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Η�έκδοση�του�παρόντος�τόμου
πραγματοποιήθηκε�με�την�αποκλειστική�οικονομική�ενίσχυση

της�ΑΙΓΕΑΣ�–�ΑΜΚΕ
ΑΣΤΙΚΗΣ�ΜΗ�ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ�ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ�ΚΑΙ�ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ�ΕΡΓΟΥ
(Διαχειριστής:�ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ�ΜΑΡΤΙΝΟΣ)
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΤΟ�ΙΑ΄�ΔΙΕΘΝΕΣ�ΠΑΝΙΟΝΙΟ�ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΓΓεεώώρργγιιοοςς��ΝΝ..��ΜΜοοσσχχόόπποουυλλοοςς
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�συμμε-
τοχή�στο�εν�λόγω�Συνέδριο�υπήρξε�αξιόλογη.�Οι�Σύνεδροι�ξεπέρασαν�τους��00�με
σημαντική�τη�συμμετοχή�ξένων�έτσι�ώστε�δικαίως�το�Πέμπτο�Πανιόνιο�καθιε-
ρώθηκε,�τότε,�ως�Διεθνές.�Πρόκειται�για�χαρακτηρισμό,�που,�ως�γνωστόν,�δια-
τηρήθηκε�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�περαι-
τέρω�έρευνα�τη�σχετική�με�τον�επτανησιακό�βίο�και�πολιτισμό.�Τότε,�στην�κα-
ταληκτήρια�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�στελεχω-
μένα,�ενώ�το�υλικό�τους�έχει�ήδη�ψηφιοποιηθεί�κατά�το�μεγαλύτερο�μέρος.�Ση-
μαντική�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�στηρίζο-
νται�σε�αρχειακές�σειρές�των�Αρχείων�του�Ιονίου:�της�Κέρκυρας,�της�Κεφαλο-
νιάς,�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�βυζαντινο-
λόγο�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�δι-
κούς� 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�Γε-
ράσιμο�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�επι-
στημονική�συμμετοχή�τους�και�το�ΙΑ΄�Πανιόνιο�Συνέδριο�ισάξιες�προσωπικό-
τητες� 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�Συνέ-
δριο�πραγματοποιήθηκε�στην�Κέρκυρα�με�την�παρουσία�του�τότε�Βασιλέως
Κωνσταντίνου,�του�διαδόχου�Γεωργίου,�του�πρωθυπουργού�Ελευθερίου�Βενι-
ζέλου,� 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�Πανεπι-
στημίου�Αθηνών.
Το�Δεύτερο�Πανιόνιο�Συνέδριο�συνήλθε�στην�Ιθάκη�κατά�το�χρονικό�διά-

στημα���-�8�Αυγούστου� �9�8�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�πο-
λέμου,�τα�Πρακτικά�του�Συνεδρίου�αυτού�δημοσιεύθηκαν,�δυστυχώς,��0�χρό-
νια�αργότερα.
Το� Τρίτο�Πανιόνιο� Συνέδριο� πραγματοποιήθηκε� �7� χρόνια� αργότερα,� το

�9��,�λόγω�του�δεύτερου�παγκόσμιου�πολέμου�και�γενικότερα�των�εθνικών
περιπετειών�της�δεκαετίας��9�9-�9�9,�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� διε-
θνούς�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�Σπου-

δών�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�Συνε-
δρίου� αυτού� εκδόθηκαν� από� την� οργανώτρια� Εταιρεία� των� Κερκυραϊκών
Σπουδών,�πρόεδρος�της�οποίας�ήταν�ο�Κωνσταντίνος�Δαφνής.�Η�καταληκτή-
ρια�ολομέλεια�του�Συνεδρίου�αυτού�ανέθεσε,�με�ομόφωνη�απόφασή�της,�την�ορ-
γάνωση� 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.�Μοσχόπου-
λος�(γεν.�γραμματέας)�αποδέχθηκαν�την�πρόταση.
Οι� ευνοϊκότερες� ευτυχώς� εθνικές� και� πολιτιστικές� συνθήκες� επέτρεψαν

στην�Εταιρεία�Κεφαλληνιακών�Ιστορικών�Ερευνών�να�προχωρήσει�στην�ορ-
γάνωση� 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�εκδηλώ-
σεων�για�τον�εορτασμό�της�Ένωσης,�το�Πέμπτο�Πανιόνιο�Συνέδριο.
Μετά�το�Ε΄�Διεθνές�Πανιόνιο�Συνέδριο�ακολούθησαν:�το�ΣΤ΄�Διεθνές�Πα-

νιόνιο�Συνέδριο�(Ζάκυνθος,�Σεπτέμβριος��997),�που�οργανώθηκε�από�το�Κέ-
ντρο�Μελετών�του�Ιονίου�και�την�Εταιρεία�Ζακυνθιακών�Σπουδών,�τα�Πρα-
κτικά�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���τό-
μους�(�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��0�0),�οργανώθηκε�από�την�Εται-

ρεία�Παξινών�Μελετών� και� τα�Πρακτικά� του� δημοσιεύθηκαν� σε� �� τόμους
(�0��).
Το�Ι΄�Διεθνές�Πανιόνιο�Συνέδριο�(Κέρκυρα,��0.�.�0��-�.�.�0��),�οργανώ-

θηκε� από� την� Εταιρία�Κερκυραϊκών� Σπουδών,� η� προσέλευση� επιστημόνων
ήταν�πολύ�μεγάλη�και�η�έκδοση�των�Πρακτικών�του�Συνεδρίου�ολοκληρώθη-
κε�σε�έξι�τόμους�στα�τέλη�του��0�8.

Πρόλογος ��



Γιώργος�Ν.�Μοσχόπουλος��



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

Πρακτικά,�Τόμος�ΙII ��



Πρακτικά,�Τόμος�ΙII��



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



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�Εκ-
παίδευσης�Ν.�Κεφαλονιάς,�τακτικό�μέλος�της�Ε.Κ.Ι.Ε.

• Νικόλαος�Μπούκας,�καθηγητής�ΤΕΙ�Ιονίων�Νήσων�(τώρα�Ιονίου�Πανεπι-
στημίου),�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�ΙII��



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

Πρακτικά,�Τόμος�ΙII �7



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)

ΥΥππεεύύθθυυννοοιι��γγιιαα��ττιιςς��ττρρεειιςς��ααίίθθοουυσσεεςς��ττοουυ��θθεεάάττρροουυ��««ΟΟ��ΚΚέέφφααλλοοςς»»
�.�Νίκος�Λάσκαρης�
�.�Γεράσιμος�Μπάλλας�
�.�Νικόλαος�Μπούκας�
�.�Πέτρος�Πετράτος�
�.�Αγγελική�Γιαννάτου

ΥΥππεεύύθθυυννοοιι��γγιιαα��ττιιςς��δδύύοο��ααίίθθοουυσσεεςς��ττηηςς��ΚΚοορργγιιααλλεεννεείίοουυ��ΒΒιιββλλιιοοθθήήκκηηςς
�.�Θεοδώρα�Ζαφειράτου�
�.�Ευρώπη�Μοσχονά�
�.�Λάμπρος�Σιμάτος�

ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς (στον�χώρο�όπου�εργάζεται�το�προσωπικό�της�Βιβλιοθήκης)
�.�Αικατερίνη�Αντωνέλου�
�.�Ανδρέας�Γαβριελάτος�
�.�Ελένη�Στελλάτου

ΚΚεεννττρριικκήή��ΓΓρρααμμμμααττεείίαα (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

Πρακτικά,�Τόμος�ΙII�8



ΥΥππεεύύθθυυννοοιι��ΟΟλλοομμέέλλεειιααςς��ΛΛηηξξοουυρρίίοουυ��
�.�Γεράσιμος�Γαλανός,�εκπαιδευτικός�
�.� Διονύσιος�Κατερέλος,� καθηγητής� του� ΤΕΙ� Ιονίων� Νήσων� (τώρα� Ιονίου
Πανεπιστημίου)

ΥΥππεεύύθθυυννοοιι��ππρροοώώθθηησσηηςς��αανναακκοοιιννώώσσεεωωνν��σστταα��ΜΜ..ΜΜ..ΕΕ..��
�.�Ηλίας�Τουμασάτος�
�.�Έμελη�Χατζηχρήστου
�.�Αικατερίνη�Αντωνέλου

Πρακτικά,�Τόμος�ΙII �9



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

Πρακτικά,�Τόμος�ΙII�0



ΕΚΘΕΣΕΙΣ�ΔΗΜΟΣΙΩΝ�ΦΟΡΕΩΝ

Έκθεση�αρχειακών�τεκμηρίων�των�ΓΑΚ�–�Αρχείων�Ν.�Κεφαλληνίας,�προϊ-
σταμένη�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�Φώ-
τη�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�Βι-
βλιοθήκη),�(αίθουσα�Τέχνης).�

• Ίδρυμα�Φωκά�Κοσμετάτου,�Πλατεία�Βαλλιάνου��,�(Μόνιμη�έκθεση:�«Το
χρονικό�του�νομίσματος»).�

• Εκκλησιαστικό�Μουσείο� Ιεράς�Μονής�Αγίου�Ανδρέου�Μηλαπιδιάς� (βρί-
σκεται�στην�περιοχή�της�Λειβαθούς,� νοτιοδυτικά�του�Κάστρου�του�Αγί-
ου�Γεωργίου,�στο�χωριό�Περατάτα).�

• Διαπολιτισμικό�Κέντρο�Ιονίου�–�Σπίτι-Μουσείο�στον�Καραβόμυλο�Σάμης.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

• Δευτέρα����Μαΐου��0�8,�μετά�την�λήξη�της�πρώτης�Ολομέλειας�(Δημοτι-
κό�Θέατρο�Αργοστολίου�“Ο�Κέφαλος”): Λύκειο�των�Ελληνίδων,�Παράρτη-
μα�Αργοστολίου:�χορευτική�εκδήλωση�“Κύμα�το�Ιόνιον”�(πρόεδρος:�Ευρώ-
πη�Μοσχονά-Μαραγκάκη).�

• Πέμπτη����Μαΐου��0�8,�ώρα��0:�0�(Πνευματικό�Κέντρο�Κουρκουμελά-
των)�Συναυλία�από�τη�Χορωδία�και�Μαντολινάτα�Λειβαθούς�(μαέστρος:
Βασίλης�Καλογηράς).

• Παρασκευή����Μαΐου��0�8,�ώρα���:00�(μετά�τη�λήξη�των�εργασιών�του
Συνεδρίου,� Αίθουσα� Φιλαρμονικής� Σχολής� Κεφαλληνίας-Ωδείο� Ρόκκου
Βεργωτή):�μουσική�εκδήλωση:�“Παύλος�Καρρέρ:�Έργα�για�πιάνο�σε�τέσ-
σερα�χέρια”.�Πιάνο:�Διονύσης�Σεμιτέκολος,�Βέρα�Στραβοπόδη.�Παρουσία-
ση�καταγραφής�έργων�Παύλου�Καρρέρ�του�Μουσείου�Σολωμού�και�Επι-
φανών�Ζακυνθίων:�Κατερίνα�Δεμέτη,�αρχαιολόγος-διευθύντρια�Μουσείου
Σολωμού�και�Επιφανών�Ζακυνθίων.

Πρακτικά,�Τόμος�ΙII ��



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�συνο-
δούς�των�Συνέδρων).�Αναχώρηση�με�λεωφορεία�έξω�από�το�θέατρο�«Ο�Κέφα-
λος».

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ�–�ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ

• Δευτέρα����Μαΐου��0�8,�μετά�τη�λήξη�της�Ολομέλειας:�Συνεστίαση�από
τον�Δήμαρχο�Κεφαλονιάς

• Τετάρτη����Μαΐου��0�8:�Συνεστίαση�από�την�Περιφέρεια�Ιονίων�Νήσων�-
Περιφερειακή�Ενότητα�Κεφαλληνίας�

• Πέμπτη����Μαΐου��0�8,�μετά�τη�λήξη�της�Ολομέλειας:�Δεξίωση�από�τον
πρόεδρο�του�Ιδρύματος�Γεωργίου�και�Μάρης�Βεργωτή�Γεράσιμο�Βεργωτή,
στο�Πνευματικό�Κέντρο�Κουρκουμελάτων�

• Παρασκευή� ���Μαΐου� �0�8,� μετά� την� καταληκτήρια�Ολομέλεια:�Συνε-
στίαση�από�την�Περιφέρεια�Ιονίων�Νήσων�-�Περιφερειακή�Ενότητα�Κε-
φαλληνίας

ΧΩΡΟΙ�ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ�ΤΟΥ�ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Δημοτικό�θέατρο�Αργοστολίου�«Ο�Κέφαλος»,
Λεωφόρος�Βεργωτή���,���7�0-���00,�(σε���αίθουσες):
Κεντρική�αίθουσα�
Αίθουσα�Αντίοχου�Ευαγγελάτου,�στο�ισόγειο�
Υπερώο

Κοργιαλένειος�Βιβλιοθήκη,
Ηλία�Ζερβού���,���7�0-���8�,�(σε���αίθουσες):�
Αίθουσα�Διαλέξεων�
Αίθουσα�Τέχνης

ΛΗΞΟΥΡΙ
Αίθουσα�εκδηλώσεων�ξενοδοχείου�“Palatino”

ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΑΤΑ
Πνευματικό�Κέντρο�Κουρκουμελάτων�Βεργωτή
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ΟΛΟΜΕΛΕΙΕΣ�ΤΟΥ�ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΔΔεευυττέέρραα��������ΜΜααΐΐοουυ����00��88,,��ώώρραα����77::��00..
ΕΕππίίσσηημμηη��εεννααρρκκττήήρριιαα��σσυυννεεδδρρίίαα��––��ΟΟλλοομμέέλλεειιαα

ΔΔηημμοοττιικκόό��θθέέααττρροο��ΑΑρργγοοσσττοολλίίοουυ��““ΟΟ��ΚΚέέφφααλλοοςς””,,��ΚΚεεννττρριικκήή��ΑΑίίθθοουυσσαα

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� Αθη-
νών,�επίτιμος�καθηγητής�ευρωπαϊκών�πανεπιστημίων,�τακτικό�μέλος�της
Académie Européenne Interdisciplinaire des Sciences

�8:00-�9:00 •� Προσφωνήσεις�της�Υπουργού�Πολιτισμού,�των�Σεβασμιώ-
τατων� Μητροπολιτών� Επτανήσου,� του� Περιφερειάρχη� Ιο-
νίων�Νήσων,�των�Δημάρχων�της�Επτανήσου�και�των�Βου-
λευτών�(και�υπουργών)�της�Επτανήσου.

•� Χαιρετισμός�του�προέδρου�του�Κέντρου�Μελετών�του�Ιονίου.
•� Χαιρετισμοί�των�προέδρων�των�επτανησιακών�επιστημονι-
κών�εταιρειών.

•� Χαιρετισμός� ενός� εκπροσώπου� εκ�μέρους� όλων�των� ξένων
συνέδρων.

•� Κήρυξη�των�εργασιών�του�Συνεδρίου�από�τον�ανώτερο�εκ-
πρόσωπο�της�Πολιτείας.�

�9:00-�9:�0 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.�

�9:�0-�0:00� Διάλεξη�του�καθηγητή�Συνταγματικού�Δικαίου�του�Πανεπι-
στημίου�Αθηνών�Νίκου�Αλιβιζάτου�με�θέμα:�«Η�“διά�σφαιρι-
δίων�ψηφοφορία”:�Μια�επτανησιακή�συμβολή�που�εξακολουθεί
να�σημαδεύει�την�πολιτική�αντιπαράθεση�στη�χώρα�μας».

ΛΛήήξξηη��ττηηςς��ππρρώώττηηςς��ΟΟλλοομμέέλλεειιααςς
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ΤΤρρίίττηη��������ΜΜααΐΐοουυ����00��88,,��ώώρραα����77::��00
ΑΑπποογγεευυμμααττιιννήή��ΟΟλλοομμέέλλεειιαα��σσττοο��ΛΛηηξξοούύρριι

ΑΑίίθθοουυσσαα��εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν��ξξεεννοοδδοοχχεείίοουυ��““PPaallaattiinnoo””��

Αφιερωμένη�στη�μνήμη�του�εκ�Ληξουρίου�καταγομένου�διακεκριμένου�βυζα-
ντινολόγου�καθηγητή�του�Πανεπιστημίου�Αθηνών�και�Ακαδημαϊκού�Διονυ�-
σίου�Α.�Ζακυθηνού.

Πρόεδροι:
Παναγιώτης� Μαστροδημήτρης,� ομότιμος� καθηγητής� του� Πανεπιστημίου
Αθηνών

Ναπολέων� Μαραβέγιας,� καθηγητής� και� αντιπρύτανης� του� Πανεπιστημίου
Αθηνών,�Σχολή�Οικονομικών�και�Πολιτικών�Επιστημών,�Τμήμα�Πολιτι-
κής�Επιστήμης�και�Δημόσιας�Διοίκησης

Δημήτρης� Αγγελάτος,� καθηγητής�Νεοελληνικής� Φιλολογίας� και� Θεωρίας
της�Λογοτεχνίας�του�Πανεπιστημίου�Αθηνών

�7:�0-�8:00 Διάλεξη�από�την�ακαδημαϊκό,�ομότιμη�καθηγήτρια�του�Πανε-
πιστημίου�Αθηνών�ΧΧρρύύσσαα��ΜΜααλλττέέζζοουυ:�«Η�βενετική�πτυχή�της
επτανησιακής�Ιστορίας».�

�8:00-�8:�0� Διάλεξη�από�τον�ομότιμο�διευθυντή�Ερευνών�του�Εθνικού�Ιδρύ-
ματος�Ερευνών�ΝΝιικκόόλλααοο��ΓΓ..��ΜΜοοσσχχοοννάά:�«Η�καινοτομική�πολιτι-
κή�των�δημοκρατικών�Γάλλων�στα�Ιόνια�νησιά».�

�8:�0-�8:�0� Διάλεξη�από�τον�ομότιμο�καθηγητή�του�Πανεπιστημίου�Αθη-
νών� π.� ΓΓεεώώρργγιιοο�� ΜΜεεττααλλλληηννόό:� «Η� πορεία� της� έκδοσης� της
“Δογματικής”�του�Βικεντίου�Δαμοδού».�

�8:�0-�9:00� Διάλεξη�από�τον�καθηγητή�του�Ιονίου�Πανεπιστημίου�και�πρό-
εδρο�του�Εφορευτικού�Συμβουλίου�των�Γενικών�Αρχείων�του
Κράτους�ΝΝιικκόόλλααοο��ΚΚααρρααππιιδδάάκκηη:�«Η�ίδρυση,�η�οργάνωση�και�η
λειτουργία�των�Ιστορικών�Αρχείων�της�Επτανήσου».

�9:00-�9:�� ΔΔιιάάλλεειιμμμμαα
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““ΟΟ��ΛΛηηξξοουυρριιώώττηηςς��πποοιιηηττήήςς��κκααιι��σσττοοχχαασσττήήςς��ΑΑννδδρρέέααςς��ΛΛαασσκκααρράάττοοςς””

ΑΑνναακκοοιιννώώσσεειιςς

Πρόεδροι:�
Αθανάσιος�Καραθανάσης,�ομότιμος�καθηγητής�του�Πανεπιστημίου�Θεσσα-
λονίκης,�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�αθη-

ναϊκό�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:�διακει-
μενικές�συνομιλίες�του�Επτανήσιου�ποιητή�με�Ιταλούς�λογο-
τέχνες�του���ου,��7ου�και��9ου�αιώνα».

�9:��-�0:00� Αγγελική�Γιαννάτου:�«Οι�έμφυλες�σχέσεις�στο�έργο�του�Αν-
δρέα�Λασκαράτου».

�0:00-�0:��� Μυρτώ�Μ.�Κατσίγερα:�«Γλωσσολογικές�αναθεωρήσεις�(τυπι-
κό� της� γραμματικής,� γλωσσικοί� τύποι,� γλωσσικά� σύνολα)
στη�δεύτερη�(ανέκδοτη)�σύνθεση�των�“Μυστηρίων�της�Κεφα-
λονιάς”�από�τον�Ανδρέα�Λασκαράτο».

�0:��-�0:�0� π.�Ιωάννης�Μεσολωράς:�«Η�απουσία�των�εκκλησιαστικών�αρ-
χείων� από� την� υπόθεση� “Αφορισμός� του� Ανδρέα� Λασκαρά-
του”».

�0:�0-��:00� ΣΣυυζζήήττηησσηη
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ΠΠέέμμππττηη��������ΜΜααΐΐοουυ����00��88
ΑΑπποογγεευυμμααττιιννήή��ΟΟλλοομμέέλλεειιαα��σστταα��ΚΚοουυρρκκοουυμμεελλάάτταα
ΠΠννεευυμμααττιικκόό��ΚΚέέννττρροο��ΚΚοουυρρκκοουυμμεελλάάττωωνν��ΒΒεερργγωωττήή

Αφιερωμένη�στον�Γεώργιο�και�στη�Μάρη�Βεργωτή�για�τη�μεγάλη�και�διαχρο-
νική�συμβολή�τους�στον�πολιτισμό�της�Κεφαλονιάς�και�ευρύτερα�της�χώρας.

Πρόεδροι:�
Αθανάσιος�Σπ.�Φωκάς,�ακαδημαϊκός,�καθηγητής�πανεπιστημίου�Cambridge.
Νικόλαος�Μαρκάτος,�ομότιμος�καθηγήτης�Εθνικού�Μετσοβίου�Πολυτεχνεί-
ου,�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�Νή-
σων�(τώρα�Ιονίου�Πανεπιστημίου).

�8:00-�8:�0� Χαιρετισμός� υποδοχής� από� τον� Γεράσιμο� Βεργωτή,� πρόεδρο
του�Ιδρύματος�“Γεωργίου�και�Μάρης�Βεργωτή”�και�πρόεδρο
της�Φιλαρμονικής�Σχολής�Αργοστολίου.�

�8:�0-�8:�0� Χαιρετισμός�και�διάλεξη�από�τον�ακαδημαϊκό,�καθηγητή�πα-
νεπιστημίου�Cambridge Αθανάσιο�Σπ.�Φωκά:�«Αντίληψη�και
Αισθητική».�

�8:�0-�8:�0� Διάλεξη�από�τον�ακαδημαϊκό,�ομότιμο�καθηγητή�του�Πανεπι-
στημίου�Αθηνών�Παναγιώτη�Βοκοτόπουλο:�«Το�Ευρετήριο�Βυ-
ζαντινών�Τοιχογραφιών�Ιονίων�νήσων�της�Ακαδημίας�Αθηνών».�

�8:�0-�9:00� ΔΔιιάάλλεειιμμμμαα

ΜΜννήήμμηη��ΓΓεερράάσσιιμμοουυ��ΣΣκκλλάάββοουυ

ΑΑνναακκοοιιννώώσσεειιςς

�9:00-�9:��� Νέλλη�Κωνσταντάκη-Χιόνη:�«Γεράσιμος�Σκλάβος:�Μια�προ-
σωπική�εκτίμηση�για�τον�άνθρωπο�που�γνώριζα�και�το�έργο
του».�

�9:��-�9:�0� Βασιλική�Χρυσοβιτσάνου,�Χριστίνα�Παλαιολόγου:�«Μια�κρι-
τική�προσέγγιση�στα�κείμενα�για� την�Τέχνη� του�Γεράσιμου
(Σταματελάτου)�Στέρη».�

�9:�0-�9:��� 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� ΣΣυυζζήήττηησσηη
�0:00-��:00� ΣΣττρροογγγγυυλλήή��ΤΤρράάππεεζζαα.�Οργάνωση-συντονισμός�ΔΔώώρραα��ΜΜααρρκκάά--

ττοουυ,� με� θέμα:� «Κρίσιμα� ζητήματα� της� καλλιτεχνικής� δημι-
ουργίας�στα�Επτάνησα�(�8ος-αρχές��0ού�αιώνα)».�Συμμετέ-
χουν:�ΑΑφφρροοδδίίττηη��ΑΑγγοορροοπποούύλλοουυ--ΜΜππιιρρμμππίίλληη,�ΔΔηημμήήττρρηηςς��ΑΑρρββααννιι--
ττάάκκηηςς,�ΠΠααννααγγιιώώττηηςς��ΙΙωωάάννννοουυ,�ΤΤέέννιιαα��ΡΡηηγγάάκκοουυ.�

��:00� Συναυλία�από�τη�Χορωδία�και�Μαντολινάτα�Λειβαθούς�(μαέ-
στρος:�Βασίλης�Καλογηράς).

Δεξίωση�από�τον�πρόεδρο�του�Ιδρύματος�Γεωργίου�και�Μάρης�Βεργωτή�Γερά-
σιμο�Βεργωτή.�
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ΠΠααρραασσκκεευυήή��������ΜΜααΐΐοουυ����00��88,,��ώώρραα����88::0000
ΚΚααττααλληηκκττήήρριιαα��ΟΟλλοομμέέλλεειιαα

ΚΚοορργγιιααλλέέννεειιοοςς��ΒΒιιββλλιιοοθθήήκκηη��ΑΑρργγοοσσττοολλίίοουυ,,��ααίίθθοουυσσαα��δδιιααλλέέξξεεωωνν

Αφιερωμένη�στη�μνήμη�του�Δημητρίου�Σωτ.�Λουκάτου,�διακεκριμένου�καθηγη-
τή�της�Λαογραφίας,�και�στη�μνήμη�του�Σπύρου�Α.�Ευαγγελάτου,�ακαδημαϊ-
κού,�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� Διάλεξη�από�τον�ομότιμο�καθηγητή�του�Πανεπιστημίου�Αθη-
νών� επίτιμο� καθηγητή� ευρωπαϊκών� πανεπιστημίων,� τακτικό
μέλος�της�Académie Européenne Interdisciplinaire des Scien�-
ces Αναστάσιο-Ιωάννη�Μεταξά:�«Νομιμότητα�και�Δικαιότη-
τα�σε�κείμενα�του�Ιωάννου�Καποδίστρια.�Μια�άλλη�προοπτική
αντίληψη�για�την�Ευρώπη».�

�8:�0-�8:�0� Διάλεξη�από� τον� ομότιμο�καθηγητή� του�Εθνικού�Μετσοβίου
Πολυτεχνείου,�πρώην�πρύτανη,�Νικόλαο�Μαρκάτο:�«Η�συμβο-
λή�των�μονάδων�ανώτατης�εκπαίδευσης�στη�γενικότερη�ανά-
πτυξη�των�περιοχών�ίδρυσής�τους:�Η�περίπτωση�του�ΤΕΙ�Ιο-
νίων�Νήσων».�

�8:�0-�9:00� Διάλεξη�από�τον�καθηγητή�Σεισμολογίας�του�Πανεπιστημίου
Αθηνών�Άκη�Τσελέντη:�«Η�αντιμετώπιση�του�εγκέλαδου�στα
Ιόνια�νησιά».�

�9:00-�9:�0� Διάλεξη�από�τον�καθηγητή�και�αντιπρύτανη�του�Πανεπιστημί-
ου� Αθηνών� Ναπολέοντα� Μαραβέγια:� «Επιχειρηματικότητα
και�καινοτομία�ως�μοχλός�ανάπτυξης�των�Ιονίων�Νήσων�στη
σύγχρονη�εποχή».

�9:�0-�9:�0� Διάλεξη� από� τον� ομότιμο� καθηγητή�Πανεπιστημίου� Θεσσα-
λίας�Ηλία�Μπεριάτο:�«Αργοστόλι��9��:�Οι�σεισμοί,�το�σχέδιο
ανοικοδόμησης� και� το� μοντέρνο� κίνημα� στην� αρχιτεκτονική
και�την�πολεοδομία».

�9:�0-��:00� •� Συμπεράσματα�από�το�Συνέδριο:�Ηλίας�Τουμασάτος,�μέλος
του�Διοικητικού�Συμβουλίου�της�Εταιρείας�Κεφαλληνιακών
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Ιστορικών�Ερευνών,�διδάκτωρ�Ιστορίας�του�Ιονίου�Πανεπι-
στημίου.

•� Ψηφίσματα.
•� Ανάθεση� της� πραγματοποίησης� του� επόμενου� (ΙΒ΄)� Διε-
θνούς�Πανιονίου�Συνεδρίου�σε�επιστημονικό�φορέα�με�από-
φαση�της�Ολομέλειας.

•� Ευχαριστίες� της� Εταιρείας� Κεφαλληνιακών� Ιστορικών
Ερευνών�προς�τους�Συνέδρους.

•� Λήξη�των�εργασιών�του�ΙΑ΄�Διεθνούς�Πανιονίου�Συνεδρίου.�

Πρακτικά,�Τόμος�ΙII �9



Πρακτικά,�Τόμος�ΙII�0



Ο�ΘΕΣΜOΣ�ΤΩΝ�ΠΑΝΙΟΝΙΩΝ�ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ��9��-�0�8

ΔΔώώρραα��ΦΦ..��ΜΜααρρκκάάττοουυ
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.�Πρό-
κειται�για�κορυφαία�επιστημονική�συνάντηση�που�συγκεντρώνει�επτανησιολό-
γους,�Έλληνες�και�αλλοδαπούς,�οι�οποίοι�ερευνούν�την�ιστορία�και�τον�πολιτι-
σμό�των�Επτανήσων,�μιας�ελληνικής�περιοχής�που�η�γεωγραφική�της�θέση,
μεταξύ�Ανατολής�και�Δύσης,�της�επεφύλαξε�και�μια�ιδιαίτερη�θέση�στην�ελ-
ληνική�και�την�ευρωπαϊκή�ιστορία.�Το�παρόν�ΙΑ΄�Πανιόνιο�Συνέδριο�είναι�αφιε-
ρωμένο�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�σημαντι-
κές�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�Κεφαλ-
ληνιακά Χρονικά,�το�επιστημονικό�ιστορικό�περιοδικό�που�εκδίδει.�Όταν�ιδρύ-
θηκε�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
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�.� 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.�Αλι-
σανδράτου, Μουσείο�Μπενάκη,�Αθήνα��0��.�ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ (επιμ.),�Γιώργος�Γ.
Αλισανδράτος.�Ο�άνθρωπος�και�το�έργο�του, Μουσείο�Μπενάκη��0��.



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��9�8�,�το�οποίο�συνήλθε�στην�Ιθάκη,�με�μεγάλη�επι-
τυχία,�η�οποία�οφειλόταν�σε�μεγάλο�βαθμό�στη�φιλοξενία�των�κατοίκων,�σύμ-
φωνα�με�την�περιγραφή�του�Κώστα�Δαφνή�. Σήμερα,�έχοντας�στις�αποσκευ-
ές�της�και�ένα�βραβείο�της�Ακαδημίας�Αθηνών�από�το��009,�παρά�τη�δυσμε-
νή�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�μάλι-
στα,�το�πρώτο�επιστημονικό�συνέδριο�που�ιδρύθηκε�στην�περιφέρεια�της�ελλη-
νικής�επικράτειας.�Είναι�γνωστό,�ότι�το�Α´�συνέδριο�πραγματοποιήθηκε�στην
Κέρκυρα�το��9��,�στο�πλαίσιο�του�επίσημου�εορτασμού�της�Πεντηκονταετη-
ρίδος�της�Ενώσεως�των�Επτανήσων�με�την�Ελλάδα.�Το�επίσημο�πρόγραμμα,
εκτός�από�δοξολογίες,�εκφωνήσεις�πανηγυρικών,�συναυλίες�και�άλλες�εκδη-
λώσεις�περιελάμβανε�και�μια�πανελλήνια�εικαστική�έκθεση�και�ένα�συνέδριο,
με�σκοπό�τη�μελέτη�του�επτανησιακού�πολιτισμού.�Ψυχή�και�της�οργανωτι-
κής�επιτροπής�του�εορτασμού�αλλά�και�του�συνεδρίου�ήταν�ο�ιστορικός�Σπυ-
ρίδων�Λάμπρος.� Αν� λάβουμε� υπόψη� μας,� ότι� ο� Σπυρίδων�Λάμπρος� ήδη� το
�899�είχε�προτείνει�τον�πανελλήνιο�εορτασμό�της�Εκατονταετηρίδος�της�Ελ-

Δώρα�Φ.�Μαρκάτου��

�. 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�Ιστορι-
κών�Μελετών�της�Επτανήσου�ενώ�οι�τοπικές�επιτροπές�να�«μεριμνήσωσι�περί�της�βελτιώσε-
ως�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.,�Διονυ-
σίου�Α.�Ζακυθηνού,�«Δια�την�οργάνωσιν�των�ιστορικών�Σπουδών�της�Επτανήσου»,�στα�Κερ-
κυραϊκά�χρονικά, τόμος�ΙΓ΄,�Β΄�Πανιόνιον�Συνέδριον�Πρακτικά�–�Ανακοινώσεις,�Κερκυραϊκά
Χρονικά��9�7,�σ.���.

�. «Το�Β΄�Πανιόνιον�Συνέδριον.�Ένα�κείμενο�της�εποχής»,�στα�Κερκυραϊκά�Χρονικά, τό-
μος�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.



ληνικής�Επανάστασης�και�ότι�το�περιεχόμενο�του�προγράμματος,�όπως�αυτό
εφαρμόστηκε� τελικά� στην� Εκατονταετηρίδα� του� Ελληνικού� Κράτους� το
�9�0 στηριζόταν�στον�σχεδιασμό�εκείνου�, θεωρούμε�βέβαιο,�ότι�και�η�Πε-
ντηκονταετηρίς�ήταν�δικής�του�έμπνευσης.�Αξίζει�να�σημειώσουμε,�ότι�οι�ελ-
ληνικές�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�Συνεδρί-
ου�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��9�8�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΄�Πα-
νιόνιο�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�ένα-
το�στους�Παξούς�το��0�0,�το�δέκατο�και�επετειακό�το��0���στην�Κέρκυρα�και
το�ενδέκατο�το��0�8.�Δεν�μένει�παρά�να�ευχηθούμε�να�συνεχίσουν�απρόσκο-
πτα�να�πραγματοποιούνται�τα�πανιόνια�συνέδρια�ανά�τετραετία.�Η�ευημερία
μέχρι�το��0�0,�η�οργάνωση�των�επτανησιακών�αρχείων�που�αποτελούν�ανεξά-
ντλητη�πηγή�μαρτυριών�για�τον�βίο�και�τον�πολιτισμό�των�Επτανησίων,�η�επι-
στημονική�πρόοδος�που�ενέταξε�στην�έρευνα�νέα�πεδία�και�διεύρυνε�τους�ιστο-
ρικούς�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-
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�. 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��9�7,�σ.�λγ΄.�Να�σημειωθεί,�ότι�στο�Δεύτερο
Πανιόνιο�είχε�αποφασιστεί�να�πραγματοποιηθεί�το�Τρίτο�στο�Αργοστόλι�μετά�από�δύο�χρόνια,
δηλαδή�το��9�0.�Βλ.�Κερκυραϊκά�χρονικά,�τόμος�ΧΧΙΙΙ,�ό.π.,�σ.�ιθ΄.



νεδρίων, απαριθμούμε��9 τόμους�πρακτικών8. Τα�θέματά�τους�αγκαλιάζουν
όλες�τις�ιστορικές�και�φιλολογικές�επιστήμες�αλλά�και�θέματα�από�τη�σύγ-
χρονη�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��0�8, και�χωρίς�να�έχουμε�κά-
νει�προκήρυξη, τον�αριθμό��8��–στην�Κέρκυρα�το��0���ήταν�πολύ�περισσότε-
ρες–�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�Πανιο-
νίων�Συνεδρίων�αναφέρουμε�αρχικά�το�Γ΄ και�το�Ε΄.�Όπως�υπογράμμισε�ο�αεί-
μνηστος�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�πα-
ρατήρησε,�ότι�τούτο�έφερε�«ένα�αισιόδοξο�μήνυμα»:�το�ενδιαφέρον�του�επιστη-
μονικού�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�δια-
φοροποιούνται�από�τα�υπόλοιπα�γιατί�είχαν�περιορισμένη�θεματολογία�και�οι
σύνεδροι�είχαν�να�ασχοληθούν�με�προκαθορισμένα�θέματα,�γεγονός�που�επέ-
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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�Συνεδρί-
ου..., ό.π.,�σ.���.



τρεπε�την�επιλογή�ανάμεσα�στους�πιο�εξειδικευμένους�ερευνητές. Το�Συνέδριο
στη�Λευκάδα,�όπως�υπογράμμισε�ο�Πρόεδρος�της�Εταιρείας�Λευκαδικών�Με-
λετών�και�Αντιπρόεδρος�της�Οργανωτικής�Επιτροπής,�Δημήτριος�Σκλαβενί-
της,�«ασχολείται�με�ορισμένα�μόνο�πεδία�της�επτανησιακής�ιστορίας,�όσα�κρί-
θηκαν�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�ση-
μασία�που�αυτή�έχει�για�τη�σύνταξη�της�Επτανησιακής�Ιστορίας�γενικά. Τέ-
λος�το�Ι΄ Πανιόνιο�Συνέδριο,�το�οποίο�συνήλθε�στην�Κέρκυρα�το��0��,�εκατό
χρόνια�ακριβώς�μετά�το�Α΄,�κατέδειξε�τη�ζωτικότητα�του�θεσμού�με�την�πλη-
θώρα�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�αλ-
λά�και�από�τις�θετικές�επιστήμες�και�τα�σύγχρονα�αναπτυξιακά�θέματα,�κα-
θιστούν�το�Πανιόνιο�Συνέδριο,�όπως�ήδη�παρατήρησε�στο�Γ΄�Πανιόνιο�ο�πρύτα-
νυς� 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�πρό-
οδο� 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�Ελ-
λάδος�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�πρό-
σφατα�τις�πύλες�του.
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ρία,�Κέρκυρα��0��,�σ.��0.
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Η�Σύνοδος�του�Α΄�Πανιονίου�Συνεδρίου�το��9���προσδιορίζει�και�τη�σημα-
σία�του�και�το�συγκαταλέγει�στα�πολιτισμικά�γεγονότα�που�αποτελούν�δείκτη
προόδου�και�πνευματικής�ανάτασης�που�παρατηρείται�στην�Ελλάδα�από�το
�9�0�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�με-
λέτη�του�ενδόξου�παρελθόντος�προς�όλες�τις�περιόδους�της�ελληνικής�ιστορίας,
συμπεριλαμβανομένης�της�νεότερης�και�της�σύγχρονης�εποχής,�που�είχε�πα-
ρατηρηθεί�από�τον�δέκατο�ένατο�αιώνα,�έχει�πια�χαράξει�την�ιστορική�της�πο-
ρεία.�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�Βενιζέ-
λου,�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�επιστη-
μονικό�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�ενδιαφέρο-
νται�και�για�τον�δικό�τους�βίο.
Και�μια�και�ο�λόγος�για�ένα�συνέδριο�που�αποσκοπεί�στη�μελέτη�του�επτα-

νησιακού�πολιτισμού,�ας�σταθούμε�για�λίγο�σ’�αυτό�τον�όρο�και�στις�απόψεις
τριών�κορυφαίων�Επτανησίων�με�ενεργή�ανάμιξη�στην�οργάνωση�των�Πανιο-
νίων�Συνεδρίων:�του�Διονυσίου�Ζακυθηνού,�του�Γρηγορίου�Κασιμάτη�και�του
Σπύρου�Ασδραχά.
Ο�Διονύσιος�Ζακυθηνός�έγραψε:�«Υπό�την�δυναστείαν�της�Βενετίας�αι�νή-

σοι�του�Ιονίου�απήρτισαν�κοινότητα�γεωγραφικήν�και�πολιτικήν,�οίαν�ουδέπο-
τε� 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�ανα-
κοίνωσή� του� στο�Γ΄�Πανιόνιο�Συνέδριο,� με� τον� τίτλο� «Περί� “επτανησιακού”
Πολιτισμού»,� αναζητεί� εκείνες� τις� λεπτομέρειες� που� αποτελούν� ιδιομορφίες
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��. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ Α.�ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,�«Αι�τύχαι�της�Επτανήσου�και�η�διαμόρφωσις�του�Επτανη-
σιακού�πολιτισμού»,�ανάτυπο�από�τα�Πρακτικά�του�Τρίτου�Πανιονίου�Συνεδρίου,�Αθήνα��9�9,
σ.����.



στην�επτανησιακή�ζωή�και�μεταξύ�πολλών�άλλων�σημειώνει:�«Π.χ.�ένα�αί-
σθημα�ελευθερίας�που�υπεκρύπτετο�υπό�την�σχετικήν�αυτοδιοίκησιν,�η�οποία
έφθανε�μέχρι�υποτυπώδους�ομοσπονδιώσεως,�θα�ηδύνατο�να�θεωρηθεί�ως�χα-
ρακτηριστικόν,�αν�εγίνετο�σύγκρισις�με�την�κατάστασιν�εις�την�Τουρκοκρα-
τουμένην�Ελλάδα�[...]»�7.�Και�οι�δύο�μελετητές�τονίζουν�ως�καθοριστικό�πα-
ράγοντα�την�ενότητα�που�επετεύχθη�υπό�την�ξενική�κυριαρχία.�Ο� ιδιότυπος
πολιτισμός�που�αναπτύχθηκε�συνθέτει�τις�κατακτήσεις�του�ελληνικού�πνεύ-
ματος�με�εκείνες�της�Δύσης,�από�την�Αναγέννηση�και�μετά,�και�αντανακλά,
σύμφωνα�με�τον�Σπύρο�Ασδραχά,�παρά�τις�διαφορές�από�νησί�σε�νησί,�πνευ-
ματικά�φαινόμενα, τα�οποία�συνθέτουν�πολυποίκιλες�επιδράσεις�από�τη�Δύση
αλλά�και�από�την�υπόλοιπη�Ελλάδα�με�τα�τοπικά�χαρακτηριστικά�και�τις�ιδι-
αιτερότητες.�Στο�Θ΄�Πανιόνιο�Συνέδριο�στους�Παξούς�το��0�0,�ο�Σπύρος�Ασ-
δραχάς,� αντί� του� όρου� «επτανησιακός� πολιτισμός»,� χρησιμοποίησε� τον� όρο
«πολιτισμική�ιδιοπροσωπία�των�Επτανήσων»�8.
Οι�ανακοινώσεις�στα�Πανιόνια�Συνέδρια�και�οι�εργασίες�των�Επτανησιολό-

γων�γενικά αναδεικνύουν�συνεχώς�πτυχές�αυτού�του�ιδιαίτερου�πολιτισμικού
μορφώματος,�για�το�οποίο�όλοι�εμείς�οι�Επτανήσιοι�σεμνυνόμαστε�και�δεν�πτο-
ούμαστε,�όταν�τύχει�να�μας�κατηγορήσουν�ότι�αυτοεγκωμιαζόμαστε.�Ευχό-
μαστε�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�δυ-
νατότητες�περαιτέρω�ανάπτυξης�των�νησιών�μας.
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φίας»,�Εταιρεία�Παξινών�Μελετών,�Θ΄�Πανιόνιο�Συνέδριο,�Παξοί,���-�0�Μαΐου���0,�Πρακτι-
κά�Τόμος�Α΄,�επιμ.�Αλίκη�Νικηφόρου,�Παξοί��0��,�σ.��0-��.
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Α.�Ψήφισμα�για�τη�στήριξη�του�Τμήματος�Τεχνολογίας�Ήχου�και�Μουσικών
Οργάνων�Ληξουρίου

Κατατέθηκε�και�εγκρίθηκε�την�Τρίτη����Μαΐου,�στην�ολομέλεια�του�Ληξουρί-
ου,�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��0�8,�κατά�τη�δεύτερη�συνεδρίαση�της�Ολομέλειας�που
πραγματοποιείται�στο�Ληξούρι,�πληροφορούμενοι�την�προσπάθεια�απορρόφη-
σης� –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,�απο-
φάσισαν�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�αδιάλει-
πτα�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�ελ-
ληνικής� 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
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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�Πανεπιστη-
μίου�κ.�Βασίλειο�Χρυσικόπουλο�και�στον�Πρόεδρο�της�Διοικούσας�Επιτροπής
του�Τ.Ε.Ι.�Ιονίων�Νήσων�κ.�Ιωάννη�Δραγώνα.

Ληξούρι,�Τρίτη����Μαΐου��0�8
[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�Ιστο-
ρικών�Ερευνών.

Το�ΙΑ΄�Διεθνές�Πανιόνιο�Συνέδριο
ΔΔιιααππιισσττώώννοοννττααςς ότι,� ιδιαίτερα� μετά� τους� μεγάλους� σεισμούς� του� �0��,

αλλά�και�προϊούσης�της�οικονομικής�κρίσης,�πολλές�από�τις�δομές�Πολιτι-
σμού�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�αποκατά-
στασής�της�αλλά�και�μεταφοράς�του�σπάνιου�υλικού�της�στον�χώρο�του�Μου-
σείου�Ληξουρίου
(β)�Το�Αρχαιολογικό�Μουσείο�Αργοστολίου�παραμένει�επί�τέσσερα�χρόνια

κλειστό�και�είναι�άγνωστη�η�μοίρα�του�κτηρίου�που�χαρακτηρίστηκε�ακατάλ-
ληλο
(γ)�Η�Κοργιαλένειος�Βιβλιοθήκη�Αργοστολίου�και�το�Λαογραφικό�Μου-

σείο�απειλούνται�με�συρρίκνωση�της�λειτουργίας�τους�λόγω�της�έλλειψης�προ-
σωπικού�και�επαρκούς�κρατικής�χρηματοδότησης
(δ)�Το�Δημοτικό�Θέατρο�Ληξουρίου�παραμένει�κλειστό�και�πληγωμένο�βα-

ριά�μετά�τον�σεισμό
ΘΘεεωωρρώώννττααςς 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�παρα-
γωγής�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�πολι-
τών�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�λειτουρ-

γίας�των�φορέων�αυτών�αλλά�και�την�απειλούμενη�υπολειτουργία�τους
Να�δημοσιοποιήσει�με�κάθε�μέσο�την�απαίτηση�για�ενίσχυση�και�αποκα-

τάσταση�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�Αργο-
στολίου�την�Παρασκευή����Μαΐου��0�8,�και�αφού�ελήφθησαν�υπ’�όψιν:
(α)�Η�εθιμικώς�τηρούμενη�ανάθεση�της�διοργάνωσης�του�επόμενου�Πανιο-

νίου�Συνεδρίου�εκ�περιτροπής�στα�νησιά�του�Ιονίου
(β)�Το�γεγονός,�ότι,�όπως�είχε�συμβεί�μετά�το�Ε΄�Διεθνές�Πανιόνιο�Συνέ-

δριο,�στις�εκ�περιτροπής�διοργανώσεις�επόμενος�σταθμός�είναι�το�νησί�της�Ζα-
κύνθου
(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�Ζακυνθι-

νών�Πολιτισμικών�Ερευνών�και�εύχεται�κάθε�επιτυχία�στη�διοργάνωση�και
διεξαγωγή�του�ΙΒ΄�Διεθνούς�Πανιονίου�Συνεδρίου.
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ΗΗλλίίααςς��ΑΑ..��ΤΤοουυμμαασσάάττοοςς
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�μετα-
μοντέρνος�homo universalis δεν�πρόκειται�αυτή�τη�στιγμή�να�αξιολογήσω�την
συμβολή�των�πάνω�από��00�ανακοινώσεων�του�ΙΑ΄�Διεθνούς�Πανιονίου�Συνε-
δρίου�στο�επιστημονικό�πεδίο�καθεμιάς.�Αυτό�θα�κριθεί�από�την�ίδια�την�επι-
στήμη�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�υπολοί-
πων.�Κρίναμε�ότι�η�ελευθερία�επιλογής�θέματος�συνδυασμένη�με�την�επιστη-
μονική� 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�δού-
με,�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�μεγά-

λο�αριθμό�ανακοινώσεων.�Αυτό�οπωσδήποτε�προσέδωσε�ποικιλία�θεματικών
και�πλούτο�περιεχομένου,�ωστόσο�αυτό�είχε�ως�συνέπεια,�λόγω�των�παράλλη-
λων�συνεδριών,�κάποιοι�από�τους�συνέδρους�να�μην�έχουν�την�ευκαιρία�να�πα-
ρακολουθήσουν�από�κοινού�κάποιες�ενότητες.
Η�«ταξιθέτηση»�των�χώρων�του�Συνεδρίου�είχε�δύο�αντικειμενικούς�στό-

χους.�Πρώτον,�να�υπερσκελιστούν�τα�προβλήματα�που�δημιουργούσε�η�αχρή-
στευση�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�Κουρ-
κουμελάτων,�ενώ�τα�δύο�κέντρα�(Κοργιαλένειος�Βιβλιοθήκη�και�Θέατρο�Κέ-
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φαλος)�λόγω�της�εγγύτητάς�τους�πιστεύουμε�ότι� διευκόλυναν�την�παρακο-
λούθηση.
Στόχος�του�συνεδρίου,�διατυπωμένος�στην�πρώτη�του�εγκύκλιο�ήταν�η�πα-

ρουσίαση�ανακοινώσεων�γύρω�από�τους�ακόλουθους�κλάδους�της�Επιστήμης:
Αρχαιολογία,�Ιστορία�από�των�αρχαιοτάτων�χρόνων�έως�την�εποχή�μας�(Πο-
λιτική,�των�Ιδεών,�Οικονομική,�κ.λπ.),�Ιστορία�της�Τέχνης�(Ζωγραφική,�Γλυ-
πτική,�Αρχιτεκτονική�κ.λπ.),�Φιλολογία,�Λαογραφία-Κοινωνική�Ανθρωπολο-
γία,�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�Επι-
στήμες�δεν�μπόρεσαν�τελικά�να�αποτελέσουν�ολόκληρη�ενότητα�ενώ�η�Ιστορία,
η� Αρχαιολογία,� η� Ιστορία� της� Τέχνης� και� η� Φιλολογία� είχαν� μεγαλύτερους
αριθ�μούς�ανακοινώσεων,�πράγμα�που�συνέχισε�την�«παράδοση»�των�Πανιονίων
Συνεδρίων�ως�συνεδρίων�των�θεωρητικών�επιστημών.�Αλλά�και�από�αυτές�ακό-
μη� 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�επι-
τευχθεί�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�περισσό-
τερες�ανακοινώσεις�από�τις�λιγότερο�χαρτογραφημένες�περιοχές�της�Επτανη-
σιακής�Ιστορίας�(Αρχαία,�Βυζαντινή,�Μεσαιωνική),�καθώς�και�για�την�Ιστο-
ρία�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�μεγαλύ-
τερη�γεωγραφική�και�χρονική�ποικιλία,�ενώ�αισθητά�μικρές�είναι�οι�ενότητες
που�αφορούν�την�Ιστορία�του�Θεάτρου�και�(κυρίως)�της�Μουσικής.�Στην�τε-
λευταία,� 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�με-

γάλη�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�φι-
λολογία�ως�επιστήμη�φαντάζει�στα�μάτια�μου�όλο�και�περισσότερο�παγιδευμέ-
νη�στον�πεπερασμένο�εκ�των�πραγμάτων�αριθμό�λογοτεχνών�και�έργων�της
εκάστοτε�περιόδου�που�μελετά.�Δεν�εννοώ�τις�άκρως�ενδιαφέρουσες�προσεγγί-
σεις�που�φωτίζουν�από�νέα�οπτική�γωνία�τα�σπουδαία�έργα�της�Επτανησια-
κής�σχολής�–�και�είχαμε�τέτοιες�στο�Συνέδριο.�Εννοώ�το�αίσθημα�που�μεγα-
λώνει�όσο�περνάει�ο�καιρός,�πως�το�αντικείμενο�της�φιλολογίας,�παρά�την�αύ-
ξηση�της�λογοτεχνικής�παραγωγής,�στενεύει�και�ασφυκτιά.�Οι�μεγάλοι�του
�9ου αιώνα�διαβάστηκαν�πολλές�φορές,�αλλά�επειδή�είναι�μεγάλοι�«ξαναδια-
βάζονται»�ευχαρίστως.�Και�μετά,�τί;�Αν�σ’�ένα�νησί�σήμερα�εκδίδονται�(ιδίοις
αναλώμασιν)�δέκα�ποιητικές�συλλογές�τον�χρόνο�που�μοιράζονται�σε�συγγε-
νείς�και�φίλους,�σε�ποιο�βαθμό�αυτό�θα�πρέπει�να�αφορά�την�επιστήμη�της�Φι-
λολογίας;�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�ξέ-
ρατε�ήδη,�γιατί�θα�είχα�μια�τέτοια�ανακοίνωση.�Δεν�είχα�όμως.
Θεωρώ�ιδιαίτερα�θετική�την�παρουσία�της�ενότητας�«Τα�Ιόνια�Νησιά�σή-

μερα»,�που�θα�μπορούσε�στα�επόμενα�συνέδρια�να�διαμορφωθεί�ως�ένα�δυναμι-
κότερο�forum ανταλλαγής�επιστημονικών�απόψεων�που�σχετίζονται�με�πρα-
κτικές�εφαρμογές�της�επιστημονικής�γνώσης�σε�κοινωνικές�ομάδες.
Και�με�αφορμή�το�τελευταίο,�θα�ήθελα�να�εστιάσω�σε�μια�ανάγκη�που�δια-

πιστώνω�ότι�γίνεται�ολοένα�μεγαλύτερη,�όσο�περισσότερα�γίνονται�τα�συνέ-
δρια�που�παρακολουθώ.�Αισθάνομαι�ότι�έχω�ανάγκη�από�λιγότερες�ανακοινώ-
σεις�και�μεγαλύτερες�συζητήσεις,�αλλά�και�περισσότερα�στρογγυλά�τραπέ-
ζια.�Ίσως�θα�πρέπει,�από�το�επόμενο�Πανιόνιο�Συνέδριο�να�εστιάσουμε�περισ-
σότερο�στη�φιλοσοφία�της�συν-ύπαρξης,�της�ανταλλαγής�απόψεων,�της�παρα-
γωγής�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�στρογγυ-

λά�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�φυσι-
κή�παρουσία� των�ανθρώπων,�συχνά�περιορίζεται�από� τη�μοναχικότητα�των
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ανακοινώσεων.�Θα�ήθελα�περισσότερες�ανοιχτές�συζητήσεις�γύρω�από�θεμα-
τικές�του�συνεδρίου�και�λιγότερες�ανακοινώσεις.�Περισσότερο�«εμείς»�και�λι-
γότερο�«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,�φοιτη-
τές�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�ενθαρρύνου-
με�τη�συμμετοχή�των�νέων�στο�Συνέδριο.�Οι�ανθρωπιστικές�σπουδές�έχουν�ιδι-
αίτερα�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�κύ-
κλος�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�συνε-
δρίων�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�επι-

στημονική�γνώση�να�πολλαπλασιάζεται,�ωστόσο�ολοένα�και�μικρότερο�μέρος
της�διαχέεται�στην�κοινωνία.�Ποτέ�άλλοτε�δεν�είχαμε�περισσότερες�δυνατότη-
τες�πρόσβασης�σε�πληροφοριακές�πηγές,�και�ποτέ�άλλοτε�ο�σκοταδισμός�και
οι�εκφραστές�του�δεν�γνώριζαν�τόσο�μεγάλη�και�ραγδαία�εξαπλωνόμενη�απή-
χηση.�Η�επιστήμη�και�η�γνώση,�ιδίως�οι�ανθρωπιστικές�επιστήμες,�απαξιώνο-
νται,�λιθοβολούνται.�Στα�μάτια�πολλών�γινόμαστε�«κουλτουριάρηδες»�ή�«τρε-
λοί�επιστήμονες».�Η�κατάκτηση�της�γνώσης,�η�επιστημονική�αριστεία,�λοιδο-
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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�καθηγη-
τές,�και�αντιλαμβάνομαι�ότι�τα�δεκαπέντε�λεπτά�της�ανακοίνωσής�μου�απο-
κρυσταλλώνουν�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�αναρωτιέ-
μαι�πολλές�φορές,�πόσο�δύσκολο�είναι�να�ξεπεράσουμε�το�εγώ�μας�για�να�χα-
ρούμε�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�μπορέ-
σουμε�να�απολαύσουμε�πραγματικά�τη�γνώση�που�έρχεται�από�το�έργο�των
άλλων.�Στο�συνέδριο�δεν�κομίζουμε�το�εγώ�μας.�Κομίζουμε�το�έργο�μας.�Κα-
θώς�και�την�ανοικτότητά�μας�απέναντι�στο�έργο�των�άλλων.�Ερχόμαστε�για
να�αλληλεπιδράσουμε,�να�εστιάσουμε�στην�ουσία�των�πραγμάτων,�να�εκτιμή-
σουμε�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�ξανασκε-
φτείς.�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�έρευ-
να,�που�δεν�έχει�ημερολογιακές�προθεσμίες,�που�δεν�τελειώνει�ποτέ,�ενώ�το�δι-
κό�μας�Συνέδριο�τελειώνει�απόψε.�Αν�λοιπόν�αυτό�που�τελειώνει�απόψε�είναι
απλώς�μια�γραμμή�στο�βιογραφικό�μας,�τότε�αυτό�το�Συνέδριο�δεν�πέτυχε�τί-
ποτα.�Αν�όμως�αυτό�το�Συνέδριο�έκανε�έστω�και�έναν�νέο�άνθρωπο�να�αγαπή-
σει�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�πα-

ρουσία�σας�εδώ�σε�μια�εποχή�δύσκολη�για�όλους,�και�καταθέσατε�τις�ερευνητι-
κές�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�χώ-
ρος�αυτός�γέμισε�με�αναμνήσεις,�αλλά�και�γέννησε�καινούριες�αναμνήσεις,�αυ-
τές�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-
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μο�Κεφαλονιάς,�την�Κοινωφελή�Επιχείρηση�του�Δήμου�Κεφαλονίας,�τον�πρό-
εδρό�της�κ.�Άγγελο�Κωνσταντάκη.�Την�Περιφέρεια�Ιονίων�Νήσων,�Περιφερει-
ακή� Ενότητα� Κεφαλληνίας,� τον� αντιπεριφερειάρχη� κ.� Παναγή� Δρακουλό-
γκωνα.�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,�Νικό-
λαο�Μαραγκάκη�και�Διονύσιο�Γαρμπή.
Τους�επιστημονικούς�συνεργάτες�του�Συνεδρίου�κ.κ.�Θεοδώρα�Ζαφειράτου-

Γαρμπή,�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,�Αικατερί-
νη�Αντωνέλου,� Ελένη� Στελλάτου,� Ανδρέα� Γαβριελάτο,�Έμελη�Χατζηχρή-
στου,�Βεατρίκη�Γαβριελάτου,�Σταματούλα�Καλλιβωκά,�Χριστοθέα�Κοσμά-
του,�Ειρήνη�Μοσχονά,�Άντζελα�Μαρούλη,�και�όλο�το�προσωπικό�του�Δημοτι-
κού�Θεάτρου�«Ο�Κέφαλος»,�αλλά�και�την�ομάδα�του�κ.�Όθωνα�Κουταβά�για
την�τεχνική�υποστήριξη.�Επίσης�τους�κ.κ.�Γεράσιμο�Γαλανό�και�Διονύσιο�Κα-
τερέλο�που�επιμελήθηκαν�την�ολομέλεια�του�Ληξουρίου.�Δεν�θα�μπορούσα�να
παραλείψω�τη�συμβολή�της�κ.�Κικής�Μοσχοπούλου,�που�προσέφερε�ουσιαστι-
κά�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
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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�συλλο-
γής�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�επέλε-

ξαν�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,�προσπα-
θήσαμε.�
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».

Συμπεράσματα�του�ΙΑ΄�Διεθνούς�Πανιονίου�Συνεδρίου �9
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I. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

I. SOCIAL MILESTONES
AND CULTURAL APPROACHES

Πληροφορίες για την κατασκευή του φρουρίου της Άσου στην Κεφαλονιά ��



Κώστας Γ. Τσικνάκης��



ΠΛHPOΦOPIEΣ ΓIA THN KATAΣKEYH TOY ΦPOYPIOY
THΣ AΣOY ΣTHN KEΦAΛONIA ΤΑ χΡΟΝΙΑ ��93-��94

ΚΚώώσσττααςς  ΓΓ..  ΤΤσσιικκννάάκκηηςς
Ιστορικός, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Mετά τη λήξη του Τετάρτου Βενετοτουρκικού Πολέμου (��70-��73), ο
οποίος οδήγησε στην απώλεια της Κύπρου, ξεκίνησε η ώρα του απολογισμού
για τους Βενετούς. Το μέλλον, για αυτούς, δεν διαγραφόταν ευοίωνο. Η αμυ-
ντική γραμμή στο Κράτος της Θάλασσας παρουσίασε σοβαρές αδυναμίες. Σε
όλες σχεδόν τις κτήσεις της Ανατολής, με την πρώτη εχθρική επίθεση, κα-
τέρρευσε. Ο κίνδυνος ολοκληρωτικής ήττας, σε τυχόν επανάληψη των εχθρο-
πραξιών, φάνταζε υπαρκτός. Για τον λόγο αυτό, τα χρόνια που ακολούθησαν,
καταβλήθηκε προσπάθεια για τη βελτίωση της άμυνας. Καθώς όμως οι οικο-
νομικές δυνατότητες για την άλλοτε κραταιά δύναμη είχαν στενέψει επικίνδυ-
να η συνεισφορά με κάθε τρόπο του ντόπιου πληθυσμού στην επιχειρούμενη
ανασυγκρότηση θεωρήθηκε ως μόνη λύση�.

Ο βενετικός προβληματισμός ως προς τις τρεις κτήσεις της στον χώρο του
Ιονίου υπήρξε έντονος�. Το πρόβλημα εμφανιζόταν οξύτερο στην Κεφαλονιά3.
Κατά τη διάρκεια του πολέμου το νησί είχε πληγεί καίρια από την εχθρική ει-
σβολή. Το φρούριο του Αγίου Γεωργίου, που αποτελούσε την πρωτεύουσα του
νησιού, αποδεικνυόταν πλέον ασύμφορο. Σε περίπτωση νέας εχθρικής επίθε-

Πληροφορίες για την κατασκευή του φρουρίου της Άσου στην Κεφαλονιά �3

�. Αναλυτικότερα, για τα βενετικά διλήμματα ως προς την άμυνα στα τέλη του �6ου αι-
ώνα, βλ. J.R. HALE, L’organizzazione militare di Venezia nel ’�00, Ρώμη, Jouvence, �984, σσ.
303-3�4.

�. E. CONCINA, «Città e fortezze nelle “tre isole nostre del Levante”», Venezia e la difesa
del Levante. Da Lepanto a Candia ��70-�670, Βενετία, Arsenale Editrice, �986, σσ. �84-�94·
Του ιδίου, «Venezia, le città fortificate, il Levante. Politiche, tecniche, progetti, dal XV al XVIII
secolo», Πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισμού (Λευκάδα, 8-�� Σεπτεμβρίου
�993). Από την τοπική ιστορία στη συνολική: το παράδειγμα της Λευκάδας, ��ος-�9ος αι.
Συνέδριο αφιερωμένο στον πρόεδρο της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών Πάνο Γ. Ροντογιάν-
νη, Αθήνα, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, �996, σ. 7�-96.

3. Για τη στρατιωτική κατάσταση του νησιού βλ. Γ.Ν. ΜΟΣχΟΠΟυΛΟΣ, «Η στρατιωτική
οργάνωση της Κεφαλονιάς (�6ος-�7ος αι.)», Κεφαλληνιακά χρονικά � (�986): Αφιέρωμα
στον Ακαδημαϊκό Διονύσιο Α. Ζακυθηνό, σσ. �-3� (στις σσ. ��-�3 για το φρούριο της Άσου).



σης, όπως βεβαίωναν στις εκθέσεις τους οι Βενετοί προνοητές, εύκολα θα κα-
ταλαμβανόταν. Γι’ αυτό και ξεκίνησε να αναζητείται οχυρή θέση, όπου θα κα-
τασκευαζόταν καινούργιο φρούριο, στο οποίο θα μεταφερόταν η πρωτεύουσα
του νησιού. Γρήγορα αποδείχτηκε πως η θέση που πληρούσε όλες τις παραπά-
νω προϋποθέσεις ήταν η χερσόνησος της Άσου, στο βορειοδυτικό τμήμα, που
είχε πολλά φυσικά πλεονεκτήματα4.

Στον συγκεκριμένο χώρο άρχισε τα επόμενα χρόνια να επικεντρώνεται το
βενετικό ενδιαφέρον. Για το ζήτημα, κάτω από άκρα μυστικότητα�, κλήθηκαν
να εισφέρουν την άποψή τους γνωστοί στρατιωτικοί παράγοντες της εποχής.
Όλα τα σχέδια, ωστόσο, επισήμαιναν το μεγάλο οικονομικό κόστος του εγχει-
ρήματος6.
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4. Σχετικά με το φρούριο της Άσου βλ. Ν.Γ. ΜΟΣχΟΝΑΣ, «Ειδήσεις περί της ιδρύσεως και
οργανώσεως του Φρουρίου Άσου Κεφαλληνίας (��8�-�6�0)», Διεθνές Ινστιτούτον Φρουρίων.
Πεπραγμένα. Η΄ Επιστημονική Σύνοδος, Αθήνα, Τεχνικόν Επιμελητήριον της Ελλάδος, �968,
σσ. ��3-��9· Του ιδίου, «Έκθεση του Αντιπροβλεπτή Άσου Αμβροσίου Corner (��97)», Μνημό-
συνον Σοφίας Αντωνιάδη, Βενετία, Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών
Σπουδών Βενετίας, �974, σσ. �47-�60+πίν. μγ΄· Γ.Ν. ΜΟΣχΟΠΟυΛΟΣ, «Ένας κατάλογος φορο-
λογουμένων του Φρουρίου και της πόλης της Άσου (�68�)», Κεφαλληνιακά χρονικά � (�976),
σσ. �30-�43· Ν.Γ. ΜΟΣχΟΝΑΣ, «Άγνωστοι Βενετοί Προβλεπτές Άσου», Κεφαλληνιακά χρονι-
κά 3 (�978-�979), σσ. �87-�96· Του ιδίου, «Αποστολή αξιωματούχων από την Κρήτη για την
ίδρυση του Φρουρίου της Άσου στην Κεφαλονιά», Πεπραγμένα του Δ΄ Διεθνούς Κρητολογικού
Συνεδρίου (Ηράκλειο, �9 Αυγούστου-3 Σεπτεμβρίου �976), τόμ. �, Βυζαντινοί και Μέσοι χρό-
νοι, Αθήνα, Πανεπιστήμιο Κρήτης, �98�, σ. ��7 και �64-�69· Του ιδίου, «Λατινική κτιτορική
επιγραφή του Φρουρίου της Άσου», Σύμμεικτα 6 (�98�), σσ. �33-�49· Κ.Γ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Οι
προσπάθειες για την ίδρυση του φρουρίου της Άσου στην Κεφαλονιά (��76-��93)», Πρακτικά
του Ε΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου (Αργοστόλι – Ληξούρι, �7-�9 Μαΐου �986), τόμ. �, Ιστορία
ώς το �809, επιμ. Γ.Ν. ΜΟΣχΟΠΟυΛΟΣ, Αργοστόλι, Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευ-
νών, �989, σσ. 93-�06· Ν.Γ. ΜΟΣχΟΝΑΣ, «Το Ενετικό φρούριο της Άσου. Ισχυρό και απρόσβλη-
το οχυρό, αποτελούσε μέρος ευρύτερης στρατηγικής στα Επτάνησα», εφημ. Η Καθημερινή �
Επτά Ημέρες, Αθήνα, Κυριακή �0 Δεκεμβρίου �99�: Κεφαλονιά. Το νησί των αντιθέσεων, επιμ.
Κ. ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ, σ. 3� (=Η Καθημερινή � Επτά Ημέρες, τόμ. �: Νησιά του Ιονίου: Κέρκυρα,
Λευκάδα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, επιμ. ΒΗΣ. ΣΤΑυΡΑΚΑΣ, Αθήνα, «Η Καθημερινή», �996, σσ.
���-��3)· Του ιδίου «Το Φρούριο της Άσου», Κεφαλονιά. Ένα μεγάλο μουσείο. Εκκλησιαστική
τέχνη, τόμ. 3, Σάμη – Πρόννοι, επιμ. Γ.Ν. ΜΟΣχΟΠΟυΛΟΣ, Αργοστόλι, Τοπικό Ιστορικό Αρχείο
Κεφαλονιάς, �996, σσ. �6�-�64· ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟυ, «Κάστρο Άσου Κεφαλληνίας», Ενετοί
και Ιωαννίτες ιππότες. Δίκτυα οχυρωματικής αρχιτεκτονικής. – Πειραματική ενέργεια Archi-
Med –, Αθήνα, υπουργείο Πολιτισμού, �00�, σσ. �46-�48· ΣΤ. ΜΟΣχΟΝAΣ, «Η εντολή διοίκη-
σης στον προνοητή Άσου Nicolò Pizzamano (�609)», Κεφαλληνιακά χρονικά �4 (�0�3): Αφιέ-
ρωμα στη μνήμη της ζωγράφου Ντιάνας Αντωνακάτου, σσ. ��9-�43.

�. Για τη μυστικότητα με την οποία κινήθηκε στην περίπτωση της Άσου το Βενετικό Κρά-
τος, όλα εκείνα τα χρόνια, βλ. HALE, L’organizzazione militare di Venezia nel ’�00, σ. 307.

6. Βλ. αναλυτικότερα για το ζήτημα ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Οι προσπάθειες για την ίδρυση του
φρουρίου της Άσου στην Κεφαλονιά (��76-��93)», σσ. 93-97· Του ιδίου, Οι εκθέσεις των βε-
νετών προνοητών της Κεφαλονιάς (�6ος αιώνας), ό.π., Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Ιν-
στιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, �008, σ. XXVII.



Το ίδιο χρονικό διάστημα, από πλευράς των κατοίκων του νησιού, αναλή-
φθηκε μία πρωτοβουλία που εκτιμήθηκε ιδιαίτερα. Σε πρεσβεία, που απέστει-
λαν το ��8� προς τη Βενετία, φάνηκαν διατεθειμένοι να ενισχύσουν οικονομι-
κά τη σχεδιαζόμενη προσπάθεια7. Η πρόταση άλλαξε τα ώς τότε δεδομένα.
Έχοντας διασφαλιστεί πλέον μία πηγή χρηματοδότησης κρίθηκε αναγκαίο
από βενετικής πλευράς να μελετηθεί εξονυχιστικά ο προτεινόμενος χώρος.
Κατά σύσταση της Συγκλήτου, κλήθηκαν να καταθέσουν τις απόψεις τους οι
Βενετοί αξιωματούχοι του νησιού. Εκείνοι, εκθείασαν τα φυσικά πλεο νε -
κτήματα της θέσης και συναίνεσαν στο ενδεχόμενο κατασκευής του νέου
φρουρίου στην Άσο8.

Καθώς όμως καθυστερούσε η λήψη οριστικής απόφασης, για μία ακόμη
φορά, οι κάτοικοι του νησιού έκριναν σκόπιμο να παρέμβουν. Στις �6 Απριλίου
��93, ύστερα από συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας της Κεφαλο-
νιάς, δόθηκε εντολή στους πρέσβεις Μάρκο Δράκο και Νικόλαο Πεκατόρο Βι-
σκόντη, οι οποίοι θα αναχωρούσαν για τη Βενετία, να ζητήσουν την οριστική
απάντηση της τελευταίας ως προς τη σχεδιαζόμενη οχύρωση στην περιοχή
της Άσου ή σε άλλο τμήμα του νησιού. Για την αντιμετώπιση της βενετικής
κωλυσιεργίας, όπως όλα δείχνουν, οι κάτοικοι ήταν διατεθειμένοι να προτεί-
νουν εναλλακτικά κάποια άλλη θέση. Σε μία τέτοια περίπτωση, ο χώρος του
Αργοστολιού, είχε κριθεί πως ήταν ο καταλληλότερος9.

Οι πιέσεις από διάφορες πλευρές για την επίλυση του ζητήματος εντάθη-
καν το επόμενο χρονικό διάστημα όταν έφθασαν στις �6 Ιουλίου ��93 στη Βε-
νετία τα δύο μέλη της πρεσβείας των κατοίκων της Κεφαλονιάς. Το θέμα,
παραπέμφθηκε τις επόμενες μέρες για έλεγχο στους Επικεφαλής του Συμ-
βουλίου των Δέκα (Capi del Consiglio di Dieci), που ήταν αρμόδιοι για ζητή-
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ματα κρατικής ασφάλειας. Εκείνοι, αφού μελέτησαν τον φάκελο με την αλλη-
λογραφία που είχε σχηματιστεί, γνωμάτευσαν ότι μπορούσε πλέον να εισαχθεί
προς συζήτηση το θέμα στη Σύγκλητο�0.

*

Ύστερα από λεπτομερή έλεγχο όλων των δεδομένων η Σύγκλητος έκρινε
σκόπιμο να παρέμβει. Η τελική απόφαση, ωστόσο, αποδείχθηκε πως δεν ήταν
εύκολη υπόθεση. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προκλήθηκαν έντονες
συζητήσεις ως προς τις κινήσεις που έπρεπε να ακολουθηθούν. Απαιτήθηκαν
δύο ψηφοφορίες, την ίδια μέρα, προκειμένου να διαπιστωθεί σαφέστερα η πρό-
ταση η οποία πλειοψηφούσε.

Τελικά, με απόφαση που ελήφθη στις �� Ιουλίου ��93, δρομολογήθηκε μία
συγκεκριμένη διαδικασία. Αξίζει να την περιγράψουμε αναλυτικότερα καθώς
είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική του τρόπου χειρισμού της υπόθεσης από το Βε-
νετικό Κράτος. Μη λησμονούμε, για να έχουμε τη μεγάλη εικόνα, ότι τα γε-
γονότα διαδραματίζονται λίγα χρόνια μετά τη Συνθήκη Ειρήνης της 7ης
Μαρτίου ��73. Η κάθε πλευρά είχε δεσμευτεί πως θα απείχε από ενέργειες
που δημιουργούσαν οξύνσεις στις μεταξύ τους σχέσεις.

Τα μέλη της Συγκλήτου, κατά γενική διαπίστωση, συμφωνούσαν στην
αναγκαιότητα προφύλαξης της Κεφαλονιάς από ενδεχόμενη εχθρική επίθεση.
Για την αντιμετώπιση του θέματος καθορίστηκε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο
κινήσεων. Έτσι, δόθηκε εντολή στον γενικό προνοητή της Κρήτης Zuanne
Mocenigo, η θητεία του οποίου θα ολοκληρωνόταν τον προσεχή Σεπτέμβριο, να
μεταβεί στην Κεφαλονιά, συνοδευόμενος από δύο εμπειρογνώμονες, τον
Raffaele Rasponi και τον Emmanuele Mormori. Παράλληλα, να κατευθυνθούν
προς το νησί ο προνοητής της Αρμάδας Giovanni Bembo, ο προνοητής και κα-
πιτάνος της Κέρκυρας Vincenzo da Canal και ο διοικητής της φρουράς της
Κέρκυρας Antonio Emiliani. Όλοι οι παραπάνω, σε συνεργασία με τον προνοη-
τή της Κεφαλονιάς Bartolomeo Moro, έπρεπε να συσκεφθούν με αντικείμενο
την πρόταση δημιουργίας φρουρίου στη χερσόνησο της Άσου. Ειδικότερα, να
μελετήσουν προσεκτικά τόσο τα έγγραφα που είχαν κατατεθεί για το ζήτημα
από διαφόρους ανώτατους κρατικούς αξιωματούχους όσο και τις προτάσεις
που είχαν υποβληθεί από τα μέλη της πρεσβείας της Κοινότητας της Κεφα-
λονιάς. Για να σχηματίσουν ολοκληρωμένη εικόνα, ήταν αναγκαίο να επισκε-
φθούν τη θέση ώστε να εξετάσουν από κοντά τα προτερήματα και τα μειονε-
κτήματά της. Στην απόφαση που ελάμβαναν, χρειαζόταν να λάβουν σοβαρά
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υπόψη τη γνώμη των Raspone, Mormori και Emiliani, ως προς τη δυνατότητα
κατασκευής δεξαμενών και πηγαδιών στο σχεδιαζόμενο φρούριο, για την
ύδρευση του πληθυσμού που, σε περίπτωση ανάγκης, θα ερχόταν να εγκατα-
σταθεί σε αυτό. Στη συνέχεια, οι τέσσερις ανώτατοι αξιωματούχοι και, σε πε-
ρίπτωση απουσίας του Bembo οι τρεις, έπρεπε να λάβουν απόφαση για τη δη-
μιουργία του φρουρίου. Όλες οι σχετικές κινήσεις επιβάλλονταν να ξεκινήσουν
πριν από την προσεχή άνοιξη και την έξοδο του τουρκικού στόλου. Επίσης, και
αυτό ήταν σημαντικό, έπρεπε να κρατηθούν μυστικές. Σύντομα θα ακολου-
θούσαν νεότερες οδηγίες από τη Σύγκλητο για το ζήτημα της οχύρωσης. Την
ευθύνη για την εκτέλεσή τους θα επωμιζόταν ο προνοητής της Κεφαλονιάς. Ο
τελευταίος, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, επιφορτιζόταν και με άλλα
καθήκοντα. Κατ’ αρχάς, αναλάμβανε την υποχρέωση να διερευνήσει αν οι κά-
τοικοι του νησιού ήταν ακόμη διατεθειμένοι να χρηματοδοτήσουν την ανέγερ-
ση του φρουρίου, όπως είχαν υποσχεθεί, ζητώντας τους σχετικές έγγραφες
εγγυήσεις. Επειδή όμως η συνεισφορά τους ήταν μικρή, έπρεπε, μέσω του
Συμβουλίου της Κοινότητάς τους, να τους πείσει να την αυξήσουν τόσο ως
προς τις παρεχόμενες προσωπικές αγγαρείες όσο και ως προς το ετήσιο χρη-
ματικό ποσό που θα έδιναν για τη συντήρηση της στρατιωτικής φρουράς, η
οποία θα υπήρχε στο φρούριο. Έτσι, οι 30.000 προσωπικές αγγαρείες που για
μία μόνο φορά είχαν υποσχεθεί οι κάτοικοι, έπρεπε να ανανεώνονται κάθε χρό-
νο ώσπου να ολοκληρωθεί η κατασκευή. Επίσης, η χρηματική συνεισφορά
τους, να αυξηθεί κατά �000 δουκάτα ετησίως. Ο προνοητής της Κεφαλονιάς,
μόλις έφθανε στο νησί ο Mocenigo, όφειλε να τον ενημερώσει για τα αποτελέ-
σματα των ώς τότε ενεργειών του. Έτσι, ο τελευταίος, θα πίεζε τους κατοί-
κους για την αύξηση των προσφορών τους. Τέλος, από τους Savi del Collegio
συστάθηκε να τύχουν ευνοϊκής αντιμετώπισης οι αντιπρόσωποι της Κοινότη-
τας της Κεφαλονιάς και να τους επισημανθεί ότι, από την πλευρά της Βενε-
τίας, θα καταβαλλόταν προσπάθεια για τη φροντίδα του νησιού αλλά και των
κατοίκων του. Καθώς όμως τα έξοδα κατασκευής του νέου φρουρίου ήταν
υπερβολικά και δεν μπορούσε να αναλάβει η ίδια μεγάλο οικονομικό βάρος, οι
κάτοικοι έπρεπε να αυξήσουν την οικονομική συνεισφορά τους��.

Αξίζει να δούμε και την πρόταση που μειοψήφησε στη συνεδρία της ��ας
Ιουλίου. Φαινομενικά όμοια με την προηγούμενη, πρότεινε μία άλλη μεθόδευ-
ση για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Ορισμένα μέλη της Συγκλήτου προ-
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βλημάτιζε το γεγονός ότι οι αντιπρόσωποι της πρεσβείας των κατοίκων της
Κεφαλονιάς έδειχναν ασταθείς ως προς τις προτάσεις τους. Συμφωνούσαν με
την πρόταση να φθάσει στο νησί ο Mocenigo, μαζί με τους Raspone και
Mormori. Αφού ελάμβανε γνώση από τον προνοητή και τον μηχανικό της αλ-
ληλογραφίας που υπήρχε για το ζήτημα της οχύρωσης, έπρεπε να επισκεφθεί
τις περιοχές της Άσου και του Αργοστολιού, ελέγχοντας τη δυνατότητα
ύπαρξης νερού και τα έξοδα που απαιτούσε η κατασκευή φρουρίου σε κάθε πε-
ριοχή. Ιδιαίτερη μέριμνα χρειαζόταν να δείξει στην περίπτωση της Άσου.
Έπρεπε να φροντίσει ακόμη ώστε να αυξηθούν οι προσφορές των κατοίκων τό-
σο για την κάλυψη των εξόδων κατασκευής όσο και για τη διατήρηση στρα-
τιωτικών φρουρών. Ιδιαίτερα να μεριμνούσε προκειμένου οι 30.000 προσωπικές
αγγαρείες, προς � μοτσενίγκο η μία, να εξακολουθήσουν να παρέχονται για
όσο χρονικό διάστημα συνεχίζονται οι κατασκευαστικές εργασίες. Επιπλέον,
η χρηματική συνεισφορά των κατοίκων να αυξηθεί κατά �000 δουκάτα το
έτος. Αφού αποχωρούσε, τότε να φθάσουν από την Κέρκυρα οι Bembo και
Emiliani, οι οποίοι να ελέγξουν τις δύο θέσεις και να υποβάλουν σχετική έκθε-
ση. Στη συνέχεια, όλες οι επιστολές και τα σχέδια που θα εκπονηθούν, έπρεπε
να τεθούν υπόψη του γενικού επιστάτη επί των Φρουρίων (sopra intendente
delle Fortezze), ο οποίος, από την πλευρά του, έπρεπε να διατυπώσει εγγρά-
φως την άποψή του. Για όλες τις παραπάνω κινήσεις οι Savi del Collegio όφει-
λαν να ενημερώσουν τους αντιπροσώπους της Κοινότητας της Κεφαλονιάς��.

Η συγκεκριμένη τακτική δεν υιοθετήθηκε από τη Σύγκλητο. Έλαβε πολύ
λίγες ψήφους. Θεωρήθηκε, πιθανότατα, ότι παρέτεινε την εκκρεμότητα που
υπήρχε. Τα χρονικά περιθώρια για την ανάληψη δράσης στένευαν πλέον επι-
κίνδυνα. Κάθε κωλυσιεργία, δημιουργούσε καινούργια, ανυπέρβλητα προβλή-
ματα. Οι σχετικές κατασκευαστικές εργασίες στην Κεφαλονιά χρειαζόταν να
ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση.

Η Σύγκλητος, τις επόμενες μέρες, επανήλθε στο ζήτημα. Με επιστολή
που έστειλε στις �4 Ιουλίου προς τον Zuanne Mocenigo, τον Giovanni Bembo,
τον Vincenzo da Canal και τον Bartolomeo Moro, τους ενημέρωνε για τα κα-
θήκοντα που αναλάμβαναν, προτρέποντάς τους να συνεργαστούν αρμονικά.
Κρίσιμης σημασίας για την εξέλιξη των πραγμάτων, επισήμαινε, ήταν η πα-
ρουσία του Raffaele Rasponi, ο οποίος αναλάμβανε την επιστασία των εργα-
σιών ανέγερσης του φρουρίου. Τη σχετική δαπάνη, εξηγούσε, είχαν προσφερθεί
να καλύψουν οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς. Για όσα έξοδα γίνονταν να τηρείται
αναλυτικός λογαριασμός. Σε περίπτωση που δεν υπήρχε στην Κεφαλονιά οι-
κοδομικό υλικό να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να μεταφερθεί από την Κέρ-

Κώστας Γ. Τσικνάκης�8

��. A.S.V., Senato Deliberazioni (Secreta), reg. 89 (Μάρτιος ��9�-Φεβρουάριος ��94), φ.
�38r-v (παλιά αρίθμηση ��8r-v).



κυρα. υπήρχαν αρκετοί πετροκόποι στην Κεφαλονιά, οι οποίοι θα χρησιμοποι-
ούνταν στις εργασίες. Τόσο εκείνοι όσο και οι κάτοικοι των αγγαρειών ήταν
απαραίτητο να παραμείνουν στην Άσο ώσπου να ολοκληρωθεί η κατασκευή
του φρουρίου. Κατά την εκτέλεση των εργασιών, ο προνοητής της Αρμάδας
έπρεπε να περιπολεί στον θαλάσσιο χώρο, ανοικτά της χερσονήσου�3.

Όλες οι κινήσεις της Συγκλήτου, όπως διαπιστώνουμε, ήταν προσεκτικά
μελετημένες. Οι προσπάθειες κατασκευής του φρουρίου έπρεπε, χωρίς χρονο-
τριβή, να ξεκινήσουν τους αμέσως επόμενους μήνες. Για την επιτυχία του εγ-
χειρήματος, ορίστηκαν επικεφαλής οι κατεξοχήν γνώστες των αμυντικών
προβλημάτων του χώρου της Ανατολής εκείνη την περίοδο, ενδεικτικό της με-
γάλης σημασίας που αποδιδόταν στην όλη προσπάθεια. Συνδέθηκε με την
προστασία της Κεφαλονιάς αλλά και γενικότερα τον καλύτερο έλεγχο της
θαλάσσιου χώρου του Ιονίου.

*

Τα γεγονότα, μετά την απόφαση της Συγκλήτου, εξελίχθηκαν ραγδαία.
Πρωταγωνιστικό ρόλο τους αμέσως επόμενους μήνες, όπως προκύπτει, επω-
μιζόταν ο απερχόμενος γενικός προνοητής της Κρήτης.

O Zuanne Mocenigo του ποτέ Andrea υπήρξε από τους σημαντικότερους
Βενετούς αξιωματούχους των τελευταίων δεκαετιών του �6ου αιώνα. Επανει-
λημμένα υπηρέτησε στην Κρήτη, σε διάφορες κρίσιμης σημασίας θέσεις, κα-
τά την άσκηση των οποίων επέδειξε τις μεγάλες ικανότητές του. Δύο φορές,
μάλιστα, τοποθετήθηκε στη θέση του γενικού προνοητή του νησιού (provvedi -
tore generale di Candia). Η πρώτη, τα χρόνια ��86-��88�4, και η δεύτερη τα
χρόνια ��9�-��93��. Και τις δύο φορές κλήθηκε να προωθήσει σημαντικά μέ-
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τρα, τα οποία έφερε σε πέρας με μεγάλη επιτυχία�6. Μετά τη λήξη της θητεί-
ας του στην Κρήτη αναλάμβανε μία ακόμη κρίσιμη αποστολή. Την πραγμα-
τοποίηση ελέγχου στην Κεφαλονιά ώστε να διαπιστώσει τις δυνατότητες κα-
τασκευής νέου φρουρίου στο νησί. Στο πλευρό του, θα είχε δύο σημαντικούς
εμπειρογνώμονες, με τους οποίους είχε συνεργαστεί στενά τα προηγούμενα
χρόνια. Τόσο ο Raffaele Rasponi�7 όσο και ο Emmanuele Mormori�8 διέθεταν
τεράστια εμπειρία σε ζητήματα οργάνωσης των τοπικών στρατιωτικών ομά-
δων αλλά και κατασκευής οχυρωματικών έργων. Οι προτάσεις τους για τον
τρόπο διάταξης των στρατιωτικών δυνάμεων σε κάθε φρούριο είχαν αποδειχθεί
καθοριστικής σημασίας για την άμυνα του Βασιλείου της Κρήτης.

Ο Mocenigo, ευθύς μετά την παράδοση της ανώτατης εξουσίας της Κρή-
της, αναχώρησε με τη συνοδεία του χωρίς χρονοτριβή για την Κεφαλονιά. Στο
νησί, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι τρεις άνδρες έφθασαν στα μέσα φθινο-
πώρου του ��93. Αμέσως φρόντισαν να συναντηθούν με τον προνοητή
Bartolomeo Moro�9. Το ίδιο περίπου διάστημα έφτασαν από την Κέρκυρα οι
Vincenzo da Canal�0 και Antonio Emiliani��. Ο Giovanni Bembo, που αντιμε-
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�6. Για την παρουσία του στην Κρήτη εκείνη την περίοδο βλ. ΣΤ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ, «Ειδή-
σεις για την πνευματική ζωή στον χάνδακα από το �6ο βιβλίο της “Istoria Candiana” του
Ανδρέα Κορνάρου», Παιδεία και Πολιτισμός στην Κρήτη. Βυζάντιο – Βενετοκρατία. Μελέτες
αφιερωμένες στον Θεοχάρη Δετοράκη, επιμ. Ι. ΒΑΣΣΗΣ - ΣΤ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ - ΜΑΡΙΝΑ ΛΟυ-
ΚΑΚΗ, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης � Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πα-
νεπιστημίου Κρήτης, �008, σποραδικά.

�7. Για τον Raffaele Rasponi da Ravenna, που πέθανε το ��94 στην Άσο, βλ. ΜΟΣχΟΝΑΣ,
«Έκθεση του Αντιπροβλεπτή Άσου Αμβροσίου Corner (��97)», ό.π., σ. ��� και ��6-��7 σημ.
�· Του ιδίου «Αποστολή αξιωματούχων από την Κρήτη για την ίδρυση του Φρουρίου της Άσου
στην Κεφαλονιά», ό.π., σσ. �66-�67· Του ιδίου, «Λατινική κτιτορική επιγραφή του Φρουρίου
της Άσου», ό.π., σ. �47 αρ. 9 και �48 αρ. ��· ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Οι προσπάθειες για την ίδρυση του
φρουρίου της Άσου στην Κεφαλονιά», ό.π., σ. �0� σημ. 47· ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ, «Ειδήσεις για την
πνευματική ζωή στον χάνδακα από το �6ο βιβλίο της “Istoria Candiana” του Ανδρέα Κορνά-
ρου», ό.π., σ. �99 και �47.

�8. Για τον Emmanuele Mormori βλ. ενδεικτικά ΜΟΣχΟΝΆΣ, «Αποστολή αξιωματούχων
από την Κρήτη για την ίδρυση του Φρουρίου της Άσου στην Κεφαλονιά», ό.π., σ. �67· D.
BERNICOLAS-HATZOPOULOS, «Emmanuel Mormori and the Alfonso Piccolomini incident», Θη-
σαυρίσματα �9 (�98�), σσ. 90-�0�· ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Οι προσπάθειες για την ίδρυση του φρουρί-
ου της Άσου στην Κεφαλονιά», ό.π., σ. �0� σημ. 47· ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ, «Ειδήσεις για την πνευ-
ματική ζωή στον χάνδακα από το �6ο βιβλίο της “Istoria Candiana” του Ανδρέα Κορνάρου»,
ό.π., σ. �9�, �99 και �4�.

�9. Ο Bartolomeno Moro του Marino διετέλεσε προνοητής της Κεφαλονιάς την περίοδο
από την �η Μαΐου ��93 ώς στις �� Μαΐου ��96. Επιστρέφοντας στη Βενετία υπέβαλε στις �7
Ιουνίου ��96 την έκθεση πεπραγμένων του. Βλ. σχετικά ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, Οι εκθέσεις των βενε-
τών προνοητών της Κεφαλονιάς (�6ος αιώνας), ό.π., σσ. �39-�49 αρ. XVI και �84 αρ. �0.

�0. Ο Vincenzo da Canal του ποτέ Agostino υπήρξε προνοητής και καπιτάνος της Κέρκυ-
ρας την περίοδο από τις �4 Αυγούστου ��9� ώς τo φθινόπωρο περίπου του ��94. Επιστρέφο-



τώπιζε τότε προβλήματα υγείας, δεν έλαβε μέρος στις συζητήσεις��. Η εμπει-
ρία του Marino di Zentilini da Este, μηχανικού του νησιού και επικεφαλής των
πυροβολητών, αποδείχτηκε πολύτιμη�3. Όλοι μαζί ξεκίνησαν την κατόπτευση
των δύο θέσεων που είχαν προταθεί για να οχυρωθούν. Πολύ γρήγορα η προ-
σοχή τους εστιάστηκε στη χερσόνησο της Άσου, την οποία θεώρησαν καταλ-
ληλότερη για την κατασκευή φρουρίου. Οι σχετικές εργασίες, σύμφωνα με την
ιδρυτική επιγραφή του φρουρίου, ξεκίνησαν «sexto idus novembres .MDVIIC.»,
δηλαδή στις 8 Νοεμβρίου ��93�4.

Ο Zuanne Mocenigo, με επιστολή που συνέταξε στις �� Νοεμβρίου ��93
προς τον δόγη της Βενετίας Pasquale Cicogna και τη Σύγκλητο, τους ενημέ-
ρωσε για τις πρώτες κινήσεις του στην Κεφαλονιά. Η επιστολή δεν έχει εντο-
πιστεί αλλά μπορούμε σε γενικές γραμμές να αντιληφθούμε το περιεχόμενό
της. Σε αυτή, θα αναφερόταν στην εξέταση των θέσεων του Αργοστολιού και
της Άσου και στην επιλογή της δεύτερης ως καταλληλότερης για την κατα-
σκευή φρουρίου.

Στο νησί, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο Βενετός αξιωματούχος παρέ-
μεινε ώς τις αρχές του ��94. Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής του, ανα-
χώρησε μαζί με τους Vincenzo da Canal και Antonio Emiliani για την Κέρκυ-
ρα��. Από εκεί κατευθύνθηκε προς τη Βενετία.
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ντας στη Βενετία υπέβαλε την έκθεση πεπραγμένων του. Βλ. σχετικά ΜΟΣχΟΝΑΣ, «Λατινι-
κή κτιτορική επιγραφή του Φρουρίου της Άσου», ό.π., σ. �46 αρ. 4· ΓΕΡ. Δ. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ, Οι
εκθέσεις των βενετών βαΐλων και προνοητών της Κέρκυρας (�6ος αιώνας), Αθήνα, Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών/Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, �008, σσ. 379-400 αρ. XXIII, 4�3 αρ. 67
και 460 αρ. 67.

��. Για τον Antonio Emiliani, γνωστό αξιωματούχο της Κέρκυρας εκείνη την περίοδο, βλ.
ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ, Οι εκθέσεις των βενετών βαΐλων και προνοητών της Κέρκυρας (�6ος αιώνας),
ό.π., σ. 30� και 333.

��. Για τον Giovanni Bembo, προνοητή της Αρμάδας από τα τέλη του ��9� ώς στις αρχές
του ��9�, βλ. G. BENZONI, «Bembo, Giovanni», Dizionario Biografico degli Italiani, τόμ. 8,
Ρώμη, Istituto della Enciclopedia Italiana, �966, σσ. ��9-��� (κυρίως ��0). Για την απουσία
του από τις σχετικές με την Άσο συζητήσεις βλ. ΜΟΣχΟΝΑΣ, «Λατινική κτιτορική επιγραφή
του Φρουρίου της Άσου», ό.π., σ. �46 αρ. �.

�3. ΜΟΣχΟΝΑΣ, «Αποστολή αξιωματούχων από την Κρήτη για την ίδρυση του Φρουρίου
της Άσου στην Κεφαλονιά», ό.π., σ. �6� και σημ. 8· ΜΟΣχΟΠΟυΛΟΣ, «Η στρατιωτική οργά-
νωση της Κεφαλονιάς (�6ος-�7ος αι.)», ό.π., σ. ��-��. Για την παρουσία του στην Κεφαλο-
νιά εκείνες τις δεκαετίες βλ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, Οι εκθέσεις των βενετών προνοητών της Κεφαλο-
νιάς (�6ος αιώνας), σ. 64, 80, 9�, ��6 και �63.

�4. ΜΟΣχΟΝΑΣ, «Λατινική κτιτορική επιγραφή του Φρουρίου της Άσου», ό.π., σ. �43 στίχ.
�3, �44 στίχ. �0, �48 αρ. �0.

��. Ο Vincenzo da Canal, στην έκθεση που υπέβαλε προς το Collegio προς τα τέλη του
��94, αναφερόταν στην αποστολή του στην Κεφαλονιά για την εξέταση της δημιουργίας
φρουρίου στην Άσο. Βλ. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ, Οι εκθέσεις των βενετών βαΐλων και προνοητών της
Κέρκυρας (�6ος αιώνας), ό.π., σ. 400.



Τις πρώτες μέρες ύστερα από την άφιξή του στην πόλη, συνέταξε δύο εκθέ-
σεις, οι οποίες διαβάστηκαν στις 9 και �0 Φεβρουαρίου ��94 (βενετικό έτος
��93) στο Collegio. Στην πρώτη, έκανε αναλυτική αναφορά στα πεπραγμένα
της θητείας του στην Κρήτη, την προηγούμενη διετία�6. Στη δεύτερη έκθεση,
συντομότερη από την πρώτη, περιέγραφε λεπτομερώς την κατάσταση στη
χερσόνησο της Άσου και τις ενέργειες που απαιτούνταν να γίνουν ώστε να
ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα η κατασκευή του φρουρίου�7.

*

Η χερσόνησος της Άσου, όπως είχε διαπιστωθεί από την επιτόπια μελέτη
του χώρου, βρισκόταν στο δυτικό τμήμα της Κεφαλονιάς, ανάμεσα στα λιμά-
νια του Αθέρα και του Φισκάρδου. Συνδεόταν με το νησί με μια στενή λωρίδα
γης λίγων μέτρων, η οποία βρισκόταν λίγο πάνω από την επιφάνεια της θά-
λασσας. Ήταν πετρώδης και, κατά γενική ομολογία, παρείχε όλες τις δυνα-
τότητες για την κατασκευή φρουρίου, το οποίο θα αποτελούσε τόπο κατοικίας
του πληθυσμού. Οι σχετικές εργασίες μπορούσαν να ολοκληρωθούν με λίγα
χρήματα και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το φρούριο, εξαιτίας της θέσης
του, θα πρόσφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες στον χώρο της Ανατολής. Στο μικρό
λιμάνι, που υπήρχε κάτω από το φρούριο, μπορούσαν να σταθμεύσουν 3-4 γα-
λέρες. χάρη σε κάποιες επεκτάσεις και εκβαθύνσεις θα υπήρχε η δυνατότητα
εξυπηρέτησης 40 γαλερών. Οι φόβοι για την έλλειψη νερού που διατυπώνονταν
δεν είχαν βάση αφού εντοπίστηκε μεγάλη φλέβα στους πρόποδες του βουνού�8.

Ιδιαίτερη σημασία δινόταν στην αποφασιστικότητα με την οποία είχαν κι-
νηθεί τους προηγούμενους μήνες για την επιτυχία του εγχειρήματος o προ-
νοητής της Κεφαλονιάς Bartolomeo Moro αλλά και ο Raffaele Rasponi. Η
βοήθεια του ντόπιου πληθυσμού ήταν αποφασιστικής σημασίας. Γι’ αυτό και ο
ίδιος είχε κατορθώσει ώστε να συνεισφέρουν για την κατασκευή, πέρα από τις
30.000 αγγαρείες άλλες 6�.000. Από τις τελευταίες, οι �0.000 ήταν για το
τρέχον έτος και οι 4�.000 μέσα σε τρία χρόνια. Οι κάτοικοι είχαν υποσχεθεί
επίσης να αυξήσουν τη χρηματική συνεισφορά τους. Τα χρήματα θα συγκε-
ντρώνονταν από τη διπλή δεκάτη που θα επιβαλλόταν στα κρασιά. Είχε γίνει
σχετικός έλεγχος ο οποίος απέδειξε ότι αυτό μπορούσε να γίνει σχετικά εύκο-
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�6. A.S.V., Collegio (Secreta)-Relazioni, b. 79: Relatione dell’Illustrissimo Signor Zuanne
Mocenigo ritornato di Proveditor General del Regno di Candia (��93), φφ. �r-73v.

�7. A.S.V., Collegio (Secreta)-Relazioni, b. 79: Relatione dell’Illustrissimo Signor Zuanne
Mocenigo ritornato di Proveditor General del Regno di Candia, della nova fortezza di Asso, φφ.
�r-�v. Η έκθεση δημοσιεύεται και σχολιάζεται σε άρθρο μου που θα δημοσιευτεί σύντομα.

�8. Ό.π., φφ. �r-3r.



λα. Κάποια ποσότητα χρημάτων θα εξοικονομούνταν, επίσης, από την ενοι-
κίαση των κατοικιών που θα κατασκευάζονταν στο φρούριο της Άσου. Ήταν
απαραίτητο, πάντως, το επόμενο χρονικό διάστημα να αποσταλούν στην πε-
ριοχή στρατιωτική ομάδα καθώς επίσης πυροβόλα. Ολοκληρώνοντας την έκ-
θεσή του o Zuanne Mocenigo τόνιζε ότι, αν οι βενετικές κινήσεις ήταν μεθοδι-
κές, το πρώτο στάδιο των εργασιών οχύρωσης της χερσονήσου της Άσου μπο-
ρούσε να ολοκληρωθεί ώς τον προσεχή Απρίλιο�9.

*

Η Σύγκλητος, αφού έλαβε γνώση του περιεχομένου της έκθεσης του
Zuanne Mocenigo, κινητοποιήθηκε. Μεταξύ άλλων, φαίνεται ότι ζήτησε την
άποψη και του παλαιού προνοητή του νησιού Anzolo Basadonna30, ο οποίος
έσπευσε να ανταποκριθεί στο αίτημα. Σε σημείωμά του, περιέγραφε αδρομε-
ρώς τις κινήσεις που έπρεπε να γίνουν ώστε να υπάρξει το καλύτερο αποτέλε-
σμα3�. Ουσιαστικά επαναλάμβανε όσα έγραφε για το ζήτημα στην έκθεση
που είχε υποβάλει προς το Collegio στις 6 Απριλίου ��903�.

Έχοντας πλέον ολοκληρωμένη εικόνα του ζητήματος η Σύγκλητος δρα-
στηριοποιήθηκε τις αμέσως μέρες προς διάφορες κατευθύνσεις. Κύριος στόχος
της ήταν ο νέος χώρος οχύρωσης να διαθέτει αυτάρκεια τροφίμων και πολεμι-
κών εφοδίων.

Στις �6 Φεβρουαρίου ��94 η Σύγκλητος διέταξε τον Vincenzo da Canal να
φροντίσει να συγκεντρώσει μεγάλη ποσότητα τροφίμων στην Κέρκυρα και να
τα στείλει το συντομότερο δυνατόν στην Κεφαλονιά, προκειμένου να χρησιμο-
ποιηθούν για τις ανάγκες του νέου φρουρίου της Άσου33.

Ύστερα από λίγες μέρες, στις �6 Φεβρουαρίου, έλαβε συγκεκριμένες απο-
φάσεις τόσο για τη φύλαξη όσο και για άλλα αναγκαία πράγματα σε σχέση
με το φρούριο της Άσου. Έτσι, διέταξε τον Vincenzo da Canal να στείλει τον δι-
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�9. Ό.π., φφ. 3r-�v.
30. Ο Anzolo Basadonna του Alvise διετέλεσε προνοητής της Κεφαλονιάς από τις �8

Οκτωβρίου ��87 ώς στις �7 Οκτωβρίου ��89. Επιστρέφοντας στη Βενετία υπέβαλε στις 6
Απρλίου ��90 την έκθεση πεπραγμένων του. Βλ. σχετικά ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, Οι εκθέσεις των βενε-
τών προνοητών της Κεφαλονιάς (�6ος αιώνας), ό.π., σσ. 97-�30 αρ. XIV και �83 αρ. 47.

3�. A.S.V., Senato Deliberazioni (Secreta), filza 64: Σημείωμα του Anzolo Basadonna
(Βενετία, �3 Φεβρουαρίου ��94) συνημμένο στην πρώτη εντολή της Συγκλήτου προς τον
Bartolomeo Moro (Βενετία, �6 Φεβρουαρίου ��94).

3�. Βλ. σχετικά ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, Οι εκθέσεις των βενετών προνοητών της Κεφαλονιάς (�6ος
αιώνας), ό.π., σσ. 9� και �0�-�08. Πρβλ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Οι προσπάθειες για την ίδρυση του
φρουρίου της Άσου στην Κεφαλονιά», ό.π., σ. �0� και σημ. 3�-33.

33. A.S.V., Senato Deliberazioni (Secreta), reg. 89, φ. �90v (παλιά αρίθμηση �70v).



οικητή Meo Cassini, με εκατό στρατιώτες της ομάδας του, που θα επέλεγε ο
ίδιος, στο φρούριο της Άσου. Όλοι, για όσο διάστημα ο Raffaele Rasponi παρέ-
μενε στον χώρο, θα ήταν κάτω από τις διαταγές του. Δόθηκε επίσης εντολή
στους προνοητές επί των Φρουρίων (proveditori sopra le Fortezze) το ταχύτε-
ρο δυνατό να αγοράσουν �.000 σανίδες ελάτου, 4.000 σανίδες υπόλευκες, 400
δοκάρια και �0 μιάρα (� μιάρο= 470,998 χιλιόγραμμα) καρφιά διαφόρου μεγέ-
θους. Για την αγορά όλων των παραπάνω εφοδίων θα εκταμιευόταν το σχετι-
κό χρηματικό ποσό από την αρμόδια υπηρεσία. Από τα χρήματα, �.000 δου-
κάτα έπρεπε να σταλούν στον προνοητή της Κεφαλονιάς και να καταχωρι-
στούν στη Δημόσια Οικονομική υπηρεσία (camera fiscal), προκειμένου να
διατεθούν για την πληρωμή των στρατιωτών της Άσου. Τέλος, 3.000 δουκάτα
να σταλούν στον Giovanni Bembo, ώστε να αγοραστούν σιτηρά για τις ανά-
γκες του φρουρίου34.

Στις �6 Φεβρουαρίου, επίσης, διέταξε τον Bartolomeo Moro να στείλει από το
φρούριο του Αγίου Γεωργίου στην Άσο ορισμένα πυροβόλα καθώς επίσης πυρίτι-
δα. Αν είχε πληροφορίες ότι επρόκειτο να βγει η τουρκική αρμάδα, να διατάξει
ένα από τους συμβούλους της διοίκησής του να μετακινηθεί και να παραμείνει
στην Άσο. Για τη φύλαξη του νέου φρουρίου, είχε αποφασιστεί να καταφθάσουν
από την Κέρκυρα εκατό στρατιώτες, με διοικητή τον Meo Cassini. Αυτοί, θα
βρίσκονταν κάτω από τις διαταγές του Raffaele Rasponi, ενώ είχε ληφθεί μέρι-
μνα τόσο για τους μισθούς όσο και για τη διατροφή τους3�.

Την ίδια μέρα, με άλλη απόφασή της, έδινε διαταγή προς τον προνοητή της
Κεφαλονιάς να φροντίσει ώστε να χτιστούν το ταχύτερο δυνατόν οι κατοικίες
που προορίζονται για τη διοίκηση της Άσου. Ιδιαίτερη μέριμνα χρειαζόταν να
δοθεί για την ολοκλήρωση της κατασκευής των καταλυμάτων για τους στρα-
τιώτες που θα έφταναν από την Κέρκυρα στην Άσο. Για τον σκοπό αυτό θα
στέλνονταν τα απαραίτητα για την κατασκευή ξύλα και σιδηροσκευές. Ως
προς τους χώρους γύρω από το φρούριο, αφού εξαιρούνταν εκείνοι, στους οποί-
ους είχαν σχεδιαστεί να κατασκευαστούν εκκλησίες και άλλα δημόσια οικο-
δομήματα, οι υπόλοιποι έπρεπε να δημοπρατηθούν και να παραχωρηθούν
στους ιδιώτες που θα καταβάλλουν τα περισσότερα χρήματα. Όσα χρήματα
συγκεντρώνονταν έπρεπε να διατεθούν για τις ανάγκες του φρουρίου36. Στην

Κώστας Γ. Τσικνάκης64

34. A.S.V., Senato Mar, reg. �4 (Μάρτιος ��93-Φεβρουάριος ��94), φ. ���r (παλιά αρίθ-
μηση �30r). Για το μιάρο (mier, miaro) βλ. E. CONCINA, Pietre parole storia. Glossario della
costruzione nelle fonti veneziane (secoli XV-XVIII), Βενετία, Marsilio Editori, �988, σ. 98.

3�. A.S.V., Senato Deliberazioni (Secreta), reg. 89, φ. �94v (παλιά αρίθμηση �74v). Πρβλ.
ΜΟΣχΟΝΑΣ, «Έκθεση του Αντιπροβλεπτή Άσου Αμβροσίου Corner (��97)», ό.π., σ. �47· Του
ιδίου, «Άγνωστοι Βενετοί Προβλεπτές Άσου», ό.π., σ. �87 και σημ. �.

36. A.S.V., Senato Deliberazioni (Secreta), reg. 89, φ. �9�r (παλιά αρίθμηση �7�r).



επιστολή, επισυναπτόταν κατάλογος των εφοδίων που στέλνονταν για τις
ανάγκες του φρουρίου της Άσου (σανίδες, δοκάρια, καρφιά)37.

Οι προτάσεις του Zuanne Mocenigo, όπως διαπιστώνεται, αποδείχτηκαν
καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη των πραγμάτων. υιοθετήθηκαν, σχε-
δόν στο σύνολό τους, από τη Σύγκλητο.

Τους επόμενους μήνες, οι εργασίες στη χερσόνησο της Άσου ήταν εργώ-
δεις. Την εποπτεία της ανέγερσης του φρουρίου, με δικαιοδοσία διοικητή, είχε
αναλάβει ο Raffaele Rasponi38. Στην περιοχή, ύστερα από την υπόδειξη της
Συγκλήτου, μετακινήθηκε ο Ambroso Corner, σύμβουλος ώς τότε της διοίκη-
σης της Κεφαλονιάς, για να προσφέρει υπηρεσίες σε περίπτωση εμφάνισης του
τουρκικού στόλου39.

Για να μην γίνουν γνωστές οι σχετικές κινήσεις δόθηκαν ρητές οδηγίες
από τη Σύγκλητο να εκτελούνται με άκρα μυστικότητα. Έτσι, στις � Απριλί-
ου ��94, ζητούσε από τις αρχές της Κεφαλονιάς τη λήψη μέτρων, ώστε να
μην πηγαίνουν ξένοι στην περιοχή ούτε να συλλέγουν πληροφορίες και να
απαγορεύεται η είσοδος στην Άσο σε πρόσωπα τα οποία προέρχονταν από
τουρκοκρατούμενες περιοχές του ελληνικού χώρου40.

Η κινητοποίηση που υπήρξε όλο εκείνο το διάστημα στην Κεφαλονιά, ωστό-
σο, δεν διέλαθε της προσοχής των Τούρκων. Μέσω του κατασκοπευτικού δικτύ-
ου που διέθεταν αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε. Μόλις πληροφορήθηκαν τις λεπτο-
μέρειες του εγχειρήματος άρχισαν να προετοιμάζουν την αντίδρασή τους.

Με την εμφάνιση του τουρκικού στόλου στον θαλάσσιο χώρο του Ιουνίου
δημιουργήθηκε προς στιγμήν κλίμα έντασης. Διαμαρτυρόμενοι για την κατα-
σκευή του φρουρίου της Άσου οι Τούρκοι απείλησαν τον Ιούνιο του ��94 ότι σε
αντίποινα θα έχτιζαν φρούριο στο Βουθρωτό4�.

Η βενετική πλευρά ανησύχησε αλλά σύντομα αποδείχτηκε ότι επρόκειτο
μόνο για απειλή κενή περιεχομένου. Οι οχλήσεις, από τουρκικής πλευράς,
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37. A.S.V., Senato Deliberazioni (Secreta), filza 64: Έγγραφο ανυπόγραφο και χωρίς ημε-
ρομηνία συνημμένο στην δεύτερη εντολή της Συγκλήτου προς τον Bartolomeo Moro (Βενετία,
�6 Φεβρουαρίου ��94).

38. ΜΟΣχΟΝΑΣ, «Αποστολή αξιωματούχων από την Κρήτη για την ίδρυση του Φρουρίου
της Άσου στην Κεφαλονιά», ό.π., σ. �66 και σημ. �3. Πρβλ. ΜΟΣχΟΠΟυΛΟΣ, «Η στρατιωτική
οργάνωση της Κεφαλονιάς (�6ος-�7ος αι.)», ό.π., σ. ��.

39. ΜΟΣχΟΝΑΣ, «Έκθεση του Αντιπροβλεπτή Άσου Αμβροσίου Corner (��97)», ό.π., σ.
�49 και σημ. �· Του ιδίου, «Άγνωστοι Βενετοί Προβλεπτές Άσου», ό.π., σ. �87 και σημ. �.

40. A.S.V., Senato Deliberazioni (Secreta), reg. 90 (Μάρτιος ��94-Φεβρουάριος ��96), φ.
���r (παλιά αρίθμηση �0�r). Πρβλ. ΜΟΣχΟΝΑΣ, «Αποστολή αξιωματούχων από την Κρήτη
για την ίδρυση του Φρουρίου της Άσου στην Κεφαλονιά», ό.π., σσ. �68-�69 και σημ. �6-�7.

4�. Γ. ΠΛΟυΜΙΔΗΣ, «Τουρκική επιθετικότητα και η Δυτική Ελλάδα (��69-�64�)», Ηπει-
ρωτικά χρονικά 40 (�006), σ. �� και σημ. �4.



εντάσσονταν στις συνήθεις πιέσεις που ασκούνταν εκείνη την περίοδο σε όλη
την παραλιακή ζώνη του Ιονίου, με στόχο την προώθηση των σχεδίων τους4�.
Δεν στάθηκαν ικανές, πάντως, να εμποδίσουν την κατασκευή του φρουρίου
της Άσου.

Οι εργασίες στη χερσόνησο εντατικοποιήθηκαν τους επόμενους μήνες.
Ύστερα από τον θάνατο του Raffaele Rasponi, η Σύγκλητος ανέθεσε στις �
Οκτωβρίου ��94 τη συνέχιση των εργασιών στον Ambroso Corner, με τον τίτ-
λο του αντιπρονοητή του φρουρίου της Άσου (vice proveditor della fortezza di
Asso) και μηνιαίο μισθό 60 δουκάτα43.

Τον επόμενο χρόνο οι εργασίες, στο μεγαλύτερο τμήμα τους, είχαν πλέον
ολοκληρωθεί44. Σε επιγραφή, γραμμένη στα λατινικά, που εντοιχίστηκε το ��9�
στην εξωτερική πλευρά του ανατολικού τμήματος του τείχους του φρουρίου, χα-
ράχτηκαν τα ονόματα των κύριων συντελεστών της όλης προσπάθειας4�.

Με απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος στις �� Ιουνίου ��96 καθιερώθηκε ο
θεσμός του προνοητή του φρουρίου της Άσου (proveditor della fortezza di
Asso). Παράλληλα, καθορίστηκε ο τρόπος εκλογής του, οι υποχρεώσεις, οι δι-
καιοδοσίες του και η αντιμισθία του46. Τη θέση, που ήταν διετής, κατέλαβαν
τα επόμενα χρόνια σημαντικοί αξιωματούχοι47. Το αξίωμα διατηρήθηκε ώς το
τέλος της βενετικής παρουσίας στην Κεφαλονιά48.
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4�. ΠΛΟυΜΙΔΗΣ, «Τουρκική επιθετικότητα και η Δυτική Ελλάδα (��69-�64�)», ό.π., σσ.
��-�4.

43. A.S.V., Senato Mar, reg. �� (Μάρτιος ��94 - Φεβρουάριος ��96), φ. ��6r (παλιά αρίθ-
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γάνωση της Κεφαλονιάς (�6ος-�7ος αι.)», ό.π., σ. ��.

44. ΜΟΣχΟΠΟυΛΟΣ, «Η στρατιωτική οργάνωση της Κεφαλονιάς (�6ος-�7ος αι.)», ό.π., σ.
��-�3· BRUNO CREVATO-SELVAGGI, «Cefalonia Veneziana: le vicende e l’amministrazione»,
Cefalonia e Itaca al tempo della Serenissima. Documentazione e cartografia in biblioteche venete,
Μιλάνο, Biblion Edizioni, �0�3, σ. �9· DESPINA VLASSI, «“Governare i regni di Ulisse”.
Un’impresa ardua», Atti del convegno internazionale. Venezia e il suo Stato da mar / Venice and
its Stato da Mara, Venezia / Venice, 9-�� marzo / March �0�7, επιμ. RITA TOLOMEO, BRUNO
CREVATO-SELVAGGI, Ρώμη, Società Dalmata di Storia Patria, �0�8, σ. �63 και σημ. ��-��.

4�. ΜΟΣχΟΝΑΣ, «Λατινική κτιτορική επιγραφή του Φρουρίου της Άσου», ό.π., σσ. �33-�49.
46. A.S.V., Senato Mar, reg. �� (Μάρτιος ��96-Φεβρουάριος ��97), φ. 77r-v (παλιά αρίθ-
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47. ΜΟΣχΟΝΑΣ, «Άγνωστοι Βενετοί Προβλεπτές Άσου», ό.π., σσ. �88-�9�· ΜΟΣχΟΝΑΣ,
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48. Κατάλογος των Βενετών προνοητών του φρουρίου της Άσου έχει δημοσιευτεί από
τους: CH. HOPF, Chroniques gréco-romanes inédites ou peu connues publiées avec notes et tables



*

Πολύ γρήγορα αποδείχτηκε ότι τα βενετικά σχέδια για τη μεταφορά της
πρωτεύουσας της Κεφαλονιάς από το φρούριο του Αγίου Γεωργίου στο νέο
φρούριο της Άσου ήταν απραγματοποίητα. Ο νέος χώρος, παρά τη μεγαλύτε-
ρη προστασία που παρείχε σε τυχόν εχθρική επίθεση, εμφάνιζε τις δικές του
ατέλειες.

Στην έκθεση που υπέβαλε ο Bartolomeo Moro προς το Collegio στις �7 Ιου-
νίου ��96 περιέγραφε συνοπτικά όσα είχαν συντελεστεί στην Άσο κατά τη
διάρκεια της θητείας του και πρότεινε λύσεις για την αντιμετώπιση όσων προ-
βλημάτων είχαν στο μεταξύ ανακύψει49. Το ίδιο έκανε ο προνοητής της Κεφα-
λονιάς Alvise Michiel�0 στην έκθεση που υπέβαλε στις �� Σεπτεμβρίου
�60���. Για τη βελτίωση της κατάστασης στο φρούριο καταβλήθηκαν μεγά-
λες προσπάθειες τις επόμενες δεκαετίες.

Άσχετα με όλες τις δυσκολίες που υπήρχαν, γεγονός αδιαμφισβήτητο ήταν
ότι το Βενετικό Κράτος, με τη δημιουργία του φρουρίου της Άσου, απέκτησε
έναν πολύτιμο χώρο για την παρακολούθηση των κινήσεων στον θαλάσσιο
χώρο του Ιονίου. Η συμβολή του ντόπιου πληθυσμού στο όλο εγχείρημα υπήρ-
ξε καθοριστική. Παρά την υπέρμετρη επιβάρυνσή του δεν ένιωθε πλέον τελεί-
ως απροστάτευτος απέναντι στην εχθρική επιβουλή��.
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généalogiques, Βερολίνο, Librairie de Weidmann, �873 (ανατύπωση: Αθήνα, Βιβλιοπωλείον χ.
Σπανού, �96�), σσ. 40�-404· ΗΛ. Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα. Συμβολαί εις την
ιστορίαν και λαογραφίαν της νήσου Κεφαλληνίας εις τόμους τρεις, τόμ. � Εκκλησιαστικά.
Μονών ιστορίαι. χρονογραφίαι. Πολιτικά και στατιστικά σημειώματα, Αθήνα, Τύποις Μηνά
Μυρτίδη, �960 (ανατύπωση: Αθήνα, Αδελφότης Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιώς,
�980), σσ. �39-�4�· CREVATO-SELVAGGI, «Cefalonia Veneziana: le vicende e l’amministra -
zione», ό.π., σσ. 37-38.

49. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, Οι εκθέσεις των βενετών προνοητών της Κεφαλονιάς (�6ος αιώνας), σσ.
�40 και �47-�48.

�0. Ο Alvise Michiel του Pietro Antonio διετέλεσε προνοητής της Κεφαλονιάς την περίο-
δο από τις �0 Μαΐου ��99 ώς στις 4 Απριλίου �60�. Επιστρέφοντας στη Βενετία υπέβαλε
στις �� Σεπτεμβρίου �60� την έκθεση πεπραγμένων του. Βλ. σχετικά ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, Οι εκθέ-
σεις των βενετών προνοητών της Κεφαλονιάς (�6ος αιώνας), ό.π., σσ. ���-�6� αρ. XVII
και �8� αρ. �3.

��. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, Οι εκθέσεις των βενετών προνοητών της Κεφαλονιάς (�6ος αιώνας), σσ.
��� και ��7-�63.

��. ΜΟΣχΟΝΑΣ, «Αποστολή αξιωματούχων από την Κρήτη για την ίδρυση του Φρουρίου
της Άσου στην Κεφαλονιά», ό.π., σσ. �68-�69· ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, «Οι προσπάθειες για την ίδρυση
του φρουρίου της Άσου στην Κεφαλονιά», ό.π., σ. �0�· TENIA RIGAKOU, «I monumenti
veneziani delle isole ionie. Tutela e valorizzazione», Isole Ionie e Cicladi. Venezia tra
Repubblica e feudalità, επιμ. MAURO SCROCCARO, Μιλάνο, Biblion Edizioni, �0��, σ. �0.



ABSTRACT

INFORMATION ON THE CONSTRUCTION OF THE ASSOS 
FORTRESS IN KEFALONIA IN THE YEARS ��93-��94

KKoossttaass  GG..  TTssiikknnaakkiiss

During the Fourth Venetian-Turkish War, Kefalonia was hit hard, when the
fortress of Saint George was proved to be powerless to dealing with the hostile
attack of Turks. When the war ended, ways were sought for the island to acquire
a secure fortress. After research, discussions focused on exploiting the natural
advantages of the Assos, peninsula in the northwestern part of the island. The
construction of a fort in the specific location was approved by the citizens, who
proposed to financially help. The Senate of Venice, having taken all the facts
into account, considered that a last inspection of the site should be carried out
before the final decision was taken. Thus, on the ��nd July ��93, the Senate
ordered the outgoing provveditore generale di Candia Zuanne Mocenigo to visit
the area of Assos. Mocenigo, head of many other Venetian officials, actually
went to Assos in the autumn of the same year. Seeing the advantages of the
position of Assos, he proposed, in his report submitted in early ��94, certain
measures to complete the construction of the fort quickly. The Senate followed
his instructions and the construction of the fort began in the upcoming months.
Upon completion, the Venetian State acquired an important fortress in the
Ionian area.
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ΣυΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΤΟ χΦ. ΕΒΕ ��60.�4

ΔΔέέσσπποοιινναα  ΣΣττεεφφ..  ΜΜιιχχάάλλααγγαα
επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Θεολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) θησαυρίζει τον υπ’ αριθμ. ��60
φάκελο, ο οποίος αποτελεί συλλογή 40 χειρογράφων φυλλαδίων σχετικών με
την Κεφαλονιά, χρονολογημένων τον �8ο-�9ο αιώνα�. Τα τεύχη αγόρασε η
ΕΒΕ, το �9�4, από τον Ηλία Τσιτσέλη (�8�0-�9�7)�. Ο τελευταίος μάλιστα,
είχε στα περισσότερα φυλλάδια σημειώσει, με το χέρι του, τα ονόματα των
διαφόρων συγγραφέων. Στον φάκελο εμπεριέχεται το υπ’ αριθμόν �4 χειρό-
γραφο3, με προμετωπίδα: Ν. Δρακονταειδῆ Κατάλογος τῶν Αρχιεπισκόπων
Κεφαλληνίας εν τισι λελανθασμένος4. Ο πραγματικός όμως τίτλος σημειώνε-
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�. Βλ. Λ. ΠΟΛΙΤΗΣ, Κατάλογος χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος αρ.
�8�7-��00, συνεργασία Μαρία Λ. Πολίτη, Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών τ. �4, Αθή-
ναι �99�, Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, σσ. �80-�87.

�. Βιογραφικά του στοιχεία βλ. ΗΛ. Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα. Συμβολαί
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Οίκων Ιστορίαι, Δημοσιεύματα, [εν Αθήναις �904, τύποις Παρασκευά Λεωνή, (Αθήνα
�980)], φωτ. ανατ. Αδελφότητα Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιώς, σσ. 87�-873· Π.
χΙΩΤΗΣ (Λ. ΖΩΗΣ), Ιστορικά απομνημονεύματα Επτανήσου, τ. 7 νέα έκδοση συμπληρωμέ-
νη, Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών ��8, Αθήνα MCMLXXXI, Βιβλιοπωλείο Δ. Ν. Καραβία,
σσ. ���· Λ.χ. ΖΩΗΣ, Λεξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν Ζακύνθου, τ. Α΄ ιστορικόν - βιογρα-
φικόν, (Αθήνα �963) Ζάκυνθος �0��, αναστ. εκδ. Μουσείο Σολωμού και επιφανών Ζακυν-
θίων - Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Τρίμορφο», σσ. 667· Γ.Ν. ΜΟΣχΟΠΟυΛΟΣ, «Το
αρχείο του Ηλία Α. Τσιτσέλη», στο Δ΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Πρακτικά, τ. Α΄, Κερκυ-
ραϊκά χρονικά �3 (�980), σσ. �80-�9�· Γ. Ν. ΜΟΣχΟΠΟυΛΟΣ, «Εισαγωγή (Ο Ηλίας Α.
Τσιτσέλης και η συμβολή του στην τεκμηρίωση για την ιστορική συνέχεια του έθνους)», στο
Η.Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τ. Γ΄ Γλωσσικά - Λαογραφικά (από τα κατά-
λοιπα του συγγραφέα), γεν. επιμ. Γ.Ν. Μοσχόπουλος, προλογ. Γ.Γ. Αλισανδράτος, Αθήνα
�003, σσ. 4�-�8. 

3. Μεγέθους �0x�� εκ., �� σελίδων, του τέλους του �9ου αι. Βλ. ΠΟΛΙΤΗΣ, Κατάλογος
χειρογράφων, σ. �84. Εικ. �, �.

4. Το όνομα του συγγραφέα και η τελική παρατήρηση είναι γραμμένα από το χέρι του
Ηλία Τσιτσέλη, ενώ ο υπόλοιπος τίτλος από τον Δρακονταειδή.



ται εσωτερικά, στην πρώτη σελίδα (φ. �) του κειμένου: Κατάλογος τῶν ἐπι-
σκόπων ὁποῦ εσταθησαν εἰς τὴν παροῦσαν Νῆσον Κεφαλληνίας ἀρχινόντας
ἀπὸ τοὺς �4�0 και φανερό είναι ότι αφορά σε επισκοπικό κατάλογο.

Ο Ηλίας Τσιτσέλης είχε βιογραφήσει τον συντάκτη και (ίσως) γραφέα του
επισκοπικού καταλόγου Νικόλαο Δρακονταειδή (�79�-�873)�, από το �904
ήδη, όταν εκδόθηκε ο πρώτος τόμος των Κεφαλληνιακών Συμμείκτων, στη
βιογραφία του μάλιστα είχε σημειώσει την ύπαρξη καταλοίπων του ιερωμένου,
τα οποία κατείχε ο εγγονός του, Παναγιώτης Βεργωτής (�84�-�9�6)6, στο
Αργοστόλι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Τσιτσέλη, ο Δρακονταειδής γεν-
νήθηκε και απεβίωσε στο Αργοστόλι. Αρχιμανδρίτης7, εκτελών χρέη αρχιερα-
τικού επιτρόπου, ήταν ενεργός τόσο σε εκκλησιαστικούς αγώνες όσο και φι-
λανθρωπικούς σκοπούς. Αναφέρεται ως συνεργάτης του Κεφαλληνίας Παρ-
θενίου Μακρή Πασουμακά8, συμπράττων επίσης με τον Ευσέβιο Πανά9 και
τον Κοσμά Φλαμιάτο�0, αντιτιθέμενος σε ορισμένες αποφάσεις της Πολιτείας
εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας, κατά την περίοδο κυρίως της Βρετανικής
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�. Π. χΙΩΤΗΣ, Ιστορικά απομνημονεύματα Επτανήσου, τ. 6 περιέχων την ηθικήν κατά-
στασιν από Βενετοκρατίας μέχρι των ημερών ημών, (εν Ζακύνθω �887, τυπογραφείον ο «Φώ-
σκολος»), Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών �3�, Αθήνα MCMLXXX, Βιβλιοπωλείο Δ.Ν. Κα-
ραβία, σ. 406· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Α΄, σσ. �34-�3�.

6. Για το λόγιο βλ. Γ.Γ. ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΣ, Παναγιώτης Βεργωτής (�84�-�9�6), εκδ. φρο-
ντίδα Δ. Αρβανιτάκης - Τασία Ευθυμιάτου-Αλισανδράτου, Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενά-
κη - Νεοελληνική Φιλολογία �8, Αθήνα �0�8, Μουσείο Μπενάκη, όπου συμποσούται όλη η
προηγούμενη σχετική με το πρόσωπό του βιβλιογραφία. Ενδιαφέρουσα είναι η πληροφορία ότι
ο Βεργωτής είχε εκτός από τα χειρόγραφα του Δρακονταειδή, πρόσβαση επίσης στη βιβλιο-
θήκη του Γεννατά Τσιμαράτου. Βλ. σχετ. χΙΩΤΗΣ, τ. 6, σ. 33�. 

7. Ο Π. Βεργωτής, γιος της Αγγελικής, το γένος Ν. Δρακονταειδή, φέρεται ως εγγονός
του. Γιος του ιερέα Νικολάου επίσης, ήταν ο χριστόδουλος (ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Α΄, σ. 848). Αν δεν
πρόκειται για κάποια σύγχυση, ο π. Νικόλαος Δρακονταειδής θα έλαβε το οφφίκιο μετά από
χηρεία.

8. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΡΑΜΗΣ, Φιλολογικά Ανάλεκτα Ζακύνθου, (εν Ζακύνθω �880 εκ του
τυπογραφείου «Η Αυγή»), ��997, Ιερά Μητρόπολις Ζακύνθου και Στροφάδων, σ. 80· ΤΣΙ-
ΤΣΕΛΗΣ, Α΄, σ. 499 υποσημ. �· Ε. ΚΡΙΑΡΑΣ, «Ανέκδοτος κατάλογος ιεραρχών Κεφαλληνίας,
Ζακύνθου και Ιθάκης», Επετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου � (�940), σ. �9· ΗΛ. Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ,
Κεφαλληνιακά Σύμμικτα. Συμβολαί εις την ιστορίαν και λαογραφίαν της νήσου Κεφαλλη-
νίας εις τόμους τρεις, τ. Β΄ Εκκλησιαστικά. Μονών ιστορίαι. χρονογραφίαι. Πολιτικά και
στατιστικά σημειώματα, [εν Αθήναις �960, τύποις Μηνά Μυρτίδη, (Αθήνα �980)], φωτ.
ανατ. Αδελφότητα Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιώς, σσ. �67-�69· ΖΩΗΣ, Λεξικόν, σ.
383· Σ.Ν. ΑΒΟυΡΗΣ, Τα εκκλησιαστικά της Επτανήσου �8��-�867, Αθήναι �96�, σσ. �0,
�3· Σ.Ν. ΑΒΟυΡΗΣ, Σύντομος ιστορία της Εκκλησίας των Ιονίων Νήσων, εν Αθήναις �966,
σ. 3�.

9. χΙΩΤΗΣ, τ. 7, σσ. ��9-�60· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Α΄, σσ. 498-�07, 906-908· ΑΒΟυΡΗΣ, Τα εκ-
κλησιαστικά, σσ. 7�-74.

�0. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Α΄, σσ. 77�-777, 9�0.



Προστασίας στα Επτάνησα, αλλά και αργότερα��. Προσέφερε ακόμη την
πνευματική του στήριξη στις μοναχές της ιεράς μονής Αγίου Ανδρέα Μηλα-
πιδιάς��, ιδιαίτερα δε στην περιπέτειά τους και τελικά μετοίκησή τους στη μο-
νή Ταξιαρχών Μηλαπιδιάς�3, όταν η κύρια μονή τους μετατράπηκε σε παρθε-
ναγωγείο�4 από τον στρατηγό Νάπιερ��. Έργο του Δρακονταειδή, εμφανές
στο χώρο, παραμένει η λίθινη κλίμακα και η μικρή αποβάθρα προκειμένου
κάποιος να προσεγγίσει στην ιερά μονή της Θεοτόκου στον σκόπελο του Δία�6.
Αν και αυτοδίδακτος έγραψε αρκετές, μη πρωτότυπες βέβαια, πατερικές με-
λέτες, όπως επίσης συνέθεσε τροπάρια και ύμνους. Αποτύπωσε ακόμη τυπικά
ορισμένων ιδιαίτερων ακολουθιών, τα οποία συνηθίζονταν στην Κεφαλονιά.
Μεταξύ αυτών η ακολουθία της «εκθέσεως του αγίου Άρτου», η οποία από
γηραιούς ιερείς, τελούνταν μετά τις Ώρες της Μεγάλης Παρασκευής, κατά-
λοιπο της Βενετοκρατίας, το οποίο έχει σήμερα εκλείψει�7. Το όνομά του τέ-
λος, αναφέρεται μεταξύ των μελών επιτροπής, σε δημοσιευμένες διακήρυξη
και έκθεση πεπραγμένων για την συντήρηση γυναικοπαίδων, προσφύγων από
την Κρήτη�8. 

Συμβολή στην επισκοπική ιστορία της Κεφαλονιάς. Το χφ. ΕΒΕ ��60.�4 7�

��. Π. χΙΩΤΗΣ, Ιστορία του Ιονίου Κράτους από συστάσεως αυτού μέχρις Ενώσεως ( έτη
�8��-�864), τ. � περιέχων τα από αρμοστείας Άδαμ �8�4 έως Ενώσεως �864, (εν Ζακύνθω
�887, τυπογραφείον η Επτάνησος χ.Σ. χιώτου), Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών �34, Αθή-
να MCMLXXX, Βιβλιοπωλείο Δ.Ν. Καραβία, σ. �7· χΙΩΤΗΣ, τ. 6, σσ. �0�, 406· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ,
Α΄, σσ. 499, 906.

��. Για τη μονή βλ. ενδ. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σσ. �33, �4�, �43, �47, �90-�98· Γ. Ν. ΜΟΣχΟ-
ΠΟυΛΟΣ, Το Εκκλησιαστικό Αρχείο Κεφαλονιάς. Μητρόπολη - Μονές - Ναοί, Τοπικό Ιστορικό
Αρχείο Κεφαλονιάς �, Αθήνα �984, σσ. �0, �7, 34-37· Κ. ΓΚΕΛΗΣ, Ιερά μονή Αποστόλου Αν-
δρέου Κεφαλληνίας, Αθήναι ��008, Ι.Μ. Απ. Ανδρέου Κεφαλληνίας· ΣΤΑΜΑΤΟυΛΑ ΖΑΠΑΝΤΗ,
Ιόνιον Κράτος - Εγχώριον Συμβούλιον Κεφαλληνίας. «Αρχείον Θρησκείας και Δημοσίας Οικο-
νομίας», �8�7-�866, ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κεφαλονιάς �3, Αργοστόλι �000, σσ. ��, 76-78. Γε-
νικά επίσης βλ. Ν.Φ. ΤΟΜΠΡΟΣ, «Μοναστηριακές αποτυπώσεις και διαπιστώσεις για τον κε-
φαλληνιακό μοναχισμό του �8ου αιώνα», Από το Κάστρο Αγίου Γεωργίου στο Αργοστόλι
(�7�7-�007). Η βενετική κυριαρχία στην Κεφαλονιά (��00-�797), Συνέδριο Ιστορίας Αργο-
στόλι �7-30 Σεπτεμβρίου �007, τ. Α΄, Αργοστόλι �0�0, Δήμος Αργοστολίου, σσ. �00-��4. 

�3. Για τη μονή βλ. ενδ. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σσ. �4�, 30�-306· ΜΟΣχΟΠΟυΛΟΣ, Το Εκκλη-
σιαστικό Αρχείο, σ. 4�.

�4. Βλ. επίσης ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σ. �98· ΓΚΕΛΗΣ, Ιερά μονή Αποστόλου Ανδρέου, σσ. 97,
���, ���, ��9· ΖΑΠΑΝΤΗ, Ιόνιον Κράτος, σσ. 76-77.

��. Στρατηγός Σερ Κάρολος Τζέιμς Νάπιερ, (General Sir Charles James Napier, �978-
�8�3) Βρετανός διοικητής της Κεφαλονιάς. Βλ. ενδ. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σσ. �84-�87.

�6. Για τη μονή βλ. ενδ. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σσ. �4�, �47, 307· ΜΟΣχΟΠΟυΛΟΣ, Το Εκκλη-
σιαστικό Αρχείο, σσ. ��, 6�. 

�7. Πρβλ. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σ. 79.
�8. Βλ. Θ.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟυΛΟΣ, Ιονική Βιβλιογραφία - Bibliograhie ionienne �6ος-�9ος αι-

ώνας. Ανακατάταξη - Προσθήκες - Βιβλιοθήκες, τ. Β΄ �8��-�880, Αθήνα �000, σσ. �90
(4970), 3�� (��8�).



Το ΕΒΕ ��60.�4 χειρόγραφο του Νικολάου Δρακονταειδή, σύμφωνα και
με τον τίτλο του, περιέχει έναν επισκοπικό κατάλογο. Αποτελείται από �� σε-
λίδες (4 δίφυλλα) και το κείμενό του εκτείνεται χρονολογικά από το �4�0 έως
το �84�. Η σύνταξή του, αν και τοποθετείται στα τέλη του �9ου αι., μπορεί με
εσωτερικά κριτήρια να προσδιοριστεί μεταξύ �84�-�873, με terminus
postquem την τελευταία του αναγραφή, την αρχιερατική εκλογή του Σπυρίδω-
να Κοντομίχαλου�9 και antequem τον θάνατο του Δρακονταειδή. Ένα ακόμη
terminus antequem είναι η μετοίκηση του Αγαθαγγέλου Τυπάλδου Κοζάκη�0

από την Κριμαία στην Ιερουσαλήμ, το �8�6. Ο Δρακονταειδής αναφέρεται
στην έκπτωση του τελευταίου από τον αρχιερατικό θρόνο και την απέλασή του
από το νησί, επειδή θεωρήθηκε ότι συμπράττει με την ελληνική επανάσταση
(καὶ μετὰ ταῦτα ἀσικώθη ἀπὸ τὸν θρόνον διὰ προσταγῆς τῆς Διοικήσεως) και
δηλώνει την παραμονή του στη Ρωσία (καὶ ἐφέρθη εἰς τὴν Ῥουσία ὁποῦ ἐκεῖ
τώρα εὑρίσκεται) (φ. 6v) κατά τον χρόνο συγγραφής του επισκοπικού κατα-
λόγου. Σύμφωνα με αυτήν την παράμετρο ο χρόνος σύνταξης του χειρογράφου
είναι δυνατό να περιοριστεί μεταξύ �84�-�8�6. Προς τούτο συντείνει το γεγο-
νός ότι ο συγγραφέας δεν αναφέρεται στο γεγονός της Ένωσης, ούτε της εκ-
κλησιαστικής αφομοίωσης, το οποίο συντάραξε το νησί��. Δεν θα ήταν επίσης
αυθαίρετη η παρατήρηση, ότι ο χρόνος σύνταξης του κειμένου θα πρέπει να
προσδιοριστεί εγγύτερα στην ανάρρηση του Σπυρίδωνα Κοντομίχαλου, ίσως
μεταξύ �84�-�84�, επειδή ο συγγραφέας δεν προβαίνει σε καμμία άλλη παρα-
τήρηση για το πρόσωπο του ιεράρχη.

Η παραπάνω πρόταση χρονολόγησης αφορά επίσης στο κείμενο του υπ’
αριθμ. ��6 [(��7�) σήμερα �9700] χειρογράφου��, το οποίο απόκειται στο Βυζα-
ντινό και χριστιανικό Μουσείο (ΒχΜ) και περιέγραψε ο Δημήτριος Πάλλας�3.
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�9. ΚΑΤΡΑΜΗΣ, σ. 80· ΚΡΙΑΡΑΣ, σ. �9.
�0. ΚΑΤΡΑΜΗΣ, σ. 80· χΙΩΤΗΣ, τ. 6, σ. ���· χΙΩΤΗΣ, τ. 7, σ. ���· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Α΄, σσ.

693-696· ΚΡΙΑΡΑΣ, σ. �9· Λ.χ. ΖΩΗΣ, Ιστορία της Ζακύνθου, Αθήναι �9��, σ. �99· ΤΣΙ ΤΣΕ-
ΛΗΣ, Β΄, σσ. �6�-�66· ΖΩΗΣ, Λεξικόν, σ. 6��· ΑΒΟυΡΗΣ, Τα εκκλησιαστικά, σσ. �0-��, 76·
ΑΒΟυΡΗΣ, Σύντομος ιστορία, σ. 3�.

��. Για το θέμα βλ. ενδ. Ι.Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, «Η Ένωση της Εκκλησίας της Επτανήσου με
την Εκκλησία της Ελλάδος», στο Η Εκκλησία στα Ιόνια Νησιά. Από τη Βενετοκρατία στην
Ένωση (�797-�864), Πρακτικά Ημερίδας 30 Ιουνίου �0�4, επιμ. Δέσποινα Στ. Μιχάλαγα,
Αθήνα �0�6, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεολογική Σχολή, Κο σμη-
τεία - Πεδίο, σσ. 39-40.

��. Ο Κριαράς χρονολόγησε το κείμενο στην αρχή του �9ου αι. (ΚΡΙΑΡΑΣ, σ. 3). Αντί θε-
τα, με τη χρονολόγηση «λίγο μετά το �84�», ορθά χρονολόγησε το συγκεκριμένο χειρόγραφο
ο Γ. Αλισανδράτος. Βλ. Γ.Γ. ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΣ, «Ο Κοσμάς ο Αιτωλός στην Κεφαλονιά και τη
Ζάκυνθο (�777). Ανέκδοτη επιστολή ενός ακροατή του», Κεφαλληνιακά χρονικά 4 (�980-
�98�), σσ. �0, �6 υποσημ. 30.

�3. χαρτ. 0,66�x0,48�, � φ., αι. ΙΘ΄. Δ.Ι. ΠΑΛΛΑΣ, «Κατάλογος των χειρογράφων του



Το χειρόγραφο, το οποίο φέρει τον τίτλο: Κατάλογος τῶν ἐπισκόπων ὁποῦ
ἐστάθησαν εἰς τὴν νήσον τὴς Κεφαλινήας ἀρχίνοντας ἀπὸ τοὺς χιλίους τετρα-
κοσίου πενήντα �4�0, φανερά προσομοιάζει εκείνου του ΕΒΕ ��60.�4, έχει την
ίδια περίπου αρχή, το ίδιο περιεχόμενο (�8 αναγραφές), χρονολογείται την ίδια
περίπου χρονική περίοδο και προέρχεται επίσης από δωρεά του Ηλία Τσιτσέ-
λη�4. Διαφοροποίηση σημαντική αποτελεί το γεγονός ότι το χειρόγραφο ΒχΜ
�9700 έχει διαφορετικό μέγεθος από το αντίστοιχο ΕΒΕ ��60.�4, γραμμένο
σε δύο στήλες, σε ένα μόνο μεγάλο φύλλο. Το κείμενο του χειρογράφου ΒχΜ
�9700 εξέδωσε ο Εμμ. Κριαράς��, προβαίνοντας δυστυχώς σε αποκατάσταση
της ορθογραφίας του, στοιχείο το οποίο αλλοιώνει την διαφοροποίηση των δύο
χειρογράφων, αφού όπως και από τον Πάλλα περιγράφεται, το συγκεκριμένο
είναι «εξ όνυχος τον λέοντα» σημαντικά ανορθόγραφο. Σύμφωνα και με την
έκδοση του Κριαρά, το χειρόγραφο φέρει στο οπισθόφυλλο τον τίτλο�6: Κατά-
λογος ἱεραρχῶν Κεφαλληνίας, Ζακύνθου καὶ Ἰθάκης ἀπὸ τοὺς �4�0-�8�7 –
καὶ τῶν ἀπὸ �8�7-�84� μητροπολιτῶν Κεφαλληνίας. Μετὰ τὸν Σπυρίδωνα
Κοντομιχαλον, ἐγένοντο ἀρχιερεὶς Κεφαλληνίας – Σπυρίδων Κομποθεκρας –
Γερμανός Καλλιγᾶς – Γεράσιμος Δώριζας – Δαμασκηνός Πολυδώρου –. Το
κείμενο του ΒχΜ �9700 έχει εννοιολογικά ασήμαντες διαφορές, κυρίως ορθο-
γραφικές και εκφραστικές από το ανάλογο ΕΒΕ ��60.�4. 

Ένας ακόμη επισκοπικός κατάλογος από την Κεφαλονιά, με τον ακριβώς
όμοιο τίτλο του ΕΒΕ ��60.�4, έχει δημοσιευθεί από τον Σπ. Παπαγεώργιο�7.
Ο εκδότης δηλώνει ότι το χειρόγραφο χρονολογείται το �86�, χωρίς δυστυχώς
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Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών», Πρακτικά χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας �933, τ.
Β΄, Περίοδος Γ΄ χαριστήριον Αντωνίω Μπενάκη, [ανατύπωσις εκ του Byzantinisch-Νeu -
griechische Jahrbücher �� (�934), σσ. δ΄-οα΄], Εν Αθήναις �936, σ. μδ΄. Εικ. 3, 4. 

�4. Πρβλ. «δῶρον Ἠλία Α. Τσιτσέλη», μὲ ἀριθμὸ ��7� ... καὶ χρονολογία εἰσαγωγῆς «�3
Νοεμ(βρίου) �90�». ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΣ, «Ο Κοσμάς ο Αιτωλός», σ. �0. 

��. ΚΡΙΑΡΑΣ, σσ. 3-�9.
�6. Από αυτοψία παρατηρήθηκε ότι το χειρόγραφο ήταν διπλωμένο μία φορά κάθετα και

τρεις οριζόντια. Στο β΄ δεξί δίπλωμα του οπισθόφυλλου είναι κάθετα γραμμένος ο τίτλος από
το ίδιο χέρι μεν, διαφορετικό από αυτό του α΄ φύλλου. Εκτός του τίτλου και των συμβόλων της
εισαγωγής στο ΒχΜ, στο γ΄ δεξί δίπλωμα, κάθετα με αντίθετη φορά, υπάρχει η ένδειξη Σπυ-
ρίδ(ων) Κατσαΐτης, γραμμένη από τρίτο χέρι. Ευχαριστώ και από τη θέση αυτήν την διευθύ-
ντρια του ΒχΜ δρ. Αικατερίνη Δελλαπόρτα, για την άδεια μελέτης του χειρογράφου, καθώς
και τους κ.κ. Π. Επιτροπάκη, τμηματάρχη και Ν. Μυλωνά, φωτογράφο του ΒχΜ, οι οποίοι
μου παρείχαν κάθε διευκύλυνση κατά την σχετική έρευνα. 

�7. ΣΠ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ, «Επίσκοποι Κεφαλληνίας Ζακύνθου από �4�0-�860», Αι Μού-
σαι ��/489 (�9�3), σ. 4-��/490 (�9�3), σ. 3-��/49� (�9�3), σ. 6· Φ.Κ. ΜΠΟυΜΠΟυΛΙΔΗΣ,
Συμβολή εις την Επτανησιακήν Βιβλιογραφίαν. Περιοδικά και εφημερίδες Ζακύνθου, Επτα-
νησιακή Βιβλιοθήκη. Κείμενα και Έρευναι 4, Αθήναι �9�6, σ. 46 (4�8)· ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΣ, «Ο
Κοσμάς ο Αιτωλός», σσ. ��-�6. 



να αναφέρει τον συντάκτη ή την προέλευσή του ή και να το περιγράφει. Παρο-
τρύνει όμως τον Ηλία Τσιτσέλη, ως εμπειρογνώμονα της κεφαλληνιακής
ιστορίας, να εξετάσει την ακρίβεια του κειμένου. Η προτροπή αυτή ωθεί στο
συμπέρασμα ότι το συγκεκριμένο χειρόγραφο δεν γνώριζε ο τελευταίος. Το
χειρόγραφο, του οποίου το κείμενο εξέδωσε ο Παπαγεώργιος σήμερα λανθά-
νει, από την αντιπαραβολή της έκδοσής του όμως, είναι πασίδηλη η ομοιότη-
τά του τόσο με το ΕΒΕ ��60.�4, όσο και με το ΒχΜ �9700. Με εσωτερικά
κριτήρια είναι πιθανή μία πρώτη χρονολογική κατάταξη των τριών προανα-
φερθέντων «πανομοιότυπων» χειρογράφων, όπου το ΕΒΕ ��60.�4 φαίνεται
ατελέστερο και άρα παλαιότερο, το ΒχΜ �9700 νεώτερο, με προσθήκες,
διορθωμένο σε αρκετά σημεία και η έκδοση Παπαγεώργιου τοποθετείται με-
ταξύ αυτών, ως εγγύτερη του πρώτου. Όλα όμως προέρχονται από την ίδια
πηγή και στη συνέχεια θα ορίζονται με το όνομα του συγγραφέα του πρώτου,
ως Δρακονταειδής.

Το κείμενο των χειρογράφων Δρακονταειδή (ΕΒΕ ��60.�4, ΠΑΠΑΓΕ-
ΩΡΓΟΣ, ΒχΜ �9700) είναι μεν ταυτόσημο, ο επισκοπικός κατάλογος δε,
τον οποίο είχε δημοσιεύσει ο Ζακύνθου Νικόλαος Κατραμής�8, είναι ανάλο-
γος�9. Τόσο η επιγραφή Πίναξ τῶν ἀπὸ τοῦ �4�0 ἔτους ἐν Κεφαλληνίᾳ καὶ
Ζακύνθῳ ἀρχιερατευσάντων, όσο και το περιεχόμενό του έχουν φανερή εξάρ-
τηση από το κείμενο του Δρακονταειδή, με σημαντική διαφοροποίηση μετά
την ��η αναγραφή. Ο συντάκτης του καταλόγου αυτού δεν κατονομάζεται,
αναφέρεται μόνον η ύπαρξη σχετικού πίνακα (ἀρυόμεθα, ἐκ πίνακος τινὸς τῇ
καθ’ ἡμᾶς Ἀρχιεπισκοπῇ ὑπάρχοντος)30, στοιχείου αρκετά ενδιαφέροντος,
αφού και το χειρόγραφο ΒχΜ �9700 είναι στην πραγματικότητα ένας μεγά-
λος δίστηλος πίνακας3�. Εύλογη θα ήταν η υπόθεση ότι σε κάθε τοπικό εκ-
κλησιαστικό μέγαρο τηρούνταν πίνακας των αρχιερέων της εκκλησιαστικής
επαρχίας, ο οποίος μάλιστα σε μορφή διπτύχου-καταλόγου, χρησιμοποιούνταν
επίσης στη μνημόνευση των προκατόχων ιεραρχών κατά τη διάρκεια της Θεί-
ας Λειτουργίας3�.

Το τεύχος ΕΒΕ ��60.�4 είναι επίσης σύγχρονο και αντίστοιχο με το χειρό-
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�8. ΖΩΗΣ, Λεξικόν, σ. �8�.
�9. ΚΑΤΡΑΜΗΣ, σσ. 76-80.
30. ΚΑΤΡΑΜΗΣ, σ. 7�.
3�. Άλλοι επίσης δίστηλοι επισκοπικοί κατάλογοι της Κεφαλονιάς αναφέρονται σε ΑΛΙ-

ΣΑΝΔΡΑΤΟΣ, «Ο Κοσμάς ο Αιτωλός», σσ. 9-��. 
3�. Πρβλ. τον κατάλογο αρχιερέων από τον Κώδικα της Αρχιεπισκοπής Κεφαλληνίας

και Ζακύνθου σε ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ, σ. 348 υποσημ. 38. Ακόμη και ο Σπ. Παπαγεώργιος θα ήταν
δυνατόν να έχει εκδώσει τον σχετικό κατάλογο, τον οποίο για την όμορη Κεφαλονιά, τηρούσε
η Μητρόπολη Κερκύρας. Ίσως η χρονολόγηση του καταλόγου το �86�, πριν την Ένωση δη-
λαδή, δηλώνει το έτος αποστολής του στην πρωτεύουσα του κράτους Κέρκυρα. 



γραφο τεύχος ΕΒΕ ��60.�, το οποίο φέρεται με τον τίτλο: Ο ΑΡχΙΕΠΙΣΚΟ-
ΠΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΘΗΣΑυΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ ΖΑΚυΝ-
ΘΟυ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ33. Το φυλλάδιο αυτό περιέχει μεταφράσεις ιταλικών εγ-
γράφων, των ετών ���6-�78�, από τον Ηλία Τσιτσέλη δε αποδόθηκε στον
χαράλαμπο Γεννατά Τσιμαράτο34. Σε ολόκληρο το δεύτερο φύλλο του κειμέ-
νου του χειρογράφου (φ. �r-v) προτάσσεται των άλλων εγγράφων επισκοπι-
κός κατάλογος, με τίτλο: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ὅλων τῶν Ἑλλήνων Ἁρχιεραίων
χρηματισάντων εἰς Κεφαληνίαν, Ζάκυνθον καί Ιθάκην, ἀφ’ ὅτου ἡ Νῆσος,
ἀπεκτήθη παρὰ τῆς Γαληνοτάτης Δημοκρατίας τῆς Ἑνετίας, ἀπό τῶν Οθω-
μανικὼν Δυνάμις, ἥτις τήν καθῆξεν ἀπό τούς Δοῦκας τῶν Τόκκων, οἵτινες
κατῆχον αὐτὴν. Ο Τσιτσέλης είχε αναφέρει την ύπαρξη του χειρογράφου αυ-
τού και το είχε περιγράψει σημειώνοντας ότι βρισκόταν στην κατοχή του3�.
Πρόκειται για τη μετάφραση του σχετικού κώδικα με τίτλο: Ἀρχιεπισκο-
πικὸς θησαυρὸς (Tesoro arciepiscopale), τον οποίο με αφορμή τις διενέξεις
Κεφαλονιτών και Ζακυνθίων σχετικά με την εκλογή επισκόπου, είχε συντά-
ξει ο Φραγκίσκος Λουκίσσας36, συμπληρώνοντας το έργο του πατέρα του Ιω-
άννη37 και είχε επικυρώσει ο προνοητής του νησιού Gianfancesco Giustiniani,
την �8η Αυγούστου �7�8. 

Ο κατάλογος του Γεννατά Τσιμαράτου και τα άλλα έγγραφα του τεύχους
ΕΒΕ ��60.� φανερώνουν την πρόθεση του συλλογέα - συντάκτη - μεταφρα-
στή να στοιχειοθετήσει μια ολοκληρωμένη συλλογή εκκλησιαστικών πηγών
για την ιδιαίτερη πατρίδα του, στην ελληνική γλώσσα, ακόμη και αν δεν προ-
χωρεί χρονολογικά έως την εποχή του. Ο κατάλογος του Δρακονταειδή από
την άλλη, είναι εκκλησιαστικού χαρακτήρα, ατελές κείμενο, διαπνεόμενο από
αφέλεια και συναισθηματισμό. Οι δύο συντάκτες φαίνεται ότι δεν άντλησαν
πληροφορίες από το ίδιο αρχείο, αφού τα κείμενά τους παρουσιάζουν αρκετές
ιστορικές διαφοροποιήσεις. Ίσως ο Γεννατάς Τσιμαράτος απλώς να μετέφρα-
σε την προϋπάρχουσα συλλογή Tesoro arciepiscopale, ενώ ο Δρακονταειδής,
χρησιμοποιώντας εκκλησιαστικά αρχεία επίσης, προσπάθησε να συντάξει
έναν νέο κατάλογο, ανταποκρινόμενος στα αιτήματα της εποχής του. 
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33. Μεγέθους �9,�χ�0,� εκ., 49 φύλλων, του β΄ μισού του �9ου αι. Βλ. Λ. ΠΟΛΙΤΗΣ, Κα-
τάλογος χειρογράφων, σ. �80. Με το χέρι του Τσιτσέλη σημειώνεται: κακόζηλος μεταφραση
εκ του Ιταλικοῦ ὑπο χαραλάμ(πους) Γεννατᾶ Τσιμαρατου κεφαλλῆνος. χαρτί χρώματος
ανοικτού πράσινου (veramant). Εικ. �, 6.

34. Βιογραφικά του στοιχεία βλ. σε ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Α΄, σ. 7�. Περιγραφή του κώδικα και
σχετικές πληροφορίες για την προέλευσή του σε ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Α΄, σσ. 347-348· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄,
σσ. 89-90.

3�. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Α΄, σσ. 347-348· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σσ. 89-90.
36. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Α΄, σσ. 346-3��.
37. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Α΄, σ. 346.



Η σύνταξη επισκοπικών καταλόγων τους �8ο-�9ο αιώνες, εντάσσεται στις
γενικές «διαφωτιστικές» απόπειρες απόκτησης εγκυκλοπαιδικών γνώσεων. Η
σημασία τους όμως για την εκκλησιαστική ιστορία είναι ιδιαίτερα σημαντική,
επειδή οι επίσκοποι αποτελούν τη ζωντανή αλυσίδα της ζωής της Εκκλησίας,
συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν. Σύμφωνα με την εκκλησιολογία του
Ιγνατίου του θεοφόρου: ...ὅπου ἃν φανῇ ὁ ἐπίσκοπος ἐκεῖ ... ἡ ... ἐκκλησία (Επι-
στ. Ιγνατίου Προς Σμυρναίους 8.�). Ο Κεφαλονίτης, μέγας καθηγητής της
Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Γεράσιμος Κονιδάρης υποστήριζε ότι η ιστορία, πο-
λιτική και εκκλησιαστική και γενικότερα η πνευματική των ελληνικών επαρ-
χιών είναι κυρίως η ιστορία της Εκκλησίας τους με κέντρο τον επίσκοπο, ο
οποίος ήταν συνήθως η ιθύνουσα την ζωή των υποδούλων Ελλήνων προσωπι-
κότητα. Οι επισκοπικοί κατάλογοι επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της αποστολι-
κής διαδοχής, στην οποία στηρίζεται η γνησιότητα της εκκλησιαστικής παρά-
δοσης38. Ο καταρτισμός όμως πλήρους σειράς διαδοχής των επισκόπων κάθε
επαρχίας, συχνά παρουσιάζει αρκετές δυσχέρειες και για το λόγο αυτό κάθε
σχετική πληροφορία, ακόμη και ανεκδοτολογική, είναι πολύτιμη. 

Τα προαναφερθέντα χειρόγραφα αποτέλεσαν πηγές του Ηλία Τσιτσέλη39,
του Παναγιώτη χιώτη40, του Λεωνίδα Ζώη, πιθανότατα του Σπύρου Αβούρη
και νεότερων ιστορικών και ερευνητών. Το ερώτημα το οποίο μοιραία τίθεται,
είναι αν και πόσο αυτοί οι επισκοπικοί κατάλογοι ταυτίζονται, αποκλίνουν ή
αλληλοσυμπληρώνονται, όπως επίσης αν και πόσο επηρέασαν τους μελετητές
τους. Γεγονός είναι ότι ακόμη καθορίζουν την τοπική εκκλησιαστική ιστορία,
παρόλο που η σύγχρονη αρχειακή έρευνα συχνά αναδεικνύει ορισμένες ανακρί-
βειες τους. 

Κοινό στοιχείο των καταλόγων είναι ότι ακολουθούν σχεδόν παράλληλη
αρίθμηση των προσώπων. Ο Δρακονταειδής όμως παρουσιάζει �8 αναγραφές,
ενώ ο Γεννατάς Τσιμαράτος μόνον �9 (και ο Κατραμής έως την ��η ακολου-
θεί περιληπτικά τον Δρακονταειδή και μετά συμπληρώνει χωρίς αρίθμηση και
άλλες πληροφορίες, έξι ακόμη αρχιερείς, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού
του, με στόχο πια την καταγραφή των ιεραρχών της Ζακύνθου, της δικής του
δηλαδή εκκλησιαστικής επαρχίας). Παρατίθενται επίσης και άλλες, παρα-
πληρωματικές των προσώπων, ιστορικές, αρχαιολογικές, κοινωνικές ή και
ανεκδοτολογικές πληροφορίες, σύμφωνα με την ιδιοσυγκρασία, τον χαρακτή-
ρα και τα ενδιαφέροντα του συντάκτη του καταλόγου.
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38. Β. ΜυΣΤΑΚΙΔΗΣ, [Επισκοπικοί Κατάλογοι. {Γ.Ι. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, « Εισαγωγή»}], Επε-
τηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών �� (�936), σσ. �43-�44.

39. Βλ. ενδ. τα περί επισκοπικών καταλόγων - πηγών, τις οποίες δηλώνει ότι χρησιμοποί-
ησε ο Τσιτσέλης. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σσ. 89- 9�.

40. Πρβλ. επισκοπικό κατάλογο και σχετικές πληροφορίες σε χΙΩΤΗΣ, τ. 6, σσ. ��9-���.



Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Δρακονταειδή είναι η λιτή αναφορά του σε
κάθε ιεράρχη: σημειώνει το ονοματεπώνυμο και το χρόνο ανάρρησης στο θρό-
νο, το διάστημα παραμονής εἰς τὴν ἀξίαν και κλείνει με τη στερεότυπη φράση
καὶ ἀπέθανε. Ο χρόνος αρχιερατείας δεν αντιστοιχεί πάντοτε με τον ανάλογο
του Γεννατά Τσιμαράτου, ο οποίος άλλωστε χρησιμοποιούσε άλλη πηγή. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο Δρακονταειδής παρέχει περισσότερα βιογραφι-
κά στοιχεία για τους αρχιερείς. Αναφέρεται, για παράδειγμα, στους επισκό-
πους εξ εγγάμων, φαινόμενο το οποίο απασχόλησε και το Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο4�. Ο Νικηφόρος Λοβέρδος4�, ο οποίος ἦταν ὑπανδρευμένος καὶ ἐπειδὴ
ἀπόθανε ἡ πρεσβυτέρα του διὰ τοῦτο ἠξιώθη τοιούτου χαρίσματος (φ. �v) και
ο ζακύνθιος Σωφρόνιος Ρου(ω)μαντζάς43 επίσης ἦταν ὑπανδρευμένος καὶ
ἄφησε τὴν πρεσβυτέραν του (φ. �). Άλλο φαινόμενο το οποίο διακριτικά ο Δρα-
κονταειδής σημειώνει είναι η ανάρρηση στον επισκοπικό θρόνο του Αθανασίου
Λοβέρδου44, σε διαδοχή4� του πατέρα του Νικηφόρου, παραδίδεται δε από το
Γεννατά Τσιμαράτο ότι ὅστις ὡς Σωφρόνιος ὀνομάζετο (φ. �). 

Ο Δρακονταειδής προβαίνει επίσης σε αξιολογικές κρίσεις των προσώπων.
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4�. Βλ. σχετ. χΡυΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΠΑΠΑΔΟΠΟυΛΟΣ), «Οι επίσκοποι εν τη Εκκλησία Κων-
σταντινουπόλεως κατά τους μετά την Άλωσιν χρόνους», ΕΕΒΣ �7 (�94�), σσ. �98-�99, όπου
και αναφορά στον Κεφαλληνίας Σωφρόνιο Ρουμαντζά, του οποίου η σύζυγος προσήλθε στο
μοναχικό βίο προκειμένου εκείνος να χειροτονηθεί αρχιεπίσκοπος. Μ.Ι. ΓΕΔΕΩΝ, Κανονικαί
διατάξεις, επιστολαί, λύσεις, θεσπίσματα των αγιωτάτων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλε-
ως, από Γρηγορίου του Θεολόγου μέχρι Διονυσίου του από Αδριανουπόλεως, τ. Α΄, εν Κων-
σταντινουπόλει, εκ του πατριαρχικού τυπογραφείου, σσ. 4�4-4��.

4�. ΚΑΤΡΑΜΗΣ, σ. 76· χΙΩΤΗΣ, τ. 6, σ. ��0· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Α΄, σσ. 3�6, 3�7-3�8 υποσημ. 3·
ΚΡΙΑΡΑΣ, σ. 9· ΖΩΗΣ, Ιστορία, σσ. �90, �98· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σ. 9�· ΑΒΟυΡΗΣ, Σύντομος ιστο-
ρία, σσ. 33-34· Γ.Ν. ΜΟΣχΟΠΟυΛΟΣ, Ιστορία της Κεφαλονιάς, τ. Α΄ από τα αρχαία χρόνια ως
το �797, Αθήνα �98�, σ. �83.

43. ΚΑΤΡΑΜΗΣ, σ. 78· χΙΩΤΗΣ, τ. 6, σ. �49· ΚΡΙΑΡΑΣ, σ. �7· ΖΩΗΣ, Ιστορία, σσ. �9�,
�99· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σσ. �33-�34· ΖΩΗΣ, Λεξικόν, σ. �7�· ΑΒΟυΡΗΣ, Σύντομος ιστορία, σ. 34·
ΜΟΣχΟΠΟυΛΟΣ, Ιστορία, σ. �83.

44. ΚΑΤΡΑΜΗΣ, σ. 76· χΙΩΤΗΣ, τ. 6, σ. ��0· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Α΄, σ. 3�6· ΚΡΙΑΡΑΣ, σ. 9· ΖΩ-
ΗΣ, Ιστορία, σσ. �90, �98· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σσ. 9�-93· ΑΒΟυΡΗΣ, Σύντομος ιστορία, σ. 34· ΜΟ-
ΣχΟΠΟυΛΟΣ, Ιστορία, σ. �83· ΣΤΑΜΑΤΟυΛΑ Σ. ΖΑΠΑΝΤΗ, Κεφαλονιά ��00-��7�. Η συγκρό-
τηση της κοινωνίας του νησιού, Θεσσαλονίκη �999, University Studio Press, σσ. �97, �98· Ι.
Δ. ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ, «Ορθοδόξων επισκόπων έδρες εν Κεφαλληνία», στο Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συ-
νέδριο (Κέρκυρα, 30 Απριλίου - 4 Μαΐου �0�4), Τα Πρακτικά ΙΙ. Ιστορία – Εκκλησία – Ιστο-
ρία της Τέχνης, Κερκυραϊκά χρονικά 9 (�0�6), σσ. 344-34� όπου βέβαια ο Σωφρόνιος (Αθα-
νάσιος) Λοβέρδος εμφανίζεται ως δύο πρόσωπα, γιος και εγγονός του Γερασίμου Λοβέρδου, σ.
348. Πρβλ. ΖΑΠΑΝΤΗ, Κεφαλονιά, σ. �98 όπου στον οικείο κατάλογο ο Αθανάσιος Λοβέρδος
είναι άλλος από τον Σωφρόνιο Λοβέρδο και απουσιάζει ο Νικηφόρος Λοβέρδος.

4�. Το φαινόμενο της διαδοχής μελών της οικογένειας Λοβέρδου (πατέρας - γιος - εγγο-
νός) στον επισκοπικό θρόνο, για πενήντα περίπου χρόνια, προκάλεσε διάφορες αντιδράσεις. Βλ.
σχετ. ΖΑΠΑΝΤΗ, Κεφαλονιά, σσ. �96-�97· ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ, σ. 34�. 



Ο Σωφρόνιος Ρου(ω)μαντζάς, κατά την εκτίμησή του, αὐτὸς ηταν πρᾶος καὶ
ἁπλούστατος (φ. �v), ο Ιωαννίκιος Άννινος46, ο οποίος υποδέχθηκε τους δημο-
κρατικούς Γάλλους47 ἐστάθη ἄξιος καὶ ἐνάρετος καὶ ετιμησε τὸν θρόνον τῆς
ἀρχιεροσύνης τῆς Κεφαλληνίας (φ. 6v), ο Παΐσιος χοϊδάς48 ἐστάθη ἅγιος καὶ
θαυματουργὸς καὶ ζῶντας καὶ μετὰ θάνατον (φ. 4v) ο Αβράμιος Μελισση-
νός49 ήταν εἰς τὴν πολιτικὴν δε ἐνάρετος καὶ κατὰ πολὰ ζηλωτῆς (φ. �v), ο
Τιμόθεος Τυπάλδος χαριτάτος�0 ἐστάθη ἄξιος καὶ δικαιοκρίτης τόσον ὁποῦ ἡ
φήμη του ἠκούσθη πανταχοῦ (φ. 4v-�) και ο Γεράσιμος (Γεώργιος) Κλαδάς��

αὐτὸς καὶ τὸ ὄντι ἐνάρετος καὶ προκομένος ὁποῦ τὴν εὐχὴν του νὰ ἔχωμεν (φ.
6). Αντίστοιχα βέβαια ο Γεννατάς Τσιμαράτος, διορθώνοντας τη λανθασμένη
χρονολογία ανάρρησης στο θρόνο του ζακυνθίου Παρθενίου Δοξαρά��, συμφω-
νεί με τον Δρακονταειδή στην πληροφορία της παραίτησης του ιεράρχη, προ-
σθέτει δε την ανεκδοτολογική πληροφορία ότι: Ἀλλ’ ἀπατηθεὶς ἀπὸ τὰς γινο-
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46. ΚΑΤΡΑΜΗΣ, σ. 79· ΖΩΗΣ, Λεξικόν, σ. ��· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Α΄, σ. 7· ΚΡΙΑΡΑΣ, σ. �8· ΖΩΗΣ,
Ιστορία, σσ. �96, �99· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σσ. ��8-�6�· ΑΒΟυΡΗΣ, Σύντομος ιστορία, σ. 3�· ΜΕ-
ΣΟΛΩΡΑΣ, σ. 349. 

47. Π. χΙΩΤΗΣ, Σειράς ιστορικών απομνημονευμάτων, τ. 3, (Κέρκυρα �863, εκ της Τυ-
πογραφείας της Κυβερνήσεως), Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών �3�, Αθήνα MMVIII, Βι-
βλιοπωλείο Δ. Ν. Καραβία, σ. �90.

48. ΚΑΤΡΑΜΗΣ, σ. 78· χΙΩΤΗΣ, τ. 6, σσ. �46-�47· χΙΩΤΗΣ, τ. 7, σ. �44· Σ.Δ. ΡΑΖΗΣ,
Παΐσιος ο χοϊδάς, αρχιεπίσκοπος Κεφαλληνίας Ζακύνθου και Ιθάκης (ακμάσας κατά τον
δέκατον έβδομον αιώνα), εν Πειραιεί �903, εκ του τυπογραφείου «Σφαίρας»· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Α΄,
σσ. �7� υποσημ. �, 867· ΚΡΙΑΡΑΣ, σ. ��· ΖΩΗΣ, Ιστορία, σσ. �94, �99· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σσ.
��9-���· ΖΩΗΣ, Λεξικόν, σ. 703· ΑΒΟυΡΗΣ, Σύντομος ιστορία, σ. 34· Ν.Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ,
«Νέα στοιχεία περί του Ιωσήφ Δόξα αρχιεπισκόπου Σεβαστείας και πάσης Αρμενίας», Επε-
τηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 4� (�97�-�976), σ. 376, 380, 38�, 384· ΜΟΣχΟΠΟυ-
ΛΟΣ, Ιστορία, σ. �8�· Γ.Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, «Ο αρχιεπίσκοπος Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και
Ιθάκης Παΐσιος (χοϊδάς) και η εις άγιον ανακήρυξή του», στο Αξίες και Πολιτισμός - Αφιέ-
ρωμα στον καθηγητή Ευάγγελο Θεοδώρου, Αθήνα �99�, σ. �47-�70. 

49. ΚΑΤΡΑΜΗΣ, σ. 79· χΙΩΤΗΣ, τ. 6, σσ. �49-��0· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Α΄, σ. 389· ΚΡΙΑΡΑΣ, σ.
�7· ΖΩΗΣ, Ιστορία, σσ. �9�, �99· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σσ. �37-�39· ΖΩΗΣ, Λεξικόν, σ. 4�3· ΑΒΟυ-
ΡΗΣ, Σύντομος ιστορία, σ. 34.

�0. ΚΑΤΡΑΜΗΣ, σσ. 78, 86-87· χΙΩΤΗΣ, τ. 6, σσ. �47-�49· χΙΩΤΗΣ, τ. 7, σ. �30· ΚΡΙΑ-
ΡΑΣ, σ. �6· ΖΩΗΣ, Ιστορία, σσ. �94-�9�, �99· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σσ. ���-�3�· ΖΩΗΣ, Λεξικόν, σ.
6��· ΑΒΟυΡΗΣ, Σύντομος ιστορία, σ. 34· ΜΟΣχΟΠΟυΛΟΣ, Ιστορία, σσ. 9�, �84, ���.

��. ΚΑΤΡΑΜΗΣ, σ. 79· χΙΩΤΗΣ, τ. 6, σσ. ���-���· ΚΡΙΑΡΑΣ, σ. �8· ΖΩΗΣ, Ιστορία, σσ.
�9�, �99· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σσ. �43-�4�· ΑΒΟυΡΗΣ, Σύντομος ιστορία, σσ. 33-34· Γ.Ν. ΜΟ-
ΣχΟΠΟυΛΟΣ, Οι Έλληνες της Βενετίας και Ιλλυρίας (�768-�797). Η Μητρόπολη Φιλαδελ-
φείας και η σημασία της για τον Ελληνισμό της Β. Αδριατικής, Αθήνα �980, σ. 74· ΜΟΣχΟ-
ΠΟυΛΟΣ, Ιστορία, σσ. �0�-�03.

��. ΚΑΤΡΑΜΗΣ, σσ. 77, 3��-3��· χΙΩΤΗΣ, τ. 6, σσ. ��7, 40�· ΚΡΙΑΡΑΣ, σ. ��-��· ΖΩΗΣ,
Ιστορία, σσ. �9�, �99· ΖΩΗΣ, Λεξικόν, σ. �69· ΑΒΟυΡΗΣ, Σύντομος ιστορία, σ. 34, όπου σημει-
ώνεται ως Παχώμιος Δοξαράς· ΜΟΣχΟΠΟυΛΟΣ, Ιστορία, σ. �83.



μένας εἰς αὐτὸν ὑποσχέσεις μετεμελήθη, καὶ κατηράσθη, τρεῖς Κυρίους, οἵτι-
νες τὸν προέτρεψαν· καὶ κατὰ θαῦμα, μετὰ ἔξη μῆνας, ἀπόθανον καὶ οἱ τρεῖς
(φ. �)�3. 

Μεταξύ των άλλων βιογραφικών πληροφοριών των ιεραρχών, στους επι-
σκοπικούς καταλόγους γίνεται επίσης μνεία του χρόνου ανοικοδόμησης δια-
φόρων επισκοπικών μεγάρων ή αναφέρονται ιεροί ναοί. Κύρια θέση καταλαμ-
βάνει η αναφορά σχετικά με τη δραστηριότητα του Νικοδήμου Α΄ Μεταξά�4,
για τον οποίο ο Δρακονταειδής σημειώνει ότι: τοῦτος εκτησε καὶ τὴν Ἀρχιεπι-
σκοπὴν ὁποῦ εἶναι ἕως τὴν σήμερον εἰς τὴν Λιβαθώ εἰς χωρίον Μεταξάτα (φ.
3), ενώ ο Γεννατάς Τσιμαράτος διευκρινίζει ότι: ὠκοδόμησεν τὸ ἐπισκοπεῖον
εἰς Φραντσάτα, ἐπειδὴ προηγουμένως οἱ ἐπίσκοποι ἐστέκοντο εἰς τὰς πα-
τρικὰς των οἰκίας��, ἔκαμε εἰσέτη τὴν ἐκκλησίαν τοῦ ἁγίου Νικολάου (φ. �).
Σύμφωνα με τον Δρακονταειδή, ο Αγάπιος Λοβέρδος�6 ἔκαμε τὸ σπίτη τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς εἰς τὴν Εὐαγγελίστρια εἰς τὸ Κάστρο�7 (φ. �), ο Ιωαννίκιος
Άννινος�8 ἐξανανέωσε καὶ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴν καὶ τὴν ἔκαμεν εἰς αὐτὸ ὁποῦ
εὑρίσκεται (φ. 6v) και ο Σωφρόνιος Ρου(ω)μαντζάς ἐτάφη εἰς τὰ Ομαλᾶ (φ.
�), ενώ ο Σεραφείμ Άννινος�9 τέλος, ἀπόθανε εἰς τὴν Ζάκυνθο ὅμως τὸν εφε-
ραν ἀπεθαμένον καὶ τὸν ἔθαψαν εἰς τὸν Ναὸν τῶν Ταξιαρχῶν εἰς τὸ Κάστρο
τῆς Κεφαλληνίας (φ. �).

Από τον επισκοπικό κατάλογο του Δρακονταειδή δεν απουσιάζουν ακόμη
οι πληροφορίες για λοιμούς και φυσικές καταστροφές, οι οποίες οπωσδήποτε
εντάσσονται στην χρονογραφική διάθεση του συντάκτη του. Κατά τη διάρκεια
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�3. Πρβλ. χΙΩΤΗΣ, τ. 6, σσ. ��8-�3�· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σσ. 98-�00, όπου μάλιστα σημειώ-
νεται η ίδια πληροφορία προερχόμενη από τον κώδικα της ι. μονής Αγίου Ανδρέα Μηλαπιδιάς.

�4. ΚΑΤΡΑΜΗΣ, σ. 77· χΙΩΤΗΣ, τ. 6, σ. ��6· ΚΡΙΑΡΑΣ, σ. ��· ΖΩΗΣ, Ιστορία, σσ. �9�-�9�,
�98· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σσ. 9�-96· ΖΩΗΣ, Λεξικόν, σ. 4�0· ΑΒΟυΡΗΣ, Σύντομος ιστορία, σ. 34·
ΜΟΣχΟΠΟυΛΟΣ, Ιστορία, σσ. �8�, �84· ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ, σσ. 344, 34�-3�0.

��. Οι επίσκοποι, όσοι προέρχονταν από την οικογένεια Λοβέρδου, κατοικούσαν στην εστία
τους στο χωριό Κοντογενάδα της Παλικής. ΖΑΠΑΝΤΗ, Κεφαλονιά, σ. �96.

�6. ΚΑΤΡΑΜΗΣ, σ. 78· χΙΩΤΗΣ, τ. 6, σ. �49· χΙΩΤΗΣ, τ. 7, σσ . 98-99· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Α΄, σ.
3�6· ΚΡΙΑΡΑΣ, σ. �6· ΖΩΗΣ, Ιστορία, σσ. �9�, �99· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σσ. �3�-�33· ΑΒΟυΡΗΣ,
Σύντομος ιστορία, σ. 34· ΜΟΣχΟΠΟυΛΟΣ, Ιστορία, σ. �8�· ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ, σ. 3�0.

�7. ΖΑΠΑΝΤΗ, Κεφαλονιά, σ. �97 υποσημ. ��.
�8. ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ, σ. 349.
�9. ΚΑΤΡΑΜΗΣ, σ. 78· χΙΩΤΗΣ, τ. 6, σ. �49· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Α΄, σ. 7· ΚΡΙΑΡΑΣ, σ. �7· ΖΩΗΣ,

Ιστορία, σσ. �9�, �99· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σσ. �3�-�37· ΖΩΗΣ, Λεξικόν, σ. ��· ΑΒΟυΡΗΣ, Σύντο-
μος ιστορία, σ. 34· ΜΟΣχΟΠΟυΛΟΣ, Ιστορία, σσ. �8�, όπου Σεραφείμ ή Σωφρόνιος, �0�-�0�·
ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ, σ. 3��· Γ.Φ. ΑΝΤΖΟυΛΑΤΟΣ, «Σεραφείμ Άννινος ο σοφός και μεγαλόψυχος αρ-
χιεπίσκοπος», στο Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο (Κέρκυρα, 30 Απριλίου - 4 Μαΐου �0�4), Τα
Πρακτικά ΙΙ. Ιστορία – Εκκλησία – Ιστορία της Τέχνης, Κερκυραϊκά χρονικά 9 (�0�6), σσ.
3��-367.



της αρχιερατείας του Σωφρονίου Κουτούβαλη60 σημειώνεται ότι: ἔγιναν με-
γάλαις δυστυχίαις πανταχοῦ ἐξερέτως εἰς ταύτην τὴν νῆσον τῆς Κεφαλλη-
νίας ἐπειδὴ τὸν ἴδιον χρόνον πάλιν εἰς τοὺς �7�9 Ἰουνίου 3 Ἄρχισαν οἱ φοβεροὶ
καὶ τρομεροὶ σεισμοι καὶ πάλιν εἰς τὸν ἴδιον χρόνον ἄρχησε καὶ ἡ πανώλη εἰς τὸ
χωρίον Σαρλάτα τῆς Λιβαθῶς καὶ πάλιν εἰς τοὺς �766 Μαΐου �0 ἔκαμε ἕναν
ἀέρα τόσον σφοδρὸν ὅστις ἔφθασε νὰ ξεριζώσῃ ὡς καὶ τὰ δένδρα. Εἰς τοὺς
�767 Ἰουλίου �� ἔγινε ἕνας σεισμὸς ὁποῦ ἐγκρεμήσθησαν ὅλα τὰ σπήτια (φ.
�v)6�. Στην ίδια συνάφεια εντάσσεται και το αξιομνημόνευτο γεγονός της διέ-
λευσης του Κοσμά του Αιτωλού από τα Ιόνια νησιά6�: Καὶ πάλιν εἰς τοὺς
�77063 ἦλθε Νέος Ἀπόστολος ονοματι Κοσμᾶς αὐτὸς ἀπέρασε καὶ εἰς τὰ τρία
Νησια Κεφαλληνία Κορφοὺς καὶ Ζακυνθο εἰς μὲν τὴν Κεφαλληνίαν τὸν ἐδε-
χθησαν ὡς Ἀπόστολον εἰς τὴν Ζάκυνθο δὲ τὸν ἐδίωξαν καὶ τὸν ὕβρισαν ευρι-
σκομενος ἐκεῖ καὶ ὁ παρὸν ἀρχιερεὺς Κουτούβαλης64.

Από τις αναγραφές του Δρακονταειδή δεν θα μπορούσε να λείπει η αναφο-
ρά στον άγιο του νησιού, τον όσιο Γεράσιμο6�. Σημειώνει το χρόνο κοίμησής
του μετά το τέλος της αναφοράς στην δεκαεπτάχρονη αρχιερατεία του Παχω-
μίου Μακρή66, την εποχή του διαδόχου του Φιλοθέου Λοβέρδου67. Η ανάρρηση
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60. ΚΑΤΡΑΜΗΣ, σσ. 79, 389-394· χΙΩΤΗΣ, τ. 7, σ. �8· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Α΄, σ. �40· ΚΡΙΑΡΑΣ,
σ. �7-�8· ΖΩΗΣ, Ιστορία, σσ. �9�, �99· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σσ. �39-�43· ΖΩΗΣ, Λεξικόν, σ. 3�9·
ΑΒΟυΡΗΣ, Σύντομος ιστορία, σ. 34· ΜΟΣχΟΠΟυΛΟΣ, Ιστορία, σ. �83· Ν. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, «Ιό-
νιοι άρχοντες και κλήρος στα χρόνια αρχιερατείας του Σωφρονίου Κουτούβαλη (�7�9-
�78�)», Θησαυρίσματα 44 (�0�4), σσ. 34�-360, όπου και όλη η προηγούμενη γι’ αυτόν βι-
βλιογραφία.

6�. Πρβλ. χΙΩΤΗΣ, τ. 6, σ. ��0· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σσ. 43�-43�.
6�. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Α΄, σσ. �7�-�74· ΖΩΗΣ, Ιστορία, σ. �9�. Για το θέμα βλ. αναλυτικά ΑΛΙ-

ΣΑΝΔΡΑΤΟΣ, «Ο Κοσμάς ο Αιτωλός», σσ. �-88· Δ.Β. ΓΟΝΗΣ, «Ο Κοσμάς ο Αιτωλός στην
Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο (�777) εξ αφορμής της εκδόσεως ομώνυμης μελέτης», Θεολογία
�7 (�986), σσ. �3�-�48, όπου και η προηγούμενη σχετική βιβλιογραφία.

63. Ο χρόνος άφιξης του Κοσμά του Αιτωλού έχει διορθωθεί εκ των υστέρων (από �770 σε
�777), τόσο στο ΒχΜ ��6, όσο και σε άλλα σχετικά χειρόγραφα κείμενα. Έχει απασχολήσει
τους ερευνητές και αποτελεί κύριο παράδειγμα της αξίας των ενθυμήσεων τις οποίες τα σχε-
τικά κείμενα προσφέρουν. Πρβλ. ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΣ, «Ο Κοσμάς ο Αιτωλός», σσ. �0-��. Σε
ΑΒΟυΡΗΣ, Σύντομος ιστορία, σ. 34, δηλώνεται το έτος �779.

64. Για την αρνητική στάση του Κεφαλληνίας και Ζακύνθου Σωφρονίου και την αδυναμία
του έκτοτε να μεταβεί στην έδρα του βλ. ενδ. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Α΄, σ. �7�· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σ. �40·
ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΣ, «Ο Κοσμάς ο Αιτωλός», σσ. 3�-3�. Για την επιστολιμαία διατριβή προσπά-
θειας αποκατάστασης της φήμης του Κοσμά του Αιτωλού βλ. ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΣ, «Ο Κοσμάς ο
Αιτωλός», σσ. �-6, 40-77.

6�. χΙΩΤΗΣ, τ. 6, σ. ���.
66. ΚΑΤΡΑΜΗΣ, σσ. 76, ���-��3· χΙΩΤΗΣ, τ. 6, σ. ���· χΙΩΤΗΣ, τ. 7, σ. ��0· ΚΡΙΑΡΑΣ,

σσ. 9-�0· ΖΩΗΣ, Ιστορία, σσ. �90-�9�, �98· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σ. 93· ΖΩΗΣ, Λεξικόν, σ. 383·
ΑΒΟυΡΗΣ, Σύντομος ιστορία, σ. 34· ΜΟΣχΟΠΟυΛΟΣ, Ιστορία, σ. �83· ΖΑΠΑΝΤΗ, Κεφαλονιά,
σσ. �97, �98· ΣΠ. χΡ. ΚΑΡυΔΗΣ, Όψεις της εκκλησιαστικής οργάνωσης στον βενετοκρατού-



του τελευταίου στον αρχιερατικό θρόνο ἔγινε εἰς τοὺς ��67 Αὐγούστου �� ἔζη-
σε καὶ αὐτὸς εἰς τὴν ἀξίαν χρόνους �3 καὶ ἀπόθανε καὶ εἰς τοῦ ὁποίου τὸν
καιρὸν ἐσώθη ὁ ἅγιος Γεράσιμος εἰς τοὺς ��78 Αὐγούστου �� (φ. 3). Ως έτος
εκλογής του Λοβέρδου ο Κατραμής επίσης σημειώνει το ��67, ενώ ο Γεννα-
τάς Τσιμαράτος δηλώνει το ���7 με την ένδειξη: Εἴδε Δουκικήν ��8�68. Άξιο
όμως προσοχής είναι παράλληλα το γεγονός, ότι ούτε ο Δρακονταειδής, ούτε
ο Γεννατάς Τσιμαράτος αναφέρουν ότι ο Νεόφυτος Κολοκυθάς69 είχε συνυπο-
ψήφιο «τῆς Ζακύνθου τὸv γόνον» άγιο Διονύσιο Σι(υ)γούρο70.

Αναφέρεται επίσης ο Δρακονταειδής σε σημαντικές πτυχές της εκκλησια-
στικής ιστορίας. Μνημονεύει την εκλογή-μετάθεση του Κεφαλληνίας Σωφρο-
νίου Κουτούβαλη στη Μητρόπολη Φιλαδελφείας7� και σημειώνει την πρακτι-
κή να χειροτονούνται οι αρχιεπίσκοποι Κεφαλληνίας και Ζακύνθου από το μη-
τροπολίτη Φιλαδελφείας στη Βενετία7�. Ενδιαφέρουσα είναι επίσης η αναγρα-
φή του, η οποία αναδεικνύει τις επεμβάσεις της κυριάρχου βενετικής Πολιτεί-
ας στα εκκλησιαστικά, με ιδιαίτερη αναφορά στους αρχιεπισκόπους Ιερεμία
Περιστιάνο73 και Παΐσιο χοϊδά καθώς και τον Σεραφείμ Ζερβό74. Παρότι είχε
εκλεγεί ο Ιερεμίας Περιστιάνος μετὰ ταῦτα τὸν ἀσίκωσαν ἀπὸ τὴν ἀξίαν διὰ
προσταγῆς τῆς αὐθεντίας καὶ ὁ κλῆρος ἔκαμε τὸν Σεραφὶμ Ζερβὸ, καὶ πηγαι-
νάμενος ὁ Ζερβὸς εἰς τὴν Βενετίαν διὰ νὰ χειροτονηθῇ ἐπῆγε καὶ ὁ Περιστιά-
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μενο ελληνικό χώρο. Α΄ Ζάκυνθος – Κέρκυρα – Κεφαλληνία – Κύθηρα – Πελοπόννησος,
(Αθήνα �0��, Εκδόσεις Ενάλιος), σσ. 98, 99.

67. ΚΑΤΡΑΜΗΣ, σ. 76· χΙΩΤΗΣ, τ. 6, σσ. ���-���· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Α΄, σ. 3�6· ΚΡΙΑΡΑΣ, σ.
�0· ΖΩΗΣ, Ιστορία, σσ. �9�, �98· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σ. 93· ΑΒΟυΡΗΣ, Σύντομος ιστορία, σ. 34·
ΚΑΡυΔΗΣ, Όψεις, σ. 99.

68. Στη σ. 3 (φ. 3) του ίδιου τεύχους, όπου ο Κατάλογος τοῦ ἐμπεριεχομένου εἰς τὸ παρὸν
Βιβλιάριον, Συλλογῆς Θεσπισμάτων καὶ Αποφάσεων τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κεφαλληνίας, Ζα-
κύνθου, καὶ Ιθάκης. Τοῦ Ἑλληνικοῦ Δογματος, στο έτος ��8� σημειώνεται: ��8�. �9 Απριλί-
ου, Δουκικὴ κατὰ Διονυσίου Σικούρου, τιτλοφορουμένου Αρχιεπισκόπου, διὰ τὰς ἐπενεχθῆσας
ζημίας εἰς τὸν ἐπίσκοπον, αἱτήσει τῶν πρεσβεων. 

69. ΚΑΤΡΑΜΗΣ, σ. 77· χΙΩΤΗΣ, τ. 6, σσ. ���, ��6· ΚΡΙΑΡΑΣ, σ. ��· ΖΩΗΣ, Ιστορία, σσ. �9�,
�98· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σσ. 93-9�· ΖΩΗΣ, Λεξικόν, σ. �6�· ΑΒΟυΡΗΣ, Σύντομος ιστορία, σ. 34· ΖΑ-
ΠΑΝΤΗ, Κεφαλονιά, σσ. �97-�98· ΚΑΡυΔΗΣ, Όψεις, σσ. 99, �0�-�03· ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ, σ. 344.

70. ΚΑΤΡΑΜΗΣ, σ. �77· χΙΩΤΗΣ, τ. 6, σσ. ���-��3· ΖΩΗΣ, Ιστορία, σ. �9�· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ,
Β΄, σ. 94· ΖΩΗΣ, Λεξικόν, σ. �6�· ΑΒΟυΡΗΣ, Σύντομος ιστορία, σ. 34· ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ, σ. 34�.

7�. Βλ. ενδ. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σσ. �40-�43· ΜΟΣχΟΠΟυΛΟΣ, Οι Έλληνες της Βενετίας, σσ.
6�-7�.

7�. Πρβλ. χΙΩΤΗΣ, τ. 6, σσ. �44-�46.
73. ΚΑΤΡΑΜΗΣ, σσ. 77-78· χΙΩΤΗΣ, τ. 6, σσ. �44, �46· ΚΡΙΑΡΑΣ, σ. �4· ΖΩΗΣ, Ιστορία,

σσ. �93-�94, �99· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σσ. ��7-��9· ΖΩΗΣ, Λεξικόν, σ. ��6· ΑΒΟυΡΗΣ, Σύντομος
ιστορία, σ. 34· ΜΟΣχΟΠΟυΛΟΣ, Ιστορία, σ. �8�.

74. ΚΑΤΡΑΜΗΣ, σ. 78· χΙΩΤΗΣ, τ. 6, σ. �46· ΚΡΙΑΡΑΣ, σ. �4· ΖΩΗΣ, Ιστορία, σ. �94· ΤΣΙ-
ΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σ. ��8· ΑΒΟυΡΗΣ, Σύντομος ιστορία, σ. 34.



νος καὶ ἔκαμε κρίσιν μὲ τὸν Ζερβὸ καὶ ἐκέρδισεν ὁ Περιστιάνος, καὶ οὕτως
ἐκάθισεν πάλιν εἰς τὸν θρόνον (φ. 4). Μετά το θάνατο του Περιστιάνου δε, ἐγύ-
ρεψεν ὁ Ζερβὸς νὰ χειροτονηθῇ ὡς ψηφισμένος ὁποῦ ἦταν ἀπὸ τὸ πρῶτα καὶ
εἰς τοῦτο ἔκαμε Κρίσιν ὁ χοϊδᾶς μὲ αυτὸν εἰς τοῦ Γκενεράλε καὶ κερδίζει ὁ
Ζερβὸς καὶ ὁ χοϊδᾶς ἀπελάρισε εἰς τὴν Βενετία καὶ κερδίζει ὁ χοϊδᾶς καὶ
ἐπῆρε τὸν θρόνον (φ. 4v).

Το ζήτημα της αναβίβασης της επισκοπής Κεφαλληνίας και Ζακύνθου σε
αρχιεπισκοπή, στο όνομα του Νικοδήμου Β΄ Μεταξά7�, οι επισκοπικοί κατάλο-
γοι περιγράφουν με γλαφυρότητα. Η φράση ἔκαμε τὴν Ἀρχιεπισκοπην εἰς Κε-
φαλληνίαν (φ. 3v) του Δρακονταειδή, συμπληρώνεται από τον Γεννατά Τσι-
μαράτο: παρὰ τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ἔγινε Ἀρχιεπίσκοπος
καὶ οὖτω ἀπηλάχθη ἀπὸ τὸν Μητροπολίτην· ἀκολούθως παρὰ τῆς ἐξωχοτά-
της Γερουσίας ἐπικυρώθη (φ. �v). Οι κατάλογοι αναφέρουν επίσης την αντιδι-
κία με τους Ζακυνθίους, ο Δρακονταειδής δε συμπληρώνει ακόμη: καὶ αὐτὸς
ἐπῆγε εἰς τὴν Βενετία καὶ ἔκαμε κρίσιν μὲ τοὺς Ζακυνθίους διὰ τὴν παραιτη-
σιν τοῦ Δοξαρᾶ καὶ τὸ Σενάτο τὸν ἐκάθισε εἰς τὸν θρόνον (φ. 3v). Αντίθετα βέ-
βαια ο Δρακονταειδής δεν αναφέρει τίποτε για την αναβίβαση της αρχιεπι-
σκοπής Κεφαλληνίας και Ζακύνθου σε μητρόπολη και το ρόλο του Ιωαννικίου
Άννινου76.

Το ζήτημα της εκλογής των ιεραρχών από τον κλήρο της Κεφαλονιάς, θέ-
μα το οποίο και αυτό συντάραξε την Εκκλησία των Ιονίων και έλαβε πολιτει-
ακές διαστάσεις αναφέρεται πολύ συχνά77. Στην πρώτη για παράδειγμα ανα-
γραφή, αυτή του Γερασίμου Λοβέρδου78, οι επισκοπικοί κατάλογοι συγκλίνουν
όταν υποστηρίζουν ότι με ενέργειες του Λεονάρδου Τόκου, η εκλογή ιεράρχη
διενεργούνταν μόνον από τον κλήρο της Κεφαλονιάς, ενώ ο Γεννατάς Τσιμα-
ράτος προσθέτει ότι η σχετική επικύρωση έγινε παρὰ τοῦ πρώην Ευγενοὺς· Σ.
Βενεδίκτου τοῦ Κὰ, Πησάρου, Γενικοῦ Στρατηγοῦ, ὅστις κατέκτησεν αὐτὴν

Δέσποινα Στεφ. Μιχάλαγα8�

7�. ΚΑΤΡΑΜΗΣ, σσ. 77, 3�6-3�9· χΙΩΤΗΣ, τ. 6, σσ. ��7-�44· ΚΡΙΑΡΑΣ, σ. ��-�3· ΖΩΗΣ,
Ιστορία, σσ. �9�-�93, �99· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σσ. �0�-���· ΖΩΗΣ, Λεξικόν, σ. 4�0· ΑΒΟυΡΗΣ,
Σύντομος ιστορία, σ. 34· ΜΟΣχΟΠΟυΛΟΣ, Ιστορία, σσ. �8�, �84· ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤ. ΜΙχΑΛΑΓΑ,
«Η συνοδική καθαίρεση του Κορίνθου Νεοφύτου εξαιτίας χρεών», στο Στέφανος εις Τάσον
Αθ. Γριτσόπουλον, Πελοποννησιακά 30/� (�0��), σσ. 8�-87· ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ, σ. 348. 

76. Βλ. ενδ. χΙΩΤΗΣ, τ. 6, σσ. ���-���.
77. Πρβλ. ενδ. χΙΩΤΗΣ, τ. 3, σσ. 4�7-4��· ΚΑΤΡΑΜΗΣ, σ. 3��· χΙΩΤΗΣ, τ. 6, σσ. ��3-

��6, �30-�44· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σσ. ��-�7, 63-6�· ΜΟΣχΟΠΟυΛΟΣ, Ιστορία, σ. �83-�8�· ΖΑ-
ΠΑΝΤΗ, Κεφαλονιά, σ. �97.

78. ΚΑΤΡΑΜΗΣ, σ. 76· χΙΩΤΗΣ, τ. 7, σ. 98· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Α΄, σ. 3�6· ΚΡΙΑΡΑΣ, σ. 8· ΖΩΗΣ,
Ιστορία, σσ. �89-�90, �98· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σσ. 37-39· ΑΒΟυΡΗΣ, Σύντομος ιστορία, σ. 33·
ΜΟΣχΟΠΟυΛΟΣ, Ιστορία, σ. �83· ΖΑΠΑΝΤΗ, Κεφαλονιά, σσ, �87-�88, �90, �96, �98· ΜΕΣΟ-
ΛΩΡΑΣ, σσ. 343, 348.



ἀνδρείως, τὸν χρόνον �49979 (φ. �). Στην αναγραφή του ζακυνθίου Παχωμίου
Μακρή οι κατάλογοι συμφωνούν ότι η χειροτονία έγινε από τον Μητροπολίτη
Κορίνθου και επικυρώθηκε από τις βενετικές αρχές, με τον όρο η εκλογή εφε-
ξής να διενεργείται από τον κλήρο της Κεφαλονιάς. Στην περίπτωση του Νι-
κοδήμου Β΄ Μεταξά αντίστοιχα οι κατάλογοι σφάλλουν, όταν σημειώνουν ότι η
εκλογή του έγινε από τον κλήρο του νησιού και η χειροτονία του από τον μη-
τροπολίτη Κορίνθου80.

Ένα ακόμη μεγάλο θέμα, αυτό του ημερολογίου, αναδεικνύεται στην ανα-
γραφή του μητροπολίτη Παρθενίου Μακρή Πασουμακά, όταν την ημερομηνία
του θανάτου του, ο Δρακονταειδής προσπάθησε, χωρίς επιτυχία, να προσαρμό-
σει σύμφωνα με το παλαιό και το νέο ημερολόγιο: ἀπέθανε εἰς τοὺς �84� Ἰου-
λίου �4 ε.π. καὶ � Ἀπριλίου ε. νέον ἡμέρα Παρασκευη (φ. 7). Η ίδια προσπά-
θεια παρατηρείται και στην τελευταία αναγραφή, αυτή του Σπυρίδωνα Κο-
ντομίχαλου, όπου επίσης σημειώνεται διπλή ημερομηνία: �84� Ὀκτωβρίου
��/�4 ἡμέρα Δευτέρα καὶ τὰς �� Ὀκτωβρίου ἐτος π. καὶ � Νοεμβρίου ἔτος Ν.
�84� ἡμέρα Τετράδι (φ. 7).

Το ιδιαίτερο προνόμιο της μιτροφορίας σημειώνεται επίσης στην τελευταία
αναγραφή για τον Γεννατά Τσιμαράτο, τον Τιμόθεο Τυπάλδο χαριτάτο, τον
οποίο τόσο εκείνος όσο και ο Δρακονταειδής εκθειάζουν. Σύμφωνα με τον τε-
λευταίο, ο Τιμόθεος: αὐτὸς εσταθη ὁ πρῶτος ὁποῦ ἐφόρεσε τὴν Μήτρα ἑδῶ εἰς
Κεφαλληνία μὲ τὴν ἄδειαν τοῦ Σενάτου (φ. 4v)8�.

Ο επισκοπικός κατάλογος του Δρακονταειδή παρουσιάζει ανακρίβειες όσο
παλαιότερο είναι το βιογραφούμενο πρόσωπο. χαρακτηριστικό παράδειγμα εί-
ναι η αναγραφή του πρώτου σημειωμένου επισκόπου, του Γερασίμου Λοβέρ-
δου. Γι’ αυτόν οι πληροφορίες του Δρακονταειδή συγκλίνουν με του Γεννατά
Τσιμαράτου στη μακροβιότητά του8�. Προχειρίσθηκε ογδοντάχρονος, παρέ-
μεινε στο θρόνο για 40 χρόνια, άρα απεβίωσε υπερεκατοντούτης. Ο Δρακο-
νταειδής όμως δεν μεταγράφει σωστά το όνομα του Λεονάρδου Τόκκου, ο
οποίος ανασύστησε την επισκοπή και τον αναφέρει ως Κύριον Λεονάρδο Βε-
ντότη, αποδίδει δε στον Γεράσιμο Λοβέρδο την αξία αρχιεπισκόπου, με τίτλο
μάλιστα: ἀρχιεπίσκοπος Κεφαλληνίας Ζακύνθου καὶ Ἰθάκης (φ. �). Από την
άλλη πλευρά πάλι, όσο εγγύτερα στην εποχή του αναφέρεται ο Δρακονταει-
δής, γίνεται φανερή η προσωπική του εκτίμηση στα πρόσωπα και η συναισθη-
ματική του φόρτιση, με αποκορύφωμα την τελευταία αναγραφή, όπου με λε-
πτή πικρία περιγράφεται η ανάρρηση στον μητροπολιτικό θρόνο της Κεφαλο-
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79. Πρβλ. χΙΩΤΗΣ, τ. 6, σ. ��0.
80. Πρβλ. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σ. 69.
8�. Βλ. ενδ. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Α΄, σ. 773· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σσ. ��0, ��7-��9.
8�. Πρβλ. χΙΩΤΗΣ, τ. 6, σ. ��0.



νιάς του Σπυρίδωνα Κοντομίχαλου83. Ο Δρακονταειδής φαίνεται ότι έχει ίδια
αντίληψη των πραγμάτων και σημειώνει: ἐψηφίσθη ἀπὸ τὸν κλῆρον ὁ Θεολό-
γος Κωνσταντῖνος Τυπάλδος Γιακουμακάτος84... καὶ ... ἔρχεται ἡ ἐπικύρωσις
ἀπὸ τὴν Βουλή ἀπὸ τὴν νῆσον Κέρκυραν εἰς τὸν Σπυρίδωνα Κοντομίχαλον
ὁποῦ καὶ αὐτὸς ἐψηφίσθη ὁμοῦ μὲ τὸν Κωνσταντῖνον Γιακουμακάτον λαμβά-
νοντας καὶ τὰς ἐκδόσεις ἀπὸ τὸν Πατριάρχην καὶ ἐχειροτονήθη εἰς Κορφούς
μόλον ὁποῦ ὁ Τυπάλδος ὁποῦ ἔλαβε τοὺς περισοτερους ψήφους ἀπὸ τὸν Κοντο-
μιχαλον (φ. 7).

Ο επισκοπικός κατάλογος του Νικολάου Δρακονταειδή συντάχθηκε
οπωσδήποτε πριν την Ένωση – αφομοίωση της Εκκλησίας των Ιονίων με την
Εκκλησία της Ελλάδος, στο ταραγμένο για την Ορθόδοξη Εκκλησία κλίμα
της βρετανικής προστασίας. Το κείμενο, το οποίο δεν διεκδικεί ιδιαίτερη πρω-
τοτυπία είχε εκδοθεί από τον Σπ. Παπαγεώργιο και τον Εμμ. Κριαρά, αλλά
στους ερευνητές ήταν γνωστό κυρίως από την αποδελτίωση του Ηλία Τσιτσέ-
λη. Δεν είχε όμως διευκρινισθεί ότι ο τελευταίος κατείχε δύο διαφορετικά χει-
ρόγραφα με κοινό περιεχόμενο, ενώ παράλληλα υπήρχε και τρίτο της ίδιας
ομάδας. Ο Τσιτσέλης επίσης γνωστοποιεί ως συντάκτη του κειμένου στο
ανέκδοτο χειρόγραφο ΕΒΕ ��60.40 τον ιερέα Νικόλαο Δρακονταειδή, ενώ στα
εκδομένα χειρόγραφα ΒχΜ �9700 και ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΣ είναι άδηλος. Παρέ-
μενε για το λόγο αυτό ο Δρακονταειδής στην αφάνεια, άσημος και παραγνω-
ρισμένος. Το κείμενό του έχει βέβαια από πολλού αναλωθεί, οι αναγραφές του
όμως, παρότι παρουσιάζουν κάποιες ανακρίβειες, είναι σήμερα δυνατό να χρη-
σιμοποιηθούν επικουρικά, όπως άλλες ενθυμήσεις, χαρίζοντας στην εκκλη-
σιαστική ιστορία ευπρόσδεκτες μικρές διευκρινήσεις. 

Ο Τσιτσέλης κατείχε έναν ακόμη χειρόγραφο επισκοπικό κατάλογο, σύγ-
χρονο του Δρακονταειδή, αυτόν του Γεννατά Τσιμαράτου. Το συγκεκριμένο
κείμενο είναι λιτό και επιγραμματικό, λειτουργεί δε ως εισαγωγή στην συ-
γκρότηση φακέλου με αντίγραφα δημοσίων εγγράφων εκκλησιαστικού ενδια-
φέροντος. Ο κατάλογος, όπως και τα έγγραφα καλύπτουν μικρότερη χρονική
διάρκεια από του Δρακονταειδή, παραμένοντας στη βενετική περίοδο. 

Στην παρούσα περίσταση προκρίθηκε η έκδοση του κειμένου του Δρακο-
νταειδή από το χειρόγραφο ΕΒΕ ��60.�4 προκειμένου να αναδειχθεί ως έχει,
χωρίς αποκατάσταση, ενώ παράλληλα σημειώνονται οι διαφορές του με τα
άλλα «όμοιά» του κείμενα. Εκδίδεται επίσης ο επισκοπικός κατάλογος του
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83. ΚΑΤΡΑΜΗΣ, σ. 80· χΙΩΤΗΣ, τ. �, σ. ��6· χΙΩΤΗΣ, τ. 6, σ. �8�· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Β΄, σσ.
�69-�8�· ΑΒΟυΡΗΣ, Τα εκκλησιαστικά, σσ. �9-�0, 43-46· ΑΒΟυΡΗΣ, Σύντομος ιστορία, σ.
3�· ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ, σσ. 349, 3��-3��.

84. χΙΩΤΗΣ, τ. 7, σ. ��6· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Α΄, σσ. 669-693· ΑΒΟυΡΗΣ, Τα εκκλησιαστικά, σσ.
47-49.



Γεννατά Τσιμαράτου από το χειρόγραφο ΕΒΕ ��60.�, ώστε να δημοσιοποιη-
θεί το κείμενό του. Οι δύο κατάλογοι παρουσιάζονται τελικά επεξεργασμένοι,
σε αντιπαραβολή με τους σύγχρονους επισκοπικούς καταλόγους8�. Από την
σύγκρισή τους γίνεται φανερή τόσο η πληρότητά τους, όσο και η επίδραση την
οποία άσκησαν στη σύνταξη νέων καταλόγων. Αποτελούν, τέλος, αδιάψευστο
μάρτυρα της γνησιότητας της εκκλησιαστικής παράδοσης της Κεφαλονιάς
στο πέρασμα των αιώνων και καθίστανται αφορμή για την εμβάθυνση στην
εκκλησιαστική ζωή και ιστορία του νησιού.
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8�. Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, όπου παρουσιάζονται συγκριτικά οι κατάλογοι Δρακονταειδή και
Γεννατά Τσιμαράτου με τους πληρέστερους, σύγχρονους επισκοπικούς καταλόγους Αβούρη
[Σ. Ν. ΑΒΟυΡΗΣ, «Κεφαλληνίας, Μητρόπολις», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία 7
(�96�), στηλ. �34-�3�], Ατέση {ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΑΤΕΣΗΣ, Επισκοπικοί κατάλογοι της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος απ’ αρχής μέχρι σήμερον, [ανατύπωση Εκκλησιαστικός Φάρος �6
(�974), σσ. �0�-�80, 4�7-496 και �7 (�97�), σσ. ���-�73, 447-��0], Εν Αθήναις �97�, σ.
��9-���} και Fedalto [G. FEDALTO, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis. Series Episcoporum
Ecclesiarum Christianοrum Orientalium, τ. I Patriarchatus Constantinopolitanus, Edizioni
Messaggero Padova (�988), σ. 496]. Προστέθηκαν επίσης οι προσπάθειες ανασυγκρότησης
επισκοπικού καταλόγου από αρχειακό υλικό, τόσο από τη Ζαπάντη (ΖΑΠΑΝΤΗ, Κεφαλονιά,
σ. �98) όσο και τον Μεσολωρά (ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ, σσ. 348 υποσημ. 38, 349) όπως δε γίνεται φα-
νερό η σχετική έρευνα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Διατηρήθηκε η ορθογραφία των συγγρα-
φέων. 
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ΙΙΙΙ

«Κατάλογος των αρχιεπισκόπων Κεφαλληνίας»86

ΕΒΕ.��60.�4

Ν. Δρακονταειδῆ Κατάλογος τῶν Αρχιεπισκόπων Κεφαλληνίας 
εν τισι λελανθασμένοςǁ�

Κατάλογος τῶν ἐπισκόπων ὁποῦ εσταθησαν εἰς τὴν παροῦσαν Νῆσον 
Κεφαλληνίας ἀρχινόντας ἀπὸ τοὺς �4�0

Πρῶτος ὁποῦ εγινε, ἀρχιεπίσκοπος Κεφαλληνίας Ζακύνθου καὶ Ἰθάκης
ἦταν Γεράσιμος Λοβέρδος ὁ ὁποῖος ἦταν χρονῶν ὀγδοήκοντα 80 ἔζησε δε εἰς
τὴν ἀξίαν ἑτέρους χρόνους σαράντα 40 ὁποῦ γίνονται ὄλα τὰ ἔτη αὐτοῦ ἑκατὸν
εἴκοσι ��087 ὀστις ἔλαβε τὴν ἀξίαν ἀπὸ τὸν Κύριον Λεονάρδο Βεντότη ὁποῦ νὰ
ἠμπορῇ νὰ ἐξουσιάζη τὰ τρία Νησια Κεφαλληνία Ζάκυνθο καὶ Ἰθάκη καὶ ἡ
ψῆφος νὰ γίνεται πάντοτε ἀπὸ τὸν κλῆρον τῆς Κεφαλληνίας.

Δεύτερος ἀρχιεπίσκοπος ἔγινε Δαμιανὸς Λικιαρδόπουλος88 ἔζησε εἰς τὴν
ἀξίανǁ� χρόνους επτα αρ. 7 καὶ ἀπέθανε.

Τρίτος Ἀρχιεπίσκοπος Λεώντιος Λικιαρδόπουλος89 ἔζησε καὶ αὐτὸς εἰς
τὴν ἀξίαν χρόνους ενδεκα αριθ. �� καὶ ἀπέθανε.

Τέταρτος Ἀρχιεπίσκοπος Νικηφόρος Λοβέρδος90 αὐτὸς ἦταν ὑπανδρευμέ-
νος καὶ ἐπειδὴ ἀπόθανε ἡ πρεσβυτέρα του διὰ τοῦτο ἠξιώθη τοιούτου χαρίσμα-
τος ἔζησε εἰς τὴν ἀξίαν χρόνους 8 καὶ ἀπέθανε.

Πέμπτος Αρχιεπι. Ἀθανάσιος Λοβέρδος9� ὑιὸς τοῦ ἄνωθεν Νικηφόρου ἔζη-
σε καὶ αὐτὸς εἰς τὴν ἀξίαν χρόνους �4 καὶ ἀπέθανε.

Ἕκτος Αρχιεπι. Παχώμιος Μακρὴς Ζακυθινος ἔγινε εἰς τοὺς ���0 ἀπὸ
τὸν Μητροπολίτη Κορίνθου, καὶ ὕστερον τὸν ἐστερέωσε τὸ Σενάτο τῆς Βενε-
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86. Το κείμενο μεταγράφεται με σιωπηρή αποκατάσταση των κεφαλαίων γραμμάτων
και της στίξης. Διατηρείται ο τονισμός και η ορθογραφία του κειμένου και απαλείφονται οι
διαγραμμένες λέξεις. Η αρίθμηση δηλώνει τα φύλλα του τεύχους. Σημειώνονται οι σημαντι-
κές, κυρίως εννοιολογικές διαφορές των άλλων κειμένων της ομάδας Δρακονταειδή (ΠΑΠΑ-
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, «Επίσκοποι», Αι Μούσαι ��/489 (�9�3), σ. 4-��/490 (�9�3), σ. 3-��/49� (�9�3),
σ. 6 και ΒχΜ �9700, φ. �).

87. Η φράση «οπού γίνονται όλα τα έτη αυτού εκατόν είκοσι ��0» δεν υπάρχει σε ΒχΜ
�9700.

88. Λυκιαρδόπουλος. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ, ��/489, σ. 4. 
89. Λεόντιος Λυκιαρδόπουλος. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ, ��/489, σ. 4.
90. Λουβέρδος. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ, ��/489, σ. 4.
9�. Λουβέρδος. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ, ��/489, σ. 4.



τίας μὲ συνθήκη ὅτι εἰς τὸ ἐρχόμενον νὰ γίνεται ἡ ψῆφος ἀπὸ τὸν κλῆρον9� τῆς
Κεφαλληνίας εζησε δε εἰς τὴν ἀξίαν χρόνουςǁ�v δεκεπτα �7 καὶ ἀπόθανε.

Ἔβδομος Αρχιεπι. Φιλόθεος Λοβέρδος ἔγινε εἰς τοὺς ��67 Αὐγούστου ��
ἔζησε καὶ αὐτὸς εἰς τὴν ἀξίαν χρόνους �3 καὶ ἀπόθανε καὶ εἰς τοῦ ὁποίου τὸν
καιρὸν ἐσώθη ὁ ἅγιος Γεράσιμος εἰς τοὺς ��78 Αὐγούστου ��93.

Ὄγδοος Αρχιεπι. ἦταν Νεόφυτος Κολοκυθᾶς ἔγινε εἰς τοὺς ��8�94 ἔζησε
εἰς τὴν ἀξίαν χρόνους δέκα �0 καὶ ἀπόθανε.

Ἔννατος Αρχιεπι. Νικόδημος Μεταξᾶς πρῶτος ὁποῦ ἔγινε ἀπὸ τὸν Μη-
τροπολίτην Κορίνθου εἰς τοὺς ��9�9� ἔπειτα τὸν ἐψήφησε καὶ ὁ κλῆρος τῆς
Κεφαλληνίας τοῦτος εκτησε καὶ τὴν96 Ἀρχιεπισκοπὴν ὁποῦ εἶναι ἕως τὴν σή-
μερον εἰς τὴν Λιβαθώ εἰς χωρίον Μεταξάτα ἔζησε εἰς τὴν ἀξίαν χρόνους �0.

Δέκατος Αρχιεπι. Ἄνθιμος Ἀντίππας ἔγινε εἰς τοὺς97 ... ἔζησε εἰς τὴν
ἀξίαν 9 ἐννέαǁ3 καὶ ἀπόθανε.

Δέκατος πρωτος Αρχ. Παχώμιος Ἀναλιτῆς εγινε98 ὁ πρῶτος. Ἔζησε δὲ
εἰς τὴν άξίαν χρόνους �� καὶ ἀπόθανε99.

Δέκατος Δευτερος Αρχ. Παρθένιος Δοξαρᾶς Ζακύνθος ἔγινε εἰς τοὺς �6�8
Νοεμβρίου 6 καὶ αὐτὸς ἔκαμε παραιτησιν�00 ὅμως ... επαραιτήθη διὰ τὸ αἴτιον
ὁποὺ τοῦ ἔλλειψε τὸ κοινὸ ἀπὸ τὰς ... 

Δέκατος Τρίτος Αρχ. Εγινε Δεύτερος Νικόδημος Μεταξᾶς ἔγινε ἀπὸ τὸν
Μητροπολίτην Κορίνθου διὰ τὴν παραίτησιν τοῦ Δοξαρᾶ ὅμως ἐψηφίσθη�0�

ἀπὸ τὸν κλῆρον τῆς Κεφαλληνίας εἰς τοὺς �6�8 καὶ ἐπῆρε τὴν ἄδειαν ἀπὸ
τὸν Πατριάρχην�0� ... ἔκαμε τὴν Ἀρχιεπισκοπην εἰς Κεφαλληνίαν καὶ διὰ
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9�. ...τὸν ἱερέον... ΒχΜ �9700.
93. Η φράση «και εις του οποίου τον καιρὸν εσώθη ο άγιος Γεράσιμος εις τους ��78 Αυ-

γούστου ��» δεν υπάρχει σε ΒχΜ �9700.
94. Η φράση «έγινε εις τους ��8�» δεν υπάρχει σε ΒχΜ �9700.
9�. Η φράση «εις τους ��9�» δεν υπάρχει σε ΒχΜ �9700.
96. ...επισκοπὴν εἰς τὰ Μεταξάτα εἰς τὴν Λιβαθῶ ὀποὺ σόζεται ἐως τὴν σἴμερον... ΒχΜ

�9700.
97. Ἄνθυμος Ἀντύπας εἰς τοὺς �60�. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ, ��/489, σ. 4·...�60�... ΒχΜ �9700.
98. ... εἰς τοὺς�6�0, ...ὁ ὁποῖος ἔλαβε τὸ ἀξίωμα ἀοράτως, ἐπειδὴ ἐπῆγε νὰ δώσῃ τὴν ψῆφόν

του εἰς ἄλλο καὶ ἔκαμαν αὐτὸν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ, ��/489, σ. 4· ...εἰς τοὺς �630... ΒχΜ �9700.
99. ...ὁ ὀποὶος ἑλαβε καὶ το ἀξιομα Ἁορὰτως... ΒχΜ �9700.
�00. ...ὁποῦ μετὰ ταῦτα ἐλυπήθη ὅτι ἐπαραιτήθη· τὸ αἴτιον ὁποῦ τοῦ ἔλειψε τὸ κοινὸν ἀπὸ

τὰς ὑποσχέσεις ὁποῦ τοῦ εἶχαν, καὶ διὰ τοῦτο αὐτὸς ἐπαραιτήθη. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ, ��/489, σ.
4· ...ὁπού μὲ τὰ ταὺτα ἔλιπιθη, ὅτι ἔπαρὲτιθη, το ἔτιον ἵτον ὁποὺ τοὺ ἔλιψε τὸ κύνὸν ἀπὸ τὰς
ὑποσχέσης ὁποὺ τοὺ εἶχαι καὶ διὰ τούτο αὐτός ἐπάριτιθει. ΒχΜ �9700.

�0�. ...ἐμπαλοταρίσθη ἀπὸ τὸν κλῆρον τῶν ἱερέων... ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ, ��/490, σ. 3· ... τῶν
ἱερέων... ΒχΜ �9700.

�0�. ...τοῦ τότε καιροῦ... ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ, ��/490, σ. 3· ...τοὺ τὸτε κὲρού, καὶ ἔκαμε τὸν
Ἀρχιέπισκοπον, καῖ διά τὺτο ὁ Μήτρόπολίτης Κώρίνθου τὸν ἀφώρεσε, ... ΒχΜ �9700.



τοῦτο�03 ... τὸν ἀφόρεσε καὶ αὐτὸς ἐπῆγε εἰς τὴν Βενετία καὶ ἔκαμε κρίσιν μὲ
τοὺς Ζακυνθίους διὰ τὴν παραιτησιν τοῦ Δοξαρᾶ καὶ τὸ Σενάτο τὸν ἐκάθισε
εἰς τὸν θρόνον. Εζησε εἰς τὴν ἀξίαν χρόνους �8 καὶ ἀπόθανε.ǁ3v

Δέκατος τέταρτος Αρχ. Τιμόθεος Σαπρομασάρας�04 Ζακύνθιος ἔγινε εἰς
τοὺς �646 ἔζησε εἰς τὴν ἀξίαν χρόνους 6 ἕξ καὶ ἀπόθανε.

Δέκατος πέμπτος Αρ. Μακάριος Πανᾶς ἔγινε εἰς τοὺς �6�� εζησε εἰς τὴν
ἀξίαν χρόνους 8 οκτω καὶ ἀπέθανε.

Δέκατος ἕκτος Αρχ. Ιερεμίας Περιστιάνος ἔγινε εἰς τοὺς �66��0� μετὰ
ταῦτα τὸν ἀσίκωσαν ἀπὸ τὴν ἀξίαν διὰ προσταγῆς τῆς αὐθεντίας καὶ ὁ κλῆρος
ἔκαμε τὸν Σεραφὶμ Ζερβὸ, καὶ πηγαινάμενος ὁ Ζερβὸς�06 εἰς τὴν Βενετίαν διὰ
νὰ χειροτονηθῇ ἐπῆγε καὶ ὁ Περιστιάνος καὶ ἔκαμε κρίσιν μὲ τὸν Ζερβὸ καὶ
ἐκέρδισεν ὁ Περιστιάνος, καὶ οὕτως ἐκάθισεν πάλιν εἰς τὸν θρόνον�07 καὶ ἔζη-
σεǁ4 εἰς τὴν ἀξίαν χρόνους � πέντε καὶ ἀπόθανε. Μετὰ ταῦτα μετὰ τὸν θάνα-
τον τοῦ Ιερεμία Περιστιάνου ἐγύρεψεν ὁ Ζερβὸς νὰ χειροτονηθῇ ὡς ψηφισμέ-
νος ὁποῦ ἦταν ἀπὸ τὸ πρῶτα καὶ εἰς τοῦτο ἔκαμε Κρίσιν ὁ χοϊδᾶς μὲ αυτὸν εἰς
τοῦ Γκενεράλε καὶ κερδίζει ὁ Ζερβὸς καὶ ὁ χοϊδᾶς ἀπελάρισε εἰς τὴν Βενετία
καὶ κερδίζει ὁ χοϊδᾶς καὶ ἐπῆρε τὸν θρόνον εἰς τοὺς �663. Αὐτός ἐστάθη ἅγιος
καὶ θαυματουργὸς καὶ ζῶντας καὶ μετὰ θάνατον ἔζησε δε εἰς τὴν ἀξίαν χρό-
νους �8 καὶ ἀπόθανε.

Δέκατος ἕβδομος Αρχιεπι. Παΐσιος χοϊδᾶς
Δέκατος ὄγδοος Αρχιεπι. Τιμόθεος Τυπάλδος χαριτάτος ἔγινε εἰς τοὺς

�684 αὐτὸς εσταθη ὁ πρῶτος ὁποῦ ἐφόρεσε τὴν Μήτρα ἑδῶ εἰς Κεφαλληνία�08

μὲ τὴν ἄδειαν τοῦ Σενάτου αὐτὸς ἐστάθη ἄξιος καὶ δικαιοκρίτης τόσον ὁποῦ ἡ
φήμη του ἠκούσθηǁ4v πανταχοῦ ἔζησε δὲ εἰς τὴν ἀξίαν χρόνους 36 καὶ ἀπέθανε.

Δέκατος ἔννατος Αρ. Ἀγάπιος Λουβέρδος ἔγινε εἰς τοὺς �7�8 αὐτός ἔκα-
με τὸ σπίτη τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς εἰς τὴν Εὐαγγελίστρια εἰς τὸ Κάστρο ἔζησε
εἰς τὸν θρόνον χρόνους ἐννέα 9 καὶ ἀπέθανε.

Εἰκοστὸς Αρ. Σωφρόνιος Ρουμαντζᾶς Ζακύνθιος ἔγινε εἰς τοὺς �7�7 ἦταν
ὑπανδρευμένος καὶ ἄφησε τὴν πρεσβυτέραν του αὐτὸς ηταν πρᾶος καὶ ἁπλού-
στατος ἔμεινε εἰς τὴν ἀξίαν χρόνους 4 καὶ ἀπέθανε καὶ ἐτάφη εἰς τὰ Ομαλᾶ.

Εἰκοστός πρῶτος Αρ. Σεραφίμ Αννινος ἔγινε εἰς τοὺς �73� εἰς τὴν ἀξίαν
χρόνους �4 καὶ ἀπόθανε εἰς τὴν Ζάκυνθο ὅμως τὸν εφεραν ἀπεθαμένον καὶ τὸν
ἔθαψαν εἰς τὸν Ναὸν τῶν Ταξιαρχῶν εἰς τὸ Κάστρο τῆς Κεφαλληνίας.
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�03. ...ὁ Μητροπολίτης Κορίνθου... ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ, ��/490, σ. 3.
�04. Σαπρομασάρης. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ, ��/490, σ. 3.
�0�. ...ἔζησεν εἰς τὴν ἀξίαν λέγω, ... ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ, ��/490, σ. 3.
�06. Η φράση «και πηγαινάμενος ο Ζερβός» δεν υπάρχει σε ΒχΜ �9700.
�07. ...ὁ Περιστιάνος... ΒχΜ �9700.
�08. Η φράση «εδώ εις Κεφαλληνία» δεν υπάρχει σε ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ, ��/49�, σ. 6.



Εἰκοστὸς Δεύτερος Αρ. Ἀβράμιος Μελισινὸςǁ� εἰς τὴν πολιτικὴν�09 δε ἐνά-
ρετος καὶ κατὰ πολὰ ζηλωτῆς ἔζησε εἰς τὴν ἀξίαν χρόνους �3 καὶ ἀπέθανε εἰς
τοὺς �7�9 Ιανουαρίου �7.

Εἰκοστὸς τρίτος Αρ. Σωφρόνιος Κουτούβαλης Ζακύνθιος ἔγινε εἰς τοὺς
�7�9 εἰς τοῦ ὁποίου τὸν καιρὸν ἔγιναν μεγάλαις δυστυχίαις πανταχοῦ ἐξερέ-
τως εἰς ταύτην τὴν νῆσον τῆς Κεφαλληνίας ἐπειδὴ τὸν ἴδιον χρόνον πάλιν εἰς
τοὺς �7�9 Ἰουνίου 3��0 Ἄρχισαν οἱ φοβεροὶ καὶ τρομεροὶ σεισμοι καὶ πάλιν εἰς
τὸν ἴδιον χρόνον ἄρχησε καὶ ἡ πανώλη εἰς τὸ χωρίον Σαρλάτα τῆς Λιβαθῶς
καὶ πάλιν εἰς τοὺς �766 Μαΐου �0 ἔκαμε ἕναν ἀέρα τόσον σφοδρὸν ὅστις ἔφθα-
σε νὰ ξεριζώσῃ ὡς καὶ τὰ δένδρα. Εἰς τοὺς �767 Ἰουλίου �� ἔγινε ἕνας σει-
σμὸς ὁποῦ ἐγκρεμήσθησαν ὅλα τὰ σπήτια���. Καὶ πάλιν εἰς τοὺς �770��� ἦλθε
Νέος Ἀπόστολος ονομαǁ�vτι Κοσμᾶς αὐτὸς ἀπέρασε καὶ εἰς τὰ τρία Νησια
Κεφαλληνία��3 Κορφοὺς καὶ Ζακυνθο εἰς μὲν τὴν Κεφαλληνίαν τὸν ἐδεχθησαν
ὡς Ἀπόστολον εἰς τὴν Ζάκυνθο δὲ τὸν ἐδίωξαν καὶ τὸν ὕβρισαν ευρισκομενος
ἐκεῖ καὶ ὁ παρὸν ἀρχιερεὺς Κουτούβαλης εἰς τοὺς �78� ἐκράχθη ἀπὸ τὴν Βε-
νετίαν διὰ Μητροπολίτης Φιλαδελφίας καὶ ἔκαμε τὴν παραιτησιν ἀπεδῶ καὶ
ἐπῆγε εἰς Βενετίαν.

Εἰκοστὸς τέταρτος Αρ. Γεώργιος Κλαδᾶς αὐτὸς καὶ τὸ ὄντι ἐνάρετος καὶ
προκομένος ὁποῦ τὴν εὐχὴν του νὰ ἔχωμεν εζησε εἰς τὴν ἀξίαν χρόνον ἕνα αρ.
� καὶ ἀπέθανε χρονῶν ἐνενῆντα 90.

Εἰκοστὸς Πέμπτος Αρ. Ἰωαννίκιος Ἄννινος αὐτὸς ὅταν ἔγινε ἀρχιερεὺς
ἦταν χρονῶν πενήντα δύο �� καὶ ἔκαμεν εἰς τὴν ἀξίανǁ6 χρόνους 34 καὶ ἀπέ-
θανε εἰς τοὺς �8�7 Ἀπριλίου �� ἡμέρα Κυριακὴ��4 ὁποῦ κατὰ τὸν λογαρια-
σμὸν ἀπόθανε χρονῶν 86. Αὐτὸς ἐξανανέωσε καὶ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴν καὶ τὴν
ἔκαμεν εἰς αὐτὸ ὁποῦ εὑρίσκεται���. Αὐτὸς ἐστάθη ἄξιος καὶ ἐνάρετος καὶ ετι-
μησε τὸν θρόνον τῆς ἀρχιεροσύνης τῆς Κεφαλληνίας.

Εἰκοστὸς ἕκτος Αρ. Ἀγαθάγγελος Τυπάλδος Κοζάκης αὐτὸς ἐστάθη εἰς
τὸν θρόνον εἰς τοὺς �8�8 Νοεμβρίου 30 καὶ μετὰ ταῦτα ἀσικώθη ἀπὸ τὸν θρό-
νον διὰ προσταγῆς τῆς��6 Διοικήσεως καὶ ἐφέρθη εἰς τὴν Ῥουσία ὁποῦ ἐκεῖ
τώρα εὑρίσκεται.
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�09. ...καὶ θρήσκέπτικήν του κάτὰ πολὰ... ΒχΜ �9700.
��0. Η ημερομηνία «Ιουνίου 3» δεν υπάρχει σε ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ, ��/49�, σ. 6.
���. ...καὶ ἐκκλίσιες τὶς Κεφάλινίας, καὶ ἐξερέτος εἰς τὸ Λήξούρη. ΒχΜ �9700.
���. �777... μετέπειτα διορθωμένο σε ΒχΜ �9700.
��3. ...Ζάκινθω καὶ Κἐρκίρα:... ΒχΜ �9700.
��4. ...ὅστε ὀπού ἀυτὸς ἀπώθανε... ΒχΜ �9700.
���. ...καὶ ἐβάσταξε καὶ ἔνδοξον τὸ ἐπάγγελμὰ του, ἤτοι τὸν θρόνον τῆς ἀρχιερωσύνης.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ, ��/49�, σ. 6· ΒχΜ �9700.
��6. ...Δικαίοσίνης, καὶ αὐτὸς ἐπορεύθη ... ΒχΜ �9700·...αὐτὸς ἐπορεύθη... ΠΑΠΑΓΕΩΡ-

ΓΙΟΣ, ��/49�, σ. 6.



Εἰκοστὸς ἕβδομος Αρ. Παρθένιος Μακρὴς Πασουμακᾶς αὐτὸς ἔγινεν αρ-
χιερεὺς εἰς τοὺς �8�4 Μαρτίου ���7ǁ6v καὶ εζησε εἰς τὴν ἀξίαν χρόνους �8 καὶ
ἀπέθανε εἰς τοὺς �84� Ἰουλίου �4 ε.π. καὶ � Ἀπριλίου ε. νέον��8 ἡμέρα Παρα-
σκευη.

Εἰκοστὸς ὄγδοος Αρ.��9 ἐψηφίσθη ἀπὸ τὸν κλῆρον ὁ Θεολόγος Κωνστα-
ντῖνος Τυπάλδος Γιακουμακάτος εἰς τοὺς �84� Ὀκτωβρίου ��/�4 ἡμέρα Δευ-
τέρα καὶ τὰς �� Ὀκτωβρίου ἐτος π. καὶ � Νοεμβρίου ἔτος Ν. �84� ἡμέρα Τε-
τράδι ἔρχεται��0 ἡ ἐπικύρωσις ἀπὸ τὴν Βουλή ἀπὸ τὴν νῆσον Κέρκυραν εἰς τὸν
Σπυρίδωνα Κοντομίχαλον ὁποῦ καὶ αὐτὸς ἐψηφίσθη ὁμοῦ μὲ τὸν Κωνστα-
ντῖνον Γιακουμακάτον λαμβάνοντας καὶ τὰς ἐκδόσεις ἀπὸ τὸν Πατριάρχην
καὶ ἐχειροτονήθη εἰς Κορφούς μόλον ὁποῦ ὁ Τυπάλδος ὁποῦ ἔλαβε τοὺς περι-
σοτερους ψήφους ἀπὸ τὸν Κοντομιχαλον.ǁ7
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��7. ...�8�� μαρτίου 9... ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ, ��/49�, σ. 6· Η ημερομηνία «Μαρτίου �» δεν
υπάρχει σε ΒχΜ �9700.

��8. Η ημερομηνία «και � Απριλίου ε. νέον» δεν υπάρχει σε ΒχΜ �9700.
��9. ... Κωνσταντῖνος Τυπάλδος Γιακουμακάτος ὁ ὁπιῖος ἐψηφίσθη ἀπὸ τὸν κλῆρον τῆς

Κεφαλληνίας καὶ μὲ τὴν συνδρομὴν καὶ θέλησιν ὅλης τῆς νήσου Κεφαλληνίας εἰς τὰς ��/�4
Ὀκτωβρίου �84� ... ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ, ��/49�, σ. 6· ... Κονστάντίνος Τιπάλδος Γιακούμάκά-
τος ὁ ὀποίος ἐψιφίσθη ἀπὸ τὸν κλἤρον Κεφάλινίας καὶ μὲ τὴν σηνδρομὴν καὶ θἔλησιν ὅλης τὴς
Νίσου, εἰς τὰς ��/�4 Ὀκτωβρίου �84� ... ΒχΜ �9700.

��0. ...ἀπὸ τοὺς Κορφοὺς ἀπὸ τὴν Βουλὴ ἡ κονφέρμα ἤτοι ἡ ἐπικύρωσις διὰ ἀρχιερεὺς τῆς
Κεφαλληνίας ἐις τὸν Σπυρίδωνα Κοντομίχαλον. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ, ��/49�, σ. 6· ...ἀπὸ τὴν
Κερκίραν ἀπὸ τὴν Γέρουσίαν ί ἐπικίροσης διὰ Αρχιερεὺς τὴς Κεφάλινίας ἐις τὸν Σπιρίδονα
Κοντομίχαλο ὅπου καὶ αυτὸς εψιφίσθη καὶ ὁ πάππά Κόντε Μεταξά ὅμως ὁ Κληρος ἔκαμε τὸν
Τυπάλδο, ὁ Τυπάλδος ἐπιγε εἰς Κοσταντινούπολην καὶ εχιρότόνιθη Αρχιέρεύς. ΒχΜ �9700.



ΙΙΙΙΙΙ

«Ο αρχιεπισκοπικός ελληνικός ιερός θησαυρός της Κεφαλληνίας, 
Ζακύνθου και Ιθάκης»���

ΕΒΕ.��60.�

Ο ΑΡχΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΘΗΣΑυΡΟΣ Τ
ΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΖΑΚυΝΘΟυ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣǁ�

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ, ὅλων τῶν Ἑλλήνων Ἁρχιεραίων χρηματισάντων 
εἰς Κεφαληνίαν, Ζάκυνθον καί Ιθάκην, ἀφ’ ὅτου ἡ Νῆσος, 

ἀπεκτήθη παρὰ τῆς Γαληνοτάτης Δημοκρατίας τῆς Ἑνετίας, 
ἀπό τῶν Οθωμανικὼν Δύναμις, ἥτις τήν καθῆξεν ἀπό τούς Δοῦκας 

τῶν Τόκκων, οἵτινες κατῆχον αὐτὴν.

�ος Γεράσιμος Λουέρδος· λέγεται ὅτι ἐτῶν 40 προεχειρίσθη ἱερεὺς· ἐτῶν 80
ἔγινεν Ἐπίσκοπος Κεφαληνίας, καὶ Ζακύνθου, καὶ ἔζησεν χρόνους σχεδών
40. Καὶ ὡς πρῶτος εἰς τὸ ἀξίωμα τοῦτο, ἐξαιτήσατο ἀπὸ τὸν Κύριον Λεονάρ-
δον δὲ Τοκκην, Δοῦκα, Κόμητα, καὶ Δεσπότην τῆς Κεφαληνίας, Ζακύνθου,
Ἄρτης Λευκάδος, καὶ Ἱωαννήνων, τὸ προνόμιον τοῦ νὰ εἶναι αὐτὸς μόνος
Ἐπίσκοπος ἀμφοτέρων τῶν Νήσων, καὶ ὅτι, αἱ ἐκλογαὶ τῶν διαδόχων αὐτοῦ,
νά γίνωνται ἀπὸ τὸν μόνον Κλῆρον τῆς Κεφαλληνίας· καὶ ἀκολούθως ἐκαμε
νὰ ἐπικυρωθῇ παρὰ τοῦ πρώην Ευγενοὺς· Σ. Βενεδίκτου τοῦ Κὰ, Πησάρου,
Γενικοῦ Στρατηγοῦ, ὅστις κατέκτησεν αὐτὴν ἀνδρείως, τὸν χρόνον �499.

�ος Δαμιανὸς Ῥιτσαρδόπουλος.
3ος Λεόντιος Ῥιτσαρδόπουλος.
4ος Νικηφόρος Λουέρδος. Ἀποβιωσάσης τῆς γυνῆς αὐτου, ἐκλέχθη ἐπί-

σκοπος.
�ος Ἀθανάσιος Λουέρδος, υἱὸς τοῦ ἄνωθεν, ὅστις ὡς Σωφρόνιος ὀνομάζετο.
6ος Παῦλος· ἀκολούθως Παχούμιος Μακρῆς· Ζακύνθιος· προεχειρίσθη ἀπό

τὸν Μητροπολίτην τῆς Κορίνθου τὸ ���8. Ἀκολούθως παρὰ τῆς ἐξωχοτάτης
Γερουσίας ἐπικυρώθη, ὑπ’ ὅρον εἰς τὸ ἐξῆς νὰ μὴ γίνεται τοῦτο, ἀλλὰ παρὰ τοῦ
ἱδίου κλήρου νὰ ἐκλέγονται διὰ παντός οἱ διάδοχοι αὐτοῦ.

7ος Φιλόθεος Λουέρδος ἐκλέχθη τὸ ���7. Εἴδε Δουκικὴν ��8�.
8ος Νεόφυτος Κολοκυθᾶς.
9ος Νικόδημος Μεταξᾶς, πρῶτος· ἔκλεχθη παρὰ τοῦ Μητροπολίτου τὸ
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���. Το κείμενο μεταγράφεται με σιωπηρή αποκατάσταση των κεφαλαίων γραμμάτων
και της στίξης. Διατηρείται ο τονισμός και η ορθογραφία του κειμένου και απαλείφονται οι
διαγραμμένες λέξεις. Η αρίθμηση δηλώνει τα φύλλα του τεύχους.



��9�. Ἀκολούθως ἐκλέχθη πάλιν ἀπὸ τὸν Κλῆρον· ὅστις ὠκοδόμησεν τὸ ἐπι-
σκοπεῖον εἰς Φραντσάτα, ἐπειδὴ προηγουμένως οἱ ἐπίσκοποι ἐστέκοντο εἰς τὰς
πατρικὰς των οἰκίας, ἔκαμε εἰσέτη τὴν ἐκκλησίαν τοῦ ἁγίου Νικολάου.

�0ος Ἄνθιμος Ἄντύππας· ἐκλεχθη παρὰ τοῦ Κλήρου, τὸ �60�.
��ος Παχούμιος Ἀναλιτῆς.
��ος Παρθένιος Δοξαρᾶς· Ζακύνθιος, ἐκλέχθη παρὰ τοῦ κλήρου τὸ �6��.

Ὅστις παραιτήθη τοῦ Ἐπισκοπήου τὰς 6 Νοεμβρίου �6�8. Ἀλλ’ ἀπατηθεὶς
ἀπὸ τὰς γινομένας εἰς αὐτὸν ὑποσχέσεις μετεμελήθη, καὶ κατηράσθη, τρεῖς
Κυρίους, οἵτινες τὸν προέτρεψαν· καὶ κατὰ θαῦμα, μετὰ ἔξη μῆνας, ἀπόθανον
καὶ οἱ τρεῖς.ǁ�

�3ος Νικόδημος Μεταξᾶς ὁ �ος. Προεχειρισθη πρώτερον παρὰ τοῦ Μητρο-
πολίτου, ακολούθως ἕνεκα τῆς παραιτήσεως τοῦ Δοξαρᾶ, ἐκλέχθη παρὰ τοῦ
Κλήρου τὸ �6�8, καὶ παρὰ τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ἔγινε
Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οὖτω ἀπηλάχθη ἀπὸ τὸν Μητροπολίτην· ἀκολούθως παρὰ
τῆς ἐξωχοτάτης Γερουσίας ἐπικυρώθη, τὰ πᾶντα κατ’ ἀντιμωλίαν? κατὰ τῶν
Ζακυνθίων, καὶ τὸ �646 ἀπεβίωσεν.

�4ος Τιμόθεος Σωπραμασάρος, Ζακύνθιος.
��ος Μακάριος Πανᾶς.
�6ος Ἱερεμίας Περιστιᾶνος, ἐπαύθη ἀπὸ τὸ Ἀξίωμα, διὰ δημοσίας δια-

ταγῆς, καὶ ἐκλέχθη παρὰ τοῦ Κλήρου.
�7ος Σεραφεὶμ Ζερβὸς Ἡγούμενος τῆς Μονῆς τῶν ἁγίων Φανέντων· ὅστις

ἀφιχθεὶς εἰς Βενετίαν, διὰ νὰ προχειρισθῇ, παρ’ ἐκείνου τοῦ Μητροπολίτου ἐπι-
κυρώθη κατ’ ἀντιμολίαν παρὰ τοῦ ἐξοχωτάτου Συλλόγου ὁ Περιστιανος, καὶ
ἀποπέμφθη ὁ Ζερβὸς.

Ὁ εἰρημένος Σεραφεὶμ μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Περιστιάνου, ὡς ἐκεῖνος
ὅστις ἐκλέχθη ἀπὸ τὸν κλῆρον, διϊσχυρίζετο ὅτι ὅφειλε νὰ τὸν διαδεχθῇ, καὶ γι-
νομένης δίκης μετὰ τοῦ ἱερέως Πέτρου χοϊδᾶ, ἐπικυρώθη ἡ ἐκλογὴ παρὰ τοῦ
Γενικοῦ Προβλεπτοῦ τῶν Νήσων· πλὴν ἐφεσιβάλλων ὁ χοϊδᾶς ἀκυρώθη ἡ
ἀπόφασις τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτοῦ ἀπὸ τοὺς Τεσσαράκοντα, καὶ ἀπὸ τὸν ἐξω-
χότατον Σύλλογον, καὶ ἀπελήθη ὁ Ζερβὸς, διὰ τὸν λόγον, ὅτι ὅφειλεν νὰ γίνῃ
νέα ἐκλογὴ· καὶ τὸ �663 ὁ εἰρημένος ἱερέας Πέτρος ἐκλέχθη.

�8ος Παΐσιος χοϊδᾶς ἐκλέχθη τῇ �9η Ὁκτωβρίου �663 τῇ παρουσίᾳ τοῦ
ἐξοχωτάτου Γενικοῦ Προβλεπτοῦ τῶν Νήσων· ὁ ὁποῖος χοϊδᾶς ἀπεβίωσεν τὸ
�683, �4η Οκτωβρίου.

�9ος Τιμόθεος Τυπάλδος· ὤν Πρωτοπαπᾶς, ἐκλέχθη παρὰ τοῦ Κλήρου τὸ
�684 τῇ 7η Φευρουαρίου· τῇ παρουσίᾳ τοῦ ἐξωχοτάτου Γενικοῦ Προβλεπτοῦ
τῆς Θαλάσσης Κορνάρου, ὅστις ἔτυχεν εἰς Ἀργοστόλιον, καὶ τῆς ἐκλαμπρο-
τάτης Κυβερνήσεως, κατὰ το σύνηθες· ὅστις ἐπέτυχεν καὶ παρὰ τοῦ Πανα-
γιωτάτου Πατριάρχου τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὸ προνόμιον νὰ φέρῃ εἰς τὰς
τελετὰς τὴν Μήτραν, τῇ ἐπικυρώσῃ τῆς ἐξωχοτάτης Γερουσίας, τὸ �7��. Καὶ
ἀπεβίωσεν τῇ �9 Ἱανουαρίου �7�8 τῆς ἡλικίας χρόνων ὡς ἕγγιστα 84.ǁ�v
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ABSTRACT

In the National Library of Greece (NLG) are treasured manuscript bisho -
pric catalogs from Cephalonia. 

The importance of Cephalonia’s handwritten bishopric catalog is parti -
cularly important for the history of the local Church. The bishopric catalog
imprints the petition of the archbishops, who, with their personalities and their
actions, marked and demonstrated the life and the testimony of Cephalonia’s
Church, each in his own way. At the same time, the bishopric catalog of
Cephalonia witnesses the historical origin of the local Church as it confirms that
the local bishop (as the center of the Holy Eucharist) is indeed the successor of
the Holy Apostles. 

The bishopric catalog NLG ��60.�4 was attributed by Elias Tsitselis to
Nicolaos Drakontaeidis. However, that bishopric catalog presented many
similarities to other two texts, which were already published by Emmanouel
Kriaras (Byzantine & Christian Museum �9700) and Spyridion Papageorgios. 

Now are presented, published and compared the manuscripts NLG ��60.�4
and NLG ��60.�. Similarities and differences in these manuscripts could give
the opportunity to anyone researcher in order to deepen at the ecclesiastical life
and history of Cephalonia.
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Δέσποινα Στεφ. Μιχάλαγα�0�

Εικ. �. EBE ��60.�, φ. �.



Συμβολή στην επισκοπική ιστορία της Κεφαλονιάς. Το χφ. ΕΒΕ ��60.�4 �03

Εικ. 6. EBE ��60.�, φ. �.



Δέσποινα Στεφ. Μιχάλαγα�04



ΚεΡΚυΡαΪΚα πΡοιΚοσυΜΦωνα Τον 17o αιωνα

ααιικκααττεερρίίννηη  ζζααρρίίδδηη
επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος ιστορίας 

και αρχαιολογίας του πανεπιστημίου ιωαννίνων

Η ανακοίνωση αυτή είναι προδρομική μιας ευρύτερης εργασίας που αφορά
στον πανάρχαιο θεσμό της προίκας στην Κέρκυρα και κατ’ επέκταση στα
επτάνησα. Μολονότι για άλλα βενετοκρατούμενα μέρη την ίδια περίοδο, Κρή-
τη, Κυκλάδες, πελοπόννησο έχουν γραφεί ενδιαφέρουσες μελέτες από έγκρι-
τους ερευνητές που διαφωτίζουν το θέμα εις βάθος μιάς και στηρίζονται σε
πρωτότυπο αρχειακό υλικό1, για την Κέρκυρα δεν έχουμε στοιχεία2. Έτσι ο
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1. Βλ. γενικά για την προίκα σε προγενέστερες εποχές Τονια Κιουσοπουλου - ΡιΚα
Μπεν ΒενισΤε, «Γαμήλιες στρατηγικές και «παρεκκλίσεις» στον οικογενειακό βίο: Βυζάντιο
και Μεσαιωνική Δύση», Μνήμων, αρ. 13, αθήνα: 1991, σσ. 255-278· Τονια Κιουσοπουλου,
«Η προστασία της προίκας στο Βυζάντιο (12-14 αιώνας)», Τα ιστορικά, αρ. 11, αθήνα:
1989, σσ. 265-273. Για τα ισχύοντα περί της προίκας γενικά στη Βενετία και κατ’ επέκταση
στις βενετοκρατούμενες ελληνικές χώρες βλ. Δ. Μανιν, περί της εμπορικής, αστικής και
ποινικής των ενετών νομοθεσίας, μτφρ. Μ. ιδρωμένου, Κέρκυρα 1889· ιαΚωΒοσ ΒισΒιζΗσ,
«Τινά περί προικώων εγγράφων κατά τη βενετοκρατίαν και την τουρκοκρατίαν», επετηρίς
Κέντρου ερεύνης της ιστορίας του ελληνικού Δικαίου, αρ. 12 αθήνα: 1965, σσ. 1-29. Γενικά
για την παρουσία της γυναίκας σε διάφορες ιστορικές περιόδους βλ. Helen AggelomAtis,
«greek Women 16th-19th century: the travelers view», Μεσαιωνικά και νέα ελληνικά, αρ.
4, αθήνα: 1992, σ. 321 κ.ε. ενώ για τις βενετοκρατούμενες περιοχές ΧΡυσα ΜαλΤεζου, «Η
παρουσία της γυναίκας στις νοταριακές πράξεις της περιόδου της βενετοκρατίας», Κρητολό-
για, αρ. 16-19, Κρήτη: 1984, σσ. 62-79· Κ. ΜπανΤια, «συμφωνητικά γάμου και προικοσύμ-
φωνα στη βενετοκρατούμενη Κρήτη», Κρητική εστία, περίοδος Δ, αρ. 4, Κρήτη: 1991-1993,
σσ. 139-159· K. ΚωνσΤανΤινιΔου, «Η γυναικεία παρουσία στην ελληνική παροικία της Βε-
νετίας», στο Χρ. Μαλτέζου (επιμ.), Δημοσία ιλαρία, 500 χρόνια από την ίδρυση της ελληνορ-
θόδοξης κοινότητας της Βενετίας, 1489-1998, Βενετία 1999, σ. 185 κ.ε.· ευα ΚαλπουΡΤζΗ,
«Ίνα πραγματοποιηθή η διά γάμου σύζευξις», επετηρίς του Κέντρου ερεύνης της ελληνικής
Κοινωνίας, αρ. 1, αθήνα: 1987, σσ. 81-105· Της ίδιας, «Διά προίκαν και διά δούλευσίν της,
σχόλια σχετικά με μια ιδιαίτερη μορφή προικοδοσίας στην ορεινή πελοπόννησο κατά το τέλος
του 19ου αιώνα», επετηρίς του Κέντρου ερεύνης της ελληνικής Κοινωνίας, αρ. 2-3, αθήνα:
1994, σσ. 153-171· Της ίδιας, «Κοντετζιόνες» και «ντεφερέντζιες», γονική περιουσία και
συγγενικές αντιδικίες στη Μύκονο κατά του 17 και 18 αιώνες, αθήνα 1997· αΓλ. ΚασΔα-
ΓλΗ, «Γαμήλιες παροχές στη βενετοκρατούμενη Κρήτη και αλλού: μια πρώτη ανάγνωση των 



εντοπισμός 100 περίπου προικοσυμφώνων που εναπόκεινται στα νοταριακά κα-
τάστιχα του ιστορικού αρχείου Κερκύρας, αποτέλεσαν το έναυσμα για την
ασχολία μας με αυτό το θέμα3. Όπως και στις προαναφερόμενες βενετοκρα-
τούμενες περιοχές έτσι και στην Κέρκυρα το θέμα εμφανίζεται παρόμοια4. Τα
προικοσύμφωνα, είτε ελληνικά είτε ιταλικά, συντάσσονταν ενώπιον του συμβο-
λαιογράφου με στερεότυπο το μοτίβο σύνταξης: χρονολογία και τόπος σύντα-
ξης, επικλήσεις προς την παναγία και όλους τους αγίους προκειμένου να ευο-
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δημοσιευμένων κρητικών προικοσυμφώνων της ύστερης βενετοκρατίας», πεπραγμένα Η΄
Διεθνούς Κρητολογικού συνεδρίου Β1, Κρήτη: 2000, σσ. 121-332· ευα ΚαλπουΡΤζΗ, συγ-
γενικές σχέσεις και στρατηγικές ανταλλαγών: το παράδειγμα της νάξου τον 17ο αιώνα,
ελληνικά Γράμματα, αθήνα 2001, σσ. 13-241, όπου στο κεφ. θεωρητικό πλαίσιο, με βάση
θεωρίες ξένων και άλλων μελετητών, αναλύεται διεξοδικά το θέμα της δωρεάς σε σχέση με
τον οικογενειακό σχηματισμό και τη δομή της οικογένειας. Για την προίκα στη σκύρο βλ. Ξ.
ανΤωνιαΔΗσ, «προίκα και προικοσύμφωνα στη σκύρο επί τουρκοκρατίας», επετ. Κέντρου
ερεύνης της ιστορίας του ελλ. Δικαίου, αρ. 31, αθήνα: 1995, σσ. 151-213.

2. Μία σχετική αναφορά γίνεται στο σπ. πλουΜιΔΗσ, Γυναίκες και γάμος στην Κέρκυρα
(1600-1864) έμφυλες σχέσεις και οικονομικές δραστηριότητες (επιστ. επιμ. ελένη αγγελομά-
τη-Τσουγκαράκη) σσ. 43-55, Κέρκυρα 2008. Γενικά για την περιουσία και την κληρονομιά
στην Κέρκυρα μέχρι και τον 18ο αι. βλ. Μ. ΚουΡουΚλΗ, «Γενικά προίκα και κληρονομιά, η πε-
ρίπτωση της επίσκεψης στην Κέρκυρα», στο οικογένεια και περιουσία στην ελλάδα και την
Κύπρο, αθήνα 1985, σ. 265· Κ. ζαΡιΔΗ - ΦωΤ. ΚαΡλαΦΤΗ-ΜουΡαΤιΔΗ, «συμμετοχή γυναικών
σε δικαιοπραξίες στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα τον 16ο αιώνα», Ηπειρωτικά Χρονικά, αρ. 44,
ιωάννινα: 2010, σσ. 130-166· Κ. ζαΡιΔΗ, «Η παρουσία της ψυχοκόρης και της υπηρέτριας σε
νοταριακά έγγραφα του 16ου αιώνα στην Κέρκυρα, μία πρώτη προσέγγιση», Κέντρο Μελετών
ιονίου, σΤ΄ Διεθνές πανιόνιο συνέδριο, πρακτικά, αρ. 3, Κέρκυρα: 2002, σσ. 255-266. 

3. πρόκειται για τα ογκώδη κατάστιχα των νοταρίων Βρισινιώτη Θεοφίλου (Γ.α.Κ.
α.ν.Κ. φακ. Β. 189-197), Βρισινιώτη Φραγκίσκου (Γ.α.Κ. α.ν.Κ. φακ. Β. 219), Κουβαρά
ιωάννη (Γ.α.Κ. α.ν.Κ. φακ. Κ. 495-496), Μαράτου αντωνίου (Γ.α.Κ. α.ν.Κ. φακ. Μ. 64-
67), πετρίτση νικολάου (Γ.α.Κ. α.ν.Κ. φακ. π. 214-220).

4. Και για τις μεταγενέστερες εποχές στον ελλαδικό χώρο βλ. σπυΡοσ ΜιΧαλεασ, προί-
κα και προικοσύμφωνα στον ελλαδικό χώρο: αρχείο νικολάου ευθυμιάδη (1926-1928), Δι-
πλωματική εργασία, ιωάννινα 2012 και του ιδίου, «Τα προικοσύμφωνα των ιωαννιτών ως
πηγή της νεώτερης Κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας», στο α΄ πανηπειρωτικό συνέδριο
«ιστορία-λογιοσύνη: Η Ήπειρος και τα ιωάννινα από το 1430 έως το 1913», ιωάννινα 2015,
όπου παρατίθεται πλούσια βιβλιογραφία, αδημοσίευτο πρωτογενές υλικό και γίνεται διεξοδική
αναφορά για τις όποιες διαφοροποιήσεις σχετικά με την προίκα στις διάφορες κοινωνικές ομά-
δες του ελληνικού χώρου τον 19ο και 20ό αιώνα. από νομικής πλευράς για την προικοδοσία σε
όλες της τις εκφάνσεις και μετά το γάμο, βλ. Κ. πολυΓενΗσ, πραγματεία περί προικός,
αθήνα 1930. Γενικά για την προικοδοσία και τις κοινωνικές της προεκτάσεις μέχρι τον 20ό
αι. βλ. στον τόμο οικογένεια και περιουσία στην ελλάδα και την Κύπρο, ό.π. επίσης, γενικά
για το θέμα της προίκας ως κοινωνικό φαινόμενο βλ. Δ. ΨυΧοΓιοσ, «Η προίκα ως παραγω-
γική σχέση του οικιακού τόπου παραγωγής», στο ε. παπαΤαΞιαΡΧΗσ - Θ. παΡαΔελλΗσ
(επιμ.), ανθρωπολογία και παρελθόν, συμβολές στην κοινωνική ιστορία της νεότερης ελλά-
δας, αθήνα 1993, σ. 307· στο ίδιο, σ. ΔασΚαλοπουλου-ΚαπεΤαναΚΗ, «εγκατάσταση-
προίκα-κληρο νο μιά κατά φύλα διαφοροποιήσεις», σ. 299 κ.ε.



δωθεί το συνοικέσιο με τις ευλογίες της ορθόδοξης εκκλησίας ή της Καθολι-
κής ή κατά τον Μωσαϊκό νόμο, αν, αντίστοιχα τα συμβαλλόμενα μέρη ήταν
πιστά στα παραπάνω δόγματα και θρησκεία. παρόντες κατά η σύνταξη ήταν
τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, οι προικοδότες και οι προικαποδόχοι. ως προικοδό-
τες εμφανίζονται οι γονείς της νύφης, παππούδες, θείοι, ψυχογονιοί, θετοί γο-
νείς και χήρες ή ορφανές μελλόνυμφες οι οποίες μόνες τους συντάσσουν τα
προικοσύμφωνά τους. ως προικαποδόχοι παρίστανται ο μελλόνυμφος και ο πα-
τέρας του ενώ από την πλευρά της πολιτείας εκτός από τον νοτάριο, οι εκτιμη-
τές, οι τιμητές, οι μάρτυρες και οι esaminadori sopra li nodari5. προτού την
απαρίθμηση των προικώων ο νοτάριος εμφανίζει τον ομόλογο, ένα προσύμφωνο
δηλαδή που του είχε κατατεθεί κατά τη μνηστεία, βάσει του οποίου στηρίζεται
η λίστα των προικοδοτημάτων εκ μέρους των συγγενών της νύφης. Τα προι-
κώα απαριθμούνται υπό τύπον λίστας και πλάι αναγράφεται η αξία τους σε
κερκυραϊκά ή βενετικά δουκάτα, τζεκίνια, ασπραγαζέτες και λίρες ενώ το βά-
ρος των κοσμημάτων προσμετράται σε καράτια και ουγκιές. 

στα ακίνητα περιλαμβάνονται χωράφια, αμπέλια, πευκώνες, ελαιώνες
και σπίτια, τα οποία ωστόσο αφορούν κυρίως στα προικοδοτήματα των εύπο-
ρων οικογενειών του νησιού και στα οποία δεν αναγράφεται η τιμή παρεκτός
τα όρια και η τοποθεσία τους. στα κινητά περιλαμβάνονται ο ρουχισμός6, τα
κοσμήματα7, τα οικιακά σκεύη8 και τα χρήματα σε ρευστό. εκτός από τα τε-
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5. Βλ. σχετικά την εμπεριστατωμένη μελέτη για το θέμα Φ. ΚαΡλαΦΤΗ-ΜουΡαΤιΔΗ, «Το
επάγγελμα του συμβολαιογράφου στην Κέρκυρα επί βενετοκρατίας», εώα και εσπέρια, αρ.
8, αθήνα: 2008-2012, σ. 160, κ.α.

6. πολλά είδη του ρουχισμού, εκτός από καινούργια αναφέρονται και ως χρησιμοποιημέ-
να (usata και αυτά είναι από καμιζιόλες έως και τραπεζομάντηλα ή πετσέτες κ.λπ.) Η τιμή
των ρούχων, όπως διαπιστώνουμε συγκρίνοντας το κόστος όπως αναφέρεται στο υλικό μας,
ανεβαίνει όταν πρόκειται για ρούχα που προέρχονται από το εξωτερικό, σεβίλλη, ολλανδία,
Φλωρεντία, Βενετία, πάδοβα, Μάλτα, Κύπρο και Κρήτη, ίσως γιατί η πρώτη ύλη ήταν ακρι-
βότερη μετάξια, δαμασκηνά, δαντέλες κ.ά. Για την κερκυραϊκή ενδυμασία Δ. ΚανΤασ, Η πα-
ραδοσιακή φορεσιά της Κέρκυρας, παξών και Διαποντίων νήσων (οθωνοί - ερείκουσα Μα-
θράκι), Θεσσαλονίκη 2001.

7. Τα κοσμήματα είναι και αυτά της παραδοσιακής κερκυραϊκής ενδυμασίας και η τιμή
τους προσαρμόζεται στα έγγραφά μας, ανάλογα με το βάρος του χρυσού και με τους πολύτι-
μους ή ημιπολύτιμους λίθους με τους οποίους κοσμούνται, διαμάντια, ζαφείρια, ρουμπίνια, τιρ-
κουάζ, ακουαμαρίνες, γρανάδες και κρυστάλλους κ.ά. Για τα κοσμήματα της παραδοσιακής
κερκυραϊκής φορεσιάς βλ. ελισαΒεΤ-λουλου ΘεοΤοΚΗ, ενδυμασίες Κέρκυρας και Διαπο-
ντίων νήσων, σ. 127 κ.ε. χ.τ. και χρ.

8. είναι περίεργο που γι’ αυτά, είτε χαλκωματένια είτε σιδερένια, ενώ αναφέρονται με λε-
πτομέρεια δεν έχουν τιμή στα έγγραφά μας, πράγμα που μας κάνει να υποθέσουμε με επιφύ-
λαξη βέβαια, ή ότι δεν υπήρχαν χαλκωματάδες ή σιδεράδες ως εκτιμητές, ή ότι τα αντικείμε-
να αυτά επειδή υπήρχαν στο πατρικό σπίτι δίνονταν στους μελλόνυμφους ως παλιά και χρησι-
μοποιημένα όμως άμεσα χρηστικά.



λευταία, όλα τα υπόλοιπα δίνονται και από τις οικογένειες των κατώτερων
τάξεων καθώς και από τις καθολικές και εβραϊκές, των οποίων τα προικο-
σύμφωνα, πρέπει να σημειωθεί, είναι πανομοιότυπα τόσο στη διάρθρωση όσο
και στα είδη και τις ρήτρες όπου υπάρχουν. πανωπροίκια, ή πανωδωρήματα
για μεν τους ευγενείς αντιστοιχούν σε κάποιο ακίνητο ή κόσμημα ή χρήματα,
για δε τις κατώτερες κοινωνικά οικογένειες, ρούχα ή κάποιο οικιακό σκεύος.
ως προς τις ρήτρες που αναφέρονται στα προικοσύμφωνα, αυτές κυρίως αφο-
ρούν στις χήρες που παντρεύουν τις θυγατέρες τους και ορίζουν ως αντάλλαγ-
μα της προίκας που έδωσαν, οι μελλόνυμφοι να τις γηροκομούν και να κάνουν
τα έξοδα της ταφής τους και τα καθιερωμένα μνημόσυνά τους. αλλού οι γο-
νείς της νύφης θεωρούν ότι ο γαμπρός πρέπει να δαπανά και να συντηρεί το
σπίτι που του προικοδοτήθηκε από τώρα και στο εξής, χωρίς τη δική τους βοή-
θεια, να δίνει την τεταρτία στους δικαιούχους που, ως εκείνη τη στιγμή, δινό-
ταν από τους ίδιους, ή του ζητούν, για συγκεκριμένους λόγους, να εξοφλήσουν
την προίκα σιγά σιγά σε καθορισμένο χρόνο, συνήθως πάσχα ή μετά τον τρύ-
γο. επίσης ορίζουν ότι ο γαμπρός πρέπει να τηρεί τους όρους προϋπαρχουσών
διαθηκών προγόνων της νύφης όπου υπάρχουν. 

από τη μελέτη του υλικού μας συνάγεται ότι η προίκα, η μεταβίβαση δη-
λαδή της περιουσίας από τον ένα οίκο στον άλλο, σκοπό είχε, όπως εξάλλου
και σε μεταγενέστερες περιόδους (19ο, 20ό αιώνες) και σε άλλες βενετοκρα-
τούμενες περιοχές, την κάλυψη των αναγκών του νέου ζευγαριού, την εξα-
σφάλιση της νύφης και των παιδιών της, σε περίπτωση μελλοντικής χηρείας ή
άλλης αναποδιάς. Η γυναίκα, όπως φαίνεται από τα προικώα που παίρνει,
προορίζεται για την οργάνωση και τη διευθέτηση του νέου της νοικοκυριού,
την αξιοπρεπή της διαβίωση και εμφάνιση με τον ρουχισμό που είναι ο παρα-
δοσιακός κερκυραϊκός (φουστάνια, ζιπούνια, καμιζιόλες, ζακέτες κ.λ.π). ο
γαμπρός, μόνος του ή με τον πατέρα του, συνήθως ομολογούν ότι είναι ευχα-
ριστημένοι από την παράδοση της προίκας, ενώ ο γαμπρός, από τα συμφραζό-
μενα, φαίνεται να έχει τον έλεγχο της καινούριας ζωής.

Με τα προικοσύμφωνα βλέπουμε να οριοθετείται έμμεσα η περιουσία των
γονέων που επίσημα επικυρώνεται από την παρουσία των συμβολαιογράφων
και των αυτόγραφων μαρτυριών. ωστόσο για άλλη μια φορά, παρότι τα είδη
των προικώων εκτός από τα ακίνητα και τα χρήματα είναι παρόμοια για όλες
τις κοινωνικές ομάδες, προβάλλεται και μέσω της προικοδοσίας η κοινωνική
ανωτερότητα των ευγενών οικογενειών, η κοινωνική τους κινητικότητα και
αστικοποίηση που σηματοδοτεί την αναπαραγωγή και οικονομική διάσταση
και μέσα από το γάμο και, όπως επισημαίνει η εύα Καλπουρτζή9, οι γαμή-
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9. πρβλ. ό.π., σ. 57· ΚαλπουΡΤζΗ, «συγγενικές σχέσεις και στρατηγικές ανταλλαγών,
Το παράδειγμα της νάξου τον 17ο αιώνα», ό.π., σ. 57. 



λιες στρατηγικές δεν αποτελούν παρά μια όψη ή μια εκδοχή μιας ευρύτερης
κατηγορίας στρατηγικών διά των οποίων οι οικογένειες εξασφαλίζουν την
αναπαραγωγή τους. πάντως αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι και στο θέ-
μα της προικοδοσίας οι βενετικοί θεσμοί που είχαν επιβληθεί αφομοιώθηκαν,
διατηρήθηκαν και συντηρήθηκαν ακέραια μέχρι τον 17ο αιώνα, όταν η μητρό-
πολη πλέον βρίσκεται στην παρακμιακή της φάση, έναν αιώνα πριν από την
πτώση της.

Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να θίξω είναι ότι το υλικό μας είναι πλούσιο
και ενδιαφέρον για τον λαογράφο επιστήμονα σε ό,τι αφορά τα ενδυματολογι-
κά και τα χρυσαφικά, που σε συνδυασμό με την αξία τους, όπως αναφέρεται
στα έγγραφά μας, μπορεί να προσφέρει επίσης υλικό και για τον ιστορικό της
οικονομικής ιστορίας της εποχής.
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ο ΚοσΜοσ Του ΒιΒλιου Και ΤΗσ αναΓνωσΗσ 
σΤα ιονια νΗσια σΤο πΡωΤο Μισο Του 19ου αιωνα

ΓΓιιάάνννναα  ΔΔηημμηηττρρίίοουυ  
Διδάκτωρ του ιονίου πανεπιστημίου, φιλόλογος

από τις αρχές του 19ου αι. παρατηρούνται στα ιόνια νησιά νέες τάσεις
στην ανάγνωση αντίστοιχες με ανάλογες ευρωπαϊκές. οι τάσεις αυτές που
έχουν χαρακτηριστεί από τους ιστορικούς ως επανάσταση στις αναγνωστικές
συνήθειες αφορούσαν στην επικράτηση της «εκτεταμένης» ανάγνωσης έναντι
της «εντατικής». ο «εκτενής» αναγνώστης διαβάζει με ταχύτητα και δίψα
πλήθος εντύπων ποικίλου περιεχομένου αξιώνοντας τη δυνατότητα να ασκεί
ελεύθερη κριτική σε κάθε τομέα σε αντίθεση με τον «εντατικό» αναγνώστη
που διαβάζει κατ’ επανάληψη ένα περιορισμένο corpus βιβλίων –κυρίως θρη-
σκευτικού περιεχομένου– με στόχο την απομνημόνευση1.

Τα στοιχεία της διαφοροποίησης εντοπίζονται αρχικά μέσα από την επί-
σημη εφημερίδα του ιονίου Κράτους2. Η εφημερίδα με διάφορα κείμενα επι-
χειρούσε να ενημερώσει τους αναγνώστες τόσο για τις εξελίξεις σε πολιτικό
επίπεδο όσο και για την κίνηση των ιδεών. Με σειρά άρθρων ενημέρωνε για
την έκδοση των εφημερίδων στην ευρώπη, που χαρακτήριζε την εποχή αυτή
της εκτεταμένης ανάγνωσης3, και ανακοίνωνε την έκδοση νέων εφημερίδων
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1. gUglielmo CAVAllo, RogeR CHARtieR (επιμ.) ιστορία της ανάγνωσης στο Δυτικό
Κόσμο, (για την ελληνική έκδοση επιστημονική επιμέλεια-εισαγωγή Χριστίνα Μπάνου),
αθήνα: Μεταίχμιο, 2008, σσ. 40-45. RogeR CHARtieR, «the order of Books: Readers,
Authors, and libraries» στο: europe between the Fourteenth and eighteenth Centuries, (μτφ.)
lydia g. Cochrane, Κέιμπριτζ: Polity Press, 1994, σ. 17. FReDeRiC BARBieR, ιστορία του βι-
βλίου, μτφ. Μαρία παπαηλιάδη, αθήνα: Μεταίχμιο, 2002, σσ. 230-231, 236-237. 

2. gazzetta degli stati Uniti delle isole ionie ή επίσημος εφημερίς του Ηνωμένου Κρά-
τους των ιονίων νήσων (1814-1864) (εφεξής gazzetta). 

3. gazzetta, αρ. φ. 18/ 29-10-1814, σσ. 3-4. Άρθρο με τίτλο «Varietà: gazzette e giornali
inglesi», για την ανάγνωση εφημερίδων και περιοδικών εντύπων στην αγγλία σε σύγκριση με
τη Γαλλία. gazzetta, αρ. φ. 259/14-12-1822, σ. 2. ο Τύπος, η τυπογραφία και οι βιβλιοθήκες
στη Γαλλία. gazzetta, αρ. φ. 408/22-10-1825, σσ. 2-3. ιστορική εξέλιξη της εφημεριδογρα-
φίας. gazzetta, αρ. φ. 636/ 6-3-1830, σ. 5. οι εφημερίδες στις Ηνωμένες πολιτείες της αμε-
ρικής. gazzetta, αρ. φ. 326/ 27-3-1824, σ. 3. πληθυσμός και κυκλοφορία εφημερίδων στη Με-



(ευρωπαϊκών και ελληνικών) που πιθανόν να ενδιέφεραν τους αναγνώστες,
την τιμή και συνήθως και τον τρόπο παραγγελίας4. ενημέρωνε για την έκδο-
ση νέων βιβλίων στην Κέρκυρα ή αλλού και με σύντομες βιβλιοκριτικές επι-
χειρούσε την ενίσχυση του αγοραστικού ενδιαφέροντος. Τα διαφημιζόμενα βι-
βλία είχαν ιδιαίτερο επιχώριο ενδιαφέρον και οι συγγραφείς ήταν στην πλειονό-
τητά τους ιόνιοι5.
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γάλη Βρετανία. gazzetta, αρ. φ. 362/ 2-12-1837, σ. 6. πωλήσεις εφημερίδων και συνδρομη-
τές στη Γαλλία. gazzetta, αρ. φ. 360/18-11-1837, σ. 5. εκδόσεις βιβλίων και περιοδικών
εντύπων στη Ρωσία. 

4. gazzetta, αρ. φ. 137/ 12-8-1820, σ. 4. Annali del Patriotismo στη νάπολη. gazzetta,
αρ. φ. 17/23-4-1831, σ. 7. απόλλων στην Ύδρα και η αθηνά στο ναύπλιο. gazzetta, αρ. φ.
17/23-4-1831, σ. 7. εφημερίδα στην ελληνική και τουρκική γλώσσα στα Χανιά. gazzetta,
αρ. φ. 82/21-7-1832, σ. 8. ελληνικός Καθρέπτης στο ναύπλιο. gazzetta, αρ. φ. 107/12-1-
1833, σ. 12. giornale di Commercio, Arti, Agricoltura, industria στη Ρώμη. gazzetta, αρ. φ.
43/26-10-1844, σ. 22. ο Φίλος του Χωρικού (Amico del Contadino) στον Άγιο Βίτο. 

5. σημειώνονται ενδεικτικά κάποια βιβλία που κίνησαν το ενδιαφέρον και προτάθηκαν στο
αναγνωστικό κοινό. gazzetta, αρ. φ. 5/30-7-1814, σ. 4. Βιβλίο για τη θέση της ομηρικής Φαι-
ακίας, opuscolo Pareri intorno all’ vero luogo della Città d’ Alcinoo, descritta da omero, από
τον Carlo Cherardini. gazzetta, αρ. φ. 19/5-11-1814, σ. 4. memoria intorno alla Peste, του
λάζαρου Μόρδου, που αναγνώστηκε στο Collegio medico της Κέρκυρας, το προηγούμενο
έτος. gazzetta, αρ. φ. 38/18-3-1815, σ. 4. Βιβλίο με τίτλο Corcirese Flora. Δηλωνόταν ότι ο
συγγραφέας είχε έτοιμα και άλλα βιβλία για έκδοση όπως η istoria delle Piante για τους πα-
ξούς, η Flora Zacintia (100 πρώτα φυτά), και saggio di Agricoltura. gazzetta, αρ. φ. 52/24-6-
1815, σ. 6. Δημοσίευση του εθνικού ύμνου της αγγλίας «Rule Britannia» μεταφρασμένου στα
ιταλικά από τον κόμη δρ. σπυρίδωνα Βούλγαρη και δημοσίευση των ευχαριστήριων επιστολών
για τη μετάφραση. gazzetta, αρ. φ. 63/9-9-1815, σ. 4. Delle isole ionie, memorie economiche,
istoriche, Filosofiche του βαρόνου ε. Θεοτόκη. gazzetta, αρ. φ. 36/5-6-1818, σ. 8, αρ. φ.
49/5-12-1818, σ. 6, αρ. φ. 50/12-12-1818, σ. 5-6. Έκδοση της ιστορίας του Ηροδότου και
άλλων αρχαίων ιστορικών από τον ανδρέα Μουστοξύδη στην ιταλική γλώσσα. gazzetta, αρ.
φ. 40/3-10-1818, σ. 8. Βιβλίο του ανδρέα Θεοτόκη για την αρχαία ελληνική γλώσσα.
gazzetta, αρ. φ. 270/1-3-1823, σ. 7. Τοπογραφία της νήσου Κέρκυρας γραμμένη στην αγγλι-
κή από τον J. Wright και μεταφρασμένη στην ιταλική από ευγενή κυρία Κερκυραία, της οποί-
ας δεν αναφερόταν το όνομα αλλά εξήρετο η μεταφραστική ικανότητα. gazzetta, αρ. φ. 384/7-
5-1825, σ. 6. i Fidecommissi, του α. Δάνδολου, που επαινείτο για τη σαφήνεια, την καθαρό-
τητα, τη δομή και την αντικειμενικότητα των ιδεών του. gazzetta, αρ. φ. 402/10-9-1825, σ. 6.
nozioni di Agricoltura, economia rurale e domestica, scienze, Arti e Commercio του ιππότη
σπυρίδωνα Κοντού Κερκυραίου, που ζούσε στη Γαλλία. gazzetta, αρ. φ. 440/3-6-1826, σ. 1.
Έκδοση ποιημάτων ιωάννη Βηλαρά από το Τυπογραφείο της Κυβέρνησης. gazzetta, αρ. φ.
440/3-6-1826, σ. 2. Abbozzo storico della Rivoluzione greca του στρατηγού leak που εκδό-
θηκε στο λονδίνο. gazzetta, αρ. φ. 441/10-6-1826, σ. 2. Έκδοση της πρώτης και δεύτερης
εκατοντάδας της κερκυραϊκής χλωρίδας prima e seconda Centuria della Flora Corcirese από
τον Μιχαήλ Τριβόλη πιέρη. gazzetta, αρ. φ. 441/10-6-1826, σ. 2. Ricerce sulla Peste του
παύλου Κομούτου από τη ζάκυνθο. gazzetta, αρ. φ. 446/15-7-1826, σ. 2. memorie για τα
μαθηματικά (combinationi και poligonometria) του ιωάννη Καραντινού, καθηγητή μαθημα-
τικών στο ιόνιο πανεπιστήμιο. gazzetta, αρ. φ. 447/22-7-1826, σ. 1. enologia στην ελληνική



Δεν παρέλειπε η επίσημη εφημερίδα να τονίζει τη συμβολή των Άγγλων
στη βελτίωση της πνευματικής κατάστασης στα ιόνια νησιά, το ενδιαφέρον
τους για την παιδεία αλλά και τις προόδους που συντελούνταν από τους Έλ-
ληνες σε όλους τους τομείς ώστε τα φώτα της παιδείας να λάμψουν και στην
πατρίδα τους6. ακόμη ενημέρωνε για τις εξελίξεις στην τυπογραφική τέχνη
και τις τεχνικές που εφαρμόζονταν στην τυπογραφία7, αλλά και κάθε άλλη εί-
δηση που πιθανόν ενδιέφερε το φιλαναγνωστικό κοινό και τους ασχολούμενους
με το βιβλίο8.

παράλληλα άνοιξαν βιβλιοπωλεία, τα οποία άρχισαν να διαφημίζουν και
να ανακοινώνουν τους καταλόγους των βιβλίων τους για να προσελκύσουν
τους αναγνώστες9. στην Κέρκυρα άνοιξε αρχικά το 1825 το βιβλιοπωλείο του
scipione Casali10 στην Calle delle Acque11, το οποίο δημοσίευσε πρώτο τον κα-
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και ιταλική γλώσσα του κόμη α. Δάνδολου για τις μεθόδους παραγωγής και διατήρησης του
κρασιού. gazzetta, αρ. φ. 164/15-2-1834, σ. 7. Έκδοση του α΄ τεύχους της ιονίου ανθολο-
γίας. gazzetta, αρ. φ. 184/5-7-1834, σ. 6. περί του ιωδίου παρατηρήσεις του δρ. Κωνσταντί-
νου ζαβιτσιάνου. gazzetta, αρ. φ. 583/26-2-1842, σ. 13. Έκδοση Album ionio Έτος Β΄.
gazzetta, αρ. φ. 677/ 16-12-1843, σ. 18. Ύμνος στην ελευθερία του Διονυσίου σολωμού με-
ταφρασμένος στην ιταλική από τον νικόλαο Βολτέρα κόμη Χρυσοπλεύρη. gazzetta, αρ. φ.
678/23-12-1843, σ. 11. περιοδική έκδοση από τον Francesco orioli με τίτλο spighe e Paglie
με ποικίλη ύλη, επιστημονική και φιλολογική. gazzetta, αρ. φ. 67/11-4-1846, σ. 20. Έκδοση
της ανθολογίας «il FloRilegio o seRie Di lettURe istRUtiVe, PiACeVoli, moRAli, giornale
d’ educazione dedicato all’ onoReVolissimA DAmA lADY seAton [...]». gazzetta, αρ. φ.
99/21-11-1846, σ. 21. στο βιβλιοπωλείο του giovanni sperandio μπορούσε το κοινό να προ-
μηθευτεί το ιστορικό μυθιστόρημα giulia santelmo, του κόμητος ερμάννου λούντζη που εκδό-
θηκε στη Μάλτα 1846 σε 8ο με τιμή 3 s. 6 d. 

6. gazzetta, αρ. φ. 38/18-3-1815, σ. 4.
7. gazzetta, αρ. φ. 446/15-7-1826, σ. 5. νέα τεχνική αποτύπωσης στοιχείων από τον

εφευρέτη της λιθογραφίας senefelder από το Μόναχο. 
8. gazzetta, αρ. φ. 590/18-4-1829, σ. 3. Η πώληση της βιβλιοθήκης του λόρδου guilford

στο λονδίνο σε πλειστηριασμό. οι τιμές ορισμένων βιβλίων σε έκδοση του Άλδου έφτασαν σε
υπερβολικά ποσά 42 λιρών και ένα αντίγραφο της Βίβλου του 1590 σε 60 γκίνεες. gazzetta,
αρ. φ. 613/26-9-1829, σ. 3. ανακοίνωση ίδρυσης εταιρείας στις Βρυξέλλες με στόχο την έκ-
δοση βιβλίων σε χαμηλές τιμές (società di libri a bassi prezzi), η οποία ήδη έχει εκδώσει δύο
βιβλία, το Applicazione della morale alla politica και το storia dell’ antica e moderna
letteratura του schlegel. gazzetta, αρ. φ. 629/16-1-1830, σ. 6. ενημέρωση για τις δημόσιες
βιβλιοθήκες στην ευρώπη. σύμφωνα με το κείμενο ο αριθμός τους με πρόχειρους υπολογι-
σμούς ανερχόταν σε 600 με 700 ενώ ο αριθμός των τεκμηρίων που περιελάμβαναν σε
19.847.000 τόμους. gazzetta, αρ. φ. 648/29-5-1830, σ. 14. πωλήσεις βιβλίων στη Γαλλία.
gazzetta, αρ. φ. 418/31-12-1825, σ. 4. Άρθρα με διάφορες ειδήσεις για τον κόσμο του βιβλίου
γενικότερα, όπως συμβουλές στους βιβλιοδέτες για ειδική κόλλα βιβλιοδεσίας ώστε να προ-
στατεύσουν τα βιβλία τους από τα σκουλήκια που τρώνε το χαρτί.

9. Φαίνεται ότι πριν τη λειτουργία των βιβλιοπωλείων (scipione Casali και Apollo) βιβλία
μπορούσαν να πουληθούν σε οποιοδήποτε κατάστημα. 

10. scipione Casali (Ραβένα 1794-1868) πατέρας του ήταν ο matteo Casali (1768-1834), 



τάλογο των βιβλίων του. οι δημοσιευμένοι κατάλογοι των βιβλιοπωλείων
μπορούν στην περίπτωση αυτή να δώσουν σημαντικά στοιχεία αφενός για τις
αναγνωστικές προτιμήσεις του κοινού και αφετέρου για τις τάσεις που επιδιώ-
κονταν να διαμορφωθούν στην ανάγνωση, καθώς, όπως εν πολλοίς συμβαίνει
και σήμερα, οι αναγνωστικές τάσεις διαμορφώνονται από εκδότες και βιβλιο-
πωλεία μέσα από την παρουσίαση βιβλίων. 

από τα 500 βιβλία περίπου που περιλαμβάνονταν στους καταλόγους του
scipione Casali συνάγονται τα ακόλουθα στοιχεία12: Η ιταλική λογοτεχνία
κυριαρχούσε με 77 τίτλους13. Η λογοτεχνική παραγωγή άλλων χωρών ακο-
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τυπογράφος και βιβλιοπώλης. Καταγόταν από το Forli στην ιταλία. Ήταν βιβλιόφιλος, συγ-
γραφέας και εκδότης. Θήτευσε από νωρίς κοντά στον τυπογράφο πατέρα του και κοντά στον
Domenico Antonio Farini που τον μύησε στον καρμποναρισμό και στις επαναστατικές ιδέες που
οδήγησαν στην επανάσταση του 1831. Το τυπογραφείο του Casali υπήρξε σημείο συνάντησης φι-
λελεύθερων και καρμπονάρων και το 1817 συνέστησαν την καρμποναρική ομάδα του αμάρα-
ντου (Vendita carbonara dell’ Amaranto). Έριδες μεταξύ των καρμποναρικών ομάδων και
εχθρότητα εις βάρος των ιδεών τους οδήγησαν σε συλλήψεις καρμπονάρων μεταξύ των οποίων
ήταν και ο scipione (1821). Η κράτησή του ως τον απρίλιο του 1823 κατέληξε σε καταδίκη σε
ισόβια κάθειρξη, η οποία όμως μεταβλήθηκε με αυτοκρατορικό διάταγμα σε εξορία εκτός της
αυστριακής επικράτειας. ο scipione κατέφυγε στην Κέρκυρα όπου άνοιξε βιβλιοπωλείο και σύ-
χναζε στη βιβλιοθήκη. Το βιβλιοπωλείο έφερε την ονομασία «libreria e Cartoleria di scipione
Casali». Το 1826 έγραψε το βιβλίο που συμπλήρωσε και εξέδωσε το 1861 για τον Francesco
marcolini με τίτλο Annali della tipografia veneziana di Francesco marcolini da Forlì compilati da
scipione Casali, Forlì m.DCCC.lXi, Presso matteo Casali. επαναπατρίστηκε στην ιταλία το
1829, ανέλαβε το τυπογραφείο, ανανέωσε την επιχείρηση με νέες τυπογραφικές μηχανές και νέ-
ες εκδόσεις. συμμετείχε με τον αδελφό του giovanni στις επαναστάσεις 1831, 1835-1836, συ-
νελήφθη ξανά, συμμετείχε στη νέα Μυστική εταιρεία (nuova societá segreta), υπήρξε ενεργός
φιλελεύθερος όπως και ο αδελφός του giovanni, που συμμετείχε στον πόλεμο της ανεξαρτησίας
της ιταλίας. Φαίνεται ότι είχε επαφές με άλλους ιταλούς που είχαν μεταβεί στην Κέρκυρα
όπως ο V. nannucci και ο luigi Ciampolini. Antonio ZoFFili, scipione Casali, Patriota e
bibliofilo romagnolo, τυπογραφείο ιταλία: multigraphic srl, χ.χ. lUigi CiAmPolini, Viaggio di tre
giorni, A cura di l. toschi, Archivio del Romanzo, (επανέκδοση) χ.τ.: guida editori, 1983.
JACoPo gelli, 3.500 ex libris italiani: illustrati con 755 figure e da oltre 2.000 motti sentenze e
divise che si leggono sugli stemmi e sugli ex libris. Con 840 incisioni, Hoepli 1908, μερικώς ψη-
φιοποιημένο από την google στο: https://books.google.gr/ (πρόσβαση: 1-12-2016).

11. οδός των υδάτων, σημερινή ευγενίου Βουλγάρεως. 
12. Το βιβλιοπωλείο δημοσίευσε τους καταλόγους με τα προς πώληση βιβλία στην

gazzetta, αρ. φ. 404/24-9-1825, αρ. φ. 405/1-10-1825, αρ. φ. 406/8-10-1825, αρ. φ. 407/15-
10-1825, αρ. φ. 408/22-10-1825, όπου σημείωνε ότι πουλάει επίσης εξαιρετικά ανάγλυφα δια-
κοσμητικά αντικείμενα από αλάβαστρο, αρ. φ. 411/12-11-1825, αρ. φ. 413/26-11-1825,
όπου σημειωνόταν ότι ο κατάλογος των συγκεκριμένων βιβλίων ήταν για τους ακαδημαϊκούς
του πανεπιστήμιου, αρ. φ. 415/10-12-1825, αρ. φ. 454/9-9-1826, αρ. φ. 457/30-9-1826, αρ.
φ. 458/7-10-1826, αρ. φ. 468/ 16-12-1826, αρ. φ. 470/ 30-12-1826, αρ. φ. 478/ 24-2-1827,
αρ. φ. 488/ 5-5-1827, αρ. φ. 494/16-6-1827, αρ. φ. 504/ 25-8-1827.

13. οι 42 αφορούσαν στην ιταλική ποίηση, 10 στο ιταλικό θέατρο, 8 στο ιταλικό μυθιστό-



λουθούσε με πολύ λιγότερους τίτλους και μεγάλη διαφορά από την ιταλική14.
Έργα κλασικής λογοτεχνίας προτείνονταν με 35 τίτλους15. Μια μεγάλη
κατηγορία βιβλίων ήταν αυτά που αφορούσαν στη νομική επιστήμη, συλλο-
γές νόμων, νομοθεσίες ευρωπαϊκών χωρών, βυζαντινό και ρωμαϊκό δίκαιο,
με 68 τίτλους, που δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του αναγνωστικού κοινού
ήταν πιθανόν οι νομικοί. επίσης φαίνεται ότι μάλλον ήταν δημοφιλή τα βι-
βλία με βιογραφίες διασήμων ανδρών και γυναικών (23 τίτλοι)16. εμφανί-
στηκαν στα ράφια των βιβλιοπωλείων εκπαιδευτικές εγκυκλοπαίδειες και
περιοδικές εκδόσεις για παιδιά (2 τίτλοι). Βιβλία φιλοσοφίας κάλυπταν 12
τίτλους. επίσης έχουμε και δύο τίτλους με βιβλία ψυχολογίας –αυτοβελ-
τίωσης θα λέγαμε σήμερα– με τίτλο πώς θα γίνεις πλούσιος. Βιβλία θρη-
σκευτικά δεν κάλυπταν μεγάλο μέρος στα ράφια αφού εμφανίζονταν μόνο 18
τίτλοι. Η διαμόρφωση νέων επιστημών επηρέασε και τις εκδόσεις και τα εν-
διαφέροντα των αναγνωστών17. Η γεωργία και η σημασία του τομέα αυτού
της οικονομίας διαπιστώνεται από τους 25 τίτλους (καλλιέργειες, διαχείρι-
ση αγροτικής οικονομίας, αμπελουργία, ελαιοκαλλιέργεια / ελαιουργία, με-
λισσοκομία, σηροτροφία, ασθένειες των φυτών, λίπανση) που διέθετε το βι-
βλιοπωλείο. Η ιστορία παρουσίαζε ενδιαφέρον με 55 τίτλους18. Τέλος οι κα-
τάλογοι περιείχαν και αρκετά βιβλία για την εκμάθηση γλωσσών, κυρίως
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ρημα, 5 ομιλίες (πανηγυρικοί, επικήδειοι κ.ά), 8 συλλογές λογοτεχνικών έργων, 2 επιστολο-
γραφία, 1 στην κριτική της λογοτεχνίας, και 1 σε μύθους.

14. Γαλλική λογοτεχνία με 9 τίτλους βιβλίων και 6 τίτλους με έργα γνωστών Διαφωτι-
στών (montesquieu, Rousseau, Voltaire), αγγλική λογοτεχνία με 9 τίτλους, αμερικανική λο-
γοτεχνία με 1 τίτλο, γερμανική λογοτεχνία με 2 τίτλους θεατρικών έργων μεταφρασμένων
στην ιταλική, ισπανική λογοτεχνία με 1 τίτλο (το έργο του Cervantes, Δον Κιχώτης, επίσης
μεταφρασμένο στην ιταλική), αραβική λογοτεχνία με 1 τίτλο και ινδική λογοτεχνία/φιλοσο-
φία με 1 τίτλο. στην ελληνική λογοτεχνία διετίθεντο 4 τίτλοι με τους 3 εξ αυτών να είναι ποι-
ητικά κείμενα μεταφρασμένα στην ιταλική.

15. 23 τίτλοι αφορούσαν σε έργα λατινικής λογοτεχνίας και 12 αρχαίας ελληνικής λογο-
τεχνίας.

16. οι βιογραφίες σε προσεγμένες πολύτομες εκδόσεις συνοδεύονταν και από πορτραίτα
των βιογραφούμενων.

17. Βλέπουμε 10 τίτλους που αφορούσαν στην πολιτική επιστήμη και τα συστήματα δια-
κυβέρνησης, 8 για το εμπόριο και τις εφαρμοσμένες μεθόδους στο εμπόριο (π.χ. διπλογραφικό
σύστημα, την ελευθερία του εμπορίου), 6 βιβλία για την οικονομία, 1 βιβλίο για την κοινωνιο-
λογία, 1 για τη στατιστική, 1 για τη δημόσια διοίκηση, και 1 τίτλο για την εκπαίδευση και
μάλιστα τη ναυτική. Η λαογραφία καλυπτόταν με 3 τίτλους.

18. Ρωμαϊκή ιστορία 5 τίτλοι, αρχαία ελληνική ιστορία 4 τίτλοι, ευρωπαϊκή ιστορία 2 τίτ-
λοι, ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας 4 τίτλοι, ιστορία της Γερμανίας και των Κάτω Χωρών 3
τίτλοι, ιστορία της Γαλλίας 5 τίτλοι, ιστορία της ιταλίας 18 τίτλοι, νεότερη ελληνική ιστορία
10 τίτλοι. από ένα υπήρχε για την ιστορία της ελβετίας, των βαλκανικών χωρών, της ισπα-
νίας, της Κέρκυρας και γενικά για την παγκόσμια ιστορία.



των ομιλούμενων στα ιόνια νησιά19. ενδιαφέρον επίσης υπήρχε για έργα
σχετικά με τους κλάδους σπουδών της ιονίου ακαδημίας, τα οποία ο scipione
Casali κάλυπτε με ξεχωριστό κατάλογο με την αναφορά ότι προσφέρονταν για
τους ακαδημαϊκούς του πανεπιστημίου20.

Το 1828 το βιβλιοπωλείο του scipione Casali συνάντησε ανταγωνισμό αφού
άρχισε να λειτουργεί και το βιβλιοπωλείο Apollo στην Calle delle Acque αρ.
115321. Την επόμενη χρονιά το βιβλιοπωλείο Apollo ανακοίνωσε ότι έχει εκ-
δώσει κατάλογο με τα βιβλία και τις τιμές22. ενημέρωνε επίσης ότι διέθετε
και όλα τα βιβλία που θα χρησιμοποιούνταν στα δευτερεύοντα σχολεία, σύμ-
φωνα με τον νέο κανονισμό23. Το ίδιο βιβλιοπωλείο με υπεύθυνο πλέον τον ιω-
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19. 9 γραμματικές της ιταλικής γλώσσας, 6 βιβλία για την ιταλική γλώσσα γενικά (π.χ.
ιταλική στενογραφία), 8 λεξικά ή βιβλία με διαλόγους σε δύο ή περισσότερες γλώσσες, 4
γραμματικές δύο ή περισσοτέρων γλωσσών, 2 αγγλικές γραμματικές και 1 αγγλικό λεξικό,
1 γραμματική της γαλλικής γλώσσας, 5 γραμματικές για τη νέα ελληνική, 1 για τη λατινι-
κή γλώσσα και 1 λεξικό αρχαίας και νέας ελληνικής, όπως επίσης και 3 βιβλία για την τέ-
χνη της συγγραφής και τη ρητορική. Άλλα βιβλία που διετίθεντο αφορούσαν στην οικογένεια
και στις οικογενειακές σχέσεις (3 βιβλία), στη μαγειρική (1 βιβλίο), στην αρχαία τέχνη –αρ-
χιτεκτονική και γλυπτική– (8 τίτλοι), ταξιδιωτικά κείμενα (10 τίτλοι). στους καταλόγους
περιλαμβάνονταν επίσης 1 βιβλίο για την ελευθερία του τύπου, 1 για τη μουσική, 1 με προσω-
πογραφίες, και 1 για τη διασκέδαση.

20. ο κατάλογος περιείχε 12 βιβλία μαθηματικών, 11 βιβλία ιατρικής, 7 βιβλία χημείας
και εφαρμοσμένης χημείας, 3 βιβλία αστρονομίας (για το σύμπαν και τη δημιουργία του και
για τη δημιουργία της γης), 2 βιβλία βοτανικής, 1 φαρμακευτικής, 1 μηχανικής και 1 για τη
φιλοσοφία των επιστημών.

21. gazzetta, αρ. φ. 543/24-5-1828, σ. 1. Έκδοση του κυβερνητικού τυπογραφείου με τα
πρακτικά της ιονίου Βουλής διετίθετο προς πώληση στο Τυπογραφείο της Κυβέρνησης και στο
Βιβλιοπωλείο Apollo. πρέπει τότε να είχε ανοίξει αν κρίνουμε από το γεγονός ότι αναφερόταν η
διεύθυνση (οδός και αριθμός) ενώ στα επόμενα φύλλα δεν συναντάται ξανά ανάλογη πληροφορία. 

22. στην πρώτη ανακοίνωση με τον κατάλογο των βιβλίων υπήρχε η συμπλήρωση ότι διέ-
θετε και άλλα βιβλία κάθε είδους, τα οποία προμηθευόταν από τα καλύτερα λιθογραφικά και
χαλκογραφικά τυπογραφεία, χαρτική ύλη όλων των ποιοτήτων, πένες, μπιλιέτα και γενικά
όλα τα είδη γραφείου. παράλληλα με τακτές ανακοινώσεις στην εφημερίδα ενημέρωνε για τα
νέα βιβλία. Διέθετε ακόμη όλη τη στερεότυπη έκδοση του Didot των κλασικών Γάλλων συγ-
γραφέων, κλασικούς Έλληνες, λατίνους και ιταλούς συγγραφείς. στον κατάλογο σημειώνο-
νταν επίσης και ορισμένα χαρακτηριστικά των βιβλίων που λειτουργούσαν ως διαφήμισή του
(σχήμα, τόμοι, τεύχη, ποιότητα χαρτιού, είδος τυπογραφικών στοιχείων, το δέσιμο, η ύπαρξη
χαλκογραφιών ή γενικά εικόνων). οι κατάλογοι αντλήθηκαν από τα τεύχη της gazzetta, αρ.
φ. 626/26-12-1829, σ. 7, αρ. φ. 628/9-1-1830, σ. 3, αρ. φ. 629/16-1-1830, σ. 6, αρ. φ.
639/27-3-1830, σ. 4-5, αρ. φ. 640/3-4-1830, σ. 5, αρ. φ. 652/26-6-1830, σ. 5, αρ. φ. 22/28-
5-1831, σ. 12, αρ. φ. 23/4-6-1831, σ. 8, αρ. φ. 117/ 23-3-1833, σ. 6, αρ. φ. 118/30-3-1833, σ.
8, αρ. φ. 119/6-4-1833, σ. 8, αρ. φ. 70/2-5-1846, σ. 17, αρ. φ. 75/6-6-1846, σ. 24, αρ. φ.
76/13-6-1846, σ. 25, αρ. φ. 77/20-6-1846, σ. 31, αρ. φ. 79/4-7-1846, σ. 18, αρ. φ. 81/18-7-
1846, σ. 24, αρ. φ. 82/25-7-1846, σ. 23. 

23. gazzetta, αρ. φ. 585/14-3-1829, σ. 6. 



άννη παπανικόλα ενημέρωσε το αναγνωστικό κοινό ότι θα έβρισκε σε αυτό
έργα Γάλλων και ξένων συγγραφέων και στερεότυπες εκδόσεις των Γάλλων
κλασικών. Μάλιστα έδινε έκπτωση 40% πλέον των αναγραφόμενων στον κα-
τάλογο τιμών σε όσους πλήρωναν με μετρητά για την αγορά τους24. Τα βι-
βλιοπωλεία ωστόσο, πέρα από βιβλία, μπορούσαν να προσφέρουν και άλλα
καινοτόμα προϊόντα25.

Η εικόνα των καταλόγων του βιβλιοπωλείου Apollo δεν διέφερε πολύ από
αυτήν του scipione Casali. από τους 275 τίτλους βιβλίων που κάλυπταν τα
έτη 1829-1833 και 1846 διαπιστώνεται και πάλι η πρωτοκαθεδρία των βι-
βλίων λογοτεχνίας έναντι όλων των άλλων με 98 τίτλους (36%). ακολουθού-
σαν τα βιβλία ιστορίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών με 31 και 30 τίτλους
αντίστοιχα και τα βιβλία νομικής επιστήμης με 22 τίτλους. ενδιαφέρον πα-
ρουσίαζαν βιβλία φιλοσοφίας, βιβλία για τις οικογενειακές και συζυγικές σχέ-
σεις, για τη ρητορική, την οικονομία και τη χημεία. Το βιβλιοπωλείο διέθετε
και μερικούς τίτλους που αφορούσαν βιογραφίες καλλιτεχνών ή ιστορικών
προσώπων26. στη λογοτεχνία και πάλι κυριαρχούσε η ιταλική με 52 τίτλους
(εμφανίζονταν και βιβλία για παιδιά) και ακολουθούσε η αγγλική με 23 τίτ-
λους (κυρίως μυθιστορήματα) που εμφάνισε αύξηση και ξεπέρασε τη γαλλική
λογοτεχνία που διετίθετο με 9 τίτλους. Η αγγλική λογοτεχνία διετίθετο από
μεταφράσεις στην ιταλική γλώσσα. [Βλ. και γράφημα 1 στο παράρτημα]

Διαπιστώνεται η αγάπη για τη λογοτεχνία και το ενδιαφέρον για το μυθι-
στόρημα που ήταν το χαρακτηριστικό είδος βιβλίου τον 19ο αι.27 παράλληλα
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24. gazzetta, αρ. φ. 12/26-3-1844, σ. 10. 
25. Το Apollo ενημέρωνε ότι διέθετε ένα κρεμώδες μείγμα (pasta eccellente) για το ακόνι-

σμα των ξυραφιών που ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό από ό,τι χρησιμοποιούνταν ως τότε.
gazzetta, αρ. φ. 483/28-3-1840, σ. 14. σε άλλη ανακοίνωση (gazzetta, αρ. φ. 157/1-1-1848, σ.
40) ενημέρωνε ότι διέθετε διάσημο σκεύασμα για τον βήχα, πορσελάνες, επιτραπέζια ρολόγια,
κοσμήματα, κάδρα, γάντια, αρώματα και άλλα διακοσμητικά αντικείμενα σε καλές τιμές. 

26. εσωτερικές υποδιαιρέσεις των τίτλων είναι σημαντικές όπως για παράδειγμα στα
βιβλία που αφορούσαν στην εκμάθηση γλωσσών, οι 19 τίτλοι ήταν για την εκμάθηση της
ιταλικής (γραμματικές, λεξικά, διάλογοι, ορθογραφία), 6 τίτλοι για την εκμάθηση της γαλ-
λικής και 6 για την εκμάθηση της αγγλικής, δια μέσου της ιταλικής ή της γαλλικής γλώσ-
σας. Τρεις (3) σχετίζονταν με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, 2 της λατινικής και 1
της ισπανικής. Για την ιστορία της Γαλλίας και κυρίως της ναπολεόντειας περιόδου διέθετε
13 τίτλους και 10 για την ιστορία της ιταλίας. Η ελληνική ιστορία κυρίως της ελληνικής
επανάστασης καλυπτόταν με 4 τίτλους και η οθωμανική με 2 ενώ η αγγλική ιστορία με μό-
νον 1 τίτλο.

27. JÜRgen HABeRmAs, αλλαγή δομής της δημοσιότητας, (μτφ) λευτέρης αναγνώστου,
αθήνα: νήσος, 1997, σσ. 102-111. Jon P. KlAPneR, «From “Crowd” to “Audience”: the
making of an english mass Readership in the nineteenth Century», elH, τ. 50, αρ. 1(1983),
σσ. 155-173, on line στο: http://www.jstor.org/stable/2872772 (πρόσβαση: 10-3-2017). Η
υποκειμενικότητα ως προϊόν της οικειότητας στην πυρηνική οικογένεια των αστικών στρω-



οι ιόνιοι εξακολουθούσαν να μαθαίνουν ξένες γλώσσες και κυρίως την ιταλική
παρά την ήδη εκπεφρασμένη βούληση να χρησιμοποιείται η ελληνική ως επί-
σημη γλώσσα. εξάλλου η συντριπτική πλειονότητα των βιβλίων που διέθεταν
τα βιβλιοπωλεία ήταν γραμμένα στην ιταλική. παράλληλα ενδιέφερε πολύ
και η ιστορία όπως και η συναφής βιογραφία ως είδος αλλά και η γεωγραφία
μαζί με τα ταξιδιωτικά κείμενα. εξειδικευμένα βιβλία νομικής, ιατρικής, πο-
λιτικής οικονομίας, οικονομίας, χημείας, μηχανικής και τεχνολογίας δεν
έλειπαν. Όπως δεν έλειπαν και βιβλία αυτοβελτίωσης και εξάσκησης της ρη-
τορικής τέχνης. 

ακόμη υπήρχε βιβλιοπωλείο με εξειδικευμένου ενδιαφέροντος βιβλία που
σχετιζόταν άμεσα με εκδοτικό οίκο της Κωνσταντινουπόλεως. σημειωνόταν
στην ανακοίνωσή του «παρὰ τῷ Κυρίῳ Ἀβραάμ Κάστρῳ ἐν Κερκύρᾳ, πω-
λοῦνται παντὸς εἴδους Βιβλία Ἑλληνικο-Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, τυπω-
θέντα εἰς τὴν ἐν Κωνσταντινουπόλει Τυπογραφίαν τοῦ πατρός του»28. Το
1839 αναφερόταν άλλο ένα βιβλιοπωλείο στην Κέρκυρα κάτω από τα βόλτα
στη σπιανάδα, η e. s. Usigli – libreria Usigli (nella libreria posta sotto i por -
tici della spianata)29, το οποίο ενημέρωνε το κοινό ότι αναλάμβανε παραγγε-
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μάτων είδε στη λογοτεχνία τον εαυτό της. αυτό το πεδίο της υποκειμενικότητας, ανεξερεύνη-
το ως τον 18ο αι., βρήκε την έκφρασή του στη λογοτεχνία. οι ιδιώτες που διάβαζαν αποτελού-
σαν ένα κοινό που διαλογιζόταν δημόσια πάνω σε όσα διάβαζαν. Τα μυθιστορήματα και τα
περιοδικά του 19ου αι. με την παρουσίαση των ανθρώπινων τύπων και των κοινωνικών ομά-
δων προσκαλούσαν τον αναγνώστη να αναγνωρίσει τον εαυτό του εντός του κοινού με στόχο
να μειώσουν τις κοινωνικές αναταραχές. παρουσιαζόταν η διαχρονικότητα των κοινωνικών
διαφορών και της κοινωνίας ως μηχανισμού εντός του οποίου όλοι αποτελούσαν αλληλοσχετι-
ζόμενα, αλληλοεξαρτώμενα και αναπόσπαστα δομικά μέρη ενός ιστορικά μεταβαλλόμενου
κόσμου με την πόλη να αποτελεί το κέντρο λήψης αποφάσεων.

28. gazzetta, αρ. φ. 330/22-4-1837, σ. 13. Το αναφερόμενο τυπογραφείο ήταν η Βρετανι-
κή Τυπογραφία του ισαάκ δε Κάστρο στον Γαλατά της Κωνσταντινούπολης. ο αβραάμ δε
Κάστρο ήταν και πράκτορας της αυτοκρατορικής Βασιλικής προνομιακής εταιρείας Γενι-
κών αυστριακοϊταλικών ασφαλειών (μιας ασφαλιστικής εταιρείας κινητής και ακίνητης πε-
ριουσίας). 

29. gazzetta, αρ. φ. 432/6-4-1839, σ. 12. Τα βιβλία που διέθετε ήταν εκδόσεις Flaxmann
(ιλιάδα και οδύσσεια, τραγωδίες του αισχύλου, Έργα και Ημέραι του Ησίοδου), βιβλία μου-
σικής για πιάνο και τραγούδι, οι Μεταμορφώσεις του οβίδιου σε μετάφραση Anguillara (κείμε-
νο, σχόλια ιστορικά και φιλολογικά), Μαθήματα παγκόσμιας Γεωγραφίας του marmocchi,
παγκόσμια μελέτη για τα άλογα (ippologia) του gazzola, ιστορία του ναπολέοντα (storia di
napoleone) του nowings, il Costume Antico e moderno, για την ιστορία της διακυβέρνησης,
της θρησκείας, των τεχνών και των επιστημών των αρχαίων λαών και των σύγχρονων με ει-
κόνες αρχαίων μνημείων σε σχέδια του giulio Ferrario, οι πολωνοί στην επανάσταση του
1830 (i Polacchi della Rivoluzione) του straszewicz δηλ. πορτραίτα των προσωπικοτήτων που
έδρασαν στον αγώνα της ανεξαρτησίας της πολωνίας συνοδευόμενα και από βιογραφικά ση-
μειώματα, και τέλος ιερά Βιβλιοθήκη (Biblioteca sacra) ή παγκόσμιο λεξικό δογματικό, κα-
νονικό, γεωγραφικό, χρονολογικό των εκκλησιαστικών επιστημών σε 29 τόμους.



λίες βιβλίων για όλα τα είδη της μουσικής με σωστή φροντίδα και σε καλές
τιμές30. ο κατάλογός του το 1840 δείχνει ότι μάλλον ειδικευόταν σε βιβλία
μουσικής αλλά διέθετε και άλλα γενικότερου ενδιαφέροντος31. Την ίδια χρονιά
όμως ανακοινώθηκε το κλείσιμο της επιχείρησης και η εκποίηση των βιβλίων
και για ένα διάστημα μεταφέρθηκε στην Calle delle erbe προκειμένου να δια-
θέσει το υπόλοιπο των βιβλίων του32. λειτούργησε επίσης ένας προσωρινός
χώρος διάθεσης βιβλίων σε σχέση με το βιβλιοπωλείο των Borel και Bompard
της νάπολης που διέθετε εκδόσεις από την ιταλία και το Βέλγιο, αλλά είχε τη
δυνατότητα να δεχθεί και παραγγελίες για βιβλία κάθε είδους και άλλα προϊ-
όντα από το Βασίλειο της νάπολης33.

Άλλο ένα βιβλιοπωλείο στην Κέρκυρα ήταν αυτό του giovanni sperandio34.
Το βιβλιοπωλείο βρισκόταν στην πλατεία (ispianata) κάτω από τα βόλτα
(sotto i portici), όπως σημειωνόταν το 184635. ο χώρος διετίθετο επίσης και
για άλλες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα αιτήσεις για εκμάθηση μου-
σικών οργάνων36. Το βιβλιοπωλείο του ιωάννη Τζεϊμπέντη βρισκόταν απένα-

ο κόσμος του βιβλίου και της ανάγνωσης στα ιόνια νησιά 119

30. gazzetta, αρ. φ. 482/ 21-3-1840, σ. 11. 
31. gazzetta, αρ. φ. 487/ 25-4-1840, σσ. 15-16. 
32. gazzetta, αρ. φ. 489/ 9-5-1840, σ. 17 και αρ. φ. 503/ 15-8-1840, σ. 13. 
33. gazzetta, αρ. φ. 552/ 24-7-1841, σ. 11. «si è stabilito in Corfù un deposito provvisorio

di libri dipendenti dalla Casa libraria Borel e Bompard di napoli. Questo ha per scopo non
solamente la vendita delle interessanti opere da loro pubblicati, ma ben’ anche quella di tutti i
libri d’ italia e del Belgio di cui sono fornita. nello stesso deposito si prendono commissioni di
ogni genere di libri, e di altri prodotti del Regno di napoli offrendosi il tutto a discretissimi
prezzi, e disimpegnando le commissioni con zelo ed attività. – Coloro che vorranno onorarli,
dovranno dirigere le lettere francate in Corfù Volti della spianata no 1224. lantern e.»

34. οι giovanni και Carlo sperandio ήταν πατέρας και γιος που κατάγονταν από τη νά-
πολη. Για να αποφύγουν τις διώξεις των Βουρβώνων αυτοεξορίστηκαν στην Κέρκυρα όπου
άνοιξαν την επιχείρησή τους. αργότερα επέστρεψαν στη γενέτειρα τους και εργάστηκαν ως
υπάλληλοι βιβλιοπωλείου. αναφέρονταν μεταξύ των ελευθεροτεκτόνων της πόλης. Ήταν μέ-
λη της στοάς sebetia του Domenico Angherà. λόγω διαφωνιών απομακρύνθηκαν και ίδρυσαν
με τον sebastiano De luca, το 1864 την l’ egeria που αμέσως έλαβε τον τίτλο της Μεγάλης
Μητέρας στοάς και ο giovanni έγινε Γραμματέας. ο Carlo εξελέγη μέλος της Μεγάλης
ανατολής με τη στοά «i figli di garibaldi»το 1865. Η συγγραφή του βιβλίου του invenzione
della sezione consistoriale della Valle del sebeto, νάπολη, 1865, που ασκούσε κριτική στον
ελευθεροτεκτονισμό και τους θεσμικούς του ηγέτες που τον οδηγούσαν στην παρακμή, τον
απομάκρυνε από τη Μεγάλη ανατολή. Το 1866 άρχισε τη μετάφραση του βιβλίου storia della
massoneria e delle società segrete του F.t. και B. Clavel, την οποία αφιέρωσε στον Francesco
De luca, Μεγάλο Διδάσκαλο της στοάς και τυπώθηκε το 1873 στη νάπολη από την τυπο-
γραφία του s. Pietro a maiella. lUigi PAolo FRiZ, ludovico Frapolli la massoneria italiana
nel decennio post unitario, Μιλάνο: Franco Angeli, 1998, σ. 256. RUggieRo Di CAstiglione,
la massoneria nelle due sicilie e i “Fratelli” meridionali del ’700, Ρώμη: gangemi, 2013, σ. 35.

35. gazzetta, αρ. φ. 99/21-11-1846, σ. 21. 
36. gazzetta, αρ. φ. 131/3-7-1847, σ. 28. 



ντι από την πίνια όπως μαθαίνουμε από την αγγελία του για την πώληση
ενός βιβλίου του α. παπαδόπουλου Βρετού37. Το 1859 στην Κέρκυρα υπήρχε
και το βιβλιοπωλείο του Δημήτριου Γιωτόπουλου38.

στην Κεφαλονιά λειτουργούσε το βιβλιοπωλείο του ιωάννη Κονιδιάρη
(giovanni Conidiari)39. Βιβλία και αγγλικές εκδόσεις σε τιμές λονδίνου και
γραφική ύλη μπορούσαν, όπως φαίνεται να προμηθευτούν και μέσω Μάλτας
από το gabinetto di lettura του muir40. πέραν των βιβλιοπωλείων και άλλα
καταστήματα μπορούσαν να διαθέτουν προς πώληση ορισμένα βιβλία που θε-
ωρούσαν ότι ενδιέφεραν το κοινό41.

ο κόσμος του βιβλίου είχε ήδη αλλάξει από τα τέλη του 18ου και τις αρχές
του 19ου αι., όπως έχει διαπιστωθεί και σε όλη την ευρώπη. στις τελευταίες
δεκαετίες μάλιστα του 18ου αι. σχηματίστηκε αυτό που ονομάστηκε αναγνω-
στικό κοινό όταν ο εκδότης αντικατέστησε τον μαικήνα ως εντολέας του συγ-
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37. gazzetta, αρ. φ. 142/18-9-1847, σ. 31.
38. παρατηρητής, έτος Γ΄, αρ. φ. 102/23-1-1860. Το βιβλιοπωλείο αυτό, παρέμεινε σε

λειτουργία και μετά την Ένωση, βρισκόταν στην οδό που οδηγεί προς την εκκλησία του αγί-
ου αντωνίου, θεωρείτο το πληρέστερο των Βιβλιοπωλείων της ελλάδας. Διέθετε σπάνιες εκ-
δόσεις καθώς και τις πλήρεις σειρές teubner της ελληνικής και λατινικής γραμματείας.
επίσης είχε επιμεληθεί ένα μικρό αριθμό εκδόσεων. Η οικογένεια Γιωτόπουλου είχε καταγω-
γή από την Ήπειρο.

39. gazzetta, αρ. φ. 570/29-11-1828, σ. 5. 
40. gazzetta, αρ. φ. 545/5-6-1841, σ. 12 «in malta nel gabinetto di lettura di muir, librajo

e venditore di articoli di cancelleria, ec., strada mezzodì, la Valletta, no 42, trovarsi vendibili
le opere pubblicati dai signori galignani e Compagni di Parigi, valutando ogni Franco ed uno
scellino – nonce una grande Collezione di opere scelte inglesi, ai prezzi stability a londra. – le
commissioni per ottenere il galignani’s messenger ed il london and Paris observer, o
qualunque altra pubblicazione di londra o di Parigi saranno eseguite con esattezza. – Un ordine
con una tratta sopra qualsivoglia rispettabile Casa assicurerà l’ immediate esecuzione. n. B. il
suddetto è autorizzato allo smercio del famoso estratto di salsapariglia di smith, tanto
raccomandata dalla Facoltà medica». Και στην περίπτωση αυτή εκτός από βιβλία στα
gabinetti ή στα βιβλιοπωλεία μπορούσαν να προμηθευτούν και άλλα προϊόντα, όπως εκχυλί-
σματα φαρμακευτικά. gazzetta, αρ. φ. 552/24-7-1841, σ. 12 «g. muir, Bookseller, stationer,
Circulating library malta, undertakes to supply any english publications at the london
published price. Periodicals published on the 1st in london, he engages to have in malta by the
12th, and forward on immediately by the Corfu mail. english newspapers to the latest date
either via Falmouth, or marseilles, charging as follows: – daily papers per week 2s. 6d. Weekly
papers for each 2d. above the published price. london daily papers, via Falmouth only, at 2
shillings per week, and the weekly papers at the published price. – every description of
stationery, envelopes, Pencils, Drawing papers, fancy wafers etc., at the london published
price. – Paris editions, by the latest conveyance, at the difference of shillings for francs. orders
for galignani’s messenger punctually executed».

41. Φιλαλήθης, έτος Β΄, αρ. φ. 98/21-10-1853, σ. 392. Για παράδειγμα το αναγνωστικό
κοινό ενημερώθηκε ότι στο καπνοπωλείο του πέτρου Τσιλιμπάρη στην Κέρκυρα πωλούνταν οι
προρρήσεις του αγαθαγγέλου. 



γραφέα. Μάλιστα ο θεσμός της προεγγραφής συνδρομητών πριν την έκδοση
ήταν μια «συλλογική χορηγία» ως ενδιάμεσο στάδιο για να καταλήξει στην
έκδοση βιβλίων προς ένα κοινό άγνωστο στον συγγραφέα42. οι κατάλογοι των
βιβλιοπωλείων φαίνεται ότι ανταποκρίνονταν στα πολύπλευρα ενδιαφέροντα
του αστικού κοινού που αρυόταν κάθε είδους πληροφορία από τις αναγνώσεις
του, όπως το επεδίωκε στο πλαίσιο της νέας μορφής της εκτεταμένης ανά-
γνωσης. 

οι νέες αναγνωστικές τάσεις προκάλεσαν και νέους τρόπους διάθεσης βι-
βλίων και εντύπων ώστε να υπάρξει ανταπόκριση στην αυξανόμενη ζήτησή
τους. εμφανίστηκαν οι δανειστικές βιβλιοθήκες και οι εταιρείες ανάγνωσης
ή αναγνωστήρια43. Τα αναγνωστήρια συνδύαζαν μεγαλύτερες δυνατότητες
ανάγνωσης με μικρότερο κόστος και μορφές κοινωνικότητας που είχαν καλ-
λιεργηθεί από τον Διαφωτισμό και τη Γαλλική επανάσταση44. εμπορικές δα-
νειστικές βιβλιοθήκες (circulating libraries) και αναγνωστικές εταιρείες ή
αναγνωστήρια (gabinetti di lettura, chambers de lecture) στην αγγλία, στη
Γαλλία και στη Γερμανία απετέλεσαν φορείς της επανάστασης της ανάγνω-
σης. οι δανειστικές βιβλιοθήκες ήταν ένας ιδανικός αρωγός στην ικανοποίηση
της ανάγκης για εκτεταμένη ανάγνωση45.

πολλά από αυτά τα αναγνωστήρια ήταν παραρτήματα βιβλιοπωλείων.
Μετά το 1750 άρχισαν μέσα από τον θεσμό του αναγνωστηρίου να λειτουρ-
γούν «αίθουσες ανάγνωσης» υπό την επίβλεψη μιας εταιρείας που συγκροτού-
νταν για τον σκοπό αυτό. παράλληλα πολλαπλασιάστηκαν την εποχή αυτή
και οι σύλλογοι «φωτισμένων λογίων»46.

οι θεσμοί αυτοί είτε συνδέθηκαν με το εμπόριο βιβλίων και οφείλονταν σε
πρωτοβουλίες βιβλιοπωλών, είτε ήταν αποτέλεσμα μιας εθελοντικής ένωσης
– συσσωμάτωσης πολιτών με καταστατικό (Κανονισμό) που είχε εγκριθεί
συλλογικά. ο στόχος ήταν ο ίδιος: έναντι μιας συνδρομής ετήσιας ή μηνιαίας
οι συνδρομητές μπορούσαν να δανειστούν και να συμβουλευτούν έργα που προ-
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42. JÜRgen HABeRmAs, ό.π., σσ. 94-95, 356.
43. ReinHARD WittmAnn, «Μια επανάσταση της ανάγνωσης στα τέλη του 18ου αιώνα;»

(μτφ.) Μίλτος Καρκαζής, στο: gUglielmo CAVAllo, RogeR CHARtieR (επιμ.) ιστορία της
ανάγνωσης στο Δυτικό Κόσμο, (για την ελληνική έκδοση επιστημονική επιμέλεια – εισαγω-
γή Χριστίνα Μπάνου) αθήνα: Μεταίχμιο, 2008, σσ. 349-375.

44. FReDeRiC BARBieR, ό.π., σ. 374. RogeR CHARtieR, «sociétés de lecture et cabinets de
lecture en europe au XViiie siècle. essai de typologie», στο: sociétés et cabinets de lecture
entre lumières et Romantisme. Actes du colloque organisé à genève par la société de lecture
le 20 novembre 1993, Γενεύη: 1995, σσ. 43-56. 

45. Για την εποχή του Διαφωτισμού και τις νεωτερικές τάσεις στη διαχείριση των βιβλιο-
θηκών FReDeRiC BARBieR, ό.π, σσ. 252-255 και ReinHARD WittmAnn, ό.π., σσ. 371-372. 

46. FReDeRiC BARBieR, ό.π., σσ. 245-247. 



τείνονταν από έναν κατάλογο που συνέτασσε το βιβλιοπωλείο47, ή στην περί-
πτωση της εταιρείας τα μέλη έναντι ετήσιας συνδρομής μπορούσαν να δανει-
στούν έργα που είχαν αποκτηθεί από αυτήν.

στα ιόνια νησιά ήδη, η gazzetta από το 1822 πρότεινε την ίδρυση μιας
αναγνωστικής εταιρείας (αναγνωστηρίου) ως απότοκο του ενδιαφέροντος
για την παιδεία αλλά και έναυσμα για περαιτέρω ανάπτυξη. Η αύξηση της φι-
λαναγνωσίας και της κυκλοφορίας των βιβλίων σε κάθε περίπτωση αντιμε-
τωπιζόταν θετικά ιδιαίτερα σε συνδυασμό με την εκμάθηση της ελληνικής
γλώσσας48. παράλληλα η εφημερίδα ενημέρωνε για τα gabinetti di lettura
στη Μεγάλη Βρετανία49, τον τρόπο λειτουργίας τους τα πλεονεκτήματά τους
έναντι των δημόσιων βιβλιοθηκών και τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. 

Με αυτό το σκεπτικό και σε συνάφεια με την ανάγκη για περισσότερη ανά-
γνωση και περισσότερα διαθέσιμα κείμενα άρχισαν να δημιουργούνται στα ιό-
νια νησιά τα πρώτα gabinetti di lettura ή gabinetti letterarii ή παρουσιάστη-
καν προτάσεις για ίδρυσή τους, εφόσον συγκεντρωνόταν επαρκής αριθμός
εταίρων για να υποστηριχθεί οικονομικά η λειτουργία τους. επίσης πλήθος
εταιρειών με ποικίλα ενδιαφέροντα άρχισαν να ιδρύονται, θέτοντας ως στό-
χους την πρόοδο, την πνευματική καλλιέργεια, την οικονομική ανάπτυξη. 

ο giuseppe miazzi, βιβλιοπώλης, πρώτος ανακοίνωσε στην εφημερίδα την
πρόθεσή του να ιδρύσει gabinetto letterario στην Κέρκυρα50. ο Vincenzo
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47. noË RiCHteR, les Bibliothéques populaires, παρίσι: Cercle de la librairie, 1978, σσ.
105, 120-121. ο Richter αναφέρει ότι αρχικά, τουλάχιστον, στη Γαλλία ο όρος bibliothèque
circulante αναφερόταν στις λαϊκές βιβλιοθήκες που δάνειζαν τα βιβλία στους αναγνώστες για
να λάβει αργότερα, στις αρχές του 20ού αι. την έννοια της κινητής βιβλιοθήκης που εξυπηρε-
τεί μια ορισμένη περιοχή κάνοντας στάσεις σε ορισμένα σημεία. Διότι στην αρχή δεν υπήρχε η
δυνατότητα δανεισμού βιβλίων και οι χρήστες μπορούσαν να μελετούν μόνο στον χώρο της βι-
βλιοθήκης. σε αυτές τις bibliothéques populaires διαμορφώθηκε αρχικά ο θεσμός της λέσχης
ανάγνωσης με αρκετή επιτυχία. ομάδες 12-15 ατόμων συγκεντρώνονταν στον χώρο της βι-
βλιοθήκης για να ακούσουν την ανάγνωση ενός βιβλίου. 

48. gazzetta, αρ. φ. 213/ 26-1-1822, σ. 5. «il numero dei libri e dei giornali si aumenta.
trattarsi di aprire un gabinetto di lettura come incremento degli studi che avanzano ogni
genere di talento e di mezzo tendente a migliorare e a rendere felice ogni genere di Abitante».
gazzetta, αρ. φ. 99/15-3-1822, σ. 4. «Ὁ ἀριθμὸς τῶν Βιβλίων καὶ τῶν Ἐφημερίδων πολλα-
πλασιάζεται. πραγματεύεται ὁλοένα νὰ συστηθῇ ἕνα μικρὸν κατοίκημα χάριν ἀναγνώσεως,
πρὸς αὔξησιν καὶ πολλαπλασιασμὸν τῶν σπουδῶν, αἳτινες προβιβάζουσι κάθε εἶδος ἀγχίνοιας
καὶ μέσον ὅπου ἀποβλέπει νὰ βελτιώσῃ καὶ νὰ εὐτυχίσῃ κάθε καταστάσεως ἐγκάτοικον».

49. gazzetta, αρ. φ. 202/ 10-11-1821, σ. 4. 
50. gazzetta, αρ. φ. 182/ 23-6-1821, σ. 4. «Avviso Agli studiosi di Corcira. giuseppe

miazzi libbrajo si da l’ onore d’ invitare il detto, e colto Pubblico, ad un associazione di Belle
lettere che in seguito prenderà il titolo di gabinetto letterario, se il concorso degli Associati
sarà tale di fornire il modo di rendere detto stabilimento completo, per quanto sia possibile. se
gli uomini scientifici ed amatori delle Dottrine incoraggiranno il suddetto, egli non tralascietà



nannucci51 ανέλαβε πρωτοβουλία για την ίδρυση λογοτεχνικού συλλόγου52

«gabinetto letterario» με εφημερίδες και λογοτεχνικά περιοδικά της ιταλίας,
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cura, e fatica per condurre a buon fine l’ utile impressa, accumulanda raccolta di libri relativi ad
ogni scienza o ramo di amena letteratura. il maggiore suo compenso sarà questo di aver aperto con
ciò la strada agli amatori di coltivare viepiù il loro spirito col mezzo di dotti trattenimenti; non che
di vedersi coadjuvato nell’ esecuzione del progetto. ConDiZioni 1. la quota per l’ associazione
sarà di mezzo taller Colonnato al mese anticipato. 2. ogni associato al momento della
sottoscrizione dovrà contribuire a titolo di deposito talleri Colonnati due; questi saranno restituiti
ogni qual volta volesse ritirarsi dall’ associazione. 3. Più di un volume alla volta non si può
somministrare a nessuno associato. elenCo Dei VolUmi: teatro moderno applaudito, vol. 61,
goldoni – opere teatrali vol. 47, metastasio – opere, vol. 11, Voltaire – tragedie, vol. 6, Voltaire
– Anacarsi, Viaggi alla grecia, vol 12, Voltaire – D.o in Francese con Atlas, vol 1, Rollin – l’
Histoire Ancienne, vol 5, Rollin – opere in lingua inglese, vol. 16, millot – Histoire moderne, vol.
5, millot – le Avventure di telemaco, vol. 2, millot – D. e in Francese, vol. 1, millot – istoria di
gil Blass di santillano, vol. 4, Alfieri – Vita, vol 2, Alfieri – Vita ed Avventure di Robinson
Crosuet, vol. 2, labaume – Campagna della Russia, vol. 2, labaume – la Filosofessa italiana, vol
4, labaume – Pamela, ossia la Virtù Premiata, vol. 4, Plutarco – Vite d’ Uomini illustre greci e
latini in lingua greca, con imagine, vol. 8, marini – il Calloandro Fedele, vol. 4, marini – notizie
istoriche degli Arcadi morti, vol. 2, marini – Vocabolario degli Accademici della Crusca, vol. 7,
Baretti – Dizionario italiano e inglese, vol. 2, Pasini – Vocabolario italiano e latino, vol. 2, Alberti
– gran Dizionario, vol. 2, Hamilton – memoirs of modern Philosophers, vol. 3, Hamilton – series
of letters, vol. 4, moliere – oeuvrages, vol. 6, Cicerone – orazioni tradotte dal Bordoni, vol. 4,
Fielding – oeuvres complettes, vol. 14, Barduin – oeuvres, vol. 19, Vitorelli – Rime, vol. 2,
Vitorelli – letters of the improvement of the mind, vol. 6, Villecomte – lettere Francesi, e
italiane, vol. 1, Villecomte – Corpus Juris Civilis, vol. 2, mathaei – De Criminibus con note del
Rani, vol. 1, Romagnosi – genesi del Diritto Penale, vol. 4, Azoni – Del Diritto marittimo, vol. 2,
mustoxidi – illustrazioni Corciresi, vol. 2, ortis – lettere, vol. 1, Dante – la Divina Comedia, vol.
1, Petrarca – Rime, vol. 2, mattei – salmista toscano, vol. 1, mattei – Di una Riforma d’ italia,
vol. 1, scopa – Poesie domestiche e postume, vol. 1, testi – Poesie liriche, vol. 1, Roberti – Della
Probità naturale, vol. 1, Roberti – l’ onesto Uomo, ovvero saggi di morale Filosofia, vol. [...],
Pope – Principj di morale, vol. 1, muratori – Filosofia morale, vol. 2, lacroix – elementi d’
Algebra, vol. 2, lacroix – trattato elementare d’ Aritmetica, vol. 1, ovidio – l’ epistole dette
eroidi, tradotte du Remigio rentino, vol. 1, Pingarola – Dichiarazione de’ salmi di Davide, vol. 1,
Venicazia – memorie istoriche della guerra di spagna, vol. [...]». 

51. Vicenzo nannucci (1787-1857) ακολούθησε εκκλησιαστικές σπουδές και ασχολήθηκε
κυρίως με τις αρχαίες κλασικές γλώσσες και ανατολικές γλώσσες. εγκατέλειψε την εκκλη-
σιαστική καριέρα και εγκαταστάθηκε στη Ραβένα όπου ανέλαβε την έδρα διδασκαλίας ανατο-
λικών γλωσσών και ελληνικής γλώσσας στο λύκειο. συνέγραψε ύμνο για τον gioacchino
murat και την εκστρατεία του ναπολέοντα και κατόπιν μετά την επικράτηση των αυστριακών
υπέστη πιέσεις να εγκαταλείψει την πόλη. πήγε στην Μπολώνια, στη Φλωρεντία και εν συνε-
χεία επέλεξε την εξορία. από την ανκόνα μετέβη στην Κέρκυρα (1815). συνέθεσε ένα δράμα
για το θέατρο της Κέρκυρας με τίτλο napoleone a mosca, διορίστηκε καθηγητής ιταλικής και
λατινικής γλώσσας και φιλολογίας στην ιθάκη, δίδαξε ιδιωτικά στην Κεφαλονιά, και μετά
κλήθηκε να εργαστεί στο τυπογραφείο της Κυβέρνησης στην Κέρκυρα. αργότερα εργάστηκε
στο λύκειο της λευκάδας πότε ως διευθυντής και πότε ως καθηγητής ιταλικής, λατινικής και
ελληνικής γλώσσας και φιλολογίας. Διεύθυνε την gazzetta degli stati Uniti delle isole ionie, και 



της Γαλλίας και της αγγλίας αλλά και βιβλία. Την πρόθεση για ίδρυση ενός
ακόμη gabinetto di lettura στην Κέρκυρα το 1841 εξέφρασε και ο ιωάννης
παπανικόλας, που ήταν και αντιπρόσωπος του βιβλιοπωλείου Apollo. Το
gabinetto, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν απευθυνόταν μόνο σε ειδικούς και
επιστήμονες αλλά και σε όποιον ήθελε να περάσει τον διαθέσιμο χρόνο του με
αναγνώσματα ευχάριστα και διδακτικά. απευθυνόταν επίσης και στις κυρίες
(είναι η πρώτη φορά που γίνεται σαφής αναφορά), οι οποίες ήθελαν να ψυχα-
γωγηθούν με την ανάγνωση συναισθηματικών μυθιστορημάτων, ταξιδιωτι-
κών βιβλίων αλλά και βιβλίων σχετικών με θέματα σπιτιού (καθορισμός πι-
θανών ενδιαφερόντων των γυναικών)53. gabinetto di lettura λειτούργησε επί-
σης και στο βιβλιοπωλείο του sperandio. 
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εξέδωσε τη σατιρική εφημερίδα giornaletto poetico di messer Broccolo Pappamosche di
Culicutidonia, το πρώτο φύλλο της οποίας κυκλοφόρησε το 1830 και πρέπει να σχετίζεται με το
γενικότερο κλίμα του Risorgimento και με τους εξόριστους ιταλούς στην Κέρκυρα. στην Κέρ-
κυρα όπως σημειωνόταν και στην gazzetta επιχείρησε να ιδρύσει και gabinetto letterario αλλά
δεν υπάρχουν πληροφορίες αν είχε επιτυχία. Μετά το 1835 άρχισε να επισκέπτεται κάθε χρόνο
τη Φλωρεντία και εγκαταστάθηκε εκεί οριστικά το 1840. ωστόσο το όνομά του εμφανιζόταν
στον εκλογικό κατάλογο του έτους 1844 (gazzetta, αρ. φ. 2/13-1-1844, σ. 10). Έγινε μέλος
της ακαδημία της Crusca το 1847. Το 1852 έγινε υπο – βιβλιοθηκάριος (vice-bibliotecario) της
Biblioteca Riccardiana. «Vincenzo nannucci» στο: http://www.treccani.it/enciclopedia/vincen
zio-nannucci_%28Dizionario_Biografico%29/ (πρόσβαση 30-10-2015). 

52. gazzetta, αρ. φ. 261/28-12-1822,, σ. 2. «Per le cure del Professore Vincenzo
nannucci, che, con generale contentamento, dirige in questa Città un privato ginnasio, vi fu
pure instituito un gabinetto letterario, che da vari giorni, trovasi aperto nella Via delle Acque,
nella Casa del signor grattagliano, in comodo ed elegante quartiere. Una scelta collezione di
libri, a cui s’ aggiungono i migliori giornali letterari d’ italia, di Francia, e dell’ inghilterra
rende questo stabilimento a tutte le culte persone, che amassero convenirvi, utile del pari che
dilettevole, e conforme appunto all’ oraziano precetto dell’ utile dulci. la sollecitudine datasi
dal prelodato Professore per mandare ad effetto il suo piano, mentre non gli ha permesso finora
d’ avere un numero d’ Associati corrispondente al peso dei di lui obblighi, manifesta
chiaramente la ben fondata sua fiducia nell’ amore dei Corciresi per l’ arti belle e nel loro buon
discernimento; e noi vogliamo lusingarci, ch’ eglino non mancheranno punto d’ incoraggiare e di
sostenere un’ impresa, la quale, supponendo presso il popolo che se ne vantaggia, un alto grado
di coltura e di civiltà, riflette su di lui grandissimo pregio ed onore». 

53. gazzetta, αρ. φ. 568/13-11-1841, σ. 12 «Un gabinetto di lettura fornito di un gran
numero di opere di ogni genere, e di giornali scientifici, letterarii e politici i più accreditati d’
europa, sarà in breve aperto in questa città per cura del sigr giovanni D. Papanicola, Agente del
negozio all’ Apollo. Uno stabilimento di tal sorta, sulla cui manifesta e moltiplice utilità non
occorre spender parole, non dubitiamo che non debba essere sentito volentieri ed apprezzato
grandemente in un paese, nel quale la volontà d’ istruirsi e di progredire nella carriera delle lettere
e delle scienze è arrestata il più delle volte dalla penuria dei libri, o dalla mancanza dei mezzi che
sì richiedono per arricchirsi la mente di estese cognizioni. [...] e le signore ancora vi troveranno
di che ricrearsi abbastanza e con romanzi di maggior grido, e con libri di viaggi e di storie, e con
altri pure che si riferiscono alla domestica educazione. [...]». υπογραφή συντάκτη V.n. 



στην Κέρκυρα δίπλα στο παλάτι υπήρχε επίσης βρετανικό στρατιωτικό
αναγνωστήριο (πριν το 1823) το οποίο είχε εγκατασταθεί πρώτα στη ζάκυν-
θο κατά την αγγλική κατοχή. είχε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά. Ήταν
αντίστοιχο προς ομοειδή της Μάλτας και άλλων νησιών όπου είχαν εγκατα-
σταθεί οι Άγγλοι54. Η Φιλολογική εταιρεία Κέρκυρας ιδρύθηκε το 1836, είχε
αναγνωστήριο εφημερίδων και περιοδικών και διευθυνόταν από τον δρ. ιωάννη
Γονέμη55.

Η αναγνωστική εταιρία Κέρκυρας ιδρύθηκε το 1836 αρχικά από 14 νέ-
ους, οι οποίοι αφού ολοκλήρωσαν σπουδές στην ευρώπη κυρίως ίδρυσαν εται-
ρία και αναγνωστήριο με στόχο την προώθηση της ανάγνωσης και της ενη-
μέρωσης56.

Η εταιρεία Φιλομαθών ιδρύθηκε το 184557. σκοπός της ήταν η ανάγνωση
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54. gazzetta, αρ. φ. 298/13-9-1823, σ. 5. gazzetta, αρ. φ. 524/9-1-1841, σσ. 11-15.
55. πρόκειται μάλλον για τον πέτρο ιωάννη Γονέμη, ευγενή που έφερε τον τίτλο του κό-

μη. Η Φιλολογική εταιρία στη gazzetta εξέφρασε τη λύπη της για τον θάνατο του ιωάννη π.
Γονέμη την 21η-7-1841 σε ηλικία 64 ετών. ο θάνατος τον στέρησε από την οικογένειά του
αλλά και από την εταιρεία για την οποία έδειξε ιδιαίτερη μέριμνα. Το πλήθος που ακολούθη-
σε την εκφορά κατέδειξε πόσο αξιαγάπητος ήταν. Το νεκρολογικό άρθρο σημείωνε ότι έτρεφε
τρυφερά αισθήματα προς όλους και στον ιδιωτικό και δημόσιο βίο του, εκπλήρωσε το χρέος
του πολίτη στην κοινωνία τόσο σε οικογενειακό όσο και σε δημόσιο επίπεδο. Η ΦΦιιλλοολλοογγιικκήή
εεττααιιρρίίαα,,  ηη  οοποία συστήθηκε και διευθυνόταν από τον ίδιο εξέφρασε τη θλίψη της που πλέον
στερήθηκε τις συμβουλές και την καθοδήγησή του. (gazzetta, αρ. φ. 553/31-7-1841, σ. 9). 

56. gazzetta, αρ. φ. 269/20-2-1836, σσ. 5-6, αρ. φ. 270/27-2-1836, σ. 8, αρ. φ. 271/5-3-
1836, σ. 9. «Γίνεται πρὸς ἅπαντας γνωστόν, ὅτι Ἑταιρία νέων Κερκυραίων ἤνοιξε Ἀναγνω-
στήριον εἰς τὴν ὁδὸν τῶν νεοκτίστων οἰκοδομῶν Ἀριθμ. 1032 α.968 εἰς τὴν δευτέραν στέγην.
Ὁ τρόπος καθ’ ὃν δύναταί τις νὰ γενῇ εἰς αὐτὸ δεκτὸς διαλαμβάνεται εἰς τὸν Κανονισμὸν τῆς
Ἑταιρίας. εἰς αὐτὸ ἀναγινώσκονται αἱ ἑξῆς Ἐφημερίδες, Ἡ Ἰόνιος Ἐφημερίς, ὁ Ἄγγελος τοῦ
Γαληνιάνη, (galignani’s messenger), Ἀγγλιστί. Ἑλληνικαί. Ἡ Ἀθηνᾷ, Ὁ σωτήρ, Ἡ Ἐφη-
μερὶς τῆς Κυβερνήσεως· Γαλλικαί. le national de 1834, le Journal des Débats, la Revue
Britannique, la Revue des deux mondes, la Revue de législation et de Jurisprudence, le
Journal des Connaissances utiles, le magazine Pitto resque, la gazette médicale, Ἰταλικαί. il
Progresso di napoli, gli Annali Universali di medi cina, il giornale per servire ai progressi della
logia e della materia medica, l’ eco di milano. Ἡ τιμὴ τῆς συνδρομῆς εἶναι ἕν τάλληρον κατὰ
μῆνα προπληρωτέον. Ὅς τις ἐπιθυμῆ νὰ λάβῃ ἀκριβεστέρας πληροφορίας δύναται ν’ ἀποταν-
θῇ εἰς τὴν Ἐπιτροπήν, συγκειμένην ἀπὸ τοὺς Κυρίους Δόκτορας, πέτρον Βράϊλαν, Καίσαρα
οὐσίλιον καὶ Δημήτριον Ἀναστασίου».

57. παναΓιωΤΗσ ΧιωΤΗσ, ιστορικά απομνημονεύματα επτανήσου, τ. 6, «περιέχων την
ηθικήν κατάστασιν από Βενετοκρατίας μέχρι των ημερών ημών», ζάκυνθος: Τυπογραφείον ο
«Φώσκολος», 1887, σ. 261. νιΚοσ ΚουΡΚουΜελΗσ, Η εκπαίδευση στην Κέρκυρα κατά τη
διάρκεια της Βρετανικής προστασίας (1816-1864), αθήνα: σύλλογος προς διάδοσιν των ελ-
ληνικών Γραμμάτων, 2002, σσ. 349-350. ΘεοΔοσΗσ πυλαΡινοσ, «Η πνευματική ζωή στην
Κέρκυρα», στο: παππάς Θεόδωρος Γ. (επιμ.), Κέρκυρα. εγχειρίδιο Τοπικής ιστορίας, αθήνα:
2000, σσ. 233-264. οι π. Χιώτης και ν. Κουρκουμέλης αναφέρουν ως έτος ίδρυσης το 1848
ενώ ο Θ. πυλαρινός το 1845. Μάλλον η εταιρεία ιδρύθηκε το 1845 γιατί το 1847 υπήρξε ανα-



επιστημονικών και γραμματολογικών έργων και η συζήτηση διαφόρων θεμά-
των. πρώτος πρόεδρος εξελέγη ο ανδρέας Μουστοξύδης, ο οποίος είχε αναλά-
βει και την πρωτοβουλία για την ίδρυσή της58. ο ίδιος άρχισε την πρώτη συνε-
δρίαση με την ανάγνωση μελέτης για τις ακαδημίες της Κέρκυρας. ιδρυτικά
μέλη της ήταν ο πέτρος Βράιλας αρμένης59, ο αντώνιος Μαρίας πολυλάς60,
ο αλταβίλλας Βιλέτας Χαλικιόπουλος61, ο Γεώργιος Μαρκοράς62, ο ιω. οι-
κονομίδης63, ο Francesco orioli64, ο στάμος Γαγγάδης65, ο νικόλαος Τιμολέ-
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κοίνωσή της με την υπογραφή του α.Δ. Μαυρομμάτη σχετικά με την ηλιακή έκλειψη της
27ης-9-1847, με τίτλο «απάνθισμα ανακοινώσεως γενομένης προς την εν Κερκύρα εταιρίαν
των Φιλομαθών εν τη συνεδριάσει της 5 σεπτεμβρίου 1847». ενημέρωνε το κοινό ότι θα γινό-
ταν έκλειψη, τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ηλιακής έκλειψης, τη χρονική διάρκεια.
(gazzetta, αρ. φ. 143/25-9-1847, σσ. 23-24). 

58. ΔΗΜΗΤΡΗσ αΡΒανιΤαΚΗσ (επιμ.), ανδρέας Μουστοξύδης – αιμίλιος Τυπάλδος αλ-
ληλογραφία (1822-1860), αθήνα: Μουσείο Μπενάκη – Κότινος, 2005, σ. 646. 

59. πέτρος Βράιλας αρμένης (1812-1884) νομικός, φιλόσοφος, πολιτικός, καθηγητής.
πεΤΡοσ ΒΡαΪλασ αΡΜενΗσ, Φιλοσοφικά Έργα, τ. α-ζ, έκδοση και παρουσίαση ευάγγελος
Μουτσόπουλος, αθανασία Γλυκοφρύδη – λεοντσίνη κ.ά., αθήνα: 1986.

60. αντώνιος (Μαρίας) πολυλάς (Κέρκυρα 1804 - λιβόρνο 1866). Φιλόλογος και νομο-
λόγος, συντάκτης της εφημερίδας Τα Καθημερινά (1855-1858), συμμετέχων στην έκδοση
της εφημερίδας Φιλαλήθης, φιλελεύθερος μεταρρυθμιστής μαζί με τον α. Μουστοξύδη. Φιλα-
λήθης, έτος Β΄, αρ. φ. 69/ 10-1-1853, σ. 276. [λαυΡενΤιοσ σ. ΒΡοΚινΗσ], Βιογραφικά σχε-
δάρια των εν τοις Γράμμασιν, ωραίας Τέχναις και άλλοις κλάδοις του κοινωνικού βίου δια-
λαμψάντων Κερκυραίων από των μέσων της παρελθούσης εκατονταετηρίδος μέχρι αρχών
της ενεστώσης, μετά προσθήκης πλείστων τε και ποικίλων σημειώσεων, και άλλων ειδήσεων
περί της καταγωγής, του τε φιλολογικού και κοινωνικού αυτών βίου, υπό λαυρεντίου σ. Βρο-
κίνη Κερκυραίου, τχ. α΄, Κέρκυρα: Τυπογραφείον «ο Κοραής» ιωσήφ ναχαμούλη, 1877,
επανέκδ. Κερκυραϊκά Χρονικά, τ. ΧVi, (επιμ.) Κώστας Δαφνής, Κέρκυρα: 1972, σσ. 189-
192. ΔΗΜΗΤΡΗσ αΡΒανιΤαΚΗσ (επιμ.), ό.π., σ. 706.

61. αλταβίλλας Χαλικιόπουλος Βιλέτας (ιππότης) (Κέρκυρα 1785-1842) νομολόγος
και πολιτικός. σπούδασε στην παβία νομική και έλαβε τίτλο νομοδιδάκτορος το 1806. εργά-
στηκε με ζήλο για την ίδρυση της ιονικής ακαδημίας στην οποία πρώτος δίδαξε πολιτική οι-
κονομία και διετέλεσε γραμματέας και πρόεδρος της. υπήρξε επίσης μέλος της Φιλολογικής
επιτροπής το 1833 για τη σύνταξη της ιονίου ανθολογίας και ένας από τους ιδρυτές της
εταιρείας των Φιλομαθών. Μέλος της νομοθετικής συνέλευσης κατά την Δ΄ και ε΄ Γερου-
σία, πρόεδρος της σΤ΄ και της ζ΄ Γερουσίας. gazzetta, αρ. φ. 618/ 29-10-1842, σ. 6. λαυΡε-
νΤιοσ σ. ΒΡοΚινΗσ, ό.π., σσ. 10, 203-205.

62. Γεώργιος Μαρκοράς (1793-1878) νομικός και δικαστικός. 
63. ιωάννης οικονομίδης (1812-1884). σημαντικός φιλόλογος και ελληνιστής με διεθνή

ακτινοβολία. ΔΗΜΗΤΡΗσ αΡΒανιΤαΚΗσ (επιμ.), ό.π., σσ. 350, 365, 585, 646, 706. 
64. FRAnCesCo oRioli (1783 ή 1785-1856) σπούδασε ιατρική και φυσικές επιστήμες και

δίδαξε χημεία και ανθρωπιστικές σπουδές στο Βιτέρμπο. συμμετείχε ενεργά στην πολιτική
δράση, εγκατέλειψε την ιεροσύνη και συνδέθηκε με τους ελευθεροτέκτονες. Δίδαξε στα πα-
νεπιστήμια της περούτζια (1813), και της Μπολώνια (1815) και φυσική στην ιόνιο ακαδη-
μία (1837). ανέλαβε επίσης την έδρα της φιλοσοφίας της σύγχρονης ιστορίας του ανθρώπινου
πνεύματος. Τότε πολιτογραφήθηκε και ιόνιος (gazzetta, αρ. φ. 333/15-5-1837, σ. 5). συνερ-



ων Βούλγαρης66 κ.ά. Μεταξύ των εταίρων που ανέγνωσαν υπομνήματα βρί-
σκονται ονόματα σημαντικών ιόνιων διανοούμενων67.

Το 1847 εμφανίστηκε μία νέα εταιρεία Φιλοδραματική-Φιλολογική
(società Filodrammatico-letteraria). οι ιδρυτές ήταν οι αδελφοί πέτρος και
παύλος Τυπάλδος-Ξυδιάς, ο σπυρίδων Καλλός και ο στέλιος Βουσολίνος και
ο Άγγελος στιπουρίνας68, οι οποίοι ήταν νέοι που μόλις ολοκλήρωσαν τις
σπουδές τους (πιθανόν στην ιόνιο ακαδημία) εμφορούμενοι από τα ιδανικά
της μόρφωσης, της ενασχόλησης με τα γράμματα και τις επιστήμες και
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γάστηκε με τα περιοδικά Album Jonio, Rivista europea και Archivio storico italiano. Μαζί με
τον Άγγελο Κογεβίνα εξέδωσαν βιβλίο για τον μεσμερισμό, Fatti relativi al mesmerismo, e
cure mesmeriche, con una prefazione storico critica, Corfù, 1842. Κατά τα έτη 1844-1845
εξέδωσε περιοδικό (δύο τεύχη το έτος) με τίτλο spighe e Paglie. opera periodica dal professore
Francesco orioli, Corfù. tipografia del governo, 1844-1845. ΔΗΜΗΤΡΗσ αΡΒανιΤαΚΗσ
(επιμ.), ό.π., σσ. 73, 372, 512, 576. ignAZio VeCA, «Francesco orioli», στο: Dizionario
Biografico degli italiani – τ. 79 (2013). 

65. σπυρίδων στάμος Γαγγάδης (ιππότης) (Κέρκυρα 1782-1853) ιατροφιλόσοφος, συλ-
λέκτης αρχαιολογικών κειμηλίων, πολιτικός, μέλος της ιονικής ακαδημίας, μέλος επίσης
εταιρειών και ευρωπαϊκών ακαδημιών, Γενικός Άρχων της Δημόσιας εκπαίδευσης. λαυΡε-
νΤιοσ σ. ΒΡοΚινΗσ, ό.π., σσ. 10, 205-207. ενΤυ σ. ΚαλοΓεΡοπουλοσ, «Η ιστορία της Βα-
σιλικής αψίδας στην Κέρκυρα», Τεκτονικό Δελτίο πυθαγόρας, τχ. 101 (2011), σ. 112. ελε-
νΗ αΓΓελοΜαΤΗ-ΤσουΓΚαΡαΚΗ, Η ιόνιος ακαδημία: Το χρονικό της ίδρυσης του πρώτου
ελληνικού πανεπιστημίου (1811-1824), αθήνα: αρχειακές Μελέτες – εκδόσεις «ο ΜιΚΡοσ
ΡωΜΗοσ», 1997, σσ. 125, 192.

66. νικόλαος Τιμολέων Βούλγαρης (1825-1895) υπήρξε Μεταρρυθμιστής και υποστήρι-
ξε την Ένωση. Μέλος της εταιρείας Φιλομαθών και της ιονίου εταιρείας. Μαζί με τον ν.
Μάνεση και τον Φρ. αλβάνα ίδρυσαν την εφημερίδα των ειδήσεων. υπηρέτησε ως Γραμμα-
τέας του Δημοτικού συμβουλίου μετά την Ένωση, όταν έγινε Δήμαρχος ο ν. Μάνεσης, και
το 1875 ανέλαβε αρχειοφύλακας Κέρκυρας και μετά Έφορος της Βιβλιοθήκης. Δημοσίευσε
μελέτη σχετική με το αρχείο Κέρκυρας, τρεις πολιτικές μελέτες και δύο πεντάπρακτες τρα-
γωδίες, όπως επίσης και έργο για τον Άγιο σπυρίδωνα. αλιΚΗ νιΚΗΦοΡου, «παρουσίαση
της έκδοσης», στο: συνταγματικά Κείμενα των ιονίων νήσων (επιμ.) αλίκη Δ. νικηφόρου,
αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία,
2008, σ. 74. π.π. πλουΜΗσ, «Βούλγαρης νικόλαος Τιμολέων», Μεγάλη ελληνική εγκυ-
κλοπαίδεια πυρσού, τ. ζ΄, σ. 622. 

67. ι. ζαμπέλιος, ι. Γενατάς, Μ. ιδρωμένος, α. Κιαππίνης, α. ζαβιτσιάνος, Κ. σακελ-
λαρόπουλος, ι.Β. Δελβινιώτης, λ. ιώς, α. εϋμάρ, Κ. ζαβιτσιάνος, α. Μαυρομάτης, α. Κο-
γεβίνας, ι. πετριτσόπουλος, Γ. Μαϋεροβάχ, ι. Καμπίτσης. Κατάλογος των αναγνωσθέντων
υπομνημάτων από το 1845 ως το 1847 δημοσιεύτηκε στην gazzetta αρ. φ. 161/29-1-1848,
σσ. 20-21. 

68. gazzetta, αρ. φ. 122/1-5-1847, σ. 22. gazzetta, αρ. φ. 114/6-3-1847, σ. 21. «Discorso
tenuto la sera di giovedì 18 Febbrajo 1847 nella società Filodrammatico-letteraria dall’
egregio giovane nobil signor Pietro tipaldo Xidian, in occasione della prima Rappresentazione
teatrale data dalla società stessa, istituita dai nobili signori Pietro e Paolo fratelli t. Xidian,
spiridione Kallos e stelio Bussolino. [...]».



εντασσόμενοι στο πνεύμα της εποχής που ενθάρρυνε τη διάδοση των Φώτων
αποφάσισαν να ιδρύσουν εταιρεία Φιλοδραματική και Φιλολογική. 

Το 1847 ανακοινώθηκε η πρόθεση για λειτουργία μιας βιβλιοθήκης δανει-
στικής στην Κέρκυρα εφόσον οι Biblioteche Circolanti ή Circulating libraries,
όπως ήταν ήδη γνωστές στην αγγλία και στην υπόλοιπη ευρώπη, βασιζόμε-
νες στο πνεύμα της συνεργασίας (του συνεταιρίζεσθαι) έθεταν ως στόχο την
κάλυψη της ανάγκης για περισσότερα αναγνώσματα. Με λίγα χρήματα μπο-
ρούσαν να αποκτήσουν βιβλία χρήσιμα για τις επιστήμες, τα γράμματα και
τη βελτίωση των ηθών. Η νέα βιβλιοθήκη θα έφερε την ονομασία Biblioteca
Circolante nazionale ionia69. Τονιζόταν επίσης ότι ετίθετο υπό την προστασία
του αρμοστή (seaton), και ότι οι σημαντικότεροι κρατικοί υπάλληλοι ενεγρά-
φησαν άμεσα ως εταίροι, βαθύτατα πεπεισμένοι για την ωφέλεια αυτού του
Καθιδρύματος. σημαντικό στοιχείο ήταν επίσης και ο χαρακτηρισμός της ως
nazionale ionia - εθνική ιόνια, σε αντιδιαστολή με τη χρήση του όρου εθνικός
-ελληνικός, που ήδη χρησιμοποιούνταν από πολλούς ιόνιους. 

Το πανελλήνιον (1849)70 ιδρύθηκε με επικεφαλής τους σπυρίδωνα αρβα-
νιτάκη71 και Χριστόδουλο ποφάντη. Με την αναγγελία ίδρυσης τονιζόταν ότι
τα εμπόδια που ετέθησαν στην εισαγωγή της ελληνικής γλώσσας σε κάθε το-
μέα της διοίκησης έδειξαν ότι ήταν απαραίτητη η καθίδρυση εταιρείας με στό-
χο να διευκολύνει την τέλεια και πλήρη αποκατάσταση της εθνικής γλώσσας
σε όλον τον δημόσιο τομέα. Τα απαραίτητα μέσα που θα έφεραν αυτό το πο-
θούμενο αποτέλεσμα ήταν η ανάγνωση και η διαρκής «γύμνασις» (ενν. εδώ
τη γλωσσική εκπαίδευση). απευθυνόταν σε όλους τους πολίτες72. πρώτος
πρόεδρος της εταιρίας έγινε ο π. Βράιλας αρμένης, ο οποίος και εκφώνησε
λόγο για την ίδρυση της την 1η σεπτεμβρίου 1849 (έ.π.)73. στην ομιλία του
τόνιζε ότι το έργο του συλλόγου ήταν διαφωτιστικό, πατριωτικό, θεάρεστο,
προοδευτικό και ειρηνικό. σκοπός του πανελληνίου ήταν η ανάγνωση, η επι-
στημονική και φιλολογική διδασκαλία, η διάδοση και καλλιέργεια της εθνικής
γλώσσας. Το Κατάστημα διακρίθηκε στην οργάνωση της γιορτής της επετεί-
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69. gazzetta, αρ. φ. 134/24-7-1847, σσ. 22-23. 
70. πατρίς, έτος α΄, αρ. φ. 22/23-6-1849, σ. 112. ανακοινώθηκε στην εφημερίδα η ιδρυ-

τική πράξη και το πρόγραμμα της εταιρείας.
71. σπυρίδων αρβανιτάκης (1802-1879) ιατρός χειρούργος καθηγητής παθολογίας

στην ιόνιο ακαδημία, όπου ήταν ο πρώτος που παρέδωσε μάθημα στην ελληνική γλώσσα.
Βουλευτής της Θ΄ ιονίου Βουλής του 1850, εξορίστηκε μετά τη διάλυσή της. υπήρξε πατριώ-
της και αγωνιστής. συνέγραψε βιβλία ιατρικής. ΓιαννΗσ πιεΡΗσ, «σπύρος αρβανιτάκης,
ένας Κερκυραίος αγωνιστής του 19ου αιώνα», Δελτίον αναγνωστικής εταιρίας Κέρκυρας,
αρ. 13 (1976), σσ. 19-28. 

72. πατρίς, έτος α΄, αρ. φ. 22/23-6-1849, σ. 112.
73. πατρίς, έτος α΄, αρ. φ. 35/22-9-1849, σσ. 165-166. 



ου της 25ης Μαρτίου 185074. Όταν όμως οι Χ. ποφάντης και σπ. αρβανιτά-
κης εξελέγησαν βουλευτές ως Ριζοσπάστες στην Κέρκυρα, το Κατάστημα
συμμετείχε σε εορτασμό για την εκλογή τους και η αστυνομία με διαταγή
του αρμοστή το έκλεισε (1852) θεωρώντας το πολιτικό σύλλογο75.

στην Κεφαλονιά υπήρχε ο αγγλοϊόνιος σύλλογος (club) από το 1836,
όπου συγκεντρώνονταν Κεφαλλήνες και Άγγλοι αξιωματικοί της φρουράς.
είχε αναγνωστήριο και Βιβλιοθήκη. Η φορά των πραγμάτων μετέβαλε τον
φιλολογικό της χαρακτήρα σε πολιτικό. Μόλις ανεφύησαν πολιτικά κόμματα
ο σύλλογος παρέλυσε. αναφέρεται επίσης και η λειτουργία αναγνωστικής
εταιρείας (Reading society) στο αργοστόλι από το 183676. στην Κεφαλονιά
επίσης ιδρύθηκε gabinetto di lettura το 1840 με τριάντα άτομα ως ιδρυτές, οι
οποίοι κατέβαλαν και το αναγκαίο ποσό για τη λειτουργία του. στόχος η διά-
δοση «ωφέλιμης γνώσης» ειδικά στη νεολαία και η ανάγνωση έγκυρων εφη-
μερίδων και άλλων περιοδικών εκδόσεων της ευρώπης77. «Έχουμε τη χαρά
να ανακοινώσουμε ότι σ’ αυτό το νησί της Κεφαλονιάς δημιουργείται ένα
αναγνωστήριο, στο οποίο 30 από πιο αξιοσέβαστα άτομα του νησιού, συναγω-
νίζονται ως ιδρυτές του καθιδρύματος, στο να συνεισφέρουν το αναγκαίο ποσό,
για να έρθουν περιοδικά και εφημερίδες, τα πιο αξιόπιστα της ευρώπης και
μεριμνούν για όλα τα απαραίτητα ώστε να προσφέρουν ωφέλιμη μόρφωση, ιδι-
αίτερα στη νεολαία. [...]».

Το Μουσείον Κοραής ιδρύθηκε περί το 1843. Δεν έχουν σωθεί τα ονόματα
των ιδρυτικών μελών ούτε κατάλογος των μελών της λέσχης. ο π. πετρά-
τος σημειώνει ότι τα μέλη μάλλον θα πρέπει να αναζητηθούν μεταξύ αυτών
που είχαν επιστρέψει από σπουδές στην ευρώπη και αυτών που είχαν προβεί
σε αντικαθεστωτικές ενέργειες. σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ηλία ζερβού
ιακωβάτου στους χώρους αυτούς διάβαζαν εφημερίδες και περιοδικά συγ-
γράμματα από την αθήνα, τη Μάλτα, την αγγλία και ίσως την ιταλία και
τη Γαλλία. Η ανάγνωση δημιουργούσε συζήτηση και προβληματισμό για την
σύγχρονη κατάσταση. παράλληλα διέθετε και χώρους ψυχαγωγίας για τα
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74. πατρίς, έτος Β΄, αρ. φ. 64/13-4-1850, σ. 292. παράλληλα και η Φιλαρμονική εταιρία
γιόρτασε την επέτειο με φωταψία, συμπόσιο και προπόσεις.

75. Φιλαλήθης, έτος Β΄, αρ. φ. 68/31-12-1852, σσ. 269-271. 
76. πεΤΡοσ πεΤΡαΤοσ, ο ριζοσπαστισμός στην Κεφαλονιά της βρετανικής προστασίας.

οι πολιτικές λέσχες του νησιού, αθήνα: Καρούσος, 2017, σσ. 153-154. 
77. gazzetta, αρ. φ. 515/7-11-1840, σ. 12. «Abbiamo il contento di annunziare che anche

in quest’ isola di Cefalonia venne stabilito un gabinetto di lettura, in cui trenta fra le persone le
più rispettabili dell’ isola concorsero, come fondatori dello stabilimento, a contribuire la somma
necessaria per far venire delle opere periodiche e dei giornale i più accreditati dell’ europa, e
provvederlo di tutto l’ occorente per servire di utile istruzione, particolarmente alla gioventù.
[...]».



μέλη ανάλογους με τις αγγλικές λέσχες όπως καφενείο με σφαιριστήριο,
ντάμα, σκάκι, χαρτοπαίγνια κ.ά. Η δράση του Μουσείου συνδέθηκε με τους
φιλελεύθερους κύκλους κυρίως με την καθιέρωση της 25ης Μαρτίου και της
3ης σεπτεμβρίου ως επίσημων εορτών, και μετά το 1846 φαίνεται ότι η λέ-
σχη έχασε τον αρχικό της φιλαναγνωστικό φιλολογικό χαρακτήρα αποκτώ-
ντας περισσότερο πολιτική ταυτότητα. πιθανόν η λειτουργία του να διεκόπη
προς το τέλος της δεκαετίας του 185078. περί το 1848 ιδρύθηκε το Δημοτι-
κό Κατάστημα79 με ιδρυτικά μέλη τα ριζοσπαστικότερα στοιχεία που απο-
μακρύνθηκαν από το Μουσείο Κοραής. στόχος ήταν η βελτίωση της ζωής
του λαού με την εθνική του αποκατάσταση και η σύνδεση του ενωτικού
αγώνα με τη δημοκρατική ανάπλαση. Το Δημοτικό Κατάστημα ήταν κέ-
ντρο του ριζοσπαστικού κόμματος. Τα μέλη του κάλυπταν ευρύ κοινωνικό
και μορφωτικό φάσμα περιλαμβάνοντας κυρίως νέους που οραματίζονταν
την εθνική αποκατάσταση των ιονίων. προσέφερε πολλά στον τομέα της
διαφώτισης με τις εφημερίδες του ι. Μομφερράτου και Η. ζερβού ιακωβάτου
αλλά και με την προσπάθεια νέων του Καταστήματος που εξέδωσαν την
εφημερίδα ο Χωρικός (ειδικότερα ο Δ. Δαυής και ο Μ. Κουρβισιάνος) και
αργότερα με την υποστήριξη της μαχητικής εφημερίδας Κεραυνός του πα-
ναγιώτη πανά80.

Το αναγνωστήριον Η ομόνοια ιδρύθηκε στο ληξούρι μάλλον στα τέλη του
1849 με αρχές 185081. Η επωνυμία αναγνωστήριον, αναγνωστικό Κατάστη-
μα ή Φιλαναγνωστική εταιρία που χρησιμοποιούσαν τα ιδρυτικά μέλη ήταν
σύμφωνη με τη νομοθεσία ωστόσο η λέσχη εξελίχθηκε σε κέντρο οργάνωσης
των Ριζοσπαστών στο ληξούρι82. Το 1851 η αστυνομία έκλεισε το αναγνω-
στήριο και αφαίρεσε την πινακίδα εκδιώκοντας τα παρευρισκόμενα μέλη, οπό-
τε στη συνέχεια οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνταν σε σπίτια μελών που
εφάρμοζαν πλέον συνωμοτικές τακτικές για τις συναντήσεις τους. στο ανα-
γνωστήριο γραφόταν και κυκλοφορούσε παράνομα (χέρι με χέρι) η εφημερίδα
αμερόληπτος και μετά τις εκλογές του 1852 προχώρησαν σε συνεχείς εκφρά-
σεις αποδοκιμασίας, προπηλακισμούς και βιαιοπραγίες εναντίον όσων υπο-
στήριξαν τους κυβερνητικούς υποψήφιους και το εκλογικό σύστημα83.
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78. πεΤΡοσ πεΤΡαΤοσ, οι πολιτικές λέσχες στην Κεφαλονιά κατά την περίοδο της αγ-
γλοκρατίας, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα ιστορίας αρχαιολογίας απΘ 2006, σσ. 104-106. 

79. πεΤΡοσ πεΤΡαΤοσ, οι πολιτικές λέσχες ..., σσ. 106-148.
80. πεΤΡοσ πεΤΡαΤοσ, οι πολιτικές λέσχες ..., σσ. 121-125.
81. αΓΓελο-ΔιονυσΗσ ΔεΜπονοσ, Το αναγνωστήριον Η ομόνοια ληξουρίου, ληξούρι:

πολιτιστικό και εορταστικό Κέντρο ληξουρίου, 1995, σσ. 47-126. 
82. πεΤΡοσ πεΤΡαΤοσ, οι πολιτικές λέσχες ..., σσ. 153-154.
83. πεΤΡοσ πεΤΡαΤοσ, οι πολιτικές λέσχες ..., σσ. 173-180.



στο ληξούρι λειτουργούσαν επίσης πριν το 1848 η Φιλαναγνωστική εται-
ρία των παλέων και το Φιλαναγνωστικόν Κατάστημα η συνένωσις84.

στη ζάκυνθο ιδρύθηκε το 1819 η λεσχιώτις εταιρεία85 με επιστάτη τον
αρχίατρο Βερέτα. σε αυτή διαβάζονταν και διατριβές από τους εταίρους και
είχε αναγνωστήριο και Βιβλιοθήκη. Διατηρήθηκε ως το 1822 οπότε λόγω τα-
ραχών πολιτικών διαλύθηκε από τον φόβο στρατοδικείου. Η λέσχη «ο ζάκυν-
θος» ιδρύθηκε το έτος 1839. στεγαζόταν σε ιδιόκτητο μέγαρο στην πλατεία
του αγίου Μάρκου. Η λέσχη υπήρξε αποφασιστικός παράγοντας στην πολιτι-
κοοικονομική και πολιτιστική ζωή του τόπου και στις ευρύχωρες αίθουσές της
σύχναζαν σπουδαίες προσωπικότητες της πολιτικής, των γραμμάτων και των
τεχνών από τη ζάκυνθο αλλά και άλλα μέρη. Διέθετε τεράστιο αναγνωστήριο
με εφημερίδες και περιοδικά από την ευρώπη και συγκέντρωνε συντροφιές λο-
γίων από όλους τους επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς κλάδους και τα
εμποροβιομηχανικά επαγγέλματα του τόπου. Το κτήριο καταστράφηκε από
τον σεισμό και την επακόλουθη πυρκαγιά του 195386.

επίσης φαίνεται ότι λειτουργούσε αναγνωστήριο με το όνομα πρόοδος
όπου ο ερμάννος λούντζης ανέγνωσε ομιλία περί προόδου, η οποία ήταν πανη-
γυρικός για την αρχαία και τη νέα ελλάδα87. πιθανόν επρόκειτο για το ανα-
γνωστήριο που σύστησε η «φιλόμουσος, φιλογενής και προοδευτικότατη» νεο-
λαία της ζακύνθου, το 1849, με όνομα «πρόοδος της ελληνικής φυλής» στο
οποίο πολλοί νέοι και των άλλων νησιών ζήτησαν να γίνουν μέλη88. Η πρόοδος
εντός έξι μηνών λειτουργίας αριθμούσε 200 μέλη. Η εφημερίδα καλούσε όποι-
ον ήθελε να επισκεφθεί το αναγνωστήριο για να διαπιστώσει ότι καθ’ όλη τη
διάρκεια της ημέρας σύχναζαν κυρίως νέοι που ασχολούνταν με την ανάγνω-
ση εφημερίδων και κάθε είδους βιβλίων. Η συμμετοχή αυτή ήταν η καλύτερη
απάντηση σε όσους διατείνονταν ότι ο ιόνιος λαός δεν κατανοούσε την αποστο-
λή του, ότι δεν εκτιμούσε την αξία του ενώ ο ίδιος ο λαός είχε ήδη καταλάβει
ότι η παιδεία και η ανατροφή ήταν οι μόνοι όροι για την πρόοδό του89. ο ερ-
μάννος λούντζης αφιέρωσε επίσης φυλλάδιο με τίτλο Το μέλλον του ελληνικού
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84. πεΤΡοσ πεΤΡαΤοσ, οι πολιτικές λέσχες ..., σσ. 149-150. 
85. παναΓιωΤΗσ ΧιωΤΗσ, ιστορικά απομνημονεύματα..., τ. 6, σ. 264.
86. ιστοσελίδα της λέσχης http://lesxi-o-zakynthos.weebly.com/iotasigmatauomicron

rhoiotakappa972-tauetasigmaf-lambda941sigmachietasigmaf.html (πρόσβαση: 1-11-2016).
σήμερα μετά από ενέργειες ομώνυμου σωματείου στη ζάκυνθο έχει ανακατασκευαστεί το
υπόγειο, το ισόγειο και ο 1ος όροφος του ρωμιάνικου καζίνο, όπως επίσης ονομαζόταν η λέ-
σχη, στην αρχική μορφή του κτηρίου. 

87. παναΓιωΤΗσ ΧιωΤΗσ, ιστορία του ιονίου Κράτους από συστάσεως αυτού μέχρις
ενώσεως (εΤΗ 1815-1864), τ. Β΄, ζάκυνθος: Τυπογραφείον Η επτάνησος Χρίστου σ.
Χιώτου, 1877, σ. 294.

88. πατρίς, έτος α΄, αρ. φ. 8/17-3-1849, σ. 39.
89. Το Μέλλον, έτος α΄, αρ. φ. 51/17-12-1849 και έτος Β΄, αρ. φ. 46/18-11-1850. Το 



έθνους εκ του παρελθόντος εξαγόμενον, το 1851 στους συνδρομητές της λέ-
σχης (Cabinet de lecture) η πρόοδος90. Η ύπαρξη και άλλου αναγνωστηρίου
με την επωνυμία Η Ένωσις επιβεβαιώνεται από αναφορά στην εφημερίδα αλ-
λά χωρίς περισσότερα στοιχεία91.

ο σύλλογος αδελφότης92, με έτος ίδρυσης το 1849, βρισκόταν στην πλα-
τεία αγίου Μάρκου και ήταν κυρίως ριζοσπαστικός που υποστήριζε την ιδέα
της ενώσεως. συμμετείχαν σε αυτόν περίπου 300 άτομα. ο σύλλογος συντη-
ρούσε κτήριο και αναγνωστήριο, εξέδιδε εφημερίδα και οργάνωνε εκδηλώσεις.
Φαίνεται ότι ήρθε σε σύγκρουση με τον αρμοστή μετά από δημοσιεύματα που
κατηγορούσαν κυβερνητικούς93. Μετά τον θάνατο του Κωνσταντίνου λομ-
βάρδου πήρε το όνομά του94.

Η λέσχη ο Φώσκολος είχε 150 περίπου μέλη. Τα Καταστήματα αυτά
σύμφωνα με την εφημερίδα έλαβαν από την αρχή της καθιδρύσεώς τους «χα-
ρακτῆρα ἐθνικῶν κοινείων (Clubs) μᾶλλον ἢ κοινῆς διασκεδάσεως». εφόσον
οι πολίτες αισθάνονταν την ανάγκη περισσότερης προσέγγισης μεταξύ τους
συστήθηκαν τα αναγνωστήρια. Όλη αυτή η κίνηση γύρω από τις λέσχες και
τα αναγνωστήρια αποδείκνυε την ανάγκη συναναστροφής και επαφής των
πολιτών με σκοπό την επικοινωνία, την έκφραση των αναγκών και των σκέ-
ψεών τους εντός των «ἐννόμων ὁρίων τῆς ἠθικότητος» και συνεπώς ο λαός
έδειχνε γενναία τάση, νοημοσύνη, δημόσιο πνεύμα, θερμή επιθυμία να αρθεί
υπεράνω των δυσκολιών. Η εφημερίδα κατέληγε ότι η εκπαίδευση των ομά-
δων του λαού δια μέσου των συνενώσεων (associations), από τις οποίες θα δια-
μορφώνονταν ισχυρά τα πολιτικά ήθη της πατρίδας, θα οργάνωνε και θα διεύ-
θυνε το δημόσιο πνεύμα το οποίο έδινε ζωή και προοπτική στην πολιτική για
ένα λαμπρό μέλλον στο ιόνιο95. Φαίνεται ότι αρχικά ο Φώσκολος λειτούργησε
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αναγνωστήριο Η πρόοδος με ανακοινώσεις του στην εφημερίδα εξέφραζε τις ευχαριστίες του
σε δωρητές βιβλίων.

90. [legRAnD emile], Bibliographie ionienne, description raisonnée des ouvrages publiés
par les grecs des sept-iles ou concernant ces iles du quinzième siècle à l’ année 1900, par emile
legrand oeuvre posthume complete et publiée par Hubert Pernot, παρίσι: 1910, τ. ι, αρ. 1701. 

91. gazzetta, αρ. φ. 123/10-5-1851, σσ. 3-6. 
92. [legRAnD emile], ό.π., τ. ιι, αρ. 1852. 
93. gazzetta, αρ. φ. 135/2-8-1851, σσ. 1-2. αφορμή φυλλάδιο με τίτλο «Κυβερνητικά αν-

θρωπάρια». Η κυβέρνηση επέβαλε στρατιωτικό νόμο, διενεργήθηκαν έρευνες σε σπίτια υπόπτων
για τα δημοσιεύματα και σφραγίστηκαν έγγραφα. ωστόσο το ορκωτό δικαστήριο τους αθώωσε. 

94. παναΓιωΤΗσ ΧιωΤΗσ, ιστορία..., ό.π., τ. Β΄, σσ. 761-765. 
95. Το Μέλλον, έτος α΄, αρ. φ. 35/27-8-1849. Το Μέλλον, έτος Β΄, αρ. φ. 6/11-2-1850. Η

πολιτική δράση των λεσχών και των αναγνωστηρίων για τη διευκόλυνση της διαδικασίας των
εκλογών και την προάσπιση του συλλογικού συμφέροντος επαινείτο ιδιαίτερα. Το Μέλλον,
έτος Β΄, αρ. φ. 7/18-2-1850. επαινείτο η δράση της λέσχης ο Φώσκολος που λειτούργησε ως
εκλογικό «κοινείο» όπου στις συνεδριάσεις συζητούνταν θέματα θρησκείας και εθνικότητας.



ως λέσχη προς διασκέδαση κατά τον ελεύθερο χρόνο και εν συνεχεία πριν τις
εκλογές του 1850 απέκτησε χαρακτήρα πολιτικής λέσχης96.

Και στο νησί της λευκάδας ιδρύθηκε η ακαδημία Φιλογραμμάτων (1832)
με σκοπό την εκπαίδευση νέων που ήταν μέλη της και διδάσκονταν εκεί μαθή-
ματα φιλολογίας, ιστορίας, γεωγραφίας. οργάνωσε και καλλιτεχνικές δρα-
στηριότητες με θεατρικά έργα σε ελληνική γλώσσα97. επίσης νέοι από διάφο-
ρα δικηγορικά γραφεία της λευκάδος μαζί με άλλους συνομηλίκους τους συ-
γκρότησαν εταιρία «φιλοεθνῆ καὶ φιλοπρόοδο» με αναγνωστήριο ως εταιρία
νέων νομικών - νεολαία (1849). Μάλιστα για να διαδώσουν τις ιδέες τους
αποφάσισαν να εκδώσουν εφημερίδα με τίτλο νεολαία. επειδή όμως στη λευ-
κάδα δεν υπήρχε τυπογραφείο, η εφημερίδα τους, η οποία διενείμετο δωρεάν,
ήταν χειρόγραφη «μικρὸν ἀριστούργημα φιλοπατρίας καὶ ὑπομονῆς»98.

σσυυμμππεερράάσσμμαατταα

Την εποχή αυτή η αστική τάξη με την αυξανόμενη συσσώρευση κεφαλαίου
ανέρχεται κοινωνικά και πολιτικά. από τους κόλπους της προέρχεται μια
intelligenzia που έχει σπουδάσει στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, έχει εμποτιστεί
από τις φιλελεύθερες ιδέες και στις λέσχες της ενημερωνόταν από τα ευρω-
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96. Το Μέλλον, έτος Β΄, αρ. φ. 22/3-6-1850. Δεν έλειψαν ωστόσο και οι επικρίσεις για τη
λειτουργία της λέσχης ο Φώσκολος ως φορέα έκφρασης πολιτικών ιδεών με την έννοια ότι
δεν ανταποκρινόταν στον ρόλο της και η δράση της ήταν ευκαιριακή χωρίς συνέχεια, περιστα-
σιακή και χωρίς σεβασμό στα μέλη της. ο Κ.ι. Καρρέρ (Καρρέρης) με επιστολή του στην
εφημερίδα τόνιζε ότι η διαμονή του στο παρίσι του επέτρεπε να διακρίνει τις διαφορές των λε-
σχών της ευρώπης έναντι των εγχώριων και να διαπιστώσει τις αδυναμίες των δεύτερων.
σημείωνε ότι οι πολιτικές λέσχες στο παρίσι α) είχαν ξεκάθαρες αρχές, β) τα άτομα ήταν το
μέσο για να περάσουν από τις θεωρητικές αρχές στην οργανική σύνδεση με την κοινωνία, γ)
είχαν έννομη σύσταση, δ) τα μέλη υποβάλλονταν σε αυστηρή εξέταση πριν την παραδοχή
τους, ε) όριζαν τους ομιλητές τους, στ) πληροφορούσαν αλλά δεν επέβαλαν τις αρχές τους, ζ)
σέβονταν τις απόψεις των άλλων ακόμη και αν ήταν διαφορετικές από τις δικές τους, η) επε-
δίωκαν την εφαρμογή των αρχών τους ως ένα είδος τελειοποιήσεως, θ) υπέφεραν από κλονί-
σεις, ι) το έργο τους ήταν ήρεμο και αξιοπρεπές. 

97. Γιαννα ΔΗΜΗΤΡιου, «Μαθητικές θεατρικές παραστάσεις κατά την εποχή της Βρε-
τανικής προστασίας στα ιόνια νησιά», στο: πρακτικά ι΄ πανιονίου συνεδρίου, Κερκυραϊκά
Χρονικά τ. ια΄, περ. Β΄/2017, Κέρκυρα: εταιρεία Κερκυραϊκών σπουδών, 2017, σσ. 699-708.
gazzetta, αρ. φ. 59/11-2-1832, σ. 4, αρ. φ. 74/26-5-1832, σ. 12, αρ. φ. 106/5-1-1833, σ. 7,
αρ. φ. 112/16-2-1833, σ. 4. 

98. πατρίς, έτος α΄, αρ. φ. 21/16-6-1849, σ. 108. πατρίς, έτος Β΄, αρ. φ. 65/20-4-1850,
σ. 304. Το άρθρο με αφορμή την ίδρυση εταιρίας νέων στη λευκάδα δραττόταν της ευκαιρίας
να υπενθυμίσει ότι υπήρχαν πολλοί άξιοι επτανήσιοι ώριμοι να αναλάβουν ηγετικές θέσεις,
όπως είχε συμβεί και κατά το παρελθόν (περίοδος επτανήσου πολιτείας).



παϊκά έντυπα για τη διακίνηση των ιδεών99. Η εκτεταμένη ανάγνωση ήταν
αποτέλεσμα της διαφοροποίησης των αναγκών για ενημέρωση και συγκέ-
ντρωση πληροφοριών. αυτές οι συλλογικότητες είτε ιδρύθηκαν με πρωτοβου-
λία ανθρώπων από τον χώρο του βιβλίου (βιβλιοπώλες και λόγιους) είτε απε-
τέλεσαν εθελοντικές συσσωματώσεις ιονίων πολιτών που στόχευσαν στην
προβολή των ιδεών τους και τη συμμετοχή στις διαδικασίες διαμόρφωσης
συνθηκών της δημοσιότητας που επεδίωκαν οι κυρίαρχες αστικές ομάδες.
Ένα σώμα διανοουμένων ενεθάρρυνε τη διαμόρφωση μιας νέας συλλογικής
συνείδησης και ενός νέου πολιτικού προγράμματος, ήδη από την εποχή της
Γαλλικής επανάστασης και την έλευση των Γάλλων στα ιόνια νησιά100. πα-
ράλληλα διαμορφωνόταν η αστική τάξη που άρχισε να κυριαρχεί στην πολιτι-
κή, κοινωνική και πνευματική ζωή. Κάποιες από αυτές τις εταιρείες έλαβαν
περισσότερο χαρακτήρα πολιτικών λεσχών από το δεύτερο μισό του 19ου αιώ-
να και μετά. Έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στη μαθητεία πάνω στην κοινωνική
επαφή των αστικών ομάδων και στη διαμόρφωση μιας σφαίρας δημόσιας κρι-
τικής χειραφετημένης από κατεστημένες αντιλήψεις.

Όταν προχώρησε η φιλελευθεροποίηση του καθεστώτος επί αρμοστίας
seaton και δόθηκε η άδεια της ελευθεροτυπίας οι μορφωμένοι ιόνιοι που διέ-
θεταν πολιτικά δικαιώματα φαίνεται ότι ήταν πολιτικά και ιδεολογικά προε-
τοιμασμένοι για την εξέλιξη αυτή μέσω των θεσμών της ανάγνωσης ώστε
και ιδιωτικά τυπογραφεία στην Κέρκυρα, στην Κεφαλονιά και στη ζάκυνθο
ιδρύθηκαν άμεσα101 και άρχισαν να εκδίδονται, εκτός των άλλων εντύπων
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99. ΓεΡασιΜοσ ΧυΤΗΡΗσ, «Η επόμενη της τραγωδίας», Δελτίο αναγνωστικής εται-
ρίας Κέρκυρας, αρ. 23(1998), σσ. 71-107. eRiC HoBsBAWm, Η εποχή των επαναστάσεων
1789-1848, (μτφ) Μαριέτα οικονομόπουλου, αθήνα: ΜιεΤ, 2005, σσ. 185-191. ως κοινά
στοιχεία των ευρωπαϊκών επαναστατικών κινημάτων της περιόδου 1830-1848, ο Hobsbawm
σημειώνει ότι ήταν οργανώσεις μιας μειονότητας αστών και διανοουμένων συνωμοτών ή πε-
ριορίστηκαν στον κόσμο των εγγραμμάτων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο υπόλοιπος κόσμος
έμενε απαθής στις ιδέες και στα κηρύγματά τους, διατήρησαν ένα κοινό σχήμα πολιτικής
διαδικασίας που προερχόταν από τη Γαλλική επανάσταση, και είχαν διεθνικό χαρακτήρα αρ-
χικά. ο εκπατρισμός στελεχών ή η εξορία τους σε άλλες περιοχές ή χώρες ευνόησε τη διάδο-
ση των ιδεών αλλά και οι επαφές των διανοουμένων σπουδαστών που είχαν την ευχέρεια να
σπουδάσουν στο εξωτερικό επίσης ενίσχυσαν τις ιδεολογικές ανταλλαγές. ο απολυταρχισμός
ένωνε όσους ήταν αντίθετοι με τις αρχές του.

100. πασΧαλΗσ ΚιΤΡοΜΗλιΔΗσ, νεοελληνικός Διαφωτισμός: οι πολιτικές και κοινωνι-
κές ιδέες, αθήνα: ΜιεΤ, 1996, σσ. 78-80, 498-507. σπυΡιΔων Μ. ΘεοΤοΚΗσ, «Η εκπαίδευ-
σις εν επτανήσω (1453-1864) ιστορική μελέτη», Κερκυραϊκά Χρονικά, τ. ε΄, Κέρκυρα,
1956, σ. 31. Η κατοχή των ιόνιων νησιών από τους Δημοκρατικούς Γάλλους ήταν ευτυχής
προδρομική περίοδος για τα επτάνησα καθώς είχε σημαντικές συνέπειες για τη συνολική με-
τέπειτα εθνική πορεία τους. ο αγώνας για την ένωση με την ελλάδα είχε τις ρίζες του στην
αφυπνισθείσα κατά την περίοδο εκείνη εθνική συνείδηση του λαού. 

101. πατρίς, έτος α΄, αρ. φ. 27/28-7-1849, σσ. 153-154. πατρίς, έτος Β΄, αρ. φ. 66/27-4-



και πολιτικές εφημερίδες. οι ιόνιοι άρχισαν να εκδίδουν τις δικές τους εφη-
μερίδες, οι οποίες εξέφραζαν τις πολιτικές απόψεις των ομάδων που ήδη εί-
χαν διαμορφωθεί στο πολιτικό σκηνικό (περίπου από το 1830)102. οι πρώτες
εφημερίδες που εκδόθηκαν ήταν οι μεταρρυθμιστικές Μέλλον στη ζάκυνθο
(1-1-1849) και πατρίς στην Κέρκυρα (15-1-1849), ο ριζοσπαστικός Φιλε-
λεύθερος (19-2-1849) και η αναγέννησις στην Κεφαλονιά και ακολούθη-
σαν και άλλες. 

Η ανάγνωση προϊόντος του 19ου αιώνα κέρδιζε έδαφος όχι μόνο μεταξύ
των μορφωμένων και των διανοουμένων αλλά παντού φαίνεται ότι διάβαζαν
και σχολίαζαν. Δεν υπήρχε μόνο η σιωπηλή ανάγνωση αλλά και η μεγαλόφω-
νη στα καφενεία, στις λέσχες και οπουδήποτε δινόταν η ευκαιρία. Μπορεί οι
άνθρωποι της εποχής να μην ήταν εγγράμματοι στην πλειοψηφία τους αλλά
δεν μπορούν ωστόσο να χαρακτηριστούν και ανενημέρωτοι και κατά το ίδιο
σκεπτικό ούτε η ανάγνωση των εφημερίδων ή των βιβλίων μπορεί να κριθεί
αποκλειστικά από τον αριθμό των συνδρομητών που επίσημα διέθεταν. οι άν-
θρωποι της εποχής διάβαζαν και μάλιστα αρκετά σε δημόσιους χώρους και
κυρίως εφημερίδες, ειδικά μετά την καθιέρωση της ελευθεροτυπίας. Μαρτυ-
ρείται ότι ο νικόλαος Μακρής καφεπώλης στους παξούς, μόλις άκουσε για
την καθιέρωση της ελευθεροτυπίας αφού αγόρευσε στο καφενείο του υπέρ της
πατρίδας, της πίστης, της ανεξαρτησίας και του ελληνικού ονόματος έπεισε
τους θαμώνες ότι η ελευθεροτυπία ήταν πορεία προς το φως της γνώσης και
συνέβαλαν κατά τη δυνατότητά του ο καθένας ώστε να συμπληρωθεί το ποσό
των 5 ταλίρων για να γίνουν συνδρομητές σε μια εφημερίδα103.

Μια επιστολή διαμαρτυρίας για την αυθαίρετη συμπεριφορά του σικελού
αστυνόμου Κατελάνου από την ιθάκη δίνει πληροφορίες για ανάγνωση εφη-
μερίδας ενώπιον κοινού μπροστά στην είσοδο εμπορικού καταστήματος και
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1850, σ. 308. [legRAnD emile], ό.π., τ. ι και ιι. Το έτος ίδρυσης σημειώνεται με βάση την
πρώτη φορά που εμφανίστηκε έντυπο από το κάθε τυπογραφείο. από τα πρώτα τυπογραφεία
που ιδρύθηκαν τότε ήταν ο ερμής, το οποίο ανέλαβε ο τυπογράφος Χ. νικολαΐδης Φιλαδελ-
φεύς στην Κέρκυρα. Το τυπογραφείο που τύπωσε τα πρώτα του έντυπα το 1849 λειτουργούσε
και ως Βιβλιοπωλείο. Το 1852 το ανέλαβαν οι α. Τερζάκης και Θ. Ρωμαίος από το 1858 εμ-
φανιζόταν στις εκδόσεις μόνον το όνομα του α. Τερζάκη. Το 1850 άρχισε να λειτουργεί και το
τυπογραφείο η σχερία του αντωνίου πολυλά και αργότερα το 1857 το τυπογραφείο των αδελ-
φών Κάων (Cao) σπυρίδωνος και αρσενίου. στη ζάκυνθο λειτούργησαν τα τυπογραφεία ο
ζάκυνθος του Κωνσταντίνου Ρωσσόλιμου (1849) και ο παρνασσός του σεργίου Χ. Ραφτάνη
(1851). στην Κεφαλονιά επίσης ιδρύθηκαν η σάλπιγξ (1849) και Η Κεφαλληνία (1850). 

102. ΓιωΡΓοσ αλισανΔΡαΤοσ, «ο Τύπος κατά την αγγλοκρατία. από την ελευθεροτυ-
πία, το 1849, έως την Ένωση της επτανήσου, το 1864», στο: επτά Ημέρες, αφιέρωμα εφημ.
Καθημερινή, 30-5-1999, σσ. 3-6.

103. πατρίς, έτος α΄, αρ. φ. 2 / 3-2-1849, σ. 12. Η εφημερίδα ήταν η πατρίδα των Με-
ταρρυθμιστών του π. Βράιλα που ήταν και η πρώτη που εκδόθηκε στην Κέρκυρα. 



για ανάγνωση πάλι μεγαλόφωνη σε καφενείο, αλλά και για τις υποψίες που
κινούσαν οι ενέργειες αυτές στις αρχές και τα κατασταλτικά μέτρα που λαμ-
βάνονταν προκειμένου να εμποδίσουν την ανάγνωση εντύπων104.

εξάλλου η εφημερίδα ως έντυπος λόγος ήταν ένα «εφήμερο best-seller»
διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό την αίσθηση του συνανήκειν στην κοινότητα
και στο έθνος, με την έννοια ότι ταυτόχρονα διαβάζονταν από πολλά άτομα
με κοινά ενδιαφέροντα και ανησυχίες αλλά και την ίδια γλώσσα. Ήταν ο φο-
ρέας της ιδέας ότι η εθνική κοινότητα ήταν εμφανώς θεμελιωμένη στην κα-
θημερινή ζωή. Η ανάμειξη πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών ειδήσεων και
η αλληλογραφία με τους αναγνώστες διαμόρφωνε την εικόνα της κοινότη-
τας, ότι όλα αυτά τους ανήκαν και ότι συμμετείχαν σε μια πορεία προς έναν
κοινό στόχο105.
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104. πατρίς, έτος Β΄, αρ. φ. 88/5-10-1850, σ. 699. «[...] περὶ τὸ ἑσπέρας τῆς ἕκτης τοῦ
ἱσταμένου, ὑποδικηγόρου τινὸς ἀναγινώσκοντος τὴν πατρίδα ἐπὶ παρουσίᾳ πολλῶν, παρὰ τὴν
θύραν ἑνὸς ἐμπορικοῦ καταστήματος, ὁ κύριος Κατελάνος περῶν ἐκεῖθεν ἐκβεβαχευμένος
κατὰ τὸ σύνηθες, ἤρξατο ἐμπαίζειν αὐτὸν δι’ ἀλλοκότων ἐκφωνημάτων· ὁ ἀτυχὴς ὅμως ὑπο-
δικηγόρος ἐτήρησεν ἄκραν σιωπὴν χαλιναγωγηθεὶς ὑπὸ στωϊκῆς φρονήσεως. Μετ’ ὀλίγην
ὥραν ἐπιστρέφων ἀπὸ τὴν αὐτὴν ὁδὸν παρ’ ᾗ κεῖται τὸ καφενεῖον τοῦ κυρ. σπυρίδωνος συρμῆ,
εἰς τὸ ὁποῖον συῤῥέει ἡ ἐλευθεροφρονοῦσα μερὶς τῶν πολιτῶν μας, καὶ ἰδὼν νέον τινὰ γελάσα-
ντα διὰ τὸ βραδύγλωσσον ἑτέρου τινὸς νέου ἀναγινώσκοντος τὴν ἐφημερίδα κατ’ ἐκείνην τὴν
στιγμὴν, ἀμέσως ὄχι μόνον διέταξε τὸν κύριον τοῦ καφενείου νὰ σχηματίσῃ ἕνα κατάλογον
ἐμπεριέχοντα τὰ ὀνόματα ἁπάντων ὅσοι εὑρέθησαν ἐκεῖσε κατ’ ἐκείνην τὴν περίστασιν, ἀλλὰ
καὶ τὸ καφενεῖον ἔκλεισε. Τούτου γενομένου, ἐπορεύθη τις τῶν παρεστώτων ἄνευ ἀναβολῆς
πρὸς τὸν Τοποτηρητήν, ὅστις, μαθὼν τὰ διατρέξαντα, ἀπεκρίθη παρὰ πᾶσαν προσδοκίαν, ὅτι
εἰς τὸ ἐξῆς, δὲν πρέπει νὰ ἀναγινώσκωνται ἐφημερίδες ἀπέξω ἀπὸ τὸ καφενεῖον, ἀλλ’ ἐντὸς
αὐτοῦ καὶ χαμηλῇ τῇ φωνῇ. [...]»

105. BeneDiCt AnDeRson, imagined Communities. Reflections on the origin and spread of
nationalism, νέα υόρκη: Verso 2006, σσ. 35-62. αν και για τα ιόνια νησιά η αίσθηση του
ανήκειν στο ελληνικό έθνος ήταν ήδη διαμορφωμένη πριν την καθιέρωση της ελευθεροτυπίας.
Η έκδοση όμως εφημερίδων ελληνικών ή δίγλωσσων εστίαζε στην ανάγκη καθιέρωσης της
ελληνικής γλώσσας και της διαμόρφωσης πολιτικής συνείδησης. 



ABstRACt

since the second half of the 18th century, according to scholars of the
history of reading, there has been a revolution, which concerned the prevalence
of «extensive» reading versus «intensive». the lifelong intensive repetitive
reading of a number of representative texts was replaced by an extensive
reading that consumed new and different kinds of texts for personal pleasure in
a secular and independent manner. the conditions for this change, as well as its
political, economic and social implications, are interdependent.

Writing and literature became the fields where intellectuals expressed their
self-consciousness, and reading became a process of emancipation. men, in the
context of emancipation from the limitations of feudal society, devoted more
time to reading political news and texts related to their profession. these new
reading trends, which characterized the bourgeoisie of the 18th and 19th
centuries, were launched through both the circulating library and the Reading
societies, as novel ways of organizing readership. so next to the private book
buyers, the «institutionally organized reader» emerged. the reading societies,
cabinets de lecture or gabinetti di lettura by buying new books and making them
available to their members allowed them to increase significantly their readings
and they radically changed the way of reading. they created a new kind of
reader who reads more, faster and more modern texts. 

the ionians (mainly the young bourgeois) showing a quick perceptiveness
introduced the new reading trends to their social circles and acted to exploit the
new institutions for their social and political benefit. so voluntary associations
of ionian citizens or booksellers initiatives offered an opportunity to people
with varying opinions to get together and exchange their views on matters of
current political issues, and thus provided the political and cultural life of their
communities a significant boost. these societies generally distanced themselves
from the political parties and viewed themselves as politically neutral dis -
cussion, educational and social forums. However in the period of the British
protectorate of the ionian islands it was inevitable that some of them functioned
as public opinion-makers and supported certain political ideologies. 
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Γράφημα 1. σχηματική αποτύπωση των τίτλων του καταλόγου του βιβλιοπωλείου Apollo.

εικ. 1. Η circulating library στο scarborough το 1818 από το βιβλίο 
Poetical sketches of scarborough. Ψηφιοποιημένο στο: 

http://www.archive.org/stream/poeticalsketches00papwrich#page/n205/mode/2up
(πρόσβαση 19-9-2015). 



ΚοινωνιΚΗ ΜεΡιΜνα σΤον οιΚονοΜιΚο πολιΤισΜο
Των ιονιων νΗσων σΤον 19ο αιωνα

εευυάάγγγγεελλοοςς  ππρρόόννττζζααςς  
ιστορικός της οικονομίας

εειισσααγγωωγγήή

στο θέμα, το οποίο έχω την τιμή να παρουσιάσω στην ενότητα «μνήμη του
ιστορικού σπύρου ασδραχά», επιτρέψτε μου τις συγκοινωνούσες και βραχύλο-
γες αναφορές ως εισαγωγή, αφού προηγουμένως ευχαριστήσω τους διοργα-
νωτές του ια΄ Διεθνούς πανιονίου συνεδρίου για την αποδοχή της προδρομι-
κής αυτής εισήγησής μου.

Η πρώτη αναφορά μου οφείλεται στη ζωντανή παρότρυνση του μεγάλου
επτανήσιου ιστορικού, ο οποίος έφυγε εδώ και λίγους μήνες, απέναντι στην
απορία ενός νέου ιστορικού για την «αξία» ή τη «χρησιμότητα» του ερευνητέ-
ου με την ανάσυρση από τη λήθη και την αποκατάσταση της μνήμης, σκοπός
κάθε νέας εμβάθυνσης στο συγκαλυμμένο αλλά γνωστό – όπως φαίνεται στη
συνέχεια του κειμένου μου. Μια ώθηση στην απορία της ιστορικής έρευνας,
εξίσου σημαντική με τη μέριμνα της πρωτοτυπίας της. Η μέθεξη στην ιστορι-
κή παιδεία του σπ. ασδραχά αποδεσμεύει τον ιστορικό από την αγωνιώδη
«γνησιότητα» και τη «νεύρωση της πρωτοτυπίας»1, σημαντική δε η ερευνητι-
κή απελευθέρωση από μία εμμονή στην «πρωτοτυπία της φόρμας» που ωθεί,
με την αποχύμωση της πολιτισμικής ιδιοπροσωπίας και της γλωσσικής έκ-
πτωσης της, σε ένα «ιστορικό συμβάν», «εκούσιας» ή «ακούσιας» μνήμης,
αναγνώσιμης σε αξιολογικές περιγραφές ώστε να συμμετάσχει και διαμορ-
φώσει, στη συγκυρία, κάποιο ρεύμα μέσα στην ιστοριογραφική ανάλυση, ενίο-
τε δε να προσορμισθεί σε μία μηχανιστική ερμηνεία της ιστορικής πραγματι-
κότητας ενόψει πρόσθετων προτεραιοτήτων. Η ανάσυρση ενσωματώνει την
«ιδιάζουσα λειτουργία του χρόνου» στην ιστορική έρευνα, κατά σπ. ασδραχά,
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1. Κατά την ωραία έκφραση του m. Proust. Βλ., Μ. πΡουσΤ, Ημέρες ανάγνωσης. Δύο
«ομότιτλα» κείμενα, αθήνα, Ίνδικτος (ελλ. μτφ. Μ. πατεράκη-Γαρέφη), 2004, ειδικώς «ει-
σαγωγή», σσ. 10-11.



με τα χαρακτηριστικά της «διάρκειας» και τον «βιωμένο (πραγματικό) χρό-
νο» της, χωρίς να απολήγει αναγκαστικά σε «ριζική τελεολογία»2.

Η επόμενη αναφορά διευκρινίζει ότι η εισήγηση εστιάζει στις «ευσεβείς αι-
τίες» και την ένταξή τους στην αναδιανομή του πλούτου και των εισοδημάτων
της επτανήσου. σπεύδω να υπενθυμίσω ότι οι «ευσεβείς αιτίες» διαμορφώνο-
νται από το συναίσθημα του ανθρωπισμού, της κοινωνικής αλληλεγγύης, των
αξιών της αρετοκρατίας και του δεσμού τους, στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος
εμφάνισής τους σε κάθε νησί, «ευαγών πράξεων», που διαχέονται στον χρόνο
μέσα από την εμφάνιση ενός μεταφυσικού-ποιητικού λόγου που φέρνει στο
επίκεντρο του στοχασμού και της ευαισθησίας τα γεγονότα και τον επτανη-
σιακό πολιτισμό3.

Τέλος, στην προέκταση των δύο προηγούμενων αναφορών σημειώνω ότι η
εισήγηση επικεντρώνεται στην «κοινωνική μέριμνα», περί των μορφών της,
του εύρους της και των εκτιμήσεων σχετικά με τη διαμόρφωσή της στην
επτάνησο στο 19ο αιώνα (η περίοδος των ξενικών κατακτήσεων, των αυτο-
χθόνων αλλά και μετακενουμένων ιδεών για τις μεγάλες αρχές της γενναιο-
δωρίας ως «ευαγούς πράξης»), που διαχέονται καθώς επιταχύνονται οι κοι-
νωνικές και πολιτικές αλλαγές της επτανήσου στο ελληνικό κράτος και εξε-
λίσσεται ο οικονομικός της πολιτισμός, που φθάνει ως τις ημέρες μας4. Η
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2. Την ανάσυρση, ο σπ. ασδραχάς, πρότεινε σε σειρά συζητήσεων στα σεμινάρια του
ιστορικού αρχείου της εθνικής Τράπεζας στη δεκαετία του 1980, λ.χ. για την ανάγνωση του
περιεχομένου των ετησίων απολογισμών του διοικητή της εθνικής Τράπεζας. εν προκειμένω
και στον ορίζοντά του η σύνδεση με τη σκέψη του, μάλλον σήμερα παραμερισμένου, H.
Bergson για την ενσωμάτωση της μεταλλασσόμενης γνώσης στον χρόνο χωρίς μηχανιστικές
ερμηνείες. Βλ., H. BeRgson, Η σκέψη και η κίνηση, αθήνα, Ηριδανός (ελλ. μτφ. Γ. Καρά-
μπελας), 2017, σ. 20 και Γ. πΡελοΡενΤζοσ, «ο χρόνος της συνείδησης και της ζωής», εφημ.
Η Καθημερινή (ιδέες) 27 ιαν. 2019, σ. 11.

3. Με άλλη ευκαιρία είχα επισημάνει ότι η «ευσεβής αιτία» και οι «ευαγείς οίκοι» κληρο-
νομείται από τον λατινικό όρο «piae causae» ο λατινικός όρος χρησιμοποιήθηκε αρχικώς και
αποκλειστικώς για να υποδηλώσει την «ευσεβή αιτία» μιας «δωρεάς» αλλά στο ιουστινιάνειο
δίκαιο ο όρος piae causae θα επιβεβαιώσει την δήλωση ιδρύματος. Η «ευσεβής αιτία» είναι νε-
ότερος όρος και διαδέχθηκε την «ευσεβή» ή «ευαγή πράξη» η οποία χρονολογείται από το 100
μ.Χ. στη Ρώμη και ενωρίτερα στην ελληνική αρχαιότητα. στις ευσεβείς αιτίες λοιπόν του
ιουστινιάνειου δικαίου ανήκουν τα αφιερώματα για τη συντήρηση αγαθών ή ευαγών ιδρυμά-
των διά δωρεάς ή διά διατάξεως τελευταίας βουλήσεως. Βλ. Γ. πεΤΡοπουλοσ, ιστορία και
εισηγήσεις του Ρωμαϊκού Δικαίου, αθήνα, 1963, Τ.1, σσ. 468-471. επίσης, ε. πΡονΤζασ,
«οι “ευαγείς οίκοι” (piae causae) στη θεσμική οικονομική ιστορία», στο εταιρεία Κεφαλλη-
νιακών ιστορικών ερευνών, επτανησιακά iδρύματα – Kληροδοτήματα (19ος αι. - 1953),
ό.π., σσ. 437-452. 

4. Τα επτανησιακά Κληροδοτήματα (19ος-1953) και ειδικές έρευνες, ανάμεσά τους δι-
δακτορικές διατριβές, θέτουν επιτακτικά τη δημιουργία ενός «παρατηρητηρίου» για τη μέ-
τρηση του μεγέθους του φιλανθρωπικού τομέα από την ιδιοπρόσωπη περιφέρεια στη συγκε-



υπεράσπιση της κοινωνικής μέριμνας υφίσταται τις νέες επιρροές, μέσα από
το πνεύμα της γαλλικής επανάστασης, ενώ η φιλογένεια για τον πλούσιο με-
τατοπίζεται από την τοπική κοινωνία στην υπεράσπιση του γενικού συμφέρο-
ντος από το κράτος. σε αυτή τη μετατόπιση η υπεράσπιση του γενικού συμφέ-
ροντος τείνει να εξοστρακίσει τη φιλανθρωπία από την κοινωνική φροντίδα, ως
κατάλοιπο του παλαιού καθεστώτος που συνδέεται με τη θρησκεία. Η υπερά-
σπιση του γενικού συμφέροντος και ο διαχωρισμός της ιδιωτικής φιλανθρω-
πίας από τις κοσμικές δραστηριότητες5, καταλαμβάνουν όλο και περισσότερο
αξιακό χώρο στη νέα κοινωνική και οικονομική οργάνωση. 

Η εξέλιξη τoυ διαχωρισμού δεν είναι χωρίς παρανοήσεις, καθόλου άμοιρες
ιστορικών γενικεύσεων γύρω από τις ανισότητες και την αντιμετώπιση των
αιτιών γένεσης τους. πολύ περισσότερο αισθητή είναι στη συζήτηση αυτή η
απουσία εκτίμησης, περισσότερο ή λιγότερο τεκμαρτής, για τις μεταβιβάσεις
και τις διαχρονικές και γεωγραφικές συγκρίσεις. στο θέμα αυτό περιορίζεται
η εισήγησή μας στον ορίζοντα του 19ου αιώνα με ιδέες και γεγονότα, υψηλής
ιστορικής πύκνωσης, που διαπερνούν την επτάνησο, στη διαχείριση και τα
αποτελέσματα των μεταβιβάσεων πλούτου και εισοδημάτων καταρχάς διά
των κληροδοτημάτων και ιδρυμάτων στην «ιονική πρόνοια» όσο και τη συγκέ-
ντρωση δημοσίων πόρων από το κράτος, μέτρο της «μεταβιβαστικής» ικανό-
τητας στην κοινωνία των ιονίων νήσων. συνοπτικά, η αξία της «μεταβίβα-
σης» διά της ιδιωτικής φιλανθρωπίας, πολύ διαφορετική από τη μεταβίβαση
εισοδημάτων και πλούτου διά του φόρου και της φορολογίας στο πνεύμα του
γενικού συμφέροντος για το κράτος-έθνος, υποκινείται στην επιρροή του χρι-
στιανισμού και θα συμβαδίσει με τη φιλογένεια και την εθνική ευεργεσία: ηθι-
κά διδάγματα επιδρούν σε τρόπο ώστε μέρος ή σύνολο ιδιωτικής περιουσίας
τους να κατευθύνονται στην αγαθοεργία, υπό τον όρο να πληρωθεί ο σκοπός
που καθορίστηκε από τον διαθέτη ή τον δωρητή. 
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ντρωτική διάχυση της μαζικής φιλανθρωπίας. Διασταυρούμενοι έλεγχοι, συλλογές διοικητι-
κών δεδομένων και ιστοριομετρικές αναλύσεις με τη χρήση των νεότερων εφαρμογών της κοι-
νωνικής στατιστικής μπορούν σήμερα να προστεθούν στην απαιτητική συζήτηση για τη με-
ταβολή των δημοσίων επιχορηγήσεων και της χρηματοδότησης των σύγχρονων δομών εκτός
των κρατικών επιδοτήσεων (μέσα από ένα φορολογικό και νομικό πλαίσιο) ενταγμένο στη
μακροχρόνια εξέλιξη της κοινωνικής μέριμνας και την έλευση της «μαζικής φιλανθρωπίας».
Βλ., Antoine VACCARo, «le renouveau de la philanthropie», le journal de l’école de Paris du
management 2012/4 (96), σσ. 31-37.

5. Ένδειξη της σχέσης, βλ. σπ. Δ. λουΚαΤοσ, «οι αιώνες του Διαφωτισμού – Κεφαλονί-
τες, κληροδότες, κληροδοτήματα, ιδρύματα. ερωτήματα προς έρευνα», εταιρεία Κεφαλλη-
νιακών ιστορικών ερευνών, επτανησιακά ιδρύματα. Κληροδοτήματα (19ος αι. - 1953). Η
πνευματική – πολιτισμική και κοινωνική συμβολή του, πρακτικά συνεδρίου (Κεφαλονιά 7-9
Μαίου 2004), επιμ. Γ.ν. Μοσχόπουλος, αργοστόλι, 2007, σ. 17 κ.έ. και Antoine VACCARo,
«le renouveau de la philanthropie», ό.π.



ΜΜεεττααξξύύ  εεθθεελλοούύσσιιααςς  φφιιλλααννθθρρωωππίίααςς  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκήήςς  πποολλιιττιικκήήςς  

οι κοινωνικές ανισότητες στις δυτικές κοινωνίες συμπλέκονται στην πολιτι-
σμική εξέλιξη τους με τη χριστιανική πίστη που διά της φιλανθρωπίας επιδιώκει
να εκφράσει την υλοποίηση ηθικών διδαγμάτων. Η διεύρυνση των ανισοτήτων
και η σύνδεσή τους με τα οικονομικά συστήματα, ιδίως μετά το τέλος των επα-
ναστάσεων του 18ου αιώνα καθιστά λιγότερο αποτελεσματικές τις μορφές γεν-
ναιοδωρίας στην αντιμετώπιση των συνεπειών από τις κοινωνικές κρίσεις του
αναδυόμενου καπιταλισμού συστήματος. στις άγνωστες συνέπειες για τη «θεία
πρόνοια» και τη σημαντική πρόκληση στις ανθρώπινες αξίες, πολύ περισσότερο
απρόσμενες εμπειρίες, προστίθεται ο πόλεμος ο οποίος με το, έσχατης βιαιότη-
τας, «χαοτικό προϊόν» του οδηγεί σε άμβλυνση των ανισοτήτων.

Η εθελοντική ή η υποχρεωτική μεταβίβαση εισοδήματος ή πλούτου συνι-
στά ειρηνικό μηχανισμό ανακατανομής τους6. Φιλανθρωπία και χριστιανοσύνη
συνδέονται σε μεγάλα χρονικά βάθη και η σχέση τους ενισχύεται τόσο περισ-
σότερο όσο θετικά αποτελέσματα παράγει η ανακατανομή του πλούτου ή των
εισοδημάτων7. Η υψηλόφρων ευεργεσία στο ίδιο πνεύμα προσθέτει με έμμεσο
τρόπο, ακόμη και ως κατάλοιπο8, τη δική της ανακατανομή9. Η αναδιανεμη-
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6. πρβλ. C. CiPollA, Η ευρώπη πριν από τη βιομηχανική επανάσταση. Κοινωνία και οι-
κονομία 1000-1700 μ.Χ., αθήνα, Θεμέλιο (ελλ. μτφ. π. σταμούλης), 1988, σσ. 43-44. 

7. Για το βάθος του χρόνου αυτής της σχέσης, βλ., ΜαΧΗ παΪζΗ - αποσΤολοπουλου,
ΔΗΜΗΤΡΗσ αποσΤολοπουλοσ, αφιερώματα και δωρεές τον 16ο αι. στη Μ. εκκλησία: θεσμι-
κές όψεις της ευσέβειας, αθήνα, ινστιτούτο νεοελληνικών ερευνών (ινε)/εθνικό Ίδρυμα
ερευνών (ειε), 2002, passim. 

8. ως «κατάλοιπο», στην αρνητική τους εκδοχή, η ευεργεσία και ο ευεργέτης αντιμετωπί-
σθηκαν στα πρώτα βήματα της σύγχρονης ελληνικής ιστοριογραφίας (στη δεκαετία του
1980 και έπειτα) μέσα από τις στρεβλώσεις της ευεργεσίας και της φιλανθρωπίας. οι επι-
πτώσεις της εκλεκτικής αυτής προσέγγισης στην οικονομική και πολιτική οργάνωση του
ελληνικού κράτους συσκότισε και μάλλον αποθάρρυνε την ανάλυση του αναδιανεμητικού μη-
χανισμού, πολύ δε περισσότερο τη διαχειριστική αποτελεσματικότητα και εκτίμησή του στο
σύνολο των μεταβιβάσεων πλούτου και εισοδημάτων (προσαρτημένων στη φορολογία). ενί-
σχυσε επίσης αυτή η εκλεκτικότητα την κατεύθυνση για την αργοπορημένη είσοδο στην αντι-
μετώπιση του γενικού συμφέροντος διά της κοινωνικής πολιτικής και συντήρησε με αποσιω-
πήσεις και συνεπώς επιλεκτικά τη σύμπτωση του «οικονομικού» ως σταθερού «πολιτικού»
προβλήματος της ελλάδας.

9. σε μια αξιοσημείωτη προσέγγιση η διάκριση φιλανθρωπίας ευεργεσίας και των ταξινο-
μήσεων τους, βλ. αιΚαΤ. ΚουΤουΞιΔου, εθνική ευεργεσία και νεοελληνική εκπαίδευση
(1830-1913), διδακτορική διατριβή. πάντειο πανεπιστήμιο Κοινωνικών και πολιτικών επι-
στημών. Τμήμα πολιτικής επιστήμης και ιστορίας, αθήνα, 2007, σ. 14 κ.έ. (https://www.
didaktorika.gr/eadd/handle/10442/16025) δείχνει το πρόβλημα να συνδέεται με τους ομογε-
νείς (παρά την εμφάνιση «μεγάλης ευεργεσίας» σε νησιά της επτανήσου, βλ. εταιρεία Κε-
φαλληνιακών ιστορικών ερευνών, επτανησιακά ιδρύματα. Κληροδοτήματα, ό.π.) ενώ προ-



τική πορεία με την ιδιωτική φιλανθρωπία και τους θεσμούς της (ιδρύματα και
κληροδοτήματα) προσδιορίζεται από τη μετακένωση της αρχέγονης «ατομι-
κής ηθικής»10 σε «δημόσια παρέμβαση», την έκφραση κοινωνικής βούλησης
και ύψιστης «πολιτικής δικαίωσης» που ανταποκρίνεται στην οικονομική συ-
γκυρία και συλλαμβάνει, ώστε να ερμηνεύει σε σημαντικό βαθμό, η πολιτική
οικονομία. Η οικονομική επιστήμη τής θέτει στόχο να διαδεχθεί πιο αποτελε-
σματικά την «ουράνια κληρονομία» στην πρόβλεψη και οι δικαιϊκοί θεσμοί της
στην υπολογισμένη διαχείριση11.

στην επτάνησο, «κοινωνική μέριμνα», θεμελιώδης όψη της, με τον οικο-
νομικό πολιτισμό που διαμόρφωσαν οι δυτικές κυριαρχίες και η πνευματική
συμπλεξή τους με την ορθοδοξία αποτυπώνοντας την ιδιότυπη αντίσταση της
ιονικής κοινωνίας, βρίσκεται στην παράδοση ιστορικών αναλύσεων και φιλο-
τεχνήσεων για την έρευνα των ατομικών προβλημάτων και τη μετακένωσή
τους σε κοινωνικά ζητήματα με όλο και πιο έντονες τις οικονομικές αλλαγές.
Η πύκνωση των αλλαγών οδηγεί στα όρια τους τα συστήματα κοινωνικής φι-
λανθρωπίας και ευεργετισμού με συνέπεια η οικονομική τους αποδυνάμωση
να καταστήσει ακόμη πιο αδύναμη τη φιλανθρωπία στον ανταγωνισμό με τις
ιδέες και πρακτικές του ανερχόμενου συγκεντρωτικού κράτους. οι αναλύσεις
για την κοινωνική μέριμνα, άλλοτε υψηλών γενικεύσεων και άλλοτε δάνειων
προβολών από διαφορετικές περιοχές του ελληνικού κράτους, γίνεται με έντο-
νη την προσπάθεια εφαρμογής τους στην εξέλιξη προς τη μορφή της σύγχρο-
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στίθενται ερωτηματικά στην επεξεργασία των διαθέσιμων δεδομένων στη διατριβή, όπως λ.χ.
στον αριθμό των ευεργετών (σ. 156) ή προηγουμένως του ορισμού των «μεγάλων» και «πολύ
μεγάλων» ευεργετών (σ. 106). 

10. Η φιλανθρωπία παρουσιάζει σημαντικές αποχρώσεις ως προς την «ευεργεσία» στον θε-
σμικό τρόπο αντιμετώπισής τους και την παρακολούθησή τους οι οποίες γίνονται πιο αισθητές
στη σύγκριση και κατεύθυνση των διαθέσιμων πόρων που διαθέτει ο ευεργέτης (βλ. αναφορές
πανΤελΗσ Μ. ΚονΤοΓιαννΗσ, εθνικοί ευεργέται, 1866-1928, αθήνα, σύλλογος προς Διάδο-
σιν ωφελίμων Βιβλίων, 1908, https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/b/d/metadata-27668 4ee
1080e8edf9b6b29005b32b9e_1267710381.tkl) έναντι του φιλάνθρωπου. αποχρώσεις διακρίνου-
με στην περίπτωση των ιονίων νήσων, περιοχή με ιδιαίτερα έντονο τον αναδιανεμητικό ρόλο της
«αγαθοεργίας» έναντι της «ευεργεσίας» με κριτήριο μας τη θεσμική αντιμετώπισή τους και τον
τρόπο διαχείρισης και παρακολούθησης των διαθέσιμων πόρων τους. οι αποχρώσεις τους δημι-
ουργούν ορισμένες ασάφειες όπως δείχνει η κατάταξη λ.χ. διδακτορικών διατριβών. Για την ευ-
εργεσία και σχετικές ποσοτικές αναλύσεις και ταξινομήσεις βλ. την εξαιρετική συμβολή της δι-
δακτορικής διατριβής της ΒασιλιΚΗσ ΘεοΔωΡου, oeuvres de bien faisance en grece (1870-
1920): profil et attitudes de donateurs, these de doctorat Universite de Paris i – Pantheon –
sorbonne (διεύθ. sp. Asdrachas), 1987 (http://thesis. ekt.gr/thesisBookReader/id/26418#
page/1/mode/2up). πρβλ. επίσης την ανάλυση του ελληνικού ευεργετισμού στην ελληνική πό-
λη από τον πολ ΒεΪν, ο ελληνικός ευεργετισμός. ιστορική κοινωνιολογία ενός πολιτικού πλου-
ραλισμού: ο άρτος και το θέαμα, αθήνα, ζαχαρόπουλος (ελλ. μτφ. νίκου Τσάγκα), 1993.

11. Βλ., ν. ΒαλσαΜαΚΗσ, «πλούσιοι και πένητες», ό.π., σ. 445-446. 



νης καπιταλιστικής οργάνωσης και την ιστορική της εφαρμογή στην ελληνι-
κή οικονομία καθώς μεγεθύνεται το ελληνικό κράτος με τα προβλήματά του. 

Μέσα σε αυτή τη δυναμική αλλαγή του ελληνικού κράτους αναζητούμε
να ανασυνθέσουμε ό,τι αποσυντέθηκε. Η εξοστρακισμένη έννοια της φιλαν-
θρωπίας ανασύρεται από τη λήθη της με την αναζήτηση θέσης ανάμεσα στο
κράτος πρόνοιας και τους φορείς που εντάσσονται στην εξυπηρέτηση του δη-
μοσίου συμφέροντος. Μία προέκταση είναι χρήσιμη στο σημείο αυτό: η ανά-
συρση διά της μακροχρόνιας ανάλυσης ιδιοπρόσωπων ενοτήτων στο Κράτος, η
επτάνησος είναι ανάμεσα στις ανασυνθέσεις της κοινωνικής μέριμνας με τις
πρακτικές της12, συνεισφέρει στην εκτεταμένη σήμερα συζήτηση για την
«εταιρική φιλανθρωπία» με τη «διακριτική» δύναμη κοινωνικής αναγνώρισης,
ενδεχομένως και ηθική ικανοποίηση13, τις μεγάλες διακρίσεις μεταξύ διαφο-
ρετικών σύγχρονων μοντέλων και στόχων στη «νέα εποχή της φιλανθρω-
πίας»14. σε αυτήν την πολυειδή μεταβολή της γενναιοδωρίας η επτάνησος
συμμετέχει με την ιδιοπροσωπία της, με τη χαρτογράφησή της να έχει απα-
σχολήσει την ιστορική σκέψη και έρευνα15.
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12. πρβλ. PieRRe BoURDieU, Η Διάκριση. Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης,
αθήνα, πατάκης (ελλ. μτφ. Κ. Καψαμπέλη), 2008, σ. 146 κ.έ. 

13. Η πρωθύστερη σύνδεση της ιδιοπρόσωπης φιλανθρωπίας με τη «συσσώρευση κοινωνι-
κού κεφαλαίου», όπως διαμορφώνεται στις ημέρες μας (βλ. ΓιουλΗ επΤαΚοιλΗ, «εν έτει
2012 υπάρχουν ευεργέτες;» εφημ. Η Καθημερινή, 18 Μαρτίου 2012) και αναλύεται σε σύγ-
χρονες κοινωνιολογικές θεωρίες περί «κοινωνικού κεφαλαίου», η βιαστική μεταφορά του του-
λάχιστον συσκοτίζει έναν μακροχρόνιο μηχανισμό αναδιανομής που οδηγεί σε μεροληπτικότη-
τα, την οποία όμως έχει φροντίσει, για έναν άλλο αναδιανεμητικό μηχανισμό, προσεκτικά να
αντιμετωπίσει και μας κληροδότησε η αυθεντία του g. Duby. Καθώς αναλύει τις νοοτροπίες
του 7ου-9ου αιώνα, κατά την πρώτη ώθηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, σημειώνει: «κατά
πρώτον, αυτός ο άγριος κόσμος κυριαρχείται καθ’ ολοκληρίαν από τη συνήθεια της λεηλασίας
και από τις ανάγκες της προσφοράς. να ληστεύεις και να δίνεις: οι δύο αυτές συμπληρωμα-
τικές πράξεις αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο τμήμα των ανταλλαγών. Μια εσωτερική κυκλο-
φορία δώρων και αντι-δώρων (...)». Βλ., g. DUBY, guerriers et paysans (Vii-Xii� siècle).
Premier essor de l’économie européenne, παρίσι, gallimard, 1973, σ. 60 (επισήμανση που
οφείλουμε στον C. CiPollA, Η ευρώπη πριν από τη βιομηχανική επανάσταση, ό.π.).

14. Βλ. Antoine VACCARo, «le renouveau de la philanthropie», ό.π.
15. Η «χαρτογράφηση των κληροδοτημάτων» στην Κέρκυρα ανασυντίθεται τόσο στην

κλασική ανάλυση του π. ΧιωΤΗ (= ιστορία του ιονίου Κράτους, ζάκυνθος 1977) όσο και
σύγχρονες σημαντικές ιστορικές έρευνες: ΒαΪα ΔιαΓωΜα, Η διαχείριση μιας περιουσίας στην
βενετοκρατούμενη Κέρκυρα: το παράδειγμα της εμπαρουνίας των λατίνων, διδακτορική
διατριβή, Τμήμα ιστορίας, ιόνιο πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2006, σ. 40 κ.έ. http://the sis.
ekt.gr/thesisBookReader/id/15682#page/2/mode/2up. επίσης βλ. ΒαΪα ΔιαΓωΜα, νιΚοσ
ΚαΡαπιΔαΚΗσ, «ευεργέτες και ευεργετούμενοι, ένας κόσμος μετάνοιας, φιλανθρωπίας και
δωρεάς. Μια χαρτογράφηση των κληροδοτημάτων της Κέρκυρας του 1880», εταιρεία Κε-
φαλληνιακών ιστορικών ερευνών, επτανησιακά ιδρύματα. Κληροδοτήματα (19ος αι. -
1953), ό.π., σσ. 114-123.



Η πίεση λοιπόν που προκαλεί η εναλλαγή των δυτικών κυριαρχιών στην
κοινωνική οργάνωση και τη διαχείριση των προβλημάτων δείχνει να συντηρεί
ως «σταθερά» τη μονομερή μεταβίβαση πλούτου, πιο έντονα ως επτανησιακή
αγαθοεργία. Η θετική εκδοχή της έννοιας «κατάλοιπο» μεγάλου εύρους και
κύρους (από τη μορφή ιδρυμάτων γενναιοδωρίας και την υβριδική τραπεζική
πίστη των φτωχών μέχρι τον συνήγορο των φτωχών) θα αποσυντεθεί στη
σύγχρονη τελεολογική αντίληψη της οριοθετημένης άσκησης «κοινωνικής
πολιτικής» συγκεντρωτικού χαρακτήρα στο ελληνικό κράτος. Η σχέση αγα-
θοεργίας και κοινωνικής πολιτικής μετατοπίζεται στον 19ο αιώνα από τις
αντιλήψεις για τη «διαφορά των κοινωνικών καταστάσεων»16, στη «διαχείρι-
ση» της ζωής του φτωχού πληθυσμού και τις μορφές της φιλανθρωπικής προ-
στασίας17. Τον 20ό αιώνα πλέον αντιμετωπίζεται, ιδίως στο δεύτερο μισό του
20ου αιώνα ως «κατάλοιπο» στη συγκρότηση και σταδιακά στην καθολική
λειτουργία συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας18.

Η πολιτική στάση υπέρ του γενικού συμφέροντος απέναντι στην κοινωνική
φιλανθρωπία, καθώς στρέφεται στη λήθη, ενισχύεται από την επιλεκτική
εκτίμηση για την υπεροχή των «επίσημων» θεσμών έναντι των «επώνυμων»
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16. Δύο ενδεικτικά κείμενα που μας απασχολούν στην οικονομική επιθεώρηση το 1875
εμφανίζονται δύο χρόνια μετά τη δημιουργία, στο συνέδριο του eisenach στη Γερμανία, μιας
φλογερής ομάδας για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής και προσαρμοσμένης στην «πολιτι-
κή της Κρατικής Καθοδήγησης των πολιτών», την Ένωση για τη Κοινωνική πολιτική
(Verein fur sozialpotik). στο ένα κείμενο (για το άλλο βλ. στη συνέχεια) του ν. ΒαλσαΜα-
ΚΗ (=, «πλούσιοι και πένητες», οικονομική επιθεώρησις 30/ αύγουστος 1875, σσ. 254-260)
«η διαφορά των κοινωνικών καταστάσεων, είναι εκ των μεγαλειτέρων νόμων, δι’ ων η Θεία
πρόνοια επροίκισε την ανθρωπότητα επί της γης. αι προσπάθειαι των ατόμων εξασκούσι βε-
βαίως μεγάλην επι του προκειμένου επιρροήν (...)» για να επισημάνει «(...) την άδικον αυτήν
ανισότητα, την προσβάλλουσαν την ανθρώπινην αξιοπρέπεια, ώφειλεν ούτως ή άλλως να τεθή
τέρμα». στο άλλο κείμενο η αναφορά, ήδη από ιόνιο διοικητική πρακτική του 1833 και έπειτα,
βλ. στη συνέχεια, «πτωχεία και ιονική πρόνοια», οικονομική επιθεώρησις 34 /Δεκέμβριος
1875, σσ. 445-455. 

17. Κλασσική είναι η αναφορά στο κοινωνιολογικό έργο του Κ. ΤσουΚαλα (=, Κοινωνική
ανάπτυξη και κράτος. Η συγκρότηση του δημοσίου χώρου στην ελλάδα, αθήνα, Θεμέλιο,
1989, σ. 15 κ.έ.).

18. ιδιαίτερη είναι η επιρροή που ασκεί στην ανάλυση η σύνδεση αυτή για την ελλάδα. Η
εμβάθυνση στη δημιουργία των μεγάλων αστικών κέντρων με τις νέες ανισότητες που γεν-
νούν αλλά και τους μηχανισμούς που τις δημιουργούν έχει αποδυναμώσει πλήρως την πρώιμη
σχετικά επισήμανση για την επιλογή κέντρων ανισοτήτων στο ελληνικό κράτος μετά τη δη-
μιουργία του. πρβλ. λ. λεονΤιΔου, πόλεις της σιωπής. εργατικός εποικισμός της αθήνας
και του πειραιά, 1909-1940, αθήνα, πιοπ, 1989· Κ. ΤσαΚουΡΗσ, Φιλανθρωπία στην ελλά-
δα του 19ου αιώνα: Η συγκρότηση και λειτουργία. Η περίπτωση της αθήνας και του πειραιά,
διδακτορική διατριβή, αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1995 (http://thesis.ekt.gr/
thesisBookReader/id/9010#page/9/mode/1up). 



που χρησιμοποιούν παρόμοια μέσα για την κοινωνική φροντίδα, διαφορετικούς
όμως μηχανισμούς προώθησής της και αποτελέσματα, ακόμη δε συνθήκες
δημιουργίας των μεταβιβάσεων. Για τον ιστορικό της εξέλιξης αυτής η «με-
τατόπιση» δεν συνεισφέρει τεκμήρια ιστορικής μεταβολής που οδηγούν τη
γνώση των βιωματικών στοιχείων κάθε προσώπου άξιου φροντίδας. Η μετα-
τόπιση όμως, καθώς προχωρά ο 19ος αιώνας, συνοδεύει τις ιδέες για τη δια-
χρονικότητα της «πληγής»: 

«Όπως αναπτύσσονται αι κοινωνίαι, τόσω βαθμηδόν αναφαίνεται εν
τοις σπλάχνοις αυτών η μεγάλη και επικίνδυνος της πτωχείας πληγή
(...). Η νόσος είναι οργανική. Δύνανται να ευρεθώσι καταπραϋντικά
των πόνων της, ουχί όμως και σωστικά των συμφορών της(..)» και για
να επισημάνει ο ν. Βαλσαμάκης για την μετάβαση ότι «(..) κατά τού-
το η ουράνια θρησκεία δίδει την χείραν εις την πολιτικήν οικονομίαν
(...), ίνα ανοίγουσα και την λογικήν αυτών σειράν τας οδούς της παρα-
γωγής, της διανομής και της καταναλώσεως του καθολικού της κοι-
νωνίας πλούτου, δώση εκάστω το ίδιον, ουχί απλώς από νομοθετικών ή
δικαστικών αποφάσεων, αλλ’ από ευρυτέρας βάσεως, από κοινωνικών
δηλαδή μέτρων κατά την σοφίαν των καιρών και την δύναμιν των
πραγμάτων»19.

Η επτάνησος συνθέτει την ιδιοπρόσωπη κοινωνική φροντίδα και, στην
πορεία προς την κοινωνική πολιτική, η σημαντική μεταβίβαση πόρων ως
«άθροισμα» φόρων και αγαθοεργιών αλλάζει και αυτή περιεχόμενο συγκρι-
τικά με την συνύπαρξη φόρων και αγαθοεργίας πριν από την αντίληψη της
συγκεντρωτικής άσκησης κοινωνικής πολιτικής. αυτό γιατί στη μετατόπι-
ση τους οι πόροι, ως χρηματικός και υλικός πλούτος, υπηρετούν τον απρό-
σωπο αναδιανεμητικό μηχανισμό (όπως στη φορολογία, τον επίσημο θεσμό)
σε σύγκριση με την εθελούσια αναδιανομή της αγαθοεργίας και με το ανά-
λογο αποτέλεσμα. Η δημόσια διοίκηση αναλαμβάνει την οργάνωση και
απευθύνεται σε κοινωνικές κατηγορίες εφαρμόζοντας κριτήρια γενικού
συμφέροντος από την πολιτική συγκρότηση του κράτους και τη μεταβολή
του χαρακτήρα της οικονομίας και των αναγκών της20. σε αντίθεση, η επώ-
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19. Βλ., ν. ΒαλσαΜαΚΗσ, «πλούσιοι και πένητες», ό.π.
20. Η αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών μεταφέρεται αργότερα στη διόγκωση του

δημόσιου τομέα, αλλά και την κρίση του, σε αυτήν δε θα προστεθεί η αποδυνάμωση επιχώριων
μηχανισμών κοινωνικής μέριμνας που χαρακτηρίζουν την άλλοτε ιδιοπροσωπία τους. πρόκει-
ται για εξέλιξη που θα προσδιορισθεί από τις αρχικές προσπάθειες του νεοσύστατου ελληνικού
κράτους για οργάνωση της κοινωνικής ασφάλισης και τις πρώιμες διεκδικήσεις του αναπτυσ-



νυμη αγαθοεργία (εκθετοτροφείο, πρωχοκομείο, ορφανοτροφείο, κ.λπ.) όπως
την αντιμετωπίζει και διαμορφώνει η ιστορία του δικαίου, η άμεση και εθε-
λούσια μεταβίβαση εισοδήματος ή πλούτου με τους θεσμούς τους, αφορά
επιλεγμένες κοινωνικές ομάδες και πρόσωπα που υπερβαίνουν το κριτήριο
της ανάγκης για επιβίωση, εκτείνονται πέραν του βιοτικού ύφους, δεν αγνο-
ούν την πολιτισμική βίωση των κοινωνιών ούτε εξέρχονται από τους στόχους
που θέτει η μονομερής μεταβιβάση εισοδημάτων και πλούτου από τη γεν-
ναιοδωρία. 

στο «επτανησιακό υπόδειγμα» η μονομερής μεταβίβαση (ελεημοσύνη,
δωρεές, προίκες, κ.λπ.)21 στον προσανατολισμό της ιδιωτικής φιλανθρωπίας
μέσα από την εξέλιξη των ηθικών ατομικών κινήτρων και των φιλάνθρωπων
συναισθημάτων, τον πατριωτισμό και την εθνική ευεργεσία στη σύνδεση
«αγαθοεργίας, φιλοπτωχείας και φιλομουσίας»22 θα υποχωρήσει τελικώς
απέναντι στο «επίσημο βλέμμα» των «δημοσίων αρχών» για τις προνοιακές
ανάγκες, όπως αξιολογούνται από τον πολιτικό μηχανισμό και προσδιορίζο-
νται από τις αντιλήψεις και θεωρίες περί φτώχειας αλλά και τις μεταβολές
του κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου που αναλύει η οικονομική επιστήμη και
η κριτική της πολιτικής οικονομίας23.

Η εμβάθυνση στο επτανησιακό «υπόδειγμα» περικλείει τέλος τη θεσμική
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σόμενου εργατικού κινήματος: ο αριθμός των ασφαλισμένων στην ελληνική οικονομία και
κοινωνία παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα μέχρι τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, γεγονός
που αποτυπώνεται στη δημιουργία μέχρι τότε ενός πολύ μικρού αριθμού ασφαλιστικών ταμεί-
ων, τα οποία κάλυπταν μερικές ομάδες εργαζομένων. αγαθοεργία, κοινωνική οργάνωση και
ειδικότερα ο ρόλος της οικογένειας μέχρι τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο επηρεάζουν την εξέλι-
ξη θεσμών για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Βλ. Κ. ΔουΚαΚΗσ, Θεσμική εξέλιξη της
κοινωνικής πολιτικής, Τ. 1, ιδέες, πραγματικότητες και μεταρρυθμίσεις, Διδακτορική Δια-
τριβή, ιόνιο πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, 2010, κεφ. 3.

21. Βλ. πίνακας 1 στο παράρτημα την κατηγοριοποίηση των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων,
όπως τα προσδιορίζει το ελληνικό υπουργείο των εσωτερικών το 1899. 

22. ιωαννΗσ ΜασΤΡοΓιαννΗσ, ιστορία της κοινωνικής πρόνοιας της νεωτέρας ελλάδος
(1821-1960), αθήνα, 1960, σ. 3 κ.έ. επισημαίνει ότι στο νεοελληνικό κράτος «(...) η Κοινω-
νική πρόνοια, ως εκδήλωσις επιδιώξεως περιθάλψεως και προστασίας εις δυστυχούντας πο-
λίτας είχεν ως φορείς, κατά βάσιν και ως συνέχειαν της από της εποχής της Τουρκοκρατίας
παραδόσεως, τας Δημογεροντείας, την εκκλησίαν και την αγαθοεργόν ιδιωτική πρωτοβου-
λίαν, τους «Μεγάλους ευεργέτας», η θαυμασία δραστηριότης των οποίων, εις έργα αγαθοερ-
γίας, φιλοπτωχίας και φιλομουσίας, έδιδε το μέτρον της μεγάλης εκτάσεως των αναγκών,
αλλά και της αδυναμίας της εκ μέρους της οργανωμένης κοινωνίας, όπως ανταποκριθεί
επαρκώς εις ταύτας, διά μιάς συστηματικής ασκήσεως μέτρων Δημοσίας Κοινωνικής πρό-
νοιας». στο ίδιο, σ. 24.

23. Μέχρις ότου διασπαρθούν σε άλλες κατευθύνσεις κοινωνικής ανάλυσης. Μ. ΚοΡασι-
Δου, οι άθλιοι των αθηνών και οι θεραπείες τους. Φτώχεια και φιλανθρωπία στην ελληνική
πρωτεύουσα τον 19ο αιώνα, αθήνα, ιαεν, Κνε/ειε, 1995, σ. 11.



μετάλλαξη με την υποχώρηση του «κατ’ επάγγελμα φιλάνθρωπου», ο οποίος
διαθέτει ίδιους πόρους στην αγαθοεργία του, με τη θέση του να κατακτά ο
επαγγελματίας για τη διοικητική άσκηση της κοινωνικής πρόνοιας από δη-
μόσιους πόρους, υποχρεωτικούς και εθελούσιους, ενίοτε δε και δανειακούς. Η
αναγνώριση του ρόλου του στη διαχείριση του «καθολικού πλούτου» κατά
«την σοφία των καιρών και την δύναμιν των πραγμάτων» μαραίνει τη γνώση
που ανήκει στην «ακούσια» μνήμη, αυτή που μας απασχολεί στη συνέχεια,
όπως αποτυπώνεται στον «εξ επαγγέλματος φιλάνθρωπο». 

Την ακούσια μνήμη συντηρεί ένας αρχέγονος «οικονομικός πολιτισμός»
με μια αξιοσημείωτη παρατήρηση, η οποία αποτυπώνει τη σιωπηλή μετεξέλι-
ξη από την «ευαγγελλική φιλανθρωπία» στη φιλανθρωπία του «καλού παρα-
δείγματος»: 

«ο εξ’ επαγγέλματος φιλάνθρωπος ουδόλως είναι ανάγκη να έχη την
καρδίαν συμπαθή και επιρρεπή εις τον οίκτον και τον έλεον· να συγκι-
νήται προ της αφώνου και κεκρυμμένης συμφοράς, και να απομάσση
τα πικρά δάκρυα της οδύνης, της αποκρυπτομένης εις τρώγλας σκο-
τεινάς, εν αις κυριαρχεί η πείνα και εις ευρωτιώδη υπόγεια, τα οποία
δεν επεσκέφθη ποτέ του ηλίου η ακτίς.- απ’ εναντίας, θα ξεκαρδισθή
ειλικρινώς από τον γέλωτα, εάν θελήσητε να τον πείσητε, ότι η άσκησις
τοιαύτης φιλανθρωπίας υπάγεται εις την αρμοδιότητα του, ότι είναι
επίκαιρον να συγκινηθή δι΄αυτήν. Θα σας απαντήση οικτείρων υμάς,
ότι από της απηρχαιωμένης ταύτης ευαγγελικής φιλανθρωπίας ελλεί-
πει το κύριον προσόν δια του οποίου αποβαίνει χρήσιμος και εις τον φι-
λάνθρωπον και εις την κοινωνίαν, δηλ. η δημοσιότης και επομένως η
χρησιμοποίησις του καλού παραδείγματος»24.

ο Κερκυραίος ε.σ. λυκούδης, πεζογράφος της λογοτεχνικής γενιάς του
1880, παρατηρεί τη διάκριση που συνιστά άρρητη μετάβαση στην «επαγγελ-
ματική φιλανθρωπία» από την «λιανική» στην «χονδρική» φιλανθρωπία, την
«εκ της φυσικής των πραγμάτων εξελίξεως εφευρέθησαν οι φιλάνθρωπικοί
σύλλογοι, οι αδελφότητες κα τα σωματεία»25.

πρόκειται για ένα γενικό πλαίσιο το οποίο παράγει ερωτήματα που ενι-
σχύουν τη συζήτηση περί «επτανησιακού υποδείγματος». ειδικότερα: Μπορεί
να προσεγγισθεί και να συγκριθεί το μέγεθος των εθελούσιων μεταβιβάσεων
διά της φιλανθρωπίας σε σύγκριση με την υποχρεωτική μεταβίβαση λ.χ. διά
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24. ε.σ. λυΚουΔΗσ, «ο κατ’ επάγγελμα φιλάνθρωπος. Τύπος παγκόσμιος», ποικίλη
στοά. εθνικόν εικονογραφημένον Ημερολόγιον, 12/1896, σ. 274.

25. στο ίδιο, σ. 275.



της φορολογίας26, πόσο ισχυρές δε είναι οι αντιλήψεις για την επάρκεια ή όχι
του μηχανισμού αναδιανομής του εισοδήματος με τη μονομερή μεταβίβαση
μέρους πλούτου διά της αγαθοεργίας έναντι των μορφών κοινωνικής πολιτι-
κής; Η εκτίμηση της μονομερούς μεταβίβασης συνηγορεί για την ανυπαρξία
κοινωνικής φροντίδας σε περιοχές του ελληνικού κράτους μέχρι τον πρώτο
παγκόσμιο πόλεμο, πολύ δε περισσότερο να συγκριθεί με την μετέπειτα άσκη-
ση κοινωνικής πολιτικής ή ακόμη να αντιμετωπίζεται ως υποκατάστατο του
κράτους προνοίας; 

ΊΊχχννηη  σσυυγγκκρριιττιικκήήςς  ααννάάλλυυσσηηςς  

στα επτάνησα τη σιωπηλή μετάβαση προκαλεί η σοφία των καιρών και η
δύναμη των πραγμάτων και εκφράζει ο οικονομικός πολιτισμός στον οποίο
συμμετέχει ο «παγκόσμιος τύπος» φιλάνθρωπου και η «διάκριση» ως τρόπος
μνημόνευσής του. Η γνώση της κοινωνικής ανισότητας διακρίνεται για τα
μεγάλα ιστορικά βάθη και την ανανέωση της, όπως προκύπτει από τη θεωρη-
τική σκέψη του σοσιαλισμού, μέσα στην ανάλυση της ακατάπαυστης διεύρυν-
σης των ανισοτήτων στο καπιταλιστικό σύστημα και, πράγμα σημαντικότερο,
στην κριτική που αναπτύχθηκε για τη διάχυση του πλούτου και την κοινωνική
αναδιάρθρωση, όπως εξελίσσεται στο 19ο αιώνα στο εσωτερικό των βιομηχα-
νικών χωρών αλλά και μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών27. Η ποσοτική
της εκτίμηση στον 19ο αιώνα βελτιώνει την επίδοσή της εφόσον συνδεθεί με
τα θεσμικά χαρακτηριστικά δημιουργίας της. σε αυτή τη σύνδεση βοηθούν οι
λίγες υπομνήσεις.

Η οικονομία στον 19ο αιώνα γίνεται όλο και περισσότερο αντικείμενο προ-
σεκτικής ανάλυσης για τις κοινωνικές της συνέπειες. ο αναδιανεμητικός μη-
χανισμός υφίσταται και αυτός την εισβολή των νέων ιδεών και την αναζήτη-
ση μιας νέας ισορροπίας. Η μνήμη αφορά τα «ευσεβή αίτια» πλούσιων επτα-
νησίων για τη δημιουργία αυθύπαρκτου ή μη ιδρύματος με κριτήριο το είδος
της ένδειας που θέλουν να αντιμετωπίσουν28. Η αγαθοεργία, επίσης διαιώνιο
ζήτημα, συνιστά «κοινωνικό πρόβλημα» με το είδος και τις προτεραιότητες
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26. στο χαμηλότερο επίπεδο, καθώς μέρος της φιλανθρωπίας, και η ευεργεσία, σχεδόν
στο σύνολο της συνδέεται με μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων, σχέση που επιβάλλει
εκτιμητικές μεθόδους αφού όμως προσεγγίσουμε το ελάχιστο της γενναιοδωρίας.

27. Βλ. t. PiKettY, Η οικονομία των ανισοτήτων, αθήνα, πόλις (ελλ. μτφ. ε. παπαδά-
κη), 2015, σσ. 31-32 και A. B. AtKinHson, ανισότητα. Τι μπορεί να γίνει; αθήνα, πατάκης
(ελλ. μτφ. Τρ. παπαϊωάννου), 2015, σσ. 84 κ.ε.

28. ε. πΡονΤζασ, «οι “ευαγείς οίκοι” (piae causae)», ό.π.



της επικουρίας στην ένδεια, την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης
απαιτεί τη συνδρομή «της διοικητικής των καιρών και των τόπων μηχανής.
Κατά πόσους τρόπους δύναται αύτη να παρέμβη, άνευ αλλοιώσεων εν τω κυ-
ρίω της διοικήσεως σκοπώ, ιδού κύκλος ερευνών, εκ του οποίου μίαν άκραν
παρέχει προς περαιτέρω σπουδήν και τελειοποίησιν η εν τω ιονίω Κράτει από
του 1833 νομοθεσία (...)»29.

Η επικουρία προκύπτει από δύο μεγάλες κατηγορίες στις οποίες μπορεί να
κατανεμηθεί η εκδήλωση της φιλανθρωπίας30, διατηρώντας στα μετόπισθεν
τη διάκριση ανάμεσα στον εγκόσμιο και τον θρησκευτικό προορισμό της γεν-
ναιοδωρίας. οι κατηγορίες αποτυπώνουν τον χρόνο επιβίωσης των φιλανθρω-
πικών ιδρυμάτων με τον αφανισμό τους να προσέρχεται ως συνέπεια της ανε-
πάρκειας πόρων, διαχειριστικής αναποτελεσματικότητας και της έλλειψης
ικανότητάς τους να αντιμετωπίσουν την αλλαγή των συνθηκών με τις μετα-
βολές στην κοινωνική και δημογραφική σύνθεση των επτανήσων που προκα-
λεί η πύκνωση των οικονομικών γεγονότων με την αλλαγή των πολιτικών
ιδεών και την επιρροή τους στις μεταφυσικές ιδέες. 

Τα «ίχνη της σύγκρισης» εμφανίζονται σε διαφορετικές τεκμηριώσεις: στο
πρώτο μισό του 19ου αιώνα οι πράξεις της Γερουσίας προσδιορίζουν τους όρους
λ.χ. λειτουργίας για «την σύστασιν οικημάτων καταφυγής διά τους πτωχούς»
ή η πράξη της Γερουσίας «διά να παύση η διακονιά»31. Η λειτουργία των φι-
λανθρωπικών ιδρυμάτων παραμένει αντικείμενο δικής τους υποχρέωσης και
συγκέντρωσης των τεκμηρίων διαχείρισής τους32. στο τέλος του 19ου αιώνα
η ελληνική διοίκηση θα απαιτήσει από τα φιλανθρωπικά ιδρύματα να δημοσι-
εύουν τους απολογισμούς τους. Η απόσταση ανάμεσα στον αριθμό εκείνων
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29. «πτώχεια και ιονική πρόνοια», ό.π., σ. 447. 
30. Κ. ΔουΚαΚΗσ, «Κοινωνική μέριμνα στο ιόνιο Κράτος: Θεσμική οργάνωση ή κοινωνι-

κό συναίσθημα», στο: α.Δ. νιΚΗΦοΡου (επιμ.), πρακτικά Θ΄ πανιονίου συνεδρίου, τ. α΄,
εταιρία παξινών Μελετών, παξοί 2014, σ. 359-375.

31. Η έκταση της «διακονιάς» αποτυπώνεται το 1837 στην απόφαση της Γερουσίας (5η

στην 4η συνάθροισή της) όπου η πράξη ΞΔ υπογραμμίζει ότι «επειδή ακόμη δεν επαγματοποι-
ήθησαν τα μέτρα τα διαλαμβανόμενα εις την ιΗ΄ πράξιν της πρώτης συναθροίσεως της τε-
τάρτης γερουσίας, διά τους οίκους Καταφυγής, και επειδή είναι αναγκαίον όχι μόνον να πε-
ριορισθή η πονηρά διακονία, αλλ’ ενταυτώ να παύση το αδιάκοπον θέαμα της πασχούσης αν-
θρωπότητος, και η ενόχλησις οπού εξαιτίας τούτου οι χριστιανοί υποφέρουν εις τας εκκλησίας
εν καιρώ μυσταγωγίας της θείας λειτουργίας διά τούτο (...) νομοθετούνται και διορίζονται»
σειρά από μέτρα μεταξύ των οποίων η σύνταξη «καταλόγου αναπήρων (κρατημένων) τυφλών
(..), «κατάλογο αυτοπροαιρέτων συνεισφορών διά την μηνιαίαν πληρωμήν μιας χρηματικής
ποσότητος εις όφελος των υποκειμένων (...), «κατάστιχον όλων των ποσοτήτων τη εκκλη-
σίας και των συνεισφορών (...)», ζητήματα δηλαδή που οδηγούν σε μία από τις όψεις της
αφανούς γενναιοδωρίας.

32. ΒαΪα ΔιαΓωΜα, Η διαχείριση μιας περιουσίας στην βενετοκρατούμενη Κέρκυρα, ό.π.



που λειτουργούν και αυτών που εμφανίζονται με ενοποιημένη τη μορφή απολο-
γισμού τους εκφράζει την αδύναμη στάση των διαχειριστών των ιδρυμάτων
και ακόμη ότι υπάρχουν μορφές γενναιοδωρίας που συνιστούν μηχανισμό ανα-
διανομής εισοδημάτων και πλούτου όχι όμως και μορφή ιδρύματος: στην Κέρ-
κυρα, λ.χ., το 1899 δημοσιεύονται οι απολογισμοί τεσσάρων φιλανθρωπικών
ιδρυμάτων, το σύνολο όμως των κληροδοτημάτων που δημιουργούνται ή κα-
τευθύνονται σε παλαιά ιδρύματα, οι προικοδοτήσεις, οι ενισχύσεις βιβλιοθη-
κών, εκκλησιών ή βραβείων είναι πενταπλάσια. αντίστοιχη η κατάσταση στα
άλλα νησιά του ιονίου πελάγους, σε ορισμένες δε περιπτώσεις πρόσφατες
έρευνες αποκαλύπτουν κληροδοτήματα.

Το παράδειγμα δείχνει ότι η μεταβίβαση εισοδημάτων και πλούτου προσδιο-
ρίζεται από τον εθελούσιο και υποχρεωτικό «εμφανή» μηχανισμό αναδιανομής
του πλούτου. Όχι μόνον: διαμορφώνεται και από την ύπαρξη ενός «αφανούς»
μηχανισμού αναδιανομής που μεταβάλλεται στον χρόνο (και ευκολότερα φαί-
νεται να μεταπίπτει από την «ευμάρεια στον αφανισμό»)33. Το θέμα υπολογι-
σμού του ύψους των μεταβιβάσεων απαιτεί εκτός της αρχειακής έρευνας, οι-
κονομετρική εκτίμηση. περιοριζόμαστε έτσι στην ανάλυση των ιχνών του εμ-
φανούς αναδιανεμητικού μηχανισμού που μας απασχολεί στη συνέχεια. 

οι κύριες τάσεις του «εμφανούς»: Η πρώτη αφορά τη φροντίδα για μείζονα
κοινωνικά προβλήματα που η οικονομία παραμερίζει: τους εκπεσμένους, την
ασθένεια και τα έκθετα παιδιά, την παιδεία και την πνευματική καλλιέργεια.
Η δεύτερη εντοπίζεται στο ισχυρό πεδίο του 19ου αιώνα, την πιστωτική λει-
τουργία, μέσα από ένα άλλο πνεύμα από εκείνο της συμμετοχής στην «αγορά
χρήματος και κεφαλαίου»: πίστη για την αρωγή του πτωχού, του πένητος και
η ανακούφιση του ενδεούς.

στην πρώτη κατηγορία, τα «παραμερισμένα» από την οικονομία κοινωνι-
κά προβλήματα αναλαμβάνονται από σημαντικές οικογένειες επτανησίων.
Διακρίνονται στον ανταγωνισμό τους για την κοινωνική μέριμνα της ένδειας
και τη δημιουργία κοινωνικά εκπεσμένων, για τους οποίους όμως αναλαμβά-
νει ρόλο η διοίκηση (βλ. παράρτημα 2). στόχος τους να αντιμετωπιστεί το
κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργεί η σχέση του επτανησίου με την επέλαση
της οικονομίας και την απώλεια της κοινωνικής θέσης (φύλο, ηλικία, εργα-
σία)34. Η μέριμνα ανάγεται σε μεγάλα χρονικά βάθη, για να αποκτήσει ιδιαί-
τερη σημασία όταν οι οικονομικές λειτουργίες αποδεσμεύονται από τις κοινω-
νικές μέριμνες και αναλαμβάνει η δημόσια διοίκηση για λογαριασμό του «γε-
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33. Βλ. ΒαΪα ΔιαΓωΜα, νιΚοσ ΚαΡαπιΔαΚΗσ, «ευεργέτες και ευεργετούμενοι», ό.π.·
εταιρεία Κεφαλληνιακών ιστορικών ερευνών, επτανησιακά ιδρύματα. Κληροδοτήματα
(19ος αι. - 1953), ό.π.

34. ε. πΡονΤζασ, «οι “ευαγείς οίκοι”», ό.π.



νικού συμφέροντος» να φέρει σε πέρας τον θεσμικό έλεγχο της λειτουργίας
τους (όπως φαίνεται στα επεξεργασμένα στοιχεία των Διάγ. 1).

Η σύγχρονη ιστοριογραφική μέριμνα στην οικοδόμηση της «κοινωνικής
πρόνοιας επηρεάσθηκε από τις ανατροπές στα μεγάλα αστικά κέντρα με τις
αλλαγές στο ελληνικό κράτος να προσέρχονται από τις ταχύτερες και βαθύ-
τερες κοινωνικές παρά οικονομικές αλλαγές του 19ου αιώνα. Το περιεχόμενό
της βρίσκεται ανάμεσα στις ανατροπές που προκαλεί η άγνωστη εξατομίκευ-
ση των «ιχνών φτώχειας» και η ψηλάφηση της συλλογικής γνώσης για την
άσκηση «κοινωνικής πολιτικής». Η αθήνα, η ερμούπολη, ο πειραιάς και λί-
γα ακόμη αστικά κέντρα στο 19ο αιώνα, μέχρι το πρώτο μισό του 20ού αιώνα,
συγκεντρώνουν το ερευνητικό ενδιαφέρον35. Τα λίγα μέχρι σήμερα διαθέσιμα
τεκμήρια αποτυπώνονται σε ιχνογραφήματα δεδομένων για το τέλος του 19ου
αιώνα και με σχετικής φερεγγυότητας απολογιστικά στοιχεία για την εθε-
λούσια μεταβίβαση πλούτου. σε απολογισμούς φιλανθρωπικών ιδρυμάτων του
1899, τους οποίους συγκεντρώνει και δημοσιεύει το υπουργείο των εσωτερι-
κών κατά νομό της ελλάδας36, μια τετραμερής κατηγοριοποίηση δείχνει ότι
οι μορφές αγαθοεργίας υπαγορεύονται από τη γεωγραφία της αγαθοεργίας
και τα κριτήριά της για την κοινωνική φροντίδα. Η προστασία της υγείας συ-
γκεντρώνει τους μεγαλύτερους πόρους στην περιοχή της αθήνας και του πει-
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35. Η φιλανθρωπική δραστηριότητα στον 19ο αιώνα επικεντρώνεται εδώ και τρεις δεκαε-
τίες σε νέα ερωτήματα, με την έρευνά τους να συνιστά μια μετακένωση ιδεών και παιδείας
(σπανιότερα όμως την εκμετάλλευση της αυτόχθονος διαθέσιμης γνώσης και μνήμης) για το
ποιοι ήταν οι φτωχοί, ποια η προέλευσή τους, ποιος ο τρόπος ζωής τους ή ακόμη πώς έβλεπαν
οι ίδιοι τον εαυτό τους. Η αναζήτηση φτωχών από τα «ίχνη» τους αποτελεί ένα δύσκολο εγ-
χείρημα Μ. ΚοΡασιΔου, οι άθλιοι των αθηνών και οι θεραπείες τους, ό.π., το οποίο γίνεται
ακόμη δυσκολότερο καθώς συνδέθηκε με την εμφάνιση του «φτωχού» σε ειδικές οικονομικές
και πολιτικές συνθήκες και προσανατολίσθηκε στην πολιτική συγκυρία «θεραπείας». λιγότε-
ρο γόνιμη η έρευνα για τον «οργανικό» χαρακτήρα της «νόσου», όταν δεν επικεντρώνεται στις
άμεσες συνέπειες της κλασσικής πολιτικής οικονομίας. Έχει σημειωθεί, από τη δεκαετία του
1880, αλλά δεν έχει προσεχθεί ιδιαίτερα η παρατήρηση ότι η λειτουργία αυτή της οικονομικής
επιστήμης δεν είναι παρά βαθμιαία.

36. Η επεξεργασία αποτελεί «τάξη μεγέθους» και όχι συστηματική ανάλυση της λογοδο-
σίας κάθε φιλανθρωπικού ιδρύματος και της σύγκρισης εσόδων, δαπανών, πλεονάσματος και
φυσικά περιουσιακών στοιχείων τους. Η τάξη μεγέθους των διαθέσιμων εθελούσιων μεταβι-
βάσεων στον 19ο αιώνα συνιστά τουλάχιστον αφετηρία για τη διατύπωση της υπόθεσης ερ-
γασίας μας σχετικά με την εκδίπλωση της διαιώνιας κοινωνικής φροντίδας ιδιοπρόσωπα κα-
τανεμημένης στο βαθμιαία συγκροτημένο ελληνικό κράτος. Η εμφάνιση της κοινωνικής πο-
λιτικής στη μεσοπολεμική περίοδο δεν συνεπάγεται και απουσία κοινωνικής φροντίδας, και
αναδιανεμητικών μηχανισμών στους οποίους εντάσσεται η ακούσια αναδιανομή πλούτου των
προβιομηχανικών κοινωνιών. πρβλ. για τη «λογική των αναδιανεμητικών μηχανισμών» και
την κληρονομία τους από τη μεσαιωνική κοινωνία g. DUBY, guerriers et paysans (Vii-Xii�
siècle). Premier essor de l‘économie européenne, παρίσι, gallimard, 1973. 



ραιά αλλά η μέριμνα για τη φροντίδα των φτωχών χαρακτηρίζει την ανάπτυ-
ξη των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων στην επτάνησο (διάγρ. 2), γεωγραφική
κατανομή διόλου άσχετη με τους διαθέσιμους πόρους, τον μηχανισμό δαπανών
και την διοικητική αποτελεσματικότητα να ξεπερνά τη γεωγραφική κατανο-
μή της. 

Θα ολοκληρώσουμε τα ίχνη της συγκριτικής ανάλυσης για τη γεωγραφία
της κοινωνικής μέριμνας στην επτάνησο με μία τεκμαρτή εκτίμηση των συ-
νολικών μεταβιβάσεων που αφορούν τέσσερα από τα νησιά, την Κέρκυρα, τη
λευκάδα, την Κεφαλονιά και τη ζάκυνθο. Τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν την
κατάσταση όπως διαμορφώνεται στο τέλος του 19ου αιώνα και ειδικότερα τον
πληθυσμό σύμφωνα με την απογραφή του 1896, τη συγκέντρωση των εσόδων
των δημοσίων ταμείων από τους εισπραχθέντες φόρους το 1899 και τα στοι-
χεία απολογισμών των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων όπως δημοσιεύονται από το
υπουργείο των εσωτερικών το 189937.

Η συμμετοχή της κοινωνικής μέριμνας, το έτος αυτό, στην αναδιανομή
των εισοδημάτων και του πλούτου ενισχύει την υπόθεση ότι ο οικονομικός πο-
λιτισμός της «εμφανούς» μεταβίβασης εισοδημάτων και πλούτου υπερβαίνει
κατά 14% το ύψος των εισπραχθέντων φορολογικών εσόδων σε τέσσερα από
τα νησιά του ιονίου πελάγους. Η εκτίμηση αφορά τα 13 από τα 42 φιλανθρω-
πικά ιδρύματα της επτανήσου στον 19ο αιώνα (βλ. πίνακας 1 και διάγραμμα
3.1 και 3.2). σε κάθε δέκα δραχμές φορολογική επιβάρυνση του Κράτους για
κάθε επτανήσιο, εθελουσίως μεταβιβάζεται τουλάχιστον 1,5 δραχμές κατά
κεφαλή στην τοπική κοινωνία. οι διαφορές ανά νησί δείχνουν τη χωρική κατα-
νομή των φιλανθρωπικών μεταβιβάσεων και των ιδρυμάτων, η οποία δια της
φορολογίας38 φαίνεται να ακολουθεί τις δημιουργούμενες οικονομικές ανισό-
τητες στα εισοδήματα, τον πλούτο και στην κληρονομιά. 
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37. ο απολογισμός της φιλανθρωπίας με όρους λογοδοσίας για τους πόρους και τις δαπά-
νες τους αποτελεί ζήτημα που δεν έχει αντιμετωπισθεί για τον 19ο αιώνα. στις παρατηρήσεις
του Γ.ν. Θεοτόκη, υπουργού εσωτερικών το 1899, για τη λογοδοσία διαβάζουμε ότι «το κα-
θήκον τούτο ατελέστατα μέχρι τούδε εκπληρούται, διότι υπάρχουσιν εν τω κράτει φιλανθ.
ιδρύματα είτε ουδέποτε δημοσιεύοντα την λογοδοσίαν αυτών, είτε σπανίως και κατά μακρά
διαστήματα προβαίνοντα εις κεφαλαιώδεις τινάς δημοσιεύσεις». υπουΡΓειον εσωΤεΡιΚων,
Δημοσιεύματα του Τμήματος τής Δημόσιας οικονομίας, Τά έν Ἑλλάδι Φιλανθρωπικά Ἱδρύ-
ματα, Ἀθήνα 1899 (αρ. 4), σ. δ΄. 

38. Β.-α. ΦουΡναΡΗ, «Φόρος: από την κοινωνική τάξη της επτανήσου στον επτανήσιο
πολίτη του εθνικού κράτους. πολιτική αποδοχή και οικονομικός υπολογισμός», ι΄ Διεθνές
πανιόνιο συνέδριο, Τα πρακτικά ι. ιστορία, εταιρεία Κερκυραϊκών σπουδών – Κερκυραϊκά
Χρονικά, Κέρκυρα 2015, σσ. 183-204. 



εεππίίλλοογγοοςς  σσττοο  εεππττααννηησσιιαακκόό  ««μμοοννττέέλλοο  φφιιλλααννθθρρωωππίίααςς»»  

Το θέμα της «κοινωνικής φροντίδας» διατηρεί ιδιαίτερη θέση στην πολιτι-
σμική ιστορία της επτανήσου και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των επτανη-
σιολόγων για όλες τις εκδοχές της φιλανθρωπίας και τις συμβολές της ευερ-
γεσίας. ο 19ος αιώνας διατηρεί προνομιακή αντιμετώπιση καθώς είναι η πε-
ρίοδος με την υψηλότερη πύκνωση ιστορικών γεγονότων που παράγει η εναλ-
λαγή ξενικών κυριαρχιών, η ανάδειξη κράτους με τις ιδιαίτερες δικαιϊκές και
οικονομικές λειτουργίες και η ενσωμάτωσή του, πρώτη κατά σειρά, στο νεο-
ελληνικό κράτος. 

Η αποδελτίωση και μελέτη από ιστορικούς τεσσάρων δεκάδων και πλέον
επτανησιακών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων (πίν. 1), το 1/3 δε από αυτά να δη-
μοσιεύει την ετήσια απολογιστική και ηθική έκθεσή τους να οδηγεί σε δύο δια-
πιστώσεις: η πρώτη αφορά τη σημαντική μεταβίβαση εισοδημάτων και πλού-
του, αφού αντιστοιχούν στο 14% των εισπραχθέντων φόρων του κράτους από
τους κατοίκους της επτανήσου μεταβίβαση που επιτρέπει να αναφερόμαστε
σε ένα ιδιοπρόσωπο «μοντέλο φιλανθρωπίας» προσανατολισμένο στην «προ-
στασία της φτώχειας» (βλ. διάγ. 2) από τη «ζητιανιά» και την προστασία από
τον τραπεζικό δανεισμό μέχρι την «παιδεία». Η δεύτερη αφορά το ελληνικό
κράτος, το οποίο δικαιώνει την εποπτεία και ικανότητα ελέγχου από τον αρ-
μόδιο φορέα του για τη διαχείριση των κεφαλαίων και της περιουσίας των φι-
λανθρωπικών ιδρυμάτων που συγκεντρώνουν και διανέμουν ώστε να βιώνει
τον αιώνα της «επανάστασης» στη φιλανθρωπία. Η υπόθεση για την επανά-
σταση της φιλανθρωπίας ανανεώνει τις αξίες και τα κίνητρα που την εκφρά-
ζουν, αποκαλύπτει τη σχέση μεταξύ ματαιοδοξίας και γενναιοδωρίας, αφού
γίνεται όλο και πιο αισθητό, ώστε να ρυθμιστεί διοικητικά από την περίοδο της
αγγλοκρατίας, το «θέαμα της πάσχουσας ανθρωπότητας» για τη διευρυνόμε-
νη οικονομική και κοινωνική ανισότητα όπου «το κακό να είναι τυφλό και η
γενναιοδωρία άδικη» από «κάτω» προς τα «πάνω»39.

παρένθεση ή συνέχεια η φιλανθρωπία στην κρατική χρηματοδότηση των
κοινωνικών συστημάτων με τις ανισότητες να αυξάνονται και την ανακατα-
νομή των πόρων από την κληρονομιά να μετατίθεται στο φορολογικό σύστη-
μα, οδηγεί στη μεγαλύτερη δυνατή εκμετάλλευση της ιστορικής μαρτυρίας
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39. Antoine VACCARo, «le renouveau de la philanthropie», ό.π. επίσης πρβλ. το πρόσφα-
το σεμινάριο στην maison des sciences de l’Homme (: «le renouveau philanthropique et lea
pratiques des fondations», 31 mai/ 01 juin 2017, http://www.fmsh.fr/fr/recherche/28414), το
οποίο ανήκει στο ερευνητικό πρόγραμμα με αντικείμενο τη διεθνοποίηση της ανθρώπινης βοή-
θειας «le capitalism philanthropique. l’Humanite dans la globalisation», http://www.fmsh.
fr/fr/recherche/28414.



για την ένταξή της φιλανθρωπίας ως όραμα αξιών στις νέες σχέσεις με την
οικονομία της κοινωνικής αλληλεγγύης, στην κληρονομιά του πλούτου και
των εισοδημάτων αλλά και της διαθέσιμης, χωρίς εκτίμηση της οικονομικής
αξίας –ενίοτε η συλλογική αυτή επένδυση υψηλότερη της δωρεάς– μέχρι τώρα
του εθελοντισμού, που δεν μπορεί να παρακάμπτει η μελέτη της πολιτισμικής
ιστορίας της επτανήσου και να αγνοεί το «μοντέλο φιλανθρωπίας» της. Γενι-
κότερα, ένας διάλογος που ισχυροποιείται στις σύγχρονες μορφές υπέρβασης
της κρίσης του κοινωνικού κράτους και προώθησης της νέας οικονομίας με τη
φιλανθρωπία να καταλαμβάνει με τα μοντέλα της (γαλλικό, βρετανικό) όλο
και πιο «διακριτή» θέση στη νέα εποχή της πληθυσμιακής γήρανσης και των
μεγάλων περιουσιών που γεννά η σημερινή ανισότητα, οι πολεμικές για τους
στόχους και τα αισθήματα της φιλανθρωπίας μέσα από τη συσσώρευση πλού-
του και τους τύπους στην άνοιξη των διεθνοποιημένων φιλανθρωπικών ιδρυμά-
των στον 21ο αιώνα.
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παΡαΡΤΗΜα ΔιαΓΡαΜΜαΤων Και πιναΚων

Διάγραμμα 1
Τα 55 φιλανθρωπικά ιδρύματα στο ελληνικό κράτος το 1898 

σύμφωνα με το υπουργείο εσωτερικών (1899)

1.1 Κατανομή ως προς την περίοδο σύστασης40

1.2 Κατανομή Φιλανθρωπικών ιδρυμάτων (Φ.ι.) κατά περιφέρεια
(και δημοσίευση απολογισμών τους)
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40. παρατήρηση: Η αναφορά στο έτος σύστασης (1661-1899) προσδιορίζει τα φιλανθρω-
πικά ιδρύματα που επιβιώνουν το τελευταίο έτος του 19ου αιώνα. Το έτος 1817 αφορά το πο-
λίτευμα και τις ρυθμίσεις για την αγαθοεργία και το 1863 το τελευταίο έτος βρετανικής κυ-
ριαρχίας.



1.3 Έσοδα / Δαπάνες (δρχ.) και 
απολογισμοί Φιλανθρωπικών ιδρυμάτων (Φ.ι.) κατά περιφέρεια

Διάγραμμα 2
Γεωγραφική κατανομή αγαθοεργίας και φιλανθρωπικός προσανατολισμός 

(τέλη του 19ου αιώνα)
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πίνακας 1
Τεκμαρτή μεταβίβαση διά της επτανησιακής φιλανθρωπίας 

και φόρων εισοδημάτων και πλούτου στον 19ο αιώνα 

Διάγραμμα 3
εισπραχθέντα Φορολογικά Έσοδα και Έσοδα 

Φιλανθρωπικών ιδρυμάτων (1899)

1. συνολικά μεγέθη σε δραχμές

πηγή: πίνακας 1.
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2. ποσοστιαία συμμετοχή στη συνολική μεταβίβαση

πηγή: πίνακας 1.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ:

ΙΟΝΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (1934-1939) ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΑλλίίκκηη  ΔΔ..  ΝΝιικκηηφφόόρροουυ
τ. Αναπλ. Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου, 

τ. Διευθύντρια Αρχείων Νομού Κέρκυρας

«Ἡ σὺν τῷ χρόνῳ καταστροφὴ καὶ ἐξαφάνισις τῶν ἀρχαιολογικῶν, ἱστο-
ρικῶν καὶ καλλιτεχνικῶν μνημείων τῆς Κέρκυρας καὶ ἡ ἔλλειψις παντὸς
ἐνδιαφέροντος καὶ στοργῆς πρὸς τὰ προγονικὰ καὶ ἐθνικὰ ταῦτα μνημεῖα,
ὤθησαν ἡμᾶς εἰς τὴν σύμπτηξιν Ἑταιρείας, τῆς ὁποίας σκοπὸς νὰ εἶναι ὄχι
μόνον ἡ διάσωσις τῶν ἐναπομεινάντων καλλιτεχνικῶν καὶ ἱστορικῶν κειμη-
λίων ἀλλὰ καὶ τῇ βοηθείᾳ τούτων σπουδὴ τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ τῆς
Νήσου μας καὶ ἡ ἀναζωπύρρωσις τῆς κοινῆς πρὸς ταῦτα ἀγάπης τοῦ Κερκυ-
ραϊκοῦ λαοῦ». Το παραπάνω κείμενο περιλαμβάνεται σε έντυπη Eισηγητική
Έκθεση την οποία συνέταξε το 1934 ο Αρχαιολόγος, Διευθυντής από το 1931
του Αρχαιολογικού Μουσείου της Κέρκυρας, Ιωάννης Παπαδημητρίου1.
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1. Βλ. Έντυπη «Εἰσηγητικὴ Ἔκθεσις», σ. 1. Βλ. Αρχείο Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυ-
ρας (Α.Ε.Α.Κ.), Πρακτικά Ιονίου Εταιρείας, τετράδιο, σσ. 59. Πρόκειται για χειρόγραφο τε-
τράδιο μικρού μεγέθους, χαρτόδετο, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί, 11.. Τα χειρόγραφα πρακτι-
κά της Ιονίου Εταιρείας, σ. 1-31, 22.. έντυπη πρόσκληση της Ιονίου Εταιρείας (Ιούνιος 1938)
μεταξύ των σ. 25-26/[32] 33. Καταστατικὸν τῆς Ἰονίου Ἑταιρείας, Κέρκυρα 1935, έντ., σσ.
10/[33-43], 44. Εἰσηγητικὴ Ἔκθεσις Περὶ Ἱδρύσεως τῆς Ἰονίου Ἑταιρείας, Κέρκυρα 1934,
εντ., σσ. 4/[43-45]. Ακολουθούν σχέδια χειρόγραφα μελετών, επιστολών και υπομνημάτων:
55. «Ὑπόμνημα περὶ συντηρήσεως καὶ προστασίας τῶν ἐν Κερκύρᾳ καὶ Παξῶν βυζαντινῶν
καὶ χριστιανικῶν Ἀρχαιοτήτων», χφ. σσ. 4/[46-49], 66. «Σημείωμα γιὰ τὸν κ. Ἰ. Θεοτόκη»,
χφ., σ. 1/[50], 77. «Ἓνας ζωγράφος ποὺ ἔζησε καὶ ἀπέθανε στὴν Κέρκυρα, Παναγιώτης Δο-
ξαρᾶς», υπογρ. Ἰερωμ. Στ. Βούλγαρης, χφ., σσ. 3/[51-53], 88. «Περὶ συστάσεως Πολεοδο-
μικῆς Ἐπιτροπῆς Κερκύρας», χφ. σσ. 2/[54-55], 99. «Πρὸς τὸν Ὑπουργὸν τῆς Συγκοινωνίας,
Ἀθήνας», χφ., σσ. 4/[56-59]. Η επιμελημένη συρραφή χειρόγραφου και έντυπου υλικού που
αφορά στην Ιόνιο Εταιρεία και η εναπόθεσή τους στο αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρ-



Ο Παπαδημητρίου κατά την τριετή έως τότε παραμονή του στο νησί2, είχε
βιώσει όχι μόνον την εγκατάλειψη και την αδιαφορία πολιτείας και λαού για
τα μνημεία και τα κειμήλια της πολιτισμικής κληρονομιάς του νησιού, αλλά
και την απουσία οιασδήποτε αξιόλογης πρωτοβουλίας ατομικής ή συλλογικής
για τη θεραπεία της. O Παπαδημητρίου, από τον Ιανουάριο του 1932, είχε λά-
βει την άδεια από το Πετρίδιο Κληροδότημα να ταξινομήσει το αρχείο Μου-
στοξύδη. Και ενώ αυτή η εργασία δεν τελεσφόρησε, εντούτοις τα κατάλοιπα
του μεγάλου ανδρός συνέβαλαν στην περαιτέρω ευαισθητοποίησή του ως προς
τα μνημεία της πολιτισμικής κληρονομιάς της Κέρκυρας των μέσων χρό-
νων3. Διότι όπως συνάγεται από τις δημοσιεύσεις του και πριν ακόμα μετατε-
θεί στην Κέρκυρα, η συγκεκριμένη περίοδος, παρότι κλασικός αρχαιολόγος,
είχε αρχίσει να προσελκύει το ενδιαφέρον του4.
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κυρας, δεν μπορεί να μην αποδοθεί παρά στη φροντίδα του εμπνευστή και Γενικού Γραμματέα
της, Ιωάννη Παπαδημητρίου. 

Ευχαριστίες οφείλω στον κ. Κωνσταντίνο Βλάσση, υπάλληλο της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Κέρκυρας, που έθεσε υπόψη μου το συγκεκριμένο τετράδιο, όπως και στο προσωπικό των Αρ-
χείων Νομού Κέρκυρας για τη συμβολή του στην πρόσβαση του αρχειακού υλικού. Στους φί-
λους συντοπίτες που εμπλούτισαν τα βιογραφικά του Παραρτήματος με τις πολύτιμες μαρτυ-
ρίες τους εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου, με την παράκληση να διασώσουν τη μνήμη των οι-
κογενειών τους δωρίζοντας στα Αρχεία της Κέρκυρας τα οικογενειακά τους αρχεία.

Οι αριθμοί των σελίδων σε [ ] αναφέρονται στη συνολική αρίθμηση του τετραδίου.
2. ΙΙωωάάννννηηςς  ΠΠααππααδδηημμηηττρρίίοουυ. Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
3. Τον Ιανουάριο του 1932 η Διαχειριστική Επιτροπή του Πετριδίου Κληροδοτήματος,

αποδέχθηκε αίτημα του Αρχαιολόγου της 8ης Αρχαιολογικής Εφορείας Κερκύρας, Ιωάννη
Παπαδημητρίου, «διὰ τὴν μελέτην καὶ κατάταξιν τοῦ ἐν τῇ Μητροπόλει φυλασσομένου ἀρχεί-
ου τοῦ ἐξόχου Κερκυραίου, Ἀνδρέου Μουστοξύδου, προκειμένου νὰ συνταχθῇ ἔκθεσις καὶ δη-
μοσιευθῇ ἐν τῷ Πανηγυρικῷ τεύχει τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Δελτίου, διὰ τὴν κατὰ τὸν βίον καὶ τὴν
δρᾶσιν αὐτοῦ ὡς ἀρχαιολόγου καὶ ἐρευνητοῦ τῆς Ἀρχαιότητος». Ο Παπαδημητρίου, τη διετία
που ακολούθησε, δημοσίευσε μια σειρά άρθρων σε κερκυραΐκές εφημερίδες με θέματα που
αντλούσε από το αρχείο Μουστοξύδη, ενώ στην 69η επέτειο της Ένωσης της Επτανήσου με
την Ελλάδα, η Εταιρεία Επτανησιακών Μελετών, εξέδωσε αυτοτελή ολιγοσέλιδη εργασία
του με τίτλο, Ὁ ἐθνικὸς βίος τοῦ Μουστοξύδου, Κερκυραϊκαί Μελέται αρ. 1, Κέρκυρα 1933,
σσ. 16, στον πρόλογο της οποίας ανέφερε ότι ασχολείται «ἀπὸ καιρό» με την «ταξινόμησιν καί
μελέτη τῶν χειρογράφων τοῦ ἀειμνήστου Μουστοξύδου». Όπως προκύπτει από το αρχείο
Μουστοξύδη, το οποίο εξακολουθεί να εναπόκειται στη Μητρόπολη Κέρκυρας, παρά τις ισχύ-
ουσες αποφάσεις της ελληνικής διοίκησης περί παραδόσεώς του στα Αρχεία Νομού Κέρκυ-
ρας, ο Παπαδημητρίου δεν ασχολήθηκε με την ταξινόμηση του αρχείου, αλλά κυρίως με με-
ταγραφές εγγράφων σχετικών με τις αρχαιότητες. Βλ. Α.Δ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, Ζητήματα διαχεί-
ρισης τεκμηρίων πολιτισμικής κληρονομιάς, Αρχείο Ανδρέα Μουστοξύδη, βιβλία και καλλιτε-
χνήματα στο Πετρίδιο Κληροδότημα, μια χρονίζουσα εκκρεμότητα, Βιβλ. Γ.Α.Κ., Αθήνα
2012, σ. 85-86, Β.Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ, Ημερολόγιο Αρχαιολογικό. Τα χρόνια του Καποδίστρια
1828-1832, Β.Α.Α.Ε, Αθήναι 2015, Τ.Ι, VIII-IX. 

4. Βλ. Β. Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ, Έπαινος Ι. Κ. Παπαδημητρίου, Β.Α.Α.Ε. αρ. 108, Αθήναι 1997,
σ. 45: Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, «Φραγκικά κάστρα και οχυρώματα εν Ευβοία», Byzantinisch-



Ο Παπαδημητρίου προκειμένου να επιτύχει τη διάσωση και την αξιοποίηση
της πολιτισμικής ταυτότητας της Κέρκυρας, η οποία, όπως αναφέρει, είχε
την τύχη να βιώσει ανελλιπώς την εξέλιξή της ακόμα και κατά τους μέσους
χρόνους, εξ αιτίας της προσάρτησης της σε κυριαρχίες δυτικού τύπου, καθώς
και την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου προς αυτήν, απαραίτητη
προϋπόθεση για την επιτυχία του στόχου του, αποφάσισε το 1934 να απευθυν-
θεί σε «ὀλίγους ἐνθέρμους Κερκυραίους πατριώτας», όπως αναφέρει, προκει-
μένου να ιδρύσουν Εταιρεία, η οποία να συντονίσει τις αναγκαίες προσπάθειες.
Την αναγκαιότητα της ίδρυσης αυτής της Εταιρείας, καθώς και τους στό-
χους της περιέλαβε στην παραπάνω έντυπη εισήγηση. Δεν είναι τυχαίο που
πρότεινε η Εταιρεία να ονομαστεί «Ἰόνιος Ἑταιρεία». «Τὸ ὄνομα τῆς Ἑταιρεί-
ας μας», αναφέρει, «ἐνθυμίζει τὴν παλαιὰν Ἰόνιον Ἑταιρία τοῦ Μουστοξύδου
καὶ τοῦ Πολυλᾶ, τῆς ὁποίας οἱ σκοποὶ δὲν ἦταν διάφοροι ἀπὸ τοὺς ἰδικοὺς μας.
Μᾶς συνδέει οὕτω πρὸς τὴν διακοπεῖσαν ἄλυσσιν τῆς Κερκυραϊκῆς παραδόσε-
ως τοῦ περασμένου αἰῶνος, μὲ τὴν ἐλπίδα ὃτι τὸ κενὸν αὐτὸ τῆς λήθης τοῦ
παρελθόντος, μᾶς ἐδίδαξε, ὁπόσης καταστροφῆς ἐγίναμεν αἴτιοι, μὲ τὸ νὰ
εἴμεθα ἐπιλήσμονες τῆς προγονικῆς διαθήκης...»5.
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Neugriechiesche Jahrbücher 1928-29, σ. 462-464, «Βελλεροφόντης και Πήγασος επί σαρκο-
φάγου εξ Αθηνών», Α.Ε. 1930, σ. 76-89.

5. Το 1859 είχε ιδρυθεί στην Κέρκυρα με προτροπή του δρ. Drummond Wolf, Γραμματέα
του Αρμοστή Henry Knight Storks η Ιόνιος Εταιρία, της οποίας ψυχή υπήρξαν οι Ανδρέας
Μουστοξύδης και Ιάκωβος Πολυλάς, Πρόεδρος και Γραμματέας αντίστοιχα, που στόχευε
στην ανάπτυξη της διάνοιας και την εμψύχωση της γεωργίας, της βιομηχανίας και των τε-
χνών σε όλο το Ιόνιο «πρὸς προαγωγὴν τῶν ἐπιστημῶν, τῆς Γραμματολογίας καὶ τῶν τεχνῶν
εἰς τὰς Ἰονίους νήσους». Ειδικότερα στα ενδιαφέροντα της Εταιρίας εντάχθηκαν η συλλογή
πληροφοριών για τις επιστήμες, τη γραμματολογία και την καλλιτεχνία, η ενθάρρυνση της
πνευματικής δημιουργίας με βραβεία και τιμητικά πιστοποιητικά, η σύσταση μελετών για
την ιστορία, τους φυσικούς πόρους και την κατάσταση των νησιών, αλλά και της γειτονικής
Ηπείρου, η συλλογή αξιόλογων συγγραμμάτων από άλλα μέρη, η αλληλογραφία και ανταλ-
λαγή πληροφοριών με ανάλογα καθιδρύματα, Ακαδημίες ή φιλολογικά καταστήματα άλλων
εθνών, η μελέτη προτάσεων για την ανάπτυξη των πλουτοπαραγωγικών πηγών του τόπου,
και, τέλος, η κυκλοφορία πονημάτων για τη διάδοση των ωφέλιμων γνώσεων. Η ιδρυτική πρό-
ταση προέβλεπε την ίδρυση τοπικών θυγατρικών εταιρειών και στα άλλα νησιά, τη διαίρεση
σε αρμόδια τμήματα, τη διεξαγωγή συνεδριάσεων εκ περιτροπής σε όλα τα Ιόνια νησιά, την
έκδοση πρακτικών με τα αναγνωσθέντα υπομνήματα, την αλληλογραφία και τα πονήματα
των εταίρων σε οποιαδήποτε γλώσσα. Προβλεπόταν επίσης η σύσταση Βιβλιοθήκης, Μουσεί-
ου και άλλων επιστημονικών καταστημάτων από την Εταιρεία, αρχικά στην Κέρκυρα και
εφόσον υπήρχε δυνατότητα και στα άλλα νησιά, ώστε περιηγητές και λόγιοι να διευκολύνο-
νται στις μελέτες τους. Η σφραγίδα της Εταιρείας έφερε την Αθηνά ανάμεσα στα σύμβολα
της Επτανήσου και πάνω της κλαδί ελιάς με τον ομηρικό στίχο «Ἀλλ’ ἐφορμεῖτε, πλειόνως δὲ
τὸ ἔργον ἄμεινον». Η προεδρία τιμητικά ανατέθηκε στον πρίγκιπα του Cambridge και ηγεμό-
να σύζυγο της βασίλισσας Βικτωρίας Αλβέρτο. Αριθμούσε 150 τακτικά μέλη και άλλα επίτι-
μα εξαιρετικών ανδρών της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ανάμεσά τους οι H. Drummond



Οι ολίγοι πατριώτες, τους οποίους επέλεξε να καλέσει στο γραφείο του στις
14 Ιουνίου 1934 ήταν οι Σπυρίδων Θεοτόκης και Νικόλαος Λευθεριώτης, Δι-
ευθυντής του Αρχείου Ιονίου Γερουσίας και Αρχειοφύλακας του Αρχειοφυλα-
κείου αντίστοιχα, ο δικηγόρος Θεόδωρος Μακρής και οι ιατροί Δανιήλ Κόλ-
λας, Ούγος Γιαλλινάς και Έκτορας Πογιάγος6. Σ’ αυτούς ο Παπαδημητρίου
εγχείρησε έντυπη Εισηγητική Έκθεση, στην οποία εξέθετε τους σκοπούς της
υπό ίδρυση Εταιρείας7. Οι συνελθόντες στη συνέχεια συνέταξαν καταστατικό
και εξέλεξαν προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή για να διευθύνει την πρώτη Γενι-
κή Συνέλευση8. Εν τω μεταξύ στις 28 Ιουνίου 1934, αφού φρόντισαν να υπο-
γραφεί το καταστατικό και από άλλους δέκα συμπολίτες τους, με τον ορισμό
του Δημητρίου Κόλλα ως Προέδρου του σωματείου, το υπέβαλαν για έγκριση
στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας. Ακριβές αντίγραφό του εκτυπώθηκε με ημερομη-
νία 30 Ιουλίου 19349. 
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Wolff, Α. Μουστοξύδης, Ed. Grasset, Α. Τυπάλδος Ξυδιάς, Ε. Βουλισμάς, Αχ. Δελβινιώτης,
Χ. Πρετεντέρης Τυπάλδος, Ν. Ζαμπέλιος, Ι.Ν. Οικονομίδης, Χρ. Φιλητάς, Α. Γρόλλιος, Ν.
Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, Ιωσήφ δε Σέμος, Ιακ. Πολυλάς κ.α. Η πρώτη πρόσκληση για
συνεδρίαση περιελάμβανε τα εξής θέματα: α) κατάταξη των μελών της Εταιρίας σε διάφορα
τμήματα, β) πρόταση για τη βιομηχανική έκθεση που θα πραγματοποιούνταν κατά το έτος
1862, γ) πρόταση για τη συντήρηση του σωζόμενου μνημείου του Μενεκράτη και δ) ανάγνω-
ση υπομνήματος για την Αττική Νομοθεσία από τον Αντώνιο Πολυλά. Σε επόμενη συνεδρία-
ση αναγνώστηκαν η συνέχεια του υπομνήματος του Αντωνίου Πολυλά για την Αττική Νομο-
θεσία, το υπόμνημα του στρατηγού Collinson για την ακρόπολη της Κασσιώπης καθώς και
απόσπασμα από τα Κερκυραϊκά του Α. Μουστοξύδη σχετικό με το μνημείο του Μενεκράτη.
Ανακοινώθηκαν τέλος οι δωρεές που είχαν γίνει έως τότε στην Εταιρία. Στις 25 Μαΐου 1861
στην αίθουσα του Πανεπιστημίου ορίστηκε ανάγνωση δύο μελετών, μία του Χ. Πρετεντέρη
σχετικά με τις τροφές στα διάφορα κλίματα και μία του Ιππ. Δρ. Γ. Μαρκορά περί συρμού
(μόδας). Ο μετέπειτα ιερωμένος Ευστάθιος Βουλισμάς ανέγνωσε στον ίδιο χώρο πραγματεία
σχετική με χειρόγραφο που βρέθηκε στην Κασσιώπη κατά την επίσκεψη της Εταιρίας στην
περιοχή. Αργότερα πάλι η Εταιρία προσκάλεσε τα μέλη της στην αίθουσα του Ιεροσπουδα-
στηρίου για την ανάγνωση της πραγματείας του Ιππ. Δρ. Γ. Μαρκορά με τίτλο «Notizie sulle
Assise di Jerusalemme». Το 1862 προϊόντα της Επτανήσου συμμετείχαν στη Διεθνή Έκθεση
που διεξήχθη στο Λονδίνο και έλαβαν επαίνους για την ποιότητά τους από τις αγγλικές και
γαλλικές εφημερίδες. Τα πρακτικά της Εταιρίας εκδόθηκαν: Πρακτικά τῆς Ἰονίου Ἑταιρίας,
τόμος α΄, 1860-1861. Ἐκδοθέντα ὑπὸ Ναπολέοντος Ζαμπελίου ταμίου καὶ Ἰακώβου Πολυλᾶ
γραμματέως. Κερκύρᾳ, ἐν τῷ τυπογραφείῳ τῆς Κυβερνήσεως, 1861. Βλ. Α.Δ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ,
Ζητήματα διαχείρισης τεκμηρίων πολιτισμικής κληρονομιάς..., ό.π., σ. 213, Γ. Δημητρίου,
Εταιρείες Ανάγνωσης, Το παράδειγμα της Αναγνωστικής Εταιρίας Κέρκυρας, διδακτ. δια-
τρ. Ιόνιο Παν/μιο, 2018, σ. 246-249.

6. ΣΣππυυρρίίδδωωνν  ΘΘεεοοττόόκκηηςς, ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΛΛεευυθθεερριιώώττηηςς,, ΘΘεεόόδδωωρροοςς  ΜΜαακκρρήήςς, ΔΔααννιιήήλλ  ΚΚόόλλλλααςς,,  ΟΟύύ--
γγοοςς--ΣΣττααμμάάττιιοοςς  ΓΓιιααλλλλιιννάάςς,,  ΈΈκκττοορρααςς  ΠΠοογγιιάάγγοοςς.. Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

7. Βλ. Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π., έντυπη Εισηγ. Έκθεσις, σ. [43-45].
8. Βλ. Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π., Γεν. Συνέλ., Ιούνιος 1934, σ. 2. Σ’ αυτήν Πρόεδρος

ορίστηκε ο Σπύρος Θεοτόκης και μέλη οι υπόλοιποι. 
9. Βλ. Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π., Καταστατικό έντ., σσ. 10, [32-42]. Το Καταστατικό



Στην πρώτη Γενική Συνέλευση της Ιονίου Εταιρείας, που πραγματοποιήθη-
κε στις 30 Ιουνίου του 1934, εκλέχθηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο10 και
επικυρώθηκε η εκλογή ως ιδρυτών όλων των παρισταμένων. Στα δεκαεπτά ονό-
ματα προστέθηκαν επιπλέον άλλα 28, συγκροτώντας σώμα από 45 ιδρυτές11.
Σε τρεις επόμενες Συνελεύσεις εκλέχθηκαν ακόμα δεκαπέντε ιδρυτές, ανεβά-
ζοντας τον αριθμό των ιδρυτών στους 6012. Τέλος η Εταιρεία στη Συνεδρίαση 
του Δ.Σ. της 20ης Νοεμβρίου 1935 εξέλεξε 21 αντεπιστέλλοντες εταίρους13 και 
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προσυπογράφουν ως ιδρυτές εκτός από τους Ι. Παπαδημητρίου, Θ. Μακρή, Σ. Θεοτόκη, Ν.
Λευθεριώτη, Δαν. Κόλλα, Έ. Πογιάγο. και Ούγ. Γιαλλινά και οι: ΔΔηημμήήττρριιοοςς  ΚΚόόλλλλααςς πτ. Δα-
νιήλ, ΦΦώώττιιοοςς ΑΑννττίίοοχχοοςς,,  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΒΒλλάάϊϊκκοοςς--ΜΜόόσσκκοοςς, Ιεερρ..  ΣΣττέέφφααννοοςς  ΒΒοούύλλγγααρρηηςς, ΑΑρριισσττεείίδδηηςς
ΔΔααμμαασσκκηηννόόςς, ΑΑννττώώννιιοοςς  ΚΚοογγεεββίίννααςς, ΕΕυυγγέέννιιοοςς  ΠΠοολλίίττηηςς, ΣΣππυυρρίίδδωωνν  ΠΠοολλίίττηηςς, ΙΙοούύλλιιοοςς--ΜΜάάρρκκοοςς
ΣΣαακκκκεελλάάρριιοοςς, ΘΘεεόόδδωωρροοςς  ΣΣοορρδδίίννααςς. Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

10. Το πρώτο Δ.Σ. συγκροτήθηκε ως εξής: Πρόεδρος Δημήτριος Κόλλας, Αντιπρόεδρος
Θεόδωρος Μακρής, Γενικός Γραμματέας Ιωάννης Παπαδημητρίου, Ειδικός Γραμματέας
Νικόλαος Λευθεριώτης, Έφορος Δανιήλ Κόλλας, Ταμίας Αντώνιος Κογεβίνας, Σύμβουλοι
Έκτορας Πογιάγος και Φώτιος Αντίοχος. 

11. Στη συνέχεια η Συνέλευση επικύρωσε την εκλογή των ιδρυτών με την προσθήκη άλ-
λων 28 ονομάτων. Βλ. Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π., σ. 1-4. Οι 28 νέοι ΙΙΔΔΡΡΥΥΤΤΕΕΣΣ: ΚΚωωννσσττααννττίί--
ννοοςς  ΑΑλλααμμάάννοοςς, ΑΑρρσσέέννιιοοςς  ΑΑννδδρροουυττσσέέλληηςς, ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΒΒεεννττοούύρρααςς,, ΆΆγγγγεελλοοςς  ΓΓιιααλλλλιιννάάςς--ΧΧααλλιικκιιόό--
πποουυλλοοςς--ΑΑγγοορραασσττόόςς,, ΣΣττάάμμοοςς  ΓΓιιααλλλλιιννάάςς, ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς  ΔΔααμμαασσκκηηννόόςς, ΘΘεεόόδδωωρροοςς ΔΔεεσσύύλλλλααςς, ΔΔοο--
ννάάττοοςς  ΔΔηημμοουυλλίίττσσααςς, ΙΙωωάάννννηηςς--ΜΜιιχχααήήλλ((ΤΤζζωωνν))ΘΘεεοοττόόκκηηςς,,  ΣΣππυυρρίίδδωωνν  ΙΙ..  ΘΘεεοοττόόκκηηςς, ΚΚωωννσσττααννττίί--
ννοοςς  ΖΖααββιιττσσιιάάννοοςς, ΦΦρρεειιδδεερρίίκκοοςς((ΦΦρρέέννττυυ))  ΖΖεερρββόόςς, ΙΙωωάάννννηηςς--ΒΒυυάάρροοςς--ΑΑυυγγοουυσσττίίννοοςς  ΚΚααπποοδδίίσσττρριιααςς,,
ΛΛίίννοοςς--ΣΣππυυρρίίδδωωνν--ΝΝααπποολλέέωωνν  ΚΚοογγεεββίίννααςς,, ΔΔηημμήήττρριιοοςς  ΚΚοουυρρκκοουυμμέέλληηςς--ΡΡοοδδόόσσττααμμοοςς,, ΆΆγγγγεελλοοςς
ΛΛααββρράάννοοςς,, ΣΣττυυλλιιααννόόςς  ΜΜααννιιααρρίίζζηηςς, ΣΣππυυρρίίδδωωνν  ΜΜυυλλωωννόόπποουυλλοοςς,, ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΠΠααλλααττιιααννόόςς--
ΒΒόόλλκκεερραα,,  ΦΦιιλλοοκκττήήμμωωνν  ΠΠααρρααμμυυθθιιώώττηηςς, ΣΣττέέφφααννοοςς ((ΝΝάάκκηηςς))  ΠΠιιέέρρρρηηςς, ΙΙωωάάννννηηςς  ΣΣοορρδδίίννααςς, ΙΙωω--
άάννννηηςς  ΣΣκκάάρρππααςς, ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΣΣοολλδδάάττοοςς, ΘΘεεόόδδωωρροοςς  ΣΣττεεφφααννίίδδηηςς, ΣΣττέέφφααννοοςς  ΤΤρριιββόόλληηςς, ΓΓεεώώρρ--
γγιιοοςς--ΕΕυυσσττάάθθιιοοςς  ΦΦλλααμμπποουυρριιάάρρηηςς, ΦΦρρεειιδδεερρίίκκοοςς  ΑΑχχιιλλλλέέααςς. Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

12. ΙΙΔΔΡΡΥΥΤΤΕΕΣΣ:: 1. Συνεδρίαση Δ.Σ. 20.11.1935. (Βλ. Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π., Γεν. Συ-
νέλ., 20.11.1935, σ. 12): ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΤΤρριιββόόλληηςς..  Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ..  2. Συνεδρίαση Δ.Σ.
17.9.1936: (Βλ. Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π., Συν. Δ.Σ. 17.09.1936, σ. 16) ΑΑρρσσέέννιιοοςς  ΓΓεερροοννττιι--
κκόόςς.. Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.. 3. Γεν. Συνέλ. της 29.11.1937. (Βλ. Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π.,
Γεν. Συνέλ. 29.11.1937, σ. 18): ΜΜιιχχααήήλλ  ΑΑγγιιοοββλλαασσίίττηηςς, ΣΣττέέφφααννοοςς  ΓΓεερραακκάάρρηηςς, ΜΜάάρρκκοοςς  ΠΠιιέέρρ--
ρρηηςς,, ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΣΣττεερριιώώττηηςς. Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 4. Γεν. Συνέλ. 30 Νοεμβρίου 1938 (Α.Ε.Α.Κ.,
Πρακτικά..., ό.π., Γεν. Συνελ. 30.11.1938, σ. 26): ΣΣττααμμάάττιιοοςς  ((ΤΤάάκκηηςς))  ΔΔεεσσύύλλλλααςς, ΚΚααλλόόγγεερροοςς
ΧΧρρήήσσττοοςς,,  ΜΜιιχχααήήλλ--ΔΔοομμέέννιικκοοςς  ΚΚααππππέέλλλλοοςς, ΓΓεερράάσσιιμμοοςς  ΚΚυυρριιάάκκηηςς,, ΜΜααυυρρίίκκιιοοςς  ΜΜιιχχααηηλλίίδδηηςς,
ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΛΛιιννάάρρδδοοςς, ΑΑννττώώννιιοοςς  ΛΛύύχχννοοςς. Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 5. Γεν. Συνέλ. 20.11.1939: (Βλ.
Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π., Γεν. Συνέλ., 20.11.1939, σ. 31): ΙΙωωάάννννηηςς  ΜΜπποουυννιιάάςς, ΆΆθθωωςς  ΒΒαα--
σσιιλλάάκκηηςς. Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

13. ΑΑΝΝΤΤΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΕΕΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΟΟΙΙ:: Συνεδρίαση Δ.Σ., 20.11.1935. (Βλ. Α.Ε.Α.Κ.,
Πρακτικά..., ό.π., Συνεδρίαση Δ.Σ., 20.11.1935, σ. 12): ΛΛάάζζααρροοςς  ΒΒεελλλλέέλληηςς, ΜΜιιχχααήήλλ  ΔΔέέννδδιιααςς,
ΣΣοοφφοοκκλλήήςς  ΔΔοούύσσμμααννηηςς,, ΛΛεεωωννίίδδααςς  ΖΖώώηηςς,,  ΣΣππυυρρίίδδωωνν  ΚΚααίίσσααρρηηςς,,  ΣΣππυυρρίίδδωωνν  ΚΚααλλοογγεερρόόπποουυλλοοςς--
ΣΣττρράάττηηςς, ΛΛυυκκοούύρργγοοςς  ΚΚοογγεεββίίννααςς,, ΣΣωωκκρράάττηηςς  ΚΚοογγεεββίίννααςς, ΙΙωωάάννννηηςς  ΚΚόόλλλλααςς,,  ΜΜεεθθόόδδιιοοςς  ΚΚοοννττοο--
σσττάάννοοςς,,  ΜΜιιχχααήήλλ  ΛΛάάσσκκααρρηηςς,, ΣΣττααμμάάττηηςς  ΛΛάάσσκκααρρηηςς,, ΙΙοούύλλιιοοςς  ΔΔααλλιιέέττττοοςς, ΣΣππύύρροοςς  ΜΜααρρκκέέττηηςς,,
ΑΑγγααθθάάγγγγεελλοοςς  ΞΞηηρροουυχχάάκκηηςς, ΑΑρριισσττοοττέέλληηςς  ΟΟιικκοοννόόμμοουυ, ΑΑθθααννάάσσιιοοςς--ΠΠεερριικκλλήήςς  ΠΠοολλίίττηηςς,, ΚΚωωνν--
σσττααννττίίννοοςς  ΣΣαακκεελλλλααρρόόπποουυλλοοςς, ΑΑρριισσττοοττέέλληηςς  ΣΣίίδδεερρηηςς. Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.



ένδεκα επίτιμους14. Εν τω μεταξύ είχε προηγηθεί στη Γενική Συνέλευση της
4ης Ιουλίου 1934 και η ανακήρυξη σε επίτιμα μέλη του Μητροπολίτη, του
Επισκόπου των Ρωμαιοκαθολικών, του Νομάρχη, του Δημάρχου και του Νο-
μομηχανικού15.

Στην τετρασέλιδη έντυπη Εισηγητική του Έκθεση, την οποία διένειμε
στους παρευρισκομένους στη Συνέλευση, ο Παπαδημητρίου, αφού έκανε ανα-
φορά σε συγκεκριμένα παραδείγματα καταστροφής μνημείων, εξέθετε τους
σκοπούς της Εταιρείας. Σ’ αυτούς είχε περιλάβει: α. τη συλλογή και διατήρη-
ση των μνημείων της Κέρκυρας και των λοιπών Ιονίων Νήσων, β. τη διενέρ-
γεια αρχαιολογικών ανασκαφών με επίκεντρο την Παλαιόπολη, γ. τη διατήρη-
ση της καλλιτεχνικής και ιστορικής αξίας οικοδομημάτων και του τοπικού χα-
ρακτήρα της πόλης της Κέρκυρας, με την ανάθεση στην Εταιρεία των ίδιων δι-
καιοδοσιών που είχε η Πολεοδομική Επιτροπή των Αθηνών και δ. την έκδοση
ιστορικών πηγών καθώς και περιοδικού εντύπου, στο οποίο να δημοσιεύονται
εργασίες σχετικές με την τοπική ιστορία του νησιού. Για να καταλήξει ότι:
«μελετώντας τὸν πολιτισμὸν τοῦ τόπου... χωρίς νὰ εὑρισκόμεθα μακρὰν ἀπὸ τὸ
παρόν, συνδιαλεγόμεθα μὲ τὸ παρελθόν, ...τὸ ὁποῖον δὲν εἶναι νεκρόν, ἀφοῦ μέ-
σα του ξαναβρίσκει κανεὶς ὅλας τὰς έκδηλώσεις τῆς συγχρόνου ζωῆς»16.

Ο πρώτος από τους στόχους της Εισηγητικής Έκθεσης στο Καταστατικό
της «Ιονίου Εταιρείας» αποτέλεσε τον κύριο σκοπό της Εταιρείας, με τον πε-
ριορισμό της διάσωσης των μνημείων μόνον της Κέρκυρας και όχι των άλλων
Ιόνιων Νησιών17. Στους ειδικότερους στόχους της Εταιρείας περιλήφθηκε η
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14. ΕΕΠΠΙΙΤΤΙΙΜΜΟΟΙΙ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΟΟΙΙ: Συνεδρίαση Δ.Σ., 20.11.1935. (Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π., Συ-
νεδρίαση Δ.Σ., 20.11.1935, σ. 12): ΝΝιικκόόλλααοοςς--ΣΣωωκκρράάττηηςς  ΠΠοολλίίττηηςς,,  ΒΒίίκκττωωρρ  ΔΔοούύσσμμααννηηςς, ΒΒίίλλ--
χχεελλμμ  ΝΝττααίίρρππφφεελλττ (Wilhelm Dörpfeld), ΑΑννδδρρέέααςς  ΑΑννδδρρεεάάδδηηςς, ΣΣεεββ. ΑΑθθηηννααγγόόρρααςς  ΣΣππύύρροουυ,,  ΚΚωωνν--
σσττααννττίίννοοςς  ΡΡωωμμααίίοοςς, HHuubbeerrtt PPeerrnnoott DD..  VViinncceenntt,,  GGiiuusseeppppee GGeerroollaa, AAnnddrréé  BBoouullaannggeerr,, MMaarriioo--
TToommmmaassoo GGaarrggaalllloo  ccoonnttee ddii MMaannttiillaa..  Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

15. ΕΕΠΠΙΙΤΤΙΙΜΜΟΟΙΙ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΟΟΙΙ,,  Συνεδρίαση Δ.Σ., 2.7.1934 (Βλ. Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π.,
Συνεδρίαση Δ.Σ., 2.7.1934, σ. 4-5). Μητροπολίτης, ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς  ΔΔηημμόόγγλλοουυ, Αρχιεπίσκοπος
Ρωμαιοκαθολικών ΛΛεεοοννάάρρδδοοςς  ΠΠρρίίννττεεζζηηςς, Νομάρχης ΠΠααύύλλοοςς  ΜΜααρρκκέέττοοςς,, Δήμαρχος ΣΣππυυρρίί--
δδωωνν  ΚΚόόλλλλααςς του Δανιήλ, Νομομηχανικός ΜΜααυυρρίίκκιιοοςς  ΜΜιιχχααηηλλίίδδηηςς, (Το 1938 ψηφίστηκε ως
ιδρυτής). Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

16. Έκανε λόγο για την κατεδάφιση της Πόρτας Ρεάλε, των παλαιών τειχών της πόλε-
ως, της Παλαιοπόλεως, του κτηρίου του πρώην Αρχειοφυλακείου (Βαϊλάτο), την εξαφάνιση
της παλαιάς όψεως της Κρεμαστής, την καταστροφή πολλών εικόνων και εκκλησιαστικών
κειμηλίων, καθώς και για την άναρχη οικοδόμηση ή επισκευή κτηρίων που είχε ως συνέπεια
την συνεχώς επιδεινούμενη αλλοίωση της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας της πόλεως. Βλ.
Α.Ε.Α.Κ., ό.π., Εισηγητική Έκθεσις, σ. 2, 4, [44-45].

17. Βλ. Άρθρο 2: «Σκοπὸς τῆς Ἑταιρείας ταύτης εἶναι ἡ περισυλλογὴ καὶ διάσωσις τῶν
ἱστορικῶν ἀρχαιολογικῶν καὶ καλλιτεχνικῶν μνημείων τῆς Κέρκυρας». Βλ. Α.Ε.Α.Κ., ό.π.,
Καταστατικό σ. 3, [34 ]. 



μεθοδολογία που όφειλε να τηρηθεί για τη διάσωση των ιστορικών, καλλιτε-
χνικών και αρχαιολογικών μνημείων της Κέρκυρας (διατήρηση, επισκευή,
αποκατάσταση), καθώς και εκείνη που αφορούσε στη διενέργεια ανασκαφών.
Οι τελευταίες όφειλαν να έχουν εξασφαλίσει την άδεια της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας και να διενεργούνται από ειδικούς επιστήμονες, τους οποίους θα
επέλεγε η Εταιρεία, υπό τον όρο τα ευρήματα να κατατίθενται στο Αρχαιολο-
γικό Μουσείο της Κέρκυρας. Όσο για τη διατήρηση της καλλιτεχνικής και
ιστορικής αξίας των οικοδομημάτων και του τοπικού και αισθητικού χαρα-
κτήρα της πόλεως της Κέρκυρας, απαραίτητη ήταν η εξασφάλιση θεσμικού
ρόλου της Εταιρείας, αντίστοιχου με εκείνου της Πολεοδομικής Επιτροπής
των Αθηνών18. Στους ειδικότερους στόχους προστέθηκε η επικοινωνία με ανά-
λογες Εταιρείες του ιόνιου χώρου για τη διευκόλυνση της σπουδής της επτα-
νησιακής ιστορίας και του πολιτισμού, καθώς επίσης ότι η καθ’ οιονδήποτε
τρόπο απόκτηση καλλιτεχνικού, ιστορικού ή αρχαιολογικού τεκμηρίου, προϋ-
πέθετε την κατάθεσή του στο Μουσείο. Ο τέταρτος στόχος της Εισηγητικής
Έκθεσης που αφορούσε στη συγγραφή εργασιών και στην έκδοση περιοδικού
τέθηκε σε άλλο άρθρο, ενδεικτικό της σημασίας που του αποδιδόταν. Τα μέλη
της Εταιρείας διακρίνονταν σε ιδρυτές, των οποίων ο αριθμός δεν μπορούσε να
υπερβεί τους 50 και σε εταίρους, τακτικούς, αντεπιστέλλοντες ή επιτίμους.
Στη συνέχεια καθοριζόταν ο τρόπος εκλογής των ιδρυτών και των εταίρων, η
συχνότητα των Συνελεύσεων καθώς και οι προβλεπόμενες χρηματοδοτήσεις
για την υλοποίηση των στόχων της19. Τέλος η Εταιρεία έφερε σφραγίδα με
την αναπαράσταση της «ιστορικής Ακροπόλεως της Κέρκυρας», δηλαδή τη
δίκορφη χερσόνησο του Παλαιού Φρουρίου, περιβαλλόμενη από την επιγραφή
«Ιόνιος Εταιρεία, Κέρκυρα 1934».

Σύμφωνα με τα πρακτικά, η Εταιρεία είχε ενεργή δράση ως το 1939. Στο
διάστημα αυτό πραγματοποίησε οκτώ Συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου,
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18. Για την Αθήνα Βλ. ΜΑΡ. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ, «Ο πολεοδομικός σχεδιασμός της Αθήνας,
1830-1940», στο Από την Ακρόπολη της Αθήνας στο λιμάνι του Πειραιά, επιμ. Χρ. Σακελ-
λαρόπουλος, Ε.Μ.Π. – Politechnico di Milano, Αθήνα 1988.

19. Η εκλογή των τελευταίων, η οποία γινόταν κατόπιν σχετικής προτάσεως του Δ.Σ.,
προϋπέθετε την εξασφάλιση της πλειοψηφίας των ¾ των παρόντων ιδρυτών στις Γενικές Συνε-
λεύσεις. Οι ιδρυτές ήταν οι μόνοι που είχαν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, (άρθρο
5). Αντίθετα για την εκλογή των Εταίρων αποφάσιζε το Δ.Σ. ή αρκούσε η πρόταση ενός ιδρυ-
τού, (6). Οι εισφορές, ο τρόπος λήψης των αποφάσεων, η σύγκληση τακτικών και έκτακτων
Συνελεύσεων, η σύνθεση της απαρτίας στις Συνελεύσεις, η διάρκεια της θητείας του Δ.Σ., ο
αριθμός των μελών του, ο τρόπος εκλογής τους, ο αριθμός καθώς και θέματα που αφορούσαν
τη λειτουργία του όπως και τα καθήκοντα ενός εκάστου των μελών του, αναλυόταν στα επό-
μενα άρθρα. Την Εταιρεία στήριζαν οικονομικά οι εισφορές των μελών της, ενώ καθορίζονταν
τα ποσά για την ανακήρυξη των μεγάλων ευεργετών, ευεργετών ή απλών δωρητών. Βλ.
Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π., Καταστατικόν της Ιονίου Εταιρείας, σ. 3-10 [35-43].



εννιά Γενικές Συνελεύσεις και εξέλεξε τρία Διοικητικά Συμβούλια. Εξέλεξε
στις Γενικές Συνελεύσεις της ιδρυτές των οποίων ο αριθμός τους, όπως είδα-
με, ξεπέρασε την καταστατική δέσμευση που προέβλεπε κατά ανώτατο όριο
τους 50. Επίσης με σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ., όπως προβλεπόταν, εξέλεξε
επίτιμους και αντεπιστέλλοντες εταίρους. Καθόλη τη διάρκεια της λειτουρ-
γίας της η Εταιρεία δεν εξέλεξε τακτικούς εταίρους. Τούτο πιθανόν να οφείλε-
ται στον αποκλεισμό των τελευταίων από τις ψηφοφορίες των Γενικών Συνε-
λεύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού. Δεν αποκλείεται, οι «ολί-
γοι ένθερμοι πατριώτες», να είχαν περιλάβει το συγκεκριμένο άρθρο, επηρεα-
σμένοι από καταστατικά άλλων Εταιρειών, όπως της Αναγνωστικής Εται-
ρίας –στην οποία εκλέγονταν και εξακολουθούν δυστυχώς ως τις μέρες μας,
να εκλέγονται εκτός από ιδρυτικά και απλά μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου–
στη συνέχεια όμως να είχαν κατανοήσει τον αντιδημοκρατικό χαρακτήρα του,
με συνέπεια να μην το ενεργοποιήσουν20.

Η πλειονότητα των ιδρυτών και των εταίρων της Ιονίου Εταιρίας χαρα-
κτηριζόταν από πανεπιστημιακή μόρφωση, ευγένεια, διακεκριμένη επαγγελ-
ματική σταδιοδρομία, ενεργή παρουσία στα κοινά σε κοινωνικό και πολιτικό
επίπεδο, δραστηριοποίηση στη διάσωση της πολιτισμικής κληρονομιάς του τό-
που τους, ενώ ένας σημαντικός αριθμός τους μας κληροδότησε πλούσιο ερευ-
νητικό και συγγραφικό έργο, σε πολλές περιπτώσεις συναφές με την κερκυ-
ραϊκή ή επτανησιακή ιστορία. Οι διακεκριμένες ή άγνωστες, αλλά σημαντικές
προσωπικότητες που μετείχαν στην Εταιρεία υπαγόρευσε και την παράθεση
βιογραφικών τους στοιχείων21. Η ανάλυση των επαγγελμάτων των ιδρυτών,
ανέδειξε σε ποσοστά, 20% ιατρούς και κτηματίες, 16% πολιτικούς είτε με κύ-
ριο έργο την πολιτική, είτε πολιτικούς/δικηγόρους/βιομήχανους/πολιτικούς
μηχανικούς/αρχιτέκτονες, 10% καθηγητές Μ.Ε., 8% εργαζομένους σε Αρχεία
ή Βιβλιοθήκες, 6% δικηγόρους και καλλιτέχνες, μουσικούς ή ζωγράφους, και
τέλος σε ποσοστό 2% συμβολαιογράφους, φαρμακοποιούς, υπαλλήλους τραπέ-
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20. Βλ. το ισχύον Καταστατικό της Αναγνωστικής Εταιρίας, του 1972: http://www.anag
nostiki-etairia-kerkyras.eu/index.asp?PageID=13, Καταστατικά, ημ. πρ. 8.9.2018.

21. Η παράθεση των βιογραφικών στοιχείων των μελών της Εταιρείας, κρίθηκε απαραί-
τητη προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάδειξη της συνολικής εικόνας του ανθρώπινου δυ-
ναμικού που στελέχωσε την Εταιρεία, η οποία χαρακτήριζε την κερκυραϊκή κοινωνία, ανε-
ξάρτητα αν επρόκειτο για πρόσωπα των οποίων η δραστηριότητα είχε καταγραφεί ή για πρό-
σωπα των οποίων η προσέγγιση των βιογραφιών τους απαιτούσε έρευνα. Δεν λείπουν και οι
περιπτώσεις προσώπων για τα οποία βρέθηκαν ελάχιστες βιογραφικές πληροφορίες. Τα μεγά-
λα κενά που παρουσιάζουν τα Δημόσια Αρχεία στα νεότερα αρχεία και η δυσκολία της πρό-
σβασης σε ιδιωτικά αρχεία, εφόσον αυτά διασώζονται, δυσκολεύει πολύ τη συγκρότηση βιο-
γραφιών, λόγος για τον οποίο άλλωστε παραμένει στον τόπο μας ακόμα μικρός ο δημοσιευμέ-
νος αριθμός τους.



ζης, πολιτικούς μηχανικούς/αρχιτέκτονες και λογιστές. Στην ανάλυση εξάλ-
λου των επαγγελμάτων των αντεπιστελλόντων εταίρων υπερίσχυσαν οι καθη-
γητές Πανεπιστημίου σε ποσοστό 30%, ακολούθησαν διπλωμάτες και δικηγό-
ροι σε ποσοστό 17,6 %, 11,5% απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών (πολιτικοί μη-
χανικοί, αρχιτέκτονες, μεταλλειολόγοι), και τέλος σε ποσοστό 6 περίπου %
καλλιτέχνες, καθηγητές μέσης και ανώτεροι στρατιωτικοί. Σπουδαίες προ-
σωπικότητες εξάλλου ευρωπαϊκού κύρους περιελήφθησαν και στους επίτιμους
εταίρους: διαπρεπείς διπλωμάτες, διακεκριμένοι στρατιωτικοί, διεθνούς φήμης
αρχαιολόγοι, καταξιωμένοι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, γνωστοί ιστορικοί ή
εξέχουσες μορφές της Εκκλησίας όπως π.χ. ο Πατριάρχης Αμερικής και με-
τέπειτα Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Αθηναγόρας. Η ανακήρυξη ως
επιτίμων εταίρων από την πρώτη κιόλας Συνεδρία του Δ.Σ. του Ορθόδοξου
Μητροπολίτη, του Επισκόπου των Ρωμαιοκαθολικών, του Νομάρχη, του Δη-
μάρχου και του Νομομηχανικού οφειλόταν προφανώς στην εξασφάλιση της
συνεργασίας τους ως προς την εκπλήρωση στόχων της Εταιρείας που ενέπι-
πταν στην αρμοδιότητά τους. Παρεμφερείς σκοπούς εξυπηρετούσε και η ανα-
κοίνωση της ίδρυσης της Εταιρείας προς Ιδρύματα και Εταιρείες των Αθη-
νών. Την ίδρυσή της η Εταιρεία ανακοίνωσε προς το Πανεπιστήμιο και την
Ακαδημία Αθηνών, τον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, τον Σύλλογο Ωφε-
λίμων βιβλίων, την Αρχαιολογική Εταιρεία, την Εταιρεία Βυζαντινών Σπου-
δών, την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
τη Χριστιανική Εταιρεία καθώς και τις ξένες Αρχαιολογικές Σχολές22.

Από τις πρώτες συνεδριάσεις της επίσης η Εταιρεία συγκρότησε επιτροπή
για την έκδοση Επετηρίδας23, καθώς και επιτροπή για τη συλλογή απεικονί-
σεων εικόνων και παλαιών μνημείων για την έκδοση Λευκώματος που είχε
αναγγείλει ο Δήμος Κερκυραίων. Εκδόσεις, οι οποίες, από όσο είμαστε σε θέ-
ση να γνωρίζουμε, δεν υλοποιήθηκαν. Τα μέλη της Εταιρείας ανταποκρίθηκαν
στην έκκληση της Εταιρείας για δωρεές πολύτιμων αντικειμένων και βι-
βλίων, όπως προκύπτει από την ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. τον Νοέμβριο
του 1934 του Εφόρου και Γενικού Γραμματέα της Εταιρείας24. 
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22. Βλ. Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π., Συνεδρίαση Δ.Σ., 9.1.1935, σ. 10.
23. Στην Επιτροπή της Επετηρίδας συμμετείχαν οι Φ. Αντίοχος, Θ. Μακρής, Ε. Πογιά-

γος, Ευγ. Πολίτης, Ν. Λευθεριώτης, Ούγος Γιαλλινάς και Σπυρ. Θεοτόκης. Συστάθηκε επί-
σης Επιτροπή για την περισυλλογή εικόνων παλαιών μνημείων και τοπίων που θα χρησίμευ-
αν στη συναρμολόγηση του Λευκώματος, του οποίου την έκδοση είχε αναγγείλει ο Δήμος.
(Βλ Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π., Γεν. Συνέλ., 20.11.1935, σ. 12). Την ίδρυση επτανησιακής
περιοδικής έκδοσης είχε προτείνει και ο Σπυρίδων Λάμπρος στο Α΄ Πανιόνιο Συνέδριο το 1914.
Βλ. Πρακτικά του εν Κερκύρα πρώτου Πανιονίου Συνεδρίου, εν Αθήναις 1915, 2η Ζάκυνθος
2004, σ. 45, 327.

24. Βλ. Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π., Συνεδρίαση Δ.Σ., 14.11.1934, σ. 7-9, στην οποία



Κατά την πενταετή δραστηριοποίηση της, η Εταιρεία κατέλαβε προσπά-
θειες να υπηρετήσει όλους τους στόχους που είχε περιλάβει στο καταστατι-
κό της. Το ενδιαφέρον της όμως επικεντρώθηκε κυρίως στη διατήρηση της
καλλιτεχνικής και ιστορικής αξίας οικοδομημάτων και του τοπικού χαρα-
κτήρα της πόλεως της Κέρκυρας, με σταθερή επιδίωξή της τη θεραπεία της
πολεοδομικής αναρχίας. Κρίθηκε προς τούτο απαραίτητη η εξασφάλιση της
συμβολής για την επιτυχία των στόχων της του Δημάρχου Κερκυραίων,
των Κερκυραίων Βουλευτών ή Υπουργών, όπως οι Ιωάννης Θεοτόκης,
Κωνσταντίνος Ζαβιτσιάνος, Λίνος Κογεβίνας, Θεόδωρος Δεσύλλας, Δονά-
τος Δημουλίτσας, Αριστοτέλης Σίδερης, Σοφοκλής Δούσμανης, τους οποί-
ους περιέλαβε στους κόλπους της, ενώ δεν παρέλειψε να επιστρατεύσει προς
την ίδια κατεύθυνση και επιφανείς ιδρυτές της που είχαν τη δυνατότητα πο-
λιτικών παρεμβάσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό, το 1935 η Εταιρεία αποφάσισε να συστήσει επιτροπή
αποτελούμενη από τον Αντιπρόεδρο Θεόδωρο Μακρή, τον Δανιήλ Κόλλα και
τον Γενικό Γραμματέα Ι. Παδημητρίου, η οποία να αναλάβει να αναγγείλει
στον Ιωάννη Θεοτόκη την εκλογή του ως ιδρυτή25 και να του επιδώσει συγ-
χρόνως υπόμνημα με αίτημα την αρωγή του ίδιου και της κυβέρνησης στους
σκοπούς της Εταιρείας26. «Εἰδικῶς δὲ παρακαλεῖ Ὑμᾶς ἡ Ἑταιρεία», σημεί-
ωναν στο υπόμνημα «ὅπως ἐνεργήσητε παρά τῇ Σεπτῇ Κυβερνήσει καὶ δοθῇ
ταύτῃ τὸ κῦρος τὸ προερχόμενον ἐκ τῆς κυβερνητικῆς ὑποστηρίξεως σὺν τῇ
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αναφέρθηκε η δωρεά, δύο οικοσήμων, μιας ανάγλυφης ξύλινης θύρας του ναού του Εσταυρω-
μένου και το μαρμάρινο πλαίσιό της, ακόντιο της κερκυραϊκής giostra καθώς και βιβλία. Ο
ναός του Εσταυρωμένου ο αφιερωμένος στον Τίμιο Σταυρό και την Υπεραγία Θεοτόκο τη Θα-
λασσομάχησα, δηλ. του Ακαθίστου (Santissima Croce e Beata Vergine Thalassomachissa osia
dell’ Achathisto), βρισκόταν στη διασταύρωση των οδών Καποδιστρίου και Ηπείρου, κοντά
στην Παναγία των Ξένων. Τον ναό είχε κτίσει ο εκ Κρήτης καταγόμενος Ιωάννης Μουλια-
νός περίπου το 1650. Γίνεται σχετική μνεία στη διαθήκη του ιερέα γιού του Στυλιανού που
εφημέρευε στον ναό την περίοδο 1716-1731. Ο ναός ήταν κτητορικός αρχικά των οικ. Μου-
λιανού και Παλατιανού και στη συνέχεια μόνον της οικ. Παλατιανού. Η προσωνυμία της Θε-
οτόκου πιθανόν να συνδέεται και με την πολιορκία του 1716. Ο τελευταίος κτήτορας Παλα-
τιανός είχε εγκαταλείψει τον ναό, είχε εκποιήσει σε αρχαιοκάπηλους τις θαυμάσιες εικόνες
του ιταλοκρητικής τέχνης, καθώς και άλλα εκκλησιαστικά κειμήλια, όπως και ένα τμήμα
του Τιμίου Σταυρού που φυλασσόταν εκεί. Ο ναός, λαβωμένος βαρειά, το 1925 περιλαμβάνε-
ται στις εκκλησίες που κηρύσσονται διατηρητέες. Τελικώς ο ναός κατεδαφίστηκε. (Βλ. ΣΠ.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ιστορία της Εκκλησίας της Κέρκυρας, Κέρκυρα 1920, σ. 197, Α.Ν.Κ., Βι-
βλία Εκκλησιών, Φ. 235, υπ. 6, φ. 59, βλ. και σημ. 69). Στη Γεν. Συνέλ. της 20.11.1935 ο
Γεν. Γραμμ. Παπαδημητρίου ανήγγειλε ότι «ὁ κ. Πολίτης προσφέρει κεφαλὴν λέοντος ἄλλοτε
ἀνηρτημένου εἰς τὴν βενετικὴν Γέφυραν τοῦ Ποταμοῦ». (Βλ. Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π.,
Γεν. Συνέλ., 20.11.1935, σ. 12-13). 

25. Βλ. Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π., Συνεδρίαση Δ.Σ., 20.6.1934, σ. 4.
26. Βλ. Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π., Γεν. Συνέλ., 20.11.1935, σ. 13. 



ὑλικῇ ἀρωγῇ, καθὼς ἐπίσης ἀναγνωρισθῇ ἡ ἐπίσημος Πολεοδομικὴ Ἐπιτρο-
πή, μετὰ δικαιώματος ἐνσωματώσεως ὅσων ἤθελον παρουσιασθῇ ζητημάτων
θίγοντα τὸν ῥυθμὸν ἢ καταστρέφοντα ἱστορικὰ ἢ ἀρχιτεκτονικὰ κτήρια»27. Ο
Ιωάννης Θεοτόκης ήταν τότε Αντιπρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου και
Υπουργός των Εξωτερικών στην Κυβέρνηση Γεωργίου Κονδύλη (10.10.1935-
30.11.1935). Και ενώ στις εκλογές του Ιανουαρίου του 1936, ως αρχηγός του
Εθνικού Λαϊκού Κόμματος, το κόμμα του είχε γίνει ρυθμιστής των πολιτικών
εξελίξεων, τη συνέχιση στη συμμετοχή του στην πολιτική ανέκοψε η δικτατο-
ρία Ιωάννη Μεταξά (4.8.1936), με την οποία διαφώνησε και τέθηκε γι’ αυτό
σε τριετή περιορισμό στο κτήμα του «Ρόππα» της Κέρκυρας28. Τη σκυτάλη
στην πολιτική συνδρομή της Εταιρείας πήρε ο επίσης Κερκυραίος Βουλευτής
Κωνσταντίνος Ζαβιτσιάνος, ιδρυτής επίσης της Εταιρείας και Υπουργός στις
Κυβερνήσεις Ι. Μεταξά τη διετία 1936-37. Τη στήριξη εξάλλου της Κυβέρνη-
σης η Εταιρεία είχε τη δυνατότητα να αντλήσει και από τον επίτιμο εταίρο
της, Βίκτωρα Δούσμανη, συνοδοιπόρο στο στράτευμα με τον Ιωάννη Μετα-
ξά29, αλλά και από τον Επτανήσιο Κοσμά Μπουρμπούλη, ο οποίος χρημάτισε
Υφυπουργός παρα τω Πρωθυπουργώ το διάστημα 1936-1941 στις Κυβερνή-
σεις Μεταξά και Κορυζή30.

Η Εταιρεία στη Γενική Συνέλευση της 17ης Σεπτεμβρίου 1936 αποφάσισε
να υποβάλει τις απόψεις της στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης Ι. Μεταξά κατά
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27. Βλ. Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π.,χ.η., σχέδιο υπομνήματος, σ. [49]. 
28. Βλ. και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιωάννης Θεοτόκης.
29. Βλ. Για τον Κ. Ζαβιτσιάνο και για τον Β. Δούσμανη βλ. και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ο Επτα-

νήσιος Ιωάννης Μεταξάς (Ιθάκη 1871 - Αθήνα 1941), στη στρατιωτική του σταδιοδρομία εί-
χε συνεργαστεί στενά με τον Βίκτωρα Δούσμανη, όταν μετά την ολοκλήρωση της επιτελικής
του στρατιωτικής κατάρτισης (1899-1903) στη Γερμανία, υπηρέτησε στο Σώμα Γενικών
Επιτελών (1904), του οποίου προΐστατο ο Δούσμανης(1904-1909) και συνεργάστηκε μαζί
του στον καταρτισμό του νέου Οργανισμού του Στρατού. Με τον Δούσμανη εξάλλου συνεργά-
στηκε και αργότερα στις κυβερνήσεις Βενιζέλου, ενώ το 1917 εξορίστηκαν μαζί και με άλ-
λους, από τον τελευταίο στην Κορσική. βλ. ΣΠ. Β. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ, Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος
Larousse Britannica, T. 36, σ. 19-24. 

30. Ο Κοσμάς Μπουρμπούλης (1880-1952), γεννήθηκε στην Κεφαλονιά και σπούδασε
ιατρική στην Αθήνα. Εκλέχθηκε βουλευτής Κεφαλονιάς το 1926 με το Κόμμα των Ελευθε-
ροφρόνων και γερουσιαστής Κεφαλονιάς από το 1929-1935. Το 1935 βουλευτής με την Ένω-
ση Βασιλοφρόνων και από τις 26.12.1936 έως τις 20.4.1941 υφυπουργός παρά τω Πρωθυ-
πουργώ στις Κυβερνήσεις Μεταξά και Κορυζή. Ως υφυπουργός στήριζε τις προσπάθειες των
Επτανησίων. Ο Κ. Σολδάτος στην εισήγησή του στο Β΄ Πανιόνιο Συνέδριο, το 1938, αναφερό-
μενος στο ιδρυθησόμενο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών σημειώνει ότι το Ίδρυμα, ύστερα
από παρέμβαση του Επτανήσιου Κοσμά Μπουρμπούλη προς τον Πρωθυπουργό, εξασφάλισε
την ηθική και υλική ενίσχυση του Κράτους. Βλ. Δ. ΚΟΥΚΟΥΝΑ, Οι Έλληνες πολιτικοί 1926-
1949, Αθήνα 1999, σ. 140, «Κερκυραϊκά Χρονικά, Τ. ΙΓ΄, Β΄ Πανιόνιον Συνέδριον», Κερκυ-
ραϊκά Χρονικά, 1967, σ. 13.



την επικείμενη άφιξη του στην Κέρκυρα με τη μεσολάβηση του Νομάρχη31. Ο
Ιούλιος Σακκελάριος έθεσε υπόψη της Συνέλευσης σχέδιο υπομνήματος, το
οποίο είχε ετοιμάσει κατ’ εντολήν του Προέδρου «διὰ τὴν σύνταξιν τοῦ ἀνα-
γκαίου νόμου, πρὸς παραχώρησιν τῶν πολεοδομικῶν δικαιωμάτων τῆς Ἑται-
ρείας».

Στη συνέχεια τα μέλη του Δ.Σ. ενημερώθηκαν για σχέδιο Νόμου των
Υπουργών Παιδείας και Συγκοινωνίας που αφορούσε στην προστασία του χα-
ρακτήρα του τόπου. Αποφασίστηκε να ζητηθεί η συνεργασία και του υπεύθυ-
νου του Τουρισμού, προκειμένου να κατατεθεί πρόταση σχετική με τη σύνθεση
και τις αρμοδιότητες της προβλεπόμενης από το σχέδιο Νόμου Πολεοδομικής
Επιτροπής που θα αφορούσε στην Κέρκυρα32. 

Πράγματι η Εταιρεία υπέβαλε προς την Κυβέρνηση γραπτώς σχέδιο
«Περὶ συστάσεως Πολεοδομικῆς Ἐπιτροπῆς Κερκύρας». Στην Επιτροπή,
σύμφωνα με την Εταιρεία, όφειλαν να μετέχουν εκπρόσωποι όλων των αρμό-
διων δημόσιων φορέων σε θέματα διατήρησης της πολιτισμικής κληρονομιάς
και του φυσικού τοπίου του νησιού (Μητροπολίτης, Νομάρχης, Δήμαρχος,
Φρούραρχος, Νομομηχανικός, Έφορος Αρχαιοτήτων, Πρόεδρος Τοπικής Επι-
τροπής Τουρισμού), καθώς και τρεις εκπρόσωποι της Εταιρείας, οι οποίοι
αντικαθίστανται από αντίστοιχους επιστήμονες, λογίους ή καλλιτέχνες στην
περίπτωση που εκείνη έπαυε να υφίσταται. Πρόεδρος της Επιτροπής οριζόταν
ο εκάστοτε Νομάρχης και χρέη Γραμματέα εκτελούσε ένα μέλος της Επιτρο-
πής, που θα εκλεγόταν απ’ αυτήν, συνεπικουρούμενο από τον Γραμματέα της
Νομαρχίας. Η Επιτροπή θα είχε αρμοδιότητα σε θέματα τροποποίησης και
επέκτασης σχεδίου πόλεως, εφαρμογής γενικών αρχιτεκτονικών περιορισμών
σε περιοχές ιδιαιτέρας σημασίας για λόγους αισθητικούς ή ιστορικούς (Πλα-
τεία, οδοί κ.λπ.), ελέγχου της αισθητικής των ανεγειρομένων οικοδομών,
εφαρμοστέων περιορισμών σε τουριστικές περιοχές ή αρχαιολογικούς χώρους,
ληπτέων μέτρων για τη διασφάλιση των φυσικών καλλονών του νησιού στο
σύνολό του, εξωραϊσμού κοινοχρήστων χώρων ή χώρων που διατίθενται για
την ψυχαγωγία του κοινού με έλεγχο των επιτρεπομένων επ’ αυτών εγκατα-
στάσεων. Στην Πολεοδομική Επιτροπή όλοι οι φορείς του Δημοσίου, Δήμου ή
κοινοτήτων, καθώς και εκπρόσωποι φυσικών ή νομικών προσώπων που επρό-
κειτο να εκτελέσουν εξωραϊστικά έργα, όφειλαν να υποβάλλουν τις μελέτες
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31. Το 1936 είχε αναλάβει Νομάρχης Κέρκυρας ο Υποναύαρχος Δημήτριος Θεοφανόπου-
λος, ο οποίος παρέμεινε στη θέση του ως το 1940. Αποτιμώντας τη θητεία του ο Κ. Δαφνής
την χαρακτηρίζει επιζήμιο για την Κέρκυρα. Βλ. Κ. ΔΑΦΝΗΣ, «Χρόνια Πολέμου και Κατο-
χής, Κέρκυρα 1940-1944, μια άγνωστη ιστορία», Κερκυραϊκά Χρονικά, Τ. ΧΙΙ, Κέρκυρα
1966, σ. 25-27.

32. Βλ. Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π., Συνεδρίαση Δ.Σ., 17.9.1936, σ. 15-16.



τους για έγκριση, εφόσον ενέπιπταν στις αρμοδιότητές της. Σε περίπτωση δια-
φωνιών ως προς την αρμοδιότητα της Επιτροπής αποφαινόταν τη αιτήσει της
οι αρμόδιοι κατά περίπτωση Υπουργοί, Συγκοινωνιών ή Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων33.

Στη Συνεδρίαση του Δ.Σ. της 22ας Οκτωβρίου 1937, ο Πρόεδρος αναφέρ-
θηκε στις ενέργειες της Εταιρείας και προς τον Υπουργό Πρωτευούσης Κων-
σταντίνο Κοτζιά34 και προς το πολιτικό γραφείο του Πρωθυπουργού «διὰ τὴν
ἐπιτυχίαν τοῦ πολεοδομικοῦ θεσμοῦ ἐν Κερκύρᾳ» και ανέγνωσε έγγραφο με
τις απόψεις του Υπουργού των Συγκοινωνιών, Άγγελου Οικονόμου35 για το
πολεοδομικό ζήτημα. Ο τελευταίος πρότεινε τον διαχωρισμό της πόλεως σε
τρεις διακεκριμένους τομείς, διαχωρισμός που εύρισκε απολύτως σύμφωνη
την Εταιρεία36. 

Την απάντησή της στις απόψεις του Υπουργού η Εταιρεία περιέλαβε σε
τετρασέλιδο υπόμνημα37, στο οποίο αναφερόταν και στον ιδιαίτερο αρχιτεκτο-
νικό και πολεοδομικό χαρακτήρα της Κέρκυρας και στα μέτρα που θεωρούσε
αναγκαία να ληφθούν για τη διάσωσή της. Υπενθύμιζε ότι ο τομέας της πα-
λαιάς πόλεως παρουσίαζε ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό χαρακτή-
ρα εξ αιτίας α. ορισμένων οικοδομών υψηλής αισθητικής, β. γραφικού συνόλου
οδών και πλατειών και γ. μορφολογικών και λειτουργικών στοιχείων (όπως
στοές, τοξοστοιχίες, σκαλινάδες(βαθμίδες) σε τμήματα οδών κ.α.). Ιδιομορ-
φία, η οποία είναι πολύ σημαντική και από τουριστικής απόψεως, όπως ο ίδιος
ο Πρωθυπουργός είχε τονίσει προς τους αρχιτέκτονες των Αθηνών. Όσο για
τον δεύτερο τομέα που περιελάμβανε το ανάκτορο των Αρχαγγέλου Μιχαήλ
και Αγίου Γεωργίου, σειρά οικοδομών του Λιστόν, τις δύο πλατείες, το Παλαιό
Φρούριο και τον περίπατο της Γαρίτσας, έκρινε ότι έχρηζε ιδιαίτερης προσο-
χής, τόσο από αρχιτεκτονικής «ὅσον καὶ τυπικῆς(ιστορικής) τοιαύτης, καθό-
τι καὶ τὰ τοπία τῆς νήσου ἔδει νὰ τύχουν προστασίας. Δυστυχῶς ὅμως, καὶ
αὔτη εἶναι ἡ αἰτία τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἑταιρείας μας ἀπὸ ἐτῶν, ἐξ ἀγνοίας,
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33. Το σχέδιο της Επιτροπής αποτελειται από 4 άρθρα και δεκάξι παραγράφους και εν-
σωματώνεται στα Πρακτικά. Βλ. Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π., Σχέδιο περὶ συστάσεως..., σ.
1-2 [53-54]. 

34. Κωνσταντίνος Κοτζιάς (1892-1951). Νομικός, πολιτευτής, δημοσιογράφος, χρημά-
τισε Δήμαρχος Αθηναίων (1934-36) και Υπουργός Διοικήσεως Πρωτευούσης στην κυβέρνη-
ση Μεταξά (1936-1940). 

35. Άγγελος Οικονόμου (1899), Πολιτικός Μηχανικός. Το 1902 προσελήφθη Μηχανικός
Υπηρεσίας Δημοσίων έργων και από το 1923 Διευθυντής Δημοσίων έργων στο Υπουργείο Συ-
γκοινωνίας. Τη διετία 1937-38 χρημάτισε Υπουργός των Συγκοινωνιών. Υπήρξε τακτικό μέ-
λος της Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών. Βλ. Πρακτ. Αρχαιολ. Εταιρείας Τ. 93, 1939.

36. Βλ. Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π., Συνεδρίαση Δ.Σ., 22.10.1937, σ. 17.
37. Βλ. Υπόμνημα της Εταιρείας ενσωματωμένο στα Πρακτικά, Βλ. Α.Ε.Α.Κ., Πρακτι-

κά..., ό.π., χ.η., σ. [55-58]. 



ἐλλείψει καλλιτεχνικοῦ αἰσθήματος καὶ οἰκοδομικοῦ περιορισμοῦ, ἀπὸ αἰσθη-
τικῆς ἀπόψεως συντελεῖται ἀνεπανόρθωτος καταστροφή, ἥτις σὺν τῷ χρόνῳ
θὰ ἐξαλείψει καὶ τὰ τελευταῖα ἴχνη τῆς ἰδιορρυθμίας τῆς πόλεως, ἰδιορρυθμίας
διακρινούσης αὐτὴν οἱασδήποτε νεοδμήτου καὶ στερουμένης χαρακτῆρος
ἐπαρχιακῆς πόλεως». Την άποψη αυτή τεκμηρίωναν αντιπροσωπευτικά πα-
ραδείγματα: α. η κατεδάφιση του κτηρίου του πρώην Βαϊλάτου, όπου στεγα-
ζόταν το Αρχειοφυλάκειο και η αντικατάστασή του με οικοδομή, προκειμένου
να στεγαστεί δημοτικό σχολείο, η οποία όχι μόνον δεν ταίριαζε στην αρχιτε-
κτονική φυσιογνωμία της περιοχής, αλλά είχε και ως συνέπεια την κατα-
στροφή της μικρής πλατείας που σχηματιζόταν απέναντι από τα δικαστήρια
(κτήριο πρώην Παλατιού Λατινεπισκόπου), β. τα κτίσματα που οικοδομού-
νται είτε ως μαγαζιά, είτε ως βιομηχανικές εγκαταστάσεις στις παρυφές των
δύο φρουρίων, με αποτέλεσμα να αποκρύπτεται η βάση τους, γ. Η οικοδόμηση
μεταξύ της πύλης του Νέου Φρουρίου και του κτηρίου του Ενεχυροδανειστήρι-
ου διώροφης οικοδομής για τη στέγαση της Τραπέζης της Ελλάδος, δ. Η αλ-
λοίωση της πλατείας της Σπηλιάς με τη συσσώρευση διαφόρων ετερογενών
οικοδομών χωρίς ρυμοτομικό σχέδιο και της άτυχης διαρρύθμισης του Ενεχυ-
ροδανειστήριου σε γραφεία και ε. Η παραμόρφωση του κτηρίου του Σιτοβολώ-
να (Fonteco) –το οποίο ο μηχανικός των Ανακτόρων είχε εντάξει ως πτέρυγά
τους για τον σχηματισμό μικρής πλατείας– με τη διάνοιξη δυσαναλόγων με-
γάλων παραθύρων και την τοποθέτηση κιγκλιδώματος που δεν αρμόζει στο
ρυθμό του κτηρίου. Τέλος επισήμαιναν ότι «πᾶσα κατὰ κανόνα ἀνεγειρομένη
νέα οἰκοδομὴ κτίζεται εἰς κακῶς ἐννούμενον νεωτερίζοντα ῥυθμόν, οὐδόλως
προσανατολισμένη πρὸς τὰ πέριξ ταύτης κτήρια, συντελεῖ δὲ εἰς τὴν κατα-
στροφὴν τοῦ ἐντοπίου ῥυθμοῦ καὶ ἀρχιτεκτονικὴν ἀναρχίαν». Όσον αφορά
στην άποψη του Υπουργού που υποστήριζε ότι έπρεπε να προηγηθεί η σύνταξη
του χάρτου της πόλης και του ρυμοτομικού της σχεδίου προκειμένου βάσει αυ-
τών να εκδοθούν οι οικοδομικοί περιορισμοί, η Εταιρεία, εκφράζοντας φόβους
καθυστέρησης της υλοποίησής τους, αντιπρότεινε στον τομέα της πόλεως, εξ
αιτίας ελλείψεως ρυμοτομικού σχεδίου, να απαγορευτεί η οικοδόμηση ή προ-
σθήκη ορόφων και η καταδάφιση ή τροποποίηση άνευ εγκρίσεως επιτροπής
που θα συσταθεί γι’ αυτό το σκοπό. Ενώ στον τομέα της Γαρίτσας που υπάρ-
χει εγκεκριμένη ρυμοτομία να καθορισθεί συγκεκριμένο σύστημα οικοδόμη-
σης (ύψος οικοδομών, αριθμός ορόφων, πρασιές κ.λπ.). Να συσταθεί επιτροπή
που να ελέγχει τα κτήρια των οικοδομών σε όλη την πόλη. Σε περιπτώσεις
κτηρίων ιδιαιτέρας αισθητικής και σημασίας να αποστέλλει τα σχέδια στην
Ανωτάτη Πολεοδομική Επιτροπή Αθηνών. Η ίδια επιτροπή να έχει το δικαίω-
μα ελέγχου σε οικοδομές που ανεγείρονται σε τοπία χρήζοντα προστασίας
(Κανόνι, Ποντηκονήσι, Παλαιοκαστρίτσα, Πέλεκας, Καρδάκι κ.α.). 

Και ενώ οι προτάσεις της Εταιρείας είχαν την υποστήριξη και του Υπουρ-
γού Πρωτευούσης, ο Πρόεδρος ανακοίνωνε στους ιδρυτές ότι η Εταιρεία προ-
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σήλκυσε το ενδιαφέρον του Βασιλέως Γεωργίου του Β΄, ο οποίος εκδήλωσε την
πρόθεση να τη θέσει υπό την υψηλή προστασία του38.

Τον Μάρτιο του 1938 το Δ.Σ. της Εταιρείας συνήλθε για να συζητήσει έγ-
γραφο του Υπουργού των Συγκοινωνιών για την ίδρυση Πολεοδομικού Οργα-
νισμού στην Κέρκυρα και ανέθεσε στον Ι. Παπαδημητρίου να μεταβεί στην
Αθήνα προκειμένου να διεξάγει τις σχετικές συζητήσεις με τον υπουργό. Όσον
αφορά στον διαχωρισμό της Κέρκυρας σε τρεις διακεκριμένους τομείς, πρότει-
νε τον καθορισμό τομέα, ο οποίος θα περιλάμβανε την εντός των παλαιών τει-
χών πόλη, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνταν όσα αποφασίζονταν στον πο-
λεοδομικό νόμο. Πρότεινε επίσης να κηρυχθούν διατηρητέα μνημεία οι παλαι-
ές εκκλησίες της πόλεως, τα δύο φρούρια (Παλαιό και Νέο), οι πύλες της
Αγροτικής και Εθνικής Τράπεζας, το κτήριο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης και
η εκκλησία του Παντοκράτορος στον Άγιο Μάρκο. Αποφασίστηκε τέλος να
γίνουν οι δέουσες ενέργειες προς τον Δήμαρχο, προκειμένου σύμφωνα με το
έγγραφο του Υπουργού να επιτευχθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός της πόλης39. 

Τον Ιούνιο του 1938 η Εταιρεία ανακοίνωσε στους ιδρυτές της τη θέσπιση
με διάταγμα της Πολεοδομικής Επιτροπής «μὲ σκοπὸν τὴν διατήρησιν τῶν
ἱστορικῶν μνημείων τῆς νήσου καὶ τὴν διαγραφὴν σαφοῦς πολεοδομικοῦ προ-
γράμματος». Η σύσταση αλλά και οι στόχοι της Επιτροπής είχαν μερικώς
διαφοροποιηθεί από τις προτάσεις της Εταιρείας. Κυριότερη διαφοροποίηση,
ως προς τη σύνθεσή της, η μείωση των μελών που εκπροσωπούσαν την Εται-
ρεία από τρία σε δύο και η συμμετοχή σ’ αυτήν του ιατρού Δανιήλ Κόλλα, όχι
όμως με την ιδιότητα του μέλους της Εταιρείας, αλλά ως εγκρίτου εκπροσώ-
που της κοινωνίας. Η συγκεκριμένη εκπροσώπηση πιθανότατα να σχετίζεται
με τις αντιρρήσεις που είχε εκφράσει ο Δανιήλ Κόλλας στη Γενική Συνέλευση
της Εταιρείας την 24η Μαρτίου του 1938, ως αναφορά στις προτάσεις για την
εφαρμογή των διατάξεων του εκδοθησομένου πολεοδομικού κανονισμού στον
τομέα της πόλης εντός των παλαιών τειχών και τις ενέργειες που όφειλαν να
γίνουν προς τον Δήμαρχο για τη σύνταξη σχεδίου πόλεως40. Από τους εκπρό-
σωπους των αρχών που είχε προτείνει η Εταιρεία συμμετείχαν τελικώς οι: Νο-
μάρχης, Δήμαρχος, εκπρόσωπος της Επιτροπής Τουρισμού, Έφορος Αρχαιο-
τήτων. Η Επιτροπή δύο μήνες αργότερα προκάλεσε την έκδοση διατάγματος,
το οποίο χαρακτήριζε ως διατηρητέα όσα μνημεία είχε προτείνει η Εταιρεία,
με εξαίρεση τις παλαιές εκκλησίες της πόλεως και το κτήριο της Δημόσιας
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38. Βλ. Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π., Γεν. Συνελ. 29.11.37, σ. 20. Ο Γεώργιος Β΄παρέμει-
νε στο θρόνο της Ελλάδας από τις 3.11.1935 έως την 1η Απριλίου 1947.

39. Πρόκειται για το υπ. αριθμ. 45769 έγγραφο του Υπουργού των Συγκοινωνιών. Βλ.
Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π., Γεν. Συνελ. 24.3.1938, σ. 22.

40. Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π., Γεν. Συνελ. 1.6.1938, σ. 24.



Βιβλιοθήκης. Επρόκειτο για ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη διάσωση και
την προστασία των φρουρίων, των πυλών της πόλεως καθώς και της εκκλη-
σίας του Παντοκράτορος, κτίσματα κυρίως της μεταβυζαντινής περιόδου. 

Σύμφωνα με τον τοπικό τύπο, η Επιτροπή ήδη τον Σεπτέμβριο του 1938 εί-
χε καταρτίσει ακριβές σχέδιο δράσης. Στόχος του η εκπόνηση αεροτοπογρα-
φικού χάρτη της Κέρκυρας, στον οποίο θα στηριζόταν ο καταρτισμός του νέου
σχεδίου πόλεως, που θα προέβλεπε εκτός των άλλων την αραίωση ορισμένων
πυκνοκατοικημένων συνοικιών της πόλεως και τη διαρρύθμιση άλλων, την
εφαρμογή οικοδομικού κανονισμού ώστε να παταχθεί η οικοδομική αναρχία
και τέλος τη φροντίδα για τις οικοδομικές επεμβάσεις στην ύπαιθρο προκειμέ-
νου να διασωθεί το φυσικό περιβάλλον του νησιού41. Η ένταξη στο προς σύντα-
ξη σχέδιο πόλης πρόβλεψης για αραίωση ορισμένων πυκνοκατοικημένων συ-
νοικιών της πόλεως και η διαρρύθμιση άλλων, δεν είχε διατυπωθεί πρωτύτερα
ούτε από την Εταιρεία αλλά ούτε και από το αρμόδιο Υπουργείο. Και ενώ η
Πολεοδομική Επιτροπή δεν πρόλαβε, λόγω της έκρηξης του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου να ενεργήσει προς αυτή την κατεύθυνση, η συγκεκριμένη αντίληψη
ενσωματώθηκε μετά τον πόλεμο στην πολιτική του Γραφείου του Νομομηχα-
νικού και στη συνέχεια της Υπηρεσίας της Πολεοδομίας, επηρεάζοντας, όπως
ήταν φυσικό, και το σχέδιο πόλης που εκπονήθηκε το 1958 και φέρει την υπο-
γραφή του Αρχιτέκτονα Ιωάννη Κόλλα, εξάδελφου του Δανιήλ Κόλλα, ο οποί-
ος παρακολουθούσε τις εργασίες της Ιονίου Εταιρείας πριν ακόμα γίνει μέλος
της42. Αντίληψη, στο βωμό της οποίας η πόλη της Κέρκυρας μεταπολεμικά
θυσίασε ένα σημαντικό ποσοστό της αρχιτεκτονικής της φυσιογνωμίας. Και
τούτο διότι η εφαρμογή της στο σχέδιο πόλης προκάλεσε, με το πρόσχημα του
ελλιπούς αερισμού της πόλης εξ αιτίας των στενών δρόμων και πανύψηλων οι-
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41. Βλ. Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π., Γεν. Συνέλ., 1.6.1938, σ. 22-23. Το διάταγμα
Φ.Ε.Κ. 15/9/1938, Τ. Α΄, αριθμ. 331, «Περὶ κηρύξεως ἱστορικῶν διατηρητέων μνημείων», σ.
2188 υπέγραφε ως Υπουργός Παιδείας, ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος (1890-1973). Νο-
μικός, πολιτεύτηκε με το Λαϊκό Κόμμα και το 1935 διορίστηκε Υφυπουργός «παρά τῷ Πρω-
θυπουργῷ» στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Δεμερτζή, αξίωμα που διατήρησε και στην
κυβέρνηση Ι. Μεταξά έως τις 6.8.1936. Στη συνέχεια διορίστηκε Υπουργός Παιδείας, αλλά
στις 25.11.1938 διαφώνησε με τον Μεταξά και παραιτήθηκε. Διετέλεσε υπηρεσιακός Πρωθυ-
πουργός από τις 3 Μαρτίου έως τις 17 Μαΐου 1958 και διεξήγαγε τις εκλογές της 11ης
Μαΐου που ανέδειξαν νικητή τον Κωνσταντίνο Καραμανλή  και αξιωματική αντιπολίτευση
την  Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ). Βλ. https://el.metapedia.org/wiki/Κωνσταντίνος
Γεωργακόπουλος, ημ. προσβ. 21.9.2018, Α.Ν.Κ., Α.Ε.Δ., Αρχ. Εποικ. Φ. 514, «Η πολεοδομι-
κή Επιτροπή Κερκύρας...», Κερκυραϊκόν Βήμα, έτος Στ΄, φ. 263, σ. 4.

42. Βλ. Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π., Συνεδρίαση Δ.Σ., 14.11.1934, σ. 9. Σ’αυτήν ανα-
γνώστηκε από τον Παπαδημητρίου, επιστολή του Ιωάννη Κόλλα του Δημητρίου «ἐκφράζο-
ντος τὸν ἐνθουσιασμὸν του διὰ τὴν ἵδρυσιν τῆς Ἰονίου Ἑταιρείας». Δεν αποκλείεται ο Ιωάννης
Κόλλας να επηρέαζε τον ιατρό εξάδελφό του σε πολεοδομικά θέματα. 



κοδομών, την κατεδάφιση παραδοσιακών οικοδομών, αλλά και ιστορικών
κτήριων ή μνημείων που είχαν υποστεί μεγαλύτερες ή μικρότερες φθορές κα-
τά τη διάρκεια των βομβαρδισμών του πολέμου, ενώ θα μπορούσε να επιλεγεί
η αποκατάστασή τους στην αρχική μορφή, όπως έγινε σε μεγάλη έκταση
στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και το χειρότερο: όσα κτίσματα αντικατέστησαν τα
κατεδαφισθέντα, δεν είχαν καμμία αρχιτεκτονική συγγένεια με εκείνα, αλλά
και με όσα είχαν διασωθεί. Με αποτέλεσμα το ιστορικό κέντρο της πόλης της
Κέρκυρας να παρουσιάζει μία αλλοπρόσαλλη εικόνα, με χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα την οδό Ευγενίου Βουλγάρεως, ανεξήγητη κατά τα άλλα, για την
οποία ευθυνόταν κυρίως η Πολεοδομική Υπηρεσία, η οποία χορηγούσε τις νέ-
ες άδειες οικοδομών. Η συγκεκριμένη πολιτική της τελευταίας, αδικαιολό-
γητη από κάθε άποψη, προκάλεσε και προκαλεί ακόμα αρνητικές εντυπώ-
σεις στον επισκέπτη της πόλης της Κέρκυρας και όχι μόνον, αφού επεκτάθη-
κε και σε όλο το νησί. Οι κάτοικοι που υπερασπίζονταν τη διατήρηση του πο-
λεοδομικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα της Κέρκυρας διαμαρτύρονταν,
χωρίς να εισακούονται και αναρωτιούνταν για την απουσία παρέμβασης της
δημοτικής αρχής και των πνευματικών, επιστημονικών και επαγγελματι-
κών σωματείων για όσα «κακουργήματα γίνονται εἰς βάρος τῆς πολεοδο-
μικῆς ἐμφανίσεως τῆς πόλεως», ενώ προέβαλαν ως αίτημα την ανασύσταση
της Ιόνιας Εταιρείας και της Πολεοδομικής Επιτροπής, ως μόνη σανίδα σω-
τηρίας. Το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων προδίδει τη συνέργεια του Ι. Πα-
παδημητρίου σ’ αυτά43.
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43. «Κανένα βέβηλο χέρι, προπολεμικά, δὲν εἶχε τὸ θάρρος νὰ γκρεμίση ὴ νὰ φτιάξη κάτι
ποὺ θὰ βρισκόνταν ἔξω ἀπὸ τὴν κερκυραϊκὴ πολεοδομικὴ πραγματικότητα. Ὑπῆρχε τότε στὸ
νησὶ μας η Ἰονικὴ Ἐπιτροπὴ (βλ. Πολεοδομική), ἀποτελούμενη ἀπὸ ἐκλεκτοὺς συμπα-
τριῶτας. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἀγαποῦσαν τὴν Κέρκυραν καὶ τὴν ἱστορία της καὶ δὲν ἐπέτρεπαν
κακουργήματα εἰς βάρος τῆς πόλεως... Ἱδρύθη η Πολεοδομική Υπηρεσία καὶ ἀνετέθη ἡ διεύ-
θυνσις τοῦ σχεδίου πόλεως εἰς συμπολίτην Ἀρχιτέκτονα... (Ι. Κόλλας) Καὶ ἐρωτᾶμε: Γιατὶ
τόση περιφρόνησι πρὸς τὴν ἱστορία τοῦ τόπου δείχνει ὁ κ. Πολεοδόμος;». Στο φ. 25 προβάλλε-
ται το αίτημα της ανασύστασης της Ιονίου Εταιρείας, γίνεται ονομαστική αναφορά στα μέλη
της, περιγράφονται οι σκοποί της και σημειώνεται ότι το αρχείο της φυλάσσεται «εἰς κάποιον
γραφεῖον τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου», πληροφορίες που δεν μπορούσε να δώσει άλλος από
τον Ι. Παπαδημητρίου. Τέλος στο φ. 99, παραβάλλεται η συνοικία του Αγίου Αθανασίου με
την προπολεμική της μορφή «ποὺ μαζὶ μὲ τὰ σπίτια της Σπιανάδας ἤτανε τὸ στολίδι τῆς πό-
λεώς μας. Σήμερα... τὰ καινούργια κτίσματα εἶναι ἀπομίμηση τῆς «μοντέρνας» γραμμῆς
τῶν πολυκατοικιῶν ποὺ κατὰ χιλιάδες βλέπεις εἰς τοὺς δρόμους τῆς Ἀθήνας». Και αφού τί-
θεται το ερώτημα για ποιο λόγο η Πολεοδομική Υπηρεσία δεν επιβάλλει κανόνες, επιμερίζει
τις ευθύνες για το τελικό αποτέλεσμα τόσο στον Προϊστάμενό της, Ι. Κόλλα, όσο και στους
Κερκυραίους μηχανικούς, «οἱ ὁποῖοι δὲν παρουσιάζουν εἰς τοὺς ἰδιοκτῆτες σχέδια μέσα εἰς τὰ
πλαίσια τῆς κερκυραϊκῆς παραδόσεως». Αξίζει να σημειωθεί ότι η αυθαίρετη και άναρχη οι-
κοδόμηση είχε ήδη επισημανθεί αμέσως μετά τον τον πόλεμο, γεγονός που ανάγκαζε τον τό-
τε Νομομηχανικό Ρένο Παϊπέτη να απαντά σε σχετικά δημοσιεύματα και να δηλώνει αναρ-



Στα σωζόμενα πρακτικά η τελευταία Γενική Συνέλευση της Εταιρείας
πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 1939. Σ’ αυτήν, ανακοινώθηκε η περά-
τωση των εργασιών του κενοταφίου του Δ. Σολωμού, η πρόοδος των εργασιών
στην επισκευή της εκκλησίας του Παντοκράτορος, αλλά και η κανονική λει-
τουργία της Πολεοδομικής Επιτροπής, στην οποία κρίθηκε σκόπιμο να απο-
σταλεί σχετικό υπόμνημα με τη μελέτη των πολεοδομικών όρων της Κέρκυ-
ρας, με στόχο την πληρέστερη επιτυχία του έργου της.

Επιπλέον στην ίδια Συνέλευση αναγνώστηκαν από τον Ι. Παπαδημητρίου
τα πεπραγμένα της Εταιρείας και λήφθηκε απόφαση να εκδοθούν και να δια-
νεμηθούν στα μέλη της, ευελπιστώντας ότι η επιτυχής εκπλήρωση των στό-
χων της θα προκαλούσε την ευαρέσκεια των εταίρων της, με πιθανή συνέπεια
την οικονομική στήριξη της Εταιρείας εκ μέρους τους44. 

Ο εντοπισμός και η διάσωση των εκκλησιαστικών κειμηλίων και μνημεί-
ων κατείχε δεσπόζουσα θέση στους στόχους της Εταιρείας. Ο Παπαδημητρί-
ου με τη χάραξη μιας πολιτικής της Εταιρείας προς αυτή την κατεύθυνση ευ-
ελπιστούσε να καλύψει την αδυναμία που είχε προκύψει από τη μη υλοποίηση
του Διατάγματος του 1925 «περὶ ἱδρύσεως Βυζαντινοῦ Μουσείου ἐν Κερ-
κύρᾳ», το οποίο προέβλεπε τη δημιουργία συλλογής αποτελούμενης, «κατ’
εξοχὴν» από παλαιές χριστιανικές εικόνες, χωρίς να προσδιορίζει την περίοδο
στην οποία ανήκαν, βυζαντινή, μεταβυζαντινή ή νεότερη και συνάμα χωρίς να
αποκλείει και τη συλλογή εκκλησιαστικών κειμηλίων. Το διάταγμα όριζε
υπεύθυνο του μουσείου, το οποίο υπαγόταν στο Αρχαιολογικό Τμήμα του
Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, τον Μη-
τροπολίτη Κέρκυρας και έδρα του την Εκκλησία του Παντοκράτορος στη συ-
νοικία Καμπιέλλο της πόλης45. 
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μοδιότητα  γι’ αυτές. Βλ. Α.Ν.Κ., Ιδιωτ. Αρχ. Κ. Δαφνή, Φ. 194 Β, «Αι αυθαίρεται ανοικοδο-
μήσεις», Κερκυραϊκά Νέα, έτος Α΄, φ. 9, 3.5.1945, Α.Ν.Κ., Ιδιωτ. Αρχ. Κ. Δαφνή, Φ. 194 Α,
«Η πολεοδομική αναρχία της Κέρκυρας», Κέρκυρα, περ. Β΄, φ. 23, 31.10.1957, σ. 1, στην ίδια
«Διά να σταματήσει η πολεοδομική αναρχία της Κέρκυρας, να ανασυσταθεί η Ιονική Εται-
ρεία», φ. 25, 30.11.1957, σ. 1, στην ίδια «Η πόλη της Κέρκυρας χάνει το χρώμα της. Αγνοεί-
ται συστηματικά η Κερκυραϊκή Αρχιτεκτονική», φ. 99, 1.12.1961, σ. 1. σ. 2. Σημειώνουμε ότι
η Πολεοδομική Υπηρεσία στην Κέρκυρα συστάθηκε με τον Γ.Ο.Κ. του 1955 (Φ.Ε.Κ., Α,
30.9.1955). Περισσότερα στον Ιωάννη Κόλλα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

44. Βλ. Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π., Γεν. Συνέλευση, 25.11.1939, σ. 29-30. 
45. Βλ. Α.Ν.Κ., Φ.Ε.Κ., Τ. Α, 6.3.1925, αρ. 15. Το συγκεριμένο διάταγμα απέρρεε από το

Ν. 2674, άρθρο 12. Το άρθρο 7 άλλωστε του ίδιου Ν. προέβλεπε να προβεί η Εφορεία Βυζαντι-
νών Αρχαιοτήτων στην πλήρη καταγραφή όλων των έργων βυζαντινής ή μεσαιωνικής τέχνης
σε ναούς, μοναστήρια, δημόσια ή δημοτικά καταστήματα και δηλωνόταν ότι αυτά περιέρχο-
νταν στην κατοχή του κράτους. Βλ. St. T. CHONDROGIANNIS, Byzantium in the Word, Artistic,
Cultural & Ideological Legacy from the 19th to the 21st century, Θεσσαλονίκη 2017, σ. 242-
243.



Το ζήτημα της συλλογής εικόνων και εκκλησιαστικών κειμηλίων ετέθη
από τις πρώτες συνεδριάσεις της Εταιρείας από τον Ι. Παπαδημητρίου, ο
οποίος στη Συνεδρίαση του Δ.Σ. της 4ης Αυγούστου του 1934 «παραπονεῖται
κατὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, διότι οὐδεμίαν πρόνοιαν λαμβάνει
διὰ ταῦτα καὶ ὅτι τοὐναντίον κατηγορεῖ τὸν Ἔφορον Αρχαιοτήτων ὡς παρανό-
μως ἐνεργοῦντα διὰ τὴν περισυλλογὴν καὶ διάσωσιν των κειμηλίων». Αποφα-
σίστηκε να απευθυνθεί η Εταιρεία προς τον Μητροπολίτην «δι’ ὑπομνήματος,
εκθέτουσα καὶ προφορικῶς τὴν κακὴν κατάστασιν»46. Στην αμέσως επόμενη
Συνεδρίαση του Δ.Σ. ο ίδιος ανέγνωσε σχετικό υπόμνημα, το οποίο όμως χα-
ρακτηρίστηκε αυστηρό και αποφασίστηκε με πρόταση του Δημ. Κόλλα «ἡ ἐπὶ
τὸ ἠπιώτερον σύνταξις τοῦ ἐγγράφου». Συστάθηκε για τούτο Επιτροπή υπό
την προεδρία του αιδ. Στεφάνου Βούλγαρη και τη συμμετοχή των Έκτορα
Πογιάγου, Νίκου Λευτεριώτη και Φώτιου Αντίοχου «ἥτις μεταβαίνουσα εἰς
τὴν Μητρόπολιν θέλει ὑποβάλει τὸ ἔγγραφον καὶ προφορικῶς συννενοηθῇ διὰ
τὴν καλλιτέραν ἐπίτευξιν τοῦ ἐπιδιωκομένου σκοποῦ» καθώς και την ανάληψη
των περαιτέρω ενεργειών47. Στο υπόμνημα, το οποίο διεσώθη στα πρακτικά με
τον τίτλο «Ὑπόμνημα, περὶ τῆς συντηρήσεως καὶ προστασίας τῶν ἐν Κερκύρᾳ
καὶ Παξῶν Βυζαντινῶν καὶ Χριστιανικῶν Αρχαιοτήτων», γινόταν αναφορά
στην ιδιάζουσα πολιτισμική φυσιογνωμία της Κέρκυρας και των Ιονίων Νη-
σιών, τα οποία «ηὐτύχησαν κατὰ τὸν Μεσαίωνα καὶ τοὺς χρόνους ἰδίᾳ τῆς
Αναγεννήσεως νὰ ἀναπτύξουν ἴδιον πολιτισμὸν... ὅστις πλησιάζει τὰ μέγιστα
αὐτοῦ πρὸς τὸν δυτικὸν πολιτισμὸν τῶν χρόνων ἐκείνων... λόγος γιὰ τὸν
ὁποῖον... κατὰ τοὺς μακροὺς τῆς ἑλληνικῆς δουλείας χρόνους... ἐθεωροῦντο,
ὡς καὶ πράγματι ἦσαν, τὰ σπουδαιότερα πνευματικὰ κέντρα τοῦ ἑλληνισμοῦ...
Πρὸς τὸ λαμπρὸν τοῦτο παρελθόν, Σεβασμιώτατε, ὁ λαὸς τῶν Ἰονίων νήσων
πάντοτε μετὰ σεβασμοῦ στρέφει τὰ βλέμματα καὶ δι’ ὅλως ἰδιαιτέρας στοργῆς
περιβάλλει, πᾶν ὅ,τι ἐκεῖνο ὑπενθυμίζει καὶ περὶ τοπικῆς ἱστορίας μαρτυρεῖ.
Εὔλογος συνεπῶς εἶναι ἡ θλῖψις καὶ δικαιολογημένη ἡ τιμῶσα αὐτὸν ἀγανά-
κτησις, τὴν ὁποίαν αἰσθάνεται βλέπων καθημερινῶς να ἐξαφανίζωνται καὶ νὰ
καταστρέφωνται οἱ μάρτυρες καὶ κήρυκες τῆς δόξης του».

Ως αιτίες της συνεχούς καταστροφής μνημείων και κειμηλίων εκκλησια-
στικών σημειωνόταν: α. η αρχαιοκαπηλία που λυμαινόταν την πόλη και ιδιαι-
τέρως την ύπαιθρο, β. η μανία αποκατάστασης των εκκλησιαστικών μνημεί-
ων, η οποία ευθυνόταν για την καταστροφή πολλών εκκλησιών και γ. η πλημ-
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46. Βλ. Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π., Συνεδρίαση Δ.Σ., 27.8.1934, σ. 6.
47. Βλ. Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π., Συνεδρίαση Δ.Σ., 14.11.1934, σ. 7. Ο Μητροπολίτης

Αλέξανδρος Δημόγλου άλλωστε ανήκε στους επιτίμους εταίρους της Εταιρείας από τον Ιού-
λιο του 1934. Βλ. Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π., Συνεδρίαση Δ.Σ., 2.7.1934, σ. 5, και ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ Α. Δημόγλου.



μελής επιτήρηση εκ μέρους των υπευθύνων των εκκλησιαστικών κειμηλίων.
Κοινός παρανομαστής, σύμφωνα με τους συντάκτες του υπομνήματος, και
στις τρεις περιπτώσεις η αμάθεια. Και ενώ τους ισχυρισμούς της η Εταιρεία
τεκμηρίωνε με συγκεκριμένα παραδείγματα καταστροφής εκκλησιαστικών
μνημείων ως μέτρα ριζικής θεραπείας πρότεινε: α. την εφαρμογή του αρχαιο-
λογικού Νόμου 5351/1932 και ιδιαιτέρως τα άρθρα 8 και 4148, β. τη σύνταξη
μητρώου εκκλησιαστικών μνημείων και κειμηλίων, με σφράγιση των τελευ-
ταίων προς αποφυγή αντικατάστασής τους, γ. την κατάθεσή του σε Μητρό-
πολη, Αρχαιολογική Υπηρεσία και Εταιρεία, δ. τη μεταφορά των εκτός χρή-
σης εκκλησιαστικών κειμηλίων στη νεοσυσταθείσα Πινακοθήκη του Δήμου,
με διατήρηση της κυριότητας της Εκκλησίας επ’ αυτών, και τέλος δ. την έκ-
δοση εγκυκλίου προς τα Ενοριακά Συμβούλια των ναών για τη διευκόλυνση
του συγκεκριμένου έργου49. Η εισήγηση ένα έτος αργότερα, δηλαδή το 1935,
του Παπαδημητρίου να φροντίσει η Εταιρεία προκειμένου να κηρυχθεί ο ναός
του Αγίου Σπυρίδωνα ιστορικό και καλλιτεχνικό μνημείο, ούτως ώστε «πᾶς
καλλιτεχνικὸς νεωτερισμός, νὰ ἐξαρτᾶται ἐκ τῆς κρίσεως τῆς ἁρμοδίας ἀρ -
χαιολογικῆς ἀρχῆς», οδηγεί στη σκέψη ότι το υπόμνημα της Εταιρείας δεν
έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα50. Ενώ η εξαίρεση από το Β.Δ. της κήρυ-
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48. Το άρθρο 41 του νόμου αναφέρεται στην περισυλλογή και κατάθεση για φύλαξη και
συντήρηση στο Βυζαντινό Μουσείο ή στα αντίστοιχα τοπικά, εκκλησιαστικά κειμήλια και πο-
λύτιμα αρχαία χειρόγραφα μη χρησιμοποιούμενα στη λατρεία, τα οποία φυλάσσονται στα
σκευοφυλάκεια των μονών, ύστερα από γνωμάτευση Επιτροπής που συγκροτείται με απόφα-
ση του Υπουργού Παιδείας, και μέλη τον οικείο Μητροπολίτη, μέλη του Αρχαιολογικού Συμ-
βουλίου και άλλους ειδικούς. Ενώ το άρθρο 8 του ίδιου νόμου αναφερόταν στη δικαιοδοσία του
Εφόρου Αρχαιοτήτων για την κήρυξη ενός ακινήτου διατηρητέου καθώς και στη διαδικασία
που όφειλε να τηρηθεί. Βλ. Α.Ν.Κ., Φ.Ε.Κ., Τ. Α, 28.3.1932, αρ. 93, σ. 1-2.

49. Το ζήτημα της καταστροφής των εκκλησιαστικών κειμηλίων και μνημείων της Ζα-
κύνθου είχε θέσει στο Α΄ Πανιόνιο Συνέδριο ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου, ο οποίος είχε εισηγηθεί
τη διευθέτηση του ζητήματος με νομοθετική ρύθμιση. Ο Σπυρ. Λάμπρος πρότεινε αυτό να
ισχύσει για όλα τα Επτάνησα. Ο δε πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος που παρακολουθού-
σε τις εργασίες του Συνεδρίου «λαμβάνων τὸν λόγον καὶ ἐκφράζων τὴν πεποίθησιν ὅτι διερμη-
νεύει καὶ ὅλης τῆς Κυβερνήσεως τὴν γνώμην, ὑπόσχεται ὅτι ἀμέσως θὰ μεριμνήσῃ περὶ τοῦ
προκειμένου ζητήματος δι’ εἰδικού νομοσχεδίου». Βλ. Πρακτικά του εν Κερκύρα Πρώτου Πα-
νιονίου Συνεδρίου..., ό.π., σ. 37-38, 49. 

50. Βλ. Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π., Γεν. Συνέλευση, 9.1.1935, σ. 10. Δεν είναι χωρίς ση-
μασία ότι στους ιδρυτές της Εταιρείας συγκαταλεγόταν και ο ιερωμένος Στέφανος Βούλγα-
ρης, τελευταίος ιερέας της κτητορικής οικογένειας της εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνος. Ο
Αθηναγόρας είχε πρώτος ανακινήσει την ανάγκη της υπαγωγής του Ναού και του ιερού λει-
ψάνου του Αγίου Σπυρίδωνα στην εκκλησία και την παύση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος
από την οικ. Βούλγαρη. Το 1939 ο Σπυρίδων Θεοτόκης, δραστήριο μέλος της Ιόνιας Εταιρεί-
ας, είχε δημοσιεύσει άρθρο στην εφημερίδα Κερκυραϊκό Βήμα (12.8.1939) με τίτλο «Ο ναός
του Αγίου Σπυρίδωνος», όπου έθιγε το κτητορικό δικαίωμα της οικ. Βούλγαρη. Άρθρο, που



ξης των παλαιών εκκλησιών της πόλεως ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων
αποδεικνύει και την απροθυμία του Κράτους να θεσμοθετήσει κανόνες για τη
διάσωση της εκκλησιαστικής πολιτισμικής κληρονομιάς. 

Αν λάβουμε υπόψη μας την κατάσταση που επικρατεί ως τις μέρες μας
στα εκκλησιαστικά μνημεία και κειμήλια και τους «καλλιτεχνικούς νεωτερι-
σμούς» που έχουν πραγματοποιηθεί σε εκκλησίες, με πρόσφατα χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα τις εκκλησίες-μνημεία του Αγίου Σπυρίδωνα και της
Σπηλαιώτισσας (Μητροπολιτικός ναός), αλλά και πλήθος άλλων επεμβάσε-
ων σε εκκλησίες, ξένων προς τη λιτή εκκλησιαστική επτανησιακή αρχιτεκτο-
νική και τέχνη, κατανοούμε ότι η Ιόνιος Εταιρεία απέτυχε να τιθασεύσει όχι
μόνον την αμάθεια αλλά και την αδικαιολόγητη προσπάθεια αλλοίωσης της
εκκλησιαστικής επτανησιακής παράδοσης, την οποία βιώνουμε, δυστυχώς
σιωπηλά και αδιαμαρτύρητα ως τις μέρες μας, με την Αρχαιολογική Υπηρε-
σία, τα πνευματικά ιδρύματα ή εταιρείες, την πολιτική ηγεσία του τόπου, αλ-
λά και τους πολίτες να αρκούνται στο ρόλο του απλού θεατή ή στην καλλίτε-
ρη περίπτωση του κατ’ ιδίαν επικριτή.

Αντίθετα, όπως αναφέραμε, η Εταιρεία κατόρθωσε να αποφευχθεί ο αφα-
νισμός ενός πολύ σημαντικού μεταβυζαντινού ναού, ολόγραφου, με εξαιρετι-
κής ποιότητας μεταβυζαντινής τεχνοτροπίας αγιογραφίες, αφιερωμένου στον
Παντοκράτορα και ευρισκόμενου στην υψηλότερη κορυφή του χωριού του Αγί-
ου Μάρκου. Στην κτητορική επιγραφή ως χρονολογία της ιστόρησής του ανα-
φέρεται το 1577. Ο ναός που κινδύνευε να καταρρεύσει, αποτελούσε μέρος
ενός ευρύτερου κτηριακού συνόλου και ανήκε στην κατηγορία των ναών με
ιδιωτικό ιδιοκτησιακό καθεστώς (jus patronato privatο), με κτήτορες στα μέ-
σα του 20ού αι. τους αδελφούς Δαμασκηνού και την οικογένεια Καποδί-
στρια51. Στη Συνεδρίαση του Δ.Σ. της 17ης Σεπτεμβρίου του 1936, ο Πρόε-
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αναδημοσιεύτηκε το 1955 στην εφημερίδα Ελευθερία (18-22.2.1955). Τελικώς το ζήτημα δι-
ευθετήθηκε με την έκδοση το 1967 αναγκαστικού νόμου με τον οποίο ο Ναός του Αγίου Σπυ-
ρίδωνος κηρύχθηκε προσκυνηματικός, με καθεστώς νομικού προσώπου, υπαγόμενο στην επο-
πτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας, διοικούμενο από 5μελές Συμβούλιο, στο οποίο
μετέχουν ο εκάστοτε Μητροπολίτης, ο προϊστάμενος ιερέας του ναού και 3 μέλη εκλεγόμενα
από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο. Στο α΄ εδάφιο του μοναδικού άρθρου του Νόμου σημειώνε-
ται ότι «τὰ λείψανα ἀποτελοῦν κτῆμα τοῦ πληρώματος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος». Βλ. Α.Ν.Κ., Ιδιωτ. Αρχ. Κ. Δαφνή, «Ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνος εκηρύχθη
προσκυνηματικός», Κέρκυρα, 12.10.1967, σ. 4. Για την οικογένεια Βούλγαρη και τα σχετικά
με την Εκκλησία και το ιερό λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνα τη βενετική περίοδο βλ. Α. ΝΙΚΗ-
ΦΟΡΟΥ, Δημόσιες τελετές στην Κέρκυρα κατά την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας, 14ος-
18ος αι., Αθήνα 1989, σ. 332-409.

51. Ιερός Ναός Παντοκράτορος (San Salvatore) στον Άγιο Μάρκο. Δρομική βασιλική μο-
νόχωρη με ημικυκλική κόγχη ιερού. Ολόγραφη. Η ιστόρησή της χρονολογείται σύμφωνα με
επιγραφή που βρίσκεται πάνω από τη δυτική θύρα το 1577. Πρόκειται για το αρχαιότερο γνω-



δρος ανακοίνωσε τη δωρεά της εκκλησίας του Παντοκράτορος του Αγίου
Μάρκου προς την Εταιρεία από τον Αριστείδη Δαμασκηνό, ενώ συνάμα πρό-
τεινε να απευθυνθεί η Εταιρεία προς τον κτήτορα Αντώνιο Καποδίστρια προ-
κειμένου να εκχωρήσει κι αυτός τα δικαιώματά του προς αυτήν52. Στη συνε-
δρίαση του Δ.Σ. της 22ας Οκτωβρίου 1937, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι
αδελφοί Δαμασκηνοί και ο ιατρός Καποδίστριας προτίθενται να παραχωρή-
σουν στην Εταιρεία τα μερίδιά τους από την εκκλησία του Παντοκράτορα και
ότι το ίδιο προτίθεται να κάνει και ο τέταρτος κτήτορας, τον οποίο δεν κατονο-
μάζει. Αποφασίζεται να εξεταστεί και από φορολογικής απόψεως το ζήτημα
προκειμένου να γίνει η μεταβίβαση53. Δεν γνωρίζουμε κατά πόσον αυτή
πραγματοποιήθηκε. Στις δύο πάντως τελευταίες γενικές συνελεύσεις της
Εταιρείας του 1938 και 1939 αναφέρεται ότι η επισκευή του ναού, του οποίου
είχε καταρρεύσει η στέγη, βρισκόταν σε εξέλιξη54. 
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στό σύνολο μεταβυζαντινών τοιχογραφιών του νησιού, έργο του ιερομόναχου Ιωαννίκιου Μπο-
γδάνου, του οποίου άλλα έργα μας είναι άγνωστα. (Βλ. Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, «Η μετα-
βυζαντινή ζωγραφική στα Επτάνησα», Κερκυραϊκά Χρονικά, Τ. ΧΧVI, Κέρκυρα 1982, σ.
313). Ο ναός με το κτιστό τέμπλο επικοινωνεί με ένα ορθογωνικής κάτοψης πρόναο/νάρθηκα
που έχει έξοδο τόσο προς την ημικυκλική αυλή που αναπτύσσεται με οκτώ πεσσούς σε μία
στοά (πέργκολα), όσο και σε κτίσματα της μονής προς νότο. Άλλα χαρακτηριστικά του ναού
είναι οι μικρές φωτιστικές θυρίδες, το καμπαναριό που είναι συμφυές με τον νάρθηκα και το
ραδινό δίβολο παράθυρο του ιερού. (Βλ. ΑΦΡ. ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, «Η Εκκλησία του
Παντοκράτορος στο χωριό Άγιος Μαρκος», Πρώτο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντι-
νής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Αθήνα 1981, σ. 57-58). Σύμφωνα με συμβολαιογραφική πρά-
ξη της 20ης Ιανουαρίου 1569, οι «οἰκοκυραῖοι» του ναού Δράκος Βλάσης και Σίμος Μπούας
κατέστησαν εφημέριο του ναού τον ιερέα Αθανάσιο Αθηναίο. (Βλ. Χώροι λατρείας και κλήρος
στην Κέρκυρα του 17ου αι., εισ., εκδ. σχολ. Σπ. Καρύδης, Γερ. Δημουλάς, Γ. Πουλής, Κέρ-
κυρα 2018, σ. 100). Τα τέλη του 18ου αι. ο ναός φέρεται να είναι jus patronato privato των ιε-
ρέων Γεωργίου Δαμαρά και Σπυρίδωνα Μάρκου, του αδελφού του τελευταίου Σπυρίδωνα κα-
θώς και των Άγγελου Σπυρίδωνος Καβουδίστρα (Καποδίστρια) του ποτέ Δοτόρου Αντωνίου
και της κουνιάδας του Στελούλας Κουαρτάνου Καποδίστρια. (Βλ. Α.Ν.Κ., Βιβλ. Εκκλ. Φ.
365, κτχ. 156). Το 1934 ο ναός εξακολουθεί να είναι jus patronato privato και ανήκει κατά 2/4
στον Αριστείδη Δαμασκηνό και τον αδελφό του και κατά 1/4 στον ιατρό Αντώνιο Καποδί-
στρια. Ο κτήτορας του άλλου 1/4 δεν κατονομάζεται, αλλά φαίνεται και αυτός να συναινεί με
την παραχώρηση της εκκλησίας στην Εταιρεία. 

52. Βλ. Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π., Συνεδρίαση Δ.Σ., 17.9.1936, σ. 15-16.
53. Βλ. Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π., Συνεδρίαση Δ.Σ., 22.10.1937, σ. 17-19.
54. Βλ. Βλ. Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π., Γεν. Συνελεύσεις, 30.11.1938, σ. 28-29 και

25.11.1939, σ. 30-31. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παπαδημητρίου και μετά την αποχώρηση του
από την Κέρκυρα (1947) εξακολουθούσε να μεριμνά για τη διατήρηση και διάσωση του συ-
γκεκριμένου ναού, καθώς και των άλλων βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων. Έτσι το
1954 ως Έφορος Αττικής και μέλος του Αρχαιολογικού Συμβουλίου εισηγήθηκε και εξασφά-
λισε πιστώσεις για την εκτέλεση επειγόντων έργων στην Εκκλησία του Αγίου Μάρκου, την
εκτέλεση εκτεταμένων έργων αναστηλώσεως και καθαρισμού της παλαιοχριστιανικής εκ-
κλησίας της Παλαιοπόλεως και την αφαίρεση επιχρισμάτων από την εκκλησία του Ιάσωνος



Εκτός από το πολεοδομικό ζήτημα και τα εκκλησιαστικά μνημεία την
Εταιρεία απασχόλησε και η κατάσταση των δύο φρουρίων, όχι μόνον για την
άναρχη δόμηση που είχε αναπτυχθεί στις παρυφές τους και εμπόδιζε την ανά-
δειξή τους, όπως ελέχθη, αλλά και για την κατάσταση των τειχών και των
προμαχώνων τους, αφού ένας εξ αυτών κινδύνευε να καταρρεύσει. Λόγος για
τον οποίο και αποφάσισε να απευθυνθεί εγγράφως στο Υπουργείο των Στρα-
τιωτικών που τα διαχειριζόταν55. Ενώ παράλληλα ανέλαβε να μελετήσει την
ανάδειξη της παράπλευρης εισόδου του Νέου Φρουρίου, τη λεγόμενη «Κλει-
στή», εξαιρετικής καλλιτεχνικής αξίας, προς όφελος των διερχομένων56. 

Η καταγραφή όλων των ανέκδοτων επιγραφών της Κέρκυρας57 καθώς
και η φροντίδα τάφων επιφανών προσώπων, όπως του Σολωμού ή του Ιακώ-
βου Πολυλά προστέθηκαν στους στόχους της Εταιρείας. Ο χώρος που ετάφη
ο Σολωμός, έγραφε ο Παπαδημητρίου στα Φιλολογικά Νέα, «ἦταν ἄγνω-
στος καὶ λησμονημένος ὡς τὸ 1935, ὅταν ἔνα δημοσίευμα, σχετικὸ μὲ τὸ
μνημεῖο τοῦ Σολωμοῦ στὴ Ζάκυνθο, μοῦ γέννησε τὴν περιέργεια νὰ γνωρίσω
τὸν τόπον ποῦ ἐτάφη ὁ ποιητής. Κανένας ὄμως δὲν γνώριζε τίποτε. Μόνο
ἀπὸ τὰ βιβλία τοῦ Δημαρχείου διαπίστωσα πὼς ὁ χῶρος ἐκεῖνος εἶχε μετὰ
τὴν ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ ποιητοῦ, χρησιμοποιηθῆ γιὰ τὴν ταφὴ
ἄλλων νεκρῶν. Καμμιὰ ἀναμνηστικὴ πλάκα, κανένα κενοτάφιο! Τὴν πρω-
τοβουλία γιὰ τὸν εὐπρεπισμὸ τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ χώρου ἀνέλαβε ἀμέσως ἡ «Ἰό-
νιος Ἑταιρεία» ποὺ σύμφωνα μὲ πρόταση τοῦ Ἀντιπροέδρου της κ. Θεδ. Μα-
κρῆ ἀπεφάσισε ὁμοφώνως καὶ διέθεσε ἀπὸ τὸν φτωχὸ προϋπολογισμό της
τὴν ἀναγκαία πίστωση γιὰ τὴν κατασκευὴ ἑνός ἁπλοῦ ὡραίου μνημείου,
ποὺ σχεδίασε ὁ Εἰδικὸς Γραμματέας τῆς Ἑταιρείας κ. Ἰούλιος Σακελλά-
ριος. Το πραγματικὰ ἁπλὸ καὶ ὡραῖο αὐτὸ μνημεῖο φέρει τὴν ἐπιγραφή: ΔΙΟ-
ΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ/ ΕΔΩ Η ΓΗ ΜΑΣ ΣΤΟΡΓΙΚΑ/ ΕΚΟΙΜΗΣΕ ΤΟΝ
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και Σωσιπάτρου. Βλ. Α.Ν.Κ., Ιδωτ. Αρχ. Κ. Δαφνή, Φ. 17, κτχ. 2, «Η προστασία των κερκυ-
ραϊκών αρχαιοτήτων», Κερκυραϊκά Νέα, έτ. ΙΙ, περ. Β΄, φ. 359, 21.6.1954, σ. 4.

55. Στο Υπουργείο Στρατιωτικών είχε εκχωρηθεί η χρήση του Παλαιού και Νέου Φρουρί-
ου. Και ενώ εκείνη του Παλαιού Φρουρίου μεταβιβάστηκε το 1984 στο Υπουργείο Πολιτισμού,
του Νέου Φρουρίου εξακολουθούν οι ένοπλες δυνάμεις να έχουν τη χρήση. Ο Προμαχώνας που
απασχολούσε τον τότε Έφορο Αρχαιοτήτων τελικώς κατέρρευσε. Βλ. Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά...,
ό.π., Συνεδριάσεις Δ. Σ., 27.8.1934, σ. 6 και 14.11.1934, σ. 7-9.

56. Πρόκειται για τη λεγόμενη Κλειστή Πύλη (Porta Stoppa), η οποία μόλις τελευταία
απαλλάχθηκε από δένδρο, που εμπόδιζε την ανάδειξή της ως μνημείου. Βλ. E. CONCINA, «Το
κράτος και η εικόνα», στο Κέρκυρα μια μεσογειακή σύνθεση: νησιωτισμός, διασυνδέσεις, αν-
θρώπινα περιβάλλοντα, 16ος-19ος αι., επιμ. Α. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, Κέρκυρα 1998, σ. 248.

57. Το 1952 ανέλαβε ο A. Rusconi να καταγράψει τα εραλδικά μνημεία και τις βενετικές
επιγραφές του νησιού. Βλ. A. RUSCONI, “Monumenti araldici ed epigrafici veneti dell’ isola di
Corfù”, Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni italiane in Oriente,
XXVII-XXIX, 1952, σ. 381-466.



ΠΟΙΗΤΗ/ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΝΗ ΤΟΥ 1857/ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ 1865/
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΙΟΝΙΟΥ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1939». Και η Εταιρεία το 1939 ανακοί-
νωνε στα μέλη της την ολοκλήρωση του κενοταφίου58.

Την εξεύρεση των απαραίτητων πόρων για την υλοποίηση των σχεδίων
της, κυρίως των ανασκαφών59, η Εταιρεία αναζήτησε, εκτός από τις εισφορές
των μελών της στη συνδρομή της Εθνικής Τράπεζας, αλλά και στους πόρους
από το Ζαμπέλειο και Πετρίδιο κληροδότημα60. 

Η Γενική Συνέλευση των ιδρυτών της Εταιρείας της 25ης Νοεμβρίου 1939
είναι, όπως έχει ήδη λεχθεί, η τελευταία που καταγράφεται στα πρακτικά. Η
Εταιρεία έκτοτε σιώπησε. Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος υπήρξε καθοριστικός
για την επιβίωση της. Η Ιόνιος Εταιρεία, όπως και άλλοι φορείς, αμέσως με-
τά την κήρυξη του πολέμου, έπαυσε τη δραστηριότητά της για να μην ανα-
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58. Την πρόταση για την περισυλλογή όλων των επιγραφών κατέθεσαν οι Θ. Μακρής και
Κ. Αλαμάνος, και την υπερθεμάτισε ο Στ. Μανιαρίζης. Η πρόταση για τη φροντίδα τάφων
επιφανών κατατέθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας Θ. Μακρή, ο οποίος έκανε ιδιαίτε-
ρη μνεία για τον Διονύσιο Σολωμό, ενώ ο Κ. Αλαμάνος ανέφερε τον τάφο του Ιάκωβου Πολυ-
λά. Βλ. Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π., Γενικ. Συνελεύσεις, 1.6.1938, σ. 25-27 και 25.11.39 σ.
30-31, Κ. ΔΑΦΝΗΣ - Ν. ΚΑΡΥΔΗΣ, Κερκυραϊκά Χρονικά 1952, Τ. ΙΙ, σ. 130. 

59. Ο Ι. Παπαδημητρίου σε συνεργασία με τον Καθηγητή Ανδρέα Ξυγγόπουλο(1891-
1979), ανέλαβε για λογαριασμό της Ελληνικής Αρχαιολογικής Εταιρείας το 1936 συστημα-
τική ανασκαφή στην Εκκλησία της Παλαιοπόλεως. Ανασκαφή που συνέχισε το 1938 ο Πα-
παδημητρίου. Τα ευρήματα της ανασκαφής περιγράφει ο ίδιος σε άρθρα του στα Κερκυραϊκά
Χρονικά και στο περιοδικό της Αρχαιολογικής Εταιρείας. όπου κάνει λόγο και για τις ανα-
σκαφές που διενέργησε στη Ρόδα της Κέρκυρας, το 1938 και 1939 κατά τις οποίες αποκαλύ-
φθηκε ναός δωρικού ρυθμού των αρχών του 5ου αι. καθώς και αρχιτεκτονικά γλυπτά και αγ-
γεία. Δυστυχώς οι ανασκαφές που διενεργήθηκαν στον ναό της Παλαιοπόλεως, μπορεί να
αποκάλυψαν ότι οι σωζόμενοι τοίχοι της Εκκλησίας κτίστηκαν «ἐπὶ τῶν τοίχων τοῦ μεσαίου
κλίτους τῆς Παλαιᾶς Βασιλικῆς» της οποίας αποκαλύφθηκαν τα θεμέλια καθώς και ένα
τμήμα ψηφιδωτού με επιγραφή που αναγράφει τον Επίσκοπο Ιωβιανό, όμως αυτή η ανασκα-
φή, και κυρίως οι επόμενες που διενεργήθηκαν μεταπολεμικά από τον Έφορο Β. Καλλιπολίτη
έβλαψαν ανεπανόρθωτα το βυζαντινό μνημείο. Βλ. Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, «ΚΕΡΚΥΡΑ: Αρχαι-
ολογικαί έρευναι και ανασκαφαί», Κερκυραϊκά Χρονικά 1952. Τ. ΙΙ, εκδ. Κ. Δαφνής - Ν.
Καρύδης, Κέρκυρα 1952, σ. 57-59, Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, «Έρευναι εν
Παλαιοπόλει της Κερκύρας», ΠΑΕ 1936, σ. 99-110, Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, «Ανασκαφαί εν
Κερκύρα, α) Ανασκαφή δωρικού ναού εν Ρόδα», ΠΑΕ 1939, σ. 89-92, του ίδιου «Ανασκαφή
εν Παλαιοπόλει», ΠΑΕ 1939, σ. 92-99, στο Β. ΠΕΤΡΑΚΟΣ, Έπαινος Ιωάννου Κ. Παπαδημη-
τρίου..., ό.π., σ. 45, Β.Γ. ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ, «Ανασκαφή εν Παλαιοπόλει της Κερκύρας»,
Π.Α.Ε. 1955, σ. 187-192, του ίδιου με τον ίδιο τίτλο Π.Α.Ε. 1956, σ. 158-163, Π.Α.Ε. 1957,
σ. 79-84, Π.Α.Ε. 1958, σ. 114-118, Και για τις καταστροφές στο βυζαντινό μνημείο Βλ. ST.
T. CHONDROGIANNIS, Byzantium in the Word..., ό.π., σ. 246-254.

60. Για το κληροδότημα Ναπολέοντος Ζαμπέλη βλ. Κ. ΔΑΦΝΗΣ, «Ναπολέων Ζαμπέλης
και το κληροδότημά του», Κερκυραϊκά Χρονικά, Τα ΧΧ, Κέρκυρα 1976, σ. 170-178, και για
το Πετρίδιο βλ. Α. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, Ζητήματα διαχείρισης τεκμηρίων πολιτισμικής κληρονο-
μιάς..., ό.π., σ. 13-98. 



γκασθεί να συνεργαστεί με τους Ιταλούς κατακτητές61. Στη συνέχεια όμως
δέχθηκε και άλλα πλήγματα που δεν επέτρεψαν μεταπολεμικά την ανασύ-
στασή της. Και τούτο όχι μόνον διότι επιφανή μέλη της όπως ο Σπυρίδων Θε-
οτόκης62 και άλλοι απεβίωσαν κατά τη διάρκειά του πολέμου ή διότι η ψυχή
της Εταιρείας, ο Ι. Παπαδημητρίου, στρατεύθηκε δύο φορές, όσο για τα γεγο-
νότα που ακολούθησαν και τον αφορούσαν63. Η προσχώρησή του τελευταίου
στις τάξεις του ΕΑΜ64, έβλαψε το κοινωνικό του προφίλ και έστρεψε εναντίον
του επιφανείς πολιτικούς, εφημερίδες και δημόσιους λειτουργούς της Κέρκυ-
ρας που μάχονταν τις αριστερές αντιλήψεις65. Αλλά εναντίον του στράφηκαν
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61. Βλ. Α.Ν.Κ., Ιδιωτ. Αρχ. Κ. Δαφνή, Φ. 194 Α, «Η πολεοδομική αναρχία της Κέρκυ-
ρας», Κέρκυρα, περ. Β΄, φ. 23, 31.10.1957, σ. 1.

62. Σπυρίδων Θεοτόκης (1912-1940). Το 1935 είχε υπηρετήσει για μερικούς μήνες Νο-
μάρχης στην Κρήτη. Βλ. Κ. ΔΑΦΝΗΣ, «Κερκυραίοι ιστορικοί και ο Σπυρ. Θεοτόκης, ιστορική
και βιογραφική επιτομή», Κερκυραϊκά Χρονικά, Τ. 5ος, Κέρκυρα 1956, σ. 171-177.

63. Ο Ι. Παπαδημητρίου στις 13 Νοεμβρίου 1940 κατατάχθηκε ως Έφεδρος Αξιωματι-
κός στη διλοχία Σκύρου, από την οποία απολύθηκε στις 6 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς. Στις
2 Απριλίου 1941, τέσσερις ημέρες πριν κηρυχθεί ο πόλεμος με τη Γερμανία, κατατάχθηκε πά-
λι ως Έφεδρος στο Γενικό Στρατόπεδο Αθηνών. Απολύθηκε με διαταγή της 1ης Μαΐου, με
την οποία έγινε γενική αποστράτευση. Κατά το διάστημα μεταξύ της πρώτης απόλυσής του
από τον στρατό και της δεύτερης κατάταξης βρισκόταν στην Κέρκυρα, όπου κύριο έργο του
ήταν η απόκρυψη των αρχαίων των εκεί Μουσείων, καθώς και του αρχειακού και βιβλιακού
υλικού Αρχειοφυλακείου, Αρχείου Ιονίου Γερουσίας και Βιβλιοθήκης αντίστοιχα. Σύμφωνα με
το πρωτόκολλο της Επιτροπής, το έργο ολοκληρώθηκε στις 21 Μαρτίου 1941. Βλ. Β. ΠΕΤΡΑ-
ΚΟΣ, Έπαινος Ιωάννου Κ. Παπαδημητρίου..., ό.π., σ. 11.

64. Ο Ι. Παπαδημητρίου μετείχε στη Νομαρχιακή Επιτροπή του Ε.Α.Μ. στην Κέρκυρα,
μαζί με τους: Ανδρέα Δενδρινό(1868-1946),πολιτικό, συζ. Ειρ. Δενδρινού, Ερωτ. Μωραΐτη,
ιατρό, Λεων. Τοπάλη, οφθαλμίατρο, Δημ. Μαζαράκη, ποτοποιό, Βασ. Άνθη, υπάλλ. Τραπέ-
ζης, Γεωργ. Τζήλιο, μηχανικό αυτοκινήτων, Θανάσση Βλάσση, φοιτητή νομικής και Ηλία
Πολίτη, φοιτητή ιατρικής. Βλ. OΛ. ΠΑΧΗ, «Ο Ανδρέας Δενδρινός και οι κοινοβουλευτικοί του
αγώνες», ΚΥΜΟΘΟΗ, περιοδική έκδοση Συνδέσμου Φιλολόγων Κεφαλονιάς-Ιθάκης, Τ. 24,
Αργοστόλι 2014, σ. 229.

65. Ο Διοικητής Νήσων Ιονίου Πελάγους Άγγελος Τσουκαλάς, με απόρρητο έγγραφό του
στις 28 Σεπτεμβρίου 1945 προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ζητούσε, σύμφωνα με απόφαση
της Επιτροπής Συντονισμού Ασφαλείας της 21ης Σεπτεμβρίου 1945, την απομάκρυνση από
την Κέρκυρα του Παπαδημητρίου και άλλων «τῶν ὁποίων ἡ ἀναπτυσσόμενη εὐρύτατα κομ-
μουνιστικὴ δρᾶσις, δύναται νὰ προκαλέσῃ ἀνυπολογίστους ζημίας εἰς τὴν ἀγροτικὴν πίστιν
καὶ ἐν γένει τοὺς ἀγροτικοὺς πληθυσμοὺς τῆς περιφερείας». Σε «απολύτως εμπιστευτικό» έγ-
γραφο της 29ης Οκτωβρίου 1946, που βρίσκεται στον υπηρεσιακό φάκελο του Παπαδημητρί-
ου, ο Νομάρχης Κέρκυρας Ιωάννης Κοκκινάτος ανέφερε προς τον Υπουργό Παιδείας ότι
«κατὰ τὴν ἡμετέραν γνώμην οὗτος [ο Ιωάννης Παπαδημητρίου] διὰ τῆς ἐκ τῆς θέσεως ἣν
κατέχει καὶ τοῦ κύρους του, συνεργαζόμενος στενώτατα μετὰ τοῦ ἐπιστημονικοῦ Διευθυντοῦ
τοῦ Ψυχιατρείου Παν. Ζῆ καὶ τοῦ ἀποβιώσαντος Πρωτοδίκου Γίδα, παρέσυραν εἰς τὴν ἐαμ-
κομμουνιστικὴν ἰδεολογίαν τὸ πλεῖστον τῶν κατοίκων τῆς νήσου καὶ εὶς λόγους ἀνεξαρτήτους
τῆς θελήσεώς του ὀφείλεται καὶ ἡ μὴ συμμετοχή του εἰς τὸ Δεκεμβριανὸν Κίνημα»...». Βλ. Β.
ΠΕΤΡΑΚΟΣ, Έπαινος Ιωάννου Κ. Παπαδημητρίου..., ό.π., σ. 12, 19.



και οι σύντροφοί του στην Οργάνωση, διότι έξι μήνες μετά την προσχώρησή
του στο ΕΑΜ, διαφώνησε με την πολιτική του κινήματος, ιδιαίτερα με τις θέ-
σεις του στο βορειοπηρωτικό ζήτημα και παραιτήθηκε. Το χάσμα με την αρι-
στερά διευρύνθηκε ακόμα περισσότερο, το 1948, όταν ευρισκόμενος στο Ναύ-
πλιο, υπέγραψε σχετική δήλωση νομιμοφροσύνης66. Το θέμα πάντως των φρο-
νημάτων του συνέχισε να απασχολεί την υπηρεσία του ως το 1952. Η πολεμι-
κή μάλιστα εναντίον του τον ακολούθησε σε όλη την μετέπειτα, κατά τα άλ-
λα, λαμπρή σταδιοδρομία του σε διάφορες θέσεις της Αρχαιολογικής Υπηρε-
σίας67, αφού όπου χρειαζόταν η έξωθεν καλή μαρτυρία φρόντιζαν Κερκυραίοι
πολιτικοί, ιδιώτες και εφημερίδες να αποστέλλουν και να δημοσιεύουν εις βά-
ρος του υπομνήματα68. Θεωρούμε ότι η δίνη που προκλήθηκε από τις πολιτικές
του αντιλήψεις σε δεξιές και αριστερές κοινωνικές και πολιτικές ομάδες παρέ-
συρε και την Ιόνιο Εταιρεία, η οποία στην ουσία αδρανοποιήθηκε μεταπολεμι-
κά, παρότι ο ίδιος παρέμεινε στην Κέρκυρα ως το 1947.

Εν πάση περιπτώσει, η Ιόνιος Εταιρεία δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπήρξε
μια σοβαρή προσπάθεια ανάσχεσης της αργής αλλά επίμονης αλλοίωσης της
ιστορικής και μνημειακής πολιτισμικής φυσιογνωμίας της Κέρκυρας και αυ-
τό οφείλεται τόσο στον εμπνευστή της, Ιωάννη Παπαδημητρίου, όσο και στους
συνοδοιπόρους του. Και τούτο διότι είναι γνωστό ότι η πραγμάτωση στόχων
στον τομέα του πολιτισμού και όχι μόνον, ιδιαίτερα στη χώρα μας, όπου το
Κράτος πάντοτε υστερεί, συνδέεται απολύτως με το ανθρώπινο δυναμικό που
καλείται να τους υλοποιήσει. Η έστω και σε γενικές γραμμές προσέγγιση των
βιογραφιών σχεδόν του συνόλου των μελών της Ιόνιας Εταιρείας, σκιαγράφη-
σε την ύπαρξη μιας ακμαίας ομάδας της αστικής κοινωνίας, η οποία είχε τη
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66. Τη δήλωση υπέγραψε σύμφωνα με το άρθρο 4 § 3 του Α.Ν. 516/1948 στις 20 Ιουλίου
του 1948 στο Ναύπλιο, στην οποία υποστήριζε ότι είχε αποκηρύξει τις κομμουνιστικές του
αντιλήψεις, αποδεχόμενος ότι είχε γίνει μέλος του ΕΑΜ μόνον για ένα εξάμηνο το 1944. Βλ.
Β. ΠΕΤΡΑΚΟΣ, Έπαινος Ιωάννου Κ. Παπαδημητρίου..., ό.π., σ. 19.

67. Για τη μετέπειτα επαγγελματική εξέλιξη του Ι. Παπαδημητρίου Βλ. Β. ΠΕΤΡΑΚΟΣ,
Έπαινος Ιωάννου Κ. Παπαδημητρίου..., ό.π., σ. 14 κ.ε.

68. Τον Οκτώβριο του 1952 που υπηρετούσε στη Β΄ Αρχαιολογική Περιφέρεια Πειραιώς, η
οποία περιελάμβανε ολόκληρη την Αττική –και ενώ είχαν ήδη έλθει στο φως πλούσια ευρήμα-
τα από τη συστηματική ανασκαφή που πραγματοποιούσε στις Μυκήνες, έχοντας προκαλέσει
τον θαυμασμό και την εύνοια της βασιλικής οικογένειας και επιφανών πολιτικών όπως του
Παπάγου, Μαρκεζίνη κ.α., που ξεναγήθηκαν από τον ίδιο επί τόπου, αλλά και τον φθόνο ομο-
τέχνων του, όπως του Μαρινάτου– αναγκάστηκε να παρουσιαστεί στο Συμβούλιο Νομιμοφρο-
σύνης της υπηρεσίας του (συμμετείχαν οι: Αναστάσιος Ορλάνδος, Γεώργ. Πάντζαρης, Κων-
στ. Καμπέρας) για να ανατρέψει γραπτές καταγγελίες για τα πολιτικά του φρονήματα που
προέρχονταν από την Κέρκυρα, στις οποίες συμπεριλαμβανόταν και σημείωμα του Ι. Θεοτό-
κη, καθώς και από τη Χωροφυλακή Αργολίδος, που τον παρακολουθούσε, όταν υπηρετούσε
στο Ναύπλιο. Βλ. Β. ΠΕΤΡΑΚΟΣ, Έπαινος Ιωάννου Κ. Παπαδημητρίου..., ό.π., σ. 16-19. 



διάθεση αλλά και την ικανότητα να υπηρετήσει αφιλοκερδώς τον τόπο της.
Στη φαρέτρα της, όπως έχουμε αναφέρει, διέθετε ευγένεια, όχι πάντοτε συνδε-
δεμένη με την καταγωγή, ανώτερες σπουδές, καλλιέργεια, επαγγελματική
καταξίωση και κυρίως αποδεδειγμένη προσφορά προς τον τόπο της. Κοντολο-
γίς πρόκειται για τα πρόσωπα που, όπως θα δούμε στη συνέχεια, εκτός από
την Ιόνιο Εταρεία στάθηκαν ικανά να στηρίξουν την πνευματική αναγέννηση
της Κέρκυρα την περιόδο του μεσοπολέμου, στο σύνολό της.

Και επειδή, όπως μας δίδαξε ο Κ.Θ. Δημαράς, κάθε μεμονωμένο φαινόμε-
νο οφείλουμε να το εντάξουμε στο χρόνο και το χώρο που βιώθηκε, προκειμέ-
νου να αξιολογηθεί στις σωστές του διαστάσεις, στην περίπτωση της Ιόνιας
Εταιρείας, διαπιστώνουμε ότι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα του μεσοπολέμου
στην Κέρκυρα, αλλά και στον ευρύτερο ελληνικό χώρο, παρουσιάζει μία αξιό-
λογη κινητικότητα επικεντρωμένη στην καλλιέργεια της γνώσης και τη διά-
σωση και αξιοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς, η οποία είχε αρχίσει να
εκδηλώνεται από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αι. 

Στην Αθήνα το 1914 ιδρύθηκε, με καθυστέρηση αρκετών δεκαετιών από
τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους, η υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του
Κράτους, αλλά και το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, με ό,τι αυτό σή-
μαινε για την ιστορική, βυζαντινή και μεταβυζαντινή κληρονομιά. Το ίδιο έτος
στην Κέρκυρα διοργανώθηκε το Α΄ Πανιόνιο Συνέδριο, που έθεσε τις βάσεις
για τη μελέτη και αξιοποίηση της ιστορικής επτανησιακής κληρονομιάς, με
συνέπεια τη συγκρότηση ενός πρώτου πυρήνα κατ’ εξοχήν Επτανησίων πνευ-
ματικών ανθρώπων προσανατολισμένου προς αυτήν την κατεύθυνση. Και
μπορεί ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος να ανέκοψε προσωρινά αυτήν την πορεία,
κατά την τρίτη όμως δεκαετία του 19ου αι. στην Κέρκυρα δημιουργήθηκαν οι
κατάλληλες συνθήκες αφύπνισης του ενδιαφέροντος ως προς τη διάσωση της
ιστορικής και μνημειακής κληρονομιάς του τόπου. Σε ένα κοινωνικό σύνολο
που δεν εστερείτο επιστημόνων-λογίων (ιατρών, νομικών, καθηγητών κ.α.),
μεταξύ του 1925 και 1940, σημειώθηκε μια ουσιαστική βελτίωση στο μουσει-
ακό, βιβλιακό και αρχειακό τοπίο.

Το 1925, και ενώ είχε θεσμοθετηθεί η σύσταση Βυζαντινού Μουσείου
στην Κέρκυρα, στην οποία έχουμε αναφερθεί, χωρίς όμως αυτό να 
λειτουργήσει, ανέλαβε Έφορος Αρχαιοτήτων ο Γιάννης Μηλιάδης69. Το
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69. Ιωάννης Μηλιάδης (1895-1975). Διακεκριμένος Αρχαιολόγος που συνέβαλε ουσια-
στικά στη συντήρηση και προστασία των μνημείων της Ακρόπολης των Αθηνών. Υπηρέτησε
ως Έφορος Κερκύρας από το 1925 έως το 1933. Κατά τη διάρκεια της θητείας του είχε προ-
καλέσει το θεοτοκικό περιβάλλον με τις δημοκρατικές του ιδέες. Εξ αιτίας αυτού του λόγου οι
τοπικοί άρχοντες είχαν επανειλημμένα ζητήσει την απομάκρυνσή του από το νησί. Σε προ-
στριβές εξάλλου είχε έλθει και με τον δωρητή της Σινοϊαπωνικής Συλλογής, Γρηγόριο Μάνο,



ίδιο έτος κηρύχθηκαν ένδεκα μεταβυζαντινές εκκλησίες ως μνημεία70. 
Το 1928 εξάλλου η μουσειακή κληρονομιά της Κέρκυρας εμπλουτίστηκε

με τη λειτουργία του «Σινοϊαπωνικού Μουσείου Γρηγ. Μάνου» (5.2.1928),
που είχε συσταθεί με Π.Δ. του Παύλου Κουντουριώτη δύο χρόνια νωρίτερα
(1926), μοναδικού στον ελλαδικό χώρο, χάρη στη δωρεά του διπλωμάτη-
συλλέκτη Γρηγορίου Μάνου. Ο Μάνος, γιος του Νικολάου, γόνος μιας πα-
λιάς φαναριώτικης οικογένειας, της οποίας ένας κλάδος είχε εγκατασταθεί
στην Ελλάδα μετά το 1821, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1850. Με σπουδές
στο εξωτερικό εντάχθηκε το 1876 ως δόκιμος στο Διπλωματικό Σώμα, για
να εξελιχθεί στη συνέχεια έως το βαθμό του Πρέσβη (1890) και του Πληρε-
ξούσιου Υπουργού. Μετά τη συνταξιοδότησή του (1910) εγκαταστάσθηκε
στο Παρίσι. Κατά το διάστημα της 35ετούς θητείας του, υπηρέτησε σε διά-
φορες Πρεσβείες και μετείχε σε σημαντικές Επιτροπές. Κωνσταντινούπολη,
Φιλιππούπολη, Βερολίνο, Βιέννη (1894-1910), Γραμματέας της Ελληνο-
τουρκικής Επιτροπής κ.α. Συνωδά ο Μάνος, ακολουθώντας τον συρμό των
οικονομικά εύπορων αριστοκρατών της εποχής του, εξελίχθηκε παράλληλα
σε συστηματικό συλλέκτη έργων τέχνης της Άπω Ανατολής, δημιουργώ-
ντας μία τεράστια συλλογή, που περιελάμβανε περισσότερα από 10.000
αντικείμενα κινεζικής, κορεατικής και ιαπωνικής τέχνης71, για την οποία
ξόδεψε περισσότερα από 800.000 χρυσά γαλλικά φράγκα. Συλλογή, την
οποία προσπαθούσε να συμπληρώσει και μετά τη συνταξιοδότησή του στο
Παρίσι. Εξαντλημένος οικονομικά μετά τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέ-
μου, το 1919, ήλθε σε συννενόηση με τον Έλληνα Πρέσβη στο Παρίσι Άθω
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αλλά και με τους οικείους του, μετά τον θάνατο του τελευταίου, για θέματα σχετικά με τη
διαχείριση της συλλογής. Βλ. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica, T. 36, σ. 146,
Β.Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ, Έπαινος Ι.Κ. Παπαδημητρίου..., ό.π., σ. 13.

70. Με προεδρικό διάταγμα του Π. Κουντουριώτη, υπογεγραμμένο από των επί Εκκλη-
σιαστικών κλπ. Υπουργό Κ. Σπυρίδη, της 18ης Φεβρουαρίου 1925, «Περὶ κηρύξεως προεχό-
ντων βυζαντινῶν μνημείων ἐν τοῖς νήσοις, Κερκύρας, Κεφαλληνίας καὶ Ζακύνθου» που δημο-
σιεύτηκε στο από 12.3.1925 Φ.Ε.Κ., ανακηρύσσονταν 11 εκκλησίες στην Κέρκυρα, 28 στην
Κεφαλονιά και 49 στη Ζάκυνθο ως «προέχοντα βυζαντινά μνημεῖα». Στην πόλη της Κέρκυ-
ρας, τα προάστια και την ύπαιθρο: 1. Ναός Ιάσωνος και Σωσιπάτρου, Κέρκυρα, 2. Άγιος
Στέφανος, Κέρκυρα (έξω των τειχών), 3. Άγιος Ανδρέας, Κέρκυρα (παρά τον λιμένα), 4.
Άγιοι Απόστολοι, Κέρκυρα, 5. Εσταυρωμένος, Κέρκυρα, 6. Ναός Παλαιοπόλεως, Κέρκυρα,
7. Μονή Οδηγήτριας, Χωρ. Αγραφοί, 8. Παναγία Κασσιόπης, Χωρ. Κασσιόπη, 9. Παναγία
Νερατζίχας, παρά του ναού της Αρτέμιδος, 10. Μονή Αγίων Θεοδώρων, Γαρίτσα και 11. Πα-
ναγία Κασσοπίτρας, Παλαιόπολη. Το Π.Δ. εκδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο 2447, αρθ. 14, 15.
Βλ. Α.Ν.Κ., Φ.Ε.Κ., Τ. Α, αριθμ. 61, 12.3.1925. 

71. Ο αριθμός των αντικειμένων διαφοροποιείται ανάλογα με την καταγραφή στην
οποία γίνεται η αναφορά. Διότι στους καταλόγους που είχε συντάξει ο ίδιος ο Μάνος ομαδο-
ποιούνται αντικείμενα, σε αντίθεση με μεταγενέστερες καταγραφές που τα περιγράφουν
κατά μονάδα.



Ρωμάνο72 και αποφάσισε να δωρήσει τη συλλογή του στο Ελληνικό Κράτος,
υπό την προϋπόθεση να συσταθεί Μουσείο, το οποίο να φέρει το όνομά του, να
είναι ο ίδιος ισόβιος Έφορός του και να του δοθεί επιμίσθιο και στέγη. Η σχε-
τική σύμβαση υπογράφηκε την 1 Δεκεμβρίου 1919 και τα αντικείμενα σε 120
κιβώτια μεταφέρθηκαν αρχικά στην Αθήνα, όπου έγινε μάταιη προσπάθεια να
εξευρεθεί χώρος στο κτήριο της Παλαιάς Βουλής, προκειμένου να εκτεθούν. Η
συλλογή το 1924 με τη συναίνεση του Μάνου μεταφέρθηκε στην Κέρκυρα.
Για τη μεταφορά της Συλλογής Γρ. Μάνου στην Κέρκυρα συνέβαλε και σχε-
τική επιθυμία που είχε εκφράσει η βασιλική οικογένεια. Πάντως στο 1ο άρθρο
του Π.Δ. του Μαρτίου του 1926, «Περὶ ἱδρύσεως ἐν Κερκύρᾳ Σινοϊαπωνικοῦ
Μουσείου Γρηγ. Μάνου», αναφέρεται ότι ιδρύεται το εν λόγω Μουσείο στην
Αθήνα και επιτρέπεται η προσωρινή του μεταφορά στην Κέρκυρα, «τῇ συναι-
νέσει» του ιδρυτή. Το Μουσείο εγκαταστάθηκε σε τρεις αίθουσες της δεξιάς
πτέρυγας του α΄ ορόφου του Ανακτόρου των Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου
Γεωργίου, με ισόβιο Έφορο τον δωρητή Μάνο, υπό την εποπτεία πενταμελούς
Εφορευτικής Επιτροπής, στην οποία εκτός από τον Νομάρχη, Δήμαρχο, Μη-
τροπολίτη μετείχε ο Διευθυντής του Αρχείου Ιονίου Γερουσίας και ένας ευυπό-
ληπτος Κερκυραίος πολίτης κατά πρόταση του Νομάρχη ανά διετία. Στον
Μάνο δόθηκε αρχικά επιμίσθιο 500 μεταλλικές δραχμές και του επέτρεψαν να
κατοικήσει εντός του Ανακτόρου. Παρά την ικανοποίησή του για την ίδρυση
Μουσείου στην Κέρκυρα, με την οποία τον συνέδεαν παιδικές αναμνήσεις, κα-
τά τη διάρκεια της τακτοποίησης της συλλογής του (1924-1927) επανειλημ-
μένα συγκρούστηκε με τον Έφορο Αρχαιοτήτων Γ. Μηλιάδη, πικράθηκε για
την υποβάθμιση του επιμισθίου του που εν τω μεταξύ συνέβη και δεν έλειψαν οι
φορές που μετάνοιωσε για την χειρονομία του. Το Μουσείο τέθηκε σε λειτουρ-
γία τον Φεβρουάριο του 1928. Ο Μάνος απεβίωσε τρεις μήνες αργότερα στις
15 Μαΐου 1928 σε ηλικία 78 ετών και η κηδεία του έγινε με δημόσια δαπάνη
στην Εκκλησία της Υ.Θ. της Μανδρακιώτισσας. Μετά το θάνατό του η Διεύ-
θυνση του Μουσείου ανατέθηκε στον Διευθυντή του Αρχείου Ιονίας Γερουσίας,
Σπυρίδωνα Θεοτόκη, για να υπαχθεί αργότερα στην Αρχαιολογική Υπηρεσία
Κέρκυρας. Στη συνέχεια με τον εμπλουτισμό του Μουσείου και από άλλες
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72. Άθως Ρωμάνος (Τεργέστη 1858-Αθήνα 1940). Διπλωμάτης και πολιτικός. Με σπου-
δές νομικής και φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Χαΐδελβέργης υπηρέτησε στο Διπλω -
ματικό Σώμα από το 1884 έως το 1895 και από το 1908 έως το 1924, όπου ως Πρέσβης της
Ελλάδας στο Παρίσι μετείχε στην Ελληνική Αντιπροσωπεία και υπέγραψε τη Συνθήκη των
Σεβρών. Από το 1929 έως το 1932 χρημάτισε αριστίνδην Γερουσιαστής. Διετέλεσε επίσης
Βουλευτής Κεφαλληνίας (1895-1908) και Υπουργός των Εξωτερικών στις Κυβερνήσεις Γε-
ωργίου Θεοτόκη (1899-1901 και 1903-1904). Βλ Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britan -
nica, T. 45, σ. 285-286. Το αρχείο του βρίσκεται κατατεθειμένο στα Ιστορικά Αρχεία του
Μουσείου Μπενάκη.



συλλογές ασιατικής και ινδικής τέχνης, όπως εκείνη του Πρέσβη Ν. Χατζη-
βασιλείου, το Μουσείο μετονομάστηκε σε «Μουσείο Ασιατικής τέχνης»73. 

Το 1929 ανέλαβε τη διεύθυνση της σπουδαιότατης Βιβλιοθήκης του πρώην
Ιονίου Πανεπιστημίου της αγγλικής περιόδου ο Κερκυραίος νομικός Κωνστα-
ντίνος Σολδάτος, ο οποίος συνέβαλε ουσιαστικά στην αναγέννησή της, αφού
ένα μόλις έτος αργότερα (1930) κατόρθωσε να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις
της σε ολόκληρο το κτήριο του πρώην Πανεπιστημίου, γνωστού ως κτηρίου
της Ιονίου Ακαδημίας, αντί του ενός ορόφου που κατελάμβανε ως τότε. Με δι-
κή του πρωτοβουλία εξάλλου το κτήριο αποκαταστάθηκε στην αρχική του
μορφή, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα θέρμανση και καλό φωτισμό. Επιπλέον ο
Σολδάτος εφάρμοσε στο περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης πρακτικές και μεθό-
δους σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες ευρωπαϊκές αντιλήψεις της Βιβλιοθη-
κονομίας (ταξινομήσεις, σύνταξη καταλόγων, σύγχρονα βιβλιοστάσια κ.α.),
φρόντιζε για τον εμπλουτισμό του με δωρεές και έθεσε σε λειτουργία Αναγνω-
στήρια και αίθουσες διαλέξεων. Στο πλαίσιο αυτό, αφενός εγκαινίασε, με δι-
κές του ενέργειες, την πρακτική της τακτικής αποστολής στη Βιβλιοθήκη
της παραγωγής των συναφών με το περιεχόμενο της εκδοτικών οίκων, αλλά
και του περιοδικού και ημερήσιου τύπου και αφετέρου προσέλκυσε δωρεές προ-
σώπων ή φορέων. Δωρεές όπως της Ελένης Πιέρη, του Υπουργείου των Εξω-
τερικών, της πόλεως των Αθηνών, του Βρετανικού Συμβουλίου, του ιστορικού
Σπύρου Θεοτόκη (1200 τόμοι), του Σπύρου Ζαβιτσιάνου, των οικογενειών
Ιδρωμένου (βιβλία και χειρόγραφα σπάνια), Κογεβίνα-Μαρκέτη, του Αρσα-
κείου (600 τόμοι), των αδελφών Θεοδώρου και Σταματίου Δεσύλλα, της Τρα-
πέζης της Ελλάδος και της Εθνικής Τραπέζης, εμπλούτισαν το περιεχόμενο
της Βιβλιοθήκης. Παράλληλα με αγορές φρόντισε να συμπληρωθούν μερικά
κενά στο περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης, κυρίως στον τομέα των ανθρωπιστι-
κών επιστημών, ενώ διαρκής προς την ίδια κατεύθυνση ήταν η μέριμνά του
για την ενημέρωση της επτανησιακής συλλογής, μοναδικής στον ελληνικό
χώρο στις επτανησιακές σπουδές. 

Οι επιλογές του Σολδάτου εξάλλου στην εσωτερική διάταξη του κτηρίου,
εντυπωσίαζαν τον επισκέπτη. Ακριβώς απέναντι από το εξωτερικό κλιμακο-
στάσιο, είχε τοποθετηθεί το λεοντάρι που άλλοτε κοσμούσε την Porta Reale74.
Σε αίθουσα αριστερά της κυρίας εισόδου λειτουργούσε το Υποθηκοφυλάκειο
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73. Βλ Α. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, «Ο Γρ. Μάνος και το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης», Κερκυραϊκά
Χρονικά, Τ. XXVI, Κέρκυρα 1982, σ. 355-362, Γ. ΖΟΥΜΠΟΣ, https://www.corfuhistory.eu/
?p=1438, ημ. πρόσβ. 23.10.2018, Α.Ν.Κ., Φ.Ε.Κ., Τ. Α 1926, αρ. 82, 6.3.1926, 4. 4.3.1926,
Α.Ν.Κ., Ληξ. Βιβλ. Θαν., 1928, βιβλ. Α΄, αρ. 240, 29.5.1928.

74. Για την τύχη αυτού του λιονταριού βλ. Α.Δ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, Ζητήματα διαχείρισης τεκ-
μηρίων πολιτισμικής κληρονομιάς..., ό.π., σ. 60-61, σημ. 97. 



και στην ακριβώς απέναντί της φυλασσόταν το Αρχείο της Ιονίου Ακαδημίας.
Μεγαλοπρέπεια απέπνεε η αίθουσα της Διεύθυνσης που βρισκόταν αμέσως
μετά, στην αριστερή πλευρά της εισόδου, την οποία εκτός των άλλων κοσμού-
σε μαρμάρινη προτομή αρχαίου Έλληνα της κλασικής περιόδου με περικεφα-
λαία, η προσωπογραφία του Θωμά Φλαγγίνη και το σκήπτρο του Γκίλφορντ.
Σε περίοπτη θέση ήταν εκτεθειμένη η ορειχάλκινη κυκλική σφαγίδα, η οποία
έφερε την επιγραφή «Βιβλιοθήκη της Ιονίου Ακαδημίας» και στο κέντρο της
γλαύκα, με την οποία ο Σολδάτος εξακολουθούσε να σφραγίζει τα νέα απο-
κτήματα της Βιβλιοθήκης. Σε άλλη αίθουσα είχε οργανωθεί Πινακοθήκη με
προσωπογραφίες επιφανών στην ιστορία και στα γράμματα Επτανήσιων.
Πολλές οικογένειες με επτανησιακή καταγωγή και δόκιμοι ζωγράφοι φρόντι-
σαν για τον εμπλουτισμό της, ενώ τις αίθουσες των Αναγνωστηρίων και Δια-
λέξεων κοσμούσαν πίνακες και γλυπτά από τη Σχολή Καλών Τεχνών του Ιό-
νιου Πανεπιστημίου της αγγλικής περιόδου75. 

Τέλος ο Σολδάτος προκειμένου να ενδυναμωθεί το έργο της Βιβλιοθήκης
ίδρυσε το 1934 την «Εταιρεία προς ενίσχυση των Επτανησιακών Μελετών».
Σύμφωνα με το Καταστατικό της η Εταιρεία στόχευε: «νὰ συμβάλλῃ α. εἰς
τὴν ἔρευναν τῆς ἱστορίας καὶ γενικῶς τῆς πνευματικῆς καὶ καλλιτεχνικῆς
παραγωγῆς τῆς Ἑπτανήσου ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον, β.
εἰς τὴν μελέτην τῆς φύσεως τῆς Ἑπτανήσου καθὼς καὶ τῆς ἰδιαιτέρας οἰκονο-
μίας αὐτῆς, γ. εἰς τὴν διαφύλαξιν καὶ συντήρησιν τῶν ἱστορικῶν καὶ καλλιτε-
χνικῶν μνημείων τῆς Ἑπτανήσου, χειρογράφων, σπανίων ἐντύπων καὶ παντός
εἴδους καλλιτεχνημάτων και δ. εἰς τὴν καλλιέργειαν καὶ προαγωγὴν τῶν ἐπι-
στημῶν, τῶν γραμμάτων καὶ τῶν καλῶν τεχνῶν εἰς τὴν Ἑπτάνησον»76. Για
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75. Βλ. C. SOLDATOS, «La bibliothèque publique de Corfou», Ανάτυπο του Hellènisme Con -
temporain, 2me, Serie Face, juillet-août 1947, Αθήνα 1947, σ. 4, 12, Α.Δ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, Ζητή-
ματα διαχείρισης τεκμηρίων πολιτισμικής κληρονομιάς..., ό.π., σ. 60-61.

76. Η Εταιρεία, όταν συστήθηκε είχε συνεταιριστικό χαρακτήρα. To 1935 στο Δ.Σ. της
Εταιρείας μετείχαν ως Πρόεδρος ο Κ. Σολδάτος και ως μέλη οι: Σπ. Παπαναστασάτος, Αντ.
Κόμης, Δον. Παϊπέτης, Σπ. Πανώριος. Στο Εποπτικό της Συμβούλιο συγκροτούσαν οι Κ.
Παλατιανός, Παν. Στεριώτης, Θ. Στεφανίδης, και Κ. Γουλής. (Βλ. «Προ 30ετίας εις Κέρκυ-
ραν», Εφημερίδα Κέρκυρα, 25.1.1965, φ. 151, σ. 2). Το 1939 η Εταιρεία υπέβαλε Καταστα-
τικό στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας, προκειμένου να αναγνωριστεί ως «νομίμως κατηρτισμένον
Σωματεῖον» και έδωσε τη δυνατότητα στα μέλη της «ὑφιστάμενης ὑπὸ μορφὴν συνεταιρι-
σμοῦ» Εταιρείας Επτανησιακών Μελετών να εγγραφούν αυτοδίκαια στο νέο Σωματείο ως
τακτικά μέλη «συμψηφιζομένων τῶν καταβληθεισῶν συνεταιρικῶν μερίδων πρὸς τὰς ὑπο-
χρεώσεις τῶν τακτικῶν μελῶν τοῦ νέου Σωματείου». Η Εταιρεία εξέλεγε τακτικά, επίτιμα,
αντεπιστέλλοντα μέλη και εταίρους υποστηρικτές. Οι τελευταίοι εκλέγονταν από το Δ.Σ. της
Εταιρείας και επρόκειτο για πρόσωπα που επιθυμούσαν να ενισχύσουν το έργο της Εταιρείας,
ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους. Η Εταιρεία εξέλεγε 12μελές συμβούλιο, με πενταετή
θητεία, στο οποίο προβλέπονταν εκτός των άλλων και μέλος για τη διαχείριση και επιμέ-



την εκπλήρωση των στόχων της η Εταιρεία, γνωστή και ως «Εταιρεία Επτα-
νησιακών Μελετών», ανέλαβε τη διοργάνωση μαθημάτων, διαλέξεων, ανα-
κοινώσεων σε δημόσιες συνελεύσεις, την πραγματοποίηση εκδόσεων77, τη
διοργάνωση διαγωνισμών και βραβεύσεων78, την ίδρυση παραρτημάτων στα
άλλα Ιόνια Νησιά79, καθώς και την ίδρυση Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπου-
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λεια εκδόσεων. Στη σφραγίδα της έφερε κυκλικά την επιγραφή «ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς ΕΝΙΣΧΥ-
ΣΙΝ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» και εις το μέσον το έμβλημα των 7 νησιών. Έδρα
της Εταιρείας οριζόταν η Κέρκυρα και περιφέρεια όλα τα υπόλοιπα νησιά. Το καταστατικό
υπογράφουν ο Κ. Σολδάτος ως πρόεδρος και μέλη οι Θ. Μακρής, Ν. Λευθεριώτης, Α. Κόμης,
Σ. Παπαναστασάτος, Ειρ. Δενδρινού, Ε. Φωτεινός, Αλκ. Προβατάς, Δ. Κόλλας, Α. Λύχνος,
Δ. Μπούας, Δ. Πανδής, Γ. Στεριώτης. Το Καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 321 από
30.6.1939 απόφαση του Πρωτοδικείου Κέρκυρας. Στο πρώτο Δ.Σ. σύμφωνα με το νέο Κατα-
σταστικό του 1939 μετείχαν οι: Κ. Σολδάτος, Πρόεδρος, Θ. Μακρής και Δ. Κόλλας, Αντιπρό-
εδροι, Ν. Λευθεριώτης, Γ. Γραμματέας, Γ. Στεριώτης και Α. Δούης, Ειδικοί Γραμματείς, Α.
Κόμης, Έφορος, Δ. Μπούας, Ταμίας, Αλ. Προβατάς, Διαχειριστής Εκδόσεων και Κ. Παλα-
τιανός και Γ. Σουμελίδης, μέλη. Βλ. Α.Ν.Κ., Ιδιωτ. Αρχ. Κ. Δαφνή, Έντυπα, 379, Κατα-
στατικόν, άρθρ. 1, 3, 4, 27, 28, Α.Ν.Κ., Ιδιωτ. Αρχ. Κ. Δαφνή, Φ. 194 Α, «Προ 30ετίας»,
Κέρκυρα, φ. 218, 10.8.1969, σ. 2.

77. Η Εταιρεία «μὲ σκοπὸν ἵνα ἀναζωπυρωθῇ τὸ ἐνδιαφέρον διὰ τὰς ἑπτανησιακὰς ἱστο-
ρικὰς σπουδὰς» ανέλαβε να εκδώσει σχετικές εργασίες, ενώ παράλληλα ανέθεσε σε μέλη της
την εκπόνηση διαφόρων εργασιών σχετικών με την ιστορία και τον πολιτισμό των Επτανή-
σων. Το 1938 ο Σολδάτος διαβεβαίωνε ότι πολλές από αυτές τις εργασίες ήταν έτοιμες για
έκδοση, γεγονός «ποὺ καταδεικνύει» κατά την άποψή του, «τὰς ἀκμαίας καὶ ζωτικὰς πνευ-
ματικὰς δυνάμεις τῆς συγχρόνου Ἑπτανήσου». Στο πλαίσιο αυτό το 1939 δημοσιεύτηκε ερ-
γασία που αφορούσε στην ιστορία του Νοσοκομείου Κέρκυρας. Βλ. Γ. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΗΣ, Η
ιστορία του αστικού Νοσοκομείου Κερκύρας, Κέρκυρα 1939, Α.Ν.Κ., Ιδιωτ. Αρχ. Κ. Δαφνή,
Φ. 194 Α, «Εκδόσεις», Κέρκυρα, Λαϊκή και Αγροτική Εφημερίς, περ. Δ΄, φ. 301, σ. 2, Κερκυ-
ραϊκά Χρονικά, Τ. ΙΓ΄..., ό.π., σ. 12.

78. Τον Ιανουάριο του 1940 η Εταιρεία Επτανησιακών Μελετών απένειμε δια του Αντι-
προέδρου της Θ. Μακρή σε δημόσια Συνεδρία της στη Βιβλιοθήκη μία σειρά βραβείων που η
ίδια είχε προκηρύξει τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους και αφορούσαν στη δημόσια δράση
του Ι. Καποδίστρια, στη λογοτεχνική επτανησιακή παραγωγή και στη συλλογή ανέκδοτου
λαογραφικού υλικού. Εκτενείς εξάλλου αναφορές στις διαλέξεις που πραγματοποιούνταν στην
Εταιρεία δημοσιεύονται επίσης στον τοπικό τύπο. Βλ. Α.Ν.Κ., Α.Ε.Δ., Αρχ. Εποικ. Φ. 514,
«Αι Συνεδρίαι της Εταιρείας Επτανησιακών Μελετών», Εφημ. Κερκυραϊκόν Βήμα, 3.2.1940,
στο ίδιο, «Προκήρυξη βραβείων» 22.04.1940, στο ίδιο «Αι διαλέξεις της Εταιρείας Επτανη-
σιακών Μελετών», έτος Η΄, φ. 366, 11.5.1940, σ. 1, 2. 

79. Εάν τα τακτικά μέλη της Εταιρείας που κατοικούσαν στα υπόλοιπα Ιόνια Νησιά, ξε-
περνούσαν τον αριθμό των 7, είχαν δικαίωμα να ιδρύσουν τμήμα της Εταιρείας, ύστερα από
απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η Διοικητική Επι-
τροπή κάθε τμήματος εξέλεγε τα τακτικά μέλη, με μόνιμη διαμονή στο νησί, τους υποστηρι-
κτές, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας και πρότεινε στην Εταιρεία την εκλογή αντεπιστελλό-
ντων και επιτίμων μελών. Τα μέλη των τμημάτων εγγράφονταν στο γενικό μητρώο. Η σφρα-
γίδα των τμημάτων έφερε την ίδια επιγραφή με τη σφραγίδα της Εταιρείας, με την προσθήκη
του ονόματος του τμήματος και στο μέσον το έμβλημα του κάθε νησιού. Φαίνεται ότι



δών. Όπως σημειώνει ο Κ. Σολδάτος, η Εταιρεία είχε συσταθεί όχι μόνον χά-
ρη της ιδιαίτερης τοπικής ιστορίας, «ἀλλὰ κυρίως χάριν τῆς ἀκριβεστέρας
διαγνώσεως τοῦ μεγέθους καὶ τῆς σημασίας τῆς συμβολῆς τῆς ἑπτανη-
σιακῆς σκέψεως εἰς τὴν διαμόρφωσιν τοῦ νεοελληνικοῦ πολιτισμοῦ»80. Από
τον απολογισμό της δράσης της Εταιρείας των τεσσάρων πρώτων χρόνων της
λειτουργίας της που επιχείρησε ο ιδρυτής της στο Β΄ Πανιόνιο, το 1938, συνά-
γεται το συμπέρασμα ότι η Εταιρεία είχε αναπτύξει πλούσιο έργο και είχε πα-
ράγει ένα αξιόλογο αριθμό εκδόσεων και εργασιών που αφορούσαν στην επτα-
νησιακή ιστορία. Όσο για το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, είχε αποφα-
σισθεί να λειτουργήσει σε δύο τμήματα. Στο Τμήμα α´ θα διδασκόταν ιστορία,
αρχαιολογία, λογοτεχνία, λαογραφία και ιστορία της τέχνης και της επιστή-
μης στην Επτάνησο, συστηματικά, αλλά και συγκριτικά με την αντίστοιχη
ελληνική και ευρωπαϊκή κίνηση, ενώ στο β´ Τμήμα μαθήματα που αφορούσαν
στην έρευνα των προβλημάτων του νεότερου ελληνισμού, σύμφωνα με τις
πρακτικές της συγχρόνου επιστήμης. «Οὕτω θέλει ἐπιδιωχθεῖ τόσον ἡ ἀνάδει-
ξις ἀγνώστων ἢ κακῶς ἀποτιμηθεισῶν πνευματικῶν ἀξιῶν τῆς Ἑπτανήσου,
αἱ ὁποῖαι ἀποτελοῦσι ἐθνικὸν κεφάλαιον, ὅσον καὶ νὰ τεθῶσι ἐναργέστερον τὰ
προβλήματα ἅτινα ἀπασχολοῦσι τὴν σύγχρονον Ἑλλάδα καὶ ἅτινα δὲν θίγο-
νται εἰς τὰς Ἀκαδημαϊκὰς διδασκαλίας τὰς περιοριζομένας εὶς τὴν μετάδοσιν
γενικῶν θεωρητικῶν γνώσεων». Για τη λειτουργία του Ινστιτούτου ο Δήμος
Κερκυραίων είχε αναλάβει την αποκατάσταση του άλλοτε αμφιθεάτρου της
Ιονίου Ακαδημίας, ενώ πλήθος καθηγητών Πανεπιστημίων και λογίων
Επτανησίων και άλλων, είχαν δηλώσει ότι ανελάμβαναν δωρεάν τη διδασκα-
λία. Είχε μάλιστα προγραμματιστεί η λειτουργία και των δύο τμημάτων με τη
διοργάνωση σειράς μαθημάτων για το θέρος του 193881. Ὀμως η ευχή που
διατυπώνεται στον τοπικό τύπο του 1940, προκειμένου να γίνει πράξη η από-
φαση για την ίδρυση του Ινστιτούτου, αποδεικνύει ότι το σχέδιο δεν είχε υλο-
ποιηθεί ως τότε, και φυσικά ούτε μετά την κήρυξη του πολέμου82. Η Εταιρεία
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τα Τμήματα είχαν αρχίσει να ιδρύονται μετά τη σχετική έκκληση του Ζακυθηνού στο Β΄
Πανιόνιο του 1938. Έτσι στις 23.12.1939 έφθασε στην Κέρκυρα, ο Αριστομένης Αλβανίτης,
ιατρός-λόγιος από τη Λευκάδα, Πρόεδρος του τμήματος της Εταιρείας προς ενίσχυση των
επτανησιακών μελετών στη Λευκάδα. Βλ. Α.Ν.Κ., Ιδιωτ. Αρχ. Κ. Δαφνή, Έντυπα, 379,
Καταστατικόν, άρθρ. 7, 8, «Αφίξεις», Κέρκυρα, Λαϊκή και Αγροτική Εφημερίς, περ. Δ΄, φ.
366, σ. 2.

80. Κερκυραϊκά Χρονικά, Τ. ΙΓ΄..., ό.π., σ. 11.
81. Βλ. Κερκυραϊκά Χρονικά, Τ. ΙΓ΄..., ό.π., σ. 10-14.
82. Στον τοπικό τύπο του 1940 εκφράζεται η ευχή «ὅπως ὁλοκληρωθῇ συντόμως ἡ προ-

σπάθεια τῆς Ἑταιρείας διὰ τῆς ἱδρύσεως Ἰνστιτούτου Νεολληνικῶν Σπουδῶν ἐν Κερκύρᾳ, διὰ
τὸ ὁποῖον ὑφίσταται ἀπόφασις τοῦ Β΄ Πανιονίου Συνεδρίου». Βλ. Α.Ν.Κ., Α.Ε.Δ., Αρχ. Εποικ.
Φ. 514, «Σημειώματα, Ευτυχής απαρχή», Κερκυραϊκόν Βήμα, 10.2.1940, Έτος Ζ΄, φ. 342.



Επτανησιακών Μελετών, όπως και η Ιόνιος έπαψε τη δραστηριότητά της
αμέσως μετά την άφιξη των στρατευμάτων κατοχής προκειμένου να μην συ-
νεργαστεί μαζί τους. Δυστυχώς από τη δραστηριότητα της απέμειναν μόνον
ψήγματα, αφού τα αρχεία και η εκδοτική της παραγωγή παραδόθηκαν στις
φλόγες του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου μαζί με τη Δημόσια Βιβλιοθήκη, στην
οποία είχε ορίσει την έδρα της83. Πάντως είναι βέβαιο ότι συνέβαλε ουσιαστι-
κά στην προβολή και καλλιέργεια του επτανησιακού πολιτισμού με τη δρα-
στηριότητά της, που κορυφώθηκε με τη διοργάνωση του Β΄ Πανιονίου Συνεδρί-
ου στην Ιθάκη το 193884.

Το 1929 ιδρύεται στην Κέρκυρα ο «Φιλεκπαιδευτικός Όμιλος», με Πρόεδρο
τον Κ. Σολδάτο και μέλη τους Νικόλαο Λευθεριώτη, Αγάθη Νικοκάβουρα,
Φώτιο Αντίοχο, Αρσένη Γεροντικό, Ιωάννη Μουμούρη, Γρηγόριο Καρύδη και
Γρηγόριο Μάμαλο. Στόχος του «ἡ καλλιέργεια τῆς γνώσης». Ο Όμιλος το
1930 ίδρυσε «Τμῆμα Λαογραφικῶν Μελετῶν», προκειμένου να καλύψει τα
κενά που υπήρχαν στον συγκεκριμένο τομέα στην Κέρκυρα, απευθύνοντας
έκκληση σε πιθανούς συλλογείς λαογραφικού υλικού με εγκύκλιο και καλά
δομημένο ερωτηματολόγιο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το έντυπο ερωτηματο-
λόγιο προς τους συλλογείς λαογραφικού υλικού, περιλάμβανε σαφείς οδηγίες
σε δύο ενότητες: Τὶ ὑλικὸ πρέπει νὰ συλλέξουν οἱ συλλογεῖς καὶ ποιὸς ὁ τρόπος
καὶ ἡ συλλογἠ τοῦ φθόγγου, ενώ στην εγκύκλιο που το συνόδευε αναλυόταν η
σημασία αυτής της προσπάθειας, αφού στα τραγούδια, τους μύθους, τα παρα-
μύθια και τα αινίγματα «καθρεφτίζονται πιστὸς ὁ βίος καὶ τὰ ἤθη, τὰ συναι-
σθήματα καὶ ἡ διανόηση τοῦ λαοῦ καὶ άποτυπώνεται ἀμόλυντος καὶ καθαρὸς
ὁ ἐθνικὸς χαρακτῆρας του». Στόχος η συλλογή και κατάταξη του λαογραφι-
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83. Είναι γνωστό, ότι το περιεχόμενο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης δεν θα είχε γίνει παρα-
νάλωμα του πυρός κατά τους βομβαρδισμούς του 1943, εάν οι Ιταλοί κατακτητές δεν είχαν
υποχρεώσει ένα έτος πρωτύτερα τον Κ. Σολδάτο να ανασύρει το εγκιβωτισμένο υλικό από τα
υπόγεια του κτηριακού συγκροτήματος της Βιβλιοθήκης, όπου είχε εναποτεθεί από το 1941,
προκειμένου αυτή να επαναλειτουργήσει για να εξυπηρετήσει τους προπαγαδαντικούς τους
στόχους. Μεταξύ των πολυτίμων θησαυρών της περιλαμβανόταν και το αρχείο του Ρήγα
Φερραίου που είχε μεταφερθεί από την Τεργέστη, προκειμένου να διασωθεί. Σχετικά με τον
εγκιβωτισμό του περιεχομένου της Βιβλιοθήκης από τον Σολδάτο βλ. Α.Δ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, Ζη-
τήματα διαχείρισης τεκμηρίων πολιτισμικής κληρονομιάς..., ό.π., σ. 62-63, σημ. 100.

84. Όπως σημειώνει ο Κ. Δαφνής στον πρόλογο της έκδοσης των Πρακτικών, η έκδοσή
τους είχε συμπέσει με την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Εντούτοις η εκτύπωσή τους
είχε συνεχιστεί και είχε ολοκληρωθεί το Σεμπτέμβριο του 1943. Οι βομβαρδισμοί όμως δεν
έπληξαν μόνον τη Δημόσια Βιβλιοθήκη, αλλά και το τυπογραφείο του Σπ. Λοΐσιου, όπου ήταν
αποθηκευμένοι οι εκτυπωμένοι τόμοι των πρακτικών. Η δημοσίευση των πρακτικών 30 χρό-
νια αργότερα, υπήρξε πολύ δυσχερής και παρά τις προσπάθειες ανακτήθηκε μόνον ένα μέρος
των ανακοινώσεων, και αυτό ύστερα από επίμονη έρευνα. C. SOLDATOS, «La bibliothèque
publique de Corfou»..., ό.π., σ. 4, 12, Κερκυραϊκά Χρονικά, Τ. ΙΓ΄, ..., ό.π., Πρόλογος.



κού υλικού καθώς και η δημοσίευσή του σε «Λαογραφικό Δελτίο» που επρό-
κειτο να εκδοθεί. Παράλληλα διοργάνωνε διαλέξεις σε εκπαιδευτήρια, άλλους
Συλλόγους και από το 1932 τακτικά μαθήματα υψηλού επιπέδου στο αμφιθέ-
ατρο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης (πρώην κτήριο Ιόνιας Ακαδημίας). Οι διαλέ-
ξεις είχαν διεξαχθεί επίσης στο «Εκπαιδευτήριο Τσούρη» ή στο «Εκπαιδευτή-
ριο Καποδίστριας», στη Φιλαρμονική Εταιρεία και στον ναό Ιάσωνα και Σω-
σίπατρου. Ομιλητές οι Α. Νικοκάβουρα, Κ. Δαφνής, Γρηγ. Καρύδης, Μ.
Τσούρης, Θ. Μακρής με θέματα ιστορικά, λαογραφικά, φιλολογικά κ.α. Όσο
για τα τακτικά μαθήματα του 1932 διεξάγονταν κάθε Πέμπτη και Σάββατο
από τον φιλόλογο Νικ. Βαρότση και τον ιατρό Σπυρ. Λαβράνο, στο αμφιθέατρο
της Βιβλιοθήκης. Ο Βαρότσης αναφερόταν στην ιταλική λογοτεχνία του ΧΙΧ
αι. εξετάζοντας την επίδρασή της στα Επτάνησα και την Ελλάδα και ο Λα-
βράνος στην «Τέχνη του λόγου και της απαγγελίας» κατατοπίζοντας τους
ακροατές του στα δύσκολα ζητήματα της κριτικής τέχνης και των αισθητι-
κών προβλημάτων85.

Το 1930 θεσμοθετείται το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης, και η προϋ-
πάρχουσα αρχαιολογική συλλογή86 μεταφέρεται στο Ανάκτορο των Αρχαγ-
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85. Βλ. «Φιλεκπαιδευτικός Όμιλος Κέρκυρας 1929» στο http://www.corfu-museum.gr/
index.php/el/59-corfu-notes/322-1929, ημερ. προσβ. 30.9.2018, Α.Ν.Κ., Ιδιωτ. Αρχ. Κ.
Δαφνή, Φ. 194 Α, «Από την πνευματική μας κίνηση. Οι διαλέξεις του Φιλεκπαιδευτικού Ομί-
λου», Κέρκυρα, Λαϊκή και Αγροτική Εφημερίς, περ. Δ΄, φ. 248, σ. 1, 2.

86. Προσπάθειες για τη σύσταση και λειτουργία Μουσείου στην Κέρκυρα, είχαν γίνει και
παλαιότερα. Τα ευρήματα των πρώτων ανασκαφών επί Αυτοκρατορικών Γάλλων, έδωσαν
την αφορμή για τη μετατροπή της ιδιωτικής Καλλιτεχνικής Σχολής του γλύπτη Παύλου
Προσαλένδη, που περιλάμβανε και Μουσείο, σε «Δημόσια Ακαδημία Καλών Τεχνών». Σχολή
και Μουσείο στεγάστηκαν στη Μονή του Αγίου Φραγκίσκου. Το 1833 καταγράφηκε η δεύτε-
ρη προσπάθεια, όταν επί αρμοστείας Nugent, εκδόθηκε διάταγμα για την ίδρυση «Ιονικού ή
Εθνικού Μουσείου» με στόχο να περιλάβει και ευρήματα των ἀλλων νησιών, ως Τμήμα της
«Σχολής των Ωραίων Τεχνών» του Πανεπιστημίου, με Διευθυντή τον καθηγητή της Σχολής
Παύλο Προσαλένδη, τη συμμετοχή του Ανδρέα Μουστοξύδη στην Επιτροπή Διεύθυνσης και
έδρα του το κτήριο στο Αγροκήπιο του Αγίου Παντελεήμονα, σημερινό Mon Repos. Παρά τη
δημοσίευση της ιδρυτικής του πράξης στην επίσημη Εφημερίδα του Κράτους (Α.Ν.Κ.,
Gazzetta 1833, αρ. 112, 4/16.2.1833) το Μουσείο δεν τέθηκε ποτέ σε λειτουργία. Το 1846 τα
ευρήματα μεταφέρθηκαν και εναποτέθηκαν προς φύλαξη στο κτηριακό συγκρότημα που στέ-
γαζε το Πανεπιστήμιο με τη Βιβλιοθήκη του, την Ιερατική Σχολή και το Γυμνάσιο (πρώην
Στρατώνες Grimani). Ο Ανδρέας Μουστοξύδης το 1859 περιέλαβε στους στόχους της «Ιόνιας
Εταιρίας» και την ίδρυση Μουσείου. (Βλ. και σημ. 5 του παρόντος). Το 1863 τα ευρήματα
επισκέφθηκε εκεί ο καθηγητής της Γεωλογίας David T. Ansted και το 1879 ο αρχαιολόγος
Reimann. Το 1883 στον τοπικό τύπο (Εφημερίς, φ. 209, 28.7.1883) αναφέρεται ότι με πρωτο-
βουλία του γυμνασιάρχη Ι. Ρωμανού ιδρύεται «Εγχώριο Μουσείο» με τα εκθέματα που φυ-
λάσσονταν από χρόνια στο Γυμνάσιο, τα οποία είχαν τακτοποιηθεί από τον ίδιο προκειμένου να
καταστούν επισκέψιμα. Στις αρχές του 20ού αι., η άφιξη στην Κέρκυρα του Γενικού Έφορου
Αρχαιοτήτων, Παν. Καββαδία (1850-1928) στόχευε στην προετοιμασία της ανέγερσης κτη-



γέλου Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου87. Ένα κτήριο ιστορικό, που συνωδά με
την προτομή του Άνταμ σε κηπάριο στην πρόσοψή του, έργο του γλύπτη Παύ-
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ρίου για τη στέγαση Μουσείου, έργο που τελικά ανέλαβε η Αρχαιολογική Εταιρεία, όπως και
άλλα 16 παρόμοια κτήρια σε όλη την Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, τη διετία 1906-1907 κτί-
στηκε το πρώτο κτήριο Μουσείου στην Κέρκυρα, ένα λιτό πέτρινο ισόγειο κτήριο, σε οικόπεδο
του Δήμου, στην περιοχή του προαστίου της Γαρίτσας, πολύ κοντά στο ταφικό μνημείο του
Μενεκράτη του 7ου π.Χ. αι. (ανακαλύφθηκε το 1843). Στο κτήριο αυτό μεταφέρθηκε η συλ-
λογή του Μουσείου του Γυμνασίου, η οποία στη συνέχεια εμπλουτίστηκε με νεότερα ευρήμα-
τα, όπως το γιγάντιο αέτωμα του αρχαϊκού δωρικού ναού της Γοργούς Αρτέμιδος (585-580
μ.Χ.) που είχε έλθει στο φως το 1911 σε ανασκαφή στο χώρο της μονής των Αγίων Θεοδώ-
ρων. Πάντως σε ταξιδιωτικό οδηγό του 1908 αναφέρεται η ύπαρξη μουσείου στο συγκεκριμέ-
νο χώρο. Τούτο σε συνδυασμό με τους καταλόγους επισκεπτών του μουσείου με εγγραφές από
το 1912, αλλά και την αναφορά του Παπαδημητρίου στον τοπικό τύπο το 1932 «ὅτι χιλιάδες
επισκεπτῶν ἐπισκέπτονται κατ’ ἔτος τὸ Μουσεῖον» συνάγεται ότι η αρχαιολογική συλλογή
που είχε εκτεθεί στο κτήριο της Γαρίτσας, το οποίο έφερε την επιγραφή «Μουσεῖον», λειτουρ-
γούσε ως Μουσείο και ήταν επισκέψιμη. Η αρχαιολογική συλλογή παρέμεινε εκεί ως το 1930
για να μεταφερθεί, ύστερα από τη θεσμοθέτηση του Αρχαιολογικού Μουσείου της πόλης Κέρ-
κυρας στο Ανάκτορο των Αρχ. Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου. Βλ. Ε. ΜΠΟΝΕΛΛΟΥ, ΤΖ. ΠΡΟ-
ΒΑΤΑ, Α. ΤΣΕΡΕΜΕΓΚΛΗ, «Αφορμής δοθείσης: το Α΄ Μουσείο των Κερκυραϊκών Αρχαιοτή-
των», υπό έκδοση, πρακτ. Χ Πανιονίου Συνεδρίου, σσ. 1-15, ST.T. CHONDROGIANNIS, Byzan -
tium in the Word..., ό.π., σ. 237-242, Α.Ν.Κ., Ιδιωτ. Αρχ. Κ. Δαφνή, «Το Μουσείον μας»,
Κέρκυρα, Λαϊκή και Αγροτική Εφημερίς, 21.5.1932, περ. Δ΄, φ. 246, σ. 1.

87. Η θεσμοθέτηση Αρχαιολογικού Μουσείου της πόλης Κέρκυρας πραγματοποιήθηκε
με τον Νόμο 5081 του 1930 «Περί ιδρύσεως Μουσείων Πόλεων». (Α.Ν.Κ., Φ.Ε.Κ., 1931, Τ.
Α΄, αριθμ. 186, Ν. 5081, 7.7.1931, σ. 3). Η απόφαση για τη στέγασή του στο πρώην Ανάκτο-
ρο των Άγγλων Αρμοστών, το οποίο το 1929 είχε περιέλθει στο Υπουργείο Παιδείας, προκά-
λεσε πολλές αντιδράσεις που διατυπώθηκαν στον τοπικό τύπο, τις οποίες απέκρουσε ο τότε
Έφορος Αρχαιοτήτων και Διευθυντής του Μουσείου Γ. Μηλιάδης. (Α.Ν.Κ., Ιδιωτ. Αρχ. Κ.
Δαφνή, Φ. 194, Γ. ΜΗΛΙΑΔΗΣ, «Αναίρεσις ανακριβειών», Κέρκυρα Λαϊκή και Αγροτική Εφη-
μερίς, περ. Δ΄, φ. 191, 28.2.1931, σ. 1). Το Ανάκτορο οφείλει την ονομασία του στο ομώνυμο
αγγλικό Τάγμα των Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου, που θεσπίστηκε το 1818 από
τον αντιβασιλέα και κατόπιν βασιλέα της Αγγλίας Γεώργιο Β΄ με στόχο την επιβράβευση με
ομώνυμο παράσημο των ανώτερων λειτουργών του Κράτους σε Ιόνια Νησιά και Μάλτα, και
πρώτο μάγιστρο τον Αρμοστή Σερ Τόμας Μαίτλαντ (1759-1824). Το ανάκτορο, μετά την
Ένωση, χρησίμευσε ως κατοικία των Ελλήνων Βασιλέων, κατά την παραμονή τους στην
Κέρκυρα το διάστημα 1864-1922, ενώ από το 1923 έως το 1930 για τη στέγαση προσφύγων
και σχολείων. Το 1930 εγκαταστάθηκαν σ’ αυτό τα δύο Μουσεία, Σινοϊαπωνικό και Αρχαιο-
λογικό, η Πιανακοθήκη του Δήμου, το Αρχείο της Ιονίου Γερουσίας και σε βοηθητικό του χώ-
ρο στη δεξιά πλευρά, το Αρχειοφυλάκειο. Το 1938 το σύνολο των παραπάνω φορέων, πλην του
Αρχειοφυλακείου και του Σινοϊαπωνικού Μουσείου, μεταφέρθηκε στο κτήριο της Ρολίνας,
επειδή ο βασιλεύς Γεώργιος Β΄ (1890-1947, βασιλεύς 1935-1941 και 1946-1947) σκόπευε 
να το χρησιμοποιήσει ως κατοικία, σχέδιο που ανατράπηκε λόγω του Β΄ Παγκοσμίου Πολέ-
μου. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, χρησιμοποίησαν το ανάκτορο Ιταλοί, Γερμανοί και
αντάρτες και όλοι άφησαν τη σφραγίδα τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του πο-
λέμου, ύστερα από κρούσματα κλοπής αντικειμένων που παρατηρήθηκαν από τις δυνάμεις
κατοχής, το Σινοϊαπωνικό Μουσείο με φροντίδα του Παπαδημητρίου, εγκιβωτίστηκε με την



λου Προσαλένδη, έφερνε στον νου εκτός από τη φιλελληνική πολιτική του Αρ-
μοστή, την περίοδο του Ηνωμένου Κράτους των επτά Νήσων. Ο Παπαδημη-
τρίου εκπόνησε τη μουσειακή μελέτη και τελικώς συγκροτήθηκε ένα μουσείο,
το οποίο, όπως ο ίδιος υποστήριξε, μπορούσε να αποτελέσει «πρότυπο διὰ τὴν
ἵδρυσιν τοπικών Μουσείων τῆς Ελλάδος», διότι εκτός από αρχαιολογικό, ήταν
και ιστορικό, καλλιτεχνικό, εθνολογικό και λαογραφικό. Την είσοδο του μου-
σείου, που άνοιξε τις πύλες του στο κοινό με την ευκαιρία της επετείου της
Ενώσεως την 21η Μαΐου 1932, κοσμούσαν τμήματα ψηφιδωτού του 5ου μ. Χ.
αι. που προέρχονταν από τον ναό της Παλαιοπόλεως88. Στις αίθουσες δεξιά
της εισόδου αναπτύχθηκε η νεοσυσταθείσα Δημοτική Πινακοθήκη, με το
Ιστορικό και Εθνολογικό Τμήμα της, που είχε ιδρυθεί ύστερα από πρόταση του
Παπαδημητρίου προς τον Δήμαρχο Σπύρο Κόλλα το 1931, με αφορμή τη δω-
ρεά προς τον Δήμο του μεγάλων διαστάσεων πίνακα «Ζάλογγο», σχετικού με
τους αγώνες των Σουλιωτών, έργο του γνωστού Κεφαλλήνα ζωγράφου Γεωρ-
γίου Μηνιάτη(1823-1895). Έτσι στις τρεις πρώτες αίθουσες συγκεντρώθη-
καν και εκτέθηκαν, εκτός από το έργο του Μηνιάτη, και άλλοι ζωγραφικοί πί-
νακες που κοσμούσαν το Δημαρχιακό Μέγαρο του San Giacomo, Κερκυραίων
και ξένων καλλιτεχνών, όπως «Ο τυφλός τραγουδιστής» του Προσαλένδη, «Ο
χαρτομάντις» του Τσιριγώτη, έργα του Α. Γιαλλινά, «Ο πρόσφυγας» του
Ράλλη, κ.α.89, ενώ οι δύο επόμενες αίθουσες φιλοξενούσαν τη συλλογή βυζα-
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τήρηση όλων των απαιτούμενων προδιαγραφών και αποθηκεύτηκε στην υποστέγη του Ανα-
κτόρου, όπου ένα μεγάλο μέρος του παρέμεινε εκεί ως τις αρχές της δεκαετίας του 70. Ο Πα-
παδημητρίου είχε προνοήσει και είχε κατασκευάσει μεγάλα κιβώτια από λαμαρίνα, για να δια-
φυλάξει τα χαρτώα κειμήλια. Με την απελευθέρωση το Ανάκτορο χρησιμοποιήθηκε για να
στεγάσει την αποθήκη ιματισμού της Ούνρρας (United Nations Relief and Rehabilitation
Administration 1943-1947). Το 1948 ο βασιλεύς Παύλος Α΄ (1901-1964, Βασιλεύς 1947-
1964) αποποιήθηκε της χρήσης του. Οι φορείς της Κέρκυρας ύστερα από συνεχή διαβήματα
και αρθρογραφία, με πρωτεργάτες τον Θ. Μακρή και τον Κ. Δαφνή, απαίτησαν την επανεγκα-
τάσταση των πολιτισμικών φορέων σ’ αυτό με την προσθήκη και της Βιβλιοθήκης, η οποία με-
τά την καταστροφή του 1943 παρέμενε ανενεργή. Στόχος που ικανοποιήθηκε στις αρχές της
δεκαετίας του 50. Βλ. Α.Ν.Κ., Ιδιωτ. Αρχ. Κ. Δαφνή, Φ. 194 Β, «Αντιπρόσωποι του εθνικού
Ιδρύματος στην Κέρκυρα», Κερκυραϊκά Νέα, έτος Α΄, περ. Β΄, φ. 17, 5.7.1948, σ. 1, «Κερκυ-
ραϊκά Ιστορικά Μνημεία», Κερκυραϊκά Νέα, έτος Α΄, περ. Β΄, φ. 18, 18.6.1948, σ. 1, 2, «Η
πνευματική Ανασυγκρότησις», Κερκυραϊκά Νέα, έτος Α΄, περ. Β΄, φ. 20, 28.7.1948, σ. 1, 4. 

88. Αυτά είχαν αποκαλυφθεί σε δύο φάσεις. Καταρχάς το 1846 και στη συνέχεια το 1912
σε ανασκαφή μικρής έκτασης που είχε διενεργήσει ο Αρχαιολόγος Wil. Dörpfeld. Βλ. Ι. ΠΑ-
ΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, «Ο ναός των Αγίων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου εν Κερκύρα», Δελτίον Α.Ε.,
1934-35, σ. 40. 

89. Τον πίνακα δώρησε η Ασπασία Μηνιάτη, κόρη του ζωγράφου Γ. Μηνιάτη και της γνω-
στής Κερκυραίας λογίας Μαργαρίτας-Ματθίλδης Αλβ(μπ)άνα (1821-1887). Ο Παπαδημη-
τρίου ύστερα από την αποδοχή της πρότασής του από τον Δήμο για την ίδρυση Δημοτικής Πι-
νακοθήκης, έλαβε σχετική έγκριση του Υπουργείου και η Δημοτική Πινακοθήκη εγκατα-



ντινών και μεταβυζαντινών εικόνων, την οποία συγκροτούσε ο Παπαδημητρί-
ου καθώς και ιστορικά και εθνολογικά αντικείμενα σχετικά με την ιστορία
των Ιόνιων Νησιών, τα οποία φρόντισε να συλλέξει90. Τις δύο επόμενες αίθου-
σες προς την πλευρά της θάλασσας κατέλαβε το Αρχείο της Ιονίου Γερου-
σίας. Αριστερά της εισόδου είχε αναπτυχθεί Τμήμα Λαϊκής Τέχνης με έργα
λαϊκής βιοτεχνίας και χειροτεχνίας, ενώ μία ιδιαίτερη αίθουσα είχε μετατρα-
πεί σε χωριάτικο κερκυραϊκό σπίτι. Η συλλογή οφειλόταν σε ιδιωτική πρωτο-
βουλία. Αμέσως μετά, οι δύο αίθουσες της Ιονίου Γερουσίας, με τις προσωπο-
γραφίες και προτομές Άγγλων Αρμοστών και των Προέδρων της Γερουσίας.
Στο προς βορράν προαύλιο είχαν εκτεθεί επιγραφές και άλλα παρόμοια αρχαι-
ολογικά ευρήματα. Ο α΄ όροφος φιλοξενούσε σε τρεις αίθουσες το «Σινοϊαπωνι-
κό Μουσείο Γρηγ. Μάνου», ενώ σε δύο μεγάλες αίθουσες είχε εκτεθεί η αρ-
χαιολογική συλλογή, στην οποία εξέχουσα θέση είχε το αέτωμα της Γοργούς.
Στον ίδιο όροφο μπορούσε κανείς να θαυμάσει τις αίθουσες του θρόνου και του
χορού. Κοντολογίς επρόκειτο για ένα Μουσείο, που προετοίμαζε την ίδρυση
Βυζαντινού, Εθνολογικού και Λαογραφικού Μουσείου, καθώς και την αυτοτε-
λή ανάπτυξη Πινακοθήκης91. Τέλος στους ισόγειους και υπόγειους βοηθητι-
κούς χώρους της δεξιάς πτέρυγας του Ανακτόρου εγκαταστάθηκε το Αρχειο-
φυλάκειο. Ο Παπαδημητρίου, παρά την τακτοποιήση των μουσειακών συλλο-
γών στο Ανάκτορο είχε έγκαιρα διαβλέψει ότι εκείνο δεν μπορούσε να καλύψει
τις μελλοντικές ανάγκες του Αρχαιολογικού Μουσείου και των άλλων φορέων
και για τούτο φρόντισε το 1936 να δωρήσει ο Δήμος οικόπεδο ευρισκόμενο πί-
σω από το κτήριο της Ρολίνας (Γαρίτσα), προκειμένου να οικοδομηθεί εκεί οι-
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στάθηκε σε χώρους του Ανακτόρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος Σπυρίδων Κόλλας
του Δανιήλ, ήταν ανηψιός της Μαργαρίτας Αλβάνα-Μηνιάτη και εξάδελφος της κόρης της
Ασπασίας, διότι η αδελφή της Μαργαρίτας, Σάντα (1831-1931) ήταν μητέρα του. Λόγος για
τον οποίο στο οικ. αρχείο Δημητρίου Κόλλα, διασώζεται και αλληλογραφία των αδελφών
Μαργαρίτας και Φρειδερίκου Αλβάνα. Βλ. Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, «Περί των μεταβυζαντινών
εικόνων του Μουσείου της Κέρκυρας», Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας,
3, σ. 71-80, http://dx.doi.org/10.12681/dchae.1392 ημερ. πρόσβ. 12.9.2018, Α. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ-
ΤΕΣΤΟΝΕ, Αρχείο Δημητρίου Κόλλα, Κέρκυρα 1989, σ. 8, 73-89.

90. Την ίδρυση Επτανησιακού Ιστορικού και Εθνολογικού Μουσείου στην Κέρκυρα είχε
προτείνει και η πρότασή του είχε γίνει αποδεκτή ο Ανδρέας Ανδρεάδης στο Α΄ Πανιόνιο Συνέ-
δριο. (Βλ. Πρακτικά του Πρώτου Πανιονίου Συνεδρίου..., ό.π., σ. 47). Ο Παπαδημητρίου υλο-
ποίησε την πρόταση του Σπύρου Θεοτόκη, για την αναγκαιότητα ύπαρξης στην Κέρκυρα
Ιστορικού Μουσείου της Επτανήσου. Ο τελευταίος με εμπεριστατωμένο υπόμνημά του το
1931 προς το Υπουργείο Παιδείας είχε εισηγηθεί την ίδρυση Ιστορικού και Εθνολογικού Μου-
σείου, χωρίς να ικανοποιηθεί το αίτημά του. Βλ. «Κερκυραίοι ιστορικοί και ο Σπυρ. Θεοτό-
κης..., ό.π., «Ο Σπυρίδων Θεοτόκης», σ. 176-177.

91. Βλ. Α.Ν.Κ., Ιδιωτ. Αρχ. Κ. Δαφνή, Φ. 194 Α, «Το Μουσείον μας», Κέρκυρα, Λαϊκή
και Αγροτική Εφημερίς, περ. Δ΄, φ. 246, 21.5.1932, σ. 1. 



κοδόμημα κατάλληλο να στεγάσει το Αρχαιολογικό Μουσείο. Σχέδιο που
πραγματοποιήθηκε και με τη στήριξή του πολύ αργότερα, και συγκεκριμένα
τη δεκαετία του ’6092. 

Πέρα όμως από τη συγκρότηση του μουσείου, ο Ιωάννης Παπαδημητρίου,
αμέσως μετά την άφιξή του στο νησί δημοσίευε σε τακτά διαστήματα άρθρα
στον τοπικό τύπο που αποσκοπούσαν στην αφύπνιση των συνειδήσεων Κρά-
τους και πολιτών ως προς τη σπουδαιότητα της κερκυραϊκής πολιτισμικής
κληρονομιάς. Μεγάλη υπήρξε η συμβολή του στην ανάδειξη της βυζαντινής
Κέρκυρας, σε επίπεδο οχυρώσεων, εκκλησιαστικών μνημείων, κειμηλίων και
εικόνων. Ενώ ταυτόχρονα έθεσε τα θεμέλια της κρατικής μέριμνας που αφο-
ρούσε στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του τόπου, αλλά και
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας ως προς τη διάσωση της πολιτισμικής κληρονο-
μιάς. Στηριζόμενος και στις δύο, κατόρθωσε να προσκαλέσει το 1935 στην
Κέρκυρα τον Φώτη Κόντογλου για να συντηρήσει τις εικόνες που είχε εν τω
μεταξύ κατορθώσει να συλλέξει, και με τη συνδρομή της Ιονίου Εταιρείας93,
ελπίζοντας ότι η φροντίδα προς αυτές θα έπειθε την Εκκλησία να παραχωρή-
σει κι όσες άλλες είχε πάψει να χρησιμοποιεί για λόγους λατρείας. Ο λόγος
του Φώτη Κόντογλου, μέσω του τοπικού τύπου, ενίσχυε το στόχο του. «Ἐλπί-
ζουμε ὅμως», υποστήριζε ο Κόντογλου, «ὅτι σὺν τῷ χρόνῳ θὰ παραχωρηθοῦν
ὑπὸ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως τοὐλάχιστον ὅσα ἔργα δὲν εἶναι συνδεδεμένα ὀργα-
νικῶς μὲ τὴν διακόσμησιν τῶν ναῶν, ἀλλὰ διαβιβρώσκονται ὑπὸ τῆς ὑγρα-
σίας καὶ κόνεως ἀνηρτημένα εἰς σκοτεινὰς γωνίας, ὅπου οὐδὲν ὄμμα ποτὲ
ἠδυνήθη νὰ τὰς ἴδει. Καὶ ἡ συνεισφορὰ αὕτη τῆς Ἱ. Μητροπόλεως νομίζω ὅτι
θα συντελέσει εἰς τὴν ἐξύψωσιν τοῦ γοήτρου αὐτῆς ταύτης τῆς Ἐκκλησίας,
καθότι θὰ ἀναγνωρισθῆ ἡ θρησκευτικὴ τέχνη ὡς τέχνη περιοπῆς καὶ ἄξια
θαυμασμοῦ καὶ οὐχί μόνον παράγουσα ἀντικείμενα λατρείας»94. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι μεγάλος υπήρξε ο αγώνας του Παπαδημη-
τρίου σε όλη τη διάρκεια της κατοχής και αμέσως μετά την απελευθέρωση να
αποτρέψει την πλήρη καταστροφή του Ανακτόρου που προπολεμικά είχε στε-
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92. Βλ. Γ. ΔΟΝΤΑΣ, Οδηγός Αρχαιολογικού Μουσείου Κερκύρας, Αθήναι 1970, σ. 8.
93. Πρόκειται για τη μετέπειτα λαθεμένα μετονομασθείσα «Χριστιανική Συλλογή του

Σινοϊαπωνικού Μουσείου». Η συλλογή των εικόνων στις αρχές της δεκαετίας του 80, μετα-
φέρθηκε από το Ανάκτορο στο «Χριστιανικό Μουσείο», γνωστό ως και «Μουσείο Αντιβουνιώ-
τισσας», επειδή στεγάστηκε στην Εκκλησία της Αντιβουνιώτισσας. Το Χριστιανικό Μουσείο
εγκαινιάστηκε το 1984, αλλά ύστερα από μία πενταετία λόγω προβλημάτων στην υποδομή
του αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία του. Επαναλειτούργησε το 1994, αφού αποκατα-
στάθηκε στις υποδομές και συντηρήθηκε το περιεχόμενό του. Βλ. ΣΤ. Θ. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ,
Μουσείο Αντιβουνιώτισσας Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 26-27. 

94. Βλ. Φ. ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, «Η πινακοθήκη του Μουσείου Κέρκυρας», Κέρκυρα, Λαϊκή και
Αγροτική Εφημερίς, περ. Δ, φ. 406, 13.4.1935 σ. 1, 4.



γάσει εκτός των άλλων και το Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο επαναλειτούρ-
γησε το 195595, ενώ συνέχισε να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του για την
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95. Την επισκευή του ανακτόρου ανέλαβε ο Αρχιτέκτονας Ι. Κόλλας, που κατόρθωσε να
διασώσει την αρχική αρχιτεκτονική του μορφή. Στη συνέχεια ο Έφορος από το 1952 Β. Καλ-
λιπολίτης, συνεπικουρούμενος και από τον Ι. Παπαδημητρίου, είχε ολοκληρώσει το 1954 μου-
σειακή μελέτη για την επαναλειτουργία των μουσείων στο ανάκτορο, καθώς επίσης της Δη-
μόσιας Βιβλιοθήκης, της Δημοτικής Πινακοθήκης και του Αρχείου Ιονίου Γερουσίας. Στη δε-
ξιά βοηθητική πτέρυγα εξάλλου εξακολουθούσε να στεγάζεται το Αρχειοφυλάκειο, μετέπειτα
Ιστορικό Αρχείο. Η μελέτη, η οποία βασιζόταν πλέον στην επιλεκτική και όχι τη χρονολογική
έκθεση του αρχαιολογικού υλικού, προέβλεπε την έκθεσή του στις 3 αίθουσες της δυτικής
πτέρυγας του α΄ ορόφου, εκτός από το αέτωμα της Γοργούς που παρέμεινε στο κτήριο της Ρο-
λίνας εξ αιτίας του μεγέθους του. Στις αντίστοιχες αίθουσες της ανατολικής πλευράς την έκ-
θεση της συλλογής του Σινοϊαπωνικού Μουσείου. Στην ανατολική πτέρυγα του ισογείου, που
άλλοτε φιλοξενούσε την Ιόνιο Βουλή, την εγκατάσταση της Δημόσιας Βιβλιοθήκης και του
Αρχείου Ιονίου Γερουσίας. Αντίστοιχα στη δυτική, της Δημοτικής Πινακοθήκης με το Ιστο-
ρικό και Εθνολογικό Τμήμα της και τη συλλογή των μεταβυζαντινών εικόνων. Η Πινακοθή-
κη περιλάμβανε πίνακες Κερκυραίων και ξένων ζωγράφων, καθώς και εικόνες μεταβυζαντι-
νών ζωγράφων, Πουλάκη, Τζάνε, Τσαγγαρόλου κ.α. Το εθνολογικό τμήμα της Πινακοθήκης
(χάρτες, σφραγίδες, έγγραφα κ.α.) προβλεπόταν να εκτεθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της
Γερουσίας της ίδιας πτέρυγας, που φιλοξενούσε τις προτομές των Άγγλων Αρμοστών (Μαίτ-
λαντ και Ανταμ) και του Βασιλέως Γεωργίου Γ΄ καθώς και τις προσωπογραφίες των Προέ-
δρων της Γερουσίας, το γραφείο του Προέδρου της Γερουσίας, το ευαγγέλιο της Γερουσίας και
τα επίσημα πρακτικά της. Η μελέτη προέβλεπε ακόμα σε ειδική αίθουσα την έκθεση της αυ-
λαίας του θεάτρου του San Giacomo. Τέλος στις τρεις μεγάλες αίθουσες της προσόψεως, του
πρώτου ορόφου, αίθουσες (του θρόνου, της υποδοχής-ροτόντα και των συμποσιων) -των οποί-
ων την επισκευή, ύστερα από τις καταστροφές που είχαν υποστεί κατά τη διάρκεια του πολέ-
μου, είχε αναλάβει η αγγλική Κυβέρνηση το 1953 με τη φροντίδα των Λάμπετ, Α΄ Συμβούλου
της Πρεσβείας στην Αθήνα και του Σήσερ, Γεν. Διευθυντή της Ιονικής Τραπέζης- επρόκειτο
να εκτεθούν τα διάσημα και τα κειμήλια του Τάγματος των Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου
Γεωργίου. Τα τελευταία, το 1864 είχαν μεταφερθεί στη Μάλτα και επανήλθαν στην Κέρκυρα
το 1933, ύστερα από αίτημα που είχε διατυπωθεί εκ μέρους του Δήμου το προηγούμενο έτος
στον Πρίγκηπα της Ουαλλίας και μετέπειτα Εδουάρδο τον 8ο, κατά την επίσκεψή του στην
Κέρκυρα. Τα διάσημα και τα κειμήλια είχε μεταφέρει και παραδώσει σε επίσημη τελετή ο
Αντιναύαρχος Μεσογείου Φίσσερ με τη Ναυαρχίδα «Βασίλισσα Ελισάβετ». (Βλ. Α.Ν.Κ.,
Ιδιωτ. Αρχ. Κ. Δαφνή, Φ. 197, κτχ. 2, «Περίπατοι στην Κέρκυρα, Ανάκτορα, Μουσεία, Βι-
βλιοθήκη», Κερκυραϊκά Νέα, έτος ΙΙ, περ. Β΄, φ. 361, 5.7.1954, σ. 1,4/ φ. 362, 12.7.1954, σ. 2,
στο ίδιο αρχείο Φ. 196, κτχ. 1, «Τα Ανάκτορα», Κερκυραϊκά Νέα, έτος Θ΄, περ. Β΄, φ. 334,
13.12.1953, σ. 3 στο ίδιο φ. 294, 9.2.1953, σ. 2). Η παραπάνω μελέτη εφαρμόστηκε στη συνέ-
χεια σχεδόν στο σύνολό της, εκτός από την έκθεση της αυλαίας του Θεάτρου του San
Giacomo. Και το μεν Αρχαιολογικό Μουσείο παρέμεινε στο Ανάκτορο ως τα μέσα της δεκα-
ετίας του 60 για να μεταφερθεί στη συνέχεια στο νέο κτήριο της Ρολίνας, το οποίο οικοδομή-
θηκε μεταξύ των ετών 1962 και 1965 σε οικόπεδο που είχε, όπως είδαμε παραχωρήσει ο Δή-
μος το 1936, πίσω από το προϋπάρχον κτήριο της Ρολίνας. Από το 1964 άρχισε εκεί η μετα-
φορά του αετώματος της Γοργούς που ολοκληρώθηκε το 1965 και ακολούθησε η σταδιακή
μεταφορά και των άλλων εκθεμάτων, με αποτέλεσμα τα εγκαίνια της λειτουργίας του μου-
σείου κατά το ήμισυ να γίνουν το 1967 και ολόκληρης της συλλογής το 1969. «Τὸ νέον Μου-



Κέρκυρα σε όλη της διάρκεια της σταδιοδρομίας του στην Αρχαιολογική Υπη-
ρεσία. 
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σεῖον ὀφείλεται εἰς τὴν ἐπιμονὴν τοῦ Ἰ. Παπαδημητρίου, ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν Γενικοῦ Διευθυντοῦ
τῆς Αρχαιολογικῆς Υπηρεσίας, ὁ ὁποῖος παραμερίσας τὰς ποικίλλας ἀντιδράσεις καὶ δυσκο-
λίας ἐπέτυχεν τὴν ἀνέγερσιν αὐτοῦ εἰς τὸν χῶρον, τὸν ὁποῖον εἶχε δωρήσει πρὸ τοῦ πολέμου ὁ
Δῆμος εἰς τὸ Δημόσιον». Βλ. Γ. ΔΟΝΤΑΣ, Οδηγός Αρχαιολογικού..., ό.π., σ. 8.

Η έκθεση του Σινοϊαπωνικού Μουσείου το 1955 έγινε εν μέρει. Ο μεγάλος όγκος των εκ-
θεμάτων του παρέμενε από την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου εγκιβωτισμένος στην
υποστέγη του ανακτόρου ως το 1970, οπότε άρχισε ο σταδιακός απεγκιβωτισμός και η επα-
νέκθεση του περιεχομένου του, η οποία ολοκληρώθηκε ύστερα από μία τριετία. Έκτοτε με τον
εμπλουτισμό των συλλογών του, που οδήγησε στη μετονομασία του σε «Μουσείο Ασιατικής
Τέχνης», καθώς και τη μεταστέγαση του Αρχαιολογικού Μουσείου, επεκτάθηκε και σε άλ-
λες αίθουσες του Ανακτόρου, προσαρμόζοντας κάθε φορά τη μουσειακή του μελέτη αναλό-
γως. (Τις πληροφορίες για τον εγκιβωτισμό του περιεχομένου του Ασιατικού Μουσείου, πρώ-
ην Σινοϊαπωνικού, κατά τη διάρκεια του πολέμου, καθώς και τη σταδιακή μεταπολεμική λει-
τουργία του οφείλω στην τ. Διεθύντριά του, κ. Αγλαΐα Καραμάνου).

Η μεταστέγαση του Αρχαιολογικού Μουσείου στο κτήριο της Ρολίνας το 1964 προκάλε-
σε και την παύση της λειτουργίας της Δημοτικής Πινακοθήκης, η οποία είχε συστεγαστεί μ’
αυτό από την ίδρυσή της (1931). Ο Δήμος στον οποίο ανήκε, εφόσον η Πινακοθήκη δεν μπο-
ρούσε να ακολουθήσει το Αρχαιολογικό Μουσείο στο νέο κτήριο της Ρολίνας που ανήκε στο
Υπουργείο Παιδείας, έως ότου εξευρεθεί κτήριο να τη στεγάσει, μετέφερε το περιεχόμενό της
το 1964, μαζί με τα εθνολογικά και ιστορικά κειμήλια της συλλογής της και την αυλαία του
θεάτρου, στα υπόγεια του Δημαρχιακού Μεγάρου San Giacomo. Αντίθετα, στο ανάκτορο επα-
νήλθε και παρέμεινε στη δικαιοδοσία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, η συλλογή των μεταβυ-
ζαντινών εικόνων της Δημοτικής Πινακοθήκης, η οποία προσκολλήθηκε στο Σινοϊαπωνικό
Μουσείο και μετονομάστηκε στη συνέχεια, όπως είδαμε λανθασμένα, σε «Συλλογή χριστιανι-
κών εικόνων του Σινοϊαπωνικού Μουσείου», για να μεταφερθεί στις αρχές της δεκαετίας του
1980 στο Μουσείο της Αντιβουνιώτισσας. 

Κατά τη δεύτερη δημαρχία (1975-1978) Σπύρου Ραθ (1902-1983) ένα μεγάλο μέρος
των πινάκων της Δημοτικής Πινακοθήκης μεταφέρθηκαν στο κτήριο Δαλιέτου (σημερινό
ΚΑΠΙ), όπου, μετά τη συντήρηση πολλών έργων λειτούργησε το διάστημα 1978-1994. Στη
συνέχεια το 1995, η Πινακοθήκη μεταφέρθηκε ξανά στο ανάκτορο, στους χώρους των Αρχεί-
ων, της Βιβλιοθήκης και του Αρχείου Ιονίου Γερουσίας, ύστερα από τη μεταστέγαση των τε-
λευταίων στο Παλαιό Φρούριο (1994), όπου και λειτουργεί έκτοτε. Όμως ένα μέρος των πινά-
κων της και όσα εθνολογικά και ιστορικά τεκμήρια είχαν διασωθεί, παρέμειναν από το 1978
στα υπόγεια του Δημοτικού Μεγάρου San Giacomo. Από εκεί, το συγκεκριμένο υλικό, άγνω-
στο πότε και με ποιά διαδικασία, μεταφέρθηκε στο Μαράσλειο, που τότε στέγαζε το Ορφα-
ντροφείο, και αποθηκεύτηκε σε χώρο που είχε απομονωθεί για αυτό το σκοπό με γυψοσανίδες
σε μία αίθουσα του πρώτου ορόφου, όπου και παρέμενε κλειδωμένο. Το 1993 κατά την εκτέλε-
ση των αναγκαίων εργασιών για την προσωρινή μεταστέγαση των Αρχείων Κέρκυρας στο
Μαράσλειο, το υλικό αυτό βρέθηκε τυχαία από τη γράφουσα, στο δάπεδο της αίθουσας, πιε-
σμένο κάτω από τις γυψοσανίδες που κάποτε το φύλαγαν, τις οποίες μόλις ο εργολάβος είχε
αποξηλώσει, αγνοώντας την ύπαρξή του. Όταν αυτές απομακρύνθηκαν, αποκαλύφθηκε όσο
υλικό είχε διασωθεί, έστω και κακοποιημένο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πίνακες που είχαν
διασωθεί στο πλαίσιό τους, απεικόνιζαν κυρίως προσωπογραφίες μελών της βασιλικής οικο-
γένειας. Αντίθετα, από άλλους πίνακες είχαν απομείνει μόνον τα πλαίσιά τους, μια και οι



Δεν θα πρέπει εξάλλου να μας διαφεύγει ότι την τελευταία δεκαπενταετία
προ της κηρύξεως του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου στη διεύθυνση των Δημόσιων
Αρχείων, Αρχειοφυλακείου και Αρχείου Ιονίου Γερουσίας, υπηρετούσαν δύο
προσωπικότητες κύρους: ο λόγιος ποιητής-ιστορικός Νικόλαος Λευθεριώτης
και ο ιστορικός Σπυρίδων Θεοτόκης. Ο τελευταίος υπήρξε η ψυχή του Α΄ Πα-
νιονίου Συνεδρίου και έκτοτε εργαζόταν ακατάπαυστα για την καλλιέργεια
και την προβολή της ταυτότητας του επτανησιακού πολιτισμού σε ελληνικό
και διεθνές επίπεδο. Στις αρχές της δεκαετίας του 30, όπως ήδη ελέχθη, Αρ-
χειοφυλάκειο και Αρχείο Ιονίου Γερουσίας μεταστεγάστηκαν από το Βαϊλάτο,
το οποίο κατεδαφίστηκε, στο Ανάκτορο των Αρχ. Μιχαήλ και Αγίου Γεωργί-
ου, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες διατήρησης του υλικού τους και κα-
τά συνέπεια διευκολύνοντας την έρευνα. Επί πλέον ουσιαστική υπήρξε η συμ-
βολή στην ενδυνάμωση της αρχειακής έρευνας η ένταξη των αρχείων που εί-
χαν ιδρυθεί στα προεπαναστατικά χρόνια, όπως τα επτανησιακά, στην έννοια
του Δημόσιου Αρχείου με το σχετικό αρχειακό νόμο του 193996.

Στην αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για την επτανησιακή πολιτισμική
κληρονομιά συνέβαλε και το ενδιαφέρον που άρχισε να εκδηλώνεται ταυτόχρο-
να στην Αθήνα, όπου το 1931 είχε ιδρυθεί «Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία
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μουσαμάδες τους χωρίς πλαίσια είναι ευκολότερο να απομακρυνθούν χωρίς να γίνει αντιληπτό.
Οι προσπάθειές μας προς τον τότε Δήμαρχο Χρύσανθο Σαρλή (1993-1998) να παραδοθούν τα
μεν χαρτώα και περγαμηνώα κειμήλια στα Αρχεία Κέρκυρας, (πρωτοπαπαδικά θεσπίσματα,
σημαντικές αποφάσεις των Διοικήσεων 16-19 αι. κ.α.) και τα εθνολογικά (πίνακες, σημαίες,
άλλα αντικείμενα), στην Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ώσπου να ιδρυθεί Ιστορικό και
Εθνολογικό Μουσείο, προκειμένου να συντηρηθούν και να διασωθούν, απέτυχαν παρά την προ-
σφυγή μας στον Εισαγγελέα Κέρκυρας, με αποτέλεσμα τα κειμήλια να εξακολουθήσουν την
άσκοπη και επιζήμια περιήγησή τους. Από το Μαράσλειο, με τρόπο απαράδεκτο, την ίδια ημέ-
ρα και χωρίς να ληφθεί μέριμνα ούτε για την άμεση έκθεσή τους στη βροχή, μεταφέρθηκαν με
ευθύνη του Αντιδημάρχου Α. Παγκράτη στις αποθήκες του Νέου Δημοτικού Θεάτρου. Από
εκεί, ύστερα από κάποιο διάστημα, στο κτήριο της Ιονίου Βουλής και τέλος όσα απ’ αυτά απέ-
μειναν και από την τελευταία περιπέτεια, στα υπόγεια της Δημοτικής Πινακοθήκης, όταν αυ-
τή μεταστεγάστηκε στο Ανάκτορο (1995). Όσα έχουν διασωθεί ως σήμερα, είναι αδύνατο να
εντοπιστούν, διότι στην καλύτερη περίπτωση βρίσκονται διάσπαρτα στους υπόγειους χώρους
της Πινακοθήκης, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες διατήρησής τους. Μοναδική εξαίρεση οι
σημαίες της Επτανήσου Πολιτείας και του Ιονίου Κράτους που ύστερα από συνεχείς οχλήσεις
μας, στάλθηκαν για συντήρηση στο Υπουργείο Πολιτισμού και επιτέλους αναρτήθηκαν το
2016, στον εκθεσιακό χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης. Ο μόνος συνδετικός κρίκος του συ-
γκεκριμένου υλικού που διασώζεται είναι η καταγραφή και φωτογράφησή τους, την οποία
ενεργήσαμε κάτω από απαράδεκτες συνθήκες, την ημέρα που αυτά ανευρέθησαν το 1993
στους χώρους του Μαράσλειου. Τα παραπάνω αποτελούν ένα μικρό δείγμα της φροντίδας των
εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής για τα τεκμήρια της πολιτισμικής κληρονομιάς στη σύγ-
χρονη Κέρκυρα, κατά τα άλλα κηρυγμένου Μνημείου της Unesco. 

96 Α. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, «Ελληνικά Κρατικά Αρχεία: παρελθόν, παρόν, σκέψεις για το μέλ-
λον», Διεθνές Συμπόσιο Αρχειακών, Αθήνα 2001, σ. 319-320.



των Ιονίων Νήσων», με αποκλειστικό σκοπό την έκδοση περιοδικού, στο οποίο
εκτός από ιστορικές και λαογραφικές μελέτες θα περιελάμβανε και άρθρα
σχετικά με την πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση στα Επτάνησα. Και
ενώ η Εταιρεία αυτή απέτυχε να ολοκληρώσει την προσπάθειά της, λίγο αρ-
γότερα ο Φιλεκπαιδευτικός Όμιλος ανέλαβε πρωτοβουλία, ειδικά για την
Κέρκυρα, να συγκεντρώσει το διασκορπισμένο λαογραφικό υλικό με στόχο τη
δημοσίευσή του σε περιοδικό που επρόκειτο να εκδώσει. Και αυτή όμως η προ-
σπάθεια, όπως είδαμε, απέτυχε όπως και η παρόμοια της Εταιρείας Επτανη-
σιακών Μελετών, η οποία είχε εξαγγείλει το 1934, εκτός των άλλων και την
έκδοση περιοδικού Επτανησιακών Χρονικών με αντίστοιχο περιεχόμενο. Στο
Β΄ Πανιόνιο Συνέδριο το 1938, ο Δ. Ζακυθηνός97 πρότεινε την ίδρυση παραρτη-
μάτων της Εταιρείας Επτανησιακών Μελετών στα υπόλοιπα Ιόνια Νησιά και
τη συγκρότηση επιτροπής στην Αθήνα από διανοουμένους Επτανησίους, η
οποία θα ανελάμβανε τη φροντίδα της εκδόσεως περιοδικού. Ένα έτος αργότε-
ρα η Επιτροπή συστάθηκε, υπό την επίτιμο προεδρία του Πρωθυπουργού, και
ανακοίνωνε ότι στο περιοδικό «θὰ περιλάβῃ ἐργασίας ἐπιστημονικὰς περὶ τῆς
ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ἑπτανήσου»98. Τη σύσταση της συγκεκριμέ-
νης Επιτροπής καλλιέργησε η κοινή διαπίστωση ότι ως τότε στα Επτάνησα
στο κεφάλαιο των ιστορικών και λαογραφικών ερευνών δεν είχε σημειωθεί
καμμία πρόοδος. Εν τούτοις στον τοπικό ημερήσιο τύπο της εποχής διατυπώ-
θηκαν αμφιβολίες κατά πόσον είναι δυνατή η συγκέντρωση πρωτογενούς υλι-
κού, εκ του μακρόθεν, μια και η επιτροπή έδρευε στην Αθήνα, χωρίς την άμε-
ση πρόσβαση στο βιβλιακό, μνημειακό και αρχειακό υλικό που εναπόκειτο
στα Επτάνησα και χωρίς άμεση επαφή και γνώση της άυλης πολιτισμικής
κληρονομιάς που αφορούσε στη μελέτη της λαογραφίας99.
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97. Διονύσιος Ζακυθηνός (Κεφαλονιά 1905 - Αθήνα 1993). Καθηγητής της βυζαντινής
ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1939-1970), ακαδημαϊκός (1966 κ.ε.), Διευθυντής των
Γενικών Αρχείων του Κράτους (1937-1946) Αντιπρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
(1958), Διευθυντής του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών στο Ε.Ι.Ε (1960-1975), Υφυπουργός
Τύπου και Πληροφοριών (1945), Υπουργός Προεδρίας (1963-1964) και Βουλευτής Επικρατεί-
ας (1974-1977). Ο Ζακυθηνός με την πολύπλευρη προσωπικότητά του και το πλούσιο συγγρα-
φικό έργο συνέβαλε ουσιαστικά στην κατανόηση του Βυζαντίου και έδωσε νέα ώθηση στις βυ-
ζαντινές και μεταβυζαντινές σπουδές και όχι μόνον, αφού ουσιαστική υπήρξε η συμβολή του στη
διατήρηση και αξιοποίηση της αρχειακής κληρονομιάς, ενώ δεν παρέλειψε να ασχοληθεί και με
φλέγοντα θέματα του σύγχρονου ελληνισμού. (Κυπριακό, Βαλκάνια, μεταπολεμική Ελλάδα,
προβλήματα παιδείας, κ.α.). Βλ. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica, T. 21, σ. 461. 

98. Στη συγκεκριμένη Επιτροπή μετείχαν ως Πρόεδρος, ο Αλέξανδρος Μερκάτης, ως Γε-
νικός Γραμματέας ο Δ. Ζακυθηνός, και ως μέλη οι: Αν. Αλεβιζάτος, Αριστ. Βαλαωρίτης, Θε-
οδ, Βελλιανίτης, Μιχ. Λάνδος, Κ. Καιροφύλλας, Γρηγ. Κασιμάτης Μιχ. Λάσκαρης, Μαρ. Σι-
γούρος, Ευαγγ. Φωκάς.

99. Α.Ν.Κ., Α.Ε.Δ., Αρχ. Εποικ. Φ. 514, Κ. ΔΑΦΝΗΣ, «Επτανησιακά Χρονικά-Καλλιτε-
χνικά Μνημεία», Κερκυραϊκόν Βήμα, 25.2.1939, έτος 17, φ. 283, σ. 1,6.



Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πέρα από τις δράσεις
στις οποίες αναφερθήκαμε, στην Κέρκυρα τη συγκεκριμένη περίοδο καταγρά-
φηκε μία σημαντική κινητικότητα και σε άλλους τομείς των επιστημών ή των
τεχνών, όπως της αστρονομίας αλλά και της μουσικής, της ζωγραφικής, της
γλυπτικής, της υποκριτικής κ.α, ενώ το συνεχώς αυξανόμενο τουριστικό εν-
διαφέρον για το νησί, υπαγόρευε τη θέσπιση κανόνων και την υιοθέτηση ανά-
λογων πρακτικών. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 1927 ιδρύεται με έδρα την Κέρκυρα η
«Αστρονομική Εταιρεία της Ελλάδος» και πρώτο Πρόεδρο τον Κερκυραίο
Καθηγητή Φυσικής Αχιλλέα Φρειδερίκο100. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας
περιλάμβαναν παρατηρήσεις από αστεροσκοπείο, οργάνωση επισκέψεων μα-
θητών, διαλέξεων, έκδοση του Δελτίου Ουρανία και τακτική επικοινωνία με
αντίστοιχες Εταιρείες του εξωτερικού. Για τη δράση της η Ακαδημία Αθηνών
της απένειμε στις 29 Δεκεμβρίου 1932 έπαινο «διὰ τὴν συμβολὴν αὐτῆς εἰς
τὴν προαγωγὴν καὶ διάδοσιν τῶν ἐπιστημῶν». Το 1932 αποφασίστηκε η ορι-
στική εγκατάσταση του Αστεροσκοπείου της Εταιρείας στον λόφο ιδιοκτη-
σίας Ιωάννας Αντωνίου Κογεβίνα. Από την τελευταία είχε ήδη ζητηθεί η πα-
ραχώρηση του θόλου που είχε κτίσει εκεί πριν δέκα χρόνια ο Γαλλοτυνήσιος
Felix Chemla Lamech και στέγαζε το ιδιωτικό του αστεροσκοπείο. Τότε κατα-
σκευάστηκε και δεύτερος θόλος, ο οποίος στέγασε το ισημερινό τηλεσκόπιο
της Εταιρείας. Το αναγνωστήριο της Εταιρείας στεγαζόταν αρχικά στην οδό
Καποδιστρίου 6α και σ’αυτό είχαν πρόσβαση μόνο τα μέλη της Εταιρείας. Λί-
γους μήνες αργότερα μεταφέρθηκε, λίγο πιο πάνω, στην ίδια οδό, σε όροφο της
οικίας Κογεβίνα (δίπλα στο παλιό Εθνικό). Μετά το 1938 η δραστηριότητα
της Εταιρείας εισήλθε σε περίοδο ύφεσης και ο πόλεμος επέφερε την οριστική
της διάλυση101.

Το 1927 επίσης επανιδρύεται ο «Δραματικός Σύλλογος», ο οποίος βίωσε
την τρίτη περίοδο της λειτουργίας του έως το 1940, κατά την οποία διέγρα-
ψε φωτεινή πορεία, με την αναβάθμιση του δραματολογίου του και τη βελ-
τίωση της θεατρικής απόδοσης102. Ενώ το 1930 η «Μουσική Σχολή Ρομπο-
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100. Βλ. Παράρτημα.
101. Η επαναδραστηριοποίηση της Εταιρείας στην Κέρκυρα θα γίνει 55 χρόνια αργότερα

και θα στεφθεί με επιτυχία. Το 1996 εγκρίθηκε το νέο καταστατικό και έκτοτε η Εταιρεία
διαγράφει δημιουργική πορεία. Βλ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΥΜΠΟΣ «Σαν σήμερα στην Κέρκυρα, Τετάρτη
13 Φλεβάρη», Εφ. Ενημέρωση, 13.2.2019, αρ. φ. 4824, σ. 3.

102. Ο «Δραματικός Σύλλογος» είχε ιδρυθεί στις 13.7.1875 ύστερα από τη συγχώνευση
της «Φιλοδραματικής Εταιρείας Φοίνιξ» (1869) και της «Φιλοδραματικής Εταιρείας Καπο-
δίστριας». Ο Σύλλογος, που ιδρύθηκε με Β.Δ. στις 4.12.1875, δραστηριοποιήθηκε σε τρεις πε-
ριόδους (1875-1895, 1896-1914, 1927-1940) με εξαιρετικά αποτελέσματα και ως προς την
ποιότητα των σπουδών και των παραστάσεων που προσέφερε, αλλά και των ηθοποιών που



τή»103, μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία και μετονομάστηκε «Μουσικό
Σωματείο», το οποίο φιλοδοξούσε να συμβάλει σύμφωνα με το καταστατικό
του στη μουσική αναγέννηση της Κέρκυρας με τη συμβολή και των Φιλαρ-
μονικών. Η σχολή είχε ιδρυθεί το 1928. Δημιουργός της ο Αναστάσιος Π.
Ρομποτής με κεφαλληνιακή καταγωγή. Η σχολή, παρά το σχετικά σύντο-
μο διάστημα λειτουργίας της –λειτούργησε έως το 1932–, συνέβαλε ουσια-
στικά στην περαιτέρω καλλιέργεια της μουσικής. Οργάνωσε πλήρες μουσι-
κό εκπαιδευτήριο (ωδείο) με τμήματα θεωρητικής και ενόργανης μουσικής,
μικτή χορωδία και φιλαρμονική που πρωτοεμφανίστηκε δημόσια στη λιτα-
νεία των Βαΐων του 1928, με περίπου 40 εκτελεστές και αρχιμουσικό τον
Αν. Ρομποτή. Στις 8 Οκτωβρίου 1931 ο γιός του ιδρυτή, Γεράσιμος (1903-
1987), πιανίστας, φλαουτίστας, καθηγητής πιάνου και συνθέτης, παρουσία-
σε τον Υποψήφιο Βουλευτή του Σπ. Ξύντα σε δική του ενορχήστρωση104.

Όσο για το Ωδείο της Κέρκυρας τη διετία 1937-38 εκσυγχρόνισε το κατα-
στατικό του και απέκτησε εσωτερικό κανονισμό που προέβλεπε τη λειτουργία
και οργάνωση διαφόρων Σχολών, ενώ εγκαινίασε τη μετάκληση καλλιτεχνών
για ρεσιτάλ στο Δημοτικό Θέατρο, ανοίγοντας τον δρόμο για τις συναυλίες
διακεκριμένων καλλιτεχνών που οργάνωσε στη συνέχεια η Επιτροπή Δημοτι-
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ανέθρεψε στους κόλπους του. Προέβλεπε τριετείς σπουδές για τη λήψη διπλώματος ηθοποιού
και διέθετε ειδική Βιβλιοθήκη. Η τελευταία, μαζί με τα αρχεία του Συλλόγου που διασώζο-
νταν ως το 1943 και το κτήριό του, παραδόθηκαν στις φλόγες των βομβαρδισμών του ίδιου
έτους. Κατά την περίοδο που εξετάζουμε, στις 24.12.1926 ιδρύθηκε ο «Όμιλος φίλων της
Κέρκυρας» με Πρόεδρο τον Σπ. Ραθ και σκοπό «τὴν ἕνωσιν ἐν αὐτῷ καὶ ἐνίσχυσιν παντός
προοδευτικοῦ στοιχείου τῆς κοινωνίας». Ο όμιλος τον επόμενο Μάρτιο, προκειμένου να χρησι-
μοποιήσει το κτήριο του άλλοτε Δραματικού Συλλόγου που είχε πάψει να λειτουργεί από το
1914, δηλαδή το νέο Θέατρο Φοίνικα, συγχωνεύτηκε με παλαιά μέλη του και στις 10.6.1927
επανιδρύθηκε ο «Δραματικός Σύλλογος» με πρόεδρο τον Σπ. Πανδή. Τελικώς το χειμερινό θέ-
ατρο Φοίνικα, παραχωρήθηκε στον σύλλογο το 1932, όπου στεγάστηκε ως το 1940, που έπα-
ψε να λειτουργεί, όταν οι Ιταλοί εγκατέστησαν στο κτήριο του ραδιοφωνικό σταθμό. Βλ. Γ.
ΖΟΥΜΠΟΣ, «Ο Δραματικός Σύλλογος της Κέρκυρας και ο Φοίνικας» στο http://communi
ty.fortunecity.ws/lavendar/kane/51/history/historysep.html, ημ. πρ. 23.10.2018, Α.Ν.Κ.,
Ιδιωτ. Αρχ. Κ. Δαφνή, Φ. 197, κτχ. 3, «Δραματικός Σύλλογος Κέρκυρας», Κερκυραϊκά Νέα,
περ. Β΄, έτος ΙΑ, φ. 395/13.3.1955, φ. 396/20.3.1955, φ. 397/27.3.1955, φ. 399/10.4.1955, φ.
410/26.6.1955, φ. 411/10.7.1955, φ. 413/24.7.1955.

103. Εγγονός και συνονόματος με τον Αν. Ρομποτή, ο Τάσος Κόρφης (1929-1994). Βλ.
https://femantzaros.com/i-filarmoniki/viografika/viografiko-gerasimou-rompoti/, ημ. πρόσβ.
21.10.2018.

104. Η ανώνυμη εταιρεία είχε κεφάλαιο 350.000 δρχ. Πρόεδρος του Σωματείου που περιέ-
λαβε 52 επίλεκτα μέλη της κερκυραϊκής κοινωνίας ψηφίστηκε ο Αντώνιος Κογεβίνας με
αντιπροέδρους τον Α. Αλαμάνο και τον Σαβίνο Δέντε. Στα μέλη του Δ.Σ. μετείχε και ο Φιλ.
Παραμυθιώτης, ενώ μουσικοδιδάσκαλος και οικονομικός διευθυντής ορίστηκε ο Αν. Ρομπο-
τής. Βλ. Α.Ν.Κ., Ιδιωτ. Αρχ. Κ. Δαφνή, Φ. 194 Α, Μ.Β. ΛΑΝΔΟΣ, «Μουσικό Σωματείο»,
Κέρκυρα, Λαϊκή και Αγροτική Εφημερίς, περ. Δ΄, φ. 132, 6.2.1930, σ. 2.



κού Θεάτρου, οι οποίες στάθηκαν ένας φωτεινός σταθμός στη μουσική ιστορία
της Κέρκυρας. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ωδείου της διετίας 1937-38 με-
τείχαν οι Κ. Δαφνής, Γ. Καλλονάς, Ε. Πανιπέρης, Α. Πρίφτης, Γ. Σαμοΐλης.
Εάν ο πόλεμος δεν ανέκοπτε την πορεία του, θα είχε εξελιχθεί σ’ ένα πλήρη
ωδειακό οργανισμό που θα ξεπερνούσε «τη διδασκαλία της φωνητικής μουσι-
κής», στην οποία είχαν αποβλέψει οι ιδρυτές του105. 

Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος ανέκοψε την πορεία της πολιτισμικής εξέλιξης
της Κέρκυρας. Οι φορείς του πολιτισμού κατά τη διάρκεια του πολέμου σιώπη-
σαν. Μεταπολεμικά, ο αγώνας για την επιβίωση λειτούργησε αποτρεπτικά για
την επανασύνδεση του κοινωνικού συνόλου με αυτούς, όταν μάλιστα ο ανθός
του σταδιακά εγκατέλειψε το νησί για να εγκατασταθεί στην πρωτεύουσα ή
αλλού. Πολλοί φορείς όπως οι Εταιρείες Ιόνιος και Επτανησιακών Μελετών106,
μεταπολεμικά έπαψαν να λειτουργούν, η κάθε μια για δικούς της λόγους. 

Ο σπόρος όμως που είχαν σπείρει οι συγκεκριμένες Εταιρείες, Ιόνιος και
Επτανησιακών Μελετών, απέδωσε λίγα χρόνια αργότερα καρπούς. Ένα από
τα πιο ενεργά μέλη και των δύο Εταιρειών και Αντιπρόεδρός τους, ο Θεόδωρος
Μακρής, ίδρυσε το 1952 την «Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών», στα τακτικά
μέλη της οποίας συγκαταλέχθηκαν σημαίνουσες προσωπικότητες της κερκυ-
ραϊκής κοινωνίας, όπως οι: Ειρ. Δενδρινού, Ν. Λευθεριώτης, Κ. Δαφνής, Μ.
Ασπιώτη, Μ.Ι. Δεσύλλας, Κ. Γρόλλιος ή Γ. Λινάρδος κ.α.107. 
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105. Το Ωδείον ως «Ωδικός Σύλλογος Κέρκυρας» είχε ιδρυθεί στις 23.6.1894 με πρωτο-
βουλία του μουσικοδιδασκάλου Μιχ. Μάστορα και ως το 1940 προσέφερε πολλά στην εκπαί-
δευση των νέων. Το Ωδείον επαναλειτούργησε το 1952, χάρη στο ενδιαφέρον του μαέστρου Αλ.
Γκρεκ και Σπ. Ασωνίτη. Βλ. Α.Ν.Κ., Ιδιωτ. Αρχ. Κ. Δαφνή, Φ. 198, κτχ. 3, «Η ιστορία των
καλλιτεχνικών Ιδρυμάτων. Το Ωδείον της Κέρκυρας», Κερκυραϊκά Νέα, έτ. ΙΑ, περ. Β, φ.
422, 23.9.1955, σ. 1,4 και φ. 423/2.10.1955.

106. Η κήρυξη του πολέμου το 1940, όπως ελέχθη, ανέστειλε τις δραστηριότητες της
Εταιρείας Επτανησιακών Μελετών, ενώ ο βομβαρδισμός της πόλης της Κέρκυρας το 1943,
εκτός από την απώλεια της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, πολλών άλλων μικρότερων βιβλιοθηκών
και αρχείων, δημοσίων και ιδιωτικών, παρέδωσε στις φλόγες και τα αρχεία της Εταιρείας, το
απόθεμα των εκδόσεων της και τη βιβλιοθήκη της. Η στη συνέχεια απομάκρυνση του ιδρυτή
της από την Κέρκυρα (1944) είχε ως συνέπεια τη διάλυση της. Η απώλεια των αρχείων της
Εταιρείας μας εμποδίζει να προσεγγίσουμε περισσότερο τη δραστηριότητά της και τα μέλη
της. Βλ. C. SOLDATOS, «La bibliothèque publique de Corfou»..., ό.π., σ. 4, 12, Κ. ΔΑΦΝΗΣ,
Κερκυραϊκά Χρονικά, ..., ό.π., Πρόλογος εκδότη. 

107. Βλ. απόφαση Πρωτοδικείου Κερκύρας 10/1952, Α/Α 4 (1952) με την οποία εκρίθη-
κε το Καταστατικό, ενώ με την υπ. αριθμόν 9/1988 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Κερκύρας ενεκρίθησαν τροποποιήσεις του αρχικού καταστατικού (06/07/1988 υπ αριθμ. μη-
τρώου 599). Σύμφωνα με το Καταστατικό του 1952 η Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών ιδρύ-
θηκε με σκοπό να συμβάλει: α. στην έρευνα της ιστορίας, της λαογραφίας και γενικά της
πνευματικής και καλλιτεχνικής παραγωγής της Κέρκυρας, β. στη μελέτη της κερκυραϊκής
οικονομίας και των καθέκαστα προβλημάτων της, γ. στη διαφύλαξη, συντήρηση, έρευνα και 



Η σύγκριση των καταστατικών των τριών εταιρειών οδηγεί στη διαπίστω-
ση ότι η νεοσύστατη εταιρεία συγκλίνει εκτός από τον τίτλο και στους στό-
χους της Εταιρείας Επτανησιακών Μελετών, ενώ απομακρύνεται από τις αρ-
χαιολογικές δραστηριότητες της Ιονίου Εταιρείας, όχι όμως και από τον επι-
χειρησιακό της χαρακτήρα. Και τούτο διότι, η νεοσύστατη εταιρεία συνέχισε
το έργο της ανάδειξης της προσωπικότητας και του έργου του Εθνικού ποιητή
Διονυσίου Σολωμού, που είχε εγκαινιάσει στην πράξη η Ιόνιος Εταιρεία με την
κατασκευή κενοταφίου του στην Κέρκυρα. Ο πρώτος της πρόεδρος, Θ. Μα-
κρής, επικουρούμενος από τους στενούς συνεργάτες του στην Εταιρεία, φρό-
ντισε να απαλλοτριώσει την οικία στην οποία είχε ζήσει στην Κέρκυρα ο Σο-
λωμός108 και να ιδρύσει σ’ αυτήν Μουσείο με στόχο την ανάδειξη και τη μελέ-
τη του έργου του, ενώ εργάστηκε συστηματικά για την καταξίωση της προ-
σωπικότητας και του έργου του Α΄ Κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδί-
στρια. «Ἑξήντα ὁλόκληρα χρόνια... καὶ ἀγωνίστηκες καὶ πάλαιψες, μὲ μαχη-
τικότητα, μὲ συνείδηση εὐθύνης, πρὸ παντὸς ὅμως μὲ βαθειὰ γνώση, γιὰ νὰ
διαλύσεις συσσωρευμένες πλάνες, νὰ ἀποκαταστήσεις ἀλήθειες, νὰ στερεώ-
σεις στὸ πραγματικὸ βάθρο τους τὶς δύο μεγάλες μορφὲς τῆς Ἑπτανήσου καὶ
τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἀναρίθμητα εἶναι τὰ ἄρθρα καὶ οἱ μελέτες ποὺ δημοσίευσες
σὲ περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδες γύρω ἀπό τὸν Σολωμὸ καὶ τὸν Καποδίστρια109»,
ανέφερε ο Κώστας Δαφνής στην εξόδιο ακολουθία του. 

Η Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών υπηρέτησε πιστά τους καταστατικούς
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έκδοση των ιστορικών και καλλιτεχνικών μνημείων της Κέρκυρας (χειρόγραφα, σπάνια
έντυπα και κάθε είδους καλλιτεχνήματα), δ. στην ίδρυση και οργάνωση και λειτουργία
λαΐκών αναγνωστηρίων και λαϊκών βιβλιοθηκών στην πόλη και στην ύπαιθρο της Κέρκυρας
και ε. στην ίδρυση και λειτουργεία Μουσείου Σολωμού και Κέντρου Σολωμικών Μελετών. Το
Καταστατικό υπογράφεται από 23 ιδρυτικά μέλη.

108. Το 1955 το θέμα της απαλλοτρίωσης της οικίας Σολωμού στην Κέρκυρα είχε τεθεί
στη Βουλή των Ελλήνων. Βλ. «Συζήτησις εις την Βουλήν. Διά το σπίτι Σολωμού. Η πρότασις
του κ. Κ. Γουλή», Κερκυραϊκά Νέα, έτ. ΙΑ΄, περ. Β΄, φ. 400, 17.4.1955, σ. 1. Για την επισκευή
της στη συνέχεια απαλλοτριωμένης οικίας Σολωμού η Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών συ-
νέστησε «Ερανική Επιτροπή» για τη διενέργεια πανελλήνιου εράνου με στόχο την ανέγερση
της οικίας Σολωμού. Από τις συνεχείς εκκλήσεις στον τύπο για την ενίσχυσή της συνάγεται
ότι δεν σημειώθηκε προθυμία στην ενίσχυση του εράνου, ούτε σε τοπικό επίπεδο, με την αιτιο-
λογία ότι το υπό ίδρυση Μουσείο Σολωμού δεν είχε να στεγάσει πρωτότυπα τεκμήρια της δια-
βίωσης και της πνευματικής παραγωγής του ποιητή στην Κέρκυρα. Βλ. Α.Ν.Κ., Ιδιωτ. Αρχ.
Κ. Δαφνή, «Ο πανελλήνιος έρανος διά την ανέγερσιν της οικίας του εθνικού ποιητή Δ. Σολω-
μού», Κέρκυρα, περ. Β΄, φ. 23, 31.10.1957, σ. 1, 4 και «Κερκυραϊκές κουβέντες, Η ερανική
Επιτροπή διά την ανοικοδόμησιν της οικίας Σολωμού απηύθυνε έκκλησιν διά την συμμετοχήν
εις τον έρανον», Κέρκυρα, περ. Β΄, φ. 46, 16.12.1958, σ. 2. 

109. Βλ. ΧΡΟΝΙΚΑ της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών, Μια διαδρομή 40 χρόνων δη-
μιουργικής προσφοράς. Η συμβολή και το έργο των πρωτεργατών της, επιμ. Λ. Ζαμίτ, Κέρ-
κυρα 1993, σ. 25-26.



της στόχους και εργάστηκε μεθοδικά για τη διάχυση του πολιτισμού σε όλα
τα κοινωνικά στρώματα, στοχεύοντας στην εκλαΐκευση και τον εκδημοκρα-
τισμό της γνώσης110. Από τα πρώτα έτη της λειτουργίας της φρόντισε εκτός
από διαλέξεις, συνέδρια, ημερίδες, δημόσιες συζητήσεις, να λειτουργήσει Λαϊ-
κά Αναγνωστήρια και Δανειστική Βιβλιοθήκη, από δωρεές βιβλίων που δεχό-
ταν, σε χώρους που νοίκιαζε για λογαριασμό της, έως ότου αποκτήσει δική
της στέγη στο Μουσείο Σολωμού111. Κοντολογίς καλλιέργησε από τα πρώτα
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110. Η σημασία αυτής της πολιτικής υπήρξε μεγάλη για την μεταπολεμική Κέρκυρα,
διότι, όπως είδαμε εταιρείες και όμιλοι είχαν διακόψει τη λειτουργία τους με την έναρξη του
πολέμου, η Δημόσια Βιβλιοθήκη είχε καταστραφεί και το 1952 δεν είχε ακόμα τεθεί σε λει-
τουργία. Όσο για την Αναγνωστική Εταιρεία στα μέσα του 20ού αι. είχε απομακρυνθεί από
τον καταστατικό της ρόλο, δηλαδή τη λειτουργία αναγνωστηρίου και είχε μετεξελιχθεί σε
κλειστό σύλλογο (club, Λέσχη), που δεχόταν στους χώρους της και στις λιγοστές διαλέξεις
που οργάνωνε σχεδόν αποκλειστικά τα μέλη της. Η πρόσβαση στο αναγνωστήριό της δεν
ήταν απρόσκοπτη. Η τεκμηρίωση των παραπάνω προκύπτει από μια απλή επίσκεψη στον
ιστότοπο της, και ειδικότερα στο λήμμα «Καταστατικά» όπου σημειώνεται: «Με το τελευ-
ταίο καταστατικό του 1972 η Εταιρία άλλαξε μορφή. Ο κατά καιρούς περισσότερο ή λιγότερο
κλειστός χαρακτήρας της-υπόλειμμα μιας εποχής με σαφή κοινωνική διαστρωμάτωση-
εγκαταλείπεται οριστικά. Το αναγνωστήριο γίνεται προσιτό σε όλους, παρέχοντας σε ξένους
και ντόπιους ερευνητές, καθώς και στους φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου τη δυνατότητα
να ωφελούνται από την πολύτιμη βιβλιοθήκη της» (Βλ. http://www.anagnostiki-etairia-
kerkyras.eu/index.asp?PageID=13, Καταστατικά, ημ. πρ. 22.10.2018). Ο εκδημοκρατισμός
της γνώσης στην Αναγνωστική Εταιρία οφείλεται στον επί μακρόν πρόεδρό της(1969-1987),
Κωνσταντίνο Νικολάκη-Μούχα (1910-1987), ο οποίος, έκανε πράξη όχι μόνον όσα είχε υπο-
σχεθεί η Διοικητική Επιτροπή της το 1967, με την ευκαιρία της δωρεάς της βιβλιοθήκης Νά-
κη Πιέρρη, για ελεύθερη πρόσβαση στο Αναγνωστήριό της, αλλά επιπλέον εργάστηκε με με-
θοδικότητα ο ίδιος προκειμένου να διευκολύνει τις έρευνες στη Βιβλιοθήκη της. Με φοίτηση σε
σχολές της Πολιτικής Επιστήμης σε Γαλλία και Βέλγιο, ευρύτατη καλλιέργεια, ευγένεια
χαρακτήρος και προσήλωση στην ανάκτηση της αρχικής αίγλης της εταιρείας, τις εποχές
που την ελάμπρυναν μεγάλες μορφές της επτανησιακής λογιοσύνης, ο Κωσταντίνος Νικολά-
κης-Μούχας κατόρθωσε να εντάξει την Αναγνωστική Εταιρία στις εταιρείες του ελληνικού
χώρου που υπηρετούν τον πολιτισμό, την έρευνα και τη διάχυση της γνώσης, απαλείφοντας
οριστικά δραστηριότητες που τροχοπεδούσαν τους παραπάνω στόχους. Η προεδρία Μούχα
υπήρξε σταθμός στη νεότερη ιστορία της Αναγνωστικής Εταιρίας. Για την ιστορία της Ανα-
γνωστικής Εταιρίας από την ίδρυσή της έως και τη δεύτερη δεκαετία του 20ού αι. βλ. την
εξαιρετική μελέτη της ΓΙΑΝΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εταιρείες Ανάγνωσης, Το παράδειγμα της
Αναγνωστικής Εταιρίας Κέρκυρας, διδακτορική διατριβή Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2018, σ. 540. 

111. Για τις διαλέξεις της η Εταιρεία, πριν αποκτήσει δική της στέγη, χρησιμοποιούσε το
ξενοδοχείο «Άγιος Γεώργιος», την αίθουσα της Φιλαρμονικής Εταιρείας και από το 1955 κι
ύστερα την αίθουσα διαλέξεων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, την οποία απέβλεπε να καταστή-
σει «πνευματικὴν ἑστίαν πανελληνίου ἀκτινοβολίας». Πολλές εξάλλου είναι οι αναγγελίες
στον τοπικό τύπο της έναρξης κάθε Οκτώβριο των λαϊκών αναγνωστηρίων και της δανειστι-
κής βιβλιοθήκης. Το 1954 μάλιστα ανήγγειλε ότι ετοίμαζε και φοιτητικό αναγνωστήριο με 
τη βοήθεια του καθηγητή Σπύρου Καλογερόπουλου-Στράτη. Βλ. Α.Ν.Κ., Ιδιωτ. Αρχ. Κ.



έτη της ίδρυσής της την ευαισθησία, την αγάπη και κυρίως τη διάχυση σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο της επτανησιακής και κυρίως κερκυραϊκής ιστο-
ρίας, όπως και όλων των εκφάνσεων του πολιτισμού του ιόνιου χώρου, του
οποίου η μελέτη λόγω του δυτικότροπου χαρακτήρα του είχε υποβαθμισθεί σε
σχέση με τον δήθεν καθαρόαιμο πολιτισμό του υπόλοιπου ελληνικού χώρου112.

Η διαδοχή στην προεδρία της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών του ιστο-
ριοφίφη-δημοσιογράφου Κώστα Δαφνή και η παραμονή σ’ αυτήν για δύο περί-
που δεκαετίες (1970-1987), υπήρξε εξαιρετικά γόνιμη. Ο Κ. Δαφνής ανέπτυ-
ξε πολυσχιδή δράση προκειμένου να ανακτηθεί η ιστορική μνήμη της Κέρκυ-
ρας και των Ιονίων Νησιών, χωρίς να παραλείψει μέσα από την πλούσια δη-
μοσιογραφική του δραστηριότητα να καταγράφει για πολλές δεκαετίες τις
αδυναμίες της καθημερινότητας του τόπου του και να αγωνίζεται δυναμικά
για τη θεραπεία τους. 

Επί πλέον ο Κώστας Δαφνής το 1951 υλοποίησε το αίτημα της επτανη-
σιακής κοινότητας που είχε, όπως είδαμε, διατυπωθεί ήδη από τις αρχές της
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Δαφνή, Φ. 194 Α, «Τα Λαϊκά Αναγνωστήρια», Κερκυραϊκά Νέα, έτος Θ΄, περ. Β. φ. 311,
28.6.1953, σ. 2, «Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών», Κερκυραϊκά Νέα, έτος Θ΄, περ. Β΄, φ.
335, 21.12.1953, σ. 3, «Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών», Κερκυραϊκά Νέα, έτος ΙΙ, περ. Β΄,
φ. 376, 18.10.1954, σ. 4, «η Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών», Κερκυραϊκά Νέα, έτος ΙΑ,
περ. Β΄, φ. 433, 11.12.1955, σ. 2. 

112. Ενδεικτική της δραστηριότητας που ανέπτυξε η Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών προς
αυτή την κατεύθυνση από τα πρώτα βήματά της είναι η πρωτοβουλία της να διοργανώσει σει-
ρά εκδηλώσεων από τον Μάιο έως τον Σεμπτέμβριο του 1953 για την επέτειο των 30 χρόνων
από το θάνατο του Κ. Θεοτόκη (1872-1923). Τη συγκεκριμένη περίοδο είδαν το φως της δημο-
σιότητας 107 δημοσιεύματα και μελετήματα αφιερωμένα στο έργο του Κ. Θεοτόκη, γραμμένα
από τους πλέον έγκριτους εκπροσώπους της κριτικής και της πεζογραφίας που είχε να επιδεί-
ξει η σύγχρονη Ελλάδα. Ανάμεσά τους οι: Φιέρης, Τερζάκης, Χουρμούζιος, Χάρης, Φουριώτης,
Αθανασιάδης κ.α. Ως επιστέγασμα της προσπάθειάς της να αναδειχθεί το έργο του Θεοτόκη σε
εθνικό επίπεδο αποτελεί η οργάνωση τον Σεπτέμβριο διήμερων εκδηλώσεων στην Κέρκυρα
αφιερωμένων στη μνήμη του, σε Καρουσάδες και πόλη. Στους Καρουσάδες οργάνωσε επίσκε-
ψη στο μουσείο της οικογένειας στον πύργο των Θεοτόκηδων, συνοδευμένη από εορταστικές
εκδηλώσεις που είχε φροντίσει να αναλάβει η τοπική κοινωνία, καθώς και αποκάλυψη αναμνη-
στικής πλάκας. Στην πόλη της Κέρκυρας, έκθεση Κερκυραίων ζωγράφων στην Αναγνωστική
Εταιρία, αναμνηστική έκθεση ανέκδοτων χειρογράφων, εκδόσεων, ενθυμίων στις αίθουσες των
λαϊκών αναγνωστηρίων της Εταιρείας, αποκαλυπτήρια αναμνηστικής πλάκας στο σπίτι Γιαλ-
λινά που ο Θεοτόκης είχε ζήσει, και τέλος συνέδριο αφιερωμένο στην προσωπικότητα και το έρ-
γο του στη χειμερινή αίθουσα του θεάτρου Φοίνικα, με σημαντικές ανακοινώσεις. Όλα τα πα-
ραπάνω με τη συμμετοχή των αρχών και πλήθους κόσμου. «Οἱ ἐκδηλώσεις της 12ης και 13ης
Σεπτεμβρίου» υποστηρίζει ο Κ. Δαφνής «ξεπέρασαν τὰ ὅρια ἑνὸς ἁπλοῦ ἑορτασμοῦ. Δι’αὐτῶν
δὲν ἐτιμήθη μόνον τὸ παρελθὸν καὶ ὁ συγγραφέας ποὺ ἀνήκει εἰς αὐτό. Ἐγονιμοποιήθη ἡ παρά-
δοσις διὰ τοὺς συγχρόνους καὶ ἐθεμελιώθη εἰς καθαρῶς ἑλληνικὰ πλαίσια τὸ μέλλον τοῦ τό-
που». Βλ. Α.Ν.Κ., Ιδιωτ. Αρχ. Κ. Δαφνή, κτχ. 196, αρ. 1, «Η Κέρκυρα και η Ελλάς τιμούν τον
Κ. Θεοτόκη», Κερκυραϊκά Νέα, έτος Θ΄, περ. Β΄, φ. 322, 17.9.1953, σ. 1-4. 



δεκαετίας του ’30, με την ίδρυση των Κερκυραϊκών Χρονικών, των οποίων
την έκδοση ανέλαβε ο ίδιος προσωπικά, παραμένοντας στην ιδιοκτησία του ως
το θάνατό του. Γεγονός που δεν εμπόδισε να λειτουργήσουν αυτά ως Επετηρί-
δα της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών, υπηρετώντας με συνέπεια κατά τη
διάρκεια του εκδοτικού τους βίου, με την αρθρογραφία τους και τις πολύτιμες
εκδόσεις πηγών, την προώθηση της έρευνας και της μελέτης των ανθρωπιστι-
κών επιστημών με επίκεντρο την Κέρκυρα και τα Ιόνια Νησιά. Παράλληλα ο
Κώστας Δαφνής, υπό τη σκέπη της Εταιρείας, πέρα από τις προσπάθειες
ανάδειξης του Σολωμικού έργου υπηρέτησε και τη μελέτη του έργου του Ιωάν-
νη Καποδίστρια, ακολουθώντας τα βήματα του προκατόχου του, με την έκδο-
ση, εκτός των άλλων, και του Αρχείου Καποδίστρια113. 

Επομένως κατά την περίοδο του μεσοπολέμου, έγινε εφικτό οι στόχοι της
Ιονίου Εταιρείας του Ανδρέα Μουστοξύδη να μεταλαμπαδευτούν τόσο στην
Ιόνια Εταιρεία όσο και στην Εταιρεία Επτανησιακών Μελετών, καθώς και να
αναβιώσουν ή να ιδρυθούν πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι. Τούτο οφείλεται εν
πολλοίς στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη περίοδος, κατόρθωσε να αφήσει πίσω
της τους κραδασμούς του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και να δημιουργήσει
στους λαούς της Ευρώπης την αίσθηση της επίτευξης μιας διαρκούς ειρήνης.
Αυτή η αίσθηση επέτρεψε και στην Κέρκυρα, όπως και αλλού, να εργαστεί
για να ανακτήσει τους δεσμούς με το παρελθόν της. Η προσεκτική και μεθο-
δευμένη προσέγγιση της πνευματικής, καλλιτεχνικής και μνημειακής παρα-
γωγής των προηγούμενων αιώνων, που επιτεύχθηκε χάρη στην καθοδήγηση
εμπνευσμένων προσωπικοτήτων, είχε ως αποτέλεσμα να αναπτυχθούν δυνά-
μεις ικανές να στηρίξουν τη διάσωση και αξιοποίηση της επτανησιακής πολι-
τισμικής κληρονομιάς. Κοντολογίς επρόκειτο για μια περίοδο κατά την οποία
στην Κέρκυρα βιώθηκε μια πολιτισμική αναγέννηση, τόσο σημαντική που
ακόμα κι όταν η δραστηριότητά της λύγισε κάτω από τα πυρά του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου, κατόρθωσε έστω και βαριά λαβωμένη να λειτουργήσει ως κι-
νητήρια δύναμη για να στηρίξει τη συνέχειά της μεταπολεμικά, άλλοτε με λα-
μπρά αποτελέσματα, όπως στην περίπτωση της Εταιρείας Κερκυραϊκών
Σπουδών και άλλοτε με δυσκολίες και αναίτιες καθυστερήσεις που δεν ταίρια-
ζαν σε ένα τόπο, ο οποίος είχε διαγράψει μία λαμπρή πορεία κατά το παρελθόν
σε πολλούς τομείς του πολιτισμού. Ας μην ξεχνούμε όμως ότι οι ανασταλτικοί
παράγοντες σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούσαν όχι μόνον τις δυνάμεις αλλά
και τα γεωγραφικά και διοικητικά όρια της Επτανήσου.
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113. Για την πολύπλευρη και πολυπράγμονα προσωπικότητα του Κ. Δαφνή και τη συμ-
βολή του στα ελληνικά γράμματα και τη δημοσιογραφία, βλ. «Αφιέρωμα στον Κώστα Δαφ-
νή», Κερκυραϊκά Χρονικά, Τ. Α, Κέρκυρα 2003, σσ. 260. Βλ. επίσης Αρχείον Ιωάννου Καπο-
δίστρια, Ιστορικά Κείμενα, Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, Κέρκυρα, Τ. Α-Ι, 1976-1987.



ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ

ΒΒιιοογγρρααφφιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ιιδδρρυυττώώνν,,  ααννττεεππιισσττεελλλλόόννττωωνν  
κκααιι  εεππιιττίίμμωωνν  εεττααίίρρωωνν  ττηηςς  ΙΙοοννίίοουυ  ΕΕττααιιρρεείίααςς

αα..  ΙΙδδρρυυττέέςς

ΑΑγγιιοοββλλαασσίίττηηςς ΜΜιιχχααήήλλ  (1895-1971). Γιος του οδοντιάτρου Γεωργίου και
της Β. Δαλιέτου. Δικηγόρος και πολιτικός, διατέλεσε πρόεδρος της Φιλαρμο-
νικής Εταιρίας Κέρκυρας κατά τη διετία 1935-1937. Βλ. https://www.fek.gr/
history/diat-proedr, ημερ. προσβ. 30.8.2018, Α.Ν.Κ., Ληξιαρχικά Βιβλία
Γεννήσεων (Λ.Β.Γ.) 1895, βιβλ. 4, αρ. πρ. 53. 

ΑΑλλααμμάάννοοςς  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς,,  του Πέτρου114. Σπούδασε νομικά και άσκησε δι-
κηγορία στην Κέρκυρα. Εκλέχθηκε Βουλευτής Κέρκυρας (Επαρχία Μέσης)
το 1902 και συμμετείχε στην ΙΕ΄ Περίοδο από 7.2.1899 έως 19.9.1902 και το
1903 στη θέση του αποβιώσαντος πατέρα του Πέτρου. Συμμετείχε επίσης
στην ΙΣΤ΄ Περίοδο από 17.11.1902 έως 22.12.1904. Χρημάτισε γραμματέας
της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας (1898), υπήρξε ιδρυτής του Δραματι-
κού Συλλόγου (1898), μέλος του Ωδικού Συλλόγου, της Ελληνικής Γεωργι-
κής Εταιρείας (1902), σύμβουλος διοικήσεως του Φιλαθλητικού Συλλόγου
(1904) και δημοτικός σύμβουλος(1917). Βλ. http://laografikomouseio sina
radon.blogspot.com/2015/04/, ημ, πρόσβ, 30.9.2018.

ΑΑννδδρροουυττσσέέλληηςς  ΑΑρρσσέέννιιοοςς  (1894). Γιος του Παύλου και της Μαγδαληνής
Μπρέφα. Ιατρός. Το 1921 διέθετε στο ιατρείο του ηλεκτροθεραπευτήριο. Παν-
δρεύτηκε την Αλίκη De Vida (1935). Το 1930 έδωσε διάλεξη στον Δραματικό
Σύλλογο Κέρκυρας με θέμα: «Η ιατρική, ο ιατρός και ο άρρωστος». Ιδρυτικό
μέλος της Αναγνωστικής Εταιρίας. Άρθρο του: «Οι ιατροί της Ιονίου Πολιτεί-
ας και η συμβολή των στην Ελληνική Επανάσταση και μετέπειτα», Δελτίον
της Αναγνωστικής Εταιρίας, έτος Β΄, αρ. 8, σ. 65-71. Βλ. Ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥ-
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114. Σε πολλές περιπτώσεις δεν στάθηκε δυνατόν να εντοπιστούν οι χρονολογίες γέννη-
σης, παρά το γεγονός ότι στα Αρχεία Κέρκυρας εναπόκεινται πλήρως ταξινομημένες οι πρά-
ξεις γέννησης, όπως και θανάτου και γάμου της περιόδου 1841-1932, που βρίσκονται κατα-
χωρισμένες στα ληξιαρχικά βιβλία των εκκλησιών. Τούτο συμβαίνει διότι είτε τα συγκεκρι-
μένα πρόσωπα έχουν γεννηθεί εκτός Κερκύρας, είτε για κάποιο λόγο δεν έγινε εγγραφή της
γέννησή τους στα ληξιαρχικά βιβλία των εκκλησιών. Πολλές εξάλλου είναι οι περιπτώσεις
που δεν έχει εντοπιστεί η χρονολογία θανάτου. Όταν αυτό δεν συμβαίνει διότι ο θάνατος έχει
καταχωριστεί σε ληξιαρχικά βιβλία εκτός Κερκύρας, η δυσκολία του εντοπισμού οφείλεται
στην ελλιπέστατη τήρηση των ληξιαρχικών βιβλίων του Δήμου Κέρκυρας μετά το 1932 και
τούτο παρά την προθυμία των υπαλλήλων του Δήμου να συμβάλουν στον εντοπισμό τους, για
την οποία και τους ευχαριστώ.



ΛΟΣ, Πρόληψη και αντιμετώπιση της αρρώστιας στα Επτάνησα από την
Ένωση ως τη γερμανική κατοχή (1864-1945), Διδ. Διατρ. Λάρισα 2015, σ.
267, r.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/47276/15490.pdf?sequence=1, ημ.
πρόσβ. 1.8.2018, Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1894, βιβλ. 3, αρ. πρ. 22.

ΑΑννττίίοοχχοοςς ΦΦώώττιιοοςς (1895-1980). Γιος του Σπυρίδωνος και της Αγγελικής
Αρβανιτάκη, καταγόμενος από τους Παξούς. Σπούδασε Φιλολογία στο Πανε-
πιστήμιο Αθηνών και υπηρέτησε ως καθηγητής Μ.Ε. στο Α΄ Γυμνάσιο Κερ-
κύρας, στο οποίο χρημάτισε και γυμνασιάρχης. Υπήρξε ένας φωτισμένος δά-
σκαλος, άριστος γνώστης της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γραμματεί-
ας. Μεταξύ των πρώτων ιδρυτών της Ιονίου Εταιρείας, υπέγραψε το κατα-
στατικό της, μετείχε στο πρώτο της Δ.Σ. της και στην Επιτροπή Επετηρίδας
της. Ιδρυτικό μέλος του Φιλεκπαιδευτικού Ομίλου το 1929 και της Εταιρείας
Επτανησιακών Μελετών. Οργάνωνε συχνά διαλέξεις στην κερκυραϊκή ύπαι-
θρο. Βλ. Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1930, Εκπροθ., βιβλ. Α, αρ. πρ. 296.

ΒΒαασσιιλλάάκκηηςς  ΆΆθθωωςς. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1895. Γιος του κτηματία
Κωνσταντίνου και της Παυλίνας Τζιούνη, σπούδασε μουσική και έγινε πιανί-
στας διεθνούς φήμης. Έδωσε συναυλίες σε Ελλάδα και πολλές ευρωπαϊκές
πόλεις και σε κάθε του εμφάνιση εισέπραττε ευμενέστατα σχόλια για τη δεξιό-
τητά του. Ο ευρωπαϊκός, ελληνικός και τοπικός τύπος της Κέρκυρας επανει-
λημμένα αναφέρονται στη δραστηριότητά του και παρακολουθούν κάθε μετα-
κίνησή του. Ο Φιλίστωρ της Καθημερινής στο φύλλο της 9ης Μαΐου 2016, ανα-
δημοσιεύει στη στήλη 80 χρόνια πριν... από την Καθημερινή της 9ης Μαΐου
1936: «ΑΘΩΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ: Ὁ διεθνοῦς φήμης Ἕλλην πιανίστας κ. Ἄθως
Βασιλάκης ἔδωκε πρὸ ἡμερῶν, ἐνώπιον πολυπληθοῦς ἀκροατηρίου, τὸ ὑπὲρ τοῦ
«Ταμείου Προνοίας τῶν Μουσικῶν τῆς Συμφωνικῆς Ὀρχήστρας» ρεσιτάλ του
εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ὠδείου Ἀθηνῶν. [...]. Ὁ καλλιτέχνης μᾶς ἀπέδειξε πόσον
ἀληθὴς εἶναι ἡ κριτικὴ τοῦ «Ἡμερησίου Τηλεγράφου» τοῦ Λονδίνου, εἰς τὸν
ὁποῖον ἀπονέμει τὸν τίτλον τοῦ «Ρωμαντικοῦ ἥρωος τοῦ πιάνου» μὲ τό «ναπο-
λεόντειο μεγαλεῖο ποὺ ἀναπτύσσει στὶς ἐκτελέσεις τῶν μεγάλων “Πολωναίζ”
τοῦ Σοπὲν και τῶν “Funérailles” τοῦ Λίστ». Τον Ιανουάριο του 1940 έδωσε συ-
ναυλία στην αίθουσα συναυλιών Verdi του Μιλάνου και απέσπασε επαίνους.
Γνωστοί μουσικοκριτικοί του Μιλάνου χαρακτήρισαν την εμφάνισή του σημα-
ντικό καλλιτεχνικό γεγονός για την πόλη τους. Στις 6 Δεκεμβρίου 1954 έδωσε
με επιτυχία συναυλία στο Wigmore Hall του Λονδίνου, της οποίας τα έσοδα διέ-
θεσε υπέρ των σεισμοπαθών των Ιονίων Νήσων. Στη ίδια αίθουσα επανήλθε
στις 2 Ιουνίου 1955, ενώ το 1952 είχε δώσει συναυλίες στη Γαλλία. Σε δημοσί-
ευμα στον τοπικό τύπο δημοσιεύεται σταχυολόγηση των επαινετικών σχολίων
που δημοσίευσαν ευρωπαϊκές εφημερίδες μετά από συναυλίες του. Ο Βασιλά-
κης κληροδότησε στον Δήμο Κέρκυρας την έπαυλή του στις παρυφές της πό-
λης της Κέρκυρας, στην περιοχή της Ανάληψης που από το 1993 κ.ε. στεγάζει
το Ορφανοτροφείο. Ο Α. Βασιλάκης είχε εκλεγεί αντεπιστέλλων εταίρος της
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Ιονίου Εταιρείας στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 20 Νοεμβρίου 1935 και στη γεν.
συνέλευση στις 20 Νοεμβρίου 1939 προτάθηκε και ψηφίστηκε ιδρυτής. Βλ.
Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1895, βιβλ. Γ, αρ. πρ. 84, http://www.kathimerini.gr/859015/
opinion/epikairothta/politikh/80-xronia-prin-9-v-1936, ημ. προσβ. 12.9.2018,
Α.Ε.Α.Κ., Πρακτικά..., ό.π., Γενική Συνέλευση, 20.11.1939, σ. 12, ενδεικτ.
Από τον τοπικό τύπο βλ. Α.Ν.Κ., Α.Ε.Δ., Αρχ. Εποικ. Φ. 514, «Μια νέα επιτυ-
χία του κ. Άθω Βασιλάκη», Κερκυραϊκόν Βήμα, 10.2.1940, έτος Ζ΄, φ. 342, σ.
2, Α.Ν.Κ., Ιδιωτ. Αρχ. Κ. Δαφνή, «Άθως Βασιλάκης» Κέρκυρα, Λαϊκή και
Αγροτική Εφημερίς, περ. Α΄, φ. 168, 17.7.1930, σ. 1-2.

ΒΒεεννττοούύρρααςς  ΝΝιικκόόλλααοοςς (1883-1990). Γιος του Γεωργίου και της Άννας
Παΐζη. Χαράκτης-Ζωγράφος. Σπούδασε χημεία στη Γερμανία. Από επιστολή
του το 1918, διαπιστώνεται ότι έτρεφε θαυμασμό για τον Μάρκο Ζαβιτσιά-
νο(+1924). Ο τελευταίος ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που επανεισήγαγε τη
χαρακτική το 1915 στην Ελλάδα, η οποία ανθούσε κατά τον 19ο αι. Φαίνεται
ότι αυτός τον δίδαξε τα πρώτα στοιχεία της χαρακτικής. Από το 1932 κι
ύστερα ο Βεντούρας επιτηδεύτηκε στα διάφορα είδη τυπωμάτων (ξυλογραφία,
λιθογραφία, χαλκογραφία). Η ζωγραφική του περιστράφηκε στην αρχή γύρω
από ηθογραφικά θέματα και μετά πέρασε σε αφηρημένες φόρμες γεμάτες κί-
νηση, επηρεασμένη από τις ποικίλες τάσεις του αφηρημένου εξπρεσιονισμού.
«Ἡ ἀρετὴ τοῦ ἔργου τοῦ Βεντούρα», υποστήριξε ο Μ. Χατζηδάκης, Διευθυ-
ντής του Βυζαντινού Μουσείου στα εγκαίνια έκθεσής του στο Αθηναϊκό Τε-
χνολογικό Ινστιτούτο το 1963, «εἶναι ἡ ὀργανικὴ ἐξέλιξη τῆς τέχνης του ποὺ
μᾶς πείθει γιὰ τὴν ἀναγκαιότητά της σὰν νὰ πρόκειται γιὰ φυσικὸ φαινόμενο.
Ἡ πορεία του ἀπὸ τὰ ἀκαδημαϊκὰ τοπία στὶς ὁλοένα τολμηρότερες παρεκκλί-
σεις, ἀπὸ τὴ φυσιοκρατικὴ ἀπόδοση τῶν φαινομένων μέχρι τὴν ἐντελῶς ἀφη-
ρημένη μορφή της γίνεται ὀμαλά μὲ τὴν ἀδιάκοπη προσπάθεια νἀ ἐκφραστεῖ
ὅσο μπορεῖ πιὸ γνήσια, συνεπὴς στὰ τεχνικά του μέσα, στοχαστικὸς στὴ σύν-
θεσή του, χωρὶς τίποτα τὸ τυχαῖο καὶ τὸ ἐπεισοδιακό». Ο Βεντούρας συμμετεί-
χε σε όλες τις πανελλήνιες εκθέσεις από το 1947 ως το 1971. Πήρε μέρος και
σε πολλές διεθνείς Εκθέσεις (Στοκχόλμη, Σάο Πάουλο, Αλεξάνδρεια, Τόκιο,
Βελιγράδη, Λιέγη κ.α.). Το 1964 εξέθεσε στη Μπιενάλε της Βενετίας. Σειρά
έργων του έχει η Εθνική Πινακοθήκη. Επίσης πολλά έργα του διασώζονται σε
ιδιωτικές συλλογές, ενώ μεγάλος είναι ο αριθμός των έργων του που κληροδό-
τησε στην οικογένειά του. Υπήρξε μέλος εκτός από την Ιόνια Εταιρεία, στην
Εταιρεία Επτανησιακών Μελετών, στην Αναγνωστική Εταιρεία και στην
Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών. Προσωπικότητα χαμηλών τόνων, πράος,
ευγενής, στωικός με ιδιαίτερη αγάπη στη φύση και στην αρχιτεκτονική φυ-
σιογνωμία της Κέρκυρας, στην οποία έζησε όλη του τη ζωή. Βλ. Μ. ΧΑΤΖΗ-
ΔΑΚΗ, «Ο χαράκτης Ν. Βεντούρας», εφ. Κέρκυρα, περ. Β΄, φ. 121,
12.3.1963, Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1883, βιβλ. 2, αρ. πρ. 568, Μ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ,
Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica, T. 11, σ. 384-385.
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ΒΒλλάάϊϊκκοοςς--ΜΜόόσσκκοοςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  (Κέρκυρα 1875). Γιος του ποτέ Γεωργίου, του
ιερέα Ιωάννη και της Μετίλδης Στρεϊτζ του Ιωάννου. Δικηγόρος, με ενεργή
συμμετοχή στα κοινά. Τη δημαρχιακή περίοδο 1929-1933 και Δήμαρχο τον
Δημήτριο Κόλλα του Δανιήλ μετείχε στη Δημαρχιακή Επιτροπή, ενώ την
αντίστοιχη περίοδο του 1934-1951, με Δήμαρχο τον Σπυρίδωνα Κόλλα του
Δανιήλ εκλέχθηκε Αναπληρωτής Σύμβουλος. Βλ. Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1875, βιβλ.
Γ, αρ. πρ. 7, www.corfu.gr/.../dim, ημ. πρόσβ. 23.9.2018, Γ.Ν. ΣΠΙΓΓΟΣ, Η
τοπική Αυτοδιοίκηση στην Κέρκυρα, ό.π., σ. 160, 164.

ΒΒοούύλλγγααρρηηςς ΣΣττέέφφααννοοςς Ιεερρ..  (1881-1950). Γιος του επίσης ιερέα και ποιητή
Κωνσταντίνου και της Αγγελικής Στρατηγού του Χριστοδούλου. Η οικογέ-
νειά του ανήκει στον κλάδο της οικογένειας Βούλγαρη, τον λεγόμενο της Υ.Θ.
της Υπαπαντής και γενάρχη τον Σπυρίδωνα Βούλγαρη(1606-1684). Σπούδα-
σε ζωγραφική στη Ρώμη. Πανδρεύτηκε τη Μαρία Γιαλλινά του Αλεξάν-
δρου(1902). Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος το 1909. Υπήρξε ο τελευταίος ιερέας
της κτητορικής οικογένειας του ιερού λειψάνου του Αγίου Σπυρίδωνος Βούλ-
γαρη στον ομώνυμο ναό. Άφησε πλούσιο ζωγραφικό έργο. Διετέλεσε Πρόεδρος
της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας τη διετία 1933-1935. Δημοσίευσε άρ-
θρα στην Κέρκυρα και την Ιταλία σχετικά με την ιστορία του τόπου του. Το
1932 δημοσίευσε στο περιοδικό της Τεργέστης Sul Mare άρθρο για τις αρχαιό-
τητες της Κέρκυρας, το οποίο δημοσιεύτηκε και στον τοπικό τύπο της Κέρκυ-
ρας σε μετάφραση του Νικ. Βαρότση. Οι απόγονοί του το 1974 διοργάνωσαν
έκθεση με 61 έργα του στην Κέρκυρα, στο ιδιόκτητο Ξενοδοχείο τους «Αίο-
λος». Βλ. https://www.fek.gr/history/diat-proedr, ημ. προσβ. 30.8.2018,
Α.Ν.Κ., Ιδιωτ. Αρχ. Κ. Δαφνή, ΣΤ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, «Το Μουσείον της Κέρκυ-
ρας», Κέρκυρα, Λαϊκή και Αγροτική Εφημερίς, περ. Δ΄, αρ. 232, 28.1.1932, σ.
4, Δ. ΑΝΘΗΣ, «Κερκυραίοι Καλλιτέχνες. Ο ζωγράφος ιερέας Στέφανος
Βούλγαρης», Κέρκυρα, φ. 277, 10.7.1974, σ. 3, EU. RIzO-RANGABè, Livre d’or
de la noblesse ionienne, Corfou, Aθήνα 1925, σ. 29-46. 

ΓΓεερραακκάάρρηηςς  ΣΣττέέφφααννοοςς(1910-1972). Γιος του δικηγόρου Νικολάου και της
Λετιτίας-Αδελαΐδας Γκράντε, κόρης του Παύλου, Προξένου της Ιταλίας στην
Τρίπολη της Αφρικής, Μάλτα και Κέρκυρα. Ο Κ. Δαφνής εντάσσει τον πατέ-
ρα του Νικόλαο (1874-1933) στους ιστορικούς της περιόδου 1900-1940, για
το έργο του Κερκυραϊκαί Σελίδες (1906), στο οποίο επιχείρησε μία ιστορική
επισκόπηση της περιόδου 1204-1386. Η εργασία του διακρίνεται για την κρι-
τική έρευνα των γεγονότων και την αφθονία των πηγών. Σπουδαία προσωπι-
κότητα επίσης υπήρξε ο παππούς του Νικολάου, επίσης Νικόλαος(1782-
1842), με καταγωγή από την Κεφαλονιά. Ιατροφιλόσοφος και νομομαθής με
σπουδές στην Πάδοβα, μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και πολέμησε σε Πά-
τρα, Τρίπολη και Αθήνα. Στη συνέχεια η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην
Πάτρα, απ’ όπου ο γιος του Σπυρίδων επίσης δικηγόρος μετοίκησε στην Κέρ-
κυρα το 1867. Ο Στέφανος σπούδασε νομικά και πολιτικές επιστήμες στο Πα-
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ρίσι, απ’ όπου αποφοίτησε το 1932. Ως φοιτητής, έδωσε διάλεξη (25.4.1928)
στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών, η οποία χαρακτηρίστηκε προφητική, με
θέμα «Το ζήτημα της Δωδεκανήσου». Σ’ αυτή πραγματεύθηκε τεκμηριωμέ-
να τα δίκαια των εθνικών ελληνικών αιτημάτων σχετικά με τα νησιά της
Δωδεκανήσου, τα οποία τελικώς ενσωματώθηκαν στο ελληνικό κράτος στις 7
Μαρτίου 1948. Η διάλεξη δημοσιεύτηκε 80 χρόνια αργότερα, σε ελληνική με-
τάφραση, ύστερα από αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου στην Εφημε-
ρίδα Δημοκρατική (7.3.2008) της Ρόδου, με την ευκαιρία της 60ης επετείου
της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα. Από το 1933 έως το 1972
άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου στην Κέρκυρα. Υπήρξε εκ των ιδρυτών
του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Κέρκυρας και επανειλημμένα εκλέχθηκε
Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου. Πανδρεύτηκε τη Δεϊφίλη Γιαννόλα
(1957). Διασώζονται χειρόγραφες ομιλίες του: στον Δικηγορικό Σύλλογο
Κέρκυρας (18.4.1958) με θέμα «περὶ ἐργασίας ἀπὸ κοινωνικῆς πλευρᾶς»,
στη μασονική Στοά «Ο Φοίνιξ» της Κέρκυρας, στην οποία ανήκε, με θέμα
«Προσωπικαὶ συγκριτικαὶ διαπιστώσεις καὶ κρίσεις ἐπὶ τῆς θέσεως τοῦ Τε-
κτονισμοῦ κατὰ τὴν σημερινὴν ἐποχὴν καὶ προοπτικὴ διὰ τὸ μέλλον»
(14.1.1966). Επέδειξε σημαντική κοινωνική προσφορά. Χαρακτηριζόταν από
τη μεγάλη του καλλιέργεια, τον πράο χαρακτήρα του και την ευγένειά του.
Βλ. Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1911, βιβλ. Γ, αρ. πρ. 33, Κερκυραϊκά Χρονικά, Κέρκυρα
1954, Τ. V, σ. 169, ΣΤ. ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ, «Το ζήτημα της Δωδεκανήσου», Δελ-
τίον Α.Ε.Κ., αρ. 28, σ. 259-265, Γ. Δ. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ, «Γερακάρης Νικόλα-
ος», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Τ. Η, σ. 210. 

ΓΓεερροοννττιικκόόςς  ΑΑρρσσέέννιιοοςς  (Κέρκυρα 1901). Γιος του Νικολάου πτ. Αρσενίου
και της Ελένης Σταύρου. Γόνος της γνωστής οικογένειας του προαστίου Πο-
ταμού της Κέρκυρας. Ύστερα από δεκαετείς σπουδές σε Ελβετία και Αυ-
στρία διορίστηκε καθηγητής Γαλλικών στην Αχαΐα και την Κυπαρισσία για
να συνεχίσει το εκπαιδευτικό του έργο από το 1935 κι ύστερα στη Ζωσιμαία
Σχολή Ιωαννίνων, όπου διακρίθηκε ως εκπαιδευτικός για το ήθος και την ευ-
ρυμάθειά του. Η άριστη γνώση ευρωπαϊκών γλωσσών σε συνδυασμό με τη
γλωσσοπλαστική του ικανότητα και τη βαθειά του μόρφωση συνέβαλαν ώστε
να αποδώσει στην ελληνική γλώσσα σημαντικούς Γάλλους κλασικούς, αλλά
και σπουδαίους Γερμανούς, Άγγλους και Ιταλούς σύγχρονους λογοτέχνες.
Εκτός όμως από δόκιμος μεταφραστής υπήρξε αξιόλογος τεχνοκριτικός και
δοκιμιογράφος. Στο βιβλίο του Πνευματικός βίος, (Αθήνα 1985), συγκεντρώ-
νονται 50 κριτικά κείμενά του, για όλες τις μορφές της τέχνης, που προδίδουν
εκτός από την ευρυμάθεια και την αισθητική του καλλιέργεια, τη διαρκή πα-
ρακολούθηση των καλλιτεχνικών και πνευματικών ρευμάτων σε διεθνές επί-
πεδο, η οποία του επέτρεψε να αναπτύξει μία οξύτατη κριτική αίσθηση. Σημα-
ντική επίσης ήταν η προσπάθεια που κατέβαλε για την πνευματική χειραφέ-
τηση της επαρχίας, από τον σφιχτό εναγκαλισμό της πρωτεύουσας. Άφησε
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πλούσιο συγγραφικό έργο. Βλ. Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1901, βιβλ. 3, αρ. πρ. 236,
Α.Ν.Κ., Ιδιωτ. Αρχ. Κ. Δαφνή, Φ. 195 Β, Κ. ΔΑΦΝΗΣ, «Ένα ελεύθερο πνεύ-
μα, Αρσένης Γεροντικός», Κερκυραϊκά Νέα, έτος 41, περ. Β΄, αρ. 1601, Δε-
κέμβριος 1985, σ. 9-10, ΝΑΠ. ΔΟΚΑΝΑΡΗΣ, «Τα Γιάννενα τιμούν τον Κερ-
κυραίο λόγιο Αρσ. Γεροντικό», Κερκυραϊκά Νέα, έτος 42, περ. Β΄, αρ. 1607,
Ιούνιος 1986, σ. 11.

ΓΓιι((υυ))ααλλλλιιννάάςς--ΧΧααλλιικκιιόόπποουυλλοοςς--ΑΑγγοορραασσττόόςς ΆΆγγγγεελλοοςς  (1858-1939). Ο γνω-
στός ακουαρελίστας ζωγράφος, γιος του Σταματίου και της Ελένης Μελίκη.
Στο επώνυμο Γιαλλινάς από το 1821, που η οικογένειά του κληρονόμησε τον
Στάμο Χαλικιόπουλο, προστέθηκαν και τα επώνυμα Χαλικιόπουλος-Αγορα-
στός. Στη ληξιαρχική πράξη του Άγγελου αναγράφονται και τα τρία επώνυ-
μα, σε αντίθεση με εκείνη του γιου του Στάμου και του εξαδέλφου του Ούγου,
που αναγράφεται μόνον το πρώτο. Το 1895 πανδρεύθηκε την Αγγελική Τοπά-
λη. Μαθητής του Χαράλαμπου Παχή στην Κέρκυρα, συνέχισε τις σπουδές
του στη ζωγραφική σε Ρώμη, Νάπολη και Βενετία. Το 1900 ο Μιχαήλ Μελάς
οργάνωσε στην «Αθηναϊκή Λέσχη» έκθεση με τα έργα του. Το 1902 ίδρυσε
στην Κέρκυρα «Καλλιτεχνική Σχολή» και το 1907 διακόσμησε το Αχίλλειο,
διαμονή της Αυτοκράτειρας της Αυστρίας Ελισσάβετ στην Κέρκυρα. Υπήρξε
παραγωγικότατος και οι υδατογραφίες του τοπίων και ελληνικών αρχαιοτή-
των εμπλουτίζουν πολλές ιδιωτικές συλλογές, καθώς και δημόσιες ή ιδιωτι-
κές πινακοθήκες. Περιηγήθηκε και ζωγράφισε τοπία της Ισπανίας, χάρη στη
φιλία του με τον Πρέσβη της Αγγλίας Φορδ, αποσπώντας επαίνους για την
έκθεση έργων του στη Μαδρίτη. Ιταλοί, Γάλλοι και Γερμανοί τεχνοκριτικοί
επαίνεσαν το ταλέντο του στην απόδοση με ακρίβεια των ατμοσφαιρικών με-
ταβολών της κερκυραϊκής φύσης, την οποία μελέτησε επισταμένως προκειμέ-
νου να την αποδώσει, ενώ απαράμιλλη είναι η φυσικότητα των αστικών του ει-
κόνων. Περιηγήθηκε και ζωγράφισε στην Τουρκία, Ιταλία, Αυστρία, Γαλλία,
Αγγλία, Αίγυπτο κ.α. Για την τέχνη του απέσπασε πολλά βραβεία και έργα
του στόλισαν βασιλικά και αυτοκρατορικά παλάτια Αγγλίας, Ελλάδος, Σα-
ξωνίας, Ιταλίας, Σερβίας, Γερμανίας, Αυστρίας, Ρωσίας, ενώ πολλές είναι οι
εκθέσεις που οργανώθηκαν για το έργο του σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις.
Ταυτόχρονα μετείχε ενεργά στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Κέρκυ-
ρας. Διατέλεσε Πρόεδρος της Φιλαρμονικής Εταιρίας Κέρκυρας από το 1926
έως το 1931 και στις Δημοτικές εκλογές του 1907 εκλέχθηκε δημοτικός σύμ-
βουλος με Δήμαρχο τον Δημήτριο Κόλλα. Επιφανείς Κερκυραίοι το 1939 τον
αποχαιρέτησαν μέσα από τον τοπικό τύπο, όπως ο ιερ. Στέφανος Βούλγαρης,
ο Μιχ. Λάνδος, ο Θεοδ., Βελλιανίτης κ.α. Βλ. Θ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ, Γυαλινάς
Άγγελος, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Τ. Η, σ. 744-745, https://
www.fek.gr/history/diat-proedr, ημ. προσβ. 30.8. 2018, Θ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ,
«Άγγελος Γιαλλινάς», Κερκυραϊκά Χρονικά, Τ. 11, Κέρκυρα 1965, σ. 128-
135, Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1868, βιβλ. 3, αρ. πρ. 213, http://thalassa.ionio.gr
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/monofilla/1907-07-01_VI-374.pdf, ημ. προσβ. 19.8.2018, Α.Ν.Κ., Α.Ε.Δ.,
Αρχ. Εποικ. Φ 514, «Θ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗ, «Άγγελος Γιαλλινάς», Κερκυραϊκόν
Βήμα, 18.2.1939, έτος ΣΤ, αρ. 284, σ. 6, EU. RIzO-RANGABè, Livre d’or de la
noblesse ionienne, Corfou, Aθήνα 1925, σ. 102-108.

ΓΓιιααλλλλιιννάάςς ΟΟύύγγοοςς--ΣΣττααμμάάττιιοοςς  (1891). Γιος του ιατροχειρουργού Μιλτιάδη,
αδελφού του ζωγράφου Άγγελου Γιαλλινά και της Εβελίνας Μπότση, ιατρός-
γυναικολόγος. Πανδρεύτηκε το 1914 τη Σοφία Καλυβοκά(1888). Εργάστηκε
στο Αστικό Νοσοκομείο Κέρκυρας (1918-1922), απ’ όπου παραιτήθηκε μαζί
με τον διευθυντή Σπ. Σανσών, όταν το τελευταίο μετατράπηκε σε Νοσοκομείο
Λοιμωδών Νόσων, μετά την άφιξη προσφύγων της Μικρασιατικής Κατα-
στροφής στην Κέρκυρα και την εκδήλωση επιδημίας εξανθηματικού τύφου και
πανώλης. Στη συνέχεια άνοιξε ιδιωτική κλινική και από τα δημοσιεύματα ευ-
χαριστιών πολλών ασθενών του στον τοπικό τύπο τεκμαίρεται ότι υπήρξε ανα-
γνωρισμένου κύρους ιατρός. Το 1950 υπηρετούσε ως Διευθυντής της Γυναικο-
λογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Κερκύρας. Το 1939 δώρησε στη Δημόσια
Βιβλιοθήκη Κέρκυρας 150 τόμους από την ιατρική βιβλιοθήκη του πατέρα
του. Βλ. Ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόληψη και αντιμετώπιση..., ό.π., σ. 265(ε),
Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1892, βιβλ. 2, αρ. πρ. 582, Α.Ν.Κ., Ιδιωτ. Αρχ. Κ. Δαφνή, Φ.
194 β, «Δωρεαί εις την Δημόσιαν Βιβλιοθήκην», Κερκυραϊκόν Βήμα, έτος Στ,
φ. 291, 6.4.193. 

ΓΓιιααλλλλιιννάάςς  ΣΣττάάμμοοςς (1905-1990). Γιος του ζωγράφου Άγγελου Γιαλλινά και
της Αγγελικής Τοπάλη, κτηματίας. Κληροδότησε το πατρικό του σπίτι και
πολλά έργα του πατέρα του, καθ’ υπόδειξη του Πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλ-
λη, σε εταιρείες στην Κέρκυρα (Αναγνωστική, Φιλαρμονική, Κερκυραϊκών
Σπουδών) προκειμένου να λειτουργήσει ως Μουσείο της τέχνης του Άγγελου.
Παρότι έχει περάσει σχεδόν μια τριακονταετία η επιθυμία του δωρητή δεν έχει
εκπληρωθεί, με συνέπεια και τα έργα του πατέρα του να υποφέρουν από την έλ-
λειψη των κατάλληλων συνθηκών διατήρησής τους και το κτήριο να κινδυνεύει
να καταρρεύσει. Βλ. Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ., Εκπρόθ. 1921, βιβλ. Α, αριθμ. πρ. 30.

ΔΔααμμαασσκκηηννόόςς  ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς, ιατρός χειρουργός. Το 1897 με βαθμό άριστα
πέρασε τις πρακτικές εξετάσεις της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και στη συνέ-
χεια ειδικεύτηκε στη χειρουργική. Επέστρεψε στην Κέρκυρα και άσκησε το
επάγγελμα του. Το 1918 ανέλαβε τη διεύθυνση του Αστικού Νοσοκομείου
Κέρκυρας, ύστερα από τον θάνατο του έως τότε διευθυντή του, Ηλία Πολίτη.
Το 1918 αναγκάστηκε να παραιτηθεί για πολιτικούς λόγους. Στο ιδιωτικό του
ιατρείο διέθετε, όπως οι περισσότεροι ιατροί της εποχής του ηλεκτροθεραπευ-
τήριο. Το 1931 συμμετείχε με τον Δήμαρχο Κερκυραίων σε Επιτροπή για την
ίδρυση Φθισιατρείου στην Κέρκυρα, το οποίο επρόκειτο να ιδρυθεί με δωρεά του
αποθανόντος Κερκυραίου στην Ελβετία Λεωνίδα Σερεμέτη. Το 1934 δέχθηκε
δημόσια συγχαρητήρια από τον Γ. Ρίκκη για επιτυχή χειρουργική επέμβαση
της μητέρας του. Τον Δαμασκηνό ακολούθησε η φήμη του καλού ιατρού και
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του εξαίρετου πολίτη. Βλ. Ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόληψη και αντιμετώπι-
ση..., ό.π., σ. 247-248.

ΔΔααμμαασσκκηηννόόςς  ΑΑρριισσττεείίδδηηςς (1863-1955). Γιος του Δρ. Ιωάννη και της Λου-
κίας Βεντούρα, κτηματίας. Στις δημοτικές εκλογές του 1907 εκλέχθηκε δη-
μοτικός σύμβουλος με Δήμαρχο τον Δημήτριο Κόλλα (1907-1911). Βλ.
Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1864, βιβλ. 1 αρ. πρ. 69, Γ.Ν. ΣΠΙΓΓΟΣ, Η τοπική Αυτοδιοί-
κηση στην Κέρκυρα..., ό.π., σ. 88.

ΔΔεεσσύύλλλλααςς  ΘΘεεόόδδωωρροοςς (1891-1968). Γιος του Αλεξάνδρου και της Αικατερί-
νης Βασιλειάδη. Βιομήχανος και Πολιτικός. Στο ιδιωτικό Ινστιτούτο Lancy
της Γενεύης έκανε τις γυμνασιακές σπουδές και τις ανώτερες στην Ανώτατη
Ακαδημία Εμπορικών Επιστημών στο Παρίσι. Κατόπιν συνέχισε τις σπουδές
του στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε μέρος στους
Βαλκανικούς Πολέμους και στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Από το 1921 έως το
1924 χρημάτισε Πρόεδρος του Υπουργείου Στρατιωτικών στην Ιταλία. Παν-
δρεύτηκε την Αναστασία Βλυσμά. Ο πατέρας του Αλέξανδρος (1851-1932),
είχε ιδρύσει στην Κέρκυρα το 1871 εργοστάσιο «Καννάβεως, Λίνου και Ιού-
της», το οποίο εγκατέστησε σε μεγάλο κτηριακό συγκρότημα στη Γαρίτσα,
που κατασκευάστηκε στα ερείπια του πρώην βενετικού αλατόσπιτου. Το ερ-
γοστάσιο, το οποίο εισήγαγε τις πρώτες ύλες από Ινδία, Πακιστάν, Φιλιππί-
νες, Ιταλία και Αυστρία, έφθασε να απασχολεί έως και 1500 εργάτες και να
εξάγει σε πολλές ευρωπαϊκές και βαλκανικές χώρες. Η επιχείρηση ίδρυσε στο
χώρο του εργοστασίου και Τράπεζα. Ο Θεόδωρος διαδέχθηκε μαζί με τον
αδελφό του Σταμάτιο τον πατέρα του και από το 1923 ως το 1932 διετέλεσε
Πρόεδρος του Δ.Σ. της κερκυραϊκής Α.Ε. «Αλέξανδρος Σ. Δεσύλλας». Ο ίδιος
δημιούργησε και εργοστάσιο στον Πειραιά. Πολιτεύτηκε με το Λαϊκό Κόμμα
και εκλέχθηκε Βουλευτής Κέρκυρας το 1932, 1933, 1935, 1936, 1946, 1950.
Μετά την αποτυχία του στις εκλογές 51, 52, 56 προσχώρησε στο Κόμμα των
Φιλελευθέρων και εκλέχθηκε Βουλευτής το 1958. Ενώ το 1961, 1963 και
1964 εκλέχθηκε με την Ένωση Κέντρου. Χρημάτισε Υπουργός Κοινωνικής
Πρόνοιας τη διετία 1947-48 και Ναυτικών το 1950, μέλος του Δ.Σ. του Συν-
δέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, της Τραπέζης Αθηνών και της Τραπέζης
Εμπορικής Πίστεως. Επίσης εκλέχθηκε Πρόεδρος της Φιλαρμονικής Εται-
ρείας Κέρκυρας (1937-1939) και υπήρξε δραστήριο ιδρυτικό μέλος της Εται-
ρείας Επτανησιακών Μελετών, την οποία χρηματοδότησε το 1940, προκειμέ-
νου να εκδώσει τα Κερκυραϊκά του Μουστοξύδη. Πολλές εξάλλου ήταν οι δω-
ρεές του προς τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας. Βλ. Πάπυρος Larousse
Britannica, T. 16, σ. 593, https://www.fek.gr/history/diat-proedr, http://4lyk-
kerkyr.ker.sch.gr/oldfactories/desy1.htm, https://el.wikipedia.org/wiki/Θεό-
δωρος Δεσύλλας: ημ. προ. 30.8.2018, Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1891, βιβλ. 2, αρ. πρ.
97, Α.Ν.Κ., Α.Ε.Δ., Αρχ. Εποικ. Φ 514, «Μια δωρεά του κ. Δεσύλλα», Κερ-
κυραϊκόν Βήμα, 11.5.1940, έτος Η΄, φ. 365, σ. 4. 

Αλίκη Δ. Νικηφόρου218



ΔΔεεσσύύλλλλααςς  ΣΣττααμμάάττιιοοςς  ((ΤΤάάκκηηςς))  (1894-1955). Γιος του Αλεξάνδρου και της
Αικατερίνης Βασιλειάδη. Βιομήχανος, αδελφός του πολιτικού Θεόδωρου. Δια-
δέχθηκε τον πατέρα του μαζί με τον αδελφό του στο Εργοστάσιο Καννάβεως,
το οποίο ανέλαβε σχεδόν εξ ολοκλήρου μετά το 1932, που ο αδελφός του ασχο-
λήθηκε κυρίως με την πολιτική. Ο Τάκης Δεσύλλας χρημάτισε Δήμαρχος
Κερκυραίων στις πρώτες μεταπολεμικές δημοτικές εκλογές του 1951, εκλο-
γή που επαναλήφθηκε και την επόμενη δημαρχιακή περίοδο, παρά τις αντι-
δράσεις που είχε προκαλέσει επί της δημαρχίας του η κατεδάφιση του βομ-
βαρδισμένου Δημοτικού θεάτρου. (1951-1954 και 1955-1959, την τελευταία
τετραετία Δήμαρχος η σύζυγός του Μαρία). Ο Τάκης Δεσύλλας, ο οποίος,
σύμφωνα με τον Κ. Δαφνή «...ἔδωσε ὁλόκληρον τὸν ἐαυτόν του εἰς τὴν προ-
σπάθειαν τῆς κερκυραϊκῆς ἀνασυγκροτήσεως...», πέθανε αιφνίδια το 1956.
Είχε πανδρευτεί (1935) με τη Μαρία Καποδίστρια του Γεωργίου (1898-
1980), εγγονού του αδελφού του Κυβερνήτη Γεωργίου και της Μαρίας Καρα-
πάνου. Μαζί της ο Τάκης Δεσύλλας εργάστηκε για την κοινωνική στήριξη
διαφόρων φορέων: ανέπτυξε φιλανθρωπική δράση στο ΠΙΚΠΑ, στη ΧΕΝ, στις
Παιδικές Εξοχές, στο Πρεβεντόριο, στο Νοσοκομείο, στο Ορφανοτροφείο και
στον Ερυθρό Σταυρό, ενώ πολύτιμες υπηρεσίες προσέφερε το ζεύγος και κατά
την περίοδο του πολέμου. Η Μαρία Δεσύλλα, από τον Νοέμβριο του 1940,
υπήρξε εθελόντρια προϊσταμένη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο Αστικό
Νοσοκομείο της Κέρκυρας, το οποίο συντηρούνταν τότε χάρη στη γενναία χο-
ρηγία του Τάκη Δεσύλλα, ενώ από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 1941,
ανέλαβε τη διεύθυνση του 18ου Στρατιωτικού Νοσοκομείου στην Αθήνα. Στα
χρόνια της Κατοχής, διοργάνωναν τακτικά συσσίτια και στήριζαν τους ανα-
ξιοπαθούντες στην Κέρκυρα. Μεγάλη τέλος υπήρξε η προσφορά της Μαρίας
Δεσύλλα στη διάσωση της μνήμης του προγόνου της Ιωάννη Καποδίστρια με
την κληροδότηση της θερινής κατοικίας της οικογένειας Καποδίστρια, μαζί
με προσωπικά αντικείμενα του Κυβερνήτη σε τρεις κερκυραϊκές Εταιρείες
(Αναγνωστική, Φιλαρμονική και Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών), προκει-
μένου να ιδρυθεί Μουσείο. Το Μουσείο Καποδίστρια-Κέντρο Καποδιστριακών
Μελετών, ιδρύθηκε το 1981, είναι το μοναδικό Μουσείο στην Ελλάδα το οποίο
αφορά αποκλειστικά στην προσωπικότητα του μεγάλου ανδρός και τέθηκε σε
πλήρη λειτουργία το 2017 σύμφωνα με τις πρακτικές και τις μεθόδους της
σύγχρονης μουσειολογίας. Βλ. Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1894, βιβλ. 2, αρ. πρ. 359,
https://capodistriasmuseum.com/ ημρ. προσβ. 30.9.2019, Γ.Ν. ΣΠΙΓΓΟΣ, Η
τοπική Αυτοδιοίκηση στην Κέρκυρα, ό.π., σ. 179-202.

ΔΔηημμοουυλλίίττσσααςς  ΔΔοοννάάττοοςς  (1860-1947). Γιος του Αλεξάνδρου και της Ασημί-
νας Κουρή. Απόγονος Σουλιωτών που έφθασαν στην Κέρκυρα μετά την κα-
τάληψη του Σουλίου. Βιομήχανος και πολιτικός. Ιδιοκτήτης βιομηχανίας πά-
γου και παραφίνης, με την οποία τροφοδοτούσε το σύνολο της ελληνικής επι-
κράτειας. Εξελέγη το 1929 Γερουσιαστής Κέρκυρας με το Κόμμα «Προοδευ-
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τική Ένωσις» του Κωνστ. Ζαβιτσιάνου και εξαετή θητεία. Είχε αξιόλογη
συμμετοχή στα κοινά και κληροδότησε με τη διαθήκη του, που συντάχθηκε το
1937, σημαντικό χρηματικό ποσό στον Δήμο Κέρκυρας για την προικοδότηση
απόρων κοριτσιών, καθώς και άλλα ποσά στις Φιλαρμονικές Εταιρείες, στο
Ωδείο και Αναγνωστική Εταιρία. Πέθανε στην Κέρκυρα το 1947. Βλ. http://
www.vouleftes-kerkyras.com, ημ. πρόσβ. 30.8.2018, Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1860, βι-
βλ. 7, αρ. πρ. 123.

ΖΖααββιιττσσιιάάννοοςς  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς (1877-1951). Γιος του Γεωργίου και της Ελέ-
νης Βέγια-Βούλγαρη. Σπούδασε νομικά, ακολούθησε τον δικαστικό κλάδο
και υπηρέτησε για μικρό διάστημα ως Πρωτοδίκης. Παραιτήθηκε το 1907 για
λόγους υγείας. Εκλέχθηκε το 1910 Βουλευτής Κερκύρας στην Α΄ Αναθεωρη-
τική Βουλή, όπως και στη Β΄ (1910-1911). Μετείχε στην Επιτροπή για την
αναθεώρηση του Συντάγματος το 1864. Χρημάτισε βουλευτής του Κόμματος
των Φιλελευθέρων στις εκλογές, 1912, 1915, 1923, 1928, Πρόεδρος της Βου-
λής το 1915 και Υπουργός των Εσωτερικών στην κυβέρνηση Βενιζέλου
(1928-1929). Τη διετία 1933-1935 διετέλεσε αριστίδην γερουσιαστής και το
1936 Αντιπρόεδρος και Υπουργός των Οικονομικών στην κυβέρνηση Μεταξά,
από την οποία παραιτήθηκε το 1937. Υπηρέτησε ως Διοικητής στην Εθνική
Τράπεζα τη διετία 1941-1943. Άφησε σημαντικό συγγραφικό έργο. «Ὁ Ζαβι-
τσιάνος», σημειώνει ο Κ. Δαφνής, «ὑπῆρξε ἀναμφισβήτητα πολιτικὸς ἀγωνι-
στής, μαχητικός, συχνὰ ἐκρηκτικός, ποὐ ὅμως σημάδεψε τὴν πολιτικὴ ζωὴ
τῆς χώρας, ἐνῶ τοῦ ἀνήκει ἡ τιμὴ τῆς ἐπιλύσεως τοῦ ἀγροτικοῦ ζητήματος».
Βλ. ΟΛΓΑ ΠΑΧΗ, Ο Κερκυραίος πολιτικός Κωνσταντίνος Ζαβιτσιάνος, ένας
προοδευτικός αγροτιστής ή ένας συντηρητικός μεγαλοκτηματίας; Αθήνα
2011, σ. 9-12, Α.Ν.Κ., Ιδιωτ. Αρχ. Κ. Δαφνή, Φ. 195 Β, «Κερκυραϊκές πολι-
τικές μορφές, Κωνσταντίνος Ζαβιτσιάνος (1878-1951)», Κερκυραϊκά Νέα,
έτος 41, περ. Β΄, αριθμ. 1595, Ιούνιος 1985, σ. 5-7 και αρ. 1596, Ιούλιος-Αύγ.
1985, σ. 6-9, 24, Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1877, βιβλ. 3, αρ. πρ. 126.

ΖΖεερρββόόςς  ΦΦρρεειιδδεερρίίκκοοςς  ((ΦΦρρέέννττυυ,,  1884-1961). Γιος του Αντωνίου και της
Mary Machintos. Χρημάτισε διευθυντής του υποκαταστήματος της Ιονικής
Τραπέζης στην Κέρκυρα, όπως και ο πατέρας και παππούς του Άγγελος.
Παντρεύτηκε σε πρώτο γάμο τη Μαίρη Μπλέϊκου και σε δεύτερο την Καικίλια
Μπάλμπη. Μεγάς Διδάσκαλος της κερκυραϊκής Μασονικής Στοάς «Ο Φοι-
νιξ», διέθετε μία πολύ αξιόλογη συλλογή γραμματοσήμων. Αυτόν είχε στο νου
του ο Ντίνος Θεοτόκης όταν περιέγραφε τον τραπεζίτη στο έργο του Οι σκλά-
βοι στα δεσμά τους. 

ΘΘεεοοττόόκκηηςς  ΙΙωωάάννννηηςς--ΜΜιιχχααήήλλ  ((ΤΤζζωωνν)) ΓΓεεωωρργγίίοουυ  (1880-1961). Γεωπόνος,
Κτηματίας, Πολιτικός. Γιος του Πρωθυπουργού Γεωργίου Θεοτόκη και της
Αμαλίας Δήμα, αδελφός του εκτελεσθέντος Νικολάου και θείος του Γεωργίου
Ράλλη. Η οικογένειά του ανήκε στον κλάδο Νταβιάτζο (Daviazzo), της οικο-
γένειας Θεοτόκη. Σπούδασε γεωπονική σε Γαλλία και Βιέννη. To 1913 διορί-
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στηκε αυλάρχης της Βασίλισσας Σοφίας, την οποία ακολούθησε στην εξορία
το 1917. Το 1920 που επέστρεψε άρχισε την πολιτική του σταδιοδρομία στις
τάξεις του Λαϊκού Κόμματος με το οποίο εκλέχθηκε Βουλευτής Κέρκυρας το
1926, 1932, 1933, 1935, 1936. Χρημάτισε Υπουργός Γεωργίας στις Κυβερ-
νήσεις Π. Τσαλδάρη, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός των Εσω-
τερικών στην Κυβέρνηση Γ. Κονδύλη. Το 1935 ίδρυσε το Εθνικό Λαϊκό Κόμ-
μα, το οποίο στις εκλογές του 1936 έγινε ρυθμιστής των πολιτικών εξελίξεων.
Μετά την άφιξη του Γεωργίου συμφώνησε να συνεργαστεί με το Κόμμα των
Φιλελευθέρων για τον σχηματισμό κυβέρνησης, σχέδιο που ανέκοψε η δικτα-
τορία Μεταξά, στην οποία αντέδρασε, με συνέπεια τον τριετή περιορισμό του
στο ιδιόκτητο κτήμα του «Ρόππα» στην Κέρκυρα. Παρόλα αυτά εργάστηκε
για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Το 1945 επανήλθε ως ηγετικό στέ-
λεχος του Λαϊκού Κόμματος υπό τον Κ. Τσαλδάρη, το 1946 εκλέχθηκε Βου-
λευτής και ανέλαβε το Υπουργείο των Εσωτερικών στις Κυβερνήσεις Π.
Πουλίτσα και Κ. Τσαλδάρη. Από το 1946-1949 χρημάτισε Πρόεδρος της
Βουλής. Το 1950 σχημάτισε υπηρεσιακή κυβέρνηση για τη διενέργεια εκλο-
γών και μετά τον διορισμό της νέας κυβέρνησης αποσύρθηκε από την ενεργό
πολιτική. Από τους δύο γάμους του απέκτησε τρία παιδιά. Τον Σπυρίδω-
να(1908) από το γάμο του με την Μαρία Καμπά και την Ελισσάβετ(1925)
και τον Γεώργιο-Νικόλαο (1927) από το γάμο του με την Ελένη Βαϊστάϊνερ.
Διέθετε μία σπάνια βιβλιοθήκη και ένα πολύ σημαντικό οικογενειακό αρχείο,
μέρος του οποίου ταξινομήθηκε υποδειγματικά από τον ίδιο κατά τη διάρκεια
του τριετούς περιορισμού του στο κτήμα του. Αρχείο και Βιβλιοθήκη το 1996,
ύστερα από προτροπή του Γεωργίου Ράλλη, με πρωτοβουλία του γιού του Γε-
ωργίου και της συζύγου του Κλάουντιας Matarazzo και την αρωγή της γρά-
φουσας, Διευθύντριας τότε των Αρχείων Κέρκυρας, συγκρότησαν τη «Βιβλιο-
θήκη Γ. Θεοτόκη», που στεγάστηκε στο κτήμα Ρόππα, σε άριστες συνθήκες
διαχείρισης και διατήρησης του υλικού. Το αρχειακό και βιβλιακό υλικό της
Βιβλιοθήκης έκτοτε εμπλουτίστηκε και εξακολουθεί και εμπλουτίζεται με νέ-
ες προσκτήσεις, εκ των οποίων η σημαντικότερη αφορά στην πρόσκτηση της
βιβλιοθήκης Λέανδρου Βρανούση. Βλ. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse
Britannica, T. 23, σ. 360, Eu. Rizo-Ragabè, Livre d’or de la noblesse ionienne,
Corfou, Aθήνα 1925, σ. 243-246.

ΘΘεεοοττόόκκηηςς  ΣΣππυυρρίίδδωωνν  (1908-1988). Γιος του Ιωάννου και της Μαρίας Κα-
μπά. Σπούδασε νομικά και πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
και στη συνέχεια συνέχισε τις σπουδές του σε Λωζάννη και Παρίσι. Εκλέχθη-
κε Βουλευτής Κερκύρας με το Λαϊκό Κόμμα το 1934, 1935, 1936. Κατά τη
διάρκεια της κατοχής συμμετείχε σε αντιστασιακές οργανώσεις. Αναγκά-
στηκε να διαφύγει στη Μέση Ανατολή, όπου έλαβε μέρος ως αντιπρόσωπος
του Λαϊκού Κόμματος στο Συνέδριο του Λιβάνου. Ανέλαβε Υπουργός Εφοδια-
σμού στην Κυβέρνηση Παπανδρέου, από την οποία παραιτήθηκε, όταν εκείνη
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συνεργάστηκε με το ΕΑΜ. Από το 1946 κ.ε. με εξαίρεση το 1950 εκλεγόταν
Βουλευτής Κέρκυρας με τα κόμματα Λαϊκό, Ελληνικό Συναγερμό, ΕΡΕ έως
την δικτατορία, όπου μετοίκισε στην Ελβετία. Το 1974 εκλέχθηκε με τη Νέα
Δημοκρατία από την οποία αποχώρησε μετά το δημοψήφισμα για τη βασι-
λεία, για να ιδρύσει στη συνέχεια την Εθνική Παράταξη το 1977 μαζί με τον
Στέφ. Στεφανόπουλο. Επανήλθε στη Νέα Δημοκρατία το 1981 επί Πρωθυ-
πουργίας Γεωργίου Ράλλη και εξελέγη για τελευταία φορά Βουλευτής. Διετέ-
λεσε Υπουργός Δημοσίας Τάξεως (1946) στην κυβέρνηση Κ. Τσαλδάρη,
Εξωτερικών (1955-56) στην κυβέρνηση Κ. Καραμανλή, στην ίδια κυβέρνηση
Υπουργός Γεωργίας (1956), Οικονομικών (1961) και Υπουργός Εσωτερικών
στην κυβέρνηση Π. Κανελλόπουλου. Άφησε πλούσια αρθρογραφία σε εφημερί-
δες και περιοδικά. Το αρχείο του διασώζεται στη «Βιβλιοθήκη Γ. Θεοτόκη».
Βλ. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica, T. 23, σ. 360-361.

ΘΘεεοοττόόκκηηςς  ΣΣππυυρρίίδδωωνν  (1875-1940). Γιος του Μάρκου και αδελφός του Ντί-
νου. Ανήκε στον κομητικό κλάδο της οικογένειας Θετόκη, τον επονομαζόμενο
της Σπηλιάς ή Καλοκαρδάρη. Εργάστηκε από νεαρή ηλικία υπό την καθοδή-
γηση του πατέρα του για τη διάσωση του Αρχείου Ιονίου Γερουσίας, του οποί-
ου το 1912 ανέλαβε τη διεύθυνση. Το αρχειακό έργο του Σπ. Θεοτόκη στο Αρ-
χείο της Ιουνίου Γερουσίας, του οποίου χρημάτισε Διευθυντής για περισσότερα
από 30 χρόνια, υπήρξε πολύ αξιόλογο, όπως και το ιστορικό του έργο. Εργά-
στηκε επίσης στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας. Ασχολήθηκε με τη
μελέτη επτανησιακών και κρητικών ιστοριογραφικών ζητημάτων, τα οποία
και δημοσίευσε. Υπήρξε μία πολύπλευρη προσωπικότητα, την οποία χαρακτή-
ριζε η προσπάθεια διάσωσης της πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου του. Το
1914 υπήρξε η ψυχή του Α΄ Πανιονίου Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια του οποίου
οργάνωσε μία αντιπροσωπευτική της ιόνιας πολιτισμικής κληρονομιάς έκθε-
ση, στην οποία για πρώτη φορά εκτίθεντο αρχειακά και εθνολογικά κειμήλια
των Ιονίων Νήσων και η οποία πλαισιώθηκε με την έκδοση καταλόγων που
στήριξαν για πολλά χρόνια μεταγενέστερες εργασίες. Ο Σπ. Θεοτόκης διατη-
ρούσε στενές σχέσεις, με τους σημαντικότερους λόγιους της πρωτεύουσας,
αλλά και πολιτικούς εξαιτίας των στενών του σχέσεων με την οικογένεια του
Πρωθυπουργού Γεωργίου Θεοτόκη. Με τις πολιτικές του διασυνδέσεις βοήθη-
σε ουσιαστικά στην ίδρυση των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Αγωνίστηκε
να ιδρυθεί στην Κέρκυρα Ιστορικό και καλλιτεχνικό Μουσείο της Επτανήσου
καθώς και τμήμα της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας, όπως συνάγε-
ται από μέρος του προσωπικού του αρχείου. Το αρχείο του διασώζεται στα Αρ-
χεία της Κέρκυρας και στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Ενδ. άρθρα του στην Επε-
τηρίδα της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών: «Η πρώτη συμμαχία των κυριάρ-
χων κρατών του Αιγαίου κατά της καθόδου των Τούρκων αρχομένου του ΙΔ΄
αι.», Τ. Ζ/1930, σ. 283-298, «Η δήθεν αφορμή η προκαλέσασα την αποστα-
σίαν της Κρήτης κατά το 1363», Τ. Η/1930, σ. 206-213, «Πρεσβεία Αρμε-
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νίων προς την Βενετικήν Γερουσίαν», Τ.Θ/1932, σ. 34-38, «Η καταγωγή της
κερκυραϊκής οικογένειας των Βουλγάρεων», Τ. ΙΒ/1936, σ. 278-284. Επίσης
έργα του: Αλληλογραφία Ι.Α. Καποδίστρια Γ. Εϋνάρδου 1826-1931, Αθήναι
1929, σ. 540, Αναμνηστικόν τεύχος της Πανιονίου αναδρομικής Εκθέσεως,
Κέρκυρα 1914-1917, Μέρος Α΄, σσ. 137, Μέρος Β΄, σσ. [141]-272, Εισαγωγή
εις την έρευναν των μνημείων της ιστορίας του Ελληνισμού και ιδία της Κρή-
της εν τω Κρατικω Αρχείω του Βενετικού Κράτους, Κέρκυρα 1926, σσ. 99,
Κατάλογος χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Αγίου Μάρκου εν Βε-
νετία κατ’ επιλογήν της VI και VII ιταλικής σειράς, Αθήνα 1932, σσ. 136.
Βλ. Α. Δ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, «Το αρχείο του Σπυρίδωνος Μάρκου Θεοτόκη», Αρ-
χειακός Δεσμός, Αθήνα 2004, σ. 216-219, Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ., Βιβλ. 1876/βιβλ.
3, αριθμ. πρ. 55, EU. RIzO-RANGABè, Livre d’or de la noblesse..., ό.π., σ. 232-
236 και http://www.xn——-f9bkh3fck.gr/drastiriotites/periexomena-epetiridos,
ημ. πρ. 22.8.2018.

ΚΚααλλόόγγεερροοςς  ΧΧρρήήσσττοοςς  (1892). Γιος του Σταύρου από το Δέλβινο και της
Αικατερίνης Τρίχα, καθηγητής Λατινικών. Βλ. Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ., Βιβλ. Εκ-
προθ. 1915, αρ. πρ. 9, 17.2.1892.

ΚΚααππππέέλλλλοοςς  ΜΜιιχχααήήλλ--ΔΔοομμέέννιικκοοςς  (1887). Γιος του Ιωάννη και της Αγγελι-
κής-Μαρίας Ζαβιτσιάνου. Βλ. Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1887, βιβλ. 4, αρ. πρ. 113.

ΚΚααπποοδδίίσσττρριιααςς  ΙΙωωάάννννηηςς--ΒΒυυάάρροοςς--ΑΑυυγγοουυσσττίίννοοςς  (1884-1958). Γιος του λό-
γιου και Βουλευτή Αντωνίου-Μαρία του Γεωργίου και της Αναστασίας Αρ-
λιώτου του Νικολάου. Η οικογένειά του ανήκε στον κλάδο της οικογένειας
Καποδίστρια τον γνωστό ως κλάδο της Κοντράδας (συνοικίας) των Μουρά-
γιων (Contrada delle Mura), στον οποίο ανήκε και ο Κυβερνήτης. Κατά την
ιταλική κατοχή και συγκεκριμένα το 1942 με Διάταγμα των Πολιτικών Υπο-
θέσεων Ιονίων Νήσων που υπέγραφε ο Πιέρο Παρίνι διορίστηκε Νομάρχης
Κέρκυρας. Ο ίδιος μαζί με τον αδελφό του Γεώργιο το 1927, δώρησε στο Αρ-
χείο Ιονίου Γερουσίας μέρος του ιδιωτικού αρχείου του Κυβερνήτη και των
αδελφών του, πολύτιμο απόκτημα για την έρευνα. Δυστυχώς ένα άλλο μεγά-
λο μέρος του αρχείου όπως και πολλά κειμήλια της οικογένειας καταστράφη-
καν με τους βομβαρδισμούς του 1943. Βλ. Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1885, βιβλ. 1, αρ.
πρ. 238, Α.Ν.Κ., Α.Ε.Δ., Αρχ. Εποικ. Φ. 513, «Ο Κόμης Ιωάννης Καποδί-
στριας νέος Νομάρχης», Εφημερίς των Ιονίων, έτος 2, φ. 40, 15.2.1942, σ. 1,
Α.Ν.Κ., Ιδιωτ. Αρχ. Κ. Δαφνή, Φ. 194 Α, «Η δωρεά της οικογένειας Καποδί-
στρια», Κέρκυρα, Λαϊκή και Αγροτική Εφημερίς, περ. γ΄, φ. 71, 29.12.1927, σ.
1, Eu. Rizo-Ragabè, Livre d’or de la noblesse..., ό.π., σ. 69-89.

ΚΚοογγεεββίίννααςς  ΑΑννττώώννιιοοςς  ((ΤΤώώννηηςς))(1883-1953). Γιος του Αριστείδη και της
Ευαγγελούλας Σταματοπούλου. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες (École
Libre des sciences politiques, 1905) και Νομική (Diplôme de licencié en Droit,
1909) στο Παρίσι. Χρημάτισε γραμματέας στις εκλογές του Δικηγορικού
Συλλόγου το 1909. Πανδρεύτηκε το 1908 την Ιωάννα Μαρκέτη του Νικολάου
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(1884). Ο Αντώνιος Κογεβίνας είχε ενεργή συμμετοχή στα κοινά και μετείχε
ενεργά σε πολιτιστικούς φορείς, στην πολιτική, τη διοίκηση, την εκπαίδευση
και την κοινωνική φροντίδα του τόπου του. Το 1910 εκλέχθηκε Γραμματέας
της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας. Διετέλεσε επίσης Γραμματέας στο
Α΄ τμήμα, «Νομικὸν καὶ Ἠθικοπλαστικόν» του Α΄ Πανιονίου Συνεδρίου
(1914). Το 1913 εκλέχθηκε θεμελιωτής της Αναγνωστικής Εταιρίας και
πρόεδρός της αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, όπου συνέβαλε ουσια-
στικά στην αποκατάσταση των υποδομών της και την επαναλειτουργία της.
Διετέλεσε Πρόεδρος της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας την περίοδο
1939-1944, του Τοπικού Προσκοπικού Συνδέσμου, της Εργατικής Αδελφότη-
τας, του Συνδέσμου των Εφέδρων Αξιωματικών, του Ωδικού Συλλόγου και
Γενικός Γραμματέας των Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Κέρκυρας. Ήταν υψηλό-
βαθμο στέλεχος της κερκυραϊκής Μασονικής Στοάς «Ο Φοίνιξ». Δίδαξε ως
καθηγητής της Οικονομικής Γεωγραφίας στη Δημόσια Εμπορική Σχολή. Το
1923 πρωτοστάτησε στην ίδρυση του ιδρύματος του Ορφανοτροφείου Προσφυ-
γοπαίδων Κέρκυρας. Σε δημόσια συνεδρίαση της Εταιρίας Επτανησιακών
Μελετών, της οποίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος, το 1940 παρουσίασε τη βιογρα-
φία του παππού του, ιατροχειρουργού Άγγελου Κογεβίνα (1811-1871). Το
1934 υπέβαλε υποψηφιότητα για Δήμαρχος Κερκυραίων με δικό του συνδυα-
σμό ως ακομμάτιστος, ύστερα από πίεση των συμπολιτών του, όπως αναφέρει
σε δήλωσή του σε εφημερίδες της εποχής, των οποίων εξ αιτίας της εντιμότη-
τας, της πραότητας και της ευγένειας που χαρακτήριζε την προσωπικότητά
του, αλλά και της συνεχούς κοινωνικής προσφοράς του, είχε κερδίσει την εκτί-
μηση. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι στην Ιόνιο Εταιρεία κατείχε σε όλα της
τα Δ.Σ. τη θέση του Ταμία. Βλ. https://www.fek.gr/history/diat-proedr, ημ.
προσβ. 30.8.2018, Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1883, βιβλ. 2, αρ. πρ. 38, Ελπίς, φ. 53, 11-
4-1910, Κερκυραϊκόν Βήμα, έτος Α, αρ. 45, 4.2.1934, Κερκυραϊκά Νέα, έτος
Θ΄, περ. Β΄, φ. 334, 13.12.1953, Α.Ν.Κ., Α.Ε.Δ., Αρχείο Εποικισμού, Κερκυ-
ραϊκόν Βήμα, έτος Η΄, φ. 357, 25.2.1940, Πρακτικά του εν Κερκύρα πρώτου
Πανιονίου Συνεδρίου, εν Αθήναις 1915, σ. 19, Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυ-
ρας, επιμ. Θ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ, Κέρκυρα 2006, σ. 27. 

ΚΚοογγεεββίίννααςς  ΛΛίίννοοςς--ΣΣππυυρρίίδδωωνν--ΝΝααπποολλέέωωνν  (1886-1958). Γιος του λόγιου Νι-
κόλαου Κογεβίνα και της Ουρανίας Κουρή, μηχανολόγος-μηχανικός και πο-
λιτικός. Το 1908 αποφοίτησε από την École Centrale des Arts et Manufactures,
στο Παρίσι. Βουλευτής Κέρκυρας στη Β΄ Αναθεωρητική Βουλή (1911), στις
βουλευτικές περιόδους 1912-1915, 1928-1932, 1932-1933 και στη Γ΄ Αναθε-
ωρητική Βουλή (1936) με το κόμμα των Φιλελευθέρων. Διετέλεσε Υφυπουρ-
γός Συγκοινωνιών (5.6.-4.11.1932). Διαφώνησε με τη δικτατορία του Μετα-
ξά και αποσύρθηκε από την πολιτική για να επανέλθει μετά τον πόλεμο.
Εκλέχθηκε για τελευταία φορά το 1951. Από το 1951 έως το 1958 άσκησε το
επάγγελμά του στη γενέτειρά του, στην οποία προσέφερε ανιδιοτελώς τις υπη-
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ρεσίες του. Η Αναγνωστική Εταιρεία επί της προεδρίας του το 1928 απέκτη-
σε το κτήριο, στο οποίο στεγάζεται έως σήμερα. Πρεσβύτερος αδελφός του ο
μεταλλειολόγος-μηχανικός Σωκράτης και νεότερος ο ζωγράφος και χαλκο-
γράφος Λυκούργος. Βλ. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica, T. 29,
σ. 332, Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1886, βιβλ. 2, αρ. πρ. 234, https://engineers.ims.forth.
gr/engineer/index?page=150&sort=Education, φ. 44, ημ. προσβ. 17.9.2018,
Αναγνωστική Εταιρία Κέρκυρας..., ό.π., σ. 24.

ΚΚόόλλλλααςς  ΔΔααννιιήήλλ  (1897-1945). Ιατρός. Γιος του Σπυρίδωνος, Δημάρχου
Κερκυραίων (1870-1968) και της Ελίζας Δαμασκηνού(1876-1916). Άσκη-
σε την ιατρική στην Κέρκυρα. Πανδρεύτηκε την Ασπασία Δεσύλλα. Υπήρξε
δραστήριο μέλος της Ιόνιας Εταιρείας. Έχασε τη ζωή του από πνιγμό κατά
τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Βλ. Ν.Γ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, Πρό-
ληψη και αντιμετώπιση..., ό.π., σ. 270, Α.Ν.Κ., Ληξ. Βιβλ. Εκπρόθ. 1931, βι-
βλ. Α, αρ. πρ. 577.

ΚΚόόλλλλααςς  ΔΔηημμήήττρριιοοςς  (1859-1945). Γιος του Δανιήλ και της Σάντας Αλβά-
να. Σπούδασε στο Παρίσι στην Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Επιστημών. Επέ-
στρεψε στην Κέρκυρα και ασχολήθηκε με την κτηματική περιουσία της 
οικογένειας. Διετέλεσε αναπληρωτής δημοτικός σύμβουλος Κέρκυρας
(1.10.1891-30.9.1895) και Δήμαρχος σε τρεις περιόδους: 1.12.1899-
30.11.1903, 1.12.1903-30.9.1907, 1.10.1907-30.9.1911. Εξελέγη Βουλευτής
Κέρκυρας την περίοδο 1915-1922. Χρημάτισε επίσης σύμβουλος της Ιονικής
Τράπεζας της Κέρκυρας. Επί της δημαρχίας του κατασκευάστηκε το Δημο-
τικό Θέατρο Κέρκυρας(παλαιό), δωρήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το Μα-
ράσλειο Ορφανοτροφείο Κέρκυρας. Ως Δήμαρχος κατέλαβε σοβαρές προσπά-
θειες για την αναβάθμιση των Δημοτικών Υπηρεσιών. Από τον γάμο του με
τη Λίζη Παπαδάκη (1874-1941) απέκτησε τέσσερα παιδιά. Βλ. Α.Ν.Κ.,
Λ.Β.Γ. 1859, βιβλ. 3, αρ. πρ. 260, Αρχείο Δημητρίου Κόλλα, Συνοπτικό Ευρε-
τήριο, επιμ. Α. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ-ΤΕΣΤΟΝΕ, Κέρκυρα 1989, σ. 117, Γ.Ν. ΣΠΙΓ-
ΓΟΣ, Η τοπική Αυτοδιοίκηση στην Κέρκυρα, ό.π., σ. 97, Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
Εταιρείες Ανάγνωσης..., ό.π., σ. 215.

ΚΚοουυρρκκοουυμμέέλληηςς--ΡΡοοδδόόσσττααμμοοςς  ΔΔηημμήήττρριιοοςς  (1890-1956). Γιος του Δρ. Πέ-
τρου και της Μίνας Σκαραμαγκά του Πέτρου από την Πετρούπολη. Σπούδα-
σε νομικά. Βουλευτής Κέρκυρας το 1910, συμμετείχε στη Β΄ περίοδο της Βου-
λής από 28.11.1910 έως 20.12.1911 και στην ΙΘ΄ περίοδο από 11.3.1912 έως
18.4.1915. Τιμήθηκε με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος των Αρχ. Μιχαήλ
και Αγίου Γεωργίου. Βλ. Α.Ν.Κ. Ληξ. Βιβλ. 1890, βιβλ. 2, αρ. πρ. 422,
http://www.vouleftes-kerkyras.com, ημ. προσβ. 12.9.2018.

ΚΚυυρριιάάκκηηςς  ΓΓεερράάσσιιμμοοςς  (1865). Γιος του Αριστείδη και της Ελένης Πίκολη.
Αρχιτέκτονας. Ασχολήθηκε με αποξηραντικά έργα στην Κέρκυρα ως βοηθός
Μηχανικού (1894-1897). Ελεύθερος επαγγελματίας στην Κέρκυρα την πε-
ρίοδο 1905-1918. Στη συνέχεια άνοιξε αρχιτεκτονικό γραφείο στο Κάιρο
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(1914-1918). Επέστρεψε στην Κέρκυρα και εργάστηκε ως ελεύθερος επαγ-
γελματίας, όπου επέβλεψε το κτήριο του καζίνο της Κέρκυρας και ναυτικά
έργα της γαλλικής βάσης. Το 1919 προσελήφθη ως Προϊστάμενος Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Κερκυραίων, ιδιότητα με την οποία τερμάτισε τη στα-
διοδρομία του. Βλ. Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1865, βιβλ. 7, αρ. πρ. 109, https://engi
neers.ims.forth.gr/engineer/index?page=150&sort=Education, φ. 9, ημ. προσβ.
12.9.2018.

ΛΛααββρράάννοοςς  ΆΆγγγγεελλοοςς  (1889-1976). Γιος του Ιωάννη και της Πολύμνιας
Κογεβίνα του Άγγελου. Κτηματίας,,  βαθμοφόρος και συγγραφέας του προ-
σκοπισμού. Με καταγωγή από παλιά κερκυραϊκή οικογένεια, σπούδασε στο
εκπαιδευτήριο «Καποδίστριας» του Λεωνίδα Βλάχου και στη συνέχεια εμπο-
ρικές επιστήμες στην Ελβετία και στο Παρίσι. Έλαβε μέρος στους Βαλκανι-
κούς Πολέμους, προήχθη σε αξιωματικό και παρασημοφορήθηκε. Το 1926
εντάχθηκε και αφοσιώθηκε στον προσκοπισμό και υπηρέτησε το κερκυραϊκό
προσκοπικό κίνημα ως τοπικός έφορος το 1933 και ως περιφερειακός έφορος
από το 1937 ως το 1961. Έλαβε μέρος στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και κατά
τη διάρκεια της Κατοχής διώχθηκε και εξορίστηκε στην Πόντζα της Ιταλίας.
Τιμήθηκε για το έργο του. Έγραψε και μετέφρασε πολλά προσκοπικά κείμε-
να. Βλ. http://www.corfu-museum.gr/index.php/gr/ct-menu-item-27/ct-menu-
item-31/507-2014-09-19-15-53-14?showall=&start=33, ημ. πρόσβ. 30.8.2018,
Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1889, βιβλ. Δ, αρ. πρ. 138.

ΛΛεευυθθεερριιώώττηηςς  ΝΝιικκόόλλααοοςς (1889-1962). Ο Νικόλαος Λευθεριώτης, ανέπτυ-
ξε, χάρη στην παιδεία και το ήθος που διδάχθηκε από τον εξαίρετο καθηγητή
ιερέα πατέρα του Αρσένιο, μια ιδιότυπη πνευματική προσωπικότητα, η οποία
του επέτρεψε να συμμετάσχει στη «Συντροφιά των Εννιά» μαζί με τους: Ειρή-
νη Δενδρινού, Κ. Θεοτόκη, Μ. Ζαβιτσιάνο, Λ. Κογεβίνα, Π.Ξ. Σταματόπουλο,
Αντ. Μουσούρη, Κ. Χατζόπουλο και Λ. Πορφύρα, συμβάλλοντας ενεργά στη
σύνταξη και την έκδοση και στις δύο περιόδους του περιοδικού Κερκυραϊκή
Ανθολογία (1.9.1915-8.1918 και 1.1.1924-1.11.1925), έκδοση του Λογοτε-
χνικού Ομίλου Κέρκυρας με διευθύντρια την Ειρήνη Δενδρινού. Άλλωστε ήταν
εκείνος που μαζί με την τελευταία, ύστερα από τον πρόωρο θάνατο του Κ. Θε-
οτόκη αγωνίστηκαν να διατηρήσουν την παράδοση της Κερκυραϊκής Σχολής
με το έργο τους και να τη μεταδώσουν με την υποκίνηση και βοήθειά τους
στους νεώτερους φίλους των γραμμάτων. Ύστερα από τη διάλυση του «Λογο-
τεχνικού Ομίλου» το 1929 μετείχε στον «Φιλεκπαιδευτικό Όμιλο» και έγινε
Πρόεδρος του Τμήματος Λαογραφικών του μελετών, όπου συνέταξε εξαιρετι-
κό ερωτηματολόγιο συλλογής λαογραφικής ύλης. Χρημάτισε επίσης και
Γραμματέας στην «Εταιρεία Επτανησιακών Μελετών» και υποστήριξε ενερ-
γά την «Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών». Με τον Κ. Θεοτόκη γνωρίστηκε
το 1911 και με επικεφαλής τον τελευταίο μετείχε στον «Σοσιαλιστικό Όμίλο
Κέρκυρας» μαζί με τους Μ. Ζαβιτσιάνο, Ν. Βαρότση, Μ. Μεταλληνό, Σπ.
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Νικοκάβουρα κ.α., στο πρώτο δηλαδή στην Ελλάδα λαϊκό όργανο διαδόσεως
του επιστημονικού σοσιαλισμού, το οποίο εξέδωσε την εβδομαδιαία Σοσιαλι-
στική Δημοκρατία. Η συμβολή του Λευθεριώτη στην ίδρυση, τις συνεδριάσεις,
τις συνελεύσεις του ομίλου και στο περιοδικό υπήρξε μεγάλη. Το 1917 διορί-
στηκε στο Αρχειοφυλάκειο Κέρκυρας και με μία δίχρονη παύση (1921-1922),
λόγω των φιλελευθέρων ιδεών του, εργάστηκε σ’ αυτό ως το 1952, ενώ από το
1938 ανέλαβε τη διεύθυνσή του. Ο Λευθεριώτης μελέτησε θεωρητικά Αρχειο-
νομία, γνώριζε άριστα τη βενετική διάλεκτο, εξελίχθηκε σε ένα από τους κα-
λύτερους παλαιογράφους της εποχής του και προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες
στους ερευνητές. Πανδρεύτηκε τη δασκάλα Αλεξάνδρα Κουσουνή. Το δημοσι-
ευμένο έργο του είναι μικρό σε σχέση με το αδημοσίευτο και τις γνώσεις του.
Δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος του αδημοσίευτου έργου του, καθώς και η πολύ-
τιμη βιβλιοθήκη του (9000 τόμοι) χάθηκαν στον βομβαρδισμό του σπιτιού του
το 1943. Ποιητής ο ίδιος, επεξεργάστηκε έμμετρες μεταφράσεις του Κάτου-
λου, Pascoli, Jean Moreas, παραφράσεις τραγουδιών του Heine, ενώ μετέφρασε
και Gorki, Sienkiewicy, Maupassant. Έκλεισε το φιλολογικό του έργο με τη
μελέτη του για τον Κ. Θεοτόκη και το σολωμικό με τα «Σολωμικά Σημειώ-
ματα» στα Κερκυραϊκά Νέα του 1957. Από τις τελευταίες ιστορικές εργασίες
του το άρθρο του «Η πολιορκία της Κέρκυρας του 1716 διηγημένη από τον ιε-
ρέα Δημήτριο Μανάτο», Πρόσπερος, φ. 7ο, 1952 και «Το ιστορικό Ημερολόγιο
του Ιωάννου-Βαπτιστού Θεοτόκη από της αφίξεως του Κυβερνήτου εις την
Ελλάδα», επ. Θ. Μακρή, Ν, Λευθεριώτη, Κερκυραϊκά Νέα, 1958. Ο Νίκος
Λευθεριώτης, αληθινός θησαυρός γνώσεων, ευαισθησίας και μετριοφροσύνης,
διαπνεόταν από αγάπη για τον άνθρωπο και την κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ
στάθηκε απέναντι στη βαθειά πικρία που γεννούν οι μεγάλες κοινωνικές αντι-
θέσεις. Βλ. Κ. ΔΑΦΝΗΣ, «Νίκος Λευθεριώτης (1889-1962)», Κερκυραϊκά
Χρονικά Τ. ΧΙ, Κέρκυρα 1965, σ. 153-157, Α.Ν.Κ., Ιδιωτ. Αρχ. Κ. Δαφνή, Φ.
194 Α, ΝΤ. ΚΟΝΟΜΟΣ, «Νίκος Λευτεριώτης», Κέρκυρα, περ. Β΄, φ. 118, σ. 2,
ΑΡ. ΣΙΔΕΡΗΣ, «Νίκος Λευθεριώτης», Κέρκυρα, περ. Β΄, φ. 119, 31.01.1963,
σ. 1 και Κ. ΣΟΛΔΑΤΟΣ, «Νίκος Λευθεριώτης», Κέρκυρα, από 20.2.1963 έως
20.5.1963, σε 5 συνέχειες. 

ΛΛιιννάάρρδδοοςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  (1910-1991). Γιος του Σταματίου και της Άννας Βα-
σιλείου. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στη Γάνδη (Βέλγιο). Το 1936 εγκα-
ταστάθηκε στην Κέρκυρα και διορίστηκε πολιτικός μηχανικός του Δήμου
Κέρκυρας. Μία από τις δραστηριότητές του ήταν ο εκσυγχρονισμός του απο-
χετευτικού δικτύου της πόλης. Στη συνέχεια ανέλαβε τη διεύθυνση του Λιμε-
νικού Ταμείου Κέρκυρας. Εκπόνησε τη «Μελέτη του νέου λιμένος» και επέ-
βλεψε την υλοποίηση του έργου. Στην προσπάθεια του να επικαιροποιεί τις
γνώσεις του έλαβε μέρος σε πολλά σεμινάρια στις Βρυξέλλες σχετικά με λι-
μενικά έργα. Ως αντιπρόεδρος επί μακρόν της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπου-
δών έδωσε διαλέξεις και δημοσίευσε εργασίες σχετικές με την πολεοδομία, τα
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Φρούρια και τις οχυρώσεις της Κέρκυρας, τεκμηριώνοντας τις απόψεις του με
έρευνα σε πρωτογενές αρχειακό υλικό του Κρατικού Αρχείου της Βενετίας
και των Αρχείων της Κέρκυρας. Η μελέτη του για το Αγγελόκαστρο δημοσι-
εύτηκε στη σειρά των Κερκυραϊκών Χρονικών και βραβεύτηκε σε πανελλήνιο
διαγωνισμό του Ελληνικού Ινστιτούτου Φρουρίων και Πύργων. Πολύτιμη
υπήρξε η τεχνική υποστήριξη που προσέφερε αφιλοκερδώς προς την Εταιρεία,
με την εκπόνηση της μελέτης και την επίβλεψη μαζί με τον Ιωάννη Κόλλα
της αποκατάστασης της οικίας Σολωμού. Στις δημαρχιακές εκλογές του
1978 έθεσε υποψηφιότητα για δήμαρχος και τελικώς εκλέχθηκε δημ. σύμβου-
λος, με Δήμαρχο τον Σπύρο Ραθ (1.6.1975-31.12.1978). Κατά καιρούς προ-
σέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στον Δήμο Κέρκυρας. Υπήρξε συλλέκτης χαρα-
κτικών με θέμα τις οχυρώσεις της Κέρκυρας και συγκρότησε μία σημαντική
συλλογή. Ως άνθρωπος υπήρξε ευγενικός, πράος, ευπροσήγορος, καλός οικο-
γενειάρχης με ευρύτατη καλλιέργεια σε πολλούς τομείς της τέχνης. Ενδ. έρ-
γα του: «Το Αγγελόκαστρο της Κέρκυρας», Κερκυραϊκά Χρονικά, Τ. ΧΧ,
Κέρκυρα 1976, σ. 9-53, και «Η ιστορική εξέλιξη της πόλεως Κέρκυρας»,
Κερκυραϊκά Νέα, αρ. 719-735, 8.1.1962. Βλ. Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1910, βιβλ. 1,
αρ. πρ. 277, Χρονικά της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών, IV, Κέρκυρα
1993, σ. 43-44, Γ.Ν. ΣΠΙΓΓΟΣ, Η τοπική Αυτοδιοίκηση στην Κέρκυρα...,
ό.π., σ. 218.

ΛΛύύχχννοοςς  ΑΑννττώώννιιοοςς  (1902-1970). Γιος του διδασκάλου Ιωάννη και της Πό-
πης Ζερβού. Χρημάτισε επί μακρόν στέλεχος του Αυτόνομου Οργανισμού
Αγροτικής Πίστεως και στη συνέχεια υπάλληλος και διευθυντής του υποκα-
ταστήματος της Αγροτικής Τραπέζης Κέρκυρας. Συνταξιοδοτήθηκε με τον
βαθμό του Επιθεωρητή της Αγροτικής Τράπεζας. Για τους ανθρώπους της
υπαίθρου ο Λύχνος στάθηκε φίλος, προστάτης, καθοδηγητής, άνθρωπος κα-
λοσυνάτος με μεγάλη ανθρωπιά. Βλ. Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1902, βιβλ. 1, αρ. πρ. 10,
Α.Ν.Κ., Ιδιωτ. Αρχ. Κ. Δαφνή, 194 Α, «Αντώνιος Λύχνος», Κέρκυρα, φ. 233,
10.11.1970. 

ΜΜαακκρρήήςς  ΘΘεεόόδδωωρροοςς  (1885-1970). Γιος του Σπυρίδωνος και εγγονός του
Ανδρέα, δικηγόρου και βουλευτή της 9ης Βουλής και Έπαρχου Παξών
(1862-1864). Από νεαρή ηλικία έδειξε έφεση προς τα γράμματα, τη λογοτε-
χνία και τη ζωγραφική. Σπούδασε νομική και δημοσίευε ποιήματα που διακρί-
νονται για τον λυρισμό τους, αλλά και μεταφράσεις Ιταλών και Γάλλων ποιη-
τών στον Νουμά και αλλού. (Δάντη, Πετράρχη, Λεοπάρντι, Καρντούτσι, Πά-
σκολι, και Νερβάλ, Μυσσέ, Λεκοντ ντε Λιλ, Ερεντιά, Βερλαίν, Μιστράλ).
Ασχολήθηκε συστηματικά με τους Επτανήσιους ποιητές και ιδιαίτερα με τον
Σολωμό. Άρθρο του μάλιστα για τον τελευταίο και τον Βαλαωρίτη προκάλεσε
το ενδιαφέρον του Κωστή Παλαμά, όπως τεκμαίρεται από σχετικές δημοσι-
εύσεις. Έλαβε μέρος και τραυματίστηκε στο Κιλκίς ως έφεδρος αξιωματικός
στους πολέμους 1912-13. Στη συνέχεια ως πρωτοδίκης υπηρέτησε σε διάφο-
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ρες πόλεις της Ελλάδος και στη Σμύρνη. Από το 1923 άσκησε με επιτυχία δι-
κηγορία στην Κέρκυρα. Χρημάτισε για μία 15ετία πρόεδρος του Δικηγορικού
Συλλόγου της Κέρκυρας, όπως και πρόεδρος της Αναγνωστικής και της Φι-
λαρμονικής Εταιρείας. Αντιπρόεδρος και στην Ιόνια Εταιρεία και την Εται-
ρεία Επτανησιακών Μελετών. Δημοσίευε τακτικά στις εφημερίδες Εστία και
Καθημερινή καθώς και σε άλλες εφημερίδες ή περιοδικά άρθρα σχετικά με
Επτανήσιους (Σολωμό, Πολυλά, Θεοτόκη, Μαβίλη κ.α.) και Ευρωπαίους λο-
γοτέχνες. Στον Θ. Μακρή ανήκει η πρωτοβουλία της ίδρυσης της Εταιρείας
Κερκυραϊκών Σπουδών το 1952. Εκτός από τη λογοτεχνία τον Θ. Μακρή
απασχόλησε και η ιστορική έρευνα. Ασχολήθηκε με το έργο του Ιωάννη Κα-
ποδίστρια και των αδελφών του, καθώς και με θέματα που αφορούν στην αρ-
χαία και νεότερη ιστορία των Παξών. Από το γάμο του με τη Λευκοθέα Κρη-
τικού απέκτησε δύο κόρες, τη Μαρία και την Αυγή, οι οποίες μετά τον θάνατό
του εξέδωσαν τα ποιήματα του καθώς και τις μεταφράσεις ποιημάτων που εί-
χε δημοσιεύσει. Έργα του: Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η προκυβερνητική
του πατριωτική δράσις, Αθήνα 1964, σσ. 766, ΒΙΑΡΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, Το
Ανορθωτικόν έργον του Ιωάννου Καποδίστρια, Οι υπονομευταί και οι συκοφά-
νται, Δύο πραγματείαι του Βιάρου Καποδίστρια αδελφού και συνυπουργού του
Κυβερνήτου μεταφρασθείσαι εκ του γαλλικού μετά προτάσεως ιστορικής ει-
σαγωγής, υπό Θ. Μακρή, Κέρκυρα 1975, σσ. 200, Βλ. Θ.Σ. ΜΑΚΡΗ, Ποικί-
λες φωνές. Ποιήματα – Μεταφράσεις – Μελέτες. Κέρκυρα, 1990, σ. 3-7,
ΧΡΟΝΙΚΑ της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών, Μια διαδρομή 40 χρόνων
δημιουργικής προσφοράς. Η συμβολή και το έργο των πρωτεργατών της,
επιμ. Λ. ΖΑΜΙΤ, Κέρκυρα 1993, σ. 24-27. Μ.Θ. ΜΑΚΡΗ, «Σολωμός και Βα-
λαωρίτης, Συμπλήρωση σε παλαμικά κείμενα», Κερκυραϊκά Χρονικά, 1983,
Τ. 26, σ. 284-296.

ΜΜααννιιααρρίίζζηηςς  ΣΣττυυλλιιααννόόςς (1867). Γιος του Ιωάννη και της Κερκύρας Νικο-
λάκη. Φαρμακοποιός και λόγιος, μετείχε στο Α΄ Πανιόνιο Συνέδριο. Εκλέχθη-
κε επί δημαρχίας Δημητρίου Κόλλα του Δανιήλ δημοτικός σύμβουλος (1899-
1903) και αναπληρωτής σύμβουλος (1899-1903), καθώς και δημοτικός σύμ-
βουλος της μειοψηφίας επί δημαρχίας Ιωάννη Μαυρογιάννη (1914-1925).
Την περίοδο 1934-1951 επί Δημάρχου Σπυρίδωνος Κόλλα χρημάτισε Πρόε-
δρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Βλ. Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1867, βιβλ. 6, αρ. πρ.
190, Γ.Ν. ΣΠΙΓΓΟΣ, Η τοπική Αυτοδιοίκηση στην Κέρκυρα..., ό.π., σ. 149,
151, 155, Πρακτικά του εν Κερκύρα πρώτου Πανιονίου Συνεδρίου..., ό.π., σ.
337.

ΜΜιιχχααηηλλίίδδηηςς  ΜΜααυυρρίίκκιιοοςς. Πολιτικός μηχανικός. Αποφοίτησε από το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1925. Υπηρέτησε στην Κέρκυρα ως νομομηχανι-
κός, από όπου το 1940 μετατέθηκε στην Τρίπολη. Στη γενική συνέλευση του
Νοεμβρίου 1938 ψηφίστηκε ιδρυτής. Βλ. Α.Ν.Κ., Α.Ε.Δ., Αρχ. Εποικ. Φ. 514,
Κερκυραϊκόν Βήμα, έτος Η΄, αριθμ. 357, 25.5.1940, σ. 4. https://engineers.
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ims.forth.gr/engineer/index?page=48, ημ. πρ. 25.8.2018, Α.Ε.Α.Κ., Πρακτι-
κά..., ό.π., Γεν. Συνελ. 30.11.1938, σ. 26.

ΜΜπποουυννιιάάςς  ΙΙωωάάννννηηςς  (1863). Γιος του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής
Κοσκινά. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Σπούδασε νομικά και εκτός από τη δικη-
γορία, όπως αναφέρει ο ίδιος, τον απασχολούσε η ιστορία και τα τεκμήρια πα-
ρωχημένων χρόνων που αφορούσαν στην Κέρκυρα. Μελετούσε σχετικά συγ-
γράμματα στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Κέρκυρας, έχοντας στραφεί και στη
μελέτη προχριαστιανικών και βυζαντινών συγγραφέων, σκεπτόμενος να ολο-
κληρώσει την εργασία του με έρευνα στα Αρχεία της Κέρκυρας. Όμως ο πό-
λεμος του 40, η κατοχή και η απώλεια της Δημόσιας Βιβλιοθήκης τον ώθη-
σαν στη συνέχεια να περιοριστεί στη συλλογή ποικίλου ιστορικού και λαογρα-
φικού υλικού, που αφορά κυρίως στη βόρεια Κέρκυρα (Ορος), όπου και διέμενε
κατά την περίοδο του πολέμου. Την εργασία του εξέδωσε σε 2 τόμους το 1954
και το 1959 αντίστοιχα: Κερκυραϊκά, ιστορία-Λαογραφία, Τ. Α΄, 1954, σσ.
222, Τ. Β΄ σσ. 288. Βλ. Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ., Βιβλ., 1863, Βιβλ. 1, αρ. πραξ. 247.
http://enimerosi.com/details.php?id=5788, ημ. πρ. 8.9.2018.

ΜΜυυλλωωννόόπποουυλλοοςς  ΣΣππυυρρίίδδωωνν  (1889-1959). Γιος του ιατρού Αναστασίου και
της Αγάθης Ανεμογιάννη. Το 1856 αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή της Ιο-
νίου Ακαδημίας. Το 1862 διορίστηκε ειρηνοδίκης στην Κεφαλονιά. Μετά την
Ένωση άσκησε δικηγορία στην Κέρκυρα, όπου διακρίθηκε για τις γνώσεις
και το ήθος του. Ενεργός ιδρυτής της Αναγνωστικής Εταιρίας, διετέλεσε πρό-
εδρός της. Κατά την προεδρία του το 1893, υποβλήθηκε στη γενική συνέλευ-
ση πρόταση, που έγινε ομόφωνα αποδεκτή, για την εισδοχή ως μέλη στην
Εταιρία και γυναικών. Η πρόταση έγινε δεκτή και ψηφίστηκαν 24 γυναίκες,
μεταξύ αυτών η Εσθήρ Μαβίλη, Αμαλία Θεοτόκη, Αμαλία Ασπιώτη κ.α. Η
οικογένειά του κατείχε το 1/3 της εκκλησίας της Αντιβουνιώτισσας, η οποία
σε συνεννόηση με τις άλλες δύο κτητορικές οικογένειες, Ριζικάρη και Σκάρ-
πα, μεταβιβάστηκε το 1979 στο Υπουργείο Πολιτισμού για να στεγάσει το
Μουσείο Θρησκευτικής Τέχνης της πόλης. Το Μουσείο εγκαινιάστηκε το
1984, έμεινε όμως στη συνέχεια ανενεργό για μια πενταετία και τέθηκε σε
πλήρη λειτουργία το 1994. Η οικογένεια διέσωζε και μέρος του αρχείου της
εκκλησίας της Αντιβουνιώτισσας, σύμφωνα με μαρτυρία του Κ. Σολδάτου, ο
οποίος το είχε ερευνήσει. Αναφερόμενος μάλιστα σ’ αυτό ο Σολδάτος υποστη-
ρίζει ότι το περιεχόμενό του ήταν πλούσιο σε ιστορικά έγγραφα, μεταξύ των
οποίων και «χειρόγραφο αντίγραφο του καταλόγου των κρητικών οίκων Κερ-
κύρας», το οποίο στη συνέχεια δημοσίευσε ο Σπ. Λάμπρος στον Ελληνομνή-
μονα. Θυμίζουμε ότι πολλές οικογένειες από την Κρήτη ήταν εγγεγραμμένες
στην εκκλησία της Αντιβουνιώτισσας. Το αρχείο Σπύρου Μυλωνόπουλου, που
αφορούσε στην εκκλησία η κόρη του η Αγάθη κατέθεσε στην Αρχαιολογική
Υπηρεσία Κέρκυρας, ενώ το δικηγορικό του αρχείο στην Αναγνωστική Εται-
ρία. Βλ. Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1889, βιβλ.3, αρ. πρ. 263, Α.Ν.Κ., Gazzetta, φ. 253/
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23.8.1856, σ. 2 και φ. 600/27.9.1862, σ. 2, Α.Ν.Κ., Ιδιωτ. Αρχ. Κ. Δαφνή, Φ.
194 Α, Κ. ΣΟΛΔΑΤΟΣ, «Η καταγωγή της οικογενείας Κάλβου», Κέρκυρα,
Λαϊκή και Αγροτική Εφημερίς, περ. Δ΄, φ. 301, 23.12.1939, σ. 2, Αναγνωστι-
κή Εταιρία Κέρκυρας..., ό.π., σ. 25, 76. 

ΠΠααλλααττιιααννόόςς--ΒΒόόλλκκεερραα  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  (1868-1942). Γιος του ιατρού Γεωρ-
γίου και της Ελισάβετ Βόλκερα, ιατρός παθολόγος, έλαβε άδεια άσκησης
επαγγέλματος από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1895 και στη συνέχεια
άσκησε το επάγγελμά του στην Κέρκυρα, ως ιατρός-παθολόγος. Διετέλεσε
δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας, επί δημαρχίας Ιωάννη Μαυρογιάννη
(1914-1925). Υπήρξε υψηλόβαθμο στέλεχος της κερκυραϊκής Μασονικής
Στοάς «Ο Φοίνιξ», δεχόμενος κατά καιρούς κριτική για τη στάση των μασό-
νων στον τοπικό τύπο. Διετέλεσε πρόεδρος του κερκυραϊκού Συλλόγου Κρίκετ
και του Ωδικού Συλλόγου (1900-1904). Μετείχε στο Β΄ Πανιόνιο Συνέδριο το
1938 και δημοσίευε φιλολογικού περιεχομένου άρθρα στον περιοδικό και τοπι-
κό τύπο όπως: «Ο Θερβάντες εις τας Ιονίους Νήσους(1571-1575)» Κερκυ-
ραϊκά Χρονικά, Τ. ΙΓ΄, Κέρκυρα 1967, σ. 165-166 και «Αι Επιτροπαί εθνικής
σωτηρίας», Κερκυραϊκά Νέα, αρ. 422, 25.9.1955. Το 1934 συμμετείχε στο
Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας Επτανησιακών Μελετών και το 1939 στο
Δ.Σ. της ως Διαχειριστής Εκδόσεων. Βλ. Ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόληψη και
αντιμετώπιση..., ό.π., σ. 246, Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1868, βιβλ. 3, αρ. πρ. 263, σ. 6,
Γ.Ν. ΣΠΙΓΓΟΣ, Η τοπική Αυτοδιοίκηση στην Κέρκυρα..., ό.π., σ. 155, και
σημ. 74.

ΠΠααππααδδηημμηηττρρίίοουυ  ΙΙωωάάννννηηςς (1904-1963). Καταγόμενος από τη Σκύρο, στην
οποία ο πατέρας του ήταν σχολάρχης, αποφοίτησε το 1926 από τη Φιλοσοφική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1927, αφού υπηρέτησε για λίγο διά-
στημα στη μ. εκπαίδευση, διαδέχθηκε τον Ιωάννη Συκουτρή, στο Φιλολογικό
Σπουδαστήριο της Σχολής του. Το 1929 εκλέχθηκε επιμελητής αρχαιοτήτων.
Υπηρέτησε στο Νομισματικό Μουσείο (1929) και, κατόπιν αιτήσεώς του, κα-
ταρχάς στη Θήβα (1930) και στη συνέχεια στην Κέρκυρα(1931-1947). Το
1931 ανέλαβε τη διεύθυνση του Αρχαιολογικού Μουσείου Κέρκυρας και το
1935 ορίστηκε έφορος αρχαιοτήτων της. Κατά τη διάρκεια της παραμονής
του στην Κέρκυρα έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία. Επί τρίμηνο
(1933) στο Βερολίνο και επί διετία σε Βερολίνο και Μόναχο (1936-1938).
Στα πρακτικά της Ιονίου Εταιρείας δύο φορές μόνον αναφέρεται ως απών, διό-
τι στο διάστημα αυτό επισκέπτονταν συχνά την Κέρκυρα. Ο Παπαδημητρίου
μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης στράτευσής του κατά τον Β΄ Παγκόσμιο
πόλεμο (1940-1941), επόπτευσε ως πρόεδρος σχετικής επιτροπής την ασφα-
λή φύλαξη των αρχαιολογικών, βιβλιακών και αρχειακών τεκμηρίων του νη-
σιού, ενώ αμέσως μετά τη λήξη του πολέμου ανέλαβε αποστολή στη Ρώμη
προκειμένου να επιτύχει, διά μέσου της Πρεσβείας, την επιστροφή των αρχαί-
ων που είχαν μεταφερθεί παρανόμως στην Ιταλία. Το 1946 ανακηρύχθηκε δι-

Πνευματική κίνηση στην Κέρκυρα του μεσοπολέμου 231



δάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1947 μετατέθηκε στην Εφορεία
Ναυπλίου. Το 1948 ακολούθησε η μετάθεσή του στη Β΄ Αρχαιολογική Περιφέ-
ρεια Πειραιώς, που περιελάμβανε όλη την Αττική, το 1958 ορίστηκε Διευθυ-
ντής Αρχαιοτήτων, το 1960 Προϊστάμενος Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων
του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως, το 1961 Γενικός Έφορος Αρ-
χαιοτήτων και τέλος Γενικός Διευθυντής της Υπηρεσίας. Η θετική συμβολή
του Παπαδημητρίου στη βελτίωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και την
υποστήριξη του αρχαιολογικού έργου άφησε ανεξίτηλα τα σημάδια της. Εξί-
σου επιτυχημένη υπήρξε και η ανασκαφική του δραστηριότητα. Κατά την πα-
ραμονή του στην Κέρκυρα πραγματοποίησε ανασκαφή στην Παλαιοχριστιανι-
κή Βασιλική της Παλαιόπολης και στο χωριό Ρόδα σε ναό του 5ου π.Χ. αι.
Στην Αττική ανάσκαψε το ιερό της Βραυρώνος, το 1948 στην Επίδαυρο το ιε-
ρό του Απόλλωνος και από το 1950 κι ύστερα στις Μυκήνες όπου ανάσκαψε
τον Τάφο Β΄. Ακολούθησαν και άλλες ανασκαφές. Οι επιτυχίες του Παπαδη-
μητρίου σε συνδυασμό με τη δημοσιότητα και την αναγνώριση του έργου του
που ακολούθησε, τον έφεραν σε αντιπαράθεση με εκπροσώπους της πανεπι-
στημιακής κοινότητας, οι οποίοι προσπάθησαν να υποτιμήσουν την ερευνητική
του δραστηριότητα. Δυσαρέσκειες προκάλεσε επίσης η εμπλοκή του στο ΕΑΜ
Κέρκυρας, του οποίου υπήρξε ηγετικό στέλεχος. Ενώ η αποχώρησή του από
τις τάξεις του, εξ αιτίας διαφωνίας προς τις πολιτικές του επιλογές, έστρεψε
εναντίον του και τους πρώην συντρόφους του. Η ανάμειξή του αυτή προκάλεσε
μεταπολεμικά την εχθρότητα της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας της
Κέρκυρας αλλά και των «νομιμοφρόνων» πολιτών της, που καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της μετέπειτα λαμπρής πορείας του προσπάθησαν επανειλημμένα να
τροχοπεδήσουν την εξέλιξη της σταδιοδρομίας του, χωρίς όμως τούτο να κα-
ταστεί δυνατόν, αφού ο Παπαδημητρίου διακρίθηκε για την επιστημονική και
δημοσιοϋπαλληλική αξιοσύνη του. Από το 1928 εκλέχθηκε εταίρος της Αρ-
χαιολογικής Εταιρείας και το 1951 σύμβουλός της. Από το ανά χείρας άρθρο
συνάγεται ότι η Κέρκυρα οφείλει πολλά στον Παπαδημητρίου. Υπηρέτησε με
συνέπεια, ήθος και γνώση τη διάσωση και αξιοποίηση της κερκυραϊκής πολι-
τισμικής κληρονομιάς σε όλες τις μορφές της και στη διαχρονικότητά της.
Τεκμήρια της μνημειακής, αρχιτεκτονικής, ιστορικής, εθνολογικής, καλλιτε-
χνικής, θρησκευτικής, λαογραφικής ταυτότητας της φυσιογνωμίας της ανα-
δείχθηκαν και προστατεύτηκαν ποικιλότροπα, όχι μόνον κατά τη διάρκεια της
θητείας του στην Εφορεία Κέρκυρας, αλλά σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρο-
μίας του. Περισσότερα για τον Ι. Παπαδημητρίου και το έργο του, Βλ. Β.Χ.
ΠΕΤΡΑΚΟΣ, Έπαινος Ι.Κ. Παπαδημητρίου..., ό.π., σ. 9-45 και στο α μέρος
της παρούσας εργασίας.

ΠΠααρρααμμυυθθιιώώττηηςς  ΦΦιιλλοοκκττήήμμωωνν (1893-1996). Γιος του Σπυρίδωνος και της
Αμαλίας Μαργαρίτη. Σπούδασε ιατρική και ειδικεύτηκε στην ακτινολογία.
Το 1928, σε συνεργασία με τον επίσης ακτινολόγο Θεόδωρο Στεφανίδη, ίδρυ-
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σαν στην Κέρκυρα το πρώτο ακτινολογικό εργαστήριο και ηλεκτροφυσικό θε-
ραπευτήριο. Περίπου μια δεκαετία αργότερα(1927), σύμφωνα με δημοσίευμα
στον τοπικό τύπο, είχε δηλώσει την πρόθεσή του να προσφέρει τις υπηρεσίες
του δωρεάν στο νέο ακτινολογικό μηχάνημα του Αστικού Νοσοκομείου Κέρ-
κυρας, το οποίο είχε δωρήσει η βιομηχανία Δεσύλλα. Η προσφορά του απορρί-
φθηκε από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την αιτιολογία ότι «δὲν εἶναι ὀρθὸν νὰ
ἀναλάβη αὐτὸς μίαν ὑπηρεσίαν καὶ μάλιστα δωρεάν, ἀπὸ τὴν ὁποίαν παρα-
βλάπτονται τὰ συμφέροντά του». Μέλος από το 1929 της Φιλαρμονικής Εται-
ρείας Κέρκυρας, διατέλεσε Κοσμήτωρ Καταστήματος και Αντιπρόεδρος της
τη διετία 1933-1935. Συνέβαλε στην ίδρυση του Κινηματογράφου ΠΑΛΛΑΣ
ιδιοκτησίας της Φ.Ε. και κατά τη δεκαετία του 1930 διετέλεσε Πρόεδρος της
Επιτροπής του Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας. Ασχολήθηκε συστηματικά με
τη δημοσίευση στον τοπικό περιοδικό και ημερήσιο τύπο (Κερκυραϊκό Βήμα,
Κερκυραϊκά Νέα, Κέρκυρα κ.α.) κριτικών και μελετών σχετικών με τη μου-
σική Γερμανίας και Επτανήσου, όπως π.χ. «Ο Κερκυραίος Μουσουργός Σπύ-
ρος Σαμάρας (μελέτη)», Κερκυραϊκά Χρονικά, Τ. ΙV. Ασχολήθηκε και με τη
σύνθεση. Από το έργο του διασώθηκε ό,τι τυπώθηκε. Η τύχη του υπολοίπου
έργου του όπως και του αρχείου του αγνοείται. Υπήρξε εκ των πρωτεργατών
της αναβίωσης του ερευνητικού ενδιαφέροντος για τους Επτανήσιους συνθέ-
τες. Μεταξύ 1958 και 1962 είχε ενεργότατη συμμετοχή στις προσπάθειες
ανάδειξης του έργου του Σαμάρα συνεργαζόμενος και με την Εθνική Λυρική
Σκηνή. Μετείχε επίσης στο Δ.Σ. της Μουσικής Σχολής Ρομποτή ως αντιπρό-
εδρος τη διετία 1930-1932. Βλ. Ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόληψη και αντιμετώ-
πιση, ό.π., σ. 273. Τις πληροφορίες που αφορούν στη μουσική του δραστηριότη-
τα οφείλω στον κ. Κ. Καρδάμη, Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ., Βιβλ. 1893, βιβλ. 3, αρ. πρ.
145. Στις ληξ. πράξεις το επώνυμό του αναγράφεται «Παραμιθιότης». 

ΠΠιιέέρρρρηηςς  ΜΜάάρρκκοοςς--ΑΑννττώώννιιοοςς  (1865-1954). Γιος του Ιωάννη-Αναστάσιου
και της Ρεγγίνας Πατρίκιου. Σπούδασε ζωγραφική σε Ρώμη, Μιλάνο και άλ-
λα πνευματικά κέντρα. Διακρίθηκε ως ζωγράφος στην αγιογραφία, προσωπο-
γραφία και τοπιογραφία. Στη θεματική των τοπίων του εντάσσονται και τοπία
του Μιλάνου. Δούλεψε ελαιογραφίες, υδατογραφίες, παστέλ και σχέδια με σι-
νική. Έλαβε μέρος σε πολλές εκθέσεις ατομικές και συλλογικές και έργα του
βρίσκονται σε δημόσιες πινακοθήκες και ιδιωτικές συλλογές. Κατά τους βομ-
βαρδισμούς του 1943, το σπίτι του επί της οδού Μουστοξύδου βομβαρδίστηκε,
με αποτέλεσμα να χαθούν περισσότερα από 500 έργα του. Πανδρεύτηκε την
Ίδα Σκάρπα και απέκτησε ένα γιό τον Μάριο-Ιωάννη, επίσης ζωγράφο
(1906). Βλ. http://www.corfu-museum.gr/index.php/gr/ct-menu-item-27/ct-
menu-item-31/507-2014-09-19-15-53-14?showall=&start=33, ημερ. προσβ.
15.9.2018, Α.Ν.Κ., Ιδιωτ. Αρχ. Κ Δαφνή Φ. 194 Α, Δ. ΑΝΘΗΣ, «Κερκυραίοι
Καλλιτέχνες, Ο ζωγράφος Μάρκος Πιέρρης 1865-1954», Κέρκυρα, φ. 298,
10.5.1976, σ. 2, στο ίδιο Αυγ. ΜΑΚΡΗ-ΑΡΓΥΡΟΥ, «Καλλιτεχνική κίνηση.
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Αναδρομική Έκθεση ζωγραφικής Μάρκου Πιέρρη (1865-1954)», Κέρκυρα,
1977, φ. 314, σ. 2.

ΠΠιιέέρρρρηηςς  ΣΣττέέφφααννοοςς  ((ΝΝάάκκηηςς))  (1889-1964). Γιος του Ευγένιου-Σπυρίδωνα,
αδελφού του ζωγράφου Μάρκου-Αντώνιου, και της Μαρίας Σταματοπούλου.
Κερκυραίος λόγιος αλλά και συλλέκτης, δημιούργησε μία εξαιρετικά σημαντι-
κή επτανησιακή βιβλιοθήκη, η οποία μετά το θάνατό του περιήλθε, με τη φρο-
ντίδα της γυναίκας του Σοφίας στην Αναγνωστική Εταιρία Κέρκυρας. Επρό-
κειτο για 8.500 τίτλους, εκ των οποίων περίπου 3000 επτανησιακού ενδιαφέρο-
ντος. Ο ίδιος βασιζόμενος τόσο στη δική του βιβλιοθήκη, όσο και σε εκείνη της
Αναγνωστικής Εταιρίας, της οποίας υπήρξε για μεγάλο διάστημα έφορος Βι-
βλιοθήκης, (ιδρυτικό μέλος από το 1922) κατόρθωσε να ανταποκριθεί στην έκ-
κληση Hubert Pernot για τη συμπλήρωση της Επτανησιακής Βιβλιογραφίας
και στα 4083 λήμματα της Βιβλιογραφίας Legrand προσέθεσε άλλα 1850, «ὁρί-
ζοντας» όπως αναφέρεται στην Επιθεώρηση Τέχνης του 1964 «στὶς διαστάσεις
τους, ὅσα φαινόμενα σχετικὰ μὲ τὰ ἑπτανησιακὰ γράμματα μποροῦν νὰ ὑποδει-
χθοῦν ἀπὸ μία βιβλιογραφικὴ συναγωγή». Η εργασία αυτή του Πιέρρη εκδόθη-
κε μετά τον θάνατό του, χάρη στη φροντίδα της κεντρικής επιτροπής του εορτα-
σμού της 100τηρίδος της Ενώσεως της Επτανήσου και την αρωγή του
Κ.Θ.Δημαρά. Βλ. Επιθέωρηση Τέχνης, Ιούλιος–Αύγουστος 1964, αρ. τ. 115-
116, σ. 108 στο http://www.askiweb.eu/index.php/el/71-2015-09-25-11-37-
32/anakoinoseis/234-2015-09-17-09-57-18, ημ. πρόσβ. 15.9.2018, Α.Ν.Κ.,
Λ.Β.Γ. 1889, βιβλ. 2, αρ. πρ. 283, Α.Ν.Κ., Ιδιωτ. Αρχείο Κ. Δαφνή, Κ. ΔΑΦΝΗ,
«Η Βιβλιοθήκη και η βιβλιογραφία Πιέρρη», Κερκυραϊκά Νέα, 29.5.1967, έτος
ΚΓ΄, περ. Β΄, φ. 964, Αναγνωστική Εταιρία Κέρκυρας..., ό.π., σ. 27.

ΠΠοογγιιάάγγοοςς  ΈΈκκττοορρααςς  (1889-1954). Γιος του ιατρού Ευγένιου και της Ελι-
σάβετ Δούσμανη. Ιατρός-παθολόγος στην Κέρκυρα με δική του κλινική. Πρό-
εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου (17.5.1951-31.12.1954) επί δημαρχίας
Σταματίου Δεσύλλα (1951-1954), καθώς και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλό-
γου την ίδια περίοδο. Μέλος της Ιατροχειρουργικής Εταιρίας, της Αναγνω-
στικής Εταιρίας, της Εταιρείας Επτανησιακών Μελετών. Πανδρεύτηκε την
Ιωσηφίνα-Λυδία Σκάρπα του Ευγενίου (1899), στην οικογένεια της οποίας
είχε περιέλθει με αγορά το αρχοντικό και η περιουσία της οικογένειας Molari
στους Γιαννάδες. Είχε αποκτήσει άριστη φήμη ως ιατρός και έχαιρε της εκτι-
μήσεως των συναδέλφων του. «Τὸ ἠθικὸν καὶ πνευματικόν σου ἀνάστημα δὲν
εἶναι εὔκολον νὰ ἀναμετρήσῃ κανείς», σημείωνε ο Φ. Παραμυθιώτης στο ση-
μείωμα με το οποίο τον αποχαιρετούσε μέσα από τον τοπικό τύπο. Βλ. Ν. ΜΟ-
ΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόληψη και αντιμετώπιση..., ό.π., σ. 287, Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ.
1890, βιβλ. 2, αρ. πρ. 318, Φ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ, «Αποχαιρετισμός από τον Φ.
Παραμυθιώτη, Εκείνοι που φεύγουν. Έκτωρ Πογιάγος», Κερκυραϊκά Νέα,
έτος Θ΄, περ. Β΄, φ. 337, σ. 2, Γ.Ν. ΣΠΙΓΓΟΣ, Η τοπική Αυτοδιοίκηση στην
Κέρκυρα..., ό.π., σ. 179. 
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ΠΠοολλίίττηηςς  ΕΕυυγγέέννιιοοςς  (1880). Γιος του Θεμιστοκλέους και της Ευγενίας
Σκαρβέλη. Λόγιος-κτηματίας. Πανδρεύτηκε τη Σοφία Πολυλά του Μάρκου
(1902) και απέκτησε τον Σπυρίδωνα (1904) και την Αντωνία (1915). Μετεί-
χε στο Β΄ Πανιόνιο Συνέδριο το 1938 και αρθρογραφούσε τακτικά στον τοπικό
τύπο για θέματα που αφορούσαν στην ιστορία των Επτανήσων, όπως «Η υπο-
χρεωτική επί Ενετοκρατίας εμφύτευσις ελαιοδένδρων», Κερκυραϊκά Χρονικά,
Τ. ΙΓ΄, Κέρκυρα 1967, σ. 76-83. Βλ. Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1881, βιβλ. 2, αρ. πρ. 518.

ΠΠοολλίίττηηςς ΣΣππυυρρίίδδωωνν  (1904). Γιος του Ευγενίου και της Σοφίας Πολυλά.
Σπούδασε ιατρική στη Μπολόνια της Ιταλίας, ειδικεύτηκε στη μικροβιολογία
και διατηρούσε δικό του ιατρείο στην Κέρκυρα. Σε εφημερίδα του 1933, πληρο-
φορεί το κοινό ότι άνοιξε εργαστήριο μικροβιολογικών, βιοχημικών και βιολο-
γικών εξετάσεων. Βλ. Ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόληψη και αντιμετώπιση...,
ό.π., σ. 276, Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1904, βιβλ. Β, αρ. πρ. 115. 

ΣΣαακκκκεελλάάρριιοοςς  ΙΙοούύλλιιοοςς--ΜΜάάρρκκοοςς (1906-1967). Γιος του Αριστείδη και της
Θάλειας Μαυρογιάννη. Γεννήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου, όπου ο πατέ-
ρας του υπηρετούσε ως υπάλληλος και σπούδασε, όπως και ο αδελφός του Πε-
ρικλής, πολιτικός μηχανικός στο Γκρατς της Αυστρίας. Άσκησε το επάγγελ-
μά του στην Κέρκυρα και υπήρξε δραστήριο μέλος της Ιονίου Εταιρείας και
της Εταιρείας Επτανησιακών Μελετών. Ιδιόρρυθμος και μοναχικός χαρα-
κτήρας, προκάλεσε με τον αιφνίδιο θάνατό του σε ηλικία 61 ετών ανακρίσεις
από τις αστυνομικές αρχές για τα αίτια του θανάτου του, που σχολιάστηκαν
από τον τοπικό τύπο. Βλ. Α.Ν.Κ., Ιδιωτ. Αρχ. Κ. Δαφνή, Φ. 194 Α, «Αιφνίδιος
θάνατος Μηχανικού εις Κέρκυραν», Κέρκυρα, φ. 196, 12.10.1967, σ. 3.

ΣΣκκάάρρππααςς  ΙΙωωάάννννηηςς--ΣΣππυυρρίίδδωωνν (1853-1938). Γιος του Αλοΐσιου του Φραγγί-
σκου και της Αδαμαντίνης Καρύδη. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο της
Νεάπολης της Ιταλίας και ειδικεύτηκε στη νευρολογία. Το 1880 πήρε άδεια
ασκήσεως του επαγγέλματος από την Ιατρική Σχολή Αθηνών. Στον τοπικό
τύπο του 1891 αναφέρεται ότι είχε παρακολουθήσει την κώχειο θεραπεία που
είχε εφαρμόσει στην Κέρκυρα ο Αριστείδης Αραβαντινός. Διετέλεσε διευθυ-
ντής του Φρενοκομείου Κέρκυρας την περίοδο 1915-1918 και εργάστηκε και
ως ιδιώτης ιατρός. Διέθετε στο ιατρείο του ηλεκτροθεραπευτήριο. Δέχθηκε δη-
μόσιες ευχές στον τύπο για την αποθεραπεία του αντ/ρχη Νικολάου Παρίση.
Έκανε δύο γάμους. Από το γάμο του με τη Σοφία Κόντη απέκτησε τη Μαρία-
Ρεγγίνα (1883) και από το γάμο του με την Εριέττα Σκαραμαγκά του Πέ-
τρου τον Αλοΐσιο-Σπυρίδωνα (1896). Ήταν μέλος της Ιατρικής Εταιρείας.
Μετείχε στις δημαρχιακές επιτροπές της περιόδου 1.12.1925-31.8.1929 και
1.9.1929-31.8.1933 επί δημαρχίας Σπυρίδωνα Κόλλα. Διετέλεσε επίσης και
πρόεδρος του Υδραγωγείου Κέρκυρας. Το 1883 με πρόταση του Ιωσήφ Σκάρ-
πα ψηφίστηκε ιδρυτής της Αναγνωστικής Εταιρίας. Στη νεκρολογία του
αξιολογείται θετικά το έργο του ως ιατρού και γίνεται αναφορά «στὸν ἄσπιλο
χαρακτῆρα του», και στη βοήθειά που σε οικονομικά ασθενείς κοινωνικές

Πνευματική κίνηση στην Κέρκυρα του μεσοπολέμου 235



ομάδες. Βλ. Ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόληψη και αντιμετώπιση..., ό.π., σ. 237-
238, Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ., Βιβλ. 1854, βιβλ. 2, αρ. πρ. 50 (9.12.1853), Γ.Ν. ΣΠΙΓ-
ΓΟΣ, Η τοπική Αυτοδιοίκηση στην Κέρκυρα..., ό.π., σ. 179. 

ΣΣοολλδδάάττοοςς  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  (1900-1980). Γιος του Ευσταθίου και της Ελέ-
νης Μεταλληνού. Σπούδασε νομική και το 1929 ανέλαβε τη διεύθυνση της
Δημόσιας Βιβλιοθήκης Κέρκυρας. Το 1930 η Βιβλιοθήκη, που στεγαζόταν
έως τότε σε ένα όροφο του κτηρίου του Ιονίου Πανεπιστημίου της αγγλικής
περιόδου, το γνωστό ως κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας, επεκτάθηκε με τις
ενέργειές του σε ολόκληρο το κτήριο. Ο Σολδάτος ανέπτυξε όλα τα τμήματα
που προέβλεπε η λειτουργία μιας σύγχρονης Βιβλιοθήκης, εφαρμόζοντας πα-
ράλληλα στο υλικό της πρακτικές κατά τα διεθνή πρότυπα της εποχής του,
ενώ δεν παρέλειψε να προκαλέσει και πολλές δωρεές. Ο ίδιος μάλιστα υποστη-
ρίζει ότι η αναγέννηση της Βιβλιοθήκης συνέβαλε και στην ίδρυση της Ιονίου
Εταιρείας το 1934. Επί των ημερών του είχε την ατυχία να βιώσει την ολο-
σχερή καταστροφή της Βιβλιοθήκης από τους βομβαρδισμούς του Σεπτεμβρί-
ου του 1943, καταστροφή που προκάλεσε ένα βαρύ πλήγμα στη μελέτη του
νέου ελληνισμού και ιδιαίτερα του επτανησιακού. Ο Σολδάτος εργάστηκε με
ζήλο για την επανίδρυσή της και τον εμπλουτισμό της. Κατόρθωσε και βρήκε
πολλούς αρωγούς στην προσπάθειά του και η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Κέρ-
κυρας δέχθηκε πολλές δωρεές βιβλίων. Όμως η σκιά της ολοσχερούς κατα-
στροφής της πολύτιμης Βιβλιοθήκης τον ακολουθούσε, γεγονός που τον οδή-
γησε να ζητήσει καταρχάς απόσπαση και στη συνέχεια μετάθεση στην κε-
ντρική υπηρεσία Βιβλιοθηκών στην Αθήνα, όπου και παρέμεινε ως το τέλος
της σταδιοδρομίας του, ανεβαίνοντας όλα τα σκαλοπάτια της ιεραρχίας. Και
από την Αθήνα όμως συνέχιζε να υποστηρίζει το έργο της Δημόσιας Βιβλιο-
θήκης και ουδέποτε έπαψε να ασχολείται με τα επτανησιακά γράμματα και
πρόσωπα. Ενδ. εργασίες του: «Ανδρέας Κάλβος. Από τη Γενεύη στην Κέρκυ-
ρα, Διδάκτωρ φιλοσοφίας, πρώτη καθηγεσία στην Ιόνιο Ακαδημία (1826-
1827)», Επτανησιακή Πρωτοχρονιά Α΄ (1960), σ. 16 και Μνήμη Νικολάου Α.
Λευθεριώτη, Αθήνα 1963. Βλ. Λ. ΒΡΟΚΙΝΗΣ, «Περί αρχής και ιδρύσεως της
Δημόσιας εν Κερκύρα Βιβλιοθήκης», Κερκυραϊκά Χρονικά, Τ. XVII, σ. 174-
231, C. SOLDATOS, La bibliothèque publique de Corfou, ..., ό.π., σσ. 16, Α.Δ.
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, Ζητήματα διαχείρισης τεκμηρίων πολιτισμικής κληρονο-
μιάς..., ό.π., σ. 63-64, υπ. 102, Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ., Βιβλ., Βιβλ. Εκπροθ. 1912-
13, αρ. πρ. 299.

ΣΣοορρδδίίννααςς  ΙΙωωάάννννηηςς--ΒΒααππττιισσττήήςς(1882-1956). Γιος του Ανδρέα(1850-1896)
και της Αυγούστας Αγέλαστου, γεωπόνος-κτηματίας. Ο Ιωάννης, όπως και
ο Θεόδωρος ανήκαν στην οικογένεια των Gogò-Sordina με καταγωγή από το
Mazorbo της Ιταλίας, στην οποία απενεμήθη ο τίτλος του κόμη από τον Δόγη
της Βενετίας το 1752, για την οικονομική και στρατιωτική ενίσχυση που προ-
σέφεραν στη Γαληνοτάτη. Ο Ιωάννης-Βαπτιστής γεννήθηκε στο Λονδίνο. Ο
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πατέρας του Ανδρέας εργαζόταν στον εμπορικό οίκο Ράλλη. Από μικρός έδει-
ξε ξέχωρο ενδιαφέρον για τη φυσική Ιστορία, ενδιαφέρον που καλλιεργούσε
στους νέους η αλματώδης εξέλιξη των θετικών επιστημών στα τέλη του 19ου
αι. (Γεωλογία, Παλαιοντολογία, Γενετική). Το 1896, μετά τον θάνατο του
πατέρα του, η οικογένεια μετακόμισε στην Κέρκυρα, όπου στην οικογένεια
εκτός των άλλων ανήκε και κτηματική περιουσία με αρχοντικό στο Κοθωνίκι
(Baronia di San Giorgio di Sorognò), την επίβλεψη του οποίου επρόκειτο να
αναλάβει, σύμφωνα με επιθυμία της μητέρας του. Σπούδασε στο Montpellier
της Γαλλίας, απ’ όπου πήρε το δίπλωμα του Γεωργομηχανικού (Ingenieur
Agricole) το 1912. Τον ίδιο χρόνο δημοσιεύτηκε η διατριβή του με τίτλο «Η
ελιά στην Κέρκυρα» (L’ Olivier a Corfou). Επέστρεψε στην Κέρκυρα, εγκα-
ταστάθηκε στο Κοθωνίκι και μελέτησε συστηματικά την κερκυραϊκή φύση,
κυρίως εκεί που υπήρχαν απολιθώματα. Ανακάλυψε περιοχές της Τριασίου
και Ιουρασίου (περ. 145 εκ. χρόνια) με πολλούς αμμωνίτες και τις επιδράσεις
τους στα εδάφη του νησιού. Εξαιρετικά ήταν τα αποτελέσματα που είχαν οι
έρευνές του και σε άλλες περιοχές (Περίθεια, Ερημίτης, Σινιές κ.α.). Για τις
ανακαλύψεις του το Υδροβιολογικό Ινστιτούτο της Ακαδημίας Αθηνών του
αφιέρωσε πολλές σελίδες (Τ. V/z, σς. 73-123, 1952). Στη συνέχεια μελέτησε
νεώτερα στρώματα του Καινοζωικού Αιώνα (70-73 εκ. χρόνια) με πάμπολλα
δείγματα εχινοδέρμων και ελασματοβραγχίων. Έγραψε πολλές μονογραφίες
για την ελιά, τους μεταξοσκώληκες, τα εσπεριδοειδή, τα κλωστικά φυτά κ.α.
που δημοσιεύτηκαν από την Ελληνική Γεωργική Εταιρεία, στην προσπάθειά
του να βοηθήσει τους αγρότες. Συνέγραψε επίσης άρθρα σχετικά στην Εγκυ-
κλοπαίδεια Ήλιος, ενώ τακτικά δημοσίευσε άρθρα του με ποικίλο περιεχόμενο
στον τοπικό τύπο. Σε διαγωνισμό που έγινε με την ευκαιρία της διάνοιξης της
Διώρυγας του Παναμά, ο Ι. Σορδίνας για το ελαιόλαδο που παρήγαγε έλαβε
χρυσό μετάλλιο. Ο Ιωάννης πανδρεύτηκε την Αντιόπη Μπόϊκου από τους Πα-
ξούς. Από το γάμο του απέκτησε δύο γιους τον Ανδρέα (1925) και τον Αύγου-
στο(1927). Ο τελευταίος είναι ο διεθνούς φήμης Καθηγητής Προϊστορικής
Αρχαιολογίας. Βλ. EUz. RIzO-RANGABè, Livre d’ or de la noblesse ionienne...,
ό.π., «Sordina», σ. 217-222, ΑΥΓ. ΣΟΡΔΙΝΑ, «Ιωάννης-Βαπτιστής Σορδίνας
(1882-1956)», περιοδ. Καταφύγιο, τ. 8-9, 2016.

ΣΣοορρδδίίννααςς  ΘΘεεόόδδωωρροοςς  (1891). Αδελφός του Ιωάννη, γιος του Ανδρέα και της
Αυγούστας Αγέλαστου. Σπούδασε ιατρική, ειδικεύτηκε στην χειρουργική και
από το 1925 κι ύστερα εργάστηκε στην Κέρκυρα. Το 1926 πανδρεύτηκε τη
Νέλλα-Fleurange Γιαλλινά(1900), κόρη του ζωγράφου Άγγελου Γιαλλινά. Το
1930 χρημάτισε ταμίας του Ιατρικού Συλλόγου. Το 1926 υπηρετούσε Τμημα-
τάρχης στο χειρουργικό τμήμα του Νοσοκομείου Κερκύρας. Στην τοπική
εφημερίδα Κέρκυρα, τον Νοέμβριο του 1926, σε άρθρο για το Αστικό Νοσοκο-
μείο, αναφέρονται τα εξής: «Ὁ κ. Σορδίνας, ὁ εὐγενὴς ἐξ αἵματος καὶ ἐξ ἀνα-
τροφῆς ἰατρὸς εἰς τὰ δύο χειρουργεῖα τοῦ Νοσοκομείου, ἔσωσεν ἑκατοντάδες
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ἀσθενῶν. Κατὰ τὴν ἐπιδειχθεῖσαν ἡμῖν στατιστικὴν μέχρι σήμερον μετ’ ἀπο-
λύτου ἐπιτυχίας ἐνγχείρησε 111 ἀσθενεῖς πάσχοντας ἀπὸ σοβαρὰ ὡς ἐπὶ τὸ
πλεῖστον νοσήματα. Εἰς αὐτοὺς εἰς τοὺς ὁποίους δέον νὰ προστεθῶσιν καὶ οἱ
ἰαθέντες ἀπὸ διάφορα ἀποστήματα καὶ μικροτραυματισμούς». Απολύθηκε
από το Νοσοκομείο στα μέσα του 1930 και επανήλθε το 1932. Σε ένα ευχαρι-
στήριο που δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο σημειώνεται ότι «διά σοβαροτάτης
χειρουργικῆς ἐπεμβάσεως [...] ἀπέδωσε τὴν ζωήν σὲ πάσχοντα ἀπὸ ἔλκος τοῦ
στομάχου». Το 1951 διηύθυνε το χειρουργικό Τμήμα του Αστικού Νοσοκομεί-
ου. Ο Θεόδωρος Σορδίνας το 1940 εκλέχθηκε Πρόεδρος του νεοσύστατου Αγ-
γλο-Ελληνικού Συνδέσμου Κέρκυρας. Ο γιος του Ανδρέας υπήρξε κι αυτός
άριστος ιατρός και ξεχωριστή προσωπικότητα. Βλ. Ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ,
Πρόληψη και αντιμετώπιση..., ό.π., σ. 270, Α.Ν.Κ., Αρχ. Εποικ..Φ. 514, «Οι
Άγγλοι εις την Ελλάδα», Κερκυραϊκόν Βήμα, έτος Ζ΄, αριθμ. 369, 30.3.1940,
σ. 2. 

ΣΣττεερριιώώττηηςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς (1907-1978). Γιος του ελληνοδιδασκάλου Παναγιώ-
τη, τελευταίου διευθυντή του εκπαιδευτηρίου «Καποδίστρια» και της Αικατε-
ρίνης Βέγια. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών φιλολογία και συνέχισε με-
ταπτυχιακές σπουδές στην Ιταλία. Διακρίθηκε για τις προοδευτικές του ιδέες
και την καλλιέργειά του. Χρημάτισε Γραμματέας του Φιλολογικού Τμήματος
του Β΄ Πανιονίου Συνεδρίου το 1938. Μετείχε στην ομάδα ταξινόμησης των βι-
βλίων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης το 1930, όταν εκείνη επεκτάθηκε σε όλους
τους ορόφους του κτηρίου της Ιονίου Ακαδημίας. Από τα ιδρυτικά μέλη της
Εταιρείας Επτανησιακών Μελετών, υπήρξε στενός συνεργάτης του προέδρου
της Κ. Σολδάτου και μετείχε σε όλα τα Δ.Σ. της. Υπήρξε ενεργό μέλος της
«Περιηγητικής Λέσχης». Πανδρεύτηκε την επίσης εκπαιδευτικό Δήμητρα
Παππά. Έχαιρε της εκτίμησης και της αγάπης των μαθητών και των συνα-
δέλφων του. Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ., Βιβλ. 1908, βιβλ. Β, αρ. πρ. 587, Κερκυραϊκά
Χρονικά, Τ. ΙΓ΄, .., ό.π., σ. 15. 

ΣΣττεεφφααννίίδδηηςς  ΘΘεεόόδδωωρροοςς (1907-1983). Γιος του Φίλιππου, επιχειρηματία που
διηύθυνε τα γραφεία Ράλλη στις Ινδίες. Η μητέρα του Θεόδωρου προήρχετο
από την οικογένεια Ράλλη. Ύστερα από την αποτυχία της επιχειρηματικής
τους δραστηριότητας η οικογένεια μετακόμισε στην Κέρκυρα. Ο Θεόδωρος
πέρασε τα νεανικά του χρόνια στην Κέρκυρα και στη συνέχεια προσελήφθη
στις επιχειρήσεις Ράλλη στο Λονδίνο. Έλαβε μέρος στο κίνημα της Θεσσαλο-
νίκης, όπου υπηρέτησε ως έφεδρος ανθυπολοχαγός πυροβολικού και ως εθελο-
ντής κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου. Εκεί γνωρίστηκε με τον
Γιώργο Κατσίμπαλη, με τον οποίο αργότερα συνεργάστηκε στη μετάφραση
και την έκδοση στα αγγλικά μιας σειράς έργων νεοελλήνων ποιητών: Δροσί-
νη, Καβάφη, Καρυωτάκη, Σεφέρη κ.α. Ακολούθησε η φοίτησή του στην Ια-
τρική Σχολή στο Παρίσι και η ανάδειξή του σε διδάκτορα με την ειδικότητα
του ακτινολόγου. Το 1928 ο Θ. Στεφανίδης επέστεψε στην Κέρκυρα και άσκη-
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σε το επάγγελμα του ιατρού-ακτινολόγου σε συνεργασία με τον Φ. Παραμυ-
θιώτη. Μέλος της Αναγνωστικής Εταιρίας, συμμετείχε στις αστρονομικές
παρατηρήσεις του Γάλλου μετεωρολόγου και σεληνογράφου Félix Chemla
Lamèch(1894-1962), ο οποίος είχε εγκαταστήσει στην Κέρκυρα το 1927
ιδιωτικό αστεροσκοπείο και συνέβαλε στην ίδρυση της πρώτης Αστρονομικής
Εταιρείας στην Ελλάδα. Η Εταιρεία Επτανησιακών Μελετών τού ανέθεσε τη
μετάφραση του ανέκδοτου χειρογράφου της επτανησιακής χλωρίδας του βο-
τανολόγου Α. Ματζιάρη, ενώ μία θερμή πνευματική φιλία με τους Άγγλους
αδελφούς Laurence (1912-1990) και Gerarld (1925-1955) Durrell, οι οποίοι
διέμεναν τότε στο νησί, είχε ως συνέπεια την αναφορά του στα βιβλία τους: Η
σπηλιά του Πρόσπερου, 1945 και Η οικογένεια μου και τα άλλα ζώα, 1956.
Παράλληλα ασχολήθηκε με τη βιολογία και έγραψε σχετική μελέτη: Επισκό-
πηση της υδροβιολογίας των γλυκών υδάτων της Κέρκυρας και ορισμένων
άλλων περιοχών της Ελλάδος, Ακαδημία Αθηνών, 1948. Ο Henry Miller
(1891-1980) τον αναφέρει στο έργο του Ο Κολοσσός του Μαρουσίου (1941).
Από το 1937 ως το 1941 ο Θ. Στεφανίδης, ως υπότροφος του ιδρύματος Ροκ-
φέλλερ ασχολήθηκε στην Κύπρο με την ελονοσία. Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο συμμετείχε στη μάχη της Κρήτης ως αξιωματικός του βρετανικού
στρατού. Τις εμπειρίες του περιέλαβε στο βιβλίο του Climax in Crete, 1946.
Μετά τον πόλεμο μετανάστευσε οριστικά στο Λονδίνο, όπου εργάστηκε ως ια-
τρός ως τα τέλη της δεκαετίας του 60. Στη συνέχεια ασχολήθηκε με μετα-
φραστικό λογοτεχνικό έργο, (μεταφράσεις Παλαμά, Ερωτόκριτου, επεισόδια
του Καραγκιόζη) και την έκδοση ποιητικών συλλογών του: The Golden Face
(1965), Cites of Mind (1969) Words in a Crucible (1973). Βλ. «Θεόδωρος
Στεφανίδης», Δελτίον Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας, 1978, αρ. 15, σ.
199-200, Ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόληψη και αντιμετώπιση..., ό.π., σ. 270,
Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica, T. 48, σ. 126.

ΤΤρριιββόόλληηςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  (1900). Γιος του Αναστασίου π. Στεφάνου και της
Αναστασίας Βασιλά του Σπυρ. Κτηματίας, πρώτος εξάδελφος του ζωγράφου
Στέφανου Τριβόλη. Υπήρξε ένας εκ των τριών Δημάρχων που διορίστηκε κατά
τη διάρκεια της ιταλικής κατοχής, για να αντικαταστήσει τον παυθέντα Δή-
μαρχο Σπ. Κόλλα. Βλ. Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ., 1900, βιβλ. 1, πρ. 177, www.corfu.gr
/.../dim, ημερ. προσβ. 30.8.2018. 

ΤΤρριιββόόλληηςς  ΣΣττέέφφααννοοςς  (1883-1944). Γιος του Σπυρίδωνος π. Στεφάνου και
της Μαρίας Κοσκινά του Αρσενίου. Σπούδασε αρχικά ζωγραφική στο Istituto
Reale delle Belle Arti της Ρώμης και στη συνέχεια στη Φλωρεντία, τη Νάπο-
λη, το Μιλάνο κ.α. Στην Κέρκυρα εργάστηκε ως χρωμολιθογράφος στο εργο-
στάσιο γραφικών τεχνών Γ. Ασπιώτη. Ασχολήθηκε με την τοπιογραφία και
την αγιογραφία. Ακολούθησε στη ζωγραφική τα ιταλικά πρότυπα. Χρωματι-
κότητα, μελετημένη σύνθεση, στιβαρό χέρι, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά
του έργου του. Παρουσίασε το έργο του στην Ελληνική Καλλιτεχνική Εται-
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ρεία το 1907. Έργα του βρίσκονται στην Κερκυραϊκή Πινακοθήκη, στην ΕΠ-
ΜΑΣ, στη Συλλ. Κουτλίδη, σε εκκλησίες της Κέρκυρας κ.α. Το μεγαλύτερο
μέρος του έργου του καταστράφηκε στον βομβαρδισμό των Γερμανών το
1943, όταν κάηκε το σπίτι του. Δίδαξε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και
υπήρξε για τρία χρόνια διευθυντής της Καλλιτεχνικής Σχολής της Κέρκυρας.
Χρημάτισε πρόεδρος της Παλαιάς Φιλαρμονικής από το 1908 έως το 1912.
Βλ. https://paletaart.wordpress.com/2013/06/03-stefanos-trivolis-1883-
1944/, ημρ. προσβ. 12.9.2018, Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1901, Βιβλ. Α, αρ. πρ. 171,
https://www.fek.gr/history/diat-proedr, ημερ. προσβ. 30.8.2018.

ΦΦλλααμμπποουυρριιάάρρηηςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς--ΕΕυυσσττάάθθιιοοςς  (1857). Γιος του Λεωνίδα και της
Ελένης Βαλαωρίτη. Διευθυντής του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπε-
ζας στην Κέρκυρα, Δημοτικός Σύμβουλος από το 1907 έως το 1914, διετέλε-
σε Πρόεδρος της Παλαιάς Φιλαρμονικής το 1910. Το 1914 εκλέχθηκε ιδρυτής
της Αναγνωστικής Εταιρείας και στις εκλογές του ίδιου έτους αντιπρόεδρος.
Χρημάτισε Πρόεδρος της Αναγνωστικής Εταιρίας επί μία δεκαετία, (1922-
κε.) και κατά τη διάρκεια της θητείας του εξασφάλισε την οικονομική της
επιβίωση, συνέβαλε στον εκσυγχρονισμό της με την αναθεώρηση του κατα-
στατικού της, καθιέρωσε συναυλίες και διαλέξεις και εμπλούτισε το Αναγνω-
στήριο της με νέα συγγράμματα και περιοδικά. Βλ. Αναγνωστική Εταιρία
Κέρκυρας, Κέρκυρα 2006, σ. 27, 61, Εφημ. Ελπίς, αρ. φ. 53/11-4-1910,
Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1857, βιβλ. 5, αρ. πραξ. 118, Γ.Ν. ΣΠΙΓΓΟΣ, Η τοπική Αυτο-
διοίκηση στην Κέρκυρα..., ό.π., σ. 153. 

ΦΦρρεειιδδεερρίίκκοοςς  ΑΑχχιιλλλλέέααςς (1874-1941). Γιος του Χαριλάου και της Ροζίνας
Ανδερλίνης, καθηγητής Φυσικής Μέσης Εκπαίδευσης. Υπήρξε ο πρώτος
Πρόεδρος της Αστρονομικής Εταιρείας της Ελλάδας, που ιδρύθηκε το 1927
με έδρα την Κέρκυρα. Βλ. Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ., Βιβλ. 1874, βιβλ. 4, αρ. πρ. 129.

ββ..  ΑΑννττεεππιισσττέέλλλλοοννττεεςς  εεττααίίρροοιι

ΒΒεελλλλέέλληηςς ΛΛάάζζααρροοςς  (1856). Γιος του Μεναχέμ π. Λαζάρου και της Εστέρ
Πολίτη. Εβραιολόγος, γεννήθηκε στην Κέρκυρα, όπου έκανε τις γυμνασιακές
του σπουδές. Συνδέθηκε με φιλία με τον καθηγητή του στο Γυμνάσιο Ιωάννη
Ρωμανό με τον οποίο συνέχισε να αλληλογραφεί κι όταν έφυγε για σπουδές στη
Φλωρεντία. Ο τελευταίος μάλιστα τον συνέστησε στον έφορο Βιβλιοθήκης της
Φλωρεντίας, Βαρώνο Bartolomeo Podesta (1820-1910), διευκολύνοντας την
πρόσβασή του σ’ αυτήν. Στη Φλωρεντία ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Istituto
di Studii Superiori. Παράλληλα δίδασκε ως δόκιμος καθηγητής εβραιολογία
στα εβραϊκά σχολεία του Λιβόρνου. Άφησε πλούσιο συγγραφικό έργο σχετικό
με εβραιολογικά και σημιτολογικά θέματα, όπως κριτική εργασία σε ελληνική
μετάφραση της Πεντατεύχου του 16ου αι. (1890), μελέτη για αποκρυφικό
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απόσπασμα από τα εβραϊκά αρχεία του Καΐρου (1904), αλλά και μελέτη για
τον Καποδίστρια ως θεμελιωτή της δημοτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα
(1908). Για τη συγγραφή της συγκεκριμένης μελέτης με τον τίτλο Περί του
Κυβερνήτου Καποδίστρια ως θεμελιωτού της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως εν
Ελλάδι είχε λάβει μέρος σε σχετικό διαγωνισμό, για δεύτερη φορά το 1908. Ο
πρώτος διαγωνισμός(1904) είχε κηρυχθεί άγονος, εξ αιτίας ελλείψεως άλλου
συνυποψηφίου. Ο Βελλέλης απέδειξε επίσης την πλαστότητα των περίφημων
παπύρων του Ασσουάν και της Ελεφαντίνης και έγραψε σειρά εβραιολογικών
άρθρων ελληνικά και γαλλικά. Μετέφρασε επίσης την Ιστορία των Εβραίων
του Th. Reinach(1860-1928). Υπήρξε τέλος συνεργάτης πολλών περιοδικών
ελληνικών και ευρωπαϊκών (Νουμάς, Παναθήναια, Ves sillo Isdrae litico Τορί-
νου κ.α.). Παρά τις προσπάθειές του και τις γνώσεις του δεν κατόρθωσε να
εκλεγεί καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και όταν το 1894 ο Ν.Α. Πα-
παγιαννόπουλος εξέδωσε στην Αθήνα το έργο του Ερμηνεία του Ύμνου του
Αββακούμ ως διατριβή για την υποψηφιότητά του στην έδρα της Εβραϊκής του
Εθνικού Πανεπιστημίου, ο Βελλέλης το επόμενο έτος (1895) δημοσίευσε σχε-
τική με το παραπάνω έργο κριτική μελέτη με τον τίτλο: Οι μνηστήρες της τω
εν Εθνικώ Πανεπιστημίω έδρας της Εβραϊκής από πάσης πλευράς, γραμματι-
κής, μεταφραστικής, γλωσσολογικής, ιστορικής, έκδ. Ιωσήφ Ναχαμούλη,
Κέρκυρα 1895. Βλ. ΓΙΩΣΕΦ ΕΛΙΓΙΑ, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Τ.
ΣΤ, σ. 937, www.kis.gr ημ. προσβ. 23.8.2018, όπου: «Φιλολογικός καυγάς δύο
Κερκυραίων Εβραίων: του Λ. Βελλέλη και του Μ. Χαΐμη. Στοιχεία για τους
Εβραίους της Κέρκυρας, της Θήβας, της Κρήτης, της Άρτας, του Βόλου κ.α.
ελληνικών περιοχών», Χρονικά, έτος ΣΤ΄, τ. 60, Ιούνιος 1983, Σιβάν 5743, σ.
7-8, Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1856, βιβλ. 4, αρ. πρ. 48. 

ΔΔααλλιιέέττττοοςς  ΙΙοούύλλιιοοςς..  (1896-1950). Γιος του Γεωργίου και της Ναυσικάς
Δημουλίτσα. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα, διδάχθηκε τα εγκύκλια μαθήματα
στο εκπαιδευτήριο «Καποδίστριας» του Λεωνίδα Βλάχου και στη συνέχεια
(1913) σπούδασε Χημεία στο Πολυτεχνείο του Μονάχου, του οποίου αναγο-
ρεύτηκε διδάκτορας. Επιμελητής καταρχάς του Φαρμακευτικού Χημείου,
υφηγητής στη συνέχεια της Ανοργάνου Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών,
εκλέχθηκε Καθηγητής της Χημείας (1929-1940) και μετέπειτα της Εμπο-
ρευματολογίας(1940-1950) στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή και μετέπειτα
στην ΑΣΟΕΕ, της οποίας διετέλεσε κατ’ επανάληψη Πρύτανης και Συγκλη-
τικός. Από το 1948 διεύθυνε τα νεοϊδρυθέντα χημικά εργαστήρια της Διεύθυν-
σης των Εγκληματολογικών Υπηρεσιών. Άφησε πλούσιο συγγραφικό έργο
διεθνούς εμβέλειας και συνέβαλε ουσιαστικά με τα συγγράμματά του στον
εκσυγχρονισμό της μελέτης της Χημείας και της Εμπορευματολογίας. Ίδρυ-
σε και οργάνωσε τη Λέσχη Σπουδαστών της ΑΣΟΕΕ, ενώ κατά τη διάρκεια
της κατοχής υπερασπίστηκε τη σπουδάζουσα νεολαία της σχολής στην ακα-
δημαϊκή ζωή και στον αγώνα της Εθνικής Αντίστασης. «Ἦτο σεμνὸς ἐπι-
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στήμων καὶ διδάσκαλος μὲ χαρακτηριστικὴν εὐγένειαν καὶ ἄψογον ἦθος. Ὡς
μαθητής του, διετήρησα πάντοτε εἰς τὴν μνήμην μου τὸν ἀξιοπρεπῆ ἐπιστήμο-
να καὶ ἄνθρωπον» αναφέρει σε σχετική ομιλία του ο Ιωάννης Χρυσοκέρης,
Πρύτανης της ΑΣΟΕΕ. Βλ. ΣΠ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΤΡΑΤΗΣ, «Ιούλιος
Δαλιέτος (1896-1950)», Κερκυραϊκά Χρονικά, Τ. ΙΧ, Κέρκυρα 1962, σ. 226-
227, https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/225878, ημ. προσβ.
12.8.2018, Α.Ν.Κ. Λ.Β.Γ. 1896, βιβλ. 2, αρ. πρ. 536.

ΔΔέέννδδιιααςς  ΜΜιιχχααήήλλ  (Παξοί 1898-Αθήνα 1977). Νομικός, καθηγητής Πανε-
πιστημίου. Σπούδασε Νομικά σε Αθήνα και Παρίσι και έκανε μεταπτυχιακές
σπουδές σε Γερμανία και Ιταλία. Τακτικός καθηγητής Διοικητικού Δικαίου
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 1930 και από το
1935 σε αντίστοιχη έδρα του Καποδιστριακού. Διετέλεσε Κοσμήτορας της
Νομικής Σχολής Αθηνών, Πρύτανης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και Υπουργός Βιομηχανίας στην υπηρεσιακή Κυβέρνηση Στυλιανού
Μαυρομιχάλη (1963). Μετείχε στη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος. Το συγγρα-
φικό του έργο ευρύτατο και σπουδαιότατο αφορά στο διοικητικό και πολιτεια-
κό δίκαιο, στη διοικητική αναδιοργάνωση της χώρας, στη συνταγματική επι-
στήμη, στις διεθνείς σχέσεις με έμφαση στο Κυπριακό, στην πολιτική ιστορία
της Ελλάδος αλλά και της Επτανήσου. Μεταξύ των έργων του: Αι ελληνικαί
παροικίαι ανά τον κόσμον: μελέτη ιστορική και πολιτική καταρτισθείσα επί τη
βάσει επισήμων εκθέσεων, Αθήνα 1919, σσ. 221, Οι Βάραγγοι και το Βυζά-
ντιον, προλ. Παύλου Καρολίδου, Αθήνα 1925, σσ. 85, Η έννοια του Προτεκτο-
ράτου και το Προτεκτοράτον των Ιονίων Νήσων, Αθήνα 1949, «Απουλία και
Χιμάρα. Γλωσσικαί και ιστορικαί σχέσεις των ελληνικών αυτών πληθυ-
σμών», Αθηνά (38), σ. 72-109, «Επί μιας επιστολής του Φρειδερίκου Β’ προς
Ιωάννην Δούκαν Βαλάτζην», Ε.Ε.Β.Σ., Τ. ΙΓ/1937, σ. 400-411, “Sur les
rapports entre les Grecs et les Francs en Orient après 1204”, Ε.Ε.Β.Σ., Τ.
ΚΓ/1953, σ. 371-379 . Βλ. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica, T.
16, σ. 501-502, http://www.grandlodge.gr/dendias-mixail-w-68682.html, ημ.
πρ. 22.8.2018. http://www.xn——-f9bkh3fck.gr/drastiriotites/periexomena-
epetiridos, ημ. πρ. 25.8.2018

ΔΔοούύσσμμααννηηςς--ΛΛεευυκκόόχχεειιλλοοςς  ΣΣοοφφοοκκλλήήςς  (1868-1952), εγγονός του Αντωνίου
Λευκόχειλου Δούσμανη και αδελφός του Βίκτωρα (1861-1949). Γιος του Ιω-
άννη και της Αικατερίνης Βασιλάκη του Ηλία. Απόφοιτος της Σχολής Δοκί-
μων το 1888, Πλοίαρχος το 1913 και Υποναύαρχος το 1914. Έλαβε μέρος
στον πόλεμο του 1897, μετεκπαιδεύτηκε στο εξωτερικό και υπηρέτησε ως κυ-
βερνήτης αντιτορπιλικών και σε επιτελικές θέσεις στο Υπουργείο Ναυτικών.
Κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους ως κυβερνήτης του Αβέρωφ έλαβε μέρος
στις ναυμαχίες της «Έλλης» και της Λήμνου. Διετέλεσε Αρχηγός του Γενι-
κού Επιτελείου Ναυτικών (1914-17). Την περίοδο του Διχασμού αποστρατεύ-
τηκε και εκτοπίστηκε ως βασιλόφρων (1918-1920). Μετά τη μεταπολίτευση
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του 1920 ανακλήθηκε και κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία διετέλεσε Αρ-
χηγός του Στόλου του Αιγαίου και Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτι-
κού. Αποστρατεύτηκε και πάλι μετά την Επανάσταση του 1922 με τον βαθμό
του αντιναυάρχου. Διετέλεσε Υπουργός των Ναυτικών στην κυβέρνηση Πα-
ναγή Τσαλδάρη (1935). Έγραψε το Ημερολόγιον του Κυβερνήτου του Γ.
Αβέρωφ κατά τους Πολέμους 1912-13, Αθήνα 1940, σπουδαίο βοήθημα για
τη συγκεκριμένη περίοδο. Υπήρξε αξιωματικός εξαιρετικά μορφωμένος και
αποφασιστικός και τιμήθηκε με τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του
Σωτήρος. Πανδρεύτηκε την Μαρία Δεκόζη-Βούρου του Κωνσταντίνου. Βλ. 
Σ.Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica, T.
18, σ. 80, Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1869, βιβλ. 1, αρ. πρ. 244, EU. RIzO-RAGABè, Livre
d’or de la noblesse ionienne, Corfou, Aθήνα 1925, σ. 97-101. . 

ΖΖώώηηςς  ΛΛεεωωννίίδδααςς  (Ζάκυνθος 1865 - Αθήνα 1956). Ιστοριοδίφης και λόγιος.
Η έλλειψη πανεπιστημιακού διπλώματος δεν τον εμπόδισε να διδάξει σε παρ-
θεναγωγεία και εκπαιδευτήρια της Ζακύνθου και να εργαστεί από το 1899
έως και το 1953 στο Ιστορικό Αρχείο Ζακύνθου. Παράλληλα μετείχε σε επι-
τροπή για τη διάσωση των ιερών κειμηλίων των ναών του νησιού (1919) και
το 1927 διετέλεσε επιμελητής του Μουσείου Ζακύνθου. Μετά τους σεισμούς
του 1953 δώρησε στον Δήμο τη Βιβλιοθήκη του και μετακόμισε στην Αθήνα.
Πολυγραφότατος, ασχολήθηκε με τη λογοτεχνία αλλά κυρίως με μελέτες που
απέρρεαν από τις ιστοριοδιφικές του έρευνες που αφορούσαν κατ’εξοχήν στην
ιστορία της Ζακύνθου. Πολλές από τις εργασίες του δημοσιεύτηκαν στο φιλο-
λογικό περιοδικό Μούσαι που εξέδιδε ο ίδιος(1892-1941), ενώ υπήρξε τακτι-
κός συνεργάτης και άλλων έγκριτων περιοδικών εκδόσεων. Μία από τις γνω-
στότερες εργασίες του το Λεξικόν Φιλολογικόν και Ιστορικόν Ζακύνθου
(1898). Βλ. ΓΛΥΚ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ-ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ, Εγκυκλοπαίδεια
Πάπυρος Larousse Britannica, T. 22, σ. 79. 

ΚΚααίίσσααρρηηςς  ΣΣππυυρρίίδδωωνν  (Κέρκυρα 1857-1946). Γιος του Νικολάου και της
Άννης Πολίτου. Μουσικοσυνθέτης και διευθυντής στρατιωτικής ορχήστρας.
Μαθητής του Μαντζάρου..  Καθηγητής ενοργάνωσης και πνευστών οργάνων
καθώς και γενικός έφορος στο Ωδείο Αθηνών από το 1892. Για πολλά χρόνια
διηύθυνε στρατιωτικές ορχήστρες και οργάνωσε διάφορες φιλαρμονικές.
(Αθήνας, Πειραιά, Ζακύνθου, Σύρου). Άφησε πλούσιο συνθετικό έργο. Ανάμε-
σά τους Η ολονυχτία της Κρήτης από όπου και ο θούριος «Από φλόγες η Κρή-
τη ζωσμένη», που αποτέλεσε και τον ύμνο της Επανάστασης της Κρήτης.
Βλ. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica, T. 26, σ. 579, Α.Ν.Κ.,
Λ.Β.Γ. 1857, βιβ. 4, αρ. πρ. 42. 

ΚΚααλλοογγεερρόόπποουυλλοοςς--ΣΣττρράάττηηςς  ΣΣππυυρρίίδδωωνν (1904-1985). Γιος του Κωνσταντί-
νου πτ. Ευστρατίου και της Αλεξάνδρας Κολιτά. Σπούδασε νομικά και ασχο-
λήθηκε με το διεθνές δίκαιο. Το 1942 εκλέχθηκε Καθηγητής του Διεθνούς Δι-
καίου στην Ανωτάτη Εμπορική και μετέπειτα στo Πάντειο Πανεπιστήμιο, του
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οποίου χρημάτισε Πρύτανης την περίοδο 1954-1955 και 1963-1964. Είχε θέ-
σει υποψηφιότητα ως βουλευτής Κέρκυρας με την Ένωση Κέντρου το 1974
και δεν εξελέγη. Άφησε πλούσιο συγγραφικό έργο, σχετικό με τη νομιμότητα
των πολέμων, το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών, την ελληνική επανάστα-
ση, το δημόσιο δίκαιο κ.α. Μεταξύ των έργων του: Διπλωματική ιστορία
1814-1914, Αθήναι 1959, σσ. 175. Επίσης στην Επιστημονική Επετηρίδα της
Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών: «Jus ad bellum. Το δικαίωμα της
προσφυγής εις τον πόλεμον. Δόγμα και θετικόν δίκαιον», 1950, σ. 487-589,
«Το έγκλημα του επιθετικού πολέμου και η τιμωρία των ενόχων», 1950, 809-
822, «Αρμοδιότης και διαδικασία κηρύξεως του πολέμου κατά τα σύγχρονα
συντάγματα», 1953, σ. 447-470, «Η Ελληνική Επανάστασις εξ απόψεως ευ-
ρωπαϊκού δημοσίου δικαίου», 1953, σ. 529-542, «Περί της θεμελιώσεως του
δικαιώματος της αυτοδιαθέσεως των λαών κατά τον χάρτην του οργανισμού
των Ηνωμένων Εθνών», 1957, σ. 11-125, «Η νομική φύσις του δικαιώματος
της αυτοδιαθέσεως των λαών», 1978, σ. 133-157, αλλά και «Ο τουρισμός
στην Κέρκυρα», Κερκυραϊκά Νέα, αρ. 1588, Νοεμβ. 1984. Βλ. http://pande
mos.panteion.gr/index.php?op=search&type=0&scope=0&page=1&lang=el, ημ.
πρ. 22.8.2018, Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1905, βιβλ. 1, αρ. πρ. 418 (20.3.1904).

ΚΚοογγεεββίίννααςς  ΛΛυυκκοούύρργγοοςς--ΈΈκκττωωρρ  (1887-1940). Γιος του λόγιου Νικόλαου
Κογεβίνα και της Ουρανίας Κουρή. Τα πρώτα μαθήματά του στη ζωγραφική
πήρε από τον Κερκυραίο ζωγράφο Γ. Σαμαρτζή. Στη συνέχεια παρακολούθη-
σε μαθήματα στη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα (1904) και το 1905
έφυγε στο Παρίσι για να συνεχίσει τις σπουδές του. Σπούδασε στις Ακαδημίες
Γκραντ Σωμιέ (Grande Chaumiere) και Ζυλιάν (Julian) με δάσκαλο τον Πιερ
Λωράν (Jean-Pierre Laurens, 1875-1932) και ειδικεύτηκε στη χαλκογραφία.
Ο Κογεβίνας κατά την παραμονή του στο Παρίσι αντέγραψε και έργα καλλι-
τεχνών στο Μουσείο του Λούβρου όπως του Βατώ (Jean-Antoine Watteau,
1684-1721) το Προσκύνημα στο νησί των Κυθήρων (Le Pèlerinage à l’île de
Cythère, 1717). Το 1908 επέστρεψε στην Ελλάδα, υπηρέτησε τη θητεία του
και το 1909 μετείχε σε ομαδική έκθεση στον «Παρνασσό». Ξανάφυγε για το
Παρίσι, όπου συνδέθηκε με καλλιτέχνες μετα-εμπρεσιονιστικών τάσεων. Επι-
στρέφοντας από το Παρίσι επισκέφθηκε το Μόναχο. Εκεί γνώρισε τα χαρα-
κτικά του Ντύρερ (Albrecht Dürer, 1471-1528), τα οποία εικάζεται ότι ενί-
σχυσαν την απόφασή του να ασχοληθεί με τις γραφικές τέχνες. Υπηρέτησε
ως έφεδρος αξιωματικός κατά τον Βαλκανικό Πόλεμο και ζωγράφισε τοπία
και σκηνές του πολέμου. Το 1915 έκανε την πρώτη του έκθεση και έκτοτε ως
το 1939 παρουσίασε στην Αθήνα, το Παρίσι, την Αλεξάνδρεια και το Λονδίνο 8
ατομικές Εκθέσεις και έλαβε μέρος σε 7 ομαδικές, αποσπώντας διακρίσεις
και βραβεύσεις. Ασχολήθηκε κυρίως με την τοπιογραφία και την χαλκογρα-
φία. Θεωρείται αυτός που εισήγαγε στην Ελλάδα την τεχνική της οξυγρα-
φίας(eau-forte). Δημιούργησε και μια σειρά σχέδια με σκηνές του πολέμου
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και μερικά ζωγραφικά έργα όπως: Η Μάχη του Σκρα, Η Μάχη της Δοϊράνης,
Νυχτερινή Επίθεση, Σμήνος Αεροπλάνων, Επιστροφή Προσφύγων στην Πα-
τρίδα τους, Υποδοχή του πολεμικού «Αβέρωφ» στην Κωνσταντινούπολη, Πρό-
σφυγες, κ.α. Εξέδωσε στο Παρίσι σειρές χαλκογραφιών: «Μοναστήρια του
Αγίου Όρους» (Le Mont Athos, 1922), «Τοπία της Αρχαίας Ελλάδας» (Grèce
paysages antiques, 1924), «Βυζαντινή και Φραγκική Ελλάδα» (La Grèce
byzantine et franque 1927) «Κέρκυρα» (Corfou, 1930). Το 1933 εικονογρά-
φησε το βιβλίο του Δ. Καμπούρογλου Αι Αθήναι που φεύγουν, το 1937 το βι-
βλίο του Σπ. Θεοτόκη Η οικογένεια Μάρμορα, για την εικονογράφηση του
οποίου τιμήθηκε με βραβείο από το Υπουργείο Παιδείας και το 1938 εξέδωσε
τα Καράβια του Αγώνος. Σχέδια επίσης έδωσε στην Κερκυραϊκή Ανθολογία,
το περιοδικό που εξέδιδε η «Συντροφιά των Εννιά», στην οποία μετείχε από το
1914. Το 1925 βραβεύτηκε στο Παρίσι στην Έκθεση διακοσμητικών τεχνών.
Το 1931 έθεσε υποψηφιότητα στην έδρα χαρακτικής στην Αν. Σχολή Καλών
Τεχνών, που τελικώς εκλέχθηκε ο Γιάννης Κεφαλληνός. Πανδρεύτηκε σε
πρώτο γάμο με την Μιχαήλα-Μικέττα Αβέρωφ, εξαδέλφη του Ευαγγέλου
Αβέρωφ-Τοσίτσα (1919) και σε δεύτερο με την Αλεξάνδρα Γεωργαντά
(1934). Το 1930 προσβλήθηκε από φυματίωση και το 1933 επέστρεψε οριστι-
κά στην Ελλάδα. Ο Κογεβίνας, κάτοχος των κατακτήσεων του εμπρεσιονι-
σμού αλλά και των μεταεμπρεσιονιστικών τάσεων, κατόρθωσε στα έργα του
να ξεπεράσει τη δουλεία της οπτικής πραγματικότητας και να δώσει σύνολα
που διακρίνονται για την εσωτερικότητα και την καθαρά ποιητική πνοή τους.
Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, «Κογεβίνας Λυκούργος», Πυρσός, τ. ΙΔ΄, σ.
625, ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΥ, «Κογεβίνας Λυκούργος», Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος
Larousse Britannica, T. 29, σ. 332-333, Αφρ. Κούρια-Ειρ. Οράτη, Λυκούργος
Κογεβίνας, χαράκτης και ζωγράφος, Μέτσοβο 2004, Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1887,
βιβλ. 3, αρ. πρ. 265.

ΚΚοογγεεββίίννααςς  ΣΣωωκκρράάττηηςς (1883). Πρεσβύτερος αδελφός του Λυκούργου, γιος
και αυτός του Νικολάου και της Ουρανίας Κουρή. Σπούδασε μεταλλειολόγος
και μηχανικός στο Παρίσι. Ανέπτυξε πλούσια επαγγελματική δραστηριότητα
και συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη του κλάδου στην Ελλάδα. Από το
1946 έως και το 1958 διετέλεσε Πρόεδρος της Ενώσεως των εν Ελλάδι Με-
ταλλευτικών και Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων που είχε ιδρυθεί το 1924, ως
εκπρόσωπος της Α.Ε.Ε.Χ.Π. & Λ. και της Εταιρείας Μεταλλείων Σερίφου
και Σπηλιαζέζης, ενώ το 1952 εκλέχθηκε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ). Βλ. Η ιστορία του Συνδέσμου των
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων στο http://www.alhellas.com/Uploads/leyko
ma_90_xronia_sme.pdf, ημ. προσβ. 23.8.2018, Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1883, βιβλ. 2,
αρ. πρ. 579. 

ΚΚόόλλλλααςς  ΙΙωωάάννννηηςς  (1901-1993). Γιος του Δημητρίου και της Ερατούς-
Ελισάβετ Παπαδάκη, εγγονός του Δανιήλ. Το 1927 αποφοίτησε από τη Reale
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Scuola Superiore di Architettura στη Ρώμη και συνέχισε τις σπουδές του στη
Γαλλία. Πανδρεύτηκε τη Nadia Colombo (1912-1988). Άσκησε ελεύθερο
επάγγελμα στην Κέρκυρα. Την υπογραφή του φέρουν αρχιτεκτονικά σχέδια
πολλών ιδιωτικών και δημόσιων οικοδομημάτων. Το 1945 προσελήφθη στο
γραφείο του νομομηχανικού Κἐρκυρας. Μελέτησε την αρχιτεκτονική φυσιο-
γνωμία της πόλης της Κέρκυρας διαχρονικά και φιλοδόξησε να εφαρμόσει σ’
αυτήν ευρωπαϊκές αρχιτεκτονικές αντιλήψεις των αρχών του 20ού αι., οι οποί-
ες πρέσβευαν την εφαρμογή πρακτικών σε ιστορικές πόλεις, ικανών να εξα-
σφαλίσουν υγιεινές συνθήκες διαβίωσης των πολιτών τους με τη διαπλάτυνση
οδών και την απρόσκοπτη κυκλοφορία του αέρα, που συνέβαλε στην εξάλειψη
των μεταδοτικών ασθενειών. Παρά το ότι οι συγκεκριμένες αντιλήψεις μετά
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν ανατραπεί, εξακολουθούσαν να έχουν οπα-
δούς, όχι μόνον στην Κέρκυρα, αλλά και σε άλλες παραδοσιακές πόλεις της
Ευρώπης. Έτσι οι εκτεταμένες ζημίες, τις οποίες προκάλεσαν οι βομβαρδι-
σμοί του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, έδωσαν την αφορμή στο γραφείο του νομο-
μηχανικού να εισηγηθεί και να πραγματοποιήσει, αντί της αποκατάστασης,
την κατεδάφιση πολλών οικιών αλλά και ιστορικών κτηρίων, όπως της Εκ-
κλησίας του Ταξιάρχη Μιχαήλ, άλλοτε Πρωτοπαπαδικής ή τού Δημοτικού
Θεάτρου, που δεν είχαν πληγεί ανεπανόρθωτα. Κατεδαφίσεις που αλλοίωσαν
την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της πόλης. Επί πλέον από το 1955 που ο Ι.
Κόλλας ανέλαβε ο ίδιος τη διεύθυνση της νεοσύστατης υπηρεσίας της Πολεο-
δομίας ενέκρινε την ανέγερση κτηρίων, στη θέση όσων είχαν κατεδαφισθεί, τα
οποία απείχαν κατά πολύ από την αρχιτεκτονική παράδοση της πόλης, επιλο-
γή για την οποία ο τοπικός τύπος της εποχής τον είχε επανειλημμένα ψέξει.
Συνοικίες ή δρόμοι άρχιζαν να παρουσιάζουν μια αλλοπρόσαλλη εικόνα με τη
μίξη στοιχείων, ανόμοιων μεταξύ τους και ανίκανων να συμβάλουν στη σύνθε-
ση μιας νέας αρχιτεκτονικής ταυτότητας. Στην προσπάθεια εξάλλου διαπλά-
τυνσης οδών, μέσω του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης που ίσχυσε από το
1958 και φέρει την υπογραφή του, αποφασίστηκε η διάνοιξη οδού από το πίσω
μέρος της λατινικής μονής της Ανουτσιάτας ως την Πλατεία (πεντοφάναρο).
Απόφαση που προϋπέθετε την κατεδάφιση μιας σειράς κτηρίων, ανάμεσά τους
και του Λατινικού Μητροπολιτικού ναού. Και ο μεν τελευταίος διεσώθη, χάρη
σε παρέμβαση του Βατικανού, όχι όμως και ένα μεγάλο μέρος του κτίσματος
της ιστορικής Μονής της Ανουτσιάτας, την οποία μας θυμίζει σήμερα πλέον
μόνον το καμπαναριό της. Στο ίδιο πλαίσιο πραγματοποιήθηκε δυστυχώς η
κατεδάφιση ογκώδους πενταώροφου πολυκατοικίας τριγωνικού σχήματος
στην είσοδο της εβραϊκής συνοικίας, από την πλευρά της Πόρτας Ριάλας
(Porta Reale), όπως και πολλών κτηρίων στην ίδια συνοικία που είχαν υποστεί
ζημιές. Ταυτόχρονα αφενός εγκρίθηκαν άδειες κτηρίων αρχιτεκτονικά ξένων
προς την αρχιτεκτονική της συνοικίας και αφετέρου ένας σημαντικός αριθμός
όσων είχαν απομείνει, κηρύχθηκε ρυμοτομούμενος με την προοπτική διαπλά-
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τυνσης της οδού που οδηγεί στο Παλαιό Λιμάνι, δέσμευση που δυστυχώς έως
σήμερα δεν έχει αναιρεθεί. Αν σ’αυτήν την πολιτική προσθέσει κανείς και τον
αποδεκατισμό που υπέστη η εβραϊκή κοινότητα κατά τη διάρκεια του Β΄ Πα-
γκοσμίου πολέμου κατανοεί τον λόγο για τον οποίο μία από τις πιο χαρακτη-
ριστικές συνοικίες της πόλης υστερεί σήμερα στην εικόνα της. Στην ωριμότη-
τά του ο Ι. Κόλλας υπερασπίστηκε τη διατήρηση της μνημειακής ιστορικότη-
τας της Κέρκυρας από τη θέση του αντιπροέδρου της Αναγνωστικής Εται-
ρίας Κέρκυρας. Το αρχείο της οικογένειάς του δώρησε στα Αρχεία Κέρκυρας.
Βλ. και τα σχετικά με την Πολεοδομική Επιτροπή του παρόντος άρθρου. Κερ-
κυραϊκά Χρονικά, Τ. Ι, Κέρκυρα 1951, σ. 192, Ι.Δ. ΚΟΛΛΑ, «Κερκυραϊκή
κληρονομιά», Κερκυραϊκά Χρονικά, 1952, σ. 11-20, Αρχείο Δημητρίου Κόλ-
λα, Συνοπτικό Ευρετήριο, επιμ. Α. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ-ΤΕΣΤΟΝΕ, Κέρκυρα 1989,
σσ. 117. https://engineers.ims.forth.gr/engineer/index?page=150&sort =Educa
tion, φ. 94, ημ. προσβ. 17.9.2018, Α.Ν.Κ. 1901, βιβλ. 3, αρ. πρ. 173. 

ΚΚοοννττοοσσττάάννοοςς  ΜΜεεθθόόδδιιοοςς..  (Κέρκυρα 1881-1972). Κατά κόσμον Γεώργιος,
γεννήθηκε στις Νυμφές Κέρκυρας. Εκάρη μοναχός το 1908 στην Ι.Μ. Υ.Θ.
Παλαιοκαστρίτισσας στην Κέρκυρα. Χειροτονήθηκε διάκονος το 1908 από
τον Μητροπολίτη Κερκύρας Σεβαστιανό Νικοκάβουρα, του οποίου διετέλεσε
γραμματέας ως το 1915. Φοίτησε στη συνέχεια στη Θεολογική Σχολή. Το
1915, μετά την αποφοίτησή του, ενεγράφη στο μοναχολόγιο της Ι.Μ. Αγίου
Γεωργίου Ευβοίας και ακολούθησε η χειροτονία του σε πρεσβύτερο από τον
Κερκυραίο Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρύσανθο Προβατά. Ο ίδιος τον προχείρι-
σε Αρχιμανδρίτη και τον τοποθέτησε Αρχιερατικό Επίτροπο Αιδηψού 1918-
1923. Στη συνέχεια υπηρέτησε ως καθηγητής μέσης στην Αιδηψό από το
1918 ως το 1923 και από το 1925 ως το 1945 σε Αιδηψό, Αθήνα και Πειραιά.
Τη διετία 1923-25 διετέλεσε γραμματέας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Το
1942 εκλέχθηκε Μητροπολίτης Κερκύρας και Παξών και ενθρονίστηκε στην
Κέρκυρα τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου, περίοδο δύσκολη λόγω κατοχής. Ο
Μεθόδιος διακρίθηκε για το φιλανθρωπικό και κοινωνικό του έργο, την ποιμα-
ντική του δράση, την υπεράσπιση της ορθόδοξης πίστης, του βορειοηπειρωτι-
κού ζητήματος και κυρίως για τον ασκητικό τρόπο ζωής του και τον σεβασμό
προς την επτανησιακή εκκλησιαστική χριστιανική παράδοση, της οποίας
υπήρξε θεματοφύλακας, καυτηριάζοντας από τον άμβωνα κάθε νεωτερισμό
που την έθιγε. Το 1967 τέθηκε ως υπερήλικας εκτός υπηρεσίας και το 1972
απεβίωσε. Άφησε πλούσιο συγγραφικό έργο: Ο Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας Αρ-
σένιος: Μελέτη ιστορική και φιλολογική αφορώσα εις την εποχήν της Λατινο-
κρατίας, Αθήνησιν 1923, σσ. 67, Ασματική Ακολουθία και βίος του εν Αγίοις
Πατρός Ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμυθούντος του Θαυματουργού,
1951, σσ. 324, Ανασκευή της νέας εμφανίσεως των περί εξελίξεως απόψεων
και καταγωγής του ανθρώπου εκ του πιθήκου μετά συλλογής αντιρρητικών
αποδείξεων υπό μεγάλων επιστημόνων, Κέρκυρα, 1954, σσ. 239, Ανοικτόν
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Γράμμα πρός την Α.Θ. Παναγιότητα τον Οικουμενικόν Πατριάρχην Κύριον
Κ. Αθηναγόραν και Απόψεις επί των εμφανισθέντων προβλημάτων εκ της
ελεύσεως του Πατριάρχου Αλεξίου εις Αθήνας, Κέρκυρα, 1961, 8ο, σσ. 20
κ.α. Βλ. https://tzavella3.blogspot.com/2013/10/blog-post.html

http://apolitrosis.gr/Content.php?PageId=91, ημερ. προσβ. 12.8.2018. 
ΛΛάάσσκκααρρηηςς  ΜΜιιχχααήήλλ  (1903-1965). Γιος του Θεοδώρου και της Ευτέρπης

Ανδρεάδη, αδελφής του Ανδρέα. Ιστορικός και καθηγητής Πανεπιστημίου.
Γεννήθηκε στην Κέρκυρα, σπούδασε στο Παρίσι ιστορία, γεωγραφία, πολιτι-
κές επιστήμες και σλαβολογία και συνέχισε τις σπουδές του στο Ζάγκρεμπ
και το Βελιγράδι, όπου το 1926 ανακηρύχθηκε διδάκτορας με την εργασία του
στα σερβικά Βυζαντινές Πριγκίπισσες στη Μεσαιωνική Σερβία. Το 1926 κα-
τέλαβε την έδρα της «Ιστορίας των λαών του Αίμου» στο Πανεπιστήμιο της
Θεσσαλονίκης και το 1940 την έδρα της «Ιστορίας Μέσων και Νεωτέρων
χρόνων» στο ίδιο Πανεπιστήμιο, όπου υπηρέτησε έως το 1959. Για μικρό διά-
στημα χρημάτισε διευθυντής του Ιδρύματος Νεοελληνικών Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)
και ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του Ι.Μ.Χ.Α. Γνώστης των κυριοτέρων δυτι-
κών και ανατολικών ευρωπαϊκών γλωσσών, έδωσε ιδιαίτερο βάρος στη διερεύ-
νηση των σχέσεων των βαλκανικών λαών με τους μεσαιωνικούς και νεότε-
ρους Έλληνες, αλλά και την εσωτερική ιστορία των Σλάβων και ενδιαφέρθη-
κε για την ιστορία της Θεσσαλονίκης και της Επτανήσου. Η Ρουμανία, Βουλ-
γαρία, Σερβία, Τσεχοσλοβακία και επιστημονικά ιδρύματα της Αγγλίας και
Πολωνίας τον τίμησαν με παράσημα και τίτλους. Συνέγραψε 87 μελέτες που
τεκμηριώνονται με αρχειακό υλικό από τα αρχεία των μονών του Αγίου
Όρους, Ισπανίας, Ελλάδας, Βαλκανικών και κεντρικής Ευρώπης χωρών. Εν-
δεικτικά έργα του: Το υπέρ της Μονής Βατοπεδίου χρυσόβουλλον του Τσάρου
Ιωάννου Ασάν του Β΄, Σόφια 1930, σσ. 63, Έλληνες και Σέρβοι κατά τους
απελευθερωτικούς των αγώνες (1804-1830), Αθήναι 1936, σσ. 97, Το Ανα-
τολικόν ζήτημα 1800-1923, Αθήνα 1978, σσ. 312, Αυτοβιογραφία Ιωάννου
Καποδίστρια, Αθήναι 1940, σσ. 123 κ.α. Βλ. ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, Τ.
ΙΔ, αφιέρωμα εις Μιχαήλ Λάσκαριν και Παναγιώτην Γιωτόπουλον, Κέρκυρα
1968, όπου άρθρα των Κ. Δαφνή, Κ.Θ. Δημαρά, Μ. Μανούσακα κ.α. για την
προσφορά του στην επιστήμη και στη σπουδάζουσα νεολαία, Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ,
ΛΑΣΚΑΡΙΣ, Μιχαήλ Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica, T. 32,
σ. 375, Α.Ν.Κ, Λ.Β.Γ. 1904, βιβλ. Γ΄, αρ. πρ. 312, 7.9.1903. 

ΛΛάάσσκκααρρηηςς  ΣΣττααμμάάττιιοοςς  (Κέρκυρα 1896-1960). Αδελφός του Μιχαήλ.
Σπούδασε Νομικά και Πολιτικές Επιστήμες στο Παρίσι και το 1920 εισήλθε
στο Διπλωματικό Σώμα. Υπηρέτησε στις Πρεσβείες σε Παρίσι, Μαδρίτη, Βε-
ρολίνο, Άγκυρα ως ακόλουθος και ως Γενικός Πρόξενος. Αποχώρησε από τη
Διπλωματική Υπηρεσία το 1948 με τον βαθμό του Συμβούλου. Διδάκτορας
του Πανεπιστήμιου της Σορβόννης (1918). Υφηγητής της Διπλωματικής
Ιστορίας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1930), άφησε πλού-
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σιο συγγραφικό έργο επικεντρωμένο στη διπλωματική ιστορία Ελλάδος και
Ευρώπης. Ενδ.: La politique extérieure de la Grèce avant et après le Congrès de
Berlin, Παρίσι 1924, La première alliance entre la Grèce et la Serbie, Παρίσι
1926, Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η Ένωση της Επτανήσου, Αθήνα 1930, Δι-
πλωματική ιστορία της Ευρώπης 1814-1914, Αθήνα 1936, Διπλωματική
ιστορία της Ελλάδος 1821-1914, Αθήνα 1947, Διπλωματική ιστορία της συγ-
χρόνου Ευρώπης 1914-1939, Αθήνα 1954. Βλ. Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ, ΛΑΣΚΑ-
ΡΙΣ, Σταμάτιος, Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica, T. 32, σ.
376, Α.Ν.Κ, Λ.Β.Γ. 1898, βιβλ. Α΄, αρ. πρ. 154, 20.11.1896.

ΜΜααρρκκέέττηηςς  ΣΣππυυρρίίδδωωνν (1886). Γιος του Νικολάου και της Μαρίας Ράλλη,
αδελφός της συζύγου του Αντωνίου Κογεβίνα. Ο πατέρας του, δικηγόρος,
πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου την περίοδο 1911-1924, εκλέχθηκε πρό-
εδρος της Αναγνωστικής Εταιρίας αμέσως μετά την Ένωση συμβάλλοντας
στην αναδιοργάνωσή της. Ο ίδιος σπούδασε νομικά και εισήχθη στο Διπλωμα-
τικό Σώμα. Διαδέχθηκε ως πρέσβης στη Σοβιετική Ένωση(1938-1940) τον
Δημήτριο Νικολόπουλο, σε μία δύσκολη συγκυρία, διότι ο τελευταίος είχε αυ-
τοκτονήσει κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, χωρίς να έχει αποκλεισθεί μια
σκηνοθετημένη αυτοκτονία από το σταλινικό καθεστώς. Στη συνέχεια υπηρέ-
τησε ως πρέσβης στην Ελβετία από το 1941 έως το 1943. Βλ. https://
www.mfa.gr/switzerland/presveia/history/diatelesantes-presbeis.html, Α.Ν.Κ.,
Λ.Π.Γ. 1887, βιβ. 2, αρ. πρ. 220 (26.12.1886)..

ΠΠοολλίίττηηςς  ΑΑθθααννάάσσιιοοςς--ΠΠεερριικκλλήήςς  (1865). Γιος του Ηλία και της Αμαλίας
Λαβράνου. Ανήκε σε πολυμελή οικογένεια (10 αδέλφια από τα οποία επέζη-
σαν τα 8) μεταξύ των οποίων και ο διπλωμάτης-διεθνολόγος Νικόλαος. Ανή-
κει στους δωρητές της Αναγνωστικής Εταιρίας στην οποία δώρησε λευκώμα-
τα φωτογραφιών από τη διπλωματική σταδιοδρομία του αδελφού του Νικολά-
ου, όπως και φωτογραφικό λεύκωμα από την απελευθέρωση της Κέρκυρας το
1944, με σπάνιες φωτογραφίες. Βλ. Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1868, βιβλ. 5, αρ. πρ. 226,
Αναγνωστική Εταιρία Κέρκυρας..., ό.π., σ. 127, Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1868, βιβλ.
5, αρ. πρ. 226.

ΞΞηηρροουυχχάάκκηηςς  ΑΑγγααθθάάγγγγεελλοοςς (1872-1958). Διαπρεπής λόγιος και κληρικός,
κατά κόσμον Άγγελος Ξηρουχάκης του Ηλία. Γεννημένος στο χωριό Σούρη
Κυδωνίας και Αποκορώνου του Νομού Χανίων εκάρη μοναχός στην Ιερά Μο-
νή Γδερνέττο των Χανίων, χειροτονήθηκε σε διάκονο το 1894 και το 1903 σε
ιερομόναχο. Πήρε μέρος στην Κρητική Επανάσταση του 1896-97. Σπούδασε
Θεολογία στην Ιερουσαλήμ (1901-1905), υποστήριξε διδακτορικό στη Μπο-
λόνια της Ιταλίας και σπούδασε νεοελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της
Βιέννης, όπου και δίδαξε ως λέκτορας. Μαθητής του σπουδαίου θεολόγου και
λόγιου Χρυσόστομου Παπαδόπουλου, μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών,
υπήρξε συνεργάτης του μεσαιωνολόγου ιστορικού Κωνσταντίνου Σάθα. Χαρι-
σματική προσωπικότητα, γνώστης των κύριων ευρωπαϊκών γλωσσών, αλλά
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και της ελληνικής διαχρονικά, της λατινικής και της εβραϊκής, εργάστηκε
ως εκπαιδευτικός στην Κρήτη και ως εφημέριος στις ελληνικές κοινότητες
της Βενετίας (1906-1920) και της Βιέννης (1920-1936). Στη συνέχεια εκλέ-
χθηκε Επίσκοπος Κυδωνίας και Αποκορώνου με έδρα τα Χανιά, όπου ποίμα-
νε έως τον θάνατό του. Διακρίθηκε για το επιστημονικό και κοινωνικό του έρ-
γο. Αρωγός των αδυνάτων και των κατατρεγμένων, βοηθούμενος από το κύ-
ρος και τη δυνατότητα επικοινωνίας με τις γλώσσες των κατακτητών κατά
τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο κατόρθωσε να αμβλύνει τις διώξεις των συμπα-
τριωτών του που μετείχαν στην αντίσταση κατά του εχθρού. Άφησε πλούσιο
συγγραφικό έργο. Ασχολήθηκε με τη μελέτη της μεσαιωνικής και νεώτερης
ελληνικής φιλολογίας και ιστορίας και κυρίως με θέματα που αφορούσαν στην
ιστορία της Κρήτης και την Εκκλησία της, στη λατρεία και στα λείψανα
Αγίων, όπως του Αγίου Μάρκου, ενώ το 1934 δημοσίευσε την εργασία του Η
βενετοκρατούμενη Ανατολή, Κρήτη και Επτάνησος. Ετάφη στη Μονή που
εκάρη μοναχός. Βλ. Ν. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ, «Αγαθάγγελος, Επίσκοπος Κυδω-
νίας και Αποκορώνου», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία, Τ. 1, Αθή-
να 1962, σ. 85, Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica, T. 1, σ. 153. 

ΟΟιικκοοννόόμμοουυ  ΑΑρριισσττοοττέέλληηςς  (Κέρκυρα 1894-Αθήνα 1936). Γιος του Χρήστου
και της Ελβίρας Καββαδία. Μετά το πέρας των γυμνασιακών του σπουδών
στην Κέρκυρα, σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1919
αναγορεύτηκε διδάκτορας με την πρωτότυπη διατριβή «Γενίκευσις της έννοι-
ας της καμπυλότητος των επιφανειών». Το 1924 ορίστηκε επιμελητής στην
έδρα των Ανώτερων Μαθηματικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το
1925 εκλέχθηκε έκτακτος καθηγητής στην ίδια έδρα, διαδεχόμενος τον Γ.
Ρεμούνδο και το 1929 τακτικός καθηγητής. Παράλληλα δίδασκε στη Σχολή
Εφαρμογής Μηχανικού και στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Υπήρξε ιδρυτικό
στέλεχος και Αντιπρόεδρος(1931) της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.
Μετείχε στη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος. Οι εργασίες του «Θεωρία των Συ-
ναρτήσεων» και «Αι αντινομίαι εις τα νεώτερα μαθηματικά» τον ανέδειξαν ως
αξιόλογο μαθηματικό, με πρωτότυπο σημαντικό συγγραφικό έργο, στο οποίο
συνεργάστηκε και με τον Κ. Καραθεοδωρή (1873-1950). Ενδεικτ. Sur un
Theorème de M.M. Caratheodory et Féjer (1926), Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - Α.Χ.
ΛΑΖΑΡΙΜΟ, Επίπεδος Τριγωνομετρία (1936), Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ - Α. ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΟΥ, «Χώρος, χρόνος χωροχρόνος», «Η θεωρία της σχετικότητος του
Einstein», περ. Αναγέννηση, Μάης-Ιουν. 1927, φ. 9ο και 10ο., σ. 494-500 και
Ιούλ.-Αυγ. 1927, φ. 11ο και 12ο, σ. 632-637, Σεπτ. 1927, φ. 1ο, σ. 13-21, Οκτ.
1927, φ. 2ο, σ. 59-62. Βλ. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica, T.
40, σ. 162, και ΑΛΕΞΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ, «Ο Κερκυραίος Μαθηματικός Αριστο-
τέλης Οικονόμου», Κερκυραϊκά Χρονικά, Τ. ΙΓ΄, Κέρκυρα 1967, σ. 196-200,
Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1901, βιβ. 2, αρ. πρ. 428, 30.9.1893http://www. grandlodge.
gr/oikonomou-aristotelis-w-57350.html., ημ. πρ. 22.8.2018, http:// slibrary.
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benaki.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/117770/query.egw;/-1+192.168. 0.19:210/MAIN
*BIBMAST.6, ημ. πρ. 22.8.2018. 

ΣΣαακκεελλλλααρρόόπποουυλλοοςς  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  (Κέρκυρα 1884 - Αθήνα 1970). Διπλω-
μάτης, γιος του εκπαιδευτικού Μιχαήλ (1851-1928), εγγονός του συνονόμα-
τού του αρχαιολόγου και καθηγητή στην Ιόνιο Ακαδημία (1789-1856) και
της Ευγενίας Αρκουδάρη. Σπούδασε νομικά και σταδιοδρόμησε στο Διπλω-
ματικό Σώμα, φθάνοντας ως τον βαθμό του πρέσβη. Το 1921 υπηρέτησε στην
Ύπατη Αρμοστεία Κωνσταντινούπολης, Γενικός Πρόξενος της ίδιας πόλης
από το 1927 ως το 1931 και λίγο αργότερα Πρέσβης στην Άγκυρα. Τέλος από
το 1945 ως το 1950 Πρέσβης στην Οτάβα. Το 1954 εξέδωσε μελέτη σχετική
με τη Μικρασιατική Καταστροφή: Η σκιά της Δύσεως, ιστορία μιας κατα-
στροφής, (Αθήνα 1954, σ. 430) που βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών.
Βλ. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica, T. 45, σ. 564-565,
Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1885, βιβλ. 1, αρ. πρ. 93, 27.9.1884. 

ΣΣααλλββάάννοοςς  ΓΓεερράάσσιιμμοοςς, φιλόλογος, γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1880. Γιος
του Ιωάννη και της Γεωργέτας Άνινου. Χρημάτισε για μία τριετία τακτικός
συντάκτης του Ιστορικού Λεξικού της Ελληνικής Γλώσσης, εξέδωσε το έργο
Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος των εν Κερκύρα Αργυράδων, (Αθήνα
1918, σσ. 52), που βραβεύτηκε από τη Γλωσσική Εταιρεία, και σε συνεργα-
σία με την αδελφή του Μαλβίνα Ι. Σαλβάνου-Παπαβλασσοπούλου εξέδωσε το
Λαογραφικήν ύλην εκ Κερκύρας (Αργυράδων), (Αθήναι 1930, σσ. 58+98).
Επίσης με την κόρη του Βάσω Σαλβάνου συνέγραψε το: Η Ιόνιος Ακαδημία,
ο ιδρυτής αυτής Κόμις Γύλφορδ, οι καθηγηταί και σπουδασταί αυτής, (Αθήνα
1949, σσ. 108). Έως το 1922 διηύθυνε το ιστορικό «Εκπαιδευτήριο Μεταξά».
Το 1923 ίδρυσε την «Νέαν Σχολήν Αθηνών», επί της οδού Βίκτωρος Ουγκώ,
στην οποία επί 35 χρόνια λειτουργούσε Δημοτικό και εξατάξιο Γυμνάσιο. Βλ.
Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Τ. ΚΑ, σ. 464, «Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Κερκυραίων εις Αθήνας, Η Σχολή Γερ. Σαλβάνου», Κέρκυρα, περ. Β΄, φ. 37,
10.7.1958, σ. 2, Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1880, βιβ. 3, αρ. πρ. 404.

ΣΣίίδδεερρηηςς  ΑΑρριισσττοοττέέλληηςς  (Κέρκυρα 1889 - Αθήνα 1976). Δικηγόρος, καθη-
γητής πανεπιστημίου και πολιτικός. Γιος του Δημητρίου και της Μαρίας
Σολδάτου του Κωνσταντίνου. Στα νεανικά του χρόνια τον επηρέασε η γνωρι-
μία του στην Κέρκυρα με τον λόγιο και δημοτικιστή Νικόλαο Κονεμένο, στον
οποίο οφείλει το ενδιαφέρον του για τη μελέτη των επωνύμων. Σπούδασε νομι-
κά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τη δεύτερη δεκαετία του 20ού αι. άσκησε δικη-
γορία στην Κέρκυρα, όπου ήλθε σε επαφή με τον Ντίνο Θεοτόκη και τις ιδέες
του σοσιαλισμού, έστω και ουτοπιστικού ακόμα. Πρωτοστάτησε μαζί του το
1911 στην ίδρυση του Σοσιαλιστικού Ομίλου Κέρκυρας, όπως και στη βραχύ-
χρονη έκδοση εβδομαδιαίου περιοδικού, με τίτλο Σοσιαλιστική Δημοκρατία, το
1912. Ως στρατιώτης στο Μακεδονικό Μέτωπο το 1913 ήλθε σε επαφή με
στελέχη της Φεντερασιόν (Ελληνική Σοσιαλιστική Ομοσπονδία Θεσσαλονί-
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κης με ιδρυτή τον Αβραάμ Μπεναρόλια) και το 1915 εκλέχθηκε βουλευτής
Θεσσαλονίκης. Από τα ιδρυτικά στελέχη του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμ-
ματος Ελλάδος (ΣΕΚΕ) το 1918, μετείχε στην ηγεσία του έως το 1923, όπου
διαγράφηκε, επειδή υπερασπίστηκε μετριοπαθείς θέσεις και συμμετείχε στον
Σύνδεσμο προς υπεράσπιση των δικαιωμάτων που στρεφόταν εναντίον του σο-
βιετικού καθεστώτος. Στη συνέχεια συμμετείχε στην ίδρυση της Εργατικής
Σοσιαλιστικής Ένωσης Ελλάδας και στις εκλογές του 1926 ήταν υποψήφιος
με το κόμμα του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, στην κυβέρνηση του οποίου
έγινε το 1932 Υφυπουργός των Οικονομικών. Το 1934 έγινε μέλος της Γερου-
σίας, εκπροσωπώντας τα γεωργικά επιμελητήρια. Το 1945 χρημάτισε Υπουρ-
γός Εργασίας. Κύρια όμως ενασχόλησή του επί 33 χρόνια (1927-1960),
υπήρξε η διδασκαλία του σε τέσσερα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Τα γνωστικά
του αντικείμενα: Πολιτική Οικονομία και Οικονομία του Δικαίου, Γεωργικό Δί-
καιο, Κοινωνιολογία και Ιστορία των Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών.
Γνωστικά αντικείμενα που υποστήριξε με πολλές αυτοτελείς μελέτες και άρθρα.
Ως προσωπικότητα διακρινόταν για την ευρεία καλλιέργεια, το υψηλό του ήθος
και τις φιλελεύθερες ιδέες του. Υπήρξε οπαδός της κριτικής σκέψης και αντιπα-
ρατέθηκε σε κάθε είδους δογματισμό. Βλ. ΑΡ. ΣΙΔΕΡΗΣ, «Ανθρωπωνυμία, Τα
ονόματα (επώνυμα) των Ελλήνων», Κερκυραϊκά Χρονικά, Τ. ΙΔ, σ. 84-94,
ΑΝ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ, «Αριστοτέλης Σίδερις, ο άνθρωπος και το έργο
του», Κέρκυρα 1995, Χρονικά της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών VI, σ. 9-
33, https://el.wikipedia.org/wiki/Αριστοτέλης Σίδερης, ημ. προσβ 25.9.2018,
Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1889, βιβ. 2, αρ. πρ. 158.

γγ..  ΕΕππίίττιιμμοοιι  εεττααίίρροοιι

ΑΑθθηηννααγγόόρρααςς Σεβ. (Βασιλικό Ηπείρου 1886-Κωνστ/πολη 1972). Κατά
κόσμον Αριστοκλής Σπύρου. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή Χάλκης
(1903-1910) και στη συνέχεια χειροτονήθηκε διάκονος. Υπηρέτησε στη Μη-
τρόπολη Πελαγονίας-Μοναστηρίου (1910-1919), αρχιδιάκονος και γραμμα-
τέας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών (1919-1922), Μητροπολίτης Κερκύρας
(1922-1930), Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής (1930-1948),
όπου προσέφερε ανεκτίμητες εκκλησιαστικές και εθνικές υπηρεσίες στον από-
δημο Ελληνισμό και τέλος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως και Οικου-
μενικός Πατριάρχης (1948-1972). Όταν τα γεγονότα της Κωνσταντινούπο-
λης του 1955 διέψευσαν τις ελπίδες του για τη δημιουργία στενότερης συνερ-
γασίας με το Τουρκικό Κράτος, ο Αθηναγόρας ενστερνίστηκε την άποψη ότι η
δύναμη του Πατριαρχείου όφειλε να στηριχθεί στην κανονικά κατοχυρωμένη
ηγετική του θέση στην Ορθοδοξία, στην υπερορία διοικητική δικαιοδοσία και
στη διεθνή παγχριστιανική ακτινοβολία του. Εργάστηκε άοκνα προς αυτή την
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κατεύθυνση. Στην Κωνσταντινούπολη με την ενίσχυση της εκπαίδευσης και
της κοινωνικής συνοχής της ελληνικής κοινότητας και σε Ευρώπη, Αυστρα-
λία και Αμερική με την αναδιοργάνωση Αρχιεπισκοπών, Μητροπόλεων και
Επισκοπών, ενώ καλλιέργησε συστηματικά τη διοργάνωση και σύγκληση
των «Πανορθοδόξων Διασκέψεων». Προώθησε τις διαδικασίες για την έναρξη
επίσημων θεολογικών διαλόγων με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, τις Προ-
χαλκηδόνιες Εκκλησίες, με τους αγγλικανούς, τους παλαιοκαθολικούς και
τους λουθηρανούς. Επιστέγασμα των προσπαθειών του η συνάντηση με τον
Πάπα στα Ιεροσόλυμα και η άρση των αναθεμάτων του 1054 (1965). Η από-
φαση για την προετοιμασία θεολογικού διαλόγου με τη Ρωμαιοκαθολική Εκ-
κλησία δημιούργησαν νέους δεσμούς που στηρίχθηκαν στην περίφημη διακή-
ρυξη του Οικουμενικού Πατριάρχη για τον «διάλογο της αγάπης». Η εκκλη-
σιαστική πολιτική του Αθηναγόρα διακρίνεται από πυκνή δραστηριότητα,
σύνθετο προγραμματισμό και πολύπλευρη επιτυχία, που είχε ως συνέπεια να
απελευθερώσει την Ορθόδοξη Εκκλησία από την απομόνωση και το Οικουμε-
νικό Πατριαρχείο από τον εκκλησιαστικό μαρασμό. Βλ. Β. ΦΕΙΔΑΣ Εγκυ-
κλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica, T. 3, σ. 145-146.

ΑΑννδδρρεεάάδδηηςς  ΑΑννδδρρέέααςς  (Κέρκυρα 1876 - Αθήνα 1935). Οικονομολόγος κα-
θηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ακαδημαϊκός. Γιος του Μιχαήλ και
της Ζωής Μικρουλάκη. Σπούδασε στο Παρίσι νομικά και οικονομικά και συ-
μπλήρωσε τις σπουδές του στην Αγγλία. Δίδαξε Πολιτική Οικονομία και Δη-
μοσιολογία και εκλέχθηκε το 1902 υφηγητής της Πολιτικής Οικονομίας στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 1906 καθηγητής στο ίδιο Πανεπιστήμιο της
Πολιτικής Οικονομίας και Στατιστικής. Το 1926 εκλέχθηκε μέλος της Ακα-
δημίας Αθηνών. Αναγορεύτηκε επίσης αντεπιστέλλον μέλος της Γαλλικής
Ακαδημίας, της Αγγλικής Βασιλικής Εταιρείας και της Ακαδημίας Πολιτι-
κών Επιστημών της Νέας Υόρκης. Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέ-
μων χρημάτισε διευθυντής του Ταμείου Τύπου και διορίστηκε αντιπρόεδρος
της Ελλάδας στις Βαλκανικές διασκέψεις και στην Κοινωνία των Εθνών.
Συνέγραψε πολυπληθείς πραγματείες σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες. Με-
ταξύ των έργων του: Iστορία της Tραπέζης της Aγγλίας (1904), Ιστορία των
Εθνικών Δανείων (1904), Περί της οικονομικής διοικήσεως της Επτανήσου
επί Βενετοκρατίας (1914), Ιστορία της ελληνικής δημοσίας οικονομίας: από
των ηρωϊκών χρόνων μέχρι της συστάσεως του ελληνικού βασιλείου (1918).
Υπήρξε πολύπλευρη προσωπικότητα και διακρίθηκε ως θεατρικός κριτικός
και μελετητής της λογοτεχνίας. Εξέδωσε τα Άπαντα του Ροΐδη και σε εκτε-
νή άρθρα ανέλυσε το έργο των Ροΐδη, Μαβίλη, Βικέλα, Πολυλά και Λαμαρτί-
νου. Διακρίθηκε ως θεατρικός κριτικός στην εφημερίδα Εστία και με το κύρος
του υπήρξε ο πρώτος που έκανε γνωστό το θέατρο της νεότερης Ελλάδας στο
εξωτερικό με μια σειρά άρθρων για την εξέλιξή του, τις τάσεις του και τις 
δυνάμεις του. Βλ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος
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Larous se Britannica, T. 7, σ. 228-229, Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ. 1877, βιβ. 1, αρ. πρ.
210, 30.11.1876.

BBoouullaannggeerr AAnnddrréé  (1886-1958). Γεννήθηκε στο Chèroy (Yonne) της Γαλ-
λίας και απεβίωσε στο Montgeron. Αφού αποφοίτησε από την École Normale
Superieure (1906-1911) στο Παρίσι, συνέχισε τις σπουδές του στη Γαλλική
Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών (E.F.A.) από το 1912 έως το 1919, με μια μικρή
διακοπή εξ αιτίας του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όπου έλαβε μέρος στην εκ-
στρατεία των Δαρδανελλίων (1915-1916). Ως μέλος της E.F.A., το 1912 με-
τείχε σε αποστολή στην Τυνησία και μελέτησε τη φοινικική τέχνη και το 1913
στην Ανατολία, όπου ασχολήθηκε με επιγραφές. Στην E.F.A. διασώζονται ση-
μειώσεις του και από αποστολή του στην Ελλάδα (Carnet de notes et de relevés
d’ inscriptions d’ A. Boulanger. Lettres de A. B. au directeur de l’ E.F.A., 1914)
σχετικές με επιγραφές. Το 1922 υποστήριξε τη διατριβή του στη Σορβόννη
(Aelius Aristide et la sophistique dans la province d’ Asie au IIe siècle de notre
ère, Παρίσι 1923, σσ. 511). Δίδαξε λατινική γλώσσα και λογοτεχνία στο Φραϊ-
μπουργκ (1919-1923), στο Μπορντό (1924-1928), το Στρασβούργο (1928-
1936) και μετά το 1936 στην αντίστοιχη έδρα ως καθηγητής στη Σορβόννη.
Ως λατινιστής έγινε γνωστός, εκτός των άλλων, για τις μεταφράσεις του σε
πολλούς τόμους των Λόγων του Κικέρωνα, στη σειρά Collection des Univer -
sités de France (Belles Lettres). Ο Boulanger όμως ασχολήθηκε και με την αρ-
χαιολογία. Όπως αναφέρεται στο Revue Archèo logique πριν γίνει πανεπιστη-
μιακός δάσκαλος είχε μια αξιόλογη παρουσία στην Αρχαιολογία. Ασχολήθηκε
με έρευνες που αφορούσαν στους λαούς της Μεσογείου, της Εγγύς Ανατολής
και της Μαυριτανίας. Επίσης τον απασχόλησε η θρησκεία. Μελέτησε τον Ορ-
φισμό και το 1925 δημοσίευσε το έργο Orphée, rapports de l’ Orphisme et du
Christianisme, (σσ. 175) και στη συνέχεια δύο σχετικά άρθρα: “Le
Pythagorisme romain”, Revue des Études anciennes, 1927, 29-4, σ. 397-415 και
“L’ orphisme dans les Argonautiques d’ Orphée”, Bulletin de l’ Association
Guillaume Budé, 1929, 22, σ. 30-46. Ενώ το 1932 σε συνεργασία με τον Louis
Gernet(1882-1962) δημοσίευσε το Le genie grec dans la religion (Παρίσι, σσ.
539) στο οποίο διαπραγματεύτηκε τη μεταμόρφωση του θρησκευτικού συναι-
σθήματος και τις νέες εκδοχές του. Κοντολογίς ο Boulanger υπήρξε μια σπου-
δαία μορφή των γραμμάτων, με πλούσιο συγγραφικό έργο, το οποίο δεν κατόρ-
θωσε να αναχαιτίσει ούτε η μακρόχρονη ασθένειά του που τον ανάγκασε να
παραιτηθεί από τα διδακτικά του καθήκοντα πολύ νέος, χωρίς ποτέ να εγκα-
ταλείψει τους φοιτητές του και τις έρευνές του. Βλ. https://data.bnf.fr/fr/11
996542/andre_boulanger/, https://fr.wikipedia.org/wiki/Andre Boulanger, 
Voyage d’A. Boulanger et R. Lejeune en Épire, Acarnanie et Amphilochie, (26
av. - 18 mai 1914) στο http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=Calames-
201488178338033, ημ. πρ. 22.8.2018, Ed. Galletier, « A. Boulanger», Bulletin
de l’ Association Guilaume Budè, 1959, 1, σ. 11-14.
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ΔΔηημμόόγγλλοουυ  ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς Μητροπολίτης. Γεννήθηκε το 1876 στη Χαλκηδό-
να και σπούδασε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, απ’ όπου απεφοίτησε το
1902. Διάκονος το 1895, Πρεσβύτερος το 1902, υπηρέτησε στις Μητροπόλεις
Εφέσου, Ανδριανουπόλεως, Ξάνθης, Θεσσαλονίκης και Αθηνών. Το 1917
εκλέχθηκε Τιτουλάριος Επίσκοπος Ροδοστόλου. Το 1918 έλαβε μέρος σε εκ-
κλησιαστική αποστολή στην Αμερική υπό τον Μητροπολίτη Αθηνών Μελέτιο
Μεταξάκη και το 1918 ανέλαβε τη διαποίμανση των Ορθοδόξων της Αμερι-
κής. Το 1922 που ιδρύθηκε η Ελληνορθόδοξος Αρχιεπισκοπή Βορείου και Νο-
τίου Αμερικής εκλέχθηκε Αρχιεπίσκοπός της. Στη θέση αυτή παρέμεινε ως το
1930, που παραιτήθηκε προκειμένου να κοπάσουν οι αντιθέσεις που είχαν εκ-
δηλωθεί στο ποίμνιό του. Δέχθηκε να πάρει τη θέση του Μητροπολίτη Κερκύ-
ρας και Παξών Αθηναγόρα, ο οποίος με τη σειρά του εκλέχθηκε Αρχιεπίσκο-
πος Βορείου και Νοτίου Αμερικής. Κοιμήθηκε το 1942. Βλ. http://users.sch.
gr/markmarkou/1931_1959/1942/koim/alexandros_demoglou.htm, ημ. πρό-
σβ. 24.8.2018.

ΔΔ((ΝΝττ))ααίίρρππφφεελλττ  ΒΒίίλλχχεελλμμ  (Wilhelm Dörpfeld, Βούπερταλ 1853 - Λευκάδα
1940). Γερμανός αρχαιολόγος και αρχιτέκτονας. Το 1877 που αποφοίτησε
από την Ακαδημία του Βερολίνου έλαβε μέρος στις ανασκαφές της Ολυμπίας
(1875-1881), ως βοηθός του Αρχιτέκτονα Richard Bohn που είχε αρχίσει τις
ανασκαφές με τους Άντλερ (Friedrich Adler, 1827-1908) και Κούρτιους
(Ernst Curtius, 1814-1896). Το 1882, σε ηλικία μόλις 25 ετών ορίστηκε υπεύ-
θυνος των ανασκαφών. Εργάστηκε με επιμονή για την εφαρμογή της στρω-
ματογραφίας στην ανασκαφή και δημοσίευσε τα αποτελέσματα των ερευνών
του στο συλλογικό έργο Olympia, (Βερολίνο, 1890). Die Ergebnisse der vom
Deutschen Reich veranstalteten Ausgrabungen (1890-1897). Εργάστηκε από
το 1882 έως το 1912 στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, του
οποίου υπήρξε και διευθυντής, πραγματοποιώντας ανασκαφές σε Σούνιο, Κό-
ρινθο, Θηβαϊκό Καβείριο, Τεγέα και Πέργαμο. Τα αποτελέσματα των ερευ-
νών του δημοσίευσε στο περιοδικό Athenische Mitteilungen. Παράλληλα συ-
νεργάστηκε με Έλληνες αρχαιολόγους στις ανασκαφές της Ελευσίνας, Πει-
ραιά, Θέρμου, Ορχομενού και κυρίως της αθηναϊκής Ακρόπολης και Αγοράς.
Στην περίοδο αυτή ανήκει το μνημειώδες έργο που συνέγραψε με τον Εmil
Reisch (1863-1933), Das grieshische Theater. Beiträge zur Geschichte des
Dionysos-Theaters in Athen und anderer griechischer Theater, (Αθήνα 1896),
καθώς και πολλά άρθρα. Συγχρόνως ασχολήθηκε με την Ομηρική Αρχαιολο-
γία και συνεργάστηκε με τον Σλήμαν (Heinrich Schliemann, 1822-1890) στις
ανασκαφές Τροίας, Τίρυνθας, Μυκηνών και Ορχομενού. Σχετικό το έργο του
Troja und Ilion: Ergebnisse der Ausgrabungen in den vorhistorischen und
historischen Schichten von Ilion 1870-1894, (Αθήνα 1902). Το διάστημα
1901-1914 προσπάθησε να εντοπίσει την ομηρική Ιθάκη, την οποία ταύτισε με
τη Λευκάδα, άποψη που δημοσίευσε στη μελέτη που εξέδωσε με τον Peter
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Goessler (1872-1956), Alt-Ithaka: ein Beitrag zur Homer-Frage; Studien und
Ausgrabungen auf der Insel Leukas-Ithaka, (München-Gräfelfing, 1927). Δί-
δαξε στο Πανεπιστήμιο της Ιένας στη Γερμανία από το 1912 ως το 1918. Στη
συνέχεια επέστρεψε στη Λευκάδα, όπου πέρασε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής
του. Μετάφρασε την Οδύσσεια στα γερμανικά (1927), εξέδωσε βιβλίο για την
αρχαία Αθήνα, Alt Athen und seine Agora: Untersuchungen über die
Entwicklung der ältesten Burg und Stadt Athen und ihres politischen
Mittelpunktes, des Staatsmarktes, Τ. 1-2, (1937-1939), και το 1935 πραγμα-
τοποίησε νέες έρευνες σε Νυδρί και Κέρκυρα. Κατατάσσεται μεταξύ των κο-
ρυφαίων μελετητών της Προϊστορίας και τιμήθηκε από πολλά ιδρύματα της
Ελλάδας και του εξωτερικού. Βλ. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse
Britannica, T. 39, σ. 361-362 και δημοσιεύσεις του στο περιοδικό Athenische
Mitteilungen, στο https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/, ημ.πρ. 22.8.2018.

ΔΔοούύσσμμααννηηςς--ΛΛεευυκκόόχχεειιλλοοςς  ΒΒίίκκττωωρρ (Κέρκυρα 1861-Αθήνα 1949). Εγγονός
του πολιτικού Αντωνίου-Λευκόχειλου-Δούσμανη. Γιος του Ιωάννη και της
Αικατερίνης Βασιλάκη του Ηλία και αδελφός του Σοφοκλή. Στρατιωτικός,
αποφοίτησε από τη Σχολή Ευελπίδων, στην οποία στη συνέχεια διορίστηκε
καθηγητής Γεωδαισίας (1893). Έλαβε μέρος στον πόλεμο του 1897 και στον
Α΄ Βαλκανικό πόλεμο του 1912-13. Διετέλεσε υπασπιστής του Βασιλέως
Κωνσταντίνου (1913-1915), ενώ ως Αρχηγός της Επιτελικής Υπηρεσίας
Στρατού το 1915 παύθηκε εξαιτίας διαφωνίας του με τον Βενιζέλο για να
επανέλθει σύντομα και να διατηρήσει τη θέση του ως το 1916. Τη διετία 1917-
1919 εξορίστηκε στο Αιάκειο Κορσικής ως πολιτικώς αντίθετος με την κυβέρ-
νηση Βενιζέλου. Ανακλήθηκε το 1919, δικάστηκε σε ισόβια κατά τη γνωστή
ως «πολιτική δίκη του Επιτελείου» με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας
και εγκλείστηκε στο Φρούριο Ιντζεδίν της Κρήτης. Το 1920 αποφυλακίστηκε
και προήχθη σε Αντιστράτηγο. Επανήλθε στην Επιτελική Υπηρεσία Στρατού
και αποστρατεύτηκε το τέλος του 1922. Ο Δούσμανης συνέβαλε ουσιαστικά
στην επιτελική διοίκηση του στρατεύματος, οργάνωσε το Ταμείο Εθνικής
Άμυνας, ίδρυσε στρατιωτικά περιοδικά και βιβλιοθήκη καθώς και τη «Στρα-
τιωτική Ένωση». Υπήρξε αξιωματικός μεγάλης γενικής και στρατιωτικής
μόρφωσης, ενώ διατήρησε πάντοτε αυτοτέλεια σκέψης, λόγο για τον οποίο και
συγκρούστηκε. Έγραψε τη δίτομη Ιστορία της Θεσσαλίας από των αρχαιοτά-
των χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς, (1925-26), Ο Συμμαχικός πόλεμος κατά
των Βουλγάρων (1928), Η εσωτερική όψις της Μικρασιατικής εμπλοκής
(1928) και Απομνημονεύματα (1946). Πανδρεύτηκε την Ουρανία Δενδρινού
του Αριστείδη, χήρα του Στρατηγού Δημοσθένη Στάικου. Βλ. Εγκυκλοπαί-
δεια Πάπυρος Larousse Britannica, T. 18, σ. 79-80.

GGaarrggaalllloo  MMaarriioo--TToommmmaassoo,,  ccoonnttee  ddii  MMaannttiillaa  (Φλωρεντία 1886). Ιταλός ελ-
ληνιστής, απόγονος ευγενούς σικελικής οικογένειας λογίων και αρχαιολό-
γων. Σπούδασε κατ’ αρχάς αρχαία ελληνική φιλολογία και στη συνέχεια κα-
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λές τέχνες. Γλύπτης, συγγραφέας και φιλάνθρωπος, αφιέρωσε από το 1910
τη μεγάλη περιουσία του και όλη του τη δραστηριότητα στις παραστάσεις αρ-
χαίων ελληνικών τραγωδιών και κωμωδιών στα σωζόμενα αρχαία θέατρα,
ιδρύοντας το 1913 υπό την προεδρία του την πρώτη «Επιτροπή κλασσικών πα-
ραστάσεων στο ελληνικό θέατρο των Συρακουσών», όπου από το 1914 έως το
1927 ανέβηκαν πολλές αρχαίες τραγωδίες και κωμωδίες. Το 1925 ίδρυσε το
«Εθνικό Ίδρυμα αρχαίου δράματος», το οποίο στόχευε στην αναπαράσταση
των αρχαίων θεατρικών έργων και στη μελέτη κυρίως του αρχαίου ελληνικού
θεάτρου. Το ίδρυμα είχε σπουδαία πορεία και κατέστησε τις Συρακούσες κέ-
ντρο αρχαίων μελετών, συνεπικουρούμενο από την ίδρυση ειδικής βιβλιοθή-
κης, τη διοργάνωση ειδικών μαθημάτων και διαλέξεων καθώς και την έκδοση
Δελτίου θεατρικών και αρχαιολογικών σπουδών. Κοντολογίς η αρχαία ελλη-
νική τραγωδία και κωμωδία αναβίωσαν στην Ιταλία χάρη στη δραστηριότητα
του Γκαργκάλλο, με τη συμβολή και των Έκτορα Ρομανιόλι (Ettore Romag -
noli, 1871-1938), ελληνιστή καθηγητή, Ιωσήφ Μουλέ, μουσικοσυνθέτη και
Δουίλιο Καμμπελλότι (Duilio Cambellotti, 1876-1960), αρχιτέκτονα. Το 1923
πανδρεύτηκε την Κερκυραία Άδα-Ευριδίκη Σδριν(1896), κόρη του Βενετού
κόμη Ηλία και της Μαρία Κονεμένου, κόρης του Ηπειρώτη λόγιου, διπλωμά-
τη Γεωργίου. Χρημάτισε Δήμαρχος Συρακουσών τη διετία 1946-1948. Βλ. Μ.
ΒΑΤΑΛΑ, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Τ. 8, σ. 422. 

GGeerroollaa  GGiiuusseeppppee  (Vincenza 1877-1958). Ιστορικός. Γιος του Domenico και
της Augusta Cofler. Σπούδασε φιλολογία στην Πάδοβα (1894-95) και ιστορία
στη Φλωρεντία, απ’ όπου αποφοίτησε το 1898. Μαθητής του παλαιογράφου
Cesare Paoli (1840-1902), του Γερμανού μεσαιωνολόγου Paul Scheffer-
Boichorst (1843-1902) στο Βερολίνο, διδάχθηκε ιστορία τέχνης από τον
Heinrich Finke (1855-1936) στο Φρίμπουργκ. Το 1899 με αποστολή του
Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti επισκέφθηκε την Κρήτη, προκειμένου
να μελετήσει την επίδραση της βενετικής κυριαρχίας στα μνημεία και τις τέ-
χνες. Τα αποτελέσματα της αποστολής του δημοσίευσε σε 4 τόμους μεταξύ
του 1905 και 1932: Monumenti veneti nell’ isola di Creta. Ricerche e descri -
zione fatte dal dottor Giuseppe Gerola per incarico del R. Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti, V. Ia1905, V.I b1906, V.II 1908, V. III 1917, V. IV
1932, Bergamo, Istituto Italiano d’ arti grafiche. Η εργασία αυτή του έδωσε τη
δυνατότητα να προσεγγίσει αρχιτεκτονικά ζητήματα σε σχέση με την απο-
κατάσταση μνημείων, τα οποία τον απασχόλησαν στη μετέπειτα πορεία του.
Όταν επέστρεψε στην Ιταλία δεν δυσκολεύτηκε να ενταχθεί στο ανθρώπινο
δυναμικό των μουσείων που είχαν αρχίσει να στελεχώνονται με τη νέα γενιά
των αρχαιολόγων-ιστορικών. Ανέλαβε τη διεύθυνση του Μουσείου του
Bassano di Grappa (1903-1906), όπου, αφού κατέγραψε το υλικό, ασχολήθη-
κε με θέματα διατήρησης της μνημειακής κληρονομιάς που ανάπτυξε στην
εργασία του: Bassano camuffata, Bassano 1906, ενώ ταυτόχρονα άρχισε να
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ασχολείται συστηματικά με θεματικές της ιστορίας της τέχνης. Στο Bassano
ίδρυσε το Bollettino του Μουσείου. Ανάλογη δραστηριότητα ανέπτυξε και στη δι-
εύθυνση του Μουσείου της Βερόνας που άσκησε την τριετία 1907-1910. Ανα-
διοργάνωσε την Πινακοθήκη και το 1907 ίδρυσε το περιοδικό Madonna Verona.
Bollettino del Museo civico di Verona. Η αναγεννησιακή σχολή της Βερόνας του
δημιούργησε πολλά κίνητρα έρευνας που κατέγραψε σε πολλά άρθρα με τον τίτ-
λο Questioni storiche d’ arte veronese, τα οποία στη συνέχεια τον οδήγησαν στη
μεθοδολογική τους διερεύνηση: “Le attribuzioni delle opere d’ arte in rapport con
la scuola pittorica veronese”, in Atti dell’ Accademia di agricoltura, scienze e
lettere di Verona, IV (1918). Ακολούθως ο Cerola επέστρεψε στα παλιά του εν-
διαφέροντα που σχετίζονταν με την αποκατάσταση μνημείων, ενώ ταυτόχρονα
τον προσήλκυσε η νομισματική, η σφραγιδογραφία, η μεσαιωνική επιγραφική
και η εραλδική. Από το 1909 έως το 1920 ανέλαβε την Εφορεία Μνημείων της
Emilia-Romagna με έδρα τη Ravenna. Μελέτησε σε βάθος τους τεχνικούς και
θεωρητικούς προβληματισμούς της αποκατάστασης των ψηφιδωτών και πολ-
λών μνημείων (S. Vitale, S. Apollinare Nuovo, Batistero degli Ariani). Τον απα-
σχόλησαν επίσης θέματα πολιτικά, διοικητικά, πολιτισμικά και καλλιτεχνικά
της περιοχής του Τρέντο, ιδίως της μεσαιωνικής περιόδου. Το 1920 επιμελήθη-
κε την αποκατάσταση του Castello di Buonconsiglio, έδρα της Εφορείας μεσαι-
ωνικής και νεότερης τέχνης του Τρέντο. Δεν εκπλήσσει επομένως ότι μετά τον
πόλεμο (1948) του ανατέθηκε από την προσωρινή ιταλική διοίκηση η επιμέλεια
της πολιτισμικής κληρονομιάς (μνημειακής, βιβλιακής και αρχειακής) του
Τρέντο. Βασισμένος στην ιστορία και τον πολιτισμό των 19 Περιφερειών της
Ιταλίας, όρος που τότε δεν αντιστοιχούσε σε διοικητική διαίρεση, δημιούργησε
τους θυρεούς τους. Κατέγραψε επίσης εραλδικά στοιχεία των τριών ιταλόγλωσ-
σων εδαφών εκτός των ιταλικών συνόρων. Της ιταλικής Ελβετίας, της Κορσι-
κής και της Μάλτας. Βλ. http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-gerola_
(Dizionario-Biogra fico)/ ημ. πρόσβ. 21.9.2018.

ΚΚόόλλλλααςς ΣΣππυυρρίίδδωωνν  (1870-1968). Γιος του Δανιήλ και της Σάντα Αλβάνα.
Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Πίζας, από όπου το 1895 πήρε το δίπλωμα
της Ιατροχειρουργικής. Πανδρεύτηκε την Ελίζα Δαμασκηνού (1876-1916).
Το 1925 εξελέγη Δήμαρχος Κερκυραίων και με μία δίχρονη διακοπή κατά τη
διάρκεια της ιταλικής κατοχής (17.8.1941-26.9.1943) που αναγκάστηκε σε
παραίτηση, διατήρησε το αξίωμα έως και το 1950. Στην ιταλική κατοχή ο
Δήμαρχος αποτέλεσε το σύμβολο αντιστάσεως εναντίον των Ιταλών. Το Δη-
μοτικό Συμβούλιο στις 27 Ιανουαρίου 1941 με πρόταση του δημ. συμβούλου
Άγγελου Βλάχου του απένειμε έπαινο για τη γενναιότητα και ευψυχία που εί-
χε επιδείξει κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών της πόλεως. Συνεργάστηκε
κατά τη διάρκεια της κατοχής στενά με την Εθνική Οργάνωση Κέρκυρας
(ΕΟΚ), η οποία είχε συσταθεί τον Δεκέμβριο του 1942 με στόχο την οικονο-
μική ενίσχυση των οικογενειών των διωκομένων. Επί της δημαρχίας του συ-
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νέβαλε στη διάσωση και αξιοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς της Κέρ-
κυρας, διευκολύνοντας το έργο όσων αρμοδίων είχαν την επιστασία της, όπως
του Ι. Παπαδημητρίου, Κ. Σολδάτου κ.α. Ως προσωπικότητα υπήρξε ευγενι-
κός, προσηνής, διαλλακτικός και με ευρεία μόρφωση. Το γεγονός της πολύ-
χρονης παραμονής του στο αξίωμα αποδεικνύει ότι είχε κερδίσει την εκτίμηση
των συμπολιτών του. Οι επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί εις βάρος του σε λο-
γοτεχνικό επίπεδο για τη συμβολή του στην απομάκρυνση από την Κέρκυρα
των Εβραίων το 1943, με συνέπεια την εξόντωσή τους στα στρατόπεδα συ-
γκέντρωσης της Γερμανίας, απομένει να διερευνηθούν υπό το πρίσμα της
σύγχρονης ιστοριογραφίας. Βλ. Κ. ΔΑΦΝΗΣ, «Χρόνια Πολέμου και Κατο-
χής»..., ό.π., σ. 121, 215-216, 255, Γ. ΑΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ, Κέρκυρα Σεπτέμ-
βρης 1943, Θεσσαλονίκη, 1996, σ. 62, 302.

ΠΠοολλίίττηηςς  ΝΝιικκόόλλααοοςς--ΣΣωωκκρράάττηηςς  (Κέρκυρα 1872-Παρίσι 1942). Γιος του
Ηλία και της Αμαλίας Λαβράνου. Αδελφός των Αθανασίου-Περικλή (1868),
Παύλου (1875), Μιχαήλ-Αριστείδη (1866) και Ιωάννη-Μάρκου (1863-
1938). Διπλωμάτης, διεθνολόγος. Με σπουδές στη νομική και τις πολιτικές
επιστήμες στο Παρίσι, όπου υποστήριξε και το διδακτορικό του (1894) και
απέκτησε τη γαλλική υπηκοότητα. Στη συνέχεια δίδαξε Δίκαιο σε γαλλικά
πανεπιστήμια ως το 1914. (Πανεπιστήμια Αιξ της Προβηγκίας 1898-1903,
Πουατιέ 1903-1910 και Παρισιού 1910-1914). Ακολούθως με την προτροπή
του Ελ. Βενιζέλου, του οποίου υπήρξε στενός συνεργάτης, εισήλθε στη διπλω-
ματική υπηρεσία και εξελίχθηκε ως το βαθμό του πρέσβη (1924). Διετέλεσε
γενικός διευθυντής του Υπουργείου των Εξωτερικών (1914-1916), Υπουργός
των Εξωτερικών της Προσωρινής Κυβέρνησης Θεσσαλονίκης (1916-17),
των Κυβέρνησεων Βενιζέλου στην Αθήνα (1917-1920) και της Κυβέρνησης
Σωτηρίου Κροκιδά (1922). Το 1924 ως Υπουργός Εξωτερικών υπέγραψε το
Πρωτόκολλο Πολίτη-Καρλώφ, το οποίο αφορούσε εφαρμογή της Συνθήκης
Νεϊγύ για την αμοιβαία και οικειοθελή ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλά-
δας και Βουλγαρίας. Πρώτος εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Κοινωνία των
Εθνών (1923-24), ιδρυτικό στέλεχος της Ακαδημίας Αθηνών (1926), δίδαξε
στη Διεθνή Ακαδημία της Χάγης και εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Διεθνές
Δικαστήριο της Χάγης. Έγραψε μεγάλο αριθμό σημαντικών μονογραφιών
διεθνούς δικαίου. Μεταξύ αυτών: Τα κρατικά δάνεια στο διεθνές δίκαιο
(1894), Ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος (1898), Ο διεθνής έλεγχος στα ελληνι-
κά οικονομικά(1903), Les aspitations nationals de la Grèce, (1919), Η διεθνής
δικαιοσύνη(1923), La situation économique de la Grèce: résumé d’ une
conference donnée le 30 août 1923 à Genève, (1923), Το πρόβλημα του περιο-
ρισμού της κυριαρχίας και η θεωρία της κατάχρησης δικαιώματος στις διε-
θνείς σχέσεις(1925) κ.α. Βλ. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica,
T. 43, σ. 201, Α. Μακρυδημήτρης, Οι Υπουργοί Εξωτερικών..., ό.π., σ. 77-78,
Α.Ν.Κ., Λ.Β.Γ., Βιβλ. 1872, βιβλ. 3, αρ. πρ. 185. 
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PPeerrnnoott HHuubbeerrtt (1870-1946). Γλωσσολόγος, Γάλλος ελληνιστής. Σπούδα-
σε στην École des Hautes Études, στην École des Langues Orientales και Φιλο-
λογία στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, (1889-1908) κοντά στους Abbé
Rousselot (1846-1924), Émile Legrand (1841-1903) και Γιάννη Ψυχάρη
(1854-1929). Από το 1912 άρχισε να διδάσκει Νεοελληνική Γλώσσα και Λο-
γοτεχνία στη Σχολή Ανατολικών γλωσσών και στο Πανεπιστήμιο του Παρι-
σιού, του οποίου το 1923 εκλέχθηκε καθηγητής. Διετέλεσε επίσης καθηγητής
της Γενικής και Πειραματικής Φωνολογίας (από το 1924), διευθυντής του
Ινστιτούτου Φωνητικής του Πανεπιστημίου του Παρισιού (1924-1930). Ιδρυ-
τής και διευθυντής του περιοδικού Επιθεώρηση Φωνητικής μαζί με τον
Rousselot, της σειράς νεοελληνικών κειμένων στις εκδόσεις Guillaume Budé,
των εκδόσεων «Συλλογή του Νεοελληνικού Ινστιτούτου» (1925) και «Ο Ελ-
ληνικός Κόσμος» (1925). Χρημάτισε διευθυντής του Νεοελληνικού Ινστιτού-
του. Διπλωματούχος της Académie des inscriptions et belles-lettres και της
Assosiation des Études greques(1909), Πρόεδρος της Societé Linquistique στο
Παρίσι(1911), αντεπιστέλλον μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας του Άμστερ-
νταμ (1922), το 1897 συνέγραψε «Γραμματική της νεοελληνικής γλώσσας».
Ολοκλήρωσε και εξέδωσε τις βιβλιογραφικές εργασίες του δασκάλου του Εμίλ
Λεγκράν που αφορούν στην Ελληνική και Ιόνια Βιβλιογραφία.Υπήρξε πολυ-
γραφότατος και οι τίτλοι των εργασιών του μαρτυρούν το ευρύ φάσμα και τη
σημασία των ερευνών του. Ενδεικτικά «Δημώδεις ελληνικές μελωδίες της νή-
σου Χίου...», «Δημώδης ανθολογία της σύγχρονης Ελλάδας», «Μελέτες της
νεοελληνικής λογοτεχνίας», «Από τον Ομηρο ως τις μέρες μας», «Μελέτη
πάνω στη γλώσσα των Ευαγγελίων», «Μελέτες της νεοελληνικής φωνητι-
κής», «Ελληνογαλλικό Λεξικό», κ.α. Πραγματοποίησε αποστολές συλλογής
λαογραφικού και εθνογραφικού υλικού στην Τουρκία (1903), Ιταλία (1908),
Ρουμανία (1928), Τσεχοσλοβακία (1929) και Ελλάδα (1930, Χίο, Κέρκυρα).
Βλ. ενδ. Hommage à Hubert Pernot, Annales de l’ Université de Paris, avril-
juin 1947, Chr. Charle, «Les Professeurs de la Faculté des Lettres de Paris»,
Dictionnaire biogarphique 1909-1939, V. 2, 1986, σ. 168-170. https://cata
logue.bnf.fr/ark:/12148/cb12104286p, ημ. πρ. 23.9.2018.

ΠΠρρίίννττεεζζηηςς  ΛΛεεοοννάάρρδδοοςς  (Leonardo Brindisi, Αθήνα 1854 - Κέρκυρα 1940).
Αρχιεπίσκοπος Ρωμαιοκαθολικών. Σπούδασε φιλοσοφία και θεολογία στα
Πανεπιστήμια της Νάπολης και της Γένοβας, όπου και χειροτονήθηκε ιερέας
το 1877. Επέστρεψε στην Ελλάδα και υπηρέτησε ως υπο-εφημέριος στην Πά-
τρα, στο Λαύριο και στον καθεδρικό ναό των Αθηνών. Τον Μάρτιο του 1909
εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Νάξου και η ενθρόνισή του έγινε στην Αθήνα δύο μή-
νες αργότερα. Τον Ιούλιο του 1919 μετατέθηκε στην Αρχιεπισκοπή Κερκύ-
ρας, Ζακύνθου-Κεφαλληνίας και ενθρονίστηκε στην Κέρκυρα τον Σεπτέμβριο
του ίδιου έτους, όπου παρέμεινε έως τον θάνατό του. (Τις πληροφορίες οφείλω
στον κ. Σπύρο Γαούτση).
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ΡΡωωμμααίίοοςς  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  (Βούρβουρα Κυνουρίας 1874 - Αθήνα 1966). Αρ-
χαιολόγος, καθηγητής Πανεπιστημίου και ακαδημαϊκός. Απόφοιτος της Φι-
λοσοφικής Αθηνών, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην αρχαιολο-
γία στα Πανεπιστήμια Βερολίνου, Μονάχου και Βόννης. Το 1909 προσελήφθη
στην Αρχαιολογική Υπηρεσία και έως το 1928 υπηρέτησε στην Πελοπόννησο,
Αιτωλοακαρνανία, Ήπειρο και Κέρκυρα. Το 1928 εκλέχθηκε καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης απ’ όπου αφυπηρέτησε το 1940. Το 1945 έγινε
μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και το 1956 διετέλεσε πρόεδρός της. Υπήρξε
ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες αρχαιολόγους χάρη στις πολυάριθ-
μες ανασκαφές και μελέτες του. Το 1909 ερεύνησε τον ναό της Αλέας Αθηνάς
στην Τεγέα. Το 1911 ανάσκαψε το ιερό του Απόλλωνος Τυρίτα στην Κυνουρία
και την ίδια εποχή ασχολήθηκε με ανασκαφές στον ναό της Αρτέμιδας στην
Κέρκυρα, ενώ την περίοδο 1915-1932 πραγματοποίησε ανασκαφές στην Αιτω-
λοακαρνανία. Τις διετίες 1938-1940 και 1954-1956 πραγματοποίησε ανασκα-
φές στη Βεργίνα συνεχίζοντας το έργο του Γάλλου Λεόν Εζέ (Léon Alexandre
Heuzey, 1831-1922) (1861) στο ελληνιστικό ανάκτορο. Ανάσκαψε επίσης
έναν μακεδονικό τάφο, γνωστό σήμερα «ως τάφος του Ρωμαίου». Δημοσίευσε
τις μελέτες των ευρημάτων του αλλά και θεωρητικά έργα. Ενδεικτικά η δημο-
σίευση αγγείων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, εκείνη του Ηρώου της
Καλυδωνίας(1934), μαζί με τους Ντύγκβε (Ejuar Dyggve, 1887-1961) και
Πούλσεν (Frederik Poulsen 1887-1961) και ο τόμος ΧV (γεωμετρικά αγ-
γεία) της σειράς Explotation Αrcheologique de Delos, 1934. Πρωτοπόρα εξάλ-
λου θεωρείται η εργασία του Κέραμοι της Καλυδώνος. Συμβολή εις ακριβε-
στέραν θεώρησιν της ελληνικής τέχνης (1951). Δημοσίευσε επίσης πλήθος άρ-
θρων. Πέρα όμως από τα αρχαιολογικά του ενδιαφέροντα ενδιαφέρθηκε και για
την καθημερινότητα των αγροτών, απ’ όπου προερχόταν, έχοντας να επιδείξει
ένα σημαντικό λαογραφικό έργο. Ενδεικτικά: Τα κούλουμα, Το κακό μάτι,
Λατρείες της Θράκης, Οι καλλικάντζαροι κ.α. Σ’ αυτή την ενασχόληση οφεί-
λεται κατά πάσα πιθανότητα η κλίση του προς τον δημοτικισμό και την
εκλαΐκευση των αρχαιολογικών επιστημών. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι δια-
μόρφωσε ως δάσκαλος σπουδαίους αρχαιολόγους, όπως τον Ανδρόνικο, τον
Παπαχατζή κ.α. Η όλη του προσφορά τον κατέταξε στους ιδιαίτερα ανθρωπι-
στές επιστήμονες της προπολεμικής περιόδου. Βλ. Γ.Ν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΗΣ,
Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica, T. 3, σ. 145-146. 

VViinncceenntt  DD..: Την ταυτοποίησή του δυσκολεύει η συντομογραφία του ονόμα-
τός του, η οποία είναι πιθανόν να δηλώνει τον τίτλο του (Δόκτωρ). Στα Αρχεία
της Κέρκυρας εναπόκειται επιστολή ενός Dr Vincent με ημερομηνία
2.12.1919 που απευθύνεται στον Σπύρο Θεοτόκη. Απ’ αυτήν συνάγεται ότι ο
αποστολέας, ο οποίος δηλώνει ότι το 1920 θα συνταξιοδοτηθεί, ασχολείται με
την ιστορία της Κέρκυρας και θέτει ερωτήματα σχετικά με εκκλησίες, εικό-
νες, φέουδα αλλά και την έννοια των τραγουδιών των αρματολών (κλέφτικα).
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Δηλώνει ότι ετοιμάζει κάποια έκδοση, η οποία δεν εντοπίστηκε. Πρόκειται για
Γάλλο που διαμένει στο Gouarec, Cotes de Nord. (Βλ. Α.Ν.Κ., Ιδιωτικό Αρ-
χείο Σπυρίδωνος Θεοτόκη, Φ. 1, (επιστολή Dr. Vincent) dφ., χφ., 15,5 Χ 11
εκ., Γ. αρ. 112). 

Δεν αποκλείεται όμως να πρόκειται για τον Dr. Auguste Vincent (1879-
1962), Βέλγο, διδάκτορα φιλοσοφίας και φιλολογίας του Πανεπιστημίου των
Βρυξελλών (1902), ο οποίος διορίστηκε βιβλιοθηκονόμος στη Βασιλική Βιβλιο-
θήκη του Βελγίου το 1919 και το 1943 προήχθη σε επιμελητή και στη συνέχεια
σε αναπληρωτή έφορο. Δημοσίευσε πλήθος εργασιών σχετικών με την εργασία
του (καταλόγους, σειρές χειρογράφων, παλαιτύπων, εκδόσεων, βιβλιοδεσιών,
ex-libris, χαρτογραφίας, τυπογράφων κ.α.). Παράλληλα ασχολήθηκε με τη
γαλλική και βελγική Τοπωνυμία, την οποία δίδαξε από το 1919 στο Ινστιτούτο
Ανωτέρων Σπουδών του Βελγίου και συνέγραψε πολύ σημαντικές σχετικές ερ-
γασίες (Les noms de Lieux de la Belgique, 1927, Toponymie de la France,
1937). Σημαντική επίσης υπήρξε η συμβολή του στα βελγικά ανθρωπωνύμια
(Noms de familles de la Belgique, 1952). Συνέγραψε επίσης εργασίες αρχαιο-
λογικού ενδιαφέροντος (Les premières invasions franques d’après les trouvailles
des monnaies, 1926). Υπήρξε ενεργό μέλος της Επιθεώρησης Φιλολογίας και
Ιστορίας (Revue de philologie et d’histoire), μέλος της Ενώσεως Αρχείων, Βι-
βλιοθηκών και Μουσείων του Βελγίου, της οποίας χρημάτισε πρόεδρος τη διε-
τία 1927-28, καθώς επίσης και μέλος των σχετικών Διεθνών Ενώσεων, της
Βασιλικής Επιτροπής Τοπωνυμίας και Διαλεκτολογίας, της Βασιλικής Ακα-
δημίας του Βελγίου. Ανακηρύχθηκε επίσης επίτιμο μέλος πολλών άλλων συλ-
λόγων και εταιρειών στο Βέλγιο και αλλού. Βλ. https://fr.wikipedia.org/
wiki/Auguste_Vincent_(toponymiste) ημ. πρόσβ. 30.9.2018. 

ABSTRACT

INTELLECTUAL MOVEMENT IN INTERWAR PERIOD CORFU: 
IONIAN SOCIETY (1934-1939) AND RELATED ACTIONS 

IN THE CULTURAL FIELD WITH A VIEW TO SAFEGUARDING 
AND EXPLOITING THE IONIAN ISLANDS CULTURAL HERITAGE

AAlliikkii  DD..  NNiikkiiffoorroouu

The lack of concern for the fortune of Corfu’s monuments, character and its
historic and artistic heirlooms, urged in 1934 the Archaeologist and Director of
Corfu’s Archaeological Museum I. Papadimitriou to establish in Corfu the
Ionian Society, with the collection and safeguarding of Corfu’s historic and
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artistic monuments as its main goal. The practices that were to be respected are
stated in the articles of association. The Society was framed by founders,
responsible members and honorary members. It consisted of a group of almost a
hundred people, mostly from Corfu, proving the existence of a flourishing,
lively urban middle class, characterized by being educated, cultured and most of
all caring for its homeland. Listed among the Society’s main goals was the effort
for establishment and function of an Urban Planning Committee in Corfu, in
order to prevent further distortion of the city’s architectural physiognomy as
well as the destruction of its monuments. After coordinated efforts of
cooperation with the political leadership the Society achieved its goal, along with
the proclamation of a series of very important monuments of the post-
Byzantine period as under preservation, among which a fully hagiographed
temple of the post-Byzantine period, devoted to Saint Marc in the homonym
village of Corfu. On the contrary the Society failed to instruct the ecclesiastical
leadership in order to safeguard ecclesiastical monuments and heirlooms. The
Society was also preoccupied with safeguarding the venetian fortifications, with
excavations, as well as promoting personalities that lived in Corfu, such as D.
Solomos, whilst the founder of the Society claimed that the Society was a
continuation of the Ionian Society founded by A. Moustoxidis in the 19th

century.
Apart from the case of the Ionian Society, the first decades of the 20th

century in Greece and by extension, in Corfu as well, even more specifically the
interwar period was marked by a revival of the interest towards the safeguarding
and most importantly the exploiting of the cultural heritage in all its forms.
Firstly, the National Archives and the Byzantine Museum were founded in 1914
in Athens, whilst the same decade the first Archeological Museum was founded
in Corfu. From 1925 onwards actions concerning the cultural landscape are
increased. In Corfu, as well as in other Ionian islands important temples of the
post-Byzantine period were proclaimed to be under preservation. In 1928 the
Grigorios Manos China and Japan Museum was founded in Corfu, unique in its
kind, thanks to a donation made of the Grigorios Manos collection, which settled
in the palace of Saint George and Archangel Michael. In 1929 the Public
Library was upgraded, ex Library of the Ionian University of the British period,
with the expansion and improvement of its infrastructure, the enrichment and
substantive melioration of its content thanks to its Director Konstantinos
Soldatos. A short time after the latter founded the Society for the boosting of
Ionian Studies that aimed towards the research of the Ionian Islands intellectual
and artistic production in past centuries, the study of their nature and economy,
the safeguarding and preservation of their heirlooms and monuments. Its
activities were framed by publications, lectures, contests, public assemblies, and
the organization of conventions. The Pro-Education Club was founded in 1929
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aiming towards the collection, safeguarding and exploitation of the folklore
richness of the Ionian Islands and their intangible cultural heritage.
Questionnaires along with a series of high level classes by excellent lecturers are
set forth to initiate the public into the Club’s goals. In 1930 the Archeological
Museum of the city of Corfu is founded and all previous collections are moved
to the Palace that already housed the Grigorios Manos Museum. I. Papa -
dimitriou incorporated in it the Municipal Gallery that was founded in 1931 and
a series of collections that anticipate the foundation of the Folklore, Historic
and Ethnological Museum, whilst in the same location are housed the Ionian
Senate Archives and the Archive. At the same time in Athens Ionian scholars
and university professors are activated in order to commence the research about
the Ionian past under scientific terms. The 2nd Panionian Convention in 1938
reflects this trend. Moreover notable efforts of musical and theatrical deve -
lopment took place in Corfu: the Robotis Music School, Conservatoire and
Drama Club is part of the same framework. 

The 2nd World War acts catalytically on the intellectual revival that is
recorded in Corfu during the interwar period. Nevertheless the two Societies,
Ionian and Ionian Studies, that keep silent after the declaration of war, resulted
in the foundation of the Corfiot Studies Society, that has had since great
contribution in the study and promotion of the Ionian civilization with
Theodoros Makris and Konstantinos Dafnis as pioneers. During the same
decade, an arms race began between the rest of the cultural actors which were
active the period before the war in order to achieve their re-establishment and
development; a path hardly lacking in obstacles, as were found throughout all
Greece by and large.

The study is framed with the curriculum vitae of the Ionian Society’s
members, which were involved with all the other entities that contributed to the
intellectual revival that took place in Corfu during the interwar period.
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Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΡΕΤΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ)

ΕΕιιρρήήννηη  ((ΡΡεεννάάτταα))  ΧΧααλλιιώώττηη
Νομικός

21η Μαΐου 1864, κατά τραγική ειρωνεία, στην πλατεία που έφερε το όνομα
και «φιλοξενούσε» το άγαλμα του μισητού Βρετανού αρμοστού Μαίτλαντ, νω-
ρίτερα από την προβλεπόμενη ώρα αλλά με απόλυτη τάξη, οι Άγγλοι στρατιω-
τικοί και οι οικογένειες τους εγκαταλείπουν τους στρατώνες, εγκαταλείπουν
την Κεφαλονιά, εγκαταλείπουν οριστικά τα Επτάνησα και επιβιβάζονται στα
πλοία, που τους περιμένουν με αναμμένες τις μηχανές από τον (άδικο) φόβο
επεισοδίων. Ο μητροπολίτης Σπυρίδων Κοντομίχαλος υψώνει συγκινημένος
τη γαλανόλευκη ψάλλοντας «Σταυρός υψούται σήμερον», ο χώρος μετονομά-
ζεται σε «πλατεία Ενώσεως» και ένας αργοστολιώτης ριζοσπάστης, ο Νέ-
στορας Σολωμός χαράζει πάνω στο μνήμα της μάνας του το ιστορικό μήνυ-
μα, που η ίδια του είχε ζητήσει: «Μάννα, οι άγγλοι έφυγαν από την Κεφαλο-
νιά, ο υιός σου Νέστωρ!»1.

Ωστόσο τούτο δεν ήταν απόλυτα αληθές. Υπήρχαν τρεις οικογένειες Βρε-
τανών πολιτών στο Αργοστόλι, που έχοντας δημιουργήσει δεσμούς οικογενει-
ακούς και οικονομικούς με τον τόπο έμειναν εδώ και μετά την ένωση με τη
«μητέρα» Ελλάδα. Συγκεκριμένα οι Στίβενς, Σάντερς και Τουλ. Η παραμονή
τους εξυπηρετούσε ταυτόχρονα και τα πολιτικο-οικονομικά συμφέροντα της
«Γηραιάς Αλβιώνας» και άλλων χωρών, καθώς όλοι τους διετέλεσαν υποπρό-
ξενοι. Η επαγγελματική τους δραστηριότητα και η κοινωνική δράση εντοπίζε-
ται στο Αργοστόλι και μάλιστα σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους.

Το επίθετο Στίβενς αναφέρεται σε επίσημα έγγραφα ήδη από το 1830,
όταν2 ο George Stevens με την έγκριση της Γενικής Κυβέρνησης της Γερου-
σίας και με την ιδιότητα του θησαυροφύλακα ή διαχειριστή δημοσίων εσόδων
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της τοπικής κυβέρνησης Κεφαλονιάς πουλάει για λογαριασμό του δημοσίου
τη γεωργική παραγωγή της μαλτέζικης αποικίας και κατάσχει τα χρήματα,
καταδικάζοντας την σε αφανισμό! Ένας άλλος εκπρόσωπος της οικογένει-
ας3, ο Ρ. Στίβενς, αντίθετα, από τη θέση του προέδρου της υγειονομικής επι-
τροπής Κεφαλονιάς στα 1855 θα συμβάλει καθοριστικά στην προληπτική και
κατασταλτική αντιμετώπιση της επιδημίας χολέρας. Μνημονεύεται ακόμη
και η Αγγιολίνα Στίβενς απλά ως σύζυγος του ιατρού Ιωάννη Χοιδά. 

Στα 1835 ένας ακόμη Στίβενς4 θα ανακαλύψει πρώτος το φαινόμενο των
«καταβοθρών», δηλαδή των θαλασσίων ρευμάτων, τα οποία χάνονται μέσα
στη γη στην είσοδο του κόλπου τ’ Αργοστολιού, για να εμφανιστούν με θαυ-
μαστό τρόπο ξανά στον Καραβόμυλο Σάμης αφού διασχίσουν το υπέδαφος
σχεδόν του μισού νησιού. Εκμεταλλεύτηκε λοιπόν τη δύναμη τους και δημι-
ούργησε τον πρώτο νερόμυλο στην πόλη, όπου ακριβώς σήμερα ο παραμελη-
μένος «θαλασσόμυλος». Λειτούργησε μέχρι το 1915.

Ο Σάνδερς ή Σώνδερς ή Σάουνδερς5, μολονότι θεωρούνταν Άγγλος, είχε
στην πραγματικότητα σκωτσέζικη καταγωγή. Το 1840 ο Ιωάννης Σάνδερς
είναι ο πρώτος διευθυντής της Ιονικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, αργότερα θα
τον διαδεχτεί ο γιός του Ιάκωβος (James). Ο τελευταίος θα παντρευτεί τη
Μαίρη Τούλ και μαζί θα αποκτήσουν πέντε γιους. Ανάμεσα τους διακρίνουμε
τον Ιάκωβο (James) και τον Ιωάννη. Ο Ιάκωβος ο νεότερος, καθώς έφερε το
ίδιο όνομα με τον πατέρα του, διάλεξε για σύζυγο του τη χήρα, πρώτη του εξα-
δέλφη, Βαρβάρα Τουλ, με την οποία, εκτός από τα δύο παιδιά από τον πρώτο
της γάμο, απέκτησαν ακόμη μια κόρη, την Αλίκη. Εκπροσωπούσε διπλωμα-
τικά τη Γαλλία και την Ιταλία και ήταν μέλος της διαχειριστικής επιτροπής
του κληροδοτήματος Παναγή Βαλλιάνου. Εργάστηκε κοντά στον μεγαλέ-
μπορο και ευεργέτη Πλάτωνα Βέγια και όταν εκείνος πέθανε άκληρος, του
κληροδότησε την επιχείρηση. Όπως ήταν αναμενόμενο συμμετείχε επίσης
στην επιτροπή για την ανέγερση του Βεγείου Φρενοκομείου Κεφαλονιάς, σύμ-
φωνα με την τελευταία βούληση του φιλάνθρωπου Βέγια. Το μέγαρο Βέγια με
την επιβλητική του όψη υπήρξε σημείο αναφοράς για την πλατεία του Μέτελα,
όπως έλεγαν προσαρμοσμένη στη ντοπιολαλιά την πλατεία του Μαίτλαντ.
Εκεί στο ισόγειο, ο Σάνδερς συνέχισε με επιτυχία τη συγκέντρωση και την
εξαγωγή της κεφαλονίτικης σταφίδας. Διέθετε δική του αποβάθρα φορτοεκ-
φόρτωσης (ο πόντες του Σάνδερς), μα και εργοστάσιο κατασκευής ξυλοκιβω-
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τίων. Μάρτυρα της οικονομικής ευρωστίας του αποτελεί η φωτογραφία6 με
την άμαξα και τους θηλυκούς εκπροσώπους της οικογένειας πριν αναχωρήσει
για το καρναβάλι. Δυστυχώς7 θα κηρύξει πτώχευση το 1936! 

Ο αδελφός του Ιωάννης θα παντρευτεί την Καλυψώ Καραντινού και θα ερ-
γαστεί στην ποτοποιία Τουλ και παράλληλα θα ασκεί καθήκοντα επίτιμου
Βρετανού υποπροξένου. Αξίζει να επισημανθεί πως όταν πεθαίνει, το 1929, η
οικογένεια του, που μέχρι τότε διέμενε έξω από την πόλη, στο κτήριο του πα-
λιού αγγλικού στρατιωτικού νοσοκομείου και μετέπειτα αγγλικού προξενείου,
θέλησε να το εγκαταλείψει. Τότε η Κάτε Ιακωβάτου-Τουλ, δραστήρια πρόε-
δρος της επιτροπής του ορφανοτροφείου8 και συγγενής τους, μαζί με τα υπό-
λοιπα μέλη και με τη συνδρομή τοπικών πολιτικών παραγόντων κατορθώνει
να δωρηθεί το συγκεκριμένο οικοδόμημα από τη βρετανική κυβέρνηση στο
ίδρυμα, για την στέγαση και περίθαλψη των έκθετων. Ενώ οι γυναίκες της οι-
κογένειας Σάνδερς (Βαρβάρα & Ψυχή) επιδίδονται, σύμφωνα με το πνεύμα
της εποχής, σε αγαθοεργίες, π.χ. ως μέλη επιτροπής κυριών για το οικονομι-
κό συσσίτιο ή το άσυλο των φρενοβλαβών.

Εξίσου πλανημένα, όπως και στην περίπτωση του Σάνδερς, οι Κεφαλονί-
τες είχαν καταχωρήσει στην συνείδηση τους τον Ερνέστ Τουλ ως Άγγλο.

Όταν ο κοκκινοτρίχης Έρνεστ Τουλ9, γιος του ιρλανδικής καταγωγής Ιω-
άννη Αυγούστου Τουλ και της κοντέσσας Βαρβάρας Κερίνο από τη Ζάκυνθο,
με το οικόσημο τους σκαλισμένο ακόμη και πάνω στα έπιπλα, αποφάσισε να
παντρευτεί την ορφανή, αναλφάβητη και απένταρη υπηρέτρια της μητέρας
του, Μαριέτα Κονίδη, παρά τις σφοδρές αντιρρήσεις του οικογενειακού του πε-
ριβάλλοντος, απέκοψε όχι μόνο κάθε συγγενικό αλλά και περιουσιακό δεσμό
μαζί τους. Ωστόσο η Μαριέτα αποδείχτηκε καλή μητέρα, αφοσιωμένη σύζυ-
γος και εξαιρετική οικοδέσποινα.

Ο Έρνεστ αρχικά ασχολήθηκε με την εξαγωγή ελαιολάδου στην Ιταλία,
αποκτώντας προοδευτικά και δικά του πλοία. Αργότερα εκμεταλλευόμενος
τον αφανισμό των γαλλικών αμπελώνων λόγω ασθένειας των κλημάτων και
ευρύτερα την πλεονεκτική θέση της Επτανήσου, που δεν λαβώθηκε από την
τουρκική κατοχή, συγκριτικά με την υπόλοιπη χώρα στρέφεται στο εμπόριο
της σταφίδας και μεταβάλλεται στον πλουσιότερο και πλέον δραστήριο έμπο-
ρο της Κεφαλονιάς. Πόσο οδυνηρό θα ήταν για τον αδελφό του Γιώργο, διευθυ-
ντή στην Ιονική Τράπεζα, να παρακολουθεί τον επαγγελματικό του θρίαμβο
παρά την «αταίριαστη» κοινωνικά επιλογή συντρόφου.
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Το 1873 o Έρνεστ πραγματοποιεί μια σπουδαία αγορά λίγο πιο έξω από το
Αργοστόλι, κοντά στον νερόμυλο (θαλασσόμυλο) του Άγγλου Στίβενς. Πρό-
κειται για το κτηριακό συγκρότημα της οινουργικής εταιρίας, που κτίστηκε
το 1861 και το οποίο στο εξής ονομάζει «Βινάρια»10. Το ταξίδι στον κόσμο του
οίνου ξεκινά! Τα πολυβραβευμένα προϊόντα της οινοποιίας Τουλ (ρομπόλα,
κονιάκ, λικέρ κ.λπ.) αποκτούν καλή φήμη τόσο στην Ελλάδα όσο και στην
Ολλανδία, τις Σκανδιναβικές χώρες και τη Γερμανία, τη μεγαλύτερη τότε
αγορά εξαγωγών. Εκεί μάλιστα ο Έρνεστ κερδίζει έναν πιστό, οικογενειακό
φίλο και θαυμαστή των μεθόδων του (και δεν ήταν ο μοναδικός), τον έλεγαν
Κλάους. Ο τελευταίος θα οικοδομήσει μια παρόμοια επιχείρηση κοντά στην
Πάτρα, έχοντας ως πρότυπο τη «Βινάρια», την εξίσου ονομαστή «Αχάϊα
Κλάους». Τα κεφαλονίτικα κρασιά ακολουθούν τους θαλάσσιους δρόμους και
μέσω της Ερυθράς θάλασσας11 φτάνουν ως τη Τζακάρτα της Ινδονησίας! Οι
ντόπιοι αμπελοκαλλιεργητές βρήκαν στο πρόσωπο του Τουλ έναν αξιόπιστο
αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος βοήθησε καθοριστικά στην ανόρθωση της τοπι-
κής οικονομίας. Ενδιαφέρεται ακόμη και για τη βελτίωση της καλλιέργειας,
με επιστημονικές υποδείξεις για το φύτεμα, το ράντισμα κ.λπ. Μετά την πτώ-
χευση της οινουργικής εταιρίας ο πρωτογενής τομέας άνθισε ξανά χάρη στον
ακούραστο και πρωτοπόρο επιχειρηματία. Ο Τουλ εισήγαγε την εμφιάλωση
για πρώτη φορά καθώς και τη συσκευασία των μπουκαλιών σε μικρά κιβώτια
και τον σχεδιασμό οργανωμένου δικτύου εμπόρων. Tελικά η λειτουργία της
«Βινάριας» δεν έβλαψε αλλά αντιθέτως συνέβαλε στην ίδρυση περισσότερων
μικρών οινουργικών καταστημάτων σ’ όλο το νησί χάρη στη διαφήμιση της
ρομπόλας, της μαυροδάφνης κ.λπ. στο εξωτερικό.

Το 1903 οι απόγονοι του Έρνεστ Τουλ, σε μια περίοδο που το πρόβλημα της
ύδρευσης ήταν οξύ στο Αργοστόλι, δωρίζουν 4 κρήνες, έργα του γλύπτη Μπο-
νάνου12 με σαφείς επιρροές από την ελληνική μυθολογία. Η μία τοποθετήθηκε
στη λαχαναγορά και η άλλη στην πλατεία τελωνείου(ντουγάνα). Είναι εκεί-
νες οι οποίες ευτυχώς διασώθηκαν13 από τον καθηγητή-φιλόλογο Νικόλαο
Τζουγανάτο μέχρι σήμερα, και κοσμούν πλέον την πλατεία πρώην Αγροτικής
Τράπεζας και τη μικρή πλατεία ανάμεσα στον Ναυτικό Όμιλο και το μνημείο
των ριζοσπαστών! Οι υπόλοιπες μαρμάρινες «αδελφές» τους ήταν διαφορετι-
κές, όχι «κολώνα» αλλά αετωματικές. Η πρώτη στην κεντρική πλατεία και η
δεύτερη στην περιοχή της προσεισμικής Πλάκας. To 1906 ο δήμαρχος Σπύρος
Κοσμετάτος γκρεμίζει το παλιό δικαστικό μέγαρο του Νάπιερ στην κεντρική
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πλατεία και αναπόφευκτα η κρήνη του Τουλ εντοιχίζεται σε άλλο κτήριο απέ-
ναντι από τον κήπο του Νάπιερ. 

Ο Έρνεστ Τουλ είχε στεγάσει, κυριολεκτικά, την οικογενειακή του ευτυ-
χία στην κάτω πλευρά της κεντρικής πλατείας, όπου σήμερα οι περισσότερες
καφετέριες. Στην επιβλητική οικία εξάλλου14, γνωστή αρχικά ως Μόμολου
Πρετεντέρη, θα φιλοξενηθούν τα δικαστήρια15 (τα οποία αντιμετώπιζαν για
πολλά χρόνια σοβαρά προβλήματα μόνιμης στέγασης) τόσο το 1867, λόγω
του σεισμού, όσο και το 1932, περιμένοντας την ολοκλήρωση του υπό ανέγερ-
ση δικαστικού μεγάρου. Το μεγαλόπρεπο τούτο κτήριο πρωταγωνίστησε στην
κοσμική ζωή. Το 1898 θα τοποθετήσουν πατώματα από άγριο πεύκο, για να
διευκολύνονται οι ντάμες και οι καβαλιέροι τους16 κατά τους περίφημους ιδιω-
τικούς χορούς, που λάμβαναν χώρα στην ευρύχωρη σάλα του και που συναγω-
νίζονταν σε μεγαλοπρέπεια εκείνους του Κοσμετάτου και του Γεράκη. Την
παροιμιώδη φιλοξενία του οικοδεσπότη γεύτηκαν πέρα από την «αφρόκρεμα»
του τόπου, αρχαιολόγοι, Γερμανοί πρίγκιπες, καθώς διετέλεσε υποπρόξενος
της Πρωσίας και των Χανσεατικών πόλεων και πολλοί ακόμη εκλεκτοί επι-
σκέπτες του νησιού. 

Ο ιδιοκτήτης της «Βινάριας» απέκτησε εννέα συνολικά παιδιά, τρείς γιούς
και έξι κόρες. Από τους άρρενες απογόνους του επέζησαν μόνο δύο, ο Ιωάννης
(υποπρόξενος της Αυστρίας 1900-1922) και ο Ιάκωβος, στους οποίους παρέ-
δωσε ο ίδιος το τιμόνι της επιχείρησης πριν τον θάνατο του το 1896, λίγους μό-
λις μήνες μετά την απώλεια της αγαπημένης του γυναίκας. Ο Ιάκωβος
(James ή Τζίμης) υπήρξε υποπρόξενος της Ρωσίας (1900-1926) και σύζυγος
της Κάτε Ιακωβάτου, ιδιαίτερα καλλιεργημένης κοπέλας για την εποχή της
και εύπορης, η οποία στα κατοπινά χρόνια θα πρωτοστατήσει στην παραχώ-
ρηση του πρώην αγγλικού προξενείου στο Αργοστόλι για τη μετατροπή του σε
ορφανοτροφείο (όπως ήδη αναφέρθηκε) και στην προσφορά του πατρικού της
σπιτιού στο Ληξούρι, στη γενέθλια γη, για να γίνει η Ιακωβάτειος Βιβλιοθή-
κη, ανέπαφη από τον σεισμό του 1953 αλλά λαβωμένη σήμερα από την τελευ-
ταία επίσκεψη του εγκέλαδου.

Οι ιστορικές συγκυρίες, που οδήγησαν στην άνθιση της επιχείρησης, μετα-
βλήθηκαν δραματικά στην αυγή του εικοστού αιώνα. Η ευρωπαϊκή αγορά κα-
τακλύζεται πλέον από ελληνικά, φτηνά κρασιά ωστόσο υποδεέστερης ποιότη-
τας από τα αντίστοιχα της «Βινάριας» σε τέτοιο βαθμό ώστε να επιβληθεί
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εμπάργκο εισαγωγών στην Γερμανία. Το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου
Πολέμου θα σημάνει το τέλος της μακρόχρονης, επικερδούς συνεργασίας με
την παραπάνω χώρα. Τα αδέλφια Τουλ δεν κατόρθωσαν να σώσουν τη «Βινά-
ρια» πιθανόν λόγω ενδοοικογενειακής αντιπαλότητας. Για τα πραγματικά
γεγονότα επικρατούν πάντως αντικρουόμενες απόψεις και ερμηνείες, που η
χρονική απόσταση και ο σεβασμός στη μνήμη τους δεν επιτρέπουν την εξα-
κρίβωση και την περαιτέρω ανάλυση τους. Ο Ιωάννης απεβίωσε το 1922 και
λίγα χρόνια αργότερα ο Ιάκωβος αυτοκτονεί μέσα στο γραφείο του. Το 1933
το εργοστάσιο θα μετατραπεί σε17 οίκο ανοχής! Ήδη λοιπόν πριν τον κατα-
στρεπτικό σεισμό του 1953 τα κτήρια της οινοποιίας, που καταλάμβαναν και
τις δύο πλευρές του σημερινού δρόμου, οι αποβάθρες-βραχίονες, με ορατά τα
απομεινάρια τους ακόμη και τώρα18 στην περιοχή, και η οικία αφέθηκαν στην
εγκατάλειψη, τη λήθη και τη φθορά. Το όνομα χάθηκε από το νησί αλλά η
ιστορία της «Βινάριας» πορεύτηκε παράλληλα με την οικονομική και όχι μόνο
μοίρα του τόπου και έτσι δύσκολα θα λησμονηθεί. Μόνο το μνημείο πλέον της
οικογένειας στο βρετανικό νεκροταφείο του Δραπάνου, δια χειρός Μπονάνου
και τούτο και σχεδόν ατόφιο από τη μανία του σεισμού, μαρτυρά σήμερα το
πέρασμα τους.

Η κυρία Μαρία Τουλ (εγγονή του Ιακώβου Τουλ και της Κάτε Ιακωβά-
του), με την ευστροφία που τη διακρίνει, συνοψίζει την ιστορία της οικογένειάς
της σε μια λιτή αλλά περιεκτική φράση: «Δεν ήταν από δω αλλά παντρεύτη-
καν κεφαλονίτισσες, αγάπησαν τον τόπο, έμειναν και δούλεψαν».

ΒΒιιββλλιιοογγρρααφφίίαα

1. ΑΓΓΕΛΟΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΕΜΠΟΝΟΣ, Η Κεφαλονιά στον αστερισμό της Παρθέ-
νου.

2. Απόσπασμα από Weekly Irish Times, 13 Ιανουαρίου 1934 – μαρτυρία του
Lawrence J. Toole.

3. «Οι χοροί της αριστοκρατίας στην Κεφαλονιά του 1900 από το ανέκδοτο
βιβλίο του Ανδρέα Ιγγλέση «Η Κεφαλονιά επί Γεωργίου Α΄ 1864-1913»,
δημοσιευμένο στο περιοδικό Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος.

4. ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ, Αργοστόλι, η χαμένη πόλη.
5. Εφημερίδα Ελιά, 14/5/1932.
6. ΑΓΓΕΛΟΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΕΜΠΟΝΟΣ, Οίνος.
7. ΑΓΓΕΛΟΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΕΜΠΟΝΟΣ, Ξένες Παροικίες.

Ειρήνη (Ρενάτα) Χαλιώτη270

17. ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ, Αργοστόλι, η χαμένη πόλη.
18. ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ, Αργοστόλι, η χαμένη πόλη.



8. ΑΓΓΕΛΟΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΕΜΠΟΝΟΣ, Το Αργοστόλι αγωνίζεται.
9. ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ, Παρνασσός, 1985.

10. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Η. ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ, Γιατροί και Ιατρική Κεφαλονιάς στα χρόνια
των ξένων κυριαρχιών.

11. ΑΓΓΕΛΟΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΕΜΠΟΝΟΣ, Η Κεφαλονιά του θρύλου και της παράδο-
σης.

12. Κεφαλονιά, ένας ατέλειωτος Αύγουστος, φωτογραφία εξωφύλλου.

ABSTRACT

THE PRESENCE OF ENGLISH CITIzENS IN CEFALONIA, 
AFTER THE UNION WITH “MOTHER GREECE” IN 1864

(PROFESSIONAL ACTIVITY & SOCIAL LIFE)

21 May 1864, the English officers accompanied by their families leaved
Chefalonia, leaved the Ionian islands, leaved Greece. The local bishop raised the
Greek flag and a young rebellion called Nestoras Solomos visited the grave of
his mother to write on it the historical message, according to her demand
“Mother the English army is gone”!!

But, there were three families, the Sanders, the Stevens and the Tooles,
who,because of their financial interests, could not abandon the island. At the
same time they were ambassadors of many foreign countries.

Stiven owned a sea mill near Argostoli till 1915. Sander and Toul dealed with
the trade of the local wine and acquired a big fortune and a good reputation
abroad especially in Germany as exporters of quality products. Their success
promoted the local agriculture and generally economy .

Toul was the richer of them all and a very loving husband and father of nine
children. He used to call his wife «my lucky star». He supported the needs of the
community through charities and died a few months,soon after the lost of his
wife. 

After the beginning of the first world war his sons, John and James, didn’t
manage to save the famous «Vinaria» distillery, which Ernest Toul had
established in 1873. So, long before the devastating earthquake of 1953 both the
house and the Toul’s factory were abandoned.

As their destiny remains a part of the local history, their name can not be
easily forgotten!! 
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Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΕ ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑ, ΟΠΩΣ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ 

ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ (1932-1940)

ΜΜάάρρθθαα  ΓΓ..  ΠΠααππααδδοοπποούύλλοουυ
Δ/ντρια ΓΑΚ-Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου

11..  ΕΕιισσααγγωωγγιικκάά

Ο μακροβιότερος εκπαιδευτικός θεσμός του Γενικού Επιθεωρητή εντοπίζε-
ται στις αρχειακές συλλογές των ΓΑΚ-Ιστορικού Αρχείου Ηπείρου. Αυτό το
αρχειακό υλικό φαίνεται ότι εγγίζει ζητήματα εποπτείας και διοίκησης της
νεοελληνικής εκπαίδευσης επικεντρωμένα στο θεσμό του επιθεωρητή1 διαφω-
τίζοντας κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές διαδικασίες σε Ήπειρο και Ιό-
νια Νησιά2.
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1. Σχετικά με τον μακρόβιο θεσμό του Επιθεωρητή, ο οποίος καταργήθηκε το 1982, για
την «αξιολόγηση των εκπαιδευτικών», «αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου», «αυτοαξιολό-
γηση της σχολικής μονάδας» καθώς και τα ποικίλα σχέδια, σχήματα και εκδοχές με τη μορ-
φή νομοσχεδίων, νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων
βλ. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ, Ελληνική Εκπαίδευση 1821-1985, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 1996,
σελ. 37. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ, Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης: Όψεις και Απόψεις.
Δύο τόμοι, Επιμέλεια: Σήφης Μπουζάκης, έκδ. Gutenberg, σσ. 774-1059. Ειδικότερα, για την
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού βλ. ΓΡΟΛΛΙΟΣ Γ. - ΛΙΑΜΠΑΣ Τ. - ΤΖΗΚΑΣ Χ., «Ορισμένα ζη-
τήματα σχετικά με την ιστορία της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού» στο ΚΑΤΣΙΚΑΣ Χ.-
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Γ. (επιμ.) Αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Ποιος, ποιον και γιατί, εκδ. Σαββάλας,
Αθήνα, 2002, σελ. 114-115.

2. Διακεκριμένοι θεράποντες των γραμμάτων και των νέων μεθόδων στην Ευρώπη, όπως οι
J.Η. Pestalozzi (1746 - 1827), Fr. Fröbel (1782 -1827), Ηerder (1893), Fr. Wolf (1824) και
W. Humboldt (1835), Fr. Scleiermacher (1768-1834) και Ηerbart (1776-1841) επηρεάζουν την
ελληνική εκπαιδευτική πολιτική και δημιουργούν νέο περιεχόμενο στον χώρο της παιδείας. Βλ.
Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Εξάρτηση και αναπαραγωγή - ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχα -
νισμών στην Ελλάδα, Αθήνα 1977, σ. 381. Α. ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ, Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και
φιλελεύθεροι διανοούμενοι - άγονοι αγώνες και ιδεολογικά αδιέξοδα στο μεσοπόλεμο, Αθήνα
1977, σ. 12. Α. ΔΑΝΑΣΣΗΣ-ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ, Εξέλιξις της Παιδαγωγικής σκέψεως, Αθήνα 1980,
σσ. 37-56. Θ. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (1821-1986),
Αθήνα 1990, σσ. 54-68. Α. ΙΣΗΓΟΝΗΣ, Ιστορία της Παιδείας, Αθήνα 1990, σσ. 176-190. Σ.
ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ: «Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα: μια κριτική πεοσέγγιση των κυ-
ρίαρχων “παραδειγμάτων”», στο Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική του Ελληνικού Ινστιτούτου
Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, τ. 1, 2002, εκδ. ΑΤΡΑΠΟΣ, σσ. 95-102. 



Διακριτό σημείο της ενασχόλησής μου με τη δραστηριότητα των Eπιθεω-
ρητών είναι ο αξιόλογος εκπαιδευτικός Αλέξανδρος Καθάρειος (1872-1965),
ο Κορίνθιος εκπαιδευτικός (φιλόλογος), ο οποίος κατέλαβε θέση ανώτερου
στελέχους και υπηρετέτησε με βαθμό Επιθεωρητή στην Ήπειρο, στην πρώτη
από τις οκτώ σχολικές περιφέρειες της Γενικής Διοίκησης Ηπείρου (19-7 ως
30-10-1913), στη συνέχεια τοποθετήθηκε στο Ληξούρι της Κεφαλονιάς ως
Γυμνασιάρχης στην Πετρίτσειο Σχολή (13-10-1914) και στη συνέχεια ανα-
χώρησε για τη Λευκάδα (13-9-1915)3. Ανάλογες δημοσιεύσεις από το υλικό
των Γενικών Επιθεωρητών πραγματοποιήθηκαν από την υποφαινόμενη στην
αυτοτελή ογκώδη έκδοση των Γενικών Αρχείων του Κράτους-Ιστορικό Αρ-
χείο Ηπείρου4, η οποία εμπεριέχει αναλυτική καταγραφή των εκθέσεων σε
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3. Σ. ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ - Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: «Στοιχεία κράτους πρόνοιας σε μια τεθνεώσα δη-
μοκρατία. Οι ανιχνεύσιμες (εκπαιδευτικές) όψεις μιας αντίφασης», στο Επιθεώρηση Κοινω-
νικών Ερευνών, τεύχος 108-109 Β΄-Γ΄, 2002, εκδ. Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών,
σσ. 33-36. 

4. Σ. ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ - Γ. ΚΟΥΣΤΟΥΡΑΚΗΣ: «Το ιστορικό επιχείρημα στην εκπαιδευτική
μεταρρυθμιστική προσπάθεια του 1913» στο Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης, τεύχος 1,
χειμώνας 2002-2003, εκδ. Ατραπός, σσ. 81-100. Ειδικότερα για τα δημόσια και ιδιωτικά
σχολεία που λειτουργούσαν, όπως η Ζωσιμαία Σχολή στην Ήπειρο, το Φιλολογικό λ.χ. Γυ-
μνάσιο και η Ευαγγελική Σχολή στη Σμύρνη, το Γυμνάσιο Βουκουρεστίου, η Κοργιαλένει-
ος Σχολή στα Επτάνησα και η Φλαγγίνειος Σχολή της Βενετίας, συνδέονται άρρηκτα με
τον συγκεκριμένο γεωγραφικό καταμερισμό καθώς γεννιούνται και αναδιοργανώνονται σε
κέντρα με εμπορική ακμή. Η διοικητική τους, επομένως, ιδιωτική υπόσταση είναι συνάρτη-
ση του κληροδοτήματος ή της πηγής που τις τροφοδοτεί και των γενικότερων δυνατοτήτων
της κοινότητας βλ. ΜΑΡΘΑ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, «Οι κανονισμοί της Ζωσιμαίας Σχολής
Ιωαννινων (1843, 1878, 1892, 1896, 1897) και η δυναμική τους παρέμβαση στις εκπαιδευ-
τικές, διοικητικές και κοινωνικές δομές», Πρακτικά Συνεδρίου, σσ. 924-966. Για τη γενι-
κότερη πολιτική προσέγγιση του νέου ελληνικού κράτους βλ. ΓΕΩΡΓ. Ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ,
Ιστορία του Νέου Ελληνικού κράτους. Πολιτικές προσεγγίσεις. Τόμ. 1 (1832-1940) Αθήνα
1997, σσ.13-123. Ειδικότερα για την εκπαιδευτική πολιτική βλ. ΔΗΜΑΡΑΣ Α., Η μεταρρύθ-
μιση που δεν έγινε. Τεκμήρια ιστορίας (1821-1894), τόμ. Α΄, Β΄, Αθήνα 1973-1974. «Εκ-
παίδευση», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, έκδ. Εκδοτική Αθηνών, τόμ. ΙΓ΄, Αθήνα 1977,
σσ. 484-491. «Ξένες επιδράσεις στην διαμόρφωση του εκπαιδευτικού ζητήματος», Δελτίο
της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού πολιτισμού και Γενικής παιδείας, τεύχ. 2, Αθήνα
1978, σσ. 60-63. «Ιστοριογραφία της εκπαίδευσης», Σύγχρονα θέματα, Δεκέμβριος 1988,
τεύχ. 35-36-37, σσ. 191-197. Ειδικότερα για τη Μέση Εκπαίδευση βλ. ΔΑΥΙΔ ΑΝΤΩΝΙΟΥ,
Τα προγράμματα της Μέσης εκπαίδευσης, Αθήνα 1989, τόμ. Β΄, σσ. 23-39 καθώς και για
το Διδασκαλείο Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (1837) (σσ. 34-39), τα Διδασκαλεία θηλέων
(τόμ. Γ΄, σσ. 186-238), το Βασιλικό Διδασκαλείο που λειτουργούσε με δικό του κανονισμό
(1856), η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή (1843) (τόμ. Β΄, σσ. 422-431), το διδασκαλείο
στη Θεσσαλονίκη (τόμ. Β΄, 64-66) και το Πρότυπο Διδασκαλείο (1878) (τόμ. Β΄, σσ. 80-
126) βλ. ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ Α., Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και Φιλελεύθεροι διανοούμενοι,
Αθήνα 1977.



Ήπειρο, Ιόνια νησιά, Δυτική Ελλάδα, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία παρα-
πέμποντας στην ενδιαφέρουσα περίοδο ιστορίας της εκπαίδευσης του Νέου
Ελληνικού Κράτους κατά τους 19ο και 20ό αι.

Η στενή, εξάλλου, σχέση της Ηπείρου με τα Ιόνια νησιά5 αναπτύσσεται
στα βενετοκρατούμενα Επτάνησα, γνωστό σταυροδρόμι της εποχής με την
Ιταλία, κατά τη μετανάστευση και σταδιοδρομία των πραματευτάδων Ηπει-
ρωτών στα αστικά κέντρα της κεντρικής και νοτιοδυτικής Ευρώπης. Ειδικό-
τερα, κατά την ένωση των Επτανήσων το 1862-1863, η συμμετοχή του Πα-
νεπιστημίου στις πολιτικές εξελίξεις6, το διαφορετικό εκπαιδευτικό καθεστώς,
που υπήρχε στα Επτάνησα και στα άλλα ελληνικά κέντρα, όπως Γιάννενα,
Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Χίο, δημιουργούσε κοινές πρωτο-
βουλίες για πνευματική όσμωση. Ειδικότερα, στα κέ ντρα αυτά η ιδιωτική ή
κοινοτική πρωτοβουλία είχε αναπτύξει σχολικά ιδρύματα, στα οποία παρεχό-
ταν γενική μόρφωση σε συν δυασμό με τις νεότερες παιδαγωγικές μεθόδους.
Εκεί λειτούργησαν νηπιαγωγεία, εμπορικές σχολές, διδασκαλεία, πρότυπα
σχολεία και Ανώτερα Παρθεναγωγεία για την εκπαίδευση των κοριτσιών7.
Αυτή η επαφή της Ηπείρου, της πρώην οθωμανικής παραμεθορίου με το βενε-
τικό κράτος8 φαίνεται ότι εξακολουθεί να επιβιώνει στη διοικητική διάρθρωση
του εκπαιδευτικού συστήματος το 1917 με την υπουργική διαταγή για μετά-
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5. ΜΑΡΘΑ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,,  ««Από την Ήπειρο στη Κεφαλονιά: Η παρουσία ενός αξιό-
λογου εκπαιδευτικού στο Ληξούρι στις αρχές του αιώνα μας», Περιοδικό Κυμοθόη, τεύχ. 6, 7,
Κεφαλονιά 1995, σσ. 2, υπ.6.

6. ΜΑΡΘΑ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, «Εκθέσεις Γενικών Επιθεωρητών δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης (1932-1950). Συμβολή στην Ιστορία της εκπαίδευσης», Γενικά Αρχεία του Κράτους-
Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου 12, Ιωάννινα 2015.

7. ΜΑΡΘΑ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,,  ««Ο Άγγελος Τυπάλδος Φορέστης, ένας επιφανής κεφαλ-
λονίτης στα Γιάννενα», Κεφαλληνιακά Χρονικά, 1995, τόμ. 10. ΜΑΡΘΑ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,,
««Από την Ήπειρο στην Κεφαλονιά: Η παρουσία ενός αξιόλογου εκπαιδευτικού στο Ληξούρι
στις αρχές του αιώνα μας», περιοδικό Κυμοθόη, τεύχ. 6,7, Κεφαλονιά 1995. Γ. ΜΟΣΧΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, Προσεγγίσεις, Ιστορία, Τέχνη, Παιδεία, Αθήνα 2014, σ. 126. 

8. Για την ευρύτερη συμβολή της Επτανήσου στον ελλαδικό χώρο βλ. την πρόσφατη με-
λέτη Γ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, Προσεγγίσεις, Ιστορία, Τέχνη, Παιδεία, Αθήνα 2014 στα κεφάλαια
«Από τους Ενετούς στην Ένωση. Πολιτικές και κοινωνικές ανακατατάξεις στην Κεφαλονιά
από το 1797 έως το 1864.» (Η Καθημερινή) σελ. 101. «Από το βενετικό Κάστρο στο Αργο-
στόλι. Οι ιστορικοκοινωνικές συνθήκες που οδήγησαν τη Γαληνότατη Δημοκρατία στη μετα-
φορά της πρωτεύουσας της Κεφαλληνίας». (Η Καθημερινή) σελ. 109. «Η Ένωση Της
Επτανήσου με την Ελλάδα. Η 21η Μαΐου σηματοδότησε την πρώτη επέκταση της χώρας
μας, αλλά και μια δημοκρατική τομή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο». (Η Καθημερινή) σελ. 115.
«21η Μαΐου 1864: Και εγένετο Ένωσις. [Προσανατολισμοί, προσδοκίες, αλλά και παρεμβά-
σεις των Μεγάλων Δυνάμεων της Ευρώπης]» (Το Βήμα) σελ. 126. Για τη συμβολή της στη
λογοτεχνία βλ. Π.Δ. ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ, Επτανησιακά Μελετήματα για την Επτανησιακή
Λογοτεχνία και Κριτική (1960-2005), έκδ. Πορεία, σελ. 527.



βαση του Επιθεωρητή Γ. Ιατρίδη9 από την Κέρκυρα στην Παραμυθιά λόγω
κενής θέσης10 και το 1918 με την «Αναφορά του Επιθεωρητή των Δημοτικών
σχολείων Πρεβέζης περί μετακινήσεων δασκάλων προς Κέρκυρα»11. Ευεργέ-
τες, εφοπλιστές12 αλλά και επιφανείς πολιτικοί Κεφαλονίτες εντοπίζονται
στον ηπειρωτικό χώρο, όπως ο Άγγελος-Τυπάλδος Φορέστης, ο οποίος διακρί-
νεται για την πλούσια διπολική του δράση, εκείνη ως Γενικού Προξένου της
Ελλάδας στη Σμύρνη και στα Γιάννινα (1909-1913) και ως Γενικού Διοικη-
τή Ηπείρου (25-2-1913 μέχρι 9-1914)13.

Προσεγγίζοντας και μελετώντας το πλούσιο εκπαιδευτικό αρχειακό υλικό
διαπιστώνω ότι οι εκθέσεις των επιθεωρητών των ετών 1932-1940 υπογραμ-
μίζουν αυτή την εκπαιδευτική σχέση της Ηπείρου με τα Ιόνια νησιά. Πρόκει-
ται για συνθέσεις και αναφορές, οι οποίες ως κείμενο και ως περιεχόμενο είναι
οπωσδήποτε δηλωτικές των επιστημονικών και ειδικότερα των παιδευτικών
δυνατοτήτων των Επιθεωρητών σε Κέρκυρα και Λευκάδα. Η διάρθρωση του
κειμένου και η επεξεργασία των επιμέρους θεμάτων είναι στοιχεία ενδεικτικά
της επιστημονικής κατάρτισης των συντακτών με την αναλυτική καταγραφή
του δρομολογίου των «προς επιθεώρησιν» σχολείων κατά απόλυτη ημερομη-
νία-σειρά (μέρες, μήνες, έτη) και την καταγραφή του ονοματεπωνύμου του
επιθεωρητή, των λειτουργών της μέσης και δημοτικής εκπαίδευσης καθώς
και του βαθμού και της ειδικότητας του καθενός διδάσκοντα. 

Στην Κέρκυρα, ο Ιωάννης Χαρδαβέλλας επιθεωρεί ιδιωτικά σχολεία, όπως
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9. ΜΑΡΘΑ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Η εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Ήπειρο (1915-
1940). Ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση, Ιωάννινα 2005. 

10. Γ.Ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία της Κεφαλονιάς, Αθήνα 1988, τόμ. 2ος, σσ. 21-22.
11. ΙΑΤΡΙΔΗΣ Γ.Η., Πρόγραμμα Μαθημάτων Δημοτικού Σχολείου. Γενική Περίληψις,

Θεσσαλονίκη 1935, εκδ. Μαρινέλης.
12. Ο Υπουργός (Παιδείας) Δίγκας αποστέλλει τηλεγράφημα προς τον Αντιπρόσωπο

Κυβερνήσεως στα Ιωάννινα με το οποίο γνωστοποιείται ότι ο τέως Επιθεωρητής Παραμυθίας
Τσακίρης Π. απεχώρησε και ότι ο νέος Επιθεωρητής Γ. Ιατρίδης, που διαμένει στην Κέρκυ-
ρα, διετάχθη να μεταβεί τάχιστα στην Παραμυθιά Βλ. ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Ιωαννίνων, Αρ-
χείο Γ.Δ.Η, Φ.41, υπ. 5 αρ. πρωτ. 5039/12-10-1917. 

11. Βλ. Αναφορά του Επιθεωρητή των Δημοτικών Σχολείων Πρεβέζης «Περί μετακινή-
σεων εξής διδασκάλων»: Βλ. ΓΑΚ-Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου, Αρχείο Γ.Δ.Η, Φ. 65, Υπ. 2,
αρ.πρωτ. 775/8-11-1918.

12. Από την οικογένεια Ποταμιάνου ο Γεώργιος Ποταμιάνος (1868-1932) με καταγωγή
από την Πύλαρο της Κεφαλονιάς, καπετάνιος σε μικρά ιστιοπλοϊκά, εγκαταστάθηκε στην
Πρέβεζα και μετέφερε εμπορεύματα από την Ήπειρο στη Μάλτα για τον βρετανικό στόλο βλ.
http://www.inkefalonia.gr/koinonia/17530-afieroma-stis-megales-efoplistikes-oikogeneiestis 
kefalonias

13. ΜΑΡΘΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, «Ο Άγγελος Τυπάλδος Φορέστης, ένας επιφανής Κεφαλο-
νίτης στα Γιάννινα», Κεφαλληνιακά Χρονικά, 1995, τόμ. 10, σσ. 30-42.



το ελληνικό σχολείο «Ο Καποδίστριας», την ιταλική εμπορική σχολή αρρένων
και θηλέων καθώς και τη γαλλική ιδιωτική σχολή των αδελφών του Ελέους.
Ειδικότερα, πληροφορούμαστε ότι το ελληνικό ιδιωτικό σχολείο «Ο Καποδί-
στριας» ανήκει στην Αικατερίνη Στεργιώτου, πτυχιούχο του Αρσακείου Κερ-
κύρας και συνταξιούχο. Ενδεικτικές είναι οι αναφορές για το διδακτήριο, το
οποίο είναι παλαιό και περιλαμβάνει δημοτικό σχολείο (4 αίθ.), γυμνάσιο (2
αίθ.), γραφείο και ευρύχωρη αίθουσα τελετών. Σαφείς είναι οι αναφορές του
Επιθεωρητή Ι. Χαρδαβέλλα σχετικά με τα επίσημα βιβλία που τηρούνται,
όπως μαθητολόγιο, ειδικός και γενικός έλεγχος καθώς και βιβλία πιστοποιη-
τικών σπουδής και εφαρμογής του επίσημου αναλυτικού προγράμματος. Εκτε-
νής είναι η αναφορά του για τους διδάσκοντες, πτυχιούχους της φιλοσοφικής
σχολής, Στεργιώτη Γεώργιο, δ/ντή των δύο τάξεων του γυμνασίου, τους πτυ-
χιούχους θεολογίας Γραμματικό Σπυρίδωνα και Στεργιώτη Παναγιώτη (θεο-
λόγο του γυμνασίου αρρένων) καθώς και για τον Καλογερόπουλο Γεώργιο,
μαθηματικό του πρακτικού λυκείου. Όπως φαίνεται από την έκθεσή του, στο
σχολείο διδάσκουν και εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων, όπως οι Κρητικός
Σωτήριος, διδάσκαλος ωδικής του γυμνασίου αρρένων, Γκερέκας Χαρίλαος,
γυμναστής, «πτυχιούχος της εν Αθήναις γυμναστικής ακαδημίας» και Βλα-
χόπουλος Ιωάννης, σχεδιαστής «εν τη καλλιτεχνική σχολή Κερκύρας».

Στον πνευματικό χώρο του νησιού υπάγεται και η Ιταλική Εμπορική Σχο-
λή Αρρένων στην οποία, σε αντίθεση με την ιδιωτική Σχολή «Ο Καποδί-
στριας», οι μαθητές δεν πληρώνουν εκπαιδευτικά τέλη αλλά εγγράφονται δω-
ρεάν. Σύμφωνα με την έκθεση του επιθεωρητή Ι. Χαρδαβέλλα, η σχολή περι-
λαμβάνει 7 τάξεις, 4 κατώτερες και 3 ανώτερες, οι οποίες στεγάζονται στο
διώροφο κτήριο με παράρτημα. Το πρόγραμμα μαθημάτων της Ιταλικής Σχο-
λής περιλαμβάνει ελληνικά (5 ώρες την εβδομάδα) με δάσκαλο τον φιλόλογο
Κάο Ιωάννη, απόφοιτο του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην καθηγητή του Γυ-
μνασίου στην Κέρκυρα, ο οποίος διδάσκει ελληνικά, ιστορία και γεωγραφία.
Στη Σχολή διδάσκουν, επίσης, πτυχιούχοι ξένων Πανεπιστημίων, όπως ο Βι-
λάτας Πέτρος, δ/ντής, πτυχιούχος φιλολογίας του Μιλάνου και του Πανεπι-
στημίου της Φλωρεντίας και ο Τζέρλι Κάρλος, πτυχιούχος φιλοσοφίας και φι-
λολογίας. Απόφοιτοι, επίσης, του Πανεπιστημίου Τορίνο είναι οι Ιωάννης Λο-
ντετσάνο, ο οποίος διδάσκει μαθηματικά και εμπορικά, Ντετζόρτζας Ιωσήφ, ο
οποίος αναλαμβάνει τη διδασκαλία φυσικής και χημείας, Ιωάννης Μποτζάρ-
λα, πτυχιούχος Ακαδημίας Καλών Τεχνών και Γαλλικής, ο οποίος διδάσκει
καλλιγραφία και ιχνογραφία, Φαουζόνε Μαντζορίνο, πτυχιούχος μαθηματι-
κών καθώς και οι Ρεβέλλο Αντώνιος και Σαβαυρός Λίνος, πτυχιούχοι λατινι-
κών. Άλλοι διδάσκοντες διαφορετικών ειδικοτήτων απαρτίζουν το δυναμικό
της σχολής, όπως Ρουλγέρης Σπ. των γαλλικών, Τσίλια Ιωσήφ των αγγλι-
κών, Παπαναστασάτος Σπυρ. των εμπορικών, Αλλαμάνος Κ. της νομικής
και ο γυμναστής Γκερέκος Χ.
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Με την επισήμανση ότι το διδακτήριο είναι «πολύ κατάλληλον και διατηρεί
όλα τα επίσημα βιβλία» ο Επιθεωρητής Χαρδαβέλλας συγκαταλέγει στην
περιοδεία του και την Ιταλική Εμπορική Σχολή Θηλέων, η οποία περιλαμβά-
νει δημοτικό (5 τάξεις, 1 συμπληρωτική και 3 τάξεις). Κι εδώ, σύμφωνα με
την έκθεσή του, διδάσκουν καθημερινά ελληνικά (6 ώρες κάθε εβδομάδα) οι
δασκάλες, Τσίλια Γκουζέπη, Αγγλικά, η Τσελάτο Ελευθερία, μαθηματικά
και φυσικά (πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Τορίνου), η Ντεμπλάζη Λίβια,
ιταλικά, πτυχιούχος της ιταλικής φιλολογίας και γαλλικά οι Λατίνη Καρολί-
να, πτυχιούχος της Γαλλικής Φιλολογίας, Ντεματέκη Ευγενία, πτυχιούχος
της Γαλλικής Φιλολογίας της Τύνιδος και Μάζη Αικατερίνη, πτυχιούχος του
Διδασκαλείου Κέρκυρας.

Σε αντίθεση με την Ιταλική Εμπορική Σχολή Θηλέων στη Γαλλική «Σχο-
λή των αδελφών ελέους», η οποία στεγάζεται σε διδακτήριο κατάλληλο και
επαρκές (4 τάξεις), δεν διδάσκονται ελληνικά επειδή οι φοιτώντες ασχολού-
νται μόνο με την εκμάθηση της γαλλικής. Στη σχολή διδάσκουν πτυχιούχοι
παιδαγωγικών και γαλλικής φιλολογίας, όπως οι Reynand Ferande, ο οποίος
διδάκει γεωγραφία, ο Augilie Guidati, πτυχιούχος γαλλικής της Γαλλικής
Ακαδημίας Αθηνών, ο οποίος διδάσκει φυσικά και ο Germaine Bonnal, πτυχι-
ούχος Γαλλικής Ακαδημίας Μασσαλίας, ο οποίος διδάσκει μαθηματικά και
ιστορία. 

Στην Κέρκυρα, εκτός από τα ιδιωτικά, υπάρχουν και τα δημόσια σχολεία,
όπως δείχνει η έκθεση του επιθεωρητή Ι. Χαρδαβέλλα, γενικού επιθεωρητή
της 12ης εκπ. Περιφερείας, τα οποία ο ίδιος επισκέπτεται σε διάστημα 11
ημερών, 13-24 Απριλίου κατά το σχολικό έτος 1933-1934. Ειδικότερα, σύμ-
φωνα με το ημερήσιο δρομολόγιο και προγραμματισμό, καλείται να επιλύει
καθημερινά διάφορα εκπαιδευτικά ζητήματα, όπως τον «κανονισμό των λε-
πτομερειών του παιδαγωγικού συνεδρίου», ανακρίσεις για τυχόν επεισόδια14,
να επιθεωρεί την ερμηνεία μαθημάτων και ασκεί κριτική15, να παρακολουθεί
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14. «Ενέργεια ανακρίσεως κατά του γυμνασιάρχου θηλέων και μετάβασις εις Λευκίμ-
μην» και «Ανακρίσεις περί του επεισοδίου μεταξύ του γυμναστού του πρακτικού λυκείου Ντι-
νοπούλου και μέλους του συμβουλίου του κερκυραϊκού γυμναστικού συλλόγου Διαμάντη» Βλ.
ΓΑΚ-Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου, «Εκθέσεις επιθεωρήσεως του Ι. Χαρδαβέλλα (1932-1935)»,
Εκθέσεις Επιθεωρητών, 0.2.0.1.5.

15. «Επιθεώρησις εν τω ημιγυμνασίω ερμηνείας αναγνωστικού της α΄ τάξεως και αριθμη-
τικής και ιερών της β΄. Επάνοδος εις Κέρκυραν, ένθα εγένετο έναρξις του συνεδρίου και διδα-
σκαλία νεοελληνικού ποιήματος και κριτική», «Επιθεώρησις εν τω πρακτικώ λυκείω Κερκύ-
ρας ερμηνείας αρχ. ελλην. α΄ και στ΄ τάξεως και γαλλικών δ΄. Συνέχεια παιδαγ. Συνεδρίου διά
διδασκαλίας νεοελληνικού πεζού και κριτικής», «Συνέχεια επιθεωρήσεως εν τω λυκείω φυτο-
λογίας της β΄ τάξεως και αρχαίων ελλην. γ΄. Συνέχεια του παιδαγωγικού συνεδρίου διά διδα-
σκαλίας β΄ ποιήματος και κριτικής», «Επιθεώρησις των ξένων σχολείων και των ιδιωτι-



υποδειγματικές διδασκαλίες στα πλαίσια του παιδαγωγικού συνεδρίου16, να
συμμετέχει σε συσκέψεις για την εξαγωγή πορίσματος του παιδαγωγικού συ-
νεδρίου και να κηρύσσει τη λήξη του17. 

Κατά την επιθεώρηση των δημοσίων σχολείων, ο ίδιος επισκέπτεται το
ημιγυμνάσιο Λευκίμμης (16 Απριλίου 1934), όπου προβαίνει στην αξιολόγηση
του κτηρίου, το οποίο χρονολογείται από το 1926 με δύο αίθουσες και ένα γρα-
φείο: «δεν είναι κατάλληλον, είναι ιδιωτικόν» με ελάχιστα διδακτικά όργανα
για τους 47 άρρενες και 2 θήλεις μαθητές18. Σύμφωνα με τις σημειώσεις του,
αξιολογεί τους δυο εκπαιδευτικούς Δημήτριο Καλλονά, β΄ θεολόγο, Διευθυ-
ντή19 και Εμμανουήλ Τζάνες, β΄ μαθηματικό από τα Κύθηρα σημειώνοντας
για τον πρώτο: «Λίαν ικανός είναι και μεθοδικώς διδάσκει, δεξιώς διοικεί και
ευσυνείδητος και αξιοπρεπής είναι. Άξιος ευμενούς μεταθέσεως» και για το
δεύτερο: «Εφάνη ημίν ικανώτατος, πολύ μεθοδικός, δεξιός εις το διοικείν, ευ-
συνείδητος και αξιοπρεπής. Ευμενούς μεταθέσεως άξιος».

Ο επόμενος σταθμός στο δρομολόγιό του είναι το Πρακτικό Λύκειο Κέρκυ-
ρας ιδρυμένο το 1926, όπως φαίνεται κατά την επιθεώρηση στις 17 και 18
Απριλίου 1934. Συστεγάζεται με τα υπόλοιπα σχολεία στο κτήριο της Ιονίου
Ακαδημίας. Κατέχει ένα διαμέρισμα, το οποίο αποτελείται από αίθουσες (6),
γραφεία (2), εργαστήριο χημείας και δωμάτια συλλογών πινάκων ιστορικών,
φυσικής ιστορίας και γεωγραφίας, χώρους γυμναστηρίου και αποχωρητηρίων.
Πρόκειται για σχολείο πέντε τάξεων δυναμικότητας 174 αρρένων και 2 θήλε-
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κών. Συνέχεια του παιδαγωγικού συνεδρίου διά διδασκαλίας και κριτικής ζωολογίας» Βλ.
ΓΑΚ-Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου, «Εκθέσεις επιθεωρήσεως του Ι. Χαρδαβέλλα (1932-1935)»,
Εκθέσεις Επιθεωρητών, 0.2.0.1.5.

16. «Συνέχεια και τέλος των υποδειγματικών διδασκαλιών του παιδαγωγικού συνεδρίου
διά διδασκαλίας πειραματικής φυσικής και κριτικής και τέλος διά δηλώσεως γνωμών του γε-
νικού επιθεωρητού περί διδασκαλίας νέων ελληνικών και συνθέσεων μετ’ αναλύσεως και αι-
σθητικής εξετάσεως και μετρικής του Αστραπόγιαννου εκ μέρους του ιδίου γενικού επιθεωρη-
τού» Βλ. ΓΑΚ-Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου, «Εκθέσεις επιθεωρήσεως του Ι. Χαρδαβέλλα
(1932-1935)», Εκθέσεις Επιθεωρητών, 0.2.0.1.5.

17. «Σύσκεψις επιτροπής προς εξαγωγήν πορίσματος του παιδαγωγικού συνεδρίου, εξαγ-
γελία του πορίσματος τοις συνέδροις και τέλος κήρυξις της λήξεως του συνεδρίου εκ μέρους
του γενικού επιθεωρητού διά προσφωνήσεως προς τους συνέδρους» Βλ. ΓΑΚ-Ιστορικό Αρχείο
Ηπείρου, «Εκθέσεις επιθεωρήσεως του Ι. Χαρδαβέλλα (1932-1935)», Εκθέσεις Επιθεωρη-
τών, 0.2.0.1.5.

18. «Στην α΄ τάξη άρρενες 24 και θήλεις 1 και στην β΄ τάξη άρρ. 23 θήλ. 1». Βλ. ΓΑΚ-
Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου, «Εκθέσεις επιθεωρήσεως του Ι. Χαρδαβέλλα (1932-1935)», Εκθέ-
σεις Επιθεωρητών, 0.2.0.1.5.

19. Σχετικά με το δελτίο ποιότητας του Δημήτριου Καλλονά, β΄ θεολόγου Βλ. ΓΑΚ-
Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου, «Εκθέσεις επιθεωρήσεως του Ι. Χαρδαβέλλα (1932-1935)», Εκθέ-
σεις Επιθεωρητών, 0.2.0.1.5.



ων με Διευθυντή20 και δώδεκα καθηγητές21. Ο ίδιος, πάλι, κατά τη συμπλή-
ρωση των δελτίων ποιότητας των εκπαιδευτικών και σύμφωνα με τη μεθοδο-
λογία της καταγραφής και περιγραφής των χαρακτηριστικών των διδασκό-
ντων, όπως «περιγραφή μαθημάτων, ερμηνεία και ανάλυση αιτιών διάφορων
χαρακτηριστικών, πρόβλεψη και έλεγχο προς την επιθυμητή κατεύθυνση»,
μετά από δική του παρέμβαση, καταλήγει στη γενική κρίση και γνωμάτευση
επισημαίνοντας για τον Νικόλαο Μενάγια, επιμελητή, από το Αργοστόλι:
«Και ικανός και μεθοδικός εφάνη ημίν, δεν διοικεί δεξιώς, αδιάφορος και αξιο-
πρεπής. Αδίκως παραπονείται κατά του Διευθυντού μεμψίμοιρος ων. Δυσμε-
νούς μεταθέσεως άξιος».

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, ο Επιθεωρητής Ιωάννης Χαρδαβέλ-
λας, Γενικός Επιθεωρητής της 12ης εκπαιδευτικής περιφερείας επισκέπτεται
και τα σχολεία της Λευκάδας μεταβαίνοντας από Ιωάννινα-Πρέβεζα και
από την Πρέβεζα στη Λευκάδα. Εκεί επιθεωρεί τη διδασκαλία των αρχαίων
ελληνικών (Α΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις), λατινικών (Στ΄), θρησκευτικών (Ε΄),
γαλλικών (Γ΄) και γυμναστικής (Α΄). Όπως ο ίδιος περιγράφει, κατά την ερ-
μηνεία των μαθημάτων αρχαίων ελληνικών (Β΄ τάξης) και νέων ελληνικών
(Δ΄), χημείας (Στ΄) και ιχνογραφίας (Α΄), του δόθηκε αφορμή για συζήτηση
και καταγραφή των παρατηρήσεών του για τον κάθε διδάσκοντα-καθηγητή
στο βιβλίο ποιότητας. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του διεξήγαγε την ανά-
κριση κατά της δασκάλας των γαλλικών Σιμωνέττη. 

Στην ίδια έκθεση, αναφέρει την επίσκεψή του στην Άρτα, ως ενδιάμεσο
σταθμό της πορείας του, όπου επιθεώρησε το μάθημα της ιστορίας (γ΄ και στ΄
τάξη) και καταχώρησε τις παρατηρήσεις του, στο μάθημα των αρχαίων ελ-
ληνικών (α΄, β΄, γ΄, ε΄ και στ΄ τάξεις) στο πρακτικό και κλασσικό τμήμα (γ΄),
των μαθηματικών (δ΄, στ΄), της χημείας (δ΄ τάξη) και των γαλλικών στη
«Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης». Μετά την παιδαγωγική συνεδρία με τον σύλ-
λογο των καθηγητών κατέγραψε τις παρατηρήσεις του για τους διδάσκοντες.
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20. Αχιλλεύς Φρειδερίκος, δ/της Βλ. ΓΑΚ-Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου, «Εκθέσεις επιθεω-
ρήσεως του Ι. Χαρδαβέλλα (1932-1935)», Εκθέσεις Επιθεωρητών, 0.2.0.1.5.

21. Σχ. με τους διδάσκοντες περιλαμβάνονται οι Θεμιστοκλής Αρβανιτάκης, α΄ καθηγη-
τής των φυσικών, Σταμάτιος Μπόικος, α΄φιλόλογος, Ιωάννης Ζερβός, α΄ φιλόλογος, απεσπα-
σμένος εκ του γυμν. θηλ., Κωνσταντίνος Καρατζάς, β΄ φιλόλογος, Γεώργιος Καλογερόπου-
λος, α΄ μαθηματικός, Γεώργιος Τσιάμας, β΄ μαθηματικός, Αθανάσιος Εραψομανίκης, διδά-
σκαλος ωδικής, Νικόλαος Μενάγιας, επιμελητής, Αντώνιος Κόμης, καθηγητής β΄ γαλλι-
κής, Στέφανος Τριβόλης, των τεχνικών και Σταύρος Ντινόπουλος, της γυμναστικής. Δεν
επεθεωρήθησαν οι κ.κ. Αχιλλεύς Φρειδερίκος, Θεμιστοκλής Αρβανιτάκης, Γεώργιος Καλογε-
ρόπουλος, Γεώργιος Τσιάμας, Αθανάσιος Ραψομανίκης, Στέφανος Τριβόλης και Σταύρος
Ντινόπουλος. Βλ. ΓΑΚ-Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου, «Εκθέσεις επιθεωρήσεως του Ι. Χαρδα-
βέλλα (1932-1935)», Εκθέσεις Επιθεωρητών, 0.2.0.1.5.



Στην ίδια πόλη, επιθεώρησε την Ιερατική Σχολή και, ύστερα από παρακολού-
θηση των μαθημάτων αρχαίων ελληνικών και μουσικής στη β΄ τάξη, των θρη-
σκευτικών και της γυμναστικής στην ε΄ τάξη, την ερμηνεία των αρχαίων ελ-
ληνικών στην α΄ τάξη, των θρησκευτικών και γαλλικών στην ε΄ τάξη, της φυ-
σικής στη β΄ τάξη και της ιστορίας στην α΄ τάξη, ολοκλήρωσε την επίσκεψή
του με τη συμπλήρωση των δελτίων ποιότητας για καθένα διδάσκοντα καθη-
γητή. 

Κατά το επόμενο σχολικό έτος 1933-34, στις 1-2 Μαρτίου 1934 μεταβαί-
νει στη Λευκάδα, όπου επισκέπτεται το εξατάξιο Γυμνάσιο με 2 τμήματα και
δεκατρείς διδάσκοντες συνολικής δυναμικότητας 241 μαθητών εκ των οποίων
θήλεις (46) και άρρενες (195). Ενδεικτική είναι η αναφορά του για τους μα-
θητές χαρακτηρίζοντάς τους «επιμελείς και ηθικούς» καθώς και για την
«αρίστη» κατάσταση του διδακτηρίου. Αποκαλύπτει τα αρχιτεκτονικά πλεο-
νεκτήματα αλλά και τις ελλείψεις του, καθώς πρόκειται για κτίσμα διώροφο
με λιθόκτιστο τον κάτω όροφο και ξύλινο τον επάνω, τα γραφεία και τις αίθου-
σες διδασκαλίας «από τα έξη δωμάτια του κάτω ορόφου μόνο τα τέσσαρα επι-
σκευασθέντα χρησιμοποιούνται» και συνεχίζει για τον αύλειο χώρο «είναι
ικανός, αλλά στερείται αποχωρητηρίων και ύδατος». Αναφέρεται στα διδακτι-
κά όργανα φυσικής και χημείας και «τεταριχευμένα πτηνά». Συμπληρώνει τα
δελτία ποιότητας των διδασκόντων, τα οποία περιλαμβάνουν αναλυτικά προ-
σωπικά στοιχεία, όπως «Ονοματεπώνυμο, Βαθμό υπηρεσίας, Είδος πτυχίου
και έτος λήψεως, Ειδικά προσόντα-Ξένες γλώσσες, Έτη υπηρεσίας σε σχο-
λεία μέσης εκπαιδεύσεως, Χρόνο μεταθέσεως, Υγιεινή κατάσταση, Πατρίδα,
Οικογενειακή κατάσταση και Χρόνο επιθεωρήσεως»22. Από την παρακολού-
θηση του μαθήματος του καθενός διδάσκοντα διαμορφώνει σαφή εικόνα και
για τους ένδεκα διδάσκοντες, όπως δείχνει η γενική κρίση και γνωμοδότηση:
«Από τε επιστημονικής και από διδακτικής απόψεως άρτιος, διοικητικώς εί-
ναι λίαν δεξιός, εν τη εκτελέσει των καθηκόντων του ευσυνείδητος και αξιο-
πρεπής. Κρίνομεν αυτόν άξιον ευμενούς μεταθέσεως»23. Η έκθεσή του ολο-
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22. Ειδικότερα στο γυμνάσιο υπηρετούν ο Γουρζής Κωνσταντίνος, γυμνασιάρχης, διευθυ-
ντής β΄, φιλόλογος. Οι διδάσκοντες φιλόλογοι Κουνιάκις Δημοσθένης, τμηματάρχης α΄ τάξε-
ως, Σταματέλος Θεοδόσιος, τμηματάρχης β΄ τάξεως, Σολδάτος Αθανάσιος, τμηματάρχης β΄
τάξεως, Κονιδάρη Σοφία, εισηγήτρια. Ακολουθούν οι εκθέσεις των εκπαιδευτικών των άλλων
ειδικοτήτων όπως του θεολόγου Τρανού Σπυρίδωνα, τμηματάρχη α΄ τάξεως, του Μανούση
Αναστάσιου, εισηγητή, γαλλικών, του φυσικού Βλάχου Άγγελου, τμηματάρχη β΄ τάξεως,
των τεχνικών Αρώνη Χρίστου, γραμματέα α΄ τάξεως και του γυμναστή Σταματέλου Νικόλ.,
γραμματέα α΄ τάξεως Βλ. ΓΑΚ-Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου, «Εκθέσεις επιθεωρήσεως του Ι.
Χαρδαβέλλα (1932-1935)», Εκθέσεις Επιθεωρητών, 0.2.0.1.5.

23. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΡΖΗΣ, γυμνασιάρχης, Δημοσθένης Κουνιάκης, υπ/ντής, α΄ φιλό-
λογος, Θεοδόσιος Σταματέλλος, α΄ φιλόλογος, Σολδάτος Αθανάσιος, α΄ φιλόλογος, Κονιδάρη



κληρώνεται με την παρατήρηση ότι ο γυμνασιάρχης Κωνσταντίνος Γουρζής
και οι καθηγητές Δημοσθένης Κουνιάκης και Άγγελος Βλάχος «ασθενού-
ντες δεν επεθεωρήθησαν».

Ο Γενικός Επιθεωρητής Ι. Χαρδαβέλλας επιθεωρεί στην Κέρκυρα τα ημι-
γυμνάσια Σκριπερού και Λευκίμμης, τον μήνα Οκτώβριο, κατά το σχολικό
έτος 1934-1935. Στην ίδια έκθεση συμπεριλαμβάνει και μια συμπληρωματική
αναφορά για το Γυμνάσιο Αρρένων Κέρκυρας, το Πρακτικό Λύκειο Κέρκυρας
και το Γυμνάσιο Παραμυθιάς.

Σύμφωνα με το δρομολόγιό του αναχώρησε στις 30 Σεπτεμβρίου 1934 από
Γιάννινα για Πρέβεζα και φτάνοντας στην Κέρκυρα (1 Οκτωβρίου 1934)
προέβη σε ανάκριση «περί των παραπόνων του Γυμνασιάρχου του εν Κερκύρα
Γυμνασίου θηλέων κατά του Προέδρου των Εφετών». Την επόμενη μέρα (2-
10-1934) ανέλαβε την επιθεώρηση «των σχεδίων των μαθητών του πρακτικού
λυκείου εν τοις τεχνικοίς και των εν τω αυτώ μαθήματι μαθητών του Γυμνα-
σίου των αρρένων» και των μαθητών στο σχολείο στο Γαστούρι. Στη συνέχεια
(3-10-1934) πήγε στο Σκριπερό, όπου επιθεώρησε εισαγωγή μαθημάτων
στον «Ηρόδοτο, ιερά μαθήματα, ερμηνεία αρχαίων ελληνικών και φυτολογία»
στη β΄ τάξη του Ημιγυμνασίου, διεξήγαγε την ανάκριση κατά του δ/ντού του
ημιγυμνασίου και επανήλθε στην Κέρκυρα. Ολοκλήρωσε το έργο του με την
ανάκριση κατά του Προέδρου των Εφετών στις 4-10-1934. Παράλληλα, επι-
θεώρησε το γραφείο των δημοτικών σχολείων (5-10-1934), εξέτασε σχολικές
υποθέσεις γονέων και κηδεμόνων των μαθητών των Ημιγυμνασίων και επιθε-
ώρησε το μάθημα της φυσικής ιστορίας στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου των
Αρρένων (6-10-1934). 

Στη συνέχεια πήγε από την Κέρκυρα στη Λευκίμμη (8-10-1934) και επι-
θεώρησε το ημιγυμνάσιο Λευκίμμης. Εκεί παρακολούθησε την ερμηνεία μα-
θημάτων, όπως αρχαία ελληνικά, θρησκευτικά και γεωγραφία στη β΄ τάξη,
νέα ελληνικά και μαθηματικά στην α΄ τάξη. Επανερχόμενος στην Κέρκυρα
(9-10-1934) επιθεώρησε τα μαθηματικά γ΄ και στ΄ τάξης, γεωγραφία και
ωδική στο πρακτικό λύκειο, μετέβη στην Πρέβεζα (10-10-1934) και την επό-
μενη επανήλθε στα Ιωάννινα (11-10-1934).

Μετά την παρέλευση πέντε ημερών, ενδιάμεσα στην περιοδεία του, επισκέ-
φτηκε την Παραμυθιά (16-10-1934), όπου, στο ημιγυμνάσιο, επιθεώρησε τα
μαθήματα «ερμηνεία αναγνωστικού της α΄ τάξεως, δράμα της έκτης, συντα-

Μάρθα Γ. Παπαδοπούλου282

Σοφία, β΄ φιλόλογος, Τρανός Σπυρίδων, α΄ θεολόγος, Μανούδης Αναστάσιος, β΄ των γαλλικών,
Βλάχος Άγγελος, α΄ των φυσικών, Μαυροκέφαλος Γεράσιμος, α΄ των μαθηματικών, Σταμα-
τέλλος Νικόλαος, α΄ διδ. της γυμναστικής και Σάντας Ευστάθιος, α΄ διδ. της γυμναστικής
Βλ. ΓΑΚ-Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου, «Εκθέσεις επιθεωρήσεως του Ι. Χαρδαβέλλα (1932-
1935)», Εκθέσεις Επιθεωρητών, 0.2.0.1.5.



κτικό της γ΄ τάξης και ιστορία της δ΄ τάξης». Συνεχίζοντας το ταξίδι του στην
Κέρκυρα, 18 Οκτωβρίου 1934, διεξήγαγε την ανάκριση κατά του Κωνστ. Ζά-
γκα, δασκάλου Πλακωτής και παρακολούθησε την ερμηνεία των αρχαίων
ελληνικών γ΄ και δ΄ τάξης. Επιθεώρησε, επίσης, τα μαθήματα «ερμηνεία ανα-
γνωστικού και θρησκευτικών της β΄ τάξεως, φυσικής της α΄» και ολοκλήρωσε
τις ανακρίσεις στις 19 Οκτωβρίου 1934. Στη συνέχεια επιθεώρησε τις τάξεις
δ΄ και γ΄ στο συντακτικό και τα νέα ελληνικά, μετέβη στην Πρέβεζα μέσω της
Ηγουμενίτσας (20 Οκτωβρίου 1934) και επανήλθε στην έδρα του στα Ιωάννι-
να, στις 21 Οκτωβρίου 1934.

Στην Κέρκυρα, επίσης, παρακολούθησε και τα μαθήματα στο Ημιγυμνά-
σιο Σκριπερού, το οποίο έχει 2 τάξεις και χρονολογείται από το 1882. Σύμφω-
να με την έκθεση επιθεώρησης, στις 3 Οκτωβρίου 1934, κατά το σχολικό έτος
1934-1935, πρόκειται για κτίσμα με ισόγειο (2 δωματίων), όροφο (3 δωμα-
τίων) και ένα χώρο υγιεινής. Ως προς τον εξοπλισμό, το σχολείο διαθέτει λί-
γους γεωγραφικούς χάρτες και όργανα φυσικής συμπεριλαμβανομένης συλ-
λογής 16 τεμαχίων στερεομετρικών, πυξίδα και υδρόγειο σφαίρα. 

Στη γενική κρίση του, για τον διευθυντή Ιπποκράτη Παπαβλασόπουλο, β΄
θεολόγο24 αναφέρει «Εν τοις θρησκευτικοίς φαίνεται καλώς κατηρτισμένος,
αλλ’ ουχί και εν τοις Ελληνικοίς. Διδακτικώς υστερεί, δεξιώς διοικεί, λίαν ευ-
συνείδητος και αξιοπρεπής είναι. Διατηρήσεως άξιος». Για τον Γεώργιο Σουρ-
νίνο β΄ φυσικό25, ο οποίος διδάσκει αποκλειστικά και μόνο το μάθημα της φυ-
τολογίας, καταλήγει «Ικανός και μεθοδικός φαίνεται, δεξιώς διοικεί και ευσυ-
νείδητος και αξιοπρεπής είναι. Ευμενούς μεταθέσεως άξιος».

Στη συνέχεια, στις 8 Οκτωβρίου 1934, μεταβαίνει στο Ημιγυμνάσιο Λευ-
κίμμης, το οποίο ιδρύθηκε το 1892, έχει δύο τάξεις και κατά τη γενική επιθε-
ώρηση συνολικό αριθμό μαθητών 41 από τους οποίους άρρενες (39) και θήλεις
(2). Πρόκειται για μονώροφο διδακτήριο, το οποίο περιλαμβάνει 3 αίθουσες
παραδόσεως και γραφείο με στενό διάδρομο και αποχωρητήριο. Έχει μικρή
αυλή, μέρος της οποίας χρησιμοποιείται ως σχολικός κήπος. Έχει ελάχιστους
γεωγραφικούς χάρτες και φυσικά όργανα. Για τον Δημήτριο Πουλημένο, β΄
θεολόγο, δ/ντή26 στη σύντομη κρίση του επισημαίνει «Ελλιπής εις τα αρχαία
ελληνικά είναι ο αρχαιολόγος ούτος», «Πολύ ορθώς και μεθοδικώς ηρμήνευσε
τα θρησκευτικά», «Επιστημονικώς ικανός εφάνη εν τοις Νέοις Ελληνικοίς
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24. Βλ. ΓΑΚ-Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου, «Εκθέσεις επιθεωρήσεως του Ι. Χαρδαβέλλα
(1932-1935)», Εκθέσεις Επιθεωρητών, 0.2.0.1.5.

25. Βλ. ΓΑΚ-Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου, «Εκθέσεις επιθεωρήσεως του Ι. Χαρδαβέλλα
(1932-1935)», Εκθέσεις Επιθεωρητών, 0.2.0.1.5.

26. Βλ. ΓΑΚ-Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου, «Εκθέσεις επιθεωρήσεως του Ι. Χαρδαβέλλα
(1932-1935)», Εκθέσεις Επιθεωρητών, 0.2.0.1.5.



και τοις Θρησκευτικοίς, αλλ’ ουχί και εν τοις Αρχαίοις ελληνικοίς, από διδα-
κτικής απόψεως μεθοδικός, από διοικητικής δεξιός, ευσυνείδητος τέλος και
αξιοπρεπής. Διατηρητέος». Για τον Χρυσόστομο Φουντούλη, β΄ μαθηματικό,
πτυχιούχο του Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την επιθεώρηση, αναφέρει
στη σύντομη κρίση του: «Ορθώς εδίδαξεν, αλλ’ ώφειλε να λέγη ο ίδιος ολιγώ-
τερα, να ερωτά δε συχνότερον τους μαθητάς». Κατά τη διδασκαλία της γεω-
γραφίας και αριθμητικής τον έκρινε: «Ικανός επιστημονικώς φαίνεται, αλλ’
επαρκής διδακτικώς, δεξιός εις την διοίκησιν, ευσυνείδητος και αξιοπρεπής.
Διατηρητέος». 

Στην ίδια έκθεση επισυνάπτει και τη συμπληρωματική έκθεση επιθεωρή-
σεως, εντός πέντε ημερών από 2 έως 7 Οκτωβρίου 1934, του Γυμνασίου Αρρέ-
νων Κέρκυρας με αριθμό μαθητών 300. Στην έκθεση αυτή προβαίνει σε κρίση
και γνωμάτευση για τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς, τον Γεώργιο Βανάκο,
α΄ φυσικό: «Λίαν ικανός και μεθοδικώτατος εφάνη ημίν, λίαν δεξιώς διοικεί και
ευσυνείδητος και αξιοπρεπής είναι. Ευμενούς μεταθέσεως άξιος», τον Ιωάννη
Παπαδόπουλο, των τεχνικών: «Καλώς καθωδήγει τους μαθητάς της δ΄ τάξε-
ως να ιχνογραφή έκαστος διά μολυβδοκονδύλου ανά έν μήλον, ο είχε προ εαυ-
τού. Διατηρητέος» και για τον Κερκυραίο Σωτήριο Κρητικό της ωδικής «Ορ-
θώς και μεθοδικώς διδάσκει και αξιοπρεπής είναι. Διατηρητέος». 

Ακολουθεί στις 2-7 Οκτωβρίου 1934 η συμπληρωματική έκθεση επιθεω-
ρήσεως του Πρακτικού Λυκείου Κέρκυρας με 201 μαθητές. Ειδικότερα για το
Γεώργιο Τσιάμα, β΄ μαθηματικό, αναφέρει στη γενική κρίση και γνωμάτευση
«Ικανός φαίνεται από τε επιστημονικής και από διδακτικής απόψεως, λίαν δε-
ξιώς διοικεί και ευσυνείδητος και αξιοπρεπής είναι. Διατηρήσεως άξιος». Ει-
σηγείται την ευμενή μετάθεση για τον Θεμιστοκλή Αρβανιτάκη, α΄ φυσικό:
«Πολύ ικανός και άρτιος από διδακτικής απόψεως είναι, δεξιός εις το διοικείν,
ευσυνείδητος και αξιοπρεπής», τον Γεώργιο Καλογερόπουλο, α΄ μαθηματικό,
υποδιευθυντή, καταγόμενο από Αναπλάδες Ριγγλάδων Κερκύρας: «Λίαν ικα-
νός και μεθοδικώτατος εφάνη ημίν, λίαν δεξιός εις την διοίκησιν, ευσυνείδητος
και αξιοπρεπής», Αθανάσιο Ραψομανίκη, της ωδικής, πτυχιούχο του ωδείου
Κερκύρας (1930) «Εφάνη ημίν ικανός, μεθοδικός και αξιοπρεπής. Διατηρη-
τέος» και για τον συντοπίτη του Στέφανο Τριβόλη, των τεχνικών «Επέδειξεν
ημίν σχέδια μαθητών διαφόρων τάξεων μετά πολλής τέχνης κατεσκευασμέ-
να. Διατηρητέος».

Αντιπαραβάλλοντας τον τρόπο σύνταξης των εκθέσεων των Ν Ι. Χαρδα-
βέλλα, φιλολόγου και του Ε. Παυλίνη, γυμναστή, οι οποίοι υπάγονται στην ΙΒ΄
Εκπαιδευτική Περιφέρεια, κατά την επίσκεψη των σχολείων Λευκάδας και
Κέρκυρας διαπιστώνουμε διαφορετικό τρόπο αναγραφής των ενοτήτων. Ειδι-
κότερα, στον Ε. Παυλίνη, γυμναστή λείπει η αναλυτική καταγραφή των προ-
σωπικων δεδομένων και ο σχολιασμός των μαθημάτων είναι πιο συνοπτικός.
Ενδεικτικές είναι οι επισημάνσεις του για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
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γυμναστές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι οποίοι «γυμνάζουν
στην αυλή του Σχολείου ούσαν ανεπαρκή». Άλλοτε, φαίνεται ότι αναγκάζεται
να παρέμβει ο ίδιος «επειδή οι γυμναστές δεν έχουν την απαιτούμενη κατάρτι-
ση, είναι αμελείς, δεν ασκούν επιβολή στους μαθητές». Σε άλλες περιπτώσεις,
όπως στον Ε. Σάντα, γυμναστή στο Γυμνάσιο Λευκάδας, θα πρέπει να υπο-
δείξει τον τρόπο διδασκαλίας, για να καταλήξει στο συμπέρασμα «Ως προς
την επιστημονικήν ικανότητα κρίνω αυτόν επαρκή. Ως προς την διδακτική δε-
ξιότητα επαρκή, ως προς την διοικητικήν επιβολήν δεξιόν πως, ως προς την
ευσυνείδητον εκπλήρωσιν των καθηκόντων του ουχί πολύ ευσυνείδητον και ως
προς την συμπεριφοράν εν τω Σχολείω και εκτός αυτού αξιοπρεπή». 

Παρόμοιες είναι οι παρατηρήσεις του για τον Ν. Σταματέλο, αποσπασμέ-
νο από το Γυμνάσιο Πρέβεζας, ο οποίος υπηρετεί στο ίδιο σχολείο και για τον
οποίο επισημαίνει «είναι κόσμιος σεμνός και αξιοπρεπής. Του έκαμα τας δε-
ούσας συστάσεις και υπεσχέθη ότι θα συμμορφωθή» και καταλήγει στο συ-
μπέρασμα: «Ως προς την επιστημονικήν ικανότητα κρίνω αυτόν επαρκή πως,
ως προς την διδακτικήν δεξιότητα επαρκή, ως προς την Διοικητικήν επιβολήν
δεξιόν πως, ως προς την ευσυνείδητον εκπλήρωσιν των καθηκόντων του αδια-
φορον και ως προς την συμπεριφοράν του εν τω Σχολείω και εκτός αυτού αξιο-
πρεπή». Διαφοροποιημένη φαίνεται ότι είναι η εικόνα που σχηματίζει ο Επιθε-
ωρητής σχετικά με τις δυνατότητες και την απόδοση των γυμναστών, κατά
την επίσκεψή του στο Γυμνάσιο της Πρέβεζας. Ειδκότερα, αναφέρει για τον
γυμναστή Χ. Δάγλα, με καταγωγή από τη Λευκάδα: «Είναι αρκετά καλώς
κατηρτισμένος, τακτικός και επιμελής. Οι μαθηταί ήσαν σχετικώς γυμνα-
σμένοι. Γυμνάζει μετά δεξιότητος τινός, και ασκεί σχετικήν επιβολήν. Ελπίζω
ότι θα εξελιχθή δεδομένου ότι είναι πρωτόπειρος. Είναι κόσμιος και αξιοπρε-
πής» και καταλήγει στο συμπέρασμα: «Ως προς την επιστημονικήν ικανότη-
τα κρίνω αυτόν επαρκή, ως προς την διδακτικήν δεξιότητα επαρκή, ως προς
την διοικητικήν επιβολήν δεξιόν πως, ως προς την ευσυνείδητον εκπλήρωσιν
των καθηκόντων του λίαν ευσυνείδητον, και ως προς την συμπεριφοράν εν τω
Σχολείω και εκτός αυτού αξιοπρεπή». 

Ακολουθεί η έκθεσή του για το Γυμνάσιο Κέρκυρας, όπου εμφανίζονται γυ-
μναστές χωρίς πτυχίο και, ύστερα από φοίτηση ενός έτους στην οπλομαχητι-
κή, διδάσκουν στη δημόσια εκπαίδευση27. Ειδικότερα, ο γυμναστής Γ. Νικο-
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27. Ο Νικολαΐδης Γεώργιος, τμηματάρχης β, από Κέρκυρα, δεν έχει πτυχίο καμμιάς
Σχολής «Εσχάτως μετέβην εις Ρώμην, όπου επί εν έτος εις την Ανωτάτην Ακαδημίας Φυσι-
κής Αγωγής ησκήθη εις την οπλομαχητικήν και κατόπιν μετέβη δι’ ολίγους μήνας εις Βου-
δαπέστην. Γνωρίζει την Ιταλικήν γλώσσαν. Έχει 19 έτη υπηρεσίας, εις Σχολεία της Μέσης
Εκπαιδεύσεως, εις δε τον τελευταίον βαθμόν εν έτος και 10 μήνας. Ευθύς εξ αρχής διωρίσθη
εις Κέρκυραν. Τον επεθεώρησα την 2 Ιουνίου» και συνεχίζει « ο Νικολαΐδης όχι μόνον δεν έχει



λαΐδης γυμνάζει «στο δρόμο, στο υπόγειο του Γυμνασίου και όπου τυχόν βρει»
τονίζοντας ότι «ο Νικολαϊδης όχι μόνον δεν έχει σπουδάσει την Γυμναστικήν,
αλλά και εις το γυμνάσιον εφοίτησεν μόνον μέχρι της προτελευταίας τάξεως.
Είναι όμως φαινόμενον. Αδιστάκτως αποφαίνομαι ότι είναι καλώς κατηρτι-
σμένος. Έχει οξυτάτην αντίληψιν και είναι λίαν ενθουσιώδης τακτικός και επι-
μελέστατος. Γυμνάζει μετά δεξιότητος και ασκεί απόλυτον επιβολήν. Οι μαθη-
ταί του ήσαν άριστα γυμνασμένοι και πλήρεις γυμναστικού φρονήματος. Η συ-
μπεριφορά του είναι κοσμία και αξιοπρεπής» για να καταλήξει στην κρίση του
«Ως προς την επιστημονικήν ικανότητα κρίνω αυτόν ικανόν, ως προς την διδα-
κτικήν δεξιότητα άρτιον, ως προς την διοικητικήν επιβολήν λίαν δεξιόν, ως προς
την ευσυνείδητον εκπλήρωσιν των καθηκόντων του λίαν ευσυνείδητον, και ως
προς την συμπεριφοράν εν τω Σχολείω και εκτός αυτού επωφελή». 

Επαινεί τους γυμναστές οι οποίοι διαθέτουν πτυχία, όπως οι Σ. Ντινόπου-
λος, Γραμματέας α΄, με καταγωγή από το Βαλτεσίνικο ο οποίος είναι πτυχι-
ούχος του Διδασκαλείου της Γυμναστικής (1928) και έχει και πτυχίο δημοδι-
δασκάλου και γυμνάζει στο Πρακτικό Λύκειο Κέρκυρας. Στη σύντομη κρίση
του σημειώνει ότι «είναι καλώς κατηρτισμένος, τακτικός και επιμελέστατος.
Έχει εμφάνισιν φλεγματικού και ψυχρού ανθρώπου, εις το βάθος όμως κρύ-
πτει ενθουσιασμόν διά το έργον του» και συνεχίζει «Οι μαθηταί του είναι άρι-
στα γυμνασμένοι και πλήρεις γυμναστικού φρονήματος. Ασκεί επ’ αυτών
πλήρη επιβολήν διά της αγάπης και συμπεριφέρεται μετά κοσμιότητος, σε-
μνότητος και αξιοπρεπείας». Επισημαίνει την αξιέπαινη πράξη του συναδέλ-
φου, ο οποίος έφτιαξε γυμναστικά όργανα επειδή «ηπατήθη εις τας προσδο-
κίας του και δια να μη φανή εις τον Διευθυντή του προχειρολόγος, κατεσκεύ-
ασεν αυτός τα όργανα δαπανήσας περί τας 3.000 δραχμ. καίτοι είναι προστά-
της αδελφών» και καταλήγει στην κρίση του «Ως προς την επιστημονικήν
ικανότητα κρίνω αυτόν ικανόν, ως προς την διδακτικήν δεξιότητα άρτιον, ως
προς την διοικητικήν επιβολήν λίαν δεξιόν, ως προς την ευσυνείδητον εκπλή-
ρωσιν των καθηκόντων του λίαν ευσυνείδητον, και ως προς την συμπεριφοράν
εν τω Σχολείω και εκτός αυτού επωφελή».
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Στην έκθεσή του για το Γυμνάσιο Θηλέων της Κέρκυρας επισημαίνει ότι,
παρόλο που δεν υπάρχει ιδιαίτερος χώρος για το μάθημα της γυμναστικής, οι
γυμνάστριες Χρυσηΐς Τούντα και Δ. Παπά, είναι πτυχιούχες, η πρώτη από-
φοιτος του Διδασκαλείου της Γυμναστικής (1926) «είναι καλώς κατηρτισμέ-
νη τακτική και επιμελής. Γυμνάζει μετά δεξιότητος εξασκεί επιβολήν επί των
μαθητριών και είναι κοσμία και αξιοπρεπής» και καταλήγει στην κρίση του:
«Ως προς την επιστημονικήν ικανότητα κρίνω αυτήν ικανήν, ως προς την δι-
δακτικήν δεξιότητα μεθοδικήν, ως προς την διοικητικήν επιβολήν δεξιάν, ως
προς την ευσυνείδητον εκπλήρωσιν των καθηκόντων της λίαν ευσυνείδητον,
και ως προς την συμπεριφοράν εν τω Σχολείω και εκτός αυτού αξιοπρεπή». Η
δεύτερη, Παπά Δήμητρα, επίσης, πτυχιούχος του διδασκαλείου Γυμναστικής
«Είναι καλώς κατηρτισμένη, ζωηρά, τακτική και επιμελής. Γυμνάζει μετά
δεξιότητος και δεν είναι τυπική, όπως πλείσται των Γυμναστριών. Ασκεί επι-
βολήν και αγαπάται από όλους. Ο Γυμνασιάρχης της την θεωρεί πείσμονα
και απαιτητική, αλλά τας ιδιότητας της αυτάς τας εκδηλώνει χάριν της πλη-
ρεστέρας εκπληρώσεως του καθηκόντός της. Είναι κοσμία και αξιοπρεπής»
και καταλήγει στο συμπέρασμα «Ως προς την επιστημονικήν ικανότητα κρί-
νω αυτήν ικανήν, ως προς την διδακτικήν δεξιότητα αρτίαν, ως προς την Διοι-
κητικήν επιβολήν λίαν δεξιάν, ως προς την ευσυνείδητον εκπλήρωσιν των κα-
θηκόντων της λίαν ευσυνείδητον, και ως προς την συμπεριφοράν εν τω Σχο-
λείω και εκτός αυτού αξιοπρεπή». 

Αναφερόμενος στο Ιδιωτικό Λύκειο «ο Καποδίστριας» επισημαίνει και
επαινεί τον γυμναστή Χ. Γκερέκο, ο οποίος γυμνάζει στην Πλατεία της Κέρ-
κυρας και ο οποίος «έτυχε πτυχίου της Γυμναστικής Ακαδημίας το 1933».
Δεν έχει διορισθεί σε δημόσια θέση αλλά όπως αναφέρει: «είναι αρκετά καλώς
κατηρτισμένος και γυμνάζει μετά δεξιότητος, αλλά εκφεύγει υπό του νόμου
καθορισθέντος συστήματος εκτελών αρρύθμους και ασκόπους κινήσεις. Τού-
το δε από νεανικήν επιπολαιότητα διά να δείξη ότι διαφέρει από τους άλλους
συναδέλφους του. Ασκεί, λόγω της απειρίας του, ατελή επιβολήν. Είναι κό-
σμιος και αξιοπρεπής» και καταλήγει στο συμπέρασμα «Ως προς την επιστη-
μονικήν ικανότητα κρίνω αυτόν ικανόν, ως προς την διδακτικήν δεξιότητα
επαρκή, ως προς την Διοικητικήν επιβολήν μέτριον, ως προς την ευσυνείδητον
εκπλήρωσιν των καθηκόντων του ασυνείδητον, και ως προς την συμπεριφοράν
εν τω Σχολείω και εκτός αυτού αξιοπρεπή».

Ολοκληρώνοντας την έκθεση ο Επιθεωρητής εκφράζει τις ευχαριστίες του
στις προϊστάμενες αρχές και τις ελπίδες του για το μέλλον του μαθήματος
της Γυμναστικής, επισημαίνοντας την εξαιρετική πρόοδο του μαθήματος, κα-
τά τα τελευταία έτη «ώστε παρ’ όσα λέγουν οι μεμψίμοιροι να ευρίσκεται αύ-
τη πολύ περισσότερον εξειλιγμένη από όσον εξειλίχθη εν Ευρώπη, όπου εξακο-
λουθή ακόμη να είναι απλή εμπειρία παρ’ όλας τας καταβαλλομένας προ-
σπαθείας». Ο ίδιος, επίσης, ευελπιστεί «εις την δημιουργηθείσαν οξείαν κοινήν
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γυμναστικήν συνείδησιν και εις τας αγαθάς δια την Γυμναστικήν διαθέσεις
του Κράτους, εκπροσωπουμένου από τας Σεβαστάς προϊσταμένας μου Αρ-
χάς» και ολοκληρώνει την έκθεσή του με την πεποίθηση ότι θα συνεχίσει το
καθήκον του με υψηλό φρόνημα και συναίσθηση καθώς και με την αμέριστη
υποστήριξη «των προϊσταμένων μου Αρχών, την οποίαν ευλαβώς εξαιτούμαι».

Στο μάθημα της Φυσικής ο Αναστάσιος Δάνας, Γενικός Επιθεωρητής
12ης Εκπαιδευτικής Περιφερείας, διαφοροποιεί την έκθεση των στοιχείων των
διδασκόντων με την καταγραφή τους σε λίστα. Οι οκτώ επιθεωρηθέντες κα-
θηγητές των Φυσικών Κέρκυρας, κατά τη χρονική περίοδο από 19 Μαΐου μέ-
χρι 14 Ιουνίου 1935, καταγράφονται σε πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει τον αύ-
ξοντα αριθμό, το ονοματεπώνυμο, την πόλη-έδρα του σχολείου, το είδος σπου-
δών και το βαθμό υπηρεσίας28.

Σύμφωνα με την έκθεση Επιθεωρήσεως, στις 1 Ιουνίου 1935, ο Επιθεωρη-
τής Α. Δάνας επισκεπτόμενος το Γυμνάσιο Θηλέων Κέρκυρας σημειώνει ότι ο
γυμνασιάρχης Ζέρβας υπηρετεί σε καθαρό και ευπρεπές διδακτήριο με 210
εγγεγραμμένες μαθήτριες, το οποίο διαθέτει ελάχιστα όργανα φυσικής «έχο-
ντα ανάγκην αμέσου συμπληρώσεως» αλλά επαρκή έπιπλα και σκεύη, νεω-
τέρου τύπου και καθαρά. Παρακολουθώντας τον Απ. Ντελόπουλο, καθηγητή
των Φυσικών στο Γυμνάσιο Θηλέων Κερκύρας, με καταγωγή από την Τρίπο-
λη, έγγαμο και πατέρα τέκνου, να διδάσκει Χημεία στη Στ΄ τάξη, «παρότι
ήταν επιμελής και είχε άρτια επιστημονική κατάρτιση, η διδασκαλία αύτη δεν
έσχεν τα αναμενόμενα αποτελέσματα διότι αι μεν μαθήτριαι μετά πενιχρότη-
τος διεξήρχοντο τας ζητουμένας εννοίας και σχεδόν μόνον υπό την διευκόλυν-
σιν του διδάσκοντος κατώρθωνον να αναφέρωσι και ταύτας μηχανικώς πως,
τας ζητουμένας εννοίας, ο δε καθηγητής παρά την φιλότιμον προσπάθειάν του
δεν επετύγχανε να κινήση το ενδιαφέρον τούτων εις συνεργασίαν, διά τούτο
κατά το πλείστον την προσφοράν του νέου διεξήλθε αφηγηματικώς». 
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Τον ίδιο εκπαιδευτικό παρακολούθησε στην επιτυχημένη διδασκαλία του
μαθήματος Φυσικής Πειραματικής στην Ε΄ τάξη «Διότι και αι μαθήτριαι κα-
τώρθωσαν εν πολλοίς να διεξέλθωσι τας ζητουμένας εννοίας και διά παρα-
δειγμάτων ακόμη ν’ αποδείξωσι ότι κατείχον τα λεγόμενα, ο δε καθηγητής να
διεξέρχηται την ανάπτυξιν του νέου θέματος μετά δεξιότητος και καθοδηγή
ταύτην εις καλόν αποτέλεσμα ως απέδειξεν η περί το τέλος γενική συγκέ-
ντρωσις των εννοιών εκ μέρους των μαθητριών». Καταλήγοντας στο συμπέ-
ρασμα επισημαίνει: «δυνάμεθα να είπωμεν ότι ούτος συνεχίζει μετά του αυτού
ενδιαφέροντος και επιμελείας το έργον του και καταβάλλει πάσαν επαινετήν
προσπάθειαν όπως εφαρμόση τας αρχάς της ορθής διδακτικής τας οποίας
γνωρίζει. Και αν δεν επιτυγχάνη πάντοτε να τας χρησιμοποιή, τούτο αποδοτέ-
ον εις την εκ μακράς συνηθείας χρήσιν της αφηγηματικής διδακτικής μορ-
φής, την οποίαν φροντίζει κατά το δυνατόν ν’ αποφεύγη. Διά τούτο δυνάμεθα
να χαρακτηρίσωμεν αυτόν ικανόν από απόψεως επιστημονικού καταρτισμού,
επαρκή από απόψεως διδακτικής, λίαν δεξιόν ως προς την διεξαγωγήν του έρ-
γου του, ευσυνείδητον και αξιοπρεπή». 

Στην έκθεσή του συντάσσει το δελτίο του Ροδίτη, καθηγητή της Γαλλι-
κής στο Γυμνάσιο Θηλέων Κερκύρας, τον οποίο χαρακτηρίζει χλιαρό και
κωμικό «εις τας επιπλήξεις προς τήρησιν δήθεν της τάξεως, ορμητικό εις
την έκφρασιν προέτρεχε εις την απάντησιν των ερωτήσεών του, χωρίς να
προσέχη ότι αι μαθήτριαι δεν τον παρηκολούθουν» και καταλήγει στο συ-
μπέρασμα τονίζοντας τη φιλοτιμία, την επιμέλεια και την ευγένεια του διδά-
σκοντα «πλην λίαν ελλιπής ως προς τον τρόπον της διδακτικής και μέτριος
ως προς την ικανότητα της διεξαγωγής του έργου του. Επειδή δε έχει απο-
τύχη εις την εργασίαν του εν τοις σχολείοις της Κερκύρας έχομεν την γνώ-
μην ότι θα έπρεπε να μετατεθή εις άλλο γυμνάσιον της περιφερείας ίσως
ανακτά το απωλεσθέν θάρρος διά την αντιμετώπισιν των αναγκών του έργου
του».

Στη συνέχεια ο Επιθεωρητής Δάνας, τον Ιούνιο του 1935, επισκέπτεται
το Πρακτικό Λύκειο Κέρκυρας με 201 εγγεγραμμένους και 193 φοιτώντες
μαθητές, ανεπαρκές «άνευ εργαστηρίων, πλην του της Χημείας το οποίον
χρησιμοποιείται και δι’ όλας τας δευτερευούσας ανάγκας του σχολείου» με
έπιπλα και σκεύη επαρκή και καθαρά. Ειδικότερα, επισημαίνει την έλλειψη
οργάνων φυσικής, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα και αναγκαία για τη
διενέργεια της διδασκαλίας των Φυσιογνωστικών μαθημάτων καθώς και
την απουσία των απαραιτήτων εικόνων Ζωολογίας και Φυτολογίας. Σχετι-
κά με το μάθημα της χημείας σημειώνει «υφίσταται μία συλλογή οπωσδή-
ποτε δυναμένη να εξυπηρετήση την διδασκαλίαν του μαθήματος τούτου ουχί
όμως και την άσκησιν των μαθητών». Για τα υπόλοιπα φυσικοϊστορικά μα-
θήματα, διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν οι στοιχειώδεις γεωγραφικοί χάρτες,
ορυκτά, πετρώματα καθώς και αντιπροσωπευτικά φυτολογικά δείγματα
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της νήσου. Επιρρίπτοντας ευθύνες στον Φρειδερίκο, διδάκτορα των Φυσικών
ο οποίος υπηρετεί ως διευθυντής «ήτις επί τόσα έτη τώρα προβάλλει ως δι-
καιολογίαν στερεοτύπως, την έλλειψιν πόρων διά την προμήθειαν των ανα-
γκαίων μέσων της διδακτικής» καταλήγει ότι το σχολείο παρουσιάζει τον
τύπο ενός κλασσικού γυμνασίου. Αναφερόμενος στους δύο καθηγητές που
διδάσκουν το μάθημα της φυσικής, τον διευθυντή Φρειδερίκο και τον Θεμι-
στοκλή Αρβανιτάκη, ο οποίος κατάγεται από τη Σπαρτίλλα Κέρκυρας, έγ-
γαμο, γνώστη της γαλλικής γλώσσας λαμβάνοντας υπόψη του «την ελλιπή
παρακολούθησιν του έργου του, λόγω της εγγιζούσης λήξεως του σχολικού
έτους κατά τας ημέρας της επισκέψεως» και την απογοήτευσή του, εξαι-
τίας των ελλείψεων οργάνων διδακτικής, τον χαρακτηρίζει επιμελή προσπα-
θώντας «διά την επί τα βελτίω αυτού εξέλιξιν διά της συμπληρώσεως των
επιστημονικών αυτού εφοδίων και της αποκτήσεως σταθεράς εξασκήσεως
αυτού περί την ορθήν διδακτικήν».

Την ίδια περίοδο του Ιουνίου επισκέπτεται και το Ημιγυμνάσιο Σκριπερού
με 44 εγγεγραμμένους και 43 φοιτώντες μαθητές, το οποίο στεγάζεται σε
ιδιωτικό οίκημα, με έπιπλα επαρκή και νεωτέρου τύπου, «μεμισθωμένον», το
οποίο έχει ευρύχωρους εσωτερικούς χώρους, είναι, όμως, ακατάλληλο γιατί
βρίσκεται στην αγορά και δεν διαθέτει προαύλειο χώρο και άλλους βοηθητι-
κούς, όπως χώρους υγιεινής. Δεν διαθέτει όργανα «χάρις εις την ψυχοπάθειαν
του διευθυντού όστις διέβλεπε εις την χρήσιν των εποπτικών μέσων τον εχθρόν
της σπουδής και προόδου». Τη διεύθυνση έχει αναλάβει ο Ιπποκράτης Παπα-
βλασόπουλος. Τα Φυσικά μαθήματα διδάσκει ο β/βάθμιος ειδικός καθηγητής
Γ. Σουρβίνος29, τον οποίο παρακολούθησε να διδάσκει με επιτυχία τα μαθή-
ματα της Φυσικής Πειραματικής και Γεωγραφίας στην Α΄ τάξη, το μάθημα
της Φυτολογίας στη Β΄ τάξη και για τον οποίο αποφαίνεται «ότι πρόκειται πε-
ρί νέου, φιλοπόνου, επιμελούς, ζωηρού και ενδιαφερομένου πραγματικώς διά
την βελτίωσιν αυτού. Επιζητεί την εκ μέρους των προϊσταμένων του καθοδή-
γησιν και μετά θάρρους συζητεί επί των υποδεικνυομένων μέσων απεκδεχόμε-
νος ευχαρίστως ταύτας» και καταλήγει στη γενική κρίση: «χαρακτηρίζομεν
αυτόν ικανόν από επιστημονικής απόψεως, μεθοδικόν από διδακτικής τοιαύ-
της, δεξιόν περί την διεξαγωγήν του έργου του, ευσυνείδητον και αξιοπρεπή
την εμφάνισιν και τας σχέσεις του».

Ακολουθεί η γνωμάτευση του Επιθεωρητή για τον Μενάγια, επιμελητή
χημικό, έγγαμο, με καταγωγή από το Αργοστόλι και γνώστη της γαλλικής
γλώσσας, ο οποίος υπηρετεί στο Πρακτικό Λύκειο Κέρκυρας. Τον καθηγητή
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αυτό τον παρακολούθησε να διδάσκει Φυτολογία στην Α΄ τάξη, ο οποίος ήταν
προετοιμασμένος και επιστημονικά καταρτισμένος και μπορούσε να μεταδίνει
τις νέες έννοιες στους μαθητές. Ανέπτυσσε τη συνεργασία των μαθητών,
χρησιμοποιούσε την αφήγηση και δεν χρησιμοποιούσε επαρκή παραδείγματα
για την κατανόηση και εμπέδωση των νέων εννοιών. Ωστόσο, διαφαινόταν η
μέριμνά του για να ανταποκριθεί στο έργο του. 

Παρακολούθησε, επίσης, τον ίδιο καθηγητή να διδάσκει Χημεία στην
Α΄τάξη, όπου με προχειρότητα διεξήγαγε το σχετικό πείραμα «και η διδασκα-
λία ουσιωδώς εζημιώθη και τα αποτελέσματα ήσαν κατώτερα πως των προ-
σπαθειών του». Στην τελική του κρίση επαινεί τη μετεκπαίδευσή του στο Δι-
δασκαλείο και τη βελτίωσή του στο έργο της διδασκαλίας «Ήδη εμφανίζεται
μετά μείζονος ψυχραιμίας, επιμελείας και σχετικής μεθοδικότητος, αλλά και
επιβολής και προθυμίας προς παρακολούθησιν του πειραματιστικού μέρους
της εργασίας του ως επιβεβαιοί και ο διευθυντής του σχολείου. Εναπομένει ει-
σέτι αυτώ η συμπλήρωσις των υποδειχθεισών ελλείψεων και σταθεροποίησις
της προσπαθείας του εν γένει. Έχοντες υπόψη τας ανωτέρω αντιλήψεις θεω-
ρούμεν τούτον επαρκή από επιστημονικής και διδακτικής απόψεως, δεξιόν
πως περί την διεξαγωγήν του έργου του, ευσυνείδητον και αξιοπρεπή την εμ-
φάνισιν».

Στο Πρακτικό Λύκειο Κέρκυρας, κατά τον μήνα Ιούνιο υπηρετεί ο Τριβό-
λης, καθηγητής των τεχνικών, ο οποίος χάρη στις συστηματικές του σπουδές
στην Ευρώπη, διακρίνεται, σύμφωνα με την έκθεση του Επιθεωρητή για την
εργατικότητα, την επιμονή και την αφοσίωση στο έργο του καθώς και για τον
τρόπο με τον οποίο επιβάλλεται στους μαθητές του. Ωστόσο, παρατήρησε την
απογοήτευση του καθηγητή, οποίος παραμένει στάσιμος ως προς την εξέλιξη
και η αμοιβή του δεν ανταποκρίνεται στο έργο του «Διά τούτο συνιστώμεν εκ-
θύμως την προσωπικότητα του ως άνω καθηγητού και την μέριμναν του Σ.
Συμβουλίου προς διευκόλυνσιν της τακτοποιήσεως της θέσεως του τόσον πο-
λυτίμου καθηγητού». 

Ο Επιθεωρητής Α. Δάνας υποβάλλει σχετική έκθεση και για το Αρσάκειο
της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στην Κέρκυρα, το οποίο στεγάζεται σε κα-
θαρό και ευπρεπές διδακτήριο. Τη διεύθυνση του σχολείου έχει ο Σταμπόγλης,
ο οποίος φροντίζει για την απρόσκοπτη λειτουργία του. Σημειώνει και εδώ τα
ελάχιστα όργανα και τα μέσα εποπτικής διδασκαλίας, τα οποία, όμως, είναι
άριστα ταξιθετημένα και διατηρούνται καθαρά. Την ίδια τάξη, επιμέλεια και
καθαριότητα παρατηρεί και στις φυσιογνωστικές συλλογές. Τον ειδικό καθη-
γητή Γεώργιο Περίδη παρακολούθησε στην επιτυχημένη διδασκαλία του χάρη
στη δεξιότητα, τη μεθοδικότητα καθώς και την «σαφήνειαν εκφράσεως, γορ-
γότητα σκέψεως και οξείαν αντίληψιν εχώρει διαλογικώς εις την επεξεργα-
σίαν του θέματος έχοντος άριστον βαθμόν την επίδειξιν». Στη συζήτηση για
τις συλλογές και τα όργανα της Φυσ. Πειραματικής, που ακολούθησε, έγινε

Ο θεσμός του Επιθεωρητή της εκπαίδευσης σε Λευκάδα και Κέρκυρα 291



κατανοητό ότι «πρόκειται περί του νέου καλώς συγκεκροτημένου επιστημονι-
κώς, ζωηρού, φιλοπόνου και επιμελούς κατέχοντος ιδιάζουσαν δεξιότητα περί
την χρήσιν των οργάνων και λοιπών εποπτικών μέσων λόγω της ασκήσεώς
του εν τω Πολυτεχνείω ως επιμελητού». Η σεμνότητα, το ήθος, η προσήνεια
και η ευγένεια στην εμφάνιση, η αβίαστη πλήρη επιβολή του στις μαθήτριες, ο
ενθουσιασμός και η αγάπη για το έργο του τον ωθούν να επιζητεί τη βελτίω-
σή του ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις του, οι οποίες οφείλονται στην ολιγοε-
τή υπηρεσία.

Την ίδια περίοδο του Ιουνίου επιθεωρεί και την Κατώτερη Γεωργική Σχο-
λή Νυμφών Κέρκυρας. Το σχολείο αυτό στεγάζεται στα οικήματα παλιάς
μονής, η οποία βρίσκεται σε απόσταση δύο περίπου χιλιομέτρων από το χω-
ριό Νυμφές «εις θέσιν εκτάκτως ρομαντικήν, επί πλαγιοβούνων διατεμνομέ-
νων υπό φαράγγων εγκατακρημνίσεως με ανοικτόν τον ορίζοντα προς το Ιό-
νιον Πέλαγος, με τας νησίδας Οθωνούς προς τα αριστερά και την Αλβανίαν
απέναντι και δεξιά». 

Πρόκειται για μια περιοχή, όπως αναφέρει, με πυκνούς και απέραντους
ελαιώνες, καστανιές, καρυές και δρύινους θάμνους ερύκων με άφθονα ρέο-
ντα νερά «70 πηγαί πέριξ του χωρίου» και καλλιεργημένες εκτάσεις με όψι-
μα λαχανικά, αμπέλια και φυτείες και συστηματική δενδρώδη καλλιέργεια
του αγροκτήματος της σχολής. Στο κέντρο του αγροκτήματος υπάρχει ένας
μικρός ναός και στις εγκαταστάσεις του μοναστηριού στεγάζεται το σχο-
λείο με τις αίθουσες διδασκαλίας, τους κοιτώνες για τη διαμονή και το συσ-
σίτιο των μαθητών. 

Η σχολή αυτή ιδρύθηκε το 1932, μετά την κατάργηση του Γεωργικού
Σχολείου Μαγουλάδων και διατέλεσε «υπό την ατυχή διεύθυνσιν του θεολό-
γου καθηγητού Προβατά», με αποτέλεσμα να μην εμπνέει την εμπιστοσύνη
των χωρικών και να μην συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό μαθητών. Τονίζει τη
συμβολή του επιμελητή κηποτέχνη και γεωπόνου Καπόγλου, ο οποίος απο-
σπάστηκε από σχολείο της Πρέβεζας και προσέδωσε στη σχολή κύρος και
εμπιστοσύνη, με αποτέλεσμα να εγγραφούν 25 μαθητές από τους οποίους
φοίτησαν οι 16 στις δύο τάξεις. 

Στη συνέχεια, περιγράφοντας το αγρόκτημα του σχολείου, σημειώνει την
ποικιλία των δένδρων, όπως τα ελαιόδενδρα, τα οποία είναι προσοδοφόρα για
τη σταδιοδρομία της σχολής, τις καρυές, τις καστανιές και αμυγδαλές, τις
καλλιεργημένες εκτάσεις με λαχανικά, όπου γίνεται και η εξάσκηση των
μαθητών και την εγκατάσταση «σπορείων δενδροκομείου, πτηνοτροφείου,
κονηκλοτροφείου, χοιροστασίου, άπαντα υπό την απλουστάτην και προχειρο-
τάτην μορφήν». 

Τονίζει, επιπλέον, την οικονομική κατάσταση και τον προϋπολογισμό, ο
οποίος «ανέρχεται εις 80-85.000 δρ. αίτινες δαπανώνται εις ημερομίσθια διά
την διάνοιξιν εκτάσεων, διότι οι μαθηταί δεν είναι δυνατόν να επιτελέσωσι το
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βαρύ τούτο έργον, διά το συσσίτιον των μαθητών και φύλακα». Αναφέρεται,
επίσης, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές τους χειμερινούς μή-
νες, οι οποίοι δυσκολεύονται, εξαιτίας των δυσχερών καιρικών συνθηκών, να
προσεγγίσουν τη σχολή ιδιαίτερα κατά τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο και
Φεβρουάριο. Οι εργασίες τους, επίσης, όπως η συλλογή ελιών, το πότισμα
και η παρακολούθηση και περιποίηση των φυτειών, η επιμέλεια της μελισ-
σοκομίας και σηροτροφίας παρεμποδίζονται κατά κατά τους μήνες Ιούνιο,
Ιούλιο και Αύγουστο. Ο ίδιος προτείνει να εγκατασταθούν ένας ή δύο εργά-
τες, αντίστοιχα κατά τους μήνες των χειμερινών ή καλοκαιρινών διακοπών
για να επιβλέπουν το αγρόκτημα και να εκτελούν τις αναγκαίες εργασίες
των ειδικών εγκαταστάσεων. 

Όπως σημειώνει ο ίδιος, τη διεύθυνση του σχολείου έχει αναλάβει από τον
Απρίλιο του 1934 ο γεωπόνος Ιωάννης Σωτηρίου, πτυχιούχος της Ανώτατης
Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, με καταγωγή από την Ερυθρά Μεγαρίδα, από-
φοιτος του 1928 και διορισθείς αρχικά στο Γεωργικό Σχολείο Ερυμάνθου Πα-
τρών. Διακρίνεται για την επιστημονική του κατάρτιση, τη σεμνότητα και με-
τριοφροσύνη, την αξιοπρέπεια, τη συνεργατική διάθεση, τη λογική, τη σωφρο-
σύνη και την οικοκυροσύνη ως προς τη χρηστή διαχείριση των οικονομικών
της σχολής. 

Στη συνέχεια, εξαίρει τη συνεργασία του διευθυντή με τον Σταύρο Καπό-
γλου, «άριστο βοηθό», γεωπόνο και ειδικό κηπολόγο, αποσπασμένο από τη
Γεωργική Σχολή Πρέβεζας, απόφοιτο δύο γεωπονικών σχολών, της Σχολής
Προύσης και της Κων/πόλεως, η οποία θεωρούνταν ισότιμη με την Ανώτερη
Γεωπονική Σχολή. Γι’ αυτό και ο καθηγητής Καπόγλου θεωρεί ότι ο ίδιος
αδικήθηκε κατά τον διορισμό του ως επιμελητής ενώ διέθετε τα απαραίτητα
προσόντα για να αναλάβει τη διεύθυνση της Σχολής. Ωστόσο, επισημαίνει ότι
το Υπουργείο θα πρέπει να λάβει υπόψη «ότι πρόκειται περί καθηγητού αρτίως
συγκεκροτημένου επιστημονικώς, ζωηρού, επιμελούς, φιλοπόνου και αφοσιω-
μένου εις το έργον του. Ακατάβλητος, μετά ζωηρού ενδιαφέροντος που οδηγεί
τους μαθητάς και παρακολουθεί την όλην εργασίαν του αγροκτήματος, μη
οκνών να προβαίνη εις την δημοσίευσιν πολυτίμων γεωπονικών και κηποτε-
χνικών μονογραφιών. Ειδικώτερον δε ασχολείται εις την σπουδήν των αρωμα-
τικών φυτών της Ελλάδος, με προτίμησιν την καλλιέργειαν της Ροδής της
Δαμασκηνέας και του εξ αυτής ροδελάτου, προϊόντα της εργασίας του οποίου,
έφθασαν και μέχρι των προθηκών διαφόρων εκθέσεων εκτιμηθέντων επα-
ξίως». Κλείνοντας την έκθεσή του επισημαίνει ότι οι συνεχιζόμενες προσπά-
θειες των διδασκόντων επιτελούν τους υψηλούς στόχους και τον προορισμό
της Σχολής. 

Ο Δ. Καραβέλλας, Γενικός Επιθεωρητής των Μαθηματικών επαναφέρει
στις εκθέσεις του την αναλυτική καταγραφή των προσωπικών δεδομένων και
των μαθημάτων, όπως δείχνει η επίσκεψή του στο Πρακτικό Λύκειο της Κέρ-
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κυρας, κατά το σχολικό έτος 1935-36 και η γνωμοδότησή του για τους καθη-
γητές της ειδικότητάς του30. 

Ειδικότερα, οι εύστοχες παρατηρήσεις του για τον Γεώργιο Καλογερόπουλο,
πρωτοβάθμιο καθηγητή Μαθηματικών (τμημ. Β΄), έγγαμο, πατέρα ενός τέ-
κνου, απόφοιτο του Πανεπιστημίου, το 1922, ο οποίος διδάσκει σε τάξεις που
υστερούσαν στην ύλη, όπως στην Τετάρτη στο μάθημα της Γεωμετρίας και
στην Πέμπτη τάξη στην Άλγεβρα, οδήγησαν στην κρίση «Επιστημονικώς είναι
πολύ καλώς κατηρτισμένος. Διδάσκει με ακρίβειαν, σαφήνειαν και ακριβολο-
γίαν. Η διδασκαλία του είναι μεθοδική. Εις τους μαθητάς επιβάλλεται. Εις το
καθήκον του είναι λίαν επιμελής, τακτικός και ευσυνείδητος. Η εν γένει συμπε-
ριφορά του είναι αξιοπρεπής... Κρίνομεν αυτόν λίαν κατάλληλον διά το Λύκειον». 

Το ίδιο πρόβλημα παρατήρησε και στον Κωνσταντίνο Μακρή, δευτεροβάθ-
μιο καθηγητή Μαθηματικών, επίσης, έγγαμο και πατέρα ενός τέκνου, από-
φοιτο του Πανεπιστημίου, το 1926. Παρακολούθησε τη διδασκαλία του στην
Γεωμετρία της Τετάρτης τάξης και στην Άλγεβρα της Τρίτης και Τετάρτης
τάξης, όπου «παρατηρήσαμεν ότι ο καθηγητής συνειργάζετο κατά το πλεί-
στον μετά του παρά τον πίνακα μαθητού. Το μάθημα δεν διεξήγετο με ταχύ-
τητα και ζωηρότητα. Οι μαθηταί εφαίνοντο κουρασμένοι. Η τάξις αύτη υστε-
ρεί εις την ύλην» και κατέληξε στο συμπέρασμα «Επιστημονικώς είναι ικα-
νός, διδακτικώς είναι επαρκής, διοικητικώς είναι δεξιός, εις την εκπλήρωσιν
του καθήκοντός του είναι ευσυνείδητος, εις την εν γένει συμπεριφοράν του εί-
ναι αξιοπρεπής. Κρίνομεν αυτόν κατάλληλον διά το Λύκειον». 
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Κατά την επίσκεψη του ο Δ. Καραβέλλας, Επιθεωρητής των μαθηματι-
κών στο Γυμνάσιο αρρένων στην Κέρκυρα στις 3 Ιουνίου 1936, επιθεώρησε
τον Σπυρίδωνα Βουτσιννά, πρωτοβάθμιο καθηγητή Μαθηματικών (τμημ.
Α΄), έγγαμο, πατέρα δύο τέκνων, κάτοχο πτυχίου του Διδασκαλείου της Μέ-
σης Εκπαιδεύσεως με βαθμόν «Άριστα». Τον παρακολούθησε να διδάσκει
Τριγωνομετρία στην έκτη τάξη και παρατήρησε ότι ο καθηγητής δίδαξε το νέο
μάθημα «σχεδόν άνευ συνεργασίας. Εις ολίγα σημεία επεζήτησεν ο καθηγη-
τής την συνεργασίαν των μαθητών. Κατά την διάρκειαν της διδασκαλίας κα-
τείχετο υπό μικράς νευρικότητος». Τον ίδιο καθηγητή παρακολούθησε στη
Γεωμετρία της Δευτέρας τάξης όπου η διδασκαλία έγινε με τη συνεργασία
της τάξης: «Πάντες οι μαθηταί παρηκολούθουν το μάθημα εργαζόμενοι εις τα
τετράδιά των και έχοντες όλα τα απαιτούμενα όργανα». 

Το πρόβλημα της υστέρησης των απαιτούμενων γνώσεων σε τάξεις παρα-
τήρησε ο Επιθεωρητής και στο Γυμνάσιο θηλέων στην Κέρκυρα, όπου παρα-
κολούθησε τον Χριστοδούλου Αντίοχο, πρωτοβάθμιο καθηγητή Μαθηματι-
κών (Τμημ. Α΄), άγαμο, απόφοιτο του Πανεπιστημίου το 1914, κατά τη διδα-
σκαλία του στην Γεωμετρία της τετάρτης και Στ΄ τάξης και κατέληξε στο
συμπέρασμα: «Επιστημονικώς είναι ικανός, διδακτικώς είναι μεθοδικός, διοι-
κητικώς είναι δεξιός, εις την εκπλήρωσιν του καθήκοντός του είναι ευσυνείδη-
τος, εις την εν γένει συμπεριφοράν του είναι αξιοπρεπής». 

Στο Ημιγυμνάσιο Αστακού ο Α. Δάνας επιθεώρησε τον Αριστείδη Παπα-
στάμο, δευτεροβάθμιο καθηγητή των Φυσικών, απόφοιτο του Πανεπιστημίου
το 1922. Τον παρακολούθησε στη διδασκαλία της Αριθμητικής της Δευτέρας
τάξης (13 Μαΐου, 8-9), στη Γεωγραφία της Δευτέρας τάξης, στην Φυσική
της Πρώτης τάξης και παρατηρώντας ότι το μάθημα διδάχθηκε με σαφήνει-
αν και με τη συνεργασία της τάξης σχημάτισε την κρίση «Επιστημονικώς
φαίνεται επαρκώς κατηρτισμένος. Κατά την διδασκαλίαν του νέου μαθήμα-
τος συνεργάζεται μετά των μαθητών επιτυχώς. Διδάσκει με επαρκή σαφήνει-
αν. Εις τους μαθητάς επιβάλλεται. Εις το καθήκον του είναι πολύ επιμελής,
τακτικός και πρόθυμος, ευσυνείδητος και αξιοπρεπής. Εκτός της επαρκούς
συλλογής οργάνων φυσικής και φυσικής ιστορίας την οποίαν έχει ημιγυμνά-
σιον, ο καθηγητής έχει πλουτίσει την συλλογήν με μεγάλην ποικιλίαν φυτών».

Κατά το σχολικό έτος 1935-1936. επιθεωρώντας το Γυμνάσιο αρρένων
στην Κέρκυρα συνέταξε την έκθεση για τον Τρύφωνα Σκιαδόπουλο, δευτερο-
βάθμιο καθηγητή Φυσικών, αποσπασμένο από το ημιγυμνάσιο Πάργας, από-
φοιτο του Πανεπιστημίου με πτυχίο του Διδασκαλείου της Μέσης Εκπαιδεύ-
σεως. Τον παρακολούθησε στη διδασκαλία στη Βιολογία της Τετάρτης τάξης
(2 Ιουνίου, 10-11) και παρατήρησε ότι ο καθηγητής δίδαξε το μάθημα με
επαρκή σαφήνεια. Σε ελάχιστα σημεία επεδίωξε τη συνεργασία της τάξης και
δεν απομακρυνόταν καθόλου από το διδακτικό βιβλίο, επειδή δίδασκε για πρώ-
τη φορά αυτό το μάθημα. Τον ίδιο καθηγητή παρακολούθησε στη Φυσική της
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Πέμπτης τάξης (3 Ιουνίου, 10-11) και παρατήρησε ότι ο καθηγητής δίδαξε το
μάθημα «δογματικώς». Τον ίδιο καθηγητή παρακολούθησε στην Γεωγραφία
της Δευτέρας τάξεως και παρατήρησεν ότι το μάθημα «απεδόθη σχεδόν υπό
των μαθητών, οίτινες είχον προμελετήσει τούτο εκ του βιβλίου» και κατέληξε
στο συμπέρασμα «Επιστημονικώς είναι λίαν επαρκής, διδακτικώς είναι λίαν
επαρκής, διοικητικώς είναι δεξιός, εις την εκπλήρωσιν του καθήκοντός του εί-
ναι ευσυνείδητος, εις την εν γένει συμπεριφοράν του είναι αξιοπρεπής. Κρίνο-
μεν αυτόν άξιον προαγωγής». 

Στο Γυμνάσιο Λευκάδας, ο Επιθεωρητής Δ. Καραβέλλας, κατά το σχολι-
κό έτος 1933-1934, επιθεώρησε τον Γεράσιμο Μαυροκέφαλο, πρωτοβάθμιο
καθηγητή των Μαθηματικών, πτυχιούχο του έτους 1910, τον οποίο παρακο-
λούθησε στην Στερεομετρία της Έκτης τάξης και Γεωμετρία της Τετάρτης
και Πέμπτης τάξης «και το μάθημα αποδόθηκε με ακρίβεια και σαφήνεια
από τους μαθητές χωρίς καμιά βοήθεια». Παρακολούθησε, επίσης, τη διδα-
σκαλία του στην Άλγεβρα της τρίτης τάξεως και στην Πρακτική Αριθμητική
της Πρώτης και Δευτέρας τάξεως συνοψίζοντας στη γενική κρίση του «Επι-
στημονικώς είναι πολύ καλώς κατηρτισμένος. Διδάσκει με ακρίβειαν και σα-
φήνειαν, ταχύτητα και ζωηρότητα και εν συνεχεί συνεργασία μετά των μαθη-
τών. Η διδασκαλία του αποδίδει πολύ καλά αποτελέσματα. Αγαπά το επάγ-
γελμά του και επιδεικνύει επιμέλειαν, ζήλον, εργατικότητα και προθυμίαν.
Φέρεται πατρικώς προς τους μαθητάς και ασκεί επ’ αυτών μεγίστην επιβο-
λήν. Εις το καθήκον του είναι πολύ τακτικός και επιμελής, εκτελεί δε τούτο
λίαν ευσυνειδήτως. Η εν γένει συμπεριφορά του είναι αξιοπρεπής». 

Κατά την έκθεση Επιθεώρησης του Α. Δάνα, στο Γυμνάσιο Θηλέων Κερ-
κύρας κατέγραψε τη διδασκαλία του καθηγητή των Φυσικών Απ. Ντελόπου-
λου, ο οποίος διδάσκει Χημεία στην Στ΄ τάξη, Φυσική Πειραματική στην
Ε΄τάξη και κατέληξε στο συμπέρασμα «ότι ούτος συνεχίζει μετά του αυτού
ενδιαφέροντος και επιμελείας το έργον του και καταβάλλει πάσαν επαινετήν
προσπάθειαν όπως εφαρμόση τας αρχάς της ορθής διδακτικής τας οποίας
γνωρίζει. Και αν δεν επιτυγχάνη πάντοτε να τας χρησιμοποιή, τούτο αποδοτέ-
ον εις την εκ μακράς συνηθείας χρήσιν της αφηγηματικής διδακτικής μορ-
φής, την οποίαν φροντίζει κατά το δυνατόν ν’ αποφεύγη. Διά τούτο δυνάμεθα
να χαρακτηρίσωμεν αυτόν ικανόν από απόψεως επιστημονικού καταρτισμού,
επαρκή από απόψεως διδακτικής, λίαν δεξιόν ως προς την διεξαγωγήν του έρ-
γου του, ευσυνείδητον και αξιοπρεπή». 

Στο ίδιο Γυμνάσιο Θηλέων Κέρκυρας παρακολούθησε τον Ροδίτη, καθη-
γητή της Γαλλικής να διδάσκει Γαλλικά στην Γ΄ τάξη «καθ’ ην ώραν διεξήρ-
χετο θέματά τινα εκ του Γαλλικού εις το Ελληνικόν και αντιστρόφως διά την
εμπέδωσιν της χρήσεως των τύπων του ρήματος Recevoir» και κατέληξε στο
συμπέρασμα «ότι ούτος είναι φιλότιμος και επιμελής ευγενής και κάτοχος
της γαλλικής γλώσσης, πλην λίαν ελλιπής ως προς τον τρόπον της διδακτι-
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κής. Λόγω δε της φυσικής του ευγενείας, και της ελλείψεως δεξιότητος περί
την επιβολήν αδυνατεί να συγκρατήση την πρέπουσαν τάξιν εξ ου και η απο-
τυχία του έργου του. Διά τούτο χαρακτηρίζομεν αυτόν ελλιπή πως ως προς
την διδακτικήν και μέτριον ως προς την ικανότητα της διεξαγωγής του έργου
του. Επειδή δε έχει αποτύχη εις την εργασίαν του εν τοις σχολείοις της Κερ-
κύρας έχομεν την γνώμην ότι θα έπρεπε να μετατεθή εις άλλο γυμνάσιον της
περιφερείας ίσως ανακτά το απωλεσθέν θάρρος διά την αντιμετώπισιν των
αναγκών του έργου του». 

Κατά τον Ιούνιο του 1935 ο Α. Δάνας επιθεώρησε το Πρακτικό Λύκειο
Κέρκυρας, το οποίο στεγάζεται σε ανεπαρκές διδακτήριο, χωρίς εργαστή-
ρια, εκτός από το εργαστήριο Χημείας, το οποίο χρησιμοποιείται και για
όλες τις δευτερεύουσες ανάγκες του σχολείου. Ο Φρειδερίκος, διδάκτωρ των
Φυσικών, έχει τη διεύθυνση του σχολείου δυναμικότητας 201 εγγεγραμμέ-
νων μαθητών και 193 φοιτώντων, το οποίο, όμως, διαθέτει μόνο τα στοιχει-
ώδη όργανα του ηλεκτρισμού και μία συλλογή που μπορεί να εξυπηρετήσει
τη διδασκαλία του μαθήματος, ενώ δεν υπάρχει βοηθητικό μέσο ούτε οι
στοιχειώδεις γεωγραφικοί χάρτες για τα υπόλοιπα φυσικοϊστορικά μαθήμα-
τα. Επισημαίνει, επίσης, ότι εξαιτίας της έλλειψης χρηματικών πόρων δεν
έχει γίνει προμήθεια των απαραίτητων εικόνων Ζωολογίας και Φυτολογίας
και δεν έχουν συγκεντρωθεί ορυκτά και πετρώματα καθώς και φυτολογικά
δείγματα από το νησί. Τα Φυσικά, επίσης, μαθήματα στο σχολείο διδάσκει
και ο Θεμιστοκλής Αρβανιτάκης καταγόμενος από Σπαρτίλλα Κέρκυρας
και τον οποίο παρακολούθησε να διδάσκει Φυσ. Πειραματική στην Δ΄ τάξη
καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι «παρά την ελλιπή παρακολούθησιν του
έργου του, λόγω της εγγιζούσης λήξεως του σχολ. έτους κατά τας ημέρας
της επισκέψεως ημών δυνάμεθα να είπωμεν ότι ούτος εξακολουθεί μεν ερ-
γαζόμενος μετ’ επιμελείας και προσπαθείας διά την επί τα βελτίω αυτού
εξέλιξιν διά της συμπληρώσεως των επιστημονικών αυτού εφοδίων και της
αποκτήσεως σταθεράς εξασκήσεως αυτού περί την ορθήν διδακτικήν, εμφα-
νίζει όμως ποιάν τινα κόπωσιν και απογοήτευσιν, διά την έλλειψιν των μέ-
σων δι’ ων θα επετύγχανε αποτελέσματα ανάλογα των προσπαθειών του και
την αναγκαίαν δεξιότητα περί τον πειραματισμόν και επίδειξιν. Έχοντες
υπόψη τ’ ανωτέρω δυνάμεθα να χαρακτηρίσωμεν αυτόν άρτιον από επιστη-
μονικής απόψεως, μεθοδικόν, από διδακτικής τοιαύτης, λίαν δεξιόν περί την
διεξαγωγήν του έργου, ευσυνείδητον και αξιοπρεπή την εμφάνισιν εν τω σχο-
λείω και εκτός αυτού». 
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ΒΒιιοογγρρααφφιικκάά  σσηημμεειιώώμμαατταα  ττωωνν  ΓΓεεννιικκώώνν  εεππιιθθεεωωρρηηττώώνν  
μμεε  ββάάσσηη  ττηη  θθηηττεείίαα  ττοουυςς

Οι επιθεωρητές διαφυλάττουν την ενότητα και το κύρος της εκπαίδευσης
με τη συλλογή στοιχείων και αποστολή των αναγκαίων εντύπων στο Υπουρ-
γείο Παιδείας με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματι-
κότητας των διαδικασιών. Ειδικότερα, διασφαλίζουν στο σχολείο συνθήκες
αρμονίας συμβάλλοντας στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της εκπαίδευσης υπό
το πρίσμα των ιστορικών και πολιτικών γεγονότων.

11..  ΙΙ..  ΧΧΑΑΡΡΔΔΑΑΒΒΕΕΛΛΛΛΑΑΣΣ (1932-1935)
Υπηρέτησε ως καθηγητής φιλόλογος στην Ιερατική Σχολή της Άρτας31.

Ως Γενικός Επιθεωρητής επόπτευσε εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων
όπως φιλολόγους, θεολόγους, καθηγητές γαλλικής και αλβανικής γλώσσας,
δασκάλους θεωρητικών μαθημάτων και παιδαγωγικών αλλά και φυσικούς,
μαθηματικούς, ωδικής, μουσικών και τεχνικών μαθημάτων, καθώς και γυ-
μναστές. Η σύνταξη αυτών των αναφορών, οι οποίες διαβιβάζονται στις ανώ-
τερες αρχές, έχει ως επίκεντρο γυμνασιάρχες, διευθυντές και υποδιευθυντές
ημιγυμνασίου, εκπαιδευτικούς και επιμελητές.

Ο Ι. Χαρδαβέλλας επισκέπτεται σχολεία μετά την έναρξη της σχολικής
χρονιάς με ιδιαίτερη συχνότητα κατά τους μήνες Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέ-
βρη, Φεβρουάριο και Μάρτιο. Το συγγραφικό του έργο εστιάζει το ενδιαφέρον
σε θέματα που άπτονται της ειδικότητας και της ευρύτερης εντρύφησής του
στα εκπαιδευτικά ζητήματα: ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑΣ, Γνώμαι: 1) Περί
σχολείου εργασίας, 2) Περί ερμηνείας αρχαίων και νέων ελληνικών και 3)
Περί εκθέσεων, Αθήναι 1935.

22..  ΑΑ..  ΔΔΑΑΝΝΑΑΣΣ (1935-1936)
Ο διδάκτωρ των Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών γεννή-

θηκε στη Σιάτιστα το 1880, όπου ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές στο Γυ-
μνάσιο Τσοτυλίου και εκεί διορίστηκε ως καθηγητής Φυσικών, το 1923. Η δε-
καπεντάχρονη συνεργασία με τους Θ. Σκούφο και Κ. Κτενά, καθηγητές του
Πανεπιστημίου Αθηνών στα παλαιοντολογικά ευρήματα στην πεδιάδα Ανα-
σελίτσας, στην περιοχή του Αλιάκμονα κατέληξε στη συγγραφή της επιστη-
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31. Η Ιερατική Σχολή Άρτας ιδρύθηκε το 1903 και λειτούργησε μέχρι το 1940, οπότε και
καταργήθηκε. Σκοπός ήταν η εκπαίδευση των μελλοντικών ιερέων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει ως Ιεροδιδασκαλείο κατά το χρονικό διάστημα 1926-1931 και ως Ιερατική Σχολή
κατά το 1948 παρέχοντας το δικαίωμα στους αποφοίτους της να διορίζονται ως δημοδιδά-
σκαλοι βλ. ΓΑΚ-Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου, Εκθέσεις Επιθεωρητών, 0.2.0.1.1.



μονικής του πραγματείας με τίτλο Γεωλογικόν και παλαιοντολογικόν χρονι-
κόν. Στη μελέτη του προσδιορίζει και μελετά τον γεωλογικό χώρο της Ανασε-
λίτσας, όπου διεξάγει και την έρευνά του. Περιγράφει, επιπλέον, τις δυσκολίες
της «έκχωσης» και της φύλαξης των ευρημάτων. Δεν παραλείπει να κατα-
γράψει τυχόν σφάλματα και να αναφερθεί σε όσους βοήθησαν στο έργο, το
οποίο τιμήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Η παλαιοντολογική συλλογή
προσήλκυσε το ενδιαφέρον των Ελλήνων και των ξένων επιστημόνων και φι-
λοξενήθηκε στο Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιατίστης μέχρι τον Δεύτερο Πα-
γκόσμιο Πόλεμο. Ο ίδιος, επίσης, ίδρυσε εργαστήριο Φυσικής και Χημείας, το
οποίο εμπλούτισε με πολλά όργανα, από τα οποία τα περισσότερα είχε φέρει
από το εξωτερικό και μέρος από αυτά, κατά την κατοχική περίοδο, αφαιρέθη-
καν, αγοράστηκαν και μετεφέρθησαν στην Γερμανία, όπως σημειώνει ο βιο-
γράφος του στο Λεύκωμα Σιατιστέων μνήμη. 

Διετέλεσε ενεργό μέλος της Επιτροπής του Μακεδονικού Αγώνα και ανέ-
πτυξε κοινωνική και πατριωτική δράση. Πέθανε το 1955. Συνεχιστής του έρ-
γου του είναι ο Κωνσταντίνος Δάνας (1902-1978), αδελφός και καθηγητής
της ίδιας ειδικότητας στο Τραμπάντζειο Γυμνάσιο κατά τη χρονική περίοδο
1933-1943, ο οποίος αναδεικνύει την επιστημονική πραγματεία και την κατα-
θέτει, ύστερα από συνεργασία του με τον καθηγητή Ι. Μελέντη, στο Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον Νοέμβριο του 1972.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Επιθεωρητής της ΙΒ΄ εκπαιδευτικής
περιφέρειας εποπτεύει το διδακτικό έργο είκοσι επτά καθηγητών κατά πλειο-
ψηφία φυσικών και μαθηματικών αλλά και άλλων ειδικοτήτων, όπως φιλολό-
γων, τεχνικών και δασκάλων της γαλλικής γλώσσας σε περιορισμένο βαθμό.
Οι επιθεωρήσεις σχολικών μονάδων και διδακτικού προσωπικού σε σχολεία
όπως στο Γυμνάσιον αρρένων, θηλέων, Ζωσιμαία Σχολή και Ανώτερο Παρθε-
ναγωγείο Ιωαννίνων, στα Γυμνάσια Πρέβεζας, Αγρινίου, Κεφαλοβρύσου,
Θέρμων, στην Ιερατική Σχολή και Σχολή Μέσης Εκπαιδεύσεως Άρτας, στο
Πρακτικό Λύκειο, Γυμνάσιο αρρένων, θηλέων και Αρσάκειο Κέρκυρας, στα
Ημιγυμνάσια Παραβόλας, στην Κέρκυρα, Κατούνα, Βουλγαρέλι και Σκριπε-
ρό παρουσιάζουν ιδιαίτερη συχνότητα τον μήνα Μάιο, κατά τα έτη 1934-1935.

33..  ΔΔ..  ΚΚΑΑΡΡΑΑΒΒΕΕΛΛΛΛΑΑΣΣ (1934-1938)
Η προσέγγιση της μαθηματικής σκέψης, η κατανόηση των μαθηματικών

εννοιών και οι μεθοδολογικές οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των
μαθηματικών στα σχολεία εντάσσονται στις δράσεις του Δ. Καραβέλλα ως
μέλους της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας32. Ο επιθεωρητής, γόνος οι-
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32. Ειδικότερα, κατά τη Γενική Συνέλευση στις 28 Φεβρουαρίου 1937 με θέμα τη βελτίω-
ση της διδασκαλίας των μαθηματικών στα σχολεία καταρτίστηκε το προεδρείο, κατά την συ-



κογένειας ευγενών από την Κέρκυρα, επισημαίνει ότι οι μαθητές απολαμβά-
νουν τα ωφελήματα που προέρχονται από τη μαθηματική σκέψη, όπως τη
βελτίωση της νοητικής ικανότητας, τη δυνατότητα προσαρμογής στο κοινω-
νικό περιβάλλον, την αυτοεκτίμηση και την αυτογνωσία στο σχολικό περιβάλ-
λον. Τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της εποικοδομητικής μάθησης και διαι-
σθητικής σκέψης στην επίλυση των μαθηματικών. Κατά τη θητεία του, ως
Επιθεωρητής, επόπτευσε τριάντα εννιά πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους
καθηγητές της ειδικότητας των μαθηματικών

Οι επιθεωρήσεις των σχολικών μονάδων και του διδακτικού προσωπικού
εκτείνονται κατά τα έτη 1933-1934 και 1936-1937 με ιδιαίτερη συχνότητα
κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, ενώ κατά το σχολικό έτος 1937-1938 οι
επισκέψεις εντοπίζονται κατά τον μήνα Μάιο (Σχήμα 18). Ειδικότερα, οι έγ-
γραφες αναφορές του στα φύλλα εργασίας του βιβλίου περιλαμβάνουν εκτός
από το Γυμνάσιο στη Λευκάδα, τα σχολεία της Κέρκυρας όπως το Γυμνάσιο
αρρένων, το ημιγυμνάσιο στη Λευκίμμη, το Γυμνάσιο θηλέων και το πρακτικό
Λύκειο Κέρκυρας, σχολεία των Ιωαννίνων, όπως το Γυμνάσιον αρρένων και
θηλέων, το Γυμνάσιο της Πρέβεζας, το Γυμνάσιο Πωγωνιανής, το Αστικό
σχολείο και ημιγυμνάσιο Θεσπρωτικού, το Αστικό σχολείο στην Κατούνα, το
Γυμνάσιο Αγρινίου, το Αγροτικό Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς, την Ιερατική και
Μέσης εκπαιδεύσεως Σχολή Άρτας, το ημιγυμνάσιο και το Αστικό σχολείο
στην Αμφιλοχία, και το Αστικό σχολείο σε Κόνιτσα, Δελβινάκι και Πάργα.

44..  ΕΕ..  ΠΠΑΑΥΥΛΛΙΙΝΝΗΗΣΣ (1934-1936)
Απόφοιτος της Σχολής Γυμναστών33 διοργάνωσε συνέδρια και άσκησε

κριτική για τη μη εφαρμογή ξένου, σουηδικού μη ελληνοκεντρικού συστήμα-
τος στην Ελλάδα κατά τα έτη 1932-193534. Ήταν υποστηρικτής της αρχαι-
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νεδρίαν του Δ. Σ. της 27 Μαρτίου 1937 ως εξής: Πρόεδρος Ν. Σακελλαρίου και σύμβουλοι: Λου-
κάς Καίσαρ, Στέφ. Σταμάτης, Διον. Καραβέλλας, Απ. Σέρης και Αν. Φωτόπουλος βλ. ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Bulletin de la Societe mathematique de Grece, τόμ. 18-19, σ. 88.

33. Από τη Σχολή γυμναστών (1899-1917), με Διευθυντή τον Σ. Πέππα αποφοίτησαν
209 γυμναστές, ανάμεσα σ’ αυτούς ήταν και ο Ε. Παυλίνης. Το 1918 η Σχολή μετασχηματί-
στηκε σε Διδασκαλείο γυμναστικής. Ο ίδιος αναφέρει ότι η Σχολή δεν λειτούργησε επί Ι. Φω-
κιανού, η μνήμη του οποίου τιμήθηκε από την Ένωση Γυμναστών τριάντα χρόνια αργότερα,
τον Μάιο του 1926. Σχετικά με τον Ι. Φωκιανό και το Γυμναστήριο Αθηνών που φέρει το όνο-
μά του βλ. Σ. ΠΕΠΠΑΣ, Βιογραφία του Ιωάννη Φωκιανού. Αναμνηστική έκδοσις ένωσης γυ-
μναστών, Αθήνα 1926, σσ. 5-70. Ε. ΠΑΥΛΙΝΗΣ, Ιστορία της γυμναστικής, Αθήνα 1927, σ.
407 και Μ. ΚΑΡΑΝΤΑΪΔΟΥ, Η φυσική αγωγή στην ελληνική μέση εκπαίδευση (1862-1990)
και ιδρύματα εκπαίδευσης γυμναστών (1882-1982), Θεσσαλονίκη 2000, σσ. 85-88.

34. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ, Η Σωματική Αγωγή κατά το Σουηδικό Σύστημα, Αθήνα 1908.
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Η Σωματική Αγωγή των μαθητών της Μέσης Εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1924.



οελληνικής γυμναστικής αντίληψης, σύμφωνα με την οποία ο γυμναστής επι-
λέγει τους αθλητές με κριτήρια, όπως την κληρονομικότητα, τα σωματομε-
τρικά χαρακτηριστικά και τις εξειδικευμένες απαιτήσεις του κάθε αγωνίσμα-
τος. Έδινε τη δυνατότητα στους αθλητές να συμμετέχουν σε πολλούς αγώνες
και να δημιουργούν ένα γυμναστικό μοντέλο, το οποίο περιελάμβανε κυρίως
αθλήματα και αγωνίσματα. Τις απόψεις του αυτές εξέφρασε ως Πρόεδρος
της Εταιρείας Γυμναστικών Μελετών και ως ιστορικός και ακαδημαϊκός
συγγράφοντας επιστημονικές μελέτες. Διοργάνωσε το πρώτο συνέδριο της
Εταιρείας Γυμναστικών Μελετών του συνδικαλιστικού φορέα των εκπαιδευ-
τικών στην Αθήνα, το Δεκέμβρη του 1932 στις πόλεις Λαμία, Τρίπολη, Κα-
λαμάτα, Άργος, Ηράκλειο Κρήτης καθώς και το 1936 στη Δυτική Μακεδο-
νία. Κατά τη δεκαετία 1953-1963 το επιστημονικό του ενδιαφέρον εστιάζεται
στην «παιδαγωγική γυμναστική» και στις συνδυαστικές ασκήσεις γυμναστι-
κής με ρυθμό, μετά την αποφοίτησή του από το Κεντρικό Γυμναστικό Ινστι-
τούτο της Στοκχόλμης35.

Η συμβολή του στο αθλητικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, η εφαρμογή των
κανόνων, ο υψηλός ανταγωνισμός και η εξειδίκευση συγκροτούν τον παιδευτι-
κό, ασκητικό και οργανωτικό-διοικητικό ρόλο του ως προπονητή. Στην εγκύ-
κλιο που απέστειλε ο ίδιος με την ιδιότητα του Γενικού επιθεωρητή γυμναστι-
κής επισημαίνει στους Γυμνασιάρχες και γυμναστές της Μέσης εκπαίδευσης
με αφορμή «τα κρούσματα απειθαρχίας που παρατήρησε ο Πρόεδρος της κυ-
βέρνησης Ι. Μεταξάς σε παρέλαση στη Θεσσαλονίκη» στις 5-11-1936: «Διά
ταύτα εφιστώμεν την προσοχήν των κ.κ. γυμναστών και γυμναστριών επί του
ζητήματος τούτου και παραγγέλομεν αυτοίς, όπως οργανώση έκαστος το
σχολείον του κατά το στρατιωτικόν πρότυπον, εις λόχον». Οι ευρύτερες από-
ψεις του σχετικά με τη διασύνδεση της γυμναστικής με τις βιολογικές και αν-
θρωπιστικές επιστήμες, τις επιστημονικές γνώσεις και τις επιτυχημένες πρα-
κτικές θεωρούνται πρώιμες υποστηρικτικές μέθοδοι της επιστήμης της προ-
πονητικής, η οποία συνδυάζει τον αγωνιστικό αθλητισμό, τις ικανότητες του
καθηγητή φυσικής αγωγής και τον εξωσχολικό αθλητισμό: «η ισχυροποίηση
της βουλήσεως, η δημιουργία αγαθών έξεων, η καλλιέργεια της αυτοπεποιθή-
σεως και του θάρρους, η στερέωση της υγείας, η προαγωγή του σωματικού
τύπου ήσαν ζητήματα, τα οποία δεν ήτο δυνατόν να τους απασχολήσουν. Το
παιδίον δι’ αυτούς ήτο άνθρωπος, ο οποίος υστέρει, διότι εστερείτο γνώσεων.
Δεν ήτο ατελέστερον όν, το οποίον το σχολείον επρόκειτο να διαμορφώσει εις
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35. ΛΑΜΠΡΟΥ, ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 2012, σσ. 84-85. ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ, 2009,
ΚΑΡΑΝΤΑΙΔΟΥ, 2000, σσ. 85-88. Χ. ΚΟΥΛΟΥΡΗ, Αθλητισμός και όψεις της αστικής κοινωνι-
κότητας-Γυμναστικά και αθλητικά σωματεία, 1870-1922, Αθήνα 1997, εκδ. Γενική Γραμ-
ματεία Νέας Γενιάς, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών.



άνθρωπον. Το σώμα εξηκολούθει δια τους διανοουμένους να τίθεται εις κατω-
τέραν μοίραν. Και όχι μόνον τούτο, αλλά να θεωρείται το υγιές σώμα τεκμή-
ριον άφρονος και αγρίας ψυχή». Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό, η αγάπη για
τον αθλητισμό και η αγωνιστική διάθεση των Ελλήνων αθλητών απορρέουν
από τη συνεργατική διάθεση των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των Γυ-
μνασιαρχών.

ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα  

Η διαγραμματική ανάλυση των εκθέσεων της Μέσης Εκπαίδευσης των Ι.
Χαρδαβέλλα (1932-1935) του φιλόλογου καθηγητή στην Ιερατική Σχολή
της Άρτας, του Α. Δάνα (1935-1936), διδάκτορα των Φυσικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Αθηνών από τη Σιάτιστα, του μαθηματικού Δ. Καραβέλ-
λα (1934-1938), μέλους της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και του γυ-
μναστή Ε. Παυλίνη (1934-1936), Γενικών Επιθεωρητών στη ΙΒ΄ Εκπαιδευ-
τική Περιφέρεια υπαγομένων στον Υπουργό Παιδείας δείχνει τη δραστηριότη-
τά τους σε Κέρκυρα και Λευκάδα.

Ειδικότερα, η υπηρεσιακή αλληλογραφία, ως προς τη μορφή σύνταξης και
συγγραφής των γραπτών κειμένων, είναι παρόμοια με τις άλλες γραφειοκρα-
τικές δομές της διοίκησης. Οι επιθεωρητές επιβλέπουν τα σχολεία της αρμο-
διότητάς τους, ασκούν τον έλεγχο της διδασκαλίας, εξετάζουν την κατάστα-
ση των διδακτηρίων και γενικότερα των σχολικών υποδομών, μεριμνούν για
την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και ασκούν εποπτεία ως προς
την εφαρμογή του προγράμματος με την τήρηση των κανόνων της σχολικής
και διδακτικής πράξης. Η επιθεώρηση των εκπαιδευτικών λειτουργών στα
μαθήματα της ειδικότητάς τους και η υποβολή εκθέσεως προς το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο εγγί-
ζουν ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής που εμπεριέχουν αντιλήψεις, όπως
σχολική πρακτική και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου συμπεριλαμβονομέ-
νων των κτηριακών υποδομών, των οργάνων και του σχολικού κήπου. Ο Γενι-
κός Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, όπου και ο
Σχολίατρος, εποπτεύει διοικητικά, εκτός από την Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων,
τις τις Περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής και Κεντρικής Μα-
κεδονίας. Εφαρμόζει την εθνική εκπαιδευτική πρακτική, μελετά την κατανο-
μή του εκπαιδευτικού έργου και οργανώνει συγκλήσεις των αρμόδιων διευθυ-
ντών.

Ειδικότερα η διάρθρωση του κειμένου με το δρομολόγιο και το χρονολόγιο
σκιαγραφεί τους σταθμούς της πορείας του αλλά και τον ιδιαίτερο ρόλο του
Γενικού επιθεωρητή, ο οποίος λειτούργησε ως μοχλός για την προαγωγή της
παιδαγωγικής επιστήμης αναδεικνύοντας την ευρύτερη συμβολή των σχολι-
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κών μονάδων στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά τα έτη 1932-1938. Οι ίδιοι,
εξάλλου, όπως δείχνουν οι δραστηριότητές τους, εκτός από την εκπροσώπηση
του θεσμού, συμμετέχουν σε επιτροπές για τη διοργάνωση σεμιναρίων, παρα-
κολουθούν επιστημονικά ζητήματα, εποπτεύουν και συντονίζουν εκπαιδευτι-
κές θεματικές ενότητες, ανάλογα με την ειδικότητά τους, διοργανώνουν επι-
στημονικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις (ημερίδες, διημερίδες, σεμινάρια,
διαλέξεις).

Η έκθεση χωρίζεται, τις περισσότερες φορές, σε τρία διακριτά μέρη. Ο συ-
ντάκτης, στο πρώτο μέρος, το «Γενικό», δίνει μια συνοπτική εικόνα της ιστο-
ρίας του σχολείου της Μέσης Εκπαίδευσης, αναλύει τη δυναμικότητά του με
τους μαθητές, τον αριθμό των τμημάτων και των καθηγητών επιχειρώντας
μια «κοινωνιολογική» διείσδυση προσεγγίζοντας την επιμέλεια και την ηθική
κατάσταση των μαθητών. 

Στο δεύτερο μέρος, το «Ειδικό», προσεγγίζει τη δυναμική του σχολείου
αναλύοντας τους εγγεγραμμένους ανά τάξη μαθητές με τους άρρενες να
υπερτερούν έναντι των θηλέων. Ωστόσο, μελετώντας το πλήθος των μαθητών
παρατηρούμε ότι ενώ ο αριθμός των φοιτησάντων αυξάνεται, ο Δεύτερος Πα-
γκόσμιος πόλεμος και η σκληρή κατοχή στην Ελλάδα είχαν αντίκτυπο στη
λειτουργία των σχολείων με αποτέλεσμα οι μαθητές να μη μπορούν να ολο-
κληρώσουν τη φοίτησή τους.

Επιχειρεί, επιπλέον, να προσεγγίσει τον αριθμό του διδακτικού προσωπικού
καταγράφοντας το ονοματεπώνυμο καθενός εκπαιδευτικού, την ειδικότητά
του, τη διοικητική θέση στο σχολείο εάν είναι διευθυντής ή υποδιευθυντής κα-
θώς και την υπαλληλική του βαθμίδα. 

Ο Επιθεωρητής στο τρίτο μέρος αναφέρεται στην κατάσταση των διδα-
κτηρίων τα οποία φαίνεται ότι ακολουθούν ειδικές κατασκευές, όπως τεχνικές
και κατασκευαστικές προδιαγραφές «διώροφα με τον κάτω όροφο να είναι εί-
ναι λιθόκτιστος και από τα 6 δωμάτια μόνον τα τέσσαρα επισκευασθέντα να
χρησιμοποιούνται». Ο ίδιος σημειώνει ότι εξαιτίας της σεισμικής ακολουθίας
στη Λευκάδα «ο άνω όροφος είναι ξύλινος αποτελούμενος από εξ (6) αίθουσες
διδασκαλίας και δύο (2) γραφεία». Επισημαίνει, επίσης, τη σημασία των αύ-
λειων, των βοηθητικών χώρων και την επάρκεια σε νερό στα σχολεία της Μέ-
σης Εκπαίδευσης. Αναφέρει, επίσης, την ύπαρξη σε εποπτικό υλικό, όργανα
φυσικής και χημείας, ορυκτά, φυτολογία καθώς και ταρριχευμένα πτηνά.

Ακολουθούν τα «Δελτία Ποιότητας των καθηγητών», σύμφωνα με τα
οποία οι περισσότεροι καθηγητές είναι υγιείς, υπήρχε, όμως, και ποσοστό που
υπέφεραν από παθήσεις, όπως μυωπία, πλευρίτιδα, ελαφρά βαρηκοΐα, πυελο-
νεφρίτιδα, ατέλεια ως προς το ένα σκέλος του ποδιού, νευροπάθεια, πλάτυνση
αορτής και τραχειοβρογχική αδενοπάθεια. 

Η σχετική αλληλογραφία, επίσης, περιλαμβάνει επιμέρους θεματικές ενό-
τητες, όπως εργασιακές σχέσεις επιθεωρητών-εκπαιδευτικών ανά ειδικότη-
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τα, ποιοτικά χαρακτηριστικά διδασκόντων, αναλυτική παρακολούθηση της
διδασκαλίας, σχέση εκπαιδευτικού με τους μαθητές, συμμετοχή στα κοινά
και γενική κρίση. Οι επιθεωρητές γνωμοδοτούν για μίσθωση των διδακτηρίων
και για προαγωγές, μεταθέσεις, τιμωρίες ή απολύσεις των διδασκόντων κα-
τατάσσοντας, ανάλογα με τον βαθμό τους, σε τμηματάρχες, εισηγητές,
γραμματείς, διευθυντές, υποδιευθυντές και ακολούθους.

1. Εκφράζουν το ενδιαφέρον για τη σχολική ζωή εντοπίζοντας και κατα-
γράφοντας συλλογές ορυκτών, πετρωμάτων, χαρτών και διδακτικών μέσων.
Συχνές είναι οι αναφορές για τον ικανοποιητικό αριθμό των εκπαιδευτικών,
που επιστελεχώνουν το σχολείο, τα διδακτικά όργανα που φυλάσσονται στις
οργανοθήκες, τα έπιπλα και τα σκεύη.

2. Εμβαθύνουν τις ενδοσχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες, οι οποί-
ες συμβάλλουν στη βιωματική σχέση μαθητή - κοινωνίας. Μέσα από την πα-
ρεχόμενη εκπαίδευση γίνεται προσπάθεια αποδοχής του ελληνικού φυσικού
περιβάλλοντος και του πολιτισμού.

3. Η καταγραφή των επιθεωρούμενων σχολείων γίνεται ανά μήνα με τη
απαρίθμηση των δομών του χώρου. Συνήθως, οι επιθεωρητές επισκέπτονται
τα σχολεία, μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, κατά τους μήνες Οκτώ-
βρη ή Νοέμβρη. Ο αριθμός των επιθεωρήσεων είναι περιορισμένος, κατά τους
μήνες Δεκέμβρη και Ιανουάριο και η συχνότητα αυξάνεται κατά τους μήνες
του β΄ εξαμήνου Μάρτιο, Μάιο και Ιούνιο. 

4. Οι επιθεωρητές παρακολουθούν κατά περίσταση μαθήματα της ειδικό-
τητάς τους, εντός του ωραρίου της διδασκαλίας.

5. Οι επιθεωρητές ενθαρρύνουν πρωτοβουλίες των καθηγητών, ώστε να
βοηθούν τους μαθητές που διακρίνονται για το ενδιαφέρον και τις ικανότητές
τους στα μαθηματικά αφήνοντας χρόνο στους καθηγητές να διδάξουν και
στους μαθητές να αφομοιώσουν τις ενότητες της διδακτέας ύλης ώστε να
ελέγχουν το εκπαιδευτικό έργο, να παρακολουθούν και να κρίνουν την εκπαι-
δευτική διαδικασία.

6. Οι Επιθεωρητές καταγράφουν στις εκθέσεις τους τα τυπικά προσόντα
και την ξένη γλώσσα, προσόντα τα οποία σημειώνονται στο «Δελτίον ποιότη-
τας». Όπως φαίνεται από την ανάλυση των αρχειακών τεκμηρίων, μεγάλο εί-
ναι το ποσοστό των καθηγητών, οι οποίοι «γνωρίζουν και ομιλούν» κυρίως
γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά και γερμανικά. 

7. Ο Επιθεωρητής επωμίζεται την ευθύνη για τις προαγωγές, τις μεταθέ-
σεις, τις αποσπάσεις και τις διοικητικές μεταβολές των εκπαιδευτικών.

8. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί, όπως και οι άνδρες, εργάζονται, κυρίως, στα
σχολεία της μέσης εκπαίδευσης με την ειδικότητα της φιλολόγου και της δι-
δασκάλισσας της γαλλικής γλώσσας.

9. Η ταυτότητα, επομένως, των διδασκόντων δομείται διαλογικά και απο-
λήγει στο «Συμπέρασμα» με την υπογραφή του συντάξαντα Επιθεωρητή και
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είναι στενά συνδεδεμένη με τη δομή της κοινωνικής οργάνωσης και το πολιτι-
κό οικοδόμημα. 

Γενικότερα, η σπουδαιότητα των αναφορών-εκθέσεων και η ευπαρουσία-
στη και καταληπτή μορφή στα διάφορα στάδια της διδασκαλίας είναι ιδιαίτε-
ρα προφανής και σκιαγραφεί την ειδική θεματολογία των επιθεωρήσεων εμπε-
ριέχοντας σημαντικές εκφάνσεις της σχολικής ζωής αλλά και την εθνική διά-
σταση της εκπαιδευτικής πολιτικής των Επιθεωρητών της ΙΒ΄ Εκπαιδευτι-
κής Περιφέρειας, κατά τα έτη 1930-1940. Οι Επιθεωρητές, επιλέγοντας τις
τελευταίες ημέρες των τριών τριμήνων του σχολικού έτους, παρακολουθούσαν
και έκριναν την εκπαιδευτική διαδικασία σε Κέρκυρα και Λευκάδα αφήνοντας
ικανό χρόνο στους καθηγητές να διδάξουν και στους μαθητές να αφομοιώσουν
τις ενότητες της διδακτέας ύλης. 

Ο θεσμός του Επιθεωρητή της εκπαίδευσης σε Λευκάδα και Κέρκυρα 305
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Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΗΧΩ
(�/1�/1918 - 2�/1�/192�)

ΌΌλλγγαα  ΠΠααχχήή
Διδάκτωρ Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου, προϊσταμένη 

παιδαγωγικής καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Περιφ. Δ/νσης Ιονίων Νήσων

ΕΕιισσααγγωωγγήή

Από την Ένωση των Επτανήσων το 1864 και μέχρι το τέλος του 19ου αι-
ώνα ο κερκυραϊκός τύπος αποτελούσε πρώτιστα όργανο των πολιτικών στους
προεκλογικούς τους αγώνες, αλλά και σε όλη την πολιτική τους δράση. Έτσι,
την περίοδο αυτή βλέπουν το φως της δημοσιότητας οι παρακάτω εφημερίδες:
Αστήρ, όργανο των βουλευτών της πόλης, Ελλάς του Πέτρου Βράιλα Αρμένη,
Κέρκυρα και Η Ελευθερία του δικηγόρου Αθανάσιου Παραμυθιώτη, Η Φωνή
των χωρικών του υποψήφιου βουλευτή Μέσης, Νικόλαου Δηλότη, Η Φωνή,
όργανο των γαιοκτημόνων, Ο Περιπαίκτης, Η Αναγέννησις του Ιάκωβου Πο-
λυλά, Ρήγας ο Φεραίος και Η Ευθύνη όργανα του τρικουπικού κόμματος, τα
οποία υποστήριζαν την πολιτική γραμμή του Ιάκωβου Πολυλά, Ο Εκλογικός
Αγών και Καποδίστριας όργανα του Γεωργίου Θεοτόκη, Επόπτης και Μικρά
Εφημερίς, οι οποίες υποστήριζαν το τρικουπικό κόμμα, Η Μεταπολίτευσις, Οι
Εργάται, και Ο Λαός, του Πολυχρονίου Κωνσταντά1, Εργάτης, Τολμηρός και
Το Σύνταγμα, οι οποίες υποστήριζαν το δηλιγιαννικό κόμμα, Η Σάλπιγξ, του
Δήμου Λευκιμμαίων, Η Δικαιοσύνη, της επαρχίας Όρους, Ηχώ, Εθνεγερσία,
Ο Πολίτης, Τα δικαστικά Κερκύρας, Δικαστική, Ελληνισμός, Σφιγξ, Ο Αμε-
ρόληπτος, Ο Εθνοφύλαξ, Ο Παρατηρητής, Ενότης, Η Κοινότης Κερκύρας
και Χρυσαλλίς.

Εξάλλου, εκτός από τις πολιτικές εφημερίδες, την περίοδο αυτή κυκλοφό-
ρησαν και πολλές σατιρικές, οι οποίες περιείχαν λιβέλους για τους πολιτικούς
αντιπάλους και τις οικογένειές τους, γεγονός που δεν παρατηρείται στην υπό-
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λοιπη Ελλάδα2. Οι εφημερίδες αυτές ήταν: Ο Κώδων του Ιάκωβου Πολυλά�, Ο
Καθρέπτης και Η Ψαλλιδώ οι οποίες υποστήριζαν τον Γεώργιο Θεοτόκη, οι
δηλιγιαννικές εφημερίδες Κορδόνι και Οι ξυπόλητοι, Ο Βούρδουλας, Το Κεντρί,
Το Βούκινο, Ο Σατανάς, Καμπάνα και Ποντικός. 

Στις αρχές του 2�ού αιώνα, τα αθηναϊκά έντυπα αρχίζουν να κερδίζουν
έδαφος και οι οικονομικές δυσκολίες εκτοπίζουν τον τοπικό τύπο ή υποβαθ -
μίζουν την ποιότητά του. Σύμφωνα με στοιχεία που αναφέρει χαρακτηριστικά
η Νάση Μπάλτα «το 1915 οι κυκλοφορίες των ημερησίων αθηναϊκών εφημε-
ρίδων ήταν 15�.��� φύλλα. Το 19��-19�6 ο μέσος όρος κυκλοφορίας έφθασε
τα �5�.���-�6�.��� περίπου φύλλα4». 

Ωστόσο, τις δύο πρώτες δεκαετίες του 2�ού αιώνα κυκλοφόρησαν στην
Κέρκυρα δεκαέξι πολιτικές και σατιρικές εφημερίδες. Συγκεκριμένα, κυκλο-
φόρησαν οι σατιρικές εφημερίδες: Ο Κορφιάτης, Σπιανάδα, Μαύρος Γάτος και
η βενιζελική Νίκη. Οι πολιτικές εφημερίδες αυτών των ετών ήταν: Το Έθνος,
οι βενιζελικές Αναγέννησις, Εθνική και Έγερσις, Η Πρόοδος, Ο Ελεύθερος
λόγος, ο Φιλελεύθερος, η Αλήθεια (19�5-19�9, 1912-1914, 192�-19�6), η
Ελπίς (19�9-19��), η Εφημερίς των Ειδήσεων (188�-1925, 192�-19�4), η
Συνταγματική (19�4-19�6) και η Κερκυραϊκή Ηχώ.

Από αυτές τις εφημερίδες μόνο από την Κερκυραϊκή Ηχώ σώζονται σχε-
δόν όλα τα φύλλα της Γ΄ περιόδου κυκλοφορίας της, δηλαδή από τις � Οκτω-
βρίου 1918 μέχρι και τις 2� Οκτωβρίου 192�. Μάλιστα, τα φύλλα αυτά έχουν
ψηφιοποιηθεί και είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του Μουσείου Τύπου της
Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-
Νήσων5.

ΚΚεερρκκυυρρααϊϊκκήή  ΗΗχχώώ

Όσον αφορά στην Α΄ περίοδο κυκλοφορίας της εφημερίδας Κερκυραϊκή
Ηχώ, δεν έχουμε εντοπίσει κανένα φύλλο. 

Η Β΄ περίοδος κυκλοφορίας της εφημερίδας Κερκυραϊκή Ηχώ ήταν κατά
τα έτη 191�-1912, όπως προκύπτει από δύο φύλλα που έχουν διασωθεί. Πρό-
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κειται για ένα έκτακτο Παράρτημα που κυκλοφόρησε στις 21 Δεκεμβρίου του
191� και ένα φύλλο της 4ης Αυγούστου 1912. 

Την περίοδο εκείνη η έκδοση ήταν ένα φύλλο τετρασέλιδο, τετράστηλο, το
οποίο κόστιζε 5 λεπτά και εκδιδόταν μία φορά την εβδομάδα. Το λογότυπο 
–κάτω ακριβώς από τον τίτλο– την αυτοκαθόριζε ως εξής: «εβδομαδιαίον όρ-
γανον του εν Κερκύρα κόμματος των φιλελευθέρων». Στη συνέχεια, κάτω
από το λογότυπο αναγραφόταν το όνομα του διευθυντή, Μ.Β. Λάνδος και ότι
τα γραφεία και το τυπογραφείο στεγάζονταν «παρά τα Τείχη, Οικία Λυκούδη,
παραπλεύρως Εισαγγελίας Εφετών». 

Το κύριο άρθρο του φύλλου της 4ης Αυγούστου 1912 φέρει τον τίτλο «Σύ-
γκρισις δεν χωρεί» και καταφέρεται κατά της αρθρογραφίας των κερκυραϊ-
κών αντιπολιτευόμενων εφημερίδων και συγκεκριμένα κατά της εφημερίδας
Συνταγματική. Να σημειώσουμε ότι είχαν προηγηθεί οι εκλογές του Μαρτίου
του 1912, στις οποίες ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε θριαμβεύσει. Σε μία Βουλή
181 εδρών κέρδισε τις 146 έδρες, γεγονός που αποδείκνυε τη δημοτικότητά
του, αλλά και την ενότητα που είχε δημιουργήσει ανάμεσα στους Έλληνες6. 

Στη δεύτερη σελίδα του φύλλου καταγράφονται ειδήσεις για θανάτους,
τραυματισμούς, φόνους, αυτοκτονίες, καθώς και καταγγελίες μεταξύ του αρ-
χιεπισκόπου και των επιτρόπων της Παναγίας των Ηπειρωτών. Η τρίτη σελί-
δα φιλοξενεί ένα άρθρο του Μ.Β. Λάνδου με τίτλο: «Τί θέλουν πάλιν εδώ», το
οποίο αναφέρεται στο ζήτημα της ιταλικής στρατιωτικής αποστολής στην
Κέρκυρα. Στην τέταρτη σελίδα του φύλλου δημοσιεύονται διαφημίσεις και μι-
κρές αγγελίες, καθώς και σημειώσεις ενός Κερκυραίου, ο οποίος υπογράφει
με το ψευδώνυμο Κάποιος. 

Η Γ΄ περίοδος κυκλοφορίας της εφημερίδας Κερκυραϊκή Ηχώ (1918-
192�), εντάσσεται στην περίοδο του μεσοπολέμου. Στην πολιτική σκηνή κυ-
ρίαρχος είναι και πάλι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος από τον Ιούνιο του
191� έγινε πρωθυπουργός μιας ενωμένης Ελλάδας και πήρε ψήφο εμπιστοσύ-
νης από την ανασυσταθείσα Βουλή, τη Βουλή «των Λαζάρων», η οποία είχε
εκλεγεί τον Ιούνιο του 1915�. Τότε η Ελλάδα τάχθηκε στο πλευρό των συμμά-
χων και πήρε μέρος στη μεγάλη βαλκανική επίθεση, στις 15 Σεπτεμβρίου του
1918. Στις 29 Σεπτεμβρίου υπέγραψε ανακωχή η Βουλγαρία και στις ��
Οκτωβρίου η Τουρκία. Ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος έληξε τις 11 Νοεμβρίου του
1918 με την ανακωχή που υπέγραψε η Γερμανία8. 
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Και ερχόμαστε τώρα να παρουσιάσουμε αναλυτικά την Γ΄ περίοδο έκδοσης
της εφημερίδας Κερκυραϊκή Ηχώ.

αα))  ΗΗ  έέκκδδοοσσηη  κκααιι  οοιι  σσττόόχχοοιι  ττηηςς  εεφφηημμεερρίίδδααςς

Η Κερκυραϊκή Ηχώ ξεκινάει την επανέκδοσή της στις � Οκτωβρίου του
1918 με διευθυντή και πάλι τον Μ.Β. Λάνδο, ο οποίος κατείχε και τη θέση του
Συμβούλου στον «Σύλλογο των Φιλελευθέρων» και διαχειριστή τον Γιάγκο
Καλλονά. Οι στόχοι της επανέκδοσής της διευκρινίζονται στο κύριο άρθρο του
δεύτερου φύλλου της, στις 1� Οκτωβρίου του 19189. Συγκεκριμένα, στο κύριο
άρθρο, ο Μ.Β. Λάνδος γράφει: 

«Υπήρξαμεν αείποτε πεπεισμένοι απολύτως, ότι το εν Κερκύρα κόμ-
μα των Φιλελευθέρων είχεν ανάγκην να επαυξήση τας τάξεις αυτού,
να τονωθή εις δύναμιν πολιτικήν και να παράσχη εις τους πολίτας
την απτήν απόδειξιν ότι η πολιτική την οποίαν υπέδειξεν ο Μέγας αυ-
τού Ιδρυτής, ήταν πολιτική ορθή, πολιτική συμφέρουσα εθνικώς [...].
Εις την επικράτησιν τοιούτων αρχών και εις την ενίσχυσιν τοιούτων
πολιτικών αντιλήψεων απέβλεψεν η έκδοσις της “Κερκυραϊκής
Ηχούς”».

Ωστόσο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μετά την απομάκρυνση του Κ.
Ζαβιτζιάνου από το κόμμα των φιλελευθέρων, το 191�, το κόμμα στην Κέρ-
κυρα έμεινε χωρίς αρχηγό. Ο Ελ. Βενιζέλος πρότεινε τότε την ηγεσία του
κόμματος στον Κωνσταντίνο Θεοτόκη, ο οποίος ανήκε στο σοσιαλιστικό κόμ-
μα. Ο Κ. Θεοτόκης έκρινε ότι η ιδεολογία του δεν του επέτρεπε να αναλάβει
την ηγεσία ενός αστικού κόμματος και δεν δέχτηκε την πρόσκληση. Έτσι, με
τηλεγραφική εντολή από την προσωρινή κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης, διορί-
στηκε αρχηγός του τοπικού κόμματος, ύστερα από πρόταση του υπουργού
Εξωτερικών Ν. Πολίτη, ο Λίνος Κογεβίνας. Αποτέλεσμα αυτής της απόφα-
σης ήταν το Κόμμα των Φιλελευθέρων στην Κέρκυρα να διαιρεθεί σε δύο αντι-
μαχόμενα στρατόπεδα1�. Το ένα ήταν η «Ένωσις Φιλελευθέρων Κερκύρας»
με πρόεδρο τον Λίνο Κογεβίνα και το άλλο ο «Σύλλογος Φιλελευθέρων Κερ-
κύρας» με πρόεδρο τον Γεώργιο Βόγγολι. 

Η Κερκυραϊκή Ηχώ τάχθηκε κατά του Λίνου Κογεβίνα, γεγονός που δη-
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μοσιοποιείται στο κύριο άρθρο της 9ης Δεκεμβρίου του 191811, το οποίο φέρει
τον τίτλο «Πολιτικαί Σκέψεις» και στο οποίο μεταξύ των άλλων αναφέρεται:

«Η δημιουργηθείσα χαώδης κατάστασις, η προκύψασα εκ της αδεξιό-
τητος εκείνων, εις ούς ανετέθη η εν Κερκύρα διαχείρισις και εκπροσώ-
πησις του προγράμματος του κόμματος των φιλελευθέρων [...]». 

Επίσης, το κύριο άρθρο της 19ης Δεκεμβρίου 1918, του Γ. Βόγγολι, ανα-
φέρεται στις ανεπιτυχείς προσπάθειες του Κ. Παλατιανού να συμφιλιωθούν τα
δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα12.

ββ))  ΤΤυυπποοπποοιιηημμέένναα  ππλληηρροοφφοορριιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  

Η φόρμα του τίτλου είναι διαφορετική σε σχέση με αυτήν της Β΄ περιόδου
έκδοσης και κάτω από τον τίτλο το λογότυπο είναι: «Δισεβδομαδιαία πολιτική
και κοινωνική εφημερίς». Με αυτό το λογότυπο διευκρινίζει το περιεχόμενό
της και δεν δηλώνει ότι είναι υπεύθυνο όργανο του Συλλόγου των Φιλελευθέ-
ρων. Όμως, αυτό το αποσαφηνίζει στο κύριο άρθρο της, όπως είδαμε. Πολύ
αργότερα, το 192�, στο 168ό φύλλο της 5ης Αυγούστου 192�, δηλώνει ότι
παύει να είναι το υπεύθυνο όργανο του Συλλόγου των Φιλελευθέρων και ότι θα
συνεχίσει «τον πολιτικόν αυτής αγώνα εν πλήρει ανεξαρτησία γνώμης προς
υποστήριξιν πάντοτε των υγιών αρχών του Μεγάλου Κόμματος το οποίον τι-
μά και καθιστά ιδεωδώς επιβλητικόν εν τη εθνική συνειδήσει η υπέροχος Μορ-
φή του Ελευθερίου Βενιζέλου». 

Στην ίδια δήλωση αναφέρεται ότι ο διευθυντής της εφημερίδας Μ.Β. Λάν-
δος παραιτείται από τη θέση Συμβούλου του Συλλόγου των Φιλελευθέρων. 

Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι τον Αύγουστο του 192�, η κυβέρνηση
του Ελ. Βενιζέλου προκήρυξε εκλογές για Αναθεωρητική Βουλή στις 25
Οκτωβρίου του 192�1�. 

Με το λογότυπό της η Κερκυραϊκή Ηχώ τονίζει επίσης, την περιοδικότητα
της έκδοσης, ενώ στο πλάι δεξιά διευκρινίζει ότι η εφημερίδα εκδίδεται κάθε
Τετάρτη και Κυριακή. Στο πλάι αριστερά του τίτλου αναφέρει ότι κοστίζει 1�
λεπτά το φύλλο. Τα γραφεία και το τυπογραφείο πλέον στεγάζονται στην «οδό
Ελευθερίας, έναντι Δημοτικού Θεάτρου. Οικία Ασωνίτη». 
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11. Εφημ. Κερκυραϊκή Ηχώ, αρ. 2�, 9 Δεκ. 1918.
12. Στο ίδιο, αρ. 2�, 19 Δεκ. 1918.
1�. ΟΛΓΑ ΠΑΧΗ, Ο Κερκυραίος πολιτικός Κωνσταντίνος Ζαβιτζιάνος, ό.π., σ. �4.



γγ))  ΜΜοορρφφιικκάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά

Η γλώσσα της εφημερίδας είναι η απλή καθαρεύουσα, με έντονο πολιτικό
χρώμα και προπαγανδιστική διάθεση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο τίτλος
κύριου άρθρου: «Ας μη κορυβαντίζωσιν».

Επίσης, οι λέξεις χάνουν την αρχική τους έννοια και αποκτούν νέα σημα-
σία. Ενδεικτικά αναφέρουμε τίτλο κύριου άρθρου: «Δημοσιογραφική σκευωρία
και πολιτική αμόργη»14.

Στην προσπάθεια κατάκρισης των πολιτικών αντιπάλων συναντάμε χρήση
σύνθετων λέξεων με αρνητική χροιά, όπως οντάρια, ελληνοειδή, βενιζελοειδή,
πολιτικοειδή, θαλασσοποίηση, ωκεανοποίηση, αθεματουργίαι, διαφλέγεσθε,
χαζικό μανιφέστο, τα ανθρωποκτονεία15.

Εξάλλου, εντοπίζουμε αρκετές ανορθόγραφες λέξεις. Για παράδειγμα:
συκχαμερούς βατράχους, συχαμερή αρρώστια, συχαντερήν διοργάνωσιν, κα-
τώτερα στρώμματα16, καθώς επίσης και λέξεις από την τοπική διάλεκτο,
όπως φροκαλική υπηρεσία, καρέτται1�.

Ακόμα, βρίσκουμε ξένες λέξεις ιταλικές και γαλλικές, γραμμένες με ελ-
ληνικά γράμματα. Έτσι, στη στήλη Σημειώσεις διαβάζουμε: σι περ λ’ άνιμα
ντι νόστρι μόρτι, μερσί μεσιέρ, αλλά και με λατινικούς χαρακτήρες in sol
maggiore, roi poupée και τον τίτλο κύριου άρθρου Sacro egoismο18. 

δδ))  ΕΕππιιλλοογγήή  κκααιι  δδιιάάττααξξηη  ττηηςς  ύύλληηςς

Το δημοσιευμένο υλικό μπορεί να ταξινομηθεί στις παρακάτω ομάδες:
1) κύριο άρθρο 
2) ειδικές στήλες (μόνιμες, περιστασιακές) 
�) ανεξάρτητα άρθρα
4) αναδημοσιεύσεις και ανταποκρίσεις 
5) επιστολές αναγνωστών και
6) μικρές αγγελίες. 
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14. Εφημ. Κερκυραϊκή Ηχώ, αρ. 4�, 6 Μαρτίου 1919, αρ. 55, 21 Απρ. 1919, αρ. 61, 12
Μαΐου 1919, αρ. 1�9, 1� Μαΐου 192�. 

15. Στο ίδιο, αρ. 4, 14 Οκτ. 1918, αρ. 11, � Νοεμ. 1918, αρ. �5, 6. Φεβρ. 1919, αρ. 11�, 5 Ιαν.
192�, αρ. 12�, 19 Ιαν. 192�, αρ. 122, 26 Ιαν.192�, αρ. 146, 6 Ιουν. 192�, αρ. 99, 8 Οκτ. 1919. 

16. Στο ίδιο, αρ. 2�, 9 Δεκ. 1918, αρ. 25, �� Δεκ. 1918, αρ. 49, 28 Μαρ. 1919, αρ. 52, 1�
Απρ. 1919. 

1�. Στο ίδιο, αρ. 52, 1� Απρ. 1919, αρ.142, 22 Μαΐου 192�.
18. Στο ίδιο, αρ. 1�9, 1� Μαΐου 192�, αρ. 141, 2� Μαΐου 192�, αρ. 146, 6 Ιουν. 192�, αρ.

166, 28 Ιουλ. 192�. 



11..  ΚΚύύρριιοο  άάρρθθρροο
Σε σύνολο 164 φύλλων, τα περισσότερα από τα κύρια άρθρα φέρουν την

υπογραφή του διευθυντή Μ.Β. Λάνδου και αρκετά έχουν συνταχθεί από τον
πρόεδρο του Συλλόγου Φιλελευθέρων, Γ. Βόγγολι. 

Η πλειοψηφία των κύριων άρθρων υποστηρίζει την πολιτική του Ελευθέρι-
ου Βενιζέλου και της κυβέρνησής του19.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι το κύριο άρθρο της 9ης Ιανουαρίου του 1919,
με τίτλο: «Σοσιαλισταί και Εργάται», εξυμνεί τον εργατικό κόσμο με αφορμή
μία διάλεξη του σοσιαλιστή Βαρότση, στην Κέρκυρα2�. Η υποστήριξη αυτή
των σοσιαλιστών εξηγείται από τη σχετική πολιτική της κυβέρνησης εκείνη
την περίοδο. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση αφενός πίστευε ότι, αν έδειχνε κατα-
νόηση για τους εργάτες, θα μπορούσε να καταπολεμήσει ευκολότερα τις ερ-
γατικές οργανώσεις, αφετέρου φρόντιζε να έχει τη συνεργασία με ομάδες σο-
σιαλιστών και με προσωπικότητες, ώστε οι σοσιαλιστές να υποστηρίζουν τις
θέσεις της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική21. 

Επίσης, λίγο πριν και μετά την υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών με
την Τουρκία, στις 28 Ιουλίου 192�, βλέπουμε το κύριο άρθρο της εφημερίδας
να αφιερώνεται σε αυτό το θέμα με τίτλους όπως «Την στιγμήν της ειρήνης»,
«Ειρήνη» και πλέκοντας εγκώμια στον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον οποίο αποκα-
λεί «Φάρο ελληνικών ελπίδων, οδηγό του λαού, ηγέτη του έθνους, μεγαλειώδη
Ιερουργό, Ολύμπιο Θεό, Εθνικό Μεσσία»22. 

Ωστόσο, η εφημερίδα δίνει ιδιαίτερη σημασία και στα εθνικά θέματα,
όπως το αλβανικό. Για παράδειγμα, στο φύλλο της �ης Φεβρουαρίου 1919 το
κύριο άρθρο με τίτλο «Αλβανικόν θράσος» αναφέρεται στο αλβανικό υπόμνη-
μα, με το οποίο υποστηρίζεται ο σχηματισμός μεγάλου αλβανικού κράτους
και αποδεικνύει το αβάσιμο του αλβανικού υπομνήματος2�. Το άρθρο αυτό
οδήγησε στη λογοκρισία της εφημερίδας, με αποτέλεσμα σε τέσσερα φύλλα
της, στη θέση του κύριου άρθρου, να υπάρχουν κενές στήλες με τη λέξη «λο-
γοκρισία»24. 
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19. Την περίοδο αυτή οι Φιλελεύθεροι είχαν επιβάλει μία de facto δικτατορία. Μέχρι το τέ-
λος του 1918 απολύθηκαν από το δημόσιο 6.��� υπάλληλοι και έγιναν μεταθέσεις, εξορίες και
εκτοπίσεις. Επίσης, σημειώνονταν και αρκετές βιαιοπραγίες κατά πολιτικών αντιπάλων και
κατά αμέτοχων πολιτών. βλ. GUNNAR HERING, Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα 1821-
18�6, τ. Β΄, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2��6, σσ. 912-915. 

2�. Εφημ. Κερκυραϊκή Ηχώ, αρ. 28, 9 Ιαν. 1919.
21. G. HERING, ό.π., σ. 92�.
22. Εφημ. Κερκυραϊκή Ηχώ, αρ. 165, 2� Ιουλ. 192� και αρ. 16�, �1 Ιουλ. 192�.
2�. Εφημ. Κερκυραϊκή Ηχώ, αρ. �4, � Φεβ. 1919.
24. Στο ίδιο, αρ. 4�, 24 Φεβ. 1919, αρ. 42, � Μαρτ. 1919, αρ. 49, 28 Μαρ. 1919, αρ. 9�, �

Σεπτ. 1919, βλ. εικόνα.



Πολλά κύρια άρθρα έχουν ως θέμα τις πολιτικές αντιπαραθέσεις σε τοπικό
επίπεδο.

Όπως ήδη αναφέραμε, μετά τον διορισμό του Λίνου Κογεβίνα στην ηγεσία
του κόμματος των φιλελευθέρων στην Κέρκυρα, οι φιλελεύθεροι στην Κέρκυ-
ρα χωρίστηκαν σε δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Η Κερκυραϊκή Ηχώ αφιέ-
ρωσε αρκετά κύρια άρθρα σε κριτική κατά του Λίνου Κογεβίνα. Χαρακτηρι-
στικό είναι το κύριο άρθρο της 18ης Νοεμβρίου 1918, στο οποίο ο Μ.Β. Λάνδος
εξηγεί γιατί «εν τη Νήσω ημών ο Βενιζελισμός είναι σχεδόν ανύπαρκτος»25,
καθώς επίσης και το κύριο άρθρο της �ης Ιουλίου 1919 στο οποίο ο κ. Λάνδος
μεταξύ των άλλων γράφει: 

«Ο άπειρος και πολιτικώς ακατάρτιστος νεανίας [...] εστερείτο απολύ-
τως όλων εκείνων των απαραιτήτων στοιχείων, άτινα δέον να κοσμώσι
πάντα πολιτευόμενον και παρουσίαζεν επιπροσθέτως την μειονεκτικό-
τητα να τίθεται αυθαιρέτως επι κεφαλής ενός κόμματος, χωρίς να ζη-
τηθή η έγκρισις της κυριάρχου γνώμης εκείνων οίτινες μόνοι ηδύναντο
να παράσχωσιν εις αυτόν τοιαύτην εντολήν»26. 

Ακόμα, το κύριο άρθρο της 11ης Σεπτεμβρίου 1919, στο οποίο αναφέρεται
ότι:

«ο βενιζελισμός σήμερα εν Κερκύρα, χάριν εις την πολιτικήν μειονεκτι-
κότητα εκείνων, εις ους ανετέθη αυθαιρέτως η διεύθυνσίς του, έπαυσεν
υφιστάμενος ως οργανωμένη πολιτική σύστασις»2�. 

Στο φύλλο της 1�ης Μαρτίου 1919, ο πρόεδρος του Συλλόγου Φιλελευθέ-
ρων Γ. Βόγγολις, με το κύριο άρθρο του ασκεί δριμεία κριτική σε άρθρο της
κερκυραϊκής εφημερίδας Εθνική, η οποία υποστηρίζει τον Λίνο Κογεβίνα και
την ομάδα του. Στο κατηγορητήριό του, μάλιστα λέει, μεταξύ των άλλων: 

«Αλλά βεβαίως, βενιζελικοί, ως υπολαμβάνει τους βενιζελικούς η κο-
γεβινική ομάς και μάλιστα οι κορυφαίοι της ομάδος ταύτης, δεν είμεθα,
διότι δεν έχομεν ελαιόδενδρα και επομένως δεν είμεθα ελαιοπαραγωγοί
φοβούμενοι τας επιτάξεις, εζήσαμεν πάντοτε χωρίς να σιτισθώμεν εκ
του δημοσίου ταμείου, με δεχθέντες ποτέ οιανδήποτε θέσιν ισχνήν ή πα-
χείαν [...]»28. 
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25. Στο ίδιο, αρ. 14, 18 Νοεμ. 1918.
26. Στο ίδιο, αρ. �6, � Ιουλ. 1919.
2�. Στο ίδιο, αρ. 94, 11 Σεπτ. 1919.
28. Στο ίδιο, αρ. 45, � Μαρτ. 1919.



Ομοίως, στο φύλλο της ��ής Ιανουαρίου 192� ο Βόγγολις αναφέρει ότι:

«O εν Κερκύρα βενιζελισμός ου μόνον δεν επροώδευσεν, αλλά μάλιστα
οπισθοδρόμησε μέχρι του σημείου να εγείρεται αμφιβολία, εάν εν μελ-
λούσαις εκλογαίς είναι δυνατόν να επιτύχη έστω και εις υποψήφιος βε-
νιζελικός βουλευτής»29. 

Αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Σύλλογο Φιλελευθέ-
ρων Κέρκυρας και την Ένωση Φιλελευθέρων Κέρκυρας, αποτέλεσε και η οι-
κονομική κατάσταση του Δήμου της Κέρκυρας, όπως προκύπτει από το κύριο
άρθρο της 26ης Μαΐου και της 5ης Ιουνίου 1919��.

Στο στόχαστρο του κ. Λάνδου και της Κερκυραϊκής Ηχούς ήταν και ο Ξε-
νοφών Στρατηγός�1, τον οποίο, με αφορμή μία συνέντευξή του, κατηγορούσε
για τα δημοκοπικά του επιχειρήματα, για τη χυδαιότητα των εκφράσεων του,
η οποία οφειλόταν σύμφωνα με τον αρθρογράφο στη θητεία του στα ελληνικά
ανάκτορα του Κωνσταντίνου, αλλά και για την εμπλοκή του στα Νοεμβριανά
όργια�2. 

Αξιοσημείωτο επίσης, είναι και το άρθρο της 1�ης Οκτωβρίου 192�, κατά
τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, στο οποίο φαίνεται η σφοδρότητα της
πολιτικής αντιπαράθεσης σε τοπικό επίπεδο. Στο άρθρο αυτό μεταξύ των άλ-
λων διαβάζουμε: 

«Και δεν νομίζει ο αμαρτήσας υιός, ο εγκληματήσας υιός του Γεωργί-
ου Θεοτόκη��, ότι εμόλυνεν απάσας τας εθνικάς ωραιότητας, περιάγων
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29. Στο ίδιο, αρ. 12�, �� Ιαν. 192�.
��. Στο ίδιο, αρ. 65, 26 Μαΐου 1919 και αρ. 68, 5 Ιουν. 1919. 
�1. Ο Ξενοφών Στρατηγός γεννήθηκε το 1869 στην Κέρκυρα. Ύστερα από τη μετεκ-

παίδευσή του στην Πολεμική Ακαδημία του Βερολίνου κατέλαβε διάφορες επιτελικές θέσεις
και στα χρόνια του Εθνικού Διχασμού διετέλεσε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου. Μετά
την εκθρόνιση του Κωνσταντίνου το 191�, καταδιώχτηκε και φυλακίστηκε. Στις εκλογές
του 192� ήταν υποψήφιος με τον συνδυασμό της «Ηνωμένης Αντιπολίτευσης». Στην κυβέρ-
νηση του Δημητρίου Γούναρη τον Μάρτιο του 1922 ανέλαβε το Υπουργείο Συγκοινωνίας.
Στη δίκη των έξι ήταν κατηγορούμενος και καταδικάστηκε με την ποινή των ισόβιων δε-
σμών. Αργότερα αμνηστεύτηκε και στη συνέχεια συνεργάστηκε με το κόμμα των Ελευθε-
ροφρόνων του Ιωάννη Μεταξά. βλ. ΟΛΓΑ ΠΑΧΗ, Ο Κερκυραίος πολιτικός Κωνσταντίνος
Ζαβιτζιάνος, ό.π., σσ. �5, �9, 82. 

�2. Εφημ. Κερκυραϊκή Ηχώ, αρ. 1�1, 8 Απρ. 192�.
��. Ο Ιωάννης Θεοτόκης, γιος του Γεωργίου Θεοτόκη, αυλάρχης των βασιλέων στην Ελ-

βετία, ήταν επικεφαλής του συνδυασμού της «Ηνωμένης Αντιπολίτευσης», στην Κέρκυρα.
Όμως, σύμφωνα με την θεοτοκική εφημερίδα Αλήθεια επικεφαλής του αντιβενιζελικού συν-
δυασμού στην Κέρκυρα, αρχικά ήταν ο Νικόλαος Θεοτόκης, αδελφός του Ιωάννη, ο οποίος



εν θριάμβω, τον άνανδρον απόστολον, τον ευτελή κήρυκα της εθνικής
προδοσίας;»�4.

Στο κύριο άρθρο της 16ης Δεκεμβρίου 1918 δημοσιεύεται η συζήτηση η
οποία έγινε στη Βουλή για το ζήτημα των κερκυραϊκών στενών, δηλαδή τις
φήμες ότι η Ιταλία ζητούσε την προσάρτηση της Κέρκυρας στην Ιταλία, για
να έχει τον έλεγχο του Πορθμού. Στη συζήτηση αυτή οι Κερκυραίοι βουλευ-
τές, Σοκόλης, Ζαβιτζιάνος, Βελλιανίτης και Σίδερις, απέκρουσαν μετά βδε-
λυγμίας, όπως ήταν φυσικό, ένα τέτοιο ενδεχόμενο�5.

Το ζήτημα του ελαίου και η τιμή πώλησής του αποτέλεσε θέμα πολιτι-
κής αντιπαράθεσης, η οποία και αποτυπώθηκε σε κύρια άρθρα της εφημερί-
δας. Συγκεκριμένα, το άρθρο της ��ης Οκτωβρίου 1919, το οποίο φέρει τον
τίτλο: «το ζήτημα του ελαίου» και καταφέρεται κατά του νομάρχη που υπέ-
δειξε στο υπουργείο η διατίμηση του ελαίου να κυμαίνεται μεταξύ των 18�
με 2�� δραχμών τη βαρέλα, αλλά και κατά του ηγέτη των φιλελευθέρων
στην Κέρκυρα, Λίνο Κογεβίνα, ο οποίος επέμεινε η διατίμηση να οριστεί
στις 221 δραχμές τη βαρέλα. Η κυβέρνηση κατένειμε το κερκυραϊκό λάδι σε
δύο ποιότητες και διατίμησε την α΄ ποιότητα σε 221 δρχ. τη βαρέλα και τη β΄
ποιότητα σε 2�8 δραχμές τη βαρέλα�6. Στο ίδιο θέμα επανέρχεται η εφημε-
ρίδα στο φύλλο της 16ης Νοεμβρίου 1919, όπου καθιστά υπεύθυνο τον Λίνο
Κογεβίνα για τη χαμηλή τιμή πώλησης του κερκυραϊκού ελαίου και του
προτείνει: 

«εάν [...] ήθελε να επανορθώσει το διαπραχθέν ατόπημα, ηδύνατο κάλ-
λιστα να ομολογήση το λάθος του και να έλθη αρωγός εις εκείνους, οί-
τινες ηγωνίσθησαν και εξακολουθούν αγωνιζόμενοι όπως περισώσουν,
ότι είναι δυνατόν να περισωθή εκ της τιμής και της σημερινής αξίας
του μόνο Κερκυραϊκού προϊόντος [...]»��. 

Στη συνεδρίαση της Βουλής, στις 24 Νοεμβρίου του 1919, ο ανεξάρτητος,
πλέον, βουλευτής Κ. Ζαβιτζιάνος ρώτησε τον υπουργό του Επισιτισμού Π.
Βουρδούμη τι μέτρα πήρε σχετικά με τα παράπονα των ελαιοπαραγωγών της
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όμως κατηγορήθηκε ψευδώς από τους βενιζελικούς για ηθική αυτουργία στην απόπειρα δο-
λοφονίας του Ελ. Βενιζέλου, βλ. ΟΛΓΑ ΠΑΧΗ, Ο Κερκυραίος πολιτικός Κωνσταντίνος Ζαβι-
τζιάνος, ό.π., σσ. �4-�5.

�4. Εφημ. Κερκυραϊκή Ηχώ, αρ. 185, 1� Οκτ. 1919.
�5. Στο ίδιο, αρ. 22, 16 Δεκ. 1918.
�6. Στο ίδιο, αρ. 1�5, �� Οκτ. 1919.
��. Στο ίδιο, αρ. 1�9, 16 Νοεμ. 1919.



Κέρκυρας για τη διατίμηση που καθορίστηκε στην τιμή του λαδιού. Ο υπουρ-
γός απάντησε ότι η διατίμηση έγινε, αφού μελετήθηκαν επισταμένως οι όροι
της παραγωγής�8. Από αυτό προκύπτει ότι ο Λίνος Κογεβίνας δεν πολέμησε
για τα συμφέροντα των ελαιοπαραγωγών. Αντίθετα, όπως αναφέρεται στο
φύλλο της �η Δεκεμβρίου 1919, ο Λίνος Κογεβίνας είχε δώσει ανακριβείς
πληροφορίες στον υπουργό για τα έξοδα με τα οποία επιβαρύνεται κάθε βαρέ-
λα κερκυραϊκού λαδιού�9. 

Εξάλλου, άξιον σχολιασμού είναι το κύριο άρθρο της 1�ης Σεπτεμβρίου του
1919 το οποίο αναφέρεται στο Αρσάκειο της Κέρκυρας4�. Συγκεκριμένα ανα-
φέρει ότι η κυβέρνηση σχεδίαζε την κατάργηση του Διδασκαλείου και σκόπευε
τη διατήρηση μόνο του Αστικού σχολείου. Ο αρθρογράφος Μ. Λάνδος εκτιμού-
σε ότι μία τέτοια απόφαση θα ήταν καταστροφική για την Κέρκυρα, δεδομέ-
νου ότι στο Διδασκαλείο του Αρσακείου φοιτούσαν κάθε χρόνο ογδόντα μαθή-
τριες και από αυτές οι είκοσι περίπου έπαιρναν το δίπλωμα της δασκάλας και
διορίζονταν σε χηρεύουσες θέσεις. Επομένως, η κατάργηση του Διδασκαλείου
θα οδηγούσε στην αδυναμία μόρφωσης των Κερκυραίων διδασκαλισσών41.
Για το θέμα αυτό ο Σύλλογος Φιλελευθέρων προσκάλεσε όλα τα σωματεία
της Κέρκυρας σε γενική συνέλευση, στην οποία συγκροτήθηκε δεκαμελής
επιτροπή42.

Το 1926, προέκυψε νέα κρίση, γιατί ο πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής
Εταιρείας ανήγγειλε στον Μητροπολίτη και πρόεδρο της διοικητικής επιτρο-
πής του Αρσακείου Κέρκυρας ότι από το επόμενο έτος δεν θα λειτουργούσαν
τα τρία επαρχιακά Αρσάκεια (Κέρκυρας, Πάτρας Λάρισας), επειδή το κρά-
τος περιόρισε την ετήσια επιχορήγηση από το 1.���.��� δραχμές στις ���.���
δραχμές. Σημειωτέον ότι την περίοδο αυτή στο Αρσάκειο της Κέρκυρας φοι-
τούσαν πάνω από πεντακόσια κορίτσια, από τα Επτάνησα, την Ήπειρο και
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�8. ΟΛΓΑ ΠΑΧΗ, Ο Κερκυραίος πολιτικός Κωνσταντίνος Ζαβιτζιάνος, ό.π., σσ. �1-�2. 
�9. Εφημ. Κερκυραϊκή Ηχώ, αρ. 11�, � Δεκ. 1919.
4�. Το Αρσάκειο της Κέρκυρας ιδρύθηκε το 1868, λίγο μετά την Ένωση των Επτανήσων

με την Ελλάδα, από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, τον σπουδαιότερο φορέα δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης των κοριτσιών κατά τον 19ο αιώνα. Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία ιδρύθηκε το
18�6, με πρωτοβουλία του Ιωάννη Κοκκώνη, με σκοπό την εκπαίδευση των Ελληνίδων του
νεοσύστατου ελληνικού κράτους και στον τομέα αυτό αντικατέστησε εξολοκλήρου το κράτος.
βλ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ, «Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαί-
δεια, τ. Ι΄ «Ελλάς», Αθήναι: Πυρσός 19�4, σ. ���.

41. Εφημ. Κερκυραϊκή Ηχώ, αρ. 95, 1� Σεπτ. 1919.
42. Η επιτροπή αυτή αποτελούνταν από τους: Γριμάνη, ως πρόεδρο της Επιτροπής, Θ.

Μπαμίχα, Γ. Βόγγολι, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Γ. Τριβυζά, Νακμία, Α. Κρητικό, Βλαχόπου-
λο, Σ. Παπαδάτο και Μ. Λάνδο. Η επιτροπή αυτή απέστειλε τηλεγράφημα και αιτιολογικό
υπόμνημα στην κυβέρνηση ζητώντας τη συνέχιση λειτουργίας του Διδασκαλείου θηλέων
στην Κέρκυρα. βλ. εφημ. Κερκυραϊκή Ηχώ, αρ. 96, 2� Σεπτ. 1919.



την Αλβανία4�. Το Αρσάκειο συνέχισε τη λειτουργία του μέχρι τη λήξη του
σχολικού έτους 19�6-19��44. 

Η αναχώρηση του σερβικού στρατού από την Κέρκυρα45, δεν θα μπορούσε
να μην αποτελέσει θέμα κύριου άρθρου. Έτσι, το άρθρο της 11ης Νοεμβρίου
1918, με τον συμβολικό τίτλο «Ίτε παίδες» αποχαιρετά τον σερβικό στρατό, ο
οποίος είχε φιλοξενηθεί στην Κέρκυρα μετά την υποχώρησή του46. 

Ενδιαφέρον έχει και το κύριο άρθρο της 1ης Ιανουαρίου 1919, του Γ. Βόγ-
γολι, το οποίο με αφορμή το νέο έτος και με τον τίτλο «Επί τω νέω έτει», εξυ-
μνεί τον Ελευθέριο Βενιζέλο και εύχεται ο λαός να πατάξει τους επιτήδειους
πολιτικούς και να αναδείξει τους πραγματικούς υπερασπιστές του. 

Δεν περνάει απαρατήρητο και το κύριο άρθρο της 15ης Ιανουαρίου 192�, το
οποίο αναφέρεται στο μνημόσυνο το οποίο είχε τελέσει ο δήμος Κερκυραίων
στη μνήμη του Γεωργίου Θεοτόκη. Στο άρθρο αυτό ο Μ. Λάνδος γράφει ότι ο
Γεώργιος Θεοτόκης ήταν:

«ανήρ ευρυτάτης αντιλήψεως και πεπροικισμένος δια προσόντων [...] και
είναι δίκαιον να ομολογηθή και να τονισθή όλως ιδιαιτέρως, ότι υπήρξεν
αυτός ο μόνος ιδρυτής των εθνικών εκείνων οργανώσεων, ων η δράσις πα-
ρεσκεύασε τους μετέπειτα αγώνας και ηδραίωσε το εθνικόν φρόνημα».

Οι απόψεις αυτές έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί γράφονται από «αείποτε
αντιπολιτευθέντα τον Γεώργιον Θεοτόκην» και δείχνουν τον σεβασμό στη
μνήμη ενός πολιτικού ανδρός4�.

Το κύριο άρθρο της 16ης Απριλίου 192� αφιερώθηκε στον δημοσιογράφο
Βλάση Γαβριηλίδη,48 ο οποίος γεννήθηκε το 1848 και πέθανε στις 11 Απριλί-
ου του 192�. Ο Β. Γαβριηλίδης θεωρείται ο «πατέρας» της δημοσιογραφίας
της σύγχρονης Ελλάδας και ο θάνατός του ήταν απώλεια49.
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4�. Εφημ. Αλήθεια, αρ. �2, 1� Σεπτ. 1926.
44. Το 19�� με τον 58�2 νόμο (ΦΕΚ 286/29-9-19��) ιδρύθηκαν οι Παιδαγωγικές Ακα-

δημίες για να αντικαταστήσουν τα παντός τύπου Διδασκαλεία. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 14
από τα σχολικό έτος 19��-19�4 σταματούσε η εισαγωγή μαθητριών στα διδασκαλεία θηλέ-
ων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και μετά τη λήξη του σχολικού έτους 19�6-19��, με την
αποφοίτηση των μαθητριών που ήδη φοιτούσαν, έπαυε και το δικαίωμα των συγκεκριμένων
διδασκαλείων να χορηγούν πτυχία δημοδιδασκαλισσών. 

45. Για τους Σέρβους στην Κέρκυρα βλ. ΟΛΓΑ ΠΑΧΗ, «Κέρκυρα 1916-1918. Το νησί της
σωτηρίας για τους Σέρβους», Κυμοθόη, τ. 26-2� Αργοστόλι: 2�16-2�1�, σσ. 191-21�.

46. Εφημ. Κερκυραϊκή Ηχώ, αρ. 12, 11 Νοεμ. 1918. 
4�. Στο ίδιο, αρ. 119, 15 Ιαν. 192�.
48. Από το 19�9, δηλαδή μετά από το Κίνημα στο Γουδί, και μέχρι τον θάνατό του, ο

Βλάσης Γαβριηλίδης υποστήριξε θερμά την πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου.
49. Εφημ. Κερκυραϊκή Ηχώ, αρ. 1�2, 16 Απρ. 192�.



Αξίζει να αναφερθούμε και στο άρθρο της 2�ης Ιουλίου του 192� το οποίο
είναι αφιερωμένο στον μακαριστό μητροπολίτη Κερκύρας, Παξών και Διαπο-
ντίων Νήσων Σεβαστιανό Νικοκάβουρα, ο οποίος είχε κηδευτεί λίγες μέρες
πριν. Στο αφιέρωμα αυτό ο Μ.Β. Λάνδος, αφού παραδέχεται τη δριμεία κριτι-
κή που είχε ασκήσει κατά του μητροπολίτη, χωρίς να αναφέρει τους λόγους
αυτής της επίθεσης, στη συνέχεια εκφράζει φιλοσοφικές σκέψεις για τη μετά
θάνατον ζωή και εύχεται να είναι μακάριος και ειρηνικός ο δρόμος «ον οδεύει
εντεύθεν απελθών». Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν γίνεται καμία
αναφορά στη ζωή και στο έργο του Μητροπολίτη5�. 

Σε κάποια κύρια άρθρα συναντάμε αναδημοσιεύσεις, ανταποκρίσεις, ιστο-
ρικά κείμενα, ομιλίες, θρησκευτικά και επετειακά κείμενα. 

Στις 6 Φεβρουαρίου 1919 η Κερκυραϊκή Ηχώ αναδημοσιεύει αποσπάσμα-
τα από άρθρο της εφημερίδας Εφημερίς της Γενεύης, το οποίο σχολιάζει θετι-
κά τις ελληνικές αξιώσεις51, που υποβλήθηκαν στο «Συμβούλιο των Δέκα»52

και μάλιστα παραλληλίζει τον Ελ. Βενιζέλο με τον Ι. Καποδίστρια γράφο-
ντας: 

«Εάν ο κ. Βενιζέλος δεν παύση υποστηρίζων την άποψιν αυτήν, θα προ-
σφέρη εις την Συνδιάσκεψιν των Παρισίων, υπηρεσίας ίσης χρησιμότη-
τος εκείνης, ης προσέφερεν ο συμπατριώτης του κόμης Καποδίστριας,
εις τα Συνέδρια της Βιέννης και των Παρισίων το 1818»5�. 

Στο φύλλο της 16ης Νοεμβρίου 1919, ως κύριο άρθρο αναδημοσιεύεται ένα
άρθρο από την αθηναϊκή εφημερίδα Ακρόπολις, το οποίο φέρει τον τίτλο «Η
χαρά» και συμβουλεύει τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης να συμμεριστούν
την εθνική χαρά για την αίσια εξέλιξη των εθνικών ζητημάτων54. 

Στο φύλλο της 22ης Μαΐου 192� το κύριο άρθρο είναι αναδημοσίευση από
την εφημερίδα Τηλέγραφος Σμύρνης. Το άρθρο αυτό καταφέρεται κατά των
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5�. Στο ίδιο, αρ. 164, 2� Ιουλ. 192�.
51. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος με το υπόμνημα της 1�/��ης Δεκεμβρίου 1918 προέβαλε τις

ελληνικές διεκδικήσεις επίσημα και ολοκληρωμένα. βλ. ΕΦΗ ΑΛΛΑΜΑΝΗ - ΚΡΙΣΤΑ ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ «Οι μικρασιατικές διεκδικήσεις στο υπόμνημα της 1�/��ης Δεκεμβρίου»,
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ΄, «Νεώτερος Ελληνισμός από 191� ως 1941», Αθήνα:
Εκδοτική Αθηνών, 19�8, σ. 111. 

52. Το «Συμβούλιο των Δέκα» αποτελούνταν από τους πρωθυπουργούς και τους υπουρ-
γούς Εξωτερικών Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας, τον πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών των
ΗΠΑ και δύο εκπροσώπους από την Ιαπωνία, οι οποίοι αντάλλασσαν απόψεις στο πλαίσιο της
συνόδου Ειρήνης του Παρισιού, η οποία ξεκίνησε στις 21/�1/1919 στο Παρίσι.

5�. Εφημ. Κερκυραϊκή Ηχώ, αρ. �5, 6 Φεβρ. 1919.
54. Στο ίδιο, αρ. 1�9, 16 Νοεμ. 1919.



εφημερίδων των «δέκα εξ», όπως λέγονταν, δηλαδή της ομάδας των αιτού-
ντων την επαναφορά του πεσόντος βασιλιά και την εγκαθίδρυση του μοναρχι-
σμού. Οι εφημερίδες αυτές μετέφεραν συγκεκριμένα αποσπάσματα από το βι-
βλίο του απόστρατου Γάλλου αντιναυάρχου Λαρτίζ ντι Φουρνιέ «Πολεμικαί
αναμνήσεις ενός Ναυάρχου». Τα αποσπάσματα αυτά, κατά τους αντιβενιζε-
λικούς αποτελούν κόλαφο για τον βενιζελισμό, ενώ στην πραγματικότητα
διαστρεβλώνουν το πρωτότυπο κείμενο55. 

Στο φύλλο της 28ης Ιουλίου 1919 δημοσιεύεται μία ανταπόκριση από τα
Ιωάννινα, η οποία αναφέρεται στην είσοδο των Κερκυραίων στρατιωτών στα
Ιωάννινα56. Επίσης, μία σημαντική ανταπόκριση δημοσιεύεται στο κύριο άρ-
θρο της 6ης Ιουνίου 192� και αφορά στη νικηφόρα μάχη για την κατάληψη
του Κιτσάκ-Νταγ, στη Σμύρνη. Στη μάχη προΐστατο ο Κερκυραίος λοχαγός
Αλέξανδρος Κοκονέτσης5�.

Στα ιστορικά κείμενα κατατάσσεται το κύριο άρθρο του Μ. Λάνδου της
1�ης Οκτωβρίου 1918 το οποίο έχει τον τίτλο «Αιωνία Γαλλία» και ευγνωμο-
νεί τη Γαλλία για τη διαχρονική βοήθειά της προς την Ελλάδα, αναφέροντας
και συγκεκριμένα γεγονότα, όπως αυτό της συγκέντρωσης εκατομμυρίων ει-
σφορών από το φιλελληνικό κομιτάτο του Παρισιού για την αγωνιζόμενη Ελ-
λάδα του 182158. 

Επίσης, ιστορικής φύσεως είναι και το κύριο άρθρο του Γ. Βόγγολι, της
2ας Μαΐου 1919, το οποίο αναφέρεται στους «Καταχθόνιους»59 και στον
αγώνα τους κατά της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα το 18646�,
καθώς και αυτό της 19ης Μαΐου 1919 του ιδίου, το οποίο αναλύει τη ρήση του
Wilson «Ο αγνοών υφ’ οίον βάρος στενάζουσιν οι ολιγώτερον ευτυχείς αγνοεί
την ανθρωπίνην ζωήν»61. 

Ως κύριο άρθρο στο φύλλο της 28ης Νοεμβρίου 1918, φιλοξενείται ο πρόλο-
γος της ομιλίας του προέδρου του Συλλόγου Φιλελευθέρων κ. Βόγγολι, με την
οποία άρχισαν οι διαλέξεις του Συλλόγου για τη χειμερινή περίοδο 1918-
191962, ενώ στο φύλλο της 16ης Ιανουαρίου 1919, στο κύριο άρθρο δημοσιεύε-
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55. Στο ίδιο, αρ. 142, 22 Μαΐου 192�.
56. Στο ίδιο, αρ. 82, 28 Ιουλ. 1919.
5�. Στο ίδιο, αρ. 146, 6 Ιουν. 192�.
58. Στο ίδιο, αρ. 5, 1� Οκτ. 1918.
59. Οι «Καταχθόνιοι» ήταν πολιτικό κόμμα στα Επτάνησα, επί Αγγλοκρατίας. Ήταν

αντίθετο προς τα δύο άλλα κόμματα, των Μεταρρυθμιστών, που επεδίωκαν συνταγματικές
και διοικητικές μεταρρυθμίσεις, και των Ριζοσπαστών, που επεδίωκαν την ένωση της Επτα-
νήσου με την υπόλοιπη Ελλάδα.

6�. Εφημ. Κερκυραϊκή Ηχώ, αρ. 58, 2 Μαΐου 1919.
61. Στο ίδιο, αρ. 6�, 19 Μαΐου 1919.
62. Στο ίδιο, αρ. 1�, 28 Νοεμ. 1918.



ται ολόκληρη η διάλεξη του Ι. Μακρή στον Σύλλογο των Φιλελευθέρων, με θέ-
μα «Το ανήκουστον μαρτυρολόγιον των ομογενών μας αιχμαλώτων». Η διά-
λεξη αναφερόταν στα μαρτύρια που πέρασαν οι Έλληνες, οι οποίοι αιχμαλωτί-
στηκαν από τους Βουλγάρους6�. 

Στα θρησκευτικά κείμενα συγκαταλέγονται άρθρα αφιερωμένα στον Άγιο
Σπυρίδωνα. Άρθρα με τίτλο «Προ του προστάτου» δημοσιεύτηκαν στις 12 Δε-
κεμβρίου 1918 και στις 11 Δεκεμβρίου 1919, επί τη ονομαστική εορτή του
Αγίου (12/12) και υμνούν τον Άγιο γράφοντας, μεταξύ άλλων, ότι ποτέ δεν θα
κατορθώσουν ανθρώπινα χείλη να ψάλλουν ύμνο αντάξιο προς το μεγαλείο του
Αγίου64. Επίσης, το κύριο άρθρο με τίτλο «Ο μέγας Καλόγηρος» το οποίο δη-
μοσιεύτηκε στις 12 Αυγούστου 192�, την επομένη δηλαδή της λιτάνευσης του
σκηνώματος του Αγίου σε ανάμνηση της σωτηρίας της Κέρκυρας από την
πολιορκία των Οθωμανών το 1�1665. 

Στα επετειακά κείμενα συγκαταλέγεται το κύριο άρθρο του Γ. Βόγγολι,
στις 24 Μαρτίου 1919, το οποίο αναφέρεται στην ελληνική επανάσταση του
182166. Το κύριο άρθρο της 2ας Ιουνίου 1919 αφιερώνεται στον Θεόδωρο Δελη-
γιάννη, ο οποίος δολοφονήθηκε στις �1 Μαΐου 19�56�. Ο αρθρογράφος Μ.
Λάνδος –εσφαλμένα– έχει ως τίτλο του άρθρου την ημερομηνία «�1 Μαΐου
19�6» και ξεκινάει το άρθρο του γράφοντας «μετά την πάροδον 1� ολόκληρων
ετών»68.

2. ΕΕιιδδιικκέέςς  σσττήήλλεεςς
Οι ειδικές στήλες διακρίνονται στις μόνιμες και στις περιστασιακές.
Μόνιμη ειδική στήλη ήταν αυτή που έφερε τον τίτλο «Σημειώσεις» και υπο-

γραφόταν, στα περισσότερα φύλλα, με το χαρακτηριστικό ψευδώνυμο Κάποιος.
Στο φύλλο της 5ης Μαΐου 1919, η στήλη «Σημειώσεις», υπογράφεται από τον
Μ. Λάνδο, τον διευθυντή δηλαδή της εφημερίδας, γεγονός που μας οδηγεί στο
να υποθέσουμε ότι ο «Κάποιος» ήταν ο Μ. Λάνδος. Σε τέσσερα φύλλα βρίσκου-
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6�. Στο ίδιο, αρ. ��, 16 Ιαν. 1919.
64. Στο ίδιο, αρ. 21, 12 Δεκ. 1918 και αρ. 112, 11 Δεκ. 1919.
65. Στο ίδιο, αρ. 1��, 12 Αυγ. 192�.
66. Στο ίδιο, αρ. 48, 24 Μαρ. 1919.
6�. Ο Θεόδωρος Δεληγιάννης διετέλεσε πολλές φορές υπουργός διαφόρων κυβερνήσεων

και πέντε φορές πρωθυπουργός (1885-1886, 189�-1892, 1895-189�, 19�2-19��, 19�4-
19�5). Δολοφονήθηκε στις �1 Μαΐου 19�5 στην είσοδο της Παλαιάς Βουλής (οδός Σταδίου)
από τον Κωστογερακάρη, μανιώδη χαρτοπαίχτη και «μπράβο» παράνομης χαρτοπαικτικής
λέσχης. βλ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, «Το έργο της κυβερνήσεως Θ. Δηλιγιάννη και η δολοφο-
νία του», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΔ, «Νεώτερος Ελληνισμός από 1881 ως 191�»,
Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 19��, σσ. 182-18�.

68. Εφημ. Κερκυραϊκή Ηχώ, αρ. 6�, 2.6.1919.



με την υπογραφή «Κάποιος άλλος», σε δύο φύλλα την υπογραφή «Κάποιος Ση-
μειωματάρης», σε ένα την υπογραφή «Αστράβακος XIIος» σε ένα την υπο-
γραφή «Αστράβακος XIIΙ» και σε ένα την υπογραφή «Φαίαξ»69.

Αυτή η ειδική στήλη σχολίαζε τα τοπικά πολιτικά και κοινωνικά θέματα.
Εκτός από τη δριμεία κριτική κατά της εφημερίδας Εθνική, του Λίνου Κογε-
βίνα και της δημοτικής αρχής��, η στήλη ασχολούνταν και με άλλα τοπικά
θέματα. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι στις 11 Νοεμβρίου 1918 καταγγέλλει την
απόφαση του νομάρχη Κέρκυρας για προληπτική λογοκρισία του κερκυραϊκού
τύπου�1, στις 14 Νοεμβρίου 1918 επικροτεί την ενέργεια του επιθεωρητή των
δημοτικών σχολείων Παπαντωνίου να υποδείξει στη δημοτική αρχή την επι-
τακτική ανάγκη ανέγερσης διδακτηρίων�2, στις 16 Δεκεμβρίου 1918 κατα-
κρίνει το διοικητικό συμβούλιο της Παλιάς Φιλαρμονικής που σκοπεύει να
αντικαταστήσει τον θανόντα δάσκαλο της Φιλαρμονικής Καραβάνα με κά-
ποιον ξένο που ζούσε στην Κέρκυρα. Ο Κάποιος προτείνει η θέση του Καραβά-
να να καλυφθεί από τον Κερκυραίο δάσκαλο Μάρκο Τσερούτη��. Στις 1�
Μαρτίου 1919 συγχαίρει τον αστυνομικό διευθυντή για τη λήψη μέτρων για τη
διατίμηση του κρέατος και των αυγών�4, ενώ στις 1� Απριλίου 1919 κατηγο-
ρεί τη δημοτική αρχή για το θέμα της καθαριότητας και της αποκομιδής των
σκουπιδιών που ταλαιπωρούσε τη   ν πόλη της Κέρκυρας�5, και στις 26 Μαΐου
1919 συγχαίρει τον ανακριτή Γκανά για τον εντοπισμό δράστη κλοπής, απαλ-
λάσσοντας έτσι την Κέρκυρα από επικίνδυνη λωποδυτική σπείρα�6.

Στο φύλλο της 24ης Απριλίου 1919 ο «Κάποιος» καταφέρεται κατά του
Κωνσταντίνου Παλατιανού, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα πρόεδρος των Κερκυ-
ραίων μασόνων και του βενιζελικού σωματείου «Ένωσις των Φιλελευθέρων»
μαζί με τον Λίνο Κογεβίνα, γεγονός οξύμωρο, γιατί ως βενιζελικός είναι
εχθρός του Κωνσταντίνου, αλλά ως μασόνος υποστηρικτής του��. 
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69. Στο ίδιο, αρ. 59, 5 Μαΐου 1919, αρ. 111, � Δεκ. 1919, αρ. 112, 11 Δεκ. 1919, αρ. 14�,
16 Μαΐου 192�, αρ. 141, 2� Μαΐου 192�, αρ. 14�, 16 Μαΐου 192�, αρ. 142, 22 Μαΐου 192�, αρ.
145, �� Μαΐου 192�, αρ. 146, 6 Ιουν. 192�, αρ. 14�, 9 Ιουν. 192�.

��. Στο ίδιο, αρ. 24, 2� Δεκ. 1918, αρ. 62, 15.5.1919, αρ. �1, 16 Ιουν. 1919, αρ. �2, 19.6.
1919, αρ. ��, 2� Ιουν. 1919, αρ. �5, 1 Σεπτ. 1919, αρ. 94, 11 Σεπτ. 1919, αρ. 112, 11 Δεκ.
1919.

�1. Στο ίδιο, αρ. 12, 11 Νοεμ. 1918.
�2. Στο ίδιο, αρ. 1�, 14 Νοεμ. 1918.
��. Στο ίδιο, αρ. 22, 16 Δεκ. 1918.
�4. Στο ίδιο, αρ. 44, 1� Μαρ. 1919.
�5. Στο ίδιο, αρ. 52, 1� Απρ. 1919.
�6. Στο ίδιο, αρ. 65, 26 Μαΐου 1919.
��. Στο ίδιο, αρ. 56, 24 Απρ. 1919.



Στις «Σημειώσεις» της �ης Δεκεμβρίου 1919, βλέπουμε να ασκείται για
πρώτη φορά κριτική κατά του Κωνσταντίνου Ζαβιτζιάνου. Συγκεκριμένα, ο
γράφων σχολιάζει τη δήλωση στη Βουλή του Κ. Ζαβιτζιάνου ότι ασπάζεται
την εξωτερική πολιτική των φιλελευθέρων, αλλά διαφωνεί με την εσωτερική
τους πολιτική, υποστηρίζοντας ότι, αν ασπαζόταν την εξωτερική πολιτική και
κατά την εποχή της επανάστασης της Θεσσαλονίκης, τότε θα είχε προσφέρει
μεγάλη υπηρεσία και στην Κέρκυρα που εγκαταλείφθηκε στα κύματα σαν
βάρκα χωρίς τιμόνι�8. 

Η στήλη «Κοινωνικά» καταχωρημένη στη δεύτερη σελίδα, μικρή σε έκτα-
ση, εντάσσεται στις μόνιμες στήλες, γιατί από τον Ιανουάριο του 1919 και μετά
υπάρχει σχεδόν σε κάθε φύλλο. Το περιεχόμενό της ήταν πολύ συγκεκριμένο.
Για παράδειγμα, ανακοίνωνε αρραβώνες και γάμους, αφίξεις γνωστών Κερκυ-
ραίων και Ηπειρωτών, προαγωγές κρατικών λειτουργών της Κέρκυρας�9. 

Περιστασιακές ειδικές στήλες ήταν τέσσερις: η «θεατρική στήλη», η στή-
λη «αντί χρονογραφήματος», η στήλη «γνώμαι και ιδέαι» και η στήλη «πα-
λαιαί αναμνήσεις».

Τη θεατρική στήλη την συναντάμε πέντε φορές. Την πρώτη φορά ένας
ανώνυμος με την υπογραφή θεατής σχολιάζει την παράσταση της όπερας
Τραβιάτα, τη δεύτερη και τρίτη φορά ο Χ. Καμπιτσόπουλος σχολιάζει την πα-
ράσταση του θιάσου «Ρουί-Μπλας» που ανέβασε ένα έργο του μουσουργού
Μαρκέτη και την παράσταση της Κάρμεν. Την τέταρτη και πέμπτη φορά ο
Μ. Λάνδος γράφει για την ιστορία του ελληνικού θεάτρου8�.

Η στήλη «Αντί χρονογραφήματος», υπάρχει μόνο σε τρία από τα πρώτα
φύλλα της τρίτης έκδοσης της εφημερίδας και υπογράφεται με το ψευδώνυμο
«Ένας»81.

Οι στήλες «Γνώμαι και Ιδέαι» και «Παλαιαί Αναμνήσεις» εμφανίζονται
μόνο σε ένα φύλλο η καθεμία και τις γράφει ο Μ. Λάνδος, ο διευθυντής της
εφημερίδας82.

��..  ΑΑννεεξξάάρρττηητταα  άάρρθθρραα
Στα δύο χρόνια κυκλοφορίας της τρίτης περιόδου η Κερκυραϊκή Ηχώ πα-

ρουσίαζε έλλειψη συνεργατών, με αποτέλεσμα τα ανεξάρτητα άρθρα να είναι
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�8. Στο ίδιο, αρ. 111, � Δεκ. 1919.
�9. Στο ίδιο, αρ. 2�, 6 Ιαν. 1919, αρ. �4, � Φεβ. 1919, αρ. �6, 1� Φεβ. 1919, αρ. 5�, 28 Απρ.

1919, αρ. �5, 1 Ιουλ. 1919.
8�. Στο ίδιο, αρ. 2�, 6 Ιαν. 1919, αρ. 28, 9 Ιαν. 1919, αρ. ��, 2� Ιαν. 1919, αρ. 1�1, 16 Οκτ.

1919, αρ. 1�2, 2� Οκτ. 1919.
81. Στο ίδιο, αρ. �, 1� Οκτ. 1918, αρ. 4, 14 Οκτ. 1918, αρ. 5, 1� Οκτ. 1918.
82. Στο ίδιο, αρ. 1��, 2� Οκτ. 1919, αρ. 1�6, 21 Μαΐου 92�.



λίγα. Από αυτά ξεχωρίζουν το άρθρο του Ι.Σ. Ασπιώτη με τίτλο «Ο τελευταί-
ος Πόλεμος», στο οποίο, αφού αναφέρει τα δεινά που προκάλεσε ο Α΄ Παγκό-
σμιος Πόλεμος, τονίζει την ανάγκη να τον διαδεχθεί η παγκόσμια ειρήνη και
το άρθρο του Γιάννη Λάματα με τίτλο «Τα εγκαίνια του σπιτιού του στρατιώ-
τη» στο οποίο ο αρθρογράφος, με αφορμή αυτά τα εγκαίνια, εξαίρει το έργο του
φιλέλληνα Αμερικανού Henderson και εύχεται το έργο αυτό να πετύχει8�.
Αξιοπρόσεκτο επίσης, είναι το άρθρο του Σπυρίδωνα Θεοτόκη για τον θανόντα
Σπυρίδωνα Σακελλαρόπουλο, καθηγητή λατινικής φιλολογίας του Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου, σύμβουλο του βασιλιά Γεωργίου, σύμβουλο και κρι-
τή του Συλλόγου «προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων» και συγγραφέα πολλών
συγγραμμάτων84. Στα ανεξάρτητα άρθρα συγκαταλέγεται και το άρθρο του
Γ. Βόγγολι, στενού συνεργάτη της εφημερίδας, με τίτλο «Βενιζέλος-Καποδί-
στριας», στο οποίο παραλληλίζει το έργο των δύο πολιτικών ανδρών και βλέ-
ποντας παράλληλες πορείες καταλήγει ότι το ωραίο έργο του Καποδίστρια, το
οποίο βιαίως διακόπηκε, συνεχίζεται από τον Βενιζέλο, ο οποίος θα οδηγήσει
την Ελλάδα στη δόξα την οποία είχε ονειροπολήσει ο Καποδίστριας. Η προ-
σπάθεια του Βόγγολι να υπερασπιστεί και να στηρίξει τον Ελ. Βενιζέλο είναι
καταφανής και η ταύτιση της πολιτικής του πορείας με τον Ιωάννη Καποδί-
στρια οδηγεί σε υπεραπλούστευση της ιστορίας85.

Κατά την προεκλογική περίοδο του 192�, δημοσιεύτηκαν δύο ανεξάρτητα
άρθρα που αφορούσαν τον Κωνσταντίνο Ζαβιτζιάνο. Το ένα είχε ως υπογραφή
τα αρχικά Α.Μ. Γρ., και τίτλο «Η Συνταγματική και η πολιτική της τελευ-
ταίας τριετίας» και ανέφερε ότι η εφημερίδα Συνταγματική υποστήριζε το
κόμμα του Κ. Ζαβιτζιάνου. Το δεύτερο υπογραφόταν με τα αρχικά Χ.Χ. και
έφερε τον τίτλο «Αι πολιτικαί φυσιογνωμίαι της αντιπολίτευσης». Το άρθρο
αυτό ασκούσε αρνητική κριτική στον Κωνσταντίνο Ζαβιτζιάνο, υποστηρίζο-
ντας ότι: α) το επιχείρημα του Κ. Ζαβιτζιάνου ότι αποχώρησε από το κόμμα
των Φιλελευθέρων επειδή δεν συμφωνούσε με την εσωτερική του πολιτική ήταν
αναληθές, διότι η εσωτερική πολιτική την οποία κατήγγειλε ο Κ. Ζαβιτζιάνος,
εφαρμόστηκε μετά την εγκαθίδρυση της κυβέρνησης του Ελ. Βενιζέλου στην
Αθήνα, β) ο Κ. Ζαβιτζιάνος δεν μετείχε στο κίνημα της Θεσσαλονίκης από
καιροσκοπική πολιτική να γίνει πρωθυπουργός, γιατί πίστευε ότι το κίνημα
της Θεσσαλονίκης θα ναυαγούσε, το κόμμα των Φιλελευθέρων θα τον ανα-
γνώριζε ως διάδοχο του Ελ. Βενιζέλου στην ηγεσία του κόμματος και ο βασι-
λιάς θα του ανέθετε τον σχηματισμό κυβέρνησης και γ) η άρνησή του να ανα-
λάβει την αρχηγία του κόμματος των Φιλελευθέρων στην Κέρκυρα, μετά την
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8�. Στο ίδιο, αρ. 26, 1 Ιαν. 1919 και αρ. 4�, 24 Φεβρ. 1919. 
84. Στο ίδιο, αρ. 96, 2�. Σεπτ. 1919.
85. Στο ίδιο, αρ.11�, 15 Δεκ. 1919.



εγκαθίδρυση της κυβέρνησης του Ελ. Βενιζέλου στην Αθήνα το 191�, οδήγη-
σε στη διάσπαση του κόμματος στην Κέρκυρα86. 

44..  ΑΑννααδδηημμοοσσιιεεύύσσεειιςς--ΑΑννττααπποοκκρρίίσσεειιςς
Στη δεύτερη σελίδα της εφημερίδας κυριαρχούν οι αναδημοσιεύσεις και οι

ανταποκρίσεις για τα τρέχοντα εθνικά θέματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε: α)
την αναδημοσίευση ενός άρθρου των κυριακάτικων Times με τίτλο «Κωνστα-
ντινούπολις, πόλις καθαρώτατα ελληνική», στο οποίο καταδεικνύεται ο ελλη-
νικός χαρακτήρας της Κωνσταντινούπολης, β) την αναδημοσίευση των δη-
λώσεων του Ιταλού πολιτευτή Μπιζολάτι στον Νεολόγο Αθηνών στις οποίες
τόνισε ότι, αφενός τα Δωδεκάνησα είναι απολύτως ελληνικά, αφετέρου η Ιτα-
λία δεν έχει δικαίωμα να διεκδικεί τη Β. Ήπειρο, γ) την αναδημοσίευση της
συνέντευξης του Υπουργού των Εξωτερικών Ν. Πολίτη στην εφημερίδα Εφη-
μερίς των Ελλήνων, στην οποία είπε σχετικά με το Μικρασιατικό ζήτημα ότι
η παραχώρηση της Σμύρνης και των δυτικών παραλίων της Μ. Ασίας δεν
έπρεπε να θεωρείται τετελεσμένο γεγονός και δ) την αναδημοσίευση του άρ-
θρου του Παύλου Νιρβάνα από την εφημερίδα Τηλέγραφος Σμύρνης, το οποίο
έχει τον τίτλο «Η δόξα του τσολιά». Στο άρθρο αυτό εξαίρεται η κατασκευή
μαρμάρινου αγάλματος του τσολιά, σύμβολο της νέας ηρωικής Ελλάδας, από
τον Κεφαλλονίτη εφοπλιστή Γεράσιμο Βεργωτή8�. 

55..  ΕΕππιισσττοολλέέςς
Οι περισσότερες επιστολές που συναντάμε αφορούν σε πολιτικές αντιπαρα-

θέσεις. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι οι καταγγελτικές επιστολές μεταξύ
του βουλευτή Αριστοτέλη Σίδερι88 και του γραμματέα του Εργατικού Κέντρου
Κέρκυρας Ν. Πασιόκα, με αφορμή τις χωριστές εκδηλώσεις για την ημέρα
της Πρωτομαγιάς του 191989, καθώς και η επιστολή του συλλόγου φιλελευ-
θέρων προς τον μητροπολίτη Σεβαστιανό Νικοκάβουρα, με την οποία ο σύλλο-
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86. Στο ίδιο, αρ.1�9, 25 Σεπτ. 1929 και αρ. 18�, 24 Οκτ. 192�.
8�. Στο ίδιο, αρ. 18, � Δεκ. 1918, αρ. �2, 2� Ιαν. 1919, αρ. 55, 21 Απρ. 1919.
88. Ο Αριστοτέλης Σίδερις γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1889. Το 191� ανακηρύχθηκε δι-

δάκτωρ της νομικής και το 1911 ίδρυσε μαζί με τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη τον Σοσιαλιστικό
΄Ομιλο Κερκύρας. Στις εκλογές της �1ης Μαΐου 1915 εκλέχτηκε βουλευτής Θεσσαλονίκης
με την Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή ως Φεντερασιόν. Μετά το τέλος των
βαλκανικών πολέμων ήλθε σε επαφή με τους σοσιαλιστικούς κύκλους της Θεσσαλονίκης,
όπου βρισκόταν και το 1918 που ιδρύθηκε το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος
(Σ.Ε.Κ.Ε.). Ο Αρ. Σίδερις διετέλεσε ως ένα από τα βασικά στελέχη του Σ.Ε.Κ.Ε. βλ. ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ, «Αριστοτέλης Δ. Σίδερις. Ο άνθρωπος και το έργο (1889-
19�6)», Χρονικά της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών, VI (1995), σσ. 9-�5.

89. Εφημ. Κερκυραϊκή Ηχώ, αρ. 61, 12 Μαΐου 1919, αρ. 64, 22 Μαΐου 1919.



γος ζητά από τον μητροπολίτη να νουθετήσει τους ιερείς, κυρίως της υπαί-
θρου, να μην ανακατεύονται στις πολιτικές και εκλογικές διαμάχες, δηλητη-
ριάζοντας το φρόνημα του λαού. Φέρνει δε ως παράδειγμα ιερέα, ο οποίος πε-
ριέρχεται στα οινοπωλεία και καταφέρεται κατά του Ελ. Βενιζέλου9�. 

Εξάλλου, ενδιαφέρουσα είναι και η ανοικτή επιστολή του Ν. Πασιόκα προς
την εφημερίδα με την οποία καταγγέλλει την έλλειψη Επιθεωρητών Εργα-
σίας στην Κέρκυρα, με αποτέλεσμα για πολλά χρόνια να μην έχει επισκεφτεί
Επιθεωρητής τους χώρους εργασίας των εργατών, όπου οι ανθυγιεινές συνθή-
κες εργασίας καταστρέφουν σιγά-σιγά την υγεία των εργατών91. 

66..  ΜΜιικκρρέέςς  ΑΑγγγγεελλίίεεςς  
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μικρές αγγελίες, γιατί αποτυπώνουν

τα ενδιαφέροντα και τον τρόπο ζωής της κερκυραϊκής κοινωνίας της εποχής.
Αυτές δεν είναι καταχωρημένες σε ξεχωριστή στήλη, αλλά βρίσκονται διά-
σπαρτες στη δεύτερη σελίδα της εφημερίδας, ανάμεσα από μικρές ειδήσεις και
ανταποκρίσεις. 

Αναφέρουμε κάποιες χαρακτηριστικές μικρές αγγελίες: 
• Βατσίνα πρόσφατος χθες έφθασεν εις το φαρμακείον Λάμπρου92.
• Βαρεκίνα ανόθευτος και γνησία αφαιρεί οιοανδήποτε κηλίδα οίνου,

ελαίου, χρωμάτων κ.τ.λ. χωρίς το παράπαν να βλάψη το ύφασμα. Σα-
πωνοποιείον Μπρουνέλλη παρά τη Β. Πύλη9�.

• Εις το γαλακτοπωλείον Σπυρίδωνος Σούλου πωλούνται στεατοκήρια.
Το δέμα των 1� προς δρχ. �.2�. Έκαστον κηρίον λεπτά ��94.

• Πωλούνται ίπποι μικρόσωμοι ως και άμαξαι. Επίσης ανταλλάσσονται
ίπποι μικρόσωμοι δι’ άλλων μεγαλειτέρων. Γαλακτοκομείον Μαργαρί-
τη95.

• Αντώνιος Πολυλάς. Καλλιγράφος γνωστότατος, αναλαμβάνει κατ’οί-
κον παραδόσεις μαθημάτων καλλιγραφίας και οιανδήποτε άλλην καλ-
λιγραφικήν εργασίαν. Δια περισσοτέρας πληροφορίας εν τω πρακτορείω
του ελληνικού τύπου96.

Όλγα Παχή�28

9�. Στο ίδιο, αρ.142, 22 Μαΐου 192�.
91. Στο ίδιο, αρ. 99, 8 Οκτ. 1919.
92. Στο ίδιο, αρ. 5�, 28 Απρ. 1919. Η λέξη βατσίνα είναι ιταλική και λεγόταν έτσι το εμ-

βόλιο της ευλογιάς. 
9�. Στο ίδιο, αρ. 95, 1� Σεπτ. 1919. Η βαρεκίνα ήταν απορρυπαντικό με βάση το χλώριο,

το οποίο χρησιμοποιούνταν για τα ασπρόρουχα.
94. Στο ίδιο, αρ. 62, 15 Μαΐου 1919. Η πλειοψηφία των κεριών τότε φτιάχνονταν από το

μελίσσι. Τα στεατοκήρια είναι συνθετικά. 
95. Στο ίδιο, αρ. 4�, 6. Μαρτ. 1919. Το μεταφορικό μέσο της εποχής ήταν οι άμαξες.
96. Στο ίδιο, αρ. 11,� Νοεμ.1918. Το επάγγελμα του καλλιγράφου σήμερα δεν υπάρχει. 



• Στίλβωσις υποδημάτων. Καθιστώμεν γνωστόν εις το σεβαστόν κοινόν
της πόλεως και των προαστείων, ότι ενοικιάσαντες αίθουσαν εν τη κά-
τω πλατεία κάτωθεν των στοών και εν τω μέσω των καφενείων Ευρώ-
πη και Νέα Υόρκη, στιλβώνομεν και καθαρίζομεν υποδήματα με γνή-
σια ευρωπαϊκά βερνίκια και γλυκερίνας, προσέτι δε αναλαμβάνομεν
τον καθαρισμόν και σαπωνισμόν των υποδημάτων. Οι επισκεπτόμενοι
την αίθουσάν μας, θέλουσι μείνη κατενθουσιαμένοι δια την περιποίησιν,
καθαριότητα και ταχύτητα.9�

• Εκομίσθη εις μεγάλην ποσότητα ασετιλίνη (καρμπούρο) πωλούμενη
εις το καφενείον Κατέχη, πλησίον μητροπόλεως, έναντι καταστήματος
χαρτοποιΐας παράτου κ. Χαρ. Δόδη, εις τιμήν 1.2� κατά λίτραν. Ο αγο-
ράζων χονδρικώς έχει έκπτωσιν 1�% και ο αγοράζων 5� λίτρας λαμβά-
νει δωρεάν μία λάμπαν98.

• Εναέριον ταξείδιον από Αγγλίας εις Ινδίας. Το «Νταίλυ Εξπρές» προε-
κήρυξεν βραβείον 1� χιλιάδων λιρών στερλινών δια τον πρώτον αεροπό-
ρον, όστις ήθελε πραγματοποιήση, μετ’ επιστροφής ενάεριον ταξείδιον,
από Λονδίνου εις Ινδίας99.

Η εφημερίδα Κερκυραϊκή Ηχώ (�/1�/1918 - 2�/1�/192�) �29

9�. Στο ίδιο, αρ. 69, 9 Ιουν. 1919. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν δρόμοι ασφαλτοστρωμέ-
νοι και τα υποδήματα λερώνονταν από τις λάσπες. Επίσης, το δέρμα των παπουτσιών ήταν
τέτοιο που απορροφούσε τη βρώμα και τη σκόνη. Γι’ αυτό και το επάγγελμα του στιλβωτή και
του λούστρου ήταν απαραίτητο και πολύ διαδεδομένο. Σήμερα έχει εκλείψει.

98. Στο ίδιο, αρ. 59, 6 Μαΐου 1919. Ο ηλεκτρισμός στην Ελλάδα έφτασε το 1889, όταν μία
ιδιωτική εταιρεία κατασκεύασε την πρώτη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στην
Κέρκυρα ο Δήμος Κερκυραίων προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό στις 22 Μαρτίου 1891 για να
αποκτήσει ο Δήμος γενικό ηλεκτροφωτισμό. Ο διαγωνισμός όμως απορρίφτηκε από τον νο-
μάρχη για κομματικούς λόγους. Μάλιστα, σχετικά με αυτό το θέμα ο βουλευτής Κυθήρων Σ.
Στάης, στη συνεδρίαση της Βουλής, στις 19 Μαρτίου 1896 ζήτησε από τον Υπουργό Εσωτε-
ρικών να καταθέσει τα έγγραφα, τα οποία αφορούσαν στη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κερ-
κυραίων και της εταιρείας Georgi με έδρα το Παρίσι, για αποκλειστικό προνόμιο φωτισμού
της Κέρκυρας με φωταέριο και ηλεκτρισμό, καθώς επίσης και την έφεση, την οποία άσκησε ο
Δήμος κατά της υπ’ αρ. 2�91/12-��-1896 απόφασης του Νομάρχη Κέρκυρας, η οποία απέρ-
ριπτε την όλη διαδικασία. βλ. Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής, ΙΔ΄ Κοινοβουλευτική
Περίοδος, Σύνοδος Β΄, εν Αθήναις, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1896, Συνεδρία ΜΔ΄,19
Μαρτ. 1896, σ. 452.

Τελικά η Κέρκυρα απέκτησε ηλεκτροφωτισμό το 19�1 από το εργοστάσιο της Λιμενικής
Εταιρείας Κέρκυρας. Το εργοστάσιο βρισκόταν στην Κόντρα Φόσσα, στην πλευρά του Πα-
λαιού Φρουρίου και τροφοδοτούσε την πόλη της Κέρκυρας, το Μαντούκι, τη Γαρίτσα, τα Κα-
νάλια, την Χρυσηίδα, την Αλεπού, την Άφρα και τον Ποταμό. 

99. Στο ίδιο, αρ. 1��, �� Ιαν. 192�. Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη πτήση διάρκειας 12 δευτε-
ρολέπτων έγινε στις 1� Δεκεμβρίου 19��. Το 1919 έγινε η πρώτη επιβατική πτήση, καθώς
και πρώτη υπερατλαντική πτήση. Ο Charles Lindbergh ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη στο Πα-
ρίσι. 



• Ειδοποίησις. Εις το ενταύθα Αγροκήπιον (πλησίον φυλακών)υπάρχει
ταύρος επιβήτωρ του Δημοσίου εκλεκτής γενεάς. Συνιστώμεν εις τους
κτηνοτρόφους να οδηγήσωσι τας αγελάδας των προς απόκτησιν καλών
μόσχων. Εκ του γραφείου του Αγροκηπίου1��.

ΣΣυυμμππέέρραασσμμαα

H Κερκυραϊκή Ηχώ, όπως διευκρίνιζε και στο λογότυπό της, ήταν πολιτι-
κή και κοινωνική εφημερίδα με βασικό στόχο την υποστήριξη της πολιτικής
του Ελ. Βενιζέλου και του Συλλόγου Φιλελευθέρων Κερκύρας. Ταυτόχρονα
ασκούσε δριμεία κριτική κατά της Ένωσης Φιλελευθέρων Κερκύρας και του
προέδρου της, Λίνου Κογεβίνα, ο οποίος όμως είχε διοριστεί αρχηγός του τοπι-
κού κόμματος από τον Ελ. Βενιζέλο. Ο πόλεμος αυτός δεν φαίνεται να βοήθη-
σε το κόμμα των φιλελευθέρων της Κέρκυρας, κρίνοντας από τα αποτελέ-
σματα των εκλογών της 25ης Οκτωβρίου 192�, σύμφωνα με τα οποία οι αντι-
βενιζελικοί κέρδισαν και τις οκτώ έδρες. Μάλιστα, την επομένη των εκλογών
έγινε στην Κέρκυρα συλλαλητήριο και ακολούθησαν σκηνές βίας, οι οποίες
διήρκεσαν μία ολόκληρη εβδομάδα. Βέβαια, το κόμμα των φιλελευθέρων υπέ-
στη βαριά ήττα σε όλη την Ελλάδα και δεν εκλέχτηκε ούτε ο ίδιος ο Ελ. Βενι-
ζέλος1�1. 

Μέσα σε αυτό το αντιβενιζελικό κλίμα, η παύση έκδοσης της εφημερίδας
Κερκυραϊκή Ηχώ, ήταν λογική και αναμενόμενη. 

Εκτός όμως από την υποστήριξη του Συλλόγου Φιλελευθέρων Κερκύρας, η
Κερκυραϊκή Ηχώ, ασχολούνταν με τα εθνικά θέματα, καθώς και με ζητήμα-
τα που απασχολούσαν την καθημερινή ζωή των Κερκυραίων.

Η αποδελτίωση λοιπόν, όλων των φύλλων της τρίτης περιόδου κυκλοφορίας
της εφημερίδας, φωτίζει πτυχές της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της Κέρ-
κυρας στα πρώτα χρόνια του μεσοπολέμου.

Όλγα Παχή���

1��. Στο ίδιο, αρ. 1��, 21 Απρ. 192�.
1�1. ΟΛΓΑ ΠΑΧΗ, Ο Κερκυραίος πολιτικός Κωνσταντίνος Ζαβιτζιάνος, ό.π., σ. �6.



ABSTRACT

Since the Union of the Ionian Islands, in 1864, and by the end of the 19th

century, the Corfiot press was, primarily, a political instrument, used in election
campaigns and in political action. At the beginning of the 2�th century,
Athenian press was blooming, while financial difficulties displaced or reduced
the quality of local press. However, in the first two decades of the 2�th century,
sixteen political and satirical newspapers were being published in Corfu. 

Almost all the issues of the �rd circulation period of the “Kerkiraiki Echo”
newspaper, dating from � October 1918 to 2� October 192� have survived. The
aim of its re-publication was Eleftherios Venizelos’ policy and government
support.

After K. Zavitzianos had left the Liberals’ party in 191�, the party was left
without a director in Corfu. At that time, with a Letter of Order by the
temporary Government of Thessaloniki, Venizelos appointed as head of the
local party Linos Cogevinas. As a result of this decision, the Liberals’ party in
Corfu was divided in two conflicting fractions. The “Liberals Union of Corfu”,
chaired by Linos Kogevinas, and the “Liberals Corfu Association”, chaired by
George Vogolis. Through the newspaper’s archives, the intense political
contradiction between these two controversial liberal fractions of Corfu can be
raised, during a period of great importance for the national affairs.

Apart from the political controversies, the special columns, that inform us
about the Corfu’s cultural life, as well as the small advertisements, are, also,
highly interesting as they represent the interests and the way of life of the
Corfiot society in the early mid-war years.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΙΚΟΝΑ
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Εικ. 1: Κερκυραϊκή Ηχώ, αρ. 49, 28/��/ 1919, Μουσείο Τύπου Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. 
on line στο: http://www.mouseiotipou.gr/arxeion-xml/pages/esiepi/internet/tekmiria-find,

Ημερ. Πρόσβασης: �5/��/2�18.



ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

SSoopphhiiee  CCooaavvoouuxx
Maitre de conferences de grec modern, 

Université Jean Moulin Lyon �

Το περιοδικό Κερκυραϊκή Ανθολογία υπήρξε σημαντικό όργανο μιας ομά-
δας διανοουμένων της Κέρκυρας, της Συντροφιάς των Εννιά, από το 1915 ως
το 1925, με μια διακοπή ανάμεσα στις δύο περιόδους του. Στην καρδιά αυτού
του εγχειρήματος βρισκόταν ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης και η Ειρήνη Δεντρι-
νού με τις σοσιαλίζουσες και προοδευτικές για την εποχή τους τάσεις σε όλα
τα κοινωνικά θέματα και βέβαια σε ό,τι αφορά το γυναικείο ζήτημα και τις
έμφυλες σχέσεις. Τόσο ο ένας όσο και η άλλη διακρίθηκαν για τον συνεχή
αγώνα τους, την αντιμετώπιση και την επίκριση των κοινωνικών ανισοτήτων
της εποχής τους, αγώνα που εκφράστηκε κυρίως μέσω των γραπτών τους και
που δίνει το ύφος του στο περιοδικό γενικά. Έτσι για παράδειγμα πολλά από
τα κείμενα που δημοσίευσε η Ειρήνη Δεντρινού απεικονίζουν τη θέση των γυ-
ναικών των μεσαίων και υψηλών κοινωνικών στρωμάτων της Κέρκυρας στη
αρχή του 2�ού αιώνα.

Όμως αυτός ο προβληματισμός αρκεί άραγε για να μας επιτρέψει να χα-
ρακτηρίσουμε το περιοδικό ως ένα από τα όργανα του φεμινισμού; Δεν μπο-
ρούμε βέβαια να συγκρίνουμε την Κερκυραϊκή Ανθολογία με τα περιοδικά και
τις εφημερίδες του στρατευμένου φεμινιστικού τύπου της εποχής, αν και το
κερκυραϊκό περιοδικό χρωματίζεται στο σύνολό του από αυτή την τάση. Αν
κάνουμε για παράδειγμα τη σύγκριση με ό,τι αφορά το γλωσσικό, δεν υπάρχει
καμία απολύτως αμφιβολία για την τοποθέτηση του περιοδικού. Σκοπός αυ-
τής της ανακοίνωσης είναι λοιπόν να εξετάσουμε το περιοδικό Κερκυραϊκή
Ανθολογία μέσα από το πρίσμα του φύλου, όσον αφορά την οργάνωσή του
(ποιος/ποια γράφει), τους στόχους του και το περιεχόμενό του (τι και πώς
γράφει ο καθένας).

1) οι στόχοι του 
2) η οργάνωσή του (ποιος/ποια γράφει/διευθύνει)
�) το περιεχόμενό του (τί και πώς γράφει ο καθένας, και η εικονογράφηση)
Θα περιοριστούμε όμως εδώ σε μια σύντομη σκιαγράφηση του θέματος.

Θέματα φύλου στο περιοδικό Κερκυραϊκή Ανθολογία ���



11..  ΜΜεερριικκάά  σσυυμμφφρρααζζόόμμεενναα  σσττοοιιχχεείίαα

Η σχέση των γυναικών συγγραφέων με τον τύπο όπως και το θέμα του
γυναικείου ζητήματος από λογοτεχνική και δημοσιογραφική άποψη στον χώ-
ρο των νεοελληνικών γραμμάτων από το 19ο αιώνα και μετά έχουν ήδη μελε-
τηθεί από διάφορους ερευνητές, είτε γενικώς είτε σε μελέτες που εστίασαν τον
εδιαφέρον τους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα μπορούν να
αναφερθούν μεταξύ άλλων δύο βιβλία που εξετάζουν το θέμα όπως παρουσιά-
ζεται το 19ο αιώνα: Η εξέγερση των Κυριών. Η γένεση μιας φεμινιστικής συ-
νείδησης στην Ελλάδα 18��-19�� της Ελένης Βαρίκα1, ή ακόμα το συλλογι-
κό έργο που μελετά την επομένη περίοδο: Η γυναικεία εικαστική και λογοτε-
χνική παρουσία στα περιοδικά λόγου και τέχνης (19��-194�), πρακτικά ημε-
ρίδας, υπό την επιμέλεια της Σοφίας Ντενίση2.

Έτσι έγινε φανερός ο σημαντικός ρόλος του τύπου και των περιοδικών
για την εισόδο των γυναικών στο λογοτεχνικό πεδίο, ιδίως σε «γυναικεία πε-
ριοδικά που αποτέλεσαν για τις λόγιες Ελληνίδες του 19ου αιώνα πεδίο δοκι-
μών για την άσκησή τους στη γραφή αλλά και δίοδο προς τη δημοσιότητα»�,
περιβάλλον που επέτρεψε τη γένεση μιας φεμινιστικής συνείδησης. Όντως,
από τα μέσα του 19ου αιώνα, αλλά κυρίως στα τέλη του, γυναίκες αρχίζουν
να δημοσιεύουν κείμενά τους στον τύπο. Ακόμα και πριν από την ίδρυση της
Εφημερίδος των Κυριών (188�-1918) εμφανίζονται και περιοδικά που τα
ιδρύουν και τα διευθύνουν γυναίκες. Πρόκειται για την Κυψέλη (Κωνστα-
ντινούπολη, 1845) της Ευφροσύνης Σαμαρτζίδου, τη Θάλεια4 της Πηνελό-
πης Λαζαρίδου (Αθήνα, 186�), την Ευριδίκη της Αιμιλίας Κτενά Λεοντιά-
δος (Κωνσταντινούπολη 18��-18��), την Οικογένεια που διευθύνεται από
την Άννα Σερουίου από το 189�, την Πλειάς, περιοδικό του Συλλόγου Κυ-
ριών Εργάνη Αθήνα (1899-19�2). Σ’ αυτά τα γυναικεία περιοδικά που
ιδρύονται και διευθύνονται από γυναίκες μπορούμε να προσθέσουμε και άλ-
λα, που εκδίδονται από άντρες αλλά που απευθύνονται σε γυναίκες όπως O
Σωκράτης ή H Εύα5. Αργότερα, μετά τις αρχές του 2�ού αιώνα, το φαινό-
μενο εξελίσσεται και αναπτύσσεται και στον επτανησιακό χώρο, όπου επί-

Sophie Coavoux��4

1. ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΙΚΑ, Η εξέγερση των Κυριών. Η γένεση μιας φεμινιστικής συνείδησης
στην Ελλάδα 18��-19��, Αθήνα, 2�11 [198�], Εκδόσεις Παπαζήση.

2. ΣΟΦΙΑ ΝΤΕΝΙΣΗ (επιμέλεια), Η γυναικεία εικαστική και λογοτεχνική παρουσία στα
περιοδικά λόγου και τέχνης (19��-194�), Αθήνα, 2��8, Gutenberg.

�. EΙΡΗΝΗ ΡΙΖΑΚΗ, Οι “γράφουσες” Ελληνίδες. Σημειώσεις για τη γυναικεία λογιοσύνη
του 19ου αιώνα, Αθήνα, 2���, Κατάρτι: ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ, Πρόλογος, σ. 12.

4. ΡΙΖΑΚΗ, ό.π., σ. 56 και μετά.
5. ΡΙΖΑΚΗ, ό.π., σ. 56 και μετά.



σης γυναίκες ιδρύουν περιοδικά6 ή συμμετέχουν στη σύνταξή τους. Μπορού-
με να αναφέρουμε ενδεικτικά τη Μαριέττα Γιαννοπούλου-Μινώτου, (19��-
1962), λογία και συγγραφέα που εξέδωσε στη Ζάκυνθο το πρώτο φεμινιστι-
κό/γυναικείο περιοδικό με τίτλο Εύα Νικήτρια (1921-192�). Επίσης διηύ-
θυνε (192�-19�5) το περιοδικό Ιόνιος Ανθολογία που εξέδιδε ο σύζυγός της
ιστορικός Σπύρος Μινώτος, εξέδωσε μεταπολεμικά το λογοτεχνικό περιοδι-
κό Επτανησιακά Γράμματα και αρθρογραφούσε για ποικίλα θέματα σε πολ-
λές εφημερίδες και περιοδικά της εποχής: Πρωία, Καθημερινή, Διάπλασις
των Παίδων, Ελληνική Επιθεώρησις, Λαογραφία, Νέα Εστία κ.ά.�

Εκτός από τα γυναικεία περιοδικά, υπάρχουν λοιπόν και φιλόγυνα, αν όχι
φεμινιστικά περιοδικά, εκ των οποίων και η Κερκυραϊκή Ανθολογία. Ως τώρα
το περιοδικό μελετήθηκε κυρίως από την Μαρία Κρητικού8 σε διπλωματική ερ-
γασία του Πανεπιστημίου Πατρών το 2�11, και από τον Θεοδόση Πυλαρινό
που θίγει το θέμα στη ανέκδοτη διδακτορική διατριβή του «Ειρήνη Α. Δεντρινού
(18�9-19�4): από τη μεγάλη ακμή έως την αναπόφευκτη πτώση της Κερκυ-
ραϊκής Σχολής ή από την πρωτοπορία της περιφέρειας στην απομόνωση του
επαρχιωτισμού» και στα πάρα πολλά άρθρα που δημοσίευσε πάνω στο θέμα9.
Πρέπει να αναφερθεί επίσης ένα βιβλίο που εκδόθηκε το 2�15 στην Κέρκυρα με
τίτλο Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης και η «Συντροφιά των Εννιά», όπου δύο κε-
φάλαια αφιερώνονται στο κερκυραϊκό περιοδικό: το ένα του Θεοδόση Πυλαρινού
(«Η Κερκυραϊκή Ανθολογία και ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης. Το λογοτεχνικό
περιβάλλον της Κέρκυρας στις αρχές του 2�ού αιώνα»), και το άλλο του Αλέ-
ξανδρου Ν. Τενεκετζή («Η εικονογράφηση της Κερκυραϊκής Ανθολογίας: η
πρόσληψη των νεωτερικών τάσεων από τη «Συντροφιά των Εννιά»)1�. Όμως
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6. Βλ. π.χ. ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, «Ο φεμινιστικός περιοδικός τύπος στην Ελλάδα του με-
σοπολέμου: μια απόπειρα προσέγγισης», Ίστωρ, 12, 2��1, σσ. 69-1�5.

�. ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΥΖΕΛΗ, «Μαριέττα Γιαννοπούλου-Μινώτου: Λογία και φεμινίστρια.
Εκδηλώσεις σε Αθήνα και Ζάκυνθο για τα 5� χρόνια από τον θάνατό της», Το Βήμα, 26 Σε-
πτ. 2�12, on line στο: [http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=4�6484], ημερ. πρόσβασης:
29 Ιουνίου 2�18.

8. ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ, «Το περιοδικό Κερκυραϊκή Ανθολογία. Εισαγωγική μελέτη και ευ-
ρετηρίαση του έντυπου», Πανεπιστημίου Πάτρων, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών
Επιστημών, Τμήμα Φιλολογίας, Διπλωματική εργασία, Επόπτρια Άννα Μαρίνα Κατσιγιάν-
νη, Πάτρα, 2�11.

9. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ, «Ειρήνη Α. Δεντρινού�  (18�9-19�4): από� τη μεγά� λη ακμή�  έ�ως
την αναπό�φευκτη πτώση της Κερκυραϊκή�ς Σχολής ή�  από� την πρωτοπορία της περιφέ�ρειας
στην απομόνωση του επαρχιωτισμού», ανέκδ. διδακτ. διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 199�.

1�. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ (επιμέλεια), Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης και η «Συ-
ντροφιά των Εννιά», Εκδόσεις Κερκυραϊκή Άποψη, Κέρκυρα, 2�16: ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ,
«Η Κερκυραϊκή Ανθολογία και ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης. Το λογοτεχνικό περιβάλλον της



ως τώρα δεν υπογραμμίστηκε αρκετά το γυναικείο ζήτημα όπως αντιμετωπί-
ζεται και όπως εκφράζεται στο περιοδικό, αν και για παράδειγμα η Μαρία
Κρητικού σημειώνει πως «αξιωσημείωτο ενδιαφέρον [...] αποτελεί και η έντο-
νη γυναικεία παρουσία στις σελίδες του περιοδικού» (σ. 6).

Όντως στο περιεχόμενό του όπως και στην ίδια την οργάνωσή του, το πε-
ριοδικό δεν είναι καθόλου αδιάφορο στην κοινωνική θέση των γυναικών και
αντίθετα δείχνει φιλόγυνο προσανατολισμό.

22..  ΟΟιι  σσττόόχχοοιι  ττοουυ  ππεερριιοοδδιικκοούύ

Στο εισαγωγικό σημείωμα του πρώτου τεύχους του περιοδικού, που κυκλο-
φόρησε το Σεπτέμβρη του 1915, η διεύθυνσή του δηλώνει με σαφήνεια τους
στόχους της Κερκυραϊκής Ανθολογίας:

«Αρχίζουμε με το φυλλάδιο τούτο την έκδοση του περιοδικού μας, “η
Κερκυραϊκή Ανθολογία” που θα συγκεντρώνει, όπως και στον πρώτο
της αριθμό, εργασία Κερκυραίων λογίων και καλλιτεχνών, με την ελ-
πίδα πως έτσι ανταποκρινόμαστε σε μια κοινωνική έλλειψη του τόπου
μας. Τα γράμματα, όπως και οι επίλοιπες καλές τέχνες, καλλιεργού-
νται από γενεές στα Εφτάνησα και μάλιστα στην Κέρκυρα, όπου η
εξέλιξή τους ακολούθησε ιδιαίτερο δρόμο χαραγμένον σε μιαν αδιάκοπη
παράδοση, που η φωτεινή της αρχή είναι ο ποιητής Διονύσιος Σολωμός.
[...] να συνεργαστούμε και μείς οι Κερκυραίοι, με τη δύναμή μας, για
τη γλωσσική ιδέα και την καλλιτέρεψη της μορφής στην καλλιτεχνική
παραγωγή.»11

Πρόσθετες πληροφορίες μας δίνει επίσης η Αγγελία που κυκλοφόρησε λίγο
πριν από την έκδοση του πρώτου φύλλου:

Η Τέχνη, μία από τις κοινωνικές ανάγκες του ανθρώπου, ακμάζει μαζί
με τον πολιτισμό του και τον καθρεπτίζει. [...] Του περιοδικού μας σκο-
πός είναι να συνενώσει στες στήλες του την καλύτερη παραγωγή της
Κερκυραϊκής τέχνης, χωρίς για τούτο ν’ αποκλείσει και τη συνεργασία
των άλλων Ελλήνων λογοτεχνών [...]12.
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Κέρκυρας στις αρχές του 2�ού αιώνα», σσ. 1�-28� ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ, «Η εικονο-
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11. 1η Σεπτεμβρίου 1915 (τυπογραφείο του Σπύρου Λάντζα).
12. EΙΡΗΝΗ ΔΕΝΤΡΙΝΟΥ, Η Κερκυραϊκή Σχολή, πρόλογος του Κώστα Δάφνη, Κερκυραϊ-

κά Χρονικά, τόμος �, Κέρκυρα, 19�1 (2η έκδοση), σσ. �-8.



Προφανώς καμία αναφορά δε σχετίζεται με μια κοινωνική διάσταση των
στόχων του περιοδικού, και δεν υπάρχει καμιά νύξη στο γυναικείο ζήτημα ή
στη γυναικεία χειραφέτηση, το περιοδικό έχοντας προπάντων λογοτεχνική
και καλλιτεχνική τάση, ακόμα κι αν, όπως παρατηρεί ο Αλέξανδρος Ν. Τενε-
κετζής, «Η νοοτροπία του περιοδικού χαρακτηρίζεται από έντονο κοινωνικό
προβληματισμό και ενδιαφέρον για τη διεθνή λογοτεχνία, την τέχνη, τη φιλο-
σοφία, το θέατρο ή το δημοτικό τραγούδι»1�.

��..  ΗΗ  οορργγάάννωωσσήή  ττοουυ  ((πποοιιοοςς//πποοιιαα  γγρράάφφεειι//δδιιεευυθθύύννεειι))

Μην έχοντας επίσημη κήρυξη του κοινωνικού και κυρίως φιλόγυνου προ-
σανατολισμού της Κερκυραϊκής Ανθολογίας, μπορούμε πρώτα να στραφούμε
στην οργάνωσή του περιοδικού για να εξετάσουμε ποιος/ποια γράφει/διευθύ-
νει. Και στις δυο περιόδους κυκλοφορίας του, το περιοδικό είχε διευθύντρια την
Ειρήνη Δεντρινού (για την οποία πρέπει να υπενθυμήσουμε ότι υπήρξε μια από
τις πρώτες συνεργάτριες της Καλλιρρόης Παρρέν στην Εφημερίδα των Κυ-
ριών, όπου δημοσίευσε τα πρώτα κείμενά της από το 1896 και μετά).

Εκτός από τη Δεντρινού, ανάμεσα στους συνεργάτες της Κερκυραϊκής
Ανθολογίας, συναντούμε και άλλες γυναίκες:

• 1η περίοδος. Ειρήνη Δεντρινού, Κατίνα Παππά, Αγλαΐα Παππά, Ελέ-
νη Θεοτόκη, 

• 2η περίοδος. Ειρήνη Δεντρινού, Κατίνα Παππά, Αγλαΐα Παππά, Άλ-
κης Θρύλος (= Ελένη Ουράνη)

Αν και οι περισσότερες δημοσιεύσεις υπογράφονται από τη Δεντρινού, με-
τράμε εντούτοις 62 κείμενα γραμμένα από γυναίκες σε όλη τη πορεία της
Κερκυραϊκής Ανθολογίας, μαζί με 4 έργα της Αγλαΐας Παππά: 4� της Ειρή-
νης Δεντρινού, 9 της Κατίνας Παππά, 4 της Ελένης Θεοτόκη, 2 του Άλκη
Θρύλου (= δηλαδή της Ελένης Ουράνη).

44..  ΤΤοο  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  ττοουυ  ππεερριιοοδδιικκοούύ  ((ττίί  κκααιι  ππώώςς  γγρράάφφεειι  οο  κκααθθέέννααςς))

Το πιο ενδιαφέρον και το πιο διαφωτιστικό στοιχείο παραμένει το περιεχό-
μενο όλων των κειμένων του περιοδικού. Η ανάγνωση και ανάλυσή των απο-
κλείει εξάλλου κάθε υποψία ουσιοκρατικής σύλληψης, που θα προϋπέθετε λαν-
θασμένα και εσφαλμένα πως η απλή παρουσία γυναικών ανάμεσα στους συ-
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1�. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ, ό.π.



νεργάτες του περιοδικού αρκεί για να επικυρώνει και να εξασφαλίζει μια φιλό-
γυνη διάσταση.

Στην Κερκυραϊκή Ανθολογία δημοσιεύτηκαν κυρίως πρωτότυπα κείμενα
και μεταφράσεις ξένης λογοτεχνίας, που αντιπροσωπεύουν πολλά λογοτεχνι-
κά είδη. Εκτός από σχέδια, σκίτσα και ξυλογραφίες (του Δ. Γαλάνη, του Μ.
Ζαβιτσιάνου, του Λ. Κογεβίνα ή του Ηλία Κουμετάκη και της Αγλαΐας
Παππά), εκδόθηκαν ανέκδοτοι στίχοι κερκυραϊκής λογοτεχνίας (του Μαρκο-
ρά, του Μαβίλη κτλ.), αποσπάσματα από το έργο του Κ. Θεοτόκη, διάλογοι,
ποιήματα, σονέττα, σατυρικά επιγράμματα, διηγήματα, σκέψεις, σχόλια πά-
νω σε σύγχρονα θέματα κ.λ.π. Όσον αφορά την ξένη λογοτεχνία, βρίσκουμε
αποσπάσματα των Maxime Gorky, Fiodor Dostoïevsky, Leon Tolstoï, Ivan
Tourgueniev, Guy de Maupassant, Alphonse Daudet, Émile Zola, Sully Prud -
homme, Charles Baudelaire, Goethe, Heine, Schiller, Ossian, William Shakes -
peare, William Hay, Λουκρήτιος, Jean Moréas, Gabriele D’Annunzio, κ.λ.π.,
και μερικές μεταφράσεις κειμένων ξένων δημοτικών παραδόσεων (για παρά-
δειγμα μετάφραση σέρβικου δημοτικού τραγουδιού).

Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των κειμένων, εδώ φανερώνεται πραγματικά
η ιδεολογία του περιοδικού, ιδίως σε σχέση με το θέμα που μας απασχολεί.

Πολλά κείμενα έχουν κοινωνικό περιεχόμενο, και παρουσιάζουν συχνά γυ-
ναικεία πρόσωπα. Πέρα από συνηθισμένα θέματα και μοτίβα όπως εκείνο του
tempus fugit και της χαμένης νεότητας, που εκφράζεται μέσα από πρόσωπα
ηλικιωμένων γυναικών, ή του δυστυχισμένου έρωτα, συναντάμε πολλά κείμε-
να εμπνευσμένα από την κοινωνική δυστυχία και ανισότητα όπως για παρά-
δειγμα εκείνο του Dostoïevsky «Τα Χριστούγεννα του φτωχού παιδιού»14 που
μοιάζει πολύ με την ιστορία του Andersen «Το Κοριτσάκι με τα Σπίρτα». Αν
πολλά κείμενα εκφράζουν τη μιζέρια, την αθλιότητα και τη δυστυχία των
φτωχών στρωμάτων της κοινωνίας, όπου επικρατούν, ως θέματα, η φτώχεια,
η οικονομική ανέχεια και η κοινωνική περιθωριοποίηση, πολλά εξάλλου εστιά-
ζουν την προσοχή τους σε οικογενειακά θέματα και σε δράματα της καθημε-
ρινής ζωής όπου οι σχέσεις μεταξύ των φύλων και η κοινωνική θέση των γυ-
ναικών (όπως η κοινωνική επιταγή του γάμου, της τιμής και της περιουσίας)
έχουν άμεση και κεντρική σημαντικότητα. Πέρα από κάθε μορφή έμφυλου
δογματισμού, η γενική περιγραφή της κοινωνίας αυτών των κειμένων δείχνει
επίσης ότι το κοινωνικό σύστημα δεν πλήττει μόνο τις γυναίκες αλλά και τους
άντρες, όπως βλέπουμε για παράδειμα σ’ ένα διήγημα του Α. Μανούσου
«Κόκ καλο ο Νικολής»15 όπου ο πρωταγωνιστής, πενηντάρης γεροντοπαλή-
καρο και ψάλτης απορρίπτεται από τη γυναίκα που αγαπά εξ αιτίας της κοι-
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14. Τόμος Γ΄, 191�-1918, σσ. 141-146.
15. Τόμος Α΄, 1915-1916, σσ. 121-122.



νωνικής του θέσης. Από αυτή την άποψη, η Κερκυραϊκή Ανθολογία ακολουθεί
την κοινωνική και κοινωνιστική κατεύθυνση του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, ή
του Ξενόπουλου, με σοσιαλιστικές ιδέες που χρωματίζουν τη περιγραφή των
σχέσεων μεταξύ των φύλων και των κοινωνικών τάξεων.

Ανάμεσα στα κοινωνικά θέματα, πολλά κείμενα περιγράφουν στοιχεία της
ιδιωτικής ζωής, της ψυχολογίας των προσώπων και παρουσιάζουν επίσης
τολμηρά θέματα, όπως για παράδειγμα το κείμενο του Γιάννη Κεφαλληνού
από τη σειρά «Τα μυστικά του γιατρού Τζων Μορς» «H εξομολόγηση της
αδελφής Άννας»16 που διηγείται την ιστορία μιας πολύ βασανισμένης από τη
ζωή καλογριάς που εξομολογείται ότι είχε σκοτώσει παιδάκια στο νοσοκομείο
όπου εργαζόταν. Το περιοδικό παρουσιάζει λοιπόν αμφιλεγόμενα και αμφίση-
μα γυναικεία πρόσωπα που απομακρύνονται από κάθε είδους παραδοσιακά
στερεότυπα, όπως πεθερές που ζηλεύουν τις νύφες τους («Oι δυο αγάπες»,
Μανούσος1�), γριές που φαίνονται να μετανοιώνουν για την αρετή που είχαν
δείξει όταν ήταν νέες («Χαμένα νειάτα», Μανούσος18).

Σε ό,τι αφορά τα κείμενα τα γραμμένα από γυναίκες, παρατηρούμε δυο
κυρίως ενδιαφέροντα στοιχεία. Πρώτα, μερικές γυναίκες συνεργάτριες ασχο-
λούνται με εθνικά θέματα που σχετίζονται με τον πόλεμο, όπως η Ελένη Θε-
οτόκη στο διήγημα «Ο γυρισμός» (τόμος Α΄, σσ. 86-9�) που θυμίζει μάλιστα
το ύφος της ηθογραφίας, «Οι πρόσφυγες» (τόμος Γ΄, σσ. 125-1��), που μιλά
για Έλληνες πρόσφυγες από τη Βουλγαρία που ζουν μέσα στη φτώχεια και
τη δυστυχία στη Θεσσαλονίκη, η Κατίνα Παππά στο διήγημα «Πάνω στο
χαλασμό» (Μάης 1924, σσ. 28-�2), που διηγείται ένα επεισόδιο όπου Αλβανοί
απειλούν ένα χωριό, και η Ειρήνη Δεντρινού, στη μετάφραση ενός δημοτικού
σέρβικου τραγουδιού «Η μάννα των εννιά παληκαριών», όπου παρουσιάζει τη
φιγούρα της mater dolorosa. Εγγράφονται έτσι στο ευρύτερο κίνημα που πα-
ρουσίαζεται κυρίως μετά το 189�, με φόντο το εθνικό ζήτημα και τη Μεγάλη
Ιδέα, όταν ο ελληνικός φεμινισμός στηρίζεται στον πατριωτισμό και τον στη-
ρίζει, σύνδεση που τη συναντούμε γενικότερα στην ελληνική λογοτεχνία. Το
δεύτερο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι τα κείμενα των γυναικών δεν είναι μόνο
λογοτεχνικά. Οι συνεργάτριες γράφουν επίσης κριτική (Άλκης Θρύλος «Η θέ-
ση του έργου του Κ. Θεοτόκη» (Mάρτης 1925, σσ. 1-1�), Κατίνα Παππά, «H
ηθική και το θέατρο» (Ιούλιος 1924, σσ. 1�-2�, και Σεπτέμβριος 1924, 2-9),
«Η φιλοσοφία της τέχνης στην Ελλάδα», 2 κείμενα στη συνέχεια, (Σεπτέμ-
βρης 1925, σσ. 11-2� και Νοέμβρης 1925, σσ. 22-�8), επίκαιρη στήλη της
Δεντρινού (τόμος Γ΄, σσ. 111-11�). Αυτός ο προσανατολισμός όχι και τόσο
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συνηθισμένος τότε στις δημοσιεύσεις των γυναικών, είναι χαρακτηριστικός
της στράτευσης του πρώτου ελληνικού φεμινισμού που βρήκε στην σύνδεσή
του με τον πατριωτισμό και τα εθνικά ζητήματα επιχειρήματα για τη στήριξη
και την αξιοποίηση του ρόλου των γυναικών στην ελληνική κοινωνία. Αξίζει
λοιπόν να υπογραμμιστούν.

Όμως, κατά τη γνώμη μου, η προφανώς καλύτερη ποιοτικά λογοτεχνική
παραγωγή που σχετίζεται με το γυναικείο ζήτημα στην Κερκυραϊκή Ανθολο-
γία είναι εκείνης της Ειρήνης Δεντρινού19. Δεν υπήρξε μόνο διευθύντρια του πε-
ριοδικού, αλλά δημοσίευσε επίσης μια σειρά διαλόγων με τίτλο «Πεταχτές κου-
βέντες», ποιήματα (σονέττα), σατυρικά επιγράμματα και κείμενα, αυτοσαρ-
καστικά ποιήματα, μεταφράσεις, κείμενα σχετικά με την επικαιρότητα. Όπως
το έγραψα σε προηγούμενο άρθρο, «Οι παρουσιάσεις της γυναίκας και των έμ-
φυλων σχέσεων από τη Δεντρινού φανερώνουν τολμηρές θέσεις για την εποχή
της και πρωτοποριακή αντίληψη στο πλαίσιο του γυναικείου ζητήματος, αφού
είναι συνδυασμένες με τα κοινωνικά δεδομένα, διπλή κληρονομιά από τις επα-
φές της με το σοσιαλισμό και το φεμινισμό. [...]»2�. Η Δεντρινού προσφέρει στα
κείμενά της επίσης μια μαρτυρία των καινούργιων ιδεών που αποτελούν μέρος
της κοινωνικής αλλαγής (της αστικοποίησης και στροφής προς τη Δύση).
Εστιάζοντας την προσοχή της στην καλή κερκυραϊκή κοινωνία της εποχής
της, και στον κόσμο των αριστοκρατικών σαλονιών του νησιού, τα περισσότερα
γραπτά της χαρακτηρίζονται από σατιρική διάθεση21. H μελέτη του λογοτεχνι-
κού έργου της Ειρήνης Δεντρινού, όπως δημοσιεύτηκε εν μέρει στην Κερκυραϊ-
κή Ανθολογία, με οδήγησε στο συμπέρασμα πως υπήρξε πρόδρομος της χειρα-
φέτησης των γυναικών. Το έργο της, που το χαρακτηρίζει αντισυμβατικό πνεύ-
μα, παρουσιάζει μοντέρνες ιδέες γύρω από το γυναικείο ζήτημα, και η Δεντρι-
νού, ξεπερνώντας το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, σχεδίασε μια γενική
σύλληψη της κοινωνίας, που αγνοεί όλα τα ουσιοκρατικά ιδεολογικά νοήματα.
Tα πεζά της μας δείχνουν τη γέννηση και τη δόμηση της γυναικείας συνείδη-
σης, συνδεδεμένης με μια εξερεύνηση της γυναικείας υποκειμενικότητας22.
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19. Για παράδειγμα, η Ειρήνη Δεντρινού είχε συμμετάσχει το 1921 στο Πρώτο Πανελλή-
νιο Συνέδριο Γυναικών. Υπήρξε επίσης προϊσταμένη του Τμήματος Κερκύρας του γυναικείου
σωματείου του Λυκείου των Ελληνίδων που ίδρυσε η Καλλιρρόη Παρρέν το 1911 και πρόεδρος
της Εταιρείας του Αγώνα της Γυναίκας. Bλ. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ, «Ειρή� νη Α. Δεντρινού�
(18�9-19�4): από� τη μεγά� λη ακμή�  έ�ως την αναπόφευκτη πτώ� ση της Κερκυραϊκή�ς Σχολή�ς ή�
από� την πρωτοπορί�α της περιφέρειας στην απομόνωση του επαρχιωτισμού», ό.π.

2�. Βλ. SOPHIE COAVOUX, «Η γυναίκα στο έργο της Ειρ. Δεντρινού», Ι´ Διεθνές Πανιόνιο
Συνέδριο, Κέρκυρα, �� Απριλίου - 4 Μαΐου 2�14: τα πρακτικά: ΙΙΙ. Λογοτεχνία, γενική επι-
μέλεια Δημήτρης Κονιδάρης, σσ. 5�5-516.

21. Βλ. SOPHIE COAVOUX, «Η γυναίκα στο έργο της Ειρ. Δεντρινού», ό.π., σ. 516.
22. Βλ. SOPHIE COAVOUX, «Η γυναίκα στο έργο της Ειρ. Δεντρινού», ό.π.



ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα

Αν και δεν αποτελεί κυριολεκτικά δείγμα φεμινιστικού περιοδικού, η Κερ-
κυραϊκή Ανθολογία είναι αναμφισβήτητα φιλόγυνο περιοδικό, και στο περιεχό-
μενό του και στην οργάνωσή του, αφού το διηύθυνε μια γυναίκα (η μοναδική
γυναίκα στην Συντροφιά των Εννιά), φαινόμενο όχι εντελώς ασυνήθιστο αλλά
όχι πλειοψηφικό εκείνη την εποχή. Στο επίκεντρο του φιλόγυνου προσανατολι-
σμού του περιοδικού βρισκόταν η Ειρήνη Δεντρινού, με το αντισυμβατικό πνεύ-
μα της, που εξέφρασε, με τον τρόπο της, ένα είδος φεμινισμού, περίπλοκου, μη
ριζοσπαστικού και αντιδογματικού, που δεν ομολογεί το όνομά του.

Σε τελευταία ανάλυση, η μελέτη της Κερκυραϊκής Ανθολογίας μας επι-
τρέπει να εμβαθύνουμε τις γνώσεις μας για τον ελληνικό φεμινισμό, πέρα από
κάθε στερεότυπο, και, στο θεωρητικό πλαίσιο, να προχωρήσουμε στην κατα-
νόηση του τι σημαίνει ο όρος «φεμινισμός» για την Ελλάδα της εποχής.

ABSTRACTS

La revue Kerkyraïki Anthologia est l’organe d’un groupe d’intellectuels de
Corfou de 1915 à 1925, avec une interruption entre les deux périodes de
parution. Au cœur de l’initiative se trouvaient Constantin Théotokis et Irini
Dentrinou, qui partageaient leur sensibilité au socialisme et leurs idées
progressistes, relatives notamment à la «question des femmes» et aux relations
entre les sexes. Tous deux se distinguèrent par leur combat contre les inégalités
sociales, qu’ils dénoncèrent en particulier au travers de leurs écrits respectifs,
combat qui infléchit par ailleurs la tonalité générale de la revue. Cependant, ce
constat autorise-t-il à considérer la revue Kerkyraïki Anthologia comme une
revue féministe ? Une comparaison avec les nombreux journaux et revues de la
presse féministe engagée de l’époque ne tient pas, même si la revue corfiote se
caractérise par une tendance sinon féministe, du moins philogyne. L’objectif de
cet article est d’examiner la revue Kerkyraïki Anthologia à travers le prisme du
genre, en analysant son organisation, ses ambitions et son contenu.

Το περιοδικό Κερκυραϊκή Ανθολογία υπήρξε σημαντικό όργανο μιας ομά-
δας διανοουμένων της Κέρκυρας από το 1915 ως το 1925, με μια διακοπή
αναμέσα στις δύο περιόδους του. Στην καρδιά αυτού του εγχειρήματος βρι-
σκόταν ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης και η Ειρήνη Δεντρινού με τις σοσιαλίζου-
σες και προοδευτικές για την εποχή τους τάσεις σε όλα τα κοινωνικά θέματα
και βέβαια σε ό,τι αφορά το γυναικείο ζήτημα και τις έμφυλες σχέσεις. Τόσο
ο ένας όσο και η άλλη διακρίθηκαν για τον συνεχή αγώνα τους, την αντιμε-
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τώπιση και την επίκριση των κοινωνικών ανισοτήτων της εποχής τους, αγώ-
να που εκφράστηκε κυρίως μέσω των γραπτών τους και που δίνει το ύφος του
στο περιοδικό γενικά. Όμως αυτός ο προβληματισμός αρκεί άραγε για να μας
επιτρέψει να χαρακτηρίσουμε το περιοδικό ως ένα από τα όργανα του φεμινι-
σμού; Δεν μπορούμε βέβαια να συγκρίνουμε την Κερκυραϊκή Ανθολογία με το
πλήθος των περιοδικών και εφημερίδων του στρατευμένου φεμινιστικού τύπου
της εποχής, αν και το κερκυραϊκό περιοδικό χρωματίζεται στο σύνολό του από
αυτή την τάση. Σκοπός αυτoύ του άρθρου είναι λοιπόν να εξετάσουμε το πε-
ριοδικό Κερκυραϊκή Ανθολογία μέσα από το πρίσμα του φύλου, όσον αφορά
την οργάνωσή του, τους στόχους του και το περιεχόμενό του.
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ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΑΣ ΠΙΣΤΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΚααίίττηη  ΑΑρρώώννηη--ΤΤσσίίχχλληη  
Ομ. Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου

Στις σύγχρονες κοινωνίες ο Τύπος αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά και
ενδιαφέροντα φαινόμενα, αφού αποτελεί έκφραση της πνευματικής, οικονομι-
κής και κοινωνικής ζωής της κάθε χώρας γενικότερα καθώς και της κάθε
επιμέρους περιοχής ειδικότερα. Έτσι πολιτιστικά, πολιτικά, οικονομικά και
κοινωνικά δεδομένα που αποτυπώνονται μέσω του Τύπου αντιστοιχούν στην
έκφραση και παρουσία συγκροτημένων ομάδων με λειτουργικό δυναμικό.
Στην ανακοίνωση αυτή εκτός από τα στοιχεία που καταγράφονται για τις κυ-
θηραϊκές εφημερίδες (περίοδος έκδοσης, τόπος έκδοσης, εκδότης, αριθμός
φύλλων, σχήμα στήλες, αρθρογράφοι, κ.λπ.), επιχειρείται και η ανάδειξη της
θεματογραφίας τους με στοιχεία που εξάγονται μέσα από το υλικό των ίδιων
των εφημερίδων ώστε να σκιαγραφούνται πτυχές της κυθηραϊκής κοινωνίας
στο βάθος μιας εκατονταετίας (189�-1996).

Οι πρώτες τρεις κυθηραϊκές εφημερίδες έκαναν την εμφάνισή τους κατά
την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα. Οι εφημερίδες αυτές, εκτός από το
ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν προβάλλοντας την επικαιρότητα όλων
των θεμάτων της εποχής, σχετικά με τα Κύθηρα, αποτυπώνουν και την πολι-
τική-κομματική διάσταση του τοπικού ελληνικού Τύπου. Η πρώτη σε σειρά
έκδοσης κυθηραϊκή εφημερίδα έχει την επωνυμία ΚΚύύθθηηρραα  και τυπώνεται στην
Αθήνα. Άρχισε να εκδίδεται στα τέλη Ιανουαρίου του 189� και σταμάτησε να
εκδίδεται στις 26 Φεβρουαρίου του 1896 έχοντας εκδώσει 14� φύλλα. Πρώτος
διευθυντής της είναι ο δικηγόρος Ανδρέας Κατσούλης, τον οποίο διαδέχτηκε
από 1ης Δεκεμβρίου του 1894 ο Γ. Μεγαλοκονόμος, όταν ο Α. Κατσούλης
διορίστηκε στη θέση συμβολαιογράφου του Δήμου Ποταμίων με τη μεσολάβη-
ση του βουλευτή Σπ. Στάη1. Η εφημερίδα μπορεί να χαρακτηρισθεί ως προ-
σκείμενη στο τρικουπικό κόμμα (φιλοτρικουπική) και υποστηρίζει ένθερμα
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τον Κυθήριο βουλευτή και υπουργό του τρικουπικού κόμματος Σπυρίδωνα
Στάη.

Η δεύτερη κυθηραϊκή εφημερίδα είναι ΗΗ  ΦΦωωννήή  ττωωνν  ΚΚυυθθήήρρωωνν, η οποία απο-
τελεί και το μακροβιότερο έντυπο των Κυθήρων, αφού η διάρκεια έκδοσής της
καλύπτει πάνω από εκατό χρόνια (2�/11/189�-26/11/1894), αν και με με-
γάλες ενδιάμεσες παύσεις της κυκλοφορίας της. Λόγω της μακράς διάρκειάς
της έχει αποτελέσει και την χρονική περίοδο μελέτης και όλων των άλλων κυ-
θηραϊκών εφημερίδων που κυκλοφόρησαν κατ’ αυτήν την περίοδο, 189�-1996.
Η εφημερίδα συντάσσεται και τυπώνεται στην Αθήνα. Στην πρώτη περίοδο
έκδοσης της εφημερίδας Η Φωνή των Κυθήρων εκδόθηκαν 5� φύλλα. Ιδρυτής
και εκδότης της έως τον Ιούνιο του 1894 είναι ο δημοσιογράφος και ιστορικός
Διονύσιος Αλβανάκης με στενό συνεργάτη τον δικηγόρο και πολιτευτή Γεώρ-
γιο Π. Κορωναίο, που πολιτεύεται με το κόμμα του Θ. Δηλιγιάννη. Μετά την
αποχώρηση του Δ. Αλβανάκη στις 15 Μαΐου 1894, η εφημερίδα θα τεθεί υπό
τον πλήρη έλεγχο του Γ. Κορωναίου. Η εφημερίδα είναι εβδομαδιαία και τε-
τρασέλιδη, διαστάσεων �5 επί 25 εκατοστά. Η τιμή πώλησής της με ετήσια
συνδρομή είναι για μεν το εσωτερικό 5 δρχ. για δε το εξωτερικό 8 φράγκα. Την
ίδια εποχή η οκά το κρέας στοίχιζε 1,5 δρχ., ο τόμος της Διαπλάσεως των
Παίδων 2,5� δρχ. ενώ οι μισθοί των δημοδιδασκάλων κυμαίνονταν από 1��
έως 15� δρχ. τον μήνα2.

Η τρίτη κυθηραϊκή εφημερίδα του τέλους του 19ου αιώνα, είναι ΗΗ  ΚΚυυθθηη--
ρρααϊϊκκήή  ΑΑυυγγήή, η οποία εκδίδεται από τις 4 Δεκεμβρίου 189� μέχρι τον Ιανουάριο
του 1899 αριθμώντας 25 φύλλα, υπό τη διεύθυνση του διδάκτορος Νομικής
Παρισίων και βουλευτή Νικολάου Δελακοβία. 

Στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων περιλαμβάνεται το κύριο άρθρο και
σχολιασμός της επικαιρότητας. Και οι τρεις αυτές εφημερίδες καλύπτουν πέ-
ραν των γενικών πολιτικών και εθνικών θεμάτων, ειδήσεις από τη διεθνή σκη-
νή, θέματα σχετικά με τη ζωή και τα προβλήματα του νησιού (με προεξάρχον
το πρόβλημα της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας και του οδικού δικτύου), την οι-
κονομία, τη γεωργία, την εκκλησία, την παιδεία, τον στρατό, τη δικαιοσύνη,
τη διοίκηση, την Εγχώριο Περιουσία, την ομογένεια και τη μετανάστευση,
που ακόμη δεν έχει λάβει μεγάλη διάσταση. Επίσης υπάρχουν άρθρα ιστορι-
κού περιεχομένου, νέα για εκδόσεις, πολιτιστικά, θεατρικές ή μουσικές ειδή-
σεις για παραστάσεις και συναυλίες που λαμβάνουν χώρα στα Κύθηρα, στην
Αθήνα ή ακόμη και στην Ευρώπη. Επίσης φιλοξενούν μετεωρολογικό δελτίο
για τα Κύθηρα ενώ σημαντική παρουσία έχουν διαφημιστικές καταχωρήσεις
Κυθηρίων που έχουν την έδρα τους στον Πειραιά και στην Αθήνα. Συχνά εμ-
φανίζεται και η στήλη με περίληψη των εβδομαδιαίων εργασιών της Βουλής
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ενώ σημαντικές είναι οι στήλες που περιλαμβάνουν κοινωνικές ειδήσεις (γεν-
νήσεις, γάμους, θανάτους, νεκρολογίες και εν γένει κοινωνικές εκδηλώσεις).
Τα άρθρα είναι για την περίοδο αυτή συνήθως ανυπόγραφα ή με ψευδώνυμο
και ως επί το πλείστον άτιτλα. Τα θέματα που αναφέρθηκαν απασχολούν δια-
χρονικά τον κυθηραϊκό Τύπο καθ’ όλη την ανασκοπούμενη περίοδο 189�-
1996, με κάποιες επί μέρους διαφοροποιήσεις, που οφείλονται στις εν γένει ιδι-
αιτερότητες κάθε περιόδου καθώς και σε κάποιες πολιτικές επιλογές, προτι-
μήσεις και προτεραιότητες των εκάστοτε εκδοτών και αρθρογράφων. 

Όπως είναι ευνόητο οι εφημερίδες διαφοροποιούνται εκτός των βασικών
κατευθυντήριων γραμμών τους και σε πολλά άλλα θέματα. Ένα παράδειγμα
είναι η περίπτωση του προοδευτικού διανοουμένου, διευθυντή και αρθρογράφου
της Κυθηραϊκής Αυγής Νικολάου Δελακοβία, ο οποίος προβάλλει το ζήτημα
της γυναικείας χειραφέτησης και της εξύψωσης της γυναίκας στην Ελλάδα.
Μάλιστα δίνει λόγο, έστω και με την μορφή αρθριδίων, σε γυναίκες, όπως οι
δεσποινίδες «Άλφα» και «Ωμέγα»�. Αντίθετα, ενδιαφέρον παρουσιάζει ως προς
τις αντιλήψεις και τις νοοτροπίες της εποχής η άποψη της εφημερίδας Η Φω-
νή των Κυθήρων σχετικά με τη μόρφωση των γυναικών. Ενδεικτικό είναι το
γεγονός ότι η εφημερίδα συμφωνεί με σχετική κυβερνητική απόφαση που απο-
κλείει τις γυναίκες από την τριτοβάθμια εκπαίδευση ακόμη και ως ακροά-
τριες. Μάλιστα η αντι-τρικουπική Φωνή των Κυθήρων θεωρεί ότι είναι το μό-
νο αξιέπαινο έργο της κυβέρνησης Τρικούπη επισημαίνοντας επιγραμματικά:
«Γυνή επιστήμων είναι τι αφύσικον, τερατώδες τραγελαφικόν»4.

Μετά την αποτυχία των προσπαθειών του να εξασφαλίσει νέο δάνειο προ-
κειμένου να ολοκληρώσει το εκσυγχρονιστικό του πρόγραμμα, ο Τρικούπης
αναγγέλλει με νόμο στη Βουλή στις 1� Δεκεμβρίου 189� την εξωτερική πτώ-
χευση του κράτους. Οι συνέπειες της πτώχευσης με τις αρνητικές επιπτώσεις
που υπέστη το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είχαν ως αποτέλεσμα να ζημιω-
θούν οι Έλληνες κάτοχοι ομολογιών ελληνικών εξωτερικών δανείων. Αξιοση-
μείωτη για την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα, αλλά και ένδειξη των
προβλημάτων που αντιμετώπιζε η χώρα είναι η παρουσία και μάλιστα στην
πρώτη σελίδα των τριών πρώτων εφημερίδων μόνιμης στήλης Χρηματιστηρί-
ου, που τιτλοφορείται «Χρηματιστήριον», όπου παρουσιάζονται οι γενικότερες
τάσεις και η πορεία όλων των μετοχών5. Μάλιστα η εφημερίδα Κύθηρα υπο-
λογίζει «κατά τους ειδότας» σε πάνω από ένα εκατομμύριο τη ζημιά που υπέ-
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στησαν οι κάτοικοι Κυθήρων κάτοχοι ελληνικών χρεωγράφων και άλλων πι-
στωτικών τίτλων από την υποτίμησή τους στο μισό και περισσότερο του μισού
από την αρχική τους αξία6. Η δυσμενής αυτή οικονομική κατάσταση έχει
άμεσο αντίκτυπο σε όλες τις εκδηλώσεις του βίου στα Κύθηρα. Η εφημερίδα
Φωνή των Κυθήρων σημειώνει με ανταπόκρισή της από τα Κύθηρα τον Ια-
νουάριο του 1894 ότι οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
χαρακτηρίστηκαν από κατήφεια, ψυχρότητα και λιτότητα χωρίς διασκεδά-
σεις. Η κατάσταση έγινε ακόμη χειρότερη λόγω της διακοπής συγκοινωνίας,
που δεν επέτρεψε την επικοινωνία των κατοίκων με τους οικείους τους. Γενι-
κώς, εκείνες οι γιορτές στα Κύθηρα χαρακτηρίστηκαν ως οι μελαγχολικότε-
ρες που πέρασε ποτέ το νησί�. Στη συνέχεια με άρθρο της η εφημερίδα, σημει-
ώνει ότι και κατά τη διάρκεια των επόμενων εορτών της Αποκριάς στα Κύθη-
ρα δεν υπήρξε μασκαράτα και δεν πραγματοποιήθηκε χοροεσπερίδα. Γενικώς,
ο ανταποκριτής της εφημερίδας στα Κύθηρα τονίζει ότι οι γιορτές εκείνης της
χρονιάς χαρακτηρίζονταν από νέκρα και κακομοιριά, κατάσταση που αποδί-
δεται στις οικονομικές δυσχέρειες της εποχής8.

Μέσα από τις δύο πρώτες κυθηραϊκές εφημερίδες και τις πολιτικές τους
τοποθετήσεις παρακολουθούμε σε τοπικό επίπεδο τα τεκταινόμενα της επο-
χής και την αντιπαράθεση των δυο πολιτικών ανδρών, του τρικουπικού βου-
λευτού Σπυρίδωνος Στάη και του επίδοξου υποψηφίου βουλευτού στο δηλιγιαν-
νικό κόμμα Γεωργίου Π. Κορωναίου, που ήταν οι ευνοούμενοι των δύο εφημε-
ρίδων, οι οποίες συνυπήρξαν κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου χρόνου, από τον
Νοέμβριο του 189� μέχρι τον Νοέμβριο του 1894. Η εφημερίδα Η Φωνή των
Κυθήρων ασκεί δριμύτατη κριτική στην κυβέρνηση Τρικούπη και κατ’ επέ-
κταση στον τρικουπικό βουλευτή Σπ. Στάη, καταφερόμενη ευθέως εναντίον
του ίδιου του πρωθυπουργού σε πανελλήνιο επίπεδο και κατά του Στάη σε το-
πικό επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και την καταστροφική για
πολλούς κατοίκους των Κυθήρων συνήθεια της χαρτοπαιξίας η εφημερίδα την
αποδίδει στην «ελεεινή Τρικουπική διοίκηση»9. Αντίθετα, Η Φωνή των Κυθή-
ρων τάσσεται ενθέρμως υπέρ του δηλιγιαννικού πολιτευτή Κυθήρων Γεωργίου
Π. Κορωναίου. 

Στα Κύθηρα κατά τα τέλη του 19ου αιώνα ισχυρές ρίζες έχει ο τοπικι-
σμός. Εντονότατη ήταν η αντιπαλότητα μεταξύ των δύο δήμων του νησιού,
Κυθηρίων και Ποταμού, του «Έσω Δήμου» και του «Έξω Δήμου», που βρί-
σκεται στην ανασκοπούμενη περίοδο στο επίκεντρο της αρθρογραφίας των δύο
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6. «Επιτόπιοι Ειδήσεις», εφ. Κύθηρα, αρ. 2�, 1� Ιουνίου 189�, σ. 4.
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εφημερίδων. Αντίστοιχα και τα συμφέροντα των δύο περιοχών και οι απόψεις
που εκπροσωπούν οι πολιτικοί τους οποίους υποστηρίζουν. Η Εφημερίδα Κύ-
θηρα υποστηρίζει τον Σπυρίδωνα Στάη και τον «Έσω Δήμο» ενώ η Φωνή των
Κυθήρων υποστηρίζει τον Γ.Π. Κορωναίο και τον «Έξω Δήμο». Σημειώνεται
ότι η αντιπαλότητα και η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο περιοχών του νησιού
έχει βαθιές τις ρίζες της στο απώτερο παρελθόν επί ξενικής κυριαρχίας, αφού
η διαίρεση του νησιού σε δύο δήμους χρονολογείται από το 1869. Αυτή η αντι-
παλότητα μεταξύ των δύο δήμων διατηρήθηκε επί μακρόν, μέχρι σχεδόν τις
τελευταίες δεκαετίες και τούτο επί ζημία ολόκληρου του νησιού.

Ακόμη στις εφημερίδες γίνεται αναφορά σε οικονομικές ατασθαλίες. Με
πρωτοσέλιδο άρθρο της η Φωνή των Κυθήρων στο δεύτερο φύλλο του νέου
έτους 1894 αναφέρεται στο διαφαινόμενο τέλος της τρικουπικής κυβέρνησης,
η οποία χαρακτηρίζεται «αμαρτωλή», με πολυπληθή «αντεθνικά» έργα1�.
Ακολούθως, στο ίδιο φύλλο σημειώνεται ότι υπάρχουν πληροφορίες για κατά-
χρηση δημόσιας περιουσίας από μέλη της κυβέρνησης Τρικούπη και ζητείται
η παραπομπή αυτών στο ειδικό δικαστήριο. Η εφημερίδα σημειώνει ότι εάν τε-
λικώς βρεθούν αυτά τα στοιχεία, οι ένοχοι οφείλουν να υποστούν τις συνέπειες
του νόμου περί ευθύνης υπουργών11. Μάλιστα κατηγορείται ο ίδιος ο πρωθυ-
πουργός για αναμφίβολη σπατάλη του δημοσίου χρήματος. Ενώ του αποδίδο-
νται χαρακτηρισμοί όπως «παχύδερμος αναμορφωτής»12. Επίσης οι εφημερί-
δες αναφέρονται σε τοπικά οικονομικά σκάνδαλα και καταχρήσεις. Η Φωνή
των Κυθήρων τα αποδίδει συνήθως σε ανθρώπους φίλα προσκείμενους προς
τον Στάη, ο οποίος εμφανίζεται να τους υποστηρίζει1�. Φυσικά αντίθετες από-
ψεις εκφράζει η εφημερίδα Κύθηρα. Εν κατακλείδι και οι δυο εφημερίδες ανα-
φέρονται σε συνεχή φύλλα στις κατηγορίες κλοπής του Ταμείου Κυθήρων κα-
θώς και σε άλλα σκάνδαλα.

Τα εκπαιδευτικά ζητήματα είναι ένας βασικός τομέας που συγκεντρώνει
το ενδιαφέρον των εφημερίδων της εποχής. Ο νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση
Τρικούπη το 1892 (Ν. ΒΝΔ΄/1892) για την επιβολή διδάκτρων και εκπαιδευ-
τικών τελών σε όλες της βαθμίδες της παιδείας προκάλεσε θύελλα διαμαρτυ-
ριών. Κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή, ο τρικουπικός
βουλευτής Σπυρίδων Στάης συμπαρατάχθηκε με την κυβέρνηση και υπερα-
σπίστηκε τον νόμο της επιβολής των εκπαιδευτικών τελών ενώ, αντίθετα, ο
υποψήφιος βουλευτής με το δηλιγιαννικό κόμμα Γ. Κορωναίος σε κάθε ευκαι-
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ρία κατέκρινε δριμύτατα τον νόμο αυτόν. Γι’ αυτές τις τοποθετήσεις του Στάη
είναι η μόνη φορά που έρχεται σε αντίθεση μαζί του η εφημερίδα Κύθηρα.
Έτσι, οι δυο κυθηραϊκές εφημερίδες ως προς τον νόμο της επιβολής εκπαιδευ-
τικών τελών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης συμπλέουν και τάσσονται
ενάντιες στην κυβερνητική εκπαιδευτική πολιτική. 

Ένα άλλο θέμα μεγάλου τοπικού ενδιαφέροντος και οξείας αντιπαράθεσης
είναι το πρόβλημα της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας και το θέμα της κατάστα-
σης του οδικού δικτύου στα Κύθηρα. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το
πρόβλημα της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας υφίσταται μέχρι και σήμερα. Αρ-
νητικό επακόλουθο της κακής ακτοπλοϊκής σύνδεσης του νησιού είναι π.χ.
προβλήματα σχετικά με την τηλεγραφική υπηρεσία. Για παράδειγμα τηλε-
γράφημα από Κύθηρα για να φθάσει Αθήνα χρειάζεται 5-6 ημέρες14. Επίσης
οι εφημερίδες καθυστερούν πολύ να φθάσουν στα Κύθηρα, ακόμη και επί μή-
νες15. Έντονα παράπονα εκφράζονται και για τις καθυστερήσεις στη μισθοδο-
σία των υπαλλήλων στο νησί16. Μια άλλη προέκταση του συγκοινωνιακού
προβλήματος είναι ότι βραδυπορεί η άφιξη στο νησί αστυνόμου και αστυφυλά-
κων, η παρουσία των οποίων συνδέεται και με την πάταξη του λαθρεμπορίου
στην ευρύτερη περιοχή. Με αφορμή αυτό το γεγονός, καυτηριάζεται η κρατι-
κή αδράνεια προς επίλυση αυτού του μείζονος σημασίας για το νησί προβλή-
ματος1�. Τελικά τον νόμο περί συγκοινωνιών, που ψηφίστηκε το 1894, η εφη-
μερίδα Κύθηρα αποδίδει αποκλειστικά στις ενέργειες του βουλευτή Στάη18.
Τόση ήταν τότε η αισιοδοξία ώστε μεταδιδόταν η πληροφορία ότι η Πανελλή-
νιος Ατμοπλοΐα «λίαν προσεχώς θέλει καταρτίσει γραμμήν απ’ ευθείας μετα-
ξύ Σμύρνης-Πειραιώς-Κυθήρων-Κωνσταντινουπόλεως»19. Η προοπτική αυ-
τή επιβεβαιώνει την ύπαρξη μεγάλης κυθηραϊκής παροικίας στη Σμύρνη. Συ-
χνές είναι οι αναφορές και οι δυσαρέσκειες για το ουσιαστικά ανύπαρκτο στο
νησί οδικό δίκτυο: «Εκτός μιας και μόνης οδού, της από του όρμου Καψαλίου
μέχρι Ποταμού, εκτάσεως 16 περίπου χιλιομέτρων ουδεμία άλλη συνδέουσα το
εσωτερικόν της νήσου μετά των προσιτών όρμων... κατεσκευάσθη»2�. Σε άλ-
λο φύλλο η εφημερίδα Κύθηρα με αιχμές κατά των βουλευτών του νησιού
αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η από Καψαλίου εις Ποταμόν οδός, η αμαξιτή
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14. «Επιτόπιοι Ειδήσεις», εφ. Κύθηρα, αρ. 5, 2� Φεβρουαρίου 189�, σ. 4 και «Επιτόπιοι
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15. «Προς τον κ. Διευθυντήν του ταχυδρομείου», εφ. Κύθηρα, αρ. 21, 1� Ιουνίου 189�, σ. 1.
16. «Επιτόπιοι Ειδήσεις», εφ. Κύθηρα, αρ. 5, 2� Φεβρουαρίου 189�, σ. 4.
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19. «Επιτόπιοι Ειδήσεις», εφ. Κύθηρα, αρ. �4, 21 Ιουλίου 1894, σ. 4.
2�. «Άτιτλο», εφ. Κύθηρα, αρ. �, 12 Φεβρουαρίου 189�, σ. 2.



υπό των Άγγλων κατασκευασθείσα, κατέστη όλως αδιάβατος»21. Η μετανά-
στευση των Κυθηρίων, που θα προσλάβει αργότερα μεγάλες διαστάσεις, απα-
σχολεί ήδη τις δυο εφημερίδες, που παρακολουθούν τα κυθηραϊκά σωματεία
και ιδιαίτερα εκείνα της Αιγύπτου, της Σμύρνης και του Πειραιά, ενώ συχνά
δημοσιεύουν νέα σχετικά με την πρόοδο και μεμονωμένων Κυθηρίων του εξω-
τερικού22. Λίγο αργότερα, από τις αρχές του 2�ού αιώνα θα αρχίσει αθρόα η
μετανάστευση προς Αμερική και Αυστραλία. Και οι δύο εφημερίδες αναφέρο-
νται στο πλούσιο πολιτισμικό έργο των κυθηραϊκών συλλόγων που έχουν ιδρυ-
θεί σε όλη την Ελλάδα, αλλά και εκτός συνόρων2�.

Μετά την εμφάνιση τριών κυθηραϊκών εφημερίδων κατά την τελευταία δε-
καετία του 19ου αιώνα, κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 2�ού αιώνα ακο-
λουθεί μια πλήρης απουσία έκδοσης εφημερίδων. Αν για τη δεύτερη δεκαετία
και κυρίως από το 1912 μέχρι το 1922 το γεγονός αυτό δικαιολογείται λόγω
των Βαλκανικών Πολέμων, του Α´ Παγκοσμίου Πολέμου και της Μικρασια-
τικής εκστρατείας και εν συνεχεία της Μικρασιατικής Καταστροφής, για
την πρώτη δεκαετία του 2�ού αιώνα η παντελής σχεδόν απουσία κυθηραϊκού
Τύπου είναι παντελώς ανεξήγητη. Για αυτό το διάστημα διαθέτουμε ένα μόνο
φύλλο της εφημερίδας ΛΛαακκωωννιικκήή,, αυτό της 2ας Μαΐου 19�8, που είναι το μο-
ναδικό που έχουμε στην διάθεσή μας με ειδήσεις και για τα Κύθηρα για το
έτος 19�8. Εκδότης και διευθυντής της είναι ο Κυθήριος διανοούμενος και
βουλευτής Νικόλαος Δελακοβίας. Η εφημερίδα αναφέρει ότι τυπώνεται σε
5.��� φύλλα και φέρει ως υπότιτλο «Όργανον των απανταχού Λακώνων και
Κυθηρίων».

Κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 2�ού αιώνα η μόνη σημαντική παρου-
σία εντύπου είναι η έκδοση του περιοδικού ΚΚυυθθηηρρααϊϊκκήή  ΕΕππεεττηηρρίίςς, που εκδίδεται
δύο φορές, την πρώτη το έτος 19�9 με 129 σελίδες και την δεύτερη το 1912-
191� με 96 σελίδες. Η Κυθηραϊκή Επετηρίς είναι πολύ σημαντική επειδή κα-
λύπτει μια δημοσιογραφικά «νεκρή» για τα Κύθηρα περίοδο και αποτελεί μο-
ναδική πηγή πληροφόρησης για το νησί. Η έκδοση αυτή φιλοξενεί μια σειρά
άρθρων με πλούσια θεματογραφία ενώ παράλληλα περιλαμβάνει και πολλές
φωτογραφίες. Στη συνέχεια, το 192� εκδίδεται η ΚΚυυθθηηρρααϊϊκκήή  ΕΕππιιθθεεώώρρηησσιιςς υπό
του γυμνασιάρχου Σπυρίδωνος Στάθη, ο οποίος υπήρξε εξέχουσα προσωπικό-
τητα με πολυσχιδή δράση. Η Κυθηραϊκή Επιθεώρησις αριθμεί 452 σελίδες και
όπως γράφει στον Πρόλογο ο Σπ. Στάθης, η Κυθηραϊκή Επιθεώρησις θα εκδί-
δεται τον Σεπτέμβριο κάθε χρόνο. Η Κυθηραϊκή Επιθεώρησις αποτελεί ένα
πολύτιμο για τα Κύθηρα έργο, που καταγράφει πιστά την εικόνα του νησιού
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καθώς και την πνευματική παραγωγή του. Είναι πραγματικά κρίμα το ότι η
προσπάθεια αυτή του Σπ. Στάθη δεν κατέστη δυνατόν να συνεχιστεί.

Από το 1924 μέχρι και σήμερα έχουμε μια συνεχή εκδοτική ροή κυθηραϊκών
εφημερίδων, από τις οποίες άλλες εκδίδονται για μεγάλο χρονικό διάστημα και
άλλες είναι βραχύβιες. ΗΗ  δδεεύύττεερρηη  ππεερρίίοοδδοοςς  ττηηςς  ΦΦωωννήήςς  ττωωνν  ΚΚυυθθήήρρωωνν ξεκινάει
τον Δεκέμβριο του 1924 στον Πειραιά. Η Φωνή των Κυθήρων αποτελεί έναν
σταθερό κορμό αφού εκδίδεται για περισσότερα από εκατό χρόνια, με χρονικά
διαστήματα ωστόσο κατά τα οποία διακόπτει την κυκλοφορία της. Η Φωνή
των Κυθήρων, που είναι εβδομαδιαία/μηνιαία κατ’ αυτήν την περίοδο, επανεκ-
δίδεται στις 8 Δεκεμβρίου 1924 και η έκδοσή της σταματά στις �1 Δεκεμβρίου
19�4. Αριθμεί αυτήν την περίοδο 128 φύλλα. Η εφημερίδα επανεκδίδεται με αυ-
τόν τον τίτλο μετά την παραχώρηση το 192� από τον Γεώργιο Κορωναίο του
τίτλου της προς τον Παναγιώτη Τσιτσίλια. (Ο Γ. Κορωναίος, που έδρασε κατά
την πρώτη περίοδο, ήταν δραστήριος δικηγόρος και πολλά υποσχόμενος πολιτι-
κός ο οποίος όμως είχε στην συνέχεια άδοξη εξέλιξη και θλιβερό τέλος)24. Η
επανέκδοση της Φωνή των Κυθήρων τον Δεκέμβριο του 1924 έγινε δεκτή με
ενθουσιασμό από τους Κυθηρίους25. Σκοπός της έκδοσης ήταν η προστασία
των κυθηραϊκών συμφερόντων. Η έκκληση ωστόσο για συστράτευση όλων των
Κυθηρίων δεν μπορεί να αποκρύψει το γεγονός ότι η εφημερίδα υποστηρίζει
ανοικτά το κόμμα των Φιλελευθέρων ενώ «αντιλαμβάνεται» τα προβλήματα
του νησιού και υπαγορεύει λύσεις σύμφωνα με την οπτική γωνία και τα συμφέ-
ροντα των κατοίκων του «Έξω Δήμου» συντηρώντας εν πολλοίς νοοτροπίες
που συνεχίζονται από παλιά και λειτουργούν πολλές φορές διχαστικά.

Κατά την Β´, Γ´ και Δ´ περίοδο εκδότης και συντάκτης της Φωνής των
Κυθήρων είναι ο κυθήριος πολιτευτής με το Κόμμα των Φιλελευθέρων Πανα-
γιώτης Κ. Τσιτσίλιας, ο οποίος συνεχίζει να οξύνει το τοπικιστικό πνεύμα στο
νησί, τασσόμενος με τις απόψεις του «Έξω» Δήμου (του βόρειου δηλαδή τμή-
ματος του νησιού με κέντρο τον Ποταμό) και εναντίον του «Μέσα» Δήμου,
που είχε κέντρο την Χώρα. Ενδεικτικά για την αντιπαλότητα των δύο Δήμων
αναφέρω την κριτική και τις επιθέσεις της Φωνής των Κυθήρων προς την
Χώρα. Για παράδειγμα σε άρθρο του 1925 η Χώρα χαρακτηρίζεται κακός
Δαίμων του νησιού και οι Χωραΐτες αιχμάλωτοι του μίσους και καταχθό -
νιοι26. Βέβαια και η Χώρα έχει κι εκείνη τα δημοσιογραφικά όργανα που την
στηρίζουν και με τα οποία η Φωνή των Κυθήρων συχνά συγκρούεται. Π.χ.

Καίτη Αρώνη-Τσίχλη�5�

24. Βλ. ΑΛΒΑΝΑΚΗΣ Δ., Κυθηραϊκή Επετηρίς, έτος Α΄, Κύθηρα 19�9, σ. 15.
25. «Η υποδοχή της Φωνής των Κυθήρων», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ. 2, 25 Δεκεμβρί-

ου 1924, σ. 2.
26. «Σημειώματα. Οι Αιχμάλωτοι του Μίσους... Να το εννοήσουν καλά οι Κυθήριοι», εφ.

Φωνή των Κυθήρων, αρ. 22, 15 Νοεμβρίου 1925, σ. 1.



όταν η εφημερίδα Κυθηραϊκή με κύριο άρθρο και με τίτλο: «Ποίος ηττήθη»2�

θα χαρακτηρίσει τους Κυθηρίους ψηφοφόρους την επομένη των εκλογών της
5ης Μαρτίου 19�� ατίμους, λωποδύτας, μπεκρήδες, πορτοφολάδες, χασισοπό-
τες, η Φωνή των Κυθήρων της επιτίθεται με δριμύτητα28.

Κατά την περίοδο αυτή, εκτός από την Φωνή των Κυθήρων, εκδίδεται η
εφημερίδα ΚΚυυθθηηρρααϊϊκκήή του Ιωάννου Γεωργίου Καλοκαιρινού από τις 12 Απρι-
λίου του 1925 μέχρι τον θάνατο του ιδιοκτήτη και διευθυντή της, ο οποίος απε-
βίωσε σε ηλικία �5 ετών στις 15 Ιανουαρίου 19�6. Ο Ιωάννης Καλοκαιρινός
αν και διέθετε πενιχρά οικονομικά μέσα και δεν είχε προχωρήσει στις σπουδές
του πέραν του Ελληνικού Σχολείο, κατόρθωσε να αποκτήσει ευρεία παιδεία
ενώ διακρίθηκε για το εξαιρετικό ήθος του. Συχνότατος αρθρογράφος της Κυ-
θηραϊκής είναι ο γυμνασιάρχης Σπυρίδων Στάθης. 

Οι δύο αυτές εφημερίδες, η Φωνή των Κυθήρων και η Κυθηραϊκή ήταν ιδε-
ολογικά αντίπαλες. Η Φωνή των Κυθήρων του Παναγιώτη Τσιτσίλια είχε
ενταχθεί στην βενιζελική παράταξη, ενώ η Κυθηραϊκή του Ιωάννου Γ. Καλο-
καιρινού υπερασπιζόταν τις πολιτικές θέσεις του Λαϊκού κόμματος. Π.χ. ένα
θέμα αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο εφημερίδων είναι η διένεξη γύρω από το
Γυμνάσιο Κυθήρων, η οποία δεν αποτελεί κυθηραϊκό μόνο πρόβλημα. Η δια-
μάχη γύρω από τη διατήρηση του Γυμνασίου Κυθήρων ή τη μετατροπή του σε
Πρακτική Σχολή, συνδέεται με τη γενικότερη εκπαιδευτική πολιτική των Φι-
λελευθέρων. Το Κόμμα των Φιλελευθέρων πρέσβευε τον περιορισμό των κλα-
σικών γυμνασίων και την ίδρυση επαγγελματικών και πρακτικών σχολών, σε
αντίθεση με την εφημερίδα Κυθηραϊκή, που υποστήριζε τη διατήρηση των
Κλασικών γυμνασίων και φυσικά και του Γυμνασίου Κυθήρων. 

Στην ύλη των εφημερίδων περιλαμβάνονται περιγραφές από την σύγχρονη
ζωή, τα πανηγύρια, τους χορούς, ειδήσεις από τη ζωή των μεταναστών, ενώ
γνωστοί λογοτέχνες γράφουν διηγήματα ή κάνουν ιστορικές αναφορές. Πα-
ράλληλα τις εφημερίδες απασχολούν, εκτός από τα χρόνια προβλήματα της
ακτοπλοϊκής σύνδεσης του νησιού και τη βελτίωση του οδικού δικτύου, και
άλλα επίκαιρα προβλήματα. Π.χ. την εποχή εκείνη που παρατηρείτο ταχύτα-
τη εξάπλωση της φυματίωσης, συχνή ήταν η αρθρογραφία και ο προβληματι-
σμός για την έλλειψη σανατορίου29. Γίνονται μάλιστα και δωρεές από τους
απανταχού Κυθηρίους για την ίδρυση απομονωτηρίου��. Άλλες ειδήσεις είναι
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2�. «Ποίος ηττήθη», εφ. Κυθηραϊκή, αρ. 92, 15 Μαρτίου 19��, σ. 1.
28. «Σημειώματα. Το κορύφωμα του θράσους», εφ. 11�, �1 Αυγούστου 19��, σ. 2, «Ο χω-

ρικός Κυθηραϊκός λαός. Θα εκκαθαρίση ριζικώς τας δοσοληψίας του με την φαυλοκρατίαν
του νησιού», σ. 1.

29. «Το ζήτημα του σανατορίου», εφ. Κυθηραϊκή, αρ. �9, 15 Μαρτίου 19�2, σ. 1.
��. «Μεγάλη δωρεά δια Σανατόριο», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ. 54, 15 Ιουλίου 1928, σ. 4.



χαρακτηριστικές για την εποχή, όπως π.χ. ότι το αυτοκίνητο κάνει τα πρώτα
δειλά βήματα στα Κύθηρα το 192�. Με αφορμή την άφιξη εποχουμένων Πο-
ταμιτών στα Φριλιγγιάνικα, όπου συναντούν θερμή υποδοχή, η Φωνή των Κυ-
θήρων χαρακτηρίζει την 25η Σεπτεμβρίου 192� ιστορική ημέρα, γιατί εφ’ ενός
καταργήθηκαν τα παλαιά μέσα συγκοινωνίας και αφετέρου οι χωματόδρομοι
έγιναν λεωφόροι�1.

Η οικονομική αρθρογραφία της Φωνής των Κυθήρων καλύπτει πληθώρα
θεμάτων όπως η διεθνής οικονομική κρίση, οι δαπάνες παραγωγής, τα με-
γάλα παραγωγικά έργα, το εθνικό εισόδημα της Ελλάδας, οι φορολογικές
υποχρεώσεις των πολιτών, κ.ά. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η περίοδος τέμνε-
ται από το Κραχ του 1929, ο απόηχος του οποίου δεν αργεί να φτάσει στην
Ελλάδα. Ένα οικονομικό ζήτημα που απασχολεί τις εφημερίδες της περιό-
δου είναι εκείνο των Τραπεζών. Στο πρώτο ήδη φύλλο της Β´ περιόδου η Φω-
νή των Κυθήρων γνωστοποιεί στους αναγνώστες της την ίδρυση πρακτο-
ρείου της Τράπεζας Αθηνών στον Ποταμό καθώς και την έναρξη των εργα-
σιών της νεοϊδρυθείσας Αγροτικής Τράπεζας επισημαίνοντας τις νέες προο-
πτικές που θα προσφέρει στον γεωργικό τομέα�2. Καταγράφεται επίσης η
ίδρυση της Αγγλοαμερικανικής Τράπεζας που διατηρούσε υποκατάστημα
στον Ποταμό από το 1926 καθώς και η πτώχευση της Τράπεζας αυτής το
1929��. 

Επίσης, οι εφημερίδες ασχολούνται επισταμένα με τον τομέα της γεωρ-
γίας, η κατάσταση της οποίας δεν κρίνεται ικανοποιητική. Κύρια χαρακτη-
ριστικά της κυθηραϊκής γεωργίας είναι η πολυκαλλιέργεια και η μικροκαλ-
λιέργεια, αφού οι καλλιεργητές προσπαθούν να καλύψουν με την παραγωγή
τους όλες τους τις ανάγκες. Ωστόσο επισημαίνεται ότι με τις υφιστάμενες
συνθήκες οι αγρότες οδηγούνται στη μετανάστευση αφού τα προϊόντα δεν
επαρκούν για να θρέψουν τους κατοίκους του νησιού ούτε για το ένα τρίτο
του έτους�4. Μια απάντηση στο αίτημα για γεωργική εκπαίδευση είναι η
ίδρυση της Πατρικείου Γεωργικής Σχολής�5. Την ίδια εποχή οι πρόεδροι των
κοινοτήτων ζητούν τον διορισμό και την μόνιμη εγκατάσταση στο νησί γεω-
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�1. «Τα χωριά μας πανηγυρίζουν. Αυτοκίνητα εις τα Φριλιγκιάνικα», εφ. Φωνή των Κυ-
θήρων, αρ. 45, �� Σεπτεμβρίου 192�, σ.4.

�2. «Το έργον της Αγροτικής Τράπεζας», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ. 68, �� Σεπτεμβρί-
ου 1929, σ. 1.

��. «Η Αγγλοαμερικανική Τράπεζα», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ. 56, 1η Οκτωβρίου
1928, σ. �, «Διάβημα προς τον κ. Βενιζέλον δια την πτωχεύσασαν Τράπεζαν», εφ. Κυθηραϊκή,
αρ. 4�, 15 Μαΐου 1929, σ. 2 και «Η Χρεωκοπία της Αγγλοαμερικανικής Τραπέζης», σ. 1. 

�4. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, «Η Γεωργία εις την Νήσον Κύθηρα», εφ. Φωνή των Κυθή-
ρων, αρ. 82, �� Νοεμβρίου 19��, σ. 4.

�5. «Η Πατρίκειος Σχολή», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ. 125, 15 Σεπτεμβρίου 19�4, σ. 4.



πόνου�6. Επίσης στις εφημερίδες υπάρχει σχεδόν μόνιμη στήλη με τίτλο
«Μελισσοκομικά». Όμως το μεγαλύτερο μέρος της γεωργικής αρθρογρα-
φίας είναι για την ελιά, το κυριότερο κερδοφόρο προϊόν του νησιού.

Σημαντικές για τα Κύθηρα ήταν οι βουλευτικές εκλογές της 19ης Αυγού-
στου 1928 που ανέδειξαν τον Ελ. Βενιζέλο πρωθυπουργό της χώρας. Ο Π. Τσι-
τσίλιας ως υποψήφιος του Κόμματος των Φιλελευθέρων είχε αναμετρηθεί
στον εκλογικό αγώνα με τον υποψήφιο του Λαϊκού Κόμματος Σπ. Στάη και
μάλιστα όχι σε ήπιους τόνους. Τελικά το εκλογικό αποτέλεσμα ανέδειξε νικη-
τή τον Π. Τσιτσίλια. Σημαντική ήταν η απόφαση της κυβέρνησης των Φιλε-
λευθέρων να λυθεί το φλέγον και πάγιο αίτημα της οριστικής διοικητικής
υπαγωγής του νησιού στον Πειραιά. Το αίτημα για υπαγωγή των Κυθήρων
στον Νομό Αττικο-Βοιωτίας είχαν καταθέσει με πρότασή τους στην Βουλή 51
βουλευτές πρωτοστατούντος του Π. Τσιτσίλια. Η πρόταση ψηφίστηκε στο
Κοινοβούλιο και από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(αρ. 11, τχ. 4/16-1-1929) αποτελεί νόμο του Κράτους (Ν. ��8/12-1-1929)��.
Κατά την τετραετία της διακυβέρνησης των Φιλελευθέρων τονίζεται το ενδια-
φέρον της κυβέρνησης προς τα Κύθηρα με την εκτέλεση έργων οδοποιΐας, την
ίδρυση δημοτικών σχολείων καθώς και την εγκατάσταση τηλεφώνου στον
Αβλέμονα το 1929�8 ενώ στο Διακόφτι η τηλεφωνική σύνδεση ανακοινώνεται
το 19�2�9.

Μια τρίτη εφημερίδα που κυκλοφόρησε κατ’ αυτή την περίοδο είναι η ΚΚυυθθηη--
ρρααϊϊκκήή  ΈΈννωωσσιιςς. Το πρώτο της φύλλο εκδόθηκε στις 1� Φεβρουαρίου του 19�2
και το τελευταίο την 1η Φεβρουαρίου του 19�5. Στον υπότιτλο της εφημερίδας,
της οποίας ιδιοκτήτης και διευθυντής ήταν ο Δημ. Π. Καρύδης, αναφέρεται
«Μηνιαία Ανεξάρτητος Κυθηραϊκή Πολιτική και Κοινωνική Εφημερίς». Στο
πρώτο φύλλο της Κυθηραϊκής Ενώσεως4� αναφέρεται ότι σκοπός της εφημερί-
δας είναι η «Ένωσις» των αντιμαχομένων πλευρών του νησιού, δηλαδή των
οπαδών του Βενιζελικού κόμματος και των οπαδών του φιλομοναρχικού Λαϊ-
κού κόμματος, που εκπροσωπούνταν από τις εφημερίδες Φωνή των Κυθήρων
και Κυθηραϊκή αντίστοιχα. Παρά τους προεξαγγελτικούς της στόχους, η Κυ-
θηραϊκή Ένωσις δεν επιτυγχάνει πάντα την επιδιωκόμενη «Ένωσιν». 

Στις βουλευτικές εκλογές της 5ης Μαρτίου 19�� ο Π. Τσιτσίλιας κατέρ-
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�6. «Αι Κοινότητες του νησιού μας εζήτησαν μόνιμον γεωπόνον», εφ. Φωνή των Κυθή-
ρων, αρ. 116, �� Νοεμβρίου 19��, σ. 4.

��. «Αι ευεργεσίαι της Κυβερνήσεως των Φιλελευθέρων προς τον Κυθηραϊκόν λαόν. Διοι-
κητική αποκατάστασις του νησιού», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ. 1��, �1 Αυγούστου 19�2, σ. 1.

�8. «Το έργον ενός έτους. Κυβερνητική μέριμνα δια τα Κύθηρα», εφ. Φωνή των Κυθήρων,
αρ. 6�, �1 Αυγούστου 1929, σ. 1. 

�9. «Δια το τηλέφωνον Διακοφτιού», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ. 98, �1 Μαρτίου 19�2, σ. 4.
4�. «Ο σκοπός μας», εφ. Κυθηραϊκή Ένωσις, αρ. 1, 1� Φεβρουαρίου 19�2, σ. 1.



χεται και πάλι υποψήφιος με την στήριξη της Φωνή των Κυθήρων και εκλέ-
γεται πανηγυρικά για τρίτη φορά βουλευτής41. Ωστόσο επειδή το Λαϊκό Κόμ-
μα εξασφάλισε την πλειοψηφία των βουλευτικών εδρών, η Φωνή των Κυθήρων
περνά στις τάξεις του αντιπολιτευόμενου Τύπου, στηλιτεύοντας με κάθε αφορ-
μή την κυβέρνηση Π. Τσαλδάρη. Μεγάλο μέρος της ύλης της εφημερίδας Φω-
νή των Κυθήρων, καθώς και των άλλων συγχρόνων εκείνης της εποχής κα-
λύπτεται από τα τοπικά πολιτικά θέματα και ιδιαίτερα τις δημοτικές και κοι-
νοτικές εκλογές καθώς και την δράση των κοινοτικών συμβουλίων42. Εξυπα-
κούεται ότι παράλληλα με τις κομματικές διαφορές εμπλέκονται και οι αντιδι-
κίες που πηγάζουν από τις αντιπαλότητες «Μέσα» και «Έξω» Δήμου. 

Ως προς το θέμα της θαλάσσιας συγκοινωνίας τα προβλήματα χρονίζουν.
Π.χ. το 1925 οι Κυθήριοι διαμαρτύρονται για την έλλειψη συγκοινωνίας και
τον αποκλεισμό του νησιού εξ αιτίας της κρατικής αδιαφορίας4�. Το πρόβλημα
είναι ακόμη πιο έντονο για τα Αντικύθηρα, όπου εκτός από την έλλειψη δρο-
μολογίων, οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν και τηλεγραφική-τηλεφωνική έλλειψη
επικοινωνίας που καθιστά ακόμη δυσχερέστερη τη ζωή των 6�� κατοίκων44.
Σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ των εφημερίδων αυτής της περιόδου αποτελεί
το ζήτημα της χωροθέτησης και της κατασκευής του λιμανιού. Ο Π. Τσιτσί-
λιας μέσω της Φωνής των Κυθήρων υποστηρίζει αναφανδόν το Διακόφτι ως
λιμάνι προτείνοντας και την ταυτόχρονη κατασκευή οδού μέχρις εκεί45. Μάλι-
στα μετέβη και στην Αυστραλία για να διενεργήσει έρανο προς τον σκοπό αυ-
τό46. Πάγια θέση της εφημερίδας είναι πως το μέλλον του νησιού βρίσκεται
στην παραλία. Αντίθετα η εφημερίδα Κυθηραϊκή τάσσεται υπέρ της επιλογής
της Φυρής Άμμου. Για τον σκοπό αυτό διενεργούνται και άλλοι έρανοι4�. Οι
αντιπαραθέσεις και οι αλληλοκατηγορίες για την διαχείριση των χρημάτων
των εράνων έφθασαν μέχρι τα δικαστήρια48. Την ίδια περίοδο η κοινότητα της
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41. «Η διεξαγωγή των εκλογών κατά την 5ην Μαρτίου εις την νήσον μας. Ο απερίγρα-
πτος ενθουσιασμός των χωρικών και ο πανηγυρισμός της νίκης», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ.
1�8, �1 Μαρτίου 19��, σ. 4.

42. «Τα Κοινοτικά μας Συμβούλια», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ. 22, 15 Νοεμβρίου 1925,
σ. 1.

4�. «Ο Αποκλεισμός του νησιού. Διαμαρτυρία των κατοίκων προς την Δ΄ Εθνικήν Συνέ-
λευσιν», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ. 4, 5 Φεβρουαρίου 1925, σ. �. 

44. «Σημειώματα. Τα Αντικύθηρα», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ. 4�, �� Απριλίου 192�, σ. 1.
45. «Προς το Διακόφτι», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ. 18, 15 Σεπτεμβρίου 1925, σ. 1.
46. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, «Διατί τα Κύθηρα έχουν ανάγκην λιμένος», εφ. Κυθηραϊ-

κή, αρ. 25, 28 Ιουνίου 192�, σ. 1.
4�. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Γ. Π., «Ανάγκη ειλικρινείας», εφ. Κυθηραϊκή, αρ. �2, 1 Φεβρουαρίου

1928, σ. 1.
48. ΣΤΑΗΣ Δ., «Σκέψεις επί της μηνύσεως», εφ. Κυθηραϊκή, αρ. 65, 1 Δεκεμβρίου 19��,

σ. 1, «Η Δίκη», εφ. Κυθηραϊκή, αρ. 69, 9 Απριλίου 19�1, σ. 1. 



Χώρας επέμενε να προσεγγίζουν τα ατμόπλοια στο Καψάλι και στην Αγία
Πελαγία. Σημειώνεται ότι ήδη επί Βρετανικής Προστασίας από το 18�2 και
πιο συγκεκριμένα από το 1858 είχε προκριθεί το Διακόφτι ως καταλληλότερο
για την κατασκευή λιμανιού49. Πάντως το ζήτημα της κατασκευής του λιμα-
νιού θα μείνει μετέωρο μέχρι και τις αρχές του 21ου αιώνα.

ΗΗ  ΓΓ´́  ππεερρίίοοδδοοςς  ττηηςς ΦΦωωννήήςς  ττωωνν  ΚΚυυθθήήρρωωνν καλύπτει την περίοδο από τον Ιού-
λιο του 1948 έως και τον Ιούνιο του 1952. Συνολικά εκδίδονται �2 φύλλα στην
Αθήνα πάντα υπό την διεύθυνση του Π. Τσιτσίλια. Αρχικά κυκλοφορεί τετρα-
σέλιδη και από τον Αύγουστο του 1949 κατά βάση δισέλιδη. Ο υπότιτλος ανα-
γράφει «Όργανον των Κυθηραϊκών Συμφερόντων». Μετά από έναν Παγκό-
σμιο Πόλεμο και στο τέλος ενός εμφυλίου σπαραγμού τα εθνικά και τοπικά
προβλήματα είναι μεγάλα και μονοπωλούν σε μεγάλο βαθμό την αρθρογρα-
φία και την ειδησεογραφία της εφημερίδας. Η εφημερίδα υποστηρίζει με όλες
της τις δυνάμεις την ανάγκη οικονομικής ανάπτυξης των Κυθήρων, που πρέ-
πει να βασιστεί στην κατασκευή λιμανιού στο Διακόφτι, στη βελτίωση του
οδικού δικτύου και στη δημιουργία γεωργικών, βιοτεχνικών και τουριστικών
υποδομών. Υποστηρίζει ότι πρέπει να περιοριστεί η μετανάστευση, που έχει
πλέον λάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Σημαντική θέση καταλαμβάνουν τα
«Κοινωνικά», αρκετές νεκρολογίες, ειδήσεις από την ομογένεια και πολιτιστι-
κά γεγονότα, με έμφαση στον «Κυθηραϊκό Όμιλο Φιλομούσων», το καταστα-
τικό του οποίου εγκρίθηκε στα τέλη του 1949 και του οποίου πρόεδρος είναι ο
Π. Τσιτσίλιας5�.

Κατά την Γ΄ περίοδο η Φωνή των Κυθήρων εξακολουθεί να υποστηρίζει τα
βενιζελικά ιδεώδη. Από τα τέλη του 1949 στηρίζει ανοικτά τον Νικόλαο Πλα-
στήρα και στην συνέχεια την ΕΠΕΚ (Εθνική Προοδευτική Ένωσις Κέντρου)
των Πλαστήρα-Τσουδερού, στην οποία ο Τσιτσίλιας αναμιγνύεται ενεργά.
Στα Κύθηρα τα εκλογικά αποτελέσματα της 5ης Μαρτίου 195� έδωσαν την
πρώτη θέση στο Λαϊκό Κόμμα του Κ. Τσαλδάρη. Αλλά και στις εκλογές της
9ης Σεπτεμβρίου 1951 υπερίσχυσε κατά πολύ ο Ελληνικός Συναγερμός του
Αλ. Παπάγου έναντι της ΕΠΕΚ του Ν. Πλαστήρα, συνδυασμό στον οποίο
συμμετείχε ο Τσιτσίλιας, και των Φιλελευθέρων. Η επανέκδοση της Φωνής
των Κυθήρων τον Ιούλιο του 1948 συμπίπτει χρονικά με την τελευταία φάση
του Εμφυλίου πολέμου. Μολονότι το θέατρο των μαχών βρίσκεται στην βόρειο
Ελλάδα, τα Κύθηρα δεν θα μείνουν αλώβητα. Το καλοκαίρι και τον χειμώνα
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49. «Το ζήτημα του λιμένος. Παλαιά διαφωτιστικά έγγραφα», εφ. Φωνή των Κυθήρων,
αρ. 14, 15 Ιουλίου 1925, σσ. 1-2 και αρ. 15, �1 Ιουλίου 1925, σ. 2, ΣΤΑΘΗΣ ΣΠ., «Η περί το
Διακόφτι φιλολογία», εφ. Κυθηραϊκή, αρ. 81, 15 Μαΐου 19�2, σ. 1.

5�. «Ο Κυθηραϊκός Όμιλος Φιλομούσων», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ. 18, Δεκέμβριος
1949, σ. 1.



του 1948 σημειώνεται κάθοδος Χιτών στο νησί με σκοπό την εκβιαστική εκ-
μαίευση 12� εκατομμυρίων δραχμών από τους κατοίκους51. Προκειμένου να
υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης σημειώνεται ότι η τιμή του βοδινού κόστιζε τότε
14.��� δρχ. η οκά, οι γόπες πωλούνταν προς 2-�.��� η οκά, ενώ λίγο αργότε-
ρα και λόγω του καλπάζοντος πληθωρισμού το κρέας είχε φθάσει τις 25-
��.��� δρχ., οι μελιτζάνες και οι ντομάτες τις 4-4.5�� δρχ.52. Στην εφημερίδα
δημοσιεύονται πολλά αγγελτήρια τραυματισμών, θανάτων ή μνημοσύνων και
εξαφανίσεων Κυθηρίων που πολεμούσαν υπέρ της διασώσεως της πατρίδος
[...] από την σλαυοκομμουνιστικήν τυραννίαν και κατά της σλαυοκομμουνι-
στικής κακουργίας5�. 

Όσον αφορά στα τοπικά θέματα, την Φωνή των Κυθήρων απασχολούν οι
έριδες και οι αντιπαλότητες που εξακολουθούν να διαιωνίζονται στο νησί54.
Ένα περιστατικό ενδεικτικό της έντασης μεταξύ των δύο Δήμων λαμβάνει
χώρα κατά την επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους στο νησί στο πλαίσιο περιο-
δείας του στα Επτάνησα. Κατά τη Φωνή των Κυθήρων εκπρόσωποι της Χώ-
ρας θέλησαν να αποτρέψουν τον βασιλιά Παύλο να επισκεφθεί τον «Έξω» Δή-
μο, χαρακτηρίζοντας τον Ποταμό Μόσχα. Η απόφαση του βασιλιά να επισκε-
φθεί τελικά τον Ποταμό εκλαμβάνεται ως κόλαφος κατά της Χώρας.55

Έντονο θέμα αποτελεί η διαμάχη για την κατάργηση του κυριακάτικου πα-
ζαριού στον Ποταμό, η ιστορία του οποίου ανάγεται στην ενετική κυριαρχία,
όταν αναπτυσσόταν η κωμόπολη του ποταμού από τα τέλη του 16ου αιώνα.
Στις 4 Ιουλίου 195� μια αιφνίδια απόφαση του Υπουργού Εφοδιασμού και Δια-
νομών απαγόρευσε την λειτουργία των λαϊκών αγορών κατά τις Κυριακές.56

Η απόφαση αυτή προκάλεσε επιπρόσθετη αναστάτωση στο νησί καθώς ο το-
ποτηρητής της Επισκοπής Κυθήρων, που εχήρευε τότε, Σεβασμιώτατος Γυ-
θείου και Οιτύλου κ. Δημήτριος απέστειλε εγκύκλιο προς τον λαό των Κυθή-
ρων συνιστώντας την διακοπή του κυριακάτικου παζαριού στον Ποταμό5�.
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51. «Ένοπλοι Χίτες εις Κύθηρα», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ. �, Σεπτέμβριος 1948, σ. 4
και «Χίτες εις Κύθηρα», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ. 6, Δεκέμβριος 1948, σ. 4.

52. «Ειδήσεις από την νήσον μας», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ. 22, Σεπτέμβριος 195�, σ. 4.
5�. «Έπεσαν υπέρ πατρίδος. Βαλέριος Παυλάκης», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ. 12, Ιού-

νιος 1949, σ. � και «Ηρωϊκοί Τραυματίαι», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ. 16, Οκτώβριος 1949,
σ. 4.

54. ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΣ Π., «Σημειώματα», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ. 1, 12 Ιουλίου 1948, σ. 1.
55. «Επίσκεψις των Βασιλέων εις τα Κύθηρα. Θερμοτάτη και Ενθουσιώδης Υποδοχή»,

εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ. 4, Οκτώβριος 1948, σ. 4, και «Η Μόσχα», εφ. Φωνή των Κυθή-
ρων, αρ. 4, Οκτώβριος 1948, σ. 2.

56. «Άστοχος κυβερνητική ενέργεια ανεστάτωσε την Νήσον μας», εφ. Φωνή των Κυθή-
ρων, αρ. 22, Σεπτέμβριος 195�, σ. 2.

5�. «Επισκοπική Εγκύκλιος», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ. 25, Ιανουάριος-Φεβρουάριος
1951, σ. 1.



Μεταξύ της Φωνής των Κυθήρων και του ιεράρχη αναπτύσσεται μεγάλη
αντιδικία όταν αυτός θα ζητήσει το 1951 τη μετάθεση του κυριακάτικου πα-
ζαριού σε άλλη, πλην της Κυριακής, ημέρα. Μερίδα επίσης του κλήρου αντι-
μετωπίζεται αρνητικά ή και σκωπτικά, ειδικά εκείνοι οι ιεράρχες που στο Τσι-
ρίγο πένητες εισέρχονται κι’ ύστερα ’πό λίγο πλούσιοι εξέρχονται58. Βασικά ο
αρθρογράφος θέλει με το άρθρο αυτό να δώσει έμφαση στο μορφωτικό έλλειμ-
μα του τοπικού κλήρου. 

Την ίδια περίοδο έντονο είναι το μεταναστευτικό πρόβλημα. Μάλιστα στην
πρώτη σελίδα της Γ´ περιόδου εκδόσεως της Φωνής των Κυθήρων απεικονίζο-
νται τα Κύθηρα με φτερά να πετούν προς την Αυστραλία59. Επίσης επισημαί-
νεται η έλλειψη τουριστικών υποδομών και έλλειψη καταλυμάτων για τους
παραθεριστές στα Κύθηρα, που δεν εμποδίζει ωστόσο την τουριστική κίνηση, η
οποία το καλοκαίρι του 1948 κρίνεται ικανοποιητική αφού στον Καραβά, στην
Πλατειά Άμμο, στην Αγία Πελαγία και στο Διακόφτι προσμετρώνται 15�
παραθεριστές).6� Η δεινή οικονομική κατάσταση θα συνεχιστεί τουλάχιστον
μέχρι και το 1952. Τότε θα ξεκινήσει και η διανομή τροφίμων με Δελτίο. Η
Φωνή των Κυθήρων αναφέρει: «...το μόνον που έχει [το νησί] είναι μια μικρά
παραγωγή ελαίου η οποία ανέρχεται εις ��-1�� οκάδας ετησίως ανά οικογέ-
νειαν. Και με το έλαιον αυτό, του οποίου η εν τω τόπω τιμή κυμαίνεται μετα-
ξύ 8 έως 1� χιλιάδων δρχ. κατ’ οκάν πρέπει να ζήση η οικογένεια, να κάμη
ρούχα και παπούτσια, να πληρώση φόρους, ν’ αγοράση βιβλία για τα παιδιά
και να ικανοποιήση όλας τας άλλας ανάγκας της»61. Μεταξύ των άλλων
πληροφορούμαστε ότι το 195� κυκλοφόρησε στο νησί το πρώτο ττααξξίί::  ««Ο Ποτα-
μός απέκτησε και ταξί αυτοκίνητο»62. 

ΗΗ  ΔΔ´́  ππεερρίίοοδδοοςς  ττηηςς ΦΦωωννήήςς  ττωωνν  ΚΚυυθθήήρρωωνν καλύπτει το χρονικό διάστημα
από τον Μάρτιο του 196� μέχρι τον Δεκέμβριο του 196�, οπότε και εκδίδο-
νται στην Αθήνα 1� φύλλα. Το πολιτικό στίγμα της εφημερίδας, που φέρει σε
όλα τα φύλλα κείμενο του Ελ. Βενιζέλου, επικεντρώνεται στην αντίθεσή της
προς την ΕΡΕ, ενώ επίσης έντονη είναι η αντιπαράθεσή της με τον Μητρο-
πολίτη Κυθήρων Μελέτιο, τον οποίο κατηγορεί ως κομματάρχη του βουλευ-
τή του κυβερνώντος κόμματος της ΕΡΕ Δ. Αλιπράντη, με αφορμή την εμ-
μονή του Μητροπολίτη για κατάργηση του κυριακάτικου παζαριού στον Πο-

Εκατό χρόνια κυθηραϊκού Τύπου �5�

58. «Σατυρικοί στίχοι. Ύμνοι εις το Ράσον», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ. 2, Αύγουστος
1948, σ. 2. 

59. «Τα Κύθηρα μεταναστεύουν», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ. 1, 12 Ιουλίου 1948, σ. 1.
6�. «Τα θέρετρα της νήσου μας. Η κίνησις εις το Διακόφτι», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ.

2, Αύγουστος 1948, σ. 2.
61. «Κολοσιαίαι Περιουσίαι και Κολοσιαία Ψεύδη», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ. 1�, Νο-

έμβριος 1949, σ. 1.
62. «Με λίγα λόγια», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ. 22 Σεπτέμβριος 195�, σ. 2.



ταμό6�. Στο 1�ο φύλλο της, αυτό του Δεκεμβρίου του 196�, η Φωνή των Κυ-
θήρων θα χαιρετίσει την εκλογική νίκη του Γεωργίου Παπανδρέου παραλληλί-
ζοντάς τον με τον Ελ. Βενιζέλο, ενώ κάνει λόγο για Καραμανλικό άγος. Κα-
τά τον συντάκτη, αν δεν επικρατούσε ο «ανένδοτος αγών» του Γ. Παπανδρέου,
η χώρα θα ξαναζούσε τας θλιβεράς συνεπείας των εκλογών του 192�64.

Συνεχίζεται και κατ’ αυτή την περίοδο η διένεξη για τη χωροθέτηση του
λιμανιού. Η Φωνή των Κυθήρων υπεραμύνεται για την επιλογή του Διακο-
φτιού και αναφέρεται στη ραγδαία οικιστική ανάπτυξη της περιοχής που το
196� αριθμούσε �� σπίτια. Επίσης αναφέρει τη μετατροπή της νήσου Μακρυ-
κύθηρα απέναντι από το Διακόφτι, σε συνοικισμό ανθρώπων του πνεύματος
από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Λογοτεχνών65. Ως προς τις γενικές ειδήσεις το
φύλλο της Φωνής των Κυθήρων του Σεπτεμβρίου του 1961 μας πληροφορεί
για το στούντιο φωτογραφίας που άνοιξε στον Ποταμό ο Εμμ. Σοφίος. Επί-
σης ότι κατά την διάρκεια του 1961 εγκαταστάθηκαν τα πρώτα ηλεκτρικά
ψυγεία στον Ποταμό. Ο εξηλεκτρισμός του νησιού ξεκινάει οργανωμένα το
196�, όπως διαβάζουμε στο φύλλο του Ιουλίου του ιδίου έτους αλλά προχωρεί
με αργούς ρυθμούς66. Η τσιμεντόστρωση των μέχρι τότε καλντεριμιών του
Ποταμού πρέπει να έγινε το 196�, ενώ τα έργα ύδρευσης του Ποταμού ολο-
κληρώθηκαν το196�6�. Στο ίδιο φύλλο διαβάζουμε ότι «το 196� ο τελευταίος
εκπρόσωπος της τσιριγώτικης βράκας... Ανδρέας Ι. Βενέρης, ηλικίας 85
ετών... απεβίωσεν εις τους Αρέους την 18ην ε.ε., ο οποίος αφήκεν εποχήν και
ως άνθρωπος»68.

ΗΗ  ΕΕ´́  ππεερρίίοοδδοοςς  ττηηςς  ΦΦωωννήήςς  ττωωνν  ΚΚυυθθήήρρωωνν αρχίζει τον Ιανουάριο του 19�� και
λήγει τον Μάρτιο-Απρίλιο του 1988, μετά τον θάνατο σε τροχαίο ατύχημα του
εκδότη της Άρη Π. Τσιτσίλια. Ιδιοκτήτης, διευθυντής και εκδότης είναι ο
Άρης Τσιτσίλιας, γιός του Παναγιώτη Τσιτσίλια. Αριθμεί 18� φύλλα που εκ-
δίδονται στην Κηφισιά. Σημειώνεται ότι μετά τον θάνατο του εκδότη της Κυ-
θηραϊκής Δράσεως Ιωάννου Κασιμάτη τον Νοέμβριο του 19�5, και για μεγά-
λο χρονικό διάστημα η Φωνή των Κυθήρων αποτελεί τη μοναδική εφημερίδα
στο νησί. Στην κορυφή της πρώτης σελίδας βρίσκουμε όπως και στις προη-
γούμενες περιόδους τη γνωστή ρήση του Ελ. Βενιζέλου καθώς και την προ-
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6�. «Οι Τρουχιλισμοί συνεχίζονται», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ. 6, Δεκέμβριος 1961, σσ.
1-2.

64. «Η Δημοκρατία ενίκησε. Ο ανένδοτος Πρωθυπουργός», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ.
1�, Δεκέμβριος 196�, σ. 1.

65. «Η αίτησις των λογοτεχνών», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ. 1, Μάρτιος 196�, σ. 2.
66. «Το δίκτυον της ΔΕΗ εις Κύθηρα», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ. 24, Δεκέμβριος

19�4, σ. 4.
6�. «Με λίγα λόγια», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ. 9, Ιούνιος 196�, σ. 4.
68. «Με λίγα λόγια», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ. 9, Ιούνιος 196�, σ. 4.



τροπή: «Κυθήριοι, Η Νήσος σας ερημούται από την μετανάστευσιν. Όσοι μέ-
νετε αφήστε τα μεσαιωνικά χωρία σας, κατεβήτε εις το παράλιον και κτίσα-
τε εκεί μίαν νέαν και σύγχρονον πόλιν. Κατεβήτε εις το Διακόφτι...». Στόχος
της επανέκδοσής της είναι η πολιτική παρέμβαση σε τοπικά και εθνικά θέμα-
τα, η ενίσχυση της κυθηραϊκής ταυτότητας, με αναφορές στην ιστορία και τον
πολιτισμό του νησιού, που συχνά δεν είναι απαλλαγμένες πολιτικών προεκτά-
σεων. Εκτός από τον πολιτικό σχολιασμό της επικαιρότητας με σαφή τη στή-
ριξη στην κυβέρνηση του Κ. Καραμανλή, ασχολείται με τη μετανάστευση, το
εκκλησιαστικό ζήτημα, τις δωρεές, τα κληροδοτήματα, κ.ά. Ο συχνότερος
αρθρογράφος είναι ο Μ.Κ. Πετρόχειλος και ο Γιάννης Μανέας που υπήρξε δη-
μοσιογράφος του Κυθηραϊκού Βήματος Αυστραλίας.

Η Φωνή των Κυθήρων κατά την διάρκεια του 19�� (πρώτο έτος της ανα-
σκοπούμενης περιόδου), θα αντιμετωπίσει θετικά το δικτατορικό καθεστώς
των συνταγματαρχών, δικαιολογώντας πράξεις και ενέργειές του αν και δεν
θα ταχθεί ανεπιφύλακτα υπέρ της στρατιωτικής δικτατορίας, ενώ τάσσεται
ανοικτά υπέρ της αβασιλεύτου δημοκρατίας, αλλά μετά την ολοκλήρωση του
δημοψηφίσματος του 19��. Λίγους μήνες αργότερα, ωστόσο, θα υποδεχθεί με
ενθουσιασμό την επάνοδο του Κ. Καραμανλή και την αλλαγή του πολιτικού
σκηνικού με τη Μεταπολίτευση ενώ πλέον θα στραφεί εναντίον της χούντας.
Δεν είναι τυχαίο ότι τον Σεπτέμβριο του 19�4 η μεταπολιτευτική κυβέρνηση
θα διορίσει τον εκδότη της Φωνής των Κυθήρων Άρη Τσιτσίλια, νομαρχιακό
σύμβουλο Κυθήρων. Η εκλογική νίκη της Ν.Δ. τον Νοέμβριο του 19�� γίνε-
ται δεκτή με πανηγυρισμούς από την εφημερίδα. Ως προς την στάση της εφη-
μερίδας απέναντι στην αριστερά, είναι σαφής η απέχθειά της και η αποστροφή
της ακόμη και για συνθήματα που γράφονταν στους τοίχους69. Καθ’ όλη την
περίοδο ο Α. Τσιτσίλιας εξακολουθεί να τάσσεται υπέρ της Νέας Δημοκρατίας
και επιτίθεται στον Ανδρέα Παπανδρέου κατηγορώντας τον για την συνεργα-
σία του με την Αριστερά��. Κατά τα επόμενα έτη η Φωνή των Κυθήρων ασκεί
δριμεία κριτική και βάλλει ευθέως κατά του ΠΑΣΟΚ.

Κατά την Ε΄ περίοδο η Φωνή των Κυθήρων επισημαίνει τα κυρίαρχα προ-
βλήματα του νησιού που εντοπίζονται στην έλλειψη τουριστικής ανάπτυξης,
στη μετανάστευση, στην εγκατάλειψη σε μεγάλο βαθμό της πρωτογενούς
παραγωγής και στη μη αξιοποίηση των κληροδοτημάτων. Η υπόθεση του
κληροδοτήματος Σκλάβου στην Αυστραλία απασχόλησε την εφημερίδα από
το 19�4 έως το 19�9. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σε σχέση με άλλες περιό-
δους δεν αναφέρονται συχνά οι αντιπαραθέσεις των δύο Δήμων του νησιού και
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69. Α.Π.Τ., «Οι νεολαίοι μας», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ. 89, Μάιος 198�, σ. 1.
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η κατά συνέπειαν έλλειψη συνεργασίας και ενότητας μεταξύ των κατοίκων
του νησιού�1. Εν τω μεταξύ είχε γίνει δυνατή η κατασκευή του αεροδρομίου
χάρις σε παραχώρηση γης από ιδιώτες. Πρώτη προσγείωση αεροσκάφους στα
Κύθηρα γίνεται στις 2�/12/19�1 σε χωμάτινο αεροδιάδρομο. Επίσημη λει-
τουργία του αεροδρομίου γίνεται το 19�2 ενώ το 19�5 μετατρέπεται από κοι-
νοτικό σε κρατικό�2. Ως προς το λιμάνι, η αρθρογραφία εκφράζει τον συνεχιζό-
μενο ανταγωνισμό των κοινοτήτων που φιλοδοξούν να δημιουργηθεί το λιμάνι
στα όρια δικαιοδοσίας τους.

ΗΗ  ΣΣΤΤ´́  κκααιι  ττεελλεευυττααίίαα  ππεερρίίοοδδοοςς  ττηηςς  έέκκδδοοσσηηςς  ττηηςς  ΦΦωωννήήςς  ττωωνν  ΚΚυυθθήήρρωωνν κα-
λύπτει την περίοδο από τον Ιανουάριο του 1989 μέχρι τον Οκτώβριο του 1996
και σηματοδοτεί μια νέα τρόπον τινά αφετηρία. Οι νέοι υπεύθυνοι είναι η Χρι-
στίνα Κομηνού, ιδιοκτήτης και εκδότης και κυρίως ο σύζυγός της γυμνασιάρ-
χης Γιώργος Κομηνός, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την ευθύνη της σύ-
νταξης. Η εφημερίδα υιοθετεί σε μεγάλο βαθμό τη χρήση χρώματος. Κατά το
διάστημα αυτό εκδίδονται 48 φύλλα και ενώ η εφημερίδα επίσημα αναφέρεται
ως μηνιαία, συχνά μετατρέπεται σε διμηνιαία με άτακτη κάποιες φορές περιο-
δικότητα. Ο αριθμός σελίδων κυμαίνεται από 6 έως 12. Η εφημερίδα εκδίδεται
στη Χώρα, ενώ οι εκδότες διατηρούν γραφείο και στην Αθήνα. Η τιμή της εί-
ναι 1�� δρχ. με ειδικές όμως ετήσιες ή εξαμηνιαίες συνδρομές. Η γενική εικό-
να δείχνει ότι πρόκειται για ένα σύγχρονο εγχείρημα στα εκδοτικά πρότυπα
του περιφερειακού Τύπου των αρχών της δεκαετίας του 199�. Ιδιαίτερη βαρύ-
τητα δίνει η εφημερίδα στο θέμα της μετανάστευσης αν και η μαζική μετανα-
στευτική περίοδος έχει παρέλθει και τώρα παρατηρείται μια τάση επιστροφής
κάποιων μεταναστών. Η εφημερίδα παρουσιάζει αναλυτικά τα δημογραφικά
συμβάντα στο νησί, αφιερώνει αρκετά άρθρα στους ευεργέτες, στους πολιτι-
κούς και στους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών. Αναδεικνύονται
λογοτεχνικά έργα μέσω της στήλης βιβλιοπαρουσιάσεων του Διονυσίου Κου-
λεντιανού, ενώ η Ελένη Χάρου-Κορωναίου επιχειρεί παρεμβάσεις σε θέματα
εκπαίδευσης και σχολικών υποδομών. Σημαντική θέση καταλαμβάνουν θέ-
ματα τουριστικής ανάπτυξης. 

Σε θέματα πολιτικού προσανατολισμού κατά την τελευταία αυτή περίοδο η
Φωνή των Κυθήρων υποστηρίζει σθεναρά το Κόμμα της Νέας Δημοκρατίας
και διάκειται ευνοϊκά προς τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη, ο οποίος μάλιστα
επισκέπτεται τα Κύθηρα εκπληρώνοντας παλαιό του τάμα στην Παναγία την
Μυρτιδιώτισσα. Η εφημερίδα προτρέπει τους Κυθηρίους να αφήσουν τα τοπικι-
στικά κατάλοιπα του παρελθόντος και το ενωτικό μήνυμα να διαπεράσει πρώ-
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τα και κύρια τους νέους��. Τα Κύθηρα πλέον αρχίζουν να επενδύουν στην του-
ριστική ανάπτυξη, που φέρνει παράλληλα και την άνθηση της οικοδομής, αφή-
νοντας σε δεύτερο πλάνο την αγροτική οικονομία και ανάπτυξη. Όχημα για
την επενδυτική άνθηση αποτελούν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και ο Εθνι-
κός Αναπτυξιακός Νόμος 1262/1982. Επίσης στις αρχές του 1989 στους δύο
μέχρι στιγμής ελαιουργικούς συνεταιρισμούς του νησιού (Λιβάδι, Ποταμός),
έρχεται να προστεθεί και ένα τρίτος, μελισσοκομικός�4.Την εφημερίδα απα-
σχολεί και το θέμα συγχώνευσης των δημοτικών σχολείων και αναφέρει ότι
λειτουργούν στα Κύθηρα 2 τριθέσια, 4 διθέσια και ένα μονοθέσιο δημοτικό σχο-
λείο. Την ίδια εποχή στο Γυμνάσιο φοιτούν 92 μαθητές και στο Λύκειο 9��5.

Σημαντική είναι η έκδοση του περιοδικού ΚΚυυθθηηρρααϊϊκκόόςς  ΚΚήήρρυυξξ, που φέρει τον
υπότιτλο «Μηνιαίον περιοδικόν ειδήσεων, εγκυκλοπαιδικόν και φιλολογικόν».
Το περιοδικό καλύπτει δύο χρονικές περιόδους κυκλοφορίας, την Α´ από τον
Νοέμβριο του 19�1 έως τον Οκτώβριο του 19�� (τεύχη 1-24) και την Β´ από
τον Μάρτιο του 1948 έως τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους (τεύχη 25-29) και
σταματά λόγω ελλείψεως συνδρομητών�6. Η δεύτερη επανέκδοσή του το 1948
κράτησε μόνον έξι μήνες λόγω της χαμηλής κυκλοφορίας (αναφέρονται μόνον
2�� συνδρομητές)��. Εκδότης και διευθυντής είναι ο δικηγόρος Σταμάτης Π.
Καψάνης. Κυκλοφορεί εκτός από τα Κύθηρα σε όλη την Ελλάδα, την Αίγυ-
πτο, τις Η.Π.Α. και την Αυστραλία. Οι ετήσιες συνδρομές είναι: �5 δρχ. για το
εσωτερικό, μια λίρα Αιγύπτου, που μειώνεται σε μισή από το δεύτερο τεύχος,
για το εξωτερικό, 5 δολάρια για τις Η.Π.Α. και μια λίρα Αγγλίας για την Αυ-
στραλία, που από το 5ο τεύχος γίνεται 1� σελίνια.

Το περιοδικό ήταν ποικίλης ύλης με στόχο την πνευματική ανάπτυξη των
Κυθηρίων. Φιλοξενούσε στις στήλες του θέματα πολιτικά, φιλολογικά και εγκυ-
κλοπαιδικά αλλά και γεωργικά κ.ά. που συνοδεύονταν από φωτογραφίες και
σκίτσα. Οι αρθρογράφοι του ήταν προσωπικότητες της εποχής. Παρά το γεγο-
νός ότι ο Κυθηραϊκός Κήρυξ είχε ως στόχο την συμφιλίωση των Κυθηρίων του
«Μέσα» με εκείνους του «Έξω» Δήμου, ο στόχος αυτός δεν ευοδώθηκε με απο-
τέλεσμα ο διαχωρισμός αυτός να διατηρηθεί για πολλά ακόμη χρόνια�8. 
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Μία ιδιαίτερα σημαντική εφημερίδα είναι η ΚΚυυθθηηρρααϊϊκκήή  ΔΔρράάσσιιςς, η οποία
υπήρξε το μακροβιότερο κυθηραϊκό έντυπο αφού κυκλοφορούσε επί σαράντα
σχεδόν χρόνια, από τον Μάιο του 19�6 μέχρι το 19�5, έτος θανάτου του εκδό-
τη της Ιω. Κασιμάτη. Η εφημερίδα δεν κυκλοφόρησε μόνο για ένα μικρό διά-
στημα κατά τη διάρκεια του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου και της Κατοχής.
Ήταν μηνιαία (19�6-194�), δεκαπενθήμερη (1945-195�) και πάλι μηνιαία
(1951-19�5). Συνολικά εκδόθηκαν 4�1 φύλλα. Λόγω της μακράς διάρκειας
έκδοσής της η τιμή της ποικίλλει. Άρχισε με 5� δρχ. στο εσωτερικό, 2 δολάρια
για τις Η.Π.Α. και 1� σελίνια Αγγλίας για την Αυστραλία. Στο τέλος η τιμή
της ήταν 2�� δρχ. για το εσωτερικό, 1� δολάρια για τις Η.Π.Α. και τον Κανα-
δά, � δολάρια Αυστραλίας για την Αυστραλία και την Ασία και 8 δολάρια
Η.Π.Α. για την Αφρική. Δεν είναι γνωστός ο αριθμός των φύλλων κυκλοφο-
ρίας της, πρέπει πάντως να ξεπερνούσε τα 2.��� φύλλα κατά της δύο δεκαε-
τίες της μεγαλύτερης ακμής της, κατά τις δεκαετίες 195�-196�. Η εφημερί-
δα Κυθηραϊκή Δράσις εκδίδεται στην Αθήνα και απευθύνεται στους απαντα-
χού Κυθηρίους. Περιλαμβάνει κυρίως θέματα και ειδήσεις καθαρά κυθηραϊ-
κού ενδιαφέροντος καθώς και πολλά νέα και ειδήσεις από τους ομογενείς.
Χαρακτηριστικός είναι ο υπότιτλος της εφημερίδας: «Ανεξάρτητος Εφημερίς.
Όργανον του Κυθηραϊκού Λαού». Σημαντικό μέρος στην αρθρογραφία του Ιω.
Κασιμάτη καταλαμβάνει η προβολή των Κυθήρων στην Ελλάδα και το εξω-
τερικό. Επίσης ο Κασιμάτης πρωτοστάτησε για τη δημιουργία Παγκυθηραϊ-
κού Λευκώματος. Ο Ιωάννης Κασιμάτης υπήρξε ιδρυτής, εκδότης και διευθυ-
ντής της εφημερίδας Κυθηραϊκή Δράσις. Ήταν ο μόνος εκδότης κυθηραϊκής
εφημερίδας, ο οποίος είχε ως αποκλειστική απασχόληση την εφημερίδα του,
τους στόχους και σκοπούς της οποίας υπηρέτησε με αφοσίωση και πάθος σε
όλη του τη ζωή. Ήδη στο πρώτο φύλλο της Κυθηραϊκής Δράσεως στηλιτεύει
τον στενό τοπικισμό που επικρατούσε στα Κύθηρα και δημιουργούσε εχθρότη-
τες μεταξύ των Κυθηρίων�9. Επιπρόσθετα αναφέρει ότι ούτε ο βιοπορισμός αλ-
λά ούτε και η ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών οδήγησαν στην απόφασή
του για έκδοση της εφημερίδας. 

Από το τέλος της δεκαετίας του 194� πάγια αιτήματα των κατοίκων του
νησιού ήταν η ανοικοδόμηση νοσοκομείου, η ασφαλτόστρωση του κεντρικού
οδικού άξονος του νησιού και η δημιουργία γηροκομείου. Κατά τα τελευταία
χρόνια της δεκαετίας του 194�, και συγκεκριμένα στις 26 Ιουνίου 1948, ο με-
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γάλος ευεργέτης Νικόλαος Ιωάννου Τριφύλλης συνέταξε διαθήκη, δια της
οποίας άφησε μετά τον θάνατόν του όλη την χρηματική και κτηματική περι-
ουσία του γι’ αυτόν τον σκοπό. Ταυτόχρονα ο Πρόεδρος της Κυθηραϊκής
Αδελφότητος Νέας Υόρκης Μιχαήλ Σεμιτέκολος ηγείτο της επιτροπής που
είχε συσταθεί την ίδια εποχή από τους Κυθηρίους της Αμερικής με σκοπό τη
διενέργεια παγκυθηραϊκών εράνων για ίδρυση νοσοκομείου στα Κύθηρα και
για την εκτέλεση και άλλων κοινωφελών έργων στο νησί. Η ευτυχής αυτή συ-
γκυρία για δημιουργία νοσοκομείου και άλλων κοινωφελών έργων στα Κύθη-
ρα, οδήγησε στην αγαστή συνεργασία των δυο αυτών ανδρών με τα ευεργετι-
κά για το νησί αποτελέσματα8�. Προς ευόδωση του σκοπού αυτού συγκροτή-
θηκε 15μελής ερανική επιτροπή. Ως γραμματέας της ερανικής επιτροπής ο Ι.
Κασιμάτης πρωτοστατεί στον αγώνα για την ανεύρεση πόρων ώστε να πραγ-
ματοποιηθεί η ανέγερση του Νοσοκομείου και τα έργα ανάπλασης στο νησί,
συντονίζοντας παράλληλα όλους τους παράγοντες και τους δωρητές81. 

Προκειμένου να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα χρήματα ο Ι. Κασιμάτης
περιόδευσε επανειλημμένα και για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Αυστραλία,
στην Αμερική και στην Αφρική. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον μάλιστα παρουσιάζουν οι
ανταποκρίσεις του από τις διάφορες χώρες που επισκέφθηκε σε όλες τις ηπεί-
ρους, όπου είχαν μεταναστεύσει Τσιριγώτες82. Έτσι, μια άλλη θετική παράμε-
τρος των περιοδειών του Κασιμάτη είναι οι γλαφυρές εντυπώσεις του από τους
μακρινούς αυτούς τόπους, όπου εμπεριέχεται ένας πλούτος πολύτιμων πληρο-
φοριών για τη ζωή και τη δράση των ομογενών στις μακρινές χώρες που με-
τανάστευσαν. Τελικά την 21η Μαΐου 195� έγινε σε επίσημη τελετή στον Πο-
ταμό η κατάθεση του θεμελίου λίθου του Νοσοκομείου8� ενώ τα εγκαίνια του
Νοσοκομείου έγιναν κατά τρόπο πανηγυρικό στις 21 Μαΐου 1956. Επίσης η
ασφαλτόστρωση παράλληλα με τη διεύρυνση της οδού Χώρας-Ποταμού είχε
αρχίσει ταυτόχρονα περίπου με την έναρξη των εργασιών του κτιρίου του Νο-
σοκομείου και περατώθηκε κατά τα τέλη του 1956. Στη συνέχεια οικοδομή-
θηκε το Γηροκομείο στα Κύθηρα. Το Κασιμάτειο Γηροκομείο Κυθήρων, που
θεμελιώθηκε στις � Οκτωβρίου 1965 και άρχισε να λειτουργεί το 19�584, οφεί-
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λεται κατά το μέγιστο μέρος στις δωρεές των αδελφών Κασιμάτη από την
Τασμανία.

Η πρώτη εκδοτική περίοδος της Κυθηραϊκής Δράσεως συμπίπτει χρονικά
με την περίοδο της δικτατορίας του Ι. Μεταξά. Η εφημερίδα εμφανίζεται του-
λάχιστον ανεκτική και ίσως σε ορισμένες περιπτώσεις έως και φιλική προς το
νέο καθεστώς85 ενώ ο κομμουνισμός αποκαλείται διαφθορεύς χαρακτήρων.86

Ως προς τη μετανάστευση, η εφημερίδα τονίζει ότι οδηγεί σε ερήμωση το νησί,
χωρίς να παραβλέπει τα οφέλη του μεταναστευτικού συναλλάγματος για την
επιβίωση των κατοίκων καθώς και των δωρεών των ομογενών, που γενναιό-
δωρα συνεισφέρουν στα μεγάλα έργα υποδομής8�. Η Κυθηραϊκή Δράσις στα-
ματά την έκδοσή της από το 194� μέχρι το 1945. Το 1945 επανεκδίδεται μέχρι
το 19�5 οπότε σταματά να εκδίδεται με τον θάνατο του Ιωάννου Κασιμάτη. Η
εφημερίδα μάς τοποθετεί σε μεγάλο βαθμό στο κλίμα των πολιτικών εξελίξεων
σε τοπική εμβέλεια, καθόσον κάνει συχνές αναφορές είτε σε περιστατικά του
εμφυλίου πολέμου, είτε σε μείζονα πολιτικά θέματα της εποχής, όπως η επάνο-
δος ή όχι του βασιλέως Γεωργίου Β´, η βασιλευομένη ή μη βασιλευομένη δημο-
κρατία στη χώρα, το δημοψήφισμα του 1946 κ.ά.88. Συνεπώς, πρόκειται για
μια εφημερίδα που πλέον πολιτικοποιείται έντονα, σε αντίθεση με την προηγού-
μενη περίοδο 19�6-194�. Από τη μελέτη των άρθρων της, που άπτονται τοπι-
κής και εθνικής πολιτικής, διαπιστώνεται η έντονη προσήλωσή της σε αυτό
που αποκαλούσαν οι Έλληνες εκείνης της περιόδου «εθνικό φρόνημα»»  ενάντια
στον «κομμουνιστικό κίνδυνο»»  καθώς και η φιλοβασιλική της στάση89. Επίσης
στόχος της είναι η προάσπιση της ορθόδοξης χριστιανικής θρησκείας και των
πατροπαράδοτων παραδόσεων της ελληνικής οικογένειας9�.

Η Κυθηραϊκή Δράσις επισημαίνει επίσης την τρομερή έλλειψη επαρκώς
ανεπτυγμένου οδικού δικτύου στη νήσο, την έλλειψη εκσυγχρονισμένων αγρο-
τικών μεθόδων και εργαλείων για την αγροτική ανάπτυξή της, που έχει ως
αποτέλεσμα την οικονομική εξαθλίωση των κατοίκων, με δυσάρεστο επακό-
λουθο τη δημιουργία όλο και περισσότερο αυξανόμενου και ιδιαιτέρως ανησυ-
χητικού ρεύματος μετανάστευσης των κατοίκων, είτε εσωτερικής είτε εξωτε-
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85. ΣΤΑΗΣ ΕΜΜ. Β., «Διά μίαν καλυτέραν αύριον, πειθαρχήσωμεν εις τον εθνικόν ευεργέ-
την», εφ. Κυθηραϊκή Δράσις, αρ. 4, 1� Οκτωβρίου, σ. 1.

86. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Ι.Σ., «Προς την εθνικήν αναγέννησιν», εφ. Κυθηραϊκή Δράσις, αρ. 1�, ��
Απριλίου 19��, σ. 1.

8�. ΧΛΕΝΤΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, «Η μετανάστευσις εις τα Κύθηρα», εφ. Κυθηραϊκή Δράσις, αρ.
��, 15 Νοεμβρίου 19�8, σσ. 1-2.

88. ΣΤΑΗΣ Δ.Ι., «Βασιλευομένη ή Προεδρική», εφ. Κυθηραϊκή Δράσις, αρ. 69, 28 Οκτω-
βρίου 1945, σ. 1. 

89. Εφ. Κυθηραϊκή Δράσις, αρ. 64, 1 Ιουλίου 1945, σ. 1.
9�. Εφ. Κυθηραϊκή Δράσις, αρ. 8�, 15 Μαρτίου 194�, σ. 1.



ρικής μετανάστευσης91. Η εφημερίδα προβάλλει επίσης τον κοινωνικό ρόλο
και τη δράση των κυθηραϊκών αδελφοτήτων του εξωτερικού, κυρίως της ομο-
γένειας της Αμερικής και της Αυστραλίας. Πολλά άρθρα της εφημερίδας εί-
ναι αφιερωμένα στη δράση και τις δωρεές των ως άνω αδελφοτήτων και άλ-
λων σωματείων προς τη νήσο92. Η Κυθηραϊκή Δράσις ενδιαφέρεται ιδιαίτερα
για θέματα παιδείας και ανακοινώνει μετά χαράς την ίδρυση Οικοκυρικής
Σχολής στην περιοχή Καραβά, χάρη των ενεργειών του κ. Γρ. Κασιμάτη9�,
στόχος της οποίας είναι η διδαχή των ηθικών αρχών και τόνωση του εθνικού
φρονήματος των νεαρών κοριτσιών και βέβαια η προετοιμασία τους στο ρόλο
της συζύγου και της μητέρας. Ήδη λειτουργεί η Οικοκυρική Σχολή Καρβου-
νάδων94 ενώ αναφέρεται και στη Γεωργική Σχολή στον Καραβά, η οποία ονο-
μάζεται Πατρίκειος Γεωργική Σχολή95. Αναφέρεται επίσης ότι στα Κύθηρα
λειτουργούν προσκοπικές ομάδες στις περιοχές: Χώρα, Ποταμός, Καραβάς,
Φριλιγκιανίκα, Βιάρα, με συνολικό αριθμό άνω των 2�� νεαρών96. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει το γεγονός ότι μέσα στην ταραγμένη περίοδο του εμφυλίου πολέ-
μου και στις δυσχερείς συνθήκες διαβίωσης, οι Κυθήριοι κάνουν κάποιες πολύ
ενθουσιώδεις κινήσεις, προκειμένου να αναπτύξουν την τέχνη και τον πολιτι-
σμό. Στα Κύθηρα υπάρχουν λίγοι ερασιτεχνικοί θίασοι, οι οποίοι ανεβάζουν
παραστάσεις κλασικού ρεπερτορίου και περιοδεύουν σε πολλά μέρη της νήσου.
Παρά τη φτώχεια των ανθρώπων που τους πλαισιώνουν και την έλλειψη μέ-
σων, υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός και πάθος9� ενώ τα έσοδα συχνά δίνο-
νταν για την αποστολή δεμάτων στους στρατιώτες που πολεμούσαν στο μέ-
τωπο του Εμφυλίου98.

Τέλος, μετά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τη δικτατορία των
συνταγματαρχών και την καταπίεση και λογοκρισία στην οποία υπόκειντο
όλες οι εφημερίδες, τα τελευταία τεύχη της εφημερίδας προλαβαίνουν τη με-
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91. ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, «Διατί φεύγουν οι Κυθήριοι», εφ. Κυθηραϊκή Δράσις, αρ.
95, 15 Νοεμβρίου 194�, σ. 1.

92. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Ι., «Ο Ελληνισμός της Αυστραλίας», εφ. Κυθηραϊκή Δράσις, αρ. 12�-
128, 129-1��, 15 Αυγούστου-15 Δεκεμβρίου 195�.

9�. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΖΙΜΗΣ ΕΜΜ, «Η σημασία και η χρησιμότητα της Αγροτικής
Οικοκυρικής Σχολής», εφ. Κυθηραϊκή Δράσις, αρ. 66, 1 Αυγούστου 1945, σ. 1.

94. «Η έκκλησις της Οικοκυρικής», εφ. Κυθηραϊκή Δράσις, αρ. 9�, 15 Σεπτεμβρίου 194�,
σ. 1.

95. «Η περιοδεία του θιάσου», εφ. Κυθηραϊκή Δράσις, αρ. 1�4, 15 Αυγ. 1948, σ. 2. 
96. ΦΑΤΣΕΑΣ Α.Δ., αρχηγός των προσκόπων Κυθήρων, «Έκκλησις διά την ενίσχυσιν των

προσκοπικών ομάδων Κυθήρων», εφ. Κυθηραϊκή Δράσις, αρ. 89, 15 Μαΐου 194�, σ. 2 και ΚΑ-
ΣΙΜΑΤΗΣ Ι., «Ο Προσκοπισμός», εφ. Κυθηραϊκή Δράσις, αρ. 11�, 15 Φεβρουαρίου 194�, σ. 1.

9�. «Εκπολιτιστική προσπάθεια του Θιάσου Καστρισιανίκων», εφ. Κυθηραϊκή Δράσις, αρ.
1�2, 15 Ιουνίου 1948, σ. 1. 

98. «Υπέρ των μαχομένων», εφ. Φωνή των Κυθήρων, αρ. 1�, Απρίλιος 1949, σ. 4.



ταπολίτευση. Η Κυθηραϊκή Δράσις πανηγυρίζει για την έλευση του Κωνστα-
ντίνου Καραμανλή τον Ιούλιο του 19�4 στην Ελλάδα και πιστεύει ότι η χώρα
απαλλάχθηκε από ένα τυραννικό καθεστώς και εκφράζει την αισιοδοξία της
για ένα καλύτερο μέλλον. Το τελευταίο φύλλο της Κυθηραϊκής Δράσεως ήταν
διπλό (αρ. φ. 4��-4�1) και κυκλοφόρησε μετά τον θάνατο του εκδότη της Ιω-
άννου Κασιμάτη, αναφέροντας τον θάνατό του.

Η εφημερίδα ΤΤρροουυθθ αρχίζει να εκδίδεται τον Σεπτέμβριο του 194� και στα-
ματά την έκδοσή της στις αρχές της Μεταπολίτευσης, τον Αύγουστο του
19�4. Η πρώτη περίοδος έκδοσης της Τρουθ εκτείνεται από το 194� έως το
19�1 σε 164 φύλλα και η δεύτερη περίοδος από το 19�2 έως το 19�4 σε 1�
φύλλα99. Η γλώσσα της εφημερίδας είναι η ελληνική. Ιδρυτής, ιδιοκτήτης, εκ-
δότης και διευθυντής σύνταξης καθ’ όλη τη διάρκεια της κυκλοφορίας της εί-
ναι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ Στάθης. Ως τόπος έκδοσης δηλώνονται οι
Καρβουνάδες, ενώ η εφημερίδα τυπώνεται στο τυπογραφείο του Νικολάου
Σούστα «Εθνικός Φρουρός» στην οδό Ευαγγελιστρίας �� στη Σπάρτη, με
εξαίρεση το πρώτο φύλλο που τυπώνεται στην Αθήνα. Η εφημερίδα Τρουθ είναι
συνήθως μηνιαία, η περιοδικότητα όμως αυτή δεν τηρείται απόλυτα1��. Η
εφημερίδα ΤΤρροουυθθ//ΑΑλλήήθθεειιαα ττωωνν  ΚΚυυθθήήρρωωνν αποτελεί μια ιδιαίτερη και ενδιαφέ-
ρουσα από πολλές απόψεις εκδοτική προσπάθεια στο πλαίσιο του τοπικού Τύ-
που των Κυθήρων. Μια ιδιοτυπία είναι η αρχική ονομασία της εφημερίδας:
Τρουθ των Κυθήρων (φ. 1-89 κατά τα έτη 194�-1955), η οποία στη συνέχεια
αλλάζει από τον Σεπτέμβριο του 1955 και μετατρέπεται από Τρουθ σε Αλή-
θεια των Κυθήρων, τίτλο που διατηρεί μέχρι το τέλος της κυκλοφορίας της τον
Αύγουστο του 19�4. Για την μετονομασία αυτή ο ιδρυτής και εκδότης της
Κωνσταντίνος Εμμανουήλ Στάθης γράφει: «υπείκων εις υποδείξεις εκλεκτών
φίλων και των χωρικών αναγνωστών μου, οι οποίοι δεν εννοούν την λέξιν
Τρουθ, από του φύλλου αυτού Μετατρέπω, Το όνομα Τρουθ εις Αλήθεια»1�1.
Ωστόσο μέχρι και σήμερα έχει επικρατήσει στη συλλογική ανάμνηση ως τίτ-
λος της εφημερίδας για όλη τη διάρκεια της κυκλοφορίας της η χαρακτηριστι-
κή ονομασία Τρουθ.

Η Τρουθ αρχικά κυκλοφορεί ως δισέλιδη κάποιες φορές τετρασέλιδη και
μια φορά εξασέλιδη. Η δομή της εφημερίδας μετά τα πρώτα φύλλα έκδοσής
της είναι σταθερή. Το κύριο άρθρο γράφεται, ως επί το πλείστον, από τον εκδό-
τη/διευθυντή της Κωνσταντίνο Εμμ. Στάθη. Στο κύριο άρθρο αναγράφονται οι
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99. ΣΤΑΘΗΣ Κ. ΕΜΜ., «Ανακοίνωσις», εφ. Αλήθεια των Κυθήρων, αρ. 2, Μάιος 19�2, σ. 1.
1��. ΣΤΑΘΗΣ Κ. ΕΜΜ., «Δήλωσις», εφ. Τρουθ των Κυθήρων, αρ. 56, Αύγουστος-Σε-

πτέμβριος 1952, σ. 1.
1�1. ΣΤΑΘΗΣ Κ. ΕΜΜ., «Ανακοίνωσις», εφ. Αλήθεια των Κυθήρων, αρ. 89, Αύγουστος-

Σεπτέμβριος 1955, σ. �.



γενικές πολιτικές θέσεις της εφημερίδας για θέματα της άμεσης επικαιρότη-
τας, και όχι μόνο, καθώς και οι απόψεις του Κ. Στάθη για θέματα αμιγώς
κυθηραϊκού ενδιαφέροντος. Σχετικά δε με το γενικότερο περιεχόμενο της ύλης
η Τρουθ ως επαρχιακή εφημερίδα καλύπτει θέματα τοπικού ενδιαφέροντος,
όπως πολιτικά, ομιλίες δημάρχων και άλλων υπευθύνων, πολιτιστικές, εκκλη-
σιαστικές ειδήσεις και τελετές, κοινωνικές εκδηλώσεις, κοινωνικά – γάμοι,
βαπτίσεις, αρραβώνες, αφίξεις ομογενών και γενικότερες μετακινήσεις των
Κυθηρίων, πένθη-δωρεές, νεκρολογίες, ποικίλα νέα από την επικαιρότητα,
πολιτικές αλλαγές και αναταράξεις (διεθνείς αλλά κυρίως σε σχέση με την
Ελλάδα και ειδικότερα με τα Κύθηρα), οικονομικά (απολογισμοί εξόδων για
τοπικά έργα, κ.ά.), νέα από την ομογένεια καθώς για τους Κυθηρίους που
διαβιούν σε Πειραιά και Αθήνα. Δημοσιεύονται επίσης ασπρόμαυρες φωτο-
γραφίες, σκίτσα, αγγελίες, ανέκδοτα, εκδόσεις βιβλίων, ποιήματα και διηγή-
ματα, αποσπάσματα βιβλίων, ιστορικές αναφορές και ιστορίες σε συνέχειες,
αλληλογραφία και διαφημίσεις. Όπως αναγράφεται στο πρώτο φύλλο της κυ-
κλοφορίας της η εφημερίδα διανέμεται δωρεάν, χωρίς συνδρομή εκτός των τε-
λευταίων φύλλων της Β΄ Περιόδου όπου η τιμή κυμαίνεται από 1,5� δρχ. έως �
δρχ. Δηλώνεται, επίσης, ότι οι πόροι της εφημερίδος Τρουθ είναι ελάχιστοι και
αποκλειστικά προερχόμενοι από τον ιδιοκτήτη της. Ωστόσο, παρά τις αρχικές
δηλώσεις του εκδότη της Τρουθ, ήδη από το δεύτερο φύλλο της η εφημερίδα
σημειώνει ότι ναι μεν δεν θέλει συνδρομές αλλά διαπιστώνοντας το αυτονόητο
(έξοδα τυπογραφείου, ταχυδρομικά κ.λπ.) ζητά ενίσχυση, από όποιον το επι-
θυμεί, με την καταβολή ��� δρχ. ανά φύλλο1�2.

Για τον Κωνσταντίνο Εμμ. Στάθη αντλούμε κάποια βιογραφικά στοιχεία
μέσα από την ίδια την εφημερίδα. Σύμφωνα με δήλωση του ιδίου, όταν αρχίζει
να εκδίδει την εφημερίδα είναι «γεροντάκι 56 Μαΐων»1��. Ως προς το μορφωτι-
κό του επίπεδο αναφέρει ότι παραμένει «με μόρφωσι δημοτικού σχολείου του
19�� των 4ων τάξεων»1�4. Ο Κ. Στάθης μετανάστευσε για πέντε χρόνια στην
Αυστραλία, επίσης, όπως συνάγεται από τη λεζάντα φωτογραφίας ο Στάθης
υπηρέτησε ως λοχίας κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων1�5. Μια
άλλη δραστηριότητα του Κ. Στάθη, όπως συνάγεται από άρθρα της Τρουθ, εί-
ναι οι μεταφραστικές υπηρεσίες που παρείχε από το γραφείο του στις Καρβου-
νάδες προς τους ομογενείς, ώστε να διευκολύνονται οι μετανάστες στις διαδι-
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1�2. «Μια επιβεβλημένη υπόδειξις», εφ. Τρουθ των Κυθήρων, αρ. 2, Οκτώβριος 194�, σ.2.
1��. ΣΤΑΘΗΣ Κ. ΕΜΜ., «Οι Σκοποί μας», εφ. Τρουθ των Κυθήρων, αρ. 1, 1 Σεπτεμβρίου

194�, σ. 1.
1�4. ΣΤΑΘΗΣ Κ. ΕΜΜ., «Καταθέτομεν την πένναν», εφ. Αλήθεια των Κυθήρων, αρ. 16�,

Φεβρουάριος 19�1, σ. 1.
1�5. «Φωτογραφία», εφ. Αλήθεια των Κυθήρων, αρ. 6, Ιανουάριος 19��, σ. 1.



κασίες επικύρωσης των διαθηκών τους από τα ελληνικά δικαστήρια. Ακόμη ο
Κ. Στάθης είχε καταβάλει πολλές προσπάθειες και είχε συμβάλει στην οικο-
νομική ενίσχυση του νησιού1�6 μέσω των ομογενών1��. 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εφημερίδας Τρουθ είναι ο έντονος πολι-
τικά χρωματισμός της. Η έναρξη της έκδοσής της γίνεται μέσα στην τραγι-
κότερη περίοδο της μεταπολεμικής ιστορίας της χώρας, κατά τη διάρκεια του
εμφυλίου πολέμου, ενώ σταματά να εκδίδεται με την πτώση της δικτατορίας
των συνταγματαρχών τον Αύγουστο του 19�4 και την έναρξη της Μεταπολί-
τευσης. Όπως δηλώνει ο εκδότης, διευθυντής και αρχισυντάκτης της εφημε-
ρίδας Κ. Στάθης στο πρώτο φύλλο της κυκλοφορίας της: «Ελέω Θεού βλέπει
το φως της ημέρας η “Τρουθ” των Κυθήρων»1�8. Σκοπός της εφημερίδας είναι
να ακολουθεί πιστά «τας Χριστιανικάς και Εθνικάς παραδόσεις της Πατρίδος
μας», να ενημερώνει για όλα τα νέα του νησιού και της χώρας και να επικοι-
νωνεί με τους Κυθηρίους του εξωτερικού. Οι υπότιτλοι και μόνον της εφημερί-
δας: Μηνιαία Εφημερίς των Εθνικοφρόνων Ελλήνων, Μηνιαία Εφημερίς
Εθνικών Αρχών και Εφημερίς Εθνικών Αρχών αρκούν για να υποδηλώσουν
με σαφήνεια τον κεντρικό πολιτικό της προσανατολισμό, ο οποίος τηρείται πι-
στά σε όλη τη διάρκεια της κυκλοφορίας της. Φανατικά αντικομμουνιστική,
εκφράζοντας παράλληλα τη φιλοαμερικανική της τοποθέτηση1�9, δηλώνει την
αφοσίωσή της στον βασιλικό θεσμό, στάση που φαίνεται να τροποποιείται μό-
νο την περίοδο της επταετίας και ειδικότερα μετά το 1968.

Η Τρουθ σε μια ταραγμένη έως και οδυνηρή πολιτική περίοδο τάσσεται
ανοικτά υπέρ του Λαϊκού Κόμματος και του Κωνσταντίνου Τσαλδάρη. Σε αυ-
τήν εκφράζει τις μεγάλες δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές τάξεις,
οι οποίες και ακολουθούν το Λαϊκό Κόμμα, ελλείψει, όπως αναφέρεται, γνήσι-
ου Εθνικού Αγροτικού Κόμματος11�. Η Τρουθ χαιρετίζει την εκλογή του Αλ.
Παπάγου στην πρωθυπουργία και μεταξύ των εγκαρδίων συγχαρητηρίων
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1�6. «Σας Ευγνωμονούμεν. Η διανομή του ιματισμού εκ Νεας Ζηλανδίας C.O.R.S.O.», εφ.
Τρουθ των Κυθήρων, αρ.25, Νοέμβριος 1949, σ. 1-2. 
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Κυθήρων, αρ. ��, Απρίλιος 195�, σ. 1, ΣΤΑΘΗΣ Κ. ΕΜΜ., «Η Μυρτιδιώτισα το Νοσοκομείον
μας και ο Μέγας Ευεργέτης κ. Μιχ. Σεμιτέκολος», εφ. Τρουθ των Κυθήρων, αρ. �6, Νοέμ-
βριος 195�, σ. 1, ΣΤΑΘΗΣ Κ. ΕΜΜ., «Η κληρονομιά Σκλάβου», εφ. Τρουθ των Κυθήρων, αρ.
24, Οκτώβριος 1949, σ. �.

1�8. ΣΤΑΘΗΣ Κ. ΕΜΜ., «Οι Σκοποί μας», εφ. Τρουθ των Κυθήρων, αρ. 1, 1 Σεπτεμβρίου
194�, σ. 1.

1�9. ΣΤΑΘΗΣ Κ. ΕΜΜ., «Οι Σκοποί μας», εφ. Τρουθ των Κυθήρων, αρ. 1, 1 Σεπτεμβρίου
194�, σελ. 1.

11�. ΣΤΑΘΗΣ Κ. ΕΜΜ., «Είναι Λαϊκόν ή Αντιλαϊκόν;. Ανοικτή Επιστολή Προς τον Εξοχ.
Αρχηγόν του Λαϊκού Κόμματος κ. Κ. Τσαλδάρη», εφ. Τρουθ των Κυθήρων, αρ. 4, Δεκέμ-
βριος 194�, σ. 1.



προτείνει στον νέο Πρωθυπουργό να καθιερώσει την αργία της Κυριακής σε
όλη την επικράτεια111. Στη συνέχεια η εφημερίδα, αφού εκφράζει τα συγχαρη-
τήριά της στον Κωνσταντίνο Καραμανλή για τη νίκη του στις εθνικές εκλο-
γές του 1956, διατυπώνει σειρά αιτημάτων για την αγροτική τάξη και τους
Κυθηρίους112. Με ένα δυσανάλογα μικρό άρθρο σε σχέση με παρελθόντα άρ-
θρα για τις νίκες Παπάγου και Καραμανλή, τυπικό στις διατυπώσεις του, η
εφημερίδα συγχαίρει τον Γεώργιο Παπανδρέου για τη νίκη του στις εθνικές
εκλογές της 16ης Φεβρουαρίου του 196411�. Τέλος, το 196� η Τρουθ τάσσεται
αναφανδόν στο πλευρό του δικτατορικού καθεστώτος των συνταγματαρχών
της 21ης Απριλίου 196�. Όταν δε το 1968 ο Γεώργιος Παπαδόπουλος θα χα-
ρίσει τα αγροτικά χρέη, το γεγονός θα θεωρηθεί λυτρωτικό για τον αγροτικό
κόσμο και θα αποσταλούν από την εφημερίδα ευχαριστήρια τηλεγραφήμα-
τα114, ενώ αργότερα ο Στάθης συγχαίρει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Γ.
Παπαδόπουλο για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της ��ής Ιουλίου
19��115. Η εφημερίδα κάνει επίσης πυκνές αναφορές στη βασιλική οικογένεια.
Μεγάλης έκτασης πρωτοσέλιδο άρθρο, με σειρά άλλων να ακολουθούν, κατα-
λαμβάνει η επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους Παύλου και Φρειδερίκης στα
Κύθηρα στις 1� Οκτωβρίου 1948. Το άρθρο αποτελεί ύμνο για τον θεσμό της
βασιλείας στην Ελλάδα, μάλιστα ο Γεώργιος ο Β΄ αποκαλείται «Εθνομάρτυ-
ρας Βασιλέας». Περιγράφονται όλες οι λεπτομέρειες της προετοιμασίας και
της επίσκεψης καθώς και η προσφώνηση του Προέδρου της Κοινότητας Κυ-
θήρων Δημ. Στάη116.

Έντονα είναι και τα φιλοαμερικανικά αισθήματα της Τρουθ. Η φιλοαμερι-
κανική τοποθέτηση της εφημερίδας κορυφώνεται όταν χαιρετίζεται η εκλογή
Τρούμαν στην Προεδρία των Η.Π.Α.11� Για τον ρόλο των Η.Π.Α. στη νέα διε-
θνή τάξη αλλά και τη στάση τους έναντι της Ελλάδος υπάρχουν πληθώρα άρ-
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111. ΣΤΑΘΗΣ Κ. ΕΜΜ., «Από Θεού Άρχεσθαι. Προς τον εκλεκτόν της Ελλάδος Στρατάρ-
χην Αλέξανδρον Παπάγον», εφ. Τρουθ των Κυθήρων, αρ. 59, Δεκέμβριος 195�, σ. 1.

112. ΣΤΑΘΗΣ Κ. ΕΜΜ., «Αι Εκλογαί της 19ης Φ/ρουαρίου 1956. Εγκάρδια συγχαρητή-
ρια εξοχώτατε κ. Πρόεδρε. Το σκληρόν μοιραίον», εφ. Αλήθεια των Κυθήρων, αρ. 9�, Μάρτιος
1956, σ. 1, «Οι Κυθήριοι αναμένουν», εφ. Αλήθεια των Κυθήρων, αρ. 1��, Μάιος-Ιούνιος
1958, σ. 1.

11�. «Το αποτέλεσμα των Εκλογών της 16ης Φεβρουαρίου 1964», εφ. Αλήθεια των Κυ-
θήρων, αρ. 142, Φεβρουάριος 1964, σ. 1.

114. «Η Ρύθμισις του εσωτ. Δημοσίου χρέους», εφ. Αλήθεια των Κυθήρων, αρ. 15�, Ιού-
λιος 1968, σ. 1.

115. «Άτιτλο», εφ. Αλήθεια των Κυθήρων, αρ. �, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 19��, σ. 1.
116. ΣΤΑΘΗΣ Κ. ΕΜΜ., «Οι Σεπτοί Βασιλείς εις τα Κύθηρα», εφ. Τρουθ των Κυθήρων,

αρ.14, Νοέμβριος 1948, σ. 1-2.
11�. ΣΤΑΘΗΣ Κ. ΕΜΜ., «U.S.A. Tustice Liberty. Τα Κύθηρα σας υποβάλλουν συγχαρη-
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θρων118. Επίσης η Αλήθεια χαιρετίζει ως «μικρή αγροτική εφημερίδα» την
εκλογή Κέννεντυ στην προεδρία των Η.Π.Α., διερμηνεύοντας, όπως αναφέρει,
τα αισθήματα των κατοίκων του Νησιού119. Σε επόμενο μάλιστα φύλλο της
φιλοξενεί πρωτοσέλιδο άρθρο με το μήνυμα του νέου Αμερικανού Προέδρου12�.
Τρία δε χρόνια αργότερα εκφράζει το βαρύ πένθος της για την δολοφονία του,
με ένα άρθρο-ύμνο για τον δολοφονηθέντα Πρόεδρο121. Το ενδιαφέρον της εφη-
μερίδας για εθνικά θέματα είναι εμφανές μέσα από πολλά άρθρα, στα οποία το
ζήτημα της Κύπρου κατέχει ξεχωριστή θέση122. Εξυμνείται δε ιδιαιτέρως η
δράση της Ε.Ο.Κ.Α.12� Ένα άλλο εθνικό ζήτημα που απασχολεί την εφημερί-
δα είναι αυτό της Βορείου Ηπείρου, για το οποίο σημειώνεται ότι: «Εδάφη
όπως η Βόρειος Ήπειρος είναι τμήματα της Ελληνικής γης και εξάρτημα της
Ελληνικής ψυχής από εθνολογικής, γεωγραφικής, θρησκευτικής και γλωσ-
σικής απόψεως»124.

Με την έναρξη της Μεταπολίτευσης η Αλήθεια των Κυθήρων θα εκδώσει
το τελευταίο της φύλλο με πρωτοσέλιδη φωτογραφία του Κωνσταντίνου Κα-
ραμανλή υπό τον υπέρτιτλο «Ο Εθνικός Ηγέτης»125. Με το φύλλο αυτό του
Αυγούστου 19�4 τερματίζει η Τρουθ ή Αλήθεια των Κυθήρων τον εκδοτικό
της βίο στον χώρο του κυθηραϊκού Τύπου. Η Τρουθ ή Αλήθεια των Κυθήρων
διέτρεξε μια μακρά πορεία από το 194� έως το 19�4 σε ένα ταραγμένο κοινω-
νικοπολιτικό περιβάλλον, που ξεκίνησε με τον εμφύλιο πόλεμο και ολοκληρώ-
θηκε με την πτώση της χούντας και την αρχή της Μεταπολίτευσης. Παρου-
σιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον η διερεύνηση της περιόδου αυτής μέσα από τους
αντικατοπτρισμούς μιας συντηρητικής τοπικής εφημερίδας, κυρίως για το
πως η ίδια «προσλάμβανε» και «ερμήνευε» τα σύγχρονά της γεγονότα. Από
την άποψη αυτή, πέραν από το αντλούμενο πληροφοριακό υλικό πρόκειται για
μια πολύ ενδιαφέρουσα περιοδολόγηση. 

Την 1η Ιουλίου 1946 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το ΚΚυυθθηηρρααϊϊκκόό  ΒΒήήμμαα
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και για 5 μόνο φύλλα. Η εφημερίδα διακόπτει την κυκλοφορία και επανακυ-
κλοφορεί την 1η Απριλίου 19�5 στην Αυστραλία και θα σταματήσει την έκδο-
σή του το 1986. Κατ’ αυτήν την περίοδο κυκλοφορεί με τον τίτλο Κυθηραϊκό
Βήμα και υπότιτλο «Δημοκρατική Εφημερίς του Κυθηραϊκού Λαού». Τα μό-
το της εφημερίδας, όπως αναγράφονται στην έκδοσή της είναι: «Εμπρός για
την Δημοκρατία, την Ελευθερία, την Κοινωνική Δικαιοσύνη» και «Όλα για
την Ελληνική». Το δεύτερο μότο εξηγείται από το γεγονός ότι κατά την δεύ-
τερη περίοδο εκδίδεται στην Αυστραλία για την πολυπληθή κυθηραϊκή ομογέ-
νεια. Την εκδοτική και δημοσιογραφική επιμέλεια της εφημερίδας έχει ο Ιω-
άννης Μανέας, που συνεργαζόταν και με τη Φωνή των Κυθήρων.

Η εφημερίδα ΚΚυυθθηηρρααϊϊκκόόςς  ΤΤύύπποοςς κυκλοφόρησε στις 15 Ιανουαρίου του 1954
και ανέστειλε την κυκλοφορία της στις 15 Δεκεμβρίου του 1966, εκδίδοντας
συνολικά �� φύλλα. Ιδρυτής και διευθυντής του Κυθηραϊκού Τύπου είναι ο Ι.
Α. Τριφύλλης (Φ. Κάβος). Διαχειριστής αναφέρεται ο Ευ. Θεοδωρακάκης και
υπεύθυνος επί της ύλης ο Δ.Γ. Αργυρόπουλος (Τάκης Μώμος). Στη συνέχεια
εμφανίζονται και άλλοι υπεύθυνοι ύλης. Η ύλη της εφημερίδας καλύπτει ευρύ-
τατο φάσα θεμάτων και ο προσανατολισμός είναι κυρίως «κυθηριοκεντρικός».
Σε προεκλογικές περιόδους περιλαμβάνει βιογραφικά, λόγους και διαφημιστι-
κά υποψηφίων, ενώ στα φύλλα της βρίσκουμε πλήθος ειδήσεων που αφορούν
στα Κύθηρα, διηγήματα, ποιήματα, κοινωνικά, απολογισμούς εξόδων για το-
πικά έργα, αγγελίες, ανέκδοτα και διαφημίσεις. Η εφημερίδα ασχολείται επί-
σης εκτενώς με την δράση του ζεύγους Γ. Κόκσμα στο νησί. Ο Κόκσμα ήταν
επί κεφαλής της αποστολής του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Ο Γ.
Κόκσμα και η ομάδα του συντάσσουν «Χάρτα» για την επίλυση του χρόνιου
προβλήματος της λειψυδρίας και καταθέτουν σειρά προτάσεων για την εν γέ-
νει ανάπτυξη των Κυθήρων126. Η εφημερίδα ασχολείται επίσης με τη γεωργία
και την ανάγκη δημιουργίας και λειτουργίας αγροτικών συνεταιρισμών, προ-
ωθώντας ενθέρμως την συνεταιριστική ιδέα12�. Χαρακτηριστικό είναι το ότι
από το 1�ο φύλλο της η ανάγκη αναδασμού αποτελεί το μότο της. Ακόμη υπο-
στηρίζει ότι ο στενός τοπικισμός δεν εξυπηρετεί τα καλώς εννοούμενα συμφέ-
ροντα του τόπου.

Την 1η Ιουλίου 19�6 εκδίδεται στην Αθήνα η εφημερίδα ΠΠααγγκκυυθθηηρρααϊϊκκήή, η
οποία σταματά την έκδοσή της τον Νοέμβριο του 2��2. Εκδότης και διευθυ-
ντής αναγράφεται ο Γιάννης Σταυρουλάκης ενώ από το φύλλο της 1ης Φε-
βρουαρίου 19�� αναγράφεται ως ιδρυτής ο Παναγιώτης Γ. Κασιμάτης και ο
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Οκτωβρίου 196�, σ. 1.
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Γ. Σταυρουλάκης εξακολουθεί να αναφέρεται ως διευθυντής και εκδότης. Με-
τά τον θάνατο του Γ. Σταυρουλάκη τον Ιανουάριο του 1985, την θέση του ανα-
λαμβάνει ο ανιψιός του Π. Κασιμάτης. Συνολικά εκδίδονται 48 φύλλα. Η εφη-
μερίδα έχει εξασφαλίσει την οικονομική στήριξη ανώνυμου χρηματοδότη υπό
τον όρο να παραμείνει μακριά από πολιτικές και κομματικές σκοπιμότητες
και να συνεχίσει την παράδοση του Ιωάννου Κασιμάτη και της εφημερίδας
του Κυθηραϊκή Δράσις. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται κατά τα πρώτα χρό-
νια. Όμως από το 1981 τάσσεται υπέρ της «δημοκρατικής αλλαγής» και
υποστηρίζει ένθερμα τον Ανδρέα Παπανδρέου και τους τρεις Κυθήριους συνερ-
γάτες του, Γιάννη Π. Κορωναίο, Γρηγόρη Λ. Κασιμάτη και Γιώργο Ι. Κασι-
μάτη128. Η Παγκυθηραϊκή είναι τετρασέλιδη, μηνιαία μέχρι τον Απρίλιο του
1982 και στην συνέχεια συνήθως διμηνιαία. Φιλοδοξία της εφημερίδας είναι η
προβολή και εξυπηρέτηση του νησιού, των ανθρώπων του και των ξενιτεμένων.
Την μόνιμη στήλη με χρονογραφήματα υπογράφουν ο Δ.Γ. Αργυρόπουλος με
αναφορές στα ήθη και τα έθιμα του νησιού καθώς και στα τρέχοντα πολιτι-
στικά προβλήματα, ο Βασίλης Λευθέρης, ο Τάσης Κουκούλης και ο Πάνος
Φύλλης.

Τον Δεκέμβριο του 198� κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας ΚΚυυ--
θθηηρρααϊϊκκήή  ΙΙδδέέαα από συντακτική επιτροπή με πρόεδρο τον οικονομολόγο Ηλία
Μαρσέλλο. Το τελευταίο φύλλο εκδίδεται (αρ. 262) εκδίδεται τον Σεπτέμβριο
του 2��4. Τον Ιανουάριο του 2��5 μια νέα εφημερίδα κυκλοφορεί με ιδιοκτήτη
και διευθυντή τον Ηλία Μαρσέλλο και τίτλο Κυθηραϊσμός. Στην ουσία πρό-
κειται για συνέχεια της Κυθηραϊκής Ιδέας, γεγονός που φαίνεται και από την
αρίθμηση των φύλλων, αφού το πρώτο φύλλο του Κυθηραϊσμού φέρει την αρίθ-
μηση 1(26�). Στην Κυθηραϊκή Ιδέα αναφέρονται δύο υπότιτλοι: «Μηνιαίο Δη-
μοσιογραφικό Όργανο των απανταχού Κυθηρίων» και «Μια προσφορά στον
Περιφερειακό Προγραμματισμό και την Οικονομική Ανάπτυξη». Από το φύλ-
λο 51 εμφανίζεται και το μότο: «Για τον Κυθηραϊσμό και την Αλήθεια». Οι
υπότιτλοι αυτοί εμφανίζουν εν πολλοίς και τα θέματα τα οποία απασχολούν
την εφημερίδα. 

Η μηνιαία εφημερίδα ΚΚυυθθηηρρααϊϊκκάά εξέδωσε το πρώτο φύλλο της τον Ιανουά-
ριο του 1988 και η έκδοσή της συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Σημειώνεται ότι τον
Ιανουάριο του τρέχοντος έτους (2�18), γιόρτασε τα τριαντάχρονα της κυκλο-
φορίας της. Ιδιοκτήτης, εκδότης και διευθυντής είναι ο Εμμανουήλ Καλλίγε-
ρος, ενώ αρχισυντάκτης και σύμβουλος είναι ο Γ. Δημητριάδης. Καθ’ όλη τη
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διάρκεια της κυκλοφορίας της η εφημερίδα είναι μηνιαία εκτός από τους κα-
λοκαιρινούς μήνες κατά τους οποίους κυκλοφορεί μια ενιαία δίμηνη έκδοση. Οι
σελίδες κυμαίνονται από 16 έως 2�. Η τιμή της εφημερίδας ήταν αρχικά 1��
δρχ. Η έκδοση της εφημερίδας έτυχε θερμής υποδοχής από τις άλλες δύο εφη-
μερίδες που εκδίδονταν τότε: Φωνή των Κυθήρων και Κυθηραϊκή Ιδέα. Η εφη-
μερίδα καλύπτει θέματα πολιτικά, οικονομικά, θέματα σχετικά με την υγεία
και το περιβάλλον, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό δίνοντας έμφαση στην
τοπική ειδησιογραφία και στην μαχητική υπεράσπιση των συμφερόντων και
δικαίων του νησιού. Στις σελίδες της δημοσιεύονται φωτογραφίες, διαφημί-
σεις, αγγελίες και άλλες ειδήσεις. Κατά τη διάρκεια προεκλογικών περιόδων
τα Κυθηραϊκά πιστά στις αρχές τους προσφέρουν βήμα στις σελίδες τους σε
υποψηφίους και παρατάξεις από όλο το πολιτικό φάσμα, προκειμένου η πληρο-
φόρηση των Κυθηρίων να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερη. Ακόμη φιλοξενούν
διηγήσεις και χρονογραφήματα που ξεφεύγουν από την τυπική ειδησιογραφία
και προάγουν το χιούμορ, τη σάτιρα και την τοπική παράδοση. Σημειώνεται
επίσης η δημοσίευση σε συνέχειες κάποιων άρθρων στην αγγλική γλώσσα
κάτω από τις ρουμπρίκες News in Brief Kytherian και History. Η εφημερίδα
πλαισιώνεται από ένα πλήθος συντακτών και συνεργατών.

Τον Απρίλιο του 1984 εκδίδεται από τον Σύλλογο Κυθηρίων Σπουδαστών η
εφημερίδα ΓΓννώώμμεεςς, η οποία διακόπτει την κυκλοφορία της με την έκδοση του
�ου φύλλου τον Μάιο-Ιούνιο του 1985. Η βραχύβια αυτή εφημερίδα είναι μηνι-
αία, τετρασέλιδη, και στα περισσότερα φύλλα πεντάστηλη. Η εφημερίδα ανα-
φέρει ότι διευθύνεται από συντακτική επιτροπή. Ως υπεύθυνος αρχικά αναφέ-
ρεται ο Γιώργος Χάρος ενώ από το τρίτο φύλλο υπεύθυνος αναφέρεται ο Μά-
νος Τριφύλλης. Η ετήσια συνδρομή προσδιορίζεται στις ��� δρχ. Η στάση της
εφημερίδας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα όπως διατυπώ-
θηκε στο κύριο άρθρο στο πρώτο φύλλο και με υπογραφή του Γιάννη Κασιμά-
τη φοιτητή της ΑΣΟΕΕ και προέδρου του Συλλόγου είναι χαρακτηριστική και
αποτυπώνει τις θέσεις μιας ριζοσπαστικοποιημένης νεολαίας της εποχής. Γι’
αυτή τη στάση τους οι Γνώμες θα έλθουν σε οξεία αντιπαράθεση με την Φωνή
των Κυθήρων129.

Τελειώνοντας θα γίνει μια σύντομη αναφορά σε κάποια έντυπα, όπως Το
ΚΚοουυσσέέγγιιοο, που αποτελεί μια απόπειρα έκδοσης σατιρικής εφημερίδας από τον
Νικόλαο Φατσέα, ο οποίος δηλώνεται ως κουσεγιάρης. Δεν είναι τυχαίο άλ-
λωστε ότι η εφημεριδούλα κυκλοφορεί την περίοδο της Αποκριάς (19/2/19�9).

Εκατό χρόνια κυθηραϊκού Τύπου ���
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Αργότερα εκδίδεται Το Τσιριγώτικο Ξεφάντωμα, που είναι και αυτό ένα σατι-
ρικό έντυπο εξαιρετικά βραχύβιο. Αναφέρεται ένα μόνο εκδοθέν φύλλο της
16ης Μαρτίου 195�, που γράφτηκε από τον ποιητή Διονύσιο Β. Κουλεντιανό.

Αναφέρονται επίσης και ορισμένα βραχύβια περιοδικά, όπως οι ΑΑννττίίλλααλλοοιι
ααππόό  τταα  ΚΚύύθθηηρραα, που εκδόθηκε από τον Απρίλιο του 1969 μέχρι τον Δεκέμβριο
του 19�� και αριθμεί 5 τεύχη. Πρόκειται για ένα σωματειακό περιοδικό που
εκδίδει η Κυθηραϊκή Αδελφότης Πειραιώς όταν πρόεδρος της Αδελφότητος
ήταν ο Τασης Θ. Κουκούλης. Το περιεχόμενο του περιοδικού είναι κυρίως πο-
λιτιστικού χαρακτήρα και παρουσιάζει τις δραστηριότητες του σωματείου.

Το περιοδικό ΚΚυυθθηηρρααϊϊκκοοίί  ΣΣττόόχχοοιι εκδίδεται από τον Σύλλογο Κυθηρίων
Φοιτητών στις αρχές του 19�8 και αριθμεί 9 τεύχη, χωρίς ημερομηνία για τα
τρία τελευταία τεύχη και πρέπει να εκδίδεται τουλάχιστον μέχρι το 198�,
αφού στο 8ο τεύχος δημοσιεύεται ο «Απολογισμός του Δ.Σ. του Σ.Κ.Σ. του
198�. Όλα τα τεύχη του περιοδικού αριθμούν �2 σελίδες (δύο 16σέλιδα).

Το λογοτεχνικό περιοδικό ΤΤαα  ΠΠννεευυμμααττιικκάά  ΚΚύύθθηηρραα κυκλοφόρησε για πρώ-
τη φορά τον Δεκέμβριο του 1982 και ανέστειλε την έκδοσή του με το 21ο τεύ-
χος του Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 198�. Πρόκειται για τριμηνιαία έκδοση, ο δε
αριθμός των σελίδων κυμαίνεται μεταξύ 24 και �2. Ιδιοκτήτης και διευθυντής
είναι ο Άρης Π. Τσιτσίλιας. Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται σε 8�� δρχ. για
ιδιώτες, σε 1.5�� δρχ. για τράπεζες και οργανισμούς και σε 25 δολάρια Αμερι-
κής για το εξωτερικό. Το περιοδικό αποτελεί τρόπον τινά συνέχεια της σελίδας
που υπήρχε στην Φωνή των Κυθήρων με τίτλο «Λογοτεχνική Φωνή», αν και η
θεματολογία του ευρύνεται και με θέματα λαογραφικά, ιστορικά, ιατρικά, κ.ά.

Το περιοδικό ΚΚυυθθηηρρααϊϊκκάά  ΝΝεειιάάτταα, που στη συνέχεια γίνεται Κυθηραϊκά
Νιάτα, εκδίδει το πρώτο τεύχος του την άνοιξη του 199� και το τελευταίο και
�ο τεύχος το Φθινόπωρο του 2��2. Όπως αναφέρεται στον υπότιτλο πρόκειται
για την ελεύθερη έκφραση των νέων και εκδότης του είναι η Εταιρεία Κυθη-
ραϊκών Μελετών. Το περιοδικό τυπώνεται σε ιλουστρασιόν χαρτί, είναι έγχρω-
μο και περιλαμβάνει φωτογραφίες, ζωγραφική και σκίτσα των συνεργατών
του που είναι νέες και νέοι μαθητές, ως επί το πλείστον των Κυθήρων, αλλά
και νέοι και νέες κυθηραϊκής καταγωγής. 

Με την κατά το δυνατόν πληρέστερη περιοδολόγηση στις κυθηραϊκές εφη-
μερίδες επιχειρήθηκε να αναδειχθεί το «προφίλ» μιας νησιωτικής περιφέρειας,
όπως αυτό αντανακλάται στον Τύπο που γράφεται πάντα με γνώμονα την
επικαιρότητα και απεικονίζει τις ιδεολογικές τάσεις, τους πόθους, τα βάσανα
και τα οράματά μιας κοινωνίας μέσα από την καθημερινότητά της στο βάθος
μιας εκατονταετίας.
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ABSTRACT

CENT ANS DE PRESSE DE CyTHèRES
UN REFLET DE LA SOCIÉTÉ LOCALE

Vu l’importance de la presse tant pour l’information que pour la formation
de l’opinion publique, il serait intéressant de suivre les lignes directrices
idéologiques et le contenu, les sujets (titres, articles, publications) des journaux
cythériens pendant une durée de cent ans.

Les journaux de Cythères qui apparaissent pour la première fois la dernière
décennie du 19ème siècle sont d’un intérêt particulier puisqu’ils démontrent la
vie politique, économique, culturelle et sociale d’une région insulaire reflétant
les tendances idéologiques correspondantes et les caractéristiques de la société
cythérienne.

Dans cette communication, à part l’enregistrement des données de chaque
journal (lieu et date de publication éditeur, numéro d’exemplaires, format,
colonnes, chroniqueurs etc.) on essaie de mettre en évidence leurs sujets
(articles, titres) afin de décrire les facettes de la société cythérienne pendant la
période 189�-1996. En plus est enregistré leur position politique au niveau
national (p.ex. en faveur ou contre Tricoupis, en faveur de Venizélos ou du roi)
ainsi qu’au niveau local. On tente de citer en bref leur position concernant les
préoccupations importantes de Cythère (p.ex. le port, le réseau routier,
l’hôpital, les écoles, l’église, la migration, l’économie locale, la production
agricole, la diaspora etc.). On se réfère aux articles concernant les sujets
historiques, folkloriques, la littérature, le théâtre et les arts en général et enfin
on présente les rapports sociaux et plus particulièrement la vie sociale de l’île.
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Η ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 191�-192�

ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ, 
ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ1

ΧΧρριισσττίίνναα  ΦΦ..  ΒΒααμμββοούύρρηη--ΔΔηημμάάκκηη
Σχολική σύμβουλος φιλολόγων Νομού Δράμας, 

μεταπτ. δίπλωμα Ιστορίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μετά την ενσωμάτωσή τους στο ελληνικό κράτος, το Μάιο του 1864, τα
Ιόνια νησιά ακολούθησαν την ιστορική πορεία της Ελλάδας. Οι Επτανήσιοι
συμμετείχαν ενεργά στους Βαλκανικούς πολέμους2 και στον Πρώτο Παγκό-
σμιο πόλεμο�, πληρώνοντας μεγάλο τίμημα σε ανθρώπινες ζωές4 και όχι μό-
νον, κατά τη διάρκεια των πολεμικών συγκρούσεων αλλά και των πολιτικών
εντάσεων. 

Η Κεφαλονιά κατά τη δεκαετία 191�-192� ���

1. Οι εφημερίδες που μελετήθηκαν, επιλέχθηκαν λόγω της δυνατότητας πρόσβασής τους
από τον ιστότοπο της Εθνικής Βιβλιοθήκης (www.nlg.gr). Επιπλέον, κάθε μία από αυτές
απηχούν τις πολιτικές τάσεις που επικρατούσαν στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία που υπήρξε
αντικείμενο της μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, το Εμπρός (1896-1969) του Δημητρίου Καλα-
ποθάκη στήριζε το βασιλέα Κωνσταντίνο Α΄ κατά τη διάρκεια του Εθνικού Διχασμού, αλλά
μετά τις επιτυχίες του Βενιζέλου στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, υποστήριξε τον Κρητικό πολι-
τικό. Ο Ριζοσπάστης (191�-σήμερα) αποτελούσε και αποτελεί το όργανο του Κομμουνιστι-
κού Κόμματος Ελλάδας με σαφή τοποθέτηση. Το φιλοβασιλικό Σκριπ (189�-196�) ήταν
σταθερά αντιβενιζελικό. Η Μακεδονία (1911-1981), η αρχαιότερη πολιτική εφημερίδα της
Βόρειας Ελλάδας, του Κωνσταντίνου Βελλίδη, ήταν από τις εφημερίδες που προσδιόρισαν σε
σημαντικό βαθμό τις διεργασίες της ενσωμάτωσης της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος,
αν και αρχικά δεν είχε προσχωρήσει σε κανένα από τα κόμματα της εποχής, ακολουθώντας
ανεξάρτητη γραμμή, από το 1915 τάχθηκε στο πλευρό του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Όσο για το βενιζελικό Ζιζάνιον, του Γεωργίου Μολφέτα, αυτή υπήρξε η μακροβιότερη και
πιο πετυχημένη σατιρική δισεβδομαδιαία εφημερίδα, η οποία κυκλοφορούσε από το 1892 έως
το 1916. Στις σατιρικές της σελίδες έγραφαν πολλοί Κεφαλονίτες ποιητές της εποχής που
παρακολουθούσαν και σχολίαζαν την επικαιρότητα με έμμετρο και πεζό σατιρικό λόγο και με
πρωταγωνιστικό ρόλο τους διαλόγους Γιάννη και Μαρή.

2. «Οι αιχμάλωτοι εν Βουλγαρία», Εμπρός, α. φ. 61��, Αθήνα 2� Οκτωβρίου 191�, σ. 2.
�. «Οι κληρωτοί της Κεφαλληνίας ανεχώρησαν εις Λευκάδα και Πρέβεζαν μετά ζωηρο-

τάτου ενθουσιασμού», Μακεδονία, α. φ. 226�, Θεσσαλονίκη, 6 Μαΐου 1918, σ. 2.
4. Ενδεικτικά, βλέπε «Οι αθάνατοι νεκροί του Σκρα», Μακεδονία, α. φ. 2�18, 26 Ιουνίου

1918, σ. 1.



Η μακρά δεύτερη δεκαετία του προηγούμενου αιώνα, η οποία μετέβαλε
την εικόνα της χώρας, υπήρξε κρίσιμη και για τους Κεφαλήνες, οι οποίοι
εκτός των προβλημάτων που αφορούσαν το σύνολο των πολιτών της χώρας,
έπρεπε να επιλύσουν και άλλα δικά τους, όπως οι καταστροφικοί σεισμοί του
1912 που σχεδόν ισοπέδωσαν μεγάλο μέρος του νησιού, η ελλιπής παροχή ολο-
κληρωμένης εκπαίδευσης για τα παιδιά τους, οι καταστροφές των καλλιερ-
γειών και άλλα για τα οποία η Πολιτεία, συνήθως, δεν έδειχνε το στοργικό
της πρόσωπο. 

Παράλληλα, οι Κεφαλήνες έδιναν συχνά δείγματα της φιλανθρωπίας και
της αλληλεγγύης τους προς τους αναξιοπαθούντες συμπατριώτες τους. Δύο
παραδείγματα αποδεικνύουν το φιλότιμο του χαρακτήρα τους: 

Το Φεβρουάριο του 1911, είχε διοργανωθεί φιλανθρωπικός, «ευεργετικός»,
όπως τον χαρακτηρίζει το Ζιζάνιον, χορός στην Εσπερινή Σχολή των απόρων
παίδων. Η εκδήλωση ήταν δημόσια και έπρεπε, όπως τόνιζε η ίδια εφημερίδα,
να τη στηρίξουν όλοι οι ντόπιοι, για να μπορεί να συνεχίσει η Σχολή τη λει-
τουργία και την προσφορά της στα φτωχά παιδιά5.

Το ίδρυμα αυτό, η λειτουργία του οποίου στηριζόταν μόνον «στην ευγενή
προθυμία και αυθόρμητη συνδρομή των διδασκόντων, είχε την τύχη να διοικεί-
ται από μια επιτροπή άξια συγχαρητηρίων» για την πρόοδο που παρουσίαζαν
οι άποροι μαθητές στα γράμματα και τη μουσική παρά την έλλειψη των απαι-
τούμενων μέσων. Τα λαμπρά αποτελέσματα του κόπου των εκπαιδευτικών
και της φιλομάθειας των παιδιών αποτελούσαν το έναυσμα για να στηρίξουν
οι εύποροι Κεφαλήνες τη Σχολή που επιτελούσε έναν «τόσο ευγενή σκοπό6».

Στις μεγάλες δυσκολίες και καταστροφές, όμως, όπως οι σεισμοί του
1912, έφταναν αρωγοί στους δυστυχείς νησιώτες οι συμπατριώτες τους, με-
γάλοι ευεργέτες, οι οποίοι, παρόλο που ζούσαν μακριά από τη γενέτειρά τους,
δεν την είχαν λησμονήσει. Τέτοια περίπτωση μεγάλου ευεργέτη για την Κε-
φαλονιά αλλά και για ολόκληρη τη χώρα, υπήρξε ο Μαρίνος Κοργιαλένιος,
επιχειρηματίας και τραπεζικός. Ο Κοργιαλένιος, αν και εγκατεστημένος μό-
νιμα στο Λονδίνο, εν τούτοις, στο μέρος της διαθήκης του που αφορούσε την
ιδιαίτερη πατρίδα του είχε μεριμνήσει για την ίδρυση σχολείου για κορίτσια
καλών οικογενειών, με τον όρο να καταβάλουν μικρό χρηματικό ποσόν. Ανά-
λογο ποσόν διέθεσε για να ανεγερθεί και να λειτουργήσει στο Αργοστόλι σχο-
λείο για κορίτσια φτωχών οικογενειών στο οποίο θα εκπαιδεύονταν δωρεάν ως
εργάτριες ή οικιακές βοηθοί. 

Ακόμη, διέθεσε μεγάλο ποσόν για την λειτουργία ελληνικού σχολείου και

Χριστίνα Φ. Βαμβούρη-Δημάκη��8
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Γυμνασίου, επίσης, στο Αργοστόλι�, με την προϋπόθεση αυτά να λειτουργούν
κατά τα αγγλικά πρότυπα. 

Φρόντισε, επίσης, για την ίδρυση επαγγελματικής και εργατικής Σχολής,
στο Αργοστόλι, η οποία θα λειτουργούσε κατά το πρότυπο του ορφανοτροφείου
Χατζηκώστα και θα τελούσε υπό τον έλεγχο επιτροπής. Στη διαθήκη ορίζο-
νταν και τα μέλη της υπεύθυνης για τη διαχείριση των κληροδοτημάτων επι-
τροπής με έδρα την Κεφαλονιά τα οποία ήταν οι Πλάτων Βέγιας, Ιωάννης
Τουλ, Φωκάς Γεωργακάτος, Γεράσιμος Λασκαράτος και Σπύρος Κοσμετά-
τος. Η προεδρία θα ασκείτο από τον αρχιεπίσκοπο Κεφαλληνίας με τη σύ-
μπραξη του νομάρχη του νησιού και του δημάρχου Αργοστολίου. Οι αποφάσεις
της επιτροπής αυτής θα ελέγχονταν από τη γενική εκτελεστική επιτροπή
στην Αθήνα, η οποία θα αποτελείτο από τους Ιωάννη Βαλαωρίτη, Γεώργιο
Στρέιτ, Δημήτριο Αιγινήτη και Ιωάννη Αθανασάκη υπό την προεδρία του δια-
δόχου, Κωνσταντίνου Α´8.

Ο Κοργιαλένιος δεν λησμόνησε και την κατασκευή έργων που θα βελτίω-
ναν τη ζωή των συμπατριωτών του. Διέθεσε, προς τούτο, χρηματικά ποσά για
την αποξήρανση του έλους της πόλης, τη σύσταση βιβλιοθήκης και την ανοι-
κοδόμηση του μουσείου στην πλατεία Μαίτλαντ για τα αρχαιολογικά ευρήμα-
τα, τα οποία έρχονταν, κατά καιρούς, στο φως9.

Παρενθετικά, αναφέρεται ότι η απόφαση του μεγάλου ευεργέτη για την
ανοικοδόμηση του μουσείου δικαιώθηκε την επόμενη, κιόλας, χρονιά: Τον Αύ-
γουστο του 1912, έγινε γνωστό από τις εφημερίδες ότι πλήθος μνημείων και
έργων τέχνης της αρχαιότητας ανακαλύφθηκαν κατά τις ανασκαφές, οι οποί-
ες είχαν διενεργηθεί από τον αρχαιολόγο, Αλέξανδρο Φιλαδελφέα, και τον έφο-
ρο αρχαιοτήτων του νησιού, με έξοδα του «βαθύπλουτου», κατά το Εμπρός,
Ολλανδού Φιλέλληνα, Γκούκοπ. Ο Γκούκοπ, πίστευε ότι η Κεφαλονιά ήταν η
πατρίδα του Οδυσσέα και αποφάσισε να επαληθεύσει αυτήν του την πεποίθη-
ση. Προς τούτο, είχε ζητήσει άδεια από την κυβέρνηση Κυριακούλη Μαυρομι-
χάλη, ήδη από το 19�9, προκειμένου να διενεργήσει ανασκαφές στην περιοχή.
Καίτοι οι προσπάθειές του δε δικαίωσαν την άποψή του, εντούτοις, από τα ευ-
ρήματα, διαπιστώθηκε ότι, κατά τους Γεωμετρικούς χρόνους, η Κεφαλονιά
άκμαζε οικονομικά, όπως μαρτυρούσαν τα πολυπληθή κτερίσματα και τα άλ-
λα μνημεία. Ούτε και οι επόμενες ανασκαφές στη Λειβαθώ αποκάλυψαν το
ανάκτορο του Οδυσσέα αλλά έφεραν στο φως πολλά χρυσά και χάλκινα κο-
σμήματα, νομίσματα και αγγεία, από τα οποία το εντυπωσιακότερο όλων

Η Κεφαλονιά κατά τη δεκαετία 191�-192� ��9
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ήταν το αγγείο που βρέθηκε στα Κοκκολάτα με πολλές ανάγλυφες παραστά-
σεις σκηνών του Τρωικού πολέμου, όπως η σφαγή της Πολυξένης, η μονομα-
χία Μενέλαου και Πάρη1�.

Και όσο ζούσε, όμως, ο Μαρίνος Κοργιαλένιος πρόσφερε πολλά στην πα-
τρίδα του. Όπως υπενθυμίζει το Σκριπ, είχε ιδρύσει διάφορα φιλανθρωπικά
ιδρύματα και είχε συνδράμει στην ανέγερση του δημαρχείου Αργοστολίου, ενώ,
όταν το 19�� ο περονόσπορος κατέστρεψε όλη την σταφιδοπαραγωγή, ο Κορ-
γιαλένιος είχε διαθέσει αμέσως ��.��� υπέρ των αγροτών των οποίων οι καλ-
λιέργειες είχαν καταστραφεί11.

Με αφορμή τη δημοσίευση της διαθήκης του Κοργιαλένιου τον Απρίλιο του
1911 και τις μεγάλες δωρεές του, πολλές πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερί-
δες έκαναν εκτενείς αναφορές στη γενναιοδωρία του για να παρακινήσουν κι
άλλους πλούσιους Έλληνες να συνδράμουν στις εκάστοτε ανάγκες της πάντα
ευρισκόμενης σε ένδεια πατρίδας.

Το Σκριπ, για παράδειγμα, έπλεκε το εγκώμιο στους πλούσιους Κεφαλή-
νες, «γνωστούς στο εξωτερικό για τη φιλοπατρία τους», επειδή διέθεταν μεγά-
λο μέρος της περιουσίας τους σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, διάσπαρτα, όπως
αναφέρεται στο σχόλιο της εφημερίδας, σε ολόκληρο το νησί12. 

Λίγους μήνες αργότερα, απεβίωσε ο, επίσης, Κεφαλήν στην καταγωγή,
βουλευτής Αττικής και Βοιωτίας, Παναγής Χαροκόπος, ο οποίος συμπεριέ-
λαβε στη διαθήκη του σειρά δωρεών για την ιδιαίτερη πατρίδα του, δικαιώνο-
ντας τα δημοσιεύματα των εφημερίδων περί της φιλοπατρίας των απανταχού
Κεφαλήνων: ���.��� δρχ. προορίζονταν για την ίδρυση εργαστηρίου, στο οποίο
θα εκπαιδεύονταν άπορες Κεφαλονίτισσες. Από αυτά 15�.��� δρχ. έπρεπε να
διατεθούν για την ανέγερση του κτιρίου, 5�.��� για την επίπλωση και τον εξο-
πλισμό και οι υπόλοιπες 5��.��� δρχ. για τη συντήρηση του ιδρύματος. Επί-
σης, όρισε να χορηγείται ετησίως το ποσόν των 1�.��� δρχ. στους δύο ναούς
του χωριού Πλαγιά και ακόμη 1�.��� δρχ. ετησίως για την προικοδότηση 4
κοριτσιών από το νησί1�. Από το συγκεκριμένο κληροδότημα, το 191� είχαν,
ήδη, νυμφευθεί, όπως αναφέρει το Ζιζάνιον, τέσσερα άπορα κορίτσια από την
Άσσο, τα οποία είχαν λάβει από 2.5�� δρχ.14

Τέλος, στις δωρεές του Παναγή Χαροκόπου περιλαμβανόταν κι ένα οικό-
πεδο στην Καλλιθέα προκειμένου να ανεγερθεί σ’ αυτό επαγγελματική σχολή
για την κατασκευή της οποίας διέθεσε 4��.��� δρχ. και ως ετήσια επιχορή-
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γηση 56.��� δρχ. Από το τελευταίο αυτό ποσόν, οι 5�.��� δρχ. προορίζονταν
για τη συντήρησή της και οι 6.��� για υποτροφίες στο εξωτερικό τριών μαθη-
τριών της σχολής, από τις οποίες οι δύο έπρεπε να κατάγονται από την ιδιαί-
τερη πατρίδα του.

Τον Ιανουάριο του 1912, καταστροφικοί σεισμοί λάβωσαν το νησί, αναγκά-
ζοντας τους έντρομους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα λιγότερο ή περισσότε-
ρο κατεστραμμένα σπίτια τους και να βγουν στους δρόμους, αναζητώντας
ασφαλές καταφύγιο. 

Από το σύνολο του ελληνικού Τύπου, μπορεί κανείς να πληροφορηθεί το μέ-
γεθος της δυστυχίας των Κεφαλήνων, την οποία επέτειναν οι συνεχείς βροχο-
πτώσεις, το κρύο και η ασιτία15. Η κατάσταση έχρηζε άμεσης παρέμβασης
της Πολιτείας, ταχύτατης αποστολής των αναγκαίων πρώτων ειδών στέγα-
σης και διατροφής, καθώς και σύστασης επιτροπής για τη διεξαγωγή εράνου
από τους Κεφαλήνες του εξωτερικού, μια που η κρατική βοήθεια σε σκηνές,
τρόφιμα και ξυλεία ήταν βέβαιο ότι δεν θα επαρκούσε16. 

Και σ’ αυτήν την περίπτωση, ο πατριωτισμός των νησιωτών έφερε άμεσα
και εντυπωσιακά αποτελέσματα: Αρχικά, η επιτροπή εράνων που είχε συστα-
θεί στην Κεφαλονιά φρόντισε για την εξασφάλιση ξυλείας και είχε ξεκινήσει
την κατασκευή των πρώτων παραπηγμάτων. Ταυτόχρονα, το διοικητικό συμ-
βούλιο της Αδελφότητας Κεφαλήνων της Αθήνας αποφάσισε την επομένη της
αγγελίας του μεγάλου σεισμού και των φοβερών καταστροφών, τη δέσμευση
όλων των τραπεζικών της καταθέσεων για την αγορά των απαραίτητων πρώ-
των ειδών για τους πληγέντες συμπατριώτες τους. Αυτή η προθυμία και η τα-
χύτατη ανταπόκριση της επιτροπής που δρούσε στο νησί και της Αδελφότητας
προκάλεσαν το θαυμασμό του Τύπου, ο οποίος με συνεχή σχόλια παρακινούσε
όλους τους Έλληνες να συνδράμουν, όσο και όπως μπορούσαν, τους σεισμο-
παθείς1�. 

Η κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου, ανταποκρινόμενη στις εκκλήσεις των
τοπικών αρχών για βοήθεια έστειλε αμέσως τον υπουργό Εσωτερικών Εμμα-
νουήλ Ρέπουλη στα πληγέντα νησιά, ο οποίος μετέβη πρώτα στη Ζάκυνθο.
Εκεί δέχθηκε τηλεγράφημα από την Κεφαλονιά, στο οποίο αναφέρονταν τα
εξής: Στον Ασπρογέρακα και στη Σκάλα είχαν εξακριβωθεί εννέα (9) νεκροί
και εικοσιπέντε (25) τραυματίες. Στο χωριό Βάλτες μόνον τρεις οικίες ήταν
κατοικήσιμες. Στα χωριά Αννινάτα, Κορνέλο, Πεντόγαλο και Σπαθί είχαν
καταρρεύσει όλες οι κατοικίες. Πολλά χωριά του δήμου Πρόννων είχαν υπο-

Η Κεφαλονιά κατά τη δεκαετία 191�-192� �81

15. «Τα νεώτερα των εκ σεισμού καταστροφών», Εμπρός, α. φ. 54�1, 14 Ιανουαρίου 1912,
σ. 1.

16. Εμπρός, α. φ. 54�1, στην ίδια.
1�. Εμπρός, α. φ. 54�1, στην ίδια.



στεί καταστροφές. Όπως ήταν φυσικό, είχε διακοπεί κάθε εμπορική και κοι-
νωνική κίνηση τόσο στη Ζάκυνθο, όσο και στην Κεφαλονιά18.

Με αφορμή τις ειδήσεις για την τραγική κατάσταση στη Ζάκυνθο και την
Κεφαλονιά, το Εμπρός, καίτοι φιλοβασιλικό, εν τούτοις κατηγορεί τον βασι-
λέα, Γεώργιο Α΄, και τον διάδοχο, Κωνσταντίνο, επειδή δεν έσπευσαν να επι-
σκεφθούν τα πληγέντα νησιά, όπως έπρατταν σε άλλες χώρες αρχηγοί κρα-
τών, «μάλλον επειδή η κυβέρνηση παρέλειψε να συστήσει τέτοια κίνηση».
Εξάλλου, όπως φάνηκε, συνεχίζει το άρθρο στρέφοντας τα πυρά του και κατά
του Ελευθερίου Βενιζέλου, και ο πρωθυπουργός ήταν προφανώς απασχολημέ-
νος με άλλα ζητήματα, με αποτέλεσμα την Πολιτεία να εκπροσωπήσει μόνον
ο υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος, παρά την προθυμία και τη δραστηριότητά
του, θα ήταν αδύνατον να παρίσταται παντού19.

Στη συνέχεια, ο υπουργός μετέβη στην Κεφαλονιά για να διαπιστώσει και
εκεί ιδίοις όμμασιν το μέγεθος των ζημιών. Στη σύσκεψη που πραγματοποιή-
θηκε στο Αργοστόλι με τον δήμαρχο, τον νομάρχη και τον νομομηχανικό απο-
φασίστηκε η κατασκευή 1� παραπηγμάτων για τη στέγαση των πρώτων πε-
ντακοσίων (5��) από τους πέντε χιλιάδες (5.���) αστέγους, η διανομή ογδό-
ντα (8�) σκηνών, η αποστολή διμοιρίας σκαπανέων και χειρουργείου του Ερυ-
θρού Σταυρού2�, καθώς και η κατεδάφιση όλων των ετοιμόρροπων κτισμάτων.
Ο υπουργός στο τέλος της σύσκεψης συνομίλησε με τους σεισμοπαθείς και
τους παρηγόρησε τονίζοντας ότι η κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου μεριμνού-
σε έμπρακτα γι’ αυτούς21.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες της επιτροπής εράνων που είχε δραστη-
ριοποιηθεί, όπως προαναφέρθηκε, στην Κεφαλονιά, δεν κατέστη δυνατόν να
συγκεντρωθούν τα χρήματα για την ανακούφιση των πληγέντων και για τη
μερική, έστω, αποκατάστασή τους, παρά το ότι το Βαλλιάνειο κληροδότημα
είχε προσφέρει στην επιτροπή δωρεά περίπου 5��.��� δρχ. Γι’ αυτό και ήταν
αναπόφευκτο να διατυπωθεί από τους τοπικούς άρχοντες προς την κυβέρνηση
Ελευθερίου Βενιζέλου το αίτημα να διατεθεί το ποσόν των 65�.��� δρχ. για τη
συμπλήρωση του απαιτούμενου ποσού για αποζημιώσεις. 

Ως προς αυτό το αίτημα, της οικονομικής συνεισφοράς της Πολιτείας, η
κεφαλληνιακή εφημερίδα Ζιζάνιον πρέσβευε αρχικά ότι οι πληγές του νησιού
από τους σεισμούς έπρεπε να επουλωθούν μόνον από τους ντόπιους, χωρίς να
επιβαρυνθεί το ταμείο του κράτους. Επειδή, όμως, αυτό δεν ήταν εφικτό, έπρε-
πε η Πολιτεία «να μην εγκαταλείψει στην τύχη του το φτωχό κόσμο που
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επλήγη από τη θεομηνία και ταλαιπωρείτο στα παραπήγματα αλλά να πι-
στώσει τάχιστα το βοήθημα22».

Τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι Κεφαλήνες ήταν πολλά και σοβαρά.
Εν τούτοις, προσπαθούσαν να ξεφεύγουν από αυτά και από τη δύσκολη καθη-
μερινότητά τους, με διάφορες αφορμές. Μια σειρά ειδήσεων από το Ζιζάνιον,
αποδεικνύουν την επιθυμία τους να προχωρήσουν τη ζωή τους με αισιοδοξία,
αφήνοντας τη δυστυχία πίσω τους. Για παράδειγμα: 

Την άνοιξη του 1912, αν και οι σεισμοί συνεχίζονταν, με μικρότερη, βέ-
βαια, ένταση, το γεγονός αυτό δεν πτόησε τον κόσμο. Πολλοί Κεφαλήνες
εξορκίζοντας τους φόβους τους, διασκέδασαν στο Ληξούρι κατά τον εορτασμό
της ημέρας της Πρωτομαγιάς. Το ίδιο έγινε και στη γιορτή της Αναλήψεως
που είχε οργανωθεί από τον Εργατικό Σύνδεσμο Λειβαθούς στα Τρυφώνια,
όπου «άπειρος» κόσμος διασκέδασε με την παρουσία τραγουδιστών από το
Ληξούρι2�.

Μια ευχάριστη είδηση που έδωσε δύναμη στους νησιώτες ήταν ότι η Λει-
βαθώς επρόκειτο να αποκτήσει Φιλαρμονική ορχήστρα. Η πρωτοβουλία για
την ίδρυσή της ανήκε στον Εργατικό Σύνδεσμο, η οποία ενισχύθηκε από τη
χορηγία 2� λιρών του εφοπλιστή Γεράσιμου Ρόκου Βεργωτή για την αγορά
μουσικών οργάνων από την Ιταλία. Μέλη της Φιλαρμονικής θα ήταν μαθητές
της Σχολής του Συνδέσμου και έτσι το φιλόμουσο νησί σύντομα θα διέθετε
τέσσερεις Φιλαρμονικές24. 

Η ανάπτυξη της Κεφαλονιάς, παρά τις καταστροφές από τους σεισμούς
του Ιανουαρίου, εξακολούθησε και με τη βοήθεια Κεφαλήνων ευεργετών: Το
Μάιο, ο ευεργέτης της επαρχίας Πάλης, Αναστάσιος Λιβιεράτος Ραλλάτος
προσέφερε το αναγκαίο ποσόν για την ανέγερση «λαμπρού» διδακτηρίου Γυ-
μνασίου και Ελληνικού σχολείου στο Ληξούρι25. Στην πόλη, επιπλέον, μια σει-
ρά έργων ήταν σε εξέλιξη, αποσκοπώντας στον εξωραϊσμό της, όπως η βελ-
τίωση του ρυμοτομικού σχεδίου, οι δενδροφυτεύσεις, ο ηλεκτροφωτισμός, η λει-
τουργία της επαγγελματικής Σχολής και πολλά άλλα έργα26.

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου επιδιώκοντας να αποδείξει
ότι δεν είχε λησμονήσει τους σεισμοπαθείς, έστειλε στα τέλη Ιουλίου στο νησί
τον νομομηχανικό Αττικής, Κωνσταντίνο Πυρπιρή, με την ειδική αποστολή
να εκπονήσει αντισεισμικά σχέδια για την ανοικοδόμηση των σεισμοπαθών
πόλεων και χωριών της Κεφαλονιάς2�.
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Και, ενώ οι Κεφαλήνες προσπαθούσαν να συνέλθουν από τις καταστρο-
φές εξαιτίας των σεισμών, ο απόηχος των Βαλκανικών πολέμων έφτασε κι
εκεί με την άφιξη στο νησί αιχμαλώτων Οθωμανών αξιωματούχων. Συγκε-
κριμένα, στα μέσα Ιανουαρίου του 191�, αποβιβάστηκαν στην Κεφαλονιά οι
�4 αιχμάλωτοι που αποτελούσαν τη φρουρά της Χίου και άλλοι 86 στρατιω-
τικοί από διάφορα άλλα οθωμανικά στρατεύματα. Αυτοί εγκαταστάθηκαν σε
ξενοδοχεία και σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και έγιναν δεκτοί από τους ντόπι-
ους φιλικότατα, γεγονός που τους προκάλεσε έκπληξη για την αναπάντεχη
προς αυτούς συμπεριφορά. Γι’ αυτό συγκινημένοι από την ευγενική αντιμε-
τώπισή τους έσπευσαν να εκφράσουν τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη
τους στον Δήμαρχο διά του εκπροσώπου τους, διοικητή της Χίου Γιχνή ή Ζι-
χνή πασά28. 

Την ευγνωμοσύνη τους, όμως, για τη νοσηλεία τους στο νοσοκομείο του
Αργοστολίου εξέφρασαν και οι Έλληνες τραυματίες που είχαν μεταφερθεί
εκεί. Την ίδια ημέρα με την είδηση της επίσκεψης του Γιχνή πασά στο Δή-
μαρχο, το Ζιζάνιον δημοσίευσε τις ευχαριστίες και την περιγραφή τόσο της
εξαιρετικής νοσοκομειακής περίθαλψης, όσο και της στοργής και φροντίδας
του διευθυντή και του νοσηλευτικού προσωπικού. Τις ευχαριστίες των τραυ-
ματιών διατύπωσε έμμετρα ο τραυματίας δεκανέας, ο Θεόδωρος Αγγέλου.
Στο ποίημα περιγράφεται και η ωραιότης του Αργοστολίου, με τα νοικοκυρε-
μένα σπίτια και τον άπλετο ηλεκτροφωτισμό29. 

Παρά τις μεταβολές που είχαν στη ζωή τους και παρά τις μεγάλες δυσκο-
λίες εξαιτίας των συνεχιζόμενων σεισμικών δονήσεων ακόμη και το 191� και
τη συνακόλουθη κακή οικονομική τους κατάσταση, οι Κεφαλήνες συνέδρα-
μαν πρόθυμα τον στρατό της Ηπείρου με επτά σάκους ενδυμάτων τα οποία
και διανεμήθηκαν στην 6η Μεραρχία, όπου υπηρετούσαν οι περισσότεροι στρα-
τιώτες από το νησί��, ενώ, σύντομα, άρχισαν να προσέρχονται αθρόοι και με
προθυμία στο στρατολογικό γραφείο οι κληρωτοί του νησιού για να κατατα-
γούν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πατρίδα�1.

Το τέλος των Βαλκανικών πολέμων σήμαινε ότι έπρεπε να αντιμετωπι-
στούν ζητήματα που είχαν παραμεριστεί, λόγω των συνθηκών. Ένα από αυ-
τά, μείζονος σημασίας για το νησί ήταν η κακή ποιότητα του οδικού άξονα, ο
οποίος, επιπλέον, ήταν και ελλιπέστατος. Προκειμένου το πρόβλημα να επιλυ-
θεί, μερικώς έστω, το υπουργείο Εσωτερικών πίστωσε 44.��� δρχ., για τη συ-
ντήρηση του υπάρχοντος οδικού δικτύου. Το ποσόν, όμως αυτό σε σύγκριση με
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παλαιότερα της τάξεως των 12�.���-14�.��� δρχ. ήταν ανεπαρκές, κατά το
Ζιζάνιον, μια που οι δρόμοι είχαν μείνει ασυντήρητοι, επειδή την προηγούμενη
πενταετία δεν είχε διατεθεί κανένα ποσόν και, επιπλέον, πολλοί από αυτούς εί-
χαν καταστραφεί από τους σεισμούς. Η κατάσταση, επομένως, του οδικού δι-
κτύου αναγκαστικά θα παρέμενε «αμετάβλητη και επικίνδυνη για τους δια-
βάτες�2». 

Το 1914, οι εκ φύσεως αισιόδοξοι Κεφαλήνες είχαν, πλέον, επουλώσει τις
πληγές τους από τους σεισμούς του 1912 και τα πένθη από τους Βαλκανικούς
πολέμους. Προσβλέποντας σε ένα καλύτερο μέλλον, προσπαθούσαν να βελ-
τιώσουν τη ζωή τους με νέες, προσοδοφόρες καλλιέργειες. Μία από αυτές
ήταν η καλλιέργεια του φυτού αθάνατος, από τις ίνες του οποίου κατασκευά-
ζονταν σπάγκοι, σκοινιά και δαντέλες. Για την περαιτέρω εξάπλωση της συ-
γκεκριμένης καλλιέργειας και για τον τρόπο εκμετάλλευσης ξηρών και πε-
τρωδών εδαφών, ο γεωπόνος Κοσμάς Φωκάς Κοσμετάτος είχε υποβάλει στο
υπουργείο Εθνικής Οικονομίας σχετική μελέτη��. 

Από την άλλη πλευρά, όμως, ειδήσεις, όπως η διάλυση της βιομηχανίας
λεπτουργικής των Φραγκόπουλου και Λεπτοκοίλου, προκαλούσε θλίψη, επει-
δή, κατά το Ζιζάνιον, ήταν απόδειξη ότι το νησί δεν ήταν σε θέση να διατηρή-
σει εν ζωή μια βιομηχανία περιωπής, μια που ήταν «τόπος μικρός και περιορι-
σμένος�4». 

Το 1914 ήταν η επέτειος των πενήντα χρόνων από την Ένωση των Ιονίων
νήσων με τη μητέρα πατρίδα. Οι Κεφαλήνες την τίμησαν με ενθουσιασμό με
σειρά εκδηλώσεων, στις οποίες παρευρέθηκαν και πολλά μέλη της Πανιονίου
Επιτροπής από την Αθήνα. Σύμφωνα με περιγραφές των εφημερίδων, η υπο-
δοχή των εκδρομέων στο λιμάνι του Αργοστολίου από τον νομάρχη, τον δή-
μαρχο, τον λιμενάρχη και το πλήθος του κόσμου, ήταν μεγαλειώδης. Ο εορτα-
σμός άρχισε με εμβατήρια και ακολούθησαν σύντομες ομιλίες, όπου τονίστη-
κε η σημασία της επετείου. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες μαζί με Ληξου-
ριώτες που είχαν φτάσει για να συνεορτάσουν και με επικεφαλής τις τοπικές
αρχές και δύο Φιλαρμονικές, προχώρησαν από τους κεντρικότερους δρόμους
στις οικίες του ριζοσπάστη δημοσιογράφου Ηλία Ζερβού, του, επίσης, δημοσιο-
γράφου και βουλευτή, Γεράσιμου Λιβαδά και του Ιωσήφ Μομφεράτου όπου
κατέθεσαν στεφάνια και τοποθέτησαν αναθηματικές πλάκες, τιμώντας το
μεγάλο έργο των συντελεστών της Ένωσης�5. 
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Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου και ενώ η χώρα τη-
ρούσε ακόμη στάση ουδετερότητας αλλά βρισκόταν χωρισμένη στα δύο εξαι-
τίας του Εθνικού Διχασμού, ορισμένα περιστατικά που καταχωρήθηκαν στις
εφημερίδες, αποδεικνύουν την εμπλοκή των Κεφαλήνων στην τραυματική
εκείνη περίοδο του Εθνικού Διχασμού. 

Το Μάρτιο του 1916, το λιμάνι του Αργοστολίου αποκλείστηκε από τις
συμμαχικές δυνάμεις. Στις έντονες διαμαρτυρίες του πρωθυπουργού και
υπουργού Εξωτερικών, Στέφανου Σκουλούδη, οι πρέσβεις της Αντάντ διευκρί-
νισαν ότι η ενέργεια αυτή αποσκοπούσε στην ίδρυση ναυτικού σταθμού επιτή-
ρησης των γερμανο-αυστριακών υποβρυχίων, χωρίς αυτό να υποδηλώνει ενδε-
χόμενη απόβαση στρατευμάτων ή κατάληψη του νησιού�6. 

Εν τούτοις, σε λιγότερο από δύο μήνες, τον Μάιο, οι κάτοικοι του Αργοστο-
λίου, ανάστατοι πληροφορήθηκαν από τον νομάρχη ότι οι Γάλλοι σχεδίαζαν
κατάληψη της δημοτικής πλατείας της Ενώσεως, προκειμένου να εγκατα-
στήσουν εκεί αεροδρόμιο��. Ο δήμαρχος Αργοστολίου, Διονύσιος Βινιεράτος,
και το δημοτικό συμβούλιο διαμαρτυρήθηκαν στον Γάλλο πρόξενο, τον ναύαρ-
χο του γαλλικού στόλου και στον πρωθυπουργό, Στέφανο Σκουλούδη, για την
καταπάτηση των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων και τον κίνδυνο από ενδεχό-
μενες επιθέσεις των αντιπάλων�8. 

Στη γενικευμένη αναταραχή από τα παραπάνω γεγονότα, προστέθηκε και
η μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει τον Ιούλιο του 1916. Η πυρκαγιά είχε
ξεκινήσει από τη δασώδη τοποθεσία της Κάτω Λειβαθούς και γρήγορα προ-
χώρησε απειλώντας το μεγάλο δάσος του Αίνου. Οι Κεφαλήνες έσπευσαν να
τη σβήσουν με όποια μέσα διέθεταν και, ταυτόχρονα, να περιορίσουν ακόμη
μία πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στο δάσος Αθανασούλη στη Σάμη�9.

Οι φόβοι των Κεφαλήνων για πιθανή επέμβαση των συμμάχων, επαληθεύ-
τηκαν το Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς με την απόβαση γαλλικού αγήματος
στο Αργοστόλι. Οι Γάλλοι κατέλαβαν τα τυπογραφεία της τοπικής εφημερί-
δας Άμυνα επιστράτων, τοποθέτησαν φρουρά 2� ανδρών, συνέλαβαν τον αρχι-
συντάκτη και τον μετέφεραν σε γαλλικό πολεμικό4�. Η εφημερίδα στήριζε
τους επιστράτους, δηλαδή, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εφέδρων (Π.Σ.Ε.), την
πρώτη μαζική πολιτική οργάνωση στην Ελλάδα στην οποία εντάχθηκαν επι-
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στρατευμένοι έφεδροι και στρεφόταν κατά των φιλελεύθερων αστών και της
ξένης επέμβασης41.

Τον επόμενο μήνα, συμμαχικά πολεμικά αποβίβασαν «επαναστάτες» στο
λιμάνι του Αργοστολίου, οι οποίοι κατέλαβαν την πόλη και κατέλυσαν τις το-
πικές αρχές. Επίστρατοι, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν «αυτοπροαιρέτως» προ-
σπάθησαν να τους εμποδίσουν, αλλά επειδή δε διέθεταν πυροβολικό, ούτε αρ-
χηγούς, αναγκάστηκαν να εκκενώσουν το Αργοστόλι και να οχυρωθούν στον
Αίνο, από όπου προσπαθούσαν να αμυνθούν42.

Σ’ αυτά τα γεγονότα προστέθηκε και η παραίτηση του Έλληνα πρέσβη
στο Παρίσι, Άθωνα Ρωμανού. Όσοι Κεφαλήνες ήταν βασιλικοί τον κατηγο-
ρούσαν για την πράξη του αυτή, επειδή έπρεπε να υπερασπιστεί τα δίκαια της
πατρίδας σαν πιστός στρατιώτης και όχι να εκδηλώσει την αποδοκιμασία του
στον βασιλιά, το πολίτευμα και το κράτος4�.

Μετά τα παραπάνω γεγονότα, οι Κεφαλήνες ενεπλάκησαν, όπως ήταν
αναπόφευκτο, στην έριδα του διχασμού ακόμη περισσότερο, με συνέπεια και
τον δικό τους διχασμό, ο οποίος είχε επηρεάσει την καθημερινότητα των κα-
τοίκων και τις μεταξύ τους σχέσεις:

Ο αστυνομικός υποδιευθυντής Κυλλήνης διεμήνυσε στο υπουργείο Εσωτε-
ρικών ότι δύο συμμαχικά αντιτορπιλικά αποβίβασαν εκεί τον νομάρχη Κεφαλ-
ληνίας, Γκόφα, τον δήμαρχο, Διονύσιο Βινιεράτο, τους βουλευτές Μαρκέτο
και Γεράκη, όλο το προσωπικό της Νομαρχίας και ολόκληρη την αστυνομική
δύναμη του Αργοστολίου. Αν και δεν υπήρχαν ειδήσεις για την εγκατάσταση
των βενιζελικών αρχών στην Κεφαλονιά, αυτή, εν τούτοις ήταν αναμενόμενη,
με επικρατέστερο υποψήφιο για τη θέση του Γενικού Διοικητή Ιονίων νήσων,
τον Εμμανουήλ Ρέπουλη ή τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου44, βουλευτή του
κόμματος των Φιλελευθέρων, ο οποίος προσχώρησε στο κίνημα της Θεσσαλο-
νίκης και αντιπροσώπευσε την Επαναστατική Κυβέρνηση των Ιονίων Νήσων. 

Τελικά, τη Γενική Διοίκηση των Ιονίων Νήσων ανέλαβε το Μάρτιο του
191� ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου.

Το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, τον Απρίλιο του 191�, κάτοικοι
της Σάμης διασκέδαζαν χορεύοντας στην πλατεία έχοντας στη μέση του χο-
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ρού μια δαφνοστεφανωμένη εικόνα του βασιλιά Κωνσταντίνου. Αίφνης, Κρη-
τικοί χωροφύλακες εισέβαλαν στο χώρο, άρπαξαν την εικόνα και την κατέ-
στρεψαν. Στην αναπόφευκτη σύγκρουση, σκοτώθηκαν δύο χωροφύλακες και
ένας υπενωμοτάρχης. Ο αναβρασμός κορυφώθηκε με την άφιξη τριακοσίων
ακόμη Κρητικών χωροφυλάκων και τη δήλωση ιερέων του νησιού ότι αν δεν
επιτρεπόταν η μνημόνευση του βασιλιά θα έκλειναν τους ναούς, η οποία και
είχε ως αποτέλεσμα την άφιξη δύο βενιζελικών ιερέων από τη Θεσσαλονίκη.
Η κατάσταση αποφορτίστηκε την επομένη με την άφιξη πλοίου με μεγάλες
ποσότητες τροφίμων, που ανακούφισε τις μεγάλες επισιτιστικές ανάγκες των
κατοίκων, αποκοιμίζοντας τις αντιδράσεις τους για το αιματηρό επεισόδιο45. 

Η αυξανόμενη, όπως γράφει το Εμπρός, αγανάκτηση των φιλοβασιλικών
Κεφαλήνων εναντίον των στασιαστών, όπως τους χαρακτήριζε η εφημερίδα,
βενιζελικών προκάλεσε την παρέμβαση γαλλικού αποσπάσματος που στρα-
τοπέδευε στο νησί και μικροσυμπλοκές μεταξύ ντόπιων φιλοβασιλικών και
Σενεγαλέζων στρατιωτών46.

Η φορτισμένη αυτή κατάσταση οδήγησε τις γαλλικές δυνάμεις που έδρευ-
αν στην Κεφαλονιά στην απόφαση να απελάσουν λίγες ημέρες μετά, τις τοπι-
κές αρχές του νησιού αντικαθιστώντας τις με βενιζελικές. Οι απελαθέντες,
μεταξύ των οποίων ο ιεροκήρυκας, ο επιθεωρητής των Δημοτικών σχολείων
και πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι, οδηγήθηκαν με γαλλικό αντιτορπιλικό στην
Πάτρα. Όπως οι ίδιοι έκαναν γνωστό, στην Κεφαλονιά επικρατούσε πλήρης
ησυχία και δεν είχε σημειωθεί κανένα επεισόδιο από την κατάληψή της από
τα γαλλικά στρατεύματα. Ειδικότερα, αμέσως μόλις κατέφθασαν στο νησί
επαναστάτες χωροφύλακες, οι επίστρατοι παρουσιάστηκαν στον διοικητή της
γαλλικής δύναμης και δήλωσαν ότι όλοι ήταν ενωμένοι και εάν θίγονταν να
προκαλείτο σύγκρουση. Δήλωσαν, επίσης, ότι σε όλους τους ναούς του νησιού
δεν μνημονευόταν η τριανδρία αλλά ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Όσο για την
επίσκεψη του Γενικού Διοικητή Ιονίων νήσων, Αλέξανδρου Παπαναστασίου,
στο νησί, η οποία είχε πραγματοποιηθεί λίγες ημέρες πριν, οι απελαθέντες
έκαναν γνωστό ότι οι βενιζελικοί είχαν προσπαθήσει να διοργανώσουν υποδο-
χή, η οποία, όμως ήταν φτωχή, επειδή οι περισσότεροι κάτοικοι ήταν φιλοβασι-
λικοί. Μάλιστα, κατά την ομιλία του, ο Παπαναστασίου κάλεσε το ακροατή-
ριο να φωνάξει «κάτω ο βασιλεύς», αλλά οι παριστάμενοι αντέδρασαν ζητω-
κραυγάζοντας υπέρ του βασιλέα Κωνσταντίνου Α΄4�.

Η απάντηση των πρέσβεων της Αντάντ στις διαμαρτυρίες του ελληνικού
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υπουργείου Εξωτερικών για τις απελάσεις ήταν ότι η κίνηση αυτή δε στόχευε
στην επέκταση του βενιζελικού κινήματος αλλά οφείλετο σε αυθόρμητη επα-
ναστατική ενέργεια των κατοίκων, την οποία οι Δυνάμεις δεν δεσμεύονταν
από καμιά υποχρέωση, να μην αναγνωρίσουν48.

Άλλο επεισόδιο σημειώθηκε, όπως πληροφορούμαστε από το αντιβενιζελικό
Εμπρός, στις αρχές Μαΐου, όταν στασιαστές, όπως αποκαλεί τους βενιζελι-
κούς, εξαιτίας του μικρού τους αριθμού, αποτυγχάνοντας να διοργανώσουν
συλλαλητήρια στο Αργοστόλι και στο Ληξούρι κατά του βασιλιά, μετέβησαν
στο χωριό των εφοπλιστών, Πεσσάδα. Εκεί, κατά τη διάρκεια της «κωμικής
συνάθροισης», ο βενιζελικός πρώην βουλευτής Α. Βαλσαμάκης, συνέταξε ψή-
φισμα, το οποίο κήρυσσε έκπτωτο τον βασιλιά Κωνσταντίνο, καταδεικνύο-
ντας το φρόνημα του λαού, όπως έγραφε η στασιαστική, κατά το Εμπρός,
εφημερίδα Κήρυξ49.

Ούτε αυτές οι προσπάθειες των βενιζελικών απέδωσαν, επειδή ελάχιστοι
κάτοικοι, κατόπιν πιέσεων, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, καθώς το φρό-
νημα του λαού, παρά τις πιέσεις από συμμαχικά αγήματα και παρά το γεγο-
νός ότι Σενεγαλέζοι στρατιώτες φρουρούσαν την οικία του δημάρχου, Διονυσί-
ου Βινιεράτου, «παρέμενε ακμαίο, αποδεικνύοντας την πίστη του στο βασι-
λέα5�». Είχε προηγηθεί η παραίτηση των δημοτικών συμβούλων εκτός από
ορισμένους οι οποίοι, για λόγους ιδίου συμφέροντος, είχαν παραμείνει στις θέ-
σεις τους, καθώς και οι παραιτήσεις πολλών δικηγόρων και συμβολαιογρά-
φων51. 

Εκτός από τις πολιτικές διαμάχες, μείζον πρόβλημα σε όλη τη διάρκεια
του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου για όλους τους πολίτες της χώρας αποτέ-
λεσε η σιτοδεία, το οποίο η Πολιτεία προσπαθούσε να αντιμετωπίσει με τη δια-
νομή, κατά καιρούς, σίτου, μια που ούτε οι Κεφαλονίτες απέφυγαν την έλλει-
ψη βασικών ειδών διατροφής, παρά τις προαναγγελίες του νομογεωπόνου του
νησιού για καλή εσοδεία σιτηρών, οπωρικών, οσπρίων και ελαιοκάρπου52. 

Για παράδειγμα, τον Νοέμβριο του 1915, διανεμήθηκαν 2.��� τόνοι σίτου
στους κατοίκους του Μεσολογγίου, της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου5�.

Η έλλειψη σίτου οφειλόταν όχι μόνον στις συνέπειες του πολέμου αλλά και
στις φυσικές καταστροφές, είτε από επιθέσεις ακρίδων είτε από κακές καιρι-
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48. «Απάντησις των πρεσβευτών διά την Ζάκυνθον και Κεφαλληνίαν», Εμπρός, α. φ.
���1, 2� Απριλίου 191�, σ. �.

49. «Η κατάστασις εν Κεφαλληνία», Εμπρός, α. φ. ��82, 4 Μαΐου 191�, σ. 4.
5�. Εμπρός, α. φ. ��82, στην ίδια.
51. Εμπρός, α. φ. ��82, στην ίδια.
52. Σκριπ, α. φ. �4�1, 11 Απριλίου 1915, σ. �.
5�. «Σίτος εις Πάτρας. Κατανομή εις επαρχίας», Σκριπ, α. φ. ��5�, 28 Νοεμβρίου 1915,

σ. 5.



κές συνθήκες, όπως η καταιγίδα με χαλάζι που είχε πέσει τον Μάιο του 1918
στην Κεφαλονιά και είχε προκαλέσει ζημιές 2��.��� δρχ. σε αμπέλια, ελιές
και δημητριακά54. 

Παράλληλα, και παρά τις δυσκολίες στην καθημερινότητά τους, οι δρα-
στήριοι Κεφαλήνες προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες του
νησιού για τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου. Μια τέτοια προσπάθεια
ήταν να αναδειχθούν τα «φημισμένα σε όλον τον κόσμο κρασιά και κονιάκ της
Κεφαλονιάς» και στην πρωτεύουσα και στη Θεσσαλονίκη. Η οινολογική κρί-
ση που είχε προκύψει από την αντίστοιχη σταφιδική είχε συντελέσει στο να
γνωρίσουν οι Αθηναίοι και οι Θεσσαλονικείς τα εξαιρετικής ποιότητας κεφαλ-
λονίτικα κρασιά55.

Άλλη, αξιέπαινη, κατά το Σκριπ, πρωτοβουλία, υπήρξε η υποβολή πρότα-
σης από μια ομάδα τοπικών αξιωματούχων προς το υπουργείο Εθνικής Οικο-
νομίας, τον Ιούλιο του 1915, με την οποία ζητούσαν την άδεια να ξεκινήσει η
βιομηχανική συσκευασία ιχθύων ανοιχτής αλιείας, κυρίως, σαρδελών με τα
συστήματα του Αμβούργου και της Ιταλίας56. Η εφημερίδα παρακινούσε και
άλλους πολίτες και τοπικούς άρχοντες ανά την επικράτεια «να μιμηθούν τους
εφευρετικούς νησιώτες5�». 

Με δυο λόγια: Η δεκαετία 191�-192� υπήρξε έντονη για όλους τους Έλ-
ληνες, αλλά ιδιαιτέρως για τους Κεφαλήνες οι οποίοι δοκιμάστηκαν σκληρά
από τους καταστροφικούς σεισμούς του 1912, από τις πολιτικές διαμάχες που
είχαν χωρίσει την Ελλάδα στα δύο και μια σειρά πολεμικών συγκρούσεων.
Μόνον χάρη στον αισιόδοξο και ανθεκτικό τους χαρακτήρα κατάφεραν να επι-
βιώσουν, να βελτιώσουν την προσωπική ζωή τους, να ξεπεράσουν τις πολιτι-
κές διαφωνίες τους και να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά τους προβλήματα.
Προς τούτο, πολλές φορές αγωνίζονταν συλλογικά για να κατοχυρώσουν βα-
σικά εργασιακά τους δικαιώματα, όπως για παράδειγμα, τον Απρίλιο του
192�, όταν το σωματείο αρτεργατών του Αργοστολίου, «η Ένωσις», είχε υπο-
βάλει στις τοπικές αρχές αιτήματα για αύξηση των ωρομισθίων τους, βελ-
τίωση των συνθηκών εργασίας και μείωση των ωρών απασχόλησης58. 
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54. «Ζημίαι εις την εσοδείαν», Εμπρός, α. φ. ��6�, 25 Μαΐου 1918, σ. 2.
55. Εμπρός, 29 Μαΐου 191�, σ. � και Μακεδονία, α. φ. 1469 11 Ιανουαρίου 1916, σ. 4. Στη

διαφήμιση του εργοστασίου ποτοποιίας, «ο Ερμής» στη Θεσσαλονίκη του Βασιλείου Κωνστα-
ντίνου, η οποία δημοσιευόταν για μήνες στη Μακεδονία, αναφέρονται πρώτα τα κρασιά της
Κεφαλονιάς.

56. «Προτάσεις διά την αλιείαν», Σκριπ, α. φ. �4��, 1� Ιουλίου 1915, σ. 2.
5�. «Προτάσεις διά την αλιείαν», Σκριπ, α. φ. �4��, στην ίδια.
58. «Εργατικά», Ριζοσπάστης, α. φ. 619, Αθήνα 11 Απριλίου 1919, σ. 1.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η έρευνα στοχεύει στο να αναδειχθεί, μέσα από δημοσιεύματα του Τύπου,
πώς και πόσο επηρέασαν οι εθνικές και διεθνείς εξελίξεις κατά τη δεκαετία
191�-192� την Κεφαλονιά και ποιες λύσεις δόθηκαν στα προβλήματα των
Κεφαλήνων59. 

Ιδιαίτερα κρίσιμη για την Ελλάδα η δεκαετία 191�-192�, ξεκίνησε με τις
μεταρρυθμίσεις του Συντάγματος του 1911 για την παροχή στοιχειώδους εκ-
παίδευσης στους πολίτες, τη διανομή στους ακτήμονες κτημάτων που έπρεπε
να απαλλοτριωθούν, την πρώτη στην Ελλάδα εργατική νομοθεσία και τη μο-
νιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και συνεχίστηκε με τους Βαλκανικούς
πολέμους, την προσάρτηση στον ελληνικό κορμό των νέων Χωρών, τον Εθνι-
κό Διχασμό και τα συνακόλουθα προβλήματα, τις μεταρρυθμιστικές προσπά-
θειες του Ελευθερίου Βενιζέλου για τον εκσυγχρονισμό της χώρας, τον Πρώ-
το Παγκόσμιο Πόλεμο και την έναρξη της Μικρασιατικής εκστρατείας.

Τα παραπάνω γεγονότα επηρέασαν, όπως ήταν φυσικό, και μετέβαλαν και
τη μικροκοινωνία της Κεφαλονιάς. Μερικά από τα προβλήματα τα οποία οδή-
γησαν σε κινητοποιήσεις των Κεφαλήνων για τη διεκδίκηση ουσιαστικής μέ-
ριμνας από την Πολιτεία, είναι όσα σχετίζονται με την κρατική αδιαφορία για
την ιδιαίτερη πατρίδα τους, όπως, ενδεικτικά, η απουσία της Πολιτείας μετά
τις καταστροφές από τους μεγάλους σεισμούς του 1912, 1915, 1916 και
1918, το έντονο μεταναστευτικό ρεύμα που διέλυσε οικογένειες, οι συνέπειες
για τις οικογένειες των Κεφαλήνων στρατιωτών και αξιωματικών από τη
συμμετοχή τους στις πολεμικές συγκρούσεις της δεκαετίας, ο αποκλεισμός
του νησιού από γαλλικά στρατεύματα από τον Απρίλιο του 1916 μέχρι τον
Απρίλιο του 191�, η κατάλυση και απέλαση των αρχών του νησιού από τους
Συμμάχους το 191�, η βελτίωση του οδικού δικτύου και άλλα πολλά.
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59. Στο κείμενο επιλέχθηκε οι λέξεις Κεφαλονιά, Κεφαλήν κλ.π. να γραφούν με ένα -λ-,
σύμφωνα με τον Διονύσιο Ζακυθηνό, Εφημερίς Κεφαλλήνων α. φ. 1, 15 Απριλίου 1928, ανα-
δημοσίευση από το περιοδικό ΟΔΥΣΣΕΙΑ Κεφαλονιά 2���.



ABSTRACT

CEPHALONIA DURING THE DECADE 191�-192�. 
ASPECTS OF THE EVERyDAy LIFE AS RECORDED By THE PRESS 

CChhrriissttiinnaa  FF..  VVaammvvoouurrii--DDiimmaakkii

The aim of the review is to show, through the Press publications, how and to
what extent the natural and international developments during the decade of
191�-192� affected Cephalonia and what solutions were given to the problems
the people in Cephalonia had. 

The decade of 191�-192� was very critical for Greece, as it started with the
reforms of the Constitution of 1911 that compelled the state to provide citizens
with elementary education, portioned estates that had to be expropriated among
the landless peasants. 

This continued during the two Balkan wars with the annexation of New
Countries to the Greek State, the National Division, and the subsequent
economic problems for the country, the reformative attempts of Eleftherios
Venizelos in order to modernize the country, World War I and the beginning of
the expedition in Asia Minor.

As a consequence, the above mentioned events had an impact on the small
society of Cephalonia.

Some of the problems that led to rallies of the Cephalonians about the
demand for substantial welfare from the State are the ones about the State
indifference about their own country, like the absence of the State after the
destructions of the big earthquakes of 1912, 1915, 1916 and 1918, the
consequences for the families of the Cephalonian soldiers and officers from
their participation in the war conflicts of the decade, the boycott of the island by
the French, from April 1916 to April 191�, the disruption and expulsion of the
authorities of the island by the Allies in 191�, the improvement of the road
network, to name a few.
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IIΙ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΙΙΙ. HISTORY OF THEATRE
AND CINEMA

Η θυσία της κόρης και οι Βενετσάνοι στην Επτάνησο του καραγκιοζοπαίχτη Βασίλαρου ���



Σπύρος Σ. Τούλιος���



Η ΘΥΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΤΑΝΗΣΟ
ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟζΟΠΑΙΧΤΗ ΒΑΣΙλΑΡΟΥ (18��-1�7�)

ΕΝΑ λΟΓΙΟ ΔΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΚΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟζΗ

ΣΣππύύρροοςς  ΣΣ..  ΤΤοούύλλιιοοςς
υποψήφιος διδάκτωρ Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών

Στο πρόσωπo του καραγκιοζοπαίχτη Βασίλειου Ανδρικόπουλου, γνωστού
ως Βασίλαρου, συνδυάστηκε η καλλιτεχνία και η επιμελής εγγραμματοσύνη
με αποτέλεσμα μια διεισδυτική, πολυεπίπεδη ενασχόληση με το θέατρο σκιών
του Καραγκιόζη. Χαρακτηριστικό σημείο της ζωτικότητάς του αποτελεί η
συστηματική καταγραφή των παραστάσεών του σε τετράδια1, τα οποία, πά-
ντοτε, συνιστούν μία από τις πλέον σημαντικές πηγές έρευνας της προφορικής
τέχνης του Καραγκιόζη. 

Στην παρούσα μελέτη, εξετάζονται θεματικοί τόποι και σχετικές δικτυώ-
σεις του έργου Οι Βενετσάνοι στην Επτάνησο. Η θυσία της κόρης για την αρ-
ρώστεια της μάννας της του Βασίλαρου, το οποίο εκτείνεται σε δύο από τα �8
αποκείμενα στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο Ρέθυμνο τετράδιά
του2. Το ενδιαφέρον για τη σχετική διερεύνηση προβάλλει στην υπόθεση του

Η θυσία της κόρης και οι Βενετσάνοι στην Επτάνησο του καραγκιοζοπαίχτη Βασίλαρου ��5

1. Είναι ιδιαίτερη η μαρτυρία της κόρης του Βασίλαρου, Κατερίνας Αλεξανδροπούλου, πως
ο πατέρας της έδινε παραστάσεις μέχρι και τον Δεκέμβριο του 1�78, δηλαδή έναν μήνα προτού
πεθάνει· βλ. ΑΡΗΣ ΜΗλΙωΝΗΣ, Σκιές στο φως των κεριών, επιμ. Μίνα Νικολοπούλου, Περί Τε-
χνών, Πά τρα, 2001, σ. 68. Βλ. σχετικά IOANNA PAPAgEORgIOu, «Traditional Oral Culture Meets
Written Popular Drama: The greek Shadow Theatre Puppeteer Vasilaros», Byzantine and
Modern greek Studies (university of Birmingham), τ. ��, τχ. 1 (Μάρτιος), 2015, σσ. 117-1�7.

2. Στα τετράδια αυτά περιέχονται 1�1 παραστάσεις του Βασίλαρου· βλ. σχετικά, ΚωΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕωΡΓΙΑΔΗ, «Η συλλογή των χειρόγραφων τετραδίων του Βασίλαρου: Μια γνωρι-
μία με το αρχείο», Για μια επιστημονική προσέγγιση του Καραγκιόζη. Πρακτικά ημερίδας
αφιερωμένης στους καθηγητές Θόδωρο Χατζηπανταζή και Γρηγόρη Σηφάκη, πρωτοπόρους
στην επιστημονική μελέτη του Καραγκιόζη, επιμ. Κωνσταντίνα Γεωργιάδη, Πανεπιστημια-
κές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ), Ηράκλειο, 2015, σσ. �-10. Για το εν λόγω έργο, βλ. ΒΑΣΙλΑ-
ΡΟΣ, Οι Βενετσάνοι στην Επτάνησο. Η θυσία της κόρης για την αρρώστεια της μάννας της,
τετ. �5 και 22, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ). Ευχαριστώ, ιδιαιτέρως, την Κων-
σταντίνα Γεωργιάδη για τη βοήθειά της κατά τη διάρκεια της σχετικής έρευνάς μου στο ΙΜΣ.



έργου αλλά και στην εξής αναφορά του καραγκιοζοπαίχτη, στην τελευταία
σελίδα: «οκτώβριος 21=10=1�72. Η πρώτη Συγγραφή έγινε στη Καλαμάτα,
το 1��� Θέατρον, Μήτσου Γκούνη, Μάνος μου έδωσεν ένα φύλλο του περιοδι-
κού Θησαυρός και εγώ το έφτιασα παράσταση. του αειμνήστου Συγγραφέ-
ως... Ξενοπούλου...»�.

Ξεφυλλίζοντας τα τεύχη του Θησαυρού, προς αναζήτηση του σχετικού κει-
μένου, αποδεικνύεται πως μεταξύ των τακτικών συνεργατών του, κατά την
περίοδο 1�22-1�2�, ήταν ο Γρηγόριος Ξενόπουλος. Καμία όμως από τις δημο-
σιεύσεις που φέρουν την υπογραφή του δεν ανταποκρίνεται ή παραπέμπει στην
παράσταση που δόθηκε το 1��� στην Καλαμάτα· ούτε στο υπόλοιπο σώμα
του περιοδικού υπάρχει σχετική μνεία, εκτός αν ο Βασίλαρος είχε αντλήσει το
έργο από άλλο έντυπο. Επίσης, δεν στάθηκε δυνατός ο εντοπισμός των τευ-
χών του 1�26�.

Επιστρέφουμε, λοιπόν, στο καραγκιοζικό έργο. Η ιστορία των Βενετσάνων
εκτυλίσσεται στην ενετοκρατούμενη ζάκυνθο: ο κτηματίας Διονύσης Καπου-
ρέλος για να καλύψει τα έξοδα ασθένειας της γυναίκας του έχει δανειστεί
χρήματα από έναν τοκογλύφο, τον Εβραίο Ησαΐα. Η κόρη του, η Ερατώ, μα-
θαίνει πως ο Ησαΐας δεν δίνει παράταση αποπληρωμής και, φοβούμενη την
κατάσχεση του σπιτιού τους, καταφεύγει σε άλλον τοκογλύφο, τον επίσης
Εβραίο Μωυσή. Αυτός δέχεται, όχι να της δανείσει, μα να της χαρίσει ακόμη
και �0.000 δραχμές αντί των 20.000 που θέλει εκείνη, εφόσον όμως περάσει
μία νύχτα μαζί του. Η Ερατώ αναλογιζόμενη την οικογένειά της υποκύπτει.
Καταρρακωμένη, αποκαλύπτει την πηγή των χρημάτων στον πατέρα της, ο
οποίος, αν και συγκλονισμένος, ξεχρεώνει τον Ησαΐα. Ακολούθως, λέει την
αλήθεια στον αρραβωνιαστικό της, τον Μάριο, ο οποίος τη συγχωρεί, θεωρώ-
ντας ότι στη συνείδησή της υπερίσχυσε η οικογένειά της, και καταγγέλλει
τους Εβραίους τοκογλύφους στον διοικητή των βενετικών στρατευμάτων Βι-
κτώριο Παολίνι, με αποτέλεσμα τον δημόσιο απαγχονισμό τους. Στο τέλος,
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�. Ό.π., τετ. 22, ΙΜΣ, σ. �6.
�. Το περιοδικό Θησαυρός αρίθμησε 75 τεύχη, από τις 2� Νοεμβρίου 1�22 έως τις 8 Ιουνί-

ου 1�2�. Το 1�26, επανεκδόθηκε από τον Ηλία Ι. Οικονομόπουλο με τον τίτλο Ο Θησαυρός
των οικογενειών για δέκα τεύχη. Αργότερα, το 1��8, επανεκδόθηκε από τον Ιωάννη Παπα-
γεωργίου ως Οικογενειακός Θησαυρός. Διεξήγαγα επιτόπια έρευνα στις συλλογές της Μπε-
νακείου Βιβλιοθήκης (τεύχη 6-7�) και της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων (τεύχη 1-� και 6-75). Για τη βοήθειά τους, στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων, ευχαριστώ τις κκ. Σούλα Βαλερά και λίζα Κοτσιώνη· επίσης, ευχαριστώ τις κκ.
Αντωνία Πατεροπούλου και Βασιλική Τσιγκούνη, εργαζόμενες στην Εθνική Βιβλιοθήκη της
Ελλάδος, που μερίμνησαν να μου αποσταλεί ψηφιακό αντίγραφο του τεύχους 5. Τα δέκα τεύ-
χη του έτους 1�26 λανθάνουν. Οι δημοσιεύσεις των ετών 1�22-1�2� κινούνται μεταξύ λογο-
τεχνίας, φιλολογίας και θεατρολογίας, καθώς επίσης δημοσιογραφίας και χρονογραφίας. 



παίρνει τη σύμφωνη γνώμη των κατοίκων για να κάνει την Ερατώ γυναίκα
του. Τη δράση προωθούν ο Καραγκιόζης και ο Χατζηαβάτης, οι οποίοι περι-
βάλλουν τα πρόσωπα υποστηρικτικά.

Η Ιωάννα Παπαγεωργίου υποδεικνύει συγγένεια με το δράμα του Σπύ-
ρου Μελά Μια νύχτα, μια ζωή, έχοντας ως γνώμονα την υπόθεση του έργου
αλλά και λεζάντα σκίτσου, όπου ο Βασίλαρος γράφει «Μια νύχτα, μια ζωή.
Το παν δια το χρήμα!»5. Η δράση δεν εκτυλίσσεται στην ενετοκρατούμενη
ζάκυνθο, αλλά στο αθηναϊκό περιβάλλον του νεαρού 20ού αιώνα, όπου ο Τη-
λέμαχος Ντάρας, χρεωκοπημένος μεσήλικας βιοτέχνης, καταχράται χρή-
ματα για τα έξοδα ίασης της άρρωστης γυναίκας του. Προκειμένου να «βά-
λει στη θέση του» το χρηματικό ποσό, πιέζει την κόρη του Όλγα να πα-
ντρευτεί έναν ευκατάστατο έμπορο, τον Κράπα. Η κοπέλα αρνείται να δε-
χθεί, καθώς αγαπά έναν νεαρό, ψυχογιό της οικογένειας, τον Μίλτο Σγουρό.
ωστόσο, όταν μαθαίνει τον λόγο της επιδίωξης του πατέρα της, αντί ενός
γάμου που θα τη δεσμεύσει εφ’ όρου ζωής, επιλέγει να εξασφαλίσει το ποσό
από τον εργοδότη της, τον Περιτσιώτη, ο οποίος ήδη την περιτριγυρίζει· σχε-
δόν ανίκανη να αντισταθεί, υποκύπτει. Η αποκάλυψη της Όλγας στην οικο-
γένειά της φέρει στην επιφάνεια ως σύγκρουση όλες τις αντιθέσεις. Ο Μίλ-
τος όμως ανατρέπει τη δραματική συνθήκη: συγχωρεί την Όλγα, επιθυμεί
να την παντρευτεί και, αφήνοντας στη λήθη το παρελθόν, να κάνουν μαζί
ένα νέο ξεκίνημα.

Τα δύο έργα αγγίζουν τον ίδιο θεματικό ορίζοντα, εμφανή σε μια ακολουθία
μοτίβων. Το οικογενειακό σχήμα είναι κοινό: η μητέρα ασθενεί· ο πατέρας
χρεώνεται (ή καταχράται) λόγω ιατρικών εξόδων· η οικογένεια περιέρχεται
σε δυσπραγία· η κόρη αγαπά έναν νέο άνδρα· ένας πλούσιος άνδρας εκμεταλ-
λευόμενος την οικονομική αδυναμία της οικογένειας εποφθαλμιά ερωτικά την
κόρη, η οποία υποκύπτει σκεπτόμενη το «αδιέξοδο»· ακολούθως, συγκλονι-
σμένη αποκαλύπτει την πράξη της· ο νέος άνδρας τη συγχωρεί και θέλει να
ξεκινήσουν μαζί μια καινούργια ζωή. Κυρίαρχη είναι η αγωνία των προσώπων
για την οικονομική θέση τους, αλλά και οι ενδοιασμοί ή τύψεις για τις επιλο-
γές ή τους εξαναγκασμούς τους.

Η πιθανότητα ύπαρξης έργου του Ξενόπουλου ως άμεσου προτύπου των
Βενετσάνων στην Επτάνησο δεν αποκλείει το δράμα του Μελά από το θεμα-
τολογικό δίκτυο δημιουργίας της παράστασης. Οι πληροφορίες για τον τόπο
και τον χρόνο της είναι σωστές. Ο Βασίλαρος βρισκόταν στην Καλαμάτα,
τουλάχιστον, από τις 22 Αυγούστου έως τις �0 Σεπτεμβρίου 1���, όπως επι-
βεβαιώνεται από δημοσιεύσεις σε τοπικές εφημερίδες, χωρίς όμως αναφορά
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5. ΙωΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΕωΡΓΙΟΥ, «Ο καραγκιοζοπαίχτης Βασίλαρος και η συγγραφική δρα-
στηριότητά του», Για μια επιστημονική προσέγγιση..., ό.π., σσ. 66-67, σημ. 20.



στη συγκεκριμένη παράσταση6. Ακόμη, πράγματι, στην Καλαμάτα, υπήρχε
«Θέατρον, Μήτσου Γκούνη»: ο γιος του Γιάννης Γκούνης βεβαιώνει την
ύπαρξη αίθουσας, όπου παίζονταν παραστάσεις Καραγκιόζη7. Όσο για τον
Ξενόπουλο, ενδέχεται η γενική πτώση «του αειμνήστου Συγγραφέως...» να
μην είναι κτητική, αλλά «αφιερωματική»8. Βέβαια, ίδια αναφορά απαντά στο
εξώφυλλο του τετ. 22: «Γρηγορίου = Ξενοπούλου. Η Θυσία της Κόρης»�. Συν-
δυάζοντας λοιπόν τις πνευματικές αναζητήσεις του Βασίλαρου με το γεγονός
πως ο Μελάς και ο Ξενόπουλος είχαν φιλικές σχέσεις και κινούνταν σε κοι-
νούς πνευματικούς χώρους, μπορούμε να υποθέσουμε ένα lapsus mentis ή,
μάλλον, ένα lapsus memoriae ως προς την αναφορά στον Ξενόπουλο· μένει
ανοιχτό το ενδεχόμενο δημοσιευθέντος κειμένου του ζακυνθινού λογοτέχνη
στα λανθάνοντα τεύχη του Θησαυρού. Πάντως, το γεγονός πως, εκτός από
την κοινή υπόθεση με το δράμα Μια νύχτα, μια ζωή, αντλούνται από το μυθι-
στόρημα του Ξενόπουλου Ο γιος μου και η κόρη μου (1�28) το όνομα «Ερα-
τώ» καθώς και το «Έκτορας Παολίνι», μεταλλαγμένο σε «Βικτώριο Παολί-
νι»10, μας επιτρέπει να πούμε πως το έργο βαδίζει μεταξύ Μελά και Ξενόπου-
λου, κατ’ επιλογήν του Βασίλαρου.
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6. Βλ. εφημ. Σημαία Καλαμών, φύλλ. 621� (22 Αυγούστου 1���) σ. 2, όπου αναγγέλλε-
ται η έναρξη παραστάσεων του Βασίλαρου: «Θέατρον Ολύμπια. Σήμερον κάμνει έναρξιν των
παραστάσεών του ο πεφημισμένος Καραγκιοζοπαίχτης Βασίλαρος με το έξοχον έργον “Η
Επανάστασις του 1821” δια πρώτην φοράν ενταύθα». Για την τελευταία αναφορά σε παρά-
στασή του, βλ. εφημ. Σημαία Καλαμών, φύλλ. 62�� (�0 Σεπτεμβρίου 1���) σ. 6: «Θέατρον
Ολύμπια. Σήμερον ο Καλλιτέχνης Βασίλαρος παίζει τον θρυλλικόν ήρωα Αθανάσιον Διάκον
και την Σούβλισιν αυτού. Τρέξατε όλοι Οικογενειακώς». Όλες οι δημοσιεύσεις κατά το διά-
στημα αυτό αφορούν σε παραστάσεις που έδωσε ο Βασίλαρος στο Θέατρο «Ολύμπια»· βλ. εν-
δεικτικά εφημ. λαϊκή Φωνή, φύλλ. 62� (2� Αυγούστου 1���) σ. �: «Θέατρον “Ολύμπια”. Ο
πεφημισμένος Καραγκιοζοπαίκτης Βασίλαρος Σήμερον δίδει ο “Καραγκιόζης Δικηγόρος”.
Δια τους ψυχρούς θεατάς»· στο ίδιο φύλλο αναγγέλλεται η έναρξη παραστάσεων του Θεόδω-
ρου Καλαματιανού στο Θέατρο «Απόλλων». Πριν από τον Βασίλαρο, στο Θέατρο «Ολύμπια»
έδωσε παραστάσεις ο Δημήτρης Μανωλόπουλος· βλ. ενδεικτικά εφημ. Σημαία Καλαμών,
φύλλ. 6157 (15 Ιουνίου 1���) σ. �: «Θέατρον “Ολύμπια”. Σήμερον ο δαιμόνιος Καραγκιο -
ζοπαίκτης Δ. Μανωλόπουλος Δίδει το υπέροχον ηρωϊκόν έργον τη Σούβλισιν του Αθανασίου
Διάκου με αποθέωσιν της Σκηνής. Εξασφαλίσατε θέσεις».

7. Ο Γιάννης Γκούνης, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί του, ανέφερε πως ο πα-
τέρας του, Δημήτρης, διατηρούσε στην Καλαμάτα κατάστημα, χώρος του οποίου, προπολεμι-
κά, διετίθετο για παραστάσεις Καραγκιόζη· σύμφωνα με τη μαρτυρία του, αργότερα φιλοξε-
νήθηκαν καλλιτέχνες όπως ο Γιώργος Μητσάκης και ο Μανώλης Χιώτης. Μου επισήμανε δε
πως δεν πρόκειται για το γνωστό «Εξοχικό Γκούνη», το οποίο βρισκόταν στην παραλία και
ανήκε σε συγγενή τους. 

8. ΒΑΣIλΑΡΟΣ, ό.π., τετ. �5, ΙΜΣ, σ. [�7].
�. ΒΑΣIλΑΡΟΣ, ό.π., τετ. 22, ΙΜΣ, εξώφυλλο.
10. ΓΡΗΓOΡΙΟΣ ΞΕΝOΠΟΥλΟΣ, Ο γιος μου και η κόρη μου, Βλάσση, Αθήνα, 1�28. Και οι

δύο «Παολίνι» –με διαφορά ενός και πλέον αιώνα– είναι Βενετοί.



Τα συμφραζόμενα της ιστορίας απηχούν ιστορικές περιστάσεις και μαρτυ-
ρούν πιθανά πρότυπα δημιουργίας της: η υπόθεση μεταφέρεται από το αθηναϊ-
κό αστικό περιβάλλον του 20ού αιώνα στην ενετοκρατούμενη ζάκυνθο, η οι-
κογένεια των μικροαστών γίνεται οικογένεια αφεντάδων-ιδιοκτητών γης που
έχουν ξεπέσει, ενώ εκείνος που εκμεταλλεύεται την οικονομική έκπτωση της
οικογένειας δεν είναι ο πλούσιος έμπορος (Κράπας) ή ο εργοδότης (Περιτσιώ-
της), αλλά ο Εβραίος τοκογλύφος (Ησαΐας και Μωυσής). Στα χαρακτηρι-
στικά του περάσματος από το λόγιο δράμα στο καραγκιοζικό έργο ρίχνει φως
ο προσδιορισμός τριών κύριων θεματικών αξόνων των Βενετσάνων. Πρόκειται
για τις θεματικές του τοκογλύφου-Εβραίου, της γυναικείας τιμής και της
ασθένειας, οι οποίες στρέφονται γύρω από την έννοια του χρήματος.

Στη ζάκυνθο, κατά τους 15ο-17ο αιώνες είχε διευρυνθεί το φαινόμενο της
τοκογλυφίας, συνδεόμενο στενά με την παρουσία των Εβραίων. Στους Βενε-
τσάνους στην Επτάνησο, οι δύο τοκογλύφοι είναι Εβραίοι ενώ φέρουν και τα
τυπικά χαρακτηριστικά (φιλαργυρία, πονηρία, δειλία κ.λπ.) του Εβραίου ως
φιγούρας του ελληνικού θεάτρου σκιών, παρά την απουσία της εβραϊκής προ-
φοράς ή ιδιολέκτου, εμφανιζόμενης συχνά στα κωμικά έργα του Καραγκιό-
ζη11. Βεβαίως, μολονότι η ατμόσφαιρα του έργου απηχεί τον αντισημιτισμό,
τα πρόσωπα δεν υιοθετούν –τουλάχιστον όχι ρητά– αντιεβραϊκή στάση. Ακό-
μη, η επίκληση της ενετικής Αρχής από τον Μάριο ώστε να τιμωρηθούν οι
ένοχοι των τοκογλυφικών-εκβιαστικών πρακτικών απηχεί τις εκκλήσεις των
δανειοληπτών στη ζάκυνθο του 16ου αιώνα για μείωση της κλίμακας των
επανωτοκίων και τον συνακόλουθο αντιεβραϊσμό12, τον οποίο ενέτειναν στα-
διακά και θρησκευτικές προλήψεις που ήθελαν τους Εβραίους να επιδίδονται
σε «σκοτεινές»-δολοφονικές τελετουργίες1�.
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11. Η εβραϊκή ιδιόλεκτος απαντά κατεξοχήν σε κωμικά έργα του ελληνικού θεάτρου σκιών,
ίσως ως μια τεχνική γελοιοποίησης του Εβραίου ως φιγούρας. Αντιθέτως, στα δραματικά και
ηρωικά έργα διακρίνεται η αποφυγή της, πιθανόν λόγω της επικέντρωσης στο «θέμα».

12. ΝΤIΝΟΣ ΚΟΝOΜΟΣ, ζάκυνθος. Πεντακόσια χρόνια (1�78-1�78), Πολιτική ιστορία
(τεύχος Α΄ 1�78-1800), τ. Γ΄, Αθήνα, 1�81, σσ. 57, 6�-70, �1, 158-15�. Περαιτέρω, για τη
σχέση των Εβραίων με το φαινόμενο της τοκογλυφίας, βλ. ΜΑΡIΝΟΣ ΜΙΧ. ΣΚΑΝΔAΜΗΣ, Η
τοκογλυφία. Διαχρονική εγκληματολογική προσέγγιση, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2007,
σσ. �1-��· ζΑΚ λΕ ΓΚΟΦ, Το πουγκί και η ζωή. Οικονομία και θρησκεία στον Μεσαίωνα,
μτφρ. Νικόλαος Γκοτσίνας, Κέδρος, Αθήνα, 200�, σσ. 81-101· JACquES LE gOFF, Ο Μεσαίω-
νας και το χρήμα. Δοκίμιο ιστορικής ανθρωπολογίας, μτφρ. Δέσποινα λαμπαδά, επιμ.-
πρόλoγος Νικολέττα Γιαντσή, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, Αθήνα, 2016, σσ. 10�-112.

1�. Η δολοφονία –με σημάδια σταύρωσης– ενός παιδιού το 1712 θεωρήθηκε πράξη Εβραίων
και ανατροφοδότησε τις σχετικές θρησκευτικές προλήψεις πως οι Εβραίοι για την παρασκευή
των αζύμων τους χρησιμοποιούσαν αίμα χριστιανόπαιδων· βλ. ΚΟΝΟΜΟΣ, ό.π., σσ. 150-151·
ΚΟΝΟΜΟΣ, ζακυνθινά Χρονικά (1�85-1�5�), Αθήνα, 1�70, σσ. 102-105, 18�-185· ΕΥΤΥΧΙΑ Δ.
λΙΑΤΑ, Η Κέρκυρα και η ζάκυνθος στον κυκλώνα του αντισημιτισμού. Η “συκοφαντία 



Δεδομένης της χρονικής απόστασης του έργου ως κειμένου από την παρά-
σταση και, συνεπώς, της ενδεχόμενης διαφοράς τους, ο πλάγιος αντισημιτι-
σμός του ταιριάζει και σε συνθήκες χρονικά αμεσότερες στην παράσταση. Οι
αντιεβραϊκές αναταραχές του 18�11�, επανέφεραν ή και διέστειλαν τις αντί-
στοιχες διαθέσεις μα και τροφοδότησαν τον Τύπο, τη φιλολογία και τη λογοτε-
χνία15. Στον χώρο δε του θεάτρου, ο Ξενόπουλος με το έργο του Ραχήλ (1�0�),
μεταφέροντας το κλίμα των γεγονότων του 18�1 στη ζάκυνθο, χρησιμοποιεί
τον έρωτα του Καρόλου και της Ραχήλ ως σύμβολο της πάλης ένωσης «αντι-
θέτων» που όμως προσκρούει σε ιστορικά καθορισμένες συμβάσεις και ιδεολο-
γήματα. Έτσι, εξουδετερώνει ιδεολογικά τις αντιθέσεις καταδεικνύοντάς τες
ως ψευδεπίγραφες και επιτυγχάνει να μείνει εκτός της υπεράσπισης της μίας
ή της άλλης πλευράς· υιοθετεί μια στάση, κατεξοχήν, ενάντια στον αντισημι-
τισμό, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως συμφωνεί με τον σημιτικό λόγο16.
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για το αίμα” του 18�1, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα,
2006, σσ. ��-50. Τη «θυσία αίματος» ως ιστορικά συχνή κατηγορία εναντίον των Εβραίων
επισημαίνει και η ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ ΑΜΠΑΤζΟΠΟΥλΟΥ στη μελέτη της Ο άλλος εν διωγμώ. Η εικό-
να του Εβραίου στη λογοτεχνία. ζητήματα ιστορίας και μυθοπλασίας, Θεμέλιο, Αθήνα, 1��8,
σ. 201. Για το ζήτημα του αντισημιτισμού στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των 1�ου και πρώ-
ιμου 20ού αιώνων ενδιαφέρουσα είναι η μελέτη του BERNARD PIERRON, Εβραίοι και Χριστιανοί
στη Νεότερη Ελλάδα, μτφρ. Γιώργος Σαρατσιώτης, Αθήνα, 200�.

1�. Για τις αντιεβραϊκές αναταραχές του 18�1 στην Κέρκυρα και τα γεγονότα που επα-
κολούθησαν στη ζάκυνθο, βλ. λΙΑΤΑ, ό.π., σσ. 1�-�7, �8-58.

15. Επαρχιακά και αθηναϊκά έντυπα αναπαρήγαγαν τα γεγονότα συνήθως οξύνοντας
τους συσχετισμούς: βλ. ενδεικτικά εφημ. Ελπίς, «Κέρκυρα ζάκυνθος», αρ. 787 (5 Μαΐου
18�1) σσ. 1-2, «Κέρκυρα ζάκυνθος Β΄», αρ. 788 (7 Μαΐου 18�1) σσ. 1-2· εφημ. Εφημερίς,
«Το εν Κερκύρα έγκλημα. Συμπλοκή Χριστιανών και Εβραίων», αρ. �� (� Απριλίου 18�1) σ.
2, «Η σφαγή της Εβραιοπούλας. Ταραχαί εν Κερκύρα. Αι περιπέτειαι των Εβραίων», αρ. �7
(7 Απριλίου 18�1) σ. 2. Στη σχετική αρθρογραφία, κύρια θέση έχουν τα αντισημιτικά κείμενα
του Ιάκωβου Πολυλά· βλ. λΙΑΤΑ, ό.π., σ. �6. Επίσης, απήχηση είχε η κριτική ιστορικοφιλολο-
γική μελέτη του ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ ΚΑΡΡΕΡ, Ιουδαϊσμός και Χριστιανισμός και τα εν ζακύνθω
συμβάντα κατά την Μεγάλην Παρασκευήν, «Φώσκολος», ζάκυνθος, 18�2.

16. ΓΡΗΓOΡΙΟΣ ΞΕΝOΠΟΥλΟΣ, Θέατρο: Φωτεινή Σάντρη, Στέλλα Βιολάντη, Ραχήλ, Ο πει-
ρασμός, τ. Α΄, Ιωάννης Δ. Κολλάρος, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, σσ. 101-170 (Ραχήλ). Ο Ξε-
νόπουλος ζωντανεύει στα πρόσωπα τις αντίπαλες θέσεις χωρίς να υπερθεματίζει τον λόγο κά-
ποιας. Εξίσου, συνεπής στις απόψεις του παραμένει στη Μεγάλη Περιπέτεια (1��7) που απο-
τελεί τη μυθιστορηματική εκδοχή της Ραχήλ· βλ. ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΧΙΑ-ζΟΥΡΑ, Η αυτοβιογραφία του
Γρηγορίου Ξενόπουλου, Βλάσση, Αθήνα, 200�, σσ. ��6-�50· λΙΑΤΑ, ό.π., σσ. 17, 100-110. 
Ο Ξενόπουλος αντιτίθεται στην, βάσει θρησκευτικών προλήψεων και προκαταλήψεων, απομό-
νωση των Εβραίων. Η εναντίωσή του στον αντισημιτισμό δεν σημαίνει πως είναι φιλοσημίτης
από την πλευρά του συμφωνούντος με τη σημιτική Ρητορική, αλλά της υποστήριξης των
Εβραίων ως ιστορικά κατατρεχόμενων. Στο αυτοβιογραφικό κείμενό του «�0 χρόνια φιλολογι-
κής ζωής - Μέρος Δεύτερον», εφημ. Εσπέρα, φύλλ. 27 Ιανουαρίου 1�26, αναφέρει: «Ανέκαθεν
συμπαθούσα τους Εβραίους. Η ξαφνική έκρηξη του αντισημιτισμού στην Ελλάδα, και προ πά-
ντων στη ζάκυνθο, μ’ έκαμε να τους συμπαθήσω περισσότερο. Με το έργο μου, ήθελα να 



Αντίθετα, στους Βενετσάνους στην Επτάνησο, η επικρότηση των προσώπων
κατά την επιβολή της ενετικής Αρχής ως εξουσιαστικής και η αναγνώρισή
της ως δίκαιας τείνει στη θετική αξιολόγηση των Ενετών ως τιμωρών των
Εβραίων τοκογλύφων17. Δεδομένου λοιπόν των αντιλήψεων του Ξενόπουλου
για τους Εβραίους, χάνει την ισχύ της η πιθανότητα να έχει αντληθεί σε έργο
του ο αντισημιτισμός που παρουσιάζεται στους Βενετσάνους. 

Βεβαίως, το γεγονός πως στην ισορρόπηση των αντίπαλων απόψεων στη
Ραχήλ διαφαίνεται η θέση του δημιουργού-Ξενόπουλου ως αμφισβητούντος
τις αντιθέσεις, δεν σημαίνει πως, αντίστοιχα, στον αντισημιτισμό των Βενε-
τσάνων διαφαίνονται αντισημιτικές διαθέσεις του Βασίλαρου. Άλλωστε, η
εκάστοτε επιλογή ενός καραγκιοζοπαίχτη μπορεί να αντιβαίνει σε ορισμένη
αντίληψή του και, απλώς, να εξυπηρετεί κάποια άμεση απαίτηση του κοινού ή
την ακολούθηση ενός καραγκιοζικού μοτίβου, όπως η φιγούρα του Εβραίου ως
παραδόπιστου18.

Οι κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα πνευματικές και ιδεολογι-
κές αντεγκλήσεις, που τροφοδοτήθηκαν από τα γεγονότα του 18�1, συντηρή-
θηκαν από σύγχρονες εξελίξεις. Αποτέλεσμα ήταν μια διεύρυνση του αντιση-
μιτισμού. Οι Εβραίοι έμελλε να χρησιμοποιηθούν συχνά ως πρόσχημα ή όπλο
για τις πολιτικές αντιθέσεις που θα συνέχιζε να προκαλεί ο μεγαλοϊδεατικός
ιστός1�. Παρότι δηλαδή στους Βενετσάνους στην Επτάνησο η τοκογλυφία δεν
διαγράφεται ως εγγενής ιδιότητα των Εβραίων, αλλά μάλλον ως σύμπτω-
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υπερασπισθώ την υπόθεσή τους και να φανερώσω τη συμπάθειά μου, το θαυμασμό μου ακό-
μα, σε μια μεγάλη Φυλή τόσο άδικα κατατρεγμένη».

17. Η διάσταση αυτή είναι εμφανής στις προσφωνήσεις και στα λόγια του Μάριου προς
τον διοικητή των ενετικών στρατευμάτων και στη σχετική αντίδραση του λαού της ζακύνθου·
βλ. ΒΑΣΙλΑΡΟΣ, ό.π., τετ. 22, ΙΜΣ, σ. �0: «Σας χαιρετώ, ένδοξε Στρατηγέ και Διοικητά της
ζακύνθου», «Ένδοξε Διοικητά, της νήσου μας, ήρθα προς υμάς, ίνα μου ανταποδώσεται το δί-
καιον μου!.», σσ. ��-��: «Σας ευχαριστώ, κύριε Διοικητά, δια την δικαίαν, δικαιοσύνην ην
έχετε. Να μου επιτρέψεται, κύριε Διοικητά να ειπώ δυο λόγια, εις τους συγχωριανούς μου», σ.
��: «ζήτω η δικαία διοίκησις των Ενετών.», «ζήτω, ω, ω,.».

18. Για την εικόνα του Εβραίου στη λογοτεχνία, βλ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ ΑΜΠΑΤζΟΠΟΥλΟΥ, Ο άλ-
λος εν διωγμώ..., ό.π., σσ. 167-2�8· λΙΑΤΑ, Η Κέρκυρα και η ζάκυνθος στον κυκλώνα του
αντισημιτισμού..., ό.π., σσ. �7-121· ΓΕωΡΓΙΑ ΓΚΟΤΣΗ, «Εβραίοι και ελληνική λογοτεχνία»,
The book’s journal. Το περιοδικό των βιβλίων. Γράμματα, τέχνες, ιδέες, πολιτική, τχ. 2 (Δε-
κέμβριος 2010) σσ. 75-77· ΕΦΗ ΒΑΦΕΙΑΔΗ, «Η εικόνα του Εβραίου στη νεοελληνική δραμα-
τουργία», Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 120� έως σήμερα), Δ΄ Πανευρωπαϊκό
Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, Γρανάδα (�-12 Σεπτεμβρίου
2010), τ. Δ΄, επιμ. Κωνσταντίνος Α. Δημάδης, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών,
Αθήνα, 2011, σσ. 527-5�0.

1�. Βλ. σχετικά, ΓΙωΡΓΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, Ανεπιθύμητοι συμπατριώτες. Στοιχεία για την
καταστροφή των μεινοτήτων της Ελλάδας. Εβραίοι, Τσάμηδες, Αθήνα, 2005, σσ. 2�-�7 (ιδι-
αιτέρως, σ. �8 κ.ε.).



μα20, η δημιουργία της παράστασης από τον Βασίλαρο ως επιλογή, αν και
ίσως ασύνειδη, είναι εμπρόθετη, αν σκεφτούμε πως ένα μοτίβο αντιεβραϊσμού
αγγίζει σχετικές αντιλήψεις θεατών, που πιθανόν έχουν αφομοιώσει την αντί-
στοιχη πολιτική προπαγάνδα των τελευταίων χρόνων.

Επιπλέον, το ζήτημα του Εβραίου-εκμεταλλευτή των Βενετσάνων στην
Επτάνησο είναι ήδη γνώριμο στο θέατρο σκιών και παρόμοια συναρτημένο με
τη θεματική της γυναικείας τιμής. Σε εκδοχές έργων όπου απαντά το μοτίβο
του χαρτοπαίκτη συναντάμε τον Καραγκιόζη να σκοτώνει τον Εβραίο μισθω-
τή του, επειδή αποπειράται να ξελογιάσει τη φτωχή Αγλαΐα. Το σχήμα, στις
δύο περιπτώσεις, είναι περίπου το εξής: ο οικονομικά ισχυρός Εβραίος προσδο-
κά να καταχραστεί την τιμή μιας γυναίκας με «πάτημα» την ανέχεια της οι-
κογένειάς της21. Εντούτοις, στους Βενετσάνους στην Επτάνησο, η γυναικεία
τιμή δεν αποτελεί αξία αδιαμφισβήτητη. Τίθεται υπό αίρεση ενώπιον της
ασθένειας, η οποία εμφανίζεται να συστέλει τις διαθέσεις. Για παράδειγμα, ο
μπακάλης-Πελοπίδας και ο φούρναρης-Μανώλης –συγχρόνως, με τη διπλω-
ματικότητα του Καραγκιόζη– δείχνουν κατανόηση στον χρεώστη τους Κα-
πουρέλο· στους δε Χατζηαβάτη και Καραγκιόζη από κοινού με τα χαρακτη-
ριστικά της ανοχής και της σιωπής και, αντίστοιχα, της επιβίωσης προβάλλε-
ται η αξία της ανθρωπιάς: και οι δύο συμπάσχουν με τον Καπουρέλο στην
αγωνία του για την υγεία της γυναίκας του22.

Η αναζήτηση των απηχούμενων θεμάτων του καραγκιοζικού έργου απο-
τελεί σημείο της διερεύνησης των όρων που ευνοούν την πρόσληψη του «μύ-
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20. Η θέση που προβάλλει ο Βασίλαρος δεν είναι ρητά αντιεβραϊκή. Οι Εβραίοι παρουσιάζο-
νται μάλλον ως παράδειγμα και όχι ως κανόνας ανηθικότητας, καθώς οι αναφορές έχουν γενι-
κευτικό χαρακτήρα· βλ. ΒΑΣΙλΑΡΟΣ, ό.π., τετ. 22, ΙΜΣ, σ. �0: «Και επήγε σε κάποιον Ισραηλί-
την ονόματι Ησαΐαν», σ. �1: «τι νομίζεται, πως της είπε το τέρας αυτό, ο χαμερπής, ο ανήθικος
επωφεληθής, της φτώχειας της...», σ. �6: «έτσι τιμωρούνται οι ανήθικοι». Η ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ
ΑΜΠΑΤζΟΠΟΥλΟΥ, ό.π., σσ. 1�7-1�8 επισημαίνει τα αρνητικά χαρακτηριστικά που αποδίδονται
στον Εβραίο στο ελληνικό θέατρο σκιών: «τσιγκούνης, δειλός, πονηρός, άρπαγας».

21. Όπως ο Μάριος καταγγέλλει τον Ησαΐα και τον Μωυσή για την «ατίμωση» της
Ερατούς, έτσι ο χαρτοπαίκτης-Καραγκιόζης σκοτώνει τον Εβραίο μισθωτή του, ο οποίος θέ-
λει να ξελογιάσει τη φτωχή Αγλαΐα. Ο παλαιότερος γνωστός τίτλος των έργων με αυτή τη
θεματική είναι Το Καφενείο του Καραγκιόζη και ο φόνος του Ισραηλίτου· βλ. ΙωΑΝΝΑ ΠΑΠΑ-
ΓΕωΡΓΙΟΥ, «Διαβόλου κατορθώματα στο ελληνικό θέατρο σκιών», Ελληνικό θέατρο σκιών,
Άυλη πολιτιστική κληρονομιά (Προς τιμήν του Βάλτερ Πούχνερ), επιμ. Μόσχος Μορφακίδης,
Παναγιώτα Παπαδοπούλου, Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, granada,
2016, σ. 60.

22. Βλ. ενδεικτικά ΒΑΣIλΑΡΟΣ, ό.π., τετ. 22, ΙΜΣ, σσ. � και 5, όπου, αντίστοιχα, ο Χατζη-
αβάτης και ο Καραγκιόζης αναφέρουν: «Σε λυπήθηκα κυρ Διονυσάκη μου τι να σου ειπώ ο
δυστυχής; παληοαρρώστειες αυτές, ο Θεός και πάλιν να σας λυπηθή...», «Είναι για λύπηση
χατζατζάρη μου τη βλέπεις και κλαις, έγινε σκελετός, δηλαδή πεθαμένη.»



θου» από το θέατρο σκιών. Οι καραγκιοζοπαίχτες έχουν αξιοποιήσει σταθερά
τη λόγια παράδοση για τον εμπλουτισμό του μπερντέ ακολουθώντας τον παλ-
μό του κοινού2�. Εντούτοις, ο προσανατολισμός του Βασίλαρου ως δημιουργού
σε παραστάσεις με ιστορικό υπόβαθρο αλλά και, ειδικότερα, σε μια ιστορική
περίοδο παραστασιακά γνώριμη στον ίδιο και στο κοινό της Καλαμάτας είναι
φανερός και στο γεγονός πως, εννιά χρόνια πριν από τους Βενετσάνους, το
1�25, είχε ανεβάσει στην Καλαμάτα το έργο Χάιδω Η λυγερή Και η Κατά-
ληψις της Καλαμάτας υπό των Ενετών2�.

Οι Βενετσάνοι στην Επτάνησο δικτυώνονται θεματολογικά με τους λογο-
τεχνικούς και δραματουργικούς τρόπους των όψιμου 1�ου και πρώιμου 20ού
αιώνων· κύριος δίαυλος αυτής της επικοινωνίας είναι το έργο του Μελά. Η
σχετική θεματολογία είναι ομόλογη της σύγχρονης βαθμιαίας στροφής από
την ηθογραφία στον λεγόμενο «αστικό ρεαλισμό», η οποία πάντοτε συμβαδίζει
με τους ρυθμούς της οικονομίας και της κοινωνίας. Η αγροτική οικονομία συ-
νεχίζει να έχει μείζονα σημασία, οι δυνάμεις όμως της αστυφιλίας προωθού-
μενες από την εξελισσόμενη βιοτεχνία και την έστω σποραδική βιομηχανική
ανάπτυξη, έχουν αρχίσει να μετατοπίζουν το πνευματικό ενδιαφέρον από τον
τρόπο ζωής της υπαίθρου σε αυτόν του άστεως25. Ο Μελάς προσανατολίζεται
στη δοκιμή των κυρίαρχων στον ευρωπαϊκό χώρο ρεαλιστικών και νατουραλι-
στικών σχημάτων. Το Μια νύχτα, μια ζωή έρχεται τελευταίο σε μια σειρά έρ-
γων του (Το χαλασμένο σπίτι, Το άσπρο και το μαύρο) που αποτυπώνουν οι-
κογενειακές συγκρούσεις οφειλόμενες σε οικονομικές και κοινωνικές επιτα-
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2�. Για το εν λόγω ζήτημα, βλ. ενδεικτικά ΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥλΟΥ, «Κατσαντώνης και
Καραγκιόζης: Από το μυθιστόρημα στον μπερντέ», Στέφανος. Τιμητική προσφορά στον Βάλτερ
Πούχνερ, επιμ. Ιωσήφ Βιβιλάκης, Αθήνα, 2007, σσ. 117�-1181· ΠΑΠΑΓΕωΡΓΙΟΥ, «Ο καραγκιο-
ζοπαίχτης Βασίλαρος...», ό.π., σσ. 11-5�. ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕωΡΓΙΑΔΗ, «Το μπόλιασμα του λόγι-
ου δημοτικοφανούς θεάτρου στο ρεπερτόριο του Καραγκιόζη: τα παραδείγματα του Αγαπητικού
της Βοσκοπούλας και της Γκόλφως», Ελληνικό θέατρο σκιών..., ό.π., σσ. 155-18�.

2�. ΒΑΣΙλΑΡΟΣ, Χάιδω Η λυγερή Και η Κατάληψις της Καλαμάτας υπό των Ενετών,
τετ. �2, ΕλΙΑ.

25. Για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα,
βλ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤζΗΙωΣΗΦ, Η Γηραιά Σελήνη. Η βιομηχανία στην Ελλάδα 18�0-1��0, Θε-
μέλιο, Ρέθυμνο, 1���, σσ. 62-70, 151-15�, 27�-287· ΓΙωΡΓΟΣ ΔΕΡΤΙλΗΣ, Ιστορία του ελληνι-
κού κράτους, 18�0-1�20, τ. Β΄, Εστία, Αθήνα, 5200�, σσ. 671-677. Ανάλογη των κοινωνικών
αλλαγών, στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, είναι η εμφάνιση της εργαζόμενης γυναί-
κας: ο ίδιος ο Μελάς αναφέρει πως εμπνεύστηκε το Μια νύχτα, μια ζωή «από την έξοδο του
νοικοκυροκόριτσου στην εργασία, που άρχιζε τότε να γίνεται ομαδική...»· βλ. ΣΠΥΡΟΣ ΜΕλΑΣ,
Πενήντα χρόνια θέατρο, Φέξης, Αθήνα, 1�60, σ. 12�. Για το ζήτημα αυτό, βλ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ-
ΤΡΑΚΟΥ, «Η εικόνα της εργαζόμενης γυναίκας στο κοινωνικό δράμα του Μεσοπολέμου»,
Σχήματα και εικόνες. Από τον ρομαντισμό στον μεταμοντερνισμό. Δεκαέξι μελετήματα για
το νεοελληνικό θέατρο, Παπαζήσης, Αθήνα, 2015, σσ. 17�-217.



γές και σε συνακόλουθα διλήμματα. Το λεγόμενο «οικιακό δράμα», όπου δε-
σπόζουν κλειστά στόματα, ευσεβείς πόθοι, αγωνιώδεις έλξεις, απομακρύνσεις
και φωνές, αντιστοιχεί σε άξονες της γραφής δραματουργών όπως ο Ίψεν, ο
ζούντερμαν, ο Τσέχωφ και ο Χάουπτμαν26. Ο Μελάς, πάντοτε, αγωνιώντας
για ό,τι μπορεί να του κομίσει την «καταξίωση» συναιρεί εδώ τους ευρωπαϊ-
κούς νατουραλιστικούς τρόπους σε μια οιονεί προσπάθεια να αμφισβητήσει
την αστική ηθική, ενδύοντας όμως τον λόγο με αισθηματισμό και ρητορικές
εξάρσεις που αποδυναμώνουν το αποτέλεσμα.

Η εκτύλιξη της υπόθεσης ως οικιακού δράματος απηχεί την ιψενική γρα-
φή, ενώ ένα κομμάτι της ατμόσφαιρας του έργου συγγενεύει με την αντίστοι-
χη έργων του Μαξίμ Γκόρκι: το περιβάλλον του σπιτιού έχει έναν εξίσου με
των Μικροαστών (1�01) περιοριστικό ρόλο για τα πρόσωπα που δίνεται και
στην περίπτωση του Μελά ως σύγκρουση ανάμεσα στην παλιά και τη νέα γε-
νιά27. Αμεσότερη επιρροή στο έργο φαίνεται πως έχει η Τιμή28 του Χέρμαν
ζούντερμαν, της οποίας ήδη έχουν παρατηρηθεί τα δάνεια στο Χαλασμένο
Σπίτι2�. Παρά τη διαφορά στην πλοκή, στο Μια νύχτα, μια ζωή εμφανίζονται
βασικά μοτίβα του έργου: επαναλαμβάνεται το ταξικό δίπολο «φτωχοί-πλού-
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26. Βλ. σχετικά, ΒΑλΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ, «Επισκόπηση της ιστορίας του νεοελληνικού θεά-
τρου. Από τις αρχές του ως τη Μικρασιατική Καταστροφή», Κείμενα και αντικείμενα. Δέκα
θεατρολογικά μελετήματα, Καστανιώτης, Αθήνα, 1��7, σ. ��2· του ίδιου, «Ο νεαρός Σπύρος
Μελάς δραματογράφος ή τα κριτήρια της “σκηνικής επιτυχίας” την εποχή του “Θεάτρου των
ιδεών”», Φαινόμενα και Νοούμενα. Δέκα θεατρολογικά μελετήματα, επιμ.-διόρθ. Ευαγγελία
Ανδριτσάνου, ΚΥΡΙΑΚH ΠΕΤΡAΚΟΥ, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1���, σσ. �26-�56, �5�-
�78· Αρετή Βασιλείου, Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; Το θέατρο πρόζας στην Αθήνα του με-
σοπολέμου, Μεταίχμιο, Αθήνα, 200�, σσ. 102-105, 108-10�· ΘOΔωΡΟΣ ΧΑΤζΗΠΑΝΤΑζHΣ,
Διάγραμμα ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου, διόρθ. δοκιμίων Στέλλα Τσάμου, επιμ. έκδ.
Ειρήνη λυδάκη (ΠΕΚ), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (Ιδρυτική δωρεά Παγκρητικής
Ενώσεως Αμερικής), Ηράκλειο, 201�, σσ. ��7-�00· ΠΕΤΡAΚΟΥ, Σχήματα και εικόνες..., ό.π.,
σσ. 18�-18�.

27. Για παράδειγμα, ο γιος της οικογένειας, ο Νίκος, ευελπιστεί πως ο γάμος της αδελ-
φής του θα του δώσει τη δυνατότητα να ταξιδέψει και, έτσι, να ξεφύγει από τον οικογενειακό
κλοιό.

28. HERMANN SuDERMANN, Η Τιμή. Δράμα εις πράξεις τρεις, μτφρ. Χαράλαμπος Άννινος,
επιμ. Νικόλαος Ι. λάσκαρης, Φέξης, Αθήνα, 1�0�. Το έργο σημείωσε μεγάλη θεατρική επι-
τυχία· σημειωτέον, από το 18�8 έως το 1�12 δόθηκαν �8 παραστάσεις του σε σύνολο 170 έρ-
γων του ζούντερμαν· βλ. ΜΑΡIΑ ΜΑΥΡΟΓEΝΗ, «Η πρόσληψη των έργων του Χέρμαν ζούντερ-
μαν στην Ελλάδα του δέκατου ένατου αιώνα», Πρακτικά ημερίδας: Η πρώιμη υποδοχή του
ρεαλισμού και του νατουραλισμού στο ελληνικό θέατρο, επιμ. Αντώνης Γλυτζουρής, Κων-
σταντίνα Γεωργιάδη, Μαρία Μαυρογένη, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ΙΜΣ, Ρέθυμνο,
2016, σ. 5�.

2�. Βλ. ΚΑΤΕΡIΝΑ ΚΑΡΡA, Ο Σπύρος Μελάς και το θέατρο της εποχής του. Συμβολή στη
μελέτη της δραματουργίας του, Τμήμα Θεάτρου, Σχολή Καλών Τεχνών, Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2010, σσ. 150-151. (διδ. διατριβή)



σιοι», η Όλγα «εκπορνεύεται», όπως η Άλμα Χάινεκε, για χάρη του οικογε-
νειακού «καλού», ο δε Μίλτος Σγουρός, ως άλλος Ροβέρτος Χάινεκε, αρνού-
μενος την «παλιά ηθική», γίνεται ο σπόρος του «καινούργιου»�0.

Στη θεματική της «τιμής» –όχι αποκλειστικά της γυναικείας– το δράμα
του Μελά τέμνεται με τη σύγχρονη και προγενέστερή του ελληνική θεατρική
παραγωγή (Θεοτόκης, Ξενόπουλος κ.ά.). Πέραν της ηθικοπλαστικής διάστα-
σης, η «τιμή» αποτελεί σύμβολο. Είναι ένας εκτιμητής, μια ζυγαριά των
ηθών, η παράβαση της οποίας μπροστά στην οικονομική σταθερότητα έρχεται
ως έκρηξη σιωπηρών και μη αντιθέσεων προβάλλοντας, ανεξάρτητα από τις
επιμέρους σκέψεις και προθέσεις του συγγραφέα, τις ταξικές αντιθέσεις και,
ιδιαιτέρως, την αστική ηθική στα πρώτα δειλά –συχνά, οπισθοχώρησης– βή-
ματα της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα�1.

Ο μεταξύ των Βενετσάνων στην Επτάνησο και του Μια νύχτα, μια ζωή
ιδεολογικός συσχετισμός φωτίζεται επίσης στις διαφορές τους: αφενός, ο πα-
τέρας-Ντάρας θέλει να «καλοπαντρέψει» την κόρη-Όλγα για να καλύψει τα
χρέη του, αλλά όταν εκείνη φέρνει τα χρήματα, εκφράζει την πρόθεση να τα
επιστρέψει στον Περιτσιώτη· αφετέρου, ο πατέρας-Καπουρέλος δεν προτίθεται
να «πουλήσει» την κόρη-Ερατώ για τα χρέη του, αλλά όταν εκείνη φέρνει τα
χρήματα, δέχεται και ξεχρεώνει τον Ησαΐα�2. O Ντάρας επιθυμεί, δηλαδή, το
κοινώς αποδεκτό «ξεπούλημα», ενώ ο Καπουρέλος δεν αρνείται το ευκαιρια-
κό· σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι η διατήρηση του οικονομικού επιπέδου.

Στο καραγκιοζικό έργο, κέντρο της ηθικής είναι η «ιδιοκτησία». Η Ερατώ
προκειμένου να μη χάσουν το σπίτι τους, διότι «η κοινωνία, μη γνωρίζοντας θα
μας κατέκρινε»��, δέχεται την πρόταση του Μωυσή· τελικά η ίδια κοινωνία τη
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�0. Την άποψη πως το δράμα Μια νύχτα, μια ζωή απηχεί την Τιμή του ζούντερμαν έχει
υποστηρίξει πρώτα ο Μιλτιάδης λιδωρίκης· βλ. ΠΟYΧΝΕΡ, «Ο νεαρός Σπύρος Μελάς δραμα-
τογράφος...», ό.π., σ. �76. Βλ. ακόμη ΚΥΡΙΑΚH ΠΕΤΡAΚΟΥ, Οι θεατρικοί διαγωνισμοί 1870-
1�25, πρόλογος Βάλτερ Πούχνερ, επιμ.-διόρθ. Καίτη Νικολοπούλου, Ελληνικά Γράμματα,
Αθήνα, 2000, σσ. �72-27�.

�1. Βλ. στο παρόν, σημ. 26.
�2. ΒΑΣIλΑΡΟΣ, τετ. 22, ό.π., σ. 12: «Έλεγαν οι Αρχαίοι, ανάγκα και Θεοί πείθωντε. Έλα

μέσα παιδί μου, να πάω στον Ησαΐα, να προλάβω την έξωσιν».
��. Ό.π.: «Ναι χρυσέ μου, πατέρα, διέπραξα αυτό το απονενοημένον διάβημα, μόνον και μό-

νον, για το γόητρο του σπιτιού μας! Άλλη λύσις δεν υπήρχε πατέρα, ή θα γινώμαστε γελοίοι, στη
συνοικία, και σε όλη τη χώρα, και η κοινωνία, μη γνωρίζοντας θα μας κατέκρινε, ή έπρεπε να
πράξω αυτό που έπραξα, οι κλητήρες θα ήρχοντο άνευ οίκτου, και συμπόνιας και έτσι, τα ποδο-
πάτησα όλα αυτά»· για την απάντηση του Καπουρέλου βλ. τη σημ. �1· βλ. ακόμη ΒΑΣΙλΑΡΟΣ,
ό.π., σ. 26, όπου η Ερατώ ομολογεί την πράξη της στον Μάριο: «Τι νάκανα, μπροστά, στην αρ-
ρώστεια της μαννούλας μου, στη μεγάλη στενοχώρια του πατέρα μου, στο εξευτελιζμό της κοι-
νωνίας, της συνοικίας, της χώρας εδέχθην, και πήρα τα χρήματα, εδόθη το χρέος εις τον
Ησαΐαν, και επαρέμεινε η έξωσις. Τώρα Μάριε γίνου δικαστής και δίκασέ με, τίποτε άλλο!».



συγχωρεί για το ολίσθημά της, συγκατατιθέμενη στον γάμο με τον Μάριο.
Στη ζυγαριά λοιπόν της κοινής ηθικής, η φτώχεια μέλλει να είναι ασυγχώρη-
τη, ενώ η έστω διά «ξεπουλήματος» καταπολέμησή της παίρνει συγχωροχάρ-
τι. Αντίστοιχα, στο δράμα του Μελά, η οικογένεια προσπαθεί να πείσει την
Όλγα να πάψει να αρκείται υποταγμένη στα λίγα του εργοδότη και να υπο-
ταχθεί στα πολλά του «πλούσιου γάμου»· έχει άλλωστε και η «τιμή» την τιμή
της.

Το ενδιαφέρον για την υπόθεση της κόρης που «εξαγοράζεται» για την οι-
κογένειά της απαντά πάλι στο θέατρο σκιών, το 1���, στην Παραστρατιμένη
του Απόστολου Καραστεριόπουλου ή Τόλια, που όμως διαφοροποιείται ιδεολο-
γικά από το καραγκιοζικό έργο και το λόγιο δράμα: η Ελένη, κόρη του Ανα-
στάσιου, αντιδρά στην ανήθικη πρόταση του τοκογλύφου Μανόλη, χτυπώντας
τον. Ακολούθως, παρότι υποκύπτει στην ίδια πρόταση του δανειστή Θανάσι, ο
πατέρας της αποκηρύσσει με δριμύ τρόπο την πράξη της ως ηθικά καταστρο-
φική. Το έργο κλείνει με τον –με εντολή του Πασσά– απαγχονισμό των τοκο-
γλύφων και όχι με την κοινή συμπόρευση της Ελένης και του αρραβωνιαστι-
κού-Μηχαλάκη, δείγμα είτε απόστασης του δημιουργού από την τάση «αθώ-
ωσης» των προσώπων που συνοδεύει τόσο το έργο του Μελά όσο και το έργο
του Βασίλαρου είτε έμφασης στην τιμωρία της «ανηθικότητας».

Μολονότι, λοιπόν, η καραγκιοζική δημιουργία δεν ενέχει την αυστηρή προ-
θετικότητα του επίσημου θεάτρου, το γεγονός της διάδρασης με το κοινό
υπενθυμίζει πως πρόκειται για μια πολυπαραγοντική διαδικασία που σχετίζε-
ται με αντιλήψεις, αντιδράσεις και αντιστάσεις. Κάθε παράσταση και έργο
στηρίζεται σε ορισμένη επιλογή ή και αποφυγή και, επομένως, κρίνεται στο
σχήμα «αίτιο-αποτέλεσμα». Στους Βενετσάνους στην Επτάνησο, ο Βασίλα-
ρος συνδυάζει με δημιουργικό τρόπο τους ορίζοντες της ιστορίας και της λογο-
τεχνίας, συγχρόνως χωρίς να ξεφεύγει από τον κανόνα της προβολής στοιχεί-
ων της περιόδου της παράστασης και της περιόδου γραφής του έργου· με κύ-
ριες τις παραμέτρους της «τιμής» και της ασθένειας στο περιβάλλον του χρή-
ματος ακολουθεί λογοτεχνικά σχήματα της εποχής του εκφράζοντας την επι-
κοινωνία της προφορικής με τη λόγια παράδοση.

Σπύρος Σ. Τούλιος�06



ABSTRACT

Ē thusía tēs kórēs kai oi Venetsānoi stēn Eptánēso by the shadow-theatre
puppeteer Vasilaros (18��-1�7�): 

A scholar drama in the shanty [“Parágka”] of Karagkiozis

SSPPIIRROOSS  SS..  TTOOuuLLIIOOSS

The paper discusses the intertextual connections of the play Oi Venetsánoi
stēn Eptánēso. Ē thusía tēs kórēs gia tēn arrṓstia tēs mánnas tēs (The Venetian
in the Ionian Islands. The daughter’s sacrifice for her mother’s illness) created
by the shadow-theatre puppeteer Vasilaros in the 1��0s. The play is contained
in Vasilaros’ manuscripts (tetrádia) no �5 and 22, located in the archives of the
Institute for Mediterranean Studies in Rethymno. 

The combined analysis of the play’s themes and the Vasilaros’ péritexte
information demonstrate its literary, and non-literary reticulations and, more
specifically, its sources of creation. Main point in our quest is the theme’s
relation with Spiros Melas’ domestic drama Mía nýchta, mía zōḗ (One night,
one life). In Vasilaros’ play there is a variety of themes which are common in
the greek literary genres of the early 20th century. Melas’ play, belonging to a
wider tradition of Western European dramatic genres, links the shadow-theatre
play with this tradition. The thematological affinity between the two plays could
be perceived as an example of the diachronically dialectical relation between
oral and scholarly tradition and ascertains not only Vasilaros’ abilities as an
educated and cultured artist but, moreover, the dynamic of the shadow-theatre
of Karagkiozis as a recreative theatre.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝωΝ
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��. Ευχαριστώ το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών για την ευγενική παραχώρηση σε-
λίδων του έργου.
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Εικόνα 2: Βασίλαρος, Η θυσία της κόρης και οι Βενετσάνοι στην Επτάνησο, 
τετ. �5, ΙΜΣ, χ.α. (recto φύλλ. μεταξύ σσ. �-10)

Εικόνα �: Βασίλαρος, Η θυσία της κόρης και οι Βενετσάνοι στην Επτάνησο, 
τετ. 22, ΙΜΣ, εξώφυλλο
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H λΕΥΚΑΔΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΤΗΦΟΡΗ

ΚΚυυρριιαακκήή  ΠΠεεττρράάκκοουυ
θεατρολόγος, καθηγήτρια Τμήματος Θεατρικών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών

O Νίκος Κατηφόρης γεννήθηκε το 1�0� στον Άγιο Πέτρο της λευκάδας
και κράτησε την επαφή με τη γενέτειρά του σε όλη τη σχετικά σύντομη ζωή
του – πέθανε το 1�67. Έκανε την εμφάνισή του ως συγγραφέας στις αρχές
της δεκαετίας 1�201. Συνεργάστηκε με αριστερά λογοτεχνικά περιοδικά και
τον Ριζοσπάστη, τις περισσότερες φορές με ψευδώνυμα, ένα αναγκαίο μέτρο
προφύλαξης αριστερού συγγραφέα στις πολωμένες εκείνες εποχές. Το πρώτο
θεατρικό έργο του ήταν Ο λύκος και τα πρόβατα το 1��1. Φαίνεται πως τότε
έγινε ή συζητήθηκε η δημιουργία ενός Προλεταριακού Θεάτρου, και η έναρξη
να γίνει με το εν λόγω έργο, η αστυνομία όμως και το Υπουργείο Εσωτερικών
έκλεισαν το θέατρο προτού καν αρχίσει τις παραστάσεις του. Από τους ομοϊδε-
άτες κριτικούς θεωρήθηκε ανώτερο από τα σοσιαλιστικά δράματα που είχαν
προηγηθεί2. Παραστάθηκε από την Εργατική λέσχη Αθήνας στις αρχές του
1��� σε σκηνοθεσία Τάκη Μουζενίδη, αλλά η κριτική που εισέπραξε από αρι-
στερά ήταν υπέρ το δέον αυστηρή�. Ακολούθησαν Το μεράκι του άρχοντα

H λευκάδα στο θέατρο του Νίκου Κατηφόρη �11

1. Σύμφωνα με τον ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΔΑΤΟ (Iστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας [Aπό το
1�5� ως το 1�61], Eπικαιρότητα, Aθήνα 1�8� (1�62), σ. 751) με το διήγημα «Ειρήνη» στον
Νουμά με ψευδώνυμο (Σταύρος λεύκας). Η έρευνα στον Νουμά επιβεβαίωσε την πληροφο-
ρία (Νουμάς 1�20, τχ. 702, σ. 187-18�). Το ότι είναι ο Κατηφόρης βεβαιώνει κι ο Αργυρίου,
δίνοντας και ακριβώς την ημερομηνία (1� Σεπτ. 1�20), βλ. Αλ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ, Ιστορία της ελ-
ληνικής λογοτεχνίας και η πρόσληψή της στα χρόνια του Μεσοπολέμου (1�18-1��0), τόμ.
Β΄, σ. 67�.

2. Για τα σοσιαλιστικά και εργατικά δράματα των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα βλ.
Θ. ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ, «Το κοινωνικό και εργατικό δράμα στο νεοελληνικό θέατρο (1�00-1�22)»,
στον τόμο Νεοελληνικό θέατρο. Ιστορία - δραματουργία, Κουλτούρα, Αθήνα 1�87, σ. 116-12�.

�. Μνεία στον ΑΝΤωΝΗ ΓλΥΤζΟΥΡΗ, Η σκηνοθετική τέχνη στην Ελλάδα, Ελληνικά
Γράμματα, Αθήνα 2001, σ. 5�7, υποσ. 1. Ο λύκος και τα πρόβατα γράφτηκε ή τουλάχιστον
εμφανίστηκε το 1��1 σε μια απόπειρα σύστασης Προλεταριακού Θεάτρου όπου αναγγέλλεται
η παράσταση μαζί με το σχόλιο ότι αποτελεί βήμα προόδου από τον Γήταυρο του Ρήγα Γκόλ-
φη και την Κόκκινη Πρωτομαγιά του Γιώργου Σημηριώτη, ένας νέος σταθμός στις προλετα-



(1���), Απόψε θα γελάσουμε, κωμωδία βέβαια (1��2), ένα μονόπρακτο, Ο
Ανήλιαστος, που δημοσιεύτηκε (1���), Οι φασουλήδες (1��5), Ο Φωτεινός
1�5��, και ορισμένα άλλα. 

To μεράκι του άρχοντα, παρότι παρουσιάστηκε από συγγραφέα, θίασο και
κριτικούς ως το πρώτο θεατρικό έργο του Κατηφόρη, είναι στην πραγματικό-
τητα το δεύτερο, όπως είδαμε. Είναι πάντως στην ουσία η πρώτη του θεατρι-
κή εμφάνιση στον ευρύτερο καλλιτεχνικό χώρο και η πρώτη του θεατρική επι-
τυχία, που τον κατέστησε γνωστό και τον επέβαλε και ως θεατρικό συγγρα-
φέα. Ο σημαντικός θίασος και η αποδοχή του από το κοινό παρακίνησαν τους
κριτικούς να ασχοληθούν εντατικά και εφεξής, για τέσσερις δεκαετίες, κάθε
τόσο κάποιο έργο του ανέβαινε από έναν επαγγελματικό θίασο. Η έλλειψη δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων ενδεχομένως υπήρξε η αιτία που η θεατρολογία δεν
έχει ασχοληθεί με αυτόν τον συγγραφέα, που στον Μεσοπόλεμο και στις πρώ-
τες μεταπολεμικές δεκαετίες είχε μια αισθητή παρουσία στα ελληνικά γράμ-
ματα. Ίσως επίσης η δυσκολία της ανεύρεσης των κειμένων να αποθάρρυνε
τους θιάσους να τα ανεβάσουν σε δεύτερες ή τρίτες παραγωγές. Πρόκειται
εμφανώς για κενό που πρέπει να καλυφθεί εκδοτικά και ερευνητικά και τα
κείμενα να μελετηθούν. 

Στο Μεράκι του άρχοντα δραματικός χώρος είναι «ένα χωριό της λευκά-
δας», εποχή σύγχρονη, δηλαδή 1���. Ο λάμπης Στρατής είναι ένας πρώην
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ριακές προσπάθειες («Προλεταριακό Θέατρο», Πρωτοπόροι � [Απρίλης 1��1], σ. 116). Απα-
γορεύτηκε όμως από την αστυνομία και το υπουργείο έκλεισε το θέατρο (;) πριν καν αρχίσει
παραστάσεις («Το Προλεταριακό Θέατρο», Πρωτοπόροι �, Μάης 1��1, σ. 160). Όταν επιτέ-
λους παραστάθηκε στις αρχές του 1��� από την Εργατική λέσχη Αθήνας, ο Γ.Σ., που μάλ-
λον είναι ο ΓΙωΡΓΟΣ ΣΗΜΗΡΙωΤΗΣ, έγραψε μια αυστηρή κριτική: ναι μεν οι εργάτες το χειρο-
κρότησαν ως ένα από τα λίγα δείγματα προλεταριακού θεάτρου στην Ελλάδα, τους άρεσε το
χιούμορ και «για το ξεσκέπασμα το αλύπητο που κάνει της βρωμιάς και της υποκρισίας της
αστικής τάξης και των οργάνων της, της εκκλησίας και της “εννόμου τάξεως”», δεν είναι
όμως καλό έργο γιατί έχει μόνο άρνηση και καμιά θέση, «διαστρεβλώνονται στοιχειώδικες
αντιλήψεις του προλετάριου για την κομματική δράση». Τα θεατρικά πρόσωπα είναι ατομικοί
και όχι συλλογικοί χαρακτήρες, ενώ δεν λέει στον προλετάριο τι να κάνει, δεν δίνει παραδείγ-
ματα προς μίμηση ή μάλλον δίνει κακά παραδείγματα. Τον ενδιαφέρουν πολύ τα άτομα, η
ατομική εξυπνάδα και καπατσωσύνη, όχι η μάζα της εργατικής τάξης. Η θέση του είναι «ξε-
κάθαρα μικροαστική και λίγο αναρχικού επαναστατισμού». Πού είναι το Κομμουνιστικό
Κόμμα, οι εργατικές οργανώσεις, η μαζική επαναστατική δουλειά; Να μην ξαναπαιχτεί αν
δεν διορθωθεί και προσαρμοστεί στις ανάγκες αυτές (Γ.Σ., «Στ. Το θέατρο. Ν. Κατηφόρη λύ-
κοι και πρόβατα», Νέοι Πρωτοπόροι 2, Φλεβ. 1���, σ. 70). Οι κριτικοί της παράστασης θεω-
ρούν το Μεράκι του άρχοντα ως το πρώτο θεατρικό του που έγραψε ο Κατηφόρης και που πα-
ραστάθηκε, ενώ και ο ίδιος απέφυγε να αναφέρει το πραγματικό εκείνο ντεμπούτο του. 

�. Βιογραφικά στοιχεία ΑλΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ, «Νίκος Κατηφόρης», στον τόμο Η με-
σοπολεμική πεζογραφία. Από τον πρώτο ως τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο (1�1�-1���),
τόμ. Ε΄, Σοκόλης, Αθήνα 1��2, σ. 8-25. 



ψαράς που κατάφερε να πλουτίσει εκμεταλλευόμενος στυγνά τους λιγότερο
έξυπνους και ικανούς συμπατριώτες του και να γίνει ένα είδος άρχοντα στον
τόπο του. Έχει δύο κόρες που δεν θέλει να παντρέψει για να μην ελαττωθεί η
περιουσία του και έναν γιο που προορίζει για διάδοχό του. Στον τόπο όμως έχει
ιδρυθεί ένα εργοστάσιο που απειλεί την ελέω θεού, όπως την αντιλαμβάνεται,
εξουσία του και φυσικά τα συμφέροντά του. Οι χωρικοί είναι έτοιμοι να αυτο-
μολήσουν και να δίνουν τη σταφίδα τους στην εταιρεία, που προσφέρει καλύτε-
ρους όρους. Οι κόρες του ερωτοτροπούν η μία με έναν γιατρό και η άλλη με
έναν δικηγόρο, τους οποίους και παντρεύονται τελικά. Ο γιος του βλέπει θετι-
κά την εταιρεία και τον εκμοντερνισμό του εμπορίου και του τόπου και επικρί-
νει τον πατέρα του για την απληστία και την ανεντιμότητα στην ουσία με την
οποία κάνει τις δουλειές του. Ο Στρατής σχεδόν παραφρονεί από όλη αυτή την
αντίσταση και ανακοινώνει με τον τελάλη ότι χαρίζει την περιουσία του. Φυσι-
κά δεν το πραγματοποιεί. Ο γιος του οργανώνει μια σειρά από ίντριγκες και
απειλεί να τον θέσει υπό απαγόρευση. Τελικά όμως με τις δέουσες κολακείες
ο Στρατής δέχεται να εργαστεί για την εταιρεία ενώ ο γιος του μεταστρέφεται
και αρχίζει να εφαρμόζει τις εκμεταλλευτικές πολιτικές του πατέρα του εξί-
σου αδίστακτα και περισσότερο αποτελεσματικά.

Ο Κατηφόρης έδωσε το έργο του το 1��� στον ημικρατικό –τότε– θίασο
Κοτοπούλη και αποφασίστηκε η παράστασή του σε σκηνοθεσία του Κάρολου
Κουν, που ακόμα συνεργαζόταν με ιδιωτικούς θιάσους5. Σε άρθρο του εξήγη-
σε ότι ούτε στιγμή δεν ξεχνούσε ότι έγραφε με υλικό παρμένο από την Ελλάδα
που προοριζόταν για κοινό ελληνικό. «Ένιωθα την ανάγκη να δώσω στο έργο
μου όχι μόνο την επιφάνεια της ελληνικότητας με τη γλώσσα και τα ονόματα,
αλλά μια ουσιαστική ελληνική πνοή, δίνοντας το εθνικό χρώμα στους ήρωές
μου. Με τέτοιες σκέψεις οργάνωσα το περιεχόμενο του έργου μου μέσα σ’ ένα
φόντο ηθογραφικό. Η ηθογραφία ωστόσο δεν μου είναι σκοπός, ούτε πρόσχημα
για να δώσω εικόνες. Είναι μέσα στην εσωτερική ουσία των ηρώων μου»6. Σε
άλλο άρθρο συμπληρώνει: «Η μόνη μου φιλοδοξία ήταν να δώσω στο έργο ελ-
ληνικό περιεχόμενο. Από ένα κακώς εννοούμενο κοσμοπολιτισμό παραμελή-
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5. Τον κεντρικό ρόλο έπαιξε ο Βασίλης λογοθετίδης. Στη δική του ερμηνεία οφειλόταν με-
γάλο μέρος της επιτυχίας της παράστασης. Η Σμαράγδα Στεφανίδου Κατερίνα, ο Δημήτρης
Μυράτ Σταμάτης, η Άννα λώρη Χρυσαυγή, η Μαίρη Αρώνη Αγγέλα, ο Άρης Βλαχόπουλος
Γιαμαλής, ο Σπύρος Μουσούρης Πέτρος, ο λαυρέντης Διανέλλος Μιζέριας, ο Θεόδωρος Αρώ-
νης Ματρόζος, η Ρίτα Μυράτ Μαρίκα και άλλοι, στους μικρούς ρόλους, όπως ο Παντελής
ζερβός, ο Μίμης Φωτόπουλος, ο λυκούργος Καλλέργης, στην αρχή της σταδιοδρομίας τους
προτού εξελιχθούν σε διάσημους πρωταγωνιστές. Τα σκηνικά έκανε ο αρχιτέκτονας Κίμων
λάσκαρης.

6. Ν. ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ, «Πάνω στο Μεράκι του άρχοντα», Νεοελληνικά Γράμματα, 2� Ιουλ.
1���, σ. �.



θηκε τα τελευταία χρόνια ο ρόλος που πρέπει να παίξη η εθνική ψυχή στην
Ελληνική τέχνη. [...] προσπάθησα να δώσω [...] ρωμηούς αληθινούς και μόνο
ρωμηούς. [...] Η περίπτωσις του κεντρικού ήρωά μου λάμπη Στρατή είναι η
περίπτωσις του ανθρώπου που δεν εννοεί να παρακολουθήση την φυσική πρόο-
δο της ζωής. Ξαφνιάζεται και παλαίει με τη νέα κατάστασι πραγμάτων που
του δημιουργήθηκε ξαφνικά, πολεμώντας να την κατανικήση έως ότου εκβιά-
ζεται από την μοίρα των πραγμάτων να προσαρμοσθή με αυτή. Είναι τύπος
τραγικός μαζί και κωμικός και στέκει παρ’ όλη την ελληνικότητά του σ’
οποιαδήποτε χώρα». Συμπληρώνει ότι ο Κουν κατέβαλε εξαιρετική προσπά-
θεια για ένα άρτιο ανέβασμα, ενώ η εμπιστοσύνη του ότι ο λογοθετίδης θα
έδινε τον τύπο του με τον καλύτερο τρόπο δικαιώθηκε7. 

Ένας κριτικός σχολιάζει ότι το έργο βασίζεται στον κεντρικό ήρωά του και
θα μπορούσε να ονομάζεται «λάμπρος Στρατής» (sic), τα άλλα θεατρικά
πρόσωπα είναι ετερόφωτα. Είναι όμως εξαιρετικό το γεγονός ότι έχουμε έναν
τύπο ολοζώντανο, μια ελληνική κωμωδία με γοργό και πνευματώδη διάλογο
και γνώση της σκηνής που σπάνια κατέχουν οι νέοι συγγραφείς8.

Οι πρώτες αυτές εμφανίσεις συγγραφέα και σκηνοθέτη ικανοποίησαν το
πολυπληθές κοινό που γέμιζε την πλατεία. 

Η κριτική ανταπόκριση υπήρξε πλούσια, και το έργο προσέχτηκε και εκτι-
μήθηκε. Οι κριτικοί μάλλον αγνόησαν το θέμα της ελληνικότητας και της
ηθογραφίας όπως το έθεσε ο συγγραφέας και αμφισβήτησαν περισσότερο την
τεχνική και την ειδολογική σύγχυση, γενικά όμως το επαίνεσαν οι περισσότε-
ροι. Κανένας κριτικός όμως δεν ανίχνευσε ότι πρότυπο του Κατηφόρη υπήρξε
σε μεγάλο βαθμό ο Βασιλικός του Μάτεσι, ο Δάρειος Ρονκάλας με τη φεου-
δαρχική αυθαιρεσία και έπαρση, τις δυσλειτουργικές σχέσεις με την οικογέ-
νειά του, ακόμα και ο βασιλικός αναφέρεται. Ο Στρατής φαίνεται να θεωρή-
θηκε από όλους αντιπροσωπευτικός τύπος αυτοδημιούργητου Ρωμηού. Το
πρόβλημα, που από τους κριτικούς του είδε με ενάργεια μόνο ο Μήτσος λυγί-
ζος πολύ αργότερα όμως, το 1�80, δεν έγκειται στις ελλείψεις της σύνθεσης
των θεατρικών προσώπων, ούτε στο μεγαλύτερο μέρος της πλοκής, που έχει
αρκετή δράση και είναι περίπου ικανοποιητικά τεκμηριωμένη. Το πρόβλημα
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7. Στ. «Καλλιτεχνική και πνευματική ζωή. Τί είναι Το μεράκι του άρχοντα. Μας το εξη-
γεί ο συγγραφεύς», Ασύρματος, �1 Ιουλ. 1���, σ. 2. Ο λογοθετίδης μάλιστα διευκρίνισε ότι
παραιτήθηκε από τη συνηθισμένη μανιέρα του, που έκανε τον κόσμο να γελάει μόλις τον έβλε-
πε στη σκηνή. Ο ρόλος όμως απαιτούσε να τον παρουσιάσει σοβαρό, έστω και αν αργότερα
έβγαινε γέλιο από την πλοκή. Δεν τον ενδιέφερε να αποσπάσει το χειροκρότημα ως λογοθετί-
δης, επειδή «εγώ θέλησα να εξυπηρετήσω το νόημα του έργου, που το αγαπούσα, και μου έδι-
νε την ευκαιρία να παίξω...» (Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ, «Ομιλεί ο κ. Β. λογοθετίδης», Τα Παρασκήνια, 1�
Αυγ. 1���, σ. 6).

8. Δ.Σ.Δ., «Το μεράκι του άρχοντα του Νίκου Κατηφόρη», Βραδυνή, � Αυγ. 1���, σ. 2.



είναι στη λύση και κυρίως στο μήνυμα του συγγραφέα. «... τι είδους σάτιρα εί-
ναι το Μεράκι του άρχοντα; Στο έργο του Κατηφόρη αμείβεται η ατιμία. Ξε-
σκέπασε μιαν αθλιότητα και αντάμειψε τους δημιουργούς. Η αθλιότητα, αντί
να λυτρώνεται, παραμένει. Και όχι μόνο παραμένει αλλά θα διευρύνεται και
θα διαιωνίζεται σύμφωνα με το τέλος της κωμωδίας. Το μεράκι του άρχοντα,
από μαστίγωμα που πήγε να γίνει –πράγμα που θα δικαίωνε τη θέση της κω-
μωδίας– γίνεται ύμνος στη νίκη του άρχοντα και στον υπεράξιο διάδοχό του»�.
Ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση όμως έχει το ιδεολογικό υπόβαθρο, λαμβανομέ-
νης υπόψη και της πολιτικής τοποθέτησης του συγγραφέα. Βέβαια σαφείς
πολιτικές νύξεις απλώς θα καθιστούσαν το έργο μη παραστάσιμο και ενδεχο-
μένως για τους ίδιους λόγους οι κριτικοί δεν έθιξαν τη διάσταση αυτή. Ένας
κομμουνιστής συγγραφέας είναι εύλογο να θεωρεί την εμμένουσα φεουδαρχία
ως την κοινωνικοοικονομική νόσο που εμπόδιζε τον τρόπο να πάει μπροστά.
Αλλά να παρουσιάζει ως αντίπαλο δέος ένα εργοστάσιο, ως παράγοντα εκ-
συγχρονισμού που με σωστή και έντιμη επαγγελματική πολιτική θα πρόσφε-
ρε εργασία (αυτό σωστό) και δίκαιες οικονομικές συναλλαγές, μάλλον είναι
αποτέλεσμα ιδεολογικής σύγχυσης. Ίσως όμως το αμφιλεγόμενο μήνυμα που
ενόχλησε τον λυγίζο να είναι διφορούμενο εκ συγγραφικής προθέσεως: οι αφέ-
ντες, οι «άρχοντες», και στον καπιταλισμό θα καταπιέζουν και θα εκμεταλ-
λεύονται τον λαό σε νέες, τεχνολογικά προηγμένες συνθήκες και με άλλες οι-
κονομικές βάσεις που όμως θα είχαν το ίδιο αποτέλεσμα. Άλλωστε τα ίδια
πρόσωπα δεν μεταπήδησαν από το υποστατικό στη διεύθυνση του εργοστασί-
ου; Ίσως όμως οι κριτικοί του να κατάλαβαν το μήνυμα αλλά δεν μπορούσαν
να το συμπεριλάβουν ξεκαθαρισμένο στα άρθρα τους στην περίοδο της μεταξι-
κής δικτατορίας. Πάντως, όταν ο συγγραφέας το διασκεύασε σε πεζογράφη-
μα και το εξέδωσε το 1��510, κρατώντας τα ίδια ονόματα και πλοκή, και η
αριστερή κριτικός Αλεξάνδρα Αλαφούζου επισήμανε την ασυνέπεια στο ιδεο-
λογικό μήνυμα της λύσης11. Σε απολογισμό της θεατρικής ζωής του 1��� ο
Σωκράτης Καραντινός αξιολογεί το Μεράκι του άρχοντα μαζί με την Αίθουσα
αναμονής του Α. λιδωρίκη ως τα δύο καλύτερα ελληνικά έργα που παρουσιά-
στηκαν12. Ο Αλέξης Σολομός, το 1��5, σε κριτική του για τους Φασουλήδες,
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�. Μ. λΥΓΙζΟΣ, Το νεοελληνικό πλάι στο παγκόσμιο θέατρο, Δωδώνη, Αθήνα 1�80, τόμ.
Α΄, σ. 202.

10. «Ο άρχοντας», στον τόμο Ο άρχοντας και άλλα διηγήματα, Οι φίλοι του βιβλίου, Αθή-
να 1��5.

11. «...μια αρμονία που προσβάλλει στον αναγνώστη το αίτημα της στοιχειώδικης δικαι-
οσύνης. Ο θρίαμβος του σκότους παρουσιάζεται στον αναγνώστη σαν κάτι φυσικό ή τουλάχι-
στον μοιραίο και ακατάβλητο», Α. ΑλΑΦΟΥζΟΥ, στ. «Κριτική», «Βιβλίο. Νίκου Κατηφόρη, Ο
άρχοντας και άλλα διηγήματα», Ελεύθερα Γράμματα �7, 15 Ιουλ. 1��5, σ. 21�. 

12. Σ. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ, «Ένας χρόνος θέατρο», Νεοελληνικά Γράμματα, �0 Δεκ. 1���, σ. 6.



αξιολογεί τον Κατηφόρη ως «μοντέρνο» με την έννοια του θεάτρου του 1�20-
1��0: περιεργάζεται με κυνικό σαρκασμό τις παθήσεις κα τις διαστρεβλώσεις
της κοινωνικής ζωής. Αυτός και ο Τερζάκης ξεχωρίζουν ανάμεσα στους συγ-
γραφείς της εποχής και είναι γνήσιοι υπηρετώντας τον σκοπό τους δίχως να
τον υποτάσσουν στην επίδειξη των προσωπικών ικανοτήτων τους ούτε επιζη-
τούν το χειροκρότημα1�. Είναι ασυμβίβαστοι θα λέγαμε. Από τους νεότερους
μελετητές-κριτικούς, ο Θόδωρος Γραμματάς κατάλαβε καλύτερα το μήνυμα
του Κατηφόρη στο Μεράκι του άρχοντα, σχολιάζοντας συνοπτικά ότι ο συγ-
γραφέας σατιρίζει το κερδοσκοπικό πνεύμα των τοπικών παραγόντων της ελ-
ληνικής επαρχίας που εκμεταλλεύονται την ανέχεια και τη φτώχεια των μι-
κροπαραγωγών, ξεχνώντας ότι προηγουμένως ανήκαν στην ίδια κοινωνική
ομάδα. Ομοίως για τους Φασουλήδες, ότι πρόκειται για προχωρημένη σάτιρα
του κοινωνικού συστήματος που δεν κατανοήθηκε την εποχή που παρουσιά-
στηκε. Ενδεχομένως όμως κατανοήθηκε, αλλά και το 1��5 ήταν άκρως πο-
λωμένη πολιτικά εποχή, και οι κριτικοί απέφευγαν να σχολιάσουν τέτοιου εί-
δους μηνύματα για να προστατεύουν τόσο τους συγγραφείς όσο και τους εαυ-
τούς τους1�.

Η μεσαιωνική ιστορία της λευκάδας έχει μεν μελετηθεί αλλά φαίνεται
πως υπάρχουν κάποια κενά. ωστόσο έχει μείνει η καταγραφή ενός επεισοδίου
του 1�57. Πρόκειται για μια εξέγερση των χωρικών ενάντια σε έναν πρόσθετο
φόρο αποτελούμενο από 1000 μόδια σιτηρών, που οι χωρικοί δύσκολα μπορού-
σαν να συγκεντρώσουν. Την εποχή αυτή τη λευκάδα κυβερνούσε ο ενετός
Τζώρτζης Γρατιανός, έχοντας διαδεχτεί τον φράγκο Βάλτερο Βριέννο. Οι εξε-
γερμένοι χωρικοί υπερίσχυσαν και παρέδωσαν τον Γρατιανό και τον αδελφό
του Νικόλαο στον Νικηφόρο Β΄, γιο του παλατίνου κόμητος Ιωάννη Γραβί-
να15. Παρά την ήττα και την αιχμαλωσία του Γρατιανού εντούτοις, δεν ακο-
λούθησε καμιά πολιτική μεταβολή στο νησί. Από την «επανάσταση» αυτή
των λευκαδίων εναντίον του Αυθέντη της λευκάδος ο Αριστοτέλης Βαλαωρί-
της εμπνεύσθηκε τον περίφημο Φωτεινό του, και από τον Φωτεινό του Βαλα-
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1�. Α. ΣΟλΟΜΟΣ, στ. «Αθηναϊκά θέατρα», Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, Αύγουστος
1��5, σ. 2�.

1�. Βλ. ΜΑΡΙΟΣ ΠλωΡΙΤΗΣ, «Το μεταπολεμικό θέατρο (1�50-1�67). Ένα μικρό διάγραμ-
μα», Η λέξη 1� (Μάης ’82), σ. 268-272. Ο Πλωρίτης αποκαλύπτει τη μεταπολεμική αυτή
στάση της κριτικής εκ των έσω, εφόσον και ο ίδιος έγραφε τότε κριτική.

15. Η Παλατινή Κομητεία ήταν μία περιοχή κυβερνώμενη από έναν κόμη με ιδιαίτερες
εξουσίες και αυτονομία από το υπόλοιπο βασίλειο στο οποίο ανήκε. Την περίοδο της φεουδαρ-
χίας οι παλατινοί κόμητες ασκούσαν διευρυμένη εξουσία και κυβερνούσαν τις χώρες τους με
αυτονομία από τον βασιλιά στον οποίο είχαν ορκιστεί υποτέλεια. Κατά την περίοδο της φρα-
γκοκρατίας στον ελλαδικό χώρο είναι γνωστή η Παλατινή Κομητεία Κεφαλληνίας και ζα-
κύνθου, η οποία υπήρξε από το 1185 μέχρι το 1�7�.



ωρίτη ο Κατηφόρης εμπνεύσθηκε τον δικό του, δηλώνοντάς το κάτω από τον
τίτλο. Ο Φωτεινός είναι γνωστός από τη δημοσίευσή του τού 1�5�, αλλά στην
πραγματικότητα η συγγραφή του ανάγεται το 1�52 όταν το υπέβαλε για πα-
ράσταση μαζί με το Μεράκι του άρχοντα στο Εθνικό/Βασιλικό θέατρο, αλλά
και τα δύο απορρίφθηκαν16.

Ο δραματικός χρόνος είναι το 1�57, ο χώρος ένα ορεινό χωριό της λευκά-
δας. Ο Φωτεινός είναι παλιός αντιστασιακός ενάντια στους Φράγκους, αλλά
κάποτε παραδέχτηκε το μάταιο του αγώνα του και υποτάχθηκε. Παρέμεινε
στη μικρή κοινωνία του άτυπος αρχηγός. Τον βασανίζουν όμως οι ενοχές και
ο πόθος της ελευθερίας. Ελπίζει στη νέα γενιά. Ο Τζώρτζης Γρατσιάνος, μέ-
σω του μακιαβελικού φράγκου ιερέα Μάρκου απαιτεί να μαζέψουν οι χωρικοί
χίλια μέτρα στάρι για να το δώσει ο Γρατσιάνος στον στόλο της Βενετιάς, που
θα περάσει από εκεί. Ο Φωτεινός αρνείται να συνεργαστεί, και υποκινεί λαϊκή
επανάσταση, που περιέργως επιτυγχάνει και οι Βενετοί ηττώνται. Έχουν κρε-
μάσει όμως τον γιο του. Ο Φωτεινός πεθαίνει την ώρα που η κόρη του πα-
ντρεύεται μετά τον νικηφόρο αγώνα.

To ιστορικό/πατριωτικό δράμα ως δραματικό είδος δεν είχε πεθάνει το
1�50, έπνεε όμως τα λοίσθια. Οι συγγραφείς της εποχής, ιδίως οι αριστεροί,
διερευνούσαν στα έργα τους και τα κοινωνικά προβλήματα των εθνικοαπελευ-
θερωτικών επαναστάσεων, επηρεασμένοι από τη νέα και ανατρεπτική ιστοριο-
γραφία του Γιάννη Κορδάτου,17 που αντιμετώπισε τα γεγονότα υπό το φως
της μαρξιστικής θεωρίας, του «ιστορικού υλισμού»18. Ο Κατηφόρης είναι αυ-
τονόητο ότι συνέπλεε με την αντίληψη αυτή και εισήγαγε στον Φωτεινό, ένα
αναμφισβήτητα ιστορικό/πατριωτικό δράμα, μαζί με τη δραματοποίηση ενός
απελευθερωτικού αγώνα από τον ξένο ζυγό και την κοινωνική κριτική της
εξαντλητικής και απάνθρωπης εκμετάλλευσης και σαδιστικής καταπίεσης
του λαού από τον ξένο δυνάστη και της συνεργασίας του κλήρου με αυτόν. Εί-
ναι γραμμένο στο βασικό σχήμα του πατριωτικού δράματος, που συνέτεινε
στην απαξίωσή του και την παραπομπή του στο σχολικό θέατρο. Οι Έλληνες
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16. Βιβλίον Πρακτικών Καλλιτεχνικής Επιτροπής Εθνικού Θεάτρου από 2 Αυγούστου
1�50 έως 12 Μαρτίου 1�5�, 16 Οκτ. 1�52, � & 18 Νοεμ. 1�52.

17. Γ. ΚΟΡΔΑΤΟΣ, Η κοινωνική σημασία της ελληνικής επαναστάσεως, 1�2�, δ΄ έκδ.,
αναθεωρ. και συμπληρωμένη 1��6.

18. Βλ. Θ. ΧΑΤζΗΠΑΝΤΑζΗΣ, Το ελληνικό ιστορικό δράμα. Από τον 1�ο στον 20ό αιώνα,
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2006, σ. 227-2��. Ο μελετητής ανιχνεύει την
αλλαγή στη δεκαετία 1�50 προοδευτικά και την αποδίδει στο ότι οι Έλληνες αισθάνονταν
πλέον ασφαλείς σχετικά με την εθνική τους ταυτότητα ώστε να μην φοβούνται την εξαφάνι-
σή της μέσα στο χωνευτήρι μιας υπερεθνικής ομοσπονδίας λαών, συνεπώς δεν χρειάζονταν το
ιστορικό δράμα για να κρατά ζωντανή στη συνείδησή τους την πολιτισμική ιδιαιτερότητά τους
(σ. 2�6). 



είναι καλοί, ηρωικοί, έξυπνοι και ικανοί, οι Βενετοί κακοί έως απάνθρωποι,
ικανοί για κάθε φαυλότητα, και επί πλέον μικρόνοες και ανίκανοι. Οι Έλληνες
νικούν παρά την υλική υπεροχή των ξένων δυναστών, τους κατατροπώνουν
και τους ταπεινώνουν, με ηρωική αυτοθυσία και ταυτόχρονα με έξυπνη στρα-
τηγική. Φυσικά ο Κατηφόρης διάλεξε ένα ιστορικό επεισόδιο που μπορούσε να
στηρίξει το σχήμα αυτό: μια εθνική και ταυτόχρονα λαϊκή εξέγερση, διορίζο-
ντας αρχηγό έναν άνθρωπο λαϊκό αλλά εκ φύσεως ηρωικό και με ηγετικά χα-
ρίσματα. Και ως δια μαγείας, ο αγώνας δικαιώνεται. Παρότι ο λόγος είναι
στομφώδης σύμφωνα με την παράδοση του είδους, οι περισσότεροι χαρακτήρες
μονότροποι και συμβατικοί, ο συγγραφέας κατάφερε να «ψυχογραφήσει»,
όπως λεγόταν παλαιότερα δύο αξονικά θεατρικά πρόσωπα, τον Φωτεινό και
τον απαίσιο Μάρκο, φωτίζοντας τον εσωτερικό τους κόσμο και τα υπαρξιακές
συγκρούσεις τους. 

Το 1�52 ο Μουσικοφιλολογικός Όμιλος Ορφεύς σκέφτηκε να ανεβάσει τον
Φωτεινό, επειδή ήταν λευκαδίτη συγγραφέα, βασισμένο σε λευκαδίτη ποιητή
με λευκαδικό θέμα. Η παράσταση ματαιώθηκε με διάφορες προφάσεις αλλά ο
πραγματικός λόγος ήταν τα κοινωνικά φρονήματα του συγγραφέα1�. Τελικά
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1�. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ (δικηγόρος), «Επιστολή σχετικά με τας ματαιωθείσας εορ-
τάς», εφ. λευκάς, �0 Αυγ. 1�52. Πρόκειται για απάντηση σε επιστολογράφο (κάποιον Σερε-
πίζο) που εξέφρασε αντιρρήσεις στη Φωνή της λευκάδος, 11 Ιουλ. 1�52, τις ίδιες που πρόβα-
λε και στη συνεδρίαση του Συμβουλίου του Ορφέως στις 1� Ιουλ. 1�52 σχετικά με την πρότα-
ση για το ανέβασμα του Φωτεινού «διά να μη γίνη αντικείμενον κομμουνιστικής εκμεταλλεύ-
σεως», ενώ είχε επίσης αντίρρηση να παρουσιάζεται συμβολή των γυναικών στον εθνικό
αγώνα, «να μην κάνουμε λόγο», και ακόμα η λέξη «λευτεριά» να βγει επί τέλους από το λε-
ξιλόγιο ακόμα και από τον εθνικό ύμνο, διότι «όταν λέγεται, όταν τραγουδιέται, θα γίνη κομ-
μουνιστική εκμετάλλευσις». Αυτοί είναι οι «τρεις αστείοι λόγοι». Ο γράφων επιμένει ότι το έρ-
γο είναι καθαρά πατριωτικό και όχι κομμουνιστικό. Φαίνεται να έχει στην κατοχή του το κεί-
μενο, καθώς εισάγει παραθέματα. Επιμένει ότι οι λόγοι που επιλέχτηκε δεν ήταν τόσο για αυ-
τό καθαυτό αλλά για το ποίημα του Βαλαωρίτη, ο οποίος δεν το ολοκλήρωσε, το ολοκλήρωσε
όμως ο Κατηφόρης. Στην αντιπρόταση να παιχτεί το μυθιστόρημα Κρητικοί γάμοι του Σπυ-
ρίδωνος ζαμπέλιου, αντιτάσσει ότι χρειάζεται διασκευή συν μετάφραση (από την καθαρεύου-
σα). (Υπάρχουν ήδη θεατρικά έργα βασισμένα σ’ αυτό όπως τα Κρήτες και Βενετοί του Τ.
Αμπελά 187�, Έως πότε του Καζαντζάκη 1�08 που όμως δημοσιεύτηκε το 1�77 κ.ά., που ο
γράφων δεν θα μπορούσε να γνωρίζει). Ναι μεν ο ζαμπέλιος είναι λευκάδιος, αλλά το θέμα
του ιστορικού μυθιστορήματός του είναι κρητικό. Αντίθετα τόσο το ποίημα του Βαλαωρίτη
όσο και το έργο του Κατηφόρη είναι έργα λευκαδίων με λευκαδικό θέμα. Θέλουν να αναδεί-
ξουν τον τόπο τους και για τουριστικούς λόγους, αλλά διότι ο κ. Βαλαωρίτης (απόγονος του
ποιητή) και άλλα «αρμόδια και υψηλάς κατέχοντα θέσεις πρόσωπα» βεβαίωσαν ότι «δεν είναι
επιλήψιμον». Φαίνεται ότι στις 2� Ιουλίου, όταν έγινε επίσης συνεδρίαση επί του θέματος,
ήταν παρών ο Καραντινός, που μάλλον πληροφόρησε (το κείμενο είναι κάπως ασαφές) ότι το
Βασιλικό Θέατρο το έχει περιλάβει στο δραματολόγιό του. Όπως είδαμε αυτό δεν ισχύει. Πά-
ντως τελικά όχι μόνο δεν παίχτηκε το έργο του Κατηφόρη στην πολωμένη εκείνη εποχή αλλά 



ματαιώθηκαν οι Εορτές του Ορφέως για το 1�52 και τα επόμενα χρόνια. Έγι-
ναν για πρώτη φορά το 1�55 και παρουσιάστηκαν σκηνές. Κανονικά το έργο
παίχτηκε τον Αύγουστο του 1�77 στις Γιορτές λόγου και Τέχνης στη λευκά-
δα (7 Αυγ.) και στα Γιάννενα από τον Οργανισμό Ηπειρωτικού Θεάτρου στο
πλαίσιο των Ηπειρωτικών ’77 και σε περιοδεία20.

Ο Νίκος Κατηφόρης γνώρισε το θέατρο στη λευκάδα, όπου γεννήθηκε,
έφηβος ακόμα, όταν το 1�17 ήρθε στο νησί ο ηθοποιός και μίμος Μάριος Ρο-
τζάιρον και συγκρότησε θίασο για να ανεβάσει τη Μάνα του Ιωάννη Πολέ-
μη. Ο Κατηφόρης πήρε μέρος με ενθουσιασμό μαζί με τον μετέπειτα πρωτα-
γωνιστή του θεάτρου Τζαβαλά Καρούσο21. Όπως οι περισσότεροι συγγρα-
φείς, ανάμεσα στα θέματα που χειρίστηκε λογοτεχνικά, δεν παρέλειψε την
ιδιαίτερη πατρίδα του. Έγραψε Το μεράκι του άρχοντα ρεαλιστικά υποτίθε-
ται, όπως έπρεπε να το γράψει ως συνεπής κομμουνιστής και ας διαφωνού-
σαν οι ομοϊδεάτες κριτικοί του. Αφορά τον εκσυγχρονισμό της λευκάδας και
το πέρασμα από τη φεουδαρχία και την αγροτική οικονομία στη βιομηχανική
εποχή, κάπως πρώιμη βέβαια, με το προϊόν που ήταν σημαντικό στη λευκά-
δα όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, τη σταφίδα. Η εξέλιξη αυτή όμως απο-
τέλεσε μεν δραματουργικό άξονα αλλά και το πρόσχημα για διερεύνηση μιας
ιδιαίτερης ψυχολογίας, εγωιστικής και αρχομανούς, προτέρημα όσο και
ελάττωμα του Έλληνα γενικά, όπως το θεωρεί ο Κατηφόρης και το δήλωσε
στα προκαταρκτικά άρθρα του για να προετοιμάσει το κοινό στην πρόσληψη
του μηνύματός του. Δεν μίλησε όμως για την άλλη διάσταση: το ιόνιο νησί
και την εμμένουσα φεουδαρχία του. Ο αυτοδημιούργητος και νεόπλουτος ψα-
ράς κατορθώνει με τα γνωστά μέσα της, εκμετάλλευση, εκβιασμό, κατα-
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και οι Εορτές του Ορφέως ματαιώθηκαν, συνεπώς η ιδέα αυτή που «θα αναβίβαζε τη λευκά-
δα εκεί που της ανήκει και θ’ αποτελούσε πηγή μεγαλυτέρων πνευματικών εξορμήσεων [...]
παρήλθεν [...] ο αγαπητός κ. Σερεπίζος (εντούτοις) έχει αισθανθή το μέγεθος του σφάλματός
του, το οποίον με τους αγνώστους άλλους διέπραξεν».

20. «Ο Φωτεινός στη λευκάδα από τον Οργανισμό Ηπειρωτικού Θεάτρου», Αυγή, � Αυγ.
1�77, σ. �. Η σκηνοθεσία ήταν συλλογική με συντονισμό από τον Παντελή Παπαδόπουλο, που
έπαιξε και τον Τζώρτζη Γρατσιάνο συν έναν χωρικό, σκηνικά Ιωσήφ Χατζηπαυλής, κοστού-
μια Κική Σταυροπούλου, μουσική Γιώργος Τσαγγάρης. Φωτεινός ο Γιώργος Νάκος, Θοδού-
λα η Δέσπω Στάθη, λάμπρος ο Γιάννης Θωμάς, Φλώρος ο Χρήστος Κόκκινος, Μάρω η ζωή
Βουδούρη, Μήτρος ο Νίκος λύτρας, Μάρκος ο Γιώργος ζέρμπος, Νικολάκης ο Πάνος Κο-
μνηνός, Παππάς ο Φώτης Σάρας κ.ά. Από το πρόγραμμα του Φωτεινού του Οργανισμού
Ηπειρωτικού Θεάτρου.

21. Βλ. ΠΑΝΤΑζΗΣ ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ, Το νεοελληνικό θέατρο στη λευκάδα 1800-1��0, Νε-
φέλη, Αθήνα 200�, σ. 8�. Και η ΔΕΣΠω ΚΑΡΟΥΣΟΥ (Δεν έχει θέατρο απόψε, Ergo, Αθήνα
200�, σ. 28, �2-��) αναφέρει τη φιλία και τη συμμετοχή των δύο ταλαντούχων μαθητών,
όπως και την παρακολούθηση εκ μέρους τους όλων των μάλλον σπάνιων παραστάσεων θιά-
σων που έρχονταν από την Αθήνα).



πίεση, αδικία, εξαπάτηση, να γίνει «άρχοντας». Αφού είναι Επτανήσιος, το
πρότυπο του άρχοντα είναι φεουδαρχικό και κάπως καταφέρνει να γίνει περί-
που τέτοιος. Έχει όμως και τη γενικότερη ελληνική ευελιξία, όπως και ο
γιος του, να αντιληφθεί επί τέλους τα σημεία των καιρών και να προσαρμο-
στεί μετατρέποντας τις δυσκολίες σε νέες ευκαιρίες προκοπής: γίνεται στέ-
λεχος επιχείρησης, περνώντας στη σύγχρονη εποχή. Ίσως εννοεί ο Κατηφό-
ρης ότι και η λευκάδα θα τα καταφέρει να προσαρμοστεί στη νέα εποχή και
να ευημερήσει με νέους τρόπους, αν και ο σταυρός στο χέρι δεν είναι ένας από
αυτούς. Το δεύτερο έργο με θέμα λευκαδικό, ο Φωτεινός, ως ιστορικό δράμα,
παίρνει το θέμα από το ιστορικό παρελθόν με επεισόδιο που θεματικά επιτρέ-
πει να αναδειχθεί το επαναστατικό πνεύμα του λαού και ο ευγενής πόθος της
ελευθερίας. Ο λαός της λευκάδας δείχνεται, όπως συνηθίζεται τυπικά και
παραδοσιακά στο είδος αυτό του θεάτρου, γεμάτος αρετές, συλλογική συνεί-
δηση και κοινές αξίες, σύμπνοια, αυτοθυσία, ηρωισμό, κλασικιστικά επιλέ-
γοντας το συλλογικό συμφέρον και ιδανικό έναντι του ατομικού, και με άξι-
ους αρχηγούς. 

Πολλές ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας δεν αναφέρουν καν τον Νί-
κο Κατηφόρη, όπως και πολλούς άλλους αριστερούς λογοτέχνες. Το θέατρό
του επίσης ελάχιστα αναφέρεται σε σφαιρικές μελέτες για το νεοελληνικό θέ-
ατρο (ούτε μελετήματα υπάρχουν). Δεν πρόκειται όμως για επιλογή και πα-
ράλειψη των θεατρολόγων, εφόσον τα κείμενα είναι ανέκδοτα, δυσεύρετα και η
προσέγγιση γίνεται μέσω των κριτικών. Η ανεύρεση των έργων, η δημοσίευση
ή καλύτερα η έκδοσή τους, ασφαλώς αποτελεί ζητούμενο της ελληνικής θεα-
τρολογίας και ίσως στο μέλλον ο Κατηφόρης αποκατασταθεί ως λογοτέχνης
και θεατρικός συγγραφέας όπως του αξίζει.

ABSTRACT

In this paper, two plays by Nikos Katiforis are being analyzed and
commented on. They have Lefkada, his birth island, as dramatic space. Their
titles are: The passion of the master (1���) and Fotinos (1�52). The first is a
comedy with aspirations of social criticism. It was successfully staged by a
renowned theatre ensemble in the year of its writing. The second is a patriot
drama, inspired by an unfinished epic poem by the famous poet and also a
Lefkadian, Aristotelis Valaoritis. Its subject is a popular uprising in Lefkada of
the 1�th century against the Venetian rule, which was unexpectedly successful.
Both plays contain connotations about social problems and conditions. In the
second, as usually in historical drama, there is perhaps a metaphorical criticism
of contemporary oppression of the people, this time political. The writers both
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of Midwar and postwar years could not write about such issues explicitly. Still,
Foteinos was produced only in 1�77, when political freedom had been restored.
Katiforis had a strong presence as a writer, but, as he belonged to the Left, he
met with a lot of difficulties during his lifetime and this is perhaps the reason
that, except for Foteinos, which was published in a literary journal, none of his
other plays were published and stand in danger of being lost.
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EΡωΣ ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ:

Ο ΥΣΤΕΡΟΣ 1�ος ΑΙωΝΑΣ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΡωΜΑ

ΠΠηηννεελλόόππηη  ΑΑββοούύρρηη
ΜΑ, υπεύθυνη λειτουργίας ΚΠΕ λιθακιάς ζακύνθου

Η μουσική του ήταν ντελικάτη σα δαντέλα.
Οι νότες έμοιαζαν να συγκεντρώνονται με το κάλεσμα του, 

σα να ήταν σκόρπιες στα πέρα του κόσμου.
guy gavriel Kay1

Τα ιστορικά μυθιστορήματα και τα δράματα του Διονύσιου Ρώμα αποτε-
λούν τη «γλωσσική ανάπλαση μιας περασμένης εποχής»2. Τοποθετούνται σε
ρεαλιστικό πλαίσιο, αλλά, τουλάχιστον, δύο γενεές πίσω στο παρελθόν και οι
πρωταγωνιστές είναι υπαρκτά πρόσωπα που μια σειρά επιβεβαιωμένων ιστο-
ρικά γεγονότων επηρεάζει την κοινωνική ζωή και την προσωπική τους ευ-
τυχία�.

Στο ζαμπελάκι, ζωντανεύει τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις της μουσόλη-
πτης παρέας των Καρρέρ, Δομενεγίνη, Πλανυτέρου� και Μερκάτη5 και τις

Έρως μετά μουσικής �2�

1. guY gAVRIEL KAY, Ένα τραγούδι για την Αρμπόν, μτφ. Τέλης λιβανίδης, 2ος Τμ.,
Αθήνα: Anubis 1���, σ. 12. 

2. ΚωΣΤΑΣ ΧωΡΕΑΝΘΗΣ, «Στο μεταίχμιο της ιστορίας και του θρύλου», Διαβάζω αρ.
286, Αθήνα: 1��2, σσ. 6�-66.

�. FLEISHMAN AVROM, The English Historical novel. Walter Scott to Virginia Wolf, Balti -
more and London: John Hopkins university Press 1�71, σσ. �-�.

�. Ο φίλος του Καρρέρ και μάρτυρας στον γάμο του Κωνσταντίνος Πλανύτερος ή Πλανή-
τερος με τον οποίο αλληλογραφεί όταν βρίσκεται εκτός ζακύνθου. Βλ. λΕωΤΣΑΚΟΣ ΓΕωΡ-
ΓΙΟΣ, Παύλος Καρρέρ. Απομνημονεύματα και εργογραφία, Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη – Ιόνιο
Πανεπιστήμιο Τμήμα Μουσικών Σπουδών 200�, σ. �6 και 118. Βλ. επίσης ΑΥΡΑ ΞΕΠΑΠΑΔΑ-
ΚΟΥ, Παύλος Καρρέρ, Αθήνα: Fagotto books 201�, σσ. 82-8�, 86, 102-105.

5. Πιθανόν Ιούλιος (Γιούλιος) να είναι το δεύτερο όνομα του Αναστάσιου Μερκάτη, ο
οποίος έλαβε μέρος στη συναυλία που έδωσε ο Παύλος Καρρέρ στο σπίτι του Μελησσινού με
τα έργα που έστειλε στην έκθεση των Ολυμπίων. Βλ. «Χρονικά», Ελπίς αρ. 8, ζάκυνθος 22
Απρ. 1875, σ. �.



ερωτικές ίντριγκες του πρώιμου, αποικιοκρατούμενου 1�ου αιώνα. Σε πρώτο
επίπεδο δραματοποιεί6 τη ρομαντική ιστορία του Παύλου Καρρέρ με την Ισα-
βέλλα Ιατρά7 και σε δεύτερο, μετακειμενικό κατά τον genet8, επίπεδο, τις
εγκιβωτισμένες ιστορίες του Ντανατάλε με την Τζίλντα και του Μουτσόπου-
λου� με την αγνώστων λοιπών στοιχείων κοντεσίνα Κιάρα ηγουμένη του μο-
ναστηριού Παρθενών.

Η δραματουργική ανάλυση του έργου και η αναγωγή του στα ιστορικά γε-
γονότα που αποτέλεσαν την έμπνευση για την συγγραφή του, αποτελεί ένα
γεμάτο προκλήσεις ταξίδι στην vie romancée10 των ηρώων και την οπτική γω-
νία του συγγραφέα, ο οποίος στην εισαγωγή σημειώνει: «Όλοι οι τύποι που
παρουσιάζονται στο έργο [...] δείχνουνε τον πραγματικό τους χαρακτήρα, που
ο συγγραφέας έτυχε να γνωρίζη από διηγήσεις πεθαμένων σήμερα ζακυνθι-
νών [...] η κωμωδία αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ιστορική, γιατί διασώζει αν
όχι τα γεγονότα πάντως το πνεύμα μιας ξεχασμένης εποχής»11.

Πηνελόπη Αβούρη�2�

6. Οι συγγραφείς βιογραφιών εκφράζονται ως επί το πλείστον μέσα από τη φόρμα του μυ-
θιστορήματος ή του δράματος, και καταγράφουν τους βιογραφούμενους ως homo fictus και
όχι ως homo sapiens, δίνοντας έτσι στον αναγνώστη ή τον θεατή την ψευδαίσθηση της πραγ-
ματικότητας, gEORgE ALEXANDER JOHNSTON, «The New Biography: Ludwig, Maurois and
Strachey», The Atlantic Monthly, αρ. CXLIII, Boston: Μάρτιος 1�2�, σ. 1��.

7. Μπορούμε να κατατάξουμε ειδολογικά το ζαμπελάκι στην δραματική βιογραφία, την
«Σταχτοπούτα» της λογοτεχνίας, η οποία κατάφερε να φθάσει ως τον 21ο αιώνα πάνω σε μια
άμαξα που δεν πρόκειται να γίνει κολοκύθα, σύμφωνα με τη μεταφορά του Michael Benton,
παρόλο που απειλήθηκε από τις δύο «στριμμένες αδερφές» της, την Κριτική που κυριάρχησε
στις λογοτεχνικές σπουδές κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα κάνοντας λόγο για βιογραφι-
κή πλάνη (biographical fallacy), και τη Θεωρία που διέσχισε επιδεικτικά το δεύτερο μισό του
20ού αιώνα ανακηρύσσοντας τον θάνατο του συγγραφέα (death of the author). Βλ. MICHAEL
BENTON, Literary Biography. An Introduction, Wiley-Blackwell, 200�, σσ. 1-�.

8. «Μετακειμενικότητα είναι η σχέση “σχολίου”, που ενώνει ένα κείμενο με κάποιο άλ-
λο για το οποίο μιλά, χωρίς υποχρεωτικά να το παραθέτει (να το επικαλείται), και δη, ορια-
κά, χωρίς καν να το κατονομάζει». gENETTE gERARD, Παλίμψηστα. Η λογοτεχνία δεύτε-
ρου βαθμού, μτφ. Βασίλης Πατσογιάννης, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
2018, σ. �1.

�. Μετακειμενική αναφορά στην Αυτοβιογραφία της Μαρτινέγκου και πιθανή αναφορά σε
νεανικό ειδύλλιο χωρίς ευτυχή κατάληξη του Νικόλαου, γιού του Φραγκίσκου Μουτσά(ν) και
της Αγγελικής Σιγούρου και αδελφού της Ελισάβετ Μουτσά(ν) Μαρτινέγκου, το οποίο γνώ-
ριζε ο Ρώμας από διηγήσεις συγγενών ή φίλων. Βλ. ΜΟΥΤΣΑ ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ ΕλΙΣΑΒΕΤ, Αυ-
τοβιογραφία, Αθήνα: ωκεανίδα 1��7. 

10. Ο γαλλικός όρος «vie (biographie) romancée» χρησιμοποιείται από τον ίδιο τον Ρώμα
στον πρόλογο του έργου. Οι πρώτοι που έκαναν λόγο για «ρομαντική βιογραφία» ήταν οι εκδό-
τες του βιβλίου Ariel ou la Vie de Shelley (1�2�) του André Maurois, καθώς χαρακτήρισαν
τον συγγραφέα του εν λόγω έργου ως «τον ιδρυτή μιας νέας σχολής ρομαντικής βιογραφίας».
Βλ. ΓΙωΡΓΟΣ ΒΑλΕΤΑΣ, «Η ρωμαντική βιογραφία», Αθηναϊκά Νέα 25.7.1���.

11. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡωΜΑΣ, Θέατρο, Αθήνα 1�87, σσ. 186-187.



λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βαθμός στον οποίο η κουλτούρα μπορεί να γίνει
αντικείμενο κατασκευής και επινόησης, τίθεται από τις εκάστοτε τοπικές πο-
λιτισμικές παραδόσεις12, θα εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους ο συγ-
γραφέας κατασκευάζει τη θεατρική αναπαράσταση της ζακύνθου του 1�ου
αιώνα και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε τα παρακάτω ερωτήματα:
Πώς ο Ρώμας προσλαμβάνει την πολιτιστική ιστορία της γενέτειρας και της
κοινωνικής του τάξης; Πώς το κοινωνικό περίγραμμα μεταγράφεται στο έργο
του και συνδιαλέγεται με τις προθέσεις του; Υπάρχουν στις δραματουργικές
του αναπαραστάσεις παραμορφωτικές μονομέρειες ή μεγάλες σιωπές, που
εξαρτώνται από την οπτική γωνία από την οποία παρατηρεί την μικρή κοινω-
νία του νησιού;

Το «ερμηνευτικό παράδειγμα» που θα χρησιμοποιήσουμε δεν είναι οι πρω-
ταγωνιστές της ιστορίας, αλλά δυο από τα δευτερεύοντα πρόσωπα. Ο Ναδά-
λες Ντανατάλε και η σύζυγος του Τζίλντα, που στο πλαίσιο της δραματουρ-
γίας λειτουργούν αντιστικτικά, ως προς το ζεύγος Καρρέρ-ζαμπελάκι. Κι
αυτό, διότι το δραματικό κείμενο, όσον αφορά το πρωταγωνιστικό ζεύγος, έχει
τα τυπικά χαρακτηριστικά της δραματικής βιογραφίας: παρουσιάζει έναν με-
γάλο άνδρα και μια εξίσου μεγάλη γυναίκα και οδηγεί τον θεατή στην ταύτι-
ση με αυτά τα σπουδαία ιστορικά πρόσωπα1�. Αντίθετα, η προσέγγιση του
Ρώμα στο έλασσον ζεύγος Ντανατάλες-Τζίλντα προοιωνίζει τη μεταμοντέρ-
να δραματική βιογραφία, διότι επιλέγει να αναπλάσει τα σημαντικά γεγονότα
της προσωπικής ζωής δυο εν πολλοίς άγνωστων και περιθωριοποιημένων
ιστορικών προσώπων και να εξερευνήσει ξεχασμένα γεγονότα, που αφορούν τη
«μεγάλη» αφήγηση της ταυτότητας του κοινωνικού φύλου1�.

Η εισήγηση διαιρείται σε δύο μέρη, στο πρώτο στοιχειοθετείται επιγραμ-
ματικά η ερωτική ιστορία των πραγματικών προσώπων που κρύβονται πίσω

Έρως μετά μουσικής �25

12. Η πολιτισμική ιστορία της ζακύνθου, είναι η ιστορία ενός περιφερειακού πολιτισμού
και στην καταγραφή της δίνεται έμφαση στην κοινωνική τάξη, τις νοοτροπίες και τις αντιλή-
ψεις των ανθρώπων, το φύλο, τα αισθήματα και την ατομική και συλλογική μνήμη. Βλ.
PETER BuRKE, Τι είναι πολιτισμική ιστορία;, μφρ. Σπύρος Σηφακάκης, Αθήνα: Μεταίχμιο
2008. Σημειωτέον ότι «οι περιφερειακοί, ως προς τις μητροπόλεις, σχηματισμοί έχουν κοινά
τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά: 1) την πρωτοκαθεδρία του αγροτικού καπιταλισμού στον
εθνικό τομέα, 2) το σχηματισμό της ντόπιας αστικής τάξης, που είναι κυρίως εμπορική, στη
σκιά του κυρίαρχου ξένου κεφαλαίου, �) την τάση για μια ιδιότυπη γραφειοκρατική ανάπτυξη,
�) τον ατελή και ιδιόμορφο χαρακτήρα των φαινομένων προλεταριοποίησης», ΣΑΜΙΡ ΑΜΙΝ,
Η άνιση ανάπτυξη, Αθήνα: Καστανιώτης 1�76, σ. ��2.

1�. Βλ. MICHAEL BENTON, Literary Biography. An Introduction, Willey Blackwell, 200�,
σσ. ��-11�.

1�. gEORgIA FARINOu-MALAMATARI, «Aspects of modern and postmodern greek fictional
biography in the 20th century», Κάμπος: Cambridge Papers in Modern greek, 17 (200�), σσ.
27-�7 (�0-�1). 



από τα ψευδώνυμα και στο δεύτερο συζητείται η δραματουργική τους ανά-
πλαση από τον συγγραφέα.

Ο Ρώμας στην εισαγωγή του έργου ξεκαθαρίζει τα ιστορικά στοιχεία του
καμβά του: «Σ’ ένα μονάχα πρόσωπο έδωσα ψευδώνυμο, κι αυτό όχι γιατί ξε-
φεύγει από την αλήθεια περισσότερο από τους άλλους, αλλά γιατί η δράσι του
έχει κάποιες γελοιότητες που μπορεί να θίγανε τους απογόνους του.»15.

Πίσω από το ψευδώνυμο Ναδάλες Ντανατάλε «κρύβεται» ο Γεώργιος,
γιος του ριζοσπάστη βουλευτή και συνθέτη Φραγκίσκου – λαμπρινού Δομενε-
γίνη16 και της Μπετίνας Σάντη17. Το ψευδώνυμο εμπνέεται ο συγγραφέας
από τον ριζοσπάστη βουλευτή Ναθαναήλ ([Α]ναδάλε) Δομενεγίνη, εξάδελφο
του πατέρα του θεατρικού ήρωα, ο οποίος συμμετείχε στο ηπειρωτικό κίνημα,
αιχμαλωτίστηκε στο Πέτα και υπέστη μαρτυρικό θάνατο18.

Την χειμερινή σαιζόν του 1862-186�, η νεαρή soprano assoluta Εrsilia
Cortesi από τη Ferrara, μαθήτρια του maestro Zamboni1� στο Liceo Musicale
στην Μπολόνια, συμμετέχει στον οπερατικό θίασο που εμφανίζεται στο θέατρο
Απόλλων της ζακύνθου. Εικάζουμε ότι ο Γεώργιος Δομενεγίνης, που διένυε
την τρίτη δεκαετία της ζωής του, συμμετείχε και αυτός στις παραστάσεις ως
πρώτο βιολί και πιθανά ως μαέστρος της ορχήστρας20. Οι δυο νέοι ερωτεύτη-
καν ο ένας τον άλλο. 

Δυστυχώς δεν σώζονται λεπτομέρειες για το ρομάντζο τους και η επισή-
μανση του Ρώμα: «Την εποχή εκείνη αν κανένας αφέντης ερωτευότανε πριμα-
ντόνα, την τραβούσε από το θέατρο για να την παντρευτή. Παράδειγμα ο κό-
ντε Ντα Νατάλες (το πραγματικό του δηλαδή πρότυπο!). Ήταν ο καλύτερος
ερασιτέχνης βιολιστής και μαέστρος του νησιού και παντρεύτηκε μια ιταλίδα
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15. ΡωΜΑΣ, ό.π., σ. 186 
16. ΣΠΥΡΙΔωΝ ΔΕ ΒΙΑζΗΣ, «Καλλιτέχνης Πολιτευόμενος», Πινακοθήκη 8�, Αθήνα

1�08, σσ. 1��-1�5.
17. λΕωΝΙΔΑΣ ζωΗΣ, λεξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν ζακύνθου, Αθήνα: Εκ του Εθνι-

κού Τυπογραφείου, τόμ. Α΄, σ. 182.
18. ζωΗΣ, ό.π., σ. 168.
1�. Σύμφωνα με τον Σαμπάνη ο basso-baritone buffo Luigi Zamboni (1767-18�7) για τον

οποίο έγραψε ο Rossini τον ρόλο του Figaro στο έργο του Il Barbiere di Siviglia, ωστόσο η
Cortesi σπούδασε στο ωδείο της Μπολώνια μετά το 1850, την ίδια περίπου εποχή με την Ισα-
βέλλα Ιατρά δάσκαλος της οποίας ήταν ο Leopoldo Zamboni γιος του Luigi. Βλ. ΚωΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ, «Οι παραστάσεις όπερας στην ζάκυνθο από το 18�5 έως την ενσωμάτωση
των Επτανήσων στο “Βασίλειον της Ελλάδος” (186�) – Μέρος Β΄», Πολυφωνία 22, Αθήνα
201�, σσ. 66-70. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΟΥ, ό.π., σ. 70 και σ. �16 σημ. �.

20. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη σύσταση της ορχήστρας, εκτός από τον Domizio
Laurini που συμμετείχε ως primo corno. Βλ. ΣΑΜΠΑΝΗΣ, ό.π., σ. 67 και ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ν. ΜΟΥ-
ΣΜΟΥΤΗΣ, Το θέατρο στη ζάκυνθο τον 1�ο αιώνα. Μουσική ζωή και λαϊκά θεάματα, ζάκυν-
θος: Πλέσσας 2017, Τμ. Α΄, σ. �66. 



πριμαντόνα που την τράβηξε από τη σκηνή»21. Δεν φαίνεται να ανταποκρίνε-
ται στην πραγματικότητα, διότι η Εrsilia Cortesi, την επόμενη χρονιά από την
γνωριμία της με τον Γεώργιο Δομενεγίνη (λυρική περίοδος χειμώνα 186� –
186�) εργάστηκε στο Capri22.

Το ειδύλλιο όμως συνεχίστηκε διότι τον Νοέμβριο του 186� η νεόνυμφη,
σύμφωνα με τις συριανές εφημερίδες, πριμαντόνα Εrsilia Cortesi έχει μετακο-
μίσει στην Ερμούπολη μαζί με τον σύζυγό της και συμμετέχει στον οπερατικό
θίασο του Φρειδερίκου Στίβενς2�.

Στη Σύρο το ζεύγος Δομενεγίνη συγκέντρωσε γύρω του έμπορους, βιομη-
χάνους και κτηματίες2� – τη μερίδα των συριανών φιλόμουσων που είχε
«αξιώσεις αριστοκρατικάς»25 και «κατεγίνετο όπως δείξη ότι πράγματι υπε-
ρέχει κατά τε την καλαισθησίαν και κατά τον πλούτον, [και η οποία] ενεκολ-
πώθη την κ. Δομενεγίνη ήτις υπερέχει [...] κατά το κάλλος, και ηγονίζετο
υπέρ αυτής»26. Ο αρθρογράφος της εφημερίδας Ερμούπολις μάλιστα, αναφέ-
ρεται σε αρκετές περιπτώσεις στην «αξιότιμον κυρίαν Δομενεγίνη» που «ουκ
ολίγον διακρίνεται διά τε την καλλιτεχνικήν ευγένειαν και κομψότητα των
τρόπων και την χάριν του άσματος»27 και «διά της εξαισίου καλλονής» της
και «μάλιστα εν τη εις τον νέπλυν Οσκάρ μεταμφιέσει της», «κατέστησε το
θέατρόν μας εν των καλυτέρων της Ανατολής»28.

Το ζεύγος παρέμεινε στην Ερμούπολη μετά το τέλος των παραστάσεων
και συνέχισε τις επαφές του με την μεγαλοαστική άρχουσα τάξη. Απτό απο-
τέλεσμα των σχέσεων που καλλιέργησαν, η ανάληψη της εργολαβίας του θε-
άτρου Απόλλων την σαιζόν 1866-1867 από μετοχική εταιρεία στην οποία
προΐστατο ο Γεώργιος Δομενεγίνης2�.
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21. ΡωΜΑΣ, ό.π., σ. 186.
22. Βλ. την απόπειρα παραστασιογραφίας της Ersilia Cortesi στο τέλος του κειμένου.
2�. «Θέατρον Απόλλων», Ερμούπολις 15, 28.11.186�, σ. 1.
2�. «Άτιτλο», Νόμος �2, 17.10.186�, σ. 2.
25. Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος που η «φιλελεύθερη» εφημερίδα Νόμος παρουσιάζει

την ευεργετική της Ερσίλιας Δομενεγίνη: «επήλθε λοιπόν η εποχή, κατά την παρελθούσαν
εβδομάδα, της ευεργετικής παραστάσεως της κυριάς Δομενεγίνη, και οι του κόμματος αυ-
τής, ολιγαριθμότατοι όντες, εξεκένωσαν τα βαλάντια αυτών, όπως δειχθώσι πάμπλουτοι και
όπως δείξωσι τοις εναντίοις ότι δεν είναι εύκολον να φθάσωσιν όπου αυτοί. Συνηθροίσαν λοιπόν
υπέρ της προστατευομένης των υπέρ τας τρεις χιλιάδας δραχμάς, και εγένετο η παράστασις
ουχί τόσον περιφανής όσον επρομηνύετο εκ της συναγωγής των χρημάτων». «Άτιτλο», Νό-
μος �8, 15.2.1865, σ. �.

26. «Άτιτλο», Νόμος �8, 15.2.1865, σ.�.
27. «Θέατρον Ερμουπόλεως» Ερμούπολις 122, 12.1.1867, σ. 2 και «Θέατρον Ερμουπόλε-

ως», Ερμούπολις 125, 2.2.1867, σ. 2.
28. «Άτιτλο», Χρηματιστήριον 61, 1�-12-186�, σ. 2.
2�. Ενδιαφέρον είναι ότι εκείνη την χρονιά έκανε αίτηση για την εργολαβία του θεάτρου



Το σχετικό συμφωνητικό συντάχθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 1866�0 ώστε να
έχει χρόνο ο εργολάβος για την κατάρτιση του θιάσου. Ο Δομενεγίνης, ο οποί-
ος ανέλαβε να διευθύνει και την ορχήστρα του θιάσου, κατάρτισε ένα πρό-
γραμμα πλούσιο σε άγνωστες για το συριανό κοινό όπερες - συμπεριλαμβανο-
μένου του Μάρκου Μπότσαρη του Καρρέρ - ενώ η Εrsilia εργάστηκε με μεγά-
λη επιτυχία ως πριμαντόνα για άλλη μια σαιζόν.

Μεταξύ του 186� και του 1868 το ζεύγος Δομενεγίνη απέκτησε δυο παιδιά,
τον «άριστο βιολιστή» Διονύσιο και την Νίνα που παντρεύτηκε τον Δημήτριο
Κουτούβαλη�1. Ένα από τα παιδιά της Νίνας, η Κάκια, κληρονόμησε από την
γιαγιά της την προ-διάθεση για περιπέτεια, έτσι μετά από ένα σύντομο γάμο με
τον στρατιωτικό γιατρό Σπυρίδωνα Ταμαρέση�2, εγκαταστάθηκε στο Παρίσι
και έγινε επιτυχημένη μυθιστοριογράφος με το ψευδόνυμο Luc Valti��.

Και για να επανέλθουμε, ο κρητικός πόλεμος και το περιορισμένο θεατρικό
κοινό της Ερμούπολης οδήγησαν τη συριανή εργολαβία σε οικονομική αποτυ-
χία και τον γάμο του Δομενεγίνη και της Cortesi σε καλλιτεχνικό και προσω-
πικό αδιέξοδο. 

Η Εrsilia Cortesi από το φθινόπωρο του 1868 εργάστηκε πρώτα στη Malta
και στην συνέχεια στην Οδησσό, την Μπολώνια και σε όλες σχεδόν τις λυρι-
κές πιάτσες της υφηλίου, την άνοιξη του 1880, μάλιστα, τραγούδησε στο θέα-
τρο Σκάλα του Μιλάνου��. Τραγουδίστρια με έφεση στην περιπέτεια, έκανε
μια αξιοπρεπέστατη εικοσιπενταετή διεθνή καριέρα που την μετέφερε από την
Ρωσία μέχρι τη Βραζιλία και την Αργεντινή και από τη Μεγάλη Βρετανία μέ-
χρι την Ισπανία και την Αίγυπτο�5.

Ο Γεώργιος Δομενεγίνης επέστρεψε στην ζάκυνθο όπου τα επόμενα χρό-
νια συνέχισε να διαπρέπει τοπικά ως βιολιστής�6, διεύθυνε την ορχήστρα του
θεάτρου Φώσκολος�7, του οποίου κατά καιρούς ανέλαβε και την εργολαβία�8,
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και ένας άλλος ζακυνθινός, ο γιος του συγγραφέα του Βασιλικού, Δημήτριος Μάτεσης. Βλ.
ΜΙΧΑλΗΣ ΔΗΜΟΥ, Η θεατρική ζωή και κίνηση στην Ερμούπολη της Σύρου κατά το 1�ο αιώ-
να (1826-1�00): Τάσεις, επιλογές και μεθοδεύσεις της θεατρικής ζωής, Αθήνα: Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
2001, σ. ��� και σημ. 51.

�0. ΔΗΜΟΥ, ό.π., σ. 520 σημ. 61.
�1. ζωΗΣ, ό.π., σ. 168.
�2. ζωΗΣ, ό.π., σ. 6�6.
��. ζωΗΣ, ό.π., σ. �2�.
��. ΜΟΥΣΜΟΥΤΗΣ, ό.π., σ. 86�.
�5. Βλ. την απόπειρα παραστασιογραφίας της Ersilia Cortesi στο τέλος του κειμένου.
�6. «Διάφορα», Ελπίς αρ. 157, �0 Δεκεμβρίου 187�, σ. �.
�7. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥλΟΣ, Η ζωή μου σα μυθιστόρημα, Αθήνα: Αφοί Βλάσση 1�8�, σ.

1�0.
�8. Αγών 2� Αυγ. 1882.



συμμετείχε σε ερασιτεχνικές συναυλίες�� και ασχολήθηκε με την σύσταση
του Φιλαρμονικού Συλλόγου ζακύνθου ως μουσικοδιδάσκαλος�0 και ως μέλος
της διοικούσας επιτροπής�1. Σύμφωνα με το λιτό δημοσίευμα της εφημερίδας
Ελπίς: «Απεβίωσε την Κυριακή 21/10/1�01 ο Πρόξενος της Ρωσίας Γεώρ-
γιος Δομενεγίνης. Η κηδεία του ετελέσθη την μεταμεσημβρίαν της Δευτέρας
μετά πάσης σεμνοπρεπείας. Η Ελπίς συλλυπείται τον γαμπρό του Δημήτριο
Κουτούβαλη»�2 ο οποίος, ειρήσθω εν παρόδω, υπηρέτησε ως πρόξενος της Ρω-
σίας μετά από τον πεθερό του.

«Ο γάμος αυτός τελείωσε άσκημα: Απάνω κάτω όπως περιγράφεται στην
κωμωδία μου»��, σημειώνει ο Διονύσιος Ρώμας στον πρόλογο του έργου και ο
συνήθως λαλίστατος και ακριβής ζώης, δεν φαίνεται να γνωρίζει ούτε ... το
όνομα της Εrsilia-Τζίλντας. Το γιατί μπορούμε μόνο να το εικάσουμε. Η Ιτα-
λίδα πριμαντόνα ήταν βέβαια καθολική και ο Δομενεγίνης φαίνεται πως ανή-
κε στο ίδιο δόγμα��. Άρα ο γάμος τους μπορεί να τελείωσε, αλλά δεν λύθηκε
ποτέ. Όπως ακριβώς στην κωμωδία του συγγραφέα, ο οποίος στις πρώτες
σκηνές αναφέρεται συνοπτικά στην άτυχη ερωτική τους ιστορία:

«Θυμάσαι εδώ και χρόνια το κάζο, που έγινε με την μακαρίτισσα τη
Ντανατάλαινα; ... Πριν την πάρει ο Ντανατάλες ήτανε πρίμα της
όπερας και [ο Καρρέρ] γύρευε να την μπαλιγέρη για να του τραγου-
δάει τα κάντα του! όμως ο σιορ Ντανατάλες είχε πάρει όρκο πως η
γυναίκα του πουλιό δεν θα ματανέβαινε στο παλκοσένικο για δαύτο
χωρίσανε...»�5

Στις σκηνικές οδηγίες ο συγγραφέας δίνει λεπτομερή περιγραφή του Ντα-
νατάλε:

«Κωμικός vieux beau, αλλά με βλέψεις Δον ζουάν και ζωτικότητα
τρομαχτική. Παντελόνι καρεδάκι, μποτίνι με λαστιχο, γιλέκο φαντεζί

Έρως μετά μουσικής �2�

��. «Διάφορα», Ελπίς αρ. 8, 22 Απριλίου 1875, σ. �.
�0. «Διάφορα», Ελπίς αρ. 61�, 27.�.1888, σ. � και Διάφορα», Ελπίς αρ. 627, 26.6.1888, 

σ. �.
�1. «Διάφορα», Ελπίς αρ. 660, 2�.1.188�, σ. �.
�2. «Κοινωνικά», Ελπίς, αρ. 1�5�, 28.10.1�01, σ. �. 
��. ΡωΜΑΣ, ό.π., σ. 186.
��. Η οικογένεια Δομενεγίνη, τουλάχιστον την συγκεκριμένη εποχή, ήταν ορθόδοξη. Βλ.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΦλΕΜΟΤΟΜΟΣ, «Η καμπάνα του Αγίου Νικολάου των Γερόντων και ο “ζηλωτής
ενορίτης και επίτροπος” Φραγκίσκος Δομενεγίνης», Επιλογές. εφ. Ερμής ζακύνθου, αρ. φυλ.
�8�0, σσ. 1 (�), 2 (10). Οπότε είναι πολύ πιθανό, η ιστορία να έγινε όπως την διηγείται ο Ρώ-
μας, δηλαδή να άλλαξε θρήσκευμα ο Γεώργιος Δομενεγίνης για παντρευτεί την Cortesi.

�5. ΡωΜΑΣ, ό.π., σ. 20�.



με μπρελόκ, ρεντικότα, γκρίζο ψηλό καπέλο, μονόκλ, κοκκαλένιο τε-
τράγωνο, κρεμαστό από κορδέλα μουαρέ.»�6.

Και στη συνέχεια στοιχειοθετεί τον χαρακτήρα του θεατρικού του ήρωα
που «είναι ο καλύτερος μουσικός του Νησιού!»�7 και συνάμα άνθρωπος συντη-
ρητικός. Τυπικός εκπρόσωπος της κοινωνικής τάξης και του καιρού του: «εί-
ναι α πίκου στα ζητήματα τιμής και από τους καλύτερους σκοπευτές του νη-
σιού»�8. Συγκρατημένος και χωρίς πάθη: «δεν βάζει μήτε στάλα κρασί στο
στόμα του»��. Αφοσιωμένος στην οικογένεια και πολύ τυπικός στις οικογενει-
ακές του υποχρεώσεις: «Ο αδερφός του πέθανε εδώ και δυο χρόνια. Μην κοι-
τάς που φοράει πένθος στο καπέλο και το μπράτσο...»50. Μετρημένος, ίσως
και λίγο τσιγκούνης, γι’ αυτό και η Τζίλντα παραπονιέται: «δεν έχω λεφτά...
εκείνος ο φαραμπούτος δεν μου δίνει...»51

Αλλά ερωτόληπτος, και κάποτε στα νιάτα του ανατρεπτικός: «Σε κουβά-
λησα από την Ιταλία, που ήσουνα μια τρίτης τάξεως αρτίστα, μια τζιτζίκα
(τραγουδίστρια του καφέ σαντάν) και σ’ έκαμα μια πρώτης τάξεως αρχόντισ-
σα.»52 Ανατρεπτικός ... ε! μέχρις ενός ορίου, του ορίου που καθορίζεται από τον
παραδοσιακό ανδρικό, δηλαδή φαλλοκρατικό, ρόλο, όπως ο Ντανατάλες τον
ξέρει από τον πάτερα του και τον παππού του: «Εγώ δεν επαντρεύτηκα για
[...] να μου συνεπαίρνει [η γυναίκα μου] τ’ αυτιά με άριες και φαλτσανότες!
Εγώ τηνε πήρα για να κάνω παιδιά ν’ αφήσω αθάνατο τ’ όνομά μου»5�.

Η ζωή του στριμώχνεται στα πλαίσια που καθορίζει η οικογένεια, η κοινω-
νική τάξη, και... η προσωπική στενοκεφαλιά: «Διαζύγιο εγώ;», αναρωτιέται η
Τζίλντα, «Μα καλά, δεν ξέρετε ότι δεν μπορούσαμε να χωρίσουμε;». Ο Καρρέρ
αναλαμβάνει να εξηγήσει : «ο καημένος ο Ντανατάλες για να παντρευτεί τό-
τε την σινιόρα έγινε καθολικός και οι καθολικοί δεν έχουνε διαζύγιο» και η
Τζίλντα συμπληρώνει «...δεν ήταν κακός ο καημένος, αλλά είχε κάτι στενο-
κεφαλιές...»5�

Το «ντεκόρο», η τόσο σημαντική για τους ζακυνθινούς της γενιάς του κοι-
νωνική ευπρέπεια, ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, η προσωπική αξιοπρέπεια
και η οικογενειακή γαλήνη κατά την γνώμη του δικαιολογούν ένα μικρό ψε-
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�6. ΡωΜΑΣ, ό.π., σ. 21�.
�7. ΡωΜΑΣ, ό.π., σ. 20�.
�8. ΡωΜΑΣ, ό.π., σ. 216.
��. ΡωΜΑΣ, ό.π., σ. 1��.
50. ΡωΜΑΣ, ό.π., σ. 1�2.
51. ΡωΜΑΣ, ό.π., σ. 2�7.
52. ΡωΜΑΣ, ό.π., σ. 220.
5�. ΡωΜΑΣ, ό.π., σ. 221.
5�. ΡωΜΑΣ, ό.π., σ. 271.



ματάκι ... «Όταν ήρθαμε τότε νιόπαντροι εδώ στο νησί, είπαμε βέβαια το αντί-
θετο, ότι εγώ έγινα ορθόδοξη, για να μην ψυχρανθεί με τους δικούς του».55

Τώρα ...στα θεατρικά του γεράματα: [Νιόνιος] «είναι ιναμοράτος – για
δαύτο στιτσάρεται με το τίποτσι...», [Μερκάτης] «Ιναμοράτος; Μ’ αυτός είναι
50 χρονώ! Θα ραμολίρησε...»56 Ο γεροντοέρωτας τον οδηγεί στις «γελοιότη-
τες» που του προσάπτει ο Ρώμας, γράφει κακόγουστα ποιήματα στην αγαπη-
μένη του και ζητά από τον Καρρέρ να τα μελοποιήσει, κάνει βόλτες κάτω από
το παράθυρο της και όταν μιλάει στο αντικείμενο του έρωτα του χάνει λιγάκι
τα λόγια του: «Πάμε, κουτσούνα μου – συμπάθιο – πιτσούνα – παρντόν, δε-
σποσύνη, θέλω να πω!»57

Αντιθέτως ο χαρακτήρας της Τζίλντας παραμένει σχηματικός. Οι ζακυν-
θινοί γνωστοί του Ρώμα, ελάχιστα την είχαν γνωρίσει. Είναι «ρομαντική,
χλωροτική, “Κυρία με τις καμέλιες”, με κοστούμι Ευγενίας grandet58 και
πολλές γάζες, βέλα, φτερά. Γενικά πολύ evaporée (εξαϋλωμένη)»5�. Περνάει
τον χρόνο της διαβάζοντας: «Προτιμάει κανένα ρομάντζο γαλλικό»60, ίσως
σαν αυτά που ο Ρώμας γνωρίζει ότι έγραφε η εγγονή της.

Είναι φύσει και θέσει drama queen: «να γυρίσετε πίσω στον άντρα σας! Ξε-
χάστε τις όπερες και τα παλκοσένικα και κλεισθήτε σπιτάκι σας να’χετε και
ήσυχο το κεφάλι», την συμβουλεύει η ηγουμένη κι εκείνη της απαντάει κλαί-
γοντας απαρηγόρητη: «ζωή θα’ναι πια αυτή; Όχι! Όχι! Προτιμώ να διακονέ-
ψω ... Να βγω στους δρόμους, ν’ αυτοκτονήσω... με κορόιδεψε, μου κατέστρε-
ψε την καρριέρα μου, τη ζωή μου»61.

Πάνω από όλα, όμως, είναι αφοσιωμένη στην τέχνη της: 

«Εμένα η φύση μ’ έπλασε για να υπηρετήσω ένα σκοπό. Την τέχνη
μου!»62.

Ο συνδυασμός αντίθετων απόψεων και επιθυμιών, δυναμικών χαρακτήρων
και διαφορετικής ταξικής καταγωγής και κουλτούρας καθιστά τη σχέση του
ζευγαριού εκρηκτική: 

Έρως μετά μουσικής ��1

55. ΡωΜΑΣ, ό.π., σ. 271.
56. ΡωΜΑΣ, ό.π., σ. 1��.
57. ΡωΜΑΣ, ό.π., σ. 216.
58. Βλ. HONORE DE BALZAC, Ευγενία Γκραντέ, Μτφ. Διονυσία Μπιτζιλέκη, Αθήνα: Θεμέ-

λιο 2001. 
5�. ΡωΜΑΣ, ό.π., σ. 21�.
60. ΡωΜΑΣ, ό.π., σ. 226.
61. ΡωΜΑΣ, ό.π., σ. 2�7.
62. ΡωΜΑΣ, ό.π., σ. 2��.



ΝΤΑΝΑΤΑλΕΣ: Σε κουβάλησα από την Ιταλία, που ήσουνα μια τρίτης
τάξεως αρτίστα, μια τζιτζίκα6� και σ’ έκαμα μια πρώτης τάξεως αρ-
χόντισσα.
ΤζΙλΝΤΑ: ωω! Τζιτζίκα εγώ! 
ΝΤΑΝΑΤΑλΕΣ: Όχι! Πες μας πως τραγούδησες στη σκάλα του Μιλά-
νου...
ΤζΙλΝΤΑ: Μασκαλτσόνε!6� Φαραμπούτο65...66

Αδυνατώντας να προσαρμοστούν στις μικρές και μεγάλες υποχωρήσεις
που καθίστανται απαραίτητες για την διαχείριση του έγγαμου βίου τους ανα-
λώνονται σε διαφωνίες και παράπονα: 

ΝΤΑΝΑΤΑλΕΣ: Από την στιγμή που την έφερα εδώ στο νησί και την
έμπασα στο τιμημένο μου σπίτι, άλλο δεν σκέφτεται παρά πώς να ξα-
νανέβη στο παλκοσένικο. 
ΤζΙλΝΤΑ: Μόχει δώσει τον λόγο του πως θα μ’ άφινε να τραγουδάω!67

Γίνονται επιθετικοί ή και κακόβουλοι: 

ΤζΙλΝΤΑ: Θα τραγουδήσω την όπερα του Καρρέρη. 
ΝΤΑΝΑΤΑλΕΣ: Κι εγώ θα σου κλείσω την πόρτα του αρχοντικού μου!
Να πας να κάτσεις στο Αλμπέργκο68 με τις τζιτζίκες. Και κάθε βράδυ
ούλοι οι σέμπροι6� μου θα σου πετάνε πάνω στη σκηνή γαζέττες και
σάποιους σκουράντζους.70

Από την πρώτη στιγμή που ο Ναδάλες και η Τζίλντα εμφανίζονται στη
σκηνή τίθεται έμμεσα ή και άμεσα, το ζήτημα της θέσης της γυναίκας –ακό-
μη και της ταλαντούχας, ακόμη και της εργαζόμενης– στη ζακυνθινή κοινω-
νία του 1�ου αιώνα:
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6�. Καφωδός και καφωδείον, το καφέ-σαντάν, ζωΗΣ, ό.π., τόμ. Β΄, σ. 205 και �68.
6�. Μασκαλτσόνε: δόλιος, αγροίκος. ΕΡΜΙΟΝΗ ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ-ΚΑΡΡΑ, Τα Ρομανικά (Ιτα-

λικά-Γαλλικά) δάνεια στο σύγχρονο ιδίωμα της ζακύνθου, διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονί-
κη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 200�, σ. 177.

65. Φαραμπούτο: πονηρός. ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ-ΚΑΡΡΑ, ό.π., σ. 272.
66. ΡωΜΑΣ, ό.π., σ. 220.
67. ΡωΜΑΣ, ό.π., σ. 220.
68. Αλμπέργκο, το ξενοδοχείο.
6�. Σέμπρος, ο αγρολήπτης.
70. ΡωΜΑΣ, ό.π., σ. 222. Για τις γαζέτες και τους σκουράτζους (ρέγγες) ως μέσο αποδο-

κιμασίας των πριμαντόνων στην ζάκυνθο του 1�ου αιώνα βλ. εφημερίδα ζάκυνθος, «Χρονι-
κά», φ. 2, 8.12.187�, σ. �.



ΤζΙλΝΤΑ: Να μ’ αφήσει να γυρίσω στην πατρίδα μου, στην Τέχνη μου...
ΝΤΑΝΑΤΑλΕΣ: Ποτές... Άντσι δεν έχεις ούτε τα ναύλα σου! Και δεν εί-
μαι εγώ εκειός που θα σου τα δώσω71.

Το ζεύγος Ντανατάλε κάνει την τελική του έξοδο στον απόηχο των λόγων
του Ναδάλε: «Η κοντέσα Ντανατάλε δεν πρόκειται να ξανανέβη στο παλκο-
σένικο – ούτε στο Τζάντε ούτε πουθενά αλλού ... όσο ζω εγώ...»72.

Αντίθετα το ζαμπελάκι αποδέχεται την πρόταση γάμου του Καρρέρ λέγο-
ντας: «Δέχουμαι, αλλά μονάχα αν μου δώσεις να τραγουδήσω το ρόλο της
πρίμας, όχι μονάχα στο “Μάρκο Μπότσαρη” αλλά σε όλα τα έργα που θα
γράψεις ποτέ». Κι εκείνος αποδέχεται τον όρο της φιλώντας την και αναφω-
νώντας «λατρεία μου»7�.

Στην πραγματικότητα βέβαια, η επαγγελματική καριέρα της Ισαβέλλας
Ιατρά που ξεκίνησε με την ερμηνεία του ρόλου της Leonora στο Il Trovatore
του Verdi στον Απόλλωνα της ζακύνθου το 1857, τελείωσε με την ερμηνεία
του ρόλου της Σοφίας στον Μάρκο Μπότσαρη του Καρρέρ στον Απόλλωνα
της Πάτρας το 1861, έκτοτε εγκατέλειψε το τραγούδι για τις χαρές της μη-
τρότητας7�. Αντίθετα η καριέρα της «τζιτζίκας» Εrsilia Cortesi, που δεν θέ-
λησε να αποσυρθεί και να τραγουδάει ερασιτεχνικά στους ζακυνθινούς συλλό-
γους, διήρκεσε είκοσι πέντε ολόκληρα χρόνια!75

Μπορεί η συμπάθεια του συγγραφέα να κλίνει προς τις επαναστατημένες
πριμαντόνες συζύγους και η σκωπτική του διάθεση προς τους άνδρες της κοι-
νωνικής του τάξης, μπορεί να στηλιτεύει ακόμα και να γελοιοποιεί τη συμπε-
ριφορά αυτών των ανδρών... Eνδιαφέρον όμως είναι, ότι βάζει στο στόμα του
Παύλου Καρρέρ την καλλιτεχνική αποτίμηση του sui generis ήρωα του: «Εί-
ναι ο ΚΑλΥΤΕΡΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ του νησιού». Και επίσης για να μην προσβά-
λει τους απογόνους του Δομενεγίνη, όπως δηλώνει, αποκρύπτει το αληθινό του
όνομα και συναινεί στη μεταφορά της Εrsilia –Τζίλντας στην χώρα της σιω-
πής– έστω και πάνω στα φτερά του Πήγασου.

Αντί άλλου επιλόγου, θα επιχειρηθεί μια σύντομη αναφορά στη σχέση του
ιστορικού με τον δραματικό χρόνο: 

1. Ο Παύλος Καρρέρ (182�-18�6) και η Ισαβέλλα Ιατρά που γεννήθηκε

Έρως μετά μουσικής ���

71. ΡωΜΑΣ, ό.π., σ. 222.
72. ΡωΜΑΣ, ό.π., σ. 275.
7�. ΡωΜΑΣ, ό.π., σ. 276.
7�. ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ, «Οι παραστάσεις όπερας στην ζάκυνθο από το 18�5

έως την ενσωμάτωση των Επτανήσων στο “Βασίλειον της Ελλάδος” (186�) – Μέρος Β΄»,
Πολυφωνία 22, 201�, σ. �6 και ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΟΥ, ό.π., σ. 105.

75. Βλ. την Απόπειρα Παραστασιογραφίας.



μετά το 18�2, έκανε το ντεμπούτο της το 1858 και παντρεύτηκε τον συνθέτη
το 185�, ήταν συνομήλικοι ή και λίγο μεγαλύτεροι από τον Γεώργιο και την
Ersilia, που ο Ρώμας για τις ανάγκες της δραματουργίας τους παρουσιάζει
μεσήλικες, δηλαδή πολύ μεγαλύτερης ηλικίας από το πρωταγωνιστικό ζευ-
γάρι. 

2. Η δεύτερη πράξη περιλαμβάνει ένα flash back που δραματοποιεί γεγονό-
τα που συνέβησαν στο μοναστήρι «Παρθενών», όταν η σιόρα Τζίλντα εγκατέ-
λειψε τον Ντανατάλε, δηλαδή, σύμφωνα με τον δραματικό χρόνο το 1851-
1852, δέκα χρόνια περίπου πριν τη λυρική περίοδο 1862-186� κατά την διάρ-
κεια της οποίας γνωρίστηκε το ζεύγος Δομενεγίνης-Cortesi στο θέατρο
Απόλλων της ζακύνθου. 

�. Η πρώτη και η τρίτη πράξη της κωμωδίας ζαμπελάκι τοποθετούνται
χρονικά πριν τις 26 Απριλίου 1858, ημερομηνία που ο Καρρέρ παρουσίασε το
έργο του Μάρκος Μπότσαρης στον Όθωνα και την Αμαλία δηλαδή τέσσερα
χρόνια πριν γνωριστούν ο Γεώργιος Δομενεγίνης και η Ersilia Cortesi. 

ABSTRACT

In this paper we will examine the ways in which the author Dionysios Romas
constructs the theatrical representation of Zakynthos in the 1�th century and
will try to answer the following questions: How does he perceive the cultural
history of his birthplace and social class? In what ways is the social outline
translated into his work and converses with his intentions? Are there disparate
figures or great silences in his dramatic representations, depending on the
viewing angle from which he observes the small society of the island? 

The “interpretative example” that we will use is the unfortunate love story of
Danatales to gilda dramatized which works in counterpoint to the pair of Paul
Karrer-Isabella giatra within the theatrical play Zambelaki, which is placed in a
realistic past, and the characters are real faces whose social life and personal
happiness is affected by a series of confirmed historical events affects. Roma’s
approach to this minor couple paves the way to the postmodern dramatic
biography. The author chooses to replicate the important events of the personal
life of two unknown and marginalized historical persons and to explore forgotten
events, concerning the “great” narrative of the identity of the social sex. 

The paper is divided into two parts: in the first part, there is a brief story of
the real people of the conductor and violinist george Domenegini and prima
donna soprano assoluta Ersilia Cortesi behind the pseudonyms Danatales-gilda,
and in the second part there is a presentation of their dramatic redevelopment by
the writer. 

Πηνελόπη Αβούρη���



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Έρως μετά μουσικής ��5

Εικόνα 1: Φωτογραφία της «Εrsilia Cortesi: cantante», από το αρχείο του φωτογραφικού
στούντιο των Fratelli Sorgato (Bologna e Venezia in via Miola 107� Palazzo dei Frati) 
το 1865. Πιθανά η διακριτικά επιζωγραφισμένη φωτογραφία είναι έργο του ζωγράφου 

και φωτογράφου Antonio Sorgato, ο οποίος εργαζόταν στο στούντιο της Βενετίας 
και ικανοποιούσε τη ζήτηση για πορτρέτα των μελών της αστικής τάξης 

των επαρχιακών πόλεων. On line στο http://badigit.comune.bologna.it/bacer/1�0.htm, 
ημερομηνία πρόσβασης: 16.1.2018. 



EERRSSIILLIIAA  CCOORRTTEESSII  --  DDOOMMEENNEECCHHIINNII::  
ΑΑΠΠΟΟΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑΣΣ7766

Έτος Μήνας Κράτος Πόλη Θέατρο Έργο-Συνθέτης Ρόλος
1861 Φθινόπωρο Οθωμανική Σμύρνη Cammarano ; ;

Αυτοκρατορία
1862 Απόκρεω Οθωμανική Σμύρνη Cammarano ; ;

Αυτοκρατορία
1862 Φθινόπωρο Ιονίων Νήσων ζάκυνθος Απόλλων un ballo in Oscar

maschera
giuseppe Verdi

1862 Νοέμβριος Ιονίων Νήσων ζάκυνθος Απόλλων I Capuleti e i giulietta
Montecchi

Vincenzo Bellini
186� Απόκρεω Ιονίων Νήσων ζάκυνθος Απόλλων Don Pasquale Norina

gaetano Donizetti
186� Απόκρεω Ιονίων Νήσων ζάκυνθος Απόλλων Il companello Serafina

[di notte] 
gaetano Donizetti

186� Καλοκαίρι Οθωμανική Σμύρνη Cammarano ; ;
Αυτοκρατορία

186� Φθινόπωρο Italy Capri ; un ballo in maschera Oscar
Χειμώνας giuseppe Verdi

186� Άνοιξη Italy Capri ; ; ;
186� Χειμώνας Ελλάδα Σύρος Απόλλων Traviata Violetta
186� Χειμώνας Ελλάδα Σύρος Απόλλων I falsi monetari Annetta

Lauro Rossi
186� Χειμώνας Ελλάδα Σύρος Απόλλων un ballo in maschera Oscar

giuseppe Verdi
1865 Άνοιξη Ελλάδα Σύρος Απόλλων Ballo in Maschera Oscar

giuseppe Verdi
1866 Φθινόπωρο Ελλάδα Σύρος Απόλλων Μάρκος Μπότσαρης Χρυσή

Παύλος Καρρέρ
1867 ; Italy Bologna Bruneti ; ;
1868 Φθινόπωρο British Malta ; Rigoletto gilda

Χειμώνας colony giuseppe Verdi

Πηνελόπη Αβούρη��6

76. Η απόπειρα παραστασιογραφίας της Cortesi στηρίχτηκε στις ιταλικές καλλιτεχνικές
εφημερίδες gazzetta dei Teatri, L’ Arpa, Il Mondo Artistico, Asmodeo, La fama, την διατριβή του
Μιχάλη Δήμου, το βιβλίο του Μουσμούτη για το ζακυνθινό θέατρο, το άρθρο του Σαμπάνη για την
όπερα στη ζάκυνθο που αναφέρονται και παραπάνω και τις συριανές εφημερίδες Ερμούπολις, Νό-
μος και Χρηματιστήριο.



186� Άνοιξη British Malta ; Trovatore Leonora
colony giuseppe Verdi

186� ; Italy Spoleto ; ; ;
186� Φθινόπωρο Russia Odessa Imperiale ; ;
1870 Απόκρεω Russia Odessa Imperiale ; ;
1870 Μάιος Italy Bologna Bruneti Linda di Chamonix Linda

gaetano Donizetti
1870 Ιούνιος Italy Bologna Bruneti Don Pasquale Norina

gaetano Donizetti
1870 Οκτώβριος Russia Odessa Municipale gli ugonotti Margherita

giacomo Meyerbeer
1870 Νοέμβριος Russia Odessa Imperiale Rigoletto gilda

giuseppe Verdi
1870 Δεκέμβριος Russia Odessa Imperiale Linda di Chamonix Linda

gaetano Donizetti
1870 Δεκέμβριος Russia Odessa Imperiale Don Pasquale Norina

gaetano Donizetti
1870 Δεκέμβριος Russia Odessa Imperiale Africana Ines

giacomo Meyerbeer
1871 Ιανουάριος Russia Odessa Imperiale Barbiere di Siviglia Rosina

gioachino Rossini
1871 Νοέμβριος Egypt Cairo Khediviale gli ugonotti Margherita

giacomo Meyerbeer ή Regina
1871 Νοέμβριος Egypt Cairo Khediviale Crispino e la Comare Anneta

Luigi and Federico 
Ricci

1872 Ιούνιος Italy Camerino La Fenice Rigoletto gilda
giuseppe Verdi

1872 Οκτώβριος Portugal Lisbon(a) San Carlos Rigoletto gilda
giuseppe Verdi

1872 Δεκέμβριος Portugal Lisbon(a) San Carlos Ruy Blas Casilda
Filippo Marchetti

187� Ιανουάριος Portugal Lisbon(a) San Carlos Traviata Violetta
giuseppe Verdi

187� Ιανουάριος Portugal Lisbon(a) San Carlos Ballo in Maschera Oscar
giuseppe Verdi

187� Φεβρουάριος Portugal Lisbon(a) San Carlos Sonnambula Amina
Vincenzo Bellini

187� Φεβρουάριος Portugal Lisbon(a) San Carlos Crispino e la Comare Anneta
Luigi and Federico 

Ricci

Έρως μετά μουσικής ��7



187� Μάιος Brazil Rio de Janeiro Pedro II° Ballo in Maschera Oscar
giuseppe Verdi

187� Αύγουστος Argentina Buenos Ayres Colon Ballo in Maschera Oscar
giuseppe Verdi

187� Αύγουστος Brazil Rio de Janeiro Fluminense Ruy Blas Casilda
Filippo Marchetti

187� ; Italy Empoli ; ; ;
1875 Μάιος Brazil San Paolo Provisorio gli ugonotti Margherita

giacomo Meyerbeer
1875 Μάιος Brazil San Paolo Provisorio Ballo in Maschera Oscar

giuseppe Verdi
1877 Νοέμβριος Majorca Palma di Principal Rigoletto gilda

comunità autonoma Majorca giuseppe Verdi
delle isole Baleari

1878 Ιανουάριος Majorca Palma di Principal Rigoletto gilda
comunità autonoma Majorca giuseppe Verdi
delle isole Baleari

1878 Ιανουάριος Majorca Palma di Principal Lucia di Lammermoor Lucia
comunità autonoma Majorca gaetano Donizetti
delle isole Baleari

1878 Ιανουάριος Majorca Palma di Principal Barbiere di Siviglia Rosina
comunità autonoma Majorca gioachino Rossini
delle isole Baleari

1878 Ιούνιος uruguay Montevideo Solis Sonnambula Amina
Vincenzo Bellini

1878 Ιούνιος uruguay Montevideo Solis Ballo in Maschera Oscar
giuseppe Verdi

1878 Ιούλιος uruguay Montevideo Solis Norma Norma
Vincenzo Bellini

1878 Ιούλιος uruguay Montevideo Solis Linda di Chamonix Linda
gaetano Donizetti

1878 Αύγουστος Argentina Buenos Ayres Opera Ballo in Maschera Oscar
giuseppe Verdi

187� Ιούνιος Italy Napoli Bellini Matrimonio Segreto Elisetta
Domenico Cimarosa

187� Νοε Spain Barcellona Liceo Linda di Chamonix Linda
gaetano Donizetti

1880 Σαρακοστή Italy Milano Teatro alla Scala ; ;
1880 Μάιος Spain Santander Principal Traviata Violetta

giuseppe Verdi
1880 Μάιος Spain Santander Principal Trovatore Leonora

giuseppe Verdi
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1880 Μάιος Spain Santander Principal Ballo in Maschera Leonora
giuseppe Verdiχ

1880 Ιούνιος Spain Burgos Principal Ballo in Maschera Oscar
giuseppe Verdi

1880 ; Spain Coruña ; ; ;
1880 ; Spain San Sebastiαn ; ; ;
1880 ; Italy Chieti ; ; ;
1881 Ιούνιος Spain Pamplona Municipal Poliuto Paolina

(Navarre) gaetano Donizetti
1881 Μάιος Italy Chieti Marruccino Sonnambula Amina

Vincenzo Bellini
1881 Οκτώβριος u.K. of great Londra Lyceum Trovatore Leonora

Britain & giuseppe Verdi
Northern Ireland

1881 Απρίλιος u.K.of great Londra Covent Sonnambula Amina
Britain & garden Vincenzo Bellini

Northern Ireland
1881 Δεκέμβριος Spain Malaga Cervantes Poliuto Paolina

(Andalusia) gaetano Donizetti
1881 Δεκέμβριος Spain Malaga Cervantes Traviata Violetta

(Andalusia) giuseppe Verdi
1882 Φεβρουάριος Spain Cartagena Municipal Poliuto Paolina

gaetano Donizetti
188� Μάιος Argentina Rosario di Olimpo Ballo in Maschera Oscar

Santa Fè giuseppe Verdi
1885 Δεκέμβριος Brazil Rio de San Pedro Trovatore Leonora

Janeiro d’Alcantara giuseppe Verdi
1887 Σεπτέμβριος Brazil Rio de Drammatico Crispino e la Anneta

Janeiro Comare Luigi  
and Federico Ricci

1887 Οκτώβριος Brazil Rio de Janeiro Politeama Crispino e la Anneta
Fluminense Comare Luigi

and Federico Ricci

Έρως μετά μουσικής ���
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ΑΠο τοΝ ΒΑςιλιΚο του Α. μΑτεςι
ςτη ςτελλΑ ΒιολΑΝτη του Γρ. ΞεΝοΠουλου

ΘεμΑτιΚες εΠιΒιΩςεις ΚΑι ΚοιΝΩΝιΚες ΑΝΑτροΠες

ΆΆνννναα  ττααμμππάάκκηη
Καθηγήτρια θεατρολογίας-ιστορίας του θεάτρου στο τμήμα 

Θεατρικών ςπουδών του εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Θα επιχειρήσω να ανιχνεύσω τις σταθερές και μεταβλητές της επτανη-
σιακής κοινωνίας μέσα από την ερμηνευτική ανάγνωση δύο σημαντικών δρα-
ματικών έργων που ανήκουν σε διαφορετικές περιόδους και αισθητικά ρεύμα-
τα: του Βασιλικού και της ςτέλλας Βιολάντη. ο Βασιλικός (1829-1830),
ώριμο τέκνο του Διαφωτισμού, τοποθετείται από τον συγγραφέα του στην πε-
ρίοδο της όψιμης ενετοκρατίας ενώ η ςτέλλα Βιολάντη του Ξενόπουλου γρά-
φεται στις αρχές του 20ού αι., καθώς η θεατρική διασκευή του διηγήματος
«Έρως εσταυρωμένος» (1901), φιλοτεχνείται στα 1909. Κοινά κοινωνικά
και ιδεολογικά μοτίβα, αν και ανεστραμμένα ταξικά, διαπερνούν τα δύο αυτά
κείμενα.

Ένα από τα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της επτανησιακής δραμα-
τουργίας στον 19ο αιώνα είναι ότι, αφενός μεν, καθώς είναι στραμμένη πο-
λιτισμικά στη Δύση και αποτελεί έναν σταθερό δίαυλο επικοινωνίας με αυ-
τήν, έχει το προνόμιο να δέχεται επιδράσεις και να ενσωματώνει νέα αισθη-
τικά και ιδεολογικά ρεύματα, αφετέρου δε αντικατοπτρίζει με σφρίγος, τις
τοπικές κοινωνικές ιδιαιτερότητες. Φαινόμενο που ξεκινά ήδη από τον προη-
γούμενο αιώνα, τον 18ο, με τον ενοφθαλμισμό ρεαλιστικών στοιχείων στην
κωμωδία, παρόλο που εμφανίζεται ενδεδυμένη μορφολογικά, σύμφωνα με
τους τύπους της παραδοσιακής ιταλικής κωμωδίας, της commedia dell’arte,
όπως έχουμε για παράδειγμα στην Κωμωδία των Ψευτογιατρών (17�5)
του ςαβόγια ρούσμελη. Αποκορύφωμα και τεκμήριο του διπλού αυτού δια-
κυβεύματος αποτελεί ο Χάσης (1790, 1795) του Δημ. Γουζέλη1, μια αθυρό-

Από τον Βασιλικό του Α. μάτεσι στη ςτέλλα Βιολάντη του Γρ. Ξενόπουλου ��1

1. Δημητριος Γουζελης, ο Χάσης (το τζάκωμα και το φτιάσιμον). Κριτική έκδοση ζή-
σιμος Χ. ςυνοδινός, εκδ. Ωκεανίδα, Αθήνα 1997.



στομη κοινωνική σάτιρα, ένα έργο σπονδυλωτό, με «συρτάρια», που παρωδεί
με καρναβαλικό, θα λέγαμε, τρόπο, σκηνές της καθημερινής ζωής ενός
τσαγκάρη ψευτοπαλληκαρά που είχε το εργαστήρι του απέναντι από το σπί-
τι του νεαρού, μαθητή τότε, Γουζέλη, του Θοδωρή Καταπόδη2, τους τσακω-
μούς του με τη γυναίκα του και τον γιο του, τις ερωτοδουλειές του και τις
συναλλαγές με υπαρκτά πρόσωπα της εποχής, μέσα από τη μορφή, το με-
τρικό και γλωσσικό υπόστρωμα της παραδοσιακής κρητο-επτανησιακής
κωμωδίας3. το έργο, παρόλο που άργησε να εκδοθεί (α΄ έκδοση, ζάκυνθος
1860), διακινήθηκε σε χειρόγραφη μορφή, παίχτηκε κιόλας πολύ και πέρασε
γρήγορα από τη σφαίρα της λόγιας λογοτεχνίας στη σφαίρα της λαϊκής.
Αποτελεί ένα νεανικό έργο, ένα μαθητικό σχεδίασμα «διά ξεφάντωσιν των
φίλων» του Γουζέλη, λογίου που αποτελεί μια ενδιαφέρουσα και ριζοσπαστι-
κή μορφή του ελληνικού Διαφωτισμού�.

ςτον 19ο αιωνα με τις κλασικιστικές ιστορικές τραγωδίες του ιωάννη ζα-
μπέλιου5 και αυτές του Ανδρέα Κάλβου, γραμμένες στα ιταλικά6 –και οι δυο
λόγιοι φέρουν έντονη την επίδραση του Vittorio Alfieri– εισάγεται ένα κλασι-
κιστικό πρότυπο με πανελλήνια ισχύ, όπως μαρτυρείται από τη μεγάλη απή-
χηση που απολαμβάνουν τα έργα του ζαμπέλιου, ο οποίος σταδιακά μετατο-
πίζεται στο μορφολογικό και αισθητικό πεδίο προς το ιστορικό ρομαντικό δρά-
μα, στο ρεπερτόριο των θιάσων στον ελλαδικό χώρο και στην «καθ’ ημάς
Ανατολή» ώς το τέλος του αιώνα. 

ςτο τέλος της τρίτης δεκαετίας του 19ου αιώνα (1829 με 1830) γράφεται,
ωστόσο, ο Βασιλικός του Αντώνιου μάτεσι, που κατοπτρίζει ένα κρίσιμο με-
ταίχμιο στον περί δραματουργίας προβληματισμό και ολοκληρώνει την πορεία
εξέλιξης του νεοελληνικού Διαφωτισμού7. Έχουμε ένα πεντάπρακτο δράμα,

Άννα ταμπάκη��2

2. Δημηριος Γουζελης, ο Χάσης (το τζάκωμα και το φτιάσιμον)..., ό.π., Χρονολόγιο,
σ. 22. το εργαστήρι του Θ. Καταπόδη βρισκόταν στην εμπορική συνοικία της πόλης, δίπλα
στην εκκλησία του Αγίου Παύλου. 

3. Ας θυμήσω την έμμεση αναγωγή στον Β. Κορνάρο, στο τέλος του προλογικού σημειώ-
ματος: «Δημήτρης είναι ‘ς τόνομα [ο ποιητής] και ‘ς τη γενηά Γουζέλης».

�. ΑΝΝΑ τΑμΠΑΚη, «Δημήτριος Γουζέλης, ένας “δημοκρατικός” λόγιος στο άρμα του
Διαφωτισμού», Παράβασις / Parabasis, τχ. � (2002), σσ. 73-79. Πρβλ. της ιδίας, το νεοελ-
ληνικό θέατρο (18ος-19ος αι.). ερμηνευτικές προσεγγίσεις, εκδ. Δίαυλος, Αθήνα 2005, κεφ.
IV, ιόνια νησιά, «Δημήτριος Γουζέλης», σσ. 2�3-257, ιδίως σσ. 2�5-2�7. 

5. ΑΝΝΑ τΑμΠΑΚη, το νεοελληνικό θέατρο (18ος-19ος αι.). ερμηνευτικές προσεγγίσεις,
ό.π., «επαναπροσεγγίζοντας τις δραματουργικές αντιλήψεις του ιωάννη ζαμπέλιου», σσ.
205-219.

6. ΑΝΝΑ τΑμΠΑΚη, το νεοελληνικό θέατρο (18ος-19ος αι)..., ό.π., «Ανδρέας Κάλβος»,
σσ. 190-20�.

7. ΑΝΝΑ τΑμΠΑΚη, το νεοελληνικό θέατρο (18ος-19ος αι.)..., ό.π., «Αντώνιος μάτεσις»,
σ. 259 κ.ε.



σε πεζό λόγο, με μίξη του δραματικού με το κωμικό στοιχείο, που δεν παρεκ-
κλίνει, ωστόσο, από ορισμένους βασικούς αριστοτελικούς κανόνες8.

το έργο αντανακλά, και ενδεχομένως έχει αφομοιώσει, μείζονα σημεία θε-
ωρίας και δραματουργικής πρακτικής, που φέρνουν τον ζακύνθιο συγγραφέα
κοντά στη φλέβα του «οικογενειακού και αστικού δράματος» (drame
domestique et bourgeois) που εισήγαγε ο Denis Diderot. Πρώτος είχε αναφερ-
θεί στην πιθανή αυτή επίδραση ο Διονύσιος ρώμας9, και ακολούθησε η εργα-
σία του Δημήτρη ςπάθη, που στηρίχτηκε σε ενδοκειμενικά κριτήρια10.

η πλοκή του έργου διαδραματίζεται στο λυκόφως του φεουδαρχικού καθε-
στώτος, στην περίοδο της όψιμης ενετοκρατίας, περί τα τέλη ςεπτεμβρίου του
171211.

Κεντρικό δραματικό πρόσωπο είναι ο pater familias12 Δάρειος ρονκάλας,
«άρχοντας από τα πρώτα σπίτια», ισχυρός και δεσποτικός χαρακτήρας. ςτη
βαριά του σκιά ζουν η ρονκάλαινα (σύζυγός του) και η θυγατέρα του Γαρου-
φαλιά, που αποπλανήθηκε, μια νύχτα της Αποκριάς, από τον Φιλιππάκη
Γιαργυρόπουλο, «άρχοντα από τα δεύτερα σπίτια». Αντιστικτικά δραματικά
στοιχείο είναι ο γιος του Δραγανίγος, φορέας των νέων ιδεών του Διαφωτι-
σμού, ο οποίος υπερασπίζεται με σθένος τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη θέση
της γυναίκας και το δικαίωμα στην ευδαιμονία.

Πολλοί σχολιαστές κάνουν το λάθος να αποδώσουν τη δραματική σύ-
γκρουση που εμφιλοχωρεί στις ενδοταξικές διαφορές της ζακυνθινής αριστο-
κρατίας, σε σύγκρουση ανάμεσα στην αριστοκρατία και την αστική τάξη. Αυ-
τό, βεβαίως, φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, λιγότερο παράλογο. Όμως για τον
ρονκάλα μοιάζει αδιανόητο η οικογένειά του, από τις παλαιότερες και πρώτες
της ζακύνθου, να συγγενέψει με έναν αριστοκράτη δεύτερης τάξης. 

Κυριαρχεί στον λόγο του και στη σκέψη του η εμμονή να μη διασπαστεί η
περιουσία (η γαιοκτησία) που αποτελεί και την ισχύ της οικογένειας, πράγμα
που τον οδηγεί στην απόφαση (συχνή την εποχή εκείνη στον δυτικό κόσμο) να
κλείσει την κόρη του σε μοναστήρι. Καθώς όμως το έργο ξεκινά in medias res
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8. ΑΝτΩΝιος μΑτεςις, ο Βασιλικός..., ό.π., «Προειδοποίησις», σ. 1. Πρβλ. με Άννα τα-
μπάκη, το νεοελληνικό θέατρο (18ος-19ος αι.)..., ό.π., «Αντώνιος μάτεσις», σσ. 272-275.

9. Δ. ρ[ΩμΑς], «το επτανησιακό θέατρο», Νέα εστία, Χριστούγεννα 196�, σ. 100.
10. Δημητρης ςΠΑΘης, «ο Βασιλικός του μάτεση στο εύφορο χώμα του Διαφωτισμού»,

ο Πολίτης, τχ. 100/20 Αυγούστου 1989, σσ. 5�-63.
11. Από τη σελίδα τίτλου του Βασιλικού: «τα αναφερόμενα υποθέτονται ότι εσυνέβησαν

εις την ζάκυνθον κατά τα 1712 περί τα τέλη του ςεπτεμβρίου». ΑΝτΩΝιος μΑτεςις, ο Βα-
σιλικός. εισαγωγή Άγγελος τερζάκης, ΝεΒ, ερμής, Αθήνα 1973, σ. ιδ΄.

12. η προεξάρχουσα μορφή του πατέρα στον οικογενειάρχη του Diderot, κεντρικό δραμα-
τικό πρόσωπο του οικογενειακού πυρήνα, με καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των οικογενει-
ακών σχέσεων, φαίνεται ότι επηρεάζει τον μάτεση.



και η Γαρουφαλιά είναι ήδη έγκυος, αυτό είναι αδύνατον και πρέπει, πάση θυ-
σία, να αποφευχθεί. 

μέσα από την πλοκή, που συνδέει το κωμικό με το δραματικό στοιχείο, τη
λαϊκή ζωή με το αρχοντολόι, με την κλοπή του φουντωτού βασιλικού, αναδύε-
ται ένας ολόκληρος κοινωνικός ιστός. Ξεκινώντας από το πλήθος των μικρο-
πουλητάδων που αναφέρονται, στα πρόσωπα του δράματος, στο τέλος: «Διά-
φοροι διαβάται, πουληταί του δρόμου, εργάται, παιδία» και στις σκηνικές οδη-
γίες13, συνεχίζοντας με τους λαϊκούς τύπους που θα κλέψουν τον βασιλικό,
την απειλητική φιγούρα του μπράβου του ρονκάλα, του «σέμπρου μπουσά -
κα»1� που αναλαμβάνει να βγάλει από τη μέση τον Φιλιππάκη, καθώς ο άρ-
χοντας τον υποψιάζεται για την προμελετημένη κλοπή της γλάστρας, ως την
οβρία που αναλαμβάνει με τα ματζούνια και τα βότανά της να λύσει το θέμα
της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. 

η παρουσία της οβρίας που ζητά προστασία από τον άρχοντα, μέσω της
ρονκάλαινας, για τα δεινά που υφίσταται το γένος της, αποτελεί απείκασμα
της πραγματικής ιστορίας. Παραπέμπει σε έναν διωγμό που είχαν υποστεί οι
εβραίοι της ζακύνθου, μετά τη δολοφονία ενός μικρού παιδιού που τους απο-
δόθηκε15. Θυμίζω ότι παρόμοιο περιστατικό, που λαμβάνει χώρα στην Κέρκυ-
ρα του 1891, πυροδοτεί βίαια γεγονότα που φθάνουν ως τη ζάκυνθο16, και
αποτελούν συστατικά στοιχεία της εξέλιξης της δράσης και των ανατροπών
στη ραχήλ (α΄ παράσταση, 1909) του Γρηγόριου Ξενόπουλου.

ο τύπος του ρονκάλα, δεσποτικού και τυραννικού πατέρα, μοιάζει με τον
ςέλημο, το κεντρικό δραματικό πρόσωπο του Φιλάργυρου (τέλη 1823 - αρχές
182�) στη «σοβαρή κωμωδία», το μοναδικό σωζόμενο θεατρικό έργο της ελι-
σάβετ μουτζάν-μαρτινέγκου. είναι ορατές και άλλες ομοιότητες που αντι-
κατοπτρίζουν τη ρεαλιστική περιγραφή της κοινωνίας της εποχής. ςοβαρές
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13. ΑΝτΩΝιος μΑτεςις, ο Βασιλικός, ό.π., σ. [�]: «[...] το πλάτωμα, σκηνή της πρώτης
και τρίτης πράξεως, πρέπει να έχη δύο δρόμους. τα παράθυρα του αρχοντικού του ρονκάλα να
έχουν τσελουζίες (είδος κιγκλίδων εκ λεπτών σανίδων), και υποκάτω από παράθυρο, ολίγο
χαμηλά, να υπάρχη ένα πεζούλι, με μια γάστρα βασιλικό. ΆΆννττιικκρρυυ  ααυυττοούύ  ττοουυ  ππααρρααθθύύρροουυ  έένναα
ππωωλληηττεείίοο  μμεε  λλιιννάάρριι,,  σσύύκκαα  ξξεερράά  κκααιι  δδιιάάφφοορραα  άάλλλλαα  εείίδδηη» [η υπογράμμιση δική μου]. 

1�. Για τις επιβιώσεις αυτών των πρακτικών στον 19ο αιώνα, ας παραβάλλουμε εδώ το
ίδιο θέμα στον Ποπολάρο του Γρ. Ξενόπουλου

15. ΑΝτΩΝιος μΑτεςις, ο Βασιλικός, ό.π., Πράξη Β΄, ςκηνή Δεύτερη, σ. �2. 
16. ευτυΧιΑ Δ. λιΑτΑ, η Κέρκυρα και η ζάκυνθος στον κυκλώνα του αντισημιτισμού. η

“συκοφαντία για το αίμα” του 1891, ινστιτούτο Νεοελληνικών ερευνών, εθνικό Ίδρυμα
ερευνών, Αθήνα 2006. Πρβλ. με τη βιβλιοκρισία μου: AΝΝΑ τΑμΠAΚη, «η βίαιη αντιπαρά-
θεση της τοπικής κοινωνίας με το εβραϊκό στοιχείο στα επτάνησα του του 1891. το φάντα-
σμα της γκεζεράς» [...] ευτυΧιΑ Δ. λιΑτΑ, η Κέρκυρα και η ζάκυνθος στον κυκλώνα του
αντισημιτισμού [...], ιΝε/ειε, αρ. 89, 2006, «Tο άλλο Bήμα – Bιβλία», εφ. Tο Bήμα, Kυρια-
κή 17 ςεπτεμβρίου 2006, σ. �6.



αναλογίες παρουσιάζουν, άλλωστε, και οι γυναικείοι δραματικοί χαρακτήρες,
η αρχόντισσα ρονκάλαινα και η γυναίκα του ςέλημου, μέλουσα. Από καλή
γενιά, καλοπροικισμένες και οι δυο, ζουν στη βαριά σκιά ενός βάναυσου και
τυραννικού συζύγου. μόνον που η μέλουσα τολμά, να διαρρήξει τα δεσμά της
και να εγκαταλείψει την εστία της, καταφεύγοντας στο μοναστήρι της χώ-
ρας, εκφράζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τις μύχιες σκέψεις της ίδιας της ελισά-
βετ και την ουτοπική διάθεσή της να αναζητήσει την πνευματική της ελευθε-
ρία στη μοναχική ζωή17.

ςτίξη και αντίστιξη: στον Βασιλικό, όταν ο ρονκάλας αναγγέλλει ότι σκο-
πεύει να κλείσει τη Γαρουφαλιά σε μοναστήρι, ο Δραγανίγος, εκφράζοντας
έναν «πρόωρο» διαφωτισμένο ουμανισμό, εξανίσταται, τολμά να εναντιωθεί
στον πατέρα του. Όπως υπέδειξε πρώτος ο Δημήτρης ςπάθης διαφαίνονται οι
απηχήσεις ενός από τα μοτίβα του οικογενειάρχη (Le Père de famille, 1758),
ο εγκλεισμός με τη βία των νεαρών κοριτσιών σε μοναστήρι, θέμα που επεξερ-
γάζεται εκ νέου ο Diderot στο μυθιστόρημά του η Καλόγρια (La Religieuse,
περίπου 1780)18. ςε έναν από τους πιο σημαντικούς μονολόγους του Βασιλι-
κού, ο Δραγανίγος θα αντιτάξει επιχειρήματα παρμένα από την Καλόγρια.

ΔρΑΓΑΝιΓος: [...] Αλλά ποία άλλη μεγαλύτερη βλάβη εις τον άνθρω-
πον από του να είναι έως ζωής του εις την φυλακή, και να είναι νεκρές
διά αυτόν όλες αι ελπίδες, που είναι οι μοναχές του παρηγορήτρες εις
το κοπιαστικό ταξίδι του κόσμου, κ’ εκείνες που κάνουν υποφερτή, και
συχνά επιθυμητή την ζωή του. ηη  μμοονναασσττιικκήή  ζζωωήή  έέχχεειι  μμόόννοονν  θθέέλλγγηηττρραα
δδιιάά  ττοουυςς  εεννθθοουυσσιιαασσμμέέννοουυςς,,  εείίννααιι  κκααττααφφυυγγήή  ττωωνν  ααππεελλππιισσμμέέννωωνν  κκααιι
ααπποορρρριιμμέέννωωνν,,  εείίννααιι  ααδδιιάάφφοορρηη  δδιιάά  ττοονν  φφιιλλόόσσοοφφοονν19. Αλλά μία κόρη εις το
άνθος της νεότης της, που θέλει να ζήση εις τον κόσμον και διά τον
κόσμον, που δεν βλέπει την ώρα πότε να βαστά και αυτή εις τες αγκά-
λες της ένα τέκνον, εβγαλμένον από τα σπλάγχνα της, ημπορεί δίχως
φρίκην ν’ ακούση να κλεισθή οπίσω της η θύρα του κόσμου, σαν να την
έχωναν ζωντανήν και ν’ ακούση να κλεισθή επάνω της η πλάκα του
τάφου της. [...]20.

ο μάτεσις ευτύχησε να αφομοιώσει με εξαιρετικά δημιουργικά τρόπο τη
μεγάλη κρίση που συγκλόνισε την ευρωπαϊκή δραματουργική γραφή, συνθέ-
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17. ΑΝΝΑ τΑμΠΑΚη, το νεοελληνικό θέατρο (18ος-19ος αι.). ερμηνευτικές προσεγγί-
σεις, ό.π., σσ. 239-2�2.

18. μεταθανάτια έκδοση στα 1796.
19. η υπογράμμιση δική μου.
20. ΑΝτΩΝιος μΑτεςις, ο Βασιλικός, ό.π., Πράξη ε΄, ςκηνή τέταρτη, σ. 115. 



τοντας ένα έργο βαθιά ρεαλιστικό που διαπνέεται πέρα ως πέρα από τα ιδεώ-
δη του Διαφωτισμού. ο Βασιλικός του καταγγέλλει σε περισσότερα του ενός
επίπεδα το παλαιό φεουδαρχικό σύστημα –το Παλαιό Καθεστώς/Ancien
Régime– προαγγέλλει ταυτοχρόνως την αυγή μιας νέας εποχής. Αρκετοί κρι-
τικοί επισημαίνουν αυτή τη διάσταση, μεταξύ αυτών και ο Γρηγόριος Ξενό-
πουλος που σκιαγραφεί εύστοχα το παρακμιακό κλίμα της βενετοκρατίας στο
λυκαυγές του 17ου αιώνα21.

Ας ολοκληρώσουμε τη σύντομη περιδιάβασή μας στο σπουδαίο αυτό κείμε-
νο, αναφερόμενοι στο θέμα των προκαταλήψεων αλλά και της αγάπης, της
συμπόνιας που πρέπει να νιώθει ένας πατέρας για τα παιδιά του, καθοριστικές
έννοιες για τις οποίες μάχεται σθεναρά ο Διαφωτισμός στο κοινωνικό επίπεδο
και σε αυτό του οικογενειακού περιβάλλοντος:

ΔρΑΓΑΝιΓος: με ακούς με υπομονή, διατί οι πρόληψές σου, είναι πολύ
δυνατές, και εναντιούμενες από τα λόγια μου σε κάνουν να θυμώνης, η
αλήθεια όμως είναι τόσον διαπεραστική, που αι ακτίνες της δεν αφίνουν
να μην σχίσουν το σύγνεφο των προλήψεων και να λάμψουν εις τα μά-
τια σου. Αλλά σε παρακαλώ, πατέρα, κάμε διά αυτήν την ίδιαν τιμήν
και υπόληψιν του σπιτιού σου, που τόσον σ’ εγγίζει. ευσπλαγχνίσου
τους ανθρώπους της φαμελιάς σου, που από σε κρέμεται η τύχη τους,
και που επάσχισαν πάντα να μην σου δώσουν αιτίαν να μεταχειρισθής
εναντίον τους την αυστηρότητα. Άφησε την αλήθειαν να σε οδηγήση
και βάλε μία φορά κατά μέρος τες κακές πρόληψες, που δεν κάνουν άλ-
λο παρά να καρποφορούν δυστυχίες. εγώ γνωρίζω πως αν ελευθερώσης
τον νουν σου και την καρδία σου από τέτοια μακρά γεννήματα της
βαρβαρότητος, η καρδία σου και ο νους σου δύνανται να δεχθούν κάθε
αληθινόν αίσθημα, διότι έχει καλήν διάθεσιν η ψυχή σου. Αλλά πώς δύ-
νεται να θέλης την δυστυχίαν εκείνης, της οποίας επροξένησες συ ο
ίδιος την ύπαρξιν; Διατί να την κάμης, όταν είχες την γνώμην να την
κάμης δυστυχισμένην, και η δυστυχία της δεν προήλθε από συμβεβη-
κότα απροσδόκητα; μη θέλης αυτή εκείνον, από τον οποίον έλαβε την
ζωή, να αιτιολογά στην δυστυχίαν της. Πατέρας είσαι!... Ποίος άλλος
περισσότερον από τους γονέους ημπορεί να θέλη το καλό των παιδιών
του; [...]22.

η ςτέλλα Βιολάντη του Γρ. Ξενόπουλου, γραμμένη έναν αιώνα περίπου
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21. μ. ΒΑλςΑς, το νεοελληνικό θέατρο από το 1�53 έως το 1900. μετάφραση, εισαγωγή,
ςημειώσεις: Χαρά μπακονικόλα-Γεωργοπούλου, εκδ. ειρμός, Αθήνα, 199�, σσ. 338-339.

22. ΑΝτΩΝιος μΑτεςις, ο Βασιλικός, ό.π., Πράξη ε΄, ςκηνή τέταρτη, σ. 11�.



μετά, έρχεται να επαληθεύσει με μια αντιστροφή των ταξικών συνθηκών, την
εμμονή σε ορισμένα στερεότυπα της επτανησιακής, ιδίως δε της ζακυνθινής
κοινωνίας. Αναδύονται επίσης με ενάργεια τα ίδια αιτήματα της απαλλαγής
από προκαταλήψεις, της επιείκειας, της αυτοδιάθεσης του ατόμου και του δι-
καιώματός του στην ευτυχία. 

ο συγγραφέας της είναι ένας από τους πολυγραφότερους και πιο πολυδια-
σμένους συγγραφείς. υπηρέτησε με συνέπεια πολλά είδη: το μυθιστόρημα, το
διήγημα, το αστικό δράμα και την κωμωδία, τη φάρσα, το δοκίμιο, την κριτι-
κή, το χρονογράφημα, την επιφυλλίδα, την επιστολογραφία, συνδυάζοντας την
επτανησιακή παράδοση με τα προστάγματα της «Νέας Αθηναϊκής ςχο-
λής»23. Κοινωνός των νέων ευρωπαϊκών ρευμάτων και τάσεων, συνδέεται με
το «θέατρο των ιδεών»2�, υιοθετώντας, ωστόσο, μια μετριοπαθή στάση. τα έρ-
γα του χαρακτηρίζονται από άψογη τεχνική, βασισμένη στην αρχή του «κα-
λοφτιαγμένου έργου» – pièce bien faite. η δομή είναι τρίπρακτη και κλιμα-
κούμενη. η τρίτη πράξη μάς οδηγεί στη λύση. Παρέχει επιμελημένες σκηνι-
κές οδηγίες. ςτο γλωσσικό ζήτημα, παρόλο που είναι οπαδός του δημοτικι-
σμού, εφαρμόζει, μια μετριοπαθή τακτική. Θα κρατήσω την έκφραση του Α.
Καραντώνη, είναι ένας «γλωσσοσιγυριστής», που «προετοιμάζει υπομονετικά
το έδαφος της πεδιάδας»25.

Έχει μεγάλη εξοικείωση με τις ευρωπαϊκές φιλολογικές και αισθητικές
παραδόσεις. ο Ξενόπουλος είναι ο κυριότερος εισηγητής του «αστικού δράμα-
τος» στην ελλάδα και το ρεαλιστικό στοιχείο κυριαρχεί στο έργο του. η θε-
ματολογία του ανήκει, εν πολλοίς στο «θέατρο των ιδεών»: αναφέρεται σε οι-
κογενειακές/ταξικές συγκρούσεις, στη θέση της γυναίκας, στο θέμα της χει-
ραφέτησής της, ενώ ακολουθεί συχνά την ψυχογραφική προσέγγιση. Ας μην
ξεχνάμε ότι γνωρίζει καλά πρωτοπόρους θεατρικούς συγγραφείς της εποχής
του, όπως τον Ibsen, κι εδώ ας αναφερθώ στη βαρυσήμαντη ομιλία του στις 29
οκτωβρίου 189�, όταν προλογίζει την πρώτη παράσταση των Βρυκολάκων
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23. με τον όρο Νέα Αθηναϊκή ςχολή αναφερόμαστε στο σύνολο των ποιητών που εμφανί-
στηκαν στη νεοελληνική λογοτεχνία μετά το 1880, με προεξάρχουσα μορφή τον Κωστή Πα-
λαμά. χρησιμοποιείται σε αντιδιαστολή προς την Α΄ Αθηναϊκή ςχολή. Αντ’ αυτού συχνά χρη-
σιμοποιείται και ο όρος Γενιά του 1880, επειδή τα πρώτα ανανεωτικά έργα εμφανίστηκαν το
1880. οι ποιητές της «Γενιάς του 1880» ήταν νέοι ποιητές που αντιδρούσαν στις υπερβολές
του αθηναϊκού ρομαντισμού και ενδιαφέρονταν για την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας
στον ποιητικό λόγο. 

2�. Βλ. Γ. ΞεΝοΠουλος, «το θέατρο των ιδεών», Άπαντα, εκδ. Βλάσσης, 1991, Αθήνα,
σσ. 362-373.

25. ΓιΩρΓος Π. ΠεΦΑΝης, «το εύοσμον μυριάνθεμον του θεάτρου μας. Για τον Γρηγόριο
Ξενόπουλο», ανάτυπο από την επιστημονική επετηρίδα της Φιλοσοφικής ςχολής, Πανεπι-
στήμιο Αθηνών, τ. λΓ΄ (2000-2001), σσ. 136-176, ιδίως σ. 159. 



στην Αθήνα26, ή τον Αύγουστο Strindberg, χωρίς όμως να προχωρεί σε μορφο-
λογικούς πειραματισμούς ή σε ιδεολογικές υπερβάσεις που θα ξένιζαν το «κα-
θωσπρέπει» αστικό κοινό του. 

είναι άξιο προσοχής ότι στο δοκίμιό του με τίτλο «το θέατρο των ιδεών»27

θεωρεί τον Βασιλικό, έργο με «με μια πολύ ανώτερη θεατρική μορφή, θαύμα
για την εποχή του [...] αλλά», παρατηρεί, «περισσότερο από την τεχνική του
κατασκευή κάνει εντύπωση για την κοινωνική του παρατήρηση και τη φιλο-
σοφική του ιδέα. μπορούμε να πούμε, πως ο “Βασιλικός” είναι ο μακρινός
πρόδρομος στην ελλάδα του “θεάτρου των ιδεών” που έμελλε να ξαναφανή τό-
σο αργότερα»28. η εκτίμηση του Ξενόπουλου για ένα θεατρικό έργο που απο-
τελεί ορόσημο και κατοπτρίζει τις κοινωνικές και ιδεολογικές αντιπαραθέσεις
της εποχής του με θαυμαστό τρόπο, είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα.

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι ο Ξενόπουλος συνέβαλε καθοριστικά στη
διαμόρφωση του νεοελληνικού θεάτρου. εκκινώντας από την ηθογραφική
απεικόνιση του επτανησιακού χώρου, συνέχισε με τη ρεαλιστική καταγραφή
του αστικού περιβάλλοντος, σε όλες τις πτυχές του, αποδίδοντας τις συγκρού-
σεις μεταξύ των δραματικών προσώπων και τις δραματικές κορυφώσεις με
άρτιο και παραστατικό τρόπο29.

ζώντας υλικά και πνευματικά «στη διασταύρωση δύο πολιτισμών»30, ο
Ξενόπουλος ενσωματώνει στο έργο του, τόσο το αφηγηματικό όσο και το θεα-
τρικό, τις ιδιαιτερότητες της πατρίδας του, της ζακύνθου, σε μια εποχή που
τα ιόνια νησιά καλούνται να ενσωματωθούν πολιτισμικά με το αθηναϊκό μη-
τροπολιτικό κέντρο.

Άννα ταμπάκη��8

26. Για τον Ξενόπουλο, ο Νορβηγός συγγραφέας αποτελεί έναν «αναμοχλευτή των συνειδή-
σεων» που πραγματεύεται φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα με διάθεση κοινωνικής ανατροπής. η
πρώτη παράσταση των Βρυκολάκων στο αθηναϊκό κοινό έδωσε το στίγμα μιας νέας θεατρικής
αισθητικής. ολόκληρη η διάλεξη εκδόθηκε με τίτλο: «οι Βρυκόλακες, διάλεξις γενομένη εν τω
θεάτρω των “Κωμωδιών” την εσπέραν της 29ης οκτωβρίου υπό του κ. Γρηγορίου Ξενοπούλου,
σε τρεις συνέχειες στην εστία (φύλλα της 30ης, 31ης και 1ης Νοεμβρίου 189�).

27. επηρεάζεται, όπως ομολογεί εξαρχής, από τον γάλλο κριτικό και φιλόσοφο JuLIen
BenDA (άρθρο «Le théâtre d’idées», δημοσιευμένο στη εφ. Le Figaro). ςύμφωνα με τον τελευ-
ταίο «το Θέατρο των ιδεών ξεκινά από μια αφηρημένη σκέψη και κατόπι προσπαθεί να δημι-
ουργήση ζωντανά πρόσωπα, που να την ενσαρκώνουν». Γ. Ξενόπουλος, «το θέατρο των ιδε-
ών», ό.π., σ. 366.

28. Γ. ΞεΝοΠουλος, «το θέατρο των ιδεών», ό.π., σ. 362.
29. ΘοΔΩρος ΓρΑμμΑτΑς, «Περί “πατρότητας” στο θέατρο με αφορμή το έργο του Γρη-

γόριου Ξενόπουλου», στο: η λάμψη του χρήματος στη νεοελληνική λογοτεχνία: από την Κρη-
τική Αναγέννηση στην αυγή του 21ου αιώνα, επιμ. Γιώργος Π. Πεφάνης, Ίδρυμα Κώστα και
ελένης ουράνη, Αθήνα, 201�, σσ. 199-219, ιδίως σ. 20�. 

30. Δανείζομαι τον εύστοχο όρο από τον ΓιΩρΓο Π. ΠεΦΑΝη, «το εύοσμον μυριάνθεμον
του θεάτρου μας. Για τον Γρηγόριο Ξενόπουλο», ό.π., σ. 1�3.



οι συγκρούσεις και οι διπολικές αντιθέσεις (ταξικές, γλωσσικές, φυλετι-
κές) κατέχουν εμφανή θέση στο θεατρικό έργο του Ξενόπουλου. Θα σταθώ σε
ένιες συμπτώσεις (;), σε τρία θεματικά «μοτίβα» που μας επιτρέπουν να ανα-
χθούμε στον Βασιλικό και να προβούμε σε ανάλογους συσχετισμούς.

το ταξικό θέμα είναι κυρίαρχο στον Ποπολάρο, αν και εδώ η διαφορά είναι
ξεκάθαρη: παλαιά αριστοκρατία (ο κόντε Ντιμάρας) και ανερχόμενη αστική
τάξη (ζέππος Πεμπονάρης αλλά και ο γιατρός μαρινέρης, ο οποίος έχει μεν
εισχωρήσει στην οικογένεια μέσω του γάμου του χωρίς όμως να γίνει ή να αι-
σθανθεί ποτέ ολότελα μέλος της) και με μια παράδοξη, αληθινή ωστόσο, και
πλήρη αντιστροφή αξιών στη ςτέλλα Βιολάντη: επιβεβλημένη πλέον και ισχυ-
ρή αστική τάξη (Παναγής Βιολάντης) vs παλαιάς μεν αλλά ξεπεσμένης αρι-
στοκρατίας (Χρηστάκης ζαμάνος)31.

Πριν να περάσω στο κατεξοχήν θέμα μας, ας αναφερθώ σε ένα κοινό, ενδει-
κτικό των επιβιώσεων ορισμένων σταθερών, στο μοτίβο του έμπιστου σέμπρου
που αναλαμβάνει τις «σκοτεινές» δουλειές του κυρίου του. Θα σταθώ σε δυο
χαρακτηριστικά παραδείγματα, στα οποία καλείται από τον άρχοντα να τιμω-
ρήσει τον αυθάδη που επιχειρεί να ανατρέψει την τάξη των πραγμάτων. ςτον
Βασιλικό, ο ρονκάλας καλεί τον σέμπρο του μπουσάκα, απειλητική μορφή, να
σκοτώσει, όπως έχει πράξει και άλλες φορές, τον Φιλιππάκη που, μελετώντας
να κλέψει τον βασιλικό, απειλεί την τιμή του σπιτιού του. ο σέμπρος θα σκο-
τώσει κατά λάθος τον μεθυσμένο ποπολάρο Κοσμά Καραπάτη. μετά το φόνο
και πριν αποκαλυφθεί το μοιραίο λάθος του ζητά από το αφεντικό ανταμοιβή
για τις υπηρεσίες του: να φροντίσει να καθαρίσει το ποινικό του μητρώο από τις
κολάσιμες πράξεις (τα φονικά) που έχει διαπράξει για να μπορέσει να γίνει
«παππάς», καλό πόστο και κερδοφόρο που το είχε και ο παππούλης του. η μορ-
φή του πληρωμένου φονιά και η διαφθορά του παλαιού καθεστώτος απεικονίζο-
νται σε όλο τους το μεγαλείο· τραγική ειρωνεία αποτελεί η πλήρης ασυνειδησία
του εγκληματία!32 ο μάτεσις αφήνει τους θεατές του με ένα παγωμένο χαμό-
γελο. ςτον Ποπολάρο, συναντάμε το ίδιο μοτίβο, λιγότερο τρομακτικό: ο κόντε
Ντιμάρας προστρέχει μυστικά στο σέμπρο του Α(υ)γουστή για να ξυλοφορτώ-
σει τον αυθάδη ζέππο, πράξη που θα ανατρέψει με περισσή τόλμη η ερωτευμέ-
νη Έλντα. Καθώς το ιδεολογικό και κοινωνικό τοπίο έχει αλλάξει αισθητά, ο
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31. εύστοχη ανάλυση των δυο έργων από τη ΧΑρΑ μΠΑΚοΝιΚολΑ, «τα ασαφή όρια της
ταξικής συνείδησης στο θέατρο του Ξενόπουλου (δύο αντίρροποι ερωτικοί μύθοι)», στον τόμο:
nulla dies sine linea: προσεγγίσεις στο έργο του Γρηγορίου Ξενόπουλου. επιμέλεια, εισαγωγή,
βιβλιογραφία: Γιώργος Π. Πεφάνης, Ίδρυμα Κώστα και ελένης ουράνη, Αθήνα 2007, σσ.
2��-251. 

32. ΑΝτΩΝιος μΑτεςις, ο Βασιλικός, ό.π., Πράξη Δ΄, ςκηνή Δεύτερη, σσ. 78 κ.ε., ιδίως
σσ. 81-82. 



κόντε Ντιμάρας είναι αρκετά ανεκτικός σε αθώες ερωτοτροπίες της κόρης του
με τον αξιόλογο, σπουδασμένο αλλά παρακατιανό «γιο του σταφιδά», δε διανο-
είται, ωστόσο, έναν ενδεχόμενο, ανάρμοστο γάμο: 

«Ας τ’ αστεία, γιατρέ! με συμπαθάς που είναι συγγενής σου, μα ένας
Ντιμάρας δεν θα συγγένευε ποτέ με τον Πεμπονάρη το σταφιδά, μακά-
ρι να γινόταν ο γιος του κι υπουργός. μπορεί ν’ αλλάξει ο κόσμος, όπως
λέγαμε, μα όχι ίσαμ’ εκεί, όχι!»33

Ένα «μοτίβο» που ξεκινά από τον Βασιλικό –ο φουντωτός βασιλικός που
γίνεται το μήλο της έριδος στο πρωτοπόρο έργο του μάτεση, τον ορέγεται ο
Φιλιππάκης αλλά και ο λαϊκός Κοσμάς Καραπάτης για τη Βασιλική του–,
αποτελεί το «λουλούδι». Διατρέχει το έργο του Ξενόπουλου ως σύμβολο ερωτι-
κής επιθυμίας και όχι μόνο. ςτην ηθογραφική κωμωδία το φιόρο του λεβάντε
(191�), ο Νιόνιος Νιονιάκης, φέρνοντας μαζί του, στην Αθήνα, μια κιθάρα
και μια γλάστρα μπουγαρίνι, μεταφέρει στην ουσία τα σύμβολα της ιδιαίτερης
πατρίδας του, στους Φοιτητές (1919), το κιτρινισμένο γαρύφαλλο της αθηναϊ-
κής αυλής, σκόνη πια, που πρόσφερε την πρώτη ημέρα της γνωριμίας τους ο
τάσος στη Φανίτσα, όπως αποκαλύπτεται στο τέλος του έργου, δέκα χρόνια
μετά, είναι φυλαγμένο ευλαβικά στο μενταγιόν της ώριμης και ανεξάρτητης
Αρσακειάδας.

ςτο έργο του Ξενόπουλου, το μυρισμένο ή φιλημένο «λουλούδι» ενέχει συ-
χνά θέση δραματικού αντικειμένου. η Έλντα πετάει ένα «μυρισμένο» ή «φι-
λημένο» (;) κλωνάρι πασχαλιάς στον ζέππο, ως ερωτική διάθεση ή υπόσχεση,
η ςτέλλα πεθαίνει, έχοντας κοντά της την αγαπημένη της ρεζεντά, το λου-
λούδι που φύτρωσε στον χώρο του εγκλεισμού της, τη σοφίτα. εδώ τα δραμα-
τικά αντικείμενα είναι τα «γράμματα», αυτό που γράφει ο Χρηστάκης στον
Βιολάντη για να ζητήσει τη θυγατέρα του σε γάμο και αυτό που εκμαιεύει με
ύπουλο τρόπο ο πατέρας της από τον Χρηστάκη – την απάντηση δηλαδή της
ςτέλλας στο γράμμα του αγαπημένου της, το οποίο η ηρωίδα φυλάσσει στον
κόρφο της ως το τέλος3�.

ςςυυγγγγέέννεειιεεςς  κκααιι  δδιιααφφοορρέέςς  σσττηη  ςςττέέλλλλαα  ΒΒιιοολλάάννττηη. ο Ξενόπουλος είναι ένας
ευαίσθητος κοινωνικός παρατηρητής και στοχαστής. Γράφει στον Πρόλογο
της έκδοσης του διηγήματος, το 191�: 
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33. Γρ. ΞεΝοΠουλος, «ο ποπολάρος», Άπαντα, τ. 12, μπίρη, Αθήνα, 1962, Πράξη Α΄, σσ.
181-182.

3�. τηλεμΑΧος μουΔΑτςΑΚις, «η ςτέλλα Βιολάντη του Γρ. Ξενόπουλου. το φεουδαλι-
κό “έλλειμμα” του άρχοντα στο πρόσωπο του Π. Βιολάντη», στον τόμο: nulla dies sine linea:
προσεγγίσεις στο έργο του Γρηγορίου Ξενόπουλου, ό.π., σ. 223.



«η “ςτέλλα Βιολάντη” δεν είνε εντελώς πλάσμα της φαντασίας μου.
Δύο παρόμοια δράματα που συνέβησαν στης ημέρες μου, σχεδόν μπρο-
στά στα μάτια μου, μου έδωσαν αφορμή να πλάσω ένα τρίτο, δικό μου.
Πολλοί βρήκαν τον Παναγή Βιολάντη υπερβολικά κακό. Δεν το πι-
στεύω... Όχι μόνο πιστότατα αντιγραμμένος είνε από τη ζωή, αλλά
έχει και τόσον δίκιο στα καμώματά του, όσο και η ςτέλλα. ςςττοο  δδρράάμμαα
ααυυττόό  ππααλλέέββοουυνν  ηη  ππααττρριικκήή  εεξξοουυσσίίαα  μμ’’  όόλλαα  ττηηςς  τταα  δδιικκααιιώώμμαατταα,,  κκααιι  ηη
εελλεευυθθεερρίίαα  ττοουυ  ααττόόμμοουυ  μμεε  τταα  δδιικκάά  ττηηςς35. ο Παναγής Βιολάντης δεν είνε
καθαυτό κακός. είνε μόνο κυριευμένος ολόψυχα από την ιδέα, ότι πρέ-
πει να διευθύνη τα παιδιά του, το σπίτι του. Και όχι καν όπως θα ήθελε
αυτός, αλλά όπως θέλει ο κόσμος, που λογαριάζει την υπόληψί του και
που τον τρέμει. ςτενεύει την καρδιά του για να κάμη το χρέος του
σκληρά, αμείλικτα. [...]»36.

το πλέγμα των σχέσεων στη ςτέλλα Βιολάντη αναπαριστά ένα ανε-
στραμμένο κάτοπτρο αξιών. η ανερχόμενη αστική τάξη, όπως υποδηλώνει εύ-
γλωττα και η σκηνογραφική υπόδειξη για τα «καινούργια, στιλπνά, φαντα-
χτερά» έπιπλα του σαλονιού37, την οποία εκπροσωπεί με υπερηφάνεια ο αυτο-
δημιούργητος Παναγής Βιολάντης είναι πλέον σε θέση να επικρίνει και να
υποτιμά την εκφυλισμένη και νωθρή παλαιά αριστοκρατία: 

«εμείς, βλέπεις, δεν είμαστε σαν και σας, που καθόσαστε εκεί χάμου και
τραβάτε το λουφέ σας, βρέχει ή χιονίζει... ή σαν τον πατέρα σου, το φιλα-
ράκο μου, που νοικιάζει ένα δυο σπίτια, σαράβαλα, στο Κουβέρνο, και ξα-
πλώνει την αρίδα του στο Καζίνο... εμείς είμαστε άνθρωποι της δουλει-
άς, της σκληρής και της τραχειάς, κι αν εκάμαμε, παναπεί, με τον ίδρω
μας και με τον κόπο μας, και δυο τάλαρα, ε παιδί μου, δεν τα έχουμε για
πέταμα!... Άλλοι εσείς, κι άλλοι εμείς... Δεν ξέρω αν με κατάλαβες!»38.

Πολύ εύστοχα έχει γραφτεί για το «φεουδαλικό έλλειμμα του άρχοντα»
στο πρόσωπο του αυταρχικού πατέρα Βιολάντη, δέσμιου κι αυτού του «φαίνε-
σθαι» και των προκαταλήψεων39. Παρόλη την κατάκριση και την περιφρόνη-
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35. η υπογράμμιση δική μου.
36. Γρ. ΞεΝοΠουλος, ςτέλλα Βιολάντη ή Έρως εσταυρωμένος και κάποια άλλα διαλε-

κτά διηγήματα, εκδ. Γεωργίου Φέξη, εν Αθήναις, 191�, σσ. ζ΄-θ΄.
37. ςτο διήγημα γίνεται λόγος για «το νεόκτιστο παλατάκι της Καινούργιας ρούγας».
38. ςτέλλα Βιολάντη, ό.π., Πράξη Β΄, σ. �6.
39. τηλεμΑΧος μουΔΑτςΑΚις, «η ςτέλλα Βιολάντη του Γρ. Ξενόπουλου. το φεουδαλι-

κό “έλλειμμα” του άρχοντα στο πρόσωπο του Π. Βιολάντη», στον τόμο: nulla dies sine linea:
προσεγγίσεις στο έργο του Γρηγορίου Ξενόπουλου, ό.π., 221-2�2. 



ση της σύγχρονής του αριστοκρατίας, ο Βιολάντης τρέφει θαυμασμό για τη
μισαλλοδοξία, τη βαναυσότητα των παλαιών αρχόντων�0, σαν να αισθάνεται
ότι έχει πάρει τώρα η δική του τάξη τη θέση τους: 

«Αχ μωρέ και να ζούσαμε σ’ άλλους καιρούς, τότενες που οι αφεντάδες
δεν είχανε να δώσουνε λόγο σε κανένα!... Χμ! Ξέρεις τι του έπρεπε αυ-
τουνού του ινφάμε, του μπερμπάντη, έ; (με σατανικό μειδίαμα) Να,
σαν καληώρα τώρα που θα έρθει εδώ, νάχω εκεί από πίσω έναν καλό
άνθρωπο, και χραπ! με το σπαθί ναν του πάρει το κεφάλι...»�1. 

Και πιο κάτω: 

«Ναν το βάλω μέσα στη γυάλα του ρολογιού, και να τον αφήσω εδεκεί,
απάνου στην κονσόλα. Έπειτα να κράξω την κυράτσα ςτέλλα. το Χρη-
στάκη το ζαμάνο θέλεις; Kόπιασε να τόνε πάρεις! Έτσι τώκαμε μία φο-
ρά κι έναν καιρό, ένας παλαιικός άρχοντας, με τάλαρα και με γνώση,
που η θυγατέρα του αγάπησε τον ομορφονιό το μπαρμπέρη του!»�2.

ο Βιολάντης επιδιώκει να πάρει σε συμβολικό επίπεδο τη θέση του παλαι-
ού «κόντε», του τυραννικού και απαρχαιωμένου καθεστώτος που στηλιτεύει
στις αρχές του αιώνα ο μάτεσις. είναι ένας αφέντης εξουσιαστής, χωρίς τίτ-
λους ευγενείας, και χωρίς οίκτο για τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν. εί-
ναι ένας ρονκάλας που θεωρεί τα μέλη της οικογένειάς του κτήματά του,
«πράγματα», ιδιοκτησία του. Δίπλα του στέκεται, υποταγμένη, όχι όμως και
αμπαρωμένη η γυναίκα του μαρία, η γλυκειά θεία Νιόνια –που, όπως μαθαί-
νουμε κατά την εξέλιξη της πλοκής, της έφαγε την προίκα της για να ορθοπο-
δήσει– και ο υπερφίαλος γιος του Νταντής, που αποτελεί το γελοίο κακέκτυ-
πο του πατέρα του. ςτην κρίσιμη αυτή στιγμή που ο Βιολάντης αναπολεί την
αλόγιστη και βάρβαρη εξουσία της παλαιάς αριστοκρατίας, ο Νταντής συ-
μπληρώνει με μια ακόμη αποτρόπαια περιγραφή: 
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�0. ΧΑρΑ μΠΑΚοΝιΚολΑ, «τα ασαφή όρια της ταξικής συνείδησης στο θέατρο του Ξενό-
πουλου (δύο αντίρροποι ερωτικοί μύθοι)», ό.π., σ. 2�9. 

�1. ςτέλλα Βιολάντη, ό.π., Πράξη Β΄, σ. �3.
�2. ςτέλλα Βιολάντη, ό.π., Πράξη Β΄, σ. ��. Ένα παρόμοιο περιστατικό φοβερής αγριότη-

τας μνημονεύεται ότι συνέβη στην παλαιά οικογένεια των μουτζάν, την περίοδο της ενετο-
κρατίας. ο πατέρας διέταξε να αποκεφαλίσουν το νεαρό ποπολάρο, έβαλε το κεφάλι του σε
ένα χρυσό κλουβί, το οποίο διέταξε να τοποθετήσουν στην κάμαρα της θυγατέρας του, γεγο-
νός που την οδήγησε στην τρέλα. Έχει ειπωθεί ότι ο μάτεσις εμπνεύστηκε τον Βασιλικό του
από την ατμόσφαιρα που κυριαρχούσε στο αρχοντικό των μουτζάν, στον καιρό του.



Έχω ακουστά πως ένας άλλος άρχοντας έκαμε άλλο. Έκραξε με γα-
λιφίες το λεγάμενο και τον κατέβασε στο περιβόλι του, πως τάχατες
θαν του κόψει μανόλιες... εκεί κοντά στο δέντρο, είχε σκαμμένο έναν
λάκκο βαθύ. Βουνό τα χώματα στο χείλος του, και οι άνθρωποί του
κρυμμένοι από πίσω. μια σπρωξιά, μέσα στο λάκκο ο λεγάμενος.
Έτοιμοι οι άνθρωποι, με τα φτυάρια, ρίχνουνε πάλι μέσα τα χώματα.
Και ούτε γάτα ήτανε, ούτε ζημία έκαμε!»�3.

ο Βιολάντης χειρίζεται με υποκριτική μαεστρία και διπλοπροσωπία τη θυ-
γατέρα του, ώσπου να αποσπάσει το μυστικό της και να την απογυμνώσει συ-
ναισθηματικά: 

...«“Ναι Χρηστάκη μου σ’ αγαπώ κ’ εγώ. ς’ αγαπώ όσο δε φαντάζε-
σαι... είμαι δική σου. Αγάπε με. η ςτέλλα σου...”�� Και τίνος είσαι κο-
πέλα μου; Ποιόν ερώτησες να σου πει τίνος είσαι: ... Ποιος σου είπε πως
ορίζεις εσύ τον εαυτό σου; Πώς σου επέρασε από το νου πως μπορείς να
δώσεις και το νύχι σου, και την τρίχα σου, χωρίς να θέλω εγώ;»�5.

Για τον Βιολάντη δεν υπάρχει μέση οδός, η κόρη του είτε υποτάσσεται και
άρα έχει δικαίωμα να ζει και να αναπνέει, είτε παραμένει ανυπότακτη και αυ-
τό επιφέρει ως τίμημα τον θάνατο. Αφού της έχει επιβάλει τον εγκλεισμό στη
σοφίτα, απαντά στους φόβους της μητέρας της: 

«μακάρι να αρρωστήσει και να πεθάνει, να πάει στο διάολο, αυτό πα-
ρακαλώ το Θεό μου. Ναι, να πεθάνει. μόνο αυτό μπορεί να τη σώσει
από την ατιμία και τη ντροπή της... Κι αν δεν πεθάνει μοναχή της, θα
την ξεκάνω εγώ, με τα χέρια μου!»�6.

η ςτέλλα, όμως, υπερασπίζεται ως το θάνατό της, με την εκούσια θυσία
της, ως ένας θηλυκός Δραγανίγος, το αναφαίρετο δικαίωμά της στον έρωτα
και στην ευτυχία�7. Δε συμβιβάζεται και δεν υποτάσσεται, είναι απόλυτη και
έτοιμη να φθάσει στα άκρα. η σύγκρουση με την πατρική εξουσία, το ακατα-
νόητο γι’ αυτήν ταξικό μίσος, η απέχθειά της να ενδώσει σε έναν ανεπιθύμητο
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γάμο υπερτερούν, κατά τη γνώμη μου, από τη Β΄ πράξη του νεανικού έρωτα.
η μάχη που δίνει η ςτέλλα Βιολάντη δεν είναι μόνον μάχη για τον έρωτα, εί-
ναι και μάχη αξιών. Όταν ο Βιολάντης λέει: 

«Καλά λοιπόν. Πείσμα εσύ, πείσμα εγώ. Θα παλέψουμε και όποιος φά-
ει τον άλλο»�8,

έχουμε μια μάχη μεταξύ ίσων, μια μονομαχία του αρσενικού με το θηλυκό.
ςυμφωνώ με τη σωστή παρατήρηση του τηλέμαχου μουδατσάκι ότι ο πατέ-
ρας της ενεργοποιεί «τα ενδότατα του χαρακτήρα της ςτέλλας, την εξωθεί να
ωριμάσει και να εκφράσει αυτή την ωρίμανση»�9.

«Κι εγώ είμαι η ςτέλλα του Βιολάντη», υψώνεται σθεναρά η φωνή της
ερωτευμένης ηρωίδας στην τρίτη πράξη, που διεκδικεί όχι μόνον τον έρωτά της
αλλά και την οντότητά της ως αυθύπαρκτης ύπαρξης. μήπως η τρόπον τινα
ελληνική εκδοχή της Hedda Gabler, θυσιάζεται ενσυνείδητα για την προάσπι-
ση αυτού του πρωταρχικού δικαιώματος; Από την εποχή της αναγεννησιακής
ερωφίλης έχει να ακουστεί στο νεοελληνικό θέατρο παρόμοια γυναικεία φωνή
διαμαρτυρίας και δυναμικής αντίθεσης στην πατρική εξουσία.

οι γυναίκες του σπιτιού, η θεία Νιόνια και η μητέρα της, καθώς αισθάνο-
νται εξαρτημένες και ανίσχυρες, την προτρέπουν συνεχώς να υποταχθεί στην
ανδρική εξουσία. εκείνη όμως αναμετράται με τα όριά της: 

«... Καλά λένε πως μια στιγμή φθάνει για να αλλάξει για να αλλάξει
τον άνθρωπο για πάντα. Άλλαξα κι εγώ, το αισθάνομαι. Κάτι γίνεται
μέσα μου, θεία Νιόνια! είναι κάτι νέο και αγνώριστο, που με σπρώχνει
μπροστά, που μου δίνει δύναμη και που με προστάζει να κάνω έτσι και
όχι αλλιώς»50.

εγκλεισμός, ασιτία, άσκηση σωματικής βίας δεν θα λυγίσουν την ηρωίδα.
ο Βιολάντης προβληματίζεται με τη στάση της, δε μεταπείθεται, όμως, κα-
θώς είναι κατακυριευμένος, όψιμο κατάλοιπο της φεουδαρχικής αντίληψης
του ρονκάλα, από τις προκαταλήψεις της τιμής και της υπόληψης: 

«ςτενεύω την καρδιά μου για να κάμω εκείνο που πρέπει, για την τιμή,
την υπόληψη και την ευτυχία του σπιτιού μου... κάνω ό,τι μπορώ για να
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κρατώ την τάξη και την πειθαρχία του σπιτιού μου. ΄οποιο κεφάλι ση-
κωθεί, όσο και να τ’αγαπώ, το τσακίζω. είμαι σαν τον καλό και δίκαιο
βασιλιά, που και τον ίδιο του το γιο παιδεύει και τον φυλακίζει, και τον
σκοτώνει ακόμα, όταν πηγαίνει ενάντια στο νόμο του»51.

ςύμφωνα με την απολυταρχική αυτή αντίληψη, ο πατέρας-δυνάστης
ελέγχει τα πάντα, τις πράξεις, ακόμη και τα αισθήματα των υποτελών του,
που είναι τα μέλη της οικογένειάς του: «Θεγατέρα δική μου δεν έχει το δικαί-
ωμα ν’ αγαπήσει». Κι όταν η θεία Νιόνια του αντιτάσσει που το βρήκε αυτό
γραμμένο, της απαντά απερίφραστα: «το έγραψα εγώ!...»52.

Αυτό το πλέγμα των εξαρτήσεων, του φόβου και της απόλυτης υποταγής
στον αφέντη από τη μια μεριά, της επανάστασης μέχρις εσχάτων από την άλ-
λη, όπου το διακύβευμα είναι ο έρωτας, περισσότερο όμως η ελευθερία της
βούλησης του ατόμου, εκφράζεται στο διάλογο μητέρας και κόρης. ςε αντίθε-
ση με την τρυφερή θεία Νιόνια, η μητέρα παραμένει σε όλο το έργο αρκετά
αποστασιοποιημένη, αποδεχόμενη πλήρως την ανδρική εξουσία:

μΑριΑ: (με θυμό) μα ορίζεις εσύ τον εαυτό σου;
ςτελλΑ: τον ορίζω!
μΑριΑ: Όχι! ο πατέρας σου σε ορίζει! ο πατέρας ορίζει και μένα και το

Νταντή και την Νιόνια και όλους.
ςτελλΑ: Δεν ξέρω για σας, μα εμένα δεν ορίζει. εγώ, εγώ ορίζω τον εαυ-

τό μου53.

Κραυγή ανεξαρτησίας μιας ελεύθερης συνείδησης που αποδέχεται όλες τις
συνέπειες των πράξεών της.

μΑριΑ: ... μα δε συλλογίζεσαι δυστυχισμένη πως μπορεί να τελειώσει ο
πόλεμος που στήσατε οι δυο σας; ο άνδρας είναι δυνατότερος!

ςτελλΑ: Δεν τον φοβάμαι!... εγώ δε γυρεύω να ζήσω, παρά να ζήσω ευτυ-
χισμένη. Αν δε μπορώ, καλύτερα να με σκοτώσει, καλύτερα να πεθάνω
στη φυλακή μου5�.

το έργο τελειώνει αφενός με τη σωματική συντριβή της ςτέλλας, αφετέ-
ρου με την ηθική της δικαίωση. 

ςτο διήγημα, πρόπλασμα του θεατρικού έργου, υπάρχουν δύο σημεία που
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αναδεικνύουν τη σκληρότητα και την υποκρισία που βασίλευε στη νεόπλουτη
οικογένεια των Βιολάντη, καθώς μιμούνταν τον καθωσπρεπισμό των αριστο-
κρατών. της Παναγίας ανήμερα, άνοιξαν το σπίτι τους για να δεχτούν τους
καλεσμένους. ςτις ερωτήσεις συγγενών και φίλων: 

«– Και η ςτέλλα; τι κάνει η ςτέλλα; – Ανήμπορη ακόμη, απαντούσεν
η Βιολάνταινα, μ’έκφρασιν λύπης παροδικήν. – η καϋμένη, έλεγε κι ο
Βιολάντης με το ίδιον ύφος δεν ξέρετε πως ήθελα σήμερα να καταιβή·
μα να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν την άφησα. είνε τόσο αδύνατη!
[...] το βράδυ έγεινε και η μικρή συναναστροφή, η συνειθισμένη. οι
μπαλκονόπορτες ανοικτές, και το μεγάλο μπαλκόνι γεμάτο κυρίους
και κυρίες. Ως επάνω στη φυλακή έφθανεν ο φαιδρός αλαλητός. [...] η
ςτέλλα εστέκετο εις το παράθυρον. Πέρα εφαίνετο ολίγος τοίχος από
το αντικρυνό σπίτι, κ’ επάνω εις αυτό το κίτρινο κομμάτι, εσχηματίζε-
ταο ένα φωτεινότατον τετράπλευρον. [...] μια στιγμή της εφάνη ότι εί-
δε τη μητέρα της, νανατρέπη το κεφάλι από τα γέλοια, κι άλλη σιτγμή
τον πατέρα της, με όψιν και κινήματα ευτυχίας...»55

Και το δεύτερο, πλήρες τραγικής ειρωνείας:

«...η κηδεία της έγεινε μεγαλοπρεπής και συγκινητικωτάτη. ο Δε-
σπότης με όλους τους παπάδε, χώρα και χωριά, όλα τα αμάξια, αγο-
ραία και ιδιωτικά, όλα τα λουλούδια του κόσμου, δύο επικήδειοι, ένας
επιτάφιος, ελεγεία τυπωμένα απ’ όλους τους ζακυνθινούς ποιητάς, και
δάκρυα ατελείωτα. Παρετηρήθη, ότι ο Παναγής έκλαιγε πικρότερα απ’
όλους, κι’ από τον Νταντήν ακόμα, που εξεφώνιζε στην εκκλησία σαν
το γουρούνι που σφάζουν. Κι αληθινά να εμετανοούσαν οι Βιολάντηδες
για ό,τι έκαμαν, πάλι δεν θα έκλαιγαν, όπως έκλαιγαν τώρα, για να
δείξουν στον κόσμο λύπη που δεν είχαν.»56

Και σε άλλα έργα του Ξενόπουλου εμφιλοχωρούν επιβιώσεις των κοινωνι-
κών προκαταλήψεων και των ιδεολογικών αγκυλώσεων, που στο γύρισμα
πλέον του 19ου αιώνα γίνονται όλο και πιο ανώδυνες, καθώς οι νοοτροπίες
αλλάζουν, είναι πιο ελαστικές και ανεκτικές. Κυρίαρχες δραματικές συ-
γκρούσεις και ένια κοινά θεματικά μοτίβα συνδέουν τα δυο αυτά «κοινωνικά
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δράματα», τον Βασιλικό, «δράμα με αίσιο τέλος», στον οποίο η ιδεολογική
αξιακή σύγκρουση διαγράφεται ανάμεσα στον τυραννικό Δάρειο ρονκάλα και
τον πρώιμο εκφραστή του διαφωτιστικού πνεύματος Δραγανίγο και τη ςτέλ-
λα Βιολάντη, όπου το «θέατρο των ιδεών» αποτυπώνεται, εκτός των άλλων,
μέσα από την ανάδυση ενός ισχυρού γυναικείου λόγου και ενός χαρακτήρα.
η ηρωίδα εδώ συντρίβεται, πεθαίνει αλλά δε συνθλίβεται στους μηχανισμούς
της ηττοπαθούς αποδοχής μιας μοίρας που δεν ορίζει η ίδια αλλά ο πατέρας-
αφέντης. 
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1885-19�5: ο ΚριτιΚος ΞεΝοΠουλος 
ΚΑι η ΝεοελληΝιΚη ΔρΑμΑτουρΓιΑ

ΑΑλλεεξξάάννδδρραα  ΒΒοουυττζζοουυρράάκκηη
υποψήφια διδάκτωρ τμήματος Θεατρικών 

ςπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών 

ο Γρηγόριος Ξενόπουλος ως θεωρητικός του θεάτρου και θεατρικός κριτι-
κός έχει να επιδείξει ένα πλούσιο έργο που απλώνεται σε έξη δεκαετίες και πε-
ριλαμβάνει εκατοντάδες κριτικές, θεωρητικά κείμενα, χρονογραφήματα και
άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες της ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. 

η ελληνική δραματουργία, όπως είναι φυσικό, κυριαρχεί στο κριτικό του
έργο λόγω και της δικής του ενασχόλησης με τη θεατρική γραφή, των προ-
σωπικών του σχέσεων με την πλειοψηφία, αν όχι το σύνολο, των ελλήνων θε-
ατρικών συγγραφέων της εποχής του και της βαθιάς του πεποίθησης ότι η
πρόοδος της ελληνικής δραματουργίας πρέπει να αποτελέσει τη βάση του ελ-
ληνικού θεάτρου για να μπορέσει να χαρακτηριστεί «εθνικό» και να αποκτή-
σει μια σταθερή ταυτότητα, με δική του φωνή απέναντι στα θέατρα των άλ-
λων χωρών. 

ΑΑ..  μμέέχχρριι  ττοο  11990000

«Ένα απλό αλλά αληθινό και καλογραμμένο έργο έχει μεγαλύτερη αξία
από ένα άλλο με μεγάλες αξιώσεις που δεν τις πραγματοποιεί.»1

εεττοοςς ΑΑρριιΘΘμμοοςς ΞΞεεΝΝΩΩΝΝ  εερρΓΓΩΩΝΝ ΑΑρρΧΧΑΑιιΩΩΝΝ ΝΝεεοοεελλλληηΝΝιιΚΚΩΩΝΝ
ΚΚρριιττιιΚΚΩΩΝΝ εερρΓΓΩΩΝΝ εερρΓΓΩΩΝΝ  

1890- �8 16 (σε � έργα 1 25 (σε 2 έργα 
1900 δύο κριτικές) δύο κριτικές)
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ερχόμενος, έφηβος ακόμα, στην Αθήνα για να σπουδάσει, ο Ξενόπουλος,
βρέθηκε σε ένα λογοτεχνικό περιβάλλον πολύ διαφορετικό από εκείνο που είχε
μεγαλώσει. η Α΄ Αθηναϊκή ςχολή κυριαρχούσε σε όλους τους τομείς της λο-
γοτεχνίας με τους ιάμβους και την καθαρεύουσά της αλλά νωρίς διαπίστωσε
τη μη επαφή της τόσο με την κοινωνική πραγματικότητα της ελλάδας εκεί-
νη την εποχή όσο και με τις αισθητικές και λογοτεχνικές εξελίξεις σε ευρω-
παϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

με τη δίψα για μάθηση και τoν δυναμισμό που θα χαρακτηρίσει όλη την
μετέπειτα καριέρα του ξεκίνησε να μαθαίνει, να βλέπει, να παρατηρεί και εν
τέλει να κριτικάρει. ο κριτικός Ξενόπουλος εμφανίστηκε μαζί με τον Ξενόπου-
λο λογοτέχνη και προηγήθηκε του Ξενόπουλου θεατρικού συγγραφέα. ςτις
πρώτες κριτικές του καθώς και στα πρώτα θεωρητικά του κείμενα βλέπουμε
τη βάση πάνω στην οποία διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε το λογοτεχνικό και
κριτικό του ταλέντο. 

με πάθος και μαχητικότητα μπήκε δυναμικά στον αγώνα ενάντια στην
κατεστημένη γλώσσα και αισθητική μέσα από τρεις βασικές οδούς: 

11..  ττηη  γγλλωωσσσσιικκήή. τάχτηκε στο πλευρό των δημοτικιστών και μπήκε στην
φιλολογική συντροφιά του Παλαμά. εξάλλου, ως επτανήσιος, είχε εμποτιστεί
στον δημοτικισμό του ςολωμού από τα νιάτα του. μέσα από τις κριτικές του
τονίζει το θέμα της γλώσσας και προσπαθεί να προβάλει νέους συγγραφείς
εκπροσώπους των νέων γλωσσικών ιδεών2.

22..  ττηηνν  εεππιισσττρροοφφήή  σσττιιςς  ρρίίζζεεςς. μέσα από φιλολογικά του άρθρα παρουσιάζει
στο κοινό την άγνωστη επτανησιακή δραματουργία. ςτον «Παρνασσό» αφιε-
ρώνει εκτενείς μελέτες στον Βασιλικό του μάτεση3 και στον Χάση του Γου-
ζέλη�. Αργότερα θα πει πως ο Βασιλικός τον μύησε στο νεότερο θέατρο και
του έδειξε «πως μπορεί να γίνει κι ένα σκηνικό έργο με ενδιαφέρον χωρίς τις
κλασικές ενότητες και έξω από τους κανόνες του Αριστοτέλους»5. Θα ονομά-
σει τον μάτεση φιλολογικό του πατέρα και θα υποστηρίξει πως αν τα επτά-
νησα είχαν ενωθεί νωρίτερα με την ελλάδα ο Βασιλικός θα είχε αποτελέσει
την ρίζα ελληνικής δραματικής σκηνής6.

33..  τταα  θθεεααττρριικκάά  εείίδδηη. οι αρχαιότροπες και αρχαιόθεμες κωμωδίες και τρα-
γωδίες που κυριαρχούσαν στις θεατρικές σκηνές ήταν για τον Ξενόπουλο απο-
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μεινάρια μιας παλιότερης εποχής7. Δύο θεωρεί τις βασικές οδούς που πρέπει να
στραφεί η ελληνική δραματική παραγωγή: α) στην ελληνική παράδοση και τη
σύγχρονη ελληνική κοινωνία, β) στις αισθητικές φόρμες που έρχονται από την
βόρεια ευρώπη με τα δράματα του Ίψεν. Έτσι το 1898 βλέπει θετικά «μια προ-
τίμηση προς το αστικό δράμα και η οριστική, όπως φαίνεται, εξορία της τραγω-
δίας»8. το κωμειδύλλιο είναι γι’ αυτόν «η προ της ακμής παρακμή του θεά-
τρου»9. μπορεί να γίνει επικίνδυνο και να βλάψει το δράμα και κυρίως την σο-
βαρή κωμωδία. Πολλά χρόνια αργότερα παραδέχεται πως «αν το κωμειδύλλιο
είχε κακά τα οποία φαινόντουσαν, είχε και καλά που ελάνθανον. Από το κωμει-
δύλλιο βγήκε ο “Γενικός γραμματέας” του Καπετανάκη και μετά από το έργο
αυτό έγιναν οι πρώτες δοκιμές του ελληνικού κοινωνικού δράματος»10.

ςυγγραφείς που ξεχωρίζει:
Από τους συγγραφείς της περιόδου ξεχωρίζει: 
α) τον Δημήτριο Βερναρδάκη που πιστεύει πως έχει μεγάλα λογοτεχνικά

χαρίσματα και το έργο του αξίζει και να διαβάζεται και να παίζεται παρ’ όλο
που η γλώσσα του το έκανε πολύ γρήγορα ξεπερασμένο και μη ανεχτό από το
θεατρικό κοινό11.

β) τον Γιάννη Καμπύση ως μοναδικό παράδειγμα θεατρικού συγγραφέα που
ασχολήθηκε με αυτόν τόσο η κριτική, ελληνική και ξένη, τον οποίο οι νέοι της
εποχής θεοποίησαν και μιμήθηκαν που τα έργα του παίχτηκαν τόσο λίγο12.

γ) τον ςπυρίδωνα Περεσιάδη, τον συστηματικότερο και τον καλύτερο από
τους λαϊκούς θεατρικούς ποιητές13.

δ) τον Δημήτριο Κορομηλά, που τον θαυμάζει κυρίως για την τεχνική του
και τον χαρακτηρίζει ως τον κύριο δάσκαλό του στο θέατρο1� και 

ε) τον Άγγελο Βλάχο που γιατί είχε την φιλολογική συνείδηση σε υπέρτα-
το βαθμό. Ποτέ δεν συνθηκολόγησε και πάντα έγραφε αμερόληπτα τη γνώμη
του. Όλοι τον σέβονταν και τον τιμούσαν και ο χαρακτήρας του αυτός τον
έκανε πρύτανη των λογίων15.
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ΒΒ..  11990000--11992299

«το θέατρο αναμορφώνεται κάποτε με απλές καλές προσπάθειες ή δοκιμές
αλλά μόνο με τέλεια έργα ανανεώνεται.»16

εεττοοςς ΑΑρριιΘΘμμοοςς ΞΞεεΝΝΩΩΝΝ  ΑΑρρΧΧΑΑιιΩΩΝΝ ΝΝεεοοεελλλληηΝΝιιΚΚΩΩΝΝ
ΚΚρριιττιιΚΚΩΩΝΝ εερρΓΓΩΩΝΝ εερρΓΓΩΩΝΝ εερρΓΓΩΩΝΝ  

1900- ��0 132 (σε 11 11 22� (σε 35 έργα 
1929 έργα δύο δύο κριτικές)

κριτικές) ςε 7 έργα τρεις κριτικές.
ςε 2 έργα τέσσερις κριτικές)

το 1901 ξεκινάει η επίσημη καριέρα του Ξενόπουλου ως θεατρικός κριτι-
κός μέσα από το περιοδικό Παναθήναια. Για μια περίπου 20ετία γράφει στα-
θερά κριτικές σε εφημερίδες και περιοδικά της εποχής δίνοντας μεγάλο βάρος
στην ελληνική δραματουργία και τις παραστάσεις ελληνικών θεατρικών έρ-
γων. 

ςτοιχεία που χαρακτηρίζουν την κριτική του είναι:
11.. ηη  δδιιάάκκρριισσηη  ττωωνν  έέρργγωωνν  σσεε  φφιιλλοολλοογγιικκάά  κκααιι  μμηη  φφιιλλοολλοογγιικκάά..  
Για να είναι φιλολογικό ένα έργο πρέπει: α) να είναι έργο άρτιο και να στέ-

κεται στα πόδια του, β) ανεξάρτητα σε ποιό είδος ανήκει, μικρό ή μεγάλο, να
είναι γνήσιο, να το πήρε ο συγγραφέας κατευθείαν από τη ζωή και όχι από τα
βιβλία, γ) στο είδος του πάλι, να παρουσιάζει κάτι νέο, μια έστω και μικρή
σχετικά πρωτοτυπία17. Ένα καλό φιλολογικό έργο μπορεί να έχει μεγάλη
εμπορική επιτυχία ή να μαξιλαρωθεί και να είναι εξίσου καλό18.

Ένα μη φιλολογικό έργο, από την άλλη, δημιουργήθηκε συνειδητά από το
συγγραφέα για να του φέρει χρήματα ή επιτυχία19. Προσπαθεί να μιμηθεί μια
φόρμα ή τη ζωή με άλλους στόχους και όχι από εσωτερική ανάγκη20. μπορεί
ένας συγγραφέας να κινηθεί από έμπνευση και το έργο του να πετύχει και
εμπορικά ενώ ένας άλλος να τον μιμηθεί για το κέρδος και να πετύχει και αυ-
τός. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν εύκολα ο ένας από τον άλλο21.
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22.. ηη  δδιιάάκκρριισσηη  ττωωνν  έέρργγωωνν  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττοο  κκοοιιννόό  σσττοο  οοπποοίίοο  ααππεευυθθύύννοοννττααιι..  
Κάθε συγγραφέας έχει στο νου του το κοινό στο οποίο απευθύνεται κι έτσι

διαμορφώνει τη γλώσσα και το ύφος του έργου του. επομένως κάθε έργο και
κάθε συγγραφέας πρέπει να κρίνεται βάσει των ειδικών αυτών κριτηρίων. η
δραματική τέχνη «είναι η τέχνη του να συγκινήσεις το κοινό αλλά μόνο όταν
με την ΚοιΝΩΝιολοΓιΑ βρεθεί το ποιό είναι κάθε φορά το κοινό μπορεί να
αποχτήσει κανόνες αυτή.»22

ο Ξενόπουλος διακρίνει το θεατρικό κοινό σε δύο μεγάλες κατηγορίες.
Κατ’ αρχήν είναι το λαϊκό κοινό, δηλαδή το κοινό των συνοικιακών θεάτρων
που είναι πολύ θορυβώδες, θέλει εντυπωσιακά έργα23, έχει ρωμαίικη ψυχή και
του αρέσουν τα ρωμαίικα πράγματα2�. ςε ένα έργο που απευθύνεται στο κοι-
νό αυτό η ψυχολογία και η γλώσσα των ηρώων πρέπει να έχει την αλλοίωση
των παλιών ρομαντικών έργων και να είναι γραμμένο με μεγάλες και απλές
γραμμές για ανθρώπους που δεν πολυπροσέχουν τις λεπτομέρειες25. ταυτό-
χρονα, όμως, πρέπει να είναι θεαματικό, εθνικό, πατριωτικό, αγνό και λυρικό,
να συγκινεί και ενθουσιάζει26.

Από την άλλη υπάρχει το αριστοκρατικό κοινό, δηλαδή το αστικό και με-
γαλοαστικό κοινό των κεντρικών θεάτρων. (κυρίως το θέατρο της Κυβέλης).
Ένα έργο για να συγκινήσει το κοινό αυτό πρέπει να επιτελεί κάποιους αισθη-
τικούς, γλωσσικούς και τελευταία κοινωνικούς σκοπούς27. Πολλές φορές και
το κοινό αυτό δεν κοιτάει την ουσία ενός έργου αρκεί να ικανοποιούνται οι αι-
σθητικοί και γλωσσικοί κώδικες που θεωρεί «φιλολογικούς». Δεν συγκινείται
εύκολα με πατριωτικές εικόνες και μεγάλα πατριωτικά λόγια όπως το λαϊκό
κοινό28.

υπάρχουν τρεις κατηγορίες έργων, τα όμορφα έργα που αρέσουν σε λίγους,
τα επιφανειακά έργα που αρέσουν σε πολλούς και τα ιδιοφυή έργα που αρέσουν
σε όλους. «τα έργα των πολύ μεγάλων συγγραφέων γίνονται νοητικά κατα-
νοητά από τους λίγους και συναισθηματικά από τους πολλούς. υπάρχουν
όμως και τα έργα πολλών που είτε αγγίζουν μονάχα τους λίγους γιατί οι συγ-
γραφείς, πιο ευαίσθητοι και καλλιτεχνικοί απευθύνονται σε αυτούς είτε αγγί-
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ζουν τους πολλούς γιατί οι συγγραφείς έχουν στο κεφάλι τους της εμπορικό-
τητα.»29

Αργότερα ο πόλεμος προκάλεσε μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών, κυ-
ρίως από την επαρχία προς την Αθήνα ενώ παρατηρήθηκε μια ταξική ανακα-
τανομή του πλούτου που έκανε την διάκριση ανάμεσα στα δύο κοινά πιο ρευστή
και δυσδιάκριτη. «τώρα το κοινό είναι νεόπλουτοι, άνθρωπου που μέχρι πρότι-
νος σύχναζαν σε λαϊκά θέατρα ή δεν σύχναζαν καθόλου. το κοινό αυτό γελά-
ει μόνο με τα χοντρά αστεία και το πραγματικό πνεύμα περνάει απαρατήρη-
το. εξαιτίας του νέου κοινού πάσχει γενικά η ποίηση και η θεατρική τέχνη.
είναι ανάγκη να εκπαιδευτεί και αυτό το νέο κοινό από την αρχή.»30

33.. οοιι  εεππιιδδιιώώξξεειιςς  κκααιι  οοιι  σσττόόχχοοιι  ττοουυ  σσυυγγγγρρααφφέέαα  όόππωωςς  ααννααππττύύχχθθηηκκαανν  θθεεωωρρηη--
ττιικκάά  κκααιι  κκααττάά  ππόόσσοο  εεππεεττεεύύχχθθηησσαανν  σσττηηνν  ππρράάξξηη..  

Κάθε συγγραφέας όταν γράφει ένα θεατρικό φιλολογικό έργο έχει κάποιους
στόχους ως προς τη μορφή και ως προς το περιεχόμενο του πονήματός του και
ένας κριτικός καλείται να εξετάσει κατά πόσο οι στόχοι αυτοί έχουν επιτευχθεί.
Αν δηλαδή ο συγγραφέας κατάφερε να μορφοποιήσει ικανοποιητικά εκείνο που
είχε στο μυαλό του31. ο Ξενόπουλος συχνά στις κριτικές του εστιάζεται σε αυ-
τό, που θεωρεί μια από τις βασικές αρχές της δραματουργίας, κυρίως όταν ο
συγγραφέας έχει μπει στον κόπο να αναπτύξει αναλυτικά, μέσα από άρθρα σε
εφημερίδες και περιοδικά, την κεντρική ιδέα και την αισθητική του32.

��.. ΈΈνναα  έέρργγοο  ππρρέέππεειι  νναα  κκρρίίννεεττααιι  σσυυννοολλιικκάά  κκααιι  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  δδιιαασσττάάσσεειιςς  ττοουυ..  
επικρίνει τη μονοδιάστατη κριτική απόρριψη ή αποδοχή ενός έργου λόγω

γλώσσας ή ιδεολογίας, μια τάση που βλέπει να έχουν αρκετοί κριτικοί της
εποχής του. Πιστεύει πως οι περισσότεροι κριτικοί στην ελλάδα χωρίζονται σε
τρεις κατηγορίες: α) δημοτικιστές, β) σοσιαλιστές, που κατατάσσουν όσους
συγγραφείς δεν είναι κομμουνιστές ως υποστηρικτές της άρχουσας τάξης. γ)
παλαιοδιώκτες. οι κριτικοί αυτοί εξ’ αιτίας της μεροληψίας τους δεν μπορούν
να είναι αντικειμενικοί33. εκείνος προσπαθεί να ξεπεράσει εμπόδια αισθητικά
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και γλωσσικά και να κρίνει «αντικειμενικά» έργα που είναι μακριά από τις
προσωπικές του αισθητικές, μορφολογικές και γλωσσικές πεποιθήσεις3�.

55.. ττοο  έέρργγοο  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι  εεππααφφήή  μμεε  ττηηνν  ππρρααγγμμααττιικκόόττηητταα  κκααιι  ττηηνν  εελλλληηννιικκήή
κκοοιιννωωννίίαα..  

Κάθε θεατρικό έργο γραμμένο στα ελληνικά από Έλληνα συγγραφέα
απευθύνεται στο ελληνικό κοινό επομένως για να μπορέσει να σταθεί και οι
ήρωες του να είναι ζωντανοί και να συγκινούν ή να διασκεδάζουν πρέπει να
φαίνονται βγαλμένοι μέσα από τη σύγχρονη κοινωνία και μάλιστα από την
ελληνική κοινωνία35. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα στοιχεία που εκτιμάει σε
έργα ανεξαρτήτως είδους. Από την άλλη η έλλειψή του θεωρείται αξεπέραστο
σφάλμα που καταδικάζει ένα έργο στην αποτυχία. 

Παρ’ όλ’ αυτά υπάρχουν περιπτώσεις έργων που ενώ οι ήρωες είναι ουσια-
στικά υπερβολικοί ή απίθανοι το ταλέντο και η τέχνη του συγγραφέα τους
έπλασε με τέτοιο τρόπο που δίνουν την αίσθηση της αλήθειάς. Αυτό για τον
Ξενόπουλο είναι ένα ιδιαίτερο ταλέντο που το συνάντησε σε λίγα έργα και σε
λίγους συγγραφείς, πάνω απ’ όλα όμως στον Παντελή Χορν, που τον θεωρεί
τον σπουδαιότερο συγγραφέα της εποχής του36.

υποστηρίζει με τόλμη πως υπάρχουν έργα που ξεπερνάνε την ηθική της
εποχής τους και της κοινωνίας στην οποία απευθύνονται. ςε αυτή την περί-
πτωση: «ένα έργο που κοντράρει την ηθική της εποχής του μπορεί να είναι
σπουδαίο αρκεί να μην εναντιώνεται στην αιώνια ηθική και τον αιώνιο νόμο.
Ένα έργο πρέπει να έχει κάποιο ιδανικό για να είναι μεγάλο έργο.»37

66. ηη  γγλλώώσσσσαα  εεννόόςς  έέρργγοουυ  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  κκοοιιννωωννιικκήή  ττάάξξηη
κκααιι  ττοο  ήήθθοοςς  ττωωνν  ηηρρώώωωνν..  

το γλωσσικό ζήτημα δημιούργησε για πολλά χρόνια μια έντονη πόλωση στον
χώρο της ελληνικής φιλολογίας και όχι μόνο. ο Ξενόπουλος πιστεύει ότι πρέπει
να αποφεύγονται οι γλωσσικές ακρότητες και από τις δύο πλευρές και οι ήρωες
ενός έργου πρέπει να μιλάνε σύμφωνα με την τάξη και το ήθος τους. Ένας αρι-
στοκράτης ή μεγαλοαστός δεν θα μπορούσε να μιλάει στη «μαλλιαρή» ακριβώς
όπως και ένας ψαράς δεν θα μπορούσε να μιλάει στην καθαρεύουσα38.
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3�. Γρ. ΞεΝοΠουλος, «η κριτική», εφημερίς, αρ. 1209 (11.322), Αθήναι: � Απρ. 1915, σ. 1. 
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ροί, αρ. 2027, Αθήναι: 13 Αυγ. 1912, σ. 2.
36. Γρ. ΞεΝοΠουλος, «Προς το κοινόν», Αστραπή, αρ. 7572, Αθήναι: 23 ςεπτ. 1921, σ. 1. 
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1907, σ. 1.
38. Γρ. ΞεΝοΠουλος, «μια ψευδής νίκη», Αθήναι, αρ. 2�3- (2073), Αθήναι: 17 ιουλ.

1908, σ. 1.



77.. ΓΓιιαα  νναα  εείίννααιι  έένναα  έέρργγοο  ααλληηθθιιννόό  ππρρέέππεειι  οοιι  ήήρρωωέέςς  ττοουυ  νναα  εείίννααιι  ααλληηθθιιννοοίί..  
οι ήρωες ενός θεατρικού έργου πρέπει να έχουν ενότητα. Έτσι όλη η ουσία

ενός έργου βρίσκεται στον διάλογό του. «Ένα έργο χωρίς διάλογο είναι άτεχνο
κι ας έχει χίλια άλλα καλά στοιχεία. Αυτό κάνει έναν θεατρικό συγγραφέα.
Να μπορεί να κάνει δηλαδή τα πρόσωπά του να μιλούν σύμφωνα με την ψυχο-
λογία, την ιδεολογία, την θέση τους, όπως θα μιλούσαν και στην ζωή.»39 τα
πρόσωπα μπορεί να αλλάζουν διαθέσεις αλλά όχι χαρακτήρα. «ςε ένα έργο το
να αλλάξει χαρακτήρα ένας ήρωας είναι λάθος ασυγχώρητο, το να αλλάξει
γνώμη απότομα δεν είναι κάτι απίθανο, όμως, αρκεί να δικαιολογείται από τις
συνθήκες»�0.

ο συγγραφέας των καινούργιων αλλά και των σπουδαίων έργων δεν
ασπάζεται την ιδεολογία των ρόλων του υποχρεωτικά. επίσης δεν παρουσιά-
ζει μονοδιάστατους ρόλους – ηθικούς και ανήθικους. «Δεν είναι γεννημένος
δραματικός ο συγγραφέας γιατί δεν ξέρει να γράφει φυσικό διάλογο κι έτσι δεν
μπορεί να παρουσιάσει ζωντανούς ανθρώπους.»�1

88.. ΈΈνναα  δδρρααμμααττιικκόό  έέρργγοο  δδεενν  ππρρέέππεειι  νναα  εεππααφφίίεεττααιι  μμόόννοο  σσττοονν  λλόόγγοο  ααλλλλάά  κκααιι
σσττηηνν  εειικκόόνναα..  

Ένα έργο που προορίζεται για την σκηνή πρέπει να έχει θεατρικότητα και
δράση. «Για να μπορέσει να σταθεί ένα έργο στη σκηνή πρέπει να είναι γραμ-
μένο ωραία αλλά να έχει και σκηνική τέχνη, να φαίνεται δηλαδή ωραίο και
φυσικό επί σκηνής. Αν του λείπει το ένα ή το άλλο δεν είναι ολοκληρωμένο,
στην μια περίπτωση είναι μόνο για ανάγνωση και στην άλλη πιάνει στη σκη-
νή αλλά δεν έχει διάρκεια.»�2

99. ΈΈννααςς  θθεεααττρριικκόόςς  σσυυγγγγρρααφφέέααςς  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι  ύύφφοοςς..  
το ύφος είναι αυτό που δίνει ταυτότητα και ξεχωρίζει έναν θεατρικό συγ-

γραφέα. «Να μιλάει ο κάθε ρόλος σου ανάλογα με την κοινωνική του θέση
και τη διανοητική του κατάσταση αλλά συγχρόνως να γράφεις εσύ με το
ύφος σου έτσι ώστε να αποτελεί κάτι ενιαίο και “στυλιζαρισμένο”»�3. Για το
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39. Γρ. ΞεΝοΠουλος, «ο διάλογος», Αστραπή, αρ. 7608, Αθήναι: � ςεπτ. 1922, σ. 1. 
�0. Γρ. ΞεΝοΠουλος, «ο χαρακτήρ και η γνώμη», Νέα ελλάς, αρ. 1066, Αθήναι: 21

Αυγ. 1916, σ. 1.
�1. Γρ. Ξ., «Θεατρική ζωή. ο Άσωτος, δράμα με τρία μέρη, υπό Δημ. Π. ταγκόπουλου,

Αθήναι, γραφεία του Νουμά, 1906 (σελ. 90)», Παναθήναια, Αθήναι: 15 μάρ. 1906, σ. 3�6.
�2. ΓρηΓ. ΞεΝοΠουλος, «το αιώνιον θέατρον», Νέον Άστυ, αρ. 127�, Αθήναι: 22 ιούν.

1905, σ. 1. 
�3. Γρ. ΞεΝοΠουλος, «τα δύσκολα θύματα», Αθηναϊκά νέα, αρ. 2226, Αθήναι: 17 οκτ.

1937, σ. 2.



ύφος τους ξεχωρίζει τους: Νίκο Καζαντζάκη,�� Παντελή Χορν�5 και τίμο
μωραϊτίνη�6.

1100. τταα  έέρργγαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκρρίίννοοννττααιι  ββάάσσεειι  ττωωνν  κκρριιττηηρρίίωωνν  ττοουυ  εείίδδοουυςς  ττοουυςς..
Ένα έργο είναι καλό ή κακό μόνο βάσει των χαρακτηριστικών του είδους

του. Δεν μπορούν να συγκριθούν έργα διαφορετικών ειδών μεταξύ τους. Ως
κριτικός βάζει πάνω απ’ όλα την ευγένεια και το ήθος καθώς και την αμερο-
ληψία ανάμεσα στα διάφορα θεατρικά είδη�7.

Έτσι συμπεραίνει πως το πατριωτικό δράμα είναι ένα είδος δύσκολο γιατί
για να ικανοποιήσει ένα πιο σοβαρό κοινό πρέπει να είναι πολύ καλά γραμμέ-
νο. Αυτό συμβαίνει γιατί μέτριοι συγγραφείς το έχουν καπηλευθεί ένεκα περι-
στάσεων απευθυνόμενοι σε ένα πιο λαϊκό κοινό. τα περισσότερο πατριωτικά
γίνονται μόδα αλλά λίγα είναι εκείνα που μένουν�8.

το θέατρο των ιδεών, αντιθέτως, είναι ένα θεατρικό είδος που θεωρητικά
απευθύνεται σε ένα πιο εκλεπτυσμένο κοινό και απαιτεί από τον θεατρικό
συγγραφέα δεξιότητα, φιλολογική αλλά και κοινωνική οξύτητα πνεύματος
καθώς ξεκινάει από μια αφηρημένη σκέψη και κατόπιν προσπαθεί να δημιουρ-
γήσει ζωντανά πρόσωπα για να την ενσαρκώσουν. Παρ’ όλ’ αυτά υπάρχει και
καλό και κακό θέατρο των ιδεών κι αυτό εξαρτάται από το κατά πόσο ο συγ-
γραφέας καταφέρνει να ζωντανέψει τα πρόσωπα ή όχι�9.

η κωμωδία είναι γι’ αυτόν το πιο δύσκολο θεατρικό είδος οι νέοι συγγρα-
φείς δυσκολεύονται να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε αυτήν γιατί στο δρά-
μα μπορεί κάποιος να λέει και τις μεγαλύτερες ανοησίες και να περνούν ενώ
στην κωμωδία πρέπει να λέει λογικά και έξυπνα πράγματα. η κωμωδία για
να περάσει πρέπει να είναι τουλάχιστον θαυμάσια ενώ και ένα μέτριο δράμα
μπορεί να σταθεί50.

ςυγγραφείς που ξεχωρίζει:
Από τους συγγραφείς της περιόδου ξεχωρίζει: 
α) τον Πολύβιο Δημητρακόπουλο, προσωπικό του φίλο από τα χρόνια της

νιότης. τον θεωρεί εξαιρετικά ταλαντούχο συγγραφέα που όμως δεν διάβασε
ιδιαίτερα στην ζωή του και δεν μορφώθηκε έτσι «Όλο το έργο του δίνει την αί-
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��. Γρ. ΞεΝοΠουλος, «Ξημερώνει», Νέον Άστυ, αρ. 2009, Αθήναι: 10 ιούλ. 1907, σ. 1. 
�5. Γρ. ΞεΝοΠουλος, «Παντελής Χορν», Νέα εστία, αρ. 6, Αθήναι: 1 ιούλ. 1927, σ. 367. 
�6. Γρ. ΞεΝοΠουλος, «μια 150η», Καιροί, αρ. 152, Αθήναι: 11 ιούν. 1911, σ. 1.
�7. Γρ. ΞεΝοΠουλος, «Αι κακαί τάσεις», Έθνος, αρ. 99�, Αθήναι: 26 Απρ. 1916, σ. 1. 
�8. Γρ. ΞεΝοΠουλος, «υψηλά και σοβαρά», Καιροί, αρ. 170, Αθήναι: 21 ιούν. 1913, σ. 1. 
�9. Γρ. ΞεΝοΠουλος, «το θέατρο τον ιδεών και ο Δ.Π. ταγκόπουλος», Νουμάς, αρ. 712,

Αθήναι: 28 Νοέμ. 1920, σ. 350.
50. Γρ. ΞεΝοΠουλος, «Από έναν διαγωνισμό», Καιροί, αρ. 197, Αθήναι: 15 Αυγ. 1913, σ. 1.



σθηση μιας γόνιμης γης που παράγει όμως τυχαία, χωρίς λίπασμα»51. η αρ-
ρώστια και ο θάνατός του από καρκίνο ενέπνευσαν τον Ξενόπουλο για να γρά-
ψει το δράμα του το ανθρώπινο52.

β) τον ςπύρο μελά που του δίνει την εντύπωση ανθρώπου ξυπνητού και
ζωντανού εν μέσω κοιμισμένων και ψόφιων. Δεν έχει, όμως, το αυθόρμητο του
καλλιτέχνη που γράφει και μετά κρίνει τί έχει γράψει. τα δημιουργήματά του
ξεκινάνε με την κριτική53 και είναι έργα διανοητικά που επιβάλλονται με την
έκφραση και το στιλ5�.

γ) τον Παύλο Νιρβάνα, προσωπικό του φίλο που θαύμαζε τόσο για τον ευ-
γενικό και πράο χαρακτήρα του55 όσο και γιατί τα έργα του έχουν το στοιχείο
κάθε αναγνώστης όσο διαφορετικός και να είναι, να νομίζει ότι γράφτηκαν γι’
αυτόν. το ταλέντο του πιστεύει πως σφυρηλατήθηκε κυρίως με την ανάγνωση
και όχι τόσο με την παρατήρηση της ζωής. Κάθε του έργο έχει το καταστά-
λαγμα των αναγνώσεών του αλλά έχει και κάτι δικό του μέσα56.

δ) τον Δημήτριο ταγκόπουλο, με τον οποίο είχαν μια τρικυμιώδη σχέση
καθ’ όλη τη διάρκεια της φιλολογικής τους πορείας. Πιστεύει πως από τους
δημοτικιστές ο ταγκόπουλος είναι εκείνος που πλάτυνε περισσότερο το μυαλό
του στην ιδέα του δημοτικισμού. μπορεί το θεατρικό του ταλέντο να μην είναι
πολύ μεγάλο είναι όμως ο καλύτερος από όσους προσπάθησαν να κάνουν προ-
παγανδιστικό “θέατρο των ιδεών”. Έχει ένα συστηματικό και επίμονο στην
εργασία και την εξέλιξή του που μόνο ο Καμπύσης το είχε57.

ε) τον Παντελή Χορν που τον χαρακτηρίζει τον πρώτο και βασικό εκπρό-
σωπο της θεατρικής αναγέννησης στην ελλάδα και τον μόνο Έλληνα γεννη-
μένο δραματουργό. τα έργα του δεν έχουν ηθογραφική και κοινωνική αξία αλ-
λά ποιητική58. Όλα του τα έργα, ακόμα και τα κατώτερα και τα λαϊκότερα,
έχουν την ποίησή τους και την ιδέα τους και την σφραγίδα της τέχνης59.
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ΓΓ..  11993300--1199��55

«Δυστυχώς τα νεοελληνικά έργα έχουν μόνο δύναμη και όχι ομορφιά γιατί
ένα δυνατό έργο μπορεί να φτιάξει ο οποιοσδήποτε αλλά ένα όμορφο έργο θέλει
ταλέντο.»60

εεττοοςς ΑΑρριιΘΘμμοοςς ΞΞεεΝΝΩΩΝΝ  εερρΓΓΩΩΝΝ ΑΑρρΧΧΑΑιιΩΩΝΝ ΝΝεεοοεελλλληηΝΝιιΚΚΩΩΝΝ
ΚΚρριιττιιΚΚΩΩΝΝ

1930- 2� 8 (σε 2 έργα 3 9 (σε 2 έργα 
19�5 2 κριτικές) 2 κριτικές)

η τελευταία αυτή περίοδος της ενασχόλησής του με το θέατρο ως θεωρη-
τικός και κριτικός μπορεί να χωριστεί σε τρεις μεγάλες ενότητες:

11..  ΑΑννααμμννήήσσεειιςς,,  εεππααννεεκκττίίμμηησσηη  κκααιι  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  ππααλλιιόόττεερρωωνν  θθεεααττρριικκώώνν  έέρρ--
γγωωνν  ααλλλλάά  κκααιι  δδιικκώώνν  ττοουυ  κκρριιττιικκώώνν..  

τόσο μέσα από τη σειρά αυτοβιογραφικών άρθρων του στα Αθηναϊκά Νέα
όσο και με μεμονωμένα δημοσιεύματα θυμάται έργα, συγγραφείς και κριτι-
κές του από το παρελθόν και συχνά τις βλέπει πλέον με μια πιο ώριμη ματιά
χωρίς να φοβάται να παραδεχτεί σφάλματα και λάθος κρίσεις του. ειδικά για
την τρισεύγενη είχε πει σε παλαιότερη κριτική του  πως το μοναδικό θεατρικό
έργο του Παλαμά έχει μεγάλη φιλολογική αξία αλλά μικρή θεατρική61. Βλέ-
ποντας, όμως, την επιτυχία της παράστασης του έργου στο εθνικό θα παρα-
δεχτεί πως «είχαν άδικο όσοι έλεγαν πως δεν είναι θεατρικό έργο. ςτάθηκε
λαμπρά και ενθουσίασε το κοινό και έκανε μεγάλη σειρά παραστάσεων.» με-
τά από τόσα χρόνια ο Παλαμάς δικαιώθηκε καθώς «μόλις το έργο παρουσιά-
στηκε σωστά και ολοκληρωμένα θριάμβευσε.»62. μερικά χρόνια αργότερα,
όμως, θα επανέλθει στην προηγούμενη κρίση απαντώντας σε μια κριτική του
Θεοτοκά. υποστηρίζει πως το έργο έκανε επιτυχία το 1935 λόγω του θαυμα-
σμού προς τον συγγραφέα και πως «τα σημεία του έργου που ξεχώρισαν είναι
κι εκείνα που είχε ξεχωρίσει ο ίδιος στην κριτική του και τα άλλα τα αντιθεα-
τρικά κούρασαν.»63 Καταλήγει πως «άμα ξεχαστεί ο Παλαμάς θα ξεχαστεί
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και το έργο του· το αντίθετο απ’ ότι συνέβη με τον “Βασιλικό”. ο μάτεσης
έχει ξεχαστεί αλλά το έργο του, επειδή είναι έργο αληθινό θα ζει στην ελληνι-
κή σκηνή και θα αρέσει.»6�

22..  ηη  θθέέσσηη  ττηηςς  εελλλληηννιικκήήςς  δδρρααμμααττοουυρργγίίααςς  σσττοο  εεθθννιικκόό  θθέέααττρροο..  
είναι μεγάλης σημασίας για τον Ξενόπουλο η παρουσίαση του παλαιότε-

ρου ελληνικού ρεπερτορίου από το εθνικό (αρχαίο, μεσαιωνικό, αρχών 20ού
αιώνα) έστω και για λίγες παραστάσεις γιατί, ούτως ή άλλως σκοπός δεν εί-
ναι η εμπορικότητα65 η γλώσσα όμως των σημαντικότερων έργων του 19ου
αιώνα τα κάνει ακατάλληλα για την θεατρική σκηνή. 

το ελληνικά έργα πρέπει να κυριαρχούν στο ρεπερτόριό του. «το εθνικό δεν
είναι μόνο για να αναδεικνύει Έλληνες σκηνοθέτες και ηθοποιούς αλλά και
θεατρικούς συγγραφείς. το ελληνικό ρεπερτόριο πρέπει να κυριαρχεί, να υπάρ-
χουν μόνο κλασσικά ξένα έργα και ένα μικρό ποσοστό σύγχρονων ξένων. Πρέ-
πει δίπλα στα παλιά ελληνικά να δίνει βήμα και σε νέους έλληνες συγγραφείς
για να φτιαχτεί εθνική δραματουργία.»66 η δυνάμει επιτυχία των έργων «θα
ξυπνήσει την όρεξη των συγγραφέων»67 και θα βοηθήσει στην διαμόρφωση
ενός σύγχρονου εθνικού ρεπερτορίου. 

33. ηη  ννέέαα  εελλλληηννιικκήή  δδρρααμμααττοουυρργγίίαα  κκααιι  ηη  σσχχέέσσηη  ττηηςς  μμεε  ττηηνν  ππααλλιιόόττεερρηη  
η εξέλιξη του νεοελληνικού θεάτρου και η θέση του ιδίου μέσα σε αυτό εί-

ναι κάτι που τον απασχολεί ιδιαίτερα σε αυτά τα τελευταία χρόνια της φιλο-
λογικής του ζωής. το 1936 σε ένα άρθρο του στα Αθηναϊκά Νέα λέει πως συ-
χνά τον τοποθετούν στη βάση του νεοελληνικού θεάτρου και πως ο τρόπος
γραφής του όρισε την αισθητική γραμμή της νεοελληνικής δραμα τουργίας
των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα. ο ίδιος αρχικά το αρνείται καθώς
υπήρξαν σπουδαίοι συγγραφείς πριν από αυτόν (Κορομηλάς) αλλά και ταυτό-
χρονα με αυτόν. (Χορν, μελάς, μωραϊτίνης)68.

Αναγνωρίζει ένα κενό στη νεοελληνική δραματουργία μετά την εμφάνιση
του μπόγρη. Αυτή η «ξερή» περίοδος φάνηκε να τελειώνει στα τέλη της δεκα-
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ετίας του ’30. «ο σπόρος όμως είχε φυτευτεί και δούλευε κι έτσι ξεφύτρωσαν
μια πλειάδα νέων συγγραφέων που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία σχεδόν με το
πρώτο έργο τους: ο λιδωρίκης, ο Ψαθάς, ο τερζάκης, ο Καγιάς, ο Κατηφό-
ρης, ο ρώμας.»69 η νέα αυτή γενιά είναι γόνιμη και ζωντανή και καθώς «ο
συνεχιστής δεν είναι μιμητής, πατάει πάνω στην παράδοση αλλά πάει μπρο-
στά»70, νιώθει πια περήφανος να ονομάζει τον εαυτό του πρόδρομο της γενιάς
αυτής. 

υπερασπίζεται το πάθος του για τα παλιά έργα γιατί πιστεύει πως οι νέοι
πρέπει πρώτα να μάθουν να σέβονται τα παλιά για να μπορέσουν να δημιουρ-
γήσουν. Από την άλλη υποστηρίζει με θέρμη ελληνικά έργα της πρωτοπορίας
και τις ελάχιστες φορές που γράφει κριτική για νέα έργα έχει εντυπωσιακά
φρέσκια ματιά και ανοιχτό πνεύμα. 

Κλείνοντας αυτή τη σύντομη ερμηνευτική προσέγγιση στο κριτικό έργο
του Ξενόπουλου ως προς την ελληνική δραματουργία της εποχής του ανατρέ-
χουμε στα δικά του λόγια για τον ορισμό του άρτιου και μεγάλου έργου τέ-
χνης. «Κατ’ αρχήν ένα έργο τέχνης (θεατρικό, φιλολογικό, ζωγραφικό κ.λπ.)
πρέπει να διασκεδάζει. Αν διασκεδάζει μόνο τον λαό δεν είναι έργο τέχνης, αν
διασκεδάζει μόνο τους λογίους είναι έργο τέχνης αλλά κάτι του λείπει, αν δια-
σκεδάζει και τις δύο αυτές κατηγορίες είναι και τα δύο. Διασκεδαστικά είναι
τόσο τα ευχάριστα, κωμικά έργα όσο και τα δραματικά Αυτό δεν σημαίνει ότι
η τέχνη μόνο διασκεδάζει, διδάσκει κιόλας και κινεί την σκέψη μας. Όσο πιο
μεγάλο όμως είναι το έργο τέχνης τόσο πιο ασυναίσθητα για τον θεατή γίνε-
ται αυτό.»71

ΒΒιιββλλιιοογγρρααφφίίαα

Ξενόπουλος Γρηγόριος, Αυτοβιογραφικά κείμενα (1919-19�8). τόμος Α,
επίμ. μαρία τριχιά-ζούρα, Νεοελληνική βιβλιοθήκη Ίδρυμα Κώστα και
ελένης ουράνη, Αθήνα, 2009.

Ξενόπουλος Γρηγόριος, Αυτοβιογραφικά κείμενα (1919-19�8). τόμος Β,
επίμ. μαρία τριχιά-ζούρα, Νεοελληνική βιβλιοθήκη Ίδρυμα Κώστα και
ελένης ουράνη, Αθήνα, 2009.

1885-19�5: ο κριτικός Ξενόπουλος και η νεοελληνική δραματουργία �71

69. Γρ. ΞεΝοΠουλος, «Διάδοχοι», Αθηναϊκά Νέα, αρ. 3637, Αθήναι: 7 οκτ. 19�1, σ. 1.
70. Ό.π., σ. 2.
71. Γρ. ΞεΝοΠουλος, «η διασκεδαστική τέχνη», ελληνικά φύλλα, αρ. 1, Αθήναι: ιούνιος

1935, σ. 100.



ΑΑρρθθρροογγρρααφφίίαα

Γρ. Ξ., «το οκταήμερον», εστία εικονογραφημένη, Αθήναι, 27 Φεβρ. 1895.
Γρ. Ξ., «η θεατρική εποχή», η τέχνη, αρ. 1, Αθήναι: Νοέμβριος 1898.
Γρ. Ξ., «Θεατρική ζωή. ο Άσωτος, δράμα με τρία μέρη, υπό Δημ. Π. ταγκό-

πουλου, Αθήναι, γραφεία του Νουμά, 1906 (σελ. 90)», Παναθήναια, Αθή-
ναι: 15 μαρ. 1906.

Γρ. Ξ., «Περίπατοι», Αθήναι, αρ. 6� (5.�68), Αθήναι: 23 Δεκ. 1917. 
Γρ. Ξ., «η Βαβυλωνία», Νέα εστία, αρ. 129, Αθήναι: 1 μαΐου 1932.
Ξενόπουλος Γρ., «ζακυνθινά ηθογραφήματα. Α. ο Βασιλικός», Παρνασσός,

αρ. 3 (ιΔ), Αθήνα: 1891.
Ξενόπουλος Γρ., «ζακυνθινά ηθογραφήματα. Α. ο Χάσης», Παρνασσός, αρ.

6 (ιΔ), Αθήνα: 1892. 
Ξενόπουλος Γρ., «τα κωμειδύλλια», Παρνασσός, αρ. 2 (ιε), Αθήνα: 1892. 
Ξενόπουλος Γρ., «η φιλολογική κίνησις του 18 93», το Άστυ, αρ. 1116, Αθή-

ναι: 3 ιαν. 189�.
Ξενόπουλος Γρ., «Φιλολογική ζωή. τρισεύγενη, δράμα εις τέσσερα μέρη υπό

Κωστή Παλαμά», Παναθήναια, Αθήναι: 30 ςεπτ. 1903.
Ξενόπουλος Γρ., «το αιώνιον θέατρον», Νέον Άστυ, αρ. 127�, Αθήναι: 22 ιούν.

1905.
Ξενόπουλος Γρ., «οι πολλοί και οι ολίγοι», Νέον Άστυ, αρ. 1318, Αθήναι: 2

Αυγ. 1905. 
Ξενόπουλος Γρ., «η ηθική της τέχνης», Νέον Άστυ, αρ. 19�9, Αθήναι: 10

μαΐου 1907.
Ξενόπουλος Γρ., «Ξημερώνει», Νέον Άστυ, αρ. 2009, Αθήναι: 10 ιουλ. 1907. 
Ξενόπουλος Γρ., «Έργο φιλολογικόν», Αθήναι, αρ. 285 [169�], Αθήναι: 3

Αυγ. 1907.
Ξενόπουλος Γρ., «οι συγγραφείς μας. Παύλος Νιρβάνας», Παναθήναια,

Αθήναι: 15 Αυγ. 1907. 
Ξενόπουλος Γρ., «μια ψευδής νίκη», Αθήναι, αρ. 2�3- (2073), Αθήναι: 17

ιουλ. 1908.
Ξενόπουλος Γρ., «Θέατρον. Βαριετέ: το 97, στρατιωτικόν δράμα εις πράξεις

τρεις υπό Γ. Ασπρέα», Παναθήναια, Αθήναι: 15-20 ςεπτ. 1909. 
Ξενόπουλος Γρ., «τα άκρα και το μέσον», Αθήναι, αρ. 36� [25�1], Αθήναι: 18

οκτ. 1909.
Ξενόπουλος Γρ., «“εμπορικόν” και “Φιλολογικόν”», Αθήναι, αρ. [116]- 26�7,

Αθήναι: 11 Φεβρ. 1910.
Ξενόπουλος Γρ., «Δικαίωμα του συγγραφέως;», Αθήναι, αρ. (229)- 2�60,

Αθήναι: � ιούν. 1910.
Ξενόπουλος Γρ., «Θεατρική επιθεώρηση. ο Νταβέλης. εύα, μαρία, ελένη,

ςαλώμη», ελλάς, Αθήναι: 15 Αυγ. 1910.

Αλεξάνδρα Βουτζουράκη�72



Ξενόπουλος Γρ., «μια 150η», Καιροί, αρ. 152, Αθήναι: 11 ιούν. 1911. 
Ξενόπουλος Γρ., «εις το Αθήναιον», Καιροί, αρ. 180, Αθήναι: 9 ιουλ. 1911. 
Ξενόπουλος Γρ., «Κριτική επιθεώρησις. Φιλολογική-θεατρική-καλλιτε χνική»,

Καιροί, αρ. �9, Αθήναι: 20 Φεβρουαρίου 1912. 
Ξενόπουλος Γρ., «Κριτική επιθεώρησις. Φιλολογική-θεατρική-καλλιτε χνική»,

Καιροί, αρ. 2027, Αθήναι: 13 Αυγ. 1912.
Ξενόπουλος Γρ., «υψηλά και σοβαρά», Καιροί, αρ. 170, Αθήναι: 21 ιούν.

1913.
Ξενόπουλος Γρ., «Από έναν διαγωνισμό», Καιροί, αρ. 197, Αθήναι: 15 Αυγ.

1913. 
Ξενόπουλος Γρ., «Κατόπιν εορτής», εφημερίς, αρ. 659- (11.268), Αθήναι: 20

ςεπτ. 1913. 
Ξενόπουλος Γρ., «τι εστί... φιλολογικότης», ελλάς, Αθήναι: 6 Δεκ. 191�.
Ξενόπουλος Γρ., «η κριτική», εφημερίς, αρ. 1209 (11.322), Αθήναι: � Απρ.

1915. 
Ξενόπουλος Γρ., «Όποιος καή με το χυλό...», εφημερίς, αρ. 1267 (11.378),

Αθήναι: 2 ιούν. 1915. 
Ξενόπουλος Γρ., «ο χαρακτήρ και η γνώμη», Νέα ελλάς, αρ. 1066, Αθήναι:

21 Αυγ. 1916.
Ξενόπουλος Γρ., «Αι κακαί τάσεις», Έθνος, αρ. 99�, Αθήναι: 26 Απρ. 1916. 
Ξενόπουλος Γρ., «το θέατρο τον ιδεών και ο Δ.Π. ταγκόπουλος», Νουμάς,

αρ. 712, Αθήναι: 28 Νοέμ. 1920.
Ξενόπουλος Γρ., «το θέατρο τον ιδεών και ο Δ.Π. ταγκόπουλος», Νουμάς,

αρ. 713, Αθήναι: 5 Δεκ. 1920. 
Ξενόπουλος Γρ., «το πνεύμα και το κοινόν», Αστραπή, αρ. 7�6�, Αθήναι: 17

μαΐου 1921.
Ξενόπουλος Γρ., «Προς το κοινόν», Αστραπή, αρ. 7572, Αθήναι: 23 ςεπτ.

1921. 
Ξενόπουλος Γρ., «Δημητρακόπουλος», Έθνος, αρ. 3036, Αθήναι: 29 ιούλ.

1922. 
Ξενόπουλος, «ο διάλογος», Αστραπή, αρ. 7608, Αθήναι: � ςεπτ. 1922. 
Ξενόπουλος Γρ., «Χαρακτηρισμός του ςπύρου μελά», ελεύθερος λόγος, αρ.

368, Αθήναι: 22 ιουνίου 192�. 
Ξενόπουλος Γρ., «Παντελής Χορν, Νέα εστία, αρ. 6, Αθήναι: 1 ιουλ. 1927. 
Ξενόπουλος Γρ., «Περί το εθνικόν θέατρον. εξηγήσεις», Πρωία, Αθήναι: 30

ιαν. 1930.
Ξενόπουλος Γρ., «το εθνικό θέατρο και τα ελληνικά έργα», Νέα εστία, αρ.

131, Αθήναι: 1 ιούν. 1932.
Ξενόπουλος Γρ., «ςτα εκατόχρονα του Βερναρδάκη», Νέα εστία, αρ. 188,

Αθήναι: 15 οκτωβρίου 193�.
Ξενόπουλος Γρ., «μάτεσης», ηχώ της ελλάδος, αρ. 1, Αθήναι: 1 μαρ. 1935. 

1885-19�5: ο κριτικός Ξενόπουλος και η νεοελληνική δραματουργία �73



Ξενόπουλος Γρ., «η διασκεδαστική τέχνη», ελληνικά φύλλα, αρ. 1, Αθήναι:
ιούνιος 1935.

Ξενόπουλος Γρ., «τα πενηντάχρονα του μεγάλου ποιητού», Αθηναϊκά Νέα,
αρ. 1636, Αθήναι: 28 Φεβρ. 1936. 

Ξενόπουλος Γρ., «το νεοελληνικόν θέατρον», Αθηναϊκά Νέα, αρ. 1882, Αθή-
ναι: 1 Νοέμ. 1936. 

Ξενόπουλος Γρ., «Έργα με “θέσιν” - “μη γενικεύετε!”», Αθηναϊκά Νέα, αρ.
2170, Αθήναι: 22 Αυγούστου 1937. 

Ξενόπουλος Γρ., «τα δύσκολα θύματα», Αθηναϊκά νέα, αρ. 2226, Αθήναι: 17
οκτ. 1937. 

Ξενόπουλος Γρ., «το θέατρον και οι νέοι», Αθηναϊκά Νέα, αρ. 2315, Αθήναι:
16 ιαν. 1938.

Ξενόπουλος Γρ., «Διάδοχοι», Αθηναϊκά Νέα, αρ. 3637, Αθήναι: 7 οκτ. 19�1. 
Ξενόπουλος Γρ., «η τρισεύγενη και το άγραφο θέατρο του Παλαμά», Νέα

εστία, αρ. �08, Αθήναι: 1 ιούν. 19��. 
Ξενόπουλος Γρ., «Παντελής Χορν», Αθηναϊκά Νέα, αρ. ���8, Αθήναι: 26

ιούν. 19��.
Ξενόπουλος Γρ., «Πάντα γύρω στην τρισεύγενη», Νέα εστία, αρ. �10, Αθή-

ναι: 1 ιουλ. 19��.
Φαίδων, «Αθηναϊκαί επιστολαί. ςτου Άγγελου Βλάχου», Διάπλασις των παί-

δων, Αθήναι: 25 ιαν. 1920.
Φαίδων, «Αθηναϊκαί επιστολαί. Παύλος Νιρβάνας», Διάπλασις των παίδων,

Αθήναι: 11 Δεκεμβρίου 1937.

Αλεξάνδρα Βουτζουράκη�7�



ο τυΠος του ΚεΦΑλοΝιτη ςτο ΝεοελληΝιΚο ΘεΑτρο

ΒΒααρρββάάρραα  ΓΓεεωωρργγοοπποούύλλοουυ
επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, θεατρολόγος

οι Κεφαλονίτες διέθεταν ανέκαθεν έμφυτη «θεατρική σκέψη», η οποία από
νωρίς εκδηλώθηκε στην ανάπτυξη της σάτιρας στο νησί ως ιδιαίτερο είδους
λόγου1 και στην ανάδειξη σημαντικών σατιρικών, όπως του Πέτρου Κα-
τσαΐτη, του Ανδρέα λασκαράτου, του Γεωργίου μολφέτα και άλλων. η ισχυ-
ρή αυτή σατιρική φλέβα που οδηγούσε σε διαρκή διακωμώδηση των ελαττω-
μάτων τους, αμιγές θεατρικό στοιχείο, και παράλληλα ισχυρός πόλος έλξης
της δραματικής γραφής, γρήγορα ξεπέρασε τα όρια του νησιού και απέκτησε
πανελλήνια εμβέλεια. Έτσι εξηγείται η συχνή παρουσία Κεφαλονιτών ως
ηρώων θεατρικών έργων από την αρχή της ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου
μέχρι σήμερα. ςτην παρουσία αυτή συντελεί βέβαια η επτανησιώτικη προφο-
ρά, αλλά κυρίως ο ιδιάζων χαρακτήρας τους, που παρέχει ιδιαίτερα γόνιμο
έδαφος στους θεατρικούς συγγραφείς2. ςτην παρούσα εισήγηση θα εστιάσου-
με στα θεατρικά έργα που γράφτηκαν εκτός Κεφαλονιάς και από μη Κεφαλο-
νίτες συγγραφείς, πιστεύοντας ότι η εντοπιότητα του χώρου και του συγγρα-
φέα, συνιστούν μια άλλη κατηγορία ακολουθώντας διαφορετικές συντεταγμέ-
νες. επίσης δεν εντάσσονται στα όρια της μελέτης μας οι Κεφαλονίτες-ιστο-
ρικά πρόσωπα των οποίων η ζωή έχει δραματοποιηθεί όπως ο Ανδρέας λα-
σκαράτος του Κεφαλονίτη ηθοποιού Παγουλάτου ή οι περιπτώσεις που χρησι-
μοποιούνται ως ήρωες θεατρικών έργων όπως ο ρόκκος Χοϊδάς, ο οποίος ανή-
κει στα δραματικά πρόσωπα της οχλοκρατίας, έργου που έγραψε το 1915 ο
Ναυπλιώτης συγγραφέας Γεώργιος Ασπρέας3. η καταγραφή αρχίζοντας

ο τύπος του Κεφαλονίτη στο νεοελληνικό θέατρο �75

1. Βλ. την τρίτομη μελέτη του ΑΝΔ. ΚΑλοΓηρΑ, η σάτυρα στην Κεφαλονιά, τύποις τρυφ.
ε. Γεωργαλλίδου, Αθήναι 1939 Α΄ τόμος, 19�6 Β΄ τόμος, 1952 Γ΄ τόμος. (η ορθογραφία της
λέξης σάτυρα είναι του συγγραφέα).

2. Για την παρουσία αυτή βλ. Β. ΠουΧΝερ, «Ένας Κεφαλονίτης στην Κωνσταντινούπο-
λη», Πρακτικά ςυνεδρίου, στη μνήμη Γεωργίου Γερ. Αλισανδράτου με θέμα: Πηγές επτανη-
σιακής Φιλολογίας, Κεφαλονιά, 28-30 οκτ. 2006, εταιρεία Κεφαλληνιακών ιστορικών
ερευνών, Αργοστόλι 2008, σσ. 129-1�0.

3. το έργο δημοσιεύτηκε στο ςκριπ, εφημερίδα φανατικά βασιλική, σε συνέχειες από τις 



από τον 17ο αιώνα και φτάνοντας μέχρι τις μέρες μας, δεν διεκδικεί πληρότη-
τα και λόγω της μεγάλης χρονικής διάρκειας, αλλά και επειδή διαρκώς
εμπλουτίζεται με νέα δεδομένα. 

ο ληξουριώτης γιατρός λούρας της κρητικής κωμωδίας Φορτουνάτος του
μάρκου Αντώνιου Φώσκολου, (1655), ο πρώτος πραγματικός γιατρός της νε-
οελληνικής δραματουργίας σύμφωνα με τον Β. Πούχνερ�, ανοίγει τον κατάλο-
γο των κεφαλονιτών-ηρώων συνηγορώντας μεταξύ άλλων για τη μακραίωνη
και σημαντική συμβολή του νησιού και ιδιαίτερα του ληξουριού στον ιατρικό
τομέα. Έχοντας σπουδάσει σε ιταλικά πανεπιστήμια καυχιέται για τις ιατρι-
κές του επιδόσεις, τις οποίες και επιδεικνύει συνεχώς. ο λούρας είναι ένα από
τα πιο ενδιαφέροντα και πιο πετυχημένα στην παρουσίαση σκηνικά πρόσωπα
της κρητικής κωμωδίας. ςυνιστά έναν πετυχημένο συνδυασμό δύο λογοτεχνι-
κών συμβάσεων του είδους, του senex amans, του ερωτευμένου γέρου της λα-
τινικής κωμωδίας και του στοργικού πατέρα που ξαναβρίσκει το παιδί του.
ςυνδέεται άμεσα με την υπόθεση του έργου, αφού είναι ο πατέρας του κύριου
προσώπου, του Φορτουνάτου, τον οποίο είχαν αρπάξει μικρό παιδί οι κουρσάροι
από την Κεφαλονιά: 

Κυρά-Πετρού μου, ετύχαινε να το κατέχης πούρι:
εγώ ’μαι από την Κεφαλονιά, κάτω από το ληξούρι.
Και η αφορμή απού μ’ έκαμε ολονομπρός κι εβγήκα, 
απού τα γεννητούρια μου και την πατρίδα εφήκα, 
ήτανε για ένα παιδί απού ’χα κανακάρη
αγαπημένο μου πολλά, μού πήραν οι κουρσάροι5. 

Αλλά η φιγούρα του γιατρού λούρα, ηθική σε γενική θεώρηση, δεν εκπρο-
σωπεί τον κλασικό τύπο του Κεφαλονίτη, που συναντάμε συνήθως στη δραμα-
τουργία. Αυτόν θα μας δώσει έναν αιώνα περίπου αργότερα, το 17�5, ο ζα-
κυνθινός ςοβόγιας ρούσμελης στην Κωμωδία των Ψευτογιατρών6, στο πρό-
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5-29 ιουνίου του 1916. Δραματοποιεί τα γεγονότα που έγιναν στην Αθήνα στις 16 και 17 ια-
νουαρίου του 1878, και εστιάζει στις απόπειρες της Αγγλίας και της ρωσίας να κυριαρχή-
σουν στην ελλάδα, μέσω των τοπικών τους πρακτόρων.

�. Β. ΠουΧΝερ, η μορφή του γιατρού στο νεοελληνικό θέατρο, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 200�,
σ. 3� κε.

5. μΑρΚος ΑΝτΩΝιος ΦΩςΚολος, Φορτουνάτος, Αμφιθέατρο ςπ. ευαγγελάτου, Αθήνα
198�-5, σ. 16. 

6. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του επτανησιακού θεάτρου, βλ. Θ. ΓρΑμμΑ-
τΑς, «η κωμωδία των ψευτογιατρών του ςοβόγια ρούσμελη. Από την κρητική στην ελληνι-
κή κωμωδία του ιΘ΄ αιώνα», Νεοελληνικό θέατρο. ιστορία-δραματουργία, Κουλτούρα, Αθήνα
1987, σσ. �2-59. 



σωπο του Βιτόριο. Από την αρχή της κωμωδίας δηλώνεται ο χαρακτήρας των
Κεφαλονιτών, που δρα αποτρεπτικά στην απόφαση των κομπογιαννιτών για-
τρών να επιλέξουν την Κεφαλονιά ως χώρο εφαρμογής των πονηρών τους
σχεδίων:

ΚΩςτΑς: Πού ειπές μου; ςτην Κεφαλλονιά, πού η τελπιζιά γεννιέται;
κι η μαργολιά εκείθενες’ς τον κόσμον διασκορπιέται; 
ςαν που να πας και να μην βρης Κεφαλλονίτη ομπρός σου,
ως κ εις το σκότος, αν και πας βρίσκεις κι εκεί απατός σου7.

η σύνδεση όμως με την Κεφαλονιά είναι ισχυρότερη, αφού ένας από τους
σημαντικότερους χαρακτήρες, άρτια διαγραμμένος και κύριος φορέας του
κωμικού στοιχείου, είναι ο σγόμπος Κεφαλονίτης Βιττόρος. Από τη δεύτερη
πράξη μέχρι και το τέλος του έργου, ακολουθεί τους κομπογιαννίτες γιατρούς
σχολιάζοντας τις πράξεις και τα λόγια τους και βάζοντας στόχο να τους πά-
ρει τα παράνομα κέρδη τους: 

Να τζ’ ακολουθώ απόκρυφα, να βλέπω τί θα γένη,
και τί συνάζουσι αυτοί, κι όντας μου δώση χέρι,
να τους τα πάρω όλ’ αυτά, τόμου ο καιρός το φέρη.8

ςτα πλαίσια υλοποίησης των σχεδίων του τους ζητάει να τον γιατρέψουνε
κι αυτόν. Απαιτεί όμως πρώτα να βρει την υγεία του και ύστερα να τους πλη-
ρώσει, επιχείρημα που οδηγεί τους ψευτογιατρούς να μαντέψουν τον τόπο κα-
ταγωγής του:

λογιάζω οχ την Κεφαλονιά να είναι δίχως άλλο, 
Για τούτο από τα χέρια του παρά δε μπορώ να βγάλω9.

Από τις πιο πετυχημένες κωμικές σκηνές του έργου είναι η αντιπαράθε-
ση Βιττόρου-ψευτογιατρών, και τα τεχνάσματα και των δύο πλευρών να 
ξεγελάσουν ο ένας τον άλλον. τελικά ο Βιττόρος καταφέρνει τα πάρει τα
κλεμμένα χρήματα των ψευτογιατρών αλλά παράλληλα να ξεγελάσει 
και τους δύο Κεφαλονίτες συντρόφους του και να καρπωθεί μόνος τη λεία
του: 
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7. ΓλυΚεριΑ ΠρΩτοΠΑΠΑ-μΠουμΠουλιΔου, ςοβόγιας ρούσμελης, η κωμωδία των
ψευτογιατρών, Αθήναι 1971, σ. �2.

8. Ό.π., σ. 51.
9. Ό.π., σ. 89.



τσ’ εγέλασα! Ας μου πάρουνε τώρα τον κορνιαχτό μου,
Γλήγορα ’ς την πατρίδα μου θα πάω, ’ς το Θεό μου,
μήπως με βρου οι ζακυθινοί, τα άσπρα μου κοκκαλίσου, 
Και το πουγγί μου αδειανό εμένα απαρατήσου10.

εδώ ο κεφαλονίτης Βιττόρος παρουσιάζει όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά
της καταγωγής του: έξυπνος, πονηρός, εφευρετικός, πολυταξιδεμένος, προ-
σαρμοστικός, χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς, αναλαμβάνει την τιμωρία των ψευ-
τογιατρών για καθαρά ιδιοτελείς σκοπούς. 

ςτην ίδια περίπου εποχή, στα μέσα του 18ου αιώνα, σε μια κωμωδία προ-
ερχόμενη από τον απόδημο ελληνισμό και ειδικότερα την Κωνσταντινούπολη,
την οποία εξέδωσε σχετικά πρόσφατα ο ιωσήφ Βιβιλάκης, συναντάμε έναν
ακόμη ιδιόρρυθμο τύπο Κεφαλονίτη. η κωμωδία με τίτλο Αυξεντιανός μετα-
νοημένος, άγνωστου συγγραφέα, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα προερχόμενη
από τον εκκλησιαστικό χώρο και αναφερόμενη σε φλέγοντα θεολογικά ζητή-
ματα, τα οποία συγκλόνισαν το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως τον 18ο
αιώνα μεταξύ των οποίων το κυρίαρχο ήταν το θέμα του «αναβαπτισμού»11.
Πρωταγωνιστής ένας εκτός ορίων ασκητής, ο Αυξέντιος, παρουσιάζεται να
μην διαθέτει ιδίαν βούληση αλλά να κατευθύνεται και να εξυπηρετεί τα σχέδια
άλλων υψηλά ιστάμενων στην εκκλησιαστική ιεραρχία. Πρόκειται για έναν
«θεοκάπηλο υποκριτή»12, που σαν ένας αυθεντικός θεατρίνος γνωρίζει και
χρησιμοποιεί όλους τους τρόπους να επικοινωνεί με το κοινό του, το οποίο εξα-
πατά κυρίως με την σκηνοθεσία ψεύτικων θαυμάτων. ςτη διαδικασία αυτή θα
βρει πρόθυμο και κατάλληλο όργανο έναν Κεφαλονίτη, που αντιλαμβανόμενος
αμέσως την τακτική καυχιέται ότι έχει ειδικότητα στο να παριστάνει τον
«κουλοχέρη» καθώς και δύο φίλοι του τον «παράλυτο» και τον «δαιμονισμέ-
νο». ο πατριάρχης Κύριλλος, κεντρικό πρόσωπο της κωμωδίας, ανακοινώνει
στον συνεργάτη του, επίσκοπο Χαλεπίου, την ανακάλυψη του «Κεφαληνίτη»
και την προθυμία του να εξυπηρετήσει τα σχέδια τους:

Κυρ. επειδή και είμεθα μονάχοι τώρα οι δύο την φανερώνω: ότι ήλθεν
ένα παιδί Κεφαληνίτης εκεί όπου διηγούμουν τα θαύματα και με λέγει
«αν ορίζεις αφέδη, κατέχω να κάμω τον κουλοχέρη». εγώ τον ωνείδισα
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10. Ό.π., σ. 9�.
11. ιΩςηΦ ΒιΒιλΑΚης, «μια πολίτικη κωμωδία του 18ου αιώνα», Πρακτικά Α΄ Πανελλή-

νιου Θεατρολογικού ςυνεδρίου, το ελληνικό θέατρο από τον 17ο στον 20ό αιώνα, επιμ. ιωσήφ
Βιβιλάκης, τμήμα Θεατρικών ςπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών, ergo, Αθήνα 2002, σ. 69.

12. Αυξεντιανός μετανοημένος, επιμ. ιωσήφ Βιβιλάκης, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα
2010, σ. 233.



και τον είπα ότι έχει δαιμόνιον. εκείνος με αποκρίθη πάλιν «αφέδη, έχω
και συντρόφους» κι έτσι τον άφησα και έφυγα13.

ςτην εξυπνάδα και την άμεση προσαρμογή και εκμετάλλευση των κατα-
στάσεων μας θυμίζει τον Βιττόρο της Κωμωδίας των ψευτογιατρών του ς.
ρούσμελη1�.

Έναν ακόμη ιδιάζοντα Κεφαλονίτη συναντάμε σε μια επίσης άγνωστου
συγγραφέα κωμωδία του 19ου αιώνα, προερχόμενη από τον παροικιακό ελλη-
νισμό, την ςμύρνη αυτή τη φορά, με τίτλο ο ερωτομανής Χατζηασλάνης,
ήρως της Καραμανίας, την οποία έφερε πρόσφατα στο φως ο καθηγητής της
νεοελληνικής φιλολογίας, Γιώργος Κεχαγιόγλου15. η κωμωδία ανήκει στην
κοινωνικοσατιρική παράδοση του ύστερου Φαναριωτισμού16 με κύριο εκπρό-
σωπο τον Δημ. Βυζάντιο και χαρακτηριστικό το έργο του Βαβυλωνία. ο ερω-
τομανής Χατζηασλάνης σατιρίζει το διαχρονικό θέμα του παράκαιρου έρωτα
ενός ηλικιωμένου για μια νεαρή, παραπέμποντας στη μολιερική παράδοση του
ερωτευμένου γέρου και συγκεκριμένα στη μετάφραση του μολιερικού Φιλάρ-
γυρου του οικονόμου εξ οικονόμων, (Βιέννη 1816)17. Παράλληλα εστιάζει
στη διακωμώδηση των κοινωνικών ηθών και ετερογλωσσικών ιδιωμάτων του
ελληνισμού.

εδώ ο Κεφαλονίτης εμποροπλοίαρχος Γεράσιμος είναι αντεραστής του
πρωταγωνιστή και αγαπητικού της μαρούλας, νεαρής υπηρέτριας σε αρμένι-
κο αρχοντικό. είναι βλάσφημος, οξύθυμος και παμπόνηρος διαρκώς περιαυ-
τολογώντας και βρίζοντας τους πάντες:

ΓePAς(IMOς) Mπά, κακὰ ν’ τὄρθει, τὸ μπακαλιάρο, μωρέ
μ’ αὐτὸ εἶναι κάζο ἀτσιδέντε, μά τὸν ἅγιο Γεράσιμο! Kι ὅ,τι νὰ τοῦ κά-
μομε, τοῦ πρέπει, τοῦ κογιόνου18!
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13. Ό.π., σ. 365.
1�. Β. ΠουΧΝερ, «Ένας Κεφαλονίτης στην Κωνσταντινούπολη», Πρακτικά ςυνεδρίου,

στη μνήμη Γεωργίου Γερ. Αλισανδράτου με θέμα: Πηγές επτανησιακής Φιλολογίας, Κεφαλο-
νιά, 28-30 οκτ. 2006, εταιρεία Κεφαλληνιακών ιστορικών ερευνών, Αργοστόλι 2008, σ. 132.

15. την κωμωδία βρήκε στη Βρετανική βιβλιοθήκη ο καθηγητής της Νεοελληνικής Φι-
λολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γ. ΚεΧΑΓιοΓλου και την παρουσίασε σε σχετικό
επιστημονικό ςυμπόσιο της ςχολής μωραϊτη το 1998 που είχε θέμα: «ο έξω-ελληνισμός
Κωνσταντινούπολης και ςμύρνης 1800-1922», εταιρεία ςπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού
και και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 2000, σσ 177-195.

16. ςυγκεκριμένα των Κορακιστικών του Νερουλού, του εξηνταβελόνη του οικονόμου,
του Γάμου άνευ νύφης του ραγκαβή, του λεπρέντη του Χουρμούζη, της Βαβυλωνίας του Βυ-
ζάντιου, ό.π., σ. 182.

17. ΠουΧΝερ, «Ένας Κεφαλονίτης στην Κωνσταντινούπολη», ό.π., σ. 13�.
18. το κείμενο της κωμωδίας μου παραχώρησε ο κ. Κεχαγιόγλου τον οποίο και ευχαρι-



Και παρακάτω!

Mωρέ, μά τοὺς ἅγιους, καλὰ λές, διάλ’ ἔπαρ’ τὰ μυαλά του, ὁ μποπιο-
μένος δὲν ἀγκορτσαρίσθη πὼς τά ’χει μὲ τὸν Φραγκομερίτη; Ὁ πα-
στρουματσής, ὁ σαρδελοζουμοβαπτισμένος, μπά, συφορέλια του, μπά!
Πρέπει λοιπὸν νὰ εἶμαι ταλέντος σ’ οὕλη τὴ κάουζα, γιὰ νὰ τοῦ γδάρο-
με τὴ πέτσα, τοῦ κανάγια, καθώς τοῦ πρέπει� ἐγὼ ἀπ’ αὔριο ντελόγγου
θέλω βάλει τοὺς πιστούς μου μαρ’νάρους νὰ εἶναι ταλέντοι κ’ αὐτοί εἰς
τὴ μεμόριά μας ὁποὺ θὰ κάμομε.

Και όταν η μαρούλα καταστρώνει το σχέδιο να φυγαδέψουν τον Χατζηα-
σλάνη ο Γεράσιμος επιστρατεύει όλη την κεφαλονίτικη πονηριά:

Tώρα, Γεράσιμε, θέλει ταλέντο, θέλει πανουργιά, γιὰ νὰ τὸν κάτσεις
στὴν φάκα, τὸν τροπιασμένο, γιατὶ αὔριο θὰ τσορτσινάρουνε οἱ πα-
τριῶται� πρέπει νὰ πᾶς στὸ παρτίδο, νὰ πεῖς τῶν παιδιῶν νὰ εἶναι πρό-
ντοι πρεζέντοι ὅταν γίνει ἡ μπανδρειά, νὰ ἔχουν τὴν φελούκα ἕτοιμη, διὰ
νὰ τοῦ δείξεις, τοῦ μπερπάντε, τί ζαχαρόκουκα θὰ τὸν ράνουν. Tρέχα,
ντόνκα, Γεράσιμέ μου, τρέχα, κι ἡ ὥρ’ ἀπέρασε. Mωρέ, τὸ γεβετισμένο,
συφορὰ ποὺ μοῦ ’φερε στὸ τσερβέλο! Ἀπόψε θὰ μὲ κάμει νὰ πενσάρω σὰ
νυστασμένος γάδαρος, κακὸ νὰ τὄρθει.

υποκρινόμενος τον ξάδελφο της μαρούλας παρευρίσκεται στον γάμο και
στη συνέχεια πρωταγωνιστεί στην φυγάδευση του Χατζηασλάνη υποβοηθού-
μενος από δύο άλλους επτανήσιους, τον Χαραλάμπη και τον Διονύση: 

ΓeP(AςIMOς): Mουρὲ Xαλαράμπη! Ἔ, Xαλαράμπη, μουρὲ Διονύσ’!
Ἔεε, Διονύση!
(Mακρόθεν ἀκούεται φωνή::)
<XAPAλAMΠHς καὶ ΔIOnYςHς:> nτελόγγ’, ἀφέντη.
<ΓePAςIMOς:> Φέρτε, μουρέ, τὴ φελούκα, γεβετισμένοι, ὄξω σούμπιτο!
<XAPAλAMΠHς καὶ ΔIOnYςHς:> nτελόγγ’, ἀφέντη.
<ΓePAςIMOς:> Γρήγορα, διάλ’ ἔπαρ’ τὸ πατέρα σας.
(Kαὶ βραδέως κινουυμμέέννηη,,  τὸ πλοιάριον, πλησιάζει εἰς τὴν αἱμασιaν μετὰ
τῶν κωπηλατῶν). |
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στώ. Προέρχεται από την υπό προετοιμασία έκδοση της κωμωδίας σε επιμέλεια του προανα-
φερθέντος στις εκδόσεις του ινστιτούτου Νεοελληνικών ςπουδών [ιδρύματος μανόλη τρια-
νταφυλλίδη]. Δεν έχει γίνει σελιδοποίηση για τον λόγο αυτό δεν παραπέμπω σε σελίδες.



[85] ΓeP(AςIMOς): Ἔεε! eἶσθε πρόντο; Πρέστο, δούνκουε, πρέστο,
οὗλα ἔξου, τὲς κασέλες
ἀ πιάν’ ἀ πιάνο, νὰ μὴ κρεπάρουνε, ἄ, πεθερέ μου, τί στέκεις, ἀγιοῦτο
τώρα, διάολε, ἀγιοῦτο.

ο εικοστός αιώνας με το θρίαμβο του μοντερνισμού και των πολλαπλών –
ισμών αναζητώντας σε διεθνιστικούς ορίζοντες τα πρότυπά δεν ευνόησε τα το-
πικά ιδιώματα και τις ηθογραφικές ιδιαιτερότητες19. είναι χαρακτηριστικό
ότι και Κεφαλονίτες συγγραφείς, όπως ο Νικ. λιβαδάς20 προτίμησαν να κινη-
θούν σε ευρύτερους γεωγραφικούς και κοινωνικούς χώρους.

Ωστόσο πρόσφατα με την είσοδο του εικοστού πρώτου αιώνα εντυπωσιάζει
η παρουσία των Κεφαλονιτών ως πρόσωπα εν απουσία σε δύο έργα της νεοελ-
ληνικής δραματουργίας. με το έργο επτά λογικές απαντήσεις του λεωνίδα
Προυσαλίδη21, κάνοντας ένα χρονικό άλμα ενός και πλέον αιώνα περνάμε από
την επιφάνεια στο βάθος, από τις περιπέτειες και την εξωτερική δράση στο
ανεξιχνίαστο τομέα της ύπαρξης, το χάος του οποίου ανέδειξε ο μεταμοντερνι-
σμός22. επτά μονόλογοι αφηγούνται ένα οικογενειακό δράμα, όπου τα πρόσω-
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19. ορισμένα σχετικά έργα που εντοπίσαμε όπως ο κληρονόμος της τσάτσας του Γερ.
ςπαταλά (έκδοση του περ. μουσικά Χρονικά, τχ. 22-23, Αθήνα 1930) και η Κοντέσσα μάρ-
θα τζανέτου του Χρ. Γάιου, (για το έργο βλ. ΘοΔ. ΓρΑμμΑτΑς, Νεοελληνικό θέατρο και κοι-
νωνία, τυπωθήτω, Αθήνα 2001, σ. 193) οριοθετούν ως δραματικό χώρο τον ευρύτερο επτανη-
σιακό με τον γενικότερο προσδιορισμό «ένα νησί της επτανήσου». 

20. μελέτες για τον συγγραφέα έχει δημοσιεύσει κατ’ επανάληψη η υπογράφουσα. Ανα-
φέρουμε ενδεικτικά: ΒΑρ. ΓεΩρΓοΠουλου,,  ««Νικόλαος λιβαδάς: Ένας Κεφαλονίτης θεατρι-
κός συγγραφέας», Πρακτικά του η΄ Διεθνούς Πανιονίου ςυνεδρίου, εταιρεία Κυθηραϊκών
μελετών, Κύθηρα 2006, τόμ. IVΑ, Κύθηρα 2009, σ. 113-129, επιμ. Νίκος Πετρόχειλος, της
ίδιας, «η τρίαινα ή Όλα μοιραία, Ένα επιστημονικό δράμα του Ν. λιβαδά», Παράβασις,
επιστημονικό Δελτίο τμήματος Θεατρικών ςπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τόμ. 8,
εκδ. ergo, Αθήνα 2008, σ. 79-125, επιμ. Γ. Πεφάνης.

21. ο συγγραφέας ανήκει στην νεότερη γενιά των ελλήνων συγγραφέων (γέννηση το
1975) που επιχειρεί να ανιχνεύσει την εσωτερική ζωή με κεντρικά μοτίβα, τον έρωτα, την
φθορά και τον θάνατο. το έργο του, εφτά λογικές Απαντήσεις, τιμήθηκε με το Α΄ Βραβείο
συγγραφής θεατρικού έργου το 200� στο διαγωνισμό που προκήρυξε το Κ.Θ.Β.ε. για τα σα-
ράντα χρόνια λειτουργίας του. Παρουσιάστηκε την ίδια χρονιά από το Κ.Θ.Β.ε., σε σκηνοθε-
σία Πέτρου ζηβανού και τη σαιζόν 2006-2007 από τον καλλιτεχνικό οργανισμό «Φάσμα» στο
«Απλό Θέατρο» σε σκηνοθεσία Αντώνη Αντύπα. Έργα του είναι επίσης Βαγόνι στα νερά, που
παίχτηκε το 2010-2011 από τον καλλιτεχνικό οργανισμό «Φάσμα» στο «Απλό θέατρο» σε
σκηνοθεσία Αντώνη Αντύπα και Από τη σιωπή ως την άνοιξη, που παρουσιάστηκε στο θέατρο
«Δημήτρης Χορν» το 2016.

22. Για το μεταμοντέρνο θέατρο γενικά αλλά και ειδικότερα για τις εκφάνσεις του στη νε-
οελληνική δραματουργία βλ. Δημ. τςΑτςουλης, «ςύγχρονες μορφές γραφής στη νεοελληνι-
κή σκηνή», ςημεία γραφής - κώδικες σκηνής στο σύγχρονο ελληνικό θέατρο, Νεφέλη, Αθή-
να 2007, σσ. �3-71.



πα, χωρίς να συναντηθούν ποτέ ξετυλίγουν τα προσωπικά τους αδιέξοδα αδυ-
νατώντας να βρουν ταυτότητα και ρόλο αλλά και δυνατότητα επικοινωνίας23. 

ο Κεφαλονίτης εδώ δρα τη απουσία, δεν είναι δηλ. ομιλούν δραματικό πρό-
σωπο αλλά έχει σημαδέψει το παρελθόν και καθορίσει το παρόν και το μέλλον
ενός κεντρικού προσώπου, της Δέσποινας, της μητέρας του κεντρικού ήρωα,
πρώην χρήστη ναρκωτικών, ο οποίος στο τέλος αυτοκτονεί. Ξεκινώντας από
έναν επιπόλαιο έρωτα διακοπών στην Κεφαλονιά, εξελίχθηκε σε παθιασμένη
σχέση ζωής. Έφυγε μαζί του στη ςουηδία για να εκπληρώσει εκείνος τα φι-
λόδοξα σχέδια των σπουδών του και εκείνη να δουλεύει σε εργοστάσιο «μετα-
νάστρια λόγω κεραυνοβόλου έρωτα»2�, όπως λέει χαρακτηριστικά. μετά δυο
χρόνια ο ευφάνταστος Κεφαλονίτης, που της διάβαζε κομμάτια από την
οδύσσεια, την πρόδωσε. εκείνη συνέχιζε να ζει έχοντας ουσιαστικά πεθάνει,
πιστή στον νεανικό της έρωτα, που έγινε γι’ αυτήν εμμονή και που συνέχισε
μέχρι το τέλος να ανακαλεί με πείσμα, εγωισμό και εκδίκηση. η μετά από
πέντε χρόνια απόπειρα του Δημήτρη για επανασύνδεση μ’ ένα κλαδί από κε-
φαλληνιακό έλατο, σύμβολο της πρώτης ερωτικής τους συνεύρεσης, την τα-
ράζει. Έγκυος στον γιό της τον Γιώργο, θέλει να τον ξεφορτωθεί, «να ξεπλυθεί
και να φύγει», όπως λέει χαρακτηριστικά. Πολύ αργότερα, ο Γιώργος θα της
κάνει το χατίρι, βυθίζοντάς την όμως τώρα στην οδύνη. η ύπαρξη του Γιώρ-
γου ήταν από την αρχή καταδικασμένη, ίσως στο γεγονός αυτό οφειλόταν το
κενό που η ίδια δεν μπόρεσε ποτέ να καλύψει. Ωστόσο δεν ακολούθησε τον φευ-
γάτο Κεφαλονίτη στο νησί των λωτοφάγων, παρέμεινε στην οικογένειά της,
έκτοτε νεκρή και παγωμένη για όλους: «ο Δημήτρης με την ακαδημαϊκή του
καριέρα στη ςουηδία, εγώ σ’ ένα ισόγειο με τον Χρήστο»25.

ενταγμένος σε ένα σύγχρονο δραματουργικό σύμπαν, ο Κεφαλονίτης πο-
λιτικός μηχανικός, γοητευτικός, φιλόδοξος και φευγάτος αλλά και εγωπαθής
και αδίστακτος, συνιστά την εξέλιξη του σγόμπου Βιττόρου της κωμωδίας
των Ψευτογιατρών.

την ίδια εποχή, ο πολλά υποσχόμενος συγγραφέας Βασίλης Κατσικονού-
ρης26 συνεχίζοντας με επιτυχία τον δρόμο των Δ. Κεχαΐδη και Γ. ςκούρτη
στα πλαίσια του θεάτρου της καθημερινότητας εμπλουτισμένου με νέα δυνα-
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23. το στοιχείο της παντελούς έλλειψης επαφής των προσώπων τονίζει στην κριτική της
η μΑρΩ τριΑΝτΑΦυλλου, «λεωνίδα Προυσαλίδη, επτά λογικές Απαντήσεις στο Απλό Θέα-
τρο», εποχή, 21.1.2007.

2�. λεΩΝιΔΑς ΠρουςΑλιΔης, εφτά λογικές Απαντήσεις», Πρόγραμμα παράστασης,
«Απλό θέατρο», θεατρική περίοδος 2006-2007, σ. 6�.

25. Ό.π., σ. 65.
26. ςτη θεατρική σκηνή παρουσιάστηκε το 1990 με το έργο εντελώς Αναξιοπρεπές, το

οποίο το 2001 βραβεύτηκε στον Διεθνή Διαγωνισμό του ιδρύματος Ωνάση και το 200� παί-
χτηκε στο θέατρο «ςτοά» σε σκηνοθεσία Γιάννη Αναστασάκη. την ίδια χρονιά ανέβηκε στην



μική27, σε ένα έργο με σπαρταριστούς διαλόγους, το Καλιφόρνια Ντρίμιν28,
παρουσιάζει τις τραγελαφικές περιπέτειες29 δύο λαϊκών παιδιών30 που αποφα-
σίζουν να μην πάνε στρατό και να καταφύγουν σε ένα new age κοινόβιο στην
Καλιφόρνια. Ωστόσο τη «γη της επαγγελίας» δεν θα κατακτήσουν ποτέ. ο
Κεφαλονίτης-Θανάσης δρα πάλι εν απουσία, δεν εμφανίζεται ποτέ, ωστόσο
παίζει σημαντικό ρόλο. είναι ο «αναγνωρισμένος από το αμερικάνικο κρά-
τος»31 «δάσκαλος» στο κοινόβιο της Καλιφόρνια, γράφει «σοφά βιβλία», έχει
βάλει ως στόχο «την συνάντηση με τους θεούς» και τις ρήσεις του επαναλαμ-
βάνουν οι πιστοί οπαδοί του. Ωστόσο ο σοφός ινδός γκουρού είναι ένας απατε-
ώνας από το ληξούρι, που έκλεψε τα χρήματα του ταμείου και εξαφανίστηκε.

Α. ...ο Δάσκαλος.
ΝτιΝος: ε.
Αρης: Δεν ήταν ινδός.
ΝτιΝος: Και τι ήτανε;
Αρης: Θανάση τον λέγανε.
ΝτιΝος: Θανάση;
Αρης. Από την Κεφαλονιά.
Ντ. Ω ρε πούστη μου!
Α. ςήκωσε όλο το ταμείο και την έκανε.
ΝτιΝος: Ποιο ταμείο;
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Πειραματική ςκηνή του εθνικού θεάτρου το Καλιφόρνια Ντρίμιν (Α΄ Κρατικό Βραβείο θεα-
τρικού έργου 2002) σε σκηνοθεσία τάκη τζαμαργιά. το 2006 έγινε ευρύτατα γνωστός με το
γάλα, το οποίο παρουσιάστηκε με εξαιρετική επιτυχία στο εθνικό θέατρο και το 2013 στο θέ-
ατρο «μεταξουργείο» σε σκηνοθεσία Άννας Βαγενά. Πρόσφατα το έργο γυρίστηκε και σε
ταινία σε σενάριο του συγγραφέα, ο οποίος συνεχίζει πετυχημένα την πορεία του στους τομείς
της δραματικής γραφής και σκηνοθεσίας. 

27. η διαφορά από τους προηγούμενους συγγραφείς είναι ότι ο Κατσικονούρης μεταφέρει
το κέντρο βάρους από τον κοινωνικό περίγυρο στα ίδια τα άτομα ςύμφωνα με την θεατρολόγο
ΚΑτεριΝΑ ΘεοΔΩρΑτου: «μέσα από την αλήθεια των προσώπων και μόνο απ’ αυτήν, χωρίς
την παραμικρή έκπτωση, διαφαίνεται το όποιο συγκείμενο, ο κοινωνικός περίγυρος, προκύπτει
η όποια κοινωνική καταγγελία», ΚΑτ. ΘεοΔΩρΑτου, «Για τη φανέλα ή για ένα πουκάμισο
αδειανό», Αναγνώσεις 2011. ςύγχρονο ελληνικό θέατρο, Αιγόκερως 2011, σ. 5. 

28. ΒΑςιλης ΚΑτςιΚοΝουρης, Καλιφόρνια ντρίμιν, εκδ. ςοκόλη-Κουλεδάκη, Αθήνα χ.χ.
29. ο λ. Πολενάκης πρόσφατα σε κριτική του έργου το χαρακτηρίζει –εισηγούμενος τον

νεοπαγή όρο– «τραγικωμειδύλλιο», λ. ΠολεΝΑΚης: «Καλιφόρνια Ντρίμιν του Βασίλη Κα-
τσικονούρη στο Θέατρο «επί Κολωνώ», Αυγή, 19.11.2017.

30. ο Θ. Γραμματάς σε πρόγραμμα του έργου στην παράσταση του εθνικού θεάτρου το
2003-� αναφέρεται σε αδυναμία των νέων για ένταξη στο σύστημα και υιοθέτηση εκ μέρους
τους νέων τρόπων εξέγερσης, Θ. ΓρΑμμΑτΑς, «εικονική και ονειρική πραγματικότητα», πρό-
γραμμα, Καλιφόρνια ντρίμιν, Πειραματική ςκηνή του εθνικού θεάτρου, 2003-200�, σσ. 19-20. 

31. ΒΑςιλης ΚΑτςιΚοΝουρης, Καλιφόρνια ντρίμιν, ό.π., σ. 17.



Αρ. Αυτό του κοινόβιου.
Ντ. Αφού εκεί δεν έχουν χρήμα.
Αρ. Δεν είχαν γιατί το μάζευε ο Δάσκαλος. Γι’ αυτό δεν είχανε χρήμα-
τα, Κατάλαβες;
Ντ. Και τώρα πού πήγε;
Αρ. ο δάσκαλος;
Ντ. Ναι.
Αρ. Πού πήγε; Ξέρω γω πού πήγε; ςτο ληξούρι θα πήγε32. 

ο Θανάσης από το ληξούρι είναι ένας ακόμη ευφάνταστος πανούργος Κε-
φαλονίτης που φθάνοντας μέχρι την Καλιφόρνια κατόρθωσε να κερδίσει τον
σεβασμό και τον θαυμασμό όλων με υποσχέσεις για πνευματική υπεράνω
χρημάτων ζωή. Πάλι ο σγόμπος Βιττόρο, που μάζεψε όλα τα κέρδη των ψευ-
τογιατρών και εξαφανίστηκε, μας κλείνει πονηρά το μάτι. 

μακριά από την πατρίδα τους, αναζητώντας με πάθος την περιπέτεια με
ανεξάντλητη ζωτικότητα και θαυμαστή ικανότητα προσαρμογής, πανέξυπνοι,
ευφάνταστοι και ως εκ τούτου συχνά ξεπερνώντας τα όρια, οι Κεφαλονίτες
θέτουν τη σφραγίδα τους στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου.

ABSTRACT

THe TYPe OF KeFALOnITIS In THe MODeRn GReeK THeATRe

The presence of Kefalonitis as a hero of plays has been impressive since the
beginning of the Modern Greek theatre. In this presence, of course, it is the
pronunciation of the Ionian islands, but especially is the particular character of
people which offers special conditions to the playwrights. Already in the early
modern Greek theatre, in one of the important comedies, Fortunato, we meet
Lixurian doctor Loura, then Vittorio in the Comedy of Pseudo-Doctors of
Sovogia Rousmeli, the foxy micropocket in the Αυξεντιανού μετανοημένου,
(Auxerman’s reptilian), relatively unknown comedy of the 18th century,
Captain Gerasimos in the erotomanis Hadjiaslanis, a Karamanian hero, ερωτο-
μανή Χατζηασλάνη, ήρωα της Καραμανίας, a recently discovered five act
comedy, written in Smyrna in the 19th century. The presence of Kefalonitic
continues in modern Greek theatre, judging from two recent plays: Vasilis
Katsikonouris᾽ California Dreamin᾽ (2006) and Seven Logical Responses by
Leo Proussalidis (“Simple Theatre”, 2007).
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32. Ό.π., σ. 80.



ΚαρναΒαΛιΚος ΒιΤαΛιςΜος Και ανΘρωΠοΖωοΛοΓιΚα
ςΤοιΧεια ςΤην εΠΤανηςιαΚη ςΚηνη

η ΚωΜωΔια Των ψευΤοΓιαΤρων Του ςαΒοΓια ρουςΜεΛη

ΓΓιιώώρργγοοςς  ΠΠ..  ΠΠεεφφάάννηηςς
καθηγητής φιλοσοφίας και Θεωρίας του Θεάτρου 

και του Δράματος Πανεπιστημίου αθηνών, κριτικός θεάτρου

Με αφετηρία τη μπαχτινική θεωρία για τον γκροτέσκο ρεαλισμό και τον
καρναβαλικό κόσμο και με επιδίωξη την αναζήτηση ανθρωποζωολογικών
στοιχείων στον δραματικό λόγο, θα επιχειρηθεί εδώ μια προσέγγιση της Κω-
μωδίας των ψευτογιατρών (1745) του ςαβόγια ρούσμελη. η επιλογή αυτή
συνδέεται από τη μια μεριά με μια παλαιότερη μελέτη μου στον Χάση του Δη-
μητρίου Γουζέλη1 για τη δυνατότητα αξιοποίησης των μπαχτινικών εννοιολο-
γικών εργαλείων στην επτανησιακή δραματουργία και ανεύρεσης ενδιάμεσων
κειμενικών σταθμών μεταξύ των σωζόμενων ομιλιών του 19ου αιώνα και
εκείνων που δεν έχουν διασωθεί και που ανάγονται πιθανότατα στον 17ο αιώ-
να2. η Κωμωδία ανήκει σε αυτά τα κείμενα-γέφυρες, μαζί με την ευγένα
(1646) του Θεόδωρου Μοντσελέζε, την ιφιγένεια (1720) του Πέτρου Κα-
τσαΐτη στις τρεις κωμικές σκηνές του τέλους, τον Χάση (17901, 1795) και,
με τον δικό της τρόπο, την Κακάβα (1834) του νικολάου Καρατζά3, κείμενα
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1. ΓιωρΓος Π. Πεφανης: «Μορφές του λαϊκού γέλιου και της καρναβαλικής παράδοσης
στον Χάση του Δημητρίου Γουζέλη», στο βιβλίο του η άμμος του κειμένου. αισθητικά και
Δραματολογικά Θέματα στο ελληνικό Θέατρο, Παπαζήσης, αθήνα 2008, σσ. 75-113. Για
ένα ανάλογο εγχείρημα μικρότερης κλίμακας βλ. ΓιωρΓος Π. Πεφανης: Το Βασίλειο της
ευγένας. Λογοτεχνικά διακείμενα και ανθρωπολογικά περιεχόμενα στην «ευγένα» του Θεό-
δωρου Μοντσελέζε, αλεξάνδρεια, αθήνα 2005, σσ. 188-190 κ.α.

2. Βλ. ΒαΛΤερ ΠουΧνερ: «η παραστατική δίκη και καταδίκη του ψευδομεσσία Sabbatei
Zwi κατά το καρναβάλι του 1666 στη Ζάκυνθο. Θέατρο και δικαστήριο στον παραδοσιακό
λαϊκό πολιτισμό της Βενετοκρατίας και Τουρκοκρατίας στην ελλάδα», Θησαυρίσματα 36,
2006, σσ. 309-344.

3. Βλ. ΘεοΔωρος ΜονΤςεΛεΖε: Τραγωδία ονομαζομένη ευγένα του κυρ Θεοδώρου Μο-
ντσελέζε, σε επιμέλεια Mario Vitti και Giuseppe Spadaro, οδυσσέας, αθήνα 1995, εΜΜανου-
ηΛ Κριαρας: Κατσαΐτης: ιφιγένεια, Θυέστης, Κλαθμός Πελοποννήσου, ανέκδοτα έργα, 



που μας επιτρέπουν να σχηματίσουμε μιαν αρκετά αξιόπιστη εικόνα των χα-
μένων αυτών έργων. από την άλλη μεριά, η επιλογή της Κωμωδίας συνδέεται
και με την αναζήτηση ανθρωποζωολογικών στοιχείων στην επτανησιακή
σκηνή, τα οποία συνυφαίνονται με τον καρναβαλικό βιταλισμό και το κύμα
αμφισημίας που διαπερνά τον γκροτέσκο ρεαλισμό και την πλατεΐστικη
γλώσσα. Τα στοιχεία αυτά εκδηλώνονται, όπως θα δούμε στη συνέχεια, με τη
διασταύρωση δύο συμμετρικών και συμπληρωματικών τάσεων, της ζωοποίη-
σης του ανθρώπου και της ενανθρώπισης του ζώου, στο πνεύμα του καρναβα-
λικού βιταλισμού με τη σχετικοποίηση, τη γελοιοποίηση και τον υποβιβασμό
όλων των υπερβατικών σημαινόντων, την αποδιάρθρωση της λογικής τάξης,
την παρωδία ή την αντιστροφή των κυρίαρχων δομών, των επίσημων κοσμοει-
κόνων και πλαισίων αναφοράς4.

η αποσπασματικότητα και η χαλαρή σύνδεση της πλοκής, που χαρακτη-
ρίζουν την Κωμωδία των ψευτογιατρών, κατατάσσονται συνήθως στις αδυ-
ναμίες της συγγραφικής πένας, ωστόσο προσφέρουν, από την άλλη μεριά, μια
σημαντική δυνατότητα αυτοσχεδιασμού κατά τη σκηνική επιτέλεση του έρ-
γου, χάρη στο ευθύγραμμο σπονδυλωτό σχήμα ανάπτυξής του σε σχεδόν αυ-
τοτελείς σκηνές5. αυτή η δυνατότητα, που συνδέει το έργο τόσο με το αυτό-
χθονο λαϊκό θέατρο και ιδίως με τις ομιλίες, όσο και με την παράδοση της
Commedia dell’Arte, θα μπορούσε να αποδώσει μια ενδιαφέρουσα σκηνική δυ-
ναμική και να διευρύνει κάπως τα πεδία αναφοράς μιας σάτιρας που, έτσι, δεν
θα στοχεύει μόνο στη moralité και τη νοοτροπία των κατοίκων της Ζακύνθου,
αποτυπώνοντας ένα couleur locale, αλλά και σε κάποιες αμφίσημες σχέσεις
με τη ζωικότητα, οι οποίες μπορούν να αναδειχθούν κάπως καλύτερα μέσα
από τις πηγές του λαϊκού πολιτισμού και ειδικότερα μέσα από τις γκροτέσκες
εικόνες και τα γελαστικά μοτίβα που χρησιμοποιεί ο ρούσμελης.

Προς αυτήν την κατεύθυνση προτρέπει η έντονη παρουσία της ασθένειας.
ο τίτλος του έργου είναι κάπως παραπλανητικός, με την έννοια ότι επικε-
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τσά (1834). φιλολογική έκδοση με εισαγωγή, σημειώσεις και γλωσσάριο», Παρουσία 19-20,
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χνίας, Futura, αθήνα 2004, (σσ. 109-151), σ. 114.

5. ΘοΔωρος ΓραΜΜαΤας: Για το δράμα και το θέατρο, εξάντας, αθήνα 2006, σ. 250 και
εισαγωγή στην ιστορία και τη θεωρία του θεάτρου, εξάντας, αθήνα 2011, σ. 291.



ντρώνει την προσοχή του αναγνώστη σε αυτό που αντιμάχεται την ασθένεια,
στη θεραπεία και την ιατρική και δη στην ψευδοϊατρική, σε ένα κίβδηλο μόρ-
φωμα της ιατρικής, σε μια κερδοφόρα πρακτική που επικαλείται συνεχώς την
επιστημονική γνώση, ενώ συνεχώς την υπονομεύει και την αρνείται. η παρελ-
κυστική αυτή επιρροή του τίτλου συνδυάζεται εύλογα και με τα ισχυρά δρα-
ματικά διακείμενα που παρουσιάζει η επτανησιακή δραματουργία ως προς
την αντίστοιχη ιταλική, κρητική, αλλά και γαλλική. εν προκειμένω, το πρό-
σωπο και τα προσωπεία του Dottore, όπως και, εμμέσως, οι μολιερικοί γιατροί
(που ως δραματικοί τύποι παρεισδύουν στα canovacci των θιάσων της
Commedia dell’Arte και τροποποιημένοι μεταφέρονται ενδεχομένως και στα
επτάνησα μετά το 1696)6, αποτελούν την προσωπογραφία βάσης με αφετη-
ρία την οποία αρχίζει συνήθως η ερμηνεία αυτού του έργου. Έτσι, οι μελέτες
της Κωμωδίας των ψευτογιατρών στρέφουν εύλογα την προσοχή τους στους
ψευτογιατρούς, στις απάτες που εξυφαίνουν, στα κόλπα που κατεργάζονται,
στην κιβδηλοποιία τους, στις αγυρτείες, τις φιλοχρήματες πονηριές, τις φα-
ντασιόπληκτες υπερβολές και τις τερατολογίες τους. αρκετά από αυτά τα
χαρακτηριστικά θα μπορούσαν ενδεχομένως να μας οδηγήσουν στον ρεαλισμό
ενός γκροτέσκου κόσμου7.

οο  ππόόλλοοςς  ττηηςς  δδυυσσθθυυμμίίααςς...

αυτό που πραγματικά εντυπωσιάζει στον ρούσμελη και που οι σχετικές
μελέτες δεν έχουν υπογραμμίσει είναι το γεγονός ότι, εξαιρώντας τους τέσσε-
ρεις ιωαννίτες γιατρούς και τους δύο εραστές, όλος ο ανδρικός πληθυσμός του
έργου είναι άρρωστος! είναι μάλλον αναμενόμενο, λόγω του ρόλου τους, οι δύο
εραστές να είναι υγιείς. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για τους ψευτογιατρούς.
από την άλλη μεριά όμως δεν θα ευσταθούσε το επιχείρημα της κοινής λογι-
κής ότι η παρουσία γιατρών συνεπάγεται και την παρουσία ασθενών, διότι δεν
θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε την παρουσία του καμπούρη Βιττόρου και των
άλλων τριών, επίσης κυφών, συντρόφων του. Το συνολικό άθροισμα μας δίνει
εννέα άρρωστους άνδρες. αφήνοντας κατά μέρος σκηνές ιατρικών ασύλων,
δύσκολα θα βρούμε άλλο έργο με τόσες σωματικές ευπάθειες. Τηρουμένων
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των αναλογιών και μακριά από οποιονδήποτε άλλον συσχετισμό, μόνο έργα
σαν το Παιχνίδι της σφαγής του Ionesco θα μπορούσαν να παραλληλιστούν με
την ελάσσονα επτανησιακή κωμωδία, στον βαθμό που παρουσιάζουν άρρωστη
μια ολόκληρη πόλη. 

ο ανδρικός πληθυσμός στην Κωμωδία των ψευτογιατρών όντως πάσχει.
Πάσχει από κύφωση, από τύφλωση, από φυματίωση, από αιματολογικές, ρευ-
ματολογικές και ορθοπεδικές παθήσεις: το σκηνικό του έργου θα μπορούσε να
εκτυλίσσεται σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Βεβαίως, πολύ συχνά, πάσχει και
από τη γυναικεία απιστία, η οποία όμως, σε έναν βαθμό, οφείλεται και στις
παθήσεις αυτές. Δίπλα στους πάσχοντες άρρενες πάσχουν και τρεις γυναίκες
(η Μπάρμπαρα, η δούλα της η Καλή και η ροζάνα) από αφροδισιακά νοσή-
ματα, απόρροια και αυτά των ερωτικών ατασθαλιών τους. ςχηματίζεται λοι-
πόν ο πρώτος κύκλος της ασθένειας και είναι φαύλος: το άρρωστο ανδρικό σώ-
μα συνδέεται με τη γυναικεία απιστία και αυτή με τη σειρά της καταλήγει
συχνά και πάλι στην αρρώστια. είναι θα λέγαμε ο κύκλος της σωματικής
πάθησης και της συζυγικής απιστίας που μοιάζει να αυτοτροφοδοτείται.
υπάρχει και ένας δεύτερος κύκλος ασθένειας, τεμνόμενος με τον πρώτο, αλ-
λά ευρύτερος σε σχέση με αυτόν, που περιλαμβάνει ζητήματα σεξουαλικότη-
τας και διαπροσωπικής ηθικής, οικονομικής εκμετάλλευσης και κοινωνικών
σχέσεων. οι δύο κύκλοι τέμνονται καθώς λ.χ. η αναζήτηση δεύτερου ερωτικού
συντρόφου έξω από τη νομιμοποιημένη συζυγική εστία οφείλεται, σε όλες τις
περιπτώσεις, σε έναν βαθμό (ασφαλώς όχι αποκλειστικά) και στις σωματικές
παθήσεις των ανδρών. Έτσι, οι άδικες κοινωνικές σχέσεις και οι όροι της
σκληρής οικονομικής εξάρτησης (λ.χ. στο πρόσωπο της Καλής, που είναι και
δούλα και ανήμπορη γυναίκα, ενώ έχει δεχθεί σεξουαλική επίθεση και έχει
«αποκομίσει» μια αφροδισιακή ασθένεια), όπως διαφαίνονται στο έργο, δεν εί-
ναι άσχετες από μια πάσχουσα σωματικότητα, που είναι παρούσα σε κάθε
διάλογο και σε κάθε συναλλαγή.

η πάσχουσα σωματικότητα όμως δεν είναι το μόνο ανησυχητικό σημάδι
σε μια κωμωδία που αναμένεται να σατιρίσει τα κακώς κείμενα και βεβαίως
να προκαλέσει το γέλιο. υπάρχει και ένα δεύτερο σημάδι που συνδέεται προ-
φανώς με τον κύκλο της σωματικής ασθένειας και τον επιτείνει και αυτό είναι
η παντελής απουσία των παιδιών. Πολλά ζευγάρια, πολλοί σύζυγοι, πολλές οι
ερωτικές σχέσεις, αλλά κανένα παιδί. ςαν να έχει προηγηθεί ένας πόλεμος ή
το ξέσπασμα μιας θανατηφόρας παιδικής ασθένειας, η ζακυνθινή κοινωνία
του ρούσμελη είναι άτοκη, άτεκνη, άγονη και γι’ αυτό καταδικασμένη να ζει
χωρίς καμία προοπτική, σε μια βαριά παρακμή. Παιδιά υποτίθεται ότι έχουν οι
ψευτογιατροί, αλλά αυτά, εάν όντως υπάρχουν (και δεν αποτελούν απλώς ένα
ψευδοεπιχείρημα, όπως θα δούμε στη συνέχεια), βρίσκονται μακριά από αυ-
τήν τη δυστοπική κοινωνία. Γιατί λοιπόν από το σατιρικό παιχνίδι του συγ-
γραφέα λείπουν εντελώς τα παιδιά; εντελώς, διότι θα μπορούσε ενδεχομένως
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ένα από τα αιτήματα των ασθενών να είναι η θεραπεία της ατοκίας, κάποιο
«φάρμακο» για την αδυναμία σύλληψης, αν όχι ένα γενικότερο αίτημα για
την υπογονιμότητα. Και όμως δεν ακούγεται το παραμικρό. οι ψευτογιατροί
γνωρίζουν τη διάδοση του προβλήματος, κομπάζουν ότι μπορούν να δώσουν
λύση, εάν η πρόληψη είναι έγκαιρη. αλλά αναφέρονται μόνο στην αντρική
ανικανότητα για σεξουαλική επαφή (α΄δ΄ 169-177)8. Όμως καμία γυναίκα
δεν φαίνεται να είναι ή δεν θέλει να γίνει μητέρα. Κανένας άνδρας δεν νοιά-
ζεται για κάποιον άλλον πέραν από το σαρκίο του ή το πολύ για τη σύζυγό
του, η οποία και τον απατά. Μια κοινωνία χωρίς παιδιά, χωρίς μητέρες και
πατέρες, με ασθενείς τους περισσότερους άνδρες, αλλά και αρκετές γυναί-
κες, μια κοινωνία πάσχουσας σωματικότητας και παρακμάζουσας κοινωνι-
κότητας, μια κοινωνία εγκλωβισμένη στην τομή δύο κύκλων ασθένειας:
ιδού τα βαθύτερα σημεία μιας ζοφερής εικόνας που κρύβεται κάτω από το
οξύ γέλιο της σάτιρας που στρέφεται εναντίον της ιατρικής αγυρτείας, ση-
μεία που αν προσεχθούν δεόντως μπορούν να μετατοπίσουν το κέντρο βάρους
όλου του έργου.

...κκααιι  οο  ππόόλλοοςς  ττηηςς  εευυθθυυμμίίααςς

η εικόνα αυτή μας δείχνει τον δύσθυμο πόλο του έργου, που κατά κανόνα
λησμονείται. από την άλλη μεριά βεβαίως υπάρχει και ο εύθυμος πόλος με
όλα τα στοιχεία ενός λαϊκού γκροτέσκου ρεαλισμού. εάν ο πρώτος πόλος
αναδεικνύει την παρακμή, τη σωματική πάθηση και, κατά συνέπεια, τον θά-
νατο, ο δεύτερος πόλος προβάλλει τις χαρές της ζωής, την απόλαυση της κα-
θημερινότητας με επίκεντρο το γέλιο, την ελεύθερη έκφραση και την αναγεν-
νητική δύναμη που εκφράζει η λαϊκή κουλτούρα. ανάμεσα στα ψέματα που
λένε οι ψευτογιατροί είναι και ότι τα βότανά τους ανασταίνουν και νεκρό (α΄δ΄
165). η ανάσταση των νεκρών, είναι ακριβώς το συμβολικό αντίβαρο στον
κόσμο των ασθενειών και βεβαίως δεν πηγάζει από τα φανταστικά βότανα,
αλλά συνδέεται, ως λαϊκή πεποίθηση για την ανανεωτική ζωική δύναμη, με
τη συμμετοχή στις παραστατικές μορφές του λαϊκού πολιτισμού και του καρ-
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ςαβόγιας ρούσμελης, αθήνα 1971, (σσ. 37-94), σ. 46.



ναβαλικού κόσμου. υπό την έννοια αυτήν, ο ψευτογιατρός που «διαφημίζει»
τη δραστικότητα των βοτάνων του δεν κάνει άλλο από το να διακηρύσσει τη
θεραπευτική δύναμη της αυθεντικής ενεργής συμμετοχής στην λαϊκή κουλ-
τούρα και ενσαρκώνει μια παραλλαγμένη μορφή των θαυματοποιών, των τα-
χυδακτυλουργών και των τσαρλατάνων που πουλούσαν μαντζούνια στα καρ-
ναβάλια, τα πανηγύρια και στις πλατεΐστικες παραστάσεις των ευρωπαϊκών
πόλεων κατά τον Μεσαίωνα και την αναγέννηση.

Πίσω από τις ζαβολιές και τις διαβολιές των ψευτογιατρών του ρούσμε-
λη αχνοφαίνεται ο καρναβαλικός κόσμος του rabelais που αναλύει με μονα-
δικό τρόπο ο Mikhail Bakhtine9. ας σημειωθεί επιπλέον ότι δύο από τις ασθέ-
νειες που καλούνται να θεραπεύσουν οι ψευτογιατροί του ρούσμελη είναι η
σύφιλη και η αρθρίτιδα, οι «εύθυμες ασθένειες» που εμφανίζονται πολύ συχνά
στο ραμπελαισιανό μυθιστόρημα και «είναι το αποτέλεσμα υπερβολικής από-
λαυσης φαγητού, ποτού, σεξουαλικής ζωής, και γι’ αυτό συνδέονται ουσια-
στικά με το υλικό-σωματικό κάτω»10, την κοιλιακή και βουβωνική χώρα του
ανθρώπινου σώματος, τη ζώνη της τροφής, της απόλαυσης, της αναπαραγω-
γής, όπου απορρίπτεται το άχρηστο και το νεκρό για να παραχθεί το νέο και
να προαχθεί η ζωή. οι αλλόκοτες συνταγές και οι φαύλες θεραπείες που προ-
τείνουν οι ψευτογιατροί, άλλωστε, απηχούν αφ’ ενός τις δοξασίες της λαϊκής
ιατρικής και αφ’ ετέρου τις παρωδιακές συνταγές που απαντώνται συχνά
στον γκροτέσκο ρεαλισμό και δη στο έργο του rabelais, όπου η ανάγνωση του
κειμένου αποτελεί αφ’ εαυτής ένα επαρκές θεραπευτικό φάρμακο για τον πο-
νόδοντο11. η συμμετοχή επομένως στην καρναβαλική ζωή, στον κόσμο της
πλατείας και του γέλιου (και όχι η υπακοή στην ηθικολογική, κατηχητική ή
θρησκευτική διδαχή)12 είναι η θεραπεία που προβάλλεται έναντι των δύο κύ-
κλων της ασθένειας κάτι που δημιουργεί την κεντρική έκφραση της αμφιθυ-
μίας στο έργο. 

ο κόσμος του καρναβαλιού και της πλατείας όμως γίνεται εμφανής και σε
πολλά ξεχωριστά σημεία της Κωμωδίας. εν πρώτοις είναι η δυναμική σχέση
του «πάνω» και του «κάτω», της υψηλής, σοβαρής και επίσημης κουλτούρας
από τη μια μεριά και της υλικής-σωματικής διάστασης από την άλλη. η βα-
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σική ιδιομορφία του γκροτέσκου ρεαλισμού που είναι ο υποβιβασμός του «πά-
νω» στο «κάτω» παρατηρείται σε αρκετές περιπτώσεις, καθώς «η μετατόπι-
ση όλων των υψηλών, πνευματικών, αφηρημένων ιδανικών στο υλικο-σωματι-
κό επίπεδο, στο επίπεδο της γης και του σώματος στην αδιάσπαστη ενότητά
τους»13 επιχειρείται εδώ μέσω μιας έντονης σωματικότητας. Το σώμα αντι-
καθιστά το πνεύμα, τα υλικά αγαθά βαραίνουν περισσότερο από τα επιστημο-
νικά ιδανικά και οι σαρκικές απολαύσεις επισκιάζουν απόλυτα τις άυλες ή τις
ιδεαλιστικές συζυγικές αξίες (α΄δ΄ 169-180, σ. 46). Έτσι, η δήλωση της προ-
σωποποιημένης Πτώχειας στον πρόλογο «εγώ είμ’ εκείνη η πτωχιά, που ’ς
τα χαμηλά καθίζω/κι αποδεκεί τον κόσμονε μου εδόθηκε να ορίζω» (Πρ. 13-
14, σ. 39) δεν αναφέρεται μόνο στην κοινωνική θέση των φτωχών, στο κοινω-
νικό «κάτω», αλλά και στη συμμετοχή τους σε έναν πολιτισμό του «κάτω»,
στην υλική-σωματική (ενδεχομένως και ζωική, όπως θα δούμε και παρακά-
τω) κουλτούρα του πανηγυριού και του καρναβαλιού. Όλοι οι πρωταγωνιστές
της Κωμωδίας «στα χαμηλά καθίζουν» (Πρ. 54-62, σ. 40) γιατί είναι φτωχοί
και αντικρίζουν την επίσημη πραγματικότητα μέσα από το πρίσμα του γελα-
στικού υποβιβασμού και της πλατεΐστικης ευθυμίας. ακόμα και στα ερωτικά
μάγια, που θέλουν να αποπλανήσουν το πνεύμα και την ψυχή του εραστή,
απαιτείται χώμα από το δεξί του πόδι (Β΄ε΄ 285-286, σ. 58), χώμα της γης,
άρα το στοιχείο εκείνο που συνδέει το σώμα με το «κάτω» της γης, το υλικό
στοιχείο της ζωικότητας. 

αυτή η μετάβαση από τον «ουρανό» του πνεύματος στο «χώμα» του σώ-
ματος είναι μια πρόσκαιρη αντιστροφή, όσο διαρκεί η λαϊκή γιορτή του πανη-
γυριού και του καρναβαλιού, που αποβλέπει στον υποβιβασμό μιας αφηρημέ-
νης ιδέας, όπως λ.χ. η αμαρτία ή ο θάνατος, που κυριαρχεί στη σοβαρότητα
της ζωής και στην επισημότητα της κοινωνικής κατάστασης, αλλά αυτός ο
υποβιβασμός συμβάλλει ουσιαστικά στην εξοικείωση, ενδεχομένως και στη
συμφιλίωση με το περιεχόμενο της ιδέας αυτής. Γι’ αυτό και ο δύσθυμος κό-
σμος του έργου, βυθισμένος καθώς είναι στην παρακμή της αμαρτίας, μπορεί
να γίνει εύθυμος, να εξοικειωθεί με τις αμαρτίες του, που σημαίνει να τις ανα-
γνωρίσει στη διάσταση της καθημερινότητάς του. οι ψευτογιατροί αντιμετω-
πίζουν υποκριτικά τις αμαρτίες των άλλων με τις δικές τους αμαρτίες, προ-
σγειώνοντας τρόπον τινά την έννοια της αμαρτίας στο υλικό σημείο μιας
σκανταλιάς, η οποία επιτελείται, «παίζεται», αναπαρίσταται για να εξοικειω-
θεί κανείς μαζί της και να συμφιλιωθεί. Δεν φοβούνται λοιπόν, όπως λένε,
«μην πάσι άνω κάτω / καμμίαν ώρα έξαφνα κ’ ιδή η κορφή τον πάτο» (Δ΄α΄ 7-
8, σ. 74), διότι αυτό ακριβώς επιζητούν: το αναποδογύρισμα της δομημένης
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πραγματικότητας, την εκθρόνιση του υπερβατικού φόβου (της αμαρτίας, της
ασθένειας, της αρρώστιας) και την ενθρόνιση του σώματος στη βάση μιας
καταφατικής ζωικότητας.

Τα σημεία της σωματικότητας είναι πολλά, ποικίλα και έντονα. η ίδια η
ασθένεια δεν περιγράφεται με ηθικούς ή συναισθηματικούς, αλλά πρωτίστως
με σωματικούς όρους. Δεν υπάρχει η αφηρημένη ασθένεια της φυματίωσης,
αλλά τα συγκεκριμένα υγρά του σώματος που παράγει: πτύελα και βήχας,
αίμα και αιμοπτύσεις, δυσοσμία και αποφορά (α΄β΄ 99-102, σ. 44)· δεν υπάρ-
χει γενικά η αναπηρία, αλλά «τα έντερα που πέφτουν» (α΄γ΄ 155-156, σ. 45),
κοντολογίς, δεν υπάρχει η πάθηση, αλλά το πάσχον σώμα (α΄δ΄ 201-210, σ.
47). Δεν υπάρχει ο ιδεαλιστικός έρωτας, αλλά η στύση και ο σωματική έξαρ-
ση (α΄δ΄ 171-172, σ. 46) και εάν δεν υπάρχουν αυτά τότε χάνεται και η υπο-
τιθέμενη γυναικεία τιμή και η συζυγική πίστη. Δεν υπάρχει η εξυπνάδα, η
ευφυία, η τεμπελιά, η πονηριά, τα προτερήματα και τα ελαττώματα σε μια
ψυχοπνευματική σύνθεση, αλλά χέρια που μπορούν να δουλέψουν ή να κλέ-
ψουν, μάτια που μπορούν να διακρίνουν τις ευκαιρίες της ζωής, πόδια ακού-
ραστα για την περιπλάνηση, αυτιά ευήκοα για το καλό ή για το κακό και
όταν τύχει να αποκαλυφθεί η απάτη δεν επιβάλλεται απλώς μια τιμωρία αλ-
λά, όπως λέει ο Κεφαλονίτης Βιττόρος, «έχου να με γδάρουσι, δίχως πετσί να
μένω» (Β΄β΄ 90, σ. 51). Δεν υπάρχει η ευσπλαχνία ως απρόσωπη συναισθη-
ματική στάση, υπάρχει μόνο στη σωματοποιημένη της απόδοση: «και ανοί-
γουνε τα σπλάχνα τους και μέσα μαςε βάνου» (Δ΄γ΄ 145, σ. 78). οι εικόνες
του σώματος πλημμυρίζουν από παντού τους στίχους του έργου: όταν ανα-
λύονται οι αλλόκοτες θεραπευτικές μέθοδοι για την κύφωση (Β΄γ΄ 133-139,
σ. 53), όταν ξεσπά ο συζυγικός καβγάς (Γ΄α΄ 55-62, σ. 64) ή όταν έρχεται η
ώρα του φαγητού και της ευωχίας (Β΄δ΄ 233-235, σ. 56, Γ΄β΄ 113-115, σ. 66,
ε΄ε΄ 209, σ. 93), ιδίως δε ενός μεταφορικού κανιβαλισμού (Γ΄α΄ 48, 50-51 σσ.
63-64). Τα στοιχεία της πλατεΐστικης σκηνής συμπληρώνονται με παιχνίδια
ρόλων και μεταμφιέσεις (Γ΄γ΄ 119-192, σσ. 66-69), καθώς και με ένα αρκε-
τά πλούσιο ρεπερτόριο αθυρόστομων λέξεων και εκφράσεων που μαρτυρούν
έναν εύθυμο λόγο που στρέφεται προς τη γεννητική θαλερότητα και το σω-
ματικό «κάτω» (λ.χ. Β΄στ΄ 339, σ. 60, Γ΄α΄ 61, σ. 64, Γ΄δ΄ 267, σ. 72, ε΄γ΄
145-146, σ. 90, ε΄ε΄ 212, σ. 93).

ηη  ααννθθρρώώππιιννηη  ζζωωιικκόόττηητταα  κκααιι  οο  κκααρρννααββααλλιικκόόςς  ββιιττααλλιισσμμόόςς  ττηηςς  φφρράάσσηηςς

η πλατεΐστικη ευθυμία και αθυροστομία, η καρναβαλική σωματικότητα,
ακόμα και στην αμφίθυμη σχέση της με το πάσχον σώμα, η γελαστική κουλ-
τούρα, ακόμα και στην αντίθεσή της προς τους κύκλους της ασθένειας, με δυο
λόγια το πνεύμα του γκροτέσκου ρεαλισμού που αποπνέει η Κωμωδία παρου-
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σιάζει έναν κόσμο ημιτελή (όπως ημιτελής είναι και η δράση του έργου), εν τω
γίγνεσθαι, σε μια δυναμική πορεία, όπου το ανθρώπινο σώμα δεν απέχει από
τα σώματα των άλλων μη ανθρώπινων ζώων, αλλά αναμειγνύεται με αυτά,
γι’ αυτό και συνδυάζεται πάντα με μια έντονη αίσθηση ζωικότητας. η ζωικό-
τητα που διαπερνά όλα τα επίπεδα των έμβιων όντων και που, σε αντίθεση με
την κοινή αντίληψη, δεν διαχωρίζει τα βασίλεια του φυσικού κόσμου, αλλά τα
συνέχει σε μια ενιαία, πλην ρευστή πραγματικότητα.14 Πρόκειται για την
πραγματικότητα του καρναβαλικού βιταλισμού, της εύθυμης ελευθεριότητας
στη γλώσσα, της γελαστικής οικουμενικότητας που υπερβαίνει το ατομικό
σώμα και την ιδιωτική υλική ζωή και ανοίγεται στο «δράμα του μεγάλου πα-
τρογονικού λαϊκού σώματος»15, αναμφισβήτητα μέλη του οποίου είναι και τα
ζώα. 

Το πρώτο άνοιγμα προς τον κόσμο των ζώων γίνεται βεβαίως μέσω των
γλωσσικών εκφράσεων. Πρώτα εμφανίζονται τα ζώα της κτηνοτροφίας στον
πρόλογο της Πτώχειας (Πρ. 18, σ. 39). Θυμίζοντας την συνάδελφό της στον
αριστοφανικό Πλούτο, η προσωποιημένη αυτή ιδέα της ανέχειας παρουσιάζει
τον εαυτό της ως αφορμή για πλείστες όσες δραστηριότητες των ανθρώπων,
μεταξύ των οποίων και την κτηνοτροφία («κουράδια να κοιτάζου»). Όπως
αναμενόταν, οι περισσότερες γλωσσικές χρήσεις είναι υποτιμητικές για τα
ζώα, όπως και για τους ανθρώπους που παρομοιάζονται με αυτά. ο κυνηγετι-
κός σκύλος («ζαγάρι») παραλληλίζεται με τον ευτελή και ανήμπορο άνθρωπο
που περιφέρεται στους δρόμους (α΄δ΄ 159, σ. 46)· τα «μαγαρισμένα» σκυλιά με
τους απατεώνες (ε΄ε΄ 200-201, σ. 93)· ο γάιδαρος γίνεται κατηγόρημα του
κακού συζύγου, αποδίδει χαρακτηριστικά της γυναίκας που κακοποιείται από
τον άνδρα της ή που η ίδια ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό της (Γ΄α΄ 35-36,
49, σ. 63) ή ακόμα χαρακτηρίζει όποιον πιάνεται κορόιδο από τους άλλους
(Δ΄β΄ 114, σ. 77, ε΄ε΄ 231-232, σ. 94). αλλού, τα ζώα συμβολίζουν την ασπλα-
χνία του χαρακτήρα ή την αγριότητα στη συμπεριφορά του ανθρώπου, ακόμα
και στις ερωτικές σχέσεις: «ω άσπλαχνε κι αλύπητε παρά θεριό κανένα,/μή-
πως λιοντάρι σ’ έσπειρε και τίγρι μη σ’ εγέννα;» (Β΄στ΄ 355-356, σ. 61). ςε
άλλες, περιπτώσεις η αναφορά στα ζώα οφείλεται σε κοινές παροιμιώδεις φρά-
σεις: «Τούτα ως γροικώ τα λόγια του χτυπούσι το σαμάρι/ωγια ν’ ακούση ο
γάιδαρος» (Β΄α΄ 45-46, σ. 49) ή συνδέεται με τα περίεργα συνταγολόγια των
ψευτογιατρών: το δέρμα και το ξύγκι της φώκιας αποτελεί συστατικό της θε-
ραπείας της κύφωσης (ε΄β΄ 89, σ. 88). Δεν λείπουν βεβαίως και οι θετικές
χρήσεις των ζώων στη γλωσσική έκφραση: τα γεράκια συμβολίζουν την
υγεία, την αλκή, τη δύναμη της ζωής (Δ΄γ΄ 161, σ. 79, ε΄ε΄ 216, σ. 93) ή τα
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ψάρια την ικανότητα να αποφεύγει κανείς τις παγίδες και τις δυσχερείς κατα-
στάσεις (ε΄γ΄ 158, σ. 91). υπάρχουν τέλος και οι έμμεσες αναφορές στα ζώα,
κυρίως σε εκφράσεις όπου συνείρονται εικόνες από τη ζωή τους με αντίστοι-
χες από τη ζωή των ανθρώπων. επί παραδείγματι, στους στίχους του προλό-
γου (στ. 13-14) που σημειώσαμε παραπάνω, όπου η φτώχια βλέπει τον κό-
σμο «από τα χαμηλά» μπορούμε να δούμε έναν συνειρμό με τη ζωική ματιά
της ζωής: τα ζώα βλέπουν τα πράγματα «από τα χαμηλά», καθώς βρίσκο-
νται πιο κοντά στη γη στην οποία ανήκουν. ςτερούμενα την όρθια στάση, άρα
και τον ορθό λόγο που συνδέεται με αυτήν, είναι αναγκασμένα να ζουν και να
κινούνται σε μια οριζόντια, «χαμηλή» στάση σε σύγκριση με τους ανθρώ-
πους, όπως περίπου και οι φτωχοί σε σύγκριση με τους πλούσιους. ςτο «χα-
μηλά καθίζω» επομένως θα μπορούσε να κρύβεται η υπόνοια ότι οι φτωχοί εί-
ναι τα «ανδράποδα» της ανθρώπινης κοινωνίας. Θα μπορούσαμε άραγε, σε
αυτήν την πρόταση, να αντιστρέψουμε τους όρους και να δεχθούμε κατ’ ανα-
λογία ότι και τα ζώα είναι οι φτωχοί συγγενείς και οι παρίες στην αλυσίδα
των ειδών, όπου την πρωτοκαθεδρία κατέχουν οι άνθρωποι; Δεδομένου ότι το
έργο δεν μας προσφέρει σαφή ερείσματα για μια τέτοια αντιστροφή, που θα
ενίσχυε διπλά την αίσθηση της στενής σχέσης ανθρώπων και ζώων, αφήνου-
με το ερώτημα ανοικτό. 

οοιι  ζζωωοολλοογγιικκέέςς  σσκκηηννέέςς

εντούτοις η Κωμωδία μας προσφέρει τέσσερις ζωολογικές σκηνές αλλη-
γορικού χαρακτήρα που επιχειρούν ανάλογους παραλληλισμούς και απεικονί-
ζουν με τον καλύτερο τρόπο την ισχύ του καρναβαλικού βιταλισμού. 

ςτην πρώτη ήδη σκηνή της πρώτης πράξης έχουμε μιαν αλληγορική σκη-
νή, αποτυπωμένη με αρκετές λεπτομέρειες.

Μην μοιάσωμε σαν το σκυλί, οπού δεν τ’ απανταίνει
να κάθεται ξερόψωμο να τρώγη να χορταίνη,
μα βγαίνει από το σπίτι του ’ς το μακελλειό και πάει,
μήπως και να ’βρη τίποτες καλύτερο να φάη.
Κ’ εκειό, ως το ιδού του μακελλειού οι σκύλοι τότε τρέχου
και για να το ξεσχίσουνε αναπαημό δεν έχου.
Το ένα το πόδι του τραβά, τη ράχι του άλλο πιάνει,
άλλο του τρώγει το λαιμό, τ’ αφτί του άλλο δαγκάνει.
Θυμώνουνται κατά πολλά πως ήρθε να τους πάρη
το πράμ’ από το στόμα τους, που ετούτο δεν τοκκάρει (α΄α΄ 9-18, σ. 41). 

ο σκύλος, ως αρπακτικό εδώ, αφ’ ενός θυμίζει τις αρνητικές παραστάσεις
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αυτού του κατοικίδιου στον λαϊκό πολιτισμό16 και αφ’ ετέρου δίνει την ευκαι-
ρία να δούμε τον άνθρωπο εκτός οικίας σε μια πολεμική κατάσταση, σε έναν
απηνή αγώνα επιβίωσης, σε μια συγγενική σχέση με τους ζωικούς θηρευτές,
κοντολογίς: να δούμε το ανθρώπινο ζώο ως μη ανθρώπινο ζώο. αυτό το άγριο
σκηνικό όμως, όπου ο homo sapiens μεταβάλλεται σε homo homini lupus, δεν
είναι παρά ένας ακόμα υποβιβασμός του φόβου της ζωικής αγριότητας (στην
οποία μπορεί να εγκλωβιστεί ο «πολιτισμένος» άνθρωπος εξαιτίας της απλη-
στίας του) μέσω ακριβώς του εύθυμου συσχετισμού με τα αγριεμένα ζώα. 

Γι’ αυτό και εκεί που θα αρκούσε, σε μια άλλη συνάφεια ενδεχομένως, μια
παρομοίωση ή μια περιληπτική φράση (λ.χ. «ας μην μπλέξουμε σε σκυλοκαυ-
γάδες» ή «ας μην κάνουμε σαν τα σκυλιά»), μας δίνεται μια ολόκληρη αλλη-
γορική σκηνή με πρωταγωνιστές τους σκύλους της γειτονιάς ή της πλατείας.
η γειτονιά ή η πλατεία είναι η περιοχή των σκύλων, αλλά και των ανθρώπων,
ο τόπος όπου εκδηλώνεται απρόσκοπτα η γελαστική κουλτούρα της γιορτής
και του καρναβαλιού, όπου αίρονται τα όρια ανάμεσα στο ατομικό και το συλ-
λογικό, ανάμεσα στην ταυτότητα και τη διαφορά, αλλά και ανάμεσα στα είδη
του ζωικού κόσμου. αυτή η άρση των ορίων ανάμεσα στα ζωικά είδη δεν επι-
τρέπει απλώς, αλλά προετοιμάζει τις ζωομορφικές μεταμφιέσεις, γλωσσική
εκδοχή των οποίων αποτελεί αυτή η ζωολογική σκηνή. η διάσταση αυτή, την
οποία θα συναντήσουμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, και στις άλλες τρεις
ζωολογικές σκηνές, μετατοπίζει την αλληγορία από την απλή λειτουργία του
εκφραστικού τρόπου σε μια ιδιάζουσα σκηνοθεσία ζωομορφικής μεταμφίεσης
του δραματικού προσώπου και σε μια γλωσσική σκηνή όπου το ανθρώπινο δεν
παραλληλίζεται απλώς με το ζωικό, αλλά εκδηλώνεται ευχερέστερα ίσως και
ερμηνεύεται ως τέτοιο πληρέστερα μέσω του ζωικού. 

η δεύτερη σκηνή έχει μικρότερη ζωολογική εμβέλεια καθώς εξυπηρετεί
περισσότερο τον αλληγορικό τρόπο έκφρασης και λιγότερο επιμένει στην ερμη-
νεία του ανθρώπινου μέσω του ζωικού. 

οι φίλοι ως φύλλα πέφτουσι, οι άνδρες πάντα μένου
................................................................................
Μα οι φίλοι μόνο τρέχουσι σιμά ’ς τον εαυτό τους
–ως κάνει πούρι η μέλισσα – και γλύφου τον ανθό τους,
Έπειτα φεύγου όσο μπορού, μάλιστα ωσά γεράση,
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Ή και να λάβη ενάντιο και τα’ ομορφιές τση χάση.
Καθώς την σήμερο έγινα εγώ κι απάριασέ με,
ομπρός μου πήρε τον ανθό και τώρα εμίσησέ με. (Δ΄γ΄ 129-138, σ. 78)

η αλληγορία θέτει σε αναλογία από τη μία πλευρά τη γυναικεία σεξουαλι-
κότητα με τα λουλούδια που είναι όμορφα, αλλά στατικά και, από την άλλη,
την ανδρική ερωτική «κινητικότητα» με τις μέλισσες. Παρά το γεγονός όμως
ότι ο παραλληλισμός υπερισχύει εδώ της ειδολογικής διασταύρωσης (ανθρώ-
που και ζώου), δεν είναι εύκολο να παραβλέψουμε το γεγονός ότι και πάλι ο
συγγραφέας ανατρέχει στον ζωικό κόσμο για να αποδώσει με παραστατικό-
τητα το εφήμερο της ομορφιάς, αλλά και της ερωτικής πίστης. 

υπάρχουν στην τέταρτη πράξη του έργου (Δ΄ε΄) δύο επιπλέον αντίστοιχες
ζωολογικές σκηνές που θα πρέπει να εξεταστούν από κοινού, καθώς η δεύτε-
ρη αποτελεί απάντηση στην πρώτη. η πρώτη αποδίδεται από την μετανοημέ-
νη ροζάνα, η οποία έχει επιστρέψει στην αγκαλιά του συζύγου της και προ-
σπαθεί να πείσει τους ψευτογιατρούς να προσφέρουν και στους δύο τις ιατρικές
υπηρεσίες τους.

Καθώς τα’ αλάφι, όντας αυτό βρίσκεται πληγωμένο
και με σαΐτα ’ς το πλευρό βαθιά σαϊτεμένο,
ώρα ’ς τα δάση περπατεί κι ώρα ’ς βουνό ανεβαίνει
κι ώρα ’ς λαγκάδια χύνεται κ’ εδώ κ’ εκεί πηαίνει,
ως να ’βρη χόρτο δίχταμο εις την πληγή να βάλη
και το ξιφάρι το σκληρό οχ το πλευρό να βγάλη,
έτσι κ’ εμείς τη σήμερο ξετρέχομε να βρούμε
βοτάνι, κ’ ίσως την πληγή πόχουμε γιατρευθούμε (Δ΄ε΄ 215-222, σ. 81).

Πρόκειται για μία από τις πιο υποβλητικές εικόνες του έργου που λειτουρ-
γεί εδώ ως ένας ισχυρός μοχλός συναισθηματικής υποκίνησης των αναγνω-
στών, όπως και των ψευτογιατρών. οι αναγνώστες έχουν μόλις παρακολου-
θήσει τη σκηνή συμφιλίωσης της ροζάνας με τον Ζέπο και ακούνε τώρα τη
μετανοημένη σύζυγο να περιγράφει τη ζωή του ζεύγους με όρους της φυσικής
ζωής. Περιγράφει ένα «αθώο» ζώο, που δεν επιτίθεται σε κανέναν, αλλά διά-
γει μιαν ήσυχη και φυσική ζωή στα δάση, να δέχεται ένα βέλος από έναν
απρόσωπο κυνηγό, τη σαΐτα της απρόσωπης μοίρας, που ήθελε να τραυματί-
σει χωρίς λόγο το ανυπεράσπιστο ζώο. Όπως λοιπόν το ελάφι ψάχνει το χόρ-
το που θα μαλακώσει την πληγή του και θα το βοηθήσει να βγάλει το βέλος
από το σώμα του, έτσι και το ανδρόγυνο προσπαθεί να θεραπεύσει τις δικές
του πληγές. 

ςε αντίθεση με την προηγούμενη σκηνή, το μη ανθρώπινο ζώο παραλληλί-
ζεται τώρα τόσο με τον άντρα, όσο και με τη γυναίκα, δημιουργώντας μια συ-
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νεκτική εικόνα και για τους δύο. η περιγραφή της εικόνας γίνεται από τη γυ-
ναίκα και αυτό είναι μάλλον εύλογο. αυτή επινοεί μια σκηνή της φύσης και
της μοίρας όπου και οι δύο ασθένειες μπορούν να θεωρηθούν με τον ίδιον τρό-
πο, αν και είναι μάλλον διαφορετικές: η πάθηση της γυναίκας είναι επίκτητη
και απορρέει από τις ερωτικές περιπέτειες – εάν δώσουμε βάση στις υποψίες
του ςτάμου: «ετούτη, ως βλέπω και γροικώ, είν’ από μαλαφράντζα,/καθώς
εδώ οι περσότεροι βασταίνου κ’ έχου ουζάντζα» (Δ΄ε΄ 237-238, σ. 82). η ρο-
ζάνα έχει κάθε λόγο τώρα να αποσιωπήσει τη διαφορά και να την ενσωματώ-
σει στην υποβλητική σκηνή της ζωολογικής εικόνας: «ετούτο μόνο λέμε· τα
κόκκαλα και των δυονώ πονού και ’ς τούτο κλαίμε» (Δ΄ε΄ 233-234, σ. 82).
Καμία άλλη λεπτομέρεια δεν δίνει εκτός από την ηλικία της, όταν εμφανίστη-
καν τα συμπτώματα της πάθησης: «Χρονώ δεκάξι ήμουνα π’ άρχισε να με
σφάζη» (Δ΄ε΄ 236, σ. 82). οι λοιπές λεπτομέρειες περιττεύουν επειδή μπορεί να
υποψιάσουν τους ψευτογιατρούς, αλλά και επειδή η ζωολογική σκηνή έχει τη
δύναμη, μέσω της ισχυρής εικονοποιίας, αφ’ ενός να αποσιωπήσει τα εκτός
σκηνής διαδραματισθέντα και αφ’ ετέρου να αναπαραστήσει ευχερέστερα την
ανθρώπινη συνθήκη μέσω της ζωικής.

η δύναμη της σκηνής με το λαβωμένο ζώο και η έντονη συναισθηματική
της υποκίνηση μειώνονται ξαφνικά, εν είδει μιας σκωπτικής αντικλίμακας, με
τη διαπίστωση του ςτάμου, αλλά δεν χάνεται εντελώς, αφού αντισταθμίζεται
από μια άλλη ζωολογική σκηνή, αυτή τη φορά με πεινασμένα πουλιά, που
αποδίδεται από τον Δήμο.

[...] γιατί εμείς εβγήκαμε ’ς τους ξένους τόπους τώρα,
ίσως για να συνάξωμε άσπρα πολλά και δώρα
να πάμε ’ς την πατρίδα μας, που στέκουν τα καημένα
τα τέκνα μας σαν ’ς τη φωλιά πουλιά που είν’ χασκισμένα,
και στέκουσι, τη μάννα τους με πεθυμιά αναμένου,
έτσι κ’ εμάς, ηξεύρετε, τ’ όμοιο μας παντεχαίνου,
κι όποιος είν’ ’κειος που το ψωμί παίρνει από τα παιδιά του
και τω σκυλιώνε ρίχνει το εις τούτον σφάκελά του (Δ΄ε΄ 267-274, σ. 83).

η δύναμη αυτής της εικόνας είναι σαφώς μικρότερη, αλλά η λειτουργία
της έγκειται κυρίως στην αντιστάθμιση της προηγούμενης σκηνής και όχι
στη διαμόρφωση μιας αυτοτελούς αλληγορικής εικόνας. εντούτοις, διατηρεί
τη σημασία της καθώς αφ’ ενός μας θυμίζει εκ του αντιθέτου την απουσία
παιδιών από το έργο και, αφ’ ετέρου, επιτείνει την υποκρισία των ψευτογια-
τρών που απαντούν με μια εντονότερη μορφή ανυπεράσπιστης ζωικότητας
στην ανυπεράσπιστη ζωικότητα που επικαλείται η ροζάνα.

αγριότητα και επιθετικότητα, αγώνας για επιβίωση και ακόρεστο ένστι-
κτο ικανοποίησης, σεξουαλικότητα και τρωτότητα, αυταρέσκεια και θνητό-
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τητα, στοργικότητα και πονηριά: ο κατάλογος των χαρακτηριστικών της αν-
θρώπινης ζωής είναι μακρύς, αλλά αποδίδεται εύγλωττα και παραστατικά με
τις τέσσερις αυτές ζωολογικές σκηνές που συμπυκνώνουν το ζωικό και το αν-
θρώπινο «δράμα». Θα πρέπει βεβαίως να σημειωθεί ότι παρόμοιες σκηνές, μι-
κρότερης ή μεγαλύτερης έκτασης, είναι κοινές σε αρκετά κείμενα της δημώ-
δους λογοτεχνίας, όπως και σε μεταγενέστερα λαϊκά τραγούδια των επτανή-
σων. Τις συναντούμε επίσης και στην Πανώρια του Γεωργίου Χορτάτση17 με
κάποιες αξιοπρόσεκτες ομοιότητες ως προς την Κωμωδία18. Άλλωστε και ο
ίδιος ο ρούσμελης φαίνεται πως τις είχε χρησιμοποιήσει με επιτυχία στην φιο-
ρέντσα του19. εάν πρέπει να εντοπιστεί κάποια διαφορά, αυτή βρίσκεται κατά
ένα μέρος στη λειτουργικότητα των σκηνών και κατά ένα άλλο στο περιβάλ-
λον τους. ςτο κρητικό ποιμενικό δράμα οι ζωολογικές σκηνές είναι συνυφα-
σμένες με τον έρωτα, με την απογοήτευση που αυτός προκαλεί ή με τη δύνα-
μη που παρουσιάζει στον φυσικό (ζωικό και φυτικό) κόσμο, σε ένα περιβάλλον
ασφαλώς ποιμενικό, βουκολικό, «φυσιολατρικό», ενώ στην Κωμωδία παρου-
σιάζουν διάφορες λειτουργίες, όπως είδαμε, και σε ένα περιβάλλον σαφώς
αστικό. Γεγονός πάντως παραμένει ότι, σε κάθε περίπτωση, οι ζωολογικές
σκηνές προδίδουν μια υπόρρητη και βαθύτερη σχέση των ανθρώπων με τα
ζώα. ο δανεισμός και η μεγάλη διάδοση ανάλογων θεματικών μοτίβων και
τεχνικών εικονοποιίας δεν καθιστά τη σχέση αυτή απλώς αυτονόητη ή τε-
τριμμένη στο επίπεδο της γλωσσικής έκφρασης, αλλά προτρέπει τον μελετητή
να προσεγγίσει τα κείμενα με ένα άνοιγμα προς τη λανθάνουσα βιταλιστική
σκέψη. η σκέψη αυτή στην Κωμωδία είναι καρναβαλική, γελαστική, πλα-
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17. ΓεωρΓιος ΧορΤαΤςης: Πανώρια, Κριτική έκδοση με εισαγωγή, σχόλια και λεξιλόγιο
εμμανουήλ Κριαρά και αναθεωρημένη επιμέλεια Κομνηνής Δ. Πηδώνια, Ζήτρος, Θεσσαλο-
νίκη 2007, Β΄ στ. 147-157, σ. 193 και Γ΄ 91-107, σ. 217.

18. επισημαίνονται και από τη ΓΛυΚερια ΠρωΤοΠαΠα-ΜΠουΜΠουΛιΔου, τόσο ως προς
το ιντερμέδιο της Κυρά Λιας, όσο και ως προς την Κωμωδία. Βλ. ςαβόγιας ρούσμελης, ό.π.,
σσ. 14, 29.

19. εάν κρίνουμε από τα δύο σωζόμενα αποσπάσματα που δημοσιεύει η ΠρωΤοΠαΠα-
ΜΠουΜΠουΛιΔου, ό.π., σ. 105. Ένα μικρό δείγμα: ι «ςαν όταν περμαζώνωνται πουλάκια τα
καημένα/και σμίγουν με πολλήν φιλιάν και πάνε εις τα ξένα,/πετούσι, περιχαίρονται, τον δρό-
μον τους ξετρέχουν,/ [...]/και πάραυτα εις τα νερά ανεμική τα φτάση,/με χάλαζα, κι ο ουρα-
νός να θολοσκοτεινιάση,/[...]/και άλλα να ξεταιριάζωνται, να φεύγουν μοναχά τους,/με δί-
χως τα ταιράκια τους, βρεγμένα τα φτερά τους,/έτσι κ’ εμείς εμβήκαμε πολλοί συμμαζωμέ-
νοι,/[...]/εχάσαμε τα ταίρια μας, κ’ εμείναμε ’ς τα ξένα/και τα φτερά μας βρίσκονται χαμη-
λοταιριασμένα» και ιι «Ώμοιασα με την πέρδικα, που σαϊττιά της τρέχει/[...]/Ώρες ’ςε πέ-
τρες φεύγοντας χτυπά την κεφαλήν της/κι ώρες ’ςε δάση πάει να μβη να σώση την ζωή της,
[...]/και έτσι φεύγοντας θωρεί γεράκι να προβαίνη,/[...]/στέκει, λογιάζει εις ποια μεριά να
πάη να γλυτώση,/ή ’ς το γεράκι να χυθή, ή ’ς τον αετό να δώση./ Έτσι κ’ εγώ η βαρειόμοιρη
στέκω και συλλογούμαι,/ως τι να κάμω με τα δυο βάσανα τώρα που ’μαι».



τεΐστικη και εύθυμη απέναντι σε «δύσθυμα» και σοβαρά ζητήματα της αστι-
κής επτανησιακής κοινωνίας. Το έντονο αυτό contrast διακρίνει, νομίζω, το
ύφος και τη στόχευση της Κωμωδίας από αντίστοιχα κείμενα όπως η Πανώ-
ρια, προβάλλοντας τα χαρακτηριστικά του γκροτέσκου ρεαλισμού.

ο ρούσμελης ακολουθεί την τεχνική των ζωολογικών σκηνών και, σε δο-
κιμή μικρότερης έκτασης, στο ιντερμέδιο της Κυρά Λιας20, το οποίο θα μπο-
ρούσε κάλλιστα να αποτελεί ένα από τα ιντερμέδια της Κωμωδίας21 και μά-
λιστα το δεύτερο, μεταξύ δεύτερης και τρίτης πράξης (σ. 61) και να προσφέρει
ένα gros plan στο πρόσωπο της εργίνας, ένα καθ’ υπερβολήν βεβαίως και αρ-
κετά παραμορφωτικό πορτρέτο, σε μια παρέμβλητη σκηνή που θα προσέφερε
αφ’ ενός μια καλύτερη εστίαση στη δράση αυτής της γυναίκας ως «ρουφιά-
νας» και αφ’ ετέρου μια αντιστικτική ως προς την Κωμωδία εκδοχή των γυ-
ναικών, παρουσιάζοντας τώρα την άμεμπτη ηθική και τη σοβαρότητα της
Μηλιάς και των άλλων κοριτσιών. εδώ έχουμε τέσσερις ζωολογικές σκηνές,
(ίσως θα μιλούσαμε και για γλωσσικές εικόνες), εμφανώς πιο σύντομες από
εκείνες της Κωμωδίας, οι οποίες πλησιάζουν περισσότερο στη λειτουργία της
παρομοίωσης και αφορούν όλες στην ηλικιωμένη «ρουφιάνα». 

η πρώτη σκηνή απεικονίζει τη σωματική παρακμή και την έλευση των
γηρατειών στο σώμα της Κυρά Λιας: «[...] τώρα εγίνηκα η καημένη/ωσάν
γίδα ψωριασμένη/κι ωσάν κόττα κλωσσαρά» (στ. 73-75). η δεύτερη αντι-
στοιχεί το ενδιαφέρον των πελατών της στην κινητικότητα των μυρμηγκιών
γύρω από τη φωλιά τους: «Και θα ιδής να παρατρέχουν/σαν μερμήγκια ’ς τη
φωλιά/και να συχνομπαινοβγαίνουν» (στ. 196-198). η τρίτη περιγράφει τη
βίαιη επίθεση που δέχεται από τη Μηλιά: «είντα σόκαμα, ωργισμένη, [...] κ’
έχεις με εδωπά ριμμένη/σαν προβάτα ψοφισμένη,/που τη σέρνουν τα σκυλιά;»
(στ. 356-360). η τέταρτη και τελευταία σκηνή σχετίζεται με την τρίτη και
περιγράφει το μένος της επίθεσης των κοριτσιών εναντίον της Κυρά Λιας:
«Για ’δε, για ’δε, πώς εδράμα/σαν οι λύκοι εις τ’ αρνί!» (στ. 376-377). Όπως
είναι φανερό, αυτές οι σκηνές-εικόνες είναι λιγότερο σύνθετες, αλλά αρκετά
παραστατικές για να διατηρήσουν ενεργό τον συσχετισμό του ανθρώπινου και
του ζωικού κόσμου. είναι δε αξιοπρόσεκτο ότι η ίδια τεχνική, αλλά σε μικρό-
τερη κλίμακα, εμφανίζεται και στο ιντερμέδιο του έργου – εάν δεχθούμε την
υπόθεση σύνδεσης των δύο κειμένων – κάτι που αποδεικνύει το σταθερό ενδια-
φέρον του ρούσμελη για τον συσχετισμό των δύο κόσμων.
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20. ΓΛυΚερια ΠρωΤοΠαΠα-ΜΠουΜΠουΛιΔου: ςαβόγιας ρούσμελης, ό.π., σσ. 97-104.
21. Όπως σημειώνει και η ΠρωΤοΠαΠα-ΜΠουΜΠουΛιΔου, ό.π., σ. 13.



εεππιιλλοογγιικκάά

ο γκροτέσκος ρεαλισμός της γλώσσας και της εικονοποιίας αφ’ ενός και
αφ’ ετέρου οι ζωολογικές αναφορές του καρναβαλικού βιταλισμού στα δύο πα-
ραπάνω κείμενα συναντώνται στην προσπάθεια συγκρότησης ενός ενιαίου και
εύθυμου κόσμου, οι δύσθυμες πλευρές του οποίου υποβιβάζονται και αποδίδο-
νται με μια γελαστική διάθεση από το πρίσμα του «κάτω», όπως αυτό περι-
γράφεται διεξοδικά από τον Bakhtine: του τοπογραφικού «κάτω» (εστίαση στη
γη και όχι στους ουρανούς), του κοινωνικού «κάτω» (πρωταγωνιστούν οι
«χαμηλές» και όχι οι «υψηλές» κοινωνικές ομάδες), του σωματικού «κάτω»
(η κοιλιά, τα οπίσθια και τα γεννητικά όργανα αντί του κεφαλιού, η βρώση, η
πόση, η συνουσία αντί της νόησης ή του ορθού λόγου), του θεολογικού «κάτω»
(η κόλαση της ασθένειας που παραμένει αθεράπευτη και της αμαρτίας που
παραμένει ατιμώρητη και όχι ο παράδεισος της υγείας και της ηθικής ακε-
ραιότητας, άρα μια κόλαση χωρίς κολαστήριο, μια ακόλαστη κόλαση και όχι
ένας μακρινός και απρόσιτος παράδεισος) και, βεβαίως, του ζωϊκού «κάτω».
ςτην τελευταία περίπτωση όμως έχουμε μια μικρή διαφοροποίηση: ενώ το
«κάτω» αναδεικνύεται παντού μέσω της αντιστροφής, εδώ η αντιστρεπτική
κίνηση υποχωρεί ενόψει του συνδυασμού, της διασταύρωσης, της αμοιβαίας
διήθησης του ανθρώπινου και του ζωικού. ο συνεχής προσδιορισμός του αν-
θρώπινου μέσω του ζωικού εκβάλλει σε μια τάση ζωοποίησης (την οποία η
σκυθρωπή, επίσημη ηθική θα ονόμαζε μάλλον «αποκτήνωση») του ανθρώπου,
την ίδια στιγμή που η συχνή απόδοση ανθρώπινων χαρακτηριστικών στα μη
ανθρώπινα ζώα δίνει την αίσθηση μιας τάσης ενανθρώπισης των ζώων. οι δύο
τάσεις είναι συμμετρικές, αναπτύσσονται παράλληλα και αλληλοτροφοδοτού-
νται διαμορφώνοντας ένα ανθρωποζωολογικό πεδίο. αν πρέπει να μιλήσουμε
και εδώ για αντιστροφή, αυτή θα αφορά στα όρια του ανθρώπινου, τα οποία δεν
αναζητούνται πλέον προς τα πάνω, αλλά προς τα κάτω, προς τα μη ανθρώπι-
να ζώα και όχι πλέον προς τους αγγέλους.
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Τα ΚωΜειΔυΛΛια Και οι ΚωΜωΔιες ΜεΤ’ αςΜαΤων 
Του ιωαννη ΤςαΚαςιανου

ααθθααννάάσσιιοοςς  ΓΓ..  ΜΜππλλέέσσιιοοςς
αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Θεατρικών 

ςπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ο Ζακυνθινός ιωάννης Τσακασιάνος γεννήθηκε το 1853 στη Ζάκυνθο και
πέθανε το 1908 στο ναύπλιο. Έγραψε τέσσερα κωμειδύλλια. Το πρώτο κω-
μειδύλλιό του, μονόπρακτο σε έντεκα σκηνές, έχει τίτλο Τα γελοία αποτελέ-
σματα της ζηλοτυπίας και παρουσιάστηκε στο θέατρο «φώσκολος» το 1875-
76 από τον θίασο «αριστοφάνης», μαζί με δύο άλλα ζακυνθινά κωμειδύλλια.
Τυπώθηκε ανώνυμα το 18761. Για πρώτη φορά χρησιμοποιείται ο όρος «κω-
μειδύλλιον» ως απόδοση του γαλλικού «vaudeville»2. είναι γραμμένο σε δη-
μοτική γλώσσα με στοιχεία καθαρεύουσας και διαθέτει πέντε εμβόλιμα τρα-
γούδια σε δημοτική, με μουσική επένδυση, όπως και στα υπόλοιπα κωμειδύλ-
λια, από γνωστά ρομαντικά μελοδράματα3. Διαδραματίζεται σε αγροτικό πε-
ριβάλλον. η πλοκή του είναι απλή και φαρσική. ςτηρίζεται σε μια φάρσα που
έγινε στον μεσόκοπο νιόπαντρο αθανασάκη, που είναι ζηλότυπος με τη γυναί-
κα του Άννα, από τον ανεψιό του Μίμη. ςτη φάρσα συμμετέχουν οι γείτονές
του Χρυσούλα και Παύλος. η καντάδα που κάνει ο δήθεν εραστής της Άννας,
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1. ςτην αυτοβιογραφία του αναφέρει το 1874 (ΓεωρΓια ΚοΚΛα-ΠαΠαΔαΤου [επιμ.],
«εισαγωγή», ιωάννου Γ. Τσακασιάνου Θεατρικά έργα 1876-1898. από το κωμειδύλλιο στο
μελόδραμα, Ζάκυνθος: Δημόσια ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, 2008, σσ. 19-20). Τα άλλα
δύο είναι ο Μαστρομανώλης του ςωκράτη Ζερβού και Το τύμπανον και η σάλπιγξ του Πίου
Μαρτζώκη (βλ. ΘοΔωρος ΧαΤΖηΠανΤαΖης, «εισαγωγή», τόμ. α΄, Το κωμειδύλλιο, Θε41,
νέα ελληνική Βιβλιοθήκη, αθήνα: Βιβλιοπωλείον της εστίας ι.Δ. Κολλάρου & ςίας α. ε.,
2006, σ. 65 και Διονυςης ν. ΜουςΜουΤης, ο Πίος Μαρτζώκης και το ζακυνθινό κωμειδύλ-
λιο. Το τύμπανον και η σάλπιγξ, Ζάκυνθος: Τρίμορφο, 2006, σ. 2).

2. ΧρυςοΘεΜις ςΤαΜαΤοΠουΛου-ΒαςιΛαΚου, «επτανησιακές κωμωδίες μετ’ ασμάτων
και κωμειδύλλια: η συμβολή τους στο επτανησιακό μουσικό θέατρο», «επτανησιακή Όπερα
και μουσικό θέατρο έως το 1953», Πρακτικά ςυνεδρίου, Μέγαρο Μουσικής αθηνών, 23-24
απριλίου 2010, αθήνα: ηλεκτρονική Έκδοση Τµήµατος Θεατρικών ςπουδών, εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο αθηνών, 2011, σ. 177.

3. Βλ. Θ. ΧαΤΖηΠανΤαΖης, ό.π., σ. 66.



στην πραγματικότητα ο Μίμης, οδηγεί στη γελοιοποίηση του αθανασάκη.
Πριν όμως από τον χωρισμό του ζεύγους αποκαθίσταται η αλήθεια και η σχέ-
ση του.

Το έργο, που διατηρεί μακρινή ανάμνηση από τις ευρωπαϊκές αγροτικές
κωμωδίες4 και στηρίζεται στην αντιπαράθεση αγροτικού και αστικού χώρου,
με τελική κυριαρχία του δεύτερου, αξιοποιεί παραδοσιακούς τύπους (ο ζηλιά-
ρης σύζυγος) και παραδοσιακές τεχνικές της κωμωδίας και του κωμειδυλλί-
ου, όπως η μεταμφίεση και η απόκρυψη της ταυτότητας, η προσποίηση και η
εξαπάτηση-παγίδα. Το μοτίβο της καντάδας, στοιχείο ζακυνθινής εντοπιότη-
τας, αλλά και αυτοβιογραφικό του συγγραφέα5, συνδέεται με τον φόβο του
Μίμη ότι θα τον πυροβολήσει ο αθανασάκης, που θυμίζει αχνά τον Βασιλικό
του α. Μάτεσι. η ατμόσφαιρα και εν μέρει τα τραγούδια είναι του κρασιού,
συνεχίζοντας μια μακρόχρονη παράδοση, που στηρίζεται και στην επτανησια-
κή δραματουργία (ο Χάσης, ο βασιλικός).

To μονόπρακτο κωμειδύλλιο σε οκτώ σκηνές (Vaudeville II) η ερωμένη
του συρμού είναι το δεύτερο κωμειδύλλιο του συγγραφέα, που τυπώθηκε το
1876-77 και δεν παρουσιάστηκε στο θέατρο.

Το έργο εκτυλίσσεται σε ένα μοδιστράδικο. Πρόκειται για μια ερωτική
ιστορία, σύμφωνα με την οποία η κόρη της Μαριγώς ευανθία ερωτοτροπεί με
τρεις νέους υποσχόμενη γάμο σε κάθε έναν απ’ αυτούς. Μετά την άφιξη του
ηθοποιού πατέρα της αποστολάκη εμφανίζονται σταδιακά οι τρεις επίδοξοι
γαμπροί (νιόνιος, αλέξανδρος, φρειδερίκος), αλλά έχει προηγηθεί ο διδάσκα-
λος της μουσικής της νέας, που έχει τις ίδιες επιδιώξεις. Μια έγγραφη πρότα-
ση γάμου, που γίνεται από έναν εμπορομεσίτη, τον Μιλτιάδη, μη σκηνικό πρό-
σωπο, περιπλέκει την κατάσταση σε βάρος της και τελικά μόνο ένας από τους
υποψήφιους δέχεται να τη νυμφευτεί, ο φρειδερίκος, που τον θεωρεί η ηρωίδα
βλάκα. αυτή υποχωρεί στην πρότασή του, θεωρώντας αυτή την εξέλιξη ως τι-
μωρία για την εν γένει στάση της.

Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον έργο, κυρίως από την άποψη της έκφρασης
του ερωτικού λόγου της εποχής. Διαθέτει εννέα τραγούδια και ποιήματα, τα
οποία είτε άδονται είτε απαγγέλλονται προσφέροντας την απαραίτητη ποικι-
λία. ςυνδέεται με τις ευρωπαϊκές μουσικοθεατρικές εξελίξεις, αποτυπώνει
χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού κωμειδυλλίου, χρησιμοποιώντας τεχνικές
του καλοφτιαγμένου έργου σε συνδυασμό με φαρσικά στοιχεία, αλλά σχετίζε-
ται και με ελληνικά θεατρικά έργα. Ένα από αυτά είναι το μονόπρακτο του
Άγγελου Βλάχου η κόρη του παντοπώλου, το οποίο παιζόταν στο θέατρο από
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4. ςτο ίδιο, σ. 67.
5. φαιΔων Κ. ΜΠουΜΠουΛιΔης, η «αυτοβιογραφία» του ι.Γ. Τσακασιάνου, αθήναι

1992, σ. 37.



το 1866 με μεγάλη επιτυχία. Το μοτίβο της ανάγνωσης μυθιστορημάτων
υπάρχει και στον Τσακασιάνο, μόνο που ισχύει αποκλειστικά για τους άνδρες,
οι οποίοι προσποιούνται, αποστηθίζοντας φράσεις από αυτά, για να δηλώσουν
ότι είναι ερωτευμένοι, όπως λέει η Μαριγώ στην κόρη της. υπάρχει και στα
δύο έργα ο πραγματικός υποψήφιος γαμπρός, πραγματευτής στον Βλάχο και
εμπορομεσίτης στον Τσακασιάνο, αλλά δεν εμφανίζεται, ο οποίος είτε αποσύ-
ρει το ενδιαφέρον του (στον Βλάχο) είτε πρόκειται να ενημερωθεί για τη συ-
μπεριφορά της υποψήφιας συζύγου του και να απομακρυνθεί (στον Τσακασιά-
νο). η νεαρή γυναίκα τιμωρείται για τη συμπεριφορά της στο τέλος. ο παντο-
πώλης Θανάσης στον Βλάχο τιμωρεί την κόρη του με καραντίνα για τη συ-
μπεριφορά της, ενώ η ευανθία αυτοτιμωρείται με έναν γάμο που δεν επιθυμεί.

η δομή του έργου είναι κωμειδυλλιακή, στηριγμένη στις συμβάσεις του
καλοφτιαγμένου έργου, όπως οι επιστολές, η περιπλοκή και η ξαφνική αποκά-
λυψη της αλήθειας. η εν δυνάμει λειτουργία του θεάτρου μέσα στο θέατρο,
μέσα από τη θεατρική δράση του αποστολάκη στον Πύργο ηλείας και την
πρόταση του ενός από τους υποψήφιους γαμπρούς, του νιόνιου, για δημιουρ-
γία ενός εταιρικού θιάσου μεταξύ τους, συνδέεται με τις θεατρικές εξελίξεις
της εποχής, τη δημιουργία νέων θιάσων, αλλά και τη βιογραφία του Τσακα-
σιάνου6. Το ύφος του λόγου και οι διάλογοι θυμίζουν άλλοτε το ύφος των κω-
μωδιών του Μαριβώ και άλλοτε τα χαρακτηριστικά του κωμειδυλλίου. ςτη δ΄
σκηνή ο διάλογος Μαριγώς-ευανθίας και διδασκάλου είναι ελλειπτικός και
χωρίς σχέδιο, αφού ο διδάσκαλος υπόκειται σε έναν λόγο που τον ξεπερνά, κα-
θώς δεν μπορεί να τον ελέγξει, ούτε γνωρίζει τη σκοπιμότητά του, αναπαρά-
γοντας έτσι στοιχεία της αισθητικής του κωμειδυλλίου7. η καθαυτό παράλο-
γη κατάσταση της πλοκής ενισχύεται από επιμέρους κωμικά στοιχεία και ευ-
ρήματα, όπως το παιχνίδι της τυφλόμυγας, με θύμα τον άτυχο φρειδερίκο, τον
μέλλοντα σύζυγο της νέας, τον οποίο χτυπά ο άλλος επίδοξος γαμπρός, ο νιό-
νιος. η προσωρινή περιπλοκή της κατάστασης με την εμφάνιση του φρειδερί-
κου και με το παιχνίδι της τυφλόμυγας, φανερώνει με κωμικό τρόπο τον αντα-
γωνισμό των υποψήφιων γαμπρών και τη θυματοποίηση του φρειδερίκου μέσα
από μια καλοστημένη παγίδα. η κατάσταση ξεφεύγει σε μιαν απρόσμενη εξέ-
λιξη με την παρεκτροπή του νιόνιου που περικλείει σωματική βία, φανερώνο-
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6. Το κωμειδύλλιό του Τα γελοία αποτελέσματα της ζηλοτυπίας, μαζί με τα κωμειδύλλια
του ςωκράτη Ζερβού και του Πίου Μαρτζώκη παρουσιάστηκαν στον Πύργο από τον ζακυνθι-
νό ερασιτεχνικό θίασο αριστοφάνης, στον οποίο συμμετείχε και ο Τσακασιάνος, μαζί με τον
ευάγγελο Παντόπουλο και τον Θεόδωρο Ποφάντη (ΜουςΜουΤης, ό.π., σ. 31-32 και ΓεωρΓια
ΚοΚΛα-ΠαΠαΔαΤου [επιμ.], εισαγωγή, ό.π., σσ. 14-15). 

7. ΜIChel CorVIn, Dictionnaire encyclopédique du Théâtre, l-Z, Paris: In extenso, larou -
sse/VUeF, 2001, σ. 1692.



ντας άλλο ένα χαρακτηριστικό του κωμειδυλλίου8, αλλά γρήγορα η κατάστα-
ση επανέρχεται στην κανονική ροή της. 

Το σημαντικότερο επίτευγμα του συγκεκριμένου κωμειδυλλίου είναι η ποι-
κιλία του ερωτικού λόγου των ηρώων, που θυμίζει το marivaudage, δηλαδή το
επιτηδευμένο ύφος του ερωτικού λόγου των ηρώων των κωμωδιών του Μαρι-
βώ9. ο ερωτικός λόγος εκφράζεται είτε ποιητικά (νιόνιος, διδάσκαλος) είτε
μέσω ενός πεζού λόγου εκφρασμένου ποιητικά (αλέξανδρος, διδάσκαλος) είτε
μέσω ενός απλού και πληροφοριακού πεζού λόγου (φρειδερίκος). ο πεζός ερω-
τικός λόγος εκφράζεται είτε μέσω επιστολών είτε στη συνάντηση ηρώων πρό-
σωπο με πρόσωπο. ο Τσακασιάνος με αυτόν τον τρόπο παραπέμπει στην προ-
γενέστερη ελληνική ποίηση, κυρίως στην παράδοση της φαναριώτικης και της
ρομαντικής ποίησης. ςυγκεκριμένα, η ποίηση του νιόνιου, σε δημοτική γλώσ-
σα και με ομοιοκαταληξία, που είναι ολιγοσύλλαβη, θυμίζει αρχικά στίχους
από το λίγο προγενέστερο κωμειδύλλιο του Πίου Μαρτζώκη Το τύμπανον και
η σάλπιγξ10, και μεταξύ άλλων την ποίηση της ςαπφούς, τη φαναριώτικη ποί-
ηση, με παράδειγμα το ποίημα του αλέξανδρου ρίζου ραγκαβή «Άσμα». Τα
βασικά στοιχεία των ποιημάτων του ρίζου ραγκαβή και του Τσακασιάνου εί-
ναι παρόμοια, ακόμη και οι εκφραστικοί τους τρόποι. ο έρωτας φανερώνεται
μέσω των ματιών ή με επίκεντρο τα μάτια, συνδέεται με την καρδιά ή την ψυ-
χή, αλλά και με τον θάνατο11. οι υπόλοιποι στίχοι στη δημοτική, που εκφω-
νούνται από την ευανθία και τον διδάσκαλο θυμίζουν προγενέστερους στί-
χους, όπως από το ρομαντικό δράμα οδοιπόρος του Παναγιώτη ςούτσου, με
τη διαφορά ότι αναφέρονται στην ερωτική απόλαυση, ενώ από τον ήρωα οδοι-
πόρο του ςούτσου στη σύζευξη έρωτα και θανάτου:

ΔιΔαςΚαΛος οΔοιΠορος
ω, ουράνια ηδονή ... τι ωραία

ευανΘια και ουράνιος ιδέα!
αχ, μου σχίζει την καρδία ...
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8. Τα στοιχεία αυτά θα τα συστηματοποιήσει λίγο αργότερα στο γαλλικό θέατρο ο
Feydeau (στο ίδιο, σσ. 656 - Dictionnaire encyclopédique du Théâtre, α-Κ- 1692).

9. ςτο ίδιο, σ. 1055 και αννα ΤαΜΠαΚη, Μαρια ςΠυριΔοΠουΛου, αΛεξια αΛΤουΒα, ιστο-
ρία και δραματολογία ευρωπαϊκού θεάτρου. από την αναγέννηση ώς τον 18ο αιώνα, ελληνικά
ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά ςυγγράμματα και Βοηθήματα, Κάλλιπος, 2015, σσ. 326-327.

10. Πρόκειται για ποίημα του Παύλου που απευθύνεται στην αγγελική (βλ. Το τύμπανον
και η σάλπιγξ, ΜουςΜουΤης, ό.π., σ. 41). 

11. Βλ. ΓιωρΓος αραΓης, η μεταβατική περίοδος της ελλαδικής ποίησης. η σταδιακή
της εξέλιξη από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους έως το 1930, αθήνα: ςοκόλης, 2006, 
σ. 76.



η γλυκειά σου η φωνή! Ποία τότε ηδονή!...
ςβύνεται η όρασίς μου...
Και με κόπτετ’ η φωνή.12

ο καθαρευουσιάνικος ερωτικός λόγος έχει μια σημαντική παρουσία στο
έργο. εκφράζεται μέσα από έναν ερωτικό ποιητικό λόγο και όχι με μια άμεση
ποιητική μορφή. ο καθαρευσουσιάνικος λόγος της Μαριγώς, στην αναφορά
της για την αποστήθιση αποσπασμάτων από μυθιστορήματα της εποχής,
αποτελεί μια μορφή ειρωνείας και σάτιρας του λόγου αυτού. ο ποιητικός αυ-
τός λόγος θυμίζει τη ρομαντική ποίηση, για παράδειγμα του Δημήτριου Πα-
παρρηγόπουλου13.

ο ερωτικός λόγος είτε στη δημοτική είτε στην καθαρεύουσα διακωμωδεί-
ται. η διακωμώδηση αυτή οφείλεται σε πολλούς λόγους και συμπληρώνεται
από την καθαρευουσιάνικη έκφραση ηρώων, όπως ο υποψήφιος γαμπρός αλέ-
ξανδρος και ο διδάσκαλος. ο πρώτος έχει σχέση με τη γελοιότητα των υποψή-
φιων γαμπρών. Για παράδειγμα, ο νιόνιος ως ποιητής είναι μεγαλομανής14,
ενώ ο διδάσκαλος από γελοίος και αδέξιος υποψήφιος γαμπρός μετατρέπεται
στον ηθικό τιμητή της κοινωνίας, καθώς θέλει να ειδοποιήσει τον Μιλτιάδη
για τη συμπεριφορά της ευανθίας. ο πλέον αδέξιος όλων στην ερωτική του
έκφραση, ο φρειδερίκος, είναι αυτός που έχει τα πιο γνήσια συναισθήματα. η
ποίηση και η ερωτική έκφραση όλων είναι εγωκεντρική, γεμάτη υπερβολές
και χρησιμοποιεί κοινούς ή παρόμοιους εκφραστικούς τρόπους. Όλοι συνδέουν
τον έρωτα με τον θάνατο. Χαρακτηριστική είναι η επικέντρωσή τους στα μά-
τια, αλλά και στα χείλη της γυναίκας: αστραπήβολοι οφθαλμοί, ςμάτια δικά
σου, θάμπωσε το φως μου / � πήγα στραβωθώ, είσαι φως μου, είμαι φως σου,
εκ των μελιστάλακτων και �ροδίνων χειλέων σας, Όταν [...] Τα χείλη της λα-
λούνε (σσ. 75-76, 79, 81). οι εκφράσεις αυτές έρχονται σε κωμική αναντι-
στοιχία με τη φράση του φρειδερίκου να ζούνε τα μάτια μου (σ. 87), αλλά κυ-
ρίως με τη στάση του νιόνιου να δέσει σφικτά τα μάτια του φρειδερίκου στο
παιχνίδι της τυφλόμυγας και με την απάντηση του τελευταίου, που καταλή-
γει στην αντιπαράθεση των δύο ηρώων:
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12. ο οδοιπόρος ΠαναΓιωΤη ςουΤςου, Βασική Βιβλιοθήκη, τόμ. 12, «Ποιηταί του ιΘ΄ αι-
ώνα», αθήναι: «αετός» α. ε., 1954, σ. 108 και «η ερωμένη του συρμού», ιωάννου Γ. Τσα-
κασιάνου Θεατρικά έργα 1876-1898. από το κωμειδύλλιο στο μελόδραμα, εισαγ.-επιμ. Γεωρ-
γία Κόκλα-Παπαδάτου, Ζάκυνθος: Δημόσια ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, 2008, σ. 77. 

13. αραΓης, ό.π., σ. 106.
14. [...] είμαι!... είμαι!... είμαι τέλος πάντων ποιητής!!! (δηλ. μέγας νους!...) (η ερωμένη

του συρμού, ό.π., σ. 81).



Όχι δι’ αυτό, να χάσω το φως μου, αλλά σου λέω πως είμαι αδύνατος,
πως μου πονούνε... (σ. 85)

ο (ψευτο)ρομαντικός ποιητικός λόγος της ερωτικής αποθέωσης, που μπο-
ρεί να μετατραπεί εύκολα σε απογοήτευση, αποδεικνύεται κοινότοπος, τυπο-
ποιημένος, όπως μέρος της ποίησης, και αδύναμος να εκφράσει τα πραγματι-
κά συναισθήματα, αφού στοχεύει στην επίδειξη και στον εντυπωσιασμό μέσα
από ωραίους στίχους και ωραία λόγια, συχνά κενά νοήματος, ή τελικά δεν εκ-
φράζει τα γνήσια συναισθήματα καθόλου.

Το έργο έχει ένα διττό τέλος, ηθικοπλαστικό από τη μία και γνήσια κωμι-
κό από την άλλη. η μη ρεαλιστική κωμειδυλλιακή συνθήκη15 για την ελληνι-
κή κοινωνία, που διανθίζεται από ορισμένα ηθογραφικά στοιχεία (π.χ. η αξία
της μουσικής για τους επτανήσιους, η ενίοτε βίαιη συμπεριφορά των κυρίων
προς τους υπηρέτες τους), αποκτά τη μερική επαφή με την πραγματικότητα
στο τέλος. η εύκολη και βιαστική αυτοτιμωρία της ευανθίας, που στηρίζεται
στο παλιό κωμικό μοτίβο της παγίδευσης του θεωρούμενου ως έξυπνου ήρωα,
έχει ως αντίβαρο την απόλαυση του κρασιού και τη μέθη για όλους, που είναι
η απαραίτητη συνθήκη για μια νέα εκτροπή από τη σκληρή, πεζή και λογο-
κρατούμενη ζωή που δεν επιτρέπει την ευτυχία.

o κήπος των μουσών είναι μια δίπρακτη κωμωδία μετ’ ασμάτων του Τσα-
κασιάνου του 1890, που παρέμεινε ανέκδοτη. ανήκει στην αθηναϊκή περίοδο
δημιουργίας του συγγραφέα μαζί με το επόμενο έργο. Το γεγονός ότι αναφέρε-
ται ως κωμωδία μετ’ ασμάτων δεν συνιστά μια διαφοροποίηση από το κωμει-
δύλλιο της εποχής εκείνης. o ίδιος ο Τσακασιάνος, χρησιμοποιώντας στα
προηγούμενα έργα του τον όρο «κωμειδύλλιο», ταύτισε ουσιαστικά για πρώτη
φορά το κωμειδύλλιο και την κωμωδία μετ’ ασμάτων16. Και άλλα έργα χαρα-
κτηρίζονταν για διάφορους λόγους ως κωμωδίες μετ’ ασμάτων, όπως ο Γενι-
κός Γραμματεύς του ηλία Καπετανάκη, αλλά κανονικά εντάσσονται μορφο-
λογικά στα κωμειδύλλια17. Το έργο δεν παρουσιάστηκε στο θέατρο, παρά τις
προσπάθειες του συγγραφέα του18. 
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15. M. CorVIn, lire la Comédie, Paris: Dunod, 1994, σ. 133.
16. Χρ. ςΤαΜαΤοΠουΛου-ΒαςιΛαΚου, «επτανησιακές κωμωδίες μετ’ ασμάτων και κω-

μειδύλλια: η συμβολή τους στο επτανησιακό μουσικό θέατρο», επτανησιακή Όπερα και μου-
σικό θέατρο έως το 1953, ό.π., και Δ.ν. ΜουςΜουΤης, Το θέατρο στη Ζάκυνθο τον 19ο αιώ-
να. Μουσική ζωή και λαϊκά θεάματα, τόμ. Β΄, εκδ. Πλέσσα, 2017, σ. 462.

17. ο Καπετανάκης δεν συμπαθούσε το κίνημα του κωμειδυλλίου και ήθελε να διαφοροποι-
ηθεί απ’ αυτό (βλ. ΠΛαΤων ΜαυροΜουςΤαΚος, «εισαγωγή», ηλία Καπετανάκη ο Γενικός
Γραμματεύς- η βεγγέρα- Το γεύμα του Παπή, αθήνα-Γιάννινα: Δωδώνη, 1992, σσ. 15-16).

18. Γ. ΚοΚΛα-ΠαΠαΔαΤου [επιμ.], «εισαγωγή», ιωάννου Γ. Τσακασιάνου Θεατρικά έρ-
γα 1876-1898, ό.π., σ. 25.



Διαδραματίζεται σε προαύλιο ζυθοπωλείου κοντά στην πλατεία ςυντάγ-
ματος (όπου ευρίσκεται ο κήπος των μουσών), στην πρώτη πράξη, και στην
κουζίνα του σπιτιού της κυρα-Μέλπως στη δεύτερη. Το έργο στηρίζεται στις
ερωτικές δολοπλοκίες μιας αρκετά σύνθετης πλοκής, στις οποίες η προίκα και
η κληρονομιά παίζουν καθοριστικό ρόλο, και έχει ένα ηθογραφικό ενδιαφέρον.
ςτο επίκεντρο της πλοκής βρίσκεται η σχέση του Χρυσούλη με την μεσόκοπη
ζωντοχήρα Μέλπω, την οποία τελικά παντρεύεται. ο ωφελιμισμός του ήρωα,
ο οποίος αποσκοπεί στην προίκα της ηρωίδας, πιστεύοντας ότι σύντομα θα πε-
θάνει, δεν καταλήγει πουθενά. Με τον γάμο τους η ζωή του γίνεται ανυπόφο-
ρη, εξαιτίας των συνεχών επιθέσεων της Μέλπως προς αυτόν και του εξευτε-
λισμού που υφίσταται ενώπιον τρίτων, κυρίως των φίλων του. η ηρωίδα τον
εκδικείται που την χώρισε από τον άνδρα της. ο Χρυσούλης δεν αντέχει άλλο
και, με αφορμή μια κληρονομιά που απέκτησε από τον θείο του, αποφασίζει να
της δώσει το μεγαλύτερο ποσό απ’ αυτήν, έτσι ώστε να πάρει διαζύγιο. ανα-
κοινώνει ενώπιον όλων ότι θα γίνει καλόγερος στο Άγιο Όρος.

Το έργο, επηρεασμένο προφανώς από τη γαλλική δραματουργία της επο-
χής, την κωμωδία και το κωμειδύλλιο, για παράδειγμα των eugène labiche
και Georges Feydeau, προβάλλει ήρωες οι οποίοι κινούνται σε ένα αρκετά
ελεύθερο ερωτικό πλαίσιο, με ερωμένους και ερωμένες. η ίδια η Μέλπω δια-
κηρύσσει στον εραστή της αλέκο, φίλο του Χρυσούλη, την ερωτική της ελευ-
θερία, χωρίς να αισθάνεται ενοχές για την ελευθεριότητά της, αφού πολλές
από τις άλλες γυναίκες συμπεριφέρονται κρυφά με τον ίδιο τρόπο ή και με χει-
ρότερο, όπως πιστεύει. To στοιχείο της μοιχείας είναι ξεχωριστό, καθώς συνή-
θως λείπει από τα ελληνικά θεατρικά έργα της εποχής, στα οποία ως επί το
πλείστον το ζήτημα οφείλεται σε παρεξήγηση, αλλά βρίσκεται και σε σχετική
αναντιστοιχία με τα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας19.

Μπορεί το έργο να διαθέτει κοινότυπα στοιχεία από την πινακοθήκη ηρώ-
ων και τα μοτίβα των κωμωδιών και κωμειδυλλίων της εποχής, εν τούτοις
παρατηρούνται ορισμένα αξιοπρόσεκτα και πρωτότυπα στοιχεία. ο Τσακα-
σιάνος δεν ενδιαφέρεται για τον βασικό μηχανισμό πλοκής και το κυρίαρχο
μοτίβο των κωμειδυλλίων, που είναι η αντιπαράθεση αστικών και επαρχιακών
ηθών και αξιών. ασχολείται με αστικά θέματα και καταστάσεις, που αξιοποι-
εί κυρίως η κωμωδία.

Το έργο δημιουργεί έναν αναστοχασμό γύρω από την έννοια της κωμω-
δίας, κινούμενο έτσι στον χώρο του μεταθεάτρου, καθώς η υπόθεση του έργου
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19. ΘοΔωρος ΧαΤΖηΠανΤαΖης, h ελληνική κωμωδία και τα πρότυπά της στο 19ο αιώνα,
ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2004, σσ. 155-156 και, ως προς τον Feydeau,
Anne QUenTIn, “Τrait pour traits...”, les nouveaux Cahiers de la Comédie-Française, Georges
Feydeau, la Comédie-Française – l’avant-scène théâtre, novembre 2010, σ. 65.



εκλαμβάνεται από κάποιους ήρωες (π.χ. αλέκος) ως κωμωδία και κάποιοι
ήρωες θεωρούνται ως θεατρίνοι. o Aλέκος θα μπορούσε να θεωρηθεί ένας
εσωτερικός θεατρικός κριτικός, ενώ η Μέλπω ως εσωτερικός αφηγητής της
πλοκής, στοιχεία που διασπούν τη θεατρική ψευδαίσθηση20. Έτσι δημιουργεί-
ται ένα ιδιότυπο θέατρο μέσα στο θέατρο.

Τα διακειμενικά στοιχεία είναι άφθονα στο έργο. Κυριαρχεί η αναφορά στα
έργα και στους ήρωες του Μολιέρου, σύμφωνα με την κυρίαρχη ελληνική πα-
ράδοση του 19ου αιώνα, που φτάνει έως το τέλος του. Το βασικό στοιχείο είναι
η ταύτιση ηρώων με τον Ταρτούφο και με ήρωες άλλων ευρωπαϊκών έργων
(π.χ. η κυρία με τις καμέλιες του αλέξανδρου Δουμά υιού) ή η εν δυνάμει
ταύτιση με τον Δον Ζουάν. εν τούτοις, το μολιερικό στοιχείο μπορεί να συνδέ-
εται με άλλα εμπλουτίζοντας το έργο με νέα στοιχεία ή με κωμικούς τρόπους.
Για παράδειγμα, ο αλέκος αναφέρει στον Χρυσούλη και στον αργυραμοιβό
ασημάκη ότι η Μέλπω είναι ντυμένη ως καλογραία, και η πονηριά της από το
άλλο (μέρος), ρασοφορεμένη κι’ αυτή, ως άλλος Ταρτούφος!21 η αναφορά
στην καλόγρια προοικονομεί αφενός με κωμικό τρόπο την κατάληξη της πλο-
κής και αφετέρου είναι αναντίστοιχη με τα προβαλλόμενα χαρακτηριστικά
της ζωηρής ζωντοχήρας Μέλπως. Δημιουργείται μια κωμική και διαρκής ει-
ρωνεία, καθώς ήδη δημιουργήθηκε το πλαίσιο για την ειρωνική ανατροπή ή
ανακατασκευή του επιφανειακού νοήματος του παραπάνω αποσπάσματος22.

Το έργο παρουσιάζει ήρωες που έχουν χαρακτηριστικά μποέμ ηρώων της
δραματουργίας και της λογοτεχνίας. η ανέμελη όμως ζωή με έρωτες, τρα-
γούδι και ποτό συνάδει με τον εξωστρεφή χαρακτήρα του Έλληνα, που ορι-
σμένες φορές εκφράζει και ένα πνεύμα ανταρσίας απέναντι σε κοινωνικούς
κανόνες και υποχρεώσεις. Έτσι συμβαίνει με τους άνδρες ήρωες στις πρώτες
σκηνές του έργου, οι οποίοι διασκεδάζουν σε ζυθοπωλείο. Τραγουδούν, περισ-
σότερες της μιας φορές, παρά τις συστάσεις από τους υπηρέτες του καταστή-
ματος να παύσουν το τραγούδι. ςτο σημείο αυτό έρχεται σε αντιπαράθεση το
εξευρωπαϊσμένο κανονιστικό πλαίσιο καθωσπρεπισμού, το οποίο όμως οι ήρω-
ες δεν ακολουθούν, με τον ελληνικό τρόπο έκφρασης και συμπεριφοράς.

Κυρίαρχη είναι στο έργο η προσωπικότητα της Μέλπως, η οποία κινεί τα
νήματα θέλοντας να εκδικηθεί, εκτός από τον άνδρα της, τον ασημάκη και
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20. ΚωνςΤανΤινα ΓαΚοΠουΛου, Θέατρο και Μεταθέατρο. Θέσεις και αντι-θέσεις πάνω
στην ερμηνεία της αρχαίας τραγωδίας, διδακτορική διατριβή (επιβλέπων καθηγητής ιακώβ
Δανιήλ), Θεσσαλονίκη: φιλοσοφική ςχολή του αΠΘ, 2008, σσ. 15-16.

21. ΤςαΚαςιανος, «o κήπος των μουσών», Θεατρικά έργα 1876-1898. από το κωμει-
δύλλιο στο μελόδραμα, ό.π., σ. 128.

22. Μ.η. αBrAMS, A Glossary of literary Terms, seventh edition, USA: heinle & heinle,
Thomson learning, 1999 (αθήνα: Πατάκης, 2005), σ. 136. 



τον ευέξαπτο ανθυπίλαρχο Πυροβολίδη που την κακολογούν. Πρόκειται για
μια αυταρχική και υστερική γυναίκα και όχι για μια μοιραία γυναίκα, επιβε-
βαιώνοντας έναν από τους ρόλους της γυναίκας στην κωμωδία23. Χαρακτη-
ρίζεται από τη θαλαμηπόλο της Ζωίτσα δαιμονισμένη (σ. 174). η υποτιθέμε-
νη θέση ισχύος του άνδρα, που θέλει να εκμεταλλευτεί τη γυναίκα του, αποδυ-
ναμώνεται και καταρρέει, καθώς στον αγώνα επικράτησης μεταξύ των φύ-
λων υπερισχύει κατά κράτος η γυναίκα24. Έτσι, φανερώνει ότι οι ιεραρχίες και
οι κατηγοριοποιήσεις, με βάση το φύλο στη συγκεκριμένη περίπτωση, χαρα-
κτηρίζονται από αστάθεια και ρευστότητα25. Το γεγονός ότι στην αρχή του
έργου παίρνει τον Χρυσούλη σχεδόν με τη βία από το ζυθοπωλείο για το σπίτι
προοικονομεί αυτό που θα ακολουθήσει26. 

η τελική απόφαση του Χρυσούλη προκαλεί έκπληξη, όχι μόνο γιατί απο-
φασίζει να γίνει καλόγερος αναγνωρίζοντας την ήττα του, αλλά και γιατί
βγαίνει οικειοθελώς οικονομικά ζημιωμένος, αντί να κερδίσει χρήματα, όπως
επιδίωκε. Το αντιπροίκι, που αναφέρεται από τον Πυροβολίδη ότι προσφέρει ο
Χρυσούλης στη Μέλπω (σ. 182), έχει ειρωνική χροιά, αφού αυτό δινόταν ως
προγαμιαίο δώρο προς τη νύφη. ο Χρυσούλης αντιστρέφει τα δεδομένα τουλά-
χιστον της νεοελληνικής δραματουργίας του 19ου αιώνα, σύμφωνα με τα
οποία η πρόθεση εγκλεισμού ή ο εγκλεισμός σε μοναστήρι ήταν είτε ένας κα-
ταναγκασμός για τη γυναίκα (π.χ. ο βασιλικός του α. Μάτεσι) είτε μια συ-
νειδητή επιλογή αντίστασης στην ανδρική αυθαιρεσία (π.χ. ο φιλάργυρος της
ελ. Μουτζάν-Μαρτινέγκου). η ηρωίδα βγαίνει πολλαπλά ωφελημένη, ώστε
να δώσει τελικά ένα συναινετικό διαζύγιο, έχοντας το πάνω χέρι στην όλη δια-
δικασία, παρότι στην ελληνική κοινωνία, ακόμη και κατά τον 20ό αιώνα, τα
δεδομένα ως προς το διαζύγιο και ως προς άλλα προβλήματα των δύο φύλων
ήταν ιδιαιτέρως αρνητικά για τη γυναίκα η οποία προσπαθούσε να χειραφετη-
θεί27. ο ήρωας επιτυγχάνει μόνο την αυτογνωσία από το πάθημά του και το
έργο αποκτά μια διδακτική διάσταση, την οποία πάντως δεν επιβεβαιώνουν οι
υπόλοιποι ήρωες λέγοντάς του για την τελική απόφασή του Μη χειρότερα! (σ.
183) To τάξιμό του στον Θεό προβάλλει την έννοια της αυτογνωσίας, αλλά
δεν απενεργοποιεί την έννοια της αυτοτιμωρίας του. η απόφαση αυτή ακρο-
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23. αnDrew SCoTT, Comedy, The new Critical Idiom, new york and london: routledge,
2005, σ. 76.

24. Moelwyn MerChAnT, Κωμωδία, h γλώσσα της κριτικής 19, Mετάφραση: αριστέα
Παρίση, Methuen & Co ltd, ερμής, 1972, 1980, σ. 24.

25. SCoTT, ό.π., σ. 137.
26. Θυμίζει η σκηνή το διήγημα του Μιχαήλ Μητσάκη της ίδιας εποχής (ένα έτος πιο

πριν) «ςυζυγική σκηνή», δημοσιευμένο στην εστία στις 2/4/1889.
27. Χαρακτηριστικό ως προς αυτό είναι το δράμα του Δημήτρη Ταγκόπουλου Μυριέλλα

(1919).



βατεί μεταξύ λογικής (απόφαση διαζυγίου και αναζήτησης αξιοπρεπούς δια-
βίωσης) και τρέλας (ως προς τα κοινωνικά δεδομένα που θέλουν τον άνδρα
ενεργό μέλος της κοινωνίας), κάτι που συνδέει το έργο με τη δραματουργία
του labiche και του Feydeau28.

o ςούσουρας είναι μία αξιοπρόσεκτη τρίπρακτη κωμωδία μετ’ ασμάτων
του Τσακασιάνου. Γράφηκε το 1891, παρέμεινε ανέκδοτη και δεν παρουσιά-
στηκε στη σκηνή. Το γεγονός ότι αναφέρεται ως κωμωδία μετ’ ασμάτων δεν
συνιστά μια διαφοροποίηση από το κωμειδύλλιο της εποχής εκείνης. Το θέμα
και ο επικαιρικός του χαρακτήρας, που έθιγε πρόσωπα και πράγματα, λει-
τουργώντας ως προάγγελος της επιθεώρησης, ήταν προφανώς ένας βασικός
λόγος που δεν παίχτηκε στο θέατρο κατά την εποχή της συγγραφής του29. Το
γεγονός ότι o ςούσουρας έμεινε στην αφάνεια δεν αναιρεί την αξία του, καθώς
πρόκειται για ένα πρωτότυπο έργο που εμπλουτίζει το είδος του κωμειδυλλίου.

Το αυτοβιογραφικό αυτό πολυπρόσωπο έργο30 παρουσιάζει τη ζωή του ποι-
ητή και θεατρικού συγγραφέα ςούσουρα (Γιάννη). ο ήρωας, όντας οικογενει-
άρχης, προσπαθεί να ολοκληρώσει το θεατρικό του έργο ορτενσία31. Όταν το
ολοκληρώσει, τό δίνει αρχικά στον θίασο Ταβουλάρη-Παντόπουλου και στη
συνέχεια στον θιασάρχη αρνιωτάκη ελπίζοντας στην παράστασή του, ώστε
να ξεφύγει από τα χρέη του. αναγκάζεται να μείνει στο σπίτι του κουμπάρου
του κυρ-Γιώργη, όπου συχνά πήγαινε για να αφοσιωθεί, σχετικά απομονωμέ-
νος, στην ολοκλήρωση του έργου του, καθώς στο σπίτι του δεν εύρισκε ησυχία.
η οριστική ματαίωση της παράστασης του έργου του λόγω διάλυσης του θιά-
σου αρνιωτάκη τον φέρνει σε απόγνωση. ως από μηχανής θεός εμφανίζεται ο
παλιός γνωστός του Μιχαλάκης, ο οποίος επιθυμεί να τον χρηματοδοτήσει
για τη σύσταση ενός τυπογραφείου, ώστε να ζήσει την οικογένειά του, με την
προϋπόθεση να εγκαταλείψει τη συγγραφική του ιδιότητα. ο ςούσουρας δέχε-
ται. Το έργο διαδραματίζεται στις οικίες ςούσουρα και Γιώργη και στο θέατρο
ομονοίας.
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28. οlIVIer BArA, « Dramaturgie du vaudeville chez Feydeau», les nouveaux Cahiers de
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30. ςτο ίδιο, σ. 27.
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Θεατρικά έργα, ό.π., σ. 255), υποδηλώνοντας τη σχέση του Τσακασιάνου με τη θρησκεία, κα-
θώς είχε αναλάβει τη διεύθυνση της θρησκευτικής εφημερίδας ςιών (Γ. ΚοΚΛα-ΠαΠαΔαΤου,
«εισαγωγή», ό.π., σ. 10).



Το έργο, σε πρόζα με δώδεκα εμβόλιμα τραγούδια, ξεφεύγει από τα βασι-
κά δεδομένα του κωμειδυλλίου. Δεν υπάρχει ερωτική πλοκή, πέρα από μια
υποτυπώδη σκηνή μεταξύ του ςούσουρα και της μοδίστρας Λίνας, ούτε αντι-
παράθεση αστικών και επαρχιακών ηθών, ξεκάθαρη καταδίκη της άγονης
μίμησης των δυτικών ηθών και εφαρμογή της βασικής τυπολογίας των ηρώ-
ων του32. Άρα, το έργο αποτελεί oυσιαστικά μια κωμική αστική ηθογραφία με
τραγούδια. 

Παρά τη σχετική φλυαρία του, έχει ένα ξεκάθαρο ρεαλιστικό χαρακτήρα
ξεφεύγοντας σε σημαντικό βαθμό από τις διάφορες τυποποιήσεις των κωμει-
δυλλίων, που τα απομάκρυναν από την πραγματικότητα. εν τούτοις, ο συγ-
γραφέας χρησιμοποιεί το κοινόχρηστο μοτίβο του λαχείου και της απόκτησης
ενός σημαντικού ποσού από αυτό, στοιχείο αρκετά λειτουργικό, αφού ο Γιώρ-
γης ξεφεύγει από τη φτώχεια και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει τον ςού-
σουρα. Τα άσματα είναι ως επί το πλείστον ενταγμένα στην πλοκή με έναν ρε-
αλιστικό τρόπο, ενώ δεν λείπουν και οι απαγγελίες στίχων. ςτον ρεαλιστικό
χαρακτήρα ενός έργου με πρωταγωνιστές κυρίως λαϊκούς ήρωες συμβάλλει η
μεταφορά της ατμόσφαιρας της πόλης και των συναναστροφών της, μέσα από
τις αφηγήσεις ηρώων (ςούσουρας, Β΄ θ΄), από τα εξωσκηνικά συμβάντα, όπως
η σκηνή με τη γιορτή των φοιτητών σε δωμάτιο του σπιτιού του Γιώργη (Γ΄ α΄),
που επηρεάζει άμεσα τους εν σκηνή ήρωες, κυρίως τον ςούσουρα, και από εξω-
τερικές φωνές μικροπωλητών που εισβάλλουν στη σκηνή, όπως στη Β΄ η΄.

ςτη γλωσσική διαφοροποίηση των ηρώων, που αποτελεί ένα βασικό χαρα-
κτηριστικό του κωμειδυλλίου, δεν δίνεται έμφαση, ενώ υπάρχουν περιορισμένες
περιπτώσεις μικρής γλωσσικής ασυνεννοησίας, που οφείλονται στα κερκυραϊ-
κά της Λίνας33. Τα ρουμελιώτικα του γαλακτοπώλη Κώτσου είναι υποτυπώ-
δη και οπωσδήποτε δεν αποτελούν πιστή καταγραφή του ιδιώματος, όπως άλ-
λωστε συνήθως συνέβαινε στα κωμειδύλλια με τα ιδιωματικά γλωσσικά στοι-
χεία. η γλωσσική έκφραση του ςούσουρα αποτελεί μια περίπτωση γλωσσικού
διχασμού, αφού εκφράζεται συχνά καθαρευουσιάνικα, όταν αναφέρεται στο
έργο του, στη δημοτική με τους υπόλοιπους λαϊκούς ήρωες, ενώ δεν παραλεί-
πει στον λόγο του να αναμίξει δημοτική με καθαρεύουσα δημιουργώντας ένα
κωμικό αποτέλεσμα34. η κατεξοχήν καθαρευουσιάνικη σκηνή είναι η ι΄ της Γ΄
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32. οι ήρωες αυτοί έχουν παγιωμένα χαρακτηριστικά, όπως ο σχολαστικός δάσκαλος
(βλ. Θ. ΧαΤΖηΠανΤαΖης, «εισαγωγή», τόμ. α΄, Το κωμειδύλλιο, ό.π., σσ. 102-117). 

33. Τις καντσονέταις τις αντιλαμβάνεται η κόρη του ςούσουρα Μαίρη ως καλτσοδέταις
(Τσακασιάνος, Θεατρικά έργα, ό.π., σ. 275).

34. Χαρακτηριστικός είναι ο ερωτικός λόγος του ςούσουρα προς τη Λίνα, που σε ένα ση-
μείο του ξεκινά στη δημοτική και καταλήγει με τις λέξεις σειρήν, φλοξ, ηφαίστειον (στο ίδιο,
σ. 208).



πράξης μεταξύ ςούσουρα και δημοσιογράφου Λιβανίδη. ςτην όλη γλωσσική
εικόνα των ηρώων πρέπει να προστεθεί και μια σχετική αγραμματοσύνη κά-
ποιων λαϊκών ηρώων, κυρίως του Γιώργη, λόγω των γλωσσικών λαθών και
της περιορισμένης γλωσσικής τους γνώσης, στα οποία δεν δίνεται έμφαση35.
οι γλωσσικές αυτές διαφοροποιήσεις δεν συνιστούν και κοινωνικές διαφορο-
ποιήσεις, αντίθετα απ’ ό,τι συνήθως συμβαίνει στο κωμειδύλλιο. 

Τα ρεαλιστικά προβλήματα καταγράφονται με σαφήνεια. εκτός από την
πείνα και τον υποσιτισμό, το στεγαστικό και οικονομικό πρόβλημα γίνεται
φανερό με την ενοικίαση δωματίων του σπιτιού του Γιώργη σε φοιτητές36, αλ-
λά και με τη φιλοξενία του ςούσουρα και της οικογένειάς του σ’ αυτό, με απο-
τέλεσμα τον αναγκαστικό συγχρωτισμό διαφόρων ανθρώπων, στοιχείο που
δημιουργεί κωμικό αποτέλεσμα, κυρίως στη σκηνή της γιορτής των φοιτη-
τών. η συχνή μέθη των ηρώων και η κατάσταση ευωχίας στην οποία βρίσκο-
νται, πέρα από το γεγονός ότι είναι ένα αποτελεσματικό κωμικό μέσο, υπο-
κρύπτει και το πρόβλημα του αλκοολισμού. ςτοιχεία πολιτικοκοινωνικής κρι-
τικής ανιχνεύονται στο έργο, όπως τα σχετικά με την κομματοκρατία και την
κριτική από τη γυναίκα του ςούσουρα ελενίτσα για την επιθυμία του ςού-
σουρα να γίνει δημοσιογράφος-πατριώτης και εθνομάρτυς (σ. 231). Το στοι-
χείο αυτό προφανώς συνδέεται με το κλίμα εθνικού αναβρασμού της εποχής
και έξαρσης του πατριωτικού πνεύματος, που θα καταλήξει στον άτυχο πόλε-
μο του 1897. η ελενίτσα, επιπλέον, διακωμωδεί την επιθυμία του άνδρα της
μέσω της πένας του να γιατρέψει τα έλκη της κοινωνίας (σ. 231), δηλαδή την
υπερεκτίμηση της συγγραφικής του ικανότητας και αποτελεσματικότητας
στην υπηρεσία ενός κοινωνικού σκοπού.

Το όνομα του ςούσουρα αποτελεί πιθανότατα ένα παρωνύμιο, καθώς η πα-
ρουσία του δημιουργεί σούσουρο (Β΄ ι΄, σ. 246). αυτή είναι άκρως θεατρική,
προετοιμαζόμενη ήδη από τον χαρακτηρισμό του στον κατάλογο των προσώ-
πων. είναι ένας ιδιόρρυθμος μποέμ τύπος, αφού η καλλιτεχνική του ιδιότητα
εκεί παραπέμπει, έστω και αν η οικογενειακή του κατάσταση επιτάσσει δια-
φορετικό τρόπο ζωής37. η νευροπάθεια και η ιδιοτροπία του, δηλωμένη στον
κατάλογο των προσώπων, εκδηλώνονται σε όλο το έργο. Βέβαια και το περι-
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35. Π.χ. Γιώργης: εις την παρόν περίστασί σας (Β΄ ζ΄) ςτην ιδ΄ σκηνή της α΄ πράξης αντι-
λαμβάνεται το ρηματικό τύπο επανακάμψω, που χρησιμοποιεί ο ςούσουρας, ως κάψω (κά-
ψης) (στο ίδιο, σ. 219). η σύζυγος του κυρ-Γιώργη Χρυσούλα, αντί για αγνώμων λέει αυνώ-
μων (σ. 298).

36. ως προς αυτό, προαναγγέλλει τους φοιτητάς του ξενόπουλου.
37. υπάρχει στο έργο και ένας άλλος αντισυμβατικός ήρωας με μποέμικα χαρακτηριστι-

κά, ο ςτέφανος. Τον ενδιαφέρουν οι γυναίκες, το κρασί και τα χρήματα. Μόνο το τελευταίο
στοιχείο διαφοροποιείται από τα εν λόγω χαρακτηριστικά του κύριου ήρωα ςούσουρα.



βάλλον του είναι αρκετά κωμικό, με κύριο κωμικό τύπο τον κουμπάρο του
κυρ-Γιώργη, ο οποίος τον θαυμάζει και τον στηρίζει, σε αντίθεση με την ελε-
νίτσα και τη γυναίκα του Γιώργη Χρυσούλα, οι οποίες βρίσκονται σε απόγνω-
ση και σύγκρουση με τους δύο άνδρες. ςτο έργο υπάρχει ένα εν δυνάμει θέατρο
μέσα στο θέατρο σε σχέση με την ορτενσία και την ενδεχόμενη παράστασή
της. η θεατρικότητα του ςούσουρα έγκειται στο γεγονός ότι δίνει στη ζωή
του συνεχώς παραστάσεις με διάφορους τρόπους. ςκηνοθετεί αρκετές φορές
την αυτοκτονία του μπροστά σε άλλους, απειλεί με πιστόλι έναν άλλο θεατρι-
κό συγγραφέα, τον ςτουπίδη, μεταμφιέζεται σε παπά, για να αποφύγει τους
μικροπιστωτές του, δίνει «παράσταση» μπροστά στους ηθοποιούς, λειτουργεί
ως σκηνοθέτης για την παράσταση του έργου του ζητώντας την ταύτιση των
ηθοποιών με την ίδια τη ζωή, έτσι ώστε να επιτευχθεί η τέλεια θεατρική ψευ-
δαίσθηση, τους συντονίζει ώστε να τραγουδήσουν όλοι μαζί και απευθύνεται
στο ακροατήριο για να κρίνουν το δικό του έργο σε σχέση με αυτό του ςτουπί-
δη. Τονίζει τις πραγματικές ή υποτιθέμενες ιδιότητές του, όπως της παραφρο-
σύνης, λέγοντας, για παράδειγμα, στους ηθοποιούς στο θέατρο ομονοίας:

[...], αφαιρέσατέ μου το πιστόλι· [...] σώσατέ τον (τον ςτουπίδη). φυ-
λαχθήτε, είμαι νευρικός, οξύθυμος, κτυπώ, φονεύω, αφοπλίσατέ με...
σωθείτε, είμαι σκιάς! (σ. 251)

o δεύτερος κατεξοχήν κωμικός ήρωας είναι ο κυρ-Γιώργης, ο οποίος απο-
τελεί τον άλλο εαυτό του κύριου ήρωα. Όντας αιθεροβάμων όπως ο ςούσου-
ρας, όταν ο αρνιωτάκης κάλεσε στο τέλος τον κουμπάρο του να του ανακοι-
νώσει την επικείμενη παράσταση του έργου του, οραματίστηκε την ηρωοποίη-
σή του μετά τον υποτιθέμενο θρίαμβο της παράστασης του έργου, ενισχύοντας
έτσι την κωμική ειρωνεία στο έργο του Τσακασιάνου.

Το ζήτημα της ποιητικής και θεατρικής ιδιότητας του ήρωα έχει δύο βασι-
κές διαστάσεις. η πρώτη έχει σχέση με την αξία της τέχνης του και η δεύτε-
ρη με την αποδοχή της από το περιβάλλον του. Το περιβάλλον αυτό εκπροσω-
πείται αφενός από τους ηθοποιούς και θιασάρχες και αφετέρου από τους λαϊ-
κούς ήρωες. οι τελευταίοι δεν μπορούν να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν την
καλλιτεχνική δημιουργία. οι ηθοποιοί το μπορούν, αλλά οι περισσότεροι απαι-
τούν λίγες έως πολλές αλλαγές ώστε να παρασταθεί το έργο, πράγμα που
οδηγεί σε οδυνηρούς συμβιβασμούς, τους οποίους δεν θέλει να κάνει ο ςούσου-
ρας. η διαφορετική προσέγγιση της ορτενσίας από τους Παντόπουλο, Ταβου-
λάρη και αρνιωτάκη φανερώνει την υποκειμενικότητα και αστάθεια των καλ-
λιτεχνικών κριτηρίων38. οι μόνοι που ανεπιφύλακτα επαινούν το έργο είναι οι

Τα κωμειδύλλια και οι κωμωδίες μετ’ ασμάτων του ιωάννη Τσακασιάνου 513

38. Για το θέμα, βλ. ΚοΚΛα-ΠαΠαΔαΤου, ό.π., σ. 28.



κόλακες δημοσιογράφοι, όπως ο Λιβανίδης. η εικόνα του θεατρικού κόσμου
κάθε άλλο παρά κολακευτική είναι, αφού επικρατεί μεγάλη προχειρότητα
στην προετοιμασία των έργων και στη διαφύλαξη των χειρογράφων των συγ-
γραφέων, ενώ και η σχέση του κόσμου αυτού με τους συγγραφείς κάθε άλλο
παρά καλή είναι39. ο ςούσουρας λειτουργεί ως ένας κωμικός αποδιοπομπαίος
τράγος, καθώς ο ηθοποιός ςπύρος λέει κατ’ ιδίαν:

[...] (η μάστιγα του θεάτρου είν’ αυτός ο θεότρελλος, πληγή αθερά-
πευτη!) (σ. 249)

ως προς τα πρότυπα της θεατρικής τέχνης και των θεατρογράφων τα δε-
δομένα του έργου δεν είναι ξεκάθαρα. η καταδίκη της ξένης μουσικής από
τον ςούσουρα για το έργο του ουσιαστικά σημαίνει καταδίκη του παράταιρου
συνδυασμού ξένης μουσικής με εγχώριο παραδοσιακό θέμα, συνδυασμός που
συνέβαινε στα κωμειδύλλια. αυτό όμως δεν τον εμποδίζει να αναγορεύσει ως
πρότυπο κωμωδιογράφων τους Μολιέρο και Γκολντόνι. η απάντηση του ευ-
άγγελου στον ςούσουρα για την απροθυμία του πρώτου να αναμιχθεί η πολι-
τική στο θέατρο οφείλεται σε γλωσσική παρανόηση, αφού μπερδεύει τον Γορ-
δόνη (Γκολντόνι) με τα κορδόνια (σ. 246). η κριτική της ελενίτσας προς τον
άνδρα της ενδεχομένως στοχεύει στην ουσία της θεατρικής τέχνης, αλλά το-
νίζει και την απόστασή της από τη ζωή, από τη σκληρή πραγματικότητα. η
τέχνη λειτουργεί ως μια διαφυγή για τα προβλήματα. η αναφορά της στο αρ-
ματολίκι του Κώτσου (σ. 230) και στη δυνατότητα έμπνευσής του απ’ αυτό
σημαίνει την παρακίνηση έμπνευσής του από την πρόσφατη εγχώρια παράδο-
ση και όχι την αρχαιοελληνική, που πιστοποιείται από την επίκλησή του στις
Μούσες και την αναφορά του στον Όλυμπο, που συνοδεύεται από την προσγεί-
ωσή του στην ίδια τη ζωή και τις ανάγκες της. ως προς την ποιότητα της τέ-
χνης του και του συγκεκριμένου έργου του, που εμπνέεται από την ίδια του τη
ζωή, φαίνεται ότι πάσχει από έναν καθαρευουσιάνικο βερμπαλισμό και ένα
ψευτορομαντικό πνεύμα, όπως αυτά φανερώνονται σε μονολόγους του. Και τα
δύο αποτελούν αντικείμενο σάτιρας. ο ήρωας φαίνεται απογειωμένος από την
πραγματικότητα, από την άλλη πλευρά όμως προσπαθεί να την εκφράσει στο
έργο του.

η καταγγελία του θεατρικού συστήματος από τον ςούσουρα, που φανερώ-
νει την επώδυνη σχέση του ίδιου του συγγραφέα με τους θιάσους της αθήνας,
αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο της κωμικής του προσωπικότητας, που εμπε-
ριέχει και τις διαστάσεις της προσωπικής και οικογενειακής τραγωδίας. η
εμφάνιση του σωτήρα του ςούσουρα Μιχαλάκη ακολουθεί παλαιότερα δραμα-
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39. ςτο ίδιο, σσ. 27-28.



τουργικά πρότυπα και μοτίβα40 που θα ακολουθηθούν μέχρι το τέλος του αιώ-
να41. Πρόκειται για μια αντιρεαλιστική και εύκολη λύση υπέρβασης του αδιε-
ξόδου του κύριου ήρωα. ο ςούσουρας δεν επιτυγχάνει να γίνει ένας αποτελε-
σματικός ηθικός τιμητής της κοινωνίας, γιατί είναι απελπιστικά μόνος και
αδύναμος, αντίθετα με άλλους ήρωες της ευρωπαϊκής και ελληνικής δραμα-
τουργίας. Το ηθικολογικό περιεχόμενο του έργου ακολουθεί άλλη οδό, αυτή
της γελοιοποίησης του ςούσουρα, της τελικής επιστροφής του στην κανονική
ζωή και της ενσωμάτωσής του στην κοινωνία. Το θύμα είναι η ίδια η τέχνη, η
οποία πρέπει να εκλείψει για τον ήρωα, χωρίς προοπτική αναβάθμισής της,
αντίθετα από τη βαθύτερη επιθυμία του συγγραφέα. αποδεικνύεται βλαβερή
για τη ζωή. η ηθική της κανονικής εργασίας θριαμβεύει, σε μια εποχή ανα-
ζήτησης θετικών προτύπων ζωής42, ενώ η εργασία μέσω της τέχνης ενοχο-
ποιείται. η μόνη παραχώρηση του Μιχαλάκη προς την τέχνη είναι η πρόταση
προς τον ήρωα να γράψει μια τελευταία κωμωδία, όπου θα διακωμωδήσει όσα
υπέφερε. Έτσι, το έργο κινείται σε αρκετά επίπεδα εγκιβωτισμού. ο Τσακα-
σιάνος γράφει ένα αυτοβιογραφικό έργο, ο ςούσουρας την ορτενσία με αυτο-
βιογραφικές αναφορές, ενώ μια τρίτη αυτοβιογραφική κωμωδία βρίσκεται στα
σκαριά, χωρίς στην ουσία να διαφοροποιείται από την ορτενσία. η διαφορά εί-
ναι ότι η ορτενσία είναι δείγμα προσωπικού αδιεξόδου του ήρωα, με μη αίσιο
τέλος, ενώ η νέα κωμωδία θα πρέπει να ενσωματώσει μια πιο αισιόδοξη προο-
πτική με βάση τις τελευταίες εξελίξεις της ζωής του. 

Με την απενεργοποίηση του εκκεντρικού κύριου ήρωα και τον συνετισμό
του χάνεται η ευκαιρία για μια οξύτερη κοινωνική κριτική πάνω στα κακώς
κείμενα της κοινωνίας, τα οποία θα συνεχίσουν να υφίστανται.

ςςυυμμππεερράάσσμμαατταα

Τα κωμειδύλλια του Τσακασιάνου είναι αξιοπρόσεκτα. Δεν μπόρεσαν να
εκτιμηθούν κατάλληλα στην εποχή τους είτε γιατί παρέμειναν ανέκδοτα είτε
γιατί τυπώθηκαν στη Ζάκυνθο και είχαν περιορισμένη κυκλοφορία. Μόνο ένα
από αυτά παρουσιάστηκε στο θέατρο. οι πληροφορίες για τη μουσική επένδυ-
ση των έργων αυτών είναι είτε ανεπαρκείς είτε ανύπαρκτες. η γενικότερη
στάση του Τσακασιάνου ως προς τη μουσική φαίνεται η εξής: αναπόφευκτα
χρησιμοποιεί μουσική από τα ευρωπαϊκά, ιταλικά κυρίως μελοδράματα της
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40. Για παράδειγμα στην κωμωδία του αΛεξανΔρου ςουΤςου ο άσωτος (1830).
41. Για παράδειγμα στην κωμωδία μετ’ ασμάτων του η. ΚαΠεΤαναΚη ο Γενικός Γραμ-

ματεύς (1894).
42. Βλ. ΚοΚΛα-ΠαΠαΔαΤου, ό.π., σ. 30.



εποχής, σύμφωνα με την καθιερωμένη συνήθεια, όπως για παράδειγμα μουσι-
κή από την Τραβιάτα για ένα τραγούδι του Κήπου των μουσών43, η οποία
όμως δικαιολογείται αφού η ηρωίδα υποστηρίζει ότι την χαρακτηρίζουν Τρα-
βιάτα, δηλαδή γυναίκα ελαφρών ηθών με χρήμα. από τη στάση όμως του
ςούσουρα στο ομώνυμο έργο κατανοούμε ότι ο συγγραφέας ήταν εναντίον της
παράταιρης ανάμιξης ευρωπαϊκών μελωδιών με παραδοσιακά ελληνικά ή γε-
νικότερα ελληνικά θέματα, ενώ και η σχέση του με το δημοτικό τραγούδι44

παραπέμπει στην ύπαρξη ελληνικών μελωδιών στα έργα του, όπως στο τελευ-
ταίο τραγούδι του ςούσουρα, που είναι δημοτικό. 

ως προς τη θεματική των έργων του, που ξεφεύγει από την κωμειδυλλιακή
αντιπαράθεση ηθών, κυριαρχεί ο έρωτας, οι σχέσεις των φύλων γενικότερα και
ο γάμος. ςτο κωμειδύλλιο Τα γελοία αποτελέσματα της ζηλοτυπίας η πλοκή
είναι ψευδοερωτική. ο συγγραφέας όμως επεκτείνεται και σε άλλα ζητήματα,
κυρίως στον ςούσουρα. ο γάμος γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης από
την οδυνηρή του πλευρά. Την οδυνηρή πλευρά του έρωτα και του γάμου τη
βιώνει κυρίως ο άνδρας σύζυγος, ο οποίος είτε γίνεται αντικείμενο εξαπάτη-
σης είτε εξευτελίζεται. από ηθικής άποψης υπάρχουν αρνητικές γυναίκες
(ευανθία, Μέλπω), αλλά και ο Χρυσούλης στον Κήπο των μουσών. Τα απο-
τελέσματα της όλης κατάστασης αφορούν όμως και στα δύο φύλα. 

η κατάληξη της πλοκής των έργων είναι αίσια, ουσιαστικά όμως υπάρχει
στα περισσότερα κωμειδύλλια ένα διττό τέλος, ένα πανηγυρικό και ένα διδα-
κτικό. ο πανηγυρικός χαρακτήρας φανερώνεται στη διάθεση φυγής των πε-
ρισσοτέρων ηρώων από την καθημερινότητα και τα προβλήματα μέσα από
την οινοποσία και τη μέθη και ενίοτε τον χορό. η διάθεση αυτή φτάνει στην
κορύφωσή της στη ερωμένη του συρμού, όπου οι ήρωες οραματίζονται στο τε-
λικό τραγούδι τους έναν κόσμο μεθυσμένο. η στάση αυτή αρμόζει στην επτα-
νησιακή παράδοση του καρναβαλιού και της γιορτής, στην οποία συχνά
εντάσσονταν τα θεατρικά έργα, όπως ο Χάσης του Δ. Γουζέλη. Το διδακτικό
τέλος εκφράζεται με την αυτογνωσία των ηρώων, η οποία συχνά καταλήγει
σε μια σημαντική απόφαση για τη ζωή τους. η απόφαση αυτή συνίσταται εί-
τε στην πραγματοποίηση ενός γάμου είτε στη διάλυσή του είτε στη συνέχισή
του με άλλους όρους είτε στην αλλαγή τρόπου ζωής και επαγγέλματος. η
εξέλιξη αυτή δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί αίσια, καθώς υπάρχει το στοιχείο
της αυτοτιμωρίας βασικών κύριων ηρώων (ευανθία). Το τάξιμο στον Θεό του
Χρυσούλη δεν απενεργοποιεί την έννοια της αυτοτιμωρίας του για όσα έχει
διαπράξει, ενώ δεν αντιμετωπίζει και τη θετική διάθεση των υπολοίπων ηρώ-
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43. ςτο ίδιο, σ. 23.
44. η υπόθεση του δραματικού μελοδράματος αδελφοί είναι παρμένη από το γνωστό δη-

μοτικό τραγούδι της συλλογής Πάσωβ (στο ίδιο, σ. 39).



ων. η εξέλιξη αυτή μεταδίδει την αίσθηση ενός οδυνηρού συμβιβασμού ηθικά
ή κοινωνικά αξιοκατάκριτων ηρώων. ο ςούσουρας μάλιστα προσπαθεί να φα-
νεί ενθουσιασμένος από την εγκατάλειψη της συγγραφικής του ιδιότητας,
χωρίς όμως τελικά να δυσκολεύεται να πει για τη μελλοντική ζωή του:

[...] eργασία τώρα, καρτεροψυχία και πεζότης!... (σ. 299)

Τα κοινωνικά ζητήματα που θίγονται στα κωμειδύλλια έχουν σχέση με τη
λειτουργία της γλώσσας και του λόγου στην ερωτική ποίηση, με τη λειτουρ-
γία του θεάτρου, τις θεατρικές συνθήκες στην αθήνα του 1890, τη θέση του
συγγραφέα και τη σχέση του με τους θιασάρχες. Τα ζητήματα αυτά τα χειρί-
ζεται με τόλμη ο Τσακασιάνος. ως προς τον ερωτικό λόγο, φανερώνει όλο το
εύρος του, χωρίς διάθεση επιδοκιμασίας απ’ αυτόν, αφού παρουσιάζει γελοιο-
γραφικά τις υπερβολές και τις κοινοτοπίες τόσο του καθαρευσουσιάνικου λό-
γου όσο και του λόγου στη δημοτική, που συμπληρώνεται από τα χαρακτηρι-
στικά των ηρώων. 

η εμπλοκή προσώπων στον ςούσουρα, που παραπέμπουν σε συγκεκριμένα
ιστορικά πρόσωπα του θεάτρου, δημιουργεί μια επικαιρική και τολμηρή διά-
σταση, που δεν θα μπορούσε εύκολα να γίνει αποδεκτή, αναδεικνύοντας στο
κωμειδύλλιο επιθεωρησιακά χαρακτηριστικά, λίγα χρόνια πριν από την εμφά-
νιση της επιθεώρησης στην αθήνα.

ο αναστοχασμός γύρω από την έννοια του θεάτρου, που οδηγεί στο μετα-
θέατρο, το ιδιότυπο θέατρο μέσα στο θέατρο, αλλά και το εν δυνάμει θέατρο
μέσα στο θέατρο σε δύο από τα κωμειδύλλια του Τσακασιάνου, συμπληρώνουν
τη μοντέρνα οπτική των έργων και τον πολυσύνθετο χαρακτήρα τους, που
μπορεί να αναδειχθεί και κατά τη σημερινή εποχή.

rÉSUMÉ

leS VAUDeVIlleS eT leS CoMÉDIeS en ChAnSonS 
De IoAnnIS TSAkASIAnoS

le cas de Ioannis Tsakasianos est caractéristique pour les lettres de
Zakynthos et en général grecques. Tsakasianos était bien informé de la réalité
culturelle, artistique et sociale de Zakynthos ainsi que d’Athènes. Cette
connaissance il l’a utilisée dans ses œuvres (poèmes, chansons, pièces). Sa
contribution n’est pas négligeable pour l’évolution du théâtre grec et
spécialement du vaudeville grec. Dans notre communication nous allons traiter
de ses vaudevilles et comédies en chansons. Cela signifie pratiquement la même
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chose. Ils s’agit des vaudevilles l’amante à la mode et les résultats ridicules de
la jalousie et des comédies en chansons le jardin des Muses et Sousouras. les
deux premières pièces appartiennent à la période du développement des
vaudevilles à Zakynthos (1875-1877) et les deux dernières à la période
athénienne de la création de l’auteur autour de 1890. Parmi ces pièces, les deux
premières sont devenues connues soit par leur publication soit par la
représentation de l’une d’entre elles (la deuxième), tandis que les deux
dernières sont restées ignorées et inédites. Au-delà des modèles musicaux
italiens de ces vaudevilles et des autres vaudevilles grecs de Zakynthos, les
pièces de Tsakasianos constituent, surtout au niveau thématique, un lieu de
croisement d’influences diverses, surtout de la comédie grecque et en général
européenne (par exemple française). l’esprit satirique et comique de l’auteur a
trouvé un terrain d’expression fertile. notre communication a comme but
d’analyser et de mettre en valeur les éléments les plus importants ainsi que d’en
tirer les conclusions appropriées. 
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η ΚεφαΛονια Και η ιΘαΚη ςΤην ΚινηΜαΤοΓραφιΚη 
Και ΤηΛεοΠΤιΚη ΜυΘοΠΛαςια 

(εΛΛηνιΚη Και ΔιεΘνη)

ηηλλίίααςς  αα..  ΤΤοουυμμαασσάάττοοςς
Δρ ιστορίας, εκπαιδευτικός

ο εικοστός αιώνας είναι η εποχή που για πρώτη φορά η κινούμενη εικόνα
ανταγωνίστηκε και συμπλήρωσε τον γραπτό λόγο στην οικιακή αλλά και τη
μαζική ψυχαγωγία. Τα νησιά μας, η Κεφαλονιά και η ιθάκη, έγιναν σκηνικό
κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών στην ελλάδα αλλά και
το εξωτερικό, σε μικρότερο ασφαλώς βαθμό από άλλα νησιά της ελλάδας,
όπως η Κέρκυρα, η ρόδος, η Κρήτη και τα νησιά του αιγαίου1. Θα επιχειρή-
σουμε, σ’ αυτή την αρχική προσπάθεια προσέγγισης, μια σύντομη περιδιάβα-
ση στην κινηματογραφική και τηλεοπτική μυθοπλασία (ταινίες μεγάλου μή-
κους και τηλεοπτικές σειρές)2.

Θα εξαιρέσουμε από αυτή την καταγραφή τις τηλεοπτικές και κινηματο-
γραφικές μεταφορές της οδύσσειας και των περιπετειών του βασιλιά της ιθά-
κης, όπως η οδύσσεια (Ulisse, 1954) του Μάριο Καμερίνι, με τον Κερκ ντά-
γκλας στον ομώνυμο ρόλο και τη ςιλβάνα Μανγκάνο στο διπλό ρόλο της Κίρ-
κης και της Πηνελόπης, που ελπίζουμε να αποτελέσουν αντικείμενο ιδιαίτε-
ρης μελέτης. Θα περιοριστούμε στη μυθοπλασία με ηθογραφικό ή/και ιστορι-
κό περιεχόμενο που αναφέρεται στη σύγχρονη εποχή.
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1. Για την παρουσία των επτανήσων στη μεγάλη οθόνη βλ. επίσης STÉPhAne SAwAS,
«Τα επτάνησα στην οθόνη: ςχεδιασμός τυπολογίας», Πρακτικά ι΄ Διεθνούς Πανιονίου ςυνε-
δρίου (Κέρκυρα, 30 απρ. - 4 Μαΐου 2014), τόμ. V: «Μουσική, γλώσσα, πολιτιστική παράδο-
ση, επτανησιακή διασπορά», Κερκυραϊκά Χρονικά, περ. β΄, τόμ. ιΒ΄, Κέρκυρα: εταιρεία Κερ-
κυραϊκών ςπουδών, 2018, σσ. 331-342.

2. η πρώτη φορά που επιχειρείται να καταγραφεί η συνολική παρουσία του νησιού της
Κεφαλονιάς στην τέχνη του κινηματογράφου είναι το άρθρο του νιΚου ΘωΜα «η Κεφαλονιά
και η 7η τέχνη», που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα η Βοή της Πυλάρου (έκδοση της Ένω-
σης των απανταχού Πυλαρέων), έτος 17ο, αρ. 68, ιαν.-φεβ.-Μάρ. 2016, σσ. 4-5.



ιι..  ΚΚιιννηημμααττοογγρρααφφιικκήή  μμυυθθοοππλλαασσίίαα

ΤΤοο  κκλλεειιδδίί  ττηηςς  εευυττυυχχίίααςς  ((11995533))
η κινηματογραφική μεταφορά του θεατρικού έργου Το κλειδί της ευτυχίας

της Παυλίνας Πετροβάτου3 είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που έχει
γυριστεί και η υπόθεσή της αναφέρεται στην Κεφαλονιά. η ταινία γυρίζεται
λίγο πριν από τους καταστροφικούς σεισμούς του 1953 από την εταιρεία πα-
ραγωγής ανΖερΒος σε σκηνοθεσία του Θανάση Μεριτζή, σενάριο του σκη-
νοθέτη και της συγγραφέως σε μουσική του Κεφαλονίτη αργύρη Κουνάδη, με
την ενζενύ Έφη Πόλυ στον πρωταγωνιστικό ρόλο της φρόσως, πλαισιωμένη
από γνωστούς ηθοποιούς, όπως οι Τίτος Βανδής, Γιώργος Καμπανέλλης, νό-
της Περγιάλης και Δήμος ςταρένιος4. η ταινία συνιστά πολύτιμο ντοκουμέ-
ντο της προσεισμικής Κεφαλονιάς, αλλά και αναδεικνύει μια γυναίκα πεζο-
γράφο και δραματουργό, την Παυλίνα Πετροβάτου, ενός νησιού με μικρή πα-
ράδοση στη μυθοπλασία, η οποία θα δώσει δείγματα γραφής στον 20ό και τον
21ο αιώνα κυρίως από γυναίκες. η επιτυχία της ταινίας ήταν σημαντική
(58.972 εισιτήρια στην πρώτη προβολή).

η ιστορία είναι ένα τυπικό λαβ στόρι στο ειδυλλιακό τοπίο της προσεισμι-
κής Κεφαλονιάς. η ηρωίδα φρόσω ζει σε ένα αρκετά αντισυμβατικό περιβάλ-
λον, σε ένα εξοχικό σπίτι της οικογένειας ντε Λα φρέπα, μαζί με δύο ιδιαίτε-
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3. Το θεατρικό έργο είχε ήδη πραγματοποιήσει σε όλη τη δεκαετία του 1940 την πορεία
του στις θεατρικές σκηνές: ενδεικτικά αναφέρουμε: παράσταση του 1942 από τον θίασο της
Κατερίνας ανδρεάδη (βλ. το πρόγραμμα στη βιβλιοθήκη του εΛια με αριθμό τεκμηρίου
ThP.AM.10.41, σε σκηνογραφία του Γιώργου Βακαλό και με τη σύμπραξη του αιμίλιου Βε-
άκη), αλλά και περιοδεία στην Κύπρο, τη χειμερινή περίοδο 1947-48 και πάλι με τον θίασο
ανδρεάδη (βλ. το πρόγραμμα στη βιβλιοθήκη του εΛια με αριθμό τεκμηρίου ThP.29.41). Βλ.
δραματολογική ανάλυση του θεατρικού έργου, όπως και των άλλων έργων της Παυλίνας Πε-
τροβάτου, στο: ΒαρΒαρα ΓεωρΓοΠουΛου, «Παυλίνα Πετροβάτου: Μια γυναικεία φωνή στην
επτανησιακή σάτιρα», Πρακτικά ι΄ Διεθνούς Πανιονίου ςυνεδρίου (Κέρκυρα, 30 απρ.-4
Μαΐου 2014), τόμ. IV: «φιλοσοφία, αρχαιολογία, αρχαιογνωσία, αρχιτεκτονική, Θέατρο»,
Κερκυραϊκά Χρονικά, περ. β΄, τόμ. ια΄, Κέρκυρα: εταιρεία Κερκυραϊκών ςπουδών, 2017, σσ.
735-745.

4. Παραθέτουμε αλφαβητικά τη διανομή των ρόλων: αναστασιάδης αλέκος, ασπρέα
Καίτη, Βανδής Τίτος (νικόλας), Καμπανέλλης Γιώργος (Παναγής), Παυλογιάννη ευτυ-
χία, Περγιάλης νότης (Γιαννάκης), Πόλυ Έφη (φρόσω), ςταρένιος Δήμος (Βασιλάκης),
ςταρένιου νίνα. Άλλοι συντελεστές: Διευθυντής φωτογραφίας Κώστας Θεοδωρίδης, Μοντάζ
Γιώργος Τσαούλης. Βλ. http://cine.gr/film.asp?ID=702679&page=5 [on line, πρόσβαση στις
27-12-2018]. αξιοσημείωτο είναι ότι στα μουσικά μέρη της ταινας συμμετέχουν η χορωδία
του νίκου Τσιλίφη, η «Παρέα του Λιθοστρώτου και των Γερόντων» και η τοπική φιλαρμονι-
κή («φιλαρμονική ορχήστρα Δήμου αργοστολίου» αναφέρει η Ταινιοθήκη της ελλάδος, βλ.
http://www.tainiothiki.gr/v2/filmography/view/1/1191/ [on line, πρόσβαση στις 21-12-
2018].



ρους ανθρώπους, έναν καλλιτέχνη με ψυχικά προβλήματα, και έναν ιδιότροπο
ηλικιωμένο. Το ερωτικό δίλημμα είναι και ταξικό, κατά το συνήθως συμβαί-
νον στις αισθηματικές ελληνικές ταινίες. η φρόσω αγαπά τον αριστοκράτη
αλλά μάλλον αναξιόπιστο Παναγή, που καταπιέζεται από την πλούσια θεία
του, και την ίδια στιγμή καλείται να παντρευτεί, για να αποκατασταθεί οικο-
νομικά, έναν μάλλον πληθωρικό καπετάνιο με ειλικρινή αισθήματα, τον οποίο
όμως δεν αγαπά. η ταινία έχει διαφορετικό τέλος σε σχέση με το θεατρικό έρ-
γο, όπου η φρόσω τελικώς επιλέγει να μείνει μόνη. ςτην κινηματογραφική
μεταφορά η φρόσω και ο καπετάνιος παντρεύονται.

η μεγάλη συνεισφορά της ασπρόμαυρης και διάρκειας 80 λεπτών ταινίας
είναι η κινηματογράφηση της Κεφαλονιάς ελάχιστα πριν τους καταστρο -
φικούς σεισμούς του αυγούστου του 1953, καθώς και η αποτύπωση στο σελι-
λόιντ της κεφαλονίτικης ντοπιολαλιάς (σχεδόν ολότελα χαμένης σήμερα) αλ-
λά και της μουσικής παράδοσης του νησιού.

ΤΤαα  κκόόκκκκιινναα  ττρριιααννττάάφφυυλλλλαα  ((11995555))
ελάχιστα μετά την ισοπέδωση του νησιού από τον εγκέλαδο γυρίζεται η

ταινία Τα κόκκινα τριαντάφυλλα σε σενάριο του Κεφαλονίτη Διονύση Μήλα
και σκηνοθεσία του Κώστα ανδρίτσου, παραγωγή του ηλία Περγαντή, διεύ-
θυνη φωτογραφίας του αντώνη Καρατζόπουλου και μουσική του επίσης Κε-
φαλονίτη Γεράσιμου Μηλιαρέση5.

η ασπρόμαυρη 78 λεπτών ταινία είχε ένα μεγάλο ατού: Το πρωταγωνιστι-
κό ζευγάρι Γκέλυς Μαυροπούλου και αλέκου αλεξανδράκη. η πρώτη υποδυό-
ταν την Κεφαλονίτισσα κεντρική ηρωίδα του έργου, την αυγή Μολφέτα, φοι-
τήτρια στην αθήνα, που ερωτεύεται τον επίσης φοιτητή Τάκη. η σχέση δεν
αρέσει στον πατέρα της κοπέλας, που τη φέρνει πίσω στο νησί για να παντρευ-
τεί έναν εύπορο νέο, που αποδεικνύεται ότι είχε σχέση με τη μητέρα του Τάκη.
η «λύση» δίνεται από τον μεγάλο σεισμό. η αυγή, τραυματισμένη βαριά, θα
πεθάνει στο νοσοκομείο της Πάτρας με τον Τάκη στο πλευρό της. 

Παρά την τραγική επικαιρότητα της ταινίας και τις εικόνες του ισοπεδω-
μένου νησιού, το κοινό δεν συγκινήθηκε ιδιαίτερα, μια και μόλις 15.794 θεατές
την είδαν στην κινηματογραφική περίοδο 1955-56, κατατάσσοντάς την ανά-
μεσα στις τελευταίες εκείνης της χρονιάς.
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5. Παραθέτουμε αλφαβητικά τη διανομή της ταινίας: αλεξανδράκης αλέκος (Τάκης Δρί-
γος), Διαλυνά ρίκα (ςμάρω), Καρράς Γιώργος, Μαυροπούλου Γκέλυ (αυγή Μολφέτα),
Μαντήλας Τάκης, Μήλας Διονύσης, Μπούχλης Μιχάλης (Γιώργος), ναχνικιάν νέλυ, Πα-
τρίκιος ςπύρος, Πάνου Άννα, Πατρικίου Λέλα, ραΐση Μυριέλλα, ςκούρα Δάφνη (Μαρία Δρί-
γου), Τρακάδας Λευτέρης, φιλιππίδου Λόλα. Βλ. https://www.retrodb.gr/wiki/index.php/
Κόκκινα_τριαντάφυλλα [on line, πρόσβαση στις 27-12-2018].



ΤΤοο χχώώμμαα ββάάφφττηηκκεε κκόόκκκκιιννοο ((BBlloooodd  oonn  tthhee  llaanndd,,  11996666))
Το 1966 ο σκηνοθέτης Βασίλης Γεωργιάδης, σε σενάριο του νίκου φώ-

σκολου παρουσιάζει σε συμπαραγωγή φίνος φιλμ και Δαμασκηνός-Μιχαηλί-
δης Το χώμα βάφτηκε κόκκινο, με τους Μάνο Κατράκη, Γιάννη Βόγλη, νίκο
Κούρκουλο και Μαίρη Χρονοπούλου6. εδώ σκηνικό είναι η Θεσσαλία, όπου
δρα ο Κεφαλονίτης Μαρίνος αντύπας. η δολοφονία του αντύπα, που υποδύ-
θηκε o νότης Περγιάλης πυροδοτεί την εξέγερση των αγροτών στην περιοχή
του Κιλελέρ. η ταινία, που χαρακτηρίστηκε ελληνικό γουέστερν, με όλα τα
κλισέ και τις απαραίτητες ενδοοικογενειακές και ερωτικές έριδες έφτασε να
είναι υποψήφια για το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας και τη
σεζόν που προβλήθηκε (1965-66) γνώρισε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία
(588.101 εισιτήρια)7.

η ταινία διέθετε όλα τα εχέγγυα για αυτή τη μεγάλη επιτυχία. ς’ αυτήν
πέρα από τους προαναφερθέντες συντέλεσε και η μουσική του Μίμη Πλέσσα,
η καλλιτεχνική διεύθυνση και τα σκηνικά του Μάρκου Ζέρβα. αλλά και η
ίδια η πλοκή από πολλές πλευρές είχε την ικανότητα να συνεπάρει το κοινό:
Γυρισμένη με την αισθητική ενός ελληνικού «γουέστερν», με εντυπωσιακά
πλάνα, είχε το συστατικό της ταινίας δράσης (ο ξεσηκωμός των αγροτών
ενάντια στους τσιφλικάδες), που ταυτόχρονα συγκινούσε και όσους εκείνη
την ταραγμένη περίοδο πριν τη δικτατορία είχαν και πολιτικές ανησυχίες και
προβληματισμούς (ο δίκαιος αγώνας των φτωχών). Παράλληλα, υπήρχε η
ιστορία της επιστροφής του δίκαιου, διωγμένου γιου που μάχεται εναντίον του
διεφθαρμένου αδελφού του, καθώς κατανοεί ότι ένας κόσμος τελειώνει. Και
μια ερωτική ιστορία που υποδαύλιζε αυτή την «αδελφομαχία». οι ρόλοι του
καλού και του κακού είναι ξεκάθαροι, το κοινό δεν πρόκειται να συγκρουστεί
για να πάρει θέση. Και το κεφαλονίτικο στοιχείο, ο Μαρίνος αντύπας, αρκε-
τά στυλιζαρισμένος ώστε να φαίνεται επτανήσιος διανοούμενος και μακριά
από τις γνωστές μας απεικονίσεις και τις μαρτυρίες για τη μαχητικότητά
του. ο αντύπας σ’ αυτόν τον κόσμο μοιάζει λίγο ξένο σώμα. ςκοτώνεται (σε
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6. Παραθέτουμε αλφαβητικά τη διανομή της ταινίας: ανδρονίδης Βάσος, αντωνόπουλος
Άγγελος, αποστόλου Ζέτα, Βόγλης Γιάννης (ρήγας Χορμόβας), Γεωργίτσης φαίδων
(Γιάννος), Ζήκας Χριστόφορος, Κατράκης Μάνος (Χορμόβας), Κούρκουλος νίκος (οδυσ-
σέας Χορμόβας), Κούρος νίκος, Κριτή ελένη, Μπαλαδήμας Κώστας, Μπισλάνης Δημή-
τρης, ξύδης Γιώργος, Πασχαλίδης νίκος, Περγιάλης νότης (Μαρίνος αντύπας), Προύσα-
λης αθηνόδωρος, Χρονοπούλου Μαίρη (ειρήνη). Βλ. http://www.cine.gr/film.asp?ID=701281
&page=5 [on line, πρόσβαση στις 28-12-2018]. 

7. Βλ. ηΛιας ΤουΜαςαΤος, «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο του Βασίλη Γεωργιάδη. η δολο-
φονία του Μαρίνου αντύπα στον ελληνικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 1960», στα
Πρακτικά του επιστημονικού ςυνεδρίου «Μαρίνος αντύπας» (1872-1907) [αγία ευφημία,
16-19 Μαρτίου 2006), τόμ. Β΄, αγία ευφημία: Δήμος Πυλαρέων, 2009, σσ. 99-122.



μια πραγματικά εντυπωσιακή για ελληνική ταινία σκηνή καταδίωξης που
θα την διαδεχθεί μια εξίσου εντυπωσιακή κηδεία), αλλά ουσιαστικά «μετα-
μορφώνεται» στον ωραίο και δυνατό οδυσσέα που θα αναλάβει τα ηνία του
ξεσηκωμού.

εερρωωττιικκήή  ττεελλεεττήή  ((11997799))
Το 1979 στην ιθάκη (κυρίως) και στην Κεφαλονιά γυρίζεται η ταινία

ερωτική τελετή (παραγωγή της G.D. Films), σε σενάριο του Γιάννη ςκλάβου
και σκηνοθεσία του Όμηρου ευστρατιάδη, και τους ηθοποιούς Χρήστο νομι-
κό και Μαρία Κώνστα. η ταινία είναι μια ερωτική περιπέτεια μεγάλου μή-
κους με επίκεντρο μια υπόθεση αρχαιοκαπηλείας. ακολουθώντας μια αρκετά
προσοδοφόρα πρακτική της εποχής, μια εκδοχή της ταινίας με την προσθήκη
σκληρών ερωτικών σκηνών κυκλοφόρησε τόσο διεθνώς όσο και στην ελλάδα
σε μορφή βιντεοκασέτας με τίτλους όπως Ήταν κάποτε παρθένες και ςεξ και
αρχαιοκαπηλεία, ερωτικά αισθήματα και The Ceremony8.

Το ειδυλλιακό τοπίο της ιθάκης (και ορισμένα της Κεφαλονιάς) είναι ιδα-
νικό για να να γυριστούν οι πολλές ερωτικές σκηνές του φιλμ. ο σεναριακός
κορμός είναι υποτυπώδης, και δείχνει ότι απλώς δίνει τις αφορμές για τις ερω-
τικές σκηνές: Ένα κακομαθημένο πλουσιοκόριτσο επιστρέφει στην ιθάκη και
πείθει δύο νεαρούς ντόπιους να κλέψουν μια σπάνια εικόνα. Μετά τις σχετικές
περιπέτειες (και περιπτύξεις), η τάξη θα αποκατασταθεί, αλλά λίγο έχει απα-
σχολήσει αυτό τόσο τους θεατές όσο και τους παραγωγούς...

ΤΤοο  ΜΜααννττοολλίίννοο  ττοουυ  ΛΛοοχχααγγοούύ  ΚΚοορρέέλλιι  ((22000011))
η μεγάλη επιτυχία που γνώρισε το μυθιστόρημα 1943 του Βρετανού Λουί

ντε Μπερνιέρ (γεν. 1954) Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι (Captain Corel -
li’s mandolin),9 που αναφέρεται στη σφαγή των ιταλών από τις ναζιστικές δυ-
νάμεις στην Κεφαλονιά τον ςεπτέμβριο του 1943, είχε συνέπεια την κινημα-
τογραφική μεταφορά του μεγάλου έρωτα του ιταλού λοχαγού Κορέλι με την
Κεφαλονίτισσα Πελαγία, μέσα στις φλόγες του πολέμου. ςε σενάριο της ςον
ςλόβο (Shawn Slovo, γεν. 1950) και σκηνοθεσία του βραβευμένου δυο χρόνια
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8. Παραθέτουμε αλφαβητικά τη διανομή της ταινίας: Βάσιλας νίκος, Γκιντής Γιώργος
(Βασίλης), Κυρίμης Πέτρος (Άρης), Κώνστα Μαρία (Μαρία), νομικός Χρήστος (ςτέφα-
νος), ξάνθης Λάκης, ρωμανού ςαμάνθα (Καίτη), ςτάμου αγγέλα (ηλέκτρα). Διευθυντής
φωτογραφίας ήταν ο Πέτρος Καραβίδογλου και τη μουσική επιμελείται ο Χαράλαμπος αλέ-
πης. Βλ. https://www.retrodb.gr/wiki/index.php/ερωτική_τελετή [on line, πρόσβαση στις 28-
12-2018].

9. loUIS De BernIèreS, Captain Corelli’s mandolin, london: Secker & warbourg, 1994.
ςτα ελληνικά κυκλοφόρησε με τον τίτλο Το μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι, μφρ. Μαρία αγ-
γελίδου, αθήνα: ψυχογιός, 2013. 



πριν με Όσκαρ Τζων Μάντεν (John Madden, γεν. 1949), η ταινία γυρίστηκε
εξ ολοκλήρου στην Κεφαλονιά το 2000.

η πόλη της ςάμης και ο οικισμός Διχάλια είχαν μετατραπεί σε τεράστιο
σκηνικό. Το διάστημα αυτό ολόκληρη η κοινωνική ζωή του νησιού περιστρεφό-
ταν γύρω από την ταινία, καθώς πολλοί κάτοικοι και ερασιτέχνες ηθοποιοί
συμμετείχαν στα γυρίσματα. οι πασίγνωστοι ηθοποιοί (νίκολας Κέιτζ, Πε-
νέλοπε Κρουζ, Τζον Χαρτ, ειρήνη Παπά) και η ακριβή παραγωγή10 (κόστος
57 εκατομμύρια δολάρια), δεν έφεραν ούτε μεγάλη εμπορική (οι παγκόσμιες
εισπράξεις υπολογίζονται γύρω στα 62.000.000 δολάρια, από τις οποίες 25,5
εκατομμύρια ήταν στις ηΠα), ούτε ιδιαίτερη καλλιτεχνική επιτυχία στην 131
λεπτών ταινία, που ωστόσο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πόσο
μπορεί να ευνοήσει τις τοπικές οικονομίες η υλοποίηση κινηματογραφικών και
τηλεοπτικών παραγωγών στη χώρα μας11.
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10. Παραγωγοί της ταινίας ήταν οι Tim Bevan, liza Chasin, enfys Dickinson, eric
Fellner, Jane Frazer, Debra hayward, Mark huffam, kevin loader, Susie Pugh-Tasios. Μου-
σική: Stephen warbeck, Διεύθυνση φωτογραφίας: John Toll, Μοντάζ: Mick Audsley, ςχεδια-
σμός παραγωγής: Jim Clay, καλλιτεχνική διεύθυνση: Gary Freeman και Chris Seagers. Τα
επιβλητικά σκηνικά σχεδίασε ο John Bush και τα κοστούμια η Alexandra Byrne. 

11. αναφέρουμε αλφαβητικά τη διανομή της ταινίας: Albelli Sergio (ςτρατιώτης της la
Scala), Bahlmann Till (αξιωματικός), Bale Christian (Μαντράς), Cabras Francesco (ςτρα-
τιώτης με τσιγάρο), Cage nicolas (Λοχαγός αντόνιο Κορέλι), Citran roberto (ςτρατηγός
Γκαντίν), Cruz Penelope (Πελαγία), Di Mattia Germano (ςτρατιώτης της la Scala), Fioresi
Federico (ςτρατιώτης της la Scala), Gant Ben (Μέλος Μπάντας), Glyn Murray Martin
(αξιωματικός), Guzzo Francesco (ςτρατιώτης της la Scala), hardy Tim (ςυνταγματάρ-
χης), hession eddie (Μέλος Μπάντας), hurt John (Δρ. Γιάννης), krupinski renny (αξιω-
ματικός), lazzaro Salvatore (ςτρατιώτης της la Scala), lombardo nunzio (ςτρατιώτης στο
χορό), Maggiò Piero (Κάρλο), Malahide Patrick (ςυνταγματάρχης Μπάργκε), Marshall oren
(Μέλος Μπάντας), Morrissey David (Λοχαγός Γκούντερ Βέμπερ), Parriccelli Giovanni (Μέ-
λος Μπάντας), Pazzaglia Massimiliano (Λοχαγός), Pickering Mike (Μέλος Μπάντας),
reconti Paco (ςτρατιώτης της la Scala), repossi Alessandro (ςτρατιώτης της la Scala),
riotta Vincent (Θαλαμηπόλος), robertson Martin (Μέλος Μπάντας), Sarubbi Pietro (Βελι-
σάριος), Siano nuccio (ςτρατιώτης της la Scala), Spinazze Simone (ςτρατιώτης της la
Scala), Spong Paul (Μέλος Μπάντας), Stark Peter (στρατιώτης), Stefanini Sandro (ςτρατιώ-
της της la Scala,) αδρακτά ιωάννα-ντάρια (μικρή Λεμονή), αντωνίου αντώνης (αξιωμα-
τικός), αρτελάρης Μπάμπης (αντάρτης), Βανδώρος Δημήτρης (αντάρτης), Γιαννάτος Μι-
χάλης (Κοκολιός), Γιαννιώτη ςοφία (ιερόδουλη), Δημουλάς Δημήτρης (Μουσικός), Διδα-
σκάλου Κατερίνα (μητέρα της Λεμονής), ελευθερίου ειρήνη (ιερόδουλη), Ζώτης Βλάσσης
(Τρελός), Θανασούλης Πάνος (Τρελός), Θεοφιλάτος ηλίας (Μουσικός), ιακωβάτος Γεράσι-
μος (αντάρτης), Καλογηράτος νίκος (αντάρτης), Καμπερίδης Δημήτρης (πατήρ αρσέ-
νιος), Καραθάνος νίκος (ςπύρος), Καρλής Διονύσης (αντάρτης), Καφτεράνη ντίνα (Τρε-
λή), Κράλλη ασπασία (γυναίκα του ςταμάτη), Κορέλλι Μαρίνα (ιερόδουλη), Κόρρου φρόσω
(Καλόγρια), Κοτανίδης Γιώργος (Δήμαρχος), Λάλης Παύλος (αντάρτης), Λυμπεράτος
Άγγελος (αντάρτης), Μαραγκάκη Βίκυ (ελένη), Μουστάκη Λετίσια (ιερόδουλη), Λάμπρη
αγγελική (ιερόδουλη), Μπουλούκου αλεξία (Τρελή), ξυδιάς Γεράσιμος (αντάρτης), Παλα-



Ένας αγνός έρωτας ανάμεσα στην Πελαγία, την κόρη του γιατρού της
περιοχής, και τον Λοχαγό Κορέλι, που υπηρετεί στη μεραρχία Άκουι είναι το
κεντρικό μοτίβο της ταινίας, που κυλάει παράλληλα με τη θηριωδία της εκτέ-
λεσης των ιταλών από τους πρώην συμμάχους τους. η ταινία προσπάθησε φι-
λότιμα, χωρίς να καταφέρει να μεταφέρει τη συναρπαστική πλοκή του μυθι-
στορήματος στη μεγάλη οθόνη. Και πριν τα γυρίσματα της ταινίας είχαν δια-
τυπωθεί επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο ο συγγραφέας είχε αντιμετω-
πίσει την ελληνική αντίσταση. οι παραγωγοί της ταινίας θέλησαν να εξομα-
λύνουν όλες τις «γωνίες» του μυθιστορήματος. ο Μαντράς, ο αντιστασιακός
αγωνιστής που έχει κλέψει την καρδιά της Πελαγίας πριν γνωρίσει τον Κορέ-
λι, είναι ένα γενναίο αγνό παιδί που φοβάται τη μητέρα του. οι ιταλοί περιφέ-
ρονται στους δρόμους της Κεφαλονιάς τραγουδώντας και συμμετέχοντας μα-
ζί με τους ντόπιους στις γιορτές, και όλα αλλάζουν όταν τον ςεπτέμβριο έρχο-
νται οι Γερμανοί. αυτό που απομένει είναι μια κάπως απονευρωμένη ερωτική
ιστορία μέσα σ’ ένα επίσης απονευρωμένο πολεμικό κλίμα. αυτό που διασώ-
θηκε από την κατά τα άλλα εξαιρετικά προσεγμένη παραγωγή ήταν ασφα-
λώς τα ειδυλλιακά τοπία της Κεφαλονιάς, και η επιτυχής αποτύπωση της
ατμόσφαιρας του νησιού πριν τους σεισμούς του 1953.

II  ggiioorrnnii  ddeellll’’aammoorree  ee  ddeellll’’ooddiioo  ((22000011))
Την ίδια χρονιά με το Μαντολίνο προβάλλεται και η ιταλική ταινία I giorni

dell᾽amore e dell᾽odio (κατά λέξη μετάφραση: οι ημέρες της αγάπης και της
έχθρας, 2001), που κυκλοφόρησε και με δύο εναλλακτικούς αγγλικούς τίτ-
λους: Days of Grace και The days of rage: Cefalonia, και αυτή αναφορικά με το
θέμα της σφαγής της μεραρχίας Acqui στην Κεφαλονιά τον ςεπτέμβριο του
1943 από τους ναζί. ςκηνοθέτης και σεναριογράφος της ταινίας ήταν ο Claver
Salizzato και παραγωγοί οι enzo Gallo και Alexander Metodiev12.
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ντζίδης Τάσος (υπάλληλος Δήμου), Παπά ειρήνη (Δροσούλα), Παπαδοπούλου Μαρία-Λουί-
ζα (Τρελή), Πολυχρονάτος Παναγής (αντάρτης), ράγγας Χρήστος (αντάρτης), ςκιαδαρέ-
σης Γεράσιμος (ςταμάτης), Ταβλαρίδη Ήρα (μεγάλη Λεμονή), Τζώρτζη εύη (ιερόδουλη),
φιλιππακοπούλου Μαρία (ιερόδουλη), φιλιππάτος Μάκης (Μουσικός), φιλιππάτος Παντε-
λής (Μουσικός), φιλίππογλου Κώστας (παράλυτος), Χειλάκης αιμίλιος (Δημήτρης), Χρη-
στίδη ειρήνη (ιερόδουλη). Βλ. https://www.imdb.com/title/tt0238112/fullcredits?ref_ =tt_
cl_sm#cast [on line, πρόσβαση στις 28-12-2018] 

12. Διευθυντής φωτογραφίας: Giuseppe Pinori, μοντάζ: Anna rosa napoli, καλλιτεχνική
διεύθυνση: luciano Calosso , μουσική: Paolo rustichelli, κοστούμια Stefano Giovani. Παραθέ-
τουμε αλφαβητικά τη διανομή της ταινίας: liotti Daniele (Βόλφγκανγκ), Miles Sarah (ςίσι, η
μητέρα), Pagliai Ugo (ςυνταγματάρχης Μπάργκε), rabal liberto (Χέλμπεργκ), Salerno
ricardo (Christian), Tayde Mandala, Tognazzi ricky (στρατηγός Γκαντίν) Venditti France -
sco (στρατιώτης Τζάνι). 



η οπτική γωνία της συγκεκριμένης ταινίας επιλέγει έναν διαφορετικό τρό-
πο δραματικής σύγκρουσης. οι αντίπαλοι εδώ είναι δύο αδέλφια, ο Βόλφγκαν-
γκ και ο Χέλμπεργκ, γεννημένοι στην ιταλία, που εκείνες τις φοβερές ημέρες
βρίσκονται να πολεμούν ο ένας στο πλευρό των ναζί και ο άλλος στη μεραρχία
Άκουι. ςύγκρουση που μας θυμίζει εκείνη των δύο αδελφών που βρίσκονται να
πολεμούν ο ένας εναντίον του άλλου στον ελληνικό εμφύλιο, στην ταινία ψυχή
βαθιά του Παντελή Βούλγαρη (2009).

Греческие каникулы ((ΔΔιιαακκοοππέέςς  σσττηηνν  εελλλλάάδδαα,,  22000055))
Το 2005 μια ρωσική παραγωγή (των Stanislav ershov και ekaterina

Filippova) με τίτλο Διακοπές στην ελλάδα (Grecheskie kanikuly, Греческие
каникулы)13 σε σενάριο ιρακλί Κιβιρικάτζε και σκηνοθεσία της Βέρα ςτορό-
ζεβα γυρίζεται στην αθήνα και στην Κεφαλονιά, με θέμα τις περιπέτειες ενός
ζευγαριού, του νεαρού ιππόλυτου (που υποδύεται ο μετέπειτα γνωστός μας
από τη σειρά Game of Thrones Γιούρι Κολοκόλνικοφ) και της ςόνια, οι οποίοι
κάνουν διακοπές στην ελλάδα προσπαθώντας να δουλέψουν κιόλας. η δύ-
σκολη οικονομική κατάσταση στην οποία περιέρχονται οδηγεί τον ιππόλυτο
στο να αποδεχτεί μια επαγγελματική πρόταση να εργαστεί στο νησί της Κε-
φαλονιάς, κι έτσι «εξαφανίζεται» από τη ςόνια, η οποία αποφασίζει να τον
αναζητήσει. η επαγγελματική αυτή πρόταση όμως, που γίνεται από τον Πά-
ρι, τυπικό παράδειγμα έλληνα απατεώνα, που υποδύεται ο αντώνης Καφε-
τζόπουλος, θα οδηγήσει τον ιππόλυτο σε μπλεξίματα. η αναζήτηση της ςό-
νια για τον αγαπημένο της, που θα δώσει την ευκαιρία στον τηλεθεατή να
απολαύσει πολύ όμορφα κινηματογραφικά πλάνα της Κεφαλονιάς, και οι πε-
ριπέτειες του νεαρού, αφελούς ρώσου, θα οδηγήσουν στο απαραίτητο happy
end και το τέλος των προβλημάτων του.

ερωτική κομεντί χωρίς κάποια ιδιαιτερότητα στο σενάριο ή στις ερμηνείες,
η ταινία έκανε καριέρα μόνο στη ρωσική αγορά, ενώ στην ελλάδα πέρασε
απαρατήρητη. Προβλήθηκε για πρώτη φορά στο κινηματογραφικό φεστιβάλ
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13. αναφέρουμε αλφαβητικά τη διανομή της ταινίας: Arlanova Anna (ςόνια), Dobro -
volskaya evgeniya (Βαρβάρα Βασίλιεβνα), efremov Mikhail (πατέρας του ιππόλυτου), εμ-
μανουήλ Άγης (ορφέας), ιωάννου Μάριος (Pan), Καφετζόπουλος αντώνης (Πάρις),
khamatova Chulpan (Μελίνα), kolokolnikov yuri (ιππόλυτος), Κρεβάικας Τηλέμαχος,
Makeyeva liliya (Γερμανίδα), razbegaev Vyaecheslav (ςτέφαν – «ο χάλκινος άνδρας»),
Stychkin evgeniy (Πάβελ). Τη μουσική της ταινίας υπογράφει ο Andrei Antonenko, διευθυ-
ντής φωτογραφίας ήταν ο Shandor Berkeshi, διευθυντής παραγωγής ο Sergei Filenko, σχεδιά-
στρια των κοστουμιών η Marina Ananeva, μακιγιέζ η Valeriyia nikulina και διευθυντής ήχου
ο Andrey korinskiy [βλ. https://www.imdb.com/title/tt0491774/fullcredits/?ref_ =tt_ov_st_
sm, on line, πρόσβαση στις 27-12-2018]. εταιρείες συμπαραγωγής ήταν οι Gorky Film
Studios και Slon. η διάρκεια της ταινίας ήταν 100 λεπτά.



της Μόσχας τον ιούνιο του 2005 και στις ρωσικές αίθουσες στις 10 νοεμ -
βρίου 2005).

TTrrooppppaa GGrraazziiaa ((22001188))
ςτο φετινό φεστιβάλ των Καννών προβλήθηκε η ταινία ιταλικής παρα-

γωγής 2018 Troppa Grazia (ελληνικός τίτλος: η ευτυχία είναι ένα πολύπλο-
κο σύστημα και αγγλικός τίτλος lucia’s Grace) που γυρίστηκε στην ιταλία
και στην Κεφαλονιά, σε σκηνοθεσία Gianni Zanasi, και σενάριο του σκηνοθέ-
τη και των Giacomo Ciarrapico, Michele Pellegrini και Federica Pontremoli,
με την Άλμπα ρορβάχερ στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Λουτσία, μιας κα-
θημερινής γυναίκας που βλέπει ξαφνικά μπροστά της την Παναγία14. η
Λουτσία είναι γεωμέτρης και ασχολείται με τη χαρτογράφηση περιοχών,
προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τον χωρισμό της με τον αρτούρο αλλά και
τη δύσκολη εφηβεία της κόρης της. Την ίδια εποχή σχεδιάζεται να οικοδομη-
θεί ένα τεράστιο οικοδομικό συγκρότημα που θα αλλάξει για πάντα το φυσι-
κό τοπίο της περιοχής στην οποία η Λουτσία έζησε τα παιδικά της χρόνια,
και εκείνη αναλαμβάνει τις σχετικές μελέτες. Ένα όραμα που θα δει, μια
γυναίκα που της ζητάει να εμποδίσει το χτίσιμο του μεγάρου αυτού και στη
θέση του να κατασκευαστεί μια εκκλησία θα είναι καθοριστικό για τη συνέ-
χεια της ζωής της. ο «ορθός λόγος» και η κανονικότητα και το «υπερφυσι-
κό» θα συγκρουστούν, για να αναδείξουν την ιεράρχηση των δικών της (αλλά
και των κοινωνικών) αξιών.

Παραγωγοί της ταινίας ήταν οι Beppe Caschetto, Attilio Moro και rita
rognoni, διευθυντής φωτογραφίας ήταν ο Vladan radovic. η ταινία ήταν συ-
μπαραγωγή των Pumpkin Production, IBC Movie, rAI cinema, με την υπο-
στήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της ιταλίας και του Δήμου
του Viterbo και της ελληνικής εταιρείας Strada. ο Δήμος Κεφαλλονιάς μάλι-
στα έδωσε τη σχετική άδεια για να πραγματοποιηθεί γύρισμα της ταινίας στο
λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης, «κατά πλειοψηφία»15.

η διάρκειας 110 λεπτών ταινία προβλήθηκε για πρώτη φορά τον Μάιο του
2018 στο Δεκαπενθήμερο ςκηνοθετών του φεστιβάλ Κινηματογράφου των
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14. Παραθέτουμε την αναλυτική διανομή της ταινίας με αλφαβητική σειρά: Battiston
Giuseppe (Πάολο), Celio Teco (Τζούλιο), De Angelis Daniele (φάμπιο), Germano elio (αρ-
τούρο), standres Valerio, rohrwacher Alba (Λουτσία), yaron hadas, natoli Carlotta (Κλαού-
ντια), Papa Vincent, Trabacchi Thomas (Γκουίντο),Tuccillo luigi. Βλ. https://www.imdb.
com/title/tt7133528/?ref_=ttfc_fc_tt [online, πρόσβαση στις 27-12-2018].

15. Βλ. απόφαση του Δημοτικού ςυμβουλίου του Δήμου Κεφαλλονιάς υπ΄αριθ. 109/2018
(αρ. πρωτ. 8963/30-3-2018, αΔα: ψΚΜοωε5-ηΧε). Μειοψήφισαν δύο δημοτικοί σύμβου-
λοι της προσκείμενης στο ΚΚε παράταξης «Λαϊκή συσπείρωση», χωρίς να αναφέρεται στην
απόφαση ο λόγος.



Καννών, και στις ιταλικές αίθουσες τον νοέμβριο του 2018. Προβλήθηκε επί-
σης στην ουγγαρία, την Πολωνία και τη Γαλλία, με έσοδα περίπου 1 εκατομ-
μύριο ευρώ16.

ηη σσιιγγήή ττωωνν ψψααρριιώώνν όότταανν ππεεθθααίίννοουυνν ((TThhee  ssiilleennccee  ooff  tthhee  ddyyiinngg  ffiisshh,,  22001188))
ςε σενάριο και σκηνοθεσία του Βασίλη Κεκάτου (γεν. 1991) γυρίστηκε

στην Κεφαλονιά το 2018 και η ταινία μικρού μήκους η σιγή των ψαριών όταν
πεθαίνουν (διάρκεια: 19΄). ο ήρωας της ταινίας, ο Μάκης, ιχθυοκαλλιεργη-
τής, πηγαίνοντας προς τη δουλειά του πληροφορείται ότι έχει πεθάνει την
προηγούμενη μέρα. Μάταια προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι ζωντανός και τε-
λικώς αποδέχεται τη μοίρα του, αφιερώνοντας τον χρόνο που απομένει ως την
κηδεία του στην προσπάθειά του να περισώσει τα αγαπημένα του καναρίνια17.

η ταινία έλαβε μέρος στο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Δράμας,
όπου και απέσπασε το ειδικό βραβείο «για την ανατρεπτική ιδέα και τη σαρ-
καστική διάθεση απέναντι στον θάνατο»18.

ΌΌλλαα  γγιιαα  όόλλαα  ((22001188))
Το 2018 γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Κεφαλονιά και η ταινία μικρού μή-

κους (διάρκεια 31΄) Όλα για όλα, σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του
Κεφαλονίτη Μαρίνου ςκλαβουνάκη (γεν. 1973), στην οποία πρωταγωνιστούν
οι Γιάννης οικονομίδης, ςτάθης ςταμουλακάτος, Θεόδωρος Κανδηλιώτης
και Βασίλης Μπισμπίκης19. ο ήρωας της ταινίας, όταν μαθαίνει ότι ο χρεω-
μένος στις τράπεζες φίλος του χρωστάει χρήματα σ’ έναν τοκογλύφο που διορ-
γανώνει παράλληλα παράνομους αγώνες πόκερ, αποφασίζει να συγκρουστεί
μαζί του. ςτον σκηνοθέτη απονεμήθηκε εύφημος μνεία στο φεστιβάλ Ταινιών
Μικρού Μήκους Δράμας του 201820.
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16. Βλ. https://www.mymovies.it/film/2018/troppa-grazia/ [on line, πρόσβαση στις 27-
12-2018].

17. η ταινία είναι ελληνογαλλική συμπαραγωγή της ελένης Κοσσυφίδου και της γαλλι-
κής Shortcuts. Διευθυντής φωτογραφίας: Γιώργος Βαλσαμής, Μοντάζ: ςμαρώ Παπαευαγ-
γέλου, Ήχος: Γιάννης αντύπας, Βάλια Τσέρου, καλλιτεχνική διεύθυνση και κοστούμια: εύα
Γουλάκου. Πρωταγωνιστούν οι ανδρέας Κωνσταντίνου (Μάκης) και Άννα Κατσαρού (Άν-
να). Βλ. http://shortcuts.pro/wp-content/uploads/2018/07/Press-kit-The-silence-DeF.pdf
[on line, πρόσβαση στις 27-12-2018].

18. Βλ. «Βραβεία 41ου εθνικού φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2018», στο
https://dramafilmfestival.gr/awards_41sthnational_final.html [on line, πρόσβαση στις 27-12-
2018].

19. Βλ. σχετικά τη συνέντευξη του σκηνοθέτη στην Κατερίνα φωκά στο http://anexart
titosblog.gr/ola-gia-ola-i-tainia-tou-marinou-sklavounaki-pou-gyristike-eks%Ce%84-
oloklirou-stin-kefalonia/ [on line, δημοσίευση 21-03-2018, πρόσβαση στις 27-12-2018].

20. Βλ. « Βραβεία 41ου εθνικού φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2018», στο



ιιιι..  ΤΤηηλλεεοοππττιικκήή  μμυυθθοοππλλαασσίίαα

αλλά και η τηλεοπτική μυθοπλασία έχει να μας χαρίσει ιδιαίτερες στιγμές
που σχετίζονται είτε με τη μεταφορά στην τηλεόραση λογοτεχνικών έργων εί-
τε με πρωτότυπα σενάρια που εκτυλίσσονται στην Κεφαλονιά και την ιθάκη.

οο  ςςυυμμββοολλααιιοογγρράάφφοοςς  ((εερρΤΤ,,  11997799--8800))
ςτη δεκαετία του 1970 στην κρατική υενεΔ, που έχει αναλάβει το ψυχα-

γωγικό μέρος του κρατικού τηλεοπτικού μονοπωλίου κυριαρχούν οι τηλεοπτι-
κές μεταφορές πεζογραφημάτων του Γρηγορίου ξενόπουλου21. ς’ αυτή τη ζα-
κυνθινή κυριαρχία ο έτερος κρατικός τηλεοπτικός σταθμός (ερΤ), παρουσιά-
ζει το 1979 τον ςυμβολαιογράφο, από το ομώνυμο πεζογράφημα του αλέξαν-
δρου ρίζου ραγκαβή (1809-1892), που εκτυλίσσεται στην Κεφαλονιά, σε πα-
ραγωγή ςούλη αθανασίου, σενάριο και σκηνοθεσία του Γιώργου Μιχαηλίδη22,
με τον σπουδαίο ηθοποιό Βασίλη Διαμαντόπουλο στον πρωταγωνιστικό ρόλο
του «σκοτεινού» συμβολαιογράφου σιορ Τάπα από το αργοστόλι. ςτη σειρά,
διάρκειας 20 50λεπτων επεισοδίων, συμμετέχουν ήδη καταξιωμένοι ηθοποιοί
(Δέσπω Διαμαντίδου, Γιάννης φέρτης, ανδρέας φιλιππίδης, ντίνα Κώνστα,
ςταύρος ξενίδης, ςοφία ςπυράτου), αλλά και νεότεροι ηθοποιοί που θα κά-
νουν μεγάλη καριέρα στο θέατρο και την τηλεόραση τις επόμενες δεκαετίες
(Μίρκα Παπακωνσταντίνου, ςτάθης ψάλτης, Μιμή ντενίση)23.
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https://dramafilmfestival.gr/awards_41sthnational_final.html [on line, πρόσβαση στις 27-12-
2018].

21. αναφέρουμε ονομαστικά τις βασισμένες σε έργα του Γρηγορίου ξενόπουλου τηλεοπτι-
κές σειρές της κρατικής τηλεόρασης: Τερέζα Βάρμα Δακόστα (1975, ειρΤ), η ςουζάνα του
παπά (1977, ερΤ), αφροδίτη (1977, υενεΔ), αναδυομένη (1978, υενεΔ), Μυστικοί αρ-
ραβώνες (1979, υενεΔ), Τυχεροί και άτυχοι (1979, υενεΔ), Λάουρα (1980, υενεΔ), η
απερίγραπτη (1981, υενεΔ), ο κόσμος και ο Κοσμάς (1981, υενεΔ). αλλά και μετά την
κυβερνητική αλλαγή του 1981, και παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση του ΠαςοΚ προσανα-
τόλισε την κρατική τηλεόραση προς άλλα είδη μυθοπλασίας, συνεχίστηκαν οι παραγωγές έρ-
γων του Γ. ξενόπουλου: Μαργαρίτα ςτέφα (1983, ερΤ2), Καβαλερία Ποπολάνα (1984,
ερΤ2) και Το φάντασμα (1990, εΤ2). Βλ. https://www.retrodb.gr/wiki/index. php/Γρηγό-
ριος_ξενόπουλος [on line, πρόσβαση στις 27-12-2018].

22. η σειρά προβλήθηκε από 5 οκτ. 1979 έως 22 φεβ. 1980, σε παραγωγή της αΤV
(ςούλης αθανασίου). Άλλοι συντελεστές: ςκηνικά: νίκος Παραγιουδάκης, Μουσική: Γιάν-
νης Ζουγανέλης, φωτογραφία: Βασίλης Βασιλειάδης.

23. αναλυτικά η διανομή του ςυμβολαιογράφου με αλφαβητική σειρά: αθανασιάδου ςού-
λα (μητέρα Παύλου ροδίνη), αλατζάς Μπάμπης (καπετάν Δονάτος), Βάφη εντβίζ (γυναί-
κα αγγελάτου), Δάνης Γιώργος (ανακριτής), Διαμαντίδου Δέσπω (νικολίνα), Διαμαντό-
πουλος Βασίλης (ςυμβολαιογράφος Τάπας), εμιρζά ειρήνη (σύζυγος Μπονάτου), εσκενά-
ζυ αλμπέρτο (κόντες Γεράσιμος νανέτος), Κάλοου Χρήστος (ξάδελφος Λουκίας Μπονά-
του), Καμπερίδης Δημήτρης (Πρόεδρος δικαστηρίου), Κεχαγιάς Βασίλης, Κλεφτογιάννης



η υπόθεση εκτυλίσσεται στην αγγλοκρατούμενη Κεφαλονιά, κοντά στην
επανάσταση του 1821. ο συμβολαιογράφος Τάπας γίνεται πρωταγωνιστής
σε μια ιστορία μηχανορραφίας και απληστίας. ο Τάπας πληροφορείται ότι ο
Γεράσιμος, μνηστήρας της κόρης του εξαιτίας της άσωτης ζωής του έχει
αποκληρωθεί από τον πλούσιο θείο του κόντε ναννέτο, ο οποίος έχει καταστή-
σει κληρονόμο τον γραμματέα του, τον νεαρό ενάρετο Παύλο ροδίνη, συμμε-
τέχει σε μια ανίερη «συμμαχία» με τον μέλλοντα γαμπρό του. ο κόντες βρί-
σκεται νεκρός, η διαθήκη βρίσκεται αλλαγμένη (υπέρ του μνηστήρα), και ο
ροδίνης συλλαμβάνεται και φυλακίζεται για τον φόνο του αφεντικού του.
ωστόσο το κακό φέρνει κακό. ο μνηστήρας εξαπατά και την κόρη του Τάπα,
η οποία αυτοκτονεί. ο ίδιος ο Τάπας εκδικείται τον μνηστήρα δηλητηριάζο-
ντάς τον. Το δίκαιο αποκαθίσταται, ο ροδίνης αθωώνεται, ο Τάπας εγκατα-
λείπει την Κεφαλονιά για τη ςτερεά ελλάδα και τελικά πεθαίνει πέφτοντας
από έναν βράχο. η απληστία τιμωρείται με καταστροφή, και η τιμωρία ικανο-
ποιεί περισσότερο το «αίσθημα δικαίου» απ’ ό,τι η αθώωση του ενάρετου νέου.

η σειρά γνώρισε μεγάλη επιτυχία, και προβλήθηκε πολλές φορές από την
κρατική τηλεόραση σε επανάληψη, ενώ διανεμήθηκε και σε ψηφιακούς δί-
σκους DVD με το περιοδικό ραδιοτηλεόραση της ερΤ το 2006. ευτυχώς, η
σειρά γλίτωσε τη μεγάλη καταστροφή του αρχείου της Δημόσιας Τηλεόρα-
σης, που συντελέστηκε με το σβήσιμο πολλών σειρών σε βίντεο για να ξανα-
χρησιμοποιηθούν και είναι διαθέσιμη στο ψηφιακό αρχείο της ερΤ24.

ΔΔύύοο  σσττιιγγμμέέςς  σσττοο  ««ΘΘέέααττρροο  ττηηςς  ΔΔεευυττέέρρααςς»»  ((εερρΤΤ,,  11998800--11998811))
Δύο ιδιαίτερες στιγμές του κεφαλληνιακού θεάτρου προβάλλονται στην τη-

λεοπτική οθόνη από την εκπομπή Το θέατρο της Δευτέρας της ερΤ. η πρώτη
χρονολογικά είναι η ιφιγένεια εν Ληξουρίω (διασκευή από τη θεατρική ιφιγέ-
νεια του Πέτρου Κατσαΐτη), σε διασκευή και σκηνοθεσία ςπύρου αντ. ευαγ-
γελάτου (1940-2017), και τηλεσκηνοθεσία ςταύρου Ζερβάκη, με τη Λήδα
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Κώστας (αλέξανδρος, φίλος νανέτου), Κόμης Δευκαλίων (ξάδελφος Μερκάτου), Κοτανίδης
Γιώργος (εισαγγελέας), Κώνστα ντίνα (Ζηνοβία), Μαλικένζου Έρση (μητέρα φυλακισμέ-
νου), Μιχαηλίδης Γιώργος (κόντε Μπονάτος, αφηγητής), Μπάρτης Γιώργος (αστυνόμος),
Μπίρος Χρήστος (φυλακισμένος), νάτσιος Χρήστος (βοηθός αστυνόμου), νίκα Μαρία (Λου-
κία Μπονάτου), ντενίση Μιμή (αγγελική Βοράτη), ξενίδης ςταύρος (σιορ Βοράτης), Παπα-
κωνσταντίνου Μίρκα (αλίκη), Πολυκάρπου Πολύκαρπος (Μενεγάκος), ςκιαδάς νίκος (Γιωρ-
γάκης, γιατρός), ςπυράτου ςοφία (Μαρίνα, κόρη του Τάπα), ςταμάτης Γιώργος (αγγελά-
τος), Τζουμάκης Δημήτρης (δεσμοφύλακας), φέρτης Γιάννης (Παύλος ροδίνης), φιλιππίδης
ανδρέας (κόντε Διονύσιος νανέτος), ψάλτης ςτάθης (Παναγιώτης Μερκάτος). Βλ. https://
www.retrodb.gr/wiki/index.php/ο_συμβολαιογράφος [on line, πρόσβαση στις 27-12-2018]

24. https://archive.ert.gr Κατηγορία: αρχείο Τηλεοπτικού Προγράμματος, ςειρές, Μυθο-
πλασία – δραματοποιημένες σειρές εποχής [online: πρόσβαση στις 27-12-2018].



Τασοπούλου στον πρωταγωνιστικό ρόλο, πλαισιωμένη από έναν εκλεκτό θία-
σο. η εκπομπή προβλήθηκε τον ιούνιο του 1980 στην ερΤ25. 

η δεύτερη είναι ο αφορεσμένος του Διονύση Παγουλάτου (1923-2003), σε
σκηνοθεσία του ίδιου που αναφέρεται στον Κεφαλονίτη σατιρικό ποιητή αν-
δρέα Λασκαράτο. Το θεατρικό έργο είχε πρωτοπαιχτεί το 1972, στο θέατρο
Γιώργου Παππά και το 1980 στο Κρατικό Θέατρο Βορείου ελλάδος. η εκπο-
μπή, σε μουσική επιμέλεια του φώτη αλέπορου, προβάλλεται για πρώτη φορά
τον αύγουστο του 198126.

η ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠαςοΚ τον οκτώβριο
του 1981 αποτελεί τομή στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. η νέα κυ-
βέρνηση βλέπει το μονοπώλιο της ερΤ ως όχημα για τον «τρίτο δρόμο», και η
φιλοσοφία παραγωγής νέου προγράμματος αλλάζει άρδην, με πολλές σειρές
να παραμένουν στα ντουλάπια. Το νέο περιεχόμενο της τηλεοπτικής μυθο-
πλασίας προσαρμόζεται στο κλίμα της εποχής. οι σειρές που εμφανίζονται εί-
ναι περισσότερο «στρατευμένες», ωστόσο λιγότερο δημοφιλείς στο τηλεοπτικό
κοινό, το οποίο σταδιακά θα επιλέγει για την ψυχαγωγία του αμφιβόλου ποιό-
τητας βιντεοκασέτες. 

ΤΤοο  ξξεεκκίίννηημμαα  ττηηςς  φφωωττιιάάςς  ––  ρρόόκκκκοοςς  ΧΧοοϊϊδδάάςς  ((εερρΤΤ,,  11998822))
Μια από τις πρώτες τηλεοπτικές σειρές είναι Το ξεκίνημα της φωτιάς:

ρόκκος Χοϊδάς, τηλεοπτική μεταφορά της γραμμένης από τον Τάσο Βουρνά
(1913-1990) μυθιστορηματικής βιογραφίας του Κεφαλονίτη νομικού, δημο-
σιογράφου και πολιτικού ρόκκου Χοϊδά (1830-1890)27. η σειρά αποτελείται
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25. η εκπομπή διαρκεί 119΄ και την προλογίζει ο ίδιος ο σκηνοθέτης. αναφέρουμε τους
συντελεστές: Παραγωγός: ςτέλιος αντωνιάδης, μουσική: Βασίλης Τενίδης. Πρωταγωνι-
στούν (αλφαβητικά) οι: ασπρούδης ηλίας (Τριμπούρτζιος), Γκούστης Βασίλης, Κακαβάς
ςτάθης (Μενέλαος), Καποδίστριας Κώστας, Καταλειφός Δημήτρης (ιερέας), Μητρούσης
Μιχάλης (αχιλλέας), Μποτέλη Μελίνα (ςιμόνα), Μπουσδούκος νίκος (οδυσσέας), Παπα-
δόπουλος ςπύρος, ρηγοπούλου Ζωή (Γιακουμίνα), ςηφάκη ρίκα (Κλυταιμνήστρα), ςκουρο-
λιάκος Πάνος, Τασοπούλου Λήδα (ιφιγένεια), Τσιάνος Κώστας (αγαμέμνων), Τσιδίμης
Γιώργος (Χαλκιάς). Βλ. https://www.retrodb.gr/wiki/index.php/ιφιγένεια_εν_Ληξουρίω [on
line, πρόσβαση στις 27-12-2018]. 

26. Παραθέτουμε τη διανομή σε αλφαβητική σειρά: απέργη ελεάνα, Γαλάνη ρένα, Γε-
ωργιάδης ςάββας, Ζαφειράκη Μαρία, Ζάχος ορφέας, Ζερβός ςταύρος, Καββαδάς νίκος,
Κατριβάνος Κυριάκος, Κατσάρας Γιώργος, Κικίλιας νίκος, Κωνσταντόπουλος ςπύρος,
Μάνεσης Θέμης, Μπαλλής Γιώργος, Μπάνος Δημήτρης, Παγουλάτος Διονύσης, Παπαδό-
πουλος ανδρέας, Παπαχρήστος Κώστας, Πλακίδης ηλίας, ςερεμέτη Δήμητρα. Βλ.
https://www.retrodb.gr/wiki/index.php/ο_αφορεσμένος [on line, πρόσβαση στις 27-12-2018].

27. Το μυθιστόρημα του Ταςου Βουρνα Το ξεκίνημα της φωτιάς: μια μυθιστορηματική
βιογραφία του πρωτοπόρου δημοκράτη ρόκκου Χοϊδά κυκλοφόρησε το 1974 από τις εκδόσεις
Τολίδη.



από δώδεκα 45λεπτα επεισόδια σε σκηνοθεσία του Κώστα Λυχναρά και σενά-
ριο του Τάσου Βουρνά θα αρχίσει να προβάλλεται τον Δεκέμβριο του 1982 και
ολοκληρώνεται το έτος 1983. Τον ρόλο του ρόκκου Χοϊδά ερμηνεύει ο Λάκης
Κομνηνός, ο οποίος είναι και παραγωγός της σειράς28. Το σενάριο υπογράφει η
Άννα Μποτοπούλου, τη διεύθυνση φωτογραφίας είχε ο Περικλής Κόκκινος, τα
σκηνικά επιμελήθηκε ο νίκος Πετρόπουλος και τη μουσική ο ςάκης Τσιλίκης.

η σειρά ξεκινά με τον ρόκκο Χοϊδά στη φυλακή, να θυμάται τις απαρχές
της επαναστατικής του δράσης, τη δεκαετία του 1840 με την ευρώπη σε ανα-
βρασμό και την οθωνική ελλάδα να κάνει τα πρώτα της βήματα στη ςυ-
νταγματική μοναρχία, την εισαγγελική του δράση στα πρώτα χρόνια της βα-
σιλείας του Γεωργίου, και την εν συνεχεία τη μαχητική δημοσιογραφική και
πολιτική του δράση, που τον έφερε σε ευθεία αντιπαράθεση με το παλάτι. Το
τελευταίο επεισόδιο θα μας παρουσιάσει τη δίκη των ρόκκου Χοϊδά και Κλε-
άνθη Τριαντάφυλλου, που θα τους οδηγήσει στη φυλακή, όπου ο Χοϊδάς θα

ηλίας α. Τουμασάτος532

28. Παραθέτουμε την (εντυπωσιακή αριθμητικά) διανομή αλφαβητικά: αλπογιάννης
Χρήστος, αναστασόπουλος Πάνος, αρβανιτάκης Μάκης, αρβανίτη φρύνη, αρμένης φώτης,
αυθίνος Χρήστος, αυλωνίτου Όλγα, Βανδώρος νίκος, Βάσος Γιώργος, Βαφιάς Γρηγόρης,
Βενέτη νανά, Βενέτης νίκος, Βλαχάκης νίκος, Βλάχος Βασίλης, Βουδούρη Ζωή, Γαλιά-
τσος νίκος, Γαροφάλλου νίκος, Γεωγλερής Γιώργος, Γεωργέλης Τάκης, Γιαννάκου ντίνα,
Γκαραβέλας απόστολος, Γκέκας Δημήτρης, Γκιώνης φίλιππος, Δακτυλίδης Χρήστος, Δε-
λαβίνια Χριστίνα, Δημήτριεφ Θεόδωρος, εμμανουήλ Γιάννης, ευδαίμων Γιάννης, Ζαϊφίδης
Γιώργος, Ζακυνθινός Δημήτρης, Ζαχαροπούλου Τζένη, Ζαρταλούδης αλέκος, Ζήκου Γιούλη,
Θεοδωράτος Μάκης, ιωνάς φίλιππος, Καγιάς Χρύσανθος, Κακαβά νανά, Κακλαμάνης
ηλίας, Καλλής ναπολέων, Κανακάκης νίκος, Κάρμπουρη Μαριαλένα (εριέττα), Κάσσιος
φάνης, Κατσίβελος Πάρις (αυλικός), Κατσίμης ςπύρος, Κατωμέρης νίκος, Καψαμπέλη
νατάσα, Κλεφτογιάννης Κώστας, Κόκκινος Γιάννης, Κολοβός Βασίλης, Κομνηνός Λάκης
(ρόκκος Χοϊδάς), Κούκης Δημήτρης, Κούρος νίκος, Κυριακίδης Γιώργος, Λαζανάς Γιάν-
νης, Λεζές Μάρκος, Λιακάκος Γιάννης, Λιάμης Θανάσης, Λιονάκης ςτέλιος, Λουκάκης
Γιώργος, Λύδης Τάσος, Λύτρας νίκος, Μαλκότσης Κωστής, Μελέτης Λευτέρης, Μελισσά-
ρης Γιώργος, Μεσάρης Κώστας, Μιχαλάκης Γιώργος, Μουσούρη ρίτα, Μπακάλης Κώ-
στας, Μπάνος Δημήτρης, Μπίνας νίκος, νέζος Γιώργος, νίκα Μαρία, ντάγκας Κώστας,
ξάνθης Λάκης, ξένος ντίνος, οικονόμου Γιώργος, ολύμπιος ςπύρος, Πάλλης Γιώργος, Πα-
ναγιώκας Θανάσης, Πανάγου Άγγελος, Πανταζή Μαρί, Πάντζαλης Χρήστος, Παπαδόπου-
λος ανδρέας, Παπαδόπουλος Γιώργος, Παπαχρήστος Κώστας, Παπουτσής Χρήστος, Παυ-
λίδης αργύρης, Πεφάνη Μαρίνα, Πετράτος Δημήτρης, Πλασκοβίτης Λευτέρης, Πόγκας νί-
κος, Πολάτος Τόλης, Πολίτης Βασίλης, Πολυχρονόπουλος Τάσος, Πρωτόπαππας Βαγγέ-
λης, ρουγγέρη Κάρμεν, ρωμανός Χρήστος, ρώτα Μαρούλα, ςαμαρτζής Διονύσης, ςαντορι-
ναίος Κώστας, ςαπανίδης Γιώργος, ςερέτης Άγγελος, ςτεφανάκης Κώστας, ςυριώτης Θό-
δωρος, Τασίου ςάββας, Τριανταφυλλόπουλος Κώστας, Τσάκη Τζούλια, Τσάκωνας Κώστας,
Τσώνη Άννα, φιλιππόπουλος ςπύρος, φραγκούλης φραγκούλης, φύριος Γιάννης, φώσκολος
Πέτρος, Χαιρέτης Λευτέρης, Χαλκιαδάκης ςτέλιος, Χαρίτου Μαρίνα, Χατζηγεωργίου Μά-
νος, Χατζηδάκης Παντελής, Χατζηπαππάς νίκος, Χειμωνίδης Γιάννης, Χρέλιας ρολάνδος,
Χρυσούλης Τάκης. Βλ. https://www.retrodb.gr/wiki/index.php/Το_ξεκίνημα_της_φωτιάς:_
ρόκκος_Χοϊδάς [on line, πρόσβαση στις 27-12-2018].



αφήσει την τελευταία του πνοή αρνούμενος να κάνει δήλωση υπέρ της μοναρ-
χίας. η σειρά έχει ψηφιοποιηθεί και είναι διαθέσιμη στο αρχείο της ερΤ.

ΚΚεεφφααλλοοννίίττιικκεεςς  ιισσττοορρίίεεςς  ((εερρΤΤ  11,,  11998866))
Το 1986 προβάλλονται και πάλι από την ερΤ, σε 5 αυτοτελή 30λεπτα

επεισόδια οι Κεφαλλονίτικες ιστορίες από το ομώνυμο βιβλίο του ςπύρου
ςκιαδαρέση29, σε σενάριο του Γιώργου Παπακώστα και σκηνοθεσία των Βα-
σίλη Διαμαντόπουλου και Γιώργου Διζικιρίκη και διεύθυνση φωτογραφίας του
νίκου Μήλα. Πρόκειται ίσως για την πλέον αντιπροσωπευτική παρουσίαση
της Κεφαλονιάς στην ελληνική τηλεόραση, καθώς η ηθογραφία του ςκιαδα-
ρέση αποτυπώνεται με επιτυχή τρόπο, όπως και η κεφαλονίτικη ντοπιολαλιά,
στον φυσικό χώρο του νησιού, όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα30. η
μουσική επιμέλεια του αργύρη Κουνάδη, το βιολί του Λυκούργου Τζάκη που
ακούγεται, αλλά και η σύμπραξη πρωταγωνιστών της αθηναϊκής θεατρικής
σκηνής με Κεφαλονίτες ερασιτέχνες ηθοποιούς δημιουργούν μια εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα ατμόσφαιρα.

από τις οκτώ ιστορίες που περιέχονται στο βιβλίο του ςκιαδαρέση, μετα-
φέρονται στη μικρή οθόνη οι πέντε:

• «Το μουρτόριο του Κόντε ρεστέλου»: η κηδεία του Κοντε-ρεστέλου
έχει απρόσμενη κατάληξη, καθώς το φέρετρο ανατρέπεται κατά τη με-
ταφορά του και ο μακαρίτης αποδεικνύεται ζωντανός, προς μεγάλη
θλίψη της παρολίγον χήρας31.

• «η περιτομή του Παναγάκη»: η τοπική κοινωνία αναστατώνεται από
ένα lapsus linguae: ο ξενιτεμένος Παναγάκης, επιστρέφοντας στο νησί,
φέρνει μαζί του τη φιλοτεχνηθείσα προτομή του, ωστόσο τηλεγραφεί
στο χωριό ότι «έκαμε την περιτομή του», προκαλώντας την εσφαλμένη
εντύπωση ότι ασπάστηκε τον εβραϊσμό. ακόμα κι όταν η παρεξήγηση
λύνεται, η τσιγκουνιά του Παναγάκη κάνει τους συγχωριανούς του να
ξεσπάσουν στην προτομή32.
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29. ςΠυρος α. ςΚιαΔαρεςης, Κεφαλονίτικες ιστορίες, γραμμένες στο τοπικό γλωσσικό
ιδίωμα, πρόλογος: Δημήτριος ςωτ. Λουκάτος, αθήνα: Δίφρος, 1959.

30. αναφέρουμε τους βασικούς πρωταγωνιστές αλφαβητικά: Κάπιος νίκος, Λαμπρο-
πούλου Καίτη, Παπακωνσταντίνου νίκος, Πολάτος Τόλης, Τριανταφυλλίδη νίκη, Χαϊκάλης
Παύλος, Χαραλαμπίδης Γιώργος. Βλ. https://www.retrodb.gr/wiki/index.php/Κεφαλλονίτι-
κες_ιστορίες [on line, πρόσβαση στις 28-12-2018].

31. Παίζουν αλφαβητικά: Ζαρκάδης Πέτρος, νικολαΐδης Πάνος, νιφοράτος Λούκας,
ντάφλος Μενέλαος, Παπάζογλου Θάλεια, Παρούση νότα, Πολάτος Τόλης, Τζουγανάτος
Διονύσης, Τριανταφυλλίδη νίκη, φραγκούλης φραγκούλης.

32. Παίζουν αλφαβητικά: αλεξάτος Παναγής, Γκότσης ελπιδοφόρος, Μαυρίδης ςταύ-



• «Το κάζο τση αφρικάνας»: Μια παρέα κανταδόρων αποφασίζει να εκ-
δικηθεί τον κομπορρήμονα πρωταγωνιστή περιοδεύοντα θίασου όπερας,
που έρχεται κατά τη συνήθεια της εποχής να δώσει παράσταση στο θέ-
ατρο «ο Κέφαλος» του αργοστολίου, επειδή τους προσέβαλε για την
ποιότητα του τραγουδιού τους. Πηγαίνουν λοιπόν να συμμετάσχουν ως
κομπάρσοι στην παράσταση και στην κρίσιμη στιγμή ορμούν στη σκη-
νή και διαλύουν την παράσταση προκαλώντας μεγάλη ταραχή33.

• «η σεράτα του ςιορ-Μίκιου»: ο φέρελπις αλλά μάλλον ατάλαντος τρα-
γουδιστής Μίκιος ανακοινώνει ότι θα πάει να σπουδάσει στο Κονσερ-
βατόριο της νάπολης, καθώς νιώθει ότι πνίγεται από την τοπική κοι-
νωνία που δεν αναγνωρίζει το ταλέντο του. επιστρέφοντας, ανακοινώ-
νει μια πολλά υποσχόμενη παράσταση, η οποία, θα καταλήξει σε φιά-
σκο34.

• «Το τάμα του Καπιτα-ςπαβέντου»: ο καπετάν Γεράσιμος τάζει στον
Άγιο νικόλα μια φοράδα, προκειμένου να τον σώσει από άγρια τρικυ-
μία. Καθυστερεί να εκπληρώσει το τάμα του και ο Άγιος νικόλαος εμ-
φανίζεται στον ύπνο του ζητώντας το τάμα. Μετά από συνεννόηση με
τον ηγούμενο, ο Γεράσιμος πάει να πουλήσει τη φοράδα, και να δώσει το
αντίτιμο στην εκκλησία, την πουλάει όμως μαζί με τον κόκορά του,
τρία τάλαρα τη φοράδα και εκατό τον κόκορα35.

η έλευση της ιδιωτικής τηλεόρασης, τον νοέμβριο του 1989 πολλαπλα-
σιάζει τις ελληνικές τηλεοπτικές παραγωγές, και από τη μία απελευθερώνει
την τηλεοπτική μυθοπλασία από τα γρανάζια της «έγκρισης» από την κρατι-
κή τηλεόραση, αλλά από την άλλη προσθέτει τον παράγοντα της εμπορικότη-
τας στις παραγωγές.

ΛΛόόγγωω  ττιιμμήήςς  ((MMeeGGAA CChhaannnneell,,  11999966))
η Κεφαλονιά θα βρεθεί κι εδώ πρωταγωνίστρια στα πρώτα επεισόδια της

ιδιαίτερα επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς Λόγω Τιμής του τηλεοπτικού
σταθμού MeGA, σε σενάριο Μιρέλλας Παπαοικονόμου και σκηνοθεσία Λάμπη
Ζαρουτιάδη που προβλήθηκε σε 32 45λεπτα επεισόδια από τον ςεπτέμβριο του
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ρος, νικολαΐδης Πάνος, νιφοράτος Λούκας, ντάφλος Μενέλαος, Παπαϊωάννου Χρύσα, Πα-
πακωνσταντίνου νίκος, Τζουγανάτος Διονύσης, 

33. Παίζουν αλφαβητικά: αλεξάτος νίκος, Δενδρινός νίκος, Ζαρκάδης Πέτρος, Κάπ-
πιος νίκος, Μπακάλης Κώστας, Παπαϊωάννου Χρύσα, Πολάτος Τόλης, Τζουγανάτος Διο-
νύσης, φραγκούλης φραγκούλης, Χαραλαμπίδης Γιώργος, 

34. Παίζουν αλφαβητικά: αλεξάτος Παναγής, Βουδούρη Ζωή, Λαμπροπούλου Καίτη,
Μπακάλης Κώστας, Παπακωνσταντίνου νίκος, Χαϊκάλης Παύλος.

35. εξαιρετική ήταν εδώ η ερμηνεία του Τίμου Περλέγκα στον ρόλο του Γεράσιμου.



1996, ενώ έχει προβληθεί πολλές φορές και σε επανάληψη και αποτέλεσε μία
από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες τόσο για τη συγκεκριμένη σεναριο-
γράφο όσο και για το κανάλι. η Κεφαλονιά γίνεται το σκηνικό μιας καθορι-
στικής για την εξέλιξη της σειράς εκδρομής των νεαρών πρωταγωνιστών της
σειράς, οι οποίοι αργότερα θα γίνουν η νέα γενιά πρωταγωνιστών του ελληνι-
κού θεάτρου: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Άλκης Κούρκουλος, ςμαράγδα
Καρύδη, Γιώργος Πυρπασόπουλος και πολλοί άλλοι36. Διευθυντής φωτογρα-
φίας ήταν ο Λευτέρης Παυλόπουλος και τη μουσική επιμέλεια της σειράς είχε
ο Δημήτρης Παπαδημητρίου.

Πρωταγωνιστές της σειράς είναι πέντε δεκαοκτάχρονοι από την Πάτρα οι
οποίοι αποφοιτούν από το σχολείο, την ίδια εποχή που εισβάλλει στην παρέα
ένας γοητευτικός παράξενος νεαρός, ο οποίος ενσωματώνεται σ’ αυτήν. η
Κεφαλονιά θα γίνει το σκηνικό του 2ου επεισοδίου της σειράς, ως προορισμός
μιας εκδρομής των παιδιών. Τα γυρίσματα γίνονται κυρίως στη βόρεια Κεφα-
λονιά, στο φισκάρδο και στην Άσσο, όπου θα δούμε τα πρώτα ερωτικά σκιρτή-
ματα των παιδιών, αλλά και θα ζήσουμε μια δραματική περιπέτεια καθώς δύο
εξ αυτών πηγαίνοντας για ψάρεμα με μια νοικιασμένη βάρκα θα κινδυνεύ-
σουν να πνιγούν. 

η σειρά θεωρήθηκε εμβληματική για τη γενιά όσων ενηλικιώθηκαν στη
δεκαετία του 1990 και προγραμματίζεται η παραγωγή ενός νέου κύκλου επει-
σοδίων, πιθανότατα για την τηλεοπτική περίοδο 2019-2020 από τον τηλεοπτι-
κό σταθμό ςΚαΐ.

ΜΜυυσσττιικκάά  κκααιι  λλάάθθηη  ((AAllpphhaa,,  22000033))
Λιγότερο γνωστή, αλλά πολύ προσεγμένη παραγωγή με εξαιρετικό επιτε-

λείο ηθοποιών και με κυρίαρχο το υπέροχο φυσικό τοπίο της ιθάκης είναι η πιο
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36. Παραθέτουμε τη διανομή αλφαβητικά: αθανασιάδου ςούλα, αλατζάς Μπάμπης,
αλεξανιάν Χριστίνα (Μάνια), αλεξανδρής Δημήτρης (Βασίλης), αρβανίτης Δημητρης, αρ-
μουτάκης Κωνσταντίνος, αυγουστίδης ντίνος (πατέρας λεωνίδα), Βαγενά Άννα, Βαμβακο-
πούλου ρένα, Βολιώτη Βίκυ (ηρώ), Γιαννόπουλος Δημήτρης, Γιώτη Μάρα, Γκόλφης αλέ-
ξης, Γκονέτη Δώρα, Δαμάνη Όλγα, Δημητρακοπούλου αγγελική (αθηνά), ιγερινού Κάκια,
ιωαννίδου Άρτεμις, Καβουκίδου Μαρία, Καλογήρου Μαρίνα, Καμπερίδης Δημήτρης, Καρα-
θάνος νίκος, Καρύδη ςμαράγδα (Χλόη), Καρύδης ντίνος, Κοτανίδης Γιώργος, Κύρτσης
Γιώργος (Πάνος), Κούρκουλος Άλκης (Μάνος), Λιάντος Γιώργος, Λιναρδή Κατερίνα, Λιο-
δάκης Βαγγέλης (φώτης), Μακρυδάκη Δέσποινα, Μαρκουλάκης Κωνσταντίνος (Μιχά-
λης), Μιχαήλου Άννα (Θάλεια), Μπαλμπάνης Δημήτρης, Μπικηρόπουλος Δημήτρης, νίκας
Μιλτιάδης, Παπαδημητρίου ςτέλλα, Πυρπασόπουλος Γιώργος (Άρης), ςαμπάνης Γιώργος,
ςασλή Κατερίνα, ςκουλούδη Κλεό, ςουβατζή ευδοκία, ςουκάκου Έλενα, ςτωίδου εύη, Τά-
του Γιώτα, Τζαγκαρουλάκη Χρύσα, Τζιραλίδου Μαρίκα,Τσάβαλου Κατερίνα, Τσαλέρα ειρή-
νη, φίλια αθηνά, φωτίδης Παύλος. Βλ. https://www.retrodb.gr/wiki/index.php/Λόγω_τι-
μής_(1996) [on line: πρόσβαση 28-12-2018].



πρόσφατη τηλεοπτική παραγωγή, με τίτλο Μυστικά και λάθη, παραγωγής
Διονύση Παναγιωτάκη και Τάσου Παπανδρέου, σε σενάριο ςτέλλας Βασιλα-
ντωνάκη και σκηνοθεσία Γιώργου Κορδέλλα, άρχισε να προβάλλεται στον τη-
λεοπτικό σταθμό Alpha από τον ςεπτέμβριο του 2003 σε 18 45λεπτα επεισό-
δια. Πρωταγωνιστές είναι ο Άρης Λεμπεσόπουλος (Κώστας) και η Πανα-
γιώτα Βλαντή (ελένη) στους ρόλους ενός ζευγαριού που προσπαθεί μάταια
να αποκτήσει παιδί37. 

ο Κώστας ανακαλύπτει ότι είναι στείρος και ταυτόχρονα πληροφορείται
τον διορισμό του στην ιθάκη. αποφασίζει αρχικά να μετακομίσει μόνος του
εκεί, κρατώντας κρυφή την αλήθεια από τη γυναίκα του, η οποία γρήγορα θα
τον ακολουθήσει στην ιθάκη. η ζωή και των δύο αλλάζει ριζικά όταν ένας
μαθητής του Κώστα ερωτεύεται την ελένη και αργότερα την αφήνει έγκυο,
ενώ ο Κώστας πολιορκείται ερωτικά από τη γιατρό του νησιού. ο Κώστας
αναζητεί τον πατέρα, χωρίς να θέλει να διαλύσει το γάμο του και επιθυμώ-
ντας να κρατήσει το παιδί, και τελικώς ανακαλύπτει ότι είναι ο μαθητής του.
η ιθάκη γίνεται το σκηνικό αυτού του ερωτικού τριγώνου, όπου οι ήρωες προ-
σπαθούν να ανταπεξέλθουν στη σύγκρουση ανάμεσα στην πραγματικότητα
και τον συναισθηματικό τους κόσμο από τη μία, και στις συμβάσεις που
απαιτούν οι κοινωνικοί ρόλοι τόσο στη μικρή κοινωνία της ιθάκης όσο και
στον μικρόκοσμο του οικογενειακού και φιλικού τους κύκλου. Όταν τα μυστι-
κά αποκαλύπτονται, η λύση των συγκρούσεων αυτών έρχεται με αδόκητο αλ-
λά δραματικό τρόπο.

CCeeffaalloonniiaa ((rrAAII 11,,  22000055))
Με θέμα τη μεγάλη σφαγή των ιταλών στην Κεφαλονιά τον οκτώβριο του

1943, γυρίστηκε το 2005 και η ιταλικής παραγωγής μίνι τηλεοπτική σειρά
δύο επεισοδίων Cefalonia σε σενάριο ςάντρο Πετράλια (Sandro Petraglia) και
ςτέφανο ρούλι (Stefano rulli) και σκηνοθεσία του ρικάρντο Μιλάνι (riccar -
do Milani, γεν. 1958)38.

ηλίας α. Τουμασάτος536

37. Παραθέτουμε αλφαβητικά τη διανομή: Βλαντή Παναγιώτα (ελένη), Δαμάνη Όλγα
(μητέρα ελένης), Δαυίδ Δάφνη, Δόβρης Θανάσης, εμμανουήλ Χάρης (Δήμαρχος), Ζέρβας
Θανάσης, Καλογερόπουλος νίκος (Μάρκος), Ζορμπάς Χρήστος (ςήφης), Κογεβίνα ιζα-
μπέλα, Κούτσιου Κωνσταντίνα, Κωστή Μέλπω (Μαρία), Λεμπεσόπουλος Άρης (Κώστας),
ορκόπουλος Παύλος (ηρακλής), Παπασπηλιόπουλος οδυσσέας (ςτέλιος), Πολυζωίδης ιω-
σήφ (Χρήστος), Τακάκη Καλλιόπη, Τζιραλίδου Μαρίκα (ολυμπία), Τσάγκλος Βασίλης
(Λουκάς), Χήναρη Μαίρη (φιλιώ), Χριστοδουλίδου Βαλέρια (Όλγα). Βλ. https://www.retr
odb.gr/wiki/index.php/Μυστικά_και_λάθη [on line: πρόσβαση 28-12-2018].

38. Παραγωγοί της σειράς ήταν οι Carlo Degli esposti, Anna Giolitti, Aldo raparelli και
Silvio Severi. Διευθυντής παραγωγής ήταν ο Claudio lullo και μοντάζ έκανε η Patrizia
Caresani, ενώ τα κοστούμια σχεδίασαν οι Fulvia Amendolia και Alberto Moretti.



η παραγωγή είχε αισθητά χαμηλότερες οικονομικές προδιαγραφές σε
σχέση με το χολιγουντιανό Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι, ωστόσο και εδώ
επιλέγεται το διπλό μοτίβο «έρωτας και πόλεμος». ο ςαβέριο, ο κεντρικός
ήρωας, βρίσκεται στην Κεφαλονιά όταν οι ιταλοί καλούνται να πάρουν τη με-
γάλη απόφαση για το αν θα συγκρουστούν ή όχι με τους μέχρι πρότινος συμ-
μάχους τους. Την ίδια στιγμή, ζει τον έρωτα με μια ιταλίδα, τη φέρια, που έχει
εγκατασταθεί στην Κεφαλονιά. ο έρωτας είναι κι αυτός υπό μία έννοια απα-
γορευμένος καθώς η φέρια είναι παντρεμένη και μητέρα ενός παιδιού, της
Έλενα. ο Έλληνας άντρας της όμως, ο Μίκης, την έχει εγκαταλείψει εδώ
και χρόνια. Το ειδύλλιο σε συνδυασμό με τα φοβερά γεγονότα της εξόντωσης
της Μεραρχίας Άκουι από τους Γερμανούς δίνει το υπόβαθρο για έναν δυνατό
συνδυασμό πολεμικής δράσης και ερωτικού συναισθήματος, με ένα θέμα που
έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τους ιταλούς και έχει αποτελέσει αφορμή για να
γυριστούν και ιστορικά ντοκιμαντέρ για τη μεγάλη σφαγή39.

Πρωταγωνιστής ήταν ο γνωστός από τον ρόλο του ως επιθεωρητής Μο-
νταλμπάνο, Λούκα Τσινγκαρέτι, στο ρόλο του λοχαγού ςαβέριο, ενώ στα πλε-
ονεκτήματα της σειράς ήταν η μουσική του Ένιο Μορικόνε. η ταινία δεν γυ-
ρίστηκε στην Κεφαλονιά, αλλά στο Τράπανι της ςικελίας και προβλήθηκε
από το κρατικό κανάλι της ιταλίας rAI 1. η παραγωγή, διάρκειας 2 ωρών
και 30 λεπτών, προβλήθηκε επίσης στην ιταλία, τη φινλανδία, την ουγγαρία,
την ιαπωνία αλλά και στην ελλάδα (με τον τίτλο Κεφαλονιά 1943), τον
οκτώβριο του 2005 από τον τηλεοπτικό σταθμό AlTer40.

ηη  ΚΚεεφφααλλοοννίίττιισσσσαα  ππεεθθεερράά  ((77  θθααννάάσσιιμμεεςς  ππεεθθεερρέέςς,,  MMeeGGAA CChhaannnneell,,  22000077))
Το MeGA θα αφιερώσει στην Κεφαλονιά μία από τις ιστορίες της τηλεο-

πτικής σειράς επτά Θανάσιμες Πεθερές, από τις πιο επιτυχημένες κωμικές
σειρές του σταθμού, καθώς διήρκεσε από το 2004 έως το 2010. η Κεφαλονί-
τισσα πεθερά σε σενάριο Μάρως Μπουρδάκου και σκηνοθεσία Γρηγόρη Πετρι-
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39. αναφέρουμε ενδεικτικά τρία ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία του Claudio Costa: Cefalonia,
l’ altra verità: Intervista a Massimo Filippini (2015), σε σκηνοθεσία του Claudio Costa, la
divisione Acqui a Cefalonia (2017) σε σκηνοθεσία του ιδίου, πάνω σε μια σύλληψη του walter
locatelli, Uno scalpellino a Cefalonia (2017), βασισμένο σε μια σύλληψη του lorenzo ruffini.

40. Παραθέτουμε αλφαβητικά τη διανομή: Amendola Claudio (Μίκης), Balasso Fabio,
Borrino Carmine, Carroni Giovanni, Celio Teco, De Francesco roberto, De Plano Giordano,
De rosa Dario, Fortuna Corrado (νικόλα), Gallo Massimiliano, Gioè Claudio (Don liborio),
Grassi ermanno, Mastandrea Valerio, (Μορένο), Mazzarella Marcello, Milo Antonio (ςτρα-
τιωτικός ακόλουθος Senise), nicolai Sergio, Palka ralph, Paravidino Fausto, Pistilli Flavio,
ranieri luisa (φέρια), rondarini Maria laura, Setta Paolo, Trinca Jasmine (Έλενα),
Zingaretti luca (ςαβέριο Μπλάσκο), Zuccari Paolo. Βλ. https://www.imdb.com/title/tt04
67447/fullcredits?ref_=ttspec_ql_1 [on line, πρόσβαση στις 28-12-2018].



νιώτη θα προβληθεί στον 5ο κύκλο της σειράς, σε τρία επεισόδια τον οκτώβριο
του 2007, ενώ μια συντομευμένη εκδοχή της σειράς σε μορφή τηλεταινίας θα
προβληθεί πολλές φορές στα επόμενα χρόνια από τον σταθμό. ο γιος της κο-
ντέσας εριέτας Καπάτου από το αργοστόλι ερωτεύεται μια ποπολάρα από το
Ληξούρι και η εριέτα, την οποία υποδύεται υποδειγματικά η Μίρκα Παπα-
κωνσταντίνου αρχίζει να μηχανορραφεί προκειμένου να παντρέψει τον γιο της
με μια φαντασιόπληκτη αρχοντοπούλα. η σχέση των παιδιών θα περάσει από
πολλά κύματα, ωσότου αποκαλυφθεί τελικά ο παλαιός έρωτας της εριέτας
με τον πατέρα της νεαρής Ληξουριώτισσας. οι ταξικές και ιδεολογικές διαφο-
ρές επιλύονται, με επισφράγισμα μια τελετή συμφιλίωσης, και τελικά οι δύο
νέοι αφήνονται ελεύθεροι να ζήσουν τον έρωτά τους41.

Κλείνοντας αυτή την ανακοίνωση, θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα να
πάψουμε κάποτε να θεωρούμε την τηλεοπτική μυθοπλασία «αποπαίδι» του κι-
νηματογράφου. είναι ένα κομμάτι του σύγχρονου πολιτισμού που θα πρέπει
πλέον να μελετάται με επιστημονικές μεθόδους, χωρίς προκαταλήψεις. η ίδια
η κρατική μας τηλεόραση για δεκαετίες αντιμετώπιζε με περιφρόνηση το
πλούσιο αρχείο της, με αποτέλεσμα πολλές τηλεοπτικές σειρές να έχουν χα-
θεί για πάντα, επειδή πάνω στα βίντεό τους γράφτηκαν πολιτικές ομιλίες και
ποδοσφαιρικοί αγώνες. η ερΤ τα τελευταία χρόνια καταβάλλει μεγάλη προ-
σπάθεια να σώσει και να κάνει προσβάσιμο το πλουσιότατο ψηφιακό της αρ-
χείο, και με εξαίρεση την περίοδο του κλεισίματός της (2013-2015) έχει προ-
σφέρει ήδη μεγάλο μέρος του αρχείου της σε κοινή θέα. ας ελπίσουμε ότι και η
πλουσιότατη ταινιοθήκη μυθοπλασίας του MeGA, που ήδη έχει αναστείλει τη
λειτουργία του κατά τη συμπλήρωση της ανακοίνωσης για τις ανάγκες των
Πρακτικών του ςυνεδρίου, δεν θα κινδυνεύσει. Πρόκειται για το μεγαλύτερο
αρχείο τηλεοπτικών εκπομπών στην ελληνική τηλεόραση, ένα σπουδαίο κομ-
μάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. αν θέλουμε στ’ αλήθεια να μελετή-
σουμε τη σύγχρονη κοινωνική μας ιστορία, οφείλουμε να μελετήσουμε και την
τηλεοπτική μυθοπλασία, χωρίς προκατάληψη.
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41. Παραθέτουμε εδώ την αλφαβητική διανομή: Ζουγανέλης Γιάννης (Τζώρτζης), Κο-
ντόπουλος ανδρέας (Γεράσιμος), Πανάγου ςοφία (Θέκλα, κόρη του Τζώρτζη), Παπακων-
σταντίνου Μίρκα (εριέττα), ςακελλαρίου Άντζελα (ντορέτα), ςέχη Βάσω (φλωρέττα),
Χοροζίδου Παρθένα (Κάτε), Χρυσικάκος Τάκης (νικόλας, αδελφός της εριέττας). ςτο ρό-
λο της αφηγήτριας, όπως και σε όλες τις εκπομπές της σειράς ήταν η Βίκυ ςταυροπούλου.
Διεύθυνση παραγωγής: Γιάννης ςταντζόπουλος, μουσική επιμέλεια: ασημάκης Κοντογιάν-
νης, σκηνογραφία: Λουκία Χατζέλου, ενδυματολογία: Κατερίνα Βαμβακά, διεύθυνση φωτο-
γραφίας: αλέξης Πηλός, μοντάζ: Πάνος Πολύζος, εκτέλεση παραγωγής Sonar TV. Βλ.
http://www.megatv.com/article.asp?catid=14491&subid=2&pubid=2853751 [on line, πρόσβα-
ση στις 27-12-2018].



ABSTrACT
CePhAlonIA AnD IThACA In FIlM AnD TV FICTIon ProDUCTIonS

eelliiaass  TToouummaassaattooss

This paper is a first attempt to catalogue film and television fiction produ -
ctions that present the islands of Cephalonia and Ithaca (but are not necessarily
cinematographed in the islands). Movies and TV-series with plots inspired by
homer’s odyssey are not included. 

FFIIllMMSS
To klidi tis eftihias (The key of happiness, Greece, 1953, directed by Tha nasis

Meritzis).
Τa kokina triandafila (The red roses, Greece, 1955, directed by kostas An dritsos).
Το homa vaftike kokino (Blood on the land, Greece, 1966, directed by Vas si lis

Georgiadis).
erotiki Teleti (The Ceremony, Greece, 1977, directed by omiros efstra tiadis).
Captain Corelli’s Mandolin (USA, 2000, directed by John Madden).
I giorni dell’amore e dell’odio (The days of love and hostility, Italy, 2001,

directed by Claver Salizzato).
Греческие каникулы (Vacation in Greece, russia, 2005, directed by Vera

Storozeva).
Troppa Grazia (lucia’s Grace, Italy, 2018, directed by Gianni Zanasi).
I siyi ton psarion otan pethenoun (The silence of the dying fish, Greece, 2018,

directed by Vassilis kekatos).
ola ya ola (All for all, Greece, 2018, directed by Marinos Sklavounakis).

TTVV  sseerriieess
o simvoleografos (The notary, Greece, 1979, directed by yorgos Micha elidis).
To theatro tis Defteras (Theatre on Monday, Greece, 1980, 1981, directed by

Spyros evangelatos and Dionisis Pagoulatos).
To ksekinima tis fotias – rokkos hoidas (The firestarter – rokkos hoidas,

Greece, 1982, directed by Costas lychnaras).
kefalonitikes Istories (Cephalonian tales, Greece, 1986, directed by Vassilis

Diamantopoulos and yorgos Dizikirikis).
logo timis (Take my word, Greece, 1996, directed by lambis Zaroutiadis).
Mistika ke lathi (Secrets and mistakes, Greece, 2003, directed by yorgos

kordellas).
Cefalonia (Italy, 2005, directed by rIccardo Milani).
I kefalonitissa pethera (The mother-in-law from Cephalonia, episode in “Se ven

Deadly mother-in-laws”, Greece, 2007, directed by Grigoris Petri nio tis).
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ΙV. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

IV. HISTORY OF MUSIC

Ἡ ἀποκείμενη στὴ Βιβλιοθήκη τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας... ���



Ἄννα Μεσολωρᾶ - Γρηγόριος Ἀναστασίου���



Η ΑΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗ
ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

ἌἌνννναα  ΜΜεεσσοολλωωρρᾶᾶ
υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπαιδευτικός 

Μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

ΓΓρρηηγγόόρριιοοςς  ἈἈνναασστταασσίίοουυ
διδάκτωρ Βυζαντινής Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

επιστημονικός συνεργάτης, Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας

ΕΕἰἰσσααγγωωγγιικκὰὰ

Στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ �970 τὸ Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας
ἀπέκτησε δι’ ἀγορᾶς ἀπὸ τὴν οἰκογένεια Κονιδάρη μιὰ ἀρκετὰ πλούσια συλ-
λογὴ μουσικῶν χειρογράφων καὶ ἐντύπων. Ἡ συλλογή, ὡστόσο, παρέμεινε
στὴν ἀφάνεια ἀκολουθώντας τὶς περιπέτειες τῆς στέγασης τοῦ Ἱδρύματος καὶ
ἐπὶ πολλὰ χρόνια βρισκόταν συσκευασμένη σὲ κιβώτια, πρόχειρη γιὰ νέα με-
ταφορά, μέχρι τὸ �0�� ποὺ ὁριστικὰ ἐγκαταστάθηκε στὴν νέα στέγη τοῦ
Ἱδρύματος στὴν ὁδὸ Ἀκαδημίας 9�.

Τὸ χρονικὸ τῆς ἀγορᾶς τῆς βιβλιοθήκης καὶ ἡ σχετικὴ –μᾶλλον μικρὴ–
ἀλληλογραφία, ποὺ φυλάσσεται πλέον στὸ Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο τῆς Ἱερᾶς Συνό-
δου, περιέχουν τὶς ἀπολύτως ἀπαραίτητες καὶ πεζὲς πληροφορίες γιὰ τὴν
ἀγοραπωλησία μεταξὺ τοῦ νεοπαγοῦς τότε Ἱδρύματος, καὶ τῆς κληρονόμου
τῆς οἰκογένειας Κονιδάρη, Ἑλένης, ποὺ ὁλοκληρώθηκε τὸ �97�. Ἀπ’ τὴν
πλευρὰ τοῦ Ἱδρύματος ἐνήργησαν γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς βιβλιοθήκης Κονι-
δάρη ὁ Διευθυντής του τότε, μητροπολίτης Κοζάνης, Διονύσιος Ψαριανός,
καὶ κυρίως ὁ ἐπιστημονικὸς συνεργάτης του τὴν ἐποχὴ ἐκείνη Γρηγόριος
Στάθης, ὁ ὁποῖος κατέγραψε τὰ περιεχόμενά της καὶ ἐκτίμησε τὴν σπουδαι-
ότητά τους.

Ἡ βιβλιοθήκη Κονιδάρη ἀποκτήθηκε ἀπὸ τὸ ΙΒΜ κυρίως λόγῳ τῆς σπου-
δαιότητας ποὺ παρουσιάζει εὐρύτερα γιὰ τὴν μελέτη τῆς Βυζαντινῆς Μου-
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σικῆς, καθὼς περιέχει ἀντιγραμμένο σχεδὸν τὸ σύνολο τοῦ ψαλτικοῦ ρεπερτο-
ρίου ποὺ μεταγράφηκε καὶ πρωτογράφτηκε στὴν Νέα Μέθοδο τῆς βυζαντινῆς
σημειογραφίας καὶ μάλιστα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα ἀνθίβολα, τὰ Πρωτόγρα-
φα τῆς Μεθόδου. Οἱ κώδικες αὐτοὶ ποὺ ἀποτελοῦν ἀντίγραφα τῶν πρωτογρά-
φων, προέρχονται σχεδὸν ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὴν γραφίδα τοῦ Ἰωάννου Κονι-
δάρη, καὶ εἶναι� ἡ Παπαδικὴ (� τόμοι) σὲ ἐξήγηση τοῦ Χουρμουζίου, τὸ Οἰκη-
ματάριο (δύο τόμοι), ἡ Ἁνθολογία Παπαδικῆς (δύο τόμοι), τὰ Ἅπαντα Πέτρου
Μπερεκέτη (ἕξι τόμοι), τὸ Ἁναστασιματάριο τοῦ Χρυσάφη τοῦ νέου καὶ τοῦ
Πέτρου Πελοποννησίου, ἡ Ἐκλογὴ στιχηραρικοῦ μέλους, τὸ Δοξαστάριο τοῦ
Πέτρου Πελοποννησίου καὶ τοῦ Ἰακώβου Πρωτοψάλτου (δύο τόμοι), τὸ
Εἱρμολόγιο τοῦ Πέτρου Πελοποννησίου καὶ τὸ σύντομο τοῦ Πέτρου Βυζαντίου,
τὸ Καλοφωνικὸ Εἱρμολόγιο (δύο τόμοι).

Ὡστόσο, τὸ δικό μας ἐνδιαφέρον ἑστιάζεται στὸν δεύτερο λόγο μεγάλης
μουσικολογικῆς σπουδαιότητας αὐτῆς τῆς συλλογῆς, ποὺ ἀφορᾶ στὴν μελέ-
τη ἰδιαίτερα τῆς κεφαλληνιακῆς ψαλτικῆς. Καὶ πρέπει νὰ σημειώσουμε, ἐν
προκειμένῳ, πὼς ἀπὸ μόνη της ἡ ἐνασχόληση τοῦ Κονιδάρη –καὶ ἄλλων– μὲ
τὴν ἐκμάθηση τῆς Νέας Μεθόδου τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς σημειογραφίας,
τότε στὴν ἐποχὴ τῆς πρωτοφανέρωσής της, ἀλλὰ κι ἡ ὕπαρξη μουσικῶν χει-
ρογράφων βυζαντινῆς ψαλτικῆς σὲ παλαιὰ σημειογραφία πρὸ τοῦ �8�� εἶναι
σοβαρὰ τεκμήρια τῆς ψαλτικῆς παραδόσεως τοῦ νησιοῦ στὶς ἀρχὲς τοῦ �9ου
αἰώνα. Πολὺ περισσότερο, ὅμως κεντρίζουν τὸ ἐνδιαφέρον μας οἱ καταγραφὲς
αὐτούσιας κεφαλληνιακῆς ψαλτικῆς, ποὺ περιέχονται στὴν συλλογὴ καὶ πα-
ρουσιάζονται κυρίως ὡς ἐπώνυμες καὶ χρηστικὲς μελοποιήσεις Κεφαλλήνων
ψαλτῶν, ἤδη ἀπὸ τὸ δεύτερο τέταρτο τοῦ �9ου αἰώνα μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ ἑπό-
μενου κ΄. 

ἩἩ  ββιιββλλιιοοθθήήκκηη  ττοοῦῦ  ΙΙΒΒΜΜ  φφωωττίίζζεειι  ττὰὰ  ππρρόόσσωωππαα  κκααὶὶ  ττὸὸ  ἔἔρργγοο  
ττῶῶνν  ἀἀδδεελλφφῶῶνν  ΚΚοοννιιδδάάρρηη

Ἡ βιβλιοθήκη, εὐνόητο εἶναι, περιέχει χειρόγραφα ποὺ κυρίως γράφτηκαν
ἢ ἀποκτήθηκαν ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς Ἰωάννη καὶ Διονύσιο Κονιδάρη. Ὅπως
φαίνεται, οἱ ἀ δελ φοὶ Κο νι δά ρη μέ χρι τὶς μέ ρες μας ἀ νῆ καν στοὺς ὄ χι τό σο
γνω στοὺς ψάλ τες-με λο ποι ούς της Κε φα λο νι ᾶς καί τοι ἰ δι αί τε ρα ὁ Ἰ ω άν νης
Κο νι δά ρης εἶ ναι ὁ πρῶ τος ποὺ εἰ σή γα γε στὴν Κε φα λο νι ὰ τὴ Νέ α Μέ θο δο τῆς
βυ ζαν τι νῆς ση μει ο γρα φί ας, τὴν δί δα ξε, τὴν δι έ δω σε, με τέ γρα ψε μου σι κὰ χει -
ρό γρα φα καὶ ἔ δω σε νέ α ὤ θη ση στὴν ἐκ κλη σι α στι κὴ μου σι κὴ τοῦ τό που, ὁ δη -
γών τας τὴν σιγὰ-σιγὰ ἀ π᾿ τὶς ἀρ χὲς τοῦ �9ου αἰ. στὴν με τέ πει τα ἀκ μή της.
Ἔ τσι, μοιά ζει πα ρά ξε νο ὅ τι στὴν σύγ χρο νη ψαλ τι κὴ πρα κτι κὴ μό νο ἕ να δι κό
του Ἄ ξι όν ἐ στι, ἀ π’ τὰ πάμ πολ λα με λο ποι ή μα τά του, ἔ χει ἐ πι ζή σει καὶ ψάλ λε -
ται ἀ κό μα. Ἐ ξάλ λου, ἐ λά χι στες εἶ ναι κι οἱ ἀ να φο ρὲς στὸ ὄ νο μά του� μό νο ἀ πὸ
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τὸν Μ. Ρα ζῆ καὶ τὸν Λου κᾶ το, ἐ νῶ ὁ ἱ στο ρι κὸς τοῦ νη σιοῦ Ἠ. Τσι τσέ λης φαί -
νε ται νὰ τὸν ἀ γνο εῖ�.

Κι ἐ νῶ ἀ κό μα κι αὐ τὲς οἱ λι γο στὲς μαρ τυ ρί ες, γιὰ τὸν Ἰ ω άν νη κυ ρί ως, πα -
ρα μέ νουν γε νι κό λο γες ἢ καὶ ἀ στή ρι κτες σὲ ἀ ξι ό πι στες πη γές, κα τὰ ἀ γα θὴ
συγ κυ ρί α, ἀ να κα λύ ψα με στὴν ἐν λό γῳ βι βλι ο θή κη τοῦ Ἱ δρύ μα τος Βυ ζαν τι νῆς
Μου σι κο λο γί ας ἁ πτὰ πη γαῖ α στοι χεῖ α ποὺ ἀ να δει κνύ ουν τὶς ἀ φα νεῖς αὐ τὲς
μορ φὲς καὶ τὸ μου σι κό τους ἔρ γο. Ἐ κεῖ ὑ πάρ χει σχε δὸν ὅ λο τὸ μου σι κὸ ἔρ γο
τῶν δύ ο ἀ δελ φῶν, σὲ πολ λοὺς βιβλιοδετημένους τό μους καὶ σὲ ἑ κα τον τά δες
λυ τὰ φύλ λα. Ἐ κεῖ ἐν το πί σα με καὶ κά ποια ἔμ με σα στοι χεῖ α γιὰ τὴν ζω ὴ καὶ
τὴν δρά ση τους, τὰ ὁ ποῖα συν δυ α ζό με να μὲ ἄλ λες πλου σι ό τε ρες πη γὲς (ὅ πως,
ἰ δι ό χει ρες ἐ πι στο λὲς καὶ δυ σα νά γνω στες πρό χει ρες δι α τρι βὲς τοῦ Ἰ. Κο νι δά ρη
κα θὼς καὶ τοῦ ἐγ γο νοῦ του, Κων σταν τί νου, ποὺ φυ λάσ σον ται στὸ ἰ δι ω τι κὸ ἀρ -
χεῖ ο τοῦ ἐκ παι δευ τι κοῦ καὶ ἐ ρευ νη τὴ Γε ρα σί μου Σ. Γα λα νοῦ) μας ἔ δω σαν μί α
σφαι ρι κό τε ρη εἰ κό να τοῦ βί ου τους· ἰ δι αί τε ρα τοῦ Ἰ ω άν νου. 

Γιὰ τὸν Ἰωάννη Κονιδάρη, λοιπόν, γνωρίζουμε μὲ βεβαιότητα ὅτι σὲ ἡλικία
εἴκοσι ἐτῶν περίπου πῆγε, τὸν Μάϊο τοῦ �8�9 στὴν Κωνσταντινούπολη ὅπου
μαθήτευσε στὴν Σχολὴ τῶν Τριῶν Διδασκάλων. Ἐκεῖ ἔμεινε γιὰ δεκαπέντε
μῆνες, διδασκόμενος τὴν Νέα Μέθοδο καὶ ἐπιδιδόμενος στὴν ἀντιγραφὴ τῶν
Πρωτογράφων τῆς Νέας Μεθόδου καὶ τὴν ἀπόκτηση ἑτοίμων ἀντιγράφων
τῶν πρωτογράφων, κυρίως ἀπ’ τὸν Χουρμούζιο, ὥστε νὰ συγκεντρώσει ὅλα τὰ
“διορισμένα παρὰ τῶν διδασκάλων”�. Ὁ κο λο φῶ νας σὲ ἕ να Ἀ να στα σι μα τά ρι -
ον τοῦ Χρυ σά φου τοῦ Νέ ου, τὸ ὁ ποῖ ο ἔ γρα ψε σὲ δι ά στη μα �0 ἡ με ρῶν, εἶ ναι χα -
ρα κτη ρι στι κός: «Τέ λος καὶ τῷ Θε ῷ χά ρις ἐ γρά φη χει ρὶ Ἰ ω άν νου Κο νι δά ρου,
μα θη τοῦ τῆς νέ ας με θό δου τῆς ἐκ κλη σι α στι κῆς μου σι κῆς, ἔ τει σω τη ρί ω �8�0
κα τὰ μῆνα Μα ΐ ου τῇ �8ῃ»�.

Ἐ κτὸς αὐ τοῦ μαρ τυ ρη μέ να ἔ χει γρά ψει ἕ να Κα λο φω νι κὸν Εἰρ μο λό γι ον σὲ
ἐ ξή γη ση Γρη γο ρί ου Πρω το ψάλ του�, ἕνα σύν το μο Εἱρ μο λό γι ο καὶ τὴν Νέ α
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�. Ὁ Μ. ΡΑ ΖΗ� Σ στὸ «Κα τά λο γος μου σουρ γῶν, με λο ποι ῶν καὶ ἱ ε ρο ψαλ τῶν Κε φαλ λή νων ἀπὸ
τῆς ἐ πο χῆς τοῦ ἀ ει μνή στου Μη τρο πο λί του Παρ θε νί ου Μα κρὴ μέ χρι τῶν ἡ με ρῶν μας», στὸ Σπ.
Σκη νι ω τά τος (ἐπιμ.), Ἑ πτα νη σι α κὸν Σάλ πι σμα �9�7, σσ. 8�-87 καὶ ὁ Δ. ΛΟΥ ΚΑ ΤΟΣ, στὸ Κε -
φα λο νί τι κη Λα τρεί α Λαογραφικὰ - Ἠθογραφίες - Ἱστορικά, Ἀθῆναι �9�6, σ. 9� σημ. �. Ἐξάλ -
λου, ὁ ΛΟΥΚΑ� ΤΟΣ στὸ Κεφαλληνιακὴ Ἐκκλησιαστικὴ Μουσικὴ (Ἀνθολόγιον), [Ἀθῆναι �96�]
στὰ σχετικὰ λήμματα σημειώνει ὅ τι ὁ Κονιδάρης καλ λι έρ γη σε τὸ μι κτὸ Κε φαλ λη νι α κὸ σύ στη -
μα, μὲ ὕ μνους ποὺ εἶ ναι δη μο φι λεῖς. Καὶ γιὰ τὸν ἀ δελ φό του Δι ο νύ σι ο ὅ τι εἶ ναι λαμ πρὸς μου σι κός.

�. Τὶς πλη ρο φο ρί ες γιὰ τὸ τα ξί δι, τὴν δι α μο νὴ καὶ τὴ μα θη τεί α του στὴν Κων σταν τι νού πο -
λη ἀν τλοῦ με ἀ πὸ τὶς ση μει ώ σεις τοῦ Κων σταν τί νου Κο νι δά ρη, οἱ ὁ ποῖ ες βρίσκονται στὸ ἰ δι ω -
τι κὸ ἀρ χεῖ ο τοῦ Γ. Γα λα νοῦ.

�. Κώδικας ΙΒΜ �.
�. Κώδικας ΙΒΜ 7, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου (ἐξήγηση), Καλοφωνικὸν Εἱρμολόγιον:

«Ἐ τε λεί ω σα τὰ μα θή μα τα τῆς νέ ας μου σι κῆς ἐν μη νὶ Ἰ ου νί ῳ �8�0 τῇ ζ΄... Τέ λος τῷ δὲ Θε ῷ
δό ξα �8�9 Σε πτεμ βρί ου ιγ».



Τερ ψι χό ρη�, δηλαδή τὸ Στι χη ρά ρι ο τοῦ Χρυ σά φου. Σύμ φω να δὲ μὲ πλη ρο φο ρί -
ες ποὺ βρή κα με σὲ μο νό φυλ λο στὴν ἰ δι ω τι κὴ συλ λο γὴ τοῦ Γ. Γα λα νοῦ ἀν τέ -
γρα ψε καὶ τὸν �ο τό μο τῆς Ἀν θο λο γί ας (πε ρι έ χον τα μέ λῃ τῆς θεί ας Λει τουρ -
γί ας), ἐ νῶ στὸ ἴ διο ἔγ γρα φο μᾶς πληροφορεῖ πὼς τὸν �ο τό μο τῆς Ἀν θο λο γί ας,
εἶ χε ἀ γο ρά σει ἀ πὸ τὸν δά σκα λό του Χουρ μού ζι ο ἀν τὶ �00 γρο σί ων. Τὰ ὑ πό λοι -
πα χει ρό γρα φα τὰ ἀ γό ρα ζε δί νον τας ἀκόμα καὶ προ σω πι κὰ τοῦ ἀν τι κεί με να,
ὅ πως ἔ κα νε, δί νον τας τὸ ρο λό ι του, γιὰ νὰ ἀ πο κτή σει ἀν τί γρα φο τοῦ Κα λο φω -
νι κοῦ Εἰρ μο λο γί ου6.

Κα τό πιν τού των, γυρ νών τας στὴν Κε φα λο νι ά, ὁ Ἰ ω άν νης Κο νι δά ρης ἔ φε -
ρε μα ζί του ὅ λο τὸ νέ ο-ἐ ξη γη μέ νο ρε περ τό ρι ο καὶ ἀρ γό τε ρα συ νέ χι σε νὰ πλου -
τί ζει τὴν συλ λο γή του μὲ τὴν ἀ γο ρὰ κι ἄλ λων χει ρο γρά φων καὶ κυ ρί ως τῶν
πρώ των ἔν τυ πων μου σι κῶν ἐκ δό σε ων, χά ρη στὶς ἐ πα φὲς ποὺ εἶ χε δι α τη ρή σει
στὴν Κων σταν τι νού πο λη, τό σο μὲ τὸν δά σκα λό του Χουρ μού ζι ο ὅ σο καὶ μὲ ἄλ -
λους φί λους καὶ γνω στοὺς7. Τὸ ὄ νο μά του μά λι στα ἀ παν τᾶ στὸν κα τά λο γο
συν δρο μη τῶν τοῦ Τα μεί ου Ἀν θο λο γί ας (τὸ βι βλί ο ὑ πάρ χει στὴν βιβλιοθήκη
τοῦ ΙΒΜ), τὸ ὁ ποῖ ο τοῦ τὸ στέλ νει ὁ ἴ διος ὁ Χουρ μου ζι ος8.

Στὸ ἔργο τῆς ἀντιγραφῆς χειρογράφων (πρωτογράφων τῆς Νέας Μεθό-
δου) ἐπιδόθηκε κι ὁ Διονύσιος Κονιδάρης, ὅπως μαρτυρεῖται ἀπὸ τὸν κο-
λοφῶνα τοῦ κώδικα ΙΒΜ �0 (�) ἕνα Δοξαστάριον Ἀνθολόγιον Χρυσάφου τοῦ
Νέου9.

Πάντως, τὰ θησαυρισμένα στὴν βιβλιοθήκη τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς
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�. Μὲ τὸν τίτλο Νέα Τερψιχόρη ἐννοεῖται τὸ Ἀνθολόγιο Στιχηραρίου τοῦ Χρυσάφου. Βλ.
στὸν κώδικα ΙΒΜ �, στὸν κολοφῶνα: «Εἴ λη φε πέ ρας τῇ τοῦ θεί ου βο η θεί ᾳ τῷ �8�9 ἔ τει σω τη -
ρί ῳ αὐ γού στου πρώ τη» καὶ ἀκολούθως ἡ σημείωση «Τερ ψι χό ρη ἢ Στι χη ρά ρι ον Χρυ σά φου
Κ.Χ.Κ».

6. Στὸ Ἀρχεῖο Γ. Γαλανοῦ, σὲ μονόφυλλο χειρόγραφο σημείωμα διαβάζουμε: «�8�9 Ἰ ου νί -
ου �9 ἐ τε λεί ω σε τὸ στι χη ρά ρι ον (Τερ ψι χώ ρην) καὶ ἔ δο σε τὸ ὡ ρο λό γι όν του δι ὰ νὰ τοῦ γρά ψουν
τὸ κα λο φω νι κὸν εἱρ μο λό γι ον».

7. Στὸ ἀρχεῖο Γαλανοῦ ἐντοπίσαμε καὶ ἐπιστολὴ τοῦ Χουρμουζίου πρὸς τὸν Κονιδάρη. Ἡ
ἐπιστολὴ αὐτὴ παρουσιάστηκε στὴν ἀνακοίνωση τῆς ΑΝΝΑΣ ΜΕΣΟΛΩΡΑ μὲ τίτλο «Ἰωάννης
Κονιδάρης, ὁ Κεφαλονίτης μαθητὴς τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος» στὸ στ΄Διεθνὲς Συνέ-
δριο «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης� Οἱ τρεῖς Διδάσκαλοι: Χρύσανθος, Γρηγόριος,
Χουρμούζιος καὶ ἡ Νέα Μέθοδος Σημειογραφίας. �00ὴ ἐπέτειος: �8��/��-�0��», ποὺ διεξή-
χθη στὴν Ἀθήνα τὸ διάστημα ��-�� Ὀκτωβρίου �0�� καὶ ἀναμένεται ἡ δημοσίευσή της στὰ
Πρακτικά. Σ’ αὐτὴν τὴν ἐπιστολὴ φαίνεται ὅ τι ὁ Κο νι δά ρης ζη τᾷ τὸ Οἰ κη μα τά ρι ο, τὴν Νέ α
Ἀν θο λο γί α (ὑ πάρ χει στὸ ΙΒΜ), τὸ Εἱρ μο λό γι ο, δυὸ μα θή μα τα –τοῦ Ἁγίου Δη μη τρί ου καὶ
Ἁγίου Χα ρα λάμ πους–, καὶ τὸ Δο ξα στά ρι ο Πέ τρου Πε λο πον νη σί ου.

8. Στὴν ἐπιστολή του πρὸς τὸν Κονιδάρη, ὁ Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ (βλ. προηγούμενη
ὑποσ.) διαβεβαιώνει: «...ὅ στις μοὶ ἔ δω σε... τρι άν τα δι ὰ τὴν νέ αν ἀν θο λο γί αν, καὶ κα τέ γρα ψα
τὸ ὄ νο μά σου εἰς τοὺς συν δρο μη τάς, ἡ ὁ ποί α τὴν ἐρ χο μέ νην ἑ βδο μά δα σὺν Θε ῷ τε λει ώ νει, καὶ
εὐ θὺς θέ λω ἐγ χει ρί σω τῷ κ. Πα να γῇ δι ὰ νὰ σὲ τὴν στεί λει».

9. «Χρυ σά φου τοῦ Νέ ου Δο ξα στά ρι ον (Ἀν θο λό γι ον): �8�0 χργφ Δι ον. Κο νι δά ρη».



Μουσικολογίας τεκμήρια ἀναδεικνύουν τοὺς ἀδελφοὺς Κονιδάρη, πέρα ἀπὸ
συνεπεῖς κωδικογράφους-ἀντιγραφεῖς, θησαυροφύλακες τῆς ψαλτικῆς παρα-
δόσεως, σὲ ἐξηγητὲς καὶ μελοποιούς ἐπιπλέον, καθὼς οἱ λίγες ἐξηγήσεις τους
καὶ οἱ πολλὲς μελοποιήσεις τους σχεδὸν ἀποκλειστικὰ ἐντοπίζονται στὴν βι-
βλιοθήκη τοῦ ΙΒΜ. Δὲν ἐπιτρέπει ὁ χρόνος νὰ λεπτολογήσουμε παρουσιάζο-
ντας τὸν ἀναλυτικὸ κατάλογο ὅλων τῶν συνθέσεων καὶ ἐξηγήσεων ἀποκλει-
στικὰ τῶν δυὸ μελοποιῶν ποὺ ἐντοπίζονται στὴν βιβλιοθήκη τοῦ Ἱδρύματος.
Ὡστόσο, ἴσως πρέπει νὰ παρουσιάσουμε, γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ πράγματος, ἕναν
πολὺ ἐνδιαφέροντα κατάλογο τῶν συνθέσεων τοῦ Ἰωάννου Κονιδάρη, ποὺ κα-
τήρτισε ὁ ἐγγονός του Κωνσταντῖνος, μουσικὸς καὶ ψάλτης κι ὁ ἴδιος καὶ κλη-
ρονόμος τῆς βιβλιοθήκης�0:

ἸἸ  ωω  άάνν  ννοουυ  ΚΚοο  ννιι  δδάά  ρρηη
�) Δο ξα στά ρι ον τοῦ μη νὸς 7βρίου
�) Ἐ κλο γὴ εἰς ὁ σί ους. Ἦ χος γ΄ (δύ ο τε τρά δι α)
�) Ἐ κλο γὴ εἰς ἰ κε τη ρί ους ἀ κο λου θί ας ἦ χος πλ.δ΄
�) Ἐ κλο γὴ εἰς πᾶ σαν ἀ νάγ κην ἦ χος β΄
�) Μά θη μα λι τῆς Ἁγ[ίου] Γε ρα σί μου Χουρ μου ζί ου 8/ηχον
6) Τε τρά δι ον πε ρι έ χον μά θη μα εἰς πᾶ σαν ἀ νάγ κην ἦ χος πλ.α΄. 

– Κρά τη μα ἔν τε χνον πλ.δ΄, 
– Πο λυ έ λαι ος Λό γον ἀ γα θὸν βα ρύς, 
– Πο λυ έ λαι ος Λό γον ἀ γα θὸν ἐ ξή γη σις ἐκ τοῦ πα λαι οῦ δ΄, 

7) Ἀ νοι ξαν τά ρι α τὰ πα λαι ὰ συν τε τμη μέ να. Δό ξα Χουρ μου ζί ου συν/μέ -
νον μὲ κρά τη μα πλ.δ. 
– Ἕ τε ρα ἀ νοι ξαν τά ρι α ἐκ τοῦ πα λαι οῦ ἐ ξη γη θέν τα με τὰ τρο πο ποι ή -
σε ως (ἐν τε τρά δι ον) (�) 

8) Ἐ κλο γὴ εἰς τὴν Χρι στοῦ γέν νη σιν ἦ χος βα ρὺς (�)
9) Ἐ κλο γὴ τῶν Φώ των ἦ χος β΄

�0) Δο ξο λο γί α πεν τά φω νος πλ. α΄ ἐ ναρ μό νι ος (�)
��) Ἐ κλο γὴ εἰς ὁ σί ους (Τῆς δε ή σε ώς μου) ἦ χος γ΄
��) Τι νὰ ἐκ τῆς ἀ κο λου θί ας τῆς Κοι μή σε ως τῆς Θε ο τό κου
��) Ἀ κο λου θί α Μυρ τι δι ω τίσ σης
��) Σπο ρα δι κὰ ἐκ τῆς ἱ ε ρᾶς λει τουρ γί ας (�)
��) Πα σα πνο ά ρι ον
�6) Ἐ πι το μαὶ ἰ δι ο μέ λων καὶ προ κει μέ νων Ἰ α κώ βου με γά λης τεσ σα ρα κο -

στῆς
�7) Μά θη μα Μυρ τι δι ω τίσ σης ἦ χος γ΄

Ἡ ἀποκείμενη στὴ Βιβλιοθήκη τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας... ��7

�0. Ὁ Κατάλογος αὐτὸς ἐντοπίστηκε σὲ χειρόγραφο στὸ ἀρχεῖο Γ. Γαλανοῦ, κι ἐκτὸς ἀπὸ
τὶς συνθέσεις τοῦ Κωνσταντίνου περιέχει κι αὐτὲς τοῦ Διονυσίου.



�8) Ἀ κο λου θί α Ἁ γί ου Γε ρα σί μου 
�9) Ἐ πι το μὴ πο λυ ε λαί ου Π[έτρου] Μπε ρε κέ του Ἐξο μο λο γεί σθαι τῷ Κυ -

ρί ῳ ἦ χος πλ.β΄
�0) Πο λυ έ λαι ος εἰς ὁ σί ους Δα φα ρά να. Ἐ ξή γη σις Δι ον[υσίου] Κ[ονιδά-

ρη]. Ἐ πι δι όρ θω σις Ἰ ω άν νου, ἦ χος γ΄
��) Πο λυ έ λαι ος τῆς Θε ο τό κου ἦ χος πλ.α΄ (�)

– Δύ να μις τὸ συ νει θι σμέ νον τρο πο ποι η μέ νο με τὰ προ σθή κης κρα τή -
μα τος

��) Πο τα μὸς ἐ ξή γη σις ἐκ τοῦ πα λαι οῦ ἦ χος γ΄ (�)
��) Μα κά ρι ος ἀ νὴρ Δ[ιονυσίου] Κο νι δά ρη
��) Ὁ Πο τα μὸς συν/μέ νος ἦ χος γ΄
��) Μέ λη ἐ ξω τε ρι κὰ ἐ πι δι όρ θω σις καὶ με ρι κὰ ἰ δι κά του
�6) Κοι νω νι κὸν Ἀ να λή ψε ως ἦ χος πλ.α΄
�7) Δο ξο λο γί α τοῦ Βα σι λέ ως ἦ χος β΄
�8) Τὴν γὰρ σὴν μή τραν Ἰ ω άν νου πρω το ψάλ του συν τε τμη μέ νον
�9) Μα κά ρι ος ἀ νὴρ ψαλ μὸς α΄ ἦ χος πλ.δ΄
�0) Κοι νω νι κὰ ἐγ και νι ά σε ως να ῶν ἦ χος γ΄
��) Δό ξα εἰς ἐγ και νι α σμὸν να ῶν ἦ χος πλ.β΄
��) Τρο πά ρι ον α΄ Ἅγ. Νι κολάου Ἑ σπε ρι νοῦ ἦ χος β΄
��) Ἐ πι το μὴ Φῶς ἱ λα ρὸν
��) Ἄ ξι όν ἐ στιν Με γα λυ νά ρι ον ἦ χος α΄
��) Ἄ ξι όν ἐ στιν Με γα λυ νά ρι ον ἦ χος βα ρὺς ἑ πτά φω νος
�6) Θε οτ[όκε] Παρθ[ένε] Μπε ρε κέ του κα τά τι πα ρη λαγ μέ νον.

Ἀρ γο στό λι ον 6 Ἰ ου λί ου �90�
Ὁ ὑ πα γο ρεύ ων

Κων σταν τῖ νος Χαρ. Κο νι δά ρης.

Ὁ Διονύσιος, ἐπίσης, παρουσιάζει σημαντικὲς ἐπιδόσεις στὴ μελοποιία.
Ὁπωσδήποτε ἡ πιὸ ἀξιοπρόσεκτη ἐργασία του εἶναι ἕνα πλῆρες –ὀκτάτομο–
Στιχηράριο Μηνολογίου, μὲ τὸ ὁποῖο θὰ ἀσχοληθοῦμε διεξοδικότερα παρακά-
τω. Τοῦ Δι ο νυ σί ου, πάν τως, ἐ κτὸς ἀ π’ τὸ Στι χη ρά ρι ο, συ ναν τᾶ με καὶ ἀρ κε τὲς
ἄλ λες με μο νω μέ νες συν θέ σεις��.
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��. Στὸν φά κε λο Β�9 τοῦ ΙΒΜ ἐν το πί σα με στι χη ρὸ “εἰς τὴν Λι τὴν Ἁγ[ίου] Σπυ ρί δω νος ἦ -
χος δ΄”, στὸν φά κε λο Β�8 Κοι νω νι κὸ σὲ ἦ χο α΄ καὶ τὸ Δό ξα τῆς Λι τῆς της Μυρ τι δι ω τίσ σης
(�� Σε πτεμ βρί ου) σὲ ἦ χο α΄, στὸν φά κε λο �� ἕ να Μά θη μα στὴν ἑ ορ τὴ τοῦ Ἁ γί ου Σπυ ρί δω νος
σὲ ἦ χο α΄, καὶ Προ σό μοι α στὴν ἑ ορ τὴ τῆς Ἁ γί ας Πα ρα σκευ ῆς σὲ ἦ χο πλ. δ΄. 



ἩἩ  σσυυγγκκρρόόττηησσηη  ττῆῆςς  ΣΣυυλλλλοογγῆῆςς  ΚΚοοννιιδδάάρρηη
Φαί νε ται πὼς ἡ δι α φύ λα ξη καὶ ἡ ἐ παύ ξη ση τῆς μου σι κῆς συλ λο γῆς τῶν ἀ -

δελ φῶν Κο νι δά ρη ὀ φεί λε ται στὸν ἐγ γο νὸ τοῦ Ἰ ω άν νη, Κων σταν τῖ νο. Αὐ τὸς
μα ζὶ μὲ τὶς συν θέ σεις τοῦ παπ ποῦ τοῦ Ἰ ω άν νου καὶ τοῦ ἀ δελ φοῦ του παπ ποῦ
τοῦ Δι ο νυ σί ου, τὶς ὁ ποῖ ες ἐ πι με λῶς κα τα λο γο γρά φη σε, κλη ρο νό μη σε ἢ ἀ πέ -
κτη σε καὶ πάμ πολ λες ἄλ λες συν θέ σεις δι α φό ρων Κε φαλ λο νι τῶν με λο ποι ῶν,
στὶς ὁ ποῖ ες προ στέ θη καν καὶ οἱ δι κὲς τού. Ἔ τσι, κα τέ στη ὁ δεύ τε ρος, με τὰ τὸν
Μ. Ρα ζή, ποὺ συ νέ λε ξε με γά λο μέ ρος τοῦ ρε περ το ρί ου τῆς κε φαλ λο νί τι κης
μου σι κῆς πα ρά δο σης. 

Ἡ ἀ πο κεί με νη στὸ ΙΒΜ μου σι κὴ βι βλι ο θή κη τῆς οἰ κο γέ νει ας Κο νι δά ρη
πε ρι λαμ βά νει οὐ σι α στι κὰ �� χει ρό γρα φους κώ δι κες (ἀ νά με σα στοὺς ὁ ποί ους
τὸ ὀκτάτομο Στι χη ρά ρι ο Μη νο λο γί ου τοῦ Δι ο νυ σί ου Κο νι δά ρη) καὶ 6 ὀγ κώ δεις
φα κέ λους, οἱ ὁ ποῖ οι πε ρι έ χουν ἑ κα τον τά δες λυ τὰ φύλ λα ὅ που κυ ρί ως κα τα γρά -
φον ται συν θέ σεις τῆς κε φαλ λη νι α κῆς ψαλ τι κῆς πα ρα δό σε ως. Ὁ ἀκόλουθος
συνοπτικὸς κατάλογος ἔχει συνταχθεῖ μὲ βάση τὴν πρώτη δακτυλόγραφη κα-
ταγραφὴ τῶν ἀποκτημάτων τῆς βιβλιοθήκης ἀπ’ τὸν Γρηγόριο Στάθη στὸ
πλαίσιο τῆς ἀγορᾶς τῆς βιβλιοθήκης ἀπὸ τὸ ΙΒΜ:

ΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΙΙΔΔΡΡΥΥΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  
ΒΒΥΥΖΖΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΗΗΣΣ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΙΙΚΚΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΑΑ  

ΒΒΥΥΖΖΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΗΗΣΣ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣ  ΙΙ..  ΚΚΟΟΝΝΙΙΔΔΑΑΡΡΗΗ
Συ νο πτι κὸς Κα τά λο γος

[Ἐν τὸς πα ρεν θέ σε ως οἱ ἀ ριθ μοὶ τῆς πρώ της κα τα τά ξε ως τῶν κω δί κων]:

�. (�8) Ἀν θο λο γί α - Μέ γας Ἑ σπε ρι νὸς πα λαι ῶν δι δα σκά λων τό μος α΄
�. (�0) Ἀν θο λό γι ον Πα πα δι κὴ πα λαι ῶν δι δα σκά λων τό μος β΄
�. (�9) Ἀν θο λο γί α - Μέ γας Ἑ σπε ρι νὸς πα λαι ῶν δι δα σκά λων
�. (��) Ἀ κά θι στος Ὕ μνος (Οἰ κη μα τά ρι ον) Ἰ ω άν νου Κλα δᾶ τό μος α΄
�. (�6) Ἀ κά θι στος Ὕ μνος (Οἰ κη μα τά ρι ον) Ἰ ω άν νου Κλα δᾶ τό μος β΄
6. (��) Ἀ κά θι στος Ὕ μνος (Οἰ κη μα τά ρι ον) Ἰ ω άν νου Κλα δᾶ τό μος α΄
7. (��) Ἀ κά θι στος Ὕ μνος (Οἰ κη μα τά ρι ον) Ἰ ω άν νου Κλα δᾶ τό μος α΄
8. (��) Ἀν θο λό γι ον Πα πα δι κῆς πα λαι ῶν δι δα σκά λων
9. (�) Ἀ να στα σι μα τά ρι ον Χρυ σά φου τοῦ Νέ ου

�0. (�) Δο ξα στά ρι ον (Ἀν θο λό γι ον Στιχηραρίου) Χρυ σά φου τοῦ Νέ ου 
��. (�) Δο ξα στά ρι ον (Ἀν θο λό γι ον) Χρυ σά φου τοῦ Νέ ου
��. (�) Δο ξα στά ρι ον (Ἀν θο λό γι ον Στιχηραρίου) Χρυ σά φου τοῦ Νέ ου 
��. (6) Κα λο φω νι κὸν Εἱρμολόγιον Γρηγορίου Πρω το ψάλ του 

(ἐ ξήγηση)
��. (7) Κα λο φω νι κὸν Εἱρμολόγιον Γρηγορίου Πρω το ψάλ του 

(ἐ ξήγηση)

Ἡ ἀποκείμενη στὴ Βιβλιοθήκη τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας... ��9



��. (��) Ἀν θο λο γί α: Ὄρ θρος [Ἅ παν τα] Πέ τρου Μπε ρε κέ τη
�6. (��) Ἀν θο λο γί α: Χε ρου βι κὰ (Λειτουργία) [Ἅ παν τα] Πέ τρου Μπε ρε κέ τη
�7. (��) Ἀν θο λο γί α: Κοι νω νι κὰ (Λειτουργία) [Ἅ παν τα] Πέ τρου Μπε ρε κέ τη
�8. (��) Μα θη μα τά ρι ον Μη νο λο γί ου [Ἅ παν τα] Πέ τρου Μπε ρε κέ τη
�9. (�9) Μα θη μα τά ρι ον Τρι ω δί ου [Ἅ παν τα] Πέ τρου Μπε ρε κέ τη
�0. (�0) Μα θη μα τά ρι ον Πεν τη κο στα ρί ου [Ἅ παν τα] Πέ τρου Μπε ρε κέ τη
��. (�8) Δο ξα στά ρι ον Μη νο λο γί ου Ἰ α κώ βου Πρω το ψάλ του
��. (�9) Δο ξα στά ρι ον Τρι ωδίου-Πεν τηκοσταρίου Ἰ α κώ βου Πρω το ψάλ του
��. (��) Ἀν θο λο γί α Πα πα δι κῆς νέ ων δι δα σκά λων
��. (�7) Εἱρμολόγιον Κα τα βα σι ῶν Πέ τρου Πε λο πον νη σί ου
��. (�0) Εἱρμολόγιον (σύν το μον) Πέ τρου Βυ ζαν τί ου
�6. (��) Ἀ να στα σι μα τά ρι ον (σύν το μον) Πέ τρου Πε λο πον νη σί ου
�7. (�6) Πα πα δι κὴ πα λαι ῶν καὶ νέ ων δι δα σκά λων τό μος α΄
�8. (�7) Πα πα δι κὴ πα λαι ῶν καὶ νέ ων Δι δα σκά λων τό μος β΄
�9. (�8 Πα πα δι κὴ πα λαι ῶν καὶ νέ ων δι δα σκά λων τό μος γ΄
�0. (��) Ἀν θο λο γί α Πα πα δι κῆς νέ ων δι δα σκά λων
��. (��) Ἀν θο λο γί α Πα πα δι κῆς νέ ων δι δα σκά λων
��. (��) Ἀν θο λο γί α Πα πα δι κῆς νέ ων δι δα σκά λων τό μοι α΄, β΄
��. (��) Ἀν θο λο γί α Πα πα δι κῆς νέ ων δι δα σκά λων τό μος γ΄
��. (9) Ἀν θο λο γί α Πα πα δι κῆς νέ ων δι δα σκά λων τό μος δ΄
��. (��) Στι χη ρά ρι ον Σε πτεμ βρί ου Δι ο νυ σί ου Κο νι δά ρη
�6. (��) Στι χη ρά ρι ον Ὀ κτω βρί ου Δι ο νυ σί ου Κο νι δά ρη
�7. (��) Στι χη ρά ρι ον Νο εμ βρί ου Δι ο νυ σί ου Κο νι δά ρη
�8. (�6) Στι χη ρά ρι ον Δε κεμ βρί ου Δι ο νυ σί ου Κο νι δά ρη 
�9. (�7) Στι χη ρά ρι ον Ἰ α νου α ρί ου Δι ο νυ σί ου Κο νι δά ρη 
�0. (�8) Στι χη ρά ρι ον Φεβρουαρί ου-Μαρ τί ου Δι ο νυ σί ου Κο νι δά ρη
��. (�9) Στι χη ρά ρι ον Ἀ πρι λί ου-Μα ΐ ου Δι ο νυ σί ου Κο νι δά ρη
��. (�0) Στι χη ρά ρι ον Ἰ ου νί ου-Ἰ ου λί ου Δι ο νυ σί ου Κο νι δά ρη
��. (�0α) Στι χη ρά ρι ον Αὐ γού στου Δι ο νυ σί ου Κο νι δά ρη
��. (��) Ἀν θο λο γί α Πα πα δι κῆς πα λαι ῶν καὶ νέ ων δι δα σκά λων 

(πα λαι ὰ σημειογραφία)
��. (��) Δο ξα στά ρι ον Πέ τρου Πε λο πον νη σί ου
�6. (�6) Ἀν θο λο γί α Πα πα δι κῆς πα λαι ῶν καὶ νέ ων δι δα σκά λων 

(πα λαι ὰ σημειογραφία)
�7. (8) Κα λο φω νι κὸν Εἰρ μο λό γι ον Γρη γο ρί ου Πρω το ψάλ του 

(ἐ ξήγηση)
�8. (�) Ἀν θο λό γι ον Στι χη ρα ρί ου Χρυ σά φου τοῦ Νέ ου
�9. (��) Δο ξα στά ρι ον Πέ τρου Πε λο πον νη σί ου 
�0. (�7) Ἀν θο λο γί α Πα πα δι κῆς νέ ων δι δα σκά λων
��. (�7α)Ἀν θο λο γί α Πα πα δι κῆς νέ ων δι δα σκά λων
��. (�0) Ἀ να στα σι μα τά ρι ον Πέ τρου Πε λο πον νη σί ου
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��. (��) Ἐγ κόλ πι ον νέ ων δι δα σκά λων
��. (��) Ἐγ κόλ πι ον νέ ων δι δα σκά λων
��. (��) Τε τρά δι ον Μου σι κῆς Ἰ ω άν νου Μα τα ράγ κα (�89�)
�6. (��) Τε τρά δι ον Μου σι κῆς νέ ων δι δα σκά λων
�7. (��) Φά κε λος Κε φα λο νί τι κα

Α΄-ΣΤ΄ Φά κε λοι: Ὀγ κώ δεις, πε ρι έ χον τες δι ά φο ρα φυλ λά δι α καὶ σπα ράγ μα -
τα κω δί κων μὲ κε φαλ λη νι α κῆ ψαλ τι κὴ κα τὰ τὸ πλεῖ στον. 

Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ μουσικὰ χειρόγραφα ὑπάρχουν καὶ �7 ἔντυπα μουσικὰ βι-
βλία, ἐκδεδομένα ἀπὸ τὸ �8�� ὣς τὸ �899, καὶ τὰ λίγο μεταγενέστερα Πα-
ραρτήματα τῆς Φόρμιγγος��.

ΚΚεεφφααλλλληηννιιαακκὲὲςς  σσυυννθθέέσσεειιςς  

Πρέπει ἐν προκειμένῳ νὰ παρατηρήσουμε ὅτι πλὴν τοῦ Στιχηραρίου τοῦ
Διονυσίου Κονιδάρη, σχεδὸν τὸ σύνολο τῶν ὑπόλοιπων κεφαλληνιακῶν συνθέ-
σεων δὲν βρίσκεται στοὺς σταχωμένους κώδικες ἀλλὰ περιέχεται στοὺς ἕξι
μεγάλους φακέλους λυτῶν φύλλων, τετραδίων καὶ σπαραγμάτων��. Ἐκεῖ μέ-

Ἡ ἀποκείμενη στὴ Βιβλιοθήκη τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας... ���

��. Τὰ ἐν λό γῳ βι βλί α εἶ ναι τὰ ἀ κό λου θα κα τὰ χρονολογικὴ σει ρὰ ἐκ δό σε ως:
– ΧΟΥΡ ΜΟΥ ΖΙΟΣ ΧΑΡ ΤΟ ΦΥ ΛΑ ξ, Τα μεῖ ον Ἀν θο λο γί ας, Τό μος Ι, �8�� 
– ΧΟΥΡ ΜΟΥ ΖΙΟΣ ΧΑΡ ΤΟ ΦΥ ΛΑ ξ, Τα μεῖ ον Ἀν θο λο γί ας, Τό μος ΙΙ, �8��
– ΠΕ ΤΡΟΣ ΠΕ ΛΟ ΠΟΝ ΝΗ ΣΙΟΣ, Εἱρ μο λό γι ον Ἀρ γὸν καὶ Σύν το μον, �8�9
– ΚΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ ΠΡΩ ΤΟ ΨΑΛ ΤΗΣ, Δο ξα στά ρι ον Τρι ω δί ου - Πεν τη κο στα ρί ου, Τό μος Ι,

�8�0
– ΚΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ ΠΡΩ ΤΟ ΨΑΛ ΤΗΣ, Δο ξα στά ρι ον (Μη νο λο γί ου), Τό μος ΙΙ, �8�0
– ΓΕ ΩΡ ΓΙ ΟΣ ΛΕ ΣΒΙΟΣ, Ἀ να στα σι μα τά ρι ον, �8�0
– ΠΕ ΤΡΟΣ ΠΕ ΛΟ ΠΟΝ ΝΗ ΣΙΟΣ, Δο ξα στά ρι ον, Τό μος Ι, �8�9
– ΠΕ ΤΡΟΣ ΠΕ ΛΟ ΠΟΝ ΝΗ ΣΙΟΣ, Δο ξα στά ρι ον, Τό μος ΙΙ, �8�0
– ΓΡΗ ΓΟ ΡΙ ΟΣ ΠΡΩ ΤΟ ΨΑΛ ΤΗΣ, Τα μεῖ ον Ἀν θο λο γί ας, Τό μος Ι, �8��
– ΓΕ ΩΡ ΓΙ ΟΣ ΛΕ ΣΒΙΟΣ, Πνευ μα τι κὴ Σάλ πιγξ (Εἱρ μο λό γι ον), �8�6
– ΚΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ ΠΡΩ ΤΟ ΨΑΛ ΤΗΣ, Μου σι κὴ Κυ ψέ λη, Τό μος ΙΙ, �8�7 
– ΚΩΝ ΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ ΠΡΩ ΤΟ ΨΑΛ ΤΗΣ, Ἀ να στα σι μα τά ρι ον Ἀρ γο σύν το μον, �86�
– ΒΑ ΣΙ ΛΕΙ ΟΣ ΖΑΓ ΚΛΙ ΒΕ ΡΙ ΝΟΣ, Καλ λι κέ λα δος Ἀ η δών, �88� 
– ΠΕ ΤΡΟΣ ΠΕ ΛΟ ΠΟΝ ΝΗ ΣΙΟΣ, Ἀ να στα σι μα τά ρι ον Σύν το μον, �89�
– ΝΙ ΚΟ ΛΑΟΣ ΣΜΥΡ ΝΗΣ, Ἀ να στα σι μα τά ρι ον, �899 
– Γ. ΠΑ ΧΤΙ ΚΟΣ, Συλ λο γὴ Ἐ θνι κῶν Ἀ σμά των, 
– Μου σι κὸν Πα ράρ τη μα Φόρμιγγος

��. Τὸ ὑλικὸ αὐτὸ ἀρχικὰ περιείχετο σὲ τέσσερεις ὀγκωδέστατους φακέλους. Στὴν ἀρχικὴ
καταγραφὴ ὁ Γρηγόριος Στάθης ὑποσημειώνει σχετικά: «Τέσσαρεις ὀγκώδεις φάκελλοι, οἵτι-
νες ἐδωρήθησαν ὑπὸ τῆς κυρίας Ἑλένης Κονιδάρη, περιέχουν σπαράγματά τινα καὶ πρωτοτύ-
πους συνθέσεις τῶν Κονιδαραίων εἰς βυζαντινὴν καὶ εὐρωπαϊκὴν σημειογραφίαν».



σα ἀπαντοῦν πολλὲς κεφαλληνιακὲς συνθέσεις γνωστὲς καὶ ἀπὸ ἀλλοῦ, κυ-
ρίως τῶν ἄλλων, ἐκτὸς τῶν Κονιδαραίων, Κεφαλλήνων μελοποιῶν. Ἡ ἀναδί-
φηση μᾶς παρουσίασε γνωστὲς κι ἀπὸ ἀλλοῦ συνθέσεις τῶν: Βασιλείου Δρα-
κοπούλου, Γερασίμου Γιαννουλάτου, Χαραλάμπους Γιαννᾶ, Σταύρου Λαγ-
γούση, Μιχαὴλ Ραζῆ, Γεράσιμου Μαντζαβίνου και Γεωργίου Λοβέρδου-
Στελλακάτου.

Ὡ στό σο, ὅ πως εἶ ναι εὐ νό η το τὴν με γα λύ τε ρη σπου δαι ό τη τα ἔ χουν οἱ συν -
θέ σεις τῶν ἴ διων ἢ καὶ ἄλ λων με λο ποι ῶν –καὶ βε βαί ως τῶν ἴ διων τῶν κτη τό -
ρων τῆς βι βλι ο θή κης– οἱ ὁ ποῖ ες δὲν ἔ χουν ἐν το πι στεῖ σὲ ἄλ λες συλ λο γές, ἀρ -
χεῖ α ἢ βι βλι ο θῆ κες, ἀλλ’ οὔ τε ἔ χουν κα τα γρα φεῖ ἀπ’ τὸν Μ. Ρα ζῆ, τὸν ση μαν -
τι κό τε ρο, ἀ ναμ φί βο λα, κα τα γρα φέ α καὶ θε μα το φύ λα κα τῆς κε φαλ λη νι α κῆς
ἐκ κλη σι α στι κῆς μου σι κῆς. Ἡ ἀ να δί φη ση, λοι πόν, στοὺς φα κέ λους τοῦ ΙΒΜ
ἔφε ρε στὸ φῶς ἄ γνω στες ἀ πὸ ἀλ λοῦ συν θέ σεις τοῦ ἀρ χι δι α κό νου Σπυ ρί δω νος
Δα φα ρά να, τοῦ ἡγουμένου Μα γου λᾶ, τοῦ Μπά φα, τοῦ ἀρ χι δι α κό νου Γε ρα -
σίμου Μαν τζα βί νου, τοῦ Χαραλάμπους Γι αν νᾶ (συγ κεν τρω μέ νο ἐ δῶ τὸ με γα -
λύ τε ρο μέ ρος τοῦ συν θε τι κοῦ του ἔρ γου), τοῦ Γεωργίου Στελ λα κά του καὶ φυ -
σι κὰ τοῦ Ἰ ω άν νη, τοῦ Δι ο νυ σί ου καὶ τοῦ Κων σταν τί νου Κο νι δά ρη.

Ἡ ἀναλυτικὴ περιγραφή, ἡ μελέτη καὶ ἀνάλυση τῶν συνθέσεων αὐτῶν
μπορεῖ νὰ φανερώσει πολλὲς ἄγνωστες πτυχὲς τῆς Κεφαλληνιακῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς μουσικῆς ἢ νὰ στερεώσει ἤδη διατυπωμένες ἀπόψεις γιὰ τὴν οὐσία
καὶ τὴν ἐξέλιξή της. Ἐπίσης, μπορεῖ νὰ ἀποκαλύψει στοιχεῖα γιὰ τὸν βίο τῶν
προσώπων καὶ πολὺ περισσότερο νὰ πλουτίσει τὶς γνώσεις μας γιὰ τὴν πολιτι-
κή, πολιτιστική, κοινωνικὴ καὶ λατρευτικὴ ἱστορία τῆς Κεφαλονιᾶς. Ὡστόσο,
ξεφεύγει ἀπ’ τὸν ὁρίζοντα αὐτῆς τῆς ἀνακοίνωσης μιὰ τόσο εὐρεῖα ἐκμετάλ-
λευση αὐτοῦ τοῦ πολυσήμαντου καὶ πολυδύναμου ὑλικοῦ. Εὐελπιστοῦμε ὅτι
ὅλα αὐτὰ θὰ ἀναδειχθοῦν στὴν σχετικὴ διδακτορικὴ διατριβὴ ποὺ ἑτοιμάζεται. 

ΣΣχχοολλιιαασσμμὸὸςς  μμιιᾶᾶςς  ἀἀννττιιππρροοσσωωππεευυττιικκῆῆςς  κκεεφφααλλλληηννιιαακκῆῆςς  μμεελλοοπποοίίηησσηηςς

Ἡ πλέον ὁλοκληρωμένη καὶ ἐκτεταμένη μελοποιητικὴ ἐργασία “κεφαλλη-
νιακῆς” μελοποιίας, ποὺ φυλάσσεται στὴν βιβλιοθήκη τοῦ ΙΒΜ εἶναι τὸ Μηνο-
λόγιο Στιχηραρίου σὲ μελοποίηση τοῦ Διονυσίου Κονιδάρη, ποὺ ἐκτείνεται σὲ
ὀκτὼ βιβλιοδετημένους τόμους, τοὺς κώδικες ὑπ’ ἀρ. ��-��. Πρόκειται γιὰ
ἐργασία πρωτότυπη, πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα ὡς πρὸς τὸν τύπο τοῦ βιβλίου. Εἶναι γνω-
στὸ ὅτι ἀπὸ τὸν �8ο αἰῶνα, ὁ τύπος κώδικα τοῦ Στιχηραρίου ἔδωσε τὴν θέση
του ὁλοκληρωτικὰ στὴν ἐπιτομή του, τὸν τύπο τοῦ Δοξασταρίου. Ὁ Διονύσιος,
λοιπόν, ξαναφέρνει στὸ προσκήνιο τὸ Στιχηράριο, δίχως ὅπως φαίνεται νὰ ἀκο-
λουθεῖ κάποιον δάσκαλό του ἢ ἐπιφανῆ σύγχρονό του. Ἂς σημειωθεῖ ὅτι εἶναι
μᾶλλον ἀπίθανο νὰ γνώριζε τὴν ἀντίστοιχη ἐργασία τῶν μουσικῶν Μηναίων
τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ἡ ὁποία ἐκπονήθηκε μὲν στὰ μέσα τῆς δε-
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καετίας τοῦ �8�0, ἔμεινε ὅμως ἀδημοσίευτη καὶ φυλάσσεται στὸ ἀρχεῖο Γρη-
γορίου Πρωτοψάλτου τῆς Βιβλιοθήκης Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου (Φάκε-
λοι Η, Θ, Ι, Κ, Λ).

Ἡ πρωτοτυπία τῆς μελοποιητικῆς ἐργασίας τοῦ Διονυσίου Κονιδάρη δια-
πιστώνεται καὶ στὸ μέλος καθ’ αὑτό. Ἐκ τῶν πραγμάτων ὁ Διονύσιος μελο-
ποιεῖ ἀπροϋπόθετα ὅλα τὰ ἄλλα ἰδιόμελα πλὴν τῶν δοξαστικῶν. Ἀλλὰ ἀκόμα
καὶ στὰ δοξαστικὰ δείχνει νὰ μὴν λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν ἢ ἐσκεμμένα ἀπομακρύ-
νεται δομικὰ καὶ ὑφολογικὰ ἀπὸ τὶς παραδεδομένες ἀλλὰ καὶ τὶς σύγχρονες
μελοποιήσεις, ποὺ ὁπωσδήποτε γνωρίζει. Στὸν ππίίνναακκαα  αα΄́ παρουσιάζεται αὐτὴ
ἡ δομικὴ ἀπομάκρυνση τοῦ Κονιδάρη μέσα ἀπὸ τὴν συγκριτικὴ παράθεση τῶν
μελωδικῶν πτώσεων καὶ καταλήξεων σὲ σχέση καὶ μὲ τὴν στίξη τοῦ ποιητι-
κοῦ κειμένου τοῦ δοξαστικοῦ τῶν Ἀποστίχων τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου Σέλας
φαεινότατον, ὅπως παρουσιάζονται στὶς μελοποιήσεις τοῦ Πέτρου Πελοποννη-
σίου, τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, τοῦ Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου καὶ
τοῦ Διονυσίου Κονιδάρη, οἱ ὁποῖες μοιράζονται τὸν ἴδιο χρονολογικὸ ὁρίζοντα.
Οἱ ὑφολογικὲς καινοτομίες καὶ ἡ συνθετικὴ πρωτοτυπία τοῦ Διονυσίου, ὡστό-
σο, ἀποτυπώνονται μὲ σαφήνεια στὸν ππίίνναακκαα  ββ΄́, ὅπου ἐμφανίζεται συγκριτικὴ
κατὰ φράσεις παράθεση τῆς μελοποίησής του σὲ σχέση μὲ τὸ κλασικὸ νέο στι-
χηραρικὸ μέλος τοῦ Πέτρου Πελοποννησίου: 

Ἡ πρωτοτυπία, βέβαια, σὲ καμμιὰ περίπτωση δὲν σημαίνει ὅτι ἠ μελοποί-
ηση τοῦ Κονιδάρη ξεφεύγει ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς φύσης τοῦ παραδεδομένου ψαλτι-
κοῦ μέλους. Ὁ Διονύσιος σέβεται κατὰ κανόνα τὰ ἰδιώματα τοῦ κάθε Ἤχου
καὶ σὲ γενικὲς γραμμὲς φυλάσσει τὴν στερεοτυπικότητα τῶν παραδεδομένων
μελωδικῶν γραμμῶν τοῦ Νέου Στιχηραρίου. Ἐν προκειμένῳ εὔκολα διαπι-
στώνουμε ὅτι τολμᾶ κάποιες μικροεπεμβάσεις στὴν στερεοτυπικότητα τῶν
καταληκτικῶν κυρίως μελωδικῶν γραμμῶν. Π.χ. ἡ κοινὴ καταληκτήρια
γραμμὴ σὲ ὅλους τοὺς ἤχους 

παρουσιάζεται μὲ ἕνα σταθερὸ ποίκιλμα στὸν τελευταῖο τετράσημο πόδα της:

Ὁ Διονύσιος, καινοτομῶντας γιὰ τὴν ἐποχή του, ἀναμιγνύει στὸ νέο στι-
χηραρικὸ μέλος κάποιες πλατύτερες καταληκτικὲς θέσεις τῆς παλαιᾶς στι-
χηραρικῆς μελοποιίας, ἐντέχνως διασκευασμένες ἢ ἀτόφιες, ὅπως π.χ. στὶς
λέξεις ἑσπερώτατος, ἐκεῖθεν.

Ἡ ἀποκείμενη στὴ Βιβλιοθήκη τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας... ���



Ἐπίσης, καταγράφει ἀναλυτικὰ ὁρισμένα ποικίλματα, τὰ ὁποῖα εἴτε ὑπα-
γορεύονται ἀπὸ τὴν ἑρμηνεία τῆς καθιερωμένης συνοπτικότερης μουσικῆς
ὀρθογραφίας –ἀκόμα καὶ τῆς παλαιότερης– εἴτε ἀποτελοῦν προσωπικές
ἐμπνεύσεις ἢ ἀκόμα καὶ καταγραφὲς τῆς κεφαλονίτικης προφορικῆς παράδο-
σης. Ἡ πιὸ χαρακτηριστικὴ περίπτωση εἶναι τοῦ σχηματισμοῦ ποὺ ἀπαντᾶ μὲ
τρομικὸ στὴν παλαιὰ σημειογραφικὴ ἐκδοχή της 

καὶ ἐξηγεῖται στερεότυπα μὲ κεντήματα καὶ ψηφιστὸ στὴν Νέα Μέθοδο 

.

Ὁ Διονύσιος τὴν παρουσιάζει σχεδὸν πάντοτε ἀναλυτικὰ γραμμένη καὶ
μάλιστα κατὰ τρεῖς τουλάχιστον διαφορετικὲς ἐκδοχές, ὅπως στὶς λέξεις φα-
εινότατον, ἁγιάσαι, οὐρανῷ:

ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα  γγιιὰὰ  ττὴὴνν  κκεεφφααλλλληηννιιαακκὴὴ  ψψααλλττιικκὴὴ  ττοοῦῦ  αα΄́  μμιισσοοῦῦ  ττοοῦῦ  ��99οουυ  ααἰἰ..

Ἡ ἀναδίφηση στὴν βιβλιοθήκη τοῦ ΙΒΜ καὶ τὴν Συλλογὴ Κονιδάρη μᾶς
ὁδηγεῖ σχεδὸν αὐτόματα σὲ συγκεκριμένα καὶ πολὺ ἐνδιαφέροντα συμπερά-
σματα γιὰ τὴν Κεφαλληνιακὴ Ψαλτικὴ τοῦ α΄ μισοῦ τοῦ ιθ΄ αἰ., τὴν ἴσα μὲ τό-
τε παράδοσή της καὶ τὴν κατοπινή της ἐξέλιξη. 

α) Ἡ ὕπαρξη παλαιῶν μουσικῶν κωδίκων γραμμένων πρὸ τοῦ �8�� μὲ τὴν
παλαιὰ σημειογραφία μαρτυράει γιὰ τὴν ἀδιάκοπη καὶ μακραίωνη συνέχεια
τῆς ψαλτικῆς παραδόσεως στὸ νησὶ τῆς Κεφαλλονιᾶς. Μάλιστα, ἡ ἐνασχόλη-

Ἄννα Μεσολωρᾶ - Γρηγόριος Ἀναστασίου���



ση τῶν μουσικῶν τῶν ἀρχῶν τοῦ �9ου αἰώνα, ἰδιαίτερα τῶν τριῶν Κονιδαραίων,
μὲ τὴν ἐξήγηση μελῶν ἀπ’ τὴν παλαιὰ σημειογραφία στὴν Νέα Μέθοδο, δείχνει
ὅτι ἡ παλαιὰ παράδοση δὲν λογιζόταν μουσειακή, ἀλλὰ παρέμενε ζωντανή.
Σταχυολογοῦμε μερικὲς πολὺ χαρακτηριστικὲς περιπτώσεις, ὅ πως εἶ ναι: 

– οἱ συν θέ σεις ἑ νὸς ἡ γου μέ νου τῆς Μο νῆς τοῦ Ἁγίου Γε ρά σι μου, οἱ ὁ ποῖ ες
καλ λω πί ζον ται ἀ πὸ τὸν Δα φα ρά να καὶ ἐ ξη γοῦν ται στὴ Νέ α Μέ θο δο ἀ πὸ τὸν
Ἰ ω άν νη Κο νι δά ρη καὶ τὸν Κων σταν τῖ νο Τυ πάλ δο, 

– ἕ νας «στί χος ψαλ λό με νος σὲ κά θε ἀ κο λου θί α τοῦ Ὄρ θρου» (ΙΒΜ Β ��),
ποὺ καλ λω πί ζε ται ἀ πὸ τὸν Δα φα ρά να καὶ ἐ ξη γεῖ ται στὴ Νέ α Μέ θο δο ἀ π’ τὸν
Ἰ ω άν νη Κο νι δά ρη 

– καὶ ἡ “Ρα ψω δί α”, στί χος κα λο φω νι κὸς τοῦ Πο λυ ε λέ ου Ἐ πὶ τῶν πο τα -
μῶν Βα βυ λῶ νος, δι ορ θω μέ νη ἀ πὸ τὸν Δα φα ρά να καὶ ἐ ξη γη μέ νη ἀ πὸ τὸν Ἱ ε ρο -
δι ά κο νο Κων σταν τῖ νο Τυ πάλ δο��. 

β) Ἡ κεφαλληνιακὴ ψαλτικὴ παράδοση εἶναι ἀπόλυτα συμβατὴ μὲ τὴν
ἐπικρατοῦσα, κατὰ τὰ τέλη τοῦ �8ου καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ �9ου αἰ. τουλάχιστον,
σύγχρονή της κωνσταντινουπολιτική. Τὸ πρᾶγμα καθίσταται ὁλοφάνερο ὅταν
ἐπιχειρήσει κάποιος νὰ παραβάλει μελωδικὰ ἢ καὶ ὀρθογραφικὰ, κεφαλονίτικα
καὶ κωνσταντινουπολίτικα μέλη. Ἀλλ’ ὡστόσο, στὴν βιβλιοθήκη τοῦ ΙΒΜ φυ-
λάσσεται ἀκόμα ἕνα ἀτράνταχτο καὶ σπουδαῖο τεκμήριο αὐτῆς τῆς πραγμα-
τικότητας. Πρόκειται γιὰ τὸ «Μά θη μα τῆς Λι τῆς του Ἁ γί ου Γε ρα σί μου [με -
λο ποι η θὲν] πα ρὰ Χουρ μου ζί ου Χαρ το φύ λα κος, ἑ ξα κρι βω θὲν κα τὰ τὴν γραμ -
μὴν πα ρὰ τοῦ μα θη τοῦ αὐ τοῦ Ἰ ω άν νου Κο νι δά ρη, ἦ χος α΄ Τῆς Μο νῆς τὸν προ -
στά την»��.

γ) Ἡ γηγενὴς κεφαλλονίτικη μελοποιία, τουλάχιστον μέχρι τὰ μέσα τοῦ
�9ου αἰώνα, δὲν ἀφίσταται τοῦ παραδεδομένου, τοῦ “βυζαντινοῦ” θὰ τὸ λέγα-
με, ψαλτικοῦ ὕφους. Μπορεῖ κάποιος νὰ διακρίνει στοιχεῖα μιᾶς τοπικῆς προ-

Ἡ ἀποκείμενη στὴ Βιβλιοθήκη τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας... ���

��. ΙΒΜ Δ ��: «...κὺρ Νεοφύτου Μαγουλᾶ Κεφαλληναίως, ἦχος γ΄» σε παλαιά γραφή.
ΙΒΜ Β ��: Ἐκ τοῦ ψαλ μοῦ τοῦ πο λυ ε λέ ου στί χος ψαλ λό με νος εἰς κά θε ἀ κο λου θεί αν(sic)

τοῦ ὄρ θρου, με λι σθεὶς τὸ πρῶ τον πα ρὰ τι νὸς ἱ ε ρέ ως ἡ γου μέ νου τῆς μο νῆς τοῦ ὁ σί ου καὶ θε ο φό -
ρου πα τρὸς ἠ μῶν Γε ρα σί μου τοῦ ἐν τὴ νή σω κε φα λη νί ᾳ Μα γου λᾶ ἐπιλε γο μέ νου, κα λο πι σθεὶς
δὲ πα ρὰ τοῦ μου σι κο λο γι ο τά του ἀρ χι δι α κό νου Σπυ ρί δω νος Δα φα ρά να, ἐ ξη γη θεὶς δὲ τανῦν εἰς
τὸν τρό πον τοῦ νέ ου συ στή μα τος πα ρὰ τοῦ μου σι κο λο γιο τά του κὺρ Ἰ ω άν νου Κο νι δά ρου κε φα -
λι ναι ου εἰς ἦ χον γ΄ νανανε ἐ πὶ τὸν πο τα μὸν». 

ΙΒΜ Δ ��: «Ρα ψῳ δί α κὺρ Νε ο φύ του Μα γου λᾶ, ἐ πι δι ορ θω θεῖ σα πα ρὰ κυ ρί ου Σπυ ρί δω νος
Δα φα ρά να καὶ ἐ ξη γη θεῖ σα πα ρὰ τοῦ τα πει νοῦ ἐν ἱ ε ρο δι α κό νοις Κων σταν τί νου Τυ πάλ δου Ἰ α -
κω βά του, ἦ χος α΄, Να ἐ πὶ τὸν πο τα μόν».

��. ΙΒΜ Ε ��: «Μά θη μα τῆς Λι τῆς τοῦ Ἁγίου Γε ρα σί μου πα ρὰ Χουρ μου ζί ου Χαρ το φύ -
λα κος ἑ ξα κρι βω θὲν κα τὰ τὴν γραμ μὴν πα ρὰ τοῦ μα θη τοῦ αὐ τοῦ Ἰ ω άν νου Κο νι δά ρη, ἦ χος α΄
Τῆς Μο νῆς τὸν προ στά την» καὶ 

ΙΒΜ Γ �8: «πα ρὰ Χουρ μου ζί ου κα τὰ μί μη σιν τοῦ Θε ο τό κε Παρ θέ νε... τὸ αὐ τὸ μά θη μα
με λο ποι η θὲν πα ρὰ Ἰ ω άν νου μα θη τοῦ τοῦ Χουρ μου ζί ου, Τῆς Μο νῆς τὸν προ στά την».



φορικῆς παράδόσεως ἢ τὴν προσωπικὴ σφραγίδα τοῦ δημιουργοῦ κατὰ περί-
πτωση, ἂν πλησιάσει πάρα πολὺ τὴν ἐρευνητικὴ ματιά του στὰ κεφαλλονίτικα
μέλη, ὁ ἁπλὸς ἀκροατής, ὅμως, δύσκολα θὰ ἀναγνωρίσει μιὰν ἰδιοπρόσωπη
ψαλτικὴ ἔκφραση. Δὲν ἰσχύει τὸ ἴδιο βέβαια γιὰ τὶς νεότερες, μετὰ τὰ μέσα
τοῦ �9ου αἰώνα συνθέσεις, οἱ ὁποῖες ὡστόσο δὲν ἀπαντοῦν τόσο συχνὰ στοὺς
φακέλους τῆς βιβλιοθήκης τοῦ ΙΒΜ.

δ) Τὰ εἴδη τῶν μελῶν μὲ τὰ ὁποῖα καταπιάνονται οἱ κεφαλλονίτες μελοποι-
οί, ἀλλὰ κι ὅσα συχνότατα ἐμφανίζονται στὸ ρεπερτόριό τους (Ἀνοιξαντάρια,
Μακάριος ἀνήρ, Μαθήματα, Πολυέλεοι) μαρτυροῦν γιὰ τὴν ἔντονη καὶ πλού-
σια λειτουργικὴ ζωὴ τοῦ νησιοῦ κατὰ τὸ α΄ μισὸ τοῦ �9ου αἰώνα τουλάχιστον.
Καὶ ὅπως εἶναι ἑπόμενο ἡ λειτουργικὴ κινητικότητα ὁδηγεῖ καὶ σὲ δυναμικὴ
ἀνανέωση τῶν ὑφισταμένων ἢ εἰσήγηση νέων μελοποιητικῶν μορφῶν. Εἶναι
πολὺ χαρακτηριστικὴ ἡ περίπτωση τῆς ἀντιγραφῆς καὶ ἐξήγησης κατὰ δυὸ-
τρεῖς διαφορετικὲς ἐκδοχὲς μιᾶς πολὺ ἐνδιαφέρουσας σύνθεσης Ἀνοιξανταρίων,
ἡ ὁποία προσγράφεται στὸν λαμπαδάριο Σταυρῆ ἢ τὸν Μπαλάσιο Βλήτη κι ἔχει
ἐξηγηθεῖ ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Κονιδάρη (κι ἀπὸ ἄλλους). Αὐτὴ ἡ σύνθεση περιέχει
κράτημα-τερετισμὸ σε κάθε στίχο, πρᾶγμα πρωτόγνωρο στὴν μακραίωνη με-
λοποιητικὴ παράδοση τοῦ εἴδους, καὶ φαίνεται ὅτι ἡ ἐνταξή της στὸ ρεπερτόριο
τῶν κεφαλλονιτῶν ψαλτῶν δημιούργησε μιὰ “νέα” μορφὴ Ἀνοιξανταρίων μετὰ
κρατημάτων, ποὺ δὲν συναντᾶμε εὔκολα ἐκτὸς Κεφαλλονιᾶς�6.

ἘἘππιιμμύύθθιιοονν

Ἡ κεφαλληνιακὴ ψαλτικὴ παράδοση, ἰδιαίτερα τοῦ α΄ μισοῦ τοῦ �9ου αἰώ-
να, φανερώνεται μέσα ἀπ’ τὸ πλῆθος τῶν σπουδαίων καὶ σὲ πολλὲς περιπτώ-
σεις μοναδικῶν τεκμηρίων ποὺ φυλάσσονται στὴν βιβλιοθήκη τοῦ Ἱδρύματος
Βυζαντινῆς Μουσικολογίας ὡς ἰδιαίτερος μὲν ἀλλὰ ὁμοούσιος κλάδος τῆς σύ-
νολης ψαλτικῆς παραδόσεως. Ὁ κλάδος αὐτὸς τροφοδοτήθηκε ἄμεσα ἀπό τὴν
Κωνσταντινουπολίτικη ρίζα τῆς Ψαλτικῆς τῶν ἀρχῶν τοῦ �9ου αἰώνα καὶ
ἀναπτύχθηκε καὶ καρποφόρησε μὲ τὴν ἀποφασιστικὴ συμβολὴ τοῦ Ἰωάννου,
Διονυσίου καὶ Κωνσταντίνου Κονιδάρη. Ἀκόμη καὶ σήμερα, ὡστόσο, –σχεδὸν
δυὸ αἰῶνες μετά– μπορεῖ νὰ δώσει νέους καρπούς, ὅταν φωτιστεῖ περισσότερο
ἀπὸ τὴν εἰδικὴ μουσικολογικὴ ἔρευνα καὶ τὴν εὐκταία ἐκδοτικὴ δημοσίευση. 

Ἄννα Μεσολωρᾶ - Γρηγόριος Ἀναστασίου��6

�6. Βλ. τὴν σχετικὴ ἀνακοίνωση τοῦ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, «Μι ὰ σπά νι α ἀν θο λο γη μέ -
νη σύν θε ση Ἀ νοι ξαν τα ρί ων καὶ οἱ ἐ ξη γή σεις της στὴν Νέ α Μέ θο δο», τῆς ὁποίας ἀναμένεται ἡ
δημοσίευση στὰ Πρακτικὰ τοῦ Ἐπετειακοῦ Συνεδρίου «Ἡ Βυ ζαν τι νὴ Μου σι κὴ μέ σα ἀ πὸ τὴν
Νέ α Μέ θο δο Γρα φῆς (�8��-�0��). Κα θι έ ρω ση – Προ βλη μα τι σμοὶ – Προ ο πτι κὲς», ποὺ διεξή-
χθη στὴν Θεσσαλονίκη κατὰ τὸ διάστημα �0/�0-�/�� �0��.
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ΜΕΤΑξΥ ΙΔΕΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ» 
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ

ΚΚώώσσττααςς  ΚΚααρρδδάάμμηηςς
Μουσικολόγος, επίκουρος καθηγητής Τμήματος 

Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

Ένα από τα πλέον γνωστά έργα του Νικόλαου Χαλικιόπουλου Μάντζα-
ρου (�79�-�87�), εκτός του εναρκτήριου μέρους της πρώιμης (�8�9) μελο-
ποίησης του σολωμικού Ύμνου εις την Ελευθερίαν (ελληνικός Εθνικός
Ύμνος επισήμως από το �86�), είναι η Εισαγωγή σε ανατολίτικο γένος
(Sinfonia di Genere Orientale, η κοινώς επιβεβλημένη ως «Ανατολική Συμ-
φωνία»). Το συγκεκριμένο έργο γνώρισε ιδιαίτερη διάδοση στα ιδιωτικά,
μπαντιστικά και ορχηστρικά ρεπερτόρια μέσω της μεταθανάτιας έκδοσής
του, μαζί με άλλα έργα του συνθέτη, το �88� από τον εκδοτικό οίκο
Venturini με την οικονομική υποστήριξη του ελληνικού κράτους. Ωστόσο,
πλέον έχει καταστεί σαφές ότι η πιανιστική αυτή εισαγωγή αρχικά ούτε τον
συγκεκριμένο τίτλο έφερε ούτε καν η χρονικά παλαιότερη μαντζαρική σύν-
θεση του είδους της υπήρξε�. Αντιθέτως, όπως θα φανεί στη συνέχεια, η συ-
γκεκριμένη αλλαγή πραγματοποιήθηκε μετά τον θάνατο του συνθέτη σε
μια προσπάθεια να ερμηνευτεί η δημιουργική πρόθεσή του μέσα από το πρί-
σμα της ικανοποίησης της διαδεδομένης κατά τον όψιμο �9ο αιώνα προσέγ-
γισης της ελληνικότητας μέσω του δυτικοευρωπαϊκού οριενταλισμού με
σκοπό το μέγιστο δυνατό κέρδος της οικογένειας Μάντζαρου και του εκδό-
τη. Παραλλήλως, τα παραπάνω δεδομένα φαίνεται ότι διαμορφώθηκαν και
εντός του πλαισίου των εξελίξεων στο «Ανατολικό Ζήτημα» κατά την περίο-
δο �878-�88�.

Οι προσπάθειες έκδοσης των έργων του Νικόλαου Μάντζαρου ξεκίνησαν

Μεταξύ ιδεοληψίας και επιχειρηματικότητας �6�

�. Σχετικά στο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΔΑΜΗΣ, Ο «προσολωμικός» Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μά-
ντζαρος και το έργο του, ανέκδοτη διδακτορική διατριβή, Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Τμή-
μα Μουσικών Σπουδών, �006, σσ. ��0-���, �6�-�7�.



σχεδόν την επαύριον του θανάτου του και συγκεκριμένα από το φθινόπωρο του
�87��. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά μόνο η πρώτη μελοποίηση του σολωμικού
Ύμνου εις την Ελευθερίαν βρήκε διέξοδο στα τυπογραφικά πιεστήρια, εκείνα
του Λονδίνου με την χρηματική υποστήριξη των Ελλήνων ομογενών�. Ήδη,
όμως, από αυτή την πρώτη έκδοση διαφαίνεται η σύνδεση του μαντζαρικού έρ-
γου με τις επιδιώξεις του ελληνικού εθνικού κράτους. Η ιδέα της έκδοσης των
μαντζαρικών ευρισκομένων δεν εγκαταλείφθηκε παρά τις υπαρκτές αντιξοό-
τητες. Οι λόγοι ήταν κυρίως δύο: αφενός η σημασία των έργων που συνέχιζε
να είναι κοινώς αποδεκτή στην ιδιαίτερη πατρίδα του συνθέτη και αφετέρου η
οικογένειά του, η οποία πίεζε για την εκμετάλλευσή τους. Ο δεύτερος αυτός
λόγος φαίνεται να έπαιξε κεντρικό ρόλο στις κατά καιρούς περιπέτειες του συ-
νόλου των ευρισκόμενων του Μάντζαρου, μιας και οι απόγονοί του έβλεπαν σε
αυτά μια εν δυνάμει πηγή πλουτισμού και ενδυνάμωσης των όντως τραγικών
οικονομικών δεδομένων της οικογένειας. Η στάση αυτή, μαζί με την αδυνα-
μία των απογόνων να εκτιμήσουν δεόντως το έργο του συνθέτη, οδήγησε,
όπως θα φανεί και εδώ, σε διάφορες παρανοήσεις των συνθετικών προθέσεων
του συνθέτη. 

Από τις διάφορες φάσεις των προσπαθειών έκδοσης των έργων του Μά-
ντζαρου, στη συνέχεια θα μας απασχολήσει η μόνη υλοποιηθείσα, έστω και
μερικώς, μεταθανάτια κυκλοφορία μαντζαρικών έργων κατά τον �9ο αιώνα:
εκείνη από τις εκδόσεις Venturini που ξεκίνησε την άνοιξη του �88�. Σε αυτή
συμπεριλήφθηκε και η λεγόμενη «Ανατολική Συμφωνία».

Στις αρχές του �88�, λοιπόν, οι προηγούμενες προσπάθειες εξεύρεσης πό-
ρων για την έκδοση των μαντζαρικών έργων εντάθηκαν προς την κατεύθυνση
τη φορά αυτή της επίσημης πολιτείας. Στις αρχές Φεβρουαρίου έφτασε στην
Αθήνα ο εγγονός του συνθέτη Αντώνιος Μάντζαρος, ο οποίος ξεκίνησε ενέρ-
γειες, ώστε να προβλεφθεί από τη Βουλή δαπάνη για την έκδοση των έργων
του παππού του�. Η κοινοβουλευτικώς κατατεθείσα πρόταση αφορούσε στη
διάθεση του ποσού των ��.000 δρχ. μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου
Παιδείας�. Να σημειωθεί ότι επικεφαλής του συγκεκριμένου υπουργείου ήταν

Κώστας Καρδάμης�6�

�. Σχετικά με τις κατά καιρούς απόπειρες έκδοσης των μαντζαρικών έργων, βλ. ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΡΔΑΜΗΣ, Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, Αθήνα: Fagotto, �0��, σσ. �9�-�06.

�. Διονυσίου Σολωμοῦ, Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν. Μελοποιηθείς [...] ὑπὸ τοῦ Ἱππότου
Νικολάου Χ. Μαντζάρου, Λονδίνο: Clayton & Co, �87�. Για τις μελοποιήσεις του σολωμικού
Ύμνου από τον Μάντζαρο, απολύτως διαφωτιστική η ανέκδοτη διδακτορική διατριβή του ΚΩ-
ΣΤΑ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ, Ο Νικόλαος Χαλικιόπουλος-Μάντζαρος και οι μελοποιήσεις του σολω-
μικού Ύμνου, Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Μουσικών Σπουδών, �008.

�. Νέα Ἐφημερίς, αρ. ��, Αθήνα: � Φεβρ. �88�, σ. �.
�. Νέα Ἐφημερίς, αρ. �0, Αθήνα, �0 Φεβρ. �88�, σ. � και «Φιλολογία, Ἐπιστήμη, Καλλι-

τεχνία», Δελτίον τῆς Ἑστίας, αρ. ���, Αθήνα, �0 Φεβρ. �88�, σ. �.



τότε ο Ζακυνθινός Κωνσταντίνος Λομβάρδος, μέλος της συσταθείσας στην
πρωτεύουσα επιτροπής για την έκδοση των μαντζαρικών συνθέσεων6 και
αδελφός του μαθητή του Μάντζαρου, Ιωάννη Λομβάρδου7. Ωστόσο, από τη
Βουλή εγκρίθηκε το ποσό των �0.000 δρχ.8 Σε κάθε περίπτωση, τον Οκτώβριο
του �88� η επικείμενη εκτύπωση των πρώτων έργων της σειράς αναγγελλό-
ταν δια του τύπου9.

Πράγματι, στα τέλη Μαρτίου του �88� κυκλοφόρησαν τα πρώτα έργα της
έκδοσης στη Φλωρεντία από τον μουσικό οίκο Venturini�0. Η πρώτη αυτή σει-
ρά έργων περιελάμβανε το αρχικό μέρος της αδημοσίευτης αντιστικτικής με-
λοποίησης του σολωμικού Ύμνου (και με ιταλική μετάφραση των στίχων), τη
μελοποίηση του σονέτου του Πετράρχη Levomi il mio pensier, την Ἑλληνίδα
του Γεωργίου Κανδιάνου Ρώμα, καθώς και μια λιθογραφία απεικονίζουσα τον
συνθέτη. Συμπεριλήφθηκε, βεβαίως, και η εν λόγω πιανιστική εισαγωγή «ανα-
τολικού γένους», η οποία μάλιστα αποτελούσε το εναρκτήριο έργο της όλης εκ-
δοτικής προσπάθειας. Η συγκεκριμένη εισαγωγή επρόκειτο να παρουσιαστεί
μαζί με άλλα έργα της έκδοσης σε ειδική εκδήλωση που αποφάσισε να διοργα-
νώσει ο Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» με σκοπό τη διάδοση «τῶν ἄρτι
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6. «Παράρτημα ΙΙ», ΧΑΡΗΣ ξΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΔΑΜΗΣ (επιμ.), Νικόλαος
Χαλικιόπουλος Μάντζαρος: Ερευνητική συμβολή για τα ��0 χρόνια από τον θάνατο του συν-
θέτη, Κέρκυρα: Εκδόσεις του Μουσικού Λόγου, �00�, σ. �7�-�7�. Η Νέα Ἐφημερίς (αρ. ���,
Αθήνα, �6 Μαΐου �88�, σ. �) αναφέρει, επίσης, ότι η αθηναϊκή επιτροπή για την έκδοση των
μαντζαρικών έργων αποτελούταν από τους Μάρκο Ρενιέρη, Νικόλαο Μαυροκορδάτο, Γεώργιο
Σταμούλη, Κωνσταντίνο Λομβάρδο, Νικόλαο Δαμασκηνό, Χαράλαμπο [Τυπάλδο] Πρετε-
ντέρη, Μ. Σιβίνη, Τ. Λούη, Λέοντα Μελά, Γεώργιο Παράσχο, Δημήτριο Γρίβα, Δημήτριο Σού-
τσο και Σπυρίδωνα Βαλαωρίτη.

7. Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος Λομβάρδος λίγες εβδομάδες μετά την έκδοση των μαντζα-
ρικών έργων θα λάμβανε, ως Υπουργός Εσωτερικών πλέον, τον τίτλο του επίτιμου μέλους της
Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας, εξ αφορμής της οικονομικής ενίσχυσης της Φιλαρμονι-
κής από το εν λόγω Υπουργείο [βλ. Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ,
Βιβλίο Αλληλογραφίας � (�87�-�88�), αρ. ��69, �6 Μαΐου �88�].

8. Νέα Ἐφημερίς, αρ. �6, Αθήνα, �6 Φεβρ. �88�, σ. �.
9. Νέα Ἐφημερίς, αρ. �8�, Αθήνα, �6 Οκτ. �88�, σ. �, και «Φιλολογία, Ἐπιστήμη, Καλ-

λιτεχνία», Δελτίον τῆς Ἑστίας, αρ. ��6, Αθήνα, �� Οκτ. �88�, �.
�0. Ενδεικτικά, «Πινακίδες», Ἐφημερίς, αρ. ΙΑ΄-9�, Αθήνα, � Απρ. �88�, σσ. �-�, «Φιλο-

λογία, Επιστήμη, Καλλιτεχνία», Δελτίον τῆς Ἑστίας, αρ. �8�, Αθήνα, �9 Απρ. �88�, σ. � και
«Φιλολογική και Καλλιτεχνική Κίνησις του �88�», Δελτίον τῆς Ἑστίας, αρ. ��8, Αθήνα, �
Ιαν. �88�, σ. �. Σχετικά και όσα αναφέρει επιστολή του οίκου Venturini με τοποχρονολογία
Φλωρεντία, �� Απρ. �88� (Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη, ΑΡΧΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΙ-
ΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ, �0�/�0, αρ. ��0 και αρ. ���). Στα τέλη Φεβρουαρίου �88� η επι-
κείμενη έκδοση των έργων του Μάντζαρου υπογραμμιζόταν ιδιαίτερα και από το προεδρείο
της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας σε σχετικό με την ιστορία της υπόμνημα που εστάλη
στην Ιταλία [Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ, Βιβλίο Αλληλογρα-
φίας � (�87�-�88�), �9 Φεβρ. �88�].



ἐκδοθέντων» μαντζαρικών έργων��. Τα δικαιώματα της έκδοσης, όπως εμφα-
τικά αναφερόταν στα εξώφυλλα των εκτυπωμένων έργων, είχε ο Δημήτριος
Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, μοναδικός επιζών υιός του μουσουργού.

Η επιλογή των έργων της πρώτης αυτής έκδοσης προσπαθούσε να ισορρο-
πήσει μεταξύ του κοινού αισθήματος, των προτιμήσεων των εν δυνάμει συν-
δρομητών, της ταυτόχρονης ικανοποίησης και του ιταλικού αγοραστικού κοι-
νού και της σύμπλευσης με την «εξ Εσπερίας ορμώμενη» ιδέα του οριενταλι-
σμού. Άλλωστε, η έκδοση απευθυνόταν εξίσου σε συνδρομητές εντός και εκτός
Ελλάδος, γεγονός που δημιουργούσε την εύλογη επιχειρηματική ανάγκη ανά-
δειξης (ή επινόησης) ενός κοινού αισθητικού και ιδεολογικού χώρου για την
επίτευξη της μέγιστης δυνατής διάδοσης του προϊόντος.

Επικεντρωνόμενοι στην πιανιστική εισαγωγή «di genere orientale», όπως
ήδη ειπώθηκε ο τίτλος αυτός δεν δόθηκε από τον ίδιο τον συνθέτη. Ο Δομένι-
κος Παδοβάς (έμπιστος μαθητής του Μάντζαρου, εκ των πρωτεργατών της
μεταθανάτιας έκδοσης των έργων του δασκάλου του και διάδοχός του τον
Μάρτιο του �88� στην καλλιτεχνική διεύθυνση της Φιλαρμονικής Εταιρείας
Κερκύρας), λίγες μέρες μετά την κηδεία του Μάντζαρου έκανε λόγο για τη
σύνθεση �� πιανιστικών εισαγωγών από τον Κερκυραίο μουσουργό��. Από αυ-
τές σήμερα έχουν διασωθεί �8 σε χειρόγραφο (ιδιόγραφο το Μάντζαρου), το
οποίο απόκειται στο Μοτσενίγειο Αρχείο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλά-
δος��. Από τις δεκαοκτώ αυτές συνθέσεις μόνο η δεύτερη φέρει τίτλο («La
tempesta e la cassia» [Η καταιγίδα και το κυνήγι]). Στο ίδιο ιδιόγραφο τεκμή-
ριο η δημοσιευθείσα το �88� πιανιστική εισαγωγή δεν φέρει κάποιον τίτλο και
είναι η τελευταία στη σειρά. Τα δύο αυτά στοιχεία φαίνεται ότι εκφράζουν κα-
θαρά τις προθέσεις του συνθέτη. Το παραπάνω χειρόγραφο, λοιπόν, φαίνεται
ότι κατά πάσα πιθανότητα αποτέλεσε και την πηγή της έκδοσης του �88� ως
προς το καθαρά μουσικό υλικό. Ωστόσο, σε σχέση με την αρίθμηση του έργου
και τον τίτλο του είναι σαφές ότι επικράτησαν αλλότριοι παράγοντες.

Τον λόγο της πρόταξης στη μεταθανάτια έκδοση αυτής της τελευταίας
στη σειρά πιανιστικής εισαγωγής πιθανότατα εξηγεί επαρκώς η τρόπον τινά
«ελληνικότητά» της. Μελωδικά και αρμονικά η συγκεκριμένη εισαγωγή δια-
φέρει από τις υπόλοιπες ευρισκόμενες συνθέσεις, τόσο ως προς τη χρήση ελάσ-
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��. «Εἰδήσεις», Ἐφημερίς, αρ. ΙΑ΄-���, Αθήνα, �0 Απρ. �88�, σ. �, «Πινακίδες», Ἐφημερίς,
αρ. ΙΑ΄-��9, Αθήνα, �8 Απρ. �88�, σ. � και «Πινακίδες», Ἐφημερίς, αρ. ΙΑ΄-��0, Αθήνα, �9
Απρ. �88�, σ. �. Ακούστηκαν αποσπάσματα από τον σολωμικό Ύμνο, τα τραγούδια και η πια-
νιστική εισαγωγή της πρόσφατης ιταλικής έκδοσης και ο Σκοπός του Γεωργίου Παράσχου.

��. DOMenICO PaDOVan, «Poche parole sopra i scritti del Cav. nicolò C. Manzaro», Ἡ
Φωνή, αρ. �6�, Κέρκυρα �� Απρ. �87�, σσ. �-� και αρ. �6�, Κέρκυρα �0 Απρ. �87�, σ. �.

��. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ΜΟΤΣΕΝΙΓΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ, φ.
6�0.



σονος τονικότητας όσο και ως προς τη μελωδική υφή. Το σύνολο σχεδόν των
υπόλοιπων πιανιστικών εισαγωγών βρίσκονται μέσα στον μελωδικό «κανόνα»
της ιταλικής τεχνοτροπίας του είδους και έτσι η σχετική διαφοροποίηση τής
συγκεκριμένης εισαγωγής δημιουργούσε ένα όχι αμελητέο πρόκριμα πρωτο-
τυπίας. Η τελευταία, άλλωστε, θα ενδιέφερε ιδιαίτερα από επιχειρηματικής
απόψεως τόσο τον εκδότη όσο και τους απογόνους του Μάντζαρου, αφού το
έργο συνδύαζε «ελληνικά» μελωδικά στοιχεία με τη δομική χρήση τους εντός
μιας κοινώς αποδεκτής μουσικής φόρμας του «δυτικού» κανόνα. 

Το ζήτημα της «ελληνικότητας» (όπως αυτή γινόταν κατανοητή υπό τις
συγκεκριμένες συνθήκες) δεν εξηγείται επαρκώς μόνο από τα παραπάνω. Πρό-
σφατα, όμως, αποκαλύφθηκε ότι το πρώτο μουσικό θέμα της εν λόγω πιανιστι-
κής εισαγωγής είναι ακριβώς το ίδιο με εκείνο του μέρους με τον τίτλο «La bella
Greca» [Η ωραία Ελληνίδα] που περιέχεται στο μαντζαρικό βαλς Les Zephyrs
[Οι Ζέφυροι]��. Το συγκεκριμένο βαλς συντέθηκε από τον Μάντζαρο περίπου το
�8�0. Οπότε, μελωδικά τουλάχιστον, ο Μάντζαρος στην προκειμένη περίπτωση
είχε κωδικοποιήσει μουσικά την ελληνική ομορφιά χρησιμοποιώντας την ελάσ-
σονα τονικότητα και την ευρηματική μελωδία στο πλαίσιο ενός χορευτικού ρυθ-
μού. Η διάδοση του συγκεκριμένου βαλς στα επτανησιακά σαλόνια (και πιθανόν
και στα επτανησιακά μπαντιστικά ρεπερτόρια) φαίνεται ότι ενίσχυσε έτι περισ-
σότερο τη σύνδεση της «ελληνικότητας» με τα δύο αυτά στοιχεία. 

Παράλληλα, όμως, η συγκεκριμένη σύνδεση θα έπαιξε το �88� κομβικό
ρόλο στην πρόταξη της τελευταίας εισαγωγής του προαναφερθέντος χειρο-
γράφου για την εναρκτήρια μεταθανάτια έκδοση των απάντων του Μάντζα-
ρου. Δίχως άλλο, η διαμόρφωση στο κοινό υποσυνείδητο μιας τέτοιας ιδέας
«ελληνικότητας» αποτελούσε και ικανό πρόκριμα πρωτοτυπίας για τους
εμπλεκόμενους στο επιχειρηματικό μέρος της έκδοσης, ενώ δικαιολογούσε τη
συγκεκριμένη εισαγωγή και ως αρμόζον εναρκτήριο έργο για την έκδοση των
μουσουργημάτων ενός Έλληνα μουσουργού. Άλλωστε, ο ίδιος ο Δομένικος
Παδοβάς το �87� έκανε ειδική αναφορά στις δύο πιανιστικές εισαγωγές «ελ-
ληνικού τύπου» που συνέθεσε ο δάσκαλός του.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη πιανιστική εισαγωγή έλαβε εκ των υστέρων από
τους επιμελητές και τον εκδότη της τον τίτλο «ανατολικού γένους» ή «ανατο-
λικού είδους», και όχι τον αναμενόμενο (σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν)
«ελληνικού γένους» ή «ελληνικού είδους». Η απόφαση αυτή φαίνεται ότι ανα-
δεικνύει για ακόμη μια φορά τη σημασία που έχουν στην υποδοχή και στην
πορεία ενός καλλιτεχνικού έργου τα κοινωνικά και πολιτικά δεδομένα της
εκάστοτε περιόδου.
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��. Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη, ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ �07 και Φιλαρμονική Εταιρεία
Κερκύρας, ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ, φ. �07.



Η σύνδεση του ελλαδικού χώρου με την Ανατολή στην κοινή συνείδηση του
κυρίως ευρωπαϊκού χώρου δεν ήταν φυσικά κάτι νέο το �88�. Η έκδοση το
�876 των �0 λαϊκών μελωδιών της Ελλάδας και της Ανατολής από τον Γάλ-
λο ερευνητή Μπουγκώ-Ντυκουντραί�� ήταν η πιο πρόσφατη από τις πάμπολ-
λες περιπτώσεις, όπου ο δυτικός κόσμος έβλεπε στη μουσική Ελλάδα μια
ακόμη έκφανση της Ανατολής. Η ίδια συλλογή, άλλωστε, με τη σύνδεση που
παρείχε και με την ελληνική αρχαιότητα είχε επηρεάσει τον μουσικό και όχι
μόνο κόσμο της Ελλάδος�6. Δεν μπορεί στο πλαίσιο αυτό να περάσει απαρα-
τήρητο, ότι οι ελλαδικές περιοχές αποτελούσαν μέρος του ευρύτερου γεωγρα-
φικού και πολιτισμικού πλαισίου που είχε ήδη ορίσει ο δυτικοευρωπαϊκός οριε-
νταλισμός και ότι αυτές προσεγγίζονταν μέσω των αναζητήσεων ενός ευρω-
παϊκού χώρου, ο οποίος έβλεπε στην Ανατολή ποιότητες που είχαν εκλείψει
από τις βιομηχανοποιημένες κοινωνίες του, χωρίς βεβαίως να ξεχνά τη ματιά
του αποικιοκράτη.

Παραλλήλως, όμως, ο δυτικός κόσμος έβλεπε στις ελλαδικές περιοχές τον
γεωγραφικό χώρο, όπου αναπτύχθηκαν τα επιτεύγματα εκείνα που ήδη από
την Αναγέννηση αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά του λεγόμενου δυτικού πολιτι-
σμού. Η διττή αυτή στάση δημιουργούσε, όπως είναι αναμενόμενο, μια ποικι-
λοχρωμία θέσεων και, εν πολλοίς προκατασκευασμένων, πεποιθήσεων και
στερεοτύπων. Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι άστοχη η επισήμανση του ρόλου που
θα επρόκειτο να παίξει η Ελλάδα στο εκπολιτισμό της Ανατολής, σύμφωνα με
θέσεις διαφόρων διανοητών της Ευρώπης του �9ου αιώνα με γεωγραφικά εγ-
γύτερο τον Giuseppe Mazzini�7.

Τη σύνδεση της Ελλάδας με τον «ανατολικό γένος» ενίσχυε και η ευρω-
παϊκή πολιτική σκηνή της εποχής. Το �878 σημαδεύτηκε με την επίσημη εμ-
φάνιση του «σλαβικού κινδύνου» στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων μέσω
της ανεξαρτητοποίησης των σλαβικών ηγεμονιών της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας, γεγονός που δημιούργησε εύλογες ανησυχίες για εξάπλωση της ρωσι-
κής επιρροής προς το νότο. Η βρετανική και γαλλική πολιτική είχε πλέον ως
προτεραιότητα τη διατήρηση της φθίνουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και
της ενίσχυσης τής γεωπολιτικής θέσης του «ανατολισμού» ως αντιστάθμισμα
σε εκείνην του «σλαβισμού».

Κώστας Καρδάμης�68

��. LOUIS aLbeRT bOURGaULT-DOUCOUnDRaY, Trente mélodies populaires de Grèce et
d’Orient, Paris, �876.

�6. Εξαιρετικής εμβρίθειας η προσέγγιση στο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΚΑΡΟΓΛΟΥ, Γάλλοι ερευνη-
τές της ελληνικής μουσικής στα τέλη του �9ου αιώνα και στις αρχές του �0ού: Louis-albert
bourgault-Ducoudray, Maurice emmanuel, Hubert Pernot, ανέκδοτη διδακτορική διατριβή,
Αθήνα: ΕΚΠΑ-Τμήμα Μουσικών Σπουδών, �0��.

�7. Ενδεικτικά, GIUSePPe MaZZInI, La questione d’Oriente, Roma, �877.



Από την πλευρά του ελλαδικού βασιλείου η ίδια περίοδος συμπίπτει με την
προβολή του «σλαβικού κινδύνου» ως αντίποδα των εθνικών επιδιώξεων της
περιόδου, ζήτημα που –παρά τις διαφορετικές εκφάνσεις του– έχει παραμείνει
ενεργό μέχρι και σήμερα. Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, είτε λόγω αδυ-
ναμίας είτε λόγω πραγματισμού, μπορεί να μην εναρμονιζόταν πάντοτε πλή-
ρως με το ζήτημα του «ανατολισμού», αλλά σίγουρα σε εκείνη τη φάση δεν
βρέθηκε ποτέ από την πλευρά του «σλαβισμού». Η ιδέα του «ελληνοθωμανι-
σμού» από τη μια πλευρά και η ακρογωνιαία θέση του Χαριλάου Τρικούπη
υπέρ της σταθερής θέσης της Ελλάδος στο πλευρό των Μεγάλων Δυνάμεων
από την άλλη, ευνόησαν αντιστοίχως την προβολή του «ανατολισμού» και την
πεποίθηση ότι μέσω του εκσυγχρονισμού του ελλαδικού βασιλείου κατά τα
πρότυπα της «καθ’ ημάς Δύσεως» μπορεί να επιτευχθεί και η πολιτισμική και
κοινωνική πρόοδος όλης της «καθ’ ημάς Ανατολής». 

Δεν είναι δε άσκοπο να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι επί πρωθυπουργίας
Τρικούπη ψηφίστηκε η χρηματική ενίσχυση της έκδοσης των μαντζαρικών
έργων από τη Βουλή, αλλά και ότι λίγο μετά την έκδοση των μαντζαρικών έρ-
γων ο Έλληνας πρωθυπουργός ονομάστηκε επίτιμος πρόεδρος της Φιλαρμονι-
κής Εταιρείας Κερκύρας�8. Η σύνδεση του ελλαδικού βασιλείου με τον «ανα-
τολισμό» βρισκόταν και σε σύμπλευση με εκείνο το μέρος της ελλαδικής κοι-
νωνίας, το οποίο έβλεπε αρνητικά τις επεμβάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων
και συνήθως θεωρούσε τον άνευ ορίων προσανατολισμό προς την «καθ’ημάς
Δύση» ως στοιχείο που αντιστρατευόταν την, μάλλον ομιχλώδη, ελληνική πο-
λιτισμική ταυτότητα. 

Οπότε η μεταθανάτια μετονομασία της άτιτλης και τελευταίας πιανιστι-
κής εισαγωγής σε «ανατολικού γένους» και η πρόταξή της ως εναρκτήριο έρ-
γο της εκδοτικής απόπειρας φαίνεται ότι εξέφραζε ποικίλες επιδιώξεις της πε-
ριόδου. Η επινόηση του «ανατολισμού» της από τους επιμελητές και τον εκδό-
τη της εξέφραζε τις νοοτροπίες τόσο της «καθ’ ημάς Δύσεως» όσο και μιας
διόλου αμελητέας τάσης στην ελληνική κοινωνία της περιόδου, και εξυπηρε-
τούσε με τον τρόπο αυτό τις επιχειρηματικές προθέσεις των εμπλεκομένων.
Από την άλλη, το ιδεολογικό (αν όχι ιδεοληπτικό), καθώς και το γεωπολιτικό,
momentum της περιόδου είχε βρει στην στερεοτυπική προβολή του «ανατολι-
σμού» έναν κοινό τόπο σύγκλισης φαινομενικά διαφορετικών και ασύμπτωτων
θέσεων, δηλαδή του «αντισλαβισμού», του «αντιδυτικισμού», του «ελληνοθω-
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�8. Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ, Βιβλίο Αλληλογραφίας �
(�87�-�88�), αρ. ��70, �6 Μαΐου �88�. Αφορμή και εδώ αποτέλεσε η προαναφερθείσα οικο-
νομική ενίσχυση της Φιλαρμονικής από το Υπουργείο Εσωτερικών. Σχετικός και ο κατάλο-
γος των επιτίμων μελών που εκτίθεται στο Μουσείο Μουσικής της Φιλαρμονικής Εταιρείας
Κερκύρας.



μανισμού» και της εξ Εσπερίας ορμώμενης και εξίσου στερεοτυπικής «ελλη-
νικότητας»�9. Η χρήση, όμως, «ανατολίτικων» μουσικών στοιχείων στο πλαί-
σιο μιας εξαιρετικά διαδεδομένης στη Δύση μουσικής φόρμας θα μπορούσε,
όχι μόνο να καταδεικνύει το δημιουργικό δαιμόνιο του νέου ελληνισμού, αλλά
και να υπογραμμίζει διά των ήχων την προαναφερθείσα θέση περί εκσυγχρονι-
σμού της «καθ’ ημάς Ανατολής».

Με τα δεδομένα αυτά, η μεταθανάτια έκδοση τής επί τούτου μετονομασθεί-
σας μαντζαρικής πιανιστικής εισαγωγής, δεν εξέφραζε μόνο τον τρόπο με τον
οποίο θεωρούμενα ως ανατολίτικα στοιχεία μπορούσαν να αποτελέσουν δομικό
υλικό ενός μουσουργήματος εντός του δυτικού μουσικού κανόνα. Επιπλέον,
φαίνεται ότι αποτέλεσε και μια έμμεση και χαρακτηριστική, καίτοι περιφερεια-
κότατη, έκφραση μιας εποχής που βίωνε μια ακόμη κορύφωση του δαιδαλώ-
δους «Ανατολικού Ζητήματος». Όσο για τη συνέχιση της έκδοσης των μα-
ντζαρικών συνθέσεων, κατέστη δυνατόν να κυκλοφορήσει την επόμενη χρονιά
μια ακόμη παρόμοια σειρά έργων�0, μιας και τελικά «ἡ δημοσίευσις ἔπαυσε κα-
θότι ἄν καὶ ἡ Βουλή ἐψήφισε �0.000 δρ. μόνον �.�00 ἔλαβον οἱ κληρονόμοι��.»

abSTRaCT

beTWeen IDeOLOGICaL STeReOTYPeS anD enTRePReneUSHIP. 
THe CaSe OF THe “ORIenTaL OVeRTURe” 

bY nIKOLaOS HaLIKIOPOULOS ManTZaROS

KKoossttaass  KKaarrddaammiiss

One of the widely known compositions by nikolaos Halikiopoulos Mantzaros
(�79�-�87�), apart from the Greek national anthem (officially adopted in
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�9. Πάντοτε επίκαιρες ως προς τα παραπάνω οι παρατηρήσεις του ΑΛΕξΗ ΠΟΛΙΤΗ στο Ρο-
μαντικά Χρόνια: Ιδεολογίες και νοοτροπίες στην Ελλάδα του �8�0-�880, Αθήνα: Ε.Μ.Ν.Ε.-
Μνήμων, �99�.

�0. Περιελάμβανε το δεύτερο μέρος της πολυφωνικής μελοποίησης του Ύμνου, την πιανι-
στική εισαγωγή «αρ. �» [πρώτη στη σειρά του προαναφερθέντος ιδιογράφου της Εθνικής Βι-
βλιοθήκης της Ελλάδος] και τη ρέντοβα μαζούρκα Ophélie. Είναι και εδώ σαφής η συνέχιση
της αλλαγής της σειράς των πιανιστικών εισαγωγών σε σχέση με της σειρά του χειρογράφου
της Εθνικής Βιβλιοθήκης, γεγονός που υπογραμμίζει έτι περισσότερο την αυθαίρετη επέμβα-
ση εκδότη και επιμελητών της μεταθανάτιας έκδοσης.

��. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΒΙΑΖΗΣ, «Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος», Ἀπόλλων τ.Ε΄, Φε-
βρουάριος �890, σσ. 9�6-96�: σ. 96�, και του ίδιου, «Μάντζαρος (Νικόλαος Χαλικιόπου-
λος)», Λεξικόν Ἐγκυκλοπαιδικόν, Αθήνα: Μπαρτ και Χιρστ, �89�-�896, τόμος Ε΄, σ. ���.



�86�), is his piano overture (“sinfonia”) entitled Sinfonia no � “di genere
orientale”. already known during the composer’s lifetime, this composition was,
however, neither the first of his piano overtures (actually it was the last) nor did
it have any specific title. both of these elements were featured in the work’s �88�
publication, which heralded the opening of the first series of Mantzaros’s
compositions posthumous publication (funded by the Greek government). Due to
its printed form the �88� “oriental overture” met an even wider dissemina tion,
which decisively contributed towards the uncritical adoption of its forged title. 

The present paper discusses the ways, in which both the needs of
entrepreneurship and the late �9th-century ideological stereotypes caused the
change of the composer’s initial intentions. It is demonstrated that Mantzaros
composed the specific work in order to combine melodic elements that he
considered as Greek with the well-established and canonical musical form of the
“Italian” overture. This characteristic seems to have been of particular
importance for the publisher Genesio Venturini and the series editors, since in
this way he could combine originality with conventionality and at the same time
satisfy both Greek and Italian buyers. It also demonstrated the ways that
“exotic” melodic material could be presented through a canonical western
musical form, adding in this way credits to the composer.

Parallel to this, the adoption of a not previously existent title for the
aforementioned overture should be approached through the Orientalism of the
late �9th-century. Greece has already been considered from the West as part of
the, often idealized, Orient and at the same time the geopolitical and cultural
momentum brought this sense of orientalism also among a critical part of the
Greek society. The appearance of the so-called “Slavic danger” after �878 in
the northern borders of the Greek Kingdom played also a decisive role towards
this approach. In this sense, the stereotypical presentation of Orientalism
offered a common focal point for different ideological positions, namely “anti-
slavism”, “anti-occidentalism”, “Greek-Othomanism” and the western per -
ception of “Greekness”. In this respect, the publication and the forging of Man -
tzaros’s overture may well constitute a peripheral cultural manifestation of the
so-called “eastern Question”, approached both from the music marketing
principles and the composition’s redefinition by the era’s political aims and
ideological stereotypes.

Μεταξύ ιδεοληψίας και επιχειρηματικότητας �7�
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Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΣΑΜΑΡΑΣ» 
ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (�89�-�896)

ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΓιιώώρργγοοςς  ΣΣ..  ΖΖοούύμμπποοςς
μαθηματικός, διδάκτωρ Τμήματος 

Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου

Στην πόλη και την ύπαιθρο της Κέρκυρας δραστηριοποιούνται σήμερα πε-
ρισσότερες από �0 φιλαρμονικές, στις δράσεις των οποίων συμμετέχουν εκα-
τοντάδες άτομα κάθε ηλικίας.

Μία από τις φιλαρμονικές, η τρίτη σε αρχαιότητα, ιδρύεται στις �9 Αυγού-
στου του �89�, έχει το όνομα του μουσουργού Σπύρου Σαμάρα και είναι εξαι-
ρετικά βραχύβια. Αγνοούμε ως τώρα την τύχη του διοικητικού της αρχείου
και μοναδικές μας πηγές είναι το «Μουσικό αρχείο Σπύρου Μοτσενίγου» στην
Εθνική Βιβλιοθήκη και ελάχιστες εφημερίδες της εποχής.

ΤΤοο  κκοοιιννωωννιικκόό  ππλλααίίσσιιοο  σσττηηνν  ΚΚέέρρκκυυρραα  σσττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  ��99οουυ  ααιιώώνναα

Στο γύρισμα από το �9ο στον �0ό αιώνα, οι πρωτοπόροι εργάτες, οι φοιτη-
τές και ορισμένοι κύκλοι προοδευτικών διανοούμενων της χώρας, που προέρ-
χονται κύρια από την ανερχόμενη αστική τάξη και σπουδάζουν στο εξωτερικό,
δέχονται την επίδραση των μεγάλων ιστορικών γεγονότων της εποχής. Τότε
ιδρύονται οι πρώτοι σοσιαλιστικοί όμιλοι, εκδίδονται εφημερίδες, μπροσούρες
και περιοδικά με σοσιαλιστικό περιεχόμενο, ενώ η νεαρή εργατική τάξη αρχί-
ζει τους πρώτους οικονομικούς αγώνες της και ιδρύει τις πρώτες συνδικαλι-
στικές της οργανώσεις.

Την ίδια περίοδο, η Κέρκυρα γνωρίζει αλματώδη βιομηχανική ανάπτυξη.
Στα εργοστάσια και το λιμάνι απασχολούνται εκατοντάδες εργάτες που δου-
λεύουν κάτω από ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες εκμετάλλευσης και με εξευτε-
λιστικά μεροκάματα. Κατά την περίοδο αυτή ιδρύεται η «Εργατική Αδελφό-
της» (�887), ο «Σοσιαλιστικός Σύνδεσμος» (�89�) και λίγα χρόνια αργότερα
ένα άτυπο «Εργατικό Κέντρο» στη δύναμη του οποίου εντάσσονται λιμενερ-
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γάτες, βαρκάρηδες, αρτεργάτες, μυλεργάτες, μακαρονοποιοί, ραφτάδες, κου-
ρείς, τσαγκαράδες, τσιγαράδες και άλλοι�. 

ΟΟιι  ππρρώώττεεςς  φφιιλλααρρμμοοννιικκέέςς

Στα �8�0 δημιουργείται από κερκυραίους αστούς η «Φιλαρμονική Εται-
ρεία Κέρκυρας». Στο �ο άρθρο του καταστατικού της αναφέρεται ότι: «προτί-
θεται σκοπόν την εκμάθησιν και διάδοσιν της Μουσικής τέχνης καθ’ όλας αυ-
τής τας εφαρμογάς»� και στα �890, με πρωτοβουλία μιας σοσιαλιστικής
ομάδας, ιδρύεται η «Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος» με σκοπό «τη διατή-
ρηση θιάσου προς ψυχαγωγίαν της εργατικής τάξεως» (άρθρο �ο του κατα-
στατικού)�.

««ΦΦιιλλααρρμμοοννιικκήή  ΕΕττααιιρρεείίαα  ΣΣααμμάάρρααςς»»  ––  ΊΊδδρρυυσσηη

Το τέλειωμα του �9ου αιώνα χαρακτηρίζεται από οικονομική άνεση της
αστικής τάξης και η καλλιτεχνική κίνηση στην Κέρκυρα βρίσκεται στο μέγι-
στο της ακμής της. Την ίδια εποχή ο μουσουργός Σπύρος Σαμάρας βρίσκεται
στο απόγειο της δημιουργικότητάς του και τιμάται με κάθε τρόπο στην πατρί-
δα του.

Τότε παίρνουν την απόφαση για την ίδρυση τρίτης φιλαρμονικής οι:
• Γ. Τρύφωνας
• Ευάγγελος Κασταμονίτης
• Σπυρίδων Κασταμονίτης
• Ιωάννης Τζανίνης
• Δ. Μερτώνης�
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�. ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΥΜΠΟΣ, «Φιλαρμονική Εταιρεία “Μάντζαρος” Κέρκυρας. Από την ψυχα-
γωγία της εργατικής τάξης στη διάδοση της θείας τέχνης», Πρακτικά Συνεδρίου για την
Πολιτιστική Κληρονομιά των Ιονίων Νήσων, τ. Α´ (Η Μουσική κληρονομιά των Ιονίων Νή-
σων), Αργοστόλι: �008, σ. ��.

�. Καταστατικόν της εν Κερκύρα Φιλαρμονικής Εταιρίας, Τυπογραφείον Η Ιονία, Εν
Κερκύρα: �880.

�. Κανονισμός της Φιλαρμονικής Εταιρίας “Μάντζαρος”, Τύποις Ν. Πετσάλη, Εν Κερ-
κύρα: �89�.

�. Σύμφωνα με τον εκλογικό κατάλογο του Δήμου Κερκυραίων του έτους �886 (αντίτυπο
βρίσκεται στη βιβλιοθήκη της Αναγνωστικής Εταιρείας Κέρκυρας): Ο Τρύφωνας είναι αστυ-
νομικός κλητήρας και την εποχή της ίδρυσης της φιλαρμονικής είναι �� χρονών, ο Ε. Κα-
σταμονίτης είναι �� χρονών, έμπορος, Ο Σπ. Κασταμονίτης �8 χρονών, ράφτης και ο Τζανί-
νης (στον κατάλογο σημειώνεται ως Τσανίνης) �� χρονών, κουρέας. Ο Δ. Μερτώνης δεν
υπάρχει στον εκλογικό κατάλογο του �886 ούτε στους προγενέστερους των ετών �88� και
�87�. Πιθανόν δεν είναι κερκυραίος.



Στην πρώτη συνεδρίαση εκλέγεται παμψηφεί πρόεδρος ο βιομήχανος Γε-
ράσιμος Ασπιώτης� (φίλος του Σαμάρα) ο οποίος –κατά μία εκδοχή– θέλο-
ντας να διαδώσει σε μεγαλύτερη κλίμακα το θέατρο, επεδίωκε τη συγχώνευ-
ση του «Δραματικού Συλλόγου Κέρκυρας» με τη «Φιλαρμονική Εταιρεία
Κέρκυρας»6. Είναι ήδη μέλος πολλών Συλλόγων και Φιλαρμονικών.

Το υπόλοιπο συμβούλιο αποτελούν οι:7
• Ευαγ. Κασταμονίτης, Αντιπρόεδρος
• ξενοφών Τοπάλης, Οικονομικός Έφορος8

• Στέφανος Λάμπρου, Ταμίας9

• Αριστοτέλης Τοπάλης, Αρχειοφύλακας 
• Νικόλαος Καμβύσας, Γραμματέας�0

• Χρ. Τριανταφύλλου, Ελεγκτής
• Σ. Ζερβός, Επιμελητής��

Η Φιλαρμονική ιδρύεται επίσημα στις �9 Αυγούστου �89� και σύμφωνα με
το άρθρο � του καταστατικού:

«Συνιστάται εν Κερκύρα φιλαρμονική εταιρία υπό την επωνυμίαν “Σα-
μάρας” σκοπούσα την διδασκαλίαν και διάδοσιν της μουσικής τέ-
χνης.»��

Η σφραγίδα της Εταιρίας είναι στρογγυλή και στη μέση έχει λύρα, σάλ-
πιγγα και μουσικό βιβλίο σε σύμπλεγμα με κλαδί δάφνης και ταινία. Στην
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�. Λ. ΛΑΜΠΕΛΕΤ, «Φιλαρμονική “Σαμάρας”», Μουσική Εφημερίς, Έτος Α´, τ. �0, Αθή-
να: Ιούλ. �89�, σ. �-�

6. ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΣ, Νεοελληνική Μουσική/ Συμβολή εις την ιστορίαν της, Αθήνα:
�9�8, σ. ��-��. Λίγο μετά τη διάλυση της Φ.Ε. «Σαμάρας» o Ασπιώτης αναλαμβάνει την
προεδρία της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας (�898-�900).

7. Από τους πέντε που πήραν την απόφαση για την ίδρυση της φιλαρμονικής, μόνο ο Ευ-
άγγελος Κασταμονίτης συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο.

8. Σε άγνωστο χρόνο αναφέρεται ως Έφορος ο Γεώργιος Δελαπόρτας. Εθνική Βιβλιοθή-
κη της Ελλάδος, «Μουσικό Αρχείον Σπύρου Γ. Μοτσενίγου», φ. Α-8/�77. Ο ξενοφών Τοπά-
λης παραιτείται σε άγνωστη χρονική στιγμή και τον συναντάμε ως «Οικονόμο» στην Φ.Ε.
Μάντζαρος από το �89� ως το �899. Βλ. ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΖΟΥΜΠΟΣ, Ιστορία της Φιλαρμονικής
Εταιρείας «Μάντζαρος» Κερκύρας, Τόμος Α΄ �890-�9��, Κερκυρα: Δεκέμβρης �0��.

9. Σύμφωνα με τον εκλογικό κατάλογο του �886, είναι �8 χρονών, έμπορος.
�0. Είναι �8 χρονών, έμπορος. Αργότερα, κατά την περίοδο �906-�908 τον συναντάμε ως

Ελεγκτή στη Φ.Ε. Μάντζαρος.
��. Πιθανότατα πρόκειται για τον Σ. Ζερβό ο οποίος συμμετέχει στην ιδρυτική ομάδα της

Φ.Ε. Μάντζαρος το καλοκαίρι του �890. Είναι �� χρονών και εργάζεται ως γραμματέας στον
Δήμο Κερκυραίων.

��. Καταστατικόν της εν Κερκύρα Φιλαρμονικής Εταιρίας Σαμάρας, Τυπογραφείον
«Ερμής» Ν. Πετσάλη, Εν Κερκύρα: �89�.



ταινία αναγράφονται οι τίτλοι των δύο πρώτων μελοδραμάτων του Σαμάρα,
«Φλώρα» και «Μεδζέ», ενώ περιμετρικά οι λέξεις «Φιλαρμονική Εταιρία “Σα-
μάρας”» �9 Αυγούστου �89���.

Αρχιμουσικός αναλαμβάνει ο Κερκυραίος Βίκτωρ Μαυρόχης (�8�8-�9�9)��

ο οποίος έχει ήδη επιτυχημένη θητεία σε στρατιωτικές μουσικές της Αθήνας
και δέχεται εκ προοιμίου, από τον Μ. Λάνδο, καλές κριτικές για τις συναυλίες
που επίκεινται το καλοκαίρι του �89���.

ΟΟ  ΒΒίίκκττωωρρ  ΜΜααυυρρόόχχηηςς

Ο Μαυρόχης γεννιέται το �8�8 στη Γαρίτσα και την εποχή που αναλαμ-
βάνει καθήκοντα αρχιμουσικού της Φιλαρμονικής «Σαμάρας» είναι �6 χρο-
νών. Φοιτά στην Παλιά Φιλαρμονική και οφείλει τη μουσική του μόρφωση κα-
τά κύριο λόγο στον μουσουργό Διονύσιο Ροδοθεάτο. Είναι εκτελεστής πολλών
οργάνων αλλά κύριο όργανό του είναι το eufonio.

Στην Αθήνα είναι για δύο χρόνια μέλος της Μουσικής της Φρουράς και
του πυροβολικού με βαθμό επιλοχία. Σημειώνει ο Λ. Λαμπελέτ: 

«... τίς δεν ενθυμείται τας επιτυχείς του εκτελέσεις ότε τη συνοδεία των
άλλων οργάνων εξετέλη τα δυσκολότερα και τεχνικώτερα συνθέματα,
εκπέμπων διά του μεταλλίνου εκείνου οργάνου τους περιπαθεστέρους
και εκφραστικωτέρους φθόγγους δίδων διά του συναισθήματος και της
απαραμίλλου τέχνης του ζωήν εις το άψυχον εκείνον τεμάχιον ορειχάλ-
κου όπερ καλούσιν eu fo nio.

Οι Αθηναίοι όμως επ’ ολίγον εχάρησαν τον Μαυρόχην, διότι το γνω-
στόν νομοσχέδιον του μουσομάχου υπουργού, κατήργησεν άπασας τας
στρατιωτικάς μουσικάς, ρίψαν εις τους πέντε δρόμους τόσους οικογε-
νειάρχας στερηθέντας και αυτού του άρτου. Απολυθείς ο Μαυρόχης εκ
του στρατού επανήλθεν εις την πατρίδα του».

Κατά το διάστημα που βρίσκεται στην Αθήνα, ο Μαυρόχης συνεχίζει τις
σπουδές του υπό τον Αρχιμουσικό του Πυροβολικού Ιωσήφ Καίσαρη ο οποίος
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��. Καταστατικόν της εν Κερκύρα Φιλαρμονικής Εταιρίας Σαμάρας, ό.π., σ. ��, άρθρο
7�.

��. ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΣ, ό.π., σ. ��. Κατά τον Μοτσενίγο, η ορχήστρα πνευστών της
εταιρείας, γνωστή ως «μπαντίνα» και θεωρούμενη ως η κατ’ εξοχήν λαϊκή «μπάντα», εμφα-
νίζεται δημόσια για πρώτη φορά σε λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνα με �� εκτελεστές.

��. ΜΙΧΑΗΛ Β. ΛΑΝΔΟΣ, «Κερκυραϊκά», Μουσική Εφημερίς, Έτος Α΄, τ. �, Αθήνα: Ιαν.
�89�, σ. �.



τον διδάσκει αφιλοκερδώς�6. Απολύεται με βαθμό ανθυπασπιστή, όταν καταρ-
γούνται από τον Χ. Τρικούπη οι στρατιωτικές μουσικές – εκτός από τη Μου-
σική της Φρουράς Αθηνών�7.

Ταυτόχρονα, την καλλιτεχνική διεύθυνση της νέας φιλαρμονικής αναλαμ-
βάνει ο συνθέτης Ευγένιος Μαρτινέλλης�8 ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του
αμισθί και κηρύσσεται ευεργέτης του σωματείου�9. 

ΤΤαα  ππρρώώτταα  ββήήμμαατταα

Η Φιλαρμονική στεγάζεται σε ευρύχωρο διώροφο οίκημα ιδιοκτησίας του
Δήμου Κερκυραίων κοντά στη Βασιλική Πύλη�0. Αμέσως μετά τη δημιουργία
της, αρχίζουν οι δοκιμές και έξι μήνες αργότερα κάνει την πρώτη της εμφάνι-
ση στη λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνος�� με �� περίπου εκτελεστές. Μετά τη
λιτανεία επιστρέφει, παιανίζοντας εμβατήρια, στο κατάστημα και καταχειρο-
κροτείται από τον κόσμο.

Κατά τη βραχύβια παρουσία της θεωρείται ως η «Φιλαρμονική του Λαού»
και λαβαίνει μέρος σε όλες τις επίσημες και εθνικές εκδηλώσεις. Υπάρχει
άμιλλα με τη Φ.Ε. Μάντζαρος και την αποκαλούν «μπαντίνα», χαρακτηρι-
σμός ο οποίος πιστεύεται ότι της δόθηκε από τις άλλες δύο φιλαρμονικές για
να δηλωθεί ότι ήταν φτωχό και νεοσύστατο σώμα. Παιανίζει δύο ή τρεις φορές
στην Κάτω Πλατεία�� και επισημαίνεται ότι: 

«Αφ’ ης εποχής ιδρύθη η νέα Φιλαρμονική Εταιρεία “Μάντζαρος”, ως
επίσης και η του “Σαμάρα”, αι θεριναί εν τη Πλατεία υπηρεσίαι των Μου-
σικών τούτων εγένοντο από της 8ης εσπερινής ώρας άχρι της �0ης»��.

Η Φιλαρμονική Εταιρία «Σαμάρας» της Κέρκυρας (�89�-�896) �77

�6. Λ. ΛΑΜΠΕΛΕΤ, ό.π.
�7. «Μουσικό Αρχείον Σπύρου Γ. Μοτσενίγου», φ. Α-�/�77.
�8. Ο Ε. Μαρτινέλλης πήρε τα πρώτα μαθήματα μουσικής στην Κέρκυρα και σπούδασε

στη συνέχεια στο Ωδείο San Pietro a Majella της Νάπολης. Έγραψε εμβατήρια για ορχήστρα
πνευστών, χορούς, μικρά τεμάχια για πιάνο, και φαντασίες για βιολί και πιάνο από μελοδρά-
ματα των bellini, Donizetti, Verdi και άλλα. Απεβίωσε στην Αθήνα και τάφηκε στην Κέρκυ-
ρα. ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΣ, ό.π., σ. ��6.

�9. ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΔΑΜΗΣ, «Ο Σπύρος Σαμάρας και η Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας»,
Σπυρίδων-Φιλίσκος Σαμάρας/ Επετειακός τόμος για τα ��0 χρόνια από τη γέννησή του, Φι-
λαρμονική Εταιρεία Κερκύρας, Δημοσιεύματα του Μουσείου Μουσικής “Νικόλαος Μάντζα-
ρος”, Μελετήματα ΙΙ, Κέρκυρα: �0��, σ. 99-�00 και Λ. ΛΑΜΠΕΛΕΤ, ό.π.

�0. Λ. ΛΑΜΠΕΛΕΤ, ό.π.
��. Από τα ως τώρα γνωστά στοιχεία δεν μπορεί να διευκρινιστεί αν η πρώτη εμφάνιση

έγινε το Πρωτοκύριακο του �89� ή την Κυριακή των Βαΐων του �89�.
��. «Μουσικό Αρχείον Σπύρου Γ. Μοτσενίγου», φ. Α-�/�77.
��. Εφημερίς των Ειδήσεων, έτος Θ΄, α.φ. ��9/�9-08-�896 στο «Μουσικό Αρχείον Σπύ-

ρου Γ. Μοτσενίγου», φ. Α-��/�77.



Αρχές του �89� αριθμεί 600 συνεταίρους�� από τους οποίους οι περισσότε-
ροι ανήκουν στην εργατική τάξη του νησιού, ενώ ο «μουσικός θίασος»�� απο-
τελείται από �8 μουσικούς και �� μαθητευόμενους. Στο καταστατικό αναφέ-
ρεται και η δημιουργία ταμείου υπέρ των μουσικών�6. 

Ο Λ. Λαμπελέτ σημειώνει ότι:

«Σχετικώς προς τον από της ιδρύσεως του σωματείου χρόνον, έχει αρ-
κετήν περιουσίαν συνισταμένην εις έπιπλα, στολάς, όργανα, βιβλιοθή-
κην κτλ, και αποθεματικόν κεφάλαιον εις μετρητά εκ διαφόρων συνδρο-
μών και δωρεών.�7

Προς το παρόν διδάσκεται η οργανική η αφορώσα τον Μουσικόν θία-
σον, προσεχώς όμως εισηχθήσεται η φωνητική,(μονωδία και χορός)
κλειδοκύμβαλον, βάρβιτος�8 και η βαρεία βάρβιτος�9».

Υπαρχιμουσικός είναι ο Γεώργιος Μεταλληνός (ευφώνιο) –ο οποίος διδά-
σκει τα χάλκινα πνευστά– και �η κορνέττα ο Ιωάννης Κοντός. ξύλινα διδά-
σκουν οι: Πέτρος Κακαρούγκας (πιθανόν προερχόμενος από τη Φ.Ε. “Μά-
ντζαρος”), Αθανάσιος Γιοχάλας (ο οποίος πιθανόν εκτελεί για κάποιο διάστη-
μα χρέη αρχιμουσικού) και ο Ουγγολίνι�0. 

ΕΕππιικκρρίίσσεειιςς

Στις �� Μάη του �89� (ν.η.) στο θέατρο Mercadante της Νάπολης δίνεται
η επιτυχημένη πρεμιέρα της όπερας La Martire του Σαμάρα. Το νέο φτάνει τη-
λεγραφικά στην Κέρκυρα και η φιλαρμονική που έχει το όνομά του δίνει συ-
ναυλία προς τιμήν του στην Πλατεία την Κυριακή �� Μάη (π.η.). Η συναυ-
λία ήταν ατυχής όπως φαίνεται από τα σχόλια του Μ. Λάνδου��:
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��. Ο Λ. ΛΑΜΠΕΛΕΤ αναφέρει �70 ιδρυτές και συνεισφορείς.
��. Κατά μία εκδοχή, πολλοί μουσικοί από τις άλλες δύο φιλαρμονικές προσεχώρησαν στη

νέα Φιλαρμονική. «Μουσικό Αρχείον Σπύρου Γ. Μοτσενίγου», φ. Α-�/�77.
�6. ΜΙΧΑΗΛ Β. ΛΑΝΔΟΣ, ό.π. 
�7. Κατά το ΜΟΤΣΕΝΙΓΟ («Μοτσενίγειο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής», φ. Α-�/�77) Ο

λαός έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον δια την εγγραφή του ως συνδρομηταί. Την παραμονήν της
Πρωτοχρονιάς εδημιουργείτο παιχνίδι εις το κατάστημα της Φιλ/κής από το οποίον ενισχύε-
το το Ταμείον της Φιλαρμονικής.

�8. Βιολοντσέλο.
�9. Κοντραμπάσσο.
�0. «Μουσικό Αρχείον Σπύρου Γ. Μοτσενίγου», φ. Α-8/�77.
��. ΜΙΧΑΗΛ Β. ΛΑΝΔΟΣ, «Κερκυραϊκά», Μουσική Εφημερίς, Έτος Α΄, τ. 9, Ιούν. �89�,

σ. � (η ανταπόκριση έχει ημερομηνία �8-0�-�89� π.η.)



«Αλλά ... αλλά κάλλιον να μην επαιάνιζε.
Μη σας εκπλήττει η σκέψις μου αύτη. Μουσική ανήκουσα εις Εται-

ρείαν φέρουσαν το όνομα του Σαμάρα, εξερχομένη δε να παιανίση επ’
ευκαιρίας λαμπράς εν Ιταλία επιτυχίας νέου έργου του, δεν έπρεπε πο-
τέ να εξέλθη απροετοίμαστος. Εάν ο αρχιμουσικός κ. Β. Μαυρόχης 
–όστις είναι κάλλιστος μουσικός όχι όμως και μουσικοδιδάσκαλος– δεν
νοιώθει από τέτοια πράγματα, ο προϊστάμενος όμως αυτού κ. Ευγένιος
Μαρτινέλης δεν έπρεπε ποτέ να επιτρέψη την εκτέλεσιν εν τη πλατεία
αθλιέστατα, και προ πάντων υπό μουσικών ων πολλοί διετέλουν εν τη
εσχάτη κραιπάλη, έργων του Σαμάρα. 

Δεν είναι η πρώτη φορά καθ’ ην η μουσική αύτη εξέρχεται απροετοί-
μαστος. Και προ ημερών ακόμη εξετέλεσε, φαντασθήτε άνευ δοκιμών,
τον «Υποψήφιον» του γηραιού ξύνδα, είμαι δε βέβαιος ότι, εάν ο σεβά-
σμιος πρεσβύτης ήτο παρών αγανάκτησις θα τον κατελάμβανεν επί τη
αθλία εκτελέσει του έργου του. Ουδεμίαν δε δικαιολόγησιν έχει ο κ.
Μαυρόχης. Οι Μουσικοί του είναι κάλλιστοι –αρκεί ότι εξεπαιδεύθησαν
υπό του κ. Ραφαήλοβιτζ��– και τα μουσικά όργανα λαμπρά, ώστε εάν ο
αρχιμουσικός έδιδε μεγαλητέραν προσοχήν εις τας δοκιμάς και εάν
εμελέτα και αυτός πλειότερον τα διάφορα τεμάχια, δεν θα προεκάλει
επικρίσεις αίτινες σπουδαίως μειούσι την μέχρι τούδεν κρατούσαν περί
αυτού αγαθήν φήμην.

Και μίαν άλλην παρατήρησιν θ’ απευθύνω τω κ. Μαυρόχη. Το ομο-
λογουμένως ωραίον Βαλς «Μαραμμένα Άνθη» το οποίον αυτός συνέθε-
σεν, είναι περιττόν να το επαναλαμβάνη οσάκις εξέρχεται εν τη πλα-
τεία η μουσική του.

Εννοώ κάλιστα ότι τα όσα ανωτέρω εξέθεσα θα δυσαρεστήσωσι τον
φίλον μου αρχιμουσικόν, θα εγείρωσι δε θύελλαν εναντίον μου εκ μέρους
των φανατικών εκ των συνεταίρων του Σωματείου «Σαμάρα», αλλ’
αδιαφορώ, διότι θεωρώ καθήκον μου οσάκις εκφέρω κρίσεις περί οιουδή-
ποτε ζητήματος να τας εκφέρω ειλικρινώς και κατά την πεποίθησιν ην
εσχημάτισα ...
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��. Η επισήμανση αφορά το Λεωνίδα Ραφαήλοβιτς ο οποίος είναι αρχιμουσικός της Μα-
ντζάρου από το �89� ως το �898. Πιθανόν να αποσχίστηκε ομάδα μουσικών από τη «Μά-
ντζαρο» και να κατατάχτηκε στη «Σαμάρας» (το οποίο αναφέρει και ο Μοτσενίγος), ή οι
αναφερόμενοι να μαθήτευαν ιδιωτικά στον Ραφαήλοβιτς, ή να ήταν μουσικοί στη μπάντα του
�0ου Σ.Π. η οποία είχε αρχιμουσικό τον Ραφαήλοβιτς. 



««ΟΟυυδδεεμμίίαα  δδιικκααιιοολλοογγίίαα  χχωωρρεείί»»

Μετά την καλοκαιρινή περίοδο οι συναυλίες στην Πλατεία σταματούν��.
Καθώς είναι μια εποχή κατά την οποία μοναδική διασκέδαση του κόσμου εί-
ναι οι συναυλίες, υπάρχει διαμαρτυρία και πρόταση:

«Έχομεν δηλ. τρεις Φιλαρμονικάς Εταιρείας με πλήρη μουσικά σώμα-
τα και αμιλλομένους μουσικοδιδασκάλους· χίλια και πλείονα μέλη
αποτελούσι τας εταιρίας αδρώς πληρώνοντα κατά μήνα· και όμως ου-
δέ μιαν φοράν της εβδομάδος έχομεν μουσικήν παιανίζουσαν εν τη πλα-
τεία! Όλος ο ζήλος περιορίζεται εις τους μήνας του θέρους· τώρα πάσαι
εσίγησαν. Δεν εννοούμεν διατί τούτο. Άλλοτε ως δικαιολογία εφέρετο ή
η εργασία των μουσικών εν τω θεάτρω ή το απαρασκεύαστον αυτών.
Τώρα όμως ουδεμία τοιαύτη δικαιολογία χωρεί, και εκφράζομεν την
γενικήν επιθυμίαν ίνα τουλάχιστον τας κυριακάς και εορτάς μια μουσι-
κή εκ των τριών παιανίζη εν τη πλατεία τα απογεύματα. Εφέτος δε δεν
έχει και άλλην διασκέδασιν ο πολύς κόσμος ο πληρώνων προς συντήρη-
σιν των φιλαρμονικών»��.

ΕΕμμφφάάννιισσηη  κκααιι  ττωωνν  ττρριιώώνν  φφιιλλααρρμμοοννιικκώώνν

Αναφορά για συμμετοχή και των τριών φιλαρμονικών σε εκδήλωση έχου-
με στην κηδεία του κερκυραίου καθολικού Αρχιεπίσκοπου Αθηνών Ιωσήφ
Ζαφφίνου στις 6 Φλεβάρη �89�: 

«Η κηδεία ετήρησε την εξής τάξιν. Αι τρεις μουσικαί των τριών φιλαρ-
μονικών εταιριών� αι μαθήτριαι των αδελφών του ελέους ...»��. 
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��. Εκείνη την εποχή οι συναυλίες γίνονται στον χώρο της Κάτω Πλατείας.
��. Εφ. Φωνή, φ. ��-��-�89�.
��. Νέα Εφημερίς, φ. 07-0�-�89�. Σύμφωνα με πληροφορίες του Σπύρου Γαούτση, γραμ-

ματέα της Καθολικής Αρχιεπισκοπής Κέρκυρας: «Ο Ιωσήφ Ζαφφίνο γεννήθηκε στην Κέρκυ-
ρα στις �6/0�/�8�6 και σπούδασε στο Ουρβάνειο Κολέγιο της Ρώμης. Υπηρέτησε στην Κέρ-
κυρα ως Εφημέριος του Καθεδρικού Ναού και Γενικός Βικάριος. Χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκο-
πος Νάξου στις �0/07/�87� και καταστάθηκε Αρχιεπίσκοπος Καθολικών Αθηνών στις
�9/0�/�89�. Στις ��/07/�89� ανέλαβε, επίσης, Τοποτηρητής της Επισκοπής Ζακύνθου-Κε-
φαλληνίας. Πέθανε στην Αθήνα στις και η σορός του μεταφέρθηκε και ετάφη στη γενέτειρά
του στις 06-0�-�89�».



ΈΈνναα  ππεερρίίεερργγοο  ((;;))  δδηημμοοσσίίεευυμμαα

Τον Φλεβάρη του �89� βρίσκουμε ένα «περίεργο» δημοσίευμα στην εφημε-
ρίδα Το Ανάθεμα�6: 

«Μετ’ απορίας είδομεν χθες αστυφύλακα φέροντα την στολήν του
Μουσικού σώματος της Φιλαρμονικής “Σαμάρας” και παίζοντα όργα-
νον εν μέση πλατεία, εν δε τη αυτή Φιλαρμονική πολιτικώς ενδεδυμένον
και παίζοντα πλαγίαυλον εν τη ορχήστρα του νυκτικού χορού των προ-
σοπιδοφόρων. Μήπως το σεβαστόν προεδρείον της Φιλαρμονικής “Σα-
μάρας” δύναται να ενδύη και εκδύη κατά το δοκούν αυτώ αστυφύλα-
κας;

Η εμφάνισις αστυφύλακος εν τοιαύτη αμφιέσει, εκίνησε την περιέρ-
γειάν μας και μας υποχρεοί να ζητήσωμεν πληροφορίας παρά του κ.
Διευθυντού της Αστυνομίας διατί τα υπ’ αυτόν αστυνομικά όργανα εμ-
φανίζονται υπό τοιαύτας αμφιέσεις; Εάν τούτο επιτρέπεται, τότε εύκο-
λον είναι να ίδωμεν τους αστυφύλακας, τους τεταγμένους εις την δια-
τήρησιν της τάξεως να προσωπιδοφορώσι και να ορχώνται μέση Πλα-
τεία και εν τοις Συλλόγοις, Λέσχαις και Θεάτρω.»

ΕΕππίίσσκκεεψψηη  ττοουυ  ΣΣααμμάάρραα

Τον Μάη του �896 επισκέπτεται την Κέρκυρα προερχόμενος από την Αθή-
να και επιστρέφοντας στην Ιταλία ο Σπύρος Σαμάρας ο οποίος «... επεσκέφθη
τας ενταύθα τρεις μουσικάς, “ιδία δε εφάνη ενδιαφερόμενος περί της ομωνύ-
μου αυτώ μουσικής εις ην και εδωρήσατο την φωτογραφίαν του»�7.

ΤΤοο  μμοοιιρρααίίοο  ��889966

Το �896 είναι η χρονιά διάλυσης της Φιλαρμονικής «Σαμάρας». 
Στις αρχές της χρονιάς παραιτείται, για λόγους αδιευκρίνιστους (πιθανόν

οικονομικούς), ο αρχιμουσικός Βίκτωρ Μαυρόχης�8. Τον διαδέχεται ο Ουγγο-

Η Φιλαρμονική Εταιρία «Σαμάρας» της Κέρκυρας (�89�-�896) �8�

�6. Εφ. Το Ανάθεμα, Έτος Α΄, α.φ. �/�0-0�-�89�. Πιθανόν πρόκειται για έκφραση κά-
ποιας διαμάχης μεταξύ Θεοτοκικών και Δεληγιαννικών (ο πρόεδρος της Φ.Ε. “Σαμάρας”,
Γεράσιμος Ασπιώτης είναι Θεοτοκικός και η εφημερίδα στηρίζει τον Δεληγιάννη).

�7. Εφημερίς των Ειδήσεων, έτος Θ΄, α.φ. ��6/�9-0�-�896 στο «Μουσικό Αρχείον Σπύ-
ρου Γ. Μοτσενίγου», φ. Α-�7/�77.

�8. Ο Μαυρόχης αναλαμβάνει αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Ζακύνθου στις �0-0�-�896,



λίνι ο οποίος και παραμένει σε αυτή τη θέση ως τη διάλυση της Φιλαρμονι-
κής�9.

Στα «ψιλά» των εφημερίδων διαβάζουμε: 

«Μετά λύπης μανθάνομεν ότι προσκαίρως διαλύεται το σώμα της τρί-
της Φιλαρμονικής “Σαμάρας” όπερ τοσάκις μας κατέθελξε και όπερ
εφαίνετο ότι περιείχεν ικανά στοιχεία περαιτέρω βίου. Δεν είμεθα εις θέ-
σιν να εξετάσωμεν τους λόγους της διαλύσεως οίτινες, ως υποτίθεμεν,
θα ώσιν οικονομικοί. Οπωσδήποτε, ημείς πεποιθότες εις την φιλοπα-
τρίαν του κ. Ασπιώτη αναμένομεν ασφαλώς την αναβίωσιν του ωφελί-
μου Ιδρύματος, σύμφωνα προς τους πόθους της ημετέρας κοινωνίας»�0. 

Καθώς δεν έχουν εντοπιστεί σωζόμενα πρακτικά του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Φ.Ε. «Σαμάρας», δεν γνωρίζουμε τις συζητήσεις που προηγήθη-
καν της διάλυσης. Από την Εφημερίδα των Ειδήσεων όμως βλέπουμε ότι έγι-
νε κάποια προσπάθεια να διασωθεί η Φιλαρμονική��.

Στις � Αυγούστου �896 καλούνται οι συνεταίροι σε συνεδρίαση στις 6 μ.μ.
«περί σπουδαίων αντικειμένων εις το Κατάστημα του Δραματικού Συλλό-
γου»��. 
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τη διευθύνει στους Ολυμπιακούς του �896 και παραμένει επικεφαλής της ως τον Απρίλη του
�897. ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΖΕΡΜΠΙΝΟΣ, Φιλαρμονικά Ζακύνθου (�8�6-�960), «Φιλόμουση Κίνηση Ζα-
κύνθου», Ζάκυνθος, �998, σ. 6�, 7� και ΤΑΚΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, Το Λεξικό της Ελληνι-
κής Μουσικής, τ. �, Γιαλλελής, Αθήνα, �998, σ. 6�. Λίγο αργότερα επανιδρύονται οι Στρα-
τιωτικές Μουσικές, ανακαλείται στην υπηρεσία από τον Ζάιλερ, προϊστάμενο της Γενικής
Επιθεώρησης Στρατιωτικής Μουσικής και τοποθετείται στη Μουσική του Πυροβολικού στην
Αθήνα. Σταδιοδρομεί φθάνοντας στο βαθμό του Λοχαγού και απολύεται με βαθμό Ταγμα-
τάρχη. Πεθαίνει το �9�9. «Μουσικό Αρχείον Σπύρου Γ. Μοτσενίγου», φ. Α-�/�77 (η πράξη
θανάτου δεν έγινε δυνατό να εντοπιστεί στα Γ.Α.Κ.-Α.Ν. Κέρκυρας και αγνοούμε την πηγή
του Μοτσενίγου).

�9. Ο Μοτσενίγος μεταφέρει την άποψη ότι αν η Φιλαρμονική “Σαμάρας” δεν είχε διαλυ-
θεί, θα είχε αποδώσει αξιόλογη εργασία, χάρη κυρίως στον Ουγγολίνι, ο οποίος έδειξε εργατι-
κότητα και ζήλο προς τη Φιλαρμονική. Ήταν καλός κλαρινετίστας, καλός θεωρητικός και με
πείρα μπάντας. Ο Ουγγολίνι είχε έλθει στην Κέρκυρα από την Ιταλία συμμετέχοντας ως
πρώτο κλαρίνο σε ιταλικό μελοδραματικό θίασο. Έμεινε στην Κέρκυρα ως αρχιμουσικός της
Φ.Ε. “Σαμάρας” και μετά τη διάλυσή της αναχώρησε για την Ιταλία. «Μουσικό Αρχείον
Σπύρου Γ. Μοτσενίγου», φ. Α-�/�77.

�0. Εφ. Αστήρ, φ. 0�-07-�896.
��. Στο «Μουσικό Αρχείον Σπύρου Γ. Μοτσενίγου», βρίσκονται αποδελτιώσεις από φύλλα

του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου �896. Η εφημερίδα είναι ιδιοκτησίας Ν. Πετσάλη και
συντάκτης σημειώνεται ο Αναστάσιος Ζερβός.

��. Εφημερίς των Ειδήσεων, έτος Θ΄, α.φ. ��7/0�-08-�896 στο «Μουσικό Αρχείον Σπύ-
ρου Γ. Μοτσενίγου», φ. Α-��/�77.



Στη λιτανεία της ��ης Αυγούστου �896 συμμετέχουν μόνο οι άλλες δύο
Φιλαρμονικές�� και στις �� Αυγούστου η Γραμματεία της Φιλαρμονικής
“Σαμάρας” ειδοποιεί εκ νέου τους θεμελιωτές: 

«Κύριοι! Παρακαλείσθε όσοι εξ Υμών έχετε ζήλον υπέρ της αναδιοργα-
νώσεως της Φιλαρμονικής Εταιρείας “ΣΑΜΑΡΑΣ” όπως ευαρεστού-
μενοι παρευρεθήτε κατά την εσπέραν ταύτην (Δευτέραν) ��ην οδεύο-
ντος περί ώραν 6½ μ.μ. εν τω καταστήματι του ενταύθα Δραματικού
Συλλόγου, ου ευγενώς παραχωρείται ημίν αίθουσα, προς συνεδρίασιν
καθ’ ήν συζητηθήσεται σπουδαία πρότασις της εσχάτως διορισθείσης
Ειδικής Επιτροπής.»��

Κατά τη συνεδρίαση της ��ης Αυγούστου εκλέγεται τριμελής διοίκηση
αποτελούμενη από τους παρακάτω:

• Αντώνιος Σ. Δενδρινός (πρόεδρος)��

• Γεώργιος Σ. Γιοχάλας (γραμματεύς)�6

• Ε. Ν. Κασταμονίτης (ταμίας)�7

Η διοίκηση αυτή απευθύνει προς τους θεμελιωτές πρόσκληση στις �� Σε-
πτέμβρη �896, που εκτιμάμε ότι είναι η τελευταία προσπάθεια διάσωσης της
Φιλαρμονικής και η οποία δεν τελεσφόρησε�8:

«Το σώμα των κ.κ. θεμελιωτών εν τη συνεδριάσει αυτού της ��ης Αυ-
γούστου, τρέχοντος έτους, εξελέξατο την παρά των υποφαινομένων
αποτελουμένην Διοίκησιν εις ην ενετείλατο την οριστικήν εκκαθάρισιν
της Εταιρίας, τουτέστι την διαγραφήν των μη ενημέρων με το ταμείον
τουλάχιστον μέχρι της εισφοράς του μηνός Μαΐου �896, την εξακρίβω-
σιν του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας και την προς εκποίη-
σιν της κινητής αυτής περιουσίας διαπραγμάτευσιν και τούτο αφού ως
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��. «Μουσικό Αρχείον Σπύρου Γ. Μοτσενίγου», φ. Α-8/�77.
��. Εφημερίς των Ειδήσεων, έτος Θ΄, α.φ. ��8/��-08-�896 στο «Μουσικό Αρχείον Σπύ-

ρου Γ. Μοτσενίγου», φ. Α-��/�77.
��. Κτηματίας, �� χρονών
�6. Ο Γεώργιος Σ. Γιοχάλας συναντιέται αργότερα ως Γραμματέας στη Φ.Ε. Μάντζαρος

(�90�-�90�) και ως επιμελητής (�90�-�906).
�7. Είναι ο μόνος από την ιδρυτική ομάδα που συμμετέχει στη διοίκηση της φιλαρμονικής

σε όλη τη σύντομη παρουσία της στα μουσικά πράγματα του τόπου. Στη Φ.Ε. Μάντζαρος τι-
μάται ως μεγάλος ευεργέτης και η προσωπογραφία του είναι αναρτημένη στην αίθουσα τελε-
τών της Εταιρείας.

�8. Εφημερίς των Ειδήσεων, έτος Ι΄, α.φ. ���/0�-�0-�896 στο «Μουσικό Αρχείον Σπύρου
Γ. Μοτσενίγου», φ. Α-��/�77.



εκ της αρνήσεως των κ.κ. θεμελιωτών περί την πρόθυμον καταβολήν
των εισφορών αδύνατος κατέστη ήδη η περαιτέρω ύπαρξις και λειτουρ-
γία του κοινωφελούς τούτου ιδρύματος.

Η Διοίκησις φρονούσα ότι εκ της προθυμίας των Μελών της Εται-
ρείας εξαρτάται ου μόνον η αναδιοργάνωσις αυτής, ην η Διοίκησις ως
πρώτον μέλημά της εθεώρησεν, αλλά και του μουσικού Σώματος η
ανασύστασις, όπως εί δυνατόν εξέλθη τούτο δημοσία προσεχώς και δη
κατά την λιτανείαν του Σεπτού λειψάνου του Αγ. Σπυρίδωνος της Α΄
Κυριακής του Νοεμβρίου τρέχοντος έτους, ρητήν δι’ άλλης διάταξιν του
κανονισμού εκτελούσα.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους κάτωθι υπογεγραμμένους κ.κ. Θεμελιωτάς ίνα εκτός οκτώ ημε-
ρών από της δημοσιεύσεως της παρούσας εν τη «Εφημερίδι των Ειδή-
σεων» καταβάλλωσιν εις το Ταμείον της Εταιρείας τας μέχρι Μαΐου
�896 καθυστερουμένας μηνιαίας αυτών εισφοράς, άλλως μετά λύπης
θέλει διαγράψει αυτούς του Μητρώου των Μελών οριστικώς και άνευ
άλλης ειδοποιήσεως.

Έχουσα δε δι’ ελπίδος ότι οι κ.κ. Θεμελιωταί δεν θα θελήσωσι να
ναυαγήση ίδρυμα συντελούν εις την επίρρωσιν της προς την μουσικήν
ιδιαιτέρας κλίσεως της μουσοτραφούς Κερκύρας, ου μόνον παρακαλεί
αυτούς θερμώς ίνα σπεύσωσιν εις την καταβολήν ως είρηται, αλλά και
υπόσχεται η Διοίκησις να επιστρέψη τα καταβληθησόμενα αν τυχόν
δεν επιτευχθή η ανασύστασις της Εταιρείας.

Συγχρόνως δε προσκαλούμεν τους κ.κ. Θεμελιωτάς και Συνεισφο-
ρείς εις γενικήν Συνεδρίασιν εν τω Δραματικώ Συλλόγω ευγενώς προ-
σφερομένου την ημέραν Κυριακήν 6 Ο/βρίου καθ’ ώραν 7 μ.μ.

Ο πρόεδρος Αντώνιος Σ. Δενδρινός 
Ο Γραμματεύς Γεώργιος Σ. Γιοχάλας

Ο Ταμίας Ε. Ν. Κασταμονίτης 

Με τη διάλυση, τα όργανα και οι στολές αγοράζονται από τη Φιλαρμονική
του Ληξουρίου�9.

ΜΜεερριικκέέςς  εεππιισσηημμάάννσσεειιςς  σσττοο  κκαατταασσττααττιικκόό

Η ίδρυση της φιλαρμονικής «Σαμάρας» γίνεται μόλις τρία χρόνια μετά την
ίδρυση της «Μαντζάρου» και καταστατικά έχει αξιοσημείωτες διαφορές, αν

Γιώργος Σ. Ζούμπος�8�

�9. «Μουσικό Αρχείον Σπύρου Γ. Μοτσενίγου», φ. Α-8/�77.



και οι δύο φιλαρμονικές δημιουργούνται στο ίδιο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο
και μέλη της διοίκησης της μιας εμφανίζονται σε διαφορετικές χρονικές στιγ-
μές να συμμετέχουν στη διοίκηση της άλλης. Άλλωστε, στην ίδρυση και των
δύο παλαιοτέρων φιλαρμονικών υπάρχουν ενδείξεις ότι σημαντικό ρόλο έχει η
τοπική Τεκτονική κίνηση, ενώ στη δημιουργία της «Σαμάρας» κυριάρχος
φαίνεται να είναι ο ρόλος του βιομήχανου Γεράσιμου Ασπιώτη.

Η «Μάντζαρος» δημιουργείται από μια σοσιαλιστική ομάδα με σκοπό τη
«... διατήρηση μουσικού θιάσου προς ψυχαγωγίαν της εργατικής τάξεως»
(άρθρο � καταστατικού �890), ενώ η «Σπύρος Σαμάρας» δημιουργείται «...
σκοπούσα την διδασκαλίαν και διάδοσιν της μουσικής τέχνης» (άρθρο �), με
τον ίδιο δηλαδή σκοπό που μισό αιώνα πριν ιδρύεται η «Φιλαρμονική Εταιρεία
Κέρκυρας».

Το άρθρο � της Φ.Ε. «Σαμάρας» προβλέπει ότι:
«... οι θεμελιωταί και και εισφορείς δέον ν’ ανήκωσιν εις χριστιανικήν κοι-

νωνίαν». Δέχεται έτσι χριστιανούς κάθε δόγματος, αλλά εξαιρεί τους Ισραηλί-
τες οι οποίοι, σημειωτέον, φοιτούσαν κατά κανόνα στη Φ.Ε. «Μάντζαρος».
Εξαιρούνται του περιορισμού τα επίτιμα και τα προσαιρετά μέλη. Ο περιορι-
σμός στο θρήσκευμα, πιστεύουμε ότι είναι στον απόηχο των αντισημιτικών
γεγονότων που έγιναν τον Απρίλη του �89�.

Το άρθρο � και στα δύο καταστατικά προβλέπει τις κατηγορίες των μελών
τα οποία στην μεν «Μάντζαρο» διακρίνονται σε «ιδρυτές και συνεισφορείς»,
ενώ στη «Σαμάρας» σε «θεμελιωτές, εισφορείς, επίτιμα και προσαιρετά μέ-
λη».

Στο αρχικό καταστατικό της «Μαντζάρου» οι «ιδρυτές» φθάνουν τους �00
και οφείλουν «... να ανήκωσιν εις την εργατικήν της νήσου Κερκύρας τάξιν»,
με προφανή σκοπό τον έλεγχο της ταξικής σύνθεσης του σώματος των ιδρυ-
τών. Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι εκείνη την εποχή ο όρος «εργατική τάξη»
δεν αναφέρεται αποκλειστικά σε όσους παρέχουν μισθωτή εργασία, αλλά πε-
ριλαμβάνει και μικροεπαγγελματίες. Από το άρθρο � του καταστατικού φαί-
νεται ότι στους «ιδρυτές» δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν γυναίκες, ενώ
μπορούσαν στους «συνεισφορείς». Το καταστατικό θα υποστεί θεμελιακές αλ-
λαγές δέκα χρόνια μετά την ίδρυσή της μέσα σε έντονες διαφωνίες.

Στη Φ.Ε. «Σαμάρας» οι «θεμελιωτές» (όρος ισοδύναμος με τους «ιδρυ-
τές») δεν περιορίζονται αριθμητικά, ενώ μπορούν να προέρχονται και από τα
δύο φύλα όπως και οι εισφορείς.

Ως προς τα διοικητικά συμβούλια, στη μεν «Σαμάρας» είναι εννεαμελές,
στη δε «Μάντζαρο» επταμελές με τίτλο «Διοικητική Επιτροπή» ενώ εκλέγο-
νται και τα δύο για ένα έτος. Και στις δύο φιλαρμονικές τα μέλη τους δεν
μπορούν να προέρχονται από τους εισφορείς ή τους συνεισφορείς αντίστοιχα.
Είναι όμως σημαντικό ότι στη «Μάντζαρο» ψηφίζουν για την εκλογή «Διοι-
κητικής Επιτροπής» και οι μουσικοί, με τον περιορισμό της συμπλήρωσης του
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��ου έτους της ηλικίας τους. Η διάταξη αυτή απαλείφεται οριστικά στο κα-
ταστατικό του �90�. 

Τα θέματα της μουσικής διδασκαλίας, των μαθητών του μουσικού σώμα-
τος και των εξετάσεων περιλαμβάνονται στο καταστατικό της Φ.Ε. «Σαμά-
ρας», ενώ στην «Μάντζαρο» αποτελούν αντικείμενο χωριστού κανονισμού.
Βέβαια τα πάντα αλλάζουν για τη «Μάντζαρο» στα �90�, δέκα χρόνια μετά
τη ψήφιση του αρχικού καταστατικού.

Έχοντας υπόψιν τα σχετικά με την αρχική λειτουργία της «Μαντζάρου»
και αγνοώντας πολλά για τη λειτουργία της «Σαμάρας» είναι δύσκολο να
εξηγηθεί το αναφερόμενο από το Μοτσενίγο ότι «κατά τη βραχύβια παρουσία
της θεωρείται ως η Φιλαρμονική του Λαού». 

ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά,, σήμερα, ��� χρόνια από τη διάλυσή της, υπάρχει μεγά-
λη δυσχέρεια να γνωρίσουμε πολλές πτυχές της βραχύβιας παρουσίας της.

abSTRaCT

THe “SaMaRaS” PHILaRMOnIC SOCIeTY

The effort to renew and spread music reached its peak particularly during
the last decade of the past century, when the artistic movement of Corfu was
most active, also helped by the financial growth of the period. These have to be
considered as the main factors that contributed to the founding of the “Samaras
Philarmonic Society”, named in honor of the great musician Spyridon Samaras.

according to tradition, the “special” motive for its founding was the desire
of its first President, Gerasimos n. aspiotis, to merge the “Drama Society of
Corfu” and the “Corfu Philarmonic Society”, in the hope that this would spark
wider interest in theatre.

according to the first article of its regulation, its main aim is to teach and
spread the art of music. The woodwind section of the “Samaras Philarmonic
Society” made its first public appearance in the Saint Spyridon procession,
featuring �� musicians wearing beautiful uniforms, under direction of the
Corfiot musician Victor Mavrochis (�8�8-�9�9). The Philarmonic Society in
question, featuring very good musicians, was named “bandina”. The “Samaras
Philarmonic Orchestra” did not survive long, due to financial difficulties.

Γιώργος Σ. Ζούμπος�86



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Εικόνα �: Το εξώφυλλο του καταστατικού της Φ.Ε. «Σαμάρας» 
το οποίο σώζεται στη βιβλιοθήκη της Αναγνωστικής Εταιρείας Κερκύρας

(ένα ακόμα αντίγραφο σώζεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο «Αρχείο Μοτσενίγου»).



Γιώργος Σ. Ζούμπος�88



«ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΟΥΙΤΑ» ΚΑΙ «ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΟΥΙΤΑ» ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΑΥΡΑΓΚΑ: 

ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΛΛααμμππρροογγιιάάννννηηςς  ΠΠεεφφάάννηηςς
μουσικολόγος, εντεταλμένος καθηγητής του Τμήματος 

Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, 
υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ

Ο Διονύσιος Λαυράγκας ως Επτανήσιος συνθέτης μυήθηκε από νωρίς
στην ιταλική έντεχνη μουσική παράδοση και φυσικά στην ιταλική όπερα που
δέσποζε στη γείτονα χώρα ως είδος καθ’ όλη τη διάρκεια του �9ου αιώνα. Αυ-
τός είναι και ο λόγος που κεντρική θέση στην εργογραφία του κατέχουν οι ��
όπερες και οι 7 οπερέτες του�. Ωστόσο, ασχολήθηκε και με τη συμφωνική μου-
σική γράφοντας έναν διόλου ευκαταφρόνητο αριθμό έργων. Όπως ο ίδιος επι-
σημαίνει, η ενασχόλησή του με αυτό το είδος ξεκίνησε όταν άκουσε στο Παρί-
σι την �η Συμφωνία του Μπετόβεν. Αναφέρει χαρακτηριστικά: 

{...} Ερχόμενος από την Ιταλία, δεν είχα ιδέα από συμφωνική μουσική
ούτε από συμφωνική ορχήστρα, αφού και τα δύο ήταν σχεδόν άγνωστα
εκεί κάτω {...} όταν {...} άκουσα την Τρίτη συμφωνία του Μπετόβεν,
έμεινα κατάπληκτος αλλά και ντροπιασμένος για την άγνοιά μου, παρ’
όλα τα χαρτιά και τα άριστα που είχα στη τσέπη μου από τη Νάπολη.
{...} Αγόρασα όλες τις παρτιτούρες των Μπαχ, Μπετόβεν, Μέντελσον
κ.λπ., και τις μελετούσα εξονυχιστικά, πήγαινα τακτικά στη βιβλιοθή-
κη του Κονσερβατουάρ και διάβαζα τα έργα που άκουγα να εκτελού-
νται στις συναυλίες {...}. Έτσι σιγά σιγά άρχισε να διαπλάθεται το
γούστο μου και να αναπτύσσεται η συμφωνική διαίσθησή μου, η οποία
βρισκόταν ίσως μέσα μου σε λανθάνουσα κατάσταση, αλλά δεν της εί-
χε δοθεί η ευκαιρία να εκδηλωθεί�.

«Πρώτη Ελληνική Σουίτα» και «Δεύτερη Ελληνική Σουίτα» του Διονυσίου Λαυράγκα �89

�. ΤΑΚΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, Το Λεξικό της Ελληνικής Μουσικής από τον Ορφέα έως
σήμερα, Γιαλλελή, Αθήνα, �998, λήμμα: «Λαυράγκας Διονύσιος». 

�. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ, Τ’ Απομνημονεύματά μου, Γκοβόστη, Αθήνα, �009, σ. ��.



Σε αυτό το πλαίσιο ο Λαυράγκας ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος της Πρώτης
Ελληνικής Σουίτας που στη συνέχεια, όμως, το επεξεργάστηκε εκ νέου και
προσέθεσε και άλλα δύο μέρη για να καταλήξει στην οριστική μορφή της Σουί-
τας� το �90��. Η πρώτη εκτέλεση του έργου πραγματοποιήθηκε στις � Μαρτί-
ου του �90� από την Ορχήστρα του Ωδείου Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Φρανκ
Σουαζύ�, ενώ εκδόθηκε το �9�� από την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών6.

Η Δεύτερη Ελληνική Σουίτα ολοκληρώθηκε δεκαεννιά χρόνια αργότερα.
Στα απομνημονεύματά του ο Λαυράγκας εντάσσει το έργο στα συμφωνικά
έργα που έγραψε λίγο μετά την Μικρασιατική καταστροφή7. Ωστόσο, η Δεύ-
τερη Ελληνική Σουίτα, όπως αναγράφεται στην τελευταία σελίδα της έκδο-
σης του έργου που πραγματοποιήθηκε το �96� από το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, ολοκληρώθηκε στις �7/�/�9��8. Επιπροσθέ-
τως, η πρώτη εκτέλεση πραγματοποιήθηκε ελάχιστους μήνες πριν την Μι-
κρασιατική καταστροφή και συγκεκριμένα στις �� Ιουνίου του �9��9 στο Δη-
μοτικό Θέατρο από την ορχήστρα του Ελληνικού Ωδείου υπό τη διεύθυνση του
Λαυράγκα�0. Η ιδέα της πραγματοποίησης της εν λόγω συναυλίας που περιε-
λάμβανε αμιγώς έργα Ελλήνων συνθετών ήταν του Μανώλη Καλομοίρη, ενώ
συμμετείχε μεγάλη ορχήστρα και χορωδία ��0 μουσικών��. Όπως φαίνεται
από δημοσιεύματα στον τύπο της εποχής η συναυλία είχε μεγάλη επιτυχία��.

Λαμπρογιάννης Πεφάνης�90

�. {...} έγραψα το πρώτο μέρος της α΄ Ελληνικής Σουίτας, που κατόπιν δούλεψα και ανέ-
πτυξα στη σημερινή του μορφή {...}. ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ, Τ’ Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 60.

�. Την ακριβή ημερομηνία της ολοκλήρωσης του έργου δεν την γνωρίζουμε. Ο Γιάννης Μά-
ντακας και ο Τάκης Καλογερόπουλος αναφέρουν ότι γράφτηκε το �90�. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΑΚΑΣ,
«Έλληνες συνθέτες και τα έργα τους, Διονύσιος Λαυράγκας», Έντυπο κείμενο ραδιοφωνικής
εκπομπής, ��/7/�9�8 και ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ό.π., λήμμα: «Πρώτη (�η) Ελληνική Σουίτα».

�. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΙΟΣ, Τα 7� χρόνια της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών �9��-�006,
Παπαγρηγορίου-Νάκας, Αθήνα, �007, σ. �6.

6. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ, Πρώτη Σουίτα για Ορχήστρα, Ανδρέας Νεζερίτης (επιμ.),
Ένωσις Ελλήνων Μουσουργών, Αθήνα, �9��.

7. {...} Επωφελήθηκα από την αναγκαστική ανάπαυση που προερχόταν από τον ανώμαλο
χαρακτήρα της κατάστασης και ασχολήθηκα με τη σύνθεση μερικών συμφωνικών κομμα-
τιών. Τότε έγραψα τη δεύτερη ελληνική Σουίτα μου {...}. ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ, Τ’ απομνημονεύματα,
ό.π., σ. �66.

8. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ, �α Ελληνική Σουίτα, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Αθήνα, �96�.

9. Τα υπόλοιπα έργα που παρουσιάστηκαν στη συναυλία ήταν: Η Συμφωνία της Λεβε-
ντιάς του Μανώλη Καλομοίρη, Ο Συμφωνικός Πρόλογος, Από την ζωήν του λαού του Κώστα
Σφακιανάκη και δύο κλέφτικα τραγούδια από τη συλλογή του Κωνσταντίνου Ψάχου. Δ.
ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ, «Ελληνική Μουσική», εφημ. Έθνος, �9/6/�9��.

�0. «Η χθεσινή του Ελληνικού Ωδείου», εφημ. Εστία, ��/6/�9��.
��. Δ. ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ, «Ελληνική Μουσική», ό.π.
��. «Η χθεσινή του Ελληνικού Ωδείου», ό.π.



Ωστόσο, επισημάνθηκε η ακαταλληλότητα της ώρας πραγματοποίησής της,
καθώς αναφέρεται ότι όσοι, και υπήρξαν πολλοί, ηθέλησαν ν’ ακούσουν ως το
τέλος την καταχειροκροτηθείσαν σουίτα του Λαυράγκα, έμειναν νηστικοί,
ιδίως αν συνέπεσε να κάθηνται στα Φάληρα ή στην Κηφισσιά��. Η ίδια συναυ-
λία επαναλήφθηκε λίγες μέρες αργότερα στις �8 Ιουνίου του �9����.

Η Πρώτη Ελληνική Σουίτα κατέχει σημαντική θέση στο πλαίσιο της
Εθνικής Σχολής Μουσικής, καθώς χαρακτηρίστηκε ως το πρώτο συμφωνικό
έργο, στο οποίο γίνεται συνειδητά και συστηματικά�� χρήση στοιχείων της δη-
μοτικής μουσικής�6. Παράλληλα, θεωρήθηκε ως στροφή στην έως τότε μουσι-
κή δημιουργία του Λαυράγκα, καθώς όπως αναφέρει ο Συναδινός, έως το
�90� η μουσική του ήταν επηρεασμένη από τις μουσικές σπουδές του στην
Ιταλία και στη Γαλλία�7. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι ο Λαυράγκας είχε προ-
ετοιμάσει το έδαφος για τη χρήση του δημοτικού τραγουδιού στο έργο του ήδη
από το �900 με την όπερα του Δύο Αδέλφια, η υπόθεση της οποίας βασίστηκε
στο ομώνυμο δημοτικό τραγούδι. Ο τρόπος με τον οποίο ο Λαυράγκας χρησι-
μοποίησε τη δημοτική μουσική στη συγκεκριμένη όπερα αποτέλεσε το πρε-
λούδιο για μια πιο συστηματική χρήση της στην Πρώτη Ελληνική Σουίτα και
αργότερα στη δεύτερη. Αναφέρει χαρακτηριστικά:

Μουσικώς φρόντισα να δώσω κάποιο φολκλόρ στη σύνθεσή μου. Δεν χρη-
σιμοποίησα αυτοτελώς δημώδη άσματα, λιγότερο ή περισσότερο καλά
εναρμονισμένα, ή χορευτικούς ρυθμούς 7/8 ή �/8 στην πρωτόγονη κατά-
στασή τους. Προσπάθησα όμως από τμήματα μοτίβων και ρυθμών, κα-
τάλληλα επεξεργασμένων και τεχνικώς ανεπτυγμένων, να δημιουργή-
σω, κατά τη γενική κατάστρωση, μια ατμόσφαιρα ελληνική {...}�8

Αυτός είναι και ο λόγος που ο Βασίλης Αρκαδινός αναφέρει ότι το στοιχείο
της «ελληνικότητας», το δημοτικοφανές στιλ, χρησιμοποιείται με μέτρο χωρίς
να φτάνει σε μια υπερβολική μίμηση του δημοτικού τραγουδιού�9, ενώ ο Πέ-
τρος Πετρίδης επισημαίνει τα εξής: 

«Πρώτη Ελληνική Σουίτα» και «Δεύτερη Ελληνική Σουίτα» του Διονυσίου Λαυράγκα �9�

��. Α.Λ.Η., «Τα νέα ελληνικά έργα», εφημ. Εμπρός, �8/6/�9��.
��. «Δημοτικόν Θέατρον», εφημ. Εστία, �7/6/�9��.
��. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, Το Λεξικό της Ελληνικής Μουσικής, λήμμα: «Πρώτη (�η) Ελλη-

νική Σουίτα», ό.π.
�6. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΑΚΑΣ αναφέρει: {...} μαζί με την Γιορτή του Γιώργου Λαμπελέτ είναι

το πρώτο συμφωνικό έργο, που πηγάζει από την ψυχή του δημοτικού μας τραγουδιού. ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ ΜΑΝΤΑΚΑΣ, «Έλληνες συνθέτες και τα έργα τους», ό.π.

�7. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Το Ελληνικό Τραγούδι, πέντε διαλέξεις-συναυλίαι, Εκδοτικά
καταστήματα Ακροπόλεως, Αθήνα, �9��, σ. �8�.

�8. ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ, Τ’ απομνημονεύματα, ό.π., σ. ���. 
�9. ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΝΟΣ, στο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, Διονύσης Λαυράγκας �860-�9��,



Πολύ πριν από άλλους δημοκόπους «εθνικιστές» της ελληνικής μουσι-
κής ο Λαυράγκας ένοιωσε την ομορφιά και τις τεράστιες πιθανότητες
των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών κι είναι εκπληκτική η αρμονική
και πολυφωνική ασφάλεια και αλήθεια, με την οποία χειρίζεται το δη-
μοτικό τραγούδι στις δύο ελληνικές του σουίτες, {...}�0.

Η άποψη του Πετρίδη έχει βαρύνουσα σημασία αν αναλογιστούμε την επι-
κριτική του στάση για το ζήτημα απέναντι σε Επτανήσιους συνθέτες όπως ο
Σπύρος Σαμάρας, αλλά και απέναντι στον πρωτεργάτη της Εθνικής Σχολής
Μουσικής, Μανώλη Καλομοίρη. 

Γενικά, ο Λαυράγκας φαίνεται ότι έτρεφε βαθύτατο σεβασμό προς το δη-
μοτικό τραγούδι και στις αρχές του �0ού αιώνα ασχολήθηκε συστηματικά με
αυτό εναρμονίζοντας εικοσιένα τραγούδια και οργανικούς σκοπούς της Κύ-
πρου από τη συλλογή του Χρίστου Αποστολίδη, η οποία εκδόθηκε το �9�0��.
Σκοπός του ήταν, όπως ο ίδιος αναφέρει, κατά την εναρμόνιση να διατηρήσει
τον «εθνικό χαρακτήρα» των μελωδιών αποφεύγοντας στοιχεία που θα αλλοί-
ωναν την υπόστασή τους��. Επιπλέον, κατά τις περιοδείες που πραγματοποίη-
σε με τον Μελοδραματικό Θίασο σε διάφορες χώρες της Ανατολής κατέγραφε
στο πεντάγραμμο διάφορα δημοτικά τραγούδια, καθώς είχε εντοπίσει ομοιό-
τητες με τα αντίστοιχα ελληνικά και σκόπευε να εκπονήσει συγκριτική μελέ-
τη. Αν και δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει αυτήν την εργασία, είναι βέβαιο
ότι αυτές οι καταγραφές επηρέασαν τη μουσική του δημιουργία��.

Γενικά, ο εθνικός χαρακτήρας των δύο Ελληνικών Σουιτών επισημάνθηκε
από σπουδαίους μουσικοκριτικούς της εποχής, όπως η Σοφία Σπανούδη, η Αύ-
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Ένας ιδεολόγος της μουσικής μας ζωής, από τη ζωή και το έργο του, Μουσική Εταιρεία
«Διονύσιος Λαυράγκας», Αθήνα, �99�. 

�0. ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ, «Διονύσιος Λαυράγκας», εφημ. Καθημερινή, �7/7/�9��.
��. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Άσματα και Χοροί Κυπριακοί, Λεμεσός, �9�0.
��. Αποβλέψας μόνον πως κάλλιον να διατηρήσω τον εθνικόν χαρακτήρα των λαϊκών

τούτων μελωδιών, αλλά και συνάμα πώς να τας παρουσιάσω ευγενέστερον συνυφασμένας με
το καλλώπισμα της τέχνης, απέφυγα, εφ’ όσον μου ήτο δυνατόν, εις την εναρμόνισίν των
αποτόμους συγχορδικάς κρούσεις και αρμονικά τεχνάσματα, δυνάμενα να παραχαράξουν την
φύσιν και τον χαρακτήρα των. {...} Την μελωδικήν γραμμήν ετήρησα ανέπαφον, διορθώσας
μόνον την προσωδίαν μερικών ρυθμών, όπου εύρον αυτήν πλημμελώς μεταγραμμένην. {...}
Ευρίσκω ότι δεν απέτυχα εις το σκοπούμενόν μου και ότι η χρονολογικώς πρώτη αυτή ρύθμι-
σις και εναρμόνισις ελληνικών δημωδών ασμάτων γενομένη με βλέψεις εθνικάς και κάποιας
καλλιτεχνικάς αξιώσεις από Έλληνα μουσουργόν ημπορεί να χρησιμεύση ως πρότυπον δια
τοιούτου είδους άλλας εργασίας. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ, «Τα Κυπριακά τραγούδια», εφημ.
Ελεύθερον Βήμα, ��/8/�9��.

��. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ, «Εθνικά και δημώδη άσματα», Μουσικά Χρονικά, Ιανουά-
ριος �9�0, σ. �-�. 



ρα Θεοδωροπούλου��, ο Δημήτρης Χαμουδόπουλος�� και ο Σπύρος Σκιαδαρέ-
σης�6, αλλά και από συνθέτες, όπως ο μαθητής του Ανδρέας Νεζερίτης�7.
Παράλληλα, ο Καλομοίρης�8, αλλά και η Σπανούδη διέκριναν και το κεφαλο-
νίτικο πνεύμα, το οποίο κατά την άποψή τους ενυπάρχει στις δύο συνθέσεις�9.
Επιπροσθέτως, η �η Ελληνική Σουίτα θεωρήθηκε από τον Σκιαδαρέση ως το
κορύφωμα της δημιουργίας του συνθέτη, στον τομέα της συμφωνικής του
μουσικής�0, ενώ ο Συναδινός επισήμανε ότι το ελληνικό στοιχείο είναι ακόμα
πιο έντονο στη δεύτερη σουίτα αναφέροντας: Την πρώτην του αυτήν σουίτταν
διαδέχεται Δευτέρα, στην οποίαν ο επτανήσιος μουσουργός παρουσιάζεται πε-
ρισσότερο Έλλην. Η Ελλάς εκέρδισε τον Λαυράγκαν��.

ΑΑννάάλλυυσσηη

Η Πρώτη Ελληνική Σουίτα αποτελείται από τρία μέρη�� που το κάθε ένα
φέρει τον τίτλο του. Μορφολογικά, τα μέρη της Πρώτης Ελληνικής Σουίτας

«Πρώτη Ελληνική Σουίτα» και «Δεύτερη Ελληνική Σουίτα» του Διονυσίου Λαυράγκα �9�

��. Την Α΄ και τη Β΄ «Ελληνική Σουίτα» {...} συνταιριάζει έντονον εθνικό χαρακτήρα, με
τη λατινική διαύγεια και λιτότητα της ώριμης τεχνικής του. ΑΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ιστορία
της Μουσικής, τόμος Β΄, Πυρσός, Αθήνα, χ.χ., σ. ��8.

��. {...} η αρτιότατη τεχνική του μόρφωση και η στροφή του προς τη δημιουργία εθνικής
μουσικής, τον ώθησαν να γράψει συμφωνικά έργα. Και σ’ αυτά – όπως οι δύο Ελληνικές Σου-
ίτες {...} διαγράφεται ακόμα πιο έντονος ο ελληνικός χαρακτήρας. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΜΟΥΔΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, «Διονύσιος Λαυράγκας», Νέα Εστία, Τεύχος, ���, ��/�/�9�9, σ. 66�-66�, 66�.

�6. ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ, «Η Ελληνική σχολή» συμπλήρωμα στο: DUFOURCQ nORbeRT,
Επίτομη ιστορία της μουσικής στην Ευρώπη, μτφρ. Σπύρος Σκιαδαρέσης, Melody, Αθήνα,
�9�7, σ. �99.

�7. Μια απόλυτη ελληνικότητα χαρακτηρίζει την «�η Ελληνική σουίτα για μεγάλη ορχή-
στρα», ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ, στο: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ, Πρώτη Σουίτα για Ορχήστρα, ό.π.

�8. ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, «Διονύσιος Λαυράγκας», εφημ. χ.σ.
�9. {...} το σπιθόβολο χιούμορ και το πνεύμα, που κατακυρώνει την Κεφαλλωνίτικη προ-

έλευσί του. ΣΟΦΙΑ ΣΠΑΝΟΥΔΗ, Ιστορία της μουσικής, από τα κείμενα του J. Combarieu, Hugo
Riemnann και Otto Keller, Γαϊτάνος, Αθήνα, �9�0, σ. �60.

�0. ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ, στο: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ, �α Ελληνική Σουίτα, ό.π.
��. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ, Το Ελληνικό τραγούδι, ό.π., σ. �86.
��. Ο Συναδινός αναφέρει ότι η Πρώτη Ελληνική Σουίτα πήρε το όνομά της το �909 (ΣΥ-

ΝΑΔΙΝΟΣ, Το Ελληνικό τραγούδι, ό.π., σ. �86). Μάλιστα, σε συναυλία που δόθηκε στο Δημο-
τικό Θέατρο στις �/��/�906 εκτελέστηκε ένα έργο του Λαυράγκα για ορχήστρα με τίτλο Ελ-
ληνική Σειρά και τρία μέρη: Ηρωϊκό Εμβατήριο, Μελωδία, Συρτός. Έργο, όμως με αυτόν τον
τίτλο δεν αναφέρεται στην εργογραφία του Λαυράγκα. Επομένως, μπορούμε να υποθέσουμε
είτε ότι το συγκεκριμένο έργο χάθηκε είτε (πιο πιθανόν) ότι πρόκειται για προηγούμενη ονο-
μασία της Πρώτης Ελληνικής Σουίτας την οποία ο Λαυράγκας άλλαξε κατά το �909 όπως
αναφέρει ο Συναδινός. Άλλωστε, τα τρία μέρη της Ελληνικής Σειράς παραπέμπουν στα τρία
μέρη της Πρώτης Ελληνικής Σουίτας. «Μεγάλη Εσπερίς Νικολάου», Πρόγραμμα συναυλίας
σε διεύθυνση Διονυσίου Λαυράγκα, Δημοτικόν Θέατρον, Αθήνα, �/��/�906. 



δομούνται ως εξής: Το Ηρωϊκό εμβατήριο σε τριμερή μορφή: ΑΒΑ΄, η Κλέφτι-
κη Πατινάδα σε μορφή Ροντό: ΑΒΑ΄Β και ο Χωριάτικος Χορός επίσης σε τρι-
μερή μορφή ΑΒΑ΄. Στη Δεύτερη Ελληνική Σουίτα το Νυχτοπερπάτημα είναι
σε τριμερή μορφή ΑΒΑ΄, η Κουβεντούλα αποτελείται από ένα και μόνο θέμα
που συνεχώς παραλλάσσεται, το Πρωινό είναι μονοθεματικό, αλλά παρουσιά-
ζει σχετική τριμέρια ΑΑ΄΄Α΄ και το Γλέντι δομείται με βάση τη φόρμα της Ρο-
ντοσονάτας του τύπου ΑΒΑ΄ Β΄(ανάπτυξη) Α΄Β΄ (επανέκθεση) Α΄ (Coda). 

Οι δύο Ελληνικές Σουίτες του Λαυράγκα χαρακτηρίζονται από τη χρήση
του «ελληνικού στοιχείου», όπως αυτό έγινε αντιληπτό στο πλαίσιο της Εθνι-
κής Σχολής. Δηλαδή, στη χρήση στοιχείων της δημοτικής και της βυζαντι-
νής μουσικής στο πεδίο της έντεχνης δυτικής παράδοσης. Πως λοιπόν αντι-
κατοπτρίζεται το «ελληνικό στοιχείο» στις δύο Σουίτες του Λαυράγκα; Ανα-
λύοντας αυτά τα δύο έργα ως προς αυτή τη διάσταση, γίνεται αντιληπτό ότι
το «ελληνικό στοιχείο» εκφράζεται σε τέσσερις άξονες: τροπικότητα-έκταση,
συνοδευτικά ρυθμικά σχήματα-ισοκράτημα, διάνθιση μελωδικού πυρήνα και
ενορχηστρωτικές επιλογές.

Στον πρώτο άξονα παρατηρείται ευρεία χρήση τροπικών κλιμάκων, τις
οποίες ο Λαυράγκας χρησιμοποιεί σε πρώτο επίπεδο κατά τη δόμηση των θε-
μάτων του και σε δεύτερο επίπεδο ως τροπικό χρώμα σε τονικό περιβάλλον.
Έτσι, στο πρώτο θέμα από το �ο μέρος της Πρώτης Ελληνικής Σουίτας η
τροπική βάση είναι το λα και γίνεται χρήση της κλίμακα του δεύτερου ήχου
και του σκληρού χρωματικού πλάγιου του τετάρτου, ενώ καταλήγει στην κλί-
μακα του πρώτου ήχου με τον Βου να εκλαμβάνεται ως φυσικός:

Στο πρώτο θέμα του �ου μέρους της Πρώτης Ελληνικής Σουίτας η τροπι-
κή βάση είναι το σολ και γίνεται χρήση της κλίμακας του πλάγιου του δευτέ-
ρου, ενώ στα τελευταία έξι μέτρα γίνεται χρήση της κλίμακας του πρώτου
ήχου με τον Βου να εκλαμβάνεται ως φυσικός (λα φυσικό) και τον Ζω ως
ύφεση (μι ύφεση):
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Στο θέμα του �ου μέρους της Δεύτερης Ελληνικής Σουίτας γίνεται χρήση
της κλίμακας του πρώτου ήχου με τροπική βάση το λα, τον Βου να εκλαμβά-
νεται ως φυσικός (σι φυσικό) και τον Ζω ως ύφεση (φα φυσικό). Όμως, στη
συνέχεια παρουσιάζεται τροπικό φαινόμενο που αντιστοιχεί στην κλίμακα του
σκληρού χρωματικού πλάγιου του τετάρτου, το οποίο αναιρείται στο επόμενο
μέτρο για να δώσει τη θέση του στην κλίμακα του πλάγιου του δευτέρου:

Στο �ο μέρος της Δεύτερης Ελληνικής Σουίτας κατά τη δόμηση του θέ-
ματος γίνεται χρήση της κλίμακας του πρώτου ήχου με τροπική βάση το μι,
τον Βου να εκλαμβάνεται ως φυσικός (φα δίεση) και τον Ζω διφορούμενο (ντο
φυσικό/δίεση), ενώ σε μία παραλλαγή του θέματος έχουμε χρήση της κλίμα-
κας του πλάγιου του δευτέρου με τροπική βάση το λα:

Στο θέμα του �ου μέρους της Δεύτερης Ελληνικής Σουίτας γίνεται χρήση
της κλίμακας του πρώτου ήχου με τον Βου να εκλαμβάνεται ως φυσικός:
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Ενώ, στο δεύτερο θέμα του �ου μέρους της Δεύτερης Ελληνικής Σουίτας
έχουμε χρήση της λα ελάσσονος που εμβόλιμα δίνει τη θέση της στην κλίμα-
κα του πλάγιου του δευτέρου με τροπική βάση το λα:

Ένα άλλο στοιχείο που σχετίζεται με την τροπικότητα είναι η χρήση μι-
κρού abitus κατά τη δόμηση των θεμάτων όπως πεντάχορδα και εξάχορδα.
Έτσι, στο δεύτερο θέμα του �ου μέρους της Πρώτης Ελληνικής Σουίτας γίνε-
ται χρήση του πενταχόρδου ντο-σολ: 

Ομοίως και στο πρώτο θέμα του �ου μέρους της Δεύτερης Ελληνικής Σου-
ίτας με χρήση του πενταχόρδου ρε-λα:

Εδώ μάλιστα, η βάρυνση της δεύτερης βαθμίδας σχετίζεται με τον τροπι-
κό χαρακτήρα του πενταχόρδου και τη δισυπόστατη φύση της δεύτερης βαθ-
μίδας στο πλαίσιο της συγκερασμένης αντίληψης του πρώτου ήχου.

Στο δεύτερο θέμα του �ου μέρους της Δεύτερης Ελληνικής Σουίτας γίνε-
ται χρήση του εξαχόρδου φα φυσικό-ρε με βάση το λα:
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Όπως και στο θέμα του �ου μέρους της Δεύτερης Ελληνικής Σουίτας που
γίνεται χρήση του εξαχόρδου ρε-σι με βάση το σολ:

Στον δεύτερο άξονα ο Λαυράγκας εργάζεται στον ρυθμικό τομέα και όχι
ως προς τη χρήση των μέτρων (αφού στην πλειονότητά τους είναι απλά και
όχι μικτά), αλλά ως προς τη ρυθμική διάρθρωση μοτίβων των θεμάτων ή ως
προς τη χρήση ρυθμικών μοτίβων-στοιχείων συνοδείας των θεμάτων. Έτσι, η
κυριαρχία του μοτίβου και της παραλλαγής του συνδέεται άμε-
σα με ένα μεγάλο αριθμό οργανικών σκοπών και τραγουδιών της δημοτικής
μουσικής σε δίσημο μέτρο. Η εμφάνιση αυτού του μοτίβου στη μελωδική διάρ-
θρωση των θεμάτων σε συνδυασμό με την τροπικότητα και το abitus τους δίνει
δημοτικοφανή χαρακτήρα. Επιπλέον, η χρήση τους στο επίπεδο της συνοδείας
και η αρμονική τους αντίληψη ως ισοκρατηματική συνοδεία σε διάστημα �Κ
παραπέμπει στη συνοδεία του λαούτου σε οργανικούς σκοπούς και τραγούδια
της δημοτικής μουσικής. Ο Λαυράγκας, μάλιστα στο �ο μέρος της Πρώτης
Σουίτας προχωρά ένα βήμα πιο πέρα σε σχέση με τη συνειρμική σχέση συνο-
δείας και λαούτου, καθώς με την ένδειξη con legno στα έγχορδα ηχοχρωματι-
κά δίνεται η αίσθηση του νυκτού ήχου του λαούτου. 

Όσον αφορά το μέτρο, όπως ήδη αναφέρθηκε, ο Λαυράγκας δεν χρησιμο-
ποιεί μικτά μέτρα. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι το δεύτερο θέμα του �ου
μέρους της Πρώτης Ελληνικής Σουίτας είναι σε απλό ρυθμό �/�. Όμως, στην
Ελληνική Σερενάτα για βιολί και πιάνο έργο του �9�7 που αποτελεί τη μετα-
γραφή αυτού του μέρους της Σουίτας τα �/� σημειώνονται ως 7/8: 

Ενδεχομένως, λοιπόν ο Λαυράγκας το �90� να μην είχε ακόμα συλλάβει
στην πληρότητά τους τους μικτούς ρυθμούς της δημοτικής μουσικής ή να μην
ήταν ακόμα ώριμες οι συνθήκες για τη χρήση τους. 

Στον τρίτο άξονα κυριαρχεί το στοιχείο της διάνθισης των μελωδικών πυ-
ρήνων των θεμάτων με επερείσεις και τρίλιες που είναι διάσπαρτες στα δύο έρ-
γα, ενώ, στον τέταρτο άξονα ο Λαυράγκας επιδιώκει να δώσει «ελληνικό χρώ-
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μα» μέσω της ενορχήστρωσης. Έτσι, σε δημοτικοφανείς μελωδίες χρησιμο-
ποιεί όργανα που παραπέμπουν στο οργανολόγιο της δημοτικής μουσικής. Για
παράδειγμα στο πρώτο θέμα του �ου μέρους της Πρώτης Ελληνικής Σουίτας
επιλέγει το φλάουτο πίκολο να παίξει την καθόλα δημοτικοφανή μελωδία,
ώστε να δημιουργήσει συνειρμούς με το σουραύλι:

Ενώ, στο πρώτο θέμα του τέταρτου μέρους της Δεύτερης Ελληνικής Σου-
ίτας επιλέγει το κλαρινέτο παραπέμποντας στο κλαρίνο της δημοτικής μουσι-
κής:

ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα

Οι δύο Ελληνικές Σουίτες του Διονύσιου Λαυράγκα είναι δύο έργα που χα-
ρακτηρίζονται από τη συνειδητή χρήση του «ελληνικού στοιχείου» έτσι όπως
το αντιλαμβανόταν ο ίδιος. Η εκτεταμένη χρήση των τροπικών κλιμάκων της
βυζαντινής και δημοτικής μουσικής, οι δημοτικοφανείς μελωδίες που σχετίζο-
νται με τη μίμηση της μελωδικορυθμικής κίνησης πρότυπων δημοτικών με-
λωδιών, τα ρυθμικά σχήματα και η χρήση τους στη συνοδεία των μελωδικών
φράσεων, οι ενορχηστρωτικές επιλογές σε όργανα-φορείς των μελωδικών
γραμμών και, τέλος, ο τρόπος διάνθισης του μελωδικού πυρήνα είναι τα κύρια
χαρακτηριστικά γνωρίσματα που δίνουν «ελληνικό» χαρακτήρα στα δύο αυτά
έργα. Ταυτόχρονα, η ιστορική τους σημασία για την πρώτη φάση της Ελληνι-
κής Εθνικής Σχολής Μουσικής είναι μεγάλη, καθώς, αν δεχθούμε ότι η Πρώ-
τη Ελληνική Σουίτα ανοίγει το δρόμο για τη συστηματική χρήση της δημοτι-
κής και βυζαντινής μουσικής στην έντεχνη μουσική δημιουργία προαναγγέλ-
λοντας την ίδρυσή της, η δεύτερη, γραμμένη λίγους μήνες πριν τη Μικρασια-
τική καταστροφή, κλείνει έναν κύκλο, αφού η εγκατάλειψη της Μεγάλης Ιδέ-
ας και η ριζική αλλαγή της εθνικής συνείδησης επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό
και τη μουσική δημιουργία. 
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abSTRaCT

Τhe work of Dionysios Lavragas (�860-�9��) and of most of the Ionian
Islands composers is connected with the opera. Thus, the �� operas and 7
operettes dominate in his works. However, Lavragas wrote a remarkable number
of symphonic works that played a significant role in the creation and
consolidation of the Greek national School of Music during and after his
studies in France. The First Greek Suite (�90�) was considered by the
composers and music critics of the time as the first work in which conscious and
systematic use of the “Greek element” was made, while the second (�9��) was
considered to be the peak of Lavraga’s symphonic language within the Greek
national School of Music. by analysing these works we can understand the
“Greek element” as the composer himself perceived it to be. Consequently, the
extensive use of the tropical scales of byzantine and Greek folk music, the
melodies that are related to the melodies of Greek folk music, the rhythmic
patterns and their use in the accompaniment of the melodic phrases, the
orchestration choices and finally the embellishment of melodic core are the
main features that give a “Greek” character to these two suites. at the same
time, their historical significance concerning the first phase of the Greek
national School of Music is great. The First Greek Suite paves the way for the
systematic use of folk and byzantine music in the artistic creation of music by
announcing the foundation of the Greek national School of Music while the
second written a few months before the asia Minor Disaster closes a cycle.
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Η ΣΥΜβΟΛΗ ΤωΝ ΜΟΝΑδωΝ ΑΝωΤΑΤΗΣ
ΕΚΠΑΙδΕΥΣΗΣ ΣΤΗ γΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤωΝ ΠΕΡΙΟχωΝ ΙδΡΥΣΗΣ ΤΟΥΣ:

Η ΠΕΡΙΠΤωΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙωΝ ΝΗΣωΝ

ΝΝίίκκοοςς  ΜΜααρρκκάάττοοςς  
Ομότιμος καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

πρώην πρύτανης Ε.Μ.Π., επισκέπτης καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Texas A&M 

Μπορούμε να διακρίνουμε δύο βασικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Το πρώτο είναι αφενός η προσπάθεια για τη συνειδητοποίηση της
αντικειμενικής πραγματικότητας με την παροχή της ήδη κατακτημένης
γνώσης και αφετέρου η ενσωμάτωση αυτής καθώς και της νεοαποκτηθείσας,
μέσα από έρευνες και διδακτορικές μελέτες, στην έξω από την εκπαίδευση
κοινωνία (π.χ. στην αγροτική και βιομηχανική παραγωγή, στη μαθητεία και
άσκηση επαγγελμάτων κ.α.). Το δεύτερο είναι η διασύνδεση μηχανισμών με
την πορεία της ανάπτυξης σε μια χώρα.

Η διεύρυνση και διόγκωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβα-
νομένης και της «αναβάθμισης και ισοτίμησης» των ΤΕΙ, εντάσσεται στη δη-
μιουργία μιας ενιαίας αγοράς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η προτεραιότητα
που δίνεται σε επαγγελματικού και καταρτισιακού χαρακτήρα σπουδές δεν
είναι εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επαγγελματική αποκατάσταση των
νέων, αλλά η προσπάθεια μετασχηματισμού του πανεπιστημίου σε άρρηκτο
υποσύστημα της κοινωνίας και της οικονομίας. Η επίκληση στην «κοινωνία
της γνώσης» συγκαλύπτει τη διχοτόμηση της γνώσης σε «χρηστική/αναλώ-
σιμη» που παρέχεται στους πολλούς σε προπτυχιακό επίπεδο και «κεφαλαιου-
χική» που αποτελεί το πεδίο για λίγους σε κέντρα αριστείας και διδακτορικές
σπουδές. Η αξιολόγηση από ποικιλώνυμους φορείς αρκετές φορές «άσχετους»
είναι ουσιαστικό «εργαλείο» σε αυτήν την κατεύθυνση.

H συζήτηση για τη συμβολή που μπορεί να έχουν τα πανεπιστήμια στην
τοπική και την περιφερειακή ανάπτυ ξη έχει ξεκινήσει πολλές δεκαετίες παλιό-
τερα, είναι όμως στη διάρκεια των τελευταίων �5 ετών που έχει ενταχθεί σ’
ένα εντελώς νέο πρίσμα διερεύνησης και προβληματισμού, που καθιστά ανα-
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γκαία την επανεξέταση της σχέσης “ανώ τατη εκπαίδευση - ανάπτυξη” και
την τοποθέτησή της σε μια νέα βάση. Αιτία η σημαντική μεταβολή που έχει
υποστεί το περιεχόμενο της “ανάπτυξης” και η “ιδέα” του πανεπιστη μίου (κυ-
ρίως όσον αφορά στον ρόλο του στην κοινωνία και οικονομία), οι νέες πολιτικές
και κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε διεθνές επίπεδο, η
σύγχρονη βαρύτητα που δίδεται στις νέες τεχνολογίες και στη διάχυση της
γνώσης ως “παράγοντα ανάπτυξης”, αλλά και ο μεγάλος αριθμός ανεπιτυ-
χών προσπαθειών χρήσης των πανεπιστημί ων ως “μέσου” για την ανάπτυξη.

Στην Ελλάδα η επέκταση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, παρά τις
προσπάθειες των τελευταίων κυρίως ετών, φαίνεται ότι εξακολουθεί να αντι-
μετωπίζεται μονοδιάστατα και απο σπασματικά.

Μονοδιάστατα γιατί δεν αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο των πολλαπλών της
ρόλων και των διαφορετικών επιπέδων χωρικής αναφοράς. Αποσπασματικά
γιατί δεν εντάσσεται στο πλαίσιο που ορίζουν οι ευρύτερες πολιτι κές για την
ανάπτυξη και εκπαίδευση. 

Παράλληλα, οι τοπικές κοι νωνίες διεκδικούν η μια μετά την άλλη την ίδρυ-
ση έστω και ενός πανεπιστημιακού τμήματος, θεωρώντας ότι έτσι θα διασφα-
λίσουν την ποιοτική και οικονομική αναβάθμιση των περιοχών τους.

Όπως αναφέρεται στη σχετική βιβλιογραφία, οι ωφέλειες από την ίδρυση
ενός πανεπιστημίου σε μια περιοχή είναι πολλές, όπως και η συμβολή του και
ο εν γένει θετικός ρόλος του στην αναπτυξιακή της πορεία. Αυτά τα θετικά
αποτελέσματα μπορεί να είναι άμεσα, και ως ένα βαθμό να σχετίζονται με
τον οικονομικό τομέα, ή να είναι έμμεσα και να σχετίζονται με αλλαγές στη
νοοτροπία και στην συμπεριφορά των ανθρώπων. δεν είναι, όμως, βέβαιο ότι
τα θετικά αυτά αποτελέσματα οδηγούν πάντοτε και κατά τρόπο αυτόματο
στην ανάπτυξη της περιοχής εγκατάστασης του πανεπιστημίου. Η ανάπτυξη
μιας περιοχής εξαρτάται πρώτον από τη συνολική ανάπτυξη της χώρας (οικο-
νομική, κοινωνική, πολιτική) και δεύτερον από τα χαρακτηριστικά της ίδιας
της περιοχής. Μόνο αν οι εθνικές και τοπικές συνθήκες το επιτρέπουν, μπορεί
ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο να συμβάλλει, ολόπλευρα και όχι μονομερώς,
στην τοπική ανάπτυξη.

Στην ανώτατη εκπαίδευση αποδίδεται ιδιαίτερο βάρος, γιατί τα πανεπι-
στήμια αποτελούν φορείς μεταβίβασης γνώσης (διδασκαλία), εκπαίδευσης
ειδικευμένου προσωπικού για την αγορά εργασίας, παραγωγή νέας γνώσης
(έρευνα), σύνδεσης με τις επιχειρήσεις και ενσωμάτωσης σε αυτές της τεχνο-
λογίας που παράγεται στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ιδιαίτερα τα τελευταία
χρόνια, τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας, η περιφερειακή πολιτική επηρεά-
ζει και καθορίζει την ίδρυση και λειτουργία περιφερειακών πανεπιστημίων θε-
ωρώντας τα ως βασικό παράγοντα περιφερειακής ανάπτυξης.

Τα πανεπιστήμια από τη μια με τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζουν με
τη διδασκαλία και την έρευνα, και οι περιφέρειες από την άλλη, είναι τα «κλει-
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διά» σύμφωνα με την κυρίαρχη αντίληψη για τη δημιουργία της «οικονομίας
της γνώσης» στην ΕΕ. Η γνώση είναι ο παράγοντας που οδηγεί στην καινο-
τομία και είναι σημαντικό, λοιπόν, να αναγνωρίζεται η μοναδικότητα της
ανώτατης εκπαίδευσης ως “οντότητας”, “λειτουργίας”, “επένδυσης”, γιατί
έτσι μόνο τα πανεπιστήμια θα μπορέσουν να αποτελέσουν ουσιαστι κούς “κα-
ταλύτες” ανάπτυξης για τις ευρύτερες περιοχές τους (γειτονιά, πόλη, περιφέ-
ρεια, χώρα).

Παρά τις προσπάθειες όμως των τελευταίων ετών:
�. Η ακαδημαϊκή έρευνα εμφανίζεται περιορισμένη στα περισσότερα περι-

φερειακά πανεπιστήμια, το δε αντι κείμενό της σπάνια σχετίζεται με την τοπι-
κή παραγω γική και επιχειρηματική δράση. Φαίνεται επίσης ότι υπάρχει κά-
ποιος βαθμός συσχέτισης μεταξύ της έντασης και του είδους της ερευνητικής
δραστηριότητας με το μέγεθος της πόλης. Η βασική, όμως, συσχέτιση αφορά
το είδος της ερευνητικής δραστηριότητας, τον δυναμισμό της πόλης και τον
τύπο του πανεπιστημί ου, κυρίως όσον αφορά στο είδος των επιστημονικών
εξειδικεύσεων που προσφέρει.

�. Η σύνδεση των περιφερειακών πανεπιστημίων και των τομέων παραγω-
γής παραμένει συγκριτικά περιορισμένη. Παρά τα προβλήματα, τα πιο δρα -
στήρια περιφερειακά πανεπιστήμια είναι εκείνα που λειτουργούν σε πόλεις κά-
ποιου μεγέθους, με υπο δομή περιφερειακής εμβέλειας και με υψηλό δείκτη
προσπελασιμότητας. 

�. Ο “κοινωνικός ρόλος” των ελληνικών περιφερεια κών πανεπιστημίων –με
την έννοια της συμμετοχής τους στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της
ευ ρύτερης εξω-ακαδημαϊκής κοινωνίας– είναι περιο ρισμένος, ενώ δεν φαίνε-
ται να σχετίζεται με το μέγε θος του πανεπιστημίου ή της πόλης. Περιορισμέ-
νο είναι το ενδιαφέρον από την πλευρά των περιφερεια κών πανεπιστημίων για
διοργάνωση εκδηλώσεων με αναφορά και στην εξω-πανεπιστημιακή κοινότη-
τα.

Εξαίρεση και όχι κανόνα αποτελούν τα Ιωάννινα, όπου φαίνεται ότι η λει-
τουργία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει καταφέρει να παίξει έναν σημαντι-
κό ρόλο στη βελτίωση της εικόνας της πόλης, γεγονός που αποδίδεται κυρίως
στην καλλιέργεια του τοπικού πληθυσμού, την αρτιότητα του πανεπιστημίου
στο είδος των επιστημονικών ειδικεύσεων που προσφέρει, και στο σημαντικό
χρονικό διάστημα λειτουργίας του που επιτρέπει, σε μεγάλο βαθμό, την αξιο-
λόγηση της έως τώρα δραστηριότητάς του. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η ίδρυση και η λειτουργία ενός πανεπιστημίου δεν εί-
ναι βέβαιο ότι μπορεί –από μόνη της τουλάχιστον– να συμβάλει θετικά στη
βελτίωση της ποιό τητας ζωής και στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής
του. 

Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία / εμπειρία φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι
πολιτικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί, πολιτιστικοί και χωρικοί παράγοντες, οι
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οποίοι μπορούν να επηρεάσουν –θετικά ή αρνητικά– τον αναπτυξιακό ρόλο
ενός πανεπιστημίου στην ευρύτερη περιοχή χωροθέτησής του και να καθορί-
σουν τις σχέσεις ακαδημαϊκής-τοπικής κοινωνίας. Είναι παράγοντες που
αναδύονται από το ευρύ τερο πλαίσιο, που ορίζουν τα βασικά επίπεδα αναφοράς
της σχέσης πανεπιστημίου και πόλης, δηλαδή: το κράτος (κρατι κή πολιτική
για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη, κρατική πολιτική για την ανώτατη εκ-
παίδευση), το πανεπιστήμιο (είδος πανεπιστημιακού προτύπου - πολιτική
πανεπιστημί ου, πρότυπο χωρικής ανάπτυξης πανεπιστημίου), την πόλη (μέ-
γεθος πόλης, βαρύτητα πόλης στο οικιστικό δίκτυο, υποδομή πόλης, επίπεδο
τοπικού πληθυσμού) {Theodora, Y., ���7}. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η περιορισμένη αξιοποίη ση των περιφερεια-
κών πανεπιστημίων ως “μέσου” επίτευξης εθνικής ανάπτυξης και περιορισμού
των διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών χωρικών ανισοτήτων οφείλεται
στην αναντιστοιχία μεταξύ σχεδιασμού και προγραμματισμού της αποκέ-
ντρωσης της ανώτατης εκπαίδευσης σε κεντρικό επίπεδο και του τρόπου που
οι τοπικές αρχές αλλά και οι κοινωνίες αξιοποίησαν τη χωροθέτηση των πανε-
πιστημίων προς όφελός τους. 

Συγκεκριμένα τα κύρια αίτια της αναποτελεσματικής αξιοποίησης της
ανώτατης λειτουργίας ως “αναπτυξιακού μέσου” εντοπίζονται: 

α) στην απουσία μακροχρόνιας στα θερής πολιτικής για την ανάπτυξη και
την εκπαίδευση που έχει ως συνέπεια την αδυναμία προσδιορισμού του ενδε -
δειγμένου κάθε φορά αναπτυξιακού προτύπου και τύπου της εκπαίδευσης που
θα βοηθούσε στην υλοποίηση των στόχων του, και 

β) στη μη ένταξη της πολιτικής επέκτασης της ανώτατης εκπαίδευσης
στο ευρύτερο πλαίσιο που ορίζουν οι κρατικές αναπτυξιακές και εκπαιδευτικές
πολιτικές και οι τοπικές κοινωνικο-οικονομικές συνιστώσες. Περιφερειακά
πανεπιστήμια και τοπικές κοινωνίες χρει άζονται το ένα το άλλο προκειμένου
να αναπτυχθούν. για να περιοριστεί όμως η πιθανότητα ανάπτυξης προστρι-
βών και να διευκολυνθεί η καθιέρωση διαρκών αμφίδρομων συζητήσεων ακα-
δημαϊκών και τοπικών κοινωνιών, η πο λιτική για την ανώτατη εκπαίδευση θα
πρέπει να πάψει να αντιμετωπίζεται μονοδιάστατα και να στηριχτεί στη βάση
μιας ισότιμης μελέτης του “πανεπιστημίου” και της “πόλης”.

Ζητήματα, επίσης, τα οποία δεν θα πρέπει να αγνοούνται είναι εκείνα που
αφορούν στην περιοχή χωροθέ τησης των πανεπιστημίων και σχετίζονται με το
αναπτυξιακό της προφίλ και την ποιότητα του αστικού της περιβάλλοντος
(υποδομές παραγωγής, έρευνας, εκπαίδευσης, τεχνολογίας, τεχνικές, κοινω-
νικές υποδομές, προσβασιμότητα, χαρα κτηριστικά πληθυσμού, πολιτιστική
ταυτότητα, ιστορία περιοχής, κ.ά.).

Νίκος Μαρκάτος���



ΠΡΟΤΑΣΗ

Με βάση τα παραπάνω θεωρώ ότι ενοποίηση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με το
Ιόνιο Πανεπιστήμιο μπορεί να δώσει μια νέα αναπτυξιακή δυναμική στην πε-
ριφέρεια, αρκεί να υλοποιηθεί με πνεύμα συνεργασίας, με ακαδημαϊκά κριτή-
ρια και σαφές αναπτυξιακό περίγραμμα. για παράδειγμα, αν και είναι λογικό
ένα προβάδισμα να δοθεί στην πρωτεύουσα της Περιφέρειας, την Κέρκυρα,
αυτό να μη γίνει σε βάρος των άλλων νησιών.

Συνήθως στη χώρα μας προβάλλονται απατηλά ακαδημαϊκά κριτήρια, αν
και ακόμα και αυτά θα μπορούσαν να καλυφθούν με σωστή οργάνωση και
πραγματικό ενδιαφέρον. Είναι, για παράδειγμα, ακαδημαϊκό κριτήριο η πανε-
πιστημοποίηση διδασκόντων χωρίς κρίση και μάλιστα, όταν κάποιοι, όχι όλοι
αλλά πάντως αρκετοί, δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα; Είναι ακαδημαϊ-
κό κριτήριο η διάλυση ενός τμήματος που όχι απλά πέρασε την αξιολόγηση,
αλλά κατατάχθηκε πολύ ψηλά; Εφάρμοσαν άραγε ακαδημαϊκά κριτήρια,
όταν ίδρυαν τμήματα επιστημονικά άσχετα μεταξύ τους, ώστε σήμερα να μη
μπορούν να συγκροτήσουν Σχολή; Ποια ακαδημαϊκά κριτήρια πληροί το καλ-
λιτεχνικό τμήμα της Κέρκυρας, που, όπως ακούγεται, δεν έχει ούτε αίθουσα
να δεχθεί τους νέους φοιτητές; για την ιστορία σημειώνω, ότι όταν ανακινήθη-
κε το θέμα της συνεργασίας (όχι συγχώνευσης) των δύο ιδρυμάτων, οι καθη-
γητές του Ιονίου εναντιώθηκαν σφόδρα, με βασικά επιχειρήματα ότι το επίπε-
δο των φοιτητών του ΤΕΙ είναι πολύ χαμηλό και ότι το επίπεδο των διδασκό-
ντων επίσης πολύ χαμηλό σε σχέση με τους πανεπιστημιακούς. Τώρα τί άλ-
λαξε και κόπτονται για τη συγχώνευση; Μήπως τα οφέλη που θα καρπωθεί η
Κέρκυρα σε βάρος των άλλων νησιών; Μήπως το ότι θα αποκτήσουν άκοπα
το λαμπρό εργαστήριο του Ληξουρίου όταν αυτοί τόσα χρόνια δεν αξιώθηκαν
να οργανώσουν ένα καλό εργαστήριο για τις ανάγκες τους; 

Πρέπει να σταθούμε λοιπόν λίγο στα «προβλήματα» που έχουν δημιουργη-
θεί στο «δρόμο προς την ενοποίηση». Υπάρχει πάντοτε μια έκδηλη «καχυπο-
ψία» και ένας «ανταγωνισμός» μεταξύ των νησιών, αφενός για την «πρωτο-
καθεδρία» και αφετέρου για τον αριθμό των Τμημάτων. Είναι λογικό από τη
μια να υπάρχει αυτή η καχυποψία και ο προβληματισμός, αλλά όλα έχουν
όριο.

Η πρώτη αρχή λοιπόν πιστεύω είναι να αποδεχτούν όλοι ότι είναι συνεργά-
τες σε μια προσπάθεια της οποίας ηγείται το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ας μην ξε-
χνάμε ότι μετά την ενοποίηση όλοι θα είναι στο ίδιο Ίδρυμα και οφείλουν να
συνεργαστούν.

Θα πρέπει επίσης να υπάρχει εναλλακτικό πλάνο και μάλιστα τεκμηριω-
μένο. 

Το νέο τμήμα που θα εδρεύει στο Ληξούρι θα πρέπει να είναι το πιο ελκυστι-
κό τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου από άποψη γνωστικού αντικειμένου. Ας
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είμαστε ρεαλιστές. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που φοιτητές δεν επιθυμούν να
σπουδάζουν σε απομακρυσμένα μέρη σήμερα (οικονομική κρίση, έλλειψη φοι-
τητικής ζωής κτλ.). Έτσι, για να προσελκύει φοιτητές μια πόλη θα πρέπει να
στηρίζεται στην ελκυστικότητα των αντικειμένων που έχουν τα Τμήματά της.

Στα πλαίσια αυτά, μια λύση με βάση τις πόλεις που αυτή τη στιγμή εδρά-
ζονται Τμήματα θα μπορούσε να είναι η εξής:

�. Αργοστόλι
– Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
– Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
– Ερευνητικό Ινστιτούτο σε σύγχρονο και τοπικά υποστηριζόμενο θέμα.
– διετή σχετικά με Τουρισμό, Μάρκετινγκ και (βιολογική) γεωργία

�. Ληξούρι
– Ούτως ή άλλως, μεταβατική λειτουργία του Τμήματος Τεχνολογίας

Ήχου και Μουσικών Οργάνων έως το ����. Έως ότου δηλαδή αποφοιτήσουν
οι σπουδαστές που φοιτούν σήμερα, εάν τελικά δεν διατηρηθεί εκεί που πραγ-
ματικά ανήκει.

– Μελέτη βιωσιμότητας για νέο Τμήμα που θα λειτουργήσει το ���9-����
και που προτείνεται να είναι τμήμα Αντισεισμικής Τεχνολογίας, ή ίσως γενι-
κότερα Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, που όμως απαιτεί σημαντική επένδυ-
ση. 

– Ερευνητικό Ινστιτούτο σχετικό με Αντισεισμική Τεχνολογία
– διετή Τμήματα σχετικά με τα προαναφερθέντα 

Όπως φαίνεται τη συγχώνευση χωρίς εμφανή λόγο την πληρώνει δυστυ-
χώς η Λευκάδα και σύμφωνα με τον σχεδιασμό και το Ληξούρι. Το Τμήμα Τε-
χνολογίας Ήχου και Μουσικών οργάνων, στεγάζεται στα ανακαινισμένα πα-
λαιά κτήρια της ιστορικής βαλλιανείου Επαγγελματικής Σχολής (β.Ε.Σ.),
λέγεται ότι έχει υποδομή καλή και αφού αξιολογηθηκε από επιτροπή μικτή
από Έλληνες και ξένους κατατάχθηκε πολύ ψηλά. Η Κέρκυρα έβαλε στο μά-
τι το εργαστήριο ήχου που θεωρείται το καλύτερο των βαλκανίων και ένα από
τα καλύτερα στην Ευρώπη (κόστισε �,5 εκατ. Ευρώ), μια και το Τμήμα
Οπτικοακουστικών Μέσων του Ιονίου Πανεπιστημίου δεν έχει καθόλου υποδο-
μή, όπως λέγεται. Η συγχώνευση των δύο τμημάτων είναι ανίερη, διότι είναι
διαφορετικής κατεύθυνσης: Της Κέρκυρας είναι καλλιτεχνική και του Ληξου-
ρίου τεχνολογική, το πρώτο βγάζει καλλιτέχνες και το δεύτερο μηχανικούς.
Έπειτα συγχωνεύεται, δηλαδή, στην ουσία καταργείται, ένα τμήμα που μετά
από πολλούς κλυδωνισμούς φαίνεται να έχει βρει τον ρυθμό του, παρά τη γενι-
κή διάλυση στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων. Σκόπιμα το άφησαν χωρίς
επαρκές μόνιμο προσωπικό, γιατί δεν προκήρυσσαν θέσεις.

Νίκος Μαρκάτος���



Η λειτουργία του ΤΕΙ στο Ληξούρι συμβάλλει από πολλές απόψεις στην
ανάπτυξη του τόπου: ΠΠννεευυμμααττιικκήή  ααννάάππττυυξξηη. Συνεχίζεται μια μεγάλη παράδο-
ση. Ειδικά το Τμήμα στο Ληξούρι συνεχίζει την παράδοση της ιστορικής
β.Ε.Σ. που τροφοδοτούσε επί πολλές δεκαετίες την Ελλάδα με τεχνικούς πολύ
πριν ιδρυθεί το λεγόμενο Μικρό Πολυτεχνείο. ΚΚοοιιννωωννιικκήή  ααννάάππττυυξξηη..  Ο συγ-
χρωτισμός των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας με τα μέλη της τοπικής
κοινωνίας αποφέρει αμφίπλευρα θετικά αποτελέσματα. ΟΟιικκοοννοομμιικκάά  οοφφέέλληη..
ΠΠεερριισσσσόόττεερροο  ααππόό  ππρροοφφααννήή..

Θεωρώ ότι οι τοπικές κοινωνίες Αργοστολίου-Ληξουρίου θα υποστηρίξουν
το παραπάνω εγχείρημα και θα μπορούν να φιλοξενήσουν αποτελεσματικά τα
παραπάνω τμήματα.

Αξίζει τέλος να σημειωθούν τα εξής:
�. Τα ερευνητικά ινστιτούτα θα έχουν προφανώς παραρτήματα σε

όλα τα νησιά. Θα λειτουργούν πρότυπα των αντίστοιχων της Πάτρας
και Θεσσαλονίκης. Σε κάθε νησί θα λειτουργεί τουλάχιστον μια Ερευ-
νητική Μονάδα.

�. Φυσικά θα πρέπει να εξασφαλιστεί η προσέλκυση ικανών και μό-
νιμων (όχι «ιπτάμενων») καθηγητών.

�. Κάθε νέο τμήμα θα ιδρύεται εναλλάξ σε Κέρκυρα και σε ένα από
τα υπόλοιπα νησιά, αναγνωρίζοντας κάποια πρωτοκαθεδρία της Κέρ-
κυρας, όπως πρέπει άλλωστε ως πρωτεύουσα, αλλά ταυτόχρονα ικανο-
ποιώντας τις εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές απαιτήσεις των υπολοί-
πων νησιών.

�. Το Ληξούρι πρέπει να ενισχυθεί με ένα Τμήμα που θα έχει εξαιρε-
τικά ελκυστικό αντικείμενο για τους φοιτητές. Στην περίπτωση που το
υπάρχον τμήμα φύγει, ως μη όφειλε, απαιτείται ένα νέο τμήμα στο Λη-
ξούρι, ενδεχομένως ένα τμήμα Αντί-σεισμικής Τεχνολογίας ή και γενι-
κότερα ένα Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Ένα τέτοιο Τμήμα θα έχει
πεδίο δράσης στο Ληξούρι και θα συνεργάζεται με το Ερευνητικό κέ-
ντρο Σεισμολογίας εκεί. Οι φοιτητές ενός τέτοιου τμήματος θα έχουν
εξαιρετικές ευκαιρίες πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια των σπου-
δών τους, αλλά και ερευνητικά μπορούν να είναι ενεργοί αφού η Κεφα-
λονιά αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά πεδία ερευνών σε θέματα κατα-
σκευών και σεισμικών ερευνών. Είναι προφανές λοιπόν ότι ένα τέτοιο
τμήμα ταιριάζει και θα είναι βιώσιμο στο Ληξούρι. Ταυτόχρονα εξα-
σφαλίζει στην πόλη τη μελλοντική παρουσία σημαντικού αριθμού φοι-
τητών που θα τονώσουν ένα τόπο που δοκιμάζεται.

Να υπενθυμίσω ότι ανάλογη βούληση ανάπτυξης ενός Εθνικού
Ερευνητικού Φορέα Αντισεισμικών Κανονισμών. Προδιαγραφών Κα-
τασκευών και Τεχνικής Σεισμολογίας είχε εκφρασθεί και τεθεί σε δη-
μόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τον
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Οκτώβριο του ����. Σε εκείνο το σχέδιο νόμου είχε προταθεί από τους
ερευνητές του ΙΤΣΑΚ Θεσσαλονίκης ως ρεαλιστική και υλοποιήσιμη
λύση η πρόβλεψη μιας Περιφερειακής Μονάδας Εργαστηρίου-Παρα-
τηρητηρίου στην Κεφαλονιά η οποία θα αναπτυσσόταν υπό την καθοδή-
γηση του ΙΤΣΑΚ, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα και το
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Είναι φανερό επίσης ότι το ειδικό καινοτόμο δίκτυο ARGONET και η
παραπέρα ανάπτυξή του στην Κεφαλονιά φιλοδοξεί και μπορεί μαζί με
την παραπάνω μονάδα να παίξει σημαντικό ρόλο σε θέματα σεισμολο-
γίας και αντισεισμικής μηχανικής, όχι μόνον σε εθνικό αλλά σε ευρω-
παϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Κυρίες και Κύριοι,
Μέσα από τους διαφορετικούς τους ρόλους (δηλαδή: του “εκπαιδευτή”, του

“ερευνητή”, του “συμβούλου”, ή του “συνεργάτη”) τα πανεπιστήμια μπορούν
να γίνουν για τις ευρύτερες περιοχές τους πραγματική “πηγή” αναψυχής,
διαφωνίας, περηφάνιας, πολιτικών ταραχών ή/και ανακα τατάξεων. Μπορούν,
έτσι, να μετατραπούν σε ουσιαστικές “πηγές προόδου” και οι γειτονιές τους
μερικά από τα πιο επιθυμητά μέρη να ζει κανείς. Υπάρχουν, όμως, φορές που
κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, στον βαθμό τουλάχιστον που θα ήταν επιθυ μητό.
Μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσε δυστυχώς γενικά να θεωρηθεί και εκείνη
των ελληνικών περιφερειακών πανεπιστημίων. 

Είναι στο χέρι της Κεφαλονιάς δηλαδή στο δικό μας χέρι να μετατρέψου-
με την ευκαιρία που παρουσιάζεται σε «πηγή προόδου». Αν το εγχείρημα απο-
τύχει ΕΜΕΙΣ ΦΤΑΙΜΕ. Είμαι σίγουρος όμως ότι έχει σοβαρές πιθανότητες να
πετύχει!

Νίκος Μαρκάτος���



δΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡγΙΑ ΤΗΣ ΕΝδΟδΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡωΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡωΤΟβΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟδΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ: ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ EΝωΣΗ 

ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ δΗΜΟΥΣ ΣΤΟ δΟγΜΑ «ΕΝΑ ΝΗΣΙ – ΕΝΑΣ δΗΜΟΣ»

ΣΣππύύρροοςς--ΜΜάάρριιοοςς  ΠΠ..  ΠΠααγγκκρράάττηηςς
δικηγόρος, διδάκτωρ Τμήματος βιβλιοθηκονομίας-Αρχειονομίας 

του Ιονίου Πανεπιστημίου

Το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» που εισήγαγε στην Ελλάδα ο Ν.
��5�/���� και εφαρμόστηκε από την �η Ιανουαρίου ����, αποτέλεσε τον τέ-
ταρτο μεγάλο σταθμό στην επιχειρούμενη θεμελίωση και επαναθεμελίωση
του θεσμού της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης�, από τη σύσταση του
ελληνικού κράτους�. Σε σχέση με τις νησιωτικές περιοχές και ειδικά για τη
νησιωτική περιοχή του Ιονίου –που μας ενδιαφέρει στην παρούσα ανακοίνωση-
το καθοριστικής σημασίας στοιχείο για το παρόν και το μέλλον των δήμων
των τεσσάρων μεγάλων νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων υπήρξε το
δόγμα «ένας δήμος σε κάθε νησί», που υιοθέτησε ο νομοθέτης του «καλλικρά-
τειου» προγράμματος. Παρά τις τοπικές –και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο–
αντιρρήσεις, ο νομοθέτης επέλεξε τη δημιουργία ενός δήμου και στα μεγάλα

δομή και λειτουργία της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης στην Κέρκυρα ���

�. ΣΠ. ΦΛΟγΑΙΤΗΣ, Το Ελληνικό διοικητικό σύστημα, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-
Κομοτηνή, �9�7, δ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, Η ανεκπλήρωτη αυτοδιοίκηση, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα,
Αθήνα-Κομοτηνή, �99�, Ν.-Κ. χΛΕΠΑΣ, Η πολυβάθμια αυτοδιοίκηση. Θεωρητικές αναζη-
τήσεις και θεσμικές μεταμορφώσεις, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή �99�, του
Ιδίου, Η τοπική διοίκηση στην Ελλάδα, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή �999, του
Ιδίου, Ο δήμαρχος ως αιρετός ηγέτης, Εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα ���5, ΑΝΤωΝΗΣ ΜΑΚΡΥδΗ-
ΜΗΤΡΗΣ, δημόσια διοίκηση-Στοιχεία διοικητικής οργάνωσης, �����.

�. Π. ΖΥγΟΥΡΗΣ - γ. ΠΑΠΑδΟΠΟΥΛΟΣ, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο-
κεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, Ερμηνεία-Νομολογία-Νομοθεσία, εκδ.
Ο. Ζυγούρη, Αθήνα, ����, χΑΡΑΛΑΜΠΟΣ χΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ, Καλλικράτης, ο νέος νόμος για την
τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, εκδ. Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα ����,
χΑΡ. ΚΟΥΤΑΛΑΚΗΣ, Ο ρόλος των αιρετών συμβούλων στον νέο δήμο, ΕΕΤΑ, Αθήνα, ����.



ελληνικά νησιά –με εξαίρεση την Κρήτη και την Εύβοια–, τα οποία δεν υπο-
λείπονταν σε έκταση και σε πληθυσμό σε σχέση με άλλους νομούς του ελληνι-
κού κορμού, που αποτελέστηκαν από περισσότερους από ένα δήμους. Παρα-
τηρήθηκε τότε ότι το παράδειγμα των μικρών νησιών –του Αιγαίου ιδίως–
όπου αναμφίβολα η δημιουργία ενός δήμου σ’ αυτά ήταν υπεραρκετή, δεν μπο-
ρούσε να εφαρμοστεί αποτελεσματικά σε μεγαλύτερες νησιωτικές περιοχές,
όπως π.χ. η Λέσβος, η Ρόδος, η Κεφαλονιά, η Κέρκυρα, η Λευκάδα, η Ζάκυν-
θος, η χίος. Εξάλλου, για πρώτη φορά στη νεότερη ελληνική ιστορία της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης οι μεγάλες νησιωτικές περιοχές αντιμετωπίζονταν με διά-
φορο τρόπο σε σχέση με τις λοιπές περιοχές της ελληνικής επικράτειας.

Όπως είναι γνωστό, με το β.δ. της �7ης δεκεμβρίου ���� «περί εφαρμο-
γής και εν Επτανήσω του περί διοικητικής διαιρέσεως του Κράτους νόμου» ει-
σάγεται και στα Επτάνησα η περί της τοπικής αυτοδιοικήσεως ελληνική νο-
μοθεσία�, δηλαδή κατά βάση το από �/�5 Απριλίου ���� διάταγμα «περί διαι-
ρέσεως του βασιλείου και της διοικήσεώς του» και το από �7-��-���� (�-�-
����) διάταγμα «περί συστάσεως των δήμων που αποτελούν και τον πρώτο 
–επί αντιβασιλείας του Όθωνος– μεγάλο σταθμό στην ιστορία της ελληνικής
τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μια εύστοχη ρύθμιση του από �7-��-���� διατάγματος ήταν η κατάταξη
των δήμων σε πρώτης τάξεως (με πληθυσμό άνω των ��.��� κατοίκων), σε
δεύτερης τάξεως (με πληθυσμό από ���� έως ��.��� κατοίκους) και σε τρί-
της τάξεως (με πληθυσμό κάτω των ���� κατοίκων).

Όσον αφορά στην Κέρκυρα, με το από �-�-���� β.δ. δημιουργήθηκε ο
δήμος Κερκυραίων� (πρώτης τάξεως) και με διάταγμα της ίδιας ημερομη-
νίας οι δήμοι των επαρχιών Μέσης και Όρους5 (δεδομένου ότι ο νομός Κερκύ-
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�. γΕωΡγΙΟΣ Ν. ΣΠΙγγΟΣ, Η τοπική αυτοδιοίκηση στην Κέρκυρα, Κέρκυρα, �99�, ΝΙΚΟΣ
γ. ΑΣΠΙωΤΗΣ, διοικητικοί και αυτοδιοικητικοί θεσμοί στην Κέρκυρα-Πρόσωπα και γεγονότα
(���7-�95�), Κέρκυρα, ���9, [και οι δύο εργασίες αυτές βρίσκονται σε ψηφιακή μορφή].

�. [Κ. δΑΦΝHΣ], «Οι δήμοι της Κέρκυρας μετά την Ένωση – Οικισμοί και πληθυσμός»,
Κερκυραϊκά Νέα, τ. ���7-����, Κέρκυρα, Απρίλιος-Μάιος �9�7, σ. �. Με το από �7-��-
���� διάταγμα «Περί εφαρμογής και εν Επτανήσω του περί διοικητικής διαιρέσεως του
κράτους Νόμου», ο νομός Κερκύρας περιελάμβανε την επαρχία Κερκύρας και την επαρχία
Παξών. Με το από 5-�-���5 β.δ. η επαρχία Κερκύρας διαιρέθηκε σε τρεις επαρχίες: την
επαρχία Κερκύρας που περιελάμβανε και τα νησιά Οθωνοί, Ερείκουσα και Μαθράκι, την
επαρχία Μέσης που περιελάμβανε και την περιοχή Λευκίμμης και την επαρχία Ορους που
περιελάμβανε και την περιοχή γύρου. Η επαρχία Παξών διατηρήθηκε (βλ. ΝΙΚΟΣ γ.
ΑΣΠΙωΤΗΣ, διοικητικοί και Αυτοδιοικητικοί θεσμοί στην Κέρκυρα-Πρόσωπα και γεγονότα
(���7-�95�), σ. ��)

5. χΑΡΑΛΑΜΠΟΣ χΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ, Η θεσμική μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας τοπικής
αυτοδιοίκηση. Το σχέδιο «Ιωάννης Καποδίστριας», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτη-
νή, �99�.



ρας είχε αρχικά αποτελεστεί από τις επαρχίες Κέρκυρας και Παξών, αλλά με
το από 5-�-���5 βασιλικό διάταγμα η επαρχία Κερκύρας διαιρέθηκε σε
τρεις επαρχίες: της Κέρκυρας, της Μέσης και του Όρους, ενώ παρέμεινε εκεί-
νη των Παξών).

Ο δεύτερος μεγάλος σταθμός στην ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης εί-
ναι ο Ν. δΝΖ/�9�� –επί κυβερνήσεως Ελευθερίου βενιζέλου–, ο οποίος κα-
θιερώνει το δυαδικό σύστημα τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελούμενο από δή-
μους και κοινότητες. Ο δήμος Κερκυραίων διατηρήθηκε, ενώ οι δήμοι της
υπαίθρου διασπάστηκαν σε κοινότητες. Το έτος �9�� δημιουργείται ο δήμος
Λευκιμμαίων, το έτος �9�9 ο δήμος Θιναλίων και το έτος �99� οι δήμοι
Κασσωπαίων και Αχιλλείων. 

Το δυαδικό σύστημα θα επιζήσει ακόμη και με την ευρύτατη αλλαγή του
Ν. �5�9/�997 («πρόγραμμα Ι. Καποδίστριας»), που αποτελεί και τον τρίτο
μεγάλο σταθμό στην ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο ιστορικός δήμος
Κερκυραίων θα διευρυνθεί με τρεις ακόμη κοντινές κοινότητες, οι οποίες θα
ενσωματωθούν σ’ αυτόν ως τοπικά διαμερίσματα, θα συγκροτηθούν άλλοι
έντεκα επαρχιακοί δήμοι με συνενώσεις πλησίων μεταξύ τους ευρισκομένων
κοινοτήτων και θα παραμείνουν οι τρεις κοινότητες των διαποντίων νήσων
(Οθωνοί, Ερείκουσα, Μαθράκι).

Το επιτυχές προηγούμενο περιστολής της διοικητικής πολυδιάσπασης του
προγράμματος «Ι. Καποδίστριας», θα οδηγήσει δέκα τρία χρόνια μετά στην
ωρίμανση της αναγκαιότητας περαιτέρω συνενώσεων των δήμων της ελληνι-
κής επικράτειας�.

Αλλά με την εφαρμογή του Ν. ��5�/���� και την εφαρμογή του δόγματος
«ένας δήμος σε κάθε νησί», το νησί της Κέρκυρας (όπως άλλωστε και τα λοι-
πά νησιά), θα αποτελεστεί από ένα δήμο και το ιστορικό όνομα του «δήμου
Κερκυραίων» θα αντικατασταθεί από τη νέα επωνυμία του ενιαίου «δήμου
Κέρκυρας».

Στην εισηγητική έκθεση του Ν. ��5�/���� αιτιολογήθηκε η εφαρμογή του
δόγματος «ένα νησί σε κάθε δήμο» με προσφυγή στο άρθρο ��� του Συντάγ-
ματος, σύμφωνα με το οποίο «Ο κοινός νομοθέτης και η διοίκηση, όταν δρα
κανονιστικά έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες
των νησιωτικών περιοχών» και στο άρθρο ��� παρ. � του Συντάγματος, σύμ-
φωνα με το οποίο «το κράτος προγραμματίζει και συντονίζει την οικονομική
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�. Με το άρθρο ��� του Ν. ��5�/���� μεταβιβάζονται στους νησιωτικούς δήμους �� αρ-
μοδιότητες στον τομέα γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, �� αρμοδιότητες στους τομείς
Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και βιομηχανίας, � Αρμοδιότητες στους τομείς Απασχόλησης,
Εμπορίου και Τουρισμού, � αρμοδιότητες στους τομείς Μεταφορών και Επικοινωνιών και �
αρμοδιότητες στους Τομείς Έργων, χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.



δραστηριότητα στη χώρα και λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα για την προ-
ώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την προαγωγή ιδίως των ορεινών,
νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών», διατάξεις, οι οποίες θεσπίστηκαν
προς όφελος των νησιωτικών περιοχών.

Παρ’ ό,τι η εφαρμογή των επτά κατηγοριών κριτηρίων που ίσχυσαν για
την δημιουργία της «νέας αρχιτεκτονικής της αυτοδιοίκησης» του «Προ-
γράμματος Καλλικράτης» (η οποία απέβλεπε στη μείωση του αριθμού των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις αναγκαίες συνενώσεις), δεν
εμποδιζόταν από τον νησιωτικό χαρακτήρα των μεγάλων νησιών, αυτές δεν
ίσχυσαν για τους νησιωτικούς δήμους. Τα επτά κριτήρια –όπως καθορίστηκαν
στο Συνέδριο της ΚΕδΚΕ στην Κυλλήνη το έτος ���7– βάσει του άρθρου ���
παρ. � του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι «η διοικητική διαίρεση της χώρας
διαφοροποιείται με βάση τις γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές
συνθήκες» ήσαν τα ακόλουθα: 

α) Πληθυσμιακά (ο αριθμός των δημοτών, ο αριθμός των κατοίκων, η
πληθυσμιακή πυκνότητα, η κατανομή των κατοικιών). β) Κοινωνικά (το μέ-
σο μέγεθος νοικοκυριού, οι μορφωτικοί δείκτες, το ποσοστό αλλοδαπών). 
γ) Οικονομικά (η απασχόληση, η δομή της απασχόλησης, η εργασιακή κινη-
τικότητα, το εισόδημα). δ) γεωγραφικά (το σχήμα, η προσβασιμότητα, τα δί-
κτυα υποδομών). ε) Αναπτυξιακά (η δομή της τοπικής οικονομικής δραστη-
ριότητας και γενικότερα της τοπικής ανάπτυξης, η ύπαρξη εκπαιδευτικών και
ερευνητικών φορέων, η συμμετοχή σε Κοινοτικά και Εθνικά Προγράμματα).
στ) Πολιτιστικά, ιστορικά και ζ) χωροταξικά κριτήρια, με τα οποία επιδιώκε-
ται: ι) Η γεωγραφική / χωρική ολοκλήρωση των διαφόρων κοινωνικών, διοι-
κητικών και οικονομικών λειτουργιών, εξυπηρετήσεων και υποδομών που δια-
σφαλίζουν συνθήκες βιωσιμότητας. ιι) Η γεωγραφική κινητικότητα και τα
χωρικά πεδία που αυτή διαμορφώνει σε ημερήσια βάση, σύμφωνα με την απα-
σχόληση και σε συνδυασμό με τις λειτουργικές εξαρτήσεις και επιρροές μετα-
ξύ των οικιστικών κέντρων. ιιι) Η ταυτότητα του τόπου που αναφέρεται στο
συμβολικό και στο σημειολογικό επίπεδο για την τοπική κοινωνία. 

Είναι προφανές ότι τα κριτήρια αυτά, που εφαρμόστηκαν στις ηπειρωτικές
περιοχές, κατά τον αυτό λόγο θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στα μεγάλα
ελληνικά νησιά, στα οποία η μακραίωνη ιστορία τους είχε ήδη διαμορφώσει τις
ιδιαιτερότητες των κατά τόπους περιοχών τους και δεν ήταν καν αναγκαία η
προσφυγή στη χαρακτηριστική διατύπωση του δευτέρου άρθρου του «περί συ-
στάσεως των δήμων» Νόμου της �7ης δεκεμβρίου ���� ότι «τα όρια των δή-
μων και περιοχών θέλουν τεθή λαμβανομένης επιμελώς υπ’ όψιν της φυσικής
τοποθεσίας και, όπου είναι δυνατόν, κατά τα υπάρχοντα μόνιμα σήματα, δη-
λαδή τας ράχας των βουνών, τας φάραγγας τα νερά και τα τοιαύτα». Έτσι,
για παράδειγμα, παραμένοντας στην περίπτωση της Κέρκυρας η από αιώνων
υφιστάμενη διαίρεση του νησιού, εκτός από τη χώρα της και στις περιοχές
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Όρους, Επιλιμνίων, Μέσης και Λευκίμμης, καθώς και το προηγούμενο του
«προγράμματος Ι. Καποδίστριας» (με την επιβαλλόμενη ασφαλώς συμπύ-
κνωσή του) έδινε λίγο-πολύ την εικόνα της αναμενόμενης εφαρμογής της επι-
χειρούμενης –και πράγματι αναγκαίας– νέας αρχιτεκτονικής για την τοπική
αυτοδιοίκηση.

Η εφαρμογή του δόγματος «ένα νησί-ένας δήμος» συνδυάστηκε με την
μεταφορά αρμοδιοτήτων στους νησιωτικούς δήμους –πράγμα που δεν έγινε
για τους ηπειρωτικούς– από τις μέχρι τότε υφιστάμενες και καταργούμενες
πλέον νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις7. Αυτό αιτιολογήθηκε με προσφυγή στην
περί νησιωτικότητας συνταγματική πρόβλεψη, αλλά δεν ήταν αρκετό για να
αιτιολογήσει και την εφαρμογή του δόγματος, δεδομένου ότι οι αρχές των
επτά κριτηρίων του Συνεδρίου της Κυλλήνης (���7) δεν αναιρούσαν, αλλά
αντιθέτως έδιναν έμφαση στην ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας. Έτσι, επι-
σημάνθηκε ως παράδοξο το ότι ένα νησί των ���� π.χ. κατοίκων και με έκτα-
ση λίγων τετραγωνικών χιλιομέτρων, που δεν θα μπορούσε να αποτελείται
από περισσότερους από έναν δήμο, βρέθηκε στην ίδια μοίρα με ένα νησί των
5�.��� ή και των ���.��� και πλέον κατοίκων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η προ-
σφυγή στη περί «νησιωτικότητας» συνταγματική επιταγή, δεν επιβεβαιώθη-
κε. Ανατρέχοντας στην αιτιολογική έκθεση του Ν. ��5�/���� διαπιστώνουμε
ότι πράγματι αιτιολογείται η σκοπιμότητα της μεταφοράς αρμοδιοτήτων από
τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις στους δήμους –πράγμα εύστοχο, αλλά όχι
πάντως πρώτης προτεραιότητας, αφού και πάλι οι αρμοδιότητες αυτές θα
ασκούνταν και από τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης πάντοτε σε το-
πικό επίπεδο– αλλά δεν αιτιολογείται και η εμμονή στη δημιουργία ενός δήμου
σε κάθε νησί, είτε αυτό είναι μικρό, είτε είναι μεγάλο. Επίσης πρέπει να παρα-
τηρηθεί ότι παρέκκλιση από το «δόγμα» έγινε για τα «ιδιαίτερα μικρά νησιά
με επαρκή συγκοινωνιακή σύνδεση» για τα οποία ο νομοθέτης έκρινε ότι «εί-
ναι επωφελέστερη η συνένωσή τους με τον κοντινότερο δήμο». Έτσι γ.π. για
τα νησιά Οθωνοί, Ερείκουσα και Μαθράκι δεν ίσχυσε το δόγμα «ένα νησί-
ένας δήμος», αλλά ενσωματώθηκαν κι αυτά στον δήμο Κέρκυρας, όπως και
τα νησιά Κάλαμος και Καστός ενσωματώθηκαν στον δήμο Λευκάδας.

Η εμμονή του νομοθέτη στο δόγμα «ένας δήμος σε κάθε νησί» εξηγείται
πιθανώς από την προσήλωσή του στον ορισμό που δόθηκε στην έννοια της «νη-
σιωτικότητας» (insularity)�. Σ’ αυτήν αποδίδονται οι ιδιαίτερες συνθήκες των
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7. Μια πρώτη αναφορά στην ιδιαιτερότητα των νησιωτικών περιοχών γίνεται στην ερμη-
νευτική δήλωση �� του άρθρου �5� της Συνθήκης του Άμστερνταμ (�997).

�. δΗΜΗΤΡΗΣ Ι. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, «“Νησιωτικότητα” και Καλλικράτης», http//topikidimokra
tia.blogspot.gr (��-��-����) και εκεί παραπομπή σε Ι. ΣΠΙΛΑΝΗΣ, Ι. ΑΚΡΙβΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. γΑ-
ΚΗΣ, γ. ΜΙχΑΗΛΙδΗΣ, ΑΘ. ΝΙΑΡχΟΣ, Ο Καλλικράτης στα Νησιά ΕΕΤΑΑ, Αθήνα, ����, σ. ��-
��.



νησιωτικών περιοχών «ως συνδυασμός των φυσικών και οικονομικών στοιχεί-
ων» χαρακτηριστικά των οποίων είναι «η σχετική απομόνωση και η αίσθηση
μοναδικότητας», «η ατελής πρόσβαση στις αγορές και τις δημόσιες υπηρε-
σίες και τα προβλήματα στις μεταφορές», «η μικρή σχετικά κλίμακα και η
εξαιρετικά ευρεία διαφοροποίηση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων», «η σχετι-
κά περιορισμένη διαθεσιμότητα παραγωγικών πόρων», οι «εξαιρετικά μεγά-
λες εποχικές διακυμάνσεις του ανθρώπινου δυναμικού και των οικονομικών
δραστηριοτήτων», «τα δημογραφικά προβλήματα για μικρά νησιά».

Με αυτά τα χαρακτηριστικά ως βάση, η διαφοροποίηση των μεγάλων νη-
σιών των τριών κατ’ εξοχήν νησιωτικών ελληνικών περιοχών, δηλαδή του Ιο-
νίου, του βορείου και του Νοτίου Αιγαίου από τα μικρά νησιά των ίδιων περιο-
χών ήταν αναγκαίος.

Μετά τη νομοθετική αυτή, ωστόσο, εξέλιξη και την εξ ανάγκης δημιουργία
συγκεντρωτικής δημοτικής λειτουργίας, το βάρος μετατίθεται πλέον στην
εφαρμογή συστήματος «ενδοδημοτικής αποκέντρωσης»9, ώστε να απαλει-
φθούν οι κραδασμοί της συγκέντρωσης. Και αυτό καθίσταται εντονότερο, διό-
τι η ενδοδημοτική διοικητική διαίρεση, την οποίαν ο νομοθέτης θέσπισε για
όλους τους καλλικράτειους δήμους, είναι η αυτή και για τους νησιωτικούς δή-
μους.

Κατά την αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης του «προγράμματος Καλλι-
κράτης» κάθε (καλλικράτειος) δήμος δομείται σε τρεις νομικές οντότητες: τις
«δημοτικές ενότητες», τις «δημοτικές κοινότητες» και τις «τοπικές κοινότη-
τες».

Οι «δημοτικές ενότητες» ταυτίζονται με τη χωρική επικράτεια των Οργα-
νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι συγχωνεύθηκαν και αποτέλεσαν τον
καλλικράτειο δήμο. Στο παράδειγμα της Κέρκυρας, τη «δημοτική ενότητα»
αποτελούν οι δώδεκα καποδιστριακοί δήμοι που λειτούργησαν στο νησί της
Κέρκυρας από το έτος �99� έως το έτος ���� και οι τρεις κοινότητες των δια-
πόντιων νησιών.

«δημοτική κοινότητα» συγκροτούν τα τοπικά διαμερίσματα που έχουν
πληθυσμό άνω των χιλίων κατοίκων (κατά μια παραχώρηση του νομοθέτη
προς τους νησιωτικούς δήμους, διότι στους ηπειρωτικούς δήμους απαιτείται
πληθυσμός άνω των δύο χιλιάδων κατοίκων) και «τοπική κοινότητα» τα το-
πικά διαμερίσματα που έχουν πληθυσμό έως και χίλιους κατοίκους (ενώ
στους ηπειρωτικούς δήμους έως και δύο χιλιάδες κατοίκους). 

Τα συμβούλια των «δημοτικών» και «τοπικών κοινοτήτων» εκλέγονται
ταυτόχρονα με την εκλογή των δημοτικών αρχών, μέσω των συνδυασμών
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9. Το θέμα της «ενδοδημοτικής αποκέντρωσης» θίγει εμπεριστατωμένα ο δημ. Κατσού-
λης, βλ. δΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, Ενδοδημοτική Αποκέντρωση, ΕΕΤΑΑ, Αθήνα, ����.



των υποψηφίων δημάρχων (δεν προβλέπεται υποβολή μεμονωμένων υποψη-
φιοτήτων ) και ακολουθούν τη θητεία τους.

Το συμβούλιο της «δημοτικής κοινότητας» είναι τουλάχιστον πενταμελές
(το συμβούλιο της δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων είναι εντεκαμελές και
πενταμελή των λοιπών «δημοτικών κοινοτήτων»). Τριμελή είναι τα συμβού-
λια των «τοπικών κοινοτήτων» που έχουν πληθυσμό άνω των ��� κατοίκων,
ενώ για τις «τοπικές κοινότητες» που έχουν πληθυσμό κάτω των ��� κατοί-
κων προβλέπεται η εκλογή ενός εκπροσώπου (και μάλιστα όχι κατ’ ανάγκην
του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού).

Με βάση τη δόμηση αυτή νοείται πλέον και η ενδοδημοτική αποκέντρωση
στις «δημοτικές» και «τοπικές κοινότητες» κάθε «δημοτικής ενότητας», ως
δηλαδή αποκεντρωμένη άσκηση δημοτικών δραστηριοτήτων ή αποκεντρωμέ-
νη παροχή υπηρεσιών. Κατ’ ακολουθίαν το ερώτημα που ανακύπτει είναι σε
ποιο βαθμό θεσμοθετείται ισχυρή ενδοδημοτική αποκέντρωση.

Αναμφίβολα ο νομοθέτης υπήρξε διστακτικός στην καθιέρωση μιας ευρύ-
τερης ενδοδημοτικής αποκέντρωσης και μάλλον αντιμετώπισε με δυσπιστία
τη δυνατότητα της κατά τόπον άσκησης δραστηριοτήτων, πιθανώς λαμβάνο-
ντας υπόψη τον πράγματι υπαρκτό κίνδυνο αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων
ή δημιουργίας σύγχυσης αρμοδιοτήτων – κίνδυνο πάντως τον οποίον όφειλε να
αντιμετωπίσει νομοθετικά, αν όντως επιθυμούσε την ενδοδημοτική αποκέ-
ντρωση. Έτσι κατά το μάλλον ή ήττον επέλεξε τη λύση της παροχής γνώμης
από το συμβούλιο των «δημοτικών» και «τοπικών κοινοτήτων» προς την κε-
ντρική διοίκηση του δήμου.

Με βάση τη ρύθμιση του άρθρου �� του Ν. ��5�/���� το συμβούλιο της
«δημοτικής κοινότητος» έχει μόνον δύο αποφασιστικές αρμοδιότητες, ενώ οι
λοιπές είναι αρμοδιότητες απλής έκφρασης γνώμης. για το συμβούλιο της
«τοπικής κοινότητας» προβλέπεται μόνον η απλή έκφραση γνώμης, με μόνη
εξαίρεση τη περίπτωση αποδοχής κληροδοτημάτων, κληρονομιών ή δωρεών
που διατίθενται αποκλειστικά και ρητά για την «τοπική κοινότητα», όπου
απαιτείται η σύμφωνη έκφραση γνώμης. Πλέον σημαντική είναι η υποχρεωτι-
κή κλήση και δυνατότητα συμμετοχής με δικαίωμα ψήφου του προέδρου της
«δημοτικής» ή «τοπικής κοινότητας» στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμ-
βουλίου, όταν έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη θέματα που αναφέρονται
ειδικά στη «δημοτική» ή «τοπική κοινότητα». Θετικά επίσης πρέπει να αξιο-
λογηθεί από πλευράς συμμετοχικών διαδικασιών η θεσμοθέτηση –για έκφρα-
ση πάντοτε απλής γνώμης– της δυνατότητας σύγκλησης της Συνέλευσης
των κατοίκων της «τοπικής κοινότητας».

Eιδική ρύθμιση ενδοδημοτικής αποκέντρωσης θεσπίστηκε για τις νησιωτι-
κές δημοτικές κοινότητες, εκείνες που εκτείνονται στην εδαφική περιφέρεια
ενός νησιού (στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στα διαπόντια νησιά της Κέρκυ-
ρας και στα νησιά Κάλαμος και Καστός της Λευκάδας).
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Σύμφωνα με το άρθρο ��7 του Ν. ��5�/����, όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο � του Ν. ��7�/���� ο δήμαρχος ορίζει αντιδήμαρχο σύμβουλο της
πλειοψηφίας, ο οποίος εκλέγεται στην εκλογική περιφέρεια, όπου ανήκει η νη-
σιωτική δημοτική κοινότητα (άλλως στην πλησιέστερη εκλογική περιφέρεια)
στον οποίον ανατίθενται αρμοδιότητες για την υλοποίηση προγραμμάτων το-
πικής ανάπτυξης που αναφέρονται στη νησιωτική δημοτική κοινότητα, για
την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής της
δημοτικής κοινότητας και για την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών
της εκτέλεσης έργων και προμηθειών που αναφέρονται στη δημοτική κοινότη-
τα, ενώ ο δήμαρχος μπορεί να του μεταβιβάζει και κάθε άλλη αρμοδιότητα. Ο
αντιδήμαρχος καλείται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του συμβουλίου της
δημοτικής κοινότητας με δικαίωμα λόγου, αλλά όχι δικαίωμα ψήφου. Με το
ίδιο άρθρο ανατίθενται επί πλέον αρμοδιότητες στον πρόεδρο της «δημοτικής
κοινότητας» που εκτείνεται στην εδαφική περιφέρεια ενός νησιού��.

Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι de lege lata η θεσμοθέτηση ενδοδημο-
τικής αποκέντρωσης υπήρξε περιορισμένης κλίμακας. Αλλά δεδομένου ότι οι
δύο θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες επιχειρήθηκαν τα τελευταία χρόνια
για τον εκσυγχρονισμό του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα
με τα προγράμματα «Ι. Καποδίστριας» και «Καλλικράτης» υπήρξαν πράγ-
ματι καθοριστικής σημασίας και αξιολογούνται –με τις όποιες επί μέρους επι-
φυλάξεις– ως αναγκαίος όρος εκσυγχρονισμού, θα μπορούσαν να συζητηθούν
de lege ferenda προτάσεις διεύρυνσης και δημιουργίας μιας ισχυρότερης ενδο-
δημοτικής αποκέντρωσης. Η αναδιάταξη της σύνθεσης των συμβουλίων των
«δημοτικών» και «τοπικών κοινοτήτων» με ανάθεση περισσοτέρων αρμοδιο-
τήτων, αλλά και με δυνατότητα προσφυγής κατά των αποφάσεών τους, από
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��. Ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας που εκτείνεται στην εδαφική περιφέρεια ενός
νησιού ασκεί επιπλέον των οριζομένων στο άρθρο �� του νόμου ��5�/���� αρμοδιοτήτων και
τις ακόλουθες:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη δημοτική κοινότητα και των δημοτικών τεχνικών συνεργείων που λειτουργούν σε αυτή.
β) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημο-
τική κοινότητα, καθώς και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης δικτύων ύδρευσης, αποχέτευ-
σης, οδοποιίας, καθώς και παροχής υπηρεσιών εξωραϊσμού, καθαριότητας και προστασίας
περιβάλλοντος. γ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και
λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα
όρια της δημοτικής κοινότητας. δ) Ασκεί τις αρμοδιότητες της χορήγησης των αδειών κατα-
στημάτων και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του δήμου, στο πλαίσιο των αποφάσεων του συμ-
βουλίου δημοτικής κοινότητας και της έκδοσης πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενεια-
κής κατάστασης των δημοτών και της έκδοσης βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας. ε) Ασκεί
κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφαση του ο δήμαρχος, που αφο-
ρά τη δημοτική κοινότητα.



όποιον έχει έννομο συμφέρον, στο δημοτικό συμβούλιο, ως δευτεροβάθμιο όρ-
γανο, θα συνέβαλε στην αποκεντρωμένη άσκηση δημοτικών δραστηριοτήτων.
Και όσον αφορά στην αποκεντρωμένη παροχή υπηρεσιών, η αξιοποίηση των
δυνατοτήτων της Κοινωνίας της Πληροφορίας��, αποτελεί ανεκτίμητο όπλο.

Η ήδη κατά τα τελευταία χρόνια εφαρμογή του «Προγράμματος Καλλι-
κράτης» επιτρέπει τη συγκροτημένη εξαγωγή επιστημονικών συμπερασμά-
των. Και τούτο είτε διατηρηθεί είτε όχι η ισχύς του δόγματος «ένα νησί-ένας
δήμος», το οποίο οπωσδήποτε κατέστησε εντονότερη την ανάγκη της ενδοδη-
μοτικής αποκέντρωσης.

ABSTRACT

Upon domination of the doctrine “one Island – one Municipality”, which
initiated the known “Kallikratis Programme”, the entire IslaΑnd of Corfu – like
generally all the other islands – consists of one municipality. The legislator
hereinafter tries to move the burden of the more intact municipal operation to
the “intra-municipal decentralization”, because as a consequence the accu -
mulating operation of a greater municipality causes new problems. This paper
tries to analyze the structure and operation of the newly adopted “intra-mu -
nicipal decentralization” (“municipal units”, “municipal communities”, “local
communities”) on the basis of the example of Corfu.
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��. Bλ. συναφείς σκέψεις σε ΣΠΥΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ Π. ΠΑγΚΡΑΤΗΣ, «Από την “Αντιπροσω-
πεία της Κυβερνήσεως” και τη “γενική διοίκηση Νήσων Ιονίου Πελάγους” (�9��-�9��)
στην αιρετή “Περιφέρεια Ιονίων Νήσων” (����), Το ζητούμενο της Περιφερειακής οργάνω-
σης και η ενδυνάμωσή του από την Κοινωνία της Πληροφορίας», Πρακτικά Ι´ διεθνούς Πα-
νιονίου Συνεδρίου, τ. ΙΙ, Κερκυραϊκά χρονικά, τ. Θ, Κέρκυρα, ����, σ. ���-�75.
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ΕΚΛΟγΕΣ �977:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΛΟγΙΚΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ 

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

χχρρήήσσττοοςς  χχααρρμμππίίλλααςς
διδάκτορας πολιτικής ιστορίας, πολιτικός επιστήμονας

ΕΕιισσααγγωωγγήή

Συνηθισμένο θέμα συζητήσεων αποτελούν οι εκλογές, είτε επικείμενες
είτε περασμένες. Εξάλλου, ειδικά στη χώρα μας, η λεγόμενη προεκλογι-
κή περίοδος ξεκινάει από την επομένη των εκλογών που μόλις είχαν διεξα-
χθεί...

Στην εισήγηση αυτή θα ασχοληθούμε με τις εκλογές του �977, εστιάζο-
ντας την έρευνά μας στο νησί της Κεφαλονιάς. Ένα πολύ απλό ερώτημα που
αναδύεται είναι: γιατί η εκλογική αναμέτρηση του συγκεκριμένου έτους;
Εκτιμάμε ότι αυτές οι εκλογές είναι μάλλον παραγνωρισμένες –για να μην
πούμε υποτιμημένες–, αφού βρίσκονται ανάμεσα στις πρώτες της μεταπολί-
τευσης (�97�) και σε εκείνες του �9���.

Αν εξαιρέσουμε μια συλλογή μονογραφιών που αναφέρονται στις εκλογές
του �97� και σε αυτές του �977, η οποία έχει εκδοθεί σε βιβλίο στην Αμερική�,
δεν υπάρχουν –απ’ όσο είμαστε σε θέση, βέβαια, να γνωρίζουμε–, άλλες, ειδι-
κές μονογραφίες ή εργασίες που να σχετίζονται επισταμένα με τις εκλογές
αυτές.

Εκλογές �977 ���

�. Οι πρώτες (�97�) μπορεί να θεωρηθούν και αποκλίνουσες λόγω της έντονης φόρτισης
της εποχής που οδήγησαν σε ένα μοναδικό εκλογικό ποσοστό για το πρώτο κόμμα. Οι δεύτε-
ρες (�9��) μπορεί να θεωρηθούν αναπροσδιοριστικές επειδή ακριβώς εγκαθίδρυσαν τον πλήρη
δικομματισμό-σφραγίδα της Μεταπολίτευσης. 

�. H. PENNIMAN (ed), Greece at the Polls: The National Elections of �97� and �977,
American Enterprise Institute for public policy, Washington, �9��.



ΟΟιι  εεκκλλοογγέέςς  ττοουυ  ��997777..  ΠΠρρόόσσωωππαα  κκααιι  κκόόμμμμαατταα

Τον Νοέμβριο του �97� διεξήχθηκαν οι πρώτες εκλογές της μεταπολιτευ-
τικής περιόδου. Ο λεγόμενος “δημοψηφισματικός” χαρακτήρας των εκλογών
αυτών σε συνδυασμό με τη δεσπόζουσα μορφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή,
εξασφάλισαν στο κόμμα της Νέας δημοκρατίας το συντριπτικό ποσοστό του
5�,�%�.

ωστόσο, όπως ορθώς έχει επισημανθεί, η ξεχωριστή αυτή νίκη δεν οδήγησε
παρά σε έναν ελεγχόμενο και μάλλον άτολμο εκσυγχρονισμό των θεσμών�. Το
δημοψήφισμα5 που ακολούθησε με τον διχασμό του εκλογικού σώματος της
λεγόμενης συντηρητικής παράταξης και την ατολμία για συνολική ρήξη με το
παρελθόν, συντείνουν στην επαλήθευση της κριτικής. Η ακριβώς μετά τρία
έτη νέα εκλογική αναμέτρηση επιβεβαίωσε την παραπάνω διαπίστωση. 

Η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες με επίκληση τα εθνικά θέματα – ένα γε-
γονός που διαιωνίζεται σε ολόκληρη σχεδόν την περίοδο της μεταπολίτευσης–,
ήταν μία, και όχι μόνον εξεταζόμενη εκ των υστέρων, αναμενόμενη κίνηση
του Κωνσταντίνου Καραμανλή, αφού η μεν κεντρώα και αριστερή αντιπολί-
τευση ήταν κατακερματισμένη, η δε βασιλική-εθνικιστική δεξιά δεν διέθετε
κάποιον υπολογίσιμο ηγέτη�. Επιπλέον, όπως προείπαμε, τα εθνικά θέματα
με κυρίαρχο το Κυπριακό αλλά και η διένεξη με την Τουρκία, δίχως να παρα-
γνωρίζουμε το ζήτημα της ένταξης στην τότε Ε.Ο.Κ., έπαιρναν μια άλλη τρο-
πή, τέτοια που κρίθηκε ότι μια νωπή λαϊκή εντολή ήταν επιβεβλημένη πολιτι-
κή κίνηση. 

Και αυτές οι εκλογές –όπως και του �97�–, διεξήχθηκαν με το εκλογικό
σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής που είχε ψηφιστεί λίγο πριν7. Το αξιο-

χρήστος χαρμπίλας���

�. ΘΑΝΑΣΗΣ δΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Το Λυκόφως της δημοκρατίας; Ο κοινοβουλευτισμός
της συγκυβέρνησης. Θεσμικό υπόστρωμα, λειτουργικές ιδιαιτερότητες και είδη, Αθήνα, εκδ.
Πατάκη, ���5, σελ. ��9. ΕΥΑΝΘΗΣ χΑΤΖΗβΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ελληνικός φιλελευθερισμός. Το ριζο-
σπαστικό ρεύμα, �9��-�979, Αθήνα, εκδ. Πατάκη, ����, σελ. 5��-5��. 

�. ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Των εκλογών τα πάθη. Ψηφίδες της ελληνικής εκλογικής
ιστορίας του ��ού αιώνα, Ειδική έκδοση για την εφημερίδα Το βήμα, Αθήνα, ����, σελ. ���.

5. ΘΑΝΑΣΗΣ δΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Το δημοψήφισμα ως θεσμός και ως πολιτική πράξη. Αυ-
θεντική έκφραση ή βίαιη ποδηγέτηση της λαϊκής κυριαρχίας, Αθήνα, Εκδ. Ι. Σιδέρης, ����.

�. Greece annual review for �977, FCO /�7�5.
7. Νόμος ���/�977. βέβαια αμιγώς πλειοψηφικό σύστημα είχε ισχύσει μόνο στις εκλο-

γές του �95�. Όλα τα επόμενα εκλογικά συστήματα είχαν και στοιχεία αναλογικότητας...
Επιπλέον, βλ. ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Εισαγωγή στη θεωρία και την πρακτική των εκλο-
γικών συστημάτων, Αθήνα-Κομοτηνή, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, �9�9, σελ. 77-��. PHAEDO
VEGLERIS “Greek Electoral Law” στο H. Penniman (ed), Greece at the Polls..., ό.π., σελ. �9-�9.
Μ.Μ. ΜΕΝδΡΙΝΟΥ, Η εκλογική πολιτική στο ελληνικό πολιτικό σύστημα: εσωτερικές και ευ-
ρωπαϊκές παράμετροι, �97�-����, Αθήνα, εκδ. Παπαζήσης, ����, σελ. 75-99.



σημείωτο ωστόσο –και περίεργο συνάμα– είναι ότι αυτό το εκλογικό σύστη-
μα με τους νομικούς φραγμούς που είχε, δεν εμπόδισε την κοινοβουλευτική
εκπροσώπηση επτά κομμάτων ενώ συνολικά συμμετείχαν μόλις ��! δεν
πρέπει όμως να μας διαφεύγει τούτο: στην ελληνική κοινωνία διαμορφωνό-
ταν ένας δυναμικός μετασχηματισμός που οπωσδήποτε επηρέασε και το
κομματικό σύστημα. Συνεπώς, αυτή η φαινομενική αντίφαση του εκλογικού
συστήματος της ενισχυμένης αναλογικής που οδήγησε σε επτακομματική
βουλή δεν είναι τίποτα άλλο παρά η καταγραφή μιας βαθιάς αλλαγής που
υπέβοσκε. Μιας αλλαγής που πήρε σάρκα και οστά έπειτα από τέσσερα
χρόνια...

Η συμμετοχή στις εκλογές ήταν μεγάλη με την αποχή να περιορίζεται στο
��,��%, ποσοστό που είναι το δεύτερο χαμηλότερο σε όλες τις εκλογικές ανα-
μετρήσεις της μεταπολίτευσης�. Η εκλογική άνοδος –σχεδόν διπλάσια!, από
��,�% σε �5,�%– του κόμματος του ΠΑΣΟΚ, που και εκεί δέσποζε η φυσιο-
γνωμία του ιδρυτή του Ανδρέα Παπανδρέου, η εμφάνιση από τα δεξιά της
Εθνικής Παράταξης αλλά και του κόμματος των Νεοφιλελευθέρων, περιόρι-
σαν αρκετά το ποσοστό της Νέας δημοκρατίας φτάνοντας το ��,�%9. Από
αυτές τις εκλογές και έπειτα έχουμε ουσιαστικά το περίφημο δικομματικό μο-
ντέλο��.

Το ΠΑΣΟΚ, που είχε δημιουργηθεί τρία μόλις χρόνια πριν, έλκει την ίδρυσή
του από την κρίση των ιουλιανών του �9�5��. δεν προκαλεί, συνεπώς, έκπλη-
ξη η ευφυής πολιτική σύλληψη του χαρισματικού αρχηγού και ιδρυτή του να

Εκλογές �977 ���

�. Στις εκλογές του �9�� είχαμε το χαμηλότερο ποσοστό: ��,5%. Επισημαίνουμε εδώ τη
διενέργεια ενός αριθμού δημοσκοπήσεων πριν την εκλογική αυτή αναμέτρηση, καθώς επίσης,
και τις «... πρώτες προσπάθειες για πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος». Περισσότερα
στο: ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, «Η ανάπτυξη των πολιτικών δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα»
στο δ. Τσάτσος - Ξ. Κοντιάδης (επιμ.), Το μέλλον των πολιτικών κομμάτων, Κέντρο Ευρω-
παϊκού Συνταγματικού δικαίου, Αθήνα, εκδ. Παπαζήσης, ����, σελ. �99-���. 

9. «Το ποσοστό αυτό αποτελεί ένα από τα χαμηλότερα που επέτρεψαν στην Ελλάδα τη
συγκρότηση αυτοδύναμης κυβέρνησης». Μ.Μ. ΜΕΝδΡΙΝΟΥ, Η εκλογική πολιτική στο ελληνι-
κό..., ό.π., σελ. 97. Greece annual review for �977, FCO /�7�5.

��. ΘΑΝΑΣΗΣ δΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Το κομματικό φαινόμενο: Μορφές, συστήματα, οικογέ-
νειες κομμάτων, Αθήνα, εκδ. Παπαζήση, �99�, σελ. ���. Του ιδίου: Κόμματα και κομματικά
συστήματα. Συγκριτική προσέγγιση και θεωρία, Αθήνα, εκδ. Εξάντας, �9�9, σελ. �5�. Μ.Μ.
ΜΕΝδΡΙΝΟΥ, Η εκλογική πολιτική στο ελληνικό..., ό.π., σελ. ���. γΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΛΗΣ, Ο δρό-
μος προς την άβυσσο. Οι συνέπειες της κρίσης του κομματικού συστήματος, Αθήνα, εκδ. Κα-
στανιώτη, ����, σελ. ��.

��. ΑΝδΡΕΑΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Λαϊκισμός και εκσυγχρονισμός �9�5-���5. Απορίες και
κίνδυνοι μιας μαχητικής συμβίωσης, Αθήνα, εκδ. βιβλιοπωλείον της Εστίας, ����, σελ. �5.
Του ιδίου: «για το λαό και το έθνος». Η στιγμή Ανδρέα Παπανδρέου �9�5-�9�9, Αθήνα, εκδ.
Πόλις, ����, ��7-�59.



συνδέσει σε μια διαλεκτική σχέση την εθνική διάσταση με το λαϊκό στοιχείο,
κίνηση που θα του επιτρέψει να στραφεί, με ομολογουμένως μεγάλη επιτυχία,
εναντίον των νικητών του εμφυλίου και να ηγεμονεύσει εντέλει για μεγάλο
διάστημα στην πολιτική κονίστρα��.

Ενώ στις εκλογές του �97� είχαμε το σύστημα του κυρίαρχου κόμματος
(Νδ), το οποίο «υπερέχει σημαντικά όλων των υπόλοιπων σε τέτοιο βαθμό,
ώστε ρεαλιστικά να διεκδικεί κοινοβουλευτική πλειοψηφία...»��, από τις επό-
μενες εκλογές στη χώρα μας θα επικρατήσει το δικομματικό μοντέλο και συ-
γκεκριμένα το μοντέλο του κυριαρχούμενου δικομματισμού��. Τα δύο αυτά
κόμματα, Νδ και ΠΑΣΟΚ, θα εναλλάσσονται στην εξουσία έως και τις εκλο-
γές του �����5.

Αναφερθήκαμε ακροθιγώς στα δύο κόμματα που θα κυριαρχήσουν στο με-
ταπολιτευτικό πεδίο. Στον εκλογικό στίβο κατήλθε επίσης η Ένωση δημο-
κρατικού Κέντρου (ΕδΗΚ) με αρχηγό τον γεώργιο Μαύρο που υποχώρησε
στο ��% περίπου από ��,�%��. Είναι ξεκάθαρο ότι η ορμητικότητα του ΠΑ-
ΣΟΚ παρέσυρε στο διάβα της μεγάλο μέρος της εκλογικής δύναμης του κόμ-
ματος αυτού. Καθόλου αμελητέα η επισήμανση ότι οι εκλογές αυτές αποτέ-
λεσαν το κύκνειο άσμα της ΕδΗΚ...�7

Στον χώρο της αριστεράς έχουμε την αυτόνομη για πρώτη φορά κάθοδο
του ΚΚΕ με επικεφαλής τον ιστορικό του ηγέτη χαρίλαο Φλωράκη. Το πο-
σοστό του 9,��% ήταν οπωσδήποτε ένα θετικό αποτέλεσμα. Από την άλλη

χρήστος χαρμπίλας���

��. ΜΙχΑΛΗΣ ΣΠΟΥΡδΑΛΑΚΗΣ «Η πορεία προς την εξουσία, �97�-�9��» στο βασίλης
Παναγιωτόπουλος (επιμ) Ο Ανδρέας Παπανδρέου και η εποχή του, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά
γράμματα - ΤΑ ΝΕΑ, ����, σελ. �9�-��5. Επιπλέον, ANGELOS ELEPHANTIS “PASOK and the
elections of �977: the rise of the populist movement” στο H. Penniman (ed), Greece at the
Polls..., ό.π., σελ. ��5-��9. 

��. ΘΑΝΑΣΗΣ δΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Το Λυκόφως της δημοκρατίας; Ο κοινοβουλευτισμός
της συγκυβέρνησης..., ό.π., σελ. ��7-���.

��. Ό.π., σελ. �5�. «Το ΠΑΣΟΚ», γράφει ο Λούλης, «ήταν το πιο ευέλικτο και το πιο προ-
σαρμοστικό [κόμμα].Ήταν πιο πρόθυμο να αλλάζει με τους καιρούς.». Μάλιστα το θεωρεί
«...το κατεξοχήν κόμμα της Μεταπολίτευσης». γΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΛΗΣ, Ο δρόμος προς την άβυσ-
σο..., ό.π., σελ. ��. 

�5. Αν και για λίγους μήνες κατά τα έτη �9�9-�99� είχαμε συμμαχικές κυβερνήσεις, το
μοντέλο του δικομματισμού είχε γερές βάσεις...

��. «Η Ένωσις Κέντρου-Νέες δυνάμεις αποτελούσε ρομαντική ανάμνηση του παλαιού
Κέντρου, που προσπαθούσε να επιζήσει με την ψευδαίσθηση της αίγλης που είχε κάποτε αυ-
τός ο χώρος». γΙωΡγΟΣ Α. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ, Πώς και γιατί έσβησε το Κέντρον� Τα αίτια και οι
επιπτώσεις, Αθήνα, εκδ. Καστανιώτη, ����, σελ. ���-���. Επιπλέον, Greece annual review
for �977, FCO 9/�7�5. 

�7. Η ΕδΗΚ, παρόλο που δεν έπαψε να υφίσταται ως πολιτικός σχηματισμός, ουσιαστι-
κά κινούνταν σε πολύ χαμηλά ποσοστά και από το �9�5 και έπειτα κατερχόταν στις εκλογές
στηρίζοντας κάποιο κόμμα... 



πλευρά η λεγόμενη ανανεωτική αριστερά θα κατέλθει ενωμένη με την ονο-
μασία Συμμαχία Αριστερών Προοδευτικών δυνάμεων (ΑΠδ) –την οποία
αποτελούσαν το ΚΚΕεσ., η ΕδΑ, η Σοσιαλιστική Πορεία, η Σοσιαλιστική
Πρωτοβουλία και η χριστιανική δημοκρατία–, αλλά θα περιοριστεί στο
ισχνό �,7%��. Προφανώς ο διχασμός ανάμεσα στις διάφορες συνιστώσες, οι
προσωπικές αντιδικίες και η περίφημη «καθαρότητα» –σε αντιδιαστολή
ασφαλώς με την επονείδιστη «νόθευση»–, δεν επέτρεψαν στην αριστερά την
αύξηση των ποσοστών σε μια εποχή μάλιστα που το ακροατήριό της ήταν
πολυπληθές...�9

Τέλος στο δεξιό πολιτικό φάσμα πέραν της Νδ υπήρχε η Εθνική Παράτα-
ξη που με επικεφαλής τον Στέφανο Στεφανόπουλο, πολιτικό ο οποίος είχε συν-
δέσει το όνομά του με τα γεγονότα του Ιουλίου του ’�5, κατάφερε στην πρώτη
–και τελευταία!– κάθοδό της σε εκλογές να αποκομίσει ένα εντυπωσιακό
�,��%. Το ποσοστό αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως: είτε οι προσωπι-
κότητες του Στεφανόπουλου και του Σπύρου Θεοτόκη, συναρχηγού του κόμ-
ματος, είτε η αντίθεση προς τον Καραμανλή και στις ενέργειές του για την
«αποχουντοποίηση»��, είτε, τέλος, η έλξη που ασκούσε ακόμα η βασιλική οι-
κογένεια, οδήγησαν ένα σεβαστό μέρος του εκλογικού σώματος στην ψήφιση
της Εθνικής Παράταξης. Πάντως κάποιες προτάσεις και θέσεις του κόμμα-
τος αυτού δύσκολα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν δημοκρατικές...�� Αξιο-
σημείωτη τέλος είναι η παρατήρηση ότι ο ίδιος ο Στεφανόπουλος δεν κατάφε-
ρε να εκλεγεί ξανά βουλευτής.

Εκλογές �977 ��5

��. MICHALIS PAPAYANNAKIS, The Crisis in the Greek left, στο H. Penniman (ed), Greece
at the Polls..., ό.π., σελ. �5�-�5�.

�9. γΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΛΗΣ, Ο δρόμος προς την άβυσσο..., ό.π., σελ. �5�-�5�. 
��. Θ. βΕΡΕΜΗΣ, Ο στρατός στην ελληνική πολιτική. Από την ανεξαρτησία έως τη δημο-

κρατία, Αθήνα, εκδ. Κούριερ, ����, σελ. �7�-���. για μια διαφορετική προσέγγιση στο συ-
γκεκριμένο ζήτημα βλ. δΙΟΝΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΣ, Λαμόγια στο χακί. Οικονομικά «θαύμα-
τα» και θύματα της χούντας, Αθήνα, εκδ. Τόπος, ���5, σελ. ��9-���.

��. Περισσότερα στο: γΙΑΝΝΗΣ Η. ΚΟΛΟβΟΣ, Άκρα δεξιά και Ριζοσπαστική δεξιά στην
Ελλάδα και στην δυτική Ευρώπη �97�-����, Αθήνα, εκδ. Πελασγός, ���5, σελ. �9-��. δια-
φορετική η εκτίμηση του J.C. Loulis, ο οποίος θεωρεί τη, γραμμένη πιθανότατα από τον ίδιο
τον Στεφανόπουλο, διακήρυξη του κόμματος μετριοπαθή. J.C. LOULIS «New Democracy: The
new face of conservatism» στο H. Penniman (ed), Greece at the Polls..., ό.π., σελ. 7�. για ανα-
βίωση του χουντισμού έκανε λόγο και ο γ. Ράλλης, υπουργός Προεδρίας και Παιδείας. Εφη-
μερίδα Πελοπόννησος, Πάτρα, αρ. φ. �����, �5.��.�977. Νεοχουντικούς τους αποκάλεσε και
ο Κων. Καραμανλής σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Εφημερίδα Πελοπόννησος, Πάτρα, αρ. φ.
�����, ��.��.�977. 



Εκλογική Αναμέτρηση ����//����//��997777
B´ βουλευτική Περίοδος ��/��/�977 έως �9/9/�9�� 

ΚΚόόμμμμαα ΑΑρρχχηηγγόόςς  κκόόμμμμααττοοςς ΈΈδδρρεεςς ΠΠοοσσοοσσττόό  ((%%)) ΨΨήήφφοοιι
Νέα δημοκρατία Καραμανλής Κωνσταντίνος �7� ��,�� �.���.��5 

του γεωργίου
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Παπανδρέου Ανδρέας 9� �5,�� �.���.��5 
Κίνημα του γεωργίου
Ένωση δημοκρατικού Κέντρου Μαύρος γεώργιος �� ��,95 ���.7�� 
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Φλωράκης χαρίλαος �� 9,�� ���.�7� 

του Ιωάννη
Εθνική Παράταξις Στεφανόπουλος Στέφανος 5 �,�� ��9.9�� 
Συμμαχία Προοδευτικών & Ηλιού Ηλίας � �,7� ��9.�5� 
Αριστερών δυνάμεων
Κόμμα Νεοφιλελευθέρων Μητσοτάκης Κωνσταντίνος � �,�� 55.�9� 

του Κυριάκου

Μολονότι η Νδ, έχασε ένα μέρος των ψηφοφόρων της μιας και οι τελευ-
ταίοι επέλεξαν την Εθνική Παράταξη��, κατάφερε γρήγορα να κλείσει την
πληγή αυτή απορροφώντας τον συγκεκριμένο πολιτικό φορέα��, δεδομένου ότι
και στο εσωτερικό της Νδ ενυπήρχαν στοιχεία που κάλλιστα θα μπορούσαν
να ανήκουν στην Εθνική Παράταξη��. Πράγματι, στη Νδ, από τα πρώτα κιό-
λας χρόνια, μπορούσε κανείς να διακρίνει διάφορα ιδεολογικά ρεύματα που συ-
νυπήρχαν συνήθως αρμονικά στα χρονικά διαστήματα που ασκούσε την εξου-
σία, όταν όμως το κόμμα βρισκόταν στα έδρανα της αντιπολίτευσης οι φυγό-
κεντρες τάσεις ήταν εμφανείς και όχι σπάνια αποκτούσαν οντότητα...�5

χρήστος χαρμπίλας���

��. Ο ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ το προσδιορίζει στο 5,7%. ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Των
εκλογών τα πάθη..., σελ. ��5.

��. Από το βράδυ των εκλογών η Εθνική Παράταξη είχε πάψει ουσιαστικά να υφίσταται.
Και αυτό διότι, ο Στ. Στεφανόπουλος αποφάσισε να κατέλθει υποψήφιος στο νομό Ηλείας χω-
ρίς να εκλεγεί, γεγονός που επισκίασε το όντως υψηλό ποσοστό του κόμματος... 

��. ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Των εκλογών τα πάθη..., ό.π., σελ. ��7. Σωστή η εκτίμη-
ση του συγγραφέα ότι «...η τομή μεταξύ προσήλωσης και εκσυγχρονισμού... προσωποποιήθη-
κε, έστω και κατά τρόπο αναπόφευκτα αδιαφανή και στρεβλό, στη διαμάχη μεταξύ γ. Ράλλη
και Ευ. Αβέρωφ για τη διαδοχή του Κ. Καραμανλή...». Ασφαλώς οι εσωκομματικές εκλογές,
ακόμα και μετά την μεταπολίτευση, κυριαρχούνται συνήθως από παράγοντες που λίγη σχέ-
ση έχουν με ιδεολογικές αναλύσεις και διαφορές...

�5. ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, «Τα στοιχήματα της Νδ», Εφημερίδα των συντακτών, Αθήνα, αρ.
φ. 9��, �9-�� δεκεμβρίου ���5.



Το νεοπαγές κόμμα των Νεοφιλελευθέρων ήταν ένα καθαρά προσωπικό
κόμμα. Επικεφαλής του ήταν ο κεντρώος πολιτικός Κωνσταντίνος Μητσοτά-
κης, ο οποίος έστησε έναν πολιτικό συνδυασμό ακραίου τοπικισμού και παρα-
δοσιακών πολιτικών υποσχέσεων��. Το αποτέλεσμα μάλλον δεν δικαίωσε τις
προσδοκίες του, αφού δεν κατόρθωσε να υπερβεί το �,�%�7. Και του συγκεκρι-
μένου πολιτικού φορέα οι εκλογές αυτές έμελλε να ήταν οι πρώτες και τελευ-
ταίες. Παρόλο που και αυτό το κόμμα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής
εκστρατείας, είχε έρθει σε ευθεία σύγκρουση με τη Νδ και τον ίδιο τον αρχη-
γό της, απορροφήθηκε από την Νδ, στο πλαίσιο της περίφημης διεύρυνσης
προς το Κέντρο που υλοποίησε ο Κων. Καραμανλής. Ο δε Κωνσταντίνος Μη-
τσοτάκης, ελάχιστους μήνες μετά, και συγκεκριμένα τον Μάιο του �97�, ορ-
κιζόταν υπουργός Συντονισμού. Λίγα χρόνια αργότερα, και συγκεκριμένα το
�9��, θα εκλεγόταν αρχηγός της Νδ...

Οι εκλογές κανονικά θα διεξάγονταν το �97� ωστόσο ήδη από τις αρχές
του φθινοπώρου του �977 αποτελούσε θέμα συζήτησης η πρόωρη προσφυγή
στις κάλπες. Περισσότερο συγκεκριμένα στις αρχές του Σεπτεμβρίου, και με
αφορμή την ίδρυση του κόμματος των Νεοφιλελευθέρων, ο αρχηγός του Κων-
σταντίνος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του δεν απόκλεισε το ενδεχόμενο εκλο-
γών, παρόλο που η κυβέρνηση χαρακτήριζε ως μυθεύματα τα διάφορα δημοσι-
εύματα αθηναϊκών εφημερίδων��. Το θέμα σερνόταν για κάμποσο καιρό στις
εφημερίδες και γενικότερα στα πολιτικά πηγαδάκια με την κυβέρνηση να αρ-
νείται το ενδεχόμενο επίσπευσης παρόλο που το υπουργείο Εσωτερικών δήλω-
νε πανέτοιμο�9 με τον αρμόδιο υπουργό ωστόσο άμεσα να διαψεύδει�� και την
αντιπολίτευση να επιμένει ότι υφίσταται...

Τελικά, μετά από συνάντηση του Καραμανλή με τους γεώργιο Μαύρο και
Ανδρέα Παπανδρέου, ανακοινώθηκε από τον πρώτο η διενέργεια των εκλογών
εντός του έτους και μάλιστα στις �� Νοεμβρίου��.

Εκλογές �977 ��7

��. ΤΑΣΟΣ ΚωΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, «Οι πρώτοι Νεοφιλελεύθεροι», Εφημερίδα των συντακτών,
Αθήνα, αρ. φ. �9.9.���5. Αξιοσημείωτη η παρατήρηση του γ. Λεονταρίτη, ο οποίος τονίζει ότι
«η “ταμπέλα” έδινε το στίγμα του “βενιζελισμού”». γ.Α. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ, Πώς και γιατί...,
ό.π., ���. 

�7. Greece annual review for �977, FCO 9/�7�5. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι ο Κων-
σταντίνος Μητσοτάκης στις πρώτες εκλογές της μεταπολίτευσης δεν κατάφερε για πρώτη
φορά από το �9�� να εκλεγεί βουλευτής. Στις εκλογές του �977 με το συγκεκριμένο κόμμα
(Νεοφιλελεύθεροι) επανεξελέγη στο νομό χανίων όντας ο ένας εκ των δύο βουλευτών του
κόμματος. Ο άλλος ήταν ο Παύλος βαρδινογιάννης, στο νομό Ρεθύμνου.

��. Εφημερίδα Πελοπόννησος, Πάτρα, αρ. φ. 997�, �. 9. �977.
�9. Εφημερίδα Πελοπόννησος, Πάτρα, αρ. φ. 99��, ��. 9. �977.
��. Εφημερίδα Πελοπόννησος, Πάτρα, αρ. φ. 99��, �5. 9. �977. 
��. Εφημερίδα Πελοπόννησος, Πάτρα, αρ. φ. 99��, ��. 9. �977.



ΟΟιι  εεκκλλοογγέέςς  ττοουυ  ��997777  σσττηηνν  ΚΚεεφφααλλοοννιιάά

Η εκλογική περιφέρεια της Κεφαλληνίας, σύμφωνα με το ισχύον εκλογικό
μέτρο, ήταν διεδρική, δηλαδή εκλέγονταν δύο βουλευτές��.

Η ΕδΗΚ γρήγορα ανακοίνωσε τους υποψηφίους της που ήταν οι δικηγόροι
Παναγής βώρος και γεώργιος Κουράτος��. Το νεοπαγές κόμμα της Εθνικής
Παράταξης δεν άργησε να ανακοινώσει και αυτό ότι στον νομό Κεφαλληνίας
θα ηγηθεί του συνδυασμού ο πρώην υπουργός Ευάγγελος δενδρινός�� με συνυ-
ποψήφιο τον έμπορο Ελευθέριο Πολλάκη�5. Μα και η Νέα δημοκρατία σύντο-
μα έσπευσε να δημοσιοποιήσει τους υποψήφιους βουλευτές που δεν ήταν άλλοι
από τους ήδη υπάρχοντες: δηλαδή τους δικηγόρους Παναγή γεράκη και χα-
ράλαμπο Μεσσάρη��. Το ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες αργότερα ανακοίνωσε αρχι-
κώς την υποψηφιότητα του αρχιτέκτονα-πολεοδόμου Αντώνη Τρίτση�7 και
έπειτα εκείνη του οδοντίατρου Φώτη Ανδριανάτου��. Από την πλευρά της Συμ-
μαχίας υποψήφιοι ήταν ο πολιτικός μηχανικός δημοσθένης δεφαράνας προ-
ερχόμενος από το ΚΚΕεσ. και ο καθηγητής αγγλικής Παναγιώτης Μεταξάς
που ανήκε στη χριστιανική δημοκρατία�9. Τέλος το ΚΚΕ ανακοίνωσε ως
πρώτο υποψήφιο τον γεράσιμο Στεφανάτο��, ενώ λίγες ημέρες αργότερα προ-
στέθηκε και ο Ιωάννης Καρούσος, λογιστής στο επάγγελμα��.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι μόνον έξι πολιτικά κόμματα είχαν υποψηφίους σε
όλες τις εκλογικές περιφέρειες: η Νδ, η ΕδΗΚ, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, η Συμ-
μαχία και τέλος η Εθνική Παράταξη. Όσον αφορά ειδικότερα στα Επτάνησα,

χρήστος χαρμπίλας���

��. Μάλιστα μαζί με τις περιφέρειες Θεσπρωτίας και Ευρυτανίας εμφάνιζαν το μικρότερο
εκλογικό μέτρο. Εφημερίδα ΤΟ βΗΜΑ, Αθήνα, αρ. φ. 9�9�, �.��.�977. Μονοεδρικές ήταν οι
περιφέρειες Ζακύνθου, Λευκάδας, Καστοριάς, γρεβενών και Ευρυτανίας.

��. Εφημερίδα ΤΟ βΗΜΑ, Αθήνα, αρ. φ. 9�99, 9.��.�977. Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, Αργοστό-
λι, αρ. φ. ���, �5.��. �977.

��. Εφημερίδα Πελοπόννησος, Πάτρα, αρ. φ. ����5, 9.��.�977. Ο Ευάγγελος δενδρινός
υπήρξε πρώην υπασπιστής του Ιωάννη Μεταξά και επίσης πρώην δήμαρχος του νησιού. Επι-
πλέον, χρημάτισε βουλευτής με διάφορα κόμματα και υπηρέτησε ως υφυπουργός Συγκοινω-
νιών στις κυβερνήσεις Νόβα-Στεφανόπουλου. 

�5. Εφημερίδα ΤΟ βΗΜΑ, Αθήνα, αρ. φ. 99�9, ��.��.�977. Και όχι τον έμπορο Πολυκα-
λά όπως αναγράφεται στον Ημερήσιο Κήρυξ Πατρών, Πάτρα, αρ. φ. ����, ��.��.�977. 

��. Εφημερίδα Πελοπόννησος, Πάτρα, αρ. φ. ����9, ��. ��. �977. Εφημερίδα, ΤΟ βΗ-
ΜΑ, Αθήνα, αρ. φ. 99��, ��.��.�977.

�7. Εφημερίδα Ημερήσιος Κήρυξ Πατρών, Πάτρα, αρ. φ. ����, ��.9.�977.
��. Εφημερίδα Ημερήσιος Κήρυξ Πατρών, Πάτρα, αρ. φ. ��5�, �.��.�977.
�9. Εφημερίδα ΤΟ βΗΜΑ, Αθήνα, αρ. φ. 99��, ��.��.�977.
��. Εφημερίδα Πελοπόννησος, Πάτρα, αρ. φ. �����, ��. ��. �977. Ο γεράσιμος Στεφανά-

τος, καταγόμενος από το Ληξούρι, υπήρξε μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ καθώς και του πολιτικού
γραφείου του κόμματος. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Αθήνα, αρ. φ. �7��, ��. �. �997.

��. Εφημερίδα Πελοπόννησος, Πάτρα, αρ. φ. ����7, ��. ��. �977.



το κόμμα των Νεοφιλελευθέρων είχε υποψηφίους στις περιφέρειες Κέρκυρας,
Λευκάδας και Ζακύνθου��, ενώ το ΕΚΚΕ (Επαναστατικό Κομμουνιστικό
Κίνημα Ελλάδος) και η Λαϊκή δημοκρατική Ενότητα μόνο στη Λευκάδα��.

Ο προεκλογικός αγώνας διεξήχθη σε ήρεμους τόνους. Οι υποψήφιοι πε-
ριόδευαν σε διάφορα μέρη, συνοικίες και χωριά, ενώ με καταχωρήσεις τους
στον τύπο ενημέρωναν τους εκλογείς τους τόσο για το πρόγραμμα των ομι-
λιών τους όσο και για το ωράριο που θα τους δέχονταν στα πολιτικά τους
γραφεία. Αυτό συνέβαινε κυρίως με τους υποψηφίους της Νδ, της ΕδΗΚ
και του ΠΑΣΟΚ. 

Αξίζει να αναφέρουμε ωστόσο ότι υπήρξε μια δημόσια αντιπαράθεση ανά-
μεσα σε δύο εφημερίδες: στο Μέλλον και στα χρονικά. Περισσότερο συγκε-
κριμένα, οι υπεύθυνοι του εβδομαδιαίου Μέλλοντος υπερθεμάτισαν στην υπο-
στήριξή τους προς την Εθνική Παράταξη. Ειδικότερα σε ένα άρθρο με τον τίτ-
λο «Όχι το πείσμα και η πίκρα αλλά ο κίνδυνος τους χάους», η εφημερίδα επι-
τέθηκε με σφοδρότητα εναντίον του Καραμανλή κατηγορώντας τον ότι, ενώ
ψηφίστηκε από την εθνικόφρονα παράταξη, αναγκάστηκε υπό την πίεση της
άκρας αριστεράς σε κάθαρση και αποχουντοποίηση. Συνεπώς, σύμφωνα με
την εφημερίδα, δεν μένει άλλη επιλογή από την υπερψήφιση του κόμματος της
Εθνικής Παράταξης που με επικεφαλής τον Στέφανο Στεφανόπουλο θα περι-
φρουρήσει την ακεραιότητα των εθνικοφρόνων και θα σώσει τη χώρα από το
χάος που υφίσταται εξαιτίας των επιλογών του Καραμανλή...��

Η απάντηση ήταν άμεση και δόθηκε από την εφημερίδα χρονικά, η οποία
σε κείμενό της τόνιζε, ότι εθνικόφρονες είναι εκείνοι που συγκροτούν τη Νδ.
Παράλληλα υποστήριζε πως η Νδ είναι η μόνη παράταξη που δεν είχε συναλ-
λαγή με την Αριστερά και επομένως η ταύτιση της χούντας με την εθνικο-
φροσύνη δεν είναι μόνο ύβρις αλλά και εθνικά επικίνδυνη�5. Η ίδια εφημερίδα
κρατούσε αρνητική στάση απέναντι στο νεοσύστατο κόμμα, αφού αποτελού-
νταν, όπως υποστήριζε, από ετερόκλητα στοιχεία και επιπλέον αποτελούσε
πηγή όχι μόνο πολιτειακών ανωμαλιών αλλά – το σημαντικότερο– απειλή κα-
τά των δημοκρατικών θεσμών��. Ακόμα και την ύστατη στιγμή, τις παραμο-
νές της εκλογικής αναμέτρησης, σε κείμενό της η ίδια εφημερίδα δε διστάζει
να χαρακτηρίσει ως «βρυκόλακες της ανωμαλίας» την Εθνική Παράταξη,

Εκλογές �977 ��9

��. Το Κόμμα των Νεοφιλελεύθερων εκτός Κρήτης συγκέντρωσε τα υψηλότερα ποσοστά
του (ξεπερνώντας το �%) στις μονοεδρικές περιφέρειες της Ζακύνθου και των γρεβενών...

��. Εφημερίδα Πελοπόννησος, Πάτρα, αρ. φ. �����, 9. ��. �977.
��. Εφημερίδα ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, Αργοστόλι, αρ. φ. 575, �.��.�977. Το άρθρο αυτό υπογραφό-

ταν από συντάκτη με τα αρχικά γ.Λ. και επρόκειτο για τον γεώργιο Λυγγούρη. 
�5. Εφημερίδα ΤΑ χΡΟΝΙΚΑ, Αργοστόλι, αρ. φ. ��, 5.��.�977.
��. Εφημερίδα ΤΑ χΡΟΝΙΚΑ, Αργοστόλι, αρ. φ. ��, �9.��.�977.



συμπληρώνοντας πως «...κάθε ψήφος εθνικόφρονος που θα δοθεί στην αποκα-
λουμένη “Εθνικόφρονα Παράταξη” είναι χαμένη»�7. Το αποτέλεσμα των
εκλογών δύσκολα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μη αναμενόμενο. Επι-
κράτησε, όπως είναι γνωστό, η Νδ, με το ΠΑΣΟΚ να αποτελεί την αξιωματι-
κή αντιπολίτευση. 

Όσον αφορά στην Κεφαλονιά, υπήρχαν 9� εκλογικά τμήματα στα οποία οι
εκλογείς άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα��. Εδώ όμως πρέπει να επιση-
μάνουμε ότι τα επιμέρους στοιχεία δεν είναι και τόσο ξεκάθαρα. Σύμφωνα με
την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, που συνήλθε μια
εβδομάδα μετά τις εκλογές, οι εγγεγραμμένοι ήταν ��.��� αλλά ψήφισαν
��.��7. Παρατηρούμε δηλαδή μια αποχή της τάξης του �5%, αρκετά μεγαλύ-
τερο από τον πανελλήνιο μέσο όρο. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν ��.�99�9.
Ελαφρώς διαφορετικά είναι τα νούμερα που δημοσιεύονται σε κοινό δημοσίευ-
μα του Μέλλοντος και των χρονικών5�. διαπιστώνουμε μικρές, ανεπαίσθητες
θα έλεγε κανείς, μα υπαρκτές αυξομειώσεις στις ψήφους σχεδόν στο σύνολο
των υποψηφίων. Το εκλογικό μέτρο ήταν οι 7.7�� ψήφοι, αριθμός αισθητά μι-
κρότερος από εκείνον του �97�5�.

Η Νδ συγκέντρωσε το �9,�7% σημαντικά μειωμένο κατά �7,�7% σε σχέ-
ση με τις εκλογές του �97�. Το ΠΑΣΟΚ είδε τις δυνάμεις του να σημειώνουν
αύξηση κατά ��,��% και να φτάνουν στο εντυπωσιακό ��,�5%. Απόρροια της
εκλογικής ανόδου του ΠΑΣΟΚ ήταν η κατακόρυφη μείωση της ΕδΗΚ κατά
��,��% οδηγούμενη στο 9,7�%. Το ΚΚΕ απέσπασε το ��,��% των ψήφων
ακολουθούμενο από την Εθνική Παράταξη που είδε τις δυνάμεις της να φτά-
νουν στο ��,��% και τέλος τη Συμμαχία με το χαμηλό �,��%.

Όσον αφορά στους βουλευτές την πρώτη θέση ήταν ξεκάθαρο ότι την κα-
ταλάμβανε η Νδ και ο νυν βουλευτής της χαράλαμπος Μεσσάρης που συ-
γκέντρωσε �.5�� ψήφους5�. Τη δεύτερη έδρα διεκδικούσαν ο επίσης νυν βου-
λευτής της Νδ Παναγής γεράκης και ο Αντώνης Τρίτσης από το ΠΑΣΟΚ,
που, σύμφωνα με τις εφημερίδες, θα την κέρδιζε από την β΄ κατανομή5� ή εν-
δεχομένως και από την γ΄ κατανομή5�. Τελικά, και παρόλο που ο Τρίτσης συ-

χρήστος χαρμπίλας���

�7. Εφημερίδα ΤΑ χΡΟΝΙΚΑ, Αργοστόλι, αρ. φ. ��, �9.��.�977.
��. Εφημερίδα ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, Αργοστόλι, αρ. φ. 57�, ��.��.�977.
�9. Εφημερίδα ΤΑ χΡΟΝΙΚΑ, Αργοστόλι, αρ. φ. ��, �.��.�977. Αριθ. ��, συνεδρίαση της

��ης Νοεμβρίου �977.
5�. Εφημερίδα ΤΑ χΡΟΝΙΚΑ, Αργοστόλι, αρ. φ. ��, �.��.�977.
5�. Εφημερίδα ΤΟ βΗΜΑ, Αθήνα, αρ. φ. 99��, ��.��.�977. 
5�. Και όχι 5��� όπως εσφαλμένα έγραψε η εφημερίδα Πελοπόννησος, Πάτρα, αρ. φ.

�����, ��. ��. �977.
5�. Εφημερίδα Ημερήσιος Κήρυξ Πατρών, Πάτρα, αρ. φ. ��9�, ��.��.�977.
5�. Εφημερίδα ΤΟ βΗΜΑ, Αθήνα. αρ. φ. 99��, ��.��.�977.



γκέντρωσε περισσότερες ψήφους από τον γεράκη –�.�9� έναντι �.���–, βου-
λευτής αναδείχθηκε ξανά ο Παναγής γεράκης από τη Νδ. Οι ιδιομορφίες του
εκλογικού νόμου –γεγονός όχι σπάνιο στην πολιτική ζωή μετά την μεταπολί-
τευση–, δεν επέτρεψαν την ανάδειξη στο βουλευτικό αξίωμα του δεύτερου σε
ψήφους πολιτευτή... 

Παρατηρώντας τις εκλογικές επιδόσεις των κομμάτων στις τρεις επαρ-
χίες του νησιού55 καθώς επίσης και στο νησί της Ιθάκης, διαπιστώνουμε την
κυριαρχία της Νδ τόσο στις αστικές περιοχές –Αργοστόλι. Ληξούρι, Σάμη–,
όσο και στις αγροτικές. Παράλληλα, είναι φανερή η εκλογική άνοδος του ΠΑ-
ΣΟΚ με την ταυτόχρονη καθίζηση της ΕδΗΚ. Αξιοπρόσεκτη η επισήμανση
ότι η κομμουνιστική αριστερά διατήρησε τις δυνάμεις της, ενώ η ανανεωτική
αριστερά δεν κατάφερε να αποκομίσει ιδιαίτερα πολιτικά οφέλη. Τέλος, τα πο-
σοστά της Εθνικής Παράταξης δεν ήταν καθόλου ευκαταφρόνητα – ας μην
ξεχνάμε ότι ο επικεφαλής υποψήφιός της, Ευάγγελος δενδρινός είχε στενή
σχέση με τον Ιωάννη Μεταξά...

Καταλήγοντας, και με βάση πάντα τα αποτελέσματα των κομμάτων, θα
λέγαμε ότι οι εκλογές του �977 στο νησί της Κεφαλονιάς επιβεβαίωσαν την
κυριαρχία της Νδ αλλά και γενικότερα των απόψεων που κινούνται στον δε-
ξιό άξονα, δίχως ωστόσο να παρακάμπτουμε το όχι αμελητέο ποσοστό της
κομμουνιστικής αριστεράς και βέβαια την δυναμική που αναπτυσσόταν με
την εντυπωσιακή άνοδο του ΠΑΣΟΚ. 

SOMMAIRE

Sujet favorable des discussions et des activités des élections en Grèce. Cet
article examine les élections qui ont eu lieu en �977. Il ne serait pas exagéré
d’affirmer que les élections de �977 ont été éclipsées à la fois par celles de �97�
–la première depuis la restauration de la démocratie– et par la suite de �9�� qui
ont fondamentalement changé le paysage politique. Néanmoins, ils conservent
leur importance, puisqu’ils ont lancé les développements suivants. En effet,
même si en première lecture il n’y a pas de phénomène discernable, cependant 
–et après une analyse plus approfondie– les fermentations qui existaient dans la
société grecque ont été enregistrées. Initialement, il est fait référence au
contexte plus large de la Grèce et au climat qui s’était formé avant les élections.
Il examine le mouvement des partis politiques qui ont participé aux élections
sans omettre et bien sûr de commenter leurs performances électorales. Nous
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55. Οι επαρχίες ήταν: της Κραναίας, της Πάλλης και της Σάμης.



concentrons ensuite notre intérêt sur la région des îles Ioniennes et en
particulier sur l’île de Céphalonie en analysant l’action des partis politiques et
des politiciens. La confrontation publique entre deux journaux de l’île a
certainement été un événement peu commun et a donné une autre dimension à la
campagne électorale sans perturber le climat politique doux. En fin de compte,
nous faisons quelques observations qui ont à voir avec le résultat des élections
des partis sur l’île de Céphalonie.

χρήστος χαρμπίλας���



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: 

δΕδΟΜΕΝΑ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΜααγγδδααλληηννήή  ΝΝττοούύκκαα  ΜΜοοννττεεσσάάννττοουυ
Μουσειολόγος, MA Επιστήμες της Αγωγής

Μια από τις παλαιότερες και πιο σημαντικές πηγές τουρισμού είναι η πο-
λιτιστική κληρονομιά. Η έννοια του τουρισμού, που προέρχεται από τον όρο
“Grand Tour” (Μεγάλη Περιοδεία), όρος που ξεκίνησε από τη Μ. βρετανία,
αλλά και του πολιτισμού έχουν υπάρξει άρρηκτα συνδεδεμένες στην Ευρώπη
από τον �7ο αιώνα. 

Έχει διαπιστωθεί ότι, σε σημαντικές περιόδους κρίσης διαμέσου της πολι-
τιστικής κληρονομιάς δημιουργήθηκαν μεγάλα έργα υποδομής, όπως μου-
σεία, άλλα και πρόσθετα δίκτυα πρόσβασης με σκοπό την τουριστική ανάπτυ-
ξη. χαρακτηριστική είναι η αναφορά της γιώτας Συκκά που σημειώνει πως
«αν ο τουρισμός ήταν πάντα μια ανθεκτική αμαξοστοιχία ανάπτυξης για την
Ελλάδα ... η πιο σύγχρονη ατμομηχανή της είναι ο πολιτισμός». 

ΠΠοολλιιττιισσττιικκόόςς  ττοουυρριισσμμόόςς  ((ββαασσιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  κκιι  έέννννοοιιεεςς))  

Ο πολιτιστικός τουρισμός απαντά διαχρονικά. Τα ταξίδια στην Ελλάδα
χρονολογούνται ήδη από τα προχριστιανικά χρόνια και συνεχίστηκαν αδιάλει-
πτα. Σπουδαία μορφή ήταν ο Παυσανίας, που ταξίδεψε για να καταγράψει και
να περιγράψει σημαντικές πόλεις και μνημεία, ήθη, έθιμα και παραδόσεις. Τό-
τε οι άνθρωποι ταξίδευαν για πολιτιστικούς λόγους, χωρίς να γνωρίζουν ότι
αποτελούσαν μια ξεχωριστή κατηγορία ταξιδιωτών. χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα είναι οι Ρωμαίοι περιηγητές σε Ελλάδα και Αίγυπτο, αλλά και οι θρη-
σκευτικοί προσκυνητές κατά τον Μεσαίωνα, που είχαν αυξανόμενη απήχηση
σε διάφορα κοινωνικά στρώματα. ωστόσο, αυτό που έχει αλλάξει τα τελευταία
χρόνια, είναι ότι αυτή η μορφή τουρισμού έχει γίνει πιο δημοφιλής και έχει συ-
γκροτηθεί ως δραστηριότητα με διαφορετικούς στόχους από τις άλλες μορφές
τουρισμού και παράλληλα έχει επεκταθεί και σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το πρώτο κανονιστικό πλαίσιο δημιουρ-
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γήθηκε με την υπογραφή της «χάρτας του Πολιτιστικού Τουρισμού» το �97�
στις βρυξέλλες στο πλαίσιο του ICOMOS, το οποίο περιελάμβανε τις αρχές
προστασίας που θα έπρεπε να διέπουν τον πολιτιστικό τουρισμό. Το �9�5 στο
Ροστόκ, υιοθετήθηκε από το ICOMOS, στην 7η γενική Συνέλευση, αυτή η
«χάρτα» όπου συμπεριέλαβε στις ειδικές επιτροπές του τη διεθνή Επιτροπή
Πολιτιστικού Τουρισμού, η οποία εργάστηκε για τη βελτίωση της «χάρτας»
στο Μεξικό το �999. Επιπλέον, την ίδια χρονιά παρατηρείται μεγάλη κινητι-
κότητα στο χώρο του πολιτιστικού τουρισμού με τη διεξαγωγή συνεδρίων, αλ-
λά και την ίδρυση � εδρών για τον πολιτιστικό τουρισμό από την UNESCO (μια
στη Σορβόννη και μια στη Ρωσική διεθνή Ακαδημία για τον Τουρισμό). 

Σχετικά με τον πολιτιστικό τουρισμό έχει διατυπωθεί πλήθος ορισμών, κά-
νοντας την έρευνα στον κλάδο αυτό δυσκολότερη και ελλιπέστερη. Η ανεπάρ-
κεια αυτή διαπιστώνεται και στη διεθνή βιβλιογραφία. Όπως αναφέρει και η
ερευνητική ομάδα της Ευρωπαϊκής Τουριστικής Επιτροπής, αλλά και του
Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού σε σχετική έκθεση, η μη ύπαρξη ενός
επίσημου ορισμού δημιουργεί τις ελλείψεις στο χώρο των ερευνών, αφού δεν εί-
ναι πάντα κατανοητό αν το αντικείμενο προς μελέτη είναι πάντα το ίδιο.

ωστόσο, στις πλείστες των περιπτώσεων το πρόβλημα επεκτείνεται και
στην αποτύπωση και ερμηνεία των πολιτιστικών πόρων που υπάρχουν σε κάθε
τόπο, όπως για παράδειγμα θέατρα, αίθουσες εκθέσεων, αθλητικές και ποικί-
λες άλλες δραστηριότητες, αρχιτεκτονική, θρησκευτικές θέσεις, φεστιβάλ και
δρώμενα εξειδικευμένου ενδιαφέροντος, κάστρα, ιστορικά χωριά και κήποι, πα-
λιές πόλεις, ικανοποιώντας τις διαφορετικές ανάγκες των επισκεπτών.

Κατά καιρούς έχουν γίνει προσπάθειες για τη δημιουργία ενός ορισμού,
αποδεκτού από όλους.

• Σύμφωνα με τον Ryan, πολιτιστικός τουρισμός είναι μια υποκατηγορία
του οικοτουρισμού και αφορά σε τουρίστες, οι οποίοι επιθυμούν να γνω-
ρίσουν και να διατηρήσουν το φυσικό περιβάλλον ενός τόπου, αλλά και
τον πολιτισμό του. Επιπλέον, υποδηλώνει την ανάγκη του ανθρώπου να
γνωρίσει τις καθημερινές συνήθειες μιας κοινωνίας, την κουλτούρα και
παράλληλα περιλαμβάνει την επίσκεψη σε ιστορικούς αρχαιολογικούς
χώρους, μνημεία και μουσεία. Προσφέρεται και καταναλώνεται ως πο-
λιτισμική αναγνώριση με τη μορφή απόκτησης γνώσεων και συνάμα
βιωματικών εμπειριών. 

• Άλλη εκδοχή θέλει τον πολιτιστικό τουρισμό να είναι μια υποκατηγορία
του τουρισμού, η οποία έχει ως κίνητρο τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά
ενός τόπου, σύμφωνα όμως πάντα με το πολιτιστικό υπόβαθρο του του-
ρίστα.

• Άλλος ορισμός επικεντρώνεται στην ανάγκη του ανθρώπου για αναζή-
τηση του τρόπου ζωής του παρελθόντος και του παρόντος.
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• Κατά τον Silberberg, σε αυτή τη μορφή τουρισμού περιλαμβάνονται
επισκέψεις από άτομα που δεν ανήκουν στην κοινότητα την οποία επι-
σκέπτονται και επιθυμούν να γνωρίσουν επιστημονικά, ιστορικά, καλ-
λιτεχνικά στοιχεία, αλλά και στοιχεία τα οποία είναι συνυφασμένα με
τον τρόπο ζωής της κοινότητας.

• Κατά τον McHale, ο πιο αποδεκτός ορισμός διατυπώθηκε από Παγκό-
σμιο Οργανισμό Τουρισμού, σύμφωνα με τον οποίο περιλαμβάνονται
επισκέψεις για γιορτές, εκδηλώσεις και πολιτιστικά δρώμενα (μουσι-
κή, χορός, θέατρο, τέχνες), ιστορικά και παραδοσιακά κτίρια, μνημεία,
μουσεία, εργαστήρια χειροτεχνίας και καλών τεχνών, περιοχές ιθαγε-
νών. Περιλαμβάνονται δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται με την
ανάδειξη και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου
και παράλληλα προσφέρονται διαφορετικά κίνητρα, νέες γνώσεις και
ανακαλύψεις.

Συνεπώς, από τους παραπάνω ορισμούς διαπιστώνεται ότι η έννοια του πο-
λιτιστικού τουρισμού είναι συνυφασμένη με την επίσκεψη σε μνημεία, αρχαιο-
λογικούς χώρους, μουσεία, αλλά και με τα πολιτισμικά στοιχεία που συνθέ-
τουν την πολιτιστική κληρονομιά γενικότερα και την κουλτούρα της κάθε κοι-
νωνίας ειδικότερα. Αποτελεί δηλαδή τη γέφυρα μεταξύ του ανθρώπου και της
πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύμφωνα με τον κατάλογο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παραδοσιακών και
Περιφερειακών Πολιτισμών, στον πολιτιστικό τουρισμό περιλαμβάνονται μνη-
μεία, αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, παραδοσιακά κτίρια, εκδηλώσεις, χώροι ή
περιοχές που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, θρησκευτικές γιορτές.
Αναλυτικά περιλαμβάνονται: 

• επισκέψεις σε μουσεία, εκθέσεις, γκαλερί
• περιηγήσεις σε πολιτιστικές θέσεις, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους
• ποικίλα δρώμενα, όπως συναυλίες, φεστιβάλ, πανηγύρια, λοιπές εκδη-

λώσεις
• ο παραδοσιακός τρόπος ζωής
• η παραδοσιακή αρχιτεκτονική
• οι παραδοσιακές τέχνες 
• παραδοσιακά προϊόντα, τοπικές διατροφικές συνήθειες

Κάθε πολιτιστικός οργανισμός για να είναι επιτυχημένος και ελκυστικός,
πρέπει να μελετήσει τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τα κίνητρα των του-
ριστών που δέχεται, διότι δεν δείχνουν όλα τα άτομα το ίδιο ενδιαφέρον για την
πολιτιστική κληρονομιά. Συνεπώς, απαιτείται η διαμόρφωση ενός συγκεκρι-
μένου σχεδιασμού, που να λαμβάνει υπόψη του την κλιμάκωση του βαθμού
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καταναλωτικού κινήτρου, ανάλογα με τις ανάγκες και προσδοκίες του καθε-
νός, την τοποθεσία και τη διαθεσιμότητα των συγκοινωνιών, το εξυπηρετικό
προσωπικό, το συμβατό ωράριο λειτουργίας. βασικό συστατικό βελτίωσης
αποτελεί και η υιοθέτηση της φιλοσοφίας μάρκετινγκ, καθώς και η εφαρμογή
στρατηγικής του. Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή θα συνεισφέρει στην ανα-
βάθμιση και ενίσχυση της ποιότητας και της λειτουργίας των παρεχόμενων
υπηρεσιών σε ποικίλα επίπεδα. Αναμφίβολα αυτό συνδέεται στενά και με την
ικανότητα των αρμόδιων-υπευθύνων (εργαζόμενοι, στελέχη), από τους οποί-
ους εξαρτάται ο βαθμός ικανοποίησης των ενδιαφερομένων, αλλά και με την
στήριξη του κοινού που επισκέπτεται και της κοινωνίας που δέχεται επισκέ-
πτες, οι οποίοι (κοινό και κοινωνία) γίνονται οι πολυτιμότεροι πρεσβευτές, εκ
προκειμένω η ζώσα διαφήμιση της Κεφαλλονιάς. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα διαφόρων χαρακτηριστικών
ερευνών (σε Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική) όπως: 

• αυτής με τίτλο Ο Ρόλος των Τοπικών Μουσείων στην Τοπική και Πε-
ριφερειακή Ανάπτυξη, (����, ΤΕΙ Αθήνας σε συνεργασία με το ΠΜΣ
«Μουσειακές Σπουδές» του ΕΚΠΑ), 

• του Association for Tourism and Leisure Education (από το �99�-����
Ευρώπη)

• της έρευνας του Travel Industry Association of America (���� ΗΠΑ)
παλαιότερης έρευνας του Richards (�99�). 

Παρατηρώντας συνολικά τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι:

�. ανά έτος ο βαθμός της επισκεψιμότητας μεταβάλλεται, γεγονός το
οποίο βασίζεται στην αύξηση ή μείωση του τουρισμού στην περιοχή,
αλλά και στην ύπαρξη ή όχι προβολής και διαφήμισης του μουσείου.

�. Α. η πλειοψηφία ενήλικων τουριστών που συμμετείχαν στην έρευνα
(�5%) σχεδίασαν µία τουλάχιστον πολιτιστική δραστηριότητα για τις
διακοπές τους, σε αντίθεση με το ��%, οι οποίοι προτιμούσαν τα ταξίδια
για διασκέδαση ή δουλειά και συνδύαζαν και µία ιστορική ή πολιτιστική
δραστηριότητα.
β. το επίπεδο μόρφωσης των πολιτιστικών τουριστών είναι σχετικά
υψηλό, ενώ ηλικιακά δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι αυτοί που επισκέπτο-
νται πολιτιστικά αξιοθέατα, αλλά και οι νέοι καταλαμβάνουν ένα με-
γάλο ποσοστό.

�. οι επισκέπτες που εμπλέκονται σε δραστηριότητες συνυφασμένες με
τον πολιτισμό είναι πιο ενεργοί και ξοδεύουν περισσότερα χρήματα και
χρόνο, εν συγκρίσει με άλλους τύπους Αμερικανών τουριστών. 

�. ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (��%) των τουριστικών δραστηριο τήτων βα-
σίζονται σε πολιτισμικά στοιχεία. 
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Ειδικότερα, την τελευταία δεκαετία παρατηρείται μεγάλη αύξηση του πο-
λιτιστικού τουρισμού και για τον λόγο αυτό θεωρήθηκε από τις ταχύτερα αυ-
ξανόμενες μορφές τουρισμού. Σύμφωνα με τους McKercher & Du Cros, αυτή η
ραγδαία άνοδος οφείλεται κυρίως στην αύξηση του μορφωτικού επιπέδου των
τουριστών, εν συγκρίσει με τους τουρίστες του παρελθόντος, σε συνδυασμό με
την οικονομική δυνατότητά τους. Ολοένα και περισσότεροι τουρίστες εκφρά-
ζουν ενδιαφέρον για την ταυτότητα και την αυθεντικότητα ενός τόπου, καθώς
και για τις νέες εμπειρίες. δεν αναζητούν δηλαδή έναν ακόμη προορισμό τον
οποίο δεν έχουν επισκεφθεί, αλλά νέες εμπειρίες, συνδυάζοντας διασκέδαση
και πολιτιστική ψυχαγωγία.

Στις μέρες μας, η αύξηση της συγκεκριμένης μορφής του τουρισμού οδή-
γησε πολλές περιοχές στο να βασίζουν την τουριστική τους ανάπτυξη στην
προώθηση και προβολή της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Η επίσκεψη σε
έναν τόπο, η εξερεύνηση του τρόπου ζωής, των παραδόσεων και των εθίμων
καθίστανται πολύ σημαντικά συστατικά για την επιλογή των ταξιδιωτών και
την απόκτηση πολλαπλών εμπειριών.

ΜΜεελλέέττηη  ππεερρίίππττωωσσηηςς::  ΚΚεεφφααλλλλοοννιιάά  

Τα Επτάνησα μέσα στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο αποτελούν ξεχωριστή
πολιτισμική ενιαία μονάδα. Η γεωγραφική τους θέση, οι ήπιες κλιματικές
συνθήκες, το πλούσιο φυσικό περιβάλλον, οι κοινές ιστορικές αλληλεπιδράσεις,
αλλά και οι πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις συντέλεσαν στη
δημιουργία διακριτής πολιτισμικής ταυτότητας, του Επτανησιακού Πολιτι-
σμού. 

Η επιλογή της Κεφαλλονιάς για τη μελέτη του ρόλου που μπορεί να δια-
δραματίσει η πολιτιστική κληρονομιά στην ενίσχυση και ανάπτυξη της τουρι-
στικής εικόνας βασίστηκε:

• στο πολιτιστικό και ιστορικό δυναμικό του νησιού (παρότι δεν έχει δια-
τηρήσει αρχιτεκτονικά την παλιά του εικόνα, λόγω του καταστροφικού
σεισμού του �95�)

• στα πανελλαδικής –και μη– εμβέλειας μνημεία (τα οποία μαρτυρούν
τη διαχρονική ιστορία του τόπου).

βέβαια, αν και κατέχει ένα πολύ σημαντικό ιστορικό, αλλά και τουριστικό
υπόβαθρο, η Κεφαλλονιά δεν έχει προωθηθεί ποτέ έως σήμερα βάσει του πολι-
τισμικού της πλούτου και της μακροβιώσιμης και διαχρονικής της ιστορίας.
δεν είναι ευρέως γνωστή, ούτε για τα μνημεία της, ούτε για τον πολιτισμό και
την ιστορία της, αλλά για τους φυσικούς προορισμούς της, δηλαδή τα θέρετρά
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της, στηριζόμενη μόνο στο μοντέλο «ήλιος-θάλασσα-περιβάλλον» (Μύρτος,
Μακρύς και Πλατύς γιαλός, Μελισσάνη, Καταβόθρες, Αίνος), και για τους
εκκλησιαστικούς προορισμούς της (Ι.Μ. Ιερά Μονή Αγίου γερασίμου, Η Πα-
ναγία με τα Φιδάκια). ως εκ τούτου, η περίπτωση της Κεφαλλονιάς αποτελεί
πρόκληση για τη δημιουργία του αρχικού ρόλου του πολιτιστικού τουρισμού
και εν συνεχεία της ενίσχυσής του, αφού η μεταβλητή της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς δεν έχει ληφθεί ποτέ σοβαρά υπόψη για την οικονομική ανάπτυξη του
τόπου. 

Αρχικά, για τη δημιουργία του ρόλου του πολιτιστικού τουρισμού είναι πο-
λύ σημαντικό να ξεκαθαριστούν οι στόχοι για την ολοκληρωμένη παρουσίαση
και ερμηνεία ενός πολιτιστικού αξιοθέατου, καθώς και η δημιουργία ενός κα-
λοσυντηρημένου περιβάλλοντος που να δέχεται τους επισκέπτες. Θα πρέπει
δηλαδή να υιοθετηθεί η στρατηγική της «στόχευσης» στην τοπική κοινότητα,
ώστε να διαμορφωθούν ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στην πολιτιστική κληρονομιά
και την τοπική κοινωνία. 

για την ενίσχυση της πολιτιστικής εικόνας του τόπου, απαιτείται η εξάλει-
ψη των στερεοτύπων, τα οποία είναι καλά εδραιωμένα, αλλά και η σύνδεση
τού παλιού ως γνήσια μορφή, με καινοτόμα στοιχεία της σύγχρονης ζωής,
ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ελκυστικότητα του πολιτιστικού προορι-
σμού. δηλαδή, τα μουσεία στο νησί μας έστω και εάν σήμερα δεν λειτουργούν
(Αρχαιολογικό Μουσείο, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας) ή υπολειτουργούν (Κορ-
γιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αργοστολίου, βυζαντινό Μουσείο
Αγίου Ανδρέα Μηλαπιδιάς), ή είναι υπό κατασκευή (Ναυτικό Μουσείο Ιονίου,
Αρχαιολογικό Μουσείο Σάμης), ή είναι ιδιωτικές πρωτοβουλίες (Μουσείο
Φωκά Κοσμετάτου, διαπολιτισμικό Κέντρο Ιονίου στον Καραβόμυλο) δεν
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως «νεκροί χώροι», ως χώροι που να εκθέτουν
άψυχο παρελθόν. Πρέπει δηλαδή να εφαρμοστούν πρακτικές μέθοδοι με κύριο
γνώμονα την αλληλεπίδραση, ώστε να εξαλείφεται η παθητικότητα των επι-
σκεπτών. 

Σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή της ανάδειξης της τοπικής πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς, σημαντική είναι η συνεισφορά των τοπικών αρχών, του τοπικού Τύ-
που (ΜΜΕ), των τοπικών παραγωγών και καλλιτεχνών, ενισχύοντας με αυ-
τόν τον τρόπο την κοινότητα υποδοχής. Ιδιάζουσας σημασίας αποτελεί η συ-
νεισφορά της διαφήμισης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (διεθνή, αθηναϊκά
και τοπικά) για την προβολή των τουριστικών προορισμών. Αυτό συμβαίνει
διότι, η επιρροή των τουριστικών διαφημίσεων είναι καθοριστική για την επιλο-
γή των προορισμών, καθώς με την κατάλληλη προβολή αυξάνεται το ενδιαφέ-
ρον των δυνητικών επισκεπτών. 

Όμως, οι προσπάθειες αλλαγής της τουριστικής εικόνας πρέπει να είναι
μακροπρόθεσμες, και όχι εφήμερες, έτσι ώστε με το πέρασμα του χρόνου να
εδραιωθεί στο μυαλό και στη συνείδηση φιλοξενούντων (Κεφαλλήνων και μη)
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και επισκεπτών (Ελλήνων και μη). Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη την κοι-
νωνικοοικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας, καθώς και τις ανάγκες
της βιωσιμότητας του τοπικού πολιτιστικού μας γίγνεσθαι, πρέπει να κατα-
στεί σαφής η ανάγκη υιοθέτησης πρακτικών, οι οποίες να σέβονται το υλικό,
την αυθεντικότητα και την αξία της Κεφαλληνιακής μας κληρονομιάς, λέξεις
οι οποίες περιγράφουν το κλειδί της επιτυχίας στον ανταγωνιστικό κόσμο του
πολιτιστικού τουρισμού. 

Αναλυτικότερα, με την αξιοποίηση του τοπικού πολιτισμικού μας κεφαλαί-
ου θα εξασφαλισθούν πολύ σημαντικά οικονομικά, πολιτισμικά και κοινωνικά
οφέλη που συμβάλλουν πολλαπλώς στην ευημερία του τόπου. 

Όσον αφορά στα οικονομικά οφέλη ο πολιτιστικός τουρισμός:

• δίνει κίνητρα για τη δημιουργία κάθε είδους εμπορευματικών δραστη-
ριοτήτων, οι οποίες θα συμβάλλουν καταλυτικά στην οικονομική ενί-
σχυση. Π.χ. δημιουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ευρύτερη πε-
ριοχή των δυο Κάστρων Αγίου γεωργίου και Άσσου, στην περιοχή Μα-
ζαρακάτων, καθώς επίσης και στην περιοχή της Σκάλας όπου μπορούν
να αναπτυχθούν επιχειρήσεις σχετικές με υποθαλάσσιες πολιτιστικές
περιηγήσεις – λόγω ναυαγίου «Περσέα». 

• αναζωογονεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υπάρχουν σε κοντινή
απόσταση από πολιτιστικά σημεία. Π.χ. Αρχαία Κράνη – ευρύτερη πε-
ριοχή Ραζάτων.

• προάγει και εκσυγχρονίζει τα τοπικά και παραδοσιακά προϊόντα και
τις δραστηριότητες. Π.χ. ντόπιοι καλλιτέχνες να μπορούν να πωλούν
έργα τους σε καθορισμένα σημεία πώλησης σε κοντινή απόσταση από
το εκάστοτε πολιτιστικό αξιοθέατο.

• εξασφαλίζει δίκαιη κατανομή κερδών και κόστους. Με την ανάδειξη
όσο περισσότερων πολιτιστικών κέντρων στην Κεφαλλονιά δημιουργεί-
ται η δυνατότητα ανάπτυξης ενός ευρύτατου δικτύου «ισοβαρούς κα-
τανομής», που θα καταλαμβάνει πολλά σημεία του νησιού, καθώς σε
όλη την έκτασή του υπάρχουν αξιόλογα πολιτιστικά σημεία –από τα
Κηπούρια– Μουσειακός χώρος εντός της Ι.Μ., μέχρι την Κυατίδα 
–ακρό πολη της Αρχαίας Σάμης και τα ερείπια της Ι.Μ. Αγίων Φανέ-
ντων–, κι από το Φισκάρδο –ποικίλα ρωμαϊκά ευρήματα– μέχρι το νησί
δίας –πανηγύρι διώτισσας– και τη Σκάλα – ρωμαϊκή βίλλα. 

• παράγει νέες θέσεις εργασίας. δίνει τη δυνατότητα στελέχωσης μου-
σείων, κάστρων, αλλά και της δημιουργίας νέων κέντρων απασχόλη-
σης, όπως π.χ. άνοιγμα προς επίσκεψη χώρων που έχουν σήμερα ανα-
σκαφεί π.χ. Λουτρά Σάμης, Ρωμαϊκό Θέατρο Φισκάρδου, βασιλικός
Τάφος Τζαννάτων, Νεκροταφείο Μαζαρακάτων. 
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• συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας περιοχών με πολιτιστικό εν-
διαφέρον, οι οποίες δεν έχουν έως σήμερα τουριστική απήχηση. Όπως
π.χ. Τζαννάτα Αγία Ειρήνη περιοχή Πρόννων –νέες ανασκαφές–, δια-
κάτα, Κοκκολάτα, Λακύθρα, όπου υπάρχουν μυκηναϊκοί τάφοι. 

• προσελκύει χρηματοδοτήσεις από ιδιώτες, από επιχειρήσεις και από κρα-
τικούς φορείς μέσω προγραμμάτων (όπως το ΕΣΠΑ, το LEADER).

Όσον αφορά στα πολιτιστικά οφέλη ο πολιτιστικός τουρισμός συνεισφέρει
στην:

• διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω της χρή-
σης των νέων τεχνολογικών εφαρμογών, όπως π.χ. τοποθέτησης σε
πολλά σημεία πολύγλωσσων οθονών πολιτιστικής πληροφόρησης και
δημιουργία δικτύων βάσει οδικού χάρτη νησιού, βάσει πολιτιστικών επι-
θυμιών και αναγκών τουριστών (βυζαντινά, αρχαία, χοροί, τοπική δια-
τροφή κ.α.) ή άλλων. 

• εκπαίδευση της τοπικής κοινωνίας και ως εκ τούτου συμβάλλει στην πο-
λιτιστική-τουριστική ανάπτυξη. Η γνώση του πολιτιστικού αντικειμένου
καθιστά το προς πώληση πολιτιστικό-τουριστικό προϊόν ευ-κατανάλωτο.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εκπαίδευση πρέπει να διε-
ξάγεται από εξειδικευμένους φορείς κατά την χειμερινή περίοδο. 

• δημιουργία υποδομών ψυχαγωγίας. Περιοχές όπως στην Πύλαρο που
υπάρχει το Μουσείο Ελιάς και ο Ανεμόμυλος Ποταμιανάτων, ο οποίος
ανήκει στον δήμο Κεφαλλονιάς και ως εκ τούτου μπορεί να αναδειχθεί,
μπορούν να παράσχουν αντίστοιχες ψυχαγωγίες, όπως μικρά θεατρικά,
εκπαιδευτικά προγράμματα, ενηλίκων/ανηλίκων αλλά και ατόμων με
ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες, σε θέματα όπως ο κύκλος του ψωμι-
ού και του λαδιού που «δένουν» άμεσα με την συγκεκριμένη περιοχή. 

• ανάδειξη πολιτιστικών πόρων και περιβάλλοντός τους. Η ανάδειξή έχει
δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι οι αναγκαίες επεμβάσεις καθαρι-
σμών, καθώς και οι επεμβάσεις αισθητικής και φωτισμού για να κά-
νουν ευχερείς τις επισκέψεις. Π.χ. καθαρισμός και φωτισμός Κάστρου
της Άσσου, Μυκηναϊκών Τάφων Κοντογεννάδας και Μαζαρακάτων.
Το δεύτερο σκέλος αφορά στην πολύμορφη διαφήμιση που ξεκινάει από
έγγραφη μορφή και καταλήγει στην ψηφιοποίηση και στις θεματικές
εφαρμογές στα κινητά τηλέφωνα. 

• σχεδίαση και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων επικεντρωμέ-
νων στην πολιτιστική ζωή του νησιού μας, όπως π.χ. δράσεις εντός του
Κάστρου του Αγίου γεωργίου, που αφενός μεν μπορούν να αναβιώνουν
σκηνές του παρελθόντος π.χ. γκιόστρες, γάμους εποχής, κι αφετέρου
θεατρικά, μουσικά δρώμενα στο ξύλινο θεατράκι, αλλά και στήσιμο εκ-
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θέσεων – φωτογραφικού, εικαστικού περιεχομένου, εκθέσεις αντικειμέ-
νων, σύγχρονων δημιουργιών κ.α.

• δημιουργία μουσείων, όπως π.χ. στη Σάμη το Αρχαιολογικό, η Πινακο-
θήκη Κεφαλληνίας, το Μουσείο Ληξουρίου, αλλά και μετατροπή ιστο-
ρικών οικιών σε μουσεία, όπως π.χ. εξοχική οικία Ανδρέα Λασκαράτου
στα Ριτσάτα Ληξουρίου, η κατοικία των αδελφών βαλλιάνου στις Κε-
ραμιές, η οικία του ποιητή γεωργίου Μολφέτα στα Φαρακλάτα, το σπί-
τι όπου διέμεινε ο φιλέλληνας Λόρδος Μπάϋρον στα Μεταξάτα, το σπί-
τι του δημιουργού του μελοδράματος διονύση Λαυράγκα στα Ραζάτα –
χώρος όπου μπορεί κάλλιστα να γίνει Μουσική Ακαδημία Ιονίου και να
συνδεθεί με το τμήμα Τεχνολογίας Ήχου, Παράρτημα ΤΕΙ Ληξουρίου,
αλλά και με το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων Παράρτημα Αργοστολίου.
Επίσης θεωρώ πως μεγάλης σημασίας είναι και η ίδρυση ενός Παιδι-
κού Μουσείου που να προάγει την πολιτισμική κληρονομία του τόπου. 

• διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Οι δράσεις αυτές καλύπτουν
ήδη ή μπορούν να καλύπτουν στο μέλλον, όλους τους τομείς της πολιτι-
σμικής έκφανσης: χορωδιακά φεστιβάλ –τομέας που η Κεφαλλονιά
έχει μεγάλη παράδοση–, συναντήσεις φιλαρμονικών, παραστασιάδες
χορών, Κεφαλλονίτικο και Ληξουριώτικο καρναβάλι, παραδοσιακά πα-
νηγύρια –γιορτή ρομπόλας στα Μαντζαβινάτα και στα Ομαλά– κι άλ-
λα που έχουν πρόσφατα καθιερωθεί –στα δειλινάτα και στην Πύλαρο
σε σύνδεση με την κτηνοτροφία–, εκθέσεις ποικίλες –εικαστικές, φωτο-
γραφικές κ.α.–, ετήσιες εκθέσεις παραδοσιακών προϊόντων στο Αργο-
στόλι, καθιερωμένα εκκλησιαστικά πανηγύρια –όπως του Αγίου γεωρ-
γίου στα δαυγάτα, τη Νιά Τρίτη στην Ι.Μ. Θεμάτων, το πανηγύρι στην
Άτρο–, αλλά και φεστιβάλ νεολαίας όπως στη Σαρίστρα στην Σάμη
και πρόσφατα ο Κινηματογράφος στην παραλία –SEANEMA–. Επιπλέ-
ον αυτών που υπάρχουν, μπορούν να διοργανωθούν και νέα, ειλημμένα,
ως ιδέες, από το πλούσιο πολιτιστικό κεφαλληνιακό παρελθόν: όπως
φεστιβάλ παραδοσιακών στολών, αναβίωση παλαιών επαγγελμάτων,
φεστιβάλ κεφαλληνιακής ποίησης και λογοτεχνίας. 

Σχετικά με τα κοινωνικά οφέλη, διαπιστώνεται ότι ο πολιτιστικός τουρι-
σμός είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο προώθησης των πολιτιστικών σχέσεων,
και προαγωγής της διεθνούς συνεργασίας και της ειρήνης. Έτσι μέσω αυτού
προάγεται:

• η συλλογικότητα των τοπικών οργάνων και φορέων (δημοσίων & ιδιω-
τικών), που θα εργασθούν στον σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων με
κοινά οφέλη, ώστε ο πολιτιστικός τουρισμός και οι λοιπές δραστηριότη-
τες να συνυπάρχουν αρμονικά. Σε αυτό μπορεί να συμβάλλει θετικότα-
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τα κι η υλοποίηση δικτύου τουριστών που ήδη έχουν επισκεφθεί την Κε-
φαλλονιά κι έχουν αποκομίσει προσωπική γνώμη. Καταγράφοντας το
όλο θέμα της προβολής και προσέλκυσης νέων επισκεπτών μπορεί να
«κάνει ένα βήμα μπροστά», να διορθώσει τα «κακώς κείμενα» και να
βελτιώσει τα υπάρχοντα καλά. 

• η αναβάθμιση του κοινωνικού επιπέδου της περιοχής, με αποτέλεσμα
τη δυνατότητα της πιο αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των
ατόμων με διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο.

• η ευαισθητοποίηση και συσπείρωση των πολιτών 
– για την ολοκληρωτική και ποικιλόπλευρη προστασία της Κεφαλλο-

νιάς –«κοινός στόχος και τόπος η Κεφαλλονιά»–, 
– για την πρόθυμη συνεργασία τους με τους υπάρχοντες πολιτιστι-

κούς φορείς κι οργανισμούς –είτε πρόκειται για συλλόγους με έργο,
είτε πρόκειται για τη δημοτική επιχείρηση πολιτισμού, είτε για φι-
λαρμονικές, κ.α.–, καθώς και 

– για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία αυτών των φορέων
και οργανισμών. 

• η διεθνής συνεργασία που αναπτύσσεται μέσω διαπεριφερειακών και
διασυνοριακών προγραμμάτων (INTERREG), διμερών ή μη, τα οποία,
μέσα στους γενικούς στρατηγικούς τους στόχους –με γνώμονα τη
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη– έχουν την ενίσχυση του πολιτιστικού
τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, και πάντα με κέντρο την Κεφαλλονιά και
με γνώση την ιστορική μακραίωνη σχέση της με την Ιταλία, η συνέχι-
ση της προβολής της υπόθεσης της Μεραρχίας Acqui, καθώς και η
έναρξη της σύνδεσης του νησιού με την βενετία, μπορούν να ενισχύσουν
δυναμικά την κινητικότητα των κατοίκων και να αυξήσουν την πολιτι-
στική και κοινωνική συνοχή. 

Είναι σαφές ότι οι πολιτιστικοί οργανισμοί, οι οποίοι βρίσκονται στο Αργο-
στόλι έχουν πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα σε σχέση με μικρότερους οικι-
σμούς και χωριά, όπως π.χ. Ληξούρι, Σάμη. Αυτό συμβαίνει διότι συγκεντρώ-
νεται ο όγκος των εμπειριών στο κέντρο και ως εκ τούτου είναι μεγάλος και
τα οφέλη που μπορούν να αποδοθούν είναι πολλαπλά, και μάλιστα χωρίς την
ανάλωση χρόνου λόγω των μετακινήσεων. Συνεπώς, σε τόπους οι οποίοι έχουν
περιορισμένες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης απαιτείται η τουριστική
αξιοποίηση όλων των πόρων της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς (π.χ. νε-
ρόμυλοι Τζαννάτων).

ωστόσο, από το φαινόμενο του πολιτιστικού τουρισμού μπορεί να προκύ-
ψουν και σημαντικά μμεειιοοννεεκκττήήμμαατταα, τα οποία μπορεί να αποβούν καταστρο-
φικά για το νησί και την τοπική κοινωνία. Πολλές φορές, η υπερκατανάλωση
των χώρων δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις, στις οποίες συγκαταλέγονται:
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• η αλλοίωση ή και πολλές φορές η καταστροφή των αρχιτεκτονημάτων
μιας περιοχής (διάκοσμοι, λοιπά δημιουργήματα). 

• η φθορά των πολιτιστικών αγαθών που συχνά συνάδει και με την αδια-
φορία των αρμόδιων φορέων.

• η εξάλειψη των τοπικών παραδόσεων, της κουλτούρας, των ηθών και
εθίμων που οδηγεί σταδιακά και σταθερά στην απώλεια της αυθεντικό-
τητας και της μοναδικής ταυτότητας της πολιτιστικής μας κληρονο-
μιάς (μιμητισμός, ξενομανία, ομογενοποίηση). 

Άρα, θα πρέπει να αποφευχθεί η εμπορευματοποίηση του πολιτισμού, η
οποία μοναδικό στόχο έχει το κέρδος και την κατανάλωση. Επιπλέον, θα πρέ-
πει να γίνει κατανοητό ότι ο τομέας του πολιτιστικού τουρισμού έχει κοινά
συμφέροντα με τον ευρύτερο τομέα του τουρισμού, ως προς τη διατήρηση, τη
διαχείριση και την παρουσίαση του, με βασική προϋπόθεση τον σεβασμό στην
ίδια την κοινωνία, αλλά και στους επισκέπτες. Όμως, δεν είναι εφικτό όλες οι
τουριστικές δραστηριότητες να έχουν και πολιτιστική πλευρά, όπως και κά-
ποιες πτυχές του πολιτισμού δεν μπορούν να αξιοποιηθούν τουριστικά. 

ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά  --  ΕΕππιιλλοογγιικκάά

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω και με σκοπό να οργανωθεί εκ του μηδενός
ο Κεφαλληνιακός πολιτιστικός τουρισμός μας, αλλά ταυτόχρονα να εξασφα-
λιστεί και η βιωσιμότητά του, προτείνω να διαμορφωθεί ένα κατάλληλο θεσμι-
κό πλαίσιο και ένας δόκιμος σχεδιασμός που να προστατεύει από κάθε αρνη-
τικό παράγοντα την πολιτιστική μας κληρονομιά. Πρέπει να τονισθεί ότι το
υπό δημιουργία πλαίσιο οφείλει να περιλάβει κάθε τομέα με θετικές και αρνη-
τικές επιπτώσεις. για να υπάρξει κατάλληλος σχεδιασμός, θα πρέπει να συ-
σταθεί ομάδα διαφορετικών ειδικοτήτων, η οποία θα αγκαλιάσει τον κεφαλλη-
νιακό πολιτιστικό τουρισμό και πάντα σε συνεργασία με την ΠΙΝ, με το κρά-
τος και με διεθνείς φορείς θα επιτύχουν το επιθυμητό. βέβαια, για να επιτευ-
χθεί αυτό το εγχείρημα, χρειάζονται συντονισμένες προσπάθειες από κάθε
πλευρά.

Επίσης, υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης, καθώς επίσης και της
πρόσφατης καταστροφής που υπέστησαν οι υποδομές από τους σεισμούς Ια-
νουαρίου-Φεβρουαρίου ����, τα κενά που δημιουργήθηκαν στη χρηματοδότη-
ση της έρευνας, της συντήρησης και αποκατάστασης, αλλά και ευρύτερα των
πολιτιστικών χώρων είναι ολοφάνερα. Επιπλέον, οι χορηγίες, πέρασαν το ���7
στον άμεσο υπουργικό έλεγχο, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του βαθ-
μού αυτονομίας στα δημόσια πολιτιστικά ιδρύματα. Κατά τη γνώμη μου, αυ-
τό έπρεπε να εφαρμοστεί με μέτρο, διότι πολλές φορές, λόγω της έλλειψης
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ελέγχου «εξατμίζονταν» μεγάλα χρηματικά ποσά για αδιευκρίνιστους λό-
γους. βέβαια, εν προκειμένω η εφαρμογή αυτή, για να είναι αποτελεσματική,
θα πρέπει να μην αποδυναμώνει τον φορέα, να μην τον αποκόβει από τον χώ-
ρο αγοράς του τουρισμού και παράλληλα να τον βοηθάει να μην χάνει την αυ-
τονομία του. 

Εννοείται ότι θα πρέπει να παύσουν οι αποσπασματικές κινήσεις που γίνο-
νται σήμερα, ο παθητικός και αναποτελεσματικός θαυμασμός του ιστορικού
μας παρελθόντος, καθώς επίσης και η «προβολή» – παροχή «πληροφοριών»
ιστορικών και άλλων τού νησιού μας από ακατάλληλους ξεναγούς. Η αδυνα-
μία των πολιτιστικών οργανισμών να συμμετάσχουν ενεργά στην τουριστική
ανάπτυξη, αλλά και στις ευρύτερες τουριστικές εξελίξεις, αντιπροσωπεύει την
αποτυχία τους να επωφεληθούν από τις πολλαπλές ευκαιρίες για το σχηματι-
σμό μιας βιώσιμης πορείας. Να σημειωθεί ότι, το τουριστικό μέλλον της Κε-
φαλλονιάς θα είναι πολύ διαφορετικό από τα σημερινά δεδομένα, καθώς βιώ-
νουμε όλοι σήμερα μια «βίαιη» τουριστική ανάπτυξη, της οποίας δεν μπορούμε
να προβλέψουμε, κατά τη γνώμη μου, την κατάληξη. Άρα οφείλουμε να απε-
γκλωβίσουμε τα αρνητικά στοιχεία, τα οποία συχνά σχετίζονται με τη γρα-
φειοκρατία και τη μικροπολιτική του τόπου μας και να επενδύσουμε στην ορ-
γάνωση του πολιτισμού μας με μέτρο, λογική, σεβασμό και μελέτη του τουρι-
στικού αύριο. 

Η προστασία της κεφαλληνιακής κληρονομιάς και η ανάδειξη των μνημεί-
ων του νησιού μας με στόχο την «ενεργοποίηση» του πολιτιστικού τουρισμού,
δεν αποτελεί μόνο χρέος μας προς την ιστορία και την αυτογνωσία μας και
ούτε και αυστηρά «ισοπεδωτικό» κέρδος. Αποτελεί μέσο προβολής της διαχρο-
νικής παρουσίας μας στον τόπο μας, δημιουργώντας περιβάλλον ανθρωπιστι-
κών αξιών, μέσο σεβασμού προς τον ξένο επισκέπτη που καθίσταται συμμέτο-
χος της ιστορίας και της ζωής μας. Κι εμείς, μέσω της αλληλεπίδρασης και
της ανάπτυξης σχέσεων, γινόμαστε κομμάτι του τόπου των ξένων, και της
κουλτούρας τους, κι ως εκ τούτου, του κόσμου. 

Συνεπώς, είναι χρέος όλων μας να καταγράψουμε, ερμηνεύσουμε, τεκμη-
ριώσουμε, συντηρήσουμε, διασώσουμε, προβάλλουμε την πλούσια κληρονομιά,
η οποία αποτυπώνει την ταυτότητα μας. Ταυτότητα η οποία θα πρέπει να εί-
ναι ενεργή με άμεσο σκοπό την αφύπνιση και συμμετοχή του επισκέπτη, ώστε
να γίνει κοινωνός του πολιτισμού μας και ως εκ τούτου πρεσβευτής του.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΙΚΟΥ δΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 

ΑΠΟ ΤΟ �9�� ΕωΣ ΤΙΣ ΑΡχΕΣ ΤΟΥ ��ου ΑΙωΝΑ

γγεεώώρργγιιοοςς  ΠΠ..  ΤΤσσάάμμοοςς
διδάκτωρ Τουριστικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΕιισσααγγωωγγήή

Η παρούσα εργασία διερευνά την τουριστική ανάπτυξη της Κεφαλονιάς
στη βάση ανάλυσης διαχρονικών χαρακτηριστικών των διαδικασιών σχεδια-
σμού και λήψης αποφάσεων και της χωροχρονικής διάρθρωσης της προσφο-
ράς και ζήτησης�. Στα πλαίσια αυτά, προσδιορίζονται και ερμηνεύονται οι πα-
ράγοντες και οι όροι μετασχηματισμού ενός συγκριτικού πλεονεκτήματος,
όπως το σύνθετο νησιωτικό τοπίο με φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, δια-
μέσου συγκεκριμένης διαδικασίας μετεξέλιξης: i) από αναδυόμενο «πλουτο-
παραγωγικό πόρο» τη δεκαετία του �97�, ii) σε αναπτυξιακή δυναμική κατά
το χρονικό διάστημα �9��-�997, και iii) σταδιακά –ιδίως από τα μέσα της
δεκαετίας του ����– σε αναπτυξιακή προβληματική. Η δεύτερη και τρίτη φά-
ση, ουσιαστικά, αποτελούν και τον χρονικό ορίζοντα αυτής της εργασίας, η
οποία επιχειρεί να αποτυπώσει και να ερμηνεύσει τη διαδικασία σχηματισμού
και ανασχηματισμού του δομημένου χώρου της νήσου Κεφαλονιάς, μέσα από
την εξελικτική πορεία της τουριστική της ανάπτυξης.

��..  ΕΕππιιττάάχχυυννσσηη  ττοουυ  σσχχηημμααττιισσμμοούύ  εεννόόςς  ΣΣύύννθθεεττοουυ  ΚΚααττααλλυυμμααττιικκοούύ
ΚΚεεφφααλλααίίοουυ  γγιιαα  ττηηνν  εεξξυυππηηρρέέττηησσηη  μμιιααςς  ααυυξξααννόόμμεεννηηςς  ααλλλλοοδδααππήήςς  
ζζήήττηησσηηςς  μμεεσσααίίωωνν  εειισσοοδδηημμάάττωωνν  ((��99����--��99��99))

Στις αρχές της δεκαετίας του �9�� η Κεφαλονιά θεωρήθηκε ως μια από
τις πιο προβληματικές νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας, με την ενδοχώρα

Πολιτική ανάπτυξης του τουριστικού καταλυματικού δυναμικού στην Κεφαλονιά ��9

�. γΕωΡγΙΟΣ ΤΣΑΜΟΣ, Η χωροχρονική Ανάλυση των Τουριστικών δυναμικοτήτων ως
Εργαλείο Σχεδιασμού & Πολιτικής για την Τουριστική Ανάπτυξη Νησιωτικών Προορισμών:
η περίπτωση της νήσου Κεφαλονιάς, ����, διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών:
Πάτρα (ανέκδοτη. Αναρτήθηκε στο Internet).



της να βιώνει την εγκατάλειψη από τις παραγωγικές κυρίως ηλικίες και συ-
νακόλουθα την ερήμωση της γεωργικής γης. Σε εφαρμογή, μάλιστα, της
οδηγίας ��5/�9�� εκτάσεις της νήσου χαρακτηρίστηκαν ως μειονεκτικές και
ορεινές περιοχές. Υπό αυτές τις συνθήκες, η άμεση χρηματοδοτική κρατική
παρέμβαση υπήρξε σχετικά πιο ευνοϊκή από την προηγούμενη περίοδο, καθώς
η νήσος εμφάνισε αυξημένο μερίδιο συμμετοχής στο δημόσιο-επενδυτικό πρό-
γραμμα επενδύσεων (�,��% σε επίπεδο χώρας), με βασικές προτεραιότητες
τη βελτίωση των συνθηκών υγείας και πρόνοιας και ιδίως την προσβασιμότη-
τα προς αλλά και εντός της νήσου. Οι δημόσιες επενδύσεις διενεργήθηκαν κυ-
ρίως στους εν δυνάμει τουριστικούς τόπους και αποσκοπούσαν στη δημιουργία
εκείνων των υλικοτεχνικών και κοινωνικών συνθηκών, οι οποίες ήταν ανα-
γκαίες για να εξυπηρετούν την ετήσια εισροή, διακίνηση και παραμονή ενός
αυξανόμενου αριθμού τουριστών.

Ουσιαστικά, η δεκαετία αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η περίο-
δος ανοίγματος της νήσου στη διεθνή τουριστική αγορά, αφού από την ανά-
πτυξη ενός κατ’ αποκλειστικότητα προορισμού εσωτερικού τουρισμού, την
εποχή αυτή η νήσος άρχισε να αναπτύσσεται σε προορισμό αλλοδαπής τουρι-
στικής κίνησης. Φαινόμενο το οποίο οφειλόταν στην επέκταση του διαδρόμου
και στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων υποδομής του αεροδρομίου, το
οποίο ξεκινώντας τη λειτουργία του το �97� με τη λιγοστή κίνηση της επο-
χής, μεταβλήθηκε από τα μέσα της δεκαετίας του �9�� σε στρατηγικής ση-
μασίας πύλη σύνδεσης της νήσου με το εξωτερικό, και ιδίως με τη βορειοκε-
ντρική Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, η διάρθρωση μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών
επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου διαμορφώθηκε σταθερά σε μια
σχέση �5%:55%. Η παραπάνω σχέση, ωστόσο, απείχε σημαντικά από αυτή
που επικρατούσε στην περιφέρεια των Ιονίων Νήσων, όπου οι αφίξεις ημεδα-
πών κυμαίνονταν γύρω στο ��%. Στην εξέλιξη αυτή συντέλεσε και η ολοκλή-
ρωση της ακτοπλοϊκής σύζευξης Πόρου-Κυλλήνης, με αποτέλεσμα, το λιμά-
νι του Αργοστολίου από διαμετακομιστικό κέντρο από και προς το εσωτερικό
της νήσου, τη δεκαετία αυτή να μεταβληθεί σε μονοσήμαντο κέντρο εισαγω-
γών, αφού το εισαγωγικό εμπόριο και οι κύριες θαλάσσιες πύλες εισόδου με-
ταφέρθηκαν ανατολικά, στα λιμάνια της Σάμης και του Πόρου. 

Η μεταβολή του χαρακτήρα της πόλης του Αργοστολίου από αμφίδρομο
διαμετακομιστικό κέντρο σε κέντρο παροχής τουριστικών υπηρεσιών, είχε ως
άμεση συνέπεια μια σειρά από αναπροσαρμογές. Ειδικότερα, εντοπίζεται μια
οικοδομική έξαρση στην ευρύτερη περιοχή του Αργοστολίου, αρχικά ως επιτα-
κτική ανάγκη για τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών στέγασης, η οποία
στην πορεία συνδέθηκε στενά με τις κατασκευές μονάδων φιλοξενίας. Τα σπί-
τια της αρωγής γκρεμίζονταν και γίνονταν οικοδομές με υπόγειο, με κάλυψη
στο μέγιστο ποσοστό και εξάντληση του συντελεστή δόμησης. Ενώ παράλλη-
λα, πολλές υπάρχουσες κατοικίες μετατρέπονταν και άλλαζαν χρήση. Η
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στροφή αυτή προς την οικοδόμηση, επί της ουσίας, ήταν η συνέπεια της τουρι-
στικής ανάπτυξης στο Αργοστόλι και σταδιακά στις εν δυνάμει τουριστικές
περιοχές της νήσου, που συνέτειναν από κοινού στο «οικονομικό θαύμα». Κα-
θώς, η Κεφαλονιά αναπτυσσόταν σε έναν από τους νεότερους πόλους τουριστι-
κής έλξης της χώρας, και ο τουρισμός, προέβαλε ως η πανάκεια, συμπαρα-
σύροντας αντιστρόφως ανάλογα προς τα κάτω τον πρωτογενή τομέα. 

Ειδικά, για την επιτάχυνση της τουριστικής ανάπτυξης της νήσου, αλλά
και γενικότερα για την περιφερειοποίηση του τουρισμού στη χώρα, προκρίθηκε
η άμεση κεφαλαιακή ενίσχυση μικρών και μεσαίων τουριστικών καταλυμά-
των διαμέσου του Ν. ����/�9��, θέση η οποία ανταποκρινόταν και στη γενι-
κότερη φιλοσοφία της τουριστικής πολιτικής, όπως αυτή εκφράστηκε στο πε-
νταετές πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης του �9��-�9�7: «ο σχηματισμός
του παραγωγικού τουριστικού κεφαλαίου της νήσου, μέσω της ίδρυσης μικρών
ξενοδοχειακών μονάδων και της παροχής κινήτρων για ανέγερση οικιών που
θα χρησιμοποιούνταν ως ενοικιαζόμενα δωμάτια, ώστε να έδιναν ένα συμπλη-
ρωματικό εισόδημα στους κατοίκους»�. Με αποτέλεσμα, η Κεφαλονιά, ιδίως
μετά το �9�5, να εμφανίσει επιταχυνόμενους ρυθμούς ανάπτυξης του ξενοδο-
χειακού της κεφαλαίου (7,��% σε επίπεδο μονάδων και �,5�% σε κλίνες), οι
οποίοι υπερέβησαν σημαντικά τους ρυθμούς δημιουργίας νέων κλινών τόσο σε
επίπεδο περιφέρειας όσο και χώρας (�,�5% και �,��% κλίνες αντίστοιχα). Αυ-
τή, η έντονη επενδυτική κινητικότητα για σχέδια ανέγερσης μικρών ξενοδο-
χειακών καταλυμάτων γ΄ τάξης (επιχορηγήθηκαν �� μονάδες, δυναμικότη-
τας �.��� κλινών) περιόρισε τον υδροκεφαλισμό του Αργοστολίου στη παρα-
γωγή και διάθεση του ξενοδοχειακού προϊόντος, καθώς ο δήμος εμφάνισε ελα-
φρώς μειωμένα μερίδια συμμετοχής τόσο σε μονάδες όσο και σε κλίνες (κατά
��,��% και �5,��% αντίστοιχα). Ενώ, αυξημένα μερίδια συμμετοχής εμφάνι-
σαν οι περιοχές Πόρος, Σκάλα, Ληξούρι και Φισκάρδο.

γεγονός, το οποίο οφειλόταν και στην ασκηθείσα κρατική σχεδιαστική πο-
λιτική, η οποία αποσκοπούσε στην ανασυγκρότηση και αναβάθμιση της πό-
λης και της ευρύτερης περιοχής. Σημαντικό μέρος των προτάσεων (ενδεικτι-
κός σχεδιασμός) των πενταετών προγραμμάτων (�9��-�7 και �9��-9�) δεν
εφαρμόστηκαν, ιδίως όσον αφορά την προστασία του φυσικού τοπίου, και των
γεωργικών εκτάσεων, την αξιοποίηση των υπαρχόντων διαθεσίμων κτισμά-
των με την μετατροπή τους σε ξενώνες, κ.λπ. Έτσι λοιπόν, η σχεδιαστική πα-
ρέμβαση ασκήθηκε μέσα από την εκπόνηση και θεσμοθέτηση μιας σειράς με-
λετών (όπως γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, χάραξη Ζώνης Οικιστικού Ελέγ-
χου, κ.λπ.), οι οποίες ως κανονιστικές ρυθμίσεις δεσμευτικού χαρακτήρα επη-
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ρέασαν καίρια τη διαμόρφωση του κτιστού περιβάλλοντος της νήσου (όπως η
επιβολή στέγης στις ανεγειρόμενες οικοδομές, η απαγόρευση ανέγερσης γ΄
ορόφου, η επιβολή ειδικών μορφολογικών στοιχείων σε Αγία Ευφημία και Φι-
σκάρδο ως περιοχές φυσικού κάλλους, κ.λπ.)�. 

Ιδιαιτέρως, η κήρυξη κορεσμένης όλης της εκτός σχεδίου περιοχής του
δήμου Αργοστολίου και της κοινότητας Σβορωνάτων, το �9��, επέδρασε
καθοριστικά στην περαιτέρω παραγωγή του τουριστικού χώρου. Η προσπά-
θεια αυτή αποτέλεσε μια σημειακή πολιτική ανάσχεσης νέων ξενοδοχεια-
κών κλινών και οδήγησε: (α) στη συγκέντρωση της τουριστικής δραστηριό-
τητας περιμετρικά και σε επαφή με τη «σημειακή» απαγόρευση, μέσω της
σημαντικής αύξησης ενοικιαζομένων δωματίων στην ευρύτερη περιοχή της
Λάσσης και (β) στη περαιτέρω φόρτιση του κορεσμένου πυρήνα, με τη με-
τατροπή κτισμάτων σε τουριστικά καταλύματα χαμηλής τάξης (νόμιμα ή
παράνομα με πιέσεις για νομιμοποίηση εκ των υστέρων). Την εξέλιξη αυτή
δεν κατόρθωσε να ανακόψει ούτε ο καθορισμός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγ-
χου (ΖΟΕ) Αργοστολίου (το �9�� και �9�9), η οποία αντιμετώπισε έντονα
προβλήματα από τα μικροσυμφέροντα, αφού μείωνε την εκμετάλλευση των
ιδιοκτησιών εκτός σχεδίου. Προβλήματα που δεν επιλύθηκαν λόγω κενών
στον εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό και διαμαρτυριών των πολιτών που
έχαναν κεκτημένα δικαιώματα, με συνέπεια την ακύρωση στην πράξη των
στόχων και της αποτελεσματικότητας της ΖΟΕ και επακόλουθο την αυθαί-
ρετη δόμηση. 

Σε αυτά τα πλαίσια, η Κεφαλονιά φαίνεται να μετέβηκε από το στάδιο της
ανακάλυψης, στο στάδιο της επιταχυνόμενης τουριστικής ανάπτυξης, με το
δείκτη της τουριστικής έντασης� της νήσου να ανέλθει από το ��,�� που ήταν
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�. ΝΟΜΑΡχΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ, �ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Κεφαλονιάς & Ιθά-
κης, �-5 Ιουνίου �9��, �9��, Κοργιαλένειος βιβλιοθήκη: Αργοστόλι.

�. Στην περίπτωση της Κεφαλονιάς, για τη καλύτερη διαμόρφωση του αποτελέσματος
του συγκεκριμένου δείκτη, υπολογίστηκαν οι κλίνες όλου του καταλυματικού δυναμικού (κύ-
ριων –στοιχεία Ξ.Ε.Ε. και Ε.Σ.Υ.Ε.– και μη κύριων καταλυμάτων – στοιχεία που προέκυψαν
από δευτερογενείς πηγές αλλά και από την επιτόπια έρευνα). Ο πληθυσμός αφορά τον πραγ-
ματικό πληθυσμό της νήσου με βάση τις τέσσερις διενεργούμενες απογραφές. Επίσης, λαμ-
βάνοντας υπόψη την ιδιομορφία της τουριστικής παραγωγής και κατανάλωσης αλλά και την
ιδιοτυπία του νησιωτικού χώρου της Κεφαλονιάς προχωρήσαμε στη ταξινόμηση των ανθρω-
πογεωγραφικών ενοτήτων της νήσου στις έξι ακόλουθες μεγάλες κατηγορίες οι οποίες απει-
κονίζουν τη διάρθρωση τους και χρησιμεύουν για μεταξύ τους συγκρίσεις:

�. ��� < Περιοχές ειδικευμένες στο τουρισμό
�. 5�<��� Περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη
�. �� < 5� Περιοχές με σημαντική τουριστική δραστηριότητα 
�. ��<�� Περιοχές όπου ο τουρισμός παρουσιάζει ανάπτυξη χωρίς να έχει 

καθοριστική σημασία



το �9�� στο ��,7� το �9�9 (όταν στην περιφέρεια ο δείκτης είχε ήδη φθάσει το
5�, δηλαδή σε επίπεδα υψηλής τουριστικής ανάπτυξης). Στη νήσο διαμορφω-
νόταν μια σύνθετη υποδομή η οποία έτεινε να εξυπηρετεί τον τουρισμό διακο-
πών καλοκαιριού (οργανωμένο ή αυτόνομο) διαμέσου της ανάπτυξης ξενοδο-
χειακών καταλυμάτων μεσαίας τάξης, σε συνδυασμό με άλλους τύπους του-
ριστικής ανάπτυξης (ενοικιαζόμενα δωμάτια, παραθερισμό, κάμπινγκ, κ.λπ.).
Πιο συγκεκριμένα, το �9�9 λειτουργούσαν 5� ξενοδοχειακές μονάδες συνολι-
κής δυναμικότητας �.9�9 κλινών, με μέσο μέγεθος 57 κλίνες. Επρόκειτο κυ-
ρίως για ξενοδοχεία οικογενειακής μορφής, τα οποία δεν ήταν ικανά να παρέ-
χουν τις ανέσεις και το πλήθος των διαφοροποιημένων υπηρεσιών που συνθέ-
τουν το κατά περίπτωση ζητούμενο τουριστικό προϊόν, πράγμα που, όπως είναι
φυσικό, επέδρασε αρνητικά στην «οικονομική ποιότητα» των τουριστών. Συ-
γκρίνοντας τους όρους διαμονής και τη μέση διάρκεια παραμονής ημεδαπών
και αλλοδαπών τουριστών προκύπτουν δύο διαφορετικά πρότυπα τουρισμού: η
μεγαλύτερη μέση διάρκεια παραμονής των αλλοδαπών (κυρίως Άγγλων με
μέσο χρόνο παραμονής �� ημέρες) παραπέμπε σε οργανωμένο τουρισμό δια-
κοπών, με διαμονή σε ξενοδοχειακά καταλύματα μεσαίων τάξεων, ενώ η μι-
κρή διάρκεια παραμονής των Ελλήνων με μέσο όρο � ημέρες (καθώς επίσης
και των Ιταλών με μέσο όρο �,5 ημέρες) αντιστοιχούσε σε τουρισμό που συν-
δύαζε περιήγηση και σε άλλα νησιά του Ιονίου και μεγαλύτερη αυτονομία
στους όρους μετακίνησης και διαμονής τους.

Η νήσος ανέπτυξε ένα σύνθετο καταλυματικό δυναμικό στο οποίο βασικό
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5. �<�� Περιοχές όπου η τουριστική δραστηριότητα είναι είτε περιορισμένη 
είτε με σχετικά μικρή βαρύτητα

�. <� Περιοχές όπου ο τουρισμός αποτελεί ασήμαντη δραστηριότητα
Ουσιαστικά καθίσταται αναγκαία μια συστηματική ταξινόμηση των δήμων και των κοι-

νοτήτων της νήσου Κεφαλονιάς σύμφωνα με τον δείκτη τουριστικής έντασης εφόσον οι διακυ-
μάνσεις του απεικονίζουν με αρκετή σαφήνεια τη σπουδαιότητα του τουρισμού για τις τοπικές
οικονομίες. Ο δείκτης τουριστικής έντασης ανά ανθρωπογεωγραφική ενότητα και περίοδο συ-
σχετίστηκε με μια σειρά από μεταβλητές, ώστε να διαφανεί η εξελικτική πορεία της τουριστι-
κής ανάπτυξης στη νήσο και οι πιέσεις που δημιουργεί αυτή στον τοπικό πληθυσμό, όπως:

α. Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Πληθυσμού 
β. Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Καταλυματικού δυναμικού (Κύρια και μη κύρια

Καταλύματα)
γ. δείκτης Καταλυματικής Πυκνότητας (Κλίνες ανά Έκταση): αποτελεί έναν δείκτη

περιβαλλοντικής πίεσης, αφού αναφέρεται στην καταλυματική πυκνότητα
δ. Αναλογία Ξενοδοχειακών και Ενοικιαζομένων Κλινών
ε. Μέσο Μέγεθος Καταλυμάτων
στ. Ποσοστό Υψηλών Κατηγοριών
ζ. Αναλογία Αφίξεων Αλλοδαπών προς Ημεδαπών Τουριστών
η. Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Αφίξεων και διανυκτερεύσεων
θ. Μέση διάρκεια Παραμονής



ρόλο διαδραμάτιζαν τα ξενοδοχειακά καταλύματα και οι υπηρεσίες που απευ-
θύνονταν στον τουρίστα του πακέτου, αλλά σημαντική ήταν και η ανάπτυξη
της υποδομής που απευθυνόταν στον τουρίστα που διατηρούσε ένα υψηλό πο-
σοστό αυτονομίας σε πολλές από τις επιλογές του κατά τη διαμονή του5. Την
περίοδο αυτή, ουσιαστικά, αναπτύχθηκε και το πρότυπο οργανωμένου (για
αλλοδαπούς) ή αυτόνομου (για ημεδαπούς) μαζικού τουρισμού σε συμπληρω-
ματικά καταλύματα. Το πρότυπο αυτό στηρίχτηκε στα ενοικιαζόμενα δωμά-
τια που σταδιακά προσέφεραν υποδομές αυτοεξυπηρέτησης (self-catering) σε
μια πελατεία μικρών ή μεσαίων εισοδημάτων. Τα καταλύματα αυτά κατα-
σκευάζονταν με δάνεια που χορηγούσε το κράτος, στα πλαίσια της γενικότε-
ρης πολιτικής ανάπτυξης της υπαίθρου. Ενώ, την πολιτική αυτή έμμεσα ενί-
σχυαν και οι tour operators υπογράφοντας συμβόλαια που εξασφάλιζαν πελά-
τες στους μικροϊδιοκτήτες. 

Ιδιαιτέρως σημαντική υπήρξε η συμβολή αυτού του προτύπου στη διαμόρ-
φωση τουριστικών θυλάκων με τη δημιουργία οικογενειακού τύπου τουριστι-
κών επιχειρήσεων (ενοικιαζόμενων δωματίων, εστιατορίων, εμπορικών κατα-
στημάτων, μπαρ-καφετεριών κ.ά.) κατά κύριο λόγο στις περιοχές Πόρου,
Σκάλας, Αργοστολίου, Λάσσης και Ληξουρίου. Καθώς επίσης στην παραλια-
κή ζώνη του δήμου Λειβαθούς (Σβορωνάτα έως Λουρδάτα) και στα κέντρα
των δήμων Πυλαρέων (Αγία Ευφημία), Σάμης και Ερίσου (Φισκάρδο και
Άσος). Με αποτέλεσμα, ο δείκτης καταλυματικής πυκνότητας να αυξηθεί
σημαντικά, ιδίως στους δήμους Λειβαθούς και Ελειού-Πρόννων (το �9�9 ο
δείκτης διαμορφώθηκε στο ��,�� και ��,�� αντίστοιχα, ενώ το �9�� κυμαίνο-
νταν μόλις στο �,5� και �,�� αντίστοιχα). Πρόκειται, για ένα εξαιρετικά μα-
ζικό πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης, πράγμα που διαφαίνεται και μέσα από
τον δείκτη τουριστικής έντασης ανά δήμο, ο οποίος στην περίπτωση του Ελει-
ού-Πρόννων εκτινάχθηκε στο ��,79 (από το �� που βρίσκονταν το �9��), το-
ποθετώντας τον δήμο στις περιοχές με σημαντική τουριστική ανάπτυξη. Πα-
ράλληλα, σημαντική αύξηση της τουριστικής έντασης σημειώθηκε στον δήμο
Αργοστολίου (�5,��) αλλά και στους δήμους Πυλαρέων (��,�5) και Ερίσου
(��,5�), οι οποίοι προσδιορίστηκαν ως περιοχές με αυξανόμενη αλλά όχι ακό-
μα καθοριστική σημασία της τουριστικής δραστηριότητας.

Στα πλαίσια αυτής της εξελικτικής διαμόρφωσης του τουριστικού νησιω-
τικού χώρου, τη δεκαετία του �9�� ξεκίνησε μια συζήτηση γύρω από την απο-
τελεσματικότητα της κρατικής πολιτικής και του προτύπου ανάπτυξης που
αυτή προώθησε, το οποίο στα επόμενα χρόνια οδήγησε ακόμα και αναδυόμε-
νους νησιωτικούς προορισμούς, όπως την Κεφαλονιά, σε υπερεπαγγελματι-
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σμό και χαμηλά κέρδη και συνέβαλε σε πολλά από τα μεταγενέστερα προ-
βλήματα που βιώνουν οι περιοχές αυτές, και ιδιαίτερα στον δομημένο χώρο
(χωροταξία) και στην τοπική κοινωνία. Εντοπίζεται μια στροφή της πολιτι-
κής σχεδιασμού, η οποία προκλήθηκε από τη συνειδητοποίηση των αδυναμιών
τόσο του ορθολογικού όσο και του αποσπασματικού μοντέλου. Αφενός ο κλα-
σικός ορθολογικός σχεδιασμός αποδείχθηκε άκαμπτος, μη ρεαλιστικός και
για αυτό μη εφαρμόσιμος και αφετέρου ο αποσπασματικός σχεδιασμός οδή-
γησε συχνά σε οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά αδιέξοδα�. διαπι-
στώνεται, λοιπόν, μια σταδιακή στροφή προς τον σχεδιασμό της τουριστικής
προσφοράς και ζήτησης ως σύστημα, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη ειδικών
και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

��..  ΚΚεεκκττηημμέέννηη  ΤΤααχχύύττηητταα  ΣΣχχηημμααττιισσμμοούύ  ΣΣύύννθθεεττοουυ  ΚΚααττααλλυυμμααττιικκοούύ
ΚΚεεφφααλλααίίοουυ  γγιιαα  ττηηνν  εεξξυυππηηρρέέττηησσηη  μμιιααςς  ((ααλλλλοοδδααππήήςς  ααλλλλάά  κκααιι  ηημμεεδδααππήήςς))
κκίίννηησσηηςς  μμεε  έέννττοοννηη  ττηηνν  ααυυττοοννοομμίίαα  σσττοουυςς  όόρροουυςς  δδιιααμμοοννήήςς  ((��9999��--��999977))

Οι ουσιαστικές επιδράσεις της τουριστικής δραστηριότητας στο κατά κε-
φαλήν ΑΕΠ της Κεφαλονιάς, τη δεκαετία του �99�, έγιναν πλέον εμφανείς με
την παράλληλη πληθυσμιακή ανάκαμψη της νήσου. Η Κεφαλονιά, για πρώτη
φορά από τη μετασεισμική περίοδο, εμφάνισε σημαντική αύξηση του πληθυ-
σμού της ακόμα και στις εσωτερικές της ζώνες, με ιδιαιτέρως ενισχυμένους
ρυθμούς τόσο σε επίπεδο περιφέρειας όσο και χώρας (�,7�% έναντι του �,�9%
και του �,��%). Υπό αυτές τις ευνοϊκές συνθήκες, η περαιτέρω τουριστική
ανάπτυξη της νήσου αποτέλεσε πάγια επιδίωξη πολιτικής, όπως αυτή εκφρά-
στηκε μέσα από τα δυο Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα των Ιο-
νίων Νήσων (�9�9-�99� και �99�-�999). Καθώς η ελληνική νησιωτική και
γενικότερα περιφερειακή πολιτική υπόκειντο πλέον στην ευρωπαϊκή λογική
και πράξη, με τον σχεδιασμό και άσκηση ενός συνόλου θεσμικών παρεμβάσε-
ων κυρίως χρηματοδοτικής φύσεως (προγράμματα, μέτρα, πρωτοβουλίες και
ενισχύσεις από τους κοινοτικούς πόρους και τα ταμεία)7.

Τα δύο Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων αποτέλεσαν προγράμματα επενδύσεων μη
άμεσα παραγωγικών υποδομών καθώς όφειλαν να επιλύσουν σοβαρά ζητήμα-
τα στον τομέα των έργων υποδομής όπως: την κατασκευή δικτύων ύδρευσης,
αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών, τη σχεδόν εξ υπαρχής κατασκευή
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οδικού δικτύου, την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων, τη διαμόρφωση
περιοχής βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, κ.λπ. Ενώ σε έργα
τουρισμού και πολιτισμού κατευθύνθηκε ένα περιορισμένο τμήμα των κοινοτι-
κών πόρων, περίπου το �%, για την υλοποίηση μικρών εξωραϊστικών έργων,
την εκπόνηση μελέτης κατασκευής μαρίνας στον κόλπο Αργοστολίου και την
αγορά οικοπέδου για την ανέγερση Μουσείου Ιστορικού Αρχείου. Η στοχοθέ-
τηση των δυο ΠΕΠ δεν χαρακτηρίσθηκε από μια κεντρική ιδέα ανάπτυξης και
επί της ουσίας απουσίαζε η συνεκτίμηση τριών συνιστωσών: της αναπτυξια-
κής διαδικασίας, της χωροταξικής οργάνωσης και του περιβάλλοντος. Η
εφαρμογή του Α΄ ΠΕΠ οδήγησε στην υλοποίηση πλήθους μικρής εμβέλειας
έργων προσαρμοσμένων σε τοπικές ανάγκες, πολλά από τα οποία ολοκληρώ-
θηκαν λειτουργικά μέσω του β΄ ΠΕΠ και κατά συνέπεια αμφισβητήθηκε η
συμβολή τους στην επίτευξη κάποιων σαφώς προσδιορισμένων κεντρικών στό-
χων. Οι πόροι κατανεμήθηκαν άνισα μεταξύ των διαφόρων περιοχών και συ-
γκεκριμένα καταγράφηκαν φαινόμενα ενίσχυσης των παράκτιων οικισμών
και ζωνών, έναντι της ενδοχώρας. Με αποτέλεσμα να προκληθούν τάσεις
ανταγωνισμού στα πλαίσια απορρόφησης των πόρων μεταξύ των περιοχών
και να δημιουργηθούν φαινόμενα εκτεταμένων αλλαγών των χρήσεων γης
από γεωργική σε τουριστική και παραθεριστική χρήση.

Αυτή τη χρονική περίοδο παρά τη σημαντική δημόσια χρηματοδότηση λό-
γω Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη μεγέθυνση της ιδιωτικής οικονομικής δρα-
στηριότητας λόγω τουριστικής ανάπτυξης, η διαδικασία διαμόρφωσης του δο-
μημένου χώρου της νήσου αποτιμάται μάλλον αρνητικά. Ουσιαστικά, σημα-
τοδοτήθηκε μια κατάσταση επίδειξης και νεοπλουτισμού μέσω των νέων οικο-
δομών παράλληλα με την διάδοση και γενίκευση του συστήματος της αντιπα-
ροχής σε όλους τους αναπτυγμένους και αναπτυσσόμενους τουριστικούς θύ-
λακες, το οποίο είχε ως συνέπεια τη ληστρική εκμετάλλευση του χώρου, αλλά
και τη σχετικά κακή ποιότητα στις κατασκευές σε σύγκριση με τις νέες τε-
χνολογικές δυνατότητες και τους ισχύοντες κανονισμούς. Υπό αυτές τις συν-
θήκες, η ασκηθείσα πολιτική, αποτιμώντας τις επιπτώσεις του τουρισμού
στον Ελλαδικό νησιωτικό χώρο και αποσκοπώντας οι αναδυόμενοι προορισμοί,
όπως η Κεφαλονιά, να αποφύγουν τα «λάθη» ήδη ανεπτυγμένων τουριστικών
περιοχών εστιάσθηκε σε ζητήματα ορθολογικής ανάπτυξης του τουρισμού και
ιδίως περί «ποιοτικής βελτίωσης του τουριστικού προϊόντος, με την ταυτόχρο-
νη εναρμόνισή του προς τις σύγχρονες απαιτήσεις της τουριστικής ζήτησης
και την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού». 

Σε αυτά τα πλαίσια, με την πολιτική κινήτρων του Ν. ��9�/�99� επιχει-
ρήθηκε μια αναθεώρηση της πολιτικής, με σκοπό να ενι σχυθούν οι επενδύσεις
εκσυγχρονισμού ήδη λειτουργούντων μονάδων, να δημιουργηθούν εγκαταστά-
σεις ειδικής τουριστικής υποδομής και να αντιμετωπισθεί το θέμα της υπερε-
πάρκειας κλινών χαμηλών τάξεων. Οι συνεχείς μεταβολές, όμως, της ασκη-
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θείσας πολιτικής στην ξενοδοχία, με αποκορύφωμα την πλήρη άρση των ενι-
σχύσεων στη νήσο Κεφαλονιά για επενδύσεις ίδρυσης νέων ξενοδοχειακών
μονάδων και τη θέσπιση της ιδίας συμμετοχής στο ��%, συντέλεσαν στο να
ενισχυθούν μόνο τέσσερις ξενοδοχειακές επενδύσεις στη νήσο, με τις οποίες
δημιουργήθηκαν �� κλίνες και εκσυγχρονίστηκαν μόλις ��� ήδη λειτουργού-
σες κλίνες. Η ανεπάρκεια των διαθέσιμων επενδυτικών κεφαλαίων και η κα-
θήλωση των τιμών λόγω χαμηλής ξενοδοχειακής πληρότητας, είχε ως συνέ-
πεια η έμφαση που δόθηκε στην «ποιότητα» και στις «διαφοροποιημένες υπη-
ρεσίες» να εμφανίσει ισχνό πρακτικό αντίκρισμα. 

Την περίοδο αυτή, ουσιαστικά, η προσπάθεια ανάπτυξης ήπιων μορφών
τουρισμού στη νήσο, η οποία από τότε αποτελεί σταθερή επιδίωξη της τουρι-
στικής πολιτικής, συντελέστηκε μέσα από χρηματοδοτικά Κοινοτικά προ-
γράμματα. Πολλές αναπτυξιακές μελέτες και έρευνες της περιόδου –με ση-
μαντικότερη την Ειδική χωροταξική Μελέτη �99�– έθεσαν ως βασικό στόχο
την επαφή του περιηγητή/επισκέπτη με την ενδοχώρα, τα στοιχεία των οικι-
σμών, τους τόπους παραγωγής (και ιδίως την τοπική σημαντική αγρο-κτη-
νοτροφική παραγωγή) και φυσικά το ορεινό της περιβάλλον�. 

Η εν λόγω προσπάθεια, τη δεκαετία του �99�, ταυτίστηκε με τα Σχέδια
βελτίωσης, τα οποία στόχευαν στην ενθάρρυνση μικροϊδιοκτητών γης –που
κατά κύριο επάγγελμα ήταν αγρότες– για να ιδρύσουν αγροτουριστικά κατα-
λύματα και έτσι να αποκτήσουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα (δημιουργή-
θηκαν: ��9 μονάδες συνολικής δυναμικότητας �.5�� κλινών). Επρόκειτο,
όμως, για επενδύσεις στον αγροτικό χώρο που λειτούργησαν στα όρια της νο-
μιμότητας, λόγω της ανυπαρξίας νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας της
«αγροτουριστικής επιχείρησης», με αποτέλεσμα να κριθεί ως επισφαλής ο
σχεδιασμός και η ανάπτυξή τους και φυσικά να χαρακτηριστούν από αδυνα-
μία καθορισμού κριτηρίων ποιότητας λειτουργίας. Η πλειονότητα των αγρο-
τουριστικών καταλυμάτων (με μέσο μέγεθος � κλινών) δεν είχε τις προϋποθέ-
σεις να λειτουργήσει ως αγροτουριστικό κατάλυμα και έτσι αφαίρεσε το
«αγρο» και μετατράπηκε απευθείας σε τουριστικό κατάλυμα, λειτουργώντας
κυρίως με τη λογική των ενοικιαζομένων δωματίων. διευκολύνοντας με αυτό
τον τρόπο την τάση του προτύπου του οργανωμένου μαζικού τουρισμού στη νή-
σο για επέκταση των δραστηριοτήτων του στο χώρο, με τη στροφή της παρα-
γωγικής δομής στην παροχή υπηρεσιών και την ταχύτατη αστικοποίηση της
κοινωνικής δομής των αγροτικών περιοχών και ιδίως εκείνων που βρίσκονταν
περιμετρικά των τουριστικά ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων θυλάκων
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(όπως Καραβάδος και βλαχάτα του δήμου Λειβαθούς, Μαρκόπουλο του δή-
μου Ελειού-Πρόννων, Μαντζαβινάτα Κατωγής του δήμου Παλικής). 

Αυτή η ξέφρενη ανοικοδόμηση και η γενικευμένη ανοχή σε κάθε είδους πο-
λεοδομικές και οικοδομικές παραβάσεις και αυθαιρεσίες, ουσιαστικά, ακύρω-
σαν στην πράξη και γενικότερα τις καινοτομικές ρυθμίσεις χωροταξικής φύ-
σεως της προηγούμενης περιόδου αλλά και την προσπάθεια ήπιας τουριστικής
ανάπτυξης της νήσου. Στα τέλη της δεκαετίας του �99�, σχεδόν όλοι οι δήμοι
της Κεφαλονιάς εξελίχθηκαν σε περιοχές με σημαντική τουριστική δραστη-
ριότητα, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον δείκτη τουριστικής τους έντα-
σης (με κατώτατο όριο το ��,� στην περίπτωση του δήμου Παλικής έως το
7�,�� στην περίπτωση του δήμου Ελειού-Πρόννων). Έτσι λοιπόν, πέρα από
τις περιοχές του Αργοστολίου και του Ληξουρίου οι οποίες παραδοσιακά συ-
γκέντρωναν το μεγαλύτερο μέρος της ξενοδοχειακής κατανάλωσης της νή-
σου (το 7�,�5% των αφίξεων και το 7�,��% διανυκτερεύσεων), λόγω ύπαρξης
αεροδρομίου και άμεσης θαλάσσιας σύνδεσης των δυο πόλεων, εντοπίζεται και
η ραγδαία ανάπτυξη του δήμου Ελειού-Πρόννων. Συγκεκριμένα, διαπιστώνε-
ται η διαμόρφωση της ζώνης Πόρου-Σκάλας σε θύλακα αλλοδαπής τουριστι-
κής κίνησης, σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα Άγγλων επισκεπτών με κίνητρα
την ανάπαυση, τον ήλιο, και τη θάλασσα, λόγω και του μεγάλου μέρους ομα-
λών αμμωδών ακτών κατά μήκος του τόξου Κατελειός-Σκάλα. 

γενικά, η Κεφαλονιά είχε αποκτήσει όνομα και εικόνα ως τουριστικός προ-
ορισμός του οργανωμένου (μεικτού ή αυτόνομου) μαζικού προορισμού, όπου το
ποσοστό του εσωτερικού τουρισμού ήταν σημαντικό, ενώ σε παραδοσιακή του-
ριστική αγορά για τη νήσο είχαν εδραιωθεί, πλέον, οι Άγγλοι (σημαντικές
αγορές, επίσης, ήταν Αυστρία, Ιταλία και γερμανία). Οι αλλοδαποί επισκέ-
πτες αγόραζαν τουριστικό πακέτο διάρκειας �-9 ημερών, το οποίο περιελάμ-
βανε διαμονή σε ξενοδοχεία Α΄ και γ΄ τάξης αλλά και σε σημαντικό ποσοστό
και διανυκτέρευση σε αυτοεξυπηρετούμενο διαμέρισμα (περίπου το 5�% των
ξένων που έφθαναν στη νήσο με πτήσεις charters, με ισχυρές αυξητικές τά-
σεις). Με αποτέλεσμα, να δημιουργηθούν σημαντικές εντάσεις ανάμεσα στους
επιχειρηματίες και τους τοπικούς ιθύνοντες άσκησης πολιτικής. Εντάσεις οι
οποίες ήταν ακόμα πιο έντονες στην περίπτωση των Ελλήνων πελατών, οι
οποίοι επισκέπτονταν τη νήσο για μικρό χρονικό διάστημα (� ημέρες), διέμε-
ναν σε ξενοδοχεία γ΄ τάξης και ιδίως σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, λόγω των
υψηλότερων τιμών που καλούνταν να πληρώσουν ως μεμονωμένοι πελάτες.

Αυτό, όμως, που είχε σημασία εκτός από την παραοικονομική διάσταση
του φαινομένου, είναι ότι επρόκειτο κυρίως για κλίνες χαμηλής ποιότητας, οι
οποίες μάλιστα μετά τη μαζική τους νομιμοποίηση (μέσω του Ν. ����/�99�)
και –σε σημαντικό ποσοστό– την παράλληλη ένταξή τους στην επίσημη ξενο-
δοχειακή δυναμικότητα της νήσου, χωρίς έλεγχο και επενδύσεις βελτίωσης
των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους, προκάλεσαν την υποβάθμιση
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της γενικότερης «εικόνας» της Κεφαλονιάς στις διεθνείς τουριστικές αγο-
ρές9. Ενώ συγχρόνως, αυξήθηκαν σημαντικά οι πιέσεις που ασκούσε η διαδι-
κασία παραγωγής και διάθεσης τουριστικού καταλύματος στον νησιωτικό
χώρο, με τον δείκτη καταλυματικής πυκνότητας να ενισχυθεί σημαντικά τό-
σο σε επίπεδο νήσου (από το �,�� το �99� στο ��,�5 το �997), όσο και σε επί-
πεδο δήμων (και ιδιαιτέρως στους δήμους Λειβαθούς, Αργοστολίου και Ελει-
ού-Πρόννων όπου ο δείκτης έφθασε στο ��,��, ��,�� και ��,77).

Ειδικότερα, η τουριστική ανάπτυξη της Κεφαλονιάς, τη δεκαετία του
�99�, βίωσε μια φάση κεκτημένης ταχύτητας, η οποία αποτυπώνεται και από
τους υψηλούς μέσους ετήσιους ρυθμούς αύξησης της ξενοδοχειακής της δυνα-
μικότητας (7,��% και �,��% για μονάδες και κλίνες, αντίστοιχα). Ρυθμοί που
οφείλονταν στην ολοκλήρωση ενός πλήθους ενισχυόμενων μονάδων με τα κί-
νητρα του Ν. ����/�9��, αλλά και στην εκτεταμένη λειτουργική νομιμοποίη-
ση τουριστικών καταλυμάτων. Με αποτέλεσμα, στο επίσημο ξενοδοχειακό
δυναμικό της νήσου την επταετία �99�-�997 να προστεθούν �� μονάδες, συ-
νολικής δυναμικότητας �.79� κλινών. Επρόκειτο κυρίως για ξενοδοχεία γ΄
τάξης τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, τα οποία (��,5%) ήταν εποχιακής
λειτουργίας και χωροθετήθηκαν (σχεδόν το 7�%) σε πολύ κοντινή απόσταση
από τη θάλασσα. Καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο την ανάγκη μιας αυξανό-
μενης ζήτησης, κυρίως από νέους και οικογένειες, για σχετικά φθηνές και οι-
κογενειακού τύπου υποδομές, οι οποίες στηρίζονται στην αυτοεξυπηρέτηση
(self-catering). 

Αξιοσημείωτο, είναι ότι ενισχυμένο δείκτη τουριστικής έντασης εμφανίζουν
και οι δήμοι Πυλαρέων και Ερίσου (��,57 και �7,5�) το οποίο καταδεικνύει ότι
ολοένα και περισσότερο η παραγωγική δομή της νήσου κυριαρχούνταν από
την παραγωγή και διάθεση τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών. χωρίς,
όμως, ακόμα να εντοπίζονται σημαντικές πιέσεις στον φυσικό τους χώρο (οι
δείκτες καταλυματικής πυκνότητας διαμορφώνονταν στο: �,�� και �,�� αντί-
στοιχα), καθώς οι συγκεντρώσεις τουριστικών καταλυμάτων και υπηρεσιών
ήταν πολύ συγκεκριμένες στον χώρο, στις περιοχές της Αγίας Ευφημίας όπου
προσέλκυε κυρίως ημεδαπούς τουρίστες και στους οικισμούς της Άσου και του
Φισκάρδου. Το Φισκάρδο, μάλιστα, είχε αναπτυχθεί σε πόλο έλξης διερχόμε-
νων επισκεπτών και ιδίως τουριστών οι οποίοι έφθαναν στην περιοχή με τουρι-
στικό σκάφος. Υπήρξε μια σαφής μετατόπιση της παραγωγικής δομής στον
δήμο Ερίσου από τον πρωτογενή (είχε συρρικνωθεί σημαντικά και στην ουσία
είχε καταρρεύσει) και δευτερογενή τομέα προς τον τριτογενή και ιδιαίτερα
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9. ΑΙΜΙΛΙΑ βΛΑΜΗ, χρηματοδότηση και γεωγραφική Ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρι-
σμού: η περίπτωση της Ελληνικής Ξενοδοχίας �95�-���5, ����, διδακτορική διατριβή, Πα-
νεπιστήμιο Πατρών, σ. 5�� (ανέκδοτη. Αναρτήθηκε στο Internet).



στον τουρισμό. Η τοπική κοινωνία, με πυκνότητα πληθυσμού κοντά στο διε-
θνώς παραδεκτό όριο ερήμωσης��, κινητοποιήθηκε μέσα από τον τουρισμό,
κύρια των δύο πόλων (Φισκάρδο και Άσος), την οικοδομική δραστηριότητα
γύρω από την παραθεριστική κατοικία και τη συνακόλουθη ανάπτυξη της
αγοράς γης με όλες τις γνωστές στρεβλώσεις. Σε αυτά τα πλαίσια, μετά το
�995 αναδείχθηκαν ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης του νησιωτικού χώρου της
Κεφαλονιάς, αφενός προωθώντας την αξιοποίηση του συνόλου των διαθεσί-
μων πόρων και δυνατοτήτων κάθε περιοχής και αφετέρου εντάσσοντας στον
σχεδιασμό την ενδοχώρα που παρέμεινε εξαιρετικά απομονωμένη και αποτε-
λούσε την πραγματική δεξαμενή δυνατοτήτων για την ανάπτυξη εναλλακτι-
κών μορφών τουρισμού. 

��..  ΣΣυυγγκκρρααττηημμέέννοοιι  ΡΡυυθθμμοοίί  ΠΠααρρααγγωωγγήήςς  κκααιι  ΚΚααττααννάάλλωωσσηηςς  
ττοουυ  ΚΚααττααλλυυμμααττιικκοούύ  ΚΚεεφφααλλααίίοουυ  &&  ΠΠρροοσσππάάθθεειιεεςς  ΑΑνναακκααττεεύύθθυυννσσηηςς  
ττηηςς  ΤΤοουυρριισσττιικκήήςς  ΠΠοολλιιττιικκήήςς  ((��9999��--��������))

Η εξελικτική πορεία της τουριστικής δραστηριότητας στην Κεφαλονιά
οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές στην κοινωνικό-οικονομική της δομή, με τις
τοπικές αρχές να συμπλέουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η παραγωγική δομή
της νήσου «τριτογενοποιήθηκε» με την κυριαρχία του τουρισμού και την ενί-
σχυση βιοτεχνικών κλάδων που τον υποστηρίζουν (όπως μεταποίηση αγροτι-
κών προϊόντων π.χ. καλλιέργεια και επεξεργασία αμπελιού, οικοδομική δρα-
στηριότητα, κ.λπ.). Μια εξέλιξη η οποία, στα τέλη της δεκαετίας του �99�,
προκάλεσε την έντονη αντίδραση της επιστημονικής κοινότητας έναντι σε πο-
λιτικές περαιτέρω βιομηχανοποίησης του τουριστικού προϊόντος της νήσου,
διατυπώνοντας μάλιστα απόψεις όπως η ακόλουθη: «..ξορκίζεται περίπου ως
μίασμα ο πρωτογενής και δευτερο γενής τομέας της οικονομίας και μεγεθύνε-
ται μονόπλευρα, ευκαιριακά, παρα σιτικά ...η πανάκεια “των παρεχόμενων
υπηρεσιών” ... [και] του τουρισμού... με τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη πολύπλευρη
κι όχι μονόπλευρη ανάπτυξη των νησιών μας, να μην είναι μέλημα σημερινών
ιθυνόντων... τώρα [που] ηχούν ανεγκέφαλα τα μαντολίνα, ακόμα και σε βά-
ρος της ιστορικής μας μνήμης...»��.

γεώργιος Π. Τσάμος���

��. ΝΟΜΑΡχΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιοχής Ορει-
νού Όγκου βόρειας Κεφαλονιάς, ����, ΕΠΕΜ Α.Ε.: Αργοστόλι.

��. Το υπονοούμενο, μάλιστα, για «τα μαντολίνα» αφορούσε τη γνωστή ταινία Το μαντο-
λίνο του λοχαγού Κορέλι πάνω στην οποία επενδύθηκαν πολλές προσδοκίες τουριστικής προ-
βολής του νησιού (η Νομαρχία χρηματοδότησε με ��.���.��� δρχ. την ταινία), αλλά και για
τις φωνές διαμαρτυρίας που ξέσπασαν, εάν και κατά πόσον, για χάρη της τουρι στικής ανά-



Ξεκίνησε έτσι μια συστηματικότερη προσπάθεια για τη βιώσιμη ανάπτυξη
του νησιωτικού χώρου, η οποία το χρονικό διάστημα �99�-���� εκφράστηκε
μέσα από την εφαρμογή του Κοινοτικού προγράμματος LIFE�� το οποίο κινη-
τοποίησε κυρίως δράσεις: (α) αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
από τη λειτουργία ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (διαχείριση απορριμμάτων,
νερού, υγρών αποβλήτων, ενέργειας, κ.λπ.), (β) ενίσχυσης της συνεργασίας
φορέων του δημοσίου - ιδιωτικού τομέα και των κατοίκων των νησιών και (γ)
ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού σε θέματα τουρισμού και περιβάλ-
λοντος.

Αποτέλεσμα των δύο πρώτων δράσεων ήταν η ενημέρωση των στελεχών
ξενοδοχείων για θέματα εξοικονόμησης τόσο φυσικών όσο και οικονομικών
πόρων και ιδιαιτέρως η πιλοτική εφαρμογή τεχνολογίας περιβαλλοντικής βελ-
τίωσης των δραστηριοτήτων τους. Αποβλέποντας, κατά αυτό τον τρόπο, στη
διάδοση της φιλο-περιβαλλοντικής διαχείρισης των τουριστικών καταλυμά-
των, με την ανάπτυξη αντίστοιχης επενδυτικής πρωτοβουλίας, η οποία όμως
δεν κατέστη δυνατή, αφού για την οικονομική βιωσιμότητα και την κοινωνική
αποδοχή τέτοιων δράσεων απαιτείτο η συνεχής άμεση χρηματοδότηση της
τοπικής αυτοδιοίκησης. Καθώς, από τη διερεύνηση των στάσεων και αντιλή-
ψεων του τοπικού πληθυσμού εντοπίστηκε ότι ο τοπικός πληθυσμός δεν ήταν
έτοιμος να εμπλακεί ενεργά σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης της
τουριστικής δραστηριότητας της νήσου. Με την πλειοψηφία των κατοίκων να
διαφωνεί με τον περιορισμό της τουριστικής οικοδομικής δραστηριότητας προς
όφελος της προστασίας του περιβάλλοντος, παρά το ότι γνώριζε ότι «η υπο-
βάθμιση του περιβάλλοντος έχει ως αποτέλεσμα τη χαμηλή ποιότητα ζωής».
Με τη λογική ότι η συμβολή της τουριστικής δραστηριότητας ήταν ουσιαστι-
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πτυξης (λόγω της διεθνούς προβολής της νήσου μέσω της ταινίας), επιτρεπόταν η παραχά-
ραξη της τοπικής ιστορίας, καθώς διαστρεβλώνονταν ιστορικά γεγονότα μέσα από την προα-
ναφερόμενη ταινία και το ομώνυμο βι βλίο του Λουί ντε Μπερνιέ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ξ. ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ, Αργοστόλι Κεφαλληνίας: Μεταβολές στη Σύγχρονη Ζωή
μιας Επαρχιακής Πόλης, ���9, διδακτορική διατριβή, Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών
Ερευνών Σειρά διατριβών & Μελετών: Αθήνα, σ. �9�. 

��. Στην Κεφαλονιά τον Νοέμβριο του �997 ξεκίνησε η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού προ-
γράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη & Τουρισμός», το οποίο αποσκοπούσε: «στην ενσωμάτωση
των αρχών της Αειφόρου Ανάπτυξης στον τουρισμό». Το εν λόγω πρόγραμμα χρηματοδοτή-
θηκε από τη Κοινοτική Πρωτοβουλία LIFE (γενική διεύθυνση XI της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
και υλοποιήθηκε από την Τοπική Ένωση δήμων & Κοινοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης
(ΤΕδΚ-ΚΙ) σε συνεργασία για την υλοποίηση του προγράμματος με το διεθνές Συμβούλιο
Τοπικών Πρωτοβουλιών για το Περιβάλλον (ICLEI) και το δήμο της Calvia (Majorca). Επί-
σης, στο πρόγραμμα μετείχε η Ένωση Ξενοδόχων Κεφαλονιάς & Ιθάκης και η διαδημοτική
Επιχείρηση Καθαριότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος Κεφαλονιάς, καθώς και άλ-
λοι τοπικοί φορείς.



κή στη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου, διαμέσου της δημιουργίας νέων
θέσεων εργασίας, παρά την αντίληψη ότι η τουριστική απασχόληση χαρακτη-
ρίζονταν από υψηλό ποσοστό ανειδίκευτης και χαμηλά αμειβόμενης εργασίας
και την άποψη ότι ο τουρισμός είχε αυξήσει σημαντικά το κόστος της καθημε-
ρινής ζωής��. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, η τοπική αυτοδιοίκηση και η Περιφέρεια μέσα
από τη διαχείριση και την εφαρμογή μιας σειράς δράσεων (με σημαντικότερες
τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες LEADER και INTERREG, κ.λπ.) και γενικότε-
ρα άσκησης τομεακών (Ε.Π.Α.Ν.) και περιφερειακών (γ΄ ΠΕΠ) πολιτικών
επιχείρησαν να αξιοποιήσουν τα κύρια συγκριτικά πλεονεκτήματα της νήσου
(και ολόκληρου του νησιωτικού συμπλέγματος του Ιονίου) και συγκεκριμένα
την παράδοση που διέθετε στην τουριστική δραστηριότητα, τον φυσικό και
ιστορικό πλούτο αλλά και την ιδιαίτερη κουλτούρα της τοπικής κοινωνίας.
Έτσι λοιπόν σε γενικό στόχο της περιόδου για την τουριστική ανάπτυξη ανα-
δείχθηκε: «η ποιοτική ανασύνταξη και ο εμπλουτισμός του ίδιου του τουριστι-
κού αλλά και όλου του τοπικού παραγωγικού δυναμικού (με στοιχεία από το
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και από τον τοπικό πολιτισμό) προκει-
μένου να εναρμονιστεί με τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις της διεθνούς τουρι-
στικής αγοράς».

Σε αυτά τα πλαίσια, η άμεση χρηματοδοτική παρέμβαση, αποβλέποντας
στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της νήσου, προσανατολί-
στηκε προς την υλοποίηση νέων και συνεχιζόμενων έργων γενικής υποδομής,
αλλά και προς την ανάπτυξη υποδομών ειδικού τουριστικού χαρακτήρα. Την
περίοδο αυτή, για πρώτη φορά, αυξήθηκε αισθητά το ποσοστό συμμετοχής της
Κεφαλονιάς (�,��% έναντι του �,�% της προηγουμένης περιόδου) στο δημοσιο-
επενδυτικό πρόγραμμα του τομέα τουρισμού, με αποτέλεσμα να ανέλθει στην
7η θέση της φθίνουσας σειράς των νομών. Ειδικότερα, αυτή η μεγάλη δημόσια
χρηματοδότηση, λόγω κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, επικε-
ντρώθηκε: 

(i) κυρίως στη δημιουργία τουριστικών λιμένων και λιμενίσκων, ιδίως με
την κατασκευή μαρίνας στον Κόλπο Αργοστολίου και καταφυγίου
στην Αγία Ευφημία, και

(ii) δευτερευόντως, στη διενέργεια ενός πλήθους εξωραϊστικών έργων
στοχεύοντας στην αναδιαμόρφωση και τουριστική αξιοποίηση του πο-

γεώργιος Π. Τσάμος���

��. Τοπική Ένωση δήμων & Κοινοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης (ΤΕδΚ-ΚΙ), Πρό-
γραμμα LIFE �997-����: Αειφόρος Ανάπτυξη & Τουρισμός στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη,
διερεύνηση των Στάσεων και Αντιλήψεων του Πληθυσμού της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης
για το Περιβάλλον και τον Τουρισμό, Ενημερωτικό δελτίο 5, Νοέμβριος ����. 



λιτιστικού αποθέματος της νήσου, με την ενίσχυση δράσεων ανάπλα-
σης και ανάδειξης ιστορικών τόπων και ιερών χώρων καθώς και με
τη χάραξη πολιτιστικών και πεζοπορικών διαδρομών συμπεριλαμβά-
νοντας σημεία μοναδικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Μια δημόσια χρηματοδοτική παρέμβαση η οποία ξεκίνησε την περίοδο αυ-
τή, αλλά ουσιαστικά συνεχίστηκε την επόμενη πενταετία (���5-���9). Κα-
θώς, η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων υπήρξε έργο δυσανάλογα μεγά-
λο προς το μέγεθος της χώρας, με συνέπεια να επιβαρυνθούν οι δημόσιες
επενδύσεις και να αυξηθεί σημαντικά το έλλειμμα, τα οποία αμφότερα είχαν
αρνητικό αντίκτυπο στην πορεία υλοποίησης του γ΄ ΠΕΠ, με αποτέλεσμα να
κριθεί αναγκαία η χρονική του παράταση έως και τα τέλη Ιουνίου του ���9.
Έτσι, οι επιδράσεις της άμεσης χρηματοδοτικής πολιτικής, στη φάση αυτή
ήταν περιορισμένες, ενώ οι προσπάθειες ποιοτικής αναβάθμισης και διαφορο-
ποίησης του τουριστικού προϊόντος της Κεφαλονιάς διενεργήθηκαν και επηρε-
άστηκαν σημαντικά από την έμμεση χρηματοδοτική παρέμβαση, όπως αυτή
εκφράστηκε μέσα από το σύστημα κινήτρων του Ν. ����/�99� και ιδίως μέ-
σα από την άσκηση τομεακών πολιτικών (του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος για την Ανταγωνιστικότητα - ΕΠΑΝ) και την εφαρμογή της κοινοτικής
πρωτοβουλίας Leader. 

βασική επιδίωξη του Ν. ����/�99� ήταν η ποιοτική αναβάθμιση των προ-
σφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, με την παράλληλη προστασία του περι-
βάλλοντος και την ενίσχυση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που κρίνονταν
βιώσιμες. Στα πλαίσια αυτά, σημειώθηκε μερική άρση του χωροταξικού πε-
ριορισμού που ίσχυε στη νήσο Κεφαλονιά και επετράπη η επιχορήγηση επενδύ-
σεων ίδρυσης ξενοδοχειακών μονάδων υψηλής στάθμης (�* και 5*, σύμφωνα
με τη νέα κατάταξη των ξενοδοχείων, με το Π.δ. ��/����). Η ασκηθείσα πο-
λιτική κινήτρων, ωστόσο, περιόρισε τις επιχορηγήσεις σε σημαντικό βαθμό, δί-
νοντας πρόσβαση μόνο σε νέους επενδυτικούς φορείς σε αυτή τη μορφή ενί-
σχυσης. Η αλλαγή αυτή ανέτρεψε πλήρως μια πεπατημένη πολιτική κινή-
τρων και προκάλεσε σημαντικές αντιδράσεις στο ξενοδοχειακό κλάδο. Με
αποτέλεσμα, να ενισχυθούν στην Κεφαλονιά μόνο �� επενδυτικά σχέδια, τα
οποία συνέβαλαν στη δημιουργία μόλις �9 νέων κλινών κυρίως εκ μετατροπής
διατηρητέων κτηρίων σε ξενοδοχεία και στον εκσυγχρονισμό 77� κλινών. Το
μειωμένο ενδιαφέρον για ίδρυση ξενοδοχειακών μονάδων εντοπίστηκε και
στους νέους φορείς λόγω των περιορισμένων ποσοστών ενίσχυσης, αφού κα-
λούνταν να καλύψουν σχεδόν το ��% του συνολικού κόστους μέσα από ίδια κε-
φάλαια και δάνειο, θέτοντας εξαρχής σε σοβαρό κίνδυνο τη βιωσιμότητα των
μονάδων τους. Παράλληλα, εντοπίζεται περιορισμένη επίδραση αυτής της πο-
λιτικής κινήτρων και στον εκσυγχρονισμό της ξενοδοχειακής δυναμικότητας
της νήσου (��% των λειτουργούντων κλινών), λόγω των κριτηρίων και των
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προϋποθέσεων περί «πολυτελείας» και «βιωσιμότητας» που έθετε ο νόμος,
κριτήρια που μπορούσαν να ικανοποιήσουν μόνο εκμεταλλεύσεις μεγάλης-
κλίμακας. 

Η βελτίωση του υφιστάμενου καταλυματικού δυναμικού της Κεφαλονιάς,
ουσιαστικά, διενεργήθηκε κυρίως μέσα από το Μέτρο �.�.� του ΕΠΑΝ, ενι-
σχύοντας τον εκσυγχρονισμό καταλυμάτων που δεν εντάσσονταν στον Ν.
����/�99� (ξενοδοχεία και campings χαμηλών τάξεων, ενοικιαζόμενα δω-
μάτια και αυτοεξυπηρετούμενα διαμερίσματα). Η εν λόγω τομεακή πολιτική
προσέλκυσε το ενδιαφέρον των μικροεπιχειρηματίων της Κεφαλονιάς και συ-
γκεκριμένα χρηματοδοτήθηκε η ανακαίνιση �� μικρών ξενοδοχειακών μονά-
δων Α΄ έως γ΄ τάξης και ιδίως �7� ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερι-
σμάτων, δηλαδή το ��% της παραξενοδοχίας της νήσου (η οποία σύμφωνα με
στοιχεία του ���� έφθασε τις 5�� μονάδες). ωστόσο, η εν λόγω επενδυτική
δραστηριότητα δεν εκπλήρωσε τον στόχο για ποιοτική αναβάθμιση και
εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών φιλοξενίας, καθώς τα σχέδια που
υλοποιήθηκαν με το Μέτρο �.�.� του ΕΠΑΝ ήταν πολύ χαμηλού κόστους. Με
αποτέλεσμα το καταλυματικό δυναμικό της νήσου να συνεχίζει να αντιμε-
τωπίζει σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας, καθώς δεν ήταν δυνατόν να προ-
σφέρει ποιότητα και ποικιλία υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές, έτσι ώστε
να αποτελέσει εναλλακτικό προορισμό για το ίδιο τμήμα της τουριστικής
αγοράς που απευθύνονταν και οι ξενοδοχειακές μονάδες της Κέρκυρας και
της Ζακύνθου.

Έτσι λοιπόν, την περίοδο αυτή το κύριο παραγωγικό τουριστικό κεφάλαιο
της νήσου διατήρησε τα δομικά του χαρακτηριστικά, και συγκεκριμένα:

• το συντριπτικό μέρος των μονάδων με δυναμικότητα άνω των �5� κλι-
νών, δηλαδή � από τις 5 μονάδες μεγάλης κλίμακας, ήταν ξενοδοχεία
κλασικού τύπου �* και �* αστέρων, τα οποία λειτουργούσαν εποχιακά.
Επρόκειτο κυρίως για παλαιές μονάδες που κατασκευάστηκαν τη δε-
καετία του �97� και είχαν ανάγκη πλέον από επενδύσεις ολοκληρωμέ-
νης μορφής εκσυγχρονισμού.

• οι μικρομεσαίες μονάδες συνεχούς λειτουργίας αφορούσαν ξενοδοχεία
κλασσικού τύπου και ολοένα περισσότερο επιπλωμένα διαμερίσματα.
Τα ξενοδοχεία αυτά χωροθετούνταν κυρίως στις πόλεις του Αργοστολί-
ου και του Ληξουρίου και λιγότερο στα λιμάνια του Πόρου και της Σά-
μης. 

• οι μικρομεσαίες μονάδες εποχιακής λειτουργίας αφορούσαν ξενοδοχεία
κλασσικού, παραδοσιακά καταλύματα και ιδίως τύπου επιπλωμένων
διαμερισμάτων. Οι μονάδες αυτές βρίσκονταν κυρίως στο νότιο τμήμα
της νήσου, και κατά κύριο λόγο στις παραθαλάσσιες περιοχές των δή-
μων Αργοστολίου, Λειβαθούς και Ελειού-Πρόννων.
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Οι ρυθμοί ανάπτυξης του ξενοδοχειακού δυναμικού της Κεφαλονιάς ήταν
εμφανώς επιβραδυμένοι τόσο από άποψη μονάδων όσο και κλινών (�,9�% και
�,�5% αντίστοιχα). Η ξενοδοχειακή υποδομή της νήσου το ���� έφθασε τις
��� μονάδες συνολικής δυναμικότητας 7.��� κλινών, με το συντριπτικό μέρος
του (το 7�% των μονάδων) να αφορά μικρές εκμεταλλεύσεις των �* αστέρων
(�� κλίνες). Η κατάσταση αυτή γίνεται ακόμα πιο δυσμενής, αν το μέσο μέ-
γεθος υπολογιστεί για το σύνολο του τομέα καταλυμάτων (5�� εκμεταλλεύ-
σεις με �.7�� δωμάτια και διαμερίσματα και �.7�� κλίνες), με αποτέλεσμα το
μέσο μέγεθος να συρρικνώνεται στις �� κλίνες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη
τα καταλύματα άνευ αδείας. Ειδικότερα, οι κλίνες των ενοικιαζομένων δω-
ματίων και διαμερισμάτων, οι οποίες υπερέβαιναν πλέον εκείνες της ξενοδο-
χίας (5�% έναντι ��%), λειτουργούσαν κατά μέσο όρο εν είδει βαριδίου στη μέ-
ση ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αφού οι προϋποθέσεις χορήγησης
σήματος του ΕΟΤ περιορίζονταν: στην διαπίστωση ύπαρξης αποχέτευσης και
καθαρού πόσιμου ύδατος, στην παροχή πιστοποιητικού συστήματος πυρασφα-
λείας, ποινικού μητρώου και υγείας του επιχειρηματία, οικοδομικής άδειας
και φορολογικής ενημερότητας. Ενώ, σημαντικά θέματα όπως οι συνθήκες
υγιεινής των χώρων, το ελάχιστο των εξυπηρετήσεων που ενδείκνυται να πα-
ρέχονται, η καταλληλότητα των εγκαταστάσεων για την προσφορά τέτοιου
είδους υπηρεσιών και τα συναφή δεν ελέγχονταν. Μάλιστα το τότε Νομαρχια-
κό Συμβούλιο της Κεφαλονιάς (σε συνεδρίασή του στις ��-��-����) έκανε
έκκληση στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης για άμεση δημιουργία τμή-
ματος Ε.Ο.Τ., καθώς η ανυπαρξία ανάλογου φορέα καθιστούσε ακόμα πιο δύ-
σκολο τον εντοπισμό των παράνομων καταλυμάτων και τον έλεγχο των συν-
θηκών λειτουργίας των νομίμων ενοικιαζομένων δωματίων και αυτοεξυπηρε-
τούμενων διαμερισμάτων��.

Το πρόβλημα της παραξενοδοχίας οξύνθηκε και με την εφαρμογή της Κοι-
νοτικής πρωτοβουλίας «Leader Ι και II» (συνεχιζόμενο πρόγραμμα «Σχέδια
βελτίωσης») που συνέβαλε στη δημιουργία ενός σημαντικού αριθμού αγρο-
τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία όμως εξαιτίας της ανυπαρξίας σχεδια-
σμού και διασύνδεσής τους με άλλες δραστηριότητες ενσωματώθηκαν στον
μαζικό τουρισμό (όσα πληρούσαν τις προϋποθέσεις) ή λειτούργησαν αυτόνομα
και ανταγωνιστικά, μειώνοντας την τιμή διάθεσής τους στην αγορά, αφού λό-
γω των επιδοτήσεων είχαν λιγότερες υποχρεώσεις από τους ξενοδόχους που
ολοκλήρωσαν τις επιχειρήσεις τους με τραπεζικό δάνειο και ίδια κεφάλαια.

Συγκριμένα, η επταετία αυτή αποτέλεσε την περίοδο κορύφωσης και ολο-
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��. Στη νήσο και συγκεκριμένα στο Αργοστόλι υπήρχε μόνο ένα γραφείο Υποστήριξης
του ΕΟΤ με τρεις υπαλλήλους, έτσι τόσο η Κεφαλονιά, όσο και η Ιθάκη εξυπηρετούνταν, με-
τά δυσκολιών, από την Περιφερειακή διεύθυνση του Ε.Ο.Τ. Πατρών.



κλήρωσης του προγράμματος «Σχέδια βελτίωσης», με την επιλέξιμη δαπάνη
πλέον να υπερβαίνει τα 7� εκατομμύρια ευρώ ανά δικαιούχο και το ποσοστό
επιδότησης να φθάνει έως και το 55%. Η εν λόγω πολιτική ενίσχυσε το κατα-
λυματικό δυναμικό του δήμου Λειβαθούς, και ιδιαιτέρως των οικισμών βλα-
χάτων και Μουσάτων, όπου χωροθετήθηκε το �5,5% και το ��,5 αυτών των
νέων μονάδων και κλινών αντίστοιχα. Συγχρόνως, στα πλαίσια του Μέτρου �
του «Leader II» ενεργοποιήθηκε και ένας μικρός αριθμός επενδυτικών σχε-
δίων (μόλις �) υψηλού κόστους, τα οποία όμως απείχαν πολύ από τα χαρα-
κτηριστικά μιας αγροτουριστικής μονάδας καθώς αφορούσαν κυρίως την ανά-
πτυξη πολυτελών τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών (βίλες), με έντονα τα
χαρακτηριστικά μονάδων μαζικού τουρισμού όπως εγκαταστάσεις τένις, πι-
σίνας, κ.λπ. Οι μονάδες αυτές χωροθετήθηκαν στις περιοχές: Κατελειό, Σκά-
λα, Λάσση και Λουρδάτα. Από τις εμπειρίες αρμόδιων υπαλλήλων της διεύ-
θυνσης γεωργίας της Νομαρχίας και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κεφαλο-
νιάς και Ιθάκης, διαπιστώνεται ότι αυτή η επενδυτική δραστηριότητα τελικά
απείχε πολύ από την αγροτουριστική ανάπτυξη της νήσου, αφού δεν συντελέ-
στηκε σε οργανωμένη βάση μέσα από μορφές συνεργασίας και δικτύωσης
των αγροτουριστικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν να αναπτύσσουν
κοινές πολιτικές προώθησης και προβολής του προϊόντος τους και να εξασφα-
λίζουν στους τουρίστες στέγη, περισσότερες ανέσεις από τις παρεχόμενες χα-
μηλού επιπέδου υπηρεσίες στα ενοικιαζόμενα δωμάτια και μεγάλο μέρος της
διατροφής τους από προϊόντα της μονάδας ή της περιοχής. 

Από την έρευνα προέκυψε ότι το 7�% των ιδιοκτητών ενοικιαζομένων δω-
ματίων διέθεταν τα δωμάτια στην τουριστική αγορά χωρίς να έχουν συνεργα-
σία με τουριστικά γραφεία, ενώ το ��% διέθετε τα δωμάτια τους μέσω tour-
operators. Η περιοχή της Σκάλας συγκέντρωνε το ενδιαφέρον των tour-
operators, αφού ��% των δωματίων διατίθονταν μέσω συμβολαίων. Συγκεκρι-
μένα στη νήσο δραστηριοποιούνταν tour-operators κυρίως από Αγγλία και
γερμανία (First Choice, Kosmar, Olympic, Thomson Holidays, Airtours,
MyTravel, TUI γερμανίας, AttikaReisen, κ.α.) και λιγότερο από Αυστρία
(TUI Αυστρίας, IdealTours), Σλοβενία (Intelekta, Kompas) και Τσεχία
(Fischer), κ.λπ. Η αναλογία αυτή σε σημαντικό βαθμό οφείλονταν περισσότε-
ρο στη μη κάλυψη βασικών προϋποθέσεων που έθεταν οι tour-operators για
την σύναψη συμβολαίου με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, πα-
ρά στην ίδια τη στρατηγική λειτουργίας των ιδιοκτητών. Μάλιστα, το σοβαρό
πρόβλημα ύδρευσης πολλών περιοχών της νήσου αποτέλεσε σημαντικό ανα-
σταλτικό παράγοντα συνεργασίας προμηθευτών καταλύματος με tour-
operators, καθώς μία από τις προϋποθέσεις σύναψης συμβολαίου ήταν η
ύπαρξη πισίνας.

Σε αυτά τα πλαίσια, στην Κεφαλονιά, την περίοδο αυτή παρατηρείται μεί-
ωση της εισερχόμενης τουριστικής κίνησης αλλά με πιο συγκρατημένους ρυθ-
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μούς επιβράδυνσης από εκείνους της περιφέρειας και της χώρας εξαιτίας της
ενισχυμένης παρουσίας του εσωτερικού τουρισμού (η σχέση αφίξεων ημεδα-
πών-αλλοδαπών πελατών σε ξενοδοχεία διαμορφώθηκε: 5�,�%:��,5%). Η Κε-
φαλονιά δεν αποτελούσε πλέον φθηνό προορισμό, κυρίως λόγω της ένταξης
της χώρας στην ευρωζώνη, με αποτέλεσμα να καταγράφεται μείωση στο μέ-
σο χρόνο παραμονής των αλλοδαπών τουριστών (από τις 9 στις 7,5 ημέρες).
Συσχετίζοντας τις πέντε σημαντικότερες χώρες προέλευσης επιβατών με
πτήσεις charters (Άγγλοι, Τσέχοι, Ιρλανδοί, Αυστριακοί και Ολλανδοί) με τις
ξενοδοχειακές αφίξεις στη Κεφαλονιά για το έτος ���� προέκυψε ότι μόλις το
��,�% των αλλοδαπών τουριστών επέλεξε ως τόπο διαμονής το ξενοδοχείο και
το μεγαλύτερο μέρος, δηλαδή το 7�,�%, πραγματοποίησε τις διανυκτερεύσεις
του σε μη κύρια τουριστικά καταλύματα των οποίων η διαμονή δεν καταγρα-
φόταν όπως τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα
και ιδίως οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις. 

Ουσιαστικά, οι επιβραδυμένοι ρυθμοί μεταβολής αφίξεων και διανυκτερεύ-
σεων των τουριστών στις ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής, αποτύπωσαν
την σταδιακή χωρική αναδιάρθρωση της ετήσιας διαμορφούμενης τουριστικής
κατανάλωσης στον χώρο της Κεφαλονιάς. Η βαρύτητα του δήμου Αργοστο-
λίου στη διαμορφούμενη τουριστική κατανάλωση (εκφρασμένη σε ξενοδοχεια-
κές αφίξεις και διανυκτερεύσεις) την περίοδο αυτή μειώθηκε σημαντικά (κα-
θώς τα μερίδια συμμετοχής του δήμου τόσο από πλευράς αφίξεων όσο και δια-
νυκτερεύσεων, από το 7�,7% και το 7�,9% περιορίστηκε στο 55,7% και �9%
αντίστοιχα). Η περιοχή του Αργοστολίου όπως και της Σάμης (εμφάνισε από
την επόμενη περίοδο μειωμένα μερίδια συμμετοχής στις αφίξεις και τις διανυ-
κτερεύσεις), όπου αναπτύχθηκαν κυρίως κατά τη δεκαετία του �97�, στις αρ-
χές του ��ου αιώνα αντιμετώπιζαν, πλέον, σοβαρά προβλήματα καθώς οι πε-
ρισσότερες μονάδες ήταν πεπαλαιωμένες και έχρηζαν επενδύσεων ολοκληρω-
μένης μορφής εκσυγχρονισμού. Μάλιστα, η περιοχή της Λάσσης όπου η ανά-
πτυξη της παραθεριστικής κατοικίας και των τουριστικών καταλυμάτων
ήταν ραγδαία τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, παρά την ένταξη το ���� στο
σχέδιο του 7�% της προς πολεοδόμηση έκτασής της, δεν υπήρξε καμία πράξη
εφαρμογής, με αποτέλεσμα η περιοχή να εμφανίζει πλέον μια υποβαθμισμένη
εικόνα με κυκλοφοριακή συμφόρηση και κτίσματα με χρήσεις μη νομίμως
υφιστάμενες.

Ενώ, η περιοχή της Λειβαθούς (και κυρίως οι περιοχές Σβορωνάτα, Κα-
ραβάδος, Σπαρτιά, βλαχάτα και Πεσάδας) προσέλκυσε πλέον το δεύτερο με-
γαλύτερο τμήμα της τουριστικής κατανάλωσης της νήσου, αφήνοντας πλέον
στην τρίτη θέση τον δήμο Παλικής, που συνέχισε να εμφανίζει ένα ενισχυμένο
μερίδιο, εξαιτίας της σημαντικής παρουσίας των ελλήνων πελατών. Παράλ-
ληλα, ο δήμος Ελειού-Πρόννων εμφάνισε επιταχυνόμενους ρυθμούς αύξησης
τόσο σε ξενοδοχειακές αφίξεις όσο και σε διανυκτερεύσεις σε επίπεδο νήσου. Η
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Σκάλα εδραιωνόταν όλο και περισσότερο σε θύλακα (αυτόνομου ή μεικτού)
μαζικού οργανωμένου τουρισμού αποκλειστικά αλλοδαπής τουριστικής ζήτη-
σης ή καλύτερα Άγγλων πελατών (το 95%) με μέσο όρο παραμονής τις 9
ημέρες. Στη φάση αυτή, οι δυο δήμοι εξελίχθηκαν σε περιοχές υψηλής τουρι-
στικής ανάπτυξης, με τον δείκτη της τουριστικής έντασης να φθάνει το 9�,�%
και στο 77,�% αντίστοιχα (ειδικά ο δείκτης έντασης του Ελειού-Πρόννων
υπερέβαινε ακόμα και εκείνον της περιφέρειας, δηλαδή το ��,�% – βλ. πίνακες
9.��, 9.��, και χάρτες 9.�� και 9.��, παράρτημα). Έτσι, οι δήμοι αυτοί, και
ιδιαιτέρως οι περιοχές Σκάλα και βλαχάτα, συγκέντρωσαν την πλειονότητα
των νέων κλινών, μια εξέλιξη που φυσικά άσκησε σημαντικές πιέσεις στο φυ-
σικό και δομημένο χώρο, με τον δείκτη καταλυματικής πυκνότητας να ενι-
σχυθεί σημαντικά, ιδίως στο δήμο Λειβαθούς όπου ο δείκτης σχεδόν δεκαπλα-
σιάστηκε (το ���� ανήλθε στο 5�% από το �9% που κυμαίνονταν το ����).

Αυτή η διαμόρφωση του τουριστικού χώρου στη νήσο και ιδίως στην επιβα-
ρυμένη περιοχή του δήμου Αργοστολίου κατέδειξε ότι πλέον στη θέση αποσπα-
σματικών και «επειγουσών» παρεμβάσεων ήταν απαραίτητο να υπάρξει συ-
στηματική παρακολούθηση των οικονομικών, κοινωνικών και χωρικών εξελί-
ξεων που θα τεκμηριώνει τον βασικό και αναγκαίο «ουσιαστικό» σχεδιασμό.
Ολοένα και περισσότερο γινόταν κατανοητό ότι οι εμπειρίες του παρελθόντος
έπρεπε πλέον να αποβούν χρήσιμες ως μαθήματα για την περαιτέρω πορεία
διαμόρφωσης του τουριστικού χώρου της νήσου, από τα οποία ήταν αναγκαίο
να διδαχθούν όχι μόνον οι επιχειρηματίες, οι ειδικοί επιστήμονες και οι πολιτι-
κοί ιθύνοντες αλλά ακόμη περισσότερο οι κοινωνικοί φορείς και οι ενεργοί πο-
λίτες.

��..  ΕΕππιιββρρααδδυυμμέέννοοιι  ΡΡυυθθμμοοίί  κκααιι  σσττρροοφφήή  ππρροοςς  ττοο  σσχχεεδδιιαασσμμόό  
εεννόόςς  δδιιααφφοορροοπποοιιηημμέέννοουυ  ΠΠρρόόττυυπποουυ  ΤΤοουυρριισσττιικκήήςς  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  ((������55--������99))

Η Κεφαλονιά βιώνει πλέον μια μακρά περίοδο πολιτικής αναζήτησης με
στόχο τη διέξοδο από την ύφεση που έχει περιέλθει η τουριστική της ανάπτυξη
από την πρώτη δεκαετία του ��ου αιώνα. Το τέλος, μάλιστα, της δεκαετίας
αυτής σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας εποχής, καθώς από το ���9 η Ελ-
λάδα βρίσκεται στη δίνη μιας έντονης οικονομικής κρίσης, οι επιπτώσεις της
οποίας είναι ορατές στις τοπικές κοινωνίες. Ζητούμενο πλέον δεν είναι η αύξη-
ση των τουριστικών αφίξεων αλλά η αύξηση της κατά κεφαλήν τουριστικής
δαπάνης με την προσέλκυση τουριστών υψηλότερης εισοδηματικής στάθμης
από παραδοσιακές και αναδυόμενες αγορές, μέσω της προσφοράς ποιοτικών
και εμπλουτισμένων υπηρεσιών σε επίπεδο επιχειρήσεων αλλά και σε επίπεδο
κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης της νήσου. 

Με γνώμονα τη σύγχρονη συγκυρία, την περίοδο αυτή επιχειρείται ο επα-
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ναπροσδιορισμός της πολιτικής προς τη διαμόρφωση ενός προτύπου τουριστι-
κής ανάπτυξης με σεβασμό στον τοπικό πληθυσμό, την προστασία και τη δια-
φύλαξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και παράλληλα την εξυ-
πηρέτηση του σταθερού στόχου, από τις αρχές της δεκαετίας του ����, για
τόνωση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας η οποία συνδέεται άμεσα και
καθοριστικά με τη διαφοροποίηση και την ποιότητα. Έτσι την περίοδο αυτή,
σύμφωνα με τις επιδιώξεις και τα πεδία δράσης, η χρηματοδοτική πολιτική
λαμβάνει τρεις κύριες μορφές παρέμβασης: 

(α) την άμεση δημόσια χρηματοδότηση, διαμέσου κοινοτικών ενισχύσεων,
αποβλέποντας στη δημιουργία εκείνων των συνθηκών που απαιτούνται για
τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και τη διαφοροποίηση της τουρι-
στικής προσφοράς με τη διενέργεια έργων για την ανάπτυξη:

• του θαλάσσιου τουρισμού, τα οποία απορρόφησαν το μεγαλύτερο τμήμα
(περίπου το 5�%) των πόρων του τομέα «Τουρισμός-Πολιτισμός» του
δημοσιο-επενδυτικού προγράμματος και αφορούν την κατασκευή του
αγκυροβολίου στην Αγία Πελαγία Σβορωνάτων, καθώς και τη δημι-
ουργία εγκαταστάσεων ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων στον λιμένα
Αργοστολίου.

• του θρησκευτικού τουρισμού στα οποία διατέθηκε το �,�% των πόρων
του τομέα «Τουρισμός-Πολιτισμός», για την συντήρηση και αποκατά-
σταση του Αρχονταρικίου Ιεράς Μονής Άτρου του περιβάλλοντος χώ-
ρου της. 

• του πολιτιστικού τουρισμού κυρίως μέσα από την ανάπλαση μνημείων
και τόπων πολιτισμικής κληρονομίας, αλλά και μέσα από την ανάδειξη
και προβολή τοπικών πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η πλειονοτήτα των
έργων αυτών υλοποιούνται στα πλαίσια εφαρμογής μέτρων του
Leader+ και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης Αγροτι-
κού χώρου (ΟΠΑΑχ), τα οποία αποβλέπουν: στην ανάπλαση παλαιών
οικισμών με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, στην ανάδειξη μνημείων αγρο-
τικής κληρονομιάς (επισκευή πέτρινων γεφυριών και ιστορικών πη-
γών), στην επισκευή και διαμόρφωση αξιόλογων κτηρίων (π.χ. πρώην
δημοτικών σχολείων και ελαιοτριβείων) σε μουσεία αγροτικής και λα-
ογραφικής κληρονομιάς και στην ενίσχυση τοπικών πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων (π.χ. Ληξουριώτικο Καρναβάλι, Επτανησιακό Μουσικό -
χορωδιακό Φεστιβάλ του δήμου Λειβαθούς, Εόρτια Σάμης, γιορτή της
Ρομπόλας, κ.λπ.) και 

• του οικοτουρισμού και γενικά του φυσιολατρικού τουρισμού, μέσω της
αξιοποίησης της φυσικής κληρονομιάς της νήσου. Σε αυτά τα πλαίσια
χρηματοδοτούνται μια σειρά παρεμβάσεων για την προστασία και ανά-
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δειξη του Εθνικού δρυμού Αίνου, με τη δημιουργία υποδομών παρατή-
ρησης της φύσης, αναψυχής και προσέλκυσης επισκεπτών, αλλά και
παροχής υπηρεσιών περιβαλλοντικής ενημέρωσης. Καθώς επίσης στα
πλαίσια των Leader+ και ΟΠΑΑχ υλοποιούνται δράσεις όπως: χάραξη
οικοτουριστικών διαδρομών με την παράλληλη βελτίωση και ανάδειξη
τοποθεσιών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και διαμόρφωση ενός δικτύου
πεζοπορικών διαδρομών σε περιοχές με αγροτικό και δασικό χαρακτή-
ρα, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά με το υφιστάμενο δίκτυο
αγροτικών δρόμων. 

(β) την ενίσχυση δραστηριοτήτων προβολής συγκριτικών πλεονεκτημάτων
της νήσου. Η άμεση χρηματοδοτική παρέμβαση την περίοδο αυτή εστιάζεται
και στην υλοποίηση ενός ευρέος φάσματος δράσεων προώθησης του τουριστι-
κού προϊόντος της νήσου, με σημαντικότερες: τη δημιουργία και ανανέωση υλι-
κού προβολής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, την προμήθεια διαφημιστικών
αντικειμένων με σλόγκαν για την Κεφαλονιά, τη συνεργασία με γραφεία δημο-
σίων σχέσεων στην Ολλανδία και στη βρετανία (δημοσιογράφους, tour-
operators), τη συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού σε Ελλάδα και εξωτερικό σε
συνδυασμό με τη διάθεση τοπικών προϊόντων στους επισκέπτες, κ.λπ.

(γ) την έμμεση δημόσια χρηματοδότηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας
αποβλέποντας στην ποιοτική αναβάθμιση και τη διαφοροποίηση των προσφε-
ρόμενων υπηρεσιών και αγαθών του κύριου παραγωγικού τουριστικού κεφα-
λαίου της νήσου μέσω: 

• της ασκηθείσας πολιτικής κινήτρων, η οποία με την ψήφιση του Ν.
��99/���� αλλάζει λογική και αντί της ενθάρρυνσης επενδύσεων εκ-
συγχρονισμού επί υφιστάμενων μονάδων, που ίσχυε την τελευταία δε-
καπενταετία, στρέφεται εκ νέου σε επεκτατική πολιτική με στόχο την
ίδρυση ξενοδοχειακών μονάδων με μεγάλες συγκεντρώσεις δυναμικό-
τητος και δραστηριοτήτων. 

• την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων ίδρυσης αγροτουριστικών καταλυ-
μάτων, διαμέσου της Κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader+ και ιδιαιτέρως
των προγραμμάτων ΟΠΑΑχ.

Ουσιαστικά, η ύφεση που βιώνει η τουριστική δραστηριότητα στην Κεφα-
λονιά, και γενικότερα η νησιωτική Ελλάδα, την περίοδο αυτή έχει λειτουργή-
σει ως βασικός παράγοντας ωρίμανσης της ιδέας στα τρία επίπεδα χάραξης
και άσκησης πολιτικής (κράτος - περιφέρεια - τοπική αυτοδιοίκηση) ότι πλέ-
ον υπάρχει άμεση ανάγκη για ανασύνταξη και εμπλουτισμό του τουριστικού
προτύπου των προορισμών με μια τουριστική ανάπτυξη στη βάση νέων χαρα-
κτηριστικών της προσφοράς. Σύμφωνα, μάλιστα με μια μελέτη του ΣΕΤΕ η
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οποία εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου�5, κρίνεται απαραίτητη η με-
τάβαση από το τουριστικό πρότυπο των �s (sun-sand-sea-sex) σε ένα διαφορο-
ποιημένο πρότυπο στη βάση �e (environment and clean nature - educational
tourism, culture and history - events - entertainment and fun) για να δομηθεί
μια νέα τουριστική ανάπτυξη με βιομηχανικό προσανατολισμό αλλά και με
βιώσιμη προοπτική. Η ανωτέρω ασκηθείσα πολιτική αν και φαίνεται να έχει
προσανατολιστεί προς αυτή την κατεύθυνση, την ανάπτυξη ενός διαφοροποιη-
μένου μοντέλου, σε σημαντικό βαθμό εντοπίζεται ότι οι εκβάσεις της δεν
έχουν φέρει το απαιτούμενο αποτέλεσμα, καθώς, όπως διαπιστώθηκε από την
μέχρι σήμερα εμπειρία, οι παρεμβάσεις αυτές γίνονται αποσπασματικά και
δεν αποτελούν ένα ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο σχέδιο τουριστικής ανάπτυ-
ξης, με συντονισμό της πολιτικής κινήτρων με την πολιτική δημόσιων επενδύ-
σεων, ώστε να διασφαλίζεται στις ιδιωτικές επενδύσεις, ακόμη και με εύλογες
χρονικές υστερήσεις, η προοπτική της ποιότητας του χώρου για εγκατάσταση
στις λιγότερο τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές της νήσου, με διαφοροποιη-
μένες προσφερόμενες υπηρεσίες.

Ειδικότερα, για μια ακόμα φορά προωθούνται επενδυτικά σχέδια ίδρυσης
αγροτουριστικών καταλυμάτων, χωρίς όμως να ληφθεί υπόψη η προηγούμενη
εμπειρία. Έτσι λοιπόν, μέσω των ΟΠΑΑχ την περίοδο αυτή κινητοποιούνται
�9 επενδυτικά σχέδια ίδρυσης συγκροτημάτων τουριστικών επιπλωμένων κα-
τοικιών και ξενοδοχείων τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, τα οποία μπορεί
να παρέχουν συμπληρωματικά αγροτουριστικές ή οικοτουριστικές δραστηριό-
τητες (παρατήρηση της φύσης, πεζοπορία, ιππασία, κ.λπ.), αλλά η πλειονό-
τητα διαθέτει πισίνα (βασικό κριτήριο σύναψης συμβολαίου με tour-
operators) παρά το οξύ πρόβλημα υδάτινων πόρων που αντιμετωπίζει όλη η
νήσος. Ενώ συγχρόνως, διαπιστώνεται η απουσία ίδρυσης τουριστικών κατα-
λυμάτων, μέσω Leader+ και ΟΠΑΑχ, στις αγροτικές και ιδίως ορεινές περιο-
χές της Κοινότητας Ομαλών και των δήμων Πυλαρέων και Ερίσου. Με απο-
τέλεσμα, η ανάπτυξη θυλάκων (Αγία Ευφημία, Άσος και Φισκάρδο) του ορ-
γανωμένου (μεικτού ή αυτόνομου) μαζικού τουρισμού να φαντάζει ως την μό-
νη διέξοδο για την ανάπτυξη της βόρειας Κεφαλονιάς, καθώς οι δήμοι της εξε-
λίσσονται σε περιοχές υψηλής τουριστικής έντασης (55,�% για τον δήμο Πυ-
λαρέων και ��,5% για Έρισο ), χωρίς παράλληλα να εμφανίζουν υψηλή κατα-
λυματική πυκνότητα (��,7� και �5,7� αντίστοιχα). χαρακτηριστικά ο Καβ-
βαδίας Σ. (����: 5�) αναφέρει ότι: «... η γεωργία περιορίστηκε στο ελάχιστο
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για να μη πούμε ότι έπαυσε να υπάρχει... οι αμπελώνες και οι σταφιδάμπελοι
εξαφανίσθηκαν τελείως... και το μόνο που απέμενε ήταν ότι η Έρισος ήταν
ωραίο τοπίο που μπορούσε να αξιοποιηθεί τουριστικά... μια προσοδοφόρα δρα-
στηριότητα που διαρκεί � έως � μήνες και στη συνέχεια έρχεται η χειμέρια
νάρκη... με την ερήμωση των χωριών, όπου παραμένουν γέροι και ελάχιστοι
νέοι ... που περιμένουν να έλθει το καλοκαίρι για να πάρει πάλι ο τόπος ζωή»��.

Συνθήκες ποιοτικής αναβάθμισης του προσφερομένου ξενοδοχειακού προϊ-
όντος της νήσου αναπτύχθηκαν την περίοδο αυτή διαμέσου της θέσπισης του
Ν. ��99/���� (και των τροποποιήσεων του) ο οποίος κινητοποίησε ένα αυξη-
μένο αριθμό επενδυτικών σχεδίων ίδρυσης μονάδων υψηλής στάθμης (5* και
�*). Αυτή η επενδυτική δραστηριότητα οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξη-
ση του ποσοστού έντασης των άμεσων κεφαλαιακών ενισχύσεων έως και 5�%
και στην άρση των χωρικών περιορισμών για τη δημιουργία κλινών υψηλής
στάθμης και την προσθήκη κλινών �* αστέρων όταν αυτές συνδέονται με σχέ-
δια αναβάθμισης του ξενοδοχείου σε ανώτερη τάξη. Έτσι λοιπόν, στη νήσο
υλοποιείται το ��,�% των σχεδίων ίδρυσης ξενοδοχειακών μονάδων σε επίπεδο
περιφέρειας, το οποίο αναμένεται να συνεισφέρει στην ποιοτική βελτίωση του
παρεχόμενου ξενοδοχειακού προϊόντος, με τη δημιουργία �.�9� κλινών εκ των
οποίων οι 7�� είναι πολυτελείας και οι �.5�� είναι �* αστέρων. Παράλληλα,
όμως, εκφράζονται φόβοι ότι αυτή η αναμενόμενη ανοικοδόμηση με μεγάλες
συγκεντρώσεις δυναμικότητος μπορεί να εντείνει τις ενδο-ανισότητες στον
νησιωτικό χώρο, καθώς οι νέες κλίνες υψηλής στάθμης συγκεντρώνονται μέ-
σα ή στον περίγυρο των τουριστικά ανεπτυγμένων περιοχών της Κεφαλονιάς,
χωρίς τον παράλληλο εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου ξενοδοχειακού δυναμι-
κού και δίχως την αντιμετώπιση του θέματος της παραξενοδοχίας, νόμιμης
και παράνομης.

Ειδικότερα, η επίσημα καταγεγραμμένη δυναμικότητα του καταλυματι-
κού δυναμικού της Κεφαλονιάς, την πενταετία ����-���9, αυξήθηκε κατά
��,�9%, με αποτέλεσμα να φθάσει τις ��.��9 διαθέσιμες κλίνες εκ των οποίων
το 5�% αφορά κλίνες ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων και το ��%
αφορά ξενοδοχειακές κλίνες. ωστόσο, η αυξημένη επενδυτική κινητικότητα
της περιόδου πρόκειται να ενισχύσει σημαντικά την παρουσία των ξενοδοχεια-
κών κλινών της νήσου, καθώς το ���� αναμένεται να έχουν φθάσει τις
��.�59, εδραιώνοντας την Κεφαλονιά ως νησιωτικό προορισμό υψηλής τουρι-
στικής έντασης (με τον δείκτη να κυμαίνεται περίπου στο ��%). Ειδικά, στην
περιοχή της Σκάλας και του Κατελειού πρόκειται να συσσωρευτεί το 57,�%
των νέων κλινών (δηλ. ���� κλίνες) και στη ζώνη Ληξούρι-Ματζαβινάτα το

γεώργιος Π. Τσάμος�7�

��. Σ. ΚΑββΑδΙΑΣ, Η Έρισος (Κεφαλονιάς), ����, Κοργιαλένειος βιβλιοθήκη: Αργο-
στόλι.



��% (δηλ. ��� κλίνες). Με αποτέλεσμα, οι δήμοι Ελειού-Πρόννων και Λειβα-
θούς (και ιδίως οι περιοχές Σκάλα, Πόρος και Σβορωνάτα) να εξελιχθούν σε
περιοχές ειδικευμένες στον τουρισμό (με τον δείκτη τουριστικής έντασης άνω
από το ���%). Επίσης, αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά ο δείκτης τουρι-
στικής έντασης του δήμου Παλικής (από το ��,��% να φθάσει στο ��,7%) εν
αντιθέσει με τους δείκτες των δήμων Αργοστολίου και Σάμης οι οποίοι προ-
βλέπεται να διαμορφώνονται σε παρόμοια επίπεδα (στο ��,5% και �7,�% αντί-
στοιχα). 

Ουσιαστικά, έχει δημιουργηθεί έντονη ανησυχία ότι οι νέες μονάδες μεγά-
λης κλίμακας πρόκειται να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά με τα υφιστάμενα
ξενοδοχεία �* και �* αστέρων, εκ των οποίων μόλις το �5% πρόκειται να ανα-
καινισθεί ριζικά κάνοντας χρήση των κινήτρων (�� επενδυτικά σχέδια συνολι-
κής δυναμικότητας ���� κλινών). Μια εξελικτική πορεία η οποία μπορεί να
οδηγήσει και σε μια νέου τύπου ξενοδοχειακή κρίση, καθώς η αύξηση των ξε-
νοδοχειακών καταλυμάτων προϋποθέτει τη διατήρηση και μεγέθυνση της ει-
σερχόμενης καταναλωτικής ζήτησης. Μια προϋπόθεση η οποία δεν φαίνεται
να επαληθεύεται και μπορεί να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας μείωσης
της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς ολοένα και περισσότερο
φαίνεται να συρρικνώνεται η περίοδος αιχμής (σύμφωνα με στοιχεία του ���9
το ��,�% των αφίξεων σημειώνονται σε τρεις μήνες: Ιούνιο έως Αύγουστο).

Την πενταετία αυτή εντοπίζεται στασιμότητα στην εξέλιξη των αφίξεων
αλλοδαπών επισκεπτών με ναυλωμένες πτήσεις στην Κεφαλονιά, με αποτέ-
λεσμα στα τέλη της περιόδου οι αφίξεις να διαμορφώνονται στα επίπεδα με
εκείνα που σημειώθηκαν στις αρχές της περιόδου (���.�9� επιβάτες), με το
σύνολο σχεδόν αυτών των αφίξεων (το 9�%) να πραγματοποιείται από Μάιο
έως Σεπτέμβριο. Η πλειονότητα των επιβατών προέρχονται από το Ηνωμένο
βασίλειο (7�,��%) καθώς επίσης ένα μικρό ποσοστό προέρχεται από Ολλαν-
δία (5,�9%), Φιλανδία (�,��%), δανία (�,��%) και Σουηδία (�,��%), αποτέλε-
σμα ίσως και των ενισχυμένων δραστηριοτήτων προβολής και προώθησης
προς αυτές τις χώρες. Συγχρόνως, εντοπίζεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της
ξενοδοχειακής κατανάλωσης, εκφρασμένη σε ποσοστό αφίξεων και διανυκτε-
ρεύσεων, πραγματοποιείται από αλλοδαπούς πελάτες, με μια σταθερή αναλο-
γία 5�%:��% και 7�%:��: για αφίξεις και διανυκτερεύσεις, αντίστοιχα. Η μέση
διάρκεια παραμονής των τουριστών διαμορφώνεται πλέον στις 5,7 ημέρες, η
οποία από το ���� και εντεύθεν σταθεροποιείται για τους μεν ημεδαπούς πε-
ρίπου στις �,5 ημέρες και για τους δε αλλοδαπούς περίπου στις � ημέρες, μει-
ωμένη ως ένα βαθμό σε σχέση με τη δεκαετία του �99� (�,� και �,� ημέρες
αντίστοιχα). 

Μάλιστα, το ���� το μερίδιο συμμετοχής των Άγγλων τουριστών που διέ-
μεναν σε ξενοδοχειακά καταλύματα έφθασε στο κατώτερό του σημείο, το
οποίο αρχικά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως θετικό, καθώς μειώνεται η
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εξάρτηση από τη συγκεκριμένη αγορά. Η μείωση αυτή –όχι μόνο σε μερίδιο
αλλά και σε απόλυτους αριθμούς– σαφώς δεν είναι αποτέλεσμα των προσπα-
θειών της νήσου για απεξάρτηση από τους tour-operators, αλλά μεταβολής
των προτιμήσεων τους προς άλλους ανταγωνιστικότερους προορισμούς. Ενώ
παράλληλα εντοπίζεται ότι η Κεφαλονιά δεν έχει καταφέρει την επιθυμητή δι-
είσδυση στις αναδυόμενες αγορές της Ανατολικής Ευρώπης έτσι ώστε να
αντισταθμίσει τις απώλειες της παραδοσιακής αγοράς των Άγγλων. Με απο-
τέλεσμα, το πρότυπο βάσει του οποίου έχει αναπτυχθεί ο τουρισμός της νήσου
να μην αφήνει πολλά περιθώρια παρά μόνο για προσαρμογή στις δύσκολες αυ-
τές συνθήκες. 

55..  ΑΑννττίί  εεππιιλλόόγγοουυ

Σε αυτές τις συνθήκες μειωμένης κερδοφορίας από την τουριστική δρα-
στηριότητα ολοένα και περισσότερο γίνεται κατανοητό τόσο από τους πολιτι-
κούς ιθύνοντες της νήσου, όσο και από μεγάλο αριθμό παραγωγών του τουρι-
στικού προϊόντος και κατοίκους ότι η όλη προσπάθεια είναι αναγκαίο να
εστιασθεί: (α) στην ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένου τουριστικού προτύπου
σύμφωνα με τις αρχές της βιωσιμότητας, μέσα από μια συμμετοχική διαδι-
κασία με την εμπλοκή όλων των συμμετεχόντων και ιδίως των ενεργών πολι-
τών σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και εφαρμογής του και (β) στη δυνατότητα
δημιουργίας «brand-name» για τη νήσο, δηλαδή, στη δημιουργία και προώθη-
ση ενός τοπικού τουριστικού προϊόντος με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τέτοια,
που θα το καθιστούν ανταγωνιστικό στη διεθνή τουριστική αγορά. Η διαπί-
στωσή αυτή αποτελεί το έναυσμα, από το ����, για την πραγματοποίηση
μιας σειράς συναντήσεων και διαβουλεύσεων σχετικά με τη συγκρότηση μιας
Τοπικής Ατζέντας �� για τον κεφαλλονίτικο τουρισμό (στα πλαίσια αυτής
της προσπάθειας το Εργαστήριο Ερευνών και δορυφόρων Λογαριασμών Του-
ρισμού του Πανεπιστήμιου Πατρών ανέλαβε την υλοποίηση της α΄ φάσης για
τη δημιουργία ενός κοινά αποδεκτού πλαισίου Ατζέντας �� για το νομό Κεφα-
λονιάς και Ιθάκης). Μια πολιτική διαδικασία η οποία δεν έχει αποφέρει ακόμα
αποτελέσματα, λόγω καθυστερήσεων, απουσιών διαφόρων ομάδων συμφερό-
ντων από την διαδικασία λήψης αποφάσεων αλλά και αντιδράσεων. ωστόσο,
από την όλη ανάλυση των δυναμικοτήτων του τουριστικού προϊόντος της νή-
σου, γίνεται σαφές ότι η συγκρότηση μιας τοπικής ατζέντας για τον κεφαλ-
λονίτικο τουρισμό θα μπορούσε να αποτελέσει καθοριστικό στοιχείο για τη
διαμόρφωση ενός διαφορετικού πρότυπου ανάπτυξης για την νήσο, εφαρμόσι-
μου και βιώσιμου, ώστε να λειτουργήσει η τουριστική βιομηχανία της νήσου
αποδοτικά και αποτελεσματικά στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και να
ανταποκριθεί στην υψηλή εγχώρια αλλά και διεθνή ανταγωνιστικότητα. Ενός
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προτύπου τουριστικής ανάπτυξης το οποίο για να μπορέσει να λειτουργήσει
και να αναπτυχθεί χρειάζεται την άσκηση εξειδικευμένων μορφών τουριστι-
κής πολιτικής (αποτέλεσμα συνεργασίας και συν-απόφασης των ομάδων πίε-
σης), δηλαδή τη συγκρότηση ενός σύνθετου «πλέγματος» όλων των επιμέ-
ρους πολιτικών του κεντρικού κράτους με περιφερειακή διάσταση, αλλά και
του ίδιου του τόπου, καθώς πλέον ο ανταγωνισμός, πλέον, εξελίσσεται ανάμε-
σα στους διάφορους ελληνικούς αλλά και διεθνείς τουριστικούς προορισμούς. 

ABSTRACT

This paper explores the tourist development of Kefalonia on the basis of
analysis of diachronic characteristics of the planning and decision making
processes and the spatial and temporal structure of supply and demand.Taking
into consideration the evolution of the planning and the policy for the tourist
development of Kefalonia over time, we study at the same time: the composition,
the changes and the dynamics of the tourist activity for the given period of time.
In this context, the factors and conditions of transformation of the tourist area
of   the island from the �9��s until the beginning of the ��st century.
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ΠρΟνΟια Για αναΠΤΥΞΗ σΤα νΗσια ΤΟΥ ιΟνιΟΥ
σΤΟ Β΄ μισΟ ΤΟΥ 20ού αιΩνα:

Οι ΠΟΛιΤισΤιΚεσ σΥναρΤΗσεισ

εευυρρυυδδίίκκηη  ααννττζζοουυλλάάττοουυ--ρρεεττσσίίλλαα
Ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

στη μνήμη του Γεράσιμου Παργινού

Έχοντας κατά νου το ευρύ πλαίσιο του επιστημονικού κλάδου των πολιτι-
σμικών σπουδών, στον οποίο έχει δραστηριοποιηθεί επί μακρόν η γράφουσα, η
πρόσκλησή της για μελέτη του επιμελώς διαφυλαγμένου προσωπικού αρχείου
ενός έγκριτου και ευπαίδευτου μέλους της κερκυραϊκής κοινωνίας και συγκε-
κριμένα του άλλοτε διευθυντού της αγροτικής Τράπεζας στην Κέρκυρα Γερά-
σιμου Παργινού1 –πρόσκληση και επιθυμία που διατύπωσε η οικογένεια τού
εκλιπόντος2– υπήρξε ενδιαφέρουσα ερευνητική πρόκληση για αναζήτηση και
εντοπισμό εκφάνσεων του υλικού βίου, νοοτροπιών, συμπεριφορών, μορφών και
σχέσεων διαβίωσης, εφαρμογών και πρακτικών για επίτευξη αναπτυξιακών
στόχων των τοπικών επτανησιακών κοινωνιών κατά την περίοδο του β΄ μισού
του 20ού αιώνα, και θεώρησή τους μέσα από την οπτική των πολιτισμολογι-
κών συναρτήσεων.
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1. Ο ΓερασιμΟσ ΠαρΓινΟσ (1909-1999), γεννημένος στο χωριό Λούτσες της Κέρκυρας,
διπλωματούχος (το έτος 1932) της Ecole des Hautes Etudes Commerciales et Financières του
κρατικού Πανεπιστημίου της Λιέγης στο Βέλγιο, γλωσσομαθής με άριστο χειρισμό της γαλ-
λικής, αγγλικής και ιταλικής γλώσσας, υπηρέτησε από το 1934 έως το 1970 την αγροτική
Τράπεζα, αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης στα υποκαταστήματά της στο Δελβινάκι, στην
Πρέβεζα, στα ιωάννινα, στην ιθάκη, στην Κέρκυρα και επιδεικνύοντας πάντα αφοσίωση στο
έργο τής βελτίωσης του επιπέδου ζωής των αγροτών. Η ακεραιότητα του χαρακτήρα του, το
κύρος του, το ήθος, οι γνώσεις, τα προσόντα και οι ικανότητές του, καθώς και η δραστήρια
και ουσιαστική συμμετοχή του στα πνευματικά και πολιτιστικά δρώμενα της Κέρκυρας απο-
τέλεσαν επαινετό υπόδειγμα διακεκριμένου συνετού πολίτη, άξιου για σεβασμό από την τοπι-
κή κοινωνία. (Βλ. εφημ. Η Κερκυραϊκή, αρ. φύλ.4453/11-2-1970, εφημ. Τηλέγραφος, αρ.
φύλ. 3409/13-2-1970).

2. Η γράφουσα εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς τις δύο θυγατέρες του Γεράσι-
μου Παργινού, τις κυρίες Ηώ μπούα και μαρίλη Παργινού για την ευγενική αυτή πρόταση.



Τα θέματα αυτά ανευρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη μέσω εκτεταμένης και
ογκώδους διοικητικής αλληλογραφίας ενταγμένης στο τμήμα του αρχείου
αυτού που αφορά στη δραστηριότητα της Βασιλικής Πρόνοιας στον ιόνιο χώ-
ρο κατά την περίοδο ειδικότερα της δεκαετίας του 19�0, κατά την οποία ο Γε-
ράσιμος Παργινός είχε οριστεί3 –σύμφωνα με την πάγια τακτική της συνερ-
γασίας τού φορέα αυτού με την αγροτική Τράπεζα4– ως οικονομικός σύμβου-
λος της μονάδας του που λειτουργούσε στα επτάνησα με την ονομασία «Το-
μέας Ομάδας Βοηθείας Υπαίθρου ιονίων νήσων»5.

εδώ σημειώνεται ότι την ίδρυση των Ομάδων Βοηθείας Υπαίθρου σε διάφο-
ρες περιοχές ήδη από το 1951 υπαγόρευσε η ανάγκη για βοήθεια στην κρατι-
κή προσπάθεια ανασυγκρότησης και αποκατάστασης περιφερειών, μέσω τε-
χνικών συνεργείων από εξειδικευμένα στελέχη με στόχο την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων της καθημαγμένης τότε ελληνικής υπαίθρου και τον συντονισμό
των δυνάμεων του Ἕλληνα αγρότη στη βελτίωση και εκσυγχρονισμό της οι-
κονομίας του και με τελικό αποτέλεσμα την ανύψωση του βιοτικού και πνευ-
ματικού επιπέδου των αγροτικών πληθυσμών�.

στις ποικίλες δράσεις για ενίσχυση των διαφόρων παραγωγικών κλάδων
που χαρακτήριζαν τον αγροτικό βίο, περιλαμβάνονταν συγκεκριμένες ενέργει-
ες: α) για τη γεωργία, όπως π.χ. αύξηση της παραγωγής και του γεωργικού
εισοδήματος, με παροχή σπόρων, φυτών, λαχανικών, καταπολέμηση ασθενει-
ών των φυτών, των ζώων, και των ορνίθων με ειδικά φάρμακα, αναδάσωση
και ανάπτυξη οπωροκαλλιεργειών με διανομή οπωροφόρων και δασικών δεν-
δρυλλίων, δημιουργία πρότυπων φυτωρίων και οικογενειακών λαχανόκηπων,
β) για την πτηνοτροφία, διάδοση βελτιωμένων φυλών πουλερικών με ίδρυση
πρότυπων ορνιθοτροφείων, γ) για την κτηνοτροφία, δημιουργία υποδειγματι-
κών εγκαταστάσεων και ιδιαίτερα για τη συστηματικότερη κατεργασία προϊ-
όντων γάλακτος ίδρυση πρότυπων τυροκομείων7.

Παράλληλα εκτελούνταν και έργα κοινής ωφελείας όπως ανοικοδόμηση ή
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3. αρΧειΟ ΠαρΓινΟΥ, φακ. 28.1 αρ. εγγρ. 1· Η παραπομπή στα τεκμήρια ανταποκρίνε-
ται στην ταξινόμηση που επεξεργάσθηκε η γράφουσα. 

4. ΓαΚ-Κεντρική Υπηρεσία, αρχείο τ. Βασιλικών ανακτόρων, φακ. 1�38 υποφακ. 5 αρ.
εγγρ. 1078, και ΓαΚ, ό.π., φακ. 1243 αρ. εγγρ. 24�-247.

5. ΓαΚ, ό.π., φακ. 1237 αρ. εγγρ. 1019. στο έγγραφο αυτό αναφέρεται η από �/�/19�2
μεταφορά της έδρας του Τομέα από την Κεφαλληνία –όπου λειτουργούσε από το 1959 με την
ονομασία Τομέας Ομάδας Βοηθείας Υπαίθρου (ΟΒΥ) Κεφαλληνίας– στην Κέρκυρα και με-
τονομασία του σε Τομέα ΟΒΥ ιονίων νήσων. με μεταγενέστερη ρύθμιση και ειδικότερα με
το άρθρο 2 του νομοθετικού Διατάγματος υπ’ αρ. 572 του έτους 1970 δημοσιευμένου στο
ΦεΚ 125/2-�-1970 η Βασιλική Πρόνοια μετονομάζεται σε εθνικό Οργανισμό Προνοίας.

�. ΓαΚ, ό.π., φακ. 1080α αρ. εγγρ. 207 κ.εξ., φακ. 1239 αρ. εγγρ. 501-551, φακ. 1238 αρ.
εγγρ. 50-73, φακ. 1241 αρ. εγγρ. 41-47.

7. ΓαΚ, ό.π., φακ. 1241 αρ. εγγρ. 41-47. 



επισκευή οικιών, σχολείων, εκκλησιών, κατασκευή δικτύων άρδευσης, υδατο-
δεξαμενών, ποτιστρών, κρηνών, ενώ επιχειρούνταν και η πρακτική εκπαίδευ-
ση αγροτών σε βελτιωμένες μεθόδους καλλιέργειας, κτηνοτροφίας, μελισσο-
κομίας. ιδιαίτερη ενίσχυση και ουσιαστική προώθηση εφαρμόζονταν στην οι-
κοτεχνία και χειροτεχνία ως σημαντικούς παράγοντες ανάπτυξης, με την
ίδρυση εργαστηρίων, ταπητουργείων, κιλιμοποιείων, πρατηρίων για τη διάθε-
ση των προϊόντων, με την οργάνωση εκθέσεων για την προβολή τους, αλλά
και με την οικονομική συντήρηση ειδικών σχολών για εκπαίδευση επαγγελ-
ματιών κατάλληλων για την υπεύθυνη παραγωγή έργου υψηλής ποιότητας8.

σε αυτή την πρόνοια για ανταπόκριση στις ανάγκες της ζωής της υπαί-
θρου αναγνωρίζονται οι από παλαιοτάτων εποχών θεωρητικές αρχές σκια-
γράφησης του νοήματός της ως αντιμετώπιση και εξουδετέρωση ασύμφορων
καταστάσεων για το άτομο και την ομάδα, ως εξασφάλιση ενός ελαχίστου
ορίου προϋποθέσεων ζωής στον τεχνικό, οικονομικό και πνευματικό τομέα, ως
επίμονη επιδίωξη του «ευ ζην»9.

Η σχετική μονάδα Πρόνοιας που συγκροτήθηκε για τα επτάνησα εγκα-
ταστάθηκε αρχικά στο αργοστόλι Κεφαλληνίας το 1959 με την ονομασία Το-
μέας Ομάδας Βοηθείας Υπαίθρου Κεφαλληνίας και το 19�2 η έδρα του μετα-
φέρθηκε στην Κέρκυρα και η μονάδα μετονομάσθηκε σε Τομέα Ομάδας Βοη-
θείας Υπαίθρου ιονίων νήσων10.

από την επεξεργασία του αρχείου του Γεράσιμου Παργινού προκύπτουν
πολλά ενδιαφέροντα σημεία τα οποία σε συνδυασμό και με εκείνα που προέρ-
χονται από την έρευνα και μελέτη των φακέλων της Βασιλικής Πρόνοιας, που
περιέχονται στο κατατεθειμένο στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών αρχεί-
ων του Κράτους αρχείο τέως Βασιλικών ανακτόρων11, καλύπτουν με επάρ-
κεια θέματα πορείας και ανάπτυξης των παραγωγικών κλάδων, θέματα τε-
χνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά και εκτέλεσης κοινωφελών
έργων, ή στελέχωσης προσωπικού, προσφέροντας έτσι ένα πλούσιο και πνευ-
ματικά χυμώδες πανόραμα όψεων της ζωής στον ιόνιο χώρο κατά τη συγκε-
κριμένη χρονική περίοδο.
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8. ΓαΚ, ό.π., φακ. 1241 αρ. εγγρ. 41-47.
9. ΓαΚ, ό.π., φακ. 1�41 υποφακ. 3 αρ. εγγρ. 70-94.
10. Βλ. σημ. αρ. 5.
11. Η γράφουσα εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της στη Διευθύντρια των Γ.α.Κ. κυρία

μαριέττα μινώτου δρ.φ., στην Προϊσταμένη του Τμήματος αναγνωστηρίου κυρία αμαλία
Παππά δρ. φ., στις κυρίες ελένη μαμμά, Κατερίνα Ζωγράφου, ευγενία Κρεμμυδά και ελέ-
νη Θεοδωροπούλου –στελέχη του Τμήματος αναγνωστηρίου–, καθώς και στις κυρίες αγγε-
λική στασίνου και μαρία Γιαννίκου –του Τμήματος συντήρησης–, για την πρόθυμη άψογη
συνεργασία τους και την εξαιρετική εξυπηρέτηση που τής προσέφεραν κατά τη διάρκεια της
έρευνάς της στον χώρο των Γ.α.Κ.



στο σημείο αυτό αξίζει να προστεθεί ότι πολύτιμη πηγή, ως επιτόπιες
εθνογραφικές καταγραφές σε όλες τις περιφέρειες, αποτελούν οι εκθέσεις12

και αναφορές για το εκτελούμενο έργο, που υπέβαλλαν συχνά οι εντεταλμένες
–όπως αποκαλούνταν– κυρίες που ήταν υπεύθυνες κάθε μία για μια συγκε-
κριμένη γεωγραφική περιοχή13.

Οι καλλιεργημένες αυτές γυναίκες, γόνοι επώνυμων ευκατάστατων οικο-
γενειών με παράδοση αρχών και αξιών φιλαλληλίας, φιλοπονίας και εθελοντι-
κής προσφοράς, είχαν εκπαιδευτεί και μετεκπαιδευτεί στο κοινωνικό προνοια-
κό έργο και αποτελούσαν ήδη από το 1950 ένα απόθεμα προσώπων έτοιμων
για βοήθεια και συμβολή14. επιδεικνύοντας μεταξύ άλλων και ένα ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τη λαογραφία και τον λαϊκό πολιτισμό15, είχαν εισηγηθεί και
τη συγγραφή από τα κατά τόπους αρμόδια στελέχη έργων με τον τίτλο «με-
λέτες του χωριού» και παρουσίαση της ιστορίας, των ηθών και εθίμων του το-
πικού πληθυσμού, των οποίων η τήρηση συγκροτούσε ένα σπουδαίο λαογραφι-
κό αρχείο1�.

στον επτανησιακό χώρο το εκτελούμενο έργο της Πρόνοιας παρακολου-
θούσαν οι εντεταλμένες κυρίες αλεξάνδρα μελά17 και Έλντα Πινιατώρου18.

ευρυδίκη αντζουλάτου-ρετσίλα�80

12. αξιόλογο υλικό περιλαμβάνεται στους φακέλους ΓαΚ, ό.π., 1233, 1235, 123�, 1239,
1240, 1243, 1244 passim.

13. ΓαΚ, ό.π., φακ. 1237 αρ. εγγρ. 597-�02, φακ. 1239 αρ. εγγρ. 431, φακ. 1089 υποφακ.
3 και 4, φακ. 173� αρ. εγγρ. 10, 11, 151, 152.

14. ΓαΚ, ό.π., φακ. 1314 αρ. εγγρ. 205-213, φακ. 1241 αρ. εγγρ. 53-�3.
15. ΓαΚ, ό.π., 1��2α, αρ. εγγρ. 101 και 102. Χαρακτηριστική είναι η κατά την οργάνω-

ση εκπαιδευτικού σεμιναρίου των ΟΒΥ αναφορά καίριων θεμάτων με εισηγητές καταξιωμέ-
νους ειδικούς, όπως π.χ. η ντόρα στράτου για το θέμα «Λαϊκοί Χοροί», η ειρήνη Καλκάνη
για το αντικείμενο «Η σημασία της ελληνικής υπαίθρου για τη ζωή του Έθνους», η Πόπη
Ζώρα για το πεδίο «Λαϊκή Τέχνη», ο Γεώργιος σαββόπουλος για το θέμα «΄Ηθη, έθιμα, πα-
ραδόσεις». (ΓαΚ, ό.π., φακ. 1��2α αρ. εγγρ. 101-102).

1�. ΓαΚ, ό.π., φακ. 1243, αρ. εγγρ. 499 κ.εξ.
17. Όπως προκύπτει από έγγραφα της Βασιλικής Πρόνοιας, η αλεξάνδρα μελά ήταν

Πρόεδρος της Διοικούσας επιτροπής εντεταλμένων Κυριών Βασιλικής Πρόνοιας, με ευθύνη
τον έλεγχο του παραγόμενου από τους ανά την επικράτεια ΟΒΥ έργου.

18. Η Έλντα Πινιατώρου, σύζυγος του Κεφαλλήνος δικηγόρου και πολιτικού νικολάου
Πινιατώρου, ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την Κεφαλληνία, καθώς η οικογένεια Πινιατώρου 
–έλκουσα την καταγωγή από την ιταλία– είχε εγκατασταθεί στο νησί πριν από το 1500 (Βλ.
εΛενΗ μ. ΚΟσμεΤαΤΟΥ, ιστορία της αγροτικής και αστικής ενδυμασίας στην Κεφαλονιά,
έκδ. Κοργιαλένειο ιστορικό και Λαογραφικό μουσείο Κεφαλληνίας 1977, σ. 33). στον ΓαΚ,
ό.π., φακ. 1240 αρ. εγγρ. 773-774, σε αναφορά του έτους 19�0 σημειώνονται τα ακόλουθα 31
χωριά Κεφαλληνίας και Κέρκυρας που ωφελήθηκαν από τους ΟΒΥ: Διγαλέτο, Τσακαρισιά-
νο, Χαράκτιον, Κοθρέας, Δεφαρανάτα, Δρεπανίτικα, Κοκολάτα, νεοχώριον, Βλαχάτα, σι-
μωτάτα, Ζόλα, Κάστρο, αγ. νικόλαος, Κουρουκλάτα, Κομητάτα, Πατρικάτα, Καρυά, Βα-
ρύ, Τρωϊαννάτα, Δαυγάτα, Φάρσα, αθέρας, Φραγκάτα, Δεμουτσαντάτα, μυτακάτα, Τζαν-
νάτα, Πλαγιά, Λογαράτα, Βιταλάδες, Λευκίμμη, Περίθεια.



επιχειρώντας στην παρούσα εργασία μια συνοπτική θεώρηση19 του παρε-
χόμενου πληροφοριακού υλικού, σημειώνεται ότι στις εκθέσεις των παραπάνω
δύο κυριών, αλλά και στη σχετική διοικητική αλληλογραφία του Τομέα, ανα-
φέρεται ότι στον κλάδο της γεωργίας η δημιουργία από τις αρχές της δεκαε-
τίας του 19�0 δύο φυτωρίων, ενός στη μεσογγή της Κέρκυρας20 και άλλου
στα Τζαννάτα της Κεφαλληνίας21 και η υποδειγματική οργάνωσή τους συνέ-
βαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη της σχεδόν άγνωστης έως τότε καλλιέργειας
οπωροφόρων και λαχανικών προσφέροντας μία επιπλέον πηγή εσόδων.

Παράλληλα η ελαιοκομία ενισχύθηκε με τη χορήγηση βοήθειας στον τε-
χνικό εξοπλισμό των συνεταιρικών ελαιοτριβείων στη Λευκίμμη Κέρκυρας,
στα Χαβδάτα και στη Λειβαθώ Κεφαλληνίας, στη Λάκκα Παξών22.

Παρόμοια ενίσχυση προσφέρθηκε και στο συνεταιρικό οινοποιείο της 
Ζακύνθου, για εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών του και επιπλέον τόνω-
ση της σημαντικής παραγωγής του, ώστε να βελτιωθεί το αγροτικό εισό-
δημα23.

στον μελισσοκομικό κλάδο η υποτονική κατά τις αρχές του 19�0 επίδοση,
οφειλόμενη και σε έλλειψη σύγχρονης τεχνογνωσίας, αντιμετωπίσθηκε με την
παροχή δωρεάν κυψελών ευρωπαϊκής τεχνολογίας, οι οποίες μάλιστα διατέ-
θηκαν εκτός των άλλων στη μεν Κέρκυρα και σε μαθητές ορεινών δημοτικών
σχολείων για εκπαίδευση24, στη δε Ζάκυνθο σε «προοδευτικούς και άπορους
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19. Η πλήρως αναπτυγμένη επεξεργασία του αρχείου Γεράσιμου Παργινού είναι υπό έκ-
δοση από τη γράφουσα.

20. αρΧειΟ ΠαρΓινΟΥ, φακ. 31.4 αρ. εγγρ. 14, φακ. 32.1 αρ. εγγρ. 20, φακ. 37 αρ. εγ-
γρ. 29, φακ. 3�.9 αρ. εγγρ. 51, φακ. 3�.7 αρ. εγγρ. 49, φακ. 3�.9 αρ. εγγρ. 51, ΓαΚ, ό.π.,
φακ. 1080α υποφακ. 1 αρ. εγγρ. 159-181, φακ. 1237 αρ. εγγρ. 844-845. Για την οργάνωση
του φυτωρίου στη μεσογγή η Βασιλική Πρόνοια προέβη σε αγορά κατάλληλης μεγάλης
έκτασης γης.

21. αρΧειΟ ΠαρΓινΟΥ, φακ. 31.8 αρ. εγγρ. 12, φακ. 35.12 αρ. εγγρ. 3�, φακ. 35.8 αρ.
εγγρ. 5, φακ. 35.� αρ. εγγρ. �, φακ. 35.4 αρ. εγγρ. 24, φακ. 35.3 αρ. εγγρ. 13, φακ. 35.8 αρ.
εγγρ. �, ΓαΚ, ό.π., φακ. 1243 αρ. εγγρ. 104 και 247. στα Τζαννάτα η Βασιλική Πρόνοια
ενοικίασε από το έτος 19�0 το εκτεταμένο αγρόκτημα της ελένης Κοσμετάτου, για την ορ-
γάνωση του φυτωρίου.

22. αρΧειΟ ΠαρΓινΟΥ, φακ. 3�.12 αρ. εγγρ. 4�, φακ. 32.8 αρ. εγγρ. 32, φακ. 31.2 αρ.
εγγρ. 20, φακ. 31.10 αρ. εγγρ. 7, φακ. 30.� αρ. εγγρ. 11, φακ. 3�.11 αρ. εγγρ. 14, φακ. 32.7
αρ. εγγρ. 3, φακ. 3�.9 αρ. εγγρ. 19. στα έγγραφα αυτά αναγκαίο στοιχείο εξοπλισμού για
προμήθεια σημειώνονται οι σφυρίδες ή διαφράγματα (δηλ. τα ελαιόπανα). (ΓαΚ, ό.π., φακ.
1243 αρ. εγγρ. 11).

23. αρΧειΟ ΠαρΓινΟΥ, φακ. 31.11 αρ. εγγρ. 24, φακ. 31.8 αρ. εγγρ. 8, φακ. 35.7 αρ.
εγγρ. 37.

24. αρΧειΟ ΠαρΓινΟΥ, φακ. 35.11 αρ. εγγρ. �8, φακ. 35.7 αρ. εγγρ. 35, φακ. 32.9 αρ.
εγγρ. 13, φακ. 32.5 αρ. εγγρ. 9, φακ. 31.2 αρ. εγγρ. 22, φακ. 31.3 αρ. εγγρ. 1, φακ. 3�.12 αρ.
εγγρ. 18, φακ. 35.2 αρ. εγγρ. �, φακ. 3�.� αρ. εγγρ. 27.



μελισσοτρόφους», όπως αναφέρουν τα σχετικά έγγραφα25, με αποτέλεσμα την
αύξηση της παραγωγής.

μάλιστα στην Κεφαλονιά η συνεταιρική δημιουργικότητα πέραν της δρα-
στήριας παραγωγικής απόδοσης στο συγκεκριμένο πεδίο, αναζήτησε και την
αποτελεσματικότερη προβολή και κατοχύρωση του τόπου προέλευσης του
προϊόντος, με βελτίωση της αποθήκευσης του μελιού σε λιθογραφημένα κου-
τιά καλαίσθητης εμφάνισης2�.

ιδιαίτερη ενίσχυση για περαιτέρω ανάπτυξη είχε και η πτηνοτροφία στην
Κέρκυρα, αφενός με την παραχώρηση στον αρμόδιο συνεταιρισμό μεγάλου
αριθμού νεοσσών ορνίθων βελτιωμένων φυλών, αφετέρου με την ανέγερση οι-
κημάτων αναθρεπτηρίου νεοσσών και εκκολαπτηρίου τους με πρόθεση και τη
διάθεση νεοσσών ωοπαραγωγής, ιδιαίτερα στα χωριά των ορεινών περιοχών
για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εκεί αγροτικών οικογενειών27.

Όσον αφορά την κτηνοτροφία, η πεποίθηση αφενός ότι ο άμεσα συνδεόμε-
νος με αυτήν κλάδος της τυροκομίας, αναπτυγμένος σε ορθολογική και εκ-
συγχρονισμένη βάση θα μπορούσε να αποβεί αξιόλογος πλουτοπαραγωγικός
τομέας ενισχυτικός του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της υπαίθρου και
από την άλλη πλευρά η διαπίστωση της έως τότε χρησιμοποίησης στην πράξη
πρωτόγονων και απαράδεκτων –από άποψη ποιότητας και υγιεινής– μεθό-
δων, επέβαλε τη λήψη δραστικών μέτρων για ανατροπή της δυσμενούς άθλιας
κατάστασης και ουσιαστική ενίσχυση των τοπικών γαλακτοκομικών συνε-
ταιρισμών28, με αποτέλεσμα από τις αρχές της δεκαετίας του 19�0 την ανέ-
γερση σύγχρονων πλήρως εξοπλισμένων τυροκομείων στα Βλαχάτα Κεφαλ-
ληνίας29 και στην κοινότητα Βολιμών Ζακύνθου30, ως κίνητρα για αναζωογό-
νηση της απασχόλησης των κτηνοτρόφων στο συγκεκριμένο πεδίο.
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25. αρΧειΟ ΠαρΓινΟΥ, φακ. 35.11 αρ. εγγρ. �9, φακ. 31.8 αρ. εγγρ. 13, φακ. 31.9 αρ.
εγγρ. 15. 

2�. αρΧειΟ ΠαρΓινΟΥ, φακ. 3�.9 αρ. εγγρ. 27, φακ. 30.� αρ. εγγρ. 3, φακ. 32.3 αρ. εγ-
γρ. 10, φακ. 32.8 αρ. εγγρ. 21, φακ. 31.12 αρ. εγγρ. 5. σε αντίθεση με τις επιδόσεις των τριών
νησιών που προαναφέρθηκαν (Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Ζάκυνθος) η κατάσταση της μελισσο-
κομίας στη Λευκάδα την ίδια περίοδο παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις (αρΧειΟ ΠαρΓινΟΥ,
φακ. 35.11 αρ. εγγρ. 21, φακ. 32.1 αρ. εγγρ. 11, φακ. 31.11 αρ. εγγρ. 23).

27. αρΧειΟ ΠαρΓινΟΥ, φακ. 30.4 αρ. εγγρ. 5, φακ. 30.2 αρ. εγγρ. 7, φακ. 30.9 αρ. εγ-
γρ. 3, φακ. 31.9 αρ. εγγρ. 1, φακ. 32.8 αρ. εγγρ. 17, φακ. 35.1 αρ. εγγρ. 14, φακ. 35.8 αρ. εγ-
γρ. 18, φακ. 3�.7 αρ. εγγρ. 23. 

28. ΓαΚ, ό.π., φακ. 1239 αρ. εγγρ. 192-194, φακ. 123� αρ. εγγρ. 470-480.
29. αρΧειΟ ΠαρΓινΟΥ, φακ. 30.4 αρ. εγγρ. 4 και 10, φακ. 32.7 αρ. εγγρ. 14, φακ. 35.�

αρ. εγγρ. �, φακ. 31.3 αρ. εγγρ. 8, φακ. 32.3 αρ. εγγρ. 7, φακ. 3�.2 αρ. εγγρ. �9, φακ. 3�.2 αρ.
εγγρ. �9. Βλ. και ΓαΚ, ό.π., φακ. 123� αρ. εγγρ. 477, φακ. 1243 αρ. εγγρ. 247και 104-105
και �43, φακ. 1239 αρ. εγγρ. 8, φακ. 1235 αρ. εγγρ. �08.

30. αρΧειΟ ΠαρΓινΟΥ, φακ. 31.3 αρ. εγγρ. 2, φακ. 31.4 αρ. εγγρ. 21, φακ. 31.5 αρ. εγ-



εξίσου αναγεννητική προσπάθεια καταβλήθηκε και στον τομέα της οικο-
τεχνίας που θεωρούνταν ικανός να προσφέρει ουσιαστική απασχόληση στον
γυναικείο πληθυσμό, εξασφαλίζοντας παράλληλα και σημαντικό πρόσθετο ει-
σόδημα στην αγροτική οικογένεια, ιδιαίτερα σε πολύ φτωχά χωριά, όπου απο-
τελούσε τη μόνη ουσιαστική βοήθεια για υπέρβαση της ανέχειας31.

Η ανάπτυξή του στηρίχθηκε στην ίδρυση, μετά και από ισχυρή επιθυμία
των τοπικών κοινωνιών, τριών ταπητουργείων και ενός κιλιμοποιείου στην
Κέρκυρα32, τριών ταπητουργείων στη Ζάκυνθο33, ενός στη Λευκάδα34 και
στην Κεφαλονιά, ενώ στο νησί αυτό λειτούργησαν και εργαστήρια ραπτικής,
κεντητικής, δαντελλοπλεκτικής Venise35.

Η γυναικεία απασχόληση σε αυτά, υπό τύπον αμειβόμενης επαγγελματι-
κής κατάρτισης, παρείχε την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε με την ολοκλή-
ρωση του κύκλου μαθητείας να είναι δυνατή η αυτόνομη, με αξιοπρεπείς απο-
λαβές, εργασία, που εξασφάλιζε η συνεχής ροή παραγγελιών από τον φορέα, ο
οποίος ως αρχικό κίνητρο προσέφερε σε κάθε μία απόφοιτη τα κατάλληλα ερ-
γαλεία για την άσκηση του επαγγέλματός της π.χ. αργαλειό, τις αναγκαίες
πρώτες ύλες και την πρώτη παραγγελία3�. Η δραστηριότητα αυτή, πέρα από
την ευοίωνη οικονομική προοπτική, συνέβαλλε και στη διατήρηση, αξιοποίηση
και ανάδειξη της ελληνικής λαϊκής τέχνης, όπως τις εξέφραζε και η σταθερή
επιδίωξη για εκτέλεση παραδοσιακών θεμάτων εμπνευσμένων από το πλούσιο
διακοσμητικό απόθεμα ποικίλων περιοχών, όπως π.χ. από τη Θράκη, τη μα-
κεδονία, την Ήπειρο, τη σκύρο, τα Δωδεκάνησα37.

επιπλέον προβολή των παραγόμενων χειροτεχνημάτων αποτελούσε η επι-
τυχής παρουσίασή τους σε εκθέσεις οργανωμένες εκτός από την ελλάδα και
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γρ. �, φακ. 30.8 αρ. εγγρ. 11, φακ. 30.10 αρ. εγγρ. 2 και 7, φακ. 37 αρ. εγγρ. 24, φακ. 3�.2 αρ.
εγγρ. 58, �0, �1 και �2, φακ. 35.11 αρ. εγγρ. 42, φακ. 35.12 αρ. εγγρ. 55. Πέραν των δράσε-
ων στην Κεφαλληνία και Ζάκυνθο, το έργο στην Κέρκυρα περιελάμβανε βελτίωση των στά-
βλων για τη στέγαση των αγελάδων στο χωριό αγραφοί (αρΧειΟ ΠαρΓινΟΥ, φακ. 3�.7 αρ.
εγγρ. 33, φακ. 3�.11 αρ. εγγρ. 21, φακ. 35.7 αρ. εγγρ. 44) και ενίσχυση του τυροκομικού έρ-
γου στην Περίθεια (ΓαΚ, ό.π., φακ. 1243 αρ. εγγρ. 7-8).

31. ΓαΚ, ό.π., φακ. 1122 υποφακ. Η1 αρ. εγγρ. 223, φακ. 1243 αρ. εγγρ. 280-281, φακ.
1�38 υποφακ. 5 αρ. εγγρ. 11��, 1194 και 1195, φακ. 1235 αρ. εγγρ. 202-204, φακ. 1240 αρ.
εγγρ. 747.

32. αρΧειΟ ΠαρΓινΟΥ, φακ. 30, 31 και 35 passim, ΓαΚ, ό.π., φακ. 1080α υποφακ. 1 αρ.
εγγρ. 1�0-1�3, φακ. 1244 αρ. εγγρ. 194-197, φακ. 1243 αρ. εγγρ. 8-13.

33. αρΧειΟ ΠαρΓινΟΥ, φακ. 30, 31, 33, 35, 3� passim.
34. αρΧειΟ ΠαρΓινΟΥ, φακ. 35.11 αρ. εγγρ. 28, ΓαΚ, ό.π., φακ. 1��4 υποφακ. 2 αρ.

εγγρ. 1�3.
35. αρΧειΟ ΠαρΓινΟΥ, φακ. 35.1, 35.�, 35.9, 35.11, 3�.9, 3�.11, 3�.5, 3�.7, 32.3, 32.5,

32.7 passim, ΓαΚ, ό.π., φακ. 1243 αρ. εγγρ. �44 και 104-10�, φακ. 1235 αρ. εγγρ. �07.
3�. ΓαΚ, ό.π., φακ. 1240 αρ. εγγρ. 747, φακ. 123� αρ. εγγρ. 1241.
37. ΓαΚ, ό.π., φακ. 1235 αρ. εγγρ. 190, φακ. 1243 αρ. εγγρ. �02-�03.



σε πόλεις του εξωτερικού (Παρίσι, Φλωρεντία, Παλέρμο, Φραγκφούρτη, μό-
ναχο), λειτουργώντας ευεργετικά στο πλαίσιο μιας άτυπης πολιτιστικής δι-
πλωματίας, και παράλληλα συμβάλλοντας στην έκφραση πρώϊμων μουσειο-
γραφικών ευαισθησιών και εκθεσιογραφικών αναζητήσεων38.

Όσον αφορά το στεγαστικό πρόγραμμα, η ανταπόκρισή του σε επιτακτικές
ανάγκες αποσκοπούσε στη θεραπεία της μοιρολατρικής αποδοχής μιας κατα-
θλιπτικής μιζέριας, που δημιουργούσαν οι απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης
άπορων οικογενειών σε ακατάλληλους χώρους, με ακραίες περιπτώσεις τις
πλινθόκτιστες ετοιμόρροπες οικίες ή τις κοιλότητες βράχων39. στη δράση αυ-
τή εντάχθηκαν σημαντικές εργασίες σε χωριά της Κέρκυρας, όπου εκτός από
τις κατοικίες, η κατασκευή χώρων εστίασης και μαγειρείου στα σχολεία,
ανταποκρινόταν στην ευρεία διάδοση του θεσμού των μαθητικών συσσιτίων, ο
οποίος παράλληλα και με τη δωρεάν παροχή βιταμινών προσπαθούσε να αντι-
μετωπίσει το πρόβλημα του παιδικού υποσιτισμού στις φτωχές περιοχές40.

στην Κεφαλονιά στεγαστική βοήθεια, εκτός από τα χωριά, προσφέρθηκε
και σε δύο οικοτροφεία του φορέα που λειτουργούσαν το ένα στο αργοστόλι και
το άλλο στη Βαλλιάνεια σχολή στο Ληξούρι41.

Παράλληλα η εκτέλεση αρδευτικών έργων στα νησιά αυτά και στη Ζά-
κυνθο, αποκαλύπτουν την έως τότε ανεπαρκή κάλυψη αναγκών ύδρευσης των
τοπικών κοινωνιών με πρωτόγονα μέσα ακατάλληλα από πλευράς υγιεινής
και δείκτες μιας υποβάθμισης, από πλευράς πολιτισμού, των όρων διαβίω-
σης42.

Την πραγματοποίηση όλου αυτού του πολυσχιδούς έργου, που αναφέρθηκε
έως εδώ και το οποίο ο Τομέας και γενικότερα η Πρόνοια εκτελούσε πάντα ως
αρωγός στην ανάλογη μέριμνα και προσπάθεια που κατέβαλλαν τα αρμόδια
Υπουργεία, είχαν αναλάβει στελέχη πλήρως καταρτισμένα και εξειδικευμένα
στους σχετικούς κλάδους, από τα οποία πολλά προέρχονταν και από τις ειδι-
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38. αρΧειΟ ΠαρΓινΟΥ, φακ. 31.� αρ. εγγρ. 5, φακ. 35.� αρ. εγγρ. 25, φακ. 35.10 αρ.
εγγρ. 49, φακ. 3�.4 αρ. εγγρ. 43, ΓαΚ, ό.π., φακ. 1122 υποφακ. Η1 αρ. εγγρ. 28-30, 118,
150-152, φακ. 1235 αρ. εγγρ. 227, φακ. 123� αρ. εγγρ. �81-�83, φακ. 1239 αρ. εγγρ. 344,
φακ. 1243 αρ. εγγρ. 147-159, φακ. 1244 αρ. εγγρ. 332-335, φακ. 173� αρ. εγγρ. 19, φακ.
1��2α υποφακ. 1 αρ. εγγρ. 103.

39. ΓαΚ, ό.π., φακ. 123� αρ. εγγρ. 89.
40. αρΧειΟ ΠαρΓινΟΥ, φακ. 30, 31, 32, 35, 3�, 37 passim.
41. αρΧειΟ ΠαρΓινΟΥ, φακ. 30, 31, 32, 33, 35, 3�, 37 passim. στεγαστική βοήθεια

προσφέρθηκε και στη Ζάκυνθο, καθώς και στους Παξούς (αρΧειΟ ΠαρΓινΟΥ, φακ. 32 και
3� passim).

42. αρΧειΟ ΠαρΓινΟΥ, φακ. 30.9, 31.�, 31.10, 31.11, 32.3, 32.5, 32.8, 35.3, 35.4, 35.5,
35.�, 3�.2, 3�.�, ΓαΚ, ό.π., φακ. 1243 αρ. εγγρ. 104, φακ. 1080α υποφακ. 1 αρ. εγγρ. 1�0-
1�3. στα αρδευτικά έργα περιλαμβάνονταν κρήνες, ποτίστρες, φρέατα, υδατοδεξαμενές, λου-
τρά, αποχωρητήρια, δίκτυα ύδρευσης.



κές σχολές επαγγελματικής κατάρτισης που η Πρόνοια ενίσχυε οικονομικά,
όπως π.χ. η αγία Βαρβάρα στο ιωσηφόγλειο μέγαρο στη νέα σμύρνη, η
Βαλλιάνειος σχολή στο Ληξούρι, ή τέλος συνεργαζόταν στενά, όπως το ελ-
ληνικό σπίτι με πρόεδρό του την αγγελική Χατζημιχάλη43.

Κριτήρια για την πρόσληψη των στελεχών και για τη μετέπειτα αξιολόγη-
σή τους ήταν πέρα από την επαρκή εκπαίδευση και γνώση, η πίστη στο έργο
και η προσήλωση στην αποστολή του, η αποτελεσματικότητα στην εκτέλεσή
του με λελογισμένη και υπεύθυνη διαχείριση των διαθέσιμων υλικών πόρων, η
εντιμότητα και αυτοσυγκράτηση στις διαπροσωπικές σχέσεις, το ήθος και η
ευπρέπεια στη συμπεριφορά44.

Η παρέκκλιση από τις αρχές αυτές συνεπαγόταν υποδείξεις διορθωτικές
ήπιες ή αυστηρές κατά περίπτωση, έτσι ώστε η διαχείριση του ανθρώπινου δυ-
ναμικού να κινείται στο πλαίσιο μιας δίκαιης αποτίμησης της απόδοσης των
εργαζομένων45.

Όσον αφορά τις συνθήκες που επικρατούσαν στους εργασιακούς χώρους
ιδιαίτερα της οικοτεχνίας στα χωριά, ορισμένες πρακτικές όπως π.χ. η θέρ-
μανση με ξύλα, ο φωτισμός με λάμπες πετρελαίου, η ετοιμασία του φαγητού
με γκαζιέρες είναι ενδεικτικές της αναγκαστικής –λόγω έλλειψης άλλων δυ-
νατοτήτων– επιβίωσης στη δεκαετία του 19�0, παραδοσιακών βιοτικών συν-
θηκών περασμένων εποχών4�.

εξάλλου, ενδεικτικό επίσης της επικρατούσας δυσπραγίας στις κοινωνίες
αυτές ήταν και η απασχόληση ορισμένων από τους τεχνίτες που διέθετε ο Το-
μέας και συγκεκριμένα της ράφτρας, και του υποδηματοποιού, στην κατα-
σκευή από εκείνην ενδυμάτων για τα άπορα παιδιά των χωριών, ενώ ο υποδη-
ματοποιός χρησιμοποιώντας τα κατεστραμμένα ελαστικά επίσωτρα (περί-
βλημα της ζάντας) του αυτοκινήτου της υπηρεσίας κατασκεύαζε καττύματα
(σόλες) για τα φθαρμένα υποδήματα των άπορων χωρικών, προϊωνίζοντας
επιδιώξεις του πολύ μεταγενέστερου και πολιτισμολογικά επικροτούμενου θε-
σμού της ανακύκλωσης47.

Ολοκληρώνοντας την εισήγηση, σημειώνεται ότι η σύντομη αυτή αναφορά
στο αναπτυξιακό έργο του Τομέα Ομάδας Βοηθείας των ιονίων νήσων της
Βασιλικής Πρόνοιας κατά τη δεκαετία του 19�0 αποκαλύπτει εν τέλει τη με-
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43. ΓαΚ, ό.π., φακ. 173� αρ. εγγρ. 89, φακ. 1239 αρ. εγγρ. 15, φακ. 19�� αρ. εγγρ. 17-
18, φακ. 1�41 υποφακ. 3 αρ. εγγρ. ��-�8, φακ. 1243 αρ. εγγρ. 31 και 714-71�, 1��-1�8, 178-
181, 99-103 και 135-13�, φακ. 1080α υποφακ. 1 αρ. εγγρ. 5-8 και 98-100, φακ. 1�38 υπο-
φακ. 4 αρ. εγγρ. 575-57� και �55-��2.

44. αρΧειΟ ΠαρΓινΟΥ, φακ. 35.8 αρ. εγγρ. 2.
45. αρΧειΟ ΠαρΓινΟΥ, φακ. 30, 31, 32, 35 passim.
4�. αρΧειΟ ΠαρΓινΟΥ, φακ. 30, 31, 32, 3�, passim.
47. αρΧειΟ ΠαρΓινΟΥ, φακ. 31, 32, 35, 3� passim.



γάλη προσπάθεια που απαιτούνταν για να μεταλλαγεί η πολιτιστική ανεπάρ-
κεια στη διαχείριση της καθημερινότητας σε γόνιμη και δημιουργική στοχο-
θεσία και η μετατροπή τής δύσμορφης πραγματικότητας σε ζείδωρη αύρα ευ-
ημερίας.

ABSTRACT

CHARITY FOR THE DEVELOPMENT 
OF THE WELL BEING IN THE IONIAN ISLANDS DURING 

THE SECOND HALF OF 20th CENTURY: THE CULTURAL INPUT

EEuurryyddiiccee  AAnnttzzoouullaattoouu--RReettssiillaa

In memory of Gerasimos Parginos

This paper discusses the cultural dimension of the various welfare activities
developed through the Royal Hellenic Foundation for Charities programs in the
Ionian islands during the second half of the 20th century, as they are
documented in the archival material provided by unpublished private and public
sources and express the various attitudes and mentalities dealing with the
management of the everyday material difficulties in the life of the local
societies.
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN

The Ionian Islands are a set of seven Greek islands in the Ionian Sea, west of
the western Greek mainland, namely Corfu, Paxos, Lefkas, Ithaca, Cephalonia,
Zante and Cythera. They are recognised as one of the administrative regions of
Greece and for the most part are considered autonomous in water [1]–[3]. They
are situated in the more humid area of Greece [4], but have been experiencing
in the past decades a general decrease in rainfall and an increase in temperatures
as well as impacts of various pressures on the system[5]. Moreover, the
complexity of the administrative organisation of the Greek State, the current
legislative framework at Greek and European level, and the coordination of
efforts and the availability of data are all challenges to the implementation of
sound water policy. Effective water governance overall is critical and should
rest on a sound knowledge of water resources and policy. 

SSttuuddyy  aarreeaa
The Ionian Islands are located between Italy and the western Greek mainland

(Figure 1 – sseeee  aappppeennddiixx  ooff  ffiigguurreess  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhiiss  ppaappeerr). Currently, the
regional economy is mostly based on tourism [�]. The administrative area of the
Ionian Islands, excluding Cythera, is approximately 2,30� km2 [1]–[3], with a
resident population of ~208,000 inhabitants [7], [8]. 

The Ionian Islands have similar meteorological conditions except one:
Cythera, an island south of the Peloponnesus (Fig. 1). As such, Cythera will not
be considered further.

Greece is divided into 13 administrative districts or regions (Fig. 1) and into
14 River Basin Districts (RBD) or hydrological regions (Fig. 2). The admini -
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strative region of the Ionian Islands in particular is spread over three RBDs, as
shown in Fig. 2.

Corfu and Paxos form river basin GR34 within the the Epirus RBD
(GR05), with a surface area of �31 km2 [3], [11].

Lefkas forms river basin GR44 within the Western Sterea Ellada RBD
(GR04), with a surface area of 3�5 km2 [1], [11] .

Cephalonia, Ithaca and Zante form river basin GR45 within the Northern
Peloponnese RBD (GR02) with a surface area of 1,310 km2 [2], [11]. 

PPrroobblleemm  ssttaatteemmeenntt
Few water resource studies have been conducted on the Ionian Islands and

no comprehensive view of water resources and of their management is available.
In general, there is also a lack of data on the Ionian Islands and when available,
they are not coherent, partly because this administrative area is assigned to three
different River Basin Districts (RBDs), each with its own plan and imple -
mentation of data collection mechanisms and processes. 

This organisation further complicates the research for non-Greek speaking
researchers, since most data are only available in the Greek language and most
has not been incorporated into computerised databases. 

The complexity of the administrative organisation of Greece overall, and in
particular that of the Ionian Islands, is problematic despite recent efforts [12]
by the Greek authorities to reorganise and simplify its administrative structure.
This ever-present polyarchy prevents the uniform application of policies and
water laws, and produces friction between the various authorities.

The impact of various other pressures such as climate change, water use and
management, will also need to be addressed to ensure a proper governance of the
entire water resource system in the Ionian Islands.

OObbjjeeccttiivveess

MMaaiinn  oobbjjeeccttiivvee
To improve the management of water resources and related policies in the

Ionian Islands, a concise overview of data and laws is necessary. A compre -
hensive view on water resources and policy implementation for the Ionian
Islands will be achieved through the following sub-objectives:

Review of relevant EU legislation and directives of water resources in
Greece;

Identification, collection and classification of water uses and availability in
the Ionian Islands;
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Data interpretation and understanding of the impacts of pressures, such as
water uses and climate change, on water resources in the Ionian Islands; 

Points of attention and suggestions on potential ways to improve the
implementation of existing legislation in Greek water laws;

MMEETTHHOODDOOLLOOGGYY

The general methodology is presented in two phases. Phase 1 covers the
policies related to water resources in the study area as well as potential
suggestions to be offered. Phase 2 covers obtaining and compiling data related
to water resources.

These two phases are themselves divided in two:

• Phases 1.A and 2.A are research-based and depend on the informa tion
obtained to compile a complete set of the existing data on water resources
in the Ionian Islands;

• Phases 1.B and 2.B are interpretation based and process the informa tion
obtained from the previous phases.

RREESSUULLTTSS  AANNDD  DDIISSCCUUSSSSIIOONN

LLeeggiissllaattiivvee  ffrraammeewwoorrkk

GGrreeeeccee’’ss  wwaatteerr  llaawwss  pprriioorr  ttoo  DDiirreeccttiivvee  22000000//��00//EECC
Before the EU adoption of the Water Framework Directive [13], the main

legislative structure for water resources in Greece was based on two laws: 

• “Law 1739/1987 for the management of water resources”, which
pertains to all water policy areas and established procedures and
structures that permitted water management on national and regional
scale. It also defines the 14 RBDs of Greece, forms various water
committees on various levels (regional, decentralised, etc.), and water
resources management authorities on a regional level. Furthermore, it
addresses the conservation and protection of water resources in Greece
and the disposal of wastewater, in order to safeguard the adequate quality
and quantity of water for the present and future [14], [15];

• “Law 1�50/198� on the protection of the environment”, which provides
the basis for the protection of Greece’s natural environment. This
includes the prevention of degradation of the environment as well as 

Water resources in the Ionian Islands �89



the conservation and surveillance of subterranean and surface water
[15], [1�].

These two laws were designed to efficiently manage water resources and
protect the environment. However, there were difficulties in their imple me -
ntation within the infrastructure in place and in the existing political framework.
The distribution of authority to the various ministries created multiple overlaps,
oversights and barriers and led to a “fragmented”, “incomplete”, and “unsuc -
cessful” implementation [15].

TThhee  WWaatteerr  FFrraammeewwoorrkk  DDiirreeccttiivvee  aanndd  iittss  iimmppaaccttss  

OOnn  tthhee  EEUU  lleevveell
In 2000, the EU adopted the European Directive 2000/�0/EC on

“Establishing a framework for Community action in the field of water policy”
[13]. The Water Framework Directive treats water as a heritage that needs to be
protected rather than as a commercial resource with the aim to achieve good
ecological and chemical status for all water bodies in all Member States to be
reached by 2015 [13]. In addition, it ensures that groundwater and surface
water quality and quantity are protected. The WFD aspires towards the
establishment of a sustainable water policy in the EU, and for water management
to occur at the level of the river basin. For each river basin district, a River
Basin Management Plan (RBMP) needs to be established, in accordance with
Article 13 of the WFD [13]. More specifically, the RBMPs detail a general
overview of the “current status of water bodies within the river basin district” as
well as detail the measures planned and in place to reach the objectives set for
the river basins within a specific timeframe and “act as the main reporting
mechanism to the Commission and the public” [13], [17]. 

In 2012 and after 12 years of WFD development and implementation in the
Member States, the European Commission published the “Blueprint to
Safeguard Europe’s Water Resources” (i.e. the Water Blueprint) that aims to
protect the EU’s water resources [12]. It attempts to achieve the goals set by the
WFD by identifying the obstacles to the agreed goals and the ways to overcome
them [12].

The Water Blueprint proposes an agenda of voluntary EU actions in the
post-2012 period for the Member States and prepares the EU to deal with newer
challenges, such as climate change and sustainable water use. As such, the
Blueprint aims for a “smarter” and more sustainable management of water
resources and helps EU water laws keep focus on these strategies, as well as the
goals established by the Water Framework Directive [12].
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OOnn  aa  nnaattiioonnaall  lleevveell
Greece, as a EU Member State, transposed the WFD into its own water

legislation with law 3199/2003 “on water protection and management –
Conformation with EU Directive No.2000/�0/EC” [18]. This law describes a
more sustainable management of water resources as well as their protection.
Another aim is to establish the “polluter pays” principle [15], [18]. 

In 2010, a reorganisation of the decentralised state structure of Greece took
place, resulting in Greece being managed by 7 Decentralised Administrations
and 13 self-governed regions as per the “Kallikratis Law”. This created
uncertainties concerning the role and management authority of multiple state
institutions and raised difficulties regarding water management across
geographical and political boundaries [19]. Entities in charge of protecting the
environment suffered from insufficient funding and staffing, due in part to the
impact of the austerity measures put in place to address the current economic
crisis in Greece. This resulted in “weakening the environmental administration
and surveillance mechanisms” [20].

Greece, like all EU Member States, needed to produce River Basin
Management Plans (RBMPs) in accordance with the WFD and its
implementation [11]–[13], which took place at different dates: GR34 (GR05):
the RBMP was adopted on September 4th 2013 for GR05, September 18th 2014
for GR04 and April 8th 2013 for GR02 [11].

OOnn  aa  rreeggiioonnaall  lleevveell
Specific legislations were put in place at a regional or RBD scale and are

combined with the national level law 3199. Table 1 below summarises the
competent authorities in the study area [1]–[3], [21].

TTaabbllee  11..  CCoommppeetteenntt  aauutthhoorriittiieess  ppeerr  rriivveerr  bbaassiinn  iinn  tthhee  ssttuuddyy  aarreeaa

RRiivveerr CCoommppeetteenntt  CCoommppeetteenntt NNaattiioonnaall  
bbaassiinn LLooccaall  AAuutthhoorriittyy DDeecceennttrraalliisseedd CCoommppeetteenntt

AAuutthhoorriittyy AAuutthhoorriittyy

GGRR3344 - R. of Epirus (Hydro- Special Secretariat
economy section) for Water

R. of Ionian Islands Ministry of
Environment, Energy

(Hydro-economy and Climate Change
section)
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GGRR4444 - R. of Ionian Islands Special Secretariat 
for Water
Ministry of 
Environment, Energy 
and Climate Change

GGRR4455 Region of Ionian R. of Peloponnese, Special Secretariat
Islands Western Greece for Water

and Ionian Sea
General Directorate Ministry of
of Growth Planning, General Directorate Environment, Energy
Environment and of Planning and and Climate Change
Infrastructure Environmental Policy

Division of Water Division 
Environment and of Ionian
Planning

In Table 1, “competent local authority” refers to a unit under a self-
governing legal entity or public law, “competent decentralised authority” refers
to a unit subject to a decentralised administration unit of the State (where R.
stands for region) and “national competent authority” or centralised authority,
refers to a single administrative division of the Ministry of Environment,
Energy and Climate Change [21]. All river basins of the study area are mainly
under the legislative eye of the YPEKA and the Special Secretariat for Water.
The implementation of the WFD is visible here as the decentralisation of
authority is in place, making for the beginning of a regional management of
water resources.

WWaatteerr  rreessoouurrcceess

HHyyddrroollooggiiccaall  ssoouurrcceess  iinn  tthhee  IIoonniiaann  IIssllaannddss  aanndd  wwaatteerr  bbaallaannccee

Meteorological conditions in the Ionian Islands
The climate of the island section is coastal Mediterranean, meaning hot dry

summers and mild wet winters. Fig.s 3 and 4 show the distributions of mean
precipitation and temperature per month, over a year period for Corfu (using
data from 1955 to 201�) and Cephalonia (using data from 1958 to 201�). In
Corfu, the highest precipitation value is 17�.1 mm in November and lowest is
9.7 mm in July (Fig. 3). Its highest mean temperature is 2�.5 ºC in July and its
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lowest is 9.8 ºC in January (Fig. 3). On average, precipitation sums up to
~1,107 mm a year and temperature of 17.� ºC (Fig. 3).

In Cephalonia, the highest precipitation and mean temperature are
respectively 148.1 mm in December and 29.� ºC in August (Fig. 4). Its lowest
precipitation and mean temperature are respectively 4.1 mm in July and 14.3 ºC
in February (Fig. 4). On average, precipitation sums up to ~879 mm a year and
temperature of 21.4 ºC (Fig. 4).

When comparing Fig.s 3 and 4, annual precipitation is higher in Corfu than
in Cephalonia with a difference of ~328 mm per year and the annual
temperature is lower by 3.8 ºC. 

Most of the precipitation occurs in winter, which was shown in Fig. 3 and 4.
This, when comparing to precipitation in the summertime that is rarely above 10
mm, illustrates the heterogeneous distribution of precipitation through time.
Precipitation is controlled by several topographical structures within the
Mediterranean [5]. These include the Mediterranean cyclogenesis belt and
meteorological systems, such as depressions in the Atlantic and the northern
African cyclones, and cause precipitation in the spring, as well as in autumn and
winter. Precipitation in the Ionian Islands is mostly dictated by the low-pressure
and synoptic systems impacting Mediterranean precipitation coming from the
west and north [5]. Corfu has a lower mean annual temperature and a higher
amount of precipitation than Cephalonia due to its more northern position
within the study area (Fig. 1). 

SSoouurrcceess  ooff  eexxppllooiittaabbllee  wwaatteerr  iinn  tthhee  IIoonniiaann  IIssllaannddss
In the Ionian Islands, groundwater is the main source of water and is

accessible via boreholes [22]. There are three types of aquifer systems present
in the Ionian Islands, two of which are mentioned in the RBMPs (Table 2):

• The karstic aquifer system, in which the circulation of groundwater
through carbonate rocks, leading to high permeability due to secondary
fracture porosity;

• The confined aquifer system, which is developed in the sandstones of
neogene deposits, defined by important heterogeneity and primary
fracture porosity. The circulation of water occurs through porous
material;

• The phreatic (alluvial) aquifer system, which developed in Quaternary
deposits and where water circulation occurs through cracks,
discontinuities, tectonic zones, etc. [2], [22]. 

Table 2 presents a compilation of groundwater abstraction on a river basin
scale [1]–[3]. 
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TTaabbllee  22..  CCaappaacciittyy  aanndd  aabbssttrraaccttiioonn  ooff  ggrroouunnddwwaatteerr  aaqquuiiffeerr  ssyysstteemmss  
iinn  tthhee  IIoonniiaann  IIssllaannddss  ppeerr  rriivveerr  bbaassiinn

GGRR3344 GGRR4444 GGRR4455

NNoo..  ooff  eexxppllooiitteedd  aaqquuiiffeerr  ssyysstteemmss 5 2 5
AAqquuiiffeerr  ssyysstteemm  ttyyppee Karstic, Karstic, Karstic,

Confined Confined Confined
CCaappaacciittyy  ((1100�� mm33//yyeeaarr)) ~1�7 95 ~390
AAbbssttrraaccttiioonn  ((1100��  mm33//yyeeaarr)) ~27 ~3 ~19

For river basin GR34 (Corfu and Paxos), the amount of groundwater
abstracted is ~1�% of the total amount, which is higher than the ~3% in river
basin GR44 (Lefkas) and ~5% in river basin GR45 (Cephalonia, Ithaca and
Zante). This can be explained by the fact that more than 95% of water used in
this basin originates from groundwater aquifer systems [3]. 

Even though other sources of water are present, groundwater is the most
important source of water in the Ionian Islands. It renders the islands almost to
completely autonomous when it comes to supplies of water. However, there is
always a risk of overexploitation of groundwater, especially when during
summer months, the dry period, water demands are at their highest and
increases in groundwater abstraction occur [1]–[3], [22]. Another concern can
be risen by visiting the study area; many individuals have their own wells to
access groundwater. These are often done without permit, making a reliable
account on all accesses and abstraction of groundwater difficult to establish.
Concerning surface water bodies in the Ionian Islands, the RBMPs only
consider water bodies respecting specific conditions and have threshold
minimum dimensions below which they are not considered and listed [1]–[3].

HHyyddrroollooggiiccaall  bbaallaannccee
In the case of the RBMP of Northern Peloponnese [2], the hydrological

balance for river basin GR45 (Cephalonia, Ithaca and Zante) can be calculated
with the data present in Table 3.
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TTaabbllee  33..  HHyyddrroollooggiiccaall  bbaallaannccee  ppaarraammeetteerrss  iinn  rriivveerr  bbaassiinn  GGRR4455  
((AAddaapptteedd  ffrroomm  [[22]]))

PPrreecciippiittaattiioonn IInnffllooww EEvvaappoottrraannssppiirraattiioonn OOuuttffllooww
((1100�� mm33)) ((1100�� mm33)) ((1100�� mm33)) ((1100�� mm33))

AAggiiaa  EEiirriinniiss 45 23 22 45
RReesstt  ooff  GGRR4455 900 4�� 434 900
TToottaall 945 489 45� 945

Applying these values yields:

Precipitation + Inflow – Evapotranspiration – Mixed Runoff
= 33 × 10�|m3/year

This results in a surplus of 33 million m3 per year of water. For river basins
GR34 and GR44, these values were not included in their respective RBMPs. 

The purpose of establishing a hydrological balance is to have a better
understanding of, and properly manage the natural water supplies of a river
basin or area. With this, anthropogenic influences on water resources become
easier to understand and measures can be taken when water related problems
arise. One explanation for the water surplus obtained for river basin GR45
could be that the water is stored within the aquifers of the river basin or that
recharge within the water basin was not taken into account. For example in
Cephalonia, there is a seemingly endless network of caverns and underground
areas within its karstic systems which would act as storage within the water
basin. Another explanation would be that the RBMP for RBD GR02 contains
errors pertaining to the values of the parameters of the hydrological budget.

For information, a hydrological balance was not included in the RBMPs of
Epirus (GR05) and Western Sterea Ellada (GR04), respectively, concerning
river basin GR34 (Corfu and Paxos) and river basin GR44 (Lefkas). Overall, it
appears that river basin GR45 is a good representation as a case study of the
other river basins. The lack of data in some RBMPs combined with lack of
consistency and coordination in between RBMPs is explained by the fact that
the RBMPs of Greece were made by different consultants, and so the same
information was not collected for each RBMP [19]. 
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WWaatteerr  uusseess  iinn  tthhee  IIoonniiaann  IIssllaannddss

The most significant user of water in the Ionian Islands is water supply, with
29.8 million m3/year (Fig. 5). This sector makes up for ~54.2% of the total
water abstraction of the study area (Fig. �). If we take out irrigation, the
remaining ~5.�% are roughly equally divided between industry and energy and
livestock, with water uses of, respectively, 1.5� and 1.54 million m3/year (Fig.
5 and �).

As can be seen above, water supply is always the sector consuming the
highest amounts of water per year in in the study area of the Ionian Islands, as
seen in Fig. 5 [2], [3]. This is an expected result as the primary source of
economy of the Ionian Islands is tourism [�]. Irrigation is overall the second
biggest water consumer of the study area, as seen in Fig. 5 and �. This is again
an expected outcome as this region bases its economy on agriculture as well as
tourism, also reflected on the scale of an island such as Zante [5], [22]. The
sectors of industry and energy and of livestock are the least important water
users of the study area, with varying proportions of the total water. This is in
accordance with the information on the activity of these sectors listed in the
RBMPs [1]–[3], [22]. 

In general, river basin GR45 has the most complete report with the most
parameters studied. Another important element when dealing with the RBMPs
of the Special Secretariat of Water is that values for the same parameter vary
considerably within one RBMP. This could be due to the fact that multiple
consultants compiled these RBMPs [19]. In any case, the inconsistency of
values for a parameter within the same document causes confusion when trying
to compile the information. 

PPrreessssuurreess  oonn  wwaatteerr  rreessoouurrcceess

CClliimmaattee  cchhaannggee  aanndd  gglloobbaall  wwaarrmmiinngg
Throughout Europe, impacts related to climate change are becoming more

evident. Meteorological and hydrological extreme events, such as drought and
floods occur more frequently [23], [24]. For the past century, Europe’s mean
temperature has increased by 1ºC, and by 2100 it will have increased by 2 to
�ºC [24]. Precipitation trends will increase by a decadal rate of 1 to 2% in the
Northern parts of the EU, whilst the Southern parts, i.e. the Mediterranean, will
experience a decrease in precipitation of 1% per decade, which could reach 5%
during the summer months, leading to floods and droughts [23], [24]. The
challenge of the EU Member States will be to find ways to adapt to climate
change and curb its impacts.
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On a national scale, Greece already experiences climate change impacts,
affecting the country’s “natural, environmental and socioeconomic systems”,
resulting in trends observed for the Mediterranean regions of the EU in general
[24]. Temperatures in Greece have increased by 0.4 to 0.�ºC every 10 years
since 19�1 and are projected to increase even further by the end of the century
[25]. Precipitation since the 1970s has gone down by ~8 mm per decade and
should continue to do so [25]. 

Adaptation and mitigation strategies are already undertaken. Nevertheless,
with the current economic situation in Greece combined with “gaps in
institutional and technological support system”, as expressed by Mimikou and
Baltas, and other pressures (e.g. increases in water demand), intervention is
required on an urgent basis (2013). This has already started with the adaptation
of RBMPs [23].

On the scale of the study area, climate change is a threat to islands that
mostly depend on groundwater [2�], which is exactly the case of the Ionian
Islands, represented here by Corfu and Cephalonia. Overall, both a gradual
increase in temperature and a decrease in precipitation throughout the years can
be observed (Fig. 7 and 8). 

Precipitation is one of the inflows contributing to groundwater and to the water
resources of the Ionian Islands; the decrease in precipitation throughout the years
(Fig. 7) and in future could threaten the groundwater resources of the study area,
which are already over-exploited in some parts [5], [22], [2�]. Mitigation
measures against climate change impacts should be put in place at all levels;
European, national and regional. Modifying RBMPs to include these measures on
a RBD scale will help the water district be less vulnerable to this threat [23].

PPooppuullaattiioonn
Another pressure on water resources in the Ionian Islands is the potential

increase in population and more importantly the significant increase in
urbanisation and development within the study area. In 20 years, the population
in the Ionian Islands has increased from 193,734 to 207,855 inhabitants, with a
slight decrease between 2001 and 2011 [7], [27].

An increase in population as well as in development and urbanisation lead to
an increase in water uses in more than one water sector, which would cause an
important stress on the main source of water, i.e. groundwater. In addition, due
to the low price of water, people have less incentive to be careful with the
amount of water consumed. A solution would be a better water pricing system
for a more parsimonious use of water, especially during periods of greater stress
on the Ionian Islands water resources, which was already a demand of Directive
2000/�0/EC [13]. 
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TToouurriissmm  aanndd  wwaatteerr  uusseess
Fig. 9 illustrates a clear and steady increase in tourism (or amount of people

staying in short term accommodations) over the last two decades, with
estimations represented by the shaded bars [28]. It is also highly plausible that
the number of tourists will continue to grow in the coming years. This could
cause a significant stress on water use and water supplies in the islands.

As it can be seen in Fig. 9, tourism has almost doubled in the islands since
2000 further stressing their water resources. The increase of tourism over the
years, especially during the driest and hottest periods of the year, leads to an
increase of groundwater abstraction by a factor of 2 to 4 times superior to the
usual amount abstracted and used by the domestic (and tourism) sector. From
2015 to 201�, the amount of tourists counted on arrival at the airports of the
Ionian Islands increased by 13.2% and in 2017 up to June 2017, it increased yet
again by 12.4%, making the Ionian Islands the region in Greece with the most
important tourism increase [29]. Even though these two sources use different
criteria to keep count of the number of tourists visiting the Ionian Islands, the
values presented here bring an understanding of the increase in tourism
throughout the years in this region. 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS

Few water resource studies have been conducted on the Ionian Islands and
no comprehensive view of water resources and of their management is available.
This work acts as a compendium of the water resources as well as the legislation
responsible to manage those resources. 

EU water legislation and related documents are well incorporated into Greek
law but monitoring and implementation of water policies and confusion on
governmental roles have led to inefficient management. The decentralised state
structure with various levels of government in charge of water resources, and
ensuing polyarchy, combined with the complex organisation of the hydrological
regions in Greece does not facilitate implementation. The Ionian Islands are
exactly the kind of region where decentralisation alone does not really work. It
is appropriate and required from the Water Framework Directive to organise
water resources in hydrological regions, however it should be done in an
efficient and coordinated way. As is the case of the Aegean Islands, islands
should not be separated and spread over other regions.

The Ionian Islands do not seem to have a shortage in freshwater with their
extensive aquifer network, natural reserves of water and their precipitation
amounts. However, water resources are at risk due to increasing pressures, the
more significant being an increase in population, urbanisation, development and
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tourism as well as climate change impacts typical to the Mediterranean region.
Even if the development of these islands is beneficial from an economic
perspective, it should not be at the expense of the natural resources of the study
area.

The main issue when it comes to data pertaining to water resources in the
Ionian Islands, and more generally on a regional scale, is that information is
scarce and when it exists, it is more often only in Greek, making this
information difficult to access for the majority of the scientific community.
Additionally, there is a need for data to be made available in a timely fashion
and that are compliant with the requirements of EU legislation, in particular that
of the Water Framework Directive. Moreover, and in order to obtain and
compile all the information necessary for a holistic understanding of the water
situation in the Ionian Islands, a comprehensive knowledge of the concerned
competent authorities is required. 

Better communication and coordination between all concerned authorities
should be ensured for a more homogenous water management and data collection.
In addition, although systems and databases to record pertinent information exist,
they are spread out between various national and European and usually only
consider the country as a whole or on the scale of a RBD. Although this is
compliant to the Water Framework Directive, it is quite problematic in the case
of the Ionian Islands, which have little to no interaction with the water resources
of their mainland counterparts. A suggestion is to make the Ionian Islands into a
single RBD so that information pertaining to its water resources are recorded in
the same way as for other Greek RBDs by databases on a EU and national level.
If not possible, data should be available on the scale of a river basin which is
already in part done by the RBMPs used in this research. 

The Water Framework Directive and the Water Blueprint are versatile tools
which have already brought a framework common to each and every Member
State. If implemented as they were designed, they can really ensure that
Greece’s water bodies are managed sustainably. National and local water
management strategies should also focus on a more efficient use of water. This
mean implementing promoting better water pricing structures and imposing an
ecotax applicable to the tourism industry, modern agricultural methods,
investing in better water reuse and recycling programmes. These strategies
should also focus on an integrated approach to water resources management. 

Greece should strive towards a regional decentralised body for the
management of water resources, legislation and implementation combined with a
centralised authority. Defining Ionian Islands as their own river basin district or
even river basin, such as making river basin GR45 to include all Ionian Islands,
may address most of the issues mentioned in this thesis and help this region
manage their water resources in a sustainable way.
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ABSTRACT

The Ionian Islands of Greece are a set of islands in the Ionian Sea, located
between Italy and the western Greek mainland which, excluding Cythera, are
grouped into 3 river basins and each associated to a mainland water district.
Their water resources are relatively abundant but still are challenged by
increased tourism and subsequent water demands, poorly monitored and
regulated groundwater wells, increasing temperatures and reduced precipitation,
and inadequate implementation of EU and Greek water policy. EU water
legislation and Greece-specific legislation for protection of water resources and
environment are well incorporated into Greek law but monitoring and
implementation of water policies and confusion on governmental roles have led
to inefficient management.

To date, there has been no comprehensive compendium of the water
resources of the Ionian Islands, which is the goal of this work. The overall
organisation of the river basins and river basin districts lead to inadequate
coordination and confusion as to roles in the implementation of water policy.
This approach causes delays in making complete, consistent and timely data
available for the islands as a whole. Furthermore, multiple changes in the Greek
government and a severe financial crisis lead to uncertainties on the role and
responsibility of the various authorities involved in the management cycle, and
application of adequate resources to water responsibilities.

The main outcome of analysing and compiling consequent data is that
groundwater is the primary source of water in the Ionian Islands and their most
important water user is the drinking water or water supply sector, including
tourism. These sources are at risk like many countries within the Mediterranean
region. 

To achieve a better coordination and management of water resources
nationwide and more specifically for the study area, Greece should strive
towards a regional decentralised body for the management of water resources,
legislation and implementation combined with a centralised authority. Defining
the Ionian Islands as their own river basin district or even river basin may
address most of the issues mentioned in this thesis and help this region manage
its water resources in a sustainable and integrated way.
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ΠεριΛΗΨΗ

Τα ιόνια νησιά της ελλάδας είναι ένα σύνολο νησιών στο ιόνιο Πέλαγος,
που βρίσκονται μεταξύ της ιταλίας και της δυτικής ελληνικής ηπειρωτικής
χώρας, τα οποία, με εξαίρεση τα Κύθηρα, κατατάσσονται σε 3 λεκάνες απορ-
ροής ποταμών και το καθένα συνδέεται με μια γειτονική περιοχή νερού της
ηπειρωτικής ελλάδος. Οι υδάτινοι πόροι τους είναι σχετικά άφθονοι, αλλά
εξακολουθούν να απειλούνται από τον αυξημένο τουρισμό και τις αντιστοιχες
ανάγκες σε νερό, τα ελεγχόμενα και μη πηγάδια υπόγειων υδάτων, τις υψη-
λότερες θερμοκρασίες και τις μειωμένες βροχοπτώσεις, καθώς και την κακή
εφαρμογή της ελληνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής για το νερό. Η νομοθεσία
της εε για το νερό και η ειδική νομοθεσία της ελλάδας για την προστασία
των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος έχουν ενσωματωθεί σωστά στην
ελληνική νομοθεσία, αλλά η παρακολούθηση και η εφαρμογή των πολιτικών
για το νερό και η σύγχυση σχετικά με τους ρόλους των διαφόρων κυβερνητι-
κών ομάδων έχουν οδηγήσει σε αναποτελεσματική διαχείριση.

μέχρι σήμερα, δεν υπήρξε ολοκληρωμένη συλλογή των υδάτινων πόρων
των ιονίων νήσων, που είναι ο στόχος αυτής της εργασίας. Η συνολική οργά-
νωση των λεκανών απορροής ποταμών και των κατά περιοχές λεκανών οδη-
γεί σε ανεπαρκή συντονισμό και σύγχυση όσον αφορά τους ρόλους στην εφαρ-
μογή της πολιτικής για τα ύδατα. Η προσέγγιση αυτή προκαλεί καθυστερή-
σεις στην παροχή πλήρων, συνεπών και έγκαιρων στοιχείων για τα νησιά στο
σύνολό τους. επιπλέον, οι πολλαπλές αλλαγές στην ελληνική κυβέρνηση και
μια σοβαρή οικονομική κρίση οδηγούν σε αβεβαιότητες σχετικά με το ρόλο
και την ευθύνη των διαφόρων αρχών που εμπλέκονται στον κύκλο διαχείρισης
και τη διάθεση επαρκών πόρων στον τομέα του νερού.

Το κύριο αποτέλεσμα της ανάλυσης και της σύνταξης των επακόλουθων
δεδομένων είναι ότι τα υπόγεια ύδατα αποτελούν την πρωταρχική πηγή νερού
στα νησιά του ιονίου και ο σημαντικότερος χρήστης του νερού είναι ο τομέας
του πόσιμου ύδατος ή της ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού. αυ-
τές οι πηγές κινδυνεύουν όπως σε πολλές χώρες της περιοχής της μεσογείου.

Για να επιτευχθεί καλύτερος συντονισμός και διαχείριση των υδάτινων πό-
ρων σε εθνικό επίπεδο και ειδικότερα για την περιοχή μελέτης, η ελλάδα πρέ-
πει να επιδιώξει μια λύση που περιλαμβάνει ένα περιφερειακό αποκε ντρωτικό
φορέα για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη νομοθεσία και την εφαρμογή,
σε συνδυασμό με μια κεντρική αρχή. Ο ορισμός των ιονίων νήσων ως ιδιαίτε-
ρης περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού ή ακόμη και περιοχών λεκανών
μπορεί να αντιμετωπίσει τα περισσότερα από τα θέματα που αναφέ ρονται στην
παρούσα διατριβή και να βοηθήσει αυτή την περιοχή να διαχειρι στεί τους υδά-
τινους πόρους της με βιώσιμο και ολοκληρωμένο τρόπο.
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Fig. 1. Ionian Islands (left) within Greece (right). Adapted from [9]

Fig. 2. The Ionian Islands as part of their respective RBDs. Adapted from [10] 
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Fig. 3. Mean monthly rainfall (bars) and temperature (line) in Corfu

Fig. 4. Mean monthly rainfall (bars) and temperature (line) in Cephalonia
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Fig. 5. Annual water use in the Ionian Islands

Fig. �. Annual water use in percentage of the Ionian Islands
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Fig. 7. Evolution of mean precipitation over time 
for Corfu (upper line) and Cephalonia (lower line)

Fig. 8. Evolution of mean temperature over time 
for Corfu (upper line) and Cephalonia (lower line)
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Fig. 9. Number of people staying in short term accommodation in the Ionian Islands



ερΓα & Δρασεισ ΤΟΥ ΦΟρεα ΔιαΧειρισΗσ 
εΘνιΚΟΥ ΔρΥμΟΥ αινΟΥ Για ΤΗν ΠρΟσΤασια 

ΤΟΥ ΦΥσιΚΟΥ ΠεριΒαΛΛΟνΤΟσ ΚεΦαΛΟνιασ-ιΘαΚΗσ

ΓΓεεωωρργγίίαα  ΚΚααμμάάρρηη
ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών

μμιιχχααήήλλ  ΞΞααννθθάάκκηηςς
δασολόγος, διδάκτωρ Γεωγραφίας, συντονιστής και υπεύθυνος 

επόπτευσης-φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης εθνικού Δρυμού αίνου, 
Περιβαλλοντικό Κέντρο Κουτάβου

εειισσααγγωωγγήή

Η σημαντικότερη προστατευόμενη περιοχή της Κεφαλονιάς είναι ο εθνι-
κός Δρυμός αίνου. Ο εθνικός Δρυμός αίνου της νήσου Κεφαλονιάς είναι ο μι-
κρότερος εθνικός Δρυμός της χώρας μας με συνολική έκταση του πυρήνα
28.�20 στρέμματα. ιδρύθηκε το 19�2 ως εθνικός Δρυμός με το Β.Δ. 77� του
19�2, με κύριο σκοπό την προστασία του δάσους της Abies cephalonica
Loudon (κεφαλληνιακή ελάτη), η οποία είναι ενδημικό είδος της ελλάδας
και στις ιονίους νήσους απαντά αποκλειστικά στο όρος αίνος (εικ. 1).
εξάλλου, ο αίνος αποτελεί τον locus classicus της κεφαλληνιακής ελάτης, η
οποία περιεγράφηκε, ως νέον είδος από τον Άγγλο βοτανικό J.W. Loudon το
1838 (εικ. 2). συγχρόνως όμως, ένας δεύτερος σκοπός της ιδρύσεως του εν
λόγω εθνικού Δρυμού, είναι και η προστασία της πλούσιας και ιδιαιτέρως εν-
διαφέρουσας βιοποικιλότητας της χλωρίδας και της πανίδας του. Ο πυρήνας
του εθνικού Δρυμού συνίσταται από δύο περιοχές, ανεξάρτητες μεταξύ τους,
αλλά γειτονικές: Η κύρια περιοχή είναι εκείνη πέριξ της κορυφής του μεγά-
λου σωρού (υψόμ. 1.�28 m), καταλαμβάνουσα έκταση 23.1�0 στρεμμάτων
και η δεύτερη πέριξ της κορυφής με το όνομα ρούδι ή Γιούπαρη (υψόμ. 1.125
m) και με έκταση 5.4�0 στρεμμάτων. ας σημειωθεί ότι η κορυφή μέγας σω-
ρός, καθώς και η κορυφή ρούδι ή Γιούπαρη, συνιστούν το ορεινό συγκρότημα
του αίνου. 

σε αναγνώριση της σπουδαιότητάς του, o εθνικός Δρυμός αίνου έχει χα-
ρακτηρισθεί, σε διεθνές επίπεδο, ως ευρωπαϊκό Βιογενετικό απόθεμα, έχει
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ενταχθεί στο ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο ειδικών Ζωνών «Natura 2000»
(GR2220002) και στο δίκτυο των ειδικής Προστασίας Περιοχών της ευρω-
παϊκής Κοινότητας για την προστασία της ορνιθοπανίδας (GR222000�).
Ταυτόχρονα με την κήρυξή του ως εθνικού Δρυμού ορίσθηκε και ως Καταφύ-
γιο Άγριας Ζωής. Οι προστατευόμενες περιοχές του ευρωπαϊκού δικτύου
Natura 2000 της Κεφαλονιάς-ιθάκης δίνονται στον παρακάτω Πίνακα:

αα//αα ΚΚωωδδιικκόόςς  NNaattuurraa ΌΌννοομμαα  ππεερριιοοχχήήςς
11 GR2220001 -ΤΚσ Καλόν Όρος Κεφαλονιάς
2 GR2220002 - ΤΚσ & ΖεΠ εθνικός Δρυμός αίνου
33 GR2220004 - ΤΚσ Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη, 

από αργοστόλι έως Βλαχάτα 
& Όρμος μούντα

44 GR2220005 - ΤΚσ Δυτικές ακτές Κεφαλονιάς - 
στενό Κεφαλονιάς - ιθάκης - 
Βόρεια ιθάκη (ακρωτήριο 
Γερογόμπος - Δράκου Πήδημα - 
Κεντρί - αγ. ιωάννης)

55 GR222000� - ΖεΠ Κεφαλονιά: αίνος, αγία Δυνατή 
και Καλόν Όρος

�� GR2220007 - ΤΚσ Θαλάσσια ζώνη από Βλαχάτα 
έως Όρμο μούντας

στον χάρτη (εικ. 3) παρουσιάζονται οι Προστατευόμενες Περιοχές της
Κεφαλονιάς-ιθάκης, οι οποίες αποτελούν και περιοχές ευθύνης του Φορέα
Διαχείρισης εθνικού Δρυμού αίνου.

Υπεύθυνοι φορείς για τη διοίκηση και διαχείριση των Προστατευόμενων
Περιοχών είναι ο Φορέας Διαχείρισης εθνικού Δρυμού αίνου, καθώς και η Δι-
εύθυνση Δασών Κεφαλληνίας. Ο Φορέας Διαχείρισης εθνικού Δρυμού αίνου
ιδρύθηκε με τον νόμο 3044/2002 (ΦεΚ 197/27.8.2002), μαζί με άλλους 24
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και αρχικά έχει επιφορτισθεί
με την προστασία, διαχείριση, ανάδειξη και την εν γένει αειφόρο διαχείριση του
εθνικού Δρυμού αίνου. Πρόσφατα, με τον ν. 4519/2018 επεκτάθηκαν τα
όρια ευθύνης του και στις υπόλοιπες Προστατευόμενες Περιοχές της Κεφαλο-
νιάς-ιθάκης. Το 2003 (ΦεΚ 12�/7.2.2003) ορίζεται το πρώτο διοικητικό
συμβούλιο του Φορέα, το οποίο λειτούργησε δυστυχώς μόνο μέχρι τον μάρτιο
του 2004. Το 200� (ΦεΚ 775Β/28.�.200�) ορίζεται το δεύτερο διοικητικό
συμβούλιό του, το οποίο παραμένει, με μερικές μικρές τροποποιήσεις, έως σή-
μερα. αποτελείται από 9 τακτικά και 9 αναπλ/κά μέλη: Περιλαμβάνει εκπρο-
σώπους των υπουργείων Υ.Π.εν., ανάπτυξης, αγροτικής ανάπτυξης, της
Τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικών φορέων, ειδικούς επιστήμονες κ.λπ. με τον
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ν. 4519/2018, το διοικητικό συμβούλιο θα γίνει 7μελές και επίκειται η από-
φαση συγκρότησής του. από το 200� έως σήμερα, Πρόεδρος του Διοικητικού
συμβουλίου είναι η ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών κα Γεωργία
Καμάρη.

Ο Φορέας Διαχείρισης κατά την πρώτη φάση λειτουργίας του υλοποίησε
την Πράξη ““ΔΔιιααχχεείίρριισσηη  κκααιι  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  ΠΠεερριιοοχχήήςς  εεθθννιικκοούύ  ΔΔρρυυμμοούύ  ααίίννοουυ””, η
οποία χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΠεριΒαΛΛΟν
2000-200�” και επίσης έχει ολοκληρώσει την Πράξη με τίτλο ““ΠΠρροοσστταασσίίαα  κκααιι
ΔΔιιααττήήρρηησσηη  ττηηςς  ΒΒιιοοπποοιικκιιλλόόττηηττααςς  ττοουυ  εεθθννιικκοούύ  ΔΔρρυυμμοούύ  ααίίννοουυ””, η οποία είχε
ενταχθεί στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΠεριΒαΛΛΟν Και αειΦΟρΟσ
αναΠΤΥΞΗ 2007-2013, με παράταση έως το τέλος του 2015” (Άξονας Προ-
τεραιότητας 9 – “Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας”)
του εσΠα, που συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% από την ευρωπαϊκή Ένωση
και κατά 20% από εθνικούς πόρους. Για την περίοδο 2014 -2020, ο Φορέας
Διαχείρισης θα υλοποιήσει επιπλέον την Πράξη με τίτλο: ““ΚΚααττααγγρρααφφήή  κκααιι
ππααρροουυσσίίαασσηη  ττωωνν  ΓΓεεωωττόόππωωνν  &&  ΓΓεεωωδδιιααδδρροομμώώνν  ττοουυ  ΓΓεεωωππάάρρκκοουυ  ΚΚεεφφααλλοοννιιάάςς--
ιιθθάάκκηηςς  μμεε  σσκκοοππόό  ττηηνν  έέννττααξξηη  ττοουυ  σστταα  ΓΓεεωωππάάρρκκαα  ττηηςς UUNNEESSCCOO””. Οι προτεραι-
ότητες που έχει θέσει ο Φορέας Διαχείρισης για την τρέχουσα διαχειριστική
περίοδο, ήτοι μέχρι το τέλος του 2023, έχουν ως απώτερο σκοπό εκτός της
ένταξης του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς-ιθάκης στα Παγκόσμια Γεωπάρκα της
UNESCO και την ανάπτυξη καινοτόμων διαχειριστικών δράσεων για την προ-
στασία της βιοποικιλότητας όλων των Προστατευόμενων Περιοχών Κεφαλο-
νιάς-ιθάκης.

σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστούν οι υλοποιούμενες
δράσεις του Φορέα Διαχείρισης εθνικού Δρυμού αίνου, μέχρι σήμερα, οι οποί-
ες επιμερίζονται σε πέντε κύριους άξονες:

ιι..  ΚΚααττααγγρρααφφήή  κκααιι  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  ττηηςς  ββιιοοπποοιικκιιλλόόττηηττααςς  
ττωωνν  ΠΠρροοσσττααττεευυόόμμεεννωωνν  ΠΠεερριιοοχχώώνν

συνοπτικά, οι δράσεις καταγραφής και παρακολούθησης βιοτικών παρα-
μέτρων που επιτελούνται από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης σε συν-
δυασμό με αναθέσεις σε εξωτερικούς συνεργάτες, στο πλαίσιο της υλοποίησης
ευρωπαϊκών προγραμμάτων με ίδια μέσα, είναι οι εξής:

11.. ΚΚααττααγγρρααφφήή,,  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  κκααιι  ααεειιφφοορριικκήή  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττηηςς  ΧΧλλωωρρίίδδααςς  ττοουυ
εεθθννιικκοούύ  ΔΔρρυυμμοούύ  ααίίννοουυ,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττηηςς  εευυρρύύττεερρηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  ττοουυ  ννοομμοούύ  ΚΚεεφφααλλοο--
ννιιάάςς--ιιθθάάκκηηςς..

στον εθνικό Δρυμό αίνου απαντούν περίπου 400 είδη φυτών, εκ των οποί-
ων 3� είναι ενδημικά της ελλάδας, 7 είναι ενδημικά των ιονίων νήσων και 2
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φύονται αποκλειστικά στον εθνικό Δρυμό (Φοίτος & Damboldt 19851, Eυθυ-
μιάτου-Kατσoύνη 19982, 20123). μεταξύ των αποκλειστικών ενδημικών εξέ-
χουσα θέση κατέχει η Viola cephalonica Bornm. είναι το σπανιότερο φυτό της
Κεφαλονιάς, αφού απαντά μόνο στις υψηλότερες κορυφές του όρους αίνου, σε
πετρώδη εδάφη και σε σχισμές βράχων (εικ. 4). αποτελεί ένα στενότοπο εν-
δημικό είδος του όρους αίνου, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί στο Βιβλίο ερυθρών
Δεδομένων των σπανίων και απειλουμένων Φυτών της ελλάδας (Φοίτος 
κ.ά. 20094), ως Κρισίμως Κινδυνεύον, σύμφωνα με τα κριτήρια της IUCN
(2001)5. 

Ένα ακόμη στενότοπο ενδημικό είδος, που απαντά μόνο στον εθνικό Δρυ-
μό, είναι η Scutellaria rupestris subsp. cephalonica (Bornm.) Greuter & Burdet
(εικ. 5), η οποία, επίσης, εντοπίζεται μόνο στα μεγαλύτερα υψόμετρα του αί-
νου, συχνά μαζί με την Viola cephalonica. Έχει χαρακτηρισθεί ως Κινδυνεύον
(εν) στο Βιβλίο ερυθρών Δεδομένων (Φοίτος κ.ά. 2009), κυρίως λόγω του
πολύ μικρού μεγέθους του πληθυσμού της. μερικά ακόμη απειλούμενα, ενδη-
μικά είδη της ιονίου φυτογεωγραφικής περιοχής, τα οποία έχουν ευρεθεί στον
αίνο και τα οποία, επίσης, περιλαμβάνονται στο Βιβλίο ερυθρών Δεδομένων,
είναι τα εξής: Saponaria aenesia Heldr., η οποία αναφέρεται, επίσης, ως Κινδυ-
νεύον (εν) (εικ. �), το υποείδος Campanula garganica subsp. cephallenica
(Feer) Hayek (εικ. 7), το οποίον αναφέρεται ως Τρωτό (VU), καθώς και η
Ajuga orientalis subsp. aenesia (Heldr.) Phitos & Damboldt (εικ. 8). στον αίνο
φύονται, επίσης, μερικά ελληνικά ενδημικά ή σπάνια φυτά, όπως τα: Centaurea
subciliaris Boiss. & Heldr. subsp. subciliaris, Cerastium illirycum Ard. subsp.
illirycum, Fritillaria mutabilis Kamari, Thymus holosericeus Čelak. κ.λπ. 

Η μελέτη που ολοκλήρωσε ο Φορέας την προγραμματική περίοδο 2007-
2013 (2015) αφορούσε στην καταγραφή και παρακολούθηση 17 εκ των σπα-
νίων και ενδημικών ειδών της χλωρίδας του εθνικού Δρυμού αίνου και της
Κεφαλονιάς.
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22..  ΚΚααττααγγρρααφφήή,,  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  κκααιι  ααεειιφφοορριικκήή  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττηηςς  ΠΠααννίίδδααςς  ττοουυ
εεθθννιικκοούύ  ΔΔρρυυμμοούύ  ααίίννοουυ,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττηηςς  εευυρρύύττεερρηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  ττοουυ  ννοομμοούύ  ΚΚεεφφααλλοο--
ννιιάάςς--ιιθθάάκκηηςς..

σπονδυλωτά ζώα, των οποίων η παρουσία μπορεί να γίνει αντιληπτή στην
περιοχή του εθνικού Δρυμού αίνου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Κε-
φαλονιάς είναι ερπετά, όπως τα: Podarcis tauricus Pallas subsp. ionicus (εικ.
9), Algyroides moreoticus Bibron & Bory, Vipera ammodytes Linnaeus (Οχιά)
και θηλαστικά, όπως τα Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton (σκαντζό-
χοιρος), Talpa stankovici V. Martino & E. Martino (ασπάλακας), Myoxus glis
Linnaeus (μυωξός), Lepus europaeus Pallas (Λαγός), πολλά είδη νυχτερίδων
κ.ά. στην περιοχή του μοναστηριού της Ζωοδόχου Πηγής υπάρχει μια ομάδα,
περίπου 35 ατόμων, από τα Άλογα του αίνου (Equus caballus Linnaeus), τα
οποία διαβιούν σε ημιάγρια κατάσταση (εικ. 10). 

Η μελέτη, που ολοκληρώθηκε από τον Φορέα, την προγραμματική περίοδο
2007-2013 (2015) αφορούσε στην καταγραφή και παρακολούθηση σπανίων
και ενδημικών ειδών της πανίδας του εθνικό Δρυμού αίνου και της Κεφαλο-
νιάς, με έμφαση στα ερπετά, αμφίβια, μικροθηλαστικά, χειρόπτερα (νυχτερί-
δες) και στα ημιάγρια άλογα του αίνου.

33..  ΚΚααττααγγρρααφφήή,,  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  κκααιι  ααεειιφφοορριικκήή  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττηηςς  ΟΟρρννιιθθοοππααννίίδδααςς
ττοουυ  εεθθννιικκοούύ  ΔΔρρυυμμοούύ  ααίίννοουυ..

Περισσότερα από 100 είδη πτηνών έχουν καταγραφεί στην περιοχή του
εθνικού Δρυμού, όπως τα: Circaetus gallicus Gmelin (Φιδαετός), Falco
biarmicus Temminck (Χρυσογέρακο), Pernis apivorus Linnaeus (σφηκιάρης),
Accipiter gentilis Linnaeus (Διπλοσάινο), Athene noctua Scopoli (Κουκουβά-
για), Buteo buteo Linnaeus (Γερακίνα), Alectoris graeca Meisner (Πετροπέρ-
δικα), Emberiza caesia Cretzschmar (Φρυγανοτσίχλονο), Lanius senator Lin -
naeus (Κοκκινοκεφαλάς) κ.ά. Η μελέτη που έχει ολοκληρωθεί από το Φορέα,
την προγραμματική περίοδο 2007-2013 (2015), αφορούσε την καταγραφή και
παρακολούθηση σπανίων και ενδημικών ειδών της ορνιθοπανίδας του εθνικό
Δρυμού αίνου και της Κεφαλονιάς, στην Ζώνη ειδικής Προστασίας, καθώς
και σε σημαντικούς υγροτόπους του νησιού (υγρότοπος Λιβαδίου και λιμνοθά-
λασσα Κουτάβου).

44..  ΚΚααττααγγρρααφφήή,,  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  κκααιι  ααεειιφφοορριικκήή  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττωωνν  ΤΤύύππωωνν  ΟΟιικκοοττόό--
ππωωνν  ττοουυ  εεθθννιικκοούύ  ΔΔρρυυμμοούύ  ααίίννοουυ.

Η μελέτη που ολοκληρώθηκε από τον Φορέα, την προγραμματική περίοδο
2007-2013 (2015), αφορούσε στην καταγραφή, παρακολούθηση και χαρτο-
γράφηση των Τύπων Οικοτόπων του πυρήνα και της περιφερειακής ζώνης του
εθνικού Δρυμού αίνου.
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55..  ΚΚααττααγγρρααφφήή  κκααιι  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  εειιδδώώνν  μμαακκρροομμυυκκήήττωωνν  ((μμααννιιττααρριιώώνν))  ττοουυ
εεθθννιικκοούύ  ΔΔρρυυμμοούύ  ααίίννοουυ..

Η μελέτη που ολοκληρώθηκε από τον Φορέα, την προγραμματική περίοδο
2007-2013 (2015), αφορούσε στην καταγραφή και παρακολούθηση των μανι-
ταριών (εικ. 11α, 11β) στον πυρήνα και την περιφερειακή ζώνη του εθνικού
Δρυμού αίνου.

ιιιι..  εεππόόππττεευυσσηη--ΦΦύύλλααξξηη--ΔΔιιααχχεείίρριισσηη  ττηηςς  ΠΠρροοσσττααττεευυόόμμεεννηηςς  ΠΠεερριιοοχχήήςς

Ο Φορέας Διαχείρισης καλείται να διαδραματίσει έναν ακόμη σημαντικό
ρόλο στην επόπτευση/Φύλαξη του εθνικού Δρυμού αίνου και των λοιπών
προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 της Κεφαλονιάς-ιθά-
κης. Η αποτελεσματική επόπτευση/Φύλαξη της Προστατευόμενης Περιο-
χής εξασφαλίζεται με την κατάρτιση και υλοποίηση ενός σχεδίου Φύλαξης,
που έχει ως στόχο την καθημερινή παρουσία μελών του προσωπικού του Φο-
ρέα εντός των Προστατευόμενων Περιοχών. Ο Φορέας Διαχείρισης διαθέτει
δύο οχήματα τύπου 4x4 εξοπλισμένα με κιάλια, φωτογραφικό εξοπλισμό, βι-
ντεοκάμερα, φορητά GPS, εργαλειοθήκες, αλυσοπρίονα, σκαπτικά εργαλεία,
ταινίες σήμανσης, εξοπλισμό ασφαλείας κ.λπ. εκτός από την καταγραφή
παράνομων δραστηριοτήτων εντός των Προστατευόμενων Περιοχών, το προ-
σωπικό επόπτευσης/Φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης μεριμνά για την συντή-
ρηση των υποδομών δασικής αναψυχής, την απομάκρυνση πεσμένων δέντρων
και βράχων από το δασικό οδικό δίκτυο (εικ. 12α & 12β) την πληροφόρηση,
ξενάγηση και την παροχή κάθε βοήθειας στους επισκέπτες του εθνικού Δρυ-
μού αίνου και των λοιπών προστατευόμενων περιοχών της Κεφαλονιάς-ιθά-
κης. επίσης, καθώς η αρμοδιότητα της επόπτευσης/Φύλαξης διασπάται με-
ταξύ πολλών υπηρεσιών (π.χ. δασική υπηρεσία, πυροσβεστική υπηρεσία), επι-
διώκεται η ενεργή συνεργασία και ο συντονισμός με τις συναρμόδιες υπηρε-
σίες. Η εξασφάλιση της τήρησης των κανονισμών λειτουργίας των Προστα-
τευόμενων Περιοχών συνδράμει σημαντικά στην αποτελεσματική προστασία
τους.

Η Δράση της επόπτευσης/Φύλαξης πραγματοποιείται είτε με την εκπό-
νηση είτε με την προκήρυξη σημαντικών μελετών για τον εθνικό Δρυμό,
όπως:

(i) μελέτη για τον καθορισμό των ακριβών ορίων του Πυρήνα της Προστα-
τευόμενης Περιοχής,

(ii) μελέτη για την διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου του Περιβαλλοντικού
Κέντρου αίνου,

(iii) μελέτη σχεδίου Διαχείρισης της Προστατευόμενης Περιοχής,
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(iv) ειδική Λιβαδοπονική μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του εθνικού
Δρυμού αίνου.

ιιιιιι..  εεππιικκοοιιννωωννιιαακκήή  σσττρρααττηηγγιικκήή  ΦΦοορρέέαα,,  δδρράάσσεειιςς  
εεννηημμέέρρωωσσηηςς//εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηηςς

Προκειμένου ο Φορέας να υλοποιήσει με επιτυχία τις προγραμματιζόμενες
δράσεις για την προστασία, ανάδειξη και διαχείριση των Προστατευόμενων
Περιοχών της Κεφαλονιάς-ιθάκης, είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί ο ρό-
λος του στην τοπική κοινωνία, ώστε να γίνει αποδεκτός από αυτήν. συνεπώς,
έχει θεσπιστεί και υλοποιείται μια ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική
καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, η οποία αποσκοπεί στην ανάδειξη
του κεντρικού ρόλου του Φορέα Διαχείρισης στη διαχείριση και στην προστα-
σία του εθνικού Δρυμού αίνου και των λοιπών προστατευόμενων περιοχών,
αλλά και στην ενίσχυση της συμμετοχικής διαδικασίας οργανωμένων ομά-
δων, αλλά και απλών πολιτών στη διαχείριση τους.

Για την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου, ο συγκεκριμένος Άξονας
Δράσεων περιλαμβάνει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων
του νησιού, αλλά και των επισκεπτών, καθώς και οργανωμένων ομάδων.
Προς αυτόν τον σκοπό, πραγματοποιούνται ειδικές παρουσιάσεις στο Περι-
βαλλοντικό Κέντρο του Κουτάβου, όπου στεγάζεται ο Φορέας στο αργοστόλι,
στο Περιβαλλοντικό Κέντρο αίνου, αλλά και στα πέντε διαμορφωμένα περι-
πατητικά μονοπάτια που βρίσκονται στον εθνικό Δρυμό αίνου (εικ. 13α,
13β) και για τα οποία έχουν δημιουργηθεί από τον Φορέα ειδικές ενημερωτι-
κές και θεματικές Πινακίδες (εικ. 13α). Τα θέματα που θίγονται αφορούν
στα ιδιαίτερα αβιοτικά και βιοτικά χαρακτηριστικά και στην αξία των οικο-
συστημάτων του εθνικού Δρυμού αίνου, αλλά και στις πιέσεις και απειλές
που δέχονται. σκοπός των δραστηριοτήτων αυτών είναι η αφύπνιση των πολι-
τών στην αναγκαιότητα για την προστασία και τον σεβασμό των Προστατευ-
όμενων Περιοχών, αλλά και στα αδιαμφισβήτητα οφέλη που προκύπτουν. Η
περιβαλλοντική εκπαίδευση σε μαθητές της πρωτοβάθμιας (εικ. 14) και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης (εικ. 15), η αξιοποίηση των σύγχρονων ηλεκτρονι-
κών μέσων επικοινωνίας (ιστοσελίδα, ψηφιακό μουσείο, εικονική περιήγηση
κ.λπ.), η παραγωγή και διάθεση ποικίλου έντυπου υλικού, όπως αφίσες, φυλ-
λάδια, βιβλία, κάρτες κ.λπ., αλλά και ηλεκτρονικού υλικού ενημέρωσης, η διε-
νέργεια ενημερωτικών ημερίδων με ποικίλη θεματολογία (π.χ. παρουσίαση
των δράσεων του Φορέα (εικ. 1�), ορχεοειδών (εικ. 17), μανιταριών, κ.λπ.),
σεμιναρίων (π.χ. αρωματικών, φαρμακευτικών και εδώδιμων φυτών, οικοτου-
ρισμού (εικ. 18), πυροπροστασίας (εικ. 19), χλωρίδας, πανίδας κ.λπ.), που
στοχεύουν σε συγκεκριμένες ομάδες πολιτών, η διάδοση του πνεύματος εθελο-
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ντισμού μέσω της πολυετούς λειτουργίας του Φορέα ως Φορέα Υποδοχής αλ-
λοδαπών εθελοντών, στο πλαίσιο του προγράμματος European Voluntary
Service (E.V.S.), κ.λπ. είναι μερικές μόνο από τις αναφερθείσες δραστηριότη-
τες.

IIVV..  ΔΔιιοοιικκηηττιικκήή  υυπποοσσττήήρριιξξηη  ττηηςς  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττωωνν  δδρράάσσεεωωνν  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  
ττοουυ  εεππιιχχεειιρρηησσιιαακκοούύ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς

Η συνεπής και ορθή διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αποτελεί
σημαντική συνιστώσα στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από τη Δια-
χειριστική αρχή του προγράμματος που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης και
αφορούν τόσο στο φυσικό όσο και στο οικονομικό αντικείμενό του. Η τήρηση
των χρονοδιαγραμμάτων, η συγγραφή, η παραλαβή από τα αρμόδια τμήματα
και η αποστολή στις αρμόδιες υπηρεσίες των παραδοτέων των επιμέρους δρά-
σεων, καθώς και η κατά το δυνατόν πρόβλεψη και αντιμετώπιση παραγόντων
που μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις είναι αντικείμενο του τέταρτου
άξονα Δράσεων. 

VV..  ααννάάππττυυξξηη  κκααιιννοοττόόμμωωνν  δδρράάσσεεωωνν::

(i) Λειτουργία Τράπεζας Γενετικού Υλικού & εργαστηρίου αναγέννησης
ειδών Χλωρίδας (εικ. 20α, 20β).

(ii) Διερεύνηση της ιστορικής εξέλιξης της βλάστησης του όρους αίνος.
(iii) Δημιουργία υποδομής καταγραφής δεδομένων της παρακολούθησης με

G.I.S.
(iv) Ένταξη του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς-ιθάκης στα Παγκόσμια Γεωπάρ-

κα της UNESCO.

ΈΈννττααξξηη  ττοουυ  ΓΓεεωωππάάρρκκοουυ  ΚΚεεφφααλλοοννιιάάςς--ιιθθάάκκηηςς  σστταα  ΠΠααγγκκόόσσμμιιαα  ΓΓεεωωππάάρρκκαα  
ττηηςς  UUNNEESSCCOO

μέχρι πρόσφατα η προσοχή όλων σε ό,τι αφορούσε την προστασία του πε-
ριβάλλοντος ήταν στραμμένη στη προστασία της βιοποικιλότητας. Τα τελευ-
ταία χρόνια όμως μία καινούργια διάσταση στην προστασία του περιβάλλο-
ντος ήρθε να προστεθεί, η προστασία της Γεωποικιλότητας. Η προστασία του
αβιοτικού περιβάλλοντος και πιο συγκεκριμένα του γεωπεριβάλλοντος, κρίνε-
ται εξίσου σημαντική, με την προστασία της βιοποικιλότητας. Οι γεωλογικοί
σχηματισμοί και οι γεωλογικές διεργασίες καθορίζουν τη φυσιογνωμία μιας
περιοχής, άρα και τη βιοποικιλότητάς της, συνεπώς προστατεύοντας τη γεω-
ποικιλότητα συμβάλλουμε σημαντικά και στην προστασία της βιοποικιλότη-
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τας. επίσης, σε πολλές περιπτώσεις η γεωποικιλότητα καθορίζει και το αν-
θρωπογενές περιβάλλον και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα ήθη και τις παρα-
δόσεις των τοπικών κοινωνιών.

Η σύνδεση όλων αυτών, σε συνδυασμό με την αειφόρο ανάπτυξη ενός τό-
που, μπορεί να λάβει χώρα μέσα από ένα ΓΓεεωωππάάρρκκοο, στο οποίο γίνεται ανάδει-
ξη των γεωλογικών και φυσικών μνημείων μιας περιοχής, παράλληλα με την
ανάδειξη των αρχαιολογικών και πολιτιστικών μνημείων, όπως η ι.μ. αγίου
Γερασίμου στα Ομαλά ή ο οβελίσκος στο λιμάνι του αργοστολίου (εικ. 21α,
21β). σε ένα Γεωπάρκο η προστασία του αβιοτικού και έμβιου περιβάλλοντος
“βαδίζει χέρι-χέρι” με την ήπια ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μέσα από
την ανάπτυξη ενός διαφορετικού εναλλακτικού τουρισμού, του «γεωτουρι-
σμού» που έρχεται να επισκεφθεί αυτά τα γεωλογικά μνημεία και να γνωρίσει
τα υψηλής ποιότητας τοπικά προϊόντα. 

Ένα Γεωπάρκο καθορίζεται από τους γεώτοπούς του, ένα σύνολο γεωλο-
γικών μνημείων μιας περιοχής τα οποία χρήζουν ανάδειξης και προστασίας,
και από γεωδιαδρομές που συνδέουν τους γεώτοπους μεταξύ τους όπως και με
αλλά φυσικά και πολιτιστικά μνημεία της περιοχής. Η καλή σήμανση και το
πληροφοριακό υλικό δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει τη γε-
ωλογία, το φυσικό περιβάλλον και τον πολιτισμό της περιοχής αυτής.

από τη στιγμή που θα λειτουργήσει ένα Γεωπάρκο μπορεί να ενταχθεί στο
ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκτυο Γεωπάρκων, τα οποία από το 2015, τέθηκαν
υπό την αιγίδα της UNESCO. Έτσι ένα αναγνωρισμένο Γεωπάρκο βρίσκεται
κάτω από το καθεστώς προστασίας της UNESCO, όντας μέλος του Δικτύου
και ανήκοντας πια στο UNESCO Global Geoparks. Το δίκτυο UNESCO Global
Geoparks έχει στόχο να προωθήσει περιοχές με διεθνή γεωλογική αξία και εν-
διαφέρον, οι οποίες θα αποτελούν και τη βάση για την αειφόρο ανάπτυξη των
τοπικών κοινωνιών. Η περιοχή που ανήκει σε ένα Γεωπάρκο θα μπορεί να φέ-
ρει τα διακριτικά της UNESCO.

Για να μπορέσει ένα Γεωπάρκο να ενταχθεί στο Διεθνές Δίκτυο Γεωπάρ-
κων της UNESCO θα πρέπει πρώτα να έχει οργανωθεί και να λειτουργεί ήδη
ως Γεωπάρκο. αυτό σημαίνει ότι θα έχουν ορισθεί ήδη γεώτοποι και γεωδια-
δρομές, θα έχουν δημιουργηθεί οι σχετικές υποδομές και η τοπική κοινωνία
και οι τοπικοί φορείς θα το έχουν αγκαλιάσει. Για να μπορέσει να δημιουργη-
θεί ένα Γεωπάρκο χρειάζεται κάποια αρχική χρηματοδότηση, ώστε γεωλόγοι
με σχετική εμπειρία, να καθορίσουν και να αναδείξουν ύστερα από μελέτη γε-
ωτόπους και γεωδιαδρομές, και να παράγουν επιστημονικές πληροφορίες για
να υποστηρίξουν τη σημασία τους και την ανάγκη προστασίας τους. επίσης,
βιολόγοι θα χρειασθεί να καταγράψουν τη βιοποικιλότητα γύρω από τους γε-
ωτόπους, αλλά και σε περιοχές με ιδιαίτερο βιολογικό ενδιαφέρον που θα χρί-
ζουν ανάδειξης και προστασίας.

Τα νησιά της Κεφαλονιάς και της ιθάκης, εκτός από την πλούσια αρχαιο -
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λογική και πολιτιστική ιστορία και την πλούσια βιοποικιλότητά τους (που
στην Κεφαλονιά οδήγησε στην ανακήρυξη του αίνου σε εθνικό Δρυμό), είναι
νησιά με πλούσια γεωλογία, ένα ενεργό γεωλογικό εργαστήριο, που βρίσκεται
στην πιο ενεργή τεκτονικά περιοχή της ευρώπης. Οι γεωλογικοί σχηματι-
σμοί, ο μεγάλος αριθμός ρηγμάτων, αρκετά εκ των οποίων ενεργά, και κατ’
επέκταση η μεγάλη σεισμικότητα, τα σπήλαια και οι καρστικοί σχηματισμοί,
ο αίνος, αλλά και το ιδιαίτερο θαλάσσιο περιβάλλον, δημιουργούν ένα γεωλο-
γικό «μωσαϊκό», καθιστώντας τα νησιά αυτά έναν χώρο κατάλληλο, που
πληροί συνεπώς όλες τις προδιαγραφές για να γίνει Γεωπάρκο, εντός του
οποίου θα μπορούσαν να οριστούν δεκάδες γεώτοποι και αρκετές γεωδιαδρο-
μές. Θα ήταν σκόπιμο στα όρια του Γεωπάρκου να συμπεριληφθούν, εκτός
από τα νησιά της Κεφαλονιάς και της ιθάκης και το εσωτερικό αρχιπέλαγος
ιονίου με τις απόκρημνες ακτογραμμές, στις οποίες απεικονίζεται με ξεκάθα-
ρο εντυπωσιακό τρόπο η γεωλογία της περιοχής, και τα παράκτια σπήλαια.
Έτσι, θα δημιουργηθεί ένα μοναδικό για τον ευρωπαϊκό χώρο Γεωπάρκο, το
οποίο θα περιλαμβάνει και μία σημαντική θαλάσσια περιοχή, στην οποία θα
ορισθεί και μία θαλάσσια γεωδιαδρομή, η οποία μάλιστα θα συνδέει τα δύο νη-
σιά και πιο συγκεκριμένα θα συνδέει τους γεώτοπους και τις γεωδιαδρομές
των δύο νησιών. στόχος της θαλάσσιας γεωδιαδρομής είναι να προσελκύσει
και υψηλού επιπέδου τουρισμό με σκάφη αναψυχής που θα μπορούν να επισκε-
φθούν από τη θάλασσα τους παράκτιους γεωτόπους.

στη συνέχεια θα πρέπει να δημιουργηθούν κατάλληλες υποδομές και να
γίνει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για να γνωρί-
σουν και να υποστηρίξουν το Γεωπάρκο. Τότε θα είναι δυνατή και η υποβολή
του σχετικού φακέλου για ένταξη στο ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκτυο Γεω-
πάρκων της UNESCO.

Η ύπαρξη του Φορέα Διαχείρισης εθνικού Δρυμού αίνου, στελεχωμένου
ήδη με το κατάλληλο προσωπικό και με δομές και εμπειρία που θα διευκολύ-
νουν την οργάνωση και λειτουργία του Γεωπάρκου. Άλλωστε, υπάρχει ήδη
παράδειγμα όπου Φορέας Διαχείρισης (Φορέας Διαχείρισης εθνικού Πάρκου
Χελμού-Βουραϊκού) αποτελεί τον διαχειριστή ενός Παγκόσμιου Γεωπάρκου
της UNESCO (Γεωπάρκο Χελμού-Βουραϊκού). 

επίσης, η ύπαρξη δύο ήδη αξιοποιημένων και οργανωμένων γεωτόπων,
των σπηλαίων μελισσάνη και Δρογγαράτη (εικ. 22α, 22β) αποτελούν τον
αρχικό πυρήνα και το πρότυπο για την επιλογή, ανάδειξη και προστασία και
άλλων γεωτόπων του Γεωπάρκου. σκοπός του Φορέα Διαχείρισης είναι το Γε-
ωπάρκο Κεφαλονιάς-ιθάκης να λειτουργήσει ως ένα φέρελπι (aspiring) Γεω-
πάρκο στο ευρωπαϊκό συνέδριο Γεωπάρκων το 2019, μαζεύοντας εμπειρία,
πριν την αξιολόγηση του από την επιτροπή της UNESCO και την ένταξή του
στα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO.
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σσττεελλέέχχωωσσηη  ττοουυ  ΦΦοορρέέαα  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  εεθθννιικκοούύ  ΔΔρρυυμμοούύ  ααίίννοουυ
Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω δράσεων ο Φορέας Διαχείρισης

απασχολεί 5 μέλη επιστημονικού προσωπικού (1 Πε Δασολόγο, 1 Πε Βιολό-
γο, 1 Πε Γεωπόνο, 1 Πε επιμελητή/Ξεναγό και 1 Πε Διοικητικό), καθώς
και 3 μέλη διαφόρων ειδικοτήτων (1 Τε Δασοπόνο, 2 Δε ειδικούς Δασικής
Προστασίας) με κύριο αντικείμενο την διαχείριση, εποπτεία και φύλαξη των
Προστατευόμενων Περιοχών και τη λειτουργία του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς-
ιθάκης. σε εποχιακή βάση και συγκεκριμένα κατά τη θερινή περίοδο, ο Φορέ-
ας Διαχείρισης προσλαμβάνει άτομα διαφόρων ειδικοτήτων (Τε Δασοπόνους,
Δε ειδικούς Δασικής Προστασίας, Δε επιμελητή/Ξεναγό εθνικών Δρυμών
και Χώρων αναψυχής και Τε Γεωπόνο). 

Το προσωπικό (εικ. 23) που εργάζεται έως σήμερα στον Φορέα διαθέτει
πλέον μεγάλη εμπειρία και την κατάλληλη τεχνογνωσία, σε αντικείμενα, τό-
σο επιστημονικά (π.χ. καταγραφή και παρακολούθηση αβιοτικών και βιοτι-
κών παραμέτρων των προστατευόμενων οικοσυστημάτων, υλοποίηση καινο-
τόμων δράσεων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας κ.λπ.) όσο και στα
αντικείμενα της επόπτευσης/Φύλαξης των Προστατευόμενων Περιοχών, της
περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και της ενί-
σχυσης των συμμετοχικών διαδικασιών στη προστασία τους.

Το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης εθνικού Δρυμού αίνου είναι πάντα
διαθέσιμο και πρόθυμο να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία για τον εθνικό
Δρυμό αίνου και το περιβάλλον της Κεφαλονιάς γενικότερα, καθώς και για
το έργο που το ίδιο επιτελεί. Για τον σκοπό αυτό, μπορείτε είτε να επισκεφθεί-
τε την ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης εθνικού Δρυμού αίνου στην διεύθυν-
ση: wwwwww..ffoorreeaassaaiinnoouu..ggrr, είτε να επικοινωνήσετε με το προσωπικό ((ΤΤηηλλ..//ΦΦααξξ::
22��771100--2299225588)) ή στα EE--mmaaiill::  aaiinnoossnnaattiioonnaallppaarrkk@@ggmmaaiill..ccoomm, ffoorreeaassaaiinnoouu@@aatthh..
ffoorrtthhnneett..ggrr, είτε να επισκεφθείτε την έδρα του Φορέα στο Κέντρο Περιβαλλο-
ντικής ενημέρωσης Κουτάβου, στο αργοστόλι Κεφαλονιάς.
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ΠεριΛΗΨΗ 

Ο Φορέας Διαχείρισης εθνικού Δρυμού αίνου ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό
τη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη του εθνικού Δρυμού αίνου. O εθνικός
Δρυμός αίνου με συνολική έκταση 28.�20 στρ. εξαπλώνεται στο όρος αίνος
και στο γειτονικό όρος ρούδι στο νησί της Κεφαλονιάς στο ιόνιο Πέλαγος.
Κύριο χαρακτηριστικό του είναι το δάσος της κεφαλληνιακής ελάτης (Abies
cephalonica), το οποίο είναι το μοναδικό, ελληνικό ενδημικό είδος ελάτης, το
οποίο περιγράφθηκε από το όρος αίνος (locus classicus) και για την προστασία
του οποίου ιδρύθηκε το 19�2, ο εθνικός Δρυμός αίνου. Πρόσφατα, με τον ν.
4519/2018, αυξήθηκε η χωρική αρμοδιότητα του Φορέα σε όλες τις προστα-
τευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 της Κεφαλονιάς-ιθάκης. Ο Φο-
ρέας Διαχείρισης συντονίζει την υλοποίηση Δράσεων επιστημονικής Παρα-
κολούθησης, Χλωρίδας, Πανίδας, Ορνιθοπανίδας, μανιταριών, Τύπων Οικο-
τόπων κ.ά. επίσης, καλείται να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στην
επόπτευση/Φύλαξη των Προστατευόμενων Περιοχών και διεξάγει με επιτυ-
χία Δράσεις Περιβαλλοντικής ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης, τόσο στον
αίνο όσο και στην έδρα του Φορέα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής ενημέρωσης
Κουτάβου, στο αργοστόλι Κεφαλονιάς. επίσης, διεξάγει καινοτόμες δράσεις,
όπως είναι η δημιουργία Τράπεζας Γενετικού Υλικού και εργαστηρίου ανα-
γέννησης ειδών Χλωρίδας, η λειτουργία του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς-ιθάκης
και η προσπάθεια ένταξής του στα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO, η
έκδοση βιβλίου για τον εθνικό Δρυμό αίνου, καθώς και η ψηφιακή περιήγηση
(Ψηφιακό μουσείο, εικονική Περιήγηση κ.λπ.).

ΛΛέέξξεειιςς  κκλλεειιδδιιάά:: Abies cephalonica, Κεφαλονιά, επόπτευση/Φύλαξη, Περι-
βαλλοντική ενημέρωση, Παρακολούθηση Βιοποικιλότητας, Καινοτόμες
Δράσεις.
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ΠαραρΤΗμα ειΚΟνΩν

Έργα & δράσεις του φορέα διαχείρισης εθνικού Δρυμού αίνου 721

εικόνα 3. Χάρτης των Προστατευόμενων Περιοχών της Κεφαλονιάς-ιθάκης 
και Περιοχών ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης εθνικού Δρυμού αίνου.

εικόνα 1. Άποψη του δάσους της κεφαλληνιακής
ελάτης στον εθνικό Δρυμό αίνου. 

εικόνα 2. Η κεφαλληνιακή ελάτη
στον εθνικό Δρυμό αίνου. 
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εικόνα 4. Viola cephalonica. εικόνα 5. Scutellaria rupestris subsp.
cephalonica.  

εικόνα 8. 
Ajuga orientalis subsp. 
aenesia. 

εικόνα �. Saponaria aenesia. εικόνα 7. Campanula garganica subsp.
cephallenica.
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εικόνα 11α. αφίσα του σεμιναρίου 
για τα μανιτάρια.

εικόνα 11β. Clitocybe sp.

εικόνα 9. 
Podarcis tauricus subsp. 
ionicus. 

εικόνα 10. 
μικρή ομάδα 

από τα άλογα 
του αίνου.  
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εικόνες 12α & 12β. απομάκρυνση πεσμένων δέντρων από το δασικό οδικό δίκτυο. 

εικόνα 13α. 
Πινακίδα 
για το μονοπάτι 
Διγαλέτου-μέγα σωρού. 

εικόνα 13β. 
Περιβαλλοντική 

εκπαίδευση 
μαθητών 

στα μονοπάτια 
του αίνου.  



Έργα & δράσεις του φορέα διαχείρισης εθνικού Δρυμού αίνου 725

εικόνα 14. Παρατήρηση πουλιών 
στη λιμνοθάλασσα του Κούταβου. 

εικόνα 15. Περιβαλλοντική εκπαίδευση
μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

στον αίνο. 

εικόνα 1�. 
από την Ημερίδα 
για τον εορτασμό
των 50 χρόνων 
του εθνικού 
Δρυμού και 
των 10 χρόνων 
του Φορέα 
Διαχείρισής του. 

εικόνα 17. 
από την Ημερίδα 
για τις Ορχιδέες

της Κεφαλονιάς.
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εικόνα 18. αφίσα του σεμιναρίου 
για τον Οικοτουρισμό και την Προστασία 

της Βιοποικιλότητας. 

εικόνα 19. αφίσα του σεμιναρίου 
για την Πυροπροστασία. 

εικόνα 20α. 
μελέτη υλικού 
για την Τράπεζα 
σπερμάτων.

εικόνα 20β. 
μικροσυσκευές 

για την Τράπεζα
Γενετικού Υλικού. 
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εικόνα 21α. Η ι.μ. αγίου Γερασίμου, 
όπως φαίνεται από τον αίνο. 

εικόνα 21β. Ο οβελίσκος του νάπιερ 
στο λιμάνι του αργοστολίου. 

εικόνα 22α. 
Το Λιμνοσπήλαιο 
της μελισσάνης. 

εικόνα 22β. 
Το σπήλαιο 

της 
Δρογγαράτης.
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εικόνα 23. H Πρόεδρος του Δ.σ. και το Προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης 
του εθνικού Δρυμού αίνου. 
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AAlleexxaannddrraa  SStteellllaattoouu1 

iinnttrroodduuccttiioonn  

The island of Kefalonia (cephalonia) is the largest and highest of the seven
ionian islands, a region made famous by homer in The Odyssey where he
describes the protagonist’s (Odysseus) origins as follows: “i dwell in clearly-
visible ithaca, where there is a mountain, neriton, covered with waving forests,
majestic, and on either side of it lie many islands very close to each other”
(Book �, lines 21-23). Kefalonia is dominated by Mt Ainos (including Megas
Soros) at almost 1�00 metres and is home to a unique species of fir- Abies
cephalonica. 

Mount Ainos national Park (Ainos-Roudi nP) was created just over fifty
five years ago. The park itself and, potentially, in addition, a specially managed
Periphery Zone surrounding it, reflect efforts to preserve one of greece’s, and
for that matter the Mediterranean region’s, most important and valued
ecological systems and biogenetic reserves. 

in this study we combine empirical and theoretical approaches relating to
historical evolution of the area, natural and human induced threats to the
resilience of the ecosystem, as well as the success and efficacy of previous
protective/management efforts. Building upon this multi-dimensional and
interdisciplinary evaluation, we offer possible policy suggestions, if not
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innovations, to the collective management of Ainos and its environs, particularly
the immediate Periphery Zone, as a protected area within the context of an
increasingly complex constellation of forces. 

These forces include new and diverse stakeholders; government uncertainty
(within a context of economic recession and increasing social tensions);
emergent interests/rights; and evolving interpretations of the values of eco -
systems that are quickly reshaping traditional ties among the social, ecological
and management systems. At the same time, and not surprisingly, this new
complexity is matched by new dynamics in vegetation and landscape responses
that produce their own unique challenges for long-term sustainability. he
concept of Ecosystem Based Management is firmly embedded in this study,
implicitly and explicitly, and it has both practical and theoretical significance.
To understand the past, present and future, it is necessary to look at the eco-
system and social/economic system as integrally linked.

AA  SSuummmmaarryy  ooff  tthhee  MMaaiinn  EEmmppiirriiccaall  SSttuuddiieess

A) land use and cover change 
• Air photos/satellite imagery, 1�45-200� 
• Statistical indices analyzing changes and patterns
• Transect analysis of selected sites in the periphery and soil analysis on a

micro level
B) Statistical analysis of precipitation, temperature and relative humidity,

1�50-2011
c) Analysis and mapping of wildfire activity, 1�83-2006
d) Stakeholder interviews and a survey of the value placed on ecosystem

services
E) history of the fir forest from ancient to modern times and analysis of

management attempts and human related pressures on the forest from 1500 to
present.

ccoonncclluussiioonnss,,  RReeccoommmmeennddaattiioonnss  aanndd  KKeeyy  AAccttiioonnss

The mountainous region of Ainos/Roudi is a unique island ecosystem in the
Mediterranean Basin. it is also a very important cultural and symbolic icon
immortalized by homer and which today serves as a direct link to the
appreciation of pre-historical and historical greece. for thousands of years it
has displayed remarkable resiliency and plasticity in the face of numerous
natural and human induced threats. The existence of “The Big Mountain”, with
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a peak of more than 1600m, creates the conditions for diverse micro-habitats
and therefore a rich biodiversity.

in the last 60-�0 years, challenges and threats have become more complex in
both degree and kind. it follows that Ainos/Roudi region should be understood
and managed within the context of the larger bio-geographical region and new
emergent forces that are shaping the links among the social, ecological and
managerial systems. Thus, it should be understood and responded to as a linked
social and ecological system.

Part of the difficulty in reconciling this system results from the way that
society integrates three ‘domains’ - sscciieennccee-what we know; ppoolliiccyy-- what we
should do; and pprraaccttiiccee- what we actually do (fuME, 2011). Politics,
institutional and managerial inertia, lack of resources, self-interest, and just
plain ignorance are real threats to its survival in the face of new social and bio-
physical dynamics. These realities require new and novel research strategies,
policies, and adaptive management approaches (including social/resilience
learning strategies) to ensure its long- term sustainability. We must not fall
victim to the proverbial ‘failing to see the forest for the trees’. 

At the same time, lord Keynes reminds us, “The difficulty lies not so much
in developing new ideas as in escaping old ones.” greece’s current difficult
financial state limits both the development/acceptance of new ideas and the
abandonment of old ones. There is a tendency for administrators to seek to return
to the better years of the past rather than accept that greece has moved on to a
new era. To move forward there has to be room for ‘regenerative ideas’ to protect
the resilience of Kefalonia’s mountain region that can provide the necessary
impetus for change and the opportunities that so often accompany change. These
ideas are meant to shape and define pro-active strategies which reflect events
both on the island but also experiences in other Mediterranean regions. 

The following sections attempt to synthesize the main substantive findings
and through these pillars construct a number of key overarching recommen -
dations and action plans.

AA))  SSyynntthheessiiss  ooff  MMaaiinn  ffiinnddiinnggss

llaanndd  uussee  aanndd  ccoovveerr  cchhaannggee
Today the fir forest on Ainos and Roudi is only a fraction of its original size

with estimates from the authorities in charge ranging from 1/6th to 1/�th of its
extent since the early Venetian occupation. We are unaware of any authoritative
estimates of both the maximum size and tree species composition (eg abies
cephalonica vs pinus nigra) during earlier historical periods much less pre-
historical.
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Air photo interpretation and statistical analysis of the mountainous region
both inside and outside the core of the national Park from 1�45 to 200�
provided baselines for landscape and vegetation patterns, processes and
dynamics. Those dynamics appear to mimic much of landscape change in other
parts of the Mediterranean and, at the same time, are expressions of very
specific contexts in the central ionian sea.

There is clear evidence of reduced fragmentation and expansion of fir
forests in the nP itself and in some bordering areas. That said, significant
differences exist between the Mt Ainos and Mt Roudi protected areas with the
former displaying a stronger trend toward the increased contiguity of the fir
forest. These differences may be do to the greater isolation, inaccessibility, and
remoteness of Ainos that reinforce Ainos’ path toward stability and maturity as
an ecosystem whereas Roudi is a more diverse and dynamic system experiencing
a process of regeneration. What we can say with certainty is that in both areas
there is clear evidence of an expansion in the contiguity of the broadleafed
evergreen forest and an expansion of grasslands. By inference this coalescence
should strengthen a host of regulating, habitat and cultural ecosystem services. 

Abies cephalonica is accustomed to a high level of climate variability, both
year to year and season to season, and is responding well to precipitation and
temperature changes up to now. lack of detailed weather data on Mount Ainos
itself hampers micro trend analysis. 

Rural depopulation and the aging of the population in the Periphery Zone
are ongoing and pose significant threats to the preservation of agricultural /
livestock operations and the continuity of a landscape mosaic. Present trends
point toward afforestation, loss of open fields and the decline of an important
way of life. The dynamics of this demographic change are equally important in
affecting social capital/learning and community capacity to respond to many
challenges ahead. The links and degree of integration between the social and
ecological systems are changing with uncertain consequences for landscape
integrity and social resilience.

The long agricultural tradition in the core and Periphery is now remem -
bered only through ancient over-grown terracing, ruins of old stone walls and
huts, remnants of early infrastructure, and scattered olive groves. These ‘palio’
landscapes have unique cultural historical value in their own right. By 200�, the
dominant agricultural land use in the Periphery was as rangeland and pasture -
land.

Terraces in both the nP and PZ are in a state of increasing disrepair. This has
the potential to increase the risk of erosion and landslides. One possible way to
reverse this trend is through increased organic aromatic/pharmaceutical herb
production that would provide an economic reason to restore and maintain
terraced landscapes. The European union may also have some funding available.
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The transect analysis has established a baseline of detailed vegetation for
future studies. despite grazing pressures, wildfires, and erosion, the results
underscore the current productivity and resilience of the soils and vegetation in
the Periphery and the nP with some exceptions. first, it was observed that
“undergrazing” may be becoming a bigger problem in some areas than
overgrazing. grazing of woody vegetation in the Mediterranean is one of the
most efficient management techniques for both fire prevention and maintenance
of habitat diversity. The second point is that the transitional landscape seems to
be a desirable habitat for the regeneration of the fir tree; the maqui canopy
seems to favour the growth of fir tree seedlings. Third, in many areas, the
present landscape is the outcome of a convergence of grazing pressures,
wildfires that historically have shaped Mediterranean landscapes, and the
cumulative processes of erosion. Particularly in areas with steep slopes, the
large scale and frequent wildfires over the past 500 years (often in the same
areas) and the erosion that has resulted can severely limit vegetative recovery
regardless of conservation strategies. The resilience of these areas has been
critically undermined. 

Soils of the Mountainous region of Ainos- Roudi can be considered as an
important carbon sink. The soils sampled at transect locations indicated that
Organic carbon content is high and well above the critical threshold (2%). Even
in the Roudi 1 and Arghinia 1 transect locations, sites with evident signs of
severe disturbances of fire and heavy grazing, the c content, while low, is still
above the threshold. Organic c accumulation within the fir forest (Roudi 2 and
Roudi 3) and the denser maqui vegetation (Koutoupas and grouspa 2) is high,
probably due to the accumulation of organic matter. Abandoned terraced
agricultural lands have average levels of c soil content. Apart from land
use/land cover changes, c accumulation is most likely affected by parame -
ters, such as topography, climate, precipitation and soil properties.

ddrriivveerrss  ooff  cchhaannggee
isolating the effects of individual drivers of change is difficult because of

their overlapping and interacting character across a broad spectrum of
categories ranging from institutional/organizational; natural-biophysical to
cultural/societal. The proliferation of agents and actors and changing cul -
tural/societal valuations has created new complexities. Some of the more
obvious ones are as follows:

There is clear evidence that the establishment of the national Park in 1�62
has lead to a reduction of grazing pressures inside the core boundaries and the
elimination of logging inside the national Park. This has allowed for significant
consolidation and expansion of the fir forest, particularly inside the Ainos core
but also outside the core in some areas.
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There is evidence of localized and uneven grazing pressures in the
Periphery Zone from larger herd sizes and changes to local practices. Our
analysis indicates that numbers of animals per hectare do not exceed the
commonly accepted limits that have been created for the purpose of calculating
Eu subsidies by the greek Ministry of Agriculture. larger herd sizes can be
traced to two (different) intersecting forces: the 1�81 implementation of the Eu
common Agricultural Policy which based subsidies on number of animals and
second, the consolidation of herd size that occurred as agriculture restructured
to reflect technological change and smaller, older populations with fewer
shepherds available. The Eu’s change to subsidies based mostly on carrying
capacity of the land has improved the sustainability of current herd size
although some milk subsidies are still number based. The type and size of
subsidies has implications for choice of animal (sheep vs goat) and also affects
the liquidity of the shepherd to allow for purchase of animal fodder sourced
from outside. At the same, the traditional complementarity of agriculture and
animal husbandry has been weakened. 

With respect to the future of animal husbandry, we asked the question: What
is the long-term future of mountain animal husbandry in periphery zone rural
communities? numerous factors and trends will affect outcomes such as costs
of input, labour supply, Eu Policy, national and local government policies, and
the broader economic situation. While it is not possible to be precise on the
impact of these factors the general direction of the trends is clear.

impacts of changing conditions will most likely vary by sub-area. These
trends require more careful management of the sector at a local/regional level to
maintain some kind of sustainable balance with respect to livelihoods and
ecology. for example, the optimal level of reduction in biomass to reduce risk
of wildfire may need to be balanced in some locations by the goal of fir forest
protection and regeneration. Management will likely need to respond to
conditions at a micro-level working with each community and local shepherds
and residents. if this is required, an important question is: in what way and how
best to involve local stakeholders? 

The road systems and other infrastructures in the nP have improved
accessibility and provided services but have fragmented the landscape and have
accentuated erosion in key sites such as the southern flank of Ainos. Restoration
of these areas is important.

new emergent forces and players such as forest Service policies, Eu
policies, and ngO’s are shaping new links among the social, ecological and
managerial systems. Our understanding of ecosystem services and what is
deserving of added protection is shifting with recognition of the importance of
existence value, carbon sequestration, effects on climate and air, groundwater
recharge and biodiversity.
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The ambiguities around land title, common property grazing rights and
possible changes to land tax regimes are very serious threats to the stability of
the management of grazing and landscape preservation. The uncertainty of
proposed changes is a good example of how changes to ‘large scale and slow
moving’ variables can quickly destabilize a system with unpredictable outcomes.
As well, there is the continuing ambiguity over the future status of ‘forest
lands’ as defined in the law of 1��� and when, during the afforestation process
they move from agricultural land status to forest status. While the goal of forest
designation is landscape protection, at the present time, such a designation is
part of a rigid set of policies administered by forest engineers, castes a pall over
reasonable flexibility of use, has significant implications for shepherd live -
lihoods and actually creates ongoing uncertainty, perhaps even incentivizing
fires. The mandate is very broad and poorly articulated. 

The recent completion of a grazing study for the Management Board is a
step forward but it remains an open question as to whether the recommendations
are such that they will be actually implemented. 

The Eu common Agricultural Policy (in particular the first 20 years of its
implementation where subsidies were based upon animal numbers) is a
significant factor affecting decisions to expand or contract ruminant popu -
lations and, therefore, intensity of grazing pressures in the Periphery Zone. The
economic benefit to shepherds of subsidies is laudable and likely long overdue
but the long term ecological consequences are often poorly understood.

The above examples highlight the potential problem of unintended and
unanticipated consequences from multiple policy level changes. 

cclliimmaattee  aanndd  WWiillddffiirreess
climate variability remains a significant factor in shaping the future of the

ecosystem. changes in precipitation (snow/rainfall and rainfall intensity),
minimum and maximum temperatures, humidity, and wind regimes shape the
type and distribution of vegetation. in turn, this affects levels of wild fire
hazards and of erosion and landslides.

To date, seasonal climate variability creates as much stress and risk as do
broader global processes associated with forecasts for climate change but this
may change over the longer term. Either way, Mediterranean landscapes /
ecosystems are exposed to a great deal of uncertainty as hostages to the
verisimilitudes of climate.

notwithstanding a persistent condition of climatic marginality, common to
most areas of the Mediterranean, rainfall averages on Kefalonia are not in major
decline. The distribution and intensity of that rainfall may however be changing.
Rainfall intensity appears to be increasing during fall and Spring. in areas
which have reduced vegetation cover, either as a result of wildfires or grazing,
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or both, the threat of landslides and flooding has increased. Optimal grazing
levels to allow for the restoration of ground cover need to be determined in
conjunction with recognition of possible higher rainfall intensity. 

little longtitudinal data are available on rainfall intensity for Kefalonia and,
in particular on Mount Ainos and its PZ. Orographic rainfall phenomena are
poorly understood. 

The geological features of the island, forest cover and the relative
consistency of rainfall have ensured reliable and relatively abundant fresh water
and groundwater resources. however, seawater intrusion into these aquifers
remains a threat in some areas.

Koutavas (2012) dendroclimatology research strongly suggests that higher
levels of cO2 are improving the growth rates of fir through more efficient
photosynthesis helping the fir to compensate for lower relative humidity and
seasonal reductions in precipitation. however, this positive association with
rising cO2 levels can only continue for a finite time period. All fertilizer inputs
experience plateauing and diminishing returns.

The Periphery Zone plays a strategically important buffering role for the fir
forest and contributes to bio-diversity and other ecosystem services. The
paradox is that despite the Periphery Zone being essential to the core of the
national Park, at the same time it can pose an existential hazard mainly from
wild fires. Appropriate levels of grazing in the Periphery play an important role
in reducing biomass and therefore the associated hazards of wildfires. On the
other hand, inappropriate management and inadequate grazing levels that lead to
overly high levels of dry grass, wood and biomass can lead to risk of un -
controlled fire breakouts. The need for this balance has been well documented in
other countries throughout the Mediterranean basin.

Wildfires remain a significant threat with a very high rate of landscape
destruction on Kefalonia, one of the highest in greece. Over the period 1�86 to
2005, the threat seems greatest in the S, SW, and SE sections of the Periphery.
These are areas whose steep slopes increase the risk of landslides. The
concentration in this part of the island may be a result of chance or may be the
result of particular factors that cannot be unequivocally established. insuf -
ficient attention has been paid to human induced causes such as arson and
poorly executed/planned burning of land cover to increase feed production or to
prevent forest land designation. Much is known anecdotally but putting more
resources into a more systematic or forensic based analysis is required.

for example, during the summer of 201� extensive wildfires consumed
thousands of hectares –particularly on the south side of Ainos in and around the
Periphery Zone. And while little incontrovertible evidence exists there appeared
to be a pattern defined by three phenomena: persistence or re-ignition of an
extinguished fire; diversion of fire fighting capacity amongst smaller spatially
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disparate fires; and ignition of fires within one hour of sunset which prevented
water bomber response. 

There is therefore a need for more research into Kefalonia’s forest fire
regimes but it is clear that bio-physical factors such as levels of biomass fuel, steep
slopes, high temperatures and low humidity are major risk factors leading to more
and/or larger fires. An important question is: if forest fire regimes are changing,
how can we develop better adaptive and preventive management practices? 

While the response to wildfires has been timely, the cost of putting more
resources into faster and more effective fire fighting pales beside the costs
associated with the aftermath of large fires in the longer term. infrastructure
such as water reservoirs, water sources and optimizing the location of equipment
and personnel are relatively low cost responses compared to their benefit in
fighting wildfires. Seed banks are another essential investment to enable
restoration of environments.

EEccoossyysstteemm  SSeerrvviicceess
While the ecosystem services associated with Ainos and its environs are

highly valued by stakeholder groups and individuals on cephalonia, it is not
clear to what degree the full range of services is appreciated by the general
population. There have been few opportunities to have open public dialogue on
the issues. Over the past few decades, perceptions of ecosystem values have been
in a transitional period. now, the value from ecosystems has changed drama -
tically from a largely narrow ‘productivist’ slant to a much broader inclusion of
both ‘productivism’ and ‘non-productivism’ services such as culture, habitat
and regulating services. 

Without question, Ainos and Roudi and their environs are vitally important
biodiversity regions and have been recognized as a natura 2000 site. The
national Park is an important biogenetic resource where A. cephalonica is
found with no hybridation. Among other bio-diversity functions, Kefalonia
offers a sanctuary for migratory birds on their long and perilous travels between
Europe and Africa. The bee population of this area is also a vitally important
resource not just for honey production but for the all important pollination
processes that have huge economic, ecological and social ramifications. 

The Ainos/Roudi regions are major contributors to carbon capture and
storage ie they are carbon sinks, are sponges for ground water infiltration,
aquifer recharge, and water flow management, and act as climate moderators
reducing extremes of heat and cold. Awareness of these essential services is of
the highest priority!

Enormous potential exists in the Periphery Zone to expand opportunities for
honey, herb production, and fruit and mushroom collection without compro -
mising the integrity of the ecosystem. 
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Restoration of terraces to create habitat suitable for organized production of
organic mountain herbs can create economic and ecological benefits. The
management of the collection of wild herbs must ensure that it is at a sustainable
level. Again, the question that needs to be asked is how best to involve the local
population?

fruit of the koumaria (arbutus unedo) is an untapped resource for use in
preserves or specialty tsipouro. clearing of land for expansion of vineyards
should not ignore the value of these trees since they are now rare in many parts
of the Mediterranean.

Recent experience shows that the olive oil from ancient olive trees may have
special market value. The Roman olive groves of Spain are now recognized for
their unique oils. The potential in the ancient wild organic mountain olive groves
for the production of a unique olive oil is untapped at the present time. Some
trees may be thousands of years old.

important scientific research by professors at the TEi is now underway
regarding the medicinal values of plants/herbs native to the mountain areas of
cephalonia. Although local attention has focused upon the culinary/health
benefits of oregano (ρίγανη) increasing scientific evidence points to thyme (θυ-
μάρι) as an ‘uber’ herb for its anti-bacterial properties.

Production of specialty cheeses from goats and sheep that graze in the
periphery zone can create additional value to the island. The production of
these types of cheeses requires capital investment that has not been available
until recently.

A major portion of the tourism industry is directly or indirectly tied to the
health and vibrancy of the mountain ecosystem in terms of its scenic/existence
value and, more fundamentally, its functional role in the capture and storage of
fresh water and source of biodiversity and habitat services. 

The Ainos/Roudi mountain regions represent the ultimate bellwether for the
island. no better comparison exists than other islands in greece which have
large scale desertification and land degradation and which have to import a large
proportion of their animal feed and fresh water in order to remain viable. 

SSttaakkeehhoollddeerrss
Shepherds and their families are the stakeholder group that is most closely

involved with the mountain ecosystems of Kefalonia. These ecosystem
dependent people can be an important source of local knowledge including
different adaptive management approaches. currently, their knowledge is rarely
used and poorly understood by other stakeholder groups. Other periphery zone
village residents are also vitally important sources of knowledge. Building the
capacity for successful self-management will require a long-term strategy that
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builds trust, recognizes challenges, and works with local leaders.
Environmentalists can be divided into broader national and international

groups and more local policy makers such as local government, the forest
Service, and the Management Board of the national Park itself.

Scientists need to better appreciate the unique idiographic wonder of a place
like Kefalonia. While essential lessons can be learned from the experiences in
other countries and regions, broad based research and generalizations about the
Mediterranean as a whole may not fully understand or appreciate small scale
climatic, vegetative and geological diversity and the lessons for successful
management of a relatively small place. 

As a general conclusion we are entering a new era of stakeholder influence
through either direct or indirect channels. The relative importance and
influence of these groups will evolve over both the short and long-term. These
changes will create new emergent forces and potential risks for alternative
management approaches making it all the more important to foster better and
ongoing communications among these stakeholder groups. 

MMaannaaggeemmeenntt  OOppttiioonnss
how can the Ainos/Roudi region best meet its multiple goals with successful

management? how can the management of the park adapt to changing conditions
and new understandings of ecosystem based management including the
resilience of a socio-ecological system? how can successful management be
augmented by better co-ordination between the Management Board, the forest
Service and stakeholder groups? An important consideration in this context is to
what degree the ‘governance system’ (as compared to the ‘system to be
governed’) has the properties of resilient systems? (Quinlan et al. 2015).

The nP Management Board and forest Service have played very important
roles in protecting the integrity of the national Park. They need to be congratu -
lated for success in outcomes relating to preservation of many important
elements of the forest environment. Arguably the Management Board perceives
its priorities as taking an active role in conducting scientific research for the nP
and in protection of significant plant species. it has also taken over the
traditional patrolling role of the forest Service.

While the Management Board has its own strong scientific orientation, it
should increase the access to the nP for scientific research independent of the
Management Board itself, thus leveraging its funding and resources. 

Protection and research are just two of many possible goals to be pursued.
There is a clear evolution in “best practices” in responding to a diversity of
goals.

Brooks (2006) and a number of other researchers have defined success as
short and long term improvement of four types of outcomes: ecological,
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economic, attitudinal, and behavioural. These need to be made far more explicit
in designing new and innovative management approaches. At the same time
within the context of what constitutes successful management of common pool
resources, we can return to the wisdom of Ostrom (2010): “it is not the general
type of forest governance that is crucial in explaining forest conditions; rather,
it is how a particular governance arrangement fits the local ecology, how
specific rules are developed and adapted over time, and whether users consider
the system to be legitimate and equitable.” 

‘dynamic stability’ is the ideal outcome of public policy and planning-and
yet there are many challenges. Evidence based research can reduce some of the
uncertainties relating to climate change impacts and a whole host of ecosystem
based drivers and impacts. Some of this will need to be based upon trial and
error processes because significant uncertainties remain in the form of issues
such as climate change, wildfire incidence, pests/disease outbreak, policy
gridlock and the financial ability to manage Protected Areas. failure of a
specific policy approach should not be seen as a problem but as a learning
opportunity for further improvement. The Periphery Zone was a somewhat
forgotten area. now, the recognition of its value and role means that new
approaches, review and feedback must be an integral part of the process.
Society’s understanding of the management imperatives of Protected Areas has
evolved from very simple, linear, and static/sectoral approaches to far more
complex and dynamic ones that are more inclusive, public oriented and multi-
objective.

if we take the example of responding to climate change, it has been argued
that “a strategy to adapt to climate change should be viewed as part of the risk
management component of a sustainable forest management plan.” (Spittlehouse
and Stewart, 2003, 4). The same can be said for changing forest fire regimes
and pest/disease outbreaks. The key question is how best to respond to forest
disturbances now and in the future. Since adaptive capability is a key element
underlying sustainability efforts, adaptive strategies need to be developed based
upon the best available science on the part of the Management Board and forest
Service but also participation from a wider array of key stakeholders.

in the case of Protected Areas such as Ainos, a ‘hands off’ forest manage -
ment approach may no longer be enough. Spittlehouse and Stewart (2003)
summarize some useful adaptive actions or best practices that include: ggeennee
MMaannaaggeemmeenntt with an eye toward changes in climate based seed zones; ffoorreesstt
PPrrootteeccttiioonn particularly within the context of changing forest fire regimes and
the need to create fire breaks and reduce understory biomass; ffoorreesstt
RReeggeenneerraattiioonn, through ambitious replanting strategies; SSiillvviiccuullttuurraall  MMaannaaggee  --
mmeenntt, to enhance species recovery and ecosystem health; ffoorreesstt  OOppeerraattiioonnss,
improving the connections among science, policy and practice; and PPaarrkk  aanndd
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WWiillddeerrnneessss  AArreeaa  MMaannaaggeemmeenntt, practicing new approaches to protecting bio -
diversity and improving connectivity among the diverse landscape units. Being
pro-active and thinking long term are vitally important conditions for all of
these strategies. Moreover being proactive regarding significant changes to the
agricultural and livestock sectors will impact social capital, community capacity
and the managed ecosystem knowledge base.

On a continuum from ordered to adaptive to chaotic, the historical analysis
provided numerous examples of attempted order that too frequently resulted in
a chaotic system. The Venetians (and the British much later) were all too aware
of the need for better management and conservation approaches for the fir
forest but these goals remained elusive over the centuries. 

There is no question that the national Park core has moved into an ‘ordered’
mode. The periphery zone has not, with many destabilizing uncertainties
relating to land title, taxation, and forest designation. Managers are often caught
between ordered and static prescriptive management rules and the more adaptive
flexible approaches that they know are needed. A fire manager has captured the
dilemma in the following quote relating to responding to wildfires:

“That new fire-climate model is very promising. it projects the dynamic
climatic influence on fire into the future. As managers, we could then
adapt to change by projecting our management response accordingly. But
the reality today is that we cannot because the policies that guide us are
not adaptive, they are prescriptive and we must work within these
limitations.” (fuME, 2014, p. 4�)

A more flexible legal framework would allow for new adaptive approaches
and would allow managers to work towards gaining the trust of stakeholders.

The Management Board has avoided ‘hands-on’ forest management but
there is debate among foresters about whether “hands-off” monitoring always
leads to better results than introducing small scale interventions. for example, it
may be possible to get cooperation from shepherds to prevent animal access to
specific small sections of vegetation where regeneration is likely to be
successful. These regeneration areas may be left alone or selectively weeded to
encourage certain types of plants, possibly by using these areas as education
tools through the use of volunteers or by providing paid employment which
gives stakeholders an added incentive for support.

At present, the national Park is approached more as a forest than as part of
a socio-ecosystem. While there has been a significant shift, certainly in western
societies’ attitudes, about the need to embrace a wider perspective on the
dynamic complexities, even the gestalt of managing Protected Areas, little
evidence of this exists so far in the management of the Ainos region in the
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context of addressing the wider public good of managing common pool
resources. 

A further need is to entertain a broader understanding of ‘pluriactivity’ for
the national Park and the Periphery Zone mountain region. This would include
fostering opportunities for rural development. We have made reference to a
number of activities, such as honey/herb production, specialized cheeses, and
alpine/agro-tourism, that could strengthen local economies and their
populations. Related to this, the Management Board needs to recognize the
positive benefits of animal husbandry on the Periphery. in the transect analysis
we argued the following: 

under specific conditions, animal husbandry could be considered as a
low cost management tool, especially for the maintenance of open field
systems. Other activities include recreation, food gathering and
production, and education. A new management plan should be innovative,
moving from the classic approach of one peripheral zone surrounding the
core to a more dynamic approach based on specific management of
specific areas. Time, innovation, local knowledge as well as stakeholder
participation are therefore essential when planning a new management
regime for Ainos and Roudi and the mountain region of Kefalonia.

lastly, the Periphery Zone’s current ‘orphaned’ status creates unnecessary
and avoidable uncertainty in reducing threats to the national Park. it follows
that formalization of boundaries and permitted uses in the Periphery Zone will
occur at some point. That definition should divide its role and function into
different categories and zones in order to recognize the varying challenges
faced by different sub-districts. Boundaries will be more useful and successful
in the long term if they reflect ecosystem functions and economic and social
realities. clarification of management structure between the forest Service and
the Management Board would assist. A Periphery Zone designation need not be
seen as a zero sum or negative outcome but as a positive sum, one in which
security of grazing rights/tenure and financial assistance could be part of any
agreement. The common pastureland policies should include clarification of
how grazing and forestlands can be integrated to allow for the most sustainable
and optimal outcomes. 

TThhee  AArrcc  ooff  hhiissttoorryy--RReessppoonnddiinngg  ttoo  nneeww  ccoommpplleexxiittiieess
Since these landscapes are an accumulation of thousands of years of human

intervention, any attempt at explaining cause and effect in the present context is
extremely difficult. holling (2001) reminds us that, “the complexity of living
systems of people and nature emerges not from a random association of a large
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number of interacting factors rather from a smaller number of controlling
processes. These systems are self-organized, and a small set of critical processes
create and maintain this self organization.” he adheres to the principle stated by
Einstein, that explanation should be “as simple as possible but no simpler.” 

Are there ways to better understand complexity to strengthen ecosystem
based management? how can managers best incorporate the new complexity into
management/action plans. And what are the barriers to achieving these goals?
Our own empirical analysis and results from previous research can form the
basis for developing preferred options and understanding trade-offs. The end
product of which should be a mountain region with representative examples of
agriculturally modified ecosystems, ‘transitioning’ ecosystems, and natural
ecosystems of significant historical continuity.

Quinlan et al. (2016, 8) provide a useful summary of key strategies for
strengthening resilience:

[...] maintain diversity and redundancy; manage connectivity; manage
slow variables and feedbacks; foster an understanding of social-ecolo -
gical systems as complex adaptive systems; encourage learning and
experimentation; broaden participation; and promote polycentric gover -
nance systems.

iimmaaggiinnee!!
• countries such as Spain, Portugal, italy and france have experience in

managing forest and mountain ecosystems with conditions similar to those
faced by Kefalonia and other areas of greece. Their experts and academics
have knowledge that could provide exemplary guidance and mutual benefit.
A symposium (or series of symposia) bringing together practitioners,
managers, and academics should be organized.

• One outcome of the symposium could be an international on-line forum to
allow for sharing of best practices, research, and discussion,

• Ainos and its environs can become a laboratory and educational centre for
understanding the evolution of mountainous environments in the Medi -
terranean. The now vacant building ‘Environmental centre of Ainos’ pro -
vides one of a number of exciting opportunities. Repurposing it to become a
centre for cross-disciplinary teaching and research can assist greece to
become a leader in developing a new paradigm in Mountain Ecosystem Based
Management. This centre could be named the “institute for Ecosystem
Adaptive Management” and could work with other centres on the island such
as the Vergottis cultural centre and the ionian centre for Arts and culture
to focus attention on the social and cultural role in environmental protection
and ecosystem based research. 
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• Ainos and Roudi form a single protected area as a national park but are
divided into two separate zones. consideration should be given to their
unification which can be assisted by ecological restoration in the interstitial
spaces. 

• Policies should look for win-win opportunities such as irrigation of pasture
land that reduces pressures on shepherds to allow grazing in vulnerable
areas. As well, there is now consideration being given to alternative methods
of grassland regeneration through reintroducing local seed varieties (ανα -
χλό αση).

• consideration should be given to selective reforestation and ecosystem
restoration in areas chosen by determining those areas that have the greatest
likelihood of success (based on the Bradley method discussed earlier) and
those that contribute most significantly to the long term goals for the area.
This may involve the planting of other tree species complementary to Abies
cepha lonica or simply fencing off to allow natural regeneration. Experi mental
small scale efforts can be evaluated and used as learning opportunities.

• geoPark designation is deserving and would complement the natura 2000
designation.

• Additional educational programmes can be developed that would be
sustainable and socially useful. These could focus on either island residents
or tourists. This could involve volunteer activities and should involve mutual
cooperation with the TEi and the Botanical garden.

• higher Education institutions could offer a programme in mountain
ecological restoration using the mountain region of Kefalonia.

• There is merit in the creation of an interdisciplinary scientific panel to act as
an aaddvviissoorryy capacity. The panel would be comprised of a wide range of
natural/biological and social scientists who are familiar with the pro -
blems/issues of mountain ecosystems in the Mediterranean region.

• The role and influence of ecosystem dependent people within the ‘less
favoured’ regions of the periphery zone needs to be recognized. creation of
a “council of the Mountain” could bring together representatives of
communities and stakeholder groups on a regular basis. This council should
be given staff and other resources to encourage discussion and assist it in
making management recommendations. Over time, this can develop social
capacity that will allow more self-management.

• Policies and programmes to encourage value added products such as
specialty cheeses and organic farming could reverse the decline in the
agriculture sector and incentivize the restoration of terraces and ‘paleo’
landscapes. European union programmes and funding should be considered.

• Ecosystem services need to be made more explicit and monitored in any
evolving management plan including the more difficult to quantify
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‘existential’ services. This study’s empirical analysis of land use cover
change and vegetation are baselines that are starting points for ongoing
monitoring and evaluation. The complexity of feedback loops presents
numerous challenges to land management policies so that an adaptive
framework for managing change needs to implemented.

• consideration needs to be given to expanding capacity and increasing
flexibility for forest fire protection particularly after the lessons learned
from the delayed responses to wildfire in locations such as the island of
Thasos and also the experience of 201�. 

• further clarification is needed on special properties of Abies cephalonica
and its relationship (competitiveness vs complementarity) vis a vis other
species such as Pinus nigra. 

While significant progress has been made in safeguarding Ainos, our
analysis makes it clear that more needs to be done. We would argue that
‘paralysis by further analysis’ is not the primary focus. This is not to say that we
need not continue to expand our understanding of this socio-ecological system.
But we have sufficient understanding to take relatively small but significant
steps to move towards an expanded and more comprehensive approach to
adaptive management in both the core and periphery in a way that continues the
positive changes of the past but enlarges the prospects of success in managing
common pool resources for future generation.
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Περιληψη

η ορεινή περιοχή του Αίνου-ρουδίου είναι ένα μοναδικό νησιωτικό οικοσύ-
στημα στη λεκάνη της Μεσογείου. επίσης, είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτι-
στικό και συμβολικό ορόσημο, που ήδη απαθανατίστηκε από τον Όμηρο και
σήμερα αποτελεί εργαλείο και άμεσο σύνδεσμο με την ιδιαίτερη αξία της προϊ-
στορικής και ιστορικής ελλάδας. Για χιλιάδες χρόνια έχει επιδείξει αξιοση-
μείωτη προσαρμοστική ανθεκτικότητα και πλαστικότητα έχοντας αντιμετω-
πίσει πολυάριθμες φυσικές και ανθρωπογενές απειλές. Το «Μεγάλο Βουνό»,
με υψόμετρο άνω των 1600 μέτρων, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ποικίλους
μικρο-βιότοπους και συνεπώς εμφανίζει πλούσια βιοποικιλότητα.

Τα τελευταία 60-�0 χρόνια οι προκλήσεις και οι απειλές έχουν γίνει πιο
σύνθετες, τόσο σε βαθμό όσο και σε είδος. Συνεπώς, η περιοχή του Αίνου-ρου-
δίου θα πρέπει να κατανοηθεί και να διαχειριστεί λαμβάνοντας υπόψη την ευ-
ρύτερη βιογεωγραφική περιοχή και τις νέες αναδυόμενες δυνάμεις που διαμορ-
φώνουν τις σχέσεις μεταξύ κοινωνικών, οικολογικών και διαχειριστικών συ-
στημάτων. επομένως, θα πρέπει να κατανοηθεί και να αντιμετωπιστεί ως ένα
αλληλένδετο, κοινωνικά και οικολογικά, σύστημα.

Μέρος της δυσκολίας αντιμετώπισης αυτού του σύνθετου συστήματος
οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία ενσωματώνει τρία «πεδία» –την
επιστήμη– αυτό που γνωρίζουμε, την πολιτική –τί πρέπει να κάνουμε, και την
πρακτική– τί πραγματικά κάνουμε (fuME, 2011). εν όψει της νέας δυναμι-
κής στο κοινωνικό και βιοφυσικό επίπεδο, οι πολιτικές διεργασίες, η θεσμική
και διαχειριστική αδράνεια, η έλλειψη πόρων, το στενό ατομικό συμφέρον και η
απλή άγνοια μπορούν να αποτελέσουν πραγματικές απειλές για την επιβίωσή
του. η πραγματικότητα αυτή απαιτεί καινοτόμες ερευνητικές στρατηγικές,
νέες πολιτικές αλλά και ευπροσάρμοστες προσεγγίσεις διαχείρισης (adaptive
management approaches), που θα συμπεριλαμβάνουν νέες στρατηγικές μάθη-
σης σε θέματα διαχείρισης, κοινωνικής διαχείρισης αλλά και ζητημάτων που
άπτονται της προσαρμοστικής ανθεκτικότητας του οικοσυστήματος, προκει-
μένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη αειφορία του. Δεν πρέπει να πέσουμε
στη παγίδα του παροιμιώδους «Μπροστά στο δέντρο χάνουμε το δάσος». 
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ΤΟ «εΞΩΤιΚΟ» ΤΟΥ ΤΟΠιΚΟΥ 

η ΣΧεΣη ΤΩΝ ΦΟιΤηΤΩΝ ΤΟΥ Τει ιΟΝιΩΝ ΝηΣΩΝ 
Με ΤΟΝ ΤΟΠιΚΟ ΠΟλιΤιΣΜΟ ΤηΣ ΚεΦΑλΟΝιΑΣ

ΣΣάάββββααςς  ΜΜαακκρρίίδδηηςς
Διδάκτωρ Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου

εευυππρρααξξίίαα  ΠΠοολλλλάάττοουυ
Διδάκτωρ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

εειισσααγγωωγγήή

Μέσα από την εργασία αυτή εξετάζεται ένα θέμα που έχει απασχολήσει
ως αντικείμενο έρευνας στο χώρο της εθνογραφίας και ανθρωπολογίας της
εκπαίδευσης στο εξωτερικό και αφορά τον τρόπο προσέγγισης και οικειοποίη-
σης του κοινωνικο-πολιτισμικού περιβάλλοντος του τόπου στον οποίο εγκαθί-
στανται φοιτητές που προέρχονται από άλλες γεωγραφικές περιοχές. Το πεδίο
αυτό έρευνας έχει αναδείξει ενδιαφέρουσες μελέτες, όπως μεταξύ άλλων των
furnham και Bochner1 Ward και Kennendy2, Νewsome και cooper3 καθώς
και του Kusek4. Μέσα από το ερευνητικό μέρος ακολουθώντας τις ποιοτικές
μεθόδους έρευνας με εργαλεία τις ομάδες εστίασης και την ημιδομημένη συ-
νέντευξη, προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε τους τρόπους εκείνους με τους
οποίους οι φοιτητές από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές προσεγγίζουν το
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κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον, σε έναν ιδιαίτερο γεωγραφικό τόπο, όπως
είναι το νησί της Κεφαλονιάς, ο οποίος φέρει λόγω των ιστορικών του καταβο-
λών ιδιαίτερα και ξεχωριστά πολιτιστικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την
ηπειρωτική ελλάδα, και κατά πόσο τελικά το Τει ιονίων Νήσων και ιδιαίτε-
ρα το τμήμα όπου φοιτούν γίνεται ένα πεδίο ώσμωσης που τους οδηγεί στην
προσέγγιση με το τοπικό πολιτιστικό στοιχείο, υλικό ή άυλο, και στη σύνδεσή
ή μη μαζί του. Προκειμένου να κατανοηθεί η θέση των «ξένων» φοιτητών,
ανακαλύψαμε και μιλήσαμε με «ντόπιους»φοιτητές με σκοπό να αντιληφθού-
με πώς βλέπουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους ως Κεφαλονίτες στο περιβάλλον
του Τει και αν συμβάλλουν στις προσπάθειες των μη ντόπιων φοιτητών στην
προσαρμογή τους στο νέο αυτό περιβάλλον.

ΘΘεεωωρρηηττιικκόό  ππλλααίίσσιιοο

Βασικό σημείο εστίασης στο θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας αλλά και
στην κατάρτιση των θεματικών αξόνων του ερευνητικού αποτέλεσε η έρευνα
των Abrahams και ingram όπως και η έρευνα των de Jong, Kamsteeg και
ybema5 που αφορά στην ανάπτυξη εθνογραφικών στρατηγικών που καθιστούν
ως οικείο το ξένο και εξετάζει την αλληλεπίδραση της πολιτιστικής απόστα-
σης και εμβάπτισης φοιτητών. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι φοιτητές στην
προσπάθεια οικειοποίησης του νέου κοινωνιοπολιτισμικού περιβάλλοντος του
μέρους όπου φοιτούν διαμορφώνουν στρατηγικές «χαμαιλεοντικού τύπου». Ο
τύπος αυτός βασίζεται στον μετασχηματισμό της γνώσης μας για την τοπι-
κή κουλτούρα και τον τοπικό πολιτισμό και εν δυνάμει θα μπορούσε να βοηθή-
σει ως μία πρακτική ομαλής μετάβασης και προσαρμογής σε έναν άλλο τόπο
κατά τη διάρκεια των σπουδών6. Γενικότερα, υποστηρίζεται ότι μερικές φορές
υπάρχει μία παγιωμένη αντίληψη, όσον αφορά τις κοινωνικές και πολιτιστικές
πρακτικές που μπορεί αρχικά να εμποδίζουν τη σύμμειξη των σπουδαστών με
την τοπική κοινωνία και τους κατοίκους. η γνωριμία όμως με το διαφορετικό
ή το «εξωτικό», που πηγάζει από τη γνωριμία με μια νέα κουλτούρα, μπορεί
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να αποτελέσει ενίοτε μια θετική και διαφωτιστική εμπειρία και να οδηγήσει σε
μία καλύτερη κατανόηση και τελικά αποδοχή αυτών των διαφοροποιητικών
στοιχείων του τοπικού πολιτισμού. Βέβαια, η «σύγκριση» μεταξύ των στοιχεί-
ων του τοπικού πολιτισμού και των πολιτιστικών στοιχείων που φέρουν οι φοι-
τητές από τον τόπο καταγωγής τους, μπορεί επίσης να αντιμετωπιστεί από
αυτούς ως ένα αρχικό «πολιτισμικό σοκ�», όπου τα άτομα βρίσκονται αντιμέ-
τωπα με την πρόκληση της βαθύτερης κατανόησης των κοινωνικών πεποιθή-
σεων και των πολιτιστικών στοιχείων ενός νέου τόπου, αλλά και του τρόπου
και των μέσων προσέγγισής του8.

η αρχική έκπληξη για την «πολιτιστική» διαφορετικότητα ενός νέου τόπου
μπορεί να είναι το πρώτο βήμα σε μια μακρύτερη και μερικές φορές θετική
διαδικασία ανάπτυξης των πεποιθήσεων και των αντιλήψεων, τους παρέχουν
μια προοπτική που θα τους επιτρέψει την αρμονική αφομοίωση νέων πολιτιστι-
κών εμπειριών στις υπάρχουσες πολιτιστικές αξίες που φέρουν από τον τόπο
προέλευσής τους�. εναλλακτικά, μπορεί να οδηγήσει τα άτομα να αισθάνο-
νται την ανάγκη, «προσαρμογής»   τους στο νέο κοινωνικο-πολιτιστικό πλαίσιο
ή ακόμη και προσπάθεια αφομοίωσής τους μέσα από την πολιτισμική εμβύθι-
ση (cultural immersion).

η πολιτισμική εμβύθιση ορίζεται10 ως η «χρονικά εκτεταμένη επαφή με
ένα διαφορετικό πολιτιστικό γίγνεσθαι, σε σχέση με το πολιτιστικό περιβάλλον
προέλευσης του ατόμου» που το οδηγεί στη σταδιακή εξοικείωση και ενσωμά-
τωσή του στο νέο πολιτιστικό περιβάλλον και τελικά στην αφομοίωσή του σε
αυτό11. Αρκετές φορές στο εξωτερικό ακολουθούνται προγράμματα πολιτιστι-
κής εμβύθισης στους νέους φοιτητές από άλλες γεωγραφικά περιοχές, προ-
κειμένου να έρθουν σε επαφή με το πολιτισμικό περιβάλλον του νέου τόπου. Οι
εμπειρίες πολιτιστικής εμβύθισης έχουν ως σκοπό τη βελτίωση της κατανόη-
σης από τους φοιτητές, της ετερότητας που διέπει το νέο πολιτιστικό περιβάλ-
λον, ενώ υπερβαίνει το στενό πεδίο της απόκτησης μόνο γνώσεων. Έτσι οι
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φοιτητές συμμετέχουν με τρόπους που τους επιτρέπουν να αποκτήσουν μεγα-
λύτερο εύρος και βάθος εμπειρίας στο νέο πολιτιστικό περιβάλλον, είτε μέσω
βιωματικής συμμετοχής και εμβάθυνσης στη νέα πολιτιστική και κοινωνική
ζωή, είτε μέσα κυρίως από περιβαλλοντικές και πολιτιστικές δράσεις12.

Προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητή η έννοια της πολιτιστικής εμ-
βύθισης θα γίνει σύντομη αναφορά στο μοντέλο ανάπτυξης ευαισθησίας στην
πολιτιστική ετερότητα13. Το μοντέλο αυτό αφορά άτομα που μετοικούν για ένα
μεγάλο χρονικό διάστημα σε μια άλλη γεωγραφική περιοχή με διαφορετικό πο-
λιτισμικό υπόβαθρο (π.χ. φοιτητές από άλλες πόλεις). Αρχικά, μπορεί να υπάρ-
ξει το στάδιο της αποφυγής ή της ελαχιστοποίησης της επαφής με τα πολιτι-
στικά στοιχεία του νέου τόπου, ενώ τα στοιχεία που φέρνουν μαζί τους οι φοιτη-
τές από τον δικό τους τοπικό πολιτισμό, αποτελούν αρχικά κεντρικό στοιχείο
της δικής τους πραγματικότητας14. Tο στάδιο άρνησης χαρακτηρίζεται από
την απόρριψη της πολιτιστικής ετερότητας και την προσκόλλησή τους στο
προϋπάρχον πολιτιστικό υπόβαθρο. Το επόμενο στάδιο, αποτελεί πόλωση, που
περιλαμβάνει τόσο το στάδιο της άμυνας όσο και της αντιστροφής.

η άμυνα είναι ένα στάδιο που περιλαμβάνει την αναγνώριση των πολιτι-
στικών διαφορών και την αντίληψή τους ως το «άλλο» που καθιστά την προ-
σέγγισή του απόμακρη, ενώ η αντιστροφή είναι μία επικριτική διάθεση απένα-
ντι προς το έτερο «πολιτιστικό γίγνεσθαι». Αυτό το στάδιο θεωρείται ως εξέλι-
ξη, σε σχέση με το στάδιο της άρνησης, γιατί ξεκινούν να εντοπίζονται από
τους φοιτητές οι όποιες πολιτισμικές διαφορές. Έπειτα ακολουθεί το στάδιο
της ελαχιστοποίησης, όπου οι πολιτισμικές διαφορές ελαχιστοποιούνται και
επαναπροσδιορίζονται σε ένα νέο πλαίσιο. Στο στάδιο αυτό οι πολιτισμικές δια-
φορές είναι εμφανώς αναγνωρισμένες και ξεκινά σταδιακά η αποδοχή και κα-
τανόηση του πολιτιστικού πλαισίου του νέου τόπου15. Οι φοιτητές αποδέχονται
τις τοπικές πολιτιστικές αξίες, προσαρμόζουν και ενσωματώνουν τη δική τους
πολιτιστική αντίληψη στο περιβάλλον του νέου τόπου16. η αποδοχή είναι το
στάδιο στο οποίο οι πολιτισμικές διαφορές αναγνωρίζονται και τηρούνται. η
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προσαρμογή είναι το στάδιο όπου επεκτείνεται η κοσμοθεωρία των ατόμων
για τον τοπικό πολιτισμό, και συνεπάγεται αλλαγή στην οργάνωση της
εμπειρίας που βιώνουν. Τέλος, το στάδιο της ολοκλήρωσης συνεπάγεται ισχυ-
ρή αναγνώριση των στοιχείων του τοπικού πολιτισμού και τη δυνατότητα του
ατόμου να κινείται μέσα και έξω από διαφορετικά πολιτιστικά πλαίσια. Έτσι
το άτομο σε αυτό το στάδιο αναγνωρίζεται ως πλήρως αφομοιούμενο στις πο-
λιτιστικές νόρμες του τόπου που ζει1�.

Γενικότερα η διεθνής βιβλιογραφία σχετικά με τη μετοίκηση φοιτητών μα-
κριά από τον τόπο κατοικίας τους, έδειξε ότι οι φοιτητές, καθώς φέρουν ποικι-
λόμορφα πολιτιστικά στοιχεία, αποκτούν ένα νέο καθεστώς ως μέλη μιας μει-
ονοτικής ομάδας στον τόπο σπουδών18. Αυτοί πρέπει να προσαρμοστούν στο
νέο πολιτιστικό περιβάλλον, αναπτύσσοντας τους κατάλληλους εσωτερικούς
μηχανισμούς που θα τους οδηγήσουν στη μετατόπιση από μια παγιωμένη πο-
λιτιστική ταυτότητα σε αυτή μιας νέας μορφής, ενσωματώνοντας καινούρια
στοιχεία από τον πολιτισμό του νέου τόπου στη συμπεριφορά και τις καθημερι-
νές πρακτικές τους1�. Βέβαια σε ορισμένες περιπτώσεις, όλη αυτή η διεργασία
μπορεί να δημιουργεί απομόνωση20 και σύγχυση21. Οι φοιτητές θα δυσκολευ-
τούν να δημιουργήσουν νέες κοινωνικές επαφές, ως αποτέλεσμα αρχικής δυ-
σφορίας που συνδέεται με τον δισταγμό απέναντι στον τοπικό πολιτισμό του
νέου τόπου διαβίωσης, λόγω της έννοιας του «άλλου» που αυτός εμπεριέχει22. 

Υπάρχουν διαφορές στην προσέγγιση του νέου πολιτιστικού περιβάλλοντος,
ανάμεσα στους φοιτητές, που οφείλονται στο διαφορετικό επίπεδο πρόσληψης
της πολιτιστικής εμβύθισης στον καθένα ξεχωριστά. Για παράδειγμα, η προ-
σαρμογή είναι πιο δύσκολη για όσους φοιτητές έχουν μια δυσκολία στο να πα-
ρατηρήσουν με ευκολία τις πολιτιστικές ομοιότητες ή διαφορές που υπάρχουν
μεταξύ του τοπικού πολιτισμού της γεωγραφικής περιοχής όπου φοιτούν και
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των πολιτιστικών καταβολών από το μέρος προέλευσής τους23. Γενικότερα
πάντως οι φοιτητές φαίνονται ότι τροποποιούν ευκολότερα τις πολιτιστικές
τους προσδοκίες και προσαρμόζονται στο νέο πολιτιστικό περιβάλλον24. 

ηη  έέρρεευυνναα

Διεξήχθη στο τμήμα ψηφιακών Μέσων και επικοινωνίας του Τει ιονίων
Νήσων, στο Αργοστόλι από τον Νοέμβριο του 201� ως τον Μάρτιο του 2018.
λόγω της φύσης του θέματος προτιμήθηκαν οι ποιοτικές μέθοδοι των ομάδων
εστίασης (focus group) και της ημι-δομημένης συνέντευξης (semi-structured
interview). Έτσι, με ευθύνη του διδάσκοντος στο τμήμα, Σ. Μακρίδη, οργανώ-
θηκαν 3 ομάδες εστίασης και συνεντεύξεις. η πρώτη ομάδα εστίασης απαρτί-
στηκε από 5 φοιτητές: 3 κορίτσια και 2 αγόρια. η δεύτερη ομάδα συγκροτή-
θηκε από 4 αγόρια. η τρίτη ομάδα είχε 5 φοιτήτριες. Με εξαίρεση έναν Κεφα-
λονίτη φοιτητή της δεύτερης ομάδας, οι υπόλοιποι συμμετέχοντες προέρχονται
από διαφορετικά γεωγραφικά σημεία της ελλάδας, αστικά και ημιαστικά
μέρη. Έχουμε φοιτητές από:Αθήνα: δύο (2). Θεσσαλονίκη: δύο (2), Ζάκυνθο:
ένας (1), Θήβα: δύο (2), Αγρίνιο: ένας (1), ευρύτερη περιοχή Αγρινίου: ένας
(1).Χαλκιδική (1): ένας, Νάξο: ένας (1), Πελοπόννησο (Νεμέα): ένας (1),
και Χανιά: ένας (1).

Τα άτομα που μετείχαν στις συνεντεύξεις είναι οκτώ. Για τους ντόπιους
φοιτητές σχεδιάστηκαν διαφορετικές ερωτήσεις. Τους κατατάξαμε με κριτή-
ριο εντοπιότητας ως εξής:

Μη ΝΤΟΠιΟι: Π. (τ. εκπρόσωπος των φοιτητών στη συνέλευση) κατα-
γωγή από Άργος, Σ. (εκπρόσωπος των φοιτητών στη συνέλευση), Μ.λ. με
καταγωγή από Πάτρα και Γ. με καταγωγή από Πάτρα.

εΝΔιΑΜεΣΟΣ ΧΩρΟΣ/ΟιΟΝει ΚεΦΑλΟΝιΤεΣ: π. Ξ. (κληρικός), δευ-
τεροετής φοιτητής, πτυχιούχος Σ.Δ.Ο. Διοίκηση Τουριστικών επιχειρησεων
με καταγωγή από Αθήνα, μόνιμος κάτοικος του νησιού από το 1��0. 

ΚεΦΑλΟΝιΤεΣ: Σ.Μ. δευτεροετής φοιτητής, αστυνομικός εν ενεργεία,
Κ.Μ. δευτεροετής, εργαζόμενη και μητέρα δυο παιδιών, Έ.ε. τελειόφοιτη,
πτυχιούχος τμήματος ιστορίας ιονίου Πανεπιστημίου.
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ΠΠεερριιοορριισσμμοοίί  ττηηςς  έέρρεευυννααςς

η έρευνα συνάντησε αρκετούς περιορισμούς εκ μέρους των ερευνητών όσο
και των φοιτητών αλλά και εξωγενών παραγόντων. Πρώτον, ο ένας ερευνη-
τής ζει σε χώρα του εξωτερικού, γεγονός που υπαγόρευσε τη χρήση ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή και την εξ αποστάσεως συμμετοχή του στην έρευνα. η σύν-
δεση αποδείχτηκε προβληματική λόγω του δικτύου με αποτέλεσμα η ηχογρά-
φηση να γίνεται και από τους δυο ερευνητές για διασταύρωση στοιχείων. επι-
πλέον, λόγω της διαφοράς ώρας ο δεύτερος ερευνητής δεν μπόρεσε να παρακο-
λουθήσει τη διεξαγωγή κάποιων συνεντεύξεων. Ο πρώτος ερευνητής ανέλαβε
να διεκπεραιώσει τις συνεντεύξεις και να στείλει το ηχητικό αρχείο στον πρώ-
το ερευνητή.

Περιορισμοί τέθηκαν και λόγω της δυσκολίας εύρεσης κοινής ελεύθερης
ώρας μεταξύ των φοιτητών που συμμετείχαν στην έρευνα στις ομάδες εστία-
σης. Προς αυτό το σκοπό χρησιμοποιήθηκε μέρος από τη διδασκαλία του μα-
θήματος: Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας που διδάσκει ο πρώτος
ερευνητής. 

Τέλος, λόγω των υποχρεώσεων των ντόπιων φοιτητών οι απαντήσεις μας
κατατέθηκαν γραπτώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μόνο ένας φοι-
τητής κατάφερε να δώσει συνέντευξη στον χώρο του τμήματος σε πρώτο στά-
διο και κατόπιν σε δεύτερο στάδιο, εφόσον ζητήθηκαν διευκρινίσεις, έγινε νέα
συνέντευξη μέσω διαδικτύου σε έναν ερευνητή κάθε φορά.

ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  έέρρεευυννααςς

ΑΑ))  ΜΜηη  ννττόόππιιοοιι  φφοοιιττηηττέέςς..
η πρώτη ερώτηση που τέθηκε στις ομάδες εστίασης αφορούσε στην ανα-

κάλυψη στοιχείων του τοπικού πολιτισμού, υλικών και άυλων. Με βάση τις
απαντήσεις τους ως προς τα υλικά στοιχεία, δημιουργήσαμε την κατηγορία
των τοπικών προϊόντων που έχουν δοκιμάσει οι φοιτητές και η οποία περιέχει
ποτά, φαγητά, γλυκά: ρομπόλα, μάντολες, κρεατόπιτα, ντόπια κρέατα, 
τυριά, κεφαλονίτικη φέτα, γλυκό κουταλιού (χωρίς περισσότερες λεπτομέ-
ρειες: η φοιτήτρια παρουσίασε αδυναμία μνήμης εδώ ως προς το είδος του
γλυκού).

Το κανάλι επικοινωνίας, το οποίο φέρνει σε επαφή τους φοιτητές με τα ντό-
πια προϊόντα είναι οι παραδοσιακές γιορτές –ονόμασαν τη γιορτή της ρομπό-
λας, τη γιορτή της μουσταλευριάς, το πανηγύρι του Αγίου Γερασίμου, γιορτή
για τα Χριστούγεννα στο θέατρο της πόλης– η Σχολή, η επικοινωνία με ντό-
πιους και η δική τους περιήγηση και γνωριμία με τον τόπο.

Μία ερώτηση αφορούσε στους τρόπους γνωριμίας των φοιτητών με το νη-
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σί: Πώς γνωρίζετε έναν τόπο; Όλοι οι φοιτητές των ομάδων εστίασης αναφέρ-
θηκαν στην άμεση προσωπική τους εμπειρία με τη νέα παρέα: ρωτώντας, περ-
πατώντας, παρατηρώντας, αναζητώντας αλλά και ως εργαζόμενοι στο νησί:
«κυκλοφορούσαμε έξω συνέχεια, πηγαίναμε σε διάφορα μαγαζιά, σε διάφορα
μέρη και έτσι μάθαμε την τοπική κοινωνία» λέει ο Γ. επίσης τόνισαν την κα-
θημερινή επικοινωνία με τους ντόπιους «το να βρίσκεσαι καθημερινά με κά-
ποιους ανθρώπους είναι καλό από την άποψη ότι μαθαίνεις καινούργια πράγ-
ματα από τους ανθρώπους αυτούς» αναφέρει χαρακτηριστικά στη συνέντευξή
του ο ίδιος φοιτητής.

Δύο από τους φοιτητές είχαν ήδη γνωρίσει το νησί από τις διακοπές τους
τα καλοκαίρια, οι φοιτήτριες αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο μόλις μα-
θαίνουν ότι έχουν εισαχθεί στο συγκεκριμένο τμήμα και όσοι διαθέτουν μετα-
φορικό μέσο ερχόμενοι στο νησί για να εγγραφούν στο τμήμα, φροντίζουν να
γυρίσουν την πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

η επόμενη ερώτηση αφορούσε στον ρόλο των διδασκόντων και του υπόλοι-
που προσωπικού του Τει στη γνωριμία των φοιτητών με το νησί. Οι μη ντόπι-
οι φοιτητές τόνισαν τον περιορισμένο ρόλο του προσωπικού, ρόλο που περιείχε
απλά υποδείξεις για επισκέψεις σε γνωστά αξιοθέατα μέρη (φυσικό περιβάλ-
λον). Πολύ χαρακτηριστικά μας ανέφεραν οι φοιτητές: «νομίζω όμως ότι μέχρι
εκεί, δηλαδή μέσα από το Τει, δεν θα έλεγα ότι πέρα από αυτά με ώθησαν να
δω κάτι άλλο» και «Δηλαδή μας δώσανε κατευθυντήριες οδηγίες πώς μπο-
ρούμε να πάμε σε μια τοποθεσία, πού μπορούμε να πάμε και τί μπορούμε να
κάνουμε στο νησί και όχι μόνο κατά την περίοδο του καλοκαιριού».

Οι ντόπιοι κάτοικοι από την άλλη πλευρά, σε πρώτο στάδιο εκλαμβάνονται
γενικά, χωρίς διαφοροποιήσεις ως ομάδα/σύνολο αλλά και πιο συγκεκριμένα
ως: εργοδότης, σπιτονοικοκύρης, παρέα. Ο ρόλος τους είναι ρόλος ενεργός και
διττός: θετικός και αρνητικός. Στο θετικό κομμάτι του ρόλου μαθαίνουν πράγ-
ματα στους φοιτητές, τους ξεναγούν και τους παροτρύνουν να επισκεφθούν
εκδηλώσεις, τους υποστηρίζουν. Στον αντίποδα, οι φοιτητές μας μίλησαν για
ανθρώπους οι οποίοι δεν εξηγούν, δεν παρουσιάζουν πράγματα, δεν ανταποκρί-
νονται, αφήνουν τους φοιτητές μόνους τους να τα ανακαλύψουν. είναι κλει-
στοί, εσωστρεφείς, απαθείς. Ο Π. αναφέρει: «είναι και κλειστοί και ανοιχτοί.
Έχω βιώσει και τις δυο μεριές του νομίσματος: και τους ανοιχτούς τύπους που
θα σε βοηθήσουν, θα σου μάθουν πράγματα, θα σε στηρίξουν και είναι και άλ-
λοι που δεν θα κάνουν τίποτε. είναι απαθείς». Ο Δ. σημειώνει: «εεε όσον αφο-
ρά τώρα από την τοπική κοινωνία σίγουρααα όπως είπα και πριν λόγω της
δουλειάς μου το καλοκαίρι επειδή συναναστρεφόμουνα με Κεφαλονίτες ουσια-
στικά ήμασταν κάθε μέρα όλη μέρα μαζί οπότε έγινα και γω ένα με την τοπι-
κή κοινωνία εε όσον αφορά ας πούμε τοοο/τη γιορτή στα Βαλσαμάτα ωθήθη-
κα/με κείνους πήγα μαζί και για κάποια άλλα μέρη τα οποία γνώρισα μέσω
εκείνων εε αυτό πιο πολύ».
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Τέλος αναζητήσαμε τον ρόλο της οικογένειας και των φίλων-γνωστών
στη γνωριμία των φοιτητών με το νησί. η οικογένεια, γονείς στην προκειμένη
περίπτωση, συνοδεύει τον φοιτητή στο πρώτο αναγνωριστικό ταξίδι στο νησί
και μαζί περιηγούνται σε διάφορα μέρη. Φοιτήτρια μας αναφέρει: «στην αρχή
όταν είχα έρθει με τους γονείς μου να βρούμε σπίτι, που ’χανε και το αμάξι,
μπορέσαμε και γυρίσαμε λίγο». Σε άλλες περιπτώσεις, η οικογένεια έχει φέρει
το φοιτητή στο νησί από την παιδική του ηλικία και τον έχει εξοικειώσει με τον
γεωγραφικό χώρο σε γενικές γραμμές. Φοιτητής μας αναφέρει: «εγώ ό,τι έχω
γνωρίσει το ’χω γνωρίσει πιο πολύ και από την οικογένειά μου διότι ερχόμου-
να εδώ κάθε καλοκαίρι από παιδί ουσιαστικά».

Φίλοι και γνωστοί είναι άτομα που κατατάσσονται από τους φοιτητές ως
φίλοι στη διάρκεια της φοιτητικής ζωής, έχουν μεταφορικό μέσο, έχουν ήδη
γνωρίσει τον τόπο, μεταφέρουν γνώσεις στα νέα άτομα, τους συνοδεύουν στις
εξερευνήσεις, υποδεικνύουν μέρη, μαζί ρωτάνε, ψάχνουν, ανακαλύπτουν και
γνωρίζουν το νησί. Φοιτητής μας είπε: «εγώ δεν είχα ξαναέρθει στην Κεφαλο-
νιά, δεν γνώριζα τίποτε από μέρη αξιοθέατα εδώ, άρχισα σιγά σιγά να ψάχνω
είτε από/με τις παρέες που άρχισα να κάνω στο Τει, σιγά σιγά ρωτούσα και
μετά ψάχναμε και έτσι καταλήξαμε να χουμε γνωρίσει όλο το νησί».

η επόμενη ερώτηση έθετε τους φοιτητές στο ρόλο του επικοινωνητή. Ζητή-
σαμε να μάθουμε αν μεταφέρουν εμπειρίες, εικόνες και προϊόντα στους δικούς
τους, αν τους προσκαλούν στο νησί. Δύο φοιτήτριες μόνο μας απάντησαν ότι
δεν μεταφέρουν πολλά πράγματα, η πρώτη διότι «ότι δεν έχω μεταφέρει πολλά
πράγματα για την Κεφαλονιά σε δικούς μου ανθρώπους σεεε/στον τόπο μου εε
αυτό οφείλεται σε μένα κυρίως γιατί δεν έχω ανοιχτεί τόσο πολύ με αυτό.
Απλά θέλω να κρατάω ορισμένα πράγματα για μένα» και η δεύτερη διότι «εε
εγώ πρωτοήρθα στο νησί με τον πατέρα μου οπότε είδε και ο ίδιος το νησί». Οι
υπόλοιποι μεταφέρουν προϊόντα, εικόνες και εμπειρίες θετικές και αρνητικές,
όπως αναφέρει μία φοιτήτρια: «σίγουρα έχω μεταφέρει κάποιααα στοιχεία της
Κεφαλονιάς είτε αυτά είναι προϊόντα είτε αυτά είναι κουλτούρα είτε αυτό είναι
διάλεκτος και καλά και κακά γιατί όπως και να το κάνουμε έχει και τα
δυο.Ντάξει αυτή την περίοδο συνήθως όταν πάω στον τόπο μου λέω αρνητικά
γιατί σε νησί είναι δύσκολο να ζεις το χειμώνα, νιώθεις λίγο, σε εισαγωγικά,
αποκομμένος εε αλλά όταν ανοίγει ο καιρός τα στοιχεία που μεταφέρω είναι
κυρίως θετικά, για πολλά πράγματα και για τον τόπο τον οποίο/τα τοπία, τις
παραλίες κλπ κλπ και για προϊόντα».

η προτελευταία ερώτηση ζητούσε τον εντοπισμό στοιχείων στα οποία δια-
φέρει η Κεφαλονιά από τον τόπο καταγωγής των φοιτητών. Οι φοιτητές απά-
ντησαν όχι μόνο με βάση τον τόπο καταγωγής αλλά και συγκρίνοντας μέρη
που έχουν επισκεφτεί με την Κεφαλονιά. επίσης καταγράψαμε στις απαντή-
σεις τους κριτήρια με βάση τα οποία τα κεφαλονίτικα στοιχεία ξεχωρίζουν. Τα
κριτήρια, λοιπόν, αυτά είναι πρώτον η μοναδική παρουσία των στοιχείων στο
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νησί: «Δεν υπάρχουν αλλού. Δεν τα έχουν ξανασυναντήσει ποτέ στον τόπο
τους ούτε αλλού. Δεν υπάρχουν με τον ίδιο τρόπο ούτε είναι ακριβώς τα ίδια»,
η αδυναμία σύγκρισης: «Δεν συγκρίνονται με άλλα όμοια στοιχεία άλλων πε-
ριοχών καθώς υπερτερούν» και, τέλος, η αναφορά των ντόπιων σε αυτά: «Οι
Κεφαλονίτες μιλάνε για αυτά».

η Κεφαλονιά διαφέρει ως προς το φυσικό περιβάλλον (υγρό στοιχείο, τα
γεωμορφολογικά φαινόμενα, το τοπίο, τον καιρό) και την κοινωνική υφή (τη
συμπεριφορά των κατοίκων, τους ρυθμούς ζωής, τις λέξεις, τον τρόπο διασκέ-
δασης, τις ανθρώπινες σχέσεις).

Ο Π. λέει: «Οι παραλίες έχουν ξεχωριστή ομορφιά δεν το βρίσκεις κάπου
αλλού. Τα αξιοθέατα, τα τουριστικά μέρη κάνουν εντύπωση: Μύρτος, Ξι, Άσ-
σος, Σκάλα, Φισκάρδο, ληξούρι». Φοιτήτρια από τη Νάξο συγκρίνει: «Το κλί-
μα είναι διαφορετικό από τα νησιά του Αιγαίου, το τοπίο έχει πολύ πράσινο,
πολύ άγριο τοπίο, απότομα βράχια και είναι πιο ήπιο το κλίμα».

Φοιτήτρια από τη Νεμέα βλέπει ότι «είναι το πιο πράσινο από τα νησιά του
ιονίου, καθαρές παραλίες, η τοπική διάλεκτος είναι διαφορετική, έχουμε δια-
φορές στο λεξιλόγιο, δηλαδή έχουνε επηρεαστεί φυσικά και αυτοί από την ιτα-
λική διάλεκτο. επίσης διαφέρουμε και όπως στα πανηγύρια γιατί εδώ πέρα
δεν είναι πολύ του γλεντιού πιστεύω σε σχέση με μας κάτω στην Πελοπόννη-
σο, είναι πιοοο συντηρητικοί θα έλεγα κάπως». Φοιτήτρια από τη Θεσσαλονί-
κη υποστηρίζει: «εδώ δεν είναι σαν τη Σαλονίκη, οι κάτοικοι του νησιού δεν εί-
ναι σαν τους Σαλονικιούς. εμείς εκεί είμαστε πιο ανοιχτοί, πιο ζεστοί. Στη
Σαλονίκη ανεβαίνεις σε ένα λεωφορείο της ΟΑΣΘ τα ’χεις όλα κοντά σου, τα
πάντα κοντά, εδώ δεν είναι τίποτε από αυτά». Τέλος, ο Δ. από τη Θήβα θεω-
ρεί: «οι χαρακτήρες των ανθρώπων εδώ πέρα είναι ιδιαίτεροι βγάζουν ένα τα-
μπεραμέντο διαφορετικό από ό,τι εμείς που είμαστε πιο σοβαροί ας πούμε ως
στεριανοί».

εδώ εντάσσεται η έννοια του εξωτικού ή αλλιώς του περίεργου. η λέξη πε-
ρίεργο ακούστηκε συχνά στις απαντήσεις των φοιτητών, γεγονός που μας
οδήγησε σε πρόσθετη ερώτηση, στον προσδιορισμό του περιεχομένου του όρου:
τί είναι περίεργο; Οι απαντήσεις συνοψίζονται ως εξής: «Κάτι που δεν έχουμε
συνηθίσει με λίγα λόγια. Κάτι που χτυπάει άσχημα, τίποτε άλλο. εγώ απλά
δεν το έχω συνηθίσει. Όλα όσα κάνουν οι ντόπιοι μου φαίνονται λίγο ανορθόδο-
ξα, περίεργα, δεν μπορώ να τα εξηγήσω».

η τελευταία ερώτηση είχε να κάνει με το δέσιμο με τον τόπο. Νιώθετε δε-
μένος με τον τόπο; Αν ναι, τί σημαίνει ο όρος; Δέσιμο σημαίνει «μου αρέσει
πάρα πολύ, δεν θέλω να φύγω, θα κλάψω όταν έρθει η ώρα να φύγω, θα γυρί-
ζω πάντα εδώ, θα έχω επικοινωνία με ντόπιους και φίλους». Στην αντίθετη
πλευρά βρίσκεται μία φοιτήτρια μόνο: «Δεν τρελαίνομαι με το νησί. Δεν έχω
βρει ερέθισμα, μόνο η σχολή μου αρέσει πολύ». 

Οι φοιτητές κατατείνουν στο δέσιμο με τον τόπο ως απόρροια των ανθρω-
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πίνων σχέσεων που χτίζουν με ντόπιους αλλά και με συμφοιτητές στα τέσσε-
ρα χρόνια που ζουν στο νησί, μέσω των βιωμένων εμπειριών. η Μ. συνοψίζει
πολύ χαρακτηριστικά στη συνέντευξή της όσα ακούσαμε από τις ομάδες
εστίασης: «εεε εγώ έχω συνδεθεί πάρα πολύ με την Κεφαλονιά και ... αυτό
οφείλεται γιατί ..., έχω γυρίσει όλα τα μέρη σχεδόν με τη φωτογραφία και
κρατάω αναμνήσεις και στιγμές από την Κεφαλονιά, από τους ανθρώπους εεε
γεννιούνται πολλά συναισθήματα. Συγκίνηση και αγάπη. Όταν γυρίζω και
μέρος της Κεφαλονιάς τη γυρίζω με άτομα που αγαπώ. Θα φύγω κλαίγοντας
όταν τελειώσουν οι σπουδές, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν θέλω να φύγω.
Γιατί έχω δεθεί πάρα πολύ με τον τόπο. Μ’ αρέσει πιο πολύ από την Πάτρα η
Κεφαλονιά».

ΒΒ))  ΝΝττόόππιιοοιι  φφοοιιττηηττέέςς..
Οι ερωτήσεις που απευθύνθηκαν στους ντόπιους φοιτητές αφορούσαν τη

σχέση τους με το τμήμα και τη σχέση τους με το νησί. Στόχος μας ήταν να
διαπιστώσουμε πώς αντιλαμβάνονται και τοποθετούν τους εαυτούς τους ως
«ντόπιοι» απέναντι στους «ξένους» φοιτητές. Έτσι, για αυτούς «φοιτητής
στον τόπο σου» σημαίνει ευελιξία παρακολούθησης μαθημάτων λόγω άλλων
υποχρεώσεων, γνωριμία και επαφή με άλλους φοιτητές αλλά και με το διδα-
κτικό προσωπικό, πρόσβαση σε βιβλιοθήκη, παρακολούθηση ομιλιών και σε-
μιναρίων ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο, μηδαμινό κόστος λόγω της μόνι-
μης κατοικίας και, όπως τόνισαν όλοι οι ντόπιοι φοιτητές, προσωπική επιλογή
για το συγκεκριμένο τμήμα λόγω του ενδιαφέροντος αντικειμένου.

Σε δεύτερη ερώτηση για τους τρόπους αντιμετώπισης από τους άλλους
φοιτητές, οι γυναίκες μάς είπαν ότι αντιδρώντας λεκτικά σε διάφορα γεγονό-
τα εντός Τει χρησιμοποίησαν λέξεις της τοπικής διαλέκτου, κίνησαν το εν-
διαφέρον των φοιτητών και κατάφεραν να τους μυήσουν σε αυτή την άποψη
του κεφαλονίτικου πολιτισμού. Από τους άντρες, ο π.Ξ. αναφέρει ότι βρίσκει
τον εαυτό του να δρα ως πατέρας, σύμβουλος, φίλος που συμβουλεύει, επι-
πλήττει και ενθαρρύνει ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει τόσο στα μαθήματα όσο
και στις γιορτές και, «συμπόσια» των φοιτητών. Προσπαθεί και αυτός να πα-
ρακινήσει τους φοιτητές να γνωρίσουν μέρη του νησιού του δικού του ενδιαφέ-
ροντος. Τέλος, ο Σ, θεωρεί τον εαυτό του ίσο με τους άλλους φοιτητές και αν
ερωτηθεί η γνώμη του ή ζητηθεί συμβουλή, τότε την παρέχει.

η επόμενη ερώτηση αφορούσε το συναισθηματικό δέσιμό τους με το νησί.
«η Κεφαλονιά είναι το σπίτι μου» αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά ο Σ ενώ ο
π.Ξ τονίζει «Ίσως εντελει καποιος να ανηκει εκεί που θελει να ανηκει». η Κ
σημειώνει «Συναισθηματικό δέσιμο με την Κεφαλλονιά για μένα είναι να αι-
σθάνομαι ότι εγώ και η Κεφαλλονιά, είμαστε ένα». Το συναισθηματικό δέσιμο
ενισχύεται από το γεγονός της παρουσίας τους στο νησί από τη μέρα που γεν-
νήθηκαν, σύμφωνα με τα λόγια τους: δύο από τους τέσσερις ντόπιους φοιτητές
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δεν έχουν ζήσει ποτέ πουθενά αλλού. Ως δεύτερο τρόπο ενίσχυσης του δεσίμα-
τος είδαμε ότι όλοι μας τόνισαν τη γνώση τους για τα καλά και τα άσχημα
αλλά προέκριναν την αγάπη τους, τη γλυκιά νοσταλγία όπως λέει η ε.

Ακολούθως, η ερώτηση: «νιώθετε περήφανος για το νησί;» Βρήκε όλους
τους φοιτητές να έχουν θετική απάντηση. «ευτυχώς μου δόθηκε η ευκαιρία
να νιώσω περήφανη για το νησί μου και να προσπαθήσω να μεταδώσω αυτό το
συναίσθημα στους συμφοιτητές μου» μας λέει η ε. Οι ντόπιοι φοιτητές όχι μό-
νο νιώθουν περήφανοι για το νησί, για όλα όσα έχει να προσφέρει και να δείξει,
αλλά προσπαθούν να το δείχνουν στους άλλους φοιτητές με κάθε ευκαιρία.

η τελευταία ερώτηση αφορούσε τα παράπονα των άλλων φοιτητών και
κατά πόσο τα ακούνε ή τα δέχονται οι ντόπιοι φοιτητές. Μας ομολόγησαν ότι
τα παράπονα είναι πολλά, τα ακούνε και προχωράνε ένα βήμα παραπάνω.
«εγώ δηλαδή προσπαθώ να / και σαν Κεφαλονίτης να διαφέρω σε αυτό το
κομμάτι /είμαι μεν μεγαλύτερός τους αλλά είμαι και ντόπιος προσπαθώ δη-
λαδή είναι και στιγμές που ακούω τους φοιτητές να βγάζουνε αλήθειες αλλά
είναι και στιγμές που βγάζουνε και υπερβολή / δηλαδή δεν μπορεί όλα να είναι
στραβά δεν μπορεί η Κεφαλονιά να έχει τους χειρότερους ανθρώπους και να
ναι όλα κακά, δεν γίνεται. Τους επαναφέρω: δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι και
εκεί τους λέω ότι ειλικρινά αφού βλέπετε ότι εγώ αν μου πεις κάτι θα σου πω
αμέσως: έχεις δίκιο, δεν κάθομαι να πάρω το μέρος των Κεφαλονιτών, δεν το
κάνω αλλά βλέπω υπερβολή λέω: ξανασκέψου το λίγο, έχεις λάθος δεν είναι
έτσι», μας αναλύει ο Σ.

Οι ντόπιοι φοιτητές, επομένως, φέρνουν το δικό τους κομμάτι δεσίματος με
το νησί ως φοιτητές στο Τει. Προωθούν, ο καθένας με τον δικό του τρόπο και
ανάλογα με τις ευκαιρίες, ψηφίδες του τοπικού πολιτισμού, γίνονται δέκτες
παραπόνων και κατευθύνουν τους μη ντόπιους φοιτητές σε νέα γνώση ή ανα-
θεώρηση δεδομένων.

ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά

Οι μη ντόπιοι φοιτητές που έλαβαν μέρος στην έρευνά μας καταθέτουν την
επιθυμία τους να γνωρίσουν το νησί και κάποιοι ξεκινούν ήδη από τη στιγμή
που γνωρίζουν ότι θα φοιτήσουν στην Κεφαλονιά. η εξ αποστάσεως γνωριμία
μέσω του διαδικτύου και η προϋπάρχουσα γνωριμία με το νησί είναι δύο τρόποι
γνωριμίας, στους οποίους προστίθεται η τετραετής φοίτηση και αλληλόδραση
με τον τόπο. Αυτή η αλληλόδραση εντοπίζεται σε δύο επίπεδα: στο επίπεδο της
γνωριμίας με τον τόπο και στο επίπεδο της μεταφοράς εικόνων προς τα έξω.
Συγκεκριμένα: στη διάρκεια των σπουδών, οι φοιτητές είτε μόνοι είτε με τη
βοήθεια των ντόπιων, με τους οποίους μιλάνε, τους οποίους ακούνε ή και κά-
νουν παρέα, μεταβαίνουν στα αξιοθέατα του νησιού, φωτογραφίζουν, δημιουρ-
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γούν αξέχαστες στιγμές μαθαίνουν το Αργοστόλι περπατώντας, κάνοντας
μπάνιο αλλά και εργαζόμενοι. Δοκιμάζουν τοπικά προϊόντα, βρίσκονται στα
πανηγύρια και σε εκδηλώσεις των Χριστουγέννων, ζουν την πολυκοσμία του
καλοκαιριού και την απομόνωση του χειμώνα. Συγκρίνουν την Κεφαλονιά με
τον τόπο τους, με άλλα μέρη που έχουν επισκεφθεί και, με επιπρόσθετο κριτή-
ριο τις συνήθειές τους και τις γνώσεις τους, καταλήγουν στην κατάταξη των
στοιχείων του τόπου ως μοναδικών, περίεργων, θετικών και αρνητικών. Όσοι
δήλωσαν ότι νιώθουν δεμένοι με το νησί, δηλώνουν τάση για συχνή επιστροφή
μετά το τέλος των σπουδών, αγάπη για τον τόπο και όσα έζησαν και συναι-
σθηματική δυσκολία κατά την οριστική απομάκρυνση. είδαμε ακόμα, ως
προς το δεύτερο επίπεδο, και τους φοιτητές σε πρόσθετο ρόλο επικοινωνητή,
εφόσον μεταφέρουν στον τόπο και τους δικούς τους τόσο προϊόντα όσο και
εμπειρίες, περιγραφές και τέλος πρόσκληση για γνωριμία με την Κεφαλονιά.
Το όριο/τέρμα σε αυτά τα δύο επίπεδα είναι η έλλειψη αγάπης και σύνδεσης
με το νησί και η μηδενική σχεδόν μεταφορά προϊόντων και εικόνων προς τα
έξω.

Σε κάθε περίπτωση, διαπιστώσαμε δύο εμπόδια. Το πρώτο αφορά αυτό που
δεν καταφέρνουν να μάθουν οι νέοι φοιτητές και είναι οι τρόποι προσέγγισης
των ντόπιων κατοίκων, όπως προέκυψε από τις απαντήσεις τους σε σχετική
μας ερώτηση. Το δεύτερο εμπόδιο είναι η ίδια η προ-διαμορφωμένη και γενι-
κευμένη εικόνα των ντόπιων κατοίκων για τους φοιτητές, όπως συζητήθηκε
εκτενέστατα με τους ντόπιους φοιτητές στις συνεντεύξεις.

ΠΠρροοττάάσσεειιςς  γγιιαα  χχρρήήσσηη  ττηηςς  έέρρεευυννααςς

η παρούσα έρευνα μαζί με παλιότερη σχετική μας έρευνα και παρουσιά-
σεις των αποτελεσμάτων στην ελλάδα και στο εξωτερικό μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί από τα αρμόδια διοικητικά γραφεία των πανεπιστημίων και άλλων
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την άρση των παραπάνω αναφερθέ-
ντων δυο εμποδίων. Προτείνουμε, επομένως, τη χρήση των αποτελεσμάτων
της έρευνας για κατανόηση του πολιτιστικού υποβάθρου των μη ντόπιων φοι-
τητών και ακολούθως και των αναγκών τους. Οι «ξένοι» φοιτητές μπορούν να
προσαρμοστούν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα στο νέο περιβάλλον,
εφόσον τύχουν μιας εκτενέστατης παρουσίασης του τόπου από τα αρμόδια
γραφεία και από τις ενώσεις φοιτητών. 

επίσης, τα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να κα-
ταρτίσουν το προσωπικό τους ανάλογα, ώστε να ενθαρρύνει και να οργανώνει
τους νέους φοιτητές σε γνωριμία με τον τόπο και τους ανθρώπους. Προκειμέ-
νου για το υπό μελέτη τμήμα, είναι δυνατή η συνεργασία και με ντόπιους
ερευνητές εκτός τμήματος. Οι ντόπιοι ερευνητές μπορούν να γνωρίσουν τη
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διάθεση των φοιτητών για γνωριμία με τον τόπο και να αναλάβουν να ανα-
πληρώσουν το κενό γνώσης που καταθέτουν οι φοιτητές. 

είναι καιρός, επομένως, να δοθεί ευκαιρία στους φοιτητές να μάθουν πώς
να μαθαίνουν έναν τόπο εκ των έσω...

Περιληψη

η παρούσα μελέτη εξετάζει τους τρόπους αλληλεπίδρασης του τοπικού πο-
λιτισμού της Κεφαλονιάς με τους φοιτητές του τμήματος ψηφιακών Μέσων
του Τει ιονίων Νήσων με έδρα το Αργοστόλι. Κύριο σημείο εστίασης της
έρευνας αποτελεί η εξέταση των κοινωνιο-πολιτισμικών διεργασιών που επη-
ρεάζουν τα κριτήρια επιλογής και ιεράρχησης των φοιτητών όσον αφορά τα
στοιχεία του τοπικού πολιτισμού, καθιστώντας τα σε αυτούς από συνήθη το-
πικά σε «εξέχοντα». Καταγράφονται δύο «πυλώνες» από τους οποίους
αντλούνται εναύσματα από τους φοιτητές: αφενός τα ίδια τα πολιτιστικά
προϊόντα που προβάλλει η τοπική κοινωνία και οι επιμέρους ομάδες της, αφε-
τέρου τα όσα ανακαλύπτουν οι ίδιοι οι φοιτητές μέσα από την αλληλεπίδρασή
τους με το τοπικό στοιχείο. Το δείγμα μας αποτελείται από φοιτητές του δευ-
τέρου και τρίτου έτους και ακολουθήθηκε ποιοτική μέθοδος έρευνας.

ABSTRAcT

This paper looks at ways through which students of the department of digital
media and communication of TEi of ionian islands at Argostoli interact with
aspects of local culture. first, we examine socio-cultural practices and local
products as both are displayed by locals: such aspects attract students’ attention
and guide them to categorize these practices as exclusively local. in doing this,
we encourage students to list their own criteria for classifying things as
cefalonian, hence the exotic of the local things. in addition, we look at local
community members that contribute to students’ understanding and interaction
with local culture. last, we focus on students themselves and identify ways
through which students interact with local products and practices. The whole
study should be placed in the framework of cultural immersion. We worked with
second and third year students and employed qualitative research methods.
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ΔιεΘΝεΣ ΚΟιΝΩΝιΚΟ ΦΟρΟΥΜ: 
«ρΩΣιΚη εΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ιΟΝιΑ ΝηΣιΑ»

εΓΧειρηΜΑ ΠρΟΣεΓΓιΣηΣ ΤΩΝ λΑΩΝ ελλΑΔΑΣ ΚΑι ρΩΣιΑΣ
Με ΑΝΑΦΟρΑ ΣΤΑ ΣΥΓΧρΟΝΑ εΠΤΑΝηΣΑ

ΜΜααίίρρηη  ΠΠλλέέσσσσαα
Μ.Α. φιλόλογος-ιστορικός, καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης αποτελούν οι εκδηλώσεις που κα-
θιέρωσαν ο Δήμος Κέρκυρας και η ρωσική Πρεσβεία της ελλάδας από το
έτος το 2002 και εξής –με έναυσμα την αγιοκατάταξη του Ναυάρχου usha -
kov– σε μία προσπάθεια σύσφιξης των σχέσεων των επτανήσων με τη ρωσία.
Το διεθνές κοινωνικό φόρουμ «ρωσική εβδομάδα στα ιόνια Νησιά» έχει κα-
θιερωθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά έργα στον τομέα της σύγχρο-
νης λαϊκής (μη κυβερνητικής) διπλωματίας, του διαλόγου μεταξύ των λαών
και των πολιτιστικών ανταλλαγών. Με αφορμή την παρουσία των ρώσων στα
ιόνια νησιά στην καμπή του 18ου προς 1�ο αι. και τον ρόλο τους στη δημιουρ-
γία της επτανήσου Πολιτείας (1800-180�) εξετάζεται κατά πόσον οι διμε-
ρείς πολιτιστικές ανταλλαγές συνέτειναν και συντείνουν στην ενδυνάμωση
των πνευματικών και ιστορικών δεσμών μεταξύ ρωσίας και ελλάδας και
προωθούν την προσέγγιση των δύο λαών. Διερευνάται, επίσης, ο ρόλος του
προσκυνηματικού και θρησκευτικού τουρισμού για την ανάπτυξη πνευματι-
κών και πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ των λαών της ελλάδας και της ρω-
σίας αλλά και στο πλαίσιο του ολοένα διευρυνόμενου τουριστικού ανοίγματος
στη ρωσική αγορά, ενώ καταγράφονται και κριτικές στον συγκεκριμένο θε-
σμό. η ανακοίνωση στηρίζεται σε επιτόπια και διαδικτυακή έρευνα καθώς και
σε μελέτη σχετικών δημοσιευμάτων του τοπικού τύπου των νησιών.

ιισσττοορριικκόό  υυππόόββααθθρροο  ττηηςς  ρρωωσσιικκήήςς  ππααρροουυσσίίααςς  σστταα  ιιόόννιιαα  ΝΝηησσιιάά::  
uusshhaakkoovv  κκααιι  ΚΚααπποοδδίίσσττρριιααςς

Στις 5 Σεπτεμβρίου 1��8 δεκατέσσερα πλοία υπό τη ρωσική σημαία του
Αγίου Ανδρέα κατέπλευσαν προς τον Βόσπορο, προκειμένου να συμβάλλουν σε
μία συμμαχία, που παρόμοιό της δεν είχε συμβεί εκείνον τον αιώνα. Ο τσαρι-
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κός στόλος ενωνόταν με τον στόλο της Υψηλής Πύλης, μόλις έξι χρόνια μετά
από την τελευταία αιματηρή σύγκρουσή τους. η Γαλλική επανάσταση κι ο
Ναπολέοντας κατάφεραν να αναγκάσουν τους μέχρι τότε ορκισμένους
εχθρούς να συμμαχήσουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη
γαλλική επιρροή στη Μεσόγειο1. Την ευθύνη της εκστρατείας και της εκδίω-
ξης των Γάλλων από τα νησιά του ιονίου ανέλαβε ο ρώσος αντιναύαρχος
fyodor fyodorovich ushakov, o άνθρωπος που με τις ναυτικές επιτυχίες του
σφράγισε την εξέλιξη του Β΄ ρωσοτουρκικού Πολέμου (18��-�8)2. η σύμπρα-
ξη του ρωσικού και του οθωμανικού στόλου δεν παρουσίασε ιδιαίτερες δυσκο-
λίες, αφού η τουρκική μοίρα με επικεφαλής τον Abdül Κadir bey είχε βοηθητι-
κό χαρακτήρα και εξυπηρετούσε τις βλέψεις της ρωσίας, η οποία ήδη από τη
Συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή (1��4) είχε αυτοαναγορευτεί σε προστά-
τη των Ορθοδόξων λαών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας3.

Στις 28 Σεπτεμβρίου 1��8 ο ushakov έφθασε στα Κύθηρα, όπου έγινε δε-
κτός με ενθουσιασμό, και παρέδωσε την εξουσία του σε ένα είδος τοπικής αυ-
τοδιοίκησης απαρτιζόμενης από ευγενείς και αστούς και με δικαίωμα περι-
φρούρησης της τάξης με δικές τους δυνάμεις4. Στις 13/24 Οκτωβρίου του ίδι-
ου έτους ο ushakov καταπλέει στη Ζάκυνθο, αφού πρώτα έπληξε τις γαλλικές
δυνάμεις με τη συνδρομή και των κατοίκων, ενώ χιλιάδες συνέρρεαν να προ-
σκυνήσουν στον σταυρό του Αγίου Ανδρέα (προστάτου της ρωσικής Αυτο-
κρατορίας) δηλώνοντας με τον τρόπο αυτό και την προσήλωσή τους τόσο
στους ρώσους όσο και στο ίδιο το πρόσωπο του ushakov5. Ένα μήνα αργότε-
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ρα επισκέπτεται την Κεφαλονιά, οργάνωσε ένα είδος αυτοδιοίκησης κατά το
πρότυπο των Κυθήρων και αφήνοντας ένα στρατιωτικό απόσπασμα6 κατευ-
θύνθηκε μέρος του στόλου του προς τη λευκάδα, όπου οι Γάλλοι παραδόθηκαν
ύστερα από σύντομη πολιορκία. Αφού ήρθε σε συμφωνία με τον Αλή Πασά ο
ushakov έκανε έφοδο στη νήσο Βίδο και η αποστολή του ushakov κορυφώθη-
κε με την πολιορκία της, σημαντικής για τη στρατηγική θέση στην Αδριατι-
κή, Κέρκυρας (1��8-1���) η οποία έως τότε θεωρούνταν απόρθητο φρούριο,
προκαλώντας κύματα ενθουσιασμού στους κατοίκους του νησιού και έκπληξη
στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες�.

Σ’ αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να εξηγήσουμε τη στάση των ιονίων
απέναντι στους ρώσους. η περίοδος της διοίκησης από τους Γάλλους Δημο-
κρατικούς των ιονίων Νήσων (1���-1���), ενώ έγινε στην αρχή αποδεκτή με
ενθουσιώδη υποδοχή από τους κατοίκους, στη συνέχεια παρατηρήθηκε μετα-
στροφή του ελληνικού πληθυσμού, η οποία έφτασε και σε ένοπλη αντίδραση8.
η στάση των «άπιστων Γάλλων» απέναντι στην ορθόδοξη λατρεία, οι αυθαι-
ρεσίες της διοίκησης, ειδικά σε ό,τι αφορούσε την εξασφάλιση πόρων συντήρη-
σης των στρατευμάτων� και ο βρετανικός ναυτικός αποκλεισμός, που δυσχέ-
ραινε τις εξαγωγές, έπληξε το κύρος του γαλλικού στρατού. Ο κύριος όμως
λόγος ήταν ότι «οι Γάλλοι πολύ λίγο ενδιαφέρονταν να αντιμετωπίσουν με λε-
πτότητα το ζήτημα της ιδιοκτησίας των αστών και των αγροτών»: οι Γάλλοι
προκειμένου να εδραιώσουν την κυριαρχία τους δεν δίστασαν να αθετήσουν τις
υποσχέσεις τους στους αγρότες-εκμισθωτές για αλλαγή του γαιοκτητικού
καθεστώτος10. Αυτά σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό από την εξουσία των
κατοίκων σύμφωνα με τη συνθήκη του campo formio (1� Οκτωβρίου 1���)
είχαν αποτέλεσμα να διχαστεί βαθιά ο πληθυσμός, και με πυρήνα δυσαρεστη-
μένους ευγενείς και μερίδα των αστών, να αναπτυχθεί μια αντιγαλλική τάση,
η οποία προσέγγισε τους ρώσους, με σκοπό την ανάσχεση των Γάλλων και
των ιδεών τους11. Αρωγοί στις επιδιώξεις των ρωσότουρκων στάθηκαν ρώσοι
πράκτορες, οι οποίοι διένειμαν «επιστολή» του ρώσου ναυάρχου ushakov,
«ποιμαντορική εγκύκλιο» του Οικουμενικού Πατριάρχη Γρηγορίου ε΄ και προ-
κήρυξη του ρώσου αυτοκράτορα Παύλου Α΄12.
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η πολιτική συγκυρία της «ρωσοτουρκικής Διοίκησης» (1��8-1800) έγινε
σε μια δύσκολη περίοδο για την περιοχή, όπου η κοινωνική κρίση και ο φιλε-
λεύθερος άνεμος της Γαλλικής επανάστασης έπληξε τις αντιλήψεις για τα
κληρονομικά προνόμια, που πήγαζαν από τίτλους ευγενείας, ενώ όξυνε τις
χρόνιες κοινωνικές διαφορές και διακρίσεις13. Ο ναύαρχος ushakov κλήθηκε
να αποσοβήσει τις κοινωνικές εντάσεις που μάστιζαν τα ιόνια Νησιά και με
φιλελεύθερο όραμα επιχείρησε να αμβλύνει την πολιτική πόλωση μέσω του
σχεδίου συντάγματος του νεοσύστατου κράτους της επτανήσου Πολιτείας με
στόχο την ικανοποίηση βασικών κοινωνικών αιτημάτων. Ο ushakov είχε,
όμως, να αντιμετωπίσει τον συντηρητισμό τόσο των αριστοκρατών, μελών της
επτανησιακής αντιπροσωπείας στην Κωνσταντινούπολη, όσο και του Πρε-
σβευτή της ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη Vasilii Tomara, o οποίος είχε δη-
μόσια τοποθετηθεί αρνητικά για τους τρόπους συγκρότησης της διοίκησης του
νεοσύστατου κράτους από τον ushakov14, με αποτέλεσμα το σχέδιο συντάγ-
ματός του να μη γίνει δεκτό. 

Στις �/21 Μαρτίου 1800 η ρωσία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπέ-
γραψαν τη Σύμβαση της Κωνσταντινουπόλεως. Με αυτή αποφασίστηκε ότι
τα ιόνια Νησιά θα αποτελούσαν κράτος, κατά το πρότυπο της Πολιτείας της
ραγούζας, υπό την επικυριαρχία και την προστασία του σουλτάνου και με την
εγγύηση του Τσάρου. Στη σύμβαση προσχώρησε αργότερα και η Μεγάλη
Βρετανία. Αυτό το πρώτο κράτος στον ελληνικό χώρο ονομάστηκε «Πολιτεία
των επτά ενωμένων Νησιών» (Repubblica delle Sette isole unite ή επτάνη-
σος Πολιτεία – Repubblica Settinsulare). Το σύνταγμα καθιέρωνε το ομοσπον-
διακό σύστημα και αναγνώριζε ως μόνη πηγή εξουσίας τα «Συμβούλια των
ευγενών». Οι εμπνευστές όμως του επονομαζόμενου «Βυζαντινού Συντάγμα-
τος» δεν είχαν λάβει υπόψη την πολιτική και κοινωνική αλλαγή που είχε ευ-
αγγελισθεί κατά τη διάρκεια της διοίκησης των Γάλλων δημοκρατικών
(1���-1���) με αποτέλεσμα η αριστοκρατική μορφή του πολιτεύματος και ο
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13. Γ.Ν. λεΟΝΤΣιΝηΣ, «η πρόσληψη της ιστορικότητας του χρόνου και του τόπου από
τους ιονίους κατά την περίοδο της επτανήσου Πολιτείας», ό.π., σ. 315. Βλ. Γ.Ν. λεΟΝΤΣι-
ΝηΣ, «Το φιλελεύθερο όραμα του fyodor fyodorovich ushakov για τους ιονίους την περίοδο
της ρωσοτουρκικής διοίκησης των νησιών (1��8-1800) και το εγχείρημα ενίσχυσης της ρω-
σικής επιρροής σ’ αυτά», Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου με θεματική «Χίλια χρόνια ελληνορω-
σικές σχέσεις: ιστορία και πολιτισμός», ό.π., σσ. 265-2�6. 

14. Μ. ΠλεΣΣΑ, ό.π., σ. 22�. Γ.Ν. λεΟΝΤΣιΝηΣ, «η πρόσληψη της ιστορικότητας του
χρόνου και του τόπου από τους ιονίους κατά την περίοδο της επτανήσου Πολιτείας», ό.π., σ.
315 και Του ιδίου, «η επτανησιακή Αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη και τα κοινωνι-
κά και τα πολιτικά χαρακτηριστικά των μελών της (1���-1800)», Πρακτικά ι΄ Διεθνούς
Πανιονίου Συνεδρίου (2015), εκδ. από «εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών» [Κερκυραϊκά Χρο-
νικά, τόμ. η΄ (2015)], τομ. 1, σσ. 20�-221.



αποκλεισμός των άλλων τάξεων (κυρίως των αστών) από τα κέντρα εξου-
σίας, να προκαλέσουν μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις15.

Στις 25 Οκτωβρίου/6 Νοεμβρίου 1800 ο Σουλτάνος εξέδωσε διάταγμα με το
οποίο οι δυο αντιπρόσωποι της Γερουσίας στην Κωνσταντινούπολη, Νικόλαος
Δραγανίγος κόμης Σιγούρος-Δεσύλλας και Αντώνιος-Μαρία κόμης Καποδί-
στριας διορίζονταν «Αυτοκρατορικοί επίτροποι» και όφειλαν, σε συνεργασία με
τον ηγεμόνα της Πολιτείας, να συστήσουν τις τοπικές κυβερνήσεις των νησιών
και να αναλάβουν την ευθύνη εφαρμογής του «Βυζαντινού Συντάγματος» στα
νησιά της «επτανήσου Πολιτείας»16. Ο Αντώνιος-Μαρία κόμης Καποδίστριας
δήλωσε προσωπικό κώλυμα και, όπως είχε δικαίωμα από το σουλτανικό διά-
ταγμα, όρισε αντικαταστάτη, τον 25χρονο τότε δευτερότοκο γιό του ιωάννη,
γιατρό, διορισμένο εκείνη την περίοδο από τη ρωσοτουρκική διοίκηση της επτα-
νήσου αρχίατρο και διευθυντή του στρατιωτικού οθωμανικού νοσοκομείου της
Κέρκυρας. Οι αποστολές αυτές είχαν τελικά ως συνέπεια να συμβάλουν στην
εφαρμογή του συντάγματος της επτανήσου Πολιτείας και να προσδώσουν στον
νεαρό Καποδίστρια το στίγμα ενός δυναμικού διοργανωτή της «επτανήσου Πο-
λιτείας», καθώς κατάφερε, επιδεικνύοντας ηγετικές ικανότητες, να αναγνωρι-
σθεί στις κοινωνίες των νησιών η πολιτική του φυσιογνωμία. Από την περίοδο
ουσιαστικά αυτή (1801) αρχίζει μια άμεσα ενεργός και πολύ επιτυχημένη πολι-
τική δραστηριοποίηση του Καποδίστρια στα πολιτικά πράγματα των επτανή-
σων την περίοδο της επτανήσου Πολιτείας. η επιτυχημένη πολιτική του παρου-
σία στη διακυβέρνηση της επτανήσου πολιτείας οδήγησε το 1808, ύστερα από
πρόσκληση του επικεφαλής του ρωσικού Υπουργείου εξωτερικών κόμη nikolaj
Petrovič Rumjancev, στην είσοδό του στο διπλωματικό σώμα της ρωσίας, όπου
έγινε πανευρωπαϊκά αναγνωρίσιμος, όταν υπηρέτησε το αξίωμα του Υπουργού
εξωτερικών της ρωσικής Αυτοκρατορίας1�.

ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  ττοουυ  ΔΔιιεεθθννοούύςς  ΚΚοοιιννωωννιικκοούύ  ΦΦόόρροουυμμ  
««ρρωωσσιικκήή  εεββδδοομμάάδδαα  σστταα  ιιόόννιιαα  ΝΝηησσιιάά»»  --  ΣΣττόόχχοοιι  κκααιι  εεππιιδδιιώώξξεειιςς

Το διεθνές κοινωνικό φόρουμ «ρωσική εβδομάδα στα ιόνια Νησιά» θεω-
ρείται ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά fora και διοργανώνεται με την υπο-
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15. Γ.Ν. λεΟΝΤΣιΝηΣ, «η πρόσληψη της ιστορικότητας του χρόνου και του τόπου από
τους ιονίους κατά την περίοδο της επτανήσου Πολιτείας», ό.π., σ. 315. Ν. ΚΟΥρΚΟΥΜεληΣ,
«Ο iωάννης Καποδίστριας ως Έκτακτος επίτροπος της επτανήσου», http://exalapaxas.blog
spot.gr/2011/03/i-1801-1802.html, ημερ. πρόσβασης 5-4-2018.

16. Στο ίδιο.
1�. Γρ. ΔΑΦΝηΣ, ιωάννης Α. Καποδίστριας. η γένεση του ελληνικού κράτους, εκδ. Ίκα-

ρος, Αθήνα 1��6, σσ. 203-218.



στήριξη της Πρεσβείας της ρωσικής Ομοσπονδίας στην ελλάδα. Μέσω της
διοργάνωσης αυτής ρώσοι και επτανήσιοι αποτίνουν φόρο τιμής τόσο στον
ιωάννη Καποδίστρια, όσο και στον fyodor f. ushakov, οι οποίοι συνδέουν την
Κέρκυρα και την ελλάδα με τη ρωσία18. Διοργανωτές από πλευράς ρωσίας
είναι η Παγκόσμια ρωσική λαϊκή Σύνοδος, η ι.Μ. του Αγίου Δανιήλ στην
πόλη της Μόσχας (έδρα του ρωσικού Πατριαρχείου) και ο επίτιμος Πρόξε-
νός της ρωσικής Ομοσπονδίας στα ιόνια Νησιά, Νικόλαος Κανούλας1�· από
την ελληνική πλευρά εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκκλησια-
στικοί φορείς των νησιών των ιονίων. Το φόρουμ αποσκοπεί στην ανάδειξη του
ρόλου της ρωσίας στην ίδρυση της επτανήσου Πολιτείας (1800-180�) και
του ρόλου που διαδραμάτισε σε αυτήν ο fyodor f. ushakov. η «ρωσική εβδο-
μάδα στα ιόνια Νησιά» επιδιώκει να αναδείξει τις πολιτιστικές ανταλλαγές
μεταξύ των δύο κρατών και να ενδυναμώσει τους πνευματικούς και ιστορι-
κούς δεσμούς μεταξύ ρωσίας και ελλάδας. Για τους ρώσους διοργανωτές το
φόρουμ αποτελεί μείζονος σημασίας έργο στον τομέα της λαϊκής (μη κυβερ-
νητικής) διπλωματίας, του διαλόγου μεταξύ των λαών και των πολιτισμικών
ανταλλαγών20. Στόχος της είναι η ενίσχυση της γνωριμίας των κατοίκων της
ελλάδας με τον πολιτισμό και τις παραδόσεις των λαών της ρωσικής Ομο-
σπονδίας. η «ρωσική εβδομάδα στα ιόνια Νησιά» αναπτύσσεται δυναμικά,
διοργανώνοντας εκδηλώσεις και στα άλλα νησιά του ιονίου, όπως την Κεφα-
λονιά, τη Ζάκυνθο, τη λευκάδα. 

η παράδοση της διοργάνωσης του ετήσιου φόρουμ ξεκίνησε από το νησί
της Κέρκυρας το 2002. είχε ήδη προηγηθεί η αγιοκατάταξη του ναυάρχου
fyodor f. ushakov, από την Αρχιερατική Σύνοδο του ιωβηλαίου της ρωσίας,
η οποία τον κατέταξε στη χορεία των αγίων της ρωσικής εκκλησίας21. Στην
Κέρκυρα διοργανώθηκε τετραήμερο εκδηλώσεων προς τιμήν του στη Κέρκυρα
με συμμετοχή του ρωσικού πολεμικού «yamal» και την παρουσία του ρώσου
αντιναυάρχου Alexander Kovshar, υπαρχηγού του στόλου της Μαύρης Θά-
λασσας. Κατά τις θρησκευτικές τελετές στον Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα πα-
ραδόθηκε τεμάχιο λειψάνων μαζί με την εικόνα του νέου ρώσου αγίου ως προ-
σφορά της ρωσικής Ορθόδοξης εκκλησίας κατόπιν αιτήματος της ελληνικής
εκκλησίας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με πρωτοβουλία της ρωσικής Πρε-
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18. «η ρωσική εβδομάδα για 10η χρονιά στην Κέρκυρα», https://aetostz.blogspot.gr/
2011/11/10_0�.html?m=1 , ημερ. πρόσβασης 15-4-2018.

1�. «ρΩΣιΚη εΒΔΟΜΑΔΑ. Πληροφορίες για το διεθνές κοινωνικό φόρουμ ρωσική εβδο-
μάδα στα ιόνια νησιά» http://www.pconsul-ionian.gr/index.php/el/rosiki-evdomada.html,
ημερ. πρόσβασης 15-4-2018.

20. επιτόπια έρευνα, 2016.
21. Για το σκεπτικό της αγιοκατάταξης του ushakov βλ. Μ. ΠλεΣΣΑ, ό.π., σσ. 382-384.



σβείας στην Αθήνα και με τη συμμετοχή του ιδρύματος «ρώσος επιχειρημα-
τίας» σε συνεργασία με τη ι.Μ. του Αγίου Δανιήλ και με τη σύμπραξη ελλή-
νων και ρώσων επιχειρηματιών επιδιώχθηκε η σύσταση ιδρύματος ushakov
με σκοπό τη διαιώνιση της μνήμης του Ναυάρχου και την ίδρυση ναών προς
τιμήν του στην ελλάδα22. 

Μέσα στο πλαίσιο των εορτασμών της «ρωσικής εβδομάδας» στο νησί
της Κέρκυρας έχουν καθιερωθεί η λειτουργία στο Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα
Τριμυθούντος, η λιτανεία με την εικόνα του Ναυάρχου Αγίου Θεόδωρου Ουσα-
κώφ και επίσης η τελετή κατάθεσης στεφάνων στα μνημεία του Πρώτου Κυ-
βερνήτη της ελλάδας ιωάννη Καποδίστρια και του Ναυάρχου fyodor
ushakov23. Κατά τη διάρκεια του φόρουμ διοργανώνονται παρελάσεις, εορτα-
στικές συναυλίες, επιστημονικά συνέδρια, εκθέσεις, φεστιβάλ, και αθλητικές
εκδηλώσεις. Κατά τη διάρκεια των Φόρουμ κάθε χρόνο πλοία του πολεμικού
στόλου της Μαύρης Θάλασσας της ρωσικής Ομοσπονδίας επισκέπτονται τα
ιόνια Νησιά. Υπό τους ήχους της στρατιωτικής ορχήστρας στους δρόμους της
Κέρκυρας γίνεται η επίσημη παρέλαση με τους πεζοναύτες του πολεμικού
ναυτικού του στόλου της ρωσίας και της ελλάδας, τους επισήμους, τους κα-
λεσμένους του φόρουμ και τους κατοίκους του νησιού24. 

Κάθε χρόνο το φόρουμ μεγεθύνεται και συμπληρώνεται με καινούργιες εκ-
δηλώσεις, όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο του 5ου φόρουμ (2006) έγινε πα-
ρουσίαση του καινούργιου ετήσιου Διεθνούς φεστιβάλ κινηματογράφου στην
Κέρκυρα με την προβολή της ταινίας η ρωσία ανάμεσα στο παρελθόν και
στο μέλλον και του ντοκιμαντέρ Γεννημένος στην εΣΣΔ του σκηνοθέτη, βρα-
βευμένου με το Κρατικό Βραβείο της ρωσίας και της αμερικανικής τηλεοπτι-
κής Ακαδημίας Sergey Miroshnichenko. επιπροσθέτως, κατά τη διάρκεια του
�ου φόρουμ (2008) παρουσιάστηκε η ελληνική έκδοση του βιβλίου του Προέ-
δρου της Ένωσης Συγγραφέων της ρωσίας Valeriy ganichev Θεόδωρος Ου-
σακώφ, διεξήχθη παιδικός διαγωνισμός με θέμα «Πίστη. Πατρίδα. Στόλος.
Ναύαρχος Ουσακώφ» και παρουσιάστηκαν τα πρώτα εκθέματα για το μου-
σείο του ναυάρχου Ουσακώφ στο νησί της Κέρκυρας. Το 8ο φόρουμ (200�)
αφιερώθηκε στην 210η επέτειο του πρώτου Συντάγματος της ιονίου Πολιτεί-
ας και διοργανώθηκε στη Δημοτική Πινακοθήκη Κέρκυρας έκθεση με τίτλο:
«η ευρώπη στο καιρό του Καποδίστρια» και πραγματοποιήθηκε παρουσίαση
του βιβλίου-οδηγού του Valeriy ganichev Το Μαργαριτάρι των ιονίων Νήσων.
Το 2013 στο πλαίσιο του 12ου φόρουμ στην Κέρκυρα διοργανώθηκε πανηγυρι-
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22. Στο ίδιο.
23. «ρΩΣιΚη εΒΔΟΜΑΔΑ. Πληροφορίες για το διεθνές κοινωνικό φόρουμ ρωσική εβδο-

μάδα στα ιόνια νησιά», ό.π.
24. Στο ίδιο.



κή παρουσίαση της Διεθνούς εικαστικής Διαπολιτισμικής Συνάντησης-Έκ-
θεσης «η ιδανική Πόλη των Φιλοσόφων» στη νησίδα Βίδος25. 

Το 2006 διοργανώθηκαν φιλικά τουρνουά τένις και ποδοσφαίρου μεταξύ
ομάδων της ρωσίας και της ελλάδας. Μεγάλο ενδιαφέρον προκλήθηκε από
της συναντήσεις των νέων και του ελληνικού κοινού με ρώσους πιλότους-
αστροναύτες. Το 2010 στο πλαίσιο του �ου φόρουμ πραγματοποιήθηκε ένα με-
γάλο διεθνές αρχιτεκτονικό φεστιβάλ με το όνομα «Πόλεις» με την συμμετο-
χή αρχιτεκτόνων και γλυπτών από την ρωσία, την ελλάδα, την ελβετία, την
ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το 2011, στη δέκατη επέτειο του εορτα-
σμού της «ρώσικης εβδομάδας» στην Κέρκυρα έγιναν τα αποκαλυπτήρια
του συμβολικού μνημείου των ρώσων και ελλήνων ναυτικών στο νησί Βίδο,
και επίσης έλαβε χώρα το πρώτο ρωσοελληνικό φεστιβάλ «Νησί της Υδατο-
γραφίας» στην Κέρκυρα.

Το 2013 σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον προαύλιο της ι.Μ. Στροφάδων
και Αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο, έγιναν τα αποκαλυπτήρια προτομής του
ushakov, η οποία αποτέλεσε προσφορά ρώσων φίλων των ιονίων Νήσων και
φιλοτεχνήθηκε από το ρώσο γλύπτη Sergei Sorokin. Σημειωτέον ότι ειδικά
για την εκδήλωση αυτήν, η ιερά Μητρόπολις Ζακύνθου κυκλοφόρησε συλλε-
κτική κάρτα στην οποία στην εμπρόσθια πλευρά αποτυπωνόταν η μορφή του
ushakov, ενώ στην οπίσθια ένα απολυτίκιο του τιμωμένου Αγίου, το οποίο
συνέθεσε ο Σεβ. Δωδώνης κ. Χρυσόστομος26. Κατά τη διάρκεια των εργα-
σιών του φόρουμ τα έτη 200� και 2010 συμφωνήθηκε μεταξύ του Πατριαρ-
χείου της Μόσχας και της Μητρόπολης της Κέρκυρας να μεταφερθεί η δεξιά
χειρ του Αγίου Σπυρίδωνα από την ελλάδα στη ρωσία, κάτι που πραγματο-
ποιήθηκε2�. 

Καθιερωμένα είναι, επίσης, τα στρογγυλά τραπέζια στο πλαίσιο των φό-
ρουμ με θέματα που άπτονται των ελληνορωσικών σχέσεων. Το 2005 πραγ-
ματοποιήθηκε το διεθνές επιστημονικό-ιστορικό συνέδριο, αφιερωμένο στους
εκπαιδευτικούς εκ Κερκύρας και ιεράρχες της Ορθόδοξης εκκλησίας του
18ου αιώνα ευγένιο Βούλγαρη και Νικηφόρο Θεοτόκη, ενώ το 2006 στη διάρ-
κεια του 6ου φόρουμ οι σχέσεις ρωσίας-ευρώπης υπήρξαν το κύριο θέμα
στρογγυλής τράπεζας με τίτλο: «Προς την νέα παγκόσμια τάξη. Το δυναμικό
των ευρωπαϊκών εθνών», όπου αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με την ενω-
μένη ευρώπη ως γεωπολιτική οντότητα: το σχέδιο και η εφαρμογή, ευρώπη
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25. «ρΩΣιΚη εΒΔΟΜΑΔΑ Πληροφορίες για το διεθνές κοινωνικό φόρουμ ρωσική εβδο-
μάδα στα ιόνια νησιά», ό.π.

26. Μ. ΠλεΣΣΑ, ό.π., σσ. 384-38�.
2�. «ρωσική Ορθόδοξη εκκλησία, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων» https://mospat.ru/gr/

2013/10/08/news�2355/, ημερ. πρόσβασης 15-4-2018.



και ρωσία: από πολιτισμένη κοινότητα στην στρατηγική αλληλοκατανόηση,
Προβλήματα των επιπτώσεων: Δυτική και Ανατολική ευρώπη μετά τον «ψυ-
χρό πόλεμο», αλλά και θέματα ελληνορωσικών σχέσεων όπως «ελλάδα πολι-
τιστική και πολιτική γέφυρα» ο ρόλος του αρχαιοελληνικού πολιτισμού στην
ευρωπαϊκή και ρωσική παράδοση της εκπαίδευσης και της επιστήμης, ρωσο-
ελληνικές σχέσεις τον 18ο-20ό αιώνα, η κληρονομία των σοβιετικό-ελληνι-
κών σχέσεων αλλά και προβλήματα των μεταπολεμικών συνόρων και οι πι-
θανές συνέπειες των ορίων τους για την ελλάδα. Το 2013 θέμα δημόσιας συ-
ζήτησης αποτέλεσε η κατανόηση του ρόλου του προσκυνηματικού και θρη-
σκευτικού τουρισμού για την ανάπτυξη πνευματικών και πολιτιστικών σχέσε-
ων μεταξύ των λαών της ελλάδας και της ρωσίας, ενώ το 2016 διοργανώθη-
κε διάσκεψη με θέμα «Ο ρόλος του Ναυάρχου fyodor ushakov στην ίδρυση
της επτανήσου Πολιτείας»28.

εεππιι--δδρράάσσεειιςς  κκααιι  ααννττιι--δδρράάσσεειιςς..  ΟΟ  ααννττίίκκττυυπποοςς  ττηηςς  ««ρρωωσσιικκήήςς  εεββδδοομμάάδδααςς  
σστταα  ιιόόννιιαα  ΝΝηησσιιάά»»  σσττοουυςς  κκααττοοίίκκοουυςς  ττωωνν  εεππττααννήήσσωωνν

Στόχος του Διεθνούς Κοινωνικού Φόρουμ «ρωσική εβδομάδα στα ιόνια
νησιά» είναι η σφυρηλάτηση δεσμών φιλίας μεταξύ ελλάδας και ρωσίας, οι
οποίοι έχουν δημιουργηθεί στο πέρασμα των αιώνων, καθώς οι δύο χώρες στην
ιστορική τους πορεία μοιράζονται την κοινή χριστιανική ορθόδοξη πίστη, κοινές
πνευματικές και πολιτιστικές αξίες, αλλά και κοινές ιστορικές εμπειρίες2�.
Τέτοιου είδους εκδηλώσεις σκοπεύουν στην ενδυνάμωση των πνευματικών και
ιστορικών δεσμών μεταξύ ρωσίας και ελλάδας και στην προσέγγιση των δύο
λαών ενόψει και διευρυνόμενου τουριστικού ανοίγματος στη ρωσική αγορά.
επιθυμία της ελληνικής πλευράς και του Υπουργείου Τουρισμού είναι να αυ-
ξηθεί ο αριθμός των ρώσων τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα μας. Με
στόχο να σπάσει το φράγμα του ενός εκατομμυρίου τουριστών από τη ρωσία
το 2018 κινούνται στο υπουργείο Τουρισμού, όπως προέκυψε και από δηλώσεις
της υπουργού Έλενας Κουντουρά στη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης MiTT,
που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα τον περασμένο Μάρτιο30.
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28.«ρΩΣιΚη εΒΔΟΜΑΔΑ. Πληροφορίες για το διεθνές κοινωνικό φόρουμ ρωσική εβδο-
μάδα στα ιόνια νησιά», ό.π.

2�. ΣεΒ. ΜηΤρ. ΔΩΔΩΝηΣ ΧρΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, «Ο ρόλος του θρησκευτικού τουρισμού στην
ανάπτυξη των ιονίων Νήσων. η περίπτωση της ελληνορωσικής φιλίας», http://www.nyxthi
meron.com/2013/10/blog-post_13.html ημερ. πρόσβασης 10-1-201�.

30. λ. ΚΑρΑΓεΩρΓΟΣ, «Το ρωσικό στοίχημα για την ελλάδα», εφημ. Ναυτεμπορική, 1�
Μαρτίου 2018. 



η ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού είναι μια εναλλακτική πρόταση
σύμφωνη με τις διεθνείς τουριστικές τάσεις. Για την περίπτωση της ρωσίας οι
έρευνες καταδεικνύουν ότι πρόκειται για μια καινούργια αγορά με υψηλό δεί-
κτη κατανάλωσης, ο οποίος στρέφεται σε νέα προϊόντα και εμπειρίες. Πολλά
από τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου περιβάλλοντος της ρωσίας, που έχουν
τις ρίζες τους στο μακρινό παρελθόν, παρέμειναν διαχρονικά αναλλοίωτα μέ-
χρι σήμερα, όπως τα κοινά θρησκευτικά, πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία τα
οποία ενώνουν τη ρωσία και την ελλάδα. Οι ήδη υπάρχουσες τουριστικές
υποδομές και το πλήθος των αξιόλογων θρησκευτικών μνημείων μπορούν να
στηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού στην αγορά
της ρωσίας31.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κατά τη διάρκεια του 12ου φόρουμ (2013) ο Σεβ.
Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, ο οποίος και ως πρόεδρος της επι-
τροπής του Συνοδικού Γραφείου των Προσκυνηματικών Περιηγήσεων, ανα-
φέρθηκε στο ρόλο του θρησκευτικού τουρισμού στην ανάπτυξη των ιονίων Νή-
σων, τόνισε ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχουν στόχο την ανάπτυξη του θρη-
σκευτικού τουρισμού μεταξύ των δύο κρατών. Τόνισε ότι «οι προσκυνηματικές
περιηγήσεις ξεφεύγουν από το στενό πλαίσιο του τουριστικού μοντέλου, που
όλοι γνωρίζουμε. Δεν στοχεύουν απλά στην απαραίτητη αναψυχή και ξεκού-
ραση που αναζητά εναγωνίως, πολλές φορές, ο άνθρωπος της εποχής μας,
αλλά επιδιώκουν να ερεθίσουν και τα πνευματικά και θρησκευτικά του αισθη-
τήρια, καλώντας τον σε κάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό»32.

Σκοπός αυτών εκδηλώσεων, όπως «η ρωσική εβδομάδα στα ιόνια νη-
σιά» αποτελεί η ενδυνάμωση των δεσμών ρωσίας και ελλάδας, η αξιοποίη-
ση των δυνατοτήτων για ανάπτυξη της επιχειρηματικής συνεργασίας και
για περαιτέρω ενεργοποίηση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας προς
όφελος των λαών των δύο χωρών. Σε αυτό το πλαίσιο ο Σεβ. Μητροπολίτης
Δωδώνης επισήμανε ότι είναι σημαντικός ο ρόλος της εκκλησίας της ελλά-
δας με παρεμβάσεις σε fora, όπως η «ρωσική βδομάδα», συνεργάζεται με
αντίστοιχες υπηρεσίες, σε διορθόδοξο, διαχριστιανικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
και έχει υπογράψει πρωτόκολλα συνεργασίας με εκκλησίες, όπως της ρω-
σίας, με ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Υπουργεία και συμμετέχει, σε συν-
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31. ΑΜ. ΜεΓΑριΤη, η αγορά της ρωσίας για προσκυνηματικό τουρισμό στην ελλάδα:
Ανάλυση ιστοτόπων και άλλων ηλεκτρονικών πηγών, Master Thesis, Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών στη Διοίκηση επιχειρήσεων - Μάνατζμεντ Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Πει-
ραιώς, Σχολή Οικονομικών, επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οργάνωσης και
Διοίκησης επιχειρήσεων, Πειραιάς 2014. uRi http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi
/6��6, ημερ. πρόσβασης 8-�-201�.
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δυασμό με τη συνεργασία του με τον ε.Ο.Τ., σε πολλές διεθνείς εκθέσεις,
προκειμένου να καταδείξει ότι η ελλάδα αποτελεί εξαιρετικό προσκυνηματι-
κό προορισμό. Βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία του θρησκευτικού του-
ρισμού είναι ο θρησκευτικός, ιστορικός και πολιτισμικός πλούτος του τόπου
υποδοχής καθώς και η ανάπτυξη θρησκευτικής συνείδησης εκ μέρους των
τουριστών. επιπλέον, τόνισε, ότι φαινόμενα παθογένειας, όπως ο θρησκευτι-
κός φονταμενταλισμός, ο εθνοφυλετισμός και ο ακραίος εθνικισμός μπορούν
να αμβλυνθούν μέσα από θρησκευτικές προσκυνηματικές εκδρομές και ότι
τα ορθόδοξα θρησκευτικά προσκυνήματα της χώρας μας καθώς και τα πο-
λυάριθμα μοναστήρια της αποτελούν ιδανικούς χώρους επίσκεψης, όχι μόνο
από την πλευρά των αξιοθέατων και των ιστορικών καταλοίπων, αλλά επει-
δή αποτελούν «τόπους αποκάλυψης μίας ζωντανής και ανθηρής χριστιανικής
κοινότητας, και της βίωσης ενός αυθεντικού τρόπου χριστιανικής ορθοδόξου
ζωής και μαρτυρίας»33.

Από την άλλη πλευρά, έχουν διατυπωθεί σειρά κριτικών και αντιδράσεων
που αφορούν στη σκοπιμότητα της διεξαγωγής των φόρουμ. Πολλές από αυ-
τές εκφράζονται μέσω του τοπικού τύπου και ιστοτόπων με θέματα της επτα-
νησιακής κοινότητας, εκφράζοντας πολλές φορές με δηκτικό τρόπο ενστάσεις
ότι το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι σχεδόν πανομοιότυπο σε όλα τα νη-
σιά ή ότι η προτομή του ushakov είναι η ίδια σε όλα τα νησιά αφού ρώσοι καλ-
λιτέχνες με ρωσικά έξοδα μεριμνούν γι’ αυτήν34. επίσης ενστάσεις έχουν δια-
τυπωθεί από ελληνικής πλευράς και από θεολογικούς κύκλους, στους οποίους
αφενός ασκείται κριτική σχετικά με τα κριτήρια αγιοκατάταξης του Ναυάρ-
χου ushakov, υπονοώντας ότι η ρωσική εκκλησία συγχέει τα κριτήρια της
Ορθόδοξης Παραδόσεως σχετικά με το ζήτημα της αγιοκατατάξεως και αφε-
τέρου εκφράζεται προβληματισμός ως προς τη σκοπιμότητα κινήσεων, όπως
η ανέγερση ιερών Ναών προς τιμήν του Αγίου Θεοδώρου ushakov, οι οποίες
μπορεί να ερμηνευθούν ως ανάμιξη στα εσωτερικά μιας άλλης αυτοκέφαλης
τοπικής εκκλησίας και παρέμβαση εις βάρος της νόμιμης δικαιοδοσίας
της35.

Διατυπώνονται, επιπροσθέτως, και αντιρρήσεις οι οποίες εντοπίζονται
στο ιδεολόγημα που υποστηρίζει την «απελευθέρωση» των ιονίων Νήσων
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από τους ρώσους και τον ushakov. Πιο συγκεκριμένα, οι αντιδράσεις εδρά-
ζονται στο ότι η παρουσία των ρώσων στα ιόνια Νησιά συνδέεται με την
ανάγκη να εξουδετερωθεί ο Ναπολέων, διότι ο στρατός του είχε καταστεί
φορέας διάδοσης των ιδεών της Γαλλικής επανάστασης, και ακριβώς γι’
αυτόν τον λόγο καθίστατο επικίνδυνος για το status quo της ευρώπης. επι-
πλέον μετά τη συνθήκη του campo formio και την κατάληψη των επτανή-
σων από τους Δημοκρατικούς Γάλλους υπήρχε εκ μέρους της ρωσίας αλλά
και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μεγάλος φόβος για διάδοση των επα-
ναστατικών ιδεών στα Βαλκάνια και ανατροπής του status quo της περιοχής
της Νοτιανατολικής Μεσογείου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι ρώσοι συμμά-
χησαν με τους Οθωμανούς (και στη συνέχεια με τους Άγγλους), προκειμέ-
νου να καταστεί η ανατροπή των νεωτερικών ιδεών από τον υπό οθωμανική
κατοχή ελληνικό χώρο. Στόχος, επομένως, του ρωσοτουρκικού στόλου και
του ushakov ήταν η εκδίωξη των Γάλλων και η επαναφορά του παλαιού κα-
θεστώτος. Ο ενωμένος ρωσοτουρκικός στόλος την περίοδο 1��8-1��� πέτυ-
χε να εκδιώξει τους Γάλλους, να καταλάβει τα επτάνησα και να επαναφέ-
ρει το παλαιό αριστοκρατικό καθεστώς. επομένως, από πουθενά δεν προκύ-
πτει «απελευθέρωση» των κατοίκων των ιονίων Νήσων και η αντίληψη ότι
οι ρώσοι ήρθαν στα επτάνησα ως απελευθερωτές αποτελεί παραχάραξη και
οπισθοχώρηση της ιστορίας36. επισημαίνεται, παράλληλα, ότι οι διατυπώ-
σεις των τοπικών αρχών περί «αναβίωσης της ιστορικής μνήμης, καθώς η
παρέμβαση του ρωσικού στόλου ήταν καθοριστική στην δημιουργία της
επτανήσου Πολιτείας» είναι ιστορικά ανακριβής και απολύτως ιδεολογικο-
ποιημένες3�. Οι «Δημοκρατικοί Γάλλοι», άλλωστε, αποτέλεσαν την ελπίδα
όλων των φιλελευθέρων ελλήνων εκφραστών του Διαφωτισμού. Οι Έλλη-
νες διοργανωτές της ρωσικής εβδομάδας εγκαλούνται, επίσης, ότι αγνο-
ούν σκοπίμως το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίας των «Δημο-
κρατικών Γάλλων» (1��8-��) για πρώτη φορά συμμετείχαν στην τοπική
αυτοδιοίκηση εκπρόσωποι από όλα τα κοινωνικά στρώματα της πόλης και
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36. Π. ΠεΤρΑΤΟΣ, ό.π., σσ. 4�6-4�� και του ίδιου, «ρωσοτουρκική επέμβαση, όχι απελευ-
θέρωση», http://aromalefkadas.gr/%cE%Bf%cE%B�%cE%B5%cE%BB%cE%B5%cf%85 %
cE%B8%cE%B5%cf%81%cf%8�%cf%84%cE%Ad%cf%82-%cf%81%cf%8E%cf%83
%cE%Bf%cE%B�-%cE%BA%cE%B1%cE%B�-%cE%Bf-%cE%B8%cE%B 5%cE%Bc%cE%
B5%cE%BB%cE%B�/, ημερ. πρόσβασης 10-1-201�. 

3�. «επι στολή του ιστορικού Δ. Αρβανιτάκη», https://syrizazante.wordpress.com/2014/
10/10/%cE%B5%cf%80%cE%B�%cf%83 %cf%84%cE%Bf%cE%BB%cE%AE-%cf%84%
cE%Bf%cf%85-%cE%B�%cf% 83%cf%84%cE%Bf%cf%81%cE%B�%cE%BA%cE%Bf%
cf%8d-%cE%B4% cE%B�%cE%Bc%cE%B�%cf%84%cf%81%cE%B�-%cE%B1%cf%81%
cE%B2%cE%B1%cE%Bd/, ημερ. πρόσβασης 10-1-201�. Βλ. Μ. ΠλεΣΣΑ, ό.π., σ. 3��.



της υπαίθρου, εισάγοντας τον ελληνικό χώρο στην εποχή του Διαφωτι-
σμού38. 

Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι ο όρος «απελευθέ-
ρωση των ιονίων από τους ρώσους» είναι αμφισβητήσιμος. Οι ρώσοι συμμά-
χησαν με τους Οθωμανούς και στη συνέχεια και με τους Άγγλους, προκειμέ-
νου να εκδιώξουν τους Γάλλους από τα ιόνια Νησιά, δεδομένου ότι η επεκτα-
τική πολιτική του Ναπολέοντα ανέτρεπε τους γεωπολιτικούς σχηματισμούς
στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Αποστολή, επομένως, του ushakov
ήταν η εκδίωξη των Γάλλων και η δημιουργία ενός de facto κράτους ως προ-
τεκτοράτου της ρωσίας, κατά την πάγια εξωτερική πολιτική της για προώ-
θηση της επιρροής της προς το Αιγαίο και τη Μεσόγειο3�. Οι Γάλλοι εκδιώ-
χθηκαν, οι ιδέες όμως της Γαλλικής επανάστασης βρήκαν γόνιμο έδαφος στο
χώρο των πρώην βενετικών κτήσεων, καθώς ο επτανησιακός πληθυσμός
απέρριπτε τα προνόμια που πήγαζαν από κληρονομικούς τίτλους ευγενείας,
κοινωνικές διαφορές, διακρίσεις και αποκλεισμούς που χαρακτήριζαν έως τό-
τε την κοινωνία τους40. Ο ushakov είχε αντιληφθεί ότι ο φιλελευθερισμός εύρι-
σκε απήχηση σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα και γι’ αυτόν ακριβώς τον λό-
γο εισηγήθηκε πολιτειακές μεταρρυθμίσεις μέσω του σχεδίου Συντάγματός
του, το οποίο όμως απορρίφθηκε, καθώς μερίδα ευγενών και ρώσοι αξιωμα-
τούχοι επιθυμούσαν επαναφορά του παλαιοτέρου status quo41. 

η παρουσία όμως των ρώσων και του ushakov στα ιόνια είχε κατάληξη
τη δημιουργία της επτανήσου Πολιτείας (21 Μαρτίου 1800), η οποία αποτέ-
λεσε το πρώτο αυτόνομο κρατίδιο στον ελληνικό χώρο. Δεν είναι δυνατόν να
παραβλέψουμε την αναγνώριση από τους κατοίκους του ιονίου της προσωπι-
κότητας του ushakov, γεγονός που σχετίζεται με την εμπιστοσύνη του μεγα-
λύτερου μέρους των νησιωτικών πληθυσμών στο πολιτικό του όραμα για τον
εκδημοκρατισμό του πολιτεύματος42. Το επονομαζόμενο «Βυζαντινό Σύνταγ-
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τους ιονίους κατά την περίοδο της επτανήσου Πολιτείας», ό.π., σσ. 314-15.

41. Γ.Ν. λεΟΝΤΣιΝηΣ, «Το φιλελεύθερο όραμα του fyodor fyodorovich ushakov για τους
ιονίους την περίοδο της ρωσοτουρκικής διοίκησης των νησιών (1��8-1800) και το εγχείρημα
ενίσχυσης της ρωσικής επιρροής σ’ αυτά» ό.π. Ας σημειωθεί ακόμη ότι ο f. ushakov λάμβα-
νε τιμής και από το σοβιετικό καθεστώς λόγω του φιλελεύθερου πνεύματός του (βλ. M.
ΠλεΣΣΑ, ό.π., σ. 3�0). 

42. Γ.Ν. λεΟΝΤΣιΝηΣ, «η επτανησιακή Αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη



μα» προσπάθησε να επαναφέρει το παλαιό καθεστώς, η νεωτερικότητα, ωστό-
σο, και ο φιλελευθερισμός είχε μπολιάσει στο έδαφος των ιονίων Νήσων δημι-
ουργώντας αναταράξεις και κλυδωνισμούς στο πολιτειακό καθεστώς της
επτανήσου Πολιτείας. Αυτό είχε επακόλουθο το σχέδιο συντάγματος του
ushakov να δικαιωθεί, όταν η Κατάστασις της επτανήσου Πολιτείας (1803)43

υιοθέτησε τις βασικές αρχές του σχεδίου ushakov44. 
Αν αξιοποιήσουμε σωστά την ιστορική μνήμη, καταλήγουμε στο συμπέρα-

σμα ότι εκδηλώσεις όπως ο θεσμός «Διεθνές Κοινωνικό Φόρουμ – ρωσική
εβδομάδα στα ιόνια Νησιά» αποβλέπουν στην αλληλογνωριμία, στη συνα-
δέλφωση και τη φιλία των λαών. επομένως, πρόκειται για μια από τις πιο εν-
διαφέρουσες προσπάθειες, πρωτοβουλίες και ενέργειες, που σκοπεύουν στη σύ-
σφιγξη των σχέσεων μεταξύ λαών με κοινές παραδόσεις και κοινούς αγώνες.
Το συγκεκριμένο εγχείρημα είναι ενταγμένο στη γενικότερη προσπάθεια για
βελτίωση των τουριστικών σχέσεων, αλλά και της φιλίας μεταξύ ρωσίας και
ελλάδας με πεδίο αναφοράς τα ιόνια Νησιά. η αποδοχή αυτής της δράσης
και η συνέχισή της από το 2002 κ.εξ. αποδεικνύει ότι τέτοιου είδους πρωτο-
βουλίες αγκαλιάζονται από μεγάλη μερίδα του ντόπιου πληθυσμού και υπάρ-
χει τάση διεύρυνσης αυτών των εκδηλώσεων. η «ρωσική εβδομάδα στα ιόνια
Νησιά» έχει γίνει πλέον θεσμός και ουσιαστικά πρόκειται για ένα επταήμερο
εκδηλώσεων που είναι αφιερωμένο στις κοινές ιστορικές μνήμες, στις τέχνες,
στον πολιτισμό και στον τουρισμό. 

Μαίρη Πλέσσα��4

και τα κοινωνικά και τα πολιτικά χαρακτηριστικά των μελών της (1���-1800)», ό.π., σσ.
20�-221.

43. Αλ. ΝιΚηΦΟρΟΥ (επιμ.), Συνταγματικά κείμενα των ιονίων νήσων, εκδ. Ίδρυμα της
Βουλής των ελλήνων, Αθήνα 2008.

44. Γ.Ν. λεΟΝΤΣιΝηΣ, «η πρόσληψη της ιστορικότητας του χρόνου και του τόπου από
τους ιονίους κατά την περίοδο της επτανήσου Πολιτείας», ό.π., σσ. 314-315 και του ιδίου «η
επτανησιακή Αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη και τα κοινωνικά και τα πολιτικά χα-
ρακτηριστικά των μελών της (1���-1800)», ό.π., σσ. 20�-221.



ABSTRAcT

The present announcement refers to the festivities which have been
established by the Municipality of corfu and the Russian Embassy of greece
since 2002 and thenceforth –having as a starting point the sanctification of
Admiral ushakov– in an attempt to strengthen the bond between the ionian
islands and Russia. The international social forum “Russian Week in the ionian
islands” has been established as one of the major social events in the field of
contemporary non-governmental diplomacy, and a manifestation of the existing
contact between greek and Russian people as well as a proof of cultural
exchanges.

having as a starting point the presence of the Russians in the ionian islands
at the turn of 18th to 1�th century and their significant role in the establishment
of the ionian State (1800-180�), the bilateral cultural exchanges are closely
examined to verify if and to what extent they have contributed to the
reinforcement of the spiritual and historic bonds between Russia and greece
and if they help promote the approach of the two nations. 

The role of religious and worshipping tourism is further investigated in
connection to the development of spiritual and cultural relationships between
greece and Russia and also within the scope of an ever expanding tourist
opening to the Russian market. At the same time criticisms concerning this
institution are being recorded. The announcement is based on the spot and
internet research as well as investigation of relevant articles published in the
local island press.

Διεθνές Κοινωνικό Φόρουμ: «ρωσική εβδομάδα στα ιόνια Νησιά» ��5
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Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ (1991-2018)

ΗΗλλίίααςς  ΜΜππεερριιάάττοοςς
ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 

πρόεδρος Ιδρύματος Κεφαλονιάς & Ιθάκης

ΕΕιισσααγγωωγγιικκάά

Η Κεφαλονιά και Ιθάκη υπήρξαν τόποι στους οποίους η ευεργεσία και ειδι-
κότερα η δημιουργία κληροδοτημάτων, κοινωφελών ιδρυμάτων και φιλανθρω-
πικών καταστημάτων καθώς και κοινωνικών σωματείων αποτέλεσαν μια ιδι-
αίτερη παράδοση. Τα περισσότερα δημιουργήθηκαν τον 19ο αιώνα και στο
πρώτο ήμισυ του 20ού και λιγότερα –αν και όχι λιγότερο σπουδαία– στο δεύτε-
ρο ήμισυ του 20ού αιώνα. Για την ιστορία αυτών των κληροδοτημάτων έχουν
γραφτεί κατά καιρούς πολλά. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το θέμα των επτα-
νησιακών ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων (19ος αιώνας έως το 1953), είχε
πραγματοποιηθεί ειδικό συνέδριο στο Αργοστόλι (2004)1, στα πρακτικά του
οποίου μπορεί να βρει κανείς ενδιαφέρουσες εργασίες για την ιστορία και το έρ-
γο των κληροδοτημάτων στην Κεφαλονιά και Ιθάκη. 

Σε ό,τι αφορά το Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης (ΙΚΙ) θα πρέπει εξ αρχής
να τονιστεί ότι αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση ιδρύματος γιατί αφενός δη-
μιουργήθηκε στα τέλη 20ού αιώνα και με αφορμή μια φυσική καταστροφή
(πυρκαγιές)2 και αφετέρου δεν προήλθε από τη δωρεά κάποιου ευεργέτη που
άφησε την περιουσία του αλλά από κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν κυρίως

Η δράση και η συμβολή του Ιδρύματος Κεφαλονιάς και Ιθάκης (1991-2018) ���

1. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο της Εταιρείας Κεφαλληνιακών
Ιστορικών Ερευνών-ΕΚΙΕ (2004) με τίτλο Επτανησιακά Ιδρύματα και Κληροδοτήματα
(19ος αι.-1953), Η πνευματική, πολιτισμική, και κοινωνική συμβολή τους (υπεύθυνος σύ-
νταξης πρακτικών Γ.Ν. Μοσχόπουλος). 

2. Αφορμή για τη δημιουργία του ΙΚΙ ήταν οι καταστροφικές πυρκαγιές του 1988 στην
Κεφαλονιά και η συγκέντρωση χρημάτων για τη μελέτη και δράση με στόχο την ανακούφιση
ορισμένων που υπέστησαν ζημίες και στη συνέχεια την περιβαλλοντική και αναπτυξιακή ανα-
συγκρότηση της περιοχής. Η ανάγκη για συνέχιση αυτής της προσπάθειας σε μόνιμη βάση
είχε ως αποτέλεσμα τη σύσταση του Ιδρύματος.



από δωρεές τραπεζών (και μερικών ιδιωτών) για την περιβαλλοντική και
αναπτυξιακή ανασυγκρότηση των νησιών. Στις επόμενες παραγράφους παρέ-
χονται βασικές πληροφορίες (από διάφορες πηγές και κυρίως από ειδική έκδο-
ση –λεύκωμα ΙΚΙ/ΤΜΧΠΠΑ 2016) με βάση τις οποίες μπορεί κανείς να κρί-
νει και να αξιολογήσει την πορεία του ΙΚΙ στις τρεις τελευταίες δεκαετίες και
τη συμβολή του στην πνευματική ζωή του τόπου.

ΓΓεεννιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  γγιιαα  ττοο  ΙΙΚΚΙΙ  
((μμοορρφφήή,,  υυπποοδδοομμήή,,  δδιιοοίίκκηησσηη,,  σσκκοοπποοίί,,  μμέέσσαα,,  ππόόρροοιι))  

Το Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης (ΙΚΙ) συστάθηκε το 1991. Αν δεχθού-
με ότι η «σύλληψη» µε την ουσιαστική αλλά και τη νομική της μορφή (υπο-
γραφή συμβολαιογραφικής πράξης) έγινε το 1989, τότε η «κυοφορία» διήρκε-
σε δύο περίπου χρόνια αφού ο «τοκετός» (δηλαδή η δημοσίευση του σχετικού
Προεδρικού Διατάγματος) έγινε το 1991 (πίνακας 1). Αυτό δείχνει ότι υπήρ-
ξαν διάφορες δυσκολίες που όμως ξεπεράστηκαν τελικά. Τα πρόσωπα που
έπαιξαν καθοριστικό ρόλο ήταν ο τότε βουλευτής Αντώνης Τρίτσης3, ο τότε
Διοικητής της Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδος Αδαμάντιος Πεπελάσης4 και ο
τότε Νομάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης Ηλίας Μπεριάτος. Η συντονισμένη
δράση των τριών αυτών παραγόντων είχε ως τελικό αποτέλεσμα ένα μικρό
αλλά σύγχρονο ίδρυμα στα νησιά του Ιονίου που λειτουργεί συνεχώς και αδια-
λείπτως, από το 1991 μέχρι σήμερα. Γενικά, όλα αυτά τα χρόνια, το ΙΚΙ δρα-
στηριοποιήθηκε πάνω σε θέματα περιβάλλοντος, φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς καθώς και στη σχέση αυτών με την αναπτυξιακή διαδικασία
(βλέπε αναλυτικότερα πιο κάτω για τους σκοπούς του ΙΚΙ). 
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3. Ο Αντώνης Τρίτσης (1936-1992) υπήρξε βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης για δύο
τετραετίες (1981-1989). Διετέλεσε υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος
(ΥΧΟΠ) 1981-1984 και υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (1986-1988). Στη
συνέχεια εξελέγη δήμαρχος Αθηναίων το 1990 αλλά απεβίωσε το 1992. Η συμβολή του
υπήρξε η πλέον καθοριστική διότι ήταν εκείνος που μεσολάβησε για την εξεύρεση των ανα-
γκαίων κεφαλαίων. 

4. Ο Αδαμάντιος Πεπελάσης (1922-201�) ήταν πανεπιστημιακός καθηγητής στις ΗΠΑ
και διαπρεπής οικονομολόγος (ανάμεσα στους σπουδαιότερους της Ελλάδας του 20ού αιώνα)
διανοούμενος και συγγραφέας. Υπήρξε “αδελφικός” φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου για δεκα-
ετίες, χωρίς να αναμιχθεί άμεσα στην πολιτική. Διετέλεσε μεταξύ άλλων επιστημονικός διευ-
θυντής του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών (1962-64), διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας
(19�4-81), πρόεδρος του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού (1995-98), πρόεδρος του Δ.Σ. της
Εμπορικής Τράπεζας (1988-89). Με την ιδιότητα αυτή υπήρξε εκείνος που δέχτηκε να προ-
βεί στη νομική σύσταση του ΙΚΙ ύστερα από αίτημα του Α. Τρίτση και τη μεταβίβαση του
συγκεντρωθέντος ποσού στην Εμπορική Τράπεζα.



Πίνακας 1. Χρονολόγιο των βασικών ενεργειών για τη δημιουργία του ΙΚΙ

Ημερομηνίες Ενέργειες-πράξεις
18 Ιουλίου 1988 Άνοιγμα ειδικού λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα
28 Ιουλίου 1988 Επιστολή Α. Τρίτση προς Τράπεζες και άλλους πιθανούς

χορηγούς 
8 Σεπτεμβρίου 1988 Επιστολή Η. Μπεριάτου προς Τράπεζες και άλλους πι-

θανούς χορηγούς 
8 Μαΐου 1989 Μεταφορά του συγκεντρωθέντος ποσού στην Εμπορική

Τράπεζα ως κεφάλαιο για τη δημιουργία του ΙΚΙ. 
26 Μαΐου 1989 Υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης

του ΙΚΙ από τον Α. Πεπελάση, Πρόεδρο της Εμπορικής
Τράπεζας 

25 Οκτωβρίου 1989 Επιστολή Α. Τρίτση προς τον Υπουργό Οικονομικών για
την επίσπευση των διαδικασιών υπογραφής του ΠΔ σύ-
στασης του ΙΚΙ 

4 Μαρτίου 1991 Έκδοση Π. Δ/τος έγκρισης σύστασης του κοινωφελούς
Ιδρύματος Κεφαλονιάς & Ιθάκης (ΙΚΙ) 

Η πράξη σύστασης του ΙΚΙ έγινε µε Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο απέ-
κτησε τη μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρα-
κτήρα. Όπως αναφέρει η πράξη ίδρυσης του, έδρα του Ιδρύματος καθορίστηκε
το Αργοστόλι, πρωτεύουσα του νομού Κεφαλονιάς και Ιθάκης με δυνατότητα
διατήρησης γραφείου και εκτός του νομού. Το Ίδρυμα στεγάζεται σε ιδιόκτη-
το χώρο στο Αργοστόλι (οδός Ριζοσπαστών 2�) που περιλαμβάνει αίθουσα
συσκέψεων/σεμιναρίων και διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό γραφείου. Επίσης,
διαθέτει βιβλιοθήκη αρκετών εκατοντάδων τόμων και αρχειακό υλικό. 

Για την ιστορία αξίζει να σημειωθεί ότι πρώτος πρόεδρος του ΙΚΙ διετέλεσε
ο αείμνηστος Αντώνης Τρίτσης, που υπήρξε βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθά-
κης, υπουργός Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, υπουργός Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δήμαρχος Αθηναίων ο οποίος απεβίωσε το
1992. Επίσης, πρώτος αντιπρόεδρος ήταν ο Μαρίνος Φωκάς-Κοσμετάτος,
πρώην δήμαρχος Αργοστολίου (19�5-1982), ο οποίος απεβίωσε το 20055. 
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5. Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί ότι μέχρι τις αρχές Μαρτίου 2019, πρόεδρος ήταν
η Νίκη Γουλανδρή (το γένος Κεφαλά) η οποία ήταν επίσης πρόεδρος του διεθνούς φήμης
Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, όπως και του εξίσου γνωστού Ελληνικού Κέντρου



Οι βασικοί σκοποί του ΙΚΙ σύμφωνα με το καταστατικό του (άρθρο 2, παρ.
1) είναι σε συνοπτική απόδοση: η προστασία και ορθολογική διαχείριση των
στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, των φυσικών και πλουτοπαραγωγικών
πόρων αλλά και του εν γένει οικοσυστήματος των νησιών Κεφαλονιάς και
Ιθάκης καθώς και της ευρύτερης περιοχής του Ιονίου Πελάγους και ειδικά η
ανασυγκρότηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος των περιοχών
που πλήττονται από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές. Επίσης, βασικό
σκοπό του ΙΚΙ αποτελεί η προστασία και ανάδειξη της µνημειακής κληρονο-
μιάς και της πολιτιστικής παράδοσης των νησιών. Με τους σκοπούς αυτούς
το ΙΚΙ συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των
νησιών επιδιώκοντας και ενισχύοντας τη συνεργασία, σε κάθε επίπεδο, ανά-
μεσα στους τοπικούς και κεντρικούς φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
(άρθρο 2 παρ. 2 καταστατικού).

Τα µέσα για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος είναι ενδεικτικά τα
ακόλουθα (άρθρο 2, παρ. 3 καταστατικού): α) η εκπόνηση μελετών και ερευ-
νών για την προστασία και διαχείριση του φυσικού και δομημένου περιβάλλο-
ντος, β) ο σχεδιασμός και εφαρμογή ερευνητικών προγραµµάτων για την
αποκατάσταση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και γενικά της μνημειακής
κληρονομιάς, γ) η πραγματοποίηση και ενίσχυση εκδόσεων διδακτικού, ιστο-
ρικού, επιστημονικού ή καλλιτεχνικού περιεχομένου, η ενίσχυση της πνευμα-
τικής, επιστημονικής και πολιτιστικής κίνησης του τόπου µε τη διοργάνωση
εκδηλώσεων ποιοτικού χαρακτήρα (συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων), η χο-
ρήγηση βραβείων (ηθικών ή/και χρηματικών) σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα
για την επιστημονική, καλλιτεχνική ή κοινωνική τους προσφορά, η ενίσχυση
νομικών προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν παρεμφερείς
σκοπούς και δράση µε το ΙΚΙ.

Πόροι του Ιδρύματος (άρθρο 3 καταστατικού) είναι κυρίως οι επιχορηγή-
σεις και οι κληροδοσίες φυσικών ή νομικών προσώπων προς αυτό, όπως επίσης
και οι επιχορηγήσεις του Ιδρύματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους
εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς.
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Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), αντιπρόεδρος ο Ηλίας Μπεριάτος καθηγητής και στη συνέ-
χεια ομότιμος καθηγητής χωροταξικού σχεδιασμού πανεπιστημίου Θεσσαλίας, γραµµατέας ο
Γεράσιμος Φωκάς επιχειρηματίας και ταμίας ο Αθανάσιος Μοσχόπουλος μηχανολόγος μη-
χανικός. Λόγω θανάτου της Νίκης Γουλανδρή (τον Φεβρουάριο 2019) και ύστερα από τις
σχετικές διαδικασίες εκλογής, πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΙ, από τον Μάρτιο 2019, είναι ο Ηλίας
Μπεριάτος.



ΗΗ  πποορρεείίαα  κκααιι  δδρράάσσηη  ττοουυ  ΙΙΚΚΙΙ  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  2288  ΧΧρρόόννιιαα  ((11999911--22001199))

Το ΙΚΙ συμπλήρωσε είκοσι οκτώ χρόνια παραγωγικής δράσης (έρευνας,
μελέτης, ενημέρωσης) µέσα από τη συνεργασία µε τοπικούς, περιφερειακούς,
εθνικούς και διεθνείς φορείς, σε µια προσπάθεια προώθησης της προστασίας
του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης στο νησιωτικό χώρο του Ιονίου Πελά-
γους. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην προστασία της φυσικής
και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Κεφαλονιά, στην Ιθάκη και στα Ιόνια
Νησιά. Η μετάβαση από τον 20ό στον 21ο αιώνα υπήρξε για το Ίδρυμα µία
περίοδος προσπαθειών, πρωτοβουλιών και προτάσεων για το περιβάλλον και
την ποιότητα ζωής. 

Σε όλα αυτά τα χρόνια το ΙΚΙ µε δεκάδες εκδηλώσεις, έφερε στο ίδιο ‘τρα-
πέζι’ για διάλογο και συζήτηση πολιτικούς, εκπροσώπους της διοίκησης, εκ-
παιδευτικούς, ερευνητές, ΜΚΟ, ανθρώπους των παραγωγικών τάξεων, πολί-
τες όλων των ιδεολογικών αποχρώσεων, µε στόχο την κατανόηση και επίλυση
κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται µε το περιβάλλον, την ανάπτυξη και τον
πολιτισμό στο χώρο των νησιών του Ιονίου Πελάγους.

Κατά τη διάρκεια της ενεργού δράσης του το ΙΚΙ, όχι µόνο παρήγαγε
γνώση αλλά και προσπάθησε να μεταδώσει τη γνώση αυτή µε σοβαρό, έγκυ-
ρο αλλά και εκλαϊκευμένο τρόπο. Παρείχε ενημέρωση και πληροφόρηση, ευαι-
σθητοποίησε τους πολίτες και υπέβαλε προτάσεις προς τις δημόσιες –τοπικές
και κεντρικές – αρχές για συγκεκριμένα θέματα που απασχόλησαν την κοινή
γνώμη των νησιών συσσωρεύοντας έτσι πολύτιμη πείρα για την προώθηση
των στόχων του.

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στη διάρ-
κεια της περιόδου αυτής παρουσιάζονται πιο κάτω σε τρεις ενότητες: α) μελέ-
τες - έρευνες β) επιστημονικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και γ) εκδόσεις.
Οι δράσεις αυτές αναπτύχθηκαν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας του ΙΚΙ,
στο μέτρο που αυτό ήταν κάθε φορά δυνατόν ανάλογα με τις εκάστοτε επικρα-
τούσες συνθήκες. 

Σε ότι αφορά τις έρευνες, το ΙΚΙ είχε μια καρποφόρα συνεργασία με διάφο-
ρα πανεπιστήμια της χώρας όπως της Αθήνας (ΕΚΠΑ), της Θεσσαλίας, της
Πάτρας, του Πειραιά κ.ά. με τα οποία εκπονήθηκαν έρευνες πάνω σε καίρια
ζητήματα των νησιών μας (πίνακας 2).
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Πίνακας 2. Κατάλογος ερευνών και μελετών

ΕΡΕΥΝΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ (συνοπτική περιγραφή) 
– Μελέτη για την προστασία του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος

των νησιών Κεφαλονιάς και Ιθάκης και της ευρύτερης περιοχής του Ιονίου
Πελάγους.

– Μελέτη-έρευνα καταγραφής και χαρτογράφησης της µμνημειακής κλη-
ρονομιάς Κεφαλονιάς και Ιθάκης µε στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένου
Αρχείου Μνημείων.

– Έρευνα για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών στη νησιω-
τική περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

– Μελέτη για το φυσικό περιβάλλον (Δρυμός Αίνου, σπήλαια της Κεφαλο-
νιάς, μεσογειακή φώκια).

– Μελέτη για την ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης καταλοίπων πλοίων στα λι-
μάνια εθνικής και περιφερειακής σημασίας του Ιονίου πελάγους.

– Μελέτη για την ανάπτυξη προτύπου σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την
αντιμετώπιση πετρελαιοειδούς ρύπανσης στο Ιόνιο Πέλαγος.

– Συµµετοχή στην έρευνα ευαισθητοποίησης τοπικών φορέων και πολιτών
για την προστασία και ανάδειξη του αρχιτεκτονικού και φυσικού περιβάλ-
λοντος στον ορεινό και νησιωτικό χώρο της Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

– Πρόγραµµα καταγραφής, ταξινόμησης και κωδικοποίησης των διατηρη-
τέων κτισμάτων και των παραδοσιακών οικισμών στον νομό Κεφαλονιάς
και Ιθάκης (Πανεπιστήμιο Πατρών).

– Πρόγραµµα επεξεργασίας και παρουσίασης, αρχειακού υλικού σχετικού µε
την παραγωγή του δομημένου περιβάλλοντος στην Κεφαλονιά κατά τον
19ο αιώνα (σε συνεργασία µε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και το Πανεπι-
στήµιο Αθηνών).

– Συµµετοχή στο ερευνητικό έργο για την «Συμβολή των μέτρων του ΠΕΠ
Ιονίων Νήσων 2000-2006 στην αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου» (Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας ). 

– Ερευνητικό έργο «Οι σεισμοί του 1953 στα Ιόνια Νησιά και στην Κεφαλονιά
και Ιθάκη: Ανασύνθεση του προσεισμικού και μετασεισμικού περιβάλλοντος
των νησιών - παραγωγή ντοκιμαντέρ» (Πανεπιστήμιο Αθηνών).

– Συµµετοχή στην έρευνα: «Η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής πολιτικής
στις δράσεις του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος 2000-2006 για την ανάπτυξη της
υπαίθρου: υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές» (Πανεπιστήμιο Πα-
τρών).

Σε σχέση με τις εκδηλώσεις (συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες, παρουσιάσεις
βιβλίων κ.λπ.) υπήρξε μια χρήσιμη και πολλαπλά ωφέλιμη συνεργασία με μια
σειρά τοπικών και εθνικών φορέων και οργανώσεων (πίνακας 3).
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Πίνακας 3. Κατάλογος επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
(αναγράφονται οι κυριότερες)
– Συνδιοργάνωση (µε αρμόδια επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης) διε-

θνούς επιστημονικού σεισμολογικού Συνεδρίου στην Κεφαλονιά (1993).
– Συµµετοχή στον εορτασμό (µε το Υπουργείο Πολιτισμού και τοπικούς φο-

ρείς) της επετείου των 400 χρόνων από την κατασκευή του Κάστρου της
Άσσου (1993).

– Οργάνωση τριών συναντήσεων για την προστασία και ανάδειξη του Εθνι-
κού Δρυμού Αίνου µε τη Γενική Γραµµατεία Δασών και µε το Υπουργείο
ΠΕΧΩΔΕ (199�, 1998, 1999).

– Οργάνωση ημερίδας για την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου χώ-
ρου του Ιονίου Πελάγους µε αφορμή τον εορτασµό του 1998 ως έτους των
ωκεανών, σε συνεργασία µε ΥΠΕΧΩΔΕ και ΕΚΘΕ (Σεπτέμβριος 1998).

– Οργάνωση ημερίδας για την Κεφαλονίτισσα γυναίκα στην µνήµη της δη-
μοσιογράφου Πέλλης Κεφαλά (Δεκέμβριος 2000).

– Οργάνωση ημερίδας για τον Ανδρέα Λασκαράτο και τη σύγκρουσή του µε
την Εκκλησία στο πλαίσιο του Έτους Λασκαράτου σε συνεργασία µε τον
Δήµο Ληξουρίου (Μάρτιος 2001).

– Οργάνωση Διεθνούς Συμποσίου για την παρουσίαση ειδικής έκδοσης Η
Επτάνησος σε χάρτες: Από τον Πτολεμαίο στους Δορυφόρους, µε την επιμέ-
λεια Ε. Λιβιεράτου και Η. Μπεριάτου σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο
Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς (ΕΚΕΧΧΑΚ), το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και ιταλικά πανεπιστήμια (Ιούνιος 2001).

– Οργάνωση εκδηλώσεων µε θέμα «Αρχιτεκτονική και Πολιτιστική Κληρο-
νομιά στην Κεφαλονιά και τα Ιόνια Νησιά» στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών
ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς: α) Παρουσίαση λευκώματος του ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ για τους ανεμόμυλους Κεφαλονιάς και Ιθάκης της Ε. Λειβαδά, β)
Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράµµατος για τους μύλους γ) Ημερίδα
για την αρχιτεκτονική κληρονομιά στα Ιόνια Νησιά δ) Εκδήλωση για τη
Γέφυρα Δεβοσέτου (Σεπτέμβριος 2001).

– Εκδήλωση για την επέτειο 10 χρόνων από την ίδρυση του ΙΚΙ με παρου-
σίαση της έκδοσης για το πρόγραµµα προστασίας και ανάδειξης του Εθνι-
κού Δρυμού Αίνου (Δεκέμβριος 2001). 

– Συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης Πολεοδό-
μων και Χωροτακτών (IsoCaRP) στο πλαίσιο του 38ου Διεθνούς Συνεδρί-
ου της στην Ελλάδα (Σεπτέμβριος 2002).

– Παρουσίαση του βιβλίου Φιλάδελφος (The Brothers Carburi) της Πήτρη
Χαρβούρη και προβολή ταινίας για τη μεταφορά βράχου 2.000 τόνων από
τον Μαρίνο Χαρβούρη (Απρίλιος 2003).
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– Προβολή του ντοκιμαντέρ «ΣΕΙΣΜΟΣ» στο Πνευματικό Κέντρο Χολαρ-
γού, σε συνεργασία µε την Κεφαλληνιακή Αδελφότητα Αθηνών και τη µη
κερδοσκοπική εταιρεία ΑΝΕΜΟΝ Productions (Ελληνικό Κέντρο Κινη-
ματογράφου, ΕΡΤ, ΙΚΙ, ΕΠΙΕΕ) (Φεβρουάριος 2004).

– Παρουσίαση του βιβλίου Γιατροί και Ιατρική της Κεφαλονιάς στα χρόνια
των ξενικών κυριαρχιών: 1500-1864 του καθ. Γεράσιμου Πεντόγαλου,
(University Studio Press). 

– Eκδήλωση στη Βενετία: Παρουσίαση της ιταλικής έκδοσης του βιβλίου H
Επτάνησος σε χάρτες (L’Eptaneso nelle Carte: Da Tolomeo ai Satelliti).
Εκδόσεις «Il Poligrafo», µε την συνεργασία ΕΚΕΧΧΑΚ, ΙΚΙ, Biblioteca
Nazionale Marciana, Museo Correr di Venezia, Archivio di Stato di Vene -
zia, Universita IUAV di Venezia-CIRCE, Politecnico di Milano-DIIAR
(Οκτώβριος 2004).

– Ειδική εκδήλωση µε αφορμή τη συμπλήρωση των 20 χρόνων από τη θε-
σμοθέτηση του πρώτου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) (2005).

– Συναντήσεις και εκδηλώσεις µε φορείς των αποδήμων στις ΗΠΑ και στην
Αυστραλία το 2005, 200�, 2008 (Νέα Υόρκη, Σικάγο, Ουάσιγκτον, Λος
Άντζελες, Πορτλαντ, Σίδνεϋ, κ.λπ.).

– Εκδηλώσεις Μνήµης στις επετείους του θανάτου του Αντώνη Τρίτση επί
επτά (�) συνεχή έτη (από το 2002 έως και το 2008) με οµιλητές Έλληνες
πολιτικούς όλων των παρατάξεων.

– Εκδήλωση σε συνεργασία με Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευ-
νών (ΕΚΙΕ) για τους σεισμούς του 1953. Παρουσίαση του βιβλίου Σεισμοί
και οικιστική ανάπτυξη από τον κ. Ηλία Τουμασάτο, μέλος του Δ.Σ της
ΕΚΙΕ. Χαιρετισμός από τον αντιπρόεδρο της ΕΚΙΕ κ. Γεράσιμο Μπάλλα
(16 Σεπτεμβρίου 2011).

– Παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος «Δομημένο περιβάλλον του Ιο-
νίου Χώρου. Καταγραφή και προβολή αρχειακών τεκμηρίων Αρχείου Κεφα-
λονιάς» σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ιονίου (10 Αυγούστου 2011) 

– Διοργάνωση και διεξαγωγή του διεθνούς συνεδρίου «Dry stone constru -
ctions and built heritage / Les constructions en pierre sèche en tant que
patrimoine bâti» με την Société scientifique internationale pour l’étude
pluridisciplinaire de la Pierre Sèche (9-11 Σεπτεμβρίου 2016).

– Δέκα επτά Επιστημονικά Συμπόσια, µια πρωτοβουλία του ΙΚΙ σε συνερ-
γασία µε το ΤΜΧΠΠΑ και άλλους φορείς (2001-2018).

– Εσπερίδα για τον Κεφαλονίτη αρχιτέκτονα και καθηγητή ΕΜΠ Θουκυδί-
δη Βαλεντή (1908-1982) σε συνεργασία με το πολιτιστικό σωματείο « Ο
Πάλιος» (1-9-2018)

– Εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου Ξηρολιθικές κατασκευές και
κτισμένη κληρονομιά/Dry Stone Constructions and Built Heritage και τι-
μητική διάκριση στον Γεράσιμο Σταματάτο (8-3-2019).
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Τέλος οι εκδόσεις βιβλίων, συλλογικών τόμων, λευκωμάτων κ.λπ. περι-
λαμβάνουν τόσο εκείνες που προέρχονται από τις μελέτες και τα ερευνητικά
προγράμματα του ΙΚΙ όσο και εκείνες που προέρχονται από τις εισηγήσεις
και τα πρακτικά των επιστημονικών συμποσίων (πίνακας 4).

Πίνακας 4. Κατάλογος εκδόσεων 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
– Έκδοση συλλογικού τόμου µε συγγραφείς διακεκριμένους Κεφαλλονίτες

και Ιθακήσιους επιστήμονες µε τίτλο Μελέτες για την ιστορία και το χώρο
των νησιών Κεφαλονιάς και Ιθάκης στο πλαίσιο της σειράς επιστημονι-
κών δημοσιεύσεων (199�).

– Πρακτικά των τριών ηµερίδων-συναντήσεων εργασίας για την προστασία
και ανάδειξη του Εθνικού Δρυμού Αίνου (199�, 1998, 1999).

– Πρακτικά ημερίδας για την προστασία του παράκτιου και θαλάσσιου χώ-
ρου του Ιονίου Πελάγους µε την ευκαιρία εορτασμού του έτους 1998 ως
παγκόσμιου έτους των Ωκεανών (1999).

– Έκδοση του βιβλίου Depeuplement et Development Touristique dans l’
Espace Insulaire Grec: Le cas de Céphalonie et Ithaque dans les îles
Ionnienes (Η. Μπεριάτος) στο πλαίσιο της σειράς επιστημονικών δημοσι-
εύσεων (1999).

– Έκδοση βιβλίου-λευκώµατος µε τίτλο Η Επτάνησος σε χάρτες: Από τον
Πτολεµαίο στους Δορυφόρους σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Χαρτών
και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς (2001).

– Ειδική έκδοση ΑΙΝΟΣ: Έργα, δράσεις, παρεμβάσεις. Το ΙΚΙ ήταν συν-εκ-
δότης µε το ΥΠΕΧΩΔΕ και τη Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας
και Προστασίας Περιβάλλοντος Κεφαλονιάς (2001).

– Συµµετοχή στην Ιταλική έκδοση του βιβλίου H Επτάνησος σε χάρτες»
«L’Eptaneso nelle Carte: Da Tolomeo ai Satelliti, εκδοτικός οίκος “Il
Poligrafo” (Padova) (2004).

– Έκδοση συλλογικού τόμου µε τίτλο ΑDRΙΟΝΙΑΝ, Extrema-Proxima,
visions, Echoes, Maps and Routes: From an Ancient Sea to a Modern
Network µε επιµέλεια Η. Μπεριάτου - Ε. Λιβιεράτου, σε συνεργασία µε
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και το ΕΚΕΧΧΑΚ (2004).

– Έκδοση συλλογικού τόµου σε συνεργασία µε ΕΛΙΠΟΧ και ΤΜΧΠΠΑ µε
τίτλο Χωροταξία, Πολεοδομία, Περιβάλλον τον 21ο Αιώνα. Ελλάδα - Με-
σόγειος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας (2010).

– Έκδοση συλλογικού τόµου µε τίτλο Ορεινός χώρος: Περιβάλλον, Κοινωνία,
Ανάπτυξη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας (2005).

– Συν-Έκδοση βιβλίου με το Κέντρο Μελετών Ιονίου με τίτλο Πολεοδομικά
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και Αρχιτεκτονικά σχέδια της Κεφαλονιάς στην περίοδο του Ιόνιου Κρά-
τους (2013).

– Έκδοση συλλογικού τόμου με τίτλο Ξηρολιθικές κατασκευές και κτισμέ-
νη κληρονομιά (2018) με επιμέλεια Μάνιας Μπεριάτου - Ιουλίας Παπαευ-
τυχίου με βάση Ανακοινώσεις του 15ου Διεθνούς Συνεδρίου για τις Ξηρολι-
θικές Κατασκευές που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθά-
κης (ΙΚΙ) και τη Διεθνή Εταιρεία για την Επιστημονική Mελέτη των Ξη-
ρολιθικών Κατασκευών (SPS), Αργοστόλι 9 έως 11 Σεπτεμβρίου 2016.

ΟΟ  ««θθεεσσμμόόςς»»  ττωωνν  εεππιισσττηημμοοννιικκώώνν  σσυυμμπποοσσίίωωνν  

Μια ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει για τα επιστημονικά συμπόσια (μια
πρωτοβουλία του ΙΚΙ σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ). Πρέπει να τονιστεί
ότι η βασική ιδέα του εγχειρήματος (όπως εξάλλου αναφέρεται και στην ειδι-
κή έκδοση- λεύκωμα ΙΚΙ/ΤΜΧΠΠΑ 2016) ήταν να δημιουργηθεί ένα φόρουµ
επιστημονικού διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων αλλά και γόνιμης αντιπαρά-
θεσης των επαϊόντων στα διάφορα γνωστικά πεδία. Ένα «εργαστήριο» παρα-
γωγής γνώσης αλλά και ένα βήμα έγκυρης ενημέρωσης του κοινού γύρω από
τα σημαντικά για την εποχή µας ζητήματα που αφορούν στην οικονομική,
κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη, στον σχεδιασμό του χώρου, στην προστασία
του περιβάλλοντος και της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Με άλλα
λόγια τα ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις κάθε κοινωνίας µε τον χώρο και
το περιβάλλον της. Από την άλλη πλευρά, σημαντική υπήρξε η συμβολή των
συμποσίων στην τοπική πνευματική κίνηση και ανάπτυξη. Η διοργάνωση και
διεξαγωγή τους εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου ικανοποιεί ένα γενικό και
πάγιο τοπικό αίτημα για ποιοτικές επιστημονικές εκδηλώσεις στον νησιωτικό
χώρο με προφανές οικονομικό και πολιτιστικό όφελος για την τοπική κοινωνία.

Ο απολογισμός αυτών των Συμποσίων είναι ιδιαίτερα θετικός τόσο ποσοτι-
κά (π.χ. αριθμός επιστημονικών φορέων, εισηγητών και συμμετεχόντων) όσο
και ποιοτικά (διεπιστημονική θεματολογία και υψηλό επίπεδο ομιλητών)6.
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6. Αξίζει να σημειωθεί ότι έγιναν εκατοντάδες ανακοινώσεις από κορυφαίους Έλληνες
και ξένους επιστήμονες (καθηγητές, στελέχη της διοίκησης και μελετητές), µε αξιόλογη
δράση στο γνωστικό τους πεδίο. Ειδικά οι ξένοι εισηγητές προέρχονταν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και Διεθνείς Οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανά-
πτυξης (ΟΟΣΑ) και το Συμβούλιο της Ευρώπης, από διεθνείς ΜΚΟ και από διάφορες χώρες
(Δανία, Βέλγιο, Μεγάλη Βρετανία, Καναδάς, ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Τσεχία, Αλ-
βανία, Γιουγκοσλαβία κ.λπ.). Οι τίτλοι των εισηγήσεων όσο και τα ονόματα των εισηγητών
περιλαμβάνονται αναλυτικά σε καταλόγους που βρίσκονται στην ειδική έκδοση-λεύκωμα του 



Επιπλέον, µε βάση τις εισηγήσεις και τις επιστημονικές εργασίες που παρου-
σιάστηκαν στα Συμπόσια, έχουν γίνει μέχρι σήμερα πέντε εκδόσεις - συλλογι-
κοί τόμοι�. Τα Συμπόσια έδωσαν επίσης τη δυνατότητα σε πολλούς νέους επι-
στήμονες να έλθουν σε επαφή και να γνωριστούν µε άλλους εμπειρότερους συ-
ναδέλφους τους και να οικοδομήσουν επωφελείς συνεργασίες καθώς και σε
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές να επιλέξουν διάφορα θέματα
για τις διπλωματικές εργασίες τους. Ωστόσο, πέρα από τα οφέλη που προσέ-
φεραν προς τρίτους, οι διοργανωτές των συμποσίων αποκόμισαν και οι ίδιοι ση-
μαντική ωφέλεια8. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί η συµµετοχή, συνερ-
γασία και συμβολή των δεκάδων κεντρικών και τοπικών φορέων στην οργά-
νωση και υλοποίηση των 1� Επιστημονικών Συμποσίων9.

Συμπερασματικά, ο θεσμός των Συμποσίων της Κεφαλονιάς, αποτελεί
μια αξιόλογη επιστημονική και πνευματική προσφορά, µε αποτελέσματα εξαι-
ρετικά χρήσιμα και ωφέλιμα τόσο για τους διοργανωτές όσο και για τους
συµµετέχοντες, σε µια εποχή όπου η παραγωγή και διάδοση της γνώσης, η
παιδεία, η εκπαίδευση και η επιστημονική έρευνα για την ανάπτυξη και την
προστασία του περιβάλλοντος, είναι κάτι περισσότερο από αναγκαίες. 
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ΙΚΙ/ΤΜΧΠΠΑ 2016. Επίσης, πάνω από 1.500 σύνεδροι Έλληνες και ξένοι, παρακολούθη-
σαν τα συμπόσια αυτά μεταξύ των οποίων πολλοί πανεπιστημιακοί από διάφορα ΑΕΙ της χώ-
ρας αλλά και άλλων χωρών, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς και πολλοί φοιτητές ΑΕΙ-ΤΕΙ.

�. Οι εκδόσεις αυτές αναφέρονται στην ανάπτυξη της υπαίθρου, στον ορεινό χώρο, στη θε-
ωρία και πολιτική του τοπίου, στους σεισμούς και την οικιστική ανάπτυξη και τέλος στη χω-
ροταξία-πολεοδοµία-περιβάλλον στον 21ο αιώνα στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. 

8. Η ωφέλεια για το ΙΚΙ είναι ότι έγινε ευρύτερα γνωστό –πέρα από τα στενά τοπικά όρια
των νησιών Κεφαλονιάς και Ιθάκης– μέσα από τα δημοσιεύματα του περιφερειακού και αθη-
ναϊκού τύπου. Το ΤΜΧΠΠΑ προβλήθηκε, όχι µόνο στην Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων, αλ-
λά και σε ολόκληρη τη χώρα, τόσο από τις εισηγήσεις των µελών του (ΔΕΠ και άλλων διδα-
σκόντων) όσο και από τις εκθέσεις του έργου των (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) φοι-
τητών του.

9. Από τους φορείς αυτούς, οι περισσότεροι στήριξαν κυρίως επιστημονικά και οργανωτικά
τα Συμπόσια (εκπροσώπηση και διάθεση εισηγητών), άλλοι συνέβαλαν µε οικονομική επιχο-
ρήγηση στην κάλυψη μέρους των δαπανών διεξαγωγής τους (ΥΠΠΟ, ΕΟΤ, ΤΕΕ, ΞΕΕ,
κ.λπ.) και άλλοι βοήθησαν µε δωρεάν παροχή υπηρεσιών. Σε σχέση µε τους τοπικούς φορείς
θα πρέπει να αναφερθεί ιδιαίτερα η σημαντική συμβολή της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης, της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεφαλονιάς (ΚΕΔΗΚΕ) και του Εμπορικού και Βιοτε-
χνικού Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς-Ιθάκης (ΕΒΕΚΙ) για την παραχώρηση αιθουσών και
εξοπλισμού για την διεξαγωγή των εργασιών των Συμποσίων. Επίσης, πρέπει να τονιστεί και
η συμβολή φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού στη φιλοξενία των συνέδρων
(προσφορά γευμάτων κ.λπ.) κατά τις περιηγήσεις, οι οποίες ελάμβαναν χώρα µετά τα Συ-
μπόσια. Άξια µνείας είναι ακόμη και η συνεισφορά της Αδελφότητας Κεφαλλήνων και Ιθα-
κήσιων Πειραιώς (όλοι οι φορείς αναφέρονται αναλυτικά στην προαναφερόμενη ειδική έκδοση-
λεύκωμα του ΙΚΙ). 



Πίνακας 5. Χρονολόγιο των Συμποσίων της Κεφαλονιάς

Έτος διεξαγωγής και θέματα επιστημονικών συμποσίων 2001-2018 
2001: Περιβάλλον και υγεία: προβλήματα διατροφής και διατροφικοί κίνδυνοι 
2002: Περιβάλλον και γεωργία: Ο ρόλος του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη

της υπαίθρου. 
2003: Σεισμοί και δομημένο περιβάλλον: οι επιπτώσεις στον πολεοδομικό σχε-

διασμό και την οικιστική ανάπτυξη 
2004: Τουρισμός και πολιτιστικό περιβάλλον 
2005: Περιβάλλον και ανάπτυξη στον ορεινό χώρο: ο ρόλος των προστατευό-

μενων περιοχών και του τουρισμού 
2006: Βιώσιμη ανάπτυξη σε παράκτιες και νησιωτικές πόλεις: προβλήματα

και προοπτικές 
200�: Προστασία και ανάδειξη του ελληνικού και μεσογειακού τοπίου 
2008: Περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλεων και κτιρίων στην εποχή της κλι-

ματικής αλλαγής: εξοικονόμηση ενέργειας, οικολογική δόμηση, βιο-
κλιματική αρχιτεκτονική 

2009: Κτισμένη κληρονομιά στη νεότερη εποχή: παράδοση και μοντερνισμός 
2010: Πόλεις και Περιφέρειες στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο στον 21ο Αιώνα:

Προβλήματα- προοπτικές 
2012: Προστασία και ανάδειξη της μνημειακής κληρονομιάς: Αναζητώντας

ένα μέλλον για το παρελθόν μας 
2013: Περιβάλλον, Ενέργεια, Τεχνολογία: Ανανεώσιμες πηγές, Ενεργειακές

Τεχνολογικές καινοτομίες 
2014: Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική- Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχε-

διασμός: Ελλάδα-Μεσόγειος-ΕΕ. 
2015: Ανάπτυξη στον παράκτιο χώρο. Λιμενική πολιτική, σχεδιασμός και

υποδομές 
2016: Αρχιτεκτονική και πολεοδομία: Παράδοση και εκσυγχρονισμός 
201�: Το δημογραφικό και μεταναστευτικό ζήτημα: οικονομικές, κοινωνικές,

πολιτιστικές, περιβαλλοντικές πτυχές 
2018: Ελληνικός Νησιωτικός Χώρος: περιβαλλοντικές, οικονομικές και πο-

λιτισμικές προκλήσεις
2019: Κρίσεις, Κίνδυνοι, καταστροφές και κλιματική αλλαγή: Η νέα κανονι-

κότητα (προγραμματιζόμενο για τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους)

ΣΣυυννεερργγαασσίίεεςς  µµεε  άάλλλλοουυςς  φφοορρεείίςς  κκααιι  εεννίίσσχχυυσσηη  ττοοππιικκώώνν  σσυυλλλλοογγιικκοοττήήττωωνν  
Σύμφωνα µε το καταστατικό του, το ΙΚΙ για όλες τις κατηγορίες δράσεων

(έρευνες, εκδηλώσεις, εκδόσεις) που πραγματοποίησε μέχρι σήμερα, επεδίωξε
τη συνεργασία µε υπηρεσίες, φορείς και οργανώσεις του δημόσιου και κοινωνι-
κού τομέα στην Ελλάδα, όσο και με επιστημονικούς φορείς από άλλες χώρες
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και το διεθνή χώρο. Η φύση της συνεργασίας ήταν επιστημονική, οργανωτική,
οικονομική ή άλλης μορφής.

Σε διεθνές και εθνικό επίπεδο οι κυριότεροι φορείς µε τους οποίους συνεργά-
στηκε το ΙΚΙ παρουσιάζονται κατά κατηγορίες αμέσως πιο κάτω:

ΥΥπποουυρργγεείίαα  
– Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
– Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων / ΥΠΕ-

ΚΑ/ΥΠΕΝ
– Υπουργείο Γεωργίας - Γ.Γ. Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος
– Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
– Υπουργείο Τουρισμού - Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)

ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιαα,,  εερρεευυννηηττιικκάά  κκέέννττρραα  κκααιι  οορργγααννιισσμμοοίί
– Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
– Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: Ερευνητικό

Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας (ΕΠΙΕΕ)
– Πανεπιστήμιο Πατρών - Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
– Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Μηχανικών Πολεοδομίας Χωροταξίας

και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ)
– Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Τοπογράφων Μηχανι-

κών
– Πάντειο Πανεπιστήµιο, Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Αστικού

Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναµικού (ΕΠΙ-ΙΑΠΑΔ)
– Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Γεωγραφίας 
– Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ)
– Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)
– Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ)
– Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
– Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
– Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασµού και Προστασίας (ΟΑΣΠ)

ΕΕππιισσττηημμοοννιικκέέςς  οορργγααννώώσσεειιςς  κκααιι  άάλλλλεεςς  ΜΜΚΚΟΟ
– Κέντρο των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Μεσογείου για το Περιβάλ λον

ΚΕΠΕΜΕΠ-ΜedRegio
– Κέντρο Μελετών Ιονίου
– Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς (ΕΚΕΧΧΑΚ)
– Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)
– Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ)
– Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων (ΙτΕΜ)
– Κέντρο Ερευνών Έκτακτων Αναγκών (Κ.ΕΡ.Ε.Α)
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– Αρχείο Παραλειποµένων Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας
– Αστική Εταιρεία ANEMON Productions
– Ελληνικό Τµήµα ΙCΟΜΟS
– Ελληνικό Ινστιτούτο Πολεοδομίας-Χωροταξίας (ΕΛΙΠΟΧ)
– Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ)
– Σύλλογος Αρχιτεκτόνων - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-

ΠΕΑ)
– Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας (ΣΑΜ)

ΦΦοορρεείίςς  ααππόό  ξξέέννεεςς  χχώώρρεεςς  κκααιι  ττοο  δδιιεεθθννήή  χχώώρροο  
– Virtual University of Adriatic and Ionian Seas (UNIADRION)
– Biblioteca Nazionale Marciana
– Archivio di Stato di Venezia 
– Universita IUAV di Venezia - CIRCE
– Museo Correr di Venezia 
– Politecnico di Milano - DIIAR
– United Nations - UNESCO
– International Society οf City and Regional Planners (IsoCaRP)
– EUROPA NOSTRA
– Εuropean environmental Agency (EEA) 
– Société scientifique internationale pour l’étude pluridisciplinaire de la

Pierre Sèche

Σε τοπικό-νομαρχιακό επίπεδο οι σημαντικότεροι τοπικούς φορείς με τους
οποίους συνεργάστηκε το ΙΚΙ είναι οι εξής:

Οργανισμοί της Α΄ βάθµιας και Β΄ βάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του νο-
μού Κεφαλονιάς και Ιθάκης, (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων/Περιφερειακές Ενό-
τητες Κεφαλονιάς-Ιθάκης, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλονιάς-Ιθάκης,
Διαδημοτική Επιχείρηση Προστασίας Περιβάλλοντος και σχεδόν όλους τους
Δήμους των δύο νησιών). Επίσης συνεργάστηκε με Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας/Νομαρχιακή Επιτροπή Κεφαλονιάς και Ιθάκης καθώς και με το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης (ΕΒΕΚ-Ι)
το οποίο στήριξε ορισμένες εκδηλώσεις του ΙΚΙ. 

Ακόμα, είχε συνεργασία µε φορείς των αποδήμων εντός και εκτός Ελλά-
δος όπως: την Ομοσπονδία Σωματείων Αποδήμων Εξωτερικού “Οδυσσέας”,
την Κεφαλληνιακή Αδελφότητα του Σικάγο, τον “Κέφαλο” της Νέας Υόρ-
κης, το “Σπίτι του Κέφαλου” στην Ουάσιγκτον, την Αδελφότητα Κεφαλλή-
νων και Ιθακήσιων Πειραιώς και την Κεφαλληνιακή Αδελφότητα Αθηνών. 

Τέλος στο πλαίσιο των καταστατικών του στόχων, το ΙΚΙ ενίσχυσε διάφο-
ρους τοπικούς φορείς και στήριξε διάφορες εκδηλώσεις επιστημονικού και πο-
λιτιστικού χαρακτήρα όπως: τη φωτογραφική έκθεση για το προσεισμικό Λη-
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ξούρι του Γεράσιμου Γαλανού (1992), το Διεθνές Οικονομικό Συνέδριο µε συ-
ντονιστή τον Ρόκκο Αλιπράντη (1995), το Συμπόσιο Φυσιατρικής και Φυσι-
κοθεραπείας επί σειρά ετών µε συντονιστή τον Ευάγγελο Κεκάτο (1996-
2005), την Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη για βελτίωση της οθόνης προβολής
(2001), την Εταιρεία Φίλων Αρχαίας Σοφίας ‘ΕΠΤΑ’ για έκδοση βιβλίου
(2004), τον Ναυτικό Όµιλο Αργοστολίου για τη διοργάνωση ναυταθλητικών
αγώνων στη μνήµη του Αντώνη Τρίτση (2009).

ΑΑννττίί  εεππιιλλόόγγοουυ  
Με βάση όσα αναπτύχθηκαν στα προηγούμενα, το ΙΚΙ, στη διάρκεια των

τριών περίπου δεκαετιών που λειτουργεί, πρόσθεσε τη δική του ιδιαίτερη συμ-
βολή στην τοπική πνευματική κίνηση των νησιών Κεφαλονιάς και Ιθάκης
σύμφωνα με τους σκοπούς του καταστατικού του. Πάγια επιδίωξη του ήταν,
κάθε πρωτοβουλία και δράση του να γίνεται πάντα με τη μεγαλύτερη δυνατή
συνεργασία και συνέργεια με τους άλλους φορείς του τόπου, δημόσιου και
ιδιωτικού χαρακτήρα. Το αν αυτό επετεύχθη ή όχι, θα κριθεί από τους χρήστες
των υπηρεσιών του, από όσους συνεργάστηκαν μαζί του και τελικά από το ευ-
ρύτερο κοινό, που παρακολουθεί και αξιολογεί τα δρώμενα, απαραίτητο στοι-
χείο για μια σχετικά αντικειμενική κρίση. 

Σε μια εποχή πολλαπλής κρίσης, όπου η μόνη σταθερά είναι η συνεχής αλ-
λαγή σε όλα τα επίπεδα σκέψης και δράσης, ο ρόλος των κάθε είδους Μη Κυ-
βερνητικών Οργανώσεων –άρα και των κοινωφελών ιδρυμάτων– είναι ιδιαίτε-
ρα δύσκολος. Στο σημερινό κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο της χώρας μας
το ΙΚΙ, ένα μικρό κύτταρο παραγωγής γνώσης και δράσης, μέσα στον αστε-
ρισμό των ελληνικών ιδρυμάτων, καλείται να χαράξει με νηφαλιότητα και αι-
σιοδοξία την πορεία του για τις επόμενες τρείς δεκαετίες μέχρι τα μέσα του
21ου αιώνα. 

ΠΠηηγγέέςς  ττεεκκμμηηρρίίωωσσηηςς  
– Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών-ΕΚΙΕ (200�) Επτανησια-

κά Ιδρύματα και Κληροδοτήματα (19ος αι.-1953), Η πνευματική, πολιτι-
σμική, και κοινωνική συμβολή τους, Πρακτικά Συνεδρίου της ΕΚΙΕ
(υπεύθυνος σύνταξης Γ.Ν. Μοσχόπουλος), Αργοστόλι.

– Ίδρυμα Αντώνη Τρίτση για τα δικαιώματα και την απελευθέρωση των
λαών, Αρχεία σχετικά με Κεφαλονιά-Ιθάκη. Αθήνα.

– Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης-ΙΚΙ για το περιβάλλον την ανάπτυξη και
τον πολιτισμό. Αρχεία σχετικά με εκδηλώσεις, έρευνες, μελέτες, εκδόσεις,
Αργοστόλι.

– Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης-ΙΚΙ / Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΤΜΧΠΠΑ (2016), Τα Συ-
μπόσια της Κεφαλονιάς 2001-2016, μια πρωτοβουλία με πανελλήνια απή-

Η δράση και η συμβολή του Ιδρύματος Κεφαλονιάς και Ιθάκης (1991-2018) �91



χηση. Συμβολή στη παραγωγή και διάδοση της επιστημονικής γνώσης.
Βόλος-Αργοστόλι, σ. 136.

– ΦΕΚ128Β (4-3-1991) «Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος
με την επωνυμία “ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ” και κύρωση
του οργανισμού αυτού».

– ΦΕΚ6�4Β (6-8-1996) «Τροποποίηση των διατάξεων του Οργανισμού του
Κοι νωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία “Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης”».

ABSTRACT

LES ACTIVITéS ET LA CONTRIBUTION DE LA FONDATION 
DE CéPHALONIE ET ITHAqUE : 1991-2019

EElliiaass  BBeerriiaattooss

La fondation a été créée en 1991 par décret présidentiel qui lui a conféré le
statut de personne morale de droit privé (d’utilité sociale). Le siège social de la
Fondation se trouve à la ville d’Argostoli, capitale du département des Îles Cé -
phalonie et Ithaque. Ses objectifs principaux sont : a) la protection de l’environ -
nement naturel et humanisé et la promotion du développement durable dans les îles
de Céphalonie et d’Ithaque, ainsi que dans l’espace plus large de l’archipel Ionien
b) la protection, conservation et gestion prudente du patrimoine culturel des îles
par l’organisation, promotion, soutien matériel et encouragement d’activités et
initiatives scientifiques. Les moyens utilisés pour atteindre ces objectifs sont les
publications de caractère historique, scientifique ou artistique et l’organisation
d’événements de qualité (conférences, colloques, symposiums, séminaires, etc.)
afin de renforcer l’activité scientifique et culturelle dans la région. 

Sa contribution dans la vie culturelle des îles a été essentielle : Depuis son
établissement, la fondation a organisé une série d’événements scientifiques comme
les 1� colloques sur différents sujets relatifs aux objectifs mentionnés ci-dessus.
Elle a participé à plusieurs programmes de recherche en collaboration avec des
universités et centres de recherche. Elle a aussi effectué plusieurs publications sur
différents questions concernant l’environnement, la démographie, l’aménagement
du territoire, les espaces protégés, le développement des régions insulaires, le
tourisme culturel, les catastrophes naturelles, la gestion et protection du patri -
moine bâti et architectural etc.)

A une époque de crise généralisée, le rôle des Organisations Non Gouver -
nementales (ONG) est particulièrement difficile. Dans le contexte politique, social
et culturel d’aujourd’hui, la Fondation de Céphalonie et Ithaque, une source
d’activité scientifique et culturelle, s’efforce de trouver son propre chemin pour
faire face à l’avenir.
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Εικ. 1: Διεθνές επιστημονικό συμπόσιο για τον τουρισμό 
και το πολιτισμικό περιβάλλον (2004)

Εικ. 2: Διεθνές επιστημονικό συμπόσιο για τις ορεινές περιοχές (2005)
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Εικ. 4: Επιστημονικό συμπόσιο για το δημογραφικό πρόβλημα (201�)

Εικ. 3: Διεθνές συνέδριο για ξηρολιθικές κατασκευές (2016)
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Εικ. 6: Συλλογικός τόμος 
για τον ορεινό χώρο (2005) 

Εικ. 5: Βιβλίο για την προστασία 
και ανάδειξη 
του Εθνικού Δρυμού Αίνου (2001) 
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Εικ. 8: Συλλογικός τόμος 
για τις ξηρολιθικές 

κατασκευές (2018)

Εικ. �: Συλλογικός τόμος 
για την Αδριατική και 
το Ιόνιο (2004)



ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ 

(19ος-20ός ΑΙΩΝΑΣ)

ΒΒιιρργγιιννίίαα  ΑΑνναασσττ..  ΦΦοουυρρννάάρρηη
Δρ. Κοινωνιολογίας

ΕΕιισσααγγωωγγήή

Οφείλω να ευχαριστήσω την Οργανωτική και Επιτροπή του ΙΑ΄ Πανιονίου
Συνεδρίου για την πρόσκληση και την αποδοχή του θέματος μου, το οποίο έχω
την τιμή να σας παρουσιάσω. Η συμμετοχή μου, για δεύτερη φορά σε Πανιό-
νιο Συνέδριο, αποτελεί συνέχεια της ερευνάς μου για την «ανισότητα των πό-
ρων» και ειδικότερα όπως αντιμετωπίζεται μέσα από ιδέες και αποτυπώνεται
σε πραγματικότητες για τα Ιόνια Νησιά. 

Μία σειρά από ζητήματα προσέρχονται στην παρούσα ανάλυση και δημι-
ουργήθηκαν από δύο ερωτήματα: τί υποκινεί την οικονομική συμπεριφορά να
καταστεί πιο ευδιάκριτη και αποτελεσματική στην επτανησιακή οργάνωση
και να αποκτήσει κανονιστική ρύθμιση μέσα από την εξέλιξη της λειτουργίας
και τις αποφάσεις της διοίκησης; Με ποιο τρόπο η οικονομία της Επτανήσου
και ειδικώς η φοροδοτική υποχρέωση του Επτανησίου κάθε νησιού-κρατιδίου
συνδέει, σταθμίζει και καλλιεργεί την οικονομική πρόβλεψη μέσα από τις υπο-
χρεώσεις των πολιτών του κράτους και των περιφερειών του ή των «υπο-δημο-
σιονομικών» περιφερειών που συγκροτούν αρχικά το Ιόνιο Κράτος και στη συ-
νέχεια το Ελληνικό κράτος; 

H πύκνωση ιδεών και πραγματικοτήτων κατά τη μετάβαση από κράτος
ξενικής δυτικής κυριαρχίας σε περιφέρεια ανεξάρτητου εθνικού κράτους ενι-
σχύουν τη διατύπωση του ερωτήματος για την ύπαρξη ή την αδυναμία προ-
βλέψεων στη διαχείριση των δημοσιονομικών μεγεθών. Η προσοχή μας επικε-
ντρώνεται στη δυνατότητα ή όχι πρόβλεψης φορολογικών εσόδων και αν η
απάντηση ανταποκρίνεται στην έρευνα για τη μεταβολή των ανισοτήτων και
την αναδιανομή εισοδημάτων και πλούτου στο Ελληνικό κράτος και τις περι-
φέρειες του καθώς αυτό συγκροτείται. 

Ένα παράπλευρο ζήτημα εμφανίζεται σήμερα: οι νέες διαστάσεις που λαμ-
βάνουν, για έναν άγνωστο μέχρι χθες λόγο, τα «δεδομένα» φορολογίας και
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ανισοτήτων τα οποία παράγονται και εισάγονται σήμερα κάτω από τη δυνα-
μική της τρίτης γενιάς των κοινωνικών επιστημών. Ορισμένες σύντομες ανα-
φορές προστίθενται στην ανάλυσή μας για την «πρόβλεψη» στην άλλοτε
«εκλεκτική συλλογή δεδομένων» έναντι των «ιχνών» που αναζητούνται και
παράγονται για τις κοινωνικές επιστήμες κατά την τέταρτη βιομηχανική
επανάσταση. 

ΠΠρρόόσσλληηψψηη  ήή  ππρρόόββλλεεψψηη  ττωωνν  ααννιισσοοττήήττωωνν

Το θέμα μου σε αυτή τη μετάβαση συνδέεται τόσο με την παραγωγή και
διαθεσιμότητα δεδομένων που αποτυπώνει οικονομικές συμπεριφορές και προ-
σαρμογές της στη διοικητική οργάνωση των δυτικών κυριαρχιών όσο και με
τη μετάβαση του τρόπου δημιουργίας, νομής, κατοχής και διανομής των οικο-
νομικών πόρων που δημιουργεί η Επτάνησος κοινωνία. Οι οικονομικοί πόροι
αναπτύσσονται στις συνθήκες φυσικής και κοινωνικής συγκρότησης των
Επτανήσων και όπως συμβαίνει με κάθε ανάλογη έρευνα απαιτούν τουλάχι-
στον ένα στοιχείο υπολογισμού τους και εκτίμησης των λειτουργικών λόγων
στην ανάλυσή τους. Το εισόδημα, σημειώνει ο A.B. Atkinson1, είναι μόνον μία
διάσταση και οι εισοδηματικές διαφορές τόσο μεταξύ νησιών όσο και των κα-
τοίκων τους ερμηνεύονται εφόσον λάβουμε υπόψη μας τις διαφορετικές συνθή-
κες μέσα στις οποίες τα άτομα λειτουργούν και τις συνακόλουθες ευκαιρίες
μέσα στις οποίες ενεργούν με χαρακτηριστικά κοινωνικής τάξης και στη βά-
ση ενός ήθους που παράγει ο εθνικοκεντρισμός της2. Τα φορολογικά δεδομένα,
έκφραση των ατομικών εισοδημάτων που δημιουργούνται ανά νησί και στο σύ-
νολο της Επτανήσου, εκφράζουν έναν μηχανισμό εκτίμησης των ανισοτήτων
αλλά εκκρεμεί το ερώτημα με το οποίο θα ασχοληθούμε στη συνέχεια για την
ικανότητα πρόβλεψης και αντιμετώπισής τους πέραν από τις ηθικές, πολιτι-
κές, θρησκευτικές αλλά και πολιτισμικές αντιλήψεις.

Η οικονομική επίδοση στην εθνοποιητική πορεία της Επτανήσου φαίνεται
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1. ANTONy B. ATkINSON, Ανισότητα. Τί μπορεί να γίνει; Αθήνα, Πατάκης (ελλ. μτφ. Τρ.
Παπαϊωάννου), σ. 42 κ.ε. 

2. Πρβλ., για τον μηχανισμό άρθρωσης της Επτανήσου στην Ευρωπαϊκή αποικιοκρατία
του 19ου αιώνα, SAkIS GEkAS, Xenocracy. State, Class, and Colonialism in the Ionian Islands,
1815-1864, New york – Oxford, Berghahn Books, 201� και τις συνέπειες από την κυκλοφο-
ρία των πόρων στον μεσογειακό κοσμοπολιτισμό βλ. τη σχετική συζήτηση MATHIEU GRENET,
MARIE-CARMEN SMyRNELIS, «Villes, diasporas, cosmopolitisme(s): une perspective histo -
rienne», Diasporas [Online], 28 | 2016, Online since 28 June 201�, connection on 06 June 2019.
URL: http://journals.openedition.org/diasporas/5�0; DOI: 10.4000/diasporas.5�0. 



ότι συνιστά λιγότερο τεχνική ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων και πε-
ρισσότερο κίνητρο για κάθε απόφαση που λαμβάνεται από όλο και μεγαλύτε-
ρο αριθμό Επτανησίων με τυπικό τρόπο και «δικαιοπρακτική ικανότητα». Η
«ικανότητα» αυτή μεταβάλλει την κατανομή εισοδημάτων, του πλούτου και
της κοινωνικής θέσης στον μεγάλο εθνικό στόχο. Η επίδοση εισάγει έναν υπό-
φορο τρόπο να αξιολογούνται ταυτοχρόνως κοινωνικές σχέσεις, θεσμοί και
αξιακό σύστημα. Η ανισότητα όμως που καθοδηγείται από το σύγχρονο ερώ-
τημα «ανισότητα ως προς τί και μεταξύ ποίων»3 παραμένει σε εκκρεμότητα
μέχρις ότου απαντηθεί το ερώτημα για τη φερεγγυότητα και επάρκεια των
διαθέσιμων στοιχείων, ποια είναι αυτά που αφορούν με τη μεγαλύτερη ευκρί-
νεια την Επτάνησο και πώς μεταβάλλεται η ανισότητα ως προς «τις ευκαι-
ρίες» ή ως προς «τα αποτελέσματα» για κάθε νησί. 

Ο τρόπος ανάλυσης για την εκτίμηση των ανισοτήτων στρέφεται στην
εξέλιξη των φορολογικών εσόδων, στο σύνολο της Επτανήσου και για κάθε
νησί (τα «εισπραχθέντα έσοδα» από κάθε «δημόσιο ταμείο» του), εξαρτάται
δε από μακροοικονομικούς παράγοντες. Συναρτάται από το μείζον ζήτημα
για την απόδοση των δημοσίων εσόδων στην Επτάνησο: το δικαιικό μηχανι-
σμό. Πρόκειται για το ρυθμιστή στην οικειοποίηση του προϊόντος που δημι-
ουργεί η επτανησιακή οικονομία4, ή κατά τον A.B. Atkinson5, το «φίλτρο»
μεταξύ «παραγόμενου προϊόντος και της διανομής του». Η απόδοση των φό-
ρων στα Δημόσια Ταμεία είναι ένα από τα αποτελέσματα λειτουργίας αυτού
του «φίλτρου» και η ευκρινέστερη ανάδειξη των χαρακτηριστικών του οικονο-
μικού πνεύματος και ήθους που παράγει ο εθνικοκεντρισμός των κοινωνικών
ομάδων και τάξεων των Ιονίων Νήσων και των μεταβολών που εκδηλώ -
νονται6. 
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3. Κατά ANTONy B. ATkINSON (= Ανισότητα. Τί μπορεί να γίνει; Αθήνα, Πατάκης (ελλ.
μτφ. Τρ. Παπαϊωάννου), 201�, σ. 2�. 

4. Εύχρηστη είναι η αναφορά στο μείζον πρόβλημα της δικαιικής μεταβολής που αφορά
τη νομή και κατοχή της επτανησιακής γης ώστε η διαμόρφωση κοινωνικών ομάδων και τά-
ξεων μέσα από νέο φίλτρο να αναδιανέμει τα αποτελέσματα της οικονομικής δραστηριότητας
και των επιδόσεων της. Βλ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΝΤζΑΣ, «Οικονομικές Επιδόσεις του 19ου αιώνα
στην Επτάνησο», Βουλή των Ελλήνων – Ακαδημία Αθηνών, Η Ένωση της Επτανήσου με
την Ελλάδα, 1864-2004, Πρακτικά, Τ. Α΄, Ιστορία, Αθήνα, 2005, σσ. 531-544. 

5. ANTONy B. ATkINSON, Ανισότητα, ό.π., σ. 163.
6. Γενικότερα, η μικρότερη προσοχή που έχει δοθεί στο ζήτημα αυτό συνοδεύεται και από

τοι γεγονός ότι η σύνδεση της κατανομής των πόρων με την κατανομή του εισοδήματος δεν
έτυχε ιδιαίτερης προσοχής στην οικονομική σκέψη και ιδιαίτερα τη σύγχρονη γενική θεωρία
της γενικής ισορροπίας. Η επισήμανση ανήκει στον ειδικό της φορολογίας και των δημόσιων
οικονομικών AGNAR SANDMO (=, «The Principal Problem in Political Economy: Income
Distribution in the History of Economic Thought», Anthony B. Atkinson, François Bourguig -
non (επιμ.) Handbook of Income Distribution, Elsevier, 2015, Τ. 2, σσ. 3-65). 



Η ερευνητική πρόθεση οδηγεί στο περιεχόμενο των ιδεών και πραγματικο-
τήτων στον επτανησιακό δημοσιονομικό χώρο του 19ου και του 20ού αιώνα για
την οποία στις κλασσικές αναλύσεις, όπως λ.χ. του Ανδρέα Ανδρεάδη προσέρ-
χονται οι συνεισφορές έρευνες σύγχρονων ερευνητών για τη δημοσιονομική της
εξέλιξη χωρίς όμως να έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος στο ερώτημα της πρόβλεψης
είτε ως κεντρική δημοσιονομική λειτουργία (μέχρι το 1864) είτε ως υπο-δημο-
σιονομική περιφέρεια (μετά την ενσωμάτωση) στο Ελληνικό κράτος�.

Στη δημοσιονομική διάκριση της μετάβασης διαμορφώνονται ανισότητες
εισοδημάτων οι οποίες κάνουν την εμφάνισή τους μεταξύ άλλων, στο πρώτο
μισό του 19ο αιώνα, σε συνταγματικά κείμενα8, αποτυπώνονται σε διοικητι-
κές πράξεις της περιόδου της αγγλοκρατίας χάρη στη διοικητική αυτοτέλεια
κάθε νησιού που προσδιορίζει η οικονομική του κατάσταση σε διάκριση από
την γενική οικονομία του Ιονίου Κράτους. Το ζήτημα των οικονομικών πόρων
και των ανισοτήτων που προκαλεί παραμένει ουσιώδες για τις φορολογικές
επιδόσεις της Επτανήσου και για κάθε «νησί-κρατίδιο». Έχει ερευνηθεί ση-
μαντικά η διάκριση της ακίνητης περιουσίας των ιδιωτών και εκείνης της
«επιχώριας» περιουσίας κάθε νησιού η οποία στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα
διοικείται από επιτόπιους άρχοντες με την υποχρέωση της αναλογικής εισφο-
ράς τους από μέρος των διαφορετικών εισοδημάτων κάθε αυτοδιοικούμενου
νησιού τους στο Γενικό Ταμείο της Ιονίου Πολιτείας9. Πρόκειται για έναν
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�. Βλ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, «Δημοσιονομικές επιπτώσεις της Ένωσης της Επτανήσου»,
Βουλή των Ελλήνων – Ακαδημία Αθηνών, Η Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, 1864-
2004, ό.π., σσ. 545-55�. ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΤΙΛΗΣ, «Η επτανησιακή οικονομία στον 19ο αιώνα»,
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Κοινωνία, Οικονομία και Πολιτισμός στα Επτάνησα (1386-
1864), Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου «Επτανησιακού Πολιτισμού», Αθήνα 15-19 Σεπτεμβρίου
1982, Θεσσαλονίκη [1991[, σσ. 2�-38.

8. Στο άρθρο 6 αναφέρεται λ.χ. ότι (παράγρ. Γ΄) «οίτινες εισίν εγγεγραμμένοι ή μέλλουσιν
εγγραφήναι εις την πολιτικήν Καταγραφήν της Νήσου, εις ήν ανήκουσιν, και έχουσιν, ή μέλ-
λουσι κτήσασθαι και διαφυλάττωσι τα εφεξής ζητούμενα [...] γ΄. το να κτώνται ενιαύσιον ει-
σόδημα καθαρόν αγροτικόν, ή από τόκου, ή πραγματικόν, ή γινόμενον από συντεχνίας ασφα-
λούς, ή απ’ εμπορική ανθηρού καταστήματος, διοριζόμενον διά τους συγγραπτέους εν τη ενερ-
γητική Ευγενεία των Νήσων, εις δουκάτα ημέτερα συνήθη προς Λίτρας εξ και έν κατά τα
εφεξής μέτρα. Διά την Κέρκυραν δουκάτα χίλια οκτακόσια. Διά την Κεφαλληνίαν εξακόσια
εβδομήκοντα πέντε. Διά την ζάκυνθον χίλια τριακόσια πεντήκοντα. Διά την Λευκάδα πεντα-
κόσια τεσσαράκοντα. Διά την Κυθήρων διακόσια εικοσιπέντε. Διά την Ιθάκην τριακόσια δε-
καπέντε. Διά τους Παξούς πεντακόσια τεσσαράκοντα (…)».

9. Βλ., ΑΝΤΩΝΗΣ Π. ΑΡΓΥΡΟΣ, «Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ελληνικού Δημοσίου και
ιδίως των δασών, στα Επτάνησα, ο θεσμός της Επιχώριας περιουσίας», Νομικά Ανάλεκτα,
http://www.argyrosnomika.com/4361�90�5. ΗΛIΑΣ ΜΑΡΣEΛΛΟΣ, «Η τύχη της «επιχωρίου»
περιουσίας της Επτανήσου», », Βουλή των Ελλήνων – Ακαδημία Αθηνών, Η Ένωση της
Επτανήσου με την Ελλάδα, 1864-2004, ό.π., σσ. 651-6�3 και περί της διανομής της «επιχώ-
ριας» περιουσίας των νησιών, βλ. στο ίδιο, σσ. 656-65�.



προσδιορισμό συνταγματικής αναγνώρισης των διαφορών που γεννούν οι ανι-
σότητες των νησιών – «κρατιδίων», ιδίως με το Σύνταγμα του 181� και την
Πράξη της Γερουσίας του 1834 (Επίσημος Εφημερίς του Ηνωμένου Κράτους
των Ιονίων Νήσων αρ. 191 του έτους 1834) και διακρίνεται με ρητό τρόπο η
«επιχώριος» οικονομία κάθε νήσου από τη γενική οικονομία του ομοσπονδια-
κού αυτού Κράτους, καθορίζονται τα έσοδα του δημοσίου ταμείου και ανα-
γνωρίζεται η κυριότητα της τοπικής διοίκησης κάθε νήσου στα μη ιδιωτικά
κτήματα που ανήκουν στο κάθε νησί-«κρατίδιο»10 νησιού τους στο Γενικό Τα-
μείο της Ιονίου Πολιτείας11. 

Η σύνδεση φοροδοτικής υποχρέωσης (ως «νησί-κρατίδιο» και έπειτα ως
κάτοικος της περιφέρειας) και παραμονής κάθε νήσου («κρατιδίου» με την
κυριότητα του σε αστικά και αγροτικά κτήματα, στοιχεία δηλαδή της δημό-
σιας περιουσίας του) στην αλυσίδα των Ιονίων Νήσων, συμμετέχει στη δια-
μόρφωση των ανισοτήτων στο εσωτερικό των Επτανήσων12.

ΗΗ  εεππττααννηησσιιαακκήή  φφοορροολλοογγίίαα  σσεε  δδεεδδοομμέένναα

Το συνταγματικά θεμελιώδες οικονομικό όργανο κάθε κράτους, ο φόρος
και η φορολογία, διευρύνεται κατά το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία, τις έννοι-
ες και τη ρυθμιστική του θέση μέσα από τις συνθήκες οργάνωσης κάθε κρα-
τικής οικονομίας. Αυτό συμβαίνει στην Επτάνησο το πρώτο τουλάχιστον μισό
του 19ου αιώνα με μια ιδιότυπη μορφή: η «αποκέντρωση» των δημοσίων εσό-
δων κάθε νησιού με τις πηγές τους αποτυπώνεται στην συνταγματική οργά-
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10. ΑΝΤΩΝΗΣ Π. ΑΡΓΥΡΟΣ, «Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ελληνικού Δημοσίου», ό.π.,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΝΤζΑΣ, «Προσοδικές λειτουργίες και μηχανισμοί της Επτανήσου Πολιτεί-
ας», Α. Νικηφόρου (επιμ.), Επτάνησος Πολιτεία (1800-180�). Τα μείζονα ιστορικά ζητήμα-
τα, Κέρκυρα, 2001, σσ. 43-60.

11. Βλ., ΑΝΤΩΝΗΣ Π. ΑΡΓΥΡΟΣ, «Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ελληνικού Δημοσίου
και ιδίως των δασών, στα Επτάνησα, ο θεσμός της Επιχώριας περιουσίας», Νομικά Ανάλε-
κτα, http://www.argyrosnomika.com/4361�90�5. ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ, «Η τύχη της «επιχω-
ρίου» περιουσίας της Επτανήσου», Βουλή των Ελλήνων – Ακαδημία Αθηνών, Η Ένωση της
Επτανήσου με την Ελλάδα, 1864-2004, ό.π., σσ. 651-6�3 και περί της διανομής της «επιχώ-
ριας» περιουσίας των νησιών, βλ. στο ίδιο, σσ. 656-65�.

12. Είναι ενδεικτική η αναφορά για την προσπάθεια της Λευκάδας να κρατηθεί, μέσα από
τις κοινωνικές αλλαγές που εκδηλώνονται, στην αλυσίδα των Ιονίων Νήσων στη διάρκεια της
Βενετοκρατίας, της Γαλλοκρατίας, Ρωσικοτουρκοκρατίας, της Αγγλοκρατίας και ακολού-
θως στο εθνικό σύνορο, βλ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, «Η άνοδος των αστών στη Λευ-
κάδα τα χρόνια της Ένωσης», Βουλή των Ελλήνων – Ακαδημία Αθηνών, Η Ένωση της
Επτανήσου με την Ελλάδα, 1864-2004, ό.π., σσ. 455-464 και http://www.kolivas.de/archives
/328818.



νωση του 181� και στις αποφάσεις της Γερουσίας. Την αποκέντρωση φαίνεται
να ακολουθεί και εκείνη της αποκέντρωσης των δημοσίων δαπανών, σχέση η
οποία πολύ πρόσφατα έχει παραγάγει μια νέα έννοια και γενικότερα θεωρείται
ότι έχει σκοπό αφενός να μειώνει το δημόσιο χρέος και αφετέρου να μην ανα-
τρέπει τις δημοσιονομικές ισορροπίες. Η έννοια είναι της «υπο-εθνικής κυβέρ-
νησης» (Subnational governments - SNGs), η οποία κατευθύνει την εκτίμηση
των μεγάλων διαφορών στη φορολογία και την αποτελεσματικότητά της13.

Πριν από την απάντησή μου στο ερώτημα για τη σχέση «πρόβλεψης» και
«φόρων» με σκοπό την έρευνα της μεταβολής των ανισοτήτων, θεωρώ ανα-
γκαίο να εντάξω στη συζήτηση τη σημαντική αλλαγή και τις προσδοκίες που
γεννά η είσοδος στην τρίτη γενιά κοινωνικών επιστημών και η σύμπτωσή της
με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. 

Στην έρευνα μας και σε σχέση με παλαιότερη μελέτη μας, η περιγραφική
ανάλυση της σχέσης «φόρου» και ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος για τα
έσοδα των Δημοσίων Ταμείων14, αναζητούμε τώρα στην ανάλυση των δημο-
σίων εισπράξεων της Επτανήσου (στο σύνολό της και σε κάθε νησί) τη δυνα-
τότητα ή όχι της φοροδοτικής εκτίμησης απέναντι στον πλούτο που δημιουρ-
γείται και την εξέλιξή του από το 19ο στον 20ό αιώνα. Τα αποτελέσματα της
τεχνικής ανάλυσης παρουσιάζω στη συνέχεια, αφού όμως αναφερθώ στα όρια
που παρέχουν τα δεδομένα μιας περιόδου και μιας περιφέρειας όπως η Επτά-
νησος.

Προτάσσω εδώ δύο σύντομα σχόλια για τη σχέση κοινωνικών επιστημών
(ειδικότερα της ιστορίας) και ποσοτικών μεθόδων: το ένα σχόλιο αφορά την
εξέλιξη της στατιστικής επιστήμης, συναρτήσει της μεταβολής των δεδομέ-
νων και της πολυπλοκότητας στην οποία κινούμαστε που υποχρεώνουν τις οι-
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13. Η έννοια έχει «εσωτερικό-κρατικό» χαρακτήρα όπως δείχνει για «τη χρηματοοικονο-
μική βιωσιμότητα των εθνικών κυβερνήσεων σε διάφορες χώρες» η εξαιρετικά πρόσφατη με-
λέτη των HEIDI JANE SMITH, SANGHEE PARk, and LIGUANG LIU (2019), «Hardening Budget
Constraints: A Cross-National Study of Fiscal Sustainability and Subnational Debt», Interna -
tional Journal of Public Administration, DOI: 10.1080/01900692.2019.15�5666. Οι συγγρα-
φείς υποστηρίζουν ότι η «υπο-εθνική δημοσιονομική ικανότητα βοηθά τις τοπικές κυβερνήσεις
να παρέχουν καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες και δημόσια αγαθά, γεγονός που με τη σειρά του
συμβάλλει στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης» και του ελέγχου των ανισοτήτων με-
ταξύ τοπικών κυβερνήσεων. Ειδικότερα βλ. ΒΙΡΓΙΝΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΟΥΡΝΑΡΗ, «Διερεύνηση
της συμπεριφοράς δημοσίων εσόδων σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν χωρών της
Ε.Ε.», Διπλωματική εργασία, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμοσμένη Στατι-
στική», Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πειραιάς, 2019.

14. ΒΙΡΓΙΝΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΟΥΡΝΑΡΗ, «Φόρος. Από την κοινωνική τάξη της Επτανήσου
Πολιτείας στον επτανήσιο πολίτη του εθνικού κράτους. Πολιτική αποδοχή και οικονομικός
υπολογισμός», Κερκυραϊκά Χρονικά Β/Β/ 2015 (Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Τα Πρακτικά,
Ι. Ιστορία), 2015, σσ. 183-206.



κονομικές και κοινωνικές επιστήμες να ενταχθούν στις απαιτήσεις της νέας
γενιάς τους15. Ο στόχος εν προκειμένω είναι η ανάλυση χρονοσειρών, δηλαδή
των συστηματικών παρατηρήσεων που συλλέγονται σε ορισμένες χρονικές
στιγμές t και οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να ισαπέχουν μεταξύ τους και
για τις οποίες λαμβάνουμε υπόψη τις τιμές των προηγούμενων χρονικών
στιγμών της συλλογής φορολογικών δεδομένων. Το άλλο σχόλιο αφορά τον
σκοπό της επιλογής του μοντέλου ανάλυσης τόσο για τη σύνδεση όσο και για
το υιοθετούμενο μεθοδολογικό τρόπο που συνιστά μια σημαντική άσκηση δοκι-
μής «γενικών» υποθέσεων που διαχέονται στις κοινωνικές επιστήμες και «ει-
δικών» ελέγχων που απαιτεί το νέο στάδιο τους16. Για το νέο στάδιο και τη
σχέση τους με την ιστορική ανάλυση επεκτείνω την παρέκβαση μου με την
επάνοδό μου σε πρόσφατη μελέτη μου1�. 

Η εργασία με «δεδομένα» συνοδεύεται από την τεχνική διαχείρισή τους, τη
μορφή του σχεδιασμού κάθε έρευνας, τη συλλογή και τις μεθόδους ανάλυσης
(λ.χ. cross-sectional, longitudinal και panel data). Παρά την ώθηση αυτή στις
κοινωνικές επιστήμες η χρήση τους διατηρεί μία αοριστία που ενισχύεται από
τη διαφορετικότητα του τύπου δεδομένων τα οποία παράγει ο η ποικιλομορφία
του πραγματικού κόσμου και οι διαφορετικές ιστορικές συνθήκες. Τα μεγάλα
δεδομένα συνιστούν πτυχή ενός πολύ σημαντικού σύγχρονου μετασχηματι-
σμού, ο οποίος λειτουργεί και αναδρομικά: ο μετασχηματισμός αφορά την αυ-
ξανόμενη και μαζική διαθεσιμότητα ψηφιακών δεδομένων από την οποία εγεί-
ρονται νέα ερωτήματα και τα οποία προσδιορίζουν την αναδιάρθρωση των κοι-
νωνικών επιστημών, τους μετασχηματισμούς στις ποσοτικές μεθόδους, την
πρόσβαση και τη διαχείριση δεδομένων, τη σχέση θεωρίας και αντικειμένων
των κοινωνικών επιστημών, τη διάκριση της «εμπειρικής ευκαιρίας» από την

Ιδέες και πραγματικότητες για την επτανησιακή οικονομική ανισότητα 803

15. Ενδεικτική η αναφορά στην τρίτη γενιά των κοινωνικών επιστημών με κυρίαρχη τη
θέση της «στατιστικής», Πρβλ. D. BOULLIER (201�), «Pour des sciences sociales de troisième
génération: des traces numériques aux réplications», P.M. Menger, S. Paye (επιμ.), Big data et
traçabilité numérique. Les sciences sociales face à la quantification des individus, Παρίσι, Open
Editions Press (Collège de France), σσ. 163-184. 

16. A. DESROSIèRES (2008), Pour une sociologie historique de la quantification: L’argument
statistique I, (Collection Sciences Sociales) Les Presses de l’école des Mines, Παρίσι https://
books.openedition.org/pressesmines/901 [Online Resource]. Ibid, Gouverner par les nombres.
L’argument statistique II, Presses des Mines via OpenEdition, Παρίσι (Chapitre 1., «Les mots et
les nombres: pour une sociologie de l’argument statistique», https://books.openedition.org/pres
sesmines/348?lang=fr#ftn1) [Online Resource].

1�. Βλ., ΒΙΡΓΙΝΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΟΥΡΝΑΡΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ ζΟΥΜΠΟΣ, «Τεχνική διαχείρισης της
μετάβασης στις κοινωνικές επιστήμες από τις data bases στα big data», Ελληνική Κοινωνιο-
λογική Εταιρεία, Η Κοινωνιολογία και ο Δημόσιος Ρόλος της στην Εποχή της Μεταμόρφω-
σης του Κόσμου, Αθήνα, 2018, σσ. �63-��1 (http://www.hellenicsociology.gr/sites/default/
files/eke_conference_book_v310119.pdf).



εμφάνιση «κακών δεδομένων», τη «γοητεία των αριθμών» έναντι της «μεθο-
δολογικής επανάστασης».

Τα ζητήματα αυτά γεννούν νέα ερωτήματα:18 με ποιο τρόπο τα μεγάλα
δεδομένα μεταμορφώνουν την κοινωνία και πώς τα δεδομένα αυτά επηρεάζουν
γενικότερα τις κοινωνικές επιστήμες, πολύ περισσότερο όταν χαρακτηρίζο-
νται από αναδρομικότητα. Τα εργαλεία που υπαγορεύουν στο νέο γενεαλογικό
στάδιο τα «μεγάλα δεδομένα»19, εισβάλλουν με τα χαρακτηριστικά των με-
γάλων δεδομένων και την υπερβολική οικειότητα των αριθμών στο εσωτερικό
των κοινωνικών επιστημών και φυσικά στην ιστορία. Η εξέλιξη δεν είναι τυ-
χαία και, όπως ήδη αναφέραμε, συνδέεται με τη νέα βιομηχανική επανάστα-
ση, η οποία εκδηλώνει μια πρωτόγνωρα βίαιη στάση απέναντι στις κοινωνικές
επιστήμες για το περιεχόμενο, το αντικείμενο και τη σχέση τους με την «κα-
τασκευή ανθρώπων» ως και τη διατήρηση ή όχι, στις νέες συνθήκες, των πα-
ραδοσιακών ακαδημαϊκών τομών. 

Εξίσου ηχηρό στοιχείο της στάσης αυτής είναι η επιβολή της αντίληψης
για τη συνεχή έκθεση των κοινωνιών στις μετρήσεις. Ο σκοπός είναι να περι-
γράψουν το κράτος ή/και να εξερευνήσουν την κοινωνία μέσα από την κυκλι-
κότητα γνώσης και δράσης20, μια εξερεύνηση η οποία είναι στο επίκεντρο της
εισήγησής μας: η φορολογία στη μετάβαση των Ιονίων Νήσων υπαγορεύεται
από αυτήν την κυκλικότητα ή από μια απλή γραμμικότητα στο όραμα της
εθνοποιητικής τους πορείας. 

Γενικότερα, το ζήτημα αυτό της κυκλικότητας ώθησε την παραγωγή δύο
διαφορετικών πηγών δεδομένων οι οποίες περικλείουν τη γνωστική και πολιτι-
κή κατασκευή ενός χώρου στα θεσμικά του πλαίσια και η χρήση τους αφορά
την αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών και την κατάσταση της κοινω-
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18. Τα ερωτήματα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, διατυπώθηκαν μόλις το 201� από την
Revue française de sociologie ενόψει ειδικού τεύχους αφιερωμένο στην απάντησή τους.

19. Σπεύδουμε να σημειώσουμε τον καλπασμό στη σύνδεση «λογισμικού» και «κοινωνι-
κών επιστημών». Η ένταση είναι τέτοια ώστε η αναζήτηση ανάλογων εργαλείων έχει λάβει
τη μορφή τακτικών διεθνών συναντήσεων. Το λογισμικό «R» είναι ενδεικτικό παράδειγμα για
τη χρήση του σε τομείς που είναι ιδιαίτερα εκτεταμένοι και με υβριδικό τρόπο οδηγούν χαρα-
κτήρα στη γένεση επιστημών. Τυπική η αναφορά στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, τη Βιοστα-
τιστική και τη Βιοπληροφορική, τη Bayesian στατιστική, την ανάλυση δεδομένων, ή την μο-
ντελοποίηση. Οι νέες εξελίξεις στις στατιστικές και η εφαρμογή τους στην R, με νέες επεκτά-
σεις, πρωτότυπες εφαρμογές ή μελέτες περιπτώσεων που χρησιμοποιούν την R σε διαφορετικά
πεδία ή κλάδους περιλαμβάνουν μαζί με τις κοινωνικές επιστήμες, τη γενετική, τη βιοπληρο-
φορική, το περιβάλλον, την ψυχομετρία, τις νευροεπιστήμες ή τις διοικητικές επιστήμες. Βλ.
https://r2013-lyon.sciencesconf.org/.

20. Α. DESROSIèRES, «Décrire l’état ou explorer la société : les deux sources de la statistique
publique», Genèses 2005/1 (no 58), σσ. 4-2�, https://www.cairn.info/revue-geneses-2005-1-
page-4.htm [Online Resource].



νίας21. Όλα αυτά τα οποία υποστηρίζουμε και πράττουμε «κυβερνώνται, δια-
χειρίζονται και υποβάλλονται σε μετρήσεις» με συνέπεια να αγγίζουμε πλέον
την έννοια κατά D. Berr της «μετρικής ισχύος» και να οδηγεί στα όρια τη
σκέψη μας «αυτό που μετρά» είναι μόνο αυτό που μπορεί να μετρηθεί22. Παρά
τον έντονο προβληματισμό που γεννά σήμερα η πρόταση αυτή, ήδη από τη δε-
καετία του 1990 στις μετρήσεις προσδίδεται «ηθική αξία» και κατά Ι. Hacking
ο τρόπος μετατόπισης της γνώσης από τον ντετερμινισμό στην πιθανότητα23.

Είναι συναρπαστικό για τις κοινωνικές επιστήμες και ιδιαίτερα στις ιστο-
ρικές σπουδές ότι τα «ψηφιακά δεδομένα» επεκτείνονται με «σχεσιακό τρό-
πο», όλο και περισσότερο, ανάμεσα στον «δημόσιο» και στον «ιδιωτικό» χώρο
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η δύναμη της εξερεύνησής τους αυξάνεται
με μεγαλύτερες απαιτήσεις για τη διαχείριση του «όγκου» τους, ενισχύοντας
ακόμη περισσότερο την τεχνολογία των πληροφοριακών συστημάτων. Ο
«όγκος» τους κατευθύνεται από την κλασική έννοια των «τεκμηρίων» ή «πη-
γών», όπως την γνωρίζουμε στον ιστορικό χρόνο και την παραγωγή τους με
διάφορα μέσα («επιγραφές», «έντυπα»), στα σύγχρονα «ίχνη» που βρίσκονται
παντού και εξελίσσουν τη σκέψη μας. Η παρουσία τους αναγνωρίζεται όλο και
περισσότερο, με τη συλλογή τους να γίνεται αντικείμενο μεγάλου εύρους σκο-
πών (στρατηγικών, επιχειρηματικών, ασφάλειας, μέτρου κινδύνου για κυβερ-
νήσεις, ενίοτε τύπου κράτους) και κτήσεων με νομικό, πολιτικό, ηθικό ή οικο-
νομικό προσδιορισμό. Η εκμετάλλευση τους θα συνδεθεί έτσι με την εμφάνιση
σημαντικών αλλαγών στις κοινωνίες και στον πυρήνα της νέας βιομηχανικής
επανάστασης τα «μεγάλα δεδομένα» προκαλούν απρόσμενα ζητήματα και
άγνωστους κίνδυνους. 

Μεταξύ αυτών είναι το μείζον ζήτημα του 21ου αιώνα για την «εδαφικό-
τητα» των δεδομένων24, ο κίνδυνος «για την απαξίωση της επιστημονικής με-
θόδου ανάλυσης των δεδομένων που πρέπει να αντικατασταθεί από αλγόριθ-
μους χωρίς ισχυρή σύνδεση με κοινωνικές θεωρίες» το σημαντικό ζήτημα της
«εμφάνισης μιας νέας μορφής κοινωνίας υπό την ηγεσία των δεδομένων», ή
ακόμη μια νέα αλγοριθμική κυβερνητικότητα.

Οι κοινωνικές επιστήμες και φυσικά οι ιστορικές έρευνες είναι υποκείμενες
συνεπώς στη νέα επανάσταση που προκαλεί η «επιστήμη των δεδομένων»,
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21. Στο ίδιο.
22. R. MUNRO, «Book Review: Metric Power by David Beer, Image: Palgrave, 2016», The

Sociological Review, 28th April 2018, https://www.thesociologicalreview.com/blog/book-re
view-metric-power-by-davidbeer.html) [Online Resource].

23. Στο ίδιο.
24. TH. WARIN, N. DE MARCELLIS-WARIN, A. TROADEC, W. SANGER et BERTRAND NEMBOT

(2014), «Un état des lieux sur les données massives», Documents et publications, Rapports
bourgogne, CIRANO, https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2014RB-01[Online Resource].



μίγμα «τεχνολογίας» και «γνώσης»25. Είναι ένα μίγμα που αναδιατάσσει τα
συμβατικά όρια ανάμεσα στην «πολιτική», την «οικονομία» και τη «δημόσια
τάξη». Με την παρέκβαση αυτή επιστρέφουμε στα «δεδομένα» της Επτανή-
σου με σκοπό την κυκλικότητα ή την γραμμικότητα στην «πρόβλεψη» ή όχι
της σχέσης φορολογίας και ανισοτήτων στην εθνοποιητική πορεία των Ιονίων
Νησιών και γενικότερα του Ελληνικού κράτους. 

ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  χχρροοννοοσσεειιρρώώνν

Ως προς την συγκέντρωση και επεξεργασία των εσόδων των δημοσίων τα-
μείων της Επτανήσου σημειώνω ότι τα δεδομένα αφορούν τα εισπραχθέντα
έσοδα κάθε νησιού και στο σύνολό τους τα δημόσια της Επτανήσου. Η άντλη-
σή τους έγινε από διαθέσιμη βάση την οποία αναλύσαμε ως προς τις συμπερι-
φορές των Επτανησίων απέναντι στη φορολογική επιβάρυνση στο Ελληνικό
κράτος και την οποία αντιμετωπίσαμε στην περιγραφική τους ανάλυση26.
Στην παρούσα έρευνά μας αντιμετωπίζουμε από διαφορετική οπτική την εξέ-
λιξη των εισπράξεων των δημοσίων ταμείων: τα δεδομένα ανταποκρίνονται σε
«πρόβλεψη» συγκέντρωσης τους από το Ελληνικό κράτος που υπαγορεύεται
από την κυκλικότητα δημόσιας γνώσης και απόφασης στην εκτίμηση των ει-
σπραχθέντων ή αντιθέτως συνιστούν γραμμική εκτίμηση των εισπρακτέων σε
όλο τον 19ο και το πρώτο μισό του 20ού αιώνα για το σύνολο της Ελλάδας με
τις περιφέρειες της και τα αντίστοιχα ταμεία της, μία από τις οποίες είναι και
η Επτάνησος.

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό και σε συνδυασμό με όσα προηγήθηκαν
βασίζεται στην τεχνική της πρόβλεψης στη χρονοσειρά των εισπράξεων των
δημοσίων ταμείων της Επτανήσου2�, βασίζεται δηλαδή στην χρήση μεθόδου
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25. C. O’NEIL, SCHUTT R., Doing Data Science. Straight Talk from the Frontline, Seba -
stopol, O’Reilly, 2013.

26. Η βάση αναφοράς μου είναι τα δεδομένα των εισπραχθέντων από τα δημοσία ταμεία
του ελληνικού κράτους όπως αναλύονται στη μελέτη του Ε. ΠΡΟΝΤζΑ (επιμ.), Τα Δημόσια
Έσοδα του Ελληνικού κράτους, 1830-1939, Αθήνα, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 2011. Για
τα αποτελέσματα της περιγραφικής ανάλυσης στο σύνολο της Ελλάδος, βλ. ΒΙΡΓΙΝΙΑ-ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΑ ΦΟΥΡΝΑΡΗ, Φόρος και πολίτης στο ελληνικό κράτος (19ος-20ός αιώνας), Διδακτορι-
κή διατριβή, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Κοινω-
νιολογίας, Αθήνα 2016. 

2�. Υπενθυμίζουμε ότι χρειαζόμαστε δύο θεμελιώδεις προϋποθέσεις για τις προβλέψεις: η
μία αφορά τη χρήση ποσοτικής μεθόδου που προσδιορίζει στατιστικά τη συμπεριφορά των τι-
μών της μεταβλητής (όπως θα δούμε για τις δημόσιες εισπράξεις στην τελευταία ενότητα
της εισήγησή μας με τα αποτελέσματα στο παράρτημα) και η άλλη τον τρόπο συμπεριφοράς



διαφορετικής ως προς την μελέτη της φοροδοτικής συμπεριφοράς των Επτα-
νησίων28. Για τον σκοπό αυτό και την εξαγωγή αποτελεσμάτων χρησιμοποιώ
στην τεχνική μου ανάλυση το αυτοπαλίνδροµο ολοκληρωµένο µοντέλο κινητού
µέσου τάξεως (p, q, d) (Autoregressive Integrated Moving Average) ή άλλως
το ARIMA (p, q, d) μοντέλο29. Η επιλογή συνάδει με την ανάλυση μέσα από
την επανάληψη του μετασχηματισμού των πρώτων διαφορών να καταλήξουμε
στην παραγωγή μίας στάσιμης χρονοσειράς ακολουθώντας την Box-Jenkins
μεθοδολογία30. Σε αυτές τις αναλύσεις των δεδομένων μας χρησιμοποιήσαμε
το πρόγραμμα Statgraphics.

Τα αποτελέσματα των επεξεργασιών μας που εμφανίζονται στο παράρτη-
μα μας οδηγούν στα ακόλουθα συμπεράσματα. 

Καταρχάς, ως προς την επιλογή του μοντέλου ARIMA. Αυτή η διαδικασία
προβλέπει μελλοντικές αξίες των φόρων της Επτανήσου ή των συνολικών φό-
ρων που εισπράττονται στα δημόσια ταμεία των νησιών. Τα δεδομένα καλύ-
πτουν 10 χρονικές περιόδους. Έχει επιλεγεί ένα μοντέλο αυτόματης αντιστρο-
φής κινητού μέσου (ARIMA) το οποίο βασίζεται στην υπόθεση ότι η καλύτερη
πρόβλεψη για τα μελλοντικά δεδομένα δίνεται από ένα παραμετρικό μοντέλο
που συνδέει την πιο πρόσφατη τιμή δεδομένων με προηγούμενες τιμές δεδομέ-
νων και προηγούμενο θόρυβο.

Κατά δεύτερον, για τα ARIMA Model summaries. Είναι γνωστό ότι κάθε
στατιστική βασίζεται στα σφάλματα πρόβλεψης στιγμιαίας, τα οποία ορίζο-
νται ως οι διαφορές μεταξύ της τιμής δεδομένων κατά τη χρονική στιγμή t και
της πρόβλεψης αυτής της τιμής που έγινε κατά την ώρα t-1. Τα πρώτα τρία
στατιστικά στοιχεία μετρούν το μέγεθος των σφαλμάτων. Ένα καλύτερο μο-
ντέλο θα δώσει μικρότερη αξία. Τα τελευταία δύο στατιστικά στοιχεία με-
τρούν τη μεροληψία. Ένα καλύτερο μοντέλο θα δώσει μια τιμή περί το 0.

Κατά τρίτον, ως προς τους ελέγχους (tests) έχουν εκτελεστεί τρεις έλεγ-
χοι ώστε να καθοριστεί αν τα «υπολείμματα» σχηματίζουν τυχαία ακολουθία
αριθμών (ο «λευκός θόρυβος» καθώς περιέχει ίσες «συνεισφορές» σε πολλές
«συχνότητες». Η πρώτη δοκιμή μετράει τον αριθμό των φορών που η ακολου-
θία ήταν πάνω ή κάτω από το διάμεσο. Δεδομένου ότι η τιμή P σε όλες τις πε-
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της μεταβλητής. Βλ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ, «Μέθοδοι πρόβλεψης χρονοσειρών: Χρονοσειρές
στην Ελληνική οικονομία», Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Μαθηματικών,
Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 201�.

28. ΒΙΡΓΙΝΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΟΥΡΝΑΡΗ, «Φόρος. Από την κοινωνική τάξη της Επτανήσου
Πολιτείας στον επτανήσιο πολίτη του εθνικού κράτους», ό.π.

29. Βλ. Ν.Χ. ΑΓΙΑΚΛΟΓΛΟΥ, Σ.Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Μέθοδοι Προβλέψεων και Ανάλυσης Απο-
φάσεων, Αθήνα. Μπένος, 2004.

30. G.E.P. BOX, G.M. JENkINS, Time Series Analysis: Forecasting and Control, San
Francisco Holden Day, 19�6.



ριπτώσεις για αυτή τη δοκιμή είναι μεγαλύτερη ή ίση με 0,05, δεν μπορούμε
να απορρίψουμε την υπόθεση ότι τα υπολείμματα είναι τυχαία σε επίπεδο ση-
μαντικότητας 95,0% ή υψηλότερο. Η δεύτερη δοκιμή μετράει τον αριθμό των
φορών που η ακολουθία αυξήθηκε ή μειώθηκε. Δεδομένου ότι η τιμή P για αυ-
τή τη δοκιμή είναι επίσης σε όλες τις περιπτώσεις μεγαλύτερη ή ίση με 0,05,
δεν μπορούμε να απορρίψουμε την υπόθεση ότι η σειρά είναι τυχαία σε επίπεδο
σημαντικότητας 95,0% ή υψηλότερο. Η τρίτη δοκιμή βασίζεται στο άθροισμα
των τετραγώνων των πρώτων 24 συντελεστών αυτοσυσχέτισης. Δεδομένου
ότι η τιμή P για αυτή τη δοκιμή είναι μεγαλύτερη ή ίση με 0,05, δεν μπορούμε
να απορρίψουμε την υπόθεση ότι η σειρά είναι τυχαία σε επίπεδο σημαντικότη-
τας 95,0% ή υψηλότερο.

Τέλος, συνολικά για τα μοντέλα ανάλυσης: Δεδομένου ότι καμία δοκιμή
δεν είναι στατιστικά σημαντική στο επίπεδο εμπιστοσύνης 95% ή υψηλότερο,
το τρέχον μοντέλο είναι πιθανώς επαρκές για τα δεδομένα.

Η τεχνική αυτή ανάλυση μας οδηγεί στο συμπέρασμα, λαμβάνοντας υπό-
ψη τη σημασία της συγκέντρωσης και ανάλυσης δεδομένων ότι το Ελληνικό
κράτος στην εκτίμηση της φορολογίας δεν ακολουθεί την «κυκλική διαχείρι-
ση» γνώσης και πληροφορίας αλλά μια «γραμμική» εκτίμηση η οποία αφενός
παράγει δεδομένα εισπραχθέντων φόρων οι οποίοι βρίσκονται με αμφιλεγόμενο
τρόπο πάνω από τη μέση εκτίμηση αν τα στοιχεία που παρήγαγε παρείχαν
ασφαλείς προβλέψεις. Η οικονομική επίδοση δεν φαίνεται να αποτελεί στην
εθνοποιητική πορεία των Ελληνικών περιφερειών κρίσιμη παράμετρο για τη
διαμόρφωση των εθνικολογιστικών μεγεθών που μπορούν να συμμετάσχουν
σε οικονομικές προβλέψεις.

Σε κάθε περίοδο ανάλυσης μας για τα Επτάνησα είναι πλήρως αδύναμη η
πρόβλεψη για την δημιουργία και την είσπραξη εσόδων από τα δημόσια τα-
μεία της περιφέρειας τους. Η επίλυση του οικονομικο-ιστορικού προβλήματος
των δεδομένων, μέσα από τα επίσημα εθνολογιστικά στοιχεία, δεν οδηγεί ανα-
γκαστικά στην υπόθεση της δυνατότητας πρόβλεψης «αν» το ελληνικό
Υπουργείο των Οικονομικών διέθετε τα μέσα επεξεργασίας τους κατά περίο-
δο. Η «πρόβλεψη» που ενσωματώνεται ως «εισπρακτέα» δημόσια έσοδα του
επόμενου προϋπολογισμού παράγεται μέσα από την πολιτική προτεραιότητα
ολοκλήρωσης του κράτους με κάθε κόστος παρά μέσα από τα όρια των προ-
βλέψεων για τις δημοσιονομικές επιδόσεις του Κράτους. 

Η τάση αυτή για την Επτάνησο συγκριτικά με το Ελληνικό κράτος εμφα-
νίζεται στα διαγράμματα που ακολουθούν: το κριτήριο μας για τα «εισπρα-
χθέντα» του Ελληνικού κράτους ως προς τα εισπραχθέντα στα Δημόσια Τα-
μεία της Επτανήσου («Επτάνησος») και παρά την «πιθανή επάρκεια» των
δεδομένων ανά σημειούμενη περίοδο δείχνει διαφορές στον τρόπο εκτιμήσεων
έναντι του αποτελέσματος των δημοσίων εισπράξεων. Γενικότερα, η υπόθεση
που παράγει το μοντέλο εφαρμογής επαναφέρει το ερώτημα της πολιτικής
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αφοσίωσης και του τρόπου με τον οποίο η οικονομική διοίκηση του κράτους
εκτιμά τις προτεραιότητες της και την αποδοχή τους από τους Έλληνες πολί-
τες: η υπεροχή της εθνικής συγκρότησης έναντι της αποτελεσματικότητας
συγκέντρωσης δημοσίων εσόδων, η οποία συνήθως είναι υψηλότερη από τις
εκτιμήσεις που με αναδρομικό τρόπο αποκαλύπτει η εφαρμογή του μοντέλου
μας στα δεδομένα των εισπράξεων των δημόσιων ταμείων.
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