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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�ΙV ��



Πρακτικά,�Τόμος�ΙV��



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�ΙV��



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�ΙV �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�ΙV�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�ΙV �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�ΙV�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�ΙV ��



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

Πρακτικά,�Τόμος�ΙV��



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

Πρακτικά,�Τόμος�ΙV ��



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

Πρακτικά,�Τόμος�ΙV��



““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

Πρακτικά,�Τόμος�ΙV ��



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».�

Πρακτικά,�Τόμος�ΙV��



�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.�

Πρακτικά,�Τόμος�ΙV �7



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�ΙV �9
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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-
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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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�8. ΑΣΔΡΑΧΑΣ Ι.� ΣΠΥΡΟΣ,� «Οι� ανανεούμενοι� ορίζοντες� της� επτανησιακής� ιστοριογρα-
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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ΔΙαλεΞη ςτην ολοΜελεΙα:

η πορεΙα της εΚΔοςης της «ΔοΓΜατΙΚης»
Tου ΒΙΚεντΙου ΔαΜοΔου

ππ..  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΔΔ..  ΜΜεεττααλλλληηννὸὸςς
ομότιμος καθηγητής του πανεπιστημίου αθηνών (Δρ. Θ. και Phil. Dr) 

εὐγενὴς βλαστὸς τῆς παλλικῆς καὶ μία ἀπὸ τὶς ὑπεροχότερες προσωπι-
κότητες, ποὺ γέννησε αὐτὸς ὁ τόπος, ὑπῆρξε ὁ Βικέντιος Δαμοδὸς (1700-
1754)1. Μὲ τὸ συγγραφικό του ἔργο καὶ τὴ ςχολή του ἐτίμησε τὴν γενέτειρά
του, τὰ Χαβριάτα, τὴν πάλη καὶ τὴν Κεφαλονιά, ὅσο λίγοι. εἶναι δὲ τουλάχι-
στον περίεργο, ποὺ ἐνῶ προβάλλονται, καὶ μετὰ τὴν ἐπιστημονικὴ ἀνάδειξή
του, ἄλλα πρόσωπα, γνωστὰ μόνο γιὰ τὸν ἀποδομητικὸ λόγο τους, ὁ Δαμοδός,
ἀλλὰ καὶ ἄλλοι διακεκριμένοι παληκισιάνοι, ἀφήνονται συνήθως στήν ἀφά-
νεια, ἐνῶ εἶναι ἀληθινὴ δόξα τοῦ ληξουριοῦ καὶ ὅλης τῆς Κεφαλονιᾶς.

Ὁ Δαμοδός, κινούμενος στὸ ἀριστοτελικὸ σύστημα παιδείας, ἀσχολήθηκε
μὲ ὅλους τοὺς χώρους τῆς ἐπιστήμης, τὴ λογική, τὴ ρητορική, τὴ Μεταφυσι-
κή, τὴ Φυσιολογία (Φυσικὴ), τήν Ἠθικὴ καὶ τὴ Θεολογία. Ἡ ἐνασχόλησή του
δὲ μὲ τὴ Θεολογία δὲν περιορίσθηκε στὸ δογματικὸ σύστημά του, ἀλλ’ ἐπε-
κτάθηκε καὶ σὲ ἄλλα συναφή ἔργα, μικρότερης ἔκτασης, ποὺ εἶναι τὰ ἑξῆς: α)
Θεολογία Δογματικὴ κατὰ συντομίαν ἢ τε ςυνταγμάτιον Θεολογικόν, ποὺ
ἐκδόθηκε τὸ 1980 ἀπὸ τὸν π. Γ. Μεταλληνό2. Ἀνέκδοτα μένουν μικρότερα θε-
ολογικὰ ἔργα του, τὸ Κατά λατίνων καὶ τὸ περί τῶν δέκα ἐντολῶν-Ἱερὰ Κα-
τήχησις, περιέχουσα καὶ ἐξηγοῦσα τὸ τῆς μετανοίας Μυστήριον. τὸ σημαντι-
κότερο ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι Θεία καὶ Ἱερὰ Διδασκαλία, ἢ Δογματική, ποὺ
στὸ μεγαλύτερο μέρος της παραμένει ἀνέκδοτη3.

Διάλεξη στὴν ὁλομέλεια: Ἡ πορεία τῆς ἔκδοσης τῆς «Δογματικῆς» 51

1. Βλ. π. Γ.Δ. Μεταλληνος, «Ὁ Βικέντιος Δαμοδὸς Μεγάλος καὶ ὡς Θεολόγος», Κε-
φαλληνιακὰ Χρονικά, τ. 16 (2015), σ. 189-200, ὅπου καὶ τὰ βιβλιογραφικὰ γιὰ τὸ πρόσωπο
καὶ τὸ ἔργο του.

2. Διδακτορικὴ Διατριβὴ στὴ Φιλοσοφικὴ ςχολὴ Κολωνίας (σελ. 114+204). νεώτερη
ἔκδοση, ἀνανεωμένη, Ἀθήνα 2008 (ἔκδ. Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου).

3. Βλ. π. Γ.Δ. Μεταλληνος - ΒαρΒαρα ΚαλοΓεροπουλου-Μεταλληνου, τόμ. α1, Βι-
κεντίου Δαμοδοῦ, Δογματική, Ἅγιον Ὄρος 2013, σ. 44* ἑπ.



τὶς πρῶτες βάσεις στὰ θεολογικὰ καὶ κυρίως στὴ διαμόρφωση τῆς ὀρθόδο-
ξης αὐτοσυνειδησίας του πρέπει νὰ ἔλαβε ὁ Δαμοδὸς στὴν Φλαγγίνειο ςχολὴ
τῆς Βενετίας. Κατὰ τὴν εἰδικὴ ἐρευνήτριά του Βασιλικὴ Μπόμπου-ςταμάτη,
«δὲν εἶναι ἀπίθανο νὰ συνέχισε τὶς σπουδές του καὶ σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ καθολικὰ
μοναστήρια τῆς Βενετίας»4. αὐτὴ τὴν πολύ καλὴ θεολογικὴ γνώση διοχετεύ-
ει στὴν Δογματική του, ποὺ ἀπετέλεσε ἕνα ἀπὸ τὰ βασικὰ ἀντικείμενα, ποὺ
περιλάμβανε τὸ διδακτικὸ πρόγραμμά του στὰ Χαβριάτα5.

εἰδικά στὰ θεολογικά του ἔργα ὁ Δαμοδὸς ἀναφέρεται μόνιμα στὴν ὀρθο-
δοξοπατερικὴ παράδοση, μάρτυρα τῆς ὁποίας θεωρεῖ καὶ τὸν ἑαυτό του. Ὑπο-
γραμμίζει: 

«εἰς τοῦτο ἐσπουδάσαμεν νὰ φέρωμεν εἰς τὸ μέσον τὴν διδασκαλίαν τῶν
θείων πατέρων, τοὺς ὁποίους ὡς φωστῆρας, διαδασκάλους καὶ ἄκρους θεολό-
γους ἐκράτησε καὶ κρατεῖ ἡ Ἐκκλησία». Κατ’ αὐτὸν «οἱ τέλειοι θεολόγοι»
τῆς Ἐκκλησίας ἦσαν οἱ πνευματοφόροι πατέρες»6. ςτὸ 5ο ζήτημα τῶν προ-
λεγομένων τοῦ ἔργου παραθέτει τὶς προϋποθέσεις τῆς ὀρθόδοξης θεολόγησης,
ποὺ εἶναι: α) ὈὈρρθθὴὴ  ππίίσσττηη  (ὀρθοδοξία). ςυνάγει δὲ στὸ σημεῖο αὐτὸ τὸ εὔλογο
συμπέρασμα: «Ἐπειδὴ ἡ θεολογία τῶν αἱρετικῶν οὐ θεμελιοῦται ἐν τῇ πίστει,
διὰ τοῦτό ἐστι σφαλερὰ καὶ ψευδής», β) ΚΚααθθααρρόόττηητταα  ττῆῆςς  κκααρρδδίίααςς..  αὐτὸ ση-
μαίνει ἁγιότητα. τὴν ἀληθινὴ θεολογία συνδέει μὲ τὴ «νήψη», τὴν κάθαρση
τῆς καρδίας. Καὶ αὐτή, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ θεολογικὴ μέθοδος ὅλων τῶν
Ἁγίων (προφητῶν, Ἀποστόλων καὶ πατέρων), γ) ἩἩ  ὀὀρρθθόόττηηςς  ττῆῆςς  γγννώώμμηηςς..
«Ὁ περὶ τῶν θείων διαλεγόμενος ὀφείλει τοῦτο ποιεῖν μετὰ καθαρᾶς καὶ ἁπλῆς
καρδίας, οὐ διὰ τὴν τιμὴν αὐτοῦ καὶ φιλοδοξίαν ἢ διὰ τὸ ἴδιον συμφέρον, ἀλλὰ
δεῖ ἔχειν τέλος καὶ σκοπὸν μόνην τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας τὸ
κήρυγμα», δ) Ἡ Ὀρθοδοξία ταυτίζεται, κατὰ τὸν Δαμοδό, μὲ τὴν σσυυννοοδδιικκόόττηη--
τταα  κκααὶὶ  ππααττεερριικκόόττηητταα::  «Ἀλλ’ ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι –λέγει– ἀκολουθοῦντες τὰς
παραδόσεις τῶν ἁγίων πατέρων καὶ τοὺς διορισμοὺς τῶν ἱερῶν συνόδων, λέ-
γομεν». αὐτὴ εἶναι ἡ θεολογικὴ αὐτοσυνειδησία του7.

Ἐκεῖνο ὅμως, ποὺ ἔχει τεράστια σημασία, εἶναι ἡ γνώση ποὺ εἶχε γιὰ τὴν
θεολογία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ παλαμᾶ καὶ ἡ ἀναγνώριση ἀπ’ αὐτὸν τῶν
ἡσυχαστικῶν ςυνόδων τοῦ 14ου αἰ., ὡς αὐθεντικῆς συνέχειας τῆς πατερικῆς
διδασκαλίας καὶ παράδοσης. Ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ τὸ ἐνδιαφέρον του, σὲ ἕνα

π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς52

4. ΒαςΙλΙΚη ΜποΜπου-ςταΜατη, Ὁ Βικέντιος Δαμοδός. Βιογραφία-Ἐργογραφία...,
Ἀθήνα 19982, σ. 30.

5. Κατὰ τὴν κ. ςταμάτη «ἡ ςχολὴ ποὺ ἵδρυσε ὁ Βικ. Δαμοδὸς στὸ χωριό του, τὰ Χαβριάτα,
λίγο μετὰ τὸ 1721, φαίνεται ὅτι ἦταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ ἀξιόλογες καὶ φημισμένες» (όπ.π., σ. 51).

6. τὸν χαρακτήρα τῆς Δογματικῆς τοῦ Δαμοδοῦ βλ. στὴν ἔκδοση τοῦ τ. α1 (παραπ. σημ.
3), σ. 30* ἑπ.

7. Βλ. στὸ ἴδιο, σ. 23* ἑπ.



ἐπιστημονικὸ ἔργο, γιὰ τὴ διάκριση οὐσίας καὶ ἐνεργείας στὸν Θεὸ καὶ γιὰ τὴν
ἄκτιστη θεία χάρη, ποὺ συνιστᾶ κατ’ ἐξοχὴν διαφοροποιητικὸ στοιχεῖο Ἀνατο-
λικῆς-Ὀρθόδοξης καὶ Δυτικῆς Χριστιανοσύνης8.

Ὁ Δαμοδὸς ἔγινε πρωτοπόρος στὸν χῶρο τοῦ θεολογικοῦ «διαφωτισμοῦ»,
ὁδηγώντας οὐσιαστικὰ στὸν νεότερο θεολογικὸ ἐπιστημονισμό. Ὁ Δαμοδὸς
εἶναι ἐπιστήμονας μὲ τὴ νεώτερη εὐρωπαϊκὴ σημασία τοῦ ὅρου καὶ στὰ θεολο-
γικά του ἔργα, ὅπως ἀποδεικνύουν: ἡ ἐκπληκτικὴ βιβλιογραφικὴ ἐνημέρωσή
του, ἡ πληρέστατη γνώση ἀπὸ αὐτὸν τῆς σύγχρονής του ἐπιστημονικῆς ὁρο-
λογίας κ.ἄ. Ἡ Δογματική του, ὅπως καὶ τὰ ἄλλα θεολογικά του ἔργα, ἔχουν
χαρακτήρα καθαρὰ ἀκαδημαϊκό. Μὲ αὐτὰ ἐπιδιώκει τὴν ἐπιστημονικὴ κατο-
χύρωση καὶ ὑποστήριξη τῆς ὀρθόδοξης πατερικῆς παράδοσης, γιὰ τὴν κατά-
δειξη τῆς ἀπόστασής της ἀπὸ τὴ δυτικὴ θεολογικὴ παράδοση, παπικὴ καὶ
προτεσταντική. Ἔτσι γίνεται ὁμολογητὴς τῆς θεολογικῆς παράδοσης τῆς
Ἐκκλησίας του.

τὸ μεγάλο αὐτό ἔργο τοῦ Δαμοδοῦ σώζεται σήμερα, ὁλόκληρο μὲν σὲ τέσ-
σερα ὀγκώδη χειρόγραφα (3045 φφ.) στὴν Ἰ. Μονὴ Βατοπαιδίου (καὶ οἱ πέντε
πραγματεῖες)9, οἱ τέσσαρες δὲ πραγματεῖες χωρὶς τὴν πρώτη σὲ μία σειρὰ
χειρογράφων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κιτίου (λάρνακος Κύπρου)10. ς’ αὐτὰ
τὰ βασικὰ χειρόγραφα στηρίζεται καὶ ἡ ἐπιχειρούμενη σήμερα ἔκδοση11. τὸ
αὐτόγραφο τοῦ Δαμοδοῦ ἔχει δυστυχῶς χαθεῖ ἢ λανθάνει κάπου.

οἱ πραγματείες τοῦ ἔργου φέρουν τοὺς τίτλους: «α΄ περὶ Θεοῦ καὶ τῶν
προσόντων αὐτοῦ». «Β΄ περὶ τριάδος». «Γ΄ περὶ θείας ἐνανθρωπήσεως». «Δ΄.
περὶ θείας Χάριτος» καὶ «ε΄ περὶ τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας».

τὸ γεγονός δὲ ὅτι σὲ ἡλικία περίπου σαράντα ἐτῶν ὁλοκλήρωσε ὁ Δαμοδός,
τὸ θεολογικὰ δογματικὸ σύστημά του, βεβαιώνει ὄχι μόνο τὴν ὡριμότητα καὶ
ἱκανότητά του, ἀλλὰ καὶ τὴν ἰδιαίτερη σχέση του μὲ τὴν χριστιανικὴ πίστη.
Κατὰ τὸν G. Henderson, ἄλλωστε, «γενικὰ τὰ ἐννοιολογικὰ θέματα τῆς φιλο-
σοφίας τοῦ Δαμοδοῦ εἶναι ἀριστοτελικά, ὁ ἰδεολογικὸς ὅμως προσανατολισμός
του εἶναι χριστιανικὸς»12. Ἡ χριστιανικὴ συνείδησή του διαφαίνεται σὲ ὅλα τὰ
ἔργα του, τὰ ὁποῖα συχνὰ συνδέει μὲ τὴν Θεολογία του!

τὸ χειρόγραφο τῆς Ἰ. Μονῆς Βατοπαιδίου εἶναι μὲν ἀντίγραφο τοῦ πρωτο-
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8. Κεφάλαια Ζ΄ καὶ η΄ τῆς α΄ πραγματείας. πρβλ. Δογματικῆς (α1), σ. 74* ἑπ.
9. Χφα 99-102.
10. Βλ. Δογματικῆς, τ. α1, σ. 50*.
11. τμῆμα τῆς α΄ πραγματείας, ἀντίγραφο ἀπὸ τόν Φλόριο λαγγούση, μαθητὴ τοῦ Δα-

μοδοῦ, σώζεται στὸ Χφο 4 τοῦ Ἀρχείου τυπάλδων-Ἰακωβάτων, στὸ ληξούρι.
12. G.P. HenDerson (μεταφρ. Φ.Κ. Βώρου), Ἡ ἀναβίωση τοῦ Ἑλληνικοῦ ςτοχασμοῦ,

1620-1830, Ἀθῆναι 1977, σ. 50.



τύπου, ἔχει δεχθεῖ ὅμως, ἀσφαλῶς μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρ-
χείου, κάποια γλωσσική, ἀλλὰ ἐνίοτε καὶ στὸ περιεχόμενό του, ἐπεξεργασία,
γιὰ νά γίνει περισσότερο παραδοσιακὸ καὶ ἀποφευχθοῦν ὁποιεσδήποτε παρεξη-
γήσεις. τὸ ἔργο αὐτὸ ἀνέλαβε ὁ ἱερομόναχος Δωρόθεος Βουλησμᾶς, γνωστὸς
διδάσκαλος καὶ πιστὸς στὸ πατριαρχεῖο. αὐτὸ δὲν σημαίνει, βέβαια, ὅτι
ἀλλοιώθηκε τὸ πρωτότυπο κείμενο τοῦ Δαμοδοῦ, ὅπως δὲ ἔχουμε διαπιστώσει
καὶ ἐπισημάνει στὰ προλεγόμενα τοῦ ἔργου, οἱ ὁποιεσδήποτε γλωσσικὲς πα-
ρεμβάσεις δίνουν στὴν γλώσσα τοῦ συγγραφέα ἀρχαιοπρεπέστερο χαρακτήρα.
τὰ τμήματα δὲ ποὺ ἀφαιρέθηκαν δὲν δημιουργοῦν σοβαρὰ θεολογικὰ προβλή-
ματα, δεδομένου μάλιστα ὅτι ὁ Δαμοδὸς οὔτε κληρικὸς ἦταν, οὔτε θεολόγος,
ἀλλὰ ἐπιστήμονας, ποὺ συχνὰ ἀναγκάζεται σὲ ἕνα μάλιστα ἐπιστημονικό-
ὰκαδημαϊκὸ ἔργο, νὰ ἀκολουθήσει δυτικὰ σχολαστικὰ πρότυπα, ἤ καὶ τὸν
Διονύσιο πετάβιο (Denys Petau), μένοντας ὅμως πάντοτε κριτικὸς ἀπέναντί
τους13.

Ἡ ἔκδοση τοῦ ἔργου εἶναι ἐγχείρημα δυσκολότατο καὶ ἰδιαίτερα ἐπίπονο, λό-
γω κυρίως τῆς μεγάλης ἔκτασής του. τὸ μέχρι τώρα ἐκδοτικό μας ἔργο δίνει
τὴν ἀκόλουθη εἰκόνα. τὰ ἐκτενή προλεγόμενα ἔχει καταρτίσει ὁ π. Γεώργιος
Μεταλληνός, ἡ δὲ κριτικὴ ἔκδοση γίνεται ἀπὸ τὸ ζεῦγος Γεωργίου καὶ Βαρβά-
ρας Μεταλληνοῦ, μὲ βασικὸ συνεργάτη τὸν Θεολόγο κ. ’Ιωάννη τσέλιο. Ἡ κ.
Γεωργία Κρούσκου ἔχει ἀναλάβει τὴν πληκτρολόγηση τοῦ κειμένου καὶ τὴ σε-
λιδοποίησή του. ςτὸν πρῶτο τόμο τὸ ἔργο αὐτό εἶχε ἀναλάβει ἡ κ. Μαρίνα Δη-
μοπούλου. Ὅλα αὐτὰ διαλαμβάνονται στὰ προλεγόμενα τοῦ ἔργου.

Μέχρι τώρα ἔχει ἐκδοθεῖ ἡ πρώτη πραγματεία μὲ ὅλη τὴ δυνατὴ πληρό-
τητα, σὲ τρεῖς ὀγκώδεις τόμους. οἱ δύο πρῶτοι τόμοι (σελ. 976 καὶ 88 σελίδες
τὰ προλεγόμενα) περιέχει τὸ κείμενο τοῦ Δαμοδοῦ (α΄ πραγματεία), ἐκδιδό-
μενο κριτικὰ σὲ τριανταδύο ἐκτενῆ κεφάλαια. Κριτικὰ σημαίνει: Μὲ διπλὸ κρι-
τικὸ ὑπόμνημα (Apparatus Criticus), συντεταγμένο στὰ λατινικά. τὸ α΄ μέρος
δίνει τὶς διαφορετικὲς γραφές, ἐνῶ στὸ β΄ μέρος καταγράφονται οἱ ἀναφορὲς
τοῦ συγγραφέα στὶς πηγές του, κείμενα δηλαδὴ ἁγιογαφικά, πατερικὰ καὶ
τῆς θύραθεν γραμματείας. ςτὶς πρῶτες δεκατέσσερις σελίδες τοῦ β΄ τόμου
περιλαμβάνονται τὰ εἰσαγωγικὰ στὸν τόμο αὐτό.

Ὁ τρίτος τόμος (A3) τῆς πρώτης πραγματείας ἐκτείνεται σὲ 266 σελίδες,
ἐνῶ προηγοῦνται μὲ ἄλλη ἀρίθμηση 19 σελίδες μὲ τὰ εἰδικὰ εἰσαγωγικὰ προ-
βλήματα αὐτοῦ τοῦ μέρους τοῦ ἔργου. ςτὸν τόμο A3 ἐκδίδεται, ώς συμπλήρω-
μα τῆς πραγματείας καὶ ἀναπόσπαστο ἀπὸ αὐτή, τὸ ἐργίδιο τοῦ Δαμοδοῦ:
Ἀρχὴ τῆς ὑπερφυσικῆς Ἐπιστήμης. εἶναι ἡ Ἐπιτομή, κατὰ κάποιο τρόπο,
τῆς σχεδιαζόμενης ἀπὸ αὐτὸν πρώτης πραγματείας (σ. 120) καὶ ἔπρεπε νὰ
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13. Βλέπε στὰ προλεγόμενα τοῦ Ἔργου (τ. α1), ὅπ.π., σ. 40* ἑπ.



ἐκδοθεῖ γιὰ τὴν ἀρτίωση τῆς ἔκδοσης. ςτὴ συνέχεια ὅμως (σελ. 121-166) δη-
μοσιεύονται οἱ ἀναγκαῖοι σὲ ἕνα ἐπιστημονικὸ ἐκδοτικὸ ἐγχείρημα «πίνακες
εὑρετηρίων» γιὰ τὴν διευκόλυνση τοῦ ἀναγνώστου καὶ κυρίως τῶν ἐρευ-
νητῶν, ποὺ θὰ ἀσχοληθοῦν συστηματικὰ μὲ τὴν ἔκδοσή μας. οἱ πίνακες
ἔχουν ἐπιμελέστατα συνταχθεῖ ἀπὸ τὸν συνάδελφο κ. Ἰ. τσέλιο καὶ σπονδυλώ-
νονται σὲ τέσσερα μέρη: α΄) εὑρετήριο Ἁγιογραφικῶν Χωρίων, Β΄) εὑρετήριο
ςυγγραφέων, Γ΄) εὑρετήριο τῶν χρησιμοποιηθεισῶν Ἐκδόσεων καὶ Δ΄) εὑρε-
τήριον Ὅρων, Ἐννοιῶν, Θεμάτων.

Ἤδη ἔχει ἀρχίσει ἡ ἐκδοτικὴ διαδικασία τῆς Β΄ πραγματείας στὴν ἐκδο-
τικὴ δὲ Ἐπιτροπὴ προστέθηκε καὶ ἡ φιλόλογος, κ. Φιλοθέη τζέρπου. ςτὴν Γ΄
δὲ πραγματεία ἐργάζεται ἡ Δρ. Φιλολογίας κ. Ἀναστασία εὐθυμίου.

Ἡ ἔκδοση ἄρχισε καὶ συνεχίζεται μὲ τὴν εὐλογία καὶ συμπαράσταση τῆς
Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, στὴν ὁποία, ὅπως ἐλέχθη, σώζεται ὁλό-
κληρο τὸ ἔργο, καὶ τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἡγουμένου της, π. Ἐφραίμ. ςη-
μαντικὴ ὅμως εἶναι ἡ τεχνικὴ βοήθεια, ποὺ προσφέρουν στὴν ἐκδοτικὴ Ἐπι-
τροπή, ὁ λογιώτατος Μοναχὸς τῆς Ἱ. Μονῆς, π. Ἀδριανὸς καὶ ἄλλοι Μοναχοὶ
της μὲ ὑποδειγματικὴ προθυμία. Ἂς παρακαλέσουμε τόν Ἅγιο Γεράσιμο, στὴν
παράδοση τοῦ ὁποίου ἐντάχθηκε ὁ Δαμοδός, νὰ δώσει τὴν εὐχή του γιὰ τὴν
ὁλοκλήρωση τῆς ἔκδοσης τοῦ μνημειώδους αὐτοῦ ἔργου τοῦ Δαμοδοῦ.

ABsTrACT

THe ProGress To PuBlisHinG THe “DoGmATiCs” 
of VinCenT DAmoDos

PPrroottoopprr..  GGeeoorrggee  DD..  mmeettaalllliinnooss,,
Dr. Theol., Phil. Dr emeritus Professor university of Athens

one of the most magnificent personalities of Kephallenia was the erudite,
professor and great writer, Vincent Damodos (1700-1754). With the school at
Chavriata (since 1721) he emerged as a famous “teacher of the slaved Genos”.
following the Aristotelian system of education, he worked within all the areas of
study, leaving behind magnificent “systems” (logic, rhetoric, metaphysics,
Physiology, ethics and Theology). He wrote important theological works,
among those the distinguished multitame (5 Treatises, 3045 pages) Divine and
Holy Teaching of Dogmatics. As a Theologian, Damodos was a traditional
orthodox and even though he wrote one academic work, he did not hesitate to
defend the faith of his Church, in opposition of the Western Christianity
(roman Catholicism and Protestantism). 
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in 2013, the publication of the critical edition started based on the
manuscripts of the Holy monastery of Vatopedi, where the whole work has been
saved, and of the Holy metropolis of Kition (Cyprus), with the exception of the
first treatise. Already published are three volumes with the first treatise and
broad Preface (Prolegomena) by fr. G. metallinos. The publishing team is
consisted by fr. G. metallinos, mrs Barbara metallinos and mr J. Tselios. mo -
ving ahead is the publishing of the 2nd treatise, while on the publishing com -
mittee the philologist mrs filothei Tzerpou was added. The publishing, critique
and purely academic, started and continues with the blessings of the Holy
monastery of Vatopedi.

π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς56
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Ι. PHiloloGY

α. από την αρχαιότητα έως τον 19ο αιώνα
α. from Ancient Times to 19th century
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οΙ Χηνες της πηνελοπης

(αρΧαΙοΓνΩςτΙΚη ΨυΧοΓραΦΙΚη Μελετη)

ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΒΒ..  ΔΔηημμοουυλλάάςς  
Δρ Κλινικής παιδονευροψυχολογίας και Ψυχιατρικής Kλινικής Ψυχολογίας, 

επί τιμή α΄ ςχολικός ςύμβουλος Φιλολόγων

εειισσααγγωωγγήή

λίγο, πριν τον γυρισμό του οδυσσέως, η πηνελόπη είδε ένα όνειρο: είκοσι
χήνες της, βγήκαν, έξω από το νερό, κι έτρωγαν στάρι, ώσπου χύμηξε, βίαια,
ένας αητός και τις έκοψε τον λαιμό. Έντρομη, μες στ’ όνειρο, η πηνελόπη
θρηνούσε, ξεφωνίζοντας, για ό,τι έγινε. Ώσπου, απ’ τη στέγη του παλατιού, ο
αητός τής είπε να μην κλαίει, γιατί οι χήνες είναι οι μνηστήρες της και ο ίδιος
είναι ο άντρας της, που ήρθε να φέρει θάνατο, στους μνηστήρες. ςίγουρα, κά-
ποιοι ήσαν οι επικρατέστεροι. ο αριθμός των χηνών, που σκοτώνει ο αητός,
αντιστοιχεί στους 20 επικρατέστερους [από τους 108 (το ανώτερο 136)] μνη-
στήρες, που η πηνελόπη είχε ξεχωρίσει και στο σαλεμένο (από την σφοδρή
καταπίεση των τόσων πειρασμών της στην για είκοσι χρόνια απώθηση των
ορέξεών των) μυαλό εξεικονίσθηκαν.

η πηνελόπη θρήνησε τον θάνατο των χηνών, αποκρύβοντας την συμπά-
θειά της, προς τους μνηστήρες της, αποφασίζοντας ότι κάποιον τους πρέπει να
παντρευτεί, παρά και το ότι τα μηνύματα της επιστροφής του οδυσσέως ήταν,
πλέον, σχεδόν, φανερά. ςυνειδητά, έκανε τα πάντα για να αποφευχθεί ο γάμος
της αυτός, που, ασυνείδητα, τόσο πολύ ήθελε. οι προσπάθειές της, να μην εν-
δώσει σεξουαλικά, όπως το ήθελε, στους μνηστήρες της, την έκαναν να συμ-
βολοποιήσει το αντρικό ιδίωμα με τον λαιμό των χηνών, κάτι που η ίδια και
ομολογεί.

ο θάνατος των μνηστήρων της θα πρέπει να την ελύπησε, και πολύ. Όταν
ήρθε η ώρα του αναγνωρισμού, η ίδια θα κάνει τα πάντα να μην θέλει να πιστέ-
ψει ότι ο οδυσσεύς γύρισε. ο οδυσσεύς θα πρέπει να κατάλαβε, ότι η γυναίκα
του είχε σχέσεις (που, όμως, ίσως να ήσαν, μόνο, μέσα στο νου της, χωρίς να τις
πραγματοποιεί), με τους μνηστήρες, όσο εκείνος έλειπε, και την έδιωξε, τελικά,
από το παλάτι του. Φεύγοντας, η πηνελόπη ήρθε, πρώτα, στην πατρίδα της, την
λακεδαίμονα, και, ύστερα, στην Μαντίνεια, όπου και πέθανε.
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ττοο  θθέέμμαα

λίγο, πριν τον γυρισμό του οδυσσέως1, η πηνελόπη είδε ένα όνειρο2: είκο-
σι χήνες της, βγήκαν, έξω από το νερό, κι έτρωγαν στάρι, ώσπου χύμηξε, βί-
αια, ένας αητός και τις έκοψε τον λαιμό3. Έντρομη, μες στ’ όνειρο, η πηνελό-
πη θρηνούσε, ξεφωνίζοντας, για ό,τι έγινε4. Ώσπου, απ’ τη στέγη του παλατι-
ού, ο αητός τής είπε να μην κλαίει, γιατί οι χήνες είναι οι μνηστήρες της και ο
ίδιος είναι ο άντρας της, που ήρθε να φέρει θάνατο, στους μνηστήρες5.

ποιοι ήσαν οι μνηστήρες6; «Όσο περνούν τα χρόνια και ο οδυσσέας δεν γυ-
ρίζει, τόσο και δυναμώνει στον κόσμο η γνώμη πως έχει πια χαθεί στα ξένα
(...).»7 «αφ’ ης ο σύζυγός της εθεωρήθη απολεσθείς κατά την εκ τροίας επά-
νοδόν του κατέκλυσαν τα ανάκτορά της πολυάριθμοι μνηστήρες»8, «γείτονές
του»9, «που στο διάστημα της απουσίας του γλυκοκοιτάνε» «την πηνελό-
πη»10, γνωρίζοντας, ότι «είχε εντολήν, εκείνου εκλιπόντος, να έλθη εις δεύτε-
ρον γάμον»11, οι οποίοι «αρχίζουν να ζητούν σε δεύτερο γάμο τη γυναίκα
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1. J. Cuisenier, ο περίπλους του οδυσσέα. Μτφρ. Κ. αντύπας, 2005, εκδ. αλεξάνδρεια,
σ. 461-74.

2. Κ.Β. ΔηΜουλας, Θ.ευ. παπαΔηΜητρΙου και ευ.Κ. ΔηΜουλας, «οι χήνες της πηνελό-
πης», αρχείο πρακτικών Ι΄ Διεθνούς πανιονίου ςυνεδρίου, στην σειρά «Κερκυραϊκά Χρονικά»
(εταιρεία Κερκυραϊκών ςπουδών και Μουσείο ςολωμού, Κέρκυρα, 30.4-4.5.2014, Κ.Β. Δη-
Μουλας (συνεργασία: Θ.ευ. παπαΔηΜητρΙου, ευ.Κ. ΔηΜουλας και e.Κ. Βελ λΙου), «η θλί-
ψη της πηνελόπης (ψυχοβιολογική αναζήτηση μυχίων συναισθημάτων)», περιλήψεις εισηγή-
σεων λα΄ ςεμιναρίου ομηρικής και οδυσσειακής Φιλολογίας «τα συναισθήματα ως λογοτε-
χνικό εργαλείο στη σύνθεση των ομηρικών επών», Ιθάκη (30.8.-1.9.2018): Κέντρο οδυσσεια-
κών ςπουδών, πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Δήμος Ιθάκης, σ. 3-4.

3. οΜηρος, τ 535-41.
4. Κ.Β. ΔηΜουλας και συν., ό.π.
5. οΜηρος, τ 535-41, Κ.Β.ΔηΜουλας και συν., ό.π.
6. οΜηρος, β 15 κ.ε., 84 κ.ε., 177 κ.ε., 242 κ.ε., δ 628 κ.ε., ο 519 κ.ε., π 394 κ.ε., 418 κ.ε.,

σ 297, υ 288 κ.ε., φ 144 κ.ε., χ 241 κ.ε., 267 κ.ε., ω 103 κ.ε., πρβλ., ο 16 κ.ε.
7. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, «ο γυρισμός του οδυσσέα», στην εκδοτικής αθηνών α.ε. (έκδ.)

(Δ/νση εκδ., Γ.α. Χριστόπουλος και Ι.Κ. Μπαστιάς), ελληνική Μυθολογία, τ. 5: τρωικός
πόλεμος, αθήνα 1986, σ. 256. 

8. π. παπαϊΩαννου και Γ. παπαΓεΩρΓΙου (έκδ. ο.ε.), «πηνελόπη», στην νέα παγκό-
σμιο εγκυκλοπαίδεια, αθήναι: Μορφωτική εταιρεία (έκδ.), σ. 25, 103β. 

9. Χ. τουλ, «πώς εξηγείται η παρουσία των μνηστήρων της πηνελόπης», Ιστορικαί Με-
λέται, αθήνα 1984, σ. 44-55.

10. α. Μποναρ, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός / από την Ιλιάδα στον παρθενώνα,
μτφρ. Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, αθήνα: Θεμέλιο, 1983, σ. 75.

11. Γ.Δ. ΚαΨαλης, «πηνελόπη», στην παύλου Δρανδάκη (έκδ. 2η «ενημερωμένη διά
συμπληρωμάτων»), Μεγάλη ελληνική εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 20, (περιήλιον - ραβένια), σ.
596β-7. αθήναι 1930, εκδοτικός οργανισμός «ο Φοίνιξ» ε.π.ε. (ανατύπωση από την «πυρ-
σός» (ανώνυμος εταιρεία εκδόσεων και Γραφικών τεχνών)), τ. 20, σ. 163γ-4α.



του»12: «πολλοί νέοι, από τις πιο αρχοντικές οικογένειες της Ιθάκης και των
νησιών ολόγυρα: δώδεκα από την ίδια την Ιθάκη, πενήντα δυο από το Δουλί-
χιο, είκοσι τέσσερις από τη ςάμη, είκοσι από τη Ζάκυνθο»13: σύνολο «108», με
το υπηρετικό τους προσωπικό («6 βοηθοί, 2 τεχνίτες κοπής κρέατος, ένας κή-
ρυκας, ένας αοιδός»), «118 άνθρωποι», συνολικά14, αν όχι 13615. 

Όλοι «αυτοί (...) θέλαν να πάρουν για γυναίκα τους την πηνελόπη, όταν ο
οδυσσέας έλειπε στην τροία»16, «το σπίτι του οδυσσέα» ήταν «γεμάτο από
ένα μπουλούκι παληκαράδες που έχουν εγκατασταθεί εκεί, ώσπου η πηνελό-
πη θα διαλέξει έναν για άντρα της»17. «η πηνελόπη ούτε να το πιστέψει θέλει
πως ο άντρας της χάθηκε» και, φυσικά, «ούτε και η καρδιά της (...) το δέχε-
ται να γίνει αλλουνού γυναίκα.»18 η πηνελόπη στάθηκε «φρόνιμη»19: «Δε δι-
στάζει να δηλώσει δημόσια πόσο ποθεί τον άντρα της και πόσο θλίβεται για
την απουσία του»20 και, παντάπασι, «εξαίρεται η συζυγική πίστις, η στοργή
της προς τον μοναδικόν υιόν της τηλέμαχον και η σωφροσύνη της»21, με την
«ακλόνητον εν μέσω πολλών πειρασμών» «συζυγικήν πίστιν»22, «πρότυπον
θαυμασμού και άξιον μιμήσεως»23, «παροιμιώδης καταστάσα (...) διά την συ-
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12. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π.
13. ΚαΚρΙΔης, ό.π., βλ., Χ. τουλ, ό.π.
14. τ.Ι. Δελης, «εισαγωγή και σχόλια», στην ομήρου οδύσσεια, α-Ω, τάξη α΄ Γυμνασί-

ου, μτφρ. Ζήσιμου ςιδέρη, αθήνα 19811, οργανισμός εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, σ. 301.
15. απολλοΔΩρος, επιτομή, 7.27 κ.ε.
16. α. Καντας, ς. Καντας και Μ. ςαρρης, ομήρου οδύσσεια, για την α΄ Γυμνασίου, τ.

α΄: ραψωδίες: α-λ, εκδόσεις πατάκη, σ. 46. 
17. ου.Χ. ραουΖ, Όμηρος ο ραψωδός της ειρήνης, μτφρ. Καίτης ςακελλαρίου, αθήνα,

«πανεκδοτική», σ. 66.
18. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π., σ. 256β.
19. οΜηρος, οδύσσεια, α. Καντας ΚαΙ ςυν., ό.π., σ. 57.
20. α. Καντας ΚαΙ ςυν., ό.π.
21. παπαϊΩαννου ΚαΙ παπαΓεΩρΓΙου (έκδ.), ό.π.
22. Ι.Θ. ρΩςςης, ομήρου οδύσσεια / ραψωδία α΄. [ςχολική Μετάφρασις διά τους μαθη-

τάς της Δ΄ τάξεως των Γυμνασίων (κατά το εγκεκριμένον βιβλίον του ο.ε.Δ.Β.): εισαγωγή,
επική ποίησις, Ιδιάζοντες γραμματικοί τύποι, Κλίσις και τύποι συνηθεστέρων ρημάτων,
ομηρικόν μέτρον, Κείμενον, Μετάφρασις κατά στίχον, Γραμματικά, λογοτεχνική απόδοσις,
ερμηνευτικά, ςημασιολογικά, ςυντακτικά, πραγματολογικά, αισθητικά, νόημα, περίλη-
ψις, επιγραφή, πίναξ κύριων ονομάτων και πραγμάτων, ςτοιχεία πολιτισμού ομηρικών χρό-
νων.], αθήναι: εκδοτικός οίκος νικολάου και ςοφοκλή Ι. ρώσση, «νέα Έκδοσις», σ. 131.

23. Ι.Θ. ρΩςςης, ό.π., και Ι.Θ. ρΩςςης («έκδοση»), ανάλυση της ομήρου οδύσσειας /
ραψωδίες α-Β΄-Γ΄-Δ΄. Γιά τους μαθητές της α΄ γυμνασίου: εισαγωγή – περιλήψεις – νοή-
ματα – λεξιλόγιο – πραγματολογικά στοιχεία (γεωγραφικά, μυθικά, ιστορικά, ήθη και έθι-
μα, δημόσιος και ιδιωτικός βίος, επαγγελματικές ασχολίες, πολεμική τέχνη κ.τ.λ.) – Μορφο-
λογικά στοιχεία (ποιητικόν κάλλος, αρχιτεκτονική του ποιήματος, γραφικότης, ύφος κ.τ.λ.),
Ιδεολογικά στοιχεία (θρησκευτικές, ηθικές, πολιτικές ιδέες, κ.τ.λ.), με πίνακες πολιτιστι-
κών στοιχείων και κύριων ονομάτων, πραγμάτων και εικόνων, αθήναι: εκδόσεις – Γραφικαί
τέχναι νικολάου και ςοφοκλή Ι. ρώσση ο.ε., σχετ.



ζυγικήν αφοσίωσιν, μητρικήν φιλοστοργίαν, ευψυχίαν και (...) σύνεσίν της»24,
η «περίφρων πηνελόπεια»25, για όλον τον κόσμο26.

Όμως, «η πίεση που ασκούν πάνω της οι υποψήφιοι γαμπροί είναι μεγά-
λη»27. η ομορφιά της28; Ήταν «χαριεστάτη και θελκτικωτάτη, παρά την αυ-
στηρότητα των ηθών της», ναι: «ωραία ως η αφροδίτη και εύπλαστος και ρα-
δινή ως η Άρτεμις (...), της οποίας ο χρόνος ούτε την χάριν έφθειρε, ούτε τα
θέλγητρα εμάρανεν»29. ςίγουρα, όμως, όχι30. «τους πολυπληθείς», όμως,
«μνηστήρας, οίτινες διημφεσβήτουν προς αλλήλους την ωραίαν νύμφην, και
διά να εξαναγκάσουν αυτήν να εκλέξη ένα εξ όλων έφθειρον την περιουσίαν του
οδυσσέως και ηπείλουν με θάνατον τον υιόν του τηλέμαχον, εκράτει μετεώ-
ρους η ηρωίς με διάφορα τεχνάσματα (...).»31. 

ςίγουρα, κάποιοι ήσαν οι επικρατέστεροι32. «από τους εκατόν οχτώ μνη-
στήρες της πηνελόπης (...) δεκαπέντε αναφέρονται (...) με το όνομά τους και
είναι αρκετά διαφοροποιημένοι μεταξύ τους στην κοινωνική θέση και στο χα-
ρακτήρα.»33 «τα 20 χρόνια της απουσίας του οδυσσέα, η πηνελόπη, μόνη,
όμορφη και βασίλισσα καθώς ήταν, προσέλκυσε πολλούς ευγενείς μνηστήρες
που επιθυμούσαν να την παντρευτούν και να ανακηρυχθούν άρχοντες της Ιθά-
κης.»34 «οι πιο σημαντικοί από τους νέους αυτούς είναι ο ευρύμαχος και ο
αντίνοος, και οι δύο από την Ιθάκη.»35 «Για τον ευρύμαχο, το γιο του πόλυ-
βου, ο ίδιος ο τηλέμαχος ομολογεί πως είναι από τους πιο τρανούς άρχοντες
του τόπου» (ο «επισημότερος των λοιπών εν Ιθάκη προυχόντων νέων»36) «και
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24. Γ.Δ. ΚαΨαλης, ό.π., σ. 163γ-4α.
25. οΜηρος, οδύσσεια.
26. K. KerénYi, η Μυθολογία των ελλήνων, αθήνα: Βιβλιοπωλείον της «εστίας», Ι.Δ.

Κολλάρου και ςίας α.ε. 1996, σ. 322.
27. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π.
28. α. Καντας ΚαΙ ςυν., ό.π., σ. 58.
29. Γ.Δ. ΚαΨαλης, ό.π., σ. 164α-β.
30. Βλ., Θ.Γ. Μαυροπουλος, ομήρου οδύσσεια / εισαγωγικά στον Όμηρο, ευρεία περίλη-

ψη του έπους, μετάφραση, σχόλια, αναλύσεις και διδακτική επεξεργασία κατά ραψωδίες,
αθήνα: εκδ. Ζήτρος: μεταφρασμένοι συγγραφείς της αρχαίας ελληνικής Γραμματείας,
2004, σ. 81.

31. Γ.Δ. ΚαΨαλης, ό.π., σ. 164β. 
32. πρβλ., οΜηρος, π 247 κ.ε.
33. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π., σ. 256β.
34. Βικιπαίδεια, www.wikidata.org/wiki/Q1658054: η σήμανση τοποθετήθηκε στις

22/03/2015. 
35. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π.
36. ν. λΩρεντης, λεξικόν των αρχαίων μυθολογικών, ιστορικών και γεωγραφικών κύ-

ριων ονομάτων «χρησιμεύον ως παράρτημα παντός ελληνικού λεξικού προς μελέτην των πα-
λαιών ποιητών και λογογράφων, νυν το πρώτον μετ’ ακριβείας εκ παλαιών και νεωτέρων ερα-
νισθέν υπό νικολάου λωρέντη και εκδοθέν φιλοτίμω επιστασία και δαπάνη Κωνσταντίνου 



πως ο κόσμος στην Ιθάκη τον βλέπει σαν θεό»37, «ο πιο πλούσιος» («ο πλου-
σιώτερος»38) και, έτσι, ο με «τις πιο μεγάλες ελπίδες να παντρευτεί την πη-
νελόπη, προσφέροντας τα πιο πλούσια δώρα»39, κατά το αρχαίο έθος [«ο γά-
μος (...) είναι θέμα της ίδιας της γυναίκας», οι γονείς της οποίας «θα ορί-
σουν και «τα προικιά» του θα δώσει ο γαμπρός, για να την πάρει γυναίκα
του (έδνα)», άλλως «ο ενήλικος γιος της χήρας έχει τη δυνατότητα να «πα-
ντρέψει» τη μάνα του»]40. «Και ο αντίνοος, ο γιος του ευπείθη (...)», πλην,
αυτός, «στην επιθυμία του να παντρευτεί την πηνελόπη, θα κάνει ό,τι μπο-
ρεί για να βγάλει από τη μέση τον τηλέμαχο»41. «ο αμφίνομος (...) γιος
του νίσου» («βασιλέως του Δουλιχίου»42), «αρχηγός των μνηστήρων που
είχαν έρθει από το Δουλίχιο», «ήταν (...) ένας νέος με καλά αισθήματα 
και ευγενικός»: «Με τα μυαλωμένα του λόγια είχε κερδίσει και της πηνε-
λόπης τη συμπάθεια»43. «ο λειώδης πάλι, ο γιος του οίνοπα, (...) τα άδικα
φερσίματα των άλλων μνηστήρων» (άξια τιμωρίας44) «δεν του άρεσαν κα-
θόλου, γι’ αυτό και καθόταν στο κάτω μέρος του τραπεζιού πάντοτε, να μην
τους βλέπει και να μην τους ακούει.»45. «από τους υπόλοιπους» («ήσαν 
πολυάριθμοι»46), «έξι» [αγέλαος, του Δαμάστορος, ευρύνομος («ο τρίτος, 
ο πιο μεγάλος με το όνομα Άντιφος, είχε ακολουθήσει τον οδυσσέα στην
τροία»), του αιγυπτίου, Δημοπτόλεμος, πείσανδρος, του πολύκτορος, 
αμφιμέδων, του Μελανέως, πόλυβος] «φημίζονται για την παλικαριά
τους»47. Μαζί τους, ο Κτήσιππος48, αλλά και οι ευρυδάμας, ευρυάδης,
Έλατος49.

ο αριθμός των χηνών, που σκοτώνει ο αητός, ίσως, σε μια πρώτη ανάγνω-
ση, αντιστοιχεί στους 20 επικρατέστερους [από τους 108 (το ανώτερο 136)50]
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Γκαρπόλα και Χριστοδούλου Ματακίδου», («εν Βιέννη της αυστρίας εκ της τυπογραφίας
αντωνίου Μπένκου (πρότερον Χάυπουλ)»), αθήνα: εκδόσεις Κύπειρος και παρουσία, 1837,
171β, ευρύμαχος 2.

37. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π.
38. ν. λΩρεντης, ό.π.
39. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π.
40. α. Καντας ΚαΙ ςυν., ό.π., σ. 51-2. 
41. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π.
42. ν. λΩρεντης, ό.π., 44β, αμφίνομος.
43. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π., σ. 256β -7α. 
44. α. Καντας ΚαΙ ςυν., ό.π.
45. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π., σ. 257α. 
46. π. παπαϊΩαννου και Γ. παπαΓεΩρΓiου (έκδ.), ό.π.
47. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π.
48. Βικιπαίδεια, ό.π.
49. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π.
50. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π., σ. 256, Δελης, ό.π.



μνηστήρες51, που η πηνελόπη είχε ξεχωρίσει52, και στο σαλεμένο (από την
σφοδρή καταπίεση των τόσων πειρασμών της στην για είκοσι χρόνια απώθη-
ση των ορέξεών των53) μυαλό εξεικονίσθηκαν54.

η πηνελόπη θρήνησε τον θάνατο των χηνών55, αποκρύβοντας την συμπά-
θειά της, προς τους μνηστήρες της56, αποφασίζοντας, ότι κάποιον τους πρέπει
να παντρευτεί57, παρά και το ότι τα μηνύματα της επιστροφής του οδυσσέως
ήταν, πλέον, σχεδόν, φανερά58. ςυνειδητά, έκανε τα πάντα για να αποφευχθεί
ο γάμος της αυτός59, που, ασυνείδητα, τόσο πολύ ήθελε60. οι προσπάθειές
της61, να μην ενδώσει σεξουαλικά, όπως το ήθελε, στους μνηστήρες της62, την
έκαναν να συμβολοποιήσει το αντρικό ιδίωμα με τον λαιμό των χηνών63, κάτι
που η ίδια και ομολογεί64.

ο θάνατος των μνηστήρων της θα πρέπει να την ελύπησε, και πολύ65.
Όταν ήρθε η ώρα του αναγνωρισμού, η ίδια θα κάνει τα πάντα να μην θέλει να
πιστέψει ότι ο οδυσσεύς γύρισε66. ο οδυσσεύς θα πρέπει να κατάλαβε, ότι η
γυναίκα του είχε σχέσεις (που, όμως, ίσως να ήσαν, μόνο, μέσα στον νου της,
χωρίς να τις πραγματοποιεί67), με τους μνηστήρες, όσο εκείνος έλειπε, και
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51. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π., σ. 260β-1α.
52. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π., Κ.Β. ΔηΜουλας ΚαΙ ςυν., ό.π.
53. Κ.Β. ΔηΜουλας ΚαΙ ςυν., ό.π.
54. ς. Φροϋντ, η τεχνική της ερμηνείας των ονείρων (1. Όνειρα: εισαγωγή στο θέμα, 2.

προκαταρκτικές υποθέσεις, 3. Έκδηλο περιεχόμενο και λανθάνουσες σκέψεις, 4. παιδικά
όνειρα, 5. λογοκρισία του ονείρου, 6. ςυμβολισμός στα όνειρα, 7. η διεργασία του ονείρου, 8.
παραδείγματα και ανάλυση ονείρων, 9. αμφίβολα σημεία, 12. εκπλήρωση της επιθυμίας),
μτφρ. Δ.π. Κωστελένου, αθήναι: εκδ. Δαμιανού, σ. 61-78, α. ΖαΦΦε, «ο συμβολισμός στις
πλαστικές τέχνες», στο Κ. ΓΙουνΓΚ (σύλληψη και εκτέλεση), και Μ.λ. Φον Φραντς, Γ.
Χεντερςον, Γ. ΓΙαΚοΜπΙ, και α. ΖαΦΦε, ο άνθρωπος και τα σύμβολά του, ςχόλια: Douglas
Hill, ςχέδιο: michael Kitson, επιμελητές: marian morris, Gilbert Doel, michael lloyd, τεκμη-
ρίωση: margery maclaren, ςύμβουλοι: Donald Berwick, norman macKenzie, αθήνα: εκδό-
σεις αρσενίδη, 1964, σ. 239β, κάτω εικόνα. 

55. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π., σ. 284α.
56. Κ.Β. ΔηΜουλας ΚαΙ ςυν., ό.π.
57. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π., σ. 279-80. 
58. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π., Κ.Β. ΔηΜουλας, ό.π.
59. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π.
60. Κ.Β. ΔηΜουλας ΚαΙ ςυν., ό.π.
61. Βλ., ς. Φρουντ, ό.π.
62. Κ.Β. ΔηΜουλας ΚαΙ ςυν., ό.π.
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65. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π., Κ.Β. ΔηΜουλας ΚαΙ ςυν., 2014. 
66. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π.
67. Κ.Β. ΔηΜουλας, ςυμβουλευτική Ψυχολογία / science. Βόλος: ανώτατη ςχολή παι-

δαγωγικής τεχνολογικής εκπαίδευσης, 2015.



την έδιωξε, τελικά, από το παλάτι του68. Φεύγοντας, η πηνελόπη ήρθε, πρώ-
τα, στην πατρίδα της, τη λακεδαίμονα, και, ύστερα, στη Μαντίνεια, όπου και
πέθανε69.

αλλά, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Θα είχε φτάσει ο οδυσσεύς στην πατρίδα του70, μόνο που η πηνελόπη δεν

το ’ξερε71, όπως ούτε και τώρα, ακόμα, το ξέρει, πως γύρισε72, και «του ζητά-
ει να της εξηγήσει ένα όνειρο»73, που πριν λίγες μέρες είχε ’δεί74. είχε ονειρευ-
τεί, πως είχε είκοσι χήνες στην αυλή της, όλο χαρά να τις ταΐζει καθημερινά,
ώσπου, ξάφνου, ένας αητός κατέβηκε από το βουνό, χύμηξε απάνω τους, τους
τσάκισε όλων τους τον λαιμό, και ξανάφυγε στον ουρανό· η ίδια έβαλε τους
θρήνους και τις φωνές και έμεινε να κλαίει, βλέποντας νεκρά τα πουλιά της,
ώσπου ήρθαν τα κορίτσια του παλατιού να την παρηγορήσουν· ώσπου ο αητός
ξαναγύρισε, κάθησε στην κορυφή της στέγης τους και παίρνοντας φωνή αν-
θρώπινη, της μίλησε και της είπε, πως δεν ήταν όνειρο αυτό που είδε, αλλά η
πραγματικότητα: οι χήνες είναι οι μνηστήρες και ο ίδιος, ο αητός, δεν ήταν
παρά ο άντρας της, που γύρισε στην πατρική γη, για να τους δώσει κακό θά-
νατο75. 

Ξύπνησε, δίχως να δώσει απάντηση76. ςτο άκουσμα ότι οι μνηστήρες ήταν
που χάθηκαν, όχι οι χήνες της, ξύπνησε απότομα, κόβοντας στην μέση του τ’
όνειρο, δίχως καμιά απάντηση, ούτε χαρούμενη ούτε λυπηρή, για ό,τι άκουσε,
να προλάβει να έχει δοθεί77. αν η είδηση ήταν χαρούμενη, το όνειρο και ο ύπνος
της μάλλον θα συνεχίζονταν78. η είδηση θα πρέπει να ήταν μάλλον άσχημη:
σε περιπτώσεις θλιβερού σοκ από όνειρο, ο ύπνος διακόπτεται απότομα, ακρι-
βώς για να μη δοθεί συνέχεια στ’ όνειρο79. Μια απάντηση που θα ’δειχνε την
χαρά της για ό,τι της έλεγε ο αητός θα ήταν η αναμενόμενη80, για την εικό-
να, που είχε αφήσει, στον κόσμο, για την τιμή, που επεφύλασσε, είκοσι χρόνια,
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79. Βλ. s. freuD, ό.π., ΒαΚαλη, ό.π.
80. Κ.Β. ΔηΜουλας ΚαΙ ςυν., ό.π.



ολόκληρα, μέχρι να γυρίσει ο άντρας της81, αλλά δεν φαίνεται (αν και «το
όνειρο αντιπροσωπεύει μια κατάσταση σχετικής διαλύσεως των συνειδητών
καταστάσεων»82, «στα όνειρά μας (...) είμαστε σε θέση να κρίνουμε καλύ-
τερα όταν κοιμόμαστε παρά όταν είμαστε ξύπνιοι»83) να ήταν αυτή που θα
την εξέφραζε, πια, και της ήταν αδύνατο να την ειπεί στον άντρα της κατά-
μουτρα, γι’ αυτό και το σοκ, όχι από αυτό που άκουσε, αλλά από αυτό που
θα έπρεπε να ’πεί στον αητό, δηλαδή στον άντρα της, για το χαρούμενο νέο
που της έφερνε84.

ςίγουρα, θα ήθελε να του ’πεί ότι καθόλου δεν χάρηκε για ό,τι της έλεγε85,
αλλά θα της ήταν σοκαριστικό να του το ’πεί86, το έβρισκε τρελό να διαμηνύ-
σει στον αητό οδυσσέα, ότι ο γυρισμός του, για το ξέκαμα των μνηστήρων
της, δεν ήταν, καθόλου, αυτό που θα ήθελε87, και, αφού, για το ξέκαμα των
μνηστήρων της, ήτανε που θα γύριζε88, με τίποτα επιθυμητός δεν της ήτανε
του άντρα της και ο γυρισμός89. Ήτανε, ήδη, σε διαδικασία γάμου90, με έναν
απ’ όλους των91, που, όμως, αν ήτανε αναγκαστικός, μόνο χαρά θα της έφερ-
νε τ’ όνειρο92, και, κρυφά, έστω (με τους ελάχιστους, που της απέμειναν, δι-
κούς της, του παλατιού: «η πειθαρχία του υπηρετικού προσωπικού στο παλάτι
παίρνει και κλονίζεται, γιατί πολλές δούλες, που έχουν ανοίξει ερωτικές σχέ-
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σεις με τους μνηστήρες, αποδιαντρέπονται και αδιαφορούν για τις εντολές της
ευρύκλειας της κελάρισας, ακόμα και της ίδιας της βασίλισσας»93: «από τις
πενήντα γυναίκες που δούλευαν στο παλάτι, οι δώδεκα, βρίσκοντας πλάτες
στους μνηστήρες, είχαν χάσει κάθε ντροπή και δεν λογάριαζαν κανένα, ούτε
καν τη βασίλισσα»94), θα το πανηγύριζε95. Μα, κάτι τέτοιο δεν έγινε96. προ-
φανώς, ο γάμος της ήτανε κάτι, που, τουλάχιστον, τώρα, θα το ήθελε, και πο-
λύ, για να μην θέλει αυτή η διαδικασία, με τίποτα, να αναστραφεί97. 

ςτον κόσμο, όμως, δεν θα έπρεπε με τίποτα να φανεί ότι η διαδικασία αυτή
(ο γάμος) ήταν κάτι που το ήθελε, και τόσο πολύ, η ίδια αυτή (αντίθετα, ότι
παραμένει πιστή, ένθερμα, στον οδυσσέα98, αλλά να φανεί σαν μια εξέλιξη,
που, με τίποτα, δεν θα έπρεπε να αναστραφεί, όχι επειδή έτσι αυτή το ήθελε,
πλην, επειδή, αναγκαστικά, έτσι να γίνει έπρεπε99. Μόλις, πριν από λίγο, στον
οδυσσέα, που αυτή δεν γνωρίζει, ότι είναι αυτός, αλλά της είπε, ότι ο οδυσ-
σεύς της του ήτανε γνώριμος και είχε τις πληροφορίες, ότι, όχι, απλά, ήτανε
ζωντανός, αλλά (έπαιρνε κι όρκο, γι’ αυτό) θα γύριζε, και πίσω, μάλιστα, σύ-
ντομα, όχι, απλά, δεν χαίρεται, που τον ακούει, να της λέει για τον γυρισμό
του άντρα της, αλλά, με ταραχή, γι’ αυτό, που ακούει να της λέει, προσπαθεί
να εξακριβώσει, αν, ακριβώς, έτσι έχουν τα πράγματα, με την κρυφή ελπίδα
να μην είναι καθόλου έτσι τα πράγματα, αλλά, διαπιστώνοντας, αφού τ’
ακούει από πρώτο χέρι, ότι έτσι, ακριβώς, είναι τα πράγματα, του διαψεύδει
την πρόρρηση, ότι θα γυρίσει ο άντρας της, οπότε δεν έχει άλλο να κάνει από
το να μην τον περιμένει, πια, και να παντρευτεί100.

αυτό, παρά τους όρκους, που δίνει ο οδυσσεύς, που την διαβεβαιώνει, γνω-
ρίζοντας, καθώς λέει, από πρώτο χέρι, πρόσωπα και πράγματα, ότι ο άντρας
της θα γυρίσει101. είναι σαν μην θέλει να γυρίσει ο άντρας της102! πόσο αλη-
θινή ήταν η, έως εδώ, εδώ και τρία χρόνια, πρόφασή της, με το έως που να τε-
λειώσει το σάβανο του πενθερού της, που το ύφαινε την ημέρα και την νύχτα
το ξήλωνε, έτσι που να μην τελειώνει, ποτέ, ότι του είναι πιστή και δεν θέλει να

οι χήνες της πηνελόπης 67

93. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π., σ. 258α.
94. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π., βλ., staatliche museen, Δυτικό Βερολίνο, 450 π.Χ.
95. Βλ., αΙ. τουρνα - α. ναΚα, Γυναικεία πρόσωπα στην οδύσσεια, λάρισα: Βιβλιοθή-

κη ςχολής επιμόρφωσης λειτουργών Μέσης εκπαίδευσης (1984-5) λάρισας, 1985, 1, σ.
27-61.

96. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π., σ. 284α.
97. Βλ., Γ.Δ. ΚαΨαλης, ό.π., σ. 164.
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ξαναπαντρευτεί103; Γιατί άραγε δεν θα μπορούσε να το υφάνει μετά τον νέο
γάμο της, αφού και τώρα, ως επίσης βασίλισσα, υφαίνει στον αργαλειό της104;
Και γιατί, άραγε, δεν ήταν κάτι, που, όσο και αν θα το αργοπορούσε, κάποια
στιγμή της, ακόμα και που δεν θα της το πρόδιναν οι σκλάβες της (πόσο σί-
γουρο είναι, πως, και σ’ αυτό, δεν συνέβαλε η ίδια, με απροσεξία της, που,
έστω, ασυνείδητα, έκανε105), δεν θα το τελείωνε106; Καμιά τέτοιου είδους πρό-
φαση δεν θα απέτρεπε το γεγονός, που θα υλοποιούνταν, κάποια στιγμή107. 

ςτο φανερό της, βέβαια, η πρόφαση έχει αποδέκτες τους μνηστήρες της108,
έναν των οποίων θα έπρεπε να παντρευτεί109, που αυτό (είναι αλήθεια) για
τους γονείς της110 και τον γιο της111, που, όντας σίγουροι ότι ο οδυσσεύς δεν
πρόκειται να ξαναγυρίσει πίσω, πια112, βλέπουν ένα τέτοιο γάμο ως τη μόνη
λύση, στο να ξεκαθαριστεί το παλάτι από τους υπόλοιπους113, και, όπως λέει,
την πιέζουν για γάμο με έναν, τον όποιον αυτή διαλέξει, από αυτούς114. η ίδια,
βέβαια, που ξέρει, μέσα, έστω, από τα όσα μπορούν να συμπερανθούν, από τα
λεγόμενα και γινόμενα115, ότι ο οδυσσεύς επίκειται να γυρίσει116, δεν στοχεύ-
ει στο να παντρευτεί έναν, τον καλύτερο κατά την γνώμη της, από αυτούς117,
ντε και καλά για να ξεκαθαριστεί το παλάτι από τους υπόλοιπους118, αλλά,
απλά, επειδή θέλει να παντρευτεί έναν από αυτούς, βάζοντάς τον στη θέση του
άντρα της, έναντι του οποίου και προτιμά, απολύτως, έναν από τους μνηστή-
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ρες της119, όχι, όμως, πως έχει αποφασισμένο ποιον, αφού θρηνεί, στο όνειρό
της, κλαίει και οδύρεται για όλες, και για τις 20, τις χήνες που σκότωσε ο αη-
τός120. Δεν είναι ότι έχει ξεχωρίσει έναν από αυτούς121, θέλει, απλά, διότι δεν
γίνεται διαφορετικά, έναν από αυτούς, θέλει απλά να παντρευτεί122, όχι για να
ξεκαθαριστεί, ντε και καλά, το παλάτι της123, αφού αυτό θα μπορούσε να γί-
νει, κάλλιστα, από τον οδυσσέα124, που όλα έδειχναν (της βεβαιώνει «ότι οι
μνηστήρες δε θα προλάβουν να μπουν στον αγώνα» της επιλογής γαμπρού125)
πως επέστρεφε126, αλλά για να έχει νόμιμα άντρα, που και το ξεκαθάρισμα
του παλατιού της θα έκανε, στο κρεβάτι της127. 

Και είναι έτσι που θέλει να γίνουν τα πράγματα, με τίποτα δεν θέλει να
έχει, πια, τον οδυσσέα, στο κρεβάτι της, ακόμα και αν, ήδη, είχε γυρίσει, από
την ξένη γη128. Φαίνεται ότι οι μνηστήρες της τής έχουν κερδίσει την καρ-
διά129. Όχι πως είναι καλύτεροι, από τον οδυσσέα της, χαρακτηρολογικά130.
ςε όλη την διάρκεια των ημερών τους, εκεί, συνέχεια, καταφέρεται, εναντίον
τους [από ένα χρονικό σημείο και μετά, χωρίς να το πιστεύει, πραγματικά,
αλλά για τα μάτια του κόσμου131, που ξέρει ποιος ήταν ο οδυσσεύς της και τί
έλεγε, ως τώρα, γι’ αυτόν, εναντίον τους132], ακριβώς, στο ηθικοϊδεολογικό
μέρος του ψυχισμού τους133, αφήνοντας να διαχέεται η εικόνα ότι οι μνηστή-
ρες άλλο δεν είχαν, πλην «καταπίεζαν την πιστή πηνελόπη»134, αλλά είναι το
σώμα της, πλέον, που εξεγείρεται135, και, εκεί είναι, που οι μνηστήρες της
μπαίνουν μπροστά, πλέον (τουλάχιστον, εδώ και ένα μήνα136, από τότε, που
άρχισαν οι ενοχές της και οι προφάσεις της137), και από τον οδυσσέα της138. 
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Όλοι τής ήταν, ως άντρες, αρεστοί, κανέναν δεν θα ξεχώριζε139, γι’ αυτό
και δεν μπορούσε να επιλέξει, ως προς αυτό140, κάνοντας αδύνατη, εντελώς,
τη δυνατότητά της, για επιλογή141, όπως δεν εξεχώριζε και τις χήνες της, για
τον φόνο των οποίων της εξεφώνιζε, στ’ όνειρο142. το όνειρό της ήταν καθαρά
ερωτικό143. ο αητός, που σκότωσε τις χήνες της, κάτι, που η ίδια, με τους φό-
βους, που είχε, μην επιστρέψει ο οδυσσεύς της και επιφέρει, στους μνηστήρες
της, τον χαλασμό, το προκάλεσε, στ’ όνειρο144, τους χτύπησε στον λαιμό145,
ακριβώς, δηλαδή, στο συμβολικό μέρος της σεξουαλικής σχέσης τους, με την
πηνελόπη146, δηλαδή, δεν ήταν οι μνηστήρες, ως εχθροί του, που του τρώνε το
βιος του και εποφθαλμιούν, προσκαλώντας την πηνελόπη, για γυναίκα τους,
την βασιλεία του, που τους σκότωσε147, αλλά είναι ως ερωτικοί του αντίζηλοι,
που τους σκότωσε148. ανάμεσα μνηστήρων και οδυσσέως, στα μάτια της
πηνελόπης, το θέμα είναι, εντελώς, ερωτικό149. 

Ίσως πολύ150. οι χήνες της πηνελόπης, για τις οποίες ο οδυρμός, είναι
20151, πολλαπλάσιο του 4, πέντε φορές ή του 5, τέσσερις φορές152. το πέντε,
αλλά και το «τετρα-» δείχνει, αριθμολογικά, πάρα πολύ πλούσιο το 4 ή, αντί-
στοιχα, το 5: στα όνειρα ο υπερθετικός βαθμός κάποιου πράγματος δείχνεται
με την επανάληψή του153. πράγματι, από το σύνολο των μνηστήρων, τέσσερις
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ήταν οι επικρατέστεροι μνηστήρες, στο μυαλό της πηνελόπης, κι αυτούς τους
τέσσερις είναι που θα ήθελε (ο κόσμος τους είχε για παντρεμένους, ήδη154!) και
τους ήθελε πολύ: ο ευρύμαχος, για τον οποίο «ο ίδιος ο τηλέμαχος ομολογεί
πως είναι από τους πιο τρανούς άρχοντες του τόπου» (ο «επισημότερος των λοι-
πών εν Ιθάκη προυχόντων νέων»155) «και πως ο κόσμος στην Ιθάκη τον βλέπει
σαν θεό»156, «ο πιο πλούσιος» («ο πλουσιώτερος»157) και, έτσι, ο με «τις πιο με-
γάλες ελπίδες να παντρευτεί την πηνελόπη, προσφέροντας τα πιο πλούσια δώ-
ρα»158, κατά το αρχαίο έθος159, ο αμφίνομος «ένας νέος με καλά αισθήματα
και ευγενικός» («Με τα μυαλωμένα του λόγια είχε κερδίσει και της πηνελόπης
τη συμπάθεια»)160, ο αγέλαος161, που, γενικά, μέσα στους κακούς, καλότρο-
πος, προσπαθεί να πείσει «τον τηλέμαχο να καταφέρει τη μητέρα του να ξανα-
παντρευτεί» («Μόνο έτσι, όταν η πηνελόπη φύγει με τον νέο της άντρα και οι
άλλοι μνηστήρες σκορπίσουν στα σπίτια τους, θα μπορέσει και αυτός να χαρεί
τα καλά του.») και εκείνος «ομολογεί πως το θέλει και αυτός να δει τη μητέρα
του να παίρνει άλλον άντρα», αλλά με τη θέλησή της162, ο λειώδης, στον οποίο
«τα άδικα φερσίματα των άλλων μνηστήρων» (άξια τιμωρίας163) «δεν του άρε-
σαν καθόλου, γι’ αυτό και καθόταν στο κάτω μέρος του τραπεζιού πάντοτε, να
μην τους βλέπει και να μην τους ακούει.»164, ο ευρύνομος, φημισμένος «για την
παλικαριά» του, του οποίου «ο τρίτος, ο πιο μεγάλος» αδελφός, «με το όνομα
Άντιφος, είχε ακολουθήσει τον οδυσσέα στην τροία»165. 

από τους οποίους, υποχρεωμένη να παντρευτεί έναν τους166, που αυτός ο
ένας θα εξόντωνε τους υπόλοιπους167, μην μπορώντας, ανάμεσά τους, να επι-
λέξει, δεν ήθελε να παντρευτεί κανέναν168, μα, όταν την πρόδωσαν, με τον αρ-
γαλειό169, και έπρεπε να παντρευτεί τον έναν170, τους έβαλε το αγώνισμα του
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169. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π., σ. 256β.
170. Chiusi museo Civico, ερυθρόμορφος σκύφος (περ. 440 π.Χ.).



λυγίσματος του δοξαριού171, και, σαν αυτό πετύχαινε172, το αγώνισμα με την
σαΐτα και τα δώδεκα πελέκια173. την σειρά αυτών, που θα δοκίμαζαν, την κα-
νόνιζε ο αντίνοος174. το ότι δεν το μπόρεσε κανείς τους την έβγαζε την πηνε-
λόπη από το αδιέξοδο: δεν θα παντρευόταν κανέναν τους και θα ζούσε με τους
τέσσερις, μια ζωή175. Μάλιστα, ύστερα από «την αποτυχία των μνηστή-
ρων»176, αφήνει και τον ζητιάνο οδυσσέα [που δεν ξέρει (και, ακριβώς, γι’ αυ-
τό, αφού, και όταν το μαθαίνει, δεν θέλει να το είχε μάθει177) ποιος είναι178,
αλλά της το ζητά, για να ’δεί πόση δύναμη, απ’ αυτή που άλλοτε είχε, του
απέμεινε179], να δοκιμάσει την τύχη του, που την είκαζε για καλή, απ’ όσα λί-
γο ’νωρίτερα της έλεγε180, καθώς, αν πετύχαινε, θα την απάλλασσε μια και
καλή από το μαρτύριο της επιλογής181, με τον ζητιάνο οδυσσέα, έτσι κι αλ-
λιώς, να μην του γίνεται να την παντρευτεί182. Βαριεστημένα183, που δεν την
άφησαν να ’δεί, με τα μάτια της, και να σιγουρευτεί, φεύγει, διωγμένη από τον
τηλέμαχο, για τον γυναικωνίτη της, όπου πέφτει σε ύπνο μακάριο, πρώτη φο-
ρά της, από τότε που έφυγε ο οδυσσεύς της, για τον πόλεμο, τόσο γλυκό184!

εξαγριωμένη, με την πιστή της ευρύκλεια, που την ξυπνά, για να της ’πεί
ότι ο οδυσσεύς της γύρισε, την αποδιώχνει, άγρια, ακόμα και γι’ αυτό, χωρίς
ίχνος χαράς για μία, απειροελάχιστη, έστω, περίπτωση ο γυρισμός του οδυσ-
σέως να είναι αλήθεια, χαρακτηρίζοντάς τα, όσα της λέει, ανοησίες, πέρα για
πέρα ασύστατες, που δεν θέλει να τις πιστέψει, καν, ρίχνοντας το γεγονός της
μνηστηροφονίας, ακόμα και όταν δεν γίνεται να μην το αποδεχτεί, στους θε-
ούς, όντας (το λέει) σίγουρη, ότι ο οδυσσεύς της δεν γυρίζει, πια, ουδέ, καν,
θέλει να το πιστέψει, ότι γύρισε, και όταν, ακόμα, η ευρύκλεια τη βεβαιώνει,
από το σημάδι του ποδιού του, ότι είναι αυτός, μην τολμώντας να τον ’πεί με
το όνομά του, καν, καταδεχόμενη να κατεβεί να τον ’δεί, απλά, ως φονιά των
(ανάμεσα στους άλλους, και των αγαπημένων μνηστήρων της185! την ώρα
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που κατεβαίνει να τον ’δεί, αναποφάσιστη, ακόμα και που κάτι της θυμίζει,
από τον παλιό οδυσσέα της, στο αν θα πρέπει, αναγκαστικά, να τον εναγκα-
λιστεί, προτιμά, αποστρεφόμενη τον κουρελή (ακόμα και μετά, που ξαναομόρ-
φυνε186!) ξένο της, να μείνει βουβή, απέναντί του, τόσο, που ο γιος τους την
επιτιμά, άγρια, γι’ αυτό, μην κατανοώντας την στάση της187!

η ίδια λέει, πως δεν έχει μάτια να τον ’δεί, πόσο και να του μιλήσει, καν,
από τη σύγχυση, δικαιολογώντας τη στάση της, ότι θέλει (ακόμα και που, ο
ίδιος, ο γιος της την βεβαιώνει, γι’ αυτό!) να εξακριβώσει, με είδος ανάκρισης,
ότι είναι αυτός και, μόνον, τότε, είναι, που θα τον δεχτεί, που, και, μόνο, από το
που το αποδέχτηκε εκείνος, έπρεπε να είχε, ήδη, πεισθεί, χωρίς, όμως, να έχει
πεισθεί188. Όλα αυτά μεγαλώνουν τις υποψίες του οδυσσέως, ότι η πηνελόπη
του δεν τον θέλει, πια189. Όντως, η πηνελόπη, πέρα από όποια (ασύστατη190)
δικαιολογία, δεν φαίνεται να τον θέλει, πια191. Όταν, βέβαια, της είπε το μυ-
στικό της ακίνητης (καρφωμένης, στην ελιά της κρεβατοκάμαρας) κλίνης
των, που, μόνο, αν κάποιος άλλος άντρας την μετακίνησε, δεν θα ήταν, ακό-
μα, έτσι, εκεί192, δεν μπόρεσε άλλο να παραμείνει απαθής και τον αποδέχτη-
κε, δικαιολογώντας την στάση της, ως τέτοια, από φόβο μην πλανηθεί και δο-
θεί στον οποιονδήποτε, τρίτο, εκτός από αυτόν192! 

οι φόβοι του οδυσσέως, για την πίστη της γυναίκας του, όχι, μόνο, δεν
έσβησαν, με αυτό, αλλ’ ίσως και να γιγαντώθηκαν194! Φυσικά και δεν τέλειω-
σε, σκοτώνοντας τους μνηστήρες της γυναίκας του, με τους οποίους, στην
σκέψη του, ήδη, είχε αποκτήσει, αν όχι σχέσεις, τουλάχιστον συμπάθειες, η
γυναίκα του195, που, όχι, τόσο, η γυναίκα του, αλλά το ξεκαθάρισμα των λο-
γαριασμών του παλατιού με τους ανθρώπους που το επιβουλεύονταν, ήταν και
το κυρίαρχό του το μέλημα196. «Όταν ο οδυσσέας φεύγει για την τροία, δεν
αφήνει μόνο τη γυναίκα του πίσω· αφήνει και το γιο του, τον πατέρα του, τους
δούλους του, αφήνει και το λαό του, σαν βασιλιάς που είναι.»197 το βασίλειό
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του σπαράσσεται198. το ξέρει, τεκμαίροντας, απ’ όσα άκουσε, από τον τειρε-
σία199, λόγω μαντικής200, και τη μάνα του201, όταν τη συνάντησε, στον Άδη202.

Όπου τον έστειλε η Κίρκη, μετά την ανάνηψη των συντρόφων του από τις
δοκιμασίες της203: «έγχυσις οπίου στο κρασί, που προκαλούσε διάφορες φάσεις
ανώμαλης διανοητικής καταστάσεως», «διαφυγή από κατάθλιψι και ανησυ-
χίες», «υπό την επήρρεια» του οποίου «ναρκωτικού» («παπαρούνα») «έκειντο
εκεί» «οι άνδρες του», που ποτίστηκαν, μ’ αυτό, από τη «μάγισσα» Κίρκη
(«είχε ανακατέψει» το «ισχυρό», αυτό, «φάρμακο με κρασί το οποίο ήπιαν οι
άνδρες»), ίσως στην αναζήτησή τους, για «έναν τρόπο ανακουφίσεως από την
εξάντλησι και τους φόβους τους», «στο μόνο μέσον (...) για να ελευθερώσουν
τον νου τους από την βαθειά απελπισία και το μαρτύριο για το οποίο δεν έβλε-
παν τέλος» (εξ αυτού, «οι άνδρες στην φαντασμαγορική τους κατάστασι
έβλεπαν τους εαυτούς τους να φαντάζουν ως χοίροι και, επί πλέον, αναμφιβό-
λως συμπεριεφέροντο σαν χοίροι», «χωρίς αμφιβολία συμπεριφέροντο ως χοί-
ροι»204 . «ςε όσους πίνουν το φάρμακο» ((ίσως205): «τυρί, αλεύρι από κριθάρι
(και όχι από στάρι), μέλι (νεαρό και πράσινο) και κρασί»), από την «δραστι-
κή ουσία» («ατροπίνη», όπως «στη μπελαντόνα και στον υποσκύαμο») του
στραμμώνιου, «προκαλούνται μέθη, οπτικές και ακουστικές παραισθήσεις,
πλήρης απώλεια μνήμης, βίαιες αντιδράσεις και κατόπιν βύθισμα σε βαρύ
ύπνο»206. η κατάποση σκευάσματος με βάση το στραμμώνιο οδηγεί σε: «διέ-
γερση, μέθη, παραλήρημα, λογόρροια, οπτικές και ακουστικές παραισθή-
σεις», «έντονη παθητική περιφερική μυδρίαση που τάνει μέχρι τη διαστολή της
κόρης του οφθαλμού, ακίνητο μάτι, διεσταλμένες κόρες, άγριο βλέμμα», «ξη-
ρότητα στο στομα με επιτακτική ανάγκη για άφθονη πόση νερού», «απώλεια
μνήμης», υπερδιέγερση, κρίσεις βίας, οργή, παροξυσμικές σεξουαλικές παρορ-
μήσεις», άσθμα, επιτάχυνση αναπνοής, σπασμοί, «βαθύ», με πλήρη λήθη,
«ύπνο», μέχρις κώματος, κάποτε, «θάνατο»207].
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ςτην επιμονή του, στην Κίρκη, να γυρίσει στην πατρίδα, μη έχοντας κάνει,
έχοντας αναγνωρίσει το «καταπραϋντικό ή επιβλαβές φάρμακο» προβάλλο-
ντας «ο εαυτός του (...) αντίσταση», «ο ίδιος», «χρήσι» του «ναρκωτικού»208,
η Κίρκη, για να τον βοηθήσει να ’βρεί τον δρόμο του, που η ίδια δεν γνωρίζει,
τον έστειλε, με κίνδυνο ζωής, όπου, γνώριζε, ότι γνώριζαν, γι’ αυτό209, στην
(υποσαχάρια)210, ελονοσόπληκτη211, αφρική212 (η ασθένεια είναι διαδεδομένη
σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές που βρίσκονται σε μία ευρεία ζώνη γύ-
ρω από τον ισημερινό213). η προθανατιαία, αυτή, νόσος προκαλεί συμπτώμα-
τα, που συνήθως περιλαμβάνουν πυρετό, κούραση, εμετούς και πονοκεφάλους,
κάποτε και ίκτερο, επιληπτικές κρίσεις, κώμα ή και θάνατο, κυρίως από το
πλασμώδιο falciparum214. 

εκεί, «σοβαρά άρρωστος», «ασθενείας που πλησιάζει τον θάνατο»215 και
που μεταδόθηκε216 στους συντρόφους του217, «καιόμενος από υψηλό πυρετό»
(ίσως 218 «μαλάρια επειδή ο οδυσσεύς (...) επήρε το ωχρό χρώμα της ελιάς,
(...) χρώμα ενδεικτικό αυτής της ασθένειας»219), στο «παραλήρημα» (αναζή-
τησης της πατρίδας του220), στο οποίο, «φανερά», «ευρίσκετο», πήρε, ρωτώ-
ντας, «στην εμπύρετη κατάστασί του» («εφλέγετο από τον πυρετό και το πυρ
εφούντωνε μέσα του»)221, τον μάντη τειρεσία222, την απάντηση, σε ένα είδος
υποβοηθούμενης αυτοψυχοανάλυσης223, στον καημό του, για γυρισμό, στην
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πατρίδα224. ςτη διάρκειά της, «ενώ ήταν στο χείλος του θανάτου» (κυριολε-
κτικά225), η συνταγή της Κίρκης226 να στηρίξει τον εαυτό του, πολεμώντας,
ψυχολογικά, αγνοώντας την αρρώστια του, θα τον βοηθούσε να μην «τον ιδή
(...) και έτσι θα ζούσε»227. Και έτσι έγινε228. 

Έτσι, μέσα από την κατάστασί του αυτή είδε όλη (...) την διαδικασία της
αφίξεως των πνευμάτων»229. πρώτα απ’ όλους, αμέσως ύστερα από την ψυχή
του ελπήνορα, που άφησε άταφον και, για τούτο, κατατρυχόταν, από τις ενο-
χές του230, μετά την μάνα του231, που δεν την άφησε να προπορευθεί, του τει-
ρεσία, που του προφήτευσε τα επόμενα δεινά του, στη θάλασσα, την οποία ευ-
χήθηκε να μην την ξαναδεί, πια, αφού, πρώτα, εξολοθρεύσει τους μνηστή-
ρες232, που είναι σίγουρος, με ό,τι θα έχει προκύψει, μ’ αυτούς, στην Ιθάκη
(«είχε αφήσει παραγγελιά, αν δε γυρίσει πίσω, μόλις δει να φυτρώνουν γένια
στα μάγουλα του γιου τους, να αφήσει το παλάτι και να κοιτάξει να παντρευ-
τεί άλλον»233) βάζοντας τρίτον, πόσο, μάλλον, έναν προφήτη, και δη τον τειρε-
σία, να του τα ’πεί, αντικειμενοποιεί, αποφεύγοντας ενοχές, ότι η άλωση, με
την προδοσία της πηνελόπης του, του παλατιού του, από τους μνηστήρες της,
είναι του μυαλού του αποκυήματα, και της μάνας του234, που και αυτή του
μέχρι να φτάσει στην χώρα των Φαιάκων235, εν συγχύσει236: νομίζει ότι «τάχα
πως ήταν από την Κρήτη, όπου είχε σκοτώσει τον ορσίλοχο, το γιο του Ιδομε-
νέα, επειδή εκείνος γύρευε να του αρπάξει τα λάφυρα που είχε κουβαλήσει από
την τροία», λόγω, όμως, του ότι «ύστερα από το φόνο δεν μπορούσε πια να μέ-
νει στην Κρήτη, είχε ναυλώσει ένα φοινικικό καράβι, για να τον βγάλουν στην
πύλο ή στην Ήλιδα», «οι ενάντιοι όμως άνεμοι που τους έτυχαν τους είχαν
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σπρώξει ως την Ιθάκη», όπου, «αποκαμωμένος», καθώς «κοιμόταν στην αμ-
μουδιά, βρήκαν την ευκαιρία οι Φοίνικες και άνοιξαν πανιά να γυρίσουν στην
πατρίδα τους, αφήνοντάς τον ολομόναχο», με ανέπαφους «τους θησαυρούς
του»237. Ίσως αυτή του η σύγχυση να τον έκανε να νομίζει, τείνοντας και να
το υλοποιήσει238, πως δεν είναι ο ίδιος που ήτανε, αλλά γερασμένος ο εαυτός
του239.

Όλο το περιβάλλον, στο οποίο, πλέον, ευρίσκεται, είναι, στα μάτια του,
εχθρικό240. Δεν είχε, με τίποτα, ξεχάσει το χρησμό241, στην «προγραμματι-
σμένη άφιξή του στον Άδη»242, του τειρεσία. Θα πήγαινε, σαν ξεμπέρδευε με
τους μνηστήρες της γυναίκας του243, «μ’ ένα κουπί στον ώμο, όπως του είχε
ορίσει ο τειρεσίας στον Άδη», «στο εσωτερικό της χώρας», ώσπου «συναπα-
ντιέται μια μέρα με ανθρώπους που ούτε θάλασσα είχαν δει ποτέ τους ούτε από
καράβια ήξεραν»: με το που «τον ρωτούν γιατί κουβαλάει αυτό το λιχνιστήρι,
καταλαβαίνει πως αυτός ήταν ο τόπος όπου έπρεπε να μπήξει το κουπί και να
θυσιάσει στον ποσειδώνα ένα κριάρι, έναν ταύρο και έναν κάπρο»244. πρώτο
του μέλλημα, να πάει στην πολυάνθρωπη245 Δωδώνη246, όπου Μαντείο του
Διός247, στους πρόποδες του τομάρου248, να πάρει χρησμό249, από το μαντείο
της250, για το τί μέλλει γενέσθαι251. 

Όλοι εχθροί252. η γυναίκα του253, τουλάχιστον από την αντίδρασή της,
στην αυτοερμηνεία και την ερμηνεία, που ο οδυσσεύς τής έδωσε, στ’ όνειρό
της, με τις χήνες της, και μετά254, ο πατέρας του255, που ζει, και γιατί, αυτο-
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εξόριστος, στα χωράφια τους256, ο γιος του257, με την επιμονή (που μαθαίνει,
από τον περίγυρο258) να παντρέψει τη μάνα του259, ο εύμαιος260, για το που,
παρά τα μέτρα του, δεν μπόρεσε και να αρνηθεί, εντελώς, την κατασπατάλη-
ση της περιουσίας του, από τους μνηστήρες261, το ίδιο και ο Φιλοίτιος262, οι
δούλες του263, που όλες, σχεδόν, πήγαν με τους μνηστήρες264, και, κυρίως η
Μελανθώ265, ο Δολίος [αν και πιστός266] και οι γιοι του267, από τους οποίους ο
Μελάνθιος268, είχε γίνει «το δεξί χέρι των μνηστήρων»269, όπως και η κόρη
του Μελανθώ270, «αναστημένη με πολλή αγάπη από τη βασίλισσα, μα άκαρ-
δη κοπέλα, (...) ερωμένη τώρα του ευρύμαχου»271, που πρόδωσε το άλλοθι της
πηνελόπης272, με το σάβανο273 (πόσο, χωρίς να την παρωθήσει, ως προς αυ-
τό, η πηνελόπη274;) οι μνηστήρες275. «πρέπει λοιπόν όλοι αυτοί», οι εμπόλε-
μοι, πρώτα, και οι «απόλεμοι», αφού, πρώτα, «σκοτώσει τους μνηστήρες»,
«λίγο-πολύ να τον αναγνωρίσουν»276, για τα περαιτέρω277. 

το πώς θα γίνει αυτό κατορθωτό, το σκέφτεται πρώτα πολύ, με την αθη-
νά278, δηλαδή με τον εαυτό του279. Μόλις ο οδυσσεύς φτάνει στην Ιθάκη, ο
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πρώτος που θα έπρεπε να συναντήσει, έπρεπε να είναι ο εύμαιος280, ο πιστός του
χοιροβοσκός, «που είχε τα μαντριά του στην εξοχή»281, μέχρι να συναντηθεί,
εκεί, κάποια στιγμή, και να αναγνωριστεί από τον τηλέμαχο282, υποθέτοντας,
ότι θα του είναι («αποτέλεσμα της επίσκεψης της αθηνάς»283) ο πιο που ενδια-
φέρεται για το τι θ’ απογίνει η κληρονομία του, που, γι’ αυτήν, είναι που ενδια-
φέρεται ο οδυσσεύς, έστω, που, για να περάσει αυτή σ’ αυτόν, η πηνελόπη
«πρέπει να παντρευτεί το γρηγορότερο, γιατί η καθημερινή επιδρομή των μνη-
στήρων είναι μια καταστροφή που την πληρώνει ο γιος της», που «θα κληρονο-
μούσε τα αγαθά του οδυσσέα, μόλις εκείνη έφευγε από το παλάτι για να βρεθεί
στου νέου αντρός της το σπίτι», «εντολή», που, «άλλωστε», αυτός, «φεύγοντας
για την τροία, της είχε αφήσει»: «αν δεν γύριζε» (ευσεβής πόθος της πηνελό-
πης, που, από ένα σημείο και μετά, όχι, απλά, δεν πίστευε, αλλά και, εξ υπαρ-
χής, απέρριπτε την όποια πιθανότητα να είχε ευρεθεί και να είναι στον δρόμο του
γυρισμού ο οδυσσεύς της, δεν δεχόταν, ούτε, καν, να συζητήσει την όποια και-
νούργια πιθανότητα μπορούσε να ευρεθεί284) «να ξαναπαντρευτεί», μόλις ενηλι-
κιώνονταν «ο γιος τους»285, «μόλις δει» (και το ’δεί και στη συμπεριφορά του286)
«να φυτρώνουν γένια στα μάγουλα του γιου τους»287. αμέσως, μετά, όσους άλ-
λους, πιθανόν, του έμειναν πιστοί, εν οις ο Φιλοίτιος288, ο Δολίος και οι γιοι
του289, οι μνηστήρες290, οι δούλες του291, η πηνελόπη292, ο λαέρτης293.

Χρειαζόταν, όμως, και μεθοδεία. ςαν φτάνει στην Ιθάκη, αισθάνεται,
όπως, περίπου, χωρίς το μυαλό του στην θέση του294. αρχή-αρχή, πιάνει κου-
βέντα με τον εαυτό του και αποφασίζει295. 
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πρώτο του βήμα, να συναντήσει τον εύμαιο, «στην εξοχή»296. εκεί, «φι-
λοξενήθηκε τέσσερα βράδια»297. «από τη μεταξύ τους συνομιλία ο οδυσσέας»
(αφού, αρχικά, πλαστογράφησε «την ταυτότητά του»298) «διαπίστωσε την
αφοσίωση του υπηρέτη στον αφέντη του», ακούγοντάς τον «να απαριθμεί με
περηφάνια τη μεγάλη κτηνοτροφική περιουσία του οδυσσέα, στην οποία είχε
κι αυτός συμβάλει, και να εκφράζει παράπονο που δεν είναι εκεί να δει την
προκοπή του και να τον ανταμείψει», βλέποντάς τον «να αγανακτεί με τους
μνηστήρες, που τρωγοπίνουν κάθε μέρα στο παλάτι, αλλά και να τον διαβε-
βαιώνει για τη συζυγική πίστη της πηνελόπης, όπως και για το ενδιαφέρον
της να ζητεί πληροφορίες από ξένους περαστικούς για τον άντρα της»299.
«αναγνωρίζεται», εκεί, «από το γιο του τηλέμαχο» [που, όπως και η μάνα
του, «δεν είχαν λίγες φορές ξεγελαστεί ακούγοντας περαστικούς από το πα-
λάτι να τους βεβαιώνουν τάχα πως κάπου κάποτε είχαν συναπαντηθεί με τον
οδυσσέα (...)· γι’ αυτό και ο εύμαιος δεν δίνει καμιά πίστη στα λόγια του ζη-
τιάνου πως ο οδυσσέας βρισκόταν στη Δωδώνη και γρήγορα θα γύριζε στο
νησί του», αλλά «τώρα ο τηλέμαχος ακούει ξαφνικά τον άγνωστο να τον βε-
βαιώνει όχι πια πως είχε γνωρίσει τον πατέρα του, μόνο πως είναι ο ίδιος ο πα-
τέρας του», και «πείθεται (...), χωρίς να ζητήσει την παραμικρή απόδειξη»300,
σε, εντελώς, αντίθετη διάθεση, από την μητέρα του301, που, στην «πληροφο-
ρία» του τηλέμαχου «ότι ο οδυσσέας βρίσκεται αποκλεισμένος στο νησί της
Καλυψώς», βεβαιώθηκε, από τον μάντη Θεοκλύμενο, «ότι ο άντρας της βρί-
σκεται κάπου στην Ιθάκη και σχεδιάζει την εξόντωση των μνηστήρων»302]
«και καταστρώνουν μαζί σχέδιο εξόντωσης των μνηστήρων.»303

Έτσι έγινε. «την άλλη μέρα ο τηλέμαχος γυρίζει στην πόλη· λίγο αργότε-
ρα φτάνουν στο παλάτι ο εύμαιος και ο οδυσσέας, μεταμορφωμένος σε ζητιά-
νο.»304. «η ευρύκλεια τον αναγνωρίζει άθελά του, την ώρα που του πλένει τα
πόδια, από το σημάδι που έχει από παιδί στο μηρό»305, «εκείνος όμως την υπο-
χρεώνει να μην τον φανερώσει σε κανέναν.»306 «Για τον ίδιο σκοπό» («να πλα-
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στογραφήσει την ταυτότητά του», για να μην τον αναγνωρίσουν, αυτοί, που
έτσι πρέπει, πριν αναγνωρίσει αυτός αυτούς· «ςτους πιστούς του δούλους ο
οδυσσέας φανερώνεται μόνος του, και για να τον πιστέψουν, τους δείχνει το
σημάδι, χωρίς εκείνοι να του το ζητήσουν»307), «θα καταφύγει σε μυθολογή-
ματα (...) συχνά, όταν κουβεντιάζει με τους μνηστήρες» (ακτινογραφώντας
τις διαθέσεις των308) και («αφού δοκιμάσει τη στάση των υπηρετριών (...) της
πηνελόπης»309) «με τη σκλάβα του παλατιού Μελανθώ» (της οποίας ο βίος
και η πολιτεία του είχαν γίνει γνωστά310)311. «η ιστορία που λέει ο οδυσσέας»
(βασισμένη στα δικά του βιώματα: νίκη του αιγυπτιακού στρατού στους Κρη-
τικούς επιδρομείς312, / νίκη του στρατού των Κικόνων στον στρατό του313,
εφτάχρονη διαμονή στην αίγυπτο314 / στην Καλυψώ315, πολλά δώρα των αι-
γυπτίων316 / των Φαιάκων317, διάσωσή του, από το ναυάγιο του φοινικικού
πλοίου, στους Θεσπρωτούς318 / σωτηρία του, μετά το ναυάγιό του, στο νησί
της Καλυψούς319, οδήγηση του ναυαγού, από τον Φείδωνα, στον πατέρα
του320 / από την ναυσικά, στον πατέρα της321, το ότι οι Φοίνικες ναύτες τον
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de la navigation grecque sur le littoral ionien du Bruttium», la Perolla del Passato, 49, σ. 241-
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άφησαν, κοιμισμένο, στην ακρογιαλιά, και έφυγαν, χωρίς να πειράξουν τους
θησαυρούς του322 / ό,τι και οι Φαίακες323), «για να ξεγελάσει το συνομιλητή
του δεν είναι κάθε φορά η ίδια, ούτε στην έκταση ούτε στο περιεχόμενο» (ανά-
λογα, κάθε φορά, με τον συνομιλητή του324): «Άλλοτε είναι συνοπτική και αό-
ριστη»· «Άλλοτε», με «πολλές λεπτομέρειες από τη ζωή του» (για το όνομά
του: αίθων 325 ή Δευκαλίων του Μίνωος326, για την πατρίδα του: Κρήτη327,
όπου, τάχα, γνώρισε τον οδυσσέα328 ή και όχι, πλην, απλά, άκουσε, πως ζει
και, όπου να ’ναι, γυρίζει329)330.

η μεγάλη ώρα έφτασε. «η αθηνά βάζει στο νου της πηνελόπης να δηλώ-
σει στους μνηστήρες πως ήρθε η ώρα να ξαναπαντρευτεί, μια που ο οδυσσέας
έχει πια πεθάνει και ο τηλέμαχος μεγάλωσε», «και τους ζητά και παίρνει δώ-
ρα, όπως συνήθιζαν τα χρόνια εκείνα»331 θλιμμένη, που «οι μνηστήρες της,
αντί να συναγωνίζονται μεταξύ τους για την προσφορά δώρων στη νύφη, ρη-
μάζουν ξένα αγαθά»332, δικά της και του οδυσσέως333, του οδυσσέως334. «ο
οδυσσέας χάρηκε ακούγοντας τη γυναίκα του να χειρίζεται έξυπνα το θέμα
του γάμου της «κι ας μελετούσε άλλα ο νους της» (...).»335. Όντως· «λίγο
αργότερα, ο οδυσσέας βεβαιώνει την πηνελόπη πως ο άντρας της θα γυρίσει
γρήγορα, εκείνη όμως», αντί να χαρεί, έστω και χωρίς ελπίδα, πια, «δεν τον
πιστεύει.»336 αντ’ αυτού, βγάζοντας «απατηλό» το όνειρό της, «που ο «ξένος»
το εξήγησε ως προμήνυμα της άφιξης του οδυσσέα και του θανάτου των μνη-
στήρων», «μίλησε για το δίλημμα που τη βασάνιζε: να αρνηθεί τον γάμο ή να
παντρευτεί τον πιο γενναιόδωρο μνηστήρα και να αφήσει τη φροντίδα του «οί-
κου» στον ενήλικο πια γιο της» και «του εκμυστηρεύτηκε την απόφασή της
πια να προκηρύξει αγώνα τόξου μεταξύ των μνηστήρων και να παντρευτεί,
κατ’ ανάγκην, τον νικητή», απόφαση, που εκείνος «ενέκρινε (...) και την πα-
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ρότρυνε να μην αναβάλει αυτόν τον αγώνα, γιατί ο οδυσσέας θα είναι παρών
και θα τους προλάβει», πράγμα, για το οποίο εκείνη «πάλι δεν τον πίστεψε και
αποσύρθηκε»337.

οι αμφιβολίες του οδυσσέα, για την συζυγική πίστη της, δικαιολογημένα
μεγάλωναν338. «η πηνελόπη δίχως να υποπτεύεται τίποτα, εμπιστεύεται
στον ξένο» οδυσσέα, «πως την άλλη μέρα θα προκηρύξει αγώνα με το τόξο
του οδυσσέα, ώστε να διαλέξει γι’ άντρα της τον πιο δυνατό από τους μνηστή-
ρες»339, όπως ήταν, βέβαια, και ο ίδιος340, όχι, ντε και καλά, τον πιο καλό
προς τον γιο της, όπως και θα μπορούσε να ’βρεί κάποιον τρόπο να δικαιολο-
γήσει την επιλογή της341. εραστές της πηνελόπης πρέπει να ήταν ο αντίνοος
ή ο αμφίνομος342, ο ένας «από τους δύο πιο σημαντικούς μνηστήρες», «τον
μόνο που» (φανερά343) «συμπαθούσε κάπως»344. «η νύχτα περνά με αγωνία
(...) για την πηνελόπη», αλλά «και για τον οδυσσέα»345, που το είχε ιδεί: «ο
αντίνος» ήταν, που «πρότεινε στη βασίλισσα να δεχτεί τα δώρα τους, και
όλοι», ποιος πρώτος από άλλον, «έτοιμοι από καιρό», «της έστειλαν αμέσως
δώρα πολύτιμα», κάνοντάς την «πλουσιότερη»346 και αυτός ήταν, που («τον
πιο σπουδαίο από τους μνηστήρες»347) τοξεύει πρώτον απ’ όλους348, ενώ, μετά
τον ευρύμαχο, που «δοκιμάζει να πετύχει μια ειρηνική λύση, ρίχνοντας την
ευθύνη όλη στον σκοτωμένο αντίνοο», πλην «ο οδυσσέας αρνιέται κάθε συμ-
βιβασμό», και δεν του μένει, παρά να καλέσει «τους συντρόφους του σε αντε-
πίθεση», αλλά, έτσι καθώς «ξεθηκαρώνει το σπαθί του και κάνει να πέσει πά-
νω του», «τον βρίσκει η σαγίτα του οδυσσέα και τον ξαπλώνει νεκρό στο χώ-
μα», «προλαβαίνει (...) ο τηλέμαχος», έχοντας, πιθανότατα, στον νου του, το
τι ήταν ο αντίνοος, για την μάνα του και τον οδυσσέα, «και (...) καρφώνει το
κοντάρι» του «στην πλάτη» του άλλου αντεραστή «αμφίνομου, που «δοκιμάζει
(...) να ριχτεί στον οδυσσέα»349.

τα γεγονότα ήσαν ραγδαία. Ήδη, από τη «νύχτα», ο οδυσσεύς ήταν έτοι-
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μος350. Όλη την ώρα, «συλλογιζόταν πώς θα μπορούσε να εξοντώσει τόσους
άντρες» και να «αποφύγει τις αντεκδικήσεις των συγγενών τους», ώσπου
«τον πήρε ο ύπνος τη στιγμή που η πηνελόπη ξυπνούσε – είχε δει σε όνειρο τον
οδυσσέα όπως της τον είχε περιγράψει ο «ξένος» – και», από τις ενοχές της,
«κλαίγοντας προσευχόταν στην Άρτεμη να της πάρει τη ζωή, για να αποφύ-
γει έναν γάμο που», για τα μάτια του κόσμου, «δεν ήθελε» (δεν θα μπορούσε
να ξέρει, με σιγουριά, αν θα ήταν ο εκλεκτός της αυτός, που θα κατάφερνε να
νικήσει, στους αγώνες ή ο οδυσσεύς της, που, πλέον, είναι σίγουρη, πόσο να
μην πιστεύει στα θεϊκά και άλλα προμηνύματα, πια, ότι, όντως, της είχε, έρ-
θει!), αλλ’ «άκουσε στον ύπνο του το κλάμα της και του φάνηκε πως ήταν κο-
ντά του» («κοντά» του...)351. 

Δεν ήταν! «το λύγισμα» του τόξου του οδυσσέως («το αποτελούσαν δύο
πήχες από κέρατο αγριμιού, θηλιασμένες στη μέση· στην άκρη της μιας πή-
χης στερέωναν τη χορδή γερά, στης άλλης την περνούσαν από ένα μετάλλινο
κοράκι. Για να μη χάνει το δοξάρι την ελαστικότητά του, συνήθιζαν, όταν δεν
το χρησιμοποιούσαν, να ξεθηλυκώνουν τη χορδή. Όταν έπειτα ήθελαν να το
χρησιμοποιήσουν, έπρεπε να το λυγίσουν, ώστε να περάσουν την - οπωσδήπο-
τε πιο κοντή από το άνοιγμα του δοξαριού – χορδή στο ακρινό κοράκι.»)
«απαιτούσε αρκετή προσπάθεια», πλην, «το λύγισμα του δοξαριού και» «το
στερέωμα της χορδής» δεν ήταν, παρά «το προκαταρκτικό στάδιο», καθώς
«έπρεπε ύστερα να δοξέψει και να περάσει τη σαγίτα του μέσα από τα δώδεκα
πελέκια», πράγμα, για το οποίο «χρειαζόταν δύναμη, πιο πολύ όμως σκοπευ-
τική ικανότητα», «διπλό άθλο», «έναν εξαιρετικά δύσκολο άθλο, που μόνο ένας
πολύ μεγάλος ήρωας μπορεί να πραγματοποιήσει», που «δεν είναι κανείς», ού-
τε, καν, «ένας επιδέξιος τοξότης», «ικανός», κι αυτό, ίσως («άθλος (...) εξά-
παντος αδύνατο να γίνει στην πραγματικότητα»), μόνο, διαπερνώντας «το
ένα πίσω από το άλλο τα δώδεκα ξύλινα στειλιάρια των τσεκουριών», στημέ-
νων «με το μετάλλινο κεφάλι τους προς τα έξω» [ίσως, τοποθετώντας τα «ο
τηλέμαχος» σε «θέση» («στη σειρά και στο ίδιο ύψος, πριν τα στερεώσει μέσα
στο χώμα της αίθουσας»), που να είναι εφικτό το κατόρθωμα μόνο για τον
πατέρα του], «να τον βγάλει πέρα, έξω από τον οδυσσέα»352. αυτό φοβόταν,
πια, η πηνελόπη353!

η μεγάλη ώρα έφτασε. «η μέρα που ο οδυσσέας θα πάρει την εκδίκησή
του από τους μνηστήρες, είναι γιορτή μεγάλη του απόλλωνα.»354 το σχέδιο
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ήταν, μάλλον [αυτός κανόνιζε τη σειρά των διαγωνιζόμενων, διαλέγοντας (με
πόση σιγουριά355!) την τελευταία θέση356] επίνοια του αντινόου, ως του πιο
ικανού να τα καταφέρει, ο οποίος και το είχε συζητήσει με την πηνελόπη, με
τον τηλέμαχο, ο οποίος το έμαθε, την τελευταία, μόλις, στιγμή, και ήρθε, σε
προσυνεννόηση, με τον πατέρα του, στον οποίο θα δινόταν η καλύτερη ευκαιρία
να μπορέσει να περάσει το τόξο στα χέρια του (έτσι, καθώς, δεν υπήρχε η πε-
ρίπτωση, ως φιλοξενούμενου, αλλά και ζητιάνου, που, ακόμα και αν τα κατά-
φερνε, δεν θα μπορούσε, στα μάτια των μνηστήρων, να τον παντρευτεί η πη-
νελόπη, να του το αρνηθούν), τουλάχιστον, για την ημέρα και ώρα υλοποίησής
του, με τον πατέρα του357. την ημέρα και ώρα του αγωνίσματος, οι κάτοικοι
της Ιθάκης θα ήσαν μαζεμμένοι, κατά το ειωθός, στο ιερό άλσος του θεού για
να του προσφέρουν θυσία: ήταν, στο νέο φεγγάρι, η γιορτή του απόλλωνος358.
Έτσι, το έργο της εκδίκησης θα είναι απερίσπαστο, απ’ έξω359. Μα, και όταν
θα έχει γίνει το φονικό, ο οδυσσεύς θα σκηνοθετήσει, όσο και αν ένα τέτοιο
«σχέδιο εξαπάτησης του κοινωνικού περίγυρου» θα στοιχίσει «μια άδικη κα-
ταλαλιά σε βάρος της πηνελόπης» (ότι «ξαναπαντρεύεται η βασίλισσα»:
«Δεν βάσταξε να περιμένει τον άντρα της να γυρίσει από τα ξένα!»360),
«ατμόσφαιρα γλεντιού μέσα στο παλάτι, για να εξαπατηθεί κοινωνικός περί-
γυρος και να κερδηθεί χρόνος, για να οργανώσουν στην εξοχή οι εκδικητές την
αντίδρασή τους σε ενδεχόμενη εναντίον τους δραστηριότητα από συγγενείς ή
φίλους των σκοτωμένων μνηστήρων»361.

Έτσι έγινε. «η πηνελόπη φέρνει κάτω το μεγάλο τόξο του άντρα της και
τη φαρέτρα γεμάτη από βέλη»362, προκηρύσσοντας «αγώνα μεταξύ των μνη-
στήρων με έπαθλο την ίδια» («θα παντρευόταν αυτόν που θα τεντώσει το τόξο
και θα περάσει το βέλος μέσα από δώδεκα πελέκια»), κάτι, για το οποίο αιφ-
νιδιάστηκε («δεν γνώριζε εκ των προτέρων τον αγώνα που θα προκήρυσσε η
μητέρα του, υποθέτει», όμως, ότι «ο αγώνας τόξου» μπορεί να ενταχθεί «στην
προετοιμασία της μνηστηροφονίας και συμπεριφέρεται αναλόγως»363), «προς
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355. Κ.Β. ΔηΜουλας ΚαΙ ςυν., ό.π.
356. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π., σ. 287α.
357. Κ.Β. ΔηΜουλας και συν., ό.π.
358. οΜηρος, ξ 162, τ 306, υ 155-6 και φ 258-9.
359. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π., σ. 298β-300α.
360. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π., σ. 295α, βλ., Θ.Γ. Μαυροπουλος, ό.π., σ. 620.
361. Θ.Γ. Μαυροπουλος, ό.π., σ. 620.
362. ου.Χ. ραουΖ, ό.π., 70φ. 
363. Γ.Μ. ΙΓνατΙαΔης, λ. ΚαΚουλΙΔης ΚαΙ απ. ΧαραλαΜπΙΔης, ομηρικά έπη. 1. ομή-

ρου οδύσσεια. επιλογή ραψωδιών και αποσπασμάτων (α-ω). Βιβλίο του καθηγητή, α΄ Γυ-
μνασίου, μτφρ. Δ.ν. Μαρωνίτης, αθήνα: υπουργείο εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων /
παιδαγωγικό Ινστιτούτο. οργανισμός εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2000, σ. 358.



στιγμήν», ο τηλέμαχος, «γρήγορα όμως ανέλαβε ρόλο προστάτη της μητέρας
του», που («κάπως απροσδόκητα»364) «την επαίνεσε ως έπαθλο του αγώ-
να»365 , διαλαλώντας «πρώτα τις χάρες της μάνας του»366. «ο τηλέμαχος»,
τότε, «τοποθετεί μια μακρυά σειρά από τσεκούρια στο πάτωμα, το καθένα μ’
ένα άνοιγμα στη λεπίδα»367, έτσι, ίσως, που να κάνει το αγώνισμα368 δυσκο-
λότερο369. «η πηνελόπη τους λέει ότι ο οδυσσέας ήταν συνηθισμένος να σκο-
πεύει και να περνά ένα βέλος μέσα από τις τρύπες, και τους υπόσχεται να πα-
ντρευτεί εκείνον που μπορεί να τεντώσει τα τόξο και να ρίξει στο στόχο μέσα
από τα ανοίγματα των τσεκουριών.»370

Ήταν φυσικό. αφού «έστησε τα πελέκια», «έκανε ο ίδιος την αρχή»371.
«πρώτος» (όχι, βέβαια, για να είναι αυτός, που θα δικαιούνταν την μητέρα
του, για σύζυγο, αφού, άλλωστε, ο όρος ίσχυε για τους μνηστήρες372, καθώς
εκείνος τους που θα «κατόρθωνε να (...) τεντώσει» το τόξο «και να περάσει το
βέλος μέσα από δώδεκα πελέκια, θα την παντρευόταν»373, αλλά για να σιγου-
ρευτεί, μετά το λύγισμα, αν το κατάφερνε, του τόξου, ότι έβαλε έτσι τα τσε-
κούρια, που να είναι εντελώς αδύνατο374 να πετύχει ο όποιος μνηστήρας στο
αγώνισμα375, για τα μάτια, όμως του κόσμου, «για να αποδείξει ότι είναι
άξιος να κρατήσει τα όπλα του πατέρα του»376), «επιχειρεί ο τηλέμαχος και
σχεδόν τεντώνει το τόξο»377. «Δοκίμασε» [κάνοντας «απανωτές προσπάθειες
να ευστοχήσει στο αγώνισμα, ώσπου να τον σταματήσει νεύμα του πατέρα
του»378] «τρεις φορές χωρίς επιτυχία, την τέταρτη θα τα κατάφερνε, (...) τον
ανέκοψε όμως με νεύμα ο οδυσσέας»379, αφήνοντάς το, «από ένα νόημα που
του έκανε ο πατέρας του»380, προσποιούμενος «αδυναμία»381, «για τους άλ-
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364. Γ.Θ. Μαυροπουλος, ό.π., σ. 575.
365. Μ. ςαΜαρα ΚαΙ Κ. τοπουΖης, ό.π., σ. 141.
366. Θ.Γ. Μαυροπουλος, ό.π.
367. ου.Χ. ραουΖ, ό.π.
368. οΜηρος, φ 420 κ.ε., 422, τ 574, πρβλ., ι 391, τ 573 κ.ε., φ 74 κ.ε., 118 κ.ε.
369. ΚαΚρΙΔης, ό.π., σ. 289β.
370. ου.Χ. ραουΖ, ό.π.
371. Μ. ςαΜαρα και Κ. τοπουΖης, ό.π.
372. ου.Χ. ραουΖ, ό.π., ε.Ι. ΚαΚρΙΔη, 1983, ό.π., Μ. ςαΜαρα και Κ. τοπουΖης, ό.π.
373. Μ. ςΦυροερα, ό.π., σ. 143α.
374. πρβλ., G. GermAin, ό.π.
375. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π., PAGe, ό.π.
376. Μ. ςαΜαρα και Κ. τοπουΖης, ό.π.
377. ου.Χ. ραουΖ, ό.π., σ. 71.
378. Θ.Γ. Μαυροπουλος, ό.π.
379. Μ. ςαΜαρα και Κ. τοπουΖης, ό.π.
380. ου.Χ. ραουΖ, ό.π.
381. Μ. ςαΜαρα και Κ. τοπουΖης, ό.π.



λους»382, «δίνοντας τη σειρά στους μνηστήρες»383, καλώντας τους «να πά-
ρουν αυτοί το τόξο στα χέρια, σαν δυνατότεροί του που είναι»384.

Όπως και έγινε385. «ο αγώνας αρχίζει με τη υποδήλωση των μύχιων ελ-
πίδων του μνηστήρα αντίνοου (του μόνου τελικά που δε θα κάνει προσπάθεια
στον αγώνα) ότι θα είναι ο νικητής.»386 «ο αντίνοος», ο πιθανός εμπνευστής
του σχεδίου, σίγουρος για τον εαυτό του, «κανονίζει τη σειρά»: «Θα αρχίσουν
από αυτόν που κερνιέται πρώτος στο τραπέζι και θα προχωρήσουν κατά τη δε-
ξιά μεριά», όπου, προφανώς, καθόταν ο ίδιος387. «πρώτος δοκίμασε ο μάντης
λειώδης»388, «τα τρυφερά του όμως και άμαθα από δουλειά χέρια δεν τον βοη-
θούν να λυγίσει το δοξάρι»389: «απέτυχε και προέβλεψε ότι ο αγώνας αυτός θα
φέρει συμφορά»390, «ότι το όργανο του αγωνίσματος θα γίνει το μέσο της θα-
νάτωσής τους»391, ότι ο τοξοβόλος απόλλων, που ήταν η «γιορτή» του σήμε-
ρα, θα τους σκότωνε392, για να αποτραπεί η επιτυχία του όποιου άλλου, σ’ αυ-
τό, που δεν κατάφερε ο ίδιος393, ισχυροποιούμενου του λόγου του, από τις προ-
φητείες του Θεοκλυμένου, που είχε φέρει, στο τραπέζι, ενωρίτερα, ο τηλέμα-
χος, να ερμηνεύσει [κατά ευσεβή πόθο του, στην προσπάθειά του να απαλλα-
γούν, από τους μνηστήρες, αναίμακτα394], τις παραισθήσεις των μνηστήρων,
«που βλέπουν τα κρέατα που τρώνε να σταλάζουν αίμα, νιώθουν τα δάκρυα να
τους πλημμυρίζουν τα μάτια και τους έρχεται να κινήσουν το μοιρολόι», ξε-
σπώντας, «χωρίς να ξέρουν το γιατί», αμυνόμενοι, «σε χάχανα, λες και δεν
ήταν δικά τους τα σαγόνια που γελούσαν»395. «Μια τελευταία του προσπάθεια
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382. ου.Χ. ραουΖ, ό.π.
383. Μ. ςαΜαρα και Κ. τοπουΖης, ό.π.
384. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π., σ. 287α.
385. οΜηρος, φ.
386. Θ.Γ. Μαυροπουλος, ό.π.
387. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π., σ. 287α.
388. Μ. ςαΜαρα και Κ. τοπουΖης, ό.π.
389. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π.
390. Μ. ςαΜαρα και Κ. τοπουΖης, ό.π.
391. Θ.Γ. Μαυροπουλος, ό.π.
392. K. KerénYi, ό.π., σ. 431.
393. Βλ., Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π., σ. 288α.
394. Βλ., οΜηρος, ο 535, ρ 155.
395. Βλ., Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π., σ. 286α, βλ., Ι.ν. παραςΚευοπουλος, Κλινική Ψυχολο-

γία, / Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία των ψυχικών διαταραχών, αθήνα 1988, σ. 49-51,
(50α), Χ.Β. ραΜΜος, περιεκτικές σημειώσεις Ψυχιατρικής (με στοιχεία Ιατρικής Ψυχολο-
γίας) (Βοήθημα για φοιτητές Ιατρικής), Θεσσαλονίκη: εκδ. Κ. Χριστοδουλίδη, 1992, 23-8
(23/1-4, 28/17), α.Κ. ΓεΩρΓαρας, ςυνοπτική Ψυχιατρική, αθήνα: Ιατρικές εκδόσεις π.Χ.
πασχαλίδη, σ. 44-54 (46-7, 51), Χ. ΙεροΔΙαΚονου, «Διαμόρφωση ψυχικών συμπτωμάτων
και μηχανισμών άμυνας», στην (επιμ.: Χ. Ιεροδιακόνου, Χ. Φωτιάδης και ε. Δημητρίου)
Ψυχιατρική, Θεσσαλονίκη: εκδ. Μαστορίδη, 1988, σ. 69-79 (76/ β-79/β).



να καταφέρει τους συντρόφους του να αφήσουν την πηνελόπη και να κοιτά-
ξουν να βρουν άλλες γυναίκες, αντικρούεται» «προκαλώντας την οργισμένη
αντίδραση του αντίνοου (...), που βλέπει ωστόσο σύντομα ότι στένεψε ο κύ-
κλος των υποψήφιων νικητών του αγωνίσματος στις περιπτώσεις (...) του ευ-
ρύμαχου» [«(στην ουσία τελευταίος) δοκιμάζει αποτυχημένα την ικανότητά
του (...) και θλίβεται»] «και» «του εαυτού του»396 «βίαια από τον αντίνοο»397,
τον (κυρίως) εραστή της πηνελόπης398.

ναι. «Δοκιμάζουν όλοι εκτός από έναν, τον αντίνοο.»399. «τελευταίος»
(«δοκίμασαν (...) όλοι χωρίς επιτυχία»400· «κανένας δεν μπορούσε να τεντώ-
σει το τόξο»401), «μένει ο αντίνοος», ο οποίος, όμως, «επειδή», μετά, που, «μέ-
σα σε τόσους άντρες», «ούτε ένας» δεν βρέθηκε «να έχει του οδυσσέα τη δύ-
ναμη», «φοβάται», πια (κάποια στιγμή, «πρότεινε να αλείψουν το τόξο με λί-
πος ζεστό για να μαλακώσει»402), «πως ούτε αυτός θα τα καταφέρει, κάνει»
την «πρόταση», να σταματήσουν, για σήμερα, και να συνεχίσουν την άλλη
ημέρα, αφού «αφού πρώτα» θυσιάσουν, «στο θεό» (την ημέρα αυτή ήταν
«γιορτή μεγάλη του απόλλωνα»), «τον περίφημο στην τέχνη του δοξαριού»,
για να τους «παρασταθεί», «πρόταση», που «γίνεται», αμέσως, «δεκτή με
ανακούφιση (...).»403. «προνοητικός ο αντίνοος και με εύλογο πρόσχημα (...)
βγάζει τον εαυτό του έξω από το συναγωνισμό και πάει να κλείσει το αθλοθε-
τημένο αγώνισμα»404: «έχοντας επίγνωση της αδυναμίας του να τεντώσει το
τόξο και θέλοντας να αποφύγει την ταπείνωση προτείνει αναβολή του αγώνα
τόξου»405.

τότε είναι406, που, πάνω, που, ύστερα από «σπονδές στους αθάνατους»,
ετοιμάζονταν να διαλυθούν407, «παρεμβάλλεται η πρόθεση του «ξένου» για
συμμετοχή στο αγώνισμα (...), που προκαλεί την οργή των μνηστήρων και τις
απειλές του αντίνοου»408. ςτην ερώτησή του, «αν μπορεί να δοκιμάσει»409),
«επαινώντας με πονηριά την πρόταση του αντίνοου ν’ αναβληθεί ο αγώνας
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396. Θ.Γ. Μαυροπουλος, ό.π.
397. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π., σ. 287α.
398. απολλοΔΩρος, επιτομή, 7, 38 κ.ε.
399. Θ.Γ. Μαυροπουλος, ό.π.
400. Μ. ςαΜαρα και Κ. τοπουΖης, ό.π.
401. ου.Χ. ραουΖ, ό.π.
402. Μ. ςαΜαρα και Κ. τοπουΖης, ό.π.
403. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π., σ. 288α.
404. Θ.Γ. Μαυροπουλος, ό.π., σ. 575-6.
405. Γ.Μ. ΙΓνατΙαΔης και συν., ό.π., σ. 359. 
406. οΜηρος, φ 275-84.
407. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π.
408. Θ.Γ. Μαυροπουλος, ό.π.
409. ου.Χ. ραουΖ, ό.π.



τόξου»410, «τον πρόσβαλε (...) άσχημα ο αντίνοος»411: «η απαίτηση του
οδυσσέα να δοκιμάσει και αυτός το τόξο προκαλεί την αγανάκτηση των μνη-
στήρων και αποκαλύπτει την καχυποψία του αντίνοου για τις προθέσεις του
ζητιάνου», υποψιαζόμενου «πως ο ζητιάνος θέλει με τον αγώνα του τόξου να
κερδίσει τη βασίλισσα για γυναίκα του»412. «η πηνελόπη παρεμβάλλεται
διακριτικά την πρώτη φορά» (διερευνητικά413) «και εντονότερα τη δεύτερη φο-
ρά» (μη έχοντας άλλη λύση, για τον φιλοξενούμενο του γιου της414, που «ενη-
λικιώθηκε πια και (...) πήρε την απόφαση να διεκδικήσει τα δικαιώματά του
ως κύριος του σπιτιού του»415), «για να συνηγορήσει στο αίτημα του «ξένου»
(...).»416, που, έτσι κι αλλιώς, «ούτε από τον δικό του νου περνάει να την πάρει
γυναίκα – ένας ζητιάνος, μια βασίλισσα!», απλά, «αν νικήσει, θα τον ντύσει
και θα τον ποδέσει, θα του χαρίσει κοντάρι και σπαθί και θα τον στείλει σε
όποια χώρα θέλει»417. 

Έτσι, «η πηνελόπη και ο τηλέμαχος στήριξαν το αίτημά του και το τόξο
πέρασε τελικά στα χέρια του»418. ο οδυσσεύς, «εκμεταλλευόμενος την βοή-
θεια που άθελά της του προσφέρει η πηνελόπη και την επιδέξια συμπεριφορά
του τηλέμαχου προς (...) τους μνηστήρες, κατορθώνει να πάρει» («με πονη-
ριά»419) «στα χέρια του το τόξο, βασική προϋπόθεση για να ξεκινήσει τη
μνηστηροφονία»420. «ο τηλέμαχος θέλει να απομακρύνει τη μητέρα του από
την αίθουσα για να μην είναι μπροστά την ώρα της σφαγής· εκείνη ωστόσο,
που δεν υποψιάζεται τι μέλλει να γίνει, παραξενεύεται με τα λόγια του γιου
της», ότι ως «ο κύριος του δοξαριού», που «είναι δουλειά», όχι δική της, που
πρέπει να πάει «στην κάμαρά» της, για να καταπιαστεί «με τις δουλειές»
της, «τον αργαλειό και τη ρόκα», αλλά «των αντρών και πάνω απ’ όλους δι-
κή» του, «μπορεί» και να το χαρίσει «στον ξένο», δεν θέλει όμως και να τον
παρακούσει.»421

το τέλος. «ο οδυσσέας (...) με την πιο μεγάλη ευκολία το τεντώνει και
σκοπεύοντας περνά το πρώτο βέλος μέσα από τις τρύπες.»422 οι μνηστήρες
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410. Γ.Μ. ΙΓνατΙαΔης και συν., ό.π.
411. Μ. ςαΜαρα και Κ. τοπουΖης, ό.π.
412. Γ.Μ. ΙΓνατΙαΔης και συν., ό.π., σ. 359-60.
413. οΜηρος, φ 312-9.
414. οΜηρος, φ 331-42.
415. Γ.Μ. ΙΓνατΙαΔης και συν., ό.π., σ. 358.
416. Θ.Γ. Μαυροπουλος, ό.π., σ. 576.
417. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π., σ. 288β.
418. Μ. ςαΜαρα και Κ. τοπουΖης, ό.π.
419. ΚαΚρΙΔη, 1983, ό.π.
420. Γ.Μ. ΙΓνατΙαΔης και συν., ό.π.
421. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π.
422. ου.Χ. ραουΖ, ό.π.



«πανικοβλήθηκαν (...) όταν τον είδαν να τεντώνει εύκολα τη χορδή και να
περνά το βέλος μέσα από τις τρύπες όλων των τσεκουριών»423. «πριν καλά
καλά συνεφέρουν οι μνηστήρες από το σάστισμά τους, να δουν το ζητιάνο να
λυγίζει το δοξάρι και να διαπερνά τα πελέκια, ο οδυσσέας γυμνώνεται από τα
κουρέλια του και μ’ ένα πήδημα βρίσκεται πάνω στο κατώφλι της αίθουσας»,
με «το δοξάρι και τη φαρέτρα στο χέρι», αδειάζοντας «μπροστά του σαγίτες,
για να τις έχει πρόχειρες, και αρχίζει το φόνο»424, στρέφοντας «το τόξο ενα-
ντίον των μνηστήρων»425. «ο πρώτος που σημαδεύει είναι ο αντίνοος» (ο πιο
σπουδαίος «από τους μνηστήρες»426), «την ώρα που ανυποψίαστος άπλωνε το
χέρι του να σηκώσει μια κούπα κρασί»: με την «σαγίτα» να «τον βρίσκει στο
λαιμό και» να «περνάει από την άλλη μεριά, σωριάζεται άψυχος στο χώ-
μα.»427 «ακολουθεί μια φοβερή μάχη κι όλοι οι μνηστήρες», που «κοιτάζουν
γύρω για όπλα, αλλά δεν βρίσκουν τίποτε» («η ευρύκλεια και ο Φιλοίτιος
έκλεισαν τις πόρτες και οι υπηρέτριες περιορίστηκαν στον χώρο τους, όπως και
η πηνελόπη»428), «σκοτώνονται.»429

Ώρες, μετά, «από τη στιγμή που ο τηλέμαχος είχε στείλει τη μητέρα του
στο δωμάτιό της, για να μη βρίσκεται μπροστά στη σκηνή του φόνου», τρέχει
(«εντολή του κυρίου της») («παραπατώντας από τη χαρά της»430, «με νεα-
νικό σφρίγος», «η γερόντισσα»431) η ευρύκλεια και την ξυπνά, από «ύπνο βα-
θύ και ανέγνοιο» (δίχως «να (...) βασανίζεται με την απορία, πώς ενώ έβαλε
αυτή τον αγώνα του τόξου, δεν της έδωκαν το δικαίωμα να τον παρακολουθή-
σει ως το τέλος»), από τον οποίο [είχε να κοιμηθεί «τόσο γλυκά από τότε που
ο οδυσσέας έφυγε για την καταραμένη την τροία» (στην 20χρονη απουσία
του»432)] αυτή (αντιμετωπίζοντας «το μήνυμα σαν περίπαιγμα»433) «πετιέται
θυμωμένη», που την διέκοψε («που της χάλασε τον καλύτερο ύπνο που είχε
κάνει ποτέ»434), αποδίδοντάς της («δεν έγινε πιστευτή»435) «ανοησίες», ότι «ο
οδυσσέας γύρισε στο σπίτι του και έδωσε κακό θάνατο στους άνομους μνη-
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435. Μ. ςαΜαρα και Κ. τοπουΖης, ό.π.



στήρες!», καταλογίζοντάς της ότι της «πήραν τα μυαλά οι θεοί!», και, στην
επιμονή της («είναι ο ζητιάνος που τόσο άσχημα του φέρονταν στο παλάτι.
Μόνο ο τηλέμαχος ήξερε ποιος ήταν, μα το κρατούσε κρυφό, ώσπου να φτάσει
η ώρα της εκδίκησης.»), «κλονίζεται για μια στιγμή», «πετιέται από το κρε-
βάτι, αγκαλιάζει την ευρύκλεια και τη ρωτάει κλαίγοντας», αμφιβάλλοντας,
για την αλήθεια των λεγομένων της, διότι είναι «απίστευτο, να σκοτώσει,
ένας αυτός, τόσους άντρες», και στο ότι «το μόνο που ξέρει είναι ότι την ώρα
που οι δούλες βρίσκονταν περιορισμένες στο γυναικωνίτη, ακούστηκαν βογγη-
τά από την αίθουσα», όπου, «όταν την φώναξαν και μπήκε, αντίκρισε τον
οδυσσέα όρθιο, με χέρια και πόδια που στάλαζαν αίμα, και το πάτωμα στρω-
μένο από νεκρούς», που τα πτώματά τους «είχαν κουβαληθεί κιόλας έξω και
το σπίτι είχε θειαφιστεί για να καθαρίσει από το τόσο αίμα», της ευρύκλειας,
«δεν θέλει να το πιστέψει», υποψιαζόμενη «πως ήταν κάποιος θεός που απο-
φάσισε να σκοτώσει τους μνηστήρες» («δύσπιστη», «βλέπει θεϊκή ενέργεια
στη μνηστηροφονία»436, «θεώρησε έργο των θεών την τιμωρία των αλαζονι-
κών μνηστήρων»437), όντας «σίγουρη», «για τον οδυσσέα», «πως δεν γυρίζει
πια», μην τολμώντας «να (...) πει με τ’ όνομά του», ακόμα και όταν «η ευρύ-
κλεια της μιλεί για το σημάδι στο πόδι του οδυσσέα, που το έχε αγγίξει με τα
ίδια της τα χέρια», «το φονιά των μνηστήρων, όπως λέει», όταν (αντιπαρερχό-
μενη «τα στοιχεία» της ευρύκλειας438), «δέχεται να κατεβεί, να» τον «δει»,
αυτόν και «το γιο της»439! απλά, δεν ήθελε, με τίποτα, να ήσαν τα πράγματα
έτσι440, με «τον «ξένο» που βγαίνει άντρας της»441.

Έτσι. «Μετά την κάθοδο της πηνελόπης από το υπερώο στη μεγάλη αί-
θουσα αρχίζει η διαδικασία του αναγνωρισμού (...).»442 «η πηνελόπη (...)
κατεβαίνει» (όχι για εκείνον, «αλλά για να δει τι συμβαίνει»443), «να συνα-
ντήσει τον τηλέμαχο», πνιγμένη «στους διαλογισμούς της» («δεν έχει ακόμα
αποφασίσει τί να κάνει: να ριχτεί στην αγκαλιά του, ή να αρχίσει να αρχίσει
τα ρωτήματα για να σιγουρευτεί πως είναι αυτός;»444) «πώς θα φερθεί απέ-
ναντι στον «ξένο» που», από τη μια στιγμή στην άλλη και εκεί, που, με τίπο-
τα, δεν θα το ήθελε, «βγαίνει άντρας της»445. «Μπαίνοντας στο αρχονταρίκι,
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καθώς τον βλέπει καθισμένο δίπλα στο τζάκι, με σκυφτό κεφάλι, περιμένο-
ντας να του μιλήσει εκείνη πρώτη, πηγαίνει και κάθεται αντίκρυ του, από την
άλλη μεριά του τζακιού.»446 «Κάθισε λοιπόν άφωνη και ερευνητική απέναντι
στον άντρα της.»447

Ψυχρή αναμονή448. «περνάει ώρα πολλή και το στόμα της δεν το ανοίγει»,
ακόμα και όταν» («όταν» δεν «της φαίνεται ολότελα άγνωστος μέσα στα
κουρέλια του») «θαρρεί πως αυτός που αντικρίζει της θυμίζει τον παλιό οδυσ-
σέα που ήξερε (...).»449 Φοβερό450. «αυτή η βουβαμάρα ανάμεσα στον άντρα
και στη γυναίκα είναι αβάσταχτη.»451 «ο τηλέμαχος δυσανασχετεί με τη
στάση αυτή.»452 ατμόσφαιρα απόρριψης453. «ο τηλέμαχος, που βρίσκεται
μπροστά, τα βάζει μαζί της»454, χαρακτηρίζοντάς την «σκληρόκαρδη για τη
στάση της»455. εκείνη, δικαιολογώντας «τα συγκρατημένα αισθήματά
της»456, του απαντά, ότι τα έχει «χαμένα» και δεν μπορεί, όχι να του μιλήσει,
αλλ’ ουδέ, καν, να τον κοιτάξει «στα μάτια», από το ενδεχόμενο να είναι και
«αλήθεια»457. «ο οδυσσέας», με το μυαλό του, ακόμα, στο τί έγινε («συ-
γκρατώντας τα συναισθήματά του αντιμετωπίζει ψύχραιμα τις ενδεχόμενες
συνέπειες του ομαδικού φονικού που έχει συντελεστεί πριν από λίγο», για το
οποίο η πηνελόπη, ουδέ κατ’ ελάχιστο, χάρηκε) «με ήρεμη αναμονή προσφέ-
ρει μια κάλυψη» («τη δικαιολογεί»458) «στην επιφυλακτικότητα της πηνελό-
πης (...).»459

που παραμένει, ακόμα και μετά τον εξωραϊσμό του460, που «πηγαίνει να
καθήσει πάλι αντίκρυ στη γυναίκα του»461. «παραπονέθηκε τώρα για τη στά-
ση της και ζήτησε να του στρώσει να κοιμηθεί μόνος του», πλην, αυτό, απαι-
τούσε «να μετακινηθεί το κρεβάτι έξω από τη συζυγική κάμαρη», πράγμα που
«εξόργισε τον οδυσσέα, που, πέφτοντας στην παγίδα της, αποκάλυψε τα μυ-
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461. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π., σ. 295α.



στικά του ριζωμένου στη γη κρεβατιού τους, που μόνο αυτοί ήξεραν.»462 «αυ-
τή την ευκαιρία περίμενε η πηνελόπη», όχι «για να τον δοκιμάσει»463, αλλά
για να δικαιολογήσει την, αναγκαστική, απότομη, μετακίνησή της, από την
στείρα άρνηση στην υπό όρους απόδειξης αποδοχή του464. ςτον «διάλογο», που
«ερεθιστικά αρχίζει» ο οδυσσεύς, η πηνελόπη «ανταποκρίνεται με ψυχραιμία
και σκοπιμότητα (...), που έχει ως αποτέλεσμα να προσφέρει ο οδυσσέας, χω-
ρίς να του ζητηθεί, μίαν ατράνταχτη απόδειξη που εξανεμίζει τις επιφυλάξεις
της πηνελόπης»465. «το αδιάψευστο αυτό σημάδι σιγούρεψε την πηνελόπη
και ξέσπασαν και οι δυο σε θρήνο» φαινομενικής «χαράς, τον οποίο διέκοψε ο
οδυσσέας, για να αναφερθεί στη νέα αποδημία που του όρισε ο μάντης τειρε-
σίας.»466

Δεν έχει καιρό, για χάσιμο467. «Όταν ο πόλεμος ανάμεσα στον οδυσσέα
και στους Ιθακήσιους» [που ξεσηκώθηκαν, με «δραστηριότητες για εκδίκηση
με πρωταγωνιστή (και σε λίγο θύμα της πρωτοβουλίας του) τον ευπείθη, πα-
τέρα του μνηστήρα αντίνοου», ενώ οι «φωνές, αποτρεπτικές της επικείμενης
σύγκρουσης, εκείνη του σωσμένου από το φονικό κράχτη Μέδοντα (...) και
εκείνη του έμπειρου γέροντα αλιθέρση (...) δεν εισακούονται από μια μεγάλη
μερίδα, που οδηγεί σε αναπόφευκτη σύγκρουση»468] «τελείωσε και οι αντίμα-
χοι συμφιλιώθηκαν» («η σύγκρουση, που είχε ήδη αρχίσει, σταμάτησε», με
«ειρήνη», ανάμεσα σ«τις αντίπαλες ομάδες», που έδωσαν «όρκους φιλίας με
τον οδυσσέα για πάντα βασιλιά»469), «τις ακόλουθες μέρες έγινε η ταφή των
μνηστήρων από τους συγγενείς τους («θάφτηκαν ή στάλθηκαν με πλοία στην
πατρίδα τους»470) και ο οδυσσέας (...) έφυγε για την Ήλιδα» («όπου βρίσκο-
νταν τα κοπάδια του»471),«να επιθεωρήσει τα» (επί, τόσα, χρόνια, άνευ επί-
βλεψης 472) «βουκόλιά του.»473

Με τον νου του, πάντα, πίσω, στην, έτσι κι αλλιώς, επίπλαστη ειρήνη [«για
να γίνει ειρήνη», «μετά το φόνο των μνηστήρων», που «οι συγγενείς των επα-
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ναστάτησαν», «κάλεσαν με κοινή συμφωνία τον νεοπτόλεμο, το γιο του αχιλ-
λέα, να λύσει τη διαφορά»: αυτός (βασιλιάς, καθώς, στα νησιά κοντά στην
Ήπειρο, με την ελπίδα πως, αν καταδικαζόταν και παραμεριζόταν, σε εξορία,
ο οδυσσεύς, θα κατακτούσε την Κεφαλληνία, καλεσμένος, από τους επανα-
στατημένους, να τους δικάσει, αυτούς κι αυτόν474) «έβγαλε κρίση και είπε
πως ο οδυσσέας, επειδή είχε χύσει πολύ αίμα, έπρεπε να φύγει οριστικά από
νησιά του· για τους συγγενείς πάλι των μνηστήρων όρισε, για τις ζημιές που
είχαν γίνει στο παλάτι του οδυσσέα, να του καταβάλλουν κάθε χρόνο ορισμέ-
νη αποζημίωση, γέννημα, μέλι, κρασί, αλάτι και αρνιά»475, ως βασιλιά, περί-
που, σε αυτοεξορία, με επιστασία από μακριά476], έφυγε, στην ηλεία477. αυτό,
από φόβο, για την τύχη τους, από πλευράς Ικάριου478, που ζούσε πάνω από
λακωνική ως την ακαρνανική, με μόνιμες κατοικίες λακωνική και ακαρνα-
νία479, και που πίεζε την πηνελόπη να ξαναπαντρευτεί480. Δεν του ήταν επιθυ-
μητός: όσο έμεινε εκεί, «τον φιλοξενεί ένας παλιός σύντροφος του πολέμου, ο
βασιλιάς πολύξενος»481, ο εγγονός του αυγείου482.

Με τον Ικάριο εχθρικό483 και την πηνελόπη να έχει, απλά, συμβιβαστεί,
με την νέα κατάσταση484, πράγματα, που έκαναν την συμφιλίωση, στην Ιθά-
κη, μάλλον, επίπλαστη485, δεν ήταν για αργοπορητά486: «Γυρνώντας στην
Ιθάκη, προσφέρει θυσίες μεγάλες στους θεούς όλους»487, αλλά, προφανώς, εί-
χε, και πάλι, ξησηκωθεί το νησί και το κράτος του ολόκληρο488, καθώς επρό-
κειτο για την αριστοκρατία της επικράτειάς του ολόκληρης489, ίσως από τους
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δικούς του ανθρώπους, πια490, οπότε και «φεύγει γρήγορα για τη Θεσπρωτία
της ηπείρου»491, για αναζήτηση συμμάχων492. 

Δεν είχε, με τίποτα, τώρα, μάλιστα, που είναι, οιονεί, βασιλιάς εν εξορία493,
ξεχάσει το χρησμό494. τα βήματά του, σε ανθρώπους, που δεν ήξεραν, από θά-
λασσα495 («ακολουθώντας τη συμβουλή που του είχε δώσει ο μάντης τειρεσίας
στον Άδη, μ’ ένα κουπί στον ώμο, άρχισε να αναζητάει τη χώρα, όπου οι άνθρω-
ποι δε γνώριζαν τη θάλασσα και τα ναυτικά σύνεργα και έτρωγαν ανάλατο το
φαγητό τους, γιατί δεν ήξεραν τι είναι το αλάτι»496), τον έφεραν, παρακάμπτο-
ντας την Ιθάκη497, στην Θεσπρωτική498. «εκεί», ώσπου να ’δεί τί θα κάνει, «τον
φιλοξένησε με τιμές μεγάλες ο βασιλιάς τυρίμμας.»499 ο οδυσσεύς, «στη Θε-
σπρωτία της ηπείρου, όπου εγκαταστάθηκε, αφού θυσίασε πρώτα στον παλιό
μεγάλο του εχθρό, το θεό ποσειδώνα»500, είχε ξελογιαστεί, με την κόρη του Θε-
σπρωτού βασιλιά τυρίμμα, ευίππη, κάνοντάς της τον ευρύαλο501. 

πρώτο του μέλημα502, να πάει στην πολυάνθρωπη503 Δωδώνη504, όπου
Μαντείο του Διός505, στους πρόποδες του τομάρου506, να πάρει χρησμό507, από
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499. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π., 304β.
500. ςΦυροερα, ό.π., Β΄, σ. 143β.
501. ςοΦοΚλης, στον παρθένιο, Ιστορίες αγάπης, 3. 
502. Κ.Β. ΔηΜουλας και συν., ό.π.
503. ηςΙοΔος, απ. 58 (134).
504. οΜηρος, Β 750.
505. οΜηρος, Β 233, 750, ςτραΒΩν, Ζ΄, 7.11, σχετ., ηροΔοτος, 2.52, 54,55, H.W.

PArKe, ό.π., ν. λΩρεντης, ό.π., σ. 138β Δωδώνη, α. ΚΩνταντΙνΙΔης, λεξικό κύριων ονομά-
των (Μυθολογικό / Ιστορικό / Γεωγραφικό) ονομάτων αναφερομένων στην αρχαία ελληνική
Γραμματεία, αθήνα: εκάτη, 1997, σ. 165α Δωδώνη 1, αΙ. τςοταΚου-ΚαρΒελη, λεξικό ελ-
ληνικής Μυθολογίας / 1.335 αλφαβητικά λήμματα για τους μύθους της αρχαίας ελλάδας,
αθήνα: Δημοσιογραφικός οργανισμός λαμπράκη / τα νέα, 2012, σ. 88, Β. πανταΖης,
ομηρική Γεωγραφία και ομηρική εποχή / 1. ο εξομηρισμός της αρχαίας ελλάδας και το
πρόβλημα των Μυκηνών, αθήνα: εκδ. Καστανιώτη, 1996, σ. 432.

506. ηροΔοτος, Β 54-5.
507. Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, ό.π.



το μαντείο της508, για το τί μέλλει γενέσθαι509. εκεί, οι ιέρειες, που, ήδη, είχαν
μάθει την ιστορία του (αποφασισμένο να φυλαχτεί, από τους πάντες, ο εύμαι-
ος τον είχε οδηγήσει, στο παλάτι, όπου τον γνώρισε η σκλάβα, που την ήξεραν
ως αντίφατα, πλένοντάς του τα πόδια, και, σε ώρες, που ο γιος του έλειπε,
στα ξένα, για να μάθει νέα του, φανερώθηκε στην πηνελόπη) του είπαν (επει-
δή δεν είχαν μάθει το τι απέγινε, ίσως, λόγω του φιλικού διακανονισμού, που
είχε κατορθωθεί510), να συμβιβασθεί, κλείνοντας συμφωνία με τους μνηστή-
ρες να φύγουν από το παλάτι του, χωρίς να πάθουν τίποτε, με τον όρο να τον
αποζημιώσουν, για όσες ζημιές του είχαν κάνει, τα χρόνια, που έφυγε, εξα-
σφαλίζοντας δυνάμεις ν’ αντιμετωπίσει τον γιο του, από τον οποίο κινδύνευε
να σκοτωθεί511, και, στο μυαλό του, μπήκε, αμέσως, η πιθανή μελλοντική συ-
μπαιγνία της πηνελόπης με τον τηλέμαχο512, μην ξέροντας, «πως η Κίρκη,
όταν πια είχε φύγει από το νησί της, του είχε γεννήσει τον τηλέγονο»513, «που
τον είπε τηλέγονο, γιατί την ώρα που γεννιόταν, ο πατέρας του βρισκόταν μα-
κριά»514.

ςτη Θεσπρωτική515, αναζητώντας συμμάχους516, που θα τον προστατέ-
ψουν από αυτό που του είπαν ότι θα του συμβεί517, παντρεύεται την βασίλισσα
της Θεσπρωτίας518 Καλλιδίκη519, ανεπίσημα520, την βοήθησε, μάλιστα, «αρ-
χηγός του θεσπρωτικού στρατού»521, πολεμώντας, τελικά (μετά το φευγιό,
στο οποίο τους έτρεψαν οι πολεμικοί αντίπαλοι, που τους «παραστέκει» ο
Άρης, στο οποίο τους έσωσε η εξυπνάδα του οδυσσέως, η αθηνά, που «είναι με
το μέρος» του, με το να χρησιμοποιηθούν, ευρέως, τα τόξα, που είναι τα όπλα
του απόλλωνος, που και «τους χωρίζει»522), νικηφόρα523, τους εχθρούς της
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515. ςτραΒΩν, Ζ, 5.5.
516. Βλ., ςοΦοΚλης, οδυσσεύς, ό.π., ευρυαλος, ό.π. παΚουΒΙος, ό.π.
517. Βλ., ςοΦοΚλης, οδυσσεύς, ό.π., παΚουΒΙος, ό.π.
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ό.π., Β΄, σ. 143β.
523. Βλ., τηλεγονία, προΚλος, ό.π., απολλοΔΩρος, ό.π., 7. 34 κ.ε.



Βρύγες524 ((Βρύγους525) Βρυγούς, λαό της Ιλλυρίας526), με τους οποίους «οι
Θεσπρωτοί δεν τα πήγαιναν καλά»527, και της κάνει τον πολυποίτη528, που
και, σε «λίγο», με τον θάνατό της529, θα την διαδεχτεί530, παραδίδοντάς του, ο
ίδιος, την εξουσία531, «επιθυμώντας πια» (πλην, «η μοίρα του ήταν να πεθάνει
από τη θάλασα»!) «να ησυχάσει», στην πατρίδα του532. 

Γυρίζοντας, τουλάχιστον, προσωρινά533, από την Θεσπρωτία534, «με την
απόφαση να ησυχάσει πια», διότι «αρκετά είχε βασανιστεί στη ζωή του» («τα
στερνά του τα φανταζόταν ειρηνικά, μέσα στην» όση «αγάπη των δικών του
και του λαού του»535), περιμένοντας «τον φυσικό θάνατο, σε προχωρημένα γε-
ράματα»536 («ποια μεγαλύτερη ευτυχία για έναν άνθρωπο που έφαγε τη ζωή
του μέσα σε γνωστά και άγνωστα πελάγη», «ύστερα από τόσα και τόσα που
τράβηξε και έχει ακόμα να τραβήξει», «από το να κλείσει τα μάτια του στο
σπίτι του, πάνω στο κρεβάτι, τριγυρισμένος από την αγάπη των δικών του και
του λαού του», σε έναν «ήρεμο θάνατο έξω από τη θάλασσα»537), ο οδυσσεύς,
που, με τον θάνατο της Καλλιδίκης, «αφήνει τη βασιλεία τον πολυποίτη και
γυρίζει στην Ιθάκη με την ελπίδα πως θα ζήσει πια ήσυχος ανάμεσα στους δι-
κούς του και στους υπηκόους του»538, βρίσκει την πηνελόπη του να του έχει
χαρίσει γιο, τον πτολιπόρθη539! 

Για τον οδυσσέα, που, ποτέ του, δεν μπόρεσε να ησυχάσει, πια, ότι η πηνε-
λόπη είχε ανοίξει ιστορίες με τους μνηστήρες540 [«εκ (...) των μνηστήρων»
όλοι έλεγαν ότι «απέκτησε τον πάνα, όστις διά τούτο και έλαβε το όνομα τού-
το, ως υιός πάντων (των μνηστήρων)»541, καθώς ο αντίνοος είχε φροντίσει να
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540. ΘεοποΜπος, Die fragmente der Griechischen Historiker, Berlin: f Jacoby, 1923,
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541. Γ.Δ. ΚαΨαλης, ό.π., σ. 164.



κρατήσει μυστικό τον δεσμό του με την πηνελόπη542, και κατηγορεί την πη-
νελόπη, για τον ανήθικο μετά των μνηστήρων βίο της543, οι φόβοι του από τους
γιους του μεγαλώνουν ολοένα και πιο πολύ544], όταν, στην συμβατική, του
λοιπού, ζωή του ζευγαριού, που ίσως η πηνελόπη, ως μέσο, για τους σκοπούς
της, και να το αποζητούσε, πια545, ήρθε να προστεθεί και άλλος ένας γιος, ο
ακουσίλαος546. 

Όταν, σαν που «μεγάλωσε», έρχεται «στην Ιθάκη», ο ευρύαλος, με, απο-
δεικτικά στοιχεία της πατρότητας, «μυστικά σημάδια», σε «γράμμα», «κλει-
στό»547. το γράμμα παραλαμβάνει, απουσιάζοντος του οδυσσέως, η πηνελό-
πη, η οποία, έχοντας «ακουστά για τον έρωτα της ευίππης με τον άντρα της,
και τώρα έβλεπε μπροστά της τον καρπό της παράνομης αυτής σχέσης», από
φόβο, μην παραγκωνιστεί ο τηλέμαχός της, «στην καρδιά του πατέρα του»,
από τον ευρύαλο, «αποφάσισε να τον εξοντώσει» και, «μόλις ο οδυσσέας γυ-
ρίζει, τον πείθει πως ο νεαρός ξένος είχε έρθει να τον δολοφονήσει» και εκείνος
«ξεγελιέται και, βίαιος, καθώς ήταν», πριν, καν, «προφτάσει να του μιλήσει»
το παιδί, τον σκότωσε548.

ο οδυσσεύς, «αφού πρώτα κανόνισε, οι ετήσιες προσφορές των Ιθακησίων να
δίνονται στο γιο του»549, ο οποίος, παίρνοντας την εξουσία του κράτους του πα-
τέρα του, στα χέρια του, ελευθέρωσε, από ευγνωμοσύνη, και τους έκανε πολίτες
της Ιθάκης, τον εύμαιο και τον Φιλοίτιο, που έγιναν γενάρχες, των Κολιαδών,
ο εύμαιος, και των Βουκολιδών, ο Φιλοίτιος550, φοβούμενος, πια, και από τον
ίδιο του τον τηλέμαχο551, αλωνίζει την ανατολική ενδοχώρα: αναγκάζεται να
καταφύγει στην αιτωλία552, στον βασιλιά της Θόαντα553, το γιο του ανδραίμο-
νος554 και της Γοργούς555, όπου παντρεύεται την κόρη του Θόαντος556, με την
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οποία αποκτά τον λεοντοφώντα557 ή λεοντόφονο558 ή Δόρυκλο559, φτάνοντας
στην Ιταλία, στην τυρρηνία, συγκεκριμένα, όπου, ήδη, έβαζε τα θεμέλια πό-
λης, της Γορτυνίας, της οποίας οι κάτοικοι τον τιμούσαν ως μετά560, αναζη-
τώντας συμμάχους561.

Κάποτε, επιστρέφει, ξανά, στην Ιθάκη562. τότε, ήταν, που φτάνει η είδηση,
ότι ένα καράβι έπιασε Ιθάκη και οι ναύτες του βγήκαν, έξω, στα περιβόλια, να
κλέψουν563. από την μακρινή αία, ο γιος του τηλέγονος («αυτός που γεννή-
θηκε μακριά»564)565, που ρώτησε και έμαθε, από την μητέρα του, ότι ήταν
γιος του οδυσσέως, από την Ιθάκη, πλην, δεν ήξερε να του ’πεί, πού, ακριβώς,
βρισκόταν αυτή, ξεκίνησε, αλωνίζοντας τα πέλαγα, να ’βρεί τον πατέρα
του566, ώσπου, μια νύχτα, «έφτασε», αράζοντας σε μια έρημη ακρογιαλιά
«και στην Ιθάκη»567. πεινασμένοι, οι, ταλαιπωρημένοι, ναύτες του, βγαίνουν
στη στεριά και αρπάζουν ζώα, που έβοσκαν, για να τα φάνε.568 «οι Ιθακήσιοι,
πανικόβλητοι, πιστεύοντας πως οι ξένοι ήταν κουρσάροι, ειδοποίησαν τον
οδυσσέα», σχετικά569. Με την είδηση, ότι ένα πειρατικό πλοίο ρημάζει την
χώρα τους, να φτάνει, γρήγορα, στο παλάτι, την αυγή, ο οδυσσεύς βγαίνει,
αρματώνοντας τον στρατό του, να διώξει τους επιδρομείς570, «στην παρα-
λία»571 αλλά τραυματίζεται, θανάσιμα, σε μάχη, που γίνεται, εκεί572: «ο τη-
λέγονος χωρίς να γνωρίζει με ποιον πολεμάει σκότωσε τον πατέρα του με το
δόρυ του , που έιχε φτιάξει με το θανατερό κεντρί ενός μεγάλου σαλαχιού»573.
ετοιμοθάνατο, τον έφεραν στο παλάτι, όπου ξεσπάει κατά του Μαντείου, που
του είχε ’πεί ότι θα τον σκότωνε ο γιος του και όχι ένας ξένος, ώσπου αποκα-
λύπτεται ότι ο φονιάς του ήταν, κι αυτός, γιος του574.
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το Μαντείο δεν είχε κάνει λάθος575. «οι προφητείες είναι πάντα διφορούμε-
νες.»576. Ήδη, ο τειρεσίας του είχε ’πεί577, ότι ο θάνατός του θα έρθει, «στην
Ιθάκη, όπου θα περάσει τη ζωή του που του απομένει ήσυχος πια ως τα βαθιά
γεράματα, τιμημένος από το λαό του που θα προκόβει κάτω από την πατρική
του κυβέρνηση»578, «εξ αλός»579. «πραγματικά, ο θάνατος τον βρίσκει από τη
θάλασσα, όχι μόνο γιατί ο φονιάς είχε φτάσει στην Ιθάκη με καράβι, αλλά και
γιατί το φονικό όπλο ήταν θαλασσινό.»580 Καθώς ταξίδευαν, ο τηλέγονος,
επιδιορθώνοντας το κοντάρι του, αναγκάστηκε, επειδή τους είχε τελειώσει το
σίδερο, να χρησιμοποιήσει για λόγχη το φαρμακερό κεντρί από ένα μεγάλο
σαλάχι, που είχαν ψαρέψει581. Δεν ήταν ««έξω, μακριά από τη θάλασσα», αλ-
λά (...) «από τη θάλασσα»»582. ο οδυσσεύς βρήκε τον θάνατο από τον γιο
του, που είχε αντικαταστήσει τη χάλκινη λόγχη του κονταριού του με το
αγκάθι ενός μεγάλου ψαριού, από την θάλασσα (από το ψαροκόκαλο)583: «ο
χρησμός δεν του είχε πει λοιπόν ψέματα»584. «ο οδυσσέας, που γλίτωσε από
τα κύματα και τα θαλασσινά τέρατα» («Γύρισε στην πατρίδα του τελικά από
τον κάτω κόσμο στο δέκατο χρόνο της περιπλανήσεώς του, ύστερα από επι-
κίνδυνες συναντήσεις με τον πολυπρόσωπο θάνατο»585), «πέθανε από το
πλήγμα του γιου του και από τη θάλασσα», με την «προφητεία του τειρεσία»
να «είχε εκπληρωθεί»586. 

Και ήταν αβλιχρός (γλυκός)587, γιατί, προφανώς, πέθανε μέσα σε λιποθυ-
μικό κώμα588. «λέγοντας σαλάχι ή σελάχι εννοούμε ένα μεγάλο εύρος από
είδη όπως ο αετός, η τρυγόνα, το διαβολόψαρο, η ρίνα και άλλα», τα οποία
«μπορεί να γίνουν επικίνδυνα κυρίως για τον ψαροτουφεκά, λόγω ενός πριονω-
τού αγκαθιού που έχουν στη βάση της ουράς τους»: «αν χτυπήσουμε ένα σα-
λάχι με ψαροτούφεκο και δεν γίνουν οι κατάλληλοι χειρισμοί» («λόγω του
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αγκιστρωτού σχήματος του αγκαθιού είναι πολύ δύσκολο να βγει»: «να είμα-
στε πάντα πολύ προσεκτικοί»: «να κόβουμε το αγκάθι του σαλαχιού αμέσως
μετά το χτύπημά του», αν και «καλύτερα όταν βρισκόμαστε κοντά σε σημείο
που μπορούν να μας δώσουν τις πρώτες βοήθειες, να αφήσουμε σε κάποιον ει-
δικό την αφαίρεση του αγκαθιού») «είναι πολύ πιθανόν ο δύτης να δεχθεί χτύ-
πημα με αυτό το αγκάθι. ο πόνος είναι δυνατός και γίνεται περισσότερο έντο-
νος καθώς περνά η ώρα. Μάλιστα ανάλογα με το είδος του σαλαχιού και τις
αντοχές του οργανισμού του ψαροκυνηγού, ίσως δημιουργηθούν λιποθυμικές
τάσεις κτλ.»589. Ίσως να πρόλαβε να εκφράσει την επιθυμία του για εκδίωξη
της πηνελόπης, από την Ιθάκη, για την πατρίδα της590.

Βέβαια, το γεγονός έγινε προσπάθεια να κρατηθεί μυστικό (ο κόσμος έλε-
γε ότι ο οδυσσεύς πέθανε, αμέσως, μόλις είχε έρθει στην Ιθάκη, πριν, καν,
σκοτώσει τους μνηστήρες591, στην αιτωλία592 ή στη Γορτυνία, που ίδρυσε,
στην τυρρηνία593)594. «ο τηλέγονος συντετριμμένος από τον ακούσιο φόνο,
πήρε τη σωρό του πατέρα του, την πηνελόπη και τον τηλέμαχο και επέστρε-
ψε στην αία κοντά στη μητέρα του.»595 αλλά, μάλλον, οι Ιθακήσιοι έδιωξαν
(και, μαζί με τον γιο της, που τους είχε φανεί να είχε συμπράξει, με τον τηλέ-
γονο, στην πειρατεία του, αφήνοντας, μόνο του, τον οδυσσέα, στην αντιμετώ-
πισή του596) την πηνελόπη597, που, αμέσως, παντρεύτηκε τον τηλέγονο598 και
έφυγε, μαζί του, για την αιαία, την πατρίδα του599, συνοδευόμενοι, από τον τη-
λέμαχο600, που, εκεί, παντρεύτηκε την μάνα του τηλέγονου Κίρκη601. ο Ιταλός
και ο λατίνος ήταν παιδιά του τηλέγονου και του τηλέμαχου602, ο κόσμος έλε-
γε από τις μητριές των, πράγμα, άλλως, μάλλον, απίθανο, λόγω ηλικίας των
τελευταίων αυτών, που τα υιοθέτησαν, πάντως, έτσι κι αλλιώς603. «η Κίρκη
χάρισε» (υπό όρους, μάλλον604) «στην πηνελόπη και τον τηλέμαχο την αθανα-

οι χήνες της πηνελόπης 101

589. Ξ. ΦανουρΙου, ό.π.
590. Κ.Β. ΔηΜουλας και συν., ό.π.
591. ςοΦοΚλης, ό.π.
592. απολλοΔΩρος, επιτομή, 7.40.
593. ΘεοποΜπος, ό.π.
594. Γενικά, Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, 1986, ό.π., 5, σ. 303-5. 
595. ςΦυροερα, ό.π., Β΄, 144β.
596. τηλεγονία, προΚλος, ό.π., απολλοΔΩρος, ό.π., 7.34 κ.ε., ςΦυροερα, ό.π., Β΄, σ. 143β-4α.
597. ΔηΜουλας και συν., ό.π.
598. υΓΙνος, Μύθοι, 127, Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, 1986, ό.π., 5, σ. 305, ςΦυροερα, ό.π., Β΄, σ. 144β.
599 Βλ., J. Cuisinier, ό.π., 345-64, α. ΜερτΖ, σ. 141-9.
600. υΓΙνος, ό.π.
601. υΓΙνος, ό.π., Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, 1986, ό.π., ςΦυροερα, ό.π., Β΄, σ. 144β.
602. υΓΙνος, ό.π., βλ., ςΦυροερα, ό.π., Β΄, σ. 144β.
603. παΚουΒΙος, ό.π., Ι.Θ. ΚαΚρΙΔης, 1986, ό.π., βλ., ςΦυροερα, ό.π., Β΄, σ. 144β.
604. Βλ., τΖετΖης, ςχόλια στον λυκόφρονα, σ. 808.



σία.»605 Ώσπου, ο τηλέμαχος, θυμωμένος, από την καταπιεστική συμπεριφορά
της Κίρκης, την σκοτώνει και παντρεύεται την κόρη της, από τον οδυσσέα,
Κασσιφόνη, που τον σκότωσε, εκδικούμενη τον φόνο της μάνας της606.

ςτην πηνελόπη, που, γρήγορα, αποκαλύφθηκε ότι, και αυτή, παρακινούσε
τον τηλέμαχο να σκοτώσει τον τηλέγονο, προφανώς, για την διαδοχή607, δεν
έμενε, πια, παρά να γυρίσει, όχι, πια, στην Ιθάκη, αλλά στην πατρίδα της608.
Φεύγοντας, η πηνελόπη ήρθε, πρώτα, στην πατρίδα της, την λακεδαίμονα609,
και, ύστερα, στην Μαντίνεια610, όπου και πέθανε611. εκεί είναι, που έδειχναν,
ως και αιώνες, μετά, τον τάφο της612.

ςςύύννοοψψηη

λίγο, πριν τον γυρισμό του οδυσσέως, η πηνελόπη είδε ένα όνειρο: είκοσι
χήνες της, βγήκαν, έξω από το νερό, κι έτρωγαν στάρι, ώσπου χύμηξε, βίαια,
ένας αητός και τις έκοψε τον λαιμό. Έντρομη, μες στ’ όνειρο, η πηνελόπη
θρηνούσε, ξεφωνίζοντας, για ό,τι έγινε. Ώσπου, απ’ τη στέγη του παλατιού, ο
αητός τής είπε να μην κλαίει, γιατί οι χήνες είναι οι μνηστήρες της και ο ίδιος
είναι ο άντρας της, που ήρθε να φέρει θάνατο, στους μνηστήρες. ςίγουρα, κά-
ποιοι ήσαν οι επικρατέστεροι. ο αριθμός των χηνών, που σκοτώνει ο αητός,
ίσως, σε μια πρώτη ανάγνωση, αντιστοιχεί στους 20 επικρατέστερους [από
τους 108 (το ανώτερο 136)] μνηστήρες, που η πηνελόπη είχε ξεχωρίσει και
στο σαλεμένο (από την σφοδρή καταπίεση των τόσων πειρασμών της στην
για είκοσι χρόνια απώθηση των ορέξεών των) μυαλό εξεικονίσθηκαν.

η πηνελόπη θρήνησε τον θάνατο των χηνών, αποκρύβοντας την συμπά-
θειά της, προς τους μνηστήρες της, αποφασίζοντας ότι κάποιον τους πρέπει να
παντρευτεί, παρά και το ότι τα μηνύματα της επιστροφής του οδυσσέως ήταν,
πλέον, σχεδόν, φανερά. ςυνειδητά, έκανε τα πάντα για να αποφευχθεί ο γάμος
της αυτός, που, ασυνείδητα, τόσο πολύ ήθελε. οι προσπάθειές της, να μην εν-
δώσει σεξουαλικά, όπως το ήθελε, στους μνηστήρες της, την έκαναν να συμ-
βολοποιήσει το αντρικό ιδίωμα με τον λαιμό των χηνών, κάτι που η ίδια και
ομολογεί.
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ο θάνατος των μνηστήρων της θα πρέπει να την ελύπησε, και πολύ. Όταν
ήρθε η ώρα του αναγνωρισμού, η ίδια θα κάνει τα πάντα να μην θέλει να πι-
στέψει ότι ο οδυσσεύς γύρισε. ο οδυσσεύς θα πρέπει να κατάλαβε, ότι η γυ-
ναίκα του είχε σχέσεις (που, όμως, ίσως να ήσαν, μόνο, μέσα στο νου της,
χωρίς να τις πραγματοποιεί), με τους μνηστήρες, όσο εκείνος έλειπε, και την
έδιωξε, τελικά, από το παλάτι του. Φεύγοντας, η πηνελόπη ήρθε, πρώτα,
στην πατρίδα της, την λακεδαίμονα, και, ύστερα, στην Μαντίνεια, όπου και
πέθανε.

αλλά, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Θα είχε φτάσει ο οδυσσεύς στην πατρίδα του, μόνο που η πηνελόπη δεν το

’ξερε, όπως ούτε και τώρα ακόμα το ξέρει, πώς γύρισε, και τον παρακαλεί να
της εξηγήσει το όνειρο, που πριν λίγες μέρες είχε ’δεί. είχε ονειρευτεί, πως εί-
χε είκοσι χήνες στην αυλή της, όλο χαρά να τις ταΐζει καθημερινά, ώσπου,
ξάφνου, ένας αητός κατέβηκε από το βουνό, χύμηξε απάνω τους, τους τσάκι-
σε όλων τους τον λαιμό, και ξανάφυγε στον ουρανό. η ίδια έβαλε τους θρήνους
και τις φωνές και έμεινε να κλαίει, βλέποντας νεκρά τα πουλιά της, ώσπου
ήρθαν τα κορίτσια του παλατιού να την παρηγορήσουν. Ώσπου ο αητός ξανα-
γύρισε, κάθησε στην κορυφή της στέγης τους και παίρνοντας φωνή ανθρώπι-
νη, της μίλησε και της είπε, πως δεν ήταν όνειρο αυτό που είδε, αλλά η πραγ-
ματικότητα: οι χήνες είναι οι μνηστήρες και ο ίδιος, ο αητός, δεν ήταν παρά ο
άντρας της, που γύρισε στη πατρική γη, για να τους δώσει κακό θάνατο. 

Ξύπνησε, δίχως να δώσει απάντηση. ςτο άκουσμα ότι οι μνηστήρες ήταν
που χάθηκαν, όχι οι χήνες της, ξύπνησε απότομα, κόβοντας στην μέση του τ’
όνειρο, δίχως καμιά απάντηση, ούτε χαρούμενη ούτε λυπηρή, για ό,τι άκουσε,
να προλάβει να έχει δοθεί. αν η είδηση ήταν χαρούμενη, το όνειρο και ο ύπνος
της μάλλον θα συνεχίζονταν. η είδηση θα πρέπει να ήταν μάλλον άσχημη: σε
περιπτώσεις θλιβερού σοκ από όνειρο, ο ύπνος διακόπτεται απότομα, ακριβώς
για να μη δοθεί συνέχεια στ’ όνειρο. Μια απάντηση που θα ’δειχνε την χαρά
της για ό,τι της έλεγε ο αητός θα ήταν η αναμενόμενη, για την εικόνα που εί-
χε αφήσει στον κόσμο για την τιμή που επεφύλασσε είκοσι χρόνια ολόκληρα
μέχρι να γυρίσει ο άντρας της, αλλά δεν ήταν φαίνεται να ήταν αυτή που θα
την εξέφραζε πια, και της ήταν αδύνατο να την ειπεί στον άντρα της κατά-
μουτρα, γι’ αυτό και το σοκ, όχι από αυτό που άκουσε, αλλά από αυτό που θα
έπρεπε να ‘πεί στον αητό, δηλαδή στον άντρα της, για το χαρούμενο νέο που
της έφερνε.

ςίγουρα, θα ήθελε να του ’πεί ότι καθόλου δεν χάρηκε για ό,τι της έλεγε,
αλλά θα της ήταν σοκαριστικό να του το ’πεί. το έβρισκε τρελό να διαμηνύσει
στον αητό οδυσσέα ότι ο γυρισμός του για το ξέκαμα των μνηστήρων της δεν
ήταν καθόλου αυτό που θα ήθελε κι αφού για το ξέκαμα των μνηστήρων της
ήτανε που θα γύριζε με τίποτα επιθυμητός δεν της ήτανε του άντρα της και ο
γυρισμός. Ήτανε ήδη σε διαδικασία γάμου με έναν απ’ όλους των, που, όμως,
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αν ήτανε αναγκαστικός, μόνο χαρά θα της έφερνε τα’ όνειρο και κρυφά έστω
(με τους ελάχιστους που της απέμειναν δικούς της του παλατιού) θα το πανη-
γύριζε. Μα κάτι τέτοιο δεν έγινε. προφανώς ήτανε κάτι που, τουλάχιστον τώ-
ρα, θα το ήθελε, και πολύ, για να μην θέλει αυτή η διαδικασία με τίποτα να
αναστραφεί. 

ςτον κόσμο, όμως, δεν θα έπρεπε με τίποτα να φανεί ότι η διαδικασία αυτή
ήταν κάτι που το ήθελε, και τόσο πολύ, η ίδια αυτή, αλλά να φανεί σαν μια εξέ-
λιξη που με τίποτα δεν θα έπρεπε να αναστραφεί, όχι επειδή έτσι αυτή το ήθε-
λε, πλην επειδή αναγκαστικά έτσι να γίνει έπρεπε. Μόλις πριν από λίγο, στον
οδυσσέα, που δεν γνωρίζει ότι είναι αυτός, αλλά της είπε ότι ο οδυσσεύς της
του ήτανε γνώριμος και είχε τις πληροφορίες ότι όχι απλά ήτανε ζωντανός αλ-
λά (έπαιρνε κι όρκο γι’ αυτό) θα γύριζε και πίσω, μάλιστα σύντομα, όχι απλά
δεν χαίρεται που τον ακούει να της λέει για τον γυρισμό του άντρα της, αλλά
με ταραχή γι’ αυτό που ακούει να της λέει, προσπαθεί να εξακριβώσει αν
ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα, με την κρυφή ελπίδα να μην είναι καθόλου
έτσι τα πράγματα, αλλά διαπιστώνοντας, αφού τ’ ακούει από πρώτο χέρι ότι
έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, του διαψεύδει την πρόρρηση ότι θα γυρίσει ο
άντρας της, οπότε δεν έχει άλλο να κάνει από το να μην τον περιμένει πια και
να παντρευτεί.

αυτό, παρά τους όρκους που δίνει ο οδυσσεύς, που την διαβεβαιώνει, γνω-
ρίζοντας, καθώς λέει, από πρώτο χέρι, πρόσωπα και πράγματα, ότι ο άντρας
της θα γυρίσει. είναι σαν μην θέλει να γυρίσει ο άντρας της! πόσο αληθινή
ήταν η έως εδώ, εδώ και τρία χρόνια, πρόφασή της, με το έως που να τελειώ-
σει το σάβανο του πεθερού της, που το ύφαινε την ημέρα και τη νύχτα το ξή-
λωνε, έτσι που να μην τελειώνει ποτέ, ότι του είναι πιστή και δεν θέλει να ξα-
ναπαντρευτεί; Γιατί άραγε δεν θα μπορούσε να το υφάνει μετά τον νέο γάμο
της, αφού και τώρα, ως επίσης βασίλισσα, υφαίνει στον αργαλειό της; Και
γιατί άραγε δεν ήταν κάτι, που, όσο και αν θα το αργοπορούσε, κάποια στιγμή
της, ακόμα και που δεν θα της το πρόδιναν οι σκλάβες της (πόσο σίγουρο εί-
ναι, πως και σ’ αυτό δεν συνέβαλε η ίδια, με απροσεξία της που έστω ασυνεί-
δητα έκανε), δεν θα το τελείωνε; Καμιά τέτοιου είδους πρόφαση δεν θα απέ-
τρεπε το γεγονός, που θα υλοποιούνταν κάποια στιγμή. 

ςτο φανερό της, βέβαια, η πρόφαση έχει αποδέκτες τους μνηστήρες της,
έναν των οποίων θα έπρεπε να παντρευτεί, που αυτό (είναι αλήθεια) για τους
γονείς της και τον γιο της, που, όντας σίγουροι ότι ο οδυσσεύς δεν πρόκειται
να ξαναγυρίσει πίσω, πια, βλέπουν ένα τέτοιο γάμο ως τη μόνη λύση, στο να
ξεκαθαριστεί το παλάτι από τους υπόλοιπους, και, όπως λέει, την πιέζουν για
γάμο με έναν, τον όποιον αυτή διαλέξει, από αυτούς. η ίδια, βέβαια, που ξέρει
ότι ο οδυσσεύς επίκειται να γυρίσει, δεν στοχεύει στο να παντρευτεί έναν, τον
καλύτερο κατά την γνώμη της, από αυτούς, ντε και καλά για να ξεκαθαρι-
στεί το παλάτι από τους υπόλοιπους, αλλά, απλά, επειδή θέλει να παντρευτεί
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έναν από αυτούς, βάζοντάς τον στην θέση του άντρα της, έναντι του οποίου
και προτιμά, απολύτως, έναν από τους μνηστήρες της, όχι, όμως, πως έχει
αποφασισμένο ποιον, αφού θρηνεί, στο όνειρό της, κλαίει και οδύρεται για όλες,
και για τις 20, τις χήνες που σκότωσε ο αητός. Δεν είναι ότι ξεχωρίζει έναν
από αυτούς, θέλει απλά, διότι δεν γίνεται διαφορετικά, έναν από αυτούς, θέλει
απλά να παντρευτεί, όχι για να ξεκαθαριστεί το παλάτι της, αφού αυτό θα
μπορούσε να γίνει κάλλιστα από τον οδυσσέα, που όλα έδειχναν πως επέστρε-
φε, αλλά για να έχει νόμιμα άντρα, που και το ξεκαθάρισμα του παλατιού της
θα έκανε, στο κρεβάτι της. 

Και είναι έτσι που θέλει να γίνουν τα πράγματα, με τίποτα δεν θέλει να
έχει πια τον οδυσσέα στο κρεβάτι της, ακόμα και αν ήδη είχε γυρίσει από την
ξένη γη. Φαίνεται ότι οι μνηστήρες της τής έχουν κερδίσει την καρδιά. Όχι
πως είναι καλύτεροι από τον οδυσσέα της χαρακτηρολογικά. ςε όλη την διάρ-
κεια των ημερών τους εκεί, συνέχεια καταφέρεται εναντίον τους (από ένα
χρονικό σημείο και μετά, χωρίς να το πιστεύει πραγματικά, αλλά για τα μά-
τια του κόσμου, που ξέρει ποιος ήταν ο οδυσσεύς της και τι έλεγε, ως τώρα,
γι’ αυτόν εναντίον τους), ακριβώς στο ηθικοϊδεολογικό μέρος του ψυχισμού
τους, αλλά είναι το σώμα της, πλέον, που εξεγείρεται και εκεί είναι που οι
μνηστήρες της μπαίνουν μπροστά, πλέον, τουλάχιστον εδώ και τρία χρόνια
(από τότε που άρχισαν οι ενοχές της και οι προφάσεις της), και από τον οδυσ-
σέα της.

Όλοι της ήταν αρεστοί, κανέναν δεν θα ξεχώριζε, όπως δεν εξεχώριζε και
τις χήνες της, για τον φόνο των οποίων της εξεφώνιζε στ’ όνειρο. το όνειρό της
ήταν καθαρά ερωτικό. ο αητός, που σκότωσε τις χήνες της, κάτι που η ίδια,
με τους φόβους που είχε μην επιστρέψει ο οδυσσεύς της και επιφέρει στους
μνηστήρες της τον χαλασμό, το προκάλεσε στ’ όνειρο, τους χτύπησε στον λαι-
μό, ακριβώς δηλαδή στο συμβολικό μέρος της σεξουαλικής σχέσης τους με
την πηνελόπη, δηλαδή δεν ήταν οι μνηστήρες ως εχθροί του που του τρώνε το
βιος του και εποφθαλμιούν, προσκαλώντας την πηνελόπη για γυναίκα τους,
την βασιλεία του, τους σκότωσε, αλλά είναι ως ερωτικοί του αντίζηλοι, που
τους εσκότωσε. ανάμεσα μνηστήρων και οδυσσέως, στα μάτια της πηνελό-
πης, το θέμα είναι εντελώς ερωτικό.

Ίσως πολύ. οι χήνες της πηνελόπης, για τις οποίες ο οδυρμός, είναι 20,
πολλαπλάσιο του 4 πέντε φορές. το πέντε δείχνει αριθμολογικά πάρα πολύ
πλούσιο το 4: στα όνειρα ο υπερθετικός βαθμός κάποιου πράγματος δείχνεται
με την επανάληψή του. πράγματι, τέσσερις ήταν οι επικρατέστεροι μνηστήρες
στο μυαλό της πηνελόπης, κι αυτούς τους τέσσερις είναι που ήθελε (ο κόσμος
τους είχε για παντρεμένους ήδη!) και τους ήθελε πολύ: ο αντίνοος, ο ευρύμα-
χος, ο αμφίνομος και ο αγέλαος. από τους οποίους, υποχρεωμένη να πα-
ντρευτεί έναν τους, που αυτός ο ένας θα εξόντωνε, μαζί με όλους τους άλλους,
τους υπόλοιπους, μην μπορώντας να επιλέξει, δεν ήθελε να παντρευτεί κανέ-
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ναν, μα όταν την πρόδωσαν με τον αργαλειό και έπρεπε να παντρευτεί τον
έναν, τους έβαλε το αγώνισμα του λυγίσματος του δοξαριού και, σαν αυτό πε-
τύχαινε, το αγώνισμα με την σαΐτα και τα δώδεκα πελέκια.

τη σειρά αυτών που θα δοκίμαζαν την κανόνιζε ο αντίνοος. το ότι δεν το
μπόρεσε κανείς τους την έβγαζε την πηνελόπη από το αδιέξοδο. Δεν θα πα-
ντρευόταν κανέναν τους και θα ζούσε με τους τέσσερις μια ζωή. Μάλιστα,
αφήνει και τον ζητιάνο οδυσσέα, που δεν ξέρει ποιος είναι, αλλά της το ζητά,
για να ’δεί πόση δύναμη, απ’ αυτή που άλλοτε είχε, του απέμεινε, να δοκιμά-
σει την τύχη του, που την είκαζε για καλή, απ’ όσα λίγο νωρίτερα της έλεγε,
και, αν πετύχαινε, θα την απάλλασσε μια και καλή από το μαρτύριο της επι-
λογής, με τον ζητιάνο οδυσσέα έτσι κι αλλιώς να μην του γίνεται να την πα-
ντρευτεί. Βαριεστημένα, που δεν την άφησαν να ’δεί με τα μάτια της και να
σιγουρευτεί, φεύγει, διωγμένη από τον τηλέμαχο, για τον γυναικωνίτη της,
όπου πέφτει σε ύπνο μακάριο, πρώτη φορά της, από τότε που έφυγε ο οδυσσεύς
της για τον πόλεμο, τόσο γλυκό!

εξαγριωμένη, με την πιστή της ευρύκλεια, που την ξυπνά, για να της ’πεί
ότι ο οδυσσεύς της γύρισε, την αποδιώχνει άγρια, χαρακτηρίζοντάς τα ανοη-
σίες πέρα για πέρα ασύστατες, που δεν θέλει να τις πιστέψει καν, ρίχνοντας το
γεγονός της μνηστηροφονίας, ακόμα και όταν δεν γίνεται να μην το αποδεχτεί,
στους θεούς, όντας (το λέει) σίγουρη ότι ο οδυσσεύς της δεν γυρίζει πια, ουδέ
καν θέλει να το πιστέψει ότι γύρισε, και όταν ακόμα η ευρύκλεια την βεβαιώ-
νει από το σημάδι του ποδιού του ότι είναι αυτός, μην τολμώντας να τον ’πεί με
το όνομά του καν! την ώρα που κατεβαίνει να τον ’δεί, αναποφάσιστη, ακόμα
και που κάτι της θυμίζει από τον παλιό οδυσσέα της, αν θα πρέπει, αναγκα-
στικά, να τον εναγκαλιστεί, προτιμά, αποστρεφόμενη τον κουρελή (ακόμα και
μετά που ξαναομόρφυνε) ξένο της, να μείνει βουβή απέναντί του, τόσο που ο
γιος τους την επιτιμά άγρια γι’ αυτό, μην κατανοώντας την στάση της.

η ίδια λέει πως δεν έχει μάτια να τον ’δεί, πόσο και να του μιλήσει καν,
από τη σύγχυση, δικαιολογώντας τη στάση της, ότι θέλει (ακόμα και που ο
ίδιος ο γιος της την βεβαιώνει γι’ αυτό!) να εξακριβώσει με είδος ανάκρισης
ότι είναι αυτός και μόνον τότε είναι που θα τον δεχτεί. που και μόνο από το
που το αποδέχτηκε εκείνος έπρεπε να είχε ήδη πεισθεί. Όταν, βέβαια, της είπε
το μυστικό της ακίνητης (καρφωμένης στην ελιά της κρεβατοκάμαρας) κλί-
νης των, που μόνο αν κάποιος άλλος άντρας την μετακίνησε δεν θα ήταν ακό-
μα έτσι εκεί, δεν μπόρεσε άλλο να παραμείνει απαθής και τον αποδέχτηκε, δι-
καιολογώντας τη στάση της, από φόβο μην πλανηθεί και δοθεί στον οποιονδή-
ποτε τρίτο, εκτός από αυτόν. 

οι φόβοι του οδυσσέως για την πίστη της γυναίκας του δεν έσβησαν. Φυ-
σικά και δεν τέλειωσε, σκοτώνοντας τους μνηστήρες της γυναίκας του, που
όχι τόσο η γυναίκα του, αλλά το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών του παλατι-
ού με τους ανθρώπους που το επιβουλεύονταν, ήταν και το κυρίαρχό του το μέ-
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λημα. αμέσως, με τον γυρισμό του, κατεβαίνει για επιθεώρηση των βουκο-
λίων του στην Ήλιδα, από φόβο για την τύχη τους από πλευράς Ικάριου, που
ζούσε πάνω από λακωνική ως την ακαρνανική, με μόνιμες κατοικίες λακω-
νική και ακαρνανία, και που πίεζε την πηνελόπη να ξαναπαντρευτεί, και αμέ-
σως μετά τρέχει στην Θεσπρωτία, στη Δωδώνη, να πάρει χρησμό, από το μα-
ντείο της, για το τί μέλλει γενέσθαι, καθώς με τον θάνατο των μνηστήρων εί-
χε ξησηκωθεί το νησί και το κράτος του ολόκληρο, καθώς επρόκειτο για την
αριστοκρατία της επικράτειάς του ολόκληρης. εκεί του είπαν ότι θα σκοτωθεί
από τον γιο του και στο μυαλό του μπήκε αμέσως η πιθανή μελλοντική συ-
μπαιγνία της πηνελόπης με τον τηλέμαχο.

ςτην Θεσπρωτική, αναζητώντας συμμάχους, που θα τον προστατέψουν
από αυτό που του είπαν ότι θα του συμβεί, παντρεύεται την βασίλισσα Καλλι-
δίκη (την βοήθησε μάλιστα πολεμώντας, νικηφόρα, τους εχθρούς της Βρύ-
γες) και της κάνει τον πολυποίτη, που και θα τη διαδεχτεί. αλλά και με την
κόρη του Θεσπρωτού βασιλιά τυρίμμα ευίππη είχε ξελογιαστεί, κάνοντάς της
τον ευρύαλο. Γυρίζοντας από την Θεσπρωτία, ο οδυσσεύς, βρίσκει την πηνε-
λόπη του να του έχει χαρίσει γιο, τον πτολιπόρθη. ςτην συμβατική, του λοι-
πού, ζωή του ζευγαριού, που ίσως η πηνελόπη, ως μέσο για τους σκοπούς
της, και να το αποζητούσε πια, ήρθε να προστεθεί και άλλος ένας γιος, ο
ακουσίλαος. 

Για τον οδυσσέα, που ποτέ του δεν μπόρεσε να ησυχάσει πια, ότι η πηνε-
λόπη είχε ανοίξει ιστορίες με τους μνηστήρες, οι φόβοι του από τους γιους του
μεγαλώνουν ολοένα και πιο πολύ. Όταν, σαν που μεγάλωσε, έρχεται στην
Ιθάκη, ο ευρύαλος, με αποδεικτικά στοιχεία της πατρότητας σε γράμμα
κλειστό, παραλαμβάνει, απουσιάζοντος του οδυσσέως, η πηνελόπη, η οποία,
από φόβο μην παραγκωνιστεί ο τηλέμαχός της στην καρδιά του πατέρα του,
από τον ευρύαλο, πείθει τον οδυσσέα ότι ο νεαρός ήρθε να τον δολοφονήσει και
’κείνος, πριν καν προλάβει να του μιλήσει το παιδί, τον σκότωσε.

ο οδυσσεύς, φοβούμενος, πια, από τον ίδιο του τον τηλέμαχο, αλωνίζει την
ανατολική ενδοχώρα (στην αιτωλία, όπου παντρεύεται την κόρη του βασιλιά
της Θόαντα, κάνοντάς της τον λεοντόφονο, και αλλού, στην αιολία, όπου πα-
ντρεύεται την κόρη του βασιλιά της αίολου πολυμήλα, μέχρι και την Θράκη,
όπου παντρεύεται την κόρη του βασιλιά της Κισσέως με την τηλέκλεια εκά-
βη), αναζητώντας συμμάχους, και διώχνει την πηνελόπη, φοβούμενος ότι σ’
αυτό θα τον έσπρωχνε, για την πατρίδα της. ο ίδιος δεν έχει άλλη επιλογή από
το να ετοιμαστεί να αφήσει το κράτος στον τηλέμαχο και να αποχωρήσει
(ετοιμαζόταν να πάει στην αιτωλία, στον Θόαντα, ή στην Ιταλία, στην τυρρη-
νία, συγκεκριμένα, όπου ήδη έβαζε τα θεμέλια πόλης, της Γορτυνίας, της οποί-
ας οι κάτοικοι τον τιμούσαν ως μετά), μέχρι που φτάνει στην Ιθάκη, αναζητώ-
ντας τον, ο γιος του από την Κίρκη τηλέγονος, που τον σκοτώνει κατά λάθος. 

Βέβαια, το γεγονός έγινε προσπάθεια να κρατηθεί μυστικό (ο κόσμος έλε-
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γε ότι ο οδυσσεύς πέθανε στην αιτωλία ή στην Γορτυνία που ίδρυσε στην τυρ-
ρηνία). αλλά μάλλον οι Ιθακήσιοι έδιωξαν την πηνελόπη, που αμέσως πα-
ντρεύτηκε τον τηλέγονο και έφυγε μαζί του για την αιαία, την πατρίδα του,
συνοδευόμενοι από τον τηλέμαχο, που εκεί παντρεύτηκε την μάνα του τηλέ-
γονου Κίρκη. ο Ιταλός και ο λατίνος ήταν παιδιά του τηλέγονου και του τη-
λέμαχου, ο κόσμος έλεγε από τις μητριές των, πράγμα μάλλον απίθανο, λόγω
ηλικίας των τελευταίων αυτών, που τα υιοθέτησαν πάντως έτσι κι αλλιώς.
Ώσπου ο τηλέμαχος, θυμωμένος από την καταπιεστική συμπεριφορά της
Κίρκης τη σκοτώνει και παντρεύεται την κόρη της Κασσιφόνη, που τον σκό-
τωσε, εκδικούμενη τον φόνο της μάνας της.

ςτην πηνελόπη, που γρήγορα αποκαλύφθηκε ότι κι αυτή παρακινούσε τον
τηλέμαχο να σκοτώσει τον τηλέγονο, προφανώς για την διαδοχή, δεν έμενε
πια παρά να γυρίσει, όχι πια στην Ιθάκη, αλλά στην πατρίδα της. Φεύγοντας,
η πηνελόπη ήρθε, πρώτα, στην πατρίδα της, την λακεδαίμονα, και, ύστερα,
στην Μαντίνεια, όπου και πέθανε. εκεί είναι που έδειχναν, ως και αιώνες με-
τά, τον τάφο της.

εευυχχααρριισσττίίεεςς

Ιδιαιτέρως, σε Θεοδώρα ευρ. παπαδημητρίου, ευριπίδη Κ. Δημουλά και
Έλλη Κ. Βέλλιου, για την καλύτερη δυνατή κατάστρωση της εργασίας αυ-
τής, αλλά και σε όλα τα μέλη της ευρύτερης διεπιστημονικής ομάδας μου
εργασίας Ψυχοβιοαναλυτικής Έρευνας «ἐκ τῶν ὑστέρων» (απ’ όλες και
όλους, ιδιαιτέρως, σε: αγραφιώτη νεκταρία-Φιλίτσα, αποστολίδης αντώνιος,
αργύρη αποστολία, Βαμβούρη Χριστίνα, Βερβέρας νικόλαος, Βλάνδου Ιω-
άννα, Γαλλή αρετή, Γεωργούσης ευθύμιος, Γιαννούλα Μαρία, Γιαννούλας
Χρυσοβαλάντης, Δημάκας Δημήτριος, Δήμου αθανάσιος, Δροσινού ειρήνη –
Χρυσοβαλάντη, εξάρχου Βασιλική, Ζαμπάκας Κωνσταντίνος, Ζαμπέτογλου
Γεώργιος, Ζαρκαδούλας νικόλαος, Ζησόπουλος παναγιώτης, Θηβαίου ςτυ-
λιανή, Καλαμπαλίκη ολυμπία, Καλογιάννης νικόλαος, Καρτάκη Ιωάννα,
Κιοσέογλου Δημήτριος, Κουτζεκλίδου Βασιλική, Κωνσταντινίδης Ιωάννης,
λιόβας Δημητριος, Μπάμπαλης Χρήστος, Ξαγρεμμενάκος ςταμάτιος, πα-
παμάνθος Χρήστος, παπαπαρίση ςοφία, παπατζέλος Δημήτριος, πολύζος
Χρήστος, πούρικας Χρήστος, ςκενδερίδης πρόδρομος, ςυλλογιστού Κερα-
σία, τρίγκας Ιωάννης, Φραγκούλης αντώνιος, Φωτερής νικόλαος, Χατζη-
κυριάκου Μαρίνα, Χουβαρδά ςουλτάνα, Χριστοδούλου Χριστόδουλος), για
την πολύπλευρη συμπαράστασή τους στο έργο μου, που το κυρίως έργο μου εί-
ναι η μηνιαία περιοδική σειρά «η Ψυχοβιοπαθολογία στην Ιστορία», ένα τεύ-
χος της οποίας θα είναι αφιερωμένο στην πηνελόπη, η βάση του υλικού του
οποίου τεύχους θα είναι, ακριβώς, τούτη η δημοσίευση. 
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εεππίίμμεεττρροο::  οο  σσυυμμββοολλιισσμμόόςς  σσττοο  όόννεειιρροο

((ΓΓιιααττίί  ηη  ππηηννεελλόόππηη  εείίδδεε,,  όό,,ττιι  εείίδδεε,,  κκααιι  γγιιααττίί  εερρμμήήννεευυσσεε,,  ηη  ίίδδιιαα,,  ττοο  όόννεειιρροο,,
όόππωωςς  ηη  ίίδδιιαα  θθαα  ήήθθεελλεε  νναα  εείίννααιι))

εΓΚεΦαλΙΚη λεΙτουρΓΙα

πάντα, ένας μεγάλος αριθμός εξωτερικών και εσωτερικών ερεθισμάτων
διεγείρει τα αισθητήριά μας και προκαλεί μια συνεχή, ηλεκτρική, δραστηριό-
τητα, στον εγκέφαλο. ςτην κατάσταση της εγρήγορσης, έχουμε υψηλότερο
(απ’ ό,τι στον ύπνο) δυναμικό, σε όλον τον εγκέφαλο. τα ερεθίσματα, που ξε-
περνούν το «κατώφλι», κυριαρχούν, στο δυναμικό του εγκεφάλου, στην ηλε-
κτρική δραστηριότητα του οποίου και γίνονται «αντιληπτά» και «επιλέγο-
νται», απ’ αυτόν (λειτουργία της συνείδησης).

αλλά και τα ασθενή ερεθίσματα φιλοξενούνται, στον εγκέφαλο. οδεύο-
ντας, προς την κυρίαρχη εστία, αν αυτό συνεχιστεί, μπορεί και να παγιωθεί.
αν όχι, θα διαχυθεί. Κάπως έτσι δημιουργείται ο «ασυνείδητος» χώρος. Άλ-
λωστε, με την στιγμιαία αναστολή, στην εστία, προκαλείται άνοδος της λει-
τουργικής ετοιμότητας γειτονικών περιοχών, που τις διεγείρει. Έτσι, ενισχύο-
νται εκείνες και κυριαρχούν εκείνες, αντί της πρώτης (επαγωγή στον χώρο).

Καθώς, πάντα, βολιδοσκοπούμαστε, από ερεθίσματα, στον χρόνο της ζω-
ής μας, δεν υπάρχει ούτε δευτερόλεπτο, που ο εγκέφαλός μας να μη διατρέχε-
ται από ρεύματα. Διατρεχόμενος, όμως, από ρεύματα, ο εγκέφαλος βρίσκε-
ται, πάντα, είτε σε διέγερση είτε σε αναστολή. η σχέση, μεταξύ αυτών των
ανταγωνιστικών διαδικασιών, είναι επαγωγική. απ’ αυτή εξαρτάται κάθε
απάντηση του οργανισμού, στο «περιβάλλον».

ο ανΘρΩπος Μεςα ςτο περΙΒαλλον του

ο άνθρωπος αποτελεί ανοιχτό σύστημα, με το περιβάλλον του. Κάθε ανοι-
χτό σύστημα, ακόμα και όταν αγωνίζεται να διατηρήσει την ταυτότητά του
(μορφή, σχέσεις), κατεργάζεται μάζα - ενέργεια και πληροφορία, που παίρνει,
από το περιβάλλον του, και εξάγει τα αποτελέσματα αυτής της κατεργασίας
(απόβλητα). Καθώς τα όριά του είναι ημιδιαπερατά, έχει εισερχόμενα, διερ-
χόμενα και εξερχόμενα. την «ομοιόστασή» του την διατηρεί, λοιπόν, με «δυ-
ναμικές» ισορροπίες.

ο άνθρωπος, ως ανοιχτό σύστημα, μέσα στο περιβάλλον του, αλλάζει, συ-
νεχώς. λειτουργία του είναι να αλλάζει η μάζα - ενέργεια (άρα και η δομή) ή
/ και οι πληροφορίες του, με την πάροδο του χρόνου. Δομή είναι μια αργή δια-
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δικασία, μακράς διάρκειας, και λειτουργία είναι μια στιγμιαία τομή, μέσα
στον χρόνο, ουσιαστικά, ταχεία διεργασία, βραχείας διάρκειας. αυτό, που,
κάθε φορά, μελετάμε, πάνω στον άνθρωπο, είναι, εντελώς, σχηματικό, με την
έννοια της σιγουριάς, που, στην ουσία, πρέπει, πάντα να θεωρείται, υπό το πρί-
σμα της συνεχούς αλλαγής, που υπάρχει.

οι ζωντανοί οργανισμοί δεν ζουν με δικά τους μέσα, αποκλειστικά, απομο-
νωμένοι ο ένας από τον άλλο, σαν μέσα στο κενό. ο άνθρωπος, ως ζωντανός
οργανισμός και, φυσικά, ως ανοιχτό σύστημα, για να διατηρήσει την ομοιό-
στασή του, χρειάζεται ενέργεια, που την προσπορίζεται από την «ανταλλαγή
της ύλης». Έτσι, αναγκαστικά, έρχεται, σε συναλλαγή, με το περιβάλλον
του. ανιχνεύει το περιβάλλον του και διαπιστώνει, ποια, από τα περιβαλλοντι-
κά στοιχεία, του είναι χρήσιμα και ποια αδιάφορα ή και εχθρικά. Έτσι, υιοθε-
τεί συμπεριφορές, που τον βοηθούν, στην επιβίωσή του. αυτά συνεπάγονται
μάθηση και προσαρμογή.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο άνθρωπος είναι ανοιχτό σύστημα, με «κατεύθυνση»
(σκοπούς) ή «κυβερνητικό». ο σκοπός υποσημαίνει ηθελημένη και, φυσικά, μα-
θημένη συμπεριφορά. Μάθηση σημαίνει, βέβαια, αλλαγή, στη συμπεριφορά, λό-
γω εμπειρίας και, μάλιστα, προς το καλύτερο, έτσι, που να διατηρείται, πάντα,
η ομοιόσταση. Έτσι, ο άνθρωπος επιβιώνει, μέσω της διαδικασίας της προσαρ-
μογής, στις προκλήσεις του περιβάλλοντος, με τη βοήθεια της μάθησης.

εΙΔη πληροΦορΙΩν

οι πληροφορίες, μόνον, σχηματικά, για λόγους μελέτης, μπορούν να χωρι-
στούν σε πληροφορίες εκτός εγκεφάλου –εκτός σώματος και εκτός εγκεφά-
λου– εντός σώματος. Χοντρικά, θα μπορούσαμε να τις ’πούμε εξωτερικές και
εσωτερικές. Όλες, όμως, είναι πληροφορίες περιβαλλοντικές, με την έννοια,
ότι και οι «εσωτερικές» πληροφορίες είναι σε συνάφεια με τις εξωτερικές, κα-
θώς ο άνθρωπος είναι ανοιχτό σύστημα, με το περιβάλλον του.

ο άνθρωπος είναι υποκείμενο και αντικείμενο. Ως υποκείμενο ενεργεί ως
αντικείμενο, δέχεται τις ενέργειες εξωτερικής προέλευσης ή τις συνέπειες των
δικών του ενεργειών. οι πράξεις, που εκτελεί, ως υποκείμενο, έχουν συνέπειες,
στον κόσμο, που τον περιβάλλει, και οι συνέπειες απηχούν στον ίδιο. ο άνθρω-
πος μπορεί να αντιμετωπίζει το σώμα του ως αντικείμενο, να βρίσκεται, απέ-
ναντί του, στην ίδια σχέση, ως προς οιοδήποτε άλλο αντικείμενο. αντίστοιχα,
το σώμα αντιδρά, σ’ αυτόν, τον κάνει να υποφέρει, τον μεταχειρίζεται ως αντι-
κείμενο, όπως θα το έκανε ένα άλλο στοιχείο του εξωτερικού κόσμου. ο άν-
θρωπος-υποκείμενο δεν είναι, λοιπόν, το σώμα και δεν βρίσκεται εδώ ή εκεί,
μέσα στο σώμα. εξάλλου, το υποκείμενο δεν υφίσταται επιρροές παρά με το
σώμα. αυτό αντιπροσωπεύει τον σύνδεσμο του ανθρώπου με τον κόσμο.
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ο άνθρωπος διαθέτει μια σειρά αναλυτές, για όλα τα ερεθίσματα. αναλυ-
τές εξωτερικοί (εξωδέκτες) και εσωτερικοί (ιδιοδέκτες) αποτελούν το αισθη-
τικό μας όργανο. Όλους ο οργανισμός τούς χρησιμοποιεί, για να επικοινωνεί
με τον εξωτερικό και εσωτερικό του κόσμο. ςημασία έχει να καταλάβουμε,
ότι, μέσα στα ερεθίσματα, περιλαμβάνονται τα πάντα, ακόμα και η ίδια μας
η σκέψη, ως λειτουργία. 

ερΜηνευτΙΚη

η πληροφορία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως συνυπάρχουσα με τα υλικά
πράγματα, μια «ιδέα» των πραγμάτων. Ως έτσι, επενεργεί πάνω στον εγκέ-
φαλό μας. η αντανάκλαση, που εξαρτάται από την ενέργεια, που διαθέτει ένα
υλικό σώμα και την έκφραση αυτής της ενέργειας, πάνω στην ύλη του δέκτη,
είναι και η βάση της πληροφόρησης. Έτσι, η πληροφορία είναι κάτι το υλικό,
απορρέει, σε μορφή ενέργειας, από τα υλικά σώματα και δεν εμφανίζεται πα-
ρά, μόνον, κατά την στιγμή της αντανάκλασής των.

η αντανάκλαση της πραγματικότητας, στον εγκέφαλο, είναι η εμφάνισή
τους, μέσα σ’ αυτήν την αντανάκλαση, ως ενέργεια, από την αλληλεπίδραση
του εγκεφάλου με τον γύρω του υλικό κόσμο. Όχι, όμως, απλά, και μόνον, η
αντανάκλαση, τα ίχνη της ενέργειάς των, πάνω στον εγκέφαλο, αλλά η αιτία,
που θέτει σε λειτουργία το σύστημα «άνθρωπος». η όλη διαδικασία, που κάνει
το σύστημά μας, για να αυτορρυθμιστεί, γίνεται, ακριβώς, ως προς τα ίχνη,
που άφησε η πληροφορία-ενέργεια, πάνω μας. Γι’ αυτό, και η αντανάκλαση
της ενέργειας έγινε και πληροφορία.

Δεν πρόκειται, όμως, για παθητική καταγραφή της πληροφορίας, όπως
στα συστήματα, χωρίς κατεύθυνση, αλλά για δημιουργική αντανάκλαση
(καταγραφή) των άλλων συστημάτων. μέσα μας, διότι εμπεριέχει και τις πι-
θανότητες μετατροπής της, από ’μάς, αφού, ως αυτορρυθμιζόμενα συστήμα-
τα, απαντούμε, σ’ αυτήν, και, μάλιστα, διαφοροποιημένα. το αίσθημα και,
παραπέρα, η αντίληψη χρησιμοποιούν την αντανάκλαση, όπως ο εαυτός μας
θεωρεί καλύτερα, για τον ίδιο. η ερμηνευτική της πληροφορίας είναι, περίπου,
ατομική μας υπόθεση.

ςυΜΒολΙςΜος

Δεν υπάρχει «νόημα» στα καθεαυτόν αντικείμενα, παρά, μόνον, στην
αντανάκλαση του ενός επί του άλλου. απ’ τους συσχετισμούς του κάθε συ-
στήματος, που προσπίπτουν, στον εγκέφαλό μας, αναγνωρίζουμε, με βάση τα
ελάχιστα ίχνη τους, τις απορρέουσες, από τα ίχνη, πληροφορίες και, βέβαια,
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τις αντιστοιχίες και, φυσικά, τους συμβολισμούς. οι δομές, που εκφράζουν αυ-
τούς τους συμβολισμούς, τα ίδια τα ίχνη, συνιστούν τα σύμβολα.

οι διάφοροι συσχετισμοί (φορείς μεταβολών), πάνω στα «αντικείμενα», κα-
θορίζουν και τον κώδικα, που θα χρησιμοποιηθεί, για τους εκάστοτε συμβολι-
σμούς. Χωρίς συμβολισμό, δεν υπάρχει κώδικας και, χωρίς κώδικα, δεν υπάρχει
και νόημα. Για να υπάρχει το ίδιο, πάντα, νόημα, χρειάζεται, αναγκαστικά, αυ-
στηρότητα, στην τήρηση του κώδικα. Με τους κώδικες, όχι, μόνον, ο ίδιος άν-
θρωπος μπορεί να έχει μια συνέχεια, ερμηνευτική, στο μυαλό του, αλλά και επι-
κοινωνεί με τους άλλους ανθρώπους (αυτό συμβαίνει και έμμεσα, π.χ. ανάγνω-
ση, θέαση, ακρόαση κ.λπ., κ.λπ.). ο κώδικας είναι η βάση της επικοινωνίας.

ο κάθε κώδικας έχει τα δικά του σημεία, με τα οποία γίνονται τα μηνύμα-
τά του. τα σημεία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, μόνον, μέσα στον δικό
τους κώδικα. τα σήματα, που τους αποτελούν, αποδίδονται, μόνο, στα αντι-
κείμενα, με τα οποία συνταιριάζονται. αυτό έγινε, ύστερα από κάποια γενί-
κευση ή επειδή αποφασίσαμε, ελεύθερα, να τα αναγνωρίζουμε έτσι. Δεν είναι,
βέβαια, σύμβολα.

ςύμβολο είναι όρος, όνομα ή εικόνα, που, ακόμα, και όταν μας είναι προσι-
τά και κατανοητά, στην καθημερινή μας ζωή, έχουν σημασίες πέρα και πίσω
από το συμβατικό, άμεσο και εμφανές, νόημά τους. το σύμβολο σημαίνει κά-
τι αόριστο, άγνωστο ή απόκρυφο, μια «ασυνείδητη», πλατύτερη, άποψη, που
δεν μπορείς, εύκολα, τουλάχιστον, να την προσδιορίσεις, με ακρίβεια, και να
την εξηγήσεις, εντελώς, καθώς, όταν το μυαλό σου επιχειρεί την διερεύνησή
του, οδηγείται σε ιδέες, που βρίσκονται πέρα από αυτό, που μπορεί να συλλά-
βει το λογικό μας. 

τελικά, χρησιμοποιούμε συμβολικούς όρους, επειδή πάρα πολλά πράγμα-
τα, πολλές φορές, βρίσκονται πέρα από τα όρια της ανθρώπινης αντίληψης.
Όταν δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ή να καταλάβουμε κάτι, εντελώς, χρη-
σιμοποιούμε συμβολική γλώσσα. αυτή, όμως, η συνειδητή χρήση των συμβό-
λων έγκειται στην αδυναμία του ανθρώπου να επεξεργαστεί «ένα προς ένα»
τα αντικείμενα. η αδυναμία, βέβαια, αυτή μπορεί να σημαίνει και ότι δεν θέ-
λει. Όλα, άλλωστε, τα ανάγει σ’ αυτό, που ο ίδιος θα ήθελε να είναι, και όχι σ’
αυτό, που πράγματι είναι.

(απόσπασμα, από τον φάκελό μου «Ψυχοανάλυση», στο περιφερειακό
επιμορφωτικό Κέντρο εκπαιδευτικών λάρισας, στα, εκεί, 

μαθήματά μου, πριν, περίπου, 30 χρόνια)

ΚΚαατταακκλλεείίςς

τί να σήμαινε, άραγε, το όνειρο της πηνελόπης; Με τον άντρα της, ήδη,
μες στα παλάτια τους, είδε, στον ύπνο της, 300 χήνες, μες στα ποδάρια της!
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την εντύπωση κάνει, όχι, τόσον, το είδος, αλλά ο αριθμός, των πετειναριών,
μες στο σπίτι της. ςίγουρα, στο σαλεμένο, από την σφοδρή καταπίεση των τό-
σων πειρασμών της, μυαλό, οι μνηστήρες είναι αυτοί που, εκεί, εξεικονίσθη-
καν. είκοσι χρόνια απωθούσε τις όποιες ορέξεις των. πώς επηρέασε η –ιστο-
ρική– εγκράτειά της την ιστορία της;

λίγο πριν τον γυρισμό του οδυσσέως, η πηνελόπη είδε ένα όνειρο: είκοσι
χήνες, που είχε στην αυλή της, βγήκαν έξω από το νερό κι έτρωγαν στάρι,
χάρμα οφθαλμών, ώσπου χύμηξε από ψηλή κορφή βίαια ένας αητός και τις
έκοψε το λαιμό, κάνοντάς τις να τεντωθούν κάτω κι έφυγε. Έντρομη, μες στ’
όνειρο, η πηνελόπη θρηνούσε ξεφωνίζοντας για ό,τι έγινε. παρηγορήτρες μα-
ζεύτηκαν γύρω της οι αχαιοπούλες. Ώσπου, απ’ τη στέγη του παλατιού, ο αη-
τός της είπε να μην κλαίει, γιατί οι χήνες είναι οι μνηστήρες κι ο ίδιος είναι ο
άντρας της, που ήρθε να φέρει θάνατο φριχτό στους μνηστήρες.

πόσοι ήταν οι μνηστήρες; Ήταν 108, με επί πλέον 6 βοηθούς, 2 τεχνίτες
κοπής κρέατος, έναν κήρυκα και έναν αοιδό, σύνολο 118 άνθρωποι. 52, με έξι
παραγιούς, ήταν από το Δουλίχι, 24 από τη ςάμη, 20 από τη Ζάκυνθο, 12
από την Ιθάκη, μαζί τους ο κράχτης Μέδων και τραγουδιστής Φήμιος, με δυο
παραγιούς. ο ανώτερος υποθετικός αριθμός των είναι 136. Μνηστήρες, στα
σίγουρα, λογίζονται οι 108, οι άλλοι είναι υπηρέτες (βοηθοί και παραγιοί).
Ίσως ο αριθμός των μνηστήρων μάς φαίνεται υπερβολικός, δεν είναι όμως
ψεύτικος.

ςίγουρα, κάποιοι από αυτούς ήσαν οι επικρατέστεροι. η ίδια η πηνελόπη,
μεταφέροντας τα λόγια του αητού, που είπε ότι είναι ο άντρας της, ταυτίζει
τους μνηστήρες με τις χήνες, που έχει στην αυλή. ο αριθμός των χηνών, που
σκοτώνει ο αητός, είναι 20, που αντιστοιχεί με τους 20 επικρατέστερους, που η
πηνελόπη είχε ξεχωρίσει ανάμεσά τους, και, άλλωστε, μόνο οι 15, από αυ-
τούς, αναφέρονται με το όνομά τους, μην υπολογίζοντας τους άλλους ως
υπαρκτούς. αυτούς τους 20, που υπάρχουν, γι’ αυτήν, είναι που η πηνελόπη
θεωρεί ότι σκότωσε ο οδυσσεύς.

η πηνελόπη θρήνησε τον θάνατο των χηνών, αποκρύβοντας τη συμπάθειά
της προς τους μνηστήρες της, αυτούς τους 20, που υπήρχαν γι’ αυτήν, απο-
φασίζοντας ότι κάποιον απ’ όλους αυτούς πρέπει να παντρευτεί, παρά και το
ότι τα μηνύματα της επιστροφής του οδυσσέως ήταν, πλέον, σχεδόν φανερά.
ςυνειδητά, έκανε τα πάντα για να αποφευχθεί ο γάμος της αυτός, που, ασυ-
νείδητα, τόσο πολύ ήθελε. οι προσπάθειές της, να μην ενδώσει σεξουαλικά,
όπως το ήθελε, στους μνηστήρες της, την έκαναν να συμβολοποιήσει το αντρι-
κό ιδίωμα με τον λαιμό των χηνών, κάτι που η ίδια και ομολογεί.

ο θάνατος των μνηστήρων της θα πρέπει να την ελύπησε, και πολύ.
Όταν ήρθε η ώρα του αναγνωρισμού, η ίδια θα κάνει τα πάντα να μην θέλει
να πιστέψει ότι ο οδυσσεύς γύρισε. ο οδυσσεύς θα πρέπει να κατάλαβε ότι η
γυναίκα του είχε σχέσεις (που, όμως, ίσως να ήσαν, μόνο, μέσα στο νου της,
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χωρίς να τις πραγματοποιεί), με τους μνηστήρες, όσο εκείνος έλειπε και την
έδιωξε, τελικά, από το παλάτι του. Φεύγοντας, η πηνελόπη ήρθε πρώτα
στην πατρίδα της, τη λακεδαίμονα, και, ύστερα, στη Μαντίνεια, όπου και
πέθανε.

λάρισα, θέρος, έως και τούτη την ώρα, 
αργά την νύχτα, 23 του ςεπτέμβρη του 2018

περΙληΨη

λίγο, πριν τον γυρισμό του οδυσσέως, η πηνελόπη είδε ένα όνειρο: είκοσι
χήνες της, βγήκαν, έξω από το νερό, κι έτρωγαν στάρι, ώσπου χύμηξε, βίαια,
ένας αητός και της έκοψε τον λαιμό. Έντρομη, μες στ’ όνειρο, η πηνελόπη
θρηνούσε, ξεφωνίζοντας, για ό,τι έγινε. Ώσπου, απ’ τη στέγη του παλατιού, ο
αητός τής είπε να μην κλαίει, γιατί οι χήνες είναι οι μνηστήρες της και ο ίδιος
είναι ο άντρας της, που ήρθε να φέρει θάνατο, στους μνηστήρες. ςίγουρα, κά-
ποιοι ήσαν οι επικρατέστεροι. ο αριθμός των χηνών, που σκοτώνει ο αητός,
αντιστοιχεί στους 20 επικρατέστερους [από τους 108 (το ανώτερο 136)] μνη-
στήρες, που η πηνελόπη είχε ξεχωρίσει και στο σαλεμένο (από την σφοδρή
καταπίεση των τόσων πειρασμών της στην για είκοσι χρόνια απώθηση των
ορέξεών των) μυαλό εξεικονίσθηκαν. η πηνελόπη θρήνησε τον θάνατο των
χηνών, αποκρύβοντας την συμπάθειά της, προς τους μνηστήρες της, αποφα-
σίζοντας ότι κάποιον τους πρέπει να παντρευτεί, παρά και το ότι τα μηνύματα
της επιστροφής του οδυσσέως ήταν, πλέον, σχεδόν, φανερά. ςυνειδητά, έκανε
τα πάντα για να αποφευχθεί ο γάμος της αυτός, που, ασυνείδητα, τόσο πολύ
ήθελε. οι προσπάθειές της, να μην ενδώσει σεξουαλικά, όπως το ήθελε, στους
μνηστήρες της, την έκαναν να συμβολοποιήσει το αντρικό ιδίωμα με τον λαιμό
των χηνών, κάτι που η ίδια και ομολογεί. ο θάνατος των μνηστήρων της θα
πρέπει να την ελύπησε, και πολύ. Όταν ήρθε η ώρα του αναγνωρισμού, η ίδια
θα κάνει τα πάντα να μην θέλει να πιστέψει ότι ο οδυσσεύς γύρισε. ο οδυσ-
σεύς θα πρέπει να κατάλαβε, ότι η γυναίκα του είχε σχέσεις (που, όμως, ίσως
να ήσαν, μόνο, μέσα στο νου της, χωρίς να τις πραγματοποιεί), με τους μνη-
στήρες, όσο εκείνος έλειπε, και την έδιωξε, τελικά, από το παλάτι του. Φεύγο-
ντας, η πηνελόπη ήρθε, πρώτα, στην πατρίδα της, τη λακεδαίμονα, και,
ύστερα, στη Μαντίνεια, όπου και πέθανε.
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ABsTrACT

shortly before the return of odysseus, Penelope saw a dream: Twenty of her
geese came out of the water and, while they were eating wheat, an eagle violently
rushed down and cut their throat off. in her dream, terrified, Penelope was
mourning, shouting, for what had happened. At that time the eagle from the roof
of the palace told her not to cry because the geese were her suitors and the eagle
himself was her husband who came to bring death to the suitors. surely, some of
them were predominant. number of geese that the eagle kills corresponds to the
20 most predominant suitors [out of 108 (the top being 136)] that Penelope had
distinguished in her shaken mind (because of the severe oppression of her
temptations in twenty-year repulsion of her desires) and they were depicted
there. Penelope mourned death of the geese, concealing her sympathy to her
suitors, having decided that she should marry one of them, even though the
messages of odysseus’ s return were now almost apparent. Consciously, she did
everything to avoid that marriage, which, unconsciously, she wanted so much.
Her efforts, not to give in her sexual desirers, though she would much like to, to
her suitors, made her to symbolize male idiom to the geese’s neck, which she
confesses herself. Death of her suitors must have hurt her very much. When
time for recognition came, she would do everything she had to because she did
not want to believe odysseus had come back. odysseus must have understood
that his wife had relationships (relationships being rather only in her mind
without them ever being real indeed), with suitors as long as he was missing, and
eventually banished her from his palace. After leaving, Penelope first came to
her home, lacedaimon, and then to mantineia, where she died.
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ηρΩες ΚαΙ ηρΩΙΔες ςε «αΓνΩςτες ΧΩρες»
του ΙονΙου ΚαΙ του αΙΓαΙου

ΒΒάάιιοοςς  ΒΒααϊϊόόπποουυλλοοςς
Καθηγητής τμ. Ιστορίας, προσωρινός Κοσμήτορας της ςχολής 

οικονομικών επιστημών του Ιονίου πανεπιστημίου

η ανακοίνωση περιορίζεται στην «άγνωστη χώρα» του Ιονίου, για λόγους
έλλειψης χρόνου και χώρου κυρίως1.

η 1.3 ανήκει στις συνθέσεις αυτές που γεννούν ερωτήματα στον εξοικειω-
μένο με τον τίβουλλο αναγνώστη, καθώς φέρνει στο προσκήνιο ιδιότητες του
ποιητή (ή της περσόνας του) που αντιφάσκουν με όσα έχουν εξαγγελθεί σε
προηγούμενα συνθέματα. το ποιητικό «εγώ» στην ελ. 1.1 προσδιορίζεται δια-
μέσου σειράς αντιθέσεων στις οποίες ο πρωταγωνιστής δεν δίσταζε να πάρει
θέση: από τον πόλεμο προέκρινε την ειρήνη, από τον πλούτο προτιμούσε την
ολιγάρκεια, αδιαφορούσε για το πολιτικοστρατιωτικό negotium και ονειρευό-
ταν ένα επικούρειου τύπου otium, καταδίκαζε τα ταξίδια και παρουσιαζόταν
αλλεργικός στην κίνηση προτιμώντας να μένει domi σε μακάρια ακινη -
σία/inertia, από τη δόξα προτιμούσε τον έρωτα της καλής του, κ.ο.κ. Όλα αυ-
τά έχουν δικαίως δημιουργήσει στέρεες προϋποθέσεις για αναγνωστική έκ-
πληξη: στην αρχή της 1.3 πληροφορούμαστε την ακούσια, έστω, συμμετοχή
του ποιητή σε ό,τι καταδίκαζε προγραμματικά στην 1.1. 

ΈΈνναα  ααββέέββααιιοο  ττααξξίίδδιι

Όμως, πριν η έκπληξη συνειδητοποιηθεί καλά καλά, διαφαίνεται ότι η αμ-
φιταλάντευση του ποιητή μεταξύ των δύο πόλων, δημόσιας σφαίρας και ιδιω-
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1. ευχαριστίες οφείλω στην οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου για τη φιλοξενία της ανα-
κοίνωσης, παρόλο που σημαντική εκδήλωση του τμήματος Ιστορίας στην έδρα του πανεπι-
στημίου δεν μου επέτρεψε την αυτοπρόσωπη παρουσία στο ςυνέδριο. επίσης, στην κ. Μαριτί-
να λεοντσίνη, που είχε τη μεγάλη καλοσύνη να εκφωνήσει το κείμενο αντ’ εμού. η παρούσα
εργασία βασίζεται εν πολλοίς στη μεγαλύτερη μελέτη μου «Ήρωες και ηρωίδες σε γνωστές
“άγνωστες” χώρες. Με αφορμή μια “κερκυραϊκή” περιπέτεια του τίβουλλου», υπό δημοσίευ-
ση στον αφιερωματικό τόμο για τον καθηγ. Δημ. ράιο, Ιωάννινα 2019. 



τικών διαφερόντων, θα συνεχιστεί και σε αυτή τη σύνθεση, καθώς, μαζί με
την πληροφορία για το στρατιωτικό ταξίδι, εισάγεται και η είδηση για διακοπή
της προγραμματισμένης πορείας του ποιητή διαμέσου των επικίνδυνων (κατά
κυριολεξία και κατά την ελεγειακή κοσμοθεωρία) υδάτων προς ανατολάς στο
πλαίσιο εκστρατείας. ο ελεγειακός ασθένησε βαρύτατα, όπως υποστηρίζεται
για τον πραγματικό τίβουλλο, αλλά κανένας τους δεν θα πεθάνει τελικά. 

αν διαβάζαμε ένα στρατιωτικό ημερολόγιο που θα περιέγραφε ένα ναυτικό
ταξίδι προς την ανατολή, κάθε άλλο παρά θα ξένιζε η πληροφορία για ανεφο-
διασμό μιας αποστολής στην Κέρκυρα. Γνωρίζουμε άλλωστε για μια παρό-
μοια πορεία προς το Ιόνιο του Έννιου, ως ακολούθου επίσης ενός στρατηγού2,
ενάμιση αιώνα πριν από τον τίβουλλο, κάτι που εκ πρώτης όψεως ενισχύει τη
βασιμότητα του ισχυρισμού για την τιβουλλική ανάπαυλα στο ίδιο μέρος. 

εντούτοις, η υπόθεση ότι ο τίβουλλος, ως ιστορικό πρόσωπο, ταξίδεψε και
αρρώστησε βαριά στην Κέρκυρα και ότι εξ αυτής της εμπειρίας προκύπτει και
η ποιητική αναφορά στην 1.3, εν είδει λογοτεχνικής αναδημιουργίας του προ-
σωπικού βιώματος, εγείρει δικαιολογημένες επιφυλάξεις. Βιωμένη εμπειρία ή
όχι, το ταξίδι στην Κέρκυρα αποτελεί πρωτίστως ποιητικό γεγονός και η έμ-
φαση στο επεισόδιο, αληθινό ή όχι, ορθά αντιμετωπίζεται από τη φιλολογική
ανάλυση με ποιητολογικούς κυρίως όρους. 

Άλλωστε, ακόμη και αν η συμμετοχή του τίβουλλου στο ταξίδι κατά το
παράδειγμα του Έννιου μπορούσε να εξακριβωθεί ιστορικά και μέσα από άλ-
λη μαρτυρία πλην του ίδιου του πρωταγωνιστή/ποιητή, τούτο δεν θα σήμαινε
απαραίτητα τελεσίδικη ετυμηγορία για την πραγματικότητα και της ασθέ-
νειας που έκανε απαραίτητη τη στάση και την παραμονή στην Κέρκυρα. αν η
ποίηση του τίβουλλου αξιοποιείται ως φορέας βιογραφικών πληροφοριών ανα-
φορικά με την αναχώρησή του, η ίδια πηγή θα μας οδηγούσε να υποθέσουμε
βάσιμα πως η σε θεωρητικό επίπεδο απέχθεια του τίβουλλου για τα καράβια
και τη ναυσιπλοΐα θα τον είχε αποτελεσματικά εμποδίσει να εγκαταλείψει τη
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2. Βλ. ενδεικτικά luCiAno lenAZ (introduzione e commento), luCA CAnAli (traduzione),
Albio Tibullo e autori del Corpus tibulliano. elegie, milano: rizzoli, 1989, σ. 305, K.f. smiTH,
The elegies of Albius Tibullus. The Corpus Tibulllianum. edited with introduction and notes
on Books i, ii and iV, 2-14, new York / Cincinatti / Chicago: American Book Compang 1913,
σ. 233 που αναφέρεται στη συμμετοχή του Έννιου στην εκστρατεία του fulvius nobilior ενα-
ντίον των αιτωλών το 189 π.Χ., επιχείρηση που ο αρχαϊκός ποιητής εξιστορούσε στο 15ο βι-
βλίο των Annales. Για τη σχέση του Έννιου ως πελάτη με ισχυρούς ρωμαίους και τον χαρα-
κτηρισμό του ως poeta cliens βλ. miCHAel Von AlBreCHT, roman epic: An interpretative
introduction, leiden-Boston: Brill, 1999, σσ. ii, 5, sAnDer m. GolDBerG, «Poetry, Politics,
and ennius», TAPA 119, Baltimore, maryland: 1989, σσ. 247 κ.ε. (247-261), sAnDer m.
GolDBerG, epic in republican rome, new York-oxford: ouP 1995, σσ. 111 κ.ε., ιδιαίτερα
14, 120. 



ρώμη. Και στο σημείο αυτό όμως είναι ανάγκη να υπενθυμιστεί πως η δυσα-
νεξία του τίβουλλου προς τη θάλασσα σχετίζεται με τις ελεγειακές του αρχές
πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε πραγματική φοβία του για το νερό, η
οποία, εμπίπτοντας στις ατομικές του προτιμήσεις, μας ενδιαφέρει και, πά-
ντως, μας αφορά πολύ λιγότερο από τις ποιητικές του επιλογές. 

εντούτοις, αν όλος αυτός ο ποταμός αμφιβολιών αφορά την πραγματική
αναχώρηση του τίβουλλου από τη ρώμη, στην ποιητική πραγματικότητα η
αναχώρηση για ένα θαλασσινό ταξίδι έχει πέραν πάσης αμφιβολίας συντελε-
στεί. Και η Κέρκυρα, μάλλον η Φαιακία, αποτελεί μια στάση και όχι τον προ-
ορισμό: το ταξίδι στην ανατολή δεν ολοκληρώνεται ούτε για την ποιητική περ-
σόνα του τίβουλλου της 1.3.3

η παρόμοια περίπτωση ταξιδιού (με την παραλλαγή ότι την αξιοθρήνητη
κατάσταση του πρωταγωνιστή προξενεί ένα ναυάγιο και όχι ασθένεια) του
προπέρτιου στην ελ. 1.17, η προπερτιανή δηλαδή αξιοποίηση του ίδιου θέμα-
τος, εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ποιητικής aemulatio και ενισχύει την υπόθε-
ση ότι το τιβουλλικό επεισόδιο αποτελεί καρπό ποιητικής φαντασίας, χωρίς
εμπλοκή της βιωματικής εμπειρίας4. ο προπέρτιος το ίδιο μοτίβο συνδύασε
με διατυπώσεις σχετικές με τη λογοτεχνική του ιδιοπροσωπία και όχι με αφή-
γηση προσωπικής περιπέτειας. επιπρόσθετα, το προηγούμενο του ταξιδιού
ενός ποιητή, του Έννιου, στο πλευρό ενός στρατιωτικού και πάτρωνα, του
flavius nobilior, φέρνει στο προσκήνιο την ποιητολογική διάσταση του τιβουλ-
λικού ταξιδιού και αδυνατίζει εικασίες των ερμηνευτών για κυριολεξία του
ποιητή. η εννιακή περίπτωση, που εμπεριέχει αδιαμφισβήτητες ποιητολογι-
κές προεκτάσεις αναφορικά με τον ομολογημένο εμμονικό με τον Όμηρο5 πρό-
δρομο του τίβουλλου, αφαιρεί αρκετή από την αληθοφάνεια του τιβουλλικού
ταξιδιού, ταυτόχρονα ενισχύοντας το βάρος της λογοτεχνικής επιλογής του
ελεγειακού να δώσει έμφαση στο ποιητικό, πρωτίστως, αυτό γεγονός. αν ο
Έννιος έχει οδηγηθεί στην πορεία του προς το Ιόνιο, ακολουθώντας τα βήμα-
τα του ομηρικού οδυσσέα, και ο προπέρτιος από το οδυσσειακό ναυάγιο της
1.17 έχει αντλήσει και προβάλει τα κατάλληλα ελεγειακά διδάγματα για
αποφυγή επικών θαλασσινών περιπετειών, ο τίβουλλος αυτοπαρουσιάζεται
στην ακτή της Κέρκυρας, εν είδει ναυαγού ή σε κατάσταση εξίσου αξιοθρήνη-
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3. TiB. 1.3.1-3, 55-56.
4. πβ. VAios VAioPoulos, «from militia patriae to militia amoris. love labour and post

obitum remuneration (Tib. 1.3)», Vichiana 10, napoli: 2008, σ. 44 (32-50).
5. πβ. ενδεικτικά ArnD KerKHeCKer, «Zur internen Gattungsgeschichte der römischen

epik: das Beispiel ennius», στο l’histoire littéraire immanente dans la poésie latine, ed. e.A.
sCHmiDT, Vandœuvres – Genf: fondation Hardt. entretiens sur l’antiquité classique xlVii,
2001, σ. 66 (σσ. 39-88 + 89-95 συζήτηση).



τη, χωρίς να αφήνει αμφιβολίες για την έμπνευση της ποιητικής του εικόνας:
το όνομα «Φαιακία», που επιλέγει για την Κέρκυρα, αδιαμφισβήτητα ανάγε-
ται στο ομηρικό σύμπαν και ανακαλεί τον ομηρικό πρωταγωνιστή της οδύσ-
σειας και το πέρασμά του από τη ςχερίη, το νησί των μυθικών Φαιάκων6. ο
ελεγειακός μπορεί σοβαρά ή όχι να αποπειράθηκε να γίνει ένας comes
messallae, αλλά στην ουσία μεταμορφώθηκε σε οδυσσέα ή, πάντως, υπαινίσ-
σεται εμφανώς το πέρασμα του επικού ήρωα από το ίδιο μέρος. 

TTeerrrraa  iiggnnoottaa

η σύντομη περιγραφή της Κέρκυρας/Φαιακίας7 προσθέτει παρά αφαιρεί
αμφιβολίες από την αληθοφάνεια του τιβουλλικού ταξιδιού: αυτό καθίσταται
λιγότερο πιθανό στο μέτρο που η Κέρκυρα στερείται σοβαρής αληθοφάνειας
ως terra ignota. ούτως ή άλλως, ο ποιητής δεν μεριμνά ιδιαίτερα να δώσει
στοιχεία για την ακριβή της γεωγραφική θέση: ο αναγνώστης του δεν γίνεται
σοφότερος αναφορικά με τη θέση της Φαιακίας από όσο είναι ο ομηρικός ανα-
γνώστης σχετικά με τη θέση της ςχερίης8.

εκτός αυτού, η αδιαφορία για τον γεωγραφικό προσδιορισμό της νήσου
συνδυάζεται με την προβολή μιας διόλου πειστικής εικόνας της. η Κέρκυρα
ασφαλώς δεν είναι ούτε ignota ούτε εχθρική προς τους ταξιδιώτες/ναυαγούς
κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. αντίθετα, είναι ένας πολύ συνηθισμένος και
δημοφιλής σταθμός για στρατεύματα, στρατηγούς και εμπόρους στην πορεία
τους προς την ανατολική Μεσόγειο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. 

η Φαιακία/ςχερίη, άλλωστε, αντίθετα με την ιστορική, την πραγματική
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6. VAioPoulos, ό.π., σ. 34, m.C.J. PuTnAm, Tibullus – A Commentary, norman, oklaho -
ma: university of oklahoma Press 1973, σσ. 74-75, D.f. BriGHT, «A Tibullan odyssey»,
Arethusa 4, Baltimore, maryland: 1971, σσ. 204 κ.ε. (197-214), DAViD f. BriGHT, Haec mihi
fingebam: Tibullus in His World, leiden: e.J.Brill 1978, σσ. 33-36, D.H. mills, «Tibullus
and Phaeacia: a reinterpretation of 1. 3», CJ 69, monmouth, illinois: 1974, σ. 232 (226-232),
roBerT BAll, Tibullus the elegist, A Critical survey, Göttingen: Vandenhoeck & ruprecht
1983, σσ. 52 κ.ε., H. eisenBerGer, «Der innere Zusammenhang der motive in Tibulls Gedicht
i, 3», Hermes 88, stuttgart: 1960, σσ. 188 κ.ε. (188-197), DunCAn KenneDY, The Arts of
love: five studies in the Discourse of roman love elegy, Cambridge - new York: CuP 1993,
σ. 49, πβ. roBerT mAlTBY, Tibullus: elegies. Text, introduction and Com mentary, Cambridge:
francis Cairns Publications 2002, σ. 29, που αμφισβητεί τις ομοιότητες πέραν της έναρξης και
του τέλους της σύνθεσης και αναγνωρίζει και άλλες πηγές.

7. Tib. 1.3.3 me tenet ignotis aegrum Phaeacia terris.
8. Για την εν γένει αποδοχή της ταύτισης της Κέρκυρας με τη ςχερίη/Φαιακία βλ. ενδει-

κτικά ςτραΒ. 7.3.6, ςΚυλαΞ 23, επίσης P. murGATroYD, Tibullus i, Pietermaritzburg 1980,
repr. Bristol 1991, σ. 102· PuTnAm, ό.π., σ. 74.



Κέρκυρα, πληροί τις προδιαγραφές τής terra ignota: είναι ignota, τουλάχιστον
με την έννοια του μυστηριώδους τόπου· είναι ένα παραδεισιακό μέρος9 μάλλον
έξω από τα όρια της παραδοσιακής γεωγραφίας· αποτελεί τόπο ανεξερεύνητο
για έναν επικό πρωταγωνιστή όπως ο οδυσσέας, που έχει και σε άλλα σημεία
του οδυσσειακού έπους συνδεθεί με το μοτίβο του ανεξερεύνητου νησιού10. ςυ-
νεπώς, η ομοιότητα του τίβουλλου (ημιθανούς στην ομηρικής ανάμνησης
Φαιακία) με τον οδυσσέα (ημιθανή στην ομηρική ςχερίη) ενισχύεται και λό-
γω της ομοιότητας του σκηνικού. Με την παραπάνω οπτική η στάση στην
Κέρκυρα προβάλλει ως εξαιρετικά σημαντική κυρίως αναφορικά με την ποιη-
τική και όχι την ιστορική πραγματικότητα, και φαντάζει σχεδόν αδιάφορο το
ερώτημα αν είναι πιθανό ένα κυριολεκτικό ταξίδι του ίδιου του τίβουλλου στην
Κέρκυρα, αφού προέχει το βέβαιο ποιητικό ταξίδι της τιβουλλικής περσόνας
της 1.3 στην Κέρκυρα-Φαιακία, παρόλο που το νησί υπήρξε πράγματι συχνός
τόπος στάσης και ανεφοδιασμού κατά τους αρχαίους και μάλιστα τους ρω-
μαϊκούς χρόνους. 

η παρουσία του τίβουλλου στην Κέρκυρα μπορεί στην αρχή να φάνηκε ή
να εμφανίστηκε σαν αναγκαστική, τυχαία ή, μάλλον, λόγω ατυχήματος
στάθμευση ενός αποτυχημένου, ανολοκλήρωτου στρατιώτη, αλλά το πιθανό-
τερο είναι ότι αφορά την εμπρόθετη στάση ενός ποιητή που διαθέτει υψηλό
βαθμό λογοτεχνικής αυτοσυνειδησίας. ο cliens ίσως επιθυμεί να αποτίσει το
χρέος του στον πάτρωνά του Μεσσάλλα με την προσωρινή του μεταμόρφωση
σε στρατιώτη και ακόλουθο ενός στρατηγού, αλλά ο ποιητής φαίνεται να προ-
κρίνει την απόδοση τιμής στο ομηρικό σύμπαν: μετατρέπεται σε έναν δεύτερο
οδυσσέα, σε έναν alter ulisses, όπως ο αυτοαποκαλούμενος alter Homerus
Έννιος, που επίσης συνοδεύει τον στρατηγό/πάτρωνά του στο Ιόνιο. ο όρος
alter στην περίπτωση του τίβουλλου δεν σημαίνει απλώς έναν δεύτερο οδυσ-
σέα/ομοιότυπο του ομηρικού (όπως θα επιθυμούσε ο Έννιος να είναι ένα ομοι-
ότυπο/μετεμψύχωση του ίδιου του Όμηρου11)· για τον τίβουλλο το ότι γίνεται
alter ulisses σημαίνει πως καθίσταται πιθανότατα και διαφορετικός/άλλου
τύπου οδυσσέας: ο ελεγειακός μεταμορφώνεται σε οδυσσέα στον ίδιο βαθμό
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9. πβ. ClAuDe mossé, η αρχαϊκή ελλάδα. από τον Όμηρο ως τον αισχύλο (8ος-6ος αι-
ώνας π.Χ.), Μετάφραση ςτρατής πασχάλης, γ΄ ανατύπωση, αθήνα: ΜΙετ 2015, σσ. 96,
105-106.

10. Βλ. οΜ., οδ. 6.119-126 ςχερίη, 9.166 νησί των Κυκλώπων, 9.87 κ.ε. λωτοφάγοι,
10.87-132 λαιστρυγόνες, 10.140 κ.ε. Κίρκη, 13.187 ξύπνημα του οδυσσέα στην Ιθάκη, που
του φαίνεται άγνωστη, 201 κ.ε. σχετλιασμός των Φαιάκων από τον οδυσσέα που νομίζει ότι
τον εξαπάτησαν. 

11. Μια επισκόπηση της εννιακής μίμησης και εμπλουτισμού του ομήρου βλ. ενδεικτικά
στο WilliAm J. DominiK, «from Greece to rome: ennius’ Annales», στο A.J. BoYle (ed.),
roman epic, london and new York: routledge 1993, σσ. 39-42 (37-58).



που είχε καταστεί Μεσσάλλας, δηλαδή εν μέρει, καθώς μόνον επιφανειακά
αποκτά εμπειρία επικών κινδύνων και παθημάτων, μια και εξαντλεί τις οδυσ-
σειακού τύπου περιπέτειες και αρετές του στο γεγονός ότι βρίσκεται, φιλοξε-
νείται στο ίδιο μέρος που δέχεται τον ομηρικό ήρωα. 

Όταν ξεκινά ένα παρόμοιο διακειμενικό ταξίδι, η διαδρομή αποδεικνύεται
συχνά πολύ λιγότερο προβλέψιμη από όσο ένα κυριολεκτικό θαλασσινό ταξίδι,
ακόμη και στην αρχαιότητα, όσο longae και αν είναι οι viae. τα δίκτυα και οι
ναυτικοί δρόμοι δεν οδήγησαν τον τίβουλλο στην ανατολή αλλά, όπως ισχυρί-
ζεται, τον έφεραν πλησιέστερα στον θάνατο. Όταν ο τίβουλλος ξεκινά την ελ.
1.3 πληροφορώντας το κοινό του ότι είναι θανάσιμα ασθενής στη Φαιακία και
συνεχίζει υποστηρίζοντας πως η ίδια η αφροδίτη θα τον οδηγήσει σε ένα τέτοιο
ηλύσιον, μπορεί σιωπηρά (ή σαφώς στα μάτια των σύγχρονων αναγνωστών
του) να ανάγεται στη λόγια παράδοση της (στο πλαίσιο της ποιητικής γεω-
γραφίας) εγγύτητας της Φαιακίας με τα ηλύσια πεδία12, υπαινισσόμενος
πως θα ευοδωθεί η ελπίδα του για μεταθανάτια ευδαιμονία του, παρόμοια με
αυτήν που απολαμβάνει ο ομότεχνός του Φίλικος ο Κερκυραίος. 

ςυνεπώς, η Κέρκυρα, χάρη στην απουσία γεωγραφικών λεπτομερειών
αναφορικά με τη θέση του νησιού, επίσης χάρη στην προφανή ανακρίβεια σχε-
τικά με την εικόνα που παρουσιάζει κατά τους ιστορικούς χρόνους σε ευρύτα-
το άνυσμα, αξιοποιείται από τον ελεγειακό για τις πλούσιες συνδηλώσεις που
διαθέτει, καθώς η εκεί παρουσία του τίβουλλου υπονοεί: 

α. σύνδεση του ποιητή με τον Όμηρο και κυρίως παραλληλισμό με τον
ομηρικό οδυσσέα, ευθέως ή ex contrario, 

β. σύνδεση με τον ποιητή Έννιο, επίσης ακόλουθο ενός στρατηγού-πά-
τρωνα, μιμητή του ομήρου αλλά και υπό ελληνιστική επιρροή,

γ. ενδεχόμενη ταύτιση με τον λυρικό ποιητή Φίλικο που κερδίζει το ηλύ-
σιον, τελικό προορισμό και του ίδιου του τίβουλλου, 

δ. διευκόλυνση της άφιξης και του ίδιου του τίβουλλου στο ηλύσιον και
χάρη στη γειτνίασή του με την Κέρκυρα13, 

ε. πιθανότατα μεταποιητικές νύξεις που αναδεικνύουν την αυξημένη και
για τον τίβουλλο ποιητική αυτοσυνειδησία. 
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12. PAul Allen miller, subjecting Verses. latin love elegy and the emergence of the
real, Princeton and oxford: Princeton university Press 2004, σ. 128, frAnCis CAirns,
Tibullus: a Hellenistic Poet at rome, Cambridge: CuP 1979, σ. 45, που αναφέρεται στα αρχαία
ςχόλια στην οδύσσεια και τον Ιππόλυτο, επίσης, BriGHT, Haec mihi fingebam..., ό.π., σ. 23.

13. CAirns, ό.π., σσ. 44-46, μαζί με τις υποσημ. 79-80. 



ο ΚλαΘΜος πελοποννηςου του πετρου Κατςαϊτη

εευυγγεεννίίαα  λλιιοοσσάάττοουυ
λέκτορας, διδάκτωρ ελληνικής Γλώσσας 
του πανεπιστημίου Ca’ foscari Βενετίας

ο πέτρος Κατσαΐτης, θεατρικός συγγραφέας και ποιητής από την Κεφα-
λονιά, υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας του πολέμου που κήρυξαν οι οθωμανοί τον
Δεκέμβριο του 1714 εναντίον του Μορέως, μιας από τις σημαντικότερες κτή-
σεις της Γαληνοτάτης στην ελληνική επικράτεια. αυτό το ιστορικό γεγονός ο
Κατσαΐτης το εξιστορεί στην έμμετρη αφήγησή του που φέρει τον τίτλο Κλαθ-
μός πελοποννήσου11. η προσωποποιημένη πελοπόννησος θρηνεί για την άλω-
ση του ναυπλίου και επιπλήττει τους Βενετούς και όλους όσους την εγκατέ-
λειψαν μόνη στον πόλεμο εναντίον των οθωμανών. Ωστόσο, ο Κλαθμός πελο-
ποννήσου δεν έχει μελετηθεί αρκετά από ιστορική σκοπιά και μέχρι σήμερα
στερείται λεπτομερούς κριτικής ανάλυσης. επομένως, σε αυτή τη μελέτη θα
εστιάσω την προσοχή κυρίως στα ιστορικά γεγονότα της αφήγησης.

Όσον αφορά τη βιογραφία του Κατσαΐτη μπορούμε να βασιστούμε στις
πληροφορίες που μας έδωσε ο ίδιος και ιδιαίτερα σε αυτές που μας άφησε ο
ςπύρος α. ευαγγελάτος, ο οποίος ασχολήθηκε με τη διαθήκη του ποιητή2.
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1. ΙςτορΙα ΚαλουΜενη |ΚλαΘΜος πελοποννηςου | περιέχει δε� ε�ν συντο-
μία στιχογραφίας2 τη� ν | ἅλωσιν τῆς πελοποννήσου γινομένη α� πο�� τη� ν βασιλεία των Ισμαηλί-
των ἐν ἔτει αΨΙε’, μετα�  |τριάκοντα ἔτη α� πῆτις τη� ν | ει��χε α� ποκτήσει ἡ |ἀριστοκρατορικη�  Γε-
ρουσία τῶν ενετῶν, συν- | θεμένη ἀπο� τινα�ν φιλαλήθη, ὁπου� ἐν γράμμασι | οὐ λέγω, Θεο�ς
δ’οἶδε ὁπου�  τα�  πάντα βλέπει, | ἐν ἔτει αψιστ’ έν μηνι� Ἰουλίω ι’ [α.π.Θ. ςπ. π 28]. Βλ. eΜΜ.
KρΙαρας, Κατσαΐτης. Ιφιγένεια-Θυέστης-Κλαθμός πελοποννήσου. ανέκδοτα έργα. Κριτική
έκδοση, Collection de l’institut français d’Athènes, αθήνα 1950, σσ. 198-282.

2. ςπ. ευαΓΓελατος, «εισαγωγή», πέτρος Κατσαΐτης, Ιφιγένεια (εν ληξουρίω),
eστία, Aθήνα 2002, σσ. 9-30. Βλ. επίσης C. CArPinATo, «il lamento del Peloponneso di
Petros Katsaitis e Della sciagura e prigionia della morea di manthos ioannοu», Venezia e la
guerra di morea. Guerra, politica e cultura alla fine del ’600, Μ. infelise, A. sTourAiTi
(επιμ.), milano 2005, σσ. 187-208. Για τη ζωή του Κατσαΐτη βλ. B. lAVAGnini, storia della
letteratura neoellenica, sansoni, milano 1969, σσ. 111-112. m. ViTTi, storia della letteratura
neogreca, Carocci, roma 2001, σσ. 100-101. Γ.ν. ΜοςΧοπουλος, Ιστορία της Κεφαλονιάς.
από τα αρχαία χρόνια ως το 1797, τόμ. α΄, Κέφαλος, αθήνα 2002, σσ. 237-238.



Για την ημερομηνία γέννησης του Κατσαΐτη δεν έχουμε ακριβή στοιχεία.
Γεννήθηκε πιθανότατα στο ληξούρι ανάμεσα στα 1660 και 1665 και πέθανε
στο αργοστόλι ανάμεσα στα 1738 και 1742. ο ίδιος γράφει για την καταγω-
γή του στο έργο του (στ. 11-14)3:

Ἀπὸ τους νήσους ἤτανε που Ἱονικοὺς τοὺς κράζουν
ἀπὸ τὴν μεγαλύτερη, ὁποὺ τὴν ὀνομάζουν
τοῦ Ὀδυσσέα ἡ πατρίς, τὴν πλέα φημισμένη 
ἀπὸ τὶς τρεῖς, ποὺ κάθεται στὴν μέση δοξασμένη.

ςτην «προσφώνηση στον αναγνώστη» ο ποιητής μας πληροφορεί ότι εγκα-
ταστάθηκε στην πελοπόννησο, όπου έζησε για περίπου 25 χρόνια μέχρι το
1715. Μόλις ξέσπασε ο Βενετοτουρκικός πόλεμος πήγε στο ναύπλιο και συμ-
μετείχε ενεργά στα γεγονότα της πολιορκίας της πόλης. Μετά την πτώση του
ναυπλίου αιχμαλωτίστηκε και το 1716 μεταφέρθηκε στην Κρήτη, όπου δόθη-
κε σκλάβος σε έναν τούρκο αξιωματικό4:

Ὁ γράψας ταῦτα αἰχμάλωτον εἴχασί τονε φέρει 
ἀπὸ τὴν πελοπόννησον στὰ κρητικὰ τὰ μέρη 
ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἅλωσιν τῆς χώρας Ἀναυπλίου, 
ὁπὄγινε κ᾽ εἰς τὶς ὲννιὰ μηνὸς τοῦ ’Ιουλίου 
στὰ χίλια ἑφτακόσια καὶ δεκαπέντε ἔτη.

ςτα Χανιά της Κρήτης το 1716 ο Κατσαΐτης συνέθεσε το ποίημά του
όπως αναφέρει στην «προσφώνηση»5. επιπλέον, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει
το νησί της Κρήτης, όπως κάστρα, μοναστήρια, την Ίδα, τον Ψηλορείτη, το
μινωικό ανάκτορο της Κνωσού, την αρχαία Γόρτυνα6. ςτη συνέχεια, ο τούρ-
κος αγάς του επέτρεψε να επιστρέψει στην Κεφαλονιά, όπου παρέμεινε για
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3. eΜΜ. KρΙαρας (επιμ.), «προσφώνηση στον αναγνώστη», Κατσαΐτης. Ιφιγένεια-Θυέ-
στης-Κλαθμός πελοποννήσου, ό.π., στ. 11-14.

4. Ό.π., στ. 1-5. ςε άλλους στίχους ο ποιητής επαναλαμβάνει: «τὴν ταραχὴ δὲν ἔφυγε τῆς
μάχης π᾽ ἀγροικήθη,/ μὰ εἰς τ᾽ Ἀνάπλι ἔδραμε, ἐμπῆκε καὶ ἀποκλείθη./ Ἐκεῖ τὸν ἐσκλαβώσα-
σι αὐτὴν τὴν ἴδια ἡμέρα/ ὁποὺ τὸν ἐπῆραν κ᾽ ὕστερα στὴν Κρήτη τὸν ἐφέρα» (ό.π., στ. 15-20).

5. «Καὶ μ᾽ ὅλον πού <᾽ν᾽> σὲ βάσανα κ᾽ εἰς τῆς σκλαβιᾶς τὰ βάρη,/ τὸν κόπον τοῦ συνθέ-
ματος ἠθέλησε νὰ πάρη/ καὶ ἔκαμ᾽ αὐτὸ τὸ ποίημα αύτὸν τὸν ἴδιον χρόνο/ ᾽ς τέτοιας λογῆς
κατάσταση, μὲ δάκρυα καὶ μὲ πόνο/ στὴν χώρα τὴν περίφημη πὄλεγαν Κυδωνία/ οἱ παλαιοί,
μὰ στὸ παρὸν τὴν κράζουσι Χανία» (ό.π., στ. 19-24).

6. «Ἐγύρισε σχεδὸν εἰπεῖν ὅλην αὐτὴν τὴν Κρήτη,/ κάστρη καὶ μαναστήρια, Ἴδα καὶ Ψη-
λορείτη,/ μαζὶ καὶ την λαμβύρινθο, τὴν παλαιὰ Γορτύνη,/ ποὺ ὁ Μίνως ἐβασίλευε μὲ δόξα του
σ᾽ ἐκείνη/ καὶ τίτος ὁ ἀπόστολος εἶχε ἱεραρχήσει/ ἐκεῖ κ᾽οἱ δέκα μάρτυρες εἴχασι μαρτυρήσει»
(ό.π., στ. 29-34).



ένα χρόνο (από τον νοέμβριο του 1717 έως τον οκτώβριο του 1718) για να
συγκεντρώσει τα απαραίτητα χρήματα για την εξαγορά του. 

ο Κλαθμός διατηρείται μαζί με τα θεατρικά έργα του ποιητή7, Ιφιγένεια
(1720) και Θυέστης (1721), σε ένα χειρόγραφο που ανήκε στην ιδιωτική συλ-
λογή του νικολάου πολίτη8, ενώ η έκδοση του ποιήματος οφείλεται στον εμ-
μανουήλ Κριαρά, ο οποίος δημοσίευσε το 1950 τα τρία έργα του ποιητή. το
χειρόγραφο βρίσκεται σήμερα στη Βιβλιοθήκη του αριστοτέλειου πανεπιστη-
μίου όπου είχα την ευκαιρία να το μελετήσω.

πρόκειται για έμμετρη αφήγηση, που αποτελείται από 2994 ενδεκασύλ-
λαβους και περιλαμβάνει τον πρόλογο και τρία μέρη. επίσης, περιέχει το
«ικεσίας προοίμιον», την «αφιέρωση» στον κόμη Μεταξά, την «προσφώνηση
στον αναγνώστη» και την «επίκληση στην παναγία» σε στίχους δεκαπεντα-
σύλλαβους.

η σελίδα 70r του χειρογράφου φέρει την επιγραφή: «η πελοπόννησος και
η ελλάδα», οι οποίες απεικονίζονται ως πτηνά καθισμένα σε ένα κλαδί. ςτην
ίδια σελίδα υπάρχει ο βεζίρης με ένα φίδι στα δεξιά του και την επιγραφή: «ο
βεζίρης ετούτος επήρε την πελοπόννησο». ςύμφωνα με το περιεχόμενο του
έργου η πελοπόννησος προσωποποιημένη έχει καταφύγει σε ένα βουνό για να
θρηνήσει τον θάνατο των παιδιών της και παραπονιέται απεγνωσμένα που
έπεσε στα χέρια των τούρκων. η αδερφή της, η ελλάδα, την παρηγορεί και
κάνει μια ιστορική αναδρομή στο παρελθόν θυμίζοντάς της πόσες φορές υπήρ-
ξε υπό ξένη κατοχή. η πελοπόννησος, όμως, συνεχίζει τον θρήνο με νοσταλ-
γική αναπόληση των ευτυχισμένων χρόνων κατά τη διάρκεια της Βενετοκρα-
τίας. ςτη συνέχεια, αφηγείται τα ιστορικά γεγονότα της πτώσης του Μορέως
και κλείνει το ποίημα με την αναζήτηση των αιτιών του πολέμου που εντοπί-
ζονται τόσο στην αδιαφορία των κατοίκων όσο και στην αδυναμία των ηγε-
τών. η προσωποποιημένη πελοπόννησος κατακρίνει την αδιαφορία της χρι-
στιανικής ευρώπης και της Βενετίας, ενώ ευχαριστεί την ελλάδα και την
Κωνσταντινούπολη για το γεγονός ότι αποτελούν καταφύγιο για τους Έλλη-
νες πρόσφυγες του πολέμου. Δεν παραλείπει να επιπλήξει τη συμπεριφορά της
άλλης προσωποποιημένης αδελφής της, της Κρήτης, που δεν την βοήθησε
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7. ςτον Κατσαΐτη ανήκουν πιθανόν και τα έργα περί της αγίας τριάδος, εις την υπερα-
γίαν Θεοτόκον και ίσως αυτός να είναι ο ποιητής του χαμένου σήμερα έργου που σώζεται σε
ιταλική μόνο έκδοση: sfioramento cronologico intorno l’isola di Cefalonia. Έχει επίσης ταυτι-
στεί κι ως ο ποιητής του ανώνυμου έργου, εκτυπωμένου στη Βενετία το 1749 από τον Antonio
Bortoli νέα ιστορία αθέσθη Κυθηρέου (nuova storia di Athesthi di Citera), Βλ. AλεΞης πο-
λΙτης (επιμ.), νέα Ιστορία αθέσθη Κυθηρέου, επανέκδοση της πρώτης βενετικής έκδοσης
του 1749, Κνε-εΙε, Aθήνα 1983.

8. ο γιος του νικολάου πολίτη, Φώτος πολίτης, είχε την τύχη να βρει το χειρόγραφο
στην Κεφαλονιά στα τέλη του 1800. 



στις στρατιωτικές της επιχειρήσεις. τέλος, η πελοπόννησος έχοντας στο νου
της την χαμένη δόξα του ναυπλίου προσεύχεται και ζητά έλεος9.

ολόκληρο σχεδόν το έργο είναι ένας αλληγορικός διάλογος μεταξύ των δύο
«τόπων». η φυγή της πελοποννήσου στο βουνό για να θρηνήσει την ήττα της
ενισχύει τη σχέση μεταξύ «λογοτεχνικού χώρου» και φύσης. ολόκληρη η φύ-
ση συμμετέχει στη θλίψη και συμμερίζεται την απογοήτευση που προκάλεσε η
αδιάφορη στάση των συμμάχων της πελοποννήσου. ο Κλαθμός πελοποννή-
σου από λογοτεχνική σκοπιά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του προ-
σεγμένου ύφους του ποιητή και των συντακτικών σχημάτων που χρησιμοποι-
εί (επιρροές από την κρητική λογοτεχνία). Άξια μελέτης είναι και η γλώσσα
του ποιήματος, η οποία είναι εμπλουτισμένη με στοιχεία του επτανησιακού
ιδιώματος, αλλά και της βενετικής διαλέκτου και ιταλικής γλώσσας και
μπορεί να αποτελέσει μαρτυρία της κοινής ομιλουμένης του 17ου αιώνα.

Ωστόσο θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή κυρίως στον ιστορικό χαρακτή-
ρα του Κλαθμού και στον πόλεμο του Μορέως. η λεπτομερής αφήγηση των
πολεμικών γεγονότων, όπως η ημερομηνία και η κήρυξη του πολέμου, οι πρω-
ταγωνιστές, οι εμπλεκόμενοι τόποι, η αποτυχία των χριστιανικών δυνάμεων
και τα αίτια της πτώσης της πελοποννήσου διασταυρώνονται με τις ιστορικές
πηγές, γεγονός που μας βοηθά να τεκμηριώσουμε την αξιοπιστία τους10.

ςύμφωνα με το ποίημα, ο πόλεμος ξεκίνησε την «όγδοη ινδικτιώνα», δηλα-
δή τον Μάρτιο του 1715. η κήρυξη του πολέμου από τους οθωμανούς έγινε με
κοινοποίηση των αφορμών της σύγκρουσης προς τον Βενετό Βάιλο της Κων-
σταντινούπολης. ο Κατσαΐτης επισημαίνει τον απόηχο της έντασης και της
έναρξης του πολέμου σε «όλη την οικουμένη»11 και κάνει μια λεπτομερή περι-
γραφή των προετοιμασιών των τουρκικών στρατευμάτων12 και του αριθμού
των συμμετεχόντων εστιάζοντας στην υπεροχή του τουρκικού στρατού.

οι πηγές αναφέρουν ότι οι οθωμανοί πριν κατακτήσουν τον Μοριά κατέλα-
βαν την τήνο13. ο Κατσαΐτης αν και δεν ασχολείται λεπτομερώς με την πτώ-
ση της τήνου μιλάει για τον προβλεπτή της, Bernardo Balbi14, και τον κατα-
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9. Βλ. C. CArPinATo, ό.π., σ. 195.
10. Για τη διασταύρωση των ιστορικών πληροφοριών μπορούμε να ανατρέξουμε και στην

έμμετρη αφήγηση του Μάνθου Ιωάννου αυτόπτη μάρτυρα του πολέμου του Μορέως. Βλ.
ΜανΘος ΙΩαννου, Ιστορία περί συμφοράς και σκλαβιάς του Μορέως και στιχολογία πολλών
άλλων υποθέσεων συντεθείσα παρά Μάνθου Ιωάννου εξ Ιωαννίνων περιοχή λόκου, νικόλαος
Γλυκύς, Βενετία 1779.

11. «πρώτο Μέρος», Κλαθμός πελοποννήσου, ό.π., στ. 127-128.
12. Ό.π., στ. 129-248.
13. K.m. seTTon, Venice, Austria and the Turks in the seventeenth Century, Philadelphia

1991, σσ. 426-427.
14. «πρώτο Μέρος», Κλαθμός πελοποννήσου, ό.π., στ. 382-394.



κρίνει ότι δεν υπερασπίστηκε το φρούριο αλλά τον Ιούνιο του 1715 (8 Ιουνίου)
χωρίς να προβάλει αντίσταση το παρέδωσε στους τούρκους. Κατά συνέπεια
όταν επέστρεψε στην πατρίδα του καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη15. 

Έπεται η πολιορκία της Κορίνθου, την οποία ο Κατσαΐτης ονομάζει πρώ-
τη κόρη της πελοποννήσου (στ. 286). ο ποιητής επικεντρώνει την προσοχή
στην παραβίαση της συνθήκης16 σύμφωνα με την οποία θα γινόταν η παράδο-
ση του φρουρίου από τους ενετούς υπό την προϋπόθεση να αφεθούν ελεύθεροι οι
κάτοικοί του. οι τούρκοι δεν τήρησαν τη συμφωνία και προχώρησαν στη σφα-
γή της πολιορκημένης Κορίνθου αφήνοντας λίγους μόνο από τους Φράγκους
κατακτητές να επιβιώσουν, αλλά κανέναν από τους κατοίκους17. ανάμεσα
στους αιχμαλώτους ήταν «ἄρχοντες, τζιντιλόμοι, γκενεράλοι»18.

το κυριότερο μέρος του Κλαθμού είναι αφιερωμένο στην άλωση του ναυ-
πλίου. ςύμφωνα με το ποίημα αναγράφεται η 9η Ιουλίου ως ημέρα της πτώ-
σης της πόλης και επισημαίνεται η διάρκεια της πολιορκίας από τις 28 Ιουνί-
ου έως τις 9 Ιουλίου19. ο ποιητής αφηγείται τη δραματική κατάσταση των
πολιορκημένων, τον τρόμο των γυναικών και των παιδιών για τη σκληρότητα
των οθωμανών και την ανυπομονησία τους να φθάσει «η αρμάτα των Χρι-
στιανών»20. περιγράφει με μεγάλη παραστατικότητα τις σκηνές της σύλλη-
ψης και της σφαγής των κατοίκων, την καταστροφή των εκκλησιών με τις
εικόνες τους, τα σύμβολά τους και τον πλούτο τους και τη λεηλασία των τά-
φων. Κλείνοντας την αφήγηση σχετικά με το ναύπλιο αναφέρει το αιματηρό
επεισόδιο του αποκεφαλισμού των σκλάβων, τους οποίους ο βεζίρης παρά το
γεγονός ότι είχε προσφερθεί να εξαγοράσει, τους εξαπάτησε και τους οδήγησε
εν τέλει στη σφαγή21. 
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15. Ό.π., στ. 391-392. Βλ. A. ΖorZi, la repubblica del leone. storia di Venezia, Bompiani,
milano 2001, σ. 435. K.m. seTTon, ό.π., σσ. 427-428. Βλ. επίσης, B. Brue, Journal de la
campagne que le grand vesir Ali Pacha a faite en 1715 pour la conquète de la morée, τhorin,
Paris, 1870, σ. 31.

16. «πρώτο Μέρος», Κλαθμός πελοποννήσου, ό.π., στ. 313-320. Βλ. K.n. ςαΘας, τουρ-
κοκρατουμε�νη ελλα� ς, Ιστορικόν δοκίμιον περί των προς αποτίναξιν του οθωμανικού ζυγού
επαναστάσεων του ελληνικού Έθνους (1453-1821), αθήνα, Κορομηλάς 1869, σ. 445. 

17. Ό.π., στ. 317. Βλ. επίσης ΜΙΧ. ςαΚελλαρΙου, «η ανά� κτησις της πελοποννηήσου
υπό� των τού�ρκων», Ἑλληνικά 7 (1936), σσ. 228-229. 

18. Ό.π., στ. 354.
19. Ό.π., στ. 185-188. Βλ. C. DiiCHiTi, Cronica expeditiei Turcilor in morea si publicata

de neculai Jorga, Bukurest 1913, σσ. 169-178, 86-95. επίσης, ευ. λΙατα, «Μαρτυρίες για
την πτώση τ’ αναπλίου στους τούρκους (9 Ιούλη 1715)», Μνήμων 5 (1975), σ. 110. A.
ZorZi, ό.π., σ. 435. 

20. Ό.π., στ. 63-66.
21. «Δεύτερο Μέρος», Κλαθμός πελοποννήσου, ό.π., στ. 481-488. επίσης, βλ. K.m. seT -

Ton, ό.π., σ. 432. Βλ. K.n. ςαΘας, ό.π., σ. 447.



ςτη συνέχεια ο ποιητής παρουσιάζει λεπτομερώς τα αίτια της άλωσης του
ναυπλίου κατηγορώντας ως προδότη τον Γάλλο συνταγματάρχη και μηχανι-
κό, la salle. Γράφει χαρακτηριστικά22::  

λέγω γιὰ τὸν προδότη, γιὰ τὸ σκύλο
ποὺ μὄδειχνε τὸ μπιστευμένο φίλο,
τὸν πίβουλο, τὸν ψεύτη κι ὀργισμένο,
τὸν ἀσεβῆ καὶ καταδικασμένο.

ο ποιητής κατακρίνει τον la salle επειδή έστειλε στους τούρκους όλα τα
σχέδια του παλαμηδίου για να τους πληροφορήσει σχετικά με τη διαμόρφωση
του φρουρίου23. εκτός από τη διάδοση των σχεδίων, ο Γάλλος συνταγματάρ-
χης θεωρείται υπαίτιος και για την απενεργοποίηση των κανονιών24. η προδο-
σία αποκαλύφθηκε πριν από την άλωση και ο la salle θανατώθηκε με λιθοβο-
λισμό από τον λαό ύστερα από διαταγή του Γενικού προβλεπτή25. λίγο πριν
ολοκληρωθεί η κατάκτηση της πόλης ο Γενικός προβλεπτής, Alessandro
Bon, σήκωσε λευκή σημαία. οι οθωμανοί, ωστόσο, συνέχισαν την επίθεση με
τη θανάτωση τόσο του ελληνικού όσο και ιταλικού πληθυσμού και πολλών Βε-
νετών αξιωματικών. Μεταξύ εκείνων που απομακρύνθηκαν αιχμάλωτοι ήταν
και ο Alessandro Bon26, στον οποίο ο ποιητής αποδίδει την ευθύνη της κακής
διακυβέρνησης27: 

τόν Μπόνο εἴχασι για γκενεράλη, 
μὰ ἐτύχαινε καλύτερο κεφάλι, 
᾽ς τέτοια μεγάλη χρεία νὰ ὀρίση, 
γιατὶ καλύτερά ᾽χε κυβερνήσει.

εντούτοις, ο Γενικός προβλεπτής, ο οποίος κατά τα έτη 1714-1715 ήταν
υπεύθυνος για την οργάνωση των στρατιωτικών δυνάμεων στα πιο σημαντικά
οχυρά του Μορέως28, ανέμενε ενισχύσεις από τον Daniele Dolfin, ναύαρχο του
βενετικού στόλου (από το 1715), ο οποίος είχε τον ρόλο του προστάτη της
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22. Ό.π., στ. 849-852.
23. Ό.π., στ. 895-898. Βλ. ΜΙΧ. ςαΚελλαρΙου, ό.π., σσ. 231-233.
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27. «Δεύτερο Μέρος», ό.π., στ. 229-232.
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Ιουλίου 1715 στα Μέγαρα. K.m. seTTon, ό.π., σ. 431. επίσης, A. ZorZi, ό.π., σ. 435.



αδριατικής Θάλασσας29. την αναμονή της «χριστιανικής αρμάτας» επιβε-
βαιώνει και ο Κατσαΐτης30.

ακολουθεί η σφαγή των πολιορκημένων της πάτρας31 και η πτώση της
Κορώνης και Μεθώνης32. ο ποιητής περιορίζεται στην αναφορά της παράδο-
σης των φρουρίων τους. τέλος, η Μονεμβασιά (Μαλβαζία) είναι το τελευταίο
ενετικό οχυρό στην πελοπόννησο, το οποίο κατακτήθηκε από τους οθωμα-
νούς όταν οι δύο προβλεπτές του, Bernardo lippomano και ferigo Badoer, το
παρέδωσαν στις 7 ςεπτεμβρίου με την προϋπόθεση ότι οι τούρκοι θα τους άφη-
ναν ελεύθερους. εντούτοις, οι Έλληνες εκδιώχτηκαν ως αιχμάλωτοι στην
Κωνσταντινούπολη και ο Κατσαΐτης συμπληρώνει την παραπάνω πληροφορία
δίνοντας έμφαση στο φαινόμενο της μετανάστευσης του ελληνικού πληθυσμού
στη Δύση ή σε άλλες ελληνικές τοποθεσίες που βρίσκονταν υπό ενετική κατο-
χή33:

Ὅλοι, μικροὶ μεγάλοι, ἐσκλαβωθῆκαν, 
ἐξόχως ποὺ τὸν ἄρχο δε σκλαβεύει, 
μαζὶ μὲ τοὺς σολδάδους τόνε πέβει, 
εἰς λευθεριὰ νὰ πᾶσι στὴν Φραγκία, 
νὰ λέγουν πὼς ἐκάμ᾽ ἀνδραγαθία.

ςυμπερασματικά, ο Κλαθμός πελοποννήσου χρήζει της προσοχής μας
γιατί προσφέρει μαρτυρίες ιστορικού χαρακτήρα. ανάλογο ενδιαφέρον παρου-
σιάζει και ως συναισθηματική μαρτυρία. επιθυμία του ποιητή είναι να γράψει
«Ιστορία» ούτως ώστε να διηγηθεί στους συγχρόνους και νεοτέρους του τα
θλιβερά γεγονότα του χαμένου Μορέως που θα διασώσουν στη μνήμη τους.
νιώθει, επίσης, την ανάγκη να εξωτερικεύσει τα συναισθήματά του, τις σκέ-
ψεις και τις εντυπώσεις του για να διατηρήσει ζωντανές τις αναμνήσεις του. ο
Κατσαΐτης γράφει το έργο του κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του στην
Κρήτη, όταν ο τουρκικός κίνδυνος έχει πλέον εξαπλωθεί και οι χριστιανικές
δυνάμεις έχουν αποτύχει να αντιμετωπίσουν τον κοινό τους εχθρό. το κλίμα
είναι φορτισμένο, ιδεολογικά και συναισθηματικά, και πιθανόν να βλέπει ως
ελπίδα σωτηρίας και καταφύγιό του την ιδιαίτερή του πατρίδα.

ςτην «αφιέρωση» του έργου, η οποία κατά το χειρόγραφο έπεται της έμμε-
τρης αφήγησης, είναι έκδηλη η συναισθηματική φόρτιση του ποιητή. ο Κα-
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29. Βλ. Ιστορία του eλληνικού Έθνους, τομ. Ια´, εκδοτική αθηνών, αθήνα 1975, σ. 42.
30. «Δεύτερο Μέρος», ό.π., στ. 399-402.
31. Ό.π., στ. 509-528.
32. Ό.π., στ. 531-540.
33. Ό.π., στ. 552-556.



τσαΐτης απευθυνόμενος στον Κόμη Μεταξά34, μια επιφανή προσωπικότητα
της Κεφαλονιάς, τον παρακαλεί να λυπηθεί την πελοπόννησο και να της προ-
σφέρει καταφύγιο. ο ποιητής επισημαίνει τη θλίψη του για τη δυσάρεστη κα-
τάσταση στην οποία βρίσκεται η πελοπόννησος, η οποία «πολυπικραμένη και
βασανισμένη από τα δεινά ζητά απεγνωσμένα να διαφύγει σε έναν άλλο τόπο
για να ανακουφίσει τον πόνο της»35. αρχικά έχει ενδοιασμούς ότι δεν είναι
πρέπον να στείλει την πελοπόννησο στον τόπο του «εκλαμπρότατου Κόμη»
και φοβάται μήπως δεν την έχει εγκωμιάσει αρκετά ώστε να γίνει αποδεκτή
από τους άρχοντες του νησιού36. επιφυλάσσεται ότι η ενδεχόμενη έλλειψη
συγγραφικής ικανότητας μπορεί να μην του επιτρέψει να περιγράψει τα γεγο-
νότα όπως πραγματικά συνέβησαν37.

Κλείνοντας, παραθέτω τον διάλογο ανάμεσα στον Κατσαΐτη και την προ-
σωποποιημένη πελοπόννησο, όπως ο ίδιος ο ποιητής τον μεταφέρει στον Κόμη
Μεταξά για να τον πείσει να αποδεχτεί την πελοπόννησο, να αποδεχτεί προ-
φανώς τους στίχους του. ο ποιητής αναφέρει στην πελοπόννησο38: 

Δὲν εἶναι πρεπὸ σ᾽ ἐκεῖνον νὰ σὲ πέψω
τὸν ἄξιον τόπον γιὰ νὰ μὴν λάχη καὶ κινδυνέψω,
γιατὶ ᾽ν᾽ ἄνθρωποι μ᾽ἀρετές, ἄρχοντες προκομμένοι 
καὶ δὲν μοῦ φαίνεται ἀρκετὰ νὰ σ᾽ἔχω στολισμένη
να φανιστῆς ὀμπρὸς σ᾽ αὐτούς, νὰ σὲ περιγελοῦσι
καὶ ἐμὲ ποὺ σ᾽ ἐπερίγραψα θέλουν κατηγορούσι,
γιατὶ δὲν ἔχω προκοπὴ κ᾽ ἡ πέννα μου δὲν φθάνει
τέτοια περιγραψίματα ὀμπρὸς σ᾽ αὐτοὺς νά κάνει.

η πελοπόννησος αποκρινόμενη τον καθησυχάζει και επιλέγει να καταφύ-
γει στην Κεφαλονιά, περίφημη για τη φιλοξενία της από την αρχαιότητα39:
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34. Δεν γνωρίζουμε σε ποιον Κόμη Μεταξά αναφέρεται ο ποιητής. ςύμφωνα με τον ε.
Κριαρά ο κόμης Μεταξάς μπορεί να ταυτιστεί με τον αντρέα, γιο ενός από τους πρωταγωνι-
στές της πολιτικής ζωής της Κεφαλονιάς, ενώ ο ςπ. ευαγγελάτος αναφέρει ότι πρόκειται
ίσως για τον αθανάσιο Μεταξά, γιο του αντρέα; C. CArPinATo, ό.π., σ. 195. Βλ. ς.α. ευαΓ-
Γελατος, ό.π., σ. 17. Δ.ε. Βλαςςη, «ςυμπληρωματικές πληροφορίες για το τιμάριο των Με-
ταξά Μεγανήσι και την παραχώρησή του στους Χιώτες (1719)», Δελτίον της Ιονίου ακαδη-
μίας, ΙΙ (1986), σσ. 70-82.

35. «αφιέρωση»,,  Κλαθμός πελοποννήσου, ό.π., στ. 1-4.
36. Ό.π., στ. 28.
37. Ό.π., στ. 31-32.
38. Ό.π., στ. 25-32.
39. Ό.π., στ. 47-52.



Μηδὲν φοβᾶσαι γιἄρχοντες νὰ μὲ περιγελοῦσι,
γιατί, ἠξεύρω, πάντα τους, τοὺς ξένους ἀγαποῦσι.
εἶναι πολλὰ τιμητικοὶ κι᾽ ὁ κόσμος τοὺς ἠξέρει
ἔχουσι φήμη περισσὴ σ᾽ ἐμὲ κ᾽ εἰς ἄλλα μέρη.
Φθάνει ὁπού ᾽ν᾽ Κεφαλονιὰ κεφάλι τῶν νησιῶνε,
περίφημη ὀκ τὸν καιρὸν πάντα τὸν παλαιόνε.

περΙληΨη

αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η μελέτη του έργου Κλαθμός
πελοποννήσου του πέτρου Κατσαΐτη, αποτελούμενο από 2994 ενδεκασύλλα-
βους στίχους, που γράφτηκε κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του στην
Κρήτη. αυτό το έργο που αποτελεί πηγή για την πτώση του ναυπλίου στους
οθωμανούς το 1715 δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. 

ςτόχος μου να επικεντρώσω την προσοχή στις πληροφορίες που δίνει ο Κα-
τσαΐτης, ως αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων του Βενετοτουρκικού πολέ-
μου στην πελοπόννησο (1714-1718) διασταυρώνοντάς τες με άλλες ιστορι-
κές πηγές. η κήρυξη και τα αίτια του πολέμου, τα ιστορικά πρόσωπα, οι
εμπλεκόμενες πόλεις και τα αίτια της πτώσης του Μορέως στα χέρια των
τούρκων είναι τα κύρια εξεταζόμενα στοιχεία.

επιπλέον, στους στόχους της ανακοίνωσης εντάσσεται η ερμηνευτική προ-
σέγγιση του έργου που στοχεύει στον εντοπισμό των υφολογικών ιδιαιτεροτή-
των και στην ανάδειξη της λογοτεχνικής του αξίας. επισημαίνεται ο ρόλος της
προσωποποιημένης πελοποννήσου, η οποία θρηνεί την ήττα και τον θάνατο
των παιδιών της, καθώς και της ελλάδας, που προσπαθεί να την παρηγορήσει. 

τέλος, πέρα από την ιστορική και λογοτεχνική του χρησιμότητα ο Κλαθ-
μός πελοποννήσου εξετάζεται και για την αυτοβιογραφική του διάσταση.
ςτους πρώτους κιόλας στίχους του ποιήματος ο πέτρος Κατσαΐτης μας δίνει
στοιχεία για τη ζωή του, αφηγείται τις περιπέτειές του και εξυμνεί τη γενέτει-
ρά του για τη σπουδαιότητα και τη φήμη που έχει αποκτήσει από τα αρχαία
χρόνια. 

ABsTrACT

The subject of this paper is the study of the poem Κλαθμός πελοποννήσου
by Petros Katsaitis, consisting of 2994 lines and written during his capture in
Crete. This poem, which is a source of the fall of nafplion to the ottoman
empire in 1715, has not been adequately studied.

ο Κλαθμός πελοποννήσου του πέτρου Κατσαΐτη 131



my aim is to focus on the information given by Katsaitis as an eyewitness to
the events of the Venetian-Turkish War in the Peloponnese (1714-1718),
intersecting them with other historical sources. The main items under
consideration are the proclamation and causes of the war, the people and the
cities involved and the reasons for the fall of morea in the hands of the
ottomans. 

in addition, the objectives of this study include the interpretive approach to
the poem that aims at identifying the peculiarity and the promotion of its
literary value. Also, we focus on the personification of Peloponnese, which
laments the defeat and death of her children and of Greece. 

finally, beyond its historical and literary use, the poem Κλαθμός πελοπον-
νήσου is also examined for its autobiographical dimension. in the beginning
Petros Katsaitis gives us information about his life, narrates his adventures and
praises his birthplace, Cephalonia, for the importance and the reputation it has
gained since ancient times.
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ΞαναΔΙαΒαΖοντας τους προςολΩΜΙΚους

ννάάσσοοςς  ΒΒααγγεεννάάςς
ομότιμος καθηγητής της Θεωρίας και Κριτικής 

της λογοτεχνίας του πανεπιστημίου αθηνών

Tο θέμα των επτανησίων ποιητών της περιόδου πριν από τον ςολωμό είναι
ένα σημαντικό θέμα της επτανησιακής ποίησης, η έρευνα του οποίου, εξήντα
πέντε χρόνια μετά την πρώτη, ικανοποιητική για την εποχή της, εξέτασή του,
παραμένει έως σήμερα ημιτελής. αναφέρομαι στο βιβλίο των Γεωργίου Ζώρα
και Φαίδωνος Μπουμπουλίδου επτανήσιοι προσολωμικοί ποιηταί (1953), όπου
οι δύο συγγραφείς συγκέντρωσαν �για την περίοδο που ονομάζουμε σήμερα
προσολωμική� και κωδικοποίησαν πολλά ποιήματα και πληροφορίες από τις
σκόρπιες που υπήρχαν σε δημοσιεύματα επτανησίων λογίων (των παναγιώ-
τη Χιώτη, νικολάου Κατραμή, ςπυρίδωνος Δε Βιάζη, λεωνίδα x. Ζώη) κα-
θώς και του ηλία Βουτιερίδη1.

ο όρος προσολωμικοί για τους εν λόγω ποιητές εμφανίζεται για πρώτη φο-
ρά, απ’ όσο μπόρεσα να βρω, το 1952 σε κείμενο της Γλυκερίας πρωτοπαπά-
Μπουμπουλίδου2. προηγουμένως οι ποιητές αυτοί προσδιορίζονταν χρονικά με
περιφραστικούς τρόπους3. ο όρος καθιερώνεται με τον τίτλο του βιβλίου των
Ζώρα και Μπουμπουλίδη το οποίο ανέφερα.
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1. Γ.Θ. ΖΩρας - Φ. Κ. ΜπουΜπουλΙΔης, επτανήσιοι προσολωμικοί ποιηταί, αθήναι: ςπου-
δαστήριον Βυζαντινής και νεοελληνικής Φιλολογίας του πανεπιστημίου αθηνών 1953, σ. 9.

2. ΓλυΚερΙα πρΩτοπαπα-ΜπουΜπουλΙΔου, «οι πριν από τον ςολωμό λόγιοι και ο
αντώνιος Μάτεσις», ελληνική Δημιουργία, τόμ. 10, αθήναι: 1 αυγούστου 1952, σ. 137: «ο
αντώνιος Μάτεσις φαίνεται σαν να αποτελεί τον κρίκο μεταξύ των προσολωμικών στιχουρ-
γών και των ποιητών εκείνων που, ζώντας κάτω από την άμεση επίδραση της ακτινοβολίας
του εθνικού βάρδου, αποτελέσανε τους δορυφόρους του».

3. ο Βουτιερίδης, που πίστευε ότι τα σωζόμενα ποιήματα των προσολωμικών είναι «Ζα-
κυνθίων ποιητών μόνον», χρησιμοποιεί τους όρους «Ζακύνθιοι ποιητές» και «Ζακυθιανοί στι-
χουργοί» (βλ. αντιστοίχως Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας: από των μέσων του Ιε΄
αιώνος μέχρι των νεωτάτων χρόνων, μετ’ εισαγωγής περί της βυζαντινής λογοτεχνίας, τόμ.
2, εν αθήναις: εκδοτικός οίκος Μιχαήλ ς. Ζηκάκη 1927, σ. 114-130· ςύντομη ιστορία της
νεοελληνικής λογοτεχνίας (1000-1930), τρίτη έκδοση. Με συμπλήρωμα του Δημήτρη Γιάκου
(1931-1976), αθήναι: παπαδήμας 1976, σ. 212-214).



Γράφουν οι δύο συγγραφείς:

«υπό τον όρον προσολωμικοί νοούνται οι ποιηταί, οι οποίοι έζησαν και
ανεδείχθησαν πριν ή εις το στερέωμα της επτανήσου λάμψη το άστρον
του ςολωμού, ήτοι από των μέσων του Ιη΄ μέχρι των δύο πρώτων δε-
καετηρίδων του ΙΘ΄ αιώνος. Θα δυνάμεθα να τους αποκαλέσωμεν και
προδρόμους, διότι ούτοι ακριβώς προετοιμάζουν το έδαφος και το πνευ-
ματικόν περιβάλλον εντός του οποίου θα αναπτυχθή η μεταγενεστέρα
πνευματική και λογοτεχνική κίνησις των Ιονίων, προετιμήσαμεν όμως
τον όρον προσολωμικοί, ως καθορίζοντα καλύτερον την σχέσιν με τον
βραδύτερον αναδειχθέντα αρχηγόν της επτανησιακής σχολής εθνικόν
βάρδον, ο οποίος, εις τας πρώτας γλωσσικάς και ποιητικάς εκδηλώσεις
του ακολουθεί την υπ’ αυτών χαραχθείσαν παράδοσιν. οι ποιηταί ούτοι
είναι σχεδόν αποκλειστικώς Ζακύνθιοι, είτε διότι κατά την υπό εξέτασιν
εποχήν μόνον εις την Ζάκυνθον εγεννήθησαν ποηταί, είτε διότι τα έργα
των ποιητών άλλων νήσων απωλέσθησαν»4.

Ως προς το περιεχόμενό τους, γράφουν οι Ζώρας�Μπουμπουλίδης, «τα ποι-
ήματα των προσολωμικών είναι κυρίως κοινωνικαί σάτιραι, θούρια πατριωτι-
κά, επαναστατικά άσματα, με πολιτικόν χαρακτήρα και δηκτικόν πνεύμα,
οφειλόμενα εις την ιδιάζουσαν κοινωνικών οργάνωσιν της επτανήσου5». Κα-
τά την περίοδο αυτή, προσθέτουν, «εγράφησαν καί τινα λυρικά, κυρίως ερωτι-
κά ποιήματα, υπό την επίδρασιν της εν ταις νήσοις ταύταις ευρύτατα διαδομέ-
νης ιταλικής φιλολογίας, ως και της επίσης, εις τας λαϊκάς ιδία τάξεις, ευρύ-
τατα γνωστής κρητικής λογοτεχνίας. [...] Γλώσσα των προσολωμικών είναι
η δημοτική, μεικτή ακόμη και αβεβαία, διατηρούσα όμως ισχυρά ίχνη και της
λογίας παραδόσεως, τα οποία αναμειγνύονται με στοιχεία καθαρώς λαϊκής
προελεύσεως». Ως προς τη στιχουργία, τέλος, οι ποιητές αυτοί είναι «επηρεα-
σμένοι από την ιταλικήν ποίησιν, [...] χωρίς όμως να αποκλείηται και η πα-
ράλληλος επίδρασις των τοπικών δημοτικών τραγουδιών και των προεπανα-
στατικών ποιητών της ηπειρωτικής ελλάδος»6.

οι ποιητές που περιέχονται στο βιβλίο των Ζώρα�Μπουμπουλίδη είναι δέ-
κα, οι εξής: ανδρέας ςιγούρος, ςτέφανος Ξανθόπουλος, αντώνιος Μαρτελά-
ος, νικόλαος λογοθέτης-Γούλιαρης, νικόλαος Κούρτσολας, Θωμάς Δανε-
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4. Γ.Θ. ΖΩρας - Φ.Κ. ΜπουΜπουλΙΔης, ό.π., σ. 11. οι δύο συγγραφείς γράφουν ότι οι
προσολωμικοί είναι «σχεδόν αποκλειστικώς Ζακύνθιοι» στηριζόμενοι στην Ιστορία (ό.π., σ.
116) του Βουτιερίδη.

5. Γ.Θ. ΖΩρας - Φ.Κ. ΜπουΜπουλΙΔης, ό.π., σ. 11.
6. Ό.π., σ. 13.



λάκης, αντώνιος Κατήφορος, αυξέντιος, νικόλαος Κουτούζης και ένας
ανώνυμος. ςημειώνω ότι, περιέργως, οι δύο συγγραφείς περιέλαβαν στο βι-
βλίο, χωρίς να εξηγούν γιατί, τον ανδρέα ςιγούρο (1665-1747), που έζησε
κατά την πριν από τα μέσα του 18ου εποχή, ενώ τα αποδιδόμενα σε αυτόν ποι-
ήματα είναι, όπως διόρθωσε αργότερα ο Μπουμπουλίδης, του ομώνυμου,
όντως προσολωμικού, εγγονού του (1722-1775). ο παλαιότερος από τους
ποιητές του βιβλίου είναι ο Ξανθόπουλος, για τον οποίο παραδίδεται ότι έγρα-
ψε τα σωζόμενα ποιήματά του «κατά τα μέσα ακριβώς του 18ου αιώνος»7

(συμφωνεί κανείς, υποθέτω, ότι, κατά την οικονομικότερη εκτίμηση, με τη
φράση «μέσα του αιώνος» θα πρέπει να νοείται η δεκαετία 1745-1755), ενώ ο
νεότερος, σύμφωνα με τα γνωστά βιογραφικά στοιχεία των ποιητών που πε-
ριέχονται σε αυτό, είναι ο Μαρτελάος, που γεννήθηκε το 1754 και πέθανε το
1817.

Όπως υπαινίχθηκα στην αρχή, από το 1953 έως σήμερα η γενική και κυ-
ρίαρχη πεποίθηση για τους προσολωμικούς ποιητές είναι εκείνη του βιβλίου
των Ζώρα�Μπουμπουλίδη, όπως βλέπουμε και από το πλέον πρόσφατο και
εκτεταμένο πόνημα γι’ αυτούς �Γιώργος ανδρειωμένος, η «Μασσαλιώτιδα»
στα επτάνησα. Ξαναδιαβάζοντας τους «προσολωμικούς» ποιητές, 2016� το
οποίο αναπαράγει πιστά (μαζί με τα λάθη του, και, μάλιστα, επαυξάνοντάς
τα) την εικόνα του βιβλίου των δύο μελετητών, και το οποίο έγινε δεκτό, σχε-
δόν ομόφωνα, με διθυραμβικούς επαίνους8. Κι ας έχουν στο μεταξύ δημοσιευ-
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7. ηλΙας ΒουτΙερΙΔης, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ό.π., σ. 115-118. οι ΖΩ-
ρας - ΜπουΜπουλΙΔης (ό.π., σ. 15) γράφουν ότι ο Ξανθόπουλος συνέθεσε τα ποιήματά του
το 1750, ευρισκόμενος στη φυλακή � παραπέμποντας γι’ αυτό στο λεξικό του Ζώη, ο οποίος
όμως δεν τα χρονολογεί (βλ. λεΩνΙΔας Χ. ΖΩης, λεξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν Ζα-
κύνθου, τόμ. 1, μέρος δεύτερον, δεύτερη έκδοση, αθήναι: εκ του εθνικού τυπογραφείου
1963, σ. 488).

8. η υποδοχή του πονήματος αυτού είναι χαρακτηριστική της σημερινής κατάστασης
της φιλολογικής κριτικής μας. Γράφτηκαν γι’ αυτό έντεκα εγκωμιαστικά κείμενα και ένα
αρνητικό. ςταχυολογώ μερικές από τις κρίσεις: «Βιβλίο άρτια επιστημονικό, [...] με ματιά
φρέσκια, τολμηρή και διεισδυτική αναδεικνύει όχι μόνο τα βήματα αλλά και τα κενά και τα
χάσματα που θα μεσολαβήσουν μέχρι το λαμπρό κατώφλι της επτανησιακής ςχολής» (Κυ-
ρΙαΚη ΓαλαντΙα, εφ. πελοπόννησος, πάτρα: 18 Ιαν. 2015, σ. 44)· «η εργασία αυτή ανοίγει
νέο πεδίο ερεύνης σε χώρο που εθεωρείτο κλειστός και “άχαρος”! πρέπει να εύρει μιμητές και
να φέρει νέους καρπούς» (ΧαρΙΚλεΙα Γ. ΔηΜαΚοπουλου, «η “Μασσαλιώτιδα” στα επτά-
νησα», εφ. εστία, αθήνα: 19-20 Μαρ. 2016, σ. 9)· «ο συγγραφέας συσχετίζει μαεστρικά αυ-
τή την [επαναστατική] ατμόσφαιρα με τα στιχουργήματα των αποκαλούμενων “προσολωμι-
κών” ποιητών» σε «ένα καλαίσθητο πόνημα, πρωτότυπο ως προς το θέμα του και μεθοδικό ως
προς την ανάπτυξή του» (αρΓυρης Βουρνας, ςυλλογές, τχ. 368 αθήνα: Μάρ. 2016, σ. 295)·
«μια πρωτότυπη στη σύλληψη και την πραγμάτωσή της μονογραφία που συνίσταται στη συ-
στηματική ένταξη του προδρομικού για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία μας έργου των προσο-
λωμικών ποιητών στον κρίσιμο χρονότοπο που το δημιούργησε» (ΜαρΙνα ΓρηΓοροπουλου, 



τεί πολλές μελέτες που έφεραν στο φως νέα στοιχεία για την επτανησιακή
προσολωμική ποίηση και φώτισαν παλαιότερα, καθιστώντας επιτακτική την
ανάγκη για μια νέα θεώρησή της. αναφέρομαι πρωτίστως στις εργασίες του
Μπουμπουλίδη (επτά μεγάλες, αυτοτελώς εκδιδόμενες από το 1957 ώς το
1997)9, οι έρευνες του οποίου στα εδάφη της προσολωμικής λογοτεχνίας της
επτανήσου αποκάλυψαν �μαζί με εκείνη του βιβλίου του 1953� ένα μεγάλο
μέρος της ποιητικής γεωγραφίας της, ενώ πρόσθετα σημαντικά στοιχεία της
προσκόμισαν οι έρευνες των Γλυκερίας πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου (1958,
1965, 1971)10, ντίνου Κονόμου (1955, 1963)11, Χάρη Ξανθουδάκη (2006)12,
Θεοδόση πυλαρινού (2002, 2008, 2009, 2010)13 και ςπύρου ευαγγελάτου
(2012)14.
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«“τα πάντα τελειώνουν με ένα τραγούδι”», The books’ journal, τεύχ. 65, αθήνα: απρίλιος
2016, σ. 67)· «το βιβλίο αυτό έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό· αξίζουν συγχαρητήρια στο
Ίδρυμα ουράνη που το περιέλαβε στις εκδόσεις του» (ΔΙονυςης ν. ΜουςΜουτης, «το λογο-
τεχνικό περιβάλλον πριν από την επτανησιακή ςχολή», εφ. η Καθημερινή, αθήνα: 12 Ιουν.
2016, σ. 9)· «η ερευνητική συμβολή του συγγραφέα είναι τεράστια», [...] «πρόκειται για εντε-
λέστατη εργασία με ιδιαίτερο ειδικό βάρος» (ΓΙΩρΓος πετροπουλος, Φρέαρ, τεύχ. 15, αθή-
να: Ιούν. 2016, σ. 432).

η μόνη αρνητική κριτική του βιβλίου (ναςος ΒαΓενας, «ο “αντιποιητικός” 18ος αιώ-
νας» (εφ. το Βήμα, αθήνα: 6 Μαρ. 2016. σ. 19/7) προκάλεσε την απάντηση του συγγραφέα
του (ΓΙΩρΓος ανΔρεΙΩΜενος, «προσολωμικές αντιθέσεις», εφ. το Βήμα, αθήνα: 13 Μαρ.
2016, σ. 2/14), την ανταπάντηση του Βαγενά («Και πάλι οι προσολωμικοί», εφ. το Βήμα,
αθήνα: 20 Μαρ. 2016, σ. 5/25) και μιαν ακόμη απάντηση του ανδρειώμενου («προσολωμι-
κών συνέχεια», εφ. το Βήμα, αθήνα: 27 Μαρ. 2016, σ. 7/27).

9. ΦαΙΔΩν Κ. ΜπουΜπουλΙΔης, νέαι έρευναι περί τους Ζακυνθίους ποιητάς και πεζο-
γράφους. (Άγνωστοι πηγαί και ανέκδοτα κείμενα), αθήναι: χ.ε. 1959· προσολωμικοί, τεύχ.
α΄, «ςτ. Ξανθόπουλος � ανδρ. ςιγούρος», αθήναι: χ.ε. 1966· προσολωμικοί, τεύχ. Β΄, «νικό-
λαος Κουτούζης», αθήναι: χ.ε. 1966· προσολωμικοί, τεύχ. Γ΄, «ανώνυμα στιχουργήματα»,
αθήναι: χ.ε. 1973· προσολωμικοί, τεύχ. Δ΄, «αντώνιος Μαρτελάος και οι περί αυτόν», αθή-
ναι: χ.ε. 1977· προσολωμικοί, τεύχ. ε΄, «λοιποί προσολωμικοί – προσθήκαι», αθήναι: Ίδρυ-
μα νεοελληνικών ςπουδών 1997.

10. ΓλυΚερΙα πρΩτοπαπα-ΜπουΜπουλΙΔου, το θέατρον εν Ζακύνθω από του ΙΖ΄ μέχρι
του ΙΘ΄ αιώνος. επί τη βάσει ανεκδότων κειμένων, αθήναι: χ.ε. 1958· «ανέκδοτος ζακυνθινή
κωμωδία του Διον. λουκίσα», παρνασσός, τόμ. 7, τεύχ. 2, αθήναι: απρίλ.-Ιούλ. 1965, σ.
255-276· ςαβόγιας ρούσμελης, αθήναι: χ.ε. 1971.

11. ντΙνος ΚονοΜος, «ανέκδοτα στιχουργήματα του Διονυσίου λουκίσα (1729)»,
επτανησιακά Φύλλα, τόμ. 4, τεύχ. 3, Ζάκυνθος: 1963, σ. 85-90.

12. Χαρης ΞανΘουΔαΚης, «ο ποιητής της Aria Greca», Μουσικός λόγος, τεύχ. 7,
«αφιέρωμα στον νικόλαο Μάντζαρο», αθήνα: Καλοκαίρι 2006, σ. 30-57.

13. ΘεοΔοςης πυλαρΙνος, «οι ανέκδοτες θεατρικές μεταφράσεις του Ιωάννη Καντούνη
και οι γλωσσικές θέσεις του για τη μεταγλώττιση των λογοτεχνικών κειμένων (Ζάκυνθος,
τέλη του 18ου αιώνα)», νέα εστία, τόμ. 151, τεύχ. 1742, αθήνα: Φεβρ. 2002, σ. 312-320·
«ανέκδοτες μεταφράσεις έργων του πέτρου Μεταστάσιου από τον Ζακύνθιο Ιωάννη Καντού-
νη (1731-1817)», παράβασις, τόμ. 8, αθήνα: 2008, σ. 401-432· «ο Δημοφών του Μεταστά-



οι έρευνες των μελετητών που ανέφερα έδειξαν ότι υπάρχουν άλλοι πέντε
ποιητές της εν λόγω περιόδου, τα έργα των οποίων παρουσιάζουν τα χαρα-
κτηριστικά της επτανησιακής προσολωμικής ποίησης όπως τα περιέγραψαν
το 1953 οι Ζώρας�Μπουμπουλίδης. ςτους πέντε αυτούς χρειάζεται να προ-
στεθούν άλλοι τέσσερις, που θα πρέπει να ξαναδιαβαστούν ή να διαβαστούν
ως προσολωμικοί, και δύο ακόμη, τους οποίους εντόπισε η δική μου έρευνα.
Με τους έντεκα αυτούς ποιητές προστιθέμενους στους προσολωμικούς του
βιβλίου των Ζώρα�Μπουμπουλίδη, που είναι στην πραγματικότητα εννιά και
όχι δέκα, ο αριθμός των προσολωμικών ποιητών αυξάνεται σήμερα σε είκο-
σι. λέω ότι οι ποιητές τού εν λόγω βιβλίου είναι εννιά, γιατί το αποδιδόμενο
στον αντώνιο Κατήφορο ποίημα όχι μόνο δεν είναι του Κατήφορου αλλά
γράφτηκε, όπως έδειξε το 1959 ο Μπουμπουλίδης, από άνθρωπο εχθρικά
διακείμενο προς αυτόν, το 173015, δηλαδή την προηγούμενη των προσολω-
μικών περίοδο.

Aναφέρω συνοπτικά τους δεκατρείς ποιητές που πρέπει να περιληφθούν
στον κατάλογο των προσολωμικών, αρχίζοντας από τους πέντε πρώτους:

11..  ςςααΒΒοοΓΓΙΙααςς  ρροουυςςΜΜεελληηςς  ((ττέέλλοοςς  ττοουυ  1177οουυ  ααιιώώνναα  ––  μμεεττάά  ττοο  11777722))
Ζακύνθιος. ο Χιώτης αναφέρει τέσσερα ποιητικά έργα του, τα «ςυμβουλή

πατρός προς τον υιόν» και «το τσάκωμα των κηπουρών», που δεν σώθηκαν, και
τα «Κυρά λια» και Φιορέντσα. το τελευταίο, «ποίημα επικόν», όπως γράφει ο
Χιώτης, που διέσωσε και δύο λυρικά αποσπάσματά του, ήταν μια ερωτική ιστο-
ρία κατά μίμηση του ερωτόκριτου16, ενώ το «Κυρά λια» (σατιρικό, σωζόμενο),
που θα πρέπει να γράφτηκε πριν από το 178417 και που εκδόθηκε το 1956, ξε-
χωριστά, από τη Γλυκερία πρωτοπαπά[-Μπουμπουλίδου] και από τον ντίνο
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σιου σε μετάφραση του προσολωμικού Ιωάννη Καντούνη», παράβασις, τόμ. 9, αθήνα: 2009,
σ. 533-585· «Γλωσσικές ανησυχίες και αναζητήσεις στην Κέρκυρα προ της αφίξεως του Διο-
νυσίου ςολωμού: η περίπτωση του Ιωάννη πετριτσόπουλου», η΄ Διεθνές πανιόνιο ςυνέδριο,
πρακτικά, Κύθηρα 2009, σ. 329-348· «ο αρταξέρξης του πέτρου Μεταστάσιου, μεταφρα-
σμένος στην απλοελληνική από τον προσολωμικό Ιωάννη Καντούνη (1731-1817)», παρά-
βασις, τόμ. 10, αθήνα: 2010, σ. 377-429. Βλ. επίσης του ιδίου «η λογοτεχνική παραγωγή
στα επτάνησα στα χρόνια της επτανήσου πολιτείας», επτάνησος πολιτεία (1800-1807),
πρακτικά του ςυνεδρίου «επτάνησος πολιτεία (1800-1807)», εταιρεία Κεφαλληνιακών
Ιστορικών ερευνών, αργοστόλι 2003, σ. 183-190.

14. ΓεΩρΓΙος ΜορΜορης, αμύντας του τάσσου, κριτική έκδοση, εισαγωγή, σχόλια και
γλωσσάριο ςπύρος ευαγγελάτος, Μ.Ι.ε.τ., αθήνα 2012.

15. ΦαΙΔΩν Κ. ΜπουΜπουλΙΔης, ό.π., 1959, σ. 99-101.
16. π. ΧΙΩτης, «ςαβόϊας ςουρμελής», αι Μούσαι, τόμ. 1, τεύχ. 1, εν Ζακύνθω: 1 ςεπτ.

1892, σ. 3· του ιδίου, «ςαβόϊας ςουρμελής», αι Μούσαι, τόμ. 21, εν Ζακύνθω: 1 νοεμβρίου
1912, σ. 3.

17. ΓλυΚερΙα πρΩτοπαπα-ΜπουΜπουλΙΔου, το θέατρον εν Ζακύνθω, ό.π., σ. 55.



Κονόμο (από δύο διαφορετικά χειρόγραφα)18, πρέπει να ήταν ιντερμέδιο της
Κωμωδίας των ψευτογιατρών του ρούσμελη, που γράφτηκε το 174519. ςτον
ρούσμελη αποδίδεται από τον Δε Βιάζη και η χαμένη κωμωδία Μοραΐται. τα
σωζόμενα έργα του ρούσμελη εκδόθηκαν το 1971 από τη Μπουμπουλίδου20.

22..  ΓΓεεΩΩρρΓΓΙΙοοςς  ΜΜοορρΜΜοορρηηςς  ((11772299--11779900))
Κυθήριος. η τυπωμένη το 1745 κατά Γεώργιον Μόρμορην μεταφορά στα

καθ’ ημάς του βουκολικού δράματος Aminta του τορκουάτο τάσσο «δεν είναι
μετάφραση», γράφει ο ςπύρος ευαγγελάτος, που την ανακάλυψε και την εξέ-
δωσε το 2012, «αλλά ελεύθερη ανάπλαση του ομώνυμου έργου του τάσσο». η
έκτασή της, διπλάσια σε αριθμό στίχων από εκείνη του πρωτοτύπου, «μετα-
βάλλει ουσιαστικά και τη μορφή και το ύφος του έργου του τάσσο», τόσο ώστε
«ο αμύντας του Μόρμορη [να] είναι “άλλο” έργο από τον Aminta»: να είναι
«έργο του Μόρμορη που έχει ως πρότυπό του τον αminta» του Ιταλού ποιητή.
η «σχεδόν εντελώς ελεύθερη αντιμετώπιση», ιδιαίτερα, όχι μόνο «των χορι-
κών» αλλά και των λυρικών μερών του διαλόγου21 τα καθιστά πρωτότυπα
ποιήματα του Μόρμορη.

33..  ΙΙΩΩααννννηηςς  λλααΖΖααρροοπποουυλλοοςς  ((μμέέσσαα  ττοουυ  1188οουυ  ααιιώώνναα))
λευκάδιος, κατ’ άλλους Ζακύνθιος. ο Χιώτης σημειώνει ότι «έγραψεν

ερωτικά εις στίχους δεκαπεντασυλλάβους, τον νέον ερωτόκριτον, επικόν ποί-
ημα, και άλλα» (τα οποία προφανώς κυκλοφορούσαν σε χειρόγραφα) και ότι
«μετέφρασε την Ζηνοβίαν του Μεταστασίου εις στίχους»22. η μετάφραση εκ-
δόθηκε στη Βενετία ανάμεσα στο 1753 και το 175523. αντίτυπό της δεν έχει
βρεθεί. Ωστόσο από «διασωθέντα ολίγα αποσπάσματά της», που βρέθηκαν
στο αρχείο του λεωνίδα Ζώη από τη Γλυκερία πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου,
η οποία τα δημοσίευσε το 195824, βλέπουμε ότι η μετάφραση, τόσο των διαλο-
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18. ΓλυΚερΙα πρΩτοπαπα[-ΜπουΜπουλΙΔου], «ανέκδοτον ζακυνθινόν στιχούργημα
του Ιη΄ αιώνος», ο Βιβλιόφιλος, τεύχ. 1-2, αθήνα: Ιαν.-Ιούν. 1956, σ. 3-8· ντΊνος Κονο-
Μος, «ανέκδοτο έργο του ςαβόγια ςουμερλή», επτανησιακά Φύλλα, τόμ. 3, τεύχ. 1-2, Ζά-
κυνθος: οκτ. 1956, σ. 23-28.

19. ΓλυΚερΙα πρΩτοπαπα-ΜπουΜπουλΙΔου, το θέατρον εν Ζακύνθω, ό.π., σ. 55.
20. ΓλυΚερΊα πρΩτοπαπα-ΜπουΜπουλΙΔου, ςαβόγιας ρούσμελης, ό.π. Για τα βιο-

γραφικά του ρούσμελη βλ. και ΔΙονυςης ΦλεΜοτοΜος, «νεότερα στοιχεία για τον συγγρα-
φέα ςαβόγια ρούσμελη και την οικογένειά του», Κερκυραϊκά Χρονικά, πρακτικά Ι΄ Διεθνούς
πανιονίου ςυνεδρίου, Κέρκυρα 2017, σ. 21-29.

21. ΓεΩρΓΙος ΜορΜορης, αμύντας του τάσσου, ό.π., σ. 42-44.
22. π. ΧΙΩτης, Ιστορικά απομνημονεύματα επτανήσου [νέα έκδοση συμπληρωμένη],

τόμ. 7, αθήνα 1981, σ. 74.
23. ΦΙλΙππος ηλΙου, προσθήκες στην ελληνική Βιβλιογραφία α΄, αθήνα 1973, σ. 205.
24. ΓλυΚερΙα πρΩτοπαπα-ΜπουΜπουλΙΔου, το θέατρον εν Ζακύνθω, ό.π., σ. 47-50.



γικών στίχων όσο και των λυρικών, είναι δημιουργική. τα λυρικά, μάλιστα,
περιέχουν τόσους στίχους που δεν υπάρχουν στο ιταλικό κείμενο, ώστε να
μπορούμε να τα θεωρήσουμε ποιήματα του λαζαρόπουλου25.

44..  ΙΙΩΩααννννηηςς  ΚΚααννττοουυννηηςς  ((11773311--11881177))
Ζακύνθιος. ο Καντούνης ήταν «ποιητής περιπαθής» (Δε Βιάζης) και

«επησχολείτο εις ποιήσεις και εξαιρέτως εις στιχουργικά δράματα» (Χιώ-
της). ο Ζώης αναφέρει ότι «έγραψεν ανακρεόντεια και άλλας ποιήσεις», οι
οποίες λανθάνουν, και «μετέφρασεν εμμέτρως πλείστα δραματικά και λυρικά
έργα του Μεταστασίου, μη τυπωθέντα»26. τις μεταφράσεις του των δραματι-
κών, που είναι αχρονολόγητες και τις οποίες έφερε στο φως ο Θεοδόσης πυ-
λαρινός από το 2002 έως το 201027, ο Καντούνης σκόπευε, όπως διαβάζουμε
στον πρόλογό τους, «να τις βάλη εις τύπον»28. οι μεταφράσεις αυτές, που σώ-
θηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, είναι τα μελοδράματα αρταξέρξης και
Δημοφών και τα έμμετρα λυρικοδραματικά η ερμόνησος, [ο αιχμάλωτος
έρως] και το πάθος του κυρίου ημών Ιησού Χριστού29. από την ποιότητα αυ-
τών των έργων �κυρίως των λυρικών μερών τους, που διαβάζονται και ως αυ-
τοτελή ποιήματα� μπορούμε να εικάσουμε την ποιότητα των ανεύρετων ώς
τώρα πρωτότυπων λυρικών ποιημάτων του Καντούνη.

55..  ΔΔΙΙοοννυυςςΙΙοοςς  λλοουυΚΚΙΙςςααςς («ήκμασε περί τα τέλη του 18ου και τας αρχάς του
19ου αιώνος»)30

Ζακύνθιος. τέσσερα ποιήματά του, γραμμένα κατά το διάστημα της ρωσο-
τουρκικής κατοχής (1798-1800), με τα οποία εξυμνεί τους νέους κυρίαρχους
της Ζακύνθου ρώσους και κατακρίνει τους Γάλλους δημοκρατικούς και τους
Ζακυνθίους οπαδούς τους, δημοσίευσε το 1963 ο ντίνος Κονόμος31 και αναδη-
μοσίευσε το 1997 ο Φαίδων Μπουμπουλίδης32. Μια μονόπρακτη, γραμμένη την
ίδια εποχή, ανέκδοτη έμμετρη κωμωδία του, ελεύθερη διασκευή του Χάση
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25. ναςος ΒαΓενας, «Ένας ακόμη νέος ερωτόκριτος», αριάδνη, τόμ. 5, «αφιέρωμα
στον ςτυλιανό αλεξίου», ρέθυμνο: 1989, σ. 339-343 [=ναςος ΒαΓενας, «Ιωάννης λαζαρό-
πουλος, η ειρωνική γλώσσα, ςτιγμή, αθήνα 1994, σ. 177-184].

26. ςπυρΙΔΩν Δε ΒΙαΖης, «νικόλαος Καντούνης», παρνασσός, τόμ. 14, αθήνα: 1891-
1892, σ. 437· π. ΧΙΩτης, Ιστορικά απομνημονεύματα επτανήσου, ό.π., σ. 30· λεΩνΙΔας Χ.
ΖΩης, λεξικόν Ιστορικόν και λαογραφικον Ζακύνθου, δεύτερη έκδοση, τόμ. 1, 1963, σ. 265.

27. Βλ. σημείωση αρ. 13. Βλ. ΘεοΔοςης πυλαρΙνος, ό.π. (σημ. 13), 2008, σ. 402 (σημ. 6).
28. Βλ. ΘεοΔοςης πυλαρΙνος, ό.π. (σημ. 13), 2008, σ. 402 (σημ. 6).
29. ΘεοΔοςης πυλαρΙνος, ό.π. (σημ. 13), 2002, 2008, 2009 (παράβασις), 2010.
30. ΦαΙΔΩν Κ. ΜπουΜπουλΙΔης, ό.π. (σημ. 9), 1997, σ. 10-11.
31. ντΙνος ΚονοΜος, ό.π. (σημ. 11).
32. ΦαΙΔΩν Κ. ΜπουΜπουλΙΔης, ό.π., (σημ. 9), 1997, σ. 20-27.



(1795) του Γουζέλη, την οποία ανακάλυψε ο λεωνίδας Ζώης, την παρουσίασε η
πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου το 1958 και την εξέδωσε η ίδια το 196533.

οι ποιητές που θα πρέπει να ξαναδιαβαστούν �γιατί είχαν παλαιότερα δια-
βαστεί� ως προσολωμικοί είναι οι:

66..  ΔΔηηΜΜηηττρρΙΙοοςς  ΓΓοουυΖΖεελληηςς  ((11777744--11884433))
Ζακύνθιος. ο Ζώρας στην πρώτη ανθολόγησή του των προσολωμικών,

εκείνη της Βασικής Βιβλιοθήκης (1953)34, είχε περιλάβει και τον Γουζέλη,
αλλά τον αφαίρεσε από το κοινό βιβλίο του με τον Μπουμπουλίδη ως «ακολου-
θούντα διάφορον λογοτεχνικήν κατεύθυνσιν»35, προφανώς επειδή θεωρούσε
�εσφαλμένα� ότι η γλώσσα ορισμένων έργων του Γουζέλη αποκλίνει από τη
γλώσσα των προσολωμικών. αφήνοντας κατά μέρος τα έμμετρα θεατρικά
του Γουζέλη, υπενθυμίζω μόνο τους λυρικούς στίχους του Χάση και τα χαμέ-
να Μπακακούκια («τα κωμικά [ποιήματα] του Χάση»), τα οποία ο Γουζέ-
λης, στη διαθήκη του, ζητούσε από τον γιο του να τα τυπώσει36, καθώς και το
τζάκωμα τ’ αϊ-ρόκκου (1800) και το «ερμηνεία πρακτική του Δημητρίου
Γουζέλη περί κατασκευής των κρασιών» (1830)37. Όσο για τα υπόλοιπα ποι-
ητικά του Γουζέλη �η μετάφραση της Gerusalemme liberata (1807), ο
«Ύμνος εις την Ζάκυνθον» (1809), το Κρίσις πάριδος (1817)38, το ςάλπισμα
πολεμιστήριον (1827)� αυτά είναι γραμμένα «εις την απλοελληνικήν», όπως
έλεγαν τότε τη λογία δημώδη, και όχι στην καθαρεύουσα, όπως φαίνεται να
εννοεί ο Ζώρας (η οποία άλλωστε, τότε, δεν υπήρχε ακόμη).

77..  ΒΒΙΙΚΚεεννττΙΙοοςς  ννααννννοουυττςςηηςς  ((11778877--11885577))
Ιταλός από την τοσκάνη. Και τον Βικέντιο ναννούτση είχε περιλάβει ο

Ζώρας στην ανθολόγηση της Βασικής Βιβλιοθήκης39 αντλώντας πληροφορίες
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33. ΓλυΚερΙα πρΩτοπαπα-ΜπουΜπουλΙΔου, ό.π. (σημ. 10), 1958, σ. 89-93· 1965.
34. Γ.Θ. ΖΩρας, ποίησις και πεζογραφία επτανήσου, Βασική Βιβλιοθήκη 14, αθήναι

1953, σ. 93-96.
35. Γ.Θ. ΖΩρας - Φ.Κ. ΜπουΜπουλΙΔης, ό.π., σ. 10.
36. ΔηΜητρΙος ΓουΖελης, ο Χάσης (το τζάκωμα και το φτιάσιμον), κριτική έκδοση

ΖηςΙΜος Χ. ςυνοΔΙνος, αθήνα 1997, σ. 47-48. πλήρη αναγραφή των έργων του Γουζέλη
βλ. στο «Χρονολόγιό» του (σ. 21-44).

37. ντΙνος ΚονοΜος, «Ένα άγνωστο ποίημα του Δημ. Γουζέλη», επτανησιακά Φύλλα,
περ. 2, τεύχ. 7, Ζάκυνθος: Φεβρ. 1955, σ. 199.

38. αξίζει να σημειωθεί ότι στο έργο αυτό (σ. 104) υπάρχει ενσωματωμένη μετάφραση
από τον Γουζέλη της γαλλικής απόδοσης του αποσπάσματος 31 της ςαπφώς από τον Μπου-
αλώ· βλ. παναΓΙΩτης αντΩνοπουλος, «ο Δημήτριος Γουζέλης και το απόσπασμα 31 της
ςαπφώς», ςυνάντηση εργασίας νέων ερευνητών, πρακτικά, επιμέλεια Άννα ταμπάκη - Μα-
ρία ςεχοπούλου, αθήνα 2015, σ. 13-21.

39. Γ.Θ. ΖΩρας, ποίησις και πεζογραφία επτανήσου, ό.π., σ. 98-100.



γι’ αυτόν από τον Φάνη Μιχαλόπουλο40. τον απέσυρε όμως από το βιβλίο του
1953, προφανώς γιατί ο ναννούτσης δεν ήταν Έλληνας (και επτανήσιος) και
γιατί είχε εγκατασταθεί στα επτάνησα, ως πολιτικός πρόσφυγας, μόλις το
1815. ο ναννούτσης, εντούτοις, είχε εξαρχής ενσωματωθεί στην επτανησια-
κή κοινωνία: δίδασκε την αρχαία ελληνική, τη λατινική και την ιταλική φιλο-
λογία σε σχολεία της Κέρκυρας, της Κεφαλληνίας, της Ιθάκης και της λευ-
κάδας, απέκτησε την ιονική υπηκοότητα το 1825, εξέδιδε περιοδικό (1825-
1831), έγραφε και ελληνικά ποιήματα � «των θεών χάρισμα» (1821), «τρα-
γούδι εις την νύφην» (1822), «εις αηδόνα» (1834) και πεζά με τον τρόπο των
προσολωμικών (μια ελληνική άριά του �«Aria Greca»� είχε μελοποιήσει το
1827 ο νικόλαος Μάντζαρος). την επτανησιακή βιωματική και ποιητική βιο-
γραφία του ναννούτση (που επαναπατρίστηκε στην Ιταλία το 1835) παρου-
σίασε σχετικά πρόσφατα ο Χάρης Ξανθουδάκης με τη μελέτη του «ο ποιητής
της Aria Greca»41. Ένα ακόμη ποίημά του (σε ελληνική μετάφραση), με ευ-
χαριστίες του ναννούτση στους Κερκυραίους για την ολόθερμη φιλοξενία
τους, βρίσκεται στο αρχείο του αντωνίου Βραχλιώτη (βλ. παρακάτω).

οι ποιητές που θα πρέπει να διαβαστούν ως προσολωμικοί είναι οι:

88..  ΙΙΩΩααννννηηςς  ΖΖααΜΜππεελλΙΙοοςς  ((11778877--11885566))
λευκάδιος. το γεγονός ότι ο Ζαμπέλιος καταγράφεται στις Ιστορίες της

νεοελληνικής λογοτεχνίας ως τραγωδός μάς κάνει σχεδόν να ξεχνάμε ότι ξε-
κίνησε την ποιητική του σταδιοδρομία ως λυρικός ποιητής με το βιβλίο του
Μέλη ανακρεοντικά (Κέρκυρα 1817), που περιέχει ποιήματα «ερωτικά» και
«Βακχικά». τα «άλλα Βακχικά», που αναφέρει στο βιβλίο αυτό ότι είχε γρά-
ψει («τα οποία δεν δημοσιεύει ακόμη, διότι είναι αδιόρθωτα»)42, παραμένουν
ανεύρετα, ενώ δύο από τα υπόλοιπα νεανικά λυρικά του («πόθος»43, «εμπρός
των ελλήνων παιδιά»44) σώζονται κυρίως σε ανθολογίες. ςε αυτά θα πρέπει
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40. Φ. ΜΙΧαλοπουλος, «οι πρόδρομοι του ςολωμού: Βικέντιος ναννούτζης, ένας Ιταλο-
έλλην λόγιος και ποιητής», εφ. η Καθημερινή, αθήνα: 13 Φεβρ. 1939.

41. Χαρης ΞανΘουΔαΚης, ό.π. (σημ. 12), 2006.
42. ΙΩαννης ΖαΜπελΙος, Μέλη ανακρεοντικά, Κέρκυρα 1817, σ. 101.
43. ΔηΜητρΙος ΚοΚΚΙναΚης, πανελλήνιος ανθολογία. Ήτοι απάνθισμα των εκλεκτό-

τερων ελληνικών ποιημάτων, εν αθήναις: εκ του τυπογραφείου α. Ζ. Διαλησμά 1899, σ.
503· νέα ελληνική ανθολογία. περιέχουσα τα εκλεκτότερα έργα των νεώτερων ποιητών της
ελλάδος, από του ρήγα μέχρι των ημερών μας, εν νέα υόρκη: εκδοτικά καταστήματα
“ατλαντίδος” 1913, σ. 213· Γ.Θ. ΖΩρας, ποίησις και πεζογραφία επτανήσου, ό.π., σ. 316·
ΦαΙΔΩν Κ. ΜπουΜπουλΙΔης, αι υπό των επτανησίων νεοελληνικαί μεταφράσεις κλασσι-
κών συγγραφέων, αθήναι 1964 [ανάτυπο από εεΦςπα 14], σ. 17.

44. ταΚης Μπαρλας, «Ιωάννης Ζαμπέλιος (1787-1856)», νέα εστία, τόμ. 60, τχ. 701,
αθήναι: 15 ςεπτ. 1956, σ. 127. πρβλ. ΙΩαννης ΖαΜπελΙος, τραγωδίαι, Ζάκυνθος 1860,
τόμ. 1, ξστ΄.



να προσθέσουμε και τα χορικά των τραγωδιών του Ζαμπελίου (1818 κεξ.), τα
οποία είναι ποιήματα, αυτά καθ’ εαυτά45.

99..  ααννττΩΩννΙΙοοςς  ΜΜααττεεςςΙΙςς  ((11779944--11887755))
Ζακύνθιος. η γενική πεποίθηση για τον Μάτεσι είναι ότι υπήρξε «μιμητής

του ςολωμού»46 (Δημαράς: «ο Μάτεσις επηρεάζεται από τη συναναστροφή
του με τον ςολωμό»· Ζώρας: «ςυνέθεσε ποιήματα υπό την επίδραση της σο-
λωμικής μούσης»· Μπουμπουλίδης: «Μιμητής των στίχων της πρώτης ποιη-
τικής περιόδου του εθνικού ποιητού»· πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου: «υπέστη
την επίδραση της ακτινοβολίας του ςολωμού»)47. ςτην πραγματικότητα το
αντίθετο συνέβη. Κατά τα πρώτα χρόνια της διαμονής του στη Ζάκυνθο
(1818-1828), μετά την επιστροφή του από την Ιταλία, ο αμήχανος ακόμη με
την ελληνική ποιητική γλώσσα ςολωμός βρίσκει και αναπλάθει ενδιαφέροντα
στοιχεία από τους ποιητικούς τρόπους του Μάτεσι, παρά τον θαυμασμό που
έτρεφε γι’ αυτόν ο κατά τέσσερα χρόνια πρεσβύτερός του ποιητής. 

ο λουΐ Κουτέλ έχει επισημάνει ότι στην ωδή «εις φίλον», που απηύθυνε ο
Μάτεσις το 1822 στον ςολωμό καλώντας τον να υμνήσει την επανάσταση
του 1821, υπάρχουν στροφές που την απήχησή τους τη βρίσκουμε στον σολω-
μικό «Ύμνο εις την ελευθερίαν»48, προσθέτοντας ότι «αν γνωρίζαμε τη χρο-
νολογία της “Ωδής, θρησκευτικής, ηθικής, πολιτικής” [του Μάτεσι] ίσως θα
μπορούσαμε να προχωρήσουμε περισσότερο»49. προσεκτικότερη ανάγνωση
της ωδής αυτής, που, είναι φανερό ότι γράφτηκε πριν από την επανάσταση,
και η συγγένεια αρκετών εικόνων της με εικόνες του σολωμικού «Ύμνου»
δείχνουν ότι μπορούμε όντως να προχωρήσουμε περισσότερο50. αλλά και η
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45. ΙΩαννης ΖαΜπελΙος, τραγωδίαι, ό.π.
46. ν.Β. τΩΜαΔαΚης, ο ςολωμός και οι αρχαίοι, αθήναι: χ.ε. 1943, σ. 144.
47. Κ.Θ. ΔηΜαρας, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ένατη έκδοση, αθήνα 2000,

σ. 376· Γ.Θ. ΖΩρας, ποίησις και πεζογραφία επτανήσου, ό.π., σ. 321· ΦαΙΔΩν Κ. Μπου-
ΜπουλΙΔης, επτανησιακή λογοτεχνία, τόμ. 1, αθήναι: εκδόσεις Γρηγόρη 1970, σ. 108·
ΓλυΚερΙα πρΩτοπαπα-ΜπουΜπουλΙΔου (επιμ.-εισαγ.), αντωνίου Μάτεσι Έργα. Έμμε-
τρα και πεζά, αθήναι: χ.ε. [1968], σ. δ΄.

48. louis CouTelle, Για την ποιητική διαμόρφωση του Διονυσίου ςολωμού (1815-1833),
επιμ: Δημήτρης αρβανιτάκης, μτφρ.: ςωκράτης Καψάσκης, ανδριάνα Χαχλά, αφροδίτη
αθανασοπούλου, αθήνα: Μoυσείο Μπενάκη 2009, σ. 157-162, 254-255, 274-275.

49. Ό.π., σ. 275.
50. οι ιστορικές αναφορές της ωδής �η υποδηλούμενη μνεία του ταλλεϋράνδου και της

συνθήκης του τιλσίτ (στροφή 49), η αναφορά στους αγώνες των ςουλιωτών εναντίον του αλή
πασά και στον χορό του Ζαλόγγου (στροφές 60-83), καθώς και στη συνεχιζόμενη σκλαβιά
στην ελλάδα (στροφή 51), και το όραμα της «προνοήτρας φαντασίας» του ποιητή (στροφή
89) για την «ανάσταση της θαμμένης ελευθερίας» της ελλάδας (στροφή 84)� είναι φανερό
ότι αποτέλεσαν μιαν ακόμη προτροπή προς τον ςολωμό για τη σύνθεση του «Ύμνου εις την



«πραγματεία περί γλώσσης» του Μάτεσι, που είναι, όπως δείχνει νεότερη
χρονολόγησή της, προγενέστερη του σολωμικού «Διαλόγου» για τη γλώσ-
σα51, φαίνεται να ενθάρρυνε τον ςολωμό να ασχοληθεί δοκιμιακά με το γλωσ-
σικό ζήτημα. ο Μάτεσις, που αποκόπηκε από τη συναναστροφή του με τον
ςολωμό μετά τη μετοίκηση του ςολωμού στην Κέρκυρα, παρέμεινε προσολω-
μικός, αφού δεν γνώριζε έως την έκδοση των ευρισκομένων από τον πολυλά
(1859) τα μετά τον λάμπρο σολωμικά ποιήματα.

οι δύο προσολωμικοί τους οποίους εντόπισε δική μου έρευνα είναι οι:

1100..  ΚΚααρροολλοοςς  ππααΔΔοοΒΒααςς  ((11774400--11882277))
Κερκυραίος. ςτη βιβλιοθήκη του νεοελληνικού Ινστιτούτου της ςορβόν-

νης σώζονται ποιήματά του των ετών 1787-1793, αντιγαλλικά ποιήματα των
μετέπειτα χρόνων και μεταφράσεις του των ετών 1766-1767 από τα ιταλικά
και τα γαλλικά52. τέσσερα από τα πρώτα περιλήφθηκαν σε φυλλάδιο με τίτλο
εκλογαί εκ των συγγραμμάτων του Καρόλου παδοβά, το οποίο εκδόθηκε το
1851 στην Κέρκυρα53. το φυλλάδιο περιέχει και δύο ερωτικά ποιήματα, ένα
από τα οποία, μαζί με ένα δεύτερο συναφές, του 1825, δημοσιεύτηκαν το 1862
στο εθνικόν ημερολόγιον του Μαρίνου Βρεττού54. ο ανώνυμος συντάκτης του
προλόγου του φυλλαδίου γράφει ότι «ο Κάρολος παδοβάς ήτον πολιτικός ποι-
ητής του περασμένου αιώνος, ο τυρταίος της μέσης τάξεως πολεμούσης κα-
τά των ανωτέρων τάξεων της κοινωνίας, [...] του οποίου τα τραγούδια εισέτι
εμπνέουσιν τον νουν και πληρούσιν το στόμα του λαού μας»55.
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ελευθερίαν». ο Κουτέλ έδειξε ακόμη (σ. 571-572) τις ομοιότητες ανάμεσα στην «Ψυχούλα»
του ςολωμού και στο �γραμμένο, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, πριν από αυτήν� ποίημα του
Μάτεσι «εις τον θάνατον της ανεψιάς μου».

51. Βλ. τη μελέτη του ΘεοΔοςη πυλαρΙνου «η πραγματεία του αντωνίου Μάτεση για
τη δημοτική γλώσσα», τεκμήριον. επιστημονική επετηρίδα του τμήματος αρχειονομίας και
Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2010, σ. 73-103. ο Γιάννης παπακώστας
σωστά παρατηρεί ότι ένα από τα desiderata της μελέτης του έργου του ςολωμού είναι να
ερευνηθεί «ο ρόλος που έπαιξε ο Μάτεσις στη δημιουργική πορεία του ςολωμού, πριν ακόμη ο
ςολωμός γίνει ςολωμός» (ΓΙαννης παπαΚΩςτας, «Διονύσιος ςολωμός - αντώνιος Μάτε-
σις: ςχέση διαλόγου», στον τόμο Διονύσιος ςολωμός: «Κανών νεοελληνικού πνευματικού βί-
ου»;, εταιρεία ςπουδών νεοελληνικού πολιτισμού και Γενικής παιδείας, αθήνα 1999, σ.
339-346.

52. Βλ. ε.λ.Ι.α., «αρχείο π. Μουλλά», Φάκελος 6, υποφάκελος σ. 2.
53. αντίτυπο του υπάρχει στο «αρχείο π. Μουλλά».
54. τον παδοβά αναφέρει στην Ιστορία του (ό.π., σ. 301) ο ΔηΜαρας ως σατιρικό ποιητή,

μνημονεύοντας το φυλλάδιο του 1851, τη δημοσίευση στίχων του από το εθνικόν ημερολόγιον
και σημειώνοντας (σ. 733-734) ότι «το μεγαλύτερο μέρος του έργου του είναι ανέκδοτο», χω-
ρίς να δίνει άλλα στοιχεία.

55. εκλογή εκ των συγγραμμάτων του Καρόλου παδοβά, σ. 3-4. ο πρόλογος κλείνει με
τη σημείωση ότι «το παρόν φυλλάδιον παρέχεται ως δείγμα. εάν τούτο αρέση, έτερα θέλουσιν



1111..  ααννττΩΩννΙΙοοςς  ΒΒρρααΧΧλλΙΙΩΩττηηςς  ((11778888--11884488))
Κερκυραίος. ο Χιώτης, το 1887, γράφει: «ςώζονται ανέκδοτα αυτού παρά

τω υιώ αγγέλω Βραχλιώτη Μπότη: έμμετρος μετάφρασις όλης της οδυσσεί-
ας εις γλώσσαν δημοτικήν και αρμονικήν στιχουργίαν, μετάφρασις απλοελλη-
νιστί όλου του α΄ βιβλίου Θουκυδίδου, ανακρεόντεια και ερωτικά ποιήματα,
μετάφρασις ωδής Μαντζόνη εις Χριστού γέννησιν, καί τινων άλλων του Βιτο-
ρέλη». Γράφει επίσης ότι «τραγούδια αυτού ετόνισεν ο μουσικοδιδάσκαλος
Μάντζαρος», ότι «ηλληλογράφει μετά ευγενίου Βουλγάρεως, Θεοτόκη, Κα-
ποδιστρίου» και ότι «οικείος εγένετο Μουστοξύδου, αρλιώτου και φίλος ςολω-
μού»56. Όλα τα παραπάνω ποιήματα, πρωτότυπα και μεταφραστικά, και άλ-
λες μεταφράσεις του Βραχλιώτη �ποιημάτων των Μεταστάζιο, Φόσκολο, πι-
ντεμόντε, ντάντε και ναννούτση, αλλά και από άριες έργων όπερας των
ντονιτσέττι και Μπελλίνι (νόρμα, τζέμμα, λουτσία ντι λαμερμούρ)� καθώς
και έμμετρη μετάφραση της τραγωδίας του αλφιέρι Βιργινία, βρέθηκαν στο
αρχείο αυτού του ποιητή, το οποίο βρίσκεται σήμερα στην κατοχή του ομώνυ-
μου απογόνου του, πολιτικού μηχανικού αντώνη Βραχλιώτη Μπότη, που ζει
στην Κέρκυρα. η μόνη έλλειψη βρίσκεται στο ότι από τη μετάφραση της
οδύσσειας έχουν μέχρι στιγμής βρεθεί μόνο οι τέσσερις πρώτες ραψωδίες. από
κάποια χρονολογημένα και χρονολογήσιμα χειρόγραφά του και από άλλες εν-
δείξεις διαπιστώνουμε ότι η συγγραφική δραστηριότητα του Βραχλιώτη εκτεί-
νεται από τις αρχές της δεκαετίας του 1810 ώς τη δεκαετία του 184057.

η διεύρυνση, με τα στοιχεία που παρέθεσα, του κύκλου των προσολωμι-
κών ποιητών είναι σημαντική και επιφέρει την τροποποίηση ορισμένων χαρα-
κτηριστικών της έως σήμερα εικόνας τους. Βλέπουμε έτσι ότι οι ποιητές αυ-
τοί:

1ον. Δεν είναι «σχεδόν αποκλειστικώς Ζακύνθιοι». οι παδοβάς και Βρα-
χλιώτης είναι Κερκυραίοι, ο Ζαμπέλιος και πιθανώς ο λαζαρόπουλος λευκά-
διοι, ο Μόρμορης Κυθήριος, ο ναννούτσης Ιταλός.

2ον. αρκετοί από αυτούς έζησαν και έγραφαν και μετά «την διάλαμψιν του
άστρου του ςολωμού»: ο Γουζέλης, ο Ζαμπέλιος, ο Μάτεσις, ο ναννούτσης, ο
παδοβάς, ο Βραχλιώτης συνέχισαν την ποιητική δουλειά τους με τον οικείο
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ακολουθήσει αυτό». αξίζει να σημειωθεί ότι ποιήματα του Κάρολου παδοβά αποδόθηκαν στον
ςολωμό (βλ. Δ.Κ. ΜαρΓαρης, «από την ιστορίαν των ελληνικών περιοδικών. περιοδικά
επτανησιακά. τα πρώτα ζακυνθινά», ημερολόγιον της Μεγάλης ελλάδος, 1934, σ. 332.

56. π. ΧΙΩτης, Ιστορικά απομνημονεύματα Ζακύνθου, τόμ. 6, εν Ζακύνθω, 1887, σ.
258-259.

57. των ποιητικών έργων του Βραχλιώτη, πρωτότυπων και μεταφραστικών, ετοιμάζω φι-
λολογική έκδοση.



τους προσολωμικό τρόπο. πιστεύω πως θα πρέπει να επεκτείνουμε το χρονικό
άνυσμα της προσολωμικής περιόδου προς τα εμπρός, έως, τουλάχιστον, τη
δημοσίευση του αποσπάσματος από τον λάμπρο (Ιόνιος ανθολογία, 1834)
περιλαμβάνοντας σε αυτήν την επέκταση και τον ίδιο τον ςολωμό. ο ςολω-
μός των πρώτων νεανικών ποιημάτων είναι, σε σημαντικό βαθμό, προσολω-
μικός, ενώ οι νεότεροι προσολωμικοί γνώριζαν μόνο τα “προσολωμικά” του
ποιήματα.

3ον. Ως προς το περιεχόμενό τους, τα ποιήματα των ποιητών αυτών δεν εί-
ναι «κυρίως κοινωνικαί σάτιραι, θούρια πατριωτικά, επαναστατικά άσματα με
πολιτικόν χαρακτήρα». τα λυρικά, κυρίως ερωτικά �πολλά από τα οποία είναι
ανακρεόντεια� δεν είναι λιγότερα, είναι μάλλον περισσότερα.

τελειώνω προσθέτοντας ότι πιστεύω πως η έρευνα πρέπει να συνεχιστεί·
διότι όλα δείχνουν ότι μπορούν να εντοπιστούν και άλλοι προσολωμικοί ποιη-
τές58.
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58. εκτός από τα ανώνυμα προσολωμικά στιχουργήματα που έχει συλλέξει ο Μπου-
ΜπουλΙΔης (προσολωμικοί, τεύχ. Γ΄, ό.π.), αναφέρω, προς το παρόν, την περίπτωση τεσσά-
ρων Κερκυραίων λογίων �των Ιωάννη Δονά πασχάλη (1760-1852), νικολάου Μαυρομμάτη
(1770-1817), Ιωάννη πετριτσόπουλου (1786-1853) και πλάτωνος πετρίδη (1790-1852)� οι
οποίοι, όπως δείχνουν τα γνωστά γι’ αυτούς στοιχεία, πιστεύω ότι δικαιούνται τον χαρακτη-
ρισμό του επτανήσιου προσολωμικού ποιητή. Όσο για τους ιταλόφωνους προσολωμικούς, αυ-
τό είναι ένα άλλο πεδίο της επτανησιακής ποίησης, προς έρευναν.



νάσος Βαγενάς146



Ι. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Ι. PHILOLOGY

Β. Διονύσιος Σολωμός - Ανδρέας Κάλβος
Β. Dionissios Solomos - Andreas Kalvos

Ζαμπέλιος και Σολωμός (και Κάλβος) ���



M.Γ. Μερακλής���



ΖΑΜπεΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΟΛωΜΟΣ (ΚΑΙ ΚΑΛΒΟΣ)

MM..ΓΓ..  ΜΜεερραακκλλήήςς
oμότιμος καθηγητής του πανεπιστημίου Αθηνών

Λέω από την αρχή, ότι στην παρούσα ανακοίνωσή μου δεν προτίθεμαι να
προβώ σε μιαν ακόμα εκτίμηση του Σολωμού, καθώς τόσα πολλά σημαντικά
έχουν γραφεί ενώ, όσον αφορά τον Σπυρίδωνα Ζαμπέλιο, υπενθυμίζω με ελάχι-
στα λόγια (γιατί ο λόγος στην παρούσα ανακοίνωση είναι μόνο για την κριτι-
κή αποτίμησή του της ποιητικής σολωμικής δημιουργίας), ότι ο Ζαμπέλιος
είναι ο πρώτος (ο Κωνσταντίνος παπαρρηγόπουλος ακολούθησε, ευθύς αμέ-
σως ωστόσο)�, που υποστήριξε τον ιστορικό ρόλο που διαδραμάτισε το Βυζά-
ντιο, ως γέφυρα μετάβασης από τον αρχαίον ελληνισμό στον μεταβυζαντινό,
των αιώνων της τουρκοκρατίας και των χρόνων της επανάστασης και της
ίδρυσης του ελληνικού κράτους (��30).

προς το τέλος της ομιλίας μου θα μνημονεύσω και τον Ανδρέα Κάλβο με
αφορμή μια παρατήρηση του Ιάκωβου πολυλά για τον Σολωμό η οποία, νομί-
ζω, δεν προσέχθηκε όσο, ίσως, θα έπρεπε, γιατί, πάντα κατά τη γνώμη μου,
έδωσε μιαν ορισμένη κατεύθυνση στην ποίησή του, διαφορετική από εκείνη του
Κάλβου.

Οπωσδήποτε το θέμα της ανακοινώσεώς μου θα μπορούσε να έχει ως τίτ-
λο και τον τίτλο μιας σχετικής εργασίας του Γιώργου Αλισανδράτου: «πε-
ρίεργη αντίφαση του Σπυρίδωνα Ζαμπέλιου για την ποίηση του Σολωμού».
Άλλωστε τη σύνταξη της ομιλίας μου βάσισα κατεξοχήν στα δύο έργα: του
Γιώργου Γ. Αλισανδράτου, Σπυρίδωνος Ζαμπέλιου, τα Κριτικά κείμενα, Α΄
���� και στην ανέκδοτη διδακτορική διατριβή του Γιάννη τζιώτη, Ο Σπυρίδων
Ζαμπέλιος ως θεωρητικός και κριτικός της ποίησης, Αθήνα 2002 (ευχαριστώ
θερμά τον κύριο τζιώτη για την πρόθυμη διάθεση της διατριβής, που παραμέ-
νει δυστυχώς ανέκδοτη).

Στις αρχές της δεκαετίας του ��60 άρχισα για πρώτη φορά να γνωρίζω
τον Ζαμπέλιο, με την εκτενέστερη εισαγωγή του στην έκδοση των Ασμάτων

Ζαμπέλιος και Σολωμός (και Κάλβος) ���

�. Ο Διονύσιος Ζακυθηνός μνημόνευε κι έναν άλλο «πρόδρομο της Βυζαντινής ιδέας» τον
Σκαρλάτο Δ. Βυζάντιο (��5�). Βλ. ΑΛΙΣΑνΔρΑτΟΣ, σ. �0, σημ. 62.



Δημοτικών της ελλάδος, εκδοθέντων μετά μελέτης ιστορικής περί Μεσαιω-
νικού ελληνισμού (��52).

Ήδη ο μακρός τίτλος του βιβλίου τόνιζε τη βεβαιότητα του Ζαμπέλιου,
κατά κύριο λόγο ιστορικού και μάλιστα βυζαντινολόγου (το ��5� εξέδωσε το
έργο του Βυζαντιναί Μελέται. περί πηγών νεοελληνικής εθνότητος από το
Η´ άχρι Ι εκατοενταρίδος μ.Χ.), επηρεασμένου από το φιλοσοφικό ρομαντισμό
των χρόνων εκείνων, με κύριον εμπνευστή του, τότε προπάντων, τον διάσημον
Έγελο (Hegel) (αργότερα ο Ζαμπέλιος θα επηρεασθεί, όπως το έδειξε ο τζιώ-
της, και από το Γάλλο ιστορικό Edgar Quinet και το έργο του Ιστορία της ποί-
ησης, ��5� (τζιώτης, σ. 233).

είχε επιχειρήσει να γράψει ποίηση, αλλά γρήγορα απογοητεύθηκε από το
αποτέλεσμα και δεν έδωσε συνέχεια. Έγραψε ωστόσο και πεζογραφία. το
���� εξέδωσε το μυθιστόρημα Οι κρητικοί γάμοι, που έχει μια θέση στην ιστο-
ρία της ελληνικής πεζογραφίας.

Όπως γράφει ο πάντα ακριβολόγος Αλισανδράτος, ο Ζαμπέλιος είταν «βα-
θύτατα θρήσκος, χριστιανός ορθόδοξος, με πολύ έντονον μυστικισμό της Ορθο-
δοξίας». παραθέτω τη φράση αυτή, γιατί θα επικαλεσθώ πιο πέρα τη λέξη
«μυστικισμός».

Ο τζιώτης, όπως δηλώνει και ο τίτλος της διατριβής του, ασχολήθηκε κα-
τεξοχήν με τη θεωρία της ποίησης, όπως τη διατύπωσε εκείνο τον καιρό ο Ζα-
μπέλιος, αναζητώντας τη βαθύτερη ουσία της, καθώς και με την άσκηση της
ποιητικής κριτικής του. Κι αυτό το τελευταίο φέρνει κατ’ ευθείαν στην κριτική
που άσκησε στον Σολωμό. το εκτενές τελευταίο κεφάλαιο της διατριβής του
τζιώτη με τον τίτλο Διονύσιος Σολωμός (σ. ���-23�) αναφέρεται ιδιαίτερα
στο ζήτημα τούτο.

Γενικά υπήρξε ο Ζαμπέλιος τρόπον τινά ακατάσχετος πολυγράφος. «Έγρα-
ψε», σημειώνει ο Αλισανδράτος, «πολλά και μακρά ιστορικά κείμενα, φιλολογι-
κές και γλωσσικές μελέτες, και δύο ιστορικά μυθιστορήματα». Η, φιλοσοφική
κατά βάθος, θεώρησή του ξεκινά από την αρχαιότητα. Και περνώντας, και
σταθμεύοντας ερευνητικά, στο Βυζάντιο φθάνει στη σύγχρονή του εποχή.

ως μεγάλη τομή θεωρεί με έμφαση και κατ᾽ επανάληψιν την έλευση του
Χριστιανισμού, ο οποίος δεν ήλθε κατ᾽ αυτόν να ανατρέψει τον τρόπο ζωής
στην προχριστιανική περίοδο αλλά, αντιθέτως, να τον συμπληρώσει ή, ακριβέ-
στερα, να τον ολοκληρώσει και να τον τελειοποιήσει.

Γράφει ο τζιώτης, για την κύρια στοχοθεσία του Ζαμπελίου: «Η νομοθεσία
της Ιστορίας δεν είναι (...) το αποκλειστικό έργο των δρώντων υποκειμένων,
αφού οι δομές των ιστορικών φαινομένων εντάσσονται στο σχέδιο της πρόνοι-
ας (του Λόγου κατά τον Διαφωτισμό, της Φύσης κατά τον Schelling, του Θε-
ού κατά τον Ζαμπέλιο» (σ. 3�). Αυτονόητα εξειδικεύεται λοιπόν η πρόνοια,
κατά τον Ζαμπέλιο, εν προκειμένῳ στην πρόνοια του Θεού, στη Θεϊκή πρό-
νοια. Η «αθεολόγηση» (λέξη του Ζαμπέλιου) της Ιστορίας, το πάθος με το
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οποίο την υποστηρίζει, φθάνουν στα όρια του φανατισμού. εννοεί πάντως τον
ελληνικό Χριστιανισμό. Στα Άσματα Δημοτικά, στην εισαγωγή, μιλάει για
«τον ιερό ρομαντισμό της Ορθοδοξίας». «Θεολόγηση» της Ιστορίας, αλλά και
με την αξεχώριστη συνοδό της, την ποίηση. Γράφει κάπου «... Γραφαί, τα ύψι-
στα και θειότατα ταύτα των ποιημάτων» (τζιώτης, σ. �33-�).

O σύγχρονός του Γάλλος Quinet, που προανέφερα, είχε υποστηρίξει ότι «με
την έλευση του Χριστιανισμού η τέχνη γεννιέται εκ του τάφου (...) και το εκ-
κλησιαστικό άσμα γίνεται ο δεσμός της νέας κοινωνίας» (ό.π., σ. 233).
Υπάρχει μια ταύτιση λοιπόν του Ζαμπέλιου με τον Γάλλο ιστορικό. Και προ -
σθέτει ο Ζαμπέλιος τον Ησίοδο, τον Θέογνη, τον Φωκυλίδη, τον Μίμνερμο, το
ευαγγέλιο και τα «τροπάρια της Aναστάσεως».

Γνώριζε καλά τον Έγελο. τον ενδιέφερε ιδιαίτερα η Φιλοσοφία του της
Ιστορίας, με τη συνεχή εξέλιξή της, η οποία οδηγούσε με την ενέργεια του
πνεύματος (έννοια, νομίζω κεντρική στην εγελιανή φιλοσοφία), στην τελική
φάση της άρσης των αντιθέσεων και εναρμόνισης της κοινωνικής-ιστορικής
ζωής των ανθρώπων.

Όσον αφορά την ελληνική ιστορία, ο Ζαμπέλιος υποστήριζε την τριμερή,
όπως σημείωσα ήδη, μακρά διάρκειά της.

παρατηρεί συναφώς ο τζιώτης, ότι στην ελληνική αρχαιότητα «δεν βρί-
σκεται η ατομικότητα στο κέντρο, και αυτό εξυπηρετεί το σχήμα του Ζαμπέ-
λιου περί ενότητας των διαφόρων περιόδων του ελληνισμού στη βάση της
πνευματικής συνέχειας. Η ελληνική τέχνη είναι πρωτίστως τέχνη κοινωνίας»
(σ. ��). Σκέπτομαι και εγώ την αρχαία κεντρική πολιτική έννοια του «Δή-
μου» και, βεβαια της δημοκρατίας, παρ’ όλες τις αδυναμίες που ευθύς εξαρ-
χής αυτή παρουσίαζε. Ο Χριστιανισμός, υποστήριζε ο Ζαμπέλιος, παγίωνε
επίσης τη συλλογική κοινότητα των ανθρώπων.

Γι’ αυτό και ενστερνίσθηκε, ως μοναδική, τη δημοτική ποίηση (της κοινό-
τητας, λοιπόν, του λαού, λέξης που αγαπά και συχνά χρησιμοποεί).

Στρέφεται κατά συνέπειαν εναντίον της λόγιας λογοτεχνίας, συμπεριλαμ-
βανομένου και του Σολωμού, κατά τρόπο πάντως αντιφατικό, όπως γίνεται
φανερό με όσα εν γένει έχει πει.

την ίδια χρονιά που εκδόθηκαν τα ευρισκόμενα ποιήματα του Σολωμού
(��5�), δύο χρόνια μετά το θάνατό του, ο Ζαμπέλιος τύπωσε το «φυλλάδιο»
πόθεν η κοινή λέξις τραγουδώ;. «Ο συγγραφέας», σημειώνει ο Αλισανδράτος,
«διατύπωσε σ’ αυτό –και μάλιστα με έμφαση– καταλυτικές σκέψεις για την
ποίηση του Σολωμού της Κερκυραϊκής περιόδου» (σ. �2). Στο πρώτο μέρος
κατέγραψε την κατά την αντίληψή του προέλευση της νεοελληνικής λέξης
«τραγουδώ» από την αρχαία τραγωδία, με βάση την πεποίθησή του, ότι ο Έλ-
ληνας είναι, από την αρχαιότητα, άνθρωπος που ρέπει στη μελαγχολία. Στο
δεύτερο μέρος ασκείται η κριτική στο σολωμικό έργο. Στην αρχή κάνει μια
σύγκρισή του με τον Φώσκολο (τους διάλεξε, έλεγε, γιατί είσαν δύο από τους
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καλύτερους ποιητές που υπήρχαν). Αλλά στο τέλος κρατεί στο ύψος του μόνο
τον Φώσκολο, κρίνοντας τον Σολωμό «καταλυτικά» κατά τον Αλισανδράτο.
Έγραφε πως από πολύ νέος αγάπησε τον Σολωμό «δι’ αγάπης πατροπαράδο-
του», αλλά τώρα θα έκρινε το έργο του με φιλολογική αμεροληψία παρά ως φί-
λος και συμπολίτης.

Χώρισε την όλη δημιουργία του Σολωμού σε τρεις περιόδους. την πρώτη
θεωρούσε «απλή», θετικά, χρησιμοποιώντας τον όρο από τον Schiller (naiv),
λυρική, ελεγειακή, ως την καλύτερη λοιπόν των τριων περιόδων. είχε μάλιστα
συμπεριλάβει ο Ζαμπέλιος στα Άσματα Δημοτικά και δύο ποιήματα του Σο-
λωμού: «Θάνατος ορφανής», «Ο θάνατος του βοσκού»! (τζιώτης, σ. ���). τη
δεύτερη περίοδο θεωρούσε «ιδεολογικότερη-ρητορικότερη» (με τους δύο
Ύμνους), και όχι μείζονος σημασίας. Και την τρίτη έκρινε ιδεαλιστική, με τον
υπερβατικό, μυστικιστικό αλλά και επικό ρομαντισμό των Γερμανών, κατεξο-
χήν του εγέλου.

Κάτι που μνημονεύει ο Ζαμπέλιος, αλλά το αφήνει στην άκρη, δεν τον
αξιολογεί, ως ώφειλε, είναι ότι ο Σολωμός και στις τρεις περιόδους έγραφε την
ποίηση του στη «δημοτική» γλώσσα. Δεν αισθάνθηκε να έχει την υποχρέωση
να τονίσει το γεγονός αυτό, της πίστης του Σολωμού στην αξία και τη σημα-
σία της «δημοτικής» γλώσσας, ενώ η γλώσσα, εν γένει, είναι προϋπόθεση της
δημιουργίας της ποίησης.

Βρίσκει όμως να ψέξει κάτι άλλο, με αφορμή τη δημιουργία της τρίτης πε-
ριόδου (από το ��2� κ.ε.), όταν έρχεται σε επαφή με τη γερμανική ποίηση και
φιλοσοφία των Γκαίτε, Schiller, Wieland, Fichte, Hegel. τούτο είναι κατ’ αυ-
τόν φυγή από την απλή, ελεγειακή, δημοτική ποίηση, ... από τη ρητορική των
ύμνων, από τον «μεγαληνότατον της ημετέρας ελλάδος αιθέρα, που διαλύει
κάθε είδους ομιχλώδους μυστικισμού».

Η προσωπική μου άποψη είναι, ότι αυτό δεν είταν φυγή. είταν ανέβασμα
στην «υψηλή της ποιήσεως την σκάλα», όπου έφθασε μαζί με τις ενυπάρχου-
σες προϋποθέσεις γι’ αυτό το ανέβασμα.

πρέπει από την πρώτην αρχή ν’ αγάπησε ο Σολωμός τη μυστηριακή γα-
λήνη της «ξάστερης νύχτας» με τη δική της φωτοχυσία της σελήνης. Φιλοτέ-
χνησε ωδή στη Σεληνη, ύψωσε «ύμνον παθητικό» στο φεγγάρι και στο φως
του, που «σε ταφόπετρα ολόασπρη (το) αποκοιμίζει». 

πρέπει ακόμα από την πρώτη αρχή να την συγκίνησε ο θάνατος των μι-
κρών παιδιών (και τρελαμένων μητέρων από τον πόνο), και όχι μόνο. Ο Αλε-
ξίου ξεχώρισε ιδιαίτερη ομάδα νεκρικών ωδών στην κατάταξή του. Και σχε-
δόν το σύνολο των ποιημάτων με τα οποία ο Αλεξίου επίσης ξεκίνησε την κα-
τάταξη του Σολωμού με την ενότητα «Λυρικά νεανικά» έχουν σχέση με το
θάνατο. είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να δεχθεί κανείς, όπως έκανε ο Ζαμπέλιος,
ότι πολύ αργά έγινε ο Σολωμός μυστικιστής. Ο μυστικισμός πρέπει να προϋ-
πήρχε μέσα του. Δεν τον πήρε από το γερμανικό φιλοσοφικό και ποιητικό ρο-
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μαντισμό. Αυτός ασφαλώς βέβαια τον εμβάθυνε. Ο Ζαμπέλιος είδε διαφορετι-
κά την πρόσληψη αυτή του Σολωμού και την απαξίωσε, υποστηρίζοντας, ότι
«η αληθινή της δόξης οδός, προς ην η φύσις προώρισε τον ποιητή εκ γενετής,
πιστότερον αποκαλύπτεται εις τ’ αυτοσχέδια της εμπνεύσεως προανακρού-
σματα, παρά εις τα οψιγενέστερα προϊόντα της διανοίας» (Ζαμπέλιος, πό-
θεν..., σ. 63-6�). Υπέρτερη λοιπόν η «Ξανθούλα» από τους ελεύθερους πο-
λιορκημένους!

Στην κριτική του στους ελεύθερους πολιορκημένους είναι πολύ πιθανό να
βασίστηκε ο Ζαμπέλιος στους «Στοχασμούς» του Σολωμού με τον «κρυπτο-
γραφικό χαρακτήρα», όπως τον χαρακτηρίζει ο τζιώτης, καθώς το περιεχό-
μενό τους προερχόταν από τη γερμανική φιλοσοφία. Ορθή πάντως είναι και η
ακόλουθη παρατήρηση του ίδιου: «Ίσως ο Ζαμπέλιος να μην διέκρινε πάντοτε,
ότι η ατόφια λυρική φλέβα του ποιητή τον προστάτευε από την ενσάρκωση των
φιλοσοφημάτων μέσα στην ποίηση και τον μετασχηματισμό της τελευταίας
σε ιδεολογήματα, τα οποία κανέναν δεν θα αφορούσαν» (σ. ��0). Έγραφε ο
Ζαμπέλιος: «ο “Λάμπρος” δεν είναι ελληνικής εμπνεύσεως προϊόν, διότι ούτε
μύθον έχει ελληνικόν, ούτε ήθη» (βλ. και ό.π., σ. 200). Όμως ο σοφόκλειος Οι-
δίποδας προ αιώνων τον διαψεύδει όσον αφορά το φαινόμενο της αιμομειξίας
(της «τερατογραφίας», όπως την χαρακτηρίζει ο Ζαμπέλιος).

Αντίθετα λοιπόν προς την κρατούσα και πριν και σήμερα γνώμη για τη
σταδιακή εξέλιξη της σολωμικής ποιητικής δημιουργίας ο Ζαμπέλιος, το ανέ-
φερα ήδη και προ ολίγου, φρονεί, ότι ο Σολωμός πέφτει από την εξαιρετικά
εγκωμιαζόμενη από τον Ζαμπέλιο πρώτη φάση της «ελεγειογραφικής και ει-
δυλλιακής απλότητας της ποίησής του στην αποτυχία της μεταστροφής προς
το γερμανικό “μυστικισμό” και τη “μεταφυσικομανία”». τη γνώμη μου σχετι-
κά με το ζήτημα αυτό κατέθεσα ήδη, πιστεύοντας, όπως είπα, σε μιαν έμφυτη
(αλλά πιθανώς και λόγῳ οικογενειακών προβλημάτων που σφράγισαν την
εσωτερική ζωή του) κλίση προς το μυστικισμό. Αλλά ο Ζαμπέλιος, επειδή δια-
φαίνεται και μια, ας το πω και έτσι, ασυμπάθεια τότε προς το Σολωμό, αποδί-
δει σ’ αυτόν την επιθυμία, καθώς «σιγά σιγά στένευε ο κύκλος της δημοτικό-
τητάς του» να επιτύχει «ευρύτερη αναγνώριση, ει δυνατόν ευρωπαϊκή» (βλ. και
Αλισανδράτος, σ. ��). Και τα ίδια τα λόγια του Ζαμπέλιου τονίζουν αυτή τη
σχεδόν μοχθηρή κρίση: Η «φιλόδοξος ψυχή του», ποθεί πια «άλλην τινά υπόλη-
ψιν μάλλον ευρύχωρον, υπόληψιν ευρωπαϊκήν, ει δυνατόν» (ό.π., σ. �2). Και
συνέχιζε: «Βάσκανον επιβάλλων οφθαλμόν προς τα τρόπαια του  Goethe, και
αναπολών σχετικώς προς το ελληνικόν κοινόν το του Κολόμβου el mundo es
poco [ο κόσμος είναι μικρός, δεν του φτάνει] φιλοτιμείται να κτήσῃ φήμην επι-
κού και ευρωπαϊκού ποιητού» (πόθεν... σ. �3-�). Ακόμη και ο τζιώτης νιώθει
την υποχρέωση να μιλήσει σ’ ένα σημείο για «την, κάποτε και άσπλαχνη, επί-
θεση [του Ζαμπέλιου] εναντίον του ποιητή» (σ. 20�). Συνομιλίες του με τον
Μάντζαρο, «διάσημον μελοποιόν», «προσεπιρρωνύουσιν εις την καρδίαν του»,
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γράφει ο Ζαμπέλιος, «τον πόθον πλατυτέρας τινός ποιήσεως». Ο τζιώτης
ωστόσο παρατηρεί, ότι είναι ο Ζαμπέλιος επιθετικός στην κερκυραϊκή δημιουρ-
γία του Σολωμού, «αναγνωρίζοντας όμως τη λυρική φλέβα του ποιητή και δι-
καιώνοντας την πρώτη φάση του, της δημοτικής και ελεγειακής ποίησης» (σ.
��6). Κατά τη γνώμη μου η σύγκριση αυτή της ποιητικής αρχής προς την
ποίηση του τέλους, που επιχείρησε ο Ζαμπέλιος, υπήρξε ολωσδόλου ατυχής.

είχε πει ο Ζαμπέλιος, ότι θα έγραφε αργότερα εκτενέστερα για το σολωμι-
κό έργο. το ότι δεν το έπραξε αυτό, τον άφησε εκτεθειμένο. Ίσως το μόνο που
ήθελε είταν να ασκήσει την εξαιρετικά δυσμενή κριτική του. «Γνωρίζουμε πά-
ντως», παρατηρεί ο τζιώτης, «ότι τα τελευταία χρόνια της ζωής του Σολω-
μού, τα οποία συμπίπτουν με τα χρόνια που αμέσως ακολούθησαν τη δημοσί-
ευση των Ασμάτων Δημοτικών της ελλάδος, δεν πρέπει να ήταν κατεξοχήν
περίοδος φιλίας Σολωμού-Ζαμπέλιου». Η μαρτυρημένη προφορική αρνητική
υποδοχή του έργου του Ζαμπέλιου Βυζαντιναί Μελέται (��5�) από τον Σολω-
μό αποκλείεται να μην έγινε γνωστή στον συγγραφέα. Ο Αλισανδράτος εξάλ-
λου γράφει ότι «ο Σολωμός, παρά τη φιλική αφοσίωση πατέρα και γιου προς το
πρόσωπό του και προς την ποιητική του πρωτοτυπία, φαίνεται ότι μιλούσε υπο-
τιμητικά για το Σπυρίδωνα Ζαμπέλιο στον κύκλο των θαυμαστών του». Η
αναφορά του Αλισανδράτου στο θέμα αυτό καλύπτει μιαν έκταση ολόκληρης
σελίδας, με την ανάλογη τεκμηρίωση (σ. 23-2�). Δίνω ένα δείγμα: «Ο Σολω-
μός, όταν ανέγνωσε κοινωνικάς μελέτας του Σπυρίδωνος Ζαμπελίου, είπε:
“Καλέ, τί έπαθε ο Σπύρος; Έντυσε τον Έγελ με το φελόνι του παπά μας;”»
τούτο ηκούσαμεν από τον Μάντζαρον και από τον Φρεδ. Αλβάναν» (Σπυρίδω-
νος Δε Βιάζη, Από τον βίον και τα έργα του Σολωμού, ό.π.).

Ο τζιώτης παραθέτει κι ένα άλλο στοιχείο, που οπωσδήποτε θα συνέβαλε
στην αμοιβαίαν απομάκρυνση των δύο ανδρών: «... ο πολυλάς στα ��60, στην
απάντησή του προς τον Ζαμπέλιο για τις επικρίσεις του κατά του Σολωμού
(«πόθεν η μυστικοφοβία του κ. Σπ. Ζαμπελίου;») χρησιμοποίησε ως «motto»
το επίγραμμα του «Ψίχαλου» [γνωστού σολωμικού σατιρικού επιγράμμα-
τος]. Χαρακτηρίζει με τον τρόπο αυτό τον Ζαμπέλιο ως ασήμαντο λόγιο που
είχε την αξίωση να δείξει στον κόσμο την κατά τη γνώμη του μετριότητα του
σολωμικού έργου» (σ. ��0).

Η αντίφαση ή και η μετέπειτα σκόπιμη διαφορετική τοποθέτηση του Ζα-
μπέλιου προκύπτει και με ιδιαίτερο δημοσίευμα του Αλισανδράτου, ο οποίος
έλαβε υπόψη σειρά άρθρων του Ζαμπέλιου, δημοσιευμένων σε συνέχειες υπό
τον τίτλο «Η δημοτική ποίηση στην ελλάδα» σε γαλλική γλώσσα, στο περιο-
δικό Le spectateur de l’Orient (Μάρτιος-Απρίλιος ��5�), «ενάμιση μήνα μετά
το θάνατο του Σολωμού (...) αλλά είχε γραφεί λίγο πριν από αυτόν». Ο τίτλος
του κειμένου του Αλισανδράτου, το οποίο περιλαμβάνεται στον πρώτο τόμο
των Κριτικών Κειμένων του Ζαμπέλιου (σ. �2-��) είναι: «πώς είχε εκφρα-
σθεί ο Ζαμπέλιος το ��5� για την ποίηση του Σολωμού». Γράφει ο Αλισανδρά-
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τος: «Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι ότι σε ένα μέρος του κεφαλαίου αυτού
[στο γαλλόφωνο κείμενο] ο Ζαμπέλιος εκφράζει εντελώς διαφορετικές από-
ψεις για την ποιήση του Σολωμού της Κερκυραϊκής από εκείνες που εξάφρα-
σε στο φυλλάδιο του ��5�» (εννοεί βέβαια το φυλλάδιο πόθεν η κοινή λέξις
τραγουδώ, όπου, είναι αλήθεια, επιχειρείται η καταλυτική κριτική του ποιητή
(τη γαλλική πηγή είχε επισημάνει ήδη ο τζιώτης, ο οποίος εντούτοις θεωρεί,
ότι «ο Ζαμπέλιος, κατά βάθος, δεν αμφισβητούσε την ποιητική μεγαλοφυΐα
του Σολωμού, δεν αμφισβητούσε τον μεγάλο τεχνίτη»· είναι κι αυτό μια εκδο-
χή). Ο Αλισανδράτος μετέφρασε ικανά χωρία από το γαλλικό κείμενο. Δίνω
ένα παράδειγμα: στους ελεύθερους πολιορκημένους επέτυχε ο Σολωμός «μια
μελωδική συμφωνία εικόνων και αισθημάτων, που η ομορφιά τους είχε την ελ-
ληνική σφραγίδα και δε θυμίζει κανένα αριστούργημα των ξένων λογο -
τεχνών» (σ. ��).

Στην προσπάθειά του να μην είναι κατηγορηματικά καταδικαστικός ο
Αλισανδράτος απέναντι στον Ζαμπέλιο, διατυπώνει το ερώτημα: «... μήπως
δεν είναι αντίφαση, παρά καταλυτική απογοήτευσή του μετά την έκδοση των
ευρισκομένων το ��5� (...) άλλα περίμεναν να δουν και άλλα είδαν να δημο-
σιεύονται» (σ. ��).

προσωπικά κλίνω, άλλη μια φορά, στην αποδοχή της πραγματικότητας,
να μην μπορεί κανένας να περάσει τη ζωή του απολύτως αλάνθαστος, ανα-
μάρτητος!

Κατά τα άλλα δεν μπορώ να ξεχάσω τη βαθιά συγκίνηση που μου είχε
προσφέρει η ανάγνωση της εισαγωγής στα Άσματα Δημοτικά της ελλάδος
και η τεκμηριωμένη πίστη του Ζαμπέλιου, πρωτότυπη ακόμα τότε, στον «με-
σαιωνικό ελληνισμό», ως κρίκο που συνέδεε την Αρχαία με τη νεότερη ελ-
λάδα, ανοίγοντας το δρόμο της ιστορικά λελογισμένης (και όχι όπως τη στρε-
βλώνουν κάποιοι επίτηδες στην επιθυμία τους να την απορρίψουν) συνέχειας.

πλησιάζοντας στο τέλος θέλω να εξηγήσω την παρένθετη αναφορά μου
στον Ανδρέα Κάλβο (γιατί ο κατεξοχήν λόγος είταν για τη δυάδα Ζαμπέλιου
Σολωμού).

Σχεδόν αυθορμήτως, γράφοντας την ομιλία μου, μια παρατήρηση του Ιά-
κωβου πολυλά με σταμάτησε, στρέφοντας τη σκέψη μου προς τον Κάλβο,
σαν να ήθελε να μου υποδείξει ένα είδος διαφοράς μεταξύ των δύο ποιήσεων.
Γράφει ο πολυλάς στα προλεγόμενά του: «το έργον του εις την τέχνη, καθώς
και εις τον προφορικό λόγο του, ήταν μια αδιάκοπη προσπάθεια να σβύνῃ την
προσωπικότητά του μέσα εις την απόλυτη αλήθεια». (βλ. και τζιώτη, σ. 205).

Ο τζιώτης αντιπαραθέτει σ’ αυτό την εκτίμηση του Ζαμπέλιου, ότι το έργο
του ποιητή ήταν «μια συνεχής και μελετημένη προσπάθεια να μην σβύνῃ την
ατομικότητά του μέσα στην εμπειρία του λαού» (ό.π.). Υπό κάποιαν έννοια
πάντως και ο Σολωμός συμμετείχε στην εμπειρία του λαού. π.χ. δεν υπήρξε
μια τέτοια συμμετοχή με τον ΄Υμνον εις την ελευθερίαν; Ασφαλώς υπήρξε. Η
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φράση πάντως του πολυλά είναι δυνατό να αναφέρεται σε κάτι άλλο, προσω-
πικότερο. Ίσως η περίπτωση του Κάλβου να βοηθεί στη διευκρίνιση αυτού του
ζητήματος. Ασφαλώς συμμετέχει στην εμπειρία του λαού και ο Κάλβος. Αλ-
λά συμμετέχει αυτός ο ίδιος, με το εγώ του, το βάζει κατηγορηματικα μέσα
στο εμείς:

Καλήτερα, καλήτερα
Διασκορπισμένοι οι Έλληνες
να τρέχωσι τον κόσμον,
Με εξαπλωμένην την χείρα
Ψωμοζητούντες,

παρά προστάτας ’νἄχωμεν...

παντού το εγώ συγχωνεύεται με το εμείς, γίνονται ένα:

... τρέξατε, αδέλφια, τρέξατε.
Συμμέτρως εχορεύσαμεν,
Σύμμετρα ας αποθάνωμεν
Διά την πατρίδα.

Ακόμα και τον προσωπικόν, ατομικό πόνο του τελικά τον θεραπεύει στο
εμείς μέσα, όπως είναι προφανές στην «ωδή εις θάνατον», όπου το υποκείμε-
νο βαθιά οδυνάται και το εκφράζει αυτό καθαρά.

Όσον αφορά τον Σολωμό, η αρχοντική θέση του, αλλά και οι οικογενειακές
και προσωπικές οδυνηρές εμπειρίες τού είχαν κατά κάποιο τρόπο επιβάλει την
απόκρυψή τους, την απαγόρευση της εκδήλωσης οποιασδήποτε θλίψης υπο-
κειμενικής στην ποίηση του. Ίσως αυτή η (αυτο) καταπίεση συνέτεινε και
στο σταδιακό βιολογικό μαρασμό του. Ο πολυλάς αποδίδει τη μη ολοκλήρωση
των έργων στην ασθένεια του ποιητή, που «ήδη άρχιζε να του ετοιμάσῃ το
πρόσκαιρο τέλος» και «κατ’ αρχάς δε τον επείραζε ειμή σωματικώς, αλλά εις
τους υστερινούς δύο χρόνους της ζωής του, εθάμπονε κάποτε και την λαμπρό-
τητα του νοός του» (πβ. Αλισανδράτος, σ. ���-���). Η ασθένεια του ποιητή
είταν, λέω, εν μέρει και ψυχική, της ψυχής του.

Ίσως κάτι τέτοιο εννοούσε και ο εμμανουήλ Κριαράς, γράφοντας ότι «στο
ηθικό μεγαλείο που διαπερνά το έργο του διοχετεύθηκε η προσπάθειά του για
ατομική λύτρωση» (τζιώτης, σ. 20�).

εδώ δεν πρόκειται να πω, ότι το έργο του ενός είναι καλύτερο από του άλ-
λου. Θα πω μόνο, ότι το έργο του Κάλβου, υπαρξιακότερο, ίσως ανταποκρίνε-
ται πιο πολύ στη δεκτικότητα του σημερινού αναγνώστη της ποίησης λόγῳ
της περιρρέουσας ατμόσφαιρας, όπου δοκιμάζεται εντονότερα η ταυτότητα
του εγώ, παίρνοντας σχεδόν μοιραία μονοδιάστατους προορισμούς.

M.Γ. Μερακλής�56



ΓΙΑ ΜΙΑ νεΑ ΒΙΟΓρΑΦΙΑ 
τΟΥ ΑνΔρεΑ ΚΑΛΒΟΥ (���2-��6�)*

ΓΓιιώώρργγοοςς  ΑΑννδδρρεειιωωμμέέννοοςς
καθηγητής νεοελληνικής Φιλολογίας του πανεπιστημίου πελοποννήσου

ΣΣυυννοοππττιικκήή  θθεεωωρρηηττιικκήή  σσυυζζήήττηησσηη::  ββιιοογγρρααφφίίαα  κκααιι  μμεελλέέττηη  ττηηςς  λλοογγοοττεεχχννίίααςς

Στο άκουσμα του όρου βιογραφία θεωρεί κανείς ότι αυτός μάλλον είναι εύ-
κολα προσδιορίσιμος: πρόκειται για την αφήγηση σε πρόζα του βίου ενός (ση-
μαντικού, ως επί το πλείστον) ανθρώπου, είτε από κάποιον τρίτο, είτε από τον
ίδιο τον βιογραφούμενο υπό μορφήν αυτοβιογραφίας, ημερολογιακών σημειώ-
σεων και απομνημονευμάτων. ως υβριδικό είδος κινείται μεταξύ πραγματικό-
τητας και μυθοπλασίας, βιογραφικών σημειώσεων και λογοτεχνικής αφήγη-
σης, ιστορικής ανασύνθεσης και κατά φαντασίαν σύνθεσης του βίου ενός ατό-
μου, τον οποίο (βίο) αποπειράται να σκιαγραφήσει ο βιογράφος σε συνάρτηση
με τις ποικίλες ρήξεις και συνέχειες που παρατηρήθηκαν τόσο στην ατομική
πορεία του βιογραφούμενου όσο και σε σχέση με την κοινωνική πραγματικό-
τητα εντός της οποίας αυτός έδρασε. Έτσι, στη σύνταξη μιας βιογραφίας δεν
συμπλέκονται μόνο ο βιογράφος με τον βιογραφούμενο, αλλά και η αφηγημα-
τική πλοκή με την αναγνωστική απόλαυση και μέθεξη, ενώ διαφορετικές με-
ταξύ τους επιστήμες (όπως η Φιλολογία, η Ιστορία, η Κοινωνιολογία και η
Ψυχανάλυση) μπορούν να επιστρατευτούν για να επικουρήσουν μεθοδολογικά
τον συντάκτη μιας τέτοιας εργασίας. παρ’ όλο που οι απαρχές της ως λογο-
τεχνικού είδους εντοπίζονται ήδη στην κλασική αρχαιότητα (τόσο στο πλαίσιο
της ιστοριογραφίας, όσο και αυτόνομα) και μολονότι η άνθησή της αναγνωρί-
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ζεται διαχρονικά –και ιδίως στα νεότερα χρόνια με την ενίσχυση της ατομικό-
τητας–, μεγάλη απόσταση παρατηρείται ανάμεσα στην πρακτική της βιο-
γράφησης και στη θεωρητικοποίησή της· αποτέλεσμα: έως σήμερα έχουν δια-
τυπωθεί ποικίλες συναφείς απόψεις τόσο ως προς τις προϋποθέσεις και τους
στόχους της συγγραφής μιας βιογραφίας όσο και ως προς τα γραμματολογι-
κά χαρακτηριστικά της. Σε γενικές γραμμές, η σκιαγράφηση της όποιας
προσωπικότητας οφείλει να καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της, από
την αρχή έως το τέλος της ζωής της, με τρόπο εντελώς συστηματικό και αυ-
θεντικά τεκμηριωμένο. Υπό την έννοια αυτή, συγγενεύει στενά προς την Ιστο-
ρία, το έργο και τη στόχευση της οποίας διευκόλυνε και συχνά υπηρέτησε η
βιογραφία�.

Από την άλλη, το συγκεκριμένο είδος, αλλά και η κριτική της λογοτεχνίας
που απορρέει εξ αυτού, η οποία θεμελιώθηκε στον νεότερο δυτικό κόσμο με το
πολύκροτο έργο του πολύ Samuel Johnson, Lives of the Poets (����-����),
έχουν πολλάκις αμφισβητηθεί, ιδίως από τη δεκαετία του ��20 και εξής, με
την εξάπλωση της αποκληθείσας νέας Κριτικής και του Φορμαλισμού, φτά-
νοντας έως το σημείο να διατείνονται μερικοί ότι οι όποιες βιογραφικές μαρτυ-
ρίες δεν μπορούν, κατ’ ουσίαν, να αλλάξουν ή να επηρεάσουν την κριτική απο-
τίμηση ενός έργου τέχνης2. Η φύση του είδους, άλλωστε, ακόμη και όταν συ-
ντάσσονται, κατά κοινή παραδοχή, σπουδαίες βιογραφίες, εγκυμονεί πάντα
τον κίνδυνο να επικεντρωθεί το κριτικό και αναγνωστικό ενδιαφέρον στη ζωή
και όχι στο έργο του βιογραφούμενου δημιουργού. Ή μπορεί να χαθεί ο βιο-
γράφος σε ασήμαντες λεπτομέρειες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της κα-
θημερινότητας ενός προσώπου αλλά αποκτούν δευτερεύουσα σημασία στην
εξιστόρηση του βίου του. τοιουτοτρόπως, υπονομεύεται ο απώτερος σκοπός
ανάλογων εργασιών, εφόσον η απόπειρα προσέγγισης ενός κειμένου μέσω της
εξοικείωσης με τον βίο και την προσωπικότητα του δημιουργού υπήρξε ανέκα-
θεν απλώς «ένα από τα πολλαπλά συμφραζόμενα στα οποία είναι δυνατόν να
τοποθετηθεί ένα λογοτεχνικό έργο, και μέσω των οποίων μπορεί να διαβαστεί,
με ελαφρώς διαφορετικούς τρόπους»3. Αν το δει κανείς από αυτήν την οπτική
γωνία, η σημασία της βιογραφίας έγκειται στο γεγονός ότι φωτίζει τη δυνα-
μική της λογοτεχνικής δημιουργίας, συμβάλλει στην κατανόηση της συναι-
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σθηματικής, ψυχοπνευματικής και ηθικής εξέλιξης μιας ιδιοφυίας και προ-
σφέρει τα εργαλεία για μια συστηματική μελέτη της ίδιας της διαδικασίας
της ποίησης/συγγραφής. Για τούτο και η λεγόμενη βιογραφική κριτική
(biographical criticism), όσο και αν πέρασε από διαδοχικές φάσεις ακμής και
αμφισβήτησης, παρέμεινε ως μέθοδος διαχρονικά παρούσα, ίσαμε σήμερα.

Σε κάθε περίπτωση, με την ανάπτυξη της Ψυχανάλυσης και της Κοινω-
νιολογίας, και σε συνάρτηση με τη διαμόρφωση νέων τάσεων στον χώρο της
Θεωρίας της Ιστορίας (νέος Ιστορικισμός) και των πολιτισμικών Σπουδών
(πολιτισμική Κριτική), τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει για τα καλά νέος
κύκλος αναζητήσεων και συζητήσεων σχετικά με τη σύνθεση βιογραφιών και
τα χαρακτηριστικά που τις καθορίζουν�, ακολουθούμενος από την άνθηση της
παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών που παρουσιάζουν τη ζωή διάσημων
προσώπων, την εμφάνιση καναλιών σχετικών με την Ιστορία και τη Βιογρα-
φία όπου παίζονται αντίστοιχες εκπομπές και σειρές, καθώς και τη δημιουρ-
γία βάσεων δεδομένων σε ψηφιακή και ηλεκτρονική μορφή οι οποίες παρέχουν
πλήθος πηγών, τεκμηρίων και βιβλιογραφικού υλικού που μπορούν να συνδρά-
μουν αποφασιστικά στη σύνθεση βιογραφιών και μελετών για λογοτέχνες –
και όχι μόνο.

Μια ολοκληρωμένη βιογραφία συνδυάζει ιστορικές, ψυχολογικές, ηθικές,
αισθητικές, ειδολογικές και προσωπικές παραμέτρους: ο βιογράφος δεν μπορεί
να σταθεί ερήμην της Ιστορίας, αναζητά την εμβάθυνση στην ψυχοσύνθεση
του βιογραφουμένου, προβληματίζεται για την έκταση της «αλήθειας» που θα
αποτυπώσει, γνωρίζει ότι θα μεταφέρει απλές πληροφορίες σε λόγο ρέοντα και
ελκυστικό και πως πρέπει να πάρει θέση για περιπτώσεις που η μελέτη και
κριτική δεν έχει καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα, συνειδητοποιεί την
υβριδικότητα του είδους που θεραπεύει και επιχειρεί να αναδείξει στοιχεία που
τυχαίνει να γνωρίζει από πρώτο χέρι, αναγνωρίζοντας παράλληλα το ενδεχό-
μενο να αυτοβιογραφηθεί (σε κάποιο βαθμό) και ο ίδιος, ειδικά αν τυχαίνει να
σχετίζεται προσωπικά με αυτόν που βιογραφεί. Ο βιογράφος θα ξεδιαλέξει το
υλικό που θα χρησιμοποιήσει από την έρευνά του, αυτός θα επιλέξει αν θα
εστιάσει στην παράθεση πληροφοριών ή αν θα κρατήσει κριτική στάση απένα-
ντι στον βιογραφούμενο, όπου αυτό απαιτείται, εκείνος θα διαλέξει αν θα επι-
χειρήσει ερμηνεία σημείων των έργων στα οποία θα αναφερθεί ή όχι και αν, τε-
λικά, θα γράψει μυθιστορηματική βιογραφία ή μυθιστόρημα με βάση βιογρα-
φική.

Αναρωτιέται κανείς: μήπως στην εποχή που κληρονόμησε τις αποδομημέ-
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νες βεβαιότητες και την κρίση του κατακερματισμένου υποκειμένου, μια βιο-
γραφία μπορεί να στοιχειοθετηθεί και αλλιώς; Δηλαδή ως απόπειρα ανασύ-
στασης της ζωής, η οποία ακολουθεί τα ίχνη ανθρώπινων συναντήσεων, βιω-
μένων στιγμών και ιερών τόπων με οδηγό τη μείξη αληθινού και φαντασιακού
και με πυξίδα, όποτε κρίνεται αναγκαίο, τις μυθιστορηματικές βιογραφίες.
Όταν, για παράδειγμα, λείπουν οι απαραίτητες μαρτυρίες για τον ίδιο τον βιο-
γραφούμενο, μπορεί κανείς να συμπληρώσει τα κενά μέσα από τη ζωή όσων
συναναστράφηκε και την ανασύσταση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο έζη-
σε· γιατί όλοι έχουν φίλους και εχθρούς, ενώ οι δραστηριότητές τους συνδέο-
νται πολύ συχνά με τις αντιδράσεις μιας ομάδας που κινείται στο ίδιο (ή σε
αντίθετο) μήκος κύματος προς αυτούς, αποδεικνύοντας ότι κανείς δεν ζει σε
πλήρη απομόνωση. Άλλωστε, εξυπακούεται ότι τα πρόσωπα, ο τόπος και ο
χρόνος είναι στοιχεία κοινά ανάμεσα στα αφηγήματα της ζωής και στα μυθι-
στορήματα. Και διά μέσου αυτών η τέχνη της συγγραφής αναζητά όχι μόνο
το ατομικό, αλλά κυρίως το μοναδικό: η αξία του ενός συχνά υποκαθιστά τη
σημασία του Όλου και η έμφαση σε ορισμένες διαδρομές ενδεχομένως απαντά
εκεί όπου η συνολική πορεία σιωπά. Η τέχνη –και ταυτόχρονα η ευθύνη– του
βιογράφου, όπως αναπτύσσεται ήδη το ���� από τον Marcel Schwob στο κεί-
μενο «L’art de la biographie» (πρόλογος στο έργο του Vies imaginaires) συνί-
σταται στην επιλογή. Ο εκάστοτε βιογράφος καλείται, λοιπόν, να επιλέξει: θέ-
λει να βηματίσει στην ασφάλεια της πεπατημένης οδού μιας κλασικής θέα-
σης της ζωής, ή να πορευτεί στο καινούργιο υβριδικό έδαφος που διαμορφώνε-
ται σε αυτήν μεταξύ λογοτεχνικής γεωγραφίας και πολιτισμικής γεωλογίας;
Και ακόμη, επιθυμεί να κινηθεί εντός των προκαθορισμένων από τη(ν) (λογο-
τεχνική) ιστορία ορίων ή να μετακινηθεί κριτικά προς τον τρόπο γραφής του
(λογοτεχνικού) υποκειμένου; 

Ίσως τελικά μια δοκιμή βιογράφησης ενός μείζονος δημιουργού που συνά-
δει με τον β΄ όρο των ανωτέρω διαζεύξεων να είναι πιο πρωτότυπη και να απο-
τελεί ταυτόχρονα μια νέα πρόταση αντιμετώπισης και συγγραφής της ίδιας
της ιστορίας της λογοτεχνίας (μας). Γιατί η βιογραφία των λογοτεχνών μπο-
ρεί να διηγηθεί την ιστορία της λογοτεχνίας και κατ’ επέκταση την ιστορία
της ιδέας της λογοτεχνίας.

εξάλλου, το είδος στην ελλάδα, πρωτίστως στον χώρο της νεοελληνικής
λογοτεχνίας, παρουσιάζει μιαν εμφανή έλλειψη συναφούς παράδοσης (και
επομένως σοβαρής θεωρητικής συζήτησης μεταξύ των ελλήνων κριτικών),
αφού ποτέ δεν καλλιεργήθηκε ποτέ συστηματικά και με τρόπο έγκυρο – και
όταν αυτό γινόταν συχνά λάμβανε χαρακτηριστικά αγιογραφίας και άλλοτε
εντασσόταν στον χώρο της παραλογοτεχνίας.
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ΟΟιι  έέωωςς  σσήήμμεερραα  ββιιοογγρρααφφίίεεςς  ττοουυ  ΑΑννδδρρέέαα  ΚΚάάλλββοουυ  
((φφιιλλοολλοογγιικκέέςς  κκααιι  μμυυθθιισσττοορρηημμααττιικκέέςς))

Η βιογραφική κριτική, ως προς τον Ζακύνθιο ποιητή Ανδρέα Κάλβο-Ιωαν-
νίδη, καλά κρατεί, εδώ και κάμποσες δεκαετίες. Και τούτο γιατί πολλά ση-
μεία του πολυκύμαντου βίου του παραμένουν σκοτεινά και αδιευκρίνιστα, ενώ
σημαντικό μέρος του έργου του –κυρίως αυτό που κείται πέραν των είκοσι ελ-
ληνόφωνων ωδών του– δεν έχει μελετηθεί όσο συστηματικά θα έπρεπε. ως
αποτέλεσμα των ανωτέρω, η ιδιότυπη ποιητική έκφραση, η πολυμέρεια των
ενασχολήσεων και η πολυτάραχη ζωή του Κάλβου όχι απλώς προσέλκυσαν το
ενδιαφέρον των μελετητών του, αλλά, πάνω σε αυτές, οικοδομήθηκαν (και οι-
κοδομούνται) σταδιοδρομίες πανεπιστημιακών και κριτικών, για πολλά χρό-
νια τώρα.

ωστόσο, παρά την από χρόνια διατυπωμένη άποψη ότι θα ήταν αναγκαία
μια φιλολογικά γραμμένη βιογραφία του Ανδρέα Κάλβου5, και παρότι κάθε
άλλο παρά λίγες υπήρξαν, διαχρονικά, οι επιμέρους (περισσότερο ή λιγότερο)
συστηματικές βιογραφικές συμβολές για τον ποιητή της Αρετής6, δεν έχουν
δει το φως της δημοσιότητας εκτεταμένες βιογραφήσεις του Ζακυνθινού βάρ-
δου, οι οποίες παράλληλα τον εντάσσουν στα σύνθετα, αλλά και ετερόκλητα,
συμφραζόμενα των χωρών που κινήθηκε και έγραψε – και μάλιστα σε μιαν
περίοδο μεταιχμιακή, με πολλές ανακατατάξεις και ανατροπές. Η μοναδική
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5. Βλ. ενδεικτικά, όσα σημειώνει ο ΓΙωρΓΟΣ ΣεΦερΗΣ, «πρόλογος» [στο:] Κάλβου, Η λύ-
ρα, [Αλεξάνδρεια:] εκδόσεις νεοαλεξανδρινών ���2, σσ. ��-�5 [=«πρόλογος για μια έκδοση
των “ωδών”», Δοκιμές. πρώτος τόμος (��36-����), [Αθήνα:] Ίκαρος �2003, σσ. ���-��2]:
«το δεύτερο ζήτημα που αφορά τον Κάλβο και που μένει ακόμη ανοιχτό είναι η βιογραφία του.
Όχι το μυθιστόρημα της ζωής του, αλλά μια αντικειμενική έκθεση όλων των εξακριβωμένων
βιογραφικών πληροφοριών που είναι δυνατό να μαζέψουμε. Και εδώ χρειάζεται μια εργασία
περισσότερο φιλολογική παρά λογοτεχνική. εύχομαι και ελπίζω πως ο Θεός θα φωτίσει κά-
ποτε τη Φιλοσοφική Σχολή του πανεπιστημίου μας για να παραδεχτεί πως υπάρχει επιτέλους
μια ζωντανή πνευματική ζωή στον τόπο. Υπάρχουν ζητήματα που πρέπει επιτέλους να ξεκα-
θαριστούν. Γνώρισε τον Κοραή; ποια βιβλία διάβαζε; ποιους συγγραφείς αγαπούσε; τί έκα-
νε και τί έλεγε για την ποίηση στη μακριά περίοδο της ζωής του; Για όλα αυτά, είτε το φως
είναι πολύ αμυδρό, είτε ψηλαφούμε στο σκοτάδι.» Ο Σεφέρης, μάλιστα, προτείνει τρεις επιμέ-
ρους μονογραφίες ως προς τη βιογραφία του Κάλβου: μία για τη ζωή του στη Ζάκυνθο, στην
Κέρκυρα και στο ναύπλιο, μία για τα χρόνια που έζησε στην Ιταλία, στην ελβετία και στη
Γαλλία, και μία για τη διαμονή του στην Αγγλία. ως προς τα ζητούμενα στη μελέτη του
Κάλβου, συναφώς και προς τη βιογραφία του, βλ. ΣτεΦΑνΟΣ ΔΙΑΛΗΣΜΑΣ, «Σύντομα προλε-
γόμενα στις καλβικές σπουδές», Διαβάζω, αριθ. ��0, 26.3.���6, σσ. ��-52.

6. Βλ. χαρακτηριστικά την ενότητα: «ΙΙΙ. Βιογραφικές πληροφορίες», από το βιβλίο:
ΓΙωρ ΓΟΣ ΑνΔρεΙωΜενΟΣ, Βιβλιογραφία Ανδρέα Κάλβου (����-����), Αθήνα: εΛΙΑ ���3,
σσ. 3�5-���.



βιογραφία του που τηρεί, σε ικανοποιητικό βαθμό για την εποχή της, τις απαι-
τούμενες ακαδημαϊκές-φιλολογικές προδιαγραφές, δεν είναι άλλη από εκείνην
του Γεωργίου Θ. Ζώρα, η οποία πρωτοτυπώθηκε τα Χριστούγεννα του ���6,
στο αφιερωματικό για τον Κάλβο τεύχος της νέας εστίας�, και αναδημοσι-
εύτηκε, ξαναδουλεμένη και εμπλουτισμένη κατά τι, σε αντίστοιχο τεύχος του
ίδιου περιοδικού, στα ��60�, κατά τη χρονιά της ανακομιδής των λειψάνων του
ποιητή και της δεύτερης συζύγου του, από την Αγγλία στη Ζάκυνθο. παρότι
έχουν περάσει κοντά εξήντα χρόνια από τη δημοσίευση της καλβικής αυτής
βιογραφίας, δεν θα ήταν υπερβολή να υποστηριχθεί η άποψη πως παραμένει η
εγκυρότερη συνολική βιογράφηση του ποιητή έως σήμερα, παρέχοντας πλή-
θος πληροφοριών για τη ζωή και το έργο του. Μολονότι, μετά το ��60, ήλθαν
στο φως αρκετά νέα δεδομένα ως προς τον βίο του Κάλβου και δημοσιεύτηκαν
άγνωστα κείμενά του, η συγκεκριμένη εργασία του Ζώρα φαντάζει, ακόμα,
αξεπέραστη στο είδος της, πρωτίστως για το πλατύ κοινό και δευτερευόντως
για τον ενημερωμένο ερευνητή, βοηθώντας τον αναγνώστη της να προσεγγί-
σει την προσωπικότητα και τις πνευματικές δραστηριότητες του Ζακυνθινού
βάρδου. πρέπει να ομολογηθεί ότι ο αείμνηστος συντάκτης της εν λόγω συμ-
βολής παρουσιάζει θαυμαστή γνώση της ίσαμε την εποχή εκείνη καλβικής
βιβλιογραφίας και χρησιμοποιεί πολλές σπάνιες και δυσκολοπρόσιτες στις μέ-
ρες μας πηγές. Η κύρια διαφορά της με τις προγενέστερες αυτής συναφείς ερ-
γασίες βρίσκεται στη θεμελίωση και την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχο-
νται, ενώ οι μεταγενέστερες συνθετικές βιογραφήσεις του ποιητή δείχνουν να
υστερούν ως προς τη συνολική θέαση της συνεισφοράς του και την τεκμηρίω-
σή τους. ωστόσο, πέρα από τα όποια κενά ή/και ανακρίβειές της, που οφείλο-
νται στα έως τον καιρό της ελλιπή βιβλιογραφικά δεδομένα, η κύρια αδυναμία
της έγκειται στο γεγονός ότι, ώς ένα σημείο, τα καθέκαστα του καλβικού βί-
ου εξετάζονται έξω από τις κοινωνικές συνθήκες και το ιστορικό περιβάλλον
της εποχής του�.

Σημαντικό, ακόμη, εργαλείο υποδομής, ως προς την πορεία της ζωής του
Κάλβου, είναι η πολύ πιο πρόσφατη συμβολή του ακαταπόνητου μελετητή του
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�. Βλ. ΓεωρΓΙΟΣ Θ. ΖωρΑΣ, «Ανδρέας Κάλβος (���2-��6�)», νέα εστία, έτος Κ΄, τ. �0,
τχ. �6�, Χριστούγεννα ���6, σσ. 5-65.

�. Βλ. ΓεωρΓΙΟΣ Θ. ΖωρΑΣ, «Ανδρέας Κάλβος (���2-��6�)», νέα εστία, έτος ΛΔ΄, τ.
6�, Σεπτέμβριος ��60 [Ανδρέας Κάλβος (Η επιστροφή στην πατρίδα)], σσ. 3-�6.

�. το τελευταίο επισημαίνει εμφατικά ο Κ. πΟρΦΥρΗΣ, «Γεωρ. Θ. Ζώρα: �) Ανδρέας
Κάλβος. 2) ωδή εις Ιονίους και άλλα μελετήματα. Αθήνα ��60», επιθεώρηση τέχνης, έτος
Ζ΄, τ. ΙΔ΄, Ιούλιος ��6�, σσ. ��-��, καταλήγοντας, ωστόσο: «Μα παρ’ όλα αυτά τα λάθη η
συμβολή του κ. Γ. Ζώρα στη διερεύνηση του καλβικού προβλήματος είναι πολύτιμη. Κανένας
νεώτερος ερευνητής δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν πατήσει στην πολύμοχθη και πολύχρονη
εργασία του κ. Γ. Ζώρα. Αυτό πρέπει να ομολογηθεί με ειλικρίνεια.»



ποιητή, Λεύκιου Ζαφειρίου, η οποία, στο μεγαλύτερο μέρος της, παρουσιάζει,
υπό μορφή χρονολογίου, βήμα προς βήμα την εξέλιξη της διαδρομής και της
δράσης του Ανδρέα Κάλβου, με βάση τη σχετική προϋπάρχουσα βιβλιογραφία
και τις συναφείς πηγές�0. Ο Ζαφειρίου έχει επιχειρήσει να ξεδιαλέξει προσεκτι-
κά τα δεδομένα που χρησιμοποιεί και έχει εκμεταλλευτεί εξαντλητικά, πέρα
από τις οικείες βιογραφικές μελέτες, πρωτίστως την αλληλογραφία του δημι-
ουργού και δευτερευόντως συναφή ιστορικά στοιχεία, ώστε να συνδέσει την
πορεία του καλβικού βίου και έργου με κάποια βασικά κοινωνικοπολιτικά
συμφραζόμενα της περιόδου. παράλληλα, έχει φροντίσει να συνοδεύσει τα
γραφόμενά του με κατάλληλο φωτογραφικό υλικό, ώστε, αφενός μεν, να κα-
ταστήσει την ανάγνωση του βιβλίου πιο ελκυστική, αφετέρου δε, να αποδώσει
πιο παραστατικά την ατμόσφαιρα των χώρων και του περιβάλλοντος εντός
των οποίων κινήθηκε ο Κάλβος. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μιαν εργασία
κομβικής σημασίας για τον μελλοντικό βιογράφο και μελετητή του ποιητή
των ωδών, αφού θα αντλήσουν από αυτήν πολύτιμο υλικό για την έρευνά τους.
παραταύτα, όσο σημαίνουσα κι αν είναι η συγκεκριμένη συμβολή για τη
σπουδή του Κάλβου, δεν μπορεί να θεωρηθεί μια ολοκληρωμένη βιογραφία
του· ενώ παρέχει ποικίλες ψηφίδες, απαραίτητες για τη σύνθεση της μορφής
του, χρειάζεται να βρεθεί ο βιογράφος που θα τις θέσει σε ένα ενιαίο όλον, συ-
γκροτώντας ένα τεκμηριωμένο και ελκυστικό αφήγημα της ζωής του ποιητή,
σε συνάρτηση με την κοινωνική και ιστορική συγκυρία των τόπων όπου έδρα-
σε – συγκυρία που μεταλλάσσεται διαρκώς στα εβδομήντα επτά χρόνια που
έζησε, σε χώρους που άλλοτε διαφοροποιούνται και άλλοτε μοιάζουν πολύ με-
ταξύ τους, ως προς την πολιτιστική παράδοση που κουβαλούν, τα πολιτικά
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�0. Βλ. ΛεΥΚΙΟΣ ΖΑΦεΙρΙΟΥ, Ο βίος και το έργο του Ανδρέα Κάλβου (���2-��6�), [Αθή-
να:] Μεταίχμιο [2006]. Για τα περιεχόμενα του βιβλίου, τις συναφείς προγενέστερες εργασίες
του συντάκτη του και την ανταπόκριση της κριτικής σε αυτό, βλ. ΓΙωρΓΟΣ ΑνΔρεΙωΜενΟΣ,
«Ο Κάλβος κι άλλη μια φορά». Συνοπτικό χρονολόγιο, αναλυτική εργογραφία & επιλεγμένη
βιβλιογραφία Ανδρέα Κάλβου, [Αθήνα:] εκδόσεις Ergo [200�], σσ. 5�-55. Κατά την τελευ-
ταία τριακονταετία, περίπου, ο Ζαφειρίου έχει επιδοθεί με ιερό πάθος, θα έλεγε κανείς, στην
επισήμανση βιογραφικών λεπτομερειών που σχετίζονται με τον Κάλβο· αρκεί να αναφερθούν
εδώ, εντελώς ενδεικτικά, πέρα από όσα θα παρατεθούν στις οικείες υποσημειώσεις, και τα
ακόλουθα άρθρα του ιδίου: «νέα στοιχεία για τον Ανδρέα Κάλβο», μικροφιλολογικά, τχ. 2�,
Λευκωσία, Φθινόπωρο 200�, σσ. 3-6· «Ανδρέας Κάλβος και πάλι», πόρφυρας, τχ. �3�, Κέρ-
κυρα, Ιανουάριος-Μάρτιος 20�0, σσ. 5�3-5�5· «παραλειπόμενα και συμπληρώματα στη βιο-
γραφία του Ανδρέα Κάλβου», νέα ευθύνη, τχ. 3�-3�, Ιούλιος-Δεκέμβριος 20��, σσ. 26�-2��
και τχ. �0-��, Ιανουάριος-Ιούνιος 20��, σσ. ��-60· εντελώς πρόσφατα δε, ως επιστέγασμα
των μετά το 2006 ερευνών του, εκδόθηκε το βιβλίο: ΛεΥΚΙΟΣ ΖΑΦεΙρΙΟΥ, παραλειπόμενα και
συμπληρώματα στη βιογραφία του Ανδρέα Κάλβου. πρόλογος Αλέξης Ζήρας, Λευκωσία:
εκδόσεις εν τύποις 20��, το οποίο θα σταθεί πολύ χρήσιμο στον μελλοντικό βιογράφο του
ποιητή.



τους συμφραζόμενα, την πνευματική τους παραγωγή και την επίδραση που
άσκησαν στον βιογραφούμενο. Γιατί, κακά τα ψέματα, η όποια αποτύπωση
των καθεκάστων της ζωής του Κάλβου αναπότρεπτα θα συμβαδίσει με την
απόπειρα ανασύνθεσης των ποικίλων περιβαλλόντων εντός των οποίων δρα-
στηριοποιήθηκε – αν, φυσικά, δεν θελήσει ο συντάκτης της βιογραφίας του
απλώς να παραμείνει σε λεπτομέρειες που αφορούν τον δημιουργό αποκλειστι-
κά και μόνο, αλλά θα επιχειρήσει να τον εντάξει, με τρόπο παραστατικό, στην
ατμόσφαιρα της εποχής του.

Βέβαια, στα μετά το ��60 χρόνια, έχουν κατατεθεί, υπό μορφή αυτοτελών
βιβλίων ή δημοσιεύσεων σε περιοδικά, πολλές αξιόλογες συμβολές στη δια-
λεύκανση ποικίλων όψεων του βίου του Κάλβου. Έτσι, για παράδειγμα, μένο-
ντας κανείς σε συναφείς εργασίες δημοσιευμένες αυτοτελώς, έχουν κυκλοφο-
ρήσει βιβλία που φωτίζουν τις ποικίλες σχέσεις του ποιητή μέσω της αλληλο-
γραφίας του��, αναδεικνύουν την πρώιμη λογοτεχνική-συγγραφική του δρα-
στηριότητα�2 και τη συνύπαρξή του με τον ugo Foscolo�3, συζητούν την πρώ-
τη διαμονή του στην Αγγλία και την εκεί δραστηριότητά του��, αποκαλύπτουν
στοιχεία για την ενδεχόμενη ανάμιξή του στο καρμποναρικό κίνημα της το-
σκάνης (και στους Καρμπονάρους, ευρύτερα)�5, ασχολούνται με τη σύντομη
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��. Βλ. MARIO VIttI, πηγές για τη βιογραφία του Κάλβου (επιστολές ���3-��20), Θεσ-
σαλονίκη ��63 [ελληνικά. περιοδικόν σύγγραμμα εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - πα-
ράρτημα, �5] και ΑνΔρεΑΣ ΚΑΛΒΟΣ, Αλληλογραφία. τόμος Α΄ ���3-���� - τόμος Β΄ ����-
��6� και αχρονολόγητες επιστολές. εισαγωγή-επιμέλεια-Σχολιασμός Δημήτρης Αρβανι-
τάκης με τη συνεργασία του Λεύκιου Ζαφειρίου, [Αθήνα:] Μουσείο Μπενάκη [20��].

�2. Βλ. ΓεωρΓΙΟΣ Θ. ΖωρΑΣ, Ανδρέου Κάλβου, ωδή εις Ιονίους και άλλα μελετήματα,
Αθήναι ��60 [Σπουδαστήριον Βυζαντινής και νεοελληνικής Φιλολογίας του πανεπιστημίου
Αθηνών, 2�] και ΔΗΜΗτρΗΣ Δ. ΑρΒΑνΙτΑΚΗΣ, Απολογία της αυτοκτονίας. Ένα αφελές κεί-
μενο του Ανδρέα Κάλβου, [Αθήνα:] Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη [20�2] [νεοελληνι-
κή Φιλολογία, �].

�3. Βλ. Δ. νΙΚΟΛΑρεΐΖΗΣ, Ούγος Φώσκολος και Ανδρέας Κάλβος, [Αθήνα:] Ίκαρος
��6�.

��. Βλ. Αντ. Κ. ΙντΙΑνΟΣ, Άγνωστες σελίδες από τη ζωή και το έργο του Αντρέα Κάλ-
βου, Λευκωσία - Κύπρος ��60· Σ.Α. ΣωΦρΟνΙΟΥ, Ανδρέας Κάλβος. Κριτική Μελέτη. (πρό-
λογος R.J.H. Jenkins), Αθήναι ��60· Οι Ψαλμοί του Δαβίδ υπό Ανδρέα Κάλβου. εισαγωγή -
σχόλια Γιάννη Δάλλα, Αθήνα: Κείμενα ���� [Αθήνα: Ίκαρος 220��]· Α. ΚΑΛΒΟΣ, Συναπταί,
επιστολαί και ευαγγέλια, πρόλογος: π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός - εισαγωγή, Βιβλιογρα-
φία: Γιώργος Ανδρειωμένος, Αθήνα: εξάντας ����· ΔΗΜΗτρΗΣ Δ. ΑρΒΑνΙτΑΚΗΣ, Στον δρό-
μο για τις πατρίδες. Η Ape Italiana, ο Ανδρέας Κάλβος, η Ιστορία, [Αθήνα:] Βιβλιοθήκη του
Μουσείου Μπενάκη [20�0] [Ιστορία, �] και ΚωΣτΗΣ ΔΑνΟπΟΥΛΟΣ, Η παρέμβαση του Ανδρέα
Κάλβου στη θεολογική διαμάχη Frederick nolan - thomas Falconer (τέλος ����), [Αθήνα:]
poema εκδόσεις [20�3] [Φιλολογικά].

�5. Βλ. ΓεωρΓΙΟΣ Θ. ΖωρΑΣ, νέα Καλβικά. �. Η δευτέρα διαμονή εις Φλωρεντίαν - 2.
Αγνώστου ποιήματος απόσπασμα - 3. Ο Κάλβος και η νεοελληνική, Αθήναι ���0 [Βιβλιο-



παραμονή του στη Γενεύη�6 και στο παρίσι��, επισκοπούν τη μακρόχρονη
παρουσία του στην Κέρκυρα και την πνευματική του δράση στην Ιόνιο Ακα-
δημία��, και ανιχνεύουν όψεις της δεύτερης (και ύστερης) περιόδου της ζω-
ής του στη γηραιά Αλβιόνα��. Με τον ίδιο τρόπο, κατά την τελευταία εξηκο-
νταετία πάνω-κάτω, παρακολουθείται και μελετάται ο βίος του Κάλβου, σε
μια σειρά από ενδιαφέρουσες συμβολές, δημοσιευμένες σε διάφορα έντυπα·
κάποιες εξ αυτών, καλύπτουν ζητήματα που σχετίζονται με την οικογένειά
του και τα νεανικά του χρόνια20, ορισμένες διαφωτίζουν τη δραστηριότητά
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θήκη Βυζαντινής και νεοελληνικής Φιλολογίας, ��]· Κ. πΟρΦΥρΗΣ, Ο Ανδρέας Κάλβος
Καρμπονάρος. Η μυστική δίκη των Καρμπονάρων της τοσκάνης, [Αθήνα:] Θεμέλιο [���5]
[Κέδρος, 2���2] και ΑΘΗνΑ ΓεωρΓΑντΑ, τα θαυμάσια νερά. Ανδρέας Κάλβος. Ο ρομαντι-
σμός, ο βυρωνισμός και ο κόσμος των Καρμπονάρων, [Αθήνα:] ερμής [20��].

�6. Βλ. ΜΑρΙΟ ΒΙττΙ, Ο Κάλβος και η εποχή του, Αθήνα: Στιγμή ���5.
��. Βλ. πΟΛΥΧρΟνΗΣ Κ. ενεπεΚΙΔΗΣ, Κοραής - Κούμας - Κάλβος. Άν. Γαζής, Ούγος

Φώσκολος, Αν. Δάνδολος, Β. Κόπιταρ. ελληνικός τύπος και τυπογραφεία της Βιέννης ���0-
��2�. Έρευνα εις ευρωπαϊκά αρχεία και εις χειρογράφους συλλογάς, Αθήνα: Βιβλιοπωλείον
της εστίας Ιωάννου Δ. Κολλάρου & Σίας ��6�.

��. Βλ. ΛΙΖΑ ΜΑρτΙνΗ, Ανδρέας Κάλβος: Οι τρεις καθηγεσίες του στην Ιόνιο Ακαδημία.
Μελέτη, Κέρκυρα: εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών ���6 [Δημοσιεύματα εταιρείας Κερκυ-
ραϊκών Σπουδών]· ΣωΚρΑτΗΣ ΚΑΨΑΣΚΗΣ, Μοναχικοί μαυροντυμένοι περιπατητές της Κέρ-
κυρας. Διονύσιος Σολωμός - Ανδρέας Κάλβος, [Αθήνα:] τυπωθήτω - Γιώργος Δαρδανός
[����]· νΙΚΟΣ ΚΟΥρΚΟΥΜεΛΗΣ, νεότερα Καλβικά, [Αθήνα:] εκδόσεις περίπλους [����]·
πΑνΑΓΗΣ Δ. ΑΛΙπρΑντΗΣ, Ανδρέα Κάλβου, Μαθήματα Φιλοσοφίας. πανεπιστημιακές πα-
ραδόσεις στην Ιόνιο Ακαδημία, Κέρκυρα ���0-��. πρώτη έκδοση από τις σημειώσεις του ιε-
ροσπουδαστού (Θεόκλητου) Θεμιστοκλέους Αλιπράντη με ερμηνευτική εισαγωγή υπό –. επι-
μέλεια Λίνου Γ. Μπενάκη. προλεγόμενα ευαγγέλου Α. Μουτσοπούλου, Αθήνα 2002 [Ακα-
δημία Αθηνών. Κέντρον ερεύνης της ελληνικής Φιλοσοφίας] και ΓΙωρΓΟΣ ΑνΔρεΙωΜενΟΣ,
Αναζητώντας τον «άλλο» Κάλβο. επιστημονικές ενασχολήσεις του στην Κέρκυρα (��26-
��52). i. Recherches sur la nature du calcul différentiel (��2�). - ii. Clima di Kordofan
(���5). - iii. Cotivazione della seta (���5), Αθήνα: Ίδρυμα Κώστα και ελένης Ουράνη 20�3.

��. Βλ. Οι τελευταίες θρησκευτικές μεταφράσεις του Ανδρέα Κάλβου. i. περί δογμάτων,
διοικήσεως και ιερουργιών της Αγγλικής εκκλησίας - ii. ποία κατά τους αρχαίους η κυριαρ-
χία του πάπα. εισαγωγή - έκδοση κειμένων: Γιώργος Ανδρειωμένος - επίμετρο: π. Γεώργιος
Δ. Μεταλληνός, Αθήνα: εκδόσεις παπαζήση 200�.

20. Βλ. νΙΚΟΛΑΟΣ Β. τωΜΑΔΑΚΗΣ, «τρεις Ζακύνθιοι ποιηταί κρητικής καταγωγής:
Foscolo - Κάλβος - Σολωμός», Φιλολογική πρωτοχρονιά, τ. 3�ος, ����, σσ. 6�-�� [=νεοελ-
ληνικά. Δοκίμια και μελέται. τόμος Γ΄, εν Αθήναις ���2 [«Αθηνά». Σύγγραμμα περιοδικόν
της εν Αθήναις επιστημονικής εταιρείας. Σειρά διατριβών και μελετημάτων, 2�], σσ. 20�-
2��]· ΧρΥΣ. Ζ. τΣΙΚρΙτΣΗ-ΚΑτΣΑνΑΚΗ, «τα Κρητικά οικογενειακά ονόματα Γριπάρης,
Κάλβος, *παλαμάς, *ροΐδης, Σολωμός, *τιπάλδος, και Φώσκολος», Αμάλθεια, τ. Θ΄, τχ. 3�,
Άγιος νικόλαος Κρήτης, Ιανουάριος-Μάρτιος ����, σσ. 3-�5· ΓΙΑννΗΣ ΔΟΐΚΑΣ - νΙΚΟΣ
ΚΟΥρΚΟΥΜεΛΗΣ, «Οι Κάλβοι όπως αναφέρονται στις ληξιαρχικές πράξεις των Μεγάλων
πρωτοπαπάδων και των εκκλησιών του Ιστορικού Αρχείου της Κέρκυρας», Δελτίον εραλδι-
κής και Γενεαλογικής εταιρίας ελλάδος, τ. 2, ���0, σσ. 50-62· ΓΙωρΓΟΣ ΑνΔρεΙωΜενΟΣ,



του κατά την πρώτη διαμονή του στη Φλωρεντία2�, στην ελβετία22 και στο
Λονδίνο23, άλλες τον ακολουθούν επισταμένως κατά την επιστροφή του στην
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«Η “μύηση” του Κάλβου στο επαναστατικό και φιλελληνικό κίνημα της εποχής του», περί-
πλους, χρόνος Β΄, τχ. �, Ζάκυνθος, Χειμώνας του ���6, σσ. 2��-232· ΓΙωρΓΟΣ ΑνΔρεΙωΜε-
νΟΣ, «το σπίτι του Κάλβου στη Ζάκυνθο», τετράμηνα, τχ. 3�-33, Άμφισσα, Άνοιξη ����, σσ.
2�3�-2�50· νΙΚΟΣ Κ. ΚΟΥρΚΟΥΜεΛΗΣ, «προτάσεις για μια νεότερη σύνθεση του γενεαλογι-
κού δένδρου του Ανδρέα Κάλβου», περίπλους, χρόνος Θ΄, τχ. 3�-35, Ζάκυνθος, ���3, σσ. 2��-
22�· τΖΙνΑ ΚΟνΙΔΟΥ, «ποινή αγαμίας στην απόφαση διαζυγίου των γονιών του Ανδρέα Κάλ-
βου», στο ίδιο, σσ. 22�-232· ΑρΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, «επτανήσιοι (και ο Ανδρέας Κάλβος;) στη
Σάμο τέλος ��ου και αρχές ��ου αιώνα» [στο:] πρακτικά Δωδέκατου Συμποσίου ποίησης.
Ανδρέας Κάλβος. πανεπιστήμιο πατρών, 3-5 Ιουλίου ���2. επιμέλεια Σ. Λ. Σκαρτσής, πά-
τρα: Αχαϊκές εκδόσεις ����, σσ. ��6-�55· ΔΙΟνΥΣΗΣ ΦΛεΜΟτΟΜΟΣ, «Η οικογένεια ρουκάνη
της Ζακύνθου. (Μια προσπάθεια συγκόλλησης των ψηφίδων)», επτανησιακά Φύλλα, τ.
ΚΘ΄/3-�, Ζάκυνθος, Φθινόπωρο-Χειμώνας 200�, σσ. 5��-55�· ΔΙΟνΥΣΗΣ ΣερρΑΣ, «Ο Κ.
πορφύρης για τη μητέρα του Ανδρέα Κάλβου. Η πρώτη μορφή της αρχής μιας μυθιστορημα-
τικής βιογραφίας» και Κ. πΟρΦΥρΗΣ, «Αντριανούλα, η τραγική μητέρα του ποιητή Ανδρέα
Κάλβου», στο ίδιο, σσ. 55�-56� και 56�-5��, αντίστοιχα· ΘεΟΔΟΣΗΣ πΥΛΑρΙνΟΣ, «Άγνωστες
μαρτυρίες για τον Ανδρέα Κάλβο. Α΄ Ένα ταξίδι των αδελφών Κάλβων στην Κέρκυρα το
��0� - Β΄ το τυπογραφείο της Λύρας», νέα ευθύνη, τχ. 25, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 20��,
σσ. 5�5-5��.

2�. Βλ. ΜΑρΙεττΑ ε. ΓΙΑννΟπΟΥΛΟΥ, «Η “Απολογία της αυτοκτονίας”», «Σχέδιον νέων
αρχών των Γραμμάτων που να εφαρμόζονται στις ωραίες τέχνες» και «τα παραλειπόμενα
του Ανδρέα Κάλβου», εφημ. Η Βραδυνή, �� Φεβρουαρίου ��60, σσ. 5, 6, 2� Φεβρουαρίου ��60,
σσ. 5, 6 και 2 Μαρτίου ��60, σ. 5, αντίστοιχα· ΓεωρΓΙΟΣ Θ. ΖωρΑΣ, «Ανδρέας Κάλβος και
Σύλβιο πέλλικο (Μία άγνωστη επιστολή διά τον ποιητήν των ωδών)», νέα εστία, έτος ΛΔ΄,
τ. 6�, τχ. ���, � Μαΐου ��60, σσ. 5�5-5��· MARIO VIttI, «una lettera di A. Calbo segretario
del Foscolo», La Fiera Letteraria, τ. XV, τχ. 20, �5 Μαΐου ��60, σ. 63�· ΜΑΙρΗ ν. ΒεΗ, «Αί-
τησις του Ανδρέου Κάλβου προς τον Δήμον Ζακύνθου» και ΓεωρΓΙΟΣ Θ. ΖωρΑΣ, «Ανδρέου
Κάλβου αίτησις και υπόμνημα δι’ υποτροφίαν», παρνασσός, τ. Γ΄, αριθ. �, ��6�, σσ. 6��-625
και 626-62�, αντίστοιχα· Γ. Θ. ΖωρΑΣ, «Ούγος Φώσκολος και Ανδρέας Κάλβος», εφημ. Η
Καθημερινή, �� Ιανουαρίου ��6�, σ. � [πρβλ. στην ίδια εφημ. τα φύλλα της �ης Φεβρουαρίου
��6�, σσ. �, 2 και 20ής Απριλίου ��6�, σ. �]· MARIO VIttI, «Απόσπασμα από άτιτλο ποίημα
(����) του Ανδρέα Κάλβου», νέα εστία, έτος ΛΣτ΄, τ. �2, τχ. ��2, � Αυγούστου ��62, σσ.
�0��-�0�6· ΓεωρΓΙΟΣ Θ. ΖωρΑΣ, «Ανδρέου Κάλβου. Α) Θεοφράστου μετάφρασις, Β) Αγνώ-
στου τραγωδίας μονόλογοι», παρνασσός, τ. ΙΑ΄, αριθ. 3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος ��6�, σσ. ���-
�2�· MARIO VIttI, «το απόσπασμα από άτιτλο ελληνικό ποίημα του Κάλβου», ελληνικά, τ.
25, ���2, σσ. �3�-��0· BRunO LAVAGnInI, «La prima poesia in Greco di Andrea Calvo», πρα-
κτικά της Ακαδημίας Αθηνών, τ. ��ος, ���2, σσ. ���-2�0· MARIA CARACAuSI, «Η ιταλική
μετάφραση του Κάλβου από τα σικελικά ποιήματα του Giovanni Meli» [στο:] πρακτικά Δω-
δέκατου Συμποσίου ποίησης. Ανδρέας Κάλβος, ό.π. (σημ. ��), σσ. ��3-���· ΣπΥρΟΣ ν.
πΑππΑΣ, «Ο Ανδρέας Κάλβος, σπουδαστής και ηθοποιός στη Φλωρεντία (����-���5)», νέα
εστία, τχ. ����, Σεπτέμβριος 20��, σσ. 6�6-�20.

22. Βλ. ν. Β. τωΜΑΔΑΚΗΣ, «Ο Κάλβος εις ελβετίαν», εφημ. Η Καθημερινή, 30 Ιανουα-
ρίου ��6�.

23. Βλ. MARIO VIttI, «Μερικοί φίλοι του Κάλβου στο Λονδίνο», νέα εστία, έτος ΛΔ΄, τ.
6�, τχ. ���, � Ιουνίου ��60, σσ. ���-��� [=Γραφείο με θέα. Άρθρα και ομιλίες. εργογραφία



περίφημη πρωτεύουσα της τοσκάνης2� και στα διαστήματα που διέμεινε στη
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με αυτοβιογραφικό σχόλιο. Σύνταξη εργογραφίας: Αμαλία Κολώνια, Αθήνα: Μορφωτικό
Ίδρυμα εθνικής τραπέζης 2006, σσ. 26-32]· Σ. ΣωΦρΟνΙΟΥ, «Ανδρέας Κάλβος (Άγνωστα
κείμενα - Γλωσσικά)», παρνασσός, τ. 2, αριθ. 3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος ��60, σσ. 3��-��5· Σ.
Α. ΣωΦρΟνΙΟΥ, «νέα στοιχεία για τον Κάλβο», νέα εστία, έτος ΛΔ΄, τ. 6�, Σεπτέμβριος
��60, σσ. 350-352· Αντ. Κ. ΙντΙΑνΟΣ, «Μια ιταλική χρηστομάθεια του Αντρέα Κάλβου»,
Κυπριακά Χρονικά, χρόνος Α΄, τχ. 2, Δεκέμβριος ��60, σσ. 6�-6�· K. H. MEtAXAS, «A Greek
Patriot Poet in England and Europe. Andrea Kalvo Centenary, ���2-��6�», εφημ. the Greek
Gazette, τ. �, αριθ. 36, Λονδίνο, Αύγουστος ���0, σσ. �-�2· πΑνΟΣ ΚΑρΑΓΙωρΓΟΣ, «Άγνωστα
γράμματα του Κάλβου», Δελτίο της Αναγνωστικής εταιρίας Κερκύρας, αριθ. ��, Κέρκυρα,
���2, σσ. ��-��· ΓερΑΣΙΜΟΣ Γ. ΖωρΑΣ - ΓΙωρΓΟΣ ΑνΔρεΙωΜενΟΣ, «Καλβικά παραλειπόμε-
να», περίπλους, τχ. 20, Ζάκυνθος, Χειμώνας ����, σσ. 2��-26�· ντΙνΟΣ ΚΟνΟΜΟΣ, «Ο Αν-
δρέας Κάλβος στην Αγγλία (Απόσπασμα επιστολής του ριχάρδου Sargint)», επτανησιακά
Φύλλα, τ. Ιε΄/�, Χειμώνας ����, σ. �2�· πΑνΟΣ ΚΑρΑΓΙωρΓΟΣ, «Και άλλα δύο άγνωστα
γράμματα του Κάλβου» [στο:] πρακτικά του ε΄ Διεθνούς πανιονίου Συνεδρίου (Αργοστόλι -
Ληξούρι, ��-2� Μαΐου ���6), τ. � [Φιλολογία - Γλωσσολογία - Λαογραφία - Φιλοσοφία], γε-
νική επιμέλεια: Γεωργ. ν. Μοσχόπουλος, Αργοστόλι ����, σσ. �5-�05· Γ. π. ΣΑΒΒΙΔΗΣ,
«Ανδρέας Κάλβος, [Ένα λανθάνον γραμματικό κείμενο]», Μολυβδοκονδυλοπελεκητής, Β΄
περίοδος, τ. �, Ηράκλειο, ���3, σσ. ��5-��2· πΑνΟΣ ΚΑρΑΓΙωρΓΟΣ, «Ο Κάλβος στα γράμ-
ματα της μαθήτριας και φίλης του Susan Ridout», πόρφυρας, τ. ΙΔ΄, φυλλάδιο 6�-65, Κέρκυ-
ρα, Ιανουάριος-Ιούνιος ���3, σσ. �2�-�32· πΑνΟΣ ΚΑρΑΓΙωρΓΟΣ, «Ένας φίλος και μαθητής
του Κάλβου στο Λονδίνο: Ο βουλευτής Sir Charles Monck» [στο:] εταιρεία Ζακυνθιακών
Σπουδών: Β΄ Συνέδριο. Ανδρέας Κάλβος ���2-���2. πρακτικά, Ζάκυνθος - πνευματικό Κέ-
ντρο 2�-2� Σεπτεμβρίου ���2, Αθήνα ����, σσ. ���-20�· ΛεΥΚΙΟΣ ΖΑΦεΙρΙΟΥ, «το πρώτο
ελληνικό ποίημα του Κάλβου», Αντί, περίοδος Β΄, έτος 30ό, τχ. �00, �� νοεμβρίου 2003, σ. 6�·
ΚωΣτΗΣ ΔΑνΟπΟΥΛΟΣ, «Η παρέμβαση του Κάλβου στη διαμάχη δύο θεολόγων (Frederick
nolan και thomas Falconer)», πόρφυρας, τ. Κε΄, φυλλάδιο ���, Κέρκυρα, Απρίλιος-Ιούνιος
200�, σσ. 25-3�· πΑνΟΣ ΚΑρΑΓΙωρΓΟΣ, «Άγνωστα γράμματα του Κάλβου προς τον λόρδο
Γκίλφορντ» [στο:] Θέματα επτανησιακής λογοτεχνίας, Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν
ωφελίμων Βιβλίων 200�, σσ. 6�, �2 κ.α.· ΛεΥΚΙΟΣ ΖΑΦεΙρΙΟΥ, «Ανδρέας Κάλβος και Susan
Fortune Ridout (���3-��5�): νέα στοιχεία», επτανησιακά Φύλλα, τ. ΚΘ΄/3-�, Ζάκυνθος,
Φθινόπωρο-Χειμώνας 200�, σσ. 2��-2��· LEFKIOS ZAFEIRIOu, «A Greek Poet in England:
Assorted References on Andreas Kalvos in the English Press», études Helléniques / Hellenic
Studies, τ. ��, αριθ. �, Άνοιξη 20��, σσ. 2�5-2��· ΣπΥρΟΣ ν. πΑππΑΣ, «Η εκλογή του Αν-
δρέα Κάλβου ως επίτιμου Μέλους της “εταιρείας για την προώθηση Χριστιανικής Γνώσε-
ως” και μια άγνωστη επιστολή του (��20)», Μανδραγόρας, τχ. ��, Φθινόπωρο-Χειμώνας
20�2, σσ. ��-5�· ΣπΥρΟΣ ν. πΑππΑΣ, «Ανδρέας Κάλβος. Άγνωστα στοιχεία για το φιλικό
περιβάλλον του ποιητή και για τις σχέσεις του με καλλιτέχνες του Λονδίνου κατά την περίο-
δο της πρώτης διαμονής του στην Αγγλία (���6-��20)», πόρφυρας, τχ. ���-���, Κέρκυρα,
Απρίλιος-Σεπτέμβριος 20�3, σσ. 23-��· ΛεΥΚΙΟΣ ΖΑΦεΙρΙΟΥ, «Για τη φασματική πρώτη γυ-
ναίκα του Κάλβου: Ψηφίδες στη βιογραφία του ποιητή», νέα ευθύνη, τχ. 3�, Οκτώβριος-Δε-
κέμβριος 20�5, σσ. 5��-606.

2�. Βλ. Κ. πΟρΦΥρΗΣ, «Ο Ανδρέας Κάλβος στέλεχος των Καρμπονάρων (άγνωστα έγ-
γραφα)», επιθεώρηση τέχνης, τ. ΙΗ΄/�, τχ. �06/�, Οκτώβριος-νοέμβριος ��63, σσ. 3�2-
3�5· ΓεωρΓΙΟΣ Θ. ΖωρΑΣ, «Ο Κάλβος Καρμπονάρος κατά τας παραμονάς της ελληνικής
επαναστάσεως», νέα εστία, τ. ��, τχ. �0�3, Χριστούγεννα ���0, σσ. �3�-�50· ΓΙωρΓΟΣ



φιλελληνική Γενεύη25, στο δημοκρατικό παρίσι26, στο ανάστατο τότε από
τις έριδες ναύπλιο2� και στην αγγλοκρατούμενη Κέρκυρα2�, και κάποιες

Γιώργος Ανδρειωμένος�6�

ΑνΔρεΙωΜενΟΣ, «Η συμμετοχή του Ανδρέα Κάλβου στα επαναστατικά και φιλελληνικά κι-
νήματα της ευρώπης», τετράμηνα, τχ. 30, Άμφισσα, Άνοιξη ���6, σσ. ���5-2025· νΑΣΟΣ
ΒΑΓενΑΣ, «Για μια νέα χρονολόγηση του Ιππία», Αντί, περίοδος Β΄, τχ. 5�0, ��.�2.���2-
��.�.���3, σσ. �2-��· νΑΣΟΣ ΒΑΓενΑΣ, «Για μια νέα χρονολόγηση του “Αποσπάσματος”»
[στο:] πρακτικά Δωδέκατου Συμποσίου ποίησης. Ανδρέας Κάλβος, ό.π. (σημ. 20), σσ. 33�-
3�3· ΑΘΗνΑ ΓεωρΓΑντΑ, «Ο Κάλβος και οι Καρμπονάροι. Συμβολικές λέξεις των ωδών»,
Μνήμων, τ. 2�, 2005, σσ. 55-�0�· ΑΘΗνΑ ΓεωρΓΑντΑ, «Δεν με θαμβώνει πάθος κανένα. Ο
Κάλβος, οι Καρμπονάροι και η κατανίκηση των προσωπικών παθών», ποιητική, τχ. 2�,
Άνοιξη-Καλοκαίρι 20��, σσ. 3�-�6.

25. Βλ. ΓεωρΓΙΟΣ Θ. ΖωρΑΣ, «Ο Κάλβος και το Ομηρικόν χειρόγραφον της Γενεύης»,
παρνασσός, περίοδος δευτέρα, τ. ��, αριθ. 2, Απρίλιος-Ιούνιος ��6�, σσ. 2��-2�6· BERtRAnD
BOuVIER, «Calvos in Geneva» [στο:] EDMunD KEELEY και PEtER BIEn (επιμ.), Modern Greek
Writers, [Princeton, nJ:] Princeton university Press [���2], σσ. 6�-��· BERtRAnD BOuVIER,
«Άγνωστο αυτόγραφο του Κάλβου» [στο:] Μνημόσυνον Σοφίας Αντωνιάδη, Βενετία ����
[Βιβλιοθήκη του ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπου-
δών, 6], σσ. 350-3��· BERtRAnD BOuVIER, «Sur la paraphrase de l’Iliade contenue dans le
Genavensis graecus ��» [στο:] Homère chez Calvin. Figures de l’hellénisme à Genève.
Mélanges Olivier Reverdin, Genève: Droz 2000, σσ. 305-3��· MICHELLE BOuVIER-BROn, «Le
séjour du poète grec André Calvos à Genève et Lausanne», the Historical Revue / La Revue
Historique, τ. IV, 200�, σσ. �-3�· ΔΗΜΗτρΗΣ ΑρΒΑνΙτΑΚΗΣ, «ποιητής, μα όχι μόνο: ο Κάλ-
βος στην ιστορική του στιγμή», νέα εστία, τχ. ��5�, Οκτώβριος 20�3, σσ. ���-���· ΘεΟΔΟ-
ΣΗΣ πΥΛΑρΙνΟΣ, «Άγνωστες μαρτυρίες για τον Ανδρέα Κάλβο. Α΄ Ένα ταξίδι των αδελφών
Κάλβων στην Κέρκυρα το ��0� - Β΄ το τυπογραφείο της Λύρας», ό.π. (σημ. 20).

26. Βλ. ΜΑΙρΗ ν. ΒεΗ, «Ανδρέου Κάλβου: Άγνωστος επιστολή», παρνασσός, τ. Γ΄,
��6�, σσ. 3�5-���· MARIO VIttI, «“τα Κατά παύλον και Βιργινίαν” και ο ενθουσιασμός του
Κάλβου», Ο ερανιστής, έτος ΙΒ΄, τ. ��/����, ���0, σσ. 5�-66 [=Ιδεολογική λειτουργία της
ελληνικής Ηθογραφίας, [Αθήνα:] Κέδρος [3����], σσ. 2�3-223, 230-23�]· ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜπΟ-
ΜπΟΥ-ΣτΑΜΑτΗ, «Από την αλληλογραφία του Γκύλφορντ με τον Κάλβο και τον Σολωμό»,
Δελτίον της Ιονίου Ακαδημίας, τ. Β΄, Κέρκυρα, ���6, σσ. ���-205, 3��· Γ. π. ΣΑΒΒΙΔΗΣ,
«Κάλβος και Χριστόπουλος (μια παράδοξη εκδοτική συνοικεσία)», περίπλους, χρόνος Θ΄, τχ.
3�-35, Ζάκυνθος, ���3, σσ. �26-�3�· Φ. Α. ΔΗΜΗτρΑΚΟπΟΥΛΟΣ - Γ. Β. ΑνΔρεΙωΜενΟΣ,
«Ένα ανέκδοτο γράμμα του Ανδρέα Κάλβου και η διασκέδαση μιας πλάνης», Η λέξη, τχ.
�3�, Μάρτης-Απρίλης ����, σσ. �2�-�30· ΣπΥρΟΣ Ι. ΑΣΔρΑΧΑΣ, «τα χαρακτηριστικά του
Κάλβου», Ιστορικά, τ. ��, τχ. 36, Ιούνιος 2002, σσ. 202-222· ΛεΥΚΙΟΣ ΖΑΦεΙρΙΟΥ, «Δύο επι-
στολές του F. Pananti προς τον Ανδρέα Κάλβο (μετάφραση επιστολών Άνθη Καρρά)», πόρ-
φυρας, τ. Κε΄, φυλλάδιο ���, Κέρκυρα, Απρίλιος-Ιούνιος 200�, σσ. ��-52· ΑΘΗνΑ ΓεωρΓΑ-
ντΑ, «Στοιχεία για το χρονολόγιο Ανδρέα Κάλβου. Η έκδοση των “νέων ωδών” στο παρίσι»,
Θέματα Λογοτεχνίας, τχ. 2�, Μάιος-Αύγουστος 2005, σσ. �03-�0�.

2�. Βλ. Κ. πΟρΦΥρΗΣ, «Ο Κάλβος στην επαναστατημένη ελλάδα», ευβοϊκός Λόγος,
χρόνος Γ΄, τχ. 2�-30, Χαλκίδα, Ιούλιος-Αύγουστος ��60, σσ. 36-3� [=Ο Ανδρέας Κάλβος
Καρμπονάρος, ό.π. (σημ. �5), σσ. ���-�50]· ΓεωρΓΙΟΣ Θ. ΖωρΑΣ, «Βιογραφικά εις τον Κάλ-
βον», παρνασσός, τ. Γ΄, αριθ. 3, ��6�, σσ. �5�-�6�· ΛεΥΚΙΟΣ ΖΑΦεΙρΙΟΥ, «Μια λανθάνουσα
μετάφραση στα αγγλικά της ανταπόκρισης του Ανδρέα Κάλβου για τα επτάνησα», πόρφυ-
ρας, τχ. �32, Κέρκυρα, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 200�, σσ. �5�-�5�.

2�. Βλ. Κ. ΣΟΛΔΑτΟΣ, «Ανδρέας Κάλβος. Από την Γενεύη στην Κέρκυρα - Διδάκτωρ της



αναφέρονται στην επιστροφή του στη Βρετανία και στο διάστημα που έζησε
στο Λάουθ2�.

Για μια νέα βιογραφία του Ανδρέα Κάλβου (���2-��6�) �6�

Φιλοσοφίας - Η πρώτη καθηγεσία του στην Ιόνιο Ακαδημία (��26-��2�)», επτανησιακή
πρωτοχρονιά, χρόνος Α΄, ��60, σσ. η΄-κ΄, �-2�· ΣπΥρΟΣ Ι. ΑΣΔρΑΧΑΣ, «Από τη ζωή του Κάλ-
βου στην Κέρκυρα (��26-52)», Κερκυραϊκά Χρονικά, τ. �0, Κέρκυρα, ��63, σσ. �33-�50
[=ελληνική κοινωνία και οικονομία - ιη΄ και ιθ΄ αιώνες. (Υποθέσεις και προσεγγίσεις), Αθή-
να: ερμής ���2 [νεοελληνικά Μελετήματα, 5], σσ. 26�-2�0, 3��-3�3]· ντ. ΚΟνΟΜΟΣ,
«Καλβικά. Ι. Ανέκδοτοι στίχοι του Ανδρέα Κάλβου. ΙΙ. Ο Κάλβος και τα μαθήματά του στο
Ιόνιο πανεπιστήμιο το ��3�. Έν’ άγνωστο επεισόδιο (από την ανέκδοτη αυτοβιογραφία του
Ηλία Ζερβού-Ιακωβάτου)», επτανησιακά Φύλλα, τ. Δ΄, φ. 2, ��63, σσ. ��-�0· ΣπΥρΟΣ Ι. ΑΣ-
ΔρΑΧΑΣ, «Ανδρέας Κάλβος. Ανέκδοτα και αθησαύριστα κείμενα», Ο ερανιστής, έτος Β΄, τχ.
�/�0, ��6�, σσ. ��-��� [=ελληνική κοινωνία και οικονομία, ό.π., σσ. 2��-30�, 3�3-�06]· Γ.
Θ. ΖωρΑΣ, «Ο Φραγκίσκος Οριόλι και αι διδακτικαί περιπέτειαι εν Κερκύρα», παρνασσός, τ.
��, ���5, σσ. ��6-�56· ντ. ΚΟνΟΜΟΣ, «Αυτόγραφο ποίημα του Ανδρέα Κάλβου», επτανη-
σιακά Φύλλα, τ. ΙΑ΄, φ. �, ���2, σ. ��· νΙΚΟΣ ΚΟΥρΚΟΥΜεΛΗΣ, «τέσσερα άγνωστα αυτόγρα-
φα από ένα λεύκωμα του ��ου αιώνα», πόρφυρας, φυλλάδιο ��, Κέρκυρα, Ιούνιος ���3, σσ.
��, ��-22· νΙΚΟΣ Κ. ΚΟΥρΚΟΥΜεΛΗΣ, «Η άγνωστη αλληλογραφία του Ανδρ. Κάλβου (με
τον πρύτανη της Ιόνιας Ακαδημίας Γ. Θεριανό)», πόρφυρας, φυλλάδιο 20, Κέρκυρα, Οκτώ-
βρης ���3, σσ. 6�-6�· πΑνΑΓΗΣ ΑΛΙπρΑντΗΣ, «Άγνωστα και ανέκδοτα τετράδια των παρα-
δόσεων Φιλοσοφίας του Ανδρέα Κάλβου στην Ιόνιο Ακαδημία του έτους ���0-��. πρόδρομη
ανακοίνωση», το Δέντρο, έτος ��, περίοδος Γ΄, τ. �, τχ. 6�-6�, Απρίλιος-Μάιος ���2, σσ. ��-
36· πΑνΑΓΗΣ ΑΛΙπρΑντΗΣ, «Οι παραδόσεις των “μαθημάτων Φιλοσοφίας” του Ανδρέα Κάλ-
βου στην Ιόνιο Ακαδημία του έτους ���0-��», Φιλολογική, έτος ��, φυλλάδιο ��, Οκτώβριος-
Δεκέμβριος ���2, σσ. 5�-5�· ΒΙΒετ τΣΑρΛΑΜπΑ-ΚΑΚΛΑΜΑνΗ, «Η βιβλιοθήκη του Κάλβου
στην Κέρκυρα», περίπλους, χρόνος Θ΄, τχ. 3�-35, Ζάκυνθος, ���3, σσ. 233-2�3· πΑνΑΓΗΣ
ΑΛΙπρΑντΗΣ, «Άγνωστα χειρόγραφα παραδόσεων καθηγητών της Ιονίου Ακαδημίας και τα
μαθήματα Φιλοσοφίας του Ανδρέα Κάλβου στα ���0-����», πόρφυρας, τ. ΙΔ΄, φυλλάδιο 6�-
65, Κέρκυρα, Ιανουάριος-Ιούνιος ���3, σσ. �33-�3�· νΙΚΟΣ ΚΟΥρΚΟΥΜεΛΗΣ, «Γύρω από τις
σχέσεις Σολωμού - Κάλβου» [στο:] πρακτικά Δωδέκατου Συμποσίου ποίησης. Ανδρέας
Κάλβος, ό.π. (σημ. 20), σσ. 2�0-250· ΓεωρΓΙΟΣ τ. ΚΑρρερ, «Ανδρέας Κάλβος και Αντώνιος
Δάνδολος (Με αφορμή μια ξεχασμένη βιβλιοκρισία)» [στο:] εταιρεία Ζακυνθιακών Σπου-
δών: Β΄ Συνέδριο. Ανδρέας Κάλβος ���2-���2, ό.π. (σημ. 23), σσ. 2�-��· νΙΚΟΣ ΚΟΥρΚΟΥ-
ΜεΛΗΣ, «Δύο Ζακύνθιοι στην Κέρκυρα: Ο Ανδρέας Κάλβος και ο Γεώργιος Θεριανός», στο
ίδιο, σσ. 22�-23�· ΘΑΛεΙΑ ΙερωνΥΜΑΚΗ, «Βιβλίο του Κ. Ασώπιου αφιερωμένο στον Α. Κάλ-
βο», μικροφιλολογικά, τχ. �, Λευκωσία, Φθινόπωρο 2000, σσ. ��-��· ΓΙωρΓΟΣ ΜΥΑρΗΣ, «Από
τη βιβλιοθήκη του Ανδρέα Κάλβου (πρόδρομη ανακοίνωση)», μικροφιλολογικά, τχ. ��, Λευ-
κωσία, Φθινόπωρο 2003, σσ. 5-�· ΓΙωρΓΟΣ ΜΥΑρΗΣ, «προεγγραφές του Α. Κάλβου σε συν-
δρομές για εκδόσεις βιβλίων», πόρφυρας, τ. Κε΄, φυλλάδιο ���, Κέρκυρα, Απρίλιος-Ιούνιος
200�, σσ. 3�-��· ΘεΟΔΟΣΗΣ πΥΛΑρΙνΟΣ - ΚωΣτΑΣ ΚΑρΔΑΜΗΣ, «Η άφιξη του Κάλβου στην
Κέρκυρα», μικροφιλολογικά, τχ. 25, Άνοιξη 200�, σσ. ��-2� (βλ. και το άρθρο τους: «νέα
στοιχεία για την άφιξη του Κάλβου στην Κέρκυρα και τη θητεία του στην Ιόνιο Ακαδημία»,
επτανησιακά Φύλλα, τ. ΚΘ΄/3-�, Ζάκυνθος, Φθινόπωρο-Χειμώνας 200�, σσ. 30�-3��).

2�. Βλ. ΧρΥΣ. ΒΑΓΙΑΣ, «Στον τάφο του Κάλβου», ενδοχώρα, χρόνος Α΄, τχ. �, Ιωάννινα,
Μάρτιος-Απρίλιος ��60, σσ. 253-25�· τΑΚΗΣ Μ. ΦρΑΓΚΟΥΔΗΣ, «επικαιρότητες. Ο τάφος
του Κάλβου», νέα εστία, έτος ΛΔ΄, τ. 6�, τχ. ��6, � Απριλίου ��60, σ. ���· τΑΣΟΣ πΑπΑ-
νΑΣτΑΣΑτΟΣ, «επικαιρότητες. Ο τάφος του Κάλβου», νέα εστία, έτος ΛΔ΄, τ. 6�, τχ. ���,
�5 Απριλίου ��60, σ. 55�· ΓΙωρΓΟΣ ΣεΦερΗΣ, «Στο κοιμητήριο του Κάλβου», νέα εστία,



ωστόσο, παρά τον αξιοσημείωτο αριθμό βιογραφικών μελετών για τον
Κάλβο, την ανακάλυψη νέων κειμένων του και την (επανα)θεώρηση λησμο-
νημένων γραπτών του, δημοσιευμένων σε εργασίες που κυκλοφόρησαν στα
μετά το ��60 χρόνια, όπως ήδη σημειώθηκε, πολλά ήταν τα κενά και τα σκο-
τεινά σημεία του βίου του που παρέμειναν (και παραμένουν) αδιευκρίνιστα.
Για τούτο και δεν ήταν λίγες οι απόπειρες σύνθεσης μυθιστορηματικών βιο-
γραφήσεών του, στις οποίες καταβλήθηκε προσπάθεια, αφενός μεν, να αξιο-
ποιηθούν τα πορίσματα της συναφούς έρευνας, αφετέρου δε, να δοθεί μια εικό-
να της δράσης του ποιητή σε περιόδους όπου τα δεδομένα είναι ελλιπή. Η πρώ-
τη (χρονολογικά) εξ αυτών, πρωτοτυπωμένη σε συνέχειες στην εφημ. Βραδυ-
νή, από τον Φεβρουάριο έως τον Σεπτέμβριο του ��5�30, είναι μια καλογραμ-
μένη (ιστορική, όπως την ονομάζει η ίδια η Γιαννοπούλου3�, αλλά και με στοι-
χεία μυθοπλασίας) βιογραφία του Κάλβου, η οποία εκτείνεται σε εκατό σελί-
δες μεγάλου σχήματος32 και συμπληρώνεται από ελληνικές αποδόσεις της
«ωδής στους Ιονίους»33, του «Θηραμένη»3� και των «Δαναΐδων»35, τη βιβλιο-
γραφία που χρησιμοποιήθηκε36 και ορισμένες κρίσεις για το βιβλίο της ίδιας:

Γιώργος Ανδρειωμένος��0

έτος ΛΔ΄, τ. 6�, Σεπτέμβριος ��60, σσ. 353-356· ντΙνΟΣ ΚΟνΟΜΟΣ, «Οι τάφοι του Ανδρέα
Κάλβου και της δεύτερης γυναίκας του στην Αγγλία και τη Ζάκυνθο. εκατόν είκοσι χρόνια
από το θάνατο του Ανδρέα Κάλβου», επτανησιακά Φύλλα, τ. Ιε΄/�, Χειμώνας ����, σ. �0�·
τΑΣΟΣ πΑπΑνΑΣτΑΣΑτΟΣ, «Η ανακάλυψη του τάφου του Κάλβου από τον Κωνσταντίνο ε.
Σολδάτο», πόρφυρας, τ. ΙΔ΄, φυλλάδιο 6�-65, Κέρκυρα, Ιανουάριος-Ιούνιος ���3, σσ. ���-
�6�· ΣΑρΑντΗΣ ΑντΙΟΧΟΣ, «Μνήμη του Κάλβου στο Λάουθ. το χρονικό μιας επίσκεψης
στην πρωτεύουσα των Wolds», επτανησιακά Φύλλα, τ. ΚΘ΄/3-�, Ζάκυνθος, Φθινόπωρο-Χει-
μώνας 200�, σσ. 3�3-���· ΛεΥΚΙΟΣ ΖΑΦεΙρΙΟΥ, «Για τις σχέσεις του Ανδρέα Κάλβου με την
“εταιρεία για την προώθηση χριστιανικής γνώσης”. Ένα κείμενο για τον Κάλβο κατά τη
δεύτερη διαμονή του στην Αγγλία», πόρφυρας, τχ. �3�, Κέρκυρα, Απρίλιος-Ιούνιος 20��, σσ.
��-�6· ΣπΥρΟΣ ν. πΑππΑΣ, «Η λανθάνουσα νεκρολογία του πέτρου Βράιλα Αρμένη για τον
Ανδρέα Κάλβο από την εφημερίδα ενότης (��6�), και η αθησαύριστη αγγλική αναδημοσίευ-
σή της (���0). Συμβολή στην καλβική βιβλιογραφία», παλίμψηστον, τχ. 2�, Άνοιξη 20�2,
σσ. �53-�63· ΛεΥΚΙΟΣ ΖΑΦεΙρΙΟΥ, «Charlotte Augusta Kalvo [Wadams] και Ανδρέας Κάλβος.
Από την Κέρκυρα στο Λονδίνο και στο Λάουθ: νέα στοιχεία», πόρφυρας, τχ. ���-���, Κέρ-
κυρα, Απρίλιος-Σεπτέμβριος 20�3, σσ. �5-53· ΛεΥΚΙΟΣ ΖΑΦεΙρΙΟΥ, «Η συμβολή του αρχι-
μανδρίτη Ιακώβου Βίρβου στη βιογραφία του Ανδρέα Κάλβου», νέα εστία, τχ. ����, Οκτώ-
βριος-νοέμβριος-Δεκέμβριος 20�6, σσ. �6�-���.

30. Βλ. τις σχετικές ενδείξεις στο ΓΙωρΓΟΣ ΑνΔρεΙωΜενΟΣ, «Ο Κάλβος κι άλλη μια φο-
ρά», ό.π. (σημ. �0), σ. 50. 

3�. Βλ. ΜΑρΙεττΑ ε. ΓΙΑννΟπΟΥΛΟΥ, Ανδρέας Κάλβος. Ιστορική βιογραφία. ωδή στους
Ιονίους, Θηραμένης, Δαναΐδες, Αθήναι: Βιβλιοπωλείον της «εστίας» [��60;], σ. �6�.

32. Βλ. στο ίδιο, σσ. 3-�02.
33. Βλ. στο ίδιο, σσ. �03-�0�.
3�. Βλ. στο ίδιο, σσ. ��0-�3�.
35. Βλ. στο ίδιο, σσ. �3�-�60.
36. Βλ. στο ίδιο, σσ. �6�-�63.



Ισαβέλλα Θεοτόκη3�. Οι πηγές στις οποίες στηρίζεται η Γιαννοπούλου είναι,
ως επί το πλείστον, παλαιότερες – γι’ αυτό και λείπουν από το βιβλίο πολλά
στοιχεία που ήλθαν στο φως από νεότερες έρευνες (κυρίως μετά το ��60). Η
αφήγηση είναι ρέουσα και καλύπτει αρκετά ικανοποιητικά, για τα δεδομένα
της εποχής, τη ζωή του Κάλβου έως την πρώτη έλευσή του στο Λονδίνο και
τον χωρισμό του με τον Φόσκολο, ενώ είναι (τουλάχιστον) ελλιπής ως προς τα
έτη ����-��6�3�. ωστόσο, ιδίως ως προς τη σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ
των δύο Ζακυνθινών ποιητών, όσα γράφει η συγγραφέας παραμένουν χρήσι-
μα, μιας και δείχνει να έχει εξοικειωθεί με το φοσκολικό έργο και να γνωρίζει
αρκετά καλά την επιστολογραφία του μεγάλου αυτού Ζακυνθινο-ιταλού δημι-
ουργού3�. Με τον τρόπο αυτό, το βιβλίο καταδεικνύει πόσο μπορεί να ωφεληθεί
η ροή της αφήγησης, αλλά και η τεκμηρίωσή της, από τη δημιουργική εκμε-
τάλλευση των δεδομένων μιας προσωπικής αλληλογραφίας, τα οποία αφήνουν
να διαγραφούν οι προσωπικότητες και οι σχέσεις όσων εμπλέκονται σε αυτή.
τέλος, η συνοπτικότερη αναφορά (σε σύγκριση με άλλες συναφείς απόπειρες)
στις ωδές του Κάλβου�0 καλύπτει ουσιαστικά τη διαμονή του ποιητή στη Γε-
νεύη και στο παρίσι.

Έναν ακριβώς χρόνο αργότερα κυκλοφόρησε σε αυτο-έκδοση, από τη
Σοφία π. Μυλωνά, έτερη «μυθιστορηματική» βιογράφηση του ποιητή των
ωδών. πρόκειται για σχετικά συνοπτική (σε σχέση με αντίστοιχες απόπει-
ρες) παρουσίαση της ζωής του Κάλβου��, για την εξιστόρηση της οποίας
αφιερώνει μόλις πενήντα μία σελίδες μικρού σχήματος�2, που συμπληρώνο-
νται από άλλες είκοσι πέντε για το έργο του και την πρόσληψή του�3, καθώς
και από την παράθεση ελληνικής μετάφρασης της «ωδής εις Ιονίους»��, της
Λύρας�5 και των Λυρικών�6. Η δε στόχευση της εργασίας διαγράφεται στον
πρόλογο της:
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3�. Βλ. στο ίδιο, σσ. �63-�6�.
3�. Βλ. στο ίδιο, σσ. �6-�02, προκειμένου για τα χρόνια ��26-��6�.
3�. είναι χαρακτηριστικό ότι οι σσ. �5-5�, ήτοι το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της κυ-

ρίως βιογραφικής αφήγησης του βιβλίου, αναφέρονται στις σχέσεις του Κάλβου με τον Φό-
σκολο και του Φοσκόλου με άλλα πρόσωπα.

�0. Βλ. ΜΑρΙεττΑ ε. ΓΙΑννΟπΟΥΛΟΥ, Ανδρέας Κάλβος. Ιστορική βιογραφία, ό.π. (σημ.
30), σσ. 6�-�3.

��. Βλ. ΣΟΦΙΑ π. ΜΥΛωνΑ, Ανδρέας Κάλβος. Η ανελέητη μοίρα ενός ποιητή, Αθήνα
��6�, σσ. �2�.

�2. Βλ. στο ίδιο, σσ. �-60.
�3. Βλ. στο ίδιο, σσ. 60-��.
��. Βλ. στο ίδιο, σσ. �5-�0.
�5. Βλ. στο ίδιο, σσ. ��-��0.
�6. Βλ. στο ίδιο, σσ. ���-�2�.



«Σκοπός του βιβλίου μου είναι, να παρουσιάσω μια ελκυστική αφήγηση
της ζωής και του έργου του ποιητή, χωρίς να δώσω ιστορικά δοκουμέ-
ντα. Γι’ αυτό αποφεύγω την ιστορία. Σκοπός μου είναι μόνον να μιλή-
σω για τον συναισθηματικό και ιδεατό κόσμο του μεγάλου τούτου ποι-
ητή. Θέλω να δικαιώσω, όσο γίνεται περισσότερο τον παρανοηθέντα άν-
θρωπο, όχι με μεροληπτικήν ενέργειαν, αφού από �00 περίπου χρόνια
ευρίσκεται πέραν του Αχέρωνος, αλλά από αγάπη προς την αλήθεια,
όπου σαν τον ποιητή, πάνω στο βωμό της, μ’ άφθονα χέρια σωρεύω τον
λίβανον.»��

παρά την αληθινή αγάπη για τον Κάλβο, με την οποία έχει γραφεί αυτό το
βιβλίο, η αφήγηση παρουσιάζει κενά και προβάλλει παραδοχές που απέχουν
από την αλήθεια αλλά και δεν επιβεβαιώνονται από τα καθέκαστα του βίου
του ποιητή. Χωρίς να είναι γραμμένο ως μυθιστορηματική βιογραφία, έχει
χαρακτηριστικά της, αφού αρκετά σημεία του μάλλον ως αποτέλεσμα μυθο-
πλασίας θα μπορούσαν να εκληφθούν.

την επόμενη ακριβώς χρονιά, και αφού πρώτα είχε τυπωθεί σε πολλές συνέ-
χειες στην εφημ. Η Αυγή από τις 3 Ιουλίου έως τις �� Οκτωβρίου ��60��, κυ-
κλοφόρησε η πρώτη, ουσιαστικά, «καλβικού προσανατολισμού» απόπειρα του
είδους – και ίσως η πιο θεμελιωμένη με βάση τα έως τότε γνωστά δεδομένα,
ιδίως για τα πρώτα τριάντα τέσσερα χρόνια της ζωής του ποιητή��. Ο Κ. πορ-
φύρης, με αφορμή τη μετακομιδή των οστών του Κάλβου και της δεύτερης συ-
ζύγου του Καρλότας-Αυγούστας Ουάνταμς στη Ζάκυνθο, κατά το ��60, θέλη-
σε να καταστήσει τη μορφή και την ποίηση του συμπατριώτη του δημιουργού
προσιτές στο ευρύτερο κοινό, με τρόπο ανάλογο προς εκείνον που είχε δοκιμάσει
για τον έτερο Ζακυνθινό ποιητικό αστέρα, και επίσης συντοπίτη του, τον Διονύ-
σιο Σολωμό50. Ο δε τρόπος που εργάστηκε, όπως και η γενικότερη στόχευσή
του, καθίστανται ξεκάθαρα ήδη από τον πρόλογο του βιβλίου:

«Δούλεψα με τον ίδιο τρόπο: περιορίστηκα αυστηρά στα ιστορικά πλαί-
σια, όπου όμως κινήθηκα με κάποια ελευθερία. Δε συμφωνώ με μερι-
κούς κριτικούς της βιογραφίας που έγραψα για το Σολωμό πως χρεια-
ζόταν περισσότερη αποδέσμευση από την ιστορική αλήθεια και πιο πολ-

Γιώργος Ανδρειωμένος��2

��. Βλ. στο ίδιο, σ. �.
��. Βλ. και πάλι, ΓΙωρΓΟΣ ΑνΔρεΙωΜενΟΣ, «Ο Κάλβος κι άλλη μια φορά», ό.π. (σημ.

�0), σσ. 50-5�. 
��. Βλ. Κ. πΟρΦΥρΗΣ, Ανδρέας Κάλβος ο Αγέλαστος. Μυθιστορηματική βιογραφία,

Αθήνα: εκδόσεις «20ός Αιώνας» ��62, σσ. 30�+�λ.
50. Βλ. Κ. πΟρΦΥρΗΣ, Διονύσιος Σολωμός. Ένας ποιητής, ένας άνθρωπος, μια εποχή,

Αθήνα: Μίνωας ��5�.



λή ανάπτυξη του φανταστικού στοιχείου. Σκοπός μου δεν είναι να δόσω
ιστορικό μυθιστόρημα παρά ιστορική βιογραφία γραμμένη απλώς μυθι-
στορηματικά, δηλαδή που να μην αφηγείται απλώς παρά να προσπαθεί
να αναπαραστήσει τα ιστορούμενα.

Αντίθετα θεώρησα ορθή μιαν άλλη παρατήρηση της κριτικής, πως
ουσιαστικός τρόπος για να φέρουμε έναν ποιητή κοντά στο ευρύτερο
κοινό είναι προπαντός να φέρουμε το κοινό πιο κοντά στο έργο του. Η
συντομία του καλβικού έργου μου έδοσε την ευχέρεια να εντάξω οργα-
νικά στη βιογραφία, τις 20 ωδές, με μιαν υποτυπώδη, όση τουλάχιστον
επιτρέπει το είδος, ανάλυση. Σκέφτηκα βέβαια πως έτσι όσο και νά ’ναι
θα διασπαστεί το αφήγημα με το κέρδος από τη γνωριμία του έργου του
Κάλβου θα είναι μεγάλο.»5�

Και πραγματικά: ο εν λόγω Ζακύνθιος μελετητής επιχειρεί στο συγκεκρι-
μένο έργο του όχι μόνο να εκμεταλλευτεί δημιουργικά όσα η έρευνα είχε φέρει
στο φως για τον Κάλβο ίσαμε το ��62, αλλά και να αναπαραστήσει, με τρόπο
γλαφυρό, τόσο τα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα των χώρων όπου διαδοχικά
έζησε ο ποιητής όσο και τα χαρακτηριστικά των προσώπων με τα οποία συν-
δέθηκαν ο δημιουργός και η εποχή του. Έτσι, δεν σκιαγραφείται απλώς ο βίος
του Ζακυνθινού βάρδου αλλά και αναπλάθεται ο κοινωνικός περίγυρος των τό-
πων και η ιστορική συγκυρία των χωρών εντός των οποίων κινήθηκε. Μολονό-
τι τα συναφή τεκμήρια αναπτύσσονται «με κάποια ελευθερία»52, ο βιογράφος
φαίνεται πως δεν θέλει να απομακρυνθεί και πολύ από αυτά. Από την άλλη,
στις περιπτώσεις που η σχετική έρευνα δεν είχε καταλήξει σε οριστικά συμπε-
ράσματα και υπήρχαν περισσότερες της μιας εκδοχές, ο ίδιος υιοθέτησε εκεί-
νην που του φαινόταν η πλέον πιθανή, ενώ σε άλλα σημεία που παρέμεναν αδι-
ευκρίνιστα ή σκοτεινά κινήθηκε με μεγαλύτερη ελευθερία, ευρισκόμενος στην
ανάγκη να παράσχει «μιαν αυθαίρετη απάντηση»53· σε κάθε περίπτωση, στις
οικείες σημειώσεις5� αποπειράται να εξηγήσει, κεφάλαιο προς κεφάλαιο, «πώς
έχουν ακριβώς τα πράγματα»55, και στο γλωσσάριο56 επεξηγεί συνοπτικά
όλα «τα τοπωνύμια, αξιώματα, ιδιωματικές λέξεις και παροιμιακές εκφρά-
σεις που χρησιμοποίησε στη βιογραφία και τις μυθολογικές, αρχαϊκές και ποι-
ητικές λέξεις και εκφράσεις που υπάρχουν στις ωδές του Κάλβου»5�.
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5�. Κ. πΟρΦΥρΗΣ, Ανδρέας Κάλβος ο Αγέλαστος, ό.π. (σημ. ��), σ. �.
52. Βλ. στο ίδιο, σ. 2��.
53. Βλ. στο ίδιο.
5�. Βλ. στο ίδιο, σσ. 2��-2�2.
55. Βλ. στο ίδιο, σ. 2��.
56. Βλ. στο ίδιο, σσ. 2�3-2�5.
5�. Βλ. στο ίδιο, σ. 2�3.



Η συγκεκριμένη προοπτική του Κ. πορφύρη, σε συνδυασμό με τη βαθιά
γνώση του ιστορικού περίγυρου των διαφορετικών χώρων και της εποχής που
διερευνά αλλά και την οξεία διαίσθηση που τον διέκρινε ως ερευνητή, τον οδή-
γησε στη διατύπωση μιας σειράς από υποθέσεις οι οποίες τεκμηριώθηκαν εν
συνεχεία από τους καλβιστές: για παράδειγμα, υπέθετε τότε ότι ο Κάλβος εί-
χε αναμιχθεί στο καρμποναρικό κίνημα κατά τη δεύτερη διαμονή του στη
Φλωρεντία (��20-��2�)5� και, εξαιτίας τούτου, κατέφυγε στη Γενεύη5� ως
πολιτικός φυγάς στα ��2� –κάτι που ο ίδιος μελετητής κατέδειξε τα επόμενα
χρόνια60· ή θεωρούσε ότι ο ποιητής είχε εμπλακεί με θρησκευτικές εταιρείες
ήδη στη διάρκεια της πρώτης του παραμονής στο Λονδίνο (���6-��20)6�– γε-
γονός που σήμερα μπορεί να εκληφθεί ως δεδομένο62. την ίδια στιγμή, ο Κ.
πορφύρης υποθέτει βάσιμα ότι ο επτανήσιος δημιουργός επισκέφθηκε την
επαναστατημένη Σάμο, πιθανώς μαζί με τον αδελφό του νικόλαο, συνοδεύο-
ντας τον πατέρα τους, γύρω στα ��06-��0�, και ενώ διαβιούσε στο Λιβόρνο63,
όπου, επίσης βάσιμα, θεωρεί ο πορφύρης ότι ο Κάλβος ήλθε, μεταξύ άλλων,
σε επαφή με τον λόγο και το πνεύμα της ελληνικής νομαρχίας6�· ακόμη, δεν
στερούνται σημασίας οι υποθέσεις που ο συγγραφέας διατυπώνει για την επί-
δραση που άσκησε στον μικρό Ανδρέα ο ερχομός των Γάλλων δημοκρατικών
στρατιωτών στα Ιόνια νησιά65 ή η ενδεχόμενη μαθητεία του κοντά στον
Αντώνιο Μαρτελάο66, και οι εξηγήσεις που δίνει για τον χωρισμό των γονιών
του ποιητή6�.

Άλλωστε, ένα από τα κυριότερα στοιχεία που διαφοροποιούν τη συγκεκρι-
μένη μυθιστορηματική βιογραφία του Ανδρέα Κάλβου από άλλες αντίστοιχες
απόπειρες είναι ότι αναφέρεται αρκετά διεξοδικά στα πρώτα είκοσι έτη του βί-
ου του, για τα οποία παρέχει ικανοποιητική περιγραφή, παρά το γεγονός ότι

Γιώργος Ανδρειωμένος���

5�. Βλ. στο ίδιο, σσ. ���-�23.
5�. Βλ. στο ίδιο, σσ. �25-�32.
60. Κυρίως με το «κλασικό», πλέον, στο είδος του, βιβλίο: Ο Ανδρέας Κάλβος Καρμπο-

νάρος, ό.π. (σημ. �5).
6�. Βλ. Κ. πΟρΦΥρΗΣ, Ανδρέας Κάλβος ο Αγέλαστος, ό.π. (σημ. ��), σσ. �06, ��5.
62. την ανάμιξη του Ανδρέα Κάλβου με προτεσταντικές θρησκευτικές εταιρείες έχουν

αναδείξει τα τελευταία χρόνια, εκτός του γράφοντος, ο ΛεΥΚΙΟΣ ΖΑΦεΙρΙΟΥ, «Για τις σχέσεις
του Ανδρέα Κάλβου με την “εταιρεία για την προώθηση χριστιανικής γνώσης”. Ένα κείμε-
νο για τον Κάλβο κατά τη δεύτερη διαμονή του στην Αγγλία», ό.π. (σημ. 2�), και ο ΣπΥρΟΣ
ν. πΑππΑΣ, «Η εκλογή του Ανδρέα Κάλβου ως επίτιμου Μέλους της “εταιρείας για την
προώθηση Χριστιανικής Γνώσεως” και μια άγνωστη επιστολή του (��20)», ό.π. (σημ. 23).

63. Βλ. Κ. πΟρΦΥρΗΣ, Ανδρέας Κάλβος ο Αγέλαστος, ό.π. (σημ. ��), σσ. 36-��.
6�. Βλ. στο ίδιο, σσ. ��-��.
65. Βλ. στο ίδιο, σσ. ��-2�.
66. Βλ. στο ίδιο, σσ. 2�-23.
6�. Βλ. στο ίδιο, σσ. ��-��, 23-2�.



δεν διαθέτουμε αρκετά στοιχεία· αξιοποιώντας ο Κ. πορφύρης πολλά δεδομέ-
να από ποικίλες πηγές, ανασυνθέτει, αρκετά παραστατικά και πειστικά τη
σκοτεινή αυτή καλβική περίοδο. Με τον ίδιο τρόπο, εκμεταλλεύεται δημιουργι-
κά στοιχεία που του παρέχει η εκτεταμένη αλληλογραφία του Ούγκο Φόσκο-
λο και πλήθος άλλων πρωτογενών τεκμηρίων που τον βοηθούν να αναπαρα-
στήσει την ατμόσφαιρα της Ζακύνθου, της Ιταλίας, της Αγγλίας, της ελβε-
τίας, της Κέρκυρας – και γενικά όλων των τόπων που γνώρισε ο ποιητής στο
διάβα της ζωής του. τούτο, βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν αναπαράγονται και
εδώ συνήθη στερεότυπα της καλβικής έρευνας, που θέλουν τον ποιητή μονό-
χνοτο, απόμακρο και εριστικό6� ή ταυτίζουν την αναχώρησή του από τη Γαλ-
λία με την επιθυμία του να συμμετάσχει ενεργά στην ελληνική επανάστα-
ση6� και τη μετάβασή του από το ναύπλιο στην Κέρκυρα, στα ��26, με την
απογοήτευσή του από την κατάσταση που συνάντησε εκεί και την απροθυμία
των αρχών να τον εκμεταλλευτούν�0.

ωστόσο, τη μυθιστορηματική αυτή βιογραφία χαρακτηρίζουν δύο σημαντι-
κές αδυναμίες· την πρώτη την έχει διαισθανθεί ο ίδιος ο πορφύρης, όπως φά-
νηκε πιο πάνω, από τον πρόλογό του: ο τμηματικός σχολιασμός του συνόλου
των καλβικών ωδών, μιας προς μιας κατά ενότητες, με παράλληλη παράθεση
του συνόλου των στροφών κάθε ωδής, καθιστά την καθαυτό αφήγηση των κα-
θεκάστων του βίου του ποιητή πολύ πιο χαλαρή και γεμίζει το βιβλίο με (κατ’
ουσίαν) παραφράσεις όσων γράφονται στα ποιήματα��· η δεύτερη σχετίζεται
με τα ελλιπή δεδομένα της έως το ��62 καλβικής έρευνας, αλλά και με μιαν
προκατάληψη που συνεχίζει να διακατέχει μεγάλο μέρος της συναφούς βι-
βλιογραφίας, ίσαμε σήμερα, θεωρώντας ότι το ενδιαφέρον για τον Ζακύνθιο
βάρδο εκλείπει μετά το ��26, οπότε «σιωπά» ποιητικά: για τα πρώτα τριάντα
τέσσερα χρόνια του Κάλβου (���2-��26), ο Κ. πορφύρης αφιερώνει τις 250
από τις 2�6 σελίδες της αφήγησής του(!)�2, ενώ αναφέρεται στα ύστερα σα-
ράντα τρία χρόνια του Κάλβου (��26-��6�) μόλις σε 35 σελίδες(!) – ίσως δεν
είναι, μάλιστα, τυχαίο ότι το τελευταίο αυτό μέρος του βιβλίου του ο συγγρα-
φέας επιλέγει να το τιτλοφορήσει «Αναχώρηση για το θάνατο»�3.

Συμπερασματικά, ο Κ. πορφύρης προσφέρει μιαν καλογραμμένη και εν-
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6�. Σχετικός, άλλωστε, είναι και ο χαρακτηρισμός «αγέλαστος» που διάλεξε ο Κ. πορ-
φύρης για τον τίτλο αυτού του βιβλίου του, ακολουθώντας συναφή διατύπωση του Μάρκου
Αυγέρη (βλ. στο ίδιο, σ. �).

6�. Βλ. στο ίδιο, σσ. 22�-225.
�0. Βλ. στο ίδιο, σσ. 23�-2��.
��. Βλ. στο ίδιο, σσ. �33-��6 (προκειμένου για τη Λύρα) και ���-223 (για τα Λυρικά),

ήτοι περίπου το έν τρίτο του βιβλίου.
�2. Βλ. στο ίδιο, σσ. �-2��.
�3. Βλ. στο ίδιο, σσ. 25�-2�6.



διαφέρουσα περιπλάνηση στη ζωή και στην εποχή του συμπατριώτη-του δημι-
ουργού, διατυπώνοντας ενδιαφέρουσες υποθέσεις, εκμεταλλευόμενος πλήθος
πηγών και σεβόμενος τα σχετικά τεκμήρια. Βέβαια, δεν αποφεύγει τη στερε-
οτυπική αναπαραγωγή παραδοχών για τη ζωή και τη δράση του ποιητή, που
δείχνουν τα κατοπινότερα χρόνια να έχουν ανατραπεί, καθώς και τον πλατει-
ασμό, ειδικά σε σχέση με όσα αναπτύσσει για τις ωδές του Κάλβου, ενώ δεν
δίνει ανάλογη σημασία στα μετά το ��26 καθέκαστα του βίου του ποιητή. Η
τεκμηρίωσή του είναι παραπάνω από ικανοποιητική και η ροή της αφήγησης
απρόσκοπτη. Για όλους αυτούς τους λόγους, η συγκεκριμένη μυθιστορηματι-
κή βιογραφία έχει σαφώς επηρεάσει σε αρκετά σημεία τις ανάλογες συνθέσεις
του νίκου Σκαράκη (πρωτίστως) και του Βλάση τρεχλή (δευτερευόντως),
για τις οποίες θα γίνει λόγος πιο κάτω. Δεν θα ήταν δε άστοχο να υποστηρι-
χθεί ότι ο μελλοντικός βιογράφος του Κάλβου, ακόμη και αυτός που θα επιλέ-
ξει να παραμείνει κοντά στα αδιάσειστα τεκμήρια που διαθέτουμε γι’ αυτόν,
θα έχει πολλά να κερδίσει και να διδαχθεί από τον τρόπο σύνθεσης που επέλε-
ξε να ακολουθήσει ο Κ. πορφύρης. Η περίπτωσή του μάς δείχνει πώς μπορού-
με, διερχόμενοι κατάλληλα τις πηγές, παράλληλα με την αφήγηση όσων αφο-
ρούν αποκλειστικά τον βίο του ποιητή, να αναπλάσουμε και την ατμόσφαιρα
των χώρων και των χρόνων που έζησε.

ενδιαφέρουσα, σε γενικές γραμμές, είναι και η μυθιστορηματική βιογρα-
φία του Ζακύνθιου δημιουργού από τον νίκο Σκαράκη, η οποία κυκλοφόρησε
τριάντα τέσσερα χρόνια μετά από εκείνην του Κ. πορφύρη. παρά το γεγονός
ότι δεν παρατίθενται πουθενά οι πηγές ή η βιβλιογραφία στην οποία στηρίχθη-
κε ο συγγραφέας (κάτι που βλέπουμε να υπάρχει στις υπόλοιπες τρεις καθαυ-
τό απόπειρες του είδους οι οποίες αναφέρονται στον Κάλβο), το βιβλίο�� δείχνει
να έχει βασιστεί σε αρκετά γνωστά, έως τότε, τεκμήρια που αναφέρονται στη
ζωή του ποιητή των ωδών, αναπαράγοντας, ταυτόχρονα, εδραιωμένες για
χρόνια αντιλήψεις σχετικά με την πορεία του βίου και τον χαρακτήρα του Ζα-
κυνθινού βάρδου και ακολουθώντας σε αρκετά σημεία την αφηγηματική
γραμμή της μυθιστορηματικής βιογραφίας του δημιουργού από τον Κ. πορ-
φύρη�5. Όπως μαρτυρά και ο τίτλος του συζητούμενου εδώ αφηγήματος, ο
συγγραφέας του αναπτύσσει την ιστορία του, με άξονα τις περιπέτειες του
καλβικού βίου και το δυστυχισμένο πεπρωμένο που έμελλε να ακολουθήσει ο
επτανήσιος δημιουργός, από τα χρόνια της διαμονής στο Λιβόρνο (από τα
οποία, άλλωστε, ξεκινά η διήγηση, τον Ιανουάριο του ���2) ίσαμε τον θάνατό
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��. Βλ. νΙΚΟΣ ΣΚΑρΑΚΗΣ, Στη σκιά του πεπρωμένου. Ανδρέας Κάλβος. Μυθιστορημα-
τική βιογραφία, Αθήνα: εκδοτικός Οίκος «Αστήρ» Αλ. & ε. παπαδημητρίου [���6], σσ.
302+2.

�5. Βλ. Κ. πΟρΦΥρΗΣ, Ανδρέας Κάλβος ο Αγέλαστος, ό.π. (σημ. ��).



του στο Λάουθ, τον νοέμβριο του ��6�, με τον οποίο ολοκληρώνεται το μυθι-
στόρημα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σκαράκης δεν παραλείπει να θυμίζει, συχνά-
πυκνά είναι αλήθεια, τις αλλεπάλληλες ατυχίες και απογοητεύσεις που γνώ-
ρισε ο ποιητής κατά τις συνεχείς μετακινήσεις του, καθώς και το πόσο παρα-
γκωνισμένο υπήρξε το έργο του, πρωτίστως ανάμεσα στους συμπατριώτες του
– παράγοντες που, συν τω χρόνω, σφυρηλάτησαν έναν χαρακτήρα άκαμπτο,
απρόσιτο, μοναχικό, ευερέθιστο, σχεδόν απόκοσμο... Με άλλα λόγια, χωρίς να
παρατηρείται (όπως αλλού) κάποια απόπειρα αγιογράφησης του Κάλβου,
διαπιστώνεται, τουλάχιστον, μια προσπάθεια δικαίωσης των επιλογών του και
εξήγησης των συμπεριφορών του, ώστε στο τέλος να προκύπτει αβίαστα η ει-
κόνα που, σχεδόν στερεοτυπικά, έχει πλάσει η κριτική γι’ αυτόν.

Έτσι, βλέπει κανείς να αναπαράγονται σχήματα για τη ζωή του Ζακύνθι-
ου ποιητή, όπως τα ακόλουθα: τα ελληνικά του ήταν φτωχά�6· ο τυραννικός,
απαιτητικός και ανικανοποίητος χαρακτήρας του Φόσκολο, και ίσως ένας
κάποιος φθόνος του τελευταίου για την πρόοδο του μαθητή του που τον ήθελε
αποκλειστικά αφοσιωμένο σε αυτόν, ήταν οι βασικές αιτίες του αποχωρισμού
τους στο Λονδίνο��· είχε μεγάλη επιτυχία στις γυναίκες��· η απογοήτευση που
κυριάρχησε στην ψυχή του όταν αντίκρυσε την καθημερινότητα του ναυπλίου
και η ανύπαρκτη ανταπόκριση στο ποιητικό του έργο, μαζί με την επινοημένη
από τον συγγραφέα του συζητούμενου βιβλίου αντίδραση των επίσημων αρ-
χών για την προηγούμενη καρμποναρική του ιδιότητα, τον οδήγησαν στην
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�6. Βλ. νΙΚΟΣ ΣΚΑρΑΚΗΣ, Στη σκιά του πεπρωμένου. Ανδρέας Κάλβος, ό.π. (σημ. ��),
σ. 3�: «[...] Όμως, σκοντάφτει αρκετά στη γλώσσα. τα ιταλικά του τέλεια. Φτωχά τα γαλ-
λικά του. Μα τα ελληνικά νομίζω πως χρειάζονται διάβασμα πολύ, αν θέλει να γράψει κάτι με
αξιώσεις», φέρεται να λέει ο Φόσκολο(!) στην Κουρίνα Μοτσένι Ματζότι. Και στη σ. 60: «[...]
Μα τί να πει; πως τα ελληνικά του ήτανε θεόφτωχα; Ότι ακόμα σκόνταφτε πολύ να γράψει
σωστά στη γλώσσα του και μάλιστα στη σύγχρονη; [...]»

��. Βλ. στο ίδιο, σσ. �00-�0�, �05, ���, ���, ���-�23.
��. Στην αφήγηση περνούν όλες οι διαπιστωμένες (πλατωνικές ή ερωτικές) σχέσεις του

Κάλβου –η Αγγελική πάλλη στο Λιβόρνο, η εβραιοπούλα Ιουδήθ Μαροκέζι στη Φλωρεντία,
η πρώτη του σύζυγος Μαρία-τερέζα τόμας, η μαθήτριά του Σούζαν ρίντοου και η πάλαι πο-
τέ γνώριμή του και δεύτερη συμβία του Καρλότα-Αυγούστα Ουάνταμς–, οι οποίες πλαισιώ-
νονται από κάποιες μυθοπλαστικές ερωμένες ή άλλες γυναικείες φιγούρες, όπως η Φαίδρα,
η νεαρή συνοδός της μητέρας του ελβετού τραπεζίτη εϋνάρδου, μια ανώνυμη παρισινή τρο-
τέζα, και η σπιτονοικοκυρά του στην Κέρκυρα κυρά-Αλεξάνδρα, της οποίας γίνεται κουμπά-
ρος μιας και παντρεύει την κόρη της Αγγελίνα. είναι δε χαρακτηριστικό αυτό που γράφεται
στο ίδιο, σ. 203: «εξαίρεση μονάχη, οι γυναίκες. πολλές, θερμές και πρόθυμες. Αλλά κι αυ-
τές, οι περισσότερες, σπρωγμένες από ματαιοδοξία. να πλησιάσουνε τον ποιητή! Κάποιες
από αισθησιασμό. Ο μεσογειακός εραστής! Καμιά τους δεν μπήκε στον κόπο να τρυπώσει
μέσα στην ψυχή του. [...]» Και στη σ. 26�: «[...] Οι γυναίκες τού στάθηκαν αφοσιωμένες.
Αρκετές τον αγάπησαν και δέθηκαν μαζί του. Ακόμα κι οι απλές του γνωριμίες. Οι φίλες οι
αγνές. [...]»



Κέρκυρα, και τον απέτρεψαν από το να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους μα-
χόμενους συμπατριώτες του��· παρότι ενδέχεται να είχε προσπαθήσει να πα-
ρακολουθήσει κάποιου είδους ανώτερες σπουδές�0, κατ’ ουσίαν ήταν αυτοδίδα-
κτος��· η συμπεριφορά του, αρκετές φορές, ήταν απότομη και απότοκη επιμο-
νής και ακαμψίας�2· ένιωθε βαθύτατα απογοητευμένος για την παντελή έλ-
λειψη κριτικών στο ποιητικό του έργο, ιδίως από το ελλαδικό κοινό�3· δεν επι-
δίωξε ποτέ να έχει κάποιου είδους σχέση με τον Διονύσιο Σολωμό, μολονότι
έζησαν για πολλά χρόνια στην Κέρκυρα, την ίδια περίοδο��.

Δίπλα, ωστόσο, στις αφηγήσεις περιστατικών και καθεκάστων του βίου
του Κάλβου που στηρίζονται σε ασφαλείς, κατά το δυνατόν, πηγές, ο συγγρα-
φέας του παρόντος βιβλίου δεν διστάζει να προχωρήσει και σε μια σειρά από

Γιώργος Ανδρειωμένος���

��. Βλ. στο ίδιο, σσ. 20�-2�2. πρβλ. Κ. πΟρΦΥρΗΣ, Ανδρέας Κάλβος ο Αγέλαστος, ό.π.
(σημ. ��), σσ. 2��-2�6.

�0. Βλ. το ίδιο, σ. 5�, προκειμένου για την πρώτη διαμονή του τη Φλωρεντία: «Για να κυ-
λήσουνε οι άδειες και δύσκολες ώρες, αποφάσισε και πήγε στη Φιλοσοφική Σχολή. Κάτι ν’
ακούσει, κάτι καινούργιο να μάθει. Μα δε βαριέσαι, μουχλιασμένες και στείρες δασκαλίστι-
κες σοφιστείες βρήκε μονάχα. τίποτα βαθύ, τίποτα αξιόλογο που να σου μένει. [...]»

��. Βλ. ενδεικτικά, στο ίδιο, σ. 2��: «[...] Κι ο δύστυχος Αντρέας, αυτοδίδαχτος ως ήταν,
δεν αξιώθηκε ώς τα τώρα [ενν. το ��2�, οπότε αναγορεύτηκε διδάκτορας Φιλοσοφίας στην
Κέρκυρα] ν’ αποχτήσει ένα πτυχίο.»

�2. Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο επιμένει ο Σκαράκης, βασιζόμενος σε γνωστές από
τη βιβλιογραφία μαρτυρίες αλλά και πλάθοντας αντίστοιχες ιστορίες που δεν επιβεβαιώνονται
από τα έως σήμερα ντοκουμέντα· για παράδειγμα, δίπλα στις μαρτυρημένες από συναφείς
πηγές διαμάχες με τον ιατρό Γεώργιο Θεριανό και τον διανοούμενο Αντώνιο Δάνδαλο (βλ. στο
ίδιο, σσ. 22�-22� και 265, αντίστοιχα), την αποστροφή του Κάλβου προς τους αμελείς μαθη-
τές (βλ. στο ίδιο, σ. 22�), την αντίδρασή του απέναντι στην επιλογή σπουδαστών του να επευ-
φημήσουν τον Φραντσέσκο Οριόλι (βλ. στο ίδιο, σ. 252) και την άρνησή του να δεχθεί τον γιό
του Sir Frederick Adam, που ως απεσταλμένος του πατρός του είχε πάει να πει στον Κάλβο
ότι ο αρμοστής ήθελε να τον συναντήσει (βλ. στο ίδιο, σσ. 226-22�), ο ποιητής εμφανίζεται
μυθοπλαστικά να χαλά τη δεξίωση που είχε οργανώσει ο εϋνάρδος στην έπαυλή του, κατ’ ου-
σίαν προς τιμήν του, αφού σε αυτήν θα διάβαζε αποσπάσματα από τις ωδές του, εξαιτίας του
χαχανητού της πριγκίπισσας Louise Polignac, από το οποίο ένιωσε, τάχα, προσβεβλημένος
(στο ίδιο, σσ. �6�-��6)· άλλοτε δείχνεται να ελέγχει τις απόψεις του δικαστικού κόντε Δελ-
λαδέτσιμα, θείου του Ανδρέα Λασκαράτου, και του Ιωάννη Βαλαωρίτη, πατρός του μετέπειτα
γνωστού ποιητή Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, για την πολιτική κατάσταση των Ιονίων νήσων
(στο ίδιο, σσ. 2�3-2�6)· ή, αλλού, παρουσιάζεται να απορρίπτει πρόταση του Γεωργίου Θερια-
νού να γίνει διάβημα στον νεόφυτο Βάμβα, να προσληφθεί ο δημιουργός ως καθηγητής στο
νεοσύστατο, τότε, πανεπιστήμιο Αθηνών (στο ίδιο, σσ. 253-256)!

�3. εκτός από όσα επισημαίνονται πιο πάνω, στη σημ. ��, βλ. στο ίδιο, σσ. 22�-223, 26�,
2�3, 2��.

��. τον Σολωμό, που ο Σκαράκης εμφανίζει να τον θεωρεί ο Κάλβος αντίζηλο· για τις
σχέσεις τους και το πώς τον έβλεπε ο ποιητής των ωδών, βλ. στο ίδιο, σσ. 23�-233, 23�-235,
2��, 2��, 2�3.



υποθέσεις που δεν πιστοποιούνται από τα έως τώρα ερευνητικά δεδομένα. τοι-
ουτοτρόπως, φαντάζεται την Ιουδήθ Μαροκέζι ως ιδιοκτήτρια πανδοχείου, η
οποία αποτελεί αντικείμενο πόθου και του ομοθρήσκου της ραφαέλ Φίντσι, στο
σπίτι του οποίου εργαζόταν και διέμενε ο Κάλβος�5· περιγράφει τις ερωτικές
περιπτύξεις του Φόσκολο με τη Ματζότι, η οποία βλέπει τον νεαρό Ζακυνθινό
μάλλον με αντιπάθεια�6· εμφανίζει τον Φόσκολο να μυεί, κατ’ ουσίαν, τον
Κάλβο στον τεκτονισμό και τον καρμποναρισμό και εκ τούτου να υφίσταται ο
τελευταίος τον έλεγχο της φλωρεντινής αστυνομίας, πριν καν αναχωρήσει για
το Λονδίνο��· θεωρεί πως ο τσαρλς Μονκ συστήνει τον ποιητή στους κυριότε-
ρους φίλους και μαθητές που ο δεύτερος απέκτησε στο Λονδίνο��· οραματίζε-
ται μια συνάντηση του ποιητή με τον φιλέλληνα γιατρό Μάγερ, ενώ βρίσκο-
νται στη Ζυρίχη��· φαντάζεται πως ο δημιουργός επισκέπτεται και κατενθου-
σιάζει τη μητέρα του εϋνάρδου, ότι αποκτά την εύνοια του φημισμένου τραπε-
ζίτη, που, τελικά, χρηματοδοτεί στα κρυφά την έκδοση της Λύρας�0, και πως
συναντά και συνομιλεί με τον Ιωάννη Καποδίστρια��, ενώ διαβιεί στη Γενεύη·
θεωρεί ότι κατεβαίνει με τον κόμη ντ’ Αρκούρ στην αγωνιζόμενη ελλάδα για
να μεταφέρουν, μεταξύ άλλων, σημαντικό χρηματικό ποσό για την ενίσχυση
της επανάστασης�2· τον εμφανίζει, λίγο πριν πεθάνει, να παρακαλεί την Καρ-
λότα-Αυγούστα Ουάνταμς να προωθήσει τις τελευταίες θρησκευτικές του
μεταφράσεις στο τυπογραφείο για επανέκδοση�3...

εν τέλει, ο Σκαράκης κατορθώνει να συνθέσει μιαν αρκετά ελκυστικά
γραμμένη μυθιστορηματική βιογραφία του Ανδρέα Κάλβου, μένοντας, στις
περισσότερες περιπτώσεις, πολύ κοντά στα πραγματικά δεδομένα, τα οποία
συχνά διανθίζει με αναφορές είτε στο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο των χω-
ρών και των εποχών που έζησε ο δημιουργός, είτε με περιγραφές που σχετίζο-
νται με το πολιτισμικό περιβάλλον, τα μνημεία και την τοπιογραφία των πε-
ριοχών όπου βρέθηκε ο ποιητής. Δεν είναι λίγες οι φορές, ωστόσο, που οι περι-
γραφές του περιπίπτουν στην υπερβολή και στην εκζήτηση, ενώ τη ροή της
αφήγησης περιπλέκουν (και, κάποτε, διακόπτουν) τα κουραστικά παραθέμα-
τα από τους διαλόγους των συνομιλητών σε ξένες γλώσσες (σε ορισμένες,
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�5. Βλ. στο ίδιο, σσ. 25-2�, 63-6�, �5-��.
�6. Βλ. στο ίδιο, σσ. 5�-5�.
��. Βλ. στο ίδιο, σσ. ��-50, �5-��.
��. Βλ. στο ίδιο, σσ. ���-���, �2�.
��. Βλ. στο ίδιο, σσ. ���-�5�.
�0. Βλ. στο ίδιο, σσ. �5�-��6, ���-���.
��. Βλ. στο ίδιο, σ. ��6.
�2. Βλ. στο ίδιο, σσ. ���-��5, 2�0-2��. πρβλ. Κ. πΟρΦΥρΗΣ, Ανδρέας Κάλβος ο Αγέλα-

στος, ό.π. (σημ. ��), σσ. 2�0-2�2.
�3. Βλ. στο ίδιο, σ. 2�2.



μάλιστα, περιπτώσεις, με εντελώς λάθος τρόπο) ή και σε μιαν ελληνική προ-
σαρμοσμένη στην προσωπικότητα και τα χαρακτηριστικά των ομιλητών, που
δεν κατορθώνει πάντοτε να αποδώσει τους σκοπούς του συγγραφέα.

Κάπως «αιρετικό», σε σχέση με τις λοιπές αντίστοιχες απόπειρες, είναι το
αφήγημα της πόλυς Χατζημανωλάκη, Οι μέλισσες του Κάλβου τριγυρίζουν
στα λιβάδια του Λινκολνσάιρ, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας πριν από
περίπου μια δεκαετία. παρότι η συγγραφέας έλαβε υπόψη πλήθος δεδομένων,
πρωτίστως για την τοπιογραφία και την ιστορία ιδίως του Λάουθ και συνακό-
λουθα για στιγμές από τον βίο του Κάλβου, και προχώρησε σε πειστικό (αν
και όχι μαρτυρημένο από τις πηγές) συσχετισμό του ποιητή με τη μελισσοκο-
μία και τις μέλισσες (τη ζωή των οποίων μελέτησε σε βάθος), η Χατζημανω-
λάκη�� δεν αποπειράθηκε να συνθέσει μια «λογοτεχνική βιογραφία» του με-
γάλου αυτού Ζακυνθίου�5, αλλά ύφανε ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα�6, έχο-
ντας εδραία την πεποίθηση ότι «μόνο μέσα από τις πολλαπλές ανακλάσεις
στα μάτια των άλλων ίσως δούμε στο τέλος τη μαυροντυμένη ζωή του Ιόνιου
δασκάλου να σκύβει με περιέργεια από το παράθυρο του οικοτροφείου στη Χάι
Χολμ»��. Αναπτύσσει δε το μεγαλύτερο μέρος της δράσης του βιβλίου της στη
μικρή αυτή πόλη της βορειοανατολικής Αγγλίας, βάζοντας μάλιστα κάποια
από τα πρόσωπα της ιστορίας της να είναι είτε συγγενείς ντόπιων που υπήρ-
ξαν μαθητές του Κάλβου (Shapley) είτε απόγονοι σημαντικών προσωπικοτή-
των με τους οποίους σχετίστηκε στα νεανικά του χρόνια (Charles Monck), με
την πεποίθηση ότι η απόφασή του να καταφύγει με τη δεύτερη σύζυγό του εκεί
σχετιζόταν, ενδεχομένως, με τη φήμη που είχε αποκτήσει το Κολλέγιο του
εδουάρδου του 6ου, που μεταξύ άλλων ήταν και το σχολείο στο οποίο είχε φοι-
τήσει ο δαφνοστεφής ποιητής τέννυσον και λειτουργούσε στο Λάουθ από το
�2�6. Για τούτο η συγγραφέας επιλέγει το συγκεκριμένο σχολείο ως έναν από
τους βασικότερους χώρους δράσης των ηρώων της αφήγησης – και πάντως
ως χώρο εργασίας και φοίτησης, αντίστοιχα, των δύο πρωταγωνιστών του μυ-
θιστορήματός της, του Ιακώβου Λογιάδη, παραιτηθέντος μαθηματικού από
το εν λόγω καθίδρυμα, και πέτρου Ασλάνογλου, μαθητή της τελευταίας τά-
ξης του Γυμνασίου.

Ο Ιάκωβος γνωρίζεται με τον πέτρο σε μιαν επίσκεψη του πρώτου στην
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��. Βλ. πΟΛΥ ΧΑτΖΗΜΑνωΛΑΚΗ, Οι μέλισσες του Κάλβου τριγυρίζουν στα λιβάδια του
Λινκολνσάιρ, [Αθήνα:] ταξιδευτής [200�], σσ. 336.

�5. το λέει, άλλωστε και η ίδια (βλ. στο ίδιο, σ. 3��).
�6. Με τίτλο που αποτελεί «παραλλαγή μιας φράσης από το βιβλίο της Βιρτζίνιας Γουλφ

το δωμάτιο του Ιακώβου, “Οι μέλισσες του Βιργίλιου τριγυρίζουν στις κοιλάδες της Λομβαρ-
δίας”» (στο ίδιο, σ. 326).

��. Στο ίδιο, σ. 3��.



Αθήνα και στη ροή της αφήγησης αποκαλύπτεται ότι ο πατέρας του δεύτερου
ήταν συμμαθητής με τον προαναφερθέντα μαθηματικό από τα χρόνια της
απριλιανής δικτατορίας. Όταν ο Σπύρος Ασλάνογλου μετατίθεται ως διπλω-
ματικός υπάλληλος στο Καζακστάν, αποφασίζει να στείλει τον γιό του κοντά
στον Ιάκωβο, προκειμένου να φοιτήσει σε ένα καλό αγγλικό σχολείο στο οποίο
τύχαινε να διδάσκει ο παλαιός φίλος του. Στο μεταξύ, ο Ιάκωβος έχει παραι-
τηθεί από τη θέση του στο Κολλέγιο του εδουάρδου του 6ου, επειδή είχε χάσει
την αγαπημένη του γυναίκα τζέην Άρρονσον, η οποία ασχολείτο συστηματι-
κά με τη μελισσοκομία, ούσα πεπεισμένη ότι φρόντιζε και καλλιεργούσε τα
μελίσσια που κάποτε διαχειριζόταν ο Ανδρέας Κάλβος. Ο πέτρος εγγράφεται
στο φημισμένο αυτό σχολείο, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις υψηλές
απαιτήσεις του, και παράλληλα, μέσα από συζητήσεις με κατοίκους της πε-
ριοχής, συμμαθητές του και συγγενείς τους, αλλά και με βάση σημειώσεις
που κρατούσε η τζέην, μανιώδης θαυμάστρια του Κάλβου, παρακολουθεί (και
μαζί με αυτόν και ο αναγνώστης) όψεις της ζωής του Ζακυνθινού βάρδου, τον
οποίο η Χατζημανωλάκη φαντάζεται ως μελισσοκόμο. Μια ξαφνική ασθένεια
του πατέρα του πέτρου και η αποδοχή του Ιακώβου να μεταβεί στο Αμερικα-
νικό πανεπιστήμιο του ρότσεστερ για να συμμετάσχει σε ένα ερευνητικό πρό-
τζεκτ, αναγκάζουν τον νεαρό Ασλάνογλου να επιστρέψει στην ελλάδα, έχο-
ντας αποκομίσει πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις.

Μολονότι κάποιες από τις καλβικού ενδιαφέροντος πληροφορίες της Χα-
τζημανωλάκη ελέγχονται ως προς την ακρίβειά τους��, η πλοκή της μυθ-
ιστορίας της είναι ενδιαφέρουσα, η ροή της απρόσκοπτη και η γλώσσα της πο-
λύ προσεγμένη – σε τέτοιον βαθμό, που να περνά σε δεύτερη μοίρα ο φιλολογι-
κός έλεγχος των πηγών της και των πρωτογενών δεδομένων της. Έχει χρη-
σιμοποιήσει πλήθος διαδικτυακών πόρων�� με εξαιρετικά δημιουργικό τρόπο,
ούτως ώστε να πείθει τον αναγνώστη με τη ζωντάνια και την παραστατικό-
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��. Για παράδειγμα: ο Κάλβος κάθε άλλο παρά «ριζοσπαστικές» απόψεις είχε για την
πολιτική κατάσταση στα επτάνησα, ενώ τον απέλασαν από τη Φλωρεντία ως καρμπονάρο
στα είκοσι οκτώ και όχι στα είκοσί του χρόνια και δεν «έχασε» τη θέση του στην Ιόνιο Ακα-
δημία αλλά παραιτήθηκε τρεις φορές από αυτήν (βλ. στο ίδιο, σ. �0)· μπορεί να έγραψε στα
περιοδικά Revue Encyclopédique και Constitutionel, αλλά δεν αναφέρθηκαν αυτά στον ίδιο
(βλ. στο ίδιο, σ. ��)· ο τάφος-του έμεινε άγνωστος για εξήντα εννέα και όχι «για εκατό χρό-
νια περίπου» (βλ. στο ίδιο, σ. �03)· μετά την απέλασή του από την πρωτεύουσα της τοσκάνης
κατέφυγε στη Γενεύη και όχι στην Αγγλία από την οποία, μάλιστα, «το έσκασε για τη Γαλ-
λία και μετά για την ελλάδα» με τη βοήθεια Γάλλων φίλων του (βλ. στο ίδιο, σ. �5�)· δεν εί-
ναι πιστοποιημένο ότι δεν έβγαλε ποτέ από το χέρι του τη βέρα από τον πρώτο του γάμο (βλ.
στο ίδιο, σ. ���)· δεν έμαθε για τον θάνατο της μητέρας του όταν ήταν δεκαπέντε ετών, αλλά
στα είκοσι τρία του (βλ. στο ίδιο, σ. 220).

��. Βλ. στο ίδιο, σσ. 32�-32�.



τητα ενός λόγου που προσιδιάζει στο μοντέλο του παντογνώστη-αφηγητή, πε-
τυχαίνοντας, λ.χ., να μεταφέρει στο κοινό της πολλά μυστικά από τον κόσμο
των μελισσών�00 ή λεπτομέρειες από την ιστορία και την τοπιογραφία του Λά-
ουθ�0�, σαν να τα έχει σπουδάσει ή βιώσει η ίδια.

την ίδια στιγμή, αναδεικνύει την πολυμέρεια των ενδιαφερόντων του Αν-
δρέα Κάλβου ως «ανθρώπου των γραμμάτων», με θαυμαστές επιδόσεις στις
γλώσσες και στις επιστήμες (ιδίως στα μαθηματικά�02, συσχετίζοντάς τον με
αντίστοιχες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού πνευματικού γίγνεσθαι�03) και
προβαίνει σε αρκετές ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις για όψεις του καλβικού
παραδείγματος, όπως οι ακόλουθες: «Αποτελεί ίσως κοινοτοπία η άποψη ότι ο
Κάλβος μετουσίωσε την αγάπη για τη μητέρα του σε αγάπη για την πατρί-
δα... Η πατρίδα έγινε λοιπόν γι’ αυτόν η μητέρα του, όπως είναι και μητέρα
όλων. πιστεύω όμως ότι αυτή την εικόνα της συλλογικής μητέρας την ενσαρ-
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�00. Βλ. ενδεικτικά, στο ίδιο, σσ. 5�-5�, ��-�0, 2��-22�, 2��-2��, 2�0-2��, 320-32�
κ.α.

�0�. Βλ., λ.χ., όσα σωρευτικά παρατίθενται στο ίδιο, σσ. 6�-�0, �6-��, �0-��, �00-�0�,
���-��� κ.α.

�02. Βλ., π.χ., στο ίδιο, σσ. �2-�3: «το πιστοποιητικό θανάτου του γράφει “καθηγητής
γλωσσών και μαθηματικών”. Δεν πρέπει να με παραξενεύει που ο ποιητής αγαπούσε τα μα-
θηματικά. Αυτός που αγαπά “την αρμονία των άστρων” και αποστρέφεται τα “βλάσφημα
μέτρα” επιμένει να αναζητά το τέλειο μέτρο που θα μιμηθεί “τα κινήματα της ψυχής”. είναι
γνωστό ότι για να αποδώσει “τα όσα ο νους και αι του ανθρώπου αισθήσεις απαντώσιν εις την
φυσικήν και την φανταστήν οικουμένην” συντάσσει υπομονετικά και σχολαστικά πίνακες που
προσδιορίζουν τις θέσεις των τόνων στους στίχους του, δείχνοντας πόσο επιμένει για την ακρί-
βεια στο μέτρο και κατά συνέπεια στον αριθμό που θα εκφράσει. “Συμμέτρως εχορεύσαμεν /
συμμέτρως ας αποθάνωμεν”. Για ποιο λόγο άλλωστε να μεταφράσει στα γαλλικά το βιβλίο
της ανάλυσης του Καραντηνού, του σπουδαίου Κεφαλλονίτη μαθηματικού της Ιονίου Ακαδη-
μίας; Μπορείς να μεταφράσεις ένα τέτοιο έργο αν δεν το θεωρείς σημαντικό; πολύ περισσότε-
ρο αν δεν μπορείς να το κατανοήσεις εσύ ο ίδιος;» Δεν είναι δε χωρίς ενδιαφέρον και η επιλογή
της συγγραφέως να παρουσιάσει τον πέτρο να εκπονεί εργασία όπου θα επιχειρήσει να συν-
δυάσει τη λογοτεχνία με τα μαθηματικά και τη ζωή των μελισσών, μέσα από την οποία, άλ-
λωστε, και ο Ιάκωβος θα οδηγηθεί στην ανάπτυξη ειδικού μαθηματικού μοντέλου που θα του
εξασφαλίσει συνεργασία με Αμερικανίδα ομότεχνό του, η οποία είχε ασχοληθεί με το ίδιο θέμα
από άλλον δρόμο (βλ. στο ίδιο, σσ. 26�-2��, 3�0-3��, 325).

�03. πρβλ. στο ίδιο, σσ. �2-�3: «“τον περασμένο αιώνα, ο ντ’ Αρσύ τόμσον δεν ήξερε
ποια από τις τρεις έδρες που του είχαν προτείνει στο πανεπιστήμιο του εδιμβούργου να διαλέ-
ξει: κλασική λογοτεχνία, μαθηματικά ή βιολογία”.» «“Σωστά”, είπε ο Ιάκωβος. “Σήμερα οι
επιστήμονες είναι απομονωμένοι στο στενό τους αντικείμενο και διστάζουν να κοιτάξουν και
να εκτιμήσουν τί υπάρχει δίπλα τους”. Ο ντόιλ τον αντέκρουσε όπως πάντα: “Ο ελίας Κανέ-
τι, ο ερνέστο Σάμπατο, ο πρίμο Λέβι, και τόσοι άλλοι χημικοί, φυσικοί και μαθηματικοί κα-
ταπιάστηκαν με τη λογοτεχνία. Και αυτός ο ρώσος συγγραφέας στην Αμερική που είχε ανα-
καλύψει ένα νέο είδος πεταλούδας...” “Ο ναμπόκοφ”, μουρμούρισε ο Ιάκωβος περνώντας τη
μικρή σκάλα της εισόδου και βγαίνοντας στο δρόμο.»



κώνει η βασίλισσα μητέρα, η βασίλισσα της κυψέλης που έχει σώμα μεγάλο –
μεγαλύτερο από των άλλων μελισσών και είναι μητέρα χιλιάδων. [...]»�0� και
«[...] Οραματιζόταν μια αναγέννηση της ελληνικής λογοτεχνίας παρόμοια με
αυτή της ιταλικής. Θεωρούσε πως μπορεί κανείς να κάνει να ξαναζήσει το αρ-
χαίο λεξιλόγιο, χωρίς να δανείζεται λέξεις από άλλες γλώσσες χρησιμοποιώ-
ντας “τα υπέροχα συντρίμμια της αρχαίας”. Έτσι δεν έχτιζαν κι οι Έλληνες
τις εκκλησιές τους χρησιμοποιώντας πού και πού ένα κιονόκρανο από ένα ναό
του Απόλλωνα;»�05 ή «Μόνο η φαντασία του Μπόρχες θα μπορούσε να χωρέ-
σει ότι οι “μοναχικοί μαυροντυμένοι περιπατητές της Κέρκυρας” είναι υπο-
χρεωμένοι να περάσουν στην αιωνιότητα στην ίδια αίθουσα, ο ένας δίπλα στον
άλλο»�06.

τέλος, δεν στερείται ενδιαφέροντος η πλέον πρόσφατη (και πολυσέλιδη)
απόπειρα τέτοιας βιογράφησης του μεγάλου Ζακυνθίου, από τον Βλάση τρε-
χλή, η οποία κυκλοφόρησε το 20��. παρόλο που το βιβλίο�0� επιγράφεται ως
μυθιστόρημα, αρκεί το απλό ξεφύλλισμά του για να καταδειχθεί ότι πρόκειται
για μυθιστορηματική βιογραφία του Ανδρέα Κάλβου. Χωρίς να λείπουν από
το έργο κάποιες συγγραφικές αρετές (ρέουσα αφήγηση, στρωτή γλώσσα, εν-
διαφέρουσα πλοκή, αγάπη του δημιουργού για το θέμα του, φιλέρευνη διάθε-
ση), οι οποίες το καθιστούν ελκυστικό, εν πολλοίς, ανάγνωσμα, σε αρκετά ση-
μεία αναπαριστώνται τα καθέκαστα της ζωής του ποιητή των ωδών με τρόπο
τουλάχιστον εξεζητημένο, που κάποτε φτάνει στα όρια της υπερβολής – σε τέ-
τοιον βαθμό, που να αδικείται, τελικά, ο Κάλβος, δίνοντας την εντύπωση ότι
πρόκειται για ένα είδος αγιογραφίας του. ενδεχομένως αυτό το τελευταίο να
αφορμάται από την πραγματική λατρεία του τρεχλή για τον Ζακυνθινό βάρ-
δο· τούτο, ωστόσο, δεν σημαίνει πως, έστω στο πλαίσιο μιας μυθιστορηματι-
κής γραφής, θα πρέπει όλα, στο τέλος, να «δικαιώνουν» τον Κάλβο και να
κατακεραυνώνουν, συχνά μεμψίμοιρα, όποιον ο συγγραφέας του βιβλίου (ή
και η ίδια η ζωή του εν λόγω επτανήσιου διανοουμένου) έφερε να διαφωνεί ή
να κρατά διαφορετική στάση απέναντι στα πράγματα – πολύ περισσότερο από
τη στιγμή που, υποτίθεται, η συναφής αφήγηση εδράζεται σε ιστορικά δεδομέ-
να ή ερευνητικά τεκμήρια και παραδοχές των καλβικών σπουδών.

Ένα άλλο σημείο που αξίζει να επισημανθεί είναι το ότι ο τρεχλής επιχει-
ρεί με τολμηρό τρόπο να καλύψει κενά της ζωής του ποιητή, στα οποία η έρευ-
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�0�. Βλ. στο ίδιο, σ. 220.
�05. Βλ. στο ίδιο, σ. �3�.
�06. ενν. τον ενταφιασμό των οστών του Σολωμού και του Κάλβου στο μαυσωλείο του

Μουσείου Σολωμού και επιφανών Ζακυνθίων, στη Ζάκυνθο· το παράθεμα στο ίδιο, σ. �32.
�0�. Βλ. ΒΛΑΣΣΗΣ τρεΧΛΗΣ, Ανδρέας Κάλβος. το χαμένο πορτραίτο. Μυθιστόρημα,

[Αθήνα:] Κέδρος [20��], σσ. 5�2+2.



να δεν έχει δώσει ακόμη οριστικές απαντήσεις. Και τα σημεία αυτά κάθε άλλο
παρά λίγα είναι: ποιοι λόγοι οδήγησαν τον Κάλβο να αποχωριστεί τον Φόσκολο
στο Λονδίνο; ποια ήταν η σχέση του ποιητή με την πρώτη του σύζυγο; πώς
μπλέχτηκε στο καρμποναρικό κίνημα; πόσο καλά γνώρισε τον Καποδίστρια
στα χρόνια της διαμονής του στη Γενεύη; Συνάντησε, άραγε, τον Κοραή στο
παρίσι; τί τον έκανε αντιπαθή ή συμπαθή σε συναδέλφους του στην Ιόνιο Ακα-
δημία (όπως ο Γκαετάνο Γκρασέτι και ο Φραντσέσκο Οριόλι, από τους πρώτους,
και ο Ιωάννης Καραντινός, ο Αθανάσιος πολίτης κ.ά. από τους δεύτερους); τί
είδους επαφή ανέπτυσσε με τους μαθητές του και πώς ήταν σαν δάσκαλος; εί-
χε κοινωνικές συναναστροφές στην Κέρκυρα ή ήταν απομονωμένος και απόμα-
κρος; ποιες ήταν οι πολιτικές του απόψεις στα χρόνια της Αγγλοκρατίας στα
επτάνησα; ποια υπήρξε η αντιμετώπιση του Κάλβου από τον σολωμικό περίγυ-
ρο και τον ίδιο τον Σολωμό; Γιατί δεν σώθηκε κάποια φωτογραφία ή πορτραίτο
του; ποια θέση θα είχε, τάχα, για τη γλώσσα στα χρόνια της ωριμότητάς του;
Οι αποκρίσεις σε τέτοιας τάξεως ερωτήματα, που έχουν δοθεί από τους μελετη-
τές του Κάλβου (όπως και του Σολωμού) στην πορεία του χρόνου, είναι ποικίλες
και ο τρεχλής δείχνει να γνωρίζει τις σημαντικότερες από αυτές. παραταύτα,
όπως ειπώθηκε αλλά και θα καταδειχθεί πιο κάτω, κάποτε υιοθετεί (καλύτερα:
προβάλλει) απόψεις, με απώτερο στόχο να δικαιωθεί ο βιογραφούμενος και να
κατατροπωθούν οι όποιοι «αμφισβητίες» του.

Ο συγγραφέας, από την άλλη, αφήνει έξω από το πλαίσιο της αφήγησής
του περιόδους του βίου του Κάλβου που παραμένουν σκοτεινές, νιώθοντας,
προφανώς, ανασφαλής, λόγω της ένδειας συναφών τεκμηρίων, ή αισθανόμε-
νος, ενδεχομένως, ότι στερούνται αντίστοιχου ενδιαφέροντος, σε σχέση με
εκείνες που παρουσιάζει στο βιβλίο του. Και όμως: οι περίοδοι αυτές και μα-
κρές χρονικά υπήρξαν και εξίσου ενδιαφέρουσες (αν και όχι τόσο συναρπαστι-
κές σε σύγκριση με τις υπόλοιπες)· το πρώτο μέρος του βιβλίου ξεκινά με τον
ερχομό του ποιητή στη Φλωρεντία και τη γνωριμία του με τον Ούγκο Φόσκο-
λο, στα ���2 – δηλαδή, όταν ο Κάλβος ήταν ήδη είκοσι ετών· η ταραχώδης,
όσο και μεταιχμιακή, συγκυρία της Ζακύνθου εντός της οποίας γεννήθηκε ο
ποιητής, οι οικογενειακές του καταβολές αλλά και οι σχέσεις των γονιών του
που οδήγησαν στον χωρισμό τους, η καθημερινότητα του Λιβόρνο μέσα στην
οποία έζησε για κοντά μια δεκαετία και τα πιθανά ταξίδια που πραγματοποί-
ησε με τον πατέρα του, η παιδεία που έλαβε στα πρώτα του χρόνια, δεν τον
απασχολούν καθόλου· αλλά και το δεύτερο μέρος του μυθιστορήματος τελειώ-
νει, κατ’ ουσίαν, στα ��52, καλύπτοντας μέσα σε ελάχιστες (συγκριτικά προς
τα άλλα μέρη) σελίδες�0� τα τελευταία δεκαεπτά έτη του καλβικού βίου
(��52-��6�) και αφήνοντας μετέωρα ερωτήματα, όπως: τί οδήγησε το ζεύ-
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�0�. Βλ. στο ίδιο, σσ. 53�-5��.



γος Κάλβου να επιστρέψει στην Αγγλία; Γιατί επέλεξε να ιδρύσει και να διευ-
θύνει παρθεναγωγείο σε μια μικρή κωμόπολη της βορειοανατολικής άκρης
της γηραιάς Αλβιόνας; τί δίδασκε εκεί και ποιες ήταν οι σχέσεις που ανέπτυ-
ξε με τις μαθήτριές του; Γιατί επέλεξε να μεταφράσει προπαγανδιστικά βιβλία
της Αγγλικανικής εκκλησίας; Γιατί η γλωσσική μορφή των μεταφράσεών
του αυτών θυμίζει, σε αρκετά σημεία, κανονισμένη (ροϊδικού τύπου) καθαρεύ-
ουσα; Γιατί, άραγε, διάλεξε (ο ίδιος ή η δεύτερη σύζυγός του) να χαραχθούν
πάνω στον τάφο του η Κέρκυρα, ως τόπος γέννησής του, και ο τίτλος του δι-
δάκτορα της Φιλοσοφίας, ως σημείο αναφοράς της πνευματικής του δράσης;

Ο τρεχλής έχει επιτύχει να δει τον Κάλβο ως άνθρωπο των γραμμάτων
που διαθέτει τεράστιου διαμετρήματος ποιητική φλέβα, δείχνοντας πως δεν
τον ενδιαφέρουν μόνο οι ωδές, αλλά η συνολική παρουσία του επτανήσιου δη-
μιουργού στα γράμματα. «Και αν μια λέξη αρκεί να χαρακτηρίσει έναν άν-
θρωπο για όλη του τη ζωή, για τον κύριο Κάλβο αυτή η λέξη είναι professor.
[...] είναι πιο μεστή η λέξη διδάσκαλος και ταιριάζει με την εικόνα που έχω
στο νου μου για τον κύριο Κάλβο. Όταν σκέφτομαι τη λέξη διδάσκαλος, μου
έρχεται στο νου η λέξη σοφός»�0�, γράφει εμφατικά σε κάποιο σημείο. Από δι-
αίσθηση, ενδεχομένως, παρουσιάζει τον ποιητή να σχετίζεται με τον κόσμο
του θεάτρου, όσο βρίσκεται στη Φλωρεντία, μεταξύ ���2 και ���6��0, δίχως
να γνωρίζει, όταν γράφει το βιβλίο, για τη φοίτηση του Κάλβου σε δραματική
σχολή και τη συμμετοχή του σε θεατρικές παραστάσεις, κατά τα χρόνια αυ-
τά, στη διάρκεια των οποίων (βάσιμα, κατά τη γνώμη μου) υποθέτει ότι ο βιο-
γραφούμενος παρακολουθούσε πανεπιστημιακές παραδόσεις���. επίσης, βά-
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�0�. Βλ. στο ίδιο, σσ. 20-2�. ως προς τη λέξη διδάσκαλος, πρβλ. όσα γράφονται στη σ.
5�3: «Αυτή τη λέξη περίμενε ο Ανδρέας στις συναντήσεις τους για να πεταρίσει η καρδιά του
και να ξεκινήσουν την κουβέντα τους. Ήταν η ύστατη χαρά που κράτησε μέχρι το τέλος από
έναν κόσμο δίχως έρμα.»

��0. Βλ. στο ίδιο, σ. �5: «[...] Ο Ανδρέας είχε μάθει τους φίλους και τις φίλες του Ούγο,
τον ράφτη του, τους αμαξάδες που προτιμούσε, τα καπηλειά που σύχναζε, τον βιβλιοπώλη και
τον χαρτοπώλη του, τον εκδότη και τον τυπογράφο, τους θεατρίνους, τους σκηνογράφους και
τους σκηνοθέτες, τους λογοτέχνες και τους κριτικούς. [...]» πρβλ. στο ίδιο, σ. �3�, για την
πρώτη διαμονή του ποιητή στο Λονδίνο και τις συναναστροφές του: «[...] Και έπαιζε πειστικά
το ρόλο του. Γινόταν και ο ίδιος ένας θεατρίνος που αναζητούσε το κοινό του», ή όσα εμφανί-
ζεται να γράφει ο Ιωάννης Καραντινός για τον Κάλβο, μόλις ο τελευταίος έκανε τις πρώτες
του παραδόσεις στην Ιόνιο Ακαδημία (στο ίδιο, σ. 3��): «[...] Σαν τελείωσε το αποψινό μάθη-
μα, κατάλαβα πως δεν είχε φτιάξει όλο αυτό το σκηνικό μόνο για πρακτικούς λόγους, μα εί-
χε στήσει μια θεατρική παράσταση. [...]».

���. Βλ. στο ίδιο, σ. 5�: «[...] Μου μένει ακόμη να πληρώσω τις παραδόσεις των μαθημά-
των στο πανεπιστήμιο, μα αυτά δεν είναι πολλά χρήματα. εξάλλου, ο γραμματέας με βεβαί-
ωσε πως κάποιες φορές οι επιμελείς σπουδαστές, με εισήγηση του καθηγητή, απαλλάσσονται
από αυτό το έξοδο. [...]»



σιμα ο συγγραφέας συσχετίζει σημεία της ωδής «εις θάνατον» με την πρώτη
σύζυγο του ποιητή��2, φαντάζεται τον εκδότη Σάμιουελ Μπάγκστερ να συμ-
βουλεύει τον Κάλβο να αφιερώσει στον λόρδο Γκίλφορντ την ωδή «ελπίς πα-
τρίδος» (μολονότι στα ���� δεν είχε ακόμη ιδρυθεί η Ιόνιος Ακαδημία)��3 και
εμφανίζει τον δημιουργό να διατηρεί ζυγιασμένες απόψεις για τη χρήση της
γλώσσας, ειδικά στην ποίηση:

«Η ουσία είναι πως κανείς δεν έχει τη δικαιοδοσία να δώσει απάντηση
για τη γλωσσική μορφή που θα έχει το έργο του ενός ή του άλλου ποιητή.
Γιατί το ερώτημα δεν είναι ποια γλωσσική μορφή θα επιλέξει ο κάθε δη-
μιουργός, αλλά ποια γλωσσική μορφή υπηρετεί καλύτερα τις ιδέες του,
αυτά που θέλει να πει. Ο στόχος ενός λογοτέχνη είναι να πει κάτι, και
αυτό που θα πει πρέπει να το επενδύσει με τη μορφή που αυτός θεωρεί
πως είναι η κατάλληλη. Κι έτσι, κάποιες φορές ένας ποιητής θα δανει-
στεί εκφράσεις από τους απλούς ανθρώπους, γιατί αυτές αποδίδουν αυτό
που έχει ανάγκη να εκφράσει, κι άλλες φορές θα ανατρέξει στη γλώσσα
των προγόνων του, στη γλώσσα του πλάτωνα και του Αριστοτέλη, για
να αποδώσει φιλοσοφικές, επιστημονικές και καλλιτεχνικές έννοιες.»���

ταυτόχρονα, δείχνει να υπερβάλει κάπως ως προς τον τόνο και την έκτα-
ση μιας πιθανής γνωριμίας του Κάλβου με τον Καποδίστρια��5 και τον Κο-
ραή��6, ενώ απολύτως εξεζητημένος (για να μην ειπωθεί έως και απαράδε-
κτος, για τη μνήμη του Σολωμού) είναι ο τρόπος που εμφανίζει την (ενδεχό-
μενη) «αντιπαλότητα» του εθνικού ποιητή με τον Κάλβο αλλά και όσα ανα-
φέρει για τον ίδιο τον Σολωμό���, είτε μέσα από τις αφηγήσεις τρίτων είτε μέ-
σω των αναμνήσεων του μαθητή του δευτέρου, Ιάσονα εκλεκτού, από τον
οποίο πληροφορείται ο αναγνώστης τα περισσότερα από τα καθέκαστα της
ζωής του Ζακυνθινού βάρδου στην Κέρκυρα. τέλος, στο κλείσιμο του βιβλίου
δεν κατανοεί ο αναγνώστης (πολύ περισσότερο ο επαρκής) γιατί ο συγγραφέ-
ας βάζει τον πέτρο Βράιλα-Αρμένη, φίλο του Κάλβου και εκλεκτό Κερκυραίο
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��2. Βλ. στο ίδιο, σ. �65: «“το στόμα σου εφίλησα τόσες φορές και τώρα πόσο μακριά μου
βρίσκεσαι”, ψιθυρίζει.»

��3. Βλ. στο ίδιο, σ. �6�.
���. Βλ. στο ίδιο, σσ. 5��-5�2.
��5. Βλ. στο ίδιο, σσ. 20�-2�6. Μάλιστα, ο τρεχλής φτάνει στο σημείο να εμφανίζει τον

Κερκυραίο πολιτικό να πρωτοστατεί στην οικονομική επιχορήγηση της έκδοσης της Λύρας
(πρβλ. στο ίδιο, σσ. 3��, 3��).

��6. Βλ. στο ίδιο, σσ. 25�-26�.
���. Βλ. ενδεικτικά, στο ίδιο, σσ. 353-35�, 3��-3�2, 3�6-3��, 3��-�00, �2�, �5�, �63,

�6�-�65, ��5-���, 50�-50�, 5�3, 55�.



διανοούμενο, φιλόσοφο και πολιτικό να «κλέβει» το πορτραίτο του ποιητή από
το σπίτι του τελευταίου στο Λάουθ���.

Σε γενικές γραμμές, η μυθιστορηματική αυτή βιογραφία-αγιογραφία του
Κάλβου δίνει, σε ρέοντα λόγο, την πορεία του πολυτάραχου βίου του ποιητή,
στο μεγαλύτερο μέρος του, ανιχνεύει πολλές από τις προσωπικές σχέσεις που
αυτός ανέπτυξε και αποπειράται να δώσει απαντήσεις σε πολλά κενά της συ-
ναφούς έρευνας, άλλοτε με πειστικές (ή και τολμηρές) υποθέσεις και άλλοτε
με εξεζητημένες θέσεις που, όπως ειπώθηκε, μπορεί και να αδικούν, εν τέλει,
τον επτανήσιο δημιουργό. Οι σημειώσεις που παρατίθενται στο τέλος���, κα-
θώς και το οικείο συνοπτικό χρονολόγιο�20 και η χρησιμοποιηθείσα βιβλιογρα-
φία�2�, διαφωτίζουν την «προσωπογραφία» της αφήγησης, ξεχωρίζουν τους
σημαντικότερους σταθμούς στη ζωή του Κάλβου και καταδεικνύουν τις βασι-
κές πηγές του συγγραφέα.

τταα  ζζηηττοούύμμεενναα  γγιιαα  μμιιαα  ννέέαα  ββιιοογγρρααφφίίαα  ττοουυ  ΑΑννδδρρέέαα  ΚΚάάλλββοουυ

Όπως φάνηκε από όσα εκτέθηκαν έως αυτό το σημείο, πολλά είναι τα κε-
νά στη ζωή του Ζακυνθινού βάρδου, με αποτέλεσμα να παραμένουν αναπά-
ντητα πλήθος ερωτήματα συναφή προς τις καταβολές του, την καθημερινό-
τητά του, τις σχέσεις του και την πνευματική του φυσιογνωμία και δημιουρ-
γία. Ας δούμε, εντελώς δειγματοληπτικά, μερικά από αυτά, ακολουθώντας
τη χρονολογική διαδοχή στα καθέκαστα της ζωή του ποιητή:

Από την περίοδο της Ζακύνθου (���2-ca. ��00/��02), γνωρίζουμε πολύ
λίγα για: τις συνθήκες μέσα στις οποίες γνωρίστηκαν και παντρεύτηκαν οι
γονείς του Κάλβου· τους λόγους που οι τελευταίοι επέλεξαν να ονομάσουν το
πρώτο τους παιδί Ανδρέα (ενώ οι παππούδες έφεραν τα ονόματα Ιωάννης, από
την πλευρά του πατέρα του, και νικόλαος, από την πλευρά της μητέρας του)·
το κατά πόσο επέδρασαν στον μικρό Ανδρέα τα γεγονότα του ����, με τον ερ-
χομό των Γάλλων δημοκρατικών στρατιωτών στα επτάνησα· το πού έμαθαν
τα δύο αδέλφια Κάλβου τα πρώτα τους γράμματα και, ειδικότερα, αν μαθή-
τευσε ο ποιητής των ωδών κοντά στον επαναστάτη διανοούμενο Αντώνιο
Μαρτελάο (��5�-����)· την αιτία για την οποία χώρισε το ζεύγος Ιωάννη
Κάλβου και Ανδριανής ρουκάνη και τί οδήγησε τον πρώτο να στερήσει τα
παιδιά από τη μάνα τους.

Για μια νέα βιογραφία του Ανδρέα Κάλβου (���2-��6�) ���

���. Βλ. στο ίδιο, σσ. 5��-5��.
���. Βλ. στο ίδιο, σσ. 5��-5�2.
�20. Βλ. στο ίδιο, σσ. 5�3-5�6.
�2�. Βλ. στο ίδιο, σσ. 5��-5��.



Από τη δεκαετία, πάνω-κάτω, κατά την οποία ο δημιουργός έζησε με τον
πατέρα του και τον αδελφό του νικόλαο στο Λιβόρνο (��0�/��02-
����/���2), πέρα από το πότε ακριβώς αφίχθη ο Ιωάννης Κάλβος με τους
γιούς του εκεί, μας λείπουν επαρκή στοιχεία, σχετικά με το εάν: υπήρξαν οι
Κάλβοι μαθητές του μαχητικού ιερομονάχου και διδασκάλου Γρηγορίου πα-
λιουρίτη, στο ελληνομουσείον της συγκεκριμένης πόλης· διάβασε ο ποιητής
κατά τα χρόνια αυτά την ελληνική νομαρχία (εκδ. ��06), η οποία φαίνεται
πως τυπώθηκε και κυκλοφόρησε ευρέως στους κύκλους της εν Λιβόρνω ελλη-
νικής παροικίας – και όχι μόνο· επισκέφθηκε ο νεαρός Ανδρέας τη Σάμο, συ-
νοδεύοντας τον πατέρα του, σε κάποιο από τα ταξίδια του (και αν ναι, πότε
αυτό συνέβη)· διατέλεσε, τελικά, ο Κάλβος γραμματέας του Μιχαήλ Ζωσιμά
(��66-��0�), που από το ���5 είχε ξεκινήσει, μαζί με τα αδέλφια του νικό-
λαο (��5�-���2) και Θεοδόσιο (��60-���3), να ασκεί εμπορική δραστηριότη-
τα στο εν λόγω λιμάνι της δυτικής πλευράς της τοσκάνης, συνεισφέροντας
παράλληλα τεράστια για την εποχή ποσά προκειμένου να συσταθούν και να
λειτουργήσουν σχολεία, βιβλιοθήκες και άλλα κοινωφελή ιδρύματα, καθώς
και να εκδοθούν πολλά βιβλία, μεταξύ των οποίων και ορισμένα που εντάχθη-
καν στην περίφημη ελληνική Βιβλιοθήκη του Αδαμαντίου Κοραή (����-
��33).

Ακολούθως, από την πρώτη διαμονή του στη Φλωρεντία και στην ελβετία
(���2-���6), αφού πρώτα πέρασε από την πίζα εργαζόμενος εκεί περιστα-
σιακά (����;), δεν γνωρίζουμε με ασφάλεια, μεταξύ άλλων: πώς ακριβώς
γνωρίστηκε ο Κάλβος με τον Φόσκολο (����-��2�)· αν σπούδασε, πέρα από
τη θεατρική τέχνη, σε κάποιο ανώτερο ίδρυμα της πόλης των Μεδίκων· πόσα
και ποια επακριβώς έργα έγραψε εκεί κατά τα χρόνια αυτά· γιατί δεν ευοδώ-
θηκε ο δεσμός που ανέπτυξε με την Ιουδήθ Μαροκέζι· τί τον ώθησε να αφήσει
μια σχετικά «στρωμένη», κατά τα φαινόμενα καθημερινότητα που είχε αρχί-
σει να ζει στην τοσκάνη, προκειμένου να ακολουθήσει τον διάσημο Ιταλοζα-
κυνθινό συμπατριώτη του στην ελβετία και στην Αγγλία.

Για την πρώτη παραμονή του στη γηραιά Αλβιόνα (���6-��20), ενώ γνω-
ρίζουμε αρκετά στοιχεία και συνεχώς έρχονται στο φως καινούργια, δεν έχουν
πλήρως ξεκαθαριστεί: γιατί χώρισε ο Κάλβος με τον Φόσκολο, ώστε να δια-
φανεί αν (και πόσο) υπήρξε αγνώμων απέναντί του· εάν πραγματοποίησε
ανώτερες σπουδές σε κάποιο από τα καθιδρύματα του Λονδίνου· πώς γνωρί-
στηκε με την πρώτη του σύζυγο Μαρία-Θηρεσία τόμας και πότε (και πώς
ακριβώς) την έχασε μαζί με τη νεογέννητη κόρη τους· πώς, στ’ αλήθεια, κα-
τάφερε να αποκτήσει τόσους εκλεκτούς φίλους και μαθητές· πώς κατάφερε να
εδραιωθεί ως θεολόγος και λόγιος στην αγγλική πρωτεύουσα· πώς ενεπλάκη
(και σε ποιον βαθμό) με τον προτεσταντισμό· κατά πόσο σχετίστηκε με Ιτα-
λούς πολιτικούς εξορίστους, ασπάστηκε τις ιδέες τους και ακολούθησε τη
δράση τους.
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παράλληλα, ενώ και πάλι τον βλέπουμε να έχει εξασφαλίσει, έως ένα ση-
μείο, την επιβίωσή του στο Λονδίνο, τί πραγματικά τον ώθησε να ξανακατεβεί
στη Φλωρεντία το φθινόπωρο του ��20; Από την άλλη, μπορεί για τη δεύτερη
(σύντομη αυτή τη φορά) παραμονή του στη συγκεκριμένη πόλη να διαθέτου-
με, μέσω των αρχείων της Μυστικής Αστυνομίας της τοσκάνης, αρκετά δε-
δομένα για την εκεί δράση του, αλλά δεν παύουν, για μιαν ακόμη φορά, να
εγείρονται απορίες για το πότε και πώς μυήθηκε στον καρμποναρισμό και πό-
σο, στην πραγματικότητα, ενεπλάκη στο καρμποναρικό κίνημα εναντίον των
Αυστριακών. Καλό είναι να θυμόμαστε ότι ο Κάλβος δηλώθηκε ως καρμπο-
νάρος από συγκατηγορουμένους του, πρωτίστως αφού είχε ήδη απελαθεί από
το Βασίλειο της τοσκάνης· και δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πόσο
εύκολα μπορούσε να γίνει αυτό από όσους είχαν μείνει πίσω και, προφανώς,
δεν επιθυμούσαν να διακινδυνεύσουν την προσωπική τους ασφάλεια και ελευ-
θερία – κάτι που, άλλωστε, δεν είναι και τόσο σπάνιο για ανθρώπους που
εμπλέκονται σε συνωμοτική δράση... επιπροσθέτως, δεν πρέπει να διαφεύγει
της προσοχής μας ότι ο ποιητής επέμεινε να ξαναγυρίσει στη Φλωρεντία μετά
την απέλασή του, αλλά δεν βρήκαν οι αιτήσεις του ανταπόκριση από τις αυ-
στριακές αρχές.

εν συνεχεία, και από τη δεύτερη διαμονή του στην ελβετία (��2�-��2�),
μολονότι έχουν δημοσιευτεί αρκετά και αξιοπρόσεκτα ερευνητικά δεδομένα,
συνεχίζει να απορεί κανείς με μια σειρά από θέματα όπως: γιατί διάλεξε ο
Κάλβος να μετακινηθεί στη Γενεύη μετά την απέλασή του από την τοσκάνη·
πόσο ευχάριστη και άνετη υπήρξε, τελικά, η εκεί παραμονή του· πόσο σχετί-
στηκε με τον μετέπειτα Κυβερνήτη της ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια
(���6-��3�) και τον φιλέλληνα τραπεζίτη Ιωάννη-Γαβριήλ εϋνάρδο (���5-
��63) που ζούσαν κατά τα ίδια χρόνια στην πόλη του Ιωάννη Καλβίνου
(�50�-�56�)· ποιος/οι ήταν αυτός/οί που χρηματοδότησαν την καλαίσθητη
έκδοση της Λύρας (��2�)· με ποιους μηχανισμούς έφτασαν οι πρώτες δέκα
καλβικές ωδές στον σινολόγο, λεβαντινολόγο και μεταφραστή (και του σολω-
μικού Ύμνου) Στανισλάς Ζυλιέν (����-���3), προκειμένου να τις μεταφράσει
στα γαλλικά – και μάλιστα ταχύτατα· γιατί απετράπη η έκδοση του εν Γε-
νεύη αποκειμένου χειρογράφου της Ιλιάδας (ενός από τα παλαιότερα του εί-
δους), από τον Κάλβο· ποιοι ήταν, άραγε, οι λόγοι που τον οδήγησαν να αφή-
σει το φιλελληνικό περιβάλλον της ελβετίας, και την καταξίωση που είχε αρ-
χίσει και εκεί να γνωρίζει, για να μεταβεί στη Γαλλία...

Αλλά και για το διάστημα που βρέθηκε ο δημιουργός στο παρίσι (��25-
��26), ενώ μας είναι γνωστά αρκετά πράγματα, δεν έχουμε ακόμα ξεκαθαρί-
σει με σαφήνεια: πώς στάθηκε δυνατόν να σχετιστεί τάχιστα με σπουδαίες
πνευματικο-πολιτικές προσωπικότητες της γαλλικής πρωτεύουσας· ποια
υπήρξε η έκταση της δικτύωσης του με τους φιλελληνικούς και δημοκρατι-
κούς κύκλους της πόλης ώστε να εξασφαλιστεί η άμεση γαλλική μετάφραση
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των επόμενων δέκα ωδών του από τον πωτιέ ντε Σενσαί (��26)· γιατί επελέ-
γη η συνέκδοση των νέων αυτών ποιημάτων με τα Λυρικά του Αθανάσιου
Χριστόπουλου (���2-����) – πρωτοβουλία για την οποία δεν είναι εξακριβω-
μένο αν είχε γνώση ο πιο πάνω Καστοριανός ποιητής· αν παρακολουθείτο ο
Κάλβος από τη γαλλική αστυνομία και όσο βρισκόταν στο παρίσι· πόσες και
ποιες ακριβώς αποστολές τού ανατέθηκαν από τους Γάλλους φιλέλληνες με
την κάθοδό του στην ελλάδα το καλοκαίρι του ��26.

το ίδιο (αν όχι περισσότερο) ελλιπείς είναι οι εξακριβωμένες πληροφορίες
σχετικά με την ερχομό του Κάλβου στο ναύπλιο και την εκεί βραχεία παρα-
μονή του, αφού δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια αν κατέβηκε στην επαναστατημέ-
νη ελλάδα για να τεθεί στη διάθεση της κυβέρνησης, αν απογοητεύθηκε από
όσα είδε εκεί ή από την περιορισμένη πρόσληψη των ωδών του ή και από τα
δύο μαζί, σε ποιον βαθμό αναμίχθηκε στην αποστολή που είχε αναλάβει ο κό-
μης ντ’ Αρκούρ ως απεσταλμένος του γαλλικού φιλελληνικού κομιτάτου και
προκειμένου να ενισχύσει τα γαλλικά συμφέροντα στην περιοχή, και αν ήρθε
σε επαφές και συζητήσεις με κυβερνητικούς εκπροσώπους των επαναστατών.
Συναφώς δε, πρέπει να δοθεί απάντηση από τον μελλοντικό βιογράφο του
Κάλβου σε δύο ερωτήματα που κάθε άλλο παρά οριστική απάντηση έχουν λά-
βει ίσαμε σήμερα: Μήπως ο ποιητής στόχευε εξαρχής να μεταβεί στην Κέρ-
κυρα για να διδάξει σε ένα από τα εκεί δημόσια σχολεία που είχαν ιδρύσει οι
Άγγλοι; Και το σημαντικότερο: γιατί, από όσα γνωρίζουμε, δεν ξανάγραψε
στίχους στα ελληνικά;

Για τα χρόνια, τώρα, της πολυετούς διαμονής του στο νησί των Φαιάκων
(��26-��52) έχουν γίνει (και συνεχίζουν να γίνονται) γνωστά πολλά δεδομέ-
να. ωστόσο, και πάλι μένουν αρκετά σημεία που χρήζουν διαλεύκανσης, ειδικά
από τη στιγμή κατά την οποία, στα είκοσι έξι αυτά έτη, ο Κάλβος ανέπτυξε
πολυποίκιλη δράση και μάλιστα σε περιβάλλοντα που διαρκώς μεταλλάσσο-
νταν, στο πλαίσιο της πενηντάχρονης αγγλικής κατοχής των Ιονίων νήσων
(����-��6�). Έτσι, δεν έχει καταστεί ακόμη σαφές, με ποια εφόδια ο ποιητής
της Αρετής κατόρθωσε: α΄. να διδάξει επιτυχώς στην Ιόνιο Ακαδημία, ήτοι σε
πανεπιστημιακό επίπεδο, και μάλιστα τρεις φορές, απαιτητικά γνωστικά
αντικείμενα όπως η Συγκριτική Φιλολογία και η Φιλοσοφία· β΄. να μεταφράσει
από τα ελληνικά στα γαλλικά εγχειρίδιο ανώτερων μαθηματικών και να συμ-
μετέχει με αξιώσεις σε συναφείς επιστημονικές διαμάχες· γ΄. να συζητά δημό-
σια, με πρόσωπα απολύτως σεβαστά στην κερκυραϊκή κοινωνία, για απαιτη-
τικά φιλοσοφικά και θρησκευτικά θέματα· δ΄. να ασχολείται σε δημοσιεύματά
του με (μάλλον «προωθημένα» για έναν Έλληνα λόγιο της εποχής) θέματα,
όπως το γεωγραφικό και πολιτισμικό περιβάλλον χωρών της υποσαχάριας
Αφρικής και η οικονομική ανάπτυξη της Κέρκυρας μέσω της μεταξοκαλλιέρ-
γειας... επιπροσθέτως, δεν έχουν πλήρως φωτιστεί άλλα ζητήματα της κερ-
κυραϊκής αυτής περιόδου της ζωής του, αλλά και της προσωπικότητάς του εν
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γένει, τα οποία συνεχίζουν να απασχολούν τους μελετητές και τους βιογρά-
φους του και σχετίζονται με: i. τον βαθμό των σχέσεών του με τη διανόηση
της πρωτεύουσας των επτανήσων και, ειδικότερα, με τον Διονύσιο Σολωμό,
το ποιητικό άστρο του οποίου μεσουρανεί εκεί κατά τα χρόνια αυτά· ii. το πόσο
απόμακρος και εριστικός υπήρξε στην πραγματικότητα· iii. τους λόγους για
τους οποίους μετέβη στο γενέθλιο νησί του, προς τα τέλη της δεκαετίας του
��30· iv. τις απόψεις που κατά καιρούς είχε διαμορφώσει για την αγγλική πο-
λιτική και διοίκηση, η οποία διαρκώς μεταβαλλόταν στη διάρκεια της συγκε-
κριμένης περιόδου...

τέλος, και για τα ύστερα (και, ενδεχομένως, τα πλέον άγνωστα στους
πολλούς) χρόνια της ζωής του στο Λονδίνο και στο Λάουθ (��52-��6�) μέ-
νουν πολλά να διευκρινιστούν, ώστε να συμπληρωθεί η εικόνα του ποιητή και
να συμπληρωθεί το παζλ της «ερεθιστικά» μυστηριώδους προσωπικότητάς
του. ερωτήματα, όπως: πώς, τελικά, γνωρίστηκε με την Καρλότα-Αυγού-
στα Ουάνταμς (���2-����); τί τον ώθησε να την ακολουθήσει στην Αγγλία
και να την νυμφευθεί; ποια ήταν η τότε κοινωνική, πολιτική και εκπαιδευτική
καθημερινότητα της γηραιάς Αλβιόνας, μέσα στην οποία εντάχθηκε το ζευ-
γάρι; Σε ποιον βαθμό ενεπλάκη ο ποιητής με φιλοσοφικές και θρησκευτικές
εταιρείες και ποιες ακριβώς ήταν αυτές; τί τον ώθησε να προωθήσει (και μά-
λιστα με ιερό ζήλο, θα έλεγε κανείς) τη διάδοση του αγγλικανικού δόγματος;
Γιατί το ζεύγος Κάλβου επέλεξε το Λάουθ –μιαν πόλη περίπου στη μέση του
πουθενά– ως χώρο διαμονής και εργασίας; ποια ήταν η ιστορία και η εκπαι-
δευτική παράδοση της εν λόγω πόλης; πώς ο πρεσβευτής της ελλάδας στην
Αγγλία (και παλαιός φίλος του από τα χρόνια της Κέρκυρας) πέτρος Βράι-
λας-Αρμένης εντόπισε τον Κάλβο στο Λινκολνσάιρ; ποιοι ήταν οι μαθητές
και ποια η κοινωνική ζωή του ποιητή σε αυτήν την περιοχή; ποια ήταν η φή-
μη του παρθεναγωγείου που ίδρυσε και διατήρησε εκεί με τη δεύτερη σύζυγό
του; ποιες άλλες ασχολίες είχε στο Λάουθ εκτός από τη διδασκαλία γλωσσών
και μαθηματικών; ποιες διαδρομές, άραγε, ακολουθούσε στις βόλτες που
έκανε στην εξοχή της επαρχιακής αυτής πόλης; Όσα χαράχτηκαν στον τάφο
του ήταν επιθυμία δική του ή της συζύγου του;

Όπως κατέστη σαφές από όσα ζητήματα αναφέρθηκαν έως αυτό το ση-
μείο –τα οποία, μάλιστα, θα μπορούσαν να εμπλουτιστούν με πολλά ακόμη
ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά για την καλβική έρευνα–, κάθε άλλο πα-
ρά εύκολη φαντάζει η απόπειρα της σύνθεσης μιας νέας βιογραφίας του Αν-
δρέα Κάλβου. πρώτ’ απ’ όλα, σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και αν η βιογραφική
κριτική δεν διαθέτει, και στην ελληνική κριτική, πολύ ισχυρά ερείσματα, δύ-
σκολα θα μπορούσε να αρνηθεί κάποιος τη χρησιμότητά της στη μελέτη μιας
προσωπικότητας, όπως του συζητούμενου δημιουργού, η οποία συνεισέφερε
στη νεοελληνική γραμματεία σε πολλαπλά γνωστικά πεδία – πέρα, φυσικά,
από εκείνο της ποίησης. Γιατί ο Κάλβος υπήρξε, πρωτίστως, άνθρωπος των
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γραμμάτων, ένας λόγιος-διανοούμενος με τεραστίου διαμετρήματος ποιητική
φλέβα�22. Και αν θέλει κανείς αυτό να το αναδείξει, παράλληλα προς το ελλη-
νόφωνο και ιταλόγλωσσο πρωτογενές λογοτεχνικό και δραματουργικό του έρ-
γο και τις μεταφράσεις του, αναγκαστικά θα πρέπει να ενσκύψει και στα βιο-
γραφικά δεδομένα του συγγραφέα, μέσα από τα οποία θα αντλήσει πολύτιμα
στοιχεία για το σύνολο των δραστηριοτήτων του. Έτσι, δεν θα τον δει περιορι-
στικά –και, ενδεχομένως, παραμορφωτικά– όπως πολύ συχνά συμβαίνει. Χώ-
ρια που, από την ανίχνευση και έρευνα των συνολικών δραστηριοτήτων του, θα
σταθεί δυνατόν να φωτιστούν και όψεις της καθαυτό ποιητικής του συνεισφο-
ράς. πώς θα μπορέσει κανείς, λ.χ., να δει το μετρικό του σύστημα ως ένα εί-
δος μαθηματικής κατασκευής, αν δεν τον μελετήσει παράλληλα ως μαθημα-
τικό; Ή πώς θα εμβαθύνει στη θρησκευτική διάσταση πολλών στίχων του
αγνοώντας το αυξημένο ενδιαφέρον του για τα εκκλησιαστικά κείμενα και
την εμπλοκή του σε θεολογικές έριδες και μεταφράσεις�23; Και με ποιον τρόπο
θα εννοήσει ποικίλες φιλοσοφικές παραμέτρους των ωδών, δίχως να λάβει
υπόψη του τις φιλοσοφικές του παραδόσεις στην Ιόνιο Ακαδημία και την ανά-
μιξή του σε σχετικές συζητήσεις;

Έχει σημασία, λοιπόν, να ξεκαθαρίσει ο μελλοντικός βιογράφος του ποιον
ακριβώς Κάλβο θέλει να αναδείξει: τον ποιητή των ελληνόφωνων και ιταλι-
κών συνθέσεων, τον λόγιο-διανοούμενο ή και τους δύο μαζί; Η απάντηση φα-
ντάζει προφανής: σίγουρα, θα επιδιωχθεί το τελευταίο –πολύ περισσότερο από
τη στιγμή που η ζωή του συνεχίστηκε για σαράντα τρία ολόκληρα χρόνια, με-
τά την κυκλοφορία των Λυρικών (��26-��6�)– διάστημα μεγαλύτερο κατά
εννέα χρόνια εκείνου που είχε ζήσει έως τότε (���2-��26).

Η νέα αυτή καλβική βιογραφία δεν θα απευθύνεται, βέβαια, μόνο στον ει-
δικό μελετητή αλλά και στον ενημερωμένο φιλαναγνώστη, παρέχοντας, κα-
ταρχήν, σε μιαν αφήγηση ρέουσα, κατά το δυνατόν, όλες τις διαθέσιμες πλη-
ροφορίες για τον δημιουργό, μέσω εξαντλητικής τεκμηρίωσης και παράθεσης
των συναφών πηγών, εκτός του κυρίως σώματος της εργασίας· θα επιχειρή-
σει να καλύψει όλες τις διαδοχικές φάσεις της ζωής και της πνευματικής πα-
ραγωγής του, εντάσσοντας τη συγγραφική του δραστηριότητα σε περιόδους
και αποτιμώντας την, έστω συνοπτικά, και παίρνοντας θέση για όλα τα ανοι-
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�22. Βλ. την προβληματική που αναπτύσσεται στην ανακοίνωση: ΓΙωρΓΟΣ ΑνΔρεΙωΜε-
νΟΣ, «Ο Ανδρέας Κάλβος ως “άνθρωπος των γραμμάτων”», τετράμηνα, τχ. 5�-52, Άμφισ-
σα, Άνοιξη ����, σσ. 3�2�-3�36.

�23. Βλ. τη σχετική επιχειρηματολογία στο: ΓΙωρΓΟΣ ΑνΔρεΙωΜενΟΣ, «περί των θεολο-
γικών ενδιαφερόντων του Ανδρέα Κάλβου», πόρφυρας, τχ. �3�, Κέρκυρα, Ιανουάριος-Μάρ-
τιος 20��, σσ. ��6-�2� [πρβλ. την έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, Θεολογία και
Λογοτεχνία (πρακτικά Ημερίδας), Καλαμάτα 20��, σσ. �-��].



χτά ζητήματα του βίου και του έργου του�2�. Ακόμη, θα εστιάσει στα πρόσω-
πα με τα οποία σχετίστηκε και στους χώρους στους οποίους έδρασε· ειδικά ως
προς τις προσωπικότητες με τις οποίες ήρθε σε επαφή και τους τόπους εντός
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�2�. Αυτά τα ανοιχτά ζητήματα δεν είναι και λίγα. είναι δε βέβαιο πως συνεχώς η έρευ-
να θα φέρνει στο φως νέα στοιχεία που θα προσθέτουν ψηφίδες στη σύνθεση του καλβικού βί-
ου. Για παράδειγμα, μπορεί να δει κανείς την πρόσφατη εργασία του ΣπΥρΟΥ ν. πΑππΑ,
«Ένα απρόσμενο επιστολικό τεκμήριο στα χαρτιά του Ανδρέα Κάλβου, στη Συλλογή
Ferrajoli της Βατικανής Βιβλιοθήκης», δημοσιευμένη στο περ. νέα ευθύνη, τχ. �2-�3, Ιού-
λιος-Σεπτέμβριος 20��, σσ. 2��-30�, το χρήζον περαιτέρω διασαφήσεων εύρημα του ΒΙΚτω-
ρΟΣ ΚΑΜΧΗ, «Αθησαύριστα ποιητικά κείμενα Ανδρέα Κάλβου», αναρτημένο τελευταία στον
πολύ γνωστό ιστοχώρο academia [https://www.academia.edu/3���6���/Αθησαύριστα_ποιη-
τικά_κείμενα (επίσκεψη: �5.03.20��)] και την επίσης πρόσφατη συμβολή του ίδιου μελετητή,
«Ένα αθησαύριστο ποίημα του Andrea Calbo (πιστόια ���3)» (πρώτη επανέκδοση του αθη-
σαύριστου ποιήματος του Andrea Calbo «Anacreontica» από το επιθαλάμιο τεύχος Matteini,
Giosuè (επιμ.), Poesie per le faustissime nozze del signore Alessandro Sozzifanti con la signora
Alessandra Rospigliosi, In Pistoia: presso Gherardo Bracali, ���3), γνωστοποιημένη και πάλι
μέσω του academia [https://www.academia.edu/3��5�00�/Βίκτωρ_Καμχής_Ένα_αθησαύρι-
στο_ποίημα_του_Andrea_Calbo_πιστόια_���3_.pdf (επίσκεψη: 2� Φεβρουαρίου 20��, οπότε
και αναρτήθηκε η συγκεκριμένη ανακοίνωση)]. Λίγες ημέρες αργότερα, μάλιστα, το πιο πά-
νω ποίημα ανακοινώθηκε από τον ίδιο μελετητή και στην εφημ. τα νέα (φύλλο της �ης Μαρ-
τίου 20��, σσ. 5�-55), με τον τίτλο: «“Λυπημένες μέρες πια ποτέ δεν θ’ ανατείλουν...”. Ο
ερευνητής Βίκτωρ Καμχής παρουσιάζει για πρώτη φορά δημοσίως ένα αθησαύριστο ανακρε-
όντειο ποίημα του Ανδρέα Κάλβου στα ιταλικά, το οποίο χρονολογείται από το ���3»· εκεί δε
παρατίθεται και η ένδειξη ότι «είχε προηγηθεί μια ιδιωτική έκδοση στις 25/�/20��» του συ-
γκεκριμένου στιχουργήματος. Ας σημειωθεί, επιπροσθέτως, ότι η επανέκδοση του εν λόγω
ποιήματος από τον ΣπΥρΟ ν. πΑππΑ είχε προαναγγελθεί από το περ. the Athens Review of
Books [«Ένα άγνωστο ποίημα του Ανδρέα Κάλβου», τχ. �03, Φεβρουάριος 20��, σ. 56], μέ-
σω σχετικής ανάρτησης, που έγινε στις 0�.02.20��, στον ιστοχώρο του εντύπου:
https://athensreviewofbooks.com/arxeio/teyxos�03/3���-periexomena, στο οποίο δημοσιεύ-
τηκε τελικά με τον τίτλο: «Ένα άγνωστο ποίημα του Ανδρέα Κάλβου, “Anacreontica”, ���3»
[τχ. �0�, Μάρτιος 20��, σσ. 3�-3�], ενώ ανακοινώθηκε από τον ίδιο μελετητή και στην επι-
στημονική ημερίδα: «Ανδρέας Κάλβος: ποιητής και λόγιος», η οποία πραγματοποιήθηκε
στις �� Μαρτίου 20��, στην Αίθουσα τελετών του πανεπιστημίου Αθηνών, με πρωτοβουλία
του τομέα νεοελληνικής Φιλολογίας του τμήματος Φιλολογίας του εΚπΑ, του Μουσείου
Μπενάκη και του περ. νέα ευθύνη και με αφορμή τα �50 χρόνια από τον θάνατο του Ζακυν-
θινού δημιουργού. (Βλ. και τη σχετική με το θέμα αλληλογραφία των δύο εμπλεκομένων
ερευνητών, η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημ. τα νέα, �3 Μαρτίου 20��, σ. �6, με τίτλο: «Μια
επιστολή και μια απάντηση για τον Κάλβο. Σημείωμα του Σπύρου παππά για τη δημοσίευ-
ση του αθησαύριστου ποιήματος στο “νσυν” και απάντηση του ερευνητή Βίκτωρα Καμχή».)
το εύρημα είναι σημαντικό, μιας και δεν επιβεβαιώνει μόνο την πρόθεση του Κάλβου να κα-
θιερωθεί, από πολύ ενωρίς, και ως ποιητής, αλλά διευρύνει και τη γνώση μας ως προς τα εν-
διαφέροντά του και τον κύκλο των επαφών του στην Ιταλία, ήδη από τα είκοσι ένα του χρόνια.
Αν, μάλιστα, έρθει στο φως της δημοσιότητας και το καλβικό «Canzone» (Λιβόρνο ����), το
οποίο ο κ. Καμχής (στην πιο πάνω ανάρτησή του και στη διά του τύπου ανακοίνωσή του) δη-
λώνει ότι βρίσκεται στη συλλογή του και προτίθεται να ανακοινώσει στο μέλλον, τότε συ-
μπληρώνεται σημαντικά η εικόνα που έχουμε για τον Ζακυνθινό βάρδο πριν από την εγκατά-



των οποίων κινήθηκε, ο βιογράφος θα κληθεί να διαδραματίσει, σε σημαντικό
βαθμό, τον ρόλο του ιστορικού, αποπειρώμενος να ανασυνθέσει την εκάστοτε
συγκυρία σε χώρους που εμφάνισαν ιδιαίτερες συνθήκες και χαρακτηριστικά,
πολλές φορές ετερόκλητα και διαφορετικά μεταξύ τους· και τούτο, όχι μόνο
επειδή θα χρειαστεί να ενταχθεί η δημιουργία του Κάλβου στα κοινωνικά, πο-
λιτικά και καλλιτεχνικά συμφραζόμενά της –κάτι εντελώς απαραίτητο σε μια
βιογραφία–, αλλά και γιατί με αυτόν τον τρόπο θα βοηθηθεί ο αναγνώστης να
καλύψει σημεία όπου τα πρωτογενή τεκμήρια για τον ποιητή σπανίζουν ή εί-
ναι λειψά.

Κοντολογίς, ο μελλοντικός βιογράφος του Ανδρέα Κάλβου δεν θα έχει να
αναμετρηθεί απλώς με όσα τεκμηριωμένα έχει φέρει στο φως η έρευνα για τη
ζωή και το έργο του�25, αξιοποιώντας παράλληλα την αλληλογραφία που ανέ-
πτυξε με φίλους, μαθητές και ομοτέχνους του – κάτι που έπραξαν οι προηγού-
μενοι μελετητές του σε σχετικές συμβολές τους. Μαζί με τα τεκμήρια και την
ιστορική μελέτη, θα πρέπει (γιατί όχι;) να επιστρατεύσει τη διαίσθηση και τη
φαντασία του, δίνοντας, σε κάποιες περιπτώσεις, και μια μυθιστορηματική
χροιά στην αφήγησή του, όχι μόνο για να την καταστήσει πιο ελκυστική, αλ-
λά και για να καλύψει τα υπάρχοντα κενά. Με άλλα λόγια, συχνά-πυκνά, τα
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στασή του στη Φλωρεντία και τη γνωριμία του με τον Foscolo. τέλος, από την εντελώς πρό-
σφατη καλβική έρευνα, μένει να διευκρινιστεί αν ο n. Calbo, που τυπώνει στην τεργέστη, τον
Φεβρουάριο του ��36, από την tipografia Weis, ένα εικοσιτετράστιχο (� στροφές των 6 στί-
χων) ποίημα («Ode» το επιγράφει), προς τιμήν του γάμου του Δόκτορος Ferdinando Gellusig
με τη Luigia Calligarich, είναι ο αδελφός του ποιητή· βλ. τη σχετική ανακοίνωση του ΒΙΚτω-
ρΟΣ ΚΑΜΧΗ, «niccola Calbo, “Ode”, τεργέστη, ��36. Ένα άγνωστο ποίημα του αδελφού του
Κάλβου (πρώτα πορίσματα)», αναρτημένη στις ��.03.20��, οπότε και προσπελάστηκε από
τον υπογραφόμενο, και πάλι στον ιστότοπο academia (https://www.academia.edu/s/��b
�5bf22�/βίκτωρ-καμχής-ένα-άγνωστο-ποίημα-του-n-calbo-ode-τεργέστη-��36-προδημο
σίευση?source=ai_email)· στο συγκεκριμένο δε άρθρο, παρατίθενται και κάποια στοιχεία για
την επαγγελματική και άλλη δραστηριότητα του νικολάου Κάλβου ή τη συναφή ατμόσφαι-
ρα στην πόλη της τεργέστης κατά τα χρόνια που ο τελευταίος έζησε εκεί, καθώς και για τις
σχέσεις των δύο αδελφών. Σε κάθε περίπτωση, ο ειδικός μελετητής του ποιητή των ωδών που
ερευνά τα καθέκαστα του βίου του, δεν θα πρέπει να διστάσει να αποτολμήσει τη σύνθεση της
βιογραφίας του Κάλβου, υποψιαζόμενος (ή/και φοβούμενος) πως όλο και κάτι θα βρεθεί για
να προστεθεί σε αυτήν.

�25. εξυπακούεται ότι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε μεθοδική σύνταξη μιας βιο-
γραφίας του Ανδρέα Κάλβου θα είναι να στηριχθεί η σχετική απόπειρα στις ερευνητικές συμ-
βολές που θα έχουν δημοσιευτεί έως την εποχή που θα συντελεστεί το έργο – συμβολές που θα
πρέπει απερίφραστα και απροσωπόληπτα να αναγνωριστούν από τον συντάκτη, με δήλωση
κάθε προγενέστερης ουσιαστικής παρέμβασης και δίχως (ύποπτες, τουλάχιστον) «παραλεί-
ψεις» και «διακρίσεις», καταπώς παρατηρήθηκε πρόσφατα, λ.χ., σε ανασκόπηση που αποπει-
ράθηκε γνωστός καλβιστής, σε ερασιτεχνικά καμωμένη επανέκδοση έργων του ποιητή ή σε
μελέτη που οδήγησε στη λήψη ακαδημαϊκού τίτλου.



ερευνητικά δεδομένα και οι βεβαιότητες θα συνυπάρχουν και θα συμβαδίζουν
με υποθέσεις που, με τη σειρά τους, θα στηρίζονται στην ιστορική συγκυρία
και στις πληροφορίες που θα αντλούνται από τη ζωή όσων αποδεδειγμένα σχε-
τίστηκαν με τον Ζακυνθινό βάρδο. Ίσως, μάλιστα, ο βιογράφος αυτός, στην
προσπάθειά του να αποκρυπτογραφήσει την προσωπικότητα του ποιητή και να
ταυτιστεί, στο μέτρο του δυνατού, με αυτόν, δεν αποφύγει, τελικά, να αυτοβιο-
γραφηθεί και ο ίδιος. Σε κάθε περίπτωση, το πώς και σε ποιον βαθμό θα υλο-
ποιηθούν όλα όσα αναπτύχθηκαν ανωτέρω, θα το δείξει το μέλλον�26.

Για μια νέα βιογραφία του Ανδρέα Κάλβου (���2-��6�) ��5

�26. Δεν μπορεί ο υπογραφόμενος να αποφύγει τον πειρασμό να παραθέσει σε αυτό το ση-
μείο όσα εύστοχα του επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ο καθηγητής νΙΚΟΣ ΜπΑΚΟΥνΑΚΗΣ σε
επιστολή του, που στάλθηκε στις 22.03.20�� μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

«Η βιογραφία όπως και τα απομνημονεύματα έχουν μπει πολύ δυναμικά στις human and
social sciences, ιδιαίτερα στο πεδίο που ονομάζουμε “κατασκευή ταυτοτήτων”. Ξέρουμε από
την αφηγηματική θεωρία (Paul Ricoeur) ή από την αφηγηματική ψυχολογία (Jerome
Bruner) ότι όλες οι ταυτότητες είναι αφηγηματικές, ότι δεν υπάρχει “εγώ”, “εαυτός” κλπ.
έξω από την αφήγηση. Γι’ αυτό έχουμε όλη αυτή την εξάπλωση της έρευνας  στην βιογραφία,
στις μαρτυρίες, στην αυτοβιογραφική μνήμη. Ιδιαίτερα στις κοινωνικές  επιστήμες η βιογρα-
φία γνωρίζει μία νέα ανάπτυξη, ακόμη και ως μεθοδολογικό εργαλείο. πρόχειρα δίνω μια βι-
βλιογραφική παραπομπή: Dubar, C., nicourd, S., (20��), Les biographies en sociologie, Paris:
La Découverte. Αλλά και στην ιστορία έχουμε μεγάλη εξάπλωση της βιογραφίας (πρόχειρα
μου έρχεται –επειδή θα τον συναντήσω την επόμενη παρασκευή– ο πατρίκ Μπουσρόν, και η
βιογραφία του για τον Άγιο Αμβρόσιο, που μόλις κυκλοφόρησε, μέσα από την οποία, εκτός
των άλλων, ανασυγκροτούνται οι κοινωνικές πραγματικότητες του Μιλάνου, μέχρι σχεδόν
την δική μας εποχή. Φαντάσου, για έναν άνθρωπο που είχε ζήσει στον �ον αιώνα μ.Χ.).

Ιδιαίτερα για την λογοτεχνία, υπάρχουν απόψεις σύμφωνα με τις οποίες οι βιογραφίες και
τα memoirs “are doing much of the work of emotional transmission that novels once did”. Αυτό
ήταν το συμπέρασμα μιας συζήτησης που είχε γίνει το 20�6 όταν το Library of America εξέ-
δωσε σε έναν τόμο τα δύο αυτοβιογραφικά βιβλία του Χένρυ τζέιμς.

Αρκετοί κάνουν επίσης την σύνδεση με την νέα πραγματικότητα της pop culture των
social media όπου η (αυτό)βιογράφηση είναι συστατικό στοιχείο.

Φυσικά κάθε εποχή δίνει διαφορετικό σχήμα στους κλασικούς. π.χ. ο Σαίξπηρ του ��ου
αιώνα ήταν αυτός του Ιούλιου Καίσαρα. Στον ��ον αιώνα (ρομαντισμός) του Άμλετ, στον με-
ταμοντερνισμό της τρικυμίας.

επομένως ποιος είναι ο Κάλβος στις αρχές του 2�ου αιώνα;»
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πΛΗρΟΦΟρΙεΣ Σε ΔΥΟ πρωΙΜεΣ ΚρΙτΙΚεΣ 
ΓΙΑ τΟν ΙτΑΛΙΖΟντΑ ΧΑρΑΚτΗρΑ τΗΣ ΚΑΛΒΙΚΗΣ 

πΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ τΗν εΚΔΟΣΗ των νεων ωΔων

ΜΜιιχχααήήλλ  ππαασσχχάάλληηςς
ομότιμος Καθηγητής του πανεπιστημίου Κρήτης

Με διαφορά ενός περίπου έτους δημοσιεύτηκαν στο παρισινό περιοδικό Le
Globe (2�/5/��25, σ. 55�· �3/5/��26, σ. 322-32�) δύο ανώνυμες κριτικές για
τις ωδές του Ανδρέα Κάλβου�. παρόλο που είναι γνωστές στην ελληνική βι-
βλιογραφία, το περιεχόμενό τους πέρασε σχεδόν απαρατήρητο και εν πάση πε-
ριπτώσει δεν αξιοποιήθηκε ανάλογα με τη σημασία του2. είναι πιθανότατα
γραμμένες από το ίδιο χέρι και ενδιαφέρουν όσον αφορά τα σχέδια του Κάλβου
για την έκδοση της δεύτερης συλλογής του, των νέων ωδών3· για την επιλο-
γή να συνεκδοθούν οι νέες ωδές μαζί με ανθολογία ποιημάτων του Αθανάσι-
ου Χριστόπουλου· και κυρίως για την εκτίμηση που κάνουν ως προς τον ιταλί-
ζοντα χαρακτήρα των ωδών, η οποία κατέχει ιδιαίτερη και ίσως μοναδική θέ-
ση στην ιστορία της παλιότερης καλβικής κριτικής. 

Η πρώτη κριτική περιλαμβάνεται σε μια ενότητα ποικίλων ειδήσεων με
τίτλο «Variétés» και το κύριο θέμα της είναι η προαναγγελία της έκδοσης των
νέων ωδών. το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:

Pendant que les Grecs défendent avec tant de courage leur sainte et belle
cause, quelques-uns retenus parmi nous par la nécessité ou par des

πληροφορίες σε δύο πρώιμες κριτικές για τον χαρακτήρα της καλβικής ποίησης ���

�. Βλ. εΛενΗ ΚΑρΑτΖΑ, «το παρισινό περιοδικό “Globe” και η ελληνική επανάσταση»,
στο Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier, à l’occasion du 25e anniversaire de leur arrivée
en Grèce, τ. I, Αθήνα ��56, σ. 55-�2 , ειδ. 6�.

2. Η πρώτη κριτική αξιολογήθηκε και ερμηνεύτηκε με εντελώς λανθασμένο τρόπο από
την Αθηνά Γεωργαντά, «Η ποιητική γλώσσα του Κάλβου, οι νεωτερισμοί των ρομαντικών
και ένα άγνωστο αυτοσχόλιο στην εφημερίδα Le Globe», Σύγκριση / Comparaison �� (200�),
σ. �-2�.

3. Σχετικά με τον ορθό τίτλο της δεύτερης καλβικής συλλογής βλ. L. tREntI και ε. ΓΑ-
ρΑντΟΥΔΗΣ, Ανδρέας Κάλβος: Έργα. τόμος Α΄, ποιητικά. Μέρος πρώτο: Δημοσιευμένα (Le
Danaidi – ελπίς πατρίδος – Η Λύρα. ωδαί – Η Λύρα. νέαι ωδαί), Αθήνα 20�6, σ. 23�-236.



devoirs célèbrent et chantent leur patrie. L’année dernière on a déjà
distingué, parmi ces jeunes poëtes, M. Calbos, auteur d’un recueil d’odes
publié sous le titre de lyre patriotique, et traduit par M. Stanislas Julien;
il se dispose à en publier de nouvelles, qui ont pour objet les principaux
événements des dernières années· on cite entre autres la mort de Marc
Botzaris et le désastre de Psara. M. Calbos a quelque chose de la verve et
de la manière italienne; il écrit avec pureté, et cherche à rapprocher le
plus possible la langue modern du grec ancien. Ses poésies peuvent servir
d’étude à ceux qui apprennent cette langue, et la traduction de M. Julien,
qui prête encore cette fois à M. Calbos l’appui de son talent, en procurera
la lecture à tout le monde. 

ενώ οι Έλληνες διεξάγουν με τόσο θάρρος τον ιερό και όμορφο αγώνα
τους, ορισμένοι από αυτούς που παραμένουν ανάμεσά μας από ανάγκη
ή από καθήκον εγκωμιάζουν και υμνούν την πατρίδα τους. πέρυσι ανά-
μεσα στους νέους ποιητές ξεχώρισε ο κ. Κάλβος, συγγραφέας μιας
συλλογής ωδών που δημοσιεύτηκε με τίτλο πατριωτική Λύρα και με-
ταφράστηκε από τον κ. Στανισλάς Ζυλιέν. προτίθεται να δημοσιεύσει
νέες (ωδές), που έχουν ως αντικείμενο τα κύρια γεγονότα των τελευ-
ταίων ετών: μνημονεύουν μεταξύ των άλλων τον θάνατο του «Μάρκου
Μπότσαρη» και την «Καταστροφή των Ψαρών». Ο κ. Κάλβος διαθέτει
κάτι από τον οίστρο και τον τρόπο των Ιταλών· γράφει με διαύγεια και
προσπαθεί να φέρει κοντά, όσο είναι δυνατόν, τη σύγχρονη με την αρ-
χαία ελληνική. τα ποιήματά του μπορεί να χρησιμεύσουν για την εκ-
μάθηση αυτής της γλώσσας και η μετάφραση του κ. Ζυλιέν, ο οποίος
προσφέρει και αυτή τη φορά στον κ. Κάλβο την υποστήριξη του ταλέ-
ντου του, θα του εξασφαλίσει αναγνωστικό κοινό σε όλο τον κόσμο.

Αυτό το συντομότατο σημείωμα περιέχει κατ’ αρχάς πολύτιμες πληροφορίες
όσον αφορά τα σχέδια του Κάλβου να εκδώσει τη δεύτερη συλλογή των ωδών.
περίπου ένα χρόνο πριν από τη δημοσίευσή της στο παρίσι (τέλη Απριλίου
��26) είναι ήδη γνωστό στον ανώνυμο κριτικό και τις πηγές του (πβ. «on cite»)
ότι ο Κάλβος προτίθεται να κυκλοφορήσει και νέα συλλογή. Μάλιστα ο όρος
«nouvelles» δεν αποκλείεται να υπαινίσσεται και τον τίτλο που είχε η δεύτερη
συλλογή, δηλαδή Odes nouvelles. είναι επίσης γνωστό όχι μόνο το γενικό θέμα
της συλλογής, δηλαδή «τα κύρια πολεμικά γεγονότα των τελευταίων ετών»
(«les principaux événements des dernières années») αλλά και δύο ειδικότερα θέ-
ματα: ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη, που παραπέμπει στην ωδή «εις Σού-
λι», και η καταστροφή των Ψαρών, που παραπέμπει στην ωδή «εις Ψαρά». 

Άκρως ενδιαφέρουσα είναι τέλος η πληροφορία ότι σε αυτόν τον πρώιμο
χρόνο ο Κάλβος σκόπευε να συνεργαστεί και πάλι με τον Στανισλάς Ζυλιέν
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για τη μετάφραση των ωδών της δεύτερης συλλογής. τελικά όμως θα τις με-
ταφράσει ο φιλέλληνας Ζαν-πιερ Γκιγιώμ πωτιέ ντε Σανσαί (Jean-Pierre
Guillaume Pauthier de Censay). Συνάγουμε επίσης ex silentio ότι η συνέκδοση
των καλβικών ωδών με είκοσι τρία ποιήματα του Χριστόπουλου, ζήτημα στο
οποίο αναφέρεται η δεύτερη κριτική, προέκυψε σε μεταγενέστερο χρόνο. 

Δεν γίνεται σαφές αν ο ανώνυμος κριτικός ανήκει στον κύκλο των ανθρώ-
πων τους οποίους συναναστρέφεται ο Κάλβος στο παρίσι αλλά είναι βέβαιο
ότι γνωρίζει κάποιους από αυτούς. H διατύπωση «on cite» («μνημονεύουν»)
υπαινίσσεται ότι δεν αντλεί τις πληροφορίες του απευθείας από τον Κάλβο,
αλλιώς θα παρέπεμπε στον ίδιο. Από τις παρατηρήσεις του για τη γλώσσα του
Κάλβου (σύνδεση με τα αρχαία ελληνικά, χρησιμότητα των ωδών στην εκ-
μάθηση της νέας ελληνικής γλώσσας)� φαίνεται ότι είναι ελληνομαθής και
ότι διάβασε την πρώτη συλλογή και στο πρωτότυπο. Ο τίτλος (La) Lyre
patriotique (αντί La Lyre) που δίνει ο κριτικός για την πρώτη συλλογή, παρα-
πέμπει στη γαλλική μετάφραση του Ζυλιέν, αλλά αυτό γίνεται μάλλον για λό-
γους πρακτικούς, επειδή οι ωδές έγιναν γνωστές στο ευρύ κοινό της πατρίδας
του μέσω της γαλλικής μετάφρασης. 

ως προς τον χαρακτήρα της πρώτης συλλογής των ωδών ο ανώνυμος κρι-
τικός σχολιάζει: «Ο κ. Κάλβος διαθέτει κάτι από τον οίστρο και τον τρόπο των
Ιταλών» («M. Calbos a quelque chose de la verve et de la manière italienne»).
Η εκτίμηση αυτή, που δεν απαντά σε καμιά άλλη κριτική μέχρι τον 20ό αιώ-
να, γίνεται χωρίς άλλες διευκρινίσεις. Θα παρουσιαστεί πιο αναλυτικά και πιο
εμφατικά στην επόμενη, και αυτός είναι ένας λόγος, αν όχι ο κύριος, που με
κάνει να πιστεύω ότι οι δύο κριτικές προέρχονται από το ίδιο χέρι.

Η δεύτερη κριτική είναι μια εκτενής βιβλιοκρισία των νέων ωδών του
Κάλβου («Odes nouvelles de Kalvos, suivies d’un choix de poésies de
Chrestopoulo»). Και εδώ υπάρχουν στοιχεία που προδίδουν την ελληνομάθεια
του συντάκτη, ένα από τα οποία είναι ρητό: «en lisant les strophes grecques»
(«διαβάζοντας τις ελληνικές στροφές»), γράφει σε κάποιο σημείο (323). το
κείμενο δίνει επίσης μια πολύτιμη πληροφορία για τη συνέκδοση των ωδών με
ποιήματα του Χριστόπουλου, την οποία εξ όσων γνωρίζω δεν έλαβαν υπόψιν
τους όσοι συζήτησαν τους λόγους αυτής της «παράδοξης εκδοτικής συνοικε-
σίας», όπως την αποκάλεσε ο Γιώργος Σαββίδης5. Η εκδοχή που παρουσιάζει
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δικαιώνει την άποψη του Σαββίδη και του Vitti. Συγκεκριμένα, αποδίδει στον
ίδιο τον Κάλβο όχι μόνον αυτή την πρωτοβουλία αλλά και την ανώνυμη, γαλ-
λόγλωσση «Avertissement» («ειδοποίηση»), που προτάσσεται στην έκδοση
και συνήθως προσγράφεται στον πωτιέ ντε Σανσαί. Όπως είναι γνωστό, ο
Κάλβος υπογράφει μόνο την ανοικτή επιστολή που ακολουθεί και απευθύνεται
«Στον στρατηγό Λαφαγιέτ». Ο ανώνυμος κριτικός φαίνεται να είχε ως πηγή
τον ίδιο τον Κάλβο. παραθέτω το σχετικό απόσπασμα:

Μ. Kalvos a joint à ses odes un choix des poésies de Chrestopoulo, l’un
des poëtes grecs modernes les plus célèbres, si nous en croyons l’éditeur,
mais sur lequel malheureusement il n’a pu nous donner aucuns
renseignements: M. Kalvos ne sait ni où il est né, ni s’il vit encore, et si
des chants plus mâles et plus tristes ont succédé à ses billets d’amour, à
ses chansons de table, aimables et fugitifs essais d’une muse parasite des
grands et suivantes de la beauté.

Ο κ. Κάλβος πρόσθεσε στις ωδές του μια επιλογή ποιημάτων του Χρι-
στόπουλου, ενός από τους πιο διάσημους νεοέλληνες ποιητές, αν πιστέ-
ψουμε τον εκδότη, αλλά για τον οποίο δεν μπόρεσε δυστυχώς να δώσει
καμιά πληροφορία. Ο κ. Κάλβος δεν γνωρίζει ούτε πού γεννήθηκε ούτε
αν ζει ακόμη, και αν τις ερωτικές επιστολές και τα συμποτικά τραγού-
δια, γλυκομίλητες και εφήμερες δοκιμές μιας μούσας που παρασιτούσε
στους μεγάλους και κυνηγούσε την ομορφιά, διαδέχτηκαν ποιήματα
πιο αρρενωπά και πένθιμα.

Όπως η παλιότερη βιβλιοκρισία, και η δεύτερη ξεκινά αναφερόμενη στην
πρώτη συλλογή των καλβικών ωδών:

Publiées peu de temps après le recueil de M. Fauriel, ces compositions
tout européennes, et je pourrais dire tout italiennes, frappèrent
précisément par leur contraste avec les chants populaires. Peut-être aussi
trouvèrent-elles par cela même des juges moins favorables. La pompe et
le faste de M. Kalvos, l’abondance un peu vague de ses strophes polies et
harmonieuses, le tour de sa pensée trop conforme à nos propres pensées,
nous blessaient presque sous ce langage où nous ne voulions trouver que
la sauvage naïveté du montagnard ou du marin. La poésie cultivée de
l’occident nous semblait une importation funeste sur cette terre où des
chants si beaux échappent sans étude à une mère sur le cercueil de son
fils ou de son époux, au soldat qui regarde ses armes et attend le turc en
embuscade, [...]

Il y aurait pourtant de l’injustice à défendre la poésie à ses jeunes
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Grecs formés dans nos écoles, et qui doivent un jour reporter à la Grèce
délivrée nos sciences, nos arts et nos mœurs: car en vain l’imagination
voudrait rêver la perpétuité de ces poëtes populaires qui l’ont tant
charmée; leur âge est désormais passé sans retour, comme celui de nos
trouvères; d’autres vont chanter à leur place; ils vont chanter comme
jadis leurs pères en Italie; ils vont porter à leur pays et le savoir antique
et le savoir modern: c’est une nécessité de l’alliance avec l’occident, c’est
une loi de régénération. Heureux si, dans leur poésie savant et calculée,
ils ne se laissent pas trop enchaîner, et si, libres de nos vains systèmes, ils
ne consultant qu’eux-mêmes, et leur pays, et leur temps! Alors peut-être
pourrait naître encore de l’imitation même une poésie originale et neuve.

Δημοσιευμένες λίγο χρόνο μετά τη συλλογή του κ. Φωριέλ, αυτές οι
ωδές, που είναι εξ ολοκλήρου ευρωπαϊκές, και θα έλεγα εξ ολοκλήρου
ιταλικές, εξέπληξαν ακριβώς λόγω της αντίθεσης με το δημοτικό
τραγούδι. Ίσως ακόμη να είναι αυτός ο λόγος που οι κριτικοί ήσαν λι-
γότερο ευνοϊκοί απέναντί του. Η επισημότητα και η μεγαλοπρέπεια
του κ. Κάλβου, η ολίγον αόριστη πληθωρικότητα των καλοδουλεμέ-
νων και αρμονικών στροφών του, η ροή της σκέψης του που είναι
υπερβολικά κοντινή στη δική μας, σχεδόν μας πλήγωναν (ενοχλού-
σαν) σε μια γλώσσα, όπου θα επιθυμούσαμε να συναντήσουμε μόνο
την πρωτόγονη αφέλεια του βουνίσιου ή του ναυτικού. Η καλλιεργη-
μένη ποίηση της Δύσης μας φαινόταν μια ξενόφερτη, απαίσια επιβολή
σε αυτή τη χώρα, όπου τα τόσο όμορφα τραγούδια μας δεν ενδιαφέ-
ρουν τη μάνα που σκύβει πάνω από το φέρετρο του γιου της ή του
άντρα της, τον στρατιώτη που ατενίζει τα όπλα του και έχει στήσει
ενέδρα στον τούρκο [...].

εντούτοις θα ήταν άδικο να υπερασπιστούμε το δημοτικό τραγούδι
απευθυνόμενοι σε αυτούς τους νεαρούς Έλληνες που διαμορφώθηκαν
στα σχολεία μας, και που οφείλουν κάποια μέρα να μεταλαμπαδεύσουν
στην ελευθερωμένη ελλάδα τις επιστήμες μας, τις τέχνες μας και τα
ήθη μας. Γιατί μάταια η φαντασία θα ήθελε να ονειρευτεί τη διαιώνιση
των λαϊκών τραγουδιστών που τόσο τη σαγήνευσαν: η εποχή τους έχει
πια παρέλθει ανεπιστρεπτί, όπως εκείνη των τροβαδούρων μας· άλλοι
θα πάρουν τη θέση τους και θα τραγουδούν όπως κάποτε οι πατεράδες
τους στην Ιταλία· θα μεταφέρουν στη χώρα τους και την αρχαία και τη
σύγχρονη γνώση: είναι αναγκαιότητα που προκύπτει από τη συμμαχία
με τη Δύση, είναι ο νόμος της παλιγγενεσίας. Θα είναι όμως ευτυχείς
αν δεν αφεθούν να δεσμευτούν υπερβολικά στο πλαίσιο της λόγιας και
επιτηδευμένης ποίησής τους και αν, ελεύθεροι από τα ματαιόδοξα συ-
στήματά μας, συμβουλεύονται μόνο τους εαυτούς τους, τη χώρα τους
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και την εποχή τους. Ίσως τότε μέσα από την ίδια τη μίμηση να μπορέ-
σει να γεννηθεί μια ποίηση πρωτότυπη και νέα.

είδαμε παραπάνω ότι η πρώτη κριτική επεσήμαινε ότι ο Κάλβος «διαθέ-
τει κάτι από τον οίστρο και τον τρόπο των Ιταλών» («M. Calbos a quelque
chose de la verve et de la manière italienne»). Η δεύτερη κριτική αναλύει αυ-
τή την εκτίμηση και την επεκτείνει. Ο ανώνυμος κριτικός αναφέρεται «σε
αυτούς τους νεαρούς Έλληνες που διαμορφώθηκαν στα σχολεία μας» («à ses
jeunes Grecs formés dans nos écoles»), θα μεταλαμπαδεύσουν στην ελλάδα
τις επιστήμες, τις τέχνες και τα ήθη της Δύσης και θα αντικαταστήσουν το
δημοτικό τραγούδι με τα άσματα που τραγουδούσαν οι πατεράδες τους στην
Ιταλία («ils vont chanter comme jadis leurs pères en Italie»). Οι παρατηρήσεις
του για τη δυτική, και ιδιαίτερα ιταλική, παιδεία των νέων ποιητών, το χρονι-
κό βάθος της (η φράση «comme jadis leurs pères en Italie» ενδέχεται να ανα-
τρέχει αιώνες πίσω) και τη δραστική επίδρασή της στη διαμόρφωσή τους έχει
προφανή και αδιαμφισβήτητη σημασία και αφορά όχι μόνον τον Κάλβο αλλά
και τον Σολωμό και μια πλειάδα ιταλοσπουδαγμένων ποιητών. Και η ευχή
του να προκύψει κάτι νέο από τη μίξη του δυτικού με το ντόπιο στοιχείο
(«Alors peut-être pourrait naître encore de l’imitation même une poésie
originale et neuve») προοικονομεί κατά κάποιο τρόπο τη διαμόρφωση της
επτανησιακής Σχολής. 

Γραμμένες το ��26 αυτές οι διαπιστώσεις και προβλέψεις αποκαλύπτουν
κριτικό με μεγάλη οξυδέρκεια. Απαιτούν όμως κάποιες διευκρινίσεις. Για πα-
ράδειγμα, δεν είναι παντού εμφανές, αν ο ανώνυμος κριτικός μιλάει για το πα-
ρόν ή για το μέλλον της ελληνικής ποίησης. επίσης, ενώ εισαγωγικά λέει ότι
οι καλβικές ωδές είναι «εξ ολοκλήρου ιταλικές» («tout italiennes»), παρακά-
τω σημειώνει ότι αυτές «απηχούν ταυτόχρονα μιαν ωδή του πινδάρου και ένα
ιταλικό αυτοσχεδιασμό» («tiennent à la fois d’un chant de Pindare et d’une
improvisation italienne»). Αναφερόμενος σε «ιταλικό αυτοσχεδιασμό» –όρος
που δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί για τις καλβικές ωδές– ο ανώνυμος κριτικός
εννοεί ότι ίσως ο Κάλβος «δεν επεξεργάζεται αρκετά» («ne médite assez») τα
θέματά του και παρέχει την παρακάτω εξήγηση:

[...] d’une improvisation italienne où le souvenir de l’objet qui y doit être
célébré passe de temps en temps devant le poëte, mais sans le saisir, sans
l’occuper tout entier: c’est une espèce de prélude dont le chant se fait
sans cesse attendre. Et toutefois ce prélude est un véritable pressentiment
du sujet; on sent en lisant ce que le poëte sentait lui-même.

[...] ενός ιταλικού αυτοσχεδιασμού, όπου η ανάμνηση του πράγματος
που πρέπει να εγκωμιάσει περνά από καιρού εις καιρόν μπροστά από
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τον ποιητή, αλλά αυτός δεν το συλλαμβάνει και δεν το κατέχει εξ ολο-
κλήρου· είναι κάτι σαν πρελούδιο για ένα τραγούδι που περιμένουμε
διαρκώς να ακούσουμε. Όμως αυτό το πρελούδιο αποτελεί μια αληθινή
πρόγευση του θέματος· διαβάζοντας ο αναγνώστης αισθάνεται αυτό
που αισθανόταν ο ίδιος ο ποιητής.

τέλος, εξειδικεύοντας τον δυτικότροπο χαρακτήρα της καλβικής ποίησης,
στο πλαίσιο της παρουσίασης της ωδής «εις Ψαρά», ο ανώνυμος κριτικός
σχολιάζει:

Mais ce qu’on aurait désiré, ce serait dans ses descriptions plus de vérité
locale et moins de ces vagues peintures qui conviennent à tous les pays;

Θα επιθυμούσε κανείς οι περιγραφές του Κάλβου να είχαν περισσότερο
τοπικό χρώμα και λιγότερο αυτές τις αόριστες εικόνες που ταιριάζουν
σε όλες τις χώρες. 

Οι εκτιμήσεις των δύο ανώνυμων βιβλιοκρισιών για τον δυτικότροπο και κυ-
ρίως για τον ιταλίζοντα χαρακτήρα των καλβικών ωδών δεν απαντούν σε κα-
μιά άλλη πρώιμη η μεταγενέστερη κριτική κατά τη διάρκεια του ��ου αιώνα.
Μάταια θα αναζητήσουμε μια έστω παρόμοια εκτίμηση στην περίφημη διάλε-
ξη του παλαμά με τίτλο «Κάλβος ο Ζακύνθιος», που δόθηκε στον «παρνασ-
σό» στις �6 Μαρτίου ����, ο οποίος θεωρεί τον ποιητή κληρονόμο των αρχαίων
αοιδών και εντοπίζει ιταλίζοντα στοιχεία μόνο στη μετρική του. Κατά τον ��ο
αιώνα η συζήτηση για τον Κάλβο περιορίστηκε σε ένα απολύτως ελληνοκε-
ντρικό πλαίσιο, που αφορούσε από τη μια τον πατριωτικό χαρακτήρα των ωδών
του και από την άλλη την αξιολόγηση της ιδιόρρυθμης γλώσσας του με βάση
τις «ορθόδοξες» γλωσσικές παραμέτρους της εποχής. Κατά τον 20ό αιώνα η
αισθητική αποτίμηση των ωδών και της γλώσσας του Κάλβου ανέβηκε κατα-
κόρυφα αλλά παρέμεινε ελληνοκεντρική, με την έννοια ότι αγνόησε ή ενσωμά-
τωσε πολύ αργά και περιορισμένα τη νεότερη έρευνα. Αναφέρομαι στην ιταλί-
ζουσα μετρική του, που σχολίασε ο παλαμάς και άλλοι, αλλά η συστηματο-
ποίησή της έγινε από τον Γαραντούδη. Η ανακάλυψη και η προβολή του ιταλι-
κού του έργου και των θεματικών ιταλικών επιδράσεων στις ωδές προηγήθη-
καν χρονικά (με τον Antona-traversi, τον Δε Βιάζη, τον Ζώρα και κυρίως τον
Vitti) και ακολούθησαν οι εισηγήσεις για τις γλωσσικές επιδράσεις (με τον
Κριαρά, τον Pontani και τον Βαγενά). Η πρόσφατη συνέκδοση του δημοσιευμέ-
νου ιταλόγλωσσου και ελληνόγλωσσου έργου του Κάλβου από τους trenti &
Γαραντούδη αποτελεί σταθμό στην ιστορία των καλβικών σπουδών.

Θα κλείσω αναφερόμενος σε δύο ειδικότερες επισημάνσεις της δεύτερης
κριτικής, τις οποίες αξιολογώ ως ιδιαίτερα επίκαιρες:
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α) η σκέψη του Κάλβου είναι δυτικότροπη («le tour de sa pensée trop
conforme à nos propres pensées») αλλά η γλώσσα του είναι ελληνική. εδώ ο
ανώνυμος κριτικός διαπιστώνει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στον τρόπο που
σκέφτεται ο Κάλβος και στην ελληνική γλώσσα μέσα από την οποία εκφρά-
ζεται. Η γλώσσα αυτή θα έπρεπε κανονικά να εκφράζει την πρωτόγονη αφέ-
λεια του βουνίσιου ή του ναυτικού («sous ce langage où nous ne voulions
trouver que la sauvage naïveté du montagnard ou du marin»), ενώ αυτό που
επιχειρεί ο Κάλβος είναι μια «ξενόφερτη, απαίσια επιβολή» («une importation
funeste»), αδιάφορη για τον πόνο της μάνας που θρηνεί τους νεκρούς της ή τον
αγωνιστή που πολεμά τους τούρκους. 

β) η επαφή του Κάλβου με την αρχαιότητα είναι διαμεσολαβημένη και
προέρχεται από τη Δύση, όπου διαμορφώθηκε πνευματικά. Γράφει ειδικότερα
για τους νέους ποιητές ότι «θα τραγουδούν όπως κάποτε οι πατεράδες τους
στην Ιταλία· θα μεταφέρουν στη χώρα τους και την αρχαία και τη σύγχρονη
γνώση» («ils vont chanter comme jadis leurs pères en Italie; ils vont porter à
leur pays et le savoir antique et le savoir modern»).

Αυτές οι πρώιμες κριτικές θέσεις προοικονομούν, έστω γενικόλογα, την πιο
σύγχρονη κριτική προσέγγιση στον Κάλβο, η οποία έχει διαπιστώσει βαθιά
και ουσιώδη εξάρτηση των ωδών από την ιταλική γλώσσα και γραμματεία
καθώς και ιταλική διαμεσολάβηση στην πρόσληψη της αρχαιότητας. πρόκει-
ται για απόψεις που προσωπικά υποστηρίζω σταθερά από τις αρχές του 2000
και συγκέντρωσα το 20�3 στο βιβλίο μου Ξαναδιαβάζοντας τον Κάλβο: ο Αν-
δρέας Κάλβος, η Ιταλία και η αρχαιότητα (πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρή-
της, Ηράκλειο). Έκτοτε τις έχω εμπλουτίσει με νεότερα δημοσιεύματα. Κω-
δικοποιούνται ως εξής: το ιδιόρρυθμο ύφος του Κάλβου οφείλεται στο γεγονός
ότι επιχείρησε να μεταφέρει σε γλώσσα ελληνική ιταλικά νοήματα (λέξεις,
εκφράσεις, παραθέματα) και υφολογικά στοιχεία. Η επένδυση των ιταλικών
νοημάτων με ελληνικές λέξεις, αντλημένες αδιάκριτα από τη νέα ή την αρ-
χαία ελληνική γλώσσα, γίνεται συχνά με τη χρήση λεξικών. ενώ ήταν γλωσ-
σομαθέστατος, δεν κατάφερε να μάθει καλά την ελληνική γλώσσα μέχρι και
την εποχή που συνέθεσε τις νέες ωδές. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ποιητικής
προετοιμασίας του και της συγγραφής των ωδών η «μητρική» του γλώσσα
παρέμεινε η ιταλική, η οποία επικαθορίζει όχι μόνο τη σύλληψη αλλά και τη
σύνθεση του ελληνικού κειμένου. Η σχέση των ωδών με τη γλώσσα και τη
γραμματεία της αρχαίας ελλάδας είναι δευτερογενής, με την έννοια ότι συνί-
σταται στη χρήση μεμονωμένων λέξεων αλλά απουσιάζουν οι πρωτογενείς
διακειμενικές σχέσεις με αρχαιοελληνικά κείμενα.
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Ο ΑνΔρεΑΣ ΚΑΛΒΟΣ «ΙΣΟπΑΛΟΣ τΟΥ ΣΟΛωΜΟΥ».

ΑνεΚΔΟτΗ ΗΜερΟΛΟΓΙΑΚΗ ΣΗΜεΙωΣΗ τΟΥ ΑΓΙ ΘερΟΥ

εευυρριιππίίδδηηςς  ΓΓααρρααννττοούύδδηηςς
καθηγητής νεοελληνικής Φιλολογίας του πανεπιστημίου Αθηνών

Η αδιαμφισβήτητη λογοτεχνική ιδιορρυθμία των ελληνόγλωσσων καλβι-
κών ωδών συνέβαλε, σε συνδυασμό με ορισμένες πραγματολογικές συνθήκες,
στην περιορισμένη κριτική απήχησή τους για μεγάλο χρονικό διάστημα ύστε-
ρα από την έκδοσή τους το ��2� και το ��26. Όλοι συμφωνούμε για τον κομ-
βικό ρόλο που διαδραμάτισε ο παλαμάς με τη γνωστή διάλεξή του για τον Ζα-
κυνθινό ποιητή το ���� στη λεγόμενη “ανακάλυψη” του Κάλβου. παρά το
γεγονός, πάντως, ότι η ιστορία της κριτικής πρόσληψης των ελληνόγλωσσων
καλβικών ωδών, ιδίως στα πρώτα φανερώματα της πρόσληψης, έχει πλέον
αποτελέσει αντικείμενο αρκετά συστηματικών προσεγγίσεων, στο περιβάλλον
της ώριμης πλέον καλβικής φιλολογίας των τελευταίων δεκαετιών, εξακο-
λουθούν να υπάρχουν άγνωστες ή αθησαύριστες εστίες ενδιαφέροντος. Μια
τέτοια εστία είναι το σύντομο κείμενο που παρουσιάζω εδώ. πρόκειται για μέ-
ρος των σωζόμενων στο ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο ανέκδο-
των ημερολογιακών σημειώσεων του ανθολόγου-εκδότη του δημοτικού τρα-
γουδιού και ποιητή Άγι Θέρου (���5-��6�)�.

Συγκεκριμένα, αμέσως ύστερα από την ολοκλήρωση των γυμνασιακών
σπουδών του στην Αθήνα, τον Ιούνιο του ���2, ο δεκαεπτάχρονος τότε Άγις
Θέρος άρχισε να συντάσσει αρκετά συστηματικές ημερολογιακές εγγραφές,
πράγμα που συνέχισε τα δύο περίπου επόμενα χρόνια σε τρία σημειωματάρια,
καταγράφοντας τις λογοτεχνικές, κοινωνικές και προσωπικές δραστηριότη-
τες και σκέψεις του2. παραθέτω, λοιπόν, το επίμαχο σημείο (μεταγραμμένο
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�. Στις διάφορες δημοσιευμένες πηγές πληροφοριών για τον Θέρο γράφεται ως έτος γέν-
νησής του το ���6, αλλά σε σωζόμενο στο αρχείο του στο ε.Λ.Ι.Α. λυτό φύλλο με καταγρα-
φή πληροφοριών και χρονολογιών γύρω από τον βίο του καταγράφεται ρητά ως ημερομηνία
γέννησής του η 2�η Μαρτίου ���5.

2. ευχαριστώ τη συνάδελφο και φίλη Μαρία ρώτα που εντόπισε αυτά τα ημερολόγια στο
αρχείο του Θέρου στο ε.Λ.Ι.Α. και μου υπέδειξε την αναφορά στον Κάλβο.



στο μονοτονικό σύστημα), χρονολογημένο στις �0 Ιανουαρίου ���3 (βλ. στο
τέλος της μελέτης τις εικ. � και 2): 

�0 Ιανουαρίου [���3]. Κάλβε, Κάλβε, ισόπαλε πινδάρω, Κάλβε ποιη-
τά αιώνων, ον μετά πάροδον χρόνου και χρόνου θα αισθανθούν και θα
εκτιμήσουν οι πολλοί!! Αστήρ πρώτου μεγέθους εν τω ποιητικώ στερε-
ώματι της νεωτέρας ελλάδος, ισόπαλε του Σολωμού αν όχι ανώτερε,
σε θαυμάζω. Αν μου αρέσει κάπως ο παλαμάς, ο νέος Έλλην ποιητής,
μου αρέσει διότι σε εξετίμησε και σε εξέθαψε. Σε δικαιώνω ότι δεν ηθέ-
λησες να περιβάλης τας υπερνεφέλους πτήσεις σου με το τετριμμένον
ένδυμα των συγχρόνων σου και των μετέπειτα. εις σε ήτο επιτετραμ-
μένον τούτο. Κάλβε, Κάλβε σε θαυμάζω!...3

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρίσεις αυτές γράφτηκαν από έναν μόλις δεκα-
επτάχρονο νέο (έτσι εξηγείται ο υψηλός τόνος του ασυγκράτητου ενθουσια-
σμού του), τα σημεία του ενδιαφέροντός τους είναι προφανή. Καταρχάς, λοι-
πόν, παρουσιάζει ενδιαφέρον η αισθητική αποτίμηση και σύγκριση του Κάλ-
βου με άλλους ποιητές: Ο θαυμασμός του Θέρου για τον Κάλβο είναι τόσο με-
γάλος που τον χαρακτηρίζει ποιητή «ισόπαλο» του αρχαίου πινδάρου και πι-
θανόν «ανώτερο» από τον σύγχρονό του Σολωμό. Η σύγκριση του Κάλβου ει-
δικά με τους δύο αυτούς ποιητές, τον αρχαίο και τον σύγχρονο, είναι εύλογη,
με γνώμονα την ποιητική παιδεία που θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι διέ-
θετε ο σχεδόν έφηβος Θέρος. Γι’ αυτό θα ήταν απίθανο ο Θέρος να συσχετίσει
τον Κάλβο με το ιταλικό και γενικότερα το ευρωπαϊκό περιβάλλον της πνευ-
ματικής και ειδικότερα της λογοτεχνικής διάπλασής του. πάντως διάφορες
αναφορές του ημερολογίου του Θέρου σε σύγχρονα λογοτεχνικά και κριτικά
αναγνώσματά του δείχνουν ότι ήδη έκτιζε μια πλατιά και στέρεα αναγνωστι-
κή βάση: δημοτικά τραγούδια, Αλφρέ ντε Μυσσέ, Γκαίτε (στη γαλλική μετά-
φραση του Henri Blaze), Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς, Σαιντ Μπέβ, Χάινε. Ο
μόνος άλλος, εκτός από τον Κάλβο και τον Σολωμό, σύγχρονος έλληνας ποι-
ητής που αναφέρει σε ημερολογιακή εγγραφή του είναι ο Αριστοτέλης Βαλα-
ωρίτης. Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο ���2 έγραψε για τον Λευκαδίτη εθνικό
ποιητή: 

Ανέγνωσα κατ’ αυτάς και τον Βαλαωρίτην. είνε ο πρώτος των νέων
ελλήνων ποιητών διότι έχει και την μορφήν τελείαν· ενώ ο Σολωμός
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3. Βρίσκεται στο πρώτο από τα τρία σημειωματάρια, που περιλαμβάνει εγγραφές από τις
�� Ιουνίου ���2 μέχρι τις 20 Μαρτίου ���3. το σημειωματάριο, σχήματος �5x�0 εκ., αποτε-
λείται από 32 σελίδες. Η εγγραφή για τον Κάλβο στις σ. 25-26.



έχει μεν ύψος περισσότερον αλλ’ η μορφή της ποιήσεως αυτού είνε πολύ
κακότεχνος�. 

Η θετική υπέρ του Βαλαωρίτη σύγκρισή του με τον Σολωμό δεν μας εκ-
πλήσσει, θεωρημένη από τη σκοπιά εκείνης της εποχής. Η εντοπισμένη στη
μορφή της σολωμικής ποίησης «κακοτεχνία» προφανώς συναρτάται με την
αποσπασματικότητα των ώριμων σολωμικών συνθεμάτων.

Κυρίως, όμως, οι κρίσεις του Θέρου για τον Κάλβο παρουσιάζουν ενδιαφέ-
ρον αν εξεταστούν από ιστορική σκοπιά, ενταγμένες, με άλλα λόγια, στην
ιστορία της κριτικής πρόσληψης των ελληνόγλωσσων καλβικών ωδών. το
πρώτο, λοιπόν, αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι ο Θέρος γνωρίζει και εκτιμά
την περίφημη σήμερα διάλεξη του παλαμά για τον Κάλβο, καθώς προφανώς
έχει διαβάσει τη δημοσίευσή της στο περιοδικό εστία σε τέσσερις συνέχειες
από τον νοέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο ����5. Μάλιστα όχι μόνο γνωρίζει το
παλαμικό γραπτό «Κάλβος ο Ζακύνθιος», αλλά και αναγνωρίζει προδρομικά
την αξία του («Αν μου αρέσει κάπως ο παλαμάς, ο νέος Έλλην ποιητής, μου
αρέσει διότι σε εξετίμησε και σε εξέθαψε»). επιπρόσθετα ο νεαρός ποιητής
Θέρος (διάφορα σημεία του ημερολογίου του μαρτυρούν ότι το ���2 είχε ήδη
αρχίσει να γράφει και να δημοσιεύει τα πρώτα ποιήματά του, ενώ συμμετείχε
και στον Φιλαδέλφειο ποιητικό Αγώνα) εκτιμά τον ποιητή παλαμά κυρίως
επειδή εντόπισε και πρόβαλε ως κριτικός τον Κάλβο. εξάλλου η άποψη του
Θέρου ότι η αξία της καλβικής ποίησης θα εκτιμηθεί στο μακρινό μέλλον βα-
σίζεται στην παλαμική διάλεξη.

Η διάλεξη του παλαμά «Κάλβος ο Ζακύνθιος» σήμερα θεωρείται κατά
κοινή παραδοχή ιστορική, υποστηρίζεται όμως βάσιμα ότι δεν είχε ιδιαίτερη
απήχηση στην εποχή που δημοσιεύθηκε. Ο Γιώργος Ανδρειωμένος, σχολιάζο-
ντας στη Βιβλιογραφία Ανδρέα Κάλβου το σχετικό λήμμα, έγραψε: «το εν-
διαφέρον των λογίων για τον Κάλβο δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει, από την πρώ-
τη του εμφάνιση μέχρι και την διάλεξη του παλαμά στον “παρνασσό”. Οι με-
λέτες και τα άρθρα για τον Κάλβο δεν πλούτισαν σε εντυπωσιακό βαθμό κα-
τά τα χρόνια μετά τη διάλεξη και σε σύγκριση με την προ του ���� περίοδο»6.
πράγματι, από τη Βιβλιογραφία Ανδρέα Κάλβου προκύπτει ότι ύστερα από τη
δημοσίευση της διάλεξης δεν υπάρχει καμία αναφορά στον Κάλβο μέχρι το
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�. Η εγγραφή για τον Βαλαωρίτη στη σ. �5.
5. Ύστερα από την πρώτη δημοσίευσή του το ���� το παλαμικό κείμενο «Κάλβος ο Ζα-

κύνθιος» αναδημοσιεύτηκε πολλές φορές. Βλ. ΚωΣτΗΣ πΑΛΑΜΑΣ, Άπαντα, τόμος δεύτερος,
Αθήνα, Μπίρης χ.χ.3, σσ. 2�-5�.

6. ΓΙωρΓΟΣ ΑνΔρεΙωΜενΟΣ, Βιβλιογραφία Ανδρέα Κάλβου (����-����), Αθήνα, εται-
ρεία ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου ���3, σσ. 52-53. 



���3, καθώς το πρώτο κείμενο που εμφανώς την αξιοποιεί είναι, τέσσερα χρό-
νια αργότερα, το λήμμα του Μιχαήλ Μητσάκη για τον Κάλβο στο εγκυκλο-
παιδικό λεξικό των Μπαρτ και Χιρστ�. 

Με δεδομένη, λοιπόν, τη γνώση της παλαμικής διάλεξης από τον Θέρο, ένα
ερώτημα που τίθεται είναι πώς και πόσο αυτός διάβασε την ίδια την ελληνό-
γλωσση ποίηση του Κάλβου; Η σχετική ημερολογιακή εγγραφή δεν δίνει κα-
μία σχετική πληροφορία. το πιθανότερο είναι ότι διάβασε τα εκτεταμένα απο-
σπάσματα μερικών ωδών που ο παλαμάς παραθέτει στη δημοσιευμένη διάλε-
ξή του. πολύ λιγότερο πιθανό θεωρώ ο Θέρος να γνώριζε την αθηναϊκή έκδοση
καλβικών ωδών του ��6� ή την πληρέστερη ζακυνθινή έκδοση του �����.

Στην φράση του σημειώματος για τον Κάλβο, «δεν ηθέλησες να περιβάλης
τας υπερνεφέλους πτήσεις σου με το τετριμμένον ένδυμα των συγχρόνων
σου», ενέχεται η σημαντικότερη ίσως όψη του σημειώματος, η αποδοχή της
ιδιόρρυθμης, ουσιαστικά ανεπανάληπτης, γλωσσικής έκφρασης του Κάλβου.
Αυτή η αποδοχή συναρτάται σε μεγάλο βαθμό με ό,τι μπορεί να χαρακτηρι-
στεί γλωσσική ανεξιθρησκία του Θέρου, σε μια εποχή όπου το γλωσσικό ζήτη-
μα είχε τεθεί με όρους σύγκρουσης, ύστερα από την έκδοση του ταξιδιού του
Γιάννη Ψυχάρη το ����. Η τήρηση από τον Θέρο ίσων αποστάσεων από τα
δύο στρατόπεδα της γλωσσικής διαμάχης διατυπώνεται ρητά στις 22 νοεμ-
βρίου ���2, όταν γράφει για το γλωσσικό ζήτημα: 

Έσχον μακροτάτας συνδιαλέξεις μετά του κ. Αναστ.[ασίου] Γενναδίου
περί ποιήσεως ελληνικής και του λεγομένου γλωσσικού ζητήματος.
Συμφωνώ προς τας ιδέας του σχεδόν εξ ολοκλήρου. Γλωσσικόν ζήτημα
δεν υπάρχει. Οποίον των δύο τύπων του δημοτικού και του καθαρεύο-
ντος, ως συνειθίσαμεν να τους ονομάζωμεν, μεταχειρισθή τις εις την
αποτύπωσιν των ιδεών του είνε καλόν, αρκεί να είνε εντριβής αυτού ο
γράφων και να είνε ανάλογος του ζητήματος όπερ θα αποτυπώση�.

εξάλλου η σταθερή χρήση της καθαρεύουσας γλώσσας στο ημερολόγιό
του δείχνει ότι ο Θέρος από γλωσσική άποψη, αυτή τουλάχιστον την εποχή,
βρισκόταν πλησιέστερα στη γλώσσα του Κάλβου, αν μη τι άλλο επειδή μέχρι
πρότινος ήταν μαθητής που πέρασε από όλο εκείνο το σύστημα του γλωσσικού
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�. Βλ. ΑνΔρεΙωΜενΟΣ, ό.π., σσ. 53-5�, λήμμα 22�.
�. Βλ. ΑνΔρεΙωΜενΟΣ, ό.π., σ. �, λήμματα 25 και 26.
�. Η εγγραφή για το γλωσσικό ζήτημα στις σσ. ��-��. Ο Αναστάσιος Γεννάδιος (Αθήνα,

���0-����) ήταν ιστορικός, δημοσιογράφος και πολιτευτής, ο μεγαλύτερος γιος του Γεωργί-
ου Γενναδίου, Καθηγητής στο πανεπιστήμιο Αθηνών μέχρι το ��6�, όταν παραιτήθηκε από
την έδρα του για να ασχοληθεί με την πολιτική.



«δασκαλισμού» για το οποίο έγραψε στις 22 Ιουνίου ���2: «τί φοβερόν, τί τρο-
μερόν[,] τί... τί... το θέαμα του Δασκαλισμού εν ελλάδι!...». τα επόμενα χρό-
νια, όπως γνωρίζουμε, ο Θέρος θα υιοθετήσει τη δημοτική γλώσσα και, στη
συνέχεια, θα την υπηρετήσει σταθερά τόσο ως ανθολόγος-εκδότης των δημο-
τικών τραγουδιών όσο και ως ποιητής, από το ���0 και εξής. Μάλιστα θα
γράψει μια τέτοια δημοτική που, θεωρημένη από τη σκοπιά πλέον της γλωσ-
σικής εξέλιξης των δεκαετιών του ���0 και του ��50, μπορεί να χαρακτηρι-
στεί παλαιοδημοτική.

εκτός από τη διάλεξη του παλαμά, ίσως το σημείωμα του Θέρου για τον
Κάλβο μπορεί επίσης να συνδεθεί με την εκτενή βιβλιοκρισία του Μιχαήλ
Μητσάκη για το βιβλίο του Γεράσιμου Μαρκορά ποιητικά έργα στο περιοδικό
Αττικόν Μουσείον το ���0�0. Η κριτική αυτή γράφτηκε στον απόηχο της πα-
λαμικής διάλεξης και είναι σαφώς επηρεασμένη από τις κριτικές διαπιστώ-
σεις της. Συγκεκριμένα, στο κείμενό του ο Μητσάκης οικειώνεται πολλές από
τις απόψεις του παλαμά για τους ποιητές της επτανήσου και την παράδοση
που τους έχει κληροδοτηθεί από «τον υψιπετή Σολωμόν ή τον ιδιοφυή Κάλβον
ή τον φαντασιόπληκτον Βαλαωρίτην», επισημαίνοντας ειδικότερα «του δευτέ-
ρου τον έκτροπον πινδαρισμόν»��, τον γνωστοποιημένο ύστερα από τη διάλεξη
του παλαμά στον «παρνασσό». Μέσα σε μια πολύπλοκη γενίκευση έντονων
αντιπαραθέσεων για το γλωσσικό ζήτημα, τα δημοσιεύματα εκείνης της επο-
χής καθιστούν δυσδιάκριτη, μεταξύ άλλων, και την απήχηση που είχε τότε η
ανάγνωση της παλαμικής διάλεξης για τον Κάλβο. Δεν αποκλείεται, λοιπόν,
ο Θέρος να γνώριζε την αναφορά του Μητσάκη, επίσης Σπαρτιάτη στην κα-
ταγωγή, στον «ιδιοφυή Κάλβο». 

Αξίζει, τέλος, να αναρωτηθούμε ποια απήχηση είχε στο κατοπινό έργο του
Θέρου ο νεανικός θαυμασμός του για τον Κάλβο, τον «ποιητή αιώνων», όπως
τον αποκάλεσε. Όσο γνωρίζω, δεν φαίνεται να υπάρχει καμία απήχηση. Ο Θέ-
ρος εμφανίστηκε ως μελετητής ήδη το ��03 με την, γραμμένη ακόμα στην
καθαρεύουσα, μικρή μελέτη του Σολωμού βίος και έργον�2, ενώ στη συνέχεια
έγινε γνωστός ως ανθολόγος-εκδότης δημοτικών τραγουδιών, πρώτα το ��0�
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�0. Βλ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΗτΣΑΚΗΣ, «Γεράσιμος Μαρκοράς», στον τόμο Κριτικά κείμενα – επι-
στολές – ποίηση. τόμος Β΄, Φιλολογική επιμέλεια Μανόλης Γ. Σέργης, Αθήνα, Ίδρυμα Κώ-
στα και ελένης Ουράνη, νεοελληνική Βιβλιοθήκη 200�, σσ. �3-��. Η πρώτη δημοσίευση:
Αττικόν Μουσείον, �0 Αυγ. ���0, σ. 6�-6� και 20 Αυγ. ���0, σσ. �0-�2.

��. Βλ. ΜΗτΣΑΚΗΣ, ό.π., σ. �3. Η αναφορά αυτή του Μητσάκη στον Κάλβο δεν περιλαμ-
βάνεται στη Βιβλιογραφία Ανδρέα Κάλβου, ό.π.

�2. Βλ. ΑΓΙΣ ΘερΟΣ, Σολωμού βίος και έργον, Σπάρτη, Ηχώ Σπάρτης ��03. προηγουμέ-
νως ο Θέρος είχε εκδώσει τη μετάφραση: Δύο πόνοι. Δράμα μονόπρακτο του Φρ. Κοππέ, Αθή-
ναι, πινακοθήκη ��0�. Αργότερα εξέδωσε τη συλλογή μεταφρασμένων ποιημάτων Ξένα τρα-
γούδια, Αλεξάνδρεια, Γράμματα ���6 και σε δεύτερη έκδοση, Αθήνα, πυρσός ��35.



και, στη συνέχεια, κυρίως το ��52, όταν εξέδωσε τη δίτομη έκδοση τα τρα-
γούδια των ελλήνων στη σειρά της «Βασικής Βιβλιοθήκης»�3. Στο σύνολο
αυτών των μελετών οι αισθητικές προτιμήσεις του είναι φανερά προσανατολι-
σμένες προς την ποιητική παράδοση της δημοτικής γλώσσας, όπως εξάλλου
φανερώνει και η όψιμη ανθολογία του τα Λυρικά του Σικελιανού το ��53��. Ο
ποιητής πάλι Άγις Θέρος εμφανίστηκε σε όψιμο χρόνο με ποιητικό βιβλίο του,
το ���0, αλλά στο διάστημα της επόμενης εικοσαετίας, μέχρι τον θάνατό του,
το ��6�, εξέδωσε συνολικά �2 ποιητικά βιβλία�5. Στο σύνολο της ποιητικής
παραγωγής του παρέμεινε σταθερά προσκολλημένος σε ποιητές της δημοτικι-
στικής παράδοσης, όπως ο παλαμάς και ο Σικελιανός, έγραψε τα ποιήματά
του κατά βάση σε αυστηρά έμμετρο στίχο και σε παλαιοδημοτική γλώσσα,
ενώ δεν συγχρονίστηκε με τις μοντέρνες τεχνοτροπικές τάσεις των νεότερών
του ποιητών�6. Κι ο τόσο μεγάλος νεανικός θαυμασμός του για τον Κάλβο;
Ίσως με το πέρασμα των χρόνων έγινε ένας «αποξεχασμένος διαλογισμός»,
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�3. Βλ. ΑΓΙΣ ΘερΟΣ, Δημοτικά τραγούδια, Αθήναι, εκδοτική εταιρεία ο Φοίβος ��0� και
τα τραγούδια των ελλήνων, Άγις Θέρος εσύναξε και ερμήνευσε, τόμοι 2, Αθήνα, Έκδοση
εθνική - Αετός Α.ε. [Βασική Βιβλιοθήκη, τομ. ��] ��52. 

��. Βλ. ΑΓΙΣ ΘερΟΣ, τα Λυρικά του Σικελιανού. Μελέτη κι εκλογή απ’ το έργο του, Αθή-
να, πυρσός ��53.

�5. πρόκειται για τα εξής βιβλία κατά τη σειρά της έκδοσής τους: τ’ ανθρώπινα. τρα-
γούδια νέα και παλιά, Αθήνα, εκδότης Αετός ���0· Οχτάστιχα του περιβολιού, Αθήνα, εκ-
δότης Αετός Α.ε. ����· Ο μάγος ή του μόχτου το τραγούδι, Αθήνα, εκδότης Αετός Α.ε.
���5· Δρακογενιά, Ξυλογραφίες Σπύρου Βασιλείου, Αθήνα, εκδότης Αετός ���� (προηγου-
μένως είχε εκδοθεί τον Δεκέμβριο ���2 σε χειρόγραφη μορφή και σε �05 αντίτυπα από τις εκ-
δόσεις «εργαστήρι»)· Με τους ανέμους, Αθήνα, εκδότης Αετός Α.ε. ����· τραγούδια, Αθή-
να, εκδότης Αετός ��50· Λυρική πορεία, Αθήνα, Δίφρος ��5�· Η Ηρωική διλογία – Η εκά-
λη – τ’ άλογο του Ακρίτη, Αθήνα, Αετός ��53· το κλειδί του καιρού, Αθήνα, Αετός ��5�· Ο
μέγας πόθος, Αθήνα, Δίφρος ��56· Λυρική πορεία, Αθήνα, Δίφρος ��5� και εκ βαθέων, Αθή-
να, Δίφρος ��60.

�6. Ανάμεσα στα βιογραφικά-εργογραφικά λήμματα του Θέρου, βλ. ΣΟΦΙΑ ΜΑΥρΟεΙΔΗ-
πΑπΑΔΑΚΗ, «Θέρος Άγις», Μεγάλη εγκυκλοπαίδεια της νεοελληνικής Λογοτεχνίας, τό-
μος έβδομος, Αθήναι, εκδοτικός οίκος Χάρη πάτση, χ.χ., σσ. 20�-2�� και Α.[ΛεΞΗΣ]
Ζ.[ΗρΑΣ], «Θέρος, Άγις», Λεξικό νεοελληνικής λογοτεχνίας. πρόσωπα – έργα – ρεύματα –
όροι, Αθήνα, εκδόσεις πατάκη 200�, σσ. �5�-�60. το μόνο ίσως βιβλίο για το έργο του είναι:
τα πενηντάχρονα του λογοτεχνικού έργου του ποιητή Άγι Θέρου, Αθήνα, εταιρία ελλήνων
Λογοτεχνών, Δελτίο αρ. 2, Μάης ��55, σσ. 2�. Δημοσιεύονται τα κείμενα των ομιλιών της
εκδήλωσης που έγινε στις � Απριλίου ��55 για να εορταστούν τα πενηντάχρονα του λογοτε-
χνικού έργου του Θέρου, αντιπροέδρου τότε της εταιρίας ελλήνων λογοτεχνών. Στο βιβλίο
περιλαμβάνονται κείμενα κατά σειρά των εξής συγγραφέων: Λέων Κουκούλας, Λιλή πατρι-
κίου-Σκαζίκη, Γεώργιος Σταμπόλης, τατιάνα Σταύρου, ροζέ Μιλλιέξ, Μπρούνο Λαβανίνι,
Κλαύδιος Μαρκίνας, ειρήνη Κορνηλάκη, Γεώργιος Καλούδης και Μέλης νικολαΐδης. Η
αξιολογότερη συμβολή στη μελέτη του έργου του είναι η μελέτη του ν.Α. πΑπΑΔΑΚΗ, «Άγις
Θέρος (��6�-����)», νέα εστία, τ. ��0, τχ. �300, � Σεπτ. ����, σσ. ����-��5�.



όπως αυτοί για τους οποίους τραγουδά στο όψιμο ποίημά του «Διαλογισμοί»
το ��50, εβδομηνταπεντάχρονος πλέον:

Αναγυρίζουν στο κεφάλι μου 
διαλογισμοί αποξεχασμένοι, 
κάτι σα στάχτη από σπιθόβολα 
του νου, που άγρυπνος πάντα μένει.

Κι ανείπωτα μου λεν στοχάσματα.
(ναν τα είπαν κι άλλοι, ή να είν’ χρυσάφι, 
σαν το που απλώνουνε, τ’ αμόλευτο, 
πα στα κονίσματα οι ζουγράφοι;

Ή να ’ναι τάχα παιγνιδίσματα, 
ή ανάλαφρες ριπές ανέμου, 
που ανακυλάνε μου τη στόχαση 
και χοχλακάνε μέσαθέ μου;)

Μα έρχεται αγέρας αναπάντεχος, 
κλωθογυρίζει τους και πάνε, 
κι όμοια με νέφαλα της άνοιξης 
στου νου τον ουρανό σκορπάνε.

Αναγυρίζουν πάντα ακάλεστοι 
διαλογισμοί στου νου τις ρούγες, 
κι ούτε ένα πούπουλον αφίνουνε, 
σα γοργολάμνουν τις φτερούγες.��
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��. ΑΓΙΣ ΘερΟΣ, τραγούδια, ό.π., σ. ��. Στο τελευταίο ποιητικό βιβλίο του Θέρου, το εκ
βαθέων, ό.π., στα «Έργα του ίδιου», σ. 6, καταγράφονται «για τύπωμα» πέντε βιβλία: «Οι
θρύλοι του Μυστρός»· «Μάνη αποσκιαδερή, λαογραφικά»· «Μάρκου Αυρηλίου: εις εαυτόν
(μελέτη, κείμενο, μετάφραση)»· «εμπεδοκλής (μελέτη, κείμενο, έμμετρη μετάφραση, σημει-
ώσεις)» και «Διγενής Ακρίτας». το πρώτο από αυτά, ποιητική συλλογή, εκδόθηκε μεταθα-
νάτια το ��62.



πΑρΑρτΗΜΑ εΙΚΟνων
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εικόνα �. Η πρώτη σελίδα (δεξιά) της ημερολογιακής εγγραφής 
του Θέρου για τον Κάλβο.

εικόνα 2. Η δεύτερη σελίδα (αριστερά) της ημερολογιακής εγγραφής 
του Θέρου για τον Κάλβο.
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AnDREAS KALVOS “EQuAL OF SOLOMOS”.
unPuBLISHED DIARY nOtE OF AGIS tHEROS

EEuurriippiiddeess  GGaarraannttoouuddiiss

Among the unpublished diary notes of the poet and scholar, especially
collector and anthologist-publisher of folk songs, Agis theros (���5-��6�),
which are preserved in the Hellenic Literary and Historical Archive, there is an
entry dated January �0, ���3, where the eighteen-year-old theros expresses in
katharevousa extremely praising judgments regarding Andreas Kalvos’s Odes.
Young theros’s appreciation of Kalvos is so great that he characterizes him as
a poet “equal” of Pindar and Solomos. In my study, theros’s diary note is
published, associated with the positive reception of Kalvos created by the
famous lecture of Palamas on the Eptanesian poet (����), while it is also related
to the critique of Michael Mitsakis concerning Gerassimos Markoras in the
“Attikon Mouseion” magazine in ���0. Furthermore, the diary recording is
integrated and examined within the general context of the language
controversies of its era in the literary field. Finally the later lifelong silence of
theros about Kalvos is commented on, given that theros, both as a poet and as
a collector and scholar of the folk song, adopted and wrote firmly in the
dimotiki language.
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Η υΔΑΤινΗ ΣΑΓΗνΗ· ΦΟΡΕΑΣ ΑνΑΓνΩΡιΣΗΣ
ΚΑι ΘΑνΑΤΟυ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟυ ΔιΟνυΣιΟυ ΣΟΛΩΜΟυ

ΒΒιιββήή  ΘΘεεοοδδοοσσάάττοουυ
διδάκτωρ νεοελληνικής Φιλολογίας, 

μέλος Σ.Ε.Π. στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Αλαφροΐσκιωτε καλέ, για πες απόψε τί ’δες·
νύχτα γιομάτη θαύματα, νύχτα σπαρμένη μάγια!

Διονύσιος Σολωμός, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι

Μελετώντας το σολωμικό corpus, διαπιστώνουμε ότι η υδάτινη σαγήνη,
αυτή η μαγεία, ο μαγνητισμός που ασκεί το υδάτινο, λειτουργεί ως η κατεξο-
χήν συνθήκη προκειμένου να αναδυθεί η ασυνείδητη επιθυμία και να σχημα-
τοποιηθούν σπαράγματα της ασυνείδητης μνήμης με τη μορφή της ανάμνη-
σης. Αυτό αποτυπώνεται π.χ. στην φαντασιακή αναπαράσταση της «φεγγα-
ροντυμένης» που συνιστά ένα από τα κύρια σημαίνοντα της σολωμικής ποιη-
τικής σύλληψης, αφού συναντάται σε τρία συνθέματα: τον Κρητικό, τους
Ελεύθερους πολιορκημένους και τον Λάμπρο. Ταυτόχρονα όμως η σαγήνη και
σύμφωνα με την αρχική σημασία της λέξης, που είναι το δίχτυ, συνιστά και
μια παγίδα θανάτου. 

Ξεκινώντας την ανάγνωση από τον Κρητικό παρατηρούμε ότι η μορφή της
«φεγγαροντυμένης» που εμφανίζεται ως οπτασία στον αφηγητή, σε μια στιγμή
απόλυτης νηνεμίας με πανσέληνο, ξετυλίγεται, ξεδιπλώνεται από το φεγγάρι:

«Όμως κοντά στην κορασιά, που μ’ έσφιξε κι’ εχάρη, 
Εσειότουν τ’ ολοστρόγγυλο και λαγαρό φεγγάρι· 
Και ξετυλίζει ογλήγορα κάτι που εκείθε βγαίνει, 
Κι’ ομπρός μου ιδού που βρέθηκε μια φεγγαροντυμένη»1,
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1. Πβ. ΣΟΛΩΜΟΣ ΔιΟνυΣιΟΣ, Ο Κρητικός, τόμ. Α´, «Ποιήματα», επιμέλεια-σημειώσεις
Λίνου Πολίτη, Αθήνα: Ίκαρος: 1999�, σ. 199-200. 

Σημειώνω ότι στα αποσπάσματα του κειμένου που παρατίθενται εντός εισαγωγικών από
την έκδοση των Απάντων, ακολουθείται η ορθογραφία του κειμένου, αλλά σε μονοτονικό σύ-
στημα, και στην περίπτωση των αποσπασμάτων από τα Αυτόγραφα Έργα, παραθέτω τα
κείμενα σύμφωνα με την καθιερωμένη σημερινή ορθογραφία. 



ή σύμφωνα με κάποια σχεδιάσματα, το φως του φεγγαριού απλώνεται και δι-
πλώνει-τυλίγει κάτι που αναδύεται από τη θάλασσα: 

«όμως κοντά στην κορασιά που μ’ έσφιξε κι εχάρη
όλο ανακατώνονταν το λαγαρό φεγγάρι
σε κάτι όπου μου φάνηκε που από το πέλαο βγαίνει (fuori)
κι ομπρός μου ιδού που εβρέθηκε μια φεγγαροντυμένη»2, 

σχηματίζοντας τη μορφή της όμορφης κόρης που είναι ντυμένη με το φως του
φεγγαριού, καθιστώντας έτσι το υδάτινο στοιχείο και εν προκειμένω τη θά-
λασσα εστία ανάδυσης της «φεγγαροντυμένης». 

Πρόκειται για μια αινιγματική μορφή και το άμεσο ερώτημα που τίθεται
αφορά την ταυτότητα της, για την οποία έχουν προταθεί πολλές και διαφορε-
τικές ερμηνείες από έγκριτους μελετητές του σολωμικού έργου3.

Επιχειρώντας μια συμβολή στην αποκρυπτογράφηση αυτής της μορφής,
την οποία θα παρουσιάσω απολύτως συνοπτικά4, και ακολουθώντας το φροϋ-
δικό και λακανικό παραδειγματικό μοντέλο της ψυχαναλυτικής θεωρίας, δια-
πιστώνουμε ότι η θέαση της μορφής της «φεγγαροντυμένης» που διαχωρίζε-
ται πλήρως από τη μορφή της αγαπημένης, προκαλεί στον αφηγητή μια εντο-
νότατη έλξη, μια βαθύτατη συγκίνηση, σε σημείο που να κλαίει απαρηγόρη-
τος και να μένει άφωνος, έχοντας την αίσθηση αφενός ότι αυτή η μορφή έχει
την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τις σκέψεις και τα συναισθήματά του και
αφετέρου ότι και ο ίδιος έβλεπε/ένιωθε τα μάτια της μέσα του, ή αλλιώς κου-
βαλούσε το βλέμμα της: «Γιατί άκουγα τα μάτια της μέσα στα σωθικά
μου»�, σε μια κατάσταση απόλυτα αμοιβαίας ενσυναίσθησης. Αυτή η ισχυρό-
τατη έλξη, η βαθύτατη συγκίνηση και η αμοιβαία ενσυναίσθηση, αποκωδικο-
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2. Πβ. ΣΟΛΩΜΟΣ ΔιΟνυΣιΟΣ, Αυτόγραφα Έργα, Ενότητα 7, Τρίχα, Κρητικός κ.ά. (Ζα-
κύνθου αρ. 11), τεύχ. Α´: Φωτοτυπίες, επιμέλεια Λίνου Πολίτη και τεύχ. Β´: Τυπογραφική με-
ταγραφή, επιμέλεια Λίνου Πολίτη - Ελένης Τσαντσάνογλου, Αθήνα: Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης – Μ.ι.Ε.Τ.: 2009, 377 Α 37-40 [στο εξής ΑΕ].

3. Βλ. ΚΑΨΩΜΕνΟΣ ΕΡΑΤΟΣΘΕνΗΣ, «“Lo Spirito Terrestre”. Η ποιητική εικόνα της φεγ-
γαροντυμένης, η καταγωγή της και η ερμηνεία της από την κριτική», “Καλή ’ναι η μαύρη
πέτρα σου”. Ερμηνευτικά κλειδιά στο Σολωμό, Αθήνα: Εστία: 1999, σ.202-2�1 και PERI
MaSSIMo, Η φεγγαροντυμένη του Σολωμού. Ένας άγνωστος χ που πρέπει να παραμείνει
άγνωστος, Αθήνα: Gutenberg: 2016.

4. Αναλυτικά για την αποκρυπτογράφηση της μορφής της «φεγγαροντυμένης» στον
Κρητικό, στους Ελεύθερους Πολιορκημένους και στον Λάμπρο, βλ. ΘΕΟΔΟΣΑΤΟυ ΒιΒΗ,
“Ένιωσα τη ζωή· εκείνη δε με αντιλήφθηκε”. Μια ερμηνευτική προσέγγιση στο έργο του Διο-
νυσίου Σολωμού, Πρόλογος Κατερίνα Τικτοπούλου, Τρίκαλα: Επέκεινα: 2017, σ. 21-�9 και
71-103.

�. Πβ. ΣΟΛΩΜΟΣ ΔιΟνυΣιΟΣ, Ο Κρητικός, ό.π., σ. 201.



ποιείται πλήρως αν λάβουμε υπόψη μας ότι η μορφή αυτή δεν του είναι άγνω-
στη και μάλιστα τοποθετείται χρονικά στο μακρινό παρελθόν του, στην πρώτη
παιδική ηλικία: 

«Έλεγα πως την είχα ιδεί πολύν καιρόν οπίσω,
Καν σε ναό ζωγραφιστή με θαυμασμό περίσσο,
Κάνε την είχε ερωτικά ποιήσει ο λογισμός μου,
Καν τ’ όνειρο, όταν μ’ έθρεφε το γάλα της μητρός μου·»6.

Στο σημείο αυτό συντελείται η αναγνώριση αυτής της μορφής από τον
αφηγητή, μέσα στο υγρό στοιχείο, τη θάλασσα, –κατεξοχήν μητρικό σύμβο-
λο7– σύμφωνα με τον Bachelard· αναγνώριση που δεν οδηγεί σε μια ρητή ταυ-
τοποίηση, αφού μόνο σπαράγματα της ασυνείδητης μνήμης αναδύονται ως
αναμνήσεις, με τη μορφή οπτικών εικόνων, αποδίδοντας ίσως με τον πιο ποιη-
τικό τρόπο που μπορεί να αποδοθεί στη νεοελληνική λογοτεχνία – την αρχαϊκή
λιβιδινική επένδυση του παιδιού προς την imago της μητέρας. Κι εδώ επιση-
μαίνεται ότι ο λατινικός όρος imago, σύμφωνα με τον Freud, αναφέρεται στην
υποκειμενική φαντασιακή κατασκευή της μητέρας, η οποία διαφοροποιείται
απολύτως από την πραγματική μητέρα.

Επιστρέφουμε λοιπόν, σε εκείνες τις αρχαϊκές στιγμές της φαντασιακής
δυαδικής σχέσης της μυθικής, πλήρους απόλαυσης με τη μητέρα, που σημα-
δεύεται από την πρωταρχική λιβιδινική επένδυση της μητέρας ως μερικού
αντικειμένου-μαστού8, αφού σύμφωνα με τη Φωτεινή Τσαλίκογλου κατά τον
θηλασμό «όλο το μητρικό “gestalt” εισχωρεί στο μωρό: η μυρωδιά, η ζεστασιά
του δέρματος, η αφή, η απόχρωση της φωνής. [...] Το μωρό, επομένως, βυζαί-

Η υδάτινη σαγήνη· φορέας αναγνώρισης και θανάτου στο έργο του Διονυσίου Σολωμού 217

6. Πβ. ό.π.
7. Βλ. BaCHELaRD GaSTon, L’eau et les rêves. Essai sur l’imagination de la matière, Παρί-

σι: Le Livre de Poche: 1993.
8. Βλ. FREUD SIGMUnD, Trois essais sur la théorie sexuelle, Παρίσι: Gallimard: 1987 και

LaCan JaCqUES, Le Séminaire. Livre Χ, L’angoisse, Παρίσι: Seuil: 2004, και Le Sémi naire.
Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Παρίσι: Seuil: 1973.

Στο σημείο αυτό, οφείλω να σημειώσω ότι εκτός από το μερικό ενορμητικό αντικείμενο-
μαστός (στοματικό αντικείμενο), ανιχνεύεται και το βλεμματικό αντικείμενο-μάτια, στο στί-
χο: «Γιατί άκουγα τα μάτια της μέσα στα σωθικά μου». Παρατηρούμε λοιπόν την ανάδυση
αυτών των δύο μερικών ενορμητικών αντικειμένων, που είναι εκπρόσωποι, μορφές της libido,
αφού η σεξουαλικότητα δεν δρα παρά με τη μορφή των μερικών ενορμήσεων, των μερικών
ενορμητικών αντικειμένων. Άλλωστε, το ενορμητικό αντικείμενο είναι πάντοτε μερικό αντι-
κείμενο. Αφορά μια μερική, επιμέρους ενόρμηση, εφόσον η ολικοποίηση της ενόρμησης δεν εί-
ναι εφικτή, δηλαδή οι ενορμήσεις είναι μερικές, άρα και τα αντικείμενά τους είναι μερικά. Το
σώμα όταν λειτουργεί ενορμητικά, λειτουργεί κατακερματισμένα. Η πληρότητα είναι μια φα-
ντασιακή αυταπάτη.



νει κατά τον θηλασμό πολύ περισσότερα από το γάλα του. Βυζαίνει το δέρμα,
την αναπνοή, το βλέμμα, τη σιγουριά και την ασφάλεια που αποπνέει η μητέ-
ρα του...»9. 

Είναι η αρχαϊκή επιθυμία, που συνδέεται με την imago της μητέρας-παρ-
θένου10, της ανέγγιχτης μητέρας, της αποκλειστικής και αγαπημένης. Η
μητρική imago λοιπόν, τυλιγμένη με το φως του φεγγαριού, αναγνωρίζεται και
ταυτοποιείται έμμεσα:

«Ήτανε μνήμη παλαιή, γλυκιά κι’ αστοχισμένη»11

που αποτυπώνει απολύτως εύστοχα και συμπυκνωμένα, όχι μόνο την ίδια την
αρχαϊκή επιθυμία προς την imago της μητέρας (μνήμη παλαιή, γλυκιά) αλλά
και το πεπρωμένο της, που είναι η ματαίωση, η μη εκπλήρωση. Γιατί, λόγω
του φραγμού της αιμομιξίας και της συνεπακόλουθης απώθησης, η αρχαϊκή
λιβιδινική επένδυση στη μητρική imago –το πρωταρχικό και κατεξοχήν απα-
γορευμένο αντικείμενο– έχει περιπέσει στη λήθη, έχει περάσει στο ασυνείδητο,
παραμένοντας όμως ενεργή, αφού η επιθυμία δεν υπόκειται σε χωροχρονικούς
περιορισμούς� ενεργή, μα ματαιωμένη και, ως εκ τούτου, μοιραία και αναπό-
φευκτα, αστοχισμένη.

Μόνο που η διαδικασία της αναγνώρισης, η οποία συντελείται μέσα στην
υδάτινη σαγήνη, συνεχίζεται. Γιατί ενώ η μορφή της «φεγγαροντυμένης» χά-
νεται, έχοντας ενεργοποιήσει αρχαϊκές αναμνήσεις και πρωταρχικές αισθή-
σεις, αρχίζει να ακούγεται ένας «Ηχός, γλυκύτατος ηχός»12, που κυριεύει
όλη την ύπαρξη του αφηγητή και τον απομονώνει εντελώς και από τη φύση
και από την αγαπημένη του, ασκώντας τόσο καταλυτική επίδραση ώστε να
μην αντιληφθεί ότι η αγαπημένη του ήταν πλέον νεκρή· το υδάτινο στοιχείο, η
θάλασσα, γίνεται το μνήμα της. 

Αυτός λοιπόν ο αινιγματικός «Ηχός, γλυκύτατος ηχός», τον κατακτά τό-
σο ολοκληρωτικά σε σημείο που επιθυμεί να χάσει την υλική-ένσαρκή του
υπόσταση, και να οδηγηθεί στον θάνατο για να τον ακολουθήσει: 
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9. Πβ. ΤΣΑΛιΚΟΓΛΟυ ΦΩΤΕινΗ, «Γράμματα-Μαντλεν», Δε μ’ αγαπάς. Μ’ αγαπάς. Τα
παράξενα της μητρικής αγάπης. Τα γράμματα της Μαργαρίτας Λυμπεράκη στην κόρη της
Μαργαρίτα Καραπάνου, Αθήνα: Καστανιώτης: 2008, σ. 46.

10. Πρόκειται για την αρχαϊκή μητρική imago πριν από τη διαφώτιση του παιδιού για τις
σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ των ενηλίκων, και επομένως και των γονέων του. (Βλ. FREUD
SIGMUnD, «Contributions à la psychologie de la vie amoureuse. ι. Un type particulier de choix
d’objet chez l’homme», La vie sexuelle, Παρίσι: PUF: 1999).

11. Πβ. ΣΟΛΩΜΟΣ ΔιΟνυΣιΟΣ, Ο Κρητικός, ό.π., σ. 201.
12. Πβ. ό.π., σ. 204.



«Με άδραχνε, και μ’ έκανε συχνά ν’ αναζητήσω 
Τη σάρκα μου να χωρισθώ για να τον ακολουθήσω»13. 

Πρόκειται για έναν απαράμιλλο ήχο, που δεν είναι λέξεις /ομιλία, είναι λε-
πτός, δεν έχει αντίλαλο, δηλαδή δεν μπορεί να αναπαραχθεί, και μάλιστα αυ-
τός ο ήχος πολλαπλασιάζεται, γίνονται ήχοι, διαχέονται στο σύμπαν, χωρίς
να μπορούν να προσδιορισθούν από πού προέρχονται, παρά μόνο ότι είναι ήχοι
γλυκύτατοι. Οι ήχοι αυτοί δεν ταυτοποιούνται ρητώς, γιατί και σε αυτή την
περίπτωση πρόκειται για σπαράγματα της ασυνείδητης μνήμης, που αναδύο-
νται και αναγνωρίζονται ως ακουστικές αναμνήσεις οι οποίες επίσης ταυτο-
ποιούνται έμμεσα, αφού ο «γλυκύτατος ηχός» συνδέεται με μια αρχαϊκή ασυ-
νείδητη ανάμνηση η οποία περιγράφεται με οπτικές εικόνες στο «θέμα του
Αδάμ»14 («la cosa d’ adamo»)1� –όπως το ονομάζει ο ίδιος ο ποιητής– που η
αναλυτική μελέτη του μας παραπέμπει στο πρωταρχικό γεγονός της γέννη-
σης. 

Αυτός ο «γλυκύτατος ηχός» λοιπόν, που «Erano suoni non articolati, affato
nuovi»16 (= Ήταν ήχοι άναρθροι, ολότελα καινούργιοι»)17 και προκαλεί μια
«Impressione incredibile inesprimibile»18 (= Εντύπωση απίστευτη άρρητη)19,
είναι ο πρωταρχικός ήχος που εν-τυπώνεται στην ακοή, ο απαράμιλλος πρω-
ταρχικός ήχος της μητρικής φωνής με το μοναδικό ηχόχρωμά της.

Κι αν λάβουμε υπόψη μας ότι «εν αρχή δεν είναι ο λόγος αλλά η φωνή –
και μάλιστα πριν από αυτήν ήταν ο ήχος και ο ρυθμός του ενδομήτριου κό-
σμου»20, γίνεται εύληπτη αυτή η «l’armonia»21 (=η αρμονία) που «Era di tanta
dolcezza che non poteva † esistere e——†»22 (= Ήταν τόσο γλυκιά που δεν
μπορούσε † να υπάρχει και—- †»23 και «Forse una sola (pensa alla † Creazione
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13. Πβ. ΣΟΛΩΜΟΣ ΔιΟνυΣιΟΣ, Ο Κρητικός, ό.π., σ. 206.
Στα Αυτόγραφα έχουμε και το σχεδίασμα: «Και μ’ έκανε ν’ αναζητώ ευθύς να ξεψυχή-

σω». ΑΕ 380 Α 9.
14. Βλ. ΤΣΑνΤΣΑνΟΓΛΟυ ΕΛΕνΗ, Μια λανθάνουσα ποιητική σύνθεση του Σολωμού. Το

αυτόγραφο τετράδιο Ζακύνθου αρ. 11. Εκδοτική δοκιμή, Αθήνα: Ερμής: 2008, σ. 69-72, 129-
131, 217-221, 280-284.

1�. Πβ. ΑΕ 363 Α 1.
16. Πβ. ΑΕ 362 Α 1.
17. Βλ. ΤΣΑνΤΣΑνΟΓΛΟυ ΕΛΕνΗ, ό.π., σ. 283.
18. Πβ. ΑΕ 361 Β 3�.
19. Βλ. ΤΣΑνΤΣΑνΟΓΛΟυ ΕΛΕνΗ, ό.π., σ. 282.
20. Πβ. MCDoUGaLL JoyCE, Τα χίλια και ένα πρόσωπα του έρωτα, Αθήνα: νεφέλη: 2001,

σ. 199. 
21. Πβ. ΑΕ 360 Β 2.
22. Πβ. ΑΕ 360 Β 18.
23. Βλ. ΤΣΑνΤΣΑνΟΓΛΟυ ΕΛΕνΗ, ό.π., σ. 280.



†) e sulla terra»24 (=Ίσως μια μονάχα (σκέψου τη †Δημιουργία†) υπάρχει στη
γη)2�. Είναι αυτή η αρμονία του ενδομήτριου κόσμου που τον κατακτά απόλυ-
τα, και του προκαλεί την επιθυμία θανάτου26, αφού παλιν-νοστεί στην αρχαϊ-
κή δυική σχέση με τη μητέρα, στη φαντασιακή συμβιωτική σχέση μη διάκρι-
σης, έτσι όπως ορίζεται στους πρώτους μήνες μετά τη γέννηση, ή ακόμα νω-
ρίτερα στη νιρβάνα της ενδομήτριας ύπαρξης. 

Η μορφή της «φεγγαροντυμένης» συναντάται επίσης και στο Γ΄ Σχεδία-
σμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων, όπου επίσης εμφανίζεται νύχτα με παν-
σέληνο, σε απόλυτη νηνεμία, με εστία ανάδυσης, το υδάτινο στοιχείο, το νερό
της λίμνης, στο οποίο: 

«με μικρόν ίσκιον άγνωρον έπαιξ’ η πεταλούδα
Πού ’χ’ ευωδίσει τς ύπνους της μέσα στον άγριο κρίνο»27,

ή σύμφωνα με την παραλλαγή του στίχου «με τον ίσκιο της»28. 
Ο ήσκιος λοιπόν που βρίσκεται στο νερό της λίμνης, είναι μια μορφή που

δεν είναι ευδιάκριτη, κάτι του οποίου το περίγραμμα διαγράφεται στο σκοτάδι,
και συνεπώς είναι συνώνυμο της σκιάς. Το γεγονός ότι με αυτόν τον ήσκιο
που είναι άγνωρος, δηλαδή αγνώριστος, παίζει η πεταλούδα, –ή πρόκειται για
τον ήσκιο της πεταλούδας που είναι αλληγορία της ψυχής29 και μάλιστα της
αγνής παρθενικής ψυχής, αφού το σημαίνον «κρίνος» σηματοδοτεί την άμω-
μη σύλληψη– μας παραπέμπει στη μεταφορική σημασία της λέξης ήσκιος που
αφορά την ανάμνηση ενός ανθρώπου που έχει πεθάνει, δεδομένου ότι σκιά λέ-
γεται επίσης το άυλο πνεύμα, η ψυχή του ανθρώπου που έχει πεθάνει.

Συνεπώς ο μητρικός συμβολισμός του νερού σε συνδυασμό με τον επίσης
μητρικό και εξαγνιστικό συμβολισμό του κρίνου, μας οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι αυτός ο αγνώριστος, σε συνειδητό επίπεδο ήσκιος είναι η ψυχή της μητέ-
ρας. Το φεγγάρι λοιπόν αναμείχθηκε με τον ήσκιο–ψυχή της μητέρας, κι από
αυτή τη συγχώνευση μορφοποιείται η «κορασιά ντυμένη με το φως του»30, ή
αλλιώς η «φεγγαροντυμένη», αποτελώντας το γήινο πνεύμα («Lo spirito
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24. Πβ. ΑΕ 360 Β 20-21. 
2�. Βλ. ΤΣΑνΤΣΑνΟΓΛΟυ ΕΛΕνΗ, ό.π., σ. 280.
26. Όπως διαβάζουμε αμέσως μετά τα ιταλικά σχεδιάσματα στα ελληνικά: «να ’βγει η

ψυχή μου εζήτουνε, να την ακολουθήσω». ΑΕ 360 Β 21-22.
27. Πβ. ΣΟΛΩΜΟΣ ΔιΟνυΣιΟΣ, Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι. Σχεδίασμα Γ´, τόμ. Α´, «Ποι-

ήματα», επιμέλεια-σημειώσεις Λίνου Πολίτη, Αθήνα: Ίκαρος: 19997, σ. 244-24�.
28. Πβ. ΣΟΛΩΜΟΣ ΔιΟνυΣιΟΣ, ό.π., σ. 24�. 
29. Βλ. JUnG CaRL, «Σύμβολα της μητέρας και της αναγέννησης», Σύμβολα της μετα-

μόρφωσης, Αθήνα: Αρσενίδης: 1991, σ. 183.
30. Πβ. ΣΟΛΩΜΟΣ ΔιΟνυΣιΟΣ, ό.π.



terrestre»)31, που υποστασιοποιεί τον ήσκιο-ψυχή της μητρικής imago της μη-
τέρας-παρθένου, της ανέγγιχτης, μοναδικής και αγαπημένης.

Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι ταυτόσημα ποιητικά σημαίνοντα («φεγγαρο-
ντυμένη») αντιστοιχούν σε ταυτόσημα σημαινόμενα (μητρική imago).

Και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι η μορφή της «φεγγαροντυμένης»
δεν εμφανίζεται στον αφηγητή, αλλά στον «Αλαφροΐσκιωτο», από τον οποίο
ζητάει ο αφηγητής να του πει τι είδε:

«Αλαφροΐσκιωτε καλέ, για πες απόψε τί ’δες»32.

Σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι ο αφηγητής που βλέπει την ονειρώδη
μορφή της «φεγγαροντυμένης», όπως στον Κρητικό, αλλά ένα άλλο αινιγμα-
τικό πλάσμα που έχει την ικανότητα να βλέπει μη αισθητά όντα. Η ίδια η σύν-
θετη λέξη «Αλαφροΐσκιωτος» σημαίνει αυτόν που έχει ελαφρύ ήσκιο, δηλαδή
πρόκειται για μια μορφή που δεν είναι ευδιάκριτη, η σκιά του είναι ελαφριά, δη-
λαδή αχνή ή, σύμφωνα με τη μεταφορική σημασία της λέξης ήσκιος, που εί-
ναι το φάντασμα, πρόκειται για το ελαφρύ/αχνό φάντασμα. Αυτό λοιπόν το
μυστηριώδες πλάσμα, που το ίδιο λειτουργεί ως φάντασμα αφού δεν ανήκει
στα αισθητά όντα και βλέπει το φάντασμα της «φεγγαροντυμένης», δεν είναι
παρά η προσωποποίηση του ασυνειδήτου που παράγει τη φαντασιακή αναπα-
ράσταση της μητρικής imago στην απόλυτη εξιδανίκευσή της, της μητέρας-
παρθένου.

Στο σημείο αυτό, πρέπει να επισημανθεί ότι για πρώτη φορά η σύλληψη της
«φεγγαροντυμένης», δηλαδή της κόρης που αναδύεται από τη θάλασσα «στο
γλυκό φως του φεγγαριού ντυμένη»33, συναντάται στην ποιητική σύνθεση του
Λάμπρου, όπου το υδάτινο στοιχείο, η «Μεγάλη Λίμνη», μετά τη μοιραία απο-
κάλυψη της αιμομιξίας, καθίσταται, μεταφορικά, αφενός ο τάφος της κόρης,
του Λάμπρου και της Μαρίας, αφού και οι τρεις αυτοκτονούν στην ίδια λίμνη,
και αφετέρου ο τόπος όπου το ασυνείδητο έρχεται στην επιφάνεια, αφού στο
υδάτινο στοιχείο α) προσδιορίζεται τυπικά η αφετηρία έκλυσης της ψύχωσης
του Λάμπρου αποκαλύπτοντας την αιμομικτική επιθυμία του όχι μόνο προς
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31. Πβ. ΣΟΛΩΜΟΣ ΔιΟνυΣιΟΣ, Αυτόγραφα Έργα, Ενότητα 9. Ελεύθεροι Πολιορκημένοι.
Γ’ Σχεδίασμα, τεύχ. Α´: Φωτοτυπίες, επιμέλεια Λίνου Πολίτη - Κατερίνας Τικτοπούλου και
τεύχ. Β´: Τυπογραφική μεταγραφή, επιμέλεια Λίνου Πολίτη - Κατερίνας Τικτοπούλου, Αθή-
να: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Μ.ι.Ε.Τ.: 2011, 463� 21-22.

32. Πβ. ΣΟΛΩΜΟΣ ΔιΟνυΣιΟΣ, Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι. Σχεδίασμα Γ´´, ό.π.
33. Πβ. ΣΟΛΩΜΟΣ ΔιΟνυΣιΟΣ, Αυτόγραφα Έργα, Ενότητα 1, νεανικό Τετράδιο (1820-

1828), (Ζακύνθου αρ. 12), τεύχ. Α´: Φωτοτυπίες, επιμέλεια Λίνου Πολίτη και τεύχ. Β´: Τυπο-
γραφική μεταγραφή, επιμέλεια Λίνου Πολίτη - Κατερίνας Τικτοπούλου, Αθήνα: Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Μ.ι.Ε.Τ.: 1999, 30� 27-31.



την κόρη του αλλά και προς τα τρία νεκρά αγόρια του σύμφωνα με το όρα-
μα/οπτική παραίσθηση που θα ακολουθήσει μέσα στην εκκλησία και β) απο-
κρυπτογραφείται, ο εκλυτικός παράγοντας της ψύχωσης της Μαρίας –πριν
τον αντικατοπτρισμό της στα νερά της λίμνης– που όπως αποδεικνύεται από
την μελέτη της συνομιλίας της με τη σκιά της, δεν ήταν ούτε η αποκάλυψη
της αποτρόπαιης πράξης της αιμομιξίας, ούτε η επακόλουθη αυτοκτονία της
κόρης της, αλλά το ίδιο το γεγονός της ερωτικής απιστίας του Λάμπρου, που
σηματοδοτούσε την προδοσία του προς εκείνη.

Η κορυφαία όμως στιγμή που η υδάτινη σαγήνη καθίσταται φορέας ανα-
γνώρισης και ταυτόχρονα θανάτου αποτυπώνεται στον στίχο «Άστραψε φως
και γνώρισε ο νιος τον εαυτό του»34, ακριβώς όταν ο πανέμορφος νέος στρα-
τιώτης κατασπαράσσεται από τον καρχαρία, κολυμπώντας νύχτα σαγηνευ-
μένος από τη μαγεία της φύσης3�.

Πρόκειται σύμφωνα με τον C. Jung για το γνωστό μοτίβο της καταβρόχθι-
σης από το κήτος36, που παραπέμπει στην αιμομιξία37, αφού η επι θυ -
μία/φαντασίωση επιστροφής στη μητρική κοιλιά είναι το υποκατάστατο της
επιθυμίας της συνουσίας38. Αυτή η αιμομικτική επιθυμία μετασχηματίζεται
στο ακριβώς αντίθετο, δηλαδή σε φόβο καταβρόχθισης από τη μητέρα, η
οποία έτσι αντιπροσωπεύει την imago της τρομερής /αφανιστικής μητέρας, με
τη μορφή του σαρκοβόρου ψαριού39. 

Σε συνειδητό επίπεδο λοιπόν, ο φόβος της καταβρόχθισης από το κή -
τος�μητρική μορφή, προκαλεί την πάλη με το κήτος. Τη στιγμή όμως της κα-
ταβρόχθισης, έχουμε την ανάδυση της πανίσχυρης ασυνείδητης αιμομικτικής
επιθυμίας, την ακαριαία αποκάλυψη της, και συνεπώς την ακαριαία ανα-
γνώριση του εαυτού του –μια στιγμή φωτεινή– που αποδίδεται εξόχως ποιητι-
κά με τον στίχο «Άστραψε φως κι’ εγνώρισε ο νιός τον εαυτό του».
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34. Πβ. ΣΟΛΩΜΟΣ ΔιΟνυΣιΟΣ, Ο Πόρφυρας, τόμ. Α´, «Ποιήματα», επιμέλεια-σημειώσεις
Λίνου Πολίτη, Αθήνα: Ίκαρος: 19997, σ. 2��.

3�. Αναλυτικά για την ερμηνευτική προσέγγιση του Πόρφυρα, βλ. ΘΕΟΔΟΣΑΤΟυ ΒιΒΗ,
ό.π., σ. 61-69.

36. Βλ. JUnG CaRL, «Σύμβολα της μητέρας και της αναγέννησης», ό.π., σ. 200.
37. Βλ. JUnG CaRL, «Η θυσία», ό.π., σ. 292.
38. Βλ. FREUD SIGMUnD, Inhibition, symptôme et angoisse, Παρίσι: quadrige/PUF: 1999,

σ. �2-�3.
Διευκρινίζω ότι, στο πλαίσιο της οιδιπόδειας θεωρίας, η αρχαϊκή αιμομικτική επιθυμία του

παιδιού, εξαιτίας της απειλής του ευνουχισμού αναστέλλεται, και συνεπώς η πράξη της συ-
νουσίας δεν αντιπροσωπεύεται από το γεννητικό όργανο, αλλά το όργανο αντικαθίσταται πα-
λινδρομικά σε φαντασιακό επίπεδο από το επιθυμούν υποκείμενο συνολικά. 

39. Βλ. JUnG CaRL, «Σύμβολα της μητέρας και της αναγέννησης», ό.π., σ. 181.



«Η Κόλαση πάντ’ άγρυπνη σου στήθηκε τριγύρου·
Αλλά δεν έχει δύναμη πάρεξ μακριά και πέρα
Μακριά ’πό την Παράδεισο, και συ σ’ εσέ ’χεις μέρος·
Μέσα στα στήθια σου τ’ ακούς, Καλέ, να λαχταρίζη;»40. 

Η Κόλαση της εμφάνισης του κήτους, του θανάσιμου κινδύνου, έχει ισχύ
μακριά και πέρα από τον Παράδεισο, που ο ίδιος έχει μερίδιο μέσα του. Κι αυ-
τό το παραδείσιο μερίδιο που μέσα του πάλλεται, δεν είναι άλλο από την αρ-
χαϊκή επιθυμία της δυϊκής μυθικής πλήρους απόλαυσης με τη μητέρα, που
συνιστά τον απολεσθέντα Παράδεισο της πρώτης παιδικής ηλικίας, στον
οποίο και παλιννοστεί. Γι’ αυτό και διαβάζουμε: «Un paradiso di felicità gli era
serbato avanti di morire»41 (=Παράδεισο από ευτυχία του ήτανε φυλαγμένη
πριν πεθάνη)42. 

Η υδάτινη σαγήνη λοιπόν, αυτή η μαγεία, ο μαγνητισμός που ασκεί το
υδάτινο, δεν λειτουργεί μόνο ως sine qua non συνθήκη ανάδυσης της ασυνείδη-
της επιθυμίας και σχηματοποίησης σπαραγμάτων της ασυνείδητης μνήμης
με τη μορφή της ανάμνησης, αλλά σύμφωνα και με την αρχική σημασία της
λέξης σαγήνη, συνιστά το δίχτυ, ή αλλιώς τον λανθάνοντα ιστό που συνέχει τα
σημαίνοντα της αναγνώρισης και του θανάτου.
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aBSTRaCT

THE waTER SaGEna/LURE; a MEanS oF RECoGnITIon 
anD DEaTH In THE woRk oF DIonySIoS SoLoMoS

VViivvii  TThheeooddoossaattoouu

By studying the Solomos’ corpus, we find that the water sagena/lure, this
magic, the magnetism that the aquatic element exerts, does not only function as
a sine qua non condition for the emergence of the unconscious desire and
shaping of fragments of the unconscious memory in the form of reminiscence. It
is, in accordance with the original meaning of the word sagena, the net, or the
latent web, that coheres the signifiers of recognition and death.

The analytical study of the imaginary representation of the «fengaron -
tymeni» («Moon-dressed»), which is one of the main signifiers of Solomos’
poetic conception as it is found in three compositions, the Cretan, the Free
Besieged and Lambros, makes the water element both one of the focal points of
emergence of this enigmatic form and a means of recognition or / and death.

attempting to make a contribution to the decoding of this form, according to
the Freudian and Lacanian exemplary model of psychoanalytic theory, we can
see that the recognition of this form, which occurs within the water lure (Cretan,
Free Besieged), does not lead to an explicit identification, but to an indirect
decoding of the vision of the «Moon-dressed» –which is the imaginary repre -
sen tation of the maternal imago in its absolute idealisation– through fragments
of the unconscious memory that emerge and are recognised as recollections in
the form of visual images. at the same time the equally enigmatic «sound,
luscious sound» is decoded, although it is also not explicitly identified. In this
case fragments of the unconscious memory emerge and are recognised as
acoustic memories that refer to the primordial event of birth and the primordial
sound that is imprinted in the hearing, the unparalleled primordial sound of the
mother’s voice with its unique timbre.

It is noted that the poetic conception of the «Moon-dressed» appears for the
first time in the poetic composition of Lambros, in which the water element
becomes metaphorically both the tomb of the daughter, of Lambros and Maria,
and the topos where the unconscious comes to the surface, since in the water
element a) Lambros’ psychotic break is typically initiated, and (b) the trigger of
Maria’s psychosis is decoded.

Finally, the peak point in which the water sagena/lure becomes at the same
time a means of recognition and death, is found in Porphyras; precisely at the
moment of the soldier’s death we have the instant recognition of himself with the
emergence of his mighty unconscious desire, which is rendered in the most
poetic way with the verse Light flashed and the young became aware of himself.
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ΑΓνΩΣΤΗ ΒιΒΛιΟΓΡΑΦιΚΗ ΕΡΓΑΣιΑ ΤΟυ ΒιΒΛιΟΓΡΑΦΟυ 
νΑΚΗ ΠιΕΡΡΗ ΓιΑ ΤΟν ΣΟΛΩΜΟ

ννιικκοολλααΐΐςς  ΠΠέένννναα
φιλόλογος

Στα 19�6 ο octave Merlier, διευθυντής τότε το Γαλλικού ινστιτούτου Αθη-
νών, προετοιμάζει την έκθεση που θα λάβει χώρα τον επόμενο χρόνο για την
επέτειο των εκατό χρόνων από τον θάνατο του Δ. Σολωμού. Για την συλλογή
πληροφοριακών στοιχείων απευθύνεται πλην άλλων, και στον γνωστό βιβλιο-
γράφο και συλλέκτη επτανησιακών εκδόσεων νάκη Πιέρρη, ο οποίος έχει συ-
μπληρώσει την ιονική Βιβλιογραφία του Legrand. Ο νάκης Πιέρρης θα συ-
ντάξει μια χειρόγραφη σολωμική βιβλιογραφία την οποία και θα αποστείλει
στον Merlier.

Όπως παρατηρεί ο βιβλιογράφος Θωμάς ι. Παπαδόπουλος στη δική του
ιονική βιβλιογραφία1, ο Κερκυραίος νάκης Πιέρρης, μη ειδικός επιστήμονας,
συλλέκτης κυρίως, παρά συγγραφέας (1890-1964), αφιέρωσε τις δυνάμεις
του στον σχηματισμό μιας πλούσιας επτανησιακής βιβλιοθήκης και στη συ-
μπλήρωση της βιβλιογραφίας του Emile Legrand. Ο Ε. Legrand, που συνέλεξε
υλικό για την ιονική Βιβλιογραφία, δεν προέβη στη δημοσίευση του καταλό-
γου της είτε διότι δεν πρόλαβε (πέθανε το 1903) είτε διότι είχε επίγνωση ότι ο
αριθμός των ευρημάτων του ήταν κατά πολύ υποδεέστερος του πραγματικού
αριθμού της έντυπης παραγωγής που ανήκει σ’ αυτήν τη βιβλιογραφία. Αυ-
τήν την επίγνωση είχε επίσης και ο Γάλλος Hubert Pernot, ο οποίος συμπλή-
ρωσε τη συλλογή του Lergand και το 1910 τη δημοσίευσε σε δύο τόμους. Γι’
αυτό, στον πρόλογο του καταλόγου καλεί τους Έλληνες Επτανήσιους και μη,
να προβούν σε έρευνες για να συμπληρώσουν αυτή τη Βιβλιογραφία με νέα ευ-
ρήματα, που μέχρι τη δημοσίευση του δικού τους καταλόγου εξακολουθούσαν
να λανθαίνουν. Ανταποκρίθηκαν διάφοροι Έλληνες, ειδικοί επιστήμονες και
μη. Από αυτούς ο νάκης Πιέρρης, χωρίς καμία ιδιαίτερη οικονομική άνεση
κατόρθωσε, προσπαθώντας επί εικοσαετία, να συγκεντρώσει ένα μεγάλο
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αριθμό επτανησιακών εντύπων, ανάμεσα στα οποία τα σπάνια δεν είναι αριθ-
μητικά τα λιγότερα· από τη βιβλιοθήκη αυτή βγήκε ένας εντυπωσιακός αριθ-
μός προσθηκών στην ιονική Βιβλιογραφία του Ε. Legrand: στα 4043 λήμμα-
τα της δίτομης βιβλιογραφίας του Legrand, ο Πιέρρης προσθέτει άλλα 1�62
περίπου, ορίζοντας έτσι στις διαστάσεις τους όσα φαινόμενα σχετικά με τα
επτανησιακά πράγματα μπορούν να υποδεχθούν από μία βιβλιογραφική συνα-
γωγή. Ο ν. Πιέρρης δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως συστηματικός βι-
βλιογράφος της ιονικής Βιβλιογραφίας αλλά ως συλλογέας εντύπων αυτής
της Βιβλιογραφίας. Στον κατάλογό του δεν υπάρχει ούτε ένα έντυπο επτανη-
σιακό που να μην ανήκει στη συλλογή του2. Η ιονική Βιβλιογραφία του ν.
Πιέρρη εκδίδεται το 1966 (δύο χρόνια μετά τον θάνατό του) από την Κερκυ-
ραϊκή Ένωση Αθηνών (2 τόμοι).

Ο επίσης Κερκυραίος Κώστας νικολάκης-Μούχας ως πρόεδρος της
Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας και άνθρωπος με ξεχωριστή βιβλιογραφι-
κή πείρα, πήρε –όπως και πάλι παρατηρεί ο Θωμάς Παπαδόπουλος3– το αντί-
τυπο της δίτομης ιονικής Βιβλιογραφίας του Ε. Legrand, το διέλυσε, παρενέ-
βαλε ανάμεσα στα έντυπα φύλλα λευκά και όλα μαζί τα βιβλιοδέτησε σε τρεις
τόμους. Στη συνέχεια κατέταξε χρονολογικά τη συλλογή των επτανησιακών
της Αναγνωστικής Εταιρίας, εμπλουτισμένη και με τη συλλογή του ν. Πιέρ-
ρη. Στον «τρίτομο» πλέον κατάλογο του Legrand σημείωσε όσα από τα γνω-
στά επτανησιακά η Αναγνωστική Εταιρία είχε αντίτυπο, πάνω στο οποίο
έγραψε ένα L (= Legrand) και τον αντίστοιχο αύξοντα αριθμό του έντυπου κα-
ταλόγου. Όσα της συλλογής δεν υπήρχαν στον Legrand, τα κατέγραψε στα
ένθετα λευκά φύλλα και τα σχολίασε με ξεχωριστή επιμέλεια στη θέση που θα
κατατάσσονταν αν τα είχαν υπόψη τους οι Legrand-Pernot θέτοντας εκθέτες
Α, Β, C, D κ.λπ. και τον αμέσως προηγούμενο αύξοντα αριθμό του τυπωμένου
καταλόγου. Τα και με εκθέτη περιγραφόμενα ανήκουν σε έντυπα της συλλο-
γής νάκη Πιέρρη, σε έντυπα που αντίτυπο είχε η Αναγνωστική Εταιρία και
σε λίγα σχετικά έντυπα που αντίτυπο υπήρχε σε κάποιες ιδιωτικές συλλογές
(τις αναφέρει) στην Κέρκυρα ή αλλού.

Η συγκεκριμένη βιβλιογραφική εργασία του νάκη Πιέρρη που παρουσιά-
ζουμε, όπως προαναφέρθηκε γίνεται για τις ανάγκες της έκθεσης του Γαλλι-
κού ινστιτούτου Αθηνών, που προετοιμάζει ο octave Merlier για τα εκατό
χρόνια από τον θάνατο του Διονυσίου Σολωμού. Στον κατάλογο των σολωμι-
κών εκθεμάτων που εκδίδει το Γαλλικό ινστιτούτο το 19�7 ο νάκης Πιέρρης
είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής μαζί με τους: octave Merlier, nικό-

νικολαΐς Πέννα228

2. ΘΩΜΑΣ ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟυΛΟΣ, ιονική Βιβλιογραφία, ό.π., σ. ιδ΄.
3. ΘΩΜΑΣ ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟυΛΟΣ, ιονική Βιβλιογραφία, ό.π., σ. ιε΄.



λαο koυτούζη, νάσο Δετζώρτζη και Μ. υέ. Την τιμητική επιτροπή αποτε-
λούν: Οι Αχιλλέας Γεροκωστόπουλος (υπ. Εθνικής Παιδείας και Πολιτι-
σμού), Παναγιώτης Πουλίτσας (Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών), Γεώρ-
γιος Μαριδάκης (πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών), ιωάννης Κακριδής
(πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), Αριστοτέλης Βαλαωρίτης
(πρώην υπουργός), Αγγελική Χατζημιχάλη εκ Ζακύνθου, Διονύσιος Ρώμας
εκ Ζακύνθου, νικόλαος Βαρβιάνης εκ Ζακύνθου, Μαρίνος Σιγούρος εκ Ζα-
κύνθου, Μαρία Δεσύλλα (Δήμαρχος Κερκυραίων) και Θεόδωρος Μακρής
(Πρόεδρος της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών)4.

Το γεγονός ότι στα 19�6 δεν υπάρχει συγκροτημένη σολωμική βιβλιογρα-
φία, πλην εκείνης που έχουν εκδώσει το έτος 1934 οι Σόλων Βογιατζάκης και
νικόλαος Τωμαδάκης� ήταν η ανάγκη που οδήγησε τον Merlier να ζητήσει
από τον νάκη Πιέρρη να συντάξει τη δική του σολωμική βιβλιογραφία την
οποία ο τελευταίος και θα αποστείλει χειρόγραφη στον Merlier. Η εργασία,
άκρως επιμελημένη από τον νάκη Πιέρρη περιέχεται σε ιδιαίτερο από χαρτό-
νι ελαφρώς σκληρό εξώφυλλο, υπό τον τύπον βιβλίου, διαστάσεων 26,� εκ. επί
19,� εκ. και φέρει τίτλο «EXPoSITIon SoLoMoS. DoCUMEnTaTIon FoU -
RnIE a MonSIEUR oCTaVE MERILIER, DIRECTEUR DE L’ InSTιTUT
FRanCaIS D’ aTHEnES PaR νΑΚι PIERRI DURanT LES annES 19�6 ET
19�7». Αριθμεί ογδόντα σελίδες διαστάσεων 26,� cm επί 19,� cm και χωρίζε-
ται σε δύο μέρη: Στο πρώτο καταγράφονται τα βιβλία και δημοσιεύματα που
απόκεινται στη Δημόσια Βιβλιοθήκη το έτος 19�7. Ο βιβλιογράφος καταγρά-
φει έργα (βιβλία - δημοσιεύματα σε περιοδικά-εφημερίδες) που ξεκινούν από
το έτος 1823 και τελειώνουν το έτος 1939. Στο δεύτερο μέρος, αποσπά και
αντιγράφει στο χέρι δύο τμήματα της δικής του ιονικής Βιβλιογραφίας. Το εν
λόγω πόνημα απόκειται στην Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών και έχει δωρη-
θεί από τον octave Merlier.

Το β΄ μέρος το προσπερνάμε καθώς αποτελεί μέρος της συνολικής ιονικής
Βιβλιοθήκης του νάκη Πιέρρη.

Το Α΄ μέρος, ο βιβλιογράφος το χωρίζει σε πέντε τμήματα με τίτλους 
1. Έργα, 2. Βιογραφικά, 3. Μελέται - Άρθρα - Λόγοι, 4. Αφιερώματα, �. Γε-
νικά Βοηθήματα, 6. Σολωμικαί Βιβλιογραφίαι. Συνολικά καταγράφονται 174
λήμματα και σε προσθήκη και συμπλήρωμα άλλα 24.

Συγκεκριμένα, αυτά κατανέμονται ως εξής:
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ι. ΕΡΓΑ: 16 αυτοτελείς εκδόσεις, 10 δημοσιεύματα σε περιοδικά (μετα-
ξύ άλλων του Θεοδώρου Μακρή στο περ. νουμάς), 1 δημοσίευμα σε
εφημερίδα, 2 ανεξάρτητα δημοσιεύματα.

ιι. ΒιΟΓΡΑΦιΚΑ: 6 αυτοτελείς εκδόσεις, 12 δημοσιεύματα σε περιοδικά,
3 άρθρα σε εφημερίδες, 7 ανεξάρτητα δημοσιεύματα.

ιιι. ΜΕΛΕΤΑι, ΑΡΘΡΑ, ΛΟΓΟι: 9 αυτοτελείς εκδόσεις, �6 δημοσιεύματα
σε περιοδικά, 10 άρθρα σε εφημερίδες, 12 ανεξάρτητα δημοσιεύματα
(π.χ. Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, Δελτίο του Εκπαιδευτικού
Ομίλου).

IV. ΑΦιΕΡΩΜΑΤΑ: � δημοσιεύσεις σε περιοδικά, 11 ανεξάρτητα δημοσι-
εύματα.

V. ΓΕνιΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: � αυτοτελείς εκδόσεις
VI. ΣΟΛΩΜιΚΑι ΒιΒΛιΟΓΡΑΦιΑι: 3 αυτοτελείς εκδόσεις, 1 δημοσίευμα

σε περιοδικό, 1 ανεξάρτητο δημοσίευμα.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ι. Έργα: 2 αυτοτελείς εκδόσεις, 3 δημοσιεύματα σε περιοδικά,
ιι. Βιογραφικά: 3 δημοσιεύματα σε περιοδικά
ιιι. Μελέται, Άρθρα: 2 δημοσιεύματα σε περιοδικά, 1 ανεξάρτητο δημοσί-

ευμα.

ΣυΜΠΛΗΡΩΜΑ
ι. Έργα: 3 δημοσιεύματα σε περιοδικά.
ιι. Βιογραφικά: 3 δημοσιεύματα σε περιοδικά.
ιιι. Μελέται, Αρθρα, Λόγοι: 6 δημοσιεύματα σε περιοδικά, 1 δημοσίευμα

σε εφημερίδα.
IV. Διάφορα: 1 δημοσίευμα σε εφημερίδα.

Ο νάκης Πιέρρης δεν απέβλεψε να συγκροτήσει συνολική σολωμική βι-
βλιογραφία. Ο σκοπός του υπήρξε συγκεκριμένος: να πληροφορήσει τον octave
Merlier για ό,τι σολωμικό υπάρχει σε δύο συλλογές, τη συλλογή της Δημόσιας
Βιβλιοθήκης και τη δική του συλλογή. Δεν καταγράφει ό, τι υπάρχει σε άλλες
ιδιωτικές συλλογές, π.χ. της Αναγνωστικής Εταιρίας Κέρκυρας ή λογίων
όπως ο Θεόδωρος Μακρής.

Με την εργασία του νάκη Πιέρρη, μεθοδικά ταξινομημένη ο octave Mer -
lier αποκτά μια σημαντική πληροφόρηση για την αρτιότερη οργάνωση της έκ-
θεσης του Γαλλικού ινστιτούτου Αθηνών. Το μοναδικό αυτό χειρόγραφο δια-
τηρεί όμως και σήμερα χρησιμότητα, διότι αποτυπώνει ορισμένα διαθέσιμα
στην Κέρκυρα σολωμικά δημοσιεύματα σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Για-
τί εκτός από τη συλλογή του νάκη Πιέρρη, που πλέον εμπεριέχεται στην ιονι-
κή Βιβλιογραφία, η οποία έχει εκδοθεί, γνωρίζουμε τί σολωμικό περιείχε και η
συλλογή της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Κέρκυρας το 19�7.
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Θα ήταν χρήσιμο μελλοντικός μελετητής να καταγράψει τα σολωμικά δη-
μοσιεύματα που απέκτησε η Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας –μετά τη σύντα-
ξη της βιβλιογραφίας του νάκη Πιέρρη– από το 19�7 ως σήμερα.

ΠΕΡιΛΗΨΗ

Όταν στα 19�6 ο octave Merlier, διευθυντής τότε του Γαλλικού ινστιτού-
του Αθηνών προετοιμάζει τη γνωστή έκθεση, που θα λάβει χώρα τον επόμενο
χρόνο, για την επέτειο των εκατό χρόνων από τον θάνατο του Διονυσίου Σο-
λωμού, απευθύνεται, πλην άλλων, για τη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων
και στον γνωστό βιβλιογράφο και συλλέκτη επτανησιακών εκδόσεων νάκη
Πιέρρη, ο οποίος έχει συμπληρώσει την ιονική Βιβλιογραφία του Legrand. Ο
νάκης Πιέρρης θα συντάξει μια χειρόγραφη σολωμική βιβλιογραφία την οποί-
αν και θα αποστείλει (χειρόγραφη) στον Merlier. Η βιβλιογραφία αποτελείται
από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος επιγράφεται: «Βιβλιογραφία Διονυσίου Σολω-
μού – έργα ευρισκόμενα παρά τη Δημοτική Βιβλιοθήκη [Κερκύρας]». Ο βι-
βλιογράφος καταγράφει στο μέρος αυτό έργα που ξεκινούν από το έτος 1823
και τελειώνουν στο έτος 1939. Το πρώτο αυτό μέρος, ο βιβλιογράφος το χωρί-
ζει σε πέντε τμήματα με τίτλους 1.- Έργα, 2.- Βιογραφικά, 3.- Μελέται, Άρ-
θρα, Λόγοι, 4.- Αφιερώματα, �.- Γενικά βοηθήματα και 6.- Σολωμικαί βι-
βλιογραφίαι. Συνολικά καταγράφονται 174 λήματα και σε «προσθήκη» και
«συμπλήρωμα» άλλα 24. Στο δεύτερο μέρος αποσπά και αντιγράφει στο χέρι
δύο τμήματα της δικής του ιονικής Βιβλιογραφίας. Το πρώτο τμήμα επιγρά-
φει «Partie Historique» με 24 κεφάλαια και το δεύτερο «Partie Litteraire et
Musicale» με 22 κεφάλαια. Η εργασία, άκρως επιμελημένη από τον νάκη
Πιέρρη, περιέχεται σε ιδιαίτερο από χαρτόνι εξώφυλλο υπό τύπον βιβλίου που
φέρει τίτλο «EXPoSITIon SoLoMΟS. DoCUMEnTaTIoν FoURnIE a
MonSIEUR oCTaVE MERLIER, DIRECTEUR DE L’ InSTITUT FRanCaIS
D’aTHEnES PaR nakI PIERRI DURanT LES annES 19�6 ET 19�7». To μο-
ναδικό αυτό χειρόγραφο διατηρεί χρησιμότητα, διότι αποτυπώνει τα διαθέσιμα
στην Κέρκυρα σολωμικά δημοσιεύματα σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.
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aBSTRaCT

Unknown BIBLIoGRaPHICaL woRk on SoLoMoS 
oF THE BIBLIoGRaPHER nakIS PIERRIS

nniiccoollaaiiss  PPeennnnaa

when in 19�6 octave Merlier, then director of the French Institute of
athens, prepares the well-known exhibition for Dionyssios Solomos’ centennial
celebration which will take place the following year, he approaches, among
others, for the gathering of information, the well-known bibliographer and
collector of Eptanesian publications nakis Pierris who has supplemented the
Ionian Bibliography of Legrand. nakis Pierris will draw up a handwritten
bibliography of Solomos, which he will send (in handwritten form) to Merlier.
The bibliography consists of two parts. The first part is entitled “Bibliography
of Dionyssios Solomos – works found at the Public Library [of Corfu]”. 

The bibliographer records in this part works which begin in 1823 and finish
in 1939. This first part is divided in five sections under the following titles : 1.
works, 2. Bibliography, 3. Studies, articles, Speeches, 4. Tributes, �. General
aids, 6. Bibliographies of Solomos.

In total 174 entries are recorded as well as 24 more in “Inclusion” and
“Supplement”. In the second part he detaches and copies in handwriting two
parts of his own Ionian Bibliography. The first part is entitled “Partie Histo -
rique” and it consists of 24 chapters and the second part is entitled “Partie
Littéraire et Musicale” consisting of 22 chapters. The work, thoroughly edited
by nakis Pierris is contained in a special carton cover in the form of a book
entitled “EXPoSITIon SoLoMoS DoCUMEnTaTIon FoURnIE a Mon -
SIEUR oCTaVE MERLIER, DIRECTEUR DE L’ InSTITUT FRanCaIS D’
aTHEnES PaR nakI PERRI DURanT LES annEES 19�6 ET 19�7. This
unique manuscript is of utmost importance as it records the available publi -
cations on Solomos in Corfu at a specific point of time.
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ΤΑ ΑυΤΟΣΧΕΔιΑ ΠΟιΗΜΑΤΑ ΤΟυ ΔιΟνυΣιΟυ ΣΟΛΩΜΟυ 
ΚΑι Η ΣΧΕΣΗ ΤΟυΣ ΜΕ ΤΗν ιΤΑΛιΚΗ 

ΑυΤΟΣΧΕΔιΑΣΤιΚΗ ΠΟιΗΣΗ ΤΟυ 19ου ΑιΩνΑ

ννίίκκοοςς  ΚΚοοσσκκιιννάάςς  
φιλόλογος, διδάκτωρ νεοελληνικής Φιλολογίας 

του Πανεπιστημίου ιωαννίνων

Ο εθνικός ποιητής Διονύσιος Σολωμός αποτελεί αναμφισβήτητα τον Έλ-
ληνα λογοτέχνη του οποίου το έργο μελετήθηκε τόσο πολύ και τόσο συστημα-
τικά όσο σχεδόν κανενός άλλου. Κυρίως το ελληνόγλωσσο έργο του από την
έκδοση των Ευρισκομένων του Πολυλά (18�9) και ύστερα, απετέλεσε αντι-
κείμενο συστηματικής μελέτης και γράφτηκαν εκατοντάδες δεκάδες αξιολο-
γότατες σελίδες που αποκάλυψαν επαρκέστατα “τη λαμπρότητα του νοός
του”1. 

υπάρχουν, όμως, και σολωμικά έργα που δεν μελετήθηκαν με την ίδια συ-
νέπεια και συνέχεια με τα ελληνόγλωσσα. Πρόκειται για εκείνα που είναι
γραμμένα στην ιταλική γλώσσα και ανήκουν άλλα στις απαρχές της ποιητι-
κής δημιουργίας του ποιητή κι άλλα στο τελευταίο της στάδιο. Τα ιταλό-
γλωσσα αυτά έργα, ετερογενή, ετεροβαρή και ετερόκλιτα μεταξύ τους, δύ-
σκολα μπορούν να μελετηθούν μαζί, γι’ αυτό άλλωστε και δεν έχει επιχειρηθεί
κάτι τέτοιο. Όμως, στο ιταλόγγλωσσο corpus υπάρχει ένα υποσύνολο που ξε-
χωρίζει, καθώς τα ποιήματα που ανήκουν σε αυτό συνδέονται μ’ έναν κοινό
παρανομαστή: την αυτοσχεδιαστική ποίηση και τις αυτοσχεδιαστικές εκδη-
λώσεις, που κατά το ιταλικόν πρότυπο γίνονταν στα Επτάνησα. 

Για να μπορέσουμε, όμως, να μελετήσουμε και να κατανοήσουμε καλύτε-
ρα αυτά τα έργα, θα ήταν χρήσιμο να αναφερθούμε στην αυτοσχεδιαστική
ποίηση στην ιταλία και μάλιστα τον 19ο αιώνα, καθώς εκείνη είχε επηρεάσει
καθοριστικά τους Επτανήσιους. Στην ιταλική χερσόνησο, λοιπόν, τον 19ο αι-
ώνα συνεχίζει να χαίρει μεγάλης εκτίμησης η poesia estempoanea, το ποιητικό
εκείνο είδος στο οποίο η ποιητική σύνθεση πραγματοποιείται με την παρουσία
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ανατύπωση Ρούγα - Σ. Μυλωνά, Ζάκυνθος 1998, σελ. ν.



και τη συμμετοχή του κοινού, καθώς οι θεατές προτείνουν το ποιητικό θέμα
στον αυτοσχεδιαστή. Οι αυτοσχεδιαστές ποιητές, παρ’ όλη την αυστηρή κριτι-
κή που τους ασκούνταν από τους λόγιους λογοτεχνικούς κύκλους, γνώριζαν
καθολική αναγνώριση και σεβασμό. Σ’ αυτό βοηθούσε και το λαμπρό παρελ-
θόν του ποιητικού τούτου είδους, το οποίο κατά το Settecento (17ος αιώνας)
καλλιεργούνταν συστηματικά στις διάφορες “Ακαδημίες”2 που υπήρχαν σχε-
δόν σε κάθε πόλη της ιταλίας. 

Το λογοτεχνικό κίνημα του Αρκαδισμού και το αρκαδικό ιδεώδες μιας ει-
δυλλιακής ζωής κοντά στη φύση, έδωσαν τεράστια ώθηση στην αυτοσχεδια-
στική ποίηση, που φάνταζε στα μάτια των νοσταλγών της χαμένης ευτυχίας
της “φυσικής” ζωής, ως η ποιητική μορφή που απελευθέρωνε τα ευγενέστερα
συναισθήματα και τις ευγενέστερες σκέψεις των ανθρώπων. Πολλοί ποιητές,
γνωστοί σήμερα για τις γραπτές ποιητικές τους δημιουργίες, όπως ο
Metastasio, ο Monti, ο Rolli, ο Lorenzo Da Ponte, ασκούσαν με επιτυχία την
αυτοσχεδιαστική ποίηση, ενώ ένας μεγάλος αριθμός καθαρά αυτοσχεδιαστών
ποιητών, ξεχασμένων ή και άγνωστων ακόμη σήμερα, αλλά πασίγνωστων
στην εποχή τους, αυτοσχεδίαζαν στα θέατρα, στις βασιλικές αυλές και στα
σαλόνια των ευγενών σε λαμπρά οργανωμένες ποιητικές βραδιές. 

Κι η διαδικασία της σύνθεσης ήταν η ακόλουθη. Το ποιητικό θέμα δίνονταν
στον αυτοσχεδιαστή ποιητή από κάποιον προσκεκλημένο κι ο ποιητής, έχο-
ντας στη διάθεσή του ελάχιστο χρόνο, περίπου δέκα λεπτά της ώρας, χρησιμο-
ποιώντας δοσμένες ομοιοκαταληξίες ή δικής του επιλογής, συνέθετε ποίημα
σε ιαμβικό ενδεκασύλλαβο στίχο το οποίο και απήγγελνε στους παρευρισκό-
μενους3. Εφημερίδες της εποχής είχαν εκτενείς αναφορές στις αυτοσχεδιαστι-
κές εκδηλώσεις και αναφέρονταν εγκωμιαστικά για τους αυτοσχεδιαστές.
Διαβάζουμε σχετικά σε εφημερίδα της εποχής:

«Οι διαδικασίες που γίνονται σε μια Ακαδημία αυτοσχεδιαστικής ποίη-
σης είναι ιδιαίτερα ευχάριστες. Δεν είναι καθόλου εύκολο να αντιληφθεί
κάποιος, που δεν έχει παρακολουθήσει μια τέτοια εκδήλωση, το πόσο πα-
ράξενα και ποικίλα είναι τα θέματα που δίνονται στον αυτοσχεδιαστή.
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2. “accademia” (Ακαδημία) ονομάζουν οι ιταλοί κάθε φορέα που θέτει ως στόχο τη συ-
στηματική καλλιέργεια και μελέτη γραμμάτων, τεχνών και επιστημών. Toν 19o αιώνα ονό-
μαζαν “Ακαδημίες” και τις λογοτεχνικές βραδιές που οργανώνονταν είτε σε δημόσιους είτε σε
ιδιωτικούς χώρους. 

3. Αυτοσχεδιαστικές εκδηλώσεις γίνονται ακόμη και σήμερα στη Σαρδηνία και γνωρί-
ζουν εξαιρετική δημοφιλία. Αυτοσχεδιαστές ποιητές λαμβάνουν τα θέματά τους από το κοινό
ή από τους διοργανωτές και διαγωνίζονται αναμεταξύ τους για τη σύνθεση του καλύτερου
ποιήματος. Συνήθως τα θέματα που δίνονται είναι έννοιες, όπως η γενναιότητα, η ζωή, η
αγάπη κ.λπ. ή φυσικές αξίες, όπως ο ήλιος, η θάλασσα, ο ουρανός κ.λπ. Το μέτρο των ποιη-
μάτων είναι ο ιαμβικός οκτασύλλαβος στίχος και η ομοιοκαταληξία ζευγαρωτή. 



Κάποιος θέλει ν’ ακούσει τραγούδια για τον έρωτα, και κάποιος άλ-
λος για το μίσος, κάποιος για τη ζήλια και κάποιος άλλος για την αφο-
σίωση. Ένας ζητά περιγραφές μαχών κι άλλος τραγούδια για την
ομορφιά της φύσης. Άλλοτε ζητούν την αφύπνιση των νεκρών από τον
αιώνιο ύπνο τους κι άλλοτε να μεταβεί ο ζωντανός στα Ηλύσια Πεδία.
Και σα να μην έφθαναν όλα αυτά, πολλές φορές οι παρευρισκόμενοι ζη-
τούν από τον αυτοσχεδιαστή να χρησιμοποιήσει μια δική τους επωδό
τόσο κακόηχη και τόσο άσχετη με το θέμα, που προκαλεί θαυμασμό η
ικανότητα του αυτοσχεδιαστή να την εντάξει αρμονικά στο ποίημά
του»4. 

Η δεινότητα πολλών αυτοσχεδιαστών ποιητών σε συνδυασμό με την ευρυ-
μάθεια τους ήταν εντυπωσιακή και προκαλούσε τέτοιο θαυμασμό στους ακρο-
ατές, ώστε η φήμη ορισμένων ήταν τεράστια και η αναγνώρισή τους καθολι-
κή. Ορισμένοι μάλιστα ποιητές, όπως ο Bernardino Perfetti και η Maddalena
Morelli, γνωστότερη με το αρκαδικό της ψευδώνυμο, Corilla olimpica, έλαβαν
την ποιητική τιμή και αναγνώριση που έλαβε ο Francesco Petrarca στις 8
Απριλίου 1341, ο albertino Mussato το 131�, προτάθηκε να λάβει ο Dante
alighieri και δεν έλαβε ο Torquato Tasso, επειδή τον πρόλαβε ο θάνατος.
Επρόκειτο για την τιμή της δημόσιας δαφνοσταφάνωσης στο Καπιτώλιο και
της ανακήρυξή τους σε “Poeta laureato” (Δαφνοσταφανωμένος ποιητής)�. 

Οι αυτοσχεδιαστές ποιητές είτε laureati είτε όχι προσέφεραν πολλά σε καλ-
λιτεχνικό επίπεδο στην ιταλία, προσέφεραν πολλά, όμως, και σε επίπεδο εθνι-
κό. Σε μια εποχή που η ιταλία ήταν χωρισμένη σε βασίλεια υποταγμένα σε
ξενόφερτα συμφέροντα κι όνειρο των ιταλών ήταν η περίφημη Unita (Ένωση),
οι improvvisatori, όντας οι περισσότεροι φλογεροί πατριώτες, επαναστάτες,
Καρμπονάροι, Γαριβαλδινοί, Μαντσινιανιαστές, διέτρεχαν την ιταλία κι αυτο-
σχεδίαζαν σε πλατείες, καφενεία και σαλόνια πατριωτών ποιήματα με τα
οποία καλούσαν τον ιταλικό λαό σε εξέγερση. 

Γνώση και γεύση όλου αυτού του κλίματος σχετικά με την αυτοσχεδιαστι-
κή ποίηση είχε αποκτήσει και ο Δ. Σολωμός, που από το 1808 έως και το
1818 σπούδαζε στην ιταλία, ασχολούνταν με την ποίηση και συναναστρέφο-
νταν τους λογοτεχνικούς κύκλους της Κρεμόνα, της Παβίας και του Μιλά-
νου. Συγκεκριμένες πληροφορίες βέβαια για τη σχέση του Σολωμού με κύ-
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4. Gazzetta privilegiata di Milano, Sabbato 24 novembre 1832, on line στο: https: //books.
google.gr/books 

�. Περισσότερες πληροφορίες στο aDELE VITaGLIano, Storia Della Poesia Estemporanea
nella Letteratura Italiana Dalle origini ai nostri Giorni (190�), kessinger Pub Co, Settembre
2010.



κλους αυτοσχεδιαστικούς ή για ενασχόληση του ίδιου του Σολωμού με τον αυ-
τοσχεδιασμό στην ιταλία δεν υπάρχουν, αλλά συγκεκριμένα γεγονότα μας
οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. 

Καταρχάς στην Κρεμόνα, όπου ο ποιητής τελείωσε το Γυμνάσιο και το
Λύκειο, με πρωτοβουλία επιφανών κύκλων της πόλης, οργανώνονταν συχνά
πυκνά Ακαδημίες (ποιητικές βραδιές όπως θα λέγαμε σήμερα) στις οποίες
ποιητές παρουσίαζαν τα έργα τους, ενώ δεν έλειπαν και βραδιές αφιερωμένες
στην αυτοσχεδιαστική ποίηση, στις οποίες ξεχώριζε ο επιστήθιος φίλος του
Σολωμού Gian Luigi Redaelli, ο αβάς Mare-antonio Zucchi και ο επίσης ιερω-
μένος Lorenzi.

Και στο γειτονικό Μιλάνο, την πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, όπου ο Σο-
λωμός διατηρούσε φιλικές σχέσεις με επιφανείς προσωπικότητες του ποιητι-
κού χώρου, κατείχε ιδιαίτερη θέση η αυτοσχεδιαστική ποίηση. Όπως προανα-
φέραμε, αυτοσχέδια ποιήματα έχει συνθέσει ο πολύς Μόντι, ο μεγαλύτερος
Λομβαρδός ποιητής σε διάλεκτο μιλανέζικη· ο Carlo Porta (177�-1821) ήταν
κυρίως αυτοσχεδιαστής ποιητής, ενώ διάσημη αυτοσχεδιάστρια ποιήτρια ήταν
η συνομήλικη του Σολωμού Rosa Taddei (1799-1869)6.

Επιβεβαιωμένη, όμως, ενασχόληση του Σολωμού με τον αυτοσχεδιασμό
δεν θα έχουμε στην ιταλία, αλλά με την επιστροφή του στη Ζάκυνθο. Στη γε-
νέθλια νήσο εντάσσεται αμέσως στη ζακυνθινή κοινωνία η οποία τον αποδέ-
χεται και πολύ γρήγορα αρχίζει να τον θαυμάζει λόγω του ποιητικού του τα-
λέντου, το οποίο, όμως εκδηλώνεται τότε κυρίως μέσω της αυτοσχεδιαστικής
σύνθεσης. Ο ζακυνθινός κύκλος δεν διαφέρει και πολύ από τον επαρχιακό συ-
ντηρητικό κύκλο της Κρεμόνας και του Μόντι κι εκτός από το βλέμμα του,
που είναι συνεχώς στραμμένο προς την ιταλία, έχει και συνήθειες πολύ κοντι-
νές με εκείνες. Και μια από αυτές είναι και η οργάνωση αυτοσχεδιαστικών
εκδηλώσεων κυρίως στα αρχοντικά του Μερκάτη και του Ταγιαπιέρα. 

Σε αυτές τις εκδηλώσεις ο Σολωμός θα συμμετέχει ανελλιπώς και θα δια-
κριθεί για την ικανότητά του να αυτοσχεδιάζει δυο και τρία ποιήματα πάνω
στα θέματα που του δίνονταν και όχι μόνο ένα. Τούτη η αυτοσχεδιαστική ικα-
νότητα είναι βέβαια αποτέλεσμα του έμφυτου ποιητικού ταλέντου του Σολω-
μού, αλλά και της άριστης γνώσης της ιταλικής λογοτεχνίας, που του παρεί-
χε πλήθος ιδεών, έτοιμων στίχων και ομοιακαταληξιών, ακόμη κι ολάκερα
ποιήματα πάνω στα θέματα που του δίνονταν, τα οποία ήταν εξάλλου κοινότυ-
πα και χιλιοτραγουδισμένα στην ιταλία. 

Τα αυτοσχέδια ποιήματα της ζακυνθινής περιόδου είναι 9� με τον κύριο
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6. LoUIS CoUTELLE, Για την ποιητική διαμόρφωση του Διονυσίου Σολωμού (181�-1833),
Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 2009, σελ. 46.



όγκο αυτών, 62 τον αριθμό, να έχουν θρησκευτικό περιεχόμενο και κύρια πη-
γή έμπνευσης το Άσμα Ασμάτων. Ο μεγάλος αριθμός των θρησκευτικών θε-
μάτων δικαιολογούνται τόσο από τη θρησκευτικότητα που χαρακτήριζε το
Σολωμό και τον κόντε Μερκάτη, που συχνά οργάνωνε αυτές τις αυτοσχεδια-
στικές βραδιές στο αρχοντικό του, όσο κι από το γεγονός ότι τα θέματα αυτά
ήταν του λογοτεχνικού συρμού τόσο στην εποχή του ρομαντισμού όσο και στην
εποχή που προηγήθηκε. 

Τα ποιήματα αυτά ο Σολωμός δεν είχε την πρόθεση να τα δημοσιεύσει,
ίσως γιατί καθώς έλεγε ο ίδιος στους επιστήθιους φίλους του (Κουαρτάνο,
Στράνη, Τομαζέο) δεν τολμούσε «να ανακατευθεί σε μια φιλολογία τόσο
πλούσια»7, παρόλα αυτά τριάντα αυτοσχέδια ποιήματα δημοσιεύθηκαν από
τον Λουδοβίκο Στράνη (Κέρκυρα 1822 και β΄ έκδοση 1823) με τον τίτλο Rime
Improvvisate.

Στα ποιήματα αυτά αλλά και στα υπόλοιπα, που δεν συμπεριλήφθηκαν
στον τόμο, παρ’ όλη τη μεγάλη απήχηση που βρήκαν στην εποχή, σήμερα θα
ήταν ανώφελο να αναζητήσει κανείς ιδιαίτερες ποιητικές αρετές, πρωτοτυπία
και δύσκολα γίνονται ελκυστικά στα μάτια μας. Μάλλον πρέπει να τα δούμε
ως συνομιλία ενός ποιητή, που ναι μεν έχει ξεκινήσει τη διαδρομή του για την
κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας και τη δημιουργία των βάσεων του νεο-
ελληνικού πολιτισμού, αλλά δεν έχει αποκτήσει ακόμη την ποιητική του αυτο-
τέλεια κι εξακολουθεί να είναι στραμμένος προς την ιταλία8. Σε κάθε περί-
πτωση, όμως, η επιδέξια διαχείριση θεμάτων, ποιητικών εκφράσεων και ομοι-
οκαταληξιών μπορεί να αποτελεί ένα παιχνίδι, δεν παύει, όμως, να είναι ένα
παιχνίδι πολύ ωφέλιμο και διδακτικό για τον ίδιο, ένα παίγνιο που συνέβαλε
στην ποιητική διαμόρφωση του Σολωμού. Ένα παίγνιο που, ευτυχώς, σταμά-
τησε γρήγορα9. 

Στη συνέχεια ο Σολωμός θα εγκαταλείψει τη σύνθεση των αυτοσχεδιαστι-
κών ποιημάτων. Ο στόχος που έθεσε ήταν πια άλλος και ο αυτοσχεδιασμός
δεν μπορούσε να τον υπηρετήσει με κανέναν τρόπο. Από το 1847 και ύστερα,
όμως, υπάρχουν δύο γεγονότα που θα οδηγήσουν τον ποιητή σε μια εκ νέου
επαφή με τον αυτοσχεδιασμό. Τούτη τη φορά υπό την ιδιότητα του αυτοσχε-
διαστή ποιητή αλλά υπό την ιδιότητα τού θεατή που δίνει θέματα στον αυτο-
σχεδιαστή.
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9. Σχετικά με το θέμα και ενδιαφέρουσες κρίσεις ιταλών νεοελληνιστών στο περ. Πόρφυ-
ρας, Αφιέρωµα στον ∆ιονύσιο Σολωµό, τχ. 9�-96, Κέρκυρα, ιούλιος-Σεπτέµβριος 2000.



Το ένα γεγονός είναι η αυτοσχεδιαστική εκδήλωση που στα 1847 ο αυτο-
σχεδιαστής Borioni οργάνωσε στο Δημοτικό Θέατρο της Κέρκυρας και το άλ-
λο η άφιξη του Giuseppe Regaldi στην Κέρκυρα και η αυτοσχεδιαστική εκδή-
λωση που οργάνωσε στο ίδιο θέατρο. Για τις εκδηλώσεις αυτές ο Σολωμός θα
ετοιμάσει � θέματα από τα οποία: το ένα διαπιστωμένα διαβάστηκε στον
Borioni (πρόκειται για το σονέτο με θέμα την κατάβαση του Ορφέα στον
Άδη), ένα ακόμη με θέμα τη Σαπφώ συνδέεται με τις αυτοσχεδιαστικές εκδη-
λώσεις, αλλά δεν γνωρίζουμε αν ο αποδέκτης ήταν ο Borioni ή ο Regaldi, ενώ
τα άλλα τρία γράφτηκαν για να δοθούν ως θέματα στο Regaldi. Πρόκειται για
το Ελληνικό καραβάκι, που διαβάστηκε από τον ίδιο τον ποιητή στον αυτο-
σχεδιαστή το βράδυ της 30 Αυγούστου 18�1 σε αυτοσχεδιαστική εκδήλωση
που οργάνωσε ο Regaldi στο Δημοτικό Θέατρο της Κέρκυρας, τον Έλληνα
πολεμιστή και τη Φαρμακωμένη που προοριζόταν κι αυτά να δοθούν ως θέμα-
τα στον ίδιο αυτοσχεδιαστή10. 

Πριν, όμως, αναφερθούμε στα κείμενα αυτά, κρίνουμε αναγκαίο να μιλή-
σουμε για τους αποδέκτες τους. Κι ας ξεκινήσουμε από τον Borioni. Ο Πέ-
τρος Κουαρτάτος, ο πρώτος εκδότης των ιταλικών έργων του Σολωμού, κα-
τέγραψε το επίθετο του αποδέκτη αυτοσχεδιαστή, δίχως, όμως, να αναφέρει
κανένα άλλο στοιχείο γι’ αυτόν, ούτε καν το μικρό του όνομα. Στην ελληνική
βιβλιογραφία, όλα τα χρόνια που μεσολάβησαν από τότε, δεν γνωρίζουμε να
προστέθηκε κανένα στοιχείο για τον αυτοσχεδιαστή Borioni, γι’ αυτό και η
όποια προσπάθεια αναζήτησης πληροφοριών οδηγούσε αναγκαστικά στην ιτα-
λική βιβλιογραφία και διαδικτυογραφία. Πουθενά, όμως, δεν γινόταν αναφορά
σε αυτοσχεδιαστή Borioni και μόνο μετά από πολύ κόπο εντοπίσαμε μια ανα-
φορά σε κάποιον αυτοσχεδιαστή Giuseppe Borioni και στην τραγωδία του
“Stamira” που εκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1848. 

να βρεθούν, όμως, πληροφορίες για τον Giuseppe Borioni δεν ήταν καθό-
λου εύκολο και πολύ περισσότερο πληροφορίες που να αφορούν τη λογοτεχνική
του παραγωγή. Η δράση του ήταν κυρίως δημοσιογραφική και πολιτική, αλλά
το όνομά του χάθηκε μέσα στην πλειάδα των πολιτικών προσωπικοτήτων, που
έδρασαν στην ιταλία την περίοδο του Risorgimento. Βιογραφία του G. Borioni
δεν υπάρχει, ή τουλάχιστον δεν βρήκαμε, και αυτή που σας παραθέτουμε βα-
σίζεται σε σκόρπιες αναφορές στο όνομά του σε διάφορες εφημερίδες της επο-
χής και σε ελάχιστα στοιχεία που δίνει ο γιος του Torquato Borioni στο έργο
του La Fiumana di sangue, Visione di Pio IV (napoli 1868), που αφιερώνει
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στον πατέρα του και στους αποκεφαλισθέντες από το παπικό κράτος επανα-
στάτες Monti e Tognetti11. 

νεώτερος σε ηλικία από τον Σολωμό, ο Borioni γεννήθηκε στην Ανκόνα,
ανέπτυξε έντονη πατριωτική δράση και ασχολήθηκε ενεργά με τη δημοσιο-
γραφία. Σε ηλικία δεκαοκτώ ετών τέθηκε στο στόχαστρο του παπικού κρά-
τους, κυνηγήθηκε πολύ και μετά τα επαναστατικά κινήματα του 1831, αδιευ-
κρίνιστο πότε ακριβώς, διέφυγε στην Ανατολή, όπου και παρέμεινε δέκα ολό-
κληρα χρόνια. Δεν αναφέρεται πουθενά ο ακριβής τόπος εξορίας του, αλλά
επειδή γνωρίζουμε πως οι περισσότεροι εξόριστοι κατέφυγαν στα ιόνια και μά-
λιστα στην Κέρκυρα, μπορούμε να υποθέσουμε πως πέρασε αυτά τα χρόνια
στην Κέρκυρα. Στην ιταλία και συγκεκριμένα στη Ρώμη επέστρεψε το 1848
κάνοντας χρήση της αμνηστίας που δόθηκε στο ιταλούς εξόριστους και ανέ-
λαβε σημαντική θέση στο Governo Triumvirato12, που ανέλαβε την εξουσία
μετά την επανάσταση στη Ρώμη και την επακόλουθη εκδίωξη του Πάπα Πί-
ου από το Παπικό Κράτος. 

Την περίοδο εκείνη ήταν και συνεκδότης της γελοιογραφικής εφημερίδας
Don Pirlone, μέσω της οποίας κατακεραύνωνε την παπική εξουσία, υποστήρι-
ζε τη δημοκρατική διακυβέρνηση του κράτους και στρέφονταν κατά της θανα-
τικής ποινής. Μετά τη διάλυση της Repubblica Romana και την επιστροφή
στην εξουσία του Πάπα, καταδικάστηκε σε θάνατο, διέφυγε στη Λομβαρδία
όπου συνεργάστηκε με τον δραστήριο επαναστάτη και δημοκρατικό δικηγόρο
Tommaso Villa και εξέδωσαν δυο βραχύβιες πολιτικές εφημερίδες, την Gof -
fredo Mameli και την L’ Imparziale, vero amico del popolo. Εκείνη την εποχή
πρέπει να ενστερνίστηκε και τις σοσιαλιστικές ιδέες, που έβρισκαν πρόσφορο
έδαφος ανάπτυξης στους κύκλους των πατριωτών ιταλών, τις οποίες υπηρέ-
τησε για μακρό χρονικό διάστημα. Το 1862, μάλιστα όταν πια η πολυπόθητη
ιταλική ενοποίηση έχει σε μεγάλο βαθμό πραγματοποιηθεί κι απέμενε μόνο η
προσάρτηση του Παπικού Κράτους για να ολοκληρωθεί, ο ίδιος συνέχισε να
αγωνίζεται για την προσάρτηση και του Παπικού Κράτους στον ιταλικό κορ-
μό κι ως γραμματέας της Societa Garibaldina στην αίθουσα του εργατικού
κέντρου της νάπολη, εκφώνησε επικήδειο για τον νεκρό εργάτη Giovanni
Ciucci, παρουσίασε τον ύμνο «Η σταύρωση του λαού της Ρώμης» και αυτο-
σχεδίασε έναν συριγμό προς τιμή του Giuseppe Galibaldi. Ο θάνατός του υπο-
λογίζεται πριν το 1868.
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11. ToRqUaTo BoRIonI, La Fiumana di sangue, Visione di Pio IX per Giuseppe Borioni,
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Carlo armellini και κυβέρνησε το Παπικό Κράτος από τις 29 Μαρτίου έως 1 ιουλίου 1849.



Όσο έντονη ήταν η πολιτική του G. Borioni άλλο τόσο έντονη ήταν και η
φιλολογική. Οργάνωσε αυτοσχεδιαστικές εκδηλώσεις σε πολλές πόλεις της
ιταλίας, το αυτοσχεδιαστικό του ταλέντο μάλιστα επαινέθηκε από τον Λα-
μαρτίνο13, έγραψε μακροσκελείς τραγωδίες και βιογραφίες προσωπικοτήτων,
από την οποίες στεκόμαστε σ’ εκείνη του Flamminio Lolli, του ιταλού εξόρι-
στου στην Κέρκυρα και ιδιοκτήτη του σπιτιού που ενοικίαζε ο Σολωμός στα
Μουράγια της Κέρκυρας κι ασχολήθηκε συστηματικά με τη μελέτη του έρ-
γου του Δάντη. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου του, όμως, έμεινε ανέκδοτο κι
ίσως σε αυτό να οφείλεται το γεγονός ότι σήμερα είναι εντελώς ξεχασμένος. 

Ο έτερος αυτοσχεδιαστής για τον οποίο συνέθεσε ο Σολωμός ποιητικό θέ-
μα ήταν ο Giuseppe Regaldi.. Ο Regaldi ήταν στην εποχή του διάσημος αυτο-
σχεδιαστής. Η αυτοσχεδιαστική του δεινότητα, το επιβλητικό παρουσιαστικό
του, η θεατρικότητα των κινήσεών του και η στεντόρεια φωνή του προκαλού-
σαν τον ενθουσιασμό των θεατών κι ο Regaldi γνώριζε την αποθέωση. Η φήμη
του ξεπέρασε γρήγορα τα σύνορα της ιταλίας και πολλές “Ακαδημίες” του
εξωτερικού τον καλούσαν να αυτοσχεδιάσει. Αυτοσχεδίασε έτσι σε κατάμεστα
θέατρα της Γαλλίας (Μασσαλία και Παρίσι), της Γερμανίας και της Ελβε-
τίας (Μπάτεν, Γενεύη και Λωζάνη)14.

Πνεύμα ανήσυχο και δραστήριο ταξίδεψε πολύ σε ολόκληρη την Ευρώπη
και στις αρχές του 18�0 ξεκίνησε ένα μεγάλο ταξίδι στην Ανατολή. Έχει
προηγηθεί η σύλληψή του από την Αστυνομία στη νάπολη για την πατριωτι-
κή του δράση, η κατάσχεση των βιβλίων του, η αφαίρεση του διαβατηρίου του
για το προγραμματισμένο ταξίδι και η φυλάκιση του για δεκαοκτώ ημέρες. Η
περιπέτεια αυτή δεν εμπόδισε, όμως, την αναχώρησή του αρχικά για τη Μάλ-
τα κι ύστερα στην Ελλάδα «για να αναζητήσει το νεανικό του όνειρο στην
Ανατολή»1�. Το ταξίδι θα διαρκέσει τέσσερα ολόκληρα χρόνια, δύο μάλιστα εκ
των οποίων (18�1-18�3) θα τα περάσει στην Κέρκυρα, και από εκεί θα ταξι-
δέψει στην κυρίως Ελλάδα, την Αίγυπτο, τη Συρία, τον Λίβανο και τα ιεροσό-
λυμα, ενώ θα επισκεφθεί τη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη και από εκεί
θα περάσει στην Ουγγαρία.

Τις εμπειρίες του από το ταξίδι αυτό θα τις καταγράψει με την επιστροφή
του στην ιταλία και θα τις εκδώσει από το 18�4 έως το 18�� στην εφημερίδα
Parlamento16 του Τορίνο ενώ θα τις συμπεριλάβει αργότερα στον τόμο Canti e
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�13-�16-�17- Corfu- La spianata e il palazzo di S. Michele e S. Giorgio- Il Monte di



prose (Torino 1862)17. Μετά το πέρας του ταξιδιού επέστρεψε οριστικά στην
ιταλία και αφοσιώθηκε στη συγγραφή και τη διδασκαλία. Δίδαξε αρχικά στο
Λύκειο της Πάρμας, ύστερα στο Πανεπιστήμιο του Κάλιαρι και αργότερα
κέρδισε την έδρα της Αρχαίας ιστορίας στο archiginnasio της Μπολόνιας. Σ’
αυτή την πόλη τον βρήκε ο θάνατος στις 14 Φεβρουαρίου 1883. 

Επιστρέφοντας τώρα στα ποιητικά έργα που δόθηκαν ως θέματα στους
δύο αυτοσχεδιαστές θα διαπιστώσουμε πως πρόκειται για ολοκληρωμένα ποι-
ητικά έργα εξαιρετικής αξίας όχι τόσο από πλευράς καλλιτεχνικής άλλα από
ιδεολογικής. Πιο συγκεκριμένα το γλωσσικό και στιχουργικό επίπεδο των έρ-
γων αυτών είναι χαμηλό και ελάχιστα θέλγει τον ιταλό αναγνώστη που είναι
συνηθισμένος να διαβάζει ποιήματα ιταλών συγχρόνων του Σολωμού. Ο Σο-
λωμός απουσιάζει από την ιταλία σχεδόν τριάντα χρόνια και τα ιταλικά του
παρ’ όλο που είναι εξαιρετικά είναι τα παροικιακά ιταλικά που στερούνται φρε-
σκάδα και ζωντάνια. Το γλωσσικό του όργανο δεν είναι πια στο ύψος των ανα-
γκών του18. 

Όπως και ο ενδεκασύλλαβος στίχος που χρησιμοποιεί. Μετά από τόσα
χρόνια απομάκρυνσης από την ιταλία και τόσα χρόνια θητείας και μαθητείας
στον δεκαπεντασύλλαβο, δεν είναι εύκολο να επανέλθει. Η στιχουργία είναι
εκείνη των Rime Improvvisate και μοιραία οδηγείται σ’ ένα σύμπλεγμα δεδο-
μένων ημιστιχιών, προκαθορισμένων ομοιοκαταληξιών και χιλιοειπωμένων
εκφράσεων που ανήκουν σε άλλη εποχή19. Η γλώσσα και η στιχουργία τον σύ-
ρουν στην κοινοτυπία, στη φλυαρία, στο μανιερισμό. Στο ιταλικό Πάνθεον τα
έργα αυτά δεν έχουν από αισθητική άποψη ιδιαίτερη θέση. 

Όμως, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για το κοσμολογικό και ιδεολογικό
υπόβαθρο των έργων αυτών. Ο Σολωμός, όταν ετοιμάζει τα ποιητικά αυτά θέ-
ματα, έχει ολοκληρώσει μια μακρά περίοδο μαθητείας στο δημοτικό τραγούδι,
έχει μελετήσει σε βάθος τον πλούτο της ελληνικής πολιτιστικής παράδοσης κι
έχει αρχίσει να μελετά τους φιλοσοφικούς και καλλιτεχνικούς κώδικες του
γερμανικού ιδεαλισμού και μάλιστα του ηθικοαισθητικού συστήματος του
Σίλλερ. Αξιοποιώντας όλο αυτό τον πλούτο, έχει δημιουργεί και παρουσιάσει
σε ποιητική μορφή πολιτιστικούς κώδικες, που αποτέλεσαν τη βάση πάνω
στην οποία στηρίχτηκε ο νεοελληνικός μας πολιτισμός. 
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Στα έργα που συνέθεσε, για να δώσει ως θέματα στους ιταλούς αυτοσχε-
διαστές, υπάρχει συμπαγής και προσλήψιμη η κοσμοθεωρία και η ιδεολογία
της ώριμης περιόδου του ποιητή. Πιο συγκεκριμένα στο πεδίο της Κοσμοθεω-
ρίας, πεδίο στο οποίο παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο ο ποιητής αναλαμ-
βάνεται και αξιολογεί τα Κοσμικά στοιχεία, το Θείο, τη Φύση, τις δυνάμεις
που λειτουργούν σε αυτήν και τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσά τους,
διαπιστώνουμε ότι το σολωμικό μυθικό Σύμπαν παρουσιάζεται ενιαίο, αδιαίρε-
το και συμπαγές. Μια πλειάδα ισοτοπιών (εννοιολογικών δηλαδή περιοχών
μέσα τα κείμενα), όπως η επικοινωνία των Κοσμικών στοιχείων (Σαπφώ,
Ορφέας), η ποιοτική συγγένεια του Ανθρώπου με το Θείο και τη Φύση (Το ελ-
ληνικό καραβάκι), η μυστηριακή διάσταση της φύσης (Σαπφώ, Ορφέας) και
η Θεία Επιφάνεια, η παρουσία δηλαδή του επουράνιου κόσμου στον επίγειο
(Σαπφώ), καταργούν κάθε υποψία ύπαρξης ενός δυιστικού μοντέλου αντίλη-
ψης του κόσμου και καθιστούν ευδιάκριτη την Ενότητα του μυθικού Σύμπα-
ντος. ιδιαίτερη αξία παρουσιάζει ακόμη η αντίληψη του ποιητή για τη φύση,
την οποία αντιλαμβάνεται ως έναν ενδοκοσμικό Παράδεισο, ως κοιτίδα ζωής
και αξιών, έναν κόσμο απόλυτα λειτουργικό, αυστηρά δομημένο και γεμάτο
ζωή, έναν χώρο που κατοικούν ευγενικά και καλοσυνάτα πλάσματα.

Στο πεδίο της ιδεολογίας τώρα, οι ισοτοπίες των κειμένων αποκαλύπτουν
πολλά για τις αισθητικές αντιλήψεις του Σολωμού στην ώριμη περίοδο, αλλά
και για την αντίληψη του τραγικού. Η γνώση των αισθητικών αντιλήψεων
αποκτά ιδιαίτερη αξία, καθώς ο Σολωμός δεν ανήκει στους ποιητές που άφη-
σαν αισθητικά δοκίμια ή ποιήματα ποιητικής, παρά μόνο τις υποδείξεις προς
εαυτόν, τους περίφημους Στοχασμούς. Θεματικές λοιπόν μονάδες, που φέρουν
τέτοιες πληροφορίες, είναι κάτι παραπάνω από πολύτιμες και τέτοιες εμπεριέ-
χουν αρκετές τα ποιήματα προς τους αυτοσχεδιαστές ποιητές. Όπως εμπε-
ριέχουν και πολλά στοιχεία που μας βοηθούν να κατανοήσουμε τη σολωμική
αντίληψη για το τραγικό και τα στοιχεία που προσδίδουν τραγικότητα στην
ανθρώπινη ζωή. Ανάμεσα σ’ αυτά εξέχουσα θέση κατέχει η πρωτόφαντη αν-
θρώπινη αδυναμία να κατακτήσει τη γνώση, να επιλύσει το Κοσμικό μυστή-
ριο και να απαλλαγεί από τη βασανιστική άγνοια20.

Μετά και τούτες τις τελευταίες επισημάνσεις, αν και διατυπωμένες εξαιρε-
τικά περιληπτικά, θεωρούμε πως έχει γίνει σαφής η αξία των έργων του Σολω-
μού, που δόθηκαν ως θέματα προς τους ιταλούς αυτοσχεδιαστές και δικαιολο-
γείται η άποψη πως πρόκειται για ποιητικά έργα υψηλής ιδεολογικής σημασίας
που έχουν τη θέση τους σε κάθε σοβαρή μελέτη του σολωμικού ποιητικού έργου. 
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ΒΑΣιΚΕΣ ΣυνιΣΤΩΣΕΣ ΤΟυ ΕΠιΤΕυΓΜΑΤΟΣ 
ΤΟυ ΔιΟνυΣιΟυ ΣΟΛΩΜΟυ

ΠΠ..ΔΔ..  ΜΜαασσττρροοδδηημμήήττρρηηςς
ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ὁ ριζικὸς λόγος τῆς κορυφαίας θέσης τοῦ Δονυσίου Σολωμοῦ (1798-
18�7) μέσα στὴν ἐξέλιξη τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας εἶναι ἡ καθαρὰ ποιη-
τικὴ δημιουργικότητα καὶ ἰσχὺς τοῦ ἔργου του. Ὅλοι οἱ ἄλλοι λόγοι-παράγο-
ντες (ἀφαιρετικὰ αἰσθητικοί, γλωσσικοί, γραμματολογικοὶ καὶ γενικὰ ἱστορι-
κοί) περιβάλλουν, βέβαια, ὀργανικὰ τὸν πρῶτο, ἀλλὰ δὲν ἰσοδυναμοῦν μὲ
αὐτὸν οὔτε κεχωρισμένοι οὔτε ὡς σύνολο. Ὁπότε καὶ ἡ κρισιμότερη καὶ σημα-
ντικότερη σολωμικὴ βιβλιογραφία, ἀπὸ τὰ ἐξαίρετα ῥρμηνευτικὰ καὶ ἀξιολο-
γικὰ κείμενα τοῦ ’Εμμανουὴλ Στάη (18�3) καὶ τοῦ Ἰακώβου Πολυλᾶ (18�9)
ἕως τὰ ὀξυδερκῆ μελετήματα τῆς ἐποχῆς μας, ἐπικεντρώνεται τελικὰ στὴν
προσπάθεια προσδιορισμοῦ αὐτῆς τῆς ἀμιγῶς ποιοτικῆς ἰδιότητας· καὶ οἱ σχε-
τικὲς προτάσεις συμβάλλουν συμπληρωματικὰ μεταξύ τους στὴν ὥριμη ἐπί-
γνωση τοῦ φαινομένου. Ἀλλὰ καὶ οἱ ἀξιολογικὰ οὐδέτερες, καθαρὰ γνωστικὲς
καὶ διαπιστωτικὲς ἔρευνες δὲν θὰ εἶχαν λάβει τὴν ἔκταση ποὺ ἔλαβαν, ἂν δὲν
τὶς προκαλοῦσε ἡ ἀξιακὴ στάθμη τοῦ ἀντικειμένου. Αὐτὴ ἡ προτεραιότητα τοῦ
ποιητικοῦ / ποιοτικοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ μιὰ περίπτωση Ἕλληνα ποιητῆ
ἐντάσσεται, φυσικά, σὲ ἕνα καθολικὸ αὐτονόητο τῆς σπουδῆς κάθε λογοτε-
χνίας: ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἑκάστοτε διαφορετικὸ ἀντικείμενό της, διεθνῶς ἡ
μείζων φιλολογία-κριτικὴ ἐπαληθεύει τὴν δυνατότητα τοῦ ἀναγνώστη νὰ δια-
μορφώσει ἐπάξια στάση γνώσης καὶ εὐεργετικῆς πρόσληψης ἀπέναντι σὲ ἕνα
ἀπὸ τὰ κορυφαῖα ἐπιτεύγματα τοῦ πολιτισμοῦ, ὅπως εἶναι ἡ λογοτεχνία.

Αὐτονόητα ἀναγκαῖες ὅμως στάθηκαν καὶ οἱ μορφὲς ἀσχολίας μὲ τὸν Σο-
λωμὸ ποὺ κινοῦνται πρὶν ἀπὸ τὴν ἀξιολογικὴ ἀλλὰ καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν έρμηνευ-
τικὴ πράξη καὶ διερευνοῦν συστατικὰ καὶ παράγοντες τοῦ ἔργου του, ὡς «ὕλη»
ποὺ δὲν ἔχει μετασχηματισθεῖ ἀκόμη σὲ ποιητικὸ γεγονός. Οὔτε μπορεῖ νὰ
ἀγνοηθεῖ ἡ «ὕλη», γιατὶ τὸ ποιητικὸ σῶμα δὲν προκύπτει ἐν κενῷ, οὔτε μπορεῖ
καθαυτὴν νὰ ἐξηγήσει τὴν ποιητικότητα. Ἀλλὰ ἡ ὁλοένα ἀμεσότερη ἐνασχό-
ληση μὲ τὴν φύση καὶ τὴν διεργασία τοῦ μετασχηματισμοῦ ὁρίζει τὸ δυσκολό-
τερο καὶ ἀποτελεσματικότερο ἔργο τῶν μελετῶν. Τὸ ὅτι δὲν ὑπάρχουν στε-
γανὲς διακρίσεις μεταξὺ προποιητικῶν δεδομένων καὶ ποιητικοῦ ἀποτελέσμα-
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τος διευκολύνει τὸν μελετητὴ στὰ πρῶτα στάδια τῆς σπουδῆς, ἀλλὰ καὶ καθι-
στὰ στὴν συνέχεια διαρκῶς ἀπαιτητικότερη τὴν κατανόηση τοῦ δημιουργικοῦ
γίγνεσθαι. Εἶναι ἀρκετὴ ἡ ὑπόμνηση τριῶν βασικῶν παραδειγμάτων ἀνα-
γωγῆς ἀπὸ τὸ προποιητικὸ ἐπίπεδο στὸ ποιητικό: ἀναγωγὴ τοῦ ἱστορικοῦ-
συλλογικοῦ κόσμου (Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν, Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι)·
τοῦ κυρίως ἀτομικοῦ ἠθικοῦ-συναισθηματικοῦ κόσμου (Ὁ Λάμπρος)· καὶ τοῦ
μεικτοῦ, ἱστορικοῦ καὶ ἀτομικοῦ κόσμου (Ὁ Κρητικός). Μέσα στὸν συνδυα-
σμὸ τῶν γενικῶν ποιητικῶν κατηγοριῶν τοῦ κλασικοῦ καὶ τοῦ ρομαντικοῦ,
λειτουργοῦν ὑπό διαφορετικές ἀναλογίες οἱ εἰδικότερες ἰδιότητες τοῦ λυρικοῦ,
τοῦ τραγικοῦ καὶ τοῦ δραματικοῦ. Διασταυρώνεται, ἐπίσης, μὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς
πειστικότερους τρόπους στὴν ποίηση τοῦ Σολωμοῦ ἡ γνώση τῆς πραγματικό-
τητας κατὰ τὶς θετικὲς καὶ ἀρνητικὲς ὄψεις της μὲ τὴν σύλληψη ἰδεωδῶν προ-
τύπων-ἀξιῶν. Ὁ ποιητὴς κινεῖται σὲ συνειδησιακὴ τάξη ἀσύγκριτα ὑψηλότερη
τόσο ἀπὸ τὸν μικρονοϊκὰ ἀπαισιόδοξο ρεαλισμὸ ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν ἀφελὴ καὶ ρη-
τορικὴ αἰσιοδοξία.

Ἡ ποίηση τοῦ Σολωμοῦ συνιστᾶ μέσα στὴ νεοελληνικὴ λογοτεχνία τὴν
ὀργανικότερη καὶ σπουδαιότερη ἕως τότε ἀλληλουχία διανοητικῶν, ἠθικῶν καὶ
συναισθηματικῶν δυνάμεων. Αὐτὲς οἱ δυνάμεις ὑφίστανται μόνο σὲ μικρότε-
ρον βαθμὸ καὶ ὑπὸ χαλαρότερον συνδυασμὸ σὲ ὅλη τὴν προηγούμενη νεοελλη-
νικὴ ποίηση (καὶ πρώιμη πεζογραφία) καὶ σὲ ὅλη τὴν ἑπόμενη – ἕως τὴν
ἐμφάνιση τοῦ Παλαμᾶ, ποὺ ἀναμφίβολα ἐπανενδυνάμωσε σοβαρὰ μιὰ τέτοια
τρισδιάστατη καὶ ἄκρως καθοριστικὴ βάση ποιητικῆς, φθάνοντας καὶ αὐτὸς
σὲ κορυφώσεις, ποὺ ὡστόσο κατανέμονται μέσα σὲ ἕνα ποιοτικὰ διαβαθμισμέ-
νο σύνολο ἔργου. Ἐνῶ ὁ Σολωμὸς δὲν ὑποχώρησε στὸν πειρασμὸ ὁλοκληρώσε-
ων ποὺ ἐγκυμονοῦσαν τὸν κίνδυνο ἀποδυνάμωσης.

Ὁ Σολωμὸς διέθετε διανοητικὴν ἰσχὺ καὶ ἔγκυρη γνωστικὴ ἐμπειρία. Σὲ
κανένα σημεῖο τῆς ποίησης καὶ τῶν πεζῶν κειμένων του δὲν παρατηρεῖται
ἴχνος πρωτογονισμοῦ καὶ ἀνορθολογικῆς κοσμοαντίληψης ἢ συγκεχυμένης
πρόσληψης διαστάσεων τῆς πραγματικότητας. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα, τὸ ἐνδια-
φέρον του γιὰ τὴν γερμανική ἰδεοκρατικὴ φιλοσοφία, ἡ ροπή του πρὸς τὸ ὑπερ-
βατικό, ὁ «μυστικισμὸς» καὶ ἡ θρησκευτικότητά του ἀποτελοῦν ἀναζήτηση
μιᾶς ἀνοδικῆς πνευματικότητας, ποὺ προϋποθέτει πλήρως τὴν ὀρθολογικὴ καὶ
ρεαλιστικὴ βαθμίδα καὶ ἀνοίγεται διερευνητικὰ πρὸς τὸ ὑπερ-ορθολογικό,
ὅπως συμβαίνει διαχρονικὰ μὲ πλείστους ἀνθρώπους εὑρείας καὶ ἀνήσυχης
συνείδησης. Στὴν περίπτωσή του, καὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν ὁ ἀναγνώστης
συμμερίζεται αὐτὲς τὶς ἀναζητήσεις, τελικὴ σημασία ἔχει ἡ ποιητικὴ κατα-
ξίωσή τους.

Στερεότητα καὶ διαύγεια χαρακτηρίζουν τὸν ἠθικὸ συνειδησιακὸ κόσμο
τοῦ Σολωμοῦ. Καὶ ἐνῶ ἡ καθαρὰ ἀφαιρετικὴ ἀντίληψη τοῦ ἠθικοῦ «χρέους»
διέπεται ἀπὸ αὐστηρότητα καντιανοῦ βαθμοῦ, οἱ συγκεκριμένες μορφοποιή-
σεις της μέσα στὰ κείμενα συνδυάζονται μὲ ἀνθρωπιστικὴ κατανόηση τῆς
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τραγικότητας ποὺ προκαλοῦν οἱ ἀδυναμίες τῶν ἀνθρώπων. Στὸν Κρητικὸ καὶ
στὸν Πόρφυρα ὑπάρχει ὁ ἄδικος θάνατος τῶν ἀπολύτως ἀθώων, ποὺ ἀκριβῶς
γι’ αὐτὸ ἐξαγνίζονται περαιτέρω καὶ ἀνάγονται σὲ μορφὲς ὁραματικῆς εὐγέ-
νειας. Στὸν Λάμπρο, ἡ τραγικότητα ἐξαιτίας τῆς ἁμαρτίας (παράλληλα καὶ
ἐκεῖ μὲ τὴν ἄδικη τύχη ἀθώων) φθάνει στὰ ἔσχατα καὶ ἐπέρχεται ἕνα εἶδος
ἀριστοτελικῆς «κάθαρσης» στὴν συνείδηση τοῦ ἀναγνώστη. Στοὺς Ἐλεύθε-
ρους Πολιορκημένους, τὸ ἡρωικό ἦθος κατανικὰ πρῶτα τὸν «πειρασμὸ» καὶ
στὸ τέλος καὶ τὴν ἴδια τὴν τραγικότητα, τοποθετώντας τοὺς ἀγωνιστὲς σὲ
ἐπίπεδο ἀπρόσβλητο πιὰ ἀπὸ τὸ κακὸ γενικά.

Διανοητικὲς καὶ ἠθικὲς συνιστῶσες τοῦ ἔργου τοῦ Σολωμοῦ ἐλέγχουν καὶ
προάγουν τὴν συναισθηματικὴ δύναμη τῶν κειμένων – καὶ ἀντίστροφα. Ἡ
ὑψηλὴ ἔνταση τοῦ λυρισμοῦ δὲν ἐκτρέπεται σὲ πλαδαρότητα συναισθηματι-
σμοῦ..  Ἀγάπη, θλίψη, ἐνθουσιασμὸς ἀπέναντι στὴν ὀμορφιὰ κάθε τάξης, ἔξαρ-
ση αἰσιοδοξίας καὶ μελαγχολικὴ περιστολή, ὀργὴ καὶ τρυφερότητα – παραμέ-
νουν ἐκδηλώσεις πειστικὲς καὶ ἑλκυστικές, γιατὶ πρῶτος ὁ ἴδιος ὁ ποιητὴς σέ-
βεται τὴν ποιότητά τους καὶ τὴν προστατεύει ἀπὸ τόν κίνδυνο τῆς ἐπιπολαιό-
τητας. Κατὰ κανόνα, ἐξάλλου, ἠθικὴ καὶ συναίσθημα συναιροῦνται στὴν ποί-
ηση τοῦ Σολωμοῦ· καί, μὲ τὴν παρέμβαση τοῦ «νοῦ», ἀποκτοῦν τὸ κύρος καὶ
τὴν ἐμβέλεια συμβόλων, πέρα ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ καὶ ἐμπειρικὴ ἀφορμή τους.
Ἀλλὰ καὶ οἱ κατὰ προτεραιότητα νοητικὲς συλλήψεις «ἐξανθρωπίζονται» μὲ
τὸ θερμὸ ψυχικὸ ρεῦμα ποὺ τὶς διατρέχει.

Ἀπὸ τὴν σύνολη αὐτὴ πνευματικὴ ὡριμότητα τοῦ Σολωμοῦ ἀπορρέει τὸ
γεγονὸς ὅτι, ἐνῶ τὸ ἐθνικὸ θέμα στάθηκε κεντρικὸ στὴν ποίησή του, ἀπουσιά-
ζει ἀπὸ αὐτὴν ἡ ἐθνικὴ μεγαληγορία. Ὁ ποιητὴς συλλαμβάνει ἐξαρχῆς τὸν
ἀγώνα τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὡς πράξη δικαιοσύνης καὶ ὡς δραματική πορεία.
Εὐνοοῦσε, βέβαια, τὴν σοβαρότητα αὐτὴν ἡ χρονικὴ παραλληλία καὶ στὴ συ-
νέχεια ἡ ἐγγύτητα πρὸς τὴν κρίσιμη ἀγωνιστικὴ περίοδο καὶ τὸ ὅτι δὲν εἶχε
δημιουργηθεῖ ἢ ἐνταθεῖ ἀκόμη τὸ μεταγενέστερο κλίμα τῆς ἐθνικῆς ρητορεί-
ας, γιατὶ αὐτὴ δὲν προσιδίαζε οὔτε στὸ λαϊκὸ αἴσθημα οὔτε στὴ νοοτροπία καὶ
στὴν ἀγωνία τῶν λογίων τοῦ Διαφωτισμοῦ, ποὺ τοὺς ἐνδιέφερε ἡ πραγματο-
ποίηση τῶν οὐσιαστικῶν σκοπῶν τῆς Ἐπανάστασης. Ἐπῆλθε ἀργότερα μιά,
ἀναπόφευκτη ἴσως, ἀλλοίωση τῆς ἀρχικῆς γνησιότητας, ἀλλὰ καὶ ἡ ἕως ἕναν
βαθμὸ εὔλογη ἔνταση θυμικῶν διεργασιῶν καὶ λόγων μιᾶς κοινωνίας ποὺ
ἀδημονοῦσε γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν ἐθνικῶν ἐπιδιώξεών της, καθηλωμένη
πιὰ μέσα στὶς στατικὲς μετεπαναστατικὲς συνθῆκες. Ἀλλὰ τὸ μόνιμα σημα-
ντικὸ καὶ ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτὴν στὸ ἔργο τοῦ Σολωμοῦ εἶναι ὅτι δὲν προκαλεῖ
ἐνθάρρυνση τῆς ἐθνικῆς αὐταρέσκειας, τοῦ συμβατικοῦ πατριωτικοῦ λόγου ἢ
καὶ τῆς ἐκτροπῆς πρὸς τὸν ἐθνικισμὸ (παρὰ μόνο ὑπὸ ριζικὰ λανθασμένη πρόσ -
ληψη). Ἡ ἔγκυρη λειτουργία του εἶναι ἡ ἐντελῶς ἀντίθετη: διαρκῆς ὑπόμνηση
τοῦ «ἀληθοῦς» ὡς «ἐθνικοῦ».

Στὴν ποιοτικὴ κατάκτηση ὅπου ἔφθασε ὁ Σολωμὸς ὀφείλεται καὶ ἡ μονι-

Βασικὲς συνιστῶσες τοῦ ἐπιτεύγματος τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ 24�



μότητα τῆς ἀναγνώρισής του, παρά τὶς διαδοχικὲς καὶ βαθειὲς μεταβολὲς τῆς
νεοελληνικῆς ποιητικῆς, καὶ ἡ δημιουργικὴ ἀφομοίωση «ὑποθηκῶν» του ἀπὸ
τοὺς ἑπομένους ποιητὲς ἕως τὴν ἐποχή μας. Ὅπως συμβαίνει πάντα σὲ ἀνά-
λογες περιπτώσεις, αὐτὴ ἡ σχέση διαβαθμίζεται: ἀπὸ τὴν καθαρὰ ἀξιολογικὴ
παραδοχή, χωρίς ἀξιοσημείωτους ὀργανικοὺς συνδέσμους, ἀλλὰ καὶ χωρὶς
ἐπίμονη ἀναζήτηση διαφοροποιήσεων, ἕως τὴν μεγαλύτερου ἢ μικροτέρου
βαθμοῦ ἀφομοίωση στοιχείων τοῦ σολωμικοῦ κληροδοτήματος· ἀλλὰ καὶ ἕως
τὴν συνειδητὴ ἐπιδίωξη ἀντιθετικῆς ποιητικῆς, ὑπὸ τὴν λογικὴ ὅτι τὸ παραδε-
δομένο σημαντικὸ πρέπει νὰ τὸ διαδεχθεῖ τὸ ἰσοδύναμο ἤ ἰσχυρότερο διαφορετι-
κό. Βέβαια, ὅλες αὐτὲς οἱ ἐκδοχὲς μιᾶς οὐσιαστικὰ θετικῆς πάντα σχέσης δὲν
μποροῦν νὰ ἀποκλείσουν τὸ ἐνδεχόμενο ἀξιολογικῆς ἀμφισβήτησης. Ἡ πε-
ριοχὴ τῆς λογοτεχνίας δὲν ἐπιδέχεται ὄχι μόνο δογματικὴ μονομέρεια κριτη-
ρίων ἀλλὰ οὔτε πλήρη ἀντικειμενικότητα ἀποτιμήσεων. Ἡ μόνη βάσιμη διαπί-
στωση ποὺ μποροῦμε νὰ προτείνουμε εἶναι ὅτι δὲν ἔχει ὑπάρξει ἕως σήμερα κά-
ποια σοβαρὰ καὶ διεξοδικὰ ἀρνητικὴ ἀξιολόγηση τοῦ σολωμικοῦ ἔργου.

Π.Δ. Μαστροδημήτρης246



Ι. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Ι. PHILOLOGY

Γ. Ο Ληξουριώτης ποιητής και στοχαστής Ανδρέας Λασκαράτος
C. Andreas Lascaratos, a poet and a philosopher
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ΑνδρεΑΣ ΛΑΣκΑρΑτΟΣ κΑΙ ΙτΑΛΙΑ

δΙΑκεΙΜενΙκεΣ ΣΥνΟΜΙΛΙεΣ τΟΥ εΠτΑνΗΣΙΟΥ ΠΟΙΗτΗ
Με ΙτΑΛΟΥΣ ΛΟΓΟτεΧνεΣ τΟΥ 1�ου, 1�ου κΑΙ 19ου ΑΙΩνΑ

MMααρρίίαα  ΣΣγγοουυρρίίδδοουυ
καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Η σχέση του Λασκαράτου με την Ιταλία ξεκινά νωρίς, εξελίσσεται με τα-
χύ ρυθμό και διατηρείται σε όλη την διάρκεια της μακράς ζωής του. Πέρα από
το γεγονός ότι η γεννησή του στο επτανησιακό περιβάλλον προϋποθέτει την
άμεση επαφή με τον ιταλικό πολιτισμό, αποφασιστικής σημασίας αποδεικνύε-
ται η συστηματική προσέγγιση της ιταλικής γλώσσας, που διασφαλίζεται τα
χρόνια της μαθητείας του με τον διακεκριμένο καθηγητή Battista Bartolocci.
Χάρη στο εφόδιο αυτό, ο Λασκαράτος, διαθέτει στο εξής έναν σταθερό δίαυλο
επικοινωνίας με τον κόσμο της Ιταλικής Λογοτεχνίας. Πολύ αργότερα ο ίδιος
θα γράψει στην Αυτοβιογραφία του: «Σε ηλικία έντεκα ή δώδεκα χρόνων, ο
θείος μου κόντες δελλαδέτσιμας μ’ επήρε μαζί του στο Αργοστόλι για να με
μορφώση. Οι δάσκαλοί μου τότες στάθηκαν καλλίτεροι. είχα π.χ. τον Βαπτι-
στή Bartolocci στην Ιταλική γλώσσα, κι αργότερα το νεόφυτο Βάμβα, περί-
φημο καθηγητή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας»1. 

Η ιταλική γλώσσα αλλά και, γενικότερα, οι σπουδές στην Ιταλική Σχολή,
φαίνεται πως ασκούσαν ιδιαίτερη έλξη στον Λασκαράτο από τα παιδικά του
χρόνια, γι’ αυτό και, όταν η οικογένειά του αποφασίζει την εγγραφή του στο
ελληνικό σχολείο, αντιδρά:

«Όντες ο πατέρας μου και ο θείος μου συνεννοήθηκαν να μ’ αποσύρουν
από το Ιταλικό σχολείο για να με βάλουν στο ελληνικό, βρέθηκε πως
είχα κι’ εγώ επίσης κάποια θέληση και, μάλιστα, αντίθετη από την δι-
κή τους. επειδή όμως οι γονέοι μου δεν υποχωρούσαν στη γνώμη μου
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που την έλεγαν παιδιαρίστικη, τους εδήλωσα πως δε θα μάθαινα τίποτε
σ’ εκείνο το σχολείο, και δυστυχώς εκράτησα το λόγο μου»�. 

Στην ηλικία των δεκαέξι ετών μετακινείται, πάντοτε υπό την εποπτεία του
κόντε δελλαδέτσιμα, στην κέρκυρα για να ολοκληρώσει τις σπουδές του.
εκεί η γνωριμία του με τον Α. κάλβο, που τότε δίδασκε στην Ιόνιο Ακαδημία,
αλλά και με τον διάσημο φιλόλογο Vincenzo Nanucci, που θα τον μυήσει όχι
μόνον στην Ιταλική λογοτεχνία αλλά και στην σάτιρα, θα τον βοηθήσει να
ανακαλύψει την πραγματική κλίση του: 

«Οι δύο αυτοί διδάσκαλοι εννόησαν την σατυρική του ιδιοφυΐα, του έδωσαν
τα πρώτα μαθήματα ποιητικής και μετρικής και τον επαρότρυναν να στιχουρ-
γή και να τυπώση τα πρωτόλειά του», αναφέρει ο Μαρίνος Σιγούρος3. 

Παρατηρούμε λοιπόν πως ο σατυρογράφος που είχε αρχίσει να σκιρτά μέ-
σα του ήδη από την εποχή της κέρκυρας, εξακολούθησε όχι μόνον να υφίστα-
ται αλλά να ενισχύεται και να κυριαρχεί: από το 1�31-1�33 θα συνεργαστεί
στο Portafoglio maltese και στο Almanaco, στιχουργεί στην Ιταλική, συνθέτει
σατιρικά και φιλοτεχνεί μεταφράσεις. Σε αυτή το χρονικό διάστημα, η επαφή
του με την ιταλική λογοτεχνία θεωρείται δεδομένη και, ο Λασκαράτος, έχο-
ντας συμπεριλάβει στα αναγνώσματά του το κλασικό πλέον έργο του
Alessandro Tassoni, La Secchia Rapita (Ο κλεμμένος κουβάς) το χρησιμο-
ποιεί ως πρότυπο, για να δημιουργήσει το δικό του σατυρικό ποιητικό πόνημα,
με το οποίο κάνει την εμφάνισή του στον λογοτεχνικό κόσμο της ελλάδας το
1��5: Πρόκειται για το Ληξούρι εις τους 1�36, σχετικά με το οποίο διαθέτου-
με την πολύτιμη εσωτερική μαρτυρία του ίδιου του δημιουργού, η οποία συνι-
στά αποδεικτικό στοιχείο για την επίδραση που δέχτηκε: 

«εγώ δεν εστάθηκα ποτέ ποιητής δεν έκαμα ποτέ ποίησες. Μια φορά
εστάθηκα στιχουργός, και έκαμα στίχους. Για νάμαι ποιητής μου έλει-
πε η δύναμη της ευρέσεως. τα δύο πραμματάκια που ετύποσα είναι ένα
πρώτο που το ονόμασα “Βιογραφία” και άλλο έπειτα που το είπα “Λη-
ξούρι εις τα 1�36”. τούτο το δεύτερο είναι μια παιδιαρίστικη μίμηση του
ωραίου ιταλικού ποιήματος “La Secchia Rapita”. είχα διαβάσει “La
Secchia Rapita”, μου είχε κάμει εντύποση, και όταν εις τα 1�36 εδόθη-
κε αφορμή στο Ληξούρι για ένα παρόμοιο ποίημα, επιχείρισα ναν το κά-
μω. Μα, καθώς είπα, μου έλειπε η δύναμη της ευρέσεως. και η υπομο-
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νή και η αγάπη που κάθε ποιητής πρέπει να βάνη στο έργον του, δεν με
ακολουθήσανε έως τέλους εις το δικό μου. Έτσι σχεδιασμένο για νάχη
δώδεκα ραψωδίες, όταν έφθασα στην τέταρτη, τόκοψα κ’ εγώ εκεί που
ευρισκότουνε. [...] Αλλά αν δεν εμπόρεσα να μιμηθώ τον ιταλόν ποιητήν
εις την ωραιότητα της ποιήσεώς του, τον εμιμήθηκα όμως κατά δυστυ-
χίαν εις το άσεμνον της εκφράσεως [...] Ιδού το ποιήμα που ζητάτε να
διαβάσετε!...»�. 

Όσον αφορά το ιταλικό έργο ωστόσο, αξίζει να διευκρινισθούν ορισμένα επι-
πλέον στοιχεία –με την ματιά του ιταλιστή– προκειμένου να αναδειχθούν, σε
ένα πρώτο επίπεδο – οι συγκλίσεις και οι αποκλίσεις με το πόνημα του Λα-
σκαράτου: Η ιστορία της σύγκρουσης δύο ιταλικών πόλεων, της Bologna και
της Modena, που αφηγείται ο Tassoni, εκτυλίσσεται την εποχή του Φρειδερί-
κου του ΙΙ. κατά την διάρκεια της μάχης του Zappolino οι Μπολωνέζοι, έπει-
τα από μια έφοδο που πραγματοποίησαν στα εδάφη της Modena, απωθήθηκαν
και εκδιώχθηκαν ως τα όρια της πόλης τους. Οι κάτοικοι της Modena σταμά-
τησαν σε ένα πηγάδι της περιοχής της Bologna για να προμηθευτούν νερό και
πήραν μαζί τους τον κάδο, ως τρόπαιο. Προσβεβλημένοι οι Μπολωνέζοι τους
κήρυξαν τον πόλεμο. Η σύρραξη των δύο πόλεων για τον κλεμμένο κουβά,
εκτείνεται σε 1� ραψωδίες και περιγράφεται γλαφυρά μέσα από μάχες, μονο-
μαχίες, περιόδους ανακωχής και αναμετρήσεις στο πεδίο της έφιππης κοντα-
ρομαχίας. Βρισκόμαστε όμως, μιλώντας για την περίοδο της αυτοκρατορίας
του Φρειδερίκου ΙΙ, στα 1��9, σε ένα χρονικό πλαίσιο απόστασης περίπου τέσ-
σάρων αιώνων από το 163�, οπότε και εκδίδεται τελικά το έργο του Tassoni5.
Άρα ο Ιταλός ποιητής δεν αναφέρεται σε ιστορικό γεγονός της εποχής του,
όπως ο Λασκαράτος, ο οποίος επιχείρησε να απεικονίσει μέσα από τους στί-
χους του, την διαμάχη των Ληξουριωτών για την επιλογή του σημείου όπου
έπρεπε να γίνει ο λιμενοβραχίονας: 

«Ο καθένας τον ήθελε στη γειτονιά του και μάλιστα αν ήταν δυνατό να
αρχίζη μπροστά από το σπίτι του [...] Η ασυμφωνία ετελείωσε με μιαν
αυθαιρεσία της γειτονιάς του Λασκαράτου που μιαν ημέρα εκουβάλησε
πέτρες στο μέρος το δικό της κ’ έριξε τα πρώτα θεμέλια του μώλου»6. 
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Ήταν μια κατάσταση την οποία ο ποιητής έζησε από πρώτο χέρι στα εικο-
σιπέντε του χρόνια και μάλιστα βοήθησε λαμβάνοντας μέρος σε αυτό. Πρό-
κειται λοιπόν για έργο άρρηκτα συνδεδεμένο με την σύγχρονή του πραγματι-
κότητα. Ο Tassoni, αντίστοιχα, προκειμένου να εξυπηρετήσει την λογοτεχνική
του στόχευση, συμπτύσσει τα ιστορικά γεγονότα –οι δυο πόλεις συγκρούστη-
καν αρχικά το 1��� και έπειτα το 13�5– μιλώντας μόνον για μια σύρραξη, το
1��9. Πάντως το γεγονός της περιλάλητης κλοπής συνέβη το 13�5, είναι
πραγματικό και το αντικείμενο της διαμάχης σώζεται μέχρι σήμερα. Ένα
ακόμη σημείο απόκλισης που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μεταξύ των δύο
έργων είναι το μυθολογικό στοιχείο: Στον κλεμμένο κουβά, συμμετέχουν δι-
χασμένοι υποστηρίζοντας πότε τους κατοίκους της Bologna, πότε αυτούς της
Modena, οι Θεοί του Ολύμπου. Αντίθετα στο έργο του Λασκαράτου δεν υφί-
σταται μυθολογικό στοιχείο. Ο δημιουργός απεικονίζει το περιβάλλον της κε-
φαλονιάς όπως ήταν τότε, ονοματίζοντας περιοχές και ανθρώπους. επίσης ο
Tassoni, παρουσιάζει μεταξύ των ιστορικών και μυθολογικών προσώπων και
ένα φανταστικό: πρόκειται για τον κόντε της Culagna, ο οποίος συχνά πρωτα-
γωνιστεί στα επιμέρους επεισόδια του έργου και εκφράζει το πρωταρχικό μέ-
λημα του δημιουργού να διασκεδάσει τον αναγνώστη του. Αλλά ο Tassoni δεν
είναι μονάχα μια φύση ευχάριστη και αστεία που περιορίζεται να αντιμετωπί-
ζει τα πράγματα σύμφωνα με την εύθυμη πλευρά τους:

«είναι ένα πνεύμα δυνατό, που υψώνεται πάνω και πέρα από τον καιρό
του και πολεμά την εξουσία [...] ενάντια σε κάθε λογοτεχνικό κατανα-
γκασμό, στο όνομα της καλώς εννοούμενης αλήθειας. Συχνά βρίσκου-
με σε αυτόν έναν άνθρωπο βαθυστόχαστο, δίχως προκαταλήψεις, ορθο-
λογιστή, για τον οποίο η μανία για το καινούριο θα έπρεπε να επιλυθεί
σε μια πεισματική αναζήτηση της επιστήμης»�. 

Ο Tassoni, ως γνήσιο τέκνο του Μπαρόκ, αγαπά το παράδοξο, πειραματί-
ζεται με την πρόσμιξη ειδών –συνδυάζοντας το ηρωϊκό με το κωμικό– επιχει-
ρώντας να συνθέσει ένα νέο είδος επικής ποίησης, που προσδιορίζει σε σημα-
ντικό βαθμό την εποχή του: 

«την κοινωνία του 16��, δηλητηριασμένη από την Αντιμεταρύθμιση
και την Ισπανία, να ονειρεύεται έναν κόσμο ηρωϊκό, ξεπερασμένο από
τον Ariosto, παραλλαγμένο από τον Pulci, και καθορισμένο από τον
Tasso»�. 
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επομένως η αναζήτησή του αφορά και το πλαίσιο της λογοτεχνικής γρα-
φής, αναφορικά με την μεγάλη κλασική παράδοση της επικής ποίησης. Ο Λα-
σκαράτος διαφοροποιείται έντονα ως προς αυτό: ενδιαφέρεται για την ουσία,
δηλώνοντας πως δεν είναι φύση ποιητική9 και βρίσκοντας κοπιαστική την
ανάβαση στον Παρνασσό. Γι’ αυτόν, είναι η σάτιρα, με απώτερο στόχο να δι-
δάξει και να αναμορφώσει την κοινωνία:

«Ήταν γεννημένος για να καυτηριάζη και να πονή, για να σατυρίζη
και ν’ αγαπά. είχε τη δύναμη να προκαλή το μίσος και την καταδρομή
της κοινωνίας, που εξεσκέπαζε κάθε της πληγή και εσάλπιζε κάθε της
ελάττωμα»1�.

Ένα σημείο σύγκλισης των δύο δημιουργών, που είχαν τόσα κοινά στοι-
χεία χαρακτήρα και έζησαν σε τόσο διαφορετικές εποχές, αποτελεί η έντονη
αντικληρική τους διάθεση. Αυτό ακριβώς το στοιχείο είχε εντοπίσει ο μεγάλος
μας Γρ. Ξενόπουλος, που –ως ιταλομαθής– είχε εντρυφήσει και στο έργο του
Tassoni:

«το “Ληξούρι” είναι βέβαια μίμηση του ιταλικού εκείνου του τασσόνι,
αλλά κάθε άλλο παρά παιδιάτικη. Απεναντίας, το έπος του Λασκαρά-
του με τις τέσσερες ραψωδίες του, τα καλοκαμωμένα οκτάστιχά του,
τη ληξουριώτικη γλώσσα του και τις κωμικές του σκηνές, είναι μια
από τις πιο έξυπνες, τις πιο χαριτωμένες σατυρικές ηθογραφίες που
έχει η λογοτεχνία μας [...] κανείς δεν θα μπορούσε να αρνηθεί πως κοι-
νωνική σάτυρα, ανώτερη τόπου και χρόνου, γενική, υπάρχει αφθονη και
στο “Ληξούρι”. Οπωσδήποτε είναι ένα όμορφο έργο [...] Μέσα στο “Λη-
ξούρι” βρίσκεται σπαρμένο για να φυτρώση αργότερα, κι ένα μεγάλο
μέρος από τα Μυστήρια της κεφαλλονιάς, το θρησκευτικό [...] όλη αυ-
τή η καπήλευση της θρησκείας του Χριστού σατυρίζεται φαιδρά αλλά
αμείλικτα»11. 

την ίδια ακριβώς αντίδραση απέναντι στον τρόπο που χειρίζονται τα πράγ-
ματα οι εκπρόσωποι της εκκλησίας συναντούμε και στον Tassoni: 
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Αθήνα 19��, σ. 3�. 



«Αυτοί που την πληρώνουν πιο ακριβά είναι οι εκπρόσωποι του κλήρου,
τους οποίους μαστιγώνει σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας, δηλαδή
από τους καρδινάλιους που συνηθίζουν να χάνονται σε θορυβώδεις
φλυαρίες ως εκείνο το μαργαριτάρι της επαρχιακής ενορίας, που, βοη-
θώντας τους ετοιμοθάνατους μετά την σύγκρουση στα πεδία της μά-
χης, τους αφαιρούσε τα δαχτυλίδια από τα δάχτυλα ή τα χρήματα από
το πουγκί»1�. 

Η θυελλώδης αντίδρασή του στην υποκριτική στάση των εκπροσώπων του
Θεού και στην τυπολατρεία της εκκλησίας, παράλληλα με την ατράνταχτη
πεποίθησή του για την ύπαρξη μιας υπέρτατης δύναμης, την διαρκή ενασχό-
λησή για την ανάδειξη της Αλήθειας και την ηθική στόχευση, παραπέμπουν
και σε έναν ακόμη εκπρόσωπο της Ιταλικής Λογοτεχνίας, τον μεγαλύτερο
όλων, τον dante Alighieri. είναι γνωστό όπως μας ενημερώνει ο τσιτσέλης
στα κεφαλληνιακά Σύμμεικτα, ότι ο Ανδρέας Λασκαράτος είχε μεταφράσει ,
δίχως να εκδόσει ποτέ, την «κόλαση» του dante. το εν λόγω δεδομένο επιβε-
βαιώνεται και από άλλους ερευνητές του πεδίου της μετάφρασης όπως οι Φ.
Γιοφύλλης, Α. Παπαγεωργίου, Ζ. Ζωγραφίδου13. Παράλληλα βεβαίως αποτε-
λεί πολύτιμο στοιχείο για τον συγκριτολόγο, καθώς η μετάφραση-ενδελεχής
και επίπονη διεργασία που φέρνει σε επαφή τους δημιουργούς αποκαλύπτο-
ντας εκλεκτικές συγγένειες- είναι ένα από τα μονοπάτια που μπορούν να οδη-
γήσουν στην άσκηση επιδράσεων. Όσον αφορά τον Λασκαράτο δεν ασχολήθη-
κε μονάχα με την δαντική «κόλαση» αλλά και με τον «Παράδεισο». Συγκε-
κριμένα στον Γ΄ τόμο των Απάντων του,περιλαμβάνεται η μετάφραση του Ι
Άσματος του «Παραδείσου» καθώς και οι πρώτοι �� στίχοι του ΙΙ Άσματος.
Στο σημείο εκείνο σταματά δηλώνοντας:

«δεν μου είναι δυνατόν να προχωρήσω περαιτέρω στη μετάφραση τού-
τη του Παραδείσου, επειδή ο μεταφραστής πρέπει να ’μπορή να εννοή
το κείμενόν του και ο Παράδεισος του δάντη, όντας θεολογικός έπεται
ότι είναι και ακατάληπτος. επειδή η φύση της Θεολογίας είναι το ακα-
τάληπτον»1�. 

Παρά τα όποια μηνύματα –θετικά ή αρνητικά– μπορεί να αποκομίσει ο
αναγνώστης σχετικά με τις διαθέσεις του Λασκαράτου, ως προς τον Ποιητή,
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την Θεολογία ή και τους εκπροσώπους της, το βέβαιο είναι, ότι στα χέρια των
ερευνητών περιέρχεται μια μεταφραστική απόπειρα, που, έστω και ανολοκλή-
ρωτη, αποδίδει με αρκετή σαφήνεια το νόημα του εισαγωγικού άσματος του
«Παραδείσου», η οποία μάλιστα συνοδεύεται και με κάποια επεξηγηματικά
σχόλια, που μαρτυρούν το υψηλό επίπεδο ιταλομάθειας του Λασκαράτου. το
ζήτημα είναι, τί προκύπτει τελικά από αυτήν την διεπαφή; Αξιοποιεί ο επτανή-
σιος δημιουργός κάποια στοιχεία του δαντικού κειμένου; και αν ναι, προέρχο-
νται από τα μεταφρασμένα τμήματα της Θείας κωμωδίας; Ο dante δήλωνε
στο εισαγωγικό άσμα του «Παραδείσου», πως το υλικό με το οποίο πλέον θα
ασχοληθεί, τον εξυψώνει και την ίδια στιγμή, τον αναγκάζει να συνειδητοποιή-
σει την ένδεια της ανθρώπινης λαλιάς, όσον αφορά τα εκφραστικά της μέσα. Η
διαπίστωση τού προκαλεί έντονη συγκίνηση, κάτι που διαφαίνεται, όταν καλεί-
ται να περιγράψει την πτήση του από τον κήπο της εδέμ, στην ουράνια σφαί-
ρα της Σελήνης: είναι ακριβώς η διήγηση ενός είδους μετουσίωσης, εμπειρίας
δηλαδή, που υπερβαίνει τα κοινά μέτρα της πραγματικότητάς μας. Ο dante
δεν αντιλαμβάνεται ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι η οδηγός του η Βεατρίκη
που τον ενημερώνει πως κατευθύνεται με αστραπιαία ταχύτητα προς τα πά-
νω15. Ο Ιταλός ποιητής εκτός από το υπέρλαμπρο φως που τον ξαφνιάζει και
τους αρμονικούς ήχους, νιώθει και θαυμασμό ανάμικτο με απορία για το συμ-
βάν16. τα πάντα στο σύμπαν είναι δομημένα με αρμονία και συγκλίνουν άλλα
περισσότερο και άλλα λιγότερο στον Θεό. τούτη η απέραντη στην ποικιλομορ-
φία της τάξη πραγμάτων, καθορίζει και τα δεδομένα σε κάθε ουράνια σφαίρα:
των ανθρώπων στη Γη, των μακαρίων στις υπόλοιπες Σφαίρες-Πλανήτες, των
αγγέλων στον Έμπυρο Ουρανό. Ο dante, έχοντας απαλείψει τα δεσμά της
αμαρτίας κινείται ανοδικά, ακολουθώντας την φυσική του κλίση:

«Μου εφάνη τ’ Ουρανού ένα τόσο μέρος /Αναμένο όχ τη λαμψη του
Ηλίου [...] το μέγα φως, και ο πρωτάκουστος ήχος / εβάλανε σ’ εμέ
επιθύμια τόση, / να μάθω ποία τους ήτανε αιτία, / Που ποτέ δεν αι-
σθάνθηκα παρόμοια. / και αυτή που μ’ εκατάλαβε πληρέστατα, / Για
να ησυχάση τη συγκινησή μου / Πριν ανοίξω το στόμα μου, μου είπε
[...] Συ δεν είσαι στη Γη καθώς νομίζεις / Αλλά στον Ουρανόν όπου
επέταξες/ και από την αστραπήν εγριγορώτερα»1�. 
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εδώ παρατηρείται, μια σειρά ποιητικών εικόνων, που έχουν σημείο αφετη-
ρίας τον μυστικισμό και αναβιώνουν στο έργο του Λασκαράτου με τίτλο «εις
τον Φώσκολον». Πρόκειται για μακροσκελές στιχούργημα, το οποίο ο επτα-
νήσιος δημιουργός συνθέτει στα 1�9� και, συνιστά, τρόπον τινά, ένα είδος
απάντησης στον Foscolo, και, μια προσπάθεια, να αντικρούσει τις ιδέες που
αναπτύσσει ο ελληνοϊταλός ποιητής στο αριστούργημά του dei Sepolcri, σή-
μα κατατεθέν της υψηλής ποίησης του 19ου αιώνα, που κατά πολλούς δρομο-
λόγησε την Παλιγγενεσία:

«Πνεύμα ο Θεός. και καθό πνεύμα, αθάνατος, / Πώς λοιπόν κ’ εγώ
πνεύμα να πεθάνω, / ενώ σαν πνεύμα πρέπει να ’μαι αθάνατος; / Πώς
δεν θα στρέψω στο ολικό εκειό πνεύμα / Που Θεότητα το ονόμασεν ο
κόσμος / και από το οποίον, για νάλθω εδώ αποσπάσθηκα; [...] και
ποιός εξεναντίας δεν ήθε ’βλέπει / Στο τέλος της εδώ δοκιμασίας του, /
την ελευθέρωσή του από τα ’μπόδια, / Για να πετάξη ελεύθερα στο
κάλλιο του;»1�.

Ο αντίλογος του Λασκαράτου δεν αναιρεί την αξία και την χρησιμότητα
των μνημείων όπως την περιγράφει ο Foscolo στο εμβληματικό έργο του, αλ-
λά εδράζεται στην χριστιανική πίστη, αναπαράγοντας την εικόνα από το πρώ-
το άσμα του «Παραδείσου», το ανθρώπινο ον να εξυψώνεται προς το Θείο, με
τον δικό του τρόπο: φαντάζεται την ίδια την ψυχή του –ακλόνητα πεπεισμένος
για την αθάνατη φύση της– απαλλαγμένη από το θνητό βάρος, να διασχίζει
το διάστημα που χωρίζει την Γη από τον ουρανό, προσεγγίζοντας τον δημι-
ουργό της. Από την περιγραφή, προκύπτει πως η σύνδεση με το δαντικό κείμε-
νο δεν φαίνεται να είναι αμελητέα. Ο dante βέβαια, περιγράφει την εμπειρία
που ήδη είχε βιώσει –ως ταξιδευτής ζωντανός στον κόσμο των ψυχών για να
λυτρωθεί από τις αμαρτίες του– καθοδηγούμενος στο τελευταίο μέρος του
υπερκόσμιου ταξιδιού από την αγαπημένη του. Πρόκειται δηλαδή για μια ιδι-
αίτερη και μοναδική περίσταση. Ο Λασκαράτος, διαφοροποιείται αρχικά ως
προς τον χρόνο, αφού περιγράφει μια κατάσταση, που αναμένεται να περιέλθει
στο μέλλον ως πνεύμα. Αναφέρεται έτσι στην κοινή μοίρα όλων των θνητών,
άρα τίποτε το ξεχωριστό στην προσωπική του περίπτωση. και δεν κάνει την
παραμικρή αναφορά σε συνοδευτικές παρουσίες –μούσα ή αγγελική μορφή–
απαντώντας στον Foscolo. κοινό στοιχείο μεταξύ των δύο κειμένων η τοπιο-
γραφία του Θεϊκού Βασιλείου: τελικός προορισμός του Ιταλού ποιητή ήταν ο
θρόνος του Θεού, μονάχα που αυτό έμελλε να γίνει σταδιακά, από σφαίρα σε
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σφαίρα ερχόμενος σε επαφή και συνομιλώντας με τους μακαρίους που ήταν
τοποθετημένοι σε κάθε μια από αυτές. Αντίθετα ο Λασκαράτος, μνημονεύει
σε ελάχιστους στίχους, τις σφαίρες που κατοικούνται όπως και η Γη. εξαιρε-
τικό ενδιαφέρον παρουσιάζει στο σημείο αυτό, το γεγονός, ότι ο επτανήσιος
δημιουργός, εστιάζει κατά κύριο λόγο, στον πλανήτη Ήλιο:

«Πως ήθε ’μας φανεί στον Ήλιο μέσα / Όντα διάφορα, διάφορης ου-
σίας, / διάφορης φύσεως, άλλης υποστάσεως, / να φλογίζονται μέσα
σ’ άγριες φλόγες / κ’ εκεί να ζουν, κ’ ίσως ζωήν ανώτερην / Όχ τους
κατοίκους του εδικού μας κόσμου!»19. 

Οι πιθανοί κάτοικοι του Ήλιου –ακόμη και αν ο Λασκαράτος υπαινίσσεται
εξωγήινες μορφές ζωής– αποκτούν χαρακτηριστικά αντίστοιχα με τους μα-
καρίους που –κατά δάντη– έχουν την θέση τους στον Ουρανό του Ήλιου,
πνεύματα κορυφαίων θεολόγων, φιλοσόφων και διδασκάλων. Οι ψυχές αυτές,
έχουν απωλέσει τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά τους, έχοντας λάβει πια, μορ-
φή φλόγας που εκπέμπει εκτυφλωτική λάμψη, αντίστοιχη με την πνευματική,
που τους διέκρινε, όταν ζούσαν. είναι προφανές πως ο Λασκαράτος έχει ανα-
γνώσει τα Άσματα Χ-ΧΙΙΙ του «Παραδείσου»�� και όχι μόνον. δηλώνοντας
στην συνέχεια:

«Γιατί όσο σπουδαιότερα τα Ουράνια / τόσο και οι κάτοικοί τους σπου-
δαιότεροι»�1. 

καθώς φαίνεται πως η ιδέα που έχει για την δομή του ουράνιου κόσμου,
όπως τον αποτυπώνει στους συγκεκριμένους στίχους, συμπίπτει με την δαντι-
κή ιεράρχηση που βασίζεται στην σταδιακή αύξηση της μακαριότητάς τους:
όσο υψηλότερα η ουράνια σφαίρα, τόσο μεγαλύτερη η εγγύτητα με το Θείο,
άρα εντονότερη η αίσθηση της Θείας Χάριτος. Παρότι λοιπόν δεν ολοκλήρωσε
ποτέ την μετάφραση της Θείας κωμωδίας, διατήρησε μια επαφή με το πρω-
τότυπο κείμενο, καθώς τον βοηθά να μορφοποιήσει στην φαντασία του, την
μετά θάνατον ζωή, κατά την χριστιανική άποψη. Έχει ενδιαφέρον, ότι επι-
στρατεύει το εφόδιο αυτό για τον αντίλογό του στον Ugo Foscolo, τον δεύτερο
μεγάλο εθνικό βάρδο της Ιταλίας του ρομαντισμού, με τον οποίο επικοινωνεί
σε καθαρά φιλοσοφικό πλαίσιο. Έτσι, ουσιαστικά ανοίγεται ένας ακόμη διά-
λογος, συνδιαλέγονται οι δυο κορυφαίοι της ιταλικής Λογοτεχνίας, μέσα από

Ανδρέας Λασκαράτος και Ιταλία �5�

19. Ό.π., σ. 396, στιχ. 1��-1��.
��. dANTe ALIGHIeRI, «Paradiso», La divina Commedia, ibid., Canti X-XIII, σσ. 1�5-1��.
�1. ΜΑρΙΑ ΣΓΟΥρΙδΟΥ, ό.π., σ. 396, στιχ. 1�6-1��.



τους στίχους του Λασκαράτου. Συμπερασματικά λοιπόν, τα νεανικά του ανα-
γνώσματα και οι μεταφραστικές απόπειρές του, λειτούργησαν σε δημιουργικό
επίπεδο εντέλει, ώστε να χαρίσει στην Λογοτεχνία μας όχι μόνον μια καλόπι-
στη μίμηση, κωμικοηρωϊκής ποίησης του 1�ου αιώνα, αλλά και αξιοπρόσεκτα
μοτίβα του χριστιανικού έπους του 1�ου αιώνα, που αν δεν αγγίζουν σε ποιό-
τητα το πρότυπό τους, ανακαλούν ωστόσο με ακρίβεια στην μνήμη, στίχους
και εικόνες από την δαντική Μούσα, που συνδέει τον Μεσαίωνα με την αυγή
του Ανθρωπισμού, και εμπνέει τους εκφραστές του ρομαντικού ιδεώδους. 

ABSTRACT

Andreas Lascaratos (1�11-19�1) was a satirical poet and writer from the
Ionian island of Cefalonia (or Kefallinia), representative of the Heptanese
School (literature). He was the student of the great poet Andreas Kalvos and
also met Greece’s “national poet” dionysios Solomos, both of whom influenced
his later course. As a student of Giovanni Battista Bartolocci and Vincenzo
Nanucci he profoundly studied italian literature and was influenced by the
satirical poet of the baroque period Alessandro Tassoni, who was the author of
the Rape of the Pail. This satirical poem was written by Tassoni between 161�
and 1615. The poem is loosely based on a war originating from the battle of
Zappolino between Modena and Bologna in 13�5. The narration is dotted by
references to situations and persons contemporary to the author. Lascaratos at
the age of ��, used as model Tassoni’s poem and composed Lixouri in 1�36.
This satirical poem describes the conflict between two neighborhoods of Lixouri
town for the placement of the new harbor’s lifting platforms. Lascaratos himself
participated in this event. 

Lascaratos was also inspired by the two National poets of peninsula, dante
Alighieri and Ugo Foscolo. He translated several songs from dante’s Paradiso
and he studied all Foscolo’s poetic production. Being deeply religious person,
the Greek poet couldn’t accept philosophical point of view regarding life after
death as it is presented in Ugo Foscolo’s masterpiece dei sepolcri. So,
Lascaratos composed a Letter (1�9�) as a response to this poem. The central
idea, whole sentences and many expressions of this letter are taken exactly from
the first songs of dante’s Paradiso and particulary of these translated by
Lascaratos. 
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ΑΛΛΑΓεΣ, ΜετΑτΟνΙΣΜΟΙ κΑΙ ΠρΟΣΘΗκεΣ 
ΣτΗ δεΥτερΗ (ΑνεκδΟτΗ) ΣΥνΘεΣΗ 

τΩν «ΜΥΣτΗρΙΩν τΗΣ κεΦΑΛΟνΙΑΣ» (1���-1��3)1

ΜΜυυρρττώώ  ΜΜ..  κκααττσσίίγγεερραα
φοιτήτρια του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Αθηνών 

Στον πατέρα μου

Η έκδοση των Μυστηρίων της κεφαλονιάς είναι η γνωστή με τον τίτλο τα
Μυστήρια της κεφαλονιάς ή σκέψες απάνου στην οικογένεια, στη θρησκία
και στην πολιτική εις την κεφαλονιά, που τυπώθηκε στο τυπογραφείο «Η κε-
φαλληνία» το 1�56. Ωστόσο, η αρχειακή έρευνα έφερε στο φως ένα μεταγενέ-
στερο, αναθεωρημένο από τον ίδιο τον συγγραφέα χειρόγραφο 3�� σελίδων με
τίτλο «τὰ Μυστήρια τῆς κεφαλονιᾶς. Σύγχρονος ἱστορική ὕλη παρὰ τοῦ Ἀνδ.
Λασκαράτου. Ἕγδοση δευτέρα. Ἀναθεωρημένη εἰς τά 1���-�3» και υπότιτ-
λο: «Ἐκεῖνος ὁποῦ δίνει μίαν ἀλήθειαν εἰς τόν λαόν / κάνει ἕνα ψυχικό αἰώνιο
εἰς τές μέλλουσες γενεές, δανεισμένο από το έργο του Λαμαρτίνου, Politique
Nationelle».

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύγκριση της γνωστής έκδοσης
του έργου με την αναθεωρημένη χειρόγραφη μορφή του, και ο εντοπισμός των
μεταξύ τους διαφορών όσον αφορά στη γραμματικο-συντακτική δομή της δια-
τύπωσης και ιδιαίτερα στις σημασιολογικές μεταβολές-μετατονισμούς, που
θεματοποιούν κοινωνικές αναθεωρήσεις στις αντιλήψεις του Λασκαράτου, και
ασφαλώς στις εν γένει προσθήκες.

εντοπίζουμε λοιπόν μια εμφανή τάση αλλαγής στη συντακτική ρύθμιση
των παραγράφων, καθώς στο χειρόγραφο οι παράγραφοι της έκδοσης διασπώ-
νται σε μικρότερες, ενώ προστίθενται και νέες, πρακτική που υποδεικνύει τη
βούληση του συγγραφέα για περισσότερο αναλυτική και εύληπτη διατύπωση.
Παράλληλα, στο τυπικό της γραμματικής, αξιοσημείωτες είναι μεταβολές,
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που δείχνουν την τάση του συγγραφέα προς μια διατύπωση που επιδιώκει έναν
αποχρωματισμό από έντονα ιδιωματικά στοιχεία. ενδεικτικά, συχνή είναι η
αποβολή του τελικού -ε από τις καταλήξεις του γ´ πληθυντικού προσώπου των
ρηματικών τύπων, όπως για παράδειγμα σπουδάζουνε → σπουδάζουν, ενώ
και οι καταλήξεις του παθητικού αορίστου μετατρέπονται σε καταλήξεις που
παραπέμπουν περισσότερο στον Αόριστο β´, όπως ἐκουζουλώθηκε → ἐκουζου-
λώθη. Παρεμφερείς μεταβολές εντοπίζουμε και στα ουσιαστικά, πάλι με την
αποβολή του τελικού -ε, όπως για παράδειγμα παπάδωνε → παπάδων· αντί-
στοιχα το τελικό -ε αποβάλλεται και στην περίπτωση του άρθρου, δηλαδή τό-
νε → τον. Μια πιο λεπτομερής και εκτενής αναφορά σε αυτές τις γραμματι-
κές αναθεωρήσεις θα υπάρχει με την μορφή πινάκων προσαρτημένων στο κεί-
μενο της αναλυτικής έκδοσης.

Οι σημασιολογικοί μετατονισμοί εννοιών, οι οποίοι σ’ ένα δεύτερο επίπεδο
λειτουργούν και ως μετα-σχόλια του Λασκαράτου πάνω στο ίδιο του το έργο,
συνήθως αφορούν στην εξέλιξη ορισμένων καταστάσεων ή φαινομένων που
περιγράφονται στην κυρίως αφήγηση. Υπάρχουν όμως και αμιγή μετα-κειμε-
νικά σχόλια τα οποία ως προσθήκες στο αναθεωρημένο χειρόγραφο παρουσιά-
ζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

κατά την έρευνά μου, εντόπισα ανάλογες σημασιολογικές αναθεωρήσεις,
οι οποίες μπορούν αδρομερώς να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις εννοιολογικές κα-
τηγορίες: της ελευθερίας, της ευπρέπειας, της ανατροφής και της νοημοσύ-
νης. Έτσι, ένα από τα ζητούμενα της εργασίας μου ήταν να ερευνήσω αφενός
τρόπους μετατονισμού αυτών των εννοιών, μιας και υπάρχουν και περιπτώ-
σεις όπου ο μετατονισμός μένει στην επιφάνεια των πραγμάτων, αφετέρου
τους νέους όρους που δημιουργούν, έννοιες εμφανιζόμενες για πρώτη φορά στο
ανέκδοτο χειρόγραφο.

Περνώντας στο πεδίο των εν λόγω μετατονισμών, μπορούμε να στραφούμε
πρώτα στην έννοια της ελευθερίας, δεσπόζουσα στην πρώτη δημοσίευση του
έργου, «κακώς εννοημένη», ωστόσο αφού οι γυναίκες παραμελημένες στα
σπίτια των γονιών τους, δεν αποκτούσαν παντρεμένες πλέον και νοικοκυρές,
όπως θα έπρεπε, μια θέση στην κοινωνία, «θέση ἡ ὁποία», παραθέτω, «ἔπρεπε
νὰν τὴν ἐβγάλῃ [τη γυναίκα] τουλάχιστον τώρα ἀπὸ τὸ μηδὲν, καὶ νὰν τὴν
κάμῃ μέλος ἰσότιμο στὴν κοινωνία· καὶ ὅμως ἡ θέση ποῦ λαβαίνει εἶναι πολὺ
μακρὰν ἀπὸ τοῦ νὰν τὴν κάνῃ τέτοια». Με άλλα λόγια, η παρουσία των γυ-
ναικών έκανε το σπίτι ακόμα και απωθητικό για τους συζύγους τους – μάλι-
στα ο Λασκαράτος αναφέρει και το εξής ιστορικό παράδειγμα: «Ἤτον ἀν δὲν
σφάλω εἰς τὰ 1��5 ποῦ τὸ καφφενεῖον τοῦ Πρετεντέρη στὸν Παντοκράτορα
ἐχάλασε. Tὸ σπῆτι ὅμως εἰς τὸ ὁποῖον ἦτον τὸ καφφενεῖον εἶχε μείνει ἀνοιχτὸ
καὶ ἀνοίκιαγο, καἰ πολλοὶ άπὸ δὴ πρῳἢν συχνάζανε, ἔμβαίνανε μέσα τὸ βράδι,
καὶ ἐπερνοῦσαν τὴ βραδιὰ τους εἰς τὰ σκοτάδια, καθισμένοι ἀπάνου σὲ δύο
ἀντικρινὲς ταῦλες. τόσον ἡ οἰκογένειά τους ἧτον δι᾽ αὐτοὺς ὠθηστικὴ». Ωστό-
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σο, στο αναθεωρημένο χειρόγραφο, αναφέρει πως «Σήμερα ἡ γυναῖκα μας
εἶναι συντρόφισά μας, ἰσοβάθμια μ᾽ ἐμὰς, καὶ ἀξία τοῦ σεβασμοῦ μας καὶ τῆς
ἀγάπης μας», επισημαίνοντας, το 1���/1��3, ότι οι γυναίκες είχαν πλέον αι-
σθητά περισσότερη ανεξαρτησία, αναλαμβάνοντας υπεύθυνο ρόλο στη συζυγι-
κή ζωή.

Όψη της έννοιας της ελευθερίας στο έργο του Λασκαράτου, συνιστά το ζή-
τημα των υπηρετών και ο φαινομενικός εννοιολογικός μετατονισμός που το
αφορά, καθώς πέρα από την αντικατάσταση του όρου δοῦλος / δοῦλα σε όλα
τα σημεία του κειμένου από τους όρους ὑπηρέτης και ὑπηρέτρια, οι απόψεις
του δεν φαίνεται να αλλάζουν προσανατολισμό όπως επί των γυναικών. Μάλι-
στα, θεωρεί πως οι υπηρέτες απέκτησαν υπερβολική ελευθερία κι έτσι οδηγή-
θηκαν στην «κλεψιά, τη φιλανδρία και την οίηση».

Άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια της ελευθερίας είναι και εκείνη της ανα-
τροφής, για την οποία συνάγουμε πως ο Λασκαράτος αναθεωρεί τις απόψεις
του. Συγκεκριμένα, στο χειρόγραφο θεματοποιείται η πρόοδος της κοινωνίας
αναφορικά με την αποδοχή και την ανατροφή των κοριτσιών. Στις πολυάριθ-
μες υποσημειώσεις που προστίθενται, ο Λασκαράτος επισημαίνει πως πλέον η
γέννηση ενός κοριτσιού είναι καλοδεχούμενη, ενώ η ανατροφή του σύμφωνα με
το ευρωπαϊκό πρότυπο που μέχρι τότε δεν ήταν αποδεκτό (αναφέρει χαρακτη-
ριστικά: «τὰ εὐρωπαϊκὰ ἐξευγενισμένα ἔθημα θεωροῦνται ὡς ἄπρεπα, καὶ
ἀποφεύγουνται μὲ ἀνατριχίλα»), πλέον υιοθετείται. επιπλέον, η αντίληψη των
κεφαλονιτών που ήθελε τις γυναίκες να μην μορφώνονται και να μην καλ-
λιεργούνται αλλάζει ριζικά, με τον Λασκαράτο να επισημαίνει: «Ἡ πρόληψη
τούτη δὲν ὑπάρχει πλέον ἀνἀμεσό μας· καὶ τώρα ᾑ θυγατέρες μας σπουδάζου-
νε ταχτικώτατα». Αν στο μέσον του αιώνα (εποχή δημοσίευσης του έργου), η
ανατροφή των κοριτσιών σχεδιαζόταν με τέτοιον τρόπο ώστε να επιδιώκεται
πάντα η ευπρέπεια, σε σημείο που να εμποδίζει την κοινωνικοποίησή τους (την
έξοδο από το σπίτι και τις κοινωνικές συνάφειες) και την πνευματική καλ-
λιέργειά τους (το θέατρο μεταξύ άλλων), το 1���/1��3 υπογραμμίζει: «τώρα
δὲν εἶναι πλέον ἔτσι. τώρα ᾑ κόρες μας παρουσιάζουνται, καὶ δέχουνται μάλι-
στα τοὺς ξένους καὶ τὲς ἐπίσκεψες εἰς ἔλλειψην τῶν γονέων τους. Ἀποφεύ-
γουν νὰ ᾽περνοῦν ἀπὸ στενοδρόμια τὸ βράδι, καὶ προτιμοῦν τοὺς πλατεῖς καὶ
πολυάνθρωπους δρόμους τὴν ἡμέρα. Πηγαίνουν εἰς τὰ θέατρα. καὶ τὰ μαγα-
ζιὰ μας εἶναι πάντα γεμάτα κυρίες καὶ δεσποινίδες ὁποῦ ψωνίζουν. Ἀν ἀνε-
σταίνοντο οἱ πατέριδές μας, ἤθελε καὶ πάλιν ἐκφωνίσουν τὸ o tempora o
mores!...».

Περνώντας στην κατηγορία της ευπρέπειας, διαπιστώνουμε πως στο ανα-
θεωρημένο χειρόγραφο θεματοποιείται ό,τι ο Λασκαράτος καλεί «εξευγενισμό
της κεφαλονιάς». Πρόκειται για τον συγχρονισμό της κεφαλονιάς με την
εξευγενισμένη ευρώπη, γεγονός στο οποίο αποδίδονται αναθεωρήσεις και με-
ταβολές των κοινωνικών αντιλήψεων. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα εδώ εί-
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ναι η αναφορά του στα σαρακοστιανά γλέντια με άφθονο φαγητό και ποτό:
«τώρα δὲν γένεται πλέον ἔτσι. Ἡ ἀρχαϊκὴ ἐκείνη ἀπλότητα ἐξέλειπε· ἀλλὰ μ᾽
αὐτὴν ἐξέλειπε καὶ ἡ χοντροειδότητά της. τώρα τὸ ἔθημο τοῦτο ἐπεριορίσθη
εἰς ἕναν ἀπλοῦν περίπατον τὸ ἀπόγευμα ἔξω ἀπὸ τὴ χώρα, χωρὶς φαγητὰ, καὶ
χωρὶς μεθύσια. τὸ ἔξωθεν τῆς κοινωνίας, ὅσο πηαίνει, λαβαίνει σχήματα
εὐπρεπέστερα».

Ως προς την έννοια της νοημοσύνης, ο Λασκαράτος επικεντρώνεται στο
πεδίο της θρησκείας, διατυπώνοντας τη βασική διάκριση ανάμεσα σε νοήμο-
νες πιστούς και όχλο σε μία υποσημείωσή του στο αναθεωρημένο χειρόγραφο:
«Θρησκεία. Ἔχει δύο νοήματα – ἐκεῖνο ποῦ τοῦ δίνει ὁ ὄχλος, κ᾽ ἐκεῖνο ποῦ
τοῦ δίνει κάθε τίμιος νοήμων. Ὁ ὄχλος ἐννοεῖ διὰ θρησκείαν τὴν γυμνὴν προ-
σκύνησην τῆς Θεότητος, καὶ, ἐννοεῖται, τῆς ἐδικῆς του Θεότητος, μὲ τὴν ὁποί-
αν συμβηβάζει, ἀν κακὸς ἄνθρωπος, καὶ τὴν ἀποτρόπαιάν του διαγωγὴ. Ὁ τί-
μιος νοήμων διὰ θρησκείαν του ἐννοεῖ τὴν ἀρετὴν». Στην ίδια γραμμή μάλιστα
θα σημειώσει: «ἡ ἀνάπτυξη τοῦ νοὸς, καὶ ἀκολούθως ἡ νοημοσύνη προοδεύουν
εἰς τὴν κοινωνίαν, καὶ ἡ κοινωνία δὲν θ᾽ ἀργήσῃ νὰ ἀπαξιώσῃ μἰαν ἐγκαθίδρυ-
ση κούφια, καὶ χωρὶς ἄλλον σκοπὸν ἀπὸ ἐκεῖνον τοῦ νὰ ἀπατᾷ τοὺς εὐκολόπι-
στους ἁπλοϊκοὺς ἀνθρώπους. ᾙ ἐκκλησίες τότε θὰ μείνουν χωρὶς συχναστὰς,
ἀκολούθως καὶ χωρὶς ἱερουργίες· ἡ ἔτσι λεγόμενη θρησκεία τούτη θὰ παύσῃ·
καὶ τὶ θὰ τὴν διαδεχθῇ, ἄδηλον». Αν και ευελπιστεί ότι η νοημοσύνη των πι-
στών θα αναλάβει τον κύριο ρόλο, εμφανίζεται ωστόσο απογοητευμένος ως
προς το ενδεχόμενο κάποιας δραστικής αλλαγής: «Ἡ θρησκευτικὴ ἀναθεώ-
ρηση ἐπέτυχε στὴν εὐρώπη, ἐπειδὴ ἔγινε τότε, ὅταν ἦτον ἀκόμη καιρὸς. τώρα
ὁ καιρὸς τῶν θρησκευτικῶν ἀναθεωρήσεων ἐπέρασε. τώρα ὁ νυμφίος νοῦς
ἦλθε, καὶ ηὗρε σάπιση, καὶ τὴ σάπιση τὴν ἀποστρέφεται ὁλοκλήρως». Έτσι,
θα λέγαμε πως η διαφορά με τη στερεότυπη έκδοση έγκειται ακριβώς στην
απουσία της πιθανότητας να αναλάβει η νοημοσύνη των πιστών αυτόν τον κύ-
ριο ρόλο, εφόσον επισημαίνει: «Πραγματικῶς, ἰδοὺ τὶ συμβαίνει σήμερα. Οἱ
χριστιανοὶ μεταχειρίζουνται τὴ θρησκεία ὡς ἔθημο, καὶ ὄχι ὡς θρησκείαν» και
λίγο παρακάτω προσθέτει «᾽Μπορεῖ νὰ δοθῇ μεγαλήτερη ἀπόδειξη ἀπὸ τούτη
ὅτι [...] ἡ ἀληθινή τους θρησκεία εἶναι, διὰ τοὺς μὲν ἡ θρησκεία τῶν σημείων,
ἡ εἰδωλολατρεία· διὰ τοὺς δὲ, τὸ θρησκεμπόριον; καὶ ὅτι παρεχτῶς τούτων,
ἄλλο νόημα κανένα δὲν ὑπάρχει στὴ σημερνὴ θρησκεία τῆς κοινωνίας μας;»,
χωρίς να εκφράζει οποιαδήποτε προοπτική αλλαγής.

Οι προσθήκες στο αναθεωρημένο χειρόγραφο του έργου αφορούν κυρίως σε
υποσημειώσεις με επεξηγηματικό ρόλο σε διάφορα σημεία της αφήγησης,
όπως λ.χ. για κεφαλονίτικες εκφράσεις του τύπου: «Λέμε ὅτι πέρνουμε φόρο,
ὅταν τραβηόμασθε ᾽λίγο ὀπίσω διὰ νὰ τρέξωμε μὲ ὀρμὴ νὰ πιδήσωμε», ή για
τα πραγματικά κίνητρα των Άγγλων να παραδώσουν τα επτάνησα: « τὰ νη-
σιά μας εἶχε γίνουν βάρος εἰς τὴν Ἀγγλίαν· ὄχι τόσο διὰ τὸ χρηματικὸν ὁποῦ
τῆς ἐστίχιζε ἡ διατήρησή τους, ὅσο διότι ἦτον ὑποχρεομένη νὰ θυσιάζῃ ἀρκετὸ

Μυρτώ Μ. κατσίγερα�6�



μέρος τοῦ μικροῦ στρατοῦ της εἰς τὴ φύλαξή μας. τοῦτο εἶναι τόσο ἀληθινὸν
ὥστε, ὅταν ἔγινε ἡ παράδοση τῶν νησιῶν, ἡ μόνη κατηγορία ποῦ ᾑ ἀγγλικὲς
ἐφημερίδες ἐκάμανε στὴν κυβέρνησή τους ἦτον ὅτι, δὲν ἐβάσταξε τὴν κέρκυ-
ρα, διὰ νὰ ἔχῃ ἐκεῖ μίαν παρακαταθήκην καρβούνων διὰ τὰ ἀτμόπλοιά της!
Ἰδοὺ τὸ μέγα δίκῃο διὰ τὸ ὁποῖον ἡ Ἀγγλία, ἐπιθυμῶντας νὰ ξεφορτοθῇ τὰ νη-
σιὰ, ἤθελε νὰ φαίνεται κοντᾶ στὰς ἄλλας δυνάμεις ὅτι τὰ δίνει ἐπειδὴ οἱ νη-
σιῶτες τὸ θέλουν».

Μπορούν ωστόσο οι προσθήκες αυτές να έχουν και ένα συμπληρωματικό
ρόλο στην αφήγηση, κυρίως με την παράθεση αποσπασμάτων από ξένα έργα
σχετικά με το εκάστοτε θέμα· μεταξύ των πλέον χαρακτηριστικών παραδειγ-
μάτων για την τελευταία περίπτωση είναι η παράθεση του μακιαβελλικού
αποφθέγματος «Ἡ θρησκεία, διὰ νὰ βαστηέται, πρέπει ἀπὸ καιρὸν εἰς καιρὸν
νὰ ᾽ξαναφέρνεται στὴν ἀρχήν της», καθώς και άλλων αποφθεγμάτων από
στοχαστές όπως ο Rousseau, o Boileau, o Fénélon, o Guizot και άλλοι.

Σημαντικότατο, τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσες προσθήκες εντόπισα
στο αναθεωρημένο χειρόγραφο, με τη μορφή μετα-σχολίων του συγγραφέα
για το έργο του, αναφερόμενων στην πρόσληψή του από την κοινωνία της επο-
χής, μιας και είναι γνωστό πως τα Μυστήρια της κεφαλονιάς συνέβαλαν ή
και οδήγησαν στον αφορισμό του Λασκαράτου το 1�56.

τα εν λόγω σχόλια που περιλαμβάνονται σε υποσημειώσεις, θίγουν την αρ-
χική αντίδραση του κοινωνικού περιγύρου στο έργο του, τον αφορισμό του αλ-
λά και το πώς ο τελευταίος είχε το αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
ενδεικτικά, γράφει: «Πραγματικῶς, δὲν ἔλπιζα ᾑ προσπάθειές μου τῆς
ἐποχῆς ἐκείνης νὰ καρπίσουν τόσο γρίγορα. Ἀλλὰ ἔλαβα τὴν τύχη νὰ ῥίψω τὰ
σπέρματα τῶν ἰδεῶν μου σὲ περίστασες πολὺ πρόσφορες. Ἡ μεγάλη ἀνάπτυξη
τῆς εὐρωπαϊκῆς πρόοδου, μὰς ἔπερνε κ᾽ ἐμὰς σβάρνα· ἐνῶ ἡ μεγάλη μικρόνοια
τῶν παπάδων μας μ᾽ ἐβοήθησε θαυμασίως».

Η σταδιακή μετατροπή του πνευματικού ορίζοντα επί τα βελτίω, οι νέες
πολιτισμικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν χάρη στην «ευρωπαϊκή πρόοδο»,
για όλους, συμπεριλαμβάνοντας ακόμα και τον «χτηνώδη όχλο», αποτέλεσαν
τις βάσεις για να κριθεί δίκαια το έργο του –και όχι μονομερώς κατά τη μι-
κρονοϊκή λογική του κλήρου– και να γίνει αποδεκτό: 

«Ἔτσι, τὸ βιβλίο μου ἐδιαβάσθη πολὺ περσσότερο ἀπ᾽ ὅ,τι ἤθελε διαβα-
σθεῖ χωρὶς τὸν ἀφορισμὸν. ᾙ διαθρυλλούμενες βλασφημίες ἀφανίσθη-
σαν, κ᾽ ἐξεναντίας εἰδόθηκαν βαλμένες στὸ παστρικὸ ᾑ ἀνοσιότητες
τῶν παπάδων· καὶ ἡ δημόσια συνείδηση ἐφωτίσθη.

Ὁ ὕστερος χτηνώδης ὄχλος διὰ κάποιον καιρὸν τοῦς ἔμεινε ὑποχεί-
ριός τους· ἀλλὰ τέλος πάντων ἡ κοινωνία ὁλόκληρη ἄνοιξε τὰ μάτια της
εἰς τὸ φῶς τῆς ἀληθείας καὶ τῆς προόδου. [...] Ἐπειδὴ δὲ σὲ κάθε τόπο
καὶ σὲ κάθε ἐποχὴ ἡ νοημοσύνη ἐπιῤῥέασε καὶ ὁδήγησε τὸ λοιπὸ μέρος
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τῆς κοινωνίας, οἱ κινούμενοι ἀπὸ κακίαν καὶ οἱ κινούμενοι ἀπὸ συμφέρο-
ντα ἐσιώπησαν· καὶ ὁ χυδαῖος ὄχλος ἀκολούθησε τὴν κοινὴν γνώμην
τῶν νοημένων».

Από την άκριτη αντιπάθεια και εχθρότητα στο πνεύμα κατανόησης και
στην αποδοχή του μηνύματος των Μυστηρίων της κεφαλονιάς, ο δρόμος ήταν
όμως μακρύς και γεμάτος εμπόδια, καθότι η πανταχού παρούσα εκκλησια-
στική αυθαιρεσία δεν ήταν διατεθειμένη να υποχωρήσει, όπως άλλωστε το
υπογραμμίζει ο ίδιος συγγραφέας μ’ ένα εξαιρετικά δραστικό παράδειγμα, με
το οποίο κλείνει και ο κύκλος της παρούσας εισήγησης:

«τοῦτες τὲς ἡμέρες, ἄλλη μία στὴ γειτωνιά μου, γυναῖκα ἑνὸς καϊκέ-
ρη, ἐπῆγε νὰ ξεμολοηθῇ στὸν ἐφημέριο τῆς ἐνορίας της, ὁ ὁποῖος τῆς
ἐζήτησε ἕνα σαραντάρι, ἐπειδὴ δὲν ἔχει διόλου χρήματα. Ὁ πνευμα-
τικὸς ἐπέμεινε διὰ νὰ ἔχῃ νὰν τὸ δόσῃ. Ἡ γυναῖκα τοῦ ἐφανέρωσε πῶς
δὲν ἔχει ψωμὶ νὰ φάῃ· πῶς κάθε βράδι προσμένει τὸν ἄνδρα της νὰ ἔλθῃ
ἀπὸ τὸ πέραμα, νὰ φέρῃ κανένα ὄβολο νὰ πάρουν ψωμὶ, καὶ πῶς τῆς
εἶναι ἀδὐνατο νὰ συνάξῃ χρήματα νὰν τοῦ δόσῃ. Ὁ πνευματικὸς τότε
τῆς ἐζήτησε πρᾶμμα. Ἐκείνη τοῦ ἐπρόσφερε τὰ σεντόνια της. Ἀλλὰ ὁ
πνευματικὸς ἐζητοῦσε τὸ στρῶμα!... Ἡ γυναῖκα ἔδοσε τὸ στρῶμα της,
καὶ ὁ Πνευματικὸς ἔδοσε τὴν ἄφεσην!...».

ABSTRACT

Recent archival research has uncovered a manuscript of a revised and
expanded version of Andreas Laskaratos’ most famous work, “The Mysteries of
Kefalonia”, written almost 3� years after the original published edition of 1�56.
As the subtitle of said manuscript suggests, Laskaratos finds himself revisiting
his old work that had caused quite a stir among the kefalonian community, due
to the way he openly criticized integral parts of the island’s society in the late
1���s, such as interfamilial relationships, the status of women and the different
roles they embodied, politics and, most importantly, the Church’s authority and
overall influence over the people, which ultimately led to him being
excommunicated in 1�56 and shunned from his peers. So, in 1���-1��3 he
rewrites “The Mysteries of Kefalonia”, this time adding amendments in the
form of extensive footnotes or small, explanatory commentary incorporated in
the main text. In this paper, I tried to locate and interpret the structural,
linguistic and semantic differences between the published text and the revised
manuscript. Firstly, I examined the differences in the structuralization of
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paragraphs and chapters. Secondly, I compared the use of language between the
two versions, mainly focusing on Laskaratos’ clear preference for a more
formal vocabulary and the gradual abandonment of the local dialect. Lastly,
concerning the semantic differences, I separated my findings into four big
categories; freedom, propriety, upbringing and intelligence. Through that
classification I managed to interpret the semantic modulations that arised during
the revision of the published version, largely due to Laskaratos’ more con -
ciliatory and solemn approach with age.
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Ο εν ΑΠΟΥΣΙΑ τΩν εκκΛΗΣΙΑΣτΙκΩν ΑρΧεΙΩν 
ΜεΧρΙ τΩρΑ ΛΟΓΟΣ ΠερΙ τΟΥ ΑΦΟρΙΣΜΟΥ 

τΟΥ Α. ΛΑΣκΑρΑτΟΥ

H ΠΑρΟΥΣΙΑΣΗ τΩν κΑΙ AΛΗΘεΙΑ τΩν ΠρΑΓΜΑτΩν
(Παρέμβλητο: ο αφορισμός των επαναστατών της Σκάλας και του παπά Ληστή).

ΠΠρρωωττοοππρρεεσσββύύττεερροοςς ΙΙωωάάννννηηςς δδ..  ΜΜεεσσοολλωωρράάςς
διδάκτωρ Θεολογίας, μουσικοδιδάσκαλος

Από το 1�56 που εξαπελύθη ο αφορισμός κατά του Ανδρέα Λασκαράτου
πολύς γίνεται λόγος και πολλά έχουν γραφεί για την σκοπιμότητα του αφορι-
σμού του από τον Μητροπολίτη Σπυρίδωνα κοντομίχαλο, με τον λίθο του ανα-
θέματος στις περισσότερες περιπτώσεις να ρίπτεται κατά της εκκλησίας και
του συγκεκριμένου Μητροπολίτη.

κατά περίεργο τρόπο, από την πολύκροτη αυτή υπόθεση απουσιάζει το εκ-
κλησιαστικό Αρχείο της Μητροπόλεως κεφαλληνίας και οι πολύτιμες πληρο-
φορίες του1. Αγνοήθηκε από τους ερευνητές, κεφαλλονίτες και μη. την έλλει-
ψη αυτή ερχόμαστε να καλύψουμε με την παρουσίαση εγγράφων των οποίων,
προκαταρκτικά, δίνουμε την ταυτότητα και την χρονολογική σειρά που εξεδό-
θησαν. 

τταα έέγγγγρρααφφαα κκααιι οοιι ηημμεερροομμηηννίίεεςς (Π= παλαιό και ν=νέο ημερολόγιο) 
11.. ΈΈγγγγρρααφφοο Πέμπτης (τσικνοπέμπτη) 16 Π (�� ν) Φεβρουαρίου 1�56.
το αφοριστικό κείμενο του Μητροπολίτη. 
�. ΈΈγγγγρρααφφοο Πέμπτης 16 Π (�� ν) Φεβρ. 1�56. Ο Μητροπολίτης γνωστο-
ποιεί στον Έπαρχο την απόφασή του να αφορίσει το έργο του Λασκαράτου
και του διαβιβάζει αντίγραφο του αφορισμού. 
33..  ΈΈγγγγρρααφφοο Παρασκευής 1� Π (�9 ν) Φεβρ. 1�65. Ο Μητροπολίτης δια-
βιβάζει τον «αφορισμό» στον Αρχιερατικό επίτροπο Ληξουρίου με εντολή
να διαβαστεί στις εκκλησίες από τον ιερέα Ιωάννη Μελιδώνη την προσεχή
κυριακή 19 Φεβρουαρίου. Ο Μελιδώνης δεν τον διαβάζει, ενώ διαβάζεται
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στο Αργοστόλι από τον Ιερογραμματέα του Μητροπολίτη νικόλαο Μα-
ντζαβίνο�.
��..  ΈΈγγγγρρααφφοο τετάρτης �9 ν (1� Π) Φεβρουαρίου. Ο Μητροπολίτης γνω-
στοποιεί την απόφασή του στον Αρμοστή. Ιταλιστί.
55..  Έγγγγρρααφφοο τετάρτης �� Φεβρουαρίου Π. (5 Μαρτίου ν) Ο Μητροπολίτης
επανέρχεται με έγγραφό του προς τον Αρχιερατικό επίτροπο Ληξουρίου
και εντέλλεται να διαβαστεί ο «αφορισμός» (που δεν διαβάστηκε την προη-
γούμενη κυριακή ) την ερχόμενη κυριακή �6 Φεβρ. (9 Μαρτίου) σε όλες
τις εκκλησίες του Ληξουριού.
66..  ΈΈγγγγρρααφφοο τετάρτης �� Φεβρουαρίου Π. Ο Μητροπολίτης αποστέλλει
τον αφορισμό και την στηλίτευση, και εντέλλεται την ανάγνωση του αφο-
ρισμού (μόνο) στις εκκλησίες της κεφαλονιάς.
��..  ΈΈγγγγρρααφφοο τετάρτης �� Φεβρουαρίου Π. (9 Μαρτίου ν) Ο Μητροπολίτης
γνωστοποιεί τον αφορισμό στον Έξαρχο Ιονίων νήσων Μητροπολίτη Λευ-
κάδος και Αγίας Μαύρας Γρηγόριο, και στους Μητροπολίτες κερκύρας
Αθανάσιο, Ζακύνθου νικόλαον, και τους επίσκοπους Ιθάκης Γαβριήλ και
Παξών διονύσιο.
��..  ΈΈγγγγρρααφφοο Σαββάτου �5 Φεβρουαρίου Π (� Μαρτίου ν.) επιστολή του
Μητροπολίτη Σπ. κοντομίχαλου προς τον Μητροπολίτη Ζακύνθου νικό-
λαον. Αποστέλλει 5� αντίτυπα της Στηλιτεύσεως και τον παροτρύνει να
λάβει μέτρα. 

ΑΑ΄́

Ο όρος ααφφοορριισσμμόόςς συντίθεται από την πρόθεση από και το ουσιαστικό ορι-
σμός, και σημαίνει την πράξη εκείνη με την οποία ωθείται κάποιος έξω των
ορίων. Στην κ.δ. το ρήμα αφορίζω σημαίνει ξεχωρίζω, και σε κάθε περίπτω-
ση που χρησιμοποιείται δηλώνεται ή εννοείται ο λόγος του αφορισμού. π.χ. το
Πνεύμα το Άγιο λέγει «αφορίσατε δε μοι τον Βαρνάβαν και τον Σαύλον εις το
έργον ό προσκέκλημαι αυτούς»3. και αλλού ο Παύλος λέγει για τον εαυτό του
ότι είναι αφορισμένος εκ κοιλίας μητρός του στο κήρυγμα του Χριστού�. Στη
δευτέρα Παρουσία ο Χριστός θα αφορίσει τους ανθρώπους όπως ο ποιμήν
αφορίζει τα πρόβατα από των ερίφων5.
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�. ΑνδρεΑΣ ΛΑΣκΑρΑτΟΣ, Άπαντα, τ. Α΄ σ. ��3.
3. Πράξ. 13,�. Σημαίνει ξεχωρίστε μου ανάμεσα από τους άλλους.
�. Γαλ. 1,15. εκλεγμένος, ξεχωρισμένος.
5. Βλ ΜΑτΘ. 13,�9. �5,3�. ΛΟΥκ. 6,��. Πραξ. 13,�.19,9. ρωμ. 1, 1. Β΄ κορινθ. 6.1�, Γαλ.

1,15.�,1�. Θα ξεχωρίσει.



Σήμερα με τον όρο αφορισμένος εννοούμε τον αποδιωγμένο, τον απόβλητο
από την εκκλησία, ως σώμα των πιστών και ως χώρο συγκεντρώσεώς των.
Με την έννοια απόβλητος, αποδιωγμένος, πρώτος αφορισμένος στα χρόνια
της καινής διαθήκης είναι ο Ιούδας, ο οποίος με την προδοσία διαχώρισε τον
εαυτό από το σώμα των μαθητών. κανείς δεν τον έδιωξε, έφυγε μόνος του, και
είναι ο πρώτος αυτοαφορισμένος στην ιστορία του Χριστιανισμού6! Άλλος αφο-
ρισμένος από το σώμα της αρχαίας εκκλησίας είναι ένας αιμομίκτης της
πρωτοσύστατης εκκλησίας της κορίνθου για τον οποίο ο Παύλος παρήγγειλε
στους κορινθίους «παραδούναι τον τοιούτον τω σατανά εις όλεθρον της σαρ-
κός, ίνα το πνεύμα αυτού σωθή εν τη ημέρα του κυρίου ημών Ιησού Χρι-
στού»�. Οι φοβερές αυτές κατάρες θυμίζουν αυτές που συνοδεύουν τους μετέ-
πειτα αφορισμούς. το δικαίωμα η εκκλησία να διαγράφει όποιο μέλος της
αποσκιρτά από την πίστη της και δεν βιώνει το ήθος της το άσκησε διαχρονι-
κά, και ουδέποτε το απώλεσε. Με τον μμιικκρρόό ααφφοορριισσμμόό στερεί προσωρινά από
τα μέλη της την χάρη της, έτσι που να «πεινάσουν» και «διψάσουν», και όπως
ο άσωτος υιός, επιθυμήσουν την οικίαν του πατρός τους και επιστρέψουν. Με
τον ΜΜεεγγάάλλοο ααφφοορριισσμμόό αποκόπτει αρρωστημένα στην πίστη ή το ήθος μέλη
της, σαπισμένα από την αρρώστια, για να μη μολύνουν τα υγιή.

ΒΒ΄́

Από τις αρχές του 19ου αιώνα ο δεσπότης στην κεφαλονιά κηρύσσει αφο-
ρισμούς κατ’ εντολήν και με την άδεια των Αρχών. Aίτημα για αφορεσμό
μπορούσε να υποβάλλει οποιοσδήποτε στις δικαστικές ή πολιτικές αρχές προ-
κειμένου αυτές να τη διαβιβάσουν στον Μητροπολίτη για εκτέλεση�. επί Αγ-
γλοκρατίας διαμορφώθηκε και η ανάλογη ποινική δικονομία9 που σαν πρώτη
ενέργεια καθιέρωνε και νομικά την αρχή της ««ππααρρααιιννέέσσεεωωςς εεππίί πποοιιννήή ααφφοορριι--
σσμμοούύ»», την παραίνεση δηλ. του Μητροπολίτη στους αυτουργούς των κακών να
ομολογήσουν την πράξη τους, και σε όσους γνωρίζουν κάτι σχετικό «να την
μαρτυρήσουν»1�. Η σιωπή των ενόχων και η απροθυμία όσων ήξεραν να βοη-
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6. «Μη του χορού σε των αποστόλων εχώρισε;» τον ερωτά ο υμνωδός της εκκλησίας σε
τροπάριο του όρθρου της Μ. Πέμπτης, Ποίος σε τρόπος Ιούδα ... 

�. Α΄ κορινθίους 5,5.
�. Βλ. ΜΙΛτΙΑδΗΣ δ. ΜΠΑτΙΣτΑτΟΣ «Η ποινή του αφορισμού στην κεφαλονιά», σ. 33�.

Πρακτικά του ε΄ διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου τ. 3, Αργοστόλι 1991, σ. 331-339.
9. Πολιτική δικονομία Ηνωμένου κράτους Ιονίων νήσων. (κέρκυρα 1�51), αρθρ. �1�-

�1�. Ποινική δικονομία Ηνωμένου κράτους Ιονίων νήσων (κέρκυρα 1�51) αρθρ. ���.
1�. τέτοιες περιπτώσεις ήταν: Αδικήματα κατά της ζωής (ανθρωποκτονίες, νηπιοκτο-

νίες). Σωματικές βλάβες (τραυματισμοί). Αδικήματα κατά των ηθών (αποπλάνηση). Αδι-



θήσουν στη ανακάλυψη των ενόχων, αυτόματα ενεργοποιούσε τον αφορισμό
και τις συνέπειές του που συνήθως ήταν::  ««αφορισμός παρά Πατρός, Υιού και
Αγίου Πνεύματος, παρά της Μιάς Αγίας καθολικής και Αποστολικής εκ-
κλησίας, παρά των 31� Θεοφόρων Πατέρων κ.λπ.»,,  με σειρές ααρρώώνν να ακο-
λουθούν..  Η όλη διαδικασία ελάμβανε χώρα σε πένθιμα διαμορφωμένη ατμό-
σφαιρα στις εκκλησίες ή το προαύλιό τους, στον τόπο διαπράξεως της άδικης
πράξεως, ή και σε πλατείες11 με παρόντες και μαυροφορεμένους όλους τους
ιερείς της περιοχής, με τις καμπάνες να κρούονται πένθιμα και τις φοβερές
αρές να εκστομίζονται από τον Αρχιερατικό επίτροπο. το αποτέλεσμα ανέ-
γραφε ο Αρχιερατικός επίτροπος κάτω από το ενταλτήριο έγγραφο του δε-
σπότη και του το επέστρεφε. 

της ποινής του αφορισμού έγινε ομολογουμένως κατάχρηση, ιδίως στην
περίοδο του δεσπότη κοντομιχάλου ο οποίος, αναγκασμένος καθώς ήταν,
ανάγκαζε με τη σειρά του τους ιερείς του να στήνουν το μακάβριο σκηνικό και
να εξαγγέλλουν τις φοβερές κατάρες1�, πολλές φορές για να ικανοποιηθούν

Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης δ. Μεσολωράς���

κήματα κατά του γάμου (μοιχεία, παράνομοι γάμοι). Αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας
(κλοπές, ληστείες, καταστροφές και καταπατήσεις κτημάτων, εμπρησμοί δένδρων και σπι-
τιών), αφάνεια προσώπου. Πρβλ. Μ. ΜΠΑτΙΣτΑτΟΣ, ό.π., σ. 335.

11. τις �� Σεπτεμβρίου 1��1 ο νομάρχης κεφαλληνίας κωνσταντίνος καλαμίδας απο-
στέλλει στον Μητροπολίτη Σπυρίδωνα έγγραφο διαταγή με την όποια απαγορεύει την ανά-
γνωση των εκκλησιαστικών επιτιμίων «εν μέση αγορά υπό των ιερέων, όπερ προξενεί φρικία-
σιν εις τον λαόν» και τον παρακαλεί να φροντίσει ώστε εις το εξής μόνο στις εκκλησίες μετά
την Θ. Λειτουργίαν να διαβάζονται, στους δε δημάρχους και προέδρους να απαγορεύουν την
ανάγνωσή τους στους δρόμους και τις πλατείες. ΑΜκ δέσμη φ. ��. 1��1. είχε προηγηθεί
εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου της εκκλησίας της ελλάδος που δεν επέτρεπε στο εξής
«κατ’ουδένα λόγον και επ’ ουδεμιά προφάσει την ανάγνωσιν των κατά νόμον εκδιδομένων εκ-
κλησιαστικών επιτιμίων, ει μη μόνον και μόνον εντός των ιερών ναών εν καιρώ της θείας λει-
τουργίας παρ’ αυτού του ιεροτελεσθούντος ή άλλου κληρικού ως είθισται εν τη καθ’ όλου Ανα-
τολική εκκλησία, Έκαστον επιτίμιον δύναται δις μόνον αναγνωσθήναι εν τω αυτώ ενοριακώ
ναώ». εν Αθήναις 6 Οκτωβρίου 1��1. Αριθ. Πρωτ. 11�. διεκπ. �9�. 

1�. Η τέλεση ιερατικών πράξεων είναι καθήκον του ιερέως και είναι υποχρεωτική, τις τε-
λεί δε από αιώνες κατά τα καθορισμένα και κανονισμένα. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, αφ’ εαυ-
τού και χωρίς άδεια του αρχιερέως, μπορεί να επιβάλλει επιτίμια και μικρό αφορισμό ακόμη
πάντα με διάκριση χωρίς τυμπανοκρουσίες και σε προσωπικό κυρίως επίπεδο. Οι αφορισμοί
που του επέβαλε η Πολιτεία και η εκκλησία την εποχή που εξετάζουμε να τελεί ήταν κάτι
ασυνήθιστο στη ιερατική και λειτουργική διακονία του, και ήταν η μόνη ιερατική πράξη που
τελούσε χωρίς διάθεση. Ήταν αναγκασμένος από τον προϊστάμενο του αρχιερέα όπως και αυ-
τός από την Πολιτεία να επιτελεί τη μακάβρια αυτή τελετή. τους όποιους ενδοιασμούς του
φρόντισε η Πολιτεία να διασκεδάσει με την αμοιβή των δύο λιρών στερλινών, τριών σελινίων
και τεσσάρων πεννών για κάθε αφορισμό από το δημόσιο ταμείο. (βλ. ΑΓΓεΛΟ-δΙΟνΥΣΗΣ
δεΜΠΟνΟΣ, «Ο αφορισμός και η ηθική ασυνέπεια του Ανδρεα Λασκαράτου», σ. ��3. Ανάτυ-
πο από το περιοδικό Παρνασσός τόμ. κΖ´ (195�) σ. ��1-�33. Αθήναι 195�). Παρόλα αυτά με
το πέρασμα του χρόνου η απέχθειά του άρχισε να εκδηλώνεται. Ιδού μια περίπτωση. Με ανα-



εκδικητικές ή πολιτικές επιδιώξεις αυτών που τους υπαγόρευαν. 156 αφορι-
σμούς από το 1��� έως και 1�6�, περίοδο της αρχιερατείας του, εξαπέλυε ο
Σπυρίδων κοντομίχαλος13.

ΓΓ΄́
ΑΑφφοορριισσμμόόςς ττοουυ ΠΠααππάά--ΛΛηησσττήή

Περιπτώσεις αφορισμών στην κεφαλονιά, παλαιότερους του Σ. κοντομι-
χάλου, που θα μπορούσαν να συνδράμουν στην προσέγγιση του θέματός μας,
δημοσιεύσαμε στο περιοδικό Η κεφαλονίτικη Πρόοδος1�. Για τον ίδιο πάντα
λόγο στη συνάφεια αυτή θα αναφερθούμε στον άλλο σπουδαίο αφορισμό που
επτά χρόνια πριν, τον Αύγουστο του 1��9, ο δεσπότης είχε εξαπολύσει κατά
των επαναστατών της Σκάλας και της γύρω περιοχής προς καταστολή των
φόνων και βιαιοπραγιών που έλαβαν χώρα15, και που θεωρούμε ότι θα μας ει-
σαγάγει στο κλίμα της εποχής, το πνεύμα και τη σκοπιμότητα των αφορι-
σμών, ως επίσης και σε θεολογικό στοχασμό εξαιτίας της εμπλοκής ιερωμέ-
νου, του Παπά Ληστή.

τα γεγονότα εξιστορούνται στο αφοριστικό κείμενο που εξέδωσε ο κοντο-
μίχαλος ως εξής: 

«...τα λαβόντα χώραν υπό συμμορίας πολλών οπλισμένων χωρικών επί
κεφαλής των οποίων και αρχηγός μετά και άλλων υπήρχε και ο τον ιε-
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φορά του τις 1� Σεπτεμβρίου ο Αρχιερατικός επίτροπος Ληξουρίου πληροφορεί τον δεσπότη ότι
για τον αφορισμό που είχε προγραμματιστεί να εξαγγελθεί στον Παντοκράτορα την 11 π.μ.
(κυριακή προφανώς) ουδείς των προταθέντων ιερέων παρουσιάστηκε «όπως εκτελεσθή η δη-
μόσια υπηρεσία αυτών». επανέρχεται με δεύτερη πρόσκληση όλων των ιερέων της πόλεως,
αυτή τη φορά στον Άγιο Σπυρίδωνα και απογευματινή ώρα, τις 5. Από τους �6 απουσίασαν
ακριβώς οι μισοί, μεταξύ των οποίων και ο Ιωάννης Μελιδόνης, που όπως θα δούμε αρνήθηκε
να διαβάσει τον αφορισμό που του διαβίβασε ο δεσπότης, του Λασκαράτου. ΑΜκ δέσμη 1�,
1�6�-1�65.

13. Βλ. ΙΩΑννΗΣ Μ. κΟνΙδΑρΗΣ, «Οι αφορισμοί του Μητροπολίτη κεφαλληνίας Σπυρί-
δωνα κοντομίχαλου (1���-1��3)» σ. 31�. ε΄ Πανιόνιο Συνέδριο τ. 3 Αργοστόλι 1991, σ. 311-
3�9. επίσης ΓεΩρΓΙΟΣ ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, το εκκλησιαστικό Αρχείο... όπου στις σελίδες 96-
1�� καταγράφει 156 περιπτώσεις αφορισμού από τον φάκελο Χ. Σπυρίδων Α΄ κοντομίχαλος
(1���-1��3) του τοπικού Ιστορικού Αρχείου κεφαλληνίας. Περιέργως μεταξύ αυτών δεν
αναφέρεται ο αφορισμός του Λασκαράτου. 

1�. τεύχος ��, Οκτώβριος-δεκέμβριος ��1�, σ. �5-��.
15. Η βιβλιογραφία είναι πλούσια. Πρόχειρα παραπέμπουμε στο ΜΙρΑντΑ ΠΑΞΙΜΑδΟ-

ΠΟΥΛΟΥ-ΣτΑΥρΙνΟΥ, Οι εξεγέρσεις της κεφαλληνίας κατά τα έτη 1��� και 1��9, Αθήνα
19��. Βλ. και ΑΓΓεΛΟδΙΟνΥΣΗΣ δεΜΠΟνΟΣ, Η Πειθαρχική Προστασία, Αργοστόλι 19�5. 



ρατικόν χαρακτήρα δια των αυτού κακουργημάτων καταμολύνας ιε-
ρεύς, Γρηγόριος Ζαπάντης νοδάρος Αναστασίου, ο κοινώς και δικαίως
ονομαζόμενος ληστής, οίτινες θηριωδώς, παρανόμως και ασπλάχνως
επιπεσόντες κατά της οικίας του νυν π. αξιοσεβάστου ιππότου νικολά-
ου Μεταξά τσαννάτου, κατέκαυσαν ου μόνον αυτήν, αλλά και τον
αξιοσέβαστον Μεταξάν, και τους συν αυτώ ευρισκομένους τέσσαρας
υπηρέτας του ιδίου... και άλλα διάφορα κακουργήματα επετέλεσαν,
άτινα παραλείπονται ως σχεδόν πασίγνωστα και συντομίας χάριν...».

και η αντιμετώπιση του κοντομίχαλου:

«...τοιούτου είδους παράνομοι πράξεις, διά την διατήρησιν της κοινής
τάξεως και ασφαλείας ... την εκκλησιαστικήν ταύτην αξίαν παρεκίνη-
σαν και παρακινούν να εφαρμόση κατά των αυτουργών τοιούτων ανοσι-
ουργημάτων και εκκλησιαστικά σχετικά επιτίμια και κατά του παρε-
κτραπέντος ιερέως τα κανονικά επιτίμια».16

Πριν ο δεσπότης εφαρμόσει τα εκκλησιαστικά επιτίμια: ΠΠααρρααιιννεείί τους πι-
στούς «να απομακρύνουν εαυτούς από παν το δυνάμενον να ταράξη τον σύνδε-
σμον της αγάπης... ομονοίας και ησυχίας... και εξόχως τους τον υψηλόν βαθ-
μόν της διδασκαλίας του ευαγγελίου ενδεδυμένους (ιερείς) κατά απαραίτητον
αυτών καθήκον». επίσης σσυυμμββοουυλλεεύύεειι τους πιστούς «να απομακρύνονται από
τας συμβουλάς και παρακινήσεις εκείνων, οίτινες δια την αξιοκατηγόρητον αυ-
τών ιδιοτέλειαν μετέρχονται παν μέσον και τρόπον, όπως εκ τούτου σύρωσι προς
εαυτούς τους απλουστέρους, ίνα προξενώσιν όλεθρον εις αυτούς και ταραχήν εις
την κοινήν ησυχίαν». ννοουυθθεεττεείί «πάντας εν γένει να μην χορηγήσωσιν εις τους
ληστάς ουδεμίαν βοήθειαν καταλύματος, ζωοτροφίμων, όπλων εν γένει, πυρίτι-
δος ή άλλων μέσων τεινόντων εις όφελος των ανοσίων αυτών σκοπών...». Όσους
υπακούσουν «έχομεν αυτούς συγχωρημένους παρά Θεού Παντοκράτορος και
ευλογημένους παρ’ ημών». και ααφφοορρίίζζεειι όσους δεν θα υπάκουαν και θα συνέ-
δραμαν ώστε να συνεχιστεί η αναρχία και οι βιαιοπραγίες.

Οι κακούργοι ένεκα των αυτών κακουργημάτων είναι ήδη αφορισμένοι
«παρά Πατρός, και Υιού και Αγίου Πνεύματος, παρά της Μιάς, Αγίας, κα-
θολικής και Αποστολικής του Χριστού εκκλησίας, πάρα των τριακοσίων δέ-
κα και οκτώ Θεοφόρων Πατέρων, ...». διαρρηγνύεται η σχέση τους με την
Αγία τριάδα, την εκκλησία και τους Αγίους της. Οι αμαρτίες τους είναι τό-
σες και τέτοιες που δεν τους επιτρέπουν να παραμένουν μέλη της αγίας εκ-
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16. Βλ. τον αφορισμό στο ΓεΩρΓ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, το εκκλησιαστικό Αρχείο κεφαλλη-
νίας, Αθήναι 19��, σ. 1�6.



κλησίας, και για τούτο αποβάλλονται από το βασίλειο της, οπότε περιέρχο-
νται στο βασίλειο του διαβόλου. Χριστός ή διάβολος1�! εν τούτοις, αφορισμέ-
νος δεν σημαίνει καταδικασμένος. Η κρίση και καταδίκη των αμαρτανόντων
ανήκει στον δίκαιο κριτή, στον Ιησού Χριστό1� και είναι πνευματική και
εσχατολογική. 

Οι ααρρέέςς19 που εμπεριέχονται στους αφορισμούς όπως, «έστωσαν τρέμοντες
και στένοντες επί της γης ως ο κάιν, σχισθείη η γη και καταπίοι αυτούς ως
τον κορέ, δαθάν και Αβειρώ,�� κληρονομησάτωσαν την λέπραν του Γιεζή, και
την αγχόνην του Ιούδα, ο σίδηρος και αι πέτραι λυθήτωσαν, αυτοί δ’ ουδαμώς,
αλλά μενέτωσαν άλυτοι και τυμπανιαίοι, τόσον οι κακούργοι, ως και πας έκα-
στος όστις ήθελε χορηγήσειν αυτοίς κατάλυμα, ζωοτρόφιμα, όπλον εν γένει,
και παν έτερον�1 συντείνον εις τον ανόσιον αυτών σκοπόν», έρχονται σαν συνέ-
πειες του αφορισμού, και αφορούν σωματικές τιμωρίες που τα ανυπάκουα και
αμετανόητα μέλη της υφίστανται εφόσον περιέλθουν στην εξουσία του «άρχο-
ντος του κόσμου τούτου», του διαβόλου (Ιωάννης 1�,31), που «ως λέων
ωρυόμενος περιπατεί ζητών τίνα καταπίη» (Α΄ Πέτρου 5,�), και απεργάζεται
την καταστροφή του ανθρώπου. το πράγμα, όσο σκληρό και είναι αποτελεί
πρακτική της εκκλησίας από τους αποστολικούς χρόνους, που απέρριπτε από
το σώμα της όποιον περιέπιπτε σε βαρείες αμαρτίες. Χαρακτηριστική περί-
πτωση ο αιμομίκτης της νεοσύστατης εκκλησίας της κορίνθου τον οποίον
παράγγειλε στα μέλη της ο Παύλος να παραδώσουν «τω σατανά εις όλεθρον
της σαρκός δηλ. καταστροφή της φυσικής-σωματικής υποστάσεως, ίνα το
πνεύμα σωθή εν τη ημέρα του κυρίου Ιησού» (Α΄ κορινθίους 5,5). Ο βαρύς
αυτός Παύλειος λόγος συγκλίνει προς τους φοβερούς λόγους του αφορισμού.
Η παράδοση στον Σατανά με τις ολέθριες συνέπειες που έχει στην σάρκα απο-
σκοπεί στην σωτηρία του πνεύματος κατά τον Παύλο. Έτσι και οι οξείς αρές
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1�. κατά την κατήχηση που προηγείται της Βαπτίσεως ο υποψήφιος ερωτάται: «Συ-
ντάσσει τω Χριστώ; Αποτάσσει τω σατανά;» δύο κόσμοι προς επιλογή!

1�. «την κρίσιν πάσαν δέδωκεν τω Υιώ» ΙΩΑννΗΣ 5,��.
19. Συμβατικά χρησιμοποιώ τον όρο, ο οποίος άλλωστε δεν υπάρχει στο κείμενο του αφο-

ρισμού. Η λέξη πρωταρχικά εκφράζει ευχή, όπως στον ΗρΟδΟτΟ, «Αρήν εποιήσατο παίδα γε-
νέσθαι», Ιστορίαι Ζ. 63, αλλά και την επίκληση της θείας εκδικήσεως, την κατάρα. Η εκκλη-
σία δεν καταράται, οι φοβεροί λόγοι «έστωσαν τρέμοντες...» κ.λπ. αν και για παιδαγωγικούς
λόγους εκφέρονται σαν κατάρες, περιγράφουν όλα αυτά μπορεί να συμβούν στον έξω της εκ-
κλησίας χώρο και στον Σατανά παραδομένο άνθρωπο. 

��. Πρόσωπα της Παλαιάς διαθήκης. Ο Αβειρών με τον κορρέ και τον δαθάν οργάνω-
σαν στάση εναντίον του Ααρών και Μωυσέως, εξ αιτίας της οποίας τιμωρήθηκαν. Άνοιξε η γη
και τους κατάπιε με τις οικογένειές τους τις σκηνές τους τα ζώα τους και όλα τα υπάρχοντά
τους. (Αριθμοί κεφ. 16).

�1. Γιεζεί μαθητής του προφήτου ελισαίου του οποίου παράκουσε εντολή και είπε και ψέ-
ματα. τιμωρήθηκε με ανίατη λέπρα. (Β΄ Βασιλειών 5.��-��).



του αφορισμού σκοπό έχουν άλλους να αποτρέψουν από την αμαρτία και άλ-
λους να παρακινήσουν σε μετάνοια. Οι μετανοούντες αφορισμένοι μπορεί να
επανακάμψουν στην εκκλησία αφού ο Θεός «πάντας ανθρώπους θέλει σωθή-
ναι...» (Α΄ τιμ. �,�.)

Αυτά για τους λαϊκούς. Για τον Ιερέα Γρηγόριο Ζαπάντη –παπά Ληστής–
υπάρχουν και άλλες ποινές, η καθαίρεση. καθαιρείται από το ιερατικό του
αξίωμα και κηρύσσεται ακοινώνητος (μικρός αφορισμός) κάθε ιεράς πράξε-
ως..  «τον δε ιερέα Γρηγόριον Ζαπάντην νοδάρον, ως άμεσον λαβόντα μέρος εν
τοις εκτελεσθείσιν ρηθείσι κακουργήμασιν, κατά τας οποίας έλαβε και έχει η
εκκλησιαστική αύτη αξία επισήμους πληροφορίας, κατά συνέπειαν των διατά-
ξεων του 66ου κανόνος των αγίων αποστόλων, κηρύττει και έχει αυτόν κκααθθηη--
ρρηημμέέννοονν κκααιι αακκοοιιννώώννηηττοονν ππάάσσηηςς ιιεερράάςς ππρράάξξεεωωςς εφόρου ζωής αυτού, και ως
τοιούτον παραινούμεν πάντας τους πιστούς νομίζειν και έχειν». την ημέρα της
απαγχονίσεως του, �ην Οκτωβρίου 1��9,�� τον μελλοθάνατο παπά Γρηγόρη
επισκέφτηκε στο κελί του ο τότε ιερογραμματέας της Μητροπόλεως παπά
νικόλαος Μαντζαβίνος, στον οποίο εγχείρησε έγγραφη διαθήκη του με την
παράκληση να περιέλθει στα χέρια του Αρμοστή�3. δεν ξέρουμε αν εξομολογή-
θηκε στον παπά νικόλα,�� πάντως του έδωσε διάφορες παραγγελίες μεταξύ
των οποίων «να δίδουν δυο τάλληρα εις την εκκλησίαν όπου μέλλουν να θά-
ψουν το σώμα μου και ακόμη τον καθέκαστον χρόνον την ημέραν οπού μέλει
να δόσω την ψυχήν μου εις χείρας Θεού να κάνουν συλλείτουργο και να παίρ-
νουν τους ιερείς να τους γέβουν, ομοίως και όσους πτωχούς εύρουν και να μην
λείψουν διότι όποιος από την γενεάν μου μου λείψη να έχη την κατάρα του
Αγίου Θεού και εμέ του αμαρτωλού, ήγουν δύο τάλληρα τον χρόνον διά την
εκκλησίαν μου οπού θα με θάψουν ήγουν εις τον ιερέα οπού λειτουργεί...»�5.
Αφορισμένος και καθηρημένος από την εκκλησία, ελπίζει στην δικαιοσύνη
και το έλεος του Θεού και επιζητεί τις μετά θάνατον συγχωρητικές πράξεις
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��. την ημερομηνία αυτή δίδει η ΣτΑΜΑτΟΥΛΑ ΖΑΠΑντΗ (βλ. επόμενη σημείωση σ. ��6)
ενώ η ΜΙρΑντΑ ΠΑΞΙΜΑδΟΠΟΥΛΟΥ-ΣτΑΥρΙνΟΥ δίνει την 19 Οκτωβρίου, (ό.π., σ. �19) 

�3. ΣτΑΜΑτΟΥΛΑ ΖΑΠΑντΗ, «Γρηγόριος Ζαπάντης νοδάρος (1��9). Παραγγελίες πριν
την αγχόνη» σ. �5� εξ. Συνέδριο για τα Γράμματα, την Ιστορία και την Λαογραφία της πε-
ριοχής Πρόννων. Πόρος κεφαλονιάς �-11 Σεπτεμβρίου ���5. Πρακτικά, Πόρος κεφαλονιάς
���� σ. �55-�6�. 

��. δεν θα είχε μυστηριακά αποτελέσματα όποια εξομολόγηση και αν έκανε, αφού η εκ-
κλησία με τον αφορισμό τον είχε καταστήσει και «ακοινώνητο πάσης ιεράς πράξεως εφόρου
ζωής αυτού». του είχε δηλ. στερήσει όλες τις αγιαστικές πράξεις της και μεταξύ αυτών και
την εξομολόγηση. Θα έπρεπε να μετανοήσει, να του λυθεί ο αφορισμός και έχοντας επιστρέψει
στην εκκλησία να μπορεί να απολαμβάνει την χάρη των μυστηρίων και προσευχών της,
όπως ο Λασκαράτος που προκειμένου να αξιωθεί της νεκρώσιμης ακολουθίας έπρεπε να του
λυθεί ο αφορισμός.

�5. Σ. ΖΑΠΑντΗ, ό.π., σ. �5�.



της εκκλησίας. είναι αμφίβολο αν διαβάστηκε σε εκκλησία, αφού ήταν αφο-
ρισμένος, και συνεπώς αν θάφτηκε σε κάποιο από τα περιβάλλοντα τις εκκλη-
σίες εκκλησιαστικά κοιμητήρια, αν κρίνουμε από τις παρακάτω περιπτώσεις,
που επαναστάτες καταδικασθέντες σε θάνατο δεν θάφθηκαν στο κοιμητήριο
της εκκλησίας τους ή στο χωριό τους αλλά αλλού, ακόμη και σε χωράφια.

Με Αναφορά του τις �� νοεμβρίου 1�65 ο εκθέτης Ιάκωβος δ. Μεταξάς
στον Μητροπολίτη Σπυρίδωνα ζητά για λογαριασμό των Αθανασίου και Στα-
μάτη αδελφών καμπίτζη π. Γεωργίου από την κώμη καμπιτζάτα να τους
επιτραπεί να μετακομίσουν τα οστά του, ενός εκ των επαναστατών, αδελφού
τους Μάρκου από ένα χωράφι, όπου με διαταγή του Άγγλου λοχαγού στρατο-
δίκη μετά την εκτέλεσή του είχε θαφτεί, στην εκκλησία του Αγίου Προκοπίου
στα τζαννάτα�6. Ένα μήνα αργότερα την �� δεκεμβρίου του ίδιου έτους 5�
ιερείς, προεστοί και κάτοικοι της Σκάλας ζητούν ομοίως να «μετακομίσουν τα
οστά των τεθνεώτων εν καιρώ του Στρατοδικείου του 1��9 εντός του κοιμητη-
ρίου της εκκλησίας του ρηθέντος χωρίου...»��. είναι φανερό ότι και αυτοί είχαν
ενταφιαστεί εκτός του χωριού τους για προφανείς λόγους. δεν ξέρουμε αν εξο-
μολογήθηκαν, κοινώνησαν και διαβάστηκαν πριν εκτελεστούν��. Πάντως ο
παπά ληστής μαζί με άλλους ιερείς που τον συνόδευαν εθεάθη και ακούστηκε
όταν τον οδηγούσαν από τη φυλακή στον τόπο της εκτελέσεως, το Ληξούρι, να
διαβάζει την νεκρώσιμη ακολουθία�9. δύο μέρες πριν εκτελεστεί αποσχηματί-
ζεται με παραγγελία του δεσπότη στον διοικητή της Αστυνομία Γ. Φάιερς:
«επειδή και δι’ εκκλησιαστικής αποφάσεως ένεκα των κακουργημάτων αυ-
τού, ο εις τας δημοσίας φυλακάς ευρισκόμενος Γρηγόριος Ζαπάντης επαξίως
λεγόμενος ληστής, του θείου βαθμού της ιερωσύνης έκπτωτος γέγονεν, κα-
ντεύθεν των εξωτερικών χαρακτήρων ους φέρουσιν οι της ορθοδόξου εκκλη-
σίας {...} διά τούτο παρακαλεί η εμή ταπεινότης την υμετ. κοσμιότητα όπως
δια{...}γή να αποβληθή ο ανωρηθείς πάντων των εξωτερικών χαρακτήρων,
ήτοι πολιάς, καλυμαυχίου, και κληρικών ενδυμάτων, και ενδυθή τα των λαϊ-
κών ενδύματα, και τούτο όσον τάχος...»3�.
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�6. ΑΜκ Λυτά έγγραφα ετών 1�6�-65.
��. ΑΜκ Λυτά έγγραφα ετών 1�6�-65.
��. Η τέλεση των τελευταίων θρησκευτικών καθηκόντων των μελλοθανάτων ήταν πράξη

επιτρεπόμενη, συνιστώμενη και επιβεβλημένη θα λέγαμε, όπως εξάγεται από έγγραφο με
ημερομηνία 5 Οκτωβρίου 1��9 του Μητροπολίτη κοντομίχαλου στον διευθυντή της Αστυνο-
μίας: «και εν ταυτώ την παρακαλεί ώστε οσάκις ήθελεν εκδίδεσθαι κατά κακούργων περί θα-
νάτου απόφασις, να ειδοποιή την Αξίαν ταύτην περί της ημέρας της εκπληρώσεως της απο-
φάσεως, όπως χορηγώνται και προσφέρωνται εις τους καταδικασθέντας αι θρησκευτικαί πα-
ρηγορίαι και βοηθήματα πνευματικά». 

�9. ΣΠ. ΜΑΛΑκΗΣ, Απομνημονεύματα επί της συγχρόνου ιστορίας. εν Αθήναις 1�95, σ.
�93.

3�. ΑΜκ Βιβλίον επιστολών 1��6-5�.



την � Σεπτεμβρίου ο δεσπότης, 1� ημέρες μετά την έκδοση του αφορισμού
τις �5 Αυγούστου, αναφέρει στον Λόρδο Μέγα Αρμοστή Ουάρδο τα εξής: 

εξοχώτατε, Με βαθείαν και άκραν θλίψιν της καρδίας της πληροφορη-
θείσα, η εμή ταπεινότης περί των λίαν σοβαρών συμβάντων εις τας πε-
ριοχάς Σκάλα-Βάλτες-κατελιό-ελιό κατά την παρελθούσαν εβδομά-
δα, χρέος αυτής απαραίτητον ενέκρινε να εκδώση και δημοσιεύση προς
πάντας τους πιστούς της επαρχίας ταύτης, και εξόχως προς τους το
υψηλόν επάγγελμα του ευαγγελίου της ειρήνης ενδεδυμένους πατρικο-
συμβουλήν εεκκκκλληησσιιαασσττιικκήήνν ππααρρααίίννεεσσιινν εεννττααυυττώώ κκααιι ααφφοορριισσμμόόνν ου μό-
νον κατά των αυτουργών των επιτελεσθέντων κακουργημάτων αλλά
και τους κατ’ εκείνων οίτινες εις αυτούς ήθελον χορηγήσει, καταφύ-
γιον ασύλου, ζωοτρόφιμα, όπλα παντός είδους, πυρίτιδα, και μολυβδί-
νους σφαίρας, μέσα ταύτα συντείνοντα προς εκπλήρωσιν των ανοσίων
αυτών σκοπών, εκ του οποίου ααννττίίττυυπποονν αξιούται να αποστείλλη τη
Υμετ. εξοχότητι προς σεβασμίαν αυτής γνώρισιν. εν τοσούτω δράτ-
τουσα την περίστασιν ταύτην να τη διαβεβαιώση το προς αυτήν βαθύ-
τατόν της σέβας μεθ’ ου μένει ως ταπεινώς υποσημειούται. της [...]
εξοχότητος ταπεινότατος και ευπειθέστατος [...] Μητροπολίτης κε-
φαλληνίας Σπυρίδων και Έξαρχος31.

και μετά από αυτή την περιπλάνηση επανακάμπτουμε στον αφορισμό του
Λασκαράτου με μια απορία: τί έγινε το αντίγραφο του αφορισμού του Λασκα-
ράτου που ο Σπυρίδωνας, όπως έκανε πάντα, απέστειλε τις 16 Φεβρουαρίου
1�65 στον Έπαρχο κεφαλληνίας; Στο φάκελο αφορισμών στο Ιστορικό τοπι-
κό Αρχείο δεν υπάρχει! 

δδ΄́
ΑΑφφοορριισσμμόόςς ΛΛαασσκκααρράάττοουυ

επτά χρόνια μετά τα γεγονότα της Σκάλας ο Μητροπολίτης έχει να αντι-
μετωπίσει μια επίσης δύσκολη περίπτωση, αυτή του Λασκαράτου εξ αφορμής
της κυκλοφορίας του βιβλίου του, τα μυστήρια της κεφαλονιάς. Οι κακούργοι
της Σκάλας έχουν προκαλέσει υλικές ζημιές και θανατώσεις, το βιβλίο του
Λασκαράτου πνευματικές ζημιές και πνευματικούς θανάτους. και στις δύο
περιπτώσεις εξαπολύονται επιτίμια προς αναχαίτιση του κακού: στη μία να
σταματήσουν οι άνθρωποι να συνδράμουν τις κακουργηματικές πράξεις των
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31. ΑΜκ. Ό.π.



επαναστατών, στην άλλη να παύσουν να διαβάζουν το βιβλίο και να καταστρέ-
ψουν όσα αντίτυπα έχουν. Η εσωτερική και εξωτερική σχέση μεταξύ των δύο
δείχνει ότι ο Μητροπολίτης ενέργησε με εκκλησιαστικά κριτήρια προς στηλί-
τευση και αναχαίτιση του κακού, και στην περίπτωση του Λασκαράτου προς
προάσπιση της πίστεως πάντα με συγκατάβαση, εγκαρτέρηση και αγάπη.

Η εκκλησιαστική Αρχή της κεφαλονιάς, από χρόνια παρακολουθούσε
τον Λασκαράτο να απαξιώνει τους κληρικούς της λέγοντας ότι «τους σιχάθη-
κε πάντα στην ολότητά τους»,3� να ειρωνεύεται την λειτουργική πράξη της
και να αμφισβητεί την πίστη της. τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο, την
ειρωνεία και την αμφισβήτηση. Η αρχοντική όμως καταγωγή του, η αγγλο-
αναθρεμμένη γυναίκα του, η δυτική μόρφωσή του, ο εριστικός χαρακτήρας
του, και ει τι άλλο, δεν του επέτρεπαν να κατέβει στο επίπεδο των απλοϊκών
συμπατριωτών του, να εννοήσει, εκτιμήσει και σεβαστεί την απλοϊκή πίστη
των, με αποτέλεσμα να αισθάνεται να τον χωρίζει τεράστια ηθική απόσταση
από αυτούς: «ευχαριστώ τον Θεόν ότι δεν με έκαμε παλιάνθρωπο, αλλά τον
μέμφομαι ότι με έβαλε να ζω ανάμεσα σε παλιανθρώπους»,, έλεγε33. Οι απλοϊ-
κοί παπάδες, παιδιά του λαού, εμπνευσμένοι και ενισχυμένοι από τον ευσέβιο
Πανά και τον κοσμά Φλαμιάτο κρατούν την ορθόδοξη παράδοση και βλέπουν
με καχυποψία τους ετερόδοξους και αλλόφυλους Άγγλους κατακτητές, κα-
θώς και τους σπουδασμένους στο ιεροσπουδαστήριο της κέρκυρας συναδέλ-
φους τους μεγαλοπαπάδες. Από τους απλοϊκούς παπάδες ήταν που βγήκαν ο
παπά Ληστής και οι άλλοι ανυπόταχτοι επαναστάτες3�. δεν είναι όμως αυτοί
που ήθελε ο ευρωπαίος-Άγγλος- Λασκαράτος. Γράφει στον τοποτηρητή Ζα-
κύνθου τις 1� Μαρτίου του 1�56: «... και την κατάσταση της τέλειας βαρβα-
ρότητας μέσα στην οποία ζει ο κλήρος μας, θα την αποδώσω κατά μέγα μέ-
ρος στους κυρίους Άγγλους κυβερνήτας των νήσων. και πραγματικά, κύ-
ριέ μου, πιστεύω πως ή αποκτήνωση του κλήρου της επτανήσου, ύστερα από
σαράντα χρόνια που βρισκόμαστε στα χέρια της Αγγλίας, προξενεί πολύ λίγη
τιμή στη κυβέρνηση της Προστασίας»35. Οι φτωχοί αμόρφωτοι παπάδες, οι
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3�. Μυστήρια της κεφαλονιάς, σ. �� σημ. 1. Αφορισμοί, που υπάρχουν, σε λιγότερη συ-
χνότητα βέβαια, και στην πριν την Αγγλοκρατία περίοδο αποφασίζονται από τον επίσκοπο
(κάποιες φορές και από τον ιερέα) χωρίς την έγκριση κάποιας αρχής και αφορούν ζητήματα
τάξεως, διοικήσεως και συντηρήσεως των εκκλησιών, προβλήματα γάμων κ.α. βλ. Πρωτοπρ.
ΙΩΑννΗΣ δ. ΜεΣΟΛΩρΑΣ, «Περιπτώσεις αφορισμών στην κεφαλονιά», κεΦΑΛΟνΙτΙκΗ
ΠρΟΟδΟΣ, τεύχ. ��, Οκτώβριος-δεκέμβριος ��1�, σ. �5-��. 

33. ΑνδρεΑΣ ΛΑΣκΑρΑτΟΣ, «Στοχασμοί», στα Άπαντα, τ. Β, σ. 161.
3�. Βλ. ΑΓΓεΛΟδΙΟνΥΣΗΣ δεΜΠΟνΟΣ, Η πειθαρχική προστασία, Αργοστόλι 19�5, σ. �9-

��. ΠετρΟΣ ΠετρΑτΟΣ, Ο ριζοσπαστισμός στην κεφαλονιά της Βρετανικής Προστασίας, Οι
πολιτικές λέσχες του νησιού. Αθήναι ��1�, σ. ��9-���.

35. Άπαντα, τ. Α΄, σ. �9�.



ψαράδες και άνθρωποι του κάμπου συμπατριώτες του, δεν είχαν την πνευμα-
τική δυνατότητα να αρθούν στα ύψη του απείρου παντός και να συναντήσουν
τον Θεό, όπως αυτός!36 τον Θεό τον είχαν ανθρωποποιήσει για να τον νοιώθουν
δίπλα τους. Η Παναγία δάκρυζε στις συμφορές τους και εκπλήρωνε τις επιθυ-
μίες τους, όπως εκείνων των απαχθέντων από τους πειρατές Ληξουριωτών
που επιθύμησαν να βρεθούν στο πανηγύρι της στον κεχριώνα τις �3 Αυγού-
στου και τους έφερε από την Μπαρμπαριά. τον Άγιό τους Γεράσιμο, τον κατ’
εξοχήν νηστευτή που έτρωγε κολοκύθια ανάλατα, και που οι Ζακυνθινοί κη-
πουροί και λαχανοκόμοι τον είχαν ανακηρύξει προστάτη τους3�, ο Λασκαράτος
τον ειρωνεύεται «Άγιε Γεράσιμε μου, πούνε σήμερα το Άγιον όνομά σου, στεί-
λε μου φίλεψέ μου κολοκύθια από τη μαγεριά σου»3�. το μεγαλείο της Ορθο-
δοξίας και της ρωμιοσύνης δεν μπόρεσε ποτέ ο ορθολογιστής και αλλοτριωμέ-
νος Λασκαράτος να το καταλάβει. δεν ήταν άθεος σίγουρα. δεν ήταν όμως
ορθόδοξος. Ιδού τι λέει σε ένα ποίημα του που δίνει το στίγμα των θρησκευτι-
κών του πεποιθήσεων, «ναι, τη θρησκεία που εδίδαξες απάνου στο Βουνό, (επί
του Όρους Ομιλία) εκείνη εγώ αγκαλιάζομαι, εκείνη προσκυνώ. τα άλλα όσα
σωματώνουνε μια κίβδηλη θρησκεία εκειά τα αφίνω βόσκημα σε πλάνη και
βλακία»39. και αυτά που σωματώνανε την κίβδηλη θρησκεία (την Ορθόδοξη)
και που αποτελούσαν βόσκημα των πλανεμένων και βλακών, τα ονοματίζει
και είναι: «εικόνες, θαύματα, λαμπροκουλούρες, πήτες, ολονυχτίες, σημάμα-
τα, καμπαναριά, λιβάνια. Σαρακοστάδες, πάσχατα, αποκριές, μουρδούλια,
αυγά βαμένα, ανάστασες, πιστόλες, τρικιτρόκα. Φελόνια, πολυκάντιλα, πα-
πάδες πολυστόλιστοι, καμπάνες, πανηγύρια. Πεσέτες. Άη Βασίληδες, ψαλτά-
δες, λιτανίες, στασίδια, χριστοψώματα, άγιοι, ψαλμωδίες»��. δεν θα ασχολη-
θούμε περισσότεροι με τη θρησκευτικότητα του Λασκαράτου, με αυτήν έχουν
ασχοληθεί πολλοί και την έχει ορθοδόξως ανατάμει ο δάσκαλος της Ορθοδο-
ξίας καθ. Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός�1. Θα παραπέμψουμε μόνο στον δια-
κεκριμένο φιλόλογο και ιστορικό γνώστη της ορθοδοξίας αείμνηστο καθηγητή
ν. τωμαδάκη που θα πει για τον Λασκαράτο ότι «ο αρνούμενος την παράδο-
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36. «εκείνος που ευχαριστήθηκε στον Θεούλη που εύρηκε φτιασμένον εις την κοινωνίαν,
και ζη μ’ αυτόνε αδελφικάτα, ελπίζοντας εις αυτόν διά την μέλλουσαν σωτηρίαν του, επί τω
όρω της εχτελέσεως κάποιων θρησκευτικών εθίμων, ζη ευχαριστημένος εις τον εαυτόν του,
ασφαλής κατά την ιδέα του και ευτυχής, εξεναντίας εκείνος οπού ημπόρεσε να υψώσει τον
νουν του έως εις το μεγαλείον του αληθινού Θεού, εξανάπεσε δειλιασμένος από το μέγεθος του
μεγαλείου της Θεότητος». Α. ΛΑΣκΑρΑτΟΣ, Στοχασμοί, ό.π., σ. 15�.

3�. ν. κΑτρΑΜΗΣ, Φιλολογικά Ανάλεκτα Ζακύνθου, σ. �6�.
3�. Ανδρ. ΛΑΣκΑρΑτΟΣ, Άπαντα τ. Γ΄, σ. 155. 
39. Ανδρ. ΛΑΣκΑρΑτΟΣ, ποίημα «Οποία είναι σήμερα η θρησκεία», Άπαντα, τ. Γ΄, σ. 1��.
��. Ό.π.
�1. Ό.π.



σιν της Ορθοδοξίας, ο ενοχλούμενος από τα ευχέλαια, τα θαύματα, τα λείψα-
να, τους επιταφίους, τις καμπάνες, τους αγιασμούς τα κεριά και τας λιτανεί-
ας, πιθανόν να είναι ακέραιος, έντιμος, ηθικός άνθρωπος, όμως δεν είναι Έλ-
λην Ορθόδοξος»��.

Αλλά ας έλθουμε στον αφορισμό του. Έρευνά μας στα εκκλησιαστικά αρ-
χεία της Μητροπόλεώς μας έφερε στο φως όχι μόνο αυτό τούτο το αφοριστικό
κείμενο όπως βγήκε από την πένα του Μητροπολίτη Σπυρίδωνα αλλά και δε-
κάδα άλλων εγγράφων που ρίχνουν φώς στην πολύκροτη αυτή υπόθεση, τεκ-
μήρια αγνοημένα από τους ερευνητές�3, οι οποίοι, ο καθένας για τους λόγους
του, αρκέστηκαν στο κείμενο του αφορισμού που ππλλαασσττοογγρρααφφηημμέέννοο πλασάρι-
σε ο ίδιος ο Λασκαράτος..  

την 16η Φεβρουαρίου, �� με το νέο ημερολόγιο ο Λασκαράτος αποστέλλει
επιστολή και το βιβλίο του στον Μητροπολίτη θέλοντας, καθώς λέγει, να τον
πείσει ότι δεν περιέχεται σ’ αυτό τίποτε εναντίον της Θρησκείας του Χριστού,
του οποίου καυχάται ότι είναι ακόλουθος, και τον καλεί να το διαβάσει, και αν
εύρη κάτι το οποίο να μην είναι άκρως ευαγγελικό είναι διατεθειμένος να το
αθετήσει και διορθώσει. Ξεσκεπάζει καθώς λέγει τις καταχρήσεις και αι-
σχροκέρδειες των Γραμματέων και Φαρισαίων και των ψευδόχριστων��. Προ-
φανώς δεν περίμενε ανατροπή των πραγμάτων ο Λασκαράτος. το βράδυ της
ίδιας ημέρα πάρθηκε η απόφαση αφορισμού. 

το επίμαχο κείμενο του αφορισμού�5 αρχικά περιέχει μια εκτενή αναφορά
στο βιβλίο τα μυστήρια της κεφαλονιάς και το βλάσφημο περιεχόμενό του
που πρόσφατα είχε εκδώσει ο Λασκαράτος. εν συνεχεία::  Στην παράγραφο Α΄
έχουμε: ΑΑννάάθθεεμμαα κκααιι ααφφοορριισσμμόό ττοουυ ββιιββλλίίοουυ..  «Αναθέματι και αφορισμώ υπο-
βάλλει την προ ολίγων ημερών, υπό του Ανδρέου τ. Λασκαράτου διά του τύ-
που εκδοθείσαν βίβλον επιγραφομένην τα ΜΥΣτΗρΙΑ τΗΣ κεΦΑΛΛΗνΙΑΣ,
ως πλήρη υπάρχουσαν ύβρεων και συκοφαντιών, κατά της Ορθοδόξου ημών
Ανατολικής του Χριστού εκκλησίας». Στην παράγραφο ΒΒ΄́ έχουμε: ΠΠααρρααίίννεε--
σσηη εεππ’ ααππεειιλλήή ααρρχχιιεερρααττιικκοούύ εεππιιττιιμμίίοουυ σσττοουυςς ππιισσττοούύςς που έχουν και διαβάζουν

Ο εν απουσία των εκκλ. αρχείων λόγος περί αφορισμού του Λασκαράτου ��9

��. ν.Θ. τΩΜΑδΑκΗΣ, «Ανδρέας Λασκαράτος» Παρνασσός Γ΄ (961), σ. 3��.
�3. Μόνο ο καθηγητής Ι. κονιδάρης χρησιμοποίησε αρχειακά κείμενα από τα Αρχεία της

Ιεράς Συνόδου, που όμως αφορούν την άρση του αφορισμού �6 χρόνια μετά (19��) από τον
Μητροπολίτη Γερ. δόριζα.

��. Η επιστολή στο ΛΑΣκΑρΑτΟΣ, Άπαντα τ. Α΄ σ. �1�.
�5. Α. ΛΑΣκΑρΑτΟΣ, Άπαντα, τ. Α΄, σ. ���-���. το κείμενο του αφορισμού είναι λειτουρ-

γικό και διαβάζεται σε εκκλησιαστική ακολουθία στις εκκλησίες. δύο χειρόγραφα του εν λό-
γω αφορισμού εστάλησαν στο Ληξούρι και Αργοστόλι για τις εκεί εκκλησίες. Μετά την άρνη-
ση του Ληξουριώτη ιερέα Ιωάννη Μελιδώνη να τον διαβάσει στον Παντοκράτορα και σ’ άλλες
εκκλησίες στο Ληξούρι τυπώθηκε και εστάλη σε όλες σχεδόν τις εκκλησίες του νησιού μαζί
με την στηλίτευση. 



το βιβλίο και δεν το ρίψουν στην πυρά. «Πατρικώς άμα και συμβουλευτικώς
παραινεί έκαστον των ορθοδόξων άνδρα ή γυναίκα, τον τυχόντα έχειν παρ’ αυ-
τώ την ρηθείσαν βίβλον, μη αυτήν αναγινώσκειν, αλλά πυρί παραδούναι, τον
δε παρακούσαντα τη εκκλησιαστική ταύτη παραινέσει αρχιερατικώ επιτιμίω
υποβάλλει, μέχρις ού υπακούση ταις παραινέσεσι της εκκλησίας» και: ΓΓ.
ΠΠααρρααίίννεεσσηη εεππ’’  ααππεειιλλήή ΑΑρρχχιιεερρααττιικκοούύ εεππιιττιιμμίίοουυ σσττοονν ΛΛαασσκκααρράάττοο τον οποίο κα-
λεί «ίνα εις συναίσθησιν έλθη της αυτού αποπλανήσεως και δώσει εις το πυρ
τα αντίτυπα πάντα της παρ’ αυτού εκδοθείσης βίβλου ετοίμη υπάρχουσα με
μητρικάς αγκάλας να παραδεχθή αυτόν και κατατάξη τη λογική ποίμνη του
κυρίου... εάν όμως παρακούση ταις εκκλησιαστικαίς ταύταις παραινέσεσι,
και μη εις το πυρ δώση τα παρ’ αυτώ σωζόμενα αντίτυπα της παρ’ αυτού εκ-
δοθείσης βίβλου,,  ΑΑρρχχιιεερρααττιικκώώ εεππιιττιιμμίίωω ααυυττόόνν υυπποοββάάλλλλεειι..»»
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το κείμενο του Αφορισμού. 16 (��) Φεβρουαρίου 1�56.

Ημείς Σπυρίδων ελέω Θεού Μητροπολίτης κεφαλληνίας.

Αιδεσιμο-ευλαβέστατοι Άγιοι Ιερείς - ευλαβέστατοι χριστιανοί, τέκνα εν
κυρίω αγαπητά της ημών ταπεινότητος, χάρις είη και ειρήνη πάσιν υμίν πα-
ρά Θεού Παντοκράτορος, παρ’ ημών δε ευχή και ευλογία. 

Η ταπεινότης ημών, μετά βαθείας λύπης της καρδίας της, εκκλησιαστι-
κώς υποβάλλει εις την γνώρισιν πάντων των προσφιλών Πνευματικών αυτής
τέκνων της θεοφρουρήτου ταύτης επαρχίας, ότι προ ολίγων ημερών υπό του
πασιγνώστου απονενοημένου, και εκ της ευθείας οδού της Ορθοδόξου ημών
πίστεως δυστυχώς αποπεπλανημένου, Ανδρέου τ. Λασκαράτου, βίβλος τις
δια του τύπου εξεδόθη επιγραφομένη: τα Μυστήρια της κεφαλληνίας, δι ης ο
παντός δακρύου αξιοδακρυτώτερος ούτος Ανδρέας, ο διά παντός του βίου αυ-
τού μόνον τέλος των πράξεών του, και αντικείμενον των λόγων του, το πώς
να διαστρέψη την περί την ορθόδοξον ημών πίστιν, συνείδησιν του πλησίον,
αποβαλών εκ της καρδίας αυτού πάντα περί τα θεία σεβασμόν, αναιδώς και
ανερυθριάστως εξακοντίζει ύβρεις, βλασφημίας, και άλλας ασεβείς ερεσχε-
λίας κατά της θεοπαραδότου ορθοδόξου, και αμωμήτου ημών πίστεως, και
προσάπτει μώμους και συκοφαντίας κατά παντός εν γένει του ορθοδόξου
πληρώματος, διά της βίβλου του εξυβρίζει και περιπαίζει πάντα τα θεία Μυ-
στήρια, τας ιεράς εικόνας, τα Άγια Λείψανα, τας ιεράς ακολουθίας, τας
Αγίας τεσσαρακοστάς, τον ιερόν κλήρον, και τέλος ο θεοστυγής ούτος, ου-
δέν θείον, ουδέν ανθρώπινον αφήκεν απερίπαικτον και ακατηγόρητον - βί-
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βλος ήτις, διά τα εις αυτήν εμπεριεχομένας κατά της πίστεως ύβρεις, και
βλασφημίας, ου μόνον μέγα σκάνδαλον, προυξένησε δικαίως τοις ευσεβέσι
πάσιν, αλλά και εις άκρον ελύπησε και διετάραξε την συνείδησιν της εκκλη-
σιαστικής ταύτης αξίας. Αλλ’ ώ φίλτατα εν κυρίω πνευματικά τέκνα δεν
πρέπει να ταράττεσθε, ουδέ να φοβείσθε τα εκ της καρδίας του απονενοημέ-
νου τούτου Ανδρέου, κατά της πίστεως ημών εκσφενδονισθέντα, υπ’ όψιν
έχοντες ότι και ο ηθικός κόσμος τα ίδια αυτού τέρατα έχει ως και ο φυσικός
–ότι τοιαύτα ηθικά τέρατα δυστυχώς ουδέποτε εξέλειπον εκ του πληρώμα-
τος– ότι τοιούτοι βαρείς λύκοι, λαλούντες διεστραμμένα κατά της ορθοδόξου
εκκλησίας πολλάκις ενεφάνησαν τη ορθοδόξω κοινωνία, και ότι ουδέποτε
ίσχυσαν κατά της εκκλησίας του Χριστού τεθεμελειωμένης επί τη διδασκα-
λία των θείων αποστόλων, των ιερών οικουμενικών, και τοπικών συνόδων,
των μεγίστων σοφών Αγίων διδασκάλων της Οικουμένης, και επί τω ακρο-
γωνιαίω λίθω ος εστίν ο κύριος ημών Ιησούς Χριστός, και τέλος ότι οι θεο-
στυγείς ούτοι διώκται της εκκλησίας, και απονενοημένοι ουδέν έτερον εκ της
αυτών ασεβείας, και ετεροδιδασκαλίας ωφελήθησαν, ή το ανάθεμα και κα-
τάραν της εκκλησίας. 

Η ταπεινότης ουν ημών περί πολλού ποιουμένη την ψυχικήν σωτηρίαν, των
εις αυτήν παρά θεού επιστεφθέντων πιστών, και επομένη ταις θείαις διδασκα-
λίαις του θείου διδασκάλου της οικουμένης, του ουρανοβάμονος Αποστόλου
Παύλου παραγγέλοντος «προσέχετε εαυτοίς, και παντί τω Ποιμνίω εν ω ημάς
το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους ποιμαίνειν την εκκλησίαν του θεού,
(Χριστού) ην περιποιήσατο δια του ιδίου αίματος» «εγώ γαρ οίδα τούτο ότι ει-
σελεύσονται μετά την άφιξίν μου λύκοι βαρείς εις υμάς μη φειδόμενοι του Ποι-
μνίου, και εξ υμών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα του
αποσπάν τους μαθητάς οπίσω αυτών». και γρηγορούσα ως αείποτε κατά την
αυτής Αρχιερατικήν ενοχήν, όπως μη ψυχικώς απόλυταί τις, των απλουστέ-
ρων της Θεοφρουρήτου ταύτης επαρχίας, εκ της αναγνώσεως της ρηθείσης
ασεβούς βίβλου, και τέλος ιερόν αυτής καθήκον ηγουμένη, όπως λάβη τα
πρόσφορα και κατάλληλα μέτρα προς φήμωσιν των ασεβών κατά της Ορθοδό-
ξου ημών εκκλησίας, ύβρεις και συκοφαντίας βουλομένων εκσφενδονίζειν και
αναστολήν παντός τείνοντος διαταράξαι και φέρειν σκάνδαλον εις τα περί τα
θεία συνείδησιν των πιστών, τούτων ένεκα απάντων, δυνάμει της εις αυτήν
παρά θεού διδομένης εξουσίας.

Α΄ Αναθέματι και αφορισμώ υποβάλλει, την προ ολίγων ημερών υπό του
Ανδρέου τ. Λασκαράτου διά του τύπου εκδοθείσαν βίβλον, επιγραφομένην: τα
μυστήρια της κεφαλληνίας, ως πλήρη υπάρχουσαν ύβρεων και συκοφαντιών,
κατά της Ορθοδόξου Ανατολικής του Χριστού εκκλησίας. 

Β΄ Πατρικώς άμα και συμβουλευτικώς, παραινεί έκαστον των Ορθοδόξων
άνδρα ή γυναίκα, τον τυχόντα έχειν παρ’ εαυτώ την ρηθείσαν βίβλον, μη αυ-
τήν αναγινώσκειν, αλλά τω πυρί παραδούναι, τον δε παρακούσαντα τη εκκλη-
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σιαστική ταύτη παραινέσει, αρχιερατικώ επιτιμίω υποβάλλει, μέχρις ου υπα-
κούση, ταις παραινέσεσι της εκκλησίας. 

Γ΄ τον δε Ανδρέα τ. Λασκαράτον, τον διά της βίβλου αυτού τη εκκλησία
και τω αυτής ορθοδόξω πληρώματι, τεκμήρια δώσαντα αποπλανήσεως εκ
της ευθείας οδού της ορθοδόξου ημών πίστεως, η εκκλησία ως φιλόστοργος
μήτηρ, η αδιαλείπτως ευχομένη υπέρ επιστροφής των πεπλανημένων, παραι-
νεί αυτόν ίνα εις συναίσθησιν έλθη της αυτού αποπλανήσεως, και δώση εις το
πυρ τα αντίτυπα πάντα της παρ’ αυτού εκδοθείσης βίβλου, ετοίμη υπάρχου-
σα, με μητρικάς αγκάλας να παραδεχθή αυτόν και κατατάξη τη λογική ποί-
μνη του κυρίου, και διά του Ιερού Μυστηρίου της μετανοίας και εξομολογή-
σεως χαρίση αυτώ την άφεσιν των αμαρτιών αυτού, και αξιώση της μεταλή-
ψεως των θείων Μυστηρίων και λοιπών Αγιαστειών αυτής. εάν όμως παρα-
κούση ταις εκκλησιαστικαίς ταύταις παραινέσεσι, και μη εις το πύρ δώση τα
παρ’ αυτώ σωζόμενα αντίτυπα της παρ’ αυτού εκδοθείσης βίβλου, Αρχιερα-
τικώ επιτιμίω αυτόν υποβάλλει. ταύτα μεν η δε του Θεού χάρις και το άπει-
ρον έλεος και η ευχή και ευλογία της ημών ταπεινότητος, είη μετά πάντων
υμών.

εκ του Ιερογραμματείου της Μητροπόλεως κεφαλληνίας την 16(��) Φε-
βρουαρίου 1�56 ε.π. Ο Μητροπολίτης κεφαλληνίας Σπυρίδων. ν. Ιερεύς Μα-
ντσαβίνος Ιερογραμματεύς.

ΠΠααρρααττηηρρήήσσεειιςς
Στο αφοριστικό κείμενο του Μητροπολίτη Σπ. κοντομίχαλου, σαφής και

άμεσος ΑΑφφοορριισσμμόόςς γίνεται βιβλίο του, τα μυστήρια της κεφαλονιάς: «Αναθέ-
ματι και αφορισμώ υποβάλλει την προ ολίγων ημερών υπό του Ανδρέου Λα-
σκαράτου διά του τύπου εκδοθείσαν βίβλον.»

δεν ζητείται από τον συγγραφέα να αναθεωρήσει το περιεχόμενο του εκδο-
θέντος βιβλίου του, ούτε να διορθώσει κάποια σημεία του, ούτε να απαλείψει
κάποια τμήματά του, απαιτεί να το ρίψει στην πυρά. Έτσι το βιβλίο ααννααθθεεμμαα--
ττίίσσττηηκκεε και ααφφοορρίίσσττηηκκεε οορριισσττιικκάά κκααιι ττεελλεεσσίίδδιικκαα..

δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τον συγγραφέα του βιβλίου. Αυτός ούτε
αναθεματίζεται ούτε αφορίζεται, ααλλλλάά ΑΑρρχχιιεερρααττιικκώώ εεππιιττιιμμίίωω υυπποοββάάλλλλεεττααιι..
το Βιβλίο τελεσίδικα αναθεματισμένο και αφορισμένο, ο συγγραφέας όχι.
Αυτός θθαα εείίννααιι αφορισμένος, αποκομμένος δηλ. από την εκκλησία και ανα-
θεματισμένος αν «παρακούση ταις εκκλησιαστικαίς παραινέσεσι και μη εις
πυρ δώση τα παρ’ αυτώ σωζόμενα αντίτυπα της παρ’ αυτού εκδοθείσης βί-
βλου»..

το κείμενο του κοντομίχαλου στην αναφορά στο πρόσωπο του Λασκαρά-
του είναι προσεγμένο και με πατρική ευαισθησία συντεταγμένο. Ο όρος αφορι-
σμός αποφεύγεται, καθώς και οι φοβερές κατάρες που τον συνοδεύουν. Πώς
θα μπορούσε απέναντι στις μητρικές αγκάλες της εκκλησίας που του ανοίγει
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να τον δεχθούν μετανοημένο, να αντιπαραθέσει την ααγγχχόόννηη ττοουυ ΙΙοούύδδαα κκααιι ττηη
λλέέππρραα ττοουυ ΓΓιιεεζζήή;�6

Αλλά αυτές τις κατάρες και αφορισμούς που απέφυγε με διάκριση ο κο-
ντομίχαλος να εντάξει στο αφοριστικό του κείμενο τις προσλαμβάνει ο Λα-
σκαράτος και τις εντάσσει στο δικό του, που τύπωσε ευθύς αμέσως και έκτο-
τε κυκλοφορεί μέχρι σήμερα, το εξής: «εάν όμως παρακούση ταις εκκλησια-
στικαίς ταύταις παραινέσεσι, και μη εις το πυρ παραδώση τα παρ’ αυτώ σω-
ζόμενα αντίτυπα της παρ’ αυτού εκδοθείσης βίβλου.�� ΈΈχχοομμεενν ααυυττόόνν ααφφοορριι--
σσμμέέννοονν ππααρράά ΠΠααττρρόόςς,,  ΥΥιιοούύ κκααιι ΑΑγγίίοουυ ΠΠννεεύύμμααττοοςς,,  ππααρράά ττηηςς ΜΜιιάάςς ΑΑγγίίααςς κκαα--
θθοολλιικκήήςς κκααιι ΑΑπποοσσττοολλιικκήήςς ττοουυ ΧΧρριισσττοούύ εεκκκκλληησσίίααςς,,  ππααρράά ττωωνν ττρριιαακκοοσσίίωωνν δδέέ--
κκαα κκααιι οοκκττώώ ΘΘεεοοφφόόρρωωνν ΠΠααττέέρρωωνν..  ΈΈσσττωω ττρρέέμμωωνν κκααιι σσττααίίννωωνν εεππίί ττηηςς γγηηςς ωωςς
οο κκάάιινν,,  κκλληηρροοννοομμηησσάάττωω ττηηνν λλέέππρραανν ττοουυ ΓΓιιεεζζήή,,  κκααιι ττηηνν ααγγχχόόννηηνν ττοουυ ΙΙοούύδδαα»»��.

Η επέμβαση στο κείμενο του κοντομίχαλου έχει γίνει άκομψα και σόλοι-
κα. Στην υυππόόθθεεσσηη ««εάν όμως παρακούση... εκδοθείσης βίβλου», η ααππόόδδοοσσηη,,
μετά την λέξη βίβλου, έρχεται με τη φράση «Αρχιερατικώ επιτιμίω ...» εδώ ο
Λασκαράτος διακόπτει τον υποθετικό λόγο βάζοντας ττεελλεείίαα στο «βίβλου»,
και συνεχίζει αρχίζοντας με κεφαλαίο: «Έχομεν αυτόν αφορισμένον...» έτσι
που γίνεται εμφανής ο βιασμός του κειμένου.

Η αποκάλυψη αυτή τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα�9. Φωτοτυπία του χειρο-
γράφου αυτού αφορισμού που ο π. Μεταλληνός δημοσιεύει στο βιβλίο του Από
τη «φάρσα» στο «φιάσκο» αμφισβήτησε σύγχρονος εξ αριστερών κεφαλλονί-
της συγγραφέας λέγοντας, «Αλλά το σύγχρονο εκτυπωτικό μέσο της φωτο-
τυπίας, προσφέρεται μια χαρά για κάθε είδους μοντάζ...»5�.

τί συμβαίνει με τον απρόβλεπτο Λασκαράτο; Η αναφερόμενη στο πρόσωπό

Ο εν απουσία των εκκλ. αρχείων λόγος περί αφορισμού του Λασκαράτου ��3

�6. Ιδού το επίμαχο τμήμα από το Βιβλίο της Μητροπόλεως: ««εάν όμως παρακούση ταις
εκκλησιαστικαίς ταύταις παραινέσεσι, και μη εις το πυρ παραδώση τα παρ’ αυτώ σωζόμενα
αντίτυπα της παρ’ αυτού εκδοθείσης βίβλου, αρχιερατικώ επιτιμίω αυτόν υποβάλλει». Με το
παραπάνω έγγραφο εεππιιββεεββααιιώώννεεττααιι το αφοριστικό κείμενο που παραθέτει φωτοτυπημένο στο
βιβλίο του ο καθ. Γ. Μεταλληνός, από χειρόγραφο είχε εκτεθεί στην Ιακωβάτειο βιβλιοθήκη,
επ’ ευκαιρία του Συνεδρίου του αφιερωμένου στον Λασκαράτο το ���1. Βλ. Γ.δ. ΜετΑΛΛΗ-
νΟΣ, Από τη «φάρσα» στο «Φιάσκο». Αθήνα ��1�. Πολύ πιθανό να πρόκειται για εκείνο που
εστάλη να διαβαστεί στο Ληξούρι.

��. Ακολουθεί με έκτυπα γράμματα η προσθήκη.
��. Βλέπε τον αφορισμό στον Α΄ τόμο των Απάντων του ΛΑΣκΑρΑτΟΥ, σ. ���.
�9. «και έρχεται ύστερα από 16� χρόνια ο παπά-Μεταλληνός, και όταν μάλιστα ο αφορι-

σμός έχει ανακληθεί, να δημιουργήσει ένα τέτοιο θέμα, στηριγμένος σε μια φωτοτυπία που
βρήκε προ ετών πεταγμένη, σε ένα κατοικημένο σπίτι που δούλευε μπογιατζής, ο σήμερα 95
ετής Χαράλαμπος Φαρακλός, και που λόγω ηλικίας δε θυμάται πια πιο σπίτι ήταν». Γράφει ο
ΒΑΓΓεΛΗΣ ΣΑκκΑτΟΣ. Ο αφορισμός του Ανδρέα Λασκαράτου και η αμφισβήτησή του από τον
Πρωτοπρεσβύτερο Γ.δ. Μεταλληνό. δρόμων. ��16. σ. 53.

5�. Β. ΣΑκκΑτΟΣ, ό.π., σ. 53.



του φράση του κοντομίχαλου «αρχιερατικώ επιτιμίω αυτόν υποβάλλομεν»
χωρίς τη λέξη ααφφοορριισσμμόόςς και χωρίς κκααττάάρρεεςς,, δεν τον ικανοποίησε. Ήθελε,
τούτο κόστο, να αφορισθεί, να καταδικαστεί, και το γεγονός να ακουστεί σ’
όλον τον κόσμο. Ο αφορισμός του θα βοηθούσε στην διάδοση των βιβλίων του51

και αυτός θα απολάμβανε την Ηροστράτειον δόξα για την προσφορά του(!)
στη εξυγίανση της εκκλησίας. Χωρίς τις ααρρέέςς δεν νοιώθει αφορισμένος(!) και
έρχεται να διορθώσει το κείμενο του κοντομίχαλου προσθέτοντας όλες εκείνες
τις κατάρες που θα τον καθιστούσαν αισθητό και εντυπωσιακό. τον ήθελε τον
αφορισμό ο Λασκαράτος, και σίγουρα τον έλαβε, ττοονν ααγγάάππηησσεε σύμφωνα με τη
φράση του 1�� ψαλμού, «ηγάπησεν κατάραν, και ήξει αυτώ, ουκ ηθέλησεν ευ-
λογίαν, και μακρυνθήσεται απ’ αυτού και ενεδύσατο κατάραν ως ιμάτιον».
(Ψαλμ 1��, στ. 1�). Αυτοαφορίστηκε!

εεΓΓΓΓρρΑΑΦΦΟΟ ��

την ίδια μέρα, (τσικνοπέμπτη) Πέμπτη 16 (��) Φεβρ. 1�56, ο Μητροπο-
λίτης γνωστοποιεί στον Έπαρχο δημήτριο κόμη καρούσο5� την παραπάνω
απόφασή του και του διαβιβάζει αντίγραφο53.

Αριθμ. �. 
Ιερογραμματείο κεφαλληνίας. την 16 (��) Φεβρουαρίου 1�56 ε.π.

εκλαμπρότατε, Προς γνώρισιν της Σεβαστής επιτοπίου κυβερνήσεως
και δια πάν αφορών οιανδήποτε των πολιτικών αρχών, εύλογον εγκρίνει η εκ-
κλησιαστική αύτη αξία να διαβιβάση τη Υμετ. εκλαμπρότητι αντίτυπον εκ
της κατά την προσεχή κυριακή εκφωνηθησομένης εκκλησιαστικής παραινέ-
σεως κατά της βίβλου προ ολίγων ημερών εκδοθείσης, υπό του Ανδρέου τ.
Λασκαράτου επιγραφομένης τα Μυστήρια της κεφαλληνίας δι’ ης ανευλα-
βώς και ασυστόλως υπό του απονενοημένου ρηθέντος Ανδρέου, εξηκοντίσθη-
σαν, ύβρεις, βλασφημίαι και άλλαι ασεβείς ερεσχελίαι, κατά των θείων Μυ-
στηρίων, των Ιερών εικόνων, των Αγίων λειψάνων, των Ιερών Ακολουθιών,
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51. Πρέπει να θυμίσουμε ότι τα Μυστήρια της κεφαλονιάς χωρισμένα σε τρία τμήματα,
Οικογενειακά, Θρησκευτικά, Πολιτικά, έβαλαν ομοίως κατά των τριών βασικών θεσμών.
κυκλοφόρησαν σ’ όλο το νησί και αμέσως έγιναν ανάρπαστα. Βλ. πιο κάτω αναφορά του
επάρχου στη Γερουσία.

5�. Έπαρχος κεφαλληνίας (1�5�-1�56).
53. Προφανώς δεν ζήτησε άδεια από τις Αρχές για την έκδοση του αφορισμού, απλώς

τους τον διαβιβάζει-γνωστοποιεί.



των Αγίων τεσσαρακοστών, και του Ιερού κλήρου, της Ορθοδόξου ημών Ανα-
τολικής εκκλησίας, και διαμένω της Υμετέρας εκλαμπρότητος προς Θεόν
ευχέτης διάπυρος, Σπυρίδων Μητροπολίτης κεφαλληνίας. 

τω εκλαμπροτάτω κω κω δρι δημητρίω κομ. καρούσω...

την αναφορά αυτή ο Έπαρχος διαβίβασε στη Γερουσία με ημερομηνία �
Μαρτίου, του νέου ημερολογίου. Προκείμενου να έχουμε πλήρη την εικόνα της
διαδικασίας παραθέτουμε το έγγραφο του επάρχου προς την Γερουσία5�.

τη �η Μαρτίου 1�56. τη εκλαμπροτάτη Γερουσία.

εδημοσιεύθη κατ’ αυτάς βιβλίον επιγραφόμενον» «τα μυστήρια της κε-
φαλονιάς» και συγγραφεύς αυτού είναι ο κύρ(ι)ος Ανδρέας τυπάλδος λασκα-
ράτος. Πολλά είναι τα αντικείμενα περί των οποίων το βιβλίον εκείνο διαλαμ-
βάνει, αλλά το επιστήναι κυρίως την προσοχή των κατοίκων της νήσου ταύ-
της και προπάντων του Πανιερωτάτου Αρχιερέως και του κλήρου του ως επί-
σης της κατωτέρας των πολιτών τάξεως είναι το περί θρησκείας, περί της
οποίας εκτεταμένως πραγματεύεται. δεν ανήκει εις εμέ να ασχοληθώ επί του
παρόντος περί της υποθέσεως ταύτης όπως καθυποβάλλω παρατηρήσεις και
επίκρισιν ή επιδοκιμασίαν των διά του τύπου δημοσιευθεισών ιδεών του κυρίου
λασκαράτου και κατά πόσον δύνανται να θεωρηθώσιν εξυβριστικαί του θρη-
σκεύματός μας. Ό,τι οφείλω μόνον να διαβεβαιώσω είναι ότι ο Μητροπολίτης,
ο κλήρος και διάφοραι τάξεις ανθρώπων, βαρέως ηγανάκτησαν, θεωρούντες
αυτό ως περιέχον ύβρεις, βλασφημίας και άλλας ασεβείς ερεσχελίας κατά
των θείων μυστηρίων των Ιερών κανόνων, των Αγίων λειψάνων, των αγίων
τεσσαρακοστών και του Ιερού κλήρου της Ορθοδόξου Ανατολικής εκκλη-
σίας. Μετά τον παρά του βιβλίου τούτου προξενηθέντα ερεθισμόν, ήρχισαν
επαναλαμβανόμεναι απειλαί κατά του κυρ(ί)ου Λασκαράτου διό και εχρειά-
σθη η έμφρων μεσολάβησις του κυρ(ί)ου διευθυντού της Αστυνομίας55. δεν
έπαυεν όμως ο ερεθισμός και εξηκολούθουν αγανακτούντες ό τε κλήρος και ο
λαός και περιμένοντες τας παρά των Αρχών προνοίας. Ο δε Αρχιερεύς δι’ επι-

Ο εν απουσία των εκκλ. αρχείων λόγος περί αφορισμού του Λασκαράτου ��5

5�. Από το: ΑΓΓεΛΟ-δΙΟνΥΣΗΣ δεΜΠΟνΟΣ, «Ο αφορισμός και η ηθική ασυνέπεια του Αν-
δρέα Λασκαράτου», Ανάτυπο από το περιοδικό Παρνασσός, τόμ. κΖ΄ (195�) σ. ��1-�33.
Αθήναι 195�.

55. την 1 Μαρτίου το πρωί ο Λασκαράτος είχε καταγγείλει στην αστυνομία ότι 15/��
Φεβρουαρίου (παραμονή της αποφάσεως) στην αγορά έγινε αταξία από χαμάληδες λόγω της
δημοσιεύσεως του βιβλίου του. δυο τρεις μέρες πριν που άρχισε, λέει, να το μοιράζει το βιβλίο
του, είχανε γίνει πάλι φασαρίες στο μαγαζί του κουρέα, αδελφού του Ιερογραμματέα παπά-
νικολάου Μαντζαβίνου, παλαιού του εχθρού, για τις οποίες τον θεωρεί υποκινητή, αφού ήξερε
για το βιβλίο αφότου τυπωνόταν. 



σήμου του υπό χρονίαν 16 φεβρουαρίου ε.ε. μοι διαβίβασεν αντίγραφον επιτιμίου,
όπερ διέταξε να κηρυχθή εις απάσας τας εκκλησίας της νήσου, κατά του εκ-
δοθέντος βιβλίου και κατά των όσοι ήθελον το αναγνώση ή έχοντες τούτο δεν
ήθελον το καύση. Προβλέπων ότι η κήρυξις του επιτιμίου τούτου ηδύνατο τυχόν
να επαυξήση τον ερεθισμόν, εξ ού ήθελεν ίσως πηγάση διατάραξίς τις της δη-
μοσίας ησυχίας, δεν έλλειψα να ειδοποιήσω αμέσως τον Έντιμον τοποτηρη-
τήν, όστις ουδέποτε παύει θερμώς ενδιαφερόμενος υπέρ της ευημερίας του τό-
που. Αι παρά της Α(υτού) εντιμότητος υπαγορευθείσαι πράοι και επιεικείς
πρόνοιαι, περί ων πληρέστατα συνεφώνησα, έφερον μέχρι τούδε σωτήριον απο-
τέλεσμα, διότι αν ως το επιτήμιον εδημοσιεύθη την παρελθούσαν κυριακήν επι-
κράτησεν εντελεστάτη ησυχία παρά τω φύσει φιλησίχω τούτω λαώ56. Αλλ’
εγώ νομίζω καθήκον μου να ειδοποιήσω περί πάντων των μέχρι τούδε διατρε-
ξάντων την Ανωτέραν Αρχήν, ως επίσης να προσθέσω, ότι μετά την δημοσίευ-
σιν του βιβλίου του κυρ(ί)ου λασκαράτου, και αφού εκυκλοφόρησεν εις όλην
την νήσον, και ακριβώς καθ’ ην ημέραν ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης εξέδι-
δε και διεβίβαζεν όπως κηρυχθή το περί ου ο λόγος επιτίμιον, αυτός έγραψεν
επιστολήν εις τον Αρχιερέα, διαβιβάζων αυτώ αντίτυπον του βιβλίου του, και
την επιστολήν ταύτην εδημοσίευσεν διά του τύπου. επί τέλους πρέπει να είπω
ότι την 1�ην φεβρουαρίου ε.ε. εκυκλοφόρησε πρόγραμμα προς συνδρομήν διά
την του τύπου δημοσίευσιν απαντήσεως5� κατά του βιβλίου εκείνου, και το πρό-
γραμμα τούτο εμπεριέχει εννοίας δεικνυούσας την εξακολούθησιν της αγανα-
κτήσεως και δεν δύναταί τις να προίδη ποίαι αι τυχόν επελευσόμεναι συνέπειαι.

καθυποβάλλω το εκδοθέν βιβλίον αντίγραφον του πάρα του Αρχιερέως
επισήμου, το επιτήμιον, την σταλείσαν επιστολήν εις τον Αρχιερέα αυτόν πα-
ρά του κυρ(ί)ου λασκαράτου και το ρηθέν πρόγραμμα και έχω την τιμήν να
διομολογούμαι.

δ. καρούσος Έπαρχος.

ΣΣχχόόλλιιαα
Στον τοποτηρητή ο Έπαρχος υποβάλλει μαζί με την αναφορά του 11. αντί-

τυπο του βιβλίου τα Μυστήρια της κεφαλονιάς. ��. αντίγραφο του αφορισμού.
33..την επιστολή που απεύθυνε ο Λασκαράτος στον δεσπότη και ��.. την στηλί-

Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης δ. Μεσολωράς��6

56. την ίδια μέρα (1 Μαρτίου) το απόγευμα ο Λασκαράτος είχε απευθύνει γραπτή, ιταλιστί,
διαμαρτυρία στον τοποτηρητή, λέγοντάς του ότι η απόφαση για τον αφορισμό του δεν τον εξέ-
πληξε και δεν τον στεναχώρησε και ότι στον αφορισμό των παπάδων δεν βλέπει τελικά παρά την
λύσσα τους επειδή αποκάλυψε στον κόσμο μεγάλο μέρος από τις παλιανθρωπιές τους. διαμαρ-
τύρεται για τις υλικές ζημιές και το κακό που θα μπορούσε να πάθει αυτός και η οικογένειά του
από την εξέγερση του υποκινούμενου όχλου και του δηλώνει ότι για οποιαδήποτε ζημιά του συμ-
βεί θα θεωρήσει υπεύθυνο τον Μητροπολίτη και το Συμβούλιό του. Άπαντα τ. Α΄, σ. ��1.

5�. Πρβλ. Α. ΛΑΣκΑρΑτΟΣ, Άπαντα, τ. Α΄, σ. ��9.



τευση που τυπωμένη διαβίβασε μαζί με τον αφορισμό στους ιερείς της κεφα-
λονιάς ο δεσπότης. Η στηλίτευσις είχε τυπωθεί την επομένη, τις 1�, της εκ-
δόσεως του αφορισμού με τίτλο: Στηλίτευσις κατά του ασεβούς βιβλιαρίου
επιγραφομένου τα μυστήρια της κεφαλληνίας του Ανδρέου Λασκαράτου εκ-
δοθείσα τη συνδρομή της αυτού Πανιερότητος του Μητροπολίτου Σπυρίδωνος
του ιερού κλήρου και του ορθοδόξου λαού της νήσου κεφαλληνίας. εν κεφαλ-
ληνία, τυπογραφείον «Η κεφαλληνία». Η Σύντομος στηλίτευσις κατά του
Ανδρέα Λασκαράτου, όπως επιγράφεται τυπώθηκε σε φυλλάδια μαζί με τον
αφορισμό και εστάλη στους κληρικούς και τις εκκλησίες, και όχι μόνο, με την
διευκρίνιση να μη διαβαστεί παρά μόνο ο αφορισμός. Πρόκειται για απολογη-
τικό ελεγκτικό και δηκτικό κείμενο κατά των θέσεων αλλά και του προσώπου
του Ανδρέα Λασκαράτου ο οποίος με τα γραφόμενά του «ενεφανίσθη ελεεινός
και αξιοδάκρυτος που επιχειρίζεται βδελυρόν και τρισάθλιον πόλεμον κατά της
ημετέρας Αγίας εκκλησίας». τον ονομάζει παραφρόνα και αμαθή, που υπο-
κρίνεται ότι πιστεύει το ευαγγέλιο... «θεατρίζει και δυσφημεί όλους τους ιερείς
του Υψίστου όλων των αιώνων»... τους ονομάζει όλους εν γένει αμαθείς... τολ-
μά «να γράψη και να τυπώση τοιαύτα φοβερά και τρομερά ενώπιον του ορθο-
δόξου πληρώματος, ενώπιον ευσεβεστάτου λαού όστις υπέφερε και υποφέρει
γενναίως τόσα άπειρα δεινά διά την θρησκείαν και διά την εκκλησίαν του τα
οποία εστάθησαν η μόνη παρηγορία εις τας απείρους αυτού θλίψεις...» το κεί-
μενο δημοσιεύτηκε μαζί με τον αφορισμό με σχόλια από τον Λασκαράτο σε βι-
βλίο που εξέδωσε το 196� με τίτλο Απόκριση εις τον αφορεσμόν του κλήρου
της κεφαλλονιάς των 1�56. Παρά του κυρίου Ανδρέου Λασκαράτου, συγ-
γραφέως των Μυστηρίων της κεφαλονιάς. κεΦΑΛΛΗνΙΑ τύποις «Η ΠρΟ-
ΟδΟΣ» 1�6�5�.

Ο Έπαρχος προσπαθεί να κρατήσει ουδετερότητα και μεταθέτει τις σχετι-
κές πρωτοβουλίες, προκειμένου να αποφευχθούν φασαρίες, στην προϊστάμενη
του Αρχή Γερουσία, την όποια ενημερώνει εφοδιάζοντάς την με όλα τα σχετι-
κά έντυπα. 

Ο τοποτηρητής Hon W.P. Talbot (1�56-1�5�), ειδοποιήθηκε αμέσως από
τον Έπαρχο, και έσπευσε, όπως λέγει ο Λασκαράτος, να του διαμηνύσει ότι εί-
ναι τόσο ερεθισμένος ο κόσμος ώστε δεν μπορούσε να τον υπερασπιστεί έξω
στον δρόμο και του συνιστούσε να παραμείνει στο σπίτι του, πράγμα πού έκανε.

τις 15 Μαρτίου ο Λασκαράτος με επιστολή του γνωρίζει στον τοποτηρητή
ότι «Θα φύγω αφορισμένος απ’ τον κλήρο σαν ασεβής και διωγμένος απ’ την
κυβέρνηση σαν διασαλευτής της δημοσίας τάξεως!» και του ζητάει «να προ-
στατεύση το πέρασμά μου από εδώ ως το ατμόπλοιο». Ο τοποτηρητής έστει-
λε καΐκι και τον πήγε στο ατμόπλοιο για τη Ζάκυνθο.

Ο εν απουσία των εκκλ. αρχείων λόγος περί αφορισμού του Λασκαράτου ���

5�. Βλ. Άπαντα τ. Α΄, σ. ��9-�5�.
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Με ημερομηνία 1� (�9) Φεβρουαρίου ο Μητροπολίτης διαβιβάζει στον Αρ-
χιερατικό του επίτροπο Ληξουρίου Μέγα Πρωτοσύγκελο διονύσιο δελαπόρτα
την «εκκλησιαστικήν παραίνεσιν επί ποινή αρχιερατικού επιτιμίου κατά της
βίβλου της προ ολίγων ημερών διά του τύπου εκδοθείσης, υπό του απονενοημέ-
νου και εκ της ευθείας οδού της Ορθοδόξου ημών πίστεως αποπεπλανημένου
Ανδρέου Λασκαράτου, δι’ ης ο ρηθείς θεοστυγής λασκαράτος ανευλαβώς και
ασυστόλως εξακοντίζει ύβρεις, βλασφημίας και άλλας ασεβείς ερεσχελίας,
κατά της Ορθοδόξου ημών πίστεως...» με εντολή να την διαβιβάσει στον αιδε-
σιμολογιώτατο Ιωάννη Μελιδώνη «ιν’ ούτος την προσεχή κυριακήν (19 του
μηνός) άνευ λόγου προφάσεως, εν καιρώ θειας λειτουργίας αναγνώση αυτήν
εις επήκοον πάντων, εις τας εκκλησίας του Παντοκράτορος, του Αγίου νικο-
λάου των Μηνιατάδων, Υπεραγίας Θεοτόκου Περλιγγάτα, εις την των τα-
ξιαρχών, εις την του Αγίου Σπυρίδωνος και εις όσας άλλας εκ των πρωτευου-
σών της αυτόθι πόλεως εκκλησίαις ημπορέση. Μετά δε ταύτα θέλει τοιχοκολ-
λήσει αυτήν ένδον της εκκλησίας του Παντοκράτορος εις εν στασίδιον πλησίον
του Αρχιερατικού θρόνου». 

Στο τέλος της επιστολής σημειώνεται: «Ομοία της επιστολής ταύτης
επέμφθη τοις Αιδεσιμωτάτοις ιερεύσι νικολάω Μαντζαβίνω, Ηλία Αλιπρά-
ντη, Γεωργίω Βυζαντίω και χαραλάμπη Φωκά όπως κηρύξωσιν την παραί-
νεσιν εις τας εκκλησίας της πόλεως Αργοστολίου». Στο Αργοστόλι η εντο-
λή του δεσπότη εκτελέστηκε και ο αφορισμός διαβάστηκε από τον Ιερο-
γραμματέα του νικόλαο Μαντζαβίνο στον Μητροπολιτικό ναό του Σωτή-
ρος και αλλού.59

Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης δ. Μεσολωράς���

59. Από το 1�5� μέχρι τον αφορισμό του ο Λασκαράτος βρισκόταν στ’ Αργοστόλι. Μετά
αναγκάζεται να φύγει στη Ζάκυνθο. Σχολιάζει λοιπόν για τους παπάδες και τον αφορισμό του
στο Αργοστόλι: «Η ανυπομονησιά τους για τούτη την ο ρ θ ό δ ο ξ η ν ευχαρίστηση δεν είχε κρά-
το, και ως από τα χαράματα άρχισαν να σημαίνουνε νεκρικάτα, εσημαίνανε όλη την αυγή νε-
κρικάτα, και η τελετή τέλος πάντων του αφορεσμού έγινε προς το μεσημέρι». και για τον πα-
πά Μαντζαβίνο: «Ο παπά Μαντζαβίνος, σαν Γραμματεύς, έλαβε την αμβροσιακήν ο ρ θ ό δ ο -
ξ ο ν ευχαρίστηση ν’ αφορέση στην επισκοπικήν εκκλησίαν του Σωτήρος εκείνο που από δέκα
χρόνους πρωτήτερα εμίσα, και το βιβλίο ’κείνο που εξεφαύλιζε την αχριστιανή του θρησκε-
μπορία. Οι άλλοι παπάδες ελάβανε το ίδιο trattamento κ’ εκείνοι, καθένας στην εκκλησιά του,
και ο εσταυρωμένος ήτον ολούθε, οπού εις το όνομά του αφορεζότουνε η θρησκεία του». Α.
ΛΑΣκΑρΑτΟΣ, «Απόκριση εις τον Αφορεσμόν του κλήρου της κεφαλονιάς των 1�56». Άπα-
ντα τ. Α΄, σ. ��3.
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Παναιδεσιμώτατε, Αποστέλλεται τη Υμετέρα Παναιδεσιμὀτητι η εμπερί-
κλειστος αύτη εκκλησιαστική παραίνεσις, επί ποινή αρχιερατικού επιτιμίου,
κατά της βίβλου της προ ολίγων ημερών διά του τύπου εκδοθείσης, υπό του
απονενοημένου, και εκ της ευθείας οδού της Ορθοδόξου ημών πίστεως αποπε-
πλανημένου Ανδρέου τ. Λασκαράτου π. Γερασίμου, δι’ ης ο ρηθείς θεοστυγής
Λασκαράτος ανευλαβώς και ασυστόλως εξακοντίζει ύβρεις, βλασφημίας και
άλλας ασεβείς ερεσχελίας, κατά της Ορθοδόξου ημών πίστεως, όπως εγχειρί-
ση αυτήν τω Αιδεσιμωτάτω Ιερεί Ιωάννη Μελιδώνη ίν’ ούτος την προσεχή
κυριακήν άνευ λόγου προφάσεως, εν καιρώ θείας λειτουργίας αναγνώση αυ-
τήν εις επήκοον πάντων, εις τας εκκλησίας, του Παντοκράτορος, του Αγίου
νικολάου των Μηνιατάδων, Υπεραγίας Θεοτόκου Περλιγγάτα, εις την των
ταξιαρχών, εις την του Αγίου Σπυρίδωνος, και εις όσας άλλας εκ των πρω-
τευουσών της αυτόθι πόλεως εκκλησίας ημπορέση. Μετά δε ταύτα θέλει τοι-
χοκολλήσει αυτήν ένδον της εκκλησίας του Παντοκράτορος εις έν στασίδιον
πλησίον του Αρχιερατικού θρόνου, και διαμένω

της Υμετ. Παναιδεσιμότητος προς Θεόν ευχέτης διάπυρος Σπυρίδων Μη-
τροπολίτης κεφαλληνίας

τω Παναιδεσιμωτάτω εν Ιερομονάχοις διονυσίω δαλλαπόρτα Μ. Πρωτο-
συγκέλω κεφαλληνίας και Αρχιερατικώ επιτρόπω Ληξουρίου.

Ομοία της επιστολής ταύτης επέμφθη τοις Αιδεσιμωτάτοις Ιερεύσι νικο-
λάω Μαντσαβίνω, Ηλία Αλιπράντη, Γεωργίω Βυζαντίω και Χαραλάμπη Φω-
κά όπως κηρύξωσιν την παραίνεσιν εις τας εκκλησίας της πόλεως Αργοστο-
λίου. 

εεΓΓΓΓρρΑΑΦΦΟΟ ��

�9 Φεβρουαρίου (1� παλαιά) προς Onorevole Signore il Sig.Colonnello W.P,
Talbot. Residente di Cefalonia.(Ιταλιστί).

το έγγραφο φέρει την νέα ημερομηνία, �9 Φεβρουαρίου (1� με την πα-
λαιά). τις 16 συνέταξε τον Αφορισμό και τις 19 (� Μαρτίου με το νέο) θα δια-
βαζόταν. Απευθύνεται από τον κοντομίχαλο στον τοποτηρητή της νήσου
Αντισυνταγματάρχη Hon.W.P. Talbot (1�55-1�5�) και εκφράζει τη λύπη της
εκκλησίας και όλων των χριστιανών που κάποιος, με τον τίτλο χριστιανός
ονόματι Ανδρέας τυπάλδος Λασκαράτος, γεννημένος στο Ληξούρι και κάτοι-
κος Αργοστολίου δημοσίευσε ένα βιβλίο που ανατρέπει κάθε ηθική της θρη-
σκείας και του ανθρωπισμού. Προσβάλλει με ιερόσυλες εκφράσεις όλα τα δόγ-
ματα της χριστιανικής εκκλησίας καταπατώντας τα με αποτρόπαια και
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συσσωρευμένα ψεύδη. Σ’αυτόν τον άπιστο, σ’ αυτό το τέρας, σ’ αυτόν τον άνο-
μο που προξένησε αιώνιο στίγμα στη κεφαλονιά αξίζει βεβαίως παραδειγμα-
τική τιμωρία για παραδειγματισμό των κακόβουλων και ανακούφιση των κα-
λών ανθρώπων. 

του γνωστοποιεί ότι «Ιl capo dunque della chiesa di quest’ isola significa
che questa l’mpreteribile suo dovere, nel giorno della prossima domenica,
ordinera ;;;cchhee  iinn  ttuuttttee  llee  cchhiieessee  ddeellllee  dduuee  cciittttaa  ddii  AArrggoossttoollii;;  ee  ddii  LLiixxuurrii,,
ppuubbbblliiccaattee  vveenngghhii  eecccclleessiiaassttiiccaa  ssccoommuunniiccaa,,  aavvvveerrssoo  iill  ssaaccrriilleeggoo  lliibbrroo  ddii  eessssoo
LLaassccaarraattoo,,  ccooppiiaa  ddee  llaa  qquuaallllee  ssccoommuunniiccaa,,  ssii  oonnoorraa  ddii  aassssooggggeettttaarrllee  aa  ddii  LLeeii
ccoonnoosscceennzzaa, e confida, che del pari le autorita civili addessipirano a propri
doveri, in un argomento di grave ed importante, che arreco viva costernazione
negli animi di fedeli da....» Στη συνέχεια τον καλεί να διατάξει την απαγόρευ-
ση περαιτέρω διαθέσεως του βιβλίου και την συλλογή όσων έχουν διανεμηθεί.
και τον παρακαλεί να του γνωρίσει τα μέτρα που θα λάβει και τα αποτελέ-
σματα τους.

ττοο κκεείίμμεεννοο

Αrcivescovato di Cefalonia 
Il �9 Febbraio (1� παλαιά) 1�56

Onorevole Signore
Nè più certa, ne più indubitata, quanto l’ esistenza dell’ ogni potnte Nostro

dio.
Nè più certa, ne più indubitata, quanto l’ esistenza del nostro Signore, e

Salvatore Gesù Cristo, e la consolidazione della nostra cristiana fede e chiesa; e
se le leggi secolari puniscono colla pena capitale colui, che a discapito della
società procurasse di violarle, tanto più rendessi, degno di essemplare punizione
quel cristiano, che con pervesso, di inniquo procedimento azzerdasse con
singolarità di esempio offendere il nome del Nostro Redentore, la sua Santa
Chiesa e tutti i Cristiani- Costui considerarsi deve al cegto peggiore di un giuda
di un lucifero. eppure con somiglio sconforto della chiesa, e di tutti i Cristiani
in generale se ne trovo uno, che indegnamente porta il nome Cristiano ‘di
Andrea Tipaldo Lascarato di Gerasimo ‘ nato in Lixuri, ed era dimorante in
Argostoli, egli pubblico e distribui un libro che capovolge ogni principio di
moralità, di religione, di umanità, offende con sacrilegne espressione tutti i
dogmi della Chiesa Cristiana calpestantoli con abbominevoli ed affantellate
menzogne.

A querto fellone, a questo mostro, a questo inniquo che arreca ererna.....
macchia a Cefalonia, merita al certo una esempio di malevoli e a confronto di
buoni.

Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης δ. Μεσολωράς�9�



Alla chiesa, agli abitanti, a tutti Christiani si profondamente offesi, con
rimane altra speranza. che il tracio forte, e potente da Vostra Onorevole Signo -
ria, solo mezzo, ed autorità capace di trovare con quella Saggenza, e pron -
derazione che la distinque, il modo per dovuto castigo fellone Andrea Lascarato
di Gerasimo nonsolo ma di ordinare a chi spetta che con energyca e pronta
nisura arresti e raccolga le copie dell suddeto incendiario libro da esso fellone
Andrea pubblicato e distribuito.

(La Chiesa prega inoltre l’ onorevole Signoria vostra di renderla informata
delle misure addotate, e del risultato delle medesima

Il capo duncue della chiesa di quest’ isolasignifica che questa l’ impretecibile
suo dovere, del giorno della prossima domenica, ordinera che in tutte le chiese
delle due citta scomunica, avverso il sacrilego Libro di esso Lascarato, copia
della quelle scomunica, si onora di assoggerarle a di Lei conoscenza, e confida,
che del pari de autorita civili addessipirano a propri loro doveri, in un argo -
mento si grave ed importante, che arreco viva costernazione negli animi di fe -
deli, a toglimento di sciagunate consequenze, che ordinariamente da tali fellonie
ne derivano.

Onorevole Signiore il Sign Colonello W P Talbot Residente di Cegalonia. 
Ho l’ onore di essere di Lei onorevole Signiore Spriridione Metropolita di

Cefalonia.
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το επιτίμιο στο Ληξούρι την κυριακή 19 Φεβρουαρίου (� Μαρτίου), δεν
διαβάστηκε. Ο ιερέας Ιωάννης Μελιδώνης ««δδεενν ηηδδυυννήήθθηη νναα ττοο εεκκφφωωννήήσσηη»»..

Γιατί άραγε ο Μελιδώνης δεν διάβασε τον αφορισμό; Θα επιχειρήσουμε μια
εξήγηση υπενθυμίζοντας την αυστηρότητα του κοντομίχαλου στην τήρηση
των εντολών του. του Ιωάννη Μελιδώνη, αξιωματούχου της εκκλησίας της
κεφαλονιάς, δημοδιδασκάλου, ήλθαν σε φώς, από τον δρ. Παναγή Αλιπράντη,
τρείς επιστολές που έχουν αποδέκτη τον περίφημο κληρικό της Λακύθρας Θε-
όκλητο Αλιπράντη, στις οποίες τον παρακαλεί να μεσολαβήσει στον αδελφό
του επίσης διακεκριμένο κληρικό και άνθρωπο της αυλής του κοντομίχαλου
Ηλία, να μεταπειστεί ο δεσπότης και να μην αφορίσει τον Λασκαράτο.6� Ο
Μελιδώνης λοιπόν, προφανώς και άλλοι από τους αξιωματούχους κληρικούς
του κοντομίχαλου, διαφωνούσε με την πρόθεση του δεσπότη να αφορίσει τον
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6�. ΠΑνΑΓΗΣ ΑΛΙΠρΑντΗΣ, «Μυστικές προσπάθειες αντίστασης, μερίδας του Ιερού
κλήρου της κεφαλονιάς, κατά του αφορισμού του Ανδρέα Λασκαράτου». Ανδρέας Λασκαρά-
τος. Πρακτικά διεθνούς Συνεδρίου ���1, Αργοστόλι ����, σ. 3�9-353. 



Λασκαράτο. Γιατί όμως; Ας ανοίξουμε μια παρένθεση και ας επιχειρήσουμε
μια υπόθεση.

Ο Μελιδώνης, οι αδελφοί Αλιπράντη και καμιά δεκαριά ακόμη ιερείς στα
χρόνια του κοντομίχαλου αποτελούσαν την ελίτ του κλήρου της κεφαλονιάς.
Προέρχονταν από ανώτερες τάξεις και κυρίως κατείχαν ανώτερη μόρφωση.
είναι εφημέριοι των πόλεων και οι αξιωματικοί, όπως τους λέγανε, των δύο
Πεντάδων των οφικιούχων της εκκλησίας. Υπάρχουν τρείς σχεδόν εκατο-
ντάδες άλλοι κληρικοί61, από τους οποίους τα παπαδογράμματα ξέρουν οι
προερχόμενοι από τους Αναγνώστες και ψάλτες, ενώ οι περισσότεροι δυσκο-
λεύονται ακόμη και στην ανάγνωση των ιερών κειμένων. Η απόσταση που
υφίσταται μεταξύ των μορφωμένων κληρικών και των αμόρφωτων επιτείνε-
ται από την συμπεριφορά των, κατά κανόνα αμόρφωτων, ιερέων των χωριών,
οι οποίοι κατέβαιναν στις πόλεις και στις ενορίες των και σφετερίζονται
έπαιρναν τα τυχερά τους6�. Οι εν λόγω ιερείς, έγγαμοι και πολύτεκνοι ως επί
το πλείστον, και εμποδισμένους γάμους και άλλες κάθε είδους αγιαστικές,
παρ’ ενορία, πράξεις τελούσαν63. Για αυτούς και άλλους λόγους ο Μελιδώνης
και οι άλλοι μεγαλοπαπάδες, που τους ενοχλούσε οπωσδήποτε και η αμεσό-
τητα επικοινωνίας που είχαν με τον λαό, από τον οποίο με τρόπους σαν αυ-
τούς που επεσήμαινε ο Λασκαράτος αποκόμιζαν υλικά οφέλη, ήταν φυσικό να
επικροτούν την στάση του Λασκαράτου. τους λόγους που ανάγκαζαν τους
ιερείς της εποχής εκείνης να συμπεριφέρονται έτσι, είκοσι χρόνια μετά, τους
εκθέτει στη Σύνοδο η τριμελής επιτροπή που διοίκησε την εκκλησία της κε-
φαλονιάς μετά το θάνατο του Μητροπολίτη Σπυρίδωνα (+1��3)6�. το πρό-
βλημα εντοπίζεται στον μεγάλο αριθμό των ιερέων –3�� στην κεφαλονιά, 31
στην πόλη του Ληξουριού– που πένονται και μετέρχονται κάθε μέσο και μη-

Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης δ. Μεσολωράς�9�

61. ΑΜκ. κατάλογος Ιερέων ετών 1�5�-1�6�.
6�. το πρόβλημα αυτό θέτουν με αναφορά τους την �1 Μαΐου του 1�5� όλοι οι ιερείς του

Αργοστολίου στον Μητροπολίτη Σπ. κοντομίχαλο «Οι υπογεγραμμένοι Ιερείς της πόλεως
ταύτης Αργοστολίου υπό της άνω σημειωθείσης καταχρήσεως θεωρούντες εαυτούς αδικημέ-
νους και στερημένους των προνομίων εκείνων των υπό των ιερών κανόνων αυτοίς χορηγουμέ-
νων και των εξ αυτών επωφελών συνεπειών...». ΑΜκ. Αναφοραί 1�5�-1�53. το φαινόμενο
αυτό δεν σταμάτησε ποτέ. διαμαρτυρίες και απαγορεύσεις υπάρχουν άφθονες στα Αρχεία της
Μητροπόλεως.

63. Στα εκκλησιαστικά αρχεία της εποχής έχουν καταγραφεί πλήθος διαμαρτυριών των
κληρικών των πόλεων εναντίον των καθώς και επεμβάσεις των επισκόπων οι οποίοι επί ποι-
νή αργίας και προστίμου τους καλούν να περιορίζονται στις ενορίες τους.

6�. Από τον θάνατο του Σπ. κοντομίχαλου 1�-�-1��3 μέχρι την ανάληψη του Σπ. κο-
μποθέκρα 3�-11-1���. Η. τΣΙτΣεΛΗΣ, Σύμμικτα, τ. Β΄, σ. 196. Μέλη της επιτροπής ήταν ο
παραδοσιακός και αυστηρός Πρωτοσύγκελος και Μ. Οικονόμος Σταύρος Ιγγλέσης, ο Υπο-
μνηματογράφος Γεώργιος Χωραφάς-ρακαντζής αλλά και αυτός ο Χαρτοφύλαξ Ιωάννης
Μελιδώνης.



χανεύονται κάθε τρόπο προκειμένου να εξοικονομήσουν τα προς το ζην65. τον
μεγάλο αριθμό των ιερέων και τα συνακόλουθα ο Μητροπολίτης Γεράσιμος
δόριζας (1�93-19�1) που μέχρι ενός σημείου φαίνεται να συμμερίζεται τις
απόψεις του Λασκαράτου, σε αναφορά του στη Σύνοδο τις �� Φεβρουαρίου
του 1�96, τα αποδίδει στις πολλές συναδελφικές εκκλησίες του νησιού που
κάθε μια θέλει να έχει τον δικό της παπά66. δεν παραλείπει όμως για το ήθος
αυτών των ίδιων παπάδων, που ο Λασκαράτος παρουσιάζει σαν τους χειρότε-
ρους των ανθρώπων, να πεί: «Όσον αποβλέπει εις το ποιόν των ιερέων, εκτός
ολίγων λυπηροτάτων εξαιρέσεων οι πλείους εισίν ευλαβείς, σεμνοί, τρίβωνες
της εκκλησιαστικής τάξεως, τον φόβον του κυρίου εν ταις καρδίαις αυτών
έχοντες. Ατυχώς οι πλείους αυτών αμοιρούσιν ανωτέρας τινός μορφώσεως.
Ηγωνίσθημεν ίνα εις τας κενουμένας θέσεις αποκαταστήσωμεν πρόσωπα
κεκτημένα γνώσεις τινάς ανωτέρας ή τουλάχιστον απολυτήριον Γυμνασίου ή
πτυχίον σχολαρχείου, αλλ’ οι αγώνες ημών κατέληξαν εις οικτράν αποτυ-
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65. Απευθυνόμενη η επιτροπή στην Ιερά Σύνοδο παρατηρεί: «εκ τούτων πάντων δυνάμε-
θα ανενδοιάστως νομίζομεν να είπωμεν ότι το μέγιστον τούτο των ιερέων σμήνος εστίν η αιτία
της υπερπλεονάσης αμαθεἰας του κλήρου, καθόσον έκαστος καλώς ανατεθραμμένος ανήρ
αποτροπιάζει ίνα δεχθή το υψηλόν τούτο υπούργημα, αναλογιζόμενος ότι πένητα βίον θα διά-
γη, (και εν ισομοιρία θα διατελή μετ’αμαθούς τινός, ή έστιν ότε και φαύλου ανδρός). εν τού-
τω έγκειται το αίτιον των αδιαλείπτων καταχρήσεων, των αδικημάτων εν αλλήλοις τοις ιε-
ρεύσι, της απειθείας προς τους ανωτέρους των, της αισχροκερδείας, της αγυρτίας, και εν γέ-
νει παντός κακού, της πενίας ούσης, κατά το αξίωμα, κακής συμβούλου». ΑΜκ. Βιβλίον
Αλληλογραφίας 1���. και αυτός ο Λασκαράτος είχε πει «Ω πανιερώτατε, ή μην κάνεις ιερείς
τέτοιους, ή εκεί που τους κάνεις λέγε τους κ’ ένα λόγο στ’ αυτί, λέγε τους να γυρέβουν καρ-
βέλια, και όχι επιρροή». ΛΑΣκΑρΑτΟΣ, τα μυστήρια, κεφ. �.

66. «Όσον αφορά εις τον αριθμόν των ιερέων της νήσου, νομίζομεν αναγκαίον να σημει-
ώσωμεν τα εξής. εάν οι προκάτοχοι ημών αρχιερείς εχειροτόνησαν σεβαστόν αριθμόν ιερέων
και εάν και ημείς ηναγκάσθημεν να προχειρίσωμεν τινάς τούτο έχει την αιτίαν αυτού εις τα
έθιμα του τόπου, των οποίων έτι και νυν διαπροίξ έχεται ο της κεφαλληνίας λαός. Αι εκκλη-
σίαι ενταύθα πλην δύο, εισί συναδελφικαί και ανήκουσαι εις ομάδας ανθρώπων καλουμένας
συναδελφάτα. Έκαστον συναδελφάτον μικρόν ή μέγα θεωρεί την εκκλησίαν ως ίδιον κτήμα,
εν αυτή έχει ανατεθειμένα τα οστά των γονέων του και μόνον εν αυτή εννοεί να ακούση την
θείαν λειτουργίαν. τόσον έκαστος κεφαλλήν είναι αφοσιωμένους εις την εκκλησίαν του ώστε
προκρίνει να μη ακούη μετά της οικογενείας του την θείαν λειτουργίαν επί έτη παρά να μετα-
βή εις ξένην εκκλησίαν. Συνεπεία τούτου ο αριθμός των ναών είναι σχετικώς μέγας, αναγκά-
ζονται δε οι κατά καιρούς αρχιερείς, εκόντες άκοντες να χειροτονώσιν ιερείς δια να μη μένω-
σιν ολόκληρα χωρία και ολόκληρος αριθμός οικογενειών άνευ των παραμυθιών της θρησκεί-
ας. Πλην τούτου οι χειροτονούμενοι ιερείς εκλέγονται υπό των συναδελφών της εκκλησίας και
εκ των συναδελφών και τότε μόνον εισίν αποδεκτοί ως εφημέριοι. Ο κεφαλλήν τον ιερέα του
παρακειμένου συναδελφάτου αποκαλεί ξένον και αποστέργει αυτόν ως εφημέριόν του, ούτως
ώστε εάν εις εν χωρίον υπάρχουσι πλείονες του ενός ιερείς και το παρακείμενον χωρίον στερεί-
ται εφημερίου, οι συναδελφοί τούτου προτιμώσιν ως λέγωσι να κλείσωσι την εκκλησίαν ή να
δεχθώσι ξένον. Αι εξαιρέσεις εισίν ολίγισται. ΑΜκ Βιβλίον Αλληλογραφίας 1�91-19�1.



χίαν. Ουδείς των κεκτημένων προσόντα τινά ηθέλησεν να προσέλθη εις τας
τάξεις του πρεσβυτερίου...6�

Μετά την «αδυναμία» του Ιερέα Μελιδώνη να διαβάσει τον αφορισμό την
κυριακή 19 Φεβρουαρίου (� Μαρτίου), με το επόμενο έγγραφό του υπό ημερο-
μηνία �� Φεβρουαρίου, ο Μητροπολίτης εντέλλεται.

Αριθμ. �5. Ιερογραμματείον κεφαλληνίας. 

την �� Φεβρουαρίου (5 Μαρτίου) 1�56 ε.π.

Παναιδεσιμώτατε, επειδή και ο Αιδεσιμ. εν ιερεύσιν Ιωάννης Μελιδώνης
την παρελθούσαν κυριακήν δεν ηδυνήθη να εκφωνήση τον κατά του Ανδρέου
τ. Λασκαράτου, και της αυτού Βίβλου αρχιερατικόν αφορισμόν, τούτου ένεκα
αποστέλλονται τη Υμετέρα Παναιδεσιμότητι δώδεκα τυπωμένα αντίτυπα εκ
τινός στηλιτεύσεως, εις την οποίαν υπάρχει και ο αυτός αφορισμός, διά να εγ-
χειρισθώσιν εις τους εφημερίους των εκκλησιών, Παντοκράτορος Χριστού,
Ζωοδόχου Πηγής, Αγίου Χαραλάμπους, Αγίας τριάδος, Αγίας Παρασκευής,
Αναλήψεως Χριστού, Αγίου δημητρίου, Αγίου Γερασίμου, Αγίου νικολάου
Λιβαθινάδων, Αγίου Σπυρίδωνος και των εισοδίων της Θεοτόκου, όπως έκα-
στος αυτών εις την υπ’ αυτού εφημερευομένην εκκλησίαν, την προσεχή κυ-
ριακήν , εν καιρώ της Θείας Λειτουργίας μετά την οπισθάμβωνον ευχήν, αφού
νεκροσήμως σημάνωσιν οι κώδωνες, και ψαλή υπό του ψάλτου το τροπάριον
«Σήμερον ο Ιούδας καταλιμπάνει τον διδάσκαλον κλπ» ενώπιον του εσταυ-
ρωμένου, παρά τω Αρχιερατικώ θρόνω μετά της ανηκούσης προπομπής, ανα-
γνώσωσιν αυτόν μεγαλοφώνως, εις επήκοον πάντων, λέγομεν πάλιν τον Αφο-
ρισμόν μόνον. εν τούτοις διαδηλών ότι θέλουσι ληφθή δραστήρια μέτρα κατά
του ανυποτάκτου εις την διαταγήν ταύτην, διαμένω.

της υμετέρας Παναιδ. προς Θεόν ευχέτης διάπυρος Σπυρίδων Μητροπολί-
της κεφαλληνίας

Προς τον Παναιδ. Ιερομόναχον διονύσιον δαλλαπόρταν Μ. Πρωτοσύγκε-
λον και Αρχιερ επίτροπον Αρχιεπισκοπείον κεφαλληνίας

ΠΠααρρααττηηρρήήσσεειιςς
Μετά την άρνηση του Μελιδώνη να διαβάσει τον Αφορισμό στο Ληξούρι ο

κοντομίχαλος επανέρχεται αποφασιστικότερος με άλλη τακτική και άλλο
σκηνικό. το προς ανάγνωση κείμενο τώρα χαρακτηρίζεται «ΑΑρρχχιιεερρααττιικκόόςς
ααφφοορριισσμμόόςς κκααττάά ττοουυ ΑΑννδδρρέέαα ΛΛαασσκκααρράάττοουυ κκααιι ττηηςς ααυυττοούύ ΒΒίίββλλοουυ»», μόνο ως
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6�. Αναφορά του στη Σύνοδο. ΑΜκ. Αλληλογραφία Συνόδου 1�91-19�1.



προς τον τίτλο, όχι το περιεχόμενο. ΣΣτταα δδώώδδεεκκαα ττυυππωωμμέένναα ααννττίίττυυππαα εεκκ ττιιννοοςς
σσττηηλλιιττεεύύσσεεωωςς που του αποστέλλει «υυππάάρρχχεειι κκααιι οο ααυυττόόςς ΑΑφφοορριισσμμόόςς......»» δεν
ήταν δύσκολο ο ευφυής και πολύπειρος κοντομίχαλος να αντιληφθεί ότι ο Λα-
σκαράτος δεν είχε πρόθεση να συμμορφωθεί προς τον όρο του ααρρχχιιεερρααττιικκοούύ
εεππιιττιιμμίίοουυ,, συνεπώς έπρεπε να θεωρείται αφορισμένος. την βεβαιότητα αυτή,
αλλά και την σκλήρυνση της στάσεως του κοντομίχαλου, την είχε ενισχύσει
ο ίδιος ο Λασκαράτος με την αποστολή επιστολής και αντίτυπου του βιβλίου
του τις 1� του μηνός στην οποία ισχυρίζεται ότι «όχι μόνον δεν υπάρχει σ’ αυ-
τό τίποτα εναντίον της θρησκείας του Χριστού, του οποίου καυχώμαι να είμαι
ακόλουθος, αλλ’ ότι δεν έκφρασα ένα αίσθημα το οποίον να μην έκφρασε ο
Χριστός ο ίδιος» στρεφόμενος παράλληλα εναντίον των Γραμματέων και Φα-
ρισαίων του καιρού τους, των οποίων, λέει, ξεσκεπάζει τις καταχρήσεις, και
ξεμπροστινιάζει τις αισχροέργιες, «διά των οποίων αλλοίωσαν του Χριστού την
θρησκείαν την οποίαν καμόνουνται να παρακατέχουν, και την εμεταμόρφωσαν
εις ένα βάναυσο εμπόριον, εις το οποίον θρέφουνται και παχένουνε... Οι ψευδό-
χριστοι ούτοι κλπ.»6�. είναι σαφές ότι είχε ήδη επιλέξει τον αφορισμό του.

Ο αφορισμός, επιτάσσει ο δεσπότης, θα διαβαστεί μετά την οπισθάμβωνον
ευχήν, προς το τέλος της Λειτουργίας: «αφού νεκροσήμως σημάνωσιν οι κώ-
δωνες, και ψαλή υπό του ψάλτου το τροπάριον “Σήμερον ο Ιούδας καταλιμπά-
νει τον διδάσκαλον κλπ” ενώπιον του εσταυρωμένου, παρά τω Αρχιερατικώ
θρόνω μετά της ανηκούσης προπομπής, αναγνώσωσιν αυτόν μεγαλοφώνως
εις επήκοον πάντων». Παράλληλα αποστέλλει «δδώώδδεεκκαα ααννττίίττυυππαα εεκκ ττιιννόόςς
σσττηηλλιιττεεύύσσεεωωςς,, εις την οποίαν υπάρχει και ο αυτός αφορισμός δια να εγχειρι-
σθώσιν εις τους εφημερίους των εκκλησιών, Παντοκράτορος Χριστού, Ζωοδό-
χου Πηγής, Αγίου Χαραλάμπους, Αγίας τριάδος, Αγίας Παρασκευής, Ανα-
λήψεως Χριστού, Αγίου δημητρίου, Αγίου Γερασίμου, Αγίου νικολάου Λιβα-
θυνάδων, Αγίου Σπυρίδωνος και εισοδίων της Θεοτόκου» ΗΗ ΣΣύύννττοομμοοςς ΣΣττηηλλίί--
ττεευυσσιιςς κατά του Ανδρέα Λασκαράτου, η οποία συναποστέλλεται με τον αφορι-
σμό δεν προορίζεται για ανάγνωση κατά την τελετή αλλά για πληρέστερη
ενημέρωση των ιερέων και όχι μόνον. Πρόκειται, όπως είπαμε και πιο πάνω,
για σύντομο τυπωμένο κείμενο γραμμένο από «σοφό και επίσημο άνδρα εκ του
κλήρου»69, αυστηρότατο, που εκφράζει με βαριές λέξεις και οξείς χαρακτηρι-
σμούς αποστροφή, πικρία, αγανάκτηση στο πρόσωπο και τα έργα του Λασκα-
ράτου, ο οποίος «δεν είναι παρά ο βδελυρός πολίτης, όστις τολμά να συκοφα-
ντή τους αυτού πατριώτας... όστις τολμά να νομίζη αθρίσκους τους αυτού πα-
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6�. Άπαντα, τ. Α΄, σ. �1�.
69. Ο Λασκαράτος υποθέτει τον ιερογραμματέα του Μητροπολίτη νικόλαο Μαντζαβίνο

που τον θεωρεί «υποκινητή των αταχτημάτων του όχλου» εναντίον του. Βλ. Άπαντα τ. Α΄, σ.
��� εξ.



τριώτας, και συμπατριώτας κεφαλλήνας, οίτινες πάντοτε και απανταχού
διεκρίθησαν. δεν είναι παρά ο παμπόνηρος και χαιρέκακος, όστις σιωπά πά-
ντα τα αγαθά και άξια της πατρίδος, και ερευνά περιέργως και μικροπρεπώς
τας ελλείψεις της Χριστιανικής κοινωνίας, αι οποίαι είναι αχώρισται από την
ανθρώπινον αδυναμίαν»��. 5� αντίτυπα της Στηλιτεύσεως αποστέλλει στη
Λευκάδα και �� στη Ζάκυνθο όπως φαίνεται παρακάτω στις επιστολές του
στους Μητροπολίτες των νησιών.

εεΓΓΓΓρρΑΑΦΦΟΟ 66

το ίδιο κείμενο με την ίδια ημερομηνία �� Φεβρουαρίου και τις ίδιες οδηγίες
αποστέλλεται στον Αρχιερατικό επίτροπο Λειβαθούς Μιχαήλ Ποταμιάνον με
εντολή να διαβαστεί στις εκκλησίες της δικαιοδοσίας του. επίσης στον επί-
τροπο Μεταξάτων για τις εκκλησίες του Αγίου Σπυρίδωνος και Φανερωμένης
στο Φρούριο, και των τραυλιάτων, Περατάτων και Μεταξάτων.

Αιδεσιμώτατε, την �� Φεβρουαρίου 1�56 ε.π.

Αποστέλλονται τη Υμετ. Αιδεσιμ. δέκα τυπωμένα αντίτυπα εκ τινός στηλι-
τεύσεως εις την οποίαν υπάρχει και τις αφορισμός, αφορών απονενοημένον τινα
Ανδρέαν τ. Λασκαράτον π. Γερασίμου, εκ πόλεως Ληξουρίου, και την παρ’ αυ-
τού κατά της ορθοδόξου ημών πίστεως εκδοθείσαν διά του τύπου ασεβή βίβλον,
επιγραφομένην: τα Μυστήρια της κεφαλληνίας, διά να εγχειρισθώσιν εις τους
εφημερίους των εκκλησιών, Υπεραγίας Θεοτόκου, εις κουρκουμελάτα, της
κοιμήσεως της Θεοτόκου εις καλλιγάτα, του Αγίου νικολάου εις Σβορωνάτα,
Υπεραγίας Θεοτόκου εις Σαρλάτα, Υπεραγίας Θεοτόκου εις τραχώνια, Υπερα-
γίας Θεοτόκου εις ντομάτα, της κοιμήσεως της Θεοτόκου εις κλείσματα,
Υπεραγίας Θεοτόκου εις κοριάνα, Υπεραγίας Θεοτόκου και Αγίου νικολάου
εις Σπαρτιά, όπως έκαστος αυτών, εις την υπ’ αυτού εφημερευομένην εκκλη-
σίαν την προσεχή κυριακήν, εν καιρώ της θείας λειτουργίας, μετά την οπισθάμ-
βωνον ευχήν, αφού νεκροσήμως σημάνωσιν οι κώδωνες και ψαλή υπό του ψάλ-
του το τροπάριον «Σήμερον ο Ιούδας, καταλιμπάνει τον διδασκαλον κλπ.» ενώ-
πιον του εσταυρωμένου εν μέσω της εκκλησίας, αναγνωσθή μεγαλοφώνως εις
επήκοον πάντων ο αφορισμός μόνον. και διαμένω

της Υμετέρας Αιδεσιμ. προς Θεόν ευχέτης διάπυρος Σπυρίδων Μητροπολί-
της κεφαλληνίας.
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��. τυπώθηκε εν κεφαλληνία. τυπογραφείον Η κεΦΑΛΛΗνΙΑ 1�56. Βλ Α. ΛΑΣκΑρΑ-
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τω Αιδεσ. Ιερεί Μιχαήλ Ποταμιάνω Αρχιερατικώ επιτρόπω εις Αρχιεπι-
σκοπήν Λειβαθώς.

Όμοιαι της επιστολής ταύτης επέμφθησαν εις τον επίτροπον της κώμης
Μεταξάτα, διά τας εκκλησίας Αγίου Σπυρίδωνος και Υπεραγίας Θεοτόκου
Φανερωμένης εις Φρούριο, της Μεταμορφώσεως του κυρίου εις τραυλιάτα,
κοιμήσεως της Θεοτόκου εις Περατάτα, Αγίας Παρασκευής εις Μεταξάτα,
εις τον επίτροπον της κωμοπόλεως Πεσσάδα διά τας εκκλησίας Υπεραγίας
Θεοτόκου, και Αγίου νικολάου εις την ρηθείσαν κωμόπολιν. Αγίου Βασιλείου
και Αγίου νικολάου εις χωρίον κεραμιαίς, και Αγίου νικολάου εις χωρίον
κουντουράτα. εις τον επίτροπον Λακκήθρας διά τας εκκλησίας Υπεραγίας
Θεοτόκου Γαρδελιοτίσσης και της Θεοτόκου εις Μέσαις εις χωρίον Λακκή-
θρα, Αγίου νικολάου Αλεξανδρέων εις Φωκάτα, Αγίου Στεφάνου εις Μηνιαίς,
και Αγίου δημητρίου εις καραντινάτα. εις τον επίτροπον της Περιοχής Πο-
ταμιάνα, διά τας εκκλησίας Αγίου δημητρίου και Αγίου νικολάου εις Φαρα-
κλατα και Αγίου Ιωάννου εις ραζάτα. εις τον επίτροπον κατωής διά τας
εκκλησίας Αγίας Σοφίας και Αγίου Σπυρίδωνος εις Μαντσαβινάτα, Αγίου
νικολάου, και Αγίας Μαρίνης εις Ιλλάρους, Αγίου δημητρίου εις Βουνί, κοι-
μήσεως της Θεοτόκου εις Χαβριάτα και Αγίων Αποστόλων εις Χαυδάτα.

Aριθμ. �� Ιερογραμματείον κεφαλληνίας

Στα Ομαλά δεν φαίνεται να εστάλησαν ούτε στην νοτιοανατολική, (ελειός,
Πρόννοι), την Ανατολική (Σάμη, Πύλαρο) και βόρεια (Έρισσο) κεφαλονιά. 

εεΓΓΓΓρρΑΑΦΦΟΟ ��

τις �� Φεβρουαρίου ο δεσπότης απευθύνει επιστολή στον Έξαρχο Ιονίων
νήσων�1, που αυτή την εποχή συνέπεσε να είναι ο Μητροπολίτης Λευκάδος
Γρηγόριος Αραβανής (1�51-1��6). του κάνει λόγο για το βλάσφημο βιβλίο
και του γνωρίζει τα μέτρα που έλαβε: «Η ταπεινότης ουν ημών... δι’ Αρχιερα-
τικού επιτιμίου, μετά πάσης της δυνατής εκκλησιαστικής παρατάξεως, εν
ταις εκκλησίαις των δύο Πόλεων Αργοστολίου και Ληξουρίου εκφωνηθέντος,
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�1. της εκκλησίας των επτανήσων βάσει του άρθρου 3, του τμήματος Β΄, του ε΄ κεφα-
λαίου του Ιονίου Συντάγματος προΐστατο ΈΈξξααρρχχοοςς ο οποίος είχε την επιδοκιμασία του Πα-
τριάρχου κωνσταντινουπόλεως. Ο Έξαρχος ορίζεται ανά πέντε χρόνια, ισοβαθμείται προς Γε-
ρουσιαστή και παρευρίσκεται στην πρωτεύουσα του κράτους κατά τους πρώτους τρεις μήνες
που συνεδριάζει η Ιόνιος Βουλή, νομοθετώντας και προτείνοντας τα κατάλληλα μέτρα για
την ευταξία της εκκλησίας. 



ααννααθθέέμμααττιι κκααιι ααφφοορριισσμμώώ υυππέέββααλλεε ττηηνν ττεε ββίίββλλοονν κκααιι ττοονν ααυυττήήςς σσυυγγγγρρααφφέέαα,
εάν μη αυτός εις συναίσθησιν έλθη της αυτού αποπλανήσεως, και μη εις πυρ
δώση τα παρ’ αυτώ σωζόμενα έντυπα του ασεβούς βιβλιαρίου...» και επειδή,
λέγει, στον Μητροπολίτη Λευκάδος έμαθα ότι τα εν λόγω βιβλία κυκλοφόρη-
σαν και στην νήσον σου «η εμή ταπεινότης ... εγκρίνει χρέος να γνωστοποιή-
ση περί τούτου την Υμετέραν Πανιερότητα διά τα επί τοιούτου σοβαρού αντι-
κειμένου πρόσφορα μέτρα και να τη αποστείλη πεντήκοντα έντυπα εκ στηλι-
τεύσεως τινός εκδοθείσης κατά του ρηθέντος βιβλιαρίου και του συγγραφέως
αυτού όπως διανεμηθώσιν τοις πιστοίς της Υμετέρας επαρχίας». τον καλεί να
λάβει τα πρόσφορα μέτρα –ουδέν περί αφορισμού– χωρίς να του υποδεικνύει το
είδος. Όμοια επιστολή σημειώνει ότι απέστειλε και στους άλλους αρχιερείς
της επτανήσου. 

Πανιερώτατε Μητροπολίτα και Υπέρτιμε Έξαρχε

την �� Φεβρουαρίου 1�56

τις Ανδρέας τυπάλδος Λασκαράτος π. Γερασίμου, εκ πόλεως Ληξουρίου,
της νήσου ταύτης, προ ετών δυστυχώς αποπλανηθείς της ευθείας οδού, της
Ορθοδόξου ημών πίστεως, την παρελθούσαν εβδομάδα διά του τύπου βιβλιάριον
εξέδοτο, επιγεγραμμένον: τα Μυστήρια της κεφαλληνίας, δι ού ο θεοστυγής
ούτος απονενοημένο αποβαλών εκ της καρδίας αυτού πάντα περί τα θεια σε-
βασμόν, αναιδώς και ασυστόλως εκσφενδονίζει ύβρεις και βλασφημίας κατά
της Ορθοδόξου ημών εκκλησίας – Βιβλιάριον όπερ διά τας εις αυτό εμπεριεχο-
μένας ερεσχελίας, κατά των θείων Μυστηρίων, Ιερών εικόνων, Αγίων Λει-
ψάνων, Ιερών Ακολουθιών, Αγίων τεσσαρακοστών, του Ιερού κλήρου και πα-
ντός του ορθοδόξου πληρώματος, μέγα σκάνδαλον, και αγανάκτησιν προυξέ-
νησε τοις ευσεβέσι πάσι, και κατετάραξε την εκκλησιαστικήν ταύτην αξίαν,
ου μην αλλά, και ου μικρά λυπηρά αποτελέσματα κατά του ρηθέντος επαπει-
λήθησαν.

Η ταπεινότης ουν ημών κατά ιερόν αυτής καθήκον προς φίμωσιν των ασε-
βώς κατά της Ορθοδόξου ημών εκκλησίας, ύβρεις και συκοφαντίας βουλομέ-
νων εκσφενδονίζειν, και αναστολήν, παντός τείνοντος διαταράξαι, και φέρειν
σκάνδαλον, εις την περί τα θεία συνείδησιν των πιστών, χθες δι’ Αρχιερατικού
επιτιμίου, μετά πάσης της δυνατής εκκλησιαστικής παρατάξεως, εν ταις εκ-
κλησίαις των δύο πόλεων Αργοστολίου, και Ληξουρίου εκφωνηθέντος, αναθέ-
ματι και αφορισμώ υπέβαλε την τε βίβλον και τον αυτής συγγραφέα, εάν μη
αυτός εις συναίσθησιν έλθη της αυτού αποπλανήσεως, και μη εις πυρ δώση τα
παρ’ αυτώ σωζόμενα έντυπα του ασεβούς αυτού βιβλιαρίου, και έτι επισήμως
απετάνθη ταις ανηκούσαις πολιτικαίς αρχαίς, όπως και αύται λάβωσιν τα
κατάλληλα μέτρα, κατά του απονενοημένου Λασκαράτου.
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Αλλ’ επειδή και η εμή ταπεινότης ειδοποιήθη, ότι εκ του αυτού βιβλιαρίου,
έντυπα επέμφθησαν εις τη αυτόθι νήσον υπό του αυτού Λασκαράτου, τούτου
ένεκα εγκρίνει χρέος της να γνωστοποιήση περί τούτου την Υμετέραν Πανιε-
ρότητα, διά τα επί τοιούτου σοβαρού αντικειμένου πρόσφορα μέτρα, και να τη
αποστείλη πεντήκοντα έντυπα εκ στηλιτεύσεως τινός εκδοθείσης κατά του
ρηθέντος βιβλιαρίου και του συγγραφέως αυτού, όπως διανεμηθώσι τοις πι-
στοίς της Υμετέρας επαρχίας.

δέξασθε, δέομαι, τας διομολογίας των ενδομύχων σεβασμών μου, και
ασπαζόμενός σε νοερώς εν φιλήματι αγίω, διαμένω της Υμετέρας Θεοσώ-
στου Πανιερότητος εν Χριστώ αδελφός και συλλειτουργός Σπυρίδων Μητρο-
πολίτης κεφαλληνίας

τω Πανιερωτάτω και Θεοπροβλήτω Μητροπολιτη Λευκάδος και Αγίας
Μαύρας. κυρίω κυρίω Γρηγορίω, και Υπερτίμω εξάρχω της Ιονίου εκκλη-
σίας.

Ομοία της επιστολής ταύτης εστάλη τω Πανιερωτάτω Μητροπολίτη κερ-
κύρας, κυρίω Αθανασίω,�� τω Πανιερωτάτω Μητροπολίτη Ζακύνθου κυρ.
κυρ. νικολάω,�3 τω Θεοφιλεστάτω επισκόπω Ιθάκης κυρ. Γαβριήλ�� και τω
Θεοφιλεστάτω επισκόπω Παξών κυρ. διονυσίω.�5

εεΓΓΓΓρρΑΑΦΦΟΟ ��

τις �5 Φεβρουαρίου ο κοντομίχαλος απαντά στον Μητροπολίτη Ζακύνθου
νικόλαο «εις όσον αυτή τη επιζητείται» με επιστολή του ��ας Φεβρουαρίου, η
οποία μάλλον αφορά την στηλίτευση που δεν έλαβε, και την όποια ο Σπυρίδων
του διευκρινίζει ότι ενεχείρισε στον διευθυντή του επιστολείου για να σταλεί.
Στο γράμμα του τούτο ο κοντομίχαλος λέει: «Η εμή ταπεινότης... δι’επισή-
μου �� μεσούντος ε.Α. κατά χρέος εγνωστοποίησε την τε Υμετέραν Πανιερό-
τητα και λοιπούς εν Χριστώ Αρχιερείς του Ιονίου τούτου κράτους, πάνθ’ όσα
μέτρα έλαβε κατά του δυστυχώς απονενοημένου λασκαράτου και της υπ’ αυ-
τού εκδοθείσης βίβλου, αποστείλασα και τη Υμετ. Πανιερ. τεσσαράκοντα
αντίτυπα εκ στηλιτεύσεως τινός εκδοθείσης κατά της ρηθείσης βίβλου, και
του κατ’ αυτής συγγραφέως,... προς γνώρισιν αυτής και διά τα επί τοιούτου
σοβαρού αντικειμένου πρόσφορα και κατάλληλα μέτρα...» ΠΠααρρααττήήρρηησσηη:: Ούτε
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��. Αθανάσιος Πολίτης (1�5�-1���).
�3. Πρόκειται για τον νικόλαο κοκκίνη (1�3�-1�6�). Βλ. Πρωτοπρ. ΠΑνΑΓΙΩτΗΣ κΑ-

ΠΟδΙΣτρΙΑΣ Ζακυνθινοί επίσκοποι στον κόσμο.
��. Γαβριήλ καραβίας (1�53-1��6).
�5. διονύσιος Μουρίκης (1�3�-1��1).



στο παρόν γράμμα προς τον Μητροπολίτη Ζακύνθου τον προτρέπει να εξαπο-
λύσει αφορισμό. ετσι η υπόθεση του Παπαγεωργίου ότι εξαπέλυσε αφορισμό
και ο Ζακύνθου αποδυναμώνεται�6. 

Αριθμ. 3�. Αρχιεπισκοπείον κεφαλληνίας. την �5 Φεβρουαρίου 1�56 ε.π.

Πανιερώτατε, 
το υπό χρονίαν �� λήγοντος επίσημον της Υμετέρας Θεοφρουρήτου Πανιε-

ρότητος, λαβούσα η εμή ταπεινότης σπεύδουσα απαντά εις όσον δι’ αυτού τη
επιζητείται, ότι δι’ επισήμου �� μεσούντος ε.Α. κατά χρέος εγνωστοποίησε
την τε Υμετέραν Πανιερότητα, και λοιπούς εν Χριστώ αδελφούς Αρχιερείς του
Ιονίου τούτου κράτους πάνθ’ όσα μέτρα έλαβε κατά του δυστυχώς απονενοη-
μένου Λασκαράτου και της υπ’ αυτού εκδοθείσης βίβλου, αποστείλασα και τη
Υμετ. Πενιερότητι τεσσαράκοντα αντίτυπα εκ στηλιτεύσεώς τινος εκδοθείσης
κατά της ρηθείσης βίβλου, και του αυτής συγγραφέως, άπερ ενεχειρίσθησαν
τω διευθυντή του επιστολείου της νήσου ταύτης, όπως αποσταλώσι τα πάντα
τη Υμετέρα Πανιερότητι, προς γνώρισιν αυτής και διά τα επί τοιούτου σοβαρού
αντικειμένου πρόσφορα και κατάλληλα μέτρα. δέξασθε προσέτι ευμενώς εν
κυρίω αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ τους νοερούς μου εν Χριστώ ασπα-
σμούς και επευχόμενος Υμίν παν εκ Θεού αγαθόν. διαμένω, της Υμετέρας
Πανιερότητος εν Χριστώ αδελφός και συλλειτουργός Σπυρίδων Μητροπολίτης
κεφαλληνίας. 

Προς τον Πανιερώτατον και Θεοπρόβλητον κυρ. κυρ. νικόλαον Μητρο-
πολίτην Ζακύνθου.

Συνοψίζοντας παραθέτουμε κατωτέρω τους επίμαχους όρους με τους
οποίους εκφέρεται ο αφορισμός σε κάθε ένα από τα οκτώ έγγραφα που παρα-
θέσαμε

11. το κείμενο του Αφορισμού. «Αναθέματι και αφορισμώ υποβάλλει την
εκδοθείσαν βίβλον... Αρχιερατικώ επιτιμίω αυτόν υποβάλλει» (τον συγγρα-
φέα.)

��. Γνωστοποίηση στον Έπαρχο 16-�-1�56 «....εκκλησιαστικής παραινέ-
σεως κατά της βίβλου». 

33.. Προς τον ιερέα διονύσιο δελλαπόρτα Αρχιερατικό επίτροπο Ληξουρίου
εντολή να διαβαστεί στις εκκλησίες της πόλεως Ληξουρίου. επίσης στους ιε-
ρείς νικόλαο Μαντζαβίνο, Ηλία Αλιπράντη, Γεώργιον Βυζάντιον, Χαράλα-
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�6. Άπαντα τ. Α΄, σ. �6. Ούτε ο π. Γ. ΜετΑΛΛΗνΟΣ, τον δέχεται, ό.π., σ. 5�, ούτε ο Ι. κΟ-
νΙδΑρΗΣ, ο οποίος λέγει ότι το κείμενο που δημοσιεύει ο ίδιος ο Λασκαράτος, κατά νομοκανο-
νική ακρίβεια, δεν είναι αφορισμός. Ό.π., σ. �5. 



μπον Φωκα για τις εκκλησίες της πόλεως Αργοστολίου. 1�-�-1�5 «εκκλη-
σιαστική παραίνεσις επί ποινή αρχιερατικού επιτιμίου κατά της βίβλου». 

��..  Προς τον ρεσιντέντε της κεφαλονιάς, �9-�-56 ν. η.. κοινοποίηση του
αφορισμού «...ecclesiastica scomunica, avverso il sacrilego libro di esso Lasca -
rato», εκκλησιαστικό αφορισμό εναντίον του βλάσφημου βιβλίου του Λασκα-
ράτου. 

55. Προς ιερέα διονύσιον δελλαπόρτα «...��-�-56. τον κατά του Ανδρέου Γ.
Λασκαράτου, και της αυτού βίβλου Αρχιερατικόν αφορισμόν».

66. Μιχαήλ Ποταμιάνον, Αρχιερ. επίτροπο Αρχιεπισκοπής Λειβαθούς. ��-
�-1�56 «...υπάρχει και τις αφορισμός, αφορών απονενοημένον τινά Ανδρέαν τ.
Λασκαράτον π. Γερασίμου ...και την παρ’ αυτού... ασεβή βίβλον». 

��. Μητροπολίτην Λευκάδος και Αγίας Μαύρας ��-�-1�56 «... χθες δι Αρ-
χιερατικού επιτιμίου ....εκφωνηθέντος, αναθέματι και αφορισμώ υπέβαλε την
τε βίβλον και τον αυτής συγγραφέα εάν μη αυτός εις συναίσθησιν έλθη ... και
μη εις πυρ δώση τα παρ’ αυτώ σωζόμενα έντυπα...»

��.. Μητροπολίτην Ζακύνθου νικόλαον. �5-�-1�56 «...αντίτυπα εκ στηλι-
τεύσεως τινός εκδοθείσης κατά της ρηθείσης βίβλου και του αυτής συγγρα-
φέως...»

εεππιιμμύύθθιιοονν.. το βιβλίο αφορίστηκε και, αφού δεν μετανόησε και δεν το παρέ-
δωσε στο πυρ και ο συγγραφέας του. Αυτό φανερώνει το πνεύμα των κειμέ-
νων, όπως και το γράμμα δείχνει ότι δεν περιέχονται οι φράσεις που ο Λασκα-
ράτος εισήγαγε στο κείμενο του αφορισμού που αυτός εξέδωσε! 

ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά

Ο Λασκαράτος αρχίζει το «θεάρεστο» έργο του από το 1�36 με το σύγ-
γραμμά του, το Ληξούρι εις τους 1�36��, στο οποίο είναι σπαρμένο ένα μεγά-
λο μέρος από τα Μυστήρια της κεφαλονιάς που θα φυτρώσει αργότερα λέει ο
Γρ. Ξενόπουλος��. Με τα Μυστήρια της κεφαλονιάς διαπόμπευσε την ορθόδο-
ξη πίστη, την παράδοση, την λατρεία, τους κληρικούς, τα ιερά και όσια. Οι πι-
στοί δυσανασχετούσαν, ο κλήρος επίσης. το 1��3 ο αρχ. επίτροπος Ληξουρίου
διονύσιος ιερομόναχος ο δελλαπόρτας πληροφορεί τον δεσπότη ότι ένα «δια-
βολικό γραμμάτιον και κακοηθέστατον κυκλοφόρησε στο Ληξούρι», ποίημα
του δόκτορος Ανδρέου τυπάλδου Λασκαράτου�9. Μετά από αυτό την ημέρα
του Πάσχα στον Παντοκράτορα, κατά την ώρα του ασπασμού του ευαγγελί-
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��. Άπαντα, τ. Β΄, σ. 39�-�3�.
��. Απαντα, τ. Α΄, σ. ιστ΄. 
�9. Βλ. «Ποίησες διάφορες» Ληξούρι 1��3. Άπαντα, τ. Γ΄, σ. 3-13.



ου που οι ενορίτες ρίχνανε τον μποναμά του παπά, τον Λασκαράτο ο Αρχιερα-
τικός δεν τον δέχτηκε, μετά το ευαγγέλιο, να του φιλήσει το χέρι και να του
ρίξει το μποναμά��. Ένδειξη ότι ο κλήρος τον είχε απορρίψει. Ο δεσπότης
έπρεπε να προασπίσει, το κύρος των παπάδων του, την πίστη του απλοϊκού
λαού, την ορθόδοξη παράδοση. και το έκανε αυτό με σύνεση και αγάπη. 

τώρα πλέον με τα ντοκουμέντα που έχουμε στη διάθεσή μας πιστεύουμε
πως η υπόθεση αφορισμός έχει ξεκαθαρίσει, αφού: 

Έχουμε το κείμενο του αφορισμού όπως βγήκε από την γραφίδα του κο-
ντομίχαλου από όπου προκύπτει ότι αντικείμενο του αφορισμού ήταν κυρίως
και πρωταρχικά το βιβλίο του και όχι ο Λασκαράτος. Σ’ αυτόν επιβάλλεται
ΑΑρρχχιιεερρααττιικκόό εεππιιττίίμμιιοο υπό όρους, των οποίων η καταφρόνηση, τελικά, ττοονν κκαα--
ττάάττααξξεε σσττοο χχώώρροο ττωωνν ααφφοορριισσμμέέννωωνν, δηλ. έξω της εκκλησίας. το γεγονός επι-
βεβαιώνεται 11 χρόνια μετά, το 1�66, όταν σε ένσταση του Λασκαράτου για
την άρνηση ιερέως να τον δεχθεί ανάδοχο, λαμβάνει την εξής απάντηση από
τον Μητροπολίτη: «επειδή ο αναφερόμενος ανακηρυχθείς ποτέ καθά ομολογεί
υπό της εκκλησίας ως αφορισμένος, δεν εξαιτείται ήδη συγχώρησιν και επα-
νόρθωσιν εαυτού κατά τους κανόνας, ουδέ αναψηλάφησιν της περί αυτού δί-
κης, αν τυχόν κατά τον ισχυρισμό αυτού συνέβη τι παράτυπον ή άκυρον κατά
αυτήν, αλλά μάλλον σκληρύνεται κατά της εκκλησίας παρά πάντα λόγον και
νόμον... επειδή ο αναφερόμενος προς της επανορθώσεως του, ην εύχεται και
επιποθεί η εκκλησία, δεν δικαιούται να απαιτή την παραδοχήν ως αναδόχου...
απορρίπτει την αναφοράν του από �6 Οκτωβρίου».�1

Με αυτά που έκανε και είπε ο Λασκαράτος θάλεγε κάποιος πως δδεενν εείίχχεε
ττοο ΘΘεεόό ττοουυ!! δεν ήταν όμως άθεος,,  απλώς εείίχχεε ΘΘεεόό δδιικκόόννεε ττοουυ��.. την ορθόδοξη
εκκλησία και πίστη την αρνήθηκε πεισματικά μέχρι τέλος. Όταν 5-6 χρόνια
πριν πεθάνει του πρότεινε ο δεσπότης ο δόριζας να συμφιλιωθεί μαζί της τού
απάντησε ότι θα ερχότανε στους κόλπους της μόνο όταν αυτή ήθελε ξαναγίνει
χριστιανική και αναθεωρούσε και διόρθωνε κάποια πράγματα, όπως αν κα-
ταργούσε τα θαύματα της Παναγίας�3. Ένα χρόνο πριν πεθάνει, όντας 9�
χρονών, ο δεσπότης ο δόριζας διαβεβαίωνε τη Σύνοδο ότι ο Λασκαράτος, από
κατ’ ιδίαν συζητήσεις που είχε μαζί του, είχε βεβαιωθεί ότι ενστερνιζόταν όλη
τη διδασκαλία της Ορθόδοξης εκκλησίας��. Όταν η Σύνοδος του ζήτησε να
υπογράψει λίβελο ο δεσπότης ισχυρίστηκε πως «Λίβελλον υπογεγραμμένον
παρά του ποιητού είναι αδύνατον να αποστείλωμεν, διότι και το ζωηρόν σκή-
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��. τΙΑ. Φάκελος Σπυρίδων Α΄ κοντομίχαλος, επιστολές αρ. 1�1.
�1. Α. ΛΑΣκΑρΑτΟΣ, Άπαντα τ. Α΄, σ. �1�.
��. και οι δύο είναι φράσεις που τις λέμε στην κεφαλονιά και αλλού βέβαια.
�3. Άπαντα, τ. Α΄, σ. 63.
��. Βλ. Ι. κΟνΙδΑρΗΣ, ό.π., σ. 39.



νος του θαυμασίου ποιητού εξηντλήθη και το άπλετον φως της διανοίας αυτού
εσβέσθη»�5. τελικά πείστηκε η Σύνοδος στις διαβεβαιώσεις του δεσπότη,
απεδέχθη την μετάνοιά του «και του συγχωρεί πάν ό,τι ήμαρτε και προσκαλεί
την Αυτού Σεβασμιότητα να άρη τον αφορισμόν...». Ποια, όμως αμαρτήματα
του συγχωρεί; Ο εκτός εκκλησίας Λασκαράτος δεν ανήκε στην κατηγορία
των αμαρτωλών τέκνων της, αυτών, που όταν αμαρτάνουν, ομολογούν συντε-
τριμμένα και τεταπεινωμένα τις αμαρτίες τους, τις εξομολογούνται και τους
συγχωρούνται, χωρίς να παύσουν να πιστεύουν και προπαντός χωρίς να υβρί-
ζουν την μητέρα τους εκκλησία�6. Στον αφορισμένο που αποφάσισε να επι-
στρέψει σ’ αυτήν λύεται πρώτα ο αφορισμός, κατόπιν εισέρχεται στους κόλ-
πους της και επανακτά το δικαίωμα να κάνει χρήση των αγιαστικών μυστη-
ρίων της, αρχίζοντας από το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως για
την άφεση των αμαρτιών του, πρώτη και κυριότερη από τις οποίες είναι η άρ-
νηση, πιθανόν και άλλες, όπως στην περίπτωση του Λασκαράτου χλευασμός,
κατασυκοφάντηση κλπ. Η χωρίς την επιστροφή του στην εκκλησία άρση του
αφορισμού και η συγχώρηση των αμαρτιών δεν είναι παρά «Φάρσα» και Φιά-
σκο» που σκηνοθέτησε ο δεσπότης Γεράσιμος δόριζας προκειμένου να απο-
φύγει την κατακραυγή του κόσμου εάν άφηνε αδιάβαστο και άταφο τον αφο-
ρισμένο γέροντα��. τελικά ο αφορισμός του λύθηκε μετ’ επαίνων, ένα χρόνο
πριν πεθάνει. Ποιος ξέρει αν πολυκατάλαβε ο υπέργηρος Λασκαράτος την χα-
ριστική αυτή πράξη της εκκλησίας στην κατάσταση που βρισκόταν «με το
άπλετον φώς της διανοίας σβησμένο», όπως λέγει ο δόριζας. είχε πει ο ίδιος,
«Η τιμές όπου γένουνται στους γερόντους, είναι σαν τα θυμιάματα που βά-
νουνε στους αποθαμένους»��.

Ο Λασκαράτος έμεινε μέχρι τέλους πιστός σττοονν δδιικκόό ττοουυ ΘΘεεόό. Ο καζα-
ντζάκης σε κάποια φάση της ζωής του, προβληματιζόμενος αν είναι αυτός
που θα σώσει τον Θεό ή αν είναι ο Θεός που θα τον σώσει, κατέληξε στο, «μα-
ζί θα συνεργαστούμε και μαζί θα σωθούμε θεέ μου»�9. κι ο Λασκαράτος σε
όλη του τη ζωή πάλεψε απεγνωσμένα να σώσει τον Θεό από τους «...απατεώ-
νες παπάδες και τον χυδαίο λαό»9�, με τα πιστεύματα και τελετουργικά τους,
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�5. Ι. κΟνΙδΑρΗΣ, ό.π.
�6. Οι πιστοί ορθόδοξοι χριστιανοί την Μεγάλη Ημέρα της Πεντηκοστής γονυκλινείς ομο-

λογούν «Σοί μόνω αμαρτάνομεν αλλά και Σοί μόνω λατρεύομεν, ουκ οίδαμεν προσκυνείν Θεώ
αλλοτρίω, ουδέ διαπετάζειν προς έτερον Θεόν τας εαυτών, δέσποτα, χείρας». 

��. Πρβλ. ΠρΩτ. ΓεΩρΓΙΟΣ ΜετΑΛΛΗνΟΣ, Από τη «φάρσα» στο «φιάσκο», ό.π.
��. ΑνδρεΑΣ ΛΑΣκΑρΑτΟΣ, «Στοχασμοί». Άπαντα, τ. Β΄, σ. 159.
�9. «1 Θεέ μου εσύ θα με σώσεις. � Θεέ μου εγώ θα σε σώσω. 3 Μαζί θα συνεργαστούμε

μαζί θα σωθούμε Θεέ μου», στο Ο καζαντζάκης μιλάει για Θεό, σ. �. Παρουσίαση και σχό-
λια κυρ. Μητσοτάκη. εκδόσεις Μίνωας. (Χωρίς χρονολογία).

9�. «Χριστέ μου πως σε κάμανε οι χριστιανοί της μέρας...».



χωρίς, δυστυχώς γιαυτόν, να τα καταφέρει91. Πάντως έφυγε με την ελπίδα ότι
ο Θεός αυτόν θα τον σώσει. «Σήμερα», λέει: «...στον �� χρόνο της ηλικίας μου
ευχαριστώ το Θεό για όσα μου πρόσφερε σαυτόν τον κόσμο κι ελπίζω στην πα-
τρική του καλωσύνη πως θα είμαι μαζί του στην άλλη Ζωή»9�. Με την ελπίδα
του στο Θεό φεύγει και ο παπά Ληστής: «...την ημέραν οπού μέλλει να δόσω
την ψυχήν μου εις χείρας Θεού να κάνουν συλείτουργο ...», παραγγέλλει. Η
διαφορά είναι ότι ο Λασκαράτος απευθύνεται στον αόρατο απερινόητο και
ακατάληπτο Θεό ζητώντας την σωτηρία του, ενώ ο παπά Ληστής στο Θεό
της εκκλησίας, με τα συλλείτουργα των ιερέων της, αυτών που ο Λασκαρά-
τος είχε υβρίσει, συκοφαντήσει και απορρίψει. Ο Λασκαράτος αποδέχεται τον
Θεό-πατέρα, αλλά αρνείται την εκκλησία-μητέρα για την οποία ένας αρχαί-
ος διδάσκαλός της, ο επίσκοπος καρχηδόνος κυπριανός (+�5�), θα του έλε-
γε: «Habere non potest deum patrem qui non habet ecclesiam mater, δεν μπορεί
να έχει κανείς τον Θεό πατέρα αν δεν έχει την εκκλησία μητέρα», αυτή που,
πληγωμένη πράγματι από τις αμαρτίες των παιδιών της, μαχαίρωσε κατά-
καρδα πιστεύοντας πως της κάνει ηθικές εγχειρήσεις.

εεππιιμμύύθθιιοο

Όπως και αν έγιναν τα πράγματα ο Ανδρέας Λασκαράτος μετά την άρση
του αφορισμού του αποκαταστάθηκε στην εκκλησία, του έγινε η κηδεία και
υποθέτω και τα σχετικά μνημόσυνα. Αν ζούσε και ξαναπήγαινε στην εκκλη-
σιά δεν θα αρνιόταν ο παπάς, όπως ο άλλος του Παντοκράτορα, να του φιλήσει
το χέρι και να του ρίξει τον μποναμά την ημέρα του Πάσχα, και να γίνει ανά-
δοχος, όπως του είχε αρνηθεί άλλος παπάς του Ληξουριού. Μέσα στα τόσα
που κάνουν γι’ αυτόν δεν σκέφτηκε όμως κανείς να του κάνει ένα μνημόσυνο
που σίγουρα θα το χρειαζόταν. Αντιθέτως ένα άλλον αφορισμένο και καθαιρε-
μένο ιερέα, τον επαναστάτη παπά Γρηγόρη νοδάρο-παπά-Ληστή, κατά πα-
ράβαση των κανόνων, τον μνημονεύουν στη Σκάλα και μάλιστα ως ιερέα.

Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης δ. Μεσολωράς3��

91. Πάλεψε, π.χ. πολύ κατά της λατρείας που είχαν και έχουν οι Ληξουριώτες στην κε-
χριονιώτισσα, αμφισβητώντας και διακωμωδώντας το θαύμα με τους σκλάβους που έφερε
από τη Μπαρμπαριά, «Μα μα τη κεχριονιώτισσα μωρές που πάει στη Μπαρμπαριά και φέρ-
νει σκλάβους ...», λέει ειρωνικά για την Παναγία σέβασμα του Ληξουριού. και παρατηρεί
σύγχρονος Ληξουριώτης: «Η αμφισβήτησή του έπεσε στο κενό, γίνηκαν κουφοί οι Ληξουριώ-
τες αν κρίνει κανείς με πόση λαχτάρα περιμένουν κάθε �3 Αυγούστου την ώρα του κοινωνι-
κού..., να ακούσουν τον παπά να διηγείται το εξαίσιο αυτό θαύμα...». ΜΠΑΜΠΗΣ κΟντΟΓΙΑν-
νΑτΟΣ, Ιατρός. Ληξουριώτικα τ. Α΄, κορυδαλλός 19��, σ. 1�1.

9�. Άπαντα, σ. 63. 



Ό,τι όμως και αν έπραξε με κίνητρο προφανώς την ευαισθησία του απέναντι
στην αδικία και την εκμετάλλευση που τον οδήγησαν ακόμη και στο έγκλη-
μα, ο παπά-ληστής δεν αρνήθηκε την εκκλησία ούτε την δίωξε όπως ο Λα-
σκαράτος και πέθανε με την παραγγελία να κάνουν συλλείτουργα για την ψυ-
χή του. Όσες καταστροφές και αν έκανε ακόμη και φόνο, δεν συγκρίνονται με
το κακό που έκαμε ο Λασκαράτος ο οποίος εξακολουθεί να οπλίζει με συκο-
φαντικά και ειρωνικά βέλη τη φαρέτρα όλων εκείνων που βάλλουν εναντίον
του ιερότερου συναισθήματος της ανθρώπινης υπάρξεως, μάλιστα των απλών
ανθρώπων. 

ABSTRACT

Andreas Laskaratos (1�1�-19�1) from Lixouri of Kefallinia became more
widely known as the Aforismenos (excommunicated, anathematized). As an
Archon, carrying the strangeness that characterized the people of this class,
stood against the simple people of his time, criticizing the lives of his
compatriots at the political, social, family and religious level. Particularly he
criticized the Orthodox Church, so it is said and so has been largely left to be
thought. But it is more than that, he believed only in God and Jesus Christ, but
disputed and mocked all the others, even Virgin Mary, St. Gerassimos, the
sacraments of the Church and, in general, the Worship of the orthodox Church
and of course the Clergy, who characterized uneducated, evil, thieves and so on.
The orthodox belief that he mocked at, was the belief of his fellow men, and this
created a natural uproar among ordinary people who, together with clergy,
asked the Church’s head to intervene. And the Metropolitan Spyridon
Kontomichalos, as head of the Church, naturally was forced to defend the faith,
the clergy and the faithful, from the unscrupulous Laskaratos. So in 1�56 asked
Laskaratos to renounce his views, to repent and burn his abusive books. If he did
not, he would be considered exorbitant. He did not! because in essence he sought
to create a reputation around his name and sell his books. So in order to make
exorcism more terrible, he moaned the Metropolitan’s text by adding phrases
such as, trembling and moaning on the earth like Cain, inheriting the lee of Jazi
and the gallows of Judah.

We had the opportunity to find in the Archives of the Metropolis of
Kefallinia all the documents relating to this matter and to bring them to the light
for the first time, in order to show the reality and the truth. We publish these
documents in our present work.
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ΠΑρΑρτΗΜΑ εΙκΟνΩν

το κείμενο του Αφορισμού από τα Αρχεία της Μητροπόλεως κεφαλληνίας.
Βιβλίο επιστολών 1��6-1�5�.
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ΠρΟδρΟΜΟΙ ΣτΟΧΑΣΜΟΙ: 
ΟΙ εΜΦΥΛεΣ ΣΧεΣεΙΣ ΣτΟ ερΓΟ τΟΥ ΑνδρεΑ ΛΑΣκΑρΑτΟΥ 

τΑ ΜΥΣτΗρΙΑ τΗΣ κεΦΑΛΟνΙΑΣ

ΑΑγγγγεελλιικκήή  ΓΓιιααννννάάττοουυ  
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια του τμήματος Πεδδ του εθνικού 

και καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Με το έργο του τα Μυστήρια της κεφαλονιάς ο Α. Λασκαράτος θέτει ως
ιστορικό υποκείμενο και τις γυναίκες. 

Η μελέτη των νοοτροπιών των κατοίκων της κεφαλονιάς ουσιαστικά απο-
τυπώνει μια πρόδρομη διερεύνηση των σχέσεων των φύλων στο πλαίσιο του
επτανησιακού Πολιτισμού. Όλα αυτά μέσα σε τρία βήματα: εξετάζοντας
πρώτα τον ιδιωτικό χώρο, τα Οικογενειακά, έπειτα τον ενδιάμεσο χώρο της
εκκλησίας όπου το ιδιωτικό συνυφαίνεται με το δημόσιο, και τέλος το δημόσιο
χώρο με τα Πολιτικά του. 

Ο Ανδρέας Λασκαράτος ξεκινάει και τελειώνει το έργο του με αντικείμενο
εξέτασης τους άνδρες πολιτικούς, αστούς και μορφωμένους στην ευρώπη.
Ουσιαστικά όμως επιβάλλει ρητά και δημόσια την αποκωδικοποίηση των έμ-
φυλων συμβολικών και μη πρακτικών που συγκροτούσαν τον πολιτισμικό ιστό
της κεφαλονίτικης κοινωνίας. 

Με τη διαδικασία της αφήγησής του ο Α. Λασκαράτος, καταγράφοντας
μια εκδοχή της ιστορικής και συνάμα κοινωνικής πραγματικότητας της κε-
φαλονιάς, διατυπώνει συγχρόνως μια ιστοριογραφική πρόταση έμφυλου προ-
σανατολισμού. Οι απούσες στο χρόνο γυναίκες της κεφαλονιάς γίνονταν υπο-
κείμενα κριτικής μελέτης, υποκείμενα ιστορίας και άρα αντικείμενα συγκρό-
τησης συλλογικής μνήμης! 

Υποψιάζομαι ότι δεν ήταν αυτός ο στόχος. Προέκυψε ως παράπλευρο απο-
τέλεσμα μιας σύγκρουσης σε πολιτικό επίπεδο ανάμεσα στον Λασκαράτο και
τους πολιτικούς του αντιπάλους. Γεννήθηκε από το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο
κινούνταν οι ριζοσπάστες και ό,τι αντιπροσώπευαν στο κοινωνικό, πολιτικό,
εθιμοτυπικό, αλλά και θεσμικό επίπεδο. Ο Λασκαράτος ξεσκέπαζε την ιδιωτι-
κή σφαίρα προσδίδοντάς της πολιτική σημασία και ενοχοποιούσε τους άνδρες
αστούς ως αυτουργούς κυρίως. Μετέφερε το ιδιωτικό, στον δημόσιο χώρο και
του προσέδωσε δημόσια ταυτότητα. Έκανε το ιδιωτικό πολιτικό. εμφάνισε τις
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γυναίκες ως ιστορικά και κοινωνικά υποκείμενα που δημιουργήθηκαν ως τέ-
τοια από τους άνδρες τους, θύματα της ανδρικής καταπίεσης και νοοτροπίας.
επιπλέον, ίσως να ήταν και μια προσπάθεια αυτογνωσίας και κριτικής του
ίδιου του αφηγητή. 

Η κοινωνία που περιγράφει ο Λασκαράτος είναι θλιβερή. Η αφήγηση του
είναι θλιβερή, ειρωνική και μονότονη. Στην Αυτοβιογραφία του θα αντιπαλέ-
ψει με την εικόνα της κοινωνίας της κεφαλονιάς προβάλλοντας σαν ιδανική
εικόνα εκείνη της οικογένειάς του. Η πνευματική τομή έχει όμως προηγηθεί
με τα Μυστήρια της κεφαλονιάς. 

κλείνοντας, στις σημειώσεις του στα Μυστήρια της κεφαλονιάς, ο Α.
Λασκαράτος, έγραφε: «εκείνοι που θα σταματήσουν την προσοχή τους εις μό-
νον το αστείον του ήφους μου. Θα ιδούνε στες σκέψες μου τόσες σάτυρες, και
θα πάνε γυρεύβοντες το αστείον για να γελάσουνε. Με τούτους έχασα τον κό-
πον μου· ετούτοι γλύφουν τη σάλσα, και το φαΐ το αφήνουνε»1.

το κείμενο του Α. Λασκαράτου είναι μια βαθειά ηθογραφική προσέγγιση
της κεφαλονίτικης κοινωνίας με οξύτατη κοινωνιολογική και ανθρωπολογική
ματιά.

δεν περιγράφει μόνο τις γυναίκες ή μόνο τους άνδρες αλλά πλέκει τον ιστό
των σχέσεών τους, που σύμφωνα με τη σκέψη του, είχε τη βάση του στον θε-
σμό του γάμου. Έγραφε: «ένας κύκλος- φαύλος προλήψεων κάνει το σύστημα
των οικογενειών μας. Ο Γονής, για να πανδρέψη τη θυγατέρα του, νομίζει ναν
του ήναι συγχωρημένο να βγάλη το πρικιό της έως μέσα από τα σπλάγχνα
της. ενώ το θυλικό εκείνο το τυρανεμένο, το κακοβλεμένο, το υβρισμένο, δεν
βλέπει άλλο μέρος ελευθερόσεως από τη σκλαβιά του παρά το γάμο!... Έτσι, η
τυραννία γένεται αιτία της απαιτήσεως της υπανδρειάς, ενώ η απαίτηση τού-
τη γίνεται πάλιν αιτία τυραννίας!..»�.

Οι γυναίκες ήταν παραμελημένες και αμόρφωτες, ωστόσο οι άνδρες, υπο-
στηρίζει ο Α. Λασκαράτος δεν ήταν καλύτεροι από τις γυναίκες τους. Ήταν
κατεργάρηδες, πανούργοι, υπερόπτες, προληπτικοί και υλιστές. επίσης, χαι-
ρέκακοι, καταστροφικοί και μνησίκακοι. Μία εκ των προλήψεών τους ήταν η
πίστη ότι «ο νους των γυναικών δεν πρέπει να καληεργήται και να αναπτύσε-
ται», έτσι τιμωρήθηκαν για ένα έγκλημα που διέπραξαν οι ίδιοι αφού τελικά
«ελάττωσαν» τη γυναίκα, ευρέθηκαν υποχρεωμένοι να ενώσουν την ύπαρξή
τους με όντα «ελαττωμένα»3.

Αναλογιζόταν ο Α. Λασκαράτος: «οι δρόμοι στερημένοι από γυναίκες πα-
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1. Άπαντα Ανδρέα Λασκαράτου, «τα Μυστήρια της κεφαλονιάς», τ. Α΄, (Πρόλογος Γρ.
Ξενόπουλου), εκδ. «Άτλας», Αθήνα, 1959, σ. 195.
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ρουσιάζουν ένα θέαμα μονότονο, βαρετό και βάρβαρο. τω όντι, πως ημπορεί
να ήναι εξευγένιση εκεί που δεν είναι γυναίκες! [...] η παρουσία των γυναικών
κατασταίνει επαισθητό κάθε άπρεπο, και το εμποδίζει ως ασυγχώρετο· η πα-
ρουσία των γυναικών εις τους δρόμους επιτυχένει περσσότερο απ’ όσον ήθελε
πιτύχει η καλήτερη νομοθεσία, βοηθημένη από την αξιώτερην Αστυνομίαν»�. 

τα πραγματολογικά «ευρήματα» της μελέτης του Λασκαράτου αντιμε-
τώπισαν εντυπωσιακή αντίσταση από τις θεσμοθετημένες μορφές του πολιτι-
σμικού πλαισίου που καλούνταν να παραδεχθούν και στη συνέχεια να αναμορ-
φωθούν. Η υπέρβαση από την κοινωνία δεν έγινε, αλλά, ο αφορεσμός του Λα-
σκαράτου. και ο οποίος προήλθε από ό,τι αντιπροσώπευαν οι εξαντλημένες
φωνές των εκπροσώπων του ίδιου του επτανησιακού διαφωτισμού.
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Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ (�824-�879)�

ΑΑππόόσσττοολλοοςς  ΓΓ..  ΠΠααππααϊϊωωάάννννοουυ
Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Με την άδεια του Νάνου Βαλαωρίτη επισκέφθηκα την έπαυλη, στο νησάκι
της Μαδουρής, όπου διατηρείται, στα ράφια των επίπλων των βιβλιοθηκών, η
συλλογή των εντύπων του μεγάλου ποιητή.

Κατέγραψα εκατόν είκοσι τρεις τίτλους βιβλίων που αντιστοιχούν σε πε-
ρισσότερους από διακόσιους τόμους. Είναι ευνόητο ότι ο αριθμός αυτός δεν
ανταποκρίνεται στα έντυπα που είχε στην κατοχή του, στη διάθεσή του και
συμβουλευόταν ο ποιητής. Οπωσδήποτε πρέπει να ληφθεί υπόψη ο εκτενής κα-
τάλογος των βιβλίων του Αιμίλιου Τυπάλδου (�798-�878), πεθερού του ποιη-
τή, τον οποίο συνέταξε ο Βαλαωρίτης και προσέφερε στη Βιβλιοθήκη της Βου-
λής, το �878 (αριθμός τόμων �.�88). Αυτόν τον ανεκτίμητο θησαυρό είναι βέ-
βαιο ότι διαχειριζόταν ο ποιητής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Βαλαωρίτης
αποδεχόταν όλους τους συγγραφείς και τα έργα τους τα οποία κρατούσε στα
χέρια του.

Πρόκειται για βιβλία, κυρίως ξενόγλωσσα, που έχουν εκδοθεί τον �8ο
και �9ο αιώνα, ὼς το έτος θανάτου του ποιητή, το �879. Η ύπαρξη των εντύ-
πων δηλώνει τα ενδιαφέροντα, τις συνήθειες, τις διαθέσεις του Βαλαωρίτη
και ταυτόχρονα τη συναισθηματική του επένδυση, που εύκολα διαπιστώνει
κανείς, ακόμη και από την απλή ανάγνωση των τίτλων. Τα ευάριθμα έντυ-
πα παρέχουν διαφωτιστικές πληροφορίες για την προσωπική ζωή του ποιητή
και τη γενικότερη στάση του απέναντι στα προβλήματα της εποχής και ει-
δικότερα της πατρίδας του. Ενδεικτικά παραθέτονται ορισμένοι τίτλοι βι -
βλίων που περιέχονται στη Βιβλιοθήκη, όπως τα Αργοναυτικά του Απολλώ-
νιου του Ρόδιου (�79�), οι Ιστορίες του Ηροδότου σε μετάφραση του Ανδρέα
Μουστοξύδη (�820), τα έργα του Βίκτωρα Ουγκώ (�8��), του Καρτέσιου
(�842), του Σπινόζα (�842), τα Πολιτικά του Αριστοτέλη (�848), οι Ιταλι-
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κές Επαναστάσεις του Κουινέ (�849), του Ούγου Φώσκολου (�8��), του
Σίλλερ (�87�)...

Γενικότερα η Βιβλιοθήκη του Βαλαωρίτη, παρά το ευάριθμο των εντύ-
πων, αποτελεί βασικό και πολύτιμο τεκμήριο που μας πληροφορεί για την
ιδεολογική του συγκρότηση, για τα οράματά του, για τις πολιτικές και
αγωνιστικές του πρωτοβουλίες, για τους εθνικούς του αγώνες, για το εθνι-
κό του έργο.

Απόστολος Γ. Παπαϊωάννου��8



Ο ΕΠΤΑΝΗΣΙΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤζΩΚΗΣ 
(�8��-�9��)

ΑΑθθηηννάά  ΒΒλλααχχιιώώττηη
προϊσταμένη Δημόσιας Βιβλιοθήκης ζακύνθου, φιλόλογος, ποιήτρια

Επιλέγω να ξεκινήσω την παρουσίαση του ξεχασμένου σήμερα Επτανήσι-
ου ποιητή Στέφανου Μαρτζώκη με έναν διάλογο του Νίτσε. Η επιλογή δεν εί-
ναι τυχαία, μια και ο Μαρτζώκης αγάπησε τη φιλοσοφική σκέψη του Νίτσε,
όπως αγάπησε τον Ιταλό ποιητή και φιλόσοφο Λεοπάρντι, πρόδρομο, κατά κά-
ποιο τρόπο, του Νίτσε.

Γράφει λοιπόν ο Νίτσε:

– Α: Όλο και περισσότερο ξεμακραίνεις από τους ζωντανούς. Γρήγορα
θα σε σβήσουν από τους καταλόγους τους!

– Β: Μόνο μ’ αυτό το μέσον έχεις το προνόμιο των νεκρών.
– Α: Ποιο προνόμιο;
– Β: Να μην πεθάνεις πια!

Ο ποιητής Στέφανος Μαρτζώκης γεννήθηκε στη ζάκυνθο το �8��, δύο
χρόνια πριν πεθάνει ο Δ. Σολωμός, και τρία χρόνια αφότου ο Ανδρέας Κάλβος
είχε εγκαταλείψει οριστικά πλέον τα Επτάνησα. Έζησε στα Επτάνησα μέχρι
το �897, χρονιά κατά την οποία εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου και πέθα-
νε το �9��. Από πατέρα Ιταλό, τον Λουδοβίκο Μαρτζώκη, παλιάς αριστοκρα-
τικής ιταλικής οικογένειας, και από μητέρα ζακυνθία, την Μαρίνα Μεσσαλά,
κόρη του κόντε Στέφανου Μεσσαλά. Μεγάλωσε μέσα σε ένα αξιόλογο πνευ-
ματικό και δημοκρατικό περιβάλλον, οικογενειακό και ευρύτερα τοπικό, στο
οποίο σημαντική θέση είχε η μουσική, η ποίηση, η φιλοσοφία, η φιλολογία.
Γράφει ο ίδιος ο ποιητής: «Η εποχή εκείνη για τη ζάκυνθο ήτο αληθινή πνευ-
ματική άνθησις». Θα αντιπαρέλθω τις γραμματολογικές λεπτομέρειες που
αφορούν το έργο του και θα επικεντρωθώ σε τρεις κύριους άξονες που θεωρώ
ότι χαρακτηρίζουν την ποίηση του Στέφανου Μαρτζώκη, αγεώργητους μέχρι
τώρα.

Ο Επτανήσιος ποιητής Στέφανος Μαρτζώκης (�8��-�9��) ��9



��οοςς άάξξοοννααςς::  ηη  εεππττααννηησσιιαακκήή  κκααττααγγωωγγήή  κκααιι  ππααιιδδεείίαα  ττοουυ  ΜΜααρρττζζώώκκηη  κκααιι  ηη  μμεεττέέ--
ππεειιτταα  ααθθηηννααϊϊκκήή  ππεερρίίοοδδοοςς::

Η επτανησιακή καταγωγή του καθορίζει οπωσδήποτε την παιδεία του, τη
μόρφωσή του, τις πνευματικές του καταβολές, κυρίως όμως τις αισθητικές
προτιμήσεις του, την ιδιοσυγκρασία του άρα και τις ηθικές του αντιστάσεις,
όπως θα δούμε στη συνέχεια. Γιατί η πνευματική ανάπτυξη της Επτανήσου
προτείνει και εκβάλλει έμπρακτα σε ένα υπόδειγμα ήθους, προσήλωσης στα
υψηλά ιδανικά και πνευματικής σφριγηλότητας, όπως εκτιμά ο πανεπιστη-
μιακός Π. Μαστροδημήτρης. 

Έχει ένα βαθιά ριζωμένο ευρωπαϊκό πνευματικό προσανατολισμό, επτανη-
σιακή συνείδηση, ευαισθησία και φαντασία, που θα παίξουν ένα καθοριστικό
ρόλο σε ολόκληρη την ποιητική του εξέλιξη και πορεία. Κανένας ανταγωνι-
σμός ανάμεσα στις δύο πνευματικές πατρίδες, την Ιταλία και την Ελλάδα.
Γράφει ο ίδιος ο Μαρτζώκης: «Θέλησα στους στίχους μου να ενώσω τις δύο
αγαπημένες μου πατρίδες, όπως είναι ενωμένες στο αίμα και στην καρδιά
μου, και να κάνω να επικρατήσει το ιταλικό πνεύμα σε όχι μικρό μέρος της
ελληνικής ποίησης».

Είναι ολόκληρος μέσα στην μεγάλη επτανησιακή παράδοση ως προς την
ιδιαίτερη φροντίδα του στίχου, την τεχνική επεξεργασία του, την απαλότητα του
ήχου, τον ευγενισμό. Σας διαβάζω ένα ποίημα από τα τελευταία που έγραψε, το
οποίο διαπερνά ο πανθεϊσμός της φύσης, ένα από τα προσφιλή θέματα της
Επτανησιακής Σχολής, και το οποίο εμποτίζει ένας ευγενής ιδεαλισμός:

ΜΜιιαα  μμέέρραα
Μύρια αστέρια, κόσμοι χίλιοι
εκυλούσαν στον αιθέρα
και μυριάδες βγαίναν ήλιοι
στού ουρανού την αγκαλιά.

Χίλια μύρα, χέρια χίλια
εχυνόταν απλωμένα,
χίλιων κόσμων τα βασίλεια
ν’ αγκαλιάσουνε θερμά.

Αναγάλλιαζαν τα ουράνια
μες στην άπλαστη αρμονία,
κι ο ουρανός με περηφάνια,
σαν πατέρας τρυφερός,

αφ’ το θρόνο επάνω εθώρει
την ατέλειωτη μαγεία
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και την πλιο σεμνή του κόρη
είχε στείλει βιαστικός,

μες στες άμετρες τες σφαίρες,
μέσα σε άνοιξες χιλιάδες,
αφ’ τες πλιο γλυκές ημέρες
όπου βγαίνει ο κάθε ανθός,

ρόδα, κρίνα να θερίσει,
να του φέρει θείες λαμπράδες,
μιαν ημέρα να στολίσει
με άλλα μύρα, με άλλο φως.

Η γλωσσική επιλογή του Μαρτζώκη είναι η δημοτική, καθαρισμένη από
το ζακυνθινό ιδίωμα και, αργότερα, εμπλουτισμένη με λόγιες λέξεις. Γνωρί-
ζουμε ότι για τους Επτανησίους ποιητές και διανοούμενους, δεν υπήρξε ποτέ
ούτε γλωσσικό δίλημμα, ούτε γλωσσικό πρόβλημα. Η γλώσσα είναι μία, και
είναι η γλώσσα που αναβρύζει από το στόμα του λαού, η δημοτική, η οποία έρ-
χεται από μεγάλο βάθος χρόνου. Αργότερα ο Μαρτζώκης θα επιχειρήσει να
απελευθερώσει τον στίχο του από την ομοιοκαταληξία, πράγμα που σηματο-
δοτεί την είσοδο της ποίησης σε μια νέα εποχή.

Γράφει ο Mario Vitti για την Επτανησιακή Σχολή μετά τον Σολωμό: «Ο
μυστικισμός του ιδεαλισμού κληροδοτείται και στους επιγόνους. Ταυτίζουν το
ωραίο με το καλό και την αρετή. Μένουν αμόλυντοι από τη νοσηρή ροπή εκεί-
νου του ρομαντισμού που εμπεριέχει ολέθρια απαισιοδοξία. Πιστεύουν στη φύ-
ση και στην υγεία. Καλοκαγαθία, μεγαλοψυχία, λιτότητα του λόγου. Ψυχική
άνεση, μετρημένη αισιοδοξία». Ο Βίτι εννοεί τον ρομαντισμό των ποιητών των
Αθηνών για τους οποίους και ο Καβάφης είχε πει απαξιωτικά: «είναι ρομαντι-
κοί, είναι ρομαντικοί».

Από το �897 ο Στέφανος Μαρτζώκης ζει μόνιμα στην Αθήνα. Η εποχή εί-
ναι δύσκολη και ταραγμένη. Προηγήθηκε η πτώχευση του Ελληνικού Κρά-
τους, οι διεκδικήσεις των εργατών και των αγροτών, η πολιτική αναταραχή
και ο κοινωνικός αναβρασμός (�89�). Ακολουθεί το �897 η χρεωκοπία της
Μεγάλης Ιδέας και η προσγείωση των Ελλήνων σε μια ταπεινωτική ήττα, η
συσσώρευση κοινωνικών προβλημάτων, η αγανάκτηση και η δυσπιστία της
κοινωνίας για τους φορείς της εξουσίας.

Μέσα στη σύνθετη και επώδυνη αυτή περιπέτεια του τέλους του �9ου αιώ-
να, οι ποιητές που συμπορεύονται με τον Μαρτζώκη, όπως ο Στρατήγης, ο
Πολέμης, ο Παράσχος, ο Μαλακάσης, ο Δροσίνης, ο Καμπάς, έμειναν καθη-
λωμένοι σε θέματα μιας άβαθης αισθηματολογίας, με στιχουργική ευπρόσδε-
κτη στο λαϊκό αίσθημα, με μια απλοποιημένη φιλοσόφηση που θωπεύει τη συ-
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ναισθηματική δεκτικότητα του κοινού. Γράφει ο Μαρτζώκης για τον Παρά-
σχο: «Την εποχή που είχα αρχίσει να γράφω μεσουρανούσε η ποίησις του Πα-
ράσχου. Η σκέψις μου ήτο να αποφύγω κάθε μίμηση. Ενόμιζα ότι με τα ποιή-
ματά μου αυτά έκανα μια διαμαρτυρία εναντίον της εποχής μου, εναντίον
όλων εκείνων που είχαν ένα «εγώ» και το έπνιγαν μέσα στη μίμηση». 

Από την άλλη, συνοδοιπόροι του είναι επίσης, ο Παλαμάς, και λίγο αργό-
τερα ο Σικελιανός, ο Καζαντζάκης, ο Βάρναλης, με τον αθλητικό βηματι-
σμό της ποίησής τους, τη μεγαλοστομία, την πλατιά ποιητική χειρονομία.
Στον αντίποδα και των μεν και των δε, βρίσκονται οι Επτανήσιοι, ο Γρυπά-
ρης με ποιήματα που αποπνέουν μια οδυνηρή πνευματικότητα, ο Πορφύρας
με ποιήματα που αποπνέουν έναν ειλικρινή πόνο, μια αθεράπευτη μελαγχο-
λία, μία ειλικρινή ελεγειακή ατμόσφαιρα, ο Λορέντζος Μαβίλης, ο αριστο-
κράτης του σονέτου, ο Μαρτζώκης. Οι ποιητές αυτοί υποχώρησαν και βρή-
καν καταφύγιο σε χώρους περισσότερο προσωπικούς, εσώτερους, ιδιωτικούς,
γι’ αυτό βρίσκονται στον αντίποδα της μεσσιανικής ποίησης των προηγού-
μενων ποιητών. Έξω από τον ελλαδικό χώρο το μεγάλο ανάστημα, ο Καβά-
φης, και, ως καταλύτης λίγο αργότερα, η αδέσποτη και σαρωτική ποίηση
τού Καρυωτάκη.

Μέγιστη πραγματικότητα επίσης αυτής της εποχής, είναι η επικράτηση
της λεγόμενης Αθηναϊκής Σχολής και η υποχώρηση της Επτανησιακής,
αφού πρώτα η Επτανησιακή Σχολή έδωσε τα ποσοστά της μπολιάζοντας και
επηρεάζοντας την ποίηση του αθηναϊκού κέντρου, όπως ισχυρίζονται οι φιλό-
λογοι. Τα σχετικά με τη δραματική διαπάλη της Επτανησιακής με την Αθη-
ναϊκή Σχολή, και πώς εν τέλει οι ευγενείς Eπτανήσιοι ποιητές απωθήθηκαν
και εξουδετερώθηκαν, κάτω από μία ομίχλη αποσιώπησης του έργου τους και
με βάναυσους χαρακτηρισμούς του τύπου «ελάσσονες ποιητές» κ.λπ., εν μέρει
τα έχω παρουσιάσει στη μελέτη «Η σιωπή του Κάλβου», στο περιοδικό Επτα-
νησιακά Φύλλα, και εδώ τα παραλείπω, λόγω περιορισμένου χρόνου. 

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα λοιπόν και σ’ αυτή την ποιητική πραγματικότητα
πού βρίσκεται ο Μαρτζώκης; Είχε την ίδια τύχη του Σολωμού και του Κάλ-
βου. Πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά; Συμπιέζεται και συνθλίβεται.
Αποτέλεσμα: όχι μόνο ξεχασμένος αλλά και συκοφαντημένος. Ελάχιστα ποι-
ήματά του σε μια παλιά ποιητική ανθολογία του Περάνθη, η μετάφραση ενός
ποιήματος του Μπωντλαίρ, σε ένα σχολικό βιβλίο, μία παλιά μελέτη της δε-
καετίας του �9�0 γραμμένη με αγάπη αλλά απολύτως δυσεύρετη ή εξαφανι-
σμένη, και μία σχετικά πρόσφατη μελέτη του έργου του, γραμμένη όχι με
προσοχή και αμεροληψία, αλλά με προκατάληψη. Αυτά έχω, τουλάχιστον
εγώ, υπόψη μου.

Ο ενταφιασμός του διαφορετικού, είναι μία προσφιλής ενασχόληση των
γραμματολόγων μας, των κριτικών μας, της συντεχνίας των πνευματικών
ανθρώπων, αλλά και των δημιουργών που επιδιώκουν να επιβάλλουν μία ποιη-
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τική τεχνοτροπία και συγκεκριμένα ονόματα ποιητών, ή τον ίδιο τον εαυτό
τους. Από την εποχή του Κάλβου κρατάει αυτό. Κινδύνευσε και ο Σολωμός
για δεκαετίες. Στην εποχή αυτή για την οποία μιλάμε, ενταφιάζεται ο Μαρ-
τζώκης και άλλοι ποιητές, προκειμένου να προβληθεί ο Παλαμάς, (παρένθε-
ση: Δεν είναι ότι το ποιητικό έργο του Μαρτζώκη ήταν άνευ σημασίας. Από-
δειξη, η βράβευσή του το �9�0 με το παράσημο του Αργυρού Σταυρού των Ιπ-
ποτών για το ποιητικό του έργο από την Πολιτεία. Κλείνει η παρένθεση).
Ενταφιάστηκε εξακολουθητικά και σε βάθος χρόνου ο Καρυωτάκης και ο
Καβάφης, ο Εγγονόπουλος, και ο Εμπειρίκος για χάρη της επικράτησης της
λεγόμενης γενιάς του �9�0. 

Δυστυχώς, οι βαθμοφόροι του πνεύματος, όπως τους αποκαλεί ο Βύρων
Λεοντάρης, επιβάλλουν με αναλγησία, ενίοτε με κακεντρέχεια, το ιμπέριουμ
μιας ποίησης, όχι σπάνια εύπεπτης, κατάλληλης για μαζική κατανάλωση
που χτυπάει ρυθμικά παλαμάκια, ή μιας ποίησης που συντηρεί στερεότυπα
προσφιλή, επαναλαμβανόμενα, συντηρητικά, και αυτή την ποίηση την προ-
βάλλουν σαν σε τουριστικό αξιοθέατο των γραμμάτων μας, κατά κάποιο τρό-
πο, την διδάσκουμε στα σχολεία μας, την χρησιμοποιούμε και σε τσιτάτα κα-
τάλληλα και για πολιτική χρήση. Είναι αδύνατον ένας ποιητής που αποποιεί-
ται τις δημόσιες σχέσεις να μην έχει μπλεξίματα με την εξουσία, όποια κι αν
είναι αυτή. Αλλά και η τακτοποίηση του ποιητή σε σχολές ή σε γενιές, είναι
μία προσπάθεια να καταταγεί ο ποιητής ως κοινωνικοϊστορικό ανδράποδο, ως
μέλος της κοινωνίας «μας», ως πολίτης. Αυτό δηλαδή ακριβώς που δεν είναι
ο ποιητής ή που λιγότερο απ’ όλα είναι ή που αρνείται ότι είναι. Φυσικά αυτές
τις ανθρωποθυσίες τις πληρώνει ο πολιτισμός μας γιατί στερείται την πολυ-
χρωμία του και, υπόγεια και ανεπαίσθητα την πληρώνουμε όλοι γιατί εθιζό-
μαστε σε μια μανιχαϊστική σκέψη, με ολέθριες επιπτώσεις στην πνευματική
μας ελευθερία αλλά και στον κοινωνικό και πολιτικό μας βίο.

Και κλείνω αυτό το κεφάλαιο με μια εκτίμηση του Μάριο Βίτι που αναφέ-
ρεται στους τελευταίους Eπτανησίους ποιητές: «Είναι πραγματικά συγκινητι-
κή η εμμονή μερικών, κατά κανόνα ελασσόνων, ποιητών στην καλλιέργεια
και την εκμετάλλευση, με όλο το πείσμα του ηττημένου και την πικρία του
αγνοημένου, των στοιχείων που είχαν συνθέσει τον ιδιόμορφο και αξιόλογο πο-
λιτισμό των νησιών τους – εμμονή που συνεχίστηκε και στον αιώνα μας ακό-
μη –τον 20ό αιώνα– από ποιητές όπως ο Μαρίνος Σιγούρος». 

22οοςς άάξξοοννααςς::  ηη  εεππαανναασσττααττιικκήή  πποοιιηηττιικκήή  φφύύσσηη  ττοουυ  ΣΣττέέφφααννοουυ  ΜΜααρρττζζώώκκηη::
Διαβάζω το ποίημά του «Οι ποιηταί» που δίνει το στίγμα της ιδιοσυγκρα-

σίας του, τις ιδεολογίες αλλά και την οδυνηρή διάστασή του προς την κρατού-
σα κοινωνική πραγματικότητα:
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ΟΟιι  πποοιιηηττααίί
Τον έπαινο του κόσμου δε ζητούμε,
δε γράφουμε για δόξα περιττή,
μέσα στα στήθη μαύρα ηφαίστεια κλειούμε
και στη φωνή μας σειέται, ανάφτει η γή.

Στ’ αγκάθια ματωμένοι περπατούμε
δάση, βουνά περνούμε στη στιγμή
να πλάσουμε νέον κόσμο επιθυμούμε
γιατί εδώ ζούνε αχάριστοι, δειλοί.

Στη λύπη μας κανένας δε δακρύζει 
και δεν ξέρουν τι κλειούμε στην καρδιά
τες πληγές μας μονάχα η γη γνωρίζει.

Μεγάλοι βασιλείς στη δυστυχιά,
τη λύπη που σκληρά μάς βασανίζει 
κάνουμε ευθύς αχτίδες να σκορπά.

Υπάρχει κάτι στην ατμόσφαιρα του ποιήματος που θυμίζει τον Καρυωτά-
κη, μία διάχυτη ανησυχία, μία ψυχική δυσφορία, με μία διαφορά: ο Μαρτζώ-
κης πιστεύει στον ρόλο του ποιητή, ενώ ο Καρυωτάκης αποκαθηλώνει τον
ποιητή, απαρνιέται τη λύρα και την εξουσία του. Λέει για παράδειγμα ο Κα-
ρυωτάκης για τους ποιητές: «Στο σώμα, στην ενθύμηση πονούμε. Μας διώ-
χνουνε τα πράγματα, κι η ποίησις είναι το καταφύγιο που φθονούμε». Το ψυ-
χικό κλίμα του Μαρτζώκη μοιάζει να είναι πολύ πιο κοντά στον Καρυωτάκη
και τους ποιητές της λεγόμενης γενιάς του �920, τους χωρίς φόβο και ελπίδα,
παρά στον Παλαμά, ή τον Βαλαωρίτη, ή τον Παράσχο ή τον Πορφύρα για πα-
ράδειγμα. Από το ποίημα «Μπαλάντα στους άδοξους ποιητές των αιώνων»
του Καρυωτάκη, διαβάζουμε για αντιπαραβολή και σύγκριση τα παρακάτω
αποσπάσματα:

Από θεούς και ανθρώπους μισημένοι,
σαν άρχοντες που εξέπεσαν πικροί,
μαραίνονται οι Βερλέν. Τους απομένει
πλούτος η ρίμα πλούσια και αργυρή (...)

Αν έζησαν οι Πόε δυστυχισμένοι,
κι αν οι Μποντλέρ εζήσανε νεκροί,
η Αθανασία τούς είναι χαρισμένη (...)
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Του κόσμου η καταφρόνια τούς βαραίνει
κι αυτοί περνούνε αλύγιστοι και ωχροί,
στην τραγικήν απάτη τους δοσμένοι
πως κάπου πέρα η Δόξα καρτερεί (...)

Όμως τί είναι αυτό που προκαλεί τη δυσφορία και τη διάσταση, την απο-
στασιοποίηση του Μαρτζώκη από τη συνήθη για τους πολλούς βιωματική
πραγματικότητα; Αφ’ ενός είναι η ίδια η ποιητική φύση και η εμπλοκή του
ποιητή στην ποίηση (για την οποία δεν είναι εφικτό να σας μιλήσω τώρα,
πάντως ο Λειβαδίτης γράφει: «πεθαίνουμε άγνωστοι στην πιο σκοτεινή γω-
νιά τού ποιήματος»). Αφ’ ετέρου είναι η κοινωνική πραγματικότητα: Με τις
ωραίες φανταχτερές επιφάνειες, ή με τις ασχήμιες και τις μικρότητες, την
επικινδυνότητα, το κερδώο πνεύμα, η αγανάκτηση για την κοινωνική αδι-
κία, οι καταπιεστικές αξίες των αστικών κοινωνικών συμβάσεων, και πολ-
λά άλλα. 

Αυτή η ίδια συναισθηματική ύλη και ψυχική ενδιάθεση υπάρχει και στα
πρώτα ποιήματα του Μαρτζώκη που αποπνέουν την οργή, την απελπισία, τη
βία, την εκδίκηση, είναι μία κολασμένη κραυγή που σε πολλά θυμίζει την ποί-
ηση του Σαρλ Μπωντλαίρ (�82�-�8�7). Διακρίνουμε μία συναισθηματική
συνάφεια και μία κοινή ψυχολογική αντίδραση ανάμεσα στους δύο ποιητές. Το
ποίημα κατεβαίνει στην κόλασή του, όπως έλεγε ένας κριτικός. Και πάλι για
αντιπαραβολή και σύγκριση:

Γράφει ο Μαρτζώκης: 
Ο ποιητής τραγούδια πλια δε θέλει,
τα μάτια τα γλυκά πλια δεν υμνεί,
πολεμιστής εγίνηκε και βέλη 
σκορπίζει στην αχάριστη τη γη.

Και ο Μπωντλαίρ: «Σαν να ζητούσε πτώματα για να ποδοπατά, εκπέμπο-
ντας εχθρότητα σε ουράνια και σ’ ανθρώπους».

Ή ο Μαρτζώκης: 
ό,τι αγαπώ θαρρείς πως το μισώ.

Και ο Μπωντλαίρ: «εγώ θέλω να βασιλεύω με τη φρίκη»

Ή ο Μαρτζώκης:
Φίδι φριχτό με μάτι θολωμένο
θε να με ιδείς να πεταχτώ μπροστά σου
στεφάνι σου στο γάμο να γενώ. 
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Και ο Μπωντλαίρ: «Η γυναίκα στο μεταξύ, με στόμα από φράουλα, συ-
στρεφόμενη όπως ένα φίδι στη θράκα».

Γράφει ο Μαρτζώκης:
Τρέχω κι εγώ στο μολυσμένο αιώνα
κι όλο φαρμάκι, νύχτα μέρα, πίνω
και σα να βγήκα από μεγάλο αγώνα
αίμα στο κάθε πάτημά μου χύνω.

Και ο Μπωντλαίρ: «γύρισα σπίτι κι έκλεισα την πόρτα ερμητικά, θέλοντας
το παράλογο τού κόσμου να ξεφύγω».

Και ο Μαρτζώκης:
Βόγγα σκληρή τού κόσμου ανεμοζάλη
επάνω στο κεφάλι μου φριχτά. 

Και ο Μπωντλαίρ: «Γιατί αυτό που ανάλγητο το στόμα σου, διασκορπίζει
στον αέρα, Τέρας δολοφόνε, είναι το μυαλό μου, το αίμα μου και η σάρκα μου!» 

Οι επιλογές των ποιημάτων του Μπωντλαίρ είναι από την ποιητική συλλο-
γή Τα άνθη του κακού (�8�7). Επέμεινα λίγο στην εκλεκτική συγγένεια
Μαρτζώκη - Μπωντλαίρ, παρόλες τις επιμέρους διαφορές τους.

Κοινή αφετηρία για τους δύο ποιητές είναι η αντίσταση που νομιμοποιείται
να προβάλλει ο ποιητής απέναντι στις κοινωνικές συμβάσεις, στη μετριότητα
της ανθρώπινης κοινωνίας μέσα στην οποία αισθάνεται ξένος και εξόριστος,
γιατί βλέπει ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει τα οράματά του. Γράφει η Χριστί-
να Ντουνιά: «Ο Μπωντλαίρ και οι λεγόμενοι καταραμένοι ποιητές, σηματοδο-
τούν τη διάσταση τέχνης και κοινωνίας, την άρνηση του ποιητή να ενταχθεί
στη σύμβαση, τη δυσαρμονία του με το περιβάλλον».

Η αμφισβήτηση του Μαρτζώκη και η διάστασή του προς τα πράγματα,
δηλώνεται από τον ίδιο, μιλάει για την προκατάληψη, αλλά και τον ιδιοτελή
κομματισμό, ή για την εμπάθεια της κριτικής και –πιο ωμά– για την αθηναϊ-
κή σαπίλα. 

Ο Μαρτζώκης, και στα πρώτα ποιήματά του αλλά και μέχρι το τέλος, δεν
νιώθει την ανάγκη να κρύψει τα συναισθήματά του. Πήρε την ελευθερία να
εκφράσει μύχια, υποσυνείδητα συναισθήματα και καταστάσεις, είναι ειλικρι-
νής, πηγαίος, χωρίς αυτολογοκρισία, πράγμα που δείχνει την περιφρόνησή του
στις κρατούσες συμβάσεις και συμβατικότητες της εποχής. Τα ποιήματά του
εκφράζουν το αίσθημα του αφόρητου, μιας ζωής που δεν αντέχεται, ενός βίου
αβίωτου, γι αυτό αποπνέουν μια συγκινησιακή ταραχή. Η ποίησή του όχι
απλώς αποτυπώνει, αλλά κραυγάζει την ηθική, ψυχική και αισθητική του
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διάσταση, είναι ένας χώρος ελευθερίας γι’ αυτόν, και για εμάς αυτή η διάστα-
ση είναι μία αφετηρία για να κατανοήσουμε την ψυχική ποιότητα και την ιδιο-
συστασία του ανθρώπου. Έχουμε και ίδιον όφελος να κατανοήσουμε τί σημαί-
νει ηθική, ψυχική και αισθητική διάσταση. Ο Λεωνίδας ζώης γράφει στο πε-
ριοδικό Αι Μούσαι: «τα ποιήματα του Μαρτζώκη διακρίνονται για το έντεχνον
του στίχου, την αρμονίαν του ρυθμού, το βάθος της φαντασίας και το πρωτό-
τυπον της συλλήψεως. Διαφαίνεται πάθος ψυχής αλγούσης». Υπογραμμίζω
αυτό το: «πάθος ψυχής αλγούσης».

Έτσι όμως η ποίησή του γίνεται επαναστατική, όχι γιατί συνέβαλε σε κά-
ποια κοινωνική επανάσταση, αλλά γιατί αποκαλύπτει τη χαίνουσα πληγή
του, τις οριακές ψυχικές καταστάσεις που τελικά δεν αφορούν αυτόν ή εκείνον
τον ποιητή, αλλά εκφράζουν γενικά την ανθρώπινη κατάσταση, και γι’ αυτόν
τον λόγο μας αφορούν όλους. 

��οοςς άάξξοοννααςς::  ΗΗ  ππίίσσττηη  ττοουυ  σσττηηνν  ττέέχχννηη  ττηηςς  πποοιιήήσσεεωωςς  κκααιι  σσττοονν  κκοοιιννωωννιικκόό  ρρόόλλοο  ττοουυ
πποοιιηηττήή

Γράφει ο Μαρτζώκης: «Αν και πολλοί υποστηρίζουν πως η εποχή μας είναι
αντιποιητική, και, αν και εγώ πολλές φορές έχω υποστηρίξει αυτό, διστάζω
όμως να το πιστεύσω. Η μία εποχή μοιάζει με την άλλη και σ’ αυτούς τους
αιώνας η ποίησις είχε τους εχθρούς της και τους φίλους της. Η ποίησις νομί-
ζω είναι η ζυγαριά, επάνω στην οποία ζυγίζεται ο πολιτισμός ενός έθνους, εί-
ναι η αφετηρία όλων των μεγάλων ιδανικών της ανθρωπότητας».

Η ποίηση για τον Μαρτζώκη είναι μία ιερή αποστολή. Διαπνέεται από την
πεποίθηση της μοναδικότητας και του υψηλού προορισμού του ποιητή, από τη
λατρεία της Τέχνης, όπως πίστευαν όλοι οι Επτανήσιοι ποιητές. 

Γράφει για την προέλευση του ποιητή:
Θαρρείς γιατί με βλέπεις
χωρίς καμιά ελπίδα
πως έχω εγώ πατρίδα
το χώμα που πατείς;

Και:
Ελεύθερος πολίτης του απέραντου ουρανού

Ή:
Μια λάμψη μ’ έπλασε κι εμέ του θείου
ο κόσμος μέσα μου λάμπει τού ωραίου

Ή:
Κάτι γιγάντιο θέλω
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στον κόσμο να αγκαλιάσω
κάτι ζητώ να πλάσω 
που αλλού με οδηγεί

Ή:
Ενός μεγάλου κόσμου την ύπαρξη
γρικώ στα στήθη μου

Ή:
Κάτι απ’ τα στήθη φεύγει
Που δεν μπορώ να ψάλλω
Κάτι γρικώ μεγάλο
Που ο νους δεν το κρατεί

Και για τον κοινωνικό ρόλο του ποιητή, απολύτως ενδεικτικά επιλέγω:
Μέσα στο σκότος που φριχτά με ζώνει
το ιδανικό στη λάσπη το ζητώ

Ή:
Ψάλλω ό,τι βρίσκω στον κόσμο μεγάλο
και συντρίβω ό,τι βλέπω μικρό

Και:
Ένα τραγούδι αμίμητο ποθεί η καρδιά ν’ αφήσει
κι εγώ δεν εγεννήθηκα ανώφελα στη χτίση

Όμως, και πάλι βρισκόμαστε πλέον σε απόσταση αναπνοής από τον απο-
καλούμενο «βλάσφημο» της σύγχρονης ποίησης, τον Καρυωτάκη, που θα
γράψει καυστικά για τη συντριβή τού ποιητή εξαιτίας αυτού του «μικρού» ή
της «λάσπης» που λέει ο Μαρτζώκης: 

Ύστερα, και του βίου μου την προσπάθεια
αμείβοντας, το φτυάρι θα με ραίνει
ωραία, ωραία, με χώμα και μ’ αγκάθια

Και, σαφώς αποδραματοποιημένα σήμερα από τον Γεράσιμο Λυκιαρδό-
πουλο:

Τί γύρευα λοιπόν σ’ αυτή την κρουαζιέρα;
Κανείς δεν ξέρει πού τραβάμε κι όλοι τραγουδάμε

Θα μου επιτρέψετε, να τελειώσω με ένα ποίημα δικό μου από την ποιητική
συλλογή Θάλαμος αερίων, γραμμένο για τους άσημους, τους ξεχασμένους
ποιητές όλων των εποχών, με τον τίτλο: «Και άλλοι...»
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Όταν βλέπω αυτές τις δύο λεξούλες
–«και άλλοι...»–
σε βιβλιογραφίες, σε καταλόγους ποιητών μιας περιόδου,
αναλογίζομαι πώς δύο τόσο δα μικρούλες λέξεις
σφουγγάρι έγιναν και έσβησαν 
έργα και ανθρώπους
χάριν συμπυκνώσεως, χάριν συντομίας.

Μήπως ο σοφός, πλην πανδαμάτωρ χρόνος
πασπάλισε τη λήθη πάνω από το έργο τους
χάριν αξιώσεως, χάριν της ουσίας;
–μα πού είναι η ουσία;–
αν και οι καημένοι εκείνοι «οι άλλοι...»
βεβαίως, αυθορμήτως και γνησίως
–όχι όμως με στυγνό υπολογισμό–
έχασαν τη ζωή τους ματαίως, οι καημένοι.
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ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΤΙΝΕΛΗ, 

ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ:

α) «Ποιητική επιστολή», β) «Η μαυροφόρα», 
γ) «Ιδιαίτερα» και δ) «Τραγουδάκια»

ΘΘεεοοδδόόσσηηςς  ΠΠυυλλααρριιννόόςς
ομότιμος καθηγητής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Ένας ποιητής που άφησε ανέκδοτες περισσότερες από είκοσι πέντε συλλο-
γές, μεταφράσεις και πεζά, που δεν ήταν άγνωστος εκδοτικά, που συνεργά-
στηκε σε έντυπα της Κέρκυρας και κυρίως των Αθηνών, που ως προσωπικό-
τητα ήταν γνωστός και στην πατρίδα του και έξω από αυτήν, δεν μπορεί να
περάσει απαρατήρητος. Έχουμε ασχοληθεί, από το 2002 μέχρι σήμερα, με τη
δημοσίευση διάφορων ανέκδοτων συλλογών� ή μεμονωμένων συνθεμάτων2 του
Κερκυραίου ποιητή Γεωργίου Μαρτινέλη (�8��-�89�), με τη γραφή και τις
θεματικές του, καθώς και με την αμφισβητήσιμη θέση που κατέχει στην

Τέσσερα ανέκδοτα έργα του ποιητή Γεωργίου Μαρτινέλη ���

�. «Τα ανέκδοτα δίστιχα του Γεωργίου Μαρτινέλη», Ηώς. Περιοδικό Επιστημονικής και
Εκπαιδευτικής Έρευνας, τ. �, τχ. 2 (Αθήνα 20��), σ. �7-8�. – «Ανέκδοτα έργα του Γεωργί-
ου Μαρτινέλη: Η έκδοση των «Ευαγγελικών» και η πιστή επανέκδοση του «Πανηγυριού»,
Κεφαλληνιακά Χρονικά, τ. �7 (20��), σ. ���-�88. – «“Εἰς τὸ Σημεῖο τοῦ Σταυροῦ” και “Ἡ
Πρόοδος”: Δύο ανέκδοτες ποιητικές συνθέσεις του Γεωργίου Μαρτινέλη», στον τόμο: Figura in
Praesentia. Μελέτες αφιερωμένες στον καθηγητή Θανάση Νάκα, επιμ. Κώστας Ντίνας, εκδ.
Πατάκη, Αθήνα 20�8, σ. 428-448. – «Λυρικά Α΄ και Β΄»: Δύο ανέκδοτες ποιητικές συλλογές
του Γεωργίου Μαρτινέλη, Κεφαλληνιακά Χρονικά, υπό δημοσίευση. – «Χριστίνα η Ηγουμέ-
νισσα: Ένα ανέκδοτο ερωτικό δράμα του Γεωργίου Μαρτινέλη», στο: Σελίδες ιστορίας και πο-
λιτισμού. Τόμος αφιερωμένος στον Δημήτρη Ε.-Γ. Καρύδη, Ιόνιος Εταιρεία Ιστορικών Μελε-
τών, Κέρκυρα 20�8, σ. �89-20�. – Γεωργίου Μαρτινέλη, «Διάφορα ανέκδοτα σατιρικά ποιή-
ματα», στον τόμο: Νέος Ελληνισμός, τ. Α΄ (20�8). – «Δύο ειδολογικές ενότητες από τα ανέκ-
δοτα ποιήματα του Γεωργίου Μαρτινέλη: α) τα πένθιμα και β) τα ποιήματα σε λευκώματα»
(υπό δημοσίευση).

2. «Δύο ανέκδοτα ποιήματα του Γεωργίου Μαρτινέλη», Μικροφιλολογικά (Λευκωσία),
τχ. ��, άνοιξη 2002, σ. 22-24. – «Ἐπαίχθη ο κόσμος...», Μικροφιλολογικά, τχ. 20 (Φθινόπω-
ρο 200�), σ. �4-��.



Επτανησιακή Σχολή�, θέση αιρετική, ρέπουσα προς αφομοιωτικές συνθέσεις,
ασυνήθη για τα δεδομένα των σολωμικών ποιητών και κυρίως τις αυστηρές
υποδείξεις και εφαρμογές αυτών από τον Ιάκωβο Πολυλά. 

Ο Μαρτινέλης, σημειωτέον, υπήρξε ανιψιός του Πολυλά, οι μαρτυρίες,
όμως, τις οποίες διαθέτουμε, δεν αφήνουν περιθώριο για λογοτεχνικές σχέσεις
μεταξύ τους, ένδειξη των διαφορετικών γλωσσικών και αισθητικών αντιλήψε-
ών τους για την ποίηση. Αντίθετα, ο Νικόλαος Μάντζαρος και ο ιστορικός
Ιωάννης Ρωμανός, σχεδόν συνομήλικός του, έχουν εκφρασθεί θετικά για τον
ταλέντο του. Η μη αποδοχή του και συνακόλουθα η μη ένταξή του στους με-
τασολωμικούς της Κέρκυρας αιτιολογεί γιατί διαθέτουμε λίγα στοιχεία για
τη ζωή του, συγκριτικά με άλλους σύγχρονούς του, και, το σημαντικότερο,
γιατί παρέμεινε ανέκδοτο περισσότερο από ένα αιώνα, μετά τον επισυμβάντα
το �89� θάνατό του, εκτενέστατο τμήμα, το μέγιστο μέρος, από το έργο του. 

Αν έμεινε κάπως γνωστός ο ποιητής αυτός, το οφείλει εν μέρει σε λιγοστά
ποιήματά του, δημοσιευμένα σε αθηναϊκά περιοδικά και ημερολόγια της τε-
λευταίας δεκαετίας του �9ου αι., κυρίως δε στην επανειλημμένη ανθολόγηση
ελάχιστων ποιημάτων του σε σχολικά αναγνωστικά4. Δημοσιεύσεις έργων
του σε σώμα ήταν ελάχιστες, ενόσω ζούσε – ο Λεγκράν τις αναφέρει. Επίσης,
λίγα είδαν το φως σε εφημερίδες κερκυραϊκές και δεν του εξασφάλισαν την πο-
θητή υστεροφημία, για την οποία παραπονιέται επίμονα στα ανέκδοτα ποιή-
ματά του. Αλλά και μία έκδοση επιλεγμένων από την κόρη του ποιημάτων�,
το �92�, δεν έκανε αίσθηση�. 

Από τις μαρτυρίες που διαθέτουμε, και κυρίως από τα λεγόμενα του ιδίου,
τα παράπονα και η μεμψιμοιρία του συνοδεύονταν από ένα είδος «αριστοκρα-
τικής» και συγχρόνως πεισματώδους αρνήσεως να εκθέσει δημόσια το έργο
του. Προφανώς υπερέβαλλε, υπερτιμώντας το και αναμένοντας εξ ουρανού την

Θεοδόσης Πυλαρινός��2

�. «Από την απόκλιση στον αποκλεισμό: οι ποικίλες ενδοεπτανησιακές προσλήψεις της
σολωμικής ιδέας και η αρνητική αντιμετώπισή τους από τους κερκυραίους θεματοφύλακές
της», στον τόμο: Μνήμη Άλκη Αγγέλου. Τα άφθονα σχήματα του παρελθόντος. ζητήσεις της
πολιτισμικής ιστορίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας. Πρακτικά Ι΄ Επιστημονικής Συνά-
ντησης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονί-
κη 2004, σ. ���-�2�.

4. Π.χ. το πολυδιαβασμένο ποίημά του «Η μάνα».
�. Τη Μαρία Σπυράκη (από τυπ. λάθος Πσυράκη), με τίτλο Τραγούδια, Αθήνα �92�. Με

τον ίδιο τίτλο δημοσίευσε ο ίδιος στην εφημ. Εβδομάδα ποιήματά του, και την επιλογή αυτού
του τίτλου μιμήθηκε προφανώς και η κόρη του.

�. Ο ΠΑΛΑΜΑΣ είναι ο μόνος που κάνει νύξη (Άπαντα, τ. �4, σ. �9) σε συνέντευξή του στον
Μποέμ (τον Δημήτρη Χατζόπουλο), προσπερνώντας μάλλον αδιάφορα την αναφορά στο όνο-
μά του. Σημασία όμως έχει το έτος �89� της συνέντευξης, όταν ο Μαρτινέλης ζούσε στην
Αθήνα, τεκμήριο του ότι ήταν εκεί γνωστός, αφού ο Μποέμ τον ανέφερε στην ερώτησή του
προς τον Παλαμά ανάμεσα σε άλλους πολύ γνωστούς λογοτέχνες. 



αναγνώριση, διατηρώντας παρά ταύτα ανέκδοτες σχεδόν όλες τις συλλογές
του7, και δημοσιεύοντας σπάνια μόνο κάποια ποιήματα από αυτές. 

Επιλέξαμε συγκεκριμένα ανέκδοτα έργα του, διότι παρέχουν πολλά στοι-
χεία για τη ζωή, το περιβάλλον, την ποίησή του, την ποιητική και την ψυχο-
σύνθεσή του, στοιχεία αυθεντικά, αφού αποτελούν απόψεις και εκμυστηρεύ-
σεις δικές του, που συνεισφέρουν βάσιμα στον εμπλουτισμό της ελλιπούς βιο-
γραφίας του και της σταδιακής διάλυσης του σκότους που καλύπτει το πέρα-
σμά του από τα επτανησιακά και τα νεοελληνικά ποιητικά πράγματα. 

Αποκαλυπτικό για την ψυχοσύνθεση του Μαρτινέλη είναι ένα εκτενές ποί-
ημά του, γραμμένο στις 29.�.�884, πριν δηλαδή φύγει για την Αθήνα (το επι-
σημαίνουμε αυτό), στο οποίο καταφαίνεται η απογοήτευση για τη σιωπή γύ-
ρω από την ποίηση και την προσωπική του προσφορά στην πατρίδα του8. Απο-
τελείται από �� επτάστιχες στροφές, από ��2 στίχους, έκταση πολύ μεγάλη
και ενδεικτική της αγωνίας του, όπου θα ζητήσει έξωθεν υποστήριξη για το
έργο του. Απευθύνεται στη γνωστή Γαλλίδα λογία Ιουλιέττα Αδάμ-Λαμπέρ
(�8��-�9��)9, στο Παρίσι, και φέρει τίτλο «Ποιητική επιστολή». Το ποίημα
έχει γραφεί μετά την έκδοση του βιβλίου Οι σύγχρονοι Έλληνες ποιηταί, ήτοι
μελέτη περί της νεωτέρας ελληνικής ποιήσεως, το �88��0. Γνωρίζουμε ότι η

Τέσσερα ανέκδοτα έργα του ποιητή Γεωργίου Μαρτινέλη ���

7. Ευχαριστώ την κ. Ι. Σεκοπούλου, απόγονο του ποιητή, για την προθυμία της να θέσει
υπόψη μου υλικό σχετικό με το έργο του ποιητή και να μου επισημάνει την ύπαρξη της φωτο-
γραφίας του.

8. Ωστόσο, δεν έχει δίκιο. Ενδεικτικά, ως ένδειξη περί του αντιθέτου, επικαλούμαστε την
κερκυραϊκή εφημ. Ευθύνη, η οποία κατ’ επανάληψη γράφει εγκωμιαστικά λόγια για τον ποι-
ητή, αφήνοντας καθαρά να εννοηθεί –κάποτε γράφεται και ρητά– ότι ο ίδιος αρνείται να δη-
μοσιεύσει τα ανέκδοτα έργα του, η ὐπαρξη των οποίων είναι γνωστή. Η αλήθεια, ωστόσο, νο-
μίζουμε ότι βρίσκεται αλλού: ο Μαρτινέλης δεν είναι αρεστός στους μετασολωμικούς της
Κέρκυρας, οι οποίοι απολαμβάνουν μεγάλη εκτίμηση πανελληνίως, και αυτό τον ενοχλεί. Για
την προβολή του στην ιδιαίτερη πατρίδα του μέσω της Ευθύνης βλ. στο Παράρτημα.

9. Για την περίπτωση Λαμπέρ - Βικέλα βλ. Πατάκη, Λεξικό νεοελληνικής λογοτεχνίας,
στα λήμματα «Αδάμ» και «Βικέλας». Επίσης, για τον τρόπο θεώρησης εκ μέρους του των λο-
γοτεχνικών πραγμάτων, που σχετίζεται με όσα γράφονται στη γαλλική έκδοση της Λαμπέρ,
βλ. τη μελέτη μας «Ειδολογικοί προβληματισμοί και αναζητήσεις στο έργο του Δημητρίου Βι-
κέλα», Η Μελέτη, Πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου του ΣΩΒ Δημήτριος Βικέλας. Εκα-
τό χρόνια από το θάνατό του (��-�� Δεκεμβρίου 2008), Αθήναι 20�0, , τ. �, σ. 9�-��2. 

�0. Poètes grecs contemporains par Juliette Lamber, Calmann Lévy, éditeur, Ancienne
Maison Michel Lévy, Frères, Paris �88�. Μεταφράστηκε στην ελληνική δύο φορές, γεγονός
που αποδίδει επίσης την πατρότητα του βιβλίου στον Δημ. Βικέλα, οι γνωριμίες του οποίου συ-
νηγορούν στην ευρύτητα που δόθηκε στο βιβλίο: α) JULIEttE LAMbEr, Οι σύγχρονοι Έλληνες
ποιηταί ήτοι μελέτη περί της νεωτέρας ελληνικής ποιήσεως μεταγλωττισθείσα εκ του γαλλι-
κού υπό Φωτίου Δημητριάδου, σχολάρχου, Εμπορικόν Τυπογραφείον Β.Ι. Σπαθαροπούλου, εν
Φιλιππουπόλει �887, και β) από την Ε. Κετσέα το �88�. Νωρίτερα είχε δημοσιευτεί στο πε-
ριοδικό της Λαμπέρ, La Nouvelle revue (�879-�940), τ. 8 (�88�).



Λαμπέρ φέρεται ως συγγραφέας του έργου αυτού αντί του Δημητρίου Βικέλα,
ο οποίος σκόπιμα��, ώστε να διαδοθεί αυτό στη Γαλλία χάρη στην αξιοποίηση
του ονόματος της γνωστότατης στο εκεί κοινό συγγραφέως, δεν θέλησε να
γραφεί το δικό του όνομα�2. Ο Μαρτινέλης αφορμάται από την εξής λιτή ανα-
φορά στο πρόσωπό του στο βιβλίο της Λαμπέρ:

«Μη σκοπούντες να γράψωμεν πλήρη φιλολογικήν ιστορίαν, αδυνατού-
μεν να ομιλήσωμεν εν τη παρούση πραγματεία περί πάντων των ποιη-
τών της Ιονίου Σχολής. [...] Σιγώμεν επίσης και [...] περί του εκ Κερ-
κύρας Γεωργίου Μαρτινέλη και περί πολλών άλλων, ων τα ονόματα
και τους στίχους ευρίσκει τις εν ταις ανθολογίαις»��.

Πληροφορούμενος, λοιπόν, την αναφορά του ονόματός του στην Ιονική
Σχολή (έτσι αποκαλείται η Επτανησιακή), είτε από το βιβλίο είτε από την
πρώτη δημοσίευση του έργου στη La Nouvelle revue, εμπνεύστηκε την «Ποι-
ητική επιστολή» του. Ερωτήματα προκαλούν οι πρώτοι στίχοι του συνθέμα-
τος, στους οποίους και περιέχεται η ουσία του:

ξέρω ποῦ τ’ ἄνθη μου ζητᾷς� κ’ ἐγὼ σοῦ στέλνω λίγα,
τὰ λίγα ποῦ εὐτυχήσανε τὸν ἥλιο νὰ χαροῦνε
καὶ νὰ μυρίσουν γλυκερὰ ’ς ταὶς χώραις ὅπου ἐπῆγαν.
Τ’ ἄλλα μὲ πόνο κάθονται ’ς τὸν κῆπο τους κρυμμένα.

Μας αφήνει να θεωρήσουμε ότι υπάρχει επικοινωνία μεταξύ τους, ότι του
ζήτησε ποιήματά του η συγγραφέας της μελέτης, ότι έστειλε λίγα αυτός, ότι
λίγα επίσης διαδόθηκαν σε κάποιες ξένες χώρες�4 και πως υπάρχουν ανέκδο-
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��. Ο συνθετικός Βικέλας αναγνωρίζει τον Μαρτινέλη (συγγενεύει αυτός σε πολλά, ση-
μειωτέον, με τον Βαλαωρίτη), εξ ου και η μνεία του ονόματός του.

�2. Αν και η ίδια πρότεινε να τεθούν και τα δύο ονόματα. Βλ. Κ.Γ. ΚΑΣΙΝΗΣ, «Γράμματα
Γεράσιμου Μαρκορά», Νέα Εστία, τχ. �228 (�-9-�978), σ. ��49-����, σημ. �, και ΑΛΕξΑΝ-
ΔΡΟΣ ΑΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Τρεις άνθρωποι, τ. 2, ΣΩΒ, Αθήναι 2008. 

��. Βλ. Οι σύγχρονοι Έλληνες ποιηταί, ό.π., σ. �9. Σημειώνουμε την κατηγοριοποίηση
ανά σχολή, που γίνεται στο βιβλίο. Διακρίνονται οι ακόλουθες: α) η Ιόνιος, β) η Κωνσταντι-
νουπόλεως (σ. 7�), γ) η Κωνσταντινουπόλεως εν Ελλάδι (σ. �0�), δ) η Αθηνών και ε) η
Ηπειρωτική, στην οποία εντάσσει και τον Βαλαωρίτη, παρά την επτανησιακή καταγωγή του,
εξηγώντας τους λόγους (σ. 70 και �87 κ.ε.).

�4. Όπως το ποίημα «Ο ραγιάς», γραμμένο στην ιταλική. Βλ. Il rajà. Poesia di Giorgio
Martinlis cittadino de Grecia, recitata in Corfù la sera del 2� Marzo �878, nella Sala della
Nobile Società Filarmonica, e pubblicata per la prima volta nel Supplementο Politico-Letterario
della Gazzetta d’Italia, tipografia Corcyra, Corfu �878. Στη συνέχεια υπάρχει η εξής αναφο-
ρά για τη διάδοση της ποίησής του στο εξωτερικό:



τα, αναμένοντας τον εκδότη ή χορηγό τους. Είχε όντως επικοινωνία ο Μαρτι-
νέλης ή η ποιητική φαντασία του δημιουργεί την αλληλογραφία αυτή;

Συνομιλώντας με τη Μούσα του στους επόμενους στίχους την κατευθύνει
προς τη Λαμπέρ, ευελπιστώντας ότι εκεί θα βρει ανταπόκριση��. Παραπονεί-
ται δε για τη μοναξιά που αισθάνεται στην Κέρκυρα, που παρά τον αγώνα του
να την τιμήσει, αυτή τον έχει παραμελημένο και άγνωστο, αφού:

νωθροὺς ἀνθρώπους ἀπαντᾷς π’ ἀδιαφοροῦν εἰς ὅλα,
κι’ ἄλλους κουτὰ περήφανους καὶ φθονεροὺς ἀγύρταις
ποῦ κάθε ὁρμὴ πρὸς τὸ καλὸ μισοῦν ἀπὸ κακία.
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«Πῶς εἶμ’ ἀλήθεια δυστυχής! Ἐνῷ τὰ πρῶτα οἱ ξένοι
μεταφυτεύουν ἄνθη μου ’ς τὸν ἐθνικό τους κῆπο,
ἐγὼ σκληρὰ μαραίνομαι ’ς τὴν ἴδια μου πατρίδα
ἀδικημένος ἄσπλαχνα, γνωστὸς μόνο ’ς τοὺς φίλους
(ἂν εἶναι φίλοι ἀληθινοὶ ’ς τὴν ἐποχὴ ποῦ ζοῦμε) [...]».
��. Ἐκεῖ θὰ βροῦμε τῶν Μουσῶν εἰλικρινῆ μιὰ φίλη,
ἀπὸ ἑκατὸ περίφημους σοφοὺς τριγυρισμένη.
Σὺ θὰ τῆς ’πῇς τὰ πάθη μας, ἐκείνη θὲ νὰ κλάψῃ,
θὰ λυπηθῇ γιὰ ’μᾶς τοὺς δυό, κι’ ἴσως γι’ αὐτὴ τὴν ἴδια
ποῦ πρῶτα δὲν σ’ ἐγνώρισε· καὶ κάθε σου τραγοῦδι
ποῦ ’κείνη μὲ τὴν πρόσχαρη λαλιά της ξεφωνήσῃ,

’ς τὸν κόσμο θ’ ἀντηχήσῃ.
Για την εκδοτική πορεία του ανωτέρω ιταλόφωνου ποιήματος (προς τί άραγε η εμφάνιση

αυτή; ποιοι λόγοι την υπαγόρευσαν;) αντλούμε από την εφημ. Η Ευθύνη τα ακόλουθα: α) στο φ.
202 (�.4.�878), σ. �, διαβάζουμε: «Κατά το εσπέρας της 2� Μαρτίου εν τη Φιλαρμονική ο ημέ-
τερρος αξιότιμος συμπολίτης κ. Νικόλαος Μακρής, μετά τον υπό του κ. Γαλιάτσα εκφωνηθέ-
ντα λόγον, απήγγειλε και ποίημά τι Ιταλιστί, ο “Ραγιάς” έργον της ευφαντάστου και πλουσίας
μούσης του γνωστού ποιητού Γεωργίου Μαρτινέλη. Το ποίημα τούτο οι γινώσκοντες εξετίμησαν
μεγάλως και εύρον αντάξιον των έργων του ποιητού, το δε πολυπληθές ακροατήριον διά ζωηρών
χειροκροτήσεως (γρ. χειροκροτήσεων) εξέφρασε την επιδοκιμασίαν του επ’ αυτού». Στο φ. 20�
(24.4.�878), σ. 2, διαβάζουμε: «Ευχαρίστως πληροφορούμεν τους ημετέρους αναγνώστας ότι το
εν τη Φιλαρμονική Εταιρία απαγγελθέν εθνικόν ποίημα του Κυρίου Γεωργίου Μαρτινέλη “Il
rajia” περί του οποίου εν τω προτελευταίω ημών φύλλω διελάβομεν εδημοσιεύθη ήδη ολόκληρον
εν τω αριθμώ �� του εν Φλωρεντία και εν Ρώμη εκδιδομένου Φιλολογικού Παραρτήματος της
εφημερίδος Gazzetta d’Italia». Και στο φ. 207 (�.�.�878), σ. 2, αναπαράγονται στην Ευθύνη όσα
έγραψε για το ποίημα η αθηναϊκή εφημερίδα Εθνική Φωνή. Αφού αναφέρονται σ’ αυτήν τα περί
απαγγελίας του την 2�η Μαρτίου και τα περί δημοσιεύσεως στην Ιταλία (παραδίδει ότι το φ. ��
είναι της 2�ης Απριλίου), γράφει τα εξής, χαρακτηρίζοντας τον «Ραγιά» ποίημα εθνικό και πο-
λιτικό: «[...] Η φήμη του ποιητού και αυτή η σπουδαιότης του ποιήματος, διερμηνεύοντος παρά
τη φιλελευθέρα Ευρώπη τα τε αισθήματα και την αλγεινήν θέσιν του πιεζομένου ελληνισμού,
απαλλάττουσιν ημάς πάσης του πολυτίμου έργου συστάσεως. Μακράν δε του να επικρίνωμεν
τον ποιητήν δι’ ην ηθέλησεν να κάμη χρήσιν της ξένης γλώσσης εις έργον ναι μεν εθνικόν, αλλά
προς αυτήν την Ευρώπην κυρίως αποβλέπον, εκφράζομεν τον ημέτερον πόθον του να ίδωμεν και
ελληνικήν του ποιήματος μετάφρασιν, ίνα μη στερήται το έθνος του δικαιώματος να γνωρίζη
ακριβέστερον τα εις αυτό ανήκοντα των Ελλήνων έργα».



Δεν έχει ακόμα αποφασίσει αν φύγει για την Αθήνα – το αναφέρει ότι η τύ-
χη του δεν του επιτρέπει να τρέξει στην Αθήνα, επιδιώκοντας την αναγνώριση.
Μέμφεται τους έχοντες, που δεν τον συντρέχουν στην έκδοση των έργων του,
τα οποία, καίτοι είναι πολλά (το γνωρίζουμε αυτό από το αρχείο του), παρα-
μένουν ανέκδοτα. Κλείνει θυμόσοφα επικαλούμενος τη μοίρα, με την ελπίδα
ότι η ιδιαίτερη πατρίδα του που τον αδίκησε, θα τον τιμήσει, αλλά θα είναι αρ-
γά. Είναι η στιγμή της απόφασης του ξενιτεμού και η διάψευση της ελπίδας. 

Προφανώς, ζητά πολλά ο Μαρτινέλης. Υπερτιμά το έργο του. Ο σολωμικός
κύκλος δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτόν και για τις καινοτομίες του, που σημαίνουν
απεμπόληση των αρχών της Κερκυραϊκής Σχολής��.

Αυτά ως προς την «Ποιητική επιστολή». Και από τις τρεις άλλες συλλογές
του τίτλου της ανακοίνωσής μας αντλούμε πολλά βιογραφικά στοιχεία. «Η
μαυροφόρα», πολύστροφη σύνθεση, συνιστά συνειδησιακή αγωνία, εσωτερική
σύγκρουση, οριακή επιλογή μεταξύ θείου και ανθρώπειου. Ειδολογικό και αι-
σθηματικό είναι κυρίως το ενδιαφέρον της, αφού και στο έργο του «Χριστίνα η
Ηγουμένισσα»�7 ο θείος έρως ακυρώνει τον ανθρώπινο, με αποδοχή και στα δύο
έργα της λύσης αυτής, τραγικά μάλιστα σε ένα από αυτά με τον βίαιο θάνατο
των ερωτευμένων. Ο Μαρτινέλης αρέσκεται να ισορροπεί ανάμεσα στο λευκό
της αγνότητας και το μαύρο του καλογερικού ράσου, υποτασσόμενος, παρά το
ανατρεπτικό της θεματικής, που μεγιστοποιεί το δράμα, στη δύναμη του θείου.

Αν τα ποιήματα των προηγούμενων συλλογών μάς πληροφορούν για τις
θεματικές προτιμήσεις του Μαρτινέλη, τα «Ιδιαίτερα» –ο τίτλος είναι εύ-
γλωττος– παρουσιάζουν αμιγώς βιογραφικό ενδιαφέρον και εμπλουτίζουν με
πολλά άγνωστα, απολύτως ασφαλή στοιχεία, τις γνώσεις μας, αφού προέρχο-
νται από τον ίδιο, για την οικογενειακή ζωή του και τον ψυχικό του κόσμο.

Η συλλογή αυτή (δέκα ποιήματα την απαρτίζουν) αποτελεί μαρτυρία α)
της οικογενειακής κατάστασής του, β) του χρόνου που έζησε στην Αθήνα –
όνειρο της ζωής του η πρωτεύουσα, γ) των σχέσεών του με ορισμένα πρόσω-
πα και δ) κάποιων προσωπικών στοιχείων που αφορούν στην ερωτική του ζωή.

Ειδικότερα, τα αφιερωμένα στη σύζυγό του και την κόρη του, εκφράζουν
τον πόνο του, γιατί βρίσκεται μακριά τους, δίνοντας πληροφορίες για την οικο-
γένειά του και, κυρίως, λεπτομέρειες χρονολογικές για το διάστημα της δια-
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��. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ, «to ανέκδοτο ποιητικό έργο του Κερκυραίου λογοτέχνη Γε-
ωργίου Μαρτινέλη και οι αιρετικές για την Κερκυραϊκή Σχολή θέσεις του», στον τόμο: Η Ελ-
λάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα. Πρακτικά του Β΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου
Νεοελληνικών Σπουδών. Ρέθυμνο �0-�2 Μαΐου 2002, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004, τ.
Α΄, σ. 24�-2�4.

�7. Βλ. «Χριστίνα η Ηγουμένισσα: Ένα ανέκδοτο ερωτικό δράμα του Γεωργίου Μαρτινέ-
λη», ό.π.



μονής του στην Αθήνα. Φιλομήτωρ ο ποιητής βρίσκεται στο πλευρό της άρρω-
στης μητέρας του στην Κέρκυρα το �882, και φιλοπάτωρ, αγωνιά με τον ίδιο
υιικό τρόπο, σκεπτόμενος τον γέροντα πατέρα του. Τις τύψεις του διατυπώνει
στο ποίημα για τον νεανικό του έρωτα – την ερωμένη, που ο θάνατός της εξή-
ψε τις ενοχές του για την άκαρδη συμπεριφορά του απέναντί της. Το μεγάλο,
πάντως, ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα ποιήματα του αποχωρισμού στις
�4.�.�88� από την Κέρκυρα, προς την οποία διατυπώνει και πάλι τα παράπο-
νά του για τη μη αναγνώριση του έργου του, καθώς και εκείνο του χαιρετι-
σμού του προς την Αθήνα, στις ��.�.�88�, δύο ημέρες μετά, όπου εκφράζει τον
θαυμασμό του σ’ αυτήν και αναθέτει τις ελπίδες του για το μέλλον. Τα ποιή-
ματα αυτά αποκαλύπτουν τις ποιητικές του θέσεις αφενός και αφετέρου
υπεμφαίνουν τους λόγους που συνθλίβεται στην Κέρκυρα και αναζητεί τον
απεγκλωβισμό του, στρεφόμενος στην Αθήνα.

Στα συνθέματα αυτά, με άλλα λόγια, λανθάνουν τα αίτια της κακοδαιμο-
νίας του στο νησί του, όπου με την αιρετική στάση του έγινε αιτία να παραμε-
ριστεί από τους κύκλους της επιχώριας σχολής. Από την άλλη, διαφαίνεται η
στροφή του προς το νέο πνευματικό κέντρο του ελληνισμού, στο οποίο απέβλε-
ψε ποικιλότροπα. Η ποίησή του, η γλώσσα που χρησιμοποίησε, οι θεματικές
του αποτελούν σαφέστατες αποκλίσεις από τον κερκυραϊκό κανόνα. Το ασυμ-
βίβαστο πνεύμα του ποιητή δεν είναι άγευστο της ριζοσπαστικής, εγγενώς
αντιστασιακής, ιδεολογίας του και των εξ αυτής πολιτικών περιπετειών του
κατά την αγγλοκρατία�8.

Από τη συλλογή «Τραγουδάκια», τραγούδια στην κυριολεξία, πρόσφορα
για μελοποίηση, έχουμε και μαρτυρίες επ’ αυτού�9, αποκαλύπτεται η ερωτική
πλευρά του ποιητή, μία από τις πολλές, αφού είναι πολύπλευρο το έργο του, θε-
ματικά, ειδολογικά και μορφολογικά. Ο Μαρτινέλης καλλιέργησε και το είδος
αυτό, εν προκειμένω δε ενδιαφέρον παρουσιάζει η μορφή του ερωτικού τραγου-
διού του. Το ποίημα «Ένα μόνο φιλί», δημοσιευμένο αρχικά το �88� στον Ποι-
ητικό Ανθώνα του ζακύνθιου Τσακασιάνου και αργότερα, το �889, στην
Εβδομάδα των Δημ. Γ. Καμπούρογλου - Δαμβέργη20, αποτελεί διπλό κριτή-
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�8. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ, «Γεώργιος Μαρτινέλης (�8��-�89�). ΄Ενας εκπρόσωπος του
κερκυραϊκού ριζοσπαστισμού», Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας, αρ. 2� (2004), σ.
87-�02.

�9. Το τραγούδι «Ένα μόνο φιλί» μελοποιήθηκε από τον Δε Μέντο και τυπώθηκε από τον
Βελούδιο (προφανώς ο Μαρτινέλης εννοεί τη σχετική παρτιτούρα, διότι δική του είναι η μαρ-
τυρία. Πρέπει να ήταν προσφιλές σύνθεμα – ή να έγινε μετά τη δημοσίευσή του (είναι το μόνο
της συλλογής που γνωρίζουμε με βεβαιότητα τη δημοσίευσή του, με λίγες διαφορές σε σχέση
με το χειρόγραφο), τόσο στο τχ. �� (2� Δεκεμβρίου �88�), σ. 22�, του Ποιητικού Ανθώνα του
Ι.Γ. Τσακασιάνου, όσο και στην Εβδομάδα των Αθηνών, το �889.  

20. Βλ. Εβδομάς, τχ. �4 (8.4.�889), σ. �.



ριο, αφενός των ποιητικά συγγενικών σχέσεών του με τη ζακυνθινή ποίηση
της εποχής και τη φιλοξενία του σε αθηναϊκά έντυπα, και όχι στην Κέρκυρα,
και αφετέρου για τις μετακινήσεις του. Η νοσταλγία για τα χρόνια που έφυ-
γαν, ο αθώος παιδικός και ο μυστικιστικός εφηβικός ερωτισμός, η ανάμνηση
της πρώτης αγάπης, τα νιάτα που έφυγαν, ποιήματα αφιερωμένα σε νεκρές,
αποτελούν το περιεχόμενο των είκοσι τραγουδιών της συλλογής2�. Πολλά από
αυτά ανακαλούν στη μνήμη τα πρώτα σολωμικά στιχουργήματα και ένα, «Το
πέρασμα», ετεροχρονισμένα, θυμίζει τον ερωτικό πόθο του Αλέξ. Παπαδιαμά-
ντη στο «Όνειρο στο κύμα»:22

Φύσ’, ἀγεράκι, ’ς τὰ πανιὰ
καὶ σπρῶξε τὴν βαρκούλα,
νὰ πιάσω πέρα τὴν στερῃὰ
προτοῦ νὰ λάμψ’ ἡ αὐγούλα.

Φύσα, γοργὰ νὰ πεταχθῶ
’ς τὴν γῆ τὴν μητρική μου,
φύσ’, ἀγεράκι δροσερό, 
νὰ ἰδῶ τὴν ἀκριβή μου.

Νὰ τὴν ἰδῶ μὲς τὴν κρυφὴ
τὴν ὥρα ποῦ κοιμᾶται
καὶ νὰ σταθῶ νὰ ὀνειρευθῇ,
ν’ ἀκούσω ἂν μὲ θυμᾶται.
[...]

Ο Μαρτινέλης δεν πέρασε απαρατήρητος στην Αθήνα. Συνεργάστηκε με
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2�. Ένα είναι επώνυμο, με τίτλο «Φιφή», χωρίς άλλη ένδειξη περί του προσώπου της κό-
ρης.

22. Με τίτλο «Το ποδόλουτρο»: Ἡ Φιφή, καθισμένη ’ς τ’ ἀκρογιάλι,/ τὰ πόδια της τὰ ρόδινα
γυμνόνει./ Προσέχει μὴ τ’ ἀέρι τὰ προσβάλῃ/ κι’ ὣς τὸ γόνα ’ς τὴν θάλασσα τ’ ἁπλόνει.// Κα-
τόπι τὰ σφογγίζει ἀγάλι ἀγάλι/ μ’ ἕνα πανὶ λευκὸ καὶ τὰ στεγνόνει�/ τ’ ἀργοκυττάζει μὲ στορ-
γὴ μεγάλη/ καὶ τὰ χαϊδεύει καὶ τὰ καμαρόνει.// ξάφνου μὲ βλέπει, ντρέπεται, φωνάζει/ καὶ
κρύβεται εἰς πυκνὴ δενδροστοιχία,/ ὠχρὴ καθὼς ἡ αὐγούλα σὰν χαράζει.// Καὶ τώρα ἡ λυγερή,
σὰν μὲ κυττάζει,/ θυμᾶται τοῦ λουτροῦ τὴν ἱστορία/ καί, σὰν πιασμένη ἀπὸ ντροπή, χλωμιάζει.
Τρία ποιήματα αναφέρονται στο φιλί, τολμηρό ερωτικό σύμβολο την εποχή του Μαρτινέλη. Λίγα
χρόνια αργότερα η συμπατριώτισσα του Μαρτινέλη Ειρήνη Α. Δεντρινού θα ασχοληθεί με τη
γυναίκα στα έργα της, αρκετά τολμηρά. Για το φιλί έχει γράψει και ένα παιγνιώδες κείμενό
της. Βλ. ΕΙΡΗΝΗ Α. ΔΕΝΤΡΙΝΟΥ, Τα διηγήματα, φιλολογική επιμέλεια Θεοδόσης Πυλαρινός,
Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 20�4.



περιοδικά (ενδεικτικά μνημονεύσαμε την Εβδομάδα2�), γνωρίστηκε με αν-
θρώπους των γραμμάτων και των τεχνών (ενδεικτικό είναι το ποίημα που
γράφει για τον γλύπτη Γ. Βρούτο) και έχαιρε εκτίμησης στους εκεί πνευματι-
κούς κύκλους,24 δεν κατόρθωσε όμως να διακριθεί ιδιαίτερα και να ευδοκιμή-
σει, όπως το ονειρευόταν, γεγονός που οφείλεται και στην αναπόφευκτη επι-
στροφή του στην Κέρκυρα, λόγω σοβαρής ασθενείας. Η μη ένταξή του, συνε-
πώς, σε κανέναν από τους δύο βασικούς αυτούς πνευματικούς χώρους υπήρξε
και μία από τις αιτίες της λήθης του έργου του.

Γνωρίζουμε το ασφυκτικό σολωμικό πλαίσιο, το διαμορφωμένο από τον
Πολυλά, στο οποίο γαλουχήθηκαν οι τελευταίοι γνήσιοι μετασολωμικοί της
Κέρκυρας –εννοούμε τον Μαβίλη και τον Θεοτόκη� αλλά και τις θέσεις των
σολωμικών, όπως, μεταξύ άλλων, των Γεράσιμου Μαρκορά, Ιούλιου Τυπάλ-
δου, Νίκου Κογεβίνα, Στέλιου Χρυσομάλλη, με την ποίηση των οποίων συνέ-
πεσε χρονικά η δική του παραγωγή. Αξιοσημείωτη, επίσης, είναι η ηλικιακή
διαφορά του και προς τους μεν και προς τους δε των προαναφερθέντων, προφα-
νές κώλυμα συγχρωτισμού του, αφού όντας στο μεταίχμιο δεν μπόρεσε να
ενταχθεί ούτε στους πρώτους ούτε στους δεύτερους. 

Ο Μαρτινέλης, εν τέλει, αποτελεί αξιομελέτητη περίπτωση Κερκυραίου ή
μονίμως κατοικούντος στην Κέρκυρα –παράδειγμα έστω για την Κέρκυρα επί-
σης ο Ηλίας Σταύρος και για τη δεύτερη κατηγορία ο Κεφαλλήνας ποιητής
Παναγής Σκαλτσούνης– που εκφεύγουν του κύκλου αυτού. Οι κερκυραϊκές
εφημερίδες μαρτυρούν πολύτροπα για την ύπαρξη της πολυπρόσωπης αυτής κα-
τηγορίας, ελασσόνων οπωσδήποτε αλλά όχι αμελητέων ποιητών, οι οποίοι και
γλωσσικά και θεματικά και τεχνοτροπικά διαφέρουν του κερκυραϊκού τρόπου.
Η ομάδα αυτή σταδιακά πρέπει να μελετηθεί, διότι συνιστά υπολογίσιμη τάση,
διδακτική για τον τρόπο της αφομοίωσης της Επτανησιακής Σχολής.

Δημοσιεύουμε τα ποιήματα του Μαρτινέλη, διατηρώντας την ορθογραφία
της εποχής και τη στίξη του πρωτοτύπου. Στο τέλος της μελέτης στο Παράρ-
τημα καταχωρίσαμε διάφορες μαρτυρίες από τον κερκυραϊκό τύπο της επο-
χής, σχετικές με την αναγνωρισιμότητά του στην Κέρκυρα, αλλά και στην
Αθήνα, πριν ακόμα ζήσει εκεί. Στόχος η κατάδειξη της σύμπτωσης και της
επιβεβαίωσης όσων γράφει στα ποιήματά του. Πρόκειται, εκτός των άλλων,
για χρήσιμο εργοβιογραφικής φύσεως υλικό, που φωτίζει πτυχές του βίου και
των δραστηριοτήτων του, ειδικότερα δε ενέχει μαρτυρίες των πρώτων δημοσι-
ευμένων σε βιβλία έργων του.

Τέσσερα ανέκδοτα έργα του ποιητή Γεωργίου Μαρτινέλη ��9

2�. Για παράδειγμα, το έτος �889 δημοσιεύθηκαν επτά ποιήματά του, στα φ. 4 και � (σ.
2), �4 και 2� (σ. �), �8 και 27 (σ. 7) και �0 (σ. 8).

24. Δείγμα των σχέσεών του στην Αθήνα (σε άλλη συλλογή του αποκαλύπτεται μεγάλος
κύκλος γνωριμιών με εξέχουσες προσωπικότητες της πρωτεύουσας) αποτελεί το ποίημα που
αφιερώνει στον διάσημο γλύπτη Γ. Βρούτο (�84�-�909).



ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Α΄
ΕΕἰἰςς  ττὴὴνν  ΚΚυυρρίίαα  JJuulliieettttee LLaammbbeerr2�

ΕΕἰἰςς  ττὰὰ  ΠΠααρρίίσσιιαα,,
ΠΠοοιιηηττιικκὴὴ  ἘἘππιισσττοολλὴὴ

Κέρκυρα, 29 Μαρτίου �884

ξέρω ποῦ τ’ ἄνθη μου ζητᾷς· κ’ ἐγὼ σοῦ στέλνω λίγα,
τὰ λίγα ποῦ εὐτυχήσανε τὸν ἥλιο νὰ χαροῦνε
καὶ νὰ μυρίσουν γλυκερὰ ’ς ταὶς χώραις ὅπου ἐπῆγαν.
Τ’ ἄλλα μὲ πόνο κάθονται ’ς τὸν κῆπο τα κρυμμένα
καὶ κλαῖν’ ἀκόμα θλιβερὰ τὴν ἄδικη τὴν τύχη, �
ἕνα χρυσὸ προσμένοντας κ’ εὐλογημένο χέρι

’ς τὸν ἥλιο νὰ τὰ φἐρῃ.

Πῶς εἶμ’ ἀλήθεια δυστυχής! Ἐνῷ τὰ πρῶτα οἱ ξένοι
μεταφυτεύουν ἄνθη μου ’ς τὸν ἐθνικό τους κῆπο,
ἐγὼ σκληρὰ μαραίνομαι ’ς τὴν ἴδια μου πατρίδα �0
ἀδικημένος ἄσπλαχνα, γνωστὸς μόνο ’ς τοὺς φίλους
(ἂν εἶναι φίλοι ἀληθινοὶ ’ς τὴν ἐποχὴ ποῦ ζοῦμε),
ἀκόμ’ ἀπ’ ὅλα τὰ καλὰ στερούμενος τοῦ κόσμου

καὶ μὲ σκοτάδι ἐμπρός μου!

Λέγω συχνὰ τῆς Μούσας μου: – Μὴ κλαῖς, παρηγορήσου· ��
σκληρὸς ἂν εἶν’ ὁ τόπος μας, μεγάλος εἶν’ ὁ κόσμος.
Δός μου τ’ ἀέρος τὰ φτερά, τὴν μελῳδιὰ τοῦ φλώρου
καὶ πᾶμε νὰ πετάξουμε μαζὶ ’ς ἄλλον αἰθέρα,
ν’ ἀκούσῃ ὁ κόσμος ἔξαφνα καὶ τ’ ἄλλα σου τραγούδια.
Πᾶμε γοργὰ σὰν δυὸ πουλιά, ’λαφροὶ σὰν δυὸ μελίσσια, 20

’ς τὰ ’λεύθερα Παρίσια.

Ἐκεῖ θὰ βροῦμε τῶν Μουσῶν εἰλικρινῆ μιὰ φίλη,
ἀπὸ ἑκατὸ περίφημους σοφοὺς τριγυρισμένη.
Σὺ θὰ τῆς ’πῇς τὰ πάθη μας, ἐκείνη θὲ νὰ κλάψῃ,
θὰ λυπηθῇ γιὰ ’μᾶς τοὺς δυό, κι’ ἴσως γι’ αὐτὴ τὴν ἴδια 2�
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2�. Ο Μαρτινέλης λανθασμένα γράφει Lambert το όνομα της Γαλλίδας συγγραφέως.



ποῦ πρῶτα δὲν σ’ ἐγνώρισε· καὶ κάθε σου τραγοῦδι
ποῦ ’κείνη μὲ τὴν πρόσχαρη λαλιά της ξεφωνήσῃ,

’ς τὸν κόσμο θ’ ἀντηχήσῃ.

Ἀλλ’ ὅταν ἔρχομαι ’ς τὸν νοῦ καὶ βλέπω τὰ δεινά μου
καὶ τὴν βαρειὰ τὴν ἄλυσο ποῦ ἐδῶ μὲ δένει ἀκόμα, �0
δὲν ξέρω πῶς τὸ πνεῦμα μου δὲν ἀφανίζει ὁ πόνος.
Ἄχ! τὴν πατρίδ’ ἀγάπησα θερμά· νὰ τὴν τιμήσω
πολὺ ’προσπάθησα· κι’ αὐτὴ μ’ ἀφίνει νὰ στενάζω,
κι’ οὔτε πονεῖ γιὰ τ’ ἄνθη μου, μὴ θάνατος προφθάσῃ

κ’ ἐμὲ κι’ αὐτὰ νὰ χάσῃ. ��

Ἐδῶ ποῦ ἡ φύσι εὐλόγησε τὰ ὀπωρικὰ καὶ τ’ ἄνθη
καὶ βγάζ’ ἡ πέτρα πράσινο χορτάρι τὸν χειμῶνα,
νωθροὺς ἀνθρώπους ἀπαντᾷς π’ ἀδιαφοροῦν εἰς ὅλα,
κι’ ἄλλους κουτὰ περήφανους καὶ φθονεροὺς ἀγύρταις
ποῦ κάθε ὁρμὴ πρὸς τὸ καλὸ μισοῦν ἀπὸ κακία 40
κι’ ἂν λίγοι ἀκόμα τὴν καρδιὰ ’ς τὴν ἀρετὴ δὲν κλειοῦνε

τὴν ἐποχὴ θρηνοῦνε.

Κι’ οὔτε μ’ ἀφίν’ ἡ τύχη μου νὰ τρέξω ’ς τὴν Ἀθήνα,
νὰ φθάσω ἐκεῖ ν’ ἀναστηθῶ ’ς τὸ δοξασμένο χῶμα
ποῦ πλῆθος ἄστρα ἐχάρισε λαμπρὰ ’ς τὴν οἰκουμένη· 4�
νὰ μαγευθῶ ’ς τὸν οὐρανὸ ποῦ εἰς ἔμπνευσιν ἁρπάζει
τὸν καλλιτέχνη, καὶ θερμὰ τοὺς ἀδελφοὺς νὰ σφίξω,
ποῦ ν’ ἀναστήσουν προσπαθοῦν, μ’ ἐπιμονὴ γενναία,

τὴν δόξα τὴν ἀρχαία!

Ἂν εἴξεραν πῶς θλίβομαι ’ς τ’ ἀγκάθια σκληρῆς τύχης �0
ἐκεῖν’ οἱ τόσοι ὁμογενεῖς ποῦ λάμπουν εἰς τὰ πλούτη
κ’ ἔχουνε πόθο τῆς καρδιᾶς τὸ μεγαλεῖο τοῦ ἔθνους,
ὤ, κἄποιος ἤθελε βρεθεῖ νὰ βγάλῃ ἀπὸ ταὶς πίκραις
τὴν δακρυσμένη Μοῦσα μου· κ’ ἴσως μιὰ μέρα ἡ Δόξα,
ποῦ μόνη σχίζει τὸ πυκνὸ σκοτάδι τοῦ θανάτου, ��

θὰ ’ζοῦσε ’ς τ’ ὄνομά του.

Κι’ ὅμως, ψυχρὰ σκεπτόμενος, φθάνω συχνἀ ’ς τὴν κρίσι
ὅτι ’ς τὰ τόσα πάθη μου κἀνεὶς θνητὸς δὲν φταίει.
Ἴσως κρυφὴ μιὰ Δύναμι, ποῦ ’ς τὸν καθένα δίνει
μιὰν ὁρισμένη ἀποστολή, τοῦ φέρνει καὶ τὰ ἐμπόδια, �0
ποῦ πρέπει μὲ παθήματα, μ’ ἐπιμονὴ καὶ θάρρος,

Τέσσερα ανέκδοτα έργα του ποιητή Γεωργίου Μαρτινέλη �4�



ὅλα σωστὰ νὰ τὰ ὑπερβῇ, γιὰ νἄχῃ σὰν πεθάνῃ
ἕνα λαμπρὸ στεφάνι.

Γειὰ ’πές μου σύ. ’Σ τὴν ἄπειρη συνέχεια τῶν αἰώνων,
γιατὶ δὲν ἔτυχ’ ἔπειτα νὰ γεννηθοῦμε, ἢ πρῶτα; ��
Κι’ ἂν πρότερα κι’ ἂν ἔπειτα ’ς τὴν γῆν ἐδῶ ἐγεννώμουν,
ἢ ’ς ἄλλη σφαῖρα τοῦ Παντός, θἄμουν ὁ αὐτὸς ποῦ εἶμαι;
Θὰ μοῦ ’συνέβαιναν τ’ αὐτά;... Τί λές, σοφὴ Ἰουλιέτα;
Νομίζεις ποῦ γεννώμεθα μὲ νοῦ καὶ μὲ σοφία

δίχως σκοπὸ κ’ αἰτία; 70

Δὲν βλέπεις σὺ τὸ δάκτυλο ποῦ κυβερνάει τὰ πάντα
καὶ προσδιορίζει τὴν ἀρχή, τὸν δρόμο καὶ τὸ τέλος
τοῦ καθενός; Κι’ ὅσα παντοῦ κάθε στιγμὴ συμβαίνουν
νομίζεις ποῦ δὲν ἔχουνε μιὰ σχέσι μεταξύ του
ὥστ’ ἕνα φέρνει ἀνέλλιπα τὸ ἄλλο; Καὶ πιστεύεις 7�
πῶς τοῦτα μ’ ἄλλ’ ἀνώτερα, ’ς ἐμᾶς ἐδῶ κρυμμένα,

δὲν εἶναι συνδεμένα;

Καὶ ποιὸς θνητὸς θὰ ἰδῇ ποτὲ τὰ αἴτια τῶν πραγμάτων
καὶ τὴν συνάφεια τοῦ Παντὸς μὲ τὴν ἐδῶ ζωή του;
Ὅμως, κι’ ἂν τόση σκοτεινιὰ τὸν νοῦ του σταματάει, 80
ἐγὼ θαρρῶ ποῦ ἡ θέλησι μόνη τ’ Ἀπείρου Ὄντος
ὅλα συνάμα τὰ κινεῖ μ’ ἕναν σκοπὸν αἰώνιο,
καὶ π’ ὅλα πᾶνε κ’ ἔρχονται, πεθαίνουν κι’ ἀναζοῦνε,

χωρὶς νὰ ἐξαλειφθοῦνε.

Δὲν ξέρω πόθεν ἔρχεται, δὲν ξέρω ποῦ θὰ πάῃ 8�
τούτ’ ἡ ψυχὴ ποῦ αἴσθησι μὲ τὴν ζωὴ μοῦ δίνει.
Πλὴν ξέρω ποῦ ἡ παράδοξη τοῦ Μηδενὸς ἰδέα
μέσα ’ς τὸν νοῦ μου δὲν χωρεῖ· μήτε ποτὲ θὰ νοιώσω
τῆς Ὕλης τὴν ἐνέργεια. Μόνο μ’ ἀρκεῖ νὰ βλέπω
ποῦ εἰς τοῦτο γιὰ τὴν γνῶσι τὸ ἀκατανόητο Κτίριο 90

τὸ πᾶν εἶναι μυστήριο.

Ἂν τὴν ἐλπίδα ’ς τὸν Θεὸ δὲν εἶχα στηριγμένη,
ἐνῷ πολλοὶ κι’ ἀπίστευτοι μὲ καταθλίβουν πόνοι, 
ἔπρεπε δὰ νὰ φοβηθῶ μὴ τέλος ξεφρενήσω.
Ἀλλ’ ἡ καρδιά μου μὲ κινεῖ νὰ καρτερῶ τὸ Μέλλον... 9�
Φεύγουν ὡστόσο οἱ χρόνοι μου καὶ τὸν καϋμὸ μ’ ἀφίνουν·
κι’ ὁ νοῦς μου, π’ ἀκατάπαυστα μὲ συμφοραὶς παλεύει,

’ς τὸ Μέλλον ταξειδεύει.
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Καθὼς πλοιάρι, ποῦ δεινὴ τὸ δέρνει ἀνεμοζάλη,
μαζόνει κάτου τὰ πανιά, στηρίζει τὰ κατάρτια, �00
καὶ ’ς τὴν ἐλπίδα τολμηρό, πασχίζει νὰ περάςῃ
ἀνάμεσα ’ς τὸν κίνδυνο γιὰ νὰ σωθῇ παρέκει,
ἔτσι, Γιουλιέτα, ’ς τὴν φρικτὴ τοῦ κόσμου τρικυμία,
μὲ θάρρος ἀγωνίζομαι τὰ κύματα νὰ σχίσω,

μ’ ἐλπίδα νὰ νικήσω. �0�

Ἴσως μιὰ μέρα κ’ ἡ μικρὴ πατρίδα μου θὰ νοιώσῃ
ποιὸ τέκνο τα ἀδίκησε, κι’ ἀργὰ θὰ μὲ ποθήσῃ·
κι’ ἂν τότε ζήσω, τρυφερὰ θὰ κλάψω ἐγὼ μακρόθε,
σὰν τέκνο ποῦ παθαίνεται γιὰ τὴν γλυκειά του μάνα.
Ὅμως, ἂν θέλω νὰ σωθῶ, πρέπει γοργὰ νὰ φύγω· ��0
κ’ ἴσως, γυρεύοντας ἀλλοῦ τῆς Δόξας τὴν ἀκτίδα,

ἄλλη θὰ βρῶ πατρίδα.
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ΒΒ΄́
ἩἩ  ΜΜααυυρροοφφόόρραα

Ὢ σὺ, ποῦ μὲ τὰ μάτια σου
τὴν πλάσιν ἐρωτεύεις

καὶ μὲ τὰ κάλλη τ’ ἄφραστα
κάθε ψυχὴ μαγεύεις,

γιατὶ θλιμμένη φαίνεσαι; �
γιατὶ μαυροφορεῖς;

Γιατὶ σὰν πρῶτ’ ἀμέριμνη
καὶ χαρωπὴ δὲν εἶσαι;

Ἕνα σου βλέμμα πρόσχαρο
τριγύρω πάλε χύσε, �0

καὶ νὰ γελοῦν τὰ χώματα
’ς τὰ πόδια σου θὰ ἰδῇς.

Πάντα θυμοῦμαι, κόρη μου,
ὅταν, λευκὰ ’ντυμένη,

κάθε πρωῒ ’ς τὸν κῆπο σου ��
ὁλόχαρα σκυμμένη,

τῆς ῥοδαριᾶς ἐσύναζες
μ’ ἀγάπη τὸν ἀνθό.

Κ’ ἐγὼ κρυφὰ σ’ ἐκύτταζα
μ’ ὁλόψυχη λατρεία, 20

γιατὶ γοργὸ τὸ πνεῦμα μου
’ς τὰ μάτια σου τὰ θεῖα

τῆς ἀρετῆς ἐγνώρισε
τὸ φῶς τὸ οὐρανικό.

Ἀλλ’ ὅταν πλειὸ δὲν σ’ ἔβλεπα, 2�
σ’ ἐπίστευα χαμένη.

Ποῦ ἤσουν, γλυκοπόθητη,
τόσον καιρὸ κρυμμένη

καὶ μὲ τὰ μαῦρα ἐγύρισες
ποῦ λυπηρὰ φορεῖς; �0

Ποιὰ συμφορὰ σ’ ἐπλάκωσε
εἰς τῆς καρδιᾶς τὸ βάθος;
Μήπως ὁ χάρος σ’ ἔκαψε
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καὶ φθείρεσαι ’ς τὸ πάθος,
ἀντὶ ποῦ γιἀ τὴν νειότη σου ��

ἔπρεπε νὰ πονῇς;

Τοῦ κάκου ἡ σοβαρότης σου
ἕνα μυστήριο κρύβει·

ἂν εἴξερες ποιὸς ἔρωτας
ἁγνὸς γιὰ σὲ μὲ θλίβει, 40

ὁλάνοικτη θὰ μοὔδειχνες
τὴν τρυφερὴ καρδιά.

Ἔλα ’ς ἐμέ, κι’ ὁλόκληρη
αὐτὴ ποῦ μ’ ἀπομένει

πικρὴ ζωή, ’ς τὸν πόνο σου 4�
θέλ’ ἦν’ ἀφιερωμένη·

ναί, κλίνε, καὶ ’ς τὸν ἔρωτα
θὰ βρῇς παρηγοριά.

Σὰν τ’ ὀρφανό, π’ ἀκοίμητο
μιὰ τύχη πάει ζητῶντας, �0
τόσον καιρὸ ’πλανέθηκα,

παντοτεινὰ ῥωτῶντας
ποιὰ ξένη γῆ, ποιὰ θάλασσα,

ποιὸν κόσμο κατοικεῖς.

Τώρα ποῦ ἐμπρός μου ἀνέλπιστα ��
σ’ ἔφερε ἡ προσευχή μου,

ἔλ’, ἀκριβή, δοκίμασε
νὰ λυπηθῇς μαζί μου,

ἢ τ’ ἀνθηρὰ τὰ χρόνια σου
μαζί μου νὰ χαρῇς. �0

Ὢ κόρη! γιατὶ δάκρυα
τὸ μέτωπό σου βρέχουν;

Μήπως τὰ μαῦρα πάθη σου 
παρηγοριὰ δὲν ἔχουν

καὶ τὴν καϋμένη νειότη σου ��
’κατάντησες νὰ κλαῖς;

Γιατὶ ’ψηλὰ ’ς τὰ οὐράνια
ὑψόνεις τὴν θωριά σου;
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Μήπως μὲ κἄποιον ἄγγελο
ἐδέθηκε ἡ καρδιά σου 70

κ’ ἐκεῖ ζητοῦν οἱ πόνοι σου
ἀθάναταις χαραίς;

Ἢ μήπως ἐπαράτησες
τὸν κόσμο ἀπὸ τώρα

γιὰ ν’ ἀπολαύσῃς τ’ ἄφθαρτα 7�
τοῦ Παραδείσου δῶρα,

κ’ ἐκεῖ παρθέναις ὅμοιαις σου
θερμὰ σὲ καρτεροῦν;

Ὦ ποθητή μου, σ’ ἔχασα!
καὶ τοῦτα σου τὰ μαῦρα, 80

ποῦ μιὰ στιγμὴ μ’ ἀπάτησαν,
δὲν ἀποδείχνουν λαύρα,
ἀλλὰ τῆς παρθενίας σου

τὸν ὅρκο μαρτυροῦν.

Ὄχι! ’ς τὴν γῆν ὁ Πλάστης σου 8�
γιὰ ’μὲ δὲν σ’ εἶχε στείλῃ·
σ’ εἶδε σεμνή, κ’ ἠθέλησε

ἀπὸ τ’ ἁγνά σου χείλη
ν’ ἀνυψωθῇ ’ς τὸν θρόνο του

παρθενικὸς ψαλμός. 90

Καὶ σύ, σὰν μὲ προαίσθησι,
ξένη ’ς τὸν κόσμο ἐζοῦσες·

κι’ ὅταν ἀκόμ’ ἀνήλικη
τὸν κῆπο ’καλλιεργοῦσες,

κρυμμένος ἐβασίλευε 9�
’ς τὸ πνεῦμα σου ὁ Θεός.

Ὀϊμέ! καθὼς ὁλέξαφνη,
σκληρὴ μιὰ καταδίκη

πέφτει ’ς ἀθῷα συνείδησι,
τέτοια μὲ πιάνει φρίκη· �00

ἀλλ’ ἂν μ’ αὐτὴ ἐγεννήθηκες
τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ,
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δὲν βλασφημῶ. Τὴν σέβομαι
τὴν ὑψηλὴ σοφία,

ποῦ τόσην εἰς τὰ μάτια σου �0�
ἐχάρισε μαγεία

μὲ τὸν σκοπὸ νὰ λάμψουνε
’ς τὰ κάλλη τοῦ ναοῦ.

Εἰς τὸ κελλί σου γύρισε,
’ς τὸ ἅγιο μοναστῆρι, ��0

ὅπου κακία δὲν ἔρχεται
τὴν ἀρετὴ νὰ φθείρῃ,

ἀλλ’ ἡ ζωὴ ’ναι πάθημα
κι’ ὁ θάνατος χαρά.

Ἄφισ’ ἐκεῖ τὴν πρόσκαιρη ���
λάμψι τῶν ἡμερῶν σου,

ἁγνὴ ψυχή, κι’ ἀνέσπερο
τ’ ἄστρο τῶν ἀρετῶν σου
θὰ χύσῃ φῶς θεάρεστο

’ς ἑπτὰ οὐρανοὺς ’ψηλά. �20

Καὶ μόνη ’ς τὴν ἀγάπη μου
παρηγοριὰ θὰ μείνῃ,

ὅτι τ’ ἁγνὰ τὰ σπλάχνα σου
ποτὲ δὲν θὰ μολύνῃ

ἄλλος παλμὸς ἢ αἴσθημα �2�
ἀγάπης κοσμικῆς.

Ἀλλ’ ὅταν εἰς τὸν Ὕψιστον
ἡ καθαρὴ ψυχή σου

στέλνει ἐλαφρὴ τὴν δέησι
σὰν αὖρα παραδείσου, ��0

μὴ λησμονήσῃς, ἄγγελε,
ὅτ’ εἶμαι δυστυχής.
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ΓΓ΄́
ἸἸδδιιααίίττεερραα

ΕΕἰἰςς  ττὴὴνν  πποοθθηηττήή  μμοουυ  σσύύννττρροοφφηη
εεἰἰςς  ΚΚέέρρκκυυρραα

Πόσο θερμά, Ῥοδούλα μου,
Ποθῶ τὴν ἀγκαλιά σου,
ἡ ἐρωτικὴ καρδιά σου

τὸ ξέρει μοναχή.

Μ’ ὅλο ποῦ ἐδῶ μαγεύουνε
τὴν ὄψι τόσα κάλλη,

ἡ φλογερή μου ἀγκάλη
πάντα σοῦ μένει ἁγνή.

Ἐσὺ μὲ τὴν μικρούλα μας
εἶσθε τὸ μόνο φῶς μου·
εἶν’ ἄδικο τοῦ κόσμου
νὰ μένουμε μακρά.

Σᾶς γράφω καὶ ’ς τὰ μάτια μου
τρέχει θερμὸ τὸ κλάμα·
ἄ, πότε, πότε ἀντάμα
θὰ κλαῖμε ἀπὸ χαρά!

Ἀπὸ Ἀθήνα, 
� Φεβρ. �887.

ΕΕἰἰςς  ττὴὴνν  πποοθθηηττήή  μμοουυ  κκόόρρηη
εεἰἰςς  ΚΚέέρρκκυυρραα

(ἀπὸ Ἀθήνα, �� Ἰουνίου �89�)

Πέντε τελειόνουν σήμερα βασανισμένοι χρόνοι
ποῦ ἐδῶ μονάχος μου πονῶ κ’ ἡ μοναξιὰ μὲ λυόνει·
ἄ! πέντε χρόνοι ’πέρασαν ποῦ σ’ ἄφηκα θλιμμένη

καὶ τόσο δακρυσμένη!

Ἑξῆντα μῆνες, κόρη μου, δὲν βλέπω τὴν μορφή σου
καὶ ’ς τὴν καρδιά μου δὲν γροικῶ τὸν ἦχο 

τῆς φωνῆς σου· 
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καὶ νἄξερες πῶς θλίβομαι γιὰ σέ... πῶς ὑποφέρω...
ἄ! μόνος μου τὸ ξέρω.

Καὶ σύ, παιδί μου, αὔξησες, ἐγένηκες μεγάλη,
ξένοι μοῦ λέν’ ταὶς χάραις σου, ταὶς ἀρεταίς, τὰ κάλλη,
κ’ ἐγώ, πατέρας, λακταρῶ κι’ ἀπὸ καρδιᾶς δακρύζω,

γιατὶ δὲν σὲ γνωρίζω!

Κἄποια ’λαφρὴ παρηγοριὰ ζητῶ ’ς τὰ γράμματά σου,
γιατὶ θαρρῶ σὰν νἄκουα τὴν ἴδια τὴν λαλιά σου·
διαβάζω κι’ ὀνειρεύομαι, καὶ τὰ φιλῶ καὶ κλαίω

μὲ τ’ ὄνειρο τ’ ὡραῖο.

Ἤθελ’ ἀκόμα νὰ μοῦ λές, παιδί μου, κάθε ὥρα:
θυμᾶσαι τὸν παπάκη σου; τὸν ἀγαπᾷς ἀκόμα
θυμᾶσαι σὰν ἐλέγαμε μαζί τὰ πατερμά σου

κοντὰ μὲ τὴν μαμά σου; 

Ἦσαν ἐκεῖνοι μιὰ φορὰ καιροὶ χαριτωμένοι.
Εἶχαν κι’ αὐτοὶ τὰ πάθη τους, ἀλλ’ ἤμασθ’ ἑνωμένοι!
κι’ ὅταν μαζί σου μαγικὰ ταὶς ὥραις μου ’περνοῦσα,

τὰ πάντα ’λησμονοῦσα.

Ἐλπίζω, ναί, ποῦ γλίγωρα θἄλθω νὰ σ’ ἀγκαλιάσω
καὶ μέραις ἄλλαις ἀκριβαὶς μαζί σου νὰ περάσω

κι’ ὅλα τὰ πάθη ποῦ περνῶ ’ς τὴν λήθη νὰ τὰ θάψω
κι’ ἀπὸ χαρὰ νὰ κλάψω.

Ἀλλά, καθὼς τὸ σκέπτομαι νὰ φθάσῃ ’κείν’ ἡ μέρα
ποῦ θὰ σὲ σφίξω ’ς τὴν καρδιά, χρυσή μου θυγατέρα,

τέτοιος μὲ πιάνει στεναγμός, ποῦ τὴν χαρὰ φοβοῦμαι...
δυστυχισμένος ποὖμαι!
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ΕΕἰἰςς  ττὴὴνν  μμηηττέέρραα  μμοουυ  ἄἄρρρρωωσσττηη
(Ὀκτώβρ. �882)

Μάνα γλυκειά, παρηγοριά μου θεία,
ποῦ μὲ τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιὰ πετῶντας,

μ’ ἀκολουθεῖς παντοῦ· σὺ ποῦ ’ς τὰ σπλάχνα
τὸν πόθο τρέφεις νὰ μὲ φέρῃς πάλε
εἰς τὴν χαμένη τῆς ψυχῆς γαλήνη, 

κι’ οὔτε κινδύνους, οὔτε φόβους βλέπεις,
οὔτε πικραὶς σὲ σταματοῦν θυσίαις,
ἀλλὰ πρόθυμη πάντα καὶ γενναία

τὰ βάσανά μου τρέχεις νὰ ἐλαφρώσῃς
μὲ τὴν οὐράνια μητρική σου ἀγάπη,

ἄ, πλειὸ νὰ μὴ σ’ ἰδῶ βαρυὰ ’ς τὴν κλίνη
νὰ σπαρταρᾷς, κ’ ἐγὼ κρυφὰ νὰ τρέμω
σιμά σου ἀπὸ τὸν φόβο! Κάμε θάρρος.

Κύττα πῶς λάμπει τώρ’ ἀπ’ τὴν θωριά σου
κάθε πράμα τριγύρω· κύττα πόση
αἰσθάνομαι χαρὰ τώρα ποῦ βλέπω

ν’ ἀποκτᾷς λίγο λίγο τὴν ὑγειά σου.
Κάμε θάρρος γιὰ ’με, ποῦ μόνη σ’ ἔχω

παρηγοριά· γιἀ ’μέ, ποῦ ’ς τὴν μορφή σου
τὸν καλό μου τὸν ἄγγελο ξανοίγω

ποῦ μ’ ὁδηγεῖ ’ς τῆς ἀρετῆς τὸν δρόμο,
καὶ μ’ ἕνα μόνο γλυκὸ χαμογέλιο

τὸ πνεῦμα μου τ’ ἀνήσυχο δαμάζεις.
Ὤ, κ’ εὐτυχἠς νἄθελε γείνω τώρα,

ποιὰ ’μποροῦσε ποτὲ χαρὰ τοῦ κόσμου
νὰ σ’ ἀνταμείψῃ γιὰ τὰ τόσα πάθη

ποῦ ’πέρασες γιὰ ’με; Σὺ τὸ γνωρίζεις
π’ ἀντίδωρο κἀνένα δὲν προσμένει

’ς τὸν κόσμον ἡ ἀρετή. ’Σ’ ἄλλον αἰθέρα
τὴν ἀμοιβὴ δίνει ὁ Θεός... Κι’ ὡστόσο

πάντα πίκραις ἐδῶ σὲ βασανίζουν.
Τέτοιον καρπό, μάν’ ἀκριβή, συνάζεις
γιὰ τὸ γάλα ποῦ μοὔδινες, καϋμένη,

μ’ ὁλάνοικτη καρδιά! Τέτοια σοῦ ’βγῆκαν
τὰ χρυσόνειρα ’κεῖνα ποῦ ’θωροῦσες,
ὅταν μὲ φόβους καὶ κρυφαὶς ἐλπίδαις
καὶ μὲ καμάρι μ’ ἔβλεπες ἐμπρός σου
σὰν τὸ φυτὸ καθημερνῶς ν’ αὐξαίνω!
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Καὶ μ’ εἶδες τέλος ἀνθισμένον ἄνδρα,
ὅταν χρυσὴ μᾶς ’φαινότουν ἡ τύχη,

κ’ ἤδη θωρεῖς ν’ ἀρχίζουν μαραμμένα
τῆς νειότης μου νὰ πέφτουνε τὰ ρόδα,
κ’ ἐγὼ δὲν εἶδ’ ἀπὸ καιροὺς μιὰ μέρα
τὴν ὄψι σου ἡ χαρὰ νὰ χρωματίσῃ·

κι’ οὔτ’ ἐλαφρὸ παράπονο σοῦ ’βγῆκε
ἀπ’ τὴν καρδιὰ ποτέ... Ἄ! ποιὸς νὰ νοιώσῃ
μπορεῖ τὴν πίκρα τὴν βαθειὰ τοῦ τέκνου,

ποῦ δύναμι δὲν ἔχει νὰ εὐτυχήσῃ,
καθὼς ποθεῖ, τὴν ἀκριβή του μάνα;

Κ’ ἐδῶ ποῦ τώρα ξενυκτῶ σιμά σου,
θυμοῦμαι τρυφερὰ μ’ εὐγνωμοσύνη

πόσαις φοραίς, λυωμένη ’ς τὴν ἀγρύπνια,
καὶ νηστική, καὶ πάντα σὺ μονάχη,

νύκταις πολλαὶς καὶ φοβεραὶς ’περνοῦσες
’ς τὴν κλίνη μου κοντά, κι’ ἀπ’ τὴν θωριά μου

οὔτε στιγμὴ δὲν ’σήκονες τὰ μάτια,
καὶ πρὶν ἁρπάξῃς τοῦ γιατροῦ μιὰ λέξι,

ἔτρεμες ὅλη καὶ πνοὴ δὲν εἶχες.
Ἂν ἠμποροῦσαν τοῦτα μου τὰ δάκρυα

ἀνοικτὴ νὰ σοῦ δείξουν τὴν καρδιά μου,
θἄβλεπες μέσα τὴν γλυκειά σου εἰκόνα

χαραγμένη βαθυά... Μὴ κλαῖς, μανούλα·
μὴ κλαῖς καὶ μὲ λυπῇς. Ὤχ! ἄκουσέ με.

Δὲν εἴπαμε συχνὰ ποῦ τὰ δεινά μας
βλέπει ὁ Θεός; Γιατὶ νὰ κλαῖς; Δὲν εἶπες
π’ ὅταν ἀργεῖ τοὺς δυστυχεῖς ν’ άκούσῃ,

γλυκύτερη εὐτυχία τοὺς ἑτοιμάζει;
Σίγα τώρ’, ἀκριβή, κ’ εὐλόγησέ με·

’ς τὴν ἀγκαλιά μου πλάγιασε λιγάκι,
’ς τὸν Θεὸ μὲ τὸν νοῦ μας νὰ ὑψωθοῦμε...
Μεγάλη χάρη ’ς τοὺς θνητοὺς ἡ Πίστι! 

Ὤ, μὴ φοβᾶσαι, κι’ ὁ Θεὸς δὲν θέλει
τοῦ κόσμου νὰ μὲ πνίξουνε τὰ πάθη,

ἀλλ’ εἶναι τόσο σπλαχνικός, π’ ἀκόμα
σώζει τὴν ὕπαρξί σου, γιὰ νὰ δώσῃ

τέτοια χάρη ’ς ἐμέ... Μάνα, κοιμᾶσαι;
Κοίμου ’λαφρά, καλή μου μάνα, κοίμου.
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Σὺ Θέ μου, ποῦ μ’ ἀκοῦς, ἔσο μαζί της,
κ’ ἐμὲ λυπήσου, ποῦ τὴν ἔχω φῶς μου.
Ὅσο τὴν βλέπω ’ς τὴν ζωὴ κι’ ἀκούω

νὰ μελωδῇ ’ς τὰ σπλάχνα μου ἡ φωνή της,
γνωρίζεις πόση τὰ δεινά μου βρίσκουν
δροσιὰ κι’ ἀναψυχή. Πλήν, ὅταν ἔλθῃ

(καὶ θἄλθῃ, ναί!) μιὰ ὥρα ποῦ σιμά μου
δὲν θὰ τὴν ἔχω πλειό,... Ἂ Σύ, Θεέ μου,
τέτοιο φάντασμα διῶξε ἀπὸ τὸν νοῦ μου,

κάμε ν’ ἀργήσῃ τέτοια μαύρη μέρα,
κι’ ὅσαις ἐδῶ γλυκὰ ’ς τὴν ἀγκαλιά της
περνῶ στιγμαίς, νὰ μοῦ φανοῦν αἰῶνες.

ΕΕἰἰςς  ττὸὸνν  ππααττέέρραα  μμοουυ

Μὲ λακτάρα γλυκειά, γέροντά μου,
τῆς ζωής σου τὸ φῶς καμαρόνω·
’ς τὸν Θεό μου τὰ χέρια σηκόνω,
τ’ ἀγαθά του ζητῶντας γιὰ σε.

Εἴθ’ Ἐκεῖνος τὴν ἄπειρη χάρη
’ς τὴν λευκὴ κεφαλή σου νὰ χύσῃ,
ταὶς ἡμέραις σου πάντα ν’ αὐξήσῃ,
κι’ ἄλλαις τόσαις νὰ πάρῃ ἀπ’ ἐμέ.

Ἀλλ’ ἀνίσως, πατέρα μου, ὁ Πλάστης
ἐσὲ πρῶτα θὰ πάρῃ σιμά του,

καὶ ’ς τὸν νόμο π’ ὁρίζει ἐδῶ κάτου
ἔχει γράψῃ νὰ μείν’ ὀρφανός,

πρὶν τὰ μάτια σου κλείσῃς, πατέρα,
καὶ ’ς τὰ οὐράνια πετάξ’ ἡ ψυχή σου,
ἂν τὸ χέρι σου ἁπλώσῃς, ἡ εὐχή σου

θἆν’ ὁ μόνος γιὰ ’μὲ θησαυρός.

Τέτοια χάρη συχνὰ καὶ τὴ νύκτα
’ς τ’ ὄνειρό μου ζητῶντας, ξυπνάω
κι’ ἀπ’ τὴν κλίνη μὲ τρόμο πηδάω,

νὰ πεισθῶ ποῦ κοιμᾶσ’ ἐλαφρά.

Θεοδόσης Πυλαρινός��2



Καὶ μπροστά σου γιὰ λίγο σκυμμένος,
τὰ κλειστά σου τὰ μάτια τηράζω,
ἀλλ’ εὐθὺς ἀπὸ φόβο σὲ κράζω,
ὣς νὰ ἰδῶ νὰ τ’ ἀνοίξῃς καλά.

Ἄ, ποτὲ σκοτεινιὰ νὰ μὴ σ’ εὕρῃ
κ’ ἐλαφρὸ νἄχῃς πάντα τὸ στρῶμα·

ζῆσε, ζῆσε, πατέρα μου, ἀκόμα,
γιἀ νὰ σ’ ἔχω καμάρι γλυκό.

Κι’ ἂν ποθεῖς, γέροντά μου, νὰ νοιώσῃς
πόσο σ’ ἔχω ἀκριβό, συλλογίσου

ὅτι ἐδῶ ’ς τὴν σεβάσμια μορφή σου
τοῦ Θεοῦ μου τὸν ἴσκιο θωρῶ.

ἈἈπποοχχωωρριισσμμὸὸςς
ἀἀππὸὸ  ττὴὴνν  ΚΚέέρρκκυυρραα
(�4 Ἰουνίου �88�)

Σᾶς ἀφίν’, ὡραῖα λιβάδια,
καὶ γνωστά μου χελιδόνια,

βρύσαις, κῆποι καὶ λαγκάδια
καὶ ραχούλαις καὶ βουνά,

ποῦ τῆς νειότης μου τὰ χρόνια
μ’ ἐνθυμεῖτε λυπηρά!

Ἄ! ποτέ, γλυκειὰ πατρίδα,
ὥσπου μ’ εἶχες ’ς τὴν ἀγκάλη,

τὴν ἀγάπη σου δὲν εἶδα.
Τώρα πλειὰ τί καρτερῶ;...
’Σ τὴν μητέρα τὴν μεγάλη
μιὰ πατρίδα πάω νᾶ βρῶ.

Κ’ ἐγὼ τόσο σ’ ἀγαποῦσα!...
Ἀλλ’ ἐνῷ νὰ σὲ τιμήσω

σὰν υἱός σου ’προσπαθοῦσα,
σὺ ’στεκόσουν ἀπαθής,

ἄ! καὶ μ’ ἄφινες νὰ ζήσω
πικραμμένος, δυστυχής.
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Κι’ ὅμως, φεύγοντας, σοῦ δίνω
τὴν εὐχή μου νὰ εὐτυχήσῃς.

Μόνο θλίβομαι π’ ἀφίνω
κἄποια πλάσματ’ ἀκριβὰ

καὶ ταὶς τόσαις ἀναμνήσεις
καὶ τῆς μάνας μου τὰ ὀστά.

Κλαίω τὰ χρόνια τὰ χαμένα,
κι’ ὅμως δὲν σὲ καταριῶμαι·

λησμονῶ τὰ περασμένα
καὶ πικρὰ σὲ παραιτῶ,

γιατὶ μόνο συλλογιῶμαι
ποὖσαι χῶμα ἑλληνικό.

Τὴν καρδιἀ μου δὲν γνωρίζεις·
δὲν τὴν ἔνοιωσες, Μητέρα,
κι’ οὔτε σήμερα δακρύζεις!
Ὅμως θἄλθῃ κ’ ἡ στιγμὴ
ποῦ γιἀ τούτη τὴν ἡμέρα

θἄχῃς πίκρα θλιβερή.

ΧΧααιιρρεεττιισσμμὸὸςς  εεἰἰςς  ττὴὴνν  ἈἈθθήήνναα
(�� Ἰουνίου �88�)

Πλειὸ τὴν τύχη μου δὲν κλαίω,
ποθητή, γλυκειά μου Ἀθήνα·

τὸν ἀέρα σου ἀναπνέω,
’ς τ’ ἅγιο χῶμα σου πατῶ.

Σὲ θωρῶ καὶ μοῦ θερμαίνει
τὴν ψυχὴν οὐράνια σπίθα.
Τέτοιαν ὥρα εὐλογημένη
πόσα χρόνια τὴν ποθῶ!

’Σ ταὶς κρυμμέναις μου πικρίαις
καὶ ταὶς τόσαις πὤχουν φθείρῃ

τὴν ζωή μου τρικυμίαις,
σὲ ἀναστέναζε ἡ καρδιά.
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Τέλος βλέπω τὸν αἰθέρα
ποῦ φωτάει τὸν Παρθενῶνα·

δέξου, δέξου με, μητέρα,
’ς τὴν μεγάλη σου ἀγκαλιά.

Τέτοιο φῶς ποῦ μὲ μαγεύει
τώρα πλειὸ δὲν εἶναι πλάνη·

ἦλθ’ ἡ ὥρα ποῦ ἀληθεύει
τ’ ὄνειρό μου τὸ χρυσό.

Κ’ ἐνῷ βλέπω ἐδῶ σπαρμένα
τὰ κειμήλια τῶν αἰώνων,
τὰ δεινὰ τὰ περασμένα

’ς τὴν χαρά μου λησμονῶ.

Πνέει ἀκόμα καὶ ’ς τ’ ἀέρι
’κείν’ ἡ Δόξα, π’ ἄλλα χρόνια,
σὰν λαμπρό, μεγάλο ἀστέρι,

ὅλη ἐφώτισε τὴν γῆ.

Σύ, θεόπλαστη πατρίδα
τῶν τεχνῶν καὶ τῆς σοφίας,
’ς ᾆσμα νέο, γεμάτο ἐλπίδα,

ἔμπνευσέ μου τὴν ψυχή.

ΕΕἰἰςς  ττὸὸνν  ΓΓάάμμοο
ττῆῆςς  ἀἀκκρριιββῆῆςς  μμοουυ  κκὀὀρρηηςς

Ποτὲ δὲν τὸ ’στοχάσθηκα ποὖχε νὰ φθάσῃ μέρα,
π’ ἄλλον περσότερ’ ἀπὸ ’μὲ ’μποροῦσες ν’ ἀγαπήσῃς

καὶ νὰ μ’ ἀφήσῃς ἔρημο, χρυσή μου θυγατέρα,
καὶ χαροπὴ κι’ ἀμέριμνη μ’ αὐτὸν νὰ πᾶς νὰ ζήσῃς.

Ἂ πόσο ἤμουν εὐτυχὴς νὰ σ’ ἔχω πάντ’ ἐμπρός μου!
Σ’ εἶχα καμάρι ’ς τὴν χαρά, παρηγοριὰ ’ς τὸν πόνο,
σὺ ὅλα μοῦ ’παράσταινες τὰ θέλγητρα τοῦ κόσμου,
γιὰ σὲ ἀγαποῦσα τὴν ζωὴ κ’ ἐζοῦσα γιἀ σὲ μόνο.

Ἔπρεπε, ναί, τέτοιον καϋμὸ κ’ ἐγὼ νὰ περιμείνω,
καθὼς εἰς ὅλους τοὺς γονεῖς καθημερνὰ συμβαίνει·

ὅμως ἐγώ, δίχως ἐσέ, παιδί μου, τί θὰ γείνω;
ἄχ! θὰ περνῶ μιὰν ὕπαρξι πολὺ δυστυχισμένη!
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Ἅμα ξυπνήσω τὸ πρωῒ καὶ πρὶν νὰ πάω ’ς τὸ γεῦμα
τριγύρω τὴν Ἑλένη μου σὰν πρῶτα θὰ ζητήσω·

ἐσύ, παιδί μου, δὲν θ’ ἀκοῦς, ἐγὼ θὰ κράζω ἀκόμα,
καὶ τότε... τὴν εἰκόνα σου μὲ πόνο θἀ φιλήσω!

Εἶναι πολὺ παρήγορο νὰ βλέπω ποῦ ὁ γαμπρός σου
εἶν’ ἀγαθὸς ἀληθινὰ κ’ ἔχει ἀρεταὶς καὶ χάραις...
Ἂς ξέρω κἂν ποὖσ’ εὐτυχὴς μὲ τὸν ἀγαπητό σου,

καὶ θὰ μοῦ θλίβουν τὴν καρδιὰ λιγώτεραις λακτάραις.

Σύρε, παιδί μου, ’ς τὸ καλό· πλὴν κἄποτε θυμήσου
τὸν ἀκριβὸ παπάκη σου καὶ τὴν γλυκειὰ μανούλα.

Κι’ ἂν εὐτυχήσω ν’ ἀσπασθῶ κ’ ἕνα χρυσὸ παιδί σου,
θὰ μοῦ φανῇ πῶς εἶσαι σὺ σὰν ἤσουνε μικρούλα.

Ἂς ἀνοιχθοῦν τὰ οὐράνια, καὶ ὅλα τους τὰ δῶρα
ἂς χύσουν ’ς τὸ στεφάνι σου, καθὼς πολὺ σοῦ πρέπει.

Ἡ τελετὴ τοῦ γάμου σου ἂς ἦν’ εἰς καλὴν ὥρα
μὲ τὴν θερμή μου τὴν εὐχή, ποῦ νὰ σοῦ ἦναι σκέπη.

Καὶ τοῦτα μου τὰ δάκρυα τὰ τρυφερὰ ποῦ χύνω
ἂς γείνουν ρόδα καὶ χαραὶς ’ς τὸ σπίτι σου σπαρμένα,
καὶ ’ς τῆς ζωῆς μου τῆς πικρῆς τὸ τέλος, ὅπου κλίνω,

ἂς γείνουν οὐρανόχυτη παρηγοριὰ ’ς ἐμένα.

ἩἩ  ΘΘοοῦῦλλαα  μμοουυ

’Πέθαν’ ἡ Θοῦλα! Συμφορά!... Κ’ ἐγώ, σὰν νἄμουν ξένος,
ὁ ἀχάριστος δὲν ἔτρεξα νὰ πάρω τὴν εὐχή της·

δὲν ’πῆγα μήτε μιἀ φορὰ νὰ μείνω ἐκεῖ σκυμμένος
κοντὰ ’ς τὴν ἔρμη κλίνη της καὶ νὰ θλιβῶ μαζί της!

Καὶ μόνη ἐκείν’ εἰλικρινὰ μ’ ἀγάπησε! ναί, μόνη.
Ἄχ! τὸ θυμοῦμαι κ’ ἡ ψυχὴ ’ς τὰ σπλάχνα μου λιγόνει.

Νειὸς ἤμουν, καὶ τοὺς ἔρωτες σὰν νειὸς ἐκυνηγοῦσα.
Τὴν Θοῦλα τὴν ἀγάπησα κι’ αὐτὴ μ’ ἀντιστεκότουν·
ἦτο παρθένα ’ντροπαλή· καὶ μ’ ὅσα ’προσπαθοῦσα,

δὲν ἔκλινε, μ’ ἀπόφευγε καθὼς νὰ μ’ ἐφοβότουν·
ὅμως μὲ λόγια τρυφερὰ καὶ μ’ ὅρκους καὶ μὲ χάλια

εἰς τὸν σκοπό μου ἐθάρρευα νὰ φθάσω ἀγάλι-ἀγάλια.
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Μὰ τέλος ἄναψε κι’ αὐτή, καὶ μοὔδωσε τῆς νειότης
τοὺς μυρωμένους θησαυρούς, ταὶς χάραις της, τὰ κάλλη,

τὴν φλογερή της τὴν ψυχὴ μ’ ὅλο τὸν ἑαυτό της,
κι’ ὡς εἴδωλό της μ’ ἔσφιγγε καὶ μ’ ἔκλειε ’ς τὴν ἀγκάλη...

Δὲν ἦτον ἔρωτας αὐτός, ἀλλ’ ἦτο σὰν λατρεία,
ἐγ’ ὅμως δὲν τὴν ἔνοιοθα τὴν τόση μου εὐτυχία.

Πόσους καιροὺς ’περάσαμε μαζὶ ’ς αὐτὸ τὸ σπίτι
τὸ εὐλογημένο, τὸ φαιδρὸ κι’ ἀπὸ χαραὶς γεμάτο,

τὸ σπίτι ποῦ ἐφαινότουνε τοῦ ἔρωτος ἡ κοίτη
μεθυστικὸς παράδεισος, περβόλι μυρωδάτο!...

Ὢ περασμένοι μου λαμπροὶ κ’ εὐτυχισμένοι χρόνοι,
ἀργὰ πολὺ σᾶς ’πιθυμῶ κ’ ἡ ’πιθυμιὰ μὲ λυόνει.

Σὰν ἄστατος ’βαρέθηκα τὴν ἥσυχη γαλήνη,
τὴν τρικυμιὰ ’πιθύμησα τοῦ κόσμου καὶ τὴν ζάλη
κ’ ἐφέρθηκα πολὺ σκληρὰ μὲ τὴν ἁγίαν ἐκείνη·

εἰς ἄλλην ἐρωτεύθηκα κ’ ἔπειτα ’ς ἄλλη κι’ ἄλλη,
κι’ ἀχάριστος, ἐπρόδωσα τὴν ἀγαθή μου Θοῦλα,

ποῦ μ’ ἄνοιξε τὸν κόρφο της ὡσὰν ἀθώα παιδούλα.

Κ’ ἐκείνη π’ ὅλα τἄξερε, δὲν ἄνοιγε τὸ στόμα
κι’ ὅλη τὴν πίκρα μυστικὴ ’κρατοῦσε ’ς τὴν καρδιά της.

Ἡ ζήλεια τῆς ἐφλόγιζε, τῆς ἄναβε τὸ σῶμα,
ἀλλὰ δὲν ὀλιγόστεψε ποτὲ τὸν ἔρωτά της·

ποτὲ μ’ ἕνα παράπονο δὲν ἄνοιξε τὰ χείλη...
Ἄχ! ἦτον ἄγγελος αὐτὴ ποῦ ἡ Πρόνοια μοὖχε στείλῃ!

Ἡ τύχη μᾶς ἐχώρισε, ποῦ πάντοτε φθονάει,
κ’ ἐπῆγα ’γὼ ’ς τὴν μιὰ μεριὰ κ’ ἐπῆγε αὐτὴ ’ς τὴν ἄλλη·

ὅμως αὐτὴ δὲν ἔπαψε ποτὲ νὰ μ’ ἀγαπάῃ
καὶ πάντα μ’ ἐπερίμενε μ’ ὁλάνοικτην ἀγκάλη.

Ἂ πῶς ἐστάθηκα μωρὸς τέτοια καρδιὰ ν’ ἀφήσω
καὶ τέτοιαν ἀξιολάτρευτη γυναῖκα ν’ ἀμελήσω!

Ἂν εἶχα πάῃ νὰ τὴν ἰδῶ κ’ ἐμπρός της νὰ δακρύσω,
θὰ ’συγχωροῦσε σπλαχνικὰ τῆς νειότης μου τὸ κρῖμα·

ὅμως ἐγὼ δὲν ἠμπορῶ ’ς ἐμὲ νὰ συγχωρήσω
ὅτ’ ἴσως ἐξαιτίας μου ’κατέβηκε ’ς τὸ μνῆμα.
Μᾶς μένει ’ς τὰ γεράματα πικρὰ νὰ ξαναλέμε

τῆς νειότης μας τὰ σφάλματα καὶ θλιβερὰ νὰ κλαῖμε!
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Καὶ τώρα ἡ Θοῦλα μου ἡ γλυκειὰ κοιμᾶται πεθαμένη
κ’ ἕνας σταυρὸς ὁλόμαυρος ’ς τὸ χῶμα της ἐρμιάζει.

Ἀπὸ τὴν τόση ἀγάπη της μήτε σκιὰ δὲν μένει
καὶ μήτε ρόδο μήτ’ ἐτιὰ τὸν τάφο της σκεπάζει.
Χύσετε, μάτια, δάκρυα ’ς τὸ νεκρικὸ κρεβάτι

ἐκείνης ποῦ μ’ ἀγάπησε δίχως ψευτιὰ κι’ ἀπάτη.

Ὅλα μεμιᾶς ἐπέρασαν· ὅλα ’ς τὴν γῆ περνοῦνε!
Κι’ ἀφοῦ ’πικράθηκε ’ς τὴν γῆ κ’ ἐπόνεσ’ ἡ καϋμένη,
ἴσως κ’ ἐκεῖ ’ς τὸν τάφο της τὰ σπλάχνα της πονοῦνε!

Ἂς ἔχῃ τώρα ἡ καθαρὴ ψυχή της ἡ θλιμμένη,
’ς τὸ κοπιασμένο πέρασμα τοῦ μακρυνοῦ της δρόμου,

μνημόσυνο τὸ κλάμα μου, λιβάνι τὸν καϋμό μου.

ΕΕἰἰςς  ττὸὸνν  φφίίλλοο  μμοουυ  ΓΓλλύύππττηη
κκ..  ΓΓ..  ΒΒρροοῦῦττοο,,

ὅὅτταανν  ττὸὸ  ΜΜοουυσσεεῖῖοο  ττῆῆςς  ΒΒοοσσττώώννηηςς2�

ἀἀππόόκκττηησσεε  δδιιάάφφοορραα  ἔἔρργγαα  ττοουυ.

’Στὴν ἐποχή μας τὴν κακή, μέραις πικραὶς περνοῡμε
ὅσοι μ’ ὁλόθερμη καρδιὰ τὴν Τέχν’ ὑπηρετοῦμε.
Καὶ σὺ τὸ ξέρεις. Ἔβλεπες μὲ λυπηρὴ φροντίδα

ἔργα λαμπρὰ ποῦ ’μόρφωσες μ’ ἀσύγκριτη γλυφίδα,
κ’ ἔργα, ποῦ μ’ ὅλη τὴν ψυχή, μὲ πόθο, μ’ ἐπιμέλεια
καὶ μ’ ἔρωτα ’κατάφερες εἰς θαυμαστὴν ἐντέλεια,
’ς τὴν ἴδια πάντα θέσι τους τόσον καιρὸ στημένα

κι’ ἄγνωστ’ ἀκόμα ’ς τοὺς πολλούς, νὰ καρτεροῦν θλιμμένα
ἴσως βρεθοῦν φιλόμουσοι ’ς τὴν παγονιά μας τούτη

ἀπὸ τοὺς τόσους τυχηροὺς ποῦ πνίγονται ’ς τὰ πλούτη,
νὰ τὰ ζητήσουν καὶ θερμὰ νὰ τ’ ἀσπασθοῦν... Ὢ πλάνη!

Τὴν Τέχνη ἀφίνουν σήμερα τῆς πείνας νὰ πεθάνῃ.
Κ’ ἦλθαν οἱ ξένοι νὰ τὰ ἰδοῦν, αὐτοὶ νὰ τὰ τιμήσουν,
αὐτοὶ νὰ τὰ θαυμάσουνε κι’ αὐτοὶ νὰ τ’ ἀποκτἠσουν.

Ἂν ἕνας, μὲ τὸ χάρισμα ποῦ τοὔδωκεν ἡ φύσι, 
πασχίζει ἐδῶ τὴν ἄμοιρη πατρίδα νὰ τιμήσῃ,

ντροπή μας! ὅλοι συμμαχοῦν οἱ ἀγύρταις νὰ τὸν βλάψουν,
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νὰ τοῦ πικράνουν τὴν ζωή, τὴν φήμη του νὰ θάψουν.
Ὅμως ἐκεῖνος ἄφοβα ’ς τὸν δρόμο του βαδίζει,

γιατὶ τὸ μέλλον καρτερεῖ, ’ς αὐτὸ καὶ μόνο ἐλπίζει.
Κ’ ἰδού· τὸ μέλλον, ποῦ γιὰ σὲ δὲν ἔπρεπε νὰ λείψῃ,

ἦλθε· καὶ βλέπεις μὲ χαρά, ποῦ σοῦ γεννᾷ καὶ θλίψη,
τ’ ἀγαπημένα ἔργα σου νὰ φεύγουν ἀπ’ ἐμπρός σου·
κ’ ἔχεις καϋμό, γιατὶ ’ς αὐτὰ θωρεῖς τὸν ἑαυτό σου,
ὡσὰν γονειὸς π’ ἀνέλπιστα τὴν κόρη ποῦ λατρεύει
’ς τὴν ξενιτειὰ μὲ λύπη του καὶ μὲ χαρὰ πανδρεύει.
Κ’ ἐκεῖν’ οἱ δώδεκα θεοί, ποῦ μέσ’ ἀπὸ τὰ οὐράνια
κατεβασμένοι φαίνονται ’ς ἐμᾶς μὲ ’περηφάνια,
ὢ πόση δείχνουνε ζωή! Θαρρῶ πῶς λακταροῦνε,

θαρρῶ πῶς ἔχουν αἴσθησι, πῶς μέσα τους πονοῦνε
ν’ ἀφήσουν σὲ τὸν πλάστη τους καὶ ·τὸν λαμπρὸν αἰθέρα

ὅπου τὸ γέλιο τοῦ Θεοῦ φωτίζει τὴν ἡμέρα.
Ἀλλ’ ἔχεις σὺ τὸ χάρισμα νὰ ξαναπλάσῃς κι’ ἄλλους·
ἄφησε τούτους νὰ φανοῦν εἰς τόπους πλειὸ μεγάλους.
Ἂς πᾶνε, φίλε, μ’ ἄπειραις εὐχαὶς τὰ πλάσματά σου
’ς τὸν κόσμο τὸν ἀντίπερα νὰ φέρουν τ’ ὄνομά σου,
νὰ χύσουν φῶς ἑλληνικὸ ’ς τὰ νειότεχνα παλάτια·
ἂς πᾶνε νὰ θαμπώσουνε κι’ ἄλλων λαῶν τὰ μάτια,
κι’ ἂς ἀποδείξουνε τρανὰ ποῦ εἰς τούτη τὴν γωνία

δὲν λείπουνε καὶ σήμερα τὰ τέκνα τοῦ Φειδία.

ΚΚααττεευυόόδδιιοο  εεἰἰςς  ττὴὴνν  ΚΚυυρρίίαα  ΠΠ..  ΘΘ..

Φθονῶ τὴν βάρκα ποῦ πατεῖς καὶ τὸ ’λαφρὸ τὸ κῦμα
ποῦ μὲ τὴν αὖρα τὴν γλυκειὰ
σὲ προβοδοῦν ’ς τὴν ξενητιὰ

σὰν νὰ μὴ τὦχες κρίμα.

Ἄπονη τ’ ἀποφάσισες, χαρὰ ’ς τὴν ἀπονιά σου·
κι’ ἂν λύπη αἰσθάνεσαι κρυφή,
χαρὰ ’ς τὸν νοῦ σου, ποῦ κρατεῖ

τὰ φύλλα τῆς καρδιᾶς σου.

Ἄλλα θὰ βρῇς ἐκεῖ ποῦ πᾷς λουλούδια ν’ ἀγαπήσῃς
καὶ φίλους ἄλλους ἀκριβούς,
ὥσπου χαρούμενη μ’ αὐτοὺς

ἐμᾶς θὰ λησμονήσῃς.

Τέσσερα ανέκδοτα έργα του ποιητή Γεωργίου Μαρτινέλη ��9



Κ’ ἐμεῖς, ποῦ ’καλομάθαμε καὶ πλειὰ δὲν λησμονοῦμε
τῆς συντροφιᾶς σου ταὶς χαραίς,

ὢ πόσαις μέραις θλιβεραὶς
μονάχοι θὰ περνοῦμε!

Τὰ ξένα τώρα ’πιθυμᾷς, κι’ ὁ νοῦς σου δὲν μαντεύει
ποῦ ἐδῶ θλιμμένη κι’ ὀρφανὴ

θὰ παραιτήσῃς μιὰ θερμὴ
καρδιὰ ποῦ σὲ λατρεύει.

Ἀλλ’ ἂν μιὰ μέρα ὁ πόνος μου ’ς τὸ στῆθος σου βαρύνῃ,
στεῖλ’ ἕνα γράμμα σπλαχνικό, 

ἀλλὰ μὴ κρύψῃς τὸν καϋμὸ
ποῦ ἡ ξενητιὰ σοῦ δίνει.

Ἡ εὐχή μου ’ς τὸ ταξεῖδι σου νὰ στρώσῃ κάθ’ ἐμπόδιο
καὶ νὰ σὲ πάῃ σὰν τὸ πουλί·
ὤ! ’γειά σου, φίλη ποθητή,

καλό σου κατευόδιο!
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ΔΔ΄́
««ΤΤρρααγγοουυδδάάκκιιαα»»

ΕΕἰἰςς  ττὴὴ  ννεειιόόττηη

Νειότη, νειότη, λίγη δρόσο
πλειὸ στὰ χρόνια μου δὲν χύνεις!
Πόσο γλίγωρα μ’ ἀφίνεις
καὶ περνᾷς σὰν ἀστραπή!

Ὅταν ἔτρεχα μαζί σου
’ς τὰ πλανέματα τοῦ κόσμου
ὅλα ἐρόδιζαν ἐμπρός μου
καὶ μὲ μάγευ’ ἡ ζωή.

Τότ’ ἐδάκρυζαν τὰ μάτια
ἀπὸ ἔρωτ’ ἀναμμένα�
τώρα κλαῖνε πονεμένα
τῆς ζωῆς τὴν σκοτεινιά.

Πλήν, ἂν φεύγουνε τὰ χρόνια
μὲ τὴν γλύκα τους τὴν πρώτη,
ἀκριβή, καϋμένη νειότη,
σ’ ἔχω πάντα ’ς τὴν καρδιά!

ΤΤὸὸ  μμυυσσττιικκὸὸ

Μὴ μὲ ρωτᾷς τί αἰσθάνομαι,
μὴ μὲ ρωτᾷς τί ἔχω.
Εἶναι καϋμὸς ἀκοίμητος,
εἶν’ ἄσπλαχνο κακό.
Τί θέλεις νὰ παιδεύομαι
’ς ἄλλον γιατρὸ νὰ τρέχω�
Καλλίτερα νὰ ’γνώριζες
ἐσὺ τὸ γιατρικό.

Ὅμως ἐμπρός σου χάνομαι...
Τί μ’ ἐμποδάει δὲν ξέρω.
θέλω νὰ ’πῶ τὸ πάθος μου,
καὶ τρέμω... δὲν τολμῶ.
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Διάβαζε σὺ ’ς τὴν ὄψι μου
τί μέσα μου ὑποφέρω,
καὶ κύτταξε μονάχη σου
νὰ βρῇς τὸ μυστικό.

ὉὉμμοολλοογγίίαα

Σ’ ἀγάπησα μικρούλα
ποῦ ’πήγαινες σχολεῖο,
γιατ’ εἶχες κἄτι θεῖο
’ς τὴν ὄψι τὴν σεμνή.

Κι’ ὅταν ’ς ὀλίγα χρόνια
ἐγίνηκες μεγάλη,
σοῦ ’λάτρευα τὰ κάλλη
κρυφὰ μὲ τὴν ψυχή.

Σ’ ἀγάπησα καὶ νύφη,
σ’ ἀγάπησα καὶ χήρα,
καὶ θάρρος δὲν ἐπῆρα
ποτὲ νὰ σοῦ τὸ ’πῶ.

Τώρα, γλυκειά μου άγάπη,
πρώτη φορὰ τὸ λέω...
Κύττα νὰ ’δῇς πῶς λακταρῶ!

ἈἈννάάμμννηησσιιςς

Τερπναὶς τὸ περιβόλι
ταὶς μυρωδιαίς του χύνει,
εἶν’ ἄφραστη γαλήνη
καὶ λάμπει ἀστροφεγγιά.

Ἐδῶ κ’ ἐκεῖ φλοισβίζουν
βρυσούλαις καὶ ρυάκια
καὶ σμίγουν τὰ πουλάκια
’ς τ’ ἀκίνητα κλαδιά.

Ἀλλ’ ἕνα, τὸ καϋμένο,
’ψηλὰ ’ς τὸ κυπαρίσσι
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ἀνέβη νὰ θρηνήσῃ
τὸ ταῖρι τ’ ἀκριβό.

Τὸν ξέρω τὸν καϋμό του,
τὴν ξέρω τὴν ἐρμιά του,
τὴν πίκρα τοῦ θανάτου
’δοκίμασα κ’ ἐγώ.

ΤΤὸὸ  ππέέρραασσμμαα

Φύσ’, ἀγεράκι, ’ς τὰ πανιὰ
καὶ σπρῶξε τὴν βαρκούλα,
νὰ πιάσω πέρα τὴν στερῃὰ
προτοῦ νὰ λάμψ’ ἡ αὐγούλα.

Φύσα, γοργὰ νὰ πεταχθῶ
’ς τὴν γῆ τὴν μητρική μου,
φύσ’, ἀγεράκι δροσερό, 
νὰ ἰδῶ τὴν ἀκριβή μου.

Νὰ τὴν ἰδῶ μὲς τὴν κρυφὴ
τὴν ὥρα ποῦ κοιμᾶται
καὶ νὰ σταθῶ νὰ όνειρευθῇ,
ν’ ἀκούσω ἂν μὲ θυμᾶται.

Ἄκου ἡ φωνὴ τοῦ πετεινοῦ
πῶς ἀγροικιέται πάλι�
φέξετ’, ἀστέρια τ’ οὐρανοῦ,
νὰ ἰδῶ τὸ περιγιάλι.

ὉὉ  φφόόββοοςς  ττοοῦῦ  φφιιλλιιοοῦῦ

Ὅταν ἤμουνα παιδάκι
δίχως γνῶσι τοῦ καλοῦ,
μ’ ἐφιλοῦσαν αἱ γυναίκαις
εἰς τὰ χείλη καὶ παντοῦ.

Καὶ κουτὸς ἐγὼ ’σκιαζόμουν
καὶ ταὶς ἔδιωχνα μ’ ὀργή�
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δὲν τὴν εἴξερα ὁ καϋμένος
τοῦ φιλιοῦ τὴν ἡδονή.

Τώρα πὤμαθα τί ἀξίζει
τὸ φιλάκι τὸ γλυκό, 
πρέπει μέσα μου νὰ σκάζω
καὶ νὰ κρύβω τὸν καϋμό.

Αἱ γυναίκαις μ’ ἀποφεύγουν
σὰν φωτιὰ τοῦ πειρασμοῦ�
δὲν είξέρω τί φοβοῦνται
τὴν γλυκάδα ἑνὸς φιλιοῦ!

ἩἩ  ππρρώώττηη  ἀἀγγάάππηη

Μικρὸς μικρὴ σ’ ἀγάπησα
μὲ τρυφερὸ τὸ στῆθος�
’πέρασαν χρόνια πλῆθος,
κι’ ἀκόμα σ’ ἀγαπῶ.

Ἂν καὶ ψυχρὸς ’κατάντησα
εἰς τὴν χαρά, ’ς τὴν λύπη,
τὸ πρῶτο καρδιοκτῦπι
ποτὲ δὲν λησμονῶ.

’Πῆγε ὁ καιρός, ἀγάπη μου,
καὶ πλειὸ δὲν θὰ βρεθοῦμε,
ὅμως γλυκὰ θυμοῦμαι
ποῦ ἐστέναξα γιἀ σέ.

Ἂ, τότε ποῦ μᾶς ἄναβε
ἡ σπίθα ἐκείν’ ἡ πρώτη,
ἐλέγαμε ποῦ ἡ νειότη 
δὲν θἄφευγε ποτέ!
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ἝἝννααςς  ἔἔρρωωςς  ἁἁγγννὸὸςς

Σὺ δὲν μ’ εἶδες ἀπ’ ἀγάπη νὰ δακρύσω,
οὔτε ξέρεις, ἀκριβή, ποῦ σ’ ἀγαπῶ�
καὶ δὲν ξέρω μήτ’ ἐγὼ πῶς νὰ τολμήσω
τὴν κρυφή μου τὴν λακτάρα νὰ σοῦ ’πῶ.

Δὲν εἶν’ ἔρωτας τυφλὸς ποῦ μὲ κεντάει�
σὲ λατρεύω μυστικὰ μὲ τὴν ψυχή�
κάθε λέξι σου τὰ σπλάχνα μου περνάει
καὶ μ’ ἁρπάζει σὰν οὐράνια μουσική.

Κι’ ἂν ’μποροῦσα νὰ σὲ σφίξω ’ς τὴν ἀγκάλη
κι’ ἀπ’ τὰ χείλη σου νὰ πίνω τὴν δροσιά, 
θὰ ’σεβόμουν ὅλα τ’ ἄλλα σου τὰ κάλλη,
μόνον ἤθελε σοῦ κλέψω τὴν καρδιά.

Θἆχα βάρος, θἆχα κρῖμα ’ς τὴν ψυχή μου
νὰ σ’ ἀγκάλιαζα μὲ πάθος δολερό�
σ’ ἀγαπῶ παρθενικὰ σὰν ἀδελφή μου,
σὲ λατρεύω καθὼς πλάσμ’ ἀγγελικό.

ΤΤὸὸ  πποοδδόόλλοουυττρροο

Ἡ Φιφή, καθισμένη ’ς τ’ ἀκρογιάλι,
τὰ πόδια της τὰ ρόδινα γυμνόνει.
προσέχει μὴ τ’ ἀέρι τὰ προσβάλῃ
κι’ ὣς τὸ γόνα ’ς τὴν θάλασσα τ’ ἁπλόνει.

Κατόπι τὰ σφογγίζει ἀγάλι ἀγάλι
μ’ ἕνα πανὶ λευκὸ καὶ τὰ στεγνόνει�
τ’ ἀργοκυττάζει μὲ στοργὴ μεγάλη
καὶ τὰ χαϊδεύει καὶ τὰ καμαρόνει.

ξάφνου μὲ βλέπει, ντρέπεται, φωνάζει
καὶ κρύβεται εἰς πυκνὴ δενδροστοιχία,
ὠχρὴ καθὼς ἡ αὐγούλα σὰν χαράζει.

Καὶ τώρα ἡ λυγερή, σὰν μὲ κυττάζει,
θυμᾶται τοῦ λουτροῦ τὴν ἱστορία
καί, σὰν πιασμένη ἀπὸ ντροπή, χλωμιάζει.
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ΤΤὸὸ  χχῶῶμμαα  ττῆῆςς  ὡὡρρααίίααςς

‘’Σ τὸ πικρό σου τὸ χῶμα δὲν βγαίνει
μήτε χόρτο μήτ’ ἕνα λουλούδι�
ἄ, τί σοὔμελλε τώρα, καϋμένη,
νὰ βρεθῇς μ’ ἕναν ἔρμο Σταυρό!

Ποῦ τὰ ρόδα τ’ ἀφράτου προσώπου;
Ποῦ τὸ φῶς τῶν ματιῶν σου κ’ ἡ νειότη;
Μαύρη μοῖρα τοῦ δύστυχου ἀνθρώπου!
ὅλα χάρος τὰ κάνει σωρό.

Ὅταν ἄστραφτε γύρω ἡ μορφή σου,
πόσα στήθη γιὰ σὲ ’λακταροῦσαν!
ἄ, ’ς ἐκείνη τὴν πρόσχαρη αὐγή σου,
πόσοι ἐσύναζαν ἄνθη γιὰ σέ!

Σὲ θυμοῦμαι, καὶ λύπη μεγάλη
γιὰ τὸν ἔρμο σου τάφο μὲ θλίβει...
Κάλλιο τέτοιαις μορφαὶς, τέτοια κάλλη
νὰ μὴ τἄβλεπ’ ὁ κόσμος ποτέ.

ΤΤὸὸ  φφιιλλίί  σσοουυ

Μὴ μ’ ἀφήσῃς νὰ πεθάνω
πρὶν μοῦ δώσῃς τὸ φιλί,
ποῦ λιγάκι θὰ δροσίσῃ
τῆς καρδιᾶς μου τὴν πληγή. 

Ἀπὸ σέ, ποῦ δίχως τύχη
τόσο ἀγάπησα ’ς τὴν γῆ,
τέτοια χάρι περιμένω
πρὶν ἀφήσω τὴν ζωή.

Ἴσως θἄλθῃ κἄποια μέρα,
ποῦ περίλυπη καὶ σύ,
γιὰ τὸν πόνο μου θὰ κλάψῃς
ἀπ’ ἀγάπη σπλαχνική. 
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Ἀλλὰ τότε, μὲς τὸ μνῆμα,
τὴν καρδιά μου τὴ νεκρὴ
δὲν θὰ φθάσῃς νὰ δροσίσῃς
μὲ τ’ ἀφράτο σου φιλί.

ἝἝνναα  μμόόννοο  φφιιλλὶὶ

Τὸ θυμᾶσαι τὸ πρόσχαρο βράδυ
‘ποῦ ’βρεθήκαμ’ οἱ δυό μας κρυφά;
Ποιὰ θερμὴ μᾶς ἐμάγευ’ ἀγάπη!
Ποιὰ μᾶς ἄναβε φλόγα γλυκειά!

Εἰς τὸ στῆθος μας ἔβραζ’ ἡ νειότη
καὶ σφικτὰ μᾶς ’κεντοῦσ’ ἡ ζωή,
ὥσπου ἑνώσαμε χείλη μὲ χείλη
’ς ἕν’ ἀφράτο κ’ ἐγκάρδιο φιλί.

’Σ ἕνα μέλλον σπαρμένο ἀπὸ ρόδα
ἐπλανώμασθε τότε κ’ οἱ δυό,...
κι’ ὅμως ἦλθε, ξανἆλθε τὸ βράδυ,
καὶ μαζὶ δὲν μᾶς εὕρηκε πλειό.

’Κεῖνο τ’ ὄνειρο πλειὰ δὲν γυρίζει�
ἐξαλείφθη ’ς τὴν πρώτη του αὐγή...
Ἄχ! οἱ πόθοι μας ’πνίγηκαν ὅλοι
εἰς ἐκεῖνο τὸ μόνο φιλί.

Ποιητ. Ἀνθὼν ἀρ. ��, Ἑβδομάς, τχ. �4 (8.4.�889), σ. �. 
καὶ ἐμελοποιήθη ἀπὸ τὸν κ. Δε Μέντον καὶ ἐτυπώθη 

μὲ τὴν μουσικὴ ἀπὸ τὸν κ. Βελούδιο.

ΕΕἰἰςς  ττὴὴνν  ψψυυχχοούύλλαα  ττηηςς

Ἔλα, φθάσε, ψυχούλα, μπροστά μου!
Δὲν μ’ ἀκοῦς, ποθητή, ποῦ στενάζω
καὶ μὲ πόθο, ποῦ καίει τὴν καρδιά μου,
μερανύκτα σὲ κράζω; 
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Σὲ γυρεύω σὰν φῶς ἀπ’ ἀστέρι
’ς τὸ σκοτάδι ποῦ ἡ νύκτα σκορπάει
καὶ ρωτῶ ’ς τὴν ἐρμιά μου τ’ ἀέρι
ἂν ποτὲ σ’ ἀπαντάει.

Εἰς ποιὸν κόσμον αἰθέριον πλανᾶσαι,
ὅπου ἐγὼ μὲ τὸν νοῦ μου δὲν φθάνω;
Ἄ, λυπήσου με τέλος καὶ φθάσε!
εἰδεμὴ θὰ πεθάνω.

Καὶ θὰ γίνω σκιά, νὰ πετάξω,
νὰ σὲ βρῶ ’ς τὴν οὐράνια ζωή σου...
Τότε μόνο δὲν θέλει στενάζω,
ὅταν θἆμαι μαζί σου.

ΦΦιιφφὴὴ

Ὁλόλαμπρο, γεμάτο τὸ φεγγάρι
χρυσόνει τ’ ἁπαλὰ τὰ χορταράκια
ἡ δροσούλα τῆς νύκτας δίνει χάρη
’ς τὰ σπαρμένα ’ς τὸν κόσμο λουλουδάκια.

Τριγύρω, εἰς κάθε πράσινο κλωνάρι
κοιμοῦνται ταυριασμένα τὰ πουλάκια,
ἄλλα παρέκει κάνουνε ζευγάρι
καὶ ’ς τὸ γιαλὸ πηδοῦνε τὰ ψαράκια.

Τὴν θάλασσα, ποῦ λάμπει σὰν κρυστάλλι,
ἕνα κουπὶ συμμετρικὰ κτυπάει,
καὶ μπαίνει μιὰ βαρκούλ’ ἀγάλι ἀγάλι.

Ἀπ’ τὴν βαρκούλα μιὰ φωνὴ σκορπάει
οὐράνια μελῳδία ’ς τὸ περιγιάλι...
Μήπως εἶναι ἡ Φιφὴ ποῦ τραγουδάει;

ΧΧόόρρεευυεε

Χόρευε, κόρη, χόρευε,
σκόρπα χαραὶς καὶ πήδα�
ἔχε γλυκειὰ φροντίδα
τῆς γῆς τὴν εὐτυχιά.
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Καὶ ’ς τὸν χορὸ κελάδιζε
μὲ τὴν τερπνὴ φωνή σου,
ποῦ χύνει παραδείσου
ἐξαίσια μελῳδιά.

Τὰ μάτια γλυκογύριζε
ποῦ τρυφερὰ μιλοῦνε
καὶ τὴν κρυφὴ δηλοῦνε
τῆς νειότης σου φωτιά.

Καὶ παῖζε μὲ τὸν ἔρωτα,
ποῦ γύρω σου πετάει,
ἀλλὰ δὲν σοῦ κεντάει
λιγάκι τὴν καρδιά.

ΠΠρρωωῒῒ  ττοοῦῦ  ΠΠάάσσχχαα

’Σ τὴν Ἐκκλησιὰ τριγύρω
οἱ χριστιανοὶ φιλιῶνται,
οἱ ἐχθροὶ συναπαντιῶνται
σὰν φίλοι κι’ ἀδελφοί.

Μὲ τὸ «Χριστὸς ἀνέστη»
ἐξύπνησ’ ὅλ’ ἡ Πλάσις,
καὶ σὺ δὲν θὰ προφθάσῃς
τοῦ Πάσχα τὸ φιλί.

Σὺ τώρα ’ς τὸ κρεβάτι
ἀκόμα ρογχαλίζεις
καὶ τὸ κορμὶ βυθίζεις
’ς τὸ στρῶμα τ’ ἁπαλό.

Ἔλα, ψυχή μου, ξύπνα
’ς τὴν Ἐκκλησιὰ νὰ πᾶμε,
ἔλα, μαζὶ νὰ φᾶμε
τὸ κόκκινο τ’ αὐγό.
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ΝΝυυκκττεερριιννὸὸ

Κατέβα, ποθητή μου,
κ’ ἐνύκτωσε βαθυὰ�
εἶν’ ἕτοιμ’ ἡ βαρκούλα,
προσμένουν τὰ κουπιά.

Μὴ τρέμῃς, μὴ φοβᾶσαι,
κἀνεὶς δὲν θὰ σ’ ἰδῇ�
ἡ πλάσι τέτοιαν ὥρα
κοιμᾶται σιγαλή.

Κι’ ἂν λίγο σὲ πειράξῃ
τ’ ἀέρος ἡ δροσιά,
ἐκεῖ θὰ σὲ θερμάνῃ
τοῦ στήθους μου ἡ φωτιά.

Γειὰ πᾶμε ’ς τὴν βαρκούλα
νὰ βροῦμ’ ἀναψυχή,
κι’ ἀφράτη σὰν τὸ ρόδο
ἡ αὐγούλα θὰ σὲ βρῇ.

ἩἩ  μμεελλῳῳδδιιάά  ττηηςς

Ἀκοῦς ἐσὺ μιὰ γλύκα
χυμένη ’ς τὸν ἀέρα,
ποῦ τὴν ψυχὴ τ’ ἀνθρώπου
σηκόνει ’ς ἄλλη σφαῖρα;

Δὲν εἶναι μήτ’ ἀγγέλοι
ποῦ τὸν Θεὸν ὑμνοῦνε,
δὲν εἶναι μήτ’ ἀηδόνια
ποῦ τ’ ἄστρα χαιρετοῦνε.

Ἡ τρυφερή μου ἀγάπη
τὴν μελῳδιὰ σκορπάει,
ποῦ παίζει τὴν κιθάρα
κι’ ἀντάμα τραγουδάει.
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’’ΣΣ  ἕἕνναα  ππεερρββόόλλιι

’Σ ἕνα περβόλι ἐκάθησα, ποῦ τ’ ἄνθη τὸ στολίζουν
περήφανα, δροσάτα�
χρυσαὶς ἀκτίναις τῆς αὐγῆς ἀπάνω τους λαμπρίζουν,
κ’ εἶν’ ὅλα μυρωδάτα.

Εἰς τόσα κάλλη, π’ ἄφθονα τιμοῦνε τὸν ἀπρίλη,
δὲν ξέρω νὰ διαλέξω�
μὲ κρῖνο, μὲ τραντάφυλλο, μὲ ρόδο, μὲ γιοφύλλι
δὲν ἤθελα νὰ πλέξω.

Ἀλλ’ ἕνα δίχως ὄνομα, τὸ πλειὸ χαριτωμένο,
παράμερα ξυπνάει�
ἐκεῖ σεμνὸ καὶ ταπεινό, ’ς τὰ φύλλα του κρυμμένο,
ὤ, τί εὐωδιὰ σκορπάει!

’Σ ἐκεῖνο πάει ὁ πόθος μου κ’ ἐκεῖνο θὲ νὰ πάρω
νὰ τὤχω συντροφιά μου�
θὰ τ’ ἀγαπήσω τρυφερά, νὰ μὴ φοβᾶται χάρο
κλειστὸ ’ς τὴν ἀγκαλιά μου.

ΓΓιιααττὶὶ  δδὲὲνν  μμοοῦῦ  ττὸὸ  λλέέςς;;

Μελαχροινούλα μου γλυκειά, π’ ἀνάβεις τὴν καρδιά μου
κι’ ἀδιάκοπα τὴν καῖς,
ἂν μυστικὰ κι’ ὁλόκρυφα νοεῖς τὸν ἔρωτά μου,
γιατὶ δὲν μοῦ τὸ λές;

Κι’ ἂν τὸ νοεῖς ποῦ σ’ ἀγαπῶ καὶ ταὶς κρυφαὶς μαντεύεις
τοῦ στήθους μου πληγαὶς
καὶ ξέρεις ποῦ ’ς τὸ πνεῦμα μου μονάχη βασιλεύεις,
γιατὶ δὲν μοῦ τὸ λές;

Κι’ ἂν κἄποτ’ ἐδοκίμασες τὸ γλυκερὸ φαρμάκι
ποῦ λυόνει ταὶς καρδιαὶς
καὶ μυστικὰ μὲ συμπονεῖς καὶ μ’ ἀγαπᾷς λιγάκι,
γιατὶ δὲν μοῦ τὸ λές;

Γιατὶ βαστᾷς τὸ μυστικὸ καὶ νὰ περνῶ μ’ ἀφίνεις
ἡμέραις θλιβεραίς;...
Ἂν ταὶς καρδιαίς μας, ἀκριβή, νὰ ἑνώσουμε συγκλίνεις,
γιατὶ δὲν μοῦ τὸ λές;

Τέσσερα ανέκδοτα έργα του ποιητή Γεωργίου Μαρτινέλη �7�



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΠοοιικκίίλλεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  
γγιιαα  ττοονν  ΓΓεεώώρργγιιοο  ΜΜααρρττιιννέέλληη  

ααππόό  ττηηνν  κκεερρκκυυρρααϊϊκκήή  εεφφηημμεερρίίδδαα  ΗΗ  ΕΕυυθθύύννηη

Και σε άλλες δημοσιεύσεις μας παραθέσαμε υλικό από εφημερίδες, ώστε
να διασκεδασθεί η άποψη που ο ίδιος ο Μαρτινέλης καλλιεργούσε, ότι δεν τον
τιμούσαν ανάλογα με την προσφορά του. Το αντίθετο, θα λέγαμε. Επιλέξαμε
την Ευθύνη της Κέρκυρας, η οποία ενημερώνει με άρθρα της ή ανταποκρί-
σεις για την πορεία του Μαρτινέλη, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος αποφεύγει να
δημοσιεύει τα έργα του και ότι υπάρχει πολύ ανέκδοτο υλικό. Ο Μαρτινέλης
είναι μεμψίμοιρος και κατά σύστημα παραπονούμενος, ακόμα και στους
στίχους του. Έργο που έμενε στο συρτάρι, δεν μπορούσε να καταδείξει την
αξία του ως ποιητή, και γνωρίζουμε τώρα από το αρχείο του ότι, μετά τα
πρώτα βιβλία του, που τα αναφέραμε στα προηγούμενα, έγραφε μεν, αλλά
άφηνε ανέκδοτα τα ποιήματά του, ιδίως τις πολύστιχες συνθέσεις του. Έμει-
ναν έτσι ολόκληρες συλλογές άγνωστες μετά τον θάνατό του. Αν μπορεί να
δώσει κανείς μια κάποια εξήγηση, πέραν του απαιτητικού, φιλόπρωτου και
εν τέλει αυτοκαταστροφικού τρόπου σκέψης του, θεωρούμε ότι η μη ένταξή
του στην επιχώρια Σχολή, η μη συμπερίληψή του στους εκπροσώπους της,
υπήρξε πλήγμα και τραύμα αθεράπευτο γι’ αυτόν, η δε καταφυγή του στην
Αθήνα ήταν μια απονενοημένη προσπάθεια δικαίωσης, τη στιγμή μάλιστα
που τα σχόλια των εφημερίδων της πρωτεύουσας ήταν κολακευτικά γι’ αυ-
τόν.

�.

Αναγινώσκομεν εν τη εφημερίδι το Εθνικόν Πνεύμα τα ακόλουθα περί τι-
νος ποιήματος του κ. Γ. Μαρτινέλλη, περί του οποίου θέλομεν διαλάβει και
ημείς προσεχώς:

Εξεδόθη κατ’ αυτάς εις φυλλάδιον εκ �� σελίδων πολιτική σάτυρα υπό
του Κ. Γεωργίου Μαρτινέλλη, Αυλικοί και Κομματάρχαις επιγραφομένη.
Το ποίημα τούτο διακρίνεται προ πάντων διά τα διαλάμποντα εν αυτώ ευγε-
νή αισθήματα, και τας υγιείς πολιτικάς αρχάς, υφ’ ων ο ποιητής εμφορεί-
ται. Μετά τα πολιτικά του αοιδίμου Αλεξάνδρου Σούτσου έργα, η σατυρική
ποίησις εσίγησε δυστυχώς εν Ελλάδι· και όμως εν κοινωνία ως η ημετέρα
είναι αναγκαιοτάτη προς καυτηρίασιν και στιγματισμόν τοσούτων ελαττω-
μάτων και κακών, διά της δημοσιογραφίας η κατάκρισις δεν επαρκεί. Ελπί-
ζομεν ότι ο Κ. Μαρτινέλλης και άλλα γενναιότερα τοιούτου είδους έργα θα
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δυνηθή να εκδώση, πληρών ανάγκην, ην βαθέως η ημετέρα κοινωνία αισθά-
νεται.’27

2.

ΑΥΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΑΡΧΑΙΣ
ΣΑΤΥΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΤΙΝΕΛΗ28

(Αθήναις �874)

ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ
Εν Αθήναις, παρά τω κ. Ανδρέα Κορομηλά.
Εν Αθήναις, παρά τω κ. Κωνσταντ. Βλαστώ.
Εν Αθήναις, παρά τω κ. Γεωργίω Αντωνιάδη.
Εν Πάτραις, παρά τω κ. Α.Σ. Αγαπητώ.
Εν Σύρω, εν τω γραφείω της εφημερ. «Πατρίς».
Εν ζακύνθω, παρά τω κ. Σεργίω Χ. Ραφτάνη.
Εν Κερκύρα, παρά τω κ. Δημητρίω Γιοτοπούλω.

Και άλλοτε εγένετο λόγος εν τη Ευθύνη περί των ποιητικών έργων του κ.
Μαρτινέλη. Επαινέσαντες τότε αυτά, εξεδηλώσαμεν συνάμα την λύπην ημών
επί τη αρνήσει του ποιητού να κατέλθη εις το στάδιον της δημοσιότητος. Ήδη
μετ’ άκρας ευχαριστήσεως βλέπομεν ότι ο κ. Μαρτινέλης συγκατετέθη επί
τέλους να μη στερήση επί πλέον το κοινόν της τέρψεως και των διδαγμάτων
τα οποία δύναται να προσπορισθή εκ της αναγνώσεως των έργων του. Η δη-
μοσιευθείσα σάτυρα Αυλικοί και κομματάρχαις διακρίνεται, ως άπαντα τα ει-
σέτι ανέκδοτα ποιήματα του κ. Μαρτινέλη, διά το ύψος των εννοιών και διά
την ζωηρότητα του αισθήματος. Άκρα φιλοπατρία, έρως διακαής προς τας
συνταγματικάς ημών ελευθερίας ενέπνευσαν εις τον κ. Μαρτινέλην την σάτυ-
ραν ταύτην, εν η, διά μεγάλης δυνάμεως λόγου και δι’ εικόνων ζωηροτάτων
και αληθώς ποιητικών, καταμαστίζονται οι λυμεώνες εκείνοι της Ελληνικής
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27. Η Ευθύνη, φ. �0 (20.9.�874), σ. 2. Σημειώνουμε ότι δεν είναι μόνο Η Ευθύνη που
εξαίρει το έργο του Μαρτινέλη. Στα λίγα αυτά παραθέματα είναι εμφανές ότι ο αθηναϊκός τύ-
πος εγκωμιάζει επίσης τα δημοσιευθέντα έργα του.

28. Η Ευθύνη, φ. �� (28.9.�874), σ. 2. Πρόκειται για την αναφερθείσα πολιτική σάτιρα. Η
πρακτόρευση και διάθεση του έργου, εκτός από την Αθήνα, και σε άλλες μεγάλες πόλεις δη-
λώνει ίσως και το ενδιαφέρον του κοινού, που το πυροδοτούσαν οι κριτικές των αθηναϊκών
εντύπων.



πολιτείας, οίτινες, είτε υπό το πρόσχημα της αφοσιώσεώς των εις την βασιλεί-
αν είτε υπό την πλαστήν και ψευδή επίδειξιν αισθημάτων φιλελευθέρων, καπη-
λεύονται τα τιμαλφέστερα και ιερώτερα συμφέροντα του τόπου, θεραπεύουσι δε
μόνον τας ιδιοτελείς αυτών ορέξεις και την κατάπτυστον αυτών φιλοδοξίαν.29

Η κατάστασις της πατρίδος περιήλθεν εις τοιούτον απελπιστικόν σημείον, η
ανάγκη τού να εξεγερθή το δημόσιον φρόνημα κατά των διαπραττομένων ορ-
γίων είναι τοσούτον επείγουσα, ώστε οι εκ καρδίας αγαπώντες την πατρίδα δεν
δύνανται ειμή να αισθανθώσιν ειλικρινή χαράν βλέποντες και την ποίησιν συμ-
μετέχουσαν του ζωτικωτάτου αγώνος υπέρ των ελευθεριών, και εκφράζουσαν
και μεταδίδουσαν εις τας καρδίας διά της μαγείας στίχων αρμονικωτάτων εν-
δόμυχον αγανάκτησιν επί τω εμπαιγμώ και τη νοθεύσει της ελευθέρας θελήσε-
ως του τόπου και επί τη επικρατήσει ένθα ου δει πολιτικού συστήματος ολεθρί-
ου και τυραννικού. Γεγραμμένη δε εις την αληθώς ποιητικήν διάλεκτον της νε-
ωτέρας Ελλάδος, εις την δημώδη, η σάτυρα του κ. Μαρτινέλη καθιστά προσι-
τάς και εις αυτόν τον λαόν τας ιδέας και αρχάς εκείνας αίτινες είναι η βάσις
και ωσεί η ψυχή των φιλελευθέρων και φιλοπροόδων κοινωνιών.

Εκ καρδίας ευχόμεθα ίνα ο τοιαύτα προσόντα κεκτημένος κ. Μαρτινέλ-
λης, ο όλη ψυχή αφωσιωμένος εις τον Ελληνισμόν και κρίνων περί των κοινών
μετ’ άκρας ορθότητος και σπανίας βαθυνοίας, προσθέση εις το ήδη δημοσιευ-
θέν έργο και άλλα τοιαύτα, ωφελιμώτατα υπό πολλάς επόψεις.

�.

Η 2� Μαρτίου �82��0

[...]
Εν τη μεγάλη αιθούση της «Φιλαρμονικής Εταιρίας» είχε κατασκευασθή

εξ αχύρου επιτυχώς ο Γερμανός κρατών την σημαίαν του Σταυρού και δίδων
το σύνθημα του υπέρ πίστεως και πατρίδος αγώνος, περί αυτόν δε ίσταντο
ωπλισμένοι της Αχαΐας οι ανδρείοι αρχηγοί, έτοιμοι να τρέξωσιν εις το πεδίον
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29. Αξίζει να τονιστεί η τόλμη του Μαρτινέλη και να εξαρθεί ο καταγγελτικός του τρό-
πος, πολύ πρώιμα, το �874 – τα εν λόγω ποιήματα έκαναν αίσθηση στην πρωτέυουσα. Θυμί-
ζουμε ότι τα καταγγελτικά, επίσης, ποιήματα των Σατυρικών γυμνασμάτων του Κωστή
Παλαμά κυκλοφόρησαν πολύ αργότερα, όταν πλέον η πολιτική κατάσταση είχε φθάσει στο
απροχώρητο. Η πρώτη σειρά τους, γραμμένη στα �907, δημοσιεύτηκε στον Νουμά του Δημ.
Ταγκόπουλου το �909, και η δεύτερη γράφτηκε και δημοσιεύτηκε το �909, στο ίδιο περιοδικό.

�0. Η Ευθύνη, φ. �� (�0.�.�87�), σ. 2. Το ποίημα αυτό και το ακόλουθο για τον Ρήγα Φε-
ραίο δημοσιεύθηκαν με αρκετές διαφορές στην έκδοση Εθνικαί εικόνες του ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΙΔΗ, στις σελίδες 2� και ��, αντίστοιχα.



της μάχης· κύκλω δε της αιθούσης ανήρτηντο εικόνες παριστώσαι τας αξιο-
σημειωτέρας μάχας και τους ανδρείους έλληνας μαχητάς· εν μέσω των εικό-
νων τούτων εστεμμένον δι’ ανθέων ανεγινώσκετο το ακόλουθον ποίημα:

ΗΗ  22��  ΜΜααρρττίίοουυ  ��8822��..
Τέτοιαν ημέρα εδιάλεξεν η σπλαγχνική Μαρία
Να ειπή ’ς τον Κύριον του Παντός που τ’ άψυχα εμψυχόνει:
– Κύττα ’ς τη γη τους χριστιανούς, που μ’ άπειρη λατρεία
Εμέ γιορτάζουν σήμερα, πόση σκλαβιά πλακόνει!
Και πνεύμα θείον εχύθηκε με μιας εις την αγία
Του Γερμανού συνείδησι, που του Σταυρού, ξαπλόνει
Το φοβισμένο λάβαρο, κι’ από την Εκκλησία
Πρώτος προβαίνει αγωνιστής και πρώτος ξεσπαθόνει.
Φεύγουν απ’ όλαις ταις μεριαίς οι τούρκοι τρομασμένοι,
Ενώ προφέρει ο Γερμανός κι’ ηχολογούν οι άλλοι
Τον όρκο, π’ όλη ετάραξε βαθειά την οικουμένη.
Μέρα γλυκειά, μέρα λαμπρή, μέρα χαριτωμένη!
Άλλη φορά που η λάμψι σου ’ς την Εκκλησιά προβάλη,
Όλη με δάφναις ένδοξαις θα την ιδή σπαρμένη.

Επίσης και όλαι αι λοιπαί αίθουσαι της Φιλαρμονικής ήσαν καταλλήλως
κεκοσμημέναι δι’ εικόνων αναπολουσών τους ήρωας της εποχής εκείνης και
τα κατά ξηράν και θάλασσαν ανδραγαθήματά των!

Εν τω Φιλοδραματικώ συλλόγω ο «Καποδίστριας» είχον φιλοκάλως κο-
σμηθή όλαι αι αίθουσαι δι’ εικόνων και επιγραφών, εν δε τη αιθούση τη προω-
ρισμένη διά τας από σκηνής παραστάσεις είχε κατασκευασθή ο τάφος του
Καποδίστρια, παρά τους πόδας του οποίου ίστατο η Ελλάς δεικνύουσα διά της
μιάς χειρός τον τάφον του αειμνήστου Κυβερνήτου της Ελλάδος και διά της
ετέρας επιγραφήν τινα, δι’ ης εκάλει τα τέκνα της να ορκισθώσιν επί του τά-
φου εκείνου, να τιμώσι δι’ έργων την μνήμην των αθανάτων προγόνων μας.

Εν δε τω πολιτικώ συλλόγω «Ρήγας ο Φερραίος» είχον διακοσμηθή όλαι αι
αίθουσαι δι’ εικόνων και επιγραφών αναφερομένων εις την εποχήν εκείνην. Εν
τη πρώτη αιθούση ανήρτηντο αι εικόνες του Μιαούλη, του Κανάρη, ο Λόρδος
Βύρων εν μέσω Ελλήνων πολεμιστών, φέρων Ελληνικήν ενδυμασίαν και κρα-
τών υψωμένην την Εθνικήν σημαίαν· ετέρα εικών παρίστανε το εν Πειραιεί
στρατόπεδον του Καραϊσκάκη και τον Κόχραν μετά περιεργείας παρακολου-
θούντα την έκβασιν της μάχης. Επίσης ανήρτηντο αι εικόνες του Ευγενίου
Βούλγαρη και του Θεοτόκη. Εν μέσω δε της αιθούσης έκειτο η εικών του Ρή-
γα του Φεραίου κάτωθεν της οποίας εστεμμένον δι’ ανθέων ανεγινώσκετο το
ακόλουθον ποίημα:
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ΡΡήήγγααςς  οο  ΦΦεερρααίίοοςς
Του Γένους είχαν ’ς την κορφή τα πάθη καταντήσει.
Πίστι και τέκνα και τιμή και των νεκρών τη σκόνι,
Όλα τολμούσε ο μισητός τύραννος ν’ ασεβήση,
Ενώ τους θρήνους έπνιγε καθημερνώς η αγχόνη.
Όταν του Ρήγα εβρόντησε φωνή, που να ξυπνίση
Εις των Ελλήνων ταις καρδιαίς ημπόρεσε τη μόνη
Κρυμμένη σπίθα ελευθεριάς – η πάλη δεν θ’ αργήση – 
Όλοι τον Ρήγα καρτερούν κι’ ο Ρήγας δυναμόνει.
Αλλ’ έξαφνα ’ς την άσπονδη τυραννικήν Αυστρία,
Τον τολμηρόν αγωνιστή και το εθνικό μυστήριο
Προδίδουν οι μισέλληνες ’ς τη βάρβαρη Τουρκία!
Σειούνται του Γένους τα δεσμά ’ς του Ρήγα το μαρτύριο.
Κι αυτού του πρωτομάρτυρος η φοβερή θυσία
Να συγκινήση επρόφθασε ’ς τους ουρανούς τον Κύριο.

Αμφότερα τα ποιήματα ταύτα εισίν έργα του αξιοτίμου συμπολίτου και φί-
λου μας κ. Γεωργίου Μαρτινέλη, αποτελούσι δε μέρος της ανεκδότου σειράς
των Εθνικών του εικόνων. Ο πρόεδρος της «Φιλαρμονικής Εταιρίας» κ. Α.
Σερεμέτης, καθώς και ο του συλλόγου «Ρήγας ο Φερραίος» κ. Ι. Βράιλας, τη
αιτήσει πολλών συνεταίρων γνωριζόντων τα έργα του κ. Μαρτινέλη, δι’ εγ-
γράφου των παρεκάλεσαν αυτόν, όπως συντείνων και ούτος εις την λαμπρότη-
τα της πανηγύρεως στέρξει και δώσει τας δύο αυτού εθνικάς εικόνας διά τον
ανωτέρω σκοπόν. Ο κ. Μαρτινέλης καίτοι διστάζων κατ’ αρχάς να πράξη τού-
το, ουχ ήττον ενδίδων εις την ευγενή ταύτην παράκλησιν και αποβλέπων εις
τον ιερόν σκοπόν της πανηγύρεως, ουχί μόνον έπεμψεν αυτάς αλλά και δι’ επι-
στολής του αφιέρωσε ταύτας εις τα δύο καταστήματα. Η Ευθύνη και άλλοτε
έσχεν αφορμήν να γράψη περί της αξίας των ποιητικών έργων του κ. Μαρτι-
νέλη και να υψώση την φωνήν της υπέρ της δημοσιεύσεως αυτών. Τα ανωτέ-
ρω ποιήματα δεν έχουσιν ανάγκην επαίνων, ο ποιητής αυτών είναι γνωστός τη
Ελληνική κοινωνία εκ της σατύρας ην εδημοσίευσε και ήτις επέσυρε τους ζω-
ηρούς επαίνους των σπουδαιοτέρων δημοσιογραφικών οργάνων της πρωτευού-
σης και των επαρχιών. Συνδεομένη δε η σύνταξις της εφημερίδος μετά του κ.
Μαρτινέλη διά στενών φιλίας δεσμών, αποφεύγει εκ προθέσεως και προς απο-
φυγήν παρεξηγήσεων πάντα υπέρ αυτού έπαινον, αναμένουσα ν’ ακούση την
κρίσιν ετέρων συναδέλφων της τε πρωτευούσης και των λοιπών επαρχιών.
Όπερ όμως δεν δυνάμεθα ν’ αποκρύψωμεν είναι ότι τα ανωτέρω ποιήματα του
κ. Μαρτινέλη τεθειμένα τόσον καταλλήλως εν μέσω των ηρωικών εικόνων
μετ’ ενθουσιασμού και συγκινήσεως ανεγινώσκοντο κατά την ημέραν εκείνην
της εορτής, από τους επισκεπτομένους τα καταστήματα οίτινες επήνεσαν αυ-
τά, δι’ όπερ και συγχαιρόμεθα τον κ. Μαρτινέλην. [...]
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4.

Στις δημόσιες δοκιμασίες του Εκπ/ρίου Καποδίστριας, την τελευταία μέ-
ρα απαγγέλθηκαν ποιήματα, κατά τη συνήθεια, μεταξύ αυτών και «Ο διακο-
νάρης»�� του Μαρτινέλη. 

«Ουδέν λέγομεν περί του τελευταίου ποιήματος, όπερ μετά πολλάς του
κ. Διευθυντού παρακλήσεις παραχωρήσας προς απαγγελίαν ο ποιητής,
θεωρούμεθα ευτυχείς ότι πρώτοι ημείς λαμβάνομεν την τιμήν να παρα-
δώσωμεν εις την δημοσιότητα. Ουδέν λέγομεν διότι ο Κ. Μαρτινέλλης
εγένετο ήδη γνωστός εις το Πανελλήνιον διά της πολιτικής αυτού σα-
τύρας,�2 ήτις προεκάλεσε τοσούτον πάταγον παρά τη Ελληνική δημο-
σιογραφία, διά των δύο ωραίων αυτού εικόνων, αίτινες εσχάτως εδημο-
σιεύθησαν, και δι’ άλλων μικρών ποιηματίων, ενός καλλιτέρου του άλ-
λου, εξ ων πάντων καταφαίνεται η ποιητική δύναμις του Μαρτινέλλη
και η περί τον στίχον τέχνη. Συγχαίροντες δε τω ποιητή επί τω νέω
προϊόντι της Μούσης αυτού, εκφράζομεν και πάλιν την ευχήν, όπως μη
αναβάλη επί πλέον την δημοσίευσιν τοσούτων άλλων πολυτίμων μαρ-
γαριτών, οίτινες ήθελον προσθέση νέαν λάμψιν εις τον ποιητικόν στέφα-
νον, όστις περιβάλλει την Ελλάδα.��

Ιδού το εν λόγω ποίημα:

ΟΟ  δδιιαακκοοννάάρρηηςς
Λυπηρό να ιδής εμπρός σου
Ένα γέροντ’ ασπρομάλλη
Να ζητάη τον οβολό σου,
Και, με ξέσκεπο κεφάλι,
Να σου λέγη που πεινά!

Πόσοι, πόσοι, που ημπορούνε
Να του δώσουνε βοήθεια,
Μ’ ένα φεύγα του απαντούνε!
Κι’ ο φτωχός τα μαύρα στήθια
Παραδέρνει και σιωπά.

Ποιος εδώθε τον πειράζει,
Ποιος εκείθε τον βαριέται·
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��. Πρωτοδημοσιεύτηκε το �878.
�2. Πρόκειται για τη σάτιρα Αυλικοί και κομματάρχαις, του �874.
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Κι’ ο φτωχός π’ αναστενάζει
Ντροπιασμένος, καταριέται
Την πολύπαθη ζωή.

Αλλ’ ο πλούσιος δεν την ξέρει
Τη ’ντροπή, π’ ακολουθάει
Το τρεμάμενο το χέρι
Του καϋμένου, που ζητάει
Μες το δρόμο το ψωμί.

Ω! ποιος ξέρει, ο πεινασμένος
Μην εστάθη ’στον καιρό του
’Σαν εμάς καλοθρεμμένος·
και μην έσπερνε το βιο του
για τους φίλους μία φορά!

Δυστυχής! Μαθαίνει τώρα
Που ο φτωχός δεν έχει φίλο·
Και πολλαίς φοραίς την ώρα
Του καλότυχου τον σκύλο
Να ζηλεύη καταντά!

Εις τον δρόμον, που διαβαίνει,
Και ’ς τη θύρα, που κτυπάει,
Πάντα κάποια περιμένει
Προσβολή, να του περνάει
Την ταλαίπωρη ψυχή.

Και γυμνός, με καταφρόνια
Λαχταρώντας εις το κρύο,
Σέρνει τ’ άχαρα τα χρόνια
Ένα βλέποντας σημείο
Πάντα εμπρός του, το ψωμί.

Ω! χαρά του ’ς όποιον έχει
Δύο ψωμιά και δίνει τόνα!
Θέλει η Δέσποινα τον βρέχει
’Σ του θανάτου τον αγώνα
Με το δάκρυ του φτωχού.

Την καλύβη και τον θρόνο
Πώς η τύχη παίρνει, δίνει,
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Δεν ειξέρω· ξέρω μόνο
Π’ όποιος κάνει ελεημοσύνη
Φίλος είναι του Θεού.

�.

Πληροφορούμεθα ότι κατά την εσπέραν της 2� Μαρτίου ο ενταύθα «Δρα-
ματικός Σύλλογος» προτιθέμενος να πανηγυρίση την Εθνικήν ταύτην ημέραν,
εξελέξατο προς τούτο τον κ. Γ. Μελισηνόν δικηγόρον όπως εκφωνήση κατάλ-
ληλον πανηγυρικόν, όστις και απεδέξατο την πρότασιν. Προς δε επιθυμών να
λαμπρύνη επί πλέον το επίσημον και μεγαλοπρεπές της ημέρας, δι’ επιστολής
λίαν κολακευτικής προς τον ποιητήν Γεώργιον Μαρτινέλην παρεκάλεσεν αυτόν
ίνα κατά την εσπέραν της 2� Μαρτίου, παρευρισκόμενος εις το κατάστημα, τι-
μήση την εορτήν, εξυμνών διά της υψηλής αυτού μούσης τους αθανάτους ήρω-
ας του μεγάλου αγώνος. Αγνοούμεν εάν ο ποιητής θέλει αποδεχθή την πρό-
σκλησιν ταύτην, καθόσον ούτος, ως πολλάκις ελάβομεν αφορμήν να γράψω-
μεν, επεδείξατο αποστροφήν περί την δημοσίευσιν των αρίστων προϊόντων της
μούσης του. Το καθ’ ημάς, φρονούμεν ότι επήλθε τέλος ο καιρός καθ’ ον ο ποι-
ητής πρέπει να παραιτηθή της τόσον αδίκου διά την πατρίδα επιμονής του,
αποδεχόμενος την ευγενή πρόσκλησιν του συλλόγου και είτε αυτοπροσώπως
είτε δι’ άλλου κοσμήση την συγκινητικήν και εθνικήν ταύτην εορτήν διά της
αναγνώσεως των «Εικόνων» του, έργου εθνικωτάτου και μετά πατριωτικής
θέρμης και ποιητικής δυνάμεως ζωγραφίζοντος τους πολυτίμους εκείνους
εθνομάρτυρας. Αναμένομεν την εσπέραν εκείνην όπως ίδωμεν εάν αι παρατη-
ρήσεις ημών αύται θέλουσιν εισακουσθή, οπότε θέλομεν επανέλθει πλατύτερον.

Η εν Αθήναις εκδιδομένη εφημερίς Τα Ημερήσια Νέα καταχωρίζουσα τον
«Διακονάρην» του κ. Μαρτινέλλη, ον εδημοσιεύσαμεν εν τω παρελθόντι αριθ-
μώ της ημετέρας Εφημερίδος, γράφει τάδε:

Πολλήν την αίσθησιν παρήγαγε το παρά πόδας ποίημα εις τους παρευρε-
θέντας κατά τας εξετάσεις του εκπαιδευτικού καταστήματος «Καποδιστρί-
ου» εν Κερκύρα,�4 απαγγελθέν υπό τινος μαθητού, και ποιηθέν υπό του ήδη
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�4. Πρόκειται για το γνωστό ιδιωτικό σχολείο του Λεωνίδα Βλάχου, στον οποίο μαθήτευ-
σαν γνωστές προσωπικότητες της Κέρκυρας. Ο Μαρτινέλης δίδαξε εκεί την ιταλική γλώσσα.
Παραθέτουμε ένα απόσπασμα από την Ευθύνη (φ. ��7, �2.7.�877, σ. 2), στην οποία δημοσι-
εύεται ένα άρθρο σχετικό με τις εξετάσεις στον «Καποδίστρια»: «[...] Αρκεί τις να αριθμήση
τους Καθηγητάς, δι’ ων ο αφιλοκερδής Διευθυντής κατεπλούτισε το Εκπαιδευτήριόν του,
όπως δυνηθή καλώς να συμπεράνη περί της θαυμασίας και τοσούτω προεχούσης των μαθη-
τών του προόδου. Της Ιταλικής η παράδοσις ανατειθεμένη εις τον ποιητήν Γ. Μαρτινέλην πα-
ρήγαγεν αληθώς καρπούς ευαρέστους. [...]».



φαινομένου εις ημάς ότι αναβαίνει Πήγασον, και πολλά υποσχομένου εις την
αληθή ποίησιν κ. Γεωργίου Μαρτινέλλη.

Ως βλέπει ο αναγνώστης το ποίημα τούτο είναι γεγραμμένον εις γλώσσαν
δημοτικήν, αλλά δημοτικήν καθαράν και αμιγή λέξεσιν αχρήστοις και βαρ-
βαρισμοίς· η στιχουργία ρέουσα και εναρμόνιος· η περιπάθεια πολλή· η ιδέα, ην
ενεσάρκωσεν ο ποιητής, πρωτότυπος, και αυτή δε η ενσάρκωσις επιτυχής. Εις
τίνα δεν αρέσκει η πέμπτη και εννάτη στροφή; Τίς δε εν τη δεκάτη δεν βλέπει
αυτού του ποιητού την καρδίαν εγκατοπτριζομένην και πλήρη ιερού αισθήμα-
τος της φιλανθρωπίας;��
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��. Η Ευθύνη, φ. �04 (20.�.�87�), σ. 2. Ήδη από την εποχή αυτή υπάρχουν μαρτυρίες
για την άρνησή του να δημοσιεύει έργα του. Οι αναφερόμενες «Εικόνες» είναι ποιήματα που
το �887 περιλήφθηκαν στον πρώτο τόμο της Σειράς των ποιητικών έργων Γεωργίου Μαρτινέ-
λη με τον τίτλο Εθνικαί εικόνες (εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνστα-
ντινίδου, εν Αθήναις �887). Ο ποιητής στο διάστημα εκείνο ζούσε στην Αθήνα, το δε βιβλίο
εκδόθηκε δαπάνη Ανέστη Κωνσταντινίδου, ένδειξη της αναγνωρισιμότητας του Μαρτινέλη
στην Αθήνα. Ως προς τον «Διακονάρη», το ποίημα αυτό έκανε αίσθηση και αναδημοσιεύτηκε
πολλές φορές. Ωστόσο, πράγμα που συνηγορεί με την αναζήτηση χορηγού και υπεμφαίνει τις
οικονομικές δυσκολίες του ποιητή, στο φ. �9� (�4.�.�878), σ. 2, της Ευθύνης γίνεται η εξής
έκκληση στην Κέρκυρα, μία δεκαετία περίπου προ της εκδόσεως των Εικόνων στην Αθήνα:
«Κατ’ αυτάς θέλουσι κληθή οι φίλοι των γραμμάτων και της ποιήσεως να παράσχωσι την
συνδρομήν και υποστήριξιν αυτών εις την έκδοσιν ωραίων και εθνικών ποιήσεων του αξιοτίμου
και γνωστού τω ελληνικώ κόσμω ποιητού και συμπολίτου μας Γεωργίου Μαρτινέλη. Τας Ει-
κόνας, ποίησιν υψηλήν, ενθουσιώδη, νευρώδη, πλήρη δυνάμεως και συγκινούσαν βαθέως την
καρδίαν, πρόκειται να παραδώση τη δημοσιότητι ο ποιητής, ενδίδων εις των πολλών φίλων του
τας επιμόνους παρακλήσεις. Του ποιητού πολλοί ευπαίδευτοι και ειλικρινείς φίλοι, συνελθό-
ντες ανέθηκαν εις τριμελή επιτροπήν να φροντίση περί της εκδόσεώς των. Την αγγελίαν ταύ-
την μεταδίδοντες τω κοινώ και την συνδρομήν αυτού επικαλούμενοι, δεν προτιθέμεθα να πλέ-
ξωμεν στεφάνους τω φίλω ποιητή διά το άριστον τούτο έργον του, καθ’ όσον ο τύπος ο ελληνι-
κός σύμπας εξήρεν άλλοτε δικαίως του κ. Μαρτινέλη τα έργα. Σκοπός ημών κυρίως είνε να
συνηγορήσωμεν υπέρ της υποστηρίξεως των Εικόνων, ποιήσεων μελλουσών να καταλάβωσιν
επιφανή θέσιν εν τη νεωτέρα ημών ποιήσει». Προφανώς δεν ευοδώθηκε η προσπάθεια αυτή,
εφόσον οι Εικόνες κυκλοφόρησαν, όπως αναφέρθηκε, με δαπάνες του εκδότη Κωνσταντινίδη
στην Αθήνα. Ο τίτλος Σειρά των ποιητικών έργων Γεωργίου Μαρτινέλη μας αφήνει να εικά-
σουμε βάσιμα ότι ο εκδότης των Αθηνών είχε κατά νου να εκδώσει όλα τα έργα του ποιητή,
σε τεύχη, γεγονός που θα δικαίωνε τη δηλωμένη και ποιητικά επιθυμία του στην «Ποιητική
επιστολή» προς τη Λαμπέρ, αλλά και σε άλλα ποιήματά του, να βρεθεί χορηγός που θα φρο-
ντισει για ολόκληρο το έργο του. Οι Εθνικαί εικόνες απάρτισαν το «τεύχος �». Για τα ποιήμα-
τα των Εικόνων, την ποιητική τους και την εθνική σκοπιμότητα που υπηρετούσαν βλ. τον
Πρόλογο του ποιητή, με τη χαρακτηριστική προσφώνηση: «Έλληνες!».



�.

Συναφές με την έκδοση των Εικόνων είναι ένα ποίημα του Π. Ματαράγκα
στο φ. 2�� (�.�.�878), σ. �, της ίδιας πάντοτε εφημερίδας. Αντί τίτλου η αφιέ-
ρωση: «Τω ποιητή των Εικόνων Γεωργίω Μαρτινέλη. Δεκατετράστιχον»:

Τίς εικονίζει μ’ ευγενή και θαυμαστήν γραφίδα
Την πάσχουσαν, αλλ’ ένδοξον εις τρόπαια πατρίδα;
Και τίς εις πάσαν της Κλειούς ενέγραψε σελίδα
Εν όνομα των Τέκνων Της, του μέλλοντος ελπίδα;

Υπό την μαύρην κύψασαν εν τέλει καταιγίδα
Αι μούσαι εγκατέλιπον των φώτων την κοιτίδα,
Αλλά δεν εγκατέλιπεν ο Έλλην την ασπίδα
Κ’ εφάνη πάντοτ’ άξιος υιός του Λεωνίδα.

Η τόλμη του εξέπληξε την γην μέχρι περάτων
Κ’ εβίασε πλησίον του ν’ αγωνισθή η Δύσις
Πλην φευ! Και πάλιν δυστυχής, των τόσων του θαυμάτων

Καρπός υπήρξεν πλέθρα γης αγόνου, ζυμωθείσης
Εις πάλην υπεράνθρωπον με ημιθέων αίμα...
Ω Μαρτινέλη! Άξιον της λύρας Σου το θέμα.

Και το σχόλιο της εφημερίδας: 

«Ο εν Αγίοις Σαράντα πρόξενος της Ελλάδος κ. Ματαράγκας, γνω-
στός των μουσών εραστής, επισκεφθείς κατ’ οίκον τον Κύριον Μαρτι-
νέλην και αναγνούς τας Εθνικάς Εικόνας, επέστειλεν ημίν προς δημο-
σίευσιν το προς τον ποιητήν αφιερωθέν τούτο Δεκατετράστιχον, όπερ
ασμένως καταχωρίζομεν.

Περί των Εικόνων, γνωστών ήδη τοις πλείστοις του Ποιητού φίλοις,
πολλάκις έλαβεν αφορμήν η δημοσιογραφία να ομιλήση� νυν δε ας επι-
τρέψη ο Ποιητής να προσθέσωμεν, ότι πάρα πολύ επιμένει εγκαταλεί-
πων αυτάς εισέτι αδημοσιεύτους, προς βλάβην ου μόνον της καθ’ ημάς
φιλολογίας, αλλά και αυτής έτι της εθνικής φιλοτιμίας� καθότι η προ
τινων μηνών δημοσίευσις αυτών ηδύνατο να επενεργήση σπουδαίως εν
τη καρδία των Ελλήνων, πριν επέλθωσι τα πρόσφατα εθνικά δυστυχή-
ματα.»
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ÉMILE LEGRAND - HUBER PERNOT
KAI ςτΕΦανΟς ΜαΡτΖωκης

ςΧΕςη ΔιαΛΟΓΟΥ

ΓΓιιάάννννηηςς  ΠΠααππαακκώώσσττααςς
ομότιμος καθηγητής νέας Ελληνικής Φιλολογίας 

του Πανεπιστημίου αθηνών

ςε προηγούμενη μελέτη μου, που κυκλοφόρησε αυτοτελώς το 2011, είχα
την ευκαιρία να διερευνήσω μια αθέατη πλευρά για τον τρόπο με τον οποίο ο
γνωστός Γάλλος ελληνιστής Émile Legrand, με τη βοήθεια και του συνεργά-
τη του Huber Pernot, αναζήτησε βιβλιογραφικές πληροφορίες με τις οποίες
έθεσε τις βάσεις για τη συγκρότηση του εκ 15 τόμων μεγαλεπήβολου και
μνη μειώδους για τα νεοελληνικά γράμματα έργου του με τον γενικό τίτλο
Bibliografie Hellénique1, καλύπτοντας έτσι την περίοδο από το 1476, οπότε
εκδόθηκε σε ελληνική γραφή στο Μεδιόλανο η Γραμματική του κωνσταντί-
νου Λασκάρεως, έως το 1790· όσο βέβαια μπορούσε να καλυφθεί μια τόσο
μακρά περίοδος και μάλιστα με τα μέσα της εποχής εκείνης. Οι προσθήκες
που ήρθαν στη δημοσιότητα κατά τα μεταγενέστερα χρόνια κάλυψαν αρκετά
κενά.

ςτη μελέτη μου εκείνη, εκτός από την Εισαγωγή, δημοσιεύονται και επι-
στολές Ελλήνων και ξένων λογίων, απ’ όπου, πέρα από ποικίλα θεωρητικά
θέματα που εκ των πραγμάτων προέκυψαν, είναι εμφανής και η συμβολή τους
στον εμπλουτισμό της εν λόγω μνημειώδους, όπως τη χαρακτήρισα, Βιβλιο -
γραφίας.

ςτη σημερινή μου εισήγηση θα αναφερθώ με κάθε συντομία στον τρόπο με
τον οποίο οι ίδιοι Γάλλοι ελληνιστές συγκρότησαν μια άλλη Βιβλιογραφία, μι-
κρότερης βέβαια εμβέλειας, αλλά εξίσου σημαντική. Εννοώ την ιόνια Βιβλιο-
γραφία, στην οποία καταβλήθηκε προσπάθεια να καταγραφούν όλα τα έργα
συγγραφέων που κατάγονταν από τα ιόνια νησιά έως το 1900. το δίτομο αυ-

η βιβλιοθήκη του αριστοτέλη Βαλαωρίτη (1�24-1�79) ���

1. Γιαννης ΠαΠακωςτας, Ο Émile Legrand και η Ελληνική Βιβλιογραφία. αρχειακή
Μελέτη, αθήνα: Ίδρυμα κώστα και Ελένης Ουράνη, 2011.



τό έργο τελικά εκδόθηκε στα 1910 με τη φροντίδα του Pernot2. Ο Legrand από
τις αρχές του 190� δεν ζούσε πια.

αν ένα μεγάλο μέρος των εγγραφών αντλήθηκε από την Ελληνική Βι-
βλιογραφία, για τα υπόλοιπα 110 χρόνια, 1��0 και εξής, η έρευνα έπρεπε να
εκκινήσει από την αρχή. Γνωρίζουμε ότι ο Legrand πραγματοποίησε σχετικό
ταξίδι τόσο στην αθήνα όσο και σε άλλα μέρη, όπου ήρθε σε επαφή με λογίους,
που θα ήσαν διατεθειμένοι να διευκολύνουν το έργο. Λόγιοι επίσης, οι οποίοι
προέρχονταν από τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο και ειδικότερα από τα ιόνια νη-
σιά, εγκατασπαρμένοι σε διάφορα σημεία του ευρωπαϊκού χώρου, διευκόλυναν
επίσης το έργο των Γάλλων ελληνιστών. 

τούτο είχα την καλή τύχη να το επιβεβαιώσω από άγνωστες χειρόγραφες
μαρτυρίες χάρις στη χειρονομία του αείμνηστου καθηγητή ςταμ. κ. καρα-
τζά, ο οποίος μου εμπιστεύτηκε μέρος του οικείου αρχείου, όπως εμπιστεύτη-
κε και σε συναδέλφους του ή πρώην φοιτητές του των Πανεπιστημίων ιωαννί-
νων και Θεσσαλονίκης�. 

από το χειρόγραφο υλικό που έχω στη διάθεσή μου, η επεξεργασία του
οποίου βρίσκεται σε προωθημένο στάδιο, θα αναφερθώ ειδικότερα στην περί-
πτωση του ποιητή ςτέφανου Μαρτζώκη (1�55-191�) και παρεμπιπτόντως
και σε άλλους Επτανήσιους συγγραφείς και λογίους, των οποίων στο οικείο
αρχείο απόκεινται επίσης επιστολές και αυτοβιογραφικά ή εργογραφικά ση-
μειώματα, τα περισσότερα από τα οποία διοχετεύτηκαν αρμοδίως στους
Legrand και Pernot μέσω του Μαρτζώκη.

του Μαρτζώκη εν προκειμένω σώζονται �2 γράμματα, 22 προς τον
Legrand και 10 προς τον Pernot. από εσωτερικές μαρτυρίες προκύπτει ότι δεν
ήσαν και οι μόνες. τα κενά είναι ορατά. ανάλογος θα πρέπει να ήταν και ο
αριθμός από την πλευρά των αποστολέων.

η πρώτη επιστολή του Μαρτζώκη προς τον Legrand έχει τη χρονολογική
ένδειξη 6 Φεβρουαρίου 1��6. ςτάλθηκε από αυτή εδώ την πόλη (το αργοστό-
λι), όπου o αποστολέας είχε μετεγκατασταθεί από την πατρίδα του τη Ζάκυν-
θο και δίδασκε στη δημόσια εκπαίδευση την ιταλική γλώσσα. ας λάβουμε
υπόψη και την ιταλική καταγωγή του λόγιου πατρός του Luigi Ignazio

Γιάννης Παπακώστας��4

2. Bibliographie Ionienne. Description raisonnée des ouvrages publiés par les Grecs des
Sept-Îles ou concernant ces îles du quinzième siècle à l’année 1900, par ÉMILE LEGRAND. Œuvre
posthume completée et publiée par HUBERT PERNOT. Tome Premier. Tome deuxième. Paris:
Ernest Leroux, Éditeur, MDCCCCX. 

�. Για παράδειγμα βλ. τον τόμο από την αλληλογραφία των πρώτων δημοτικιστών, ι.
Γιάννη Ψυχάρη και αργύρη Εφταλιώτη αλληλογραφία. 716 γράμματα (1�90-192�). Επιμέ-
λεια: ςταμ. κ. καρατζά - Ερατ. Γ. καψωμένου και Ερευνητικής Ομάδας. τόμ. α΄: κείμε-
να. Φιλοσοφική ςχολή Πανεπιστημίου ιωαννίνων, ιωάννινα 19��.



Marzocchi, ο οποίος το 1��6, λόγω της δίωξής του από την παπική εξουσία,
κατέφυγε, ως πολιτικός πρόσφυγας, στη Ζάκυνθο. Είναι όμως η χρονιά που η
ιταλική γλώσσα ως επίσημα διδασκόμενο μάθημα είχε καταργηθεί από την
ελληνική κυβέρνηση και τα οικονομικά προβλήματα που έκτοτε αντιμετώπιζε
ήσαν έντονα. Μεσολάβησε κενό 10 ετών και από το 1�97 ο Μαρτζώκης βρέ-
θηκε στην αθήνα, όπου, με πολλές στερήσεις, έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της
ζωής του.

ςτην τετρασέλιδη πυκνογραμμένη χειρόγραφη σε χαρτί μεγάλου σχήμα-
τος επιστολή του της 22/� Φεβρουαρίου 1�99 ο Μαρτζώκης γράφει σχετικά:

Ήλθα εδώ κατατρεγμένος από την τύχη, από τους ανθρώπους και από
μία σκληρή γυναίκα, η οποία εις το 1�91 με αφήκε με τρία παιδιά για
να πάρη άλλον άντρα. Ήλθα εδώ με τα δυο παιδιά μου, επειδή το τρίτο
το εκράτησε ο μεγαλύτερος αδελφός μου Μέμνων. 

ςτην αθήνα ο Μαρτζώκης ήρθε σε επαφή με τους λογοτεχνικούς κύκλους
και σταδιακά είχε συνεργασία με διάφορα περιοδικά, μεταξύ των οποίων και Ο
καλλιτέχνης,, όπου το 1911 δημοσιεύεται σε εφτά συνέχειες και η «αυτοβιο-
γραφία» του4, παρέχοντας έτσι χρήσιμες πληροφορίες για τη ζωή του και το
κλίμα της εποχής. ςυναφείς για την οικογένεια Μαρτζώκη είναι οι μαρτυρίες
λογίων της εποχής του και νεότερων, Επτανησίων κυρίως, και ειδικότερα του
Λεωνίδα Ζώη στο Λεξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν του 1964. αντιπροσω-
πευτική είναι η μελέτη του Ευριπίδη Γαραντούδη με τον τίτλο: ςτέφανος Μαρ-
τζώκης. ςτίχοι βάρβαροι και άλλα ποιήματα, όπου συγκεντρώνεται και η
σχετική βιβλιογραφία5.

ςτην αλληλογραφία του Μαρτζώκη προς τον Legrand διατυπώνονται και
θεωρητικές απόψεις για την ποίηση της εποχής του. Εν προκειμένω, στην
ανωτέρω επιστολή του της 22/� Φεβρουαρίου 1�99, από την αθήνα πια, γρά-
φει σχετικά:

Όταν άρχισα να γράφω, οι ποιηταί εις τη Ζάκυνθο και εις την Ελλάδα
άλλο δεν έκαναν παρά να γράφουν στίχους ερωτικούς πολύ ελαφρούς, οι
οποίοι ήσαν γεμάτοι ρωμαντισμό. Ο αχαλίνωτος εκείνος ρωμαντισμός
και η δουλικαίς εκείνες μίμησες με έκαναν συχνά να λέω τον περίφημο
στίχο του Φωσκόλιο: Odio il verso che suona e che non crea. (απορρίπτω
τον στίχο που ακούγεται και δεν δημιουργεί).
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«Γι’ αυτούς τους ποιητάς», συνεχίζει, «η ποίηση δεν είχε καμμία απο-
στολή. Έστρεφα το νου εις τον τόπο μου και άλλο δεν έβλεπα παρά στί-
χους, χλωμαίς μίμησαις των τραγουδιών του ςολωμού, έστρεφα εις
την Ελλάδα και έβλεπα με λύπη μου τον Παράσχο, αν και είχε πολλά
προτερήματα, χωσμένο εις ένα ρωμαντισμό υπερβολικό και χωρίς λογι-
κή, και έστεφα εις την κέρκυραν και έβλεπα το Μαρκορά, με όλο το
αριστοκρατικό του ύφος και με όλη την ευγένεια της εκφράσεώς του να
μη εννοή να κάμη ένα βήμα εις τα εμπρός και να φτερουγίζη πάντα
πάνω από τα θεμέλια τα μισογκρεμισμένα, που μας άφησεν ο ςολωμός
με το δεύτερό του ποιητικό τρόπο.

κατά τη μικρή μου γνώμη τους μεγάλους ποιητάς πρέπει κανείς να
τους μελετά και να τους μιμήται όχι εις τη φόρμα, αλλά εις τα νοήμα-
τα. και εμείς έχουμε το ίδιο πρόσωπο και ταις ίδιαις σκέψες των προ-
γόνων μας, αλλά βέβαια εκείνοι εκφραζότουνα, εντενότουνα διαφορετι-
κά. Εκείνοι είχαν περισσότερο ιδανισμό, εμείς περισσότερο θετικισμό,
εμείς εκφραζόμαστε δίνοντας εις τα νοήματά μας σάρκα και αίμα,
εκείνοι δε ήσαν πνευματισταί και πολύ μακρυά από την αλήθεια. τότε
λοιπόν άρχισα και εγώ να γράφω, δηλαδή εις το 1�77, αλλά διά εξ χρό-
νια τα ποιήματά μου έμεναν αδημοσίευτα.

από την αλληλογραφία του, με αντικείμενο πάντοτε την ιόνιο Βιβλιογρα-
φία, προκύπτει ότι η συχνότητα επικοινωνίας γινόταν όλο και πιο πυκνή και τη
μία επιστολή διαδεχόταν η άλλη. Μόνο ανάμεσα στον Φεβρουάριο και τον
Μάιο του 1�99, οι σωζόμενες επιστολές του Μαρτζώκη ανέρχονται στις δεκα-
επτά και με την ακόλουθη συχνότητα: τρεις τον Φεβρουάριο, έξι τον Μάρτιο,
πέντε τον απρίλιο και τρεις τον Μάιο. κεντρικό θέμα η ολοπρόθυμη ανταπό-
κριση του Μαρτζώκη σε αιτήματα του Γάλλου ελληνιστή για την αναζήτηση
και αποστολή σχετικών βιβλίων ή άλλων συναφών πληροφοριών: 

«Πιστεύω να έχετε λάβει τα βιβλία, τα οποία σας απέστειλα την 9, 10,
11 και 12 απριλίου», γράφει στον Legrand σε επιστολή του της 17/29
απριλίου 1�99. και συνεχίζει: «ςήμερον σας στέλνω τα έργα του κε-
φαλλήνος Ζησίμου τυπάλδου με βιογραφικάς του σημειώσεις, έν μελό-
δραμα του Ελισαβετίου Μαρτινέγκου και την μετάφρασιν του Γούσκου.
ςήμερον έλαβον επιστολήν σας. [...] Θέλω δε καταβάλει πάσαν προ-
σπάθειαν όπως εύρω τα βιβλία, τα οποία σας αναγκαιούν. Πιστεύσατε
ότι θα λογίζωμαι ευτυχής αν κατορθώσω να τα εύρω όλα. Έγραψα εις
κεφαλληνίαν, κέρκυραν και Ζάκυνθον, θέλω δε γυρίσει όλα τα βιβλία
και παλαιοπωλεία των αθηνών ούτως ώστε εύρω τα ενταύθα δημοσι-
ευθέντα βιβλία. Προσεχώς θα σας στείλω τα του Μάτεσι, καρρέρ, αν-
νίνου και διαφόρων άλλων. ςας παρακαλώ να με διατάξετε εις παν ότι
με νομίζετε ικανόν».
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Ενδεικτική και η προϊούσα ανθρώπινη οικειότητα, η ζεστασιά. την απρό-
σωπη, κατ’ αρχάς, προσφώνηση «αξιότιμε κύριε», τη διαδέχεται μια πιο προ-
σωπική προσφώνηση: «αξιότιμε κύριε Λεγκράν» και από αυτή έχουμε τη με-
τάβαση στο: «αξιότιμε φίλε» και τέλος «Πολυαγαπημένε μου φίλε». Οικειό-
τερη είναι η επικοινωνία του Μαρτζώκη με τον Περνώ, τον οποίο αποκαλεί
«Πολυαγαπημένο φίλο και αδελφό».

Ενδεικτικές και οι μαρτυρίες, τις οποίες και παραθέτω περιληπτικώς:

«Χθες σας έστειλα τα εξής βιβλία: [...]. Λάβετε την καλωσύνη να μου
γράψετε ποία έργα του Λούντζη σας λείπουν». Για τον ίδιο σκοπό ανα-
ζήτησε τη συνδρομή και άλλων Επτανησίων λογίων. Γράφει: «από τον
αγαπητόν φίλον κ. Ζώην» θα λάβετε αυτά και αυτά τα βιβλία, από τον
τσακασιάνο εκείνα, από άλλους άλλα. 

Παραθέτω εδώ ονόματα συγγραφέων, για τους οποίους ο Μαρτζώκης
απέστειλε βιο-εργοβιογραφικές πληροφορίες:

ανδρέας αβούρης, Διονύσιος αλβανάκης, Μπάμπης Άννινος, Παναγής
Βεργωτής, Γεώργιος Βερύκιος, Μάρκος Βιαγκίνης, Βολτέρρας, ιούλιος Γαλ-
βάνης, Γερμανός (Γεράσιμος καλλιγάς) - Μητροπολίτης αθηνών, ...Γού-
σκος, ςπυρίδων Δελλαπόρτας, νικόλαος Δημογενίδης, Δε Βιάζης, Πλάτων
Δρακούλης, ςωκράτης Ζερβός, Λεωνίδας Ζώης, κώστας καιροφύλας, Γε-
ράσιμος καλλιγάς, Γεώργιος καλοσγούρος, ανδρέας καλύβας, Άγγελος
καντούνης, ...καραντζάς, Φρ. καρρέρ, νικόλαος κατραμής, ανδρέας Λα-
σκαράτος, ...Λιβαθινός, ...Λούντζης, νικόλαος Μάνεσης, Γεράσιμος Μαρκο-
ράς, ανδρέας Μαρτζώκης, Μέμνων Μαρτζώκης, αντώνιος Μάτεσις(εγγο-
νός), Ελισαβέτιος Μαρτινέγκος, κωνσταντίνος Μεσσάλας, Γρηγόριος Ξενό-
πουλος, νικόλαος ςταματέλος, Διονύσιος ςτραβοπόδης, Διονύσιος ςωμερί-
της, Ζήσιμος τυπάλδος, ηλίας τζενεμπίσης, ιωάννης τσακασιάνος και αρ-
κετοί άλλοι.

Είναι γνωστή και η φιλολογική συντροφιά που είχε σχηματιστεί γύρω του
στο καφενείο νέον κέντρον. αλλά και οι Γάλλοι λόγιοι από την πλευρά τους
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ένιωθαν την ανάγκη να ανταποδώσουν την ευ-
γνωμοσύνη τους στον ενδεή Μαρτζώκη, ο οποίος ζούσε μόνιμα σε ένα ανήλια-
γο υπόγειο της οδού κωλέττη, ένας οιονεί «τάφος και παράδεισός του», όπως
το χαρακτηρίζει ο τάκης Παπατσώνης. Για οικονομικές εκκρεμότητες που
προέκυπταν από τη αγορά βιβλίων και την αποστολή τους δεν γίνεται λόγος.
Εκείνο όμως που προκάλεσε τον ενθουσιασμό του Μαρτζώκη είναι η έκδοση
από την πλευρά των Legrand-Pernot μιας σειράς σονέτων του σε αυτοτελή τό-
μο με τον τίτλο Sonnets, αποτελούμενης από 4� ποιήματα. Για την ανέλπιστη
αυτή χειρονομία ο Μαρτζώκης εκφράζει την ευγνωμοσύνη του:
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«Δεν μπορείτε να φαντασθήτε τη χαρά που δοκίμασα μόλις εδιάβασα
το γράμμα σας. η τιμή που μου κάνετε πολύ πολύ μ’ ενθαρρύνει και
μου δίνει φτερά και ζωή». Επανερχόμενος δε, σε άλλη επιστολή του, εκ-
φράζει και την ανθρώπινη, κατά τα άλλα, επιθυμία: Ζητάει «να γράψη
δυο λέξεις καμμία γαλλική εφημερίδα, για τον δυστυχισμένον κύκνο
του ιόνιου πέλαγου».

Παλιός και καινούργιος καημός, θα πείτε.

Γιάννης Παπακώστας���



ΛΕΥκαΔιΟς ΧΕΡν, Ενας ΠΡΟΔΡΟΜΟς της ΕΠΟΧης Μας

ΜΕταΞΥ ΔΥςης και ανατΟΛης

ΓΓιιώώρργγοοςς  ΜΜααττααρράάγγκκααςς
φιλόλογος

O Λευκάδιος Χερν γεννήθηκε στη Λευκάδα, γιος ιρλανδού στρατιωτικού
γιατρού και μιας ευγενούς καταγωγής Ελληνίδας, κόρης του αντώνιου Kασι-
μάτη. ςτην ιαπωνία υιοθετήθηκε από την οικογένεια της συζύγου του και πη-
ρε το όνομα Γιάκομο Kοϊζούμι1. Έζησε περιπετειώδη ζωή στην ιρλανδία και
στις ηΠα καταλήγοντας στην ιαπωνία. Έλαβε αξιόλογη παιδεία ενώ έχασε
πρόωρα και τους δύο γονείς του. Ο Λευκάδιος Χερν γεννήθηκε στις 27/6/1�50
στη Λευκάδα και πέθανε στις 26/9 1904 στην ιαπωνία. Υπήρξε γέφυρα συνά-
ντησης μεταξύ Δύσης και ανατολής ενώ συνέβαλε όσο ελάχιστοι, στο παγκό-
σμιο στερέωμα των ανθρώπων των γραμμάτων, στην κατανόηση του πανάρ-
χαιου ιαπωνικού πολιτισμού2.

ςτη Λευκάδα το σπίτι όπου γεννήθηκε βρίσκεται σε ένα καντούνι πίσω
από την κεντρική πλατεία της πόλης και ο δρόμος φέρει το όνομα του στα ελ-
ληνικά και στα γιαπωνέζικα. η ζωή του μοιάζει με αυτή ενός παραμυθιού.
Έζησε με τον θείο του στην ιρλανδία σε ένα καταπιεστικό και καταθλιπτικό
περιβάλλον. τον εντυπωσίασε και τον σημάδεψε στην παιδική του ηλικία ένα
βιβλίο που έπεσε στα χέρια του για την αρχαία ελληνική μυθολογία. Είχε ήδη
εισέλθει στη δική του αναγέννηση. Μετά από σύντομη περιπλάνηση στη Γαλ-
λία επανήλθε στη αγγλία, πριν φύγει για τις ηΠα όπου ασχολήθηκε με τη
δημοσιογραφία στο ςινσινάτι και στη νέα Ορλεάνη. 

το 1900 έφυγε για τη Γιοκοχάμα. Βρήκε δουλειά ως καθηγητής αγγλικής
στην πόλη Ματσούε. Παντρεύτηκε την ςετζούκο κοϊζούμι, κόρη οικογένειας
σαμουράι και πήρε το όνομα της συζύγου του. Άφησε πίσω του ένα ογκώδες
έργο από συγγράμματα και πανεπιστημιακές παραδόσεις τα οποία αποτελούν
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τους 27 τόμους των απάντων του. Περιέγραψε την ιαπωνία των θρύλων, των
παραδόσεων, του κώδικα αξιών των σαμουράι. το βιβλίο του Ματιές στην ια-
πωνία διδασκόταν στα σχολεία αυτής της χώρας για δεκαετίες.�

Ο Χερν αποτέλεσε πρόδρομο της εποχής του καθώς η επαφή του με τον
χώρο της ανατολής ήδη από το δεύτερο ήμισυ του δεκάτου ενάτου αιώνα του
επιτρέπει να στοχάζεται –πολύ πρώιμα στον ιστορικό χρόνο– σε ζητήματα τα
οποία έχουν καταστεί κυρίαρχα στην εποχή μας. ςτις ςελίδες από ένα ταξι-
διωτικό ημερολόγιο, στοχασμοί του Χερν στα 1�95, αναφέρεται στην αναδυό-
μενη βιομηχανία της ιαπωνίας η οποία χρησιμοποιούσε εξαιρετικά φθηνό ερ-
γατικό δυναμικό, εκείνη την εποχή. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο έντονου γεω-
πολιτικού ανταγωνισμού της ιαπωνίας με τη Δύση, εποχή κατά την οποία ο
Χερν προβλέπει ενορατικά την αλματώδη ανάπτυξη της κίνας με κινητήριο
μοχλό τη φθηνή εργατική δύναμη και την εισαγωγή των βιομηχανικών μεθό-
δων της Δύσης (κάτι που έγινε σχεδόν έναν αιώνα αργότερα). 

Παράλληλα υπογραμμίζει τη σημασία που πρέπει να δοθεί –σε αντίθεση με
την προαγωγή της φθηνής εργασίας ως αναπτυξιακού μοντέλου– στη σημα-
σία της ανωτερότητας της τέχνης και του καλού γούστου, ώστε να δημιουρ-
γούνται προϊόντα ανώτερης ποιότητας. Παρατηρούμε την εξέλιξη της σκέψης
του ως αποτέλεσμα του συγκερασμού των εμπειριών που συγκεντρώνει ο
Χερν μεταξύ Δύσης και ανατολής και εμπλουτίζοντας τον στοχασμό του μέ-
σω αυτής της αλληλεπίδρασης, μπορεί να προβλέπει τάσεις παγκόσμιας εμ-
βέλειας πολύ πριν αυτές αρχίσουν να λαμβάνουν χώρα4. Ο Χερν ποτέ δεν ξε-
χνά τον ελληνικό πολιτισμό. η δυνατότητα του να βιώσει την ιαπωνική κουλ-
τούρα τροφοδοτούν συνθετικά τον στοχασμό του και για τις παραδόσεις από
την χώρα προέλευσής του. Μέσα σε μια πανθεϊστική, θα μπορούσαμε να ισχυ-
ριστούμε, σύλληψη του κόσμου και του πολιτισμού γράφει για το ελληνικό
θαύμα και αναφέρεται συγκεκριμένα στη μακρά εξέλιξη των αισθητικών
αντιλήψεων των αρχαίων Ελλήνων και στην εμπέδωση ως ιδανικού τους της
καλλιτεχνικής απεικόνισης της μορφής, μέσω της ιδιαίτερης τεχνικής χρή-
σης του κοσμήματος και της πέτρας.5 Ο Χερν όπως υποστηρίζει ο ποιητής
Γιόνε νογκούσι βόηθησε τους ιάπωνες να ξαναγεννηθούν μέσα από τη σκόνη
του χρόνου6.

Όπως τονίζει η Παρασκευή κοψιδά-Βρεττού, τον Χερν τον χαρακτηρίζει
η μοίρα του ανέστιου και του πλάνητα ενώ μετά την περιπετειώδη ζωή του
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στην Ευρώπη και την αμερική θα βρει τελικά καταφύγιο στην ιαπωνία. Ο
Χερν αποδρά από το ασφυκτικό πλαίσιο της Δύσης με την υπεροψία που τη
διέκρινε ως προς τον «άλλο», τους άλλους πολιτισμούς, πέραν του δυτικού. Θα
βρεθεί σε μια ιαπωνία σε μετάβαση, μια χώρα που εισέρχεται σε μια νέα επο-
χή, εποχή αντιφατική και σύνθετη, μετά από τη μακραίωνη κυριαρχία της
παράδοσης. Είναι μια εποχή αλλαγών όπου επιτρέπει στον Χερν να εξετάσει
ενδελεχώς μια άλλη κουλτούρα, η οποία βρίσκεται σε στάδιο ταχείας εξέλι-
ξης. αλλά ταυτόχρονα πρόκειται και για μια απόδραση σε πραγματικούς
όρους, καθώς ξεφεύγει από τις κακουχίες του παλαιού κόσμου και συναντά
την αποδοχή και την αναγνώριση από την ιαπωνική κοινωνία. αναγνώριση η
οποία θα κορυφωθεί τα επόμενα χρόνια της παραμονής του στη χώρα του ανα-
τέλλοντος ηλίου καθώς και μετά τον θάνατό του7.

η επικαιρότητα του Χερν στην εποχή μας είναι οφθαλμοφανής και το
στίγμα του ανεξίτηλο. Έκανε γνωστή την ιαπωνία στο παγκόσμιο αναγνω-
στικό κοινό σε ολόκληρο το εύρος της –ιστορία, λαογραφία, εκπαιδευτικό σύ-
στημα– ενώ πάντα στα κείμενα και στη ζωή του κυριαρχεί η μορφή της μητέ-
ρας του ως βιωματική αντίληψη. Μια αρχετυπική μορφή η οποία μεταμορφώ-
νεται, ανάλογα με τις περιστάσεις, στη μορφή της Ελληνίδας μητέρας ή της
ιαπωνέζας γυναίκας�. Υπήρξε πρωτοπόρος στις σύγχρονες ερμηνείες που επι-
κρατούν στο πεδίο των πολιτισμικών σπουδών, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν
τους παγκόσμιους πολιτισμούς μέσα από το πρίσμα του δυτικού κόσμου αλλά
προσπαθούν να κατανοήσουν την εσωτερική λογική και τη δομή αυτών των
πολιτισμών. ςε αυτό το σημείο θα εντοπίζαμε τη σύνδεση του Λευκάδιου Χερν
με την επτανησιακή παράδοση ως σταυροδρόμι πολιτισμών. 

Ο κορυφαίος ποιητής του 20ού αιώνα Yone Noyuchi είπε κάποτε ότι οι ιά-
πωνες έχουν αναβαπτιστεί και αναγεννηθεί μέσα από τη βαθιά πνευματική
παρέμβαση του Λευκάδιου Χερν στον πολιτισμό τους. Μια παρέμβαση που
βοήθησε την αρχαία ομορφιά της ιαπωνικής κουλτούρας, η οποία βρισκόταν
θαμμένη κάτω από τη σκόνη της ιστορίας , να αναγεννηθεί με μια διαφορετι-
κή και ενδυναμωμένη φλόγα.9 Παράλληλα ο καθηγητής Inozo Nitobe, συγ-
γραφέας του Bushid-η ψυχή της ιαπωνίας ισχυρίστηκε ότι ο Χερν υπήρξε ο
πιο αληθινός αναλυτής της ιαπωνικής σκέψης και ο αυθεντικότερος ερμηνευ-
τής της στον δυτικό κόσμο10.
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O Xερν κατάφερε το μοναδικό σχεδόν επίτευγμα για μη-ιάπωνα, να ερμη-
νεύσει την ιαπωνία στους ιάπωνες όπως αναφέρει o George C. Poulos. ιδιαί-
τερα οι αναφορές και η παραστατικότητα των περιγραφών του για την εποχή
των Μεϊτζί, της παλαιότερης δηλαδή περιόδου της ιαπωνίας, η ανάδειξη των
τοπικών παραδόσεων και θρύλων, καθώς και της παραδοσιακής θρησκείας
και της τέχνης του χαϊκού, του προσέδωσαν τεράστιο κύρος στον λαό και
στους διανοούμενους αυτής της χώρας11.

Ήθελε να αναπαραστήσει την ιαπωνία στους αναγνώστες του όχι ως πα-
ρατηρητής αλλά ως μετέχων του ιαπωνικού πολιτισμού12. Ο Poulos αναφέρει
ότι ο Gregory Jusdanis ισχυρίζεται ότι ο Λ. Χερν ανήκε σε δύο κόσμους, ήταν
πολυπολιτισμικός και πολίτης του κόσμου έναν αιώνα πριν αυτές οι έννοιες
αποκτήσουν πραγματική υπόσταση. αποτέλεσε ουσιαστικά το πρότυπο του
ανθρώπου του 21ου αιώνα εξαιτίας της καταγωγής του αλλά και της ζωής
του που υπήρξε ένα συνεχές ταξίδι. Διαφορετικές περιοχές και χώρες διεκδι-
κούν την κληρονομιά του –Λευκάδα, κύθηρα, Ελλάδα, Δουβλίνο, ιρλανδία,
ηΠα, ςινσινάτι, νέα Ορλεάνη, Δυτικές ινδίες, ιαπωνία, Ματσούε, Γιαϊτζού–
άλλη μια ένδειξη της πολυσχιδούς και πολυεθνικής διάστασης του έργου και
της προσωπικότητας του1�.

Μια άλλη διάσταση του έργου του είναι η ύπαρξη μιας κοινής επτανησια-
κής ταυτότητας στη σκέψη του καθώς αντιλαμβάνεται τα νησιά του ιονίου
Πελάγους ως ενότητα που τη διακρίνουν κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά
ενώ στα κύθηρα αναφέρεται στην απερίγραπτη χαρά του να έχει ταξιδέψει σε
όλα τα νησιά του ιονίου14.

τα κείμενά του αποτελούν καμβά στον οποίο με μοναδικό τρόπο αναδει-
κνύεται η στροφή της ιαπωνίας από τις παραδόσεις και τον πανάρχαιο πολιτι-
σμό της στη δυτικοποίηση και τον εκσυγχρονισμό την περίοδο που καλύπτει
τα τέλη του 19ου προς τις αρχές του 20ού αιώνα. Επίσης υπήρξε πρόδρομος
ενός φαινομένου που αναδύθηκε αρκετά αργότερα, της αντιμετώπισης δηλαδή
του ιαπωνικού πολιτισμού ως ισότιμου με τον δυτικό, όπως αναφέρει ο Ματόϊ
Οκούμπο15. Ολόκληρη η πορεία του Χερν υπήρξε μια συνεχής προσπάθεια
αναζήτησης της γνώσης, σε όλες τις δυνατές μορφές της, καθώς και εξερεύ-
νησης αλλά και αποδοχής του άλλου, είτε είναι κάποιος διαφορετικός πολιτι-
σμός είτε ένας άνθρωπος σε μία άλλη χώρα. 
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Ο Χερν υπήρξε συνδετικός κρίκος για την αλληλοκατανόηση μεταξύ ανα-
τολής και Δύσης. την ίδια στιγμή υπήρξε και φορέας των δυτικών αξιών μέσα
στην ιαπωνία, καθώς δεν μπορούσε να αποβάλλει την καταγωγή του, την εκ-
παίδευση που έλαβε αλλά και την πνευματική του διαμόρφωση σε Ευρώπη και
ηΠα. αυτή η πνευματική συγκρότηση τού επέτρεψε να εξελιχθεί στον μεγά-
λο ερμηνευτή της ιαπωνικής ψυχής στον δυτικό κόσμο. αυτός, όπως ισχυρίζο-
νται πολλοί μελετητές του έργου του, συνέβαλε αποφασιστικά να αποκτήσουν
οι άνθρωποι του δυτικού κόσμου αίσθηση της ιαπωνικής κουλτούρας και ιστο-
ρίας. η ιαπωνία δεν τον ξεχνά ποτέ, τα βιβλία του γίνονται ανάρπαστα, ενώ
έχουν ανεγερθεί � μουσεία για να διαιωνίσουν τη μνήμη του. 
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ABSTRACT

Lefcadios Hern was born in Lefcada, an island in the Ionian sea in Greece.
He left very early in his life his homeland and lived in many places across
Europe and the USA. Hern finally emigrated to Japan when this country was
going through a unique transformation in the turn of the 19th to the 20th century.
He was married to a Japanese woman from a noble family and he adopted her
family name. He became a professor of English language in this country, while
he was heavily involved in the intellectual life of Japan being a prolific writer as
he wrote 27 volumes of writings. 
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Hern is widely known as a bridge between the west and the east and he is
identified as an invaluable resource for the Japanese culture. He was one of the
few westerners who could integrate perfectly in the Japanese society and he is
credited as a figure who managed to identify the uniqueness and the essence of
the Japanese civilization while he is considered as one of the most important
cultural “interpreters” of that civilization to the west. Very early in his career
he understood the value of the other cultures, besides the western one, so he
could study these cultures not from a western perspective but in the context of
their very elements and way of thinking. Japan has elevated Lefcadio Hern to
the highest status while his books have been taught for generations in the
Japanese schools and � museums have been built in order to immortalize his
work and his life.
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ΕΕιισσααγγωωγγήή

Ο θάνατος αποτελεί μια τρομερή φιγούρα που απειλεί το συνειδητοποιημέ-
νο Εγώ/Εαυτό, ενώ στο ασυνείδητο ο καθένας έχει πεισθεί, σύμφωνα με την
ψυχανάλυση ότι είναι αθάνατος (Freud, 1991). η ζωή παρουσιάζεται ως ση-
μαντική επίγεια κοσμική ενέργεια και ο θάνατος ως άσχημο συμβάν που απο-
τελεί το τελικό στάδιο της εξέλιξης. η υπαρξιακή φιλοσοφία ασχολήθηκε διε-
ξοδικά με τον θάνατο, ενώ στο ασυνείδητο ο θάνατος αφορά πάντα στον θάνα-
το του Άλλου (Laplanche, 1970).

Ο φόβος και η γνώση του θανάτου οδήγησε τον άνθρωπο στη διαμόρφωση
του πολιτισμού του· η γνώση «του τέλους» είναι που τον κεντρίζει να θέλει να
ζήσει και να δώσει νόημα στη ζωή του. Ο θάνατος οριοθετεί τη διάρκεια της
ζωής μας και μας παρακινεί να δημιουργούμε (Kubler-Ross, 19��, σ. ��.
αλεξιάς, 2000). ςτο συλλογικό και πολιτισμικό μας επίπεδο ο θάνατος ακυ-
ρώνεται από τα έργα του πολιτισμού, έτσι η ζωή υπάρχει διά μέσου του θανά-
του, συνυπάρχει μαζί του (Bardis, 19�1).

Ο θάνατος έχει ένα ιδιαίτερα ατομικό χαρακτήρα για κάθε άνθρωπο, έναν
ιδιαίτερο επικοινωνιακό διυποκειμενικό χαρακτήρα με τον Εαυτό. η σχέση
ζωή-θάνατος είναι δύο συγκρουσιακές αλληλοσυμπληρούμενες σχέσεις δια-
φορετικών καταστάσεων στην πορεία του ανθρώπου που αναγκαστικά συνυ-
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πάρχουν μεταξύ τους στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού. το ένα (η ζωή) αποτελεί
τον θετικό πόλο της ύπαρξης και το άλλο (ο θάνατος) τον αρνητικό πόλο.
Έτσι η ζωή θεωρείται η ύψιστη αξία και ο θάνατος η ύψιστη απαξία (αντι-
αξία), δεν έχει δική του ταυτότητα, διότι φθάνει στο Μηδέν, χρωματίζεται a
priori αρνητικά, είναι η καταστροφή της ύπαρξης, ενώ η ζωή προβάλλεται ως
ένα θετικό στοιχείο. η αντιμετώπιση του θανάτου από κάθε άτομο συνδέεται
με την ταύτισή του με το σώμα του, καθόσον πλήττει ακριβώς το φθαρτό σώ-
μα. Ο αλεξιάς (2000, σ. 240) αναφέρει σχετικά: «το νεκρό σώμα χρησιμοποι-
είται ως σύμβολο επάνω στο οποίο εγγράφεται η εικόνα που έχει διαμορφώσει
η συγκεκριμένη κοινωνία, για το θάνατο. το ειρηνικό όμορφο αρωματισμένο
καλοντυμένο και ευπαρουσίαστο σώμα χρησιμεύει όχι μόνο ως σύμβολο του
ατόμου μετά το θάνατο, αλλά και ως σύμβολο του πολιτισμένου Εαυτού (κα-
θαρός, φρεσκοπλυμένος, ευπαρουσίαστος), κατάλληλος για δημόσια παρου-
σίαση)».

ςτο διήγημα του ν. Επισκοπόπουλου «Ζωή μετά Θάνατον», ο συγγρα-
φέας παρουσιάζει ανάγλυφα όλη τη φρίκη και την αγωνία του θανάτου. ςη-
μαντική είναι η αναφορά του στη φθορά του ανθρώπινου σώματος και τη μοι-
ραία αναγκαιότητα της επιστροφής «του φθαρτού σώματος» στη γη (Πα-
ράρτημα).

ΈΈνναα  σσύύννττοομμοο  ψψυυχχοογγρράάφφηημμαα  ττοουυ  σσυυγγγγρρααφφέέαα

Ο νικόλαος Διονυσίου Επισκοπόπουλος, υπήρξε ένας χαρισματικός άν-
θρωπος των γραμμάτων. Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1�74. Υπήρξε λογοτέ-
χνης, κριτικός, δημοσιογράφος. από πολλή νεαρή ηλικία σταδιοδρόμησε στη
Γαλλία με την υπογραφή Nicolas Ségur (ανδριανή ςιγούρου, ήταν το όνομα
της μητέρας του). τα εγκύκλια μαθήματα, την τέλεια γνώση της γαλλικής
και ιταλικής γλώσσας διδάχθηκε από τη μητέρα του ανδριανή, όνομα το οποίο
έδωσε στην κόρη του αργότερα1. Εξαιρετικά καλλιεργημένη γυναίκα, η μητέ-
ρα του τον παρότρυνε να ασχοληθεί με τη λογοτεχνία.

Υπήρξε αυτοδίδακτος της ελληνικής γλώσσας, δεν είχε φοιτήσει παρά μό-
νο στις δύο πρώτες τάξεις του ςχολαρχείου. αυτοδίδακτος με σπάνια πολυμά-
θεια, φαινόμενο κριτικής σκέψης, μανιώδης αναγνώστης από την παιδική ηλι-
κία φιλολογικών, λογοτεχνικών, ιατρικών και φαρμακολογικών βιβλίων, εξε-
λίχθηκε στη συνέχεια σε αυτοδίδακτο γιατρό και φαρμακοποιό, που εκτελού-
σε συνταγές δικής του επινόησης.
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η επίσημη εμφάνισή του στα γράμματα γίνεται τον νοέμβριο του 1�9�,
μετά τη δημοσίευση του διηγήματός του «Ζωή μετά Θάνατον» στο Εθνικόν
ημερολόγιον του ςκόκου, το οποίο είχε άμεση την επιρροή του συγγραφέα από
τις μελέτες των ιατρικών συγγραμμάτων της Παθολογίας και της Φαρμακο-
λογίας. το αφήγημα αυτό και στη συνέχεια το διήγημα «Ut dièse mineur» που
δημοσιεύεται στο φύλλο του Άστεως στις 07/12/1�9� τον καθιερώνουν ως
έναν σημαντικό διηγηματογράφο μόλις 15 ή 1� ετών, ο οποίος μέσα σε λίγες
γραμμές «κατώρθωσεν [...] να περιλάβη κάτι τι του Πόε και του Μωπασσάν»
(αθανασόπουλος, 2002, σ. 1�).

Ο Επισκοπόπουλος από την πρώτη του εμφάνιση θεωρείται πλέον «φτα-
σμένος» λογοτέχνης, δημιουργικός, επίμονος, μια αξιόλογη φωνή της αθηναϊ-
κής κριτικής κατά τα έτη 1�9�-1906. Υπήρξε ένας παρεξηγημένος κριτικός
με λυρικότητα στην αφήγησή του, στα δε διηγήματά του υπάρχει ένα σύνθετο
παιχνίδι μεταξύ μνήμης και παραίσθησης. Παρήγαγε ένα αξιόλογο κριτικό
έργο, στην Ελλάδα και στη Γαλλία.

Λυρικός πεζογράφος και σημαντικός κριτικός στη μετέπειτα καριέρα
του, στη Γαλλία, με γραφή της γλώσσας των λογίων, θυμίζει σε αυτό το
διήγημα δύο μεγάλους συγγραφείς και φιλοσόφους, τον Πόε και τον νίτσε.
ιδιαίτερα ήταν επηρεασμένος από τη νιτσεϊκή φιλοσοφία της αισθητικής. η
αισθητική μπορεί να αναχθεί στην ψυχανάλυση διότι η τελευταία μάς βοηθά
να φωτίσουμε σημαντικά στοιχεία του έργου και του λόγου του αφηγητή που
δεν προσεγγίζονται εύκολα μέσα από καμία άλλη επιστήμη (Fuller, 19��,
σ. �).

η γνώμη του για τον χώρο της νεοελληνικής λογοτεχνίας και κριτικής
της εποχής του, χαρακτηρίζεται από καλυμμένη ειρωνεία και παιγνιώδη διά-
θεση, που θυμίζει δύο σημαντικούς συγγραφείς και δασκάλους του, τους Ροΐδη
και ανατόλ Φρανς. Εκτιμούσε πολύ τους Ξενόπουλο, νιρβάνα, Παλαμά, Δρο-
σίνη, Ψυχάρη, καλλιρρόη Παρρέν, ςουρή και σύχναζε στους λογοτεχνικούς
τους κύκλους.

Διατηρούσε μια χαρακτηριστική συνέπεια των θεωρητικών απόψεών του
«περί κριτικής και ταξινόμησης της νεοελληνικής λογοτεχνίας», αρκετά
σκληρή, ενώ παρουσίαζε τις σκέψεις του «ολόγυμνες» χωρίς να τον ενδιαφέρει
η γνώμη των άλλων, οι απόψεις τους, η κριτική τους. Είχε τολμηρές και επα-
ναστατικές ιδέες, τις οποίες εξέθετε στα διηγήματά του. Υπήρξε ο «τύραννος
του τυπογραφείου», λόγω της ανορθογραφίας και κακογραφίας του.

η μητέρα του πίστεψε πολύ στη λογοτεχνική του αξία και εκείνος είχε
προσκόλληση μαζί της. ςήμερα με βάση την ταξινόμηση της ειδικής αγωγής
σε άτομα μειωμένης νοημοσύνης και χαρισματικών ατόμων, ο Επισκοπόπου-
λος θα μπορούσε να ενταχθεί στα άτομα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (σύμ-
φωνα με τα αναφερόμενα βιογραφικά στοιχεία του) των χαρισματικών ατό-
μων υψηλής νοημοσύνης. Ήταν άτομο με τρομερή αυτοπεποίθηση, ελεύθερο
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και θετικό πνεύμα, το δε γράψιμό του προέτρεχε της σκέψης του, ήταν και τα-
χυγράφος2.

ττοο  εεγγωω--οοιικκοολλοογγιικκόό  μμοοννττέέλλοο  ααννάάλλυυσσηηςς

αρχή της εγω-οικολογικής θεωρίας είναι η μελέτη του ατόμου ως κοινω-
νικού δράστη διά μέσου της ανάλυσης αφ’ ενός των διαφορετικών ομάδων στις
οποίες ανήκει το άτομο (έθνος, φύλο, κοινωνική τάξη, θρήσκευμα, καταγωγή,
επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, πολιτική τοποθέτηση, ενδιαφέ-
ροντα, πολιτισμική κληρονομιά κ.α.), σε συνδυασμό με τη συναισθηματική
του ψυχοσύνθεση. η συνάρθρωση αυτών των κοινωνικών και ψυχικών παρα-
γόντων προϋποθέτει μια δύσκολη και πολυσύνθετη κοινωνιοψυχολογική διαδι-
κασία ανάλυσης και διερεύνησής τους, καθόσον μελετώνται οι σχέσεις του
ατόμου ή των ατόμων, οι μηχανισμοί, οι ενδοατομικές λειτουργίες και οι κοι-
νωνικές αναπαραστάσεις που αλληλεπιδρούν και αλληλοκαθορίζουν αυτές τις
σχέσεις μεταξύ τους (Ρήγα, 1996). απαιτείται λοιπόν μια σε βάθος προσέγ-
γιση της σύνδεσης μεταξύ λόγου (του υποκειμένου) και νόησης, γνώσης και
αντίληψης κοινωνικών κινήτρων και συναισθήματος. αυτή η διαδικασία ανά-
λυσης ατομικών και κοινωνικών αναπαραστάσεων περιλαμβάνει διάφορα επί-
πεδα. ςε καθένα από αυτά χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνικές συλλογής
και μελέτης του ερευνητικού υλικού, δηλαδή ελεύθερος συνειρμός, εστιασμένη
ενδοσκόπιση, αναπαραστατικές ενότητες (unitès représentationnelles ή Urs)
και βιογραφικές αναμνήσεις.

ςτην πρώτη φάση το υποκείμενο (όταν πρόκειται για έρευνα πεδίου) κα-
λείται να απαντήσει με ελεύθερους συνειρμούς, όταν του ζητείται να σκεφθεί
ως μέλος της ομάδας στην οποία ανήκει («εγώ ο... και αυτοί οι...», όπως η
κατηγορία ύπαρξης: ηλικία, φύλο κ.λπ.) (Ρήγα, 1996, Zavalloni & Louis
Guèrin, 19�4).

ςτη δεύτερη φάση το υποκείμενο καλείται να αποδώσει τα χαρακτηριστι-
κά ή τις ιδιότητες για τον Εαυτό και τον Άλλο, να αναλύσει τη σημασία σύν-
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2. ςτα χαρισματικά παιδιά παρατηρείται ασύγχρονη πνευματική ανάπτυξη σε σχέση με
την πραγματική τους ηλικία. από το δημοτικό και μετά, παρατηρείται μια σταθερή ευκολία
στην απορρόφηση γνωστικών και μια δίψα για πληροφορίες, η οποία αν δεν ικανοποιηθεί θα
αντικατασταθεί σύντομα σε ανία, λόγω έλλειψης ερεθισμάτων, ικανών να διατηρήσουν το εν-
διαφέρον τους για μάθηση. το διάβασμα, η περιέργεια, η διαφωνία, το πλούσιο λεξιλόγιο, ο
άσχημος γραφικός χαρακτήρας (σημαντικό γνώρισμα στη γραφή του Επισκοπόπουλου), η
ευαισθησία, η δημιουργική σκέψη και τα πολύ υψηλά επίπεδα ενέργειας, αποτελούν κοινά χα-
ρακτηριστικά των χαρισματικών ατόμων, ιδιότητες που υπάρχουν στην προσωπικότητα του
Επισκοπόπουλου, σύμφωνα με τα βιογραφικά του στοιχεία (ΠαναΓιωτακΟΠΟΥΛΟΥ, 2017).



δεσης του Εαυτού με την ομάδα ύπαρξης, να αντιληφθεί συνειρμικά τις ομοιό-
τητες ή τις διαφορές μεταξύ Εαυτού και του διαφορετικού Άλλου. η φάση αυ-
τή έχει σκοπό τη μελέτη των αναπαραστατικών ενοτήτων και την κατηγοριο-
ποίησή τους σε υπο-ομάδες και πρότυπα ταυτότητας.

η τρίτη φάση αποτελεί το στάδιο της σε βάθος ανάλυσης του ψυχοκοινω-
νικού Εαυτού, μέσω συναισθηματικών και γνωστικών διεργασιών, που εκ-
φράζονται με τις λέξεις ταυτότητας (mots d’identitè), τις οποίες το άτομο έχει
χρησιμοποιήσει αυθόρμητα για να περιγράψει τον Εαυτό ή την ομάδα έντα-
ξης. αυτές οι λέξεις ή φράσεις έχουν καταχωρηθεί κατά τις Zavalloni και
Louis Guèrin (19�4, 1996) στη σκέψη βάθους (pensée de fond) του υποκειμέ-
νου, η οποία εκφράζει την εσωτερική δυναμική εκείνης της μνήμης που παρα-
πέμπουν ταυτόχρονα στο συναίσθημα και στα κίνητρα.

Ο Freud αναφέρεται στα παιδικά βιώματα του υποκειμένου, ριζωμένα στο
υποσυνείδητο, ενώ η Zavalloni αναφέρεται στη συνείδηση και τη συναισθημα-
τική κινητήρια μνήμη (mémoire é/motionelle), η οποία αποτελείται από το
φανταστικό και βιωματικό δίκτυο που συνοδεύει τη λέξη ταυτότητας δηλαδή
επιθυμίες, αξίες, βιωμένες εμπειρίες, πεποιθήσεις, γνώσεις, σχέδια κ.λπ., τα
οποία ονομάζει «γνωστικά συναισθηματικά δίκτυα». Όλα τα παραπάνω διε-
ρευνώνται στην περιφέρεια της συνείδησης. τα κύρια στοιχεία της δομής της
σκέψης βάθους θεωρούνται ο Εαυτός (Ego), το ατομικό και συλλογικό βίωμα
(vécu privè, vécu collectif), τα πρότυπα ταυτότητας (prototype idéntitaire).
Οι απόψεις των δύο συγγραφέων συναντούν σε πολλά σημεία τη θεωρία του
Moscovici (1961) για τις κοινωνικές αναπαραστάσεις, τη σκέψη του Vigotsky
(19�6) και τις σύγχρονες τάσεις της γνωστικής θεωρίας του Varela (19�9).
ιδιαίτερα η θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων έδωσε σημασία στη
σύνδεση του λόγου με το συναίσθημα και τη σκέψη.

αυτή η ψυχική διεργασία που οι δύο ερευνήτριες αποκαλούν σκέψη βάθους,
είναι το αποτέλεσμα εσω-ψυχικής και εξω-ψυχικής διεργασίας και παραπέ-
μπουν στη σχέση του ψυχισμού του ατόμου και του εξωτερικού του περιβάλλο-
ντος – τη σχέση αυτή η Zavalloni αναφέρει ως πλαίσιο της σε βάθος αναφοράς
(l’effet de resonances ή απήχησης/αντήχησης, έναν όρο που επιχειρεί να πα-
ρομοιάσει με τις έννοιες της προβολής και της ταύτισης στα έργα του Freud
και άλλων ψυχαναλυτών (Foulkes 1969, Anazieu 1959). Δίνει δηλαδή ένα νέο
μήνυμα ότι οι κοινωνικές αναπαραστάσεις και το εγω-οικολογικό μοντέλο θα
μπορούσαν να αναπτύξουν μια ενδιάμεση ενωτική σχέση μεταξύ της ψυχανά-
λυσης και της γνωστικής κοινωνικής ψυχολογίας, πράγμα το οποίο ήδη η
Zavalloni έχει επιχειρήσει στις αναλύσεις των κειμένων του απόστολου Παύ-
λου (2002) και του νίτσε (199�) η Ρήγα (1997) στην ανάλυση της ψυχοκοι-
νωνικής ταυτότητας των χρηστών τοξικών ουσιών, στις περιπτώσεις παιδιών
εκτός γάμου (200�, 2009) και άλλων μεταγενέστερων ερευνών (Παναγιωτα-
κοπούλου, 201�), στην ανάλυση της τραγωδίας του Ευριπίδη Βάκχες.
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ςτην περίπτωση του διηγήματος «Ζωή μετά θάνατον» του Επισκοπόπου-
λου, η ανάλυση συνδυάζει την τρίτη φάση της εγω-οικολογικής θεωρίας με
την ψυχαναλυτική φροϋδική προσέγγιση. η επιλογή της τρίτης φάσης και ο
αποκλεισμός των δύο πρώτων έγινε διότι οι δύο ερευνήτριες προσεγγίζουν υλι-
κό μυθοπλασίας ενός διηγήματος και όχι μίας συνέντευξης έρευνας πεδίου,
όπου υπάρχει σχέση αλληλεπίδρασης συνεντευκτή-συνεντευξιαζόμενου. Εδώ
οι δεσμοί ταυτότητας υφαίνονται ανάμεσα στο άπειρο του θανάτου και το
φθαρτό σώμα.

««ΖΖωωήή  μμεεττάά  ΘΘάάννααττοονν»»::  
ΜΜιιαα  ΕΕγγωωοοιικκοολλοογγιικκήή  ππρροοσσέέγγγγιισσηη  ααννάάλλυυσσηηςς  ττοουυ  δδιιηηγγήήμμααττοοςς

η κοινωνιο-κλινική ψυχολογική ανάλυση του κειμένου, μέσα από τις κοι-
νωνικές αναπαραστάσεις και τις λέξεις ταυτότητας, όπως χρησιμοποιούνται
στην εγω-οικολογική θεωρία, φτιάχνουν εικόνες, συνειρμούς, δίνουν ιδέες για
παραπέρα μελέτη της φανταστικής πεζογραφίας του Ζακυνθινού λογοτέχνη
(Ρήγα, 2009).

η ψυχολογία του ασυνείδητου μάς αποδεικνύει με ακρίβεια ότι η καλλιτε-
χνική δημιουργία σ’ όλες τις εκδηλώσεις της, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται ο
λόγος, είναι μια καθαρά βιολογική αντιστάθμιση εξιδανικευτική, των ανικανο-
ποίητων, βασικών ενστίκτων επιθυμιών του καλλιτέχνη. Φυσικά για να φθά-
σει να γίνει η εξιδανικευτική αντιστάθμιση μια καλλιτεχνική δημιουργία προ-
ϋπόθεση είναι η ύπαρξη «ταλέντου».

κατά τον ν. Δρακουλίδη (194�) η ύπαρξη ταλέντου αποτελεί την απαραί-
τητη προϋπόθεση για την εμφάνιση της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Όμως το
ταλέντο δίχως τις στερητικές συνθήκες του ατόμου, δεν μπορεί να αποδώσει
εξ ολοκλήρου. αυτές οι συνθήκες βοηθούν στην ανάδυση της έμφυτης καλλι-
τεχνικής ροπής (194�, σ. 11). Διαπιστώνεται επίσης, ότι συχνά η τέχνη ανθεί
σε ιδιαίτερες για τον καλλιτέχνη εποχές και καταστάσεις που άτομα ή λαοί
βρίσκονται σε κρίσιμες περιόδους. η τέχνη δηλαδή, αντικαθιστά εκείνο που η
ζωή στερεί στον άνθρωπο. Ο γνήσιος καλλιτέχνης ή θα είναι οικονομικά αδύ-
νατος ή άρρωστος ή χτυπημένος από άσχημα περιστατικά της ζωής του ή
σημαδεμένος ή χωλός ή τραυματισμένος ψυχικά από τα παιδικά του βιώμα-
τα. ακριβώς αυτή η «ελλιπής ζωή» υπερ-τρέφει τη φαντασία και τη δημιουρ-
γικότητά του.

Ο Jung αναφέρεται στην ενόραση, η οποία επέρχεται από τη σύγκρουση με-
ταξύ εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος του ατόμου. αυτή η α-προ-
σαρμοστικότητα και το ανικανοποίητο, δημιουργούν την εσωτερίκευση και την
ενόραση στον άνθρωπο, που καλλιεργεί έναν δικό του «εσωτερικό κόσμο» με
τον οποίον αντισταθμίζει το «ελλείπον της ζωής». Επεξεργάζεται τα βιώματά
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του, κάνει αλλεπάλληλες προσθαφαιρέσεις που τα εξιδανικεύουν και τα συμ-
βολοποιούν (Δρακουλίδης, 194�).

Για να αποφύγει το άτομο την ψυχονεύρωση καταλήγει στον δρόμο της
καλλιτεχνικής δημιουργίας. Γράφει, ζωγραφίζει, σκαλίζει, δημιουργεί, διότι
θεωρεί ότι αυτή «η αντικατάσταση» εξιδανικεύει τον Εαυτό. η «στέρηση»
αξιοποιείται μέσω της καλλιτεχνικής του δημιουργίας, η οποία αναδεικνύει
«τον εσωτερικό πλούτο» του Εαυτού και τον «ανεβάζει» στα μάτια του Άλλου.
Ο Επισκοπόπουλος υπήρξε άτομο με παιδικά βιώματα, με περίεργη άρθρωση
(δεν πρόφερε το γράμμα /ρ/) και μια παραμόρφωση στην δεξιά πλευρά του
προσώπου του. Ήταν ο λόγος που πάντοτε φρόντιζε να φωτογραφίζεται προ-
βάλλοντας την αριστερή πλευρά του προσώπου του (αθανασόπουλος, 2002).

ςτην περίπτωση του διηγήματος «Ζωή μετά Θάνατον» ο Εαυτός αντιπρο-
σωπεύεται όχι από τη Ζωή και τα γεγονότα Ζωής, αλλά από τον Θάνατο, το
φθαρτό σώμα και τα γεγονότα μετά Θάνατον. Επομένως, δεν αναφέρεται ως
Εαυτός αλλά ως φθαρτό σώμα υπό τη γη. Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις,
που αντιπροσωπεύονται από εικόνες-αντιλήψεις-γνώση για την κοινωνία και
τον Άλλο, αντικαθίστανται από τις «θανατικές» αναπαραστάσεις της απο-
σύνθεσης του σώματος και την διάσπασή του από τον «κοσμικό» του Εαυτό.

Ο Επισκοπόπουλος «επανακωδικοποιεί» την πραγματικότητα της ζωής,
σ’ ένα μεταφυσικό περιβάλλον όπου το «φθαρτό σώμα» σβήνει και υπερνικά-
ται από τη φρίκη και την αγωνία της «μεταθανάτιας αναπαράστασης», αυ-
τής της ενόρμησης του θανάτου (pulsion de mort�). Δημιουργεί ένα παιχνίδι
λέξεων, συνειρμών μεταξύ λέξεων και εικόνων κατά τη στιγμή της «ιεροτελε-
στίας» της αποσύνθεσης στη γη του ανθρώπινου σώματος. Μοιάζει σαν να
σαρκάζει και να διακωμωδεί την «ιερή» στιγμή της «αποσύνδεσης» της αν-
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�. το σώμα παίζει τον κυρίαρχο ρόλο, κατά την μεταθανάτια επεξεργασία στην αποσύν-
θεσή του, ενώ η ενόρμηση θανάτου, ως ώθηση προς την αυτοκαταστροφή (autodestruction)
καταλήγει σε αυτό που ο Freud αναφέρει ως Nirvana, η οποία είναι αναραξία-ηρεμία
(ataraxie) σε μία μεταφορική έννοια της ομοιόστασης. η αταραξία-ηρεμία (nirvana), ως κα-
τάργηση και κατάληξη όλων των ενορμήσεων και των βιολογικών ζωτικών δυνάμεων του ορ-
γανισμού, φθάνει στο προγραμματισμένο τέλος της ζωής, τον θάνατο – στο μηδέν. η επιθετι-
κότητα της ενόρμησης του θανάτου καταστρέφει το σώμα. Για τη μετά θάνατο φθορά του σώ-
ματος αναλαμβάνουν οι εξωτερικοί παράγοντες, ως συνέχεια των επιθετικών ενορμήσεων θα-
νάτου. η ζωή επομένως (pulsion de vie) είναι μια δημιουργία, ενώ ο θάνατος (pulsion de
mort) η καταστροφή. Ο δυϊσμός αυτός εκδηλώνεται μέσα στους κόλπους κάθε ζωντανού
όντος, ως αμφιθυμικό στοιχείο του ατόμου. ωστόσο, στην εποχή μας, ένας αριθμός ψυχοθερα-
πευτών απορρίπτει την θεωρία των ενορμήσεων. Ορισμένοι δεν διαβλέπουν στην ενόρμηση του
θανάτου παρά εκδηλώσεις εξωτερικής επιθετικότητας, η οποία στρέφεται κατά του ίδιου του
ατόμου, εξηγώντας ότι μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως μία λανθάνουσα επιθυμία του οργανισμού
για ηρεμία. ςτην ψυχονεύρωση, όμως η κακώς ενταγμένη επιθετικότητα κρατά ασφαλώς
τον βασικό ρόλο (ΡηΓα, 2005).



θρώπινης ψυχής από το σώμα. Ο αφηγητής σαρκάζει και εξυμνεί συγχρό-
νως τη μεταμόρφωση του ατόμου κατά τη μετάβασή του από τη ζωή στο
σκοτεινό περιβάλλον του θανάτου. Θα υποστηρίζαμε ότι ο Επισκοπόπουλος
κατατάσσεται στους λογοτέχνες «θανατολόγους», κατά τους «ψυχολόγους
θανατολόγους», που μελετούν τη μετά θάνατον πορεία, σ’ ένα ψυχαναλυτικό
επίπεδο και τη διαχείριση του θανάτου από τους συγγενείς του εκλιπόντος,
δηλαδή ουσιαστικά το αντικείμενό τους είναι η αγάπη των συγγενών για
του θανόντα. Ο Kohut (1971, 1977) χρησιμοποιεί τη διάκριση μεταξύ του
Εγώ, ως ψυχική ύπαρξη και του Εαυτού ως αντικείμενο αναπαράστασης
του Εγώ. ςτην περίπτωση του διηγήματος «Ζωή μετά Θάνατο» Εγώ και
Εαυτός εξαφανίζονται και συνενώνονται σε ςώμα, ένα σώμα φθαρτό σε
αποσύνθεση. Επομένως, σύμφωνα με την εγωοικολογική θεωρία (Zavalloni
& Louis Guèrin, 1996) ο στοιχειώδης χώρος της ψυχοκοινωνικής ταυτότη-
τας διαμορφώνεται ως εξής:

ςχήμα ι:
ΆΆξξοοννααςς  ΕΕυυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηηςς

ςτο διήγημα «Ζωή μετά Θάνατον» μοιάζει σαν ο Εαυτός να βρίσκεται σε
ανταγωνισμό μεταξύ Ζωής και Θανάτου, ενώ σε φιλοσοφικό πεδίο η Ζωή κα-
ταλήγει στον Θάνατο. ςτην πραγματικότητα οι αναπαραστάσεις και το υλικό
των εικόνων ενός ατόμου εν ζωή, αναδύονται μέσα από την αλληλεπίδραση
κοινωνικών, πολιτισμικών, περιβαλλοντικών και συναισθηματικών στοιχείων
του Εαυτού, σε σχέση αλληλεπίδρασης με τον Άλλο (Ρήγα, 1996). ςτον θά-
νατο, το σώμα δεν διεκδικεί καμία αναπαράσταση, απεναντίας με την εκπνοή
της ψυχής εξαφανίζονται και όλες οι αναπαραστατικές ενότητες του Εαυτού.
η δε ψυχή στον θάνατο δίνει Μία και Μόνη αναπαράσταση, η οποία δεν την
διαφοροποιεί πια από τις άλλες, αλλά γίνεται μέρος ενός μεγαλύτερου συνό-
λου, «μιας συμπαντικής ψυχής». Οι αναπαραστάσεις δεν μεταβιβάζονται, δεν
καταχωρούνται στη μνήμη καθ’ όσον η μνήμη εξαφανίζεται μαζί με την ψυ-
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χή, εξαφανίζεται επίσης το εσωτερικό λειτουργικό περιβάλλον και το συναι-
σθηματικό κινητήριο δίκτυο του Εαυτού. Ο κυρίαρχος Άλλος, ο Θάνατος, συν-
θλίβει το ςώμα μέσα από την πολυσύνθετη χημική εξαΰλωσή του. αυτό οδη-
γεί σύμφωνα με την εγωοικολογική προοπτική στις εξής αναπαραστατικές
ενότητες:

ςχήμα ιι:
ΆΆξξοοννααςς  ΕΕυυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  ΜΜεεττααθθααννάάττιιοουυ  ΕΕααυυττοούύ

ςτην περίπτωση της μεταθανάτιας ανάλυσης του Εαυτού, από τον Επι-
σκοπόπουλο στο διήγημά του «Ζωή μετά Θάνατον», αντιλαμβανόμαστε ότι ο
Εαυτός έχει μηδενιστεί, δεν υφίσταται ούτε θετικός, ούτε αρνητικός Εαυτός.
κυριαρχεί το φθαρτό σώμα με έντονα τα μεταθανάτια στοιχεία της αποσύν-
θεσης. Οι αναπαραστατικές ενότητες και οι λέξεις που το αποδεικνύουν είναι
διάχυτες στο κείμενο. αναφέρονται ορισμένες αναπαραστατικές φράσεις και
λέξεις.

«...τό πρίν κινούμενον καί σκεπτόμενον και δρῶν ἐνόργανον πλάσμα, εί-
νε τώρα ὕλη ἀδρανής, ψυχρά, ἑνώσεις χημικαί ἀσταθείς καί ἀσθενείς
τήν συγγένειαν...» σε άλλο σημείο του διηγήματος «...πρόσωπον ὠχρο-
κύανον, ...ἀδρανές... ὀφθαλμοί μέ τήν κόρην διεσταλμένην, ὑπερμέτρως
ὑαλώδεις», «...στήθος ἀκίνητον...».

το σώμα δεν προφέρεται ως εξιδανικευμένο «ερωτικό» αντικείμενο της
libido, όπως ακριβώς εμφανίζεται συχνά στην λογοτεχνική ιδεολογία του αι-
σθητισμού, αλλά τοποθετείται στην αντι-αισθητική πλευρά του, δίνοντας την
εντύπωση ότι ο αφηγητής εκδηλώνει ανάμεικτα συναισθήματα μιας παράξενης
«ηδονής» πένθους του θανάτου. Δεν διεκδικεί επίσης την αιωνιότητα της ομορ-
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φιάς και δεν προσφέρεται ως ένα «ιδανικά» φτιαγμένο αντικείμενο μετουσίωσης
και αγάπης αλλά ως ένα «φθαρτό» προϊόν παραδομένο στον κάτω κόσμο. ανα-
φέρεται σχετικά στο διήγημα: «...και ἐκεί εἰς τόν πολυάριθμον μικρόκοσμον,
μεγάλην κοινωνίαν μικροβίων, περί τό σῶμα τό σαπρόν, τό ἡμιάλιωτον ... τό
πλαδαρὀν καί ἀηδές ... ἀρχίζει ἡ μάχη ἡ ἀλληλοκαταστροφή ... τῆς παρακμά-
σης ὕλης καί ἡ ἀναγέννησις ζωῆς καί δράσεως», συνεχίζοντας «... καί εἶδον
τήν ὕλην τοῦ σώματός μου εἰσδύουσαν καί μετασχηματίζομένην ... καί ὡς νά
μή εἶχον πλέον τίποτε νά πράξω μετά τήν ἐξαφάνισιν του γηίνου μου, ἐγώ, περι-
πλανώμην φερόμενος ὑπό ἀγνώστουδυνάμεως πρός ἄγνώστον φοράν».

ςυμπερασματικά επισημαίνουμε τα παρακάτω:
α) Ο Επισκοπόπουλος έγραψε το διήγημα στην ηλικία 15 ή 1� ετών, έφη-

βος. ςτην εφηβεία αναδομούνται πολλά στοιχεία του Εαυτού. τίθενται μεγά-
λοι προβληματισμοί και ερωτηματικά στον έφηβο για τη Ζωή, τον Θάνατο,
την ανθρώπινη εξέλιξη. Πόσο μάλλον στον νεαρό Επισκοπόπουλο, ένα ευφυές
άτομο με επαναστατικές ιδέες, σκέψεις και γραφή, αλλά με προσωπικά και
ψυχολογικά μειονεκτήματα. Ο έφηβος πλέει ανάμεσα στη ςκύλλα του Οιδι-
ποδείου συμπλέγματος και τη Χάρυβδη της εφηβείας. Οι αναπτυξιακοί και
εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι αναγνωρίζουν ότι η περίοδος αυτή είναι κάτι περισ-
σότερο από σταθμό στον δρόμο για την ενηλικίωση, ένας μεταβατικός σταθ-
μός ανάμεσα σε δύο σημαντικές αναπτυξιακές φάσεις της παιδικής και της
ενήλικης περιόδου. Ο Επισκοπόπουλος ως έφηβος ξεκίνησε να εξερευνά τρό-
πους προσαρμογής του στην κοινωνία και προβληματισμούς του, με σκοπό να
αναπτύξει τα δικά του όνειρα, να αποκτήσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και
να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στο παιδί και τον ενήλικο Εαυτό. Υιοθέτησε
επίσης μία πολυσύνθετη ταυτότητα φαρμακοποιού, ιατρού, λογοτέχνη και
κριτικού, ρόλοι που τον γοήτευαν ως έφηβο. ς’ αυτό το διήγημα ο Επισκοπό-
πουλος κατορθώνει να αποδώσει την αναπαράσταση της σάρκας, την αποσύν-
θεση και τον θάνατο.

το διήγημά του εξέπληξε τους λογοτεχνικούς κύκλους της εποχής του,
προκάλεσε μεγάλη εντύπωση η ανάλυσή του για την πορεία του σώματος με-
τά θάνατον. Ένας έφηβος διηγηματογράφος, που ασχολείται με ένα σημαντι-
κό «μεταφυσικό» πρόβλημα, τον θάνατο, την ψυχή, τη μετεμψύχωση. Διεισ-
δύει με τη γραφή του στη μελέτη του θανάτου αγγίζοντας πολύ ρεαλιστικά το
«υπεραισθητό» τμήμα της τέχνης, μέσα από τις λέξεις ταυτότητας του κει-
μένου. Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις φτιάχνουν εικόνες, συνειρμούς, δίνουν
ιδέες για παραπέρα μελέτη της φανταστικής πεζογραφίας του Ζακυνθινού λο-
γοτέχνη. Ο λόγος του λυρικός μεν αλλά μεταφυσικός, απαισιόδοξος, αναφέρει
σχετικά: «... μετά τής εκπνοής, ἡ ψυχή ἀπέπτη τοῦ σώματος... ἤμην νεκρός...
ἐλευθέρα πλέον ἡ συνείδησις τοῦ Εγώ...» για να καταλήξει στη δημιουργία
μιας καινούργιας ζωής, μετατρέποντας το αρνητικό «ένστικτο του θανάτου»,
στο θετικό «ένστικτο της ζωής».
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Ο νεαρός Επισκοπόπουλος αποκαλύπτεται ένα μεγάλο ταλέντο, ένας
εξαίρετος διηγηματογράφος. Όταν ο Ξενόπουλος πρωτοδιάβασε το αφήγημα
στις αρχές Δεκεμβρίου 1�9�, του προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Ενθουσια-
σμένος πηγαίνει στο γραφείο του κακλαμάνου με το χειρόγραφο στο χέρι και
του ανακοινώνει: «Ο κονιακοποιός4 που αντιπαθείς, έγραψε ένα αριστούργη-
μα! Είναι αυτό το διήγημα! Δεν σου τ’ αφήνω να το διαβάσεις, γιατί η προκα-
τάληψή σου δεν θα σου επιτρέψει να το κρίνης. Θα το δώσω απ’ ευθείας στο
τυπογραφείο υπ’ ευθύνη μου. Είμαι βέβαιος πως άμα το ιδής τυπωμένο, θα σ’
αρέση» (Ξενόπουλος, 15 Φεβ 1946, σ. 199-204).

β) το διήγημα «Ζωή μετά Θάνατον» ανήκει στην ενότητα «τρελλά Διη-
γήματα», λόγω του περιεχομένου τους, αφηγήματα που είχαν δημοσιευτεί στο
Άστυ και στο Εθνικόν ημερολόγιον, χωρίς να προχωρήσει σε αυτοτελή έκδο-
ση. η «Ζωή μετά Θάνατον» έχει εξιδανικευμένη ρητορική ψυχογραφική διά-
σταση, η οποία απεικονίζει με ρεαλισμό την πραγματικότητα της επιστροφής
του ανθρώπινου σώματος, «της ανθρώπινης σάρκας» στη γη, εκεί όπου ανή-
κει. Μια πληθωρική αφήγηση, με ανατριχιαστικές «εικόνες», επεξηγήσεις
φρικιαστικές, που πηγαίνουν από τον θάνατο στην αποσύνθεση της σάρκας,
αποδεικνύοντας τη ματαιότητα αυτού του κόσμου.

ςτην αρχή του διηγήματος αναφέρει: «...Ἔβλεπον τήν φύσιν ὅλην ἐν τῇ
μυχίᾳ, τῇ ἀδιοράτῷν ἐργασίᾳ της, ἐν τῆ αιωνίᾳ, τῆ μυστηριώδει τῆς ὕλης συ-
ναλλαγῇ [...] μέ τό πρόσωπον ὠχροκύανον, μέ τούς χαρακτήρας ἠλλοιωμέ-
νους [...] οἱ ὀφθαλμοί, μέ τήν κόνην διεσταλμένην, ὑπερμέτρως ὑελώδεις καί
ἀνέκφραστοι αἱ χεῖρες ἀπεξυλωμέναι, ἀδρανεῖς· τό στῆθος ἀκίνητον σα-
νιδῶῶδες· ἡ καρδία ὠχρά καί ἄναιμος...».

ςε άλλη παράγραφο: «...κόσμος ἄπειρος μικροβίων περί το σαπρόν τῆς
ὕλης συνονθύλευμα –ὑποκάτω τώρα κείμενον ὑπό τήν γῆν– ἀναλαμβάνει τό
ἔργον του...».

η επίδραση των λέξεων που χρησιμοποιεί ο Επισκοπόπουλος σε όλο το
αφήγημά του, είναι φορτισμένες με συναίσθημα, ενώ η μετά θάνατον αποσύν-
θεση του σώματος δημιουργεί «εικόνες» και σύμβολα στον αναγνώστη που
λειτουργούν ως πυρήνες του συνειδητού μιας συναισθηματικής αρνητικής ψυ-
χικής κατάστασης. Ο λόγος του αφηγητή είναι λυρικός αλλά ρεαλιστικός και
ταυτόχρονα μεταφυσικός και απαισιόδοξος, επηρεασμένος από τη νιτσεϊκή
φιλοσοφία παρά τη νεαρή του ηλικία.

Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις που ο αφηγητής δημιουργεί στον αναγνώστη
μέσα από τις λέξεις ταυτότητας του κειμένου, κινητοποιούν μια βαθύτερη αθέ-
ατη «εικονική» ψυχική λειτουργία, τόσο στον ίδιο τον αφηγητή, όσο και στους
αναγνώστες, οι οποίοι βιώνουν το συναίσθημα των αναπαραστάσεων μέσω του
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γραπτού λόγου για τον μετά θάνατο προορισμό του ανθρώπινου σώματος
(Panagiotakopoulou, 2012). Λέξεις όπως «ὀφθαλμοί ὑαλώδεις ἀνέκφραστοι»,
«σώμα σαπρόν, ἠλλοιωμένον, τά κόκκαλα τοῦ σκελετού, γλοιώδη καί υγρά, μέ
ὀσμήν ἀφόρητον, λείψανα σαρκός μαλακῆς» κ.α. λειτουργούν μεν αρνητικά ως
στοιχεία του Εαυτού, όμως διατυπώνουν μια πραγματικότητα ωμή, εκείνη της
βασικής επεξεργασίας του νεκρού σώματος «εἰς τήν παγκόσμιον τῆς φύσεως
ἐξέλιξην» όπως αναφέρει ο Επισκοπόπουλος στο διήγημά του (1�94, σ. �14-
�19). αυτός ο έφηβος των 15 ή 1� ετών που έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με-
λετούσε με πάθος τα βιβλία ιατρικής, φαρμακολογίας, παθολογίας και συντα-
γολογίας, συνέπτυξε μέσα σε 5-6 σελίδες αυτού του διηγήματος μια θεωρητική
εκλαϊκευμένη ιατρική ανάλυση της αποσύνθεσης του ανθρώπινου σώματος.

ααννττίί  εεππιιλλόόγγοουυ

Μεταφυσικός αναλυτής λοιπόν ο Επισκοπόπουλος ακολουθεί στα πρώτα
του βήματα τους συγγραφείς και φιλόσοφους Πόε και Μωπασσάν. Μετά την
αποδόμηση ψυχής και ύλης του οικοδομήματος που ονομάζεται άνθρωπος, ο
Επισκοπόπουλος, στο τέλος του διηγήματος, αφήνει να φανεί μία αχτίδα φω-
τός της ενόρμησης της ζωής, μετατρέποντας όλη την αποκρουστική στρατιά
των σκουληκιών, τον φόβο και τη φρίκη του θανάτου, σε μια αισιόδοξη φωνή,
τη φωνή της ενόρμησης της ζωής. Ο συγγραφέας ξανακοιτάζοντας το είδωλό
του σαν σε καθρέφτη, παίζει μεταξύ της αιωνιότητας του απείρου και της γο-
νιμότητας, το παιχνίδι του καθρέφτη (jeu de mirroir). ςαν σε καθρέφτη ανα-
δύεται «από την αιωνιότητα και το άπειρον», «ὠθούμενος ὑπό ἀγνώστου δυ-
νάμεως», μια νέα ζωή «διά μέσου σπασμῶν ἡδονῆς, ἐναγκαλισμῶν παρα-
φορᾶς, μέθης γενετησίου ἐν ὠαρίῳ γόνιμῳ μιᾶς γυναικός ... ἐνεφύσησα αὐτῷ
ψυχήν ... εἰσηρχόμην εἰς νέαν ζωήν· καί ἐλησμόνησα τά πάντα ...». Με το διή-
γημα «Ζωή μετά Θάνατον» πήρε το βάπτισμα ενός λόγιου εξαιρετικού νεαρού
διηγηματογράφου, που στην εφηβεία του προξένησε «μία συμπαθητική εντύ-
πωση» όπως αναφέρει ο Παύλος νιρβάνας (1929) στα «Φιλολογικά απομνη-
μονεύματα» στην Εστία σ. 152-164 (Άπαντα σ. �, 40�-417, 196�). το Άστυ
ήταν μια εφημερίδα μεγάλων απαιτήσεων με αυστηρούς κριτές, όπως ο Θέμος
Άννινος και ο κακλαμάνος, ο οποίος μετά και τη δημοσίευση του διηγήματος
«Ut dièse mineur», τον προσλαμβάνει ως συνεργάτη της εφημερίδας. Ο Επι-
σκοπόπουλος γίνεται ένας σημαντικός (νεαρός τότε διηγηματογράφος της
εποχής), συζητείται στους φιλολογικούς κύκλους με θετικά και αρνητικά
σχόλια. Υπήρξε ένα «φυσικό» φαινόμενο των γραμμάτων, μια διανοητική ευ-
φυΐα με ελεύθερη σκέψη, φιλομαθής, βιβλιοφάγος, «ποντικός βιβλιοθηκών»,
όπως αναφέρει ο αθανασόπουλος (2002), γλωσσομαθής, κοσμοπολίτης, αλλά
τρομερά ανορθόγραφος, όπως ήδη αναφέρθηκε, εξ’ ού και τα κακογραμμένα
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ιερογλυφικά γράμματά του, όμως μεθοδικός, επίμονος, συγκρατημένος, επι-
φυλακτικός στις διαπροσωπικές του σχέσεις, μ’ ένα όραμα «την αναγνώριση
του λογοτεχνικού του έργου», το οποίο και επέτυχε.
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ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚη (;)ΑΝΑΓΝΩΣη

ΜΜααννττώώ  ΜΜααλλάάμμοουυ
διδάκτωρ Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Μνήμη Αριστόξενου Σκιαδά

Στις 2� Μαρτίου �9�2 ο Άγγελος Σικελιανός διαβάζει στο σπίτι του Γιώρ-
γου Θεοτοκά το ποίημα «Σόλωνος Απόλογος», το οποίο θα κυκλοφορήσει τέ-
λη Μαΐου του ίδιου χρόνου ενταγμένο στην εκτός εμπορίου χειρόγραφη έκδοση
των Ακριτικών�. Στο ποίημα, που αποτελείται από 88 στίχους κατανεμημέ-
νους σε 22 στροφές και έχει ως αφετηρία ένα περιστατικό το οποίο αφηγείται
ο Πλούταρχος στους Παραλλήλους Βίους και ο Διογένης ο Λαέρτιος στο έργο
Φιλοσόφων βίων και δογμάτων συναγωγή, ο Σικελιανός παρουσιάζει τον Σό-
λωνα «γέροντα πια» να αναπολεί νοσταλγικά «τον καιρό που προσποιήθηκε
τον τρελό για να παρορμήσει τους Αθηναίους να ανακαταλάβουνε την Σαλα-
μίνα». Εκείνη την ώρα, όταν τον κατείχε η «ιερή μεγάλη τρέλα», αξιολογεί ο
σικελιανικός Σόλων ως την κορυφαία ώρα της ζωής του «τώρα [που] εί[ν]’
απάνω/ στο σύνορο το πλάνο/ της ύστερης βραδιάς..» πρόθυμος να θυσιάσει
όλη τη σοφία που απέκτησε, όπως εκφράζεται στους καταληκτήριους στίχους
του ποιήματος:

Κι α, χύσου πια απ’ τον Όλυμπο 
ή από τα Τάρταρα έλα, 
ιερή μεγάλη τρέλα, 
και πάρε μου το νου,

Άγγελου Σικελιανού, «Σόλωνος Απόλογος» ���

�. Στα Ακριτικά περιλαμβάνονται ακόμη τα ποιήματα, «Στυγός Όρκος», «Άγραφον»,
«Ελληνικός Νεκρόδειπνος», και «Διόνυσος επί λίκνῳ». Στη συνολική εξάτομη έκδοση του
Λυρικού Βίου (Ίκαρος �9��-�9) ο Γ.Π. ΣΑΒΒΙΔηΣ τα ενέταξε στον Ε΄ τόμο. 



και τη σοφία σπατάλα μου
για μιαν αθάνατη ώρα, 
μιαν ώρα νικηφόρα 
σαν να ’ταν αλλουνού!...».

Σε πρώτη ανάγνωση το ποίημα προσλαμβάνεται –και προσελήφθη2– σω-
στά ως ένα ακόμη «Εγερτήριο», όπως τα ποιήματα που έγραψε ο Σικελιανός
από την έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου και σ’ όλη τη διάρκεια της Κα-
τοχής και της Αντίστασης, πραγματώνοντας τον ρόλο του πνευματικού τα-
γού αλλά και το μεγάλο του αίτημα, δηλαδή την ταύτιση της Ποίησης με την
Πράξη. η ανάληψη αυτού του ρόλου στις κρίσιμες εκείνες μέρες ήταν πράξη
αυτονόητη γι’ αυτόν, καθώς η αντίληψή του για τον ρόλο του ως Ποιητή δεν
περιορίζεται μονάχα στο «Κατορθωμένο σώμα» του ποιητικού του έργου, αλ-
λά, διέπεται από το αξίωμα που πολύ συχνά επανέρχεται στα κείμενά του, ότι
«ο Ποιητής είναι ο παιδευτής σύμπαντος του ανθρώπου βίου». Και ως Ποιη-
τής-Προφήτης3 «βρίσκεται ενταγμένος αλληλέγγυα με ολόκληρη τη γύρω
του ζωή και μ’ όλα τα σπαρταριστά και ζωντανά προβλήματά της, ηρωικά,
υπεύθυνα και κατηγορηματικά», όπως γράφει τον Ιούνιο του �9�0 όταν γερ-
μανικά στρατεύματα έχουν καταλάβει τη γαλλική πρωτεύουσα�. Άλλωστε το
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2. Βλ. ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥρΝΑζΑΚηΣ, Άγγελου Σικελιανού Γράμματα, Ίκαρος, Αθήνα 2000,
τόμος, Β΄, σ. 33�-332 και σημ. 2 τη μαρτυρία της Λιλής Αλιβιζάτου, στην κατοχή της οποί-
ας ανήκει το χειρόγραφο του ποιήματος που ο Σικελιανός χάρισε στον Γιώργο Θεοτοκά. Στο
εξής ΜΠΟΥρΝΑζΑΚηΣ Γράμματα, Α΄, Β΄. 

2. Για τον ρόλο του Ποιητή-προφήτη βλ. C.M. BOWra, Ποίηση και Πολιτική. �900-�9�0,
μετάφραση Λύντια Στεφάνου, Παπαδήμας, Αθήνα �982, σ. �8-90.

�. Βλ. Πεζός Λόγος, τ. Δ΄, σ. ��. Στο άρθρο του αυτό με τίτλο «Ποιο το δράμα της Γαλ-
λίας στο επίπεδο του πνεύματος» (σ. 9-��) ο Σικελιανός καταλογίζει μεγάλες ευθύνες στους
Γάλλους διανοούμενους, οι οποίοι αγνοώντας «τους επαΐοντες» [της εσωτερικής παράδοσης]
και « ήρωες καθαρής προφητικής ολκής» Σαιντ Υβ ντ’ Αλβέντρ και Ιουλιανό Στραντά (ο δεύ-
τερος χαρακτηρίζεται από τον Σικελιανό ως «Εθνικός εκπαιδευτής») εγκλωβίστηκαν οι ίδιοι,
και εγκλώβισαν κατά συνέπεια ολόκληρη τη χώρα, «ανάμεσα από δυο απαρχαιωμένα πλέον
κι αλλοπρόσαλλα εθνικά εκπαιδευτικά κριτήρια: από το ’να μέρος από το κριτήριο του Φι-
ντεΐσμού (ή καθολικισμού) κι από το άλλο απ’ το κριτήριο και το σύνθημα του ρατσιοναλι-
σμού» με αποτέλεσμα την αδυναμία «να προσαρμοστεί [η συνθλιβόμενη Γαλλία] βιολογικά κι
ομαδικά προς μια πλατιά και μια εντελώς συγχρονισμένη Μέθοδο (υπογράμμιση δική μου),
ικανή να περιλάβει στις διαστάσεις της, μαζί με την Παράδοση (απαραίτητο εθνικό και ιστο-
ρικό εφόδιο), όλα τα νεογέννητα μηχανικά και επιστημονικά κριτήρια του καιρού μας, καθώς
τα κριτήρια τούτα αναπτύσσονταν στις μέρες μας ραγδαιότατα και αποσκεπάζανε ολοένα
όλες ανεξαίρετα τις περιοχές της οικονομικής, πολιτικής και πρακτικής του κόσμου ζωής».
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει στο κείμενο αυτό η αναφορά του Σικελιανού στις επιπτώσεις
που είχε το γεγονός αυτό στη στάση και «στο έργο των δυο πιο μεγάλων κι αντιπροσωπευτι-
κότερων της σύγχρονης πνευματικής Γαλλίας τύπων [του «φιντεΐστή» και του «ρατσιοναλι-



ενδιαφέρον του Σικελιανού για τα κοινά (παρά την επανειλημμένη αναφορά
του στην «κατάρα της πολιτικής», με τη στενή έννοια του όρου) εκδηλώθηκε
πολύ νωρίς: η κατ’ αρχάς φιλομοναρχική τάση που τον ωθεί να γράψει φιλο-
βασιλικά ποιήματα� και στην πιο κρίσιμη στιγμή του Μικρασιατικού πολέμου,
τον Μάρτιο του �922, το Ανοιχτό Υπόμνημα στη Μεγαλειότητά Του, στον
Βασιλέα Κωνσταντίνο, τροποποιείται σταδιακά επί το αριστοκρατικότερον��
ενώ από το τραγικό ναυάγιο της Μεγάλης Ιδέας θα προκύψει η δική του Δελ-
φική Ιδέα της παγκόσμιας Ενότητας στην οποία ο ποιητής θα αφιερώσει του-
λάχιστον μία δεκαετία της ζωής και της δημιουργικής του δραστηριότητας.
Καθώς όμως οι ύστατες ενέργειές του για συνέχιση της Δελφικής προσπά-
θειας πέφτουν στο κενό αναζητά μια άλλη διέξοδο, «για να «ξέρει», όπως γρά-
φει στα �938 στον Παντελή Πρεβελάκη, «πού θα στρέψ[ει] πια όλες τις δυνά-
μεις της ψυχής [του]»�. η κρίσιμη δεκαετία του ’�0 που ανατέλλει θα του φα-
νερώσει τον δρόμο για την «Ποίηση-Πράξη». Έτσι τον Νοέμβριο του ίδιου
χρόνου, ο Γιώργος Θεοτοκάς γράφει στο ημερολόγιό του: «Ο Σικελιανός είναι
σε μεγάλη έξαρση, αισθάνεται ότι αντιπροσωπεύει την πνευματική ζωή της
Ελλάδας μέσα στον πόλεμο. Θέλει να γράφει παντού, θα μιλήσει στο ραδιόφω-
νο, στο Πανεπιστήμιο και οπουδήποτε αλλού»8. Βλέπει τώρα να πραγματώνε-
ται «το πιο επώδυνο, ακοίμητο, και καίριο αίτημά [του]: «το αίτημα μιας Πο-
λιτείας ικανής να συγκρατήσει μες στους κόλπους της ουσιαστικά την Ποίη-
ση» [...] γιατί ο Ποιητής είν’ αυτό τούτο το άτομο κατ’ εξοχήν, αλλά και σύ-
γκαιρα είναι [...] και «ζώον πολιτικόν» όπως θα γράψει στα �9�2, στον περί-
φημο Πρόλογο του Λυρικού Βίου. 

Στην «Πολιτεία» που ονειρεύεται ο Σικελιανός οι ποιητές, όχι απλώς επα-
ναπολιτογραφούνται �μετά τον εξοστρακισμό στον οποίο τους είχε υποχρεώσει

Άγγελου Σικελιανού, «Σόλωνος Απόλογος» ��9

στή» αντίστοιχα]: «του Claudel εδώθε κι από κει του Βαλερύ» (σ. ��). Ανάλογη έλλειψη Με-
θόδου θα καταλογίσει ο Σικελιανός και στον Ίωνα Δραγούμη, όπως θα δούμε στη συνέχεια. 

�. Πρόκειται για τα αποκηρυγμένα ποιήματα που αναφέρονται σε αντίστοιχα ιστορικά
γεγονότα: «Για τη Στέψη» (�9�3) στην ενθρόνιση του Κωνσταντίνου και «Ο Χαιρετισμός»
(�9��) στην εκθρόνιση, «Της πείνας το καμίνι» (�9��) και «Της κόπρου το ψωμί» (�9��),
που γράφτηκαν κατά την περίοδο του Εθνικού Διχασμού, τα οποία ο Γ.Π. Σαββίδης ανέσυρε
και ενέταξε στον Στ΄ τόμο του Λυρικού Βίου, ενώ Το «Ανοιχτό Υπόμνημα στην Μεγαλειότη-
τά Του στον Α΄ τόμο του Πεζού Λόγου (σ. �9-��3). Στο εκτενές αυτό κείμενο, που φέρει τον
υπότιτλο «η επιστολή της ζωής», ο Σικελιανός, ο οποίος εκφράζεται με βαρύτατους χαρα-
κτηρισμούς για τον Ελευθέριο Βενιζέλο («το χάρμα των διπλωματών της Δύσης», [...] «ο
βρακοφόρος που ξαφνικά εβαφτίστη φρακοφόρος», «ο ταπεινός αριβιστής» κ.ά.) θα προτείνει
ως μόνη λύση την ελληνοτουρκική φιλία! 

�. Βλ. «Ομιλίες μου στους Αρίστους» (�923), Πεζός Λόγος Α΄, σ. ���-�30. 
�. Βλ. ΜΠΟΥρΝΑζΑΚηΣ, Γράμμματα Β΄, σ. 2��
8. Βλ. ΓΙΩρΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Τετράδια ημερολογίου (�939-�9�3), πρόλογος Μαρκ Μάουζερ,

εισαγωγή-επιμέλεια Δημήτρης Τζιόβας, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 200�, σ. �9�.



ο Πλάτων� αλλά αντικαθιστούν τους πλατωνικούς φιλοσόφους-βασιλείς� ανα-
φερόμαστε συνεπώς στην «ηγεσία των διανοουμένων»9. Ο Παναγιώτης Νού-
τσος, ακολουθώντας την κλασική διάκριση του Gramsci για τα δύο είδη διανο-
ουμένων, τον «παραδοσιακό» και τον «οργανικό διανοούμενο»�0, διακρίνει δύο
φάσεις στη ζωή και στη δράση του Σικελιανού: στην πρώτη τον βλέπει ως τυ-
πική περίπτωση παραδοσιακού διανοούμενου ενώ στη δεύτερη, που αφορά στην
περίοδο που μας απασχολεί, να μετακινείται προς το μέρος του «οργανικού
διανοούμενου», εφόσον τα κείμενα που προηγούνται ή ακολουθούν το ποίημα
αυτό συντονίζονται με την ενεργή δράση του καθώς έχει ενταχθεί στο ΕΑΜ
ήδη από τον Ιούλιο του �9����. Προσωπικά αμφιβάλλω, γιατί θεωρώ ότι η βα-
σική κοσμοθεωρία του Σικελιανού δεν υφίσταται καμία ουσιαστική εξέλιξη: το
δικό του ιδεώδες παραμένει η αυτοανέλιξη του ατόμου στο επίπεδο του θείου
ανδρός και πραγματώνεται στο τριπλό σχήμα: «αθλητής, ιερέας και προφή-
της» ή εξελίσσεται ως «μύστης, τεχνίτης, Ήρωας», όπως το παρακολουθού-
με στις τραγωδίες της Θυμέλης.

Τα σπουδαία ποιήματα της ώριμης περιόδου της σικελιανικής δημιουργίας
είναι, πιστεύω, λυρικοί πυρήνες που αποσπάστηκαν από αυτό το magnum opus
της ζωής του: όπου ήρωας, είναι σε τελική ανάλυση ο ίδιος ο ποιητής, με δια-
φορετικά προσωπεία κάθε φορά, σύμφωνα με τη νιτσεϊκή διαπίστωση ότι «κά-
θε τραγικός ήρωας είναι προσωπείο του Διονύσου». η ανάγνωση του ποιήμα-
τος «Σόλωνος απόλογος» που προτείνω, επιβεβαιώνει, έχω τη γνώμη, αυτή
τη θέση: το ποίημα, κατά την προσωπική μου ερμηνεία, δεν είναι μόνο ένα
ακόμα αμιγώς πατριωτικό “εμβατήριο” γραμμένο με τη δική του “μυθική μέ-
θοδο” (όλο το ποίημα είναι ουσιαστικά ένας σύντομος δραματικός μονόλο-
γος), αλλά στη μορφή του Σόλωνα ο Σικελιανός “κατασκευάζει” το πολιτικό
διονυσιακό προσωπείο του. Και αυτό μπορεί επίσης να λειτουργήσει πολλα-
πλά: σε πρώτο επίπεδο αναδεικνύεται ο Ποιητής και ο ηγετικός του ρόλος
στην παρούσα ιστορική φάση. Αλλά πώς εννοεί αυτή τη σχέση ο Σικελιανός το
δηλώνει πριν ακόμη την έκρηξη του πολέμου, στην ομιλία του για τον Ίωνα
Δραγούμη, όπου αναφέρεται στην αποστολή που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει
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9. Βλ. Β.Ι. ΦΙΛΙΑΣ, «Οι διανοούμενοι και το πρόβλημα των ηγεσιών», Εποχές, τχ. 2�-28,
Ιούλιος-Αύγουστος �9��, σ. 20-2� και �9-��. 

�0. Βλ. ΠΑΝΑΓΙΩΤηΣ ΝΟΥΤΣΟΣ, «Ο Άγγελος Σικελιανός ως «παραδοσιακός διανοούμε-
νος». Βεβαιότητες, ρήγματα και μετάπλαση», Θέματα Λογοτεχνίας, Αφιέρωμα Άγγελος
Σικελιανός, �0 χρόνια από την κοίμησή του, τεύχος ��, Μάρτιος-Ιούνιος 200�, σ. ��-22.

��. Στην ίδια ομάδα με τους Μάρκο Αυγέρη, Κ.Θ. Δημαρά, Λουκή Ακρίτα και Γιώργο
Θεοτοκά ιδρύουν την παράνομη αντιστασιακή εφημερίδα Ελευθερία, στο πρώτο φύλλο της
οποίας δημοσιεύεται ανωνύμως, τον Ιανουάριο του ’�2 το ποίημα του Σικελιανού «Εγερτήριο».
Περισσότερα για τη δράση του Σικελιανού την εποχή αυτή βλ. ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥρΝΑζΑΚηΣ,
Χρονογραφία Άγγελου Σικελιανού (�88�, �9��), Ίκαρος, Αθήνα 200�, σ. 208-2��.



εκείνος, αφενός λόγω του πρόωρου θανάτου του και αφετέρου λόγω ελλείψεως
Μεθόδου (με κεφαλαίο): τον αρμονικό συνδυασμό της μεγάλης Ποίησης με
την Πολιτική: «μεγάλη Ποίηση», γράφει, «η οποία ως καθαρή δημιουργική
ενέργεια, οφείλει να ’ναι απ’ άκρη σ’ άκρη εναρμονική – να τείνει δηλαδή στο
να τεθεί από συμφώνου, όχι μόνο με μιαν άποψη της ποιητικής πραγματικό-
τητας, αλλά αφού συντονιστεί με μιαν απειρία απόψεών της, να αισθανθεί ότι
μπορεί να συντονίσει και τις ανθιστάμενες απόψεις στην Πνοή της –απαράλ-
λαχτα κ’ η αληθινά δημιουργική Πολιτική δεν ημπορεί να επιτύχει τον αγνά
δημιουργικό καθορισμό και προορισμό της, αν πρωτύτερα δεν πραγματοποιή-
σει έναν ανάλογο με όλες τις απόψεις της βαθιάς ιστορικής πραγματικότητας
συντονισμό»�2. Σε δεύτερο αναγνωστικό επίπεδο ο ποιητής συντάσσει συγχρό-
νως τον δικό του Απόλογο που αφορά τόσο την ποιητική του δημιουργία όσο
και την «εμπράγματη προσπάθεια» της Δελφικής Ιδέας ως κατ’ εξοχήν πολι-
τική πράξη. Και σε ένα τρίτο συνοψίζεται κρυπτικά η κοσμοθεωρία του, κα-
θώς στο ποίημα λανθάνει η μυητική κλήση ως ένα είδος Επιφάνειας και η συ-
νακόλουθη ανέλιξη και δράση του ποιητικού υποκειμένου, αφού παρακολου-
θούμε να εξελίσσεται λανθανόντως το μυητικό σχήμα όπως έχω αναπτύξει
αλλού διεξοδικά�3. Αλλά καιρός να επιστρέψουμε στο ίδιο το ποίημα και να θυ-
μηθούμε τις πρώτες στροφές:

Σα βγήκα, κισσοστέφανος,
στη μέση από το δρόμο,
τριγύρα μου με τρόμο
ερχόταν τα παιδιά�

μα, ως είδανε π’ ανάδευα
δίχως μιλιά το στόμα, 
γιατί τα λόγια ακόμα
μού τα ’πνιγε η καρδιά,

Άγγελου Σικελιανού, «Σόλωνος Απόλογος» �2�

�2. Πεζός Λόγος τ. Δ΄ σ. 2�. η ιδέα την οποία ο Σικελιανός έχει για την πολιτική με τη
συνήθη έννοια του όρου δεν είναι η ιδανική: συχνά αναφέρεται στην «κατάρα της πολιτικής».
Για τις πολιτικές του θέσεις βλ. στα Πρακτικά Δεκάτου Έκτου Συμποσίου Ποίησης. Άγγε-
λος Σικελιανός, (Πανεπιστήμιο Πατρών, �-� Ιουλίου �99�), Επιμέλεια Σωκρ. Λ. Σκαρτσής,
Αχαϊκές εκδόσεις, Πάτρα, �998, τα κείμενα των ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ν. ΜΟΣΧΟΥ, «Πολιτικές θέσεις
του Άγγελου Σικελιανού, σ. �8-8� και ΣΑΒΒΑ ΜΙΧΑηΛ, «η Νύχτα της Δικαιοσύνης ή Ο Άγ-
γελος Σικελιανός είναι δικός μας», σ. 2��-292. Επίσης ΒΑΣΙΛηΣ ΚρΕΜΜΥΔΑΣ, «Ο ιδεολογι-
κός κόσμος του Άγγελου Σικελιανού», Ο Πολίτης, Φεβρουάριος 2002, τχ. 9�, σ. �3-�8. 

�3. Βλ. ΜΑΝΤΩ ΜΑΛΑΜΟΥ, Τα προσωπεία του Διονύσου. η Θυμέλη του Άγγελου Σικελια-
νού και το αρχαίο Δράμα, Γρηγόρης, Αθήνα 20��, κυρίως στο κεφάλαιο «η τελεστική μανία»
σ. �83-2�3, αλλά και 2�9-2��, στο εξής ΜΑΛΑΜΟΥ, Τα προσωπεία του Διονύσου.



ξαθάρρεψαν απάντεχα,
κι όλα κρατώντα το ίσο,
με πήραν από πίσω, 
φωνάζοντα: «ο τρελός!»

Από τον πρώτο ήδη στίχο βρισκόμαστε στο σικελιανικό διονυσιακό σύμπαν:
ο ποιητής, καθώς παρουσιάζει τον θεμελιωτή της αθηναϊκής Δημοκρατίας
και σπουδαίο ποιητή –υπογραμμίζω το τελευταίο– στεφανωμένο με κισσό, που
είναι ιερό φυτό του Διονύσου��, ήδη δίνει το στίγμα της δικής του κοσμοθεω-
ρίας: τη μυητική ανέλιξη του ήρωα μέσω της ιερής μανίας στην πιο σημαντική
της έκφανση: την ποιητική μανία, καθώς ο Σικελιανός έχει ανατρέψει την
πλατωνική ιεράρχηση: Από τα τέσσερα είδη της αγαθής μανίας (θείας) που
αναφέρονται στον πλατωνικό Φαίδρο: την ερωτική, με προστάτιδα θεά την
Αφροδίτη, την προφητική με τον Απόλλωνα, την τελεστική με τον Διόνυσο και
την ποιητική με τις Μούσες, ο Σικελιανός προτάσσει, αντί της ερωτικής του
Πλάτωνος, την ποιητική, η οποία συμπεριλαμβάνει και τις υπόλοιπες: ο Διό-
νυσος, στην ύστερη φάση της αρχαιοελληνικής θρησκείας, στο πλαίσιο του ελ-
ληνικού μονοθεϊσμού που υιοθετεί ο ποιητής, είναι η θεότητα που απορροφά
όλες τις άλλες, ταυτιζόμενος τόσο με τον Απόλλωνα όσο και με την Αφροδίτη
ως αρσενόθηλυς Έρως των ορφικών. Ως Μουσαγέτης δε είναι ο προστάτης
της ποιητικής μανίας��. Εδώ λοιπόν ο Σόλων πραγματοποιεί σταδιακά την
προσωπική του ανέλιξη�και παρακολουθούμε ολοκληρωμένο το μυητικό σχή-
μα: Αναχώρηση, καταδίωξη, μυητική κλήση, αφύπνιση, θυσία: βγαίνοντας
«κισσοστέφανος», δηλαδή κατεχόμενος από διονυσιακή μανία, υφίσταται την
μυητική καταδίωξη των παιδιών που λειτουργούν σαν διονυσιακός θίασος: μι-
κροί σάτυροι οι οποίοι με τη δύναμη της φωνής, επιτελούν ένα είδος μυητικής
κλήσεως η οποία τον αφυπνίζει σαν οίστρος για να καταλήξει στον
(αυτο)τραυματισμό του, πραγματώνοντας με τον τρόπο αυτόν τη θυσία:

Κι εμέ που ο λόγος κέντριζεν,
ετούτος πιο παρ’ άλλος
γιατί βαθιά μου ο σάλος
επλήθαινε, θολός 

Μαντώ Μαλάμου�22

��. Ο Σικελιανός για ευνόητους λόγους φαίνεται να ακολουθεί τον Διογένη τον Λαέρτιο,
που θέλει τον Σόλωνα στεφανωμένο και όχι τον Πλούταρχο ο οποίος τον παρουσιάζει να βγαί-
νει στην Αγορά με «πίλον». Για τον Διόνυσο-κισσό βλ. ΜΑρΙΑ ΔΑρΑΚη, Ο Διόνυσος. Και η
θεά Γη, «Δαίδαλος» Ι. ζαχαρόπουλος, Αθήνα �99, σ. 3�-3�, 9�, 3��.

��. Βλ. ΜΑΛΑΜΟΥ, Τα προσωπεία του Διονύσου, σ. �3-�� και το κεφάλαιο «Ο πάσχων
ήρωας και η ποιητική μανία», σ. 83-���. 



με τέτοιο τσούρμο γύρα μου,
στην Αγορά όταν πήγα,
–λες μ’ άγγιξεν η μύγα–,
τραβώντας το σπαθί 

τα ίδια μου στήθη εχτύπησα,
και πια δεν ήταν ψέμα, 
από τις φλέβες το αίμα επήδαε να χυθεί...

Χτυπημένος με το σπαθί ο ήρωας, είναι συγχρόνως ο κατειλημμένος από
θεία μανία ποιητής και ο καλλίνικος πολεμιστής Διόνυσος-Ήρωας των Βακ-
χών�� που οδηγεί τον λαό στη νίκη. η τελική επίκληση της «ιερής μεγάλης
τρέλας» είναι η πανική ή διονυσιακή ώρα, την οποία ο ίδιος ο ποιητής έχει επι-
διώξει από πολύ νωρίς στη ζωή του, καθώς την προσδιορίζει στον Αλα-
φροΐσκιωτο ως ιερή μανία του Αίαντα («μπρος στον μεγάλο πόνο του Αίαντα/
και την ιερή μανία») και όλων των μαινόμενων ηρώων της τραγωδίας. η φω-
νή των παιδιών που κεντρίζει τον Σόλωνα να προβεί στην έσχατη πράξη του
αυτοτραυματισμού του, δηλαδή της αυτοθυσίας, θα μπορούσε να έχει και αρ-
νητικό αποτέλεσμα, δηλαδή την πραγματική τρέλα, εκφράζοντας έτσι τη διτ-
τή φύση της εκστατικής εμπειρίας: ή πραγματική τρέλα ή θεία δημιουργική
μανία, η οποία λειτουργική ως αφύπνιση και ένθεος οίστρος («λες μ’ άγγιξεν
η μύγα») για την Ποίηση-Πράξη:

Γύρα, «ο τρελός» σαν έκραζαν,
κι ολοένα προχωρούσα, 
τι αληθινά μπορούσα
τρελός και να γενώ, 

απ’ της καρδιάς μου το άδυτο, 
το μέγα αν θέλημά μου
δεν άστραφτε μπροστά μου, 
ψηλά ως τον ουρανό!

Και ο σικελιανικός Σόλων αφού αναφερθεί στην καθ’ όλα επιτυχημένη πο-
λιτική σταδιοδρομία του καταλήγει: 

Μα να σ’ αυτό το σύνορο,
που ο νους μου πια την τάξη

Άγγελου Σικελιανού, «Σόλωνος Απόλογος» �23

��. Βλ. ΜΑΛΑΜΟΥ, Τα προσωπεία του Διονύσου, σ. ��9-�2�.



κλωτσάει και θέλει πράξη 
και τούτος να γενεί�

κ’ ίσως να γίνει δύνονταν
και πάλι αυτό το τάμα,
αν γύραθέ μου, ω θάμα,
ακούονταν μια φωνή

σαν των παιδιώνε τη φωνήν
ολοένα να με σπρώχτει
για μίαν άλλην όχτη
και για μια νέα ζωή.

H καίρια λέξη «τάμα» απαντά για πρώτη φορά στον Αλαφροΐσκιωτο στην
ενότητα με τον τίτλο «Άκουσμα». Tον Αύγουστο του �9�0 ο Σικελιανός σε
γράμμα του στον Θεόδωρο Ξύδη, ο οποίος του ζητά να του διευκρινίσει κάποια
σκοτεινά σημεία του Αλαφροΐσκιωτου, εστιάζει στους στίχους: «Όχι, δεν είν’ ο
θάνατος�/ το τάμα εσύ δεν το ’σωσες�/ πού είναι ο μακάριος ο λαός σου γύ-
ρα;» και ο ποιητής επεξηγεί: «Όχι δεν δικαιούμαι να πεθάνω», «όσο δεν έσω-
σα το μεγάλο τάμα, όσο δεν νιώθω γύρα μου μακάριο το λαό». «Είναι η υπέρ-
τατη ηθική επιταγή που από παιδί εσήκωσα στη συνείδησή μου και για την
οποίαν έκτοτε αγωνίστηκα, αγωνιέμαι, και θ’ αγωνιστώ». Και συνεχίζει
«Μεγάλη, μέγιστη προσοχή, αγαπημένε, πρέπει να δώσεις στο σημείο αυτό,
από το οποίο σαν από ηθικό κεφαλόβρυσο απορρέει και θ’ απορρέει όλη μου η
μετέπειτα και ποιητική δημιουργία, όσο κι η Δελφική δράση κι όσο ζήσω– η
μελλούμενή μου δράση και στάση, τώρα που η συνειδητοποίηση του προστάγ-
ματος αυτού έχει μέσα μου τελειωτικά κορυφωθεί»��. Ας σημειωθεί ότι την
ενότητα που τιτλοφορείται «Τάμα» στον Αλαφροΐσκιωτο τη διαδέχεται ενότη-
τα με τον χαρακτηριστικό τίτλο «η φωνή»: 

Και μια φωνή αργοκύλησεν
ωσά βροντή στα τρίσβαθα του αγέρα,
και μού ήταν γνώριμη η φωνή
σα να ’βγαινε απ’ τα σπλάχνα μου
κι απ’ όλο τον αιθέρα: 

«Ποιος είν’ ο αλαφροΐσκιωτος,
που το βαθύ μυστήριο θε να δράξει
και θα σαρκώσει ανάλαφρος

Μαντώ Μαλάμου�2�

��. Βλ. ΜΠΟΥρΝΑζΑΚηΣ, Γράμματα Β΄, σ. 30�-302.



το τάμα που πλανιέται τρίσβαθα
και απάνω από την πράξη;»

Ωστόσο δεν τελειώνει εδώ η επίκληση στη δυναμική της φωνής. Στη συλ-
λογή Ακριτικά στην οποία ανήκει ο «Σόλωνος απόλογος» επανέρχεται ως
οδηγητικό μοτίβο: στο ποίημα «Ελληνικός Νεκρόδειπνος» όπου, καθώς έχει
επισημάνει ο Παντελής Πρεβελάκης, ο Σικελιανός αυτοπαρουσιάζεται να άρ-
χει σε μια τελετουργία�8, προσκαλώντας τους φίλους να «μεταλάβου[ν] όλοι
«σάμπως μύστες [...] βαθιά σιγή κρατώντας/ ως τη στιγμή που θα μουγκρί-
σουν άξαφνα οι δυνάμεις/ βαθιά [τους] του Θεού, κι ο μυκηθμός του, /πιο από
σεισμού βοή, θα σκώσει αντάμα/ φουσάτο, ζωντανούς και πεθαμένους,/ σε
θείο γιουρούσι...». 

Για να καταλήξει με την επίκληση του Διόνυσου-Άδη εν αναμονή της
κραυγής του ίδιου τού θεού:

Ω Διόνυσε-Άδη, θείε μας παραστάτη�
συγκράτα τις καρδιές μας με το μαύρο
του πόνου σου κρασί� δυνάμωνέ τις�
προφύλαξέ τις άγγιχτες, για κείνη
την ώρα, π’ ανεπάντεχα η κραυγή σου,
πιο από σεισμού βοή, θα μας σηκώσει,
με τους νεκρούς μαζί, στο θείο γιουρούσι!»

Ανάλογα και στο «Διόνυσος επί λίκνω»: ο ίδιος ο ποιητής και οι ορχούμενοι
Salvatores Dei, Κορύβαντες συντρόφοι του, επικαλούνται το «Γλυκό [τους]
βρέφος», τον Διόνυσο-Χριστό: 

ως στην ώρα, που τα σκιάχτρα
του σκοταδιού θα ’χουνε φύγει, κ’ η φωνή Σου, 
φωνή θεού π’ ανασηκώνετ’ απ’ τον ύπνο,
φωνή «μεθύοντος ισχυρού», θε να καλέσει 
στη ζέστα του ήλιου ξαφνικά τους πεθαμένους.

Ισχυρίστηκα παραπάνω ότι ο Σόλων είναι το πολιτικό διονυσιακό προσω-
πείο του Σικελιανού, μάλλον αυτό που θα ήθελε να είναι στην παρούσα ιστορι-
κή στιγμή. Αλλά «πολιτικό και διονυσιακό» είναι οξύμωρο σχήμα: ο Διόνυσος
είναι ο πιο α-πολιτικός θεός του αρχαίου πανθέου. Στις γιορτές του η Αθήνα, η
εύτακτη πόλις του νόμου, παραδίδεται στη μέθη και στο χάος. Καθώς στο σι-

Άγγελου Σικελιανού, «Σόλωνος Απόλογος» �2�

�8. Βλ. ΠΑΝΤΕΛηΣ ΠρΕΒΕΛΑΚηΣ, Άγγελος Σικελιανός. Τρία κεφάλαια βιογραφίας κ’
ένας πρόλογος, ΜΙΕΤ Αθήνα 2�990, σ. ��.



κελιανικό κοσμοείδωλο η μυητική ανέλιξη του θείου ανδρός είναι πάντοτε ατο-
μική υπόθεση και η διονυσιακή της έκφραση θα είναι α-πολιτική στάση. Εξ
άλλου το ιδανικό του Σικελιανού δεν είναι η δημοκρατική πόλις του κλεινού
άστεως, αλλά μάλλον η στωική Κοσμόπολις�9. Τί θέλω να πω: ότι το ποίημα
αυτό, εκτός από την πρόδηλη επική πρόθεση και στόχευσή του, εκφράζει συγ-
χρόνως και το εκφραστικό αδιέξοδο του ποιητή. Είναι μάλλον ο ποιητικός «Σι-
κελιανού απόλογος»� και συμβαίνει και εδώ, έχω τη γνώμη, ό,τι και στο «Φθι-
νόπωρο �93�», όπου όχι μόνον η εποχή και η πολιτική κατάσταση20, αλλά
ακόμα και ο διάχυτος ερωτισμός του είναι μάλλον το φόντο του ποιήματος,
ενώ το κυρίως πρόβλημα είναι, πιστεύω, «το ρίγος του άγραφου χώρου» του2�.
Μην μας διαφεύγει εξ άλλου ότι ο Σικελιανός για πολύ μεγάλο διάστημα και
ως την εποχή αυτή, έχοντας αφήσει ημιτελές το Πάσχα των Ελλήνων (όπως
εν μέρει και το Μήτηρ Θεού), αγωνίζεται να ολοκληρώσει τις τραγωδίες του
και τον Πρόλογο στη ζωή, ενώ στη «Συνείδηση της Προσωπικής Δημιουρ-
γίας», το βεβιασμένο τέλος του Προλόγου στη ζωή22, πέντε χρόνια αργότερα
από το «Σόλωνος Απόλογος” (�9��), ομολογεί ότι δεν είναι πια η εποχή του
Αλαφροΐσκιωτου με την πηγαία έμπνευση: 

Τι, αχ, δεν είναι πια ο καιρός
που πρωτανάβρυσεν η νιότη μου βαθιά μου
(δάκρυ απάρθενο, ανερούσα ή δρόσο να το πω;)
το πιο γλυκό τραγούδι από τα βάθη της αθάνατης εφηβικής ψυχής!

Δεν είναι πια η πηγή του «Αλαφροΐσκιωτου» στην Έρημο,
μέσα στην πρώτην όαση της απάρθενης καρδιάς μου! 

Ανάλογη κρυπτικά διατυπωμένη αυτοαναφορικότητα διακρίνεται, πι-
στεύω, και στο «Σόλωνος απόλογος». Σε τελική ανάλυση άλλωστε κάθε ποί-
ημα δεν είναι αυτοβιογραφικό; 

Μαντώ Μαλάμου�2�

�9. Βλ. ΜΑΛΑΜΟΥ, Τα προσωπεία του Διονύσου, σ. 38�-388. Για την ιδιότυπη ανάγνωση της
Ιστορίας από τον Σικελιανό βλ. ΜΑΝΤΩ ΜΑΛΑΜΟΥ, «Μύθος και Ιστορία στο θέατρο του Σικελια-
νού», Ο Σικελιανός και το Θέατρο. Πρακτικά ημερίδας (��-�2-200�) για την επέτειο των �0
χρόνων από τον θάνατο του Άγγελου Σικελιανού, επιμέλεια Κυριακή Πετράκου, Αγνή Τ. Μου-
ζενίδου, ΕΚΠΑ, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ. ��-2�. 

20. Βλ. ΣΤΥΛΙΑΝη ΠΑΝΤΕΛΙΑ, «Φθινόπωρο �93�» – Ο πολιτικός Σικελιανός», Θέματα
Λογοτεχνίας, τχ. ��, σ. �2�-�32.

2�. Βλ. SaraH EkDaWI, «Το αντικείμενο του πόθου στους «Ίμερους» του Άγγελου Σικε-
λιανού. Ακτή, Λευκωσία, τεύχ. ��, άνοιξη �993, σ. 208-2�2 και ΜΑΛΑΜΟΥ, Τα προσωπεία του
Διονύσου, σ. 2��-2��.

22. Βλ. ΑΘηΝΑ ΒΟΓΙΑΤζΟΓΛΟΥ, η μεγάλη Ιδέα του Λυρισμού, Πανεπιστημιακές εκδόσεις
Κρήτης, ηράκλειο �999, σ. �3-��, το κεφάλαιο «Ο ημιτελής επίλογος ενός Προλόγου. η συ-
νείδηση της προσωπικής δημιουργίας».



aBSTraCT

anGELOS SIkELIanOS, “ΣΟΛΩΝΟΣ ΑΠΟΛΟΓΟΣ” (SOLOn’S DEfEnCE):
a POLITICaL (?) InTErPrETaTIOn

MMaannddoo  MMaallaammoouu

The relatively short poem “Σόλωνος απόλογος” (Solon’s defence), one of
the last in the Λυρικός Βίος (Lyric Life) and written during the critical decade
of the �0’s, is the key to deciphering Sikelianos’ view of the world as well as his
political thought.

according to the poet’s introductory notes we are watching Solon an old man
by now, as he remembers the time he pretended to be mad in order to prompt the
athenians to recapture Salamis, he is nostalgic of those times and is invoking the
“sacred great insanity” as being the most important moment in his life.

My interpretation of this poem is based on several other poems also from the
Λυρικός Βίος (Lyric Life) and on texts included in the Πεζός Λόγος (Prosaic
Speech). I infer that in this particular poem Sikelianos speaks in his own
defence regarding his poetic creation and the “actual endeavour” of the Delphic
Idea. This is principally a ppoolliittiiccaall  aacctt and attains a double objective:

a) It recapitulates in concealment his view of the world (the initiating call,
principally in the form of an Epiphany, and the following shelf-evolution and
activity of the poetic subject are latent in the poem), and

b) By choosing to use as a poetic subject the Dionysiac mask of Solon Sike -
lianos “composes his political testament” in a way which is inconsistent. I explain
myself: the “κισσοστέφανος = κισσοστεφής” (ivy-wreathed) Solon is but a Dio -
nysos “κισσοφόρος” (wearing ivy), “κισσοχαίτης” (with ivy mane), “κισσοκό-
μης” (with ivy hair). Dionysos however is the most nnoonn--ppoolliittiiccaall deity of the
Greek Pantheon: his festivals in orderly and political athens are predominated by
chaos. at the same time Dionysos Μουσηγέτης (Musagetes) is the patron deity of
the poetic mania which Sikelianos places before (thus reversing Plato’s hierarchy
in Phaedron) the other three “divine manias” (the erotic, the prophetic and the
ritualistic) because it includes and recapitulates them.

Consequently by concentrating on Solon’s “sacred (= poetic) mania”
Sikelianos is submitting in concealment his basic idea concerning tthhee  lleeaaddiinngg
rroollee  ooff  tthhee  iinntteelllleeccttuuaallss: the Poet is “the Educator of the whole human life”, thus
reformulating poetically the platonic conception of the philosophers-kings in
the ideal Πολιτεία (State).

Άγγελου Σικελιανού, «Σόλωνος Απόλογος» �2�
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓρΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑρΙΝΟΥ ΣΙΓΟΥρΟΥ 
ΣΤΟΝ ΛΕΩΝΙΔΑ Χ. ζΩη

ΔΔιιοοννύύσσηηςς  ΣΣέέρρρρααςς
φιλόλογος, λογοτέχνης

η ύπαρξη αλληλογραφίας του ζακυνθινού ιστοριοδίφη και λεξικογράφου
Λεωνίδα Χ. ζώη (�8��-�9��)� με τον αξιόλογο συντοπίτη του ποιητή, πεζο-
γράφο, λογοτέχνη και μεταφραστή Μαρίνο Σιγούρο (�88�-�9��)2 έγινε γνω-
στή ευρύτερα με την έκδοση του βιβλίου Νεοελληνικά Φιλολογικά Παραλειπό-
μενα (Αθήνα �9��, σσ. �8�), έναν χρόνο μετά τον θάνατο του συγγραφέα του
Νίκου Γρυπάρη (�9�3-�9��)3, δημοσιογράφου, εκδότη εφημερίδων και περιο-
δικού, ποιητή και ζακυνθινογράφου. Στο βιβλίο αυτό, ο φιλέρευνος και αυτοδί-
δακτος μελετητής και λόγιος περιέλαβε και ένα κείμενό του με τον εκτενή
και συζητήσιμο τίτλο «η Αγγελική Νίκλη, ῾῾ἡ ευλογημένη μητέρα του εθνι-
κού ποιητή’’, ήταν κόρη του λαού ή είχε ῾῾κλέος προγόνων’’;», στο οποίο πρω-
τοδημοσιεύονται τέσσερα γράμματα του Σιγούρου προς τον ζώη και ένα του

Ανέκδοτα γράμματα του Μαρίνου Σιγούρου στον Λεωνίδα Χ. ζώη �29

�. Για τον Λ.Χ. ζώη, βλ. και: α) ΑΝΔρΕΑΣ Α. ΑΒΟΥρηΣ, «Σκιαγραφίαι. Λεωνίδας Χ.
ζώης», Αι Μούσαι, �82 (�.��.�900), σσ. �-2, β) Εφημ. ηχώ της ζακύνθου, 2� (22.�2.�9��),
σσ. �-�, γ) ΛΕΩΝΙΔΑΣ Χ. ζΩηΣ, Λεξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν ζακύνθου, Τόμος Α΄,
Ιστορικόν-Βιογραφικόν, Μέρος πρώτον, Αθήναι, Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου �9�3, σσ.
2��-2�8, δ) ΝΙΚΟΣ ΓρΥΠΑρηΣ, Ανέκδοτα γράμματα του Γρηγορίου Ξενόπουλου στον Λεωνί-
δα Χ. ζώη. Φιλολογική – Εκδοτική επιμέλεια: Διονύσης Σέρρας, Δήμος ζακυνθίων, ζάκυν-
θος 200�, ε) Επτανησιακά Φύλλα, ΚΣΤ΄, �-2 (200�), σσ. 9-8� και ΚΣΤ΄, 3-� (200�), σσ.
3��-���, στ) Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Πρόσωπα – Έργα – ρεύματα – Όροι, Εκ-
δόσεις Πατάκη, Αθήνα 200�, σσ. �8�-�88.

2. Για τον Μαρ. Σιγούρο, βλ. και: α) ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΜΟΣ, ζακυθινοί σατιρογράφοι, Αθήνα
�9�2, β) ΛΕΩΝΙΔΑΣ Χ. ζΩηΣ, Λεξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν ζακύνθου, ό.π., σσ. �8�-
�89, γ) Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας..., Εκδόσεις Πατάκη, ό.π., σσ. 20�0-20��, δ) ΝΙ-
ΚΟΣ ΓρΥΠΑρηΣ, Ανέκδοτα γράμματα του Μαρίνου Σιγούρου στον Σπύρο Αλ. Καββαδία. Ει-
σαγωγή – Επιμέλεια – Διορθώσεις – Συμπληρώσεις: Διονύσης Σέρρας, Επτανησιακά Φύλλα,
ζάκυνθος 20��.

3. Βλ. και: α) Δ. Σ., «Νίκος Γρυπάρης (�9�3-�9��)», Επτανησιακά Φύλλα, Ιζ΄, �-�
(�99�), σσ. �0�-��0, β) ΝΙΚΟΣ ΓρΥΠΑρηΣ, Ανέκδοτα γράμματα του Μαρίνου Σιγούρου στον
Σπύρο Αλ. Καββαδία, ό.π., σ. 8.



δεύτερου προς τον πρώτο, γραμμένα μεταξύ του Αυγούστου και του Οκτωβρί-
ου �9��, με αναφορές ή στοιχεία για τις οικογένειες Νίκλη� και Σολωμού�.

η μετέπειτα ενασχόληση με το αρχειακό υλικό του Λ.Χ. ζώη� και του Ν.
Γρυπάρη�, το οποίο δωρήθηκε στον υποφαινόμενο από την κ. Ευρυδίκη Γρυπά-
ρη, δεύτερη σύζυγο του προαναφερθέντος ζακυνθινού λογίου, φανέρωσε την
ύπαρξη και άλλων επιστολών τού Μαρ. Σιγούρου προς τον χαλκέντερο ομότε-
χνό του Λ.Χ. ζώη8.

Μ᾽ εύλογο το ενδιαφέρον και αυτονόητη τη σημασία που έχουν, όχι μόνο σε
τοπικό ή προσωπικό επίπεδο, τα ανέκδοτα γράμματα του φιλοσολωμικού Μαρ.
Σιγούρου προς τον διασωστικό Λ.Χ. ζώη, που το ίδιο δημιουργικά ασχολήθη-
κε με τον Διον. Σολωμό9, αναφερόμαστε σήμερα εδώ, γενικά ή συνοπτικά, για
την υπόλοιπη ανέκδοτη επιστολογραφία του πρώτου προς τον δεύτερο, καθώς
αυτή τού ζώη προς τον Σιγούρο λανθάνει (εκτός από μία επιστολή του, δημο-
σιευμένη από τον Ν. Γρυπάρη στο πιο πάνω βιβλίο του, σσ. �3-��).

Τα ανέκδοτα γράμματα του Σιγούρου προς τον συνεπή αλληλογράφο Λ.Χ.
ζώη είναι 88 χρονολογημένα και �0 αχρονολόγητα, χωρίς κάποιος φάκελος
ταχυδρόμησής τους να έχει βρεθεί. Όλα είναι χειρόγραφα, ενυπόγραφα, γραμ-
μένα με τον ευανάγνωστο γραφικό χαρακτήρα του συντάκτη τους, είτε σε
κοινό της εποχής επιστολόχαρτο (ριγωμένο ή αρίγωτο) είτε σε χαρτί κατρι-

Διονύσης Σέρρας�30

�. Βλ. και: ΛΕΩΝΙΔΑΣ Χ. ζΩηΣ, Λεξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν ζακύνθου, ό.π. (σ.
���), λήμμα για την οικογένεια Ν ί κ λ η ή Ν ί κ λ ο υ , «εκ της οχυράς μεσαιωνικής πολίχνης
Νίκλι ή Νύκλι της Μάνης».

Αυτόθι, στη σ. ��, στο λήμμα «Βαγιακάκος Β. Δικαίος», ο ζώης ανάμεσα στα στοιχεία
που αναφέρει για τον αείμνηστο αυτόν ερευνητή-επιστήμονα από τη Μάνη (γένν. �9�� – θάν.
20��) καταγράφει τρεις σχετικές εργασίες του: �) «Γενεαλογικά της Αγγελικής Νίκλη-Σο-
λωμού», 2) «Συμβολή εις τα περί Νίκλων-Νικλιάνων της Μάνης» και 3) «Μανιάται εις ζά-
κυνθον. η οικογένεια Νίκλων-Νικλιάνων ����-�8�9».

�. Βλ. στο Λεξικό του Λ.Χ. ζΩη (ό.π., σσ. �98-�0�), τα σχετικά με την ιστορική και επι-
φανή οικογένεια Σολωμού «εκ Σαλέρνου της Μέσης Ιταλίας [...], μεταβάσα εις Βενετίαν κα-
τόπιν εις Κρήτην και εκείθεν εις ζάκυνθον».

�. Βλ. και: α) ΔΙΟΝΥΣηΣ ΣΕρρΑΣ, «Άγνωστο αρχειακό υλικό του Λεωνίδα Χ. ζώη
(�8��-�9��)», Πρακτικά ΣΤ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, ζάκυνθος 23-2� Σεπτεμβρίου
�99�, Τόμος Α΄, σσ. ���-�23, Κέντρο Μελετών Ιονίου – Εταιρεία ζακυνθινών Σπουδών,
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2000. β) Του ιδίου, «Για το αρχείο του Λ.Χ. ζώη και Ν.
Γρυπάρη», Επτανησιακά Φύλλα, Ιη΄, �-2 (�99�), σσ. �2�-�28.

�. Βλ. ό.π., σημ. �β.
8. Μία από αυτές πρωτοδημοσιεύτηκε στο κείμενο: Δ. Σ., «Τρεις επιστολές στον Λ. Χ.

ζώη σχετικές με τα χειρόγραφα και την αλληλογραφία του Δ. Σολωμού (�. Νικ. Β. Τωμαδά-
κη, 2. Μαρ. Σιγούρου, 3. Λ.Ν. Πολίτη). Βλ.: Επτανησιακά Φύλλα, ΙΘ΄, �-2 (�998), σσ. 80-8�
(Αφιέρωμα στον Διον. Σολωμό, για τα 200 χρόνια από τη γέννησή του).

9. Βλ.: ΛΕΩΝΙΔΑΣ Χ. ζΩηΣ, «Αναγραφή δημοσιευμάτων �88�-�9��. Ανάτυπο εκ των
“Νεοελληνικών”», Εν Αθήναις �9��.



γιέ, σε μπιλιέτα, σε καρτελίνες, σε τυποποιημένα επιστολικά δελτάρια, σε μι-
κρά πρόχειρα σημειώματα, σε κάρτες από διάφορους τόπους, όπου ταξίδεψε ή
υπηρέτησε ως διπλωμάτης�0. Μία μόνο επιστολική σύντομη γραφή του Σιγού-
ρου δεν είναι αυτοτελώς σταλμένη, αλλά περιλαμβάνεται σε μια σελίδα ενός
γράμματος (�.3.�9��) της Χαρίκλειας Ξενοπούλου�� προς τον Λ.Χ. ζώη,
απαντώντας στα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του αδελφού της, συγγρα-
φέα Γρηγορίου Ξενοπούλου�2.

η πρώτη χρονολογημένη επιστολή του Σιγούρου φέρει ημερομηνία ��-�0-
�90� και η τελευταία 3-��-�9��, καλύπτοντας μια περίοδο �� ετών, από τις
αρχές του 20ού αιώνα και ώς τα πρώτα, μετά τη σεισμοπυρκαγιά του �9�3,
χρόνια. Δηλαδή, από τότε που ο συντάκτης τους ήταν εικοσάχρονος φοιτητής
στη Νομική Σχολή Αθηνών και στο ξεκίνημα της αδιάκοπης και γόνιμης
πνευματικής του πορείας, ενώ ο ζώης σε ώριμη και δημιουργική στιγμή τής
ζωής του (σαραντάχρονος). Μιας ζωής, που θα κλείσει αναπόφευκτα τον κύ-
κλο της λίγο μετά τη λήψη τής τελευταίας προς αυτόν επιστολής τού Μαρ.
Σιγούρου. Έτσι, και οι δύο αυτοί αξιόλογοι ζακύνθιοι συμπορεύτηκαν βιολογι-
κά, πνευματικά, κοινωνικά, συγγραφικά κ.λπ., με δράση πολύπλευρα παρα-
γωγική, πατριδοφιλική και ομόλογη, με ανελλιπή μεταξύ τους επικοινωνία.
Ας σημειωθεί, μάλιστα, ότι το �9��, έτος θανάτου του γηραιού ζώη, οι επι-
στολές του Σιγούρου προς αυτόν είναι ��, περισσότερες από κάθε άλλη προη-
γούμενη χρονιά. Κι αυτό, γιατί το επόμενο έτος, το �9��, ήταν η εκατονταε-

Ανέκδοτα γράμματα του Μαρίνου Σιγούρου στον Λεωνίδα Χ. ζώη �3�

�0. Βλ. και: ΛΕΩΝΙΔΑΣ Χ. ζΩηΣ, Λεξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν ζακύνθου, ό.π., σ.
�88, με στοιχεία για τη διπλωματική υπηρεσία του Μαρ. Σιγούρου και για τα ελληνικά Προ-
ξενεία και Υποπροξενεία, όπου τοποθετήθηκε (στη Γαλλία, Ιταλία, Τουρκία, Αίγυπτο, ρου-
μανία...).

��. Στο Λεξικό του (ό.π., σ. �8�), ο Λ.Χ. ζΩηΣ γράφει: «Χ α ρ ί κ λ ε ι α , αδελφή του ανω-
τέρω επεδόθη εις την ζωγραφικήν και έγραψεν αρίστας εικόνας». Πίνακές της είχε δωρίσει
και βρίσκονται στη Δημόσια Βιβλιοθήκη ζακύνθου. Γεννήθηκε τον Ιανουάριο του �880 και
πέθανε το �9�3. Βλ. και: ΔΙΟΝΥΣηΣ Ν. ΜΟΥΣΜΟΥΤηΣ, Γρηγόριος Ξενόπουλος �8��-�9��.
Χρονολόγιο και Λεύκωμα, Εκδόσεις Περίπλους, Αθήνα 200�, σ. 28�.

Στη συμπληρωματική κ’ εκφραστική αυτή γραφή του, ο Μαρ. Σιγούρος αναφέρει:
«Αγαπητέ Λεωνίδα
Έτυχε να επισκεφθώ την Χαρίκλεια τη στιγμή που σου έγραφεν. Επωφελούμαι από την

καλήν ευκαιρίαν για να σου στείλω τους εγκαρδίους χαιρετισμούς και να σου ζητήσω συγ-
γνώμην αν είμαι καθυστερημένος στην ανταπόκρισή μου μ’ ένα τόσον πολυαγάπητον και
σπάνιον φίλον. Βλέπω τα παιδιά σου και μιλούμε κάποτε.

Σε φιλώ με αγάπην 
Μαρίνος Σιγούρος»

�2. Ο Γρηγ. Ξενόπουλος (γεννημένος στις 8.�2.�8��) πέθανε στις ��.�.�9��, ένα χρόνο
μετά τον θάνατο του αδελφού του Στέφανου (�8�3-�9�0), και τάφηκε στο Α΄ Νεκροταφείο
Αθηνών, στον οικογενειακό του τάφο.



τηρίδα από τον θάνατο του Διον. Σολωμού�3 και πολλά σχετικά ζητήματα απα-
σχολούσαν κυρίως τον ακόμη ενεργό και πολιτιστικά δραστήριο Μαρ. Σιγούρο��,
αλλά ενδιέφεραν και τον ώς το τέλος του πνευματικά ικανό Λ.Χ. ζώη.

η δεύτερη αριθμητικά μεγαλύτερη επιστολική παραγωγή παρατηρείται το
έτος �909, με οκτώ γράμματα του Σιγούρου, ενώ κατά τα υπόλοιπα χρόνια
στέλνονται από μία έως και πέντε επιστολές στον ζώη, με κενά στη σειρά της
αλληλογραφίας να υπάρχουν, λόγω διαφόρων γεγονότων, κυρίως τα έτη
�9�8-�92�, �93�-�93�, �939-�9�0, �9�9-�9�� και �9�3-�9��.

Τα δέκα αχρονολόγητα επιστολικά γραπτά του Σιγούρου, χωρισμένα σε
πέντε απλά γράμματα, δύο μπιλιέτα και τρία σημειώματα, αναφέρονται σε
ορισμένα τρέχοντα ή συνήθη θέματα, σχετικά π.χ. με την υγεία του ζώη, με
την αναζήτηση ή την αποστολή κάποιων βιβλίων, με τη δημοσίευση κειμένων,
με την επιστροφή ενός χειρογράφου του Παναγιώτη Χιώτη (�8��-�89�). Και
σε αυτά, το ενδιαφέρον και την προσοχή κερδίζουν ο άμεσα φιλικός τρόπος επι-
κοινωνίας των δύο ανδρών, η καθαρά πνευματική τους σχέση, η εμπιστοσύνη
του ενός προς τον άλλον, η εξυπηρετική τους διάθεση και στάση, τα όποια άλ-
λα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ύπαρξής τους...

Σε όλα τα χρονολογημένα γράμματα του Σιγούρου αναφέρεται και ο τόπος
γραφής ενός εκάστου, γνωρίζοντας έτσι αρκετά από τα μέρη όπου έζησε,
σπούδασε, βρέθηκε, ταξίδεψε, υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία και εργά-
στηκε ως διπλωμάτης ο επιστολογράφος. Σχετικά διαπιστώνεται ότι ο Σιγού-
ρος απέστειλε στον ζώη �� γράμματα από την Αθήνα, 22 από τη ζάκυνθο ή
από το γραφικό προάστιό της Ακρωτήρι (όπου βρισκόταν η πατρική του κατοι-
κία)��, δέκα από το Παρίσι, από τη Θεσσαλονίκη και τη ρώμη από δύο, ενώ
από μία επιστολή έχει γραφεί στις Κυδωνιές της Μ. Ασίας, στην Αμισό του
Πόντου, στην Αυστρία (με δυσανάγνωστη την αναγραφόμενη πόλη της), στη
Χίο, στη Φλώρινα, στην Ιθάκη και σε κάποιο ξενοδοχείο, άγνωστο πού ευρι-
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�3. Σχετικά δημοσιεύματα υπάρχουν στις ζακυνθινές εφημερίδες η Αλήθεια, Προοδευτι-
κή, ζακυνθινά Νέα, ηχώ της ζακύνθου, Εθνική Δράσις και στο περιοδικό του Ντίνου Κονό-
μου (�9�8-�990) Επτανησιακά Φύλλα (τόμος Γ΄, τεύχη �-�, �9��-�9��).

��. Βλ. και: ΜΑρΙΝΟΣ ΣΙΓΟΥρΟΣ, «Μια συνέντευξη για τον εορτασμό της �00ρίδας από
το θάνατο του Σολωμού», Επτανησιακά Φύλλα, Γ΄, � (�9��), σσ. ��-�8. Εξάλλου, ο Μαρ. Σι-
γούρος ήταν Πρόεδρος της τοπικής επιτροπής ζακύνθου για τις εκδηλώσεις αυτές, ενώ είχε
και την επιμέλεια της έκδοσης Διονυσίου Σολωμού Άπαντα. Ποιήματα και πεζά. Προλεγόμε-
να Μαρίνου Σιγούρου. Έκδοσις επιτροπής ζακύνθου εορτασμού εκατονταετηρίδος Σολωμού,
Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων. Εν Αθήναις �9��.

��. Στο σχετικό λήμμα του Λεξικού του, ο Λ.Χ. ζΩηΣ (βλ. ό.π., σ. 3�-3�) γράφει σχετι-
κά και τα εξής: «Εις Α.[κρωτήρι] υπάρχουν πλούσιοι ελαιώνες και επαύλεις ωραίαι των
Στράνη –νυν ραζή– [...] Μαρίνου Σιγούρου, οπόθεν η ωραιοτέρα άποψις της πόλεως, του
φρουρίου, του Σκοπού, της έναντι Πελοποννησιακής ακτής και της πεδιάδος».



σκόμενο. Ως προς τη μορφή ή το είδος τους, τα γράμματα κατανέμονται σε �8
καθαυτό επιστολές, σε 9 τυποποιημένα επιστολικά δελτάρια, σε � έντυπες
«βραχείες επιστολές», σε �� καρτ-ποστάλ, � καρτελίνες, μία κάρτα, δύο μπι-
λιέτα και τρία σημειώματα.

Ως προς τον αριθμό των σελίδων τους οι επιστολές, συνολικά, χωρίζονται
σε 2� μονοσέλιδες, �� δισέλιδες, �� τρισέλιδες, �2 τετρασέλιδες και από μία
των πέντε, εφτά και οκτώ σελίδων, όλες μαζί αθροιζόμενες φτάνοντας στον
αριθμό των 208 χειρόγραφων σελίδων, διαφορετικών διαστάσεων, μικρού ή με-
γαλύτερου μεγέθους, με τον αριθμό τους περιορισμένο, σε αναλογία με την
��χρονη διάρκεια και τη συχνότητα της αλληλογραφίας τους, και με τον Σι-
γούρο ν᾽ αρκείται στα απαραίτητα και να μην παρασύρεται στην αμετροέπεια
ή στην περιττολογία.

Οι επιστολές, αρκετά καλλιγραφημένες και βέβαια ορθογραφημένες,
γλωσσικά μπορεί να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: α) στις από το �90� μέ-
χρι το �929 συνταγμένες στην απλή καθαρεύουσα της εποχής εκείνης (σύμ-
φωνα και με τις επιλογές του επιστολογράφου), β) στις μέχρι το �9�� διατυ-
πωμένες σε γλώσσα μικτή, με τύπους και της λόγιας γλώσσας και της κοι-
νής δημοτικής και γ) σ᾽ αυτές της δεκαετίας �9��-�9��, οπότε επικρατεί η
καθομιλουμένη νεοελληνική, με κάποιες λεκτικές ή μορφολογικές παραχωρή-
σεις στην ανθεκτική ακόμη καθαρεύουσα.

Όλα σχεδόν τα γράμματα διακρίνονται για το λιτό και οικείο ύφος του συ-
ντάκτη, για τη γλαφυρότητα, τη σοβαρότητα και τον ευχάριστο τρόπο έκφρα-
σης, για τη σαφήνεια και την ανεπιτήδευτη ή προσεκτική διατύπωση, για τον
τόνο της άμεσης κ᾽ ελεύθερης «συνομιλίας» χωρίς στοιχεία δυσνόητης ή μη
εύληπτης διαλογικής επικοινωνίας...

Με τρόπο και ύφος ή λόγο φιλικό κ᾽ ευγενικό γραμμένες οι επιστολές, ανά-
λογα και με το υψηλό επίπεδο ή την προσωπικότητα και την αγωγή ή την
ιδιοσυγκρασία τού Μαρ. Σιγούρου��, αποπνέουν σεβασμό και εκτίμηση προς
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Ο επίσης εκφραστικά περιγραφικός ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΜΟΣ αναφέρει στο βιβλίο του ζάκυνθος
(Πεντακόσια Χρόνια) ���8-�9�8, Τόμος δεύτερος, Ύπαιθρος Χώρα, Αθήνα, �9�9 [σ. ��]:
«Άλλες σημαντικές επαύλεις επί Αγγλοκρατίας στο Ακρωτήρι, που περιείχαν κι αυτές έργα
τέχνης, αρχεία, σπάνια έπιπλα και σερβίτσια, ήταν των οικογενειών Σιγούρου, Κομούτου,
Φραγκόπουλου [...]». Και σε υποσημείωσή του προσθέτει: «η παλιότερη έπαυλη της οικογέ-
νειας αυτής [Σιγούρου] είχε γκρεμιστεί από τους σεισμούς του �893 κι αντικαταστάθηκε μ’
ένα κοινό σπίτι, που έμενε στα προσεισμικά χρόνια ο αείμνηστος λόγιος και ποιητής Μαρίνος
Σιγούρος».

��. Ο Ν. ΓρΥΠΑρηΣ σημειώνει σχετικά στο βιβλίο του Νεοελληνικά Φιλολογικά Παραλει-
πόμενα, ό.π., [σ. ��, σημ. �0] και τα εξής: «Ο Μαρίνος Σιγούρος διακρινόταν για την απέραντη
μόρφωσή του και την παροιμιώδη του ευγένεια. Ήταν καλός συζητητής, ειλικρινής φίλος και
ανιδιοτελής συνεργάτης. Υποστήριζε, όμως, κάπως υπερβολικά επίμονα τις απόψεις του».



τον παραλήπτη, με διατύπωση καθαρή, λογοτεχνική ή καλλιεπή, αντανακλώ-
ντας τον «κόσμο» τού ευαίσθητου, αξιοπρεπή και καλλιεργημένου ζακυνθινού
γόνου της νορμανδικής καταγωγής οικογένειας του Αγίου Διονυσίου της ζα-
κύνθου��. Και ακόμη, αποπνέοντας ή διατηρώντας με κάθε σχεδόν σελίδα
τους και το πνεύμα ή τον απόηχο άλλης εποχής και νοοτροπίας, το «κλίμα»
ενός τόπου και κόσμου ρομαντικού και βαθύτερα πολιτισμένου, μ᾽ αίσθηση του
χιούμορ ή του καλοπροαίρετου πειράγματος και της δηκτικής σάτιρας, μ’ έκ-
δηλη τη φιλοζακυνθινή διάθεση και με τη Μνήμη ζωντανή και αναδημιουργι-
κή. Έτσι, με τα γραφόμενά του ο Σιγούρος θυμίζει, αναφέρει, τιμά, σκιαγρα-
φεί κ.λπ. –σ᾽ ένα πολυπρόσωπο ζακυνθινό «πανόραμα»– τον Σολωμό, τον Φώ-
σκολο, τον Κάλβο, τον Τερτσέτη, τον Χιώτη, τον Δεβιάζη, τον Νικ. Α. Βαρ-
βιάνη, τον Κονόμο κ.ά. μορφές της πνευματικής ζακύνθου. Ως προς τον εξω-
ζακυνθινό χώρο, αναφορές γίνονται στους: Γιάννη Βλαχογιάννη, Λίνο Πολίτη,
Κωνστ. Χρηστομάνο, Emile Legrand, Κωνστ. Σολδάτο, Κωνστ. Άμαντο,
Δημ. Καμπούρογλου κ.ά., με αφορμή διάφορα ζητήματα, μνήμες, απορίες
κ.λπ.

Άλλες θεματικές αναφορές γίνονται γύρω από γεγονότα της πνευματικής
ζακύνθου, σε σχέση και με τους δύο φιλικούς αλληλογράφους και με χώρους
της Επτανήσου ή της Αθήνας κ.λπ., όπως π.χ. τα σχετικά με το Β΄ Πανιόνιο
Συνέδριο, γραφές για την Κέρκυρα ή την Ιθάκη, νύξεις για την έκδοση της
Ιστορίας της ζακύνθου�8 και του Λεξικού�9 τού Λ.Χ. ζώη. Κι ακόμη, για κεί-
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��. Ο Λ.Χ. ζΩηΣ στο Λεξικό του (βλ. ό.π., σσ. ���-���) αναφέρει σχετικά: «Διονύσιος,
άγιος, γόνος ευγ.<ενούς> οικ.<ογενείας> των Σιγούρων νορμανδικής καταγωγής εκ πατρός
Ν ο υ κ ί ο υ Σ. και μητρός Παυλίνης Βάλβη εγεννήθη ο Ιεράρχης εν ζακ.<ύνθω> περί το ����
ονομασθείς, κατά την βάπτισιν Δ ρ α γ αν ί γ ο ς [...]». Ο ίδιος, στο λήμμα του πολύτιμου Λε-
ξικού του για την οικογένεια Σιγούρου (ό.π., σ. �8�) προσθέτει: «Ο οίκος των Σ. διηρέθη εις
τρεις κλάδους [...] και ο τρίτος δια του Νουκίου, περί το ��00, μεταναστεύσας εις ζάκ. του
οποίου μόνος επιζών σήμερα απόγονος είναι ο ποιητής Μαρίνος Σιγούρος».

�8. Ο Ν. ΓρΥΠΑρηΣ γράφει σε σημείωσή του (βλ. στο βιβλίο του Νεοελληνικά Φιλολογι-
κά Παραλειπόμενα, ό.π., σ. �8, σημ. ��): «Λ.Χ. ζ ώ η : “Ιστορία της ζακύνθου”, Αθήνα,
�9��. Όπως το Λεξικό έτσι και η Ιστορία κυκλοφόρησε (από το Εθνικό Τυπογραφείο) μετά το
θάνατο του ζώη. Το �9�� δεν ανταποκρίνεται στον αληθινό χρόνο κυκλοφορίας της».

Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε σε «Β΄ έκδοση – αναστατική» από τις ζακυνθινές εκδόσεις «Τρί-
μορφο», το 200�, σσ. ��0+8, με εικόνες. Προλογίζουν τα εγγόνια του ζώη, ο αγαπητός κ.
Σπύρος Δ. Κοριατόπουλος και η αείμνηστη Άννα Ι. Σκανδάμη (2.8.�932-��.9.20��) γράφο-
ντας σχετικά: «Τον ίδιο ρυθμό ζωής συνέχισε και στο Παλιό Φάληρο που βρέθηκε αυτοεξόρι-
στος μετά τους σεισμούς. Και είχε την ύστατη τύχη σε μια τέτοια στιγμή να τον βρει το μοι-
ραίο εγκεφαλικό, ενώ διόρθωνε τα δοκίμια της “Ιστορίας” του, σκύβοντας να πιάσει το μολύ-
βι που του ’πεσε χάμου».

�9. Ξεκινώντας ως παράρτημα του περιοδικού του Αι Μούσαι, το γνωστό και πολυαναφερό-
μενο (συνεχώς σε χρήση) Λεξικό τού Λ.Χ. ζώη, εκδόθηκε σε τελική μορφή το �9�3 (σε τρίτη
έκδοση), με προλογικό σημείωμα και επαινετικές φιλολογικές κ.ά. κρίσεις ανθρώπων του πνεύ-



μενα ή συνεργασίες στο περιοδικό Αι Μούσαι20, μακρόβιο, πολυσυλλεκτικό
και διασωστικό έργο ζωής του ζώη (μαζί με το ιστορικολαογραφικό Λεξικό
του).

Ικανός λογοτέχνης και αφηγητής ο Μαρ. Σιγούρος, μέσα και από τα
γράμματά του μας οδηγεί στην αλλοτινή ή την προσεισμική και σύγχρονή του
ζάκυνθο, στις ιστορικές ακόμη περιόδους της Βενετοκρατίας και της Αγγλο-
κρατίας είτε και στο Βυζάντιο των Παλαιολόγων. Ιδιαίτερα, όμως, μένει στα
δικά του χώματα, στον τόπο της πατρικής του κατοικίας, στο καταπράσινο
προάστιο Ακρωτήρι2� της ζακύνθου ή στο αντικριστό ειδυλλιακό Αργάσι22,
στο πλούσιο μα άτυχο Αρχειοφυλακείο του νησιού23 και στην ιστορική Δημό-
σια Βιβλιοθήκη ζακύνθου2�. Και ακόμη, νοερά μας οδηγεί σε γωνιές αρχοντι-
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ματος. Νέα καλαίσθητη και βιβλιοδετημένη έκδοση των δύο τόμων τού ανεπανάληπτου αυτού
έργου έγινε το έτος 20�� από το Μουσείο Σολωμού και Επιφανών ζακυνθίων και την Αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία «Τρίμορφο», με πρόλογο του νεοελληνιστή και επτανησιολόγου Φαίδωνος
Κ. Μπουμπουλίδου (�923-200�). Βλ. και: ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΜΟΣ, «Το Λεξικό ζακύνθου του Λ.Χ.
ζώη», εφημ. Ταχυδρόμος της ζακύνθου, αρ. φ. 2�2, ζάκυνθος, 29.�2.�9�2.

20. Γράφει ο ίδιος ο ζΩηΣ στο Λεξικό του (ό.π., σ. ��0): «Μούσαι, Αι, περιοδικόν εκδοθέν
την � σεπτ.<εμβρίου> �892 και διακοπέν μετά του φύλλου 98� τον Μάρτιον του �9��, ένεκα
της ξενικής κατοχής. Από του φύλλου 9�� του σεπτ. �939 εξεδίδετο εν Αθήναις. Διευθ.<υντής>
Λ.Χ. ζ ώ η ς . – Μ.<ούσαι> �82».

Βλ. καί: α) ΓΕΩρΓΙΟΣ Δ. ΜΑΝΕΣηΣ, «Αι Μούσαι επί οκταετίαν», Αι Μούσαι, �82 (�900),
σσ. 2-3, β) ΓΕΩρΓΙΑ ΚΟΚΛΑ-ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ, «Περιοδικά και εφημερίδες της Δημόσιας Βιβλιο-
θήκης ζακύνθου. ζακυνθινά περιοδικά», ζάκυνθος ’8� [Ετήσια περιοδική έκδοση], ζάκυν-
θος/Αθήνα, �0 Φεβρουαρίου �98� [σσ. ��8-�3�].

2�. Βλ. πιο πάνω, σημ. ��.
22. Στο Λεξικό του (βλ. ό.π., σ. ��), ο Λ.Χ. ζΩηΣ, πολυμερής ζακυνθογνώστης, γράφει

και τα εξής: «Αργάσι, σπανίως Ε ρ γ ά σ ι , άλλοτε προάστειον επί των προπόδων του Σκοπού.
[...] Ήδη περιλαμβάνει ωραία περιβόλια, εν οις το του Καραχάλιου, και επαύλεις. [...] Περι-
γραφήν του Α.<ργασίου> παρέχει ο Μ. Σιγούρος εν “Π αν α θ η ν α ί ο ι ς” Ε΄ �0� και ο ποιητής
Ελ. Μαρτινέγκος».

Σχετική αναφορά κάνει και ο ΝΤ. ΚΟΝΟΜΟΣ στον πιο πάνω τόμο της ιστοριογραφικής του
σειράς ζάκυνθος (Πεντακόσια Χρόνια)..., όπου (σ. 32) γράφει χαρακτηριστικά και γλαφυρά
ότι: «Από το σημείο εκείνο αρχίζει το Αργάσι, που, παρόλη τη μετασεισμική μεταμόρφωσή
του, αποτελεί έν’ από τα γραφικότερα κομμάτια του απαράμιλλου τοπικού ύπαιθρου [...]. Πε-
ριβόλια και ανθώνες, κατάφυτοι κήποι, ολοπράσινοι (αερένιοι θαρρείς) λόφοι, αλλάζουν έκφρα-
ση, φως, χρώματα και τόνους, όλες τις ώρες και τις μέρες του χρόνου [...]».

23. Στο Αρχειοφυλακείο (ή Αρκίβιο) υπηρέτησε δημιουργικά ο Λ.Χ. ζώης από το �9��
ώς το �93�, οπότε τον διαδέχθηκε ο γαμπρός του Δημήτριος Κοριατόπουλος (�899-�9�2).
Βλ. και στο σχετικό λήμμα του Λεξικού του ζώη (ό.π., Α΄, σ. ��-��), όπου γράφει και ότι: «Το
Αρχ/κείον εκάη την �2 Αυγ. �9�3», σβήνοντας θλιβερά γραφές και μνήμες αιώνων.

2�. Βλ. και στο Λεξικό του Λ.Χ. ζΩη (ό.π., σ. 92), με αναφορά στην πορεία της παλιάς
(από το �803) και πλούσιας Δ.Β.ζ. μέχρι την καταστροφή της από τους σεισμούς και τη φω-
τιά (�9�3), και στην ανασύστασή της χάρη και στη μεγάλη δωρεά του ζώη και άλλων φιλο-



κές και λαϊκές μιας πολιτείας που έμελλε ν’ αφανιστεί, με το αλλοτινό της
μεγαλείο διασωσμένο και σε γραφές αναστατικές, στις οποίες ανήκουν και
οι όποιες επιστολικές σχετικές αναφορές ή παραπομπές του Μαρ. Σιγούρου
προς τον Λ.Χ. ζώη. Τον συνομιλητή, στον οποίο και γραπτώς – εγκάρδια-
στα γράμματά του απευθύνεται αποκαλώντας τον εξαρχής: «Αγαπητέ Λε-
ωνίδα», «Αγαπητέ μου φίλε», «Φίλτατε Λεωνίδα», «Φίλε μου»... Μόνο μια
φορά (στις �0.�.�9��) του γράφει πιο επίσημα και τυπικά, με τη φράση-προ-
σφώνηση «Αγαπητέ κύριε Λ.Χ. ζώη», χρησιμοποιώντας και πληθυντικό
αριθμό στη γραφή του, με αφορμή μια φιλολογική διένεξη του Σιγούρου με
τον ζακυνθινό Γεώργιο Μάνεση (�8�3-�9�8)2�, γύρω από μια βιβλιοκριτική
του τελευταίου για τη βιογραφική μελέτη του Σιγούρου για τον Ούγκο Φό-
σκολο (έκδοση Φέξη, �9��), η οποία κριτική είχε φιλοξενηθεί στο περιοδικό
Αι Μούσαι2� του ζώη, με τη συνέχεια βέβαια της φιλίας τους αδιατάρακτη
κι ανθεκτική.

Ο ίδιος τρόπος έκφρασης συναισθημάτων υπάρχει και στην κατακλείδα
των επιστολών τού ευπατρίδη Μαρ. Σιγούρου, που αποχαιρετά πάντοτε θερμά
τον Λ.Χ. ζώη γράφοντάς του, ενδεικτικά: «Δέξου την έκφρασιν της αγάπης
μου», «Με ειλικρινείς ασπασμούς», «Πρόθυμος φίλος», «Με αδελφικούς
ασπασμούς», «Με αγάπη κ’ εκτίμησιν», «Σε φιλώ –Δικός σου– Μαράκης»
κ.ο.κ.

Με βάση όλα τα σχετικά δεδομένα, εύλογο είναι το ενδιαφέρον και της επι-
στολογραφίας αυτής για την τοπική αυτογνωσία, την επτανησιολογία κ.λπ.,
ενδιαφέρον ιστορικό, φιλολογικό, λογοτεχνικό, γλωσσικό, λεξικογραφικό, βιο-
εργογραφικό και άλλο, συμπληρώνοντας την «εικόνα» των δύο φίλων αλληλο-
γράφων, με τα δικά τους «σήματα» για θέματα πολιτισμού και ανθρώπινης
επικοινωνίας, σε καιρούς κρίσης ή δοκιμασίας – με την κυριαρχία όχι μόνο του
πολύπλοκου Διαδίκτυου μα και της άμετρης (ή άδικης) Λήθης.
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ζακυνθινών και φιλοπνευματικών δωρητών (με προσφορά και εκ μέρους του Μαρ. Σιγούρου).
Στο σχετικό λήμμα του Λεξικού, σημειώνονται και τ’ ακόλουθα: «Προς ανασύστασιν αυτής
[της Δ.Β.ζ.] προσέφερεν ως πυρήνα ο Λ.Χ. ζώης την ιδίαν πολύτιμον βιβλιοθήκην του, δια-
σωθείσα ως εκ θαύματος εκ της γενικής καταστροφής και αποτελουμένης εκ βιβλίων, περιο-
δικών, εφημερίδων, ημιφύλλων εκδόσεως εν ζακ.<ύνθω> από της ελευθεροτυπίας και εντεύθεν.
Την προσφοράν του ζώη επηκολούθησαν και άλλαι δωρεαί βιβλίων».

2�. Για τον ελάσσονα λόγιο Γ. Μάνεση, βλ. στο Λεξικό του Λ.Χ. ζΩη (ό.π., σσ. 388-389)
και στο βιβλίο του Ν. ΓρΥΠΑρη Νεοελληνικά Φιλολογικά Παραλειπόμενα (ό.π.).

2�. Βλ.: Γ.Δ. ΜΑΝ.[ΕΣηΣ], «Τοπική φιλολογική επιθεώρησις λήξαντος έτους», Αι Μούσαι,
αρ. ���, Εν ζακύνθω, � Ιανουαρίου �9��, σ. 2-3. η κριτική γνώμη του Μάνεση αρχίζει ως
εξής: «Περί του Ούγου Φωσκόλου του κ. Μ. Σιγούρου ομολογούμεν ότι πλείον τι παρά του
συγγραφέως, άλλως εγκυκλοπαιδικώς μεμορφωμένου, ανεμένομεν [...]», ενώ τελειώνοντας
τη βιβλιοκρισία του αποφαίνεται ότι «δεν κατορθώθη επαρκώς να γνωσθή το ποιητικόν έργον
του ποιητού των “Τάφων”».



Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η ενασχόληση με την αξιομνημόνευτη
περίπτωση δύο εκλεκτών Επτανήσιων δημιουργών, τόσο του όχι μόνο λόγω
«κλέους προγόνων» ευγενή Μαρίνου Σιγούρου όσο και του ισότιμα σημαντι-
κού ποπολάρου φίλου του –με «κλέος έργου»– Λεωνίδα Χ. ζώη.

aBSTraCT

This essay of D. Serras, philologist-writer, refers to the existence of
unedited letters of the Zakynthian writer, poet, scholar and translator Marinos
Sigouros (�88�-�9��) to his compatriot Leonidas Ch. Zoes (�8��-�9��).
There is a total of 88 dated and �0 undated letters covering a period from
��/�0/�90� to 03/��/�9��, all handwritten on simple stationary paper, cards,
post cards, billets etc. They were written or posted from various cities of Greece
or abroad where the sender mainly travelled to or worked as a diplomat. Their
content varies (grammatological, biographical, bibliographical, philological,
psychographic etc.) and is mainly related to the interests, activities, the era and
the acquaintances etc. of the two select friends and partners. 

These letters complete, among others, the Zakynthian or the other
Heptanesian correspondence, contributing, to some extent, to the local or wider
self-awareness.

Ανέκδοτα γράμματα του Μαρίνου Σιγούρου στον Λεωνίδα Χ. ζώη �3�
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ΑΝΕΚΔΟΤη ΕΠΙΣΤΟΛη ΤΟΥ ΔρΟΣ MaX nOrDaU 
ΓΙΑ ΤΟ ΕρΓΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΤη ΠΟΙηΤη 
ΓΕρΑΣΙΜΟΥ Δ. ΚΑΓΓΕΛΑρη (�890-�92�)

ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  ΔΔ..  ΚΚααγγκκεελλάάρρηηςς
Δρ Ιστορίας

Αντικείμενο της δημοσιευόμενης εδώ ανέκδοτης επιστολής� του Δρος Max
nordau είναι η δεύτερη ποιητική συλλογή του γαλλόφωνου Κεφαλονίτη ποιη-
τή Γεράσιμου Καγγελάρη2, που εκδόθηκε στο Παρίσι στις αρχές του �9��.
Με τίτλο “Quand l’ aigle se réveilla ...” (Όταν αφυπνίστηκε ο Αετός ...) είχε
κυκλοφορήσει από τον ομώνυμο εκδοτικό οίκο του Edward Sansot3 και σύμφω-
να με τον ίδιο τον ποιητή αποτελούσε το δεύτερο μέρος επικής ποιητικής τρι-
λογίας, η οποία, δυστυχώς, τελικά δεν ολοκληρώθηκε. Το βιβλίο του αυτό
ήταν αφιερωμένο στους Γάλλους, au Peuple de france, à l’ ami Sûr (Στον
Λαό της Γαλλίας, στον Βέβαιο Φίλο), όπως αναφέρει στην αφιερωτική σελίδα
του. Τυπωμένο σε μικρό σχήμα (�9Χ��,� εκ.) και συνολικά 2�2 σελίδων (με
τα εξώφυλλα), εκτός από την κοινή χαρτόδετη έκδοση που διατέθηκε στο
εμπόριο, είχε τυπωθεί και βιβλιοδετηθεί και σε περιορισμένα αριθμημένα αντί-
τυπα πολυτελείας με χοντρό εξώφυλλο, τρία σε χαρτί Japon impérial (αριθμοί
�-3) και πέντε σε Hollande van Gelder Zones (αριθμοί �-8). Την επιστολή του
έγραψε ο nordau έναν ακριβώς μήνα πριν από την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου� και λίγους μήνες πριν από την αυτοεξορία του στην Ισπανία και την
προσωρινή εγκατάστασή του στη Μαδρίτη.

Ο Max nordau ή Simon Maximilian Südfeld είχε γεννηθεί το �8�9 στην
Πέστη της τότε Αυστρο-Ουγγαρίας. Κατήγετο από οικογένεια ορθοδόξων
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�. Ανήκει στο Αρχείο Θυγατέρων ηλία Καγγελάρη, που φυλάσσεται στο αρχείο του γρά-
φοντος.

2. Ως γραφή των ονοματεπωνύμων στην ελληνική και λατινική καταχωρείται εδώ εκείνη
την οποία χρησιμοποιούσε έκαστος των αναφερομένων.

3. Joseph Edward august Sansot (�8��-�92�), Γάλλος ποιητής και εκδότης, ιδρυτής του
ομώνυμου εκδοτικού οίκου, ο οποίος μεταξύ των ετών �903-�92� εξέδωσε πάνω από �00 τίτ-
λους βιβλίων.

�. Του λεγόμενου και Μεγάλου Πολέμου (28.�.�9��-��.��.�9�8).



Εβραίων και ο πατέρας του ήταν πολυμαθής και πολύγλωσσος παιδαγωγός,
ραββίνος και ποιητής. Γιατρός ο ίδιος, έμεινε γνωστός ως συγγραφέας, κριτι-
κός, κοινωνιολόγος και ένας από τους πρωτεργάτες της σιωνιστικής κίνησης.
Υπήρξε, μαζί με τον Theodor Herzl�, συνδιοργανωτής στη Βασιλεία της Ελ-
βετίας (το �89�) του πρώτου Σιωνιστικού Συνεδρίου, προπομπού της Παγκό-
σμιας Σιωνιστικής Οργάνωσης, που οδήγησε στη δημιουργία του κράτους του
Ισραήλ. Τον Herzl γνώρισε όταν εκείνος τον επισκέφθηκε για να ζητήσει τη
συμβουλή του, λόγω της αυταπατηλής (όπως την θεωρούσε) εμμονής του για
την ίδρυση εβραϊκού κράτους. Τότε ο nordau εντυπωσιασμένος από την ιδέα
που του περιέγραψε, του είπε: «Αν είστε εσείς παράφρων, τότε είμαστε παρά-
φρονες αμφότεροι. Μπορείτε να υπολογίζετε και σε μένα!». Και έτσι έγινε το
ιδεολογικό δεξί του χέρι και ο αναπληρωτής του στη σιωνιστική κίνηση για
την ίδρυση (με διπλωματικά μέσα) ενός κράτους που θα μπορούσε να προστα-
τέψει τους Εβραίους από τον τότε αυξανόμενο ευρωπαϊκό αντισημιτισμό.

Παράλληλα με τις σπουδές του, ο nordau ασχολήθηκε (από το �8��) με
τη δημοσιογραφία ως αρθρογράφος και ανταποκριτής σειράς γνωστών εφημε-
ρίδων της εποχής του και, μετά την απόκτηση του πτυχίου της Ιατρικής,
εγκαταστάθηκε στο Βερολίνο (�8�3), όπου άλλαξε το όνομά του. Πιθανότατα
αγνωστικιστής (αν και είχε ακολουθήσει στα παιδικά του χρόνια παραδοσια-
κή εβραϊκή παιδεία), ήταν κοσμοπολίτης και απόλυτα ενσωματωμένος στην
ευρωπαϊκή κοινωνία, θεωρώντας τότε τον εαυτό του ως αποκλειστικά και μό-
νο Γερμανό. Στράφηκε στο σιωνισμό μάλλον από αντίδραση στο τότε αυξανό-
μενο ρεύμα αντισημιτισμού. Καταλυτική υπήρξε γι’ αυτόν η επιρροή της υπό-
θεσης Dreyfus�, που απασχόλησε τη Γαλλία για δώδεκα και πλέον χρόνια
(�893-�90�) και την οποία είχε παρακολουθήσει δημοσιογραφικά στο Παρίσι,
ως ανταποκριτής της βιενέζικης εφημερίδας neue freie Presse (μαζί με τον
Herzl). Στη γαλλική πρωτεύουσα εγκαταστάθηκε μόνιμα το �880 για να πε-
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�. Ο Herzl (�8�0-�90�) ήταν κι εκείνος Εβραίος και Αυστρο-Ούγγρος υπήκοος, δημοσιο-
γράφος και συγγραφέας, γεννημένος επίσης στην Πέστη. Παρακολούθησε κι αυτός, ως αντα-
ποκριτής, την περίφημη δίκη Dreyfus στο Παρίσι και επηρεάστηκε βαθιά από το επιδειχθέν τό-
τε έντονο αντισημιτικό κλίμα. Θεωρείται ο πατέρας του σύγχρονου πολιτικού σιωνισμού.

�. alfred Dreyfus (�8�9-�93�), Γάλλος αξιωματικός αλσατικής καταγωγής και εβραϊ-
κού θρησκεύματος, θύμα δικαστικού λάθους που συγκλόνισε τη γαλλική κοινωνία του τέλους
του �9ου αιώνα. η γνωστή με το όνομά του υπόθεση αυτή υπήρξε ένα τεράστιο πολιτικό και
στρατιωτικό σκάνδαλο με υφή κατασκοπείας και μια παρωδία δικαιοσύνης, που συντάραξε τη
χώρα και είχε ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις, αφού θεωρήθηκε ως ο εκφρα-
στής της αποτυχίας της ενσωμάτωσης του εβραϊκού στοιχείου και η απόδειξη της παγκο-
σμιοποίησης του αντισημιτισμού. Κρίσιμη για την εξέλιξη της υπόθεσης και την τελική αθώ-
ωση και αποκατάσταση του Dreyfus ήταν η ανοικτή επιστολή προς τον πρόεδρο της Γαλλικής
Δημοκρατίας του συγγραφέα Émil Zola (�8�0-�902), που δημοσιεύθηκε την �3.�.�898 στην
εφημερίδα L’ aurore με τίτλο “J’ accuse...!” (Κατηγορώ).



ράσει εκεί το υπόλοιπο της ζωής του. Πολυγραφότατος σε όλους τους τομείς
της λογοτεχνίας, της κριτικής και των κοινωνικών μελετών, άφησε σειρά έρ-
γων μεταξύ των οποίων τρία σημαντικά αλλά ιδιαίτερα αμφιλεγόμενα κείμε-
να (όλα στη γερμανική γλώσσα): Τα κατά συνθήκη ψεύδη του πολιτισμού
μας (�883), Εκφυλισμός (�892) και Τα Παράδοξα (�89�), εκ των οποίων το
δεύτερο δημιούργησε τότε μεγάλο θόρυβο στον επιστημονικό κόσμο και το ευ-
ρύτερο αναγνωστικό του κοινό�.

η φήμη του και η αφοσίωσή του στα δημοκρατικά ιδεώδη συνέβαλαν κα-
θοριστικά στη διάδοση της οργανωμένης σιωνιστικής κίνησης και στην εμπέ-
δωση του δημοκρατικού χαρακτήρα της. η πρόταση του τότε Βρετανού
υπουργού Αποικιών Joseph Chamberlain8 και του Herzl για την παραχώρηση
έκτασης στη Βρετανική Ανατολική Αφρική (σημερινή Κένυα) προς εγκατά-
σταση των Εβραίων (το λεγόμενο Uganda Scheme), την οποία υποστήριξε,
αντί να ωφελήσει οδήγησε τελικά σε μεγαλύτερης έκτασης pogrom κατά των
Εβραίων. Τούτο υπήρξε αφορμή για την απόπειρα δολοφονίας του από φανατι-
κό σιωνιστή (το �903)9 και τον οδήγησε στην απόφαση να αποσυρθεί, το
�9��, από την ενεργό πολιτική δράση. Στο μεταξύ είχε διαφωνήσει με τον
Herzl σε θέματα τακτικής. η υπηκοότητά του, η ανάγκη αποφυγής αντισημι-
τικών εκδηλώσεων και οι ισχυρισμοί αντιπάλων του περί φιλογερμανικών συ-
μπαθειών του (τις οποίες κατηγορηματικά είχε απορρίψει) ήταν οι αιτίες της
μετανάστευσής του στη Μαδρίτη. Το �920, πάντως, επέστρεψε στο Παρίσι,
και την ίδια χρονιά προέβαλε πρώτος την ιδέα της μετανάστευσης μισού εκα-
τομμυρίου Εβραίων από την Ευρώπη προς τη Γη του Ισραήλ (Eretz Israel),
χωρίς, παρά ταύτα, να ληφθεί τότε η πρότασή του στα σοβαρά. Απεβίωσε στη
γαλλική πρωτεύουσα το �923, πριν προλάβει να την εφαρμόσει ο ίδιος. Τρία,
όμως, χρόνια αργότερα η σωρός του μεταφέρθηκε στο Τελ Αβίβ, σε ειδικά δια-
μορφωμένο ταφικό μνημείο στην κεντρική (κυρία) είσοδο του παλιού (ιστορι-
κού σήμερα) νεκροταφείου της πόλης�0.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του Δρος Max nordau έχει ως εξής:
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�. Die conventionellen Lügen der kulturmenschheit, Entartung και Paradoxe. Στα έργα
του αυτά διαμορφώνει μια φιλελεύθερη και χρηστική φιλοσοφία βασισμένη στην έννοια της αν-
θρώπινης αλληλεγγύης. Πίστευε ότι το άτομο μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέρο-
ντά του αφού πρώτα αφουγκραστεί τις ανάγκες των άλλων και προσπαθήσει να συμβάλει στη
βελτίωση του συνόλου της ανθρωπότητας.

8. Ο Chamberlain (�83�-�9��) ήταν σημαντικός Βρετανός πολιτικός του τέλους του �9ου
αιώνα, πατέρας του μετέπειτα πρωθυπουργού neville Chamberlain (�8�9-�9�0) και του υπουρ-
γού Εξωτερικών και κατόχου του Βραβείου nobel Ειρήνης austen Chamberlain (�8�3-�93�).

9. Αυτή η απόπειρα δολοφονίας κατά του nordau είχε ως αποτέλεσμα να εγκαταλείψει
οριστικά το σχέδιο ο Herzl και έτσι να οδηγηθεί αυτό σε ναυάγιο. 

�0. Για τον nordau βλ. και rOBErT HarBOrOUGH SHErarD, «The author of “Dege ne -



Dr nordau
8 rue Henner

Monsieur G.-D. Cangellaris,
�2�, rue n.-D. des Champs,
E.V.

8 rue Henner, Paris, le 28 Juin �9��.

Mon cher poète,
J’ achève la lecture de “Quand l’ aigle se réveilla ...”.
Vous m’ avez ému et enthousiasmé.
Quelle admirable maîtrise de la langue, de la prosodie, du vers, de la

musique verbale français! Cependant, enfant, vous n’ avez pas gazouillé et
balbutié en français! Vous reproduisez le phénomène Moréas qui frise le
miracle.

Ceci pour la forme. Mais le font est encore bien plus impressionant que
celle-ci.

Il fallait du courage pour chanter dans notre temps, d’ un côté grossièrement
matérialiste, d’ un autre nébuleusement mystique sous prétexte d’ idéalisme, une
épopée historique, précise tout en étant héroïquement exaltée, positive tout en
étant ivre de poésie, de foi, d’ espoir, de patriotisme sublime.

Dans votre chant inspiré, les hauts faits des héros de la Guerre d’
indépendance hellénique comme les exploits gigantesques des sombres con -
quérants barbares qui ont renversé Byzance, deviennent une fresque grandiose
qui se déroule avec une magnificence presque surhumaine et écrasante devant
nos yeux éblouis. Et avec quel effet prodigieux vous employez les souvenirs
classiques qui constamment illuminent et dorent votre diction! On a souvent la
sensation qu’ Homère et Eschyle vous soufflent des vers, à moins que ce ne soit
Pallas athéna même.

Ma seule crainte est que vos poèmes ne trouvent pas le chemin du public. Si
vous parvenez à forcer l’ inattention, chaque lecteur deviendra un admirateur,
comme l’est votre dévoué

Dr M. nordau

Παναγιώτης Δ. Καγκελάρης��2

ration”. His own account of his busy and many-sided life», The Idler, τόμ. ΙΧ, Λονδίνο �89�,
σελ. ��-20. festschrift zum �0. Geburtstag von Max nordau, Jüdischer Verlag, Βερολίνο �9�9.
anna nOrDaU, MaXa nOrDaU, Max nordau - a Biography, Νέα Υόρκη �9�3. MEIr BEn
HOrIn, Max nordau, Νέα Υόρκη �9��.



Και σε ελεύθερη (δική μου) μετάφραση:

Αγαπητέ μου ποιητή,
Ολοκληρώνω την ανάγνωση του “Όταν αφυπνίστηκε ο Αετός ...”.
Με συγκινήσατε και με ενθουσιάσατε.
Τί θαυμάσια διαχείριση της γαλλικής γλώσσας, της προσωδίας, του στί-

χου, του μουσικού λόγου! Και όμως, παιδί (μου), δεν κελαηδήσατε και τραυ-
λίσατε στα γαλλικά! Αναπαράγετε το φαινόμενο Μορεάς που προσεγγίζει το
θαύμα.

Αυτά όσον αφορά τη διατύπωση. Αλλά το βάθος είναι ακόμη πιο εντυπω-
σιακό από αυτήν.

Χρειαζόταν θάρρος για να τραγουδήσετε στην εποχή μας, (που είναι) από
τη μια σκαιότατα υλιστική, και από την άλλη αδιευκρίνιστα μυστικιστική με
το πρόσχημα του ιδεαλισμού, μια ιστορική εποποιία, εκθειασμένη με ακρίβεια
αλλά παράλληλα και ηρωισμό, θετική αλλά και μεθυσμένη από ποιητικότητα,
πίστη, ελπίδα και πατριωτικό μεγαλείο.

Στο εμπνευσμένο άσμα σας, οι μεγαλειώδεις πράξεις των ηρώων του Πο-
λέμου για την ελληνική ανεξαρτησία όπως και τα γιγάντια κατορθώματα
των σκοτεινών βαρβάρων κατακτητών που ανέτρεψαν το Βυζάντιο, μεταμορ-
φώνονται σε μια μεγαλειώδη τοιχογραφία που εκτυλίσσεται μπροστά στα έκ-
θαμβα μάτια μας με μια σχεδόν υπεράνθρωπη και καταπληκτική μεγαλο-
πρέπεια. Και με τί εξαίσιο αποτέλεσμα χρησιμοποιείτε τις κλασσικές αναμνή-
σεις που σταθερά φωτίζουν και χρυσώνουν την απαγγελία σας! Έχουμε συ-
χνά την αίσθηση ότι ο Όμηρος και ο Αισχύλος σάς υπαγορεύουν τους στίχους,
αν δεν το κάνει αυτή η ίδια η Παλλάς Αθηνά.

η μόνη μου ανησυχία είναι μήπως και τα ποιήματά σας δεν βρουν το δρό-
μο του κοινού. Εάν καταφέρετε να κάμψετε την αδιαφορία, τότε κάθε ανα-
γνώστης σας θα καταστεί ένας θαυμαστής σας, όπως είναι και ο αφοσιωμέ-
νος σε σας

Δρ Μ. Νορντάου

η χειρόγραφη αυτή επιστολή είναι γραμμένη σε λευκάζον χαρτί διαστάσε-
ων 22Χ22,2 εκ. διπλωμένο στα δύο. Καλύπτει τις τρεις από τις τέσσερις σελί-
δες του με μελάνη χρώματος κυανού μολόχας και φέρει ημερομηνία 28 Ιουνί-
ου �9��. Τοποθετημένη σε φάκελλο διαστάσεων 9,�Χ�2 εκ. ταχυδρομήθηκε
αυθημερόν.

Ποιά, όμως, είναι η δομή της ποιητικής αυτής συλλογής που τόσο ενθου-
σίασε τον nordau;

Ξεκινά με μια “Αφιερωτική Ωδή” (Ode Dédicatoire), συνεχίζει με “Εισα-
γωγικούς Στίχους” (Vers Liminaires), χωρίζεται σε τρία βιβλία, από τα οποία
τα δύο πρώτα αποτελούνται από τέσσερα κεφάλαια και το τελευταίο από δεκα-
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τρία και κλείνει με τις λεγόμενες “Τελικές Στροφές” του (Strophes fina les).
Τα βιβλία αυτά ονομάζει αντίστοιχα La Tutelle (η Επιτροπεία), L’ Éman ci -
pation (η Χειραφέτηση) και L’ Histoire d’ Osman (η Ιστορία του Οσμάν).
Κάθε ένα από αυτά ξεκινά με τα “Προλεγόμενά” του (Prolégo mè nes), τρόπο
εισαγωγής στο κύριο θέμα που ακολουθεί, για να συνεχίσει με τα επιμέρους
κεφάλαια της έμμετρης εξιστόρησης του έπους που διαπραγματεύεται.

Το Πρώτο Βιβλίο προλογίζει με έναν “Παιάνα” (Le Péan), στον οποίο εξυ-
μνεί τη Μητέρα Πατρίδα και τους ηρωικούς αγώνες των παιδιών της, και ένα
ποίημα αφιερωμένο στην Ελληνική Παλιγγενεσία (Palingénésie). Το κύριο
μέρος του, που επιγράφει “Το Όνειρο” (Le Songe), χωρίζει σε τέσσερα κεφά-
λαια με τίτλους: “Επίδοξοι Κηδεμόνες” (Les Tuteurs Prétendents), “Ερίζο-
ντες Κηδεμόνες” (Les Tuteurs Contestents), “Λέων Καλλέργης” (Léon
Callerghi) και “Ο Διαιτητής” (L‘ arbitre). Το αναφερόμενο στον Καλλέργη
κεφάλαιο χωρίζει με τη σειρά του σε τρία μέρη, τα οποία τιτλοφορεί: “Ο Δού-
κας Μάρκος Κορνάρος” (Le Duc Marc Cornaro), “Ενετικά Συμπόσια”
(agapes Vénitiennes) και “Τα Φρεάτια” (Les Puits). Σε αυτό, το πρώτο βιβλίο
της εν λόγω συλλογής, αναφέρεται στις σχέσεις του Βυζαντίου με Ανατολή
και Δύση, καλύπτει τα χρόνια της Φραγκοκρατίας, Ενετοκρατίας και Τουρ-
κοκρατίας και υμνεί την αφύπνιση της νεότερης Ελλάδας.

Και στο Δεύτερο Βιβλίο χωρίζει τα Προλεγόμενά του σε δύο ενότητες, που
ονομάζει “η Ευρωπαϊκή Συναυλία” (Le Concert Européen) και “Το Δέντρο
της Κρήτης” (L’ arbre de Crète). Στο τελευταίο συμπληρώνει ως υπότιτλο
Souvenir de la journée du � août �909 (Ανάμνηση της ημέρας της �ης Αυ-
γούστου �909), σαφή αναφορά στο Κίνημα του Στρατιωτικού Συνδέσμου στου
Γουδή. Εδώ, το κύριο μέρος αποτελείται από τρία τμήματα. Το πρώτο ονομάζει
“η Πορεία του Βυζαντίου” (La route de Byzance), που κατανέμει σε τρία κε-
φάλαια τα οποία τιτλοφορεί: “η Έκρηξη” (L’ Eruption), “Γιαννιτσά” (Ye -
nitzé) και “Θεσσαλονίκη” (Salonique). Το επόμενο είναι ο “Κωνσταντίνος ΙΒ΄”
(Constantin XII), που περιλαμβάνει ένα μόνο κεφάλαιο και ονομάζει “Γιάννι-
να” (Janina). Και το τελευταίο “Ο Λύκος στη Στάνη” (Le loup dans la ber -
gerie), που επίσης αποτελείται από τρία τμήματα: “Προκαταβολικώς” (Par
anticipation), “Κιλκίς” (kilkich) και “Νίκη και νίκη” (Laurier et laurier) με
κεφαλαίο και πεζό “νι” αντιστοίχως. Με το δεύτερο αυτό βιβλίο της συλλογής
του καλύπτει την εποποιία των Βαλκανικών Πολέμων (�9�2-�9�3).

Στο Τρίτο Βιβλίο, τα Προλεγόμενα περιλαμβάνουν μόνο ένα μέρος, την
“Επίκληση” (Invocation). Το κύριο, όμως, μέρος χωρίζεται, όπως προαναφέρ-
θηκε, στα ακόλουθα δεκατρία κεφάλαια: “Ερτογρούλ, ο Βασιλιάς-Ποιμήν”
(Ertogrul, le roi-Pâtre), “Αυτό που λέγει ο Ερτογρούλ στον γιο του” (Ce qu’
Ertogrul dit à son fils), “Αυτό που ο Οσμάν λέγει στον πατέρα του” (Ce qu’
Osman dit à son père), “Ο Οσμάν-μπεης ο Νικητής” (Osman-bey-el-Gazi),
“Ο Οσμάν ξεκινά τις κατακτήσεις του” (Osman commence ses conquêtes), “Ο
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Οσμάν συνεχίζει τις κατακτήσεις του” (Osman poursuit ses conquêtes), “Τα
Όνειρα του Οσμάν” (Les rèves d’ Osman), “η Συμβουλή του Ντιντάρ” (Le
conseil de Dindar), “Το Μήνυμα του Οσμάν” (Le message d’ Osman), “Προύσ-
σα” (Brousse), “Ορχάν, γιός του Οσμάν” (Ourchan, fils d’ Osman), “η Αρχή”
(Le commencement) και “Το Τέλος” (La fin). Στο τρίτο αυτό βιβλίο επικε-
ντρώνεται στη γένεση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Τέλος, με την επωδό των τελικών στροφών του, ο ποιητής απευθύνεται στη
Μητέρα Πατρίδα του και την ενημερώνει ότι το άσμα του λήγει εκεί όπου αρ-
χίζει το έργο της αφύπνισης, που θα οδηγήσει στην ευημερία και την απόλαυ-
ση των καρπών των αγώνων της.

Και λίγα λόγια για τον γαλλόφωνο ποιητή μας:
Ο Γεράσιμος Καγγελάρης�� γεννήθηκε στο Αργοστόλι. Γόνος δύο ιστορι-

κών οικογενειών της Κεφαλονιάς με μακρά παράδοση στο νησί και όχι μόνο,
ήταν γιος του Δημητρίου Καγγελάρη και της δεύτερης συζύγου του, της ρο-
ζίνας Ασάνη�2. Έχασε τον πατέρα του σε ηλικία οκτώ ετών και, μαζί με τα
υπόλοιπα αδέλφια και τη χήρα μητέρα του, μετανάστευσε στο Σουέζ της Αι-
γύπτου, όπου ήταν ήδη από ετών εγκατεστημένος ο ετεροθαλής αδελφός του
Παναγής Καγκελάρης. Ο τελευταίος, ως πρωτότοκος και προστάτης πλέον
της πατρικής οικογένειάς του, ανέλαβε αμέσως την ανατροφή τους. Στο Σου-
έζ, σημαντικό για την εποχή του εμπορικό και διαμετακομιστικό κέντρο, πα-
ρέμεινε πέντε χρόνια και μαθήτευσε στο Γαλλικό Σχολείο των frères, στο
προάστιο του Port Tewfik, χαρακτηριστική κηπούπολη της Γαλλικής Εται-
ρείας της Διώρυγας.

Για καλύτερη επιμόρφωση των μικρότερων αδελφών του, ο Παναγής τους
έστειλε με τον δευτερότοκο αδελφό του Γεώργιο�3 στην κοσμοπολίτικη Αλεξάν-
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��. Στα γαλλόφωνα έργα του: Gérasime D. Cangellaris ή απλά: G.-D. Cangellaris. Για τον
Γεράσιμο Καγγελάρη βλ. Π. Δ. ΚΑΓΚΕΛΑρηΣ, Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελά-
ρη της Κεφαλονιάς (��ος-20ός Αιώνες), Κέρκυρα 20��, σελ. ΧΧΙΙ, ΧΙΧ, ΧΧΧΙΙΙ, 3�3-3��,
33�, 3�� και �2�, όπου και εκτενής βιβλιογραφία.

�2. Για τον Δημήτριο Καγγελάρη (�8��-�898) και την ροζίνα Ασάνη (�8��-�9�2) βλ.
ό.π. σελ. ΧΧΧΙΙ, 22�, 228-230, 2�2, 30� και �2�. Βυζαντινής καταγωγής, η οικογένεια
Καγγελάρη έφθασε στην Κεφαλονιά (το πρώτο τέταρτο του ��ου αιώνα) από την Κέρκυρα
όπου ήταν εγκατεστημένη. Βασιλικής βουλγαρικής καταγωγής με βυζαντινές αυτοκρατορι-
κές συγγένειες, η οικογένεια Ασάνη έφθασε κι εκείνη την ίδια περίπου εποχή στο νησί. Και οι
δύο οικογένειες εκπροσωπούνταν από μέλη τους στο Συμβούλιο της Κοινότητας της Κεφαλο-
νιάς επί Ενετοκρατίας και στη Σύγκλητό της επί Επτανήσου Πολιτείας.

�3. Για τους αδελφούς Παναγή (�8�3-�93�) και Γεώργιο (�8��-�9�9) Καγκελάρη,
παιδιά από την πρώτη σύζυγο του πατέρα τους, Αικατερίνη Φωκά Ανδριάτου (�8��-�88�),
βλ. ό.π. σελ. ΧΧΙ, ΧΧΧΙΙ, ΧΧΧΙV, XXXV, XXXVI, 230, 308-3��, 322, 33� και �2�. Βυζαντι-
νής αυτοκρατορικής καταγωγής, η οικογένεια Φωκά, μετά την Άλωση της Πόλης, έφθασε
στις αρχές του ��ου αιώνα στην Κεφαλονιά μέσω Πελοποννήσου.



δρεια, όπου τους εγκατέστησε στο προάστιο του Bacos. Εκεί, ο Γεράσιμος συ-
νέχισε τα μαθήματά του σε γαλλικά σχολεία της πόλης (στα κολλέγια Saint
Joseph και Sainte Catherine), έχοντας ως συμμαθητές παιδιά και εφήβους κά-
θε κοινωνικής τάξης, θρησκεύματος και εθνικότητας, με κοινό συνδετικό κρίκο
τη γαλλική διαπαιδαγώγησή τους και μαθησιακό επίκεντρο τη γαλλική λογο-
τεχνία, ιστορία και πολιτισμό. Νωρίς έδειξε το τάλαντό του στη ζωγραφική και
τον ποιητικό λόγο και το �90� έγινε μέλος και ένα χρόνο αργότερα εξελέγη
γραμματέας (�90�-�908) της académie Saint Jean-Baptiste de la Salle, σημα-
ντικής και δραστήριας μαθητικής φιλολογικής εταιρείας της εποχής.

Πρωτόλεια έργα του δημοσίευσε στην εφημερίδα Le Phare d’ alexandrie
και το περιοδικό Le Lotus και το �9�0 εξέδωσε στην Αλεξάνδρεια (σε πολυτε-
λή και έγχρωμα εικονογραφημένη από τον ίδιο έκδοση) την ποιητική του συλ-
λογή L’ assemblée nationale, πρώτο μέρος της ημιτελούς τριλογίας του. Το
βιβλίο του αυτό (μεγαλύτερο σε σχήμα, 2�Χ��,� εκ., αλλά μικρότερο σε
όγκο, 88 σελίδες με τα εξώφυλλα) ήταν αφιερωμένο στον βασιλιά Γεώργιο Α΄,
ο οποίος του απένειμε τον Αργυρό Σταυρό του Τάγματος του Σωτήρος. Το
�909 επισκέφθηκε για πρώτη φορά το Παρίσι, όπου εγκαταστάθηκε μόνιμα
από το �9�� και παρέμεινε εκεί μέχρι τον πρόωρο θάνατό του. Σύντομα συνδέ-
θηκε με τους φιλολογικούς κύκλους της γαλλικής πρωτεύουσας, ανέπτυξε
έντονη λογοτεχνική δραστηριότητα και το �9�� εξέδωσε τη δεύτερη ποιητική
συλλογή του, στην οποία και αναφέρεται η επιστολή nordau. Το �9�� άρχισε
εκεί και την έκδοση του μηνιαίου περιοδικού του “για την εκλαΐκευση των
γαλλικών ιδεών στην Ανατολή”, του L’Orient français, στο οποίο έγραφε και
με το ψευδώνυμο Pierre Olonne (από το όνομα της πόλης στην οποία είχε κα-
ταφύγει κατά τη διάρκεια του πολέμου, αφού οι Γερμανοί είχαν φθάσει σχεδόν
στα όρια των Παρισίων). Κατετάγη στον Ελληνικό Στρατό το �9�8 και μετά
την αποστράτευσή του επέστρεψε στο Παρίσι και από το �922 παρακολούθη-
σε στο εκεί πανεπιστήμιο μαθήματα φιλολογίας και δικαίου (Université de
Paris, faculté des Lettres και faculté de Droit), τα οποία δεν πρόλαβε να ολο-
κληρώσει. Από τη νεκρολογία του πληροφορούμεθα ότι είχε ήδη αρχίσει την
τρίτη ποιητική συλλογή του, καθώς και δύο μυθιστορήματα, τα χειρόγραφα
των οποίων δυστυχώς δεν διασώθηκαν.

Κλείνοντας, επισημαίνω το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν τα πολύ
κολακευτικά σχόλια του διακεκριμένου αυτού ξένου επιστολογράφου, που δεν
διστάζει να παρομοιάσει τον Γεράσιμο Καγγελάρη με τον Jean Moréas (δηλα-
δή τον καταξιωμένο τότε επίσης Έλληνα γαλλόφωνο ποιητή Ιωάννη Παπα-
διαμαντόπουλο, που είχε αποβιώσει μόλις τέσσερα χρόνια νωρίτερα)��. η από-
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δοση, μάλιστα, της έμπνευσής του στον Όμηρο, τον Αισχύλο και την ίδια την
Παλλάδα Αθηνά αποτελεί εξαιρετική τιμή, που προσδίδει σημαντικά μεγαλύ-
τερη αξία στο έργο του και τον ίδιο αν αναλογιστεί κανείς ότι ο ποιητής εξέδω-
σε την πρώτη του συλλογή σε ηλικία μόλις είκοσι ετών και τη δεύτερη ούτε
τέσσερα χρόνια αργότερα. Είναι κρίμα που ο πρόωρος θάνατός του στέρησε
την ποίηση (αλλά και τον πεζό λόγο, όπως μαρτυρείται) από την ελπιδοφόρο
έκφραση και γραφή του!
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rESUMÉ

LETTrE InÉDITE DU Dr MaX nOrDaU SUr L’ OEUVrE 
DU POÈTE CÉPHaLOnIEn GÉraSIME D. CanGELLarIS (�890-�92�)

PPaannaayyoottiiss  DD..  CCaannggeellaarriiss

Cette communication présente une lettre manuscrite inédite addressée au
poète Grec francophone Gérasime D. Cangellaris�� par le Dr Max nordau alias
Simon Maximilian Südfeld (�8�9-�923), médecin, journaliste, auteur, critique
sociologue et un des grands meneurs du Sionisme, co-fondateur de l’
Organisation Sioniste Mondiale avec Theodore Herzl. Écrite et envoyée par
poste (le 28 juin �9��) à Paris ou tous deux résidaient alors, cette lettre se
réfère à la deuxième collection poétique de l’ addressé, juste publiée aux
éditions Edward Sansot avec le titre “Quand l’ aigle se réveilla ...” (Paris,
�9��). Le rédacteur de la lettre fait l’ éloge du poète, le compare à Jean Moréas
alias Jean Papadiamantopoulo (�8��-�9�0, décédé quelques années
auparavant) et l’ honore avec l’ attribution de son inspiration à Homère, Eschyle
et même Pallas athéna. La collection qui l’ a tant ému et enthousiasmé
comprend 2�2 pages de petit format (�9X��,� cm). Elle commence par une Ode
Dédicatoire, continue par des Vers Liminaires, se divise en trois livres (dont
chacun des deux premiers comprend quatres chapitres et le dernier treize) et
termine avec ses Strophes finales. Ces trois livres sont intitulés La Tutelle, L’
Émancipation et L’ Histoire d’ Osman. Le premier raconte les relations de
Byzance avec Orient et Occident, relate les périodes de la présence des francs,
des Vénitiens et des Turcs et glorifie le réveil de la Grèce moderne. Le
deuxième couvre l’ épopée des Guerres Balkaniques (�9�2-�9�3) et le
troisième décrit l’ apparition de l’ Empire Ottoman. Enfin, le poète s’ addresse à
sa Mère Patrie et l’ informe que son chant finit là ou commence le travail qui
fera prospérer le fruit de ses combats.

né à argostoli en Céphalonie (Îles Ioniennes, Grèce), le poète G.-D.
Cangellaris était issu de deux familles notables de l’ île. fils de Demetrio
Cangelari (�8��-�898) et de sa deuxième épouse rosina assani (�8��-�9�2),
il a perdu son père à l’ âge de huit ans. Invité (avec le reste de sa famille) par l’
ainé de ses frères, son demi-frère Panagis Canghelaris (�8�3-�93�), qui était
issu du premier mariage de leurs père avec Caterina foca andriato (�8��-
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�88�) et résidait déjà en Égypte, s’ est installé d’ abord à Suez et puis à
alexandrie, au quartier résidentiel de Bacos. Là, il a eu une éducation française
à l’ École des frères de Port Tewfik at aux Collèges Saint Joseph et Sainte
Catherine à alexandrie, est devenu membre (�90�) et a été élu secrétaire
(�90�-�908) de l’ académie Saint Jean-Baptiste de la Salle. Il a publié ses
premiers poèmes aux révues Le Phare d’ alexandrie et Le Lotus et a édité sa
première collection poétique de 88 pages d’ un plus grand format (2�X��,� cm)
richement illustrée par lui-même sous titre “L’ assemblée nationale”
(alexandrie �9�0). Il a visité Paris en �909 et s’ y est établie en �9��. En �9��
il y a commencé la publication de sa révue mensuelle “pour la vulgarisation des
idées françaises dans le Levant”, L’Orient français, à laquelle il a écrit aussi
avec le pseudonyme Pierre Olonne. Il joignit l’ armée Hellénique (�9�8) et
rentré après la guerre en france (�922) pour suivre ses études à l’ Université
de Paris (faculté des Lettres et faculté de Droit), sans les terminer à cause de
sa mort prématurée. nous savons qu’ il avait commancé la préparation de la
dernière partie de sa trilogie poétique ainsi que l’ écriture de deux romans dont,
malheureusement, les manuscrits sont perdus. Il a été décoré par la Croix d’
argent de l’ Ordre royale Hellénique du Sauveur (�9�0).

Ανέκδοτη επιστολή του δρος Max nordau για το έργο του Γεράσιμου Δ. Καγγελάρη ��9



ΠΑρΑρΤηΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

Παναγιώτης Δ. Καγκελάρης��0

Εικ. �: Ο ιδεολόγος κριτικός 
Dr Max nordau (�8�9-�923)

The Critic and Literary World (�90�)

Εικ. 2: Ο ποιητής Γεράσιμος 
Δ. Καγγελάρης (�890-�92�)

Αρχείο Θυγατέρων ηλία Καγγελάρη

Εικ. 3: Επισκεπτήριο του Γεράσιμου Δ. Καγγελάρη ως διευθυντή του περιοδικού του
Αρχείο Παναγιώτη Δ. Καγκελάρη



Ανέκδοτη επιστολή του δρος Max nordau για το έργο του Γεράσιμου Δ. Καγγελάρη ���

Εικ. �, � και �: Ταχυδρομημένος φάκελλος και επιστολή του Δρος Max nordau 
προς τον ποιητή Γεράσιμο Δ. Καγγελάρη (28.�.�9��)

Αρχείο Θυγατέρων ηλία Καγγελάρη



Παναγιώτης Δ. Καγκελάρης��2

Εικ. �: Εξώφυλλο της πρώτης ποιητικής
συλλογής του Γ.Δ. Καγγελάρη 

(Αλεξάνδρεια �9�0)
Αρχείο Παναγιώτη Δ. Καγκελάρη

Εικ. 9: Εξώφυλλο τεύχους του μηνιαίου 
περιοδικού του Γ.Δ. Καγγελάρη 
(Παρίσι �9��)
Αρχείο Θυγατέρων ηλία Καγγελάρη

Εικ. 8: Εξώφυλλο της δεύτερης ποιητικής
συλλογής του Γ. Δ. Καγγελάρη 

(Παρίσι �9��)
Αρχείο Παναγιώτη Δ. Καγκελάρη



Ο ΝΑΝΟΣ ΒΑΛΑΩρΙΤηΣ 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙρΙΔΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΟΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΙηΜΑΤΟΣ «ΜΕ ΠΛΟΙΟ»

ΦΦααννήή  ΜΜααγγκκοούύτταα
φιλόλογος

Τα ποιήματα που εξηγούν τη λειτουργία της ποίησης και τον ρόλο του ποι-
ητή είναι τα πιο ερμητικά, και αυτό καθιστά τη διδασκαλία τους μέσα στη
σχολική τάξη δυσκολότερη. η χρήση της παραλληλίας και μάλιστα ποιημά-
των που αναφέρονται στη «σκοτεινή» λειτουργία της ποίησης κρίνονται για το
σκοπό αυτό απολύτως ενδεδειγμένα. 

Το ποίημα «Με πλοίο» του Νάνου Βαλαωρίτη που εμπεριέχεται στα Κεί-
μενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας� της Α΄ Γυμνασίου των ανθολόγων Θ. Πυ-
λαρινού – Σ. Χατζηδημητρίου – Λ. Βαρελά (ΟΕΔΒ πρώτη έκδοση 200�) ανή-
κει στη μοντέρνα ποίηση, γεγονός που πιστοποιείται από τη φαινομενική
«αναρχία» στη δομή και στον στίχο. Έχουμε ελεύθερο στίχο, με ρυθμό αφη-
γηματικού λόγου σε ποιητική μορφή. Το «Με πλοίο»2 ανήκει σε ποιητική γρα-
φή εκκεντρική και έξαλλη, με υπερρεαλιστικές εικόνες, η οποία εθίζει τους
μαθητές της Α΄ Γυμνασίου στον υπαινικτικό λόγο της ποίησης. 

Είναι «περίεργο» ποίημα το «Με πλοίο». Όταν ανεβαίνει στη γέφυρα ο ποι-
ητής αλλάζει η διάθεσή του και επιθυμεί να απολαύσει την εμπειρία του ταξι-
διού. Μας περιγράφει λοιπόν την καλοπέρασή του, πώς τρώει, τί βλέπει, περι-
γράφει τις παρέες του στο κατάστρωμα, τα θαλασσινά τοπία που παρατηρεί,
τη διασκέδασή του, την ψυχαγωγία του. Και όλα αυτά τα σκόρπια λόγια ση-
μειώνονται στο «ποιητικό» του ημερολόγιο. 

Το ύφος του ποιήματος δεν είναι σοβαρό, καθώς διανθίζει το ποιητικό κεί-
μενο με λέξεις της καθημερινότητας και ξένες λέξεις της νεότητάς του όπως:

Ο Νάνος Βαλαωρίτης στο σχολικό εγχειρίδιο λογοτεχνίας ��3

�. Θ. ΠΥΛΑρΙΝΟΣ, Σ. ΧΑΤζηΔηΜηΤρΙΟΥ, Λ. ΒΑρΕΛΑΣ, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτε-
χνίας, Α΄ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 200�, σ. ��2-��3.

2. Ν. ΒΑΛΑΩρΙΤηΣ, «Με πλοίο», Το Δέντρο, τχ. 3�-32 (καλοκαίρι �98�, αφιέρωμα «Γρα-
φές της περιπλάνησης»).



σαιζ λονγκ, πινγκ πονγκ, Coca cola, σκουός, που αποτελούν στοιχεία πολιτι-
στικά. Προσπαθεί να εντυπωσιάσει ο Βαλαωρίτης τρεις πιθανούς αποδέκτες,
τον εκδότη, τους συνεπιβάτες του και εμάς τους αναγνώστες. Κυρίως όμως
ενδιαφέρεται να δείξει τον εαυτό του στον κόσμο, ότι είναι πολυταξιδεμένος και
ανοιχτό μυαλό. 

Ο Ν. Βαλαωρίτης κατά βάση θέλει να δείξει ότι είναι ποιητής πάνω απ’
όλα, και λειτουργεί έτσι. Προσπαθεί με τις σημειώσεις του στο ταξίδι να μας
δημιουργήσει ζήλεια γι’ αυτά που περιγράφει και τελικά το καταφέρνει. Ο ίδιος
συμπεριφέρεται ως κυκλοθυμικό άτομο που από τη μια πλευρά φοβάται τα θα-
λασσινά ταξίδια και από την άλλη τα απολαμβάνει. 

Κλείνει την περιπέτειά του στο κρουαζιερόπλοιο πετυχαίνοντας τον στόχο,
με τη δημοσίευση των εμπειριών που συνέλεξε. Το ποιητικό κείμενο γράφτηκε
απνευστί, χωρίς τελεία, ακολουθώντας την τεχνική των αλλεπάλληλων εικό-
νων σε συνεχή ροή. Τακτοποιεί, εν τέλει, τις σκόρπιες εντυπώσεις του σε ποι-
ητικό λόγο και μας τις προσφέρει. 

Τους μεταπολεμικούς ποιητές μας μπορούμε να τους διακρίνουμε σε κεί-
νους που αισθάνονται σπουδαίο και μαζί τραγικό τον ρόλο του ποιητή και σε
κείνους που παρατηρούν τα πράγματα και ανακαλύπτουν την ομορφιά τους και
την παρουσιάζουν. Διότι είναι ζητούμενο το νόημα των πραγμάτων. Οι ποιητές
που το αναζητούν παλεύουν και συνθλίβονται σε κάθε εποχή για να εξωτερι-
κεύσουν τα αισθήματά τους, τα βαθέα της συνείδησης σε ποιητικό λόγο. 

Ο Νάνος Βαλαωρίτης ανήκει σε αυτούς που διαλέγονται με το ωραίο και
αντικειμενικά το καταγράφουν. Με τη διάσταση αυτή, που ο ποιητής προσεγ-
γίζει το έργο του, θα προσπαθήσουμε να αποδώσουμε τη χαρούμενη διάθεση
του ταξιδιώτη-ποιητή παρακάμπτοντας τη σχολαστική δασκαλίστικη ανάλυ-
ση. 

ΟΟ  ΣΣχχεεδδιιαασσμμόόςς  ττωωνν  μμεεττοοννοομμαασσιιώώνν

Ο Νάνος Βαλαωρίτης στο ποίημα «Με πλοίο», που αποτελεί ένα σημειω-
ματάριο εντυπώσεων εν πλω, αφηγείται πώς αυτό θα μετεξελιχθεί σε ποίημα,
όταν φτάσει στη στεριά, στον εκδότη. η ουσία του ποιήματος, το θέμα του, πε-
ρικλείεται σε ένα ταξίδι. Οι αισθήσεις του ποιητή καταγράφουν εικόνες, πάνω
στο κατάστρωμα με φόντο το βαθύ μπλε της θάλασσας. 

Εκ πρώτης όψεως ο Ν. Βαλαωρίτης αρνείται τα μακρινά θαλασσινά ταξί-
δια, εκ δευτέρου όλα του φαίνονται ενδιαφέροντα και τα πλέον καθημερινά,
σαγηνευτικά. η ατμόσφαιρα της γοητευτικής αναμονής, οι συγκινήσεις που
ρεαλιστικά ζει ή που φαντάζεται πως βιώνει προκαλούν τον αναγνώστη – μα-
θητή, με την παρότρυνση του καθηγητή του, να μετονομάσει το ποίημα με
διαφορετικούς τίτλους, χωρίς φυσικά να το βεβηλώσει. 

Φανή Μαγκούτα���



Οι μετονομασίες, οι υποτιθέμενοι τίτλοι που δίνονται από την πλευρά του
μαθητή, αποσκοπούν στην προσέγγιση του θεματικού κέντρου του ποιήματος,
έχουν στόχο να το ερμηνεύσουν και να εξηγήσουν τον λόγο της σύνθεσής του.
Οι ποιητές, κατά τη γνώμη άλλου ποιητή, του Νάσου Βαγενά, εμφανίζονται
σαν εισβολείς / καβάλα στο αχαλίνωτο άλογό τους. (Ν. Βαγενάς3, «Οι ποιη-
τές», Σκοτεινές Μπαλάντες και άλλα ποιήματα, σ. 29�) Όμως τα σκήπτρα
της αχαλίνωτης φαντασίας κατέχουν πάντα οι μαθητές. Αυτό αποδεικνύει
και η καταγραφή των μετονομασιών του ποιήματος που παραθέτω και που
αποτελούν ευρήματα των μαθητών: 

�. “Με φορτίο... τα ποιήματα”
2. “Πλέοντας στα γαλανά μαλλιά του Ποσειδώνα”
3. “Ξεχνώντας τις έγνοιες”
�. “Το πλοίο ταξιδεύει τα ποιήματα”
�. “Σχέδια της πλώρης”
�. “Ποίημα, εν πλω”
�. “Θαλασσινή περιπέτεια”
8. “Ήταν ένα μικρό καράβι...”
9. “Γαλάζιες εντυπώσεις”

�0. “Το πλοίο των ονείρων”
��. “Περιπέτειες εν πλω”
�2. “Ένα πλοίο διαφορετικό από τα άλλα”
�3. “Μη μ’ εγκαταλείπεις πλοίο μου”
��. “Προσδοκίες από τα θαλασσινά ταξίδια”
��. “Ένα κρουαζιερόπλοιο χίλιες πράξεις!!”
��. “Ένα καράβι χωρίς πλώρη”
��. “Αναμνήσεις καταστρώματος”
�8. “Το σημειωματάριο των αναμνήσεων εν πλω”
�9. “Το πλοίο της ποίησης”
20. “Ένα αξέχαστο ταξίδι”
2�. “Τα όνειρα ταξιδεύουν με τα κύματα”
22. “η κρουαζιέρα των ονείρων”
23. “Μια θάλασσα, ένα ημερολόγιο, ένα ταξίδι!”
2�. “η φαντασία του ταξιδιώτη-ποιητή”
2�. “Ταξιδιωτικές εμπειρίες”
2�. “Μικροεμπειρίες σε ένα ταξίδι”
2�. “ημερολόγιο ταξιδιωτικό”
28. “Ο κόσμος σε ένα χαρτί”
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Ο ποιητής περιγράφει στις σημειώσεις του ιδεαλιστικά και ρεαλιστικά
πράγματα, εντυπώσεις που περιμένει να ζήσει εν ονείρω και πράγματα της
στιγμής υπαρκτά, που θα γευτεί διά των αισθήσεων και θα απολαύσει. η σύ-
ζευξη του πραγματικού στοιχείου με το φανταστικό επιτυγχάνεται από τις ει-
κόνες που περιγράφουν οι στίχοι του. Καταγράφουμε τίτλους που αγγίζουν το
απλό, το φυσικό, το καθημερινό και προσδίδουν ύφος αντιλυρικό, τόνο αντιποι-
ητικό μέσα σε μια ατμόσφαιρα ιδανικών καταστάσεων, στον ιδεατό κόσμο που
ο ποιητής προσπαθεί να συλλάβει. 

Το ποίημα θα μπορούσε να θεωρηθεί «περιήγηση» στον ψυχικό κόσμο του
Νάνου Βαλαωρίτη�. Οι επιθυμίες του, τα μικροσυμβάντα στο πλοίο, τα πάθη
του διαγράφονται εν πλω και μόλις πατήσει στην ξηρά, φορώντας στολή το
ταλέντο του, θα αποτυπώσει στο χαρτί τον εαυτό του, στο ποίημα, που έγραψε
με όλα τα κοινότοπα και ονειρικά στο ταξίδι. 

Τότε θα μπορεί να πει: αναγνωρίζω τον πραγματικό μου εαυτό. Οι παρα-
κάτω τίτλοι χρεώνονται στους «προσγειωμένους» στίχους του Νάνου Βαλαω-
ρίτη: 

29. “Αυγό, σαλάτα και μπύρα...”
30. “Θαλασσινή βόλτα”
3�. “Το ταξίδι μου”
32. “Σαλπάροντας σε επικίνδυνα νερά”
33. “Το θαλασσινό ταξίδι στα νερά του παραδείσου”
3�. “η πλώρη της διασκέδασης”
3�. “Το καλύτερο ταξίδι”
3�. “Ένα ταξίδι, ένα μολύβι και το όνειρο”
3�. “Όρεξη για χορό, για βραστό αυγό και για μακαρονάδα!!!”
38. “Επαφή μ’ έναν εκδότη”
39. “Δραστηριότητες εν πλω”
�0. “Το ταξίδι τού άρεσε και με το παραπάνω!!!”

Ψεύδεται ο Νάνος Βαλαωρίτης πως δεν αγαπά τα ταξίδια. Στα «Τρία θα-
λασσινά προβλήματα»�, στο Γ΄ που αφιερώνει στον Ανδρέα Εμπειρίκο, στη
μορφή τους πεζολογικά ποιήματα, ο επιλογικός πεζολογικός τους στίχος
«Ίσως και τις μαρτυρίες μερικών εμπίστων μας προσώπων είτε αυτοί είναι

Φανή Μαγκούτα���
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ποιητές ή ναυτικοί» μαρτυράει τη σχέση των ποιητών με τη θάλασσα, τον δε-
σμό του Επτανήσιου με τη θάλασσα, τη σχέση τη δική του με τη θάλασσα.
«Όταν φανεί πια η θάλασσα δεν είναι πάντα όπως την περιμένουμε» λέει στο
Α΄ «Θαλασσινό πρόβλημα». Οι σαράντα μετονομασίες του ποιήματος «Με
πλοίο», τις οποίες συνέλεξαν οι μαθητές μου, εκφράζουν το θέμα του ποιήμα-
τος, καθώς αποδίδουν τα εν πλω όνειρα και τις εμπειρίες του Νάνου Βαλαω-
ρίτη. Όλες αυτές οι σημειώσεις φανερώνουν τελικά πώς σχηματίζεται το ποί-
ημα: από έμπνευση και «λιπαρή» ύλη την οποία προσφέρει με απλότητα η κα-
θημερινότητα. «η ποίηση είναι το θέμα του ποιήματος». Λοιπόν, «απ’ αυτήν
το ποίημα βγαίνει και σ’ αυτήν/ γυρίζει. Ανάμεσα στα δύο/ ανάμεσα στην
έξοδο και στην επιστροφή/ υπάρχει μια απουσία στην πραγματικότητα/ Τα
πράγματα όπως είναι ή έτσι λέμε». 

Από τα μύρια ανόητα της ζωής, αναφέρει ερμηνεύοντας την ποίηση ο Νά-
σος Βαγενάς, προκύπτει ένα απροσδόκητο αίσθημα αρμονίας, το οποίο, αν
παραβλέψει κανείς τις συνθήκες της δημιουργίας του, δεν διαφέρει σχεδόν τί-
ποτε από το θείο. Ανακρίνοντας και ερμηνεύοντας με τον τρόπο αυτό το ποίη-
μα του Νάνου Βαλαωρίτη ποιόν συγγενικό τίτλο προς τη θεματική του θα
μπορούσαμε να επιλέξουμε; «Θαλασσινή περιπέτεια» ή «Αυγό, σαλάτα και
μπύρα...»; 

Σε μια τελευταία προσπάθεια ανάλυσης του ποιήματος, σας καλώ αγαπη-
τοί ακροατές, να επιλέξετε την υπέργεια ομορφιά της ρεαλιστικής ποιητικής
ματιάς: «Αυγό, σαλάτα και μπύρα...». Εδώ ποιητά μου, είναι το κέντρο. η
ποίηση γίνεται από τα πιο απίθανα, ωραία, ευτελή υλικά. 
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ΠΑρΑρΤηΜΑ

Νάνος Βαλαωρίτης

««ΜΜεε  ππλλοοίίοο»»

Εκ πρώτης όψεως τα μακρινά θαλασσινά
ταξίδια δε μου πάνε. Κι όμως κι όμως 
να που αισθάνομαι κιόλας πολύ καλύτερα
από την ώρα που βρέθηκα στη γέφυρα
του πλοίου άλλαξε ριζικά η διάθεσή μου
και τώρα έχω μεγάλη όρεξη να παίξω
ξερή με κάποιον ή με κάποιαν να μιλήσω
να τρέξω απ’ την καμπίνα στο κατάστρωμα
ή να χορέψω στο σαλόνι με γυναίκες
να κρεμαστώ σαν πίθηκος απ’ τα κατάρτια
να ξαπλώσω σε μια σεζ λογκ να βγάλω
φωτογραφίες – να κοιταχτώ στον καθρέφτη
να παρατηρήσω αν στη θάλασσα που διασχίζουμε
υπάρχουν διάσελα ή κοιλάδες φάλαινες ή δελφίνια
να εξετάσω με πόσες νόστιμες συνταξιδιώτισσες
συνυπάρχω εν πλω να πιω μπύρα κόκα-κόλα
και να φάω ένα βραστό αυγό με σαλάτα
να πιω έναν καφέ ελληνικό στο μπαρ
και μια μακαρονάδα στην τραπεζαρία
να ’χω το νου μου για καρχαρίες και σκυλόψαρα
όταν θα μπαίνουμε στα επικίνδυνα νερά
σε περιοχή με θαλασσοταραχή και ανεμοστρόβιλους
κι άλλα πολλά που πάνε με μια ανοιχτόκαρδη
διάθεση – ν’ ακούσω το τρανζιστοράκι μου
να δω κάτι στην τηλεόραση – να παραστώ 
σε καμιά ταινία, αν παίζουνε, 
να συμμετάσχω σε λοταρία ή παιχνίδι ομαδικό
να παίξω πιγκ πογκ μπιλιάρδο ή σκουός
μα πάνω απ’ όλα να κρατήσω ημερολόγιο
των μικροσυμβάντων στο ταξίδι
συναντήσεων ερωτικών και συζητήσεων
με ξένους και συμπατριώτες – ώστε
να δημοσιευτούν οι εντυπώσεις μου
σε περιοδικό ή εφημερίδα ή βιβλίο

Φανή Μαγκούτα��8



μόλις πατήσω στην ξηρά κι έρθω
σ’ επαφή μ’ έναν εκδότη.

Ν. Βαλαωρίτης, «Με πλοίο», Το Δέντρο, τχ. 3�-32 
(καλοκαίρι �98�, αφιέρωμα «Γραφές της περιπλάνησης»)

ΠΕρΙΛηΨη

η ερμηνεία και η γραφή του ποιήματος «Με πλοίο» του Νάνου Βαλαωρίτη
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τη διδακτική προσέγγιση στην τάξη. Ενδείκνυται
κυρίως για τη διδασκαλία των σχημάτων λόγου, καθώς οι υπερρεαλιστικές
εικόνες συνηθίζουν τους μαθητές της a΄ γυμνασίου στον υπαινικτικό λόγο της
ποίησης. 

η σύνθεση του εν λόγω ποιήματος είναι ανατρεπτική, διότι ο ποιητής κρα-
τά σημειώσεις εν πλω, οι οποίες θα αποτελέσουν το ποίημα που θα εκδώσει,
όταν φτάσει στον προορισμό του.

η όλη λογική της σύνθεσης κινείται στο να καταδείξει την ωρίμανση του
ποιητικού λόγου και την τελική γραφή του ποιήματος. 

Έτσι, λοιπόν, ωριμάζει το ποίημα. Το ταξίδι, η θάλασσα και ο στενός χώ-
ρος του καταστρώματος ανοίγονται σε έναν άλλο κόσμο, όπου αναγνώστης
και ποιητής γεμίζουν προσδοκίες από τα θαλασσινά ταξίδια.

aBSTraCT

n. VaLaOrITIS: THE rEnaMES Of THE POEM “BY BOaT”

The interpretation and writing of nanos Valaoritis’ poem “By boat” is
interesting when teaching in class. It is mainly indicated for teaching figures of
speech since surrealistic images engage students of a’ junior of High School
with the insinuating poetic discourse. The whole notion of composition wanders
about showing the maturity of the poetic discourse and the final writing of the
poem. 

This, the poem matures. The journey, the sea and the narrow deck space
open up a different world, where the reader together with the poet, are filled
with expectations from their sea voyages.

Ο Νάνος Βαλαωρίτης στο σχολικό εγχειρίδιο λογοτεχνίας ��9
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ενΑ πεΖοΓρΑΦικο προηΓουΜενο του διηΓηΜΑτοΣ
«ΑΜΑρτηΣε;» του κωνΣτΑντινου Θεοτοκη

ππεερριικκλλήήςς  ππααγγκκρράάττηηςς
δικηγόρος, πρόεδρος εταιρείας κερκυραϊκών Σπουδών, 

διευθυντής περιοδικού «πόρφυρας»

η μαρτυρία του Σπυρίδωνος Μάρκου Θεοτόκη ότι πολλές από τις ιστορίες
των πεζογραφημάτων του αδελφού του κωνσταντίνου Θεοτόκη έχουν βάση
πραγματική1 επιβεβαιώνεται από ένα πεζογραφικό προηγούμενο του διηγή-
ματος «Αμάρτησε;». το διήγημα αυτό έχει γραφτεί το έτος 1912 και δημοσι-
εύτηκε στο εθνικόν ημερολόγιον κ. Σκόκου το 19132. Με λόγο λιτό, καίριο
και υπαινικτικό ο συγγραφέας του κατάδικου περιγράφει το ψυχολογικό δί-
λημμα στο οποίο περιέρχεται ένας ιερέας της εξοχής (της κέρκυρας προφα-
νώς, αν και δεν κατονομάζεται), όταν την ημέρα της Λαμπρής θα πρέπει να
αρνηθεί να κοινωνήσει τη νεαρή κοπέλα που είχε αμαρτήσει: 

εκεί είταν κ’ εκείνη. την είχε ξαγναντήσει, όταν εθυμιάτισε το πλήθος
σαν κρυμμένην ανάμεσα στες γυ ναίκες. η ταραχή της, ο φόβος της, η
συγκίνηση της, είταν ζωγραφισμένα απάνου στ’ όμορφο το πρόσωπο
της νέας. ω η δύστυχη, ούτε αυτή δεν έφταιγε. το ’χε α παιτήσει ο πα-
τέρας της, ο γέροντας που εστεκότουν ορ θός στην πρώτη γραμμή και
που δεν επροσευκότουν. πώς είχε κλάψει προχτές στην ξεμολόησή της,
όταν με συντριμμένη καρδιά του ’χε μαρτυρήσει την άτυχη και απελπι-
σμένη αγάπη της, το μεγάλο της το φταίσμα, μ’ έναν άντρα παντρεμέ-
νον. εκείνη ποτέ δε θα τολμούσε να ζητήσει τα θεία δώρα, μα ο πατέ-
ρας της την υποχρέ ωσε, ο πατέρας της ήθελε βεβαίωση, ήθελε ή να
’ναι πε ρήφανος για τη θυγατέρα του ή να ξεπλύνει την ντροπή του στο

Ένα πεζογραφικό προηγούμενο του διηγήματος «Αμάρτησε;» του κ. Θεοτόκη ��1

1. Σπυριδων Μ. ΘεοτοκηΣ, τα νεανικά χρόνια του κωνσταντίνου Θεοτόκη, Βιογραφία,
εισαγωγή-επιμέλεια κειμένου τάσος κόρφης, εκδ. πρόσπερος, Αθήνα, 1983, σσ. 31-32.

2. Βλ. κωνΣτΑντινοΣ ΘεοτοκηΣ, διηγήματα [κορφιάτικες ιστορίες], εισαγωγή Γιάν-
νης δάλλας, τυπογραφείο «κείμενα», Αθήνα, 1982, σσ. 223-228.



αίμα! τί θα ’κανε η δύστυχη; και πόσο είχε συγχυστεί ο παπάς ακούο-
ντάς την: γιατί τον είχε αφή σει ο θεός να ζήσει και στα ύστερά του χρό-
νια τον έ ριχνε σε τέτοια στενοχώρια; γιατί δεν εσπλαχνιζότουν τον κό-
σμο του, παρά τον άφηνε να αμαρταίνει και δεν εδέσμευε ολότελα τη
δύναμη του πειρασμού;

Με τρόπο αριστοτεχνικά υπαινικτικό ο συγγραφέας αποτυπώνει την ψυχο-
λογική κατάσταση στην οποίαν βρίσκεται ο ιερέας σ’ όλη τη διάρκεια της λει-
τουργίας και στη λύση την οποίαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα επιλέγει, οδη-
γώντας την ιστορία στην κάθαρση: 

δεν ημπορούσε, της είχε ειπεί, να την κοινωνήσει. Όχι, τέτοιαν αμαρτία
δεν τη χωρούσε ο νους του. Ας μην ερχότουν καλύτερα τη Λαμπρή στην
εκκλησιά, ας έβρισκε μία πρόφαση, όποιαν ήθελε, ας έκανε την άρ ρω-
στη. Μα αν πάλι δεν ημπορούσε να κάμει αλλιώς κι αν έπρεπε να πα-
ρουσιαστεί για να κοινωνήσει, ας ερ χότουν ανάμεσα στις άλλες γυναί-
κες, και αυτός σκήμα μόνο θα ’κανε πως της μεταδίνει τη σάρκα και
το αίμα του Σωτήρα. Όχι, δε θα την κοινωνούσε· αυτήν την αμαρτία
δεν τη χωρούσε ο νους του [...].

τα χέρια του έτρεμαν, σα να είταν πάρα βαρύ τ’ ασημένιο ποτήρι.
της έριξε μία μα τιά κι άρχισε να κοινωνάει τον κόσμο, που κατά το συ-
νήθιο είταν πολύς αυτή την ημέρα. κ’ εκοινωνούσαν πρώτοι οι γέρο-
ντες, που έστρεφαν πρώτα προς το λαό ζητώντας συχώρηση, και κατό-
πι οι επίλοιποι οι άντρες και τέλος οι γυναίκες. και ανάμεσό τους είταν
κ’ εκεί νη. κάθε τόσο ο παπάς την εκοίταζε. Μα έβλεπε κιό λας πως κι
ο γέροντας πατέρας όλο ανησυχούσε περσότερο, βλέποντας ν’ αφήνει
να διαβαίνουν άλλες μπροστά της, τον είδε να παρατηρεί προσεχτικός
την κόρη του και να ζυγώνει σιμά της. κι αυτή ωχρή τότες, με δειλό
βήμα και σαν αλαλιασμένη έβαλε το πόδι της στο πρώτο σκαλί. O πα-
τέρας σιμά της την εκοίταζε. και μ’ αναγάλλιασή του είδε τον άγιο γέ-
ροντα να της βάζει, ατά ραχος τώρα, τη λαβίδα με την κοινωνιά στο
στόμα, ενώ με την ψιλή του φωνή επρόφερνε τα τυπικά: «εις άφεσιν
αμαρτιών και εις ζωήν την αιώνιον».

ο συγγραφέας με το ερωτηματικό αμφιβολίας το οποίο θέτει στον τίτλο
του διηγήματος, αφήνει στον αναγνώστη να κρίνει αυτός, αν ο ιερέας «αμάρ-
τησε» ή όχι, οδηγώντας τον βέβαια επιδέξια να απαλλάξει τον τυπικά παρα-
βάτη θρησκευτικό λειτουργό.

το διήγημα συγκαταλέγεται στις πλέον ευτυχείς πεζογραφικές στιγμές
του κωνσταντίνου Θεοτόκη και εντάσσεται σε μια τριάδα ομοούσια, μαζί με
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τα εξίσου λιτά και υπαινικτικά διηγήματα «πίστομα» και «Ακόμα;», στα
οποία ένα αφανές «υπερεγώ» κατευθύνει τις πράξεις των ηρώων3.

δέκα χρόνια, ωστόσο πριν τη συγγραφή του διηγήματος «Αμάρτησε;» και
έντεκα πριν τη δημοσίευσή του, δημοσιεύεται στη γνωστή για την προώθηση
της λογοτεχνίας περίφημη εφημερίδα Ακρόπολις του Βλάσση Γαβριηλίδη ένα
πεζογράφημα που φέρει τον τίτλο «ερωτόκριτος και ηλιοστάλακτη» και τον
υπότιτλο σε παρένθεση «κερκυραϊκόν πασχαλινόν ειδύλλιον»�. Συγγραφέας
του ο κερκυραίος λόγιος, συγγραφέας της ιστορίας της εκκλησίας της κερ-
κύρας Σπυρίδων κ. παπαγεώργιος. κατά είκοσι δύο χρόνια πρεσβύτερος του
κωνσταντίνου Θεοτόκη, ο Σπυρίδων παπαγεώργιος είχε γεννηθεί στην κέρ-
κυρα το 1850, όπου και πέθανε το 1918. Σπούδασε Θεολογία και Φιλολογία
στην Αθήνα και εβραϊκή γλώσσα στη Γερμανία και δίδαξε ως καθηγητής Γυ-
μνασίου στην κέρκυρα και την Αθήνα, ενώ ως αντιπρόσωπος της ελληνικής
κυβέρνησης έλαβε μέρος σε διάφορα ασιανολογικά συνέδρια της ευρώπης.
Συνέγραψε: Βίος Αγί ου Αρσενίου Μητροπολίτου της κέρκυρας, Ασματική
Ακολουθία Αγίου Σπυρίδωνος, εισαγωγή εις την πάλαιαν διαθήκην, ιστορία
της εκκλησίας της κερκύρας, καθώς και δύο μελέτες εκκλησιαστικού περιε-
χομένου στα γερμανικά. δημοσίευσε επίσης μεταφράσεις συγγραμμάτων από
τα γερμανικά5.

Στο πεζογράφημα αυτό το οποίο δημοσιεύεται στο φύλλο υπ’ αριθμ. 7227
της Ακροπόλεως, την 1�η Απριλίου 1902 –κυριακή του πάσχα–, ο συγγρα-
φέας αναφέρεται στην αυστηρότητα των ηθών, η οποία επικρατεί στα χωριά
της κέρκυρας ιδίως τα πιο απομακρυσμένα από την πόλη, κάνοντας μιαν ευ-
ρεία (και πραγματικά ανώφελη) παρέκβαση γι’ αυτό, πριν αφηγηθεί την ιστο-
ρία δύο ερωτευμένων νέων του ρωτόκριτου και της ηλιοστάλακτης (υποθέ-
τουμε ότι τα ονόματα είναι παραλλαγμένα με επιλογή του συγγραφέα)�. πα-

Ένα πεζογραφικό προηγούμενο του διηγήματος «Αμάρτησε;» του κ. Θεοτόκη ��3

3. νΑΣοΣ ΜΑρτινοΣ, «η διαπραγμάτευση της εσωτερικής σύγκρουσης (Στα διηγήματα
‘‘πίστομα’’, ‘‘Ακόμα;’’, ‘‘Αμάρτησε;’’», πόρφυρας, κωνσταντίνος Θεοτόκης-αφιέρωμα, τ.
57-58, κέρκυρα, Απρίλης-Σεπτέμβρης 1991, σσ. �23-�25.

�. το πεζογράφημα εντόπισε στην εφημερίδα Ακρόπολις, ο φίλος καθηγητής της νεοελλη-
νικής λογοτεχνίας στο Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Λάμπρος Βαρελάς και το
έθεσε στη διάθεσή μου. τον ευχαριστώ και από εδώ.

5. Βλ. ΛουκιΑνοΣ ΖΑΜιτ, διαπρεπείς κερκυραίοι 1�ου-19ου αιώνα (η ζωή και το έργο
τους), δημοσιεύματα εταιρείας κερκυραϊκών Σπουδών, κέρκυρα 2012, σ. �0-�1. Βλ. επίσης
δημοσίευμα στη νέα εφημερίδα του ιωάννη καμπούρογλου της 10ης Μαΐου 189� (και πάλι
το έχει εντοπίσει ο Λάμπρος Βαρελάς), «ΑνΑτοΛιΣτων Συνεδριον συγκροτηθήσεται εν
Γενεύη τον προσεχήν Σεπτέμβριον. η ελλάς εν αυτώ, κληθείσα θ’ αντιπροσωπευθή υπό του
εν κερκύρα καθηγητού Σπ. παπαγεωργίου. ο αυτός καθηγητής μάς αντεπροσώπευσε και
εις όμοια εν Βερολίνω, Λουγδόνω της ολλανδίας και Βιέννη συνέδρια».

�. ο συγγραφέας βεβαιώνει ότι η ιστορία είναι πραγματική και ότι την έχει ακούσει ο ίδιος
από το στόμα του «σεβάσμιου γέροντα, του Χριστοδούλου πουλημένου, του Χατζή –Θεός 



ρά τις προφυλάξεις, ο πατέρας της κοπέλας θα πληροφορηθεί για την πιθανή
ερωτική σχέση από τον πάρεδρο του χωριού –άλλωστε έχει εντοπίσει και μια
κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά της κόρης του– αλλά δεν μπορεί να αποδεί-
ξει την αλήθειά της.

η έγνοια τον έτρωγε· η τρομερή υποψία δεν τον άφηνε να κοιμηθή. πώς
να βγη από αυτή την αγωνία; πώς να πληροφορηθή την αλήθεια;

Μια στιγμή αστράψανε τα μάτια του. την εύρηκε! Θα περιμείνη ολί-
γο καιρό ακόμη, μα δεν πειράζει· η Λαμπρή θα είναι μακρυά· τότες θα
μάθη την αλήθεια· έχει τον τρόπο άσφαλτο και ...ω! αλοίμονο τότε,
αλοίμονο και σ’ αυτήνε και σε μένα!...

η ηλιοστάλακτη εξομολογείται στον παπα-Φύλακτο τον ιερέα του χωριού
το αμάρτημά της, ο οποίος της δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να
τη μεταλάβει τη Μεγάλη πέμπτη ή την κυριακή του πάσχα.

Έμεινε η καϋμένη να τ’ ακούση! εύκολο ήτανε να το ειπή ο παπα-Φύ-
λακτος, μα δύσκολο, πολύ δύσκολο να γένη. τί θα ειπή ο πατέρας της
και η μάννα, όταν μάθουν πως αύριο, Μεγάλη πέφτη, δεν θα μεταλάβη
η θυγατέρα τους μαζύ τους. Με ποιον λόγο, και με ποια πρόφασι ν’
απολοηθή; Έπειτα τί θάλεγαν οι φίλαις της, οι γειτόνισσαις; τί θάλεγε
το χωριό που όλοι σχεδόν θα μεταλάβουνε, άντρες και γυναίκες, τη Με-
γάλη πέφτη ή και πολλοί τη Μεγάλη κυριακή; ω, σε τί αγωνία βρέθη-
κε ο σεβάσμιος εκείνος γέροντας, ως που ν’ αποφασίση! Μα, Θεέ και
κύριε, ελέησέ με.

Αν κάνω μιαν απάτη, αν μεταχειρίζωμαι το ψέμα, για ν’ αποφύγω
μεγάλο σκάνταλο, για να προλάβω ποιος ξέρει, τί δυστήχημα! «ηλιο-
στάλακτη», της λέει � «αύριο νάρθης εκεί να παρουσιαστής να μεταλά-
βης· και εγώ, να ξέρης θα κάμω τάχατες που θα σου δώσω τη Μετα-
λαβιά, μα πραμματικώς δε θα σου δώσω τίποτις, δε θα σε μεταλάβω.
πρόσεξε μη τα χάσης! Έτσι, ούτε ανάξια πέρνεις την κοινωνιά, ούτε
εκθέτεσαι με την φαμελιά σου και με το χωριό. ο Θεός να μου συγχω-
ρέση την αμαρτία που κάνω!»

περικλής παγκράτης���

σχωρέστονε τώρα– εδώ και τριάντα χρόνια». επίσης παραθέτει κάποια πραγματολογικά
στοιχεία, όπως συμβάν –άσχετο με την ιστορία που διηγείται– στο χωριό Στρογγυλή της
κέρκυρας, ενώ εντοπίζει το περιστατικό στο χωριό κοινοπιάστες της κέρκυρας και συνάντη-
ση των δύο νέων στο πηγάδι από όπου παίρνουνε οι κάτοικοι νερό, «εκεί που αρχίζουνε οι ανή-
φοροι των καστελλάνων» στο «αντικλάδι του Γαστουρίου», ή στου «παϊπέτη». Ακόμα ανα-
φέρει το τοπωνύμιο «Χρυσίδα» και το «πανήγυρι των καστελλάνων», την «πεντηκοστή που
μαζώνονται όλα τα χωριά της Μέσης και χορεύουνε και διασκεδάζουνε».



και φτάνει η Μεγάλη πέμπτη:

Ήλθε και η αράδα του Μανώλη. Μεταλαβαίνει και τραβιέται λίγο πί-
σω, μα δεν φεύγει. είχε πλησιάση ύστερος, ύστερος από τσ’ αρσενι-
κούς, ώστε αμέσως έπειτα απ’ αυτόνε αρχίσανε οι γυναίκες. κάνει
νόημα εις τη γυναίκα του να πλησιάσει, μεταλαβαίνει και αυτή και
παραχωρεί το άγιο κάλυμμα του ποτηριού εις την ηλιοστάλακτη.
πλησιάζει εκείνη, και μόλις βαστιόντανε να μη πέση από την τρομάρα
της και τη δειλία· και πιάνει το κάλυμμα. Μία ματιά του παπα-Φύλα-
κτου τηνε ειδοποιεί ότι ήρθε η τρομερή στιγμή. Μα εκείνη την ίδια στιγ-
μή πλησιάζει πολύ κοντά ο πατέρας της και καρφώνει τα μάτια του εις
την άγια Λαβίδα του παπά και έπειτα εις το στόμα της θυγατέρας
του.

τάχασε ο σεβάσμιος γέροντας �μα όχι δεν τάχασε για πολύ· Σαν
αστραπή θεία φώτιση του έρχεται αυτή τη στιγμή, πέρνει από το ποτή-
ρι το άγιο Σώμα και το άγιο Αίμα και: «Μεταλαμβάνει η δούλη του Θε-
ού ηλιοστάλακτη, το τίμιον και πανάγιον και πανακήρατον Σώμα και
Αίμα του κυρίου ημών ιησού Χριστού ε ι ς ά φ ε σ ί ν σ ο υ α μ α ρ τ ι ώ ν
(και τονίζει τη λέξη) και εις ζωήν την αιώνιον» λέγει με σταθερή φωνή
και της βάζει μέσα εις το στόμα τη Μεταλαβιά, και αυτή την καταπί-
νει. 

Μετά τη λειτουργία ο Μανώλης –πατέρας της ηλιοστάλακτης– αποκα-
λύπτει στον ιερέα παπά-Φύλακτο, πως στον κόρφο του έχει ένα πιστόλι με δύο
μπάλες:

Βλέπεις, βλέπεις! δύο μπάλαις είχα μέσα· αν έβλεπα που δε μεταλά-
βαινε η ηλιοστάλακτη, πρώτα θα σκότωνα αυτήνε, εκεί στη στιγμή,
και έπειτα θα σκοτωνόμουνε κι’ εγώ. 

το πεζογράφημα τελειώνει με την πληροφορία ότι την άλλη κιόλας μέρα
απ’ τη Λαμπρή, ο ιερέας επισκέπτεται τον Μητροπολίτη Αθανάσιο (πρόκειται
για τον Μητροπολίτη, ο οποίος είχε παίξει σημαίνοντα ρόλο στην Ένωση της
επτανήσου με την ελλάδα). «ο Αρχιερέας εκείνος», γράφει ο παπαγεώρ-
γιος, «δεν ήτανε φανατικός και δεν είχε ανόητες πρόληψαις· ήξερε να εχτιμή-
ση τση περίστασαις· και τα πράμματα· τον επαίνεσε λοιπόν εις ότι έκαμε και
ένα τώρα μένει να κάμη, του λέει � να βαλθής μονός διπλός και να κάμης
«αδύνατα δυνατά να τους στεφανώσης» [...]. και διηγόντανε την ιστορία αυ-
τή έπειτα από χρόνια εις το γερω-Χατζή πουλημένο κ’ ακόμ’ αναρίστιαινε!».

είναι προφανές ότι ο παπαγεώργιος συγγράφει ένα «ειδύλλιο» παπαδια-
μαντικής –κατά κάποιον τρόπον– υφής με προσπάθεια τεκμηρίωσής του σε
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πραγματικά περιστατικά, το οποίο βρίσκεται στα όρια του χρονικού και του
λογοτεχνήματος, δίχως όμως και να μπορούμε να το λογίσουμε ως τέτοιο.
Άξιο επισήμανσης είναι ότι ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τη δημοτική γλώσσα
κατά τρόπο, ο οποίος υποδηλώνει ότι είναι συνειδητός δημοτικιστής.

Χωρίς να αποκλείεται την ιστορία αυτή να την έχει αφηγηθεί κάποιος και
στον κωνσταντίνο Θεοτόκη, θεωρούμε πιθανό εν όψει της αναγνωσιμότητας
της εφημερίδας του Βλάσση Γαβριηλίδη, να τη γνωρίζει από εκεί ο συγγραφέ-
ας του κατάδικου. η σύγκριση ωστόσο των δύο πεζογραφημάτων αποκαλύ-
πτει πώς προσεγγίζει το θέμα ένας κατά τα άλλα εμβριθής λόγιος, αλλά όχι
πεζογράφος και πώς πραγματεύεται και μετουσιώνει σε λογοτεχνία το πραγ-
ματικό συμβάν ένας μεγάλος της πεζογραφίας, όπως είναι ο κωνσταντίνος
Θεοτόκης. (Μάλιστα ο Θεοτόκης κάνει πιο έντονο το αμάρτημα της νέας,
αφού στο διήγημά του η ερωτική σχέση δεν είναι μια απλή σχέση δύο νέων αν-
θρώπων αλλά ερωτική σχέση με παντρεμένο). Στο διήγημα του Θεοτόκη,
εντοπίζουμε τις εσωτερικές διεισδύσεις στον ψυχικό κόσμο των ηρώων, τη
δραματική κορύφωση, την αφαίρεση και την απόρριψη κάθε τι περιττού ή μη
αναγκαίου για τη δόμηση του διηγήματος, την αποφυγή παρεκβάσεων και
παντελή έλλειψη παράθεσης πραγματολογικών στοιχείων, ώστε ο λόγος του
να ανάγεται σε υψηλής στάθμης λογοτέχνημα, πέραν από τόπο και χρόνο.

ABSTRACT

In prose there does exist a precedent of the short story “Αμάρτησε;”
(“Amartise? - Did he commit a sin?”) by Konstantinos Theotokis, which
confirms the evidence that many of the stories narrated in the prose texts of the
author of “Katadikos” are based in reality. The short story “Amartise?”
(“Αμάρ τησε;”) was written in 1912 and published in the Ethnikon Imerologion
of K. Skokos in 1913. However, ten years before this short story was written,
the story of an incident was published in Vlassis Gavrielides’ newspaper
Akropolis by Spyridon K. Papageorgios (Corfu 1850-1918), a prominent
expert in the Church History of Corfu. The story, which had taken place some
years earlier in a village on Corfu, had the title “Erotocritos and Iliostalakti (an
Easter Love Affair in Corfu)”. The basis of both short stories is the same, the
target of the authors however differs.

περικλής παγκράτης���



ΓιΑννηΣ κΑΒΑΣιΛΑΣ (1927-2012) 

η ιδιΑιτερη περιπτωΣη ενοΣ ΑρΓοπορηΜενου πεΖοΓρΑΦου

δδηημμήήττρρηηςς  κκοοννιιδδάάρρηηςς
συγγραφέας, μέλος του δ.Σ. της εταιρείας κερκυραϊκών Σπουδών - 

συνιδρυτής του λογοτεχνικού περιοδικού «πόρφυρας»

«κύριε κονιδάρη, θα με γράψει το βιβλίο Γκίνες; πρέπει ίσως να γραφτεί
ότι ο Γιάννης καβάσιλας εξέδωσε το πρώτο του βιβλίο σε ηλικία 80 ετών».
Αυτή ήταν η χιουμοριστική-αυτο-σαρκαστική αντίδραση του Γιάννη καβάσι-
λα1, καθώς μου έδινε αντίτυπο του πρώτου του βιβλίου, της συλλογής διηγη-
μάτων Συνωστισμός και άλλα τινά..., εκδ. Έψιλον, 2009, έναν τόμο 1�7 σελί-
δων με 12 διηγήματα. Ήδη, τα 5 αυτά είχαν δημοσιευθεί κατά διαστήματα
στο περιοδικό πόρφυρας, αρχής γενομένης από το 2005, δηλαδή τέσσερα χρό-
νια πιο πριν.

τον Συνωστισμό και άλλα τινά... τον είχα πληκτρολογήσει σιγά-σιγά 
– για την ακρίβεια πληκτρολογούσα τα διηγήματα που θα έμπαιναν στον
πόρφυρα, οπότε ήλθε και το μεγάλο δίλημμα: να εκδοθεί ένα βιβλίο του Γιάν-
νη καβάσιλα με διηγήματα; η απάντηση ήλθε ύστερα από ατέλειωτες καλο-
καιρινές συζητήσεις με τον Γιάννη καβάσιλα, κυρίως σ’ ένα καφέ κοντά στο
κερκυραϊκό σπίτι του (ζούσε στην Αθήνα, κι ερχόταν τα καλοκαίρια στο νησί).
Βέβαια, καταλήξαμε κάποτε, να το εκδώσουμε. «Θα το επιμεληθείς, δημή-
τρη;» «Βέβαια, αλλά δεν υπάρχει λόγος να το αναγράψουμε στον τόμο». Συ-
ζητήσαμε επίσης και για εκδότες, και καταλήξαμε στον ευριπίδη κλεόπα,
που ζούσε στην κέρκυρα και είχε τις εκδόσεις Έψιλον. η επαφή με τον ευρι-
πίδη κλεόπα έγινε γρήγορα.

ο Γιάννης καβάσιλας ήταν κατά κόσμον οικονομολόγος2, δεν είχε δημο-
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σιεύσει μέχρι που τον γνώρισα κείμενά του, και μάλιστα λογοτεχνία. το τόνι-
ζε μετ’ επιτάσεως στο βιογραφικό του σημείωμα για τις κατοπινές εκδόσεις,
τα δελτία τύπου κ.λπ. «[...] είναι περισσότερο γνωστός ως κερκυραίος ζω-
γράφος [...]». Γιατί ήταν ένας πολύ αξιόλογος ζωγράφος. Ήδη συγκαταλέγε-
ται στη μόνιμη έκθεση της κερκυραϊκής πινακοθήκης (του Μιχαήλ-Άγγε-
λου Βραδή). Θα μου επιτραπεί, πέραν του τίτλου αυτής της ανακοίνωσης, να
πω παρακάτω λίγα, ελάχιστα πράγματα και για τον ζωγράφο Γιάννη καβά-
σιλα.

πώς τον γνώρισα... Γνώρισα τυχαία, γύρω στο 2000, την αδελφή του, την
ποιήτρια Μαριέττα καβάσιλα-Σκιαδοπούλου. Μ’ έστειλε στον κήπο του Λα-
ού3, όπου είχε έκθεση ζωγραφικής ο αδελφός της. εκεί συζήτησα λίγο με τον
ζωγράφο, κι έφυγα με καλές εντυπώσεις για την εικαστική δουλειά του και
την προσωπικότητά του. πέρασαν περίπου 5 χρόνια, ώσπου ήλθε στο περιοδι-
κό, στον πόρφυρα, ένας φάκελος με τρία, αν θυμάμαι καλά, διηγήματα του
Γιάννη καβάσιλα, κι ένα σχετικό σημείωμα. τα διάβασα και μου άρεσαν, και
τα πήρα στο γραφείο του περικλή παγκράτη, έχοντας κλείσει πρόχειρα τον
φάκελο. «δημήτρη, ένας άνθρωπος 75 ετών, που δεν έχει δημοσιεύσει ποτέ,
δεν νομίζω ότι μπορεί να μας πει κάτι». «Σε παρακαλώ», του λέω, «ας τα δια-
βάσουμε, και αν νομίζουμε ότι δεν λένε κάτι ας μη δημοσιεύσουμε». ο περι-
κλής παγκράτης πήρε τον φάκελο με τα διηγήματα. Μου τηλεφώνησε το ίδιο
βράδυ. «δημήτρη, τα διηγήματα του καβάσιλα είναι αριστουργηματικά. να
του πεις ότι θα δημοσιεύσουμε στο επόμενο τεύχος ένα απ’ αυτά».

ο Γιάννης καβάσιλας άρχισε με παροτρύνσεις μας να δημοσιεύει βιβλιο-
κριτική ή βιβλιοπαρουσίαση στην κερκυραϊκή εφημερίδα ενημέρωση και στο
περιοδικό Λαμίας πάροδος, του κώστα ριζάκη. δημοσίευσε και στο λεύκω-
μα εικαστικά Χρονικά�, της κερκυραϊκής πινακοθήκης, καθώς και σε άλλα
περιοδικά, όπως στον Σίσυφο5. 

Με τις δημοσιεύσεις διηγημάτων στον πόρφυρα και με μια σειρά άλλων
διηγημάτων, που έγραφε μανιωδώς (έγραφε νέα διηγήματα ή χτένιζε παλαιά
και σε κάθε περίπτωση αδημοσίευτα) είχε ήδη συγκεντρωθεί ένα υλικό για
έκδοση βιβλίου. κατά την ταπεινή μου άποψη, τα διηγήματα του Γιάννη κα-
βάσιλα αποτελούνταν από ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει η σύγχρονη, όχι μό-
νο τοπική αλλά και πανελλήνια διηγηματογραφία. Ήταν ένα πρωτότυπο, ξε-
χωριστό αφηγηματικό σύνολο, σαν κείμενα ενός νέου στην ηλικία ιδιοφυούς
σύγχρονου πεζογράφου, στα οποία κυριαρχούν ο τρόμος των αδυνάτων, η συ-
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γκινησιακή φόρτιση, ο περιπαικτικός σχολιασμός της υποκρισίας, τα πάθη
της ελαφρότητας, η λαχτάρα να μπορούσε ο χρόνος να γυρίσει ανάποδα αλλά
χωρίς όσα πλήγωσαν τον κόσμο... ο Γιάννης καβάσιλας με τα διηγήματά
του άγγιξε ευαίσθητες χορδές και σκάλισε αιμάσσουσες πληγές. Αποδείχτη-
κε τραγικός αφηγητής, καλός αγωγός της συγκίνησης, έμπειρος διαχειρι-
στής της μαρτυρικής μνήμης, σπουδαίος φροντιστής της γλώσσας. Συχνά
και σαρκαστής των κακώς εχόντων.

το πρώτο διήγημά του στον πόρφυρα, τεύχος 117 του 2005, είχε τίτλο «το
Αντωνάκι»�.

[...] η γριούλα πήρε έναν υπνάκο. Όταν ξύπνησε αναζήτησε το γιο της,
αλλά εκείνος το είχε σκάσει. οι υγρασίες στο ταβάνι άλλαζαν σχήμα-
τα. Έπεσε και η πρώτη στάλα στο μέτωπό της. Ακολούθησαν κι άλλες.
Σιγά-σιγά πλήθαιναν. η γριούλα ανασηκώθηκε, το πρόσωπό της
έλαμψε. πλήρης διαύγεια. «ναι! Στη μικρή μαρκίζα του σταύλου με το
Αντωνάκι να μου φιλάει τα βρεγμένα μαλλιά, να μου κρατάει το χέρι,
να μου χαϊδεύει το στήθος...» τώρα άκουγε και τον ήχο της βροχής πά-
νω στη λαμαρίνα. και τί ωραία που μύριζε το νοτισμένο χώμα! Έβλε-
πε το όμορφο πρόσωπο του Αντωνάκι. παιδί κι αυτό, δεκατεσσάρων-δε-
καπέντε χρονών.

η οροφή συνέχιζε να στάζει και τα νερά να μυρίζουν άσχημα και να
λεκιάζουν τα σεντόνια.

η γριά ξάπλωσε εξουθενωμένη στο προσκέφαλό της. Στο «τελευ-
ταίων Βοηθειών» που την πήγαν, η στερνή της σκέψη ήταν: «τί να ’γι-
νε, άραγες, το Αντωνάκι;»

Στο τεύχος νο 121 του 200� σημειώνεται η δεύτερη δημοσίευσή του στο
περιοδικό. Φυσικά, η Αθήνα δεν «είδε» τις δημοσιεύσεις και τη συλλογή αυτή,
όπως δεν «είδε» και τα επόμενα βιβλία – με 1-2 εξαιρέσεις σε ιστοσελίδες.

εν τω μεταξύ ο Γιάννης καβάσιλας δημοσίευε και κριτική, δοκίμια κ.ά.
στον πόρφυρα αλλά και σ’ άλλα περιοδικά. Αξίζει να δούμε τις καίριες απα-
ντήσεις που είχε δώσει στο περιοδικό Monthly Review, σ’ ένα αφιέρωμα για
την πολιτική στον 21ο αιώνα7, με το ερώτημα: «η Αριστερά και η δεξιά κα-
θόρισαν τον 20ό αιώνα. τί θα καθορίσει τον 21ο αιώνα;»
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οι επτΑ πΛηΓεΣ του 21ου ΑιωνΑ

1. παγκοσμιοποίηση: «ο όρος περιγράφει το σύνολο των φαινομένων μέσω
των οποίων η ζωή κάθε κατοίκου του πλανήτη συνδέεται, εν μέρει τουλάχι-
στον, με αποφάσεις που λαμβάνονται έξω από τη χώρα του». (Bernard
Guillochon). το εμπόριο και η διείσδυση των κεφαλαίων εντείνουν τις πραγ-
ματικές ανισότητες, που θα προκαλέσουν μεγάλες κοινωνικές εντάσεις.

2. η κυριαρχία των πολυεθνικών: την άνοιξη του 1973 στο Σάλσμπουργκ
της Αυστρίας ο Γκαλμπρέιθ έδωσε μια διάλεξη για την κίνα. Σε ερώτηση για
τις μελλοντικές εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία απάντησε ότι, «στο τέ-
λος του αιώνα αλλά και στον 21ο θα κυριαρχούν σε εθνικό και παγκόσμιο επί-
πεδο οι πολυεθνικές». η πρόβλεψη επαληθεύεται. οι εθνικές κυβερνήσεις, κα-
τά συνέπεια, θα μεταβληθούν σε απλούς διαχειριστές του πλέον άκρατου κα-
πιταλισμού.

3. Θερμοκήπιο και μόλυνση περιβάλλοντος: οι εντεινόμενες συνθήκες θερ-
μοκηπίου θα επιφέρουν καταλυτικές αλλαγές στον πλανήτη. οι εύκρατες ζώ-
νες θα μεταβληθούν σε τροπικές.

�. πείνα, ασθένειες και πόλεμοι: η πείνα, οι επιδημίες και οι ενδημικές
ασθένειες, καθώς και οι τοπικοί ή φυλετικοί πόλεμοι, θα αποδεκατίζουν τους
λιγότερο ισχυρούς πληθυσμούς της γης.

5. η πληθυσμιακή έκρηξη: παρά την προσπάθεια της κίνας να συγκρα-
τήσει την αύξηση του πληθυσμού της, άλλες χώρες γνωρίζουν ανεξέλεγκτη
αύξηση κατοίκων. Συνέπειες: ένας φαύλος κύκλος υπανάπτυξης και περιθω-
ριοποίησης.

�. οι πρόσφυγες: είναι αναμενόμενο να προκληθούν μεγάλες πληθυσμια-
κές μετακινήσεις, με στρατιές οικονομικών και πολιτικών μεταναστών, νομί-
μων και (κυρίως) παρανόμων προς τις αναπτυγμένες χώρες. 

7. εξάντληση των φυσικών πόρων: ο καταναλωτισμός και η κερδοφορία
των επιχειρήσεων οδηγούν στην πειρατική εκμετάλλευση των φυσικών αποθε-
μάτων παντός είδους. Χάριν των πόρων πραγματοποιούνται ήδη και θα πραγ-
ματοποιηθούν εκτεταμένες πολεμικές επιχειρήσεις, σήμερα για το πετρέλαιο,
και μελλοντικά για το νερό.

και μια επισήμανση: Στην κίνα εφαρμόζεται ήδη ένα είδος «σοσιαλιστι-
κού καπιταλισμού». Στη δύση πρέπει εν τέλει να υιοθετηθεί ένα είδος «καπι-
ταλιστικού σοσιαλισμού».

επανέρχομαι.
το υλικό για ένα δεύτερο βιβλίο, που τώρα το επιζητούσε κι ο ίδιος, συγκε-

ντρωνόταν με εκπληκτική ταχύτητα. Ήταν βέβαια και το οικονομικό θέμα
στη μέση. Συμφωνήσαμε να βάζει στην άκρη κάθε μήνα ό,τι μπορεί, ώστε σ’
ένα χρόνο, το 2010, να εκδοθεί το δεύτερο βιβλίο. Σε λιγότερο από ένα χρόνο
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είχαν μαζευτεί χρήματα για ένα δεύτερο βιβλίο, αυτή τη φορά ένα βιβλίο δοκι-
μίων, στο οποίο δώσαμε τον τίτλο δοκίμια Λογοτεχνίας8. εκδόθηκε ξανά από
τις εκδόσεις Έψιλον, ήδη τώρα εξαντλημένο. Έχει μέσα κείμενα για τον πε-
ζογράφο Σπύρο πλασκοβίτη («η πόλη του Σπύρου πλασκοβίτη: μια ακόμη
προσέγγιση»), για τον ποιητή δημήτρη ι. Σουρβίνο («δημήτρης Σουρβίνος.
Στην οδό Φιλελλήνων»), για τον ποιητή Σταύρο Βαβούρη («διάκριοι»), ένα
δοκίμιο με τίτλο «Αστυνομικό μυθιστόρημα και εξουσία» και τη μικρή μελέτη
«Από τα Ακριτικά του Βυζάντιου στα Ακριτικά του Σικελιανού», που αποτε-
λούσε εμπλουτισμένη μορφή της εισήγησής του στο επιστημονικό Συνέδριο
του 2008 της εταιρείας κερκυραϊκών Σπουδών, ένα συνέδριο που είχε γενικό
τίτλο «Με επίκεντρο της ποίηση». Σε παράρτημα του εν λόγω τόμου συμπερι-
λαμβάνεται οι σελίδες των «Ακριτικών (19�1-19�2)» του Άγγελου Σικελια-
νού, φωτομηχανική ανατύπωση της έκδοσης καΐρου, που είχε κυκλοφορήσει
σε �50 αντίτυπα κι ένα απ’ αυτά είχε χαρίσει ο ποιητής με αφιέρωση στον ού-
τε 20 χρονών Γιάννη καβάσιλα, όταν ένα ολόκληρο καλοκαίρι, το καλοκαίρι
του 19�9, είχε ζήσει στη σκιά του. Αυτή τη φορά δεν μπόρεσα να αποφύγω την
αναγραφή του ονόματός μου στον σχεδιασμό και την επιμέλεια του βιβλίου.

το τρίτο βιβλίο ήλθε κατά τα τέλη του 2011, ξανά από τις εκδόσεις Έψι-
λον, ξανά με τον σχεδιασμό και την επιμέλειά μου. είναι τα Ανάλεκτα (με
υπότιτλο «αναγνώσεις και προσωπικές σκέψεις»)9. κατά κύριο λόγο πρόκει-
ται για βιβλιοπαρουσιάσεις. Μερικοί ενδεικτικοί τίτλοι από τα περιεχόμενά
του: «κλειδιά ορθής ανάγνωσης των Αιθιοπικών του ηλιοδώρου», «Σπύρος
Αλαμάνος» (αναφέρεται στον γνωστό κερκυραίο ζωγράφο)10, «Σκέψεις για
ένα ποίημα σε συσκευασία πρόζας» (για το βιβλίο του Γιώργου Βέη Στην
Απαγορευμένη πόλη11, «Μια ακόμη πόρτα προς τα “λόγια” κείμενα»12,
«ορέστης Αλεξάκης: του Άλφα και του ωμέγα» (για τον ποιητή).

το καλοκαίρι του 2012 ο Γιάννης καβάσιλας δεν ήλθε στην κέρκυρα,
ήταν ήδη άρρωστος. Στις αρχές Αυγούστου μου τηλεφώνησε, δεν μπορούσε
καλά-καλά να μιλήσει: «δημήτρη, δεν είμαι καλά. Έδωσα οδηγία στον γιο
μου, α) να είσαι ο πρώτος που θα μάθει για τον θάνατό μου, εκτός οικογενεί-
ας, και β) όταν συμβεί το μοιραίο να σου στείλει έναν φάκελο που ετοίμασα
για σένα».
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8. ΓιΑννηΣ κΑΒΑΣιΛΑΣ, δοκίμια Λογοτεχνίας, εκδ. Έψιλον, 2010, σ. 190.
9. ΓιΑννηΣ κΑΒΑΣιΛΑΣ, Ανάλεκτα, εκδ. Έψιλον, 2011, σ. 102.
10. Ζωγράφος Σπύρος Αλαμάνος (19�7-2011).
11. ΓιωρΓοΣ ΒεηΣ, Στην Απαγορευμένη πόλη, εκδ. κέδρος, 200�.
12. Με τίμησε μ’ αυτό το κείμενο, όπως και με είχε ενθαρρύνει, για το βιβλίο Ανδρέας

κάλβος / ωδαί – ωδές, δηΜητρηΣ κονιδΑρηΣ, δεύτερη ανάγνωση, απόδοση στην κοινή νε-
οελληνική, εκδ. παπαζήση, 2008.



Έφυγε στις 12 Αυγούστου 2012. την επομένη μου τηλεφώνησε ο γιος του,
ο κύριος Σπύρος καβάσιλας, αναγγέλλοντάς μου τον θάνατο του πατέρα του.
και σε 2-3 μέρες έλαβα έναν φάκελο με διηγήματα, μελετήματα, κριτικές,
χειρόγραφα και πληκτρολογήσεις, σχεδόν όλα μισοτελειωμένα, ανάκατα, ένα
μικρό χάος χαρτιών. Ένα απ’ αυτά τα διηγήματα δημοσιεύτηκε (μεταθανα-
τίως) στον πόρφυρα.

οφείλω να πω και λίγα λόγια για τον ζωγράφο Γιάννη καβάσιλα, τον
κερκυραίο που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. ο Γιάννης καβάσιλας ήταν πε-
ρισσότερο γνωστός ως κερκυραίος ζωγράφος. Μαθήματα ζωγραφικής και
αγιογραφίας παρακολούθησε επί 12 χρόνια, αρχικά κοντά στον εκλεκτό κερ-
κυραίο ζωγράφο Στέφανο τριβόλη, και ακολούθως με τον αγιογράφο Σπήλιο
τσούνη, τον ζωγράφο Βασίλη καμπέρο και κυρίως με τον σπουδαίο ζωγράφο
Λορέντζο καρπαθάκη στην καλλιτεχνική Σχολή του Λυκείου ελληνίδων.
επίσης παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής ως ακροατής επί μία διετία
στην Α.Σ.κ.τ. Έργα του έχουν αποσπάσει διακρίσεις σε πανελλήνιες εκθέ-
σεις, έχει δε εκθέσει στη δημοτική πινακοθήκη κερκύρας και στην κερκυ-
ραϊκή πινακοθήκη, όπου έργα του συγκαταλέγονται στη μόνιμη συλλογή της
δεύτερης, όπως προανέφερα.

Για τη δεύτερη έκθεση του Γιάννη καβάσιλα στην κερκυραϊκή πινακο-
θήκη (19.07.2010-13.09.2010), παρατηρείται στη σχετική ιστοσελίδα13:

η κερκυραϊκή πινακοθήκη αναλαμβάνει για δεύτερη φορά να παρου-
σιάσει έργα του αναγνωρισμένου κερκυραίου ζωγράφου ιωάννη καβά-
σιλα. οι πίνακες του ι.  καβάσιλα μαγνητίζουν το βλέμμα του θεατή
και τον οδηγούν αμέσως στον κόσμο τους. Στην παρούσα έκθεση πα-
ρουσιάζονται έργα τριών ενοτήτων.

την πρώτη ενότητα αποτελούν, ελαιογραφίες με φωτεινά χρώματα
στις οποίες, τα θέματά του απεικονίζονται με αρκετή λεπτομέρεια
ώστε να γίνουν ρεαλιστικά. ο ιμπρεσιονισμός που τον χαρακτηρίζει
αποκτά δική του “φωνή” και μας περιγράφει την πραγματικότητα.
Στην δεύτερη ενότητα κυριαρχεί ο κυβισμός. ο οποίος αποτελείται από
μια αξιόλογη σειρά “μοντέρνων έργων”, στην οποία οι έντονοι χρωματι-
κοί τόνοι που έχουν χρησιμοποιηθεί δημιουργούν ένα νέο φανταστικό πε-
ριβάλλον.

ο ι. καβάσιλας τολμά και ανατρέπει τους κλασικούς κώδικες της
ζωγραφικής και αποτυπώνει με έναν ξεχωριστό τρόπο την πραγματι-
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13. http://www.corfuartgallery.com/periodikes-ektheseis/proigoumenes/2009-2011/gian-
nis-kavasilas/



κότητα. Στην ενότητα των σχεδίων (κάρβουνο) που ολοκληρώνουν αυ-
τή την έκθεση, παρουσιάζονται τα παλιά εργοστάσια των περιοχών
Μαντουκίου και Γαρίτσας. Μέσα από αυτά τα σχέδια ας ταξιδέψουμε
και ας γυρίσουμε πίσω, πίσω σε μια κέρκυρα η οποία αποτελούσε  ση-
μαντικό κέντρο εμπορίου.

Συμπερασματικά: η σχέση του Γιάννη καβάσιλα με τη λογοτεχνία ήταν
απολύτως αθόρυβη και χωρίς δημοσιεύσεις, ώσπου το 2005, σε ηλικία περίπου
80 ετών, απευθύνθηκε στο περιοδικό πόρφυρας με μερικά διηγήματά του. η
παρουσία του στα γράμματα υπήρξε μια μεγάλη αποκάλυψη για τη συντα-
κτική επιτροπή του περιοδικού. δεν ήταν μόνο ένας ώριμος αλλά κι ένας σπου-
δαίος συγγραφέας.

Γράφοντας πυρετωδώς, όπως γνωρίζω, και εγκαρδιωμένος από την απο-
δοχή της δουλειάς του στον κύκλο του περιοδικού και σε λίγους ακόμη, εξέδω-
σε το 2009, δηλαδή σε ηλικία 82 ετών, το πρώτο του βιβλίο (πρωτοφανές στα
λογοτεχνικά χρονικά, δεν νομίζω ότι υπάρχει προηγούμενο την ελληνική
γραμματεία), τη συλλογή διηγημάτων Συνωστισμός και άλλα τινά..., εκδ.
Έψιλον, Αθήνα 2009, σελ. 1�7. το 2010 εξέδωσε τα δοκίμια λογοτεχνίας,
εκδ. Έψιλον, σελ. 190, και το 2011 τα Ανάλεκτα, εκδ. Έψιλον, σελ. 99. Έφυ-
γε από τη ζωή προετοιμάζοντας το τέταρτο βιβλίο του. ως συγγραφέας, θα
μπορούσε να καταταχθεί στους διηγηματογράφους και στους δοκιμιογρά-
φους-κριτικούς.

ABSTRACT

The corfiot prose writer Giannis Kavasilas (1927-2012), better known as
painter, published his first book, a volume of great novels, aged 82. I don’t think
that there is a precedent in the greek literature. There was a discovery of
Porfiras journal, where he sent some of his novels and got published, while he
already was 75 years old. Up until then he hadn’t published any piece of
literature. In the next two years he published two more books, a book with essays
and a book with personal thoughts and reviews. He died while he was preparing
his fourth book.
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εικ. 2: εξώφυλλο της συλλογής διηγημάτων του Συνωστισμός και άλλα τινα

εικ. 1: ο Γιάννης καβάσιλας (1927-2012)
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εικ. 3: δοκίμια λογοτεχνίας του Γ. καβάσιλα

εικ. �: Ανάλεκτα του Γ. καβάσιλα
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η ΑνΑδυΣη του ΓυνΑικειου υποκειΜενου 
Στο διηΓηΜΑτοΓρΑΦικο ερΓο τηΣ ΜΑριεττΑΣ 

ΓιΑννοπουΛου-Μινωτου (1900-19�2)

ππέέρρσσαα  ΑΑπποοσσττοολλήή
διδάκτωρ Φιλολογίας, διδάσκουσα στο ελληνικό Ανοικτό πανεπιστήμιο

η αναδίφηση του γυναικείου υποκειμένου αποτελεί έναν από τους βασι-
κούς άξονες του πνευματικού έργου της Μαριέττας Γιαννοπούλου-Μινώτου,
αρχής γενομένης με την έκδοση του γυναικείου ζακυνθινού περιοδικού εύα
νικήτρια (1921-1923), σε ηλικία 21 ετών1. H ίδια χαρακτήριζε το εγχείρημα
ως «το πρώτο ξέσπασμα της επαναστατημένης σκέψης [της]» και θεωρούσε
πως υπήρξε «το μόνο έργο που εξέδιδ[ε] με σκοπό»2. εντούτοις, για περισσό-
τερα από σαράντα χρόνια και παρά την πολυμέρεια των ενασχολήσεών της,
επιδόθηκε σε μια σταθερή προσπάθεια ανάδειξης της γυναικείας ταυτότητας
και προσφοράς. πέρα από τη συμμετοχή της σε γυναικείες συλλογικότητες
και δράσεις, δημοσίευσε, μεταξύ άλλων, σχεδόν 50 μελέτες, βιογραφίες, ιστο-
ρικά διηγήματα, άρθρα και σημειώματα που ανατέμνουν τη συλλογική ιστο-
ρία των γυναικών και ευρύτερα γυναικεία θέματα ή εστιάζουν στη ζωή και το
έργο συγκεκριμένων γυναικείων προσώπων, που ξεπερνούν τις 30. πρόκειται
κυρίως για ελληνίδες και ξένες από τον χώρο των γραμμάτων και των τε-
χνών ή μητέρες επιφανών ανδρών από διαφορετικούς τομείς της δημόσιας ζω-
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1. Βλ. ΜΑριΑ κΑρΑΜΑΛικη, «Μαριέττα Γιαννοπούλου - εύα νικήτρια, η συμβολή της
στο γυναικείο κίνημα», περίπλους, τόμ. 3, Αθήνα: Φθινόπωρο 198�, σσ. 159-1�1 και ΜΑ-
ριεττΑ δ. Μινωτου-πΑπΑδηΜητριου, «το ζακυνθινό περιοδικό εύα νικήτρια: 1921-1923»,
στο: πρακτικά Στ΄ διεθνούς πανιόνιου Συνεδρίου (Ζάκυνθος, 23-27 Σεπτεμβρίου 1997),
Αθήνα: κέντρο Μελετών ιονίου / εταιρεία Ζακυνθιακών Σπουδών, 200�, σσ. 291-310. Για
τη ζωή και το έργο της Μινώτου βλ. κυρίως τα αφιερώματα των περιοδικών περίπλους 3
(Φθινόπωρο 198�) και επτανησιακά Φύλλα τόμ. κΒ΄, αρ. 3-� (Φθιν.-Χειμ. 2002). ευχαρι-
στώ θερμά για τη συνδρομή τους τον διονύσιο-Άγγελο Μινώτο, την Μαρία Λαδά και την
Μαριέττα δ. Μινώτου, τη Σοφία ντενίση, τον δημήτρη Αρβανιτάκη και τη νίνα παλαιού.

2. κ. κΑΛΑντΖηΣ, «τα γράμματα και οι γυναίκες. Μία ώρα με την κ. Μαριέττα Μινώ-
του», εφ. η ημέρα, αρ. 125, Αθήνα: 2� ιαν. 1932, σ. 3. 

3. Βλ. αναλυτικά περΣΑ ΑποΣτοΛη, «Μαριέττα Γιαννοπούλου-Μινώτου: Σελίδες για
την ιστορία των γυναικών, από τη “Βιττόρια κολόννα” (1921) ως την ισαβέλλα Θεοτόκη
(1959)», πόρφυρας, αρ. 151-152, κέρκυρα: Απρ.-Σεπτ. 201�, σσ. 2�-3�.



ής3. Μεταξύ αυτών των κειμένων περιλαμβάνεται και η Αυθεντική ιστορία
της πάπισσας ιωάννας (δημοσιευμένη σε συνέχειες στο περ. η εβδομάς,
1931)�, η δική της απάντηση στην αμαρτωλή πάπισσα του ροΐδη, ο οποίος εί-
χε πυροδοτήσει και την περίφημη διαμάχη για τις γράφουσες ελληνίδες. πα-
ράλληλα, η Μινώτου εξέτασε την παρουσία της γυναίκας στο έργο ελλήνων
και ξένων συγγραφέων (οράτιος, Φόσκολο, Σολωμός, Βαλαωρίτης κ.ά.)5,
όπως και στη ζακυνθινή λαογραφία, όπου ανέδειξε συγκεκριμένες φυσιογνω-
μίες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά «την τιμιότητα, την υπομονή, την καλοτρο-
πία, την ευγνωμοσύνη, την εξυπνάδα»�.

το ίδιο ενδιαφέρον για την αποτύπωση του γυναικείου υποκειμένου συναντά-
με και στη διηγηματογραφία της7. Σύμφωνα με την Αναγραφή της (τον βιβλιο-
γραφικό κατάλογο που εξέδωσε το 1957), το διηγηματογραφικό έργο της Μι-
νώτου ανέρχεται σε 139 διηγήματα βασισμένα σε λαογραφικούς θρύλους, γύρω
στα 2� (ηθογραφικά) διηγήματα, � ιστορικά και περίπου 10 παιδικά διηγήμα-
τα8. τα παραπάνω στοιχεία μάς δίνουν μια ενδεικτική και όχι την πλήρη εικόνα
για τον συνολικό αριθμό διηγημάτων ή για τις εκδοτικές πρακτικές της συγ-
γραφέως, καθώς, όπως και η ίδια επισήμαινε (σ. 2�), η Αναγραφή παρουσίαζε
ορισμένα προβλήματα. Έτσι, π.χ., λόγω των αλλεπάλληλων αναδημοσιεύσεων,
στα ελληνικά ή και στα γαλλικά, κάποτε μάλιστα με διαφορετικό τίτλο9 (και με
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�. ΜΑριεττΑ ΓιΑννοπουΛου-Μινωτου, η αυθεντική ιστορία τις πάπισσας ιωάννας, ει-
σαγωγή-φιλολογική επιμέλεια πέρσα Αποστολή, Αθήνα: περίπλους, 2011.

5. π.χ. ΜΑριεττΑ ΓιΑννοπουΛου, «ο Βαλαωρίτης φεμινιστής», ηώς, αρ. 5, �, 7, Ζά-
κυνθος: ιούλ., Αύγ., Σεπτ. 1925, σσ. 5�-55, 70-71, 80-82 (στα τεύχη �, 7 αναγράφεται ως
Μαριέττα Μινώτου-Γιαννοπούλου). επίσης, ανάμεσα στα υπό έκδοση έργα της αναφέρονται:
«οι αφιερωμένες σε γυναίκες ωδές του οράτιου σχολιασμένες» και η μελέτη «η γυναίκα στο
σολωμικό έργο». Βλ. ΜΑριεττΑ ευΣτ. ΓιΑννοπουΛου, η αναγραφή μου, Αθήνα: χ.ε., 1957,
σ. 30. Στο εξής Αναγραφή.

�. ΜΑριεττΑ επτΑνηΣιΑ, «η γυναίκα στη ζακυνθινή λαογραφία», νεοελληνικά Γράμ-
ματα, τόμ. Α΄, αρ. 37, Αθήνα: 1� Αυγ. 1937, σσ. 3-7 (3).

7. Όπως σημειώνει η Βαρίκα, «το διήγημα [...] μοιάζει να ανταποκρίνεται καλύτερα στις
εκφραστικές ανάγκες των γυναικών, ίσως επειδή προσφέρεται για την επεξεργασία των σχέ-
σεων ανάμεσα στα φύλα και του κόσμου της ιδιωτικής σφαίρας. η συντομία του, το γεγονός
ότι δεν υπόκειται στις απαιτήσεις μιας σύνθετης πλοκής το μεταβάλλουν σε προνομιακό μέ-
σο διερεύνησης του νέου γυναικείου ιδεώδους, των αντιθέσεων ανάμεσα στη ρητορική που το
στηρίζει και την εφαρμογή του». εΛενη ΒΑρικΑ, η εξέγερση των κυριών. η γένεση μιας
φεμινιστικής συνείδησης στην ελλάδα 1833-1907, Αθήνα: κατάρτι, 200�, σ. 25�. 

8. η Μινώτου σταδιακά απομακρύνεται από την ενασχόληση με τα κοινωνικά ηθογραφή-
ματα, τα περισσότερα από τα οποία δημοσιεύονται από το 1922 έως τα μέσα περίπου της δε-
καετίας του ’30, και στη συνέχεια επικεντρώνεται στις ηθογραφίες που είναι βασισμένες σε
λαϊκές παραδόσεις.

9. π.χ. το διήγημα «Ύστερ’ απ’ τον πόνο» (ιόνιος Ανθολογία, τόμ. Β, αρ. 21, Ζάκυνθος:
1 δεκ. 1928, σ. 11�) έγινε «ο νέος της φίλος» στα Ζακυθινά Αγρολούλουδα.



συχνές αλλαγές στο ίδιο το κείμενο10), εντοπίζονται ορισμένες διπλές εγγραφές
των ίδιων διηγημάτων. Από την άλλη, κάποια διηγήματα και αναδημοσιεύσεις
δεν έχουν, εκ παραδρομής, συμπεριληφθεί, ενώ έχει καταχωριστεί ως μία εγ-
γραφή η αυτοτελής συλλογή 17 διηγημάτων της, και δεν σημειώνονται χωρι-
στά όλα τα διηγήματα και οι προδημοσιεύσεις τους. 

η συγκρότηση ενός πλήρους κατάλογου διηγημάτων της Μινώτου είναι,
βεβαίως, ένα πολλαπλώς δύσκολο εγχείρημα, καθώς ο κύριος όγκος των κει-
μένων είναι διάσπαρτος σε πολυάριθμα περιοδικά και εφημερίδες της Αθήνας,
της περιφέρειας και του εξωτερικού, ορισμένα από τα οποία είναι δυσεύρετα
στις δημόσιες βιβλιοθήκες (όπως ο Αγών των παρισίων). επιπλέον, μεγάλο
μέρος του αρχείου της συγγραφέως που βρισκόταν στη Ζάκυνθο καταστράφη-
κε κατά τον μεγάλο σεισμό του 195311.

η Μινώτου εξέδωσε, όπως είναι γνωστό, μία μόνο συλλογή διηγημάτων,
τα Ζακυθινά Αγρολούλουδα το 192912. Στις προθέσεις της όμως, όπως τις
αποτυπώνει έναν χρόνο νωρίτερα (το 1928) στην ιόνιο Ανθολογία αλλά και σε
επιστολή της ίδιας περιόδου προς τον Ψυχάρη, ήταν να εκδώσει ακόμα «έναν
τόμο ψυχογραφικών και δύο [τόμους] λαογραφικών διηγημάτων»13. Μερικές
δεκαετίες αργότερα, προαναγγέλλεται πράγματι στην Αναγραφή της (σ. 30)

η ανάδυση του γυναικείου υποκειμένου στο έργο της Μαριέττας Γιαννοπούλου-Μινώτου �79

10. πρβλ., π.χ., τις αλλαγές στο διήγημα «το άλογο του σκουπιδιάρη» (που δεν περιλαμ-
βάνεται στην Αναγραφή), όπως δημοσιεύεται στον Αγώνα (παρίσι: 30 ιουν. 1928) (πηγή:
διονυΣηΣ ν. ΜουΣΜουτηΣ, η Μαριέττα Γιαννοπούλου-Μινώτου, ο Γιάννης Ψυχάρης και
ο ούγκο Φόσκολο, Αθήνα: ευθύνη, 2012), στην ιόνιο ανθολογία (αρ. 19-20, Ζάκυνθος: 1 οκτ.
1928, σσ. 79) (πηγή ερευνητικό πρόγραμμα, βλ. υποσ. 18), στα Ζακυθινά Αγρολούλουδα
(σσ. 110-111), όπως επίσης στα Ζακυνθινά νέα (Ζάκυνθος: 18 Απρ. 195�) (πηγή: Αρχείο
Μ.Γ.-Μ).

11. Όπως εξηγεί η Μινώτου: «η καταστροφή της Ζακύνθου κατά τον Αύγουστο του 1953
δεν αφάνισε μόνο τους καλλιτεχνικούς θησαυρούς που περιείχε το εκεί σπίτι μου, αλλά και πο-
λύτιμο υλικό του αρχείου μου, και κάμποση ανέκδοτη εργασία μου. Έτσι χάθηκε και το με-
γαλύτερο μέρος από τις κριτικές που γράφτηκαν κατά καιρούς για τα βιβλία μου. Γι’ αυτό
παραθέτω πιο κάτω τις λιγοστές που, τυχαία, είχαν μείνει στην Αθήνα. εδώ πρέπει ακόμη να
σημειώσω πως ελάχιστα πράγματα μπορεί να βρει κανείς σε μια δημόσια βιβλιοθήκη, και δεν
είναι δυστυχώς δυνατό να συμπληρώσει τις ελλείψεις που είναι φυσικό να παρουσιάζει μια
ιδιωτική. και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο λείπουν αρκετές εργασίες και από την αναγραφή
μου, γιατί δεν μπόρεσα πουθενά να τις βρω» (Αναγραφή, σ. 2�). πολύτιμες πληροφορίες για
τη συμπλήρωση του καταλόγου διηγηματογραφίας της Μινώτου κομίζουν μελέτες όπως:
πιερρινΑ κοριΑτοπουΛου-ΑΓΓεΛη, η διεθνής παρουσία της Μαριέττας Γιαννοπούλου μέ-
σω του Le Messager d’Athènes», επτανησιακά Φύλλα τόμ. κΒ΄, αρ. 3-�, Ζάκυνθος: Φθινόπω-
ρο-Χειμώνας 2002, σσ. 525-537, διονυΣηΣ ν. ΜουΣΜουτηΣ, ό.π., κ.ά.

12. ΜΑριεττΑ Μινωτου, Ζακυθινά Αγρολούλουδα, Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της εστίας,
1929. Στο εξής Ζακυθινά Αγρολούλουδα.

13. Βλ. αντιστοίχως ιόνιος Ανθολογία, τόμ. Α΄, αρ. 12, Ζάκυνθος: 1 Μαρτ. 1928, σ. 1� και
διονυΣηΣ ν. ΜουΣΜουτηΣ, ό.π., σ. 118.



η έκδοση μίας ακόμη συλλογής διηγημάτων με τίτλο κυριακάτικος ήλιος του
μεσημεριού, χωρίς όμως να δίνονται περισσότερες πληροφορίες για το περιεχό-
μενό της. 

Φαίνεται, όμως, πως υπήρξε και ένα άλλο εκδοτικό εγχείρημα. Συγκεκρι-
μένα, σε διάφορα διηγήματα μεταγενέστερα της πρώτης της συλλογής (π.χ.
«πασχαλιές» [193�], «Όταν πέρασε από τη Ζάκυθο η Μαγδαληνή» [1950],
«Θαύμα και Θρύλοι» [1950], «το λιβάνι του Γιούδα» [195�]1� κ.ά.) εντοπίζε-
ται η σημείωση ότι προέρχονται από τον υπό έκδοση τόμο Αγιολούλουδα από
το νησί μου. Από το προλογικό σημείωμα που δημοσιεύεται στα επτανησιακά
Γράμματα μαζί με το διήγημα «Όταν πέρασε από τη Ζάκυθο η Μαγδαληνή»
μαθαίνουμε ότι επρόκειτο για έναν τόμο 30 διηγημάτων, τον οποίο η συγγρα-
φέας σκόπευε μάλιστα να αφιερώσει στη μητέρα της Θηρεσία ευσταθίου-
Γιαννοπούλου (πέθανε δύο χρόνια μετά, το 1952)15. Στον τόμο θα προτασσό-
ταν ως πρόλογος επιστολή του Γρ. Ξενόπουλου προς μια επιτροπή «αποτελού-
μενη από καθηγητές του πανεπιστημίου, Θεολόγους» η οποία θα έκρινε την
έκδοση, επιστολή που δημοσιεύεται ολόκληρη στο περιοδικό. Σύμφωνα, λοιπόν,
με τον Ξενόπουλο, τα διηγήματα του τόμου «στηρίζονται επί λαϊκών ζακυνθι-
νών δοξασιών και θρύλων» που σχετίζονται «με την θρησκείαν», οι οποίοι «κά-
μνουν [μεν] πολλάς συγχύσεις ιστορικών και επιστημονικών πραγμάτων, πα-
ρεξηγήσεις ή αυθαιρέτους εξηγήσεις, αναχρονισμούς κλπ., αφίστανται επίσης
των ούτως ειπείν “επισήμων” ήτοι των υπό των Αγίων Γραφών ιστορουμένων,
αλλ’ ουδέποτε διαπνέονται υπό αντιθρησκευτικού ή αντιχριστιανικού πνεύμα-
τος». Από έμμεσες αναφορές συνάγονται, επίσης, συμπεράσματα για τους
τίτλους ορισμένων ακόμα διηγημάτων που θα συμπεριλαμβάνονταν στον τό-
μο1�. το εκδοτικό αυτό εγχείρημα, για λόγους που ενδεχομένως το αρχείο της
συγγραφέως θα μπορούσε να μας διαφωτίσει, εντέλει δεν ευοδώθηκε.

Για να περάσουμε, όμως, στο ειδικότερο θέμα που μας αφορά, η εξέτασή
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1�. Βλ. ΜΑριεττΑ ε. ΓιΑννοπουΛου, «πασχαλιές», προοδευτική, Ζάκυνθος: 17 Απρ.
195� (πηγή: Αρχείο Μ.Γ.-Μ.), ΜΑριεττΑ ευΣτ. ΓιΑννοπουΛου, «Όταν πέρασε από τη Ζά-
κυθο η Μαγδαληνή», επτανησιακά Γράμματα, αρ. 1 (8), Ζάκυνθος: Σεπτ. 1950, σ. 5, ΜΑ-
ριεττΑ ε. ΓιΑννοπουΛου, «Θαύμα και θρύλοι. Γύρω από τον προστάτη του νησιού», επτα-
νησιακά Γράμματα, αρ. � (11), Αθήνα: δεκ. 1950, σσ. 98-99 και ΜΑριεττΑ ε. ΓιΑννοπου-
Λου, «το λιβάνι του Γιούδα», προοδευτική, Ζάκυνθος: 20 Απρ. 195�, σ. 2 (πηγή: Αρχείο
Μ.Γ.-Μ.). οι παραπομπές αφορούν την έκδοση που χρησιμοποίησα. Για τις αναδημοσιεύσεις
των παραπάνω διηγημάτων βλ. αντιστοίχως Αναγραφή, αρ. 298, �9�, 505, �05.

15. ΜΑριεττΑ ευΣτ. ΓιΑννοπουΛου, «Όταν πέρασε από τη Ζάκυθο η Μαγδαληνή»,
ό.π., σ. 5.

1�. ο Ξενόπουλος κάνει έμμεσες μνείες στα διηγήματα «του Χριστού τα πάθη», «το νη-
σί του κάιν», «ο ποταμός ιορδάνης της Ζάκυνθος» κ.ά.



μου βασίστηκε σε �0 διηγήματα, τα 17 από τα Ζακυθινά Αγρολούλουδα και
23 ακόμα από τον τύπο17. εκτός από όσα περιλαμβάνονται στην Αναγραφή
της, ορισμένα επιπλέον βρέθηκαν στους φακέλους αποκομμάτων από το δια-
σωθέν τμήμα του Αρχείου της Μινώτου, που η οικογένειά της μου έδωσε την
άδεια να συμβουλευτώ – κάποια μάλιστα προέρχονται από το διάστημα της
κατοχής, για το οποίο υπάρχει κενό στην Αναγραφή, γεγονός σημαντικό για
τη συμπλήρωση της εργογραφίας της. τέλος, κάποια ακόμα εντοπίστηκαν
στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος η γυναικεία λογοτεχνική και ει-
καστική παρουσία στα περιοδικά λόγου και τέχνης 1900-19�0 (2005-2007),
στο οποίο συμμετείχα18. δεν συμπεριέλαβα τα διηγήματα που είναι βασισμέ-
να σε λαογραφικούς θρύλους (λουλουδιών, ημερών, μηνών, παραδόσεων, δο-
ξασιών κλπ.), τα οποία έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά με κα-
ταβολές από το λαϊκό παραμύθι19, συναπαρτίζουν επομένως μια ιδιαίτερη κα-
τηγορία και πρέπει να εξεταστούν χωριστά.

το λαογραφικό στοιχείο δεν λείπει ωστόσο και από τα περισσότερα εξετα-
ζόμενα διηγήματα. εξάλλου, όπως και άλλες σύγχρονες πεζογράφοι (Αθηνά
ταρσούλη, ιoυλία δ. δραγούμη κ.ά.), η Μινώτου υπήρξε και συστηματική
λαογράφος. πιάνοντας το νήμα από τις γυναίκες του τόπου της, που διαφύλα-
ξαν προφορικά τον λαογραφικό πλούτο της Ζακύνθου, θέλησε κι εκείνη με τη
σειρά της αφενός μεν πλέον να τον καταγράψει (διέθετε πλούσια λαογραφική
συλλογή από παραμύθια, τραγούδια, ξόρκια κλπ., και έκανε αρκετά σχετικά
δημοσιεύματα) και αφετέρου να τον μεταπλάσει λογοτεχνικά20. 

η λαογραφική στόχευση των διηγημάτων της (την οποία κυρίως υπο-
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17. δεν μπόρεσα να εντοπίσω τα διηγήματα «Ματωμένες αλήθειες» και «ο πόνος» (βλ.
Αναγραφή, αρ. �7 και 11�). οι τίτλοι και τα πλήρη εκδοτικά στοιχεία των διηγημάτων που
εξετάστηκαν παρατίθενται στο παράρτημα στο τέλος της ανακοίνωσης.

18. υπαγόταν στο πρόγραμμα: «Φύλο - πυθαγόρας ιι – ενίσχυση ερευνητικών ομάδων
στην Ανωτάτη Σχολή καλών τεχνών – επεΑεκ ιι» και είχε ως επιστημονική υπεύθυνη την
καθηγήτρια Σοφία ντενίση. Αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος on line στο:
http://www.asfa.gr/greek/activities/site_denissi/index.html, ημερ. πρόσβασης: 3/9/2018. Στο
πλαίσιο του ίδιου προγράμματος εντοπίστηκαν και διάφορες κριτικές για τα Ζακυθινά Αγρο-
λούλουδα (και άλλα βιβλία της Μινώτου), που δεν αναφέρονται στην Αναγραφή.

19. Μεταξύ άλλων, η δράση τους είναι συνήθως υποτυπώδης, χωρίς συγκεκριμένο χωρο-
χρονικό πλαίσιο, διαθέτουν έντονα παραμυθικά και εξωλογικά-υπερφυσικά στοιχεία, όπως
επίσης στοιχεία ανθρωπομορφισμού και ανιμισμού. 

20. Σύμφωνα με την Zilboorg, ορισμένες γυναίκες συγγραφείς αισθάνονται την ανάγκη
να αφηγηθούν εκ νέου ιστορίες που προέρχονται από την προφορική λαϊκή παράδοση μέσα από
γυναικεία ή και φεμινιστική σκοπιά για να υποδηλώσουν την ενδεχόμενη γυναικεία προέλευ-
ση τους, να αποτυπώσουν τη γυναικεία εμπειρία και να αναδείξουν τη γυναικεία οπτική. Με
αυτόν τον τρόπο επιχειρούν παράλληλα να εγγραφούν και οι ίδιες σε μια παράδοση γυναικών
συγγραφέων ή αφηγητριών. CAROLINE ZILBOORG, Women’s Writing: Past and Present, Cam -
bridge: Cambridge University Press, 200�, σσ. 21, 22.



γράμμισαν οι κριτικοί της εποχής21 και στην οποία επικεντρώθηκαν και μετα-
γενέστεροι μελετητές22), δεν ήταν εντούτοις η μοναδική. Σε συνέντευξη του
1930 η συγγραφέας αναφέρει: «Ψάχνοντας για τις λαογραφικές μελέτες μου,
για χρόνια τώρα ήρθα σε στενή ψυχική επαφή με τη γυναίκα της πατρίδας
μου σ’ όλα τα επίπεδα, σ’ όλες τις ηλικίες. είναι μια δυνατή χαρά μου να ξε-
τρυπώνω μια νέα φάση της γυναικείας ψυχής. Έχω ψυχολογήσει τη γυναίκα
της πόλεως και τη γυναίκα του χωριού, την ανεπτυγμένη και την αγράμμα-
τη. δε διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Σε πολλά σημεία είναι όμοιες»23. η κρίση
αυτή επαληθεύεται και μέσα από τα διηγήματά της, καθώς κοινά παρουσιά-
ζει σε μεγάλο βαθμό τα ζητήματα που τις απασχολούν. παράλληλα όμως,
όπως θα φανεί, αναδεικνύει και ορισμένες διαφορές τους, με τον σεβασμό της
να στρέφεται ιδίως προς τη γυναίκα της υπαίθρου και τη γυναίκα του μόχθου
γενικότερα, παρότι η ίδια είχε αριστοκρατικές καταβολές2�.

η δράση των περισσότερων διηγημάτων (2� από τα �0 διηγήματα) τοπο-
θετείται στην ύπαιθρο, με σαφή (κυρίως στα Ζακυθινά αγρολούλουδα) τα
στοιχεία εντοπιότητας που μας παραπέμπουν στην ιδιαίτερη πατρίδα της, ενώ
στα μεταγενέστερα διηγήματα ο σκηνογραφικός χώρος, που αποδίδεται σχη-
ματικά, δεν μπορεί πάντοτε να ταυτιστεί με έναν συγκεκριμένο τόπο. η ειδυλ-
λιακή ενατένιση της ζωής της υπαίθρου (βασική τάση της γυναικείας πεζο-
γραφίας της περιόδου25) συνδυάζεται με την κοινωνική παρατήρηση και την
ενδοσκόπηση. Έτσι, μπορεί να αποτυπώνονται με έναν τόνο νοσταλγίας οι
ομορφιές του νησιού, οι παραδοσιακές ενασχολήσεις και ο μόχθος του αγροτι-
κού κόσμου, αποφεύγεται όμως η απολύτως εξιδανικευμένη σκιαγράφηση της
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21. Βλ. π.χ. ΑΛκηΣ ΘρυΛοΣ, «διαβάζοντας», Σήμερα αρ. 5, Αθήνα: 1 Μαΐου 1933, σσ.
150-152 (152), ΦωτοΣ ΓιοΦυΛΛηΣ, «η Ζωή του μηνός. Λογοτεχνία: Μαριέττας Μινώτου,
Ζακυθινά αγρολούλουδα...», πρωτοπορία, αρ. 10, Αθήνα: 1 οκτ. 1929, σσ. 250-251, νΑπο-
Λεων πΑπΑΓεωρΓιου, «τα βιβλία. Μαριέττας Μινώτου, Ζακυθινά αγρολούλουδα...», πνοή,
αρ. 10-11, Αθήνα: Αύγ.-Σεπτ. 1929, σσ. 1�-15. 

22. π.χ. ΣτΑυρουΛΑ τΣουπρου, «Μαριέττα Γιαννοπούλου-Μινώτου: τα διηγήματα μιας
φεμινίστριας στον 21ο αιώνα», ηλεκτρ. περ. διάστιχο, 2� ιουν. 2015, on line στο: http://diasti
xo.gr/arthra/�003-marietta-minwtou-giannopoulou, ημερ. πρόσβασης: 1/7/2018. 

23. «Αι αντιλήψεις της κας. Μινώτου», εφημερίς των ελληνίδων, αρ. 8, Αθήνα: 20 Φεβ.
1930, σ. 2.

2�. ΜΑριεττΑ ΓιΑνοπουΛου, «οι χωρικές μας (χωριάτικες εικόνες)», εύα νικήτρια,
[αρ. 25], Ζάκυνθος: Μάρτιος 1922, σ. 12-1�.

25. Βλ. εΛενη ΛιΑνοπουΛου, οι ελληνίδες πεζογράφοι του μεσοπολέμου (1921-19��),
Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, [1993] [δακτυλόγραφη διδακτορι-
κή διατριβή], σσ. 12�-127. η ίδια η Μινώτου χαρακτήριζε στον πρόλογο του βιβλίου τα διη-
γήματά της «ειδύλλια», στοιχείο στο οποίο κυρίως στέκεται και ο τέλλος Άγρας στην κριτι-
κή του: τ.Α. [τεΛΛοΣ ΑΓρΑΣ], «τα βιβλία. Μαριέττας Μινώτου, Ζακυθινά Αγρολούλουδα,
διηγήματα», νέα εστία, τόμ. �, αρ. �5, Αθήνα: 1 Σεπτ. 1929, σ. 732.



ελληνικής υπαίθρου. Μέσα από την περιγραφή σκηνών της καθημερινότητας
η συγγραφέας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους διαλόγους2�, αναδεικνύει τις
νοοτροπίες και τις κοινωνικές προκαταλήψεις όπως επίσης τα προσωπικά πά-
θη και τις αδυναμίες (δεισιδαιμονίες, ζηλοφθονία, ανταγωνισμούς, αδιακρισία
κλπ.) που υπαγορεύουν τη στάση των ανθρώπων και που εντέλει ορίζουν την
τύχη τους, ιδίως των γυναικών. 

η ίδια σκηνογραφική αφαιρετικότητα παρατηρείται και στα διηγήματα
που ανατέμνουν τον μικροαστικό ή μεσοαστικό κόσμο, ο οποίος και εδώ άλλο-
τε αφορά την πόλη της Ζακύνθου, ενώ άλλοτε δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια
η ταυτότητά του, καθώς μάλιστα συχνά ο φακός δεν απομακρύνεται από τον
οικιακό χώρο27. 

ως προς το περιεχόμενο, η Μινώτου αξιοποιεί θέματα γνώριμα στην ηθο-
γραφική παράδοση, όπως η ανέχεια που πλήττει τα χαμηλότερα στρώματα
και η σκληρή προσπάθεια των γυναικών να συμβάλουν μέσω της εργασίας
στη συντήρηση της οικογένειάς τους28 ή η κενότητα των εκπροσώπων των
μεσαίων και ανώτερων αστικών στρωμάτων. ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις
κοσμικές κυρίες, οι οποίες, αποκλεισμένες ως επί το πλείστον από κάθε κοι-
νωνική δράση (πλην της φιλανθρωπίας), επιδίδονται σε ανούσιες ενασχολή-
σεις: στον καλλωπισμό, στην επιδεικτική προβολή του πλούτου και στις κο-
σμικές εκδηλώσεις29. εισάγει, ακόμη, θέματα όπως η ρομαντική μελαγχο-
λία30, η περιθωριοποίηση της ψυχικά άρρωστης γυναίκας («Άμοιρη αγά-
πη») και της γεροντοκόρης («Ξημερώνοντας ο Μάης»), η μοναχικότητα ή
η παραμέληση των ηλικιωμένων («Στερνή φλόγα», «Αφήστε τα παιδιά να
’ρθουν κοντά μου»). Λίγα διηγήματα εμπίπτουν στην τότε δημοφιλή κατη-
γορία της ταβερνογραφίας (π.χ. «η παρέα», «ν’ αλλάξει»), ενώ δύο διηγή-
ματα αφορούν τον πόλεμο («τα Χριστούγεννα της σκλαβιάς» και «Άμοιρη
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2�. η καθαρή δημοτική γλώσσα, διάστικτη με ιδιωματικά στοιχεία, καθώς και η απλό-
τητα και η φυσικότητα του ύφους ήταν από τα στοιχεία που επαινέθηκαν από την κριτική
(Γιοφύλλης, Άγρας κ.ά.).

27. Σε αστικό περιβάλλον τοποθετείται η δράση στα διηγήματα: «Απροσδόκητη ευτυχία»,
«Φλώρα. καλογρίστικη ψυχή», «Λησμονιά στη γύρω θλίψη», «το παραπεταμένο», «τ’ άλο-
γο του σκουπιδιάρη», «Άνδρες», «καλοί και κακοί άνθρωποι», «η παρέα», «ν’ αλλάξει»,
«Έφυγε!», «Αφήστε τα παιδιά να ’ρθουν κοντά μου» κ.ά.

28. π.χ. στα διηγήματα «δίπλα στο πηγάδι», «Ξημερώνοντας τα Χριστούγεννα», «Με
τα πρόβατα στη σπηλιά», «το άγαλμα της Αγγέλως», «ν’ αλλάξει», «Βάσω», «και παν δώ-
ρημα τέλειον...» βλέπουμε (ανύπαντρες ή παντρεμένες) γυναίκες λαϊκών ή μικροαστικών
στρωμάτων να εργάζονται σκληρά για να εξασφαλίσουν τα προς το ζην για τις οικογένειές
τους.

29. π.χ. «Έφυγε!», «το όνειρο του παπαχερουβείμ», «Άντρες».
30. π.χ. «Σελίδες γραμμένες με το αίμα της καρδιάς μου», «Έξω απ’ τη ζωή», «ο νέος

της φίλος».



αγάπη»)31. τα περισσότερα διηγήματα, ωστόσο, περιστρέφονται γύρω από
τον έρωτα, τον γάμο και τη μητρότητα, εστιάζοντας στη γυναικεία εμπειρία
και οπτική32.

ως εκ τούτου, τα κύρια πρόσωπα της πλειοψηφίας των διηγημάτων της
Μινώτου είναι γυναίκες όλων των ηλικιών, στις οποίες συχνά παραπέμπει και
ο ίδιος ο τίτλος: «Φλώρα. καλογρίστικη ψυχή», «το άγαλμα της Αγγέλως»,
«η ροδούλα», «Άκαρδη κοπέλα» «η φιλενάδα», «Αδελφάδες», «η φιλενάδα»,
«Βάσω». Μόλις � από τα �0 διηγήματα έχουν κάποιον άντρα στην πρωταγω-
νιστική θέση33, ενώ σε δύο η αφήγηση συγκροτείται μέσα από τη σκοπιά πότε
της αντρικής και πότε της γυναικείας κεντρικής μορφής («Με τα πρόβατα
στη σπηλιά», «το όνειρο του παπαχερουβείμ»)3�.

κατά κύριο λόγο γίνεται μια «διχοτομική» αποτύπωση ανδρών και γυναι-
κών: οι μεν γυναίκες (κυρίως των λαϊκών ή μικροαστικών στρωμάτων, και
με λιγοστές αρνητικές εξαιρέσεις από τα μεσαία ή ανώτερα αστικά στρώμα-
τα) παρουσιάζονται εργατικές, γεμάτες στοργή, εγκαρτέρηση και αυταπάρ-
νηση σύζυγοι και πρωτίστως μητέρες. Στον αντίποδα αυτής της κατά βάση
θετικής αποτύπωσης του γυναικείου υποκειμένου, οι άντρες, στερεοτυπικά 
–και με λίγες πάλι εξαιρέσεις– παρουσιάζονται ρέμπελοι, συχνά δύστροποι ή
και βάναυσοι, με έφεση στο ποτό, τη χαρτοπαιξία και τις διασκεδάσεις, και
κυρίως ερωτικά αχαλίνωτοι και ασταθείς, συχνά οδηγούνται στη μοιχεία και
εγκαταλείπουν την οικογενειακή εστία35.

Αυτή η διχοτομική αποτύπωση των δύο φύλων, που υποβάλλει την πίστη
στην ηθική ανωτερότητα των γυναικών, απορρέει από τη φιλογυνική ιδεολο-
γία που είχε αναπτυχθεί από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα και η οποία
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31. Σύμφωνα με την Λιανοπούλου, το θέμα του πολέμου απασχόλησε λιγότερο τις ελλη-
νίδες πεζογράφους της περιόδου αυτής γενικότερα. Βλ. εΛενη ΛιΑνοπουΛου, ό.π., σ. 1�3. 

32. Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα σημειώνεται ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη γυ-
ναίκα, η οποία τοποθετείται στο επίκεντρο της λεγόμενης φιλογυνικής λογοτεχνίας, που καλ-
λιεργούν άντρες και γυναίκες συγγραφείς. Βλ. εΛενη ΒΑρικΑ, ό.π., σ. 1�5.

33. πρόκειται για τα διηγήματα: «τ’ αγριοκάτσικο» και «ο σκοτεινός άνθρωπος, «Μια
πασχαλιά που δεν άνθισε διόλου η αγάπη», «τα Χριστούγεννα της σκλαβιάς», «Αφήστε τα
παιδιά να ’ρθουν κοντά μου» και «η παρέα». 

3�. υπάρχουν και δύο διηγήματα («το παραπεταμένο» και «τ’ άλογο του σκουπιδιάρη»)
που έχουν στο επίκεντρό τους ζώα, ένα γατάκι και ένα άλογο αντιστοίχως.

35. Βάναυσος εμφανίζεται ο άντρας στο διήγημα «Απροσδόκητη ευτυχία» όπως και στο
«το άγαλμα της Αγγέλως», όπου χαρακτηρίζεται επίσης «αψύς και ερωτιάρης» και εντέλει
εγκαταλείπει την πρωταγωνίστρια· ρέμπελος, με έφεση στο ποτό και στις διασκεδάσεις πα-
ρουσιάζεται ο σύζυγος στα διηγήματα «Στην ξώπορτα» και «ν’ αλλάξει». Στο διήγημα
«Άντρες» τίθεται επίσης το θέμα της βαναυσότητας, της χαρτοπαιξίας, αλλά και της οικονο-
μικής εκμετάλλευσης που συναντάμε και στο διήγημα «κακοριζικιά», ενώ το θέμα της συ-
ζυγικής απιστίας τίθεται και εδώ όπως και στο διήγημα «καλοί και κακοί άνθρωποι».



αφορούσε μια εξιδανικευτική τάση ανάδειξης του κοινωνικού και εθνικού ρόλου
της μητρότητας3�, θέμα που απασχολεί την Μινώτου και σε πολλά μη μυθο-
πλαστικά κείμενά της37. Αυτή η ιδεολογία, σύμφωνα με την Ψαρρά, «συνέ-
τεινε στη διαμόρφωση μιας θετικής γυναικείας ταυτότητας, νομιμοποιώντας
ταυτόχρονα ένα πιο εξελιγμένο, ως εκ τούτου πιο ευέλικτο, μοντέλο ανδρικής
κυριαρχίας»38, που εντέλει τις κρατά δέσμιες των κοινωνικών προκαθορισμών
για τα δύο φύλα και διαιωνίζει την καταπίεση, την οικονομική εκμετάλλευση
και εντέλει τη δυστυχία τους. 

την εν λόγω αντίληψη διακρίνουμε π.χ. στο διήγημα με τον ενδεικτικό τίτ-
λο «κακοριζικιά». Μια γριούλα παρακολουθεί από μακριά τα νεαρά κορίτσια
του χωριού τα οποία, όλο ενθουσιασμό, τραγουδούν στη γιορτή του κλήδονα,
προσμένοντας να τους φανερωθεί η ταυτότητα του άντρα που θα παντρευτούν.
Αναλογιζόμενη όλες τις άξιες γυναίκες της οικογένειας που κακοπάθησαν
στους γάμους τους μονολογεί: 

«[...] όσο άξιες ήταν τόσο κακότυχες – και για την αξιοσύνη τους τις
κυνηγούσαν. Άμα τις εκμεταλλεύονται όσο τις χρειάζονται, δρόμο
τους. Άνδρες: Θεός φυλάξοι! τους θυμόταν κι ανατρίχιαζε. είναι και ο
έρωτας, δε σου λέω. ναι μα αυτός είναι για τις προνομιούχες της ζω-
ής, για κείνες που η τύχη φίλησε στο μέτωπο. Για κείνη και για το σόι
της ήταν το προξενιό και προ πάντων η εκμετάλλευση».

Σε διάφορα ακόμα διηγήματα οι γυναίκες προβάλλονται ως θύματα των
ίδιων των ψυχικών ή ηθικών αρετών τους, που τις αποτρέπουν από μια πιο δυ-
ναμική στάση διεκδίκησης. π.χ. στο «το άγαλμα της Αγγέλως» η Λενιώ,
από οίκτο για τη φτωχή αλλά πιο επιτήδεια συγχωριανή της, την αφήνει να
της κλέψει τον αρραβωνιαστικό, με αποτέλεσμα αργότερα να εγκλωβιστεί σε
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3�. Από την εκτενέστατη βιβλιογραφία βλ. ενδεικτικά εΛενη ΒΑρικΑ, ό.π., σσ. 113-131
και ΑΓΓεΛικΑ ΨΑρρΑ, «Μητέρα ή πολίτις; ελληνικές εκδοχές της γυναικείας χειραφέτη-
σης (1870-1920)», στο: κέντρο Γυναικείων Μελετών διοτίμα, το φύλο των δικαιωμάτων.
εξουσία, γυναίκες και ιδιότητα του πολίτη, πρακτικά ευρωπαϊκού Συνεδρίου (Αθήνα, 9-
10/2/199�), Αθήνα: νεφέλη, 1999, σσ. 90-107.

37. π.χ. το έργο της «Ό,τι θυμάμαι πιο πολύ» (η ίδια το κατατάσσει στα διηγήματά της),
όπου αποτυπώνονται οι αναμνήσεις από τη μητέρα της λίγο μετά τον θάνατό της, αποτελεί
ένα κείμενο-ύμνο σε όλες τις μητέρες. επίσης στο θεατρικό της διονύσιος Σολωμός. Θεατρι-
κό σε έξη εικόνες (19�3) εστιάζει στην καταλυτική επιρροή της μητέρας του Σολωμού, Αγ-
γελικής νίκλη, στη διαμόρφωση βασικών σημείων της ποιητικής του ιδιοσυγκρασίας (γλώσ-
σα, φιλοπατρία, εκτίμηση για τον λαϊκό πολιτισμό κλπ). Βλ. και περΣΑ ΑποΣτοΛη, ό.π.

38. ΑΓΓεΛικΑ ΨΑρρΑ, «το μυθιστόρημα της χειραφέτησης ή η “συνετή” ουτοπία της
καλλιρόης παρρέν», επίμετρο στο: κΑΛΛιρροη πΑρρεν, η χειραφετημένη, Αθήνα: εκάτη,
1999, σ. �33-�3�. Βλ. και εΛενη ΒΑρικΑ, ό.π., 1�3-151.



έναν δυστυχισμένο γάμο με έναν άντρα που κι εκείνος εντέλει την εγκαταλεί-
πει για κάποια άλλη. 

οι σχέσεις των δύο φύλων περιγράφονται κατά κύριο λόγο άνισες και προ-
βληματικές, καθώς τις περισσότερες φορές απουσιάζει η ειλικρίνεια και η
αμοιβαιότητα των αισθημάτων, η πίστη και η αφοσίωση39, κυρίως από τη με-
ριά των ανδρών�0. Έτσι, στις περισσότερες περιπτώσεις οι γυναίκες εμφανίζο-
νται να θυσιάζουν παθητικά την ευτυχία τους υποχωρώντας στους ασφυκτι-
κούς άγραφους κοινωνικούς κανόνες, όπως η Αθηνά (στο διήγημα «Αδελφά-
δες») λόγω της επιβαλλόμενης προτεραιότητας αποκατάστασης της μεγα-
λύτερης αδερφής της.

ενίοτε αποτυπώνεται, όμως, και το ρομαντικό ιδεώδες του αγνού και αμοι-
βαίου έρωτα, που αντιτίθεται στα κοινωνικά πρότυπα και τις προκαταλήψεις.
κόντρα λοιπόν στις κοινωνικές επιταγές για την εξασφάλιση ενός «καλού
γάμου», ο οποίος νοείται περισσότερο με κριτήρια οικονομικά και κοινωνικά,
ορισμένες ηρωίδες της παρουσιάζονται να αψηφούν τους ταξικούς διαχωρι-
σμούς ή το οικονομικό συμφέρον διεκδικώντας το δικαίωμα στην προσωπική
επιλογή συντρόφου�1. Έτσι, π.χ., στο βουκολικής ατμόσφαιρας διήγημα «Με
τα πρόβατα στη σπηλιά», η Ανθή επιλέγει έναν φτωχό βοσκό απορρίπτοντας
το συναισθηματικά αδιάφορο πλουσιόπαιδο. 

ωστόσο, αυτή η στάση αμφισβήτησης τις φέρνει κάποτε αντιμέτωπες με
το πιο βίαιο πρόσωπο της κοινωνίας: Στο διήγημα «Βάσω» η ομώνυμη ηρωίδα
και ο Ανδρέας, γόνος ευκατάστατης οικογένειας που αντιτίθεται στην ένωσή
τους, αποφασίζουν να το σκάσουν προκειμένου να ζήσουν μακριά, στηριζόμε-
νοι αποκλειστικά στον προσωπικό τους μόχθο. Σε μια μελοδραματική κορύ-
φωση της πλοκής, τα αδέρφια του Ανδρέα οδηγούν, για λόγους τιμής, τους δύο
νέους στον θάνατο, με την ηρωίδα να χάνει μεν τη ζωή της αλλά να εκδικείται
σκοτώνοντας προηγουμένως τους δολοφόνους�2. 
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39. ενδεικτικά στο «Όνειρο του παπαχερουβείμ» μια κοσμική κυρία της πόλης, που παρα-
μένει ανώνυμη, έλκεται πρόσκαιρα από τη γοητεία του ομώνυμου ήρωα, τον οποίο ως άλλη Σα-
λώμη θέλει να ξελογιάσει, για να τον ξεχάσει όμως γρήγορα μόλις εμφανίζεται νέος θαυμαστής.

�0. Σε λίγα, κυρίως πρώιμα, διηγήματα, όπου η πλοκή έχει εντονότερο το στοιχείο της
μελοδραματικότητας και της υπερβολής, περιγράφονται γυναικείες μορφές που το ερωτικό
πάθος τις οδηγεί στα άκρα («Φλώρα. καλογρίστικη ψυχή», «τα περασμένα σταχτώνου-
νται»), ακόμα και στην προδοσία της οικογένειας («Απροσδόκητη ευτυχία», «Λησμονιά στη
γύρω θλίψη») ή της φιλίας («η φιλενάδα»). Μάλιστα το διήγημα «Φλώρα. καλογρίστικη
ψυχή» (στο οποίο παρακολουθούμε μια νέα που υποκρίνεται την ανέραστη παρθένα, ενώ στην
πραγματικότητα διάγει έκφυλο βίο) είναι ένα από τα ελάχιστα διηγήματα της Μινώτου όπου
έχουμε σεξουαλική εικονοποιΐα. 

�1. Σχετικά με την ανάπτυξη μιας νέας ρομαντικής θεώρησης του γάμου όπως αποτυ-
πώνεται και στη λογοτεχνία βλ. εΛενη ΒΑρικΑ, ό.π., σ. 121.

�2. Αντιθέτως στο διήγημα «δίπλα στο πηγάδι», που έχει αντίστοιχη πλοκή (η οικογένεια



η μειονεκτική θέση των γυναικών ως απόρροια της πατριαρχικής δομής
της κοινωνίας αποτυπώνεται και μέσα από το θέμα του γάμου. Αξιοποιώντας
και πάλι οικεία πεζογραφικά μοτίβα, η Μινώτου φέρνει στο προσκήνιο το ζή-
τημα της προίκας και της πρακτικής των συνοικεσίων, προβάλλει τις ολέ-
θριες συνέπειες της οικογενειακής καταπίεσης, που οδηγεί τις νεαρές γυναί-
κες σε αταίριαστους γάμους ακόμα με πολύ μεγαλύτερους άντρες («Άνδρες»,
«Απροσδόκητη ευτυχία»). υπό αυτούς τους όρους, οι συζυγικές σχέσεις στα
διηγήματά της διέπονται κατά βάση από δυσαρμονία και έλλειψη ουσιαστικής
επικοινωνίας που οδηγεί το ζευγάρι σε πλήξη, δυστυχία και μοναξιά, ενώ συ-
χνά οι γυναίκες εμφανίζονται ακόμα και ως θύματα κακοποίησης και εγκα-
τάλειψης. 

Λιγοστές είναι οι περιπτώσεις ευτυχισμένων ζευγαριών, που συχνά προ-
βάλλονται σε δεύτερο πλάνο, προκειμένου να δραματοποιηθεί στο έπακρο η
αντίθεση. το ενδιαφέρον είναι πως στο μεν διήγημα «Άνδρες» πρόκειται για
ένα αρχικά «παράνομο» ζευγάρι, όπου τόσο ο άντρας όσο και η γυναίκα έδω-
σαν τέλος στους δυστυχισμένους γάμους τους προκειμένου να παντρευτούν,
στο δε διήγημα με τον εύγλωττο τίτλο «Αμαρτία», πρόκειται για ένα εκτός
γάμου ζευγάρι (μια νεαρή γυναίκα με έναν διαζευγμένο άντρα). παρόλο που
στο δεύτερο αυτό διήγημα η στάση της Μινώτου διαγράφεται μάλλον αμφίση-
μη, καθώς το ασθενικό νόθο παιδί του ζευγαριού παρουσιάζεται να πεθαίνει,
με την κοινωνία να αποδίδει τον θάνατό του στην «ηθική παρεκτροπή» των
γονιών του, στο έργο υποβόσκει μια σαφής συμπάθεια για το «παράνομο» ζευ-
γάρι, το οποίο σε πείσμα του περίγυρου, διατηρεί ως το τέλος στέρεους τους δε-
σμούς αγάπης που το ενώνουν�3. διαφαίνεται επομένως η κατανόησή της
συγγραφέως τόσο απέναντι στο θέμα του διαζυγίου (και η ίδια είχε πάρει δια-
ζύγιο από τον σύζυγό της) όσο και απέναντι στο θέμα της ελεύθερης συμβίω-
σης, γεγονός που καταδεικνύει την απόκλισή της από συντηρητικές αντιλή-
ψεις της εποχής��.

παρά τον δυστυχισμένο έγγαμο βίο των περισσότερων ηρωίδων, λίγες εί-
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του άντρα δεν θέλει την φτωχή κοπέλα, τον στέλνουν μετανάστη κ.λπ.), το τέλος είναι αίσιο:
το ζευγάρι καταφέρνει να το σκάσει.

�3. και στο διήγημα «Στερνή φλόγα» έχουμε επίσης ένα ασθενικό βρέφος, το οποίο εντέ-
λει η γιαγιά του, ως άλλη Φραγκογιαννού, σκοτώνει, όταν αντιλαμβάνεται ότι πατέρας του
δεν είναι ο γιος της αλλά ένας ξένος. δηλαδή και εδώ συσχετίζεται στα μάτια της κοινωνίας
η ασθένεια με την ηθική παρεκτροπή.

��. Βλ. και το σχόλιό της για την αντίδραση της «πουριτανικής κοινωνίας» απέναντι στην
περίπτωση της Λουίζας δε ρώσση, συζύγου του ποιητή Γεωργίου ρώμα, που άφησε την οικο-
γένειά της για να ακολουθήσει τον ποιητή ιούλιο τυπάλδο στο: ΜΑριεττΑ ΓιΑννοπουΛου,
«Λουίζα δε ρώσση, η ηγερία του ιουλίου τυπάλδου», Αλκυονίδες, αρ. 18, Αθήνα: οκτ.-νοέμ.
195�, σσ. �-10.



ναι εκείνες που ενώ σταδιακά αποκτούν επίγνωση της κατάστασης, τολμούν
το επόμενο βήμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις επιλέγουν να υπομείνουν
παθητικά τη μοίρα που τους επιφυλάχτηκε. π.χ. στο διήγημα «ν’ αλλάξει»
(19�0), ενώ αρχικά η ειρήνη αρνείται να παραδεχτεί την παραμέληση και
την οικονομική απομύζηση που υφίσταται από τον σύζυγό της, μπορεί στη συ-
νέχεια να συνειδητοποιεί την πραγματικότητα, αντί όμως να αλλάξει η ίδια
στάση, όπως την παροτρύνει ο περίγυρος, εναποθέτει τις ελπίδες της σε μια εκ
θαύματος αλλαγή του άντρα της.

Στο διήγημα «Στην ξώπορτα», πάλι, παρακολουθούμε την εσωτερική πά-
λη της Χρύσως, που από τον φόβο της κοινωνικής κατακραυγής και ενώ της
δίνεται η δυνατότητα να ακολουθήσει έναν παλιό της έρωτα που εξακολουθεί
να την αγαπά, διστάζει να εγκαταλείψει τον βάναυσο άντρα της, αν και το
ανοιχτό τέλος του διηγήματος αφήνει κάποια περιθώρια ότι ίσως εντέλει να
πάρει την κρίσιμη απόφαση:

«Μα τί θα ’λεγε ο κόσμος, αν το ’κανε; το χωριό θα βούιζε. Θα ντρό-
πιαζε όλο της το σόι. κοιτάζει ερευνητικά. ούτε φαίνεται βάρκα.

Στο δρόμο τίποτα. Όλο της φαίνεται πως θ’ ακούσει τ’ αργό βήμα
του... να της τα πει πάλι· να την καλέσει! τίποτα. το σπάσιμο της θά-
λασσας λες κι έρχεται σιμά. περίεργο κ’ εξεταστικό στέκεται το φεγ-
γάρι.

Μόνη, ολομόναχη. και θα μείνει πάντα έτσι. Σα θα γυρίσει ο
άντρας της, ούτε θα την καλησπερίσει καλά-καλά. Θα φάει αμίλητος.
κι αύριο θα λείπει.

ν’ αποφασίσει; Αύριο το πρωί που θα περάσει η κυρα-Χαρίκλεια με
τις κολοκυθοκορφάδες, να της εμπιστευθεί; να μηνύσει του δήμου;...»

περισσότερο αποφασιστικά προς την κατάκτηση της χειραφέτησης κινεί-
ται η ηρωίδα στο διήγημα «Άντρες», η οποία επιλέγει έναν δύσκολο αλλά λυ-
τρωτικό χωρισμό, απορρίπτει –με φανερή ρητορική υπερβολή– τον ετεροπροσ-
διορισμό της μέσα από τις σχέσεις της με το άλλο φύλο, θεωρώντας πλέον την
εργασία ως μια αναγκαία προϋπόθεση που θα την οδηγήσει στην αυτονομία:

«το ίδιο βράδυ μάζεψε βιαστικά τα ρούχα της σ’ ένα μπαούλο. Ζητούσε
να βρη ένα καταφύγιο, μια καθαρή ατμόσφαιρα ν’ αναπνεύση που ωρι-
σμένως δεν υπήρχε στο συζυγικό βίο που την είχε φέρη σ’ αυτά τα χά-
λια. να φύγη μακρυά να δουλέψη τίμια μονάχη της για να ζήση και να
μπορέση να σηκώση το κεφάλι από την ντροπή και την ταπείνωση που
είχεν υποστή ύστερα από το συγχρωτισμό της με τους άνδρες». (82)

ομοίως, η κεντρική ηρωίδα που σκιαγραφεί στο μεταγενέστερο διήγημα
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«Αφοσίωση» είναι μια ικανή και δυναμική γυναίκα, η οποία μετά τον θάνατο
του άντρα της αποφασίζει να πάρει η ίδια τα ηνία των επιχειρήσεών τους και
παρά την υψηλή κοινωνική της θέση να εργαστεί σκληρά και με αυταπάρνη-
ση προκειμένου να μπορέσει η κόρη της να λάβει ανώτερη μόρφωση και να
προκόψει.

η Μινώτου υπήρξε οπαδός της μετριοπαθούς τάσης της χειραφέτησης,
υποστήριζε δηλαδή την ηθική, πνευματική και διά της εργασίας χειραφέτηση
των γυναικών, εκφράζοντας (τουλάχιστον τα χρόνια του Μεσοπολέμου) επι-
φυλάξεις για την παροχή πολιτικών δικαιωμάτων στις γυναίκες, καθώς θεω-
ρούσε ότι το χαμηλό επίπεδο της πολιτικής ζωής θα μπορούσε να φθείρει παρά
να ωφελήσει τη φεμινιστική ιδεολογία�5. εξίσου μετριοπαθείς ήταν οι αντιλή-
ψεις που προέβαλλε και η πρωτεργάτρια του γυναικείου κινήματος στην ελ-
λάδα, καλλιρρόη παρρέν, η οποία, παράλληλα με τη μαχητική αρθρογραφία
της είχε επιστρατεύσει, απολύτως ξεκάθαρα και στοχευμένα, και τη λογοτε-
χνία για τους σκοπούς του φεμινιστικού της αγώνα��.

δύσκολα θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι η Μινώτου επιδίωξε με το λο-
γοτεχνικό της έργο κάτι αντίστοιχο. εντούτοις, φέρνοντας στο προσκήνιο τη
γυναίκα και εισάγοντας θέματα που αφορούν τη θέση και τον ρόλο της στην
κοινωνία, κατέστησε (και) μέσα από τη διηγηματογραφία της ευχερέστερη
στο κοινό τη συζήτηση για τη γυναικεία χειραφέτηση. Μπορεί οι γυναικείες
μορφές που συγκρότησε συχνά να εμφανίζονται δέσμιες των κατεστημένων
κοινωνικών αντιλήψεων για τα δύο φύλα, ωστόσο η Μινώτου επικρίνει υπόρρη-
τα θεσμούς και συμπεριφορές, προβάλλοντας το αίτημα της αυτοσυνείδησης
και της αυτενέργειας των γυναικών μέσα από την εργασία και (σε δεύτερο
πλάνο) τη μόρφωση, υπογραμμίζοντας παράλληλα τις αρετές, τις ικανότητες
και την προσφορά τους.
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�5. Βλ. «Αι αντιλήψεις της κας. Μινώτου», ό.π.
��. Βλ. ΑΓΓεΛικΑ ΨΑρρΑ, «το μυθιστόρημα της χειραφέτησης ή η ‘συνετή’ ουτοπία της

καλλιρόης παρρέν», ό.π., ΜΑριΑ ΑνΑΣτΑΣοπουΛου, η συνετή απόστολος της χειραφεσίας:
καλλιρόη παρρέν, η ζωή και το έργο, Αθήνα: Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων Βιβλίων
2012, σσ. 31�-33�.
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ABSTRACT

REPRESENTATIONS OF FEMALE IDENTITY IN MARIETTA
GIANNOPOULOU-MINOTOU’S (1900-19�2) SHORT STORIES

PPeerrssaa  AAppoossttoollii

The paper examines the representations of female identity in Marietta
Giannopoulou-Minotou’s short stories, taking into account the writer’s
moderate beliefs on the “Woman Question” as well as the attitudes of the time
towards gender roles and their impact on literature. A few of her works were
included in the only short-story collection she published: Zakythina Agro -
loulouda (Zante’s Wildflowers) (1929), whereas the majority is scattered in
several periodicals and newspapers from different parts of Greece and abroad.
The paper initially offers an overview on this corpus as well as unknown
information (e.g. on other scheduled collections that did not finally come to
light or on short stories that were not included in her bibliography, I Anagrafi
mou, 1957 etc.). The paper suggests that although the female figures M. G.-M.
creates in her short stories do not always seem to have the strength to liberate
themselves from the predetermined social conceptions on womanhood, the
writer implicitly criticizes social norms and attitudes, promoting the ideals of
women’s self-awareness and emancipation through employment and (in fewer
cases) through education, and underlining women’s virtues and abilities.
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ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΓΡΑΨΕ Ο ΠΟΛΩΝΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ SLOWACKI
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΟΛΩΜΟ

ΠΠάάννοοςς  ΚΚααρρααγγιιώώρργγοοςς
τ. καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου

Όλοι οι μελετητές του έργου του Σολωμού, Έλληνες και ξένοι, που είχαν
γνωρίσει προσωπικά τον ποιητή και έγραψαν γι’ αυτόν, ανάμεσα στους Έλλη-
νες μπορούμε να αναφέρουμε τον πολιτικό και ιστορικό Σπυρίδωνα Τρικούπη,
τους ποιητές Γεώργιο Τερτσέτη και Ιούλιο Τυπάλδο, τον μουσουργό Νικόλαο
Μάντζαρο, τον εκδότη και βουλευτή Ιάκωβο Πολυλά, ανάμεσα στους ξένους
τον ιερωμένο Μοντάνι, τους καθηγητές Γκαετάνο Γκρασσέττι και Τζουζέππε
Ρεγκάλντι, τον λόρδο Γκίλφορντ, τον Δαλματό φιλόλογο Νικο λό Τομμαζέο
και άλλους, όλοι αυτοί γενικά, αλλά και άλλοι, αναγνώριζαν την ανώτερη
πνευματική προσωπικότητα του Σολωμού. 

Υπήρξε όμως και μία εξαίρεση, μία παραφωνία, ή μάλλον κακοφωνία, θα
έλεγα, που προέρχεται από έναν ξένο, τον Πολωνό ποιητή Juliusz Slowacki
(180�-18��). Ο Σλοβάτσκι στο μακρό αφηγηματικό ποίημά του Ταξίδι στους
Αγίους Τόπους από τη Νάπολη (Podroz do ziemi swietei z Neapolu) γράφει ει-
ρωνικά και σχεδόν απαξιωτικά για τον Σολωμό. Οι δύο άνδρες έτυχε να συ-
νταξιδέψουν από την Κέρκυρα στη Ζάκυνθο στις 8 Σεπτεμβρίου 18�6 με το
ατμόπλοιο «Επτάνησος»1.

Τι ακριβώς έγραψε ο Πολωνός ποιητής Slowacki για τον Σολωμό ���

1. Βλ. την επίσημη εφημερίδα Gazetta degli Stati Uniti delle Isole Jonie, αριθ. φύλλου 2�8
της 10ης Σεπτεμβρίο 18�6, όπου δημοσιεύεται ονομαστικός κατάλογος των επιβατών με τον
προορισμό τους:

«PARTENZE DI PASSAGGIERI CON PUBBLICI BASTIMENTI. Agli 8 d. o. per Patrasso. 
Signnori Zenone Brzozoneski, Giulio Stowaki [sic] Anagnosti Pezali, e Zoi Zezzo. – d. o.
per Zante. Nobili Signori Co. Dionisio Martinengo Gaeta, ed Anastasio Voltera, Signori
Constantino Xeno, Giorgio Stravopodi, Dionisio Gurgurachi, Dionisio Cavelari, Basilio
Papateodoro, Francese Chiaranda, Dionisio Masarachi, e Panajoti Giorgolopulo. Nobili
Signori Co Dionis. Solomos, e Dott Spiridion Delvinioti con famiglia. Signori Francesco
Gurgurachi e David Leon. D. o. per Cefalonia. Nobil Sig Dott Andrea Mustoxidi – d. o.
per Santa Maura. Signori Giovanni Cicura Gio M.a Vicenti, Signora Eufrossini Tipaldo
con figlio, Signori Panajotti Angiri, ed Eustachio Adamo. – d. o. per Paxò. Signori
Athanassio Zazzimi, Giorgio Marcopulo con figlia, Spiridion Tranaca e Leonida Boico.»



Ο Σολωμός ήταν τότε �8 ετών και ο Σλοβάτσκι 10 χρόνια νεότερός του. Ο
Σολωμός ήταν αναγνωρισμένος ποιητής ήδη από την ηλικία των 2� ετών,
όταν δημοσίευσε τον «Ύμνο εις την Ελευθερίαν» (182�) που μεταφράστηκε
στα Ιταλικά από τον Grassetti (182�), στα Γαλλικά από τον Julien (182�)
και στα Αγγλικά από τον Sheridan (1826). Επομένως, ο Σολωμός ήταν γνω-
στός στον Σλοβάτσκι, ο οποίος ζούσε εξόριστος στη Γαλλία και στην Ελβετία.
Δεν είναι όμως βέβαιο αν ο Σολωμός είχε ακούσει κάτι για τον Σλοβάτσκι, ο
οποίος είχε δημοσιεύσει στο Παρίσι δύο συλλογές ποιημάτων τέσσερα χρόνια
νωρίτερα, το 18�2. 

Φαίνεται ότι ο Σολωμός κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αγνόησε ή δεν πρό-
σεξε τον Σλοβάτσκι. Αυτό, προφανώς, προκάλεσε τη δυσαρέσκεια του Πολω-
νού ποιητή, ώστε να γράψει αργότερα αρνητικά για τον Σολωμό. Ένας άλλος
λόγος για την αρνητική αντίδραση του Πολωνού μπορεί να ήταν ο φθόνος του
για την φήμη του Έλληνα ποιητή.

Αυτά που έγραψε ο Σλοβάτσκι για τον Σολωμό, για το πολωνικό αναγνω-
στικό κοινό παρέμειναν άγνωστα επί �2 χρόνια, μέχρι το 1866, οπότε και εκ-
δόθηκε το παραπάνω αναφερόμενο ποίημά του. Για την ελληνική σολωμική
βιβλιογραφία οι επικριτικοί στίχοι του ξένου ταξιδιώτη παρέμειναν άγνωστοι
επί 100 χρόνια, ως το 1��6. Τότε ο καθηγητής Γεώργιος Ζώρας, μέσω μιας
μετάφρασης από τα Πολωνικά στα Ιταλικά, που έκανε για χάρη του ο συνά-
δελφός του στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης Giovanni Maver, έκανε γνωστά στο
ελληνικό αναγνωστικό κοινό τα όσα έγραψε για τον Σολωμό ο Σλοβάτσκι2.
Έγινε, δηλαδή, από τον Ζώρα μια ελληνική μετάφραση βασισμένη στο ιταλι-
κό κείμενο. Με άλλα λόγια, έγινε μετάφραση μιας μετάφρασης.

Οι στίχοι του Σλοβάτσκι που αναφέρονται στον Σολωμό αποτελούνται από
δύο μέρη: το πρώτο από έξι 6στιχες στροφές και το δεύτερο από άλλες τέσσε-
ρις 6στιχες στροφές, ήτοι, δέκα 6στιχες στροφές με σύνολο 60 στίχων. Στο
μεταφρασμένο κείμενο του Ζώρα λείπει η ακρίβεια και η κυριολεξία, αφού το
κείμενό του είναι μετάφραση μιας μετάφρασης. Παράδειγμα: Η απαξιωτική,
ειρωνική και προσβλητική για τον Σολωμό έκφραση του Πολωνού στο κείμε-
νο του Ζώρα «είσαι χαϊδεμένος και φιλάρεσκος» και η λέξη «χαϊδεμένος» δεν
έχει μεταφρασθεί ακριβώς. Ο Πολωνός δεν γράφει «χαϊδεμένος», αλλά χρησι-
μοποιεί την αγγλικής προέλευσης λέξη coxcomb, της οποίας η αντίστοιχη ελ-
ληνική λέξη είναι επηρμένος ή φαντασμένος, όχι «χαϊδεμένος». Δηλαδή, η λέ-
ξη του Πολωνού είναι σκληρή και προσβλητική. Υπάρχουν και άλλες ανακρί-
βειες, όπως: «λέγουν ότι οι άλλοι ποιηταί είναι μικροί». Το ακριβές όμως είναι:
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2. Γ. ΖΩΡΑΣ, «Σολωμικά Σημειώματα. Πώς είδε το Σολωμό ο Ιούλιος Slowacki», Ιόνιος
Ανθολογία, τεύχος 110-112, Οκτώβριος 1��6, σελ. 80-82. Αναδημοσιεύτηκε με προσθήκες
στο βιβλίο του Ζώρα Επτανησιακά Μελετήματα, τόμος Β΄, Αθήνα 1���, σελ. �1-��.



«οι άλλοι ποιητές είναι νάνοι». Επίσης, γίνεται παρανόηση στη μετάφραση του
Ζώρα, όταν ο Σλοβάτσκι λέει «αντικρίζοντας το σπιτάκι του, όπου οι αγαπη-
μένοι του ζουν ή έζησαν», ο Ζώρας γράφει «αντικρύζων τον οικίσκον του, όπου
αγαπά ή ηγάπησεν». Επι πλέον, η απόδοση της πρώτης στροφής του «Ύμνου
εις την Ελευθερία» του Σολωμού είναι ανακριβής και εσφαλμένη. 

Για τους παραπάνω λόγους, δίνεται εδώ πιο κάτω μία ακριβέστερη μετά-
φραση των στίχων του ποιήματος του Σλοβάτσκι που αναφέρονται στον Σο-
λωμό, η οποία βασίζεται τόσο στο πρωτότυπο κείμενο όσο και στη βοήθεια
Πολωνών συναδέλφων, για να μάθουμε τί ακριβώς έγραψε για τον Σολωμό ο
Σλοβάτσκι.

Ταξίδι στους Αγίους Τόπους από τη Νάπολη.
Άσμα ΙΙΙ

ΑΑττμμόόππλλοοιιοο
[Ο Σλοβάτσκι περιγράφει τους επιβάτες στο ατμόπλοιο «Επτάνησος» κα-

τά τη διάρκεια του ταξιδιού από τη Νάπολη προς τη Ζάκυνθο. Το όνομα του
Σολωμού εμφανίζεται στο ποίημα όταν ο πλοίαρχος χρησιμοποιεί λανθασμένα
έναν στίχο από την Αινειάδα του Βιργιλίου].

6.
Ο πλοίαρχος αναφωνεί τα λόγια του Βιργιλίου:
Et tantae, tantaene divis coelestibus ira?
Σε απάντηση ο κόμης Σολωμός από τη Ζάκυνθο,
ένας Έλληνας ποιητής, σηκώθηκε με το αυτί του τρυπημένο
από τις ανακατεμένες λέξεις και τη λαθεμένη προφορά.
Προτίθεται να διορθώσει το ρητό – αλλά συγκρατεί τα λόγια του.

�.
Ίσως εξαιτίας ξαφνικής αδυναμίας:
Καθώς ταχύτατα άγγιζε το στήθος του
και καλούσε με δυνατή φωνή τα ονόματα των δυο υπηρετών του·
όταν ένας απ’ αυτούς εμφανίζεται,
ο ποιητής αμέσως καλεί τον άλλο,
για να κάνει γνωστό σε όλους ότι τον υπηρετούν δύο άνθρωποι.

8.
Ω, εσύ μεγάλε ποιητά! Η αδυναμία σου σε ρίχνει 
στο πουπουλένιο κρεβάτι σου, όπως ρίχτηκε ο Τιτάνας στους βράχους. 
Το λευκό φράκο σου,
τα λαμπερά λευκά σου γάντια, 
καθώς και ένα πλήθος δουλικών ανθρώπων σου,
δείχνουν ότι είσαι φαντασμένος και δανδής.

Τι ακριβώς έγραψε ο Πολωνός ποιητής Slowacki για τον Σολωμό ���



�.
«Ω, πόσο καλά σε γνωρίζω. Το χέρι σου κρατά ένα σπαθί
που λάμπει από αστραπές.
Ω, πόσο καλά σε γνωρίζω. Με τα γελαστά μάτια σου
βλέπεις τον Κόσμο σαν να ήταν η μελλοντική επικράτειά σου»...
Με τέτοια φλόγα για την Ελευθερία στην καρδιά του παλαιότερα, 
ο κόμης είχε μιλήσει με στόμφο και είχε αναγνωρισθεί ως Πίνδαρος.

10. 
Κάποτε η ωδή του τον στεφάνωσε με δάφνινο στεφάνι, 
τώρα λένε πως ό,τι αυτός γράφει, το καίει.
Λένε ότι λυπούνται για τα ποιήματα που έκαψε,
λένε ότι δίπλα του άλλοι μεγάλοι ποιητές φαίνονται να είναι νάνοι. 
Κρίμα, αντί να σώσει τα ποιήματά του στο συρτάρι, 
κάθε μέρα ο κόμης τα καταστρέφει διά της πυράς.

11. 
Κοντά στον ποιητή αυτόν, που τόσο φλογερός ήταν μέσα του
και απέξω του τρεμούλιαζε σαν φύλλο λεύκας,
ο βουλευτής, ένας γέρος, 
που το πρόσωπό του έμοιαζε με του Επίκτητου, 
καθόταν σε μια μεγάλη πολυθρόνα...

Το δεύτερο μέρος των στίχων του Σλοβάτσκι περιέχεται στο ΙV Άσμα του
βιβλίου του. Το πλοίο σταμάτησε στο λιμάνι της Ζακύνθου και ο Σλοβάτσκι
κατέβηκε για να ρίξει μια ματιά στη Ζάκυνθο. Στις δύο 6στιχες στροφές του
ποιήματος (6η και �η) ο Σλοβάτσκι γράφει τα ακόλουθα σχετικά με τη Ζά-
κυνθο και τον Σολωμό:

6. 
Έφτασα στην κορυφή του κάστρου
και κοίταξα κάτω προς τη αστραφτερή σαν σμαράγδι Ζάκυνθο, 
που ήταν πλαισιωμένη με διαυγές γαλάζιο και ζαφείρι,
ενώ όλα περιβάλλονταν από νερά θαλασσινά και ουρανό,
που κρατούσε σπιτάκια στον κόρφο της,
ανάμεσά τους και το σπιτάκι του κόμητα Σολωμού. 

�. 
Ω, πόσο τυχερός! Βρήκε άθικτο τον κήπο του και τα δέντρα,
τον καναπέ του και το παράθυρο που έχει θέα στη θάλασσα, 
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το ωραίο τραπέζι του, όπου γράφει και χασμουριέται,
το κρεβάτι με ουρανό και μουσελίνα γύρω-γύρω.
Ίσως να χαίρεται ή να κλαίει σήμερα,
αντικρίζοντας το σπίτι του όπου οι αγαπημένοι του ζουν ή έζησαν�.

Τι ακριβώς έγραψε ο Πολωνός ποιητής Slowacki για τον Σολωμό ���

�. Οι σχετικές με τον Σολωμό στροφές στο πρωτότυπο πολωνικό κείμενο του Slowacki στο
ποίημά του «Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu» (έκδοση του 1866):

IIIIII,,  66--1111
6.
Kapitan krzyknał Virgillem: “et tantae,
tantaene divis coelestibus ira?”
Na to sie podniosl Graf Solomon z Zante,
Poeta grecki, ucho mu rozdziéra
Zmiana wyrazów i kradzież średniówiek,
Więc chciał poprawić – lecz żałował słówek.

�.
Może też słabość; bo predko rekoma
Wziął sie za serce i na dwoch lokai
Glosno zawołał nazwiskami dwoma;
Bo skoro tylko jeden się narai,
Zaraz poeta na drugiego krzyczy, 
Aby wiedziano, że dwoch w słuzbie liczy.

8.
Wielki poeto! Jako mięzdy skaly
Rzucony Tytan, tak ty w pu puchowniczki
Strącon słabością; a twój surdut biały
I glansowane białe rękawiczki,
I twój z usłużnych lokajów paszalik
Świadczą, że jesteś coxcomb lub migdalik.

�.
»O! znam ja ciebie, której ręka trzyma
Miecz w piorunową uzbrojony jasność;
O! znam ja ciebie, skrawemi oczyma
Na świat patrzącą, jak na przyszłą własność».
Z takim to niegdyś do wolności żarem
Przemówił ów graf i – został Pindarem.

10.
Gdy go raz wieńcem uwieńczyła oda,
Mówią, że dzisiaj co napisze, spali;
Mówią, że wierszy popalonych szkoda;
Mówią, że przy nim wszyscy wieszcze mali.
Szkoda, że zamiast wiersze chować w szafę,
Czyni z nich codzień pan graf auto-da-fé!



Στη συνέχεια του ποιήματός του ο Σλοβάτσκι αναφέρεται στο δικό του
όραμα της πατρίδας του, στην οποία ο κάθε ταξιδιώτης επιστρέφει, αλλά γι’
αυτόν που ήταν εξόριστος, το όραμα δεν θα του επιτρεπόταν να το ζήσει στην
πραγματικότητα. 

Ποιος ήταν ο Σλοβάτσκι και τί τον οδήγησε να γράψει τους ειρωνικούς και
απαξιωτικούς στίχους για τον Σολωμό; Ήταν απλώς ένας εκπατρισμένος,
οργισμένος νέος της εποχής, του οποίου την ύπαρξη προφανώς ο Σολωμός
αγνόησε επί του καταστρώματος του πλοίου. 

Στο ταξίδι αυτό, το τρίτο της ζωής του Σολωμού προς τη Ζάκυνθο, το θέ-
μα που απασχολούσε τον νου του Σολωμού ήταν η οικογενειακή δίκη για την
περιουσία του που διεκδικούσε ο ομομήτριος αδελφός του Ιωάννης Λεονταρά-
κης. Η δίκη συνεχιζόταν και δεν είχε λάβει ακόμα τέλος. 

Ό,τι ο Σλοβάτσκι έγραψε σχετικά με τον Σολωμό τα έμαθε, προφανώς,
από κάποιον συνεπιβάτη του πλοίου. Πρέπει να σημειωθεί εδώ, ότι μεταξύ των
επιβατών ήταν και ο Ανδρέας Μουστοξύδης, νομικός και ιστοριογράφος της
Κέρκυρας, ο οποίος είχε σπουδάσει νωρίτερα στο ίδιο πανεπιστήμιο της Πα-
βίας, όπου σπούδασε ο Σολωμός. 

Το όνομα του Μουστοξύδη αναφέρεται στον ονομαστικό κατάλογο των τα-
ξιδιωτών, μαζί με τα ονόματα του Σολωμού και του Σλοβάτσκι, στην εφημε-
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11.
Przy tym poecie, co był tak ognistym
Wewnątrz, a zwierzchu drżał jak galareta,
Siedział na środku w krześle rozłożystem
Senator, starzec z twarzą Epikteta,
Z uśmiechem słodkiej starości na twarzy,
Z podagrą w nogach, z tłumem sekretarzy.

IIVV,,  66--��
6.
A potem wszedłszy na fortecy góry
Spojrzałem: Zante szmaragdami siana,
W szczerych szafirów oprawna lazury,
Niebem i morzem dokoła oblana,
Taiła mnóstwo domków w głębi łona
Z domkiem poety, hrabi Solomona.

�.
Szczęśliwy! zastał swój ogród i drzewa,
Swoją kanapę i okno na morze,
Swój miły stolik, gdzie pisze i ziewa,
Swoje gazami oskrzydlone łoże;
Może dziś będzie cieszył się lub szlochał,
Patrząc na domek, gdzie kocha lub kochał...



ρίδα Gazzetta degli Stati Uniti delle Isole Jonie. Ο Μουστοξύδης ήταν τότε �1
ετών, αφού είχε γεννηθεί το 1�8�. 

Δεν είναι απίθανο ο πληροφοριοδότης του Σλοβάτσκι να ήταν ο Μουστοξύ-
δης. Η πιθανότητα αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι αργότερα, το 18��, ο Σο-
λωμός έγραψε για τον Μουστοξύδη το ακόλουθο σατιρικό επίγραμμα στα ιτα-
λικά:

Nel corso di sua vita tutta quanta,
Dall’ età di sett’ anni, oggi settanta,
L’opra di Mustoxidi ed il pensiero
Fu di far vero il falso e falso il vero�.�

Σε πρόχειρη μετάφρασή μου:

Σ’ ολόκληρο το διάβα της ζωής του,
απ’ τα εφτά του ως σήμερα εβδομήντα πια,
σκέψη του Μουστοξύδη ήταν και δουλειά
να κάνει ψέμα την αλήθεια και την αλήθεια ψευτιά.

Δεν ξέρουμε αν οι κοινωνικές σχέσεις Σολωμού-Μουστοξύδη ήταν φιλικές.
Όμως από επιστολή του Μουστοξύδη προς τον Αντώνιο Παπαδόπουλο στην
Ιταλία με χρονολογία 8 Ιουνίου 182� μαθαίνουμε ότι όταν το ίδιο έτος τυπώ-
θηκε ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» του Σολωμού, ο Μουστοξύδης ήταν επιφυ-
λακτικός και μάλλον επικριτικός σχετικά με το ποίημα. Να τί έγραψε ο Μου-
στοξύδης σχετικά:

«Έχω διαβάσει τον διθύραμβο του Σολωμού, αλλά κράτησε την κρίση
μου εμπιστευτικά στα αυτιά της φιλίας σου. Μου φαίνεται πολύ μακρύς
και όχι χωρίς μεγάλη προσποίηση. Η γλώσσα δεν είναι ούτε η καθημε-
ρινή ούτε η αρχαία, και είναι κατάσπαρτη με άπειρους ιδιωματισμούς
της Ζακύνθου [...] Η φύση της ποίησης δεν είναι ελληνική. Αυτό θα
πρέπει να κρατηθεί μεταξύ μας.�»

Τι ακριβώς έγραψε ο Πολωνός ποιητής Slowacki για τον Σολωμό �01

�. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Διονυσίου Σολωμού Άπαντα. Το ιταλόγλωσσο έργο του.
Τόμος δεύτερος, Εκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμα, Αθήνα, 1�86, σ. 2�1.

�. «Ho letto il ditirambo di Solomos; ma sia confidato il mio giudizio alle orrechi
dell’amicizia. Mi sempra assai lungo, e non senza gran pretensione. La lingua non è nè volgare
nè antica, è sparso d’infiniti zacintismi e idiotismi. V’ha non di meno della vivacità, dell’impeto,
ma l’indole della poesia non è greca. Ciò sia detto fra noi...» ΑΛEξΗΣ ΠΟΛIΤΗΣ, «Μια κρίση του
Α. Μουστοξύδη (182�) για τον “Ύμνο” του Σολωμού», Αφιέρωμα στον Καθηγητή Λίνο Πο-
λίτη, Θεσσαλονίκη, 1���, σ. 8�). 



Από γράμματα του Σλοβάτσκι στη μητέρα του και σε φίλους του μαθαί-
νουμε ότι ο Πολωνός ταξιδιώτης, συνεχίζοντας την πορεία του, μετά τη Ζά-
κυνθο κατέβηκε στην Πάτρα, όπου επιδίωξε να επισκεφθεί τον γηραιό αγωνι-
στή Κωνσταντίνο Κανάρη. Δεν έχουμε όμως καμία επιβεβαίωση ότι πραγμα-
τοποιήθηκε η συνάντηση αυτή. Στη συνέχεια, κατευθυνόμενος προς τις Μυ-
κήνες, ο Σλοβάτσκι διανυκτέρευσε στο Μέγα Σπήλαιο, όπου οι καλόγεροι του
προσέφεραν κατάλυμα, αλλά τον αντιμετώπισαν όχι πολύ φιλικά, όπως ο ίδιος
έγραψε, επειδή αυτοί εκτιμούσαν τον Τσάρο, ενώ αυτός ήταν Πολωνός με
γαλλικό διαβατήριο. 

Από εκεί πήγε με αγωγιάτες και άλογα στις Μυκήνες, όπου εμπνεύστηκε
το ποίημά του «Ο τάφος του Αγαμέμνονα», το οποίο αποτελεί το VI άσμα του
αφηγηματικού ποιήματός του. Από τις Μυκήνες πήγε στην Κόρινθο και στην
Αθήνα και από τον Πειραιά στη Σύρο, όπου επιβιβάστηκε σε πλοίο για την
Αλεξάνδρεια και αργότερα επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους.

Ο Σλοβάτσκι επέστρεψε στη Φλωρεντία τον Ιούνιο του 18�� όπου έμεινε
μέχρι το 18�8 και μετά πήγε στο Παρίσι όπου έζησε μέχρι τον θάνατό του το
18��.

Ο Σολωμός πέθανε το 18��, 8 χρόνια μετά τον θάνατο του Σλοβάτσκι, χω-
ρίς να μάθει αυτά που ο Πολωνός ποιητής έγραψε γι’ αυτόν, αφού το ταξιδιω-
τικό βιβλίο του πρωτοεκδόθηκε το 1866, δηλαδή, � χρόνια μετά τον θάνατο
του Σολωμού και 16 χρόνια μετά τον θάνατο του Σλοβάτσκι.

Πάνος Καραγιώργος�02



JULIUSZ SłOWACKI’S ENCOUNTER WITH THE IONIAN ISLANDS

(WITHIN THE CONTEXT OF POLISH RECEPTION 
OF HISTORY AND CULTURE OF THE IONIAN ISLANDS)

MMaarriiaa  KKaalliinnoowwsskkaa
Professor, Faculty Artes Liberales, University of Warsaw

I would like to thank the organizers of the Congress for inviting me here and
accepting my proposal. I’m not a Hellenist. My specialisation is the history of
Polish literature in the Romantic period, so you may wonder what I am doing
here in Kefalonia, among experts in the history and culture of the Ionian
Islands. 

I really wanted to come to the Panionian Congress for several reasons. Aside
from my own family connections with the island of Corfu, there is also an
academic interest. Firstly, I have been very interested in the theme of the Greek
journey in the works of one of the most outstanding Polish Romantic poets,
Juliusz Słowacki (180�-18��), who visited the Ionian Islands in 18�6 and met
Dionysus Solomos here. Prof. Panos Karagiorgos, the participant of the
Panionian Congress, wrote excellently and interestingly about that meeting1.
Yet, I have a somewhat different take on this encounter between two great
national poets, and I would like to present my point of view here. Secondly, I
would like to present the anthology of Polish Romantic poetry concerning
Greece and translated into Greek, which has just appeared from the Athenian
publishing house Batsioulas. We’ve prepared it together with Paweł Krupka and
Jorgos Petropulos, a Greek poet2.

The Ionian Islands appear in Polish literature in various contexts, especially
in nineteenth-century travelogues by writers such as Maurycy Mann (181�-
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18�6). This is a topic that still needs to be properly researched. For the
moment, I would like to mention one of the most interesting Polish references to
the cultural specificity of the Ionian Islands – that which is to be found in the
text Pauzaniasz [Pausanias] by the prominent Polish intellectual Stanisław
Vincenz (1888-1��1), who emigrated to Western Europe after the Second
World War. However, he originally came from the south-eastern borderland of
the former Polish state, where different cultures, nations and religions
coexisted. In this text written in 1�6�, Vincenz draws parallels between
Pausanias’ times and the contemporary crisis of values. The theme requires
detailed consideration, but here I would like to say that in Vincenz’s text we find
a great account of Greek culture, both ancient and modern, in terms of the
potential it holds for European recovery. The highpoint of Vincenz’s essay is
his description of folk religion in Kefalonia and the use of snakes during the
feast of the Blessed Virgin Mary on August 1�th. The description of this
religious celebration becomes the basis for a broader reflection on the unique
specificity of the ritual in Kefalonia, which combines and integrates various
Greek, Christian and pre-Christian traditions, becoming a fascinating proposal
for European recovery and healing after the Second World War.

Let me begin with the first topic: Juliusz Słowacki on Corfu and Zante.
Słowacki’s significance to Polish culture is fundamental, and everything that
concerns this poet is extremely important to us. Słowacki is the most important
Polish Romantic poet (alongside Adam Mickiewicz), and, as a Philhellene�, is
responsible for some of the most beautiful descriptions of ancient and modern
Greece in Polish Romantic literature.

The itinerary of Słowacki’s journey led him from Italy to Greece, and then
on to Egypt, the Holy Land, and Lebanon. He devoted his magnificent poem to
Greece: A Journey to the Holy Land from Naples, inspired by Byron and
Chateaubriand, among others. The manuscript of the poem can be found in his
travel notebook and was never published during his lifetime. In addition to the
poem, this notebook contains many notes, sketches, drawings and records that
are very interesting to researchers. Słowacki’s notebook disappeared during the
Second World War in 1���, and everyone was convinced that it had been
burned. A few years ago, however, our colleague, Prof. Henryk Głebocki found
this notebook in a library in Moscow and following this sensational discovery,
the team I manage have been working on editing this travelogue. 

Regarding the poet’s stay on Corfu and Zante, I would be grateful to our
Greek colleagues for any suggestions that might be of interest to our research
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team, especially regarding Słowacki’s sketch of Corfu. While Słowacki’s
descriptions of Zante are among the finest descriptions of this island and its
beauty, especially the views from the fortress, at the moment I am more
interested in the Corfu drawing, and I would be grateful to the Greek colleagues
for any comments concerns it.

There are very few accounts of the poet’s stay on the island of Corfu. There
is a reference to Corfu in the initial stanzas of the poem, as well as at the
beginning of Slowacki’s diary entry for August 2�th: “I am just waiting for a
courier ship arriving every week to Otranto – and from this city returning to
Corfu to get to this Anglo-Greek city”. Gazetta degli Stati Uniti Delle Isole
Jonie, a newspaper appearing in Corfu, reported the arrival on September �th,
18�6 of two first class passengers named “Zenone Brzozoneski and Jules
Stowacki (Gulio Stowaki)” [Zenon Brzozowski, Juliusz Słowacki] and
subsequently also recorded their departure on September 8th. This may well
prove recognition of the high social position of the two travellers, as probably
only significant passengers were written about in this way. Among the standard
police documents in the Ionian Island Archives on Corfu, I came across
confirmation that both travellers had arrived in Corfu and had left the island.

The poet spent four days on Corfu, so he had a relatively long time to get to
know what he referred to as “the Anglo-Greek cit”. There are not many
references to Corfu in the poem (perhaps a second canto, now lost, may have
been about Corfu), but there is a drawing in his notebook, one of several very
accurate and refined sketches which he completed in Greece, and signed
“Corfou - � Sept[ember] 18�6” (illustration 1). The picture shows a view of the
Old Fortress in the city of Corfu, the Bay of Kastrades (today Garitsa), and the
buildings belonging in the general vicinity of Palaiopolis (the old city). You will
know these areas better than I do. It may have been drawn from a hill located in
the Garitsa and Anemomilos area. In Słowacki’s drawing, in the foreground
houses are visible most probably belonging to the village of Kastrades (today
Garitsa), and more broadly – to Palaiopolis.

The view which Słowacki depicted in his drawing was a popular subject for
artists in the nineteenth century, especially among Western European travellers
visiting the island. There are other depictions by Edward Dodwell and Simone
Pomardi, William Purser, Edward Lear, William Linton, Christopher
Wordsworth, and Henry J. Wilkinson. Generally these views tend to focus on
the presentation of the Old Fortress. However, the foreground in these
depictions tended to be handled in different ways. Most of the artists focused on
the pictorial composition in their representations, adding, for example,
depictions of the ancient ruins of the old town or –from the 18�0s on– the
outline of the Mon Repos palace (in the drawings made from a greater distance,
closer to Kanoni).
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Of course on Corfu there were –and are– many places from which there
were attractive views of picturesque landscapes or interesting objects, even near
the city of Corfu itself. It is obvious that Corfu would attract travellers like
Słowacki and others interested in “Greek Antiquity”. As such, this area may
have been located on the routes of travellers interested in ancient monuments. 

Słowacki may also have been interested in seeing the summer residence
(Mon Repos) built by Sir Frederick Adam, the English commissar of the Ionian
Islands, and the palace gardens made available to the public by George Nugent-
Grenville, a successor to Sir Adam. 

Of the well-known depictions of the view of Corfu, Słowacki’s drawing is
distinguished by its diligence in presenting the buildings near the Bay of
Garitsa. It appears as though the poet devoted more attention to the ordinary
buildings of the lower parts of Palaiopolis than to the Old Fortress, which
tended to arouse greater interest among other artist-travellers. It seems that
these ordinary buildings are more attractive to him than this picturesque
fortress.

Of the many representations of this part of the island, most of the best-known
ones were made from a slightly different vantage point than that used by Słowacki.
It is interesting to determine the place where Słowacki made his drawing, because
it may also tell us something about the nature of the poet’s stay on the island (or in
this particular place) and his travel interests. Of the few depictions of the scene
that adopt Słowacki’s vantage point, the picture by Simone Pomardi displays the
same interest in the ordinary buildings near the old harbour (illustration 2)�. It is
significant that both the Pomardi drawing and the drawing by Słowacki show a
fairly accurately drawn outline of the Church of St. Jason and St. Sosipater. The
similarity between the two drawings is surprising, because the two travelogues
(Dodwell, Pomardi and Słowacki) are completely different. 

The neatness of Słowacki’s drawing suggests that a lot of time went into
completing it, and spending the night in the area would have provided a
convenient opportunity for such a time-consuming work. Another possibility is
raised by an unusually similar view in a drawing by Pomardi, produced at the
nearby Monastery of Christ Pantocrator, situated on a hill close to Mon Repos.
Is it possible that Słowacki may also have stayed in this monastery, considering
that he later stayed at the Monastery of Mega Spileon?
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However, the situation becomes more complicated when we consider the
opinion of archaeologist Katerina Kanty, a long-term resident of Corfu who has
done extensive research on the history of this area. Kanty suggests that the
poet’s vantage point for his drawing may, in fact, have been on the estate of
Lord Williams H. Lawrence, the first English resident of the hill (from 182�), a
fairly high British official, later a police sanitary inspector. If this were the
case, it might give us some indication of the political contacts of Polish
travellers at the time? It must be added that my own research team have
investigated all traces of political contacts of Polish travellers as we have been
working on the, so far unproven, hypothesis that has long existed in Polish
research studies that the journey of a Romantic poet and a Polish aristocrat had
a political purpose as well.

As mentioned earlier, among the huge number of 1�th century representa -
tions of this scene in Corfu, including those made from Słowacki’s vantage
point, the one that comes closest to his is the drawing by Simone Pomardi,
Dodwell’s travelling companion, showing the view stretching from the Church
of Christ Pantocrator. It is clear that both drawings –Pomardi’s and Słowacki’s–
depict the same place, although seen from a very slightly different angle. The
most surprising and puzzling thing about them, however, is the similarity of the
two representations, considering that their journeys were very different. 

Dodwell’s travel reports are typical of a pre-Romantic Greek journey: cold,
objective, matter-of-fact, though indicative of poet’s the poetic sensitivity to
beauty, focussing on the ancient past of the places he visited, authenticating
their uniqueness, but also open to the beauty of the landscape and the realities of
the time, documenting the peculiarities of nature, especially the landscape. This
is the model of an earlier, pre-Romantic travelogue. Dodwell’s model was used
as the basis for the Romantic travelogue, but Słowacki, as Romantic poet and
traveller, goes beyond it, towards a deep internalization of Greek Antiquity as
part of his own existence. Travelling to Greece is for Słowacki a deep spiritual
and existential experience. But in Slowacki’s poem there is also a distance and
an irony that we don’t find either in Dodwell or even in other Romantic trave -
logues.

Dodwell and Pomardi documented the condition of ancient historical
buildings in particular, while the Słowacki set off on a pilgrimage, in a broad
sense, to the cultural and religious sources of his spiritual formation. Both of
them –Pomardi and Słowacki– drew pictures very distant from those ideas for
their travels. Pomardi’s drawing documents a detailed examination of the scene,
aiming for objectivity; however, the draughtsman’s eye does not rest on the
relics of the past, as even the picturesque fortress is relegated to the
background. Słowacki’s amateur drawing is very similar, devoid of any trace of
a Romantic approach: it reveals no subjective gaze, no emotions, no play of the
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imagination, no irony, and no fascination with what, after all, is a unique site.
Even the old fortress, which is a picturesque site stimulating the imagination
–indeed a “romantic” site– loses its uniqueness in Słowacki’s interpretation. All
of the poet’s attention in the sketch is concentrated on rather mundane houses,
drawn in great detail despite not being particularly picturesque or having much
potential to fire the imagination.Słowacki’s drawing doesn’t seem to suggest that
the poet had searched for this kind of view for any special reason or that he had
been on the lookout for something particularly picturesque, but rather that the
traveller simply had time to spare here: maybe they (poet and his arictostratic
travelling companion) stopped to rest or even stayed for a while, and the poet
made use of that time by drawing. But in this kind of representation, the view in
a way lost its picturesque uniqueness to some rather commonplace details, shown
faithfully and carefully. This is an entirely different landscape from the one
Słowacki depicted in his poem: a Greek landscape revealing a variety of
historical and spiritual secrets to the poet...

Like Byron before him, Słowacki in his poem speaks of Greece as the land of
ancient gods, but also a land still marked by the fact of being divinely chosen.
For example, the poet writes about the eternally blue sky which “seems to lie
pensive over the wistful country of the past, an age-old image and remembered
only by God himself... who ponders within”�. In fact this is one of the poem’s
most exquisite visions of Greece’s past: an age-old image remembered by God...

Słowacki’s drawing of Garitsa Bay in Corfu is focused on detail rather than
on Romantic picturesqueness, and the same goes for his drawing of
Agamemnon’s Tomb. On the other hand, the Greek landscape in Słowacki’s
poem is filled with signs of an extraordinary unity of nature and the sacred,
while also preserving the memory of both history and the world of myths. For
example, the high mountain above the Gulf of Lepanto, behind which the
famous Missolonghi lies, reminds the poet of a giant pyramid built not by people
but by God, who had sensed this country’s greatness and glory. Here, Greece
combines different aspects of existence: nature, history and the sacred.
Słowacki’s text features reproducing daily life in 1�th century Greece and the
eternal –Greek– harmony between nature, art and myth, but it also includes a
broad repertoire of Philhellenic poetic themes. The poem is characterized by a
distinctive lightness, highlighted by the versification structure and built
especially by the construct of the subject –a Romantic ironist in control of the
represented world, juggling– often with humour – the conventions and motifs of
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Romantic travel writing. And it is this irony – not irony in general, but a
Romantic, creative irony encompassing all areas of reality – that dominates the
portrayal of Dionysios Solomos, with whom Słowacki sailed on the same
steamboat from Corfu to Zante. Between September 8th and 10th 18�6, both
poets happened coincidentally to be passengers on board the Eptanissos,
Solomos sailing from Corfu to Zante, Słowacki to Patras. We don’t know if this
journey resulted in their meeting, or even being introduced, and quite an
extensive speculative literature has arisen on the journey, not only in Polish but
also in Greek6. Most recently it was the topic of the presentation by Prof.
Karagiorgos. 

As noted above, the portrait of Solomos that Słowacki creates in his poem is
strongly ironic in character, and as such it should not be viewed as a personal
attack on Solomos. In the personality of the author of the Greek Hymn to
Liberty, Słowacki notices qualities that contrast with the Tyrtaen image of
Solomos. In A Journey to the Holy Land from Naples, Słowacki highlights what
he sees as Solomos’ weariness, egocentrism, an inclination for poses, his
peculiarly theatrical behaviour and, finally, dandyism. Yet what Słowacki sees
in Solomos is also what he sees in himself. As such, this rather malicious portrait
of Solomos in a sense also serves as Słowacki’s self-ironic reflection on himself
and also on Romantic poets in general. “It is not sharp satire [...], but simply a
brilliant display by a virtuoso of Romantic irony who has maintained the entire
work in an equally magnificent satirical-digressive tone. However, I think
[writes Polish researcher, Oktawiusz Jurewicz] [Józef] Birkenmajer more aptly
noted that Słowacki was probably referencing the scene with the lackeys from
Molière’s play The Bourgeois Gentleman”. Jurewicz agree with Gizela Reicher-
Thonowa: “One can ascribe to Słowacki a desire to ironize Solomos in the sense
of Romantic irony concealing ‘the suffering soul of someone too sensitive,
proud, of great inner richness and a complex mind, who not only is aware of the
tragedy of his own position or that of society, but [...] who ironizes in order to
drown his own pain in irony’ (Reicher Thonowa�)8.

A Journey to the Holy Land from Naples is saturated with the poet’s
admiration for the heroic struggle of both ancient and contemporary Greeks,
and for their love of freedom. Reminiscing during the voyage about his youthful
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reading of stories recounting the deeds of warriors of the Modern Greece
(including the brothers Ypsilantis, Botsaris, Kanaris), Słowacki builds an
extraordinary image of the Greek struggle for independence, as well as his own
inner world. As the greatest Polish Romantic Philhellenic poet, Słowacki had a
very strong impact on later generations of Polish poets. Greek-Polish themes
occupy a special place in his oeuvre: Greece juxtaposed with Poland, Greece as
a model for Poland, and Greece as a mask for Polish national problems.

But the motif of parallels between Greece and Poland, and also simply a
fascination with Greece and its struggle for freedom, was shared by other Polish
poets as well, and we invoke those poets in anthology we have just published.
The collection begins with the words of one of the most important Polish poets
and thinkers, Cyprian Norwid (1821-188�). In 18��, recalling the enthusiasm
that had swept across all of Europe a few decades earlier, Norwid wrote: “Old
men, women and children, people from salons and factories, rich and poor, those
who were educated and those who were aware of little, political statesmen, the
offices and chambers of rulers, just like commoner communities... everyone...
absolutely everyone sent Greece the most selfless feelings, songs, gold, ex -
ceptional people and freedom”�. Norwid compared this selfless enthusiasm for
Greece and Greek struggle for independence, which spread across Europe in the
1820s and united different circles within European societies and nations in
solidarity, to the Crusades of old. In Norwid’s view, from the whole of European
history the Crusades were the only thing comparable with the selfless
enthusiasm which united Europe around the cause of Greek independence:
“throughout all European history, it is only the Crusades that shine with a
similar and equal enthusiasm.”10. Juxtaposing the Philhellenic movement with
the Crusades, he underlined the ardour of its participants and their dedication to
the cause, which went beyond the political dimension.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΛΟΒΑΤΣΚΙ ΜΕ ΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
(ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟχΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)

ΚΚααθθηηγγήήττρριιαα  ΜΜααρρίίαα  ΚΚααλλιιννόόφφσσκκαα
Τμήμα «Artes Liberales». Πανεπιστήμιο Βαρσοβίας

http://al.uw.edu.pl/kadra/kalinowska-maria/

Ο Ιούλιος Σλοβάτσκι (180�-18��), ρομαντικός ποιητής, ένας από τους
σημαντικότερους Πολωνούς ποιητές, ταξίδεψε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια
του ταξιδιού του στους Αγίους Τόπους (18�6-��). Πέρασε μερικές μέρες στην
Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο και περιέγραψε τα νησιά του Ιονίου στο θαυμάσιο
και εξαιρετικά σημαντικό για την Πολωνική λογοτεχνία ποίημα με τίτλο Τα-
ξίδι στους Άγιους Τόπους από τη Νεάπολη. Η εργασία παρουσιάζει το όραμα
του Σλοβάτσκι για τον πολιτισμό και τη φύση των Ιόνιων νήσων στα πλαίσια
άλλων περιγραφών των Επτανήσων στην πολωνική και ευρωπαϊκή λογοτε-
χνία του 1�ου και 20ού αιώνα. 

Πρέπει να προστεθεί ότι κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού ο Σλοβάτσκι
συνάντησε τον Διονύσιο Σολωμό και στο ποίημα του εμπεριέχεται πρωτότυπη
και αμφιλεγόμενη εικόνα του Έλληνα ποιητή. Η συγγραφέας του άρθρου
αναφέρεται επίσης στην επίδραση του Σολωμού στην ποίηση του Σλοβάτσκι,
του σημαντικότερου ρομαντικού Πολωνού φιλέλληνα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ - ILLUSTRATIONS
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Illustration 2. Drawing by Simone Pomardi 
displaying the buildings near the old harbour of Corfu.

Illustration 1. Drawing of Corfu, 
by J. Slowacki, from his notebook, signed “Corfou - Sept[ember] 18 6΄΄



Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΣχΟΛΗΣ 
ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

DDoorraa  EE..  SSoollttii
επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Eötvös lorand, Βουδαπέστης

Η λογοτεχνική δράση της Επτανησιακής Σχολής βρήκε σχεδόν αμέσως
ανταπόκριση στην Ουγγαρία, και εξαιτίας των παρόμοιων λογοτεχνικών και
ιστορικών εξελίξεων στις δύο χώρες προκάλεσε φιλικά αισθήματα στο ουγγρι-
κό κοινό. Και οι δύο χώρες τελούσαν υπό ξενό ζυγό και διεκδίκησαν την ελευ-
θερία τους με επανάσταση, οι Έλληνες το 1821 κατά την Οθωμανική Αυτο-
κρατορία, ενώ οι Ούγγροι το 18�8 κατά των Αψβούργων. Ηγετική μορφή και
των δύο επαναστάσεων στάθηκε ένας ποιητής: ο Σολωμός στην Ελλάδα και ο
Sándor Petőfi στην Ουγγαρία. Οι οφθαλμοφανείς ομοιότητες του λογοτεχνι-
κού έργου αυτών των δύο ποιητών κίνησαν τον συγγραφέα και ποιητή Mór
Szegfi (182�-18�6) να δημοσιεύσει την πρώτη εποπτική μελέτη για το ποιη-
τικό έργο του Σολωμού ήδη τη χρονιά του θανάτου του μεγάλου Επτανήσιου
ποιητή, το 18��, αποκαλώντας τον τον Petőfi της νεοελληνικής λογοτε-
χνίας1. Αφού η γνώση της νεοελληνικής γλώσσας έλειπε ακόμα από την ουγ-
γρική φιλελληνική διανόηση, ο Szegfi στηρίχτηκε στη νεκρολογία του γαλλό-
φωνου ελληνικού περιοδικού Le Spectateur de l’Orient2. 

Αν και η πρώτη ελληνική διασπορά είναι παρούσα στην Ουγγαρία από τον
1�ο αιώνα, η μετάφραση ελληνικών λογοτεχνικών έργων δεν ξεκίνησε από
αυτούς. Οι Έλληνες λόγιοι έμποροι, που συνέγραψαν σημαντικά επιστημονικά
έργα, δεν θεωρούσαν χρήσιμη απασχόληση τη λογοτεχνία, και δεν είχαν σκο-
πό να γνωρίσουν τα κορυφαία λογοτεχνικά έργα της εποχής τους στο ουγγρι-
κό κοινό. Λόγω της έλλειψης των γνώσεων της νεοελληνικής γλώσσας δεν
προέκυψαν λογοτεχνικές μεταφράσεις ούτε από το ουγγρικό λογοτεχνικό και
επιστημονικό κοινό: έπρεπε να εμφανιστεί ο πρώτος Ούγγρος νεοελληνιστής, ο
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Iván Télfy, για να αρχίσει η μετάφραση έργων της ελληνικής λογοτεχνίας
στην ουγγρική γλώσσα. 

Ο Iván Télfy (1816-18�8) δίδασκε από το 18�6 στο Πανεπιστήμιο της
Πέστης, και το πρόσωπό του σχετίζεται με το ξεκίνημα των νεοελληνικών
μαθημάτων καθώς και τη διάδοση και παρουσίαση της ελληνικής λογοτε-
χνίας στην Ουγγαρία. Το εκπαιδευτικό και ενημερωτικό έργο του Télfy ήταν
πολύπλευρο. Σύμφωνα με την θεώρησή του, η ιστορία του ελληνισμού είναι ενι-
αία και αδιαίρετη, γι’ αυτό δεν δύναται να διαχωριστούν και να αντιμετωπίζο-
νται ως ανεξάρτητες η αρχαία, η μεσαιωνική και η νεοελληνική γλώσσα,
ιστορία και λογοτεχνία αλλά τις αντιμετώπιζε και τις μελετούσε υπό τον γε-
νικό όρο δημιουργίες του ελληνισμού. Στο πνεύμα αυτό γράφτηκε και η Πρα-
κτική αρχαία και νεοελληνική γραμματική (18�8), καθώς και οι μελέτες του
σχετικά με την ελληνική λογοτεχνία. 

Η μελέτη του για τη λογοτεχνική δράση της Επτανησιακής Σχολής το
1861� ήταν ανάμεσα στις πρώτες μελέτες σε ουγγρική γλώσσα, που παρου-
σίαζε τον Σολωμό και τον Βαλαωρίτη με βάση τα πρωτότυπα κείμενα και
παραθέτοντας τρία ποιήματα του Βαλαωρίτη σε ουγγρική μετάφραση�. Στην
αρχή περιγράφεται η ιστορία και η γεωγραφία των Επτανήσων, καθώς και η
ποίηση του Σολωμού με ιδιαίτερη έμφαση στον Ύμνο και τον Λάμπρο. Στο
επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται όμως ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης και η
σύγκριση της ποίησής του με τα δημοτικά τραγούδια, από τα οποία μεταφρά-
ζονται επίσης μερικά.

Η μετάφραση ελληνικών πεζογραφικών έργων αρχίζει λίγο αργότερα, το
186�. Το πρώτο έργο που μεταφράστηκε στην ουγγρική γλώσσα ήταν το διή-
γημα «Συνάντησις απρόσδεκτος» του Κωνσταντίνου Ράμφου�, που τυπώθηκε
στο ουγγρικό λογοτεχνικό περιοδικό Koszorú6. Στη συνέχεια ακολουθούσαν
μεταφράσεις ποιημάτων, διηγημάτων και θεατρικών έργων του ύστερου ρο-
μαντισμού, που προκάλεσαν αμέσως το ενδιαφέρον του ουγγρικού κοινού.

Το Σεπτέμβριο του 186� ο Télfy ταξιδεύει από την Αθήνα στην Κέρκυρα,
γνωρίζει τον πιο εγκάρδιο φίλο του Σολωμού –όπως λέει χαρακτηριστικά ο
ίδιος�– κατά πάσαν πιθανότητα τον ίδιο τον Πολυλά, που του χαρίζει ένα αντί-
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τυπο των Απάντων του ποιητή. Γυρίζοντας στην Ουγγαρία τον Οκτώβριο του
18�0, ο Télfy παρουσιάζει τη ζωή και το έργο του Σολωμού στην Ουγγρική
Ακαδημία Επιστημών και το 18�1 εκδίδει την ομιλία του σε μορφή βιβλίου με
τον τίτλο Τα ποιήματα του Διονύσιου Σολωμού και η δημοτική γλώσσα των
Επτανήσων8. Εκτός από τη ζωή του Σολωμού και τα κύρια έργα του –τον
Ύμνο, τη Φαρμακωμένη, το Όνειρο, το Λάμπρο, τα Δύο Αδέλφια, την Τρελή
Μάνα και τους Ελεύθερους Πολιορκημένους– παρουσιάζεται και η γλώσσα
του ποιητή σε μορφή πλούσιων σχολίων για τα ποιήματά του και προστίθεται
μία πραγματεία για την προέλευση της νεοελληνικής δημοτικής γλώσσας, η
οποία ήταν εντελώς άγνωστη εκείνη την εποχή στο ουγγρικό επιστημονικό
κοινό. Επειδή η ομιλία του προοριζόταν για το επιστημονικό κοινό, δεν περιέχει
μεταφράσεις ούτε δείχνει εκλαϊκευτικό χαρακτήρα ώστε να γίνει κατανοητή
για το ευρύτερο κοινό.

Η γνωριμία του ουγγρικού κοινού, επιστημονικού και μη, με τις πρώτες
μεταφράσεις ελληνικών λογοτεχνικών έργων προκάλεσε έντονα αισθήματα
συμπάθειας υπέρ του ελληνισμού που μαχόταν για την ελευθερία του. Μαρτυ-
ρία αυτού είναι και η μετάφραση του Vilmos Pecz, μαθητή του Télfy, των
πρώτων 16 στροφών του Ύμνου του Σολωμού που τυπώθηκε στην Ιστορία της
Παγκόσμιας Λογοτεχνίας το 1�0��, μαζί με την παρουσίαση του Όρκου του
Γεράσιμου Μαρκορά. 

Η συμπάθεια των Ούγγρων για τους ποιητές των Επτανήσων αυξήθηκε
ακόμα πιο πολύ με την ενεργή συμμετοχή του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη στην
ουγγρική επανάσταση εναντίον των Αψβούργων, το 18�8/��. 

Ο Βαλαωρίτης, όταν πληροφορήθηκε την έναρξη της επανάστασης, έσπευ-
σε να συμπαρασταθεί στον αγώνα των Ούγγρων παρά τις προσπάθειες των
συγγενών του στη Βιέννη για να τον συγκρατήσουν. Έφτασε όμως καθυστε-
ρημένα, μετά την εισβολή των τσαρικών στρατευμάτων, και έπρεπε να υπο-
χωρήσει. Με αφορμή αυτή την ηρωική συμπαράσταση, ο βυζαντινολόγος και
νεοελληνιστής Jenő Darkó αφιέρωσε το 1�10 μια εκτενή μελέτη στη ζωή και
το έργο του Βαλαωρίτη σε ένα περιοδικό που έφτασε στα χέρια ενός ευρύτερου
κοινού, στο Budapesti Szemle [Ανασκόπηση της Βουδαπέστης]10, και παρου-
σίασε με τα ακόλουθα λόγια τον Επτανήσιο ποιητή:

Σημαντικότερος σκοπός της ζωής του, όσο και της ποίησής του, ήταν
να ωθήσει σε δράση τους ταλαιπωρημένους Έλληνες που βρίσκονταν
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ακόμα υπό τον ζυγό της σκλαβιάς με απώτερο στόχο την ανεξαρτησία
τους. Η ποίησή του εντάσσεται σκόπιμα στο μέγιστο αυτό εθνικό σκο-
πό, εκπληρώνοντας και την προσωπική του ζωή. Αυτός απευθύνεται σε
ολόκληρο το έθνος, ώστε ακόμα και ο πιο ταπεινός και ορφανός Έλλη-
νας να καταλάβει τα λόγια του, για το σκοπό αυτό απαγγέλλει σε μορ-
φή και ρυθμό της δημοτικής ποίησης. Τα ποιήματά του είναι η φυσική
συνέχεια των θαρραλέων τραγουδιών, έτσι όπως αυτά τραγουδήθηκαν
από το στόμα του λαού, και στα οποία αντικατοπτρίζεται η γεμάτη με
θάρρος ζωή των αγωνιστών για την πίστη και την ελευθερία. Εκτός
από κάποια ερωτικά και περιστασιακά ποιήματα, οι χορδές της λύρας
του όλες, καθώς και οι χτύποι της καρδιάς του ποιητή ήταν αφιερωμέ-
νοι στην αγάπη του για την πατρίδα και την ελευθερία11.

Εκτός από την κριτική αποτίμηση του έργου του, μεταφράζονται επίσης
μερικά ποιήματά του12 στην ουγγρική γλώσσα, με κύριο και πιο σημαντικό το
Δήμος και το καριοφίλι του, ένα ποίημα που έγινε εξαιρετικά δημοφιλές κατά
τον 20ό αιώνα, μεταφράστηκε ξανά μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο και δημο-
σιεύτηκε σε περισσότερες μετέπειτα ανθολογίες ελληνικής ποίησης1�.

Τέλος, το έργο του Βαλαωρίτη αναφέρεται για τους Ούγγρους ως παρά-
δειγμα προς μίμηση:

Ο Βαλαωρίτης ήταν ένας από τα μεγαλύτερα πνεύματα του περασμέ-
νου αιώνα. Ένας λαός, που έχει τέτοια τέκνα, δεν μπορεί να μειωθεί,
και δεν μπορεί να του αρνηθεί κανείς την εκλεκτή συγγένεια με τους
ένδοξους νέους της Αρχαίας Ελλάδος.

Η Αρχαία Ελλάδα, αυτός ο χώρος δημιουργίας, που άφησε μια απέ-
ραντη πνευματική κληρονομιά στους απογόνους της, που ούτε οι τρικυ-
μίες δύο χιλιετιών δεν μπόρεσαν να εξαφανίσουν, και που ακόμα και
κάτω από τις παραβεβλημένες εχθρικές δυνάμεις θρυμματισμένα και
αποδεκατισμένα υπολείμματα, μπόρεσε να διατηρήσει την ενότητα και
το αίσθημα της εθνικής του συνοχής. 

Γιατί η επιβίωση των εθνών δεν στηρίζεται στην υλική βάση του
εφήμερου, αλλά εξαρτάται από πνευματικούς και ηθικούς παράγοντες,
οι οποίοι με την δύναμη της έλξης επιβάλλονται στις ψυχές και τις κα-
τευθύνουν στην υπηρεσία ιδεωδών ιδανικών. Και εάν εμείς οι Ούγγροι,
ατενίζουμε στο μέλλον, ας αναρωτηθούμε με αγωνία, πού υπάρχουν σε
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εμάς αυτές οι ιδεώδεις και πνευματικές δυνάμεις ικανές να μας συ-
σπειρώσουν και να μας οπλίσουν την στιγμή των σημαντικών αγώνων
που θα βρούμε απέναντί μας; Πίσω μας δεν βρίσκουμε την μαγεία ενός
λαμπρού παρελθόντος, και ενός μεγαλοπρεπή και σε όλες του τις πτυ-
χές ενιαίου πολιτισμού. Αυτό που κληρονομήσαμε από τους πατέρες
μας δεν φαίνεται να είναι αρκετά ισχυρό ώστε να μας προστατεύσει
από τον κίνδυνο του λήθαργου και του διαμελισμού. Όμως, έχουμε και
εμείς κάτι [...] έχουμε και εμείς ήρωες, εθνομάρτυρες, έχουμε μια ιστο-
ρία χιλίων χρόνων συνυφασμένη με μακρείς εθνικούς αγώνες και εθνι-
κά πένθη [...] αυτές οι θυμήσεις που ξεσκίζουν τις καρδιές, θα πρέπει
να σμιλεύσουν τις ουγγρικές ψυχές σε ένα κοινό και συνεχή αγώνα. Ο
Βαλαωρίτης και ο λαός του είναι η απόδειξη πόσο πολύτιμος είναι ο θη-
σαυρός των εθνομαρτύρων για ένα έθνος1�.

Ο πρώτος τακτικός καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπι-
στήμιο της Βουδαπέστης, Endre Horváth (18�1-1���) αφιερώνει μια επιστη-
μονική μελέτη στις πηγές των ποιημάτων του Σολωμού1�, και στο εκλαϊκευ-
τικό βιβλιάριό του Οι Νεοέλληνες16, που δημοσιεύτηκε το 1��� και παρουσιά-
ζει την ιστορία και τη λογοτεχνία της Νεότερης Ελλάδας, αποδίδει στην
Επτανησιακή Σχολή τον ρόλο του σωτήρα του νεοελληνικού πολιτισμού:

Η νέα ελληνική λογοτεχνία, που σχεδόν ερημώθηκε από το καταδυνα-
στευτικό φαναριώτικο πνεύμα, βρήκε τον υγιή δρόμο της αναγέννησής
της στα πρώτα είκοσι χρόνια του 1�ου αιώνα, στα νησιά του Ιονίου, και
μετά από δεκαετίες ενδυνάμωσης και φροντίδας πέρασε στα εδάφη της
μητέρας πατρίδας την τελευταία περίοδο της τυραννίας. Ηγετική μορ-
φή αυτής της ευεργετικής ροής που ξεκίνησε από τα νερά της Ιταλίας
ήταν ο ζακυνθινής καταγωγής Διονύσιος Σολωμός (1��8-18��).
Ήταν αυτός που απέναντι στο κυρίαρχο αρχαϊκό-εθνικιστικό κίνημα
αντιπαρέθεσε τον ιδεολογισμό που γαλουχήθηκε από το αρχαίο ελληνι-
κό, ιταλικό και γερμανικό πνεύμα, και που για μακριά περίοδο κατεύ-
θυνε, τόσο στο περιεχόμενο όσο και στην μορφή της, την λογοτεχνία
της πατρίδας του1�.

Η μετάφραση της νεοελληνικής λογοτεχνίας, που υποχωρούσε βαθμιαία
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κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, συνεχίζεται μετά τον β΄ παγκό-
σμιο πόλεμο. Μεταφράζονται κυρίως σύγχρονοι συγγραφείς: ποίηση, πεζο-
γραφία, θέατρο. Στην επιλογή των έργων προτιμούνται κυρίως οι αριστεροί
συγγραφείς, αλλά δεν μετέφραζαν μόνο αυτούς, οι λογοτεχνικές μεταφράσεις
απέδιδαν και παρουσίαζαν τα κορυφαία δείγματα της ελληνικής λογοτεχνι-
κής δημιουργίας της εποχής. Η πολιτισμική πολιτική της σοσιαλιστικής επο-
χής έδειξε ιδιαίτερη συμπάθεια για την Επτανησιακή Σχολή, η οποία αντιπρο-
σώπευε, σύμφωνα με την ερμηνεία τους, τον λαϊκό πολιτισμό σε δημοτική
γλώσσα, σε αντίθεση με τη φαναριώτικη παράδοση και την καθαρεύουσα της
πρώτης Αθηναϊκής Σχολής. 

Η χρυσή εποχή των ελληνικών λογοτεχνικών μεταφράσεων ήταν η δεκαετία
του ’60 υπό την καθοδήγηση του Δημήτρη χατζή. Ο χατζής από τη μια διατη-
ρούσε καλές σχέσεις με τους εκδοτικούς οίκους της εποχής, από την άλλη κα-
τάφερε να συγκεντρώσει δίπλα του τους σημαντικότερους μεταφραστές λογοτέ-
χνες και να τους πείσει να ασχοληθούν με την υπόθεση της μετάφρασης ελλη-
νικών λογοτεχνικών έργων. Ως εξαιρετικός λογοτέχνης μπόρεσε να επιλέξει
από τις σημαντικότερες δημιουργίες των σύγχρονων Ελλήνων δημιουργών, να
οργανώσει και να επιμεληθεί την πορεία των μεταφράσεων. Η πλειονότητα των
μεταφραστών ήταν άριστοι γνώστες της ελληνικής γλώσσας. 

Οι σημαντικότερες εκδόσεις του Δημήτρη χατζή ήταν οι ανθολογίες18.
Παράλληλα με τις ανθολογίες ελληνικής ποίησης, πεζογραφίας και ελληνι-
κών παραμυθιών, επιμελήθηκε και ανθολογίες στις οποίες παρουσιάζεται η
ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας με εισαγωγικά και βιογραφικά σημειώ-
ματα και συνδυάζεται έτσι η ανθολογία με την Ιστορία της λογοτεχνίας. 

Η πιο σημαντική από αυτές είναι το Μικρό Κάτοπτρο της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας (1��1)1�, στην οποία αφιερώνονται πάνω από �0 σελίδες στους
Επτανήσιους ποιητές: στον Σολωμό, τον Κάλβο, τον Βαλαωρίτη, τον Μαρκο-
ρά, τον Λασκαράτο και τον Μαβίλη. Μετά την επιστροφή του χατζή στην
Ελλάδα, οι ανθολογίες νεοελληνικής λογοτεχνίας συνεχίζονται να εκδίδονται
από τον ποιητή και μεταφραστή árpád Papp (1���-2010)20, και από την Αυ-
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18. HADZISZ DIMITRIOSZ [επιμ.], Újgörög elbeszélők, Budapest: Európa Könyvkiadó 1�62,
HADZISZ DIMITRIOSZ [επιμ.], A lány, aki rózsát nevetett: újgörög népmesék, Budapest: Európa
Könyvkiadó 1�6�, HADZISZ DIMITRIOSZ [επιμ.], Kövek: Újgörög líra, Budapest: Európa
Könyvkiadó 1�66, HADZISZ, DIMITRIOSZ [επιμ.], Az újgörög irodalom kistükre, Budapest:
Európa Könyvkiadó 1��1, HADZISZ, DIMITRIOSZ [επιμ.], A bizánci irodalom kistükre,
Budapest: Európa Könyvkiadó 1���.

1�. HADZISZ, ό.π., 1��1.
20. PAPP árpád, Metszéspontok, Budapest: Magvető 1��21, 1��62, PAPP árpád, Ezer arc,

egy álarc mögött, Kaposvár: Kaposvár Város Tanácsa 1�8�, PAPP árpád [επιμ.], A bolond
gránátalmafa: Újgörög költők antológiája Budapest: Kozmosz Könyvek 1�8�.



τοδιοίκηση Ελλήνων Ουγγαρίας21 η οποία ιδρύθηκε λίγα χρόνια μετά την αλ-
λαγή του καθεστώτος. Στην ανθολογία Η τρελή ροδιά22, που εκδόθηκε το
1�8�, μεταφράζονται ποιήματα του Κάλβου, του Σολωμού και του Βαλαωρί-
τη, τα πιο πολλά ανέκδοτα μέχρι τότε στην ουγγρική γλώσσα.

Στις ανθολογίες που εκδόθηκαν από την ελληνική ομογένεια, δημοσιεύο-
νται ποιήματα του Κάλβου, του Σολωμού, του Λασκαράτου, του Βαλαωρίτη
και του Μαβίλη. Αυτές οι ανθολογίες είναι δίγλωσσες, και χρησιμοποιούνται
καθημερινά στα σχολεία της ελληνικής ομογένειας, συμβάλλοντας έτσι στη
διατήρηση της εθνικής ταυτότητας του ελληνισμού της Ουγγαρίας. 

Τη θέση του χατζή, τόσο στο επίπεδο της επιστημονικής όσο και της με-
ταφραστικής προσπάθειας, παίρνει ο Kálmán Szabó (1��0-1��0), ο ιδρυτής
και στη συνέχεια διευθυντής του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών (που
ιδρύεται το 1���), εξαίρετος ερευνητής και μεταφραστής λογοτεχνικών έρ-
γων. Ο Kálmán Szabó μαζί με την σύζυγό του, την Ευαγγελία (Βαγγελιώ)
Τσαρούχα συνέχισαν από κοινού και τις εκδόσεις ανθολογιών, μεταφράσεων,
και έχουν αναδιοργανώσει τις νεοελληνικές σπουδές στην Ουγγαρία.

Ο Szabó, επιστήμων, λογοτέχνης και μεταφραστής, συγκατέλεγε στα επι-
στημονικά του ενδιαφέροντα την ποίηση του Σολωμού. Στο Ε΄ Πανιόνιο Συνέ-
δριο στο Αργοστόλι το 1�86 παρουσίασε μια ανακοίνωση με τον τίτλο «Ο επα-
ναστάτης ποιητής της ποίησης – Ο ποιητής της επανάστασης. Διονύσιου Σο-
λωμού: “Η γυναίκα της Ζάκυνθος”»2�, αναζητώντας τις πηγές και την πρό-
σληψη του σπουδαίου λογοτεχνικού έργου αυτού. Παράλληλα με την επιστη-
μονική έρευνα, ετοίμασε και μια ουγγρική μετάφραση. Σε ποιητικές ανθολο-
γίες νεοελληνικής λογοτεχνίας δημοσίευσε τη μετάφραση των πιο σπουδαίων
έργων του Σολωμού2�, ενώ η σύζυγός του συνέγραψε το πρώτο εγχειρίδιο εκ-
μάθησης της νεοελληνικής γλώσσας για ουγγρόφωνους2�, με άφθονα έργα
της νεοελληνικής λογοτεχνίας στο πρωτότυπο και σε μετάφραση, μεταξύ άλ-
λων και την Καταστροφή των Ψαρών του Σολωμού. 
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21. Οι δίγλωσσες ανθολογίες ΤΣΑΡΟΥχΑ ΒΑΓΓΕΛΙΩ [επιμ.], Μάγια Αστεριών: Νεοελληνι-
κή ποίηση και πεζογραφία για νέους Βουδαπέστη: Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Ουγγαρίας 1��6,
ΤΣΑΡΟΥχΑ ΒΑΓΓΕΛΙΩ [επιμ.], Σκέψου τις ρίζες: ελληνική ποίηση και πεζογραφία του 20ού αι-
ώνα Βουδαπέστη: Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Ουγγαρίας 2001-2002, ΤΣΑΡΟΥχΑ ΒΑΓΓΕΛΙΩ
[επιμ.], Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική: ελληνικά ποιήματα από την αρχαιότητα μέχρι τις
μέρες μας Βουδαπέστη: Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Ουγγαρίας 2002.

22. PAPP, ό.π., 1�8�.
2�. ΜΟΣχΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.Ν. [επιμ.], Πρακτικά του Ε΄ Πανιονίου Συνεδρίου (Αργοστόλι –

Ληξούρι, 1�-21 Μαΐου 1�86), τόμ. �, «Φιλολογία, Γλωσσολογία, Λαογραφία, Φιλοσοφία»,
Αργοστόλι: Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ερευνών 1��1, σσ. 1��-16�.

2�. Βλ. παράρτημα.
2�. CARÚHA Vangelió, Újgörög nyelvkönyv kezdő és középhaladó csoportok részére, Bu -

da pest: TIT 1�88.



Ο πρόωρος και άδικος χαμός του Szabó έθεσε τέρμα στη μετάφραση της
Επτανησιακής Σχολής στην ουγγρική γλώσσα, ωστόσο η μετάφραση της
Γυναίκας της Ζάκυθος δημοσιεύτηκε έναν χρόνο μετά τον θάνατό του, το
1��126. Δεν τελείωσε όμως η επιστημονική και λογοτεχνική ενασχόληση με
την Επτανησιακή Σχολή: το Καφενείο, δίγλωσσο περιοδικό της Αυτοδιοίκη-
σης Ελλήνων Ουγγαρίας αφιερώνει μία μελέτη της Ευαγγελίας Τσαρούχα
στην 200o επέτειο της γέννησης του Σολωμού2�, ενώ στην 1�0ο επέτειο του
θανάτου του αφιερώνονται δύο τόμοι του περιοδικού με μια μελέτη του Δημή-
τρη χατζή28 και την επαναδημοσίευση της μετάφρασης της Γυναίκας της
Ζάκυθος2�. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η Επτανη-
σιακή Σχολή βρήκε αμέσως θετική ανταπόκριση στην Ουγγαρία λόγω της
ιδιαίτερης συμπάθειας ενός μικρού, καταπιεσμένου ευρωπαϊκού λαού προς
έναν άλλο λαό που διατελούσε υπό παρόμοιες συνθήκες. Η προσοχή στράφηκε
ιδιαίτερα σε δύο ποιητές που είχαν κάποια άμεση σχέση με τον τόπο μας: τον
Σολωμό, τον Νεοέλληνα Petőfi, ποιητή της επανάστασης, και τον Βαλαωρίτη
που παρείχε και έμπρακτη βοήθεια στον αγώνα των Ούγγρων για την ελευθε-
ρία τους. Ο Κάλβος, ενώ μεταφράστηκαν τρεις από τις Ωδές του, δεν μπόρεσε
να φτάσει στη δημοτικότητα του Σολωμού και του Βαλαωρίτη, γιατί η σύνθε-
τη γλωσσική μορφή των ποιημάτων του είναι αδύνατο να αποδοθεί σε ξένες
γλώσσες, και η ουγγρική λογοτεχνία δεν διαθέτει αυτήν την πλούσια παράδο-
ση ωδικής ποίησης που είναι παρούσα από την αρχαιότητα στην ελληνική λο-
γοτεχνία. Από τον Μαρκορά, τον Λασκαράτο και τον Μαβίλη μεταφράστη-
καν τόσο λίγα που ο Ούγγρος αναγνώστης δεν μπορεί να σχηματίσει μια ολο-
κληρωμένη εικόνα της ποίησής τους.

Το μοναδικό πεζογραφικό έργο της Επτανησιακής Σχολής που μεταφρά-
στηκε στην ουγγρική γλώσσα, είναι το διήγημα Πίστομα του Κωνσταντίνου
Θεοτόκη�0.

Ενώ οι Ούγγροι νεοελληνιστές τον 1�ο και στις αρχές του 20ού αιώνα 
–κλασικοί φιλόλογοι ως προς την αρχική τους μόρφωση– ήταν καθαρευουσιά-
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26. SZOLOMOSZ, DIONíSZIOSZ, A zákinthoszi asszony. Μετάφραση: Kálmán Szabó,
Budapest: Αυτοέκδοση 1��1.

2�. ΤΣΑΡΟΥχΑ, ΒΑΓΓΕΛΙΩ, «Ο Σολωμός και το σολωμικό έργο στην Ουγγαρία», Καφε-
νείο: Περιοδικό της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας αρ. �8/1, Budapest: 1��8, σσ. 2-10.

28. χΑΤΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, «Ο θρυμματισμός του έργου του Σολωμού», Καφενείο: Περιοδι-
κό της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας αρ. 0�/�, Budapest: 200�, σσ. �6-6�.

2�. Καφενείο: Περιοδικό της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας αρ. 0�/2, Budapest:
200�, σσ. 2-1�.

�0. χΑΤΖΗΣ, ό.π., 1�62, σσ. ��-�6, χΑΤΖΗΣ, ό.π., 1��1, σσ. ���-�62.



νοι, από τη μέση του 20ού αιώνα και ιδιαίτερα αργότερα, στην εποχή του σο-
σιαλισμού, ο δημοτικισμός απέκτησε την υπεροχή: ένας ακόμη λόγος για την
ιδιαίτερη εκτίμηση της Επτανησιακής Σχολής. 

SUMMARY

This paper aims to outline the reception of the Ionian School in Hungary in
a historical perspective. The reception of Ionian poetry begins in the year of
Solomos’ death, in the very beginning throughout the Athenian French language
literary and cultural periodical Le Spectateur de l’Orient, subsequently by the
first Hungarian university professor of Modern Greek Studies, János Télfy.
The scholarly research and literary translation initiated by Télfy continues in
the 20th century by generations of scholars and litterateurs, despite the fact that
the first scholars in the 1�th century were supporting Katharevousa for being
originally Classical Philologists. 

The most popular poets are Solomos and Valaoritis: Solomos has been seen
from the beginning as the Hungarian Petőfi, poet of the revolution against
Habsburg oppression, and Valaoritis participated actively in the Hungarian
revolution. After the Second World War, Socialist cultural policy appreciated
literature in Dimotiki as a voice of common people, and the translation of Ionian
poets continues in Anthologies of Modern Greek Poerty: in addition to Solomos
and Valaoritis have been translated further poets as Kalvos, Markoras,
Laskaratos and Mavilis, as well as prose writer Konstantinos Theotokis. After
the fall of Communism, the Self Government of the Greek Minority continues
the work of translating and editing bilingual anthologies. 

The most prominent scholars and translators investigating and translating
Ionian Poetry were in addition to János Télfy Vilmos Pecz, Jenő Darkó, Endre
Horváth, árpád Papp, Kálmán Szabó and Evangelia Caruha-Szabó. We attach
to this paper a Bibliography of the translations of Ionian Literature into
Hungarian.

Η πρόσληψη της Επτανησιακής Σχολής στην Ουγγαρία �21



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 
Η ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣχΟΛΗ ΣΕ ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

11886611
TÉLFY János, “A hellen költészet a jóniai szigeteken”, Szépirodalmi Figyelő

αρ. 2�, Pest: 2� Μαΐου 1861, σσ. ���-���, αρ. �0 Pest: �0 Μαΐου 1861, σσ.
��1-���, αρ. �2, Pest: 1� Ιουνίου 1861, σσ. �0�-�0�, αρ. ��, Pest: 20 Ιουνί-
ου 1861, σσ. �18-�21.
• Βαλαωρίτης: «Η δάφνη και το αηδόνι» (απόσπασμα), μτφ. Iván Télfy
• Βαλαωρίτης: «Θανάσης Βαγιάς» (απόσπασμα), μτφ. Iván Télfy
• Βαλαωρίτης: «Ευθύμιος Βλαχάβας» (απόσπασμα), μτφ. Iván Télfy

11��00��
HEINRICH Gusztáv [επιμ.], Egyetemes irodalomtörténet τόμ. 1, “ó-kori

keleti népek és hellének”, Budapest: Franklin-társulat 1�0�, σσ. �08-�10.
• Σολωμός: «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» (οι πρώτες 16 στροφές), μτφ.
Vilmos Pecz

11��1100
DARKó Jenő, “Valaoritis új-görög költő”, Budapesti Szemle τόμ. 1��, αρ.

�06, Budapest: 1�10, σσ. 100-11�.
• Βαλαωρίτης: «Ο Δήμος και το καριοφίλι του», μτφ. Jenő Darkó
• Βαλαωρίτης: «Παράπονο», μτφ. Jenő Darkó
• Βαλαωρίτης: «Το φιλί», μτφ. Jenő Darkó
• Βαλαωρίτης: «Η αχτίδα», μτφ. Jenő Darkó

11����66
GáLDI László [επιμ.], Világirodalmi antológia τόμ. �, Budapest: Tankönyv -

kiadó 1��6, σσ. �82-�8�.
• Σολωμός: «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» (οι πρώτες 16 στροφές), μτφ.
László Gáldi
• Βαλαωρίτης: «Ο Δήμος και το καριοφίλι του», μτφ. Jenő Darkó

11��6622
HADZISZ Dimitriosz [επιμ.], Újgörög elbeszélők, Budapest: Európa Könyv -

kiadó 1�62, σ. ��-�6.
• Θεοτόκης: «Πίστομα», μτφ. Gyuláné Moravcsik, Dimitri Tzortzisz

11��66��
Somogyi Szemle αρ. 2 Kaposvár: 1�6�

• Σολωμός: «Γαλήνη», μτφ. árpád Papp
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11��66��
LáNYI Viktor, Balladáskönyv: Válogatás a világirodalom balladáiból, Buda -

pest: Európa Könyvkiadó 1�6�, σ. 2�8.
• Βαλαωρίτης: «Ο Δήμος και το καριοφίλι του», μτφ. Jenő Darkó

11����11
HADZISZ, Dimitriosz [επιμ.], Az újgörög irodalom kistükre, Budapest:

Európa Könyvkiadó 1��1, σσ. �2�-�68, ���-�62.
• Σολωμός: «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» (οι πρώτες 16 στροφές), μτφ.
László Gáldi
• Σολωμός: «Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι – Ο Πειρασμός», μτφ. Kálmán
Szabó
• Σολωμός: «Η καταστροφή των Ψαρών», μτφ. Kálmán Szabó
• Σολωμός: «Γαλήνη», μτφ. árpád Papp
• Σολωμός: «Η γυναίκα της Ζάκυθος» (απόσπασμα), μτφ. Klára Szöllősy
• Σολωμός: «Διάλογος» (απόσπασμα), μτφ. Klára Szöllősy
• Κάλβος: «Ο Ωκεανός» (απόσπασμα), μτφ. Kálmán Szabó
• Βαλαωρίτης: «Ο Δήμος και το καριοφίλι του», μτφ. Kálmán Szabó
• Μαρκοράς: «Δύο», μτφ. Kálmán Szabó
• Λασκαράτος: «Σοβαρά κάποια», μτφ. Kálmán Szabó
• Λασκαράτος: «Συχαριάσματα εις γενέθλια γαϊδάρου», μτφ. Kálmán Szabó
• Μαβίλης: «Ελιά», μτφ. Kálmán Szabó
• Μαβίλης: «Στροφούλες», μτφ. Kálmán Szabó
• Θεοτόκης: «Πίστομα», μτφ. Gyuláné Moravcsik

11��88��
PAPP árpád [επιμ.], A bolond gránátalmafa: Újgörög költők antológiája

Budapest: Kozmosz Könyvek 1�8�, σσ. �8-�0, ��-�8.
• Κάλβος: «Εις Ελευθερίαν», μτφ. Győző Csorba
• Κάλβος: «Εις Θάνατον», μτφ. Győző Csorba
• Σολωμός: «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» (οι πρώτες 16 στροφές), μτφ.
László Gáldi
• Σολωμός: «Η καταστροφή των Ψαρών», μτφ. Kálmán Szabó
• Σολωμός: «Η τρελή μάνα», μτφ. Dezső Tandori
• Σολωμός: «Η ψυχούλα», μτφ. Dezső Tandori
• Σολωμός: «Η αγνώριστη», μτφ. Dezső Tandori
• Σολωμός: «Γαλήνη», μτφ. árpád Papp
• Βαλαωρίτης: «Η ξανθούλα», μτφ. Dezső Tandori
• Βαλαωρίτης: «Ο Φωτεινός» (άσμα πρώτον, απόσπασμα), μτφ. Dezső
Tandori
• Βαλαωρίτης: «Ο Φωτεινός» (άσμα τρίτον, απόσπασμα), μτφ. Dezső
Tan dori
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• Βαλαωρίτης: «Ο Δήμος και το καριοφίλι του», μτφ. Kálmán Szabó

11��88��
PAPP árpád, Ezer arc, egy álarc mögött, Kaposvár: Kaposvár Város Tanácsa

1�8�, σ. �0.
• Σολωμός: «Γαλήνη», μτφ. árpád Papp

11��8888
CARÚHA Vangelió, Újgörög nyelvkönyv kezdő és középhaladó csoportok

részére, Budapest: TIT 1�88, σ. 1� (δίγλωσσο).
• Σολωμός: «Η καταστροφή των Ψαρών», μτφ. Kálmán Szabó

FALUDY György, Test és lélek: A világlíra 1�00 gyöngyszeme, Budapest:
Magyar Világ Kiadó 1�881, σ. ��8, Pécs: Alexandra 20062, σ. ��2.
• Σολωμός: «Η καταστροφή των Ψαρών», μτφ. György Faludy

11����11
SZOLOMOSZ, Dionísziosz, A zákinthoszi asszony. Μετάφραση: Kálmán

SZABó, Budapest: Αυτοέκδοση 1��1.
• Σολωμός: «Η γυναίκα της Ζάκυθος» (ολόκληρο), μτφ. Kálmán Szabó

11����66
ΤΣΑΡΟΥχΑ Βαγγελιώ [επιμ.], Μάγια Αστεριών: Νεοελληνική ποίηση και

πεζογραφία για νέους, Βουδαπέστη: Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Ουγγαρίας
1��6, σσ. �6-�� (Δίγλωσση ανθολογία).
• Σολωμός: «Η ξανθούλα», μτφ. Dezső Tandori
• Σολωμός: «Εις Φραγκίσκα Φραίζερ», μτφ. Kálmán Szabó

11����88
ΤΣΑΡΟΥχΑ, Βαγγελιώ, «Ο Σολωμός και το σολωμικό έργο στην Ουγγα-

ρία», Καφενείο: Περιοδικό της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας αρ.
�8/1, Budapest: 1��8, σσ. 2-10. (δίγλωσσο)
• Σολωμός: «Γαλήνη», μτφ. árpád Papp
• Σολωμός: «Διάλογος» (απόσπασμα), μτφ. Klára Szöllősy
• Σολωμός: «Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι – Ο Πειρασμός», μτφ. Kálmán
Szabó
• Σολωμός: «Απόσπασμα από ένα γράμμα του Σολωμού προς τον Γ. Τερ-
τσέτη»�1, μτφ. Antigoné Szabó
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• Σολωμός: «Η γυναίκα της Ζάκυθος» (κεφ. � και �), μτφ. Kálmán Szabó

22000022
ΤΣΑΡΟΥχΑ Βαγγελιώ [επιμ.], Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική: ελληνικά

ποιήματα από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, Βουδαπέστη: Αυτοδι-
οίκηση Ελλήνων Ουγγαρίας 2002, σσ. 212-21�, 226-22� (Δίγλωσση αν-
θολογία).
• Κάλβος: «Ο Ωκεανός» (απόσπασμα), μτφ. Kálmán Szabó
• Κάλβος: «Εις Θάνατον» (απόσπασμα), μτφ. Győző Csorba
• Σολωμός: «Η καταστροφή των Ψαρών», μτφ. Kálmán Szabó
• Σολωμός: «Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι – Ο Πειρασμός», μτφ. Kálmán
Szabó
• Σολωμός: «Η γυναίκα της Ζάκυθος» (κεφ. �), μτφ. Kálmán Szabó
• Λασκαράτος: «Συχαριάσματα εις γενέθλια γαϊδάρου», μτφ. Kálmán
Szabó
• Βαλαωρίτης: «Ο Δήμος και το καριοφίλι του», μτφ. Kálmán Szabó
• Μαβίλης: «Ελιά», μτφ. Kálmán Szabó

220000��
Καφενείο: Περιοδικό της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας αρ. 0�/2,

Budapest: 200�, σσ. 2-1� (δίγλωσσο)
• Σολωμός: «Η γυναίκα της Ζάκυθος» (ολόκληρο), μτφ. Kálmán Szabó

χΑΤΖΗΣ, Δημήτρης, «Ο θρυμματισμός του έργου του Σολωμού», Καφενείο:
Περιοδικό της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας αρ. 0�/�, Budapest:
200�, σσ. �6-6� (δίγλωσσο)
• Σολωμός: «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» (οι πρώτες 16 στροφές), μτφ.
László Gáldi
• Σολωμός: «Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι – Ο Πειρασμός», μτφ. Kálmán
Szabó
• Σολωμός: «Η καταστροφή των Ψαρών», μτφ. Kálmán Szabó
• Σολωμός: «Γαλήνη», μτφ. árpád Papp

Η πρόσληψη της Επτανησιακής Σχολής στην Ουγγαρία �2�
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Ένα γεωγραφικού ενδιαφέροντος κείμενο του Διονυσίου κόμη δε Ρώμα ���



Νίκος Κ. Κουρκουμέλης���



ΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΟΜΗ ΔΕ ΡΩΜΑ

ΝΝίίκκοοςς  ΚΚ..  ΚΚοουυρρκκοουυμμέέλληηςς
διδάκτωρ Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Γεωγραφία ως συστηματική σπουδή και περιγραφή της επιφάνειας της
Γης και των φαινομένων που συμβαίνουν σ’ αυτή, συγκροτεί επιστήμη, η
οποία αφενός μελετά πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν και διαμορφώνουν το
χώρο μέσα στον οποίο ζουν, αφετέρου περιγράφει και ερμηνεύει φυσικά και αν-
θρωπογενή φαινόμενα1. Τα γεωγραφικού ενδιαφέροντος κείμενα, όπως αυτό
των αρχών του 19ου αι., που θα μας απασχολήσει εδώ, βεβαίως και δεν αντέ-
χουν σε μια επιστημονική κριτική, η οποία μάλιστα χρησιμοποιεί τα σύγχρονα
εργαλεία, αφού είναι συνθέσεις ατόμων που εκκινούν είτε από τα ενδιαφέροντά
τους, είτε από συζητήσεις μη ειδικών σε περιβάλλον στο οποίο ήταν εγκατε-
στημένες οι ιδέες του Διαφωτισμού, ώστε να προβληθούν φυλετικές, πολιτι-
σμικές, κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις. Παρόλα αυτά παρουσιάζουν
εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί μας πληροφορούν για καταστάσεις, που οι επιστή-
μονες της εποχής δεν συμπεριέλαβαν στις ενασχολήσεις τους ως ελάσσονες,
όμως τελικά αποδεικνύονται πολύτιμες στη σκιαγράφηση των τάσεων των
ενδιαφερόντων τοπικών κοινωνικών ομάδων ή υπερτοπικών συνόλων. Τα
Επτάνησα, απ’ όπου προέρχεται αυτό το ιστορικό τεκμήριο, ήρθαν πολύ ενωρίς
σε επαφή, απ’ ευθείας ή μέσω των ιταλικών εκδόσεων, με θεματολογικά πα-
ρόμοια κείμενα, τα οποία ήταν θησαυρισμένα σε μεγάλου εύρους έργα, όπως η
Εγκυκλοπαιδεία των Diderot και d’Alembert�, ή η Μεθοδική Εγκυκλοπαιδεία

Ένα γεωγραφικού ενδιαφέροντος κείμενο του Διονυσίου κόμη δε Ρώμα ��9

1. Όμως η Γεωγραφία, αν και φαίνεται ως μία ενιαία επιστήμη, στην πράξη εφαρμόζονται
δύο τρόποι προσέγγισης του προβλήματος: Ο πρώτος είναι η γεωγραφική εξέταση του χώρου
κατά τμήματα ή περιφέρειες (γεωγραφία περιοχών, ή περιφερειών - regional geography). Ο
δεύτερος είναι η ομαδοποίηση των γεωγραφικών δεδομένων ενός τόπου, σύμφωνα με ορισμέ-
νους συνδυασμούς που δημιουργούν πρότυπα σχήματα του χώρου (συστηματική γεωγραφία-
systematic geography). 

�. Εγκυκλοπαιδεία ή Λεξικό αλφαβητικά ταξινομημένο των τεχνών και των επαγγελμά-
των (Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des arts et métiers, εκδόθηκε από τον Denis Diderot
από το 1��1 έως το 1��9 και σε συνεργασία με τον Jean le Rond d’Alembert έως το 1���).



του Panckoucke3. Το γεγονός αυτό επέτρεψε τη συμμετοχή τους σε μια «ενι-
αία πολιτιστική ενότητα», που προωθούσε την έρευνα και τη συζήτηση, σε πε-
δία μέχρι τότε απλησίαστα, αν όχι άγνωστα, δημιουργώντας νέες απόψεις,
νοοτροπίες και συμπεριφορές. 

Όταν ο Διονύσιος κόμης δε Ρώμας συνέθετε τη γεωγραφικού ενδιαφέρο-
ντος διάλεξή του «Brevi nozioni geografiche della Grecia», είχαν προηγηθεί
μεγάλες πολιτικο-οικονομικές αλλαγές στην περιοχή: η κατάλυση της Βενε-
τικής Δημοκρατίας από τα Γαλλικά δημοκρατικά στρατεύματα (1� Μαΐου
1�9� ν.η.) και η ενσωμάτωση των πρώην βενετικών περιοχών στη Γαλλική
Δημοκρατία με τη συνθήκη του Campoformio (1� Οκτωβρίου 1�9� ν.η.)4, η
έξωση των Γάλλων από τον ρωσο-οθωμανικό στόλο (�� Φεβρουαρίου/� Μαρ-
τίου 1�99)�, η ίδρυση του υπό την εγγύηση του Τσάρου και την προστασία του
Σουλτάνου κράτους Ελλήνων «Επτάνησος Πολιτεία, Repubblica Settinsulare»
με την ρωσο-οθωμανική σύμβαση της Κωνσταντινουπόλεως (�1 Μαρτίου
1�00), η κατάλυση της Επτανήσου Πολιτείας και η ενσωμάτωση των νησιών
στη Γαλλική Αυτοκρατορία με τη συνθήκη του Tilsit (� Ιουλίου 1�0� ν.η.), η
σταδιακή αντικατάσταση των Γαλλικών φρουρών από βρετανικές (από τα τέ-
λη του 1�09), με τελευταία την Κέρκυρα στις 1�/�4 Ιουνίου 1�14 και η ίδρυ-
ση του βρετανικού προτεκτοράτου Ενωμένα Κράτη των Ιονίων Νήσων (Stati
Uniti dele Isole Jonie και Ιόνιον Κράτος) με τη συνθήκη των Παρισίων (� Νο-
εμβρίου 1�1� ν.η.)6. Παράλληλα η ελληνική γραμματεία είχε ήδη ενημερωθεί
σχετικά με τρία σημαντικά, γεωγραφικού ενδιαφέροντος έργα, τα οποία ο Ρώ-
μας μπορούσε να συμβουλευθεί: 

1. Το περιηγητικό έργο των (εξαδέλφων Δημητριέων) Δανιήλ Φιλιππί-

Νίκος Κ. Κουρκουμέλης�30

3. [CHARLES JOSEPH PANCKOUCKE], Encyclopédie méthodique par ordre des matières, par
Charles Joseph Panckoucke, Paris 1�9�.

4. Τα Γαλλικά δημοκρατικά στρατεύματα (Μεραρχία της Ανατολής) κατέπλευσαν στην
Κέρκυρα με τα χρώματα της Κισαλπινικής Δημοκρατίας στις 1�/�9 Ιουνίου 1�9�.

�. ΝΙΚΟΣ Κ. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, «Οι Ρωσικές προκηρύξεις προς τους Επτανησίους. Κείμε-
να πολιτικής διαπαιδαγώγησης ή προπαγάνδας;» Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Χίλια χρό-
νια Ελληνορωσικές σχέσεις»: Ιστορία και πολιτισμός, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αθήνα �01�, σ. ���-�3�.
Του ιδίου, «Οι Προκηρύξεις προς τους Επτανησίους κατά τις επιχειρήσεις για την έξωση των
Γάλλων δημοκρατικών», εις ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δ. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ (επιστημονική διεύθυνση) Πόλεμος,
Κράτος και Κοινωνία στο Ιόνιο Πέλαγος (τέλη 14ου αρχές 19ου αιώνα), Ηρόδοτος (Αθήνα,
�01�) σ. ��-104.

6. ΔΟΜΝΑ ΒΙΣΒΙΖΗ-ΔΟΝΤΑ, «Τα Ιόνια Νησιά: Η Σύμβαση του 1�00 και η Συνθήκη του
1�1�», Ναυτική Επιθεώρηση 1�9, τχ. 34� (Ιούλ.-Αύγ. �003) σ. �1-�3. Γαλλικό κείμενο εις
Balkan Studies 40/� (1999), σ. �49-��9. ΝΙΚΟΣ Κ. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, «Η Συνθήκη των Πα-
ρισίων του 1�1�, ως ιδρυτική πράξη του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων», Ερμής,
Χρονικό, Ζάκυνθος �01�, σ. �9-33. 



δη� και Γρηγόριου Κωνσταντά�: Γεωγραφία νεωτερική, που εκδόθηκε στη
Βιέννη το 1�91 και επικεντρώνεται σε κοινωνικά και ιστορικά θέματα των πε-
ριοχών που περιγράφονται9.

�. Την Μεγάλη Χάρτα της Ελλάδος10, (1�96-�) του Ρήγα όπου δείχνει
παρουσιαστικά την έκταση και την ακτινοβολία του Ελληνισμού11. 

Ένα γεωγραφικού ενδιαφέροντος κείμενο του Διονυσίου κόμη δε Ρώμα �31

�. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ, «Δανιήλ Φιλιππίδης», (Διαδικτυακή) Εγκυκλοπαίδεια
Μείζονος Ελληνισμού Εύξεινος Πόντος, �00�.

�. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ, Γρηγόριος Κωνσταντάς: βίος, έργο, Διδακτορική διατρι-
βή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θεολογική. Τμήμα Ποιμαντικής και
Κοινωνικής Θεολογίας, �009. Του ιδίου, Γρηγόριος Κωνσταντάς. Ένας λόγιος συζητά με τον
διαφωτισμό και την παράδοση. Λάρισα �01�.

9. Σχεδιάστηκε ως τρίτομο αλλά μόνο ο πρώτος τόμος τυπώθηκε καθώς οι άλλοι δυο χά-
θηκαν σε πυρκαϊά το 1�9�. Οι συγγραφείς του υιοθέτησαν για την εποχή τους καινοτόμες με-
θόδους, βασίστηκαν στην προσωπική έρευνα των περιγραφόμενων περιοχών και χρησιμοποίη-
σαν τη σύγχρονή τους ευρωπαϊκή βιβλιογραφία. Έργο γραμμένο στην «πηγαία» δημοτική,
περιγράφει τις κοινωνικές εξελίξεις και διατυπώνει προοδευτικές για την εποχή ιδέες. Κατα-
κρίνει την κοινωνική ανισότητα και τον οικονομικό κατασπαραγμό, που προκαλεί η Οθωμανι-
κή Αυτοκρατορία. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ (επιμέλεια), Δανιήλ Φιλιππίδης-Γρηγόριος
Κωνσταντάς, Γεωγραφία Νεωτερική, Εστία �000. Της ίδιας, Η Νεωτερική Γεωγραφία των
Δημητριέων-Βιέννη 1�91, εκδόσεις Ζήτη [Θεσσαλονίκη �011].

10. Η Χάρτα του Ρήγα ή Χάρτα της Ελλάδος [πλήρης τίτλος: Χάρτα τῆς Ἐλλάδος ἐν ἦ
περιέχονται αἰ νῆσοι αὐτής και μέρος των εἰς την Εὐρώπην και Μικράν Ἀσίαν Πολυαρίθμων
Ἀποικιών Αὐτής, περιοριζομένων ἀπ’ άνατολών διά τῶν Μύρων τῆς Λυκίας μέχρι τού Ἀργα-
θονίου ὄρους τῆς Βιθυνίας, ἀπ’ ἄρκτου διά τού Ἀκ Κερμανίου, τῶν Καρπαθίων ὀρών καί Δου-
νάβεως καί Σάββα τῶν ποταμῶν, ἀπό δυσμῶν διά τού Οὔνα καί τού Ἰωνίου πελάγους, ἀπό δε
μεσημβρίας διά τού Λιβυκού. Τά πλείω μέ τάς παλαιάς καί νέας ὀνομασίας. Πρός δέ 9 ἐπιπε-
δογραφίαι τινών περιφήμων πόλεων καί τόπων ΑΥΤΗΣ, συντείνουσαι εἴς τῆν κατάληψιν τού
Νέου ΑΝΑΧΑΡΣΙΔΟΣ, μία χρονολογία τῶν βασιλέων καί μεγάλων ἀνθρώπων ΑΥΤΗΣ, 161
τύποι ἐλληνικών νομισμάτων, ἐρανισθέντων ἔκ τού αὐτοκρατορικού ταμείου τῆς Ἀουστρίας
πρός ἀμυδράν Ἰδέαν τῆς ἀρχαιολογίας. Ἐν σῶμα εἴς 1� τμήματα νῦν πρώτον ἐκδοθείσα, πα-
ρά τού Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού, χάριν τῶν Ἐλλήνων καί φιλελλήνων. 1�9�. Ἐχαράχθη
παρά τού Φρανσουά Μήλλερ ἔν Βιέν] είναι μεγάλων διαστάσεων χάρτης που απεικονίζει τον
ελλαδικό χώρο και την ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής χερσονήσου νότια του Δούναβη.
Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά έργα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, έργο του Ρή-
γα Φεραίου-Βελεστινλή, και το πιο σημαντικό δείγμα της ελληνικής χαρτογραφίας της προ-
επαναστατικής περιόδου. Αποτελείται από δώδεκα φύλλα, διαστάσεων το καθένα περ. �0Χ�0
εκ. και τυπώθηκε το 1�96-1�9� στη Βιέννη. Η Χάρτα περιλαμβάνει επιπλέον δέκα επιπεδο-
γραφίες αρχαίων πόλεων, 16� αρχαία και μεσαιωνικά νομίσματα, έναν κατάλογο σοφών και
ηγεμόνων της περιοχής και ποικίλες συμβολικές παραστάσεις και σχόλια που αντλούνται
από την ελληνική ιστορία και μυθολογία.

11. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΪΟΣ, «Οι Χάρτες του Ρήγα. Έρευνα επί νέων πηγών», Δελτίον Ιστορι-
κής και Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδος, τ. 14 (1960), σ. ��-��. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΛΙΑΣ, «Της
ευρυχώρου Ελλάδος: Η Χάρτα του Ρήγα και τα όρια του Ελληνισμού», Τα Ιστορικά, τ. ��-�9
(Ιούνιος-Δεκέμβριος 199�) σ. 3-30. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ, Χάρτινοι καθρέφτες της Ελ-
λάδος: Από την Αναγέννηση στην Παλιγεννεσία, 1406-1��1, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 



3. Την έκδοση: Πίναξ Γεωγραφικός της Ελλάδος Με τα Παλαιά και Νέα
Ονόματα. Επιδ. υπό Α.Α. Γαζή Μηλιώτου και εκδοθείς παρά Φρανσοά Μύλ-
λερ. Αφιερωθείς τω Γένει των Ελλήνων. α.ω. 1�00, έργο αυτόνομο και με ση-
μαντικές διαφορές από τη Χάρτα1�.

4. Το εκπαιδευτικό βοήθημα: Στοιχεία Γεωγραφίας ερανισθέντα υπό του Αρ-
χιεπισκόπου Νικηφόρου του Θεοτόκου, πλειστάκις δε Σημειώσασι και Σχήμασι
πλουτισθέντα υπό Ανθίμου Γαζή, νυν δε πρώτον τύποις εκδοθέντα, φιλοτίμω δα-
πάνη των αυταδέλφων Κυρίων Ζωσιμάδων, ίνα διανέμονται δωρεάν εις χρήσιν
των ελληνικών φροντιστηρίων. Επιστασία Ιωνά του εκ μονής Κλήμεντος της εν
Ολύμπω. Εν Βιέννη της Αούστριας, εν τη τυπογραφία Γ. Βεντώτη, 1�0413.

Εκτός τούτων, πληροφορίες μπορούσε να ερανισθεί και από αλλού, πρωτί-
στως από τις ελληνόφωνες εφημερίδες της παροικίας στην Αυστρία που δημοσί-
ευαν σχετικά άρθρα14: Ερμής ο Λόγιος, ή Φιλολογικαί Αγγελίαι (1 Ιανουαρίου
1�11 –με μια διακοπή το 1�1�– 1 Μαΐου 1��1) που εξέδιδε μέχρι το 1�13 ο Άν-
θιμος Γαζής και στη συνέχεια ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, Ειδήσεις για τα Ανα-
τολικά Μέρη του Ιωσήφ-Φραγκίσκου Χωλλ (J.F. Hall) που συνέτασσε ο διδά-
σκαλος της ελληνικής κοινότητας της Βιέννης Ευφρόνιος Ραφαήλ Πόποβιτς (�
Ιουνίου 1�11 - �� Δεκεμβρίου 1�11) και Ο Ελληνικός Τηλέγραφος ή περιοδική
εφημερίς πολιτική, φιλολογική τε και εμπορική που συνέχισε την έκδοση (3 Ια-
νουαρίου 1�1� - 31 Δεκεμβρίου 1�36. Την τελευταία συνέτασσε ο εγκατεστη-
μένος στη Βιέννη ευρυμαθής και πολύγλωσσος λόγιος ιατρός Δημήτριος Αλε-
ξανδρίδης, ανεψιός του Άνθιμου Γαζή, αδελφός του Στέφανου Δούγκα1�.

Νίκος Κ. Κουρκουμέλης�3�

Θεσσαλονίκης, �00�. ΜΑΡΙΑ Θ. ΠΑΖΑΡΛΗ, Ρήγα Βελεστινλή, “Χάρτα της Ελλάδος”: μία
χαρτογραφική προσέγγιση. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή,
Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Διδακτορική διατριβή �014, σ. ��9-30�. 

1�. Β΄ έκδοση 1�10. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ, Άγιον Όρος και Κύπρος στον χάρτη της
Ελλάδος του Άνθιμου Γαζή (1�00), Αγιορειτική Βιβλιοθήκη, �00�. Τα 1�0� ο Γαζής τύπωσε
στη Βενετία την τετράτομη: Μελετίου Γεωγραφία παλαιά και Νέα, συλλεχθείσα εκ διαφόρων
συγγραφέων παλαιών τε και νέων και εκ διαφόρων επιγραφών των εν λίθοις και εις την κοι-
νήν διάλεκτον εκτεθείσα, χάριν των πολλών του ημετέρου Γένους. Πλείστοις δε σημειώσασιν
επαυξηθείσα μετά και τινων παραρτημέτων και πέντε Γεωγραφικών πινάκων και επιδιορθω-
θείσα εξεδόθη ήδη το δεύτερον υπό Ανθίμου Γαζή του Μηλιώτου, εν Βενετία 1�0�. 

13. Στον πρόλογό του ο Θεοτόκης γράφει ότι «η Γεωγραφία συνερανίσθη [...] το 1��4
έτος, εις χρήσιν των αυτού μαθητών».

14. ΡΩΞΑΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ, (επιμ), Τα Ελληνικά προεπαναστατικά
περιοδικά, Ευρετήρια Γ. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Αθήνα
19�3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ, Ο ελληνικός προεπαναστατικός τύπος, Βιέννη-Παρίσι
(1��4-1��1) (Die griechische vorrevolutionäre Presse. Wien - Paris (1��4-19�1). Ίδρυμα
Ελληνικού Πολιτισμού, Αθήνα, 199�. 

1�. Εκτός των άλλων μετάφρασε την Ιστορία της Ελλάδος του Oliver Goldsmith (Βιέννη,
1�06).



Το τεκμήριο που παρουσιάζεται, απόκειται στο αρχείο της οικογένειας των
κομήτων Ρώμα στη Ζάκυνθο (τους φίλους κυρίους Κωνσταντίνο και Διονύσιο
Ρώμα για άλλη μια φορά ευχαριστώ) και ανήκε στην εμβληματική προσωπι-
κότητα που ονομαζόταν Διονύσιος κόμης δε Ρώμας16. Είναι χειρόγραφο, με
μελάνι υποκάστανο, σε χαρτί βαρύ ιταλικό με αδιάγνωστο υδατόσημο, δια-
στάσεων 0,1�Χ0,14 εκ. Τα φύλλα είναι συρραμμένα και δημιουργούν κώδικα
�9 σελίδων (με δυο λευκές) γραμμένων verso-recto. Στο εξώφυλλο υπάρχει η
χειρόγραφη νεώτερη ένδειξη: «Χειρόγραφο Διονυσίου Ρώμα. Διάλεξη στην
Ακαδημία της Κέρκυρας 1�16 (με μερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη
Ζάκυνθο)1�», ενώ στην πρώτη σελίδα του κειμένου είναι γραμμένος ο τίτλος
της: «Brevi nozioni geografiche della Grecia». Την ύπαρξή του έχουν επισημά-
νει διάφοροι βιογράφοι του συντάκτη, που όμως ποτέ δεν είχαν προχωρήσει
στην έκδοσή του1�. Από τον κατάλογο των ανακοινώσεων στην Ιονική Ακα-
δημία, που συνέταξε ο Ανδρέας Μουστοξύδης, γνωρίζουμε ότι ο Ρώμας είχε
ανακοινώσει ενωρίτερα και άλλη εργασία του με θέμα: «Notizie statistiche
sull’ isola del Zante», η οποία δεν έχει εντοπισθεί19.

Πρόβλημα δημιουργεί η χρονολόγηση του κειμένου, καθώς η πληροφορία
ότι η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στην Ιονική Ακαδημία στην Κέρκυρα (L’
Académie Ionienne) στις 4 Ιουλίου 1�16 ν.η.�0, προσκρούει στην έως σήμερα
πληροφόρησή μας ότι αυτό το σωματείο γενικής καλλιέργειας, που ίδρυσαν οι
Αυτοκρατορικοί Γάλλοι, διαλύθηκε�1 αμέσως μετά την κατάληψη των φρου-
ρίων της Κέρκυρας στις 1�/�4 Ιουνίου 1�14 από τον Βρετανό διοικητή Maj.
Gen. sir James Campell��. Όμως σύμφωνα με έγγραφο της �0ής Ιουλίου 1�1�
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16. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ, Λόγος βιογραφικός περί του Διονυσίου Ρώμα. Εκφωνηθείς επί
του νεκρού αυτού τη �� Ιουλίου 1���, Τυπογραφείον ο Παρνασσός Σ.Χ. Ραφτάνη, Εν Ζακύν-
θω, 1���.

1�. Ο ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΜΟΣ, Ο Διονύσιος Ρώμας και η Ελληνική Εθνεγερσία, Αθήνα 19��,
σ. 49, ισχυρίζεται κακώς ότι και αυτή η νεώτερη εγγραφή ανήκει στον Διονύσιο κόμη δε Ρώ-
μα. Στην πραγματικότητα ανήκει στον Διονύση Α. Ρώμα (1906-19�1).

1�. ΚΟΝΟΜΟΣ, (19��), ό.π., σ. 4�-49. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, Ο Διονύσιος
Ρώμας και η Επιτροπή Ζακύνθου στον δρόμο για την εθνική συγκρότηση: στοχεύσεις, υπερ-
βάσεις, επιτεύξεις. Διδακτορική διατριβή. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Αθήνα �01�. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΒΡΑ-
ΝΟΣ, Η Προσφορά του Διονυσίου Ρώμα στην Επανάσταση του 1��1 (εκδίδεται). 

19. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ, «Κατάλογος των αναγνωσθέντων υπομνημάτων εις την Ιο-
νικήν Ακαδημίαν από του 1�0� μέχρι του 1�1�» εις ΜΙΧΑΗΛ Α. ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ, Ιστορικών και
Φιλολογικών Αναλέκτων, τ. Α΄, εν Κερκύρα 1���, σ. ��. ΚΟΝΟΜΟΣ,(19��) ό.π., σ. ��, σημ. 1.

�0. Στο κείμενο σ. ��.
�1. JEAN SAVANT, «Η Ιονική Ακαδημία των Γάλλων», Κερκυραϊκά Χρονικά τ. �4 (19�0),

μτφ. Δήμητρα Πικραμένου-Βάρφη, σ. 160 σημ. 4� (διορθωμένη).
��. SIR LESLIE STEPHEN, «James Campbell 1st Baronet of Inverneill, (1�63-1�19)».

Dictionary of National Biography. Smith, Elder & Co. London (1��6).



ο Κάμπελ�3 χρηματοδότησε το τοπικό σωματείο το 1�14 και το 1�1� και όχι
όπως θα περίμενε κανείς το ομώνυμό του, που είχε ιδρυθεί στη Ζάκυνθο μετά
την εγκατάσταση των Βρετανών το 1�09�4. Ακολούθησε η ίδρυση του βρετα-
νικού προτεκτοράτου και στις �0 Φεβρουαρίου 1�16 τον Κάμπελ αντικατέ-
στησε ως Λόρδος Ύπατος Αρμοστής ο Maj. Gen. sir Thomas Maitland. Αν και
η νεότερη πληροφόρησή μας είναι ότι ο Μαίτλαντ ήταν αυτός που κατάργησε
την Ακαδημία, είναι πιθανόν προηγουμένως να προσπάθησε να επωφεληθεί
από την ύπαρξή της. Με γνωστές τις προσπάθειες του Μαίτλαντ να περιορίσει
την ανάμειξη του Γκίλφορντ (Frederick Nort the fifth Earl of Guilford) που
εξαρχής τον πίεζε, ώστε να οργανωθεί η δημόσια εκπαίδευση του Ιονίου Κρά-
τους και στο ανώτερων σπουδών Τμήμα της να δοθεί ο τίτλος του ιδρύματος,
φαίνεται ότι επιχειρήθηκε από τη διοίκηση του προτεκτοράτου, σε πρώτη φάση
η ένωση της βρετανικής Ιονικής Ακαδημίας της Ζακύνθου με εκείνης της
Κέρκυρας, που αυτόματα την αναγνώριζε ως ενεργή��. Με την Ιονική Ακα-
δημία υπαρκτή και με την ερμηνεία ότι λειτουργούσαν ήδη ανώτερα εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα: η Δημόσια Ακαδημία Ωραίων Τεχνών του Προσαλέντη�6, η
Δημόσια Σχολή της Κέρκυρας, που λειτουργούσε στη μονή Τενέδου (όμως
ουσιαστικά ήταν ίδρυμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και η Σχολή Αρχιτε-
κτονικής του Αντώνιου Βίλλα, το προτεκτοράτο θεωρούσε ότι ο Γκίλφορντ
αφοπλιζόταν από τα επιχειρήματά του��. Στην υπόθεση αυτή παρεμβαίνει η
μαρτυρία του αντισυνταγματάρχη De Bosset, ο οποίος στο έργο του Parga and
the Ionian Islands (1��1)�� παρουσιάζει την επιστολή με την οποία ο γραμμα-
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�3. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ/ ΑΡΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ/ ΑΡΧΕΙΟ ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ/ Τμ. Εσωτ., Διάταγμα αρ. ��4. (Αυτή η νεότερη πληροφορία οφείλεται στον φί-
λο κύριο Δημήτρη Ζυμάρη, τον οποίο επίσης ευχαριστώ και για τις επισημάνσεις). ΝΙΚΟΣ Κ.
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, Η εκπαίδευση στην Κέρκυρα κατά τη διάρκεια της βρετανικής προστα-
σίας, Σύλλογος προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, Αθήνα �00�, σ. ��-��.

�4. G[EORGE] P[ATRICK] HENDERSON, Η Ιόνιος Ακαδημία, μτφ. Φ.Κ. Βώρος, Κέντρον
ερεύνης και διεθνούς επικοινωνίας «Ιόνιος Ακαδημία», 19�0, σ. �4, σημ 3.

��. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, Η Εκπαίδευση, (�00�), σ. ��.
�6. Η πληροφορία της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ Π. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ, Ιόνιον Κράτος 1�14-1�64, Θεσμοί

και κοινωνική διάρθρωση, Ακαδημία Αθηνών, �01�, σ. �0� για την έναρξη της λειτουργίας
της Σχολής το 1�34 δεν είναι ακριβής. Bλ. Gazzetta degli Stati Uniti delle Isole Jonie αρ. 104
της 13/�� Δεκεμβρίου 1�19, αρ. 1�� της 1�/30 Δεκεμβρίου 1��0, ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ / ΑΡΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ / ΙΟΝΙΟ ΚΡΑΤΟΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / Έκθεση
Γκίλ  φορντ της 1�/30 Αυγούστου 1��1. Gazzetta, ό.π., αρ. �3� / της 1�/�9 Ιουνίου 1���.

��. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, Η Εκπαίδευση (�00�), σ. 133.
��. [C.P. DE BOSSET], Parga and the Ionian Islands: comprehending a refutation of the mis-

staments of the Quarterly Review and of Lt Gen. Sir Thomas Maitland on the subject with a
report of the trial between that officer and the author, with maps, by Lt Col C.P. De Bosset,
London 1��1, σ. 1��-1��.



τέας της Ακαδημίας Βιλέττας Χαλικιόπουλος του γνώρισε στις 6 Αυγούστου
1�14 την εκλογή του ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας. Ο ίδιος
συμπληρώνει ότι η επιστολή του παραδόθηκε το 1�16 από τον ιππότη (Μαρί-
νο) Μεταξά στην Κεφαλονιά και ότι ο Μαίτλαντ ήταν εκείνος που κατάργησε
τελικά την Ακαδημία. Εν πάση περιπτώσει αποδεικνύεται ότι η Ιονική Ακα-
δημία λειτουργούσε το 1�16 και σε συνεδρίασή της στην Κέρκυρα πραγματο-
ποιήθηκε αυτή η διάλεξη, όπως ο Ρώμας αναφέρει στο κείμενό του, στις 4 Ιου-
λίου 1�16�9, δηλαδή μετά την σύγκρουση του με τον Μαίτλαντ (�9η Μαΐου
1�16), την αποβολή του με τους άλλους γερουσιαστές από την Ιόνιο Γερουσία
με τον χαρακτηρισμό ότι ήταν «μέλη ανίκανα και διεφθαρμένα» (membri inetti
e corotti)30, πριν την εγκατάστασή του στη Ζάκυνθο31 και βεβαίως πολύ πριν
την υπερίσχυση του Γκίλφορντ, αρχικά με την επιβολή του άρθρου �3 στο Σύ-
νταγμα του 1�1�, που προνοούσε για την ίδρυση πανεπιστημίου και στη συνέ-
χεια με την ίδρυσή του με τον τίτλο «Ιόνιος Ακαδημία»3�.

Ο συντάκτης του κειμένου Διονύσιος κόμης δε Ρώμας (Ζάκυνθος 1��1-
1���) ήταν γιός ευγενών: του κόμη Γεωργίου και της Διαμαντίνας Καπνίση.
Σπούδασε στην Πάδοβα νομικά. Διαδέχθηκε τον πατέρα του το 1�94, στη θέ-
ση του Γενικού Προξένου της Βενετίας για την Πελοπόννησο και τη Στερεά,
γεγονός που του επέτρεψε να γνωρίσει δημογέροντες, κληρικούς και οπλαρχη-
γούς. Η ανάμειξή του με τα πολιτικά άρχισε μετά την εγκατάσταση της
Επτανήσου Πολιτείας, όταν το 1�03 εξελέγη μέλος της Συντακτικής Επιτρο-
πής για την ψήφιση του Επτανησιακού Συντάγματος, ενώ το 1�06 τοποθετή-
θηκε Πρύτανης της Κέρκυρας. Η γαλλική αυτοκρατορική διοίκηση το 1�09
τον διατήρησε στη θέση του και τον επέλεξε ως Γερουσιαστή. Με αυτή την
ιδιότητα ηγήθηκε της αντιπροσωπείας των Ιονίων Νήσων (με τους Μαρίνο
Μεταξά, Εμμανουήλ Θεοτόκη, Σπυρίδωνα Κοντό, Σπυρίδωνα Χαλκιόπου-
λο)33, για τους εορτασμούς στο Παρίσι με την ευκαιρία της γέννησης του βα-
σιλέως της Ρώμης, γιου και διαδόχου του Ναπολέοντα34. Γι’ αυτό και ο Να-
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�9. Στο κείμενο του ΡΩΜΑ σ. ��.
30. Gazzetta Jonia, Corfù, Sabbato �� Maggio 1�16, σ. 1-3, Εφημερίς Ιωνική, αρ. �4, Κορ-

φοί 6 Ιουνίου 1�16 ε.ν. ΚΟΝΟΜΟΣ (19��), σ. 4�-4�.
31. ΚΟΝΟΜΟΣ (19��), σ. 49.
3�. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, Η εκπαίδευση (�00�), σ. 1�1 επ.
33. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ, Σειράς ιστορικών απομνημονευμάτων, τ. 3ος, Κερκύρα, Εκ

της Τυπογραφίας της Κυβερνήσεως 1�63 σ. �9�. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι από
τα πέντε μέλη της αντιπροσωπείας είναι αποδεδειγμένη η ιδιότητα του Φιλικού των: Ρώμα,
Μεταξά και Χαλικιόπουλου.

34. «Ο αετιδεύς» Napoleon II, (Napoleon Francois Charles Joseph Bonaparte duc de
Reich stadt, Παρίσι 1�11 - Σένσμπουρν, Αυστρία 1�3�). Γιος του Nαπολέοντα Α΄ και της Μα-
ρίας Λουΐζας. Όταν γεννήθηκε ονομάστηκε βασιλεύς της Ρώμης και μετά τη δεύτερη παραί-



πολέων του απένειμε τον Σταυρό των Ιπποτών της Λεγεώνας της Τιμής. Ως
Μεγάλος Διδάσκαλος του Ελληνικού Τεκτονισμού, την άνοιξη του 1�1�, ίδρυ-
σε πλέγμα Στοών στην Κέρκυρα, τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυν-
θο. Μετά την Κέρκυρα, εγκαταστάθηκε στη Ζάκυνθο το καλοκαίρι του 1�16
και ιδιώτευσε. Από τον Αριστείδη Παπά μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία τον
Απρίλιο του 1�19 και του ανατέθηκαν καθήκοντα κύριου συντονιστή για την
περιοχή. Το 1��0 για να αποφύγει την καταδίωξη των Βρετανών και τη φυλά-
κιση, κατέφυγε στη Βενετία, όπου παρέμεινε έως το 1��4. Επιστρέφοντας
ίδρυσε με τον Κωνσταντίνο Δραγώνα και τον Παναγιώτη Στεφάνου την Επι-
τροπή Ζακύνθου, με σκοπό την οικονομική και πολιτική ενίσχυση του ελληνι-
κού επαναστατικού αγώνα. Γι’ αυτό τον σκοπό διέθεσε μεγάλο μέρος της πε-
ριουσίας του. Στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση (στην Τροιζήνα) προτάθηκε από τον
Ρήγα Παλαμήδη, ως Κυβερνήτης της Ελλάδος. Το 1�33 στο Ναύπλιο παρέ-
στη στην υποδοχή του Όθωνα. Όμως αργότερα κατηγορήθηκε μαζί με τους
Κολοκοτρώνη και Πλαπούτα για συνωμοσία εναντίον του. Αθωώθηκε και ο
Όθων τον τίμησε με τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Σωτήρος και
τον ονόμασε Σύμβουλο της Επικρατείας. Αν κι’ όπως προαναφέρθηκε, είχε
μειώσει σημαντικά την περιουσία του με την ενίσχυση του Αγώνα3�, δεν δέ-
χθηκε καμιά δημόσια θέση και δεν συνεργάστηκε σε καμία περίπτωση με τις
αρχές του βρετανικού προτεκτοράτου «Ενωμένα Κράτη των Ιονίων Νήσων»,
σε βαθμό να μην αποδεχθεί ούτε την παρασημοφόρησή του από τον αρμοστή.
Εν τούτοις ο επίσης Φιλικός γιός του Γεώργιος-Κανδιάνος έγινε Πρόεδρος
της Θ΄ Ιονίου Βουλής (1��0-�1) και της Ι΄ Ιονίου Γερουσίας (1���-6), κατα-
λαμβάνοντας το ανώτερο αξίωμα που μπορούσε να έχει ιθαγενής στο προτε-
κτοράτο, η δε εγγονή του Διαμαντίνα (Ζάκυνθος 1�3�/1�33 - Brisbane 1�93)
υπήρξε σύζυγος του στελέχους της προστασίας και στη συνέχεια Βρετανού δι-
οικητή της Queensland Αυστραλίας, γνωστού λογίου, Sir George Bowen36.

Στη διάλεξη που εξετάζουμε δεν διαπιστώθηκαν ταυτίσεις με την απογρα-

Νίκος Κ. Κουρκουμέλης�36

τηση του πατέρα του το 1�1�, ανακηρύχθηκε από τους βοναπαρτικούς αυτοκράτορας. Ο παπ-
πούς του τον ονόμασε δούκα του Ράιχσταντ. Γύρω από τη ζωή του πλάστηκαν διάφοροι ρομα-
ντικοί θρύλοι (βλ το δράμα του EDMOND ROSTAND L’ Aiglon ).

3�. ΧΙΩΤΗΣ, Λόγος (1���). ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, (�01�), βλ. το κεφ.: «Δ. Ρώμας: ένας πρό-
δρομος του νεοελληνικού ευεργετισμού».

36. RAYMOND EVANS, A history of Queensland, Cambridge University Press, �00�. Dr
OWEN HARRIS, «Contessa Diamantina di Roma, Lady Bowen», Diamantina Health Care Museum
Association Inc. Diamantina Bowen, Australian Dictionary of Biography. Έργα του Μπόουεν
με ελληνικό ενδιαφέρον: Ithaca in 1��0, (London, 1��1, translated into Greek in 1��9) Mount
Athos, Thessaly and Epirus (London, 1���). Handbook for Travellers in Greece contributor
(London, 1��4).Thirty Years of Colonial Government (London, 1��9, edited by S. Lane-
Poole).



φή της εξοχής της Ζακύνθου, που συνέταξε το 1�19 ο αστυνόμος Τζεν κατά
διαταγή του τοποτηρητή Col. Sir Patrick Roos3�. Δεν φαίνεται μάλιστα να
ήταν γνωστή στους συντάκτες παρόμοιων κειμένων που ακολούθησαν, όπως
το Details sur Corfou3� του λόγιου πολιτικού Εμμανουήλ βαρώνου Θεοτόκη39,
ανεψιού του διδασκάλου του Γένους αρχιεπισκόπου Νικηφόρου. Πολύ περισσό-
τερο στον Ανδρέα Κάλβο όταν αυτός συνέταξε την ανταπόκριση από την Κέρ-
κυρα (Απρίλιος 1���)40 στην παρισινή επιθεώρηση Revue Encyclo pé di que41.
Δεν πρέπει επίσης να μας διαφεύγει το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος των
πληροφοριών για τα Επτάνησα, οφείλεται και στην ανθρωπολογική περιέργεια
και τις περιγραφές των περιηγητών, που όμως δεν ήταν πάντα σωστά εφοδια-
σμένοι για να παρατηρήσουν τα φαινόμενα που όριζαν ως στόχους τους, κα-
θώς η περιήγηση στους τόπους της λατινικής και της ελληνικής αρχαιότητας
αποτελούσε μεν στάδιο της ενηλικίωσης και της πολιτισμικής ωρίμανσής
τους, αλλά οι γενικότερες καταρτίσεις τους συνήθως δεν ξεπερνούσαν τα πε-
ριορισμένα όρια ενός μέσου καλλιεργημένου ατόμου του καιρού τους4�.

Το κείμενο στις έξι πρώτες σελίδες του δίνει γενικές γεωγραφικές πληρο-
φορίες για τον αρχαίο και τον σύγχρονό του υπό ξένες διοικήσεις ελληνικό χώ-
ρο, όπως οι τότε αντιλήψεις τον καθόριζαν, με μεγάλο βάθος στη Βαλκανική
χερσόνησο, εντυπωσιακά εκτεταμένο, αν λάβουμε υπ’ όψιν τα σημερινά πολι-
τικά και γεωστρατηγικά δεδομένα. Βεβαίως και συμβουλεύεται τα έργα των
Φιλιππίδη - Κωνσταντά, Ρήγα και Γαζή. Και πολύ φυσικά παρουσιάζει τις δι-
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3�. ΝΙΚΟΣ Κ. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, «Μια απογραφή της ζακυνθινής εξοχής του 1�19», Πε-
ρίπλους αρ. �-6/19��, σ. 6�-��.

3�. [EMMANUEL THEOTOKY], Détails sur Corfou Κέρκυρα, 1��6. Βλ, Το υπόμνημα του
Γκίλφορντ στην Ιόνιο Γερουσία της 1�ης Απριλίου 1��0 ν.η., στο: ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, Η Εκ-
παίδευση, (�00�), ό.π., σ. 160-161. 

39. Πρώην Προέδρου της Α΄ Ιονίου Γερουσίας (1�1�-1���) και κατά την εποχή της έκδο-
σης Γερουσιαστή της Β΄ (1��3-1���).

40. Η ανταπόκριση είχε τίτλο: «Iles Ioniennes - Corfú. Climat. Population. Instruction
publique. Université, lycée, bibliothéque, jardin botanique. École de dessin et de sculpture
(Extrait d’ une letter du 1� Février 1���) Βλ. ΝΙΚΟΣ Κ. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, «Ιόνια νησιά», Αν-
δρέας Κάλβος, Έργα, τ. Β΄, Πεζά κείμενα, επιστημονική επιμέλεια Δημήτρης Αρβανιτάκης,
Μουσείο Μπενάκη, σ. �1-60. 

41. Revue encyclopédique ou analyse raisonnée des productions les plus remarquables dans
la littérature, les sciences et les arts, de l’imprimerie de Plassan, τόμοι 61 [Παρίσι, 1�19-1�3�].

4�. Το Grand Tour ήταν το παραδοσιακό ταξίδι των νεαρών Ευρωπαίων κυρίως προτε-
σταντών. Κράτησε από τα μισά του δέκατου έβδομου έως τα μισά του δεκάτου ενάτου αιώνα,
ως μια τελετή πολιτισμικής ωρίμανσης. Πρωταρχικός σκοπός του ταξιδιού ήταν η επαφή με
την κλασσική αρχαιότητα και την Αναγέννηση. ΝΙΚΟΣ Κ. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, ««Η επτανησια-
κή ταυτότητα: καταγωγικός μύθος ή εθνοτικός δείκτης», Πρακτικά Ημερίδας για τον εορ-
τασμό των 1�0 χρόνων της Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας, Κέρκυρα, �6 Νοεμβρίου
�016 (Εκδίδεται).



οικητικές διαιρέσεις της εποχής, από τις οποίες οι περισσότερες είναι οθωμα-
νικές. Η διαίρεση σε μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της οθωμανικής αυτο-
κρατορίας, που συνιστούσαν τα μπεηλερμπεηλίκια (βιλαέτια, αγιαλέτια) που
ήταν χωρισμένα σε σαντζάκια και αυτά σε καζάδες (καϊμακαμλίκια), του εί-
ναι γνωστή κι αυτό εξ αιτίας της ιδιότητάς του, ως προξένου στην Πελοπόν-
νησο και τη Στερεά Ελλάδα43. Γι’ αυτό συντάσσει πίνακες που δίνουν την ει-
κόνα αυτών των ευρωπαϊκών περιοχών (επαρχιών και νησιών με τα μεγέθη
και τις πρωτεύουσές τους) με την παρατήρηση ότι «αποτελούν το κύριο μέρος
της αρχαίας και σύγχρονης Ελλάδας». Τα νησιά τα παρουσιάζει με την κρα-
τούσα τότε ονομασία τους, όπως αυτή συναντάται σε περιηγητικά κείμενα44,
ναυτικούς χάρτες και λιμενοδείκτες (πορτολάνους)4�.

Μετά τον τίτλο: «Brevi nozioni geografiche della Grecia» διευκρινίζει ότι:
«Για έναν Έλληνα η Γεωγραφία της Ελλάδας είναι απαραίτητη όχι μόνο
επειδή η χώρα αυτή υπήρξε το λίκνο των Ηρώων αλλά και επειδή η γη αυτή
ήταν η μητέρα των Ηρώων όλων των εποχών και των Τεχνών που δημιουργή-
θηκαν σε μια από τις μεγαλύτερες εποχές της ανθρώπινης ιστορίας».

Το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών του (που είναι γεωγραφικές, ιστο-
ρικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές) αφορούν τα Νησιά του Ιονίου,
(σ. �-�9), Όπως ο ίδιος αναφέρει, πηγές του υπήρξαν ο Παυσανίας (σ.σ. που
πρόσφατα είχε εκδοθεί στο Παρίσι από τον Κοραή), τα έργα των Ανδρέα Μου-
στοξύδη, Μαρίνου Μεταξά, Παύλου Μερκάτη, ενώ είχε και πρόσβαση στα
(ανέκδοτα τότε) έργα του Στυλιανού Βλασσόπουλου, με τον οποίο είχε συνερ-
γαστεί στις δυο προηγούμενες διοικήσεις46. Οι πληροφορίες κατά νησί κατανέ-
μονται ως εξής:
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43. Πρβλ., SELCUK AKSIN SOMEL, The A to Z of the Ottoman Empire, Scarecrow Press, σ.
��. Memoir to accompany the Map of the Ionian Islands, and the Provinces governed by the
vesir Ali Pacha of Joannina. Or his children Viz. of South Albania, Epirus, Thessaly, part of
Macedonia, Livadia and the Morea. London, published by John Cary, 1�1 Stand. 1�16.

44. Πρόχειρα: Λεξικόν Γεωγραφικόν πρόχειρον ιταλο-γραικικόν, ή σύντομος περιγραφή
των πρωτευουσών βασιλείων, επαρχιών, πόλεων, νήσων, λιμένων, φρουρίων, ορέων, ποταμών,
λιμνών και άλλων αξιολόγων των τεσσάρων μερών του Κόσμου. Παρά Σπυρίδωνος Βλαντή.
Εν Βενετία, παρά Νικολάω τω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1�1�.

4�. Πρόχειρα: Il vaggiatore moderno ossia la vera guida per chi viaggia, presso Francesco
Locatelli, Venezia 1���. ΑΝΝΑ ΑΒΡΑΜΕΑ, «Η χαρτογράφηση του παράλιου χώρου», Ελληνι-
κή Εμπορική Ναυτιλία 14�3-1��0, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 19��, σ. 1�9-�30. ΒΑΣΙΑΣ
ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ, «Το αρχιπέλαγος 16ος-1�ος αιώνας. Η εξέλιξη της απεικόνισής του», Αι-
γαίου Περίπλους με οδηγούς τους παλιούς χαρτογράφους, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τρα-
πέζης, Αρχείο Χαρτογραφίας του Ελληνικού χώρου, Νοέμβριος �003, σ. 9-�4.

46. Αν και δεν το αναφέρει, συναντώνται επίσης κάποιες ταυτίσεις του κειμένου του με
του VINCENZO MARIA CORONELLI, Isolario dell’ Atlante Veneto, Venezia 1696.



Σελ.  �- 9 Ιόνια νησιά γενικά.
Σελ.  9-�� Κέρκυρα.
Σελ. ��-�4 Παξοί.
Σελ. �4-36 Λευκάδα.
Σελ. 36-40 Ιθάκη.
Σελ. 40-4� Κεφαλονιά.
Σελ. 4�-�4 Ζάκυνθος.
Σελ. �4-�9 Κύθηρα.

Στο εισαγωγικό κείμενο (σ. �-9) για τα Νησιά του Ιονίου «τα οποία ξεκι-
νούν από την είσοδο του Αδριατικού Κόλπου και εκτείνονται στη Μεσόγειο,
κοντά στην Ελλάδα». ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εξής τέσσερα ση-
μεία:

1. Η (πολιτική) άποψή του ότι με την Συνθήκη του Παρισιού 1�1� τα νη-
σιά τοποθετήθηκαν υπό την προστασία της Μεγάλης Βρετανίας «και δόθηκαν
στον Μαίτλαντ όλες οι εξουσίες για να τα κάνει ευτυχισμένα»4�.

�. Οτι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ήταν Ελληνες, αλλά υπήρχαν
επίσης Λατίνοι και Εβραίοι. Οι Λατίνοι είχαν Αρχιεπίσκοπο στην Κέρκυρα και
Επίσκοπο στη Ζάκυνθο. Οι Ορθόδοξοι είχαν Επισκόπους. Ο Κεφαλληνίας
προΐστατο πνευματικά επίσης στη Ζάκυνθο και την Ιθάκη4�. 

3. Ότι τα ελληνικά ήταν η κυρίαρχη γλώσσα αλλά στις πόλεις μιλούσαν
και ιταλικά.

4. Ότι τα νησιά μάστιζε επιδημία πανώλης49.
Στο κεφάλαιο για το νησί της Κέρκυρας (σ. 9-��) αναφέρει ότι είναι απέ-

ναντι από την Ήπειρο, στην είσοδο του κόλπου της Αδριατικής και έχει εξήντα
μίλια μήκος και πάνω από τριάντα μίλια πλάτος. Το κλίμα είναι εύκρατο και
παράγει πολλά κρασιά, σύκα, εσπεριδοειδή και άλλα φρούτα, αλλά το κυριώ-
τερο προϊόν είναι το λάδι. Χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα: το Όρος, του Αγύ-
ρου, τη Μέση και την Λευκίμμη. Δέχεται την άποψη ότι κατά την αρχαιότη-
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4�. Βλ. ΒΙΣΒΙΖΗ-ΔΟΝΤΑ, ό.π., σ. �1-�3. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, «Η Συνθήκη» ό.π., σ. �9-33.
Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ Π. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ, ό.π., σ. 3�, συγχέει τα γεγονότα και δέχεται ως έτος έναρ-
ξης του Ιονίου Κράτους το 1�14.

4�. Όπως αποδεικνύεται από το αρχείο του, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα διοικητικά
της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ειδικότερα για την Επισκοπή Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθά-
κης. Βλ. το έγγραφο της αναφοράς της 10ης Απριλίου 1�1� (Ζάκυνθος, Αρχείο οικογένειας
κομήτων Ρώμα, χ.α.).

49. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ, Πρόληψη της αρρώστιας και κοινωνική προστασία στα
Επτάνησα επί Αγγλοκρατίας (1�1�-1��4) Αθήνα 19��, σ. 1�6-1�9. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΤΣΑΣ,
Ο λοιμός του χειμώνα 1�1�-1�16 στην Κέρκυρα (η πανούκλα του Μαραθιά), Κέρκυρα 1990
pass. 



τα ήταν ενωμένη με το νησί των Παξών αλλά χωρίστηκαν από μεγάλο σει-
σμό. Εξ αιτίας της θέσης της έχει μεγάλη σημασία για την ασφάλεια της
Ιταλίας από τις βαρβαρικές επιδρομές, γι’ αυτό πάντα θα έχει το ενδιαφέρον
των ηγεμόνων της Ευρώπης, όπως αποδείχθηκε και με τη συνθήκη των Πα-
ρισίων του 1�1�, με την οποία υποσχέθηκαν την ανεξαρτησία της με την προ-
στασία της Μεγάλης Βρετανίας. Στην αρχαιότητα είχε το όνομα Δρεπάνη
γιατί μοιάζει σε αυτό κι αργότερα Μάκρη από το σχήμα της. Ο Όμηρος και
άλλοι την αναφέρουν ως Σχερία από το σχάρα που σημαίνει αγορά και εμπό-
ριο, το οποίο εξασκούσαν οι αρχαίοι κάτοικοί της. Αργότερα ονομάστηκε Κόρ-
κυρα, και από άλλους Φαιακία. Παραπέμπει για τις διάφορες ονομασίες, στον
Μουστοξύδη�0 και στον Κεφαλονίτη Γερουσιαστή Μαρίνο Μεταξά�1 και για
τους διάσημους κήπους του Αλκίνοου (που πιστεύεται ότι είναι σε μέρη κοντά
στη σύγχρονη πόλη της Κέρκυρας) στο επιστημονικό έργο του Στυλιανού
Βλασσόπουλου��. Τις αρχαίες θέσεις και τα αρχαία λιμάνια τοποθετεί σε συ-
γκεκριμένες περιοχές όπως το μοναστήρι της Παλαιοκαστρίτσας, το Αγγε-
λόκαστρο, η Κασσιώπη, η Χερσούπολη. Σημειώνεται ότι πολλές από αυτές
τις πληροφορίες έχει επαναλάβει ο Μουστοξύδης, ο οποίος μάλιστα αργότερα,
τις περιέλαβε στο έργο του Delle cose Corciresi�3. Το νησί έκανε πολλές συμ-
μαχίες με τους Έλληνες και μπορούμε να πούμε πως δεν έγινε μάχη χωρίς
κερκυραϊκά στρατεύματα. Ακόμα και στην εκστρατεία εναντίον του Ξέρξη η
Κέρκυρα έστειλε εξήντα πλοία. «Μεταξύ των λαών που έβαλαν αυτό το νησί
σε αγωνία ήταν οι Ιλλυριοί». Το γεγονός αυτό ανάγκασε τους Κερκυραίους να
προσφύγουν στην προστασία της Ρωμαϊκής δημοκρατίας, και να περάσουν
κάτω από την κυριαρχία της. Μετά τις νίκες του Καίσαρα είχαν το προνόμιο
να ζουν σε δημοκρατία. «Ακολούθως ήταν υπό την κυριαρχία των αυτοκρατό-
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�0. ANDREA MUSTOXIDI, Notizie per servire alla storia Corcirese dai tempi eroici fino al
secolo XII (Corfù 1�04). Του ιδίου, Illustrazioni Corciresi, Milano, dalla stamperia di G.G.
Destefanis (τόμοι �: τ. 1, 1�11, τ. �, 1�1�).

�1. [MARINO METAXA], Sulla Feacia di Omero. Discorso di Marino Metaxa, Cefaleno,
Corfù, 1�1�). 

��. [STELIO VLASSOPOULO], Prospetto dell’ Universo, di Biaggio Colonna (γνωστό ψευδώ-
νυμό του), Anno MCCCCII (1�0�) Nella pubblica stamperia di Corfù. Con licenza de’
Superiori. Του Ιδίου, «Dell vero luogo della citta d’ Alcinoo descritta da Omero», Monitore
Jonio, Corfù, 11 Agosto 1�13. Του ιδίου, Saggio di statistica dell’ isola di Corfù (1�09-1�13).
Το χειρόγραφο εκδόθηκε τελικά το 19��: Στυλιανού Βλασσόπουλου, Στατιστικαί- Ιστορικαί
περί Κερκύρας ειδήσεις. Μετάφραση-Σχόλια-Εισαγωγή Αθανασίου Τσίτσα, Προλεγόμενα
Κώστα Δαφνή, Κερκυραϊκά Χρονικά, τ. �1 (19��).

�3. [ANDREA MUSTOXIDI], Notizie per servire alla Storia di Corfu, dai tempi eroici fino al
secoIo XII, appresso Dionisio Sarandopulo, Corfù, 1�04. Του ιδίου, Prose varie del cavaliere
Andrea Mustoxidi Corcirese, con aggiunta di alcuni versi, Milano, per Nicolò Bettoni,1��1. Του
ιδίου, Delle cose Corciresi, Della tipografia del Governo, Corfù, 1�4�.



ρων της Κωνσταντινούπολης, αλλά τότε οι Γότθοι την κατέλαβαν και δημι-
ούργησαν διάφορες καταστάσεις, έως ότου ήρθαν οι Βενετοί». Στη συνέχεια
είχαν τη μοίρα των υπόλοιπων νησιών του Ιονίου. Βορειοδυτικά στην περιοχή
Όρος υπάρχει η πόλη Κασιώπη κάποτε διάσημη για το ναό του ήρωα Κά -
σιου�4. Πλέον εκεί ευρίσκεται η εκκλησία της Παναγίας της Κασιώπης�� που
είναι πολύ σεβαστή, ιδιαίτερα από τους ναυτικούς. Το έδαφος του Αγύρου είναι
πολύ εύφορο και στο δυτικό τμήμα υπήρχε η πόλη του Αγύρου που καταστρά-
φηκε από τους Σαρακηνούς�6, γι’ αυτό ο Έλληνας αυτοκράτορας Μιχαήλ
Κομνηνός κατασκεύασε στην κορυφή ενός βουνού το κάστρο, το οποίο, δημι-
ούργησε και μια Μονή με μια εκκλησία που ονομάζεται Παλαιοκαστρίτσα��.
Ο Μεταξάς τοποθετεί εκεί την αρχαία Φαιακία. Η περιοχή της Μέσης βρί-
σκεται στο κέντρο του νησιού και περιλαμβάνει την πρωτεύουσα και πολλά
χωριά. Αυτή η πόλη που ονομάζεται Κέρκυρα, έχει λιμάνι το οποίο υπερασπί-
ζεται ένα μικρό νησί που λέγεται Βίδο, που πρώτα ήταν καλυμμένο από ελαι-
ώνες μέχρι που κατασκευάστηκε ένα φρούριο από τους Γάλλους. Υπάρχουν
δύο μεγάλα φρούρια στην πόλη που ονομάζονται Νέο και Παλαιό, που δημι-
ουργούν μια όμορφη εικόνα. Η πόλη είναι πυκνοκατοικημένη αλλά κακο-
φτιαγμένη με όλους τους δρόμους της σε κακή κατάσταση, και άβολη αν
εξαιρέσει κανείς τον λεγόμενο δρόμο των νερών��. Ένας καλός δημόσιος διά-
δρομος σχηματίζεται στη Σπιανάδα στον οποίο επί του παρόντος οι πολίτες
κτίζουν μέτρια σπίτια�9. Ο κύριος πλούτος της Κέρκυρας είναι το λάδι. Οι
Κερκυραίοι είναι πνευματώδεις, αγαπούν τη διασκέδαση και έχουν θάρρος,
όπως οι παλαιοί τους. Έχουν να παρουσιάσουν σπουδαία ονόματα τόσο στην
αρχαία όσο και στη σύγχρονη εποχή. Είναι το νησί του Ιονίου που μπορεί να
καυχηθεί για την καλλονή Ισαβέλλα Αλμπρίτζι-Θεοτόκη60, που δημοσίευσε
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�4. Αν εννοεί τον Gaius Cassius Longinus, (�� π.Χ. - 4� π.Χ.), δεν είναι ορθή η πληροφόρησή
του. Ο ναός ανήκε στον Κάσιο Δία και συνδέεται με το ιερό της ομώνυμης ηπειρωτικής πόλης.

��. Πρόκειται για τον Ιερό Ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου Κασωπίτρας, τον οποίο τα πα-
ραπλέοντα σκάφη χαιρετούσαν με κανονιοβολισμό.

�6. Η πληροφορία δεν έχει επαληθευθεί.
��. Το κάστρο κατασκευάστηκε από τον Δεσπότη της Ηπείρου Μιχαήλ Β΄ Κομνηνό-

Δούκα-Άγγελο (1�30-1�6�).Το ελληνορθόδοξο μοναστήρι της Παλαιοκαστρίτσας χτίστηκε
στα ερείπια χωριστής οχύρωσης, που έγινε αυτή την εποχή, για να συμπληρωθεί ο αμυντικός
σχεδιασμός.

��. Calle delle acque, η σημερινή οδός Ευγενίου Βουλγάρεως.
�9. Το συγκρότημα κατοικιών που κτίσθηκε επί αυτοκρατορικών Γάλλων, σήμερα γνω-

στό με την ονομασία Λιστόν (Liston, [ιταλ.], τόπος περιπάτου, δεν έχει καμιά σχέση με τις λί-
στες ή τους ληστές). 

60. «Ritratto Antonio Canova» στο: Ritratti scritti da Isabella Teotochi Albrizzi, Brescia,
per Nicolo Bettoni, 1�0�. LUIGI CARRER, Notizia intorno Isabella Teotochi-Albrizzi. Tipo -
grafia di G. Antonelli.Venezia, 1�36.



την περιγραφή των αγαλμάτων και των ανάγλυφων του Κανόβα. Αυτά θα πε-
ράσουν στην αθανασία για τη θεματολογία τους, και για τη λεπτότητα του
ύφους. Από την Κέρκυρα αυτή την εποχή είναι ένας καλός γλύπτης ο κύριος
Προσαλέντης, ένας σπουδαίος άνθρωπος των γραμμάτων ο κύριος Μουστοξύ-
δης κι ένας σπουδαίος διπλωμάτης ο κόμης Καποδίστριας. Η Δημοκρατία των
βελών61 υπέστη μεγάλη απώλεια με τον θάνατο ενός διακεκριμένου γιατρού
και λογίου, του Βονδιόλη, για τον οποίον έγραψε επιμνημόσυνο λόγο ο Κερκυ-
ραίος καθηγητής της Λογοτεχνίας στο Λύκειο του Τρεβίζο κύριος Πιέρης6�. Η
γλώσσα του λαού είναι τα Ελληνικά αλλά οι περισσότεροι καταλαβαίνουν επί-
σης τα Ιταλικά. Υπάρχει ένα μέτριο Θέατρο που είναι πάντα γεμάτο από θεα-
τές, ανεξάρτητα από την παράσταση. Αυτή η πόλη είναι η έδρα της Επτανη-
σιακής κυβέρνησης. Στα αρχαία χρόνια υπήρξαν και άλλες όπως η Χερσούπο-
λη την οποία έκτισε ο Χερσικράτης από την Κόρινθο, κοντά στο μέρος που τώ-
ρα λέγεται Λιμνοθάλασσα Χαλικιόπουλου. Η περιοχή της Λευκίμμης είναι η
μεγαλύτερη και περιλαμβάνει το νότιο τμήμα του νησιού. Υπάρχουν πολλά χω-
ριά που όλα μαζί έχουν πληθυσμό δώδεκα χιλιάδων κατοίκων περίπου. Το Πο-
τάμι είναι το μεγαλύτερο χωριό. Είναι χωρισμένο σε δύο μέρη από ένα μικρό
ποτάμι και κατοικείται επίσης από πολύ πλούσιες οικογένειες. Οι Άγιοι Θεόδω-
ροι και το Γαρδίκι63 είναι μεγάλα χωριά, αλλά κακώς κατασκευασμένα. «Η
περιοχή αυτή τον περασμένο χειμώνα επηρεάστηκε από την πανώλη, και ακό-
μη και σήμερα στις 4 Ιουλίου 1�16 δεν είναι απολύτως ελεύθερη». Ο Ρώμας
αγνοούσε την αιτία αυτής της ατυχίας, αλλά πίστευε ότι προήλθε από ένα
εμπορικό πλοίο από την Αλεξάνδρεια, που ναυάγησε σε αυτές τις ακτές.

Στο κεφάλαιο για τους Παξούς (σ. ��-�4) αναφέρει ότι είναι ένα μικρό νη-
σί δέκα μίλια νότια από αυτό της Κέρκυρας, το οποίο έχει κρατήσει το αρχαίο
του όνομα και έχει περιφέρεια περίπου είκοσι μιλίων. Επαναλαμβάνει την άπο-
ψη ότι αποχωρίστηκε από την Κέρκυρα. Πρωτεύουσά του είναι το συνώνυμο
μεγάλο χωριό το οποίο έχει ένα άνετο και ασφαλές λιμάνι με μια νησίδα στην
είσοδό του. Όλος ο πληθυσμός του νησιού είναι περίπου τέσσερις χιλιάδες. Ο
Πλίνιος το αναφέρει με το όνομα Ερείκουσα64. Κοντά στους Παξούς βρίσκεται
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61. Σαφής πολιτικός υπαινιγμός για την σημαία της Επτανήσου Πολιτείας, της οποίας ο
λέων κρατά με το δεξί πόδι κλειστό ευαγγέλιο, που περιέχει επτά βέλη και επιστέφεται με την
χρονολογία 1�00. Με το Σύνταγμα του 1�1� στη σημαία προστέθηκε περιφερειακή κόκκινη
λωρίδα και άνω αριστερά το Union Jack (ως canton για να δηλώνει την βρετανική προστασία).

6�. [MARIO PIERI] Elogio Di Pietro Antonio Bondioli. Scrito da Mario Pieri, inserito nel
Tomo XV. Della Societa Italiana Delle Scienze, e recitato nel Decembre del 1�10, pel ria -
primento delle scuole del Liceo, Treviso, dalla tipografia Paluelo, 1�1� seconda edizione.

63. Εννοεί το κοντινό στο κάστρο του Γαρδικιού, χωριό Άγιος Ματθαίος.
64. Την εποχή αυτή το νησί του βορειοδυτικού συμπλέγματος των Διαποντίων, που σήμε-

ρα ονομάζεται Ερείκουσα ήταν γνωστό ως Μαρλέρες.



ένα νησί γνωστό ως Αντίπαξοι, εύφορο σε κρασί, λάδι και αμύγδαλα. Ένα μι-
κρό, πολύ βαθύ κανάλι χωρίζει το ένα νησί από το άλλο και στη μέση υπάρχει
μια πολύ μεγάλη και επικίνδυνη ξέρα. Οι κάτοικοι αυτών των δύο νησιών είναι
πολύ πλούσιοι σε σχέση με τους άλλους από τα υπόλοιπα νησιά.

Στο κεφάλαιο για τη Λευκάδα ή Αγία Μαύρα (σ. �4-36) αναφέρει ότι εί-
ναι γνωστή από την αρχαιότητα, ότι βρίσκεται ανάμεσα στην Κέρκυρα και
την Κεφαλονιά και είναι το πλησιέστερο νησί στην ηπειρωτική χώρα, κοντά
στην Ακαρνανία (κάνει λάθος και την ονομάζει Αρκαδία). Το κανάλι που το
χωρίζει είναι τόσο ρηχό που μπορεί να το περάσει κανείς με τα πόδια. Το μήκος
του νησιού είναι τριάντα μίλια και το πλάτος του δεκαέξι. Είναι πολύ ορεινό,
αλλά η ύπαιθρός του είναι εύφορη σε ελιές και φρούτα. Ένα από τα σημαντι-
κότερα προϊόντα είναι το αλάτι, το οποίο συλλέγεται σε αφθονία στις αλυκές
και μεταφέρεται κυρίως στη Λομβαρδία και το Πιεμόντε. Από τους αρχαίους
Έλληνες αυτό το νησί ονομάστηκε Νήρικος από την πόλη του Νήρικου που
ήταν μια από τις μεγαλύτερες. Έπειτα ονομάστηκε Λευκάδα από το ακρωτή-
ριο και τελικά ονομάστηκε Αγία Μαύρα, λόγω ενός μοναστηριού και μιας εκ-
κλησίας που χτίστηκε προς τιμήν αυτής της αγίας. Το σχήμα του νησιού
πλησιάζει το τριγωνικό, και πιστεύεται ότι κάποτε ήταν μέρος της Ακαρνα-
νίας από την οποία αποκόπηκε με ισθμό από τους Κορινθίους6�, αλλά συνεχί-
ζει να ενώνεται με τη στεριά με μια ξύλινη γέφυρα. Με την πάροδο του χρόνου
αυτό το κανάλι της θάλασσας γέμισε και το νησί ξανάγινε χερσόνησος, αλλά
είτε με έργα, είτε από την φύση ανασκάφθηκε και η Λευκάδα ξανάγινε νησί.
Οι αναμνήσεις του εξαίρετου Δρ. Δημητρίου Πετριτσόπουλου66 αξίζουν να δια-
βαστούν για το αρχαίο κράτος και για τα αρχαία γεγονότα του νησιού της
Λευκάδας. Μετά την παρακμή των δημοκρατιών, το νησί περιήλθε στη ρω-
μαϊκή κυριαρχία και πιστεύεται ότι αυτή την εποχή υποτάχθηκε στους Κερ-
κυραίους. Κατά την διάρκεια της Ανατολικής Αυτοκρατορίας είχε τις δικές
της αρχές. Στα 1491 έπεσε στα χέρια των Τούρκων, στη συνέχεια την πήραν
οι Βενετοί που και πάλι την έχασαν μέχρι το 16�4, οπότε την ανέκτησε ο
στρατηγός Φραγκίσκος [Μο]ροζίνι ο Πελοποννησιακός. Όταν το 1�1� μετά
τον Μοριά εισέβαλαν οι Τούρκοι, οι Βενετοί εκκένωσαν και πάλι το νησί της
Λευκάδας, κατέστρεψαν τις οχυρώσεις και μετέφεραν όπλα και πυρομαχικά
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6�. Βλ. PLUTARCHUS, Vita Themistoclis, Recensuit et Comentariis suis illustravit Carolus
Sintenis, Lipsiae, 1�3�, κεφ. �4, σ. 1�4, σημ 10.

66. DEMETRIO PETRIZZOPULO, Saggio storico sulle prime eta dell’ isola di Leucadia, Corfù,
1�14. (Λευκάδα +1�34). Αντιπρόσωπος της Λευκάδας και Πρόεδρος της συντακτικής συνέ-
λευσης του 1�03. Πρύτανις Κεφαλληνίας και Διοικητής Λευκάδας το 1�06. Ασχολήθηκε με
την αρχαιολογία αλλά οι απόψεις του ελέγθηκαν για την ακρίβειά τους από τους Α. Bockh
και J. Franz.



στην Κέρκυρα. Στη συνέχεια μπήκαν οι Τούρκοι, αλλά το επόμενο έτος την
πήραν πίσω οι Βενετοί. Με τη Συνθήκη του Καμπο-Φόρμιο είχαν την ίδια τύ-
χη με τα άλλα νησιά του Ιονίου. Αυτό το νησί είναι γνωστό από το άλμα της
Λευκάδας που έγινε από τους εραστές που πήδησαν στη θάλασσα. Πραγμα-
τοποιήθηκε από έναν πολύ ψηλό βράχο που εκτείνεται πολύ βαθιά μέσα στη
θάλασσα σε ένα ακρωτήριο που ονομάζεται Λευκάτας, από το οποίο ίσως το
νησί να πήρε το όνομά του. Σε αυτό το βουνό στην αρχαιότητα υπήρχε ένας
διάσημος ναός του Απόλλωνα στον οποίο έγιναν πολλές θυσίες. Είναι γνωστή
η αληθινή ή φανταστική ιστορία της Σαπφούς, μιας χωρίς ανταπόκριση ερω-
τευμένης με τον Φάωνα ποιήτριας. Η περιπέτεια της άτυχης γυναίκας γρά-
φτηκε από πολλούς και με πολύ πάθος. Ο διάσημος συγγραφέας Verri έγραψε
με λεπτότητα τις Ρωμαϊκές Νύχτες6�. Για να διατηρήσουν την ανάμνηση του
άλματος οι Λευκαδίτες ανάγκαζαν κατάδικους να πηδάνε από το βράχο. Σε
αυτούς είχαν βάλει φτερά από πουλιά και ζωντανά πουλιά για να επιβραδύ-
νουν την πτώση. Άλλοι με βάρκες περίμεναν κάτω να δουν αν κάποιος επιζού-
σε, πράγμα που δεν συνέβαινε. Ευτυχώς σε αυτά έβαλε τέλος η διδασκαλία
του Ευαγγελίου. Στα ταξίδια του Αντήνορα6� θα βρείτε την εικόνα του άλμα-
τος των εραστών και την ιστορία της Σαπφούς. Στο βόρειο τμήμα του νησιού
είναι οι αλυκές και η πόλη της Αγίας Μαύρας ή Αμαξιτή. Το φρούριο έχει τεί-
χη με στρογγυλούς προμαχώνες και συνδέεται με την πόλη μέσω ενός πέτρι-
νου υδραγωγείου που διασχίζει τη θάλασσα με πεντακόσιες εβδομήντα καμά-
ρες πάνω στην αμμουδιά. Το μήκος τους είναι τρία πόδια χωρίς στήριξη και
άλλα είναι από δύο, τόσο στενά που δεν δίνουν τη δυνατότητα και στα μικρό-
τερα σκάφη να περάσουν. Οι κοινοί άνθρωποι της Αγίας Μαύρας λένε ότι ο
σουλτάνος Βαγιαζήτ έδωσε εκατό χιλιάδες τσεκίνια στον αρχιτέκτονα για
την κατασκευή αυτού του υδραγωγείου, αλλά φαίνεται ότι δεν εξάντλησε το
ποσό στο έργο. Το νησί χωρίζεται σε πολλές περιοχές, καθεμιά από τις οποίες
περιλαμβάνει μερικά χωριά. Η περιοχή του Alzavi69 είναι η πιο αξιόλογη και
είναι αυτή στην οποία βρίσκεται το άλμα των εραστών που έχουμε ήδη περι-
γράψει. Η πόλη της Αγίας Μαύρας είναι κακά κατασκευασμένη, καθώς τα
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6�. ALESSANDRO VERRI, Le avventure di Saffo poetessa di Mitilene, Roma, Presso G. Nave,
1�9�. Του ιδίου, Le notti romane al sepolcro de’ Scipioni. Roma, ed in Genova, Nella Stamperia
Frugoni, 1�04.

6�. [ETIENNE-FRANCOIS DE LANTIER], Viaggi di Antenore in Grecia ed in Asia, con delle
nozioni sull’ Egitto. Manoscritto Greco rinvenuto nell’ Ercolano. Tradotto nell’idioma francese
dal signor Lantier, ed ora dal francese recato nell’italiano. Napoli 1�01-1�0�. Τόμοι �.

69. Tο ακριβές όνομα της περιοχής (σήμερα Αθάνι) συναντάται στον χάρτη του VINCEN -
ZO MARIA CORONELLI (1690 ca) ως Αzani. Είναι πολύ πιθανό ο Ρώμας, που γνώριζει τον χάρ-
τη καθώς χρησιμοποίησε διάφορες πληροφορίες του, να το αντέγραψε λανθασμένα.



περισσότερα από τα σπίτια της είναι φτιαγμένα από ξύλο. Οι κάτοικοι ολό-
κληρου του νησιού είναι Ελληνορθόδοξοι ποιμενόμενοι πνευματικά από τον αρ-
χιεπίσκοπό τους. Σε αυτή τη χώρα οι γυναίκες έχουν διατηρήσει λίγο την ανα-
τολική ενδυμασία με την τούνικα�0, η οποία δεν συναντάται στα άλλα νησιά
εκτός από την Κέρκυρα, όπου βλέπετε μια μεγάλη ποικιλία γυναικών από την
Ήπειρο ή την Αλβανία, που είναι ντυμένες τέλεια ως αρχαίες Ελληνίδες.
Στην πόλη υπάρχουν μερικές λατινικές οικογένειες, που έχουν μια ή δύο εκ-
κλησίες.

Στο κεφάλαιο για την Ιθάκη (σ. 36-40) την αναφέρει ως ένα μικρό νησί,
που όμως αναφέρεται από τον Όμηρο ως πρωτεύουσα του βασιλείου του Οδυσ-
σέα, ο οποίος έλαβε μέρος με τους άλλους Έλληνες στον πόλεμο της Τροίας.
Η σύζυγός του Πηνελόπη έμεινε στην ιστορία για τα χρηστά της ήθη, παρά
τις συνεχείς ενοχλήσεις από τους μνηστήρες. Το ταξίδι που έκανε ο γιος τους
Τηλέμαχος για να αναζητήσει τον πατέρα του έδωσε το θέμα στο διάσημο
Fenelo της Gormmare για το γνωστό μυθιστόρημά του με τίτλο Οι περιπέτει-
ες του Τηλέμαχου, ποίημα ή μυθιστόρημα που πρέπει να διαβαστεί από όλους
για τις αξίες του�1. Καλοί γνώστες είναι της γνώμης ότι το Βασίλειο του
Οδυσσέα αποτελούσαν η Ιθάκη, η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος και κάποιο άλλο
νησί. Η Ιθάκη έχει περιφέρεια τριάντα έξι μίλια και περιέχει χωριά με συνολι-
κό πληθυσμό τριών ή τεσσάρων χιλιάδων. Λέγεται ότι κάποτε είχε δύο καλές
πόλεις, αλλά τώρα έχει μόνο τη μικρή πόλη με το όνομα της Ιθάκης. Έχει με-
ρικά πολύ άνετα λιμάνια. Η γλώσσα και η θρησκεία αυτών των νησιωτών εί-
ναι η ελληνική. Οι άντρες αγαπούν να ταξιδεύουν και να είναι ναυτικοί. Πα-
ράγει λίγα δημητριακά, καλό κρασί και λάδι. Σε μερικές ανασκαφές που έκα-
ναν Άγγλοι βρέθηκαν αρχαιότητες, κυρίως πολύτιμα αντικείμενα σε χρυσό
και ασήμι. Ο συνταγματάρχης De Bosset�� έκανε συλλογή από αρχαία νομί-
σματα, που οι ειδικοί τα έχουν περιγράψει.

Στο κεφάλαιο για την Κεφαλονιά (σ. 40-4�) αναφέρει ότι συναντάται μετά
το νησί της Ιθάκης προς τον Νότο και είναι το μεγαλύτερο από τα νησιά του
Ιονίου, με περισσότερα από πενήντα μίλια σε μήκος, και περίπου τριάντα σε
πλάτος. Το έδαφος είναι κυρίως ορεινό, αλλά παράγει πολλά κρασιά, κορινθια-
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�0. Το κύριο βυζαντινό ένδυμα, ο μακρύς χιτώνας σε σχήμα Τ.
�1. [FRANÇOIS DE SALIGNAC DE LA MOTHE FÉNÉLON], Les aventures de Télémaque fils

d’Ulysse par M. de Fénélon, A Dijon, de l’ Imprimerie de P. Causse, 1�91, (� τόμοι).
��. Colonel Charles Philippe de Bosset, (Neuchâtel, 1��3-1�4�), Ελβετός στην υπηρεσία

των Βρετανών, υπήρξε διοικητής της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης (1�10-1�14) και επιθεωρη-
τής όλων των νησιών του Ιονίου (1�14-1�16). Συγκρούστηκε με τον Μαίτλαντ μεταξύ άλλων
και για την Πάργα. Εκανε αρχαιολογικές ανασκαφές και στα δυο νησιά. Οι συλλογές του ευ-
ρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο και στο Μουσείο LLaattéénniiuumm,, της γενέτειράς του (με πολύ εν-
διαφέροντα Μυκηναϊκά). Βλ. και σημ. ��.



κή σταφίδα και ορισμένες ποσότητες λαδιού. Καλλιεργείται με επιτυχία το
βαμβάκι και συλλέγονται καλοί καρποί. Οι πρώτοι κάτοικοι αυτού του νησιού
υποτίθεται ότι μετοίκησαν υπό την ηγεσία του Κέφαλου, γιου του Αμφιτρύω-
να, πρίγκιπα των Θηβών της Βοιωτίας. Ακολούθησαν όλοι εκείνοι οι πολυά-
ριθμοι και ισχυροί πολιτικοί αγώνες με τους άλλους λαούς της Ελλάδας. Σε
επόμενο βήμα ήταν κάτω από την κυριαρχία των Ρωμαίων και όταν διαιρέθη-
κε η Αυτοκρατορία του Θεοδοσίου ανάμεσα στον Αρκάδιο και τον Ονώριο, το
νησί της Κεφαλονιάς, ενώθηκε με την Ανατολική Αυτοκρατορία μέχρι το έτος
11��, όταν με την παρακμή των ελληνικών δυνάμεων είχε τις ιδιαίτερες αρχές
της υπό την αυτοκρατορική οικογένεια Λάσκαρι..  Δεν είναι απολύτως βέβαιο
πότε ακολούθησε τους Βενετσιάνους, αλλά είναι βέβαιο ότι το 1469 βρέθηκε
υπό τη διοίκηση του στρατηγού Βενέδικτου Πέζαρο. Στα 1�11 εισέβαλαν οι
Τούρκοι δυο φορές, αλλά στη συνέχεια η Κεφαλονιά ακολούθησε τους Βενε-
τούς όπως και τα άλλα νησιά.

Το νησί της Κεφαλονιάς από την αρχαιότητα είχε τα ονόματα Σάμη, Μέ-
λαινα και Κεφαλληνία, και πάντα ήταν μεταξύ των σημαντικών στο Ιόνιο πέ-
λαγος. Το σχήμα της είναι ακανόνιστο και η πιο απότομη γωνία της προς το
Βορρά που ονομάζεται ακρωτήρι Φισκάρδο, ή και Capo Capra, είναι το πιο κο-
ντινό σημείο προς την Ιθάκη με το κανάλι του Φισκάρδου, το οποίο σε μικρότε-
ρο μέρος απλώνεται σε 3 μίλια πλάτος και στο μεγαλύτερο περίπου �, σε μια
απόσταση �0 μιλίων. Η άλλη γωνιά του νησιού είναι απέναντι από το Σχοινά-
ρι της Ζακύνθου και μαζί σχηματίζουν το κανάλι της Ζακύνθου, με απόσταση
1� μίλια. Η πανούκλα, εμφανίστηκε στην ακρη του νησιού απέναντι από την-
Λευκάδα, στα Κομιτάτα και η κυβέρνηση ελπίζει πως δεν θα εξαπλωθεί στα
γειτονικά μέρη..

Αυτό το νησί έχει εξήντα χιλιάδες κατοίκους περίπου και όλοι τους είναι
Έλληνες. Πνευματικά ποιμαίνεται από έναν ελληνορθόδοξο επίσκοπο, ο οποίο
κατοικεί εκεί. Αυτός εκλέγεται εναλλάξ δύο φορές από τους κληρικούς της
Κεφαλονιάς και μία φορά από τους κληρικούς της Ζακύνθου, ωστόσο οι Κε-
φαλονίτες έχουν πάντα το προνόμιο της εκλογής.

Το Αργοστόλι, που είναι μεγάλο χωριό ή μικρή πόλη, θεωρείται η πρωτεύ-
ουσα του νησιού και είναι κτισμένη στα ερείπια της Καρίας, μιας από τις τέσ-
σερις αρχαίες πόλεις του νησιού�3. Από το Αργοστόλι δεν απέχει πολύ μια διά-
σημη πόλη που ονομάζεται Πάλη ή Παλαιόκαστρο, και ο Παυσανίας ονομάζει
Δουλίχιο, οι πολίτες της οποίας ήταν αυτοί που κατασκεύασαν το περίφημο
θέατρο στην Ηλεία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ενίσχυσαν με τέσσερα
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�3. Δεν είναι γνωστό από άλλη πηγή. Η Κεφαλονιά από τον �ο π.Χ. αιώνα ήταν χωρι-
σμένη σε τέσσερα αυτόνομα κράτη-πόλεις που αποτελούσαν την «Κεφαλληνιακή Τετράπο-
λη»: την Κράνη, την Πάλλη, τη Σάμη και τους Πρόννους.



εξοπλισμένα πλοία τους Κορινθίους στην εκστρατεία της Επιδάμνου. Η Σάμη
ήταν επιφανής πόλη στον Τρωικό πόλεμο, θαρραλέα και στρατιωτική και επα-
ναστάτησε στον ρωμαίο πρόξενο Φλαμίνιο για να στηρίξει την παλιά της ελευ-
θερία. Τώρα δεν υπάρχουν αποδείξεις για το πού ήταν. Η Κράνη ήταν η τέταρ-
τη αρχαία πόλη αυτού του νησιού που βρίσκεται στο ακρωτήριο Σκάλα τρία
μίλια μακρυά από τη θάλασσα. Το Ληξούρι είναι μια περιοχή που βρίσκεται
στο κάτω μέρος του λιμανιού του Αργοστολιού. (Είναι εντυπωσιακή αυτή η
λιτή αναφορά του Ρώμα στην σπουδαιότερη, αυτή την εποχή, πόλη του νησιού.
Φαίνεται ότι οι πικρές αναμνήσεις των αποσχιστικών ενεργειών και των τα-
ραχών που προκάλεσαν οι κάτοικοι εναντίον της ενότητας του Επτανησιακού
Κράτους το 1�01-1�0�, του ήταν ακόμα νωπές�4). Η Άσος είναι τοποθετημέ-
νη σε μια λωρίδα γης, που μοιάζει με χερσόνησο, και έχει ένα κάστρο πολύ
ισχυρό για να προστατεύει τις παραλίες του νησιού��. Σε κοντινή απόσταση
από αυτή την περιοχή προς Βορρά θα βρείτε χωριά, όπως τα Κομιτάτα, που
πάσχουν από την πανώλη.

Στο κεφάλαιο για τη Ζάκυνθο (σ. 4�-�4) οι πληροφορίες του είναι περισσό-
τερες. Την παρουσιάζει ως «ένα νησί του Ιονίου που φημίζεται για τις αρχαίες
αναμνήσεις του». Στα ανατολικά απέχει περίπου ογδόντα μίλια από την αρ-
χαία Ήλιδα. Προς την μεσημβρία απέχει εκατόν πενήντα μίλια από την
Μπαρμπαριά, ενώ από τον βορρά δεν απέχει παραπάνω από δεκαέξι μίλια από
το κάστρο Τορνέζε�6. Από τους αρχαίους ονομάστηκε Ζάκυνθος από τον γιο
του Δάρδανου, ο οποίος ήρθε από τη Ψωφίδα, της Αρκαδίας. Πριν από αυτόν
ονομαζόταν Υρία. Άλλοι γράφουν ότι το νησί έχει το όνομα της Ζακύνθου από
το λουλούδι Υάκινθος. Ωστόσο, η πρώτη ονομασία φαίνεται πιο πιθανή. Οι Ζα-
κύνθιοι αναφέρονται μεταξύ των υπηκόων του Οδυσσέα στον Τρωικό πόλεμο.
Γνωρίζουμε από την ιστορία ότι το έτος 4�6 π.Χ. αντιμετώπισαν τους Αθηναί-
ους, που εξεστράτευσαν εναντίον τους με τον Τολμίδη��. Οι Ζακύνθιοι ήταν οι
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�4. ΝΙΚΟΣ Κ. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, «Αι καρδίαι αμοιβαίως εχωρίσθησαν και εξ αδιαλλάκτου
μίσους αμοιβαίως κατέχονται. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ως επίτροπος της Επτανήσου Πολι-
τείας κατά την περίοδο των στάσεων της Κεφαλονιάς, 1�01-1�0�» Σελίδες Ιστορίας και Πο-
λιτισμού, τόμος αφιερωμένος στον Δημήτρη Ε. - Γ. Καρύδη, Ιόνιος Εταιρεία Ιστορικών Με-
λετών, Κέρκυρα �01�, σ. 11�-140.

��. ΝΙΚΟΣ Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ, «Ειδήσεις περί της ιδρύσεως και οργανώσεως του Φρουρίου
Άσου Κεφαλονιάς (1���-1610)», Πεπραγμένα Η΄ Επιστημονικής Συνόδου Ινστιτούτου
Φρουρίων-ΤΕΕ, Αθήναι 196� (ανάτυπο). Του ιδίου, «Άγνωστοι Βενετοί προβλεπτές Άσου»,
Κεφαλληνικά Χρονικά, 3 (19�9) σ. ���-�90. Του ιδίου, «Λατινική κτητορική επιγραφή του
Φρουρίου της Άσου», Σύμμεικτα 6 (19��) σ. �33-�49.

�6. Κάστρο της Κυλλήνης.
��. Ο Αθηναίος στρατηγός Τολμίδης εξεστράτευσε στον Πρώτο Πελοποννησιακό πόλεμο

το 4�6 π.Χ. στο Ιόνιο με �0 τριήρεις και αρχικά με 1.000 στη συνέχεια με 4.000 οπλίτες, για
να καταλάβει τις πόλεις της περιοχής προς όφελος της Αθήνας.



ιδρυτές της πόλης Σαγούντο στην Ισπανία�� «διακόσια χρόνια πριν από την
καταστροφή της Τροίας και στον πόλεμο μεταξύ Σπαρτιατών και Κερκυραί-
ων έστειλαν αρκετά πλοία στην Κόρκυρα». Οι Ζακύνθιοι ήταν θαρραλέοι και
υπερασπίστηκαν την ελευθερία τους. Ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς�9 και άλ-
λοι αρχαίοι συγγραφείς�0 αναφέρουν ως «χρονολογία της Τροίας 1��� χρόνια
από τη δημιουργία του κόσμου, 11�4 πριν τον Χριστό». Τότε ήρθε στη Ζάκυν-
θο με το στόλο του ο Αινείας και έγινε δεκτός λέγοντας ότι έχουν κοινή κατα-
γωγή. Ανήγειρε έναν ναό της Αφροδίτης και έκανε αγώνες προς τιμή της.
Από τότε οι Ζακύνθιοι συνηθίζουν να κάνουν κάθε χρόνο αυτές τις γιορτές στο
μέρος που ονομάζεται στάδιο του Αινεία. Ο Πλούταρχος αφηγείται ότι ο Δίων
εκεί συγκέντρωσε τα στρατεύματά του και έκανε θυσία στον Απόλλωνα και
πλούσιο συμπόσιο πριν την αναχώρηση για τις Συρακούσες�1. Οι αρχαιολόγοι
πιστεύουν ότι αυτό έγινε στην τοποθεσία Αρίγκος δίπλα στο κάστρο μετά την
εκκλησία του Ταξιάρχη Μιχαήλ, σχεδόν απέναντι από την εκκλησία του Αγί-
ου Ανδρέα. 

Οι επιδρομές των βαρβάρων, κυρίως των Γότθων που υπέστη αυτό το νησί
είναι οι κύριες αιτίες όπου δεν υπάρχουν αρχαιότητες. Το 1�44 ανακαλύφθηκε
ένας μικρός τάφος ο οποίος στην επιγραφή του ανέφερε πως ήταν ο τάφος του
Κικέρωνα��, που μεταφέρθηκε εδώ από τους απελεύθερους και τους υπηρέτες
του, αφού εκτελέστηκε από τους δολοφόνους του Μαρκαντώνιου στη βίλλα
Formiana. Στην ίδια επιγραφή, αναφέρεται και η Τρίτη Αντωνία. Πιστεύεται

Νίκος Κ. Κουρκουμέλης�4�

��. Ιδρύθηκε κατά τον �ο αιώνα π.Χ. ως αποικία των Ζακυνθίων, με το όνομα Ζάκανθα.
Εξελίχθηκε σε μεγάλη εμπορική πόλη. Κατά τον �ο αιώνα π.Χ. ήταν γνωστή ως Άρση. Το
�1� π.Χ. καταστράφηκε από τον Αννίβα. Ανοικοδομήθηκε από τους Ρωμαίους ως Saguntum.

�9. Ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς (Αλικαρνασσός, 60 π.Χ. - � π.Χ.), Έλληνας ιστορικός
και διδάσκαλος της ρητορικής, γνωστός από το έργο του «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία» και πραγ-
ματείες για τη ρητορική.

�0. Από το 1�14, από τον ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ ΚΟΡΑΗ (ως M. Clavier) είχε αρχίσει η έκδοση του
έργου: Παυσανίου Ελλάδος περιήγησις Description de la Grèce de Pausanias, traduction
nuvelle, Paris 1�14, par M. Clavier. METAXA, Discorso, ό.π.

�1. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Βίοι παράλληλοι: Δίων - Βρούτος, τ. ΙΓ΄, μετάφραση-σημειώσεις Στα-
μάτης Βουλαρινός, επιμέλεια Κωνσταντίνος Ποταμιάνος, Εκδ. Γεωργιάδης [Αθήνα] �011,
σ. �� επ. «... Ὁρμητήριον δ’ ἦν ἡ Ζακυνθίων νῆσος, εἰς ἣν οἱ στρατιῶται συνελέγησαν ὀκτα-
κοσίων ἐλάττους γενόμενοι, γνώριμοι δὲ πάντες ἐκ πολλῶν καὶ μεγάλων στρατειῶν καὶ τοῖς
σώμασιν ἠσκημένοι διαφερόντως, ἐμπειρίᾳ δὲ καὶ τόλμῃ πολὺ πάντων κράτιστοι καὶ δυνάμενοι
πλῆθος ὅσον ἤλπιζεν ἕξειν ἐν Σικελίᾳ Δίων ὑπεκκαῦσαι καὶ συνεξορμῆσαι πρὸς ἀλκήν. [...].
Ἦν μὲν οὖν θέρους ἀκμὴ καὶ κατεῖχον ἐτησίαι τὸ πέλαγος, ἡ δὲ σελήνη διχομηνίαν ἦγε. Τῷ δ’
Ἀπόλλωνι θυσίαν μεγαλοπρεπῆ παρασκευάσας ὁ Δίων ἐπόμπευσε μετὰ τῶν στρατιωτῶν κε-
κοσμημένων ταῖς πανοπλίαις πρὸς τὸ ἱερόν· καὶ μετὰ τὴν θυσίαν ἐν τῷ σταδίῳ τῶν Ζακυνθίων
κατακλιθέντας αὐτοὺς εἱστία, θαυμάζοντας ἀργυρῶν καὶ χρυσῶν ἐκπωμάτων καὶ τραπεζῶν
ὑπερβάλλουσαν ἰδιωτικὸν πλοῦτον λαμπρότητα...».

��. Πρόκειται για τον μεγάλο Ρωμαίο ρήτορα Marcus Tullius Cicero, (106 π.Χ. - 43 π.Χ.).



ότι αυτή ανήκε στην οικογένεια των Ρωμαίων πατρικίων, πέθανε σε αυτό το
μέρος και ήθελε να ταφεί εκεί όπου ήταν και ο Κικέρωνας. Στη Ζάκυνθο πολ-
λά γεγονότα συνέβησαν. Κατά τους πρώτους αιώνες διοικήθηκε από βασιλιά-
δες και στη συνέχεια από τους αριστοκράτες του νησιού. Μετά πέρασε στους
Αιτωλούς, τους Αχαιούς, τους Ρωμαίους, ερημώθηκε από τους Γότθους. Με-
τά από αυτό εντάχθηκε στην Εξαρχία της Ιταλίας και μετά από άλλα γεγο-
νότα που αναφέρονται στο ιστορικό δοκίμιο του Μερκάτη�3, πέρασαν τους Βε-
νετούς. Μετά την Βενετοκρατία με το Κάμπο-Φόρμιο του 1�9� είχε τη μοίρα
των άλλων νησιών και το 1�9� ήρθαν οι Ρωσο-Τούρκοι, οι οποίοι εγκαθίδρυσαν
το 1�00 την Επτανησιακή Δημοκρατία, μετά από την οποία επέστρεψαν το
1�0� οι Γάλλοι και τελευταία το 1�09 εγκαταστάθηκαν οι Άγγλοι.

Το μέγιστο μήκος αυτού του νησιού από την άκρη του Γέρακα μέχρι το
Σχινάρι είναι περίπου �1,4 μίλια και το πλάτος που ξεκινάει από την πόλη μέ-
χρι την άλλη ακτή είναι 1� μίλια. Στη δυτική πλευρά το νησί έχει ένα στέμμα
βουνών μέτριου ύψους, αλλά όχι πολύ δασωμένων γι’ αυτό και υπάρχει μεγά-
λη έλλειψη ξυλείας για την φωτιά και τις κατασκευές. Προς τον νότο, όχι πο-
λύ μακριά από την πόλη, ανεβαίνει το βουνό του Σκοπού, το οποίο στην αρχαι-
ότητα ήταν αφιερωμένο στην Άρτεμη. Η κορυφή του έχει την πιο όμορφη θέα
ολόκληρου του νησιού και λέγεται ότι είναι σε ύψος ��� μέτρων. Τα δύο πέ-
μπτα του νησιού σχηματίζουν μια όμορφη πεδιάδα με μερικούς λόφους. Η Ζά-
κυνθος κάποτε ήταν γεμάτη με δέντρα όλων των ειδών, γι’ αυτό και συχνά
από τους συγγραφείς ονομάζεται δασωμένη Ζάκυνθος, αλλά την εποχή του
Ρώμα πλέον δεν ήταν. Η εξοχή χωρίζεται σε δύο μεριές, η μία από τις οποίες
ονομάζεται μεγάλη ζώνη, και η άλλη μικρή. Υπάρχουν δύο πηγές μεταλλικού
νερού, η μια στο Κερί, στην πίσσα, θα μπορούσε να έχει κάποια ιατρική χρήση.
Στην άκρη στο Σχινάρι υπάρχει η πηγή μιας άλλης λευκής, λιπαρής ύλης. Το
νερό της θάλασσας, περιέχει πάντα μια πολύ καθαρή νάφθα, αλλά μέχρι στιγ-
μής δεν έχει αξιοποιηθεί. Σε αυτό το νησί οι μεγάλοι λόφοι της κιμωλίας πα-
ραμένουν ακόμα εμφανείς, κυρίως στο Αργάσι και τη Σαρακίνα, ενώ υπάρ-
χουν και κάποια λατομεία στου Μακρή και στου Μπρούμα.

Το νησί υποφέρει από μεγάλους σεισμούς, που πολλές φορές δημιουργούν
πίδακες με θείο. Σε αυτή την περίπτωση απελευθερώνεται πολύ θερμότητα
και μια μεγάλη ποσότητα ελαστικού ρευστού. Οι σεισμοί δημιουργούν μεγά-
λες ρωγμές στο υπέδαφος, βυθίζουν βουνά και δημιουργούν νέα. Αυτές οι υπο-
θέσεις μπορεί να χρησιμεύσουν για νέους αμύητους ακόμη στη φυσική, και να
έχουν μια ιδέα γι’ αυτό το τρομακτικό φαινόμενο. Το κλίμα της Ζακύνθου, εί-
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�3. [PAOLO MERCATI], Saggio storico - statistico della città ed isola di Zante, del conte
Paolo Mercati, [Zante] 1�11.



ναι πολύ εύκρατο. Ο χειμώνας είναι ήπιος και η ζέστη δεν είναι πολύ μεγάλη
το καλοκαίρι, επειδή δυτικοί άνεμοι φυσάνε σχεδόν κάθε μέρα. Ο αέρας είναι
υγιεινός στη Λιθακιά, τη Σαρακίνα, την Άμπελο, το Κερί και στα προάστια,
στους Κήπους. 

Σε αυτό το νησί υπάρχει μόνο ένα μικρό ρέμα, αλλά τα νερά δεν λείπουν ού-
τε στα χωριά ούτε στην πόλη. Από το βουνό του Σκοπού τα υδραγωγεία άρχι-
σαν να μεταφέρουν νερό στην πόλη. Υπάρχουν πολλά πηγάδια, αλλά τα πολλά
νερά προέρχονται από το Κρυονέρι, ενώ καλά πηγάδια βρίσκονται στο Γερα-
καρίο στο δρόμο που οδηγεί στο Μπελούσι. «Πλέον με τους πολύ καλούς δρό-
μους, μπορείτε να πάτε με την άμαξα ή τα υποζύγια στο Μπανάτο, το Γαλά-
ρο, το Καταστάρι, στο Γερακαρίο, στα Πηγαδάκια.»

Η μεγάλη ευμάρεια προέρχεται από την κορινθιακή σταφίδα, τη λεγόμενη
πασολίνα (λιανοσταφίδα) και το λάδι, που όμως δημιουργούν την έλλειψη άλ-
λων προϊόντων. Παράγεται μικρή ποσότητα σιταριού, που αρκεί για να συντη-
ρήσει τον πληθυσμό τρεις μήνες, γι’ αυτό εισάγεται από την Αίγυπτο και τη
Μαύρη Θάλασσα. Η ποσότητα από το παραγόμενο αλάτι είναι μικρή και αρ-
κεί μόνο για το αλάτισμα της ελιάς. Η σταφίδα εξάγεται στην Αγγλία και σε
άλλα μέρη της Δύσης και το λάδι στα περισσότερα μέρη της Ευρώπης.

Η πόλη έχει αρκετές καλοχτισμένες εκκλησίες όπως η Επισκοπή, ο Άγιος
Διονύσιος, η Φανερωμένη, ο Άγιος Μάρκος των Λατίνων που ήταν «πολύ γυ-
μνή από στολίδια». Σε αυτή την εκκλησία, όμως, παρατηρούνται δύο μεγάλα
έργα ζωγραφικής, ένα με τον Σωτήρα σε μια σπάνια εικόνα, ζωγραφισμένη
από τον Πάλμα τον παλιό�4, και μια άλλη με τον Άγιο Φραγκίσκο με άλλους
αγίους, που ο Ρώμας πιστεύει ότι είναι έργο του Τιτσιάνο��. Υπάρχουν σχολεία
υπό την εποπτεία της κυβέρνησης, στα οποία διδάσκονται ελληνική, ιταλική
και λατινική γραμματική, τα μαθηματικά και η λογοτεχνία, ελληνική, ιταλι-
κή και λατινική�6. Δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, το λιμάνι και το λοιμοκα-
θαρτήριο για τους ταξιδιώτες, που υπόκεινται σε κάθαρση. Υπάρχουν λίγες οι-
κογένειες λατίνων που έχουν επίσκοπο τον σεβασμιότατο Λουίτζι Σκάκοτς,
άνθρωπο αξιοσέβαστο για τη σεμνότητα του και για τη γλυκύτητα του χαρα-
κτήρα του��. Οι Έλληνες έχουν ένα πρωτοπαπά τον σεβασμιότατο Γαρζώ-
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�4. Jacopo Palma il Vecchio (Serina 14�0-Venezia 1���).
��. Tiziano Vecellio ή Vecelli, (Pieve di cantore 14��/90 - Venezia 1��6). 
�6. ΝΙΚΟΣ Κ. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, «Εκπαιδευτικά της Νήσου Ζακύνθου», Δωδώνη Ιστορία

και Αρχαιολογία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ιστο-
ρίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, Α΄ μέρος: 1�00-1�36, (τ. 34 (�00�), σ. 10�-
163). Β΄ μέρος: 1�36-1�64 (τ. 3� (�006), σ. 1�9-�34) εδώ τ. Α΄, σ. 110 επ.

��. Η ιδιαίτερη επαινετική αναφορά στον λατινεπίσκοπο Ζακύνθου Λουΐτζι Σκάκοτς, δεν
είναι τυχαία. Πρόκειται για μεγάλη προσωπικότητα γνωστή από τα συμβάντα της 19ης



νη��. [Ακολουθεί η εξής παράγραφος στην οποία υπάρχουν διαγραφές: «ο
οποίος, με τα ταλέντα του, την ακούραστη αγάπη του για την εκκλησιαστική
πειθαρχία και τους ευγενείς του τρόπους, μπορεί να θεωρήσει τον εαυτό του
τον πιο άξιο πρελάτο�9 του Ιονίου. Αυτοί οι δύο σοφοί ηγέτες των δύο εκκλη-
σιών συμφωνούν απόλυτα και δείχνουν αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ τους»]. Το
αξίωμα του Πρωτοπαπά, ωστόσο, δεν είναι μόνιμο, αλλά αλλάζει σε κάθε πε-
νταετία ή επιβεβαιώνεται90.

Οι Ζακύνθιοι αγαπούν το κέρδος, αλλά δεν είναι ούτε τόσο επιχειρηματικοί,
ούτε τόσο διάσπαρμένοι σε όλο τον κόσμο όπως οι Κεφαλονίτες, ενώ από ιδιο-
συγκρασία είναι ευσυγκίνητοι και οξύθυμοι. Εξακολουθούν να αγαπούν τις
λαϊκές εκδηλώσεις που συνίστανται σε ορισμένες ιερές τελετές, που ονομάζο-
νται πανηγύρια, οι οποίες γιορτάζονται κοντά στις εκκλησίες. Τα κυριότερα
πανηγύρια αυτής της πόλης είναι του κάστρου91, του Αγίου Λύπιου και της
Αγίας Τριάδας. Αυτές οι γιορτές έχουν ένα χορό που γίνεται μπροστά από την
εκκλησία με έναν θορυβώδη αυλό και ένα θορυβωδέστερο τύμπανο και αρχί-
ζουν το πρωί και τελειώνουν αργά το βράδυ9�. Ανάμεσα σε τόσα πολλά βλέ-
πουμε μεγάλες ομάδες ανδρών και γυναικών στα κοντινά χωράφια ή στους
γειτονικούς κήπους να τρώνε και να πίνουν, διασκεδάζοντας. Το αγαπημένο
φαγητό των ανθρώπων σε αυτές τις περιστάσεις είναι το αρνί, ή το ευνουχι-
σμένο κριάρι καθώς επίσης τα τυλιγμένα έντερα. Αυτά τα λαϊκά πανηγύρια
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Μαΐου 1��1 και το σονέτο του Σολωμού. ΝΙΚΟΣ Κ. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, «Τα γεγονότα της
19ης Μαΐου 1��1 στη Ζάκυνθο», blogpost Exalapaxas.

��. ΝΙΚΟΣ Κ. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ, «Διώξεις από το βρετανικό προτεκτοράτο Ιόνιον Κράτος,
ορθοδόξων ιερέων, μελών της Φιλικής Εταιρείας, κατηγορούμενων για τη συμμετοχή τους σε
πατριωτικές ενέργειες», Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, Πρακτικά ΣΤ΄ Συνεδρί-
ου, Πολεμικαί συγκρούσεις και τόποι καθαγιασμού του απελευθερωτικού αγώνος κατά την
Επανάστασιν του 1��1, Αρχονταρίκι, Αθήνα �01�, σ. ��-110.

�9. Ο πρελάτος Prelato (prælatus) είναι πρωθιερέας, ο οποίος έχει επιφορτισθεί με ανώτε-
ρα καθήκοντα.

90. Για τον θεσμό του πρωτοπαπά βλ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤ. ΜΙΧΑΛΑΓΑ, «Το εκκλησιαστικό οφ-
φίκιο του «πρωτοπαπά» και η λειτουργία του στα βενετοκρατούμενα Επτάνησα», Ι΄ Διεθνές
Πανιόνιο Συνέδριο, Κέρκυρα, 30 Απριλίου- 4 Μαΐου �014, Τα Πρακτικά, ΙΙ, Ιστορία-Εκκλη-
σία-Ιστορία της Τέχνης, Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, Κερκυραϊκά Χρονικά, περ. Β / τ.
Θ, Κέρκυρα �016, σ. 369-3��. ΣΠΥΡΟΣ ΧΡ. ΚΑΡΥΔΗΣ,, Όψεις της εκκλησιαστικής οργάνω-
σης στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο. Α΄. Ζάκυνθος – Κέρκυρα – Κεφαλληνία – Κύθη-
ρα – Πελοπόννησος,,  Αθήνα, Ενάλιος, �011..  Του ιδίου ««Η εκλογή του πρωτοπαπά Ζακύνθου
και το ζήτημα της επισκοπής Κυθήρων κατά την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας», Θη-
σαυρίσματα, 3� (�00�), σ. 349-3�0.

91. Εννοεί το πανηγύρι της Παναγίας της Χρυσοπηγής στη Μπόχαλη. Βλ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΖΩΗΣ, Λεξικόν Ιστορικόν και Λαογραφικόν Ζακύνθου, Αθήναι 1963, τ. Α΄, σ. 19�-6.

9�. Αναφέρεται στο ταμπουλανιάκαρο. Για την ένταση του ήχου του πρβλ. την έκφραση:
«Το ταμπούρλο στον Σκοπό κι ο χορός στη Μπόχαλη».



που γίνονται πάντα κοντά στην εκκλησία μοιάζουν να είναι συνέχεια εκείνων
των αρχαίων συνηθειών που γνωρίζουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες πραγματο-
ποιούσαν. Σε αυτά τα πανηγύρια δεν συνηθίζεται να παρευρίσκονται οι κόρες
των κατοίκων της πόλης οι οποίες από έθιμο παραμένουν στο σπίτι μέχρι να
τις ζητήσει ο γαμπρός. Δεν αφήνουν σχεδόν ποτέ το σπίτι, πηγαίνουν μόνο με-
ρικές φορές το χρόνο στην εκκλησία και όταν πάνε είναι νύχτα ή πρωί. Υπάρ-
χει ακόμα η συνήθεια οι κυρίες να πηγαίνουν επισκέψεις με το κλειστό φορείο
(πορταντίνα ή λεντίκα). Σχεδόν όλα τα παράθυρα των σπιτιών ήταν κάποτε
κλειστά με τα λεγόμενα πλέγματα, ή τζελουζίες από όπου κανείς έβλεπε χω-
ρίς να τον διακρίνουν. Οι γειτονιές της πόλης είναι πολύ παλιές. Οι τοποθεσίες
του Χρυσοπλεύρη, του Στράνη και όλων των λόφων του Ακρωτηριού αποτε-
λούσαν και τότε πολύ ευχάριστα σημεία για να ζήσει κανείς, με ωραία θέα.
Ακόμη και το κάστρο, όπου εκτός από τα στρατεύματα είχαν σπίτια και πολ-
λές οικογένειες οι οποίες απολάμβαναν τον υπέροχο αέρα και το γλυκό νερό,
έχει την υπέροχη θέα σχεδόν ολόκληρου του νησιού, των θαλασσών που το πε-
ριβάλλουν, καθώς και την προοπτική της Πελοποννήσου.

Το νησί χωρίζεται σε τρία μέρη: στα Βουνά, στη Ρίζα και στην Πεδιάδα.
Τα Βουνά αρχίζουν από την πλευρά του λιμανιού του Κεριού και πηγαίνουν
κυκλικά γύρω από το νησί, προς το κέντρο δυτικά και μέχρι τα βόρεια αφήνο-
ντας στη μέση μια όμορφη και εύφορη πεδιάδα με μήκος δέκα μίλια και πλά-
τος δεκαπέντε από τη μια θάλασσα στην άλλη. Στα πόδια από αυτό το δα-
χτυλίδι των βουνών είναι το μέρος που ονομάζεται Ρίζα (το λέει Piedimonte),
κι έχει πολλά χωριά, αρχίζοντας από ανατολικά το Κερί, η Λιθακιά, τα Πη-
γαδάκια, το Σκουλικάδο, ενώ στο βουνό είναι η Άμπελος, ο Αγαλάς, ο Κοι-
λιωμένος οι Βολίμες κ.α. Στην Πεδιάδα συναντάται το Γαϊτάνι, το Μπανάτο,
το Καλιπάδο, ο Άγιος Δημήτριος. Υπάρχουν επίσης ορισμένοι λόφοι που χωρί-
ζονται από το μεγάλο στεφάνι που περιβάλλει το νησί. Το ένα προς την Ανα-
τολή και το άλλο προς τη θάλασσα, όπου βρίσκεις το Ξεροκάστελο και του
Λαμπέτη και βορεινά πιο πάνω πολυάνθρωπα χωριά όπως το Γερακαρίο, το
Μπελλούσι, το Τραγάκι κ.ά.. Όλα αυτά τα χωριά είναι σαράντα οκτώ, προ-
στατευμένα και πλούσια. Υπάρχουν κομψά και άνετα εξοχικά που ανήκουν
στους αστούς93. Ο πληθυσμός του νησιού της Ζακύνθου είναι περίπου 33.499
κάτοικοι, τα δύο πέμπτα των οποίων μένουν στην πόλη, και τα τρία πέμπτα
στα χωριά και τα θέρετρα.

Η Ζάκυνθος μετρά ανάμεσα στους πολίτες της έναν εξαιρετικό ελληνιστή,
στο πρόσωπο του αναγνώστη Μαρτελάου που περιβάλλεται από την οικογέ-
νεια και μικρούς φίλους ως απόδειξη της μεγάλης ικανότητάς του στη γλώσ-
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93. Τους προσδιορίζει ως πολίτες, cittadini, εννοεί όμως τους πολιτικά και οικονομικά
ισχυρούς παλαιούς ευγενείς και προηγμένους αστούς.



σα των προγόνων μας, αλλά και τη σεμνότητα του. Μεταξύ των μορφωμένων
Ζακυνθίων είναι επίσης ο διαπρεπής ποιητής Φώσκολος, πολύ γνωστός από
τις Επιστολές του, που δημοσιεύτηκε με το όνομα του Jacopo Ortis, για τους
Τάφους του, για τις Τραγωδίες του και άλλες παραγωγές του94. Θα ήταν επι-
θυμητό αυτή η αληθινά ισχυρή και στιβαρή ιδιοφυία του να αφιερωνόταν πιο
σταθερά σε κάποια μεγάλη παραγωγή, αφού θα υπήρχε όλη η βεβαιότητα ότι
θα είχαμε ένα κλασικό έργο πεζό ή ποιητικό. Η Ζάκυνθος έχει επίσης ένα δι-
πλωμάτη στο πρόσωπο του κόμη Μοτσενίγου, που υπήρξε Ρώσος πληρεξού-
σιος στην Επτανησιακή Δημοκρατία, και τώρα βρίσκεται στην Πετρούπολη,
μετά την υπηρεσία του στη Νάπολη9�. Τέλος, αυτό το νησί είναι κολακευμένο
να έχει δυο Ασκληπιάδες: το νεαρό Δρ Ταγιαπιέρα96 και τον Φραγκίσκο Καρ-
βελά9� νεαρό ειδικευμένο σε μελέτες σε όλα τα είδη των φυσικών επιστημών,
και ίσως δεν απέχει πολύ από τον χρόνο όπου ο κόσμος θα δει μια ολοκληρω-
μένη εργασία του για τη ζακυνθινή χλωρίδα, την οποία προτείνει να κάνει
όταν επιστρέψει στην πατρίδα του από την Ελβετία. Είναι άξιοι επαίνου επίσης
εκείνοι οι νέοι που σπουδάζουν στο δημόσιο Γυμνάσιο, διότι, από τις σπουδές
και τα ταλέντα τους θα έχουν τη δυνατότητα να γίνουν άριστοι πολίτες και να
τιμήσουν την πατρίδα και τις οικογένειές τους9�.
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94. ΟΥΓΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ, (Ugo [Niccolò] Foscolo, Ζάκυνθος 1��� - Λονδίνο 1���), Ultime
lettere di Jacopo Ortis (1�9�, 1�0�-1�03), Dei sepolcri (1�0�), Piazenza dai Torchj del Majno
1�09. Τραγωδίες Ajace, 1�11, Le Grazie 1�1�, Βλέπε τις μεταφράσεις του σονέττου του A
Zacinto (1�03) από τους Στέφανο Μαρτζώκη και Μαρίνο Σιγούρο.

9�. Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ, Σειράς Ιστορικών Απομνημονευμάτων, τ. 3ος, Εκ της τυ-
πογραφίας της Κυβερνήσεως, Κέρκυρα 1�63, σ. 469, σημ. 1, αναφέρει λανθάνον κείμενο που
είχε γράψει ο Ρώμας για τον πατέρα του Γεωργίου, Δημήτριο κόμη Μοτσενίγο.

96. Ο Διονύσιος Λαυρ. Ταλιαπέτρας (και Ταγιαπιέρας, Ζάκυνθος 1���-1�4�) Σπουδαίος
ιατρός και λόγιος, γνωστός και για τις δημοκρατικές του αρχές. Το 1�14-1��0 ήταν ιατρός
στην αυλή του Αλή πασά και συνδέθηκε με τον Βηλαρά. Επανήλθε στη Ζακυνθο, έγινε Φιλι-
κός και συνεργάστηκε με τον Ρώμα. Μετέβη στο Ναύπλιο το 1��� όπου παρέμεινε εως το
1�31, προσφέροντας τις υπηρεσίες του ως ιατρός. Φίλος του Διονυσίου Σολωμού αναφέρεται
στο σατιρικό του ποίημα «To Ιατροσυμβούλιο». Με την άποψη του Ρώμα συμφωνεί ο Λουδο-
βίκος Στράνης ο οποίος έλεγε γι’ αυτόν ότι ήταν: il primo ingegno del nostro paese. Βλ. ΖΩΗΣ,
ό.π., τ. Α΄, σ. 63�.

9�. Ο Φραγκίσκος Καρβελάς, (Ζάκυνθος, 1�94-1�49) Λόγιος ιατρός και Φιλικός, άμε-
σος συνεργάτης του Ρώμα ως μέλος της Εφορείας. Εκ των ιδρυτών της Εταιρείας της Ιατρι-
κής της Ζακύνθου, της Φιλαρμονικής Εταιρείας Ζακύνθου και του Μεταξουργείου. Το αρχείο
του χάθηκε το 19�3 οπότε δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την πληροφορία του βοτανολογι-
κού συγγράμματος. Όμως στο βιβλίο του Considerazioni sulla Rachitide, Padova 1�1�, περι-
γράφει την κατασκευή ιατρικής αλοιφής για τη ραχίτιδα με εκχυλίσματα και μείγματα θε-
ραπευτικών πικρών χόρτων της Ζακύνθου (τότε γνωστή ως μέθοδος Καρβελλά). Βλ. ΖΩΗΣ,
ό.π., τ. Α΄, σ. ��3-4.

9�. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ «Εκπαιδευτικά» (�00�, �006), ό.π.



Τέλος στο κεφάλαιο για τα Κύθηρα (σ. �4-�9), αναφέρει το νησί ως γενέ-
θλιο τόπο της Αφροδίτης και για το πώς διαδοχικά εξαρτήθηκε από τη Σπάρ-
τη, την Αθήνα, τη Μακεδονία, τη Ρώμη, το Βυζάντιο, την Βενετία και πως
τελικά με τη συνθήκη του Καμπο-Φόρμιο ακολούθησε την κοινή τύχη των
άλλων νησιών του Ιονίου. Αν και οι ποιητές εξυμνούν το νησί «ως χαριτωμένο»
δεν γνωρίζουν ότι δεν είναι γόνιμο. Όμως έχει καλά βοσκοτόπια και κυνηγό-
τοπους με τρυγόνια και ορτύκια και παράγει καλό κρασί, λάδι και φρούτα.
Έχει δύο λιμάνια, ένα μικρό και άβολο στη μέση και ένα λίγο πιο άνετο στο
Βορρά. Οι κάτοικοι του νησιού είναι άπληστοι, λάτρεις των χρημάτων και ίσως
πολύ αφιερωμένοι στις απολαύσεις, γεγονός που πιθανότατα προέρχεται από
τη λατρεία της Αφροδίτης. Οι κύριες θέσεις του νησιού είναι η μικρή πόλη Τσι-
ρίγο και η Παλαιόπολη. Το πρώτο είναι η οχυρωμένη πρωτεύουσα που βρίσκε-
ται πάνω σε ένα βράχο δύο μίλια μακριά από το κεντρικό λιμάνι. Στην Παλαι-
όπολη εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια απομεινάρια των αρχαίων Κυθή-
ρων, μερικά από τα οποία εξακολουθούν να είναι ορατά. Τα Αντικύθηρα
(Cerigoto) είναι ένα μικρό νησί που μαζί με άλλους ακατοίκητους βράχους
υπάρχουν γύρω από τα Κύθηρα. Το νησί των Κυθήρων έχει οκτώ χιλιάδες κα-
τοίκους. Τα Αντικύθηρα κατοικούνται από πειρατές. Οι κάτοικοι και των δυο
είναι ελληνορθόδοξοι αλλά στα Κύθηρα υπάρχει και κάποια οικογένεια καθο-
λικού δόγματος.

Ένα γεωγραφικού ενδιαφέροντος κείμενο του 1�1�, με όλους τους περιορι-
σμούς, που ο συγγραφέας του προϋποθέτει, αφού πρόκειται για διάλεξη, με ει-
δήσεις για τόπους, την ιστορία και τους ανθρώπους τους, είναι πάντα χρήσιμο
καθώς μας μεταφέρει αυτούσιες τις πληροφορίες που υπήρχαν τότε για τον
χώρο, την κοινωνία, τον πληθυσμό, τον πολιτισμό, την ιστορία και τις αντιλή-
ψεις που δημιουργούσαν αυτές. Είναι όμως και πολύτιμο επειδή συμβάλλει
στην κατανόηση μιας προσωπικότητας, όπως ο Διονύσιος κόμης δε Ρώμας,
που επηρέασε την ελληνική κοινωνία στη αναγέννησή της και κατά πολλούς ο
μεγάλος πατριωτισμός του, τα φιλάνθρωπα αισθήματα, οι πρωτοβουλίες του
και το γενικότερο έργο του, συνεχίζουν να την εμπνέουν και να την επηρεά-
ζουν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
((ΚΚώώδδιικκααςς  χχ..αα..,,  ΖΖάάκκυυννθθοοςς,,  ΑΑρρχχοοννττιικκόό  ΡΡώώμμαα,,  ΑΑρρχχεείίοο))

(σ. 1) Brevi nozioni geografiche della Grecia
Nulla v’è di più necessario quanto il conoscere il paese che abita e quindi

come sarebbe da biasimarsi colui che vedesse terre straniere e trascurasse di
conoscere la terra natia, cosi degni non sono di lode coloro che alla Geografia si
applicano delle più rimote condrade e quella trascurano dal suono che calcano.
Per un Greco è indispensabile la Geografia della Grecia non solo perchè è il
paese che gli diè la culla degli Eroi ma ancora per negli annalli della storia, chè
questa terra fù la madre degli Eroi delle scienze, e delle Arti che farano sempre
una delle più grande epoche negli annalli della Storia.

(σ. �)  Pri[m]a di entrare nel dettaglio della Grecia, sarra bene conoscere
per intelligenza della storia la divisione della Grecia Antica, e paragonarla con
la Grecia Moderna99.

Grecia Antica Grecia Moderna 
Illirico Parte della Croatia,

Slovachia, Dalmazia
e Bosnia

Dacia Transilvania, Moldavia
e Valachia 

Eleria Eleria e Bulgaria 
Albania Alta Albania
Epiro Bassa Albania
Macedonia Macedonia 
Tracia Romania, o Rumelia
Tessalia Janina, o Janena
Acarnania Carnia
Etolia Vlachia, o parte della Livadia
Focida Parte della Livadia
Beotia Parte della Livadia
Attica Parte della Livadia
Peloponeso, che contiene Morea
l’ Acaja, l’Eflide,
L’Arcadia, la Messenia,
la Laconia
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(σ. 3)  [...]rmo ancora cosa utilissima l’ aggiungere il quadro intero di tutti
gli stati posseduti dal Turco in Europa poiché questi formano la parte principale
dell’ Antica e della Moderna Grecia. A colpo d’occhio riportanno ritrovare le
diverse provincie, e le isole, colle loro grandezze e colle loro capitali

Situaz[ione] Provincie lungezza largezza Capitale

Al Nord Croatia Turca �� �0 ..........
Bosnia 30 �0 Bosnia-Seraj
Dalmazia Turca �4 1� Mostat
Servia 10 6� Bergrado
Valachia 9� �0 Tergovisti
Moldavia 9� �6 Jashy
Messarabia100 �� �� Bender
Bulgaria 13� 40 Soffia

Al centro Albania 100 30 Scutari
Macedonia �� �0 Salonichi
Romania o Rumeli 9� �0 Constantinopoli
Janina 43 �3 Larissa
Livadia �0 30 Livadia

Al Sud Morea �0 30 Tripoliza
(σ. 4)
Nel Medi- Corfù –– –– Corfù
-teraneo Paxό –– –– Paxό

Leucade –– –– Amaxichi
Itaca –– –– Itaca o Vathi
Ceffalonia –– –– Argostoli
Zante –– –– Zante
Cerigo –– –– Cerigo

Situaz[ione] Isole Lung Larg Capitale

Nell Candia 60 �0 Candia
Archipela- Milo Milo
-go Folegandro

Santorine Curivo
Serifo
Sifanta 9 � Serai
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Sicinos
Neromilo Nia
Amorgo Amurgo
Paro 4 � Parechia
Antiparos
Naxia Naxia
Termia101 � � Termia

(σ. �) Engia Engia
Culuri Culuri o Salamina
Zia Zia
Scyra Tine o Tino
Miconi
Tine San Niccolo
Andros Arna
Nergeponte 10 10 Negreponte
Schiroς Schiros
Scopelo 6 4 Scopelo
Thasos Thasos
Samondrachi Samodrachi
Lembro Lembro
Stalimene 10 6 Stalimene
Tenedos Tenedos
Metelneo �0 14 Metelneo
Scio 1� � Scio
Samos 1� 6 Cora
[..]icari 1� 3 [...]icari 

Isole

Armos
(σ. 6) Lero

Calamo 10 4 Calamo
Stancho 10 3 Stancho
Stampalea10� Stampalia
Sapienza (;) Sapienza (;)
Rodi �� �0 Rodi

Fine
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(σ. �) Isole Jonie
Le isole Jonie cominciano alla foce del Golfo Adriatico, e si estendano nel

Mediterraneo sempre in vicinanza della Grecia. Queste isole per lungo tempo
appartennero ai Veneziani, in appresso col trattato di Campoformio furono ce
date ai Francesi; passarono indi a formare una Repubblica sotto la protezione
della Russia e della Porta Ottomana furono di nuovo sotto il dominio Francese,
ed in appresso furono considerate come concquesta Inglese eccetuata l’ isola di
Corfu che venire consequata a questa potenza come in deposito a nome dei
sovrani di Εuropa col trattato (σ. �) di Parigi del 1�1�. Vienne a queste isole
promessa una indipendenza, e la formazione di uno stato particolare col nome di
Circolo Jonio, sotto la protezione della Gran Bretagna. Fu destinato dalla Porta
di Londra lord Meitland103 con tutti i poteri per rendere felici queste Isole.Sono
abitate per massima parte da Greci.Vi sono pero anche dei Latini e degli Ebrei.
I Latini hanno un Archivescovo in Corfu ed un Vescovo in Zante. I Greci hano
il loro Vescovo che a quello il Ceffalonia e governa ancora tutto il clero Grecho
della isola di (σ. 9) Zante e d’ Itaca. Nella esposta tavola degli Stati e delle Isole
Grechi ci vedra il loro numero, la loro grandezza, e loro capitale. Passiamo ora
a conciderarle particolamente.

Isola di Corfù 

L’ isola di Corfù trovasi in faccia all’ Epiro, alla focce del Golfo Adriatico e
ha sessanta miglia di lunghessa, sopra trenta miglia in circa di larghezza. Crede
qualcuno che ne’ tempi antichi fosse unita all’ isola di Paxo, e che sia stata
separata da un grandissimo terremoto. La sua posizione la rende come
l’antemurale o il balo ardo104 d’ Italia (σ. 10) contro i barbari cosicché questa
isola sara sempre l’oggetto di una conquista per i Sovrani di Europa, e quanto gl’
Inglesi acquistarono le isole Jonie e se ne considerarano come i padroni dell’
isola di Corfù non erano che semplici depositati a nome delle Potenze
belligeranti in Europa, e la sorte di quest’ isola non fu comune con quella delle
altre, se non nel trattato di Parigi del 1�1� quando cioe alle sette isole fu
promessa l’ indipendenza sotto la prottezione della Gran Bretagna.

L’ isola di Corfù [...] (σ. 11) di un clima temperato: produce molto vino,
fichi, agrumi, ed altri frutti; ma il prodoto maggiore e questo dell’ oglio.
Divideri in quattro di ettretti d’ Oros, d’ Agiru, di Mezzo, e di Leftimo10�.
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Quest’ Isola ha figurato assai ne’ tempi antichi ora sotto il nome di Drepano
vocce Greca che significa falca della figura che essa presenta. Ora Macris a
cagione della sua forma bislunga. Omero ed altri la chiamano spesse volte
Scheria ed altri la chiamano Scara che significa isola del comercio, nella qual
prefessione (σ. 1�) gli antichi suoi abitatori furono assai riputati. In appresso
venne chiamata Corcyra, e da altri Feacia. Vedete su queste varie denomi -
nazioni, la storia moderna di Corfu del sign[o]r Mustoxidi come pure la dotta
disertazione dell’ antica Feacia dell’ec[cellente] Senatore Ceffaleno Marino
Metaxan. Merite vebbero di essere publicate due dotte disertazioni del signor
Stelio Vlassopulo Corcirese intorno ai tanti celebrati orti d’ Alcinoo che si
crederano posti non molto distanti dalla moderna citta di Corfù. (σ. 13) Basta
quest’ isola in vicinanza dell’ Epiro ha fato molte alleanze coi Greci, anzi al dire
di tuci dide non vi fu Battaglia in Greccia di cui non vi siano entrate le trupe
Corciresi. Questi isolari una volta avevano anche una flota navale, e sapiamo
che nella famosa querra contro Xerse, i Corciresi mandarono sessanta legni
armati.

Tra i popoli che posero quest’ isola in anguestre furono gli Illiri. I Corciresi
seccero ricorso alla protezione della Republica Romana, e cosi(σ. 14) passarono
sotto il dominio di questa. Dopo le vittorie di Cesare ebbero il privilegio di
vivere in reppublica, ma in appresso furono soggette ad una grande schiavitù nel
ottennero qualche pacce’ di liberta se non sotto l’ impertore Claudio: formatosi
l’ impero Greco passò sotto il dominio degli imperatori di Constantinopoli, indi
se ne impadronirono i Goti ed ebbe varia vicende sinché strabrimente fu
dominata dai Veneziani. Ai nostri giorni ebba la sorte di tutte le Isole Jonie. (σ.
1�) La parte più settentrionale, ed occidentale dell’isola e formata dal distretto
di Oros ove trovasi Cassopo o Cassiope citta famosa una volta per il tempio
dedicato a erore Cassio, di cui esiste qualque piccolo avanzo. Vicino a queste
rovine trovarsi la chiesa di Santa Maria di Cassopo molto venerata
principalmente dai marinarj. Il territorio di Agiru forma una parte molto fertile
dell’ isola et estendesi nella parte occidentale ivi anticamente esisterà la città di
Agiru (σ. 16) distrutta dai Saraceni, ed in luogo di questa, da Michele Comnino
Imperatore Greco fu fatto innalzare sulla cima di un monte il castello che
vozzamente tutt’ ora esiste fato questo Castello e un Monastero di calogeri con
una chiesa detta Paleocastrizza. Di questo territorio parla il citato Metaxan nella
una memoria sopra l’ antica Feacia.

Il distretto di Mezzo è nel centro dell’isola è comprende la città Capitale con
molti villagi. Questa citta chiamado Corfù, ossia Cercyra tutta fortificata con
porto difeso (σ. 1�) da uno scoglio detto scoglio di Vido, il quale anni sono, era
un grazioso boscheto d’ olivi ed era è ridoto ad una fortezza constituitta dai
Francesi.Vi sono nella città le due grandi fortezze dette Castel nuovo, e castel
vecchio, che fanno un bellissimo colpo d’ occhio. La città è popolassima ma è
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malfabricata con tutte le sue strade in pessimo stato, ed incomoda se si eccetua
all quanto la cosi detta calle delle aque. Se un buon passeggio pubblico formato
della Spianata (σ. 1�) in cui presentemente dai cittadini si vanno costruendo
mediocri abitazioni. La ricchezza principale di Corfù consiste in oglio. I
Corciresi sono spiritosi, amanti dei divertimenti e pieni di coraggio come i loro
maggiori. Hanno avuto nomini grandi si ne tempi antichi che ne moderni. [Vi]
una isola del Jonio può vantare una Donna si erudita nell umera letteratura e
nelle cognizioni delle arti belli come Corfu vanta Isabella Teotochi Albrizzi, le
di cui opere publicate sulla descrizione delle statue, e de bassi (σ. 19) rilievi
dell’ insigne scultore Canova, passerano all’immortalità, e per l’ oggetto che
tratta, e per la dellicatezza dello stile. Corfù vanta attualmente un buon scultore
e nel signor Prossalendi, un buon letterato nel signor Mustoxidi, un gran
diplomatico nel conte Capodistria. La Repubblica dei dοtti frecce grandissima
perdita nella morte del professor Bondieli Corcirese, medico insigne, e
Letterato, di cui scrisse l’ elogio un alto Corcirese il signor Pieri Professor di
bella letteratura nel Liceo di Treviso notto per molte orazioni publicate.

(σ. �0) La lingua del popolo e la Grecha, ma dalla maggior parte s’ intende
anche la lingua italiana. Vi e un mediocre Teatro sempre pieno di spettatori
qualunque era lo spettacolo. In tutta la storia delle Reppubliche i Corciresi
fanno sempre una grande figura poiche redonsi, o alleati, o nemici e sempre in
istuto di mandar soccorso, o in denaro o in truppe. Questa città lungo tempo e
stata il centro del governo settinsulare.

Nell’ isola di Corfu trovavensi anticamente altre citta tra (σ. �1) le quali
Cersopoli o Chersopoli fabricata da Chiersicrate di Corinto, e diceriche fosse
vicina al luogo detto ora Lago o peschiera Caligiopulo. Il distretto de’ Leftimo è
il più grande, e comprende la parte meridionale dell’ isola. Vi sono molti villaggi
che tutti insieme faranno una popolazione di dodici milla abitanti in circa.
Potamò è il borgo più grande diviso in due parti da un fiumicello ed e abituto
anche da (σ. ��) famiglie assai ricche. San Teodoro e Gardichi, sono grossi
borghi ma mal fabbricati. Questo distretto nello scorso inverno è stato affette
dalla peste, ed anche al giorno d’oggi 4 Luglio 1�16 stile nuovo, non e
perfettamente libero. Si ignora la causa di questa disgrazia, ma si crede provenuta
da un bastimento mercantile da Allesandria, naufragato in quelle coste.

Paxό

Paxό è una piccola Isola distante dieci miglia da quella di Corfù dalla parte
(σ. �3) di mezzogiorno la quale ha conservato sempre l’ antico suo nome, ed ha
una circanterenza di circa venti miglia. Il grosso borgo Paxό e la sua capitale
con un porto comodo e sicuro guardato da uno scoglio nell’ imbocatura. Tutta la
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popolazione dell’ isola sara di quatro milla abitanti in circa, e si credo che una
volta fosse unita all isola di Corfù Quest’ isola trovasi menzionata da Plinio
sotto il nome di Ericusa. Di rimpeto a Paxo trovasi una isoleta detta Antipaxo
assai fertile in vino, oglio, mandole (σ. �4) ma e molto spopolata cosiche vanno
a coltivarla quegli di Paxό. Un piccolo canale assai profondo separa un isola
dall’altra, ma nel mezzo vi e una secca assai grande e pericolosa. Gli abitanti di
queste due isolette sono assai ricchi per quel che diceri in proporzione delle
altre isole.

L’ Εucade o Santa Maura

Questa isola celebratissima nelle antiche storie, giace fra quella di Corfù e
Cefalonia ed è la piu vicina di tute alla terra ferma infaccia all’ Arcadia. Il
canale che la separa è tanto poco profonto (σ. ��) che si può passare a piedi. La
sua lunghezza è di trenta miglia e la sua larghezza di sedici. Essa è assai
montuosa ma nonostante ha buona campagna ad è fertile in oglio, e fruta. Uno
dei suoi più grandi prodotti è il sale, che si raccoglie in abbondanza dalle sue
saline, e ritrasporta principalmente in Lombardia e nel Piemonte entrando le
navi cariche nel Po per il porto di Laro e depositandosi il sale per quelle
provincie nei grandi maggazeni che essetono nel villagio della Mesola su la (σ.
�6) riva destra di quel fiumme poche miglia distante dal mare. Dagli antichi
Greci quest’ isola fu chiamata Nerity dalla città di Nerito ch’ era una delle
principali. In appresso da un promontorio ebbe il nome di Leucade, o Leucadia e
finalmente fu detta St Maura, a cagione in un monastero con chiesa evvetasi in
onore di questa Santa. La sua figura si accosta alla triangolare, e credesi che una
volta fosse perche sola unita nel suo angolo settentionale all’ Acarnania (σ. ��)
l’istmo della quale fu tagliato dai Corintj, ma che pero l’ unnivano al continente
con un ponte di legno. In progresso di tempo riempinto il canale dalle
deposizioni del mare tornò ad essere penisola, ma dall’ arte, o dalla natura
scavate nuovamente la sabie L’ Eucade tornò ad essere un isola. Meritano di
essere lette le memorie dell’ ottimo Dr Demetrio Petrizzopoulo scrite su l’
antico stato, e sulle antiche vicende dell’ isola di L’Eucade. (σ. ��) Dopo la
decadenza delle Greche Repubbliche l’isola cadde sotto il dominio dei Romani,
e si crede che in questo tempo fosse soggetta ai Corciresi. Su appresso resto
soggetta agli imperi d’ Oriente e al progresso ebbe i suoi principi particolari. Nel
1491 fu datta in potere dei Turchi a cui la tolsero i Veneziani che la perdettero
di nuovo ne la riebbero se non nel 16�4, sotto il generale Francesco [Mo]rosini
detto il Peloponesiano. Nel 1�1� quanto la Morea fu invaso dai Turchi (σ. �9) i
Veneziani evacuarono l’isola di L’ Eucade smantellando le fortificazioni e
trasportando le munizioni da guerra a Corfù. Entrarono allora in essa i Turchi,
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ma nell’anno seguente se ne impadronirono di nuovo i Veneziani sino al trattato
di Campo-Formio, ed ebbe la stessa ricende dalle altre isole Jonie. Quest’ isola è
nottissima nella Storia per il cosi detto salto di L’ Eucade, ossia il salto degli
amanti, perche crederassi che guarrissero (σ. 30) dalla passione dell’ amore
quelli che da quel luogo si precipitavano in mare. Consiste questo in una
altissima rupe che molto s’ inarva verso il mare in un promontorio detto L’
Eucate da cui forse l’isola ebbe il nome. In questo monte anticamente esisteva un
famoso tempio d’ Apollo a cui si facerano molti sacrificj. È celebre la storia vera
o immaginaria di Saffo poetessa innamorata di Faone, e da cui non era
corrisposta. Le aventure di questa insigne e sfortunata donna furrono scrite da
molti, ma reccentemente con uno stile assai (σ. 31) tenero furono esposte dal
celebre Verri auttore delle notti Romane. Per mantenere in credito questo tenue
salto i L’Eucadi obbligavano un reo di morte a fare dalla cima della ruppe questo
salto mortale. Eli attacavano pero varie plume grandi assai, ed alcuni uccelli vivi
ad corpo, affinche svolazzando la sostenessero, e facese cosi un volo invece di
un salto precipitoso. Tenevano ancora delle barche e della gente pronta per
prederlo (σ. 3�) subito che fosse caduto in mare a cui davano la libertà qual ora
sopra vivesse: accadeva pero che quasi tutti restavano morti. Si dice che a questo
barbaro sacrificio fosse sostituito quello di una bruta filosofia e forse più il
Vangelo fece predete si fata usanza. Nei viaggi d’ Antenore si trovera la figura
del salto degli amanti, e la storia di Saffo. Nella parte più settentrionale dell’
isola la quale e anche la più vicina alla terra ferma trovarsi le sue saline, come
pure la sua (σ. 33) capitale detta Santa Maura, o anche Amaxiti. La fortezza e
contra di muraglie con rotondi bastioni ed è unita alla città, mediante un
acquedoto di pietre che attraversa in mare con cinquecento settanta arcate,
piantare sopra ammassi di sabia. La sua lunghezza è di tre piedi senza apoggio
veruno laterrare, e gli altri sono fuor di due cosi stretti che non dano passagio ne
pure alle piu piccole barche. Il volgo di Santa Maura racconta che avendo il gran
Turco (σ. 34) Bajazet dato cento milla zecchini all’ architetto per la fabbrica di
questo aquedotto, e veduto esseme avanzati trenta milla ordino che l’ artefice
fosse lecapitato per non avere consumata tutta la sudetta somma nel lavoro.

Tutto il territorio di quest’ isola si divide in tante pertinenze ognuna delle
quali contiene qualche villagio. La pertinenza di Alzavi è la più considerabile ed
e quella in cui trovari il salto degli amanti che abbiamo gia descritto. (σ. 3�) La
citta di Santa Maura e mal fabbricata, la maggior parte delle sue case sono di
legno. Gli abitanti de essa come pure di tutta l’isola sono Grecci, governati dallo
spirituale di un proprio Arcivescovo. In questo paese le donne hanno conservato
un pocco l’ abito Orrientale con la tonaca all’ uso Grecho, il che non si vede
nelle altre isole eccetuato Corfu, in cui si vede una gran quoantita di donne
Epirotte o Albanesi perfetamente vestite come le antiche Greche. (σ. 36) Nella
città vi sono alcuni di rito Latino, che hanno una o due capelle.
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Itaca

Itaca è una piccola isola che ha fatto una grande figura nella storia in grazia
di Omero, poiche è stata creduta la Patria, e la Capitale del regno del famoso
Ulisse, che con un esercito di Grecci ando alla presa di Troja. Penelope sua
moglie in quella occasione rimasi in Itaca ed e nottissima la storia di quella
principessa per i suoi (σ. 3�) buoni costumi, malgrado le continue sed uzioni
che provava per parte de suoi cortigiani e principi, che correvano ad ammirrare
la sua belezza. Il viaggio che fece Telemaco per andare in cerca del padre diede
oggetto al celebre Fenelo di Gormmare il nottissimo romanzo o piuttosto poema
epico in prosa, con titolo le avventure di Telemaco, poema o romanzo che
dovrebbe leggersi da tutti per la sua morale. I buoni critici sono di parere che il
Regno (σ. 3�) d’ Ulisse consistesse nell isola d Itaca, ma che vi fossero
comprese Ceffalonia, Zante e qualche altra isola.

L’isola d’Itaca ha una circonferenza di trentasei miglia, e contiene al quanti
villaggi colla popolazione di tre o quattro miglia abbitanti. Dicesi che una volta
avesse due buone città ma ora non ha che la piccola città che porta del nome d’
Itaca. Ha alcuni porti assai comodi. La lingua e la religione di questi isolani, è la
grecha. (σ. 39) Gli uomini sono molto amanti del traffico e della navigazione;
produce qualche poco di grano, buon vino ed oglio. Da alcuni Inglesi furono
fatti degli scavi, e furono trovati in essi alcuni avvanzi di antichità,
principalmente oggetti preziosi in oro ed argento. Il colonnello Debosset fece
raccolta di antiche moneti, sfacensi e publicatane la descrizione, alcuna furono
trovate afato inedite cioe che non erano conosciute per lo manzi dai diletanti di
numismatica.

(σ. 40) Cefalonia
Al Sud Est dell’isola d’ Itaca trovassi quella di Cefalonia che è la piu grande

di tutte le isole del Jonio, avendo di lunghezza piu di cinquanta miglia, e circa
trenta di larghezza. Il suo territorio è per lo piu montuosa ma produce molto
vino, uva di Corinto, e quache quantita di Oglio. Vi coltiva con buon successo il
cottone, e vi si raccolgono buene frutta. I primi abitatori di quest’ isola si
suppongono (σ. 41) sono che ci trasferirono sotto la condotta di Cefalo di
Amfitrione Principe di Tebe nella Beotia. In appresso di venuto quello popolo
un numeroso e forte ebbe varie vicende politiche e fu alleato con altri popoli
della Grecia. Passo poscia sotto il dominio dei Romani. Diviso l’ Impero di
Teodosio tra Arcadio ed Onorio l’ isola di Cefalonia, fu unita all’ Impero d’
Oriente sino all anno mille cento venticinque, in cui per la deccadenza delle
forze Greche ebbe i suoi particolari sovrani, col titolo di co[...] dell’ Imperiale
Famiglia, (σ. 4�) Lascari.
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Non è ben certo il tempo in cui passo sotto il dominio Veneto, ma è certo che
nel mille quatrocento sesanta nove i Veneziani se ne impadronirono sotto la
condotta del Generale Benedetto Pesaro. Nel mille cinquecento undici per due
volte fu invasa dai Turchi, ma fu ripresa dalla Reppublica Veneta fu appresso
ebbe la sorte delle altre isole. L’isola di Cefalonia ebbe anticamente varj nomi
ora fu detta Samo, ora Melena, ora Cefalonia, e sempre si e (σ. 43) riguardata
tra le principali del mar Jonio. Molto irregolare è la sua figura ma si accosta [...]
al quanto, alla triangolare ed il suo angolo piu acuto verso Tramontana chiamasi
Capo Fiscardo, o anche Capo Capra, da cui coll’ isola d’ Itaca riforma quell
canale, che dicesi canal Fiscardo, che nella sua minore estensione fra tre miglia
di larghezza, e nella maggiore cingue avendo una lunghezza di venti miglia
circa. L’ altro angolo di quest’ isola (σ. 44) colla parte Schinari di quella di
Ζante viene a formare il canale detto propriamente canal di Zante, largo dodici
miglia, in cui spesso succedono della burasche al presente alcuni villaggi nell’
estremità dell’ isola verso Santa Maura sono affiti dalla peste, la quale diede
principio nel luogo detto Comitata, e che in vista delle providenze datte dal
governo si spera, che rimara vicine il restante dell isola e le isole vicine. (σ. 4�)
Questa isola conta sessanta milla abitanti in circa, i quali sono tutti Greci,
governati nello spirituale da un vescovo dello stesso ritto, che ivi fa la sua
residenza. Questo vescovo vienne alternativamente scielto due volte tra il clero
cefaleneo e una volta tra il clero Zacintio, ma pero i Cefaleni hanno sempre il
privileggio del ellezione. Argostoli grosso borgo o piccola citta, viene
considerata come la capitale dell’ isola, e diresi fabricata su (σ. 46) le rovine di
Caria una delle quatro citta antiche dell’ isola. Non molto distante da Argostoli
v’ era una famosa citta detta Pali o anche Paleocastro, e da Pausania denominata
Dulichio, idi cui cittadini furono quelli che fabbricarono il famoso teatro in
Elide per i giochi Olimpici, e che mandarono in ajuto dei Corintj per l’ impresa
di Epidamno quatro navi armate. 

Samos città cospicua al tempo de Trojani ed in appresso tanto coraggiosa e
armigera che ributo (σ. 4�) il console Flaminio per sostenere la propia antica
liberta. Ora non si hanno documenti per rasseguare il luogo preciso dove fosse.
Croni era la quarta città antica di questa isola situata precisamento verso il capo
scala tre miglia distanta dal mare.

Lixuri è una terra situata nella parte interriore del porto di Argostoli. 
Asso è posto sorpa una lingua di terra che larende quasi penisola con una

cittadella una volta asai (σ. 4�) fortificata e quarda un ampio seno formato dalle
spiagge del isola. Nelle vicinanze di questo territorio dalla parte di Tramontana
trovari Comitata con altri vicini Villaggi al presente affetti dalla peste.
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Zante

Zante è un isola del mar Jonio fu quale benche picola di circuito è grande e
fammosa per le memorie antiche.Trovasi di rimpetto all’antica Elide da cui è
distante dalla parte di Levante circa ottanta miglia. Da mezzogiorno (σ. 49)
riguarda la Barbaria da cui dista cento cinquanta miglia, e da Tramontana
quarda castel Tornese da cui non e lontana piu di sedici miglia in circa. Dagli
antichi fu chiamata Zacinto da un figliuolo di Dardano reccato si a Psofi cita
dell’ Arcadia, e quinti quest’ isola che prima di lui chiamarasi Iria. Scrivono
altri che quest’ isola avere il nome di Zacinto dal fiore di questo nome per essere
quest’ isola tutta florirla e dilletevole. La prima denominazione pero sembra la
piu probabile. (σ. �0) 

Volendo rimontare alla più antica origine della popolazione di quest’ isola
che essa deviva da una collona di Iriani, la patria de’ quali era sotto il governo
dei Tebani. I Zacintj sono nominati fra i regno d’ Ulisse nella spedizione di
Troja. Abbiamo dalla storia che nell’ anno quattrocento cinquanta sei avanti
Cristo, avendo stabilita gli Ateniesi una spedizione contro Tolmide non poterono
induire al loro partito i Zacintj se non dopo averli con la forza interamente
soggiogati. I Zacintj (σ. �1) sono stati i fondatori della citta di Sagunto nella
Spagna duecento anni prima della rovina di Troja, i Zacintj nella guerra tra i
Spartani e i Corciresi mandarono parecchie navi contro Corcyra. I Zacintj in
fine si sono mostrati in ogni tempo coraggiozi e difensori della propria libertà.
Dionisio di Alicarnasso ed altri antichi scrittori raccontano che Enea dell anno
probabilmente della presa di Troja due milla ottocento venti dalla creazione del
mondo (σ. ��) mille cento ottanta quattro avanti Gesù Cristo approdo colla sua
flotta a Zacinto e vi fu ricevuto con molta stanza, dicendo questi isolari che
avevan conesso comune l’origine. Enea vi eresse un tempio a Venere facendosi
celebrare dei giuochi che dai Zacintj si soleano replicare ogni anno nel luogo
stesso denominato stadio di Enea. Plutarco racconta nella vita di Dione, che lo
stadio di Enea fu il luogo ove Dione adunato il suo esercito prima di partire per
Siracusa (σ. �3) imbandi un lauto convito dopo aver offerto un sacrificio
solenne ad Apollo, cosichè sembra che presso le stadio medesimo si fosse anche
un tempio dedicato a questa Divinita. Gli antiquari credono che questo stadio
fosse nel luogo vicino all presente castello, dove anticamente trovaci la Citta, e
propriamente della via ora detta Aringo, al termine della quale è la chiesa di San
Michiele e quasi di rimpetto ci avene un altra, dedicata a San Andrea.

(σ. �4) Le incursioni dei barbari principalmente dei Goti [...] dovete soffrire
quest’ isola sono le cause principali ove non vi ci trovano avvanzi di antichità.
Fu scoperto nel 1�44 un piccolo sepolcro che dalla sua inscrizione ha oreduto
qualcuno che fosse la tomba di Cicerone transportato qui fosse da suoi liberti, e
da suoi servi, dopo che nella vicinanza della sua villa Forniana fu tracidato dai
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sicari di Marcantonio. Si come poi nella stessa inscrizione si fa ruenzione di una
certa (σ. ��) Terzia Antonia, qualcuno crede che questa fosse una conoscente di
Cicerone di famiglia Patrizia Romana morta in queste parti siche abbia voluto
essere sepolta dove erano gli avvanzi di Cicerone in regno di Amista.

Tanti ebbe molte vicerde nel suo governo. Nei primi secoli fu dominate dai
Re e quindi degli ottimati dell’ isola et essa tra appresso passo ora agli Etolj, ora
agli Achei, ora ai Romani, finalmente fu desolata dai Gotti. Dopo questo fu
soggetta all Esarcato d’Italia, e dopo altre vicende che si (σ. �6) possono vedere
nel saggio storico di Mercati, passo ai Veneziani. Nella caduta della Reppublica
Veneta col tratato di Campo-formio del 1�9� ebbe la sorte delle altre isole del
1�9�: rientravono i Russo-Turchi, che instituirono nel 1�00 la Reppublica
Settinsulare, duro questa Reppublica sinο al ritorno dei Francesi nel 1�0� e per
ultimo nel 1�09 rientrarono gli Inglesi.

La massima lunghezza di questa isola dalla punta di Geracha, sino a Schinari
e ci circa miglia �1,4 e la (σ. ��) larghezza cominciando dalla città al latto posto
è di miglia 1�. Dalla parte occidentale l’isola è netta cinta da una corona di monti
di mediocre altezza ma pur troppo senza boschi il che produce grande scarsezza
di legname si da fuoco, che da costruzione. Verso il sud non molto lontano dalla
città s’ inalza il monte di Scopo il quale anticamente era consacrato a Diana.
Sulla cima trovasi il piu bel punto di vista di tutta l’isola, e (σ. ��) dicesi che sia
alto ��� passi geometrici.Due quinti dell’ aurea dell’ isola formano una bella
pianura con alcune collinete. Zante una volta abbondava di boschetti e di alberi
di ogni sorta cosiche spesso dai scritori venna chiamata la selvosa Zacinto, ma
ora sicoltiva tutto il terreno colla massima [...]. Questa campagna si divide in
due distretti, una de quali chiamasi banda grande, e l’ altra banda piccola. In
quest’ isola si sono due (σ. �9) sorgenti di pezzo a Cheri, in una delle quali alla
pesse, sopra nuota un aqua minerale che servir portebbe a qualche uso medico.
A la punta di Schinari v’ è la sorgente di una altra materia bianca ed oleosa che
gale[..]ca su l’aqua del mare, e che sempra una purissima nafta. Ma sin ora non
fu innalzata. In quest’ isola meritano ancora di essere vedute le grandi colline di
gesso principalmente in Argassi e a Sarachina, vi sono anche delle cave di Macri
non (σ. 60) di spreggievoli principalmente vicino a Bruma. Quest’ isola è
soggetta a grandi terremoti, hanno fise tanti scuotimenti, hanno origine dallo
solfo che senza dubbio in esa estiste i fisici opinano che l’ aqua si possa de
compore nei visceri della terra in contatto di sostanze combinati dallo solfo. In
questa decomposizione si sprigiona molta matena del calore, e grande quantita di
fluido elastico neriforme. Questo fluido elastico racolto (σ. 61) in questa
quantità cerca di fugire dalla carcere che lo rinchiude, quindi per di lattarsi urta
e scuete i corpi vicini.

Secondo poi la [...] che ha di fuggire e di insinuarsi nei risceri della terra
questo fluido aeriforme nasce o l’ ondulazione, o il susulto del suolo che tale
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opinione abbia i cavatteri di probabilita provasi di questo che sorente nei
terremoti appronci grandi fenditure nella terra si sprofondano montagne [...]
innalzano delle nuove. Questa (σ. 6�) ipotesi puo servire ai giovani non iniziati
per anco nella fisica, ed avere una idea di questo si spaventoso fenomeno
potrebbe darsi che ai nostri terremoti viavessero qualche parte anche le sorgenti
di pezze, [...] ora su tale materia non furono fati i opportuni, esami onde potere
decidere cio con sicurezza. Il clima di Zante essendo assai temperato presenta
una perpetua verdura nelle sue campagnie. Il fredo nell’ inverno non è molto
intesso (σ. 63) ne il caldo e assai grande nell’estate, a motivo del vento di
Ponente che spira quasi ogni giorno. L’ aria è sana da pertutto a vi serva delle
pertinenze di Litachia, di Sarachina, di Ambelo, di Cheri, e di altri luoghi vicini
alla vale detta di Chieri e di alcuni luogi suburbani, in grazia principalmente dell
acqua straquante de gli Orti. In questa isola non esiste che un piccolo fiumicello,
ma pero le acque non mancano ne ai villaggi (σ. 64) né alla città. Nel monte di
Scopo sono cominciati gli acquedoti per condurre acqua pervene in città. La
qualle sin ora o da molti pozzi che contiene o piu ordinariamente al mezzo delle
barche si provade dal acqua di Crionero, buoni pozzi sono a Gieracario su la
strada che conduce a Bellussi. Al presente conta ancora delle buonissime strade
cosiché a Banato, a Galaro, a Cattastari, alla talde del monte di Geracario (σ.
6�) a Pigadachia si potrebbe andare in carrozza, e fa meraviglia conei Zacintj
del giorno d’ oggi non abbandennano gli asini ei muli nel trasporto delle loro
davate e non fuerono uso dei cari poiche con due soli mulli o anche con un solo
transporterebero un carico maggiore ed anche piu presto.

La maggior vendita di quest’ isola consiste nell’ uva di Corinto detta
volgarmente passolina, e nell’ oglio di questi due generi si fu tanta esrazione che
ci giunge (σ. 66) a supplire con abbondanza alla deficienca degli altri prodotti.
Poca è la quantità di frumento cosicché harrenne appena pero per mantenere tre
mesi in circa la popolazione. Dalle sue saline si raccoglie anche piccola quantità
di sale e si consuma quasi tutto nel salare le ollive, e quel che manca si fu venire
da Santa Maura. L’ uva passadina si smerzia quasi tutta in Inglilterra e in altri
paesi settentionali (σ. 6�) e l’oglio in moltissime parti in Europa. Il frumento
per l’ordinario ci viene dall’ Egitto e dal mar nero. La città ha alcune buone
fabbriche tra le quali l’Episcopi, San Dionisio, Faneromeni. Non sarrebbe da
disprezzarci San Marco dei Latini ma e troppo spoglio di ornamenti. In questa
chiesa però si osservano due gran guadri di eccellente penelo, l’uno rapresenta il
Salvatore con raria figura, dipinto da Palma il vecchio, l’ altro (σ. 6�)
rappresenta San Francesco con altri Santi, e credo opera del Tiziano; vi sono
pubbliche scuole sotto la vigelanza del Governo, nelle quali oltre scuole di
gramatica Greca, italiana, e latina s’ insegnano le matematiche, la letteratura
grecca, la letteratura italiana, e latina. Vi è un buon mollo che non è ancora
terminato, ed un Lazzareto per i viaggiatori, soggetto alla contrimazzia.Poche
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sono le famiglie latine (σ. 69) le quali nello spirituale dipendono da un vescovo
che presentamente e il monsignor Luigi Scacoz, uomo stimabile per la sua
modestia, e per la dolzezza del suo naturale. I Greci dipendono da un Protopapa
che è ora il monsignor Garzoni. [Με ένδειξη διαγραφής: La quale per i suoi
talenti, per l’ amore instancabile verso l’ eclesiastica discipina e per le dolci sue
maniere può considerarsi come il più degno Prelato del Jonio (σ. �0). Questi
due saggi capi delle due chiese vanno perfetamente daccordo e si danno
continuamente attestati reciprochi di stima ed amicizia. Si averte pero che la
carica di Protopapa] non è durevole nella vita del prelato, ma si cambia il
soggeto in ogni quinquerio o pure deve essere formalmente confermato.

I Zacinti amano più vostro il guadagno ma pero non sono ne cosi
intraprendenti ne sparsi per il mondo come i Ceffaleni. Per temperament (σ.
�1) sono più tosto colloviri e facili ai trasporti dall’ ira. Amano ancora assai i
divertimenti popolani i quali consistono in certe sacre funzioni, dette panigiri
che sogliono celebrarci vicino ad alcune chiese. Le principali di questa città sono
quella del castello, di San Lipio, della Trinita. Consistono queste feste in un
ballo che si fa avanti alla chiesa medesima a suono di un nojoso pifero e di un
nojosissimo tamburo, che si comincia alla mattina, e si prelunga sine (σ. ��) a
notte avanzata, e fra tanto si vede gran quantità di uomini e di donne ne’ vicini
campi, o ne vicini orti a mangiare bevere ridere e stare in allegria. Il cibo
prediletto del popolo in queste circostanze è pecora, o castrato arostito
publicamente e coperto con elleganza delle proprie budella. Queste feste
poppolari fatte sempre in vicinenza della chiesa sembrino un avvanzo degli
antichi costumi tanto piu (σ. �3) che sappiamo, che gli antichi Greci
trammischiavano, non solo ai conritto ma anche alle cerimonie religiose, il ballo
agli Ateniesi riguardarono come malcreati coloro che all’ occasione vicusarano
di darsi a questo esercizio. ’E però da nottarsi che in queste feste, o panigiri
come pure in qualunque altro spettacolo sia sacrosia profano non si vedono le
donzelle nubile e sopra tutto quelle di famiglie civili (σ. �4) le quali per usanza
del paese sono tenute colla massima risservatezza, e quando sono promesse allo
sposo, ne pure lo vedono ne è introdotto in casa se non tre giorni prima dalle
celebrazione delle nozzi. Esse non escono quasi mai di casa, non vanno che
pocche volte all’ anno in chiesa e quando vanno, cio succedero o di notte, odi
mattina pria che spunti il ciel l’aurora. Si mantiene anche (σ. ��) per poco un
antica usanza, ma che pero va decandendo di giorno, in giorno ed a che le
signore di qualita sia ne spozalizio, sia per vendere qualque visita vanno in
portantina o in lettiga. Quasi tutte le finestre delle case erano una volta chiuse
dalle cosi dette griglie, o zeluzie, ma al presente si vengono molte case che ne
sono prive, e qualle che le hanno ne contano una o due al più per comodo
pricipalmente delle ritelle. Le quali non vedute, possono vedere con libertà. (σ.
�6)
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Le vicinanze della città sono camenissime. La situazione di Crissoplevri
quella di Strani e tutte le collinete di Acrotiri formano punti di vista assai
piacevoli. Anche il castello presenta la superba vista di quasi tutta l’isola dei
mari che la circondano, e la prospetiva del Peloponeso. Questo castello oltre la
truppa contienne molte case di comodi Cittadini che iri soggiornnano per godere
di quell’ aria fina e di una acqua freschissima è da osservarsi che la collina dove
è fabbricato il castello (σ. ��) è tutta di [...] e che di giorno in giorno va
diminuendo, cosiche darsi pottere il tempo in cui tutta precipitasse o per le
acque, o per qualche terremoto.

Possiamo dividere l’isola in tre parti, in Montagna, in Piedimonte, e in
Pianura. La Montagna comincia dalla parte di Liva cioe dal Porto di Chieri e va
circondando tutta l’isola, verso mezzo di e Ponente sino a Tramontana,
osservando nel mezzo una bellissima e fertilissima pianura (σ. ��) della
lunghezza di dieci miglia e della larghezza di quindici che giunge da un mare all
altro. A piedi di questa corona di montagne si puo considerrari quella parte che
chiamarsi Piedimonte, e contiene molti villaggi, i pricipali de quali cominciando
verso Levante sono Chieri, Litachia, Pigadachia, Sculicado e sopra la montagna
si nottano Ambelo, Agala, Chigliomeno, Volimes e c Nella pianura si nottano le
ville (σ. �9) Gaetani, Banato, Calipado, San Demetrio, e.c. Vi sono pure alcune
colline del netto separate dalla gran corona che circonda l’ isola. L’ una verso
Levante e l’ altra verso Tramontagna sul mare [...] la prima notasi le situazioni
Xerocastro e Lambeti, e sopra quella di Tramontana trovasi alcune popola -
tissime ville, tra le quali Gerachario, Bellussi, Tragachi, e.c. Tutte queste ville
dell’ isola di Zante sono in numero di (σ. �0) quaranta otto, ben popolate e
riche. La piu pura e disserminata di elleganti, e comodi casini spettanti ai
cittadini. La popolazione dell’ isola di Zante e di circa trentatre milla quatro
cento nonanta nove persone, due quinti della quali appartengano alla citta, e tre
quinti ai Borghi e Villaggi.

Zante conta tra suoi cittadini un eccellente Grecista, nella persona del abate
Martelao, ed (σ. �1) ogni volta che presentarsi l’occasione, da prove della
somma sua intelligenza nella lingua degli avi nostri, ma la sua modestia lo tiene
nascosto tra le domestiche pareti e circondato da pocchi amicci. Tra i colti
zacintj puo porsi il cellebre poeta Foscolo nottissimo per le sue lettere
sentimentali, pubblicare sotto il nome di Jacopo Ortis, per i suoi Sepolcro, per le
sue tragedie e per altre sue volanti produzioni. Sarebbe da desiderani (σ. ��)
che il suo genio veramente rasto e robusto si applicasse piu stabilmente a
qualche grande produzione, poiche vi sarrebbe tutta la certezza di avere un
opere classica sia in prosa, era in verso. 

Zante conta un diplomatico nella persona di conte Mocenigo il quale copre l’
altro impiego, di Plenipotenziario Russo nel tempo della Reppublica Settin -
sulare, ed ora trovasi ambasciatore della corte (σ. �3) di Petroburgo presso
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quella di Napoli. Finalmente quest’ isola si lusinga di avere in essa due sommi
sacerdoti di Esculapio uno nel giovane dottor Tagliapietra, l’ altro in Francesco
Carvella giovane abilissimo per gli studi gia fati in ogni genere di scienze
naturali, e forse non e lontano il tempo in cui il mondo vedra una esata ed [...]
flora Zacinta, che il secondo si propone di fare al suo ritorno della Svizzera
nella propria Patria (σ. �4)

Sono degni di lode i giovani che ne presenti giorni si applicano agli studi nel
pubblico Gimnasio, poiche colla loro applicazione e coi loro talenti sanno tra
profitto delle benefiche istituzioni del Governo e continuando con impegno l’
intrapresa carriera, potranno rendersi ottimi cittadini, e fare onore alla Patria ed
alle loro famiglie. 

Cerigo

L’isola di Cerigo va figura presso appoco un quadrato bislungo, e gira (σ.
��) diecciotto leghe in circo ferenza. Fu conosciuta dagli antichi sotto il nome
di Citera, e fu considerrata come patria di Venere. I suoi primi abitatori furono
felici, o alcuni questi furono i suoi padroni. Da questi l’isola passò in potere de’
Spartani, che ne tenerano granconto ributando come l’ antemurale di Sparta e
fasendo scala tutte le loro navi che revoirano dall’ Elida e dal Egito. Fu sotto
agli Spartani dagli Ateniesi (σ. �6) che la rachegiarono e poi l’ abbandonnano.
In appresso passo ai Macedoni ohe ne furono spogliati dai Romani. Sotto gli
imperatori Grecci, essa fu dipendente dalla Morea. Nel secolo XII passò in
dominio ai Veneziani i quali vi si mantenero padroni sino al trattato di Campo-
Formio, cosicche in appresso ebbe le stessa ricende delle altre isole. I poeti
hanno descritta quest’isola come deliziosa (σ. ��) ma non si conosce quali
potessero essere le sue delizie, poiche il suo terreno e quasi tutto sassoso e poco
fruttifero. Vi sono pero eccellenti pascoli dire si alimentano buone madre di
pecore, vi si fanno buoni vini, e vi ci raccolgono ottime fruta ed oglio. Vi
abbenda il selvaggiume specialmente le tortore e le quaglie.

In tutta l’isola vi sono due porti, uno piccolo e mal sicuro dalla parte di
mezzodi, e l’ altro un (σ. ��) poco piu comodo dalla parte di Tramondana. Gli
abitanti di quest’ isola passano per essere avari, amanti della talira o forse troppo
dediti ai piaceri, del che ne venne probabilmente il culto a Venere. I luoghi
principali di quest’ isola sono Cerigo piccola città, e Paleopoli. Cerigo è una
fortezza capitale di netta l’ isola situata sopra in un altra rupe due miglia lontana
dal porto che trovasi nel (σ. �9) mezzogiorno. Su Paleopoli si vegano ancora
alcune restigine dall’ antica Citera e nel suo rinomatissimo tempo. Cerigoto e un
isoleta quasi quadrata di piccol giro intorno a Cerigo vi sono molti scogli
disabitati.
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L’ isola di Cerigo conta ottomila abitanti in circa e Cerigoto non è abitato che
da pirati. Gli abitanti ci dell’ una che dell’altra sono di religione Greca. In
Cerigo pero vi è anche qualche famiglia di rito latino.

Fine

ABSTRACT

A TEXT OF GEOGRAPHIC INTEREST OF DIONYSIOS COUNT DE ROMA

NNiikkooss  KK..  KKoouurrkkoouummeelliiss

The lecture of geographic interest of Dionysios count de Roma: “Brevi
nozioni geografiche della Grecia”, which is in the Archive of the Counts Roma
family in Zakynthos, is presented. The author was a personality with economic
power and great political and social status. One of the main contributors to the
expansion of the (secret society) Filiki Etaireia in the region and then to the
three-member committee to strengthen the revolutionary struggle in Western
Sterea and the Peloponnese, also influenced the organization of Freemasonry in
Greece.

His study was presented on July 4, 1�16, in Corfu, to the general culture
association “L’ Académie Ionienne - Ιονική Ακαδημία”. The text on the first
six pages gives general geographic information about the ancient and modern
Greek space under foreign administrations, as the concepts of that time defined
it, to a great depth in the Balkan peninsula, impressively extensive, taking into
account the current political and geostrategic data. Most of its information
(geographic, historical, political, economic and cultural) relates to the Ionian
Islands, (p. �-�9). As he states himself, his sources were Pausanias (n.b. It was
published recently in Paris by Korais), the works of Andreas Moustoxydes,
Marinos Metaxas, Pavlos Merkatis, and he had access to the works of Stylianos
Vlassopoulos, with whom he had collaborated in the two previous administra -
tions.

The information on each island is broken down as follows: Pag. �-9 Ionian
Islands in general. Pag. 9-�� Kerkyra. Pag. ��-�4 Paxos. Pag. �4-36 Lefkada.
Pag. 36-40 Ithaca. Pag. 40-4� Kefalonia. Pag. 4�-�4 Zakynthos. Pag. �4-�9
Kythira.

It is an important text that translates the information that existed at that time
on the space, society, population, culture and history of the Greek and
especially of the Ionian space.

Ένα γεωγραφικού ενδιαφέροντος κείμενο του Διονυσίου κόμη δε Ρώμα ��1



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

Νίκος Κ. Κουρκουμέλης���

Εικ. 1. Ο Διονύσιος κόμης δε Ρώμας (Ζάκυνθος, Αρχοντικό Ρώμα).
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Εικ. �. Η πρώτη σελίδα του κώδικα (Ζάκυνθος, Αρχοντικό Ρώμα, Αρχείο). 
Ευχαριστίες στην Κυρία Ντομινίκ Κ. Ρώμα.
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Η GEOGRAFIA IN DIALOGO (1�3�) 
ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΤΣΑΪΤΗ (1�1�-1���)1

ΧΧααρράά  ΜΜπποοζζώώννηη
Εκπαιδευτικός, Δρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ο επτανήσιος Μάρκος Αντώνιος Κατσαΐτης, τύπωσε στη Βενετία τη
Geografia in dialogo, έργο το οποίο η κριτική της εποχής χαρακτήρισε πρωτότυ-
πο, για τη μέθοδο της ερωταπόκρισης, πλούσιο σε πληροφορίες για τη φυσική
κατάσταση κάθε τόπου της οικουμένης και για την παράθεση ιστορικών και
χρονολογικών στοιχείων. Στο έργο αυτό ο νέος στην ηλικία συγγραφέας υπο-
γραμμίζει την αναγκαιότητα της Γεωγραφίας, την οποία χαρακτηρίζει «επι-
στήμη», τονίζει τη σχέση της με την Ιστορία, την αποκαλεί μάλιστα «βάση»
της Ιστορίας και αναδεικνύει την κοινωνική της ωφελιμότητα. Τη Γεωγραφία
οφείλουν να γνωρίζουν ο πολιτικός, ο στρατιωτικός, ο ναυτικός, ο περιηγητής
ακόμη και ο γιατρός για τον οποίο ο συγγραφές έχει ξεκάθαρη ἀποψη: «Un
Medico non può ignorare la differenza de’ Climi, e le varie Qualità dell’ Aria per
distinguere la diversità de mali, ed applicarne confacenti I Rimedj».

Η Geografia in dialogo μπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία των γεωγραφι-
κών-περιηγητικών κειμένων τα οποία είχαν πολύ μεγάλη αξία, αν αναλογι-
στεί κανείς τη χρησιμότητά τους ως οδηγών, που αποκάλυπταν την αρχαία
Ελλάδα στην καθημερινή ζωή της εποχής, απέβλεπαν στην αφύπνιση του
αναγνώστη, στον ιδεολογικό του εξοπλισμό και στη γενικότερη προετοιμασία
του για τις μεγάλες επικείμενες ιστορικές εξελίξεις. 

Υπό αυτή την έννοια η Geografia in dialogo κάλυπτε συγκεκριμένες ανά-
γκες και έδινε απαντήσεις σε ερωτήματα, κυρίως γεωγραφικά. Έτσι, ακόμη
και στην ιταλική γλώσσα, αποτελούσε, πέρα από εκδοτικό άθλο, επιστημονι-
κή κατάκτηση, και ταυτόχρονα μέγα κοινωνικό επίτευγμα. 

Η επιλογή της μεθόδου, η ερωταπόκριση, η αφηγηματική του ικανότητα, η
διεισδυτική του παρατήρηση το καθιστούν σταθμό – τομή για τη μελέτη όλων
εκείνων των παραμέτρων μιας χώρας, που τελεί για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα υπό κατοχή. Συσχετίζουμε, με κάποια τόλμη, ίσως, τη μεθοδολογική του
επιλογή, με τον ανατρεπτικό «Διάλογο» του εθνικού μας ποιητή.

Πρόκειται για πρώιμη έκδοση, μέσα από την οποία αναδεικνύεται ως ανά-
γκη επιτακτική η πατριδογνωσία.

1. Δημοσιεύεται εδώ η περίληψη της ανακοίνωσης, μετά από σχετική συνεννόηση με την
συγγραφέα.

Η Geografia in dialogo (1�3�) του Μάρκου Αντώνιου Κατσαΐτη (1�1�-1���) ���
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Ι. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Ι. PHILOLOGY

H. Λαϊκή λογοτεχνία
H. Folk literature in the Ionian Islands
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ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΠααννττεελλήήςς  ΜΜπποουυκκάάλλααςς
λογοτέχνης, συγγραφέας, δημοσιογράφος

Εγκυρότερη μαρτυρία για την αξία της δημοτικής ποίησης από την ποικι-
λότροπα εκφρασμένη αγάπη του Διονύσιου Σολωμού πολύ δύσκολα θα βρί-
σκαμε. Και ίσως δεν χρειάζεται να την αναζητήσουμε. 

Από τον Ιάκωβο Πολυλά ξέρουμε ότι «ο ποιητικός νους του Σολωμού»
«επήρε το πνεύμα» της «αυτομόρφωτης» δημοτικής γλώσσας «από το στόμα
του λαού και από τα εθνικά τραγούδια, τα οποία ήδη εφρόντιζε να συνάξει από
τα διάφορα μέρη της Ελλάδος».

Ξέρουμε επίσης πως είναι δύσκολη η γενεαλόγηση των δημοτικών τρα-
γουδιών, η έκδοση ληξιαρχικής πράξης που να πιστοποιεί πέρα από κάθε αμ-
φιβολία τον γενέθλιο τόπο του καθενός και τον χρόνο γέννησής του.

Δεν είναι πάντως αυθαίρετο να πει κανείς ότι ανάμεσα στα τραγούδια που
άκουσε ο Σολωμός (και υπογραμμίζω το ρήμα άκουσε), όσα υπήρξαν γεννή-
ματα των νησιών του Ιονίου δεν ήταν λίγα. Το αποδεικνύει συν τοις άλλοις ένα
περιστατικό που αναφέρει ο Πολυλάς, και το οποίο συγκίνησε τόσο βαθιά τον
Γιώργο Σεφέρη ώστε να το μνημονεύσει δύο φορές στα γραπτά του. Την πρώ-
τη φορά στο δοκίμιό του για τον Ερωτόκριτο, το 1�46:

«Λένε πως ο Διονύσιος, κόμης Σολωμός, όταν γύρισε από την Ιταλία
στη Ζάκυνθο, στολισμένος με όλα τα αγαθά της σοφίας και με όλα τα
πλούτη, περνώντας μια νύχτα έξω από μια ταβέρνα, άκουσε τον τυφλό
ζητιάνο Νικόλα Κοκονδρή να τραγουδά:

Ο Άγιος Τάφος του Χριστού, εκείνος δεν εκάη·
εκεί που βγαίνει τ’ Άγιο Φως, άλλη φωτιά δεν πάει.

»Ο Σολωμός, μας λένε, συγκινήθηκε τόσο στο άκουσμα αυτών των
στίχων, που όρμησε μέσα στο καπελειό και πρόσταξε να τους κεράσουν
όλους. Αυτοί οι στίχοι με συγκινούν κι εμένα, όχι μόνο γιατί είναι ωραί-
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οι, αλλά γιατί τους βλέπω σαν ένα σύμβολο αυτής της ποιητικής παρά-
δοσης, που κρατάει ολόκληρους αιώνες μέσα στο σκοτάδι ο λαός, για
να την αποθέσει στα χέρια του άρχοντα της ελληνικής ποίησης, ντυμέ-
νος το σχήμα ενός τυφλού ζητιάνου»1.

Ας θυμηθούμε εδώ ότι στη Διήγηση συμβάντων της ελληνικής φυλής ο
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έλεγε ότι «τα τραγούδια τα φτάχνουν οι τυφλοί με
τες λύρες».

Η σχέση του εθνικού μας ποιητή με τη δημώδη ποίηση και γλώσσα, αλλά
και ειδικά με τη λαϊκή δημιουργία των Επτανήσων, έχει πλέον διερευνηθεί
επαρκώς. Ας μνημονευτούν μόνο δύο τίτλοι: η μελέτη του Εμμ. Κ. Χατζηγια-
κουμή Νεοελληνικαί πηγαί του Σολωμού: Κρητική λογοτεχνία, δημώδη με-
σαιωνικά κείμενα, δημοτική ποίησις (Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπι-
στήμιον Αθηνών - Φιλοσοφική Σχολή, Αθήνα 1�6�), και το βιβλίο του Σπύρου
Α. Καββαδία Η λαϊκή ζωή και γλώσσα στο ελληνόγλωσσο έργο του Διονύσι-
ου Σολωμού (Περίπλους, Αθήνα 1���).

Εδώ πάντως, στον υποχρεωτικά στενό χρόνο, μόνο λίγες στιγμές της δη-
μοτικής ποίησης του Ιονίου είναι δυνατόν να ιχνογραφηθούν, έστω αδρά.

ΣΣττιιγγμμήή  ππρρώώττηη..  ΚΚέέρρκκυυρραα,,  11����66

Το δημοτικό τραγούδι έχει καταπιαστεί ιδιαίτερα με τον έρωτα Ελλήνων
και Ελληνίδων με αλλοεθνείς και αλλόθρησκους. Στο τραγούδι που μας αφο-
ρά εδώ δεν θα το συναντήσουμε στη συνήθη ανοιχτόμυαλη και ανοιχτόκαρδη
εκδοχή του, στο πλαίσιο της οποίας ιστορείται δίχως επιτιμητική πρόθεση η
αντισυμβατική ή και αντικανονική ή «αντεθνική» αγαπητική σχέση, αλλά
σαν περιγελαστικό. Μια από τις αιτίες αυτής της διαφοροποίησης είναι η πα-
μπάλαιη και δυστυχώς ακόμα ανθεκτική αντιπάθεια προς τους Εβραίους. 

Στην ενετοκρατούμενη Κέρκυρα, τον Απρίλιο του 1��6, η δεκαπεντάχρονη
Εβραιοπούλα Ραχήλ, της πλούσιας οικογένειας των Βιβάντε, το σκάει από το
σπίτι της με τον χριστιανό Σπυρίδωνα, μια δεκαετία μεγαλύτερό της, της οι-
κογένειας των ευγενών Βούλγαρη. Ιστορεί η Δάφνη Λάππα:

«Τη φυγή ή απαγωγή τής Ραχήλ ακολούθησε ένα εντυπωσιακό κυνη-
γητό στα στενά της πόλης, αλλά το νεαρό ζευγάρι κατάφερε να κρυφτεί
σε διάφορα σπίτια και να διαφύγει. Την επόμενη μέρα έγινε η βάπτιση
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1. ΓΙωΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ, Δοκιμές, πρώτος τόμος (1�36-1�4�), Ίκαρος, Αθήνα �2003, σ. 31�.



της Ραχήλ –που ονομάστηκε Κατερίνα– και ο γάμος της με το Σπυρί-
δωνα, ενώ η διεξαγωγή των τελετών προκάλεσε συγκρούσεις ανάμεσα
στη βενετική φουρά, που είχε εντολή να τις διακόψει, και στο πλήθος
των χριστιανών που είχε μαζευτεί για να “προστατεύσει”  το ζευγάρι.
Οι τελετές ωστόσο ολοκληρώθηκαν και το παντρεμένο πια ζευγάρι οδη-
γήθηκε θριαμβευτικά μέσα από τους δρόμους της πόλης στο σπίτι τού
Βούλγαρη. Η ιστορία όμως δεν τελείωσε εκεί: η οικογένεια Βιβάντε
κατέφυγε στη Βενετία, όπου ζήτησε και πέτυχε την απομάκρυνση της
Ραχήλ από το σπίτι του Βούλγαρη, αμφισβητώντας τη νομιμότητα των
τελετών. [...] Στη Βενετία η βάπτιση και ο γάμος της Ραχήλ τελικά
θεωρήθηκαν έγκυροι και έτσι το ζευγάρι έζησε μαζί έναν περίπου χρόνο,
πριν χωρίσει οριστικά. Λίγο καιρό μετά η Ραχήλ παντρεύτηκε έναν κα-
θολικό Βενετό»2.

Το χριστιανικό πλήθος, που συγκεντρώθηκε «σε πολύ λίγη ώρα από τη
στιγμή που το γεγονός μαθεύτηκε», γράφει σχετικά ο Νίκος Καραπιδάκης,
«εκστόμισε αντιουδαϊκά συνθήματα, γεμάτα θρησκευτικό φανατισμό, που βέ-
βαια δεν είχαν να κάνουν με το ίδιο το γεγονός. Το κύριο αίτημα του πλήθους
ήταν να αποσπασθεί η Εβραιοπούλα από την οικογένειά της και να ασπασθεί
το Χριστιανισμό». Για το περιστατικό «πλάσθηκε ένας ολόκληρος λαϊκός μύ-
θος που διαδόθηκε σε έμμετρη μορφή και τραγουδήθηκε στις γειτονιές της
Κέρκυρας μέχρι και την προπολεμική εποχή, με μίμηση της εβραϊκής προφο-
ράς και προσφέροντας την καρικατούρα του Εβραίου: ο Βιβάντες είναι μερκά-
της, έχει διαφορετικό χρώμα και διαφορετική προφορά»3.

Αποκαλυπτικό αισθημάτων, λοιπόν, το περιγελαστικό τραγούδι «Της κό-
ρης του Βιβάντε». Και όπως γράφει ο Νίκος Πακτίτης, στην ανθολογία του
Κερκυραϊκά δημοτικά τραγούδια (Δωδώνη, Αθήνα 2200�), «το τραγουδούσαν
οι Χριστιανοί για να ειρωνευτούν τους Εβραίους». Ο συλλογέας σημειώνει ότι
άντλησε το τραγούδι από το βιβλίο του Κώστα Δαφνή Οι Ισραηλίτες της Κέρ-
κυρας - Χρονικό επτά αιώνων (Ισραηλιτική Κοινότητα Κέρκυρας, Κέρκυρα
1���): 
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2. ΔΑΦΝΗ ΛΑΠΠΑ, «Αφηγήσεις θρησκευτικής μεταστροφής στην Ανατολική Μεσόγειο το
1�ο και 1�ο αιώνα», στο Νέοι ερευνητές: Ιστορικοί (4 Νοεμβρίου 2010) / Θεωρητικοί της ψυ-
χανάλυσης (1 Νοεμβρίου 2012), Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής
Παιδείας, Αθήνα 2013. Βλ. και ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΤΣΑΣ, Η απαγωγή της Ραχήλ Vivante: Χρο-
νικό, Δημοσιεύματα Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών, Κέρκυρα 1��3.

3. ΝΙΚΟΣ Ε. ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ, «Για την εβραϊκή κοινότητα Κέρκυρας (14ος-1�ος αι.)»,
στο ΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΚωΣΤΑΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ (επιμ)., Η εβραϊκή παρουσία στον ελλαδι-
κό χώρο (14ος-1�ος αι.), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών - Διεθνή
Συμπόσια 12 - Εταιρεία Μελέτης Ελληνικού Εβραϊσμού, Αθήνα 200�, σ. 1�3-1�4.



Ακούσατε τί εστάθη κάτου στην Οβριακή
στο σπίτι του Βιβάντε, του καλού μαρκάντε,

τρομερού πραματευτή.

Πάει το κορσίντο ένα βράδυ, βρίσκει τη Σάρη μοναχή,
και τηνε τσιμπάει και τη γαργαλικάει και στο στόμα

γλυκά τηνε φιλεί.

Βγαίνει η μάνα της και κράζει «βρε Χασουλού Οβριακή»,
εκείνη δεν απολογιέται κι ορθά κι ανάποδα κυλιέται

μ’ αυτόν τον κατεργάρη –μάνα– μιαν
να τηνε, να τηνε στεφανωθεί.

Παίρνει μια σκάλα κι ανεβαίνει και τσακίζει το γυαλί,
βλέπει τη Σάρη την καημένη δειλιασμένη,

στο κρεβάτι σαν τραΐ.

Για να μη χρεωθεί συλλήβδην το δημοτικό τραγούδι βαριά προκατάληψη
και αντισημιτισμό, να σημειώσω ότι στις περισσότερες παραλλαγές του τρα-
γουδιού «Η Οβριοπούλα», όπου ο χριστιανός τάζει γάμο με την προϋπόθεση
της θρησκευτικής μεταστροφής της κόρης, η Εβραία μάνα έχει το δικαίωμα
να πει ό,τι ακριβώς και η Ελληνίδα μητέρα, όταν προτείνεται γάμος στη δική
της θυγατέρα με προαπαιτούμενο τον εξισλαμισμό της: 

«Μάνα, Ρωμιός μού λέγει να γίνω χριστιανή,
να λούζομαι Σαββάτο, ν’ αλλάζω Κυριακή
και να μεταλαμβάνω Πάσχα και Λαμπηρή».
«Κάλλια σε φάγει, κόρη, του Τούρκου το σπαθί
παρά τον λόγο που ’πες, να μην τον ξαναειπείς»4.

Στο ελληνικό δημοτικό τραγούδι η αξιοπρέπεια, εθνική, θρησκευτική, προ-
σωπική, δεν έχει αποκλειστικούς δικαιούχους.

ΣΣττιιγγμμήή  δδεεύύττεερρηη,,  ΚΚεεφφααλλοοννιιάά  11��3333

Την αποθησαύριση του τετράστιχου που ακολουθεί την οφείλουμε στον Αν-
δρέα Λασκαράτο, ο οποίος το είχε ταξινομήσει στην κατηγορία «Σατιρικά και
αστεία» της συλλογής του:

Παντελής Μπουκάλας��2

4. ArnOLdus PAssOw, Τραγούδια ρωμαιικά, Λειψία 1�60· επανέκδοση Χ. Τεγόπουλος -
Ν. Νίκας, Αθήνα, χ.χ.έ., σ. 441, αρ. dLXXXVIII.



Άρχοντες μεταλάβετε
και ξεμολογηθείτε,
κι εμάς τους μαύρους τους φτωχούς
να μας ξεφορτωθείτε.

Γράφει ο Κεφαλονίτης συγγραφέας:

«Το τραγουδάκι τούτο έγινεν εις τους 1�33, εποχή εις την οποίαν η ψευ-
δοφιλελευθερία άρχισε να γεννιέται στον τόπον μας. Οι ψευδοφιλελεύθε-
ροι τότες άρχισαν να μεταχειρίζονται ως τυφλόν όργανον τον λαόν διά
να κάμνουν ταραχάς, τας οποίας έπειτα απέδιδον εις τους κυβερνητι-
κούς, μάλιστα εις την ιδίαν κυβέρνησιν. Ο λαός όμως μετ’ ολίγον άρχι-
σε να ανανογιέται, και τότε πλέον όχι μόνον δεν εβοήθησε τα αισχρά
πάθη τούτων των αυτολεγομένων φιλελευθέρων, αλλά και τους έκαμεν
αντικείμενον της καταφρονήσεώς του, σατιρίζοντάς τους εις τα τρα-
γούδια του, ένα από τα οποία είναι και τούτο. Η σάτιρα είναι νοστιμό-
τατη και φυσικότατη. Ο λαός δεν ηξεύρει να έμβει εις πολλάς λεπτομε-
ρείας, αλλ’ εν γένει μόνον λέγει εις τους αγύρτας του να ξεμολογηθούν,
δηλαδή να έμβουν εις μετάνοιαν, και να τον ξεφορτωθούν, αφήνοντάς
τον ήσυχον»�.

Δίχως τις πληροφορίες του Λασκαράτου, με την απόσπαση δηλαδή του τε-
τράστιχου από τα κοινωνικοπολιτικά συμφραζόμενά του, θα ήταν ιδιαίτερα πι-
θανό να παρερμηνευτούν οι στίχοι και να τους αποδοθεί γενικότερος κοινωνι-
κός χαρακτήρας, και μάλιστα εξεγερσιακός. 

Τι έγινε το 1�33; Στο σατιρικό ποίημά του Η Βάρκα-Κανονιέρα ή Η Φιλε-
λευθερία Κεφαλονίτισσα ο Λασκαράτος δίνει τη δική του εκδοχή - με τον τρό-
πο της υπερβολής. Γράφει προοιμιακά: 

«Στο Ληξούρι είναι πολύς μύθος και λίγη ιστορία. 
Στη Βάρκα-Κανονιέρα είναι πολλή ιστορία και λίγος μύθος. Εδώ εί-

ναι ιστορία βαλμένη σε στίχους. 
Θα ήτον έπειτα από τα 1�30 που η Αγγλία άρχισε ν’ αλλάζη πολι-

τική στα νησιά μας· και, από αυθέντρα που ήτον πρώτα, μας εγενότου-
νε άλλο πράμμα. Οι Άγγλοι, Κυβερνήτες και άλλοι, βάνοντες κατά μέ-
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�. ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ, Δημοτικά τραγούδια εθνικά μαζευμένα από τους τραγουδι-
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ρος την καταφρόνηση, αρχίσανε να μας μεταχειρίζονται ευγενικά, και
μάλιστα να μας λένε πως είμασθ’ Έλληνες... λαός γενναίος... και, αν η
Αστυνομία δεν το είπε ρητά στους χωριάτες μας, τους έκαμε όμως να
πιστέψουνε πως είχανε δικαίωμα να κάνουνε κ’ επανάστασες!

Ήτανε απάνω σε μίαν τέτοιαν αλλαγήν πολιτικής, οπού στα 1�33 ο
κόμης Δημ. Δαλλαδέτσιμας6 εδιορίσθη Έπαρχος Κεφαλληνίας. Ο διο-
ρισμός εκείνος, δεν ηξέρω διατί, έβαλε το φθόνο σ’ όλον τον κόσμο. Μέ-
γα μέρος από τους πρότερα φίλους του εγινήκαν εχθροί του, και, ωφε-
λούμενοι από τη νέα πολιτική των Προστάτων μας, αρχίσανε να ραδι-
ουργούνε, και να τον επιβουλεύονται πολυτρόπως.

Το σχέδιον ήτανε να υποκινούν ταραχές, και να τες αποδίδουν έπει-
τα του Επάρχου. Με τούτον τον σκοπό, ευρίσκανε νέους μεταξύ των
κυρίων και τους ενθουσιάζανε λέγοντές τους ελευθερία όχλο κάθε λο-
γής που τον εγύριζαν όπως ηθέλανε· και χωριάτες, καθενός από τους
οποίους εμιλούσανε κατά τασυμφέροντά του κι επιθυμίες του. Οι μηχα-
νευόμενοι ενεργούσανε με όλη τους την ελευθερία, επειδή η Αστυνομία

Εβούλωνε τ’ αυτιά, κι έκλειε τα μάτια!
Έτσι επιτυχεύτηκε η αναστάτωση του πλήθους εν ώρα εκλογής

βουλευτών τα 1�33, και έτσι εξακολούθησε το σύστημα της επιβουλής
των φθονούντων διά πολλούς χρόνους έπειτα»�.

Παραθέτω τις τρεις πρώτες στροφές της πρώτης ραψωδίας της Βάρκας:

Τους χίλιους οχτακόσιους τριαντατρείς
απάντησα μιαν πόρνη, μιαν ημέρα,
οπού δεν έφτυε απάνου της κανείς.
Ήτανε γέμου� η Βάρκα-Κανονιέρα;
Μα εκείνη με μιαν άκρα αδιαντροπία,
«Είμαι, μου λέει, η Φιλελευθερία!»

Δεν ηξέρω ποιος Τόπος μας τη φίλεψε,
ή ποιο καράβι μάς την εκουβάλησε.
Μα ξέρω πως ο Διάολος μας εζήλεψε,
γιατί πλιο κανείς δεν εγλυκοσάλισε.
Εμίανε τους αθρώπους εις σε τρόπο
που εβούλιαξε και αφάνισε τον Τόπο.
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6. Έτσι τυπωμένο.
�. ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ, Ποιήματα, μετά βιογραφίας του ποιητού υπό Μαρίνου Σιγού-

ρου, εκδοτικός οίκος Γεωργίου Φέξη, Αθήνα 1�1�, σ. �4-��.
�. γέμου: (επιφων.) παιδί μου.



Σύρε της λέω, βρωμούσα, κακομοίρα,
κι η Ελευθερία εσένα σε μισεί.
Ή λες πως δε μας έδειξεν η πείρα
πως η πορνεία είν’ εκείνη που σε ζει;
ω τ’ όνομά σου μαύρη Ελευθερία,
Σε τι μούτρα το βάν’η υποκρισία!�

Για την κατανόηση του ποιήματος χρήσιμες είναι οι ακόλουθες γραμμές
του Ιωάννη Ζερβού: 

«Το φιλελεύθερο αίσθημα στην Κεφαλληνία, που κατόπι έγινε πόθος
της ενώσεως, ήταν αντιδραστικό εναντίον της Αγγλικής προστασίας
και των συνεργατών της. Ο Λασκαράτος, συντηρητικός, πλανημένος
από κάποιες λεπτομέρειες, είχε παρεξηγήσει τον αγώνα των φιελελευ-
θέρων και κατόπι τον ενωτικόν αγώνα των ριζοσπαστών. Και με τέ-
τοια παρεξήγηση, υπερασπιζόμενος το θείο του Δελαδέτσιμα, έγραψε
τη Βάρκα κανονιέρα, που είναι πράγματι πολιτική σάτιρα. Ο τίτλος εί-
ναι το παρωνύμι κάποιας ξένης γυναίκας ελαφρών ηθών, πασίγνωστης
τότε στην Κεφαλληνία»10.

Την ίδια εξήγηση για την «ηθική πώρωση» του Λασκαράτου δίνει και ο Ν.
Τζουγανάτος, τη συνδέει δηλαδή με το γεγονός ότι «οι αντιστασιακές εκείνες
κατά της Προστασίας εκδηλώσεις έγιναν τη χρονιά που είχει οριστεί έπαρχος
ο αγαπημένος του θείος Δημ. Δελλαδέτσιμας». Προσθέτει μάλιστα σε υποση-
μείωσή του πως «η λαϊκή εκείνη επαναστατική εκδήλωση άρχισε από το
1�30, όταν συγκλονίστηκε η Γαλλία από την Ιουλιανή Επανάσταση. Το 1�33
στην Κεφαλονιά σημειώθηκαν λαϊκές αντιδράσεις και γέμισαν οι τοίχοι από
έμμετρες σάτιρες»11.

Η οικογενειακή αλληλεγγύη ωστόσο δεν αρκεί για να φωτίσει πλήρως τη
στάση του Λασκαράτου. Καθοριστικά συνέβαλε και η αντιφατικότητα των
ιδεών του, την οποία αναδεικνύει ο Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος στο δοκίμιό του
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�. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ, Ποιήματα, ό.π., σ. �6.
10. Ιω. ΖΕΡΒΟΣ, Διαλέξεις περί των Ελλήνων ποιητών του ΙΘ΄ αιώνος: Ανδρέας Λασκαρά-

τος, Διαλέξεις Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού - �, Τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου, Αθήνα
1�16, σ. 21.

11. Ν. ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ, «Ανδρέας Λασκαράτος», στο Σάτιρα και πολιτική στη νεώτερη
Ελλάδα: από τον Σολωμό ώς τον Σεφέρη, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και
Γενικής Παιδείας, Βιβλιοθήκη Γενικής Παιδείας - �, Αθήνα 1���, σ. 104 και 12�, σημ. 1�.



«Η μοναξιά του καλού πολίτη». Λέει χαρακτηριστικά: «Ο Λασκαράτος ενώ
εμφανίζεται ως φορέας ενός “αναμορφωτικού” πνεύματος το οποίο ενέπνευσε
πάντα την αστική ιδεολογία, επιτίθεται στον εθνικισμό, ο οποίος υπήρξε κατά
τον περασμένο τουλάχιστον αιώνα [τον 1�ο] ο κύριος άξονας αυτής της ιδεο-
λογίας»12.

ΣΣττιιγγμμήή  ττρρίίττηη..  ΖΖάάκκυυννθθοοςς

Η υιοθέτηση μοτίβων της δημοτικής ποίησης από το ρεμπέτικο τραγούδι
και από το λαϊκό είναι πια κοινός τόπος στη σχετική φιλολογία. Για παρά-
δειγμα το δημοφιλέστατο δίστιχο Τα ματόλαδά σου λάμπουν / σαν τα λούλου-
δα του κάμπου που ακούμε να το τραγουδάει ο Μάρκος Βαμβακάρης, σε δί-
σκο τού 1�60, το συναντάμε στα Νεοελληνικά Ανάλεκτα, που εκδόθηκαν το
1��0, από τον Φιλολογικό Σύλλογο “Παρνασσός”, ενώ με τη μορφή Τα ματό-
φυλλά σου λάμπουν / σαν τα λέλουδα του κάμπου αποτελεί το καταληκτικό
γύρισμα σε μεγαρίτικη παραλλαγή του τραγουδιού «Έρως Χριστιανού και
Εβραιοπούλας» (Γεώργ. Κ. Σπυριδάκης - Σπυρίδων Δ. Περιστέρης, Ελληνι-
κά δημοτικά τραγούδια, τόμ. Γ΄: Μουσική επιλογή, Ακαδημία Αθηνών, 1�6�,
σ. 1�1-12, αρ. 14Δ΄).

Πολύ λιγότερο γνωστή είναι πιστεύω η μεγάλη ομοιότητα ενός άλλου τρα-
γουδιού του Βαμβακάρη («Απελπίστηκα» ο τίτλος του, 1�60) με ένα ζακυν-
θινό δημοτικό, που το αποθησαύρισε ο Λεωνίδας Χ. Ζώης στο Λεξικόν ιστορι-
κόν και λαογραφικόν Ζακύνθου, τόμ. Β΄: Λαογραφικόν (Μουσείο Σολωμού και
Επιφανών Ζακυνθίων - Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία “Τρίμορφο”, Ζά-
κυνθος 2011, σ. 420).

Το τραγούδι του Μάρκου:

Τί πάθος ατελείωτο που είναι το δικό μου, 
όλοι να θέλουν τη ζωή κι εγώ το θάνατό μου.
Απελπίστηκα, μανούλα μου, να υποφέρω,
κουράστηκα μες στη ζωή το χάρο να γυρεύω.
Θα πά’ να εύρω μια σπηλιά με πέτρες και με χώμα,
εκεί θ’ αφήσω κόκαλα, ζωή, ψυχή και σώμα.
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12. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ, «Η μοναξιά του καλού πολίτη: Ο Ανδρέας Λασκαρά-
τος και οι Ριζοσπάστες», α΄ δημ. περ. Σημειώσεις, 1��1, βλ. τώρα Μετασολωμικά: Μορφές
και ιδέες στα Επτάνησα κατά τα τέλη του 1�ου αιώνα, Έρασμος, Δοκίμια - 13, Αθήνα 2001,
σ. 21.



Και το τραγούδι της Ζακύνθου:

Σ’ αραχνιασμένο σπήλαιο θα πάω να κατοικήσω,
ρούχα μου και πουκάμισο ούλα θα τα μαυρίσω.
Σ’ αραχνιασμένο σπήλαιο, σε ισκιωμένο χώμα,
θ’ αφήσω κόκαλα, ζωή, ψυχή κι αυτό το σώμα.

Γνώση ή σύμπτωση; Κρυπτομνησία ή τυχαίο; Να πιστέψουμε ότι ο Βαμ-
βακάρης γνώριζε το Λεξικόν του Λεωνίδα Ζώη είναι βέβαια εξαιρετικά δύσκο-
λο. Δεν απαγορεύεται όμως να εικάσουμε ότι ίσως το άκουσε να τραγουδιέται
κάπου. 

Τα δημοτικά τραγούδια δεν μένουν ασάλευτα. Μεταφέρονται. Από τυφλούς
αοιδούς, από τσιγγάνους, από ταξιδιώτες, από στρατιώτες. Για το πώς κυ-
κλοφορούν μας δίνουν μιαν ενδιαφέρουσα πληροφορία τα Λαογραφικά Κεφα-
λονιάς: 

«Το τραγούδι της Έλλης έφθασε στην Κεφαλονιά και μάλιστα στο χω-
ριό της γιαγιάς ωκεανής [της αφηγήτριας], τα Διλινάτα, από τον
αδελφό της Κωνσταντίνο Παναγή Μπαλτσαβιά (1���-1��3). Ο μπάρ-
μπας ο Κωσταντής, ο οποίος υπηρέτησε στους πολέμους της εποχής
του και έλαβε μέρος και στη Μικρασιατική εκστρατεία, επέστρεψε
στην Ελλάδα μετά την καταστροφή του 1�22. Μετέφερε και το τρα-
γούδι της Έλλης στο χωριό του, όπως το άκουσε, όπως διάβαινε ο ελ-
ληνικός στρατός από τις πόλεις και τα χωριά της Ιωνίας. Δεν έμαθε
ποτέ για την ιστορία του τραγουδιού, για την οποία ίσως να μην έδωσε
και ιδιαίτερη σημασία. Έτσι απλά το άκουσε από τον αδελφό της και το
διατήρησε στη μνήμη της η γιαγιά ωκεανή, που το σιγοτραγουδούσε
και που η η κυριότερη αλλαγή στο στίχο του ήταν ότι έχει υποβαθμίσει
τον “κομισέρη” σε “μπαρμπέρη”!»13

Να προσθέσω ότον ο Βαμβακάρης είχε ηχογραφήσει το δημοτικό «Δυο γυ-
φτοπούλες» (στις περισότερες παραλλαγές απαντά στη μορφή Μάνα και θυ-
γατέρα δυο μαζεύαν τον αμάραντο). Τώρα λοιπόν το διαδίκτυο πληροφορεί λα-
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13. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠ. ΜΠΑΛΛΑΣ - ΝΙΚΗ ΛΑΣΚΑΡΗ-ΜΠΑΛΛΑ, Λαογραφικά Κεφαλονιάς,
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Χάρου - Των γιορτών - Της Αποκριάς - Χορευτικά - Διάφορα - Των παιδιών - Παράρτημα
με παροιμίες και λεξιλόγιο, προλογίζουν Μ.Γ. Μερακλής και Γ.Ν. Μοσχόπουλος, Εταιρεία
Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, Σειρά Διατριβών και Μελετών - 1�, Αργοστόλι 2010,
σ. 2��. 



θεμένα ότι το τραγούδι δισκογραφήθηκε σε μουσική και στίχους Μάρκου
Βαμβακάρη και Σωτήρη Γαβαλά. Περίπου όπως επί πολλές δεκαετίες, και
ζώντος ακόμα του Σολωμού, η «Ξανθούλα» του δημοσιευόταν σαν δημοτικό
τραγούδι σε ποικίλες ανθολογίες.

ΣΣττιιγγμμήή  ττέέττααρρττηη..  ΖΖάάκκυυννθθοοςς  κκααιι  ΚΚεεφφααλλοοννιιάά

Η τέταρτη στιγμή αποκαλύπτει με τρόπο χαριτωμένο πόσο ελευθερόφρονη
και ελευθερόστομη είναι η σχέση του Έλληνα με τα εκκλησιαστικά και με τις
θρησκευτικής προελεύσεως εντολές. Στο Λεξικόν του Ζώη αποθησαυρίζεται
στη ζακυνθινή παραλλαγή του ένα πανελλήνιο τραγούδι:

Σαράντα μέρες περπατώ
για να ’βρω τον πνευματικό,
τα κρίματά μου να του πω,
να του τα ξομολογηθώ.
Πάω τη μια, πάω τις δυο,
δεν τον ευρίσκω μοναχό.
Πάω μια Κυριακούλα αυγή
και τον ευρίσκω στο κελί:
“Παπά μου, ξομολόγα με,
τα κρίματα συχώρα με!
Τετράδη, λάδι να μη φας, 
κορίτσια να μην αγαπάς”.
“Αν αρνηθείς και συ, παπά,
τον άρτο και την παπαδιά,
τότες κι εγώ θεν’ αρνηθώ 
δυο μαύρα μάτια που αγαπώ!”

Δεν είναι ασήμαντο το γεγονός ότι ενώ σε άλλα μέρη της Ελλάδας βρί-
σκουμε συνήθως τη διατύπωση “Αν αρνηθείς εσύ, παπά, / τον άρτο και τη
λειτουργιά”, όπου η άρνηση αφορά δύο εκκλησιαστικά μεγέθη, ο Ζακυνθινός
τραγουδιστής επιλέγει την παπαδιά αντί της λειτουργιάς. Βάζει έτσι δυσκολό-
τερους όρους στον ιερέα, αφού του θυμίζει ότι και αυτός παραμένει άνθρωπος,
με επιθυμίες και λιβιδώ.

Εντελώς ξεχωριστή είναι η κεφαλονίτικη παραλλαγή, με θαυμάσιο σπίρτο
και με μια λέξη-διαμαντάκι στους στίχους της: αγγελοκορμότατη. Τη συνα-
ντάμε στα Λαογραφικά Κεφαλονιάς του Γεράσιμου Μπάλλα και της Νίκης
Λάσκαρη-Μπάλλα:
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Σαράντα μέρες περπατώ
να βρω παπά πνευματικό.
Και την ημέρα των Βαγιών
βρίσκω παπά πνευματικό.
“Παπά μου, ξεμολόγα με,
κι όσα μπορείς συγχώρα με.
Αν έχω κρίματα πολλά,
συχώρεσέ μου τα μισά”.
“Παιδί μου, σε ξεμολογώ,
κι όσα μπορώ σου συγχωρώ”.
“Παπά, δώσ’ μου την παπαδιά,
για να την έχω συντροφιά”.
“Εδώ είναι και ρώτα τη, 
την αγγελοκορμότατη.
Εδώ είναι κι ας σου το πει
εμπρός μου, και ας μη ντραπεί!”14

Αν μας ξαφνιάζει μια φορά η απαίτηση του εξομολογούμενου, μας ξαφνιά-
ζει δέκα η παραχωρητική απάντηση του εξομολογητή, ο οποίος δεν φαίνεται
να προσβάλλεται. Δικαιώνονται έτσι όσα έγραφε ο Δημήτριος Λουκάτος στην
Επτανησιακή Πρωτοχρονιά του 1�60, αναφερόμενος στις «σατιρικές ρίμνες,
που λέγονταν χωρίς παρεξήγηση, απάνου στο χορό, από τους ειδικούς ριμνα-
δόρους». Υπογραμμίζει:

«Όλα τα νησιά κι οι ελληνικοί τόποι έχουν τους έξυπνους αυτούς εκ-
προσώπους της σατιρικής ποίησης του Αρχίλοχου και του Αριστοφάνη.
Μα στην Κεφαλονιά η διατύπωση του στίχου ήτανε πάντα έξυπνη και
τσουχτερή. [...] Για να ξανανθίση όμως το είδος, χρειάζεται κοινό που
να μη θίγεται, και να ξέρη να εκτιμά με λεπτότητα το κωμικό πνεύμα.
Είναι κι αυτό μια ιδιότητα που χρειάζεται καλωσύνη και πολιτισμό»1�.

Όπως συμβαίνει με τον παπά του τραγουδιού μας.

Τέσσερις στιγμές από τη δημοτική ποίηση του Ιονίου ���

14. Ό.π., σ. 26�.
1�. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ, «Οι λαϊκές Αποκριές στην Κεφαλονιά: Μάσκαρες - Πα-

ραστάσεις - Χοροί (Η ωραία παράδοση που πρέπει να διατηρήσουμε)», Επτανησιακή Πρωτο-
χρονιά 1�60, Χρόνος Πρώτος, Συνεργασία Επτανησίων Λογοτεχνών, Καλλιτεχνών και Επι-
στημόνων, Εκδόσεις «Πυρφόρος», Αθήνα 1�60, σ. 1�1.
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Ο ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΣΤΙΧΟΠΛΟΚΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙωΤΗΣ ΝΙΚ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Ή ΣΟΧΑΔΑΣ (1��2-1�36) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΣωΘΕΝΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ππ..  ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  ΚΚααπποοδδίίσσττρριιααςς
Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου

Ο στιχοπλόκος αυτής εδώ της παρουσίασης, είμαστε σίγουροι ότι σε καμιά
περίπτωση δεν θα εποφθαλμιούσε τον ρόλο του ποιητή, διότι απλούστατα η τέ-
χνη της στιχοποιητικής ουδέποτε υπήρξε αυτοσκοπός ή πολυτελής ενασχόλη-
σή του, μήτε –σε ύστατη ανάλυση– απέκτησε ποτέ τη συναίσθηση τού τί
πνευματικό αγαθό –στην πραγματικότητα– παράγει. Η ροπή του προς τη
στιχουργία κληρονομήθηκε ως μια ιδιαίτερη μέθοδος αναπνοής κι εξωτερίκευ-
σης μύχιων συναισθημάτων, σ’ έναν τόπο μάλιστα, όπου πάμπολλοι συνάν-
θρωποι τού μόχθου έτσι ακριβώς εκφράζονταν. Ο ίδιος υπήρξε απλός, καθημε-
ρινός άνθρωπος του λαού, εντελώς αναλφάβητος, όπως η συντριπτική πλειο-
νότητα της φτωχολογιάς του καιρού που έζησε· δηλαδή, από τα τέλη του 1�ου
έως και το πρώτο τρίτο του 20ού αιώνα. Εξάλλου, ουδέποτε μάλλον πληροφο-
ρήθηκε ότι κάπου εκεί κοντά στο ταπεινό χωριό του, στον κατάφυτο Κάμπο
του Τζάντε, κυκλοφορούσε και δημιουργούσε μέχρι πρότινος ο ιερομόναχος
της νεοελληνικής Ποίησης, Διονύσιος ο Σολωμός, ο οποίος, με την κατάφωτη
Ποίησή του, «αναπαρθένευσε» τον ποιητικό Έλληνα λόγο, κατά την χαρα-
κτηριστική ρήση του Οδυσσέα Ελύτη1.

Ο λόγος για τον λαϊκό στιχοπλόκο Παναγιώτη Καποδίστρια, γνώριμο με
το παρατσούκλι2 «Σοχάδας», από το Μπανάτο3, κεφαλοχώρι του Κάμπου της

Ο Ζακυνθινός Παναγιώτης Νικ. Καποδίστριας ή Σοχάδας (1��2-1�36) ��1

1. Βλ. Ο. ΕΛΥΤΗΣ, Εν λευκώ, εκδ. Ίκαρος, (Αθήνα 1��2), σ. 36.
2. «Υπήρξαν εποχές στη Ζάκυθο που κάθε Ζακυθινός είχε το π α ρ α τ σ ο ύ κ λ ι  του και μ’

αυτό ήταν γνωστός! Τα παρατσούκλια (π α ρ α β γ ά ρ μ α τ α  ή  π α ρ α σ ο ύ σ ο υ μ α ) είναι τό-
σο έξυπνα και πετυχημένα, που αποτελούν χωρίς υπερβολή σωστά δημιουργήματα. Η κίνηση,
ο τρόπος της ομιλίας, ο χαρακτήρας, η εμφάνιση, οι χειρονομίες, οι ιδιαίτερες αδυναμίες και
συνήθειες είναι στοιχεία που τροφοδοτούν αδιάκοπα την ακοίμητη σατιρική παρατήρηση των
Ζακυθινών. Το παρατσούκλι ενός προσώπου όταν επικρατήσει αντικαθιστά το πραγματικό 



Ζακύνθου. Γι’ αυτόν έχουμε κάμει λόγο, υπαινικτικό ή ευθύ, τρεις φορές στο
παρελθόν. 

Η πρώτη αναφορά μας ήταν κατά το μακρινό ήδη έτος 1���, όταν ο γρά-
φων, ως εγγονός του, περισυνέλεγε από τους γέροντες της ευρύτερης περιοχής
όσα ποιηματάκια του νόννου4 του διατηρούσαν εκείνοι ακόμη στη μνήμη τους
(σημειωτέον, σήμερα από αυτούς ουδείς βρίσκεται πια στη ζωή) και δημοσί-
ευσε ένα πρωτόλειο και μαθητικό κείμενό του στην αξιόλογη εβδομαδιαία
εφημερίδα Ελεύθερη Φωνή�, του μακαριστού δημοσιογράφου Σωκράτη Α.
Κωστή, υπό τον τίτλο «Ζακυνθινή λαϊκή ποίηση»6. 

Η δεύτερη αναφορά μας έγινε τον Ιανουάριο του 1���, από το βήμα του Φι-
λολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», ομιλώντας για τη συνεχή και αδιάπτωτη
παρουσία του Διονυσίου Σολωμού ανάμεσά μας έως και τις δικές μας παρα-
λυτικές ημέρες�. Κατά τη δεύτερη εκείνη αναφορά υποστηρίξαμε κάτι, το
οποίο ουδέποτε έπαψε να είναι πεποίθησή μας. Δηλαδή, ότι εκεί κοντά στη
θαυμαστή σολωμική ανθοφορία υπήρξαν «λανθάνουσες –μα συναρπαστικές–
περιπτώσεις λαϊκών στιχοπλόκων, που έζησαν βίο στερεμένο και αναπόδρα-
στο, όπως χιλιάδες άλλοι ανώνυμοι ποπολάροι των τελών του 1�ου και των αρ-
χών του 20ού αιώνα»�. Τούτο συνέβαινε κοντά «στο σπίτι των Σολωμών, στη
σκιά κυριολεκτικά του Ποιητή, στην αγκαλιά των λόφων. Το θαύμα συντελέ-
σθηκε: Ο ίδιος ευοίωνος αέρας, τα ίδια νηφάλια δέντρα, ο ίδιος αλάλητος πό-
νος, οι ίδιοι πόθοι μεθυστικοί, ο αυτός ομφάλιος λώρος της Παράδοσης και μά-
λιστα των δημοτικών τραγουδιών μας, κυοφόρησαν και γέννησαν εντέλει στι-
χουργήματα της αυτής –τολμώ να πω– έντασης μ’ Εκείνον· τον Ένα, τον

π. Παναγιώτης Καποδίστριας��2

του όνομα. Υπήρξαν άνθρωποι που έζησαν και πέθαναν στη Ζάκυνθο, γνωστοί μόνο με το πα-
ρατσούκλι τους. Άφθαστα είναι ιδιαίτερα τα παρατσούκλια τα οποία δίνουν οι ντόπιοι στους
ξένους εκείνους, που είναι απροσάρμοστοι στις τοπικές συνθήκες. Όσο καιρό μείνουν στη Ζά-
κυθο είναι αδύνατο να τους βρης με το πραγματικό τους όνομα!» [ΝΤ. ΚΟΝΟΜΟΣ, Ζακυθινοί
Σατιρογράφοι, Αθήνα 1�62, σ. 6].

3. Για το ζακυνθινό χωριό Μπανάτο, βλ. Λ.Χ. ΖωΗΣ, Λεξικόν Ιστορικόν και Λαογραφικόν
Ζακύνθου, Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, Αθήναι 1�63, τ. 1 (Ιστορικόν-Βιογραφικόν), 44�.

4. Νόννος: παππούς.
�. Βλ. σχετικά α) Δ. ΣΕΡΡΑΣ, Ο Σωκράτης Α. Κωστής και η «Ελεύθερη Φωνή» του, Ζά-

κυνθος 1��� και β) Του ίδιου, Η εφημερίδα «Ελεύθερη Φωνή» Ζακύνθου (1���4-1��6). Κα-
ταγραφή κειμένων, Ζάκυνθος 1���.

6. Βλ. Π. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, «Ζακυνθινή λαϊκή ποίηση», εφημ. Ελεύθερη Φωνή, Ζάκυνθος
1� Απριλίου 1���, φ. 1�3, σ. 2.

�. Βλ. π. Π. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, «Ο ενικός Σολωμός», ανάτυπον εκ του ΜΑ΄ τόμου (1���)
του περιοδικού Παρνασσός, Αθήναι 1���, σ. 40� [ομιλία εκφωνηθείσα παρά του συγγραφέως
στην αίθουσα τελετών του Συλλόγου κατά την υποδοχή του ως Αντεπιστέλλοντος Μέλους,
την 14 Ιανουαρίου 1���].

�. Ό.π., σ. 40�.



Μονήρη και Μοναδικό. [...]»�. Κατά πάσα πιθανότητα, αυτοί οι στιχοπλόκοι
«ποτέ δεν υποψιάσθηκαν ποιος, τι και πώς ο Σολωμός»10!... 

Η τρίτη αναφορά μας έγινε το 2002, στο περιοδικό Επτανησιακά Φύλλα11

(της εποχής έκδοσης από τον Διονύση Σέρρα), στο αφιερωματικό τεύχος για
την Μαριέττα Γιαννοπούλου-Μινώτου12. Εκεί πρωτοδημοσιεύτηκαν τρία σα-
τιρικά ποιήματα του εν λόγω στιχοπλόκου13, ενδεικτικά της όλης στιχοποιητι-
κής παραγωγής του.

Ο Παναγιώτης Καποδίστριας γεννήθηκε το 1��2 από φτωχότατους Μπα-
νατιώτες βιοπαλαιστές. Ταπεινός βιοπαλαιστής και ο ίδιος, έκανε μεροκάμα-
τα εδώ κι εκεί σε κτηματίες και προύχοντες της ευρύτερης περιοχής του Τζά-
ντε ή του διπλανού Μοριά, για να ζήσει την καλή κυρά του, την Άννα (το γέ-
νος Φραγκίσκου Ζήβα, γεννηθείσα το 1��2)14 και τα πάμπολλα παιδιά του.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το ζευγάρι αυτό απέκτησε δεκαεπτά παιδιά, από τα
οποία τα δέκα είχαν προκύψει από πέντε γεννησιές, δηλαδή επρόκειτο για μιαν
οικογένεια με πολλά δίδυμα παιδιά1�. Από αυτά, είτε από ασθένειες, είτε από
ατυχήματα, όταν ακόμη ήταν μωρά, έφθασαν να επιβιώσουν επτά. Όπως κα-
θίσταται κατανοητό, μια τόσο μεγάλη οικογένεια δεν ήταν εύκολο να συντη-
ρηθεί και μάλιστα από ένα μόνον άτομο, τον πατέρα... Όμως εκείνος δεν το
έβαζε κάτω! Παράλληλα με τον αγώνα του για τα άκρως αναγκαία προς το
ζην και επιβιώνειν, παρηγορητική γινόταν στα χέρια του η κιθάρα, το τραγού-
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�. Ό.π., σ. 40� εξ.
10. Ό.π., σ. 40�.
11. Το ιόνιο περιοδικό Επτανησιακά Φύλλα, (χαρακτηριζόμενο ως «φιλολογική – λογοτε-

χνική – λαογραφική και ιστορική έκδοση»), γέννημα και καλλίκαρπο ανάθρεμμα του αφιερω-
μένου στον πολιτισμό της Ζακύνθου ιστορικού, ερευνητή και λογοτέχνη Ντίνου Κονόμου
(1�1�-1��0), παρέλαβε άξια για συνέχιση της έκδοσής του ο σύγχρονος λόγιος της Ζακύν-
θου (φιλόλογος, ποιητής και δοκιμιογράφος) Διονύσης Σέρρας, από τον χειμώνα του 1���
(τόμο ΙΖ΄) έως το φθινόπωρο-χειμώνα του 200� (τόμο ΚΘ΄), οπότε διεκόπη ξανά.

12. Βλ. αφιέρωμα στην Μαριέττα Γιαννοπούλου-Μινώτου (1�00-1�62), σαράντα χρόνια
από τον θάνατό της, Επτανησιακά Φύλλα 22 (2002), σσ. 4��-��1. Στις τετρακόσιες σελίδες
του τεύχους ξεδιπλώνεται εξαντλητικά η μορφή και το έργο της σπουδαίας αυτής Επτανησίας
λαογράφου και λογοτέχνιδος.

13. Βλ. π. Π. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, «Τραγούδια του Τζάντε», Επτανησιακά Φύλλα, ό.π., σσ.
��3-��6 και ���. Πρόκειται για τα στιχουργήματα, που αφορούν σε «ένα ψόφιο γίδι», τον
«παπα-Γιάννη τον νταή» και τον γάμο «Τέτας και Διονυσίου».

14. Σύμφωνα με τα αρχειακά βιβλία τελεσθέντων Γάμων του Ναού της Φανερωμένης
Μπανάτου, ο γάμος του Παναγιώτη και της Άννας τελέστηκε στον ως άνω Ναό στις 2� Δε-
κεμβρίου 1�14, από τον τότε Εφημέριο, Ιερομόναχο Άνθιμο Σέλληνα, εκ του διπλανού χωρίου
Αγκερυκός.

1�. Σύμφωνα με τα βιβλία Βαπτίσεων του ανωτέρω Ναού της Παναγίας Πεφανερωμένης
Μπανάτου, τα δεκαεπτά αυτά τέκνα της οικογένειας αποκτήθηκαν μεταξύ των ετών 1�1�
και 1�31.



δι με τις τοτινές ωραίες παρέες, το ποτό στα ταβερνεία, μάλιστα δε με την
τραγουδιστική συνοδεία μιας από τις θυγατέρες του, της Σοφίας16. Υπάρχουν
πληροφορίες ότι, φορώντας ένα πολυφθαρμένο αμπέχονο, με την κιθάρα παρα-
μάσχαλα και κρατώντας τη Σοφία του από το χέρι, έπαιρναν σβάρνα τα σπί-
τια του χωριού για να πούνε στους συγχωριανούς τους τα Κάλαντα είτε των
Χριστουγέννων, είτε της Πρωτοχρονιάς!... 

Έτσι κάπως προέκυπταν τα στιχάκια του, μάλιστα δε σατιρικά ποιηματά-
κια, τα οποία γίνονταν ενίοτε και τραγούδια: «διά ξεφάντωσιν των φίλων»,
όπως έχει υποστηρίξει ο Δημήτριος Γουζέλης1�, στον πρόλογο του έργου του Ο
Χάσης1�. Το αυτό έχει υποστηρίξει και ο Ντίνος Κονόμος, γράφοντας: «Η αι-
τία που σπρώχνει ένα σατιρογράφο να εκφρασθή δεν έχει μόνο κίνητρα ηθικά ή
κοινωνικά, μα προβάλλει σαν μια επιτακτική εσωτερική ανάγκη για τη δημι-
ουργία κωμικής ατμόσφαιρας μεταξύ διαφόρων ατόμων ή κοινωνικών ομά-
δων»1�. Τα ανωτέρω λόγια του Γουζέλη (: «διά ξεφάντωσιν των φίλων») «θα
μπορούσαν να μπουν ως προμετωπίδα όλου του πλουσιώτατου και σημαντικού
σατιρικού έργου της πατρίδας του!»20

Ο Κονόμος, εξάλλου, αναφέρει: «Το θέμα της ζακυθινής σατιρογραφίας
είν’ απέραντο και ανεξάντλητο. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένας τομέας της εσω-
τερικής κ’ εξωτερικής ζωής των Ζακυθινών αμέτοχος από σάτιρα. Η ακατά-
σχετη αυτή ορμή, το ασίγαστο σατιρικό πάθος, έφθασε και κορυφώθηκε στη
Ζάκυθο μέχρι την αυτοσάτιρα! Αξιοπαρατήρητο είν’ επίσης το φαινόμενο ότι
σε διάφορα τοπικά έργα τέχνης βρίσκεται τρόπος να παρεμβληθή, ανάμεσα,
το σατιρικό στοιχείο στο σοβαρό, επιβλητικό, λυρικό και νοσταλγικό! Δεν
υπάρχει στιγμή κ’ εποχή στο νησί που να μη φανή μια επώνυμη ή ανώνυμη
τσουχτερή σάτιρα. Ιδιαίτερα η πολιτική και κοινωνική σάτιρα είναι πάντα επί-
καιρη. Έν’ από τα τόσα που σαγηνεύουν μέσα στον κύκλο της τοπικής σατι-
ρογραφίας είναι και το αγαπημένο ζακυνθινό λεξιλόγιο, αναπόσπαστο μέρος
και ψυχή κάθε αληθινής δημιουργίας της. [...]»21.

Ο Παναγιώτης Καποδίστριας έχει καταρχήν έναν καλό λόγο για την πα-
ρέα, την κάθε παρέα με την οποία συναγελάζεται, είτε πρόκειται για τους θα-
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16. Η Σοφία γεννήθηκε το 1�16 και πέθανε στις 20 Ιανουαρίου 2004.
1�. Για τον Δημήτριο Γουζέλη, βλ. Ντ. ΚΟΝΟΜΟΣ, ό.π., σ. 1�-23.
1�. Μια από τις πολλές και διάφορες εκδόσεις του ποιητικού συνθέματος του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΟΥΖΕΛΗ, Ο Χάσης, είναι και αυτή με εισαγωγή και βιογραφικό σημείωμα του ΓΙΑΝΝΗ
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, εκδ. «Μέλλον», Ζάκυνθος 1�6�. Μια νεότερη εκδοχή του είναι αυτή σε δια-
σκευή του Κ. Πορφύρη και επιμέλεια έκδοσης από τον Διονύση Σέρρα, εκδ. Επτανησιακά
Φύλλα, Ζάκυνθος 201�. 

1�. ΝΤ. ΚΟΝΟΜΟΣ, ό.π., σ. �.
20. Ό.π.
21. Ό.π.



μώνες της ταβέρνας, είτε για τις συνάξεις στα διάφορα στέκια της ανάπαυ-
λας από τις δουλειές-δουλείες:

ω παρέα ωραιοτάτη, πολύ καλή της φύσης, 
ο φωτογράφος έλειψε να σας φωτογραφήσει! 

Ακολούθως, δημιουργούνται σιγά-σιγά τα σατιρικά πορτρέτα. Για παρά-
δειγμα, ξεδιπλώνεται τεχνηέντως η διχαστική συμπεριφορά ενός ιερέα, χαρα-
κτηριζόμενου ως «νταή»: 

Ο παπα-Γιάννης ο νταής από τον Πισινώντα
στον Πλάνο εφημέριος κάθεται εφτά χρόνια

και πάντα με την ενορία βρίσκεται σε διχόνοια. 

Στη συνέχεια του στιχουργήματος παρουσιάζονται σταχυολογούμενα κά-
ποια ξεκαρδιστικά «κατορθώματα» του ίδιου αυτού σατιριζόμενου ιερέα του
μικρού χωριού Πλάνος της Ζακύνθου.

Σε άλλο ποίημα διεκτραγωδείται η ενσκήψασα (και τότε!!!) κοινωνική
κρίση, αλλά με τρόπο σαρκαστικό:

Είναι δύστυχη χρονιά, είναι μεγάλη κρίση, 
εψόφησε και το άλογο του Χρήστου του Καπνίση. 

Εκεί που τα πράγματα αλλάζουν άρδην για τον χαμογελαστό και «έξω
καρδιά» στιχοπλόκο Καποδίστρια είναι, όταν στις 12 Οκτωβρίου 1�3�22 η
πραγματικότητα του προσωπικού βίου του περνά από την τρέχουσα καθημερι-
νότητα στην τραγικότητα... Η καλή κυρά του, η μάνα των δεκαεπτά παιδιών
του, η πολυαγαπημένη Άννα, ασθενεί βαριά και –όπως κατατίθεται από
όσους έζησαν τα γεγονότα– εξαιτίας ιατρικού λάθους, πεθαίνει σε ηλικία μό-
λις σαράντα τριών (43) ετών... Έτσι, κατόπιν, ο Παναγιώτης βρίσκει προς
ώρας μια κάποια παρηγορητική διέξοδο για το αδιέξοδο της απρόσμενης χη-
ρείας του, στο σπαραχτικό τραγούδι στα ταβερνεία της περιοχής του. Διασώ-
ζεται ένα και μοναδικό δεκαπεντασύλλαβο δίστιχό του, εκφραστικό ούτως ή
άλλως της αλάλητης δυστυχίας του, το οποίο –κατά ομολογία των πληροφο-
ρητών μας– ψελλίζει και ψευτοτραγουδά διαρκώς εδώ κι εκεί, εννοώντας την
πρόωρα φευγάτη σύζυγό του και επιζητώντας τον δικό του επίσης θάνατο:

Ο Ζακυνθινός Παναγιώτης Νικ. Καποδίστριας ή Σοχάδας (1��2-1�36) ���

22. Στοιχεία από το βιβλίο καταγεγραμμένων θανάτων του Ναού Φανερωμένης Μπανά-
του.



Ζητάω μνήμα έρημο, ζητώ το θάνατό μου 
αφού εσένα έχασα, το δόλιο όνειρό μου. 

Ο Παναγιώτης δεν αντέχει την τόση πίκρα. Ο βίος καθίσταται αβίωτος
πλέον... Ένα χρόνο μετά την Άννα του, αποβιώνει και ο ίδιος, δυο μέρες μετά
την ημέρα των Χριστουγέννων του 1�36 (2� Δεκεμβρίου), αφήνοντας κυριο-
λεκτικά στους δρόμους τα δέκα εναπομείναντα παιδιά του, χρονιάρες μέρες...
Ήταν πενήντα τεσσάρων ετών... Τα παιδιά έως και όταν τα ίδια ήταν πλέον σε
προχωρημένη ηλικία, κουβαλούσαν πάντα το τραύμα της διπλής ορφάνιας
τους, θέτοντας συχνά-πυκνά στις διάφορες συζητήσεις τους την εξής παραπο-
νεμένη φράση: «Είμαι ορφανός (ή, ορφανή) κκααιι από μάνα κκααιι από πατέρα...». 

Φωτογραφία της μορφής του Παναγιώτη δεν διασώθηκε, όπως –άλλωστε–
και της λατρεμένης συζύγου του. Λέγεται ότι στον γάμο της πρώτης θυγατέ-
ρας τους, της Διονυσίας (γεννημένης το 1�1�), καλέστηκε πλανόδιος φωτο-
γράφος για ν’ απαθανατίσει το γεγονός, αλλά ο Παναγιώτης και η Άννα,
παρ’ ότι έπρεπε κι αυτοί να φωτογραφηθούν δίπλα στους νεόνυμφους, δεν θέ-
λησαν να μπουν σ’ εκείνη φωτο-αποτύπωση και, συνεπώς, παρέμειναν και
παραμένουν στην παρασκιά της οικογενειακής ιστορίας τους...

Αξιομνημόνευτο είναι ότι τα ποιητικά ξεσπάσματα-σπαράγματα του Πα-
ναγιώτη, όσα δηλαδή διασώθηκαν κι έφτασαν έως τον καιρό μας, χρησιμοποι-
ούνταν (ενόσω ζούσαν οι εναπομείναντες αυτήκοοι μάρτυρες των γεγονότων
εκείνων ή της παρέας), ευκαίρως ακαίρως στην καθημερινότητα εκείνων,
μνημονεύοντας έτσι με νοσταλγία και φιλικότητα πολλή τον μακαρίτη τον φί-
λο τους, τον ταπεινό του Μπανάτου στιχοπλόκο, ενίοτε δε και τροβαδούρο. Συ-
χνά-πυκνά, εξάλλου, μεταχειρίζονταν αποσπάσματα από τα ποιηματάκια του
ως παροιμιακά δίστιχα, όπως –για παράδειγμα– το ακόλουθο (χρησιμοποιού-
μενο για να τονίσει τη χρεία προσυνεννόησης των πραγμάτων):

Την τελευταία του στιγμή εις τον παπά δεν πάνε,
πάνε από προτινότερα και τον ειδοποιάνε23.

Ή, άλλο (ποιηθέν επί ενός ασυνήθιστου –μη κοινωνικά αποδεκτού– γάμου):

Τέτα μου, τί του ζήλεψες του Νιόνιου του τσοπάνη;
Τα πλούτη του, τα κάλλη του ή τη μιλιά που κάνει;

π. Παναγιώτης Καποδίστριας��6

23. Βλ. π. Π. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, Λαογραφικά ερανίσματα. Ι παροιμίες – Κατάρες – Γαμή-
λια Δίστιχα Ζακύνθου, εκδ. Νεανικής Συντροφιάς Μπανάτου, Ζάκυνθος 200�, σ. 14.



Τα περισωθέντα και παρουσιαζόμενα εδώ ποιήματα είναι δέκα. Πολύ
όμως το λίγο! Οι διάφοροι πληροφορητές αυτά μόνο θυμόνταν, όπως όμως
εκείνοι κατέθεταν, ο περί ού ο λόγος λαϊκός ποιητής, εποίησε πολύ περισσότε-
ρα. Η συλλογή πραγματοποιήθηκε μέσα στο μακρύ χρονικό διάστημα σαρά-
ντα ετών, ενώ οι πολλοί και διάφοροι αφηγητές επαναλάμβαναν τα ίδια και τα
ίδια ποιήματα. Κυριότερος αφηγητής μας υπήρξε το 1��� ο Μπανατιώτης
Κέκος (εκ του: Φραγκίσκος) Ζαρκάδης ή Ανεζίνης (1�0�-1���). Τελικά η
συλλογή οριστικοποιήθηκε στα δέκα ποιήματα. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι τρία είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των
στιχουργημάτων της συλλογής: 

α) ΟΟ  δδεεκκααππεενντταασσύύλλλλααββοοςς  σσττίίχχοοςς, ο οποίος παραπέμπει ευθέως, αφ’ ενός
μεν στα δημοτικά-λαϊκά τραγούδια ή ποιήματα, αφ’ ετέρου δε στα κρητικά
έπη (Θυσία του Αβραάμ ή Ερωτόκριτος)24. Τα έργα αυτά –ούτως ή άλλως–
ακούγονται ή και αποστηθίζονται στις τοπικές κοινωνίες και της Ζακύνθου
κατ’ εκείνους τους καιρούς.

β) ΗΗ  εεππιιγγρρααμμμμααττιικκόόττηητταα  κκααιι  ηη  ππυυκκννόόττηητταα  ττοουυ  ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ. Αυτός ο τρό-
πος διατύπωσης της σατιρικής ποίησης κυριαρχεί εν Ζακύνθω και, κατά τον
Ντίνο Κονόμο, «εκδηλώνεται σε κοινωνίες με πνευματική και καλλιτεχνική
άνθιση. Είναι, θάλεγε κανείς, το εύθυμο διάλειμμα του ερευνητικού και στο-
χαστικού πνεύματος στην αέναη αναζήτηση και πορεία του.»2�

γ) ΗΗ  δδιιααλλοογγιικκήή  θθεεααττρριικκόόττηητταα, η οποία παραπέμπει στον τρόπο εκφοράς
του ποιητικού λόγου στις λεγόμενες «Ομιλίες»26, δηλαδή στο ιδιαίτερα ανθηρό
λαϊκό θέατρο της Ζακύνθου, καταγόμενο από την ιταλική Commedia
delľarte2�.
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24. Βλ. επιλεκτικά: α) ΝΤ. ΚΟΝΟΜΟΣ, Κρήτη και Ζάκυνθος, Αθήνα 1�6�, σ. 11� εξ. και
β) Δ. ΡωΜΑΣ, “sacra Creta. Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία”, Περίπλους (1��0-1��0). Ο θρήνος
της Κάντιας, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, (Αθήνα) χ.χ., τ. 2, σ. 463 εξ.

2�. ΝΤ. ΚΟΝΟΜΟΣ, ό.π., σ. 6. Εκεί επίσης αναφέρονται τα εξής αξιομνημόνευτα: «[...] Στο
ζακυθινό σατιρικό επίγραμμα προβάλλουν ανάγλυφα τα πράγματα και κυρίως οι ελλείψεις,
αδυναμίες κι’ ιδιοτυπίες του σατιριζόμενου προσώπου. Το σατιρικό επίγραμμα είναι η θυμόσο-
φη έμπνευση και το ειρωνικό καταστάλαγμα, είτε μιας στιγμής, είτε ολόκληρης πείρας και
ζωής. [...] Ο ντόπιος σατιρικός επιγραμματοποιός δεν εμπνέεται μόνο από τα πρόσωπα μα κι’
από τον ίδιο τον αγαπημένο του τόπο. Στην περίπτωση αυτή το σατιρικό κεντρί αναμετριέται
σοφά με το αίσθημα και την αγάπη!» [ό.π., σ. 6 εξ.].

26. Βλ. επιλεκτικά: α) ΓΛ. ΠΡωΤΟΠΑΠΑ-ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ, «Το ζακυνθινό θέατρο», Ελ-
ληνική Δημιουργία, τεύχ. 12 (1��3), σσ. 3�3-361 και β) Δ. ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ, «Ομιλίες», ένα θέ-
ατρο για δρόμους και πλατείες, (Διάλεξη κατά την 2η σύναξη του β΄ κύκλου δράσεων του Κέ-
ντρου Λόγου Ενορίας Μπανάτου «Αληθώς», 2�.�.2012), [www.parathemata.com/2012/0�/
blog-post_30.html (ανάκτηση: 12.�.201�)].

2�. “Commedia dell’arte is a theatrical form characterized by improvised dialogue and a
cast of colorful stock characters that emerged in northern Italy in the fifteenth century and



Στα μετα-νεωτερικά χρόνια της διαδικτυωμένης χαύνωσης και της κα-
τακλυσμιαίας πανταχόθεν πληροφορίας, οι ανωτέρω ακοές εμπαθών (με κάθε
έννοια) στίχων δεν μπορούν πια να υπάρξουν –πολύ δε περισσότερο να τελε-
σφορήσουν– στην τοπική τουριστόπληκτη κοινωνία όπου γεννήθηκαν κι επι-
βίωσαν μέχρι πρότινος, αλλά απόκειται σε καταγραφές ωσάν αυτήν εδώ, να
αποπειραθεί να περισυλλέξει και να αθανατίσει τη δυναμική των στίχων, όπως
και των προσώπων και των μικρών ιστοριών πίσω από αυτούς. 

ΤΤΑΑ  ΠΠΟΟΙΙΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ

1
[Παιδάκι, ο Κέκος Ζαρκάδης είχε αναλάβει από τους γονείς του να φρουρεί
τον σωρό της σταφίδας της οικογένειας. Ενώ, λοιπόν, πρόσεχε από τη μια
πλευρά, τα σπουργίτια κλέβαν σταφίδα από την άλλη. Ο Κέκος τα ξεφώνιζε
με όση φωνή διέθετε, διώχνοντάς τα, αλλά μάταια... Ο ποιητάρης κωμωδεί
την περίπτωση με τον τρόπο του:]

Αφού δεν έχεις τη φωνή και δεν μπορείς να σώσεις 
πρέπει ντουφέκια δώδεκα να πάρεις να γιομώσεις. 

Δώσ’ του ψωμί, δώσ’ του τυρί, δώσ’ του να κάνει αστεία
με τα παιδάκια του σκολειού εις την Κατουμερία2�...

π. Παναγιώτης Καποδίστριας���

rapidly gained popularity throughout Europe. The earliest known company formed in Padua in
1�4�, and by the turn of the seventeenth century troupes such as the Gelosi, Confidenti, and
Fedeli enjoyed international celebrity. some troupes were favored at foreign courts, especially
in France, where images from the commedia became a favorite theme of artists such as Jean-
Baptiste Joseph Pater (16��–1�36) and Antoine watteau. In its golden age, plays of the
commedia dell’arte (literally, “comedy of professional artists”) were usually performed in open
air by itinerant troupes of players, as seen in Pater’s The Fair at Bezons. Performances were
based on a set schema, or scenario – a basic plot, often a familiar story, upon which the actors
improvised their dialogue. Thus actors were at liberty to tailor a performance to their audience,
allowing for sly commentary on current politics and bawdy humor that would otherwise be
censored. (...)”. [Heilbrunn Timeline of Art History, The Metropolitan Museum of Art:
https://www.metmuseum.org//toah/hd/comm/hd_comm.htm (ανάκτηση: �.�.201�)]. 

2�. Κατουμερία, εκ του Κάτω Μεριά: Τοπωνύμιο του χωριού Μπανάτο Ζακύνθου, σε
αντιδιαστολή με την Πανουμερία (Πάνω Μεριά). Κέντρο της Κατουμερίας ήταν και είναι ο
ναός της Φανερωμένης (Εισοδίων της Θεοτόκου), ενώ της Πανουμερίας, ο ναός της Πανα-
γούλας (Κοιμήσεως της Θεοτόκου). Οι δύο αυτοί τόποι, όντας στα παλαιότερα χρόνια και ξέ-
χωρες ενορίες, βρίσκονταν διαρκώς σε μιαν αλληλοσυγκρουόμενη «άμιλλα».



Και τα παπούτσια εχάλασε ο παλιοκατρεγάρης, 
δεν τό ’χεις για παράξενο να θέλουνε τσαγκάρη. 

Τον έπιασε ο νόννος του σκαρτσαβελιές2� να κάνει 
και από το ξύλο το πολύ επήε να το μουρλάνει.

2
«Με υγεία Σπύρο τη μηχανή, με υγεία το πιεστήρι»,
κι ο Σπύρος εχαιρέταγε από το παρεθύρι.

Είχε τον Ντόμη μάστορα που ξέρει τη δουλειά του,
χίλιες φορές του ορκίστηκε, αν χάσει τα παιδιά του.

Ο Κωσταντής τση Αγγέλικας, ο Κωσταντής ο Χούνος 
αφ’ τη χαρά του την πολλή τού χάρισ’ ένα κούνο30. 

Ο Λουκατσάς που τ’ άκουσε εσκάρισε31 τα γέλια 
και τρία καρτούτσα32 κέρασε που ρίχναν τα θεμέλια.

Ο Αντρέας εχαμογέλασε πού ’βλεπε τ’ αργαλεία
και το σταυρό του έκανε μπροστά στην Παναγία. 

Και οι φυσουνιές τση μηχανής που βγαίνουν στον αέρα, 
έτσι να κάνει ο κώλος του, του Πάνου, νύχτα-μέρα.

3
Ακούσετε να σας ειπώ με τη δική μου πόζα:
ο Νικολής ο Μούσουρας έκαμε καραγκιόζα33.
Έκατσε και τη στήλιωσε με σάκους από ρύζι 

και το Σωκράτη φοβερίζει.
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2�. Σκαρτσαβελιές ή σκαρτσαφαλιές: αταξίες ή εκ δόλου εξαπατήσεις, με συνέπεια κά-
ποια ζημιά.

30. Κούνος: το αρσενικό κουνέλι.
31. Από το ρήμα: σκαρίζω. Όσον αφορά στα γέλια σημαίνει ξεσπώ, ενώ λεγόμενο για τα

φρούτα σημαίνει ωριμάζω. 
32. Καρτούτσο: Μέτρο χωρητικότητας κρασιού, λαδιού, ξιδιού, πετρελαίου. Εδώ αφορά σε

κρασί.
33. Ελαιοπιεστήριο, μηχανή ελαιοτριβείου.



«Σωκράτη, δώσε μου λεφτά να πάρω μια συνέλα34».
«Δεν είναι δύο μέρες, Νικόλα μου, που επήρες την κοπέλα».

4
Να σε αξιώσει ο Θεός, στην τσέπη σου ν’ απλώσεις,
αλήθεια, δύστυχη χρονιά, μα κάτι να μου δώσεις. 

�
Είναι δύστυχη χρονιά, είναι μεγάλη κρίση,
εψόφησε και το άλογο του Χρήστου του Καπνίση. 

6
Ο Νικολής ο Κάντηλας από το Κουρκουλίδι3�

μετ’ από βάσανα πολλά, απόχτησ’ ένα γίδι. 
Επήε και την έδεσε στου Άι Γιωργιού36 τη ντόπια3�, 
μετ’ από λίγο εγύρισε και τήνε βρήκε ψόφια. 
Έσκυψε και τη φίλησε, τον εύρηκε λιγούρα,
τρέξανε και του φέρανε ξίδι από του Τσεκούρα.

Στον ώμο τη φορτώθηκε, την πάει στο Κουρκουλίδι,
στον δρόμο την ξεπέζεψε μην κάμει κάνα γίδι. 
Στον Γαϊτάνο έτρεξε που ήταν μακελάρης 
κι αυτός σε τέσσερα λεφτά τση βγάνει το τομάρι.
Ο Νικολής τση Σπύραινας εγύρεψε τη σπάλα3�

ν’ το πάει τση γυναίκας του αν κατεβάσει γάλα.
Κι ο Κατσαρός έτρεξε με μία πινιατούλα3�

να πάρει να κοιλιάντερα να μην τα χάσει ούλα.
Στο Στράτη εμηνύσανε: «Πάρε και συ κομμάτι»
κι εκειός τσου αποκρίθηκε: «Κακοχρονάχετε ’σεις και δαύτη»!

π. Παναγιώτης Καποδίστριας600

34. Το οριζόντιο ξύλο για το γύρισμα των λιθαριών του λιτρουβείου.
3�. Κουρκουλίδι ή Χουρχουλίδι. Συνοικισμός του χωριού Καληπάδος, που όμως αποτελεί

αυτοτελή ενορία, με ενοριακό ναό επ’ ονόματι του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, με
σπουδαίο γραφικό πανηγύρι κάθε Δευτέρα του Πάσχα. Βλ. ΝΤ. ΚΟΝΟΜΟΣ, Ζάκυνθος Πεντα-
κόσια Χρόνια 14��-1���, Αθήνα 1���, τ. 2 (Ύπαιθρος Χώρα), �1.

36. Ό.π.
3�. Ντόπια: Ποικιλία λιόφυτου πολύ καρπερού, το οποίο αποδίδει διπλό λάδι από το σύνη-

θες. Θεωρούμε ότι προέρχεται από την ιταλική λέξη doppia = διπλή.
3�. Σπάλα: ωμοπλάτη.
3�. Πινιατούλα: μικρή χάλκινη χύτρα.



�
Ο παπα-Γιάννης ο νταής από τον Πισινώντα40

στον Πλάνο41 εφημέριος κάθεται εφτά χρόνια 
και πάντα με την ενοριά βρίσκεται σε διχόνοια. 
Του πήε μία λειτουργιά του Μήλεσ’ η γυναίκα 
κι εκείνος τη σκυλόβρισε με λόγια που δεν πρέπα<ν>.
Τση λέει: «Ετούτο το ψωμί το τρώνε τα γουρούνια».
«Εσύ ’σαι, δέσποτα, χειρότερος σε τρόπους και σε ούλα».

Ο παπα-Γιάννης ο νταής από τον Πισινώντα 
στον Πλάνο εφημέριος κάθεται εφτά χρόνια. 
Κοντά στη βρύση του Μανού42, κοντά στην Παναγία43, 
είχ’ ένα κουτσομάγαζο ο Κάρδαρης ο Αντρίας. 
Κι εκεί εμαζευότανε ούλη η κουστωδία

και παίζαν τα χαρτία
ο Μαρινάκης, ο Σπυράς, ο Πέτρος ο Μαυρίας.
Του Άι Θιλίππου44 επαίζανε αποβραδίς ίσαμε την αυγούλα 
και το πρωί ο παπάς επέταξε τα φαγητά του ούλα4�. 
Κι ο Νικολής ο Κολοβός έφτασε λιγωμένος:
«Δέσποτα, σε περικαλώ, έλα και μην αργήσεις 
που ’ναι κακά ο πατέρας μου να τόνε κοινωνήσεις».
«Όπου τα κάμει βάλετε το ρήγα το ντινέρι46».
«Τί λες παπά; Λίγο να περιμένω;
Πρόκειται τον πατέρα μου ν’ τον εύρω πεθαμένο».
«Την τελευταία του στιγμή εις τον παπά δεν πάνε,
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40. Πισινώντας: Κωμόπολη της Ζακύνθου, με τη νεότερη ονομασία Παντοκράτορας (εκ
του κεντρικού ναού της), πρωτεύουσα του πάλαι ποτέ Δήμου Λιθακιωτών, σήμερα κέντρο της
περιοχής του Λαγανά. Βλ. σχετικά στο: ΝΤ. ΚΟΝΟΜΟΣ, Ζάκυνθος Πεντακόσια Χρόνια..., ό.π.,
σσ. 130-134.

41. Πλάνος: Χωριό της Ζακύνθου, υπαγόμενο στην περιοχή των Αρκαδίων του νησιού,
περιλαμβάνοντας μάλιστα το γνωστό τουριστικό θέρετρο του Τσιλιβή. Βλ. ό.π. σσ. 6�-�0.

42. Βρύση του Μανού: Τοπωνύμιο του ανωτέρω χωριού Πλάνος.
43. Παναγία του Μανού στον Πλάνο, του Μπέμπου ή στον Πόρο, σωζόμενη στις αρχές

του 1�ου αιώνα. Άλλοτε ανήκε στον Ιωάννη Μαυρογιάννη. Βλ. σχετικά στο: ΝΤ. ΚΟΝΟΜΟΣ,
Εκκλησίες και Μοναστήρια στη Ζάκυνθο, Αθήνα 1�6�, σ. 11�.

44. Θιλίππος: Ζακυνθινή παραφθορά του ονόματος Φίλιππος.
4�. Κάθε χρόνο, το βράδυ της εορτής του Αγίου Φιλίππου (14 Νοεμβρίου) αποτελεί την

τελευταία ημέρα κατάλυσης κρέατος πριν από τη νηστεία του Σαρανταημέρου προ της εορτής
των Χριστουγέννων. Κατά την παλαιή παράδοση, το πρωί της 1�ης Νοεμβρίου, ό,τι αρτύσιμο
φαγητό δεν καταναλωθεί αποβραδίς, πετιέται εν είδει καθαρισμού.

46. Χαρτοπαικτικοί όροι.



πάνε από προτινότερα και τον ειδοποιάνε».
Αλλά η παρέα έλεγε: «Πρέπει να σηκωθούμε,
να μεταλάβει ο αστενής κι ας μη λογαριαστούμε 
κι ότα γυρίσει ο δέσποτας, ο τζόγος μας θ’ αρχίσει».
Τότε σηκώθηκε ο παπάς και πήε να κοινωνήσει.

�
Την περασμένη Κυριακή, την πρώτη Ιουνίου, 
τα στέφανα γινήκανε Τέτας και Διονυσίου. 

– Τέτα μου, τί του ζήλεψες του Νιόνιου του τσοπάνη;
Τα πλούτη του, τα κάλλη του ή τη μιλιά που κάνει;

�
Πάμετε ίσιαμε του Ψηλού που η μηχανή γυρίζει 
γιατί ο καιρός εχάλασε και λιανοψιχαλίζει. 

Επήαμε στη μηχανή, το Τζώρτζη χαιρετάμε.
«Ορέ, καλώς τα τα παιδιά, καθήσετε να φάμε».

Πού ’πήαμε κει στου Ψηλού, ήτουνα κάτι ξένοι 
κι εκάνανε, ορέ παιδιά, κάτι ελιές, μια λίτρα το βατσέλι4�.
Η Τζώρτζαινα τσου ντράπηκε, τσού ’καμε δυο καφέδες.
«Πολλούς – πολλούς χαιρετισμούς να δώστε τσι κοπέλες».
«Μετά χαράς σου Τζώρτζαινα κι εμείς θα τζου το πούμε,
στον άντρα σου είμαστε ’πόχρεοι κι εσέ σ’ ευχαριστούμε»!

10
Ζητάω μνήμα έρημο, ζητώ το θάνατό μου 
αφού εσένα έχασα, το δόλιο όνειρό μου. 
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4�. Βατσέλι. Στην εδώ αναφορά είναι μέτρο βάρους σταφίδας.



résuMé 

Le poète populaire Panayiotis Kapodistrias (1��2-1�36), fils de nicolaos,
surnommé sohadas est né au village Banato sur l’île de Zante et il s’est occupé
de la poésie satirique pour amuser ses amis.

Avec son épouse, ils ont obtenu dix-sept enfants. Après la mort de son
épouse, il chantait aux tavernes de l’époque mais ses poèmes sont devenus tristes
et mélancoliques. son chagrin l’a rapidement amené à la mort.

Lui, étant illettré, il n’a jamais compris la valeur de ses poèmes mais nous,
nous pouvons soutenir que ses poèmes ont une puissance d’expression qui est
pareille aux poèmes de dionysios solomos, comme les poèmes de plusieurs
poètes de l’île de Zante qui viennent du peuple. Il y a dix poèmes sauvés et nous
les présentons avec des commentaires nécessaires.
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ΑΓΝωΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ 1�4� 
ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΕΕλλέέννηη  ΠΠ..  ΚΚααλλλλιιγγάά
διδάκτωρ Ιστορίας

Η εξέγερση της Σκάλας στην Κεφαλονιά το 1�4� εξακολουθεί να προκα-
λεί έντονο ενδιαφέρον και αντιπαραθέσεις μεταξύ των μελετητών. Η Μιράντα
Παξιμαδοπούλου-Σταυρινού στο έργο της για τις Εξεγέρσεις της Κεφαλλη-
νίας κατά τα έτη 1�4� και 1�4�1 περιγράφει λεπτομερώς τα γεγονότα και
παραθέτει τις διαφορετικές απόψεις που διαμορφώθηκαν τότε για τα αίτια της
εξέργερσης και την ανάμειξη σε αυτήν πολιτικών προσώπων. Σχετικές ανα-
λύσεις αναπτύχθηκαν από τους σύγχρονους των γεγονότων σε εφημερίδες και
πολιτικά κείμενα και από μεταγενέστερους ιστορικούς. Αλλά και οι σημερινοί
ερευνητές συνεχίζουν να προσεγγίζουν το θέμα με νέες ιδέες και σκέψεις. Μία
κατηγορία πηγών από την οποία αντλούνται ενδιαφέροντα στοιχεία είναι τα
διάφορα ποιήματα που αναφέρονται στα γεγονότα και δημοσιεύτηκαν στις
εφημερίδες της εποχής ή και σε μεταγενέστερα κείμενα, όπως του Σπυρίδω-
νος Μαλάκη και του Γεώργιου Βερύκιου2. Ενυπόγραφα ή ανώνυμα, τα ποιή-
ματα αυτά είναι στην πλειονότητα τους προϊόντα μιας λόγιας παράδοσης.

Στη βιβλιογραφία απαντώνται και δύο δημοτικά ή λαϊκά τραγούδια για
την εξέγερση. Ο Διονύσιος Ζακυθηνός περιέσωσε και δημοσίευσε το πρώτο,
στο περιοδικό Νέα Εστία τον Ιούνιο 1�2�3. Στη σύντομη εισαγωγή του, το
χαρακτηρίζει το «πρώτο δημοσιευόμενον δημοτικό τραγούδι» που αναφέρεται
στο κίνημα της Σκάλας. Σε αυτό περιγράφεται η σύλληψη και εκτέλεση των
δύο αρχηγών των επαναστατών, του Θεόδωρου Βλάχου και του ιερέα Γρηγό-
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1. ΠΑΞΙΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ, Μ., Οι Εξεγέρσεις της Κεφαλληνίας κατα τα έτη 1�4�
και 1�4�, Αθήνα 1��0, ειδ. σσ. 1��-232 για το 1�4�.

2. ΜΑΛΑΚΗΣ, ΣΠ., Απομνημονεύματα επί της συγχρόνου ιστορίας ή ιστορικόν επεισόδιον
επί των ενεργειών δρασάντων τινών προσώπων προς επίτευξιν της Μεγάλης Ιδέας, Αθήνα
1���. ΒΕΡΥΚΙΟΣ, Γ., Εγγραφα αναφερόμενα εις τον Ριζοσπαστισμόν, Ζάκυνθος 1���.

3. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ, ΔΙΟΝ., «Ανέκδοτο Δημοτικόν Τραγούδι από τον Ριζοσπαστικόν Αγώνα
της Κεφαλληνίας», Νέα Εστία (Ιούνιος 1�2�), σσ. 22�-�.



ριου Ζαπάντη Νοδαράτου, επονομαζόμενου και παπά-Ληστή. Το ίδιο τραγού-
δι, με κάποιες διορθώσεις, το ξαναδημοσιεύει μισόν αιώνα αργότερα ο Νικόλα-
ος Τζουγανάτος σε εκτενές κι εμπεριστατομένο άρθρο του στον πρώτο τόμο
των Κεφαλληνιακών Χρονικών4. Ο Τζουγανάτος αναφέρει σειρά άλλων πη-
γών της εποχής, ενώ δημοσιεύει και αποσπάσματα που κατάφερε να περισώ-
σει από ένα μακρό στιχούργημα του ριμναδόρου της Σκάλας Νικόλαου Λιναρ-
δάτου ή Καγκάδη. Σημειώνει ότι αυτό έχει χαρακτηριστικά δημοτικού τρα-
γουδιού, με το κεφαλονίτικο γλωσσικό ιδίωμα της εποχής κι ότι είχε κατα-
γραφεί το 1�2� από τον δάσκαλο Παναγή Τραυλό, ο οποίος μάλιστα εξέφραζε
και το παράπονο ότι «η νέα γενεά τίποτε δεν διεφύλαξε από τα γεγονότα».
Ετούτο το τραγούδι καλύπτει τόσο την ίδια την εξέγερση όσο και την προδοσία
και εκτέλεση του παπά-Ληστή. Μέχρι πρόσφατα, αυτά παρέμεναν τα μόνα
γνωστά, μη-λόγια άσματα για το 1�4� κι οι γνώσεις μας εμπλουτίζονταν μό-
νο με παραλλαγές ή συμπληρώσεις τους. Ο Γεράσιμος Γαλανός παρουσίασε
το 2012 στην Κεφαλονίτικη Πρόοδο «Το μοιρολόϊ στον παπά-Ληστή Γρηγόρη
Ζαπάντη-Νοδάρο»� που είναι ίσως η πιο πλήρης παραλαγή και είχε καταγρα-
φεί από τον τραγουδιστή Αθανάσιο Σταθάτο (1�1�-2002), όπως θυμόταν να
το τραγουδά ο πατέρας του Λεωνίδας. 

Σε αυτό το σώμα πληροφοριών θα ήθελα σήμερα να προσθέσω ένα ακόμη
κείμενο –ή για να είμαι πιο ακριβής– επτά χειρόγραφα κείμενα του 1��0, που
περιγράφουν την εξέγερση της Σκάλας σε δημοτικό δεκαπεντασύλλαβο και
βρίσκονται, σε άριστη κατάσταση, στα βρετανικά Εθνικά Αρχεία, στο Λονδί-
νο6. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Στις αρχές Ιουλίου 1��0, καθώς ολοκληρώνεται μια ακόμη ημέρα επισκέ-
ψεων στις φυλακές Αργοστολίου, ο δεσμοφύλακας παρατηρεί έναν από τους
κατάδικους να δίνει κάτι σε δύο φίλους του που είχαν έρθει από τα Φαρακλάτα
για να τον δουν. Η επισήμανση οδηγεί σε έρευνα, πρώτα των επισκεπτών κι
ύστερα των κελιών των φυλακισμένων μιας κι ο εν λόγω κατάδικος δεν είναι
άλλος από τον Αναστάσιο Λαμπρινάτο Μπομποτή, μόνο ζώντα πρωτεργάτη
της εξέγερσης της Σκάλας. Έτσι εντοπίζονται και κατάσχονται συνολικά �
χειρόγραφα σε μια σειρά από κελιά. Πρόκειται για μικρά, περίπου 10x1� εκα-
τοστά, πρόχειρα φτιαγμένα βιβλιαράκια ολίγων σελίδων ραμμένα απλά στη
μέση με κλωστή, ενώ δύο έχουν εξώφυλλο από πιό χοντρό, σκούρο χαρτί. Το

Ελένη Π. Καλλιγά606

4. ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ, ΝΙΚ., «Η Επανάσταση της Σκάλας (16-�-1�4�) και ο παπα-Ληστής»,
Κεφαλληνιακά Χρονικά 1 (1��6), σ. 64-�4.

�. ΓΑΛΑΝΟΣ, ΓΕΡ., «Το μοιρολόϊ στον παπά-Ληστή Γρηγόρη Ζαπάντη-Νοδάρο», Κεφα-
λονίτικη Πρόοδος περίοδος Β´, τχ. 4 (Οκτ.-Δεκ. 2012), σ. 4�-4�.

6. Fryers to symonds 110.[2�], Argostoli � July 1��0. Τhe Νational Αrchives Colonial
Office 136/��2.



καλοκαίρι του 1��0, μια γρήγορη ματιά στο περιεχόμενό τους ώθησε τις αρ-
χές της φυλακής να σημειώσουν σε ποιού κελί βρέθηκε το κάθε ένα, και να τα
προωθήσουν στους ανωτέρους τους. Ανήσυχος, ο τοπικός διευθυντής της
Εκτελεστικής Αστυνομίας william Fyers ενημερώνει σχετικά τον Τοποτηρη-
τή Κεφαλληνίας Major symonds, ο οποίος με την σειρά του τα στέλνει στην
Κέρκυρα, στον John Fraser, Γραμματέα του αρμοστή. Ο Fraser τα δείχνει
στον ward. Εκείνος εκνευρίζεται, αλλά δεν τα προωθεί στο Λονδίνο, κι έτσι
μένουν καταχωρημένα στο φάκελο με τα έγγραφα που έλάβε ο αρμοστής από
την Κεφαλονιά εκείνη τη χρονιά�.

Το 1��0 ήταν μια ιδαίτερα δύσκολη χρονιά για τη Βρετανική διοίκηση των
νησιών, καθώς είχε ξεκινήσει με τις εκλογές κι ύστερα τη σύσταση της περί-
φημης Ενάτης Ιονίου Βουλής�. Οι συγκρούσεις του αρμοστή με το σώμα ήταν
συνεχείς, και περιλάμβαναν τόσο τους ριζοσπάστες βουλευτές όσο και αρκε-
τούς από τους μετριοπαθέστερους μεταρρυθμιστές με τους οποίους ο προκάτο-
χος του, Λόρδος seaton, είχε συνεργαστεί τόσο αποτελεσματικά. Εκτός δε
όλων των άλλων θεμάτων, κυρίαρχη θέση στις εργασίες των νομοθετών κα-
τείχαν και τα γεγονότα της Σκάλας αφότου ο Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος είχε
υποβάλει τη σχετική αναφορά του προς την Βουλή, Τα Κεφαλληνιακά. Η βου-
λή είχε συστήσει εξεταστική επιτροπή για τα όσα καταμαρτυρούσε ο Ζερβός,
κι ήταν η παρουσίαση των πορισμάτων αυτής της επιτροπής που ήθελε πάσει
θυσία να αποφύγει ο ward. Έτσι στις 12 Ιουνίου, με μόλις � μέρες να απομέ-
νουν για τη νόμιμη ολοκλήρωση της συνόδου, ο αρμοστής αναστέλλει τη λει-
τουργία του νομοθετικού σώματος. Όμως προβλήματα υπάρχουν και έξω από
την αίθουσα του βουλευτηρίου, με τις τοπικές αρχές των νησιών, ιδιαίτερα στη
γενέτειρα του ριζοσπαστισμού Κεφαλονιά όπου ο Τοποτηρητής symonds συ-
γκρούεται συνεχώς με το Επαρχιακό Συμβούλιο. Το καλοκαίρι καταφέρεται
κατά του υπεύθυνου για την δημόσια εκπαίδευση επαρχιακού συμβούλου και
ριζοσπάστη Παναγή Τυπάλδου Ξυδιά, τον οποίο και καταφέρνει τελικά να
απομακρύνει�. Ακόμα κι αν δεν γνώριζαν τις λεπτομέρειες αυτών των συ-
γκρούσεων οι πολιτικοί κρατούμενοι του Αργοστολίου, καθώς δεν είχαν πρό-
σβαση σε εφημερίδες, θα είχαν σίγουρα επίγνωση της γενικότερης πολιτικής
αλλαγής που συντελείτο στα νησιά. Ήξεραν επίσης το πώς είχαν παρουσια-
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�. Βλ. CALLIGAs, E. The “rizospastai’ (radical-unionists): Politics and nationalism in the
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στεί άτομα και γεγονότα στα στρατοδικεία της προηγούμενης χρονιάς, κι εί-
ναι λογικό να θέλουν να αποκαταστήσουν την αλήθεια και να διηγηθούν οι ίδι-
οι την ιστορία της εξέγερσης, πράγμα που κάνουν στα χειρόγραφα αυτά. 

Μιά πρώτη παρουσίαση των χειρογράφων έγινε στο συλλογικό τόμο The
Ionian Islands: Aspects of their History and Culture που επιμελήθηκαν ο
Anthony Hirst και ο Patrick sammon10. Όπως αναφέρω εκεί, έχω μεταγράψει
τα χειρόγραφα τα οποία αρίθμησα Ms1 εως Ms�. Τα πρωτα � (Ms1-Ms�)
περιέχουν το ίδιο κείμενο, που στην πληρέστερη μορφή του βρίσκεται στο Ms1.
Τα δύο τελευταία, του Μπομποτή, περιέχουν ένα διαφορετικό πολιτικό κείμενο
(«Θρήνος της Αθλίας Κεφαλληνίας») και επιπλέον ένα ερωτικό ποίημα το
Ms6 και ένα μοιρολόϊ το Ms�. Προφανώς τα χειρόγραφα αυτά παρουσιάζουν
μεγάλο και πολύπλευρο ενδιαφέρον αλλά εδώ θα ήθελα να επικεντρωθώ στην
ίδια την δημιουργία τους, χωρίς να σχολιάζω ιδιαίτερα το περιεχόμενο.

Γραμμένα σε δημοτικό δεκαπεντασύλλαβο που ως επί το πλείστον ρέει
άνετα, η γλώσσα των χειρογράφων είναι πράγματι «το Κεφαλονίτικο ιδίωμα
της εποχής», με πολλούς ιδιωματισμούς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν η
ανορθογραφία των κειμένων και το ότι συχνά οι λέξεις χωρίζονται όπως στον
προφορικό λόγο κι όχι στον γραπτό. Ενα παράδειγμα, που είναι μάλιστα από
χειρόγραφο με καθαρό γραφικό χαρακτήρα. [βλ. Εικ. 1]

Ανάθεμα τη μύτη σου που είναι σαν τρομπόνι
σαν έβαλες στη φυλακή τον γκαπετάν Αντώνη
Ανάθεμά σε που έδωσες τις μαρτυρίες στη Σκάλα 
και έβαλες τους Χριστιανούς σε βάσανα μεγάλα
Αν ήθελ’ έρθω σπίτι σου ας είθε μαρτυρήσεις
δεν το παραπονιόμουνα και ας είθε με φουρκίσεις
Ανάθεμα τη για ψυχή που θε’ να καταντήσει
οπ’ εψευ[δ]ομαρτύρησε τον γκόσμον να φουρκίσει.

Ο χωρισμός αυτός των λέξεων δεν είναι ιδιαιτερότητα ενός μόνο καταγρα-
φέα. 

Νομίζω πως μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι συγγραφείς στερούνται μεν
των γραμματικών γνώσεων που θα τους καθοδηγούσαν ορθογραφικά, αλλά
έχουν κάποια οικειότητα με τον γραπτό λόγο – ίσως ως ψάλτες, μιας και η
χρήση των αρχιγραμμάτων πιθανόν παραπέμπει σε θρησκευτικά κείμενα. Σα-
φώς όμως δεν είναι λόγιοι. 

Ελένη Π. Καλλιγά60�
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Συγκρίνοντας μεταξύ τους τα πέντε πρώτα χειρόγραφα (Ms1 – Ms�) πα-
ρατήρησα και κάτι άλλο ενδιαφέρον: κατά καιρούς απαντώνται διαφορές ή και
λάθη που μοιάζουν να οφείλονται σε παράκουσμα κι όχι σε λάθος αντιγραφής.
Για παράδειγμα αντί για 

Ανάθεμα τους μάρτυρες όλοι τους αφορκίσαν
τους νέους τους καλύτερους όλους τους εφουρκίσαν. (21-22)

Το Ms� έχει «Ανάθεμα του Μάρτη μου» που δεν στέκει νοηματικά αλλά
είναι ομόηχο. Ισως λοιπόν τραγουδούσε κάποιος και οι άλλοι κατέγραφαν. Ή
κατέγραφαν αργότερα από μνήμης. Πάντως δεν δικαιολογούνται τα λάθη αν
είχαν μπροστά τους ένα αρχικό κείμενο από το οποίο δημιουργούσαν αντίγρα-
φα. Αυτό δεν ισχύει για τα δύο χειρόγραφα που αποδίδονται στον Μπομποτή
(Ms6 & Ms�) ενώ έχουν κι αυτά ένα κείμενο κοινό μεταξύ τους. Μάλιστα η
γλώσσα αυτών των δύο είναι κάπως πιο λόγια, πιο εξεζητημένη. Και αποτε-
λούν ιδιαίτερη περίπτωση.

Πάντως η δημιουργία αντιγράφων και η προσπάθεια διοχέτευσης των κει-
μένων εκτός φυλακής δηλώνει την πρόθεση των καταδίκων να εξιστορήσουν
τα γεγονότα στα οποία συμμετείχαν για να τα μοιραστούν με άλλους. Σε αυ-
τό συνηγορούν και οι τίτλοι που φέρουν τόσο το Ms1 («Βιβλίο Τραγουδιάς /
περιέχει πολλά / Aπάθη της Κεφαλληνίας τα όσα εσταθήκανε εις τους 1�4�
Αυγούστου 16 / Ετυπώθη εις φυλακή) όσο και το Ms2 («Ιστορία των Χωρια-
τών»). Αλλά και μέσα στο κείμενο γίνεται συχνά αναφορά στην ανάγκη να
καταγραφούν τα γεγονότα και στον πόνο που προκαλεί ο αναλογισμός τους,
κυρίως δε η ανάμνηση της προδοσίας. 

Ο νους μου με παρακινά και ο λογισμός με φέρει
της φυλακής το βάσανο της πίκρας το κεντέρι (3-4)
Χέρια μου δυναμώσετε και πιάσετε την πένα
τα πάθη μου του δυστυχή να γράψετε ένα και ένα. [Μs2]11

Ή αργότερα:

Βιβλίο μου χρειάζεται τραγούδια να προσθέσω
τώρα που ’μαι στη φυλακή να γράψω όσα μπορέσω. (6�-6)

Και στο τέλος:
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Δεν έχω στόμα ναν το πω και ναν το καταγράψω
[των] Δηλινάδων το κακό στο κόσμο να φουγιάξω. (341-2)

Συγκρίνοντας ετούτα τα χειρόγραφα με τα δύο γνωστά μας δημοτικά
τραγούδια βρίσκουμε αρκετά κοινά με τα αποσπάσματα που είχε καταγράψει
ο Παναγής Τραυλός και παρουσιάσει ο Τζουγανάτος. Βέβαια τα χειρόγραφα
είναι κατά πολύ μακρύτερα, πλήρη και συχνά πολύ πιο παραστατικά. 

Κι ύστερα εκαλέσανε και τον παπα-Μαριάτο.
Βάνει το πετραχήλι του να πη τη μαρτυριά του
κι εμάδησε η κεφάλα του κι επέσαν τα μαλλιά του!

(Τζουγανάτος, σ. �3)

Το απόσπασμα εμφανίζεται προς το τέλος του τραγουδιού στον Τζουγανά-
το, ενώ στα χειρόγραφα είναι οι στίχοι �� με 100.

Βάνουνε ψευδομάρτυρα και τον μπαπα-Μαργιάτο
τα ψέμματα κομμάτιαζε ωσάν τον αβουκάτον
Βάνει το πετραχήλι του δίνει την μαρτυριά του
και μάδησε η κεφαλή και πέσαν τα μαλλιά του. (Μs1-Ms�: ��-100) 

Αν και με το χρόνο το κείμενο έχει υποστεί κάποια φθορά, είναι όμως σα-
φώς το ίδιο. 

Αναγνωρίσιμο είναι και το εκτενέστερο κοινό κομμάτι με το οποίο ξεκινά ο
Τζουγανάτος, ενώ στα χειρόγραφα απαντάται στους στίχους 14�-�0, δηλ. λί-
γο μετά το προηγούμενο. (περιλαμβάνω κάποιους επιπλέον στίχους για το
νόημα, κι ας μην είναι κοινοί)

Μωρές, δε μου το ’λέγετε να μην ερθώ στη Σκάλα
να λάβω τέτοια κίντυνα και τύραννα μεγάλα!
Ο Θοδωρής και ο Γλυδής τονε12 παρηγορούνε:
– Δεν έχεις χρειά, αφέντη μας, είμαστε παλικάρια!
– Γελάς, καημένε Θοδωρή, κι εμέ η καρδιά μου τρέμει!
Σε λίγο από το σπίτι μου ανάθεμα τι μένει!
Κοίταχ’ τα παρεθύρια σου, αν είν’ καλά κλεισμένα, 
κι ετοίμασ’ τα τουφέκια σου, για νάναι γιομισμένα.
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Γελάς, καημένε Θοδωρή, μα εγώ τηνε φοβώμαι,
Πως θε να με σκοτώσουνε στον ύπνο που κοιμώμαι. 

(Τζουγανάτος, σ. �2)

Στα χειρόγραφα η διήγηση είναι πιο εκτεταμένη:

Γλήγορα δώσετε είδηση απάνου στο πικέτο
γιατί δεν εφοβήθηκα ποτέ μου ωσάν εφέτο
Αρχίνησε και ο Θοδωρής για να κρυφογελάει
μα μη γελάς βρε Θοδωρή το φίδι θα μας φάει
Γελάς καημένε Θοδωρή μα ’γω την εφοβούμαι
από την έγνοια την μπολλή την νύκτα δεν κοιμούμαι
Γιατί φοβάσαι αφέντη μου απ’ έχεις παλικάρια
τον Θοδωρή και τον Γλυδή οπού είναι δυό λιοντάρια
Γλήγορα φέρτε τ’ άρματα να είν’ ετοιμασμένα
και ειδές τα παρεθύρια μου αν είν’ καλά κλεισμένα. (Μs1-� 143-1�2)

Παρά τις διαφορές που είναι περισσότερες από ότι στις άλλες δύο περιπτώ-
σεις, θεωρώ πως αρκετές χαρακτηριστικές φράσεις είναι κοινές ώστε να μπο-
ρούμε να περιλάβουμε κι αυτό το απόσπασμα στον «κατάλογο». 

Το τελευταίο κοινό απόσπασμα έχει μικρές μόνο διαφορές. Ο Τζουγανάτος
το παραθέτει ως το 4ο από συνολικά 6 μέρη που έχει καταγράψει. Κοινό όμως
είναι μόνο το αρχικό τετράστιχο. 

Κι έμενα μ’ ετσακώσανε κάτου στον Αη Γιάννη
κι εσέ, Λαΐνη κερατά, θα σόβρω το βοτάνι.
Και σούδωκα τα χρήματα να μου τα σιγουράρης
κι εσύ, Λαΐνη κερατά, πας να τα πρεζεντάρης.

(Τζουγανάτος, σσ. �2-3)

Στο Ms� εμφανίζεται προς το τέλος κι αφού τα υπόλοιπα 4 χειρόγραφα
έχουν προ πολλού σταματήσει.

Εμένανε μ’ εβρήκανε κάτου στον Αη Γιάννη
και σε Λαΐνη κερατα θα σ’ όβρω το βοτάνι
Σου έδωσα τα γρόσια μου να μου τα σιγουράρεις
κι εσύ επήγες μασκαρά να μου τα πρεζεντάρεις. (Ms�: 30�-310)

Παρέθεσα με λεπτομέρεια τα κοινά αποσπάσματα γιατί στην ομοιότητα
τους στηρίζεται ένα βασικό συμπέρασμα. Από τη στιγμή που είναι βέβαιο ότι
το περιεχόμενο των χειρογράφων δεν «διέρρευσε» από τα αρχεία του αρμοστή,
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πώς πέρασε στη δημοτική παράδοση για να καταγραφεί αργότερα; Ίσως οι
φυλακισμένοι διοχέτευσαν εκτός φυλακής άλλα αντίγραφα που δεν έγιναν
αντιληπτά από τους δεσμοφύλακες, είτε πριν από την κατάσχεση των επτά
χειρογράφων, είτε αργότερα. Ίσως οι φυλακισμένοι μετέδωσαν το κείμενο,
προφορικά ή γραπτά, μετά την αποφυλάκιση τους. Μόνο υποθέσεις μπορούμε
να κάνουμε για αυτό. Κάπως όμως κυκλοφόρησε, κι έτσι πιθανώς να απέκτη-
σε και τους στίχους που εμφανίζονται στη μεταγενέστερη καταγραφή χωρίς
να υπάρχουν στα χειρόγραφα του 1��0. Πάντως νομίζω ότι, συνεκτιμώντας
όλα τα στοιχεία που διαθέτουμε, μπορούμε με ασφάλεια να καταλήξουμε ότι
βρισκόμαστε στη σπάνια, αν όχι μοναδική, θέση να μελετάμε ένα δημοτικό
τραγούδι εν τη γεννήσει του. Ελπίζω ότι μετά τη δημοσίευση των χειρογρά-
φων, την οποία ετοιμάζω, η μελέτη αυτή θα ελκύσει το ενδιαφέρον φιλολόγων
όσο και ιστορικών. 

Ελένη Π. Καλλιγά612



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΙΚΟΝΑ
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Εικ. 1: Χαρακτηριστικό παράδειγμα χειρογράφου από τα περιγραφόμενα στην ανακοίνωση.
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II. ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

ΙΙ. FOLK CULTURE
SOCIAL ANTHROPOLOGY

Θεοδικία: Η τιμωρία «Ένεκα αμαρτημάτων» ���



Νικόλαος Ξ. Καρπούζης���



ΘΕΟΔΙΚΙΑ: Η ΤΙΜΩΡΙΑ «ΕΝΕΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΩΝ».

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ �9�3 ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΞΞ..  ΚΚααρρπποούύζζηηςς
διδάκτωρ Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

��..  ΕΕιισσααγγωωγγήή

Με τον όρο θεοδικία ή θεοκρισία νοείται η δοκιμασία που γίνεται, σύμφωνα
με τις λαϊκές αντιλήψεις, ώστε να προκληθεί και να εκφραστεί η κρίση του θε-
ού με ορατά σημεία για να αποδειχθεί η αθωότητα ή η ενοχή ενός ατόμου, για
να δοθεί γενικά λύση σε αμφισβητούμενο ζήτημα ή, με την ευρύτερη έννοια,
για την απονομή της θείας δίκης στην ανθρώπινη κοινότητα. Στη Δύση κατά
τον Μεσαίωνα οι συγγραφείς την αποκαλούσαν συνηθέστερα ορδαλία (orda -
lium, από το σαξονικό ordela, όπου το πρώτο συνθετικό or σημαίνει μεγάλος
και το dael ή dele την κρίση, ή από το αρχαίο φραγκικό ή τευτονικό urdela),
αλλά και iudicium Dei, iudicium divinum ή και purgation vulgaris�.

Η θεοδικία εκφράζει τη λαϊκή πεποίθηση πως το δίκαιο πραγματοποιείται
με θεϊκή επέμβαση και είναι γνωστή σε όλους τους λαούς, από μία φάση της
πολιτισμικής τους ανάπτυξης και μετά. Ειδικότερα η Θεία δίκη αναφαίνεται
περισσότερο στην ιουδαϊκή θρησκεία, μολονότι προϋπήρχαν παρόμοια στοιχεία
και σε παλαιότερες θρησκείες, όπως, για παράδειγμα, στην αρχαία αιγυπτια-
κή, στη βαβυλωνιακή, στη ζωροαστρική, στην αρχαία ελληνική κ.ά., τα οποία
φαίνεται πως υιοθέτησαν και οι Εβραίοι. Ως εκ τούτου, πλάστηκε από όλους
σχεδόν τους λαούς ένα τεράστιο πλήθος μυθολογημάτων ως αυταπόδεικτη
εκδήλωση της εξέλιξης της κοινωνικής τους συνείδησης και συναίσθησης ευ-
θύνης των ανθρώπινων πράξεων, ως πρώιμο αίσθημα δικαίου. Εμφανή στοι-
χεία θεοκρισίας υπόκεινται όχι μόνον σε μύθους2, αλλά και σε παραδόσεις και
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�. Η κάθαρση (ή η απολογία) των πολλών, βλ. ΣΤΕΦ. Α. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ, Λεξικόν Λατινο-
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2. Ενδεικτικά βλ. Ν.Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ, «Κολάσεις, Καθαρτήριον», στο: Νεοελληνική μυθολο-
γία, Βιβλιοπωλεῖο τῶν Βιβλιόφιλων, Ἀθήνα �979, σσ. 389-407.



άλλες διηγήσεις, κυρίως όμως σε όρκους και παροιμιακές φράσεις3, στις οποί-
ες εκφράζονται ευρύτερα από τον λαό οι φιλοσοφικές αντιλήψεις του περί θεού
και δικαίου4.

Εντούτοις, αν και στους περισσότερους αρχαϊκούς λαούς υπήρχε μια πίστη
στη «δύναμη» που διεισδύει σε κάθε τι, μόνο στους Έλληνες αυτή η δύναμη
παραμερίστηκε�, μέχρι να ανελιχθεί, με τη βαθμιαία εξέλιξη της θρησκείας, σε
κάτι το πνευματικότερο, σε «δύναμη μαγική», αλλά με μια υψηλότερη έννοια
ως φως (= γνώση), και αργότερα, μετά τον εκχριστιανισμό τους, ως «χάρις».
Άξια προσοχής είναι και η διπλή σημασία της ιερότητας: στην ομηρική γλώσ-
σα, για παράδειγμα, το ρήμα ἀρᾶσθαι σημαίνει «προσεύχομαι» και «καταριέ-
μαι» και ο ιερέας αποκαλείται ἀρητήρας, ενώ αντίστοιχα και στη λατινική
γλώσσα η λέξη sacer σημαίνει «ιερός» και «καταραμένος»�. Η λέξη έχει διττή
σημασία, διότι αφήνεται η αποκλειστική χρήση και του ιερού και του καταρα-
μένου μόνο στους θεούς, οι οποίοι προκαλούν είτε τη φροντίδα τους είτε την ορ-
γή τους. Στους αρχαϊκούς λαούς η «δύναμη» δρούσε ανεξάρτητα από τους θε-
ούς και τα πνεύματα, και το αν ήταν καλή ή κακή εξαρτιόταν από το πώς ερ-
χόταν σε επαφή με τον άνθρωπο, ο οποίος όφειλε να φυλάγεται και να φερόταν
προσεκτικά, διότι μπορούσε τόσο να βοηθηθεί όσο και να βλαφθεί. Η ιδέα του
ταμπού είναι, επομένως, η ρίζα και η προέλευση και των δύο, και του ιερού και
του καταραμένου7. Συσσωρεύεται περισσότερο από οπουδήποτε αλλού στα 
κρίσιμα σημεία της ανθρώπινης ζωής, τη γέννηση, τον γάμο, τον θάνατο8, 
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4. Γενικότερα βλ. Μ.Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ, Παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά και θρη-
σκευτική Λαογραφία, Οδυσσέας, Αθήνα �99�.

�. Αυτό απορρέει από την ελληνική αντίληψη για τη δημιουργία του κόσμου, η οποία διαφο-
ροποιείται και σε αυτό το σημείο από πολλούς άλλους αρχαϊκούς λαούς. Ενώ στους τελευταίους
η δημιουργία αποδίδεται στους θεούς, στην ελληνική μυθολογία οι ελληνικοί θεοί δεν είναι αρκε-
τά μεγάλοι και δυνατοί για να δημιουργήσουν τον κόσμο. Αυτό οφείλεται τόσο στον ανθρωπο-
μορφισμό τους όσο και στον ελληνικό ορθολογισμό, ο οποίος από πολύ νωρίς τους είχε στερήσει
τη μαγική δύναμη που χρειάζονταν για να κάνουν ένα τέτοιο έργο. Βλ. σχετικά, M.P. NILSSON,
Ἱστορία τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς θρησκείας, Παπαδήμα, Ἀθήνα �999, σσ. 8�-84. 

�. Ο όρος αποδίδεται κατά λέξη με τις σημασίες αποτρόπαιος, βδελυρός και αισχρός, βλ.
ΣΤΕΦ. Α. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ, Λεξικόν Λατινοελληνικόν, ό.π., σ. 3�8.

7. MARY DOUGLAS, Purity and danger. An analysis of concepts of pollution and taboo,
Routledge & Kegan Paul, London, �9��· ελληνική έκδοση: Καθαρότητα και κίνδυνος. Μια
ανάλυση εννοιών της μιαρότητας και του ταμπού, μτφρ. Αίγλη Χατζούλη, Πολύτροπον, Αθή-
να 200�.

8. Από την πολύ πλούσια βιβλιογραφία για το θέμα αυτό ενδεικτικά βλ. MARGARET



όταν ο άνθρωπος από κάθε άλλη φορά βρίσκεται εκτεθειμένος στις προσβολές
της «δύναμης» ή των «δυνάμεων». Και ο αρχαίος Έλληνας αισθανόταν περι-
τριγυρισμένος από επίφοβες δυνάμεις που επεδίωκαν συνεχώς να εισβάλλουν
για να επαναφέρουν την αρχέγονη αταξία, την απουσία κανόνων και μορφής
που χαρακτήριζαν την πρωτόγονη κατάσταση. Εντούτοις, γνώριζε τον εαυτό
του έχοντας ως σημείο αναφοράς έναν κόσμο αντικειμενικό, αδιαμφισβήτητο·
η ύπαρξη μπορούσε να συγκλονίζεται συνεχώς από τον βαθύτερο τρόμο, αλλά
δεν ήταν προβληματική: γνώριζε τη φυσική του θέση σε έναν κόσμο που τον
διέπει μια υπέρτερη λογική. Μπορεί μια κατηγορία πράξεων να δυσαρεστεί τον
θεό ή τους θεούς, αυτές όμως είναι απλώς εκδηλώσεις ανεπάρκειας ενεργού
χαρακτήρα και όχι μιας εγγενούς και παθητικής ελαττωματικότητας του
ανθρώπινου γένους που έπλασε ο θεός. Ο θεός ενδυναμώνει όσους ασκούν την
αρετή, όμως δεν τιμωρεί εκείνους που αποτυγχάνουν στο να την ασκήσουν ή
στρέφονται εναντίον της, διότι η θεϊκή φύση εργάζεται μόνο για το καλό. Είναι
άντικρυς αντίθετη με τη χριστιανική συλλογιστική πως ο πανάγαθος θεός δη-
μιούργησε έναν αρχικά αγαθό κόσμο στον οποίο, εξαιτίας της έλλειψης προ-
νοητικότητας ή μη παντοδυναμίας από μέρους Του, κυριάρχησε σταδιακά το
κακό και στον οποίο αναγκάζεται να παρεμβαίνει κάθε λίγο και λιγάκι. 

Τον �ο μ.Χ. αιώνα ο Φίλωνας επιχειρεί με το έργο του έναν περίτεχνο συ-
γκερασμό βιβλικής αποκαλυφθείσας θρησκείας και ελληνικής φιλοσοφίας, ο
οποίος παρουσιάζεται κυρίως υπό τη μορφή ενός αλληγορικού σχολιασμού της
Γενέσεως. Το πνευματικό νόημά της βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με την
άριστη ελληνική θεολογία, επιστήμη και ηθική. Ο Θεός είναι αμετάβλητος και
δεν αλλάζει γνώμη τόσο εύκολα, όπως υπονοείται στο προαναφερθέν βιβλίο. Η
«οργή» και οι απειλές Του δεν αποτελούν συναισθηματικές αντιδράσεις, αλλά
θεραπευτικά και παιδαγωγικά μέσα, όπως ο πόνος που προκαλείται από τους
γιατρούς και τους δασκάλους9· συνεπώς είναι ατυχές να μην τιμωρείται ο άν-
θρωπος από τον Θεό, όπως υποστήριζε και ο Πλάτων στον Γοργία. Εντούτοις,
ο Φίλων υπονοεί ξεκάθαρα πως «[...] ένας είναι ο Θεός, που αποτελεί την πη-
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9. JACQUES LE GOFF, Ιστορία και μνήμη, επιμ. Έφη Γαζή, μτφρ. Γιάννης Κουμπουρλής,
Νεφέλη, Αθήνα �998, σ. 22�. 



γή του Μωσαϊκού Νόμου και των αληθειών της ελληνικής φιλοσοφίας, αφού ο
ανθρώπινος νους συγγενεύει με τον θείο νου έχοντας φτιαχτεί κατ’ εικόνα του
θείου Λόγου, και κατά συνέπειαν έχει κάποια ικανότητα να ανακαλύπτει και
να κατανοεί την αλήθεια σχετικά με πραγματικότητες πέρα από τον χρόνο
και τον χώρο»�0. 

Το παραπάνω εκφράζει τη θεοκεντρική, μεταφυσική αντίληψη της Ιστορίας
μέσα από την κατευθυντήρια δύναμη της Θείας Πρόνοιας, σύμφωνα με την
οποία ο Θεός είναι το υποκείμενο και ο δημιουργός της Ιστορίας· o Λόγος κα-
τευθύνει την Ιστορία με τις επεμβάσεις του στο ιστορικό γίγνεσθαι��, και επο-
μένως τα ιστορικά γεγονότα δεν αποτελούν παρά απόρροιες της θείας επέμβα-
σης, τα οποία φρονηματίζουν τον λαό και τους ηγέτες του με την τιμωρία.

Ο χριστιανισμός θεωρεί γραμμική την πορεία της Εκκλησίας στην Ιστο-
ρία, η οποία κινείται προς ένα συγκεκριμένο στόχο, υπό τη σκέπη ασφαλώς
της Θείας Πρόνοιας, μια αντίληψη η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την
κυκλικότητα του κοσμικού πεπρωμένου που πρεσβεύουν οι Πλατωνιστές και
οι Στωικοί�2. Και καθώς η υπέρτατη αυτή πρόνοια φροντίζει ολόκληρη την αν-
θρωπότητα, η ιστορία υπερέβη, κατά τη γνώμη τους, κάθε στενό τοπικό ή
εθνικό όριο για να συμπεριλάβει όλη την ανθρωπότητα. Η ιουδαιο-χριστιανική
σκέψη εγκαινίασε τον ιστορικό χρόνο, κάτω όμως από τους περιορισμούς και
τον τρόμο του Θεού, ανάμεσα στην ημέρα της κτίσεως, την ενσάρκωση του
Κυρίου (το παρελθόν) και την ημέρα της παρουσίας (το παρόν).

Και ενώ η αρχαιοελληνική σκέψη έθεσε στο κέντρο, στην υψηλότερη βαθ-
μίδα της ύπαρξης, τον κόσμο, το σύμπαν�3, άντικρυς αντίθετα, η ιουδαιο-χρι-
στιανική παράδοση και η συνέχειά της, η νεωτερικότητα –που φτάνει μέχρι
τον υποκειμενικό εξτρεμισμό του σύγχρονου μεθοδολογικού ατομισμού– θα
αποθεώσει αυτού του είδους την Ιστορία και τον ιστορικό χρόνο: 

«Όπως ο Υιός του Θεού ρίχθηκε “μέσα στον χρόνο, υποτάχθηκε στην
κρίση, πέθανε μέσα στον πόνο της αρνητικότητας” για να αναστηθεί
ως Πνεύμα “ζων και παρόν μέσα στον κόσμο”, έτσι και το Άπειρο, το
Αιώνιο, πρέπει να “θυσιαστεί” στο πεπερασμένο και το εφήμερο ώστε
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να μπορέσει το Πνεύμα να αποκτήσει “την πραγματικότητα, την αλή-
θεια και τη βεβαιότητα του θρόνου του”. Αυτός ο κόσμος των δεινών
και της στέρησης δεν είναι εξωτερικός προς τον Θεό σαν να ήταν ανε-
ξάρτητος απ’ αυτόν· δεν μπορούσε επίσης να τον αποδώσουμε στον άν-
θρωπο και τους περιορισμούς του, σαν να ήταν ο άνθρωπος ένα ξεχωρι-
στό πλάσμα ή σαν να μπορούσε να είναι οτιδήποτε ανεξάρτητα από τη
θέληση του Θεού. Ο άνθρωπος είναι der daseiende Begriff, ο ενσαρκω-
μένος Λόγος· οι περιορισμοί του, οι έριδές του, είναι οι περιορισμοί και οι
έριδες του Θεού και μόνο αναλαμβάνοντάς τις το Πνεύμα χαίρεται την
ειρήνη του και πλησιάζει την τελειότητά του. “Για το Απόλυτο πρέπει
να πούμε ότι είναι ουσιαστικά Αποτέλεσμα”. Ο Θεός είναι το αποτέλε-
σμα της εργασίας του επί γης και η αιωνιότητά του περιέχεται ολο-
κληρωτικά στην εργασία που επιτελεί μέσα στον χρόνο: ο χρόνος είναι η
“μοίρα” του και η “αναγκαιότητα” που του επιβάλλει “να πραγματο-
ποιήσει αυτό που κατ’ αρχήν είναι μόνο εσωτερικό και να το αποκαλύ-
ψει” – την αναγκαιότητα της ιστορικής εμπειρίας. Μέχρι τότε ο χρόνος
ήταν ο κατ’ εξοχήν εχθρός, το απόλυτα τραγικό, το αμείλικτο σημάδι
του σφάλματος, του λάθους της σαθρότητας. Έτσι οι άνθρωποι προ-
σπάθησαν πάντα να προφυλάξουν τους θεούς τους σε μια άσπιλη αιω-
νιότητα για να αγκιστρωθούν οι ίδιοι από ένα σταθερό σημείο που να
ξεφεύγει από την καταστροφική επιρροή του χρόνου. Τέτοιος υπήρξε ο
αδιάφθορος κόσμος για τους αρχαίους, τέτοιος υπήρξε και ο Λόγος με
τις veritates aeternae για τους συγχρόνους»�4.

Κοντολογίς, για να γίνει ο εαυτός του, το Απόλυτο πρέπει να αλλοτριωθεί
μέσα στον κόσμο που δομούν και αποδομούν τα πάθη, οι αυταπάτες και τα
σφάλματα των ανθρώπων. Η Ιστορία είναι η «κοιλάδα των δακρύων» όπου
βλέπουμε τους πιο υψηλούς σκοπούς «μαραμένους και κατεστραμμένους από
τα ανθρώπινα πάθη». Χωρίς τον «Γολγοθά της ιστορίας, έτσι όπως εννοείται
ασφαλώς, το Απόλυτο δεν θα ήταν παρά «μοναξιά χωρίς ζωή». Η Ιστορία εί-
ναι ο μόνος κόσμος όπου ο άνθρωπος μπορεί να τοποθετήσει και να γνωρίσει
τον εαυτό του και να αναγνωρίσει τον Θεό ως «ζων Πνεύμα»��.

Στη διάρκεια του �4ου αι., στο Βυζάντιο των Παλαιολόγων το Πατριαρ-
χείο της Κωνσταντινούπολης θα αναδειχθεί σε μια πολιτική δύναμη σαφώς
πολύ ισχυρότερη από τον αυτοκρατορικό θεσμό (ο οποίος παρακμάζει εξαιτίας
της όλο και πιο ολοκληρωμένης φεουδαρχοποίησης), αλλά και θα αποτελέσει
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τον πιο αξιόπιστο εγγυητή ότι δεν θα ενωνόταν ποτέ πια στο μέλλον η χριστια-
νική Εκκλησία. Υπό αυτήν την έννοια, η Ορθόδοξη Εκκλησία χρειαζόταν πά-
ντα μια σχετικά ισχυρή πολιτική εξουσία στην Κωνσταντινούπολη, στην
οποία να μπορεί να προσδεθεί, κατά τη μακροχρόνια συνήθειά της. Έτσι, ήδη
πριν την Άλωση του �4�3 αλλά και την επαύριoν αυτής, καλλιέργησε την ιδέα
της συνάρσει Θεού σωτηρίας και αποκατάστασης του Γένους, αντίληψη την
οποία υιοθέτησε το καθοδηγούμενο από αυτήν ποίμνιο. Ταυτόχρονα όμως,
όπως σωστά επισημαίνεται: 

«[...] καλλιέργησε την ιδέα πως η ανωτερότητα της χριστιανικής
θρησκείας θα αφομοίωνε τον μουσουλμανισμό και στη θέση της οθω-
μανικής αυτοκρατορίας θα δημιουργείτο ένα νέο, χριστιανικό πλέον,
κράτος»��. 

Δεν είναι τυχαίο, ωστόσο, ότι μία από τις πρώτες ενέργειες του Ελληνικού
Κράτους ήταν να έρθει σε ρήξη «με τα δύο βασικά στηρίγματα της προϋπάρ-
χουσας εκκλησιαστικής και πολιτικής κατάστασης: με την οθωμανική εξου-
σία και με την εκκλησιαστική και κοινωνική κυριαρχία του Πατριαρχείου»�7,
που ήταν φορέας του οθωμανικού κράτους. 

Αυτή η θεοκεντρική, μεταφυσική αντίληψη της Ιστορίας ως αγωγή για
τους κυβερνώντες και τους κυβερνωμένους, συνεχίζεται αδιάλειπτα ως τις
μέρες μας από την επίσημη Εκκλησία�8, όπως θα εξεταστεί ακολούθως και
στην περίπτωση των σεισμών του �9�3 στην Κεφαλονιά.
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Ο άνθρωπος ήδη από την εμφάνισή του στη γη άρχισε να έρχεται συνεχώς
αντιμέτωπος με καταστροφικά φαινόμενα, τα οποία ενίοτε απειλούσαν και τη
ζωή του. Μια τέτοια καταστροφή ταχείας εξέλιξης είναι και ο σεισμός, χαρα-
κτηριστικό του οποίου αποτελεί η έλλειψη χρόνου για οποιαδήποτε προετοιμα-
σία λόγω του ξαφνικού χτυπήματος και της αδυναμίας προειδοποίησης. Αν
και μια τέτοια μαζική καταστροφή συνδέεται με σοβαρές επιπτώσεις στον
ψυχισμό του ανθρώπου, εντούτοις μέχρι σχετικά πρόσφατα η διερεύνηση των
ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων αποτελούσε δευτερευούσης σημασίας ζήτημα,
ενώ δινόταν προτεραιότητα κυρίως στις αναλύσεις των υλικών ζημιών. Οι ψυ-
χοκοινωνικές έρευνες κατέδειξαν τα καταστροφικά σεισμικά συμβάντα σε
μείζονα ψυχοτραυματικά γεγονότα για τον άνθρωπο, των οποίων η ένταση
και η ποιότητα της ψυχολογικής αντίδρασης σχετίζεται με το καταστροφικό
γεγονός και τα χαρακτηριστικά του, όπως η ένταση, η έκταση, ο βαθμός των
απωλειών, η διάρκεια�9. Οι αντιλήψεις, τα συναισθήματα και η συμπεριφορά
των ανθρώπων επηρεάζονται σημαντικά από τον κοινωνικό περίγυρο και το
πολιτισμικό-ιστορικό περιεχόμενό του. Παράγοντες όπως η ψυχολογική φυ-
σιογνωμία του ατόμου, η έλλειψη ικανότητας για την κατάλληλη ψυχολογική
επεξεργασία της καταστροφικής εμπειρίας, το χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό
επίπεδο, τα προσωπικά βιώματα, διαμορφώνουν τη συμπεριφορά ενός ατόμου,
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μία τέτοια καταστροφή. Άλλοι παράγο-
ντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι οι ευάλωτες ομάδες του πληθυ-
σμού, όπως για παράδειγμα τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι, ή ιδιαίτεροι ψυχολο-
γικοί παράγοντες, όπως η εγγύτητα στην καταστροφή, η ένταση και η διάρ-
κεια ενός σεισμού, η εμπλοκή στο συμβάν ή η έλλειψη κοινωνικής στήριξης.

Ένα καταστροφικό γεγονός επηρεάζει μια κοινωνία στη βιολογική της
ζωή (επιβίωση, αρτιμέλεια ατόμων), στην ταξική της οργάνωση (παγιωμένοι
κοινωνικοί ρόλοι, κατανομή εργασίας, πολιτειακή ιεραρχία) και στο σύστημα
αξιών της. Μια μαζική καταστροφή αναμένεται να προκαλέσει ταυτόχρονα
και αναπόφευκτα δύο ειδών τραύματα: τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό
επίπεδο. Είναι ευνόητο πως ένας σεισμός αποτελεί μια μεγάλη φυσική κατα-
στροφή που μπορεί να γίνει μια μοναδική δοκιμασία για τον ψυχισμό του πλη-
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θυσμού που την υφίσταται. Η διδακτορική διατριβή του Πέτρου Χαρτοκόλλη
αποτελεί μια σημαντική συμβολή, η οποία φωτίζει πολλές πτυχές από τα δρα-
ματικά γεγονότα της σεισμικής καταστροφής της Κεφαλονιάς, τον Αύγου-
στο του �9�320. Οι δύο βασικοί στόχοι της εργασίας του ήταν να καταρτίσει
μια ακριβή έκθεση, που αφορά τις ψυχικές αντιδράσεις που χαρακτηρίζουν
έναν σεισμό και να μελετήσει τη δυναμική που ενέχεται σε αυτές τις αντιδρά-
σεις2�. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ίδιος: 

«Για πολύν καιρό μετά η κατάσταση των πληγέντων νησιών συνέχισε
να βρίσκεται στη σκέψη και στις προσπάθειες πολλών ανθρώπων αξιό-
λογων απ’ όλο τον κόσμο. Υπήρχαν αναφορές για μια απελπιστική κα-
τάσταση των υλικών υποδομών και για μια ψυχολογική κατάσταση
που δεν φαινόταν καθόλου καλύτερη. Ένας παθολογικός φόβος διήρκε-
σε για πολύν καιρό μετά την εξαφάνιση κάθε πραγματικού κινδύνου.
“Πεσμένο” έμενε το ηθικό και η νοητική κατάσταση των κατοίκων εί-
χε περιγραφεί ως πολύ κλονισμένη. Για εβδομάδες, οι ελληνικές εφημε-
ρίδες ήταν γεμάτες με περιγραφές τρόμου και πανικού, ηρωισμού και
αυτοθυσίας, νοητικής και ηθικής αντοχής ή νευρικού κλονισμού. Και
πάνω απ’ όλα, συνεχώς, η ίδια κραυγή αγωνίας ανάμεσα στους νησιώ-
τες, τους οποίους απομάκρυναν από το νησί τους προτού να τρελαθούν.
Στη συγκεκριμένη στιγμή, υπήρχε ένα ψυχολογικό πρόβλημα που φαι-
νόταν να βαραίνει πολύ περισσότερο από κάθε ζήτημα υλικής βοήθειας
ή αποκατάστασης. Ήταν η ψυχολογία ενός πληθυσμού, που, ενώ ζούσε
ειρηνικά, χτυπήθηκε από μια καταστροφή άνευ προηγουμένου, απρό-
βλεπτη και ψυχολογικά αδιανόητη – η ψυχολογία του σεισμού, που απ’
ό,τι φαίνεται, είναι διαφορετική από κάθε είδους καταστροφή, προκα-
λούμενη από τον άνθρωπο, από τον πόλεμο ή τα ατυχήματα»22.

Πράγματι, η καταστροφική περίοδος υπήρξε τόσο τρομακτική, ώστε να
χαρακτηριστεί ως «βιβλική καταστροφή». Η απλή ανάγνωση και μόνο όσων
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μας έχουν διασωθεί από τις μαρτυρίες της εποχής, δείχνει ανάγλυφα την αί-
σθηση του χάους και τη σύγχυση που επικρατούσε, αλλά και την «αδυναμία»
να σταθμιστεί μια ρεαλιστική αντίληψη της πραγματικότητας. Ο κλονισμός
ήταν τόσο ισχυρός, ξαφνικός και πρωτόγνωρος, ώστε παρέλυσε κάθε αντίδρα-
ση των πληγέντων και τους οδήγησε να ενεργούν αποδιοργανωμένα, με απά-
θεια και να μην βρίσκονται σε θέση να αντιδράσουν όπως θα ήταν αναγκαίο,
προκειμένου να προστατευθούν. Η υποβολή αυτή τους έκανε να εκφράσουν
ένα μείγμα από κάθε είδους φαντασιοκοπίες και θρησκόληπτες δοξασίες. Οι
τελευταίες μάλιστα εμπεριείχαν ως χαρακτηριστικό στοιχείο ανιμιστικές τά-
σεις ή ακόμη και τάσεις προς μυστικισμό, με περιγραφές από «θαύματα», οι
οποίες ολοφάνερα απέρρεαν από τον επίσημο εκκλησιαστικό λόγο που τους εί-
χε υποβληθεί υποσυνείδητα ασφαλώς. Δεδομένου ότι η σημαντικότερη ψυχο-
λογική προϋπόθεση της θρησκείας είναι το συναίσθημα του φόβου (φόβου και
δέους απέναντι στον θάνατο, φόβου απέναντι στο άγνωστο γενικά, καθώς και
καθετί που προκαλεί φόβο, άγχος και ανασφάλεια), αυτό αιτιολογεί γιατί η
επιρροή της δύναμης του λόγου της Εκκλησίας υπήρξε αδιαμφισβήτητα κυ-
ρίαρχη κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο: 

«Η υποβολή εξακολούθησε να εκδηλώνεται και κατά την μετα-τραυ-
ματική περίοδο, ιδιαίτερα στα απλά άτομα: 

[Μαρτυρία 99]
– Καθόμουν με το πλήθος. Ήμουν τρομαγμένος, μιλούσα μπερδεμένα.
Φοβόμουν ότι το νησί θα βούλιαζε, όπως έλεγαν οι γυναίκες. (Άνδρας,
20, επιπλοποιός) [...]

Γενικά όμως ο πληθυσμός –οι γυναίκες ειδικότερα– όπως αυτό υπήρξε
δυνατότητα να αποδειχθεί στη βιβλιογραφία πάνω στις “νοητικές επι-
δημίες” (8), συνέχισαν να επηρεάζονται από κάθε είδους φήμες, που
προέρχονταν συχνά από φαντασιώσεις ή θρησκόληπτες δοξασίες: 

[Μαρτυρία �0�]
“Οι χειρότεροι απ’ όλους ήταν οι γυναίκες (...). Φαντάζονται ότι το νη-
σί τους είναι χωρίς βάσεις, μέσα στη θάλασσα, μόλις που στηρίζεται σε
μια μεριά μέσα στα βάθη της θάλασσας, το υπόλοιπο νησί [φαντάζο-
νται] να κλονίζεται αργά, να βουλιάζει ή να κόβεται σε δύο μέρη, ενώ η
εικόνα κάποιου αγίου τούς παροτρύνει να σηκωθούν και να φύγουν· αύ-
ριο το νησί δεν θα υπάρχει πια, τα κύματα θα το έχουν καλύψει. Η φή-
μη κυκλοφορεί παντού. Καινούργιες λεπτομέρειες προστίθενται από
στόμα σε στόμα. Καθορίζουν την ώρα. Θα είναι στις τρεις η ώρα το
απόγευμα. Η προέλευση της φαντασιοκοπίας γίνεται ανώνυμη και πα-
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ρουσιάζεται ως προειδοποίηση από κάποια Αρχή”. (Εφημερίδα “Αθη-
ναϊκή” 22.8.�3)

Ένα συνηθισμένο φαινόμενο, που αναφέρεται στη βιβλιογραφία για τον
λαϊκό παράγοντα πολλών σεισμογενών περιοχών στον κόσμο, περιγρά-
φηκε από πολλούς σεισμοπαθείς, οι οποίοι το παρατήρησαν με φόβο, τις
νύχτες κατά την περίοδο του σεισμού. Αναφερόμενοι σε μια συγκεκρι-
μένη δραστηριότητα μετεωριτών, φαινόμενο που παρατηρούμε κυρίως
στον ξάστερο ουρανό κατά το τέλος του καλοκαιριού, αυτό από μόνο του
αποδεικνύει το πόσο πολύ είχε υποβάλει τον τρόπο σκέψης των ανθρώ-
πων που το σχολίασαν: 

[Μαρτυρία �02]
– Τη νύχτα της Πέμπτης, παρατηρήθηκε ένα περίεργο φαινόμενο, δη-
λαδή ένας μεγάλος αριθμός μετεωριτών. Οι άνθρωποι στον κήπο το πα-
ρατήρησαν και ο καθένας το ερμήνευσε λέγοντας ότι κάτι άλλο θα συ-
νέβαινε. (Άνδρας, 2�, τραπεζικός ταμίας)

Μια τάση προς τον μυστικισμό, η οποία εκδηλώθηκε και από την ενί-
σχυση θρησκευτικών πρακτικών και δεισιδαιμονίας, κατόρθωσε να
συνδυαστεί με την αναγκαία συνθήκη μιας μεγάλης σε μέγεθος υπο-
βολής. Ενώ ο σεβασμός προς τις πολιτικές Αρχές είχε αρχίσει να εξα-
σθενεί, η δύναμη της Εκκλησίας και της θρησκείας φαίνεται να ήταν
πιο ισχυρή:

[Μαρτυρία �03]
– Ένας ιερέας μας ενθάρρυνε – είναι κάτι που δε μου είχε συμβεί ποτέ
πριν τον σεισμό. (Αγόρι, �7, μαθητής)

Φαντασιοκοπίες και θαύματα περιγράφονταν σύμφωνα με τις αφηγή-
σεις που ακούσαμε. Και η ανάγνωση της Βίβλου έγινε δημοφιλής ακό-
μη και ανάμεσα στους νέους: 

[Μαρτυρία �04]
– Πήρα τη Βίβλο (την Αποκάλυψη του Ιωάννη) από τα χέρια μιας
γριάς γυναίκας και την διάβαζα στον καθένα γύρω μου. ( Άνδρας, �7,
τσαγκάρης)

Έπειτα, μια προσπάθεια για να δικαιολογηθεί η αδυναμία του τοπικού
Αγίου να προστατέψει το νησί, αποδεικνύει ότι η πίστη ήταν, για λίγο
τουλάχιστον, κλονισμένη από τον σεισμό: 

Νικόλαος Ξ. Καρπούζης�2�



[Μαρτυρία �0�]
“Τη νύχτα πριν τον σεισμό, ο ηγούμενος του μοναστηριού του Αγίου
Διονυσίου είδε σε όραμα τον Άγιο και του είπε ότι θα γινόταν ένας με-
γάλος σεισμός και ότι ο κόσμος έπρεπε να σωθεί από μόνος του, διότι (ο
Άγιος) δεν μπορούσε να τους βοηθήσει”. (Εφημερίδα “Καθημερινή”
�3.8.�9�3)

Ανιμιστικές τάσεις που αφορούν τον σεισμό μπόρεσαν να εκδηλωθούν,
τουλάχιστον κατά τη κρίσιμη περίοδο, όπως στην περίπτωση ενός σει-
σμόπληκτου, ο οποίος περιέγραψε τη δύναμη του σεισμού σαν τη δύνα-
μη ενός δημιουργήματος που προσπάθησε να τον ρίξει κάτω: 

[Μαρτυρία �0�]
– Έτσι δημιουργήθηκε ο σεισμός (...). Άρχισε με κύματα, μετά έγινε
κυκλικός. Είχα στο μυαλό μου τη σκέψη, θυμάμαι, ότι αυτός ο σεισμός
ήταν μια δύναμη που προσπαθούσε βίαια, όπως κάποιος που παλεύει με
κακία, να με ρίξει κάτω. Έπεσα. (Άνδρας, 42, γιατρός περιφέρειας)

Ή καλύτερα στην περίπτωση εκείνου του ανθρώπου που χρησιμοποίησε
την έκφραση “αυτό το άγριο ζώο” περιγράφοντας το γεγονός: 

[Μαρτυρία �07]
– Τη στιγμή του σεισμού, γονάτισα, σήκωσα τα χέρια ψηλά. “Θεέ της
Βίβλου” είπα, “κράτα γερά τον λαό σου”. Όταν αυτό το άγριο ζώο έφυ-
γε μακριά, σηκώθηκα και έτρεξα να βρω την αδελφή μου. (Άνδρας, ��,
δικαστικός κλητήρας)»23.

Σχεδόν το σύνολο των πληγέντων ανέπτυξαν κάποιου είδους αντίδραση, η
οποία σε μεγάλο ποσοστό σχετιζόταν κυρίως με τον φόβο του θανάτου κατά
την επέλευση του καταστροφικού σεισμικού συμβάντος. Επιπλέον εμφανίστη-
καν ποικίλα σωματικά, ψυχικά ή ακόμη και ψυχοσωματικά συμπτώματα,
καθώς οι ώρες και οι ημέρες που ακολούθησαν ήταν εξίσου πολύ κρίσιμες, και
κυρίως επειδή υπήρχαν επιτακτικές ανάγκες προς ικανοποίηση, όπως το αί-
σθημα της ασφάλειας, η έλλειψη χώρου για τις βιολογικές ανάγκες και ανά-
παυλας. Μια καλοκαιρινή βροχή εκείνο τον ατέλειωτο Αύγουστο, προανήγ-
γειλε σε όλους τα ανυπέρβλητα εμπόδια του χειμώνα που πλησίαζε. Όχι επο-
μένως αδικαιολόγητα οι συνήθεις αντιδράσεις των σεισμοπλήκτων, οι οποίες
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υπήρξαν ενίοτε έντονες, απρόβλεπτες και με συχνές εναλλαγές, ήταν ο φόβος
του θανάτου, ο τρόμος, ο φόβος, η λύπη, η ενοχή, ο θυμός, η απελπισία, η συ-
ναισθηματική «αδράνεια», η αίσθηση απώλειας ελέγχου και εκτίμησης των
καταστάσεων, εκ των οποίων τα δύο τελευταία συνδέονται άρρηκτα με την
απώλεια του αισθήματος της ασφάλειας.

Είναι γενικότερα αποδεδειγμένο από την έρευνα πως οι εκτεταμένες κα-
ταστροφές ευθύνονται για την παράταση ψυχοτραυματικών συμπτωμάτων με
αποτέλεσμα να συσσωρεύονται επιπλέον διαταραχές και αλλαγές που απαι-
τούν κοινωνική προσαρμογή. Οι αναγκαστικές μετακινήσεις, η διαμονή σε
πρόχειρα καταλύματα και καταυλισμούς, η ανεργία που δημιουργήθηκε από
την καταστροφή των υποδομών, το αίσθημα της εξάρτησης από τις Αρχές για
παροχή οποιασδήποτε βοήθειας, η αιφνίδια αλλαγή του τρόπου ζωής, η αποχή
από τις καθημερινές ασχολίες, όλα τα παραπάνω ήταν αδύνατον να μην επη-
ρεάσουν αρνητικά και να μην οδηγήσουν σε καταστάσεις ατομικής ψυχοπα-
θολογίας. Η αναγκαστική προσαρμογή σε ένα περιβάλλον εντελώς διαφορετι-
κό, ανοίκειο και σχεδόν «εχθρικό» που επέβαλε η σκληρή πραγματικότητα, με
ερειπωμένα σπίτια, σχολεία, δημόσια κτήρια (που μέχρι πριν διατείνονταν ως
τα πλέον ασφαλή, ενώ μέσα τους χάθηκαν πολλές ανθρώπινες ζωές), τα ίδια
τα αδικοχαμένα για πάντα αγαπημένα πρόσωπα, οι αγνώριστες γειτονιές, οι
οποίες συσχέτιζαν τους ανθρώπους με την προηγούμενη ζωή τους24, επιβαρύ-
νονταν ακόμη περισσότερο με τον φόβο των πολύ ισχυρών μετασεισμών. Το
γεγονός αυτό από μόνο του οδηγούσε σε αισθήματα τρωτότητας και απώλει-
ας ψυχικής δύναμης2�. Εναπόκειτο πλέον και στην προσωπική ικανότητα του
καθενός να αντιμετωπίσει με ψυχικό σθένος τέτοια ζητήματα, την οποία ενί-
σχυε ασφαλώς η αναγκαστική σταδιακή αποδοχή της πραγματικότητας και
η προσαρμογή σε αυτήν. Ο Πέτρος Χαρτοκόλλης, με βάση τη γενικότερη επι-
στημονική εμπειρία της εποχής του, αλλά και την «ιδιορρυθμία» των Κεφαλ-
λονιτών συμπεραίνει σχετικά: 

«Υπάρχουν λίγες αποδείξεις για να επιβεβαιώσουν την υπόθεση ότι το
σοκ που προκαλείται από έναν σεισμό μπορεί να παράγει ψυχωτικά συ-
μπτώματα με σημαντική διάρκεια. Όλες οι διερευνήσεις για να ανακα-
λύψουμε τέτοιες περιπτώσεις στο νησί ή αλλού έδωσαν αρνητικά απο-
τελέσματα. Ο πληθυσμός του νησιού, από τις Αρχές μέχρι τον ανίδεο,
δεν ήταν σε θέση να προβάλει κάποια ειδική περίπτωση τρέλας, που θα
μπορούσε να αποδοθεί στο σοκ που δημιουργείται από τον σεισμό. Η συ-
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νηθισμένη τους απάντηση στην ερώτηση ήταν ότι καθένας στο νησί θα
μπορούσε να θεωρηθεί ως νοητικώς διαταραγμένος· όμως η άποψη αυ-
τή αναφερόταν σε μια παλιά φήμη, προγενέστερη του πρόσφατου σει-
σμού, κατά την οποία οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς θεωρούνταν από πά-
ντα ιδιόρρυθμοι. 

Σχετικά με αυτό, μπορούμε να σημειώσουμε ότι ο Άγιος Γεράσιμος,
προστάτης του νησιού, θεωρείται από τους κατοίκους του νησιού καθώς
και από πολλούς ανθρώπους στην υπόλοιπη Ελλάδα ως προστάτης των
τρελών ή των “δαιμονισμένων”, όπως αποκαλούνται συνήθως στο νησί
οι άνθρωποι που είναι νοητικώς διαταραγμένοι. 

Σ’ αυτό το παλαιό πολλών αιώνων μοναστήρι, και τώρα κατε-
στραμμένο, όπου αναπαύεται το σκήνωμα του Αγίου, υπάρχει πάντα
ένα κτήριο για τους νοητικά αρρώστους. Οδηγούνται εκεί από τους
συγγενείς, από κάθε μέρος του νησιού, αλλά και από την υπόλοιπη Ελ-
λάδα, με την ελπίδα να τους γιατρέψει η θαυματουργή δύναμη του Αγί-
ου. Αλλά ούτε στην ομάδα, που συγκεντρώθηκε στην πλατεία του μο-
ναστηριού, ούτε στον χώρο, που αντικατέστησε το ψυχιατρικό νοσοκο-
μείο του νησιού κοντά στο Αργοστόλι, ούτε για αυτόν τον λόγο, στο ψυ-
χιατρικό νοσοκομείο στην Αθήνα, όπου ένας αριθμός ψυχιατρικών οι-
κότροφων του νησιού μεταφέρθηκε μετά τον σεισμό, επιβεβαιώθηκε
καμία περίπτωση που να αποδίδεται αποκλειστικά στον σεισμό.

Οι περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται ότι εξελίχθησαν μετά τον σει-
σμό του Αυγούστου του �9�3, βρέθηκαν να έχουν παρουσιάσει ψυχωτι-
κά επεισόδια από πριν. Στην περίπτωση ενός νέου, ο οποίος εγκαταστά-
θηκε κοντά στο μοναστήρι του Αγίου, βρήκαν ότι η αρρώστια του εμφα-
νίστηκε πολλούς μήνες μετά τον σεισμό. Το αγόρι ήταν στο νησί καθ’
όλη τη διάρκεια του σεισμού, αλλά, κατά τα λεγόμενα του αδελφού του,
το γεγονός δεν είχε αξιοσημείωτο αποτέλεσμα στη συμπεριφορά του»2�.

Σημειώθηκαν, ωστόσο, και αρκετά περιστατικά κατά τα οποία υπήρξε η
κατάλληλη ανταπόκριση και προσπάθεια για αυτοπροστασία. Τέτοιες δράσεις
επικεντρώθηκαν στην προστασία των ίδιων των ατόμων αλλά και άλλων γύ-
ρω τους, ειδικά των παιδιών, των μελών της οικογένειας και γενικότερα όσων
ήταν αδύναμοι και αβοήθητοι. Υπήρξαν βεβαίως και συναισθηματικές αντι-
δράσεις κάποιων που ένιωθαν ότι η καταστροφή συμβαίνει μόνο στους ίδιους,
ειδικά αν βρέθηκαν σχετικά απομονωμένοι από τους άλλους. Εκδηλώθηκαν
όμως και αρκετές περιπτώσεις αλτρουισμού κατά τις οποίες κάποιοι άλλοι
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2�. ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΤΟΚΟΛΛΗΣ, «4. Το ζήτημα της ψύχωσης», στο Η ψυχολογία των Κε-
φαλλήνων κατά τους σεισμούς του �9�3, ό.π., σσ. �0�-�02.



έθεσαν την ίδια τους τη ζωή σε κίνδυνο προκειμένου να σώσουν συνανθρώπους
τους, και μάλιστα εντελώς άγνωστους27: 

«Αυτοί που είχαν μια πιο υψηλή μόρφωση ήταν συνήθως σε θέση να ξε-
περάσουν την παθολογική ευπιστία της πρώτης στιγμής, διότι είχαν
αναπτύξει μια πιο κριτική στάση απέναντι στα στοιχεία εκείνα που κυ-
κλοφορούσαν δημιουργώντας πανικό: 

[Μαρτυρία �00]
– Για μένα, η φήμη ότι υπήρχε ένα ηφαίστειο εξαφανίστηκε. Σκεφτό-
μουν: “Κοίτα, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι”. Συνειδητοποίησα ότι η
σκόνη προερχόταν από τα χαλάσματα και ξεκαθάρισα έτσι το θέμα μέ-
σα μου. (Άνδρας, 4�, δικηγόρος)»28.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απέστειλε τότε τέσσερα
εγκύκλια Γράμματα στο χρονικό διάστημα μεταξύ δεκατρείς Αυγούστου και
πρώτης Σεπτεμβρίου �9�329. Στο πρώτο σημειώνεται: 

«Κατ’ ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἃπασαι αἱ εἰσπράξεις τῶν καθ’
ὅλην τήν χώραν ἐνοριακῶν Ναῶν καί παντός εἴδους Παρεκκλησίων,
κατά τήν ��ην Αὐγούστου, ἑορτήν τῆς Παναγίας, θά διατεθοῦν ὑπέρ
τῶν σεισμοπαθῶν, [...]»30. 

Στο δεύτερο κοινοποιείται απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελληνί-
ου Εράνου για να διοριστούν υποεπιτροπές κατά τόπους, ενώ στο τρίτο δίνονται
σαφείς οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής του εράνου από τον τότε Αρχιεπί-
σκοπο Αθηνών Σπυρίδωνα. Στο τέταρτο Γράμμα αποφασίζεται: 

«[...] εἳς μισθός ἑκάστου Σεβασμιωτάτου Ἱεράρχου θά διατεθῇ, εἰς
τρεῖς μηνιαίας δόσεις, διά τόν ἔρανον ὑπέρ τῶν σεισμοπλήκτων»3�.
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27. ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ, «Σεισμοί του �9�3 - Φυλακές Αργοστολίου. Η ξεχασμένη προσφο-
ρά των πολιτικών κρατουμένων», Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος 8 (Οκτ.-Δεκ. 20�3), σσ. �0-�4.

28. ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΤΟΚΟΛΛΗΣ, Η ψυχολογία των Κεφαλλήνων κατά τους σεισμούς του
�9�3, ό.π., σ. �03.

29. Αἱ Συνοδικαί Ἐγκύκλιοι. Ἐκδιδόμεναι ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος ἐπί τῇ �00ῇ περιόδῳ τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς
Διακονίας, Ἀθῆναι �9��, τ. 2 (�934-�9��), σσ. �78-�8�. 

30. [Ὑποσημ. τοῦ Συνοδικοῦ Ἐπιμελητῆ], Ἐγκύκλιος ῥαδιοτηλεγραφική. «Σεβασμιώτα-
τον Μητροπολίτην ...», Ἀριθμ. Πρωτ. ��70 / Διεκπ. 9�9. 

3�. «Πρός τούς Σεβ. Μητροπολίτας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», Ἀριθμ. Πρωτ. �79�
/ Διεκπ. 990.



Η Εκκλησία της Ελλάδας δεν εξάντλησε ασφαλώς τη βοήθειά της προς
τους σεισμοπλήκτους συγκεντρώνοντας τους οβολούς των πιστών της, αλλά
προχώρησε και στην «υμνογραφία των σεισμών του �9�3»32. Ο τότε Αρχιεπί-
σκοπος Αθηνών Σπυρίδων έγραψε μια Ευχή, την οποία, εκτός από τον ίδιο και
«[...] ὁ κάθε λειτουργός πού θά τήν ἀνέπεμπε, ἀπευθυνόμενος ἱκετευτικά πρός
τόν δημιουργόν καί συνοχέα τῆς κτίσεως (...) τόν ἑδράζοντα ἀκλινῶς τόν σύ-
μπαντα κόσμον καί θεμελιοῦντα τήν γῆν ἐπί τήν ασφάλειαν αὐτῆς»33.

Έπεται η «Ἀκολουθία ἱκετήριος καί εὐχαριστήριος εἰς ἀνάμνησιν τῶν ἐν
ἔτει �9�3 γενομένων σεισμῶν εἰς τάς Ἰονίους Νήσους Κεφαλληνίαν, Ζάκυν-
θον καί Ἰθάκην ψαλλομένη τῇ ια΄ Αὐγούστου», από τον Μοναχό Γεράσιμο Μι-
κραγιαννανίτη. Από την παραπάνω Ακολουθία παρατίθενται τρία χαρακτηρι-
στικά αποσπάσματα που μας ενδιαφέρουν: 

«Δεῦτε πάντες Ἰόνιοι, ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Κυρίου, κατά τήν τοῦ Προφή-
του φωνήν, δεῦτε προσπέσωμεν καί κλαύσωμεν αὐτῷ, μετανοοῦντες
θερμῶς ἐφ’ οἷς ἡμάρτομεν· ἴλεως γάρ ἡμῖν ἔσται Κύριος, ἐάν τάς ἐντο-
λάς αὐτοῦ φυλάξωμεν, καί οὐ μη θίξῃ ἡμῶν, ἐχθρός ὀλεθρεύων, οὐδέ
σεισμοῦ ἀπειλῇ ἐτασθῶμεν· ἀλλ’ ἐν εἰρήνῃ σταθηρᾷ, τήν ζωήν διανύο-
ντες, τῷ τῆς εἰρήνης χορηγῷ βοῶμεν· Κύριε δόξα σοι. [...] Ὄρη ἐσα-
λεύοντο δεινῶς, ἔφριττεν ἡ γῆ ῥηγνυμένη, ἐκ τῆς ὀργῆς σου Χριστέ,
οἷκοι δέ κατέπιπτον, καί εὐκοσμία ναῶν, εἰς χοῦν ἂρδην ἐλύοντο, καί
ζόφος θανάτου, ἡμᾶς ἐπεκάλυπτεν, ὡς πταίσαντάς σοι πολλά. Μέγας
εἶ φιλάνθρωπε Σῶτερ, ὅτι εἰς τό σῶσαι παιδεύεις, τούς τάς ἐντολάς σου
παραβαίνοντας. [...] Σεισμῷ συνετάραξας, ἡμῶν τάς νήσους Χριστέ,
ἀλλ’ ἔσωσας Κύριε, ἐκ τῆς βιαίας φθορᾶς, ἡμᾶς ὡς φιλάνθρωπος»34.

Εντούτοις, και παρά τα όσα διατείνεται η επίσημη Εκκλησία για έναν Θεό
που απαιτεί ικανοποίηση για την προσβεβλημένη από τις ανθρώπινες αμαρ-
τίες δικαιοσύνη Του, όσο περισσότερο απομακρύνονται χρονικά τα γεγονότα
από τη σεισμική καταστροφή, εκείνο που τελικά μένει ανεξίτηλο στη λαϊκή
μνήμη είναι οι τραγικές σκηνές του συμβάντος και οι απάνθρωπες συνθήκες
διαβίωσης και επιβίωσης για πάνω από δύο δεκαετίες στα χρόνια που ακο-
λούθησαν. Είναι χαρακτηριστικό πως μόλις λίγους μήνες μετά τους σεισμούς
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πτυχές τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀντιμετώπισής τους», Επτανησιακά Φύλλα ΚΓ΄ (2003), σσ.
4�9-�24.

33. Πρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, «Ἡ ὑμνογραφία τῶν σεισμῶν τοῦ �9�3 καί πτυχές
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του �9�3, αρχίζει να αναφαίνεται μια πολύ ορθολογιστική αντιμετώπιση των
πραγμάτων: 

«Ηγαπητέ μου κουμπάρε, Εν πρώτης εροτώ διά την καλή σας ιγείαν
καθός και εμείς καλός ιγειένουμε μονάχα πος από τον κερό που απόρι-
ξε η κουμπάρα σου προκοπή δεν ίδαμε και απανοτίκη ήρτε και ο σισμός
που ο δάσκαλος μας έλεγε στο μαγαζί πος είναι ένας διάολος καταχο-
νιασμένος στην καρδία τσι γης που ονοματίζεται εγκέλαδος και κάθε
τόσο γλυκοπιάνεται και τα κάνει ούλα γης μαδιάμ. Ο παπάς πάλε μας
έλεγε πος ο Θεός βάρτηκε να μας τιμορήση για τσαμαρτίες μας μα δεν
ιξέρω κουμπάρε πού πήε ο Θεός και βρήκε τσαμαρτίες μας σα νάτανε
εισαγγελέας. Ο άλλος κόσμος δεν είχε αμαρτίες;»3�.

Επιπλέον, όπως μας πληροφορεί σχετικό δημοσίευμα, το φαινόμενο της
αποχής από την κυριακάτικη λατρεία είχε ήδη αρχίσει να γίνεται αισθητό3�: 

«Ἀλλά καί σ’ ὅλες τίς Ἀργοστολιώτικες ἐκκλησιές, καθ’ ὅλη τήν διάρ-
κεια τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς, ἦταν σημαντική ἡ προσέλευσις τῶν
πιστῶν. Γεγονός παρήγορο πού δείχνει τήν ἀνύψωσι τοῦ θρησκευτικοῦ
μας αἰσθήματος, τό ὁποῖο εἶχε κατέλθει ἐπικίνδυνα τά τελευταῖα χρό-
νια»37.

Μάλιστα, αρκετές δεκαετίες μετά, σε αφηγήσεις για τον σεισμό του ’�3,
δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά, ούτε καν νύξη που να υπαινίσσεται θεϊ-
κή τιμωρία, ή έστω θεϊκή παρέμβαση χάρις στην οποία οφείλεται η διάσωση
και η επιβίωση38. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι η Εκκλησία έπαψε να έχει
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3�. (Επιστολή), «Εγκέλαδος», Τα Νέα, φ. 4 (�3-�-�4), σ. �. Διατηρήθηκε η ακριβής ορ-
θογραφία του κειμένου. 

3�. Συγκριτικά για την παλαιότερη θρησκευτική ζωή των Κεφαλλήνων βλ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ, Κεφαλονίτικη Λατρεία, Λαογραφικά - Ἠθογραφίες - Ἱστορικά, Ἀθῆναι �94�.

37. «Αργοστολιώτικα νέα», Τα Νέα Κεφαλληνίας και Ιθάκης, φ. 44�/� (�-4-�9), σ. �.
38. Βλ. τη συνέντευξη της πληροφορήτριας Άννας Τσουρούφλη δημοσιευμένη στο: ΝΙΚΟ-

ΛΑΟΣ Ξ. ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ, Αργοστόλι Κεφαλληνίας. Μεταβολές στη σύγχρονη ζωή μιας επαρ-
χιακής πόλης, διδακτορική διατριβή, πρόλογος Μ.Γ. Μερακλής, Εταιρεία Κεφαλληνιακών
Ιστορικών Ερευνών, Αθήνα 2009, σ. �2· ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ, «Αναμνήσεις και μαρτυρίες.
Αργοστόλι, Αύγουστος �9�3», Επτανησιακά Φύλλα ΚΓ΄ (2003), σσ. 38�-408· ΝΙΚΗ ΛΑ-
ΣΚΑΡΗ-ΜΠΑΛΛΑ, «Έτσι ζήσαμε. Εικόνες και αναμνήσεις από το μεγάλο σεισμό στην Κεφα-
λονιά. Κρανιά, Αύγουστος �9�3», Επτανησιακά Φύλλα ΚΓ΄ (2003), σσ. 409-424. Για λεπτο-
μερέστερη παρουσίαση των γεγονότων, ενδεικτικά βλ. ΑΓΓΕΛΟ-ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΕΜΠΟΝΟΣ, Το
χρονικό του σεισμού του �9�3, Αργοστόλι �97�. 



ισχυρές βάσεις καθαρά πνευματικής επιρροής στα λαϊκά στρώματα. Μια γε-
νικότερη σχετική μελέτη προς τα τέλη της δεκαετίας του �980 έδειξε πως η
Εκκλησία στην Ελλάδα παρουσιάζεται να συγκεντρώνει περισσότερο τη θετι-
κή γνώμη των πολιτών (32,8%) από τη Βουλή (��,8%) και τα πολιτικά κόμ-
ματα (�0,2%)39. Ταυτόχρονα, όμως, εμφανίζεται χαμηλό ποσοστό εκκλησια-
σμού, πολύ χαμηλότερο από αυτό που σημειώνεται στις υπόλοιπες χώρες της
Ν. Ευρώπης, όπως: το 8,9% δεν πάει ποτέ στην εκκλησία, το �9,�% μερικές
φορές τον χρόνο, και το 2�,9% πάει τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα40. Τα
παραπάνω δείχνουν πως η θρησκεία γίνεται κατανοητή από τους Έλληνες
κυρίως τελετουργικά, ως κοινωνικός θεσμός και στοιχείο συλλογικής πολιτι-
στικής ταυτότητας και όχι τόσο ως θρησκευτικός αυτοπροσδιορισμός. Αυτό
οφείλεται στη σύνδεση της Εκκλησίας με το Ελληνικό Κράτος και στην κρα-
τικά επιβεβλημένη συμμετοχή της σε κάθε γεγονός της δημόσιας ζωής, όπως
επίσης και στο γεγονός δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη κοσμικά αστικά τελε-
τουργικά και τέτοιου είδους θεσμοί στον ελληνικό αστικό χώρο. 

Στα �977, ο τότε Μητροπολίτης Ζακύνθου Παντελεήμων «[...] ἀποφάσισε
τήν καθιέρωση τῆς δεύτερης Κυριακῆς κάθε Αὐγούστου μηνός ὡς ἡμέρας
συλλογικῆς Μνημοσύνης τῶν Σεισμῶν τοῦ �9�3, συνέθεσε μάλιστα καί σχε-
τική Εὐχή, ἡ οποία, μαζί μέ εἰδική δέηση, θά ἔπρεπε νά ψάλλεται στό ἑξῆς κα-
τά τή συγκεκριμένη μέρα σέ ὅλες τίς ἐκκλησίες τῆς Ζακύνθου, [...] οἱ δέ
ἐκκλησιαζόμενοι συμπατριῶτες θά προσεύχονταν γονυπετεῖς, ἀποβλέποντας
ἃπαντες στήν εὐσπλαχνία τοῦ Οὐρανοῦ»4�. 

Στην εν λόγω Ακολουθία αναφέρεται σχετικά: 

«Οἴδαμεν ὅτι διά τάς πολλάς ἡμῶν ἁμαρτίας συνένεισας τήν γῆν καί
συνετάραξας αὐτήν καί φόβος καί τρόμος ἦλθεν ἀφ’ ἡμᾶς ἀπό προσώ-
που τῆς δικαίας ὀργῆς Σου. Μνήσθητι, Κύριε, μακρόθυμε καί πολυέλεε,
τῆς πρός τούς Πατέρας ἡμῶν ἀληθινῆς Διαθήκης Σου καί μή καταπιέ-
τω ἡμᾶς βυθός γῆς. Οἴκτειρον ἡμᾶς τεταπεινωμένους καί ἐκ τῆς δι-
καίας ὀργῆς Σου τεθορυβημένους καί ἐπισκέψαι ἡμᾶς ἐν ἐλέει καί
οἰκτιρμοῖς»42.
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39. Δ. ΔΩΡΟΣ - Π. ΚΑΦΕΤΖΗΣ - Η. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ κ.ά., «Η πολιτική κουλτούρα στις
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(�990), σσ. �07-���.
40. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, Νέα ένδεια και αρωγή, Συρρίκνωση της αγοράς εργασίας
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τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀντιμετώπισής τους», ό.π., σ. 497.
42. Πρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, «Ἡ ὑμνογραφία τῶν σεισμῶν τοῦ �9�3 καί πτυχές

τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀντιμετώπισής τους», ό.π., σ. �02.



Το �99�, ο Μητροπολίτης Ζακύνθου Χρυσόστομος Β΄ ανέθεσε στον πρωτο-
πρεσβύτερο Παναγιώτη Καποδίστρια να συνθέσει μια νεότερη ευσύνοπτη
Ακολουθία-δεητική ευχή, «[...] ἀναγνωρίζοντας τήν ἀναγκαιότητα ἀνελλι-
ποῦς καί διαρκοῦς μνημοσύνης τῶν Σεισμῶν ἀπ’ τίς ἐπερχόμενες γενιές,
[...]»43.

Στην Κεφαλονιά δεν υπάρχει κάποιο υμνογράφημα καταγεγραμμένο στην
τοπική λατρεία, το οποίο χρησιμοποιείται ως μνημόσυνο του τραγικού εκείνου
γεγονότος, εκτός από εκείνο του Μικραγιαννανίτη. Κάθε χρόνο, στις �� Αυ-
γούστου τελείται επίσημη και κατανυκτική λιτανεία της εικόνας του Αγίου
Σπυρίδωνα, η οποία ξεκινά από τον ομώνυμο ναό στην οδό Λιθοστρώτου, δια-
σχίζει κεντρικούς δρόμους της πόλης και καταλήγει στην κεντρική πλατεία
Βαλλιάνου, όπου μετά από ομιλία του εκάστοτε Μητροπολίτη Κεφαλληνίας
τελείται επιμνημόσυνη δέηση για τις ψυχές των νεκρών του σεισμού44. 

Παρομοίως και στην Ιθάκη, κάθε χρόνο στις �� Αυγούστου τελείται από
τους ιερείς παρόμοια επιμνημόσυνη τελετή για τα θύματα αλλά και για την
αποφυγή κάθε κινδύνου από σεισμό, αναπέμποντας εκ περιτροπής μια από τις
τρεις Ευχές «ἐπί ἀπειλῇ σεισμοῦ», όπως είναι αποτυπωμένες στο Εὐχολόγιον
το Μέγα της Εκκλησίας. 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό πως ο δημόσιος εκκλησιαστικός λό-
γος αποδείχθηκε άοκνος στο να επιμένει να υπενθυμίζει στο ποίμνιό του την
συνάρσει θεού τιμωρία με αφορμή τους σεισμούς του �9�3, εμμένοντας πως
είναι ο «παραμερισμός» του Θεού που βρίσκεται στη ρίζα όλων των δεινών που
«δοκιμάζει» το κοινωνικό οικοδόμημα. Η «προσήλωση» αυτή εκπηγάζει από
το γεγονός ότι ένα από τα κυριότερα συστατικά στοιχεία της ορθοδοξίας είναι
η οργάνωση της θρησκευτικής ζωής στη βάση του κοινοτισμού και στη δια-
μόρφωση μιας «λαϊκής-τελετουργικής πίστης», όπου το σημαντικό είναι η ορ-
γάνωση του λαϊκού συλλογικού θρησκευτικού βιώματος και όχι η ατομοκε-
ντρική συνειδητή δογματική στάση απέναντι στη θρησκευτική διδασκαλία.
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43. Πρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, «Ἡ ὑμνογραφία τῶν σεισμῶν τοῦ �9�3 καί πτυχές
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀντιμετώπισής τους», ό.π., σ. �0�.

44. «Ο Μητροπολίτης Κεφαλληνίας Σπυρίδων, στην ομιλία του (��-8-200�), μετά την
καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο της κεντρικής πλατείας του Αργοστολίου για
τους σεισμούς του �9�3, καυτηρίασε την απουσία των πιστών από την κυριακάτικη λειτουρ-
γία και τον αθεϊσμό, ο οποίος στοιχειοθετείται πάνω σε δήθεν επιστημονικές απόψεις. Επίσης
συνέδεσε με τα ανομήματα των ανθρώπων τις διάφορες δοκιμασίες που στέλνει ο Θεός, στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι σεισμοί», στο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ξ. ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ, «Ορθόδοξοι και
Καθολικοί στη σύγχρονη κοινωνία του Αργοστολίου Κεφαλληνίας», στον τόμο: Μ.Γ. Βαρ-
βούνης - Παν. Τζουμέρκας (επιμ.), Αλεξανδρινός Αμητός. Αφιέρωμα στη μνήμη του Ι. Μ.
Χατζηφώτη, τ. Α΄, Πατριαρχική Βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας 2. Πηγές και
Τεκμήρια Πατριαρχικής Ιστορίας, Αλεξάνδρεια 2008, σ. 200.



Προϋπόθεση αυτού όμως αποτελεί η δημιουργία μιας ιδεολογίας «κατάλλη-
λης για τον λαό» στη βάση της αποδοχής των κοινωνικών αλλά και φυσικών
δεινών και της «εσωτερικής ειρήνευσης» της ψυχής μέσω της πίστης και της
εναπόθεσης του εαυτού στον θεό και την κοινότητα· ενός κοινοτισμού ωστόσο
αρχαϊκού, που προσιδιάζει απολύτως σε προκαπιταλιστικές μορφές κοινωνι-
κής συμβίωσης, αναντίστοιχου στις συλλογικότητες και τον τρόπο ζωής της
σύγχρονης εποχής. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται: 

«Τό ἑρμηνευτικό ἐγχείρημα τοῦ θεολογικοῦ μοντερνισμοῦ πηγάζει ἀπό
τήν ἀπεγνωσμένη ἀνάγκη νά διατηρηθεῖ καί νά ξαναγραφεῖ τό νόημα
ἑνός παλιοῦ προκαπιταλιστικοῦ κειμένου μέσα σέ συνθῆκες θριαμβικοῦ
ἐκσυγχρονισμοῦ, οἱ ὁποῖες θέτουν ἐν κινδύνω τίς γραφές καί μαζί τους
ὅλα τά ὑπολείμματα ἑνός ἀγροτικοῦ παρελθόντος εὑρισκόμενου σέ κα-
τάσταση πλήρους ἀποσύνθεσης»4�. 

Να γιατί όχι μόνον εξιδανικεύεται η κατάσταση αδυναμίας των ανθρώ-
πων, αλλά και καταλογίζονται στην επιστήμη όλες οι πηγές των σύγχρονων
δεινών, ενίοτε μέσα από ένα ακατάσχετα νοσηρό κλίμα κοινωνικής απαισιο-
δοξίας, ενώ «δαιμονοποιείται» επιλεκτικά η τεχνολογική πρόοδος ως μόνη
υπεύθυνη για τη μη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, με σκοπό να συγκα-
λυφθούν τα κοινωνικο-οικονομικά αίτια της μη ορθολογικής χρήσης της4�. 

Εν προκειμένω: Πράγματι, μετά τους καταστρεπτικούς σεισμούς του
�9�3 υπήρχαν εκτάσεις με ερείπια. Ωστόσο, σε όλα αυτά που με την πρώτη
ματιά είχαν φανεί μονάχα ως συντρίμμια, θα μπορούσε κάπως καλύτερα, με
οξυμένη την προσοχή να ξεχωρίσουν κάποια κτήρια που μερικώς είχαν σταθεί.
Από όλες τις περιγραφές ενός σεισμού, ασύγκριτα οι πιο σημαντικές είναι
εκείνες των μηχανικών47, που υπολογίζουν τους κραδασμούς του εδάφους, τις
ωθήσεις, τη θερμότητα που αναπτύσσεται και τα παρόμοια, και που οδηγούν
με αυτόν τον τρόπο σε κατασκευές που αντιστέκονται στον σεισμό. Αν θέλει
κάποιος να πει πραγματικά την αλήθεια για τις κακές συνθήκες οικοδόμη-
σης, πρέπει να την πει έτσι που να διακρίνονται οι, όχι αναπόφευκτες, αιτίες
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4�. FREDRIC JAMESON, Τό Μεταμοντέρνο ἢ ἡ πολιτισμική λογική τοῦ ὕστερου καπιταλι-
σμοῦ, μτφρ. Γιῶργος Βάρσος, Νεφέλη, Ἀθήνα �999, σ. 22�. 

4�. Ο Μ.Γ. ΜΕΡΑΚΛΗΣ, «Ο φανατισμός στο λαϊκό πολιτισμό», στο: Θέματα Λαογραφίας,
Καστανιώτη, Αθήνα, �999, σ. �70, εμφατικά επισημαίνει και μια άλλη σοβαρή παράμετρο:
«Η μόρφωση και η παιδεία δεν αμβλύνει ανυπερθέτως το φανατισμό· απεναντίας τον ενισχύει
πολλές φορές, με τη μετάθεση της επιχειρηματολογίας από το επίπεδο του μύθου (εθνικού,
λατρευτικού, πολιτικού) στο επίπεδο της (δήθεν) επιστήμης».

47. Βλ. σχετικά ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ξ. ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ, Αργοστόλι Κεφαλληνίας. Μεταβολές στη
σύγχρονη ζωή μιας επαρχιακής πόλης, ό.π., σ. �3. 



τους. Όταν φανερωθούν τα, όχι αναπόφευκτα, αίτια, μπορούν να καταπολεμη-
θούν και οι κακές συνθήκες οικοδόμησης48. Και στις φυσικές καταστροφές
υπάρχουν τρόποι αντάξιοι του ανθρώπου· είναι εκείνοι που κάνουν έκκληση
στην αγωνιστική του δύναμη.

33..  ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα

Με τον όρο θεοδικία ή θεοκρισία νοείται η δοκιμασία που γίνεται, σύμφωνα
με τις λαϊκές αντιλήψεις, ώστε να προκληθεί και να εκφραστεί η κρίση του θε-
ού με ορατά σημεία για να αποδειχθεί η αθωότητα ή η ενοχή ενός ατόμου, για
να δοθεί γενικά λύση σε αμφισβητούμενο ζήτημα ή, με την ευρύτερη έννοια,
για την απονομή της θείας δίκης στην ανθρώπινη κοινότητα. Ο άνθρωπος ήδη
από την εμφάνισή του στη γη άρχισε να έρχεται συνεχώς αντιμέτωπος με κα-
ταστροφικά φαινόμενα τα οποία ενίοτε αποδόθηκαν στη θεία δίκη. Μια τέτοια
καταστροφή ταχείας εξέλιξης είναι και ο σεισμός, χαρακτηριστικό του οποίου
αποτελεί η έλλειψη χρόνου για οποιαδήποτε προετοιμασία λόγω του ξαφνικού
χτυπήματος και της αδυναμίας προειδοποίησης. 

Η εργασία εξετάζει αδιερεύνητες πτυχές από τα δραματικά γεγονότα της
σεισμικής καταστροφής στην Κεφαλονιά, τον Αύγουστο του �9�3, η οποία δεν
αφάνισε αυτοστιγμεί μονάχα το αποτυπωμένο στην αρχιτεκτονική ιστορικό
παρελθόν, αλλά και εν μέρει το πολιτισμικό – ιστορικό περιεχόμενό του. Επι-
πλέον, έθεσε σε δοκιμασία το κοινωνικό σύστημα αξιών, μέσα από το οποίο
αναδύθηκαν αντιλήψεις, συναισθήματα και συμπεριφορές ανθρώπων, έτσι
όπως συνδυαστικά λειτούργησαν γύρω από έναν παντελώς κατεστραμμένο
πολεοδομικό ιστό. Κυρίως όμως, εστιάζει πάνω σε κάθε είδους λαϊκές αντι-
δράσεις θρησκευτικού χαρακτήρα, οι οποίες είναι σαφώς επηρεασμένες από
τον ηγεμονικό λόγο της Εκκλησίας, όπως αυτός παρεμβαίνει στη διαμόρφω-
ση της λαϊκής κοσμοαντίληψης, μέσω μιας θεοκεντρικής, μεταφυσικής αντί-
ληψης της ιστορίας ως αγωγή για τους κυβερνώντες και τους κυβερνωμέ-
νους. Ωστόσο, η προσήλωση στην ιδέα ενός δικαιοκρίτη Θεού υποταγμένου
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48. Ο αείμνηστος πολιτικός μηχανικός και μεγάλος ευεργέτης της Κεφαλονιάς ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΑΤΟΣ, Coram populo - Ενώπιον του λαού, έκδ. Δήμου Αργοστολίου, Αργοστόλι
�988, σσ. ��-��, έγραψε σχετικά: «[...] με την επιστημονική Γνωμοδότηση του Γαλανόπου-
λου, δεν εκαλύπτοντο οι ευθύνες αυτών, που παρέβλεψαν να γίνουν τα κτίρια και τα σπίτια
μας αντισεισμικά, ακόμη και τα νεώτερα, αυτά που έγιναν στην σεισμογόνο Κεφαλλονιά
“μετά” τους σεισμούς της Κορίνθου του �928 σε μια ολόκληρη 2�ετία από το �928 μέχρι το
�9�3. Ενώ, εάν η Γνωμοδότηση έλεγε, αόριστα, ότι π.χ. βασικά φταίει το Μέγεθος του Σει-
σμού (οπότε και οι ευθύνες των αρμοδίων θα εσκεπάζοντο), τότε δεν θα ήταν ανερμήνευτος;».



στις απαιτήσεις της αμείλικτης δικαιοσύνης Του μεταποιεί στην ουσία τη
σχέση «ανθρώπου και Θεού σε μια “μεταφυσική της συναλλαγής”, όπου ο Θε-
ός καταλογίζει ενοχές και ο άνθρωπος τις εξαγοράζει με έμπρακτη απόδοση
της οφειλής»49. 

ABSTRACT

Theodicy (ordeal) is the test done according to popular beliefs in order to
provoke and express the judgment of God with visible signs to prove the
innocence or guilt of a person to give a general solution to a controversial issue
or, in the broadest sense, for the giving of the divine trial to the human
community. Since its appearance on earth, man has been constantly confronted
with disastrous phenomena, which have sometimes been attributed to the divine
trial. Such a rapid development disaster is also the earthquake, which is
characterized by the lack of time for any preparation due to the sudden blow
and the failure to warn.

This study aims at exploring the uninvestigated aspects of the earthquake
dramatic disaster on the island of Cephalonia in August, �9�3, which destroyed
entirely not only the historical past of the island, as it was reflected on its
architecture, but also discontinued the cultural tradition. In addition, the
people’s moral values were tried out, while quickness of minds, emotions and
behaviours were being emerged because of this biblical catastrophe. Thus, this
study is mainly focused on people’s variety of reactions, which were certainly
influenced by the sovereign Church speech, which shapes people’s religious
conscience throughout a theocratic and metaphysical understanding about
history, in order to achieve the governors’ and their obedients’ agreement with
God’s will. However, the persistence of the idea of a justifying God subjected to
the demands of his relentless righteousness transforms the relationship of man
and God into a “metaphysics of the transaction”, where God imputes guilt and
man acquires it with actual debt. 
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49. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ, Ὀρθοδοξία καί Δύση στή νεότερη Ἑλλάδα, Δόμος, Ἀθήνα
�992, σ. 3�. Ο καθηγητής Γιανναράς εδώ κυρίως καταπολεμά το στοιχείο της ατομοκεντρι-
κής πίστης και θρησκευτικότητας του ρωμαιοκαθολικισμού και του προτεσταντισμού και
προσπαθεί να θεμελιώσει μια «κοινοτική» αντίληψη περί χριστιανισμού, στην οποία το σημα-
ντικό είναι η οργάνωση του λαϊκού συλλογικού θρησκευτικού βιώματος. Ωστόσο, η επιφανεια-
κή, επιλεκτική και ειδυλλιακή παρουσίαση των ιστορικών δεδομένων και των θρησκευτικών
συμπεριφορών είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο της γενικότερης προβληματικής του. 
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ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ

ΒΒααρρββάάρραα  ΝΝ..  ΚΚοοσσμμάάττοουυ
Δρ. Λαογραφίας-Ανθρωπολογίας Χορού

ΕΕιισσααγγωωγγήή

Στο ερώτημα «ποιοί είναι οι τοπικοί χοροί της Κεφαλονιάς;» η πιο συχνή
απάντηση είναι «ο Μπάλος, το Διβαράτικο, ο Μέρμηγκας και ο Μανέτας»,
δίχως να επισημαίνονται τοπικοί ή χρονικοί περιορισμοί. Όμως, κυρίως μέχρι
τους καταστροφικούς σεισμούς του �9�3, είτε οι παραπάνω χοροί δεν χορεύο-
νταν σε όλο το νησί, όπως γενικά θεωρείται, είτε μπορεί να συναντώνται σε
κάποιες περιοχές όχι με τα προαναφερόμενα αλλά με διαφορετικά ονόματα
και τραγούδια. Επίσης υπάρχουν και χοροί που επιτελούνταν από περιορισμένο
εύρος πληθυσμού στο νησί, όπως ο Πυλαρινός χορός, οι Γύρες, το Λαγκάδι και
άλλοι. 

Η παρούσα εργασία, υποστηρίζοντας ακριβώς ότι οι χορευτικές επιλογές
των ατομικών ή συλλογικών υποκειμένων είναι ιστορικά και τοπικά προσδιο-
ρισμένες εκφράζοντας με συμβολικό τρόπο ενσωματωμένα συστήματα σκέ-
ψης και δράσης σ’ έναν κόσμο που μεταβάλλεται συνεχώς, περιορίζει το αντι-
κείμενο της έρευνάς της στους χορούς του χωριού Φαρακλάτα� Κεφαλονιάς.

Χοροί της Κεφαλονιάς και κοινοτικό πλαίσιο �39

�. Το χωριό Φαρακλάτα βρίσκεται δυτικά της Κεφαλονιάς, πέντε περίπου χιλιόμετρα ΒΔ
του Αργοστολίου. Είναι χτισμένο στους πρόποδες του βουνού Εύγερος (κατά τους ντόπιους) ή
Εύγειρος στην επίσημη βιβλιογραφία. Η Εύγερος έχει υψόμετρο 832 μ. και μαζί με το διπλα-
νό της βουνό, Ευμορφιά ή Ομορφιά, αποτελούν τη ΒΔ προέκταση του Αίνου. Η ευρύτερη πε-
ριοχή του χωριού ονομάζεται Ποταμιάνα. Τα Ποταμιάνα περιλαμβάνουν από βόρεια προς νό-
τια τα χωριά Κουρουκλάτα, Φάρσα, Διλινάτα, Δαυγάτα, Φαρακλάτα, Ραζάτα και Προκοπά-
τα. Σήμερα ανήκουν στον Δήμο Αργοστολίου. 

Τα Φαρακλάτα αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα χωριά του νησιού, με διάφορες οικιστι-
κές προσαρτήσεις και πληθυσμιακές εναλλαγές στο χρόνο. Αυτές αποτυπώνονται στον κά-
τωθι πίνακα, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βάθος χρόνου, βάσει των επίσημων αρχειακών
πηγών. 



Με τη μεθοδολογία της συμμετοχικής παρατήρησης που αφορά στην εκμάθη-
ση και επιτέλεση των τοπικών χορών αλλά κυρίως λαμβάνοντας υπόψη προ-
φορικές μαρτυρίες από δρώντα υποκείμενα, προσεγγίζεται η σχέση χορευτι-
κών στοιχείων, όπως ρεπερτόριο, μέλος, χορευτική συμπεριφορά κ.τ.λ. με την
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καθημερινή-κοινοτική ζωή των μελών της κοινότητας, το χορευτικό ρεπερτό-
ριο του νησιού και με τις ευρύτερες κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες. Η με-
λέτη τοποθετείται χρονικά την περίοδο των καταστροφικών σεισμών του �9�3
και πίσω, όσο επιτρέπει η μνήμη των άμεσων πληροφορητών την αναδρομή

Χοροί της Κεφαλονιάς και κοινοτικό πλαίσιο �4�

Πέρα από τους παραπάνω πληθυσμιακούς πίνακες που καταγράφουν την ύπαρξη του χω-
ριού ενάμιση αιώνα πίσω, επισημαίνονται και άλλες πηγές που την πιστοποιούν σε ακόμη με-
γαλύτερο βάθος χρόνου. 

Η περιοχή των Ποταμιάνων φαίνεται να είναι ιδιαίτερα μακρόβια. Μια προσεκτική μελέ-
τη του Πρακτικού της Λατινικής Επισκοπής Κεφαλληνίας του �2�4 (ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ, �9��, σ.
82-83) με ηγεμόνα στο νησί τον κόμη Ριχάρδο Ορσίνι (επί κυριαρχίας των Επτανήσων από
τους Φράγκους ��8�-�479, �48�-�48�) και σκοπό την καταγραφή των κτημάτων της Επι-
σκοπής αποδεικνύει την ύπαρξή της, τον �3ο αι. Δεν αναφέρεται το χωριό Φαρακλάτα, αλλά
αναφέρεται η ευρύτερη περιοχή του χωριού, τα Ποταμιάνα (στ. 8��, 82�). Συναντώνται επί-
σης και τα τοπωνύμια «Λαγγαδίου», «Χαληκερίς» (στ. 8��), «Κόλλας» (στ. 8��), «Αγρίλ-
λου» (στ. 8�9), «Λακκίου» (στ. 832), που μέχρι και σήμερα ακούγονται και χρησιμοποιού-
νται. Αποτελούν καλλιεργήσιμες περιοχές και είναι εδαφικά προσδιορισμένες στα περίχωρα
του χωριού: «Λαγγάδι», «Χάληκας», «Κόλλες», «Αγρίλλια» και «Λάκκοι». Πιθανόν να πρό-
κειται για τα ίδια μέρη με μακραίωνη ενεργή παρουσία στην περιοχή.

Στη βενετική απογραφή του ��83 για φορολογικούς ή στρατιωτικούς σκοπούς, αναφέρο-
νται και τα χωριά Φαρακλάτα, Ραζάτα, Προκοπάτα, Διλινάτα (ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, �9�0, σ. ���).
Στον πίνακα οικισμών, που παρουσιάζουν όχι μόνο μεγάλη αλλά και συνεχή διάρκεια στο νη-
σί από το ��83 έως και το �907, εντοπίζονται και τα χωριά Φαρακλάτα, Ραζάτα, Προκοπά-
τα, Διλινάτα, Κουρουκλάτα (ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ-ΠΕΛΕ, �992-�994, σ. 43-44). 

Στον φοροδοτικό πίνακα του ��78 (έγγραφο επί ενετικής κυριαρχίας των Επτανήσων
��00-�797) που σώζεται στα Κρατικά Αρχεία της Βενετίας και περιέχει αναλυτικά τους οικι-
σμούς και τις μονές της Κεφαλονιάς με το αντίστοιχο ποσό που κατέβαλλαν ως φόρο, κατα-
γράφεται και η περιοχή Ποταμιάνα ως ένας από τους οικισμούς που χρονολογείται παλαιότε-
ρα του �7ου αι. και σώζεται μέχρι σήμερα, αποτελούμενος από τα χωριά Φαρακλάτα, Διλινά-
τα, Ραζάτα, Προκοπάτα και Κουρουκλάτα (ΜΟΣΧΟΝΑΣ στο ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, 2002, σ. ��7). 

Το χωριό Φαρακλάτα είναι ορεινό και τα κύρια προϊόντα παραγωγής του είναι το λάδι, τα
οπωροκηπευτικά και το κρασί ρομπόλα. Μέχρι και την περίοδο των σεισμών του �9�3 η κυ-
ριότερη πηγή εσόδων ήταν η γη. Τα αμπέλια και οι ελιές κάλυπταν εντυπωσιακά μεγάλη πε-
ριοχή. Τα αμπέλια ξεκινούσαν από την ακροθαλασσιά του Δραπάνου, κάλυπταν την Εύγερο
και τις τοποθεσίες Βοθύμια και Λάκκους. Τα ελαιόδεντρα εκτείνονταν σε πολύ απομακρυ-
σμένες περιοχές του χωριού, όπως το Ξώμερο (προσωπικές σημειώσεις Πολλάτου Νικολάου).
Δίχως να έχει επιβεβαιωθεί, υπάρχει η φήμη ότι οι «Φαρακλάδες» κατέχουν από τις μεγαλύ-
τερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις γης σε όλο το νησί. 

Όσο ακόμη η γεωργία ήταν η κυριότερη οικονομική ασχολία, πριν αλλά και μετά τους
σεισμούς του �9�3, και η καλλιέργειά της απαιτούσε την εκμετάλλευση μεγάλων εκτάσεων,
απαιτούσε δηλαδή κόπο και χρόνο, θεωρούνταν δεδομένη η αγροτική αλληλοβοήθεια σε ευρύ
επίπεδο, αποκαλούμενη «συγχέριο» (βοηθάνε πολλά χέρια μαζί). Για να φυτευτεί π.χ. ένα
αμπέλι στις πλαγιές του βουνού «έπρεπε να το ξελογγώσουν από τα άγρια [να βγάλουν τα
άγρια χορτάρια], να βγάλουνε τις πολλές πέτρες, και να κάνουνε μέσα στ’ αμπέλια σβολιά-
δες. Δηλαδή βάνανε τις πολλές πέτρες σε μια μεριά μέσα στο αμπέλι κουλούμι [σε σωρό],
εβάνανε μεγαλύτερες και συγχρόνως γύρω-γύρω απ’ έξω μεγαλύτερες για να κρατάνε τις



στο παρελθόν. Αυτή την περίοδο υπάρχει ακόμη έντονη συλλογικότητα στα
μέλη της κοινότητας και αυτή λαμβάνεται υπόψη. 

Μετά τους σεισμούς, το έντονο αίσθημα της συλλογικότητας αρχίζει και
φθίνει κυρίως λόγω των μετασεισμικών οικιστικών και κοινωνικών διαφορο-
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μικρότερες. Όταν ήτανε πολύ όρθιο το μέρος, γιατί τα βουνά ήτανε πολύ ανηφορικά, σε διαι-
ρούμενα �-8 μέτρα κάνανε αρμάκια. Δηλαδή βάνανε πέτρες μεγάλες πέρα για πέρα, για να
κρατάνε το χώμα, να μην είναι πολύ όρθιο, να μπορούνε να δουλέψουνε μέσα. Δεν γινότανε
ένας να φυτεύει ένα αμπέλι μόνος του. Μαζευόντανε πολλοί, �0-�� μαζί, σα φιλία. Βάζανε τα
ζώα, τρώγανε και πίνανε. Τα λέγανε, «κρασοφιλιές». Γενικότερα, βοηθιούνταν μεταξύ τους σε
διάφορες εργασίες με τα ζώα, τα εργαλεία, τον εξοπλισμό και ό,τι άλλο είχε ο καθένας.

Το ίδιο πνεύμα αλληλοβοήθειας δίνει έντονο παρόν και στη μετασεισμική περίοδο. Οι ντό-
πιοι συγχωριανοί βοηθούσαν ο ένας τον άλλο να καθαρίσουν τον χώρο τους από τα ερείπια, να
ξαναχτίσουν. Και οι μετανάστες έστελναν χρήματα στους δικούς τους και στην κοινότητα
για την ανοικοδόμηση των γκρεμισμένων εκκλησιών, καμπαναριών, του σχολείου και άλλων
κοινοτικών χώρων.

Πολύ πιο πίσω, στις αρχές του 20ού αι., το �909, αγοράστηκε με την οικονομική στήριξη
των συναδελφών της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου-Βαγγελίστρας (οικογένειες που όχι
μόνο έχουν αυτήν την ενορία, αλλά πατρογονικά ανήκουν και έχουν ισχυρούς δεσμούς με το
ναό) ηλεκτρογεννήτρια (ιταλική Fiat) για την ηλεκτροδότηση της εκκλησίας και των κύριων
δρόμων. Οι κολόνες στήθηκαν και όλες οι σχετικές εργασίες επιτελέστηκαν αφιλοκερδώς από
τους χωριανούς. Οι τεχνίτες εξάλλου ήταν αρκετοί. Έτσι η εκκλησία φωτιζόταν τις Κυριακές,
το Πάσχα και όλες τις θρησκευτικές εορτάσιμες ημέρες και οι δρόμοι τα Σαββατοκύριακα.
Πρωτοποριακή ενέργεια, αν σκεφτεί κανείς ότι η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που ηλεκτροφωτί-
στηκε ήταν η Σύρος, η δεύτερη το Αργοστόλι (4.�.�900), ενώ η Αθήνα θεμελίωσε το ηλεκτρι-
κό εργοστάσιο στο Φάληρο το �90� και ηλεκτροφώτισε την πλατεία Ομονοίας το �903, τη λε-
ωφόρο Σταδίου και έναν-δύο κεντρικούς δρόμους το �907 (ΔΕΜΠΟΝΟΣ, �973, σ. 33). Την ίδια
εποχή, ένα μικρό χωριό προστίθεται σε αυτή την περιορισμένη λίστα της τεχνολογικής εξέλι-
ξης με δική του πρωτοβουλία και οικονομική κάλυψη, αγοράζοντας στο μέλλον και άλλες δύο
γεννήτριες. (Όλος ο εξοπλισμός σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο Ηλεκτρισμού του χωριού,
στεγασμένο εξωτερικά της εισόδου της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου - Βαγγελίστρας που
εγκαινιάστηκε στις 2�.3.20�3, ημέρα του μεγάλου πανηγυριού της). Η υδροδότηση δε του
χωριού λειτούργησε το �98�. 

Οι κάτοικοι ήταν και είναι κυρίως γεωργοί και μέχρι και το �9�0 (αλλά και αργότερα)
σημαντική πηγή των εισοδημάτων τους αποτελούσε το εμπόριο των προϊόντων τους (κρασί,
λάδι, κηπευτικά). Τα σπίτια είχαν και έχουν κήπο ή κάποιο μεγάλο κομμάτι γης εντός του
χωριού (σώχωρο), όπου οι ιδιοκτήτες φυτεύουν τα κηπευτικά τους. Μέχρι και τους σεισμούς
ήταν ανεπτυγμένη και η κτηνοτροφία. Κάθε σπίτι λοιπόν είχε τα κηπευτικά του, το γάλα του,
το λάδι και το κρασί. Η οικοδομή και η μελισσοκομία αποτελούν επίσης συχνές επαγγελμα-
τικές ασχολίες. 

Και με το εμπόριο ασχολήθηκαν πολλοί κάτοικοι του χωριού. Ο αριθμός μαγαζιών τη δε-
καετία �9�0-�9�0 στο χωριό, αλλά και μετασεισμικά στο Αργοστόλι από κατοίκους του χω-
ριού ήταν σημαντικός. Πολλοί επίσης ασχολήθηκαν με τις τέχνες (μαραγκοί, ξυλουργοί, πλα-
κατζήδες, ηλεκτρολόγοι κτλ.). Στο Αργοστόλι υπήρχε πληθώρα μαγαζιών, αλλά και τεχνι-
τών από κατοίκους του χωριού. 

Όσοι έκαναν εμπόριο για τη γρηγορότερη πρόσβασή τους στις απομακρυσμένες περιοχές,



ποιήσεων (Δεμπόνος, �97�, Καρπούζης, 2009, σ. 94), της ραγδαίας αύξη-
σης του μεταναστευτικού κύματος που προϋπήρχε εξάλλου (Αλβανίτος,
�9��, σ. �4�; Ασβέστη, �988, σ. ��; Δεμπόνος, 2003, σ. 7�; Κοσμάτου, Ε.,
2004, σ. 3�8; Μαραβέγιας, �99�, σ. 379), των συνεχιζόμενων προβλημάτων
καλλιέργειας της κεφαλονίτικης γης (Λουκάτος, Σ. 20�2, σ. �7�, Μυρίδης
& Πούλου & Φιλιππακοπούλου & Χυτά, �99�, σ. 3�4; Μαραβέγιας, �99�, σ.
378), των ευρύτερων οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών στη χώρα (Κα-
ζάκος, 2000, σ. 22�; Μωυσίδης, �98�). Το φυσικό γεγονός των σεισμών του
�9�3 όρισε για την Κεφαλονιά την προσεισμική και μετασεισμική περίοδο. 

ΧΧοορροοίί  κκααιι  ττρρααγγοούύδδιιαα

«Όχι, το Μέρμηγκα τονε χορεύανε στα Φραγκάτα, όχι εδώ, στα Φαρα-
κλάτα. Δεν το ξέρουμε ούτε το Σαρτιστό ή το Λαγκάδι που μου λες.
Πολύ παλιά το Μανέτα, το τραγούδι, το ’χω ακούσει κι εγώ, πολύ πα-
λιό τραγούδι. Δεν το εχορεύαμε όμως. Αυτά τα παίζανε οι ορχήστρες
όταν ήρτανε που κάμαμε τους χορούς έπειτα από τους σεισμούς, και ερ-
κόντανε στους χορούς κι άλλος κόσμος έξω από το χωριό». (Κ.Μ).

«Εχορεύαμε τους συνήθεις χορούς, τους γνωστούς. Καλαματιανό,
Συρ τό, το Λεβαντίνικο, το Λεβαντίνικο και το Μπάλο».(Γ.Π.).

«Το Κουτσό δεν τονε ξέρω ποιος χορός είναι». (Χ.Κ.).

«Χορεύαμε Καντρίλιες, μάλιστα, με το βιολί». «Τις Καντρίλιες τις εχο-
ρεύαμε και οι πιο νέοι και οι πιο ηλικιωμένοι. (Ι.Β.).

«Αυτά, το Βαλς, το Ταγκό και τέτοια, τα εμάθαμε ύστερα από τον πό-
λεμο. Μ’ ένα γραμμόφωνο επηαίναμε [οι νέοι του χωριού] στη Λότζα
[κλειστό καφενείο του χωριού] και τα εμαθαίναμε».
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όπως την Πύλαρο, χρησιμοποιούσαν εκτός από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες και μονοπάτια
μέσα από τα βουνά. Μέχρι να ξεπουλήσουν, διανυκτέρευαν στις απομακρυσμένες αυτές πε-
ριοχές. 

Από την είσοδο του χωριού περνά μία από τις κύριες οδικές αρτηρίες της Κεφαλονιάς που
συνδέει τη βόρεια με τη νότια πλευρά της, το Αργοστόλι. Από το �8�2 το χωριό αποκτά συ-
ντομότερη πρόσβαση στο Αργοστόλι, διευκολύνοντας τους πεζούς, λόγω κατασκευής από
τους Άγγλους (βρετανική κατοχή των Επτανήσων �809-�8�4) μιας υπερ-θαλάσσιας γέφυ-
ρας που συνδέει την πρωτεύουσα με τα απέναντι χωριά. 



Οι προαναφερθείσες μαρτυρίες αλλά και άλλες από τα Φαρακλάτα δείχνουν
ότι μέχρι και την προσεισμική περίοδο, οι χοροί που επιτελούνταν στο χωριό
ήταν κυρίως ο «Καλαματιανός», το «Συρτό», ο «Λεβαντίνικος» και ο «Μπά-
λος», οι «Καντρίλιες», το «Γαϊτανάκι», το «Βαλς», το «Ταγκό», το «Φοξ». 

Από αυτούς το «Συρτό» έμοιαζε με τον «Καλαματιανό». Μέσα στο ίδιο
χωριό η τραγουδιστική απόδοση του χορού διέφερε κάθε φορά. Λεπτομερής με-
λέτη των βημάτων και των τραγουδιών, που οι ντόπιοι δίχως εξαίρεση συνέδε-
αν με το «Συρτό», οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ο χορός είχε κυρίως δύο μορ-
φές. Το «Συρτό» για τους ντόπιους έμοιαζε πολύ με τον χορό που στα περισσό-
τερα μέρη της Κεφαλονιάς είναι γνωστός ως «Διβαράτικος». Εξάλλου, το
όνομα «Διβαράτικος» δεν συμπεριλαμβάνεται στον τοπικό χορευτικό κατάλο-
γο. Σε αυτή την περίπτωση το γνωστό διπλό τσάκισμα του χορού, όποτε εκτε-
λούνταν, συνοδευόταν τραγουδιστικά περισσότερο με τα αυτοσχέδια δίστιχα,
έτσι όπως συναντάται και στην υπόλοιπη Κεφαλονιά, τις γνωστές ρίμ(ν)ες,
και πολύ λιγότερο με τα μεγάλα τραγούδια. Επίσης το «Συρτό» το εκτελού-
σαν παρόμοια με τον «Καλαματιανό». Μετρώντας τις δώδεκα βασικές κινή-
σεις, η χιαστί κίνηση των ποδιών (7-�2) γίνεται με πατήματα πίσω και το δε-
ξί πόδι στις δύο τελευταίες κύριες κινήσεις (��-�2) πατά και σταματά πλάγια
δεξιά. Το χόρευαν με μεγάλα τραγούδια που είχαν ολοκληρωμένο περιεχόμενο,
ονομάζοντάς τα «Συρτό» ή «Χορεφιάτικο», είτε αυτοσχεδιάζοντας δίστιχα
ονομάζοντάς τα «Συρτό» ή (κάποιοι νεότεροι) «Κουτσό». Στις αυτές τις περι-
πτώσεις συχνά απέδιδαν στον χορό και την ονομασία «Συρτό-Καλαματιανό».

Όσον αφορά το «Λεβαντίνικο», το όνομά του δεν ακούγεται σήμερα, Το
όνομα αυτό το συνάντησα και σε άλλες περιοχές της Κεφαλονιάς. Ενδεικτικά
αναφέρω τη μαρτυρία του λαϊκού βιολιτζή Ζαφειράτου Κώστα ή του «Κωστά-
κη», όπως ήταν γενικότερα γνωστός, ο οποίος υπαγορεύοντάς μου τοπικά χο-
ρευτικά τραγούδια της Παλικής, ονοματίζει τον «Λεβαντίνικο» χορό, κατα-
τάσσοντάς τον όμως σε διαφορετική χορευτική μορφή απ’ ό,τι στην περιοχή
των Ποταμιάνων που ανήκουν τα Φαρακλάτα. Όταν ζητούσα από τους Φα-
ρακλάδες να τραγουδήσουν «Λεβαντίνικο», άκουγα τη μουσική και τα λόγια
του χορού που γνωρίζω ως «Μπάλο». Στην ερώτησή μου αν εννοούν τον
«Μπάλο», λάβαινα αρνητική απάντηση. Άλλο ο Μπάλος, άλλο το Λεβαντίνι-
κο. Σε αυτό συμφωνούσαν όλοι, δεν έδιναν όμως και μια παραπέρα επεξήγηση,
ενώ συνέχισα να ακούω και να βλέπω συνεχώς Μπάλο. Η ροή του λόγου σε
αυθόρμητες τραγουδιστικές εκτελέσεις των πληροφορητών και η ερμηνεία
των λόγων τους έδωσαν την απάντηση: 

«Το Λεβαντίνικο έχει και Μπάλο μέσα. Όταν βάνουνε Λεβαντίνικο, το
γυρίζει στο Μπάλο, το βιολί όπως το παίζει» (Δ.Μ.).

«Σαν Καλαματιανό έρχεται το Λεβαντίνικο, αλλά το Λεβαντίνικο ήταν
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έτσι, πώς να το πω, πιο όμορφο. Ήτανε χορευτικό, πιο σαρταριστό. [...]
Μέσα στο Λεβαντίνικο πάει ο Μπάλος» (Δ.Π.). 

«Στο Λεβαντίνικο, έπιανε [τραγουδούσε] ένας ένα λιανοτράγουδο κι
αμά το λέανε κι οι άλλοι. Ύστερα κι άλλο λιανοτράγουδο, το λέανε κι οι
άλλοι, όσοι εχορεύανε. Αμά έπιανε άλλος το τραγούδι» (Γ.Μ.).

Το «Λεβαντίνικο» αποτελεί μία τοπική ονομασία ενός «Καλαματιανού»,
ζωηρού χορού που χορεύεται με δίστιχα, όπως:

Βιολέτα μ’ ανθισμένη βιολέτα μ’ ανοιχτή
στον ίσκιο σ’ από κάτου ποιος θ’ αποκοιμηθεί.

Αραδιαστείστε στο χορό να πιάζω το κοντύλι
να ζωγραφίσω πέρδικα στα κόκκινό σ’ αχείλι. 

Χορεύεται όμως πολύ πιο «σαρταριστά», πηδηχτά και έντονα από το γνω-
στό «Καλαματιανό». 

Μετά από αυτόν ακολουθεί ο «Μπάλος». Ο χορός αυτός για τους κατοί-
κους του χωριού είναι η εκτέλεση του τσακίσματος, του γρήγορου δίστιχου,
που ακολουθεί το «Λεβαντίνικο», όπως:

Μπροστινέ μου που χορεύεις
να σε δω να διακονεύεις.

Να σε ιδώ με δυο σακούλια
να μαζώνεις κουματσούλια.

Όλο φούρια όλο φούρια 
μα ο χορός δεν είν’ αγγούρια.

Δεν είναι γνωστό πότε ο διαχωρισμός αυτός έπαψε να υφίσταται και οι δύο
χοροί εκτελούνται ως ένας με την ονομασία «Μπάλος». Οι πληροφορητές βε-
βαιώνουν ότι οι ορχήστρες που άρχισαν μετασεισμικά να έρχονται στο χωριό
παίζανε αυτό που ήξεραν: τον «Μπάλο». Το «Λεβαντίνικο» υπάρχει ακόμη και
σήμερα στο λεξιλόγιο των ντόπιων. Όταν τους ζητούσα να τραγουδήσουν
«Λεβαντίνικο», συνδύαζαν τα τραγούδια του και με τραγούδια «Μπάλου».

Βέβαια δεν ήταν δυνατό να μην υπήρχαν και άλλες επιδράσεις στο χορευτι-
κό ρεπερτόριο. Για παράδειγμα, μία πληροφορήτρια τραγουδά τον «Μέρμη-
γκα», όχι ολόκληρο, χορό ευρέως γνωστό στην Κεφαλονιά. Διαπιστώθηκε ότι
τα τραγούδια του «Μέρμηγκα» και του «Μανέτα» δεν χορεύονταν στο χωριό
έως την προσεισμική περίοδο. Αυτή η χορευτική μορφή όμως αποδιδόταν με άλ-
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λα τραγούδια, όπως η «Βλάχα». Μετά τους σεισμούς ο «Μανέτας» και ο «Μέρ-
μηγκας» (σήμερα βεβαίως και χορεύονται, από τις νεότερες όμως γενιές), άρ-
χισαν να εισχωρούν στο τοπικό χορευτικό και τραγουδιστικό ρεπερτόριο. 

Χόρευαν επίσης το «Γαϊτανάκι» στις Αποκριές, τις «Καντρίλιες» όχι μόνο
στο Καρναβάλι, αλλά στα πανηγύρια και στις γιορτές στα σπίτια, με τη συνο-
δεία βιολιού ή/και γραμμόφωνου. Οι ευρωπαϊκοί χοροί, «Ταγκό» και «Βαλς» ,
συμπεριλήφθηκαν στο τοπικό ρεπερτόριο γύρω στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και
χορεύονταν κυρίως από τους νεότερους στα πανηγύρια, στις Απόκριες αλλά
και σε γιορτές στα σπίτια και αυθόρμητες εκδηλώσεις. Οι ντόπιοι νεαροί αλ-
ληλοδιδάσκονταν αυτούς τους χορούς σε ειδικό χώρο στο χωριό, τη «Λόντζα»,
ή και σε σπίτια με γραμμόφωνο πριν και μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μέ-
χρι και λίγα χρόνια μετά τον σεισμό. «Τις Καντρίλιες τις ξέραμε. Για τ’ άλλα,
το Ταγκό κι αυτά, φέραμε δάσκαλο απ’ τ’ Αργοστόλι. Από το ’40 στο χωριό
είχαμε και χοροδιδασκαλείο, τη Λότζα». Αργότερα τους χορούς αυτούς τους
μάθαιναν σε χοροδιδασκαλεία στο Αργοστόλι.

Η μουσική συνοδεία του χορού αποτελούνταν κυρίως από βιολί και κάποιες
φορές κιθάρα. Τόσο στις αυθόρμητες εκδηλώσεις του, όπως οι χοροί στις γει-
τονιές (Κοσμάτου, 20��, σσ. 473-�02) όσο και στις οργανωμένες, όπως τα
πανηγύρια (Κοσμάτου, 20�0 και 20�2), τα λόγια που τον συνόδευαν αποδίδο-
νταν υπό τη μορφή αντιφώνησης, δηλαδή ένας χορευτής τραγουδούσε και οι
υπόλοιποι χορευτές επαναλάμβαναν. Το είδος αυτό της τραγουδιστικής απόδο-
σης είναι διαδεδομένο και σε άλλα μέρη της Κεφαλονιάς (Κοσμάτου, 200�, σ.
�94 και 20��) αλλά και της Ελλάδας (Τσαγγαλάς, �988, σ. 9�-97). Πολύ
συχνά ο χορός συνοδευόταν μόνο από το αντιφωνικό τραγούδι και όχι από τα
μουσικά όργανα. 

[...] Όπως το λέει κειος που το τραγουδάει, το λέανε κι οι άλλοι που
εγυρίζανε και ήτανε πιασμένοι στο χορό. [...] Το λέανε κι οι άλλοι, ύστε-
ρα κι άλλο λιανοτράγουδο, το λέανε κι οι άλλοι, όσοι εχορεύανε [...]. Και
βάσταινε [διαρκούσε] ώρα ο χορός, γιατί ήτανε μεγάλο το τραγούδι.
[...] Δεν τραγούδαε εκειός ο μπροστινός, τραγουδάανε εκείνοι που ’ταν
από πίσω, εκειός ο μπροστινός ήθελε να πιάνει το μαντίλι του μπροστι-
νού και να τονε πιάνει και να γυρίζουνε και να τονε πιθώνει [τοποθετεί]
στη θέση του, γυρίζανε, δεν ετραγούδαε». (Κ.Μ.).

«Το στιχάκι θα το πούνε αυτοί που χορεύουνε. Και τώρα εκειός που λέ-
ει τα στιχάκια, αφού το πούνε, θα πει άλλο στιχάκι, αφού το πούνε οι
χορευτές» (Ν.Κ.).

«Ένας, όποιος θέλει να τραγουδήσει, τραγούδαε. Μετά πάνε και πίνου-
νε, μετά ματαπιάνουνε το χορό, πάει άλλος και τραγουδάει» (Σ.Λ.).
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Ο εκάστοτε χορός συνοδευόταν από τα «δικά του», «κατάλληλα» τραγού-
δια ή στιχάκια. «Κατά το χορό που θέλαμε να χορέψουμε θέλαμε να λέμε και
το τραγούδι. [...]

Έλα να πάμε κόρη να σεριανίσουμε
Γιατ’ είδα στ’ όνειρό μου πως θα χωρίσουμε. 

Λόγω περιορισμένης έκτασης του κειμένου, θα ακολουθήσουν κάποια εν-
δεικτικά χορευτικά τραγούδια και στιχάκια, όλα από άτομα που έχουν γεννη-
θεί και μεγαλώσει στα Φαρακλάτα. 

Δύο χαρακτηριστικά τραγούδια του Συρτού-Καλαματιανού ήταν το τρα-
γούδι της «Σούσας», ευρέως διαδεδομένο σε όλη την Κεφαλονιά (Ζαπάντη,
�980-�982, σ. �89-220; Μπάλλας & Λάσκαρη, 20�0, σ. 88-98) και το τρα-
γούδι της «Ρόιδω». ή «Ρόγδω», επίσης διαδεδομένο σε όλο το νησί.

ΤΤρρααγγοούύδδιι  ττηηςς  ««ΣΣοούύσσααςς»»
ΧΧοορρόόςς  ««ΣΣυυρρττόό--ΚΚααλλααμμααττιιααννόό»»

Μαρινάκη Κυριακή (�90�-2002)

ΑΑ..  Το Μάη το Μαγιάπριλο βρε καλαματια-νούλα
Καλαμα-αματιανή (το λέει ένας)

Το Μάη το Μαγιάπριλο βρε καλαματια-νούλα
Καλαμα-αματιανή (επαναλαμβάνουν όλοι)

ΒΒ..  Το Μάη το Μαγιάπριλο π’ ανθίζει το λουλούδι (το λέει ένας)
Το Μάη το Μαγιάπριλο π’ ανθίζει το λουλούδι (επαναλαμβάνουν όλοι)

(Το ίδιο συνεχίζεται για όλους τους στίχους)

Το Μάη το Μαγιάπριλο π’ ανθίζει το λουλούδι
ακούσατε να σας ειπώ της Σούσας το τραγούδι.

Η Σούσα ήτο λυγερή της Σμύρνης το καμάρι
αγάπα το Σαλιμπαρή τ’ ωραίο παλικάρι.

Αγαπά τη κι αγάπα τον χρόνους δεκατεσσάρους
και μες στους δεκατέσσαρους ονείρατα του χάρου.

Είχε αδελφό στην ξενιτιά που τον ελέγαν Γιάννη.
Μάνα μου είδα όνειρο πρικό φαρμακισμένο

πως ήτανε ο Γιαννάκης μας στο αίμα βουτημένος.
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Σούσα μου είναι όνειρο κι όνειρο θα περάσει
και σένα τ’ αδελφάκι σου στα ξένα θα γεράσει.

Στα ξένα εκεί που περπατεί στα ξένα που γυρίζει
ή τονε φάγαν τα θεριά ή Τούρκος τον ορίζει.

Μια μέρα καλοκαιρινή μια μέρα καλοκαίρι
η κόρη βγήκε απ’ το λουτρό κι ο νιος απ’ το μπαρμπέρη

και συναπαντηθήκανε σ’ ένα στενό καρτέρι.

Με γέλια παν στο σπίτι τους και με χαρά γελάσαν
και τα κακά ονείρατα όλα τα εξεχάσαν.

Τη νύχτα τα μεσάνυχτα που πετεινοί λαλούσαν
ακούνε στην πορτούλα τους που σιγαλά χτυπούσε.

Ασήκω βρε Σαλιμπαρή να πάρεις να μισέψεις
μην ήλθε τ’αδελφάκι μου και τ’ όνειρο αληθέψεις.

Σήκω Σουσούλα μου άνοιξε κι εγώ μένω στην κλίνη
γιατί ο ύπνος ο γλυκός να φύγω δεν μ’ αφήνει.

Σηκώθη η Σούσα κι άνοιξε βλέπει τον αδελφό της
και από το φόβο τον πολύ εθάμπωσε το φως της.

Μη φοβηθείς Σουσούλα μου κι εγώ είμαι ο αδελφός σου
πολύ πιθύμησα να δω τον αγαπητικό σου.

Γιάννη μου ονειρεύεσαι σαν τί είν’η αφορμή σου;
Σα λες πως ότι κάνω εγώ την πράξη τη δική σου;

Χρυσό μαχαίρι έβγαλε απ’ αργυρό θουκάρι
μεσουρανίς το πέταξε μες στην καρδιά της στάει.

Το θύμιο το πολύ που κάνει το κορμί της
ταράχτηκε η κλίνη της ξυπνάει το πουλί της.

Σήκω μανούλα μου να δεις μαντάτα που σου φέρνω
από τον υιό σου το Γιαννιό που λες πως είν’ χαμένος.
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Πάμε Σουσά μου στο γιατρό να γιάνεις την πληγή σου
κι’ όσα φλουριά κι αν χρειαστούν τα δίνει το πουλί σου.

Χίλια εκατό να χρειαστούν και χίλια πεντακόσια
τα δίνει ο Σαλιμπαρής να πάνε κι άλλα τόσα.

Γράψανε του Σαλιμπαρή αν θέλει για να πάει
ογλήγορα στης Σουσανιώς γιατί ψυχομαχάει.

Εντύθηκε, στολίστηκε να πάει στην ερωμένη
όσο να πάει να τηνε δει ήταν τελειωμένη.

Σούσα μου σαν επέθανες και χάνεις τη ζωή σου
κάνε δεν επαράγγελνες να κάμω στη ζωή σου.

Εκείνη την ώρα αποκριθήκανε ξένοι δικοί και φίλοι
η Σούσα επαρήγγειλε πως τους ζητεί μια χάρη

να κάνει το κιβούρι της όλο μαργαριτάρι.

Να κάνεις κάσα ολόχρυση να βάλει το κορμί της
κι ένα στεφάνι ολόχρυσο γύρα στην κεφαλή της.

Αμέσως εδιάταξε όλα κεχριμπαρένια
όσο με την άλλη μέρα το πρωί να ’ναι ετοιμασμένα.

Από τις πέντε το πρωί ως να βαρήσει μία 
τη Σούσα εγυρίζανε μέσα στην πολιτεία.

Να βάλει στο κεφάλι της ένα κυπαρίσσι
και κάνε στα ποδάρια της να τρέχει μία βρύση.

Κι όποιος περάσει και διαβεί να πιει και να ρωτήσει
και που ’χει αγάπη στην καρδιά να τηνε παρατήσει.

Από τις πέντε το πρωί ως να βαρέσει μία
τη Σούσα εγυρίζανε μέσα στην Πολιτεία.

Επήγαν και τη θάψανε στην Άγια Ειρήνη
όπου τους είχε η Σούσα πει και που ’χε παραγγείλει.
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ΤΤρρααγγοούύδδιι  ««ΡΡόόιιδδωω»»  ήή  ««ΡΡόόγγδδωω»»
ΧΧοορρόόςς  ««ΣΣυυρρττόό--ΚΚααλλααμμααττιιααννόό»»
Λυκούδη Κωνσταντίνα (�93�)

Να΄χα ένα μη, να ’χα ένα μήλο να ’ριχνα ρόιδω μου (δις)
Να’χα ένα μήλο να ’ριχνα στο πέ καλέ στο πέρα παρεθύρι. (δις)

Να τσά καλέ να τσάκιζα το μαστραπά ρόιδω μου
Να τσάκιζα το μαστραπά που ’χει καλέ, που ’χει το καριοφίλι.

Μέσα είναι η κό, μέσα είν’ η κόρη και κεντά ρόιδω μου
Μέσα είναι η κόρη και κεντά, μετα - καλέ μεταξωτό μαντήλι

Το μαντηλα, το μαντηλάκι που κεντάς ρόιδω μου
Το μαντηλάκι που κεντάς σε με, καλέ, σε μένα να το στείλεις

Να μη το στεί, να μη στο στείλεις μοναχό ρόιδω μου
Να μη το στείλεις μοναχό, παρά καλέ, παρά με την αγάπη

Μα κείνη ε μα κείνη επαράκουσε, ρόιδω μου
Μα εκείνη επαράκουσε και μο, καλέ, και μοναχό το στέλνει

Για πες μου μα, για πες μου μαντηλάκι μου ρόιδω μου
Για πες μου μαντηλάκι μου, να μα, καλέ, να μ’ αγαπά η κυρά σου

Ή 

Για πες μου μα, για πες μου μαντηλάκι μου ρόιδω μου
Για πες μου μαντηλάκι μου πώς πιά καλέ, πώς πιάνετ’ η αγάπη

Από τα μα, από τα μάτια πιάνεται ρόιδω μου
Από τα μάτια πιάνεται στα χεί, καλέ στα χείλη κατεβαίνει

Κι’ από τα χει κι’ από τα χείλη στη καρδιά ρόιδω μου
Κι’ από τα χείλη στη καρδιά ριζώ, καλέ ριζώνει και δε βγαίνει. 

Σημαντική θέση στον λόγο που συνόδευε τον χορό είχαν και τα αυτοσχέδια
στιχάκια ή ρίμ(ν)ες, τα οποία συνέθεταν αυθόρμητα οι χορευτές κατά τη διάρ-
κεια της χορευτικής κίνησης. Το στιχουργικό ενδιαφέρον των αυτοσχέδιων ρι-
μνών επικεντρωνόταν στα βιώματα των χορευτών. Και αυτά αφορούσαν τις
διαπροσωπικές τους σχέσεις αλλά και τα ευρύτερα κοινωνικά δεδομένα (Κο-
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σμάτου, �999, σ. 44-4�). Η όλη πρακτική του χορού λειτουργούσε ως έκφρα-
ση των στενών διαπροσωπικών σχέσεων, ως ένα ενωτικό περιβάλλον για την
κοινότητα, όπου αυτή ήταν κυρίαρχη.

ΧΧοορρεευυττιικκάά  σσττιιχχάάκκιιαα  ήή  ρρίίμμννεεςς
ΧΧοορροοίί  ««ΣΣυυρρττόόςς»»,,  ««ΛΛεεββααννττίίννιικκοοςς»»,,  ««ΜΜππάάλλοοςς»»

Καλογηράτος Διονύσης (�9�8-2008)
Κοσμάτου Ευσταθία (�93�-20�4)

Πετεινάτος Χαράλαμπος (�924-20�8)

Ξέρω τραγούδια να σου πω και ρίμ(ν)ες να σου βγάλω
μα δεν το καταδέχομαι με σένα να τα βάλω.

Όλες επαντρευτήκανε και πήραν νέον άντρα
και μένανε μ’ αφήκανε σα γίδα μες στη μάντρα.

Ήρτες από την ξενιτιά και φόρεσες καδίνα
στο σπίτι σου για το ψωμί ψοφάν από την πείνα.

Να’ ξερα τον προξενητή που σου ’κανε το γάμο
το μεγαλύτερο κακό ήθελα να του κάμω.

Ανάθεμά σε δεν πονάς, δε βλέπεις, δεν πιστεύεις
που έλιωσα σαν το κερί κι ακόμα με παιδεύεις.

Καλώς τα μα, καλώς τα μάτια που ’ρκονται (δις)
καλώς τα μάτια που ’ρκονται

κι αν έρχονται για μένα
κι αν έρχονται για άλλονε

να πάνε πικραμένα.

Κόρη μην το, κόρη μην το ψηλοκρατείς,
β

κόρη, μην το ψηλοκρατείς
γιατί ψηλή δεν είσαι.

Σ’ ένα χωριό, σ’ ένα χωριό ετραφήκαμε
σ’ ένα χωριό ετραφήκαμε

και ξέρω τίνος είσαι.
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Αγάπη μου, αγάπη μου, στο γάμο σου
στο γάμο σου, αγάπη μου,

στο γάμο σου να βρέχει
κι ένας ανεμορούφουλας

να σε στριφογυρίζει. 

Πότα τέτσος [χάνει] πότα σώτος [κερδίζει]
πότα δεν πληρώνομαι

και χωρίς παρά στην τσέπη
βραδιοξημερώνομαι.

Τα πενήντα δύο φύλλα
τ’ ανακάτωσα καλά

και ποντάρισα στον άσσο
και δε μου ’μεινε παράς.

ΤΤρρααγγοούύδδιι  ««ΠΠάάππιιαα»»  
ΧΧοορρόόςς  ««ΣΣυυρρττόό»»

Κοσμάτος Νικόλαος (�924-2003)

Περιβόλι είχα πάπια μου
περιβόλι είχα (δις η στροφή).

Περιβολάκι είχα 
και διάφορο δεν είχα.

Νεραντζοσπαρμένο πάπια μου
νεραντζοσπαρμένο.

Νεραντζοσπαρμένο
και στάχτη γεμισμένο.

Πέρδικα καθόταν πάπια μου 
πέρδικα καθόταν 

Πέρδικα καθόταν 
και δοξολογιόταν

Κυνηγός περνάει πάπια μου 
κυνηγός περνάει
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Κυνηγός περνάει
και την τουφεκάει 

Και της δίνει σμπάρα πάπια μου
και της δίν’ δυο σμπάρα

Και της δίν’ δυο σμπάρα
φτέρα και ποδάρια

Τα μαζεύ’ ο Γιάννος πάπια μου
τα μαζεύ’ ο Γιάννος

Τα μαζεύ’ ο Γιάννος
να τα πάει τση Μάρως

Να τα πάει τση Μάρως πάπια μου
να της κάνει ρούχα

Να της κάνει ρούχα
ρούχα και παπούτσια.

Στη στιχουργική δημιουργία του χορού περνά και η ευρύτερη κοινωνικο-οι-
κονομικο-πολιτική πραγματικότητα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του
καραβιού «Πύλαρος» που καταστράφηκε στο πέρασμα του Θιακιού. 

ΧΧοορρόόςς  ««ΜΜππάάλλοοςς»»
Κοσμάτος Νικόλαος (�924-2003)

Κατακαημένη Πύλαρο κρίμα στην ομορφιά σου
μες στο κανάλι του Θιακιού μείνανε τα πλευρά σου. 

Η ευρύτερη θεματολογία όμως δεν ήταν τόσο διαδεδομένη, όσο η προσωπι-
κή. Επίσης, πληροφορητές ερμήνευσαν τραγούδια αστικά του ευρύτερου ελλη-
νικού ρεπερτορίου που, όπως λένε, τα μάθανε από την Αθήνα ή τους τα έμαθαν
άλλοι, και τα τραγουδούσανε προσεισμικά και μετασεισμικά.

Εκτός των χορευτικών τραγουδιών, παρέες ανδρών περπατούσαν το βράδυ
στα σοκάκια και σιγοτραγουδούσαν καντάδες.

«Με τις μύτες των ποδιώνε μας πηγαίναμε· και πηγαίναμε από κάτω
από το παράθυρο, από την πόρτα [...] της κοπελός και της τραγουδάα-
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με ένα τραγουδάκι [...] και τραγουδάαμε σιγά-σιγά, όχι δυνατά. Τη νύ-
χτα τραγουδάς σιγά, είναι πιο μελωδία, είναι πιο καλύτερα». (Δ.Κ.)

«Μαζευόμαστε οι άντρες που είχαμε μεράκι και φωνή παρέες-παρέες
και τραγουδάαμε. Στους δρόμους. Για μιαν αγάπη που μπόρειε να ’χε
ένας μας, για το κέφι μας. Άμα πηγαίναμε για καμιά κοπέλα δεν κου-
τάγαμε [τολμούσαμε] να την ονοματίσουμε. Μας σκοτώνανε. Μας
ανοίγανε τα σπίτια τους και μας κερνάανε. Μετά που φτιάξαμε τις πα-
ράγκες [μετασεισμικά], καθόμαστε σε καμιά γειτονιά με κρασί και
τραγουδάαμε. Μετά κάποιους δεν τους αφήνανε και οι γυναίκες τους.
Χάλασε το πράγμα. Κατεβαίνανε και στη χώρα [Αργοστόλι] για δια-
σκέδαση». (Δ.Π.)

ΟΟιι  ρρίίμμννεεςς  ττοουυ  χχοορροούύ  ωωςς  εερρέέθθιισσμμαα  γγιιαα  έέμμμμεεττρροο  δδιιάάλλοογγοο  εεκκττόόςς  χχοορροούύ

Οι «ποιητές» του χωριού έφτιαχναν και στιχάκια κυρίως δεκαπεντασύλλα-
βα και έξω από το χορό. Στιχάκια-ποιήματα αστεία, λυρικά, της ξενιτιάς, της
αναπόλησης, της έμμετρης αλληλογραφίας.

Ακολουθεί μία έμμετρη αλληλογραφία μέσα στο ίδιο χωριό. Γράφει η Διο-
νυσία Στρακάτου (�937) προς τον Παύλο Πολλάκη, επειδή του ψόφησε ο γάι-
δαρος, και ακολουθεί η απάντηση του υιού του Παύλου, Δημήτρη Πολλάκη
(�93�), προς την κυρία Διονυσία, επειδή της ψόφησε η γουρούνα. 

ΑΑππόό  ττηηνν  κκ..  ΔΔιιοοννυυσσίίαα  ππρροοςς  ττοονν  σσυυγγχχωωρριιααννόό  ττηηςς,,  κκ..  ΠΠααύύλλοο

Σαμάρι και μπαρδίνια του [εξαρτήματα του σαμαριού] και σκοινοσάμαρά του
[σκοινιά και σαμάρι]

του Παύλου ο γάιδαρος άφησε για τα μνημόσυνά του [αυτά μείνανε].

Μα μη λυπάσαι, Παύλο μου, έχε παρηγορία
ας είν’ καλά τα τέκνα σου μαζί κι η Ουρανία [η σύζυγος].

Πολύχρονος ο γάιδαρος, κι ίσα να δυναμώσει [μέχρι]
ο γάιδαρος τελείωσε μέχρι να ξημερώσει.

Σαν τί θέλετε να σας ειπώ γι’ αυτό το γαϊδουράκι
ετέλειωσε κι ο κόκορας απάνω στο κλαδάκι [πέθανε κι αυτός].

Εφύγανε οι κότες μας μαζί και τα αυγά τους
μας έμειναν οι κουτσουλιές κάτω από τη φωλιά τους.
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Η Ουρανία έλεγε, να μη λυπάσαι Παύλο
τα παιδιά μας να ’ν’ καλά κι άλογα θα σας πάρω.

ΟΟ  γγιιοοςς  ττοουυ  κκ..  ΠΠααύύλλοουυ,,  ΔΔηημμήήττρρηηςς,,  ααππααννττάά..  

Την έμμετρη επιστολή την έλαβαν ημέρα Τρίτη και απαντάνε στη Διονυσία
και την αδελφή της Νίκη, που εκείνες τις μέρες είχε ψοφήσει η γουρούνα τους.

Την Τρίτη το απόγιομα χτυπάει στο πορτόνι [εξώπορτα]
το γράμμα του πατέρα μας κει κάτω του το φέρνει.

Το γράμμα που μας στείλατε με τ’ όνομα Στρακάτους
σας στέλνουμε σημείωση να πάτε με τους γάτους.

Η Νίκη όταν εξύπναγε για τη δουλειά να πάει
τη Διονυσία ρώταγε η γουρούνα τί θα φάει.

Ένα πρωί, της έφτιαξε φασόλια μαρινάτα
η Νίκη της γουρούνας της τής έλεγε όλα φάτα.

Η Νίκη ήταν ξένοιαστη πως ήταν πια χορτάτη
η άτυχη γουρούνα της, και έφυγε τρεχάτη. 

Και στο χωράφι που ήτανε και μάζευαν ελιές
η Διονυσία της έλεγε θα πάρουμε ποδιές.

Θα πάρουμε και τσόκαρα ωραίες κοπελούλες
γιατί τώρα δεν έχουμε και μας γελάνε ούλες.

Το βράδυ που εγύρισε στο σπίτι μουδιασμένη [κουρασμένη]
εβρήκε τη γουρούνα της που ’τανε φουσκωμένη.

Για τη γουρούνα η Νίκη μας ήτανε σκεφτική
και το πρωί την έβαλε μέσα εις στο σακί.

Στο γάιδαρο τη βάλανε και στο λαγκάδι πάει [περιοχή έξω από τα 
Φαρακλάτα για να τη θάψει]

καθένας που την απαντά κάθεται να ρωτάει. 
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Ρε Νίκη, πώς την έπαθες κι είναι έτσι φουσκωμένη
με την κοιλιά μέχρι εκεί την παραγεμισμένη; 

Φασόλια την ετάισα και γέμισε η κοιλιά της
και το πρωί η γουρούνα μου επήγε στη δουλειά της [πέθανε].

Ποτέ δεν το περίμενα πως από τα φασούλια
μας ψόφησε η γουρούνα μας, την πάνε με σακούλα.

Το καλυβάκι τ’ άφησε γεμάτο από βουνιές [ακαθαρσίες ζώων]
θα καθαρίζεις, Νίκη μου, ως τις Αποκριές.

ΧΧοορρεευυττιικκήή  ααππόόδδοοσσηη  κκααιι  σσυυμμππεερριιφφοορράά  

Πολύ σημαντική θεωρούνταν και η χορευτική απόδοση του χορευτή.

«Μερικοί για να μάθουνε κόλπα, ας πούμε στο Μπάλο ή στους Συρ-
τούς, μ’ ένα σχοινί χορεύανε, δηλαδή έδενε το σχοινί στο δέντρο, το κρά-
ταε για να κάνει τη φιγούρα, έκανε προπόνηση εκεί, ότι το σκοινί ας
πούμε είν’ ο κόσμος που τον κρατάς από το χέρι έτσι και κράταγε το
σχοινί και έκανε προπόνηση μόνος. Το θέλανε να φανεί κάτι το πρωτό-
τυπο, το τσαλιμάκι, ας πούμε, που δεν το έκανε κανένας άλλος. [...]
Δεν είχες ν’ ακούσεις τί έγινε στην Ισπανία, τί έγινε στη Νότιο Αμερι-
κή, τί έγινε στην Ιαπωνία. Τα νέα ήτανε τί έκανε ο Παναγιώτης, τί
έκανε η Μαρία στο χορό, απλά τα τοπικά εκεί». (Σ.Π.)

«Ειδικά κάτω στην Κολόνα, το μόνο που άκουγα είναι ότι επευφημού-
σαν ή χειροκροτούσαν για να χορέψει ο τάδε μπροστά και λέγανε: – Να,
ο τάδε εχόρεψε καλύτερα από τον άλλο». (Σ.Β.)

Παράλληλα, η ίδια η δραστηριότητα του χορού, όχι μόνο δεν αποτελούσε
μια αυτόνομη, αυθαίρετη ψυχαγωγική δραστηριότητα αλλά διεπόταν από κα-
νόνες. Κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς που προέρχονταν από τους ήδη
υπάρχοντες και επηρέαζαν τις προσωπικές σχέσεις έξω από το χρονικό πλαί-
σιο του χορού στο πλαίσιο της κοινότητας. 

«Για να χορέψεις μπροστά εκειά τα χρόνια έπρεπε πρώτα απ’ όλα να
’χεις την άδεια [...] δεν μπορούσες να πας να του πεις: – Φύγε εσύ, να
χορέψω εγώ. [...] Γιατί παρεξηγιόντανε και μπορεί να ’φευγε απ’ το χο-
ρό. Προσβαλλόντανε και κόβανε και το μίλημα. [...] Για να χορέψει
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μπροστά, και συνήθως αυτός που θα πάει μπροστά είναι με την παρέα
του, θα πάρει το συνοδό του να τονε βοηθήσει. Κι όταν κουραστεί αυτός,
δίνει την προτεραιότητα στον επόμενο, όποιος θέλει να χορέψει. Του λέ-
ει: – Έλα, γιατί κουράστηκα. [...] Και μόλις κουραστεί αυτός, φεύγει,
πιάνεται στο τέλος και ...αναλαβαίνει ο επόμενος. Στ’ άλλα μέρη, δεν
ισχύει αυτό, στ’ άλλα μέρη, στην άλλη Ελλάδα, πλερώνουνε τα όργανα.
Πας και του λες: – Βάλε μου κειο το χορό. Του δίνει λεφτά στο κούτελο,
στο πέτο, στον οργανοπαίχτη και λέει: – Ο χορός αυτός είναι για το
Διονύση ή για το Σπύρο ή το Βαγγέλη». (Δ.Κ.)

«Γυναίκες εσέρναν το χορό, ε... καμιά φορά να ήτανε και μια που να ξέ-
ρει, πήγαινε και χόρευε μπροστά, όποτα ήθελε, επήγαινε». (Χ.Π.)

«Μπροστά πάει να χορέψει ένας ειδικευμένος χορευτής. Ένας που ξέρει
να χορεύει καλά». (Ι.Β.)

«Θα προσβαλλότανε ο καβαλιέρος να το πούμε έτσι, αν σου προτείνω
εγώ να χορέψουμε κι εσύ δε δεχτείς εμένανε, να μη δεχτείς κι άλλονε.
[...] – Με συγχωρείς, χορεύετε; – Δε χορεύω, παρακαλώ. Κανονικά
άμα σου προτείνει άλλος, δεν πρέπει να πας. Όταν της έλεγες της κο-
πέλας, της γυναίκας: – Χορεύετε δεσποινίς, χορεύετε μαντάμ; Άμα σου
πει έστω ότι δε χορεύει, δε θα χορέψει καθόλου η κοπέλα, γιατί θα γίνει
παρεξήγηση, κατάλαβες; Γιατί με μένα δεν ήθελε να χορέψουμε το
Συρτό π.χ. ή το Καλαματιανό ή το Φοξ και πήγαινε με τον άλλον, για-
τί; Τί είμαι εγώ, παρεξηγιόμουν και φεύγω». (Δ.Κ.)

«Είναι και κάτι χοροί που πιάνονται απάνω στις πλάτες αλλά πιάνου-
νται μακριά. Όλοι οι συρτοί χοροί αν όχι όλοι, αλλά κανονικά πρέπει να
’χει μαντίλι, ο μπροστινός οπωσδήποτε πρέπει να ’χει μαντίλι, όλοι τα’
χανε κάποτε γιατί δεν ήτανε εύκολο να πιάσεις το χέρι της μιανής κο-
πέλας, με το μαντίλι υποτίθεται πως ήσουνα πιο μακρυά. [...] Επειδή
χορεύανε άντρες και γυναίκες με το χέρι κάτι θα της έκανες. Θα της
έσφιγγες το χέρι ή κάτι ξέρω ’γω». (Δ.Π.)

«Από σεβασμό για τη στενοχώρια, το πανηγύρι δεν το κάνανε με χορό.
Από σεβασμό». (Λ.Κ.)

Οι οργανοπαίκτες ήταν και αυτοί κυρίως ντόπιοι, ενώ χόρευαν όλοι μαζί σε
έναν και μοναδικό κύκλο. Όπως οι ίδιοι επεξηγούν, «εκατό να χορεύουνε, σ’
ένα Μπάλο να χορεύουν εκατό άτομα, γύρω-γύρω». (Δ.Π.). Ένας κύκλος
δηλαδή. «Ένας κύκλος δεν ήτανε όπως τώρα, που είναι πενήντα χοροί, ένας
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ήτανε, ένας κύκλος». «Ο χορός έκανε τρεις βόλτες» [ο κύκλος ήταν ένας με
τρία γυρίσματα, σαν σαλιγκάρι]. (Δ.Π.)

ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα

Η παρουσία της κοινής πολιτισμικής έκφρασης αναδεικνύει ακριβώς τις
στενές διαπροσωπικές σχέσεις των μελών της κοινότητας των Φαρακλάτων,
τη συνείδηση της τοπικότητας που είχαν αναπτύξει μεταξύ τους τα μέλη, κυ-
ρίως μέχρι τους σεισμούς του �9�3. Η δημιουργία αποκλειστικά ενός και μό-
νου κύκλου, διατρανώνει την ένωση, το ξαναβάπτισμα της κοινότητας, το κοι-
νό παρελθόν, παρόν και μέλλον.

Ο ενιαίος κύκλος, λοιπόν, η δημιουργία τοπικότητας στους χορούς «Συρ-
τό», «Λεβαντίνικο» και «Μπάλο», «Βλάχα», η μουσική συνοδεία των χορών
από τους συγχωριανούς οργανοπαίκτες, η αυθόρμητη συγκρότηση από παρέ-
ες κανταδόρων, αναδεικνύουν και αποδεικνύουν την αίσθηση της κοινοτικής
ζωής, την «αίσθηση και τη συνείδηση μιας ιδιαίτερης καταγωγής και ταυτό-
τητας» (Νιτσιάκος, 2003, σ. �02).

Επίσης, όταν οι Φαρακλάδες τραγουδούσαν στον χορό, ένας τραγουδούσε
και οι υπόλοιποι επαναλάμβαναν. Όταν τέλειωνε ο ένας, «έπαιρνε» το τραγού-
δι άλλος. Αυτό συνέβαινε και με τα μεγάλα τραγούδια και με τα στιχάκια-
λιανοτράγουδα. Η πρακτική της αντιφώνησης αναφέρεται στην αμοιβαιότητα
και στην αλληλοβοήθεια (Σερεμετάκη, �994, σ. �34, �3�). Το αντιφωνικό
τραγούδι στα ευρύτερα τελετουργικά πλαίσια του χορού, ως λεκτικό σύμβολο
ενότητας και αλληλεγγύης, δείχνει μία κοινωνία στενών σχέσεων, που η φω-
νή του ενός ακούγεται και υποστηρίζεται από όλους τους άλλους, που περιμέ-
νουν να την ακούσουν και να την αναπαράγουν. Εκείνη τη στιγμή αναπαρά-
γουν και εξυμνούν την αλληλοβοήθεια που υλοποιείται και στην πραγματική,
καθημερινή τους ζωή, όπως στη δύσκολη δουλειά του «ξελογγόματος» και
της καλλιέργειας του αμπελιού, που απαιτούσε τη βοήθεια πολλών. Οι ίδιοι οι
Φαρακλάδες, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της αλληλοβοήθειας για τις
παραπάνω σκληρές και χρονοβόρες αγροτικές εργασίες, είχαν δώσει σε αυτές
αντίστοιχα τα ονόματα «συγχέρια» και «κρασοφιλιές». Το πνεύμα αυτό επι-
κράτησε και στην από κοινού αγορά ηλεκτρογεννήτριας για το φωτισμό των
κύριων δρόμων του χωριού και της κεντρικής εκκλησίας της «Βαγγελίστρας»
(�909), στην από κοινού συντήρηση των συναδελφικών εκκλησιών του χωρι-
ού, στην επίπονη προσπάθεια εύρεσης ή οικοδόμησης στέγης μετά τους σει-
σμούς του �9�3.

Οι ρίμ(ν)ες των ντόπιων χορών στα Φαρακλάτα, εμπνευσμένες και αποδο-
σμένες από τα ίδια τα μέλη της κοινότητας, ξεπερνούν την έννοια του τραγου-
διού και αποκτούν τη μορφή ομιλίας. Μια προσεκτική ματιά του περιεχομένου
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τους φανερώνει ότι αποτελούν μια δεύτερη μορφή επικοινωνίας, κατά κύριο λό-
γο περιπαικτικής, με πρώτη τον πεζό-καθημερινό λόγο. Καθιστούν τον ίδιο
τον χορό ένα πεδίο δημόσιας σάτιρας και γέλιου, έκθεσης, ένα πεδίο ενδοκοι-
νοτικής επικοινωνίας. 

Ο ποιητικός διάλογος είναι τόσο ανεπτυγμένος που περνά και στην καθη-
μερινή ζωή, υπό τη μορφή έμμετρων επιστολών, που και αυτές είναι στοιχεία
λαϊκής παράδοσης (Αλεξιάδης, �990, σ. 24). Τα θέματά τους αφορούν την
επικαιρότητα, την προσωπική και ενδοκοινοτική τους ζωή. Η εξοικείωση, λοι-
πόν, των ντόπιων με τον δεκαπεντασύλλαβο στίχο του χορού, τους ωθεί σε
ποιητική δημιουργία. Κατατέθηκε παραπάνω ένας ενδεικτικός έμμετρος διά-
λογος δύο συγχωριανών που αφορά στην πραγματική-καθημερινή τους ζωή.
Εξάλλου, ο δεκαπεντασύλλαβος ομοιοκατάληκτος στίχος ασκεί έλξη και
γοητεία στον λαό (Αλεξιάδης, �983, σ. 3�2).

Ο χορός λοιπόν στο χωριό Φαρακλάτα δεν υπήρχε αυτόνομα ως μια κοινω-
νική δράση με χρονική απαρχή και τέλος. Συνέχιζε να υπάρχει και μετά την
επιτελεστική λήξη του, επηρεάζοντας τη σκέψη και τη δημιουργία των συμ-
μετεχόντων. Αποτέλεσε ένα πεδίο παραγωγής και έμπνευσης άλλων μορφών
τοπικής λαϊκής δημιουργίας, όπως ήταν η απλή ερασιτεχνική ποίηση, ο ποιη-
τικός διάλογος υπό τη μορφή επιστολών (σε αντιστοιχία με τον τραγουδιστικό
διάλογο), η γραπτή, όχι μόνο πολιτική αλλά και προσωπική σάτιρα. 

Οι χορευτές έκαναν πρόβες κρυφά, μόνοι τους, μ’ ένα σχοινί δεμένο σε δέ-
ντρο για να καταφέρουν να κάνουν μια ωραία φιγούρα ή, όπως μαρτυρούν,
διαγωνίζονταν μεταξύ τους στις φιγούρες του «Βαλς» και του «Ταγκό». Η
επίτευξη του στόχου τους, ο εντυπωσιασμός των άλλων μέσω της χορευτικής
τους δεινότητας, αύξανε το κύρος και το γόητρό τους στην κοινότητα. Ταυτό-
χρονα, ο χορός επιβεβαιώνει αλλά και διαχειρίζεται τις διαπροσωπικές σχέ-
σεις και την κοινοτική ανάγκη για αλληλοσεβασμό και αρμονική συνύπαρξη.
Ας λάβουμε υπόψη μας ότι οι χορευτές δεν έπαιρναν πρωτοβουλία, αλλά περί-
μεναν από τον πρώτο να τους προσφέρει τη θέση του, διότι σε αντίθεση περί-
πτωση δημιουργούνταν παρεξηγήσεις. Επιπλέον, το μαντίλι αποτελούσε απα-
ραίτητο χορευτικό εξάρτημα, είτε για την ευκολία στην κίνηση είτε για την
αποφυγή σωματικής επαφής του αντίθετου φύλου. Οι κινήσεις στους τοπικούς
και στους ευρωπαϊκούς, ζευγαρωτούς χορούς απέπνεαν σεβασμό για τη ντά-
μα. Η άρνηση εκ μέρους της προς έναν συνοδό, σήμαινε άρνηση προ όλους
τους επόμενους. Σε περίπτωση πένθους, ο χορός, λόγω του διασκεδαστικού
του σκοπού δεν επιτελούνταν, προς ένδειξη σεβασμού στην οικογένεια του
εκλιπόντα. Η ψυχαγωγική του πτυχή, λοιπόν, σίγουρα σημαντική, ωχριά
μπροστά στην κοινωνική του υπόσταση. Υπερτερεί, η ιδιότητά του να επηρεά-
ζει τις κοινωνικές σχέσεις, μέσω της τήρησης ή μη των άγραφων κανόνων
συμπεριφοράς που τον διέπουν. 

Ακόμη και η ίδια η επιτέλεσή του αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς για τους
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χορευτές-μέλη της κοινότητας. Αυτοσχεδιάζουν, προσπαθούν να εντυπωσιά-
σουν. Κάνουν πολλές φιγούρες, ενώ πρώτος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε, αρ-
κεί «να χορεύει καλά». Μα αυτό, το «καλά», εννοεί χορευτικές ικανότητες
και κινήσεις που εναρμονίζονται με τους αισθητικούς κανόνες της κοινότη-
τας. Η κοινή αισθητική αντίληψη όμως δεν δημιουργείται ανιστόρητα και τυ-
χαία. Αποτελεί ένδειξη κοινού παρελθόντος και παρόντος και κοινών αξιών
της κοινότητας. Στον αυτοσχεδιασμό που εντυπωσιάζει, παράγονται και νέες
μορφές κίνησης, αλλά αυτές γίνονται αντιληπτές και αποδεκτές από την κοι-
νότητα, όταν αποτελούν ανασύνθεση οικείων θεμάτων και μοτίβων· αυτό κα-
ταδεικνύει «τη ζώσα συλλογική εμπειρία της κοινότητας» (Τυροβολά, �999,
σ. �0�), την κοινή κοινωνική ζωή και εμπειρία (Starbanova and Zhivkov,
�989, σ. ���-��2).

Μαζί με την έντονη διάσταση των ενδοκοινοτικών διαπροσωπικών σχέσε-
ων, δίνει το παρόν και η επαφή, η «ανοικτότητα» της κοινότητας με το ευρύ-
τερο περιβάλλον του νησιού και της χώρας. Η μετανάστευση, όπως επίσης και
η εισροή πληθυσμού στο νησί, επηρέασε και το τραγουδιστικό-χορευτικό ρε-
περτόριο της Κεφαλονιάς επομένως και του χωριού Φαρακλάτα. Ήδη επί
Ενετοκρατίας η απαγόρευση καλλιέργειας αγροτικών προϊόντων εκτός της
σταφίδας, πέρα από την ανάγκη εισαγωγής αγροτικών προϊόντων, δημιούρ-
γησε μια οικονομική αστάθεια στο νησί ανάλογα με την πορεία των ευρύτερων
αγορών, αλλά και μία εποχική ανεργία, αφού πρόκειται για παραγωγή αγρο-
τικού προϊόντος. Οι δύο αυτοί παράγοντες οδήγησαν με τη σειρά τους στην
προσωρινή μετανάστευση (Κοσμάτου Ε., 2004). Η κεφαλονίτικη γη δεν μπο-
ρούσε εύκολα να κρατήσει τους καλλιεργητές της λόγω του ασφυκτικού θε-
σμού της αγροληψίας που λύθηκε νομοθετικά τη δεκαετία του �9�0-�9�0 με
τους Ν. ��97/�9�0 και 22�8/�9�2 και το Ν.Δ. 309�/�9�4, του κατακερματι-
σμένου γεωργικού κλήρου και του μικρού ποσοστού αρδευόμενων εκτάσεων
στο νησί που απέτρεπαν τη μεγάλη παραγωγή (Μυρίδης & Πούλου & Φιλιπ-
πακοπούλου & Χυτά, �99�, σ. 3�4), των κατά καιρούς φυτικών ασθενειών και
της πτώσης του εμπορίου (Αλβανίτος, �9��, σ. �4�). Αντίπαλός της ήταν και
η ίδια η εδαφική διαμόρφωση που από τη μια ήταν φτωχή σε οργανικές ουσίες
και από την άλλη παρείχε μόνο το ��,2 της συνολικής επιφάνειας για καλ-
λιέργεια και από αυτό το ποσοστό μόνο το 44,8 ως πεδινό (Μαραβέγιας, �99�,
σ. 378). Η συνεχής επαφή των Κεφαλονιτών με την υπόλοιπη Ελλάδα έχει ως
έναυσμα οικονομικούς λόγους, αλλά αναπόφευκτα επιφέρει και πολιτισμικές
προσμίξεις. Έτσι στο τοπικό χορευτικό ρεπερτόριο της Κεφαλονιάς επομένως
και των Φαρακλάτων εντάχθηκαν και χορευτικά τραγούδια που συναντώνται
και στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπως η «Σούσα» και η «Ρόιδω» ή «Ρόγδω», που
αναφέρθηκαν παραπάνω και χορεύονται ως «Συρτό-Καλαματιανό».

Μεταπολεμικά και μετασεισμικά η μετανάστευση των Κεφαλονιτών αφο-
ρούσε φτωχούς εργάτες και αγρότες που απλώς αναζητούσαν τα «προς το
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ζην» και κινήθηκαν κυρίως προς την πρωτεύουσα, το Αργοστόλι, όπως επίσης
και προς Αθήνα και Η.Π.Α., (Μαραβέγιας, �99�, σ. 379) αλλά και άλλες
χώρες, όπως Καναδά, Αυστραλία, Αργεντινή (Μεταξάς, �9�2, ���-��8). Τα
Φαρακλάτα είχαν κοντινή απόσταση με την πρωτεύουσα, το Αργοστόλι, πρα-
σβάσιμη ακόμη και περπατώντας (βλ. σημείωση �). Το στοιχείο αυτό σε συν-
δυασμό με την προαναφερόμενη αύξηση της μεταπολεμικής εσωτερικής με-
τανάστευσης αποτέλεσαν τους κύριους παράγοντες της εισόδου αστικών τρα-
γουδιών, του «Βαλς» και του «Ταγκό» στο χορευτικό ρεπερτόριο, με τη μέθο-
δο της αλληλοδιδασκαλίας μεταξύ των νέων αλλά και της διδασκαλίας επί
πληρωμή με δάσκαλο από το Αργοστόλι. 

Η είσοδος των νέων αυτών χορών βρίσκει πρόσφορο έδαφος στη χορευτική
κουλτούρα του νησιού, αφού συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν ήδη παρόμοιοι χο-
ροί, όπως οι «Καντρίλιες» που αποτελούν πολιτιστική επίδραση της Δύσης και
της μακραίωνης κυριαρχίας των Ενετών-Γάλλων-Άγγλων στα Επτάνησα.
Βρίσκει επίσης πρόσφορο έδαφος σε μια Ελλάδα που προωθεί ένα νέο καπιτα-
λιστικό πρότυπο ζωής και αρχίζει να παραγκωνίζει τον κόσμο και τον πολιτι-
σμό της υπαίθρου. Μεταπολεμικά και κυρίως μετεμφυλιακά η καπιταλιστική
πορεία της χώρας μας συνεχίζεται σταθερά και σηματοδοτείται από την απο-
μύζηση της μάζας των αγροτών που στήριξε τον μεταπολεμικό καπιταλισμό.
Ως συνέχεια, η προλεταριοποίηση των αγροτών στις δεκαετίες �9�0 και �9�0
σχημάτισε τη νέα εργατική τάξη της οποίας οι κοινωνικές ρίζες είναι ακόμη
άρρηκτα δεμένες με την αγροτική κοινωνία (Καζάκος, 2000; Μωυσίδης,
�98�, σ. 42). Αλλαγές στον αγροτικό χώρο πραγματοποιήθηκαν, όχι όμως
ουσιαστικά διαρθρωτικές, γιατί η κρατική βαρύτητα είχε δοθεί στην ανάπτυξη
της βιομηχανίας και της ναυτιλίας (Μωυσίδης, �98�, σ. ��). Η υιοθέτηση νέ-
ων αστικών/ευρωπαϊκών χορών, όπως «Βαλς» και «Ταγκό», αποτελεί ακρι-
βώς αποκύημα επίδρασης ενός νέου καπιταλιστικού τρόπου ζωής. 

Η επικοινωνία, η «ανοικτότητα» και η εσωτερική και εξωτερική μετανά-
στευση των κατοίκων της κοινότητας των Φαρακλάτων αλλά και όλης της
Κεφαλονιάς εντάθηκαν μετά τους σεισμούς του �9�3. Οι οικιστικές, κοινωνι-
κές, οικονομικές αλλαγές που επέφεραν οι σεισμοί (Δεμπόνος, �97�; Καρπού-
ζης, 2009, σ. 94) δεν αμφισβητούνται. Η παρουσία τους όμως ήταν τόσο δυ-
ναμική και καταλυτική, διότι συνέπεσε με τις ευρύτερες αλλαγές στον πανελ-
λαδικό χώρο. Ήταν η σπίθα που άνοιξε περισσότερο τις πύλες προς τον «έξω
κόσμο», αλλά ταυτόχρονα πυροδότησε την ήδη υπάρχουσα επιθυμία υιοθέτη-
σης των καταναλωτικών τρόπων ζωής που εξαπλωνόταν έτσι κι αλλιώς σε
όλη τη χώρα. 

Τέλος, στο ερώτημα «ποιοί είναι οι χοροί της Κεφαλονιάς;», που τίθεται
στην αρχή της παρούσας εργασίας, προτείνεται μαζί με την παράθεση του χο-
ρού να επεξηγείται η ιδιαίτερη περιοχή προέλευσής του, όπως επίσης και του
τραγουδιού που τον συνοδεύει (αν υπάρχει ιδιαίτερο τραγούδι). Διότι ένας χο-
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ρός μπορεί να μη χορευόταν σε όλο το νησί, ή ο ίδιος χορός ενδέχεται να έχει
διαφορετικά ονόματα ανά περιοχές ή μπορεί το ίδιο όνομα να αφορά διαφορετι-
κή μορφή χορού σε διαφορετικές περιοχές του νησιού. 

Σε μία χορευτική παράσταση διαφωτιστικό θα ήταν να δίνονται οι σχετικές
πληροφορίες, όπως επίσης το όνομα του πληροφορητή και του ερευνητή/τών,
αν πρόκειται για αποτέλεσμα προσωπικής ή ομαδικής έρευνας, ή στην περί-
πτωση που το υλικό προέρχεται από δεύτερη πηγή πληροφοριών να αναφέρεται
ποια είναι αυτή, όπως η επωνυμία μιας δισκογραφικής δουλειάς ή του οργανο-
παίκτη του οποίου υιοθετείται το «παίξιμο». 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο χορός, όπως και τα πολιτισμικά φαινόμενα γενικότερα, προσεγγίζεται
ως δυναμική διαδικασία που υπόκειται σε χειραγώγηση και διαπραγμάτευση,
εισάγοντας στη μελέτη του και την έννοια της ιστορικότητας. Με δεδομένο
ότι «δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τον χορευτή από τον χορό», οι χορευτικές
επιλογές των ατομικών ή συλλογικών υποκειμένων θεωρούνται ιστορικά
προσδιορισμένες, εκφράζοντας με συμβολικό τρόπο ενσωματωμένα συστήμα-
τα σκέψης και δράσης σ’ έναν κόσμο που μεταβάλλεται συνεχώς. 

Σε αυτά τα πλαίσια η παρούσα μελέτη προσεγγίζει τους χορούς της Κε-
φαλονιάς εστιάζοντας το ερευνητικό της ενδιαφέρον σε μια μικρή κοινότητα
του νησιού, τα Φαρακλάτα. Με τη μεθοδολογία της συμμετοχικής παρατήρη-
σης που αφορά στην εκμάθηση και επιτέλεση των τοπικών χορών αλλά κυ-
ρίως λαμβάνοντας υπόψη προφορικές μαρτυρίες από δρώντα υποκείμενα, προ-
σεγγίζεται η σχέση χορευτικών στοιχείων, όπως ρεπερτόριο, μέλος, χορευτική
συμπεριφορά κ.τ.λ. με την καθημερινή-κοινοτική ζωή των μελών της κοινότη-
τας, το χορευτικό ρεπερτόριο του νησιού και τις ευρύτερες κοινωνικές και ιστο-
ρικές συνθήκες. Η μελέτη τοποθετείται χρονικά την περίοδο των καταστροφι-
κών σεισμών του �9�3 και πίσω, όσο επιτρέπει η μνήμη των άμεσων πληροφο-
ρητών την αναδρομή στο παρελθόν. 

Παρατηρείται ότι από τη μία το αίσθημα της συλλογικότητας ανάμεσα
στα μέλη της κοινότητας δίνει έντονο το «παρών» και από την άλλη διαπι-
στώνεται και θεωρείται δεδομένη η επικοινωνία της κοινότητας με το ευρύτε-
ρο περιβάλλον του νησιού και της χώρας. Η πραγματικότητα αυτή διαφαίνε-
ται στη χορευτική συμπεριφορά που αποτελεί προέκταση των κανόνων κοινω-
νικής συμπεριφοράς αλλά μπορεί ταυτόχρονα να επηρεάζει τις καθημερινές
κοινωνικές σχέσεις. Φαίνεται επίσης στο χορευτικό ρεπερτόριο και στο μέλος
του, όπου διαπιστώνονται τοπικές ονομασίες χορών, τοπικά δίστιχα, προσωπι-
κή ποιητική επικοινωνία αλλά και χοροί και τραγούδια που συναντώνται είτε
στην υπόλοιπη Κεφαλονιά είτε σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Η ψυχαγωγική
πτυχή του χορού, λοιπόν, είναι αναμφισβήτητη αλλά η κοινωνική του υπόστα-
ση είναι ακόμη σημαντικότερη για τα μέλη της κοινότητας Φαρακλάτων.
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ABSTRACT

DANCES OF KEFALONIA AND COMMUNITY FRAMEWORK: AN
APPROACH TO FARAKLATA VILLAGE

VVaarrvvaarraa  NN..  KKoossmmaattoouu
Dr of Laography – Dance Anthropology

Dance, like any other cultural phenomenon, is approached as a dynamic
process that is subject to manipulation and negotiation, introducing into its study
and the concept of historicity. Given that “we cannot tell the dancer from the
dance”, the dancing choices of individual or collective subjects are considered
as historically defined and symbolically expressing embodied systems of
thought and action in a world that is constantly changing.

In this context, this study approaches the dances of Kefalonia by focusing its
research interest on a small community of the island, namely Faraklata. By
using the methodology of participatory observation with respect to learning and
performance of local dances and, especially, by taking into account oral
testimonies by acting subjects, the relation between dancing elements – such as
repertoire, member, dancing behaviour, etc., on the one hand, and the daily
community life of community members, the island’s dance repertoire and wider
social and historical conditions, on the other hand. The study refers to the time
of the disastrous earthquakes of �9�3 and back, as long as immediate informers’
memory can recall that past.

It is noted that, on the one hand, the feeling of collectivity among the
members of the community is clearly present and, on the other hand,
communication of the community with the wider environment of the island and
the country is established and taken for granted. This reality is reflected in the
dancing behaviour, which not only is an extension of social behaviour rules, but
can also affect everyday social relationships. This is obvious also in the dancing
repertoire and melody, where one can find local dance names, local couplets,
personal poetic communication, as well as dances and songs that are also present
either in the rest of Kefalonia or elsewhere in Greece. The recreational aspect of
dancing is unquestionable, but its social status is even more important for the
members of Faklakata community.

Βαρβάρα Ν. Κοσμάτου���



ΤERRA EUTOPIA. ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΠΠααρραασσκκεευυήή  ΚΚοοψψιιδδάά--ΒΒρρεεττττοούύ
διδάκτωρ Κοινωνικής Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, συγγραφέας

«Πόσο βάρβαροι είναι οι πολιτισμένοι!», και ηχεί ως να συμπυκνώνει την
ανθρωπολογία του Claude Levi-Strauss, ο αφοριστικός λόγος της Λουΐζ Μισέλ,
στη συνάντησή της με τον Πολ Λαφάργκ μέσα στη φυλακή που τη «φιλοξε-
νούσε» (�883). Εμβληματική μορφή της Γαλλικής Κομμούνας η πρώτη, γα-
μπρός του Μαρξ και ηγετική φυσιογνωμία του γαλλικού σοσιαλιστικού κινή-
ματος ο δεύτερος. «Αγαπητέ μου Λαφάργκ, δεν υπάρχει άλλη αίθουσα σε αυ-
τό το ξενοδοχείο, όπου οι αστοί με έχουν τοποθετήσει δωρεάν. Δεν παραπονού-
μαι... Μου έχουν τύχει και χειρότερα... Μη λυπάσαι για μένα, είμαι πιο ελεύ-
θερη από πολλούς, που περπατούν κάτω από τον ανοικτό ουρανό. Το πνεύμα
τους είναι φυλακισμένο, είναι αλυσοδεμένοι από την ιδιοκτησία τους, από τα
χρηματικά τους συμφέροντα, τις θλιβερές αναγκαιότητες της ζωής τους. Εί-
ναι τόσο απορροφημένοι, που δεν μπορούν να ζήσουν σαν ζωντανά, σκεπτόμε-
να όντα. Παρακολουθώ με ενθουσιασμό τα επαναστατικά κινήματα της Ρω-
σίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας, παντού. Ναι, είμαι μια φανατική, και
όπως με όλους τους μάρτυρες, το σώμα μου δεν αισθάνεται πόνο όταν οι σκέ-
ψεις μου με μεταφέρουν στον κόσμο της επανάστασης»�.

Μια πραγματικότητα, αυτή που κατασκευάζεται κάθε φορά μέσα στις
ιστορικές της συντεταγμένες, και που οι άνθρωποι βιώνουν δραματικά αναμε-
τρώμενοι μαζί της, αυτό που ευσύνοπτα η Λουΐζ Μισέλ υπογραμμίζει στον κα-
λό επισκέπτη της: ιδιοκτησία, χρηματικό συμφέρον, εκμετάλλευση, ανάγκες
ανεξέλεγκτες και γελοίες, απουσία πνεύματος, ταυτόσημη με την απουσία
ελευθερίας. Και ταυτόχρονα μια άλλη πραγματικότητα, πνευματική στη
σύλληψη και στη φιλοσοφική της επεξεργασία, που υπερβαίνει την ένυλη διά-
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σταση της πρώτης και ανασυγκροτεί άλλοτε σε επίπεδο αξιών, άλλοτε σε ολο-
κληρωμένο φιλοσοφικό και πολιτειακό επίπεδο τις οραματικές ουτοπίες του
ανθρώπου διιστορικά.

«Ένας παγκόσμιος χάρτης χωρίς την ουτοπία δεν αξίζει ούτε τη ματιά
μας», υπογραμμίζει ο Όσκαρ Ουάιλντ, «γιατί αφήνει απ’ έξω τη μοναδική
χώρα όπου φτάνει πάντα η ανθρωπότητα. Που φτάνοντας εκεί αγναντεύει πα-
ραπέρα – και βλέποντας μια χώρα καλύτερη σαλπάρει. Η πρόοδος είναι η
πραγματοποίηση των ουτοπιών...»2 Πνευματικό και φιλοσοφικό παράγωγο
μιας απόρριψης του παρόντος και των συνθηκών εξουθένωσης των πολλών, οι
ουτοπίες γεννώνται σε περιόδους καθολικής έκπτωσης και παρακμής και
κερματίζουν τον συμβατικό ιστορικό χρόνο (παρελθόν-παρόν-μέλλον), κατα-
σκευάζοντας τα οραματικά τους πεδία μέσα στα όρια του απώτατου παρελθό-
ντος και του απώτερου μέλλοντος. Το παρόν δεν είναι παρά η ορμητική αφορ-
μησία για την υπέρβαση του απόλυτου –στην οικονομική, πολιτειακή-πολιτι-
κή, κοινωνική του διάσταση– κακού. 

ΔΔιιααδδρροομμέέςς  σσττηηνν  ««οουυττοοππίίαα»»

Oι ουτοπίες ακολουθούν την πορεία της ανθρώπινης περιπέτειας και γι’ αυ-
τό έχουν τα χαρακτηριστικά της κάθε ιστορικής εποχής – εκείνα δηλαδή τα
στοιχεία που συνιστούν την περιδίνιση του ανθρώπου σε ό,τι προσλαμβάνει ως
κακό συλλογικά ή ατομικά. Κάτω από αυτή την οπτική, μπορούμε να ταξινο-
μήσουμε τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των ουτοπιών σε δύο βασικές κατη-
γορίες: α. στην αναζήτηση μιας πραγματικότητας υλικής ευημερίας, ομαδι-
κής απόλαυσης υλικών αγαθών, στην απουσία στέρησης. Εμπειρία υλικών
παράδεισων, που συνδέονται πότε με το αθώο προϊστορικό παρελθόν της αν-
θρωπότητας και συνιστούν τις ευφορικές αφηγήσεις αρχέγονων μύθων, κο-
σμικών και θρησκευτικών (χρυσή εποχή του Ησιόδου, ο Παράδεισος της Πα-
λαιάς Διαθήκης), πότε με τη νοητική κατασκευή ουτοπικών κοινοτήτων,
όπου το άτομο, ενταγμένο στην ομάδα, υπείκει στους κανονισμούς και τις ρυθ-
μίσεις της κοινότητας και νέμεται τα κοινά αγαθά. β. στο αίτημα απελευθέ-
ρωσης της δημιουργικής ανθρώπινης φύσης από τους περιορισμούς μιας αυ-
στηρής ή και αυταρχικής κρατικής οντότητας και στην αναζήτηση της ευτυ-
χίας μέσ’ από την ελεύθερη έκφραση του πνεύματος. Οι υλικές συνθήκες απο-
τελούν εδώ τη στοιχειώδη προϋπόθεση στο παιχνίδι αναζήτησης της ατομικής
ελευθερίας. 
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Είναι προφανές ότι στην πρώτη περίπτωση οι ουτοπίες διαμορφώνονται από
την ανάγκη καταπολέμησης της οικονομικής ανισότητας και στον βαθμό που
θα πάρουν συγκροτημένη μορφή, προάγουν την έννοια της ισχύος ενός ηθικού
κράτους και την υποταγή του ατόμου στην ομαδικότητα. Κοινοκτημοσύνη
των αγαθών και δίκαιη κατανομή, απελευθέρωση από τον καταναγκασμό
της δουλικής εργασίας και της εκμετάλλευσης, κατάργηση της οικογένειας
όπως θεσμικά είναι γνωστή, κοινοκτημοσύνη γυναικών και παιδιών κάποτε,
και ελεύθερος χρόνος για καλλιέργεια και ανάπτυξη, είναι κάποια από τα ιδε-
ώδη που προωθούνται μέσα σε ολοκληρωμένα πολεοδομικά σχέδια και φαντα-
σιακές συλλήψεις της διαχείρισης του φυσικού και του δομημένου χώρου σε
συνάφεια με την κατάκτηση της ανθρώπινης ευτυχίας. 

Παρακάμπτοντας την αρχαιότητα και τα αρχέτυπα ουτοπιών που μας
παρέδωσε (Πλάτων π.χ.), επηρεάζοντας καταλυτικά τη δυτική σκέψη και ιδι-
αίτερα τη λογοτεχνία και τη φιλοσοφία των ουτοπιών από την Αναγέννηση
και μετά, παρατηρούμε ότι η περίοδος του μεσαίωνα, με τη θρησκευτική αυ-
στηρότητα αφενός και τον φεουδαρχικό αυταρχισμό, την εκτεταμένη δουλο-
ποίηση του ανθρώπου από τη θρησκοληψία και την άσκηση της κοσμικής
εξουσίας, έχει να παρουσιάσει μια ποικιλία ανώνυμων παραλλαγών του αρ-
χαίου μοτίβου της Κουκκάνιας, μια λαϊκή μυθοποιΐα ευζωίας, σε γκροτέσκα,
συχνά υπερβολή και μεγέθυνση της αισθησιακής υλικότητας. 

Παράδειγμα, αυτή η Κουκκάνια, η τολμηρή Χώρα μιας αγροτικής ουτο-
πίας, χαμένη σε μακρινό ωκεανό – μεταφορά του Νovus Mundus από το γεω-
γραφικό στο κοινωνικό πλαίσιο3, αναβιώνει σε κείμενο του ΙΣΤ΄ αιώνα εικόνες
πληθωρικής ευωχίας και πλάθει το όνειρο της απόλυτης παράδοσης στην υλι-
κή ευτυχία. Αγαθά σε αφύσικες εικονογραφίες, ραθυμία και μαλθακότητα 
–αποδομεί γελοιογραφικά την εξουσία– μια φυσική ελευθεριότητα, που κατα-
λύει τις συμβάσεις θεσμών και αίρει την καταπίεση από τη λειτουργία θεσμι-
κών συστημάτων. Και κατάργηση της ιδιοκτησίας, κοινωνική ισότητα και
κοινή νομή των άφθονων αγαθών της γης, η γη χωρίς σύνορα:

Αφθονία αγαθών:
Μονάχο ένα βουνό τυρί τριμμένο
Καταμεσής στον κάμπο στέκει ολόρθο
Και στην κορφή του μπήξανε καζάνι...
Βγαίνει απ’ τα σπήλια ποταμός το γάλα
Και τρέχει μες σ’ ολάκαιρη τη χώρα
Οι όχτοι του φτιαγμένοι από μυζήθρα...
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3. CARLO GINZBURG, Το τυρί και τα σκουλήκια – Ο κόσμος ενός μυλωνά του ��ου αιώνα,
εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα �994, σελ. ��7.



Το βασιλιά τον λένε Μπουκαλόσσο
Σαν πιο τεμπέλη, τον κάναν βασιλιά
Κι είναι σαν διπλοθημωνιά απ’ το χόντρος...
Απ’ τον κώλο του βγαίνει το μάννα
Κι όταν φτύνει, φτύνει μαντολάτα
Κι αντί για ψείρες, στην κούτρα ’χει ψάρια.4
Σεξουαλική ελευθεριότητα 
Για φούστες και παλτά δεν είναι χρεία,
Μήτε για πουκαμίσες ή για βράκες
Όλοι είν’ γυμνοί, αγούροι και κοπέλλες.
Ποτές δεν κάνει κρύο ή πάλι ζέστη,
Καθείς ξανοίγει κι ακουμπά όσο θέλει:
Αχ, τί χρυσή ζωή, τί όμορφες μέρες...
Κι ας έχουμε τεκνοβολιά μεγάλη,
Δεν θα ’ναι τέτοιο ζόρι όπως είν’ τώρα, 
Γιατί σαν βρέχει εκεί, βρέχει ραβιόλια.
Τις τσούπρες δεν σε μέλει αν θα παντρέψεις,
Βγαίνουν μαθές μονάχες λοταρία,
Κι ο κάθε διψασμένος ξεδιψάει.

Κατάργηση της ιδιοκτησίας, κοινωνική ισότητα, ασύνορη γη της ευφορίας:

Όλοι έχουν ό,τι θέλουν κι όσο θέλουν,
Κι αν κάποιος του κατέβει να δουλέψει
Ο Θιος δεν θα τον σώσει απ’ την κρεμάλα...
Δεν είναι χωρικοί κει για κολλήγοι,
Όλοι είναι πλούσιοι, κι έχουν ό,τι θέλουν, 
Γιομάτοι δα γεννήματα είν’ οι κάμποι...
Η γης δεν έχει σύνορα ούτε οι τόποι,
Τι τα σπαρτά ολούθε ξεχειλίζουν,
Και λεύτερη είναι πέρα ως πέρα η χώρα�.

Από την Αναγέννηση και μετά�, νέες εμπειρίες της ιστορίας και συνακό-
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4. Ό.π., σελ. ��7-��8. 
�. Ό.π., σελ. ��8. 
�. Βλ. ΛΙΟΥΙΣ ΜΑΜΦΟΡΝΤ, Η ιστορία των ουτοπιών, Σκόπελος, Νησίδες, �998. Για μια

περιεκτική περιδιάβαση στις ουτοπικές θεωρίες και τα κοινωνικά κινήματα, βλ. Μ. ΜΕΝΕΓΑ-
ΚΗ (επιμ.), «Ουτοπικές θεωρίες και κοινωνικά κινήματα στην Ευρώπη, από τον �8ο ως τον
20ο αιώνα», Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου (�9-2� Νοεμβρίου 2004), Φιλίστωρ, Αθήνα 200�.



λουθα νέες ιδέες για την απελευθέρωση του ανθρώπου, ανοίγουν τον δρόμο σε
πλήθος ουτοπικών συλλήψεων και κατασκευών, προσφέροντας μοντέλα εφαρ-
μογής της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της ανθρώπινης ευτυχίας, εντέλει.
Τώρα θα γεννηθεί μια σειρά λόγιων κειμένων, με πολιτικό προσανατολισμό,
όπου θα δοκιμαστεί η φαντασιακή σύλληψη ενός δικαιότερου κόσμου πάνω
στις πολεοδομικές, κοινωνικές, ηθικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές συλλή-
ψεις των δημιουργών τους7. Περισσότερο ή λιγότερο τολμηρές, θα στηρίζονται
στην κριτική απόρριψη της μέχρι τότε καταπίεσης και υποδούλωσης του αν-
θρώπου και θα σχεδιάζουν τυποποιημένα μοντέλα κατοίκησης και οργάνωσης
της κοινής ζωής.

Όταν ο Thomas Morus (Τόμας Μορ, �478-��3�), κυκλοφορεί (����) το πε-
ρίφημο σύγγραμμά του, γραμμένο στη λατινική γλώσσα De optimo reipu blicae
statu deque nova insula Utopia (Περί αρίστης καταστάσεως της πολιτείας και
περί της νέας νήσου Ουτοπίας), επηρεασμένος από τις πλατωνικές ιδέες, θ’
ανοίξει τον δρόμο στο κεφάλαιο της νεότερης ουτοπικής γραμματείας, η οποία
θα συνδιαλέγεται με την ιστορικότητα της κάθε εποχής, τις συγκρούσεις και
τα οράματα των ανθρώπων για ένα δικαιότερο και ευτυχέστερο κόσμο. 

Η Ουτοπία του Τόμας Μορ8, μια ευτοπική πρόταση για την ανθρώπινη ευ-
τυχία, όχι απαλλαγμένη από την κατεστημένη πολιτική και θρησκευτική
πραγματικότητα της εποχής του, περιγράφει το μοντέλο ενός συγκροτημένου
μικρού νησιωτικού παράδεισου, που στηρίζεται στην υποχρεωτική εργασία έξι
ωρών τη μέρα, ώστε να διατίθεται αρκετός χρόνος για πνευματική καλλιέρ-
γεια, αν και οι διανοούμενοι, ως μη παραγωγικό κεφάλαιο, είναι ποσοτικά λί-
γοι. Το χρήμα και η ατομική ιδιοκτησία έχουν καταργηθεί, η οικονομική ζωή
έχει ανταλλακτικό χαρακτήρα, ενώ τα γεύματα είναι λιτά και με τη μορφή
συνεστιάσεων. Μονογαμία, αυστηρά ήθη, αποδοχή της οικογένειας και της
καθολικής θρησκείας, μαζί με ένα μοντέλο χριστιανικής αγαθότητας και επι-
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Επίσης, P. VERSIN, Encyclopedie de l’Utopie, des Voyages extraordinaires et de la Science –
Fiction, Laussane, �973.

7. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΠΟΤΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, «Πρότυπα ουτοπικής πόλης», στο: Μ. Μενεγάκη
(επιμ.), Ουτοπικές θεωρίες και κοινωνικά κινήματα στην Ευρώπη, από τον �8ο ως τον 20ο
αιώνα, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου (�9-2� Νοεμβρίου 2004), Φιλίστωρ, Αθήνα 200�, σελ.
�8-70. Επίσης, ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ, Ουτοπία και πολεοδομία, τ. Α+Β, Μορφωτικό Ίδρυμα
Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 20��. Αναλυτικότερα για την ιστορία των ουτοπιών, βλ. L.
MUMFORD, The story of Utopias, Boni and Liveright, New York, Viking Press, �9�2 και FRANK
E. MANUEL και FRITZIE P. MANUEL, Utopian Thought in the Western World, Cambridge, Mass.,
Harvard University Press, �979. 

8. Βλ. ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΪΖΑ ΜΠΕΡΝΕΡΙ, Περιήγηση στην Ουτοπία, εκδ. Νησίδες, Αθήνα �999,
σελ. ��-87, και ειδικότερα, J. HEXTER, More’s Utopia: The Biography of an Idea, μτφρ. Γ. Κα-
ραγιάννη, New York �9�2. Επίσης, E. DERMENGHEM, Thomas More et les Utopistes de la
Renaissance, Paris �927: R. ROBINSON, More’s Utopia, Londres �9��. 



κούρειας φιλοσοφίας. Ο Ουτόπους, φορέας της εξουσίας, τελεί υπό τον έλεγχο
του κράτους και του λαού. Η ειρήνη είναι υπέρτατο αγαθό και διαρκές μέλη-
μα του πολιτικού άρχοντα9. 

Την κοινοκτημοσύνη, βασική αρχή της Ουτοπίας του Μορ, αλλά και στοι-
χεία από την πλατωνική Ατλαντίδα�0, συναντάμε στο μεταγενέστερο κείμενο
του Ιταλού ποιητή και φιλόσοφου Τομάζο Καμπανέλα (���8-��39). Η Πολι-
τεία του Ήλιου (Civitas Solis) ή Η Ιδέα μιας φιλοσοφικής δημοκρατίας
(��02)��, είναι η φανταστική αφήγηση μιας πολιτείας εξωτικής που συνάντη-
σε ένας Γενουάτης ναύαρχος, στο νησί Ταπροπμπάνα, τη σημερινή Σρι Λάν-
κα. Κοινός τόπος με την Ουτοπία του Μορ, η κατάργηση της ατομικής ιδιο-
κτησίας, η απελευθέρωση του χρόνου από την καταναγκαστική εργασία (4
ώρες μόνον υποχρεωτικής εργασίας) και η διάθεση του ελεύθερου χρόνου για
πνευματική καλλιέργεια και ψυχαγωγία. Ο Καμπανέλλα, ωστόσο, προχωρεί
στην κατάλυση θεσμών όπως η δουλεία και η οικογένεια (ο γάμος δεν υφί-
σταται, οι γυναίκες είναι κοινές και τα παιδιά ανήκουν στην πολιτεία). Η
ανώτατη εξουσία ανήκει στον μέγιστο αρχιερέα που ονομάζεται Ήλιος και
γύρω απ’ αυτόν λειτουργεί συμβούλιο τριών αρχόντων, που εκπροσωπούν τη
δύναμη, τη σοφία και τον έρωτα. Όλοι οι κάτοικοι άνω των είκοσι χρόνων και
ανεξάρτητα από το φύλο τους, μπορούν να συμμετέχουν στις συνελεύσεις και
να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους�2. 

Ανάλογες ιδέες και κοινωνικές αξίες θα συναντήσουμε στη μεταγενέστε-
ρη ουτοπική λογοτεχνία κι αφού η Δύση θα έρθει σε επαφή και θα μελετήσει
ανθρωπογεωγραφικά τους πολιτισμούς αρχέγονων κοινοτήτων του Νέου Κό-
σμου. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το αλληγορικό έμμετρο έργο του Ετιέν
Γκαμπριέλ Μορελύ, με τίτλο: Το ναυάγιο των πλεουσών νήσων ή Βασιλειάς
(�77�), στο οποίο προβάλλει ιδανικευτικά την κοινωνία των Ινδιάνων της
Αμερικής, προτείνοντας μια κομμουνιστική κοινωνία ισότητας, στηριγμένη
στην κοινοκτημοσύνη των αγαθών και των γυναικών, στην ελαστική λειτουρ-
γία του γάμου (διάρκεια δέκα χρόνων, μετά επιτρεπόταν το διαζύγιο), και τέ-
λος, στην ελεύθερη διακίνηση των ιδεών�3. 
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9. Βλ. THOMAS MORE, Η Ουτοπία, εκδ. Κάλβος, Αθήνα �984, Τόμας ΜΟΡ, Φ. ΜΠΕΪΚΟΝ,
HENRY NEVILL, Τρία κείμενα για την ουτοπία, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2007. 

�0. T. WHITE, A Study of the Influence of Plato and Aristotle on Tomas More’s Utopia,
Columbia �974. 

��. T. CAMPANELLA, Η Πολιτεία του Ήλιου. 
�2. Βλ. BERNARDINO BONANSEA, Tommaso Campanella, Renaissance Pioneer of Modern

Thought, Washington D.C. �9�9, JEAN-LOUIS FOURNEL, La cite du soleil et les territories des
homes. Le savoir du monde chez Campanella, Paris 20�2, JOHN M. HEADLEY, Tommaso
Campanella and the Transformation of the World, University Press, Princeton �997.

�3. Ο Μορελύ έχει χαρακτηριστεί (από τον Γράκχο Μπαμπέφ) ως ο γνήσιος εμπνευστής



Το έργο, ωστόσο, που θεωρείται η ουτοπική προβαθμίδα της κομμουνιστι-
κής κοινωνίας, είναι το Ταξίδι στην Ικαρία, του Ετιέν Καμπέ (�788-�8��).
Με πρωταγωνιστή του μυθιστορήματος τον λόρδο Ουίλιαμ Καρισντάλ, θα πε-
ριγράψει το πρότυπο ενός σοσιαλιστικού κράτους, που χωρίζεται σε εκατό, δη-
μογραφικά και χωρικά, όμοιες περίπου επαρχίες, που προσομοιάζουν στη Γαλ-
λία της εποχής του. Κεντρικός ρυθμιστής όλων των λειτουργιών είναι το κρά-
τος: κοινοκτημοσύνη, αναγνώριση ίσων δικαιωμάτων, ισότητα των φύλων,
κεντρικός σχεδιασμός των πάντων με τη συνδρομή ειδημόνων και την έκφρα-
ση της λαϊκής βούλησης, απονομή δικαιοσύνης μέσω λαϊκών συνελεύσεων�4.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ιδέες του Καμπέ και των ουτοπιστών σοσιαλιστών
Σαιν Σιμόν, Φουριέ και Ρόμπερτ Όουεν��, θα χρησιμεύσουν ως μοντέλο για να
συγκροτηθεί το «Μέγαρο της Εργασίας», ένα κοινωνικό Μέγαρο, στο οποίο ο
ιδρυτής του Ζαν-Μπατίστ Αντρέ Γκοντέν θα εγκαταστήσει και θα λειτουργή-
σει την κοινότητα των εργατών του. 

Είναι γεγονός ότι η ουτοπική σκέψη –λογοτεχνική και φιλοσοφική– θα συ-
νομιλεί με μιαν απαρέσκουσα, δυσανεκτική πραγματικότητα, που παράγει και
τους δύο τελευταίους αιώνες προβλήματα και καταστάσεις αντιφατικές και
απρόβλεπτες στη δύναμη του «κακού» που εσωκλείεται. Τεχνολογία και
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της «Συνωμοσίας των Ίσων», θεωρείται, μαζί με τον Γκαμπριέλ ντε Μαμπλύ, ότι κατέχουν
μια σημαντική θέση στη διαμόρφωση της σοσιαλιστικής σκέψης. Πίστευαν και οι δύο στην
αγαθότητα της ανθρώπινης φύσης και στην κακή επενέργεια πάνω στον άνθρωπο των θε-
σμών του κράτους και κυρίως της ατομικής ιδιοκτησίας. Το έργο του Μορελύ Ο κώδικας της
φύσης ή Το αληθινό πνεύμα των νόμων της, εκδίδεται το �7��, την ίδια χρονιά με το έργο του
Ρουσώ Πραγματεία για την καταγωγή και τα θεμέλια της ανισότητας μεταξύ των ανθρώ-
πων. Βλ. σχετικά, ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΪΖΑ ΜΠΕΡΝΕΡΙ, Περιήγηση στην Ουτοπία, εκδ. Νησίδες, Αθή-
να �999, σελ. �72-�73. 

�4. Ο Ετιέν Καμπέ προσπάθησε να συγκροτήσει την κοινωνία που είχε οραματιστεί. Το
�849 μαζί με 280 οπαδούς του, αποβιβάζεται στο Νοβού της Νέας Ορλεάνης, όπου ιδρύει μια
πρότυπη κομμουνιστική αποικία, στην οποία δίνει το όνομα «Ικαρία». Σταδιακά τα μέλη της
κοινότητας φτάνουν τα �800, αργότερα όμως θ’ αποχωρήσουν και θα μείνουν μόνο �80. Ο Κα-
μπέ θα εγκαταλείψει την προσπάθεια και θα εγκατασταθεί στο Σαιντ Λούις, στην Αϊόβα και
στο Κλοβερντέιλ της Καλιφόρνια. Η πρότυπη κοινωνία του Καμπέ θα διαλυθεί οριστικά το
�888, μετά τον θάνατο του δημιουργού της. (Βλ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, «Οι φάσεις του προ-
μαρξικού κομμουνισμού», περ. Τετράδια Μαρξισμού, τεύχ. �, Καλοκαίρι 20��. Διεξοδικότερα,
βλ. Ε. ΜΠΛΟΧ, Ουτοπία και επανάσταση, Έρασμος, Αθήνα �98�, Π. ΝΟΥΤΣΙΟΣ, Ουτοπία και
ιστορία, Κέδρος, Αθήνα �979 και περ. Ουτοπία, «Αφιέρωμα στις Ουτοπίες», τεύχ. �7, �99�.

��. Για τον ουτοπικό σοσιαλισμό και τους εκπροσώπους του, βλ. Ζαν Ντωτρύ, Φέλιξ Άρμαν,
Α. Μόρτον, Οι Τρεις Μεγάλοι Πρόδρομοι του Επιστημονικού Σοσιαλισμού, μτφρ. Χρ. Βραχνιά-
ρη, Πανόραμα, Αθήνα, JONATHAN BEECHER, Charles Fourier: the visionary and his world,
University of California Press, Berkley �98�, ARTHUR JOHN BOOTH M.A., Saint-Simon and Saint
Simonism, A Chapter in the History of Socialism in France, Nabu Press, Charleston SC, United
States, 20�0, G. D. H. COLE, The Life of Robert Owen, Ernest Benn LTD, London, �92�. 



γνώση, επιστήμη και εφαρμοσμένη δύναμή της υπερβαίνουν την ανθρώπινη
προσδοκία του γενικευμένου «καλού» –με την πολιτική και τη φιλοσοφική του
σημασία– και υπονομεύουν αποκρουστικά την όποια έννοια της προόδου. Γι’
αυτό, τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα των ουτοπιών –η ιστορία συχνά τα αφο-
μοιώνει στο ανθρώπινο γίγνεσθαι και τα καθιστά στοιχεία ευτοπίας– αναφέ-
ρονται στους παράγοντες που εντείνουν την εχθρότητα και τον ανταγωνισμό
σε βάρος της ανθρώπινης αλληλεγγύης: ιδιοκτησία, δουλεία, οικογένεια: θε-
σμοί που βαρύνονται διϊστορικά με την ασύμμετρη διαχείριση των ανθρώπων. 

Στόχος των ουτοπιών είναι η συλλογική αποκατάσταση των ανθρώπων σε
μοντέλα ομοιόμορφης διαβίωσης, όπου οι παροχές και οι υποχρεώσεις αφορούν,
χωρίς διακρίσεις, τον καθένα. Η ομοιόμορφη σύλληψη της ζωής σ’ αυτές τις
μορφές ουτοπικής συνοίκησης, υποβαθμίζει τον ρόλο του δημιουργικού ατόμου
–του καλλιτέχνη, του διανοούμενου, του επιστήμονα –στο όνομα της ισότητας.
Σε κάποιες δε περιπτώσεις –και κάτω από τη δυσμενή βίωση της πραγματικό-
τητας– βιομηχανικές πόλεις, φτώχεια και καταπίεση των εργατικών πληθυ-
σμών, τεχνολογία των μέσων καταστροφής, παγκόσμιοι πόλεμοι, υποβάθμιση
του περιβάλλοντος – αποβάλλονται από τις μικρές ειδυλλιακές κοινότητες,
ώστε «το μέσο και υγιές πνεύμα να μην ταράσσεται από σκέψεις ανώτερες από
την ικανότητά του και το φαρμάκι του βιβλίου, της εφημερίδας, της φιλοσοφίας,
της επιστήμης, να μην ξυπνήσει το κακόμοιρο κοινό μυαλό». Αυτά συμβαίνουν
στο εξωτικό Νησί της Αγάπης (Une ile d’amour) (�92�), του Nicolas Segur
(Νικόλαος Επισκοπόπουλος, το ελληνικό του όνομα)��, ένα μυθιστορικό οδοι-
πορικό στην ουτοπία μιας κλειστής κοινωνίας εφησυχασμένων ανθρώπων,
όπου, ωστόσο αναπτύσσεται ο προβληματισμός γύρω από τον εκφυλισμό του
δυτικού πολιτισμού, καθώς ανατρέπει ουσιώδεις νόμους της ζωής και παράγει
επικίνδυνες αρρυθμίες�7. Πέραν του πολιτισμού αυτού, όμως, τί; 
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��. Ο Νικόλαος Επισκοπόπουλος (�874-�944), γεννήθηκε στη Ζάκυνθο και πέθανε στο
Παρίσι. Πεζογράφος και κριτικός, με ευρύ πεδίο αναγνωστικών εμπειριών, θα βρεθεί υπό την
προστασία του Γ. Ξενόπουλου, που θα τον φέρει σε επαφή με τους λογοτεχνικούς κύκλους της
Αθήνας. Το �904 θα εγκατασταθεί στο Παρίσι με την οικογένεια του και θα δημοσιεύει στο
εξής τα έργα του με το όνομα Nicolas Segur. Τις αισθητικές του προτιμήσεις αναζητά στο
ρεύμα του αισθητισμού και σε πρότυπα ξένων συγγραφέων, γεγονός για το οποίο δέχτηκε επι-
θέσεις ομοτέχνων του (Ηλίας Βουτιερίδης, Περικλής Γιαννόπουλος). Με το έργο του ασχολή-
θηκε και ο Κωστής Παλαμάς, ο οποίος έγραψε «Η τέχνη γοργοάστραψε όχι τη σάρκα αλλά
την ψυχή του κόσμου, κάποιου δικού του κόσμου, πλασμένου από κάποια ασύλληπτα ιδανικά,
από κάθε τι περίπλοκο και άρρωστο και ονειρευτό και ξεχωριστό και ασυνήθιστο...». 

�7. Βλ. σχετικά, ΕΛΕΝΗ ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, «Το Νησί της αγάπης του Nicolas Segur: μια όψη
αντι-ουτοπίας», στο: Ουτοπικές θεωρίες και κοινωνικά κινήματα στην Ευρώπη, από τον �8ο
ως τον 20ό αιώνα, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου (�9-2� Νοεμβρίου 2004)», επιμ. Μαρία Με-
νεγάκη, Φιλίστωρ, Αθήνα 200�, σ. 84-92. 



Με τα παραπάνω και με μια πλειάδα ακόμα παραδειγμάτων από την ευ-
ρωπαϊκή ουτοπική φιλολογία, φιλοσοφία και πολεοδομία�8 έχουμε το εξαιρετι-
κό ανάπτυγμα μιας λόγιας σκέψης που προσπαθεί να αναδομήσει τον κόσμο,
εντάσσοντας στα όρια ιδανικών κοινοτήτων ισάξια όλους τους ανθρώπους�9.
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�8. Αναφέρουμε ενδεικτικά: τον Jean Baptiste Godin (�8�7-�889), επηρεασμένο από τη
θεωρία της ουτοπικής πόλης του Fourier, τους αρχιτέκτονες Ebenezer Howard (ουτοπική πό-
λη – «Κηπούπολη», της οποίας η αξία στηρίζεται στον συνεταιρισμό και στην κοινότητα),
Frank Lloyd Wright (το όραμα στο «Broadacres», που στηρίζεται στην απόλυτη αποκέντρω-
ση, ενώ το κέντρο της κοινωνίας συνιστά το νοικοκυριό, η αυτοτέλεια δηλ. της ατομικής οικο-
γενειακής μονάδας και Le Corbusier (με τη σύλληψη και το σχεδιασμό της «Λαμπερής πό-
λης» - Ville Radieuse). Στη διαφορετικότητα της ουτοπίας του 20ού αιώνα, αναφέρουμε και
τις προτάσεις του Yona Friedman καθώς και την «Ηλεκτρονική πόλη» του Γιάννη Ξενάκη,
την «Ηλεκτρονική πολεοδομία» του Τάκη Ζενέτου και την «Οικουμενούπολη» του Κων/νου
Δοξιάδη, που εκφράζουν ωστόσο το πνεύμα της εκτεχνικευμένης εποχής και την εμπιστοσύ-
νη τους σε αυτό. Σήμερα, έχουν δημιουργηθεί σε διάφορα μέρη και λειτουργούν εναλλακτικές
μορφές κοινωνικής συμβίωσης, είδος πειραματικών κοινοτήτων, που συνθέτουν ιδέες των ρο-
μαντικών ουτοπιών του �8-�9ου αι. και της άδολης σχέσης του ανθρώπου με τη φύση. Παρά-
δειγμα η Auroville στη νότια Ινδία, η Arcosanti μέσα στην έρημο, 70 περίπου μίλια βόρεια του
Φοίνιξ της Αριζόνα, η Findhorn Ecovillage, μια πειραματική κοινότητα στη Σκωτία στηριγ-
μένη στη φιλοσοφία της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας, η Federation of Damanhuz, στα βόρεια του ιταλικού Τορίνο, που σήμερα διαθέτει «θυ-
γατρικά» παραρτήματα στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Βλ. σχετικά, R. FISHMAN, Urban utopias
in the twentieth century: Ebenezer Howard, Frank Lloyd Wright and Le Corbusier, Basic
Books, New York, �977, N. COLEMAN, Utopias and Architecture, Routledge, Λονδίνο 200�. Βλ.
επίσης, ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ, Ουτοπία και Πολεοδομία, τ. Α´+Β´, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 20��,
όπου ο συγγραφέας επιχειρεί να αναδείξει τα κοινά, ουσιώδη γνωρίσματα που διαχρονικά χα-
ρακτηρίζουν τις κοινωνικές ουτοπίες και τον πολεοδομικό σχεδιασμό. 

�9. Αναπτύσσεται, ωστόσο, πάντοτε, και μετά τις βιομηχανικές και τεχνολογικές επανα-
στάσεις του �9ου αιώνα, ένα στοχαστικό πνεύμα κριτικής, τόσο της κοινωνικής πραγματικότη-
τας, όσο και των ιδεατών μοντέλων υπέρβασης της. Τέλη του �9ου αιώνα, οι διανοούμενοι ανη-
συχούν για το μέλλον του πολιτισμού και παράγεται μια σημαντική λογοτεχνία αμφισβήτησης
του τρόπου ανάπτυξής του (π.χ. WILLIAM MORRIS: News from nowhere �890). Ο ANATOLE
FRANCE το �90�, στο έργο του Sur la Pierre Blanche, εκθέτοντας τον προβληματισμό του για το
παρόν και το μέλλον των πολιτισμών, δημιουργεί μια κοινωνία ειρήνης και ισοτιμίας, που στηρί-
ζεται σ’ έναν μετριοπαθή κολλεκτιβισμό και την τοποθετεί στον απώτατο χρόνο του 2270. Τον
τρομάζει ωστόσο το φάσμα της γενικής ισοπέδωσης του ανθρώπου μέσα σε μια κοινωνία που δεν
ενεργοποιεί τις δημιουργικές της δυνάμεις. Σ’ ένα απόσπασμα του μυθιστορήματός του Le Lys
rouge (�894), βάζει την ποιήτρια Miss Bell να λέει στον ουτοπιστή σοσιαλιστή Choulette: «Κύ-
ριε Choulette, γιατί μας καταδικάζετε στη θλίψη της άγριας ισότητας; Γιατί; Η φλογέρα του
Δάφνη δεν θα ηχούσε τόσο όμορφα αν αποτελούνταν από επτά ίσα καλάμια...». Βλ. ΕΛΕΝΗ ΤΑ-
ΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, «Το νησί της αγάπης του Nicolas Segur: μια όψη αντιουτοπίας», στο Μ. Μενεγάκη
(επιμέλεια), Ουτοπικές θεωρίες και κοινωνικά κινήματα στην Ευρώπη, από το �8ο ως τον 20ό
αιώνα, ό.π., σ. 90. Για τη θεώρηση της αξίας του ανθρώπου στις ουτοπικές πραγματικότητες,
βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΖΟΡΜΠΑΣ, Η ανθρώπινη αξία στις κοινωνικές ουτοπίες, Διδακτορική δια-
τριβή που υποβλήθηκε στο τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονί-
κη �99�, (εκδόθηκε και κυκλοφορεί από τις εκδ. Τέρτιος, Αθήνα �997).



Πρόκειται επομένως για κατασκευές της λόγιας σκέψης που επιδιώκουν να
στεγάσουν τον λαϊκό άνθρωπο –εξισώνοντας μ’ αυτόν κάθε μορφή ελιτισμού
και εξουσίας, χωρίς να το πετυχαίνουν συχνά– που τον παρακολουθούν να
προσβάλλεται από τα μεγάλα κύματα της κάθε ιστορικής εποχής. 

Πώς ο ίδιος ο λαϊκός άνθρωπος, ωστόσο, κατασκευάζει τις δικές του ουτο-
πίες, σε ποιο βαθμό επικοινωνεί και συνδιαλέγεται με τη λόγια παράδοση των
ουτοπιών; Το θέμα είναι ανοιχτό προς διερεύνηση σε μείζονες και ελάσσονες κλί-
μακες. Οι ιδιαιτερότητες –γεωγραφικές, οικονομικές, πολιτισμικές και ανθρω-
πολογικές– της τοπικότητας προσφέρουν, σ’ αυτές τις μικρές κλίμακες, ικανό
υλικό και τις ανάλογες τεκμηριώσεις του στην παράδοση και την ιστορία. 

Θα αναφερθώ σε δύο διαφορετικά παραδείγματα από το νησί της Λευκά-
δας. Μια ανθρωπολογική παράδοση των κατοίκων του νησιού μορφοποιείται
σε χαρακτηριστικά αντισυμβατικών συμπεριφορών, πλησιέστερα προς την
ποίηση και τον στοχασμό παρά στους ρεαλισμούς και τις συμβατικότητες της
καθημερινής ζωής20. Η ποιητική ταυτότητα του νησιού ως φυσικό και ως δη-
μιουργικό περιβάλλον, δεν αφήνει ανεπηρέαστο τον λαϊκό άνθρωπο, σε μια
διαρκή υπέρβαση της πραγματικότητας και μεταποίησή της σε ένα ποιητικό
σύμπαν άσκησης της ελευθερίας: της σκέψης καταρχήν και της απελευθέρω-
σης από τη βία των υλικών καταναγκασμών2�. Οι όροι της νησιωτικότητας
και της ιστορίας και η γεωγραφική ιδιαιτερότητα, ασφαλώς και έχουν τη θέ-
ση τους στο ανθρωπολογικό πορτρέτο των κατοίκων του νησιού22. Δεν είναι
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20. Βλ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΨΙΔΑ-ΒΡΕΤΤΟΥ, «Το ηχηρό πορτρέτο της «λευκαδίτικης τρέλας»,
Κώδικες μιας δημιουργικής ανθρωπολογίας», Ανάτυπο – Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών
Μελετών Ι 2004-200�, Αθήνα 200�, σ. 207-23�· της ίδιας, «Μια σατιρική “βιογραφία” της
Λευκάδας και του Λευκαδίτη», περ. Ο Φαρφουλάς, τεύχ. ��, Μάιος 20�3, σ. 2�-29. 

2�. Επιτομή αυτής της αντισυμβατικής αντίληψης της ζωής μέσα σε ένα απόλυτο περι-
βάλλον καλλιτεχνικής ελευθερίας και κοινωνικής απαλλαγής από κομφορμισμούς και υλικές
ανάγκες, υπήρξε ο Λευκαδίτης ιατροφιλόσοφος Κώστας ντε Βαλαμόντε (�9��-�998). Βλ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΨΙΔΑ-ΒΡΕΤΤΟΥ, Λαϊκός σουρεαλισμός – Κώστας ντε Βαλαμόντε: ο αντιήρω-
ας μιας παρα-λογικής αφήγησης, εκδ. Fagotto books, Αθήνα 2007. Επίσης, Π. ΚΟΨΙΔΑ-
ΒΡΕΤΤΟΥ, «Λαϊκός σουρεαλισμός: Ετερόδοξες γραφές και αφηγήσεις. Μια στέγη για τη λαϊ-
κή ανατρεπτική αστεγία», στο: Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος, Πρακτικά Διεθνούς
Επιστημονικού Συνεδρίου, Αθήνα 8-�2 Δεκεμβρίου 20�0, τ. Α΄, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα
20�3, σ. 7�3-778. 

22. Βλ. ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ, Οι λαϊκοί ποιητές της Λευκάδας (�900-�98�) ως κοινωνικό
φαινόμενο, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα �99� και Π. ΚΟΨΙΔΑ-ΒΡΕΤΤΟΥ, «“Spiritus loci και
spiritus historiae”. Η περίπτωση του ιστορικού Νίκου Σβορώνου», περ. Ιονικά ανάλεκτα, τ. 2,
σ. �7�-�90. Για τη σχέση φυσικού και ανθρωπογενούς τόπου και του «χαρακτήρα» του τοπί-
ου σε σχέση με τις βασικές ψυχικές λειτουργίες και την κατασκευή της ταυτότητας, βλ.
CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ, Genius Loci – Το πνεύμα του Τόπου, μτφρ. Μ. Φραγκόπουλος,
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα 2009. 



τυχαία η γένεση μιας μεγάλης ουτοπίας, εκείνης του Άγγελου Σικελιανού,
που επιχειρεί «να αναχθεί μέσα στο χώρο μιας ουσιαστικής και καθαυτό πα-
γκόσμιας εποπτείας κι αλήθειας», αναζητώντας τους όρους για την «ίδρυση
μιας Κοσμικά συνθετικής πνευματικής Εστίας» – ένα οικουμενικό ιδεώδες
για την πνευματική και ηθική ισορρόπηση των λαών23. 

ΛΛααϊϊκκέέςς  οουυττοοππίίεεςς  ––  ΗΗ  ππεερρίίππττωωσσηη  ττοουυ  ΕΕιιρρηηννοοδδρρόόμμοουυ  ΣΣππύύρροουυ  ΦΦίίλλιιππππαα  

Πάνω σ’ αυτό το κρηπίδωμα – του φυσικού λυρισμού, της διάχυτης ποιητι-
κότητας και της διαρκούς διαλεκτικής ανάμεσα στη λαϊκή και τη λόγια δημι-
ουργία, στην επική διάσταση της ιστορίας, όπως αποτυπώνεται στη βαλαωρι-
τική ποιητική αρρενωπότητα24, αλλά και του καθημερινού αγώνα (της αγρο-
τικής και της ημιαστικής Λευκάδας, διαφορετικοί αγώνες στο ποιόν τους αλ-
λά ίδιοι στην ένταση της επιβίωσης), οικοδομείται το λαϊκό όραμα ως καθη-
μερινή πράξη επιβίωσης αλλά και ως οραματική σύλληψη και υλοποίηση της
ατομικότητας. Η πρώτη περίπτωση χαρακτηρίζει συλλογικά τον κάτοικο της
Λευκάδας, η δεύτερη μεμονωμένες ιδιαιτερότητες της ατομικής δημιουργικό-
τητας.

Εδώ ανήκει ο λαϊκός ποιητής και ουτοπικός οραματιστής Σπύρος Φίλιπ-
πας, οικοδόμος στο επάγγελμα, γεννημένος (2� Oκτωβρίου �928) στο χωριό
Ασπρογερακάτα του Δήμου Σφακιωτών Λευκάδας από αγρότες γονείς, οι
οποίοι θα μετακινηθούν το �932 από τα Ασπρογερακάτα στην Απόλπαινα, οι-
κισμό κοντά στην πόλη της Λευκάδας, όπου και μόνιμα πλέον θα εγκαταστα-
θούν2�. Οι πρόγονοί του μετέχουν στη διττή πολιτισμική ταυτότητα της Λευ-
κάδας: τη νησιωτική και την ηπειρωτική. Από την πλευρά του πατέρα του, το
χωριό Δρυμώνας (Κάτω Εξάνθεια) της Λευκάδας, (οικογένεια Φίλιππα),
από την πλευρά της μάνας του, (οικογένεια Κοντή), το χωριό Πυρσόγιαννη
της Ηπείρου. Ο παππούς του, Δημήτριος Κοντής, στα χρόνια της τουρκοκρα-
τίας διατηρούσε καπετανάτο, πολεμώντας τους Τούρκους. Το �880 οι Τούρκοι,
μαζί με Αλβανούς, στην πλατεία της Πυρσόγιαννης, θα κάψουν τη μάνα και
τον πατέρα του, μαζί με άλλους συμπατριώτες τους. Ο Δημήτριος Κοντής θα
μεταναστεύσει στη Λευκάδα, φέρνοντας, εκτός από τα μέλη της οικογένειάς
του (τον αδερφό του Λάμπρο, ένα θείο του, τη γυναίκα του Σταμάτα και το νε-
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23. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Λυρικός βίος, τ. Α, φιλ. επιμ. Γ.Π. Σαββίδης, εκδ. Ίκαρος,
Αθήνα �97�, σ. 40-4�.

24. Βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΝΤΑΣ, Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, εισαγωγή – φιλ. επιμ. Πα-
ρασκευή Κοψιδά-Βρεττού, μτφρ. Μαρίνα Τουλγαρίδου, εκδ. Fagotto books, Αθήνα 20�2. 

2�. ΣΠΥΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ, Το ημερολόγιο του ειρηνοδρόμου, αυτοέκδοση, Μάιος �999, σ. 22.



ογέννητο πρώτο τους παιδί), την τέχνη της πέτρας –όλων των Ηπειρωτών
μαστόρων τέχνη που περιόδευαν ανά την Ελλάδα2�– και στη Λευκάδα – περί-
φημοι τεχνίτες της λαξευτής πέτρας, με την οποία χτίστηκαν σπίτια, μύλοι,
μοναστήρια και εκκλησιές, καμπαναριά, σχολεία και γεφύρια. «Τον θυμάμαι
πολύ καλά», σημειώνει στο Ημερολόγιο του Ειρηνοδρόμου, ο Σπύρος Φίλιπ-
πας, «καθώς και τα παραδοσιακά του ρούχα του Έλληνα τσολιά και την πα-
νοπλία του, σπαθί κουμπούρες και ντουφέκι. Ήταν ψηλός, γεροδεμένος, με
πολύ γρήγορο και ανάλαφρο περπάτημα, ένας επίγειος ωραίος αετός, όπως
και ο άλλος μου παππούλης, που έμοιαζαν μεταξύ τους σαν δύο σταγόνες νε-
ρού. Τους θαύμαζα και τους δύο»27. 

Στο πρόσωπο και στις αφηγήσεις τους ο Σπύρος Φίλιππας βιώνει από μι-
κρό παιδί το επικό κλίμα της σύγχρονης ιστορίας του τόπου του, καθώς οι
υπερήλικοι αφηγητές του μετέχουν σε όλα τα μεγάλα πολεμικά γεγονότα του
αιώνα τους: Βαλκανικοί πόλεμοι, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Μικρασιατική
Καταστροφή – ενώ ζωντανές είναι στις αφηγήσεις τους οι μνήμες του προη-
γούμενου αιώνα. Ο πόλεμος του �940 βρίσκει τον Σπύρο Φίλιππα στη Β΄ τάξη
του οκταταξίου γυμνασίου. Οργανώνεται στην Εθνική Αντίσταση, στις τάξεις
του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ του γυμνασίου. Έκτοτε, και στις δεκαετίες που θα
ακολουθήσουν, θα κινείται στο χώρο της Αριστεράς, στον ελεύθερο, ωστόσο,
λαϊκό χώρο «μακριά από τις κομματικές ομπρέλες» θα γράψει, «γιατί έτσι
μπορούσα να ζω και ν’ αναπνέω ελεύθερα, να λέω την Αλήθεια...»28. Ασκεί
σκληρό βιοπορισμό, δημιουργεί οικογένεια, για πολλά χρόνια στην Αθήνα, στη
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2�. Οι μάστορες της πέτρας, από τις πιο ορεινές περιοχές του Σμόλικα και του Γράμμου
κι από τα άγονα χωριά της Ηπείρου, κυρίως της Κόνιτσας (Πυρσόγιαννη, Βούρμπιανη,
Στράτσιανη κ.λ.π.) και τα χωριά των Τζουμέρκων (Χουλιαράδες, Κτιστάδες, Ραφταναίοι,
Πράμαντα, Άγναντα, Χώσεψη, κ.ά.), ήταν χαρισματικοί τεχνίτες της πέτρας, λαϊκοί δημι-
ουργοί στον χώρο της λαϊκής αρχιτεκτονικής παράδοσης. Οργανωμένοι σε ομάδες εργασίας,
τα περίφημα «μπουλούκια» (συντεχνίες), όργωναν όλη την Ελλάδα, τη Βαλκανική, την Ινδία,
κι ακόμα ως τις ΗΠΑ, και πρόσφεραν την απαράμιλλη τέχνη τους, όπως διασώζεται μέχρι
σήμερα, σε εκκλησίες, γεφύρια, σπίτια, καμπαναριά, αρχοντικά, μύλους, κάστρα. Στα χωριά
της Λευκάδας υπάρχουν ακόμα μέχρι σήμερα δείγματα της ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής με
πέτρα, των Ηπειρωτών μαστόρων. Τοποθετούνται χρονολογικά στα μέσα κι ως το τέλος του
�9ου αιώνα, σύμφωνα με τις ανάγλυφες υπογραφές των μαστόρων και την ημερομηνία ανέ-
γερσης, που συνήθιζαν να χαράζουν στο ανώφλι της πόρτας τού πάνω ορόφου. Μια γεύση της
τέχνης των Ηπειρωτών μαστόρων προσφέρει το Εθνολογικό Μουσείο Ηπειρωτών Μαστόρων,
στην Πυρσόγιαννη της Κόνιτσας. Το μουσείο στεγάζεται στο πέτρινο κτήριο του παλαιού
σχολείου, που είχε χτιστεί το �927. Δείγματα της τέχνης των μαστόρων της Ηπείρου, στο
αξιόλογο έργο του λαογράφου ΒΑΣIΛΗ ΜAΡΓΑΡΗ, με τίτλο: Γιάννινα Πέτρινα – και η Ήπειρος
όλη μια πέτρα ’ναι χτισμένη (Ιδιωτική έκδοση, Αθήνα 2008). 

27. Βλ. ΣΠΥΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ, Το ημερολόγιο του ειρηνοδρόμου, ό.π., σ. 20. 
28. Ό.π., σ. 2�. 



Λευκάδα αργότερα (�979), συνταξιούχος του ΙΚΑ, τέλος. Γράφει ποιήματα
από νωρίς, το �979 τυπώνει την πρώτη του ποιητική συλλογή (ποιήματα της
περιόδου �97�-�979), με τίτλο: Ελεύθερη σκέψη29, ενώ εκδίδει δική του εφη-
μερίδα με τον ίδιο τίτλο.

Ήδη, ωστόσο, έχει διαμορφώσει μια προσωπική ιδεολογία, ένα sui generis
συμπίλημα ιδεών και αξιών, με τις οποίες θα αντιταχθεί στην εσωτερικευμένη
σύγχρονή του πολιτική και πολιτισμική φαυλότητα, στην κατάπτωση των
αξιών και στον γενικότερο εκπεσμό των ηθών. Η ανακίνηση ιστορικών ζητη-
μάτων, όπως το μακεδονικό, οι υποδαυλιζόμενες εστίες πολέμου, η συνεχής
απειλή της ειρήνης τροφοδοτούν και προετοιμάζουν τον ψυχισμό του για μια
φιλόδοξη ακτιβιστική πρωτοβουλία, που στοχεύει στο να συνεγείρει ομαδικά
τον ενθουσιασμό για την Ειρήνη, την Ελευθερία, την Αγάπη, την Αλληλεγγύη
και την Αλήθεια: έννοιες τις οποίες οριοθετεί συγκεραννύοντας, σε μια προσω-
πική ιδεολογική σύνθεση, στοιχεία ενός ιδιόμορφου «ελληνοκεντρικού οικουμε-
νισμού». Ανασκάπτει εμπειρικά τις εθνικές ρίζες, από την αρχαιότητα, τους
νικηφόρους αγώνες και τον πολιτισμό της Ελλάδας, την εκπολιτιστική σταυ-
ροφορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι τη συνάντηση του ελληνισμού με τον
χριστιανισμό και τις αξίες του. Τον πρώτο ορίζει ως «τον ατέρμονα κοχλία που
βγάζει απ’ τα βάθη της ψυχής μας το καλό, το σωστό και το τέλειο. Είναι
ιδέα, είναι πνεύμα, είναι υψηλά ιδανικά, είναι παραγωγή και προσφορά, είναι
υλοποιημένη ιδέα...»30 Τον δεύτερο, τον Χριστιανισμό – την Ορθοδοξία: που
«είναι το ανόθευτο και το σωστό»... «Χωρίς Ορθοδοξία δεν υπάρχει Αγάπη,
Συνεργασία, Πιστεύω, Θρησκεία, Ελευθερία, Ελπίδα, Δικαιοσύνη και Πολιτι-
σμός. Και χωρίς αυτά η Δημοκρατία με τα Ιδανικά της και τις Ευαισθησίες
της δεν υπάρχει. Η Λευτεριά γίνεται ασυδοσία και η Ειρήνη καταπατιέται
από όλους». Με την Ορθοδοξία συνδέει ακόμα, την παιδεία3�, που «είναι αγω-
γή ύψους και ήθους», ένα συλλογικό ιδεώδες «για μικρούς και μεγάλους, για
πλούσιους και φτωχούς, για μορφωμένους και αμόρφωτους, για εργαζόμενους
και μη και γενικά για τον Λαό32». «Παιδεία είναι η μάθηση, η ενημέρωση, η
συμπεριφορά, η απελευθέρωση, η Αγάπη, η οικογένεια, η ειλικρίνεια, το φιλό-
τιμο, που όλα μαζί φέρνουν τη Λευτεριά και την Ειρήνη, που είναι τα μεγάλα
ιδανικά της ζωής»33. Με την Ορθοδοξία συνδέει, επίσης, και την οικογένεια,
τη φαμελιά, έχοντας ως πρότυπο τη δομή και τις αξίες της παραδοσιακής,
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29. Βλ. ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ, Οι λαϊκοί ποιητές της Λευκάδας (�900-�98�) ως κοινωνικό
φαινόμενο, ό.π., σ. 274. 

30. Σ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ, Το ημερολόγιο του ειρηνοδρόμου, ό.π., σ. 9�. 
3�. Ό.π., σ. 9�. 
32. Ό.π., σ. �23.
33. Ό.π., σ. �23.



αγροτικής οικογένειας, όπως ο ίδιος την έζησε μέσα στην τάξη και την πλη-
ρότητά της. «Ορμητήριο και αποκούμπι του παιδιού», τη χαρακτηρίζει, με κε-
ντρική μορφή τη Μάνα – προέκταση της Μάνας-Γης. «Για να έχει θετική πα-
ρουσία η Μάνα, στην ανατροφή των παιδιών και στην παιδεία της προς όλους
μας, πρέπει ο φόβος και ο πόνος να έχουν τους φυσικούς, προστατευτικούς
τους ρόλους, όπως τους καθόρισε η ίδια η φύση και όχι τρομοκρατικούς, όπως
εμείς τους λειτουργούμε για υποταγή»34.

Γύρω από τους δύο βασικούς άξονες της ιδεολογικής του κατασκευής, τον
Ελληνισμό και τον Χριστιανισμό, θα προσδέσει λοιπόν τις καθολικές αξίες που
πρέπει να ασπαστεί η νέα γενιά, και για τις οποίες ο ίδιος έχει εκπονήσει ένα
επίπονο σχέδιο δράσης προκειμένου να τις διαδώσει σε όλη την Ελλάδα και
από εκεί να εξακτινωθούν στην ανθρωπότητα. Είναι η κατάθεση της καθαρής
Αλήθειας – όπως περνάει από τα μάτια του παιδιού, και που την αποθέτει ως
εμπειρία κατακτημένη μέσ’ από της γενιάς του την απίθανη ιστορική περιπέ-
τεια: «Ξεκινάω από το παιδί και προσπαθώ να μείνω παιδί μέχρι τέλους, για
να μπορώ να βλέπω, να πράττω και να λέω πάντα την καθαρή Αλήθεια. Σ’
όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν απ’ τη ζωή μου, χρόνια σκληρά και μαύρα
για όλους μας. Χρόνια καταστροφής, πείνας, σκλαβιάς, πολέμων, εκτελέσε-
ων, φυλακών, εξορίας, μαρτυρίων, ορφάνιας, ξεσπιτωμών, ξενιτιών, και γενικά
χρόνια τυραννίας και αδικίας για το Λαό μας και για πολλούς Λαούς της
Γης, από τον... “άνθρωπο”3�...» Ό,τι συγκροτεί την ιδεολογία του είναι το με-
γάλο ηθικό μάθημα ζωής που πήρε από την αναμέτρησή του με την ιστορία –
τη μεγάλη, των μεγάλων γεγονότων τη βίωση και σπουδή, αλλά και τη μικρή
ιστορία της καθημερινής ζωής. Και πριν αρχίσει τη μεγάλη ακτιβιστική του
περιπέτεια –Ειρηνοδρόμος της Ειρήνης και της Ελεύθερης Σκέψης– έχει κω-
δικοποιήσει τα ιδανικά που τον καθοδηγούν σε μιαν αποστολή ηθικοποίησης
της ανθρωπότητας – μέσω της χώρας του ξανά: 

• Τιμή πάνω από υλικά κέρδη.
• Ψυχή πάνω από το σώμα.
• Ιδανικά πάνω από κάθε επιδίωξη.
• Την ίδια στιγμή το παρόν γίνεται παρελθόν.
• Αξιολόγησε το παρόν να μη μετανιώσεις για το παρελθόν.
• Όχι ελεημοσύνη αλλά δικαιοσύνη και αλληλεγγύη.
• Δεν γύρισα ποτέ τις πλάτες μου στον Εχθρό. – Εχθρός πάντα η πηγή

του κακού και όχι το ίδιο το κακό. 
• Αδυναμία και κακοβουλία πηγές του κακού.
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34. Ό.π., σ. �24.
3�. Ό.π., σ. ��.



• Το σώμα πηγή του κακού.
• Σωστή ψυχική και πνευματική συνεργασία αφομοιώνει το σώμα σε

αστείρευτη πηγή πλούτου και ιδανικών3�. 

Ένας πολυσυλλεκτικός ιδεαλισμός διατρέχει όλη του τη βιοθεωρία: σπα-
ράγματα της ελληνικής ιστορίας –στην επική της διάσταση–, η μοναδικότη-
τα του ελληνικού πολιτισμού, όπως ο ίδιος τον αφομοιώνει και τον μεταπλάθει
σε αστείρευτη πηγή φωτισμού της ανθρωπότητας, η πνευματικότητα του χρι-
στιανισμού και οι ανθρώπινες αξίες του και μια παράδοση ηθικών αξιών που
εκπηγάζουν από τον λαϊκό πολιτισμό37. Αλλά και η αμείλικτη κριτική του
στους «αξιωματούχους», «αετονύχηδες ρασοφόρους» και τους απλούς λει-
τουργούς του χριστιανισμού, οι οποίοι μετέτρεψαν τις αξίες του σε εμπορικές,
χρηματοφόρες επιχειρήσεις, προδίνοντας και τη διδαχή πεφωτισμένων και τα-
πεινών εκπροσώπων του (π.χ. Κοσμάς Αιτωλός). «Πού είναι εδώ η Ορθοδοξία
των παπάδων και η παιδεία τους; Τα σχολεία και οι χριστιανικές τους πρά-
ξεις; Τί να μας πουν στις εκκλησίες που μας καλούν; Για τα δάκρυα των ει-
κόνων; Τα θαύματα και τις φαντασιώσεις τους... Και συνέχεια στις ονειρο-
παρμένες σκέψεις τους, για τις εικόνες που κρύβουν κάπου και μάλιστα στις
καλύτερες τοποθεσίες, εκεί που θα έπρεπε να είναι τα Σχολειά μας, χτίζουν
τα μαγαζιά τους, πάντα με τη δύναμη των πιστών, που την εκμεταλλεύονται
αριστοτεχνικά οι αετονύχηδες ρασοφόροι. Δημιουργώντας επιχειρήσεις σε νο-
μικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου... Και πώς να πάμε στις εκκλησίες, αφού τις
έχουν κάνει χώρους εμπορίου; Και ξέρετε, είναι τα μόνα μαγαζιά που δεν σε
δέχονται χωρίς χρήμα και δεν κάνουν ποτέ βερεσέ... Λαέ, πώς δέχεσαι την
αλλοίωση και την υποβάθμιση του πιστεύω σου; Δεν είναι ντροπή σου;»38 Η
πολιτική του ένταξη στο χώρο της Αριστεράς –μια σταθερή, σε όλη του τη
ζωή, τοποθέτηση–, δεν συγκρούεται με τους στόχους του και την ιδεολογική
τους ένδυση, με το οραματικό του ιδεώδες. Η έννοια της υλικότητας, συνυφα-
σμένη τόσο με τον χριστιανισμό: το σώμα, καταρχήν, πηγή αμαρτίας, και τα
υλικά αγαθά, πηγή ηθικής φαυλότητας. Όσο και με τον μαρξισμό, με τη μορ-
φή των παραγωγικών δυνάμεων και σχέσεων, την υποδομή των ανθρώπινων
κοινωνιών, φαίνεται να βρίσκεται έξω και πέρα από μια πνευματική-ιδεαλι-
στική σύλληψη που εκφράζει και συν-κινεί τον ενθουσιασμό του39. Και στην

Terra Eutopia. Το λαϊκό όραμα της ηθικής και κοινωνικής ανάπλασης του κόσμου �8�

3�. Ό.π., σ. 43.
37. Για τη διαμόρφωση της «φιλοσοφίας» του νεοελληνικού πολιτισμού και τη σύζευξη του

αρχαίου ελληνικού πολιτισμού με τον χριστιανισμό στη λαϊκή βιοθεωρία, βλ. Μ.Γ. ΜΕΡΑ-
ΚΛΗΣ, Λαϊκός πολιτισμός και νεοελληνικός διαφωτισμός, πρόλ. Βασίλης Φίλιας, εκδ. Παπα-
ζήση, Αθήνα 2007, σ. 73-98. 

38. Σ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ, ό.π., σ. �0�. 
39. Για τα περίπλοκα ζητήματα της σχέσης του λαϊκού πολιτισμού με την αρχαιότητα, 



έννοια της Δικαιοσύνης, βασική ιδέα της ηθικής ανασυγκρότησης του κόσμου
του, δεν υπεισέρχεται με σαφήνεια η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης. «Δι-
καιοσύνη είναι πρόληψη και όχι τιμωρία. Που μας κάνει όλους συνεργούς στο
έγκλημα. Γιατί η παιδεία μας, δεν πρόβλεψε. Πρόβλεψη λοιπόν, από τη γέν-
νησή μας, για να λειτουργεί η αληθινή Δικαιοσύνη... Διδάξου την αδικία χω-
ρίς να την διαπράξεις40...» 

Αυτή του την αξιακή περιουσία προσπαθεί να κοινωνήσει ευρύτερα, ξεκινώ-
ντας από το νησί του και με ομιλίες –πάνω στην καρότσα του επαγγελματικού
του ημιφορτηγού, κρατώντας την ηχηρή ντουντούκα του, μπροστά σε πλήθος
κόσμου–, με μανιφέστα, με επιστολές μέσ’ από την εφημερίδα του αλλά και
από άλλα έντυπα, τα οποία φιλοξενούν ποιήματα και επαναστατικά-εγερτικά
του κείμενα: προς τον ελληνικό λαό, προς τους νέους. «Όλοι μαζί, ας τινάξουμε
τα φτερά μας, τώρα που οι πάγοι λιώνουν, να πετάξουμε στους μακρινούς ορί-
ζοντες των προγόνων μας, να συναντήσουμε και εκεί τον Ελληνισμό, δημιουρ-
γώντας νέες Αλεξάνδρειες, Ειρηνοδρομίες πολιτισμού και Ορθοδοξίας και νέα
Ορθόδοξα Βυζάντια. Και να στήσουμε λαμπερές Ελληνικές αψίδες, στο Μα-
ραθώνα, στις Θερμοπύλες, στις Πλαταιές, στη Σαλαμίνα, στην Αλαμάνα, τη
Γραβιά, τα Δερβενάκια, το Μπιζάνι, το Καλπάκι, το Μπέλες, το Γοργοπότα-
μο, το Πολυτεχνείο και όπου αλλού αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν Έλληνες
ήρωες. Νέοι πάντα!!! Να θυμίζουν σε όλους πως εδώ γεννήθηκε η Ειρήνη, από
τον Ελληνισμό του Έλληνα... Και να μάθουν εχθροί και φίλοι, πως εδώ γεννή-
θηκε και μεγάλωσε και ο Μέγας Αλέξανδρος, ο μοναδικός Ειρηνοδρόμος στον
κόσμο. Και μετέφερε τα ιδανικά της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού στα πέ-
ρατα της Γης και τα παρέδωσε στους Λαούς της, για να είναι σήμερα περήφα-
νοι και πολιτισμένοι μέσα από τη δύναμη του Ελληνισμού»4�.

Χρόνια πριν, με όλα τα μέσα, προετοιμάζει το μεγάλο οδοιπορικό της Ειρή-
νης, την ακτιβιστική κορύφωση της βιοθεωρίας του, με τη διάχυση της οποίας
πιστεύει ότι θα γεννηθεί μια θαλερή ευτοπία, από τα σπλάχνα της Ελλάδας
προς όλη την ανθρωπότητα. Η σύγχρονή του ιστορία εξάπτει και ανατροφοδο-
τεί τον ενθουσιασμό και την πίστη του. Η Μακεδονία, χώρος που δοκιμάζεται
ξανά η εθνική περιπέτεια, καθίσταται το οραματικό πεδίο άσκησης του παναν-
θρώπινου ιδανικού του.
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τις θρησκευτικές χριστιανικές αξίες και τον διαφωτισμό, βλ. Μ.Γ. ΜΕΡΑΚΛΗΣ, ό.π., σ. ���-
�33. 

40. Σ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ, Το ημερολόγιο του Ειρηνοδρόμου, ό.π., σ. 72. 
4�. Ό.π., σ. �08. Ο λαϊκός οραματιστής βλέπει συγχωνευμένες όλες τις ιστορικές περιό-

δους του ελληνισμού, στις οποίες αναγνωρίζει τον αντιστασιακό του χαρακτήρα απέναντι σε
κάθε κατάκτηση ή επιβουλή. Η επιλεκτική ιδανίκευση του παρελθόντος λειτουργεί ως εθνικό
– κάποτε και εθνικιστικό – κίνητρο ιστορικής συνέχειας. 



Το ξεκίνημα της μεγάλης πορείας θα γίνει τη Δευτέρα της Λαμπρής, 27
Απριλίου του �992, έπειτα από τελετή αποχαιρετισμού στην Πλατεία Αγίου
Μηνά της πόλης της Λευκάδας, με συμβολικές πράξεις σεβασμού και απόδο-
σης τιμής στη Στήλη των Πεσόντων, στην παραλία. Έχει με πληρότητα ορ-
γανώσει το σχέδιο της πανελλήνιας πορείας του Ειρηνοδρόμου, έχει χαρτο-
γραφήσει τους σταθμούς της πορείας του, έχει κινητοποιήσει για λόγους
ασφάλειάς του στη μοναχική του περιοδεία, την αστυνομία, έχει συνεννοηθεί
με αρχές των πόλεων και των κοινοτήτων που θα τον δεχτούν, με τοπικές
εφημερίδες, ραδιοφωνικούς σταθμούς και τηλεοπτικά κανάλια. Τις εμπειρίες
του καταθέτει στο Ημερολόγιο του Ειρηνοδρόμου – ημερολογιακή αφήγηση
συμβάντων, στη διάρκειας 42 ημερών πεζοπορία του από τη Λευκάδα μέχρι
την ακριτική περιοχή των Ευζώνων, όπου και θα παραδώσει την Ολυμπιακή
Φλόγα για να μείνει εκεί άσβεστη για πάντα42. Δημόσιες εκδηλώσεις, ομι-
λίες, συνεντεύξεις, συμβολικά τελετουργικά, απαγγελίες δικών του ποιημά-
των με εθνικό περιεχόμενο43, συναντήσεις με τοπικές αρχές και συνομιλίες,
προπάντων, με απλούς ανθρώπους. Και παιδιά. Εδώ αναδεικνύεται η αυθεντι-
κότητα της λαϊκής του αφετηρίας και η γνήσια ενσυναίσθηση απέναντι σε
κάθε κατηγορία λαϊκών ανθρώπων44. Το όραμά του είναι για τον 2�ο αιώνα:
να γίνει με την πειθώ του λόγου και της πράξης του, ο αιώνας που θα φιλοξε-
νήσει την Άνοιξη της Ειρήνης4�. Τον πανανθρώπινο χαρακτήρα του ιδανικού
του θα υμνήσει στον Όρκο του Έλληνα4�: 

– Ειρήνη σ’ αλυσόδεσαν Με αίμα θα βάψω το βωμό
Οι μαύροι τύραννοί σου για να σε λευτερώσω
Και γω παιδί της Λευτεριάς όμορφη αφέντισσα κυρά
Βρίσκομαι από κοντά σου. Μάνα γλυκιά Παρθένα.
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42. Σ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ, ό.π., σ. �34-2�3. 
43. Από τον «Θούριο του Μεσολογγίου» �973-�974: «Αυτά τα Ελληνόπουλα / με τα γυ-

μνά τα πόδια / τα χέρια τα αδύνατα / κορμιά σκελετωμένα ... / Αυτά επέσανε νεκρά / μαζί
με τους γονιούς τους / για ν’ αναπνέουμε εμείς / το λεύτερο αγέρα...».

Η Ολυμπία: «Η Ολυμπία ήτανε / ο Ιερός ο τόπος / που στ’ άκουσμα της έπαλλε / ο σε-
βασμός κι ο πόθος...»

Ο Ελληνισμός: «Ελλήνων σοφία / και τέχνη μαζί / τον κόσμο φωτίζεις / σε τούτη τη γη». 
«Ο όρκος του Έλληνα», ό.π., σ. �3�, ���, 247, 2�� αντίστοιχα. 
44. Χαρακτηριστικό είναι το στιγμιότυπο που ο Ειρηνοδρόμος καταγράφει στο Ημερολό-

γιό του, όταν περνούσε έξω από το Μεσολόγγι: «Κοντά στο δρόμο έπαιζαν καμιά δεκαπεντα-
ριά τσιγγανόπουλα, ηλικίας �-�� χρόνων περίπου. Μόλις με είδαν, σταμάτησαν το παιχνίδι,
ήρθαν στην άκρη του δρόμου και μου φώναξαν. Τους λέω να μείνουν εκεί ... και πηγαίνω προς
το μέρος τους... Με ματάκια που έλαμπαν, μου είπαν με ένα στόμα: “Γιατί παππούλη πηγαί-
νεις με τα πόδια; Δεν έχεις λεφτά; Να σου δώσουμε εμείς”...» (ό.π., σ. ��). 

4�. Ό.π., σ. 272. 
4�. Ό.π., σ. 27�.



– Το σύρμα το αγκαθωτό Κι από το χέρι γελαστά 
Θα βγάλω από κοντά σου οι δυο μαζί αδελφικά
Τις αλυσίδες τρίμματα μέσ’ των λαών την αγκαλιά
Τους πύραυλους κομμάτια. Εκεί θα κάτσεις Λευτεριά.

Μετά το πέρας της μεγαλειώδους πορείας, που θα είναι για τον ίδιο μια
ανυπέρβλητη συγκινησιακή εμπειρία ανάμεσα στο παρελθόν και στην ενορα-
τική θέαση του μέλλοντος, θα καταρτίσει κατάλογο ονομάτων, ανοικτό και
εμπλουτιζόμενο διαρκώς47, από όλους τους ελληνικούς τόπους που πέρασε,
ώστε να συγκροτήσει μια συλλογικότητα στη διεκδίκηση του ιδανικού του:
«Αυτές οι δυνάμεις πρέπει να συνεχίσουν την πρωτοπόρα Ειρηνική τους πο-
ρεία, να θεσμοθετήσουν και να λειτουργήσουν πατριωτικά τα Εθνικά μας Ιδα-
νικά, μέσα από το Εκτελεστικό όργανο και της Επιτροπής Ολυμπιακής Φλό-
γας, που οι ίδιοι θα φτιάξετε. Και όλοι μαζί να αναστηλώσουμε και στα δικά
μας θεμέλια, το ιερό και ανεπανάληπτο παγκόσμιο έργο των προγόνων μας,
που φυσιολογικά ο χρόνος το χαλαρώνει και το φθείρει, εάν δεν το λειτουργού-
με. Για να γίνει αυτή η αντίδραση, πρέπει να κάνουμε μια θετική κίνηση, που
δημιουργεί σταθμό στην ιστορία της ζωής του ανθρώπου, αρχίζοντας κάτι
καινούριο και θετικό. Την επαναφορά της συνείδησης. Εάν αυτό είναι προς το
καλό, λέγεται αναγέννηση!»48. 

Έτσι, ο Σπύρος Φίλιππας ανέγνωσε και βίωσε την ενθουσιώδη λαϊκή ευτο-
πία του μέσ’ από μια μεγαλειώδη σύλληψη της παγκόσμιας Ειρήνης, συνυ-
φασμένης με το ιδεώδες της Ελευθερίας και της Δικαιοσύνης, πάνω σε ένα
ελληνοκεντρικό κρηπίδωμα, από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονή του ελ-
ληνική ιστορία. Και κλείνοντας τη συμβολική του διαδρομή προς το όραμά του
με δύο βαθιά συναισθήματα: Πόνο για το κατάντημά μας και Ελπίδα («Η
μετουσίωσή μας μέσα από τις ρίζες μας και την αρχαιότητά μας, στην πορεία
του χρόνου, τροφοδοτεί την Ελπίδα... Η Ελπίδα δεν άφησε τον πόνο να με βα-
σανίσει. Φαίνεται δεν ήθελε να δώσει προτεραιότητα σ’ αυτόν, που θα αφάνιζε
τα πάντα στην προσπάθειά μου»)49, θα αποτιμά τη δυνητικότητα του οραμα-
τισμού του με τη διατύπωση της αποφθεγματικής ρήσης του: «Με ανοιχτά τα
μάτια, βλέπεις τα πάντα και μπορείς να τα αξιολογήσεις με τη δύναμη της
ψυχής σου, μέσα στη φαντασία σου, που αυτή είναι και η καθαρή Αλήθεια»�0. 
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47. Ό.π., σ. 2�7-228.
48. Ό.π., σ. 2��.
49. Ό.π., σ. 234.
�0. Ό.π., σ. 248.



ΠΠάάννοοςς  ΚΚαατταα((ωω))ππόόδδηηςς  κκααιι  ΗΗ  ΚΚοοιιννωωννίίαα  ττωωνν  ΠΠοοιιηηττώώνν

Μια διαφορετική περίπτωση κοινωνικού οραματιστή και ακτιβιστή συνιστά
ο Πάνος Κατα(ω)πόδης (�882-�9�7)��, από το χωριό Βουρνικά Λευκάδας.
Αυτοδίδακτος, λόγιος και ποιητής και δημοσιογράφος, κάτοχος πολλών ξένων
γλωσσών, ομηριστής, πολυμαθής και ευρυμαθής, ασυγκράτητος και ορμητι-
κός, θα κινηθεί με τη δημοσιογραφική ιδιότητα στην Ευρώπη και στην Αμερι-
κή και θα αναστατώσει με την αιχμηρότητα των ιδεών του την Αγγλία, όπου
με μανιφέστα και δοκίμια θα αποκαλύπτει συνεχώς τα «κακώς κείμενα» της
πολιτικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. Θα απελαθεί από την Αγγλία, και
συνεχίζοντας με την ίδια ορμητικότητα το έργο της ηθικής και πολιτικής ανα-
μόρφωσης του κόσμου, με την επιθετική γλώσσα της αμείλικτης κριτικής, θα
απελαθεί και από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Τουρκία. Τελευταίος σταθμός
του, η ιδιαίτερη πατρίδα του, η Λευκάδα, στην οποία κουρασμένος επανακά-
μπτει από το μεγάλο και θορυβώδες ταξίδι του στον κόσμο, χωρίς ωστόσο να
σταματήσει την αμείλικτη κοινωνική του κριτική προς την ελληνική Πολιτεία,
την πολιτική διαφθορά και την υποκρισία της οποίας κατακεραυνώνει με δριμύ-
τατη γλώσσα σε δημοσιογραφικά άρθρα, μανιφέστα και επιστολές. 

Ο Πάνος Καταπόδης, έχοντας μετατρέψει την επαναστατημένη του συ-
νείδηση σε επαναστατική πρακτική, επιτίθεται και στιγματίζει πολιτικές και
πολιτικούς –ακόμα και καταξιωμένους στη συλλογική συνείδηση–, αναζητώ-
ντας επιτακτικά δικαιοσύνη. Στα Βεελζεβουλικά-Σάτυραι κατά του Βεελζε-
βούλ Βενιζέλου�2, περιέχεται διαλογικό σατιρικό ποίημα με τίτλο Καινά Δαι-
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��. Γεννήθηκε στο χωριό Βουρνικά Λευκάδας. Νέος βρίσκεται στο Λονδίνο δημοσιογρα-
φώντας πάνω σε επίκαιρα θέματα της πολιτικής της Αγγλίας, στηλιτεύοντας τα κακώς κεί-
μενα. Η σθεναρή φωνή του τον καθιστά ανεπιθύμητο, ενώ η αμείλικτη πένα του συνεχίζει με
τόλμη και παρρησία το έργο της. Πολιτικός και κοινωνικός οραματιστής και ουτοπιστής, με
εκλεκτικά και υπερβατικά στοιχεία στη σκέψη του. Εκδότης προπολεμικά της εφημερίδας
Ελευθερία (στην οποία στεγάζονται και οι ρηξικέλευθες απόψεις του), συντάσσεται και έχει
την έδρα της στο χωριό Βουρνικά. Την εφημερίδα αυτή, που κυκλοφόρησε κατά το �927-�928,
πρωτοεξέδωσε στην Αμερική, κατά την εκεί παραμονή του για δύο χρόνια (�92�-�922). Τύ-
πωσε την ποιητική συλλογή Ευσεβείς στίχοι, εν Λονδίνω, εκ του τυπογραφείου «The Anglo-
Oriental Press, �90�. Tα Βεελζεβουλικά-Σάτυραι κατά του Βεελζεβούλ Βενιζέλου, έκδοσις
ιδιαιτέρως τυπωθείσα δια τον Ποιητήν, Αθήνησιν, Απριλίω �939. Στη συλλογή παραθέτει δύο
Προοίμια: «Ο Προφήτης» και «Σύμφωνον ειρήνης». Το δεύτερο, με ημερομηνία �η Ιανουαρίου
�93�, εν Αθήναις, μιμούμενος του Pope την αμείλικτη σάτιρα, προειδοποιεί: «Του Αρχιλόχου,
του Αριστοφάνους/ και του Ιουβεναλίου τοξεύω βέλη./ Όστις την εαυτού ησυχίαν θέλει,/Μη
μ’/ενοχλήση ίνα μη φανή άνους./ Ω ξίφος –γραφίς– μένε εν τη θήκη/Λαμπρόν και οξύ. Μηδέ-
να απειλήσης. Αλλ’/όταν θρασύν προ σου ατενίσης/Του κεραυνού σου αστραψάτω η φρίκη!»

�2. Βλ. ΠΑΝΟΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ, Βεελζεβουλικά – Σάτυραι κατά του Βεελζεβούλ Βενιζέλου,
έκδοσις πρώτη, ιδιαιτέρως τυπωθείσα δια τον ποιητήν, Αθήνησιν, Απριλίω �97�. 



μόνια ήτοι Η Θεία Λιρουργία των Βεελζεβουλικών�3, σύνθεμα που ο ίδιος χα-
ρακτηρίζει ως «Λυρική Κωμωδία», και στο οποίο καταφέρεται με απίστευτη
δριμύτητα εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου. Στις αρχικές σκηνικές οδηγίες,
παρουσιάζεται ο Φατριάρχης (παραφθορά του Πατριάρχης –όπως και στη συ-
νέχεια άλλων λέξεων και εννοιών–) (ο ανταρτόπαπας Μελέτιος Μεταξάκις)
– Ίσταται εν τω Ναώ, προ της «Χρυσής Πύλης» ατενίζων το χρυσεπώνυμον
πλήθος. Εκατέρωθεν αυτού ίστανται παίδες κρατούντες λαμπάδας ανημμέ-
νας. Τα άμφια (κάπα και δίκερως σκούφος) είναι πεποικιλμένα διά χρυσού
σήματος, συμβολίζοντος το αγγλικόν νόμισμα Λίραν – την πίστιν των Βεελ-
ζεβουλικών. Απαγγέλλει εντόνως:

Ο Βενιζέλος επικράνθη/Επικράνθη –και γαρ αφωρίσθη./Αφωρίσθη –
και γαρ χρυσόν έλαβε./Αφωρίσθη – και γαρ την Ελλάδα εδούλωσε τοις
ψευδοπροστάταις.

/Τον Εφιάλτην έκτειναν αυτόχειρες οι Πέρσαι./Τον Παυσανίαν ελίθα-
σεν η Σπαρτιάτις μήτηρ./Αλλ’ ημείς τον Βενιζέλον/Ως θεόν των αρ-
χαγγέλων/Υμνούμεν και σεβόμεθα –/Διότι πληρωνόμεθα!�4

Και σε υποθετική ερώτηση για την προσωπική του ιδεολογική ένταξη,
απαντά σε άλλο ποίημά του, με τον τίτλο «Ευθύς!» ο ποιητής:

Διηρημένος εις δύο εχθρικά στρατόπεδα ο Κόσμος/, του οποίου πάσα
σκέψις είναι εν έγκλημα/, βλοσυρός με ερωτά – γαλήνιος απαντώ:/
«Αριστερός είσαι ή δεξιός;» – «Ο δίκαιος είναι ευθύς!»��. 

Το πιο ρηξικέλευθο όμως και ανατρεπτικό όραμα του Πάνου Καταπόδη 
–μια πολιτική και καλλιτεχνική ουτοπία– είναι η δημιουργία Παγκόσμιας
Κοινωνίας Ποιητών, για την υλοποίηση της οποίας θα αναλάβει θυελλώδη
δράση: «Και εζήτησεν δις και τρις παρά του Ελληνικού Κράτους την παρα-
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�3. Ό.π., σ. 7-9. 
�4. Ό.π., σ. 7. 
��. Το ποίημα δημοσιεύεται στο: Έπεα Πτερόεντα – Δελτίον Κοινωνίας Ποιητών, Ελλη-

νιστί – Ιταλιστί – Αγγλιστί, αριθμός πρώτος, Εν Ελλάδι, Οκτώβριος �9�0, σ. ��. Βλ. επίσης,
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ, Ανθολογία Λευκαδίων Ποιητών, �787-�983, πρόλογος Γερ. Γρηγό-
ρη, έκδοσις του περιοδικού Λευκαδίτικη Εστία, Αθήνα �983, σ. 83. (Ευχαριστώ θερμά τον λό-
γιο και ποιητή Γιάννη Βουκελάτο (�937-20�8), για την ευγενική παραχώρηση του αρχεια-
κού φακέλου που αφορά τον Πάνο Καταπόδη, προσφορά σε μένα από το πλούσιο προσωπικό
του αρχείο, με τη σκέψη ότι θα μου ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο στις σχετικές έρευνές μου). 



χώρησιν ανεξαρτήτου ζώνης εντός ελληνικής χώρας προς ανενόχλητον, ελευ-
θέραν συγκέντρωσιν και δράσιν ποιητών εξ όλων των εδαφών της γης» (όπως
εζήτησαν και έλαβαν οι γυμνισταί Αγγλίας και Γαλλίας)��. Ζητείται, κατά
προτίμησιν, ως «Κράτος Ποιητών» – «ζωτικός χώρος» ανενοχλήτου διαμονής
και ελευθερίας λόγου των ποιητών. Αν οι Έλληνες αρνηθώσι τούτο, θα αναζη-
τηθή από τους ποιητάς Δήλος ή Μεδίνα έξω της Ελλάδος», γράφει στην Ανα-
κοίνωση προς τους Πανέλληνας, ιδία τους Επτανησίους, στο προγραμματικό
έντυπο που τυπώνει παρουσιάζοντας διεξοδικά το όραμά του �7.

Εντυπωσιακή είναι η σύλληψη και το πάθος για την υλοποίηση του τολμη-
ρού του οράματος. Μεταξύ των ετών �943 και �948, στο μικρό γενέθλιο χωριό
του, τα Βουρνικά Λευκάδας, θα συνθέσει στην ιταλική γλώσσα ένα πρωτότυ-
πο λυρικό έπος, με τον λατινικό τίτλο: Poetae in Excelsis-Ποιηταί εν Υψίστοις.
3�0 αρχικά σελίδες ελεύθερης ροής ποιητικού λόγου, που θα τακτοποιηθούν
στη συνέχεια εννοιολογικά και θα δώσουν ένα ενιαίο έργο, κράμα τραγωδίας
και κωμωδίας, ύμνου και σάτιρας, διαιρούμενο σε τέσσαρες συμφωνίες μετά
προλόγου και επιλόγου. Ο πρώτος τίτλος ήταν: Vox Clamantis-Φωνή βοώντος.
«Εγράφη δε εν εξορία και εκουσία απομονώσει του ποιητού, διατελούντος ήδη
πλέον των πέντε πενταετιών εν πολιτικώ διωγμώ υπό των κυβερνήσεων τριών
χωρών, φιλελευθέρων και δημοκρατικών λεγομένων�8». Αλλά ποιοι είναι οι
ποιητές, που θα κατοικήσουν στην ιδανική του Κοινωνία; «Εν τοις Ποιηταίς
εν Υψίστοις, ποιηταί καλούνται όχι οι στιχουργούντες ή πεζογραφούντες
έμποροι αλλά οι ιδεολόγοι, όχι οι κόλακες αλλά οι τιμηταί, όχι οι σοφισταί και
ηθοποιοί, αλλά οι προφήται και ιεροφάνται... Εν τοις Ποιηταίς εν Υψίστοις οι
ποιηταί κηρύσσονται εν διωγμώ πανανθρωπίνω, και καλούνται να ενωθώσιν,
εν οσονδήποτε μικρώ ομίλω, κατά πάντων των ανθρώπων. Κατά του πυρός
και του σιδήρου και του ψεύδους των ανθρώπων οι ποιηταί θα αντιτάξωσι τον
Λόγον της Αληθείας»�9... 

Τον Οχτώβρη του �9�0, θα τυπώσει ένα τρίγλωσσο έντυπο, στην ελληνική,
ιταλική και αγγλική γλώσσα, με τον τίτλο Έπεα Πτερόεντα –Parole Alate–
Winged Words, το οποίο περιέχει κάποια ποιήματα από το Poetae in Excelsis,
μεταφρασμένα από τον ίδιο στις παραπάνω γλώσσες και με σκοπό να κυκλο-
φορήσουν και σ’ αυτές τις χώρες, αναζητώντας στέγη για την ιδιότυπη κοι-
νωνία του. «Αλλ’ ο ποιητής ζητεί ελευθερίαν ουχί “εντός των νόμων” (τους
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��. Bλ. Εφ. Λευκάς, φ. 98, 20 Ιουλίου �9�3. Το όραμά του αυτό εκθέτει σε έντυπο μανιφέ-
στο, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του �9�3: Κοινωνία Ποιητών-Ανεξάρτητος Διεθνής. Πνευ-
ματικός Σύλλογος (Ιδέα ενός ποιητού εν διωγμώ). – Η Επτάνησος, εν Ελλάδι-Ιούνιος �9�3. 

�7. Ό.π., σ. �-7. 
�8. Ό.π., σ. 4-�. 
�9. Ό.π., σ. 3. 



νόμους συνήθως θεσπίζουσι μωροί ή δόλιοι δημαγωγοί, και τους επιβάλλουσιν
δι’ ενόπλων οργανώσεων), αλλά ελευθερίαν απόλυτον ην χαίρει η χελιδών και
ο τέττιξ»�0. 

Η διαμόρφωση των λαϊκών οραματισμών�� για έναν καλύτερο κόσμο και
το ιδεολογικό τους περιεχόμενο συνιστά ένα από τα περισσότερο ενδιαφέροντα
ζητήματα όχι μόνον της τοπικής έρευνας αλλά της παγκόσμιας Φιλολογίας,
Λαογραφίας, Κοινωνιολογίας, Ανθρωπολογίας κ.λπ. Όπως επίσης και η δια-
πολιτισμική τους θεώρηση σε σχέση με τους ιδιαίτερους περιβαλλοντικούς
όρους και τις συνθήκες του πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλο-
ντος. Και της Ιστορίας. Γεγονός είναι ότι ο λαϊκός άνθρωπος είναι εμπειρικός
στοχαστής και μορφοποιεί τη δική του βιοθεωρία πάνω σε κοινωνικές αξίες
διαχρονικής σημασίας, οι οποίες ωστόσο συνομιλούν και με την ιστορικότητα
– το ιδιαίτερο δηλαδή ιστορικό περιβάλλον και τα προβλήματα που αυτό
εγκλείει. Παράλληλα με την ιδεολογία που στηρίζει μια λαϊκή «ευτοπία», κα-
θώς είδαμε εξετάζοντας τις δύο παραπάνω «μελέτες περίπτωσης», αναπτύσ-
σεται και μια ανοικονόμητη και ανυποχώρητη ακτιβιστική, δονκιχωτική, εν
πολλοίς, δραστηριότητα, που προσιδιάζει γενικά στο αγωνιστικό ήθος του λαϊ-
κού ανθρώπου και δημιουργού.

Το όραμα μπορεί να μην υλοποιείται – και τις περισσότερες φορές παραμέ-
νει ένας θαλερός κραδασμός της σκέψης. Και η παγκόσμια διαφθορά απο-
κτάει ισχυρότερο, πολυδύναμο πρόσωπο. Αλλά για την πύρινη ρομφαία των
στίχων και των λόγων και των μανιφέστων των δημιουργών που ερευνήσαμε,
θα μπορούσε να ισχύει ο λόγος του γηραλέου πια Αlexander Pope, στο The
Epilogue to the Satires (�738): Ναι, είμαι περήφανος. Πρέπει να ’μαι περήφα-
νος που βλέπω ανθρώπους που δεν φοβούνται τον Θεό, να φοβούνται εμένα...
Ω, ιερό όπλο! Έμεινες ο υπερασπιστής της αλήθειας, ο μόνος τρόμος της
ανοησίας, της διαφθοράς και της αναίδειας!�2

Μια συνείδηση δηλαδή ώριμη για την «επανάσταση της σκέψης».
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�0. Βλ. παραπάνω σημ. ��. 
��. Βλ. σύντομα, ΣΠ. Ι. ΑΣΔΡΑΧΑΣ, «Λόγιες και λαϊκές ουτοπίες...», εφ. Η Καθημερινή,

�-8-20�2. 
�2. Βλ. A. POPE, The Epilogue to the Satires. Διάλογος II, 208-��. Επίσης, ARTHUR

POLLAND, Σάτιρα, μτφρ. Θεοχάρης Παπαμάργαρης, εκδ. Ερμής, Αθήνα �972, σ. �3. 



ABSTRACT

TERRA EUTOPIA: THE POPULAR VISION OF THE MORAL 
AND SOCIAL REGENERATION OF THE WORLD

This research aims, on the one hand, at detecting the popular view of the
world, the uptake of reality and its social, cultural and value data and, on the
other hand, at formulating a vision (“orama”) for its moral and value
reconstruction. The issue is interwoven with the long tradition of western
utopias, in their academic and folk version, with the marginal point of transition
from unbearable disaffection to reality, to its subversive imaginative redeve -
lopment.

The work consists of the research and study of two “folk visionaries” of the
Ionian region, moving within and beyond the boundaries of local. These are the
builder and folk poet Spyros Philippas from Sfakiotes Lefkada and the
journalist and poet Panos Katapodis (�882-�9�7), who upset Europe with his
subversive action, and after being persecuted everywhere, ended up in his
hometown Lefkada, where envisioned the creation of a “Poet Society”.

Terra Eutopia. Το λαϊκό όραμα της ηθικής και κοινωνικής ανάπλασης του κόσμου �89
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ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΕυυρρώώππηη  ΜΜοοσσχχοοννάά--ΜΜααρρααγγκκάάκκηη
φιλόλογος, επίτιμη σχολική σύμβουλος,

πρόεδρος του Παραρτήματος Αργοστολίου του Λυκείου των Ελληνίδων

Κάθε εποχή με τις ιστορικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές συνι-
στώσες της συμβάλλει στη δημιουργία διαφόρων φορέων, συλλόγων, σωματεί-
ων, επηρεάζει τη διαμόρφωση των σκοπών, των μέσων και τη λειτουργία τους
και καταδεικνύει την αναγκαιότητα ή όχι της ύπαρξής τους.

Στη νεότερη ελληνική ιστορία και μάλιστα στα τέλη του ��ου και τις αρ-
χές του 20ού αιώνα στον Ελλαδικό χώρο και σε κέντρα εμβληματικά της Ελ-
ληνικής διασποράς δημιουργήθηκαν σημαντικά σωματεία με εξέχον το Λύκειο
των Ελληνίδων, το οποίο ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του ���0 και εγκρίθηκε ως
σωματείο τον Φεβρουάριο του ���� με Β.Δ.� με πρωτοβουλία της Καλλιρρόης
Παρρέν-Σιγανού2. Το καταστατικό του Λυκείου των Ελληνίδων αρ. � και 2
ορίζει ότι ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Λύκειον των Ελληνίδων» με

Το Λύκειο των Ελληνίδων, Παράρτημα Αργοστολίου 7�7

�. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, τχ. Α΄, α.φ. �5�, σ. ��7, ��8, Αθήνα 2 Μαρ. ����. Το
Βασιλικό Διάταγμα υπογράφουν: Γεώργιος ο Α΄, Βασιλεύς των Ελλήνων, και ο Υπουργός
των Εσωτερικών Εμμανουήλ Ρέπουλης. Το καταστατικό που εγκρίθηκε περιελάμβανε �2 άρ-
θρα, τα οποία καθόριζαν τη λειτουργία και τους σκοπούς του Λυκείου. Το υπογράφουν τα ιδρυ-
τικά μέλη: Καλλιρρόη Παρρέν, Νίνα Φωκά, Ειρήνη Καλογερή, Αμαλία Καντά, Άννα Παπα-
δοπούλου, Μαρία Ορλώφ, Ελένη Ρουσοπούλου, Ασπασία Σκορδέλη, Ελένη Γεωργαντή, Μυρ-
σίνη Β. Κλεάνθους, Ερατώ Ν. Ασπρογέρακα, Βέρθα Σ. Λέκκα, Αλεξάνδρα Μιχαηλίδη, Ου-
ρανία Βουγιούκα, Χαρίκλεια Ζ. Αλεξανδρίδου, Σμαρ. Γεννάδη, Ειρήνη Π. Δημητρακοπούλου,
Αικ. Μαρούλη, Μαρία Μομφερράτου, Ειρήνη Νικολαΐδου. Το καταστατικό δημοσιεύθηκε
στην Εφημερίδα των Κυριών. Επίτιμοι Πρόεδροι του Λυκείου έγιναν οι Βιργινία Μπενάκη,
Ισαβέλλα Σκουζέ, Ιφιγένεια Συγγρού και Ελένη Γρίβα. ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΜΠΟΥ-ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ, Το
Λύκειο των Ελληνίδων ����-����, Αθήνα ���3, σ. 25.

2. Το Λύκειο των Ελληνίδων. �00 χρόνια, Πολιτιστικό Ίδρυμα Πειραιώς, σ. ��, 20. ΜΑ-
ΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, Η συνετή απόστολος της γυναικείας χειραφεσίας. Καλλιρρόη Παρ-
ρέν. Η ζωή και το έργο. Εν Αθήναις: εκδ. Ηλιοδρόμιον, σ. ��, 20.



έδρα την Αθήνα. Το Λ.τ.Ε. είναι μέλος της διεθνούς ομοσπονδίας Λεσχών Λυ-
κείων και εκπροσωπείται στα Διεθνή Συνέδρια της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Λεσχών Λυκείων από εκπρόσωπο που ορίζει το Διοικητικό του Συμβούλιο.

Το Λύκειο των Ελληνίδων έκτοτε υπάρχει ως σημαντικός πολιτιστικός φο-
ρέας, ο οποίος με την «οραματική στόχευση και εμβέλειά του» κατέστη θε-
σμός εθνικός, του οποίου οι σκοποί εναρμονίζονται με τις ανάγκες των καιρών,
και το έργο του, τεράστια πολιτιστική ομπρέλα, απλώνεται σε όλο τον κόσμο
με τα 55 (2) παραρτήματά του στην Ελλάδα3, τα �� γραφεία του στις πέντε
ηπείρους� και την Ομοσπονδία των Λυκείων Αμμοχώστου Κύπρου5. 

Ένα από τα παραρτήματα του Λυκείου των Ελληνίδων είναι και το πα-
ράρτημα Αργοστολίου, στο οποίο θα αναφερθούμε. Το θέμα μας, «Το Λύκειο
των Ελληνίδων Παράρτημα Αργοστολίου και η διαδρομή του από της ανασυ-
στάσεώς του ως σήμερα», είναι ευρύτατο�.

Η σχετική έρευνα αποδεικνύει ότι οι ρίζες του φθάνουν στην τρίτη δεκαετία
του 20ού αι.7 Είναι δε πλουσιότατο το αρχειακό υλικό που έχουμε στη διάθεσή
μας από της ανασυστάσεώς του, ��52, ως σήμερα, η μελέτη του οποίου έχει
αρχίσει από την υπογράφουσα με τη συνεργασία της, κ. Ειρήνης Μοσχονά-
Καρκαβέλα και ήδη έχει ανακοινωθεί στο ��ο Πανελλήνιο συνέδριο Λυκείων,
μελέτη με την οποία αποδεικνύεται ότι το Λύκειο των Ελληνίδων Παράρτημα
Αργοστολίου (Λ.Ε.Α.) υπάρχει ήδη το ��25 με Πρόεδρο την Αγνή Μεταξά. Η

Ευρώπη Μοσχονά-Μαραγκάκη7�8

3. Πόλεις όπου υπάρχουν παραρτήματα του Λυκείου των Ελληνίδων: Άγιος Νικόλαος,
Άργος, Αργοστόλι, Άρτα, Αχαρνές, Βέροια, Βόλος, Γιαννιτσά, Δράμα, Ηράκλειο, Θεσσαλονί-
κη, Θήβα, Ικαρία, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κάλυμνος, Καρδάμαινα, Κάρπαθος, Κα-
τερίνη, Κερατέα, Κέρκυρα, Κιλκίς, Κορωπί, Κως, Λαμία, Λάρισα, Λήμνος, Μέγαρα, Νάου-
σα, Ξάνθη, Ορεστιάδα, Παιανία, Πάτρα, Πύργος, Ραφήνα, Ρέθυμνο, Ρόδος, Σαλαμίνα, Σά-
μος, Σέρρες, Σητεία, Σπάρτη, Σπάτα, Σύρος, Τρίπολη, Φωκίδα, Φλώρινα, Χάλκη, Χαλκίδα,
Χανιά, Κιάτο, Λειβαδιά, Φωκίδα, Καστελλόριζο. Βλ. επίσης Το Λύκειο των Ελληνίδων. �00
χρόνια, ό.π., σ. �82-�83 και ��2.

�. Πόλεις όπου υπάρχουν γραφεία του εξωτερικού: Αλεξάνδρεια, Αμβέρσα, Ατλάντα, Βο-
στόνη, Βρυξέλλες, Γιοχάνεσμπουργκ, Κίεβο, Λονδίνο, Λυών, Μελβούρνη, Μόναχο, Μοντεβι-
δέο, Μόντρεαλ, Παρίσι, Στοκχόλμη, Σύδνεϋ, Τσεχία.

5. Ομοσπονδία Λυκείων Ελληνίδων Αμμοχώστου: (α) Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου,
Παράρτημα Λάρνακας. (β) Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου, Παράρτημα Λευκωσίας (γ)
Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου, Παράρτημα Ελεύθερης Περιοχής.

�. ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΣΧΟΝΑ-ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ: «Ο ρόλος του Λυκείου των Ελληνίδων Αργοστολίου
στην Κεφαλονιά πριν και μετά το σεισμό του ��53 σε σχέση με τα οικονομικοκοινωνικά, πο-
λιτιστικά και ιστορικά συμφραζόμενα του 20ού αιώνα», εισήγηση στο �5ο Συνέδριο Λ.Ε. στα
πλαίσια του εορτασμού για τα �00 χρόνια του Λυκείου, Αθήνα 20��.

7. ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΜΠΟΥ-ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ: Το Λύκειο των Ελληνίδων ����-����, Αθήνα ���3,
σ. �57. ΝΙΚΟΣ ΑΔΡΙΩΤΗΣ, «Τα παραρτήματα και τα γραφεία του Λυκείου των Ελληνίδων».,
Το Λύκειο των Ελληνίδων: �00 χρόνια, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, σ. �82.



πληροφορία αυτή ισχυροποιείται, αν λάβουμε υπόψη την προσωπικότητα της
Αγνής Μεταξά και το σύνολο του έργου της σε σχέση με τα οικονομικοκοινω-
νικοπολιτιστικά συμφραζόμενα της εποχής8.

Η σχέση του Λ.Ε.Α. με την Αγνή Μεταξά φαίνεται και από τη συμμετοχή
του Λ.Ε.Α. στο πένθος για το θάνατό της. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνω-
ρίζει την Αγνή Μεταξά ευεργέτιδα της νήσου και αποφασίζει να παρακολου-
θήσει την κηδεία, να εκφράσει τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια της θα-
νούσας, να επιδώσει αντίγραφο της πράξης στα παιδιά της Άθω Μεταξά, Ρίτα
Μεταξά και Υπατία Δεστούνη και να δημοσιεύσει την απόφαση στην εφημερί-
δα Μέλλον�. 

Για διάστημα ��25-��52 έχουμε περιορισμένες πληροφορίες για τη δράση
του Λ.Ε.Α.: Το ��2� π.χ. δημοσιεύθηκε πρόσκληση για συνεδρίαση των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου στο σχολείο της Άννας Ραζή�0. Το
��3� το Λύκειο των Ελληνίδων Αθηνών (Κεντρικό) με έγγραφό του που
υπάρχει στο αρχείο του Λυκείου των Ελληνίδων Παραρτήματος Αργοστολίου
καλεί σε συστράτευση όλα τα γυναικεία σωματεία για τη συλλογή υπογρα-
φών για το θέμα του αφοπλισμού στη Γενεύη, το Φεβρουάριο του ��32.

Το Λύκειο των Ελληνίδων, Παράρτημα Αργοστολίου 7��

8. Βλ. Αγνή Μεταξά, εορτασμός στην Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών και στο Αργοστό-
λι, από τον Σύνδεσμο «Οι φίλοι της Επαρχίας Πάλλης – Ληξούρι», Αθήνα ��70. «Η Αγνή
Μεταξά, φωτισμένη και φιλάνθρωπος, άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στα κοινωνικά θέ-
ματα του τόπου και χαρακτηρίστηκε ευεργέτης της Κεφαλονιάς. Η κατάσταση στο νησί τις
τελευταίες δεκαετίες του ��ου αι. κ.ε., ο πόλεμος του �8�7 και η οικονομική δυσπραγία, οι
επιδημικές ασθένειες, οι λιμοί, οι Βαλκανικοί πόλεμοι, ο Α΄ Παγκόσμιος, επηρέασαν και κα-
θόρισαν τη συμμετοχή των γυναικών της ανώτερης κυρίως τάξης, στην προσπάθεια για βοή-
θεια και ανακούφιση των αδυνάτων. Η συμμετοχή αυτή, πλούσια και διαρκής, για την οποία
αναφορές άπειρες βρίσκουμε στον Τύπο της εποχής (ιδέ Ζιζάνιον, �8�2-���� Γεωργίου Μολ-
φέτα) προετοίμασε την οργάνωση των γυναικών σε συλλόγους και σωματεία με κοινωνικούς,
ανθρωπιστικούς και μορφωτικούς σκοπούς. Ανάμεσά τους η Αγνή Μεταξά, που εργάστηκε
για τα ορφανά παιδιά της σχολής των απόρων, για τους τροφίμους του πτωχοκομείου, τους
φτωχούς, τους τραυματίες από τα μέτωπα της Ηπείρου (�8�7), τους ασθενείς, τα θύματα
των επιδημιών, τους στρατιώτες, πρόσφυγες, επιστράτους, τραυματίες του ’�2 και προτάθηκε
για τιμητικό μετάλλιο. Ασχολήθηκε με την επαγγελματική αποκατάσταση των ομοφύλων
της, πρωτοστάτησε στη συστηματική καλλιέργεια της μετάξης σε όλο το νησί, με σκοπό την
οικονομική ανακούφιση πολλών οικογενειών, στήριξε το έργο του Χαροκόπειου Εργαστηρίου
και με την Κάτε Τουλ ίδρυσαν το Ορφανοτροφείο «Σωτήρ», του οποίου μετά την αποχώρηση
της Τουλ έγινε πρόεδρος μέχρι το ���7. Η Α. Μεταξά λοιπόν είχε τις προϋποθέσεις για να εί-
ναι πρόεδρος του Λυκείου.» ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΣΧΟΝΑ-ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ, «Ο ρόλος του Λυκείου των Ελ-
ληνίδων Αργοστολίου στην Κεφαλονιά πριν και μετά το σεισμό του ��53 σε σχέση με τα οικο-
νομικοκοινωνικά, πολιτιστικά και ιστορικά συμφραζόμενα του 20ού αιώνα», Εισήγηση στο
Πανελλήνιο Συνέδριο Λ.Ε., Λύκειο των Ελληνίδων, παράρτημα Αργοστολίου: Σήμερα γάμος
γίνεται... (Έθιμα, χοροί, παιγνίδια, τραγούδια), �� Οκτ. 20�5, σ. �-5.

�. Πράξη Δ.Σ. ��/�-�0-���7, Βιβλ. Πρ. σ. 38β, 3�α.
�0. Εφημ. ΕΛΗΑ, φ. ���, �-�-��2�, σ. 3.



Γενικά την περίοδο του Μεσοπολέμου και του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου η
δράση του Λυκείου των Ελληνίδων Παραρτήματος Αργοστολίου ατόνησε,
όπως και άλλων παραρτημάτων. Προσπάθεια δε ανασυστάσως του πιθανότα-
τα από την Αγνή Μεταξά το ���5 ναυάγησε στα ταραγμένα απόνερα του Β΄
Παγκοσμίου πολέμου και την τρικυμία του Εμφυλίου. 

Τελικά μια φωτισμένη και δυναμική μαθηματικός, η Μαρία Λαδά-Λα-
σκαράτου προέβη με άλλες 2� κυρίες-μέλη ιδρυτικά, στην επανίδρυση του Λυ-
κείου το ��52, η οποία πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αρ. ��/�2�.52 απόφαση
του Πρωτοδικείου Αργοστολίου και επικυρώθηκε με Β.Δ. αρ. 2�0/2�-�0-52��.
Τα ιδρυτικά μέλη ήταν: Α. Καραλή, Α. Καλογερά, Παπαδάτου, Α. Καλλια-
κούδη, Ε. Αυγερινού, Ανδρεάς Τραυλού, Α. Μακρή, Α. Γ. Λευκοκίλου, Ιωάννα
Γιαννά, Αιμιλία Μηλιαρέση, Ε. Μάντουκα, Ε. Σκλαβουνάκη, Πόλλυ, Ν.
Αντωνάτου, Ν. Δρακάτου, Λόλα Αμπατιέλου, Άννα Πανά, Αιμιλία Βαλλιά-
νου, Α. Λυγγούρη, Στάμω Ευθυμιάτου, Κ. Βλάχου, Αποστολάτου Ρένα, Α.
Βαγγελάτου.

Η ίδρυση και επανίδρυση του Λυκείου των Ελληνίδων Παραρτήματος Αρ-
γοστολίου στηρίχθηκε στα ιδεώδη της Καλλιρρόης Σιγανού-Παρρέν, όπως
αυτά διαμορφώθηκαν στα πλαίσια των αρχών του φεμινιστικού κινήματος στο
τέλος του ��ου και τις αρχές του 20ού αι. (ιδέ γυναικεία Συνέδρια Παρισίων,
Σικάγου κ.λπ.)�2 και είναι αυτά που τελικά την οδήγησαν στην ίδρυση του
Λυκείου των Ελληνίδων Αθηνών το ���0-��, οι καταστατικοί σκοποί του
οποίου απέβησαν αργότερα κοινοί για όλα τα παραρτήματά του�3. 
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��. Καταστατικόν «Παραρτήματος Λυκείου Ελληνίδων εν Αργοστολίω». Αρ. αποφάσε-
ως Πρωτοδικείου Αργοστολίου ��/�2-�-��52: Άρθρο 2: «Το Σωματείον τούτο είναι παράρτη-
μα του εν Αθήναις εδρεύοντος και αναγνωρισμένου σωματείου υπό την επωνυμίαν «Λύκειον
των Ελληνίδων», το οποίον ιδρύθη το έτος ���0 και ανήκει εις την Διεθνήν Ομοσπονδίαν των
Λυκείων Λεσχών, συμφώνως δε προς τον Κανονισμόν της Διεθνούς αυτής Οργανώσεως δεν
δύναται να συνεργάζεται με άλλα Σωματεία πλην των εχόντων τους αυτούς ή και αναλόγους
σκοπούς».

�2. ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ό.π., σ. �0�-�23, ��5-�78.
�3. Καταστατικό του Λ.Ε., ό.π., άρθρο 3: Σκοπός: «Σκοπός του Παραρτήματος του Λυ-

κείου Ελληνίδων εν Αργοστολίω είναι: �) Η αναγέννησις και διατήρησις των Ελληνικών εθί-
μων και παραδόσεων και της εν γένει Εθνικής μας ζωής. 2) Η εξυπηρέτησις της προόδου της
Ελληνίδος και η ενίσχυσις της εις πάντα κλάδον εργαζομένης γυναικός. 3) Ο διαφωτισμός
της Μητέρας εις τα καθήκοντα και τον προορισμόν της ως και η προστασία των μητέρων και
των παιδιών των απόρων λαϊκών τάξεων. Μέσα προς επίτευξιν του σκοπού είναι: α) Η ανά-
πτυξις του καλλιτεχνικού αισθήματος επί τη βάσει της Ελληνικής τέχνης εις πάντας αυτής
τους κλάδους και η μέριμνα προς επικράτησιν αυτής ιδίως εις την βιοτεχνίαν. Η διοργάνωσις
καλλιτεχνικών και βιοτεχνικών εκθέσεων και η προστασία εν γένει της Ελληνίδος καλλιτέ-
χνιδος. Β) Η ανάπτυξις του μουσικού αισθήματος, διά της επεκτάσεως της διδασκαλίας της
Μουσικής εις τα παιδιά των λαϊκών τάξεων, προ πάντων διά της ενθαρρύσεως (sic) πάσης



Σημειωτέον ότι η σχέση του Λυκείου των Ελληνίδων Παραρτήματος Αρ-
γοστολίου με το κεντρικό είναι στενή, όπως και όλων των παραρτημάτων. Η
Έφορος των Παραρτημάτων του Λυκείου των Ελληνίδων εποπτεύει τη λει-
τουργία τους, την πιστή τήρηση των αρχών του Λυκείου, καθοδηγεί, συντονί-
ζει, διευκολύνει κοινές δράσεις μεταξύ των Λυκείων που διατηρούν απόλυτα
την οικονομική τους αυτονομία. Σύνδεσμος μεταξύ του Κεντρικού και των
Παραρτημάτων είναι η εκάστοτε εκπρόσωπος του Παραρτήματος στο Κε-
ντρικό. Όλοι οι εκπρόσωποι παραρτημάτων συνεδριάζουν υπό την έφορο Πα-
ραρτημάτων μία φορά το μήνα, με θέμα τη δράση των Λυκείων και τα πρα-
κτικά κοινοποιούνται σε όλα τα παραρτήματα.

Μέχρι πρότινος, το Κεντρικό εξέδιδε κατ’ έτος το Δελτίο, που περιελάμβα-
νε τις δράσεις του Κεντρικού, των παραρτημάτων και των γραφείων εξωτερι-
κού. Ισχυρός δεσμός μεταξύ Κεντρικού και Παραρτημάτων είναι τα Πανελ-
λήνια Συνέδρια που γίνονται ανά διετία και οι Πανελλήνιες συναντήσεις εφό-
ρων και δασκάλων χορού��.

Η έρευνα για την ίδρυση και επανίδρυση του Λυκείου των Ελληνίδων Πα-
ραρτήματος Αργοστολίου, την πορεία, το έργο του, τα Διοικητικά του Συμ-
βούλια, τους δασκάλους, μουσικούς, χορευτές, την πολυσχιδή δράση του και
την απήχηση που το έργο τους είχε και έχει στην κοινωνία στηρίζεται κατά
κύριο λόγο στο αρχείο του Λυκείου που είναι πλουσιότατο, αδρομερώς ταξινο-
μημένο και περιλαμβάνει: 

• Τα Βιβλία των Πράξεων Γενικών Συνελεύσεων.
• Τα Βιβλία Πράξεων των Διοικητικών Συμβουλίων.
• Τα πάσης φύσεως οικονομικά βιβλία, άριστα τηρημένα με τα όλα τα

συναφή παραστατικά δικαιολογητικά, αποδείξεις, εντάλματα πληρω-
μών, δελτία είσπραξης, τους οικονομικούς απολογισμούς κ.λπ.

• Από την ετήσια δράση του Λυκείου, όπως τους φακέλους κατά αντικεί-
μενο (εισερχόμενα, εξερχόμενα, προσκλήσεις, προγράμματα, σεμινά-
ρια, κ.λπ.)
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πρωτοτύπου Ελληνικής μουσικής εργασίας, διά της διοργανώσεως μουσικών ακροάσεων και
συναυλιών, διά της ιδρύσεως χορωδίας, διά της συλλογής, μελοποιήσεως και ενορχηστρώσε-
ως των δημοτικών μας τραγουδιών και χορών, και η προσπάθεια προς διάδοσιν αυτών, είτε δι’
εορτών, είτε διά λευκωμάτων, και ει δυνατόν η δημιουργία νέων πρωτοτύπων Ελληνικών συρ-
μών επί τη βάσει αυτών δι’ εκδόσεως σχετικού περιοδικού. Δ) Η καταπολέμησις του αναλφα-
βητισμού και η μόρφωσις των Μητέρων των λαϊκών τάξεων διά πρακτικών μαθημάτων Υγι-
εινής, Οικοκυρικής, Παιδαγωγικής, κ.τ.λ., η κατά το δυνατόν εξεύρεσις εργασίας δι’ αυτάς
και η δι’ όλων των δυνατών μέσων καθοδήγησις αυτών εις τα καθήκοντα της καλής μητρός
και οικοκυράς. Ε) Η λειτουργία αναγνωστηρίων, δανειστικής βιβλιοθήκης, η διοργάνωσις
μαθημάτων και ομιλιών μετά σχετικών συζητήσεων.

��. Το Λύκειο των Ελληνίδων, �00 χρόνια, ό.π., σ. �85.



• Τους φακέλους με στοιχεία, έγγραφα, προγράμματα, κείμενα, κριτι-
κές, δημοσιεύματα, φωτογραφικό υλικό, CD, DvD, κ.ά. 

• Πλούσιο φωτογραφικό αρχείο με πολλές χιλιάδες, κυρίως από το ��85
και εξής φωτογραφίες.

• Επίσης η έρευνα στηρίζεται στο αρχείο του Λυκείου των Ελληνίδων
(κεντρικό), στα αρχεία των άλλων παραρτημάτων, σε εφημερίδες της
εποχής, στο αρχείο της Ε.Ρ.Τ., στο Ιστορικό αρχείο και σε μαρτυρίες,
προσώπων ηλικιωμένων που είχαν σχέση με το Λ.Ε.Α.

Η ενασχόληση με την ιστορία του Λ.Ε.Α. συνιστά μια γοητευτική περι-
πλανηση στον χώρο του πολιτισμού, της παράδοσης και της ιστορίας του τό-
που και των ανθρώπων μιας εποχής και ενός κόσμου που αναδύθηκε από τα
ερείπια των σεισμών του ��53.

Η ανασύσταση του Λ.Ε.Α., ��52, σχεδόν συμπίπτει με τη μεγάλη αυτή
καταστροφή, από την οποία γεννήθηκε ένας καινούργιος κόσμος.

Στα όρια αυτού του κόσμου λειτούργησε και λειτουργεί το Λ.Ε.Α. υπηρε-
τώντας με συνέπεια τους σκοπούς του.

Το Λύκειο των Ελληνίδων Παράρτημα Αργοστολίου (Λ.Ε.Α.), με βάση το
καταστατικό του ��52, το οποίο τροποποιήθηκε το ���3 και το 200� (επίκει-
ται και νέα μικρή τροποποίησή του), ακολούθησε την οργάνωση του κεντρικού
με μέλη, Δ/κό Συμβούλιο, με διάκριση τμημάτων και εφορειών, με ισχυρό όρ-
γανο τη Γενική Συνέλευση των μελών και την Εξελεγκτική για τα οικονομι-
κά θέματα Επιτροπή.

Η εργασία στο Λ.Ε.Α. είναι καταμερισμένη στα τμήματα και τις εφορεί-
ες (��) και συγχρόνως είναι συλλογική. Τα τμήματα μεταβάλλονται ανά-
λογα με τις ανάγκες των καιρών�5. Με βάση τις ανάγκες αυτές τροποποιού-
νται και οι σκοποί του Λυκείου��. Οι σκοποί του Λ.Ε.Α. αναλυτικά ορίζονται
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�5. Στο Καταστατικό του ��52 τα τμήματα ήταν: �. Εθνικών παραδόσεων, 2. Εορτών
και δεξιώσεων, 3. Χορών και λαϊκής ψυχαγωγίας, �. Ιματιοθήκης και Εργαστηρίου Εθνικών
Ενδυμασιών, 5. Φιλανθρωπικόν, �. Μητέρων και παιδαγωγών, 7. Παιδική αδελφότης, 
8. Καλλιτεχνικόν, �. Επαγγελματικής τέχνης, �0. Μουσικόν, ��. Φιλολογικόν, �2. Οικοτε-
χνίας και Οικοκυρικών. Στο τροποποιηθέν καταστατικό του 200� τα τμήματα δυνατόν να εί-
ναι: �. Εθνικών Παραδόσεων και Λαογραφικού Αρχείου, 2. Εθνικών χορών και Μουσικής, 
3. Εθνικών Ενδυμασιών και Ιματιοθήκης, �. Οικονομικό, 5. Γραφείου, �. Δικαιωμάτων Γυ-
ναίκας και παιδιού – Ισότητας φύλων, 7. Φιλολογικό, Λαογραφικό, Θεατρικό, 8. Δημοσίων
Σχέσεων, Εκδρομικό και Περιηγήσεων.

��. Στην τελευταία τροποποίηση του Καταστατικού του Λ.Ε.Α. που έγινε μετά από από-
φαση της Γενικής Τακτικής Συνέλευσης (Πρ. �/3-3-200�) οι σκοποί του Λυκείου, όπως ορί-
ζονται στο άρθρο 3, είναι: �. Η μελέτη, η επιστημονική καταγραφή, η ενδυνάμωση και διατή-
ρηση των Ελληνικών εθίμων και παραδόσεων, μέσα στα πλαίσια της Εθνικής μας ζωής. 



στο καταστατικό του ��52�7. Αργότερα (200�) περιορίζονται σε δύο βασι-
κούς, ήτοι:

«�) Η μελέτη, η επιστημονική καταγραφή, η ενδυνάμωση και διατήρηση
των Ελληνικών εθίμων και παραδόσεων, μέσα στα πλαίσια της Εθνικής μας
ζωής.

2) Η εξύψωση της Ελληνίδας, η ηθική συμπαράσταση στη μητέρα και το
παιδί και η ισότητα των φύλων.»

Τους σκοπούς του Λυκείου υπηρετώντας με συνέπεια από το ��52 και εξής
η Λυκειακή Κοινότης παρήγαγε έργο εναρμονισμένο με τα ζητούμενα των
εποχών και αποτελεσματικό για την κοινωνία.

Στην αφετηρία του, σε ένα κόσμο που είχε αναδυθεί από τις στάχτες του Β΄
Παγκοσμίου πολέμου, τη θύελλα του εμφυλίου και τα ερείπια των σεισμών του
��53, το Λ.Ε.Α. όπως σύμπασα η Λυκειακή Κοινότητα (Κεντρικό, Παραρ-
τήματα, Γραφεία Εξωτερικού, Ομοσπονδία των Λυκείων Αμμοχώστου Κύ-
πρου) είχε έντονα κοινωνικό προσανατολισμό με επίκεντρο την αναβάθμιση
της γυναίκας, (μόρφωση, έξοδος στην εργασία, συμμετοχή στα κοινά, ισοτι-
μία με τον άνδρα) και την προστασία του παιδιού�8. Αργότερα στράφηκε πε-
ρισσότερο στη διάσωση, συντήρηση και προβολή όλων των στοιχείων του λαϊ-
κού παραδοσιακού βίου και τις δύο-τρεις τελευταίες δεκαετίες χωρίς να αμε-
λεί την παράδοση, η έρευνα της οποίας γίνεται πλέον όχι εμπειρικά, άλλα με
σύγχρονα επιστημονικά μέσα και πρακτικές��, στρέφεται και πάλι δυναμικά
στην κοινωνία με δράσεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων,
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2. Η εξύψωση της Ελληνίδας, η ηθική συμπαράσταση στη μητέρα και το παιδί και η ισό-
τητα των φύλων. Με το άρθρο � προσδιορίζονται τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού.

�7. Ό.π., υποσημείωση αρ. �3.
�8. ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ό.π., σ. �3-�07, ���-��3. «Η Καλλιρρόη Παρρέν έζησε

σε μια εποχή σημαντικών κοινωνικών ζυμώσεων και η ίδια υπήρξε υπεύθυνη για τις πρώτες
κοινωνικές και θεσμικές αλλαγές τις σχετικές με τη θέση της γυναίκας στον εκπαιδευτι-
κό, εργασιακό και οικογενειακό χώρο. Ήταν η γυναίκα που έθεσε επί τάπητος το «γυναι-
κείο ζήτημα» και ανάγκασε την ελληνική κοινωνία να το αναγνωρίσει και να το κουβεντιά-
σει...», ό.π., σ. �.

��. Το Λ.Ε. έχει θεσπίσει Κανονισμό Ερευνητικής Δεοντολογίας (ΚΕΔ) αποτελούμενο
από �� άρθρα. Εισηγητής ο Γιάννης Ζέρβας, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών. Το άρθρο � αναφέρεται στον σκοπό της έρευνας στο Λ.Ε. που είναι «α) η απόκτηση τεκ-
μηριωμένης επιστημονικής γνώσης με έγκυρες, αξιόπιστες και αντικειμενικές μεθόδους και
β) η εφαρμογή των ερευνητικών δεδομένων στις εκπαιδευτικές, κοινωνικές και καλλιτεχνι-
κές δραστηριότητες του Λυκείου [...]». Το άρθρο 2 αναφέρεται στον σκοπό και περιεχόμενο του
Κανονισμού Ερευνητικής Δεοντολογίας. Το 3ο στις αρχές και τα όρια διεξαγωγής έρευνας:
«Οι ερευνητές/τριες οφείλουν να σέβονται τους θεσμούς, την προσωπικότητα, τη διαφορετικό-
τητα, την κοινωνική κατάσταση, τη φυλή, το φύλο, την ιδιωτική ζωή, τη γλώσσα, τη θρη-
σκεία, την εθνική και εθνοτική προέλευση, τη μειονότητα και την καταγωγή [...]» κ.λπ.



όπως τα ναρκωτικά, το AIDS, η ανέχεια, τα άτομα με αναπηρίες, η ένταξη
των παλλινοστούντων και των μεταναστών, οι Έλληνες της διασποράς, η ψυ-
χική υγεία, θέματα που αφορούν στη σύγχρονη γυναίκα, το παιδί και την οι-
κογένεια.

Για την επίτευξη των στόχων του συνεργάζεται με το Λ.Ε. (Κεντρικό), τα
Παραρτήματα, τα Γραφεία εξωτερικού, την Ομοσπονδία Λυκείων Αμμοχώ-
στου της Κύπρου, με την οποία το Λ.Ε.Α. έχει αδελφοποιηθεί, με την Πολι-
τεία, την Εκκλησία, με Επιστημονικά Ιδρύματα, με την Α/θμια, Β/θμια και
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με Συλλόγους και σωματεία τα οποία έχουν πα-
ρεμφερείς σκοπούς και με άτομα κατάλληλα να στηρίξουν τις δράσεις του.

Από το ��52 ως σήμερα η δράση του Λ.Ε.Α. ήταν πλούσια, πολύμορφη απο-
τελεσματική και οφείλεται σε όλες τις γυναίκες που συστρατεύτηκαν στον κοι-
νό τους σκοπό και κυρίως σε εκείνες που αποτέλεσαν τα Διοικητικά του Συμ-
βούλια20, στους άνδρες-φίλους που στήριξαν το έργο του, στους χορευτές, δα-
σκάλους χορού και μουσικής και στο κοινό που εκτιμά και στηρίζει το έργο του.

Το Λ.Ε.Α. όλα αυτά τα χρόνια κατάφερε να συσπειρώσει γύρω του ένα ευ-
ρύ κύκλο κατά το μάλλον και ήττον μορφωμένων γυναικών που αγωνίστηκαν
για τη γυναίκα, το παιδί, την παράδοση.

Έτσι το Λύκειο σε μεγάλο βαθμό απέβη κέντρο «μόρφωσης», κοινωνικής
παρέμβασης και εθελοντικής προσφοράς, εστία εθνική, πολιτιστική, ανθρωπι-
στική, πηγή αναβίωσης και προβολής στοιχείων της εθνικής μας παράδοσης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι
Το διάστημα ��52-��53 το Λ.Ε.Α. λειτούργησε τα παρακάτω τμήματα

και παρήγαγε σε καιρούς δύσκολους έργο πολύ σημαντικό:

�. Τμήμα Εθνικών χορών και ενδυμασιών 
2. Νυχτερινό Σχολείο αναλφάβητων γυναικών
3. Σχολείο και τμήμα εργοχείρων λαϊκής τέχνης με το οποίο δόθηκε ερ-

γασία σε πολλά άπορα κορίτσια (Στο τμήμα αυτό ιδιαίτερα δουλεύτηκε
ο αθάνατος και το μακραμέ).

�. Τμήμα Πνευματικής και φιλανθρωπικής κίνησης με επιστημονικές
διαλέξεις, εορτές, θεατρικές παραστάσεις, επισκέψεις σε φιλανθρωπικά
καταστήματα (προσφορά δώρων, ψυχαγωγία)2�.
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20. Τα Διοικητικά Συμβούλια του Λ.Ε.Α. από το ���2 έως σήμερα. Πηγές: Τα Βιβλία
Πράξεων των Γενικών Συνελεύσεων, τα Βιβλία Πράξεων των Διοικητικών Συμβουλίων του
Λ.Ε.Α. και τα σχετικά έγγραφα που υπάρχουν στο αρχείο του. Επίσης, στοιχεία από εκδόσεις
του Λ.Ε. Αθηνών και έγγραφα από εφημερίδες κ.ά.

2�. Η δράση των τμημάτων αυτών και το έργο τους αναφέρονται στην έκθεση (πεπραγ-
μένων) που απεστάλη από το Λ.Ε.Α. στο Κεντρικό στην Αθήνα (2�-5-��53). 



Το διάστημα αυτό και μέχρι το ���2 πρόεδρος ήταν η κ. Μαρία Λαδά-Λα-
σκαράτου, καθηγήτρια μαθηματικός. Από διάσπαρτες πληροφορίες, διότι τα
βασικά βιβλία εκείνης της περιόδου καταστράφηκαν, γνωρίζουμε ότι στο
πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο (��52-53) συμμετείχαν επίσης οι: 

�. Λιλή Καλλιγά-Σοφιανού, Έφορος υλικού.
2. Σοφία Ματαράγκα, Έφορος Επαγγελματικού προσανατολισμού.
3. Μαριάννα Βεντούρα, Έφορος οικονομικών.
�. Ασπασία Ηλιοπούλου, Έφορος βιβλιοθήκης και κοινωνικής διαπαιδα-

γώγησης.
5. Αφροδίτη Λοβέρδου, Εφ. Τμήματος εργοχείρων.
�. Μαρίκα Βασιλάτου, Εφ. Τμήματος Μητέρας και Παιδιού.

Αυτό το Συμβούλιο πρέπει να λειτούργησε μέχρι τις αρχές Αυγούστου του
��53. Οι καταστροφικοί σεισμοί του ��53 έπληξαν καίρια και το Λύκειο και το
αποστέρησαν από πρόσωπα και πράγματα. Όλα τα βιβλία, τα σκεύη, οι φορε-
σιές πλην ελαχίστων, θάφτηκαν στα ερείπια22. Όμως η λειτουργία του δεν
έπαψε. Πρώτο μέλημα ήταν η στέγασή του.

Μετά τους σεισμούς το Λ.Ε.Α. λειτούργησε σε μικρό ξύλινο οίκημα στο
Φαραώ. Εκεί τις �0 Σεπτέμβρη του ��55 συγκεντρώθηκαν τα εναπομείναντα
μέλη του και με προτροπή της Προέδρου Μαρίας Λαδά-Λασκαράτου εξέλεξαν
νέο Διοικητικό Συμβούλιο23.

Τα μέλη που προσήλθαν ανήκαν σε Διοικητικό Συμβούλιο που πρέπει να εί-
χε εκλεγεί τον Ιούλιο του ��53. Προσήλθαν: Η Μαρία Λαδά-Λασκαράτου, η
Αμπατιέλου Λόλα, αντιπρόεδρος και ήδη κάτοικος Αθηνών

Αιμιλία Βαλλιάνου, Έφορος και ήδη κάτοικος Αθηνών
Πανά Άννα, Ταμίας
Αγγελική Καρούσου, Έφορος
Αιμιλία Μηλιαρέση, Έφορος.
Επίσης οι Κλεοπάτρα Νιφοράτου, Ανδρεάς Τραυλού, Ασπασία Ηλιοπού-

λου.
Από τις παραπάνω με μυστική ψηφοφορία, αφού παραιτήθηκαν η Πανά, η

Βαλλιάνου και η Αμπατιέλου, προέκυψε νέο Διοικητικό Συμβούλιο που συ-
γκροτήθηκε ως εξής.

Λαδά-Λασκαράτου Μαρία, Πρόεδρος
Νιφοράτου Κλεοπάτρα, αντιπρόεδρος
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22. Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. 5/23-8-���2.
23. Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. �/�0-�-��55.



Ανδρεάς Τραυλού, Γραμματέας
Ηλιοπούλου Ασπασία, Ταμίας
Μηλιαρέση Αιμιλία, Έφορος Εργοχείρων2�

Στη συνεδρίαση εκείνη μετ’ εμφάσεως η Μ. Λαδά-Λασκαράτου αναφέρ-
θηκε στην προσεκτική τήρηση των ταμειακών βιβλίων του Λυκείου και στην
«πραγματική εργασία» που πρέπει να γίνει στο Λύκειο. Απαιτούσε εργασία
και τάξη25.

Εκπρόσωπος για το Λ.Ε. Αθηνών ορίστηκε η Αιμιλία Βαλλιάνου.
Η Μ. Λαδά Λασκαράτου παρέμεινε Πρόεδρος μέχρι το ���2, οπότε μετοί-

κησε στην Αθήνα. Έκτοτε έγινε εκπρόσωπος του Λ.Ε.Α. στο Κεντρικό.
Τα χρόνια ��52-�2 έντονη ήταν η μέριμνα για τη γυναίκα, τη μόρφωση

και την επαγγελματική της κατάρτιση. Στο τμήμα των εργαζομένων κορι-
τσιών π.χ. από την Ηλιοπούλου Αναστασία παρεδίδοντο μαθήματα λογοτε-
χνίας, με ενημερωτικές ομιλίες και αναλύσεις ποιημάτων .

Στα πλαίσια του κοινωνικού προσανατολισμού του Λ.Ε.Α. επιδιώχθηκε η
επαγγελματική στήριξη των γυναικών με μαθήματα λαϊκής τέχνης και ελή-
φθη μέριμνα για την πώληση των εργοχείρων που παρήγοντο. Για το σκοπό
αυτό υπήρξε βιτρίνα έκθεσής τους στο Αργοστόλι2�.

Το τμήμα Κοπτικής-Ραπτικής για τα άπορα κορίτσια έδινε μετά από εξε-
τάσεις και έλεγχο από Ειδική Επιτροπή και από την επιβλέπουσα έφορο επί-
σημο δίπλωμα27 υπογεγραμμένο από τη δασκάλα, την Πρόεδρο και τη Γραμ-
ματέα.

Το τμήμα αυτό το ��55 λειτούργησε με έφορο την Ι. Θεοτοκάτου και δα-
σκάλα τη δίδα Καίτη Γαρμπή. Στεγαζόταν σε οίκημα του Εθνικού Ιδρύμα-
τος28. Η απονομή των διπλωμάτων γινόταν σε επίσημη τελετή2�. Οι μαθή-
τριες κατέβαλαν ένα ποσό μικρό στη δασκάλα, η οποία δεν αμειβόταν από το
Λύκειο. Η δασκάλα από το ποσό που έπαιρνε από τις μαθήτριες μικρό μέρος
έδινε στο Λύκειο. Οι κυρίες του Λ.Ε.Α. έδιναν στις μαθήτριες εργασία30.

Το ��55 το Λ.Ε.Α είχε τμήμα Βιβλιοθήκης, Κοινωνικής Διαπαιδαγώγη-
σης, Εργοχείρων, Μητέρας και Παιδιού και Επαγγελματικού Προσανατολι-
σμού.

Τα Τμήματα αυτά με ευελιξία και προσαρμοστικότητα έκτοτε άλλαξαν,
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2�. Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. �/�0-�-��55.
25. Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. �/�0-�-��55.
2�. Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. �/�-�-��5�.
27. Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. �/�5-�-��5�.
28. Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. �/�5-�-��5�.
2�. Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. �/3-�-��5�.
30. Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. 2/23-�-��53.



με στόχο να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της μητέρας, του παιδιού, της γυ-
ναίκας, της κοινωνίας και γενικά της εποχής. Αυτό απέβη πάντα βασικό μέ-
λημα των Διοικητικών Συμβουλίων3� και ιδιαιτέρως υποχρέωση των οκτώ
Προέδρων τους. Οι Πρόεδροι δε από το ��52 ως σήμερα είναι:

��52-���2: Μαρία Λαδά-Λασκαράτου
���2-����: Μαρίκα Βασιλάτου
���7-��70: Ελένη Κεφάλα-Μιχαλιτσιάνου
��70-��78: Αγγελική Βαλεριάνου- Καλαφάτη
��78-��8�: Νίκη Λάσκαρη-Μπάλλα
��82-��8�: Νίκη Ευθυμιάτου-Κατσούνη
��85-2002: Ρενέ Λιναρδάτου-Μαρτίνη
2002-σήμερα: Ευρώπη Μοσχονά-Μαραγκάκη
Το Λ.Ε.Α. από της επανασυστάσεώς του μέχρι σήμερα χάρη στην οργά-

νωσή του, στην εναρμόνιση των στόχων και της δράσης του με τις ανάγκες
της εποχής του και την άοκνη εθελοντική προσφορά των μελών του έδωσε και
δίνει σημαντικό έργο παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε. 

Μεγάλο πρόβλημα για πολλά χρόνια ήταν η έλλειψη ιδιόκτητης στέγης
μόνιμης. Ό,τι υπήρχε πριν τους σεισμούς του ��53 χάθηκε. Μετά το ��53
στεγάστηκε σε ξύλινο οίκημα στο Φαραώ, το οποίο αργότερα αποδόθηκε
στους ιδιοκτήτες του. Για πολύ καιρό δεν υπήρχε μόνιμη στέγη. Το αρχείο του
εφυλάσσετο στην οικία της Λαδά Μ. και της Χαλιώτη Νίτσας και οι συνε-
δριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εγένοντο σε διάφορες αίθουσες, όπως
στην αίθουσα της Περιηγητικής Λέσχης, στο Ξενοδοχείο Μουΐκη, στην αίθου-
σα της Φιλαρμονικής Σχολής.

Το ��5� η Πρόεδρος Λαδά Μ. ανακοίνωσε ότι κατόπιν ενεργειών της πα-
ραχωρήθηκε από το Υπουργείο Δημοσίων έργων δωρεάν οικόπεδο32 στη θέση
Μέιτλαντ και εγκρίθηκε πίστωση ��.000 δρχ. για τη μεταφορά και εγκατά-
σταση του Λυκείου. Η ίδια έκρινε ότι η μεταφορά των γραφείων από το Φα-
ραώ θα διευκόλυνε τη λειτουργία του Λυκείου. Το οικόπεδο αυτό παρά την
προσπάθεια που κατεβλήθη δεν έχει ακόμα επισημανθεί. Φαίνεται όμως ότι
το Λύκειο εξακολούθησε να μη στεγάζεται μόνιμα κάπου μέχρι το ���� που
το Διοικητικό Συμβούλιο ενοικίασε δικό του χώρο και έπαυσε να είναι περι-
πλανώμενο. 

Όταν το ���2 η Μαρία Λαδά-Λασκαράτου μετοίκησε στην Αθήνα κατά
την παράδοση στη Μ. Βασιλάτου δήλωσε ότι «...Τα προ των σεισμών βιβλία
εχάθησαν και παραδίδονται όσαι ενδυμασίαι του Λυκείου περισώθησαν εκ των
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3�. Για τις δράσεις του Λ.Ε.Α. μέχρι σήμερα βλ. Παράρτημα.
32. Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. �/�-�-��5�.



τελευταίων γεγονότων καθώς και τρία τραπέζια που κατά τους σεισμούς εί-
χαν δοθεί προς χρήση στο Λύκειο και τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο πρέ-
πει να αποδώσει σε όποιον παρουσιάσει απόδειξη ιδιοκτησίας33».

Το ���� το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του που έγινε στην αίθου-
σα της Φιλαρμονικής Σχολής αποφάσισε να ενοικιάσει γραφεία και να αγορά-
σει διάφορα έπιπλα3�. Με διαδοχικές πράξεις του φρόντισε για τον ευπρεπισμό
του χώρου αυτού35. Τα γραφεία αυτά πρέπει να ήταν στη Λεωφόρο Ι. Μεταξά
στην Παραλία3�.

Μέχρι το ��73 που το Λύκειο στεγάστηκε στην οικία της Αικατερίνης
Βεργωτή37, το Διοικητικό Συμβούλιο προσπάθησε να εξασφαλίσει δική του
στέγη με αίτημα που υπέβαλε στην Κεντρική Επιτροπή των Ελλήνων Προ-
σκόπων για παραχώρηση του ξύλινου στέγαστρου, που στέγαζε το σώμα των
Προσκόπων Αργοστολίου, το οποίο εγκαταλήφθηκε αφότου οι πρόσκοποι απέ-
κτησαν λαμπρή αίθουσα στην οδό Δελλαπόρτα διά Δωρεάς Ε. Μπασιά38

(Επιστολή με ημερομηνία 8/�2/��). Με την αυτή ημερομηνία απέστειλε ανά-
λογη επιστολή στο Λ.Ε. Αθηνών.

Με άλλο αίτημα που υπέβαλε στον Δήμο Αργοστολίου ζήτησε να του πα-
ραχωρηθεί οικόπεδο προς ανέγερση οικήματος με αίθουσα δεξιώσεων & τελε-
τών. Τα αιτήματα αυτά όπως προκύπτει από τη σχετική έρευνα δεν ικανοποι-
ήθηκαν3�.

Το ��73-7� το Λ.Ε.Α. στεγάστηκε στην οικία του Γεράσιμου Μαρκάτου
κοντά στην Κεντρική Πλατεία�0. Από τον Αύγουστο του ��7� στην οικία του
Θεοδωράτου Χρήστου στην Λεωφ. Βασ. Γεωργίου��.

Από το ���5 στην οικ. Πανοπούλου στην οδό Επιφάνη�2 και το ���7 στην
οικ. της κ. Ελένης Βασιλάτου στην οδό Δελλαπόρτα�3. 

Όλα αυτά τα χρόνια διαρκής ήταν η αγωνία των Δ/κών Συμβουλίων για
την εξεύρεση μόνιμης στέγης και διότι το ύψος των ενοικίων ήταν δυσβάστα-
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33. Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. 5/23-8-���2.
3�. Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. �/8-�-����.
35. Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. 3/2�-�-���5 και Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ 3/�-3-���7.
3�. Εφημερίδα ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, αρ. φ. 200/��-3-���8, σ. �.
37. Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. 5/�5-�0-��73.
38. Επιστολή προς Κεντρική Επιτροπή των Ελλήνων Προσκόπων με ημερομηνία 8-�2-

���� και προς το Λ.Ε. Αθηνών με την αυτή ημερομηνία.
3�. Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. 5/3-3-���8.
�0. Πράξη Δ.Σ. της 2-3-��7�.
��. Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. �/27-7-��7�, Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. �/3-�2-��7�, Πράξη Δ.Σ. υπ’

αρ. 2/��-3-��7�.
�2. Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. ��/23-��-���5.
�3. Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. 5/7-�-���7.



χτο όπως φαίνεται από σχετικές αναφορές των Προέδρων Αγγελικής Βαλε-
ριάνου–Καλαφάτη�� και Λάσκαρη Νίκης�5.

Τέλος το 2005 με συστηματική προσπάθεια της Προέδρου κ. Ευρώπης
Μοσχονά-Μαραγκάκη, της αντιπροέδρου κ. Λευκής Μουρελάτου και τη στή-
ριξη του φίλου του Λυκείου των Ελληνίδων Αργοστολίου κ. Φώτη Γασπαράτου
το Λύκειο απέκτησε ιδιόκτητη στέγη χάρη στην ευγενική χορηγία του ιδρύμα-
τος «Σταύρος Νιάρχος» στη Λεωφόρο Βεργωτή 70��. Τότε έγινε και η τελευ-
ταία τροποποίηση του Καταστατικού αφενός για να εναρμονιστεί τούτο με το
καταστατικό του κεντρικού και αφετέρου για να ρυθμιστούν θέματα που ανέ-
κυπταν από την χορηγία αυτή. (απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλ-
ληνίας 727/200� καταχωρημένη στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου
Κεφ/νίας με αρ. 525/25-�0-200�)�7. Σύμφωνα με το άρθρο +� προβλέπεται
ότι από ευγνωμοσύνη θα αφιερώνεται στο «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» η με-
γάλη ετήσια Μουσικοχορευτική παράσταση του Λ.Ε.Α.�8. Τις 2�-�-2007 έγι-
ναν τα εγκαίνια. Έκτοτε άμεσος στόχος και διαρκές μέλημα είναι η επέκτα-
ση του οικήματος με την κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στον �ο
όροφο. Ο στόχος αυτός στηρίζεται στην προσδοκία ότι θα βρεθεί χορηγός για-
τί οι οικονομικοί πόροι του Λυκείου είναι περιορισμένοι λόγω του ότι με την πά-
ροδο των χρόνων παρατηρείται μείωση των χορηγιών και δωρεών καθώς
εκλείπουν οι «παραδοσιακοί» ευεργέτες και συρρικνώνεται η τάση για ευεργε-
σία παράλληλα με τη συρρίκνωση του εθελοντισμού. Σήμερα οι οικονομικοί
πόροι του Λυκείου προέρχονται από τις συνδρομές των μελών, τα δίδακτρα που
χάριν κοινωνικής πρακτικής δεν απαιτούνται πάντοτε από τους εκπαιδευόμε-
νους, από εκδηλώσεις, παραστάσεις, λαχειοφόρο αγορά και ενίοτε από μικρές
δωρεές και χορηγίες που τελευταία έχουν δραστικά περιοριστεί.

Το Λ.Ε.Α. από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του ενισχύετο από φορείς της
πολιτείας, όπως το ΥΠ.ΠΟ., το οποίο ενίσχυε το Λ.Ε.Α. με 500.000 δρχ. ετη-
σίως. Από το 200� αποφασίστηκε να δίνονται τα χρήματα αυτά στα Παραρ-
τήματα μέσω του Κεντρικού, αλλά η απόφαση αυτή ποτέ δεν υλοποιήθηκε��.
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��. Πράξη Γενικής Συνέλευσης υπ’ αρ. �/��-3-��7�, φ. ��, Πράξη Γενικής Συνέλευσης
υπ’ αρ. 2/5-�-��78, φ. ��β. 

�5. Πράξη Γενικής Συνέλευσης υπ’ αρ. 2/20-2-��8�.
��. Τις 2�-�-2007 έγιναν τα εγκαίνια.
�7. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού το «Παράρτημα Λυκείου Ελληνίδων εν

Αργοστολίω» (καταστατικό του ��52) μετονομάζεται σε «Λύκειο των Ελληνίδων – Παράρ-
τημα Αργοστολίου» με έδρα τα ιδιόκτητα γραφεία του στη Λεωφόρο Βεργωτή αρ. 70 στο Αρ-
γοστόλι.

�8. Καθιερώνεται ετήσια μουσικοχορευτική εκδήλωση σε μνήμη των χορηγών «Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος», άρθρο � παρ. �.

��. Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. 2�/�7-2-200�.



Το Λύκειο ενισχύετο κυρίως από ευεργέτες, όπως ο Ευάγγελος Μπασιάς50,
από χορηγούς, όπως η επί πολλά έτη χορηγός Υπατία Δεστούνη5� και από
πολλούς δωρητές52.

Πρόσφατα Δωρητή π.χ. ανακήρυξε τον Ιωάννη Π. Καλαφάτη και τη Γέτα
Τσιλιμιδού και Μεγάλο Ευεργέτη το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»53. Με την
ίδια πράξη ανακήρυξε επίτιμα μέλη τους Ιωάννη Καλαφάτη, Αλέξανδρο Κα-
λαφάτη, Γεράσιμο Στελλάτο και Βασιλάτου Καρολίνα. 
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50. Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. 5/�8-5-����, Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. 5/3�-3-���7, Πράξη Δ.Σ. υπ’
αρ.3/3�-3-���0.

5�. Η Υπατία Δεστούνη ήταν κόρη της Αγνής Μεταξά και τακτική χορηγός του Λυκείου
των Ελληνίδων Αργοστολίου, το οποίο σε τακτά διαστήματα ενίσχυε με διάφορα ποσά (Χρι-
στούγεννα, Πάσχα, Γιορτή μάνας, φθινόπωρο). Ενδεικτικά αναφέρουμε: �. Γιορτή Μάνας:
2000 δρχ., Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. 8/��-5-���7, σ. 35α.2. Για ενίσχυση Λ.Ε.Α. �000 δρχ. Πράξη
Δ.Σ. υπ’ αρ. 2/23-�-���8. 3. Για Πάσχα 2000 δρχ, Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. 2/20-�-��7�, �. Για
Χριστούγεννα 2000 δρχ., Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. �/3�-�2-��72, φ. �3α, 5. Για Πάσχα 2000 δρχ.,
Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. �3/�5-5-��73. �. Για Χριστούγεννα 2000 δρχ., Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. 8/3�-
�2-��7�, φ. �3α, 7. Για Πάσχα 2000 δρχ., Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. 3/5-5-��7�, φ. 55β, 8. Για Χρι-
στούγεννα 2000 δρχ., Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. 7/3�-�2-��7�, �. Για Πάσχα 2000 δρχ., Πράξη
Δ.Σ. υπ’ αρ. 2/30-�-���7, φ. �3α, κ.λπ.

52. Ενδεικτικά: Ενίσχυση Λ.Ε.Α. από Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Κρατικών
Λαχείων (Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. 8/8-�2-���3) και αργότερα με 30.000 δρχ. (μεσολάβηση Αγ.
Κορέση, Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. �/�-�-��75). Επιχορήγηση από Νομαρχία Κεφαλληνίας (Νο-
μάρχης κ. Ηλίας Μπεριάτος) με �50.000 δρχ. (Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. 23/�7-�-��8�). Ο Νίκος
Αγγελόπουλος, δάσκαλος χορού στο Λ.Ε.Α. (Οκτ. ��8� - Μαρ. ���0) (Έγγρ. Λ.Ε.Α. αρ.
πρωτ. �2/3-�-��8�) προσέφερε στο Λ.Ε.Α. το ποσό της αμοιβής του 72.000 δρχ. (Πράξη Δ.Σ.
υπ’ αρ. �2/��-�-���0). Το Βαλλιάνειο Κληροδότημα προσέφερε 2.000.000 δρχ. (Πράξη Δ.Σ.
υπ’ αρ. �/�-�-����). Το Συμβούλιο Περιοχής 3ης Εδαφ. Περιφέρειας �00.000 δρχ. (Πράξη
Δ.Σ. υπ’ αρ. �0/�0-�-���7). Ο Μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κυρός Σπυρίδων
ανέλαβε για αρκετά έτη να πληρώνει το ενοίκιο του Λ.Ε.Α. (Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. �0/�0-�-
���7). Το ΥΠΠΟ έδωσε 500.000 δρχ. ετήσια συνδρομή (Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. �2/25-��-���7).
Ο ΟΠΑΠ έδωσε 500.000 δρχ. για το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο (Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. ��/2�-�2-
���7). Η ΤΕΔΚΚΙ για εκδηλώσεις προσέφερε 2500 Ευρώ (Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. 57/�2-7-
2005). Το Αντύπειο Κληροδότημα 2.500 Ευρώ (Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. 33/28-7-200�). Ο Δή-
μαρχος Αργοστολίου Μαρίνος Κοσμετάτος για μαγνητοσκόπηση χορών από την ΕΡΤ και
για την ορχήστρα Μουντάκη 2500 δρχ. (Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. 7/30-�2-��75). Το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος προσέφερε 205.�30 Ευρώ για αγορά οικίας του Λ.Ε.Α. στη Λ. Βεργωτή 70,
στο Αργοστόλι (Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. ��/2-3-2005, Αποδοχή χορηγίας Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ.
��/�2-3-2005 και υπογραφή σύμβασης - Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. 5�/�3-�-2005). Συναφώς με
την ανωτέρω χορηγία και για τις ανάγκες ολοκλήρωσης της μεταβίβασης δόθηκαν: από ΥΠ-
ΠΟ �0.000 Ευρώ (απόφαση αν. Υπουργού κ. Φάνης Πετραλιά με τη διαμεσολάβηση του Πέ-
τρου Αλιβιζάτου). Από Γέτα Τσιλιμιδού �.000 Ευρώ, από Ι. Καλαφάτη 5.000 Ευρώ, από Δρα-
κάτου Σπυριδούλα �00 Ευρώ, από Βασιλάτου Καρολίνα 700 Ευρώ συνολικά (Πράξεις Δ.Σ.
υπ’ αρ. ��/3-�-2003 και 3�/�-�-200�).

53. Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. ��/3�-3-2007.



Σε ό,τι αφορά την οικονομική διαχείριση απαρασάλευτα εφαρμόζονται όσα
ο νόμος προβλέπει.

Από της συστάσεως του το Λύκειο διακρίθηκε για την υποδειγματική διευ-
θέτηση των οικονομικών του τηρώντας τα κατά νόμο και σύμφωνα με τη λο-
γιστική πρακτική και αρχές ενδεδειγμένα βιβλία και έντυπα. Την ευθύνη για
την οικονομική διαχείριση έχει ολόκληρο το Δ.Σ. που ορίζει την έφορο Οικονο-
μικών και την Ταμία. Η Εξελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται μαζί με το
εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο και η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
των μελών, η οποία επικυρώνει τα πεπραγμένα του έτους, τον οικονομικό
απολογισμό και τον προϋπολογισμό του επόμενου, παίρνει θέση και αποφασί-
ζει για το έργο του Λ.Ε.Α.5� Ο οικονομικός απολογισμός του έτους και ο προ-
ϋπολογισμός του επόμενου παλιότερα υπεβάλλοντο προς έγκριση στη Νομαρ-
χία και εγνωστοποιούντο μαζί με την έκθεση πεπραγμένων στο Λ.Ε.55

Τομέας με τον οποίο ιδιαίτερα το Λύκειο ασχολείται είναι η έρευνα. Διαρ-
κής ήταν και είναι ο προβληματισμός για τα βασικά στοιχεία του λαϊκού πα-
ραδοσιακού βίου, όπως η φορεσιά, ο χορός, το τραγούδι και η μουσική, τα ήθη
και τα έθιμα του τόπου, τα οποία προσεγγίζονται, καταγράφονται, αξιοποιού-
νται μετά από επιστημονική έρευνα και χωρίς φολκλορική πρόθεση. Ανα-
γκαία ηθικοσυναισθηματική προϋπόθεση η πίστη στην παράδοση και η πιστό-
τητα στην αναπαραγωγή των πολιτιστικών προϊόντων5�.

Για την καλύτερη εκμάθηση των παραδοσιακών χορών και τραγουδιών
και εν γένει της παραδοσιακής μουσικής το Λ.Ε.Α. αξιοποίησε μέσω συνερ-
γασιών τους καλύτερους λαϊκούς χορευτές και μουσικούς πράγμα που συνε-
χίζει να κάνει και σήμερα. (Ο κ. Αλ. Κουνάδης, η κ. Φιλανδία Κουνάδη, κ.α.
σύγχρονοι λαϊκοί χορευτές ανήκουν στη χορευτική ομάδα-ομάδα παραστάσε-
ων του Λ.Ε.Α). Το ���7 π.χ. προσκάλεσε επ’ αμοιβή, τον χορευτή Γεράσιμο
Χαλανδρινό από το Ληξούρι για την εκμάθηση τοπικών χορών στη χορευτική
ομάδα. Τότε για πρώτη φορά αγοράστηκε μαγνητόφωνο για τη μαγνητοφώ-
νηση της μουσικής57. Επίσης προσκάλεσε τους Διονύσιο Φανό και Αντωνάτο
από το συγκρότημα Καμιναράτων, έμπειρους χορευτές από τα Φραγκάτα και
Βαλσαμάτα, καθώς και μουσικούς όπως τον Τζάκη, τον Λυκούργο, τον Δόρι-
ζα, τον Μουντάκη και πολλούς ακόμα. 

Το ��75 οι παραδοσιακοί χοροί της Κεφ/νίας παρουσιάστηκαν από τη χ.ο.
του Λ.Ε.Α. σε αντιπροσωπεία της ΕΙΡΤ και μαγνητοσκοπήθηκαν με συνοδεία

Το Λύκειο των Ελληνίδων, Παράρτημα Αργοστολίου 73�

5�. Καταστατικό του Λ.Ε.Α., άρθρο �0: Γενική Συνέλευση, καθήκοντα, άρθρο �5: οικονο-
μικός έλεγχος.

55. Έγγραφο Λ.Ε.Α. αρ. πρωτ. �5/2�-�-���7.
5�. Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. �5/�-�2-��87.
57. Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. �/�-�-���7.



ορχήστρας με δ/ντή τον Βασίλη Μουντάκη. Το κόστος της προσπάθειας
ύψους 7.000 δρχ. κάλυψε ο Δήμαρχος Αργοστολίου Μαρίνος Κοσμετάτος.

Τις 25 Ιουλίου ��8� γυρίστηκε ταινία με τοπικούς παραδοσιακούς χορούς
από τον κ. Μάτεση για το Υπουργείο Πολιτισμού. Το γύρισμα έγινε στη Μονή
της Αγίας Παρασκευής στο Ξεριζωμένο, με κόστος 2.�50 δρχ. για το
Λ.Ε.Α.58

Η αυθεντικότητα των παραδοσιακών χορών γενικά οδήγησε στην οργά-
νωση σεμιναρίων, όπως αυτό που πραγματοποιήθηκε τις 2� και 25/2/200�
στο θέατρο «Κέφαλος» με βασικό εισηγητή τον κ. Κώστα Τσαπρούνη (από το
Σύλλογο Σαρακατσάνων «Σταυραετός») την Κοσμάτου Ελπίδα, την Ειρήνη
Μοσχονά-Καρκαβέλα5� κ.ά. Επίσης το σεμινάριο με θέμα: «Ο παραδοσιακός
χοροός σε συνάρτηση με τη Μουσική και τη Φορεσιά» (�0-�2/��/20�7), το
οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση
Ν. Κεφ/νίας, στο οποίο μεταξύ άλλων δίδαξαν οι: Ευαγγελία Σκιαδαρέση, Ει-
ρήνη Μοσχονά-Καρκαβέλα, Μαλαματή Αναστασοπούλου, Βαρβάρα Κοσμά-
του, Δημήτρης Μαντζουράτος, Ευρώπη Μοσχονά-Μαραγκάκη, Πέννυ Σακ-
κοπούλου, Παντελής Σκιαδαρέσης, Λαμπρογιάννης Πεφάνης, Γερ. Γαλα-
νός�0.

Με αυστηρά κριτήρια γίνεται πάντοτε και η επιλογή των δασκάλων χορού.
Ανάμεσά τους: Σπύρος Πανταζόπουλος, Δημήτρης Καραγιώργος, Νίκος Αγ-
γελόπουλος, Θανόπουλος, Θωμάς Κυριακάκης, Θάλεια Αντωνάτου, Αλ. Τσι-
γώνια, Κοσμάτου Ελπίδα, Δ. Μαντζουράτος, Αρριανάς Γεώργιος, Μαρία Μέ-
τσιου, Μεταξά Ανδρ., Βενετία Παπαλεξανδράτου, Πατρούλα Βαρτελάτου,
Βάσω Χαλιώτη, Έφη Λιγνού, Χρήστος Γιαννόπουλος��.

Στα χορευτικά τμήματα του Λ.Ε.Α. συμμετέχουν ετησίως �50-200 χο-
ρευτές όλων των ηλικιών. Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αυξομειώσεις που
οφείλονται στη νέα πολιτιστική κατάσταση και στη δημιουργία πολλών συλ-
λόγων που διδάσκουν χορό.

Τα πρώτα χρόνια από την ίδρυσή του, ο αριθμός των χορευτών ήταν περιορι-
σμένος και στα πλαίσια της καθεστηκυίας κοινωνικής τάξης και των περιορι-
σμών υπήρχε έντονο πρόβλημα με την δυνατότητα συμμετοχής των νέων κυ-
ρίως μαθητριών σε χορευτική ομάδα, παρέλαση, εμφανίσεις, παραστάσεις.
Υπάρχει πλουσιότατη αλληλογραφία ενδεικτική των προσπαθειών του Λ.Ε.Α.
σχετικά με το θέμα αυτό, από την οποία πολλά τεκμαίρονται για τα ήθη των
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58. Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. 5/�-8-��8�.
5�. Πράξη Δ.Σ. υπ’ αρ. ��/20-�-200�.
�0. Βλ. αναλυτικά στο πρόγραμμα του σεμιναρίου, αρχείο Λ.Ε.Α.
��. Πράξεις Δ.Σ. υπ’ αρ. 2/��-3-����, 3/�7-�-����, �/2�-5-��7�, �0/�2-�-��8�, 27/�-

�0-����, �8/28-2-����, 3�/7-�0-���2, �5/30-�0-���5, ��7/�2-�0-2000, �5/2�-�-2003.



εποχών, τη θέση της γυναίκας, την εκπαίδευση των νέων και τον ρόλο της οι-
κογένειας και του σχολείου�2. (Τα Μητρώα των μαθητών, όπως και των μελών
και των φίλων του Λυκείου ετηρούντο και εξακολουθούν να τηρούνται επιμελώς
και έτσι γνωρίζουμε ποιοι, πότε, συμμετείχαν στις δράσεις του Λ.Ε.Α.)�3

Μουσική σε μικρά χορωδιακά από παιδικά σχήματα που κατά καιρούς το
Λύκειο δημιούργησε, δίδαξαν ο Κων/νος Ζαφειρόπουλος, ο Νόντας Ζαφειρά-
τος, η κ. Λουκάτου, η Γερακίτη Βλασία, η Βέρρα Γαλάτεια, ο Μουρελάτος
Άγγελος κ.ά.

Ο χορός και η μουσική ερευνήθηκαν πάντοτε σε συνάρτηση και με τη λαϊ-
κή παραδοσιακή φορεσιά. Το θέμα της φορεσιάς πάντοτε απασχόλησε και
απασχολεί σε επίπεδο έρευνας το Λύκειο, και όπως συμβαίνει και σε άλλες
κυρίως νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας αποτελεί ένα ενδυματολογικό πρό-
βλημα.

Οι κυριότεροι για το θέμα αυτό μελετητές, Ελένη Μαρίνου Κοσμετάτου
και Κ.Π. Φωκάς-Κοσμετάτος, λαμβάνοντας υπόψη τεκμήρια, μαρτυρίες και
την κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική, ιστορική πραγματικότητα της
Κεφ/νιάς κατέληξαν στον ισχυρισμό ότι λαϊκή παραδοσιακή γυναικεία φορε-
σιά δεν υπήρχε ποτέ, όπως νοείται για άλλες περιοχές.

Μορφοποιήθηκε όμως ένας τύπος ενδύματος ανδρών και γυναικών που
μπορεί να θεωρηθεί παραδοσιακός με κάποιες διαφορές από περιοχή σε περιο-
χή της Κεφαλονιάς. Αυτό ισχύει κυρίως για την ανδρική φορεσιά. Η μελέτη
του θέματος είναι ακόμα ανοιχτή. Σχετική έρευνα έχει αρχίσει από την κ. Ευ-
ρώπη Μοσχονά-Μαραγκάκη σε συνεργασία με το Λ.Ε. και ερευνητές του θέ-
ματος και επίκειται η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της��.

Πάντως το Λύκειο από της ανασυστάσεως του και εξής επέδειξε μέριμνα
για την απόκτηση τοπικών φορεσιών και τα τελευταία χρόνια για την οργά-
νωση και εμπλουτισμό της Ιματιοθήκης του με πιστά αντίγραφα φορεσιών
από όλη την Ελλάδα που προέρχονται κυρίως από το Εργαστήριο του Λ.Ε. και
άλλα εργαστήρια που γνωρίζουν και σέβονται το ρούχο. Σήμερα το Λ.Ε.Α.
έχει δικές του φορεσιές για περίπου 200 χορευτές όλων των ηλικιών. Στα
πλαίσια δε της συνεργασίας του με τα σχολεία παραχωρεί φορεσιές για τις
ανάγκες εορταστικών εκδηλώσεων κατά τις εθνικές επετείους.

Τα χρήματα για την αγορά τους προέρχονται από τα έσοδα του Λ.Ε.Α.,
χορηγίες, δωρεές, επιχορηγήσεις. 

Το Λύκειο των Ελληνίδων, Παράρτημα Αργοστολίου 733

�2. Η αλληλογραφία αυτή φυλάσσεται στο αρχείο του Λ.Ε.Α.
�3. Για κάθε μαθήτρια ετηρείτο ατομικό παρουσιολόγιο ανά μήνα, από το οποίο σαφώς

προκύπτει η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος, το μάθημα, η παρουσία.
��. Οι φωτογραφίες χορευτών του Λ.Ε.Α. που παρελαύνουν αποτελούν πηγή πληροφοριών

για τη λαϊκή φορεσιά που φορέθηκε μετά το ��52. Εφημ. Παναιτωλική, φ. �0�, �3-�-��7�, σ. α.



Το Λύκειο από της ανασυστάσεώς του το ��52 ως σήμερα ήταν και είναι
παρόν σε όλες τις στιγμές της ζωής του τόπου με πλήθος εκδηλώσεων και
ποικίλες δράσεις που οργανώνονται σύμφωνα με τους καταστατικούς στόχους
του, των οποίων ο αριθμός τις τελευταίες δεκαετίες κυμαίνεται από 25-55
ετησίως.

Κάποιες από τις εκδηλώσεις αυτές είναι τακτές και κάποιες έκτακτες.
Για λόγους πρακτικούς μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

�. Χοροί, χοροεσπερίδες, Αποκριάτικοι χοροί, χορευτικές εν γένει εκδηλώ-
σεις

2. Τακτές εκδηλώσεις με την ευκαιρία εορτών όπως Χριστούγεννα, Πά-
σχα, Απόκριες, Άη Γιάννης Λαμπαδιάρης, Γιορτή μάνας

3. Παρουσίαση δημιουργών, λογοτεχνών (συγγραφέων-ποιητών), ζω-
γράφων, μουσικών.

�. Εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε συνεργασία με την Εκ-
κλησία, την Πολιτεία, τον Δήμο, με Επιστημονικά σωματεία και συλ-
λόγους με παρεμφερείς σκοπούς (Λ.Ε. Παραρτήματα, Λύκεια Κύπρου,
Γραφεία Εξωτερικού) κ.λ.π.

5. Διάφορες δράσεις σε συνεργασία με την Εκπ/ση, Α/θμια, Β/θμια,
Γ/θμια

�. Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
7. Εκδηλώσεις στο Αργοστόλι, Κεφ/νιά, Ελλάδα, εξωτερικό (Ιταλία, Κύ-

προ, Αίγυπτο κ.α.)
8. Εκδηλώσεις άμεσα σχετιζόμενες με το κοινωνικό έργο του Λ.Ε.Α.

(Μέριμνα-προσφορά)�5.

Από το πλήθος των εκδηλώσεων στο σημείο αυτό αναφέρουμε τη διοργά-
νωση του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου το ���7 με θέμα: «Το Λύκειο των Ελ-
ληνίδων και ο ρόλος του στην Κοινωνία του 2�ου αι.»��
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�5. Εκδηλώσεις του Λ.Ε.Α. Ιδέ Παράρτημα.
��. Η οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελέστηκε από τις εξής κυρίες: Επίτιμη

Πρόεδρος: Τότα Βαληνάκη, Πρόεδρος: Ρενέ Λιναρδάτου-Μαρτίνη, Αντιπρόεδρος: Ευαγγελία
Βαβά-Ραβάνη, Γενική Γραμματέας: Ευρώπη Μοσχονά-Μαραγκάκη, Ειδική Ταμίας: Βαρ-
βάρα Βασιλάτου, Ταμίας: Ελενάνθη Αποστολάτου, Επίτιμο μέλος: Μαρία Πασσά-Κώτσου,
Μέλη: Νιόβη Καμπίτση, Κλειώ Αντωνάτου, Λευκή Μουρελάτου, Γραμματεία: Μαρία Κολο-
κοτσά, Γέτα Τσιμιλιδού, Ελένη Καππάτου. Το θέμα του Συνεδρίου υποστηρίθηκε από τις εξής
εισηγήσεις: Κλαίρη Αγγελίδου «Ο ρόλος του Λυκείου των Ελληνίδων στη σωστή προβολή και
αξιοποίηση των στοιχείων του λαϊκού μας πολιτισμού», Τότα Βαληνάκη: «Ο κοινωνικός σκο-
πός του Λυκείου των Ελληνίδων. Στρατηγική και προοπτικές του Λυκείου των Ελληνίδων
για τον 2�ο αι.», Μίρκα Γόντικα: «Η γυναίκα στους Διεθνείς Οργανισμούς», Κατερίνα Δα-



Επίσης από τον ευρύτατο κύκλο των εκδηλώσεων του Λ.Ε.Α. ενδεικτικά
αναφέρουμε τις εξής μεγάλες θεατρικές παραστάσεις του Λ.Ε.Α. 

Ο παραδοσιακός γάμος ���� 
Έαρ το ποθεινόν ���7 
Στο πανηγύρι της ζωής ���8 
Ο Χορός ενώνει ���� 
Νόστιμον Ήμαρ 2000 
Από το θερισμό στον Τρύγο 200� 
Όταν τα έλατα κατέβηκαν από το Βουνό 20�� 
Σήμερα γάμος γίνεται 20�5 
Η πριγκίπισσα των σκουπιδιών και το 

πληγωμένο έλατο μιλάνε κάτω από το Αστέρι 20��
Ανάμεσα δύο θάλασσες 20�7
Κύμα το Ιόνιον 20�8

Εν κατακλείδι, από τη μελέτη των αρχειακών μας πηγών διαπιστώνουμε,
ότι ο ρόλος του Λυκείου των Ελληνίδων Παραρτήματος Αργοστολίου, στο Αρ-
γοστόλι, από της ιδρύσεώς του ως σήμερα, είναι πρωταγωνιστικός και ουσια-
στικός.

Η διαπίστωση αυτή μας οδηγεί στο να αναζητούμε εκείνες τις ανάγκες
της κοινωνίας που θα επηρεάσουν στο μέλλον τους σκοπούς του Λ.Ε.Α. και το
έργο του.

Σε αυτό το Λ.Ε.Α. θα κληθεί να απαντήσει και να στείλει στην μελλοντι-
κή κοινωνία τα μηνύματά του. 

Το Λύκειο των Ελληνίδων, Παράρτημα Αργοστολίου 735

σκαλάκη: «Η Ελληνίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δραστηριότητες και συνεργασίες γυναι-
κών», Ανθή Δοξιάδη: «Τα προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών στο λυκαυγές του 2�ου αι-
ώνα», Νίκη Ευθυμιάτου-Κατσούνη: «Το Περιβάλλον και το Λύκειο των Ελληνίδων», Διονυ-
σία Κολοκοτσά: «Αξιοποίηση πηγών του Περιβάλλοντος. Πρακτικές εφαρμογές», Ρένα
Λάμψα: «Οι νέοι και το θέμα της ισότητας των δύο φύλων», Θεοδώρα Μαρκάτου: «Τα προ-
βλήματα των νέων το 200�», π. Ιωάννης Μεσολωράς: «Εκκλησία, αποστολή και ρόλος της»,
Μητροπολίτης Κεφαλληνίας Σπυρίδων: «Θρησκεία και Περιβάλλον», Ευρώπη Μοσχονά-Μα-
ραγκάκη: «Το Λύκειο των Ελληνίδων και ο ρόλος του στο μικροκοινωνικό επίπεδο», Ντόρα
Μπακογιάννη: «Η γυναίκα στην πολιτική», Παναγής Μπενετάτος: «Η γυναίκα στην οικονο-
μία», Ηλίας Μπεριάτος: «Το Περιβάλλον και η αξιοποίηση», Μαρία Πασσά-Κώτσου: «Οι νέ-
οι μπροστά στην παράδοση και στους θεσμούς», Πόπη Παυλάτου: «Η γυναίκα στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση», Γεράσιμος Πεντόγαλος: «Η Κεφαλονιά ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύ-
ση», Ελένη Πρωτοπαπά: «Ο εθελοντισμός στο Λύκειο των Ελληνίδων. Ιστορική αναδρομή.
Προοπτικές και οραματισμός μπροστά στο 2000», Μερόπη Σπυροπούλου: «Επιστήμη. Απο-
στολή και ρόλος της».



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

��..  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΡΡΙΙΩΩΝΝ  
ΣΣΕΕ  ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΛΛ..ΕΕ..ΑΑ..

Από της επανιδρύσεως του Λυκείου και εξής, πρόβλημα, τα πρώτα χρόνια, υπήρξε η
απαγόρευση σε μαθητές και μαθήτριες να παίρνουν μέρος σε εκδηλώσεις σχολικές.

Για διευθέτηση του θέματος το Λ.Ε.Α. ζητούσε άδεια από τον Δ/ντή των Σχολείων,
τον Νομάρχη, ακόμα και το Υπουργείο Παιδείας. Το σχετικό αίτημα κατά περίπτωση συ-
νοδευόταν από κατάλογο μαθητών που θα έπαιρναν μέρος στην εκδήλωση (χορευτική επί-
δειξη, παρέλαση, θεατρική παράσταση κ.α.)

Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις παραχώρησης άδειας.
Το ���8 το Λύκειο των Αθηνών με αναφορά του (27�/���8) στο ΥΠΕΠΘ ζήτησε

την άδεια συμμετοχής μαθητών και μαθητριών σε εκδήλωση του Λυκείου. Το ΥΠΕΠΘ,
αφού έλαβε υπόψη του τους επιδιωκόμενους σκοπούς, την έδωσε με το υπ’ αρ. �720�/�5-
5-�8 έγγραφο που απέστειλε στην Γενική Επιθεώρηση Μέσης Εκπ/σης ΙΕ΄ Περιφέρειας
στην Πάτρα, η οποία διαβίβασε το έγγραφο στα σχολεία όλης της Περιφέρειας.

Το Λύκειο Αργοστολίου με το υπ’ αρ. πρωτ. 20/7-�-���7 έγγραφό του στο οποίο γίνε-
ται αναφορά στους σκοπούς του, ζήτησε άδεια από τον Νομάρχη κ. Σαρήπαπα για συμμε-
τοχή μαθητών σε εκδηλώσεις για τη Ναυτική εβδομάδα. Ο Νομάρχης με το έγγραφό του
υπαρ. �3300/�-�-�7, με το οποίο γίνεται λόγος στο Δ.Σ. του Λ.Ε.Α. (πρόσωπα ευηπόλη-
πτα, αμερόληπτα) και στο έργο που επιτελούν, ζήτησε τη σχετική άδεια από το Υπουργείο
Παιδείας. Η άδεια δόθηκε με την τηλεγραφική Δ/γή ΥΠΕΠΘ υπαρ. 8202�/2�-�-���7
που κοινοποιήθηκε στους Διευθυντές των Σχολείων με την υπαρ. �52�8/3-7-�7 Δ/γή Νο-
μάρχη Κεφ/νιας και ίσχυε και για τα επόμενα σχετικά αιτήματα. 

Σε άλλη περίπτωση για την παρέλαση της 2�ης Μαΐου, η σχετική άδεια της Νομαρ-
χίας (αρ. πρ. ��/��-5-��) αναφέρει ονομαστικά τις μαθήτριες που θα πάρουν μέρος στην
εκδήλωση του Λ.Ε.Α., ήτοι: Αντωνέλου Αικατερίνη, Παυλάτου Χρυσάνθη, Αντωνάτου
Ελένη, Δρακάτου Παρασκευή, Δρακάτου Στάμω, Κουρκουμέλη Μαρία, Μπεκατώρου,
Ευτυχία Σταθάτου, Κλεοπάτρα Τζανετάτου, Αιμιλία Τζάκη, Κοντομιχάλου Σοφία, Σι-
μωτά, Κρητικού Μαρία, Κουρκουμέλη Ανδριανή, Παπαδάτου Κυριακή, Χιόνη Ελένη,
Τζανετάτου Αικατερίνη.

Ο Νομάρχης έδινε τη σχετική άδεια, αφού επικοινωνούσε με το Γυμνασιάρχη, όπως
συνέβη με το Νομάρχη Κύταρη που απευθύνθηκε στο Γυμνασιάρχη του Θηλέων με το
έγγραφό του υπ. 2570�/23-�0-�8.

Κάποιες φορές το Λ.Ε.Α. απευθυνόταν κατ’ ευθείαν στον Γυμνασιάρχη για τη σχετι-
κή άδεια, όπως προκύπτει από το υπαρ. �8/2�-�0-�� έγγραφο της Προέδρου Ελένης
Κεφάλα-Μιχαλιτσιάνου προς τον Γυμνασιάρχη του Γυμνασίου Θηλέων Αριστοφάνη
Σουρή, στο οποίο γράφει ότι οι �� μαθήτριες που αναφέρονται στη συνημμένη κατάσταση
παρακολουθούν μαθήματα χορού στο εντευκτήριο του Λυκείου «...υπό την παρακολούθη-
σιν απαραιτήτως δύο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου». Ση-
μειώνουμε ότι αυτό γίνεται μέχρι σήμερα, οπότε η Έφορος και συνέφορος του χορευτικού
επιμελούνται τα της φοιτήσεως των χορευτών.

Ανάλογο έγγραφο στάλθηκε στον Γυμνασιάρχη του Οικονομικού Γυμνασίου Μυλω-
νάκη Γεώργιο. Η άδεια ζητείτο για τις μαθήτριες Βουτσινά Μαρία του Βάρβαρου, ταξ.
ΣΤ΄, Τσουρούφλη Σόνιας του Ιωάννου, ταξ. ΣΤ΄, Μενεγάτου Άννα του Ευαγγέλου, ταξ.
ΣΤ΄ και Στεφάτου Ειρήνη του Γερ. ταξ. Δ΄.
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– Ο κατάλογος των περιπτώσεων αυτών είναι σχινοτενής. Το θέμα δε δεν αφορού-
σε μόνο το Λύκειο Αργοστολίου, αλλά τα απανταχού Λύκεια, όπως από πληθώ-
ρα σχετικών εγγράφων συμπεραίνεται, μεταξύ των οποίων και το υπαρ. ���
Εγκ./ 2�/23-5-�8 του Αναπληρωτή Επιθεωρητή Α΄ Χανίων, με το οποίο δίδεται
η άδεια συμμετοχής των μαθητών στις ποικίλες εκδηλώσεις του Λ.Ε.Α.

– Είναι δε αξιοσημείωτο ότι το Λύκειο με εξαιρετική επιμέλεια, όπως προκύπτει από
τα Μητρώα μαθητών και από τα παρουσιολόγια παρακολουθούσε τη φοίτηση των
χορευτών του, πράγμα που κάνει μέχρι σήμερα.

22..  ΑΑΠΠΟΟΚΚΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΦΦΟΟΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΛΛ..ΕΕ..ΑΑ..
Από το ��52 και εξής το Λ.Ε.Α. κατέβαλε προσπάθεια απόκτησης, συντήρησης,

αντικατάστασης φορεσιών. Στην ιματιοθήκη του υπάρχουν κάποια κομμάτια από τις
πρώτες φορεσιές που έρραψε το ��52-53 στο εργαστήριο του Λ.Ε. Αθηνών. Γενικά οι φο-
ρεσιές του Λυκείου αποκτώνται δι’ αγοράς. Κάποιες ράβονται στην Κεφαλονιά. Τις κα-
λές φορεσιές από τα Ιόνια έχουν π.χ. ράψει και ράβουν κάποια μέλη του Λ.Ε.Α. όπως η
Ρόζα Σολδάτου.

Στο αρχείο του Λυκείου βρίσκονται έγγραφα σχετικά με το θέμα, ενώ πολλές πληρο-
φορίες αντλούνται από τα βιβλία πράξεων του Δ.Σ.

– Τις 28-3-���3 Η πρόεδρος Μ. Βασιλάτου υπέβαλε στον Νομάρχη Κεφ/νιάς γρα-
πτό αίτημα για κάλυψη εξόδων αγοράς επτά ανδρικών και οκτώ γυναικείων φο-
ρεσιών γιατί οι υπάρχουσες είχαν φθαρεί.

– Το ���� αποφασίστηκε από το Δ.Σ. η κατασκευή 20 τοπικών φορεσιών αξίας
20.000 δρχ από το Λύκειο Ελληνίδων Αθηνών (22-�-����)

– Το ���7 (Πρ. Δ.Σ. �/�-�-�7) αποφασίστηκε να αγοραστούν επτανησιακές φορε-
σιές, να επιδιορθωθούν και συμπληρωθούν παλιές εν όψει της 2�ης Μαΐου. Οι φο-
ρεσιές αυτές παραλήφθηκαν έγκαιρα, όπως προκύπτει από ευχαριστήριο έγγρα-
φο του Λ.Ε.Α. με ημ. 27-5-��.

– Το ���5 ο Νομάρχης Νικόλαος Ματαράγκας με το έγγραφό του υπ’ αρ. πρ.
�27��/8-�-���5 προς την Πρόεδρο του Λ.Ε.Α. ζητά να πληροφορηθεί αν το Λ.Ε.Α.
παρέλαβε προς φύλαξη από τον Πρόεδρο Βαλσαμάτων Μαρίνο Αποστολάτο τις το-
πικές ενδυμασίες του χορευτικού συγκροτήματος «Βάλσαμος» προς φύλαξη. Ακο-
λούθησε το υπ’ αρ. πρωτ. �/�0-�-���5 έγγραφο της Προέδρου του Λ.Ε.Α. Μ. Βα-
σιλάτου, με το οποίο ζητά από τον Πρόεδρο Βαλσαμάτων Μαρίνο Αποστολάτο να
παραδοθούν άμεσα στο Λ.Ε.Α. για φύλαξη οι τοπικές στολές του χορευτικού συ-
γκροτήματος Βαλσαμάτων. – Προβλέπεται η σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης
παραλαβής, το οποίο δεν βρέθηκε στο αρχείο του Λ.Ε.Α.

– Τις �3 Φεβρουαρίου ���7 η Πρόεδρος Ελένη Κεφάλα-Μιχαλιτσιάνου υπέβαλε
στην Κεφαλληνιακή Αδελφότητα στη Νέα Υόρκη αίτημα για οικονομική ενίσχυ-
ση, διότι «το Λ.Ε.Α. έχασε τα πάντα στους σεισμούς του ��53 και κυρίως πλην
των άλλων χρειάζεται εθνικές παραδοσιακές φορεσιές διά των οποίων η Νήσος
μας θα ηδύνατο να προβληθεί Πανελληνίως». Τις ��-�-���7 ο Σύλλογος «ΑΙ-
ΝΟΣ» με Πρόεδρο τον Ανδρέα Μηλιαρέση απέστειλε 250 δολάρια για ενίσχυση
του Λ.Ε.Α. το οποίο συγχαίρει για το έργο του.

– Το ���7 το Λ.Ε.Α. με την επιστολή υπ’ αριθμ. πρωτ. ��/�-�-�7 ζητάει από το
Λύκειο της Ζακύνθου, που υφίστατο ακόμα, με δανεισμό μια φορεσιά Ζακύνθου
για να ράψει μία ζακυνθινή φορεσιά προς εμπλουτισμό της Ιματιοθήκης του. 
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– Το ���7 αποφασίστηκε αγορά �0 νέων φορεσιών κατά το «Πρότυπο του αρχείου
της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης Αργοστολίου» συνολικού κόστους �5.000 δρχ.
και αγορά γυναικείων μανδηλίων από τον εν Αθήναις έμπορο π.κ. Μπιρλιράκη
(Πρ. 2/�7-�-��7...)

– Το ��8� η κ. Ευρώπη Μοσχονά-Μαραγκάκη μετά από σχετική έρευνα και μελέ-
τη της τοπικής φορεσιάς πρότεινε τη ραφή αγροτικής φορεσιάς γυναικών για την
Κεφαλονιά αποτελούμενη από σοτοβέλεσο, βελέσι, ποδιά λευκή με δαντέλα, που-
κάμισο, ζιπούνι, λευκό κεφαλοδέσιμο. Λευκές κάλτσες μαύρο παπούτσι με δετό
κορδόνι, βεργέτες για τα αυτιά και χρυσή καρφίτσα για το μαντήλι.

Τα χρόνια που ακολούθησαν αγοράστηκαν δέκα φορεσιές Αμαλίας, �2 Τρίκερι 7 Δε-
σφίνες, 7 Γιδά, �0 Έμπονα Ρόδου, �0 Μετσόβου γυναικείες, �0 Καβακλί γυναικείες, 5
ανδρικές Μεταξάδων, 30 παιδικές Μπουραζάνες και 5 ανδρικές Τσολιάδες, �0 Νισύρου,
γυναικείες και ανδρικές Κεφαλονιάς, γυναικείες Κεφαλονιάς καλές, μία Σκοπέλου, 30
παιδικές Νάξου κ.ά. Επίσης στην ιματιοθήκη υπάρχουν 70 περίπου φορεσιές αποκριάτι-
κες καθώς και ικανός αριθμός ενδυμάτων εποχής, τουαλετών κ.λπ. για τις ανάγκες των
διαφόρων παραστάσεων.

33..  ΛΛ..ΕΕ..ΑΑ..::  ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ––  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΕΕΣΣ  ––  ΔΔΡΡΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ
Πολυσχιδής υπήρξε η δράση του Λ.Ε.Α από της ανασυστάσεως του έως σήμερα και

συμβατή με τους σκοπούς του Λυκείου όπως αυτοί καθορίζονται στο καταστατικό του.
Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω εκδηλώσεις συμμετοχής, δράσεις του Λ.Ε.Α.

όπως καταγράφονται κατά α) στα Βιβλία Πράξεων του Δ.Σ. και τα λοιπά σχετικά αρ-
χειακά έγγραφα καθώς β) στο επίσημο έντυπο, το Δελτίο του Λ.Ε. γ) στα διάφορα Δελ-
τία Τύπου των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με το κείμενο των πεπραγμένων του Λ.Ε.Α. από 2ας Φεβρουαρίου ��5�-
3�ης Ιουλίου ��5� το Λ.Ε.Α. προσέφερε βοήθεια συμπαράσταση (παραχώρηση εθνικής
ενδυμασίας κ.α.) στις μαθήτριες Αγροτεχνών του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος για να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εμφάνισης σε εκδηλώσεις στην Αθήνα (πραξ. Δ.Σ.
�/2�-�-���0) και πραγματοποίησε εκδρομή στη Ζάκυνθο για να έλθει σε επαφή με το
εκεί Λύκειο Ελληνίδων (πρ. Δ.Σ. �/3-�-5�).

Ο ρόλος του Λ.Ε.Α. ήταν και αδιαλείπτως είναι αποφασιστικής σημασίας σε θέματα
φιλοξενίας αποστολών και τουριστικής προβολής του νησιού πάντοτε μετά από πρόσκλη-
ση της Πολιτείας, όπως συνέβη κατά την άφιξη μελών της αδελφότητας Κεφαλλήνων
της Αθήνας και εκδρομέων (παλαιών Κεφαλλήνων και φίλων της Κεφαλονιάς) κατά
την οποία το Λ.Ε.Α. πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία φιλολογική βραδιά με ποίηση
Κεφαλλήνων και χοροεσπερίδα με τοπικούς χορούς (πρ. Δ.Σ. �/22-8-���0). Στα πλαί-
σια τουριστικών εκδηλώσεων στο Αργοστόλι στις οποίες έπαιρνε μέρος και το Λύκειο
των Ελληνίδων Αθηνών, το Λ.Ε.Α. σε συνεργασία με την Τοπική Επιτροπή Τουρισμού
συνέβαλε στην οργάνωση και προβολή τους και δεξιώθηκε στα γραφεία του τις εκπρο-
σώπους του Λ.Ε. Αθηνών (Πρ. Δ.Σ. �/2�-8-�� & Πρ. 5/ Δ.Σ./��-�-��)

– Το ���� το Λ.Ε.Α. συμμετείχε σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό λαϊκών χορών με τη
χορευτική του ομάδα ενισχυμένη από χορευτές και χορεύτριες της υπαίθρου.
Στον διαγωνισμό αυτό η ομάδα βραβεύτηκε και έλαβε το ποσόν των �0.000 δρχ.
(Πράξη Δ.Σ. 2/�5-�-����, Πρ. 3/�-8-��, Πρ. 5/23-8-�2)

– Πραγματοποίηση σειράς εκθέσεων για αυτοδίδακτους ζωγράφους στο Σπίτι του

Ευρώπη Μοσχονά-Μαραγκάκη738



Δασκάλου. Ο αριθμός των συμμετεχόντων μεγάλος, όπως και των επισκεπτών.
– Εκθέσεις ζωγραφικής με έργα ερασιτεχνών ζωγράφων πραγματοποιήθηκαν

τέσσερις συνεχείς χρονιές με εξαιρετική επιτυχία στο Σπίτι του Δασκάλου στη
Λεωφ. Βεργωτή. Είχαν τεράστια κοινωνική απήχηση, μεγάλη επισκεψιμότητα
και απέσπασαν άριστες κριτικές. Έδωσαν δε τη δυνατότητα σε σημαντικούς δη-
μιουργούς να δείξουν το έργο τους, να πουλήσουν πολλά έργα και να καταστούν
αναγνωρίσιμοι. (Πρόεδρος Λιναρδάτου, Γραμ. Μοσχονά)

– Η πρώτη έγινε το διάστημα � Ιουλίου - 23 Ιουλίου ��8�. Σ’ αυτήν έλαβαν μέρος
2� δημιουργοί με �87 έργα.

– Η δεύτερη �5 Ιουλίου - 3 Αυγούστου ���0 (Δελτίο Λ.Ε. ���0 σελ. ��). Πήραν
μέρος �5 δημιουργοί με �20 έργα.

– Η τρίτη �-�5 Αυγούστου ���� (Πρ. Δ.Σ. 23/�-8-����). Πήραν μέρος 20 δημι-
ουργοί με �20 έργα.

– Η τέταρτη �7 Ιουλίου ���3 ως 30. Πήραν μέρος 20 Δημιουργοί με �2� έργα.

Από τις σημαντικές εκδηλώσεις εκτός Κεφ/νιάς και εκτός Αργοστολίου:
�. ��57. Η χ.ο. του Λ.Ε.Α. στην 22η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μετά από πρό-

σκληση του Νομάρχη (Πρ. �/5-�-57). Επιδέχθηκε ιδιαίτερη μέριμνα για τις φο-
ρεσιές των χορευτών.

2. Πραγματοποίηση εκδρομών εντός και εκτός Κεφ/νίας για λόγους πολιτιστικούς,
κοινωνικούς, ψυχαγωγικούς π.χ. στη Ζάκυνθο για σύσφιξη σχέσεων με το εκεί
Παράρτημα (Πρ. Δ.Σ. �/3-�-5� και Πραξ. Δ.Σ. 5/��-�0-7� Φ.�7β) Στη Λευ-
κάδα για τη γιορτή «Λόγου & Τέχνης» την 2�.8.7� (Πρ. �/2�-8-7� Φ.��). Η
ομάδα τότε συμμετείχε στο Φεστιβάλ και στη δεξίωση που δόθηκε στο ξεν. «Ξε-
νία» στα πλαίσια Αστρονομικού Συνεδρίου.

– Το Λ.Ε.Α συμμετείχε και στις εκδηλώσεις της 5-8-200� για την υποδοχή της
Ολυμπιακής φλόγας στο Αργοστόλι. Ετοιμάστηκε θεαματική χορογραφία (Πρ.
3�/28-7-200�) από την κ. Ε. Μοσχονά. Εξαιρετική επιτυχία και ουσιαστική η
παρουσία του Λ.Ε.Α. (με πολλά τμήματα παιδιών και τη χ.ο.). Στο τέλος του
χορού τους οι χορευτές με 5 στεφάνια σχημάτισαν το σύμβολο των Ολυμπιακών
αγώνων. Εκ μέρους του Δ.Σ., η Ελ. Κουνάδη ύψωσε την Ολυμπιακή Σημαία
ενώ η χορωδία του Δήμου έψαλλε τον Ολυμπιακό Ύμνο. Η Β. Χαλιώτη ύψωσε
την Ελληνική Σημαία ενώ η Φιλαρμονική Αργοστολίου έψαλλε τον Εθνικό
Ύμνο. (Πρ. 35/�2.8.200�)
Το Λ.Ε.Α., θεσμός εθνικός, συμμετείχε στον εορτασμό των εθνικών επετείων
(στη Δοξολογία, κατάθεση στεφάνου και στην παρέλαση), πραγματοποιεί εκδη-
λώσεις-αφιερώματα, χορευτικές παραστάσεις και θεατρικές, όπως η θεατρική
παράσταση με το έργο του Χριστόφορου Βουνά «Ψυχές ελεύθερες» που πραγμα-
τοποίησε τις 2� Μαΐου του ��70, γεγονός για το οποίο ο Χρ. Βουνάς ευχαρίστη-
σε με επιστολή του το Δ.Σ. του Λ.Ε.Α.
Συχνά για τη συμμετοχή του αυτή δέχτηκε τιμητικές διακρίσεις, όπως το ���7
που πήρε μέρος με διάφορες δράσεις στον εορτασμό της εκατονταετηρίδας από
την ενσωμάτωση της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα, έλαβε αναμνηστικό με-
τάλλιο από την αρμόδια Κεντρική Επιτροπή στην Αθήνα (Έγγραφ. Αρ. Πρωτ.
�5/7-2-���7). 
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ΧΧοορροοίί. Τα πρώτα χρόνια γινόντουσαν κυρίως το καλοκαίρι και επ’ ευκαιρία των εθνι-
κών επετείων, κυρίως 25ης Μαρτίου & 2�ης Μαΐου. Αργότερα γινόταν χορός και τις
Απόκριες, χορός μεταμφιεσμένων. Πολλές φορές συνδυάστηκαν με παράθεση ντόπιων
φαγητών (Κεφαλονίτικες βραδιές). Με τα χρόνια οι χοροί περιορίστηκαν αισθητά. Τε-
λευταία γίνεται ένας πολύ μεγάλος χορός, την Αποκριά, ο οποίος στοχεύει στα ίδια με
τους προηγούμενους πράγματα, γίνεται το τελευταίο Σάββατο ή Κυριακή της Αποκριάς
και είναι ο χορός που όλοι περιμένουν. (Λόγος κοινωνικός). 

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων αυτών χορευτές του Λ.Ε.Α. παρουσίαζαν χορευτικό
πρόγραμμα συνήθως με παραδοσιακούς χορούς. Έπαιζαν οι καλύτεροι μουσικοί, όπως ο
Λυκούργος Τζάκης, ο Βιολιστής Ζαφειράτος, ο Γασπαρινάτος στην κιθάρα, ο Δόριζας, οι
αδελφοί Σκλαβουνάκη, οι αδελφοί Καραβιώτη και ο Γρηγ. Βλαχούλης και πολλοί νεότε-
ροι.

Ήταν και εξακολουθεί να είναι μια ευκαιρία για να αναδειχθεί ο παραδοσιακός χο-
ρός, τα παραδοσιακά φαγητά και η μουσική και να χορέψουν σε ένα εξαιρετικό περιβάλ-
λον οι θαμώνες.

Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι τα φιλολογικά απογευματινά ή φιλολογικά τσάγια που
αποτελούσαν και αποτελούν αφορμή και ευκαιρία για συνάντηση των μελών και φίλων
του Λ.Ε.Α., για οικονομική ενίσχυση του Λυκείου, καθώς και ευκαιρία προβολής του έρ-
γου του. Με τον επίκαιρο χαρακτήρα τους συμβάλλουν στην ανάδειξη του γεγονότος επ’
ευκαιρία του οποίου γίνονται. Συνοδεύονται με τσάι ή παγωτό. 

Παράλληλα προς την πραγματοποίηση εκδηλώσεων φιλολογικού λαογραφικού κ.λπ.
χαρακτήρα. Το Λ.Ε.Α. ανέπτυξε δράση που αφορά στη γυναίκα, στο παιδί, στον άνθρωπο
γενικά και προσέφερε και προσφέρει έργο κοινωνικό. 

Όλα τα χρόνια λειτουργίας του άσκησε έργο στήριξης των αδυνάτων, των υποστά-
ντων κάποια δεινά και φρόντισε για τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του και
όλων όσων απαρτίζουν τη Λυκειακή κοινότητα. Πά μπολλες ενέργειες του Λ.Ε.Α. μαρ-
τυρούν τα ανωτέρω, π.χ. το ���8 στάλθηκε από το Λ.Ε.Α βοήθεια στους σεισμόπλη-
κτους της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου ύψους 2.000 δρχ. (Πρ. 3/23-2-���8) 

Το ���� πρόσφερε 250.000 δρχ. στον έρανο υπέρ των Σέρβων της Βοσνίας. (Πρ.
2/3�-3-����)

Ενίσχυσε το έργο του παιδικού χωριού S.o.S. με χρήματα που προήλθαν από εκδηλώ-
σεις όπως α) η πραγματοποιηθείσα στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη της �/�/82 (Βιβλίο
Πρ. Δ.Σ. από ��80, Πράξη 2/��-3-��82, Πρ. 3/�0-5-��82, Πρ. �/2-7-��82), 

Προσέφερε χρηματική βοήθεια στη ΣΦΕΒΑ (Συντονιστική Φοιτητική Ένωση Βορει-
οηπειρωτικού Αγώνα) για τα ελληνόφωνα σχολεία της Αλβανίας (αμοιβή δασκάλων)

Ασχολήθηκε συστηματικά με το Ορφανοτροφείο Σωτήρ και το Δημοτικό Γηροκομείο
Αργοστολίου. Με το πρώτο ασχολήθηκε πέρα από τις γιορτές Χριστουγέννων και Πά-
σχα, κατά την Εορτή της Μητέρας, με πολλές εκδηλώσεις για τα παιδιά, όπως ομιλία,
εκδρομή, προσφορά δώρων και γλυκισμάτων. (Πρ. 2/20-�-��, ��αβ - Πρ. 2/�7-�-7�,
φ.5�α - Πρ. 3/8-5-78, φυλ.��, Πρ. 3/�2-5-��8�

– Στο κοινωνικό του έργο το Λ.Ε.Α ενέταξε τη στήριξη πτωχών κοριτσιών και
προικοδότησή τους σε συνδυασμό με βάφτιση (Πρ. 7/8-5-�7 & Πρ. 2/20-�-��7�,
��αβ)

– Επιδιώκεται στενή σχέση και συνεργασία με τα σχολεία και την εκπαιδευτική
κοινότητα. Το Λ.Ε.Α. δανείζει τις σχολικές φορεσιές (που διατίθενται γι’ αυτό το
σκοπό) για τις σχολικές γιορτές και παρελάσεις τους, όπως π.χ. στο Ε΄ Δημοτι-
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κό, στο 3ο, στο Ειδικό Σχολείο Φαρακλάτων, στο �ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, στο
Γυμνάσιο Μεσοβουνίων για εκδήλωση του Σχολείου (27/2/200�), στα πλαίσια
ευρύτερου προγράμματος εκδηλώσεων κατά την επίσκεψη του Κολλεγίου Αθη-
νών. (Πρ. 2�/�7-2-200�) Η παραχώρηση αυτή γίνεται με το σκεπτικό ότι προά-
γονται έτσι θέματα που αφορούν στην παράδοσή μας.

– Σε θέματα πολιτιστικά-κοινωνικά εντάσσεται η προσπάθεια του Λυκείου για δη-
μιουργία και λειτουργία τμήματος για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας
από αλλοδαπούς. Στο εγχείρημα αυτό ήλθαν αρωγοί ο Δ/ντής του �ου Λυκείου κ.
Χρ. Χριστοφοράτος, και η Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση. (Πρ. Δ.Σ. 7/�-�-
2003)

– Στο ίδιο πνεύμα κινείται η ευρύτατη συνεργασία με το κρατικό Πανεπιστήμιο
Ανθρωπιστικών Σπουδών της Ουκρανίας, η οποία έγινε διά της Σχ. Συμβούλου
Φιλολόγων Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Κεφ/νίας και Πρόεδρο του Λ.Ε.Α. κ. Ευρ.
Μοσχονά, η οποία είχε δεχθεί πρόσκληση για διδασκαλία της ελληνικής γλώσ-
σας στο ανωτέρω Παν/μιο (��/�7-�2-2005) καθώς και πρόσκληση για μετάβα-
ση μελών-εκπροσώπων του Λ.Ε.Α. στην Ουκρανία. Επίσης η οργάνωση προ-
γράμματος διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και των ελληνικών χορών στην
Κεφαλονιά για ομάδα φοιτητών από τη Μαριούπολη, που έφθασαν στην Ελλάδα
τις 27-�-200�. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν και δίδαξαν επιστήμονες (Πρ. Δ.Σ.
��/20-�-200�).

Το Λύκειο στήριξε σημαντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ανταποκρινόμενο σε
πολλές προσκλήσεις και αποδείχθηκε φορέας ικανός και έτοιμος να συνεργάζεται και να
στηρίζει άλλους φορείς, οποιαδήποτε στιγμή του ζητηθεί. Ενδεικτικώς: συμμετείχε, μετά
από πρόσκληση της ΤΕΔΚΚΙ και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας,
σε δύο εκδηλώσεις-παρουσιάσεις (28.3 & �.�.0�) πακέτου � τόμων για την περιβαλλο-
ντική εκπαίδευση στο θέατρο «Κέφαλος» ενώπιον εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών
ομάδων απ’ όλη την Ελλάδα. Χορευτές από διάφορα τμήματα παρουσίασαν κεφαλονίτι-
κους χορούς και οι κυρίες του Δ.Σ. οργάνωσαν τη φιλοξενία-φίλεμα. 

Στις 3.�.0� το ΛΕΑ συμμετείχε στο πρόγραμμα «Το νερό μας ενώνει» πολυμερή
σχολική σύμπραξη μεταξύ του �ου ΕΠΑΛ Αργοστολίου, του Ιδιωτικού Επαγγελματικού
Λυκείου Znanie (Σόφια Βουλγαρίας), του Γενικού Λυκείου Baltiζos viduzine Mokykla
(Πανάνγκα Λιθουανίας), του Επαγγελματικού Λυκείου grup Scolar Automecanica
(Media Ρουμανίας) και του Γυμνασίου osnouna Sola turija vega Moravce Σλοβακίας.
Το Λύκειο ανέλαβε το παραδοσιακό κέρασμα και 3 χορευτικές ομάδες χόρεψαν κεφαλο-
νίτικους και άλλους ελληνικούς χορούς. (ΔΕΛΤΙΟ ΛΕ 200�)
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��..  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΑΑ  ΛΛ..ΕΕ..ΑΑ..  ΑΑΠΠoo ttoo ������22  KKAAII ΕΕΞΞΗΗΣΣ
Από το ���2 μέχρι σήμερα εκλέχτηκαν τα παρακάτω Διοικητικά Συμβούλια:
Το έτος ���2 αναφέρεται (Πράξη 5/23-8-�2) ότι έγινε προσπάθεια ανασύστασης του

Λ.Ε.Α. πράγμα που μαρτυράει ότι πιο πριν υπήρξε κάποια χαλάρωση στη λειτουργία του.
Την 23η Αυγούστου ���2 (πράξη Δ.Σ. αρ. 5/23-8-���2 ) πραγματοποιήθηκε γενική

Συνέλευση, στην οποία ανακοινώθηκε η αποχώρηση της Μαρίας Λαδά-Λασκαράτου και
προέκυψε νέο Δ.Σ., αποτελούμενο από τις κυρίες:

Το έτος ���3 ( ��-�-���3 ) πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της
Περιηγητικής Λέσχης. Τα 2� μέλη που παρέστησαν εξέλεξαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο,
που συγκροτήθηκε σε σώμα με την Πράξη 2/20-�-���3, ως εξής:

Από τις κυρίες αυτές η Βασιλάτου Μαρίκα απεχώρησε στις 3�-�2-�� και ανακηρύ-
χθηκε επίτιμο μέλος Λ.Ε.Α. με την υπ’ αριθμ. � Πράξη του Δ.Σ. Η Γενική Συνέλευση
της 2� -�-���7 έδωσε νέο Δ.Σ. (Πράξη Γενικής Συνέλευσης Λ.Ε.Α. αριθ. 2/20-�-���7)
αποτελούμενο από τις κυρίες:

Από τα μέλη αυτά παραιτήθηκε λόγω γάμου και αναχώρησε για την Αθήνα η Ελέ-
νη Ματαράγκα. Την αντικατέστησε ως ταμίας, η Κούλα Κακούρη (Πρ .�/��-�-�7).
Προς συμπλησωση της κενής θέσης εξελέγη η Μαρία Λάζαρη (Πρ. �0/2�-�-�7), υπαρ-
χηγός του οικοτροφείου «Βασιλεύς Παύλος». Ανέλαβε το τμήμα Οικοτεχνίας, Ιματιοθή-
κης και Εργαστηρίου Εθνικής Ενδυμασίας. Την χρονική αυτή περίοδο ο Στρατιωτικός
Δ/τής με έγγραφό του κατέστησε γνωστό ότι για να υφίσταται το Λ.Ε.Α σύμφωνα με
τον Αστικό Κώδικα, άρθρο �0�, έπρεπε να έχει �0 μέλη ( Υπ. 28�/��5/ �-�0-���7 ). Τις
25 Οκτωβρίου απεχώρησε από το Δ.Σ. η Μαρία Βρέμιτς για την Αθήνα ( Πρ. �3 /25-
�0-�7). Εκλέχτηκαν από το Δ.Σ. δύο μέλη, προς συμπλήρωση του Δ.Σ., η Καγκελάρη
Βασιλική και η Ευτυχία Χαριλάου Μαρκοπούλου.

Ελένη Κεφάλα-Μιχαλιτσιάνου, Πρόεδρο.
Κλεοπάτρα Νιφοράτου, Αντιπρόεδρο.
Ελένη (Τζένη) Ματαράγκα, Ταμία.
Ελένη (Νίτσα) Χαλιώτη, Γραμματέα.
Βασιλική (Κούλα) Σταθάτου, Έφορο.

Κούλα Κακούρη, Έφορο.
Ευαγγελία Λυκούδη, Έφορο.
Λόλα Λυκιαρδοπούλου, Σύμβουλο.
Μαρία Βρέμιτς, Σύμβουλο.

Μαρίκα Βασιλάτου, Πρόεδρος.
Κλεοπάτρα Νιφοράτου Αντιπρόεδρος.
Ελένη( Τζένη) Ματαράγκα, Ταμίας.
Ελένη (Νίτσα) Χαλιώτη, Γραμματέας.
Άννα Γιαννά-Μουσούρη, Έφορος.

Ρεγγίνα Τούλιου, Έφορος. 
Μαρία Βρέμιτς, Σύμβουλος. 
Διονυσία (Νιόνια) Πουλάκη, Σύμβουλος.
Κούλα Κακούρη, Σύμβουλος.

Μαρίκα Βασιλάτου, Πρόεδρο.
Νίτσα Χαλιώτη, Γραμματέα.
Κλεοπάτρα Νιφοράτου, μέλος.
Καίτη Βανδώρου
Ρεγγίνα Τούλιου.
Άννα Γιαννά- Μουσούρη.

Ελένη (Τζένη) Ματαράγκα. 
Διονυσία (Νιόνια) Πουλάκη.
Μαρία Βρέμιτς, 
Ν. Αλιπράντη. 
Κούλα Κακούρη.
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Το Δ.Σ. του Λ.Ε.Α. επεχείρησε ανασύσταση του Παραρτήματος, αλλά αναγκάστη-
κε με εντολή του Στρατιωτικού Διοικητή, να υποβάλει στο Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας
την παραίτησή του. Η πράξη αυτή όπως τεκμαίρεται από το υπάρχον αρχειακό υλικό συ-
ντελέστηκε σε κλίμα δραματικά φορτισμένο. Απούσης της Προέδρου, η αντιπρόεδρος δέ-
χτηκε τις αιτήσεις παραίτησης, τις διαβίβασε μαζί με τη δική της και προέβη στις δέου-
σες ενέργειες για να οριστεί από το Πρωτοδικείο νέο Δ.Σ. Στάλθηκε κατάσταση μελών
Δ.Σ. (��-��-�7) και κατάσταση μελών Λ.Ε.Α.

Το Δ. Σ. που υπέβαλε την παραίτησή του, όπως προκύπτει από το Μητρώο Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Λ.Ε.Α. κατά τη ��η Νοεμβρίου ���7, αποτελούσαν οι εξής κυρίες
(Πράξη �5/��-��-�7): Ελένη Κεφάλα-Μιχαλιτσιάνου, Κλεοπάτρα Νιφοράτου, Ελένη
Χαλιώτη, Κούλα Κακούρη, Λόλα Λυκιαρδοπούλου, Μαρία Λάζαρη, Ευαγγελία Λυκού-
δη, Βασιλική Σταθάτου και Ευτυχία Μαρκοπούλου (στη θέση της Βρέμιτς Μαρίας.).
Ακολούθησε ο Διορισμός νέου Δ/κού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Κεφαλ-
ληνίας (Απόφαση ��7/2-�2-���7) αποτελούμενο από τις κυρίες:

(Επιστολή της Προέδρου Μιχαλιτσιάνου προς τον στρατιωτικό Διοικητή Λέττα με
ημερομηνία ��/�2/�7). Το Δ.Σ. αυτό συνεδρίασε πρώτη φορά την ��η Δεκεμβρίου του
���7, απούσης της Εένης. Χαλιώτη και της Μαρίας Μπελεσιώτου, που παραιτήθηκε
(Έγγραφο Ελένης Μιχαλιτσιάνου προς τον Στρατιωτικό Διοικητή Λέττα με ημερομηνία
��-�2-���7). Από τα μέλη του Δ.Σ. συστηματικά απουσίαζε από τις συνεδριάσεις του η
Ευαγγελία Λυκούδη, όπως τεκμαίρεται από τα πρακτικά, η οποία υπέβαλε την παραί-
τησή της, που δεν έγινε δεκτή από τον Στρατιωτικό Διοικητή Κεφαλληνίας.

Για το έτος���� εκπρόσωπος του Λ.Ε.Α. στο Κεντρικό Λύκειο Αθηνών ορίστηκε η
Ξυθιά ή Ευτυχία Βογιατζίδου (Πρ. �/5-7-��).

Η Γενική Συνέλευση της �5ης Μαρτίου ��70 ανέδειξε νέο Δ.Σ. για το διάστημα
��70-��7�, αποτελούμενο από τις κυρίες:

Η Χαραλαμπίδου Στέλλα παραιτήθηκε στις 2�-3-��70 και αντικαταστάθηκε από τη
Νικολάτου Ελένη, έμπορο. Το Συμβούλιο αυτό υφίστατο με την ίδια σύνθεση μέχρι τις ��-
3-��72 (πρ. 2 του Δ.Σ./ ��-3-��72). Αργότερα (Πρ. 3/�8-�-72) παραιτήθηκε η Αγγελι-
κή Γασπαρινάτου και η Μαρία Καλογεροπούλου. Στη θέση τους πήγαν αντίστοιχα η Αι-
κατερίνη Κωνσταντάτου, η οποία παραιτήθηκε (Πρ. �/3�-�2-72) και δεν αντικαταστά-
θηκε άμεσα και η Αγγελική Γαρμπή-Χατζηαναστασίου, φιλόλογος καθηγήτρια. Στο

�. Βαλεριάνου-Καλαφάτη Αγγελική, 
Πρόεδρο.
2. Νίνα Βελισσαράτου, Αντιπρόεδρο.
3. Ελένη Χαλιώτη, Γραμματέα.
�. Αγγελική Γασπαρινάτου.

5. Νίκη Λάσκαρη, καθηγήτρια, Α΄ Έφορο.
�. Ροζαμάγια Λιβιεράτου, Γ΄ Έφορο.
7. Μαρία Καλογεροπούλου, Β΄ Έφορο.
8. Μοσχονά Αμαλία, Σύμβουλο.
�. Χαραλαμπίδου Στέλλα, Σύμβουλο.

�. Ελένη Κεφάλα-Μιχαλιτσιάνου.
2. Ευτυχία Χαριλάου Μαρκοπούλου.
3. Ελένη Άγγελου Χαλιώτη.
�. Κούλα Σπυρίδωνος Κακούρη.
5. Λόλα Ιωάννου Λυκιαρδοπούλου.

�. Μαρία Βλασίου Μπελεσιώτου. 
7. Μαρία Κωνσταντίνου Λάζαρη.
8. Ευαγγελία Χρήστου Λυκούδη.
�. Μαρία Μιλτιάδου Καλογεροπούλου.
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εξής το Δ.Σ. αυτό είχε 8 μέλη. Στο διάστημα αυτό η Διαχειριστική (εξελεγκτική ) επι-
τροπή αποτελέστηκε από τους: Γεράσιμο Λουκέρη, Γεώργιο Μαρτίνη, Γεράσιμο Μουίκη.

Ήδη από το Συμβούλιο αυτό παρατηρείται ότι στα μέλη του Λ.Ε.Α. συγκαταλέγο-
νται και άνδρες. Αυτό είναι μοναδικό για το Λύκειο Ελληνίδων φαινόμενο και χρήζει
ερεύνης για το πώς προέκυψε η σύγχυση αυτή. Πάντως, ενώ στα Διοικητικά Συμβούλια
εκλέγονταν πάντοτε γυναίκες, στην Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονταν και άνδρες. Το
φαινόμενο αυτό έληξε το 2002, επί προεδρίας Ε. Μοσχονά Οι άνδρες έγιναν φίλοι του
Λ.Ε.Α., υπόχρεοι καταβολής μιας ετήσιας συνδρομής, με δικαίωμα παρουσίας και λό-
γου μόνο στις Γενικές συνελεύσεις και γενικά υποστηρικτές και βοηθοί στο έργο του Λυ-
κείου. ενώ έπαυσαν να εκλέγονται στην εξελεγκτική Επιτροπή. 

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ��7�-��78
Από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα του Λυκείου ( Πρακτικό

Γεν. Συνέλευσης αριθ.2/5-�-��7�) προέκυψε νέο Δ. Σ. Στη Γενική Συνέλευση παραβρέ-
θηκαν 2� τακτικά μέλη, άνδρες και γυναίκες. Με την πράξη του Δ.Σ. υπ. 5/��-�-��7�
οι πλειοψηφίσαντες συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

Αναπληρωματικά μέλη: Άννα Σουρβάνου, Φωφώ Ιακώβου.
Εξελεγκτική Επιτροπή: Χαράλαμπος Βεντούρας, Κωνσταντίνος Καγκελάρης, Γε-

ράσιμος Κονταράς.
Αργότερα οι Βεντούρας και Κοντουράς παραιτήθηκαν λόγω μετάθεσης και αντικα-

ταστάθηκαν από τον Ζήσιμο Σακβινάτσο και τον Γεράσιμο Βλαχούλη. (Πρ. �/�-7-75
του Δ.Σ.).

Από τα μέλη του Δ.Σ. η Λένα Αντωνάτου παραιτήθηκε τις �� Απριλίου του ��75 και
αντικαταστάθηκε από τη Τζόγια Σιμάτου με την υπ’ αριθμ. 5/��-�-7� Πράξη του Δ.Σ.
Η Τζόγια Σιμάτου λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων δεν αποδέχθηκε τον διορισμό.
(Πρ. Γεν. Συν. 2/��-5-��75). Η Βαρβάρα Καμπόλη παραιτήθηκε λόγω μετάθεσης. (
Πρ. Συλλόγου �/�-7-75) Έμεινα κενές δύο θέσεις.

Στη συνεδρίαση της 2� Νοεμβρίου ��77 παρουσιάστηκε κατόπιν σχετικής πρόσκλη-
σης η καθηγήτρια Ελένη Λιναρδάτου, για να συμπληρώσει κενή θέση. Δεν αναγράφεται
όνομα, αλλά, όπως προκύπτει από το πρακτικό της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. στο
οποίο φέρεται ως απούσα, πρόκειται για την Ελένη Λιναρδάτου, Γυμνάστρια (Πρ. Δ.Σ.
7/30-�2-77) Μία θέση στο Δ.Σ. δεν καλύφθηκε.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τα έτη ��78-��8�
Από τη Γενική Συνέλευση της 5-�-��78, που είχε απαρτία με �5 μέλη (Βιβλ. Πρακ.

Γεν. Συν. 5-�-��78 Πρ.�), εκλέχτηκαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα με την Πρ. 2/�2-�-
78 του Δ.Σ. οι κυρίες:

Καλαφάτη Αγγελική, Πρόεδρος.
Νίνα Βελισσαράτου, Αντιπρόεδρος.
Ελένη Νικολάτου, Ταμίας.
Ελένη Χαλιώτη, Έφορος.
Νίκη Λάσκαρη, Α΄ Έφορος.

Βαρβάρα Καμπόλη, Β΄ Έφορο.ς
Ρόζα Λιβιεράτου, Γ΄ Έφορος.
Αμαλία Μοσχονά, Α΄ Σύμβουλος.
Λένα Αντωνάτου, Β΄ Σύμβουλος.
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Αναπληρωματικά μέλη Καλαφάτη Αγγελική, Ελένη Νικολάτου
Εξελεγκτική Επιτροπή: Κων/νος Καγκελάρης, Ζήσιμος Σακβινάτσος, Γεράσιμος

Βλαχούλης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ��8�-��8� 
(λόγω διάλυσης του Δ.Σ. και προκήρυξης εκλογών).

Μετά από τις αρχαιρεσίες κατά τη Γενική Συνέλευση (2/20-3-��8� Πράξη Δ.Σ.)
προέκυψε Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Αναπληρωματικό μέλος Ανατολίτου Νίτσα ( Ελένη ). Η Καμπίτση Αλβίνα κατέ-
λαβε, κατόπιν πρόσκλησης, τη θέση της εκλεγείσας στο Δ.Σ. Λιονάτου Μαρίας, καθη-
γήτριας, που παραιτήθηκε (Πρ. 2/2�-5-82). Εκπρόσωπος για το Κεντρικό Λύκειο Αθη-
νών ορίστηκε η Κυπαρίσση Σόνια. Η εφορευτική επιτροπή παρά τον κανονισμό αποτελέ-
στηκε από τις υποψήφιες Αντωνάτου Ελένη, Μουίκη Αμαλία, Χαλιώτη Ελένη.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ��85-��8�

Το έτος ��88 αποχώρησε η Ραβάνη Ευαγγελία λόγω μετάθεσης και αντικαταστά-
θηκε από την Πόλλυ Αντωνάτου ( Πράξη 2/�8-�-88) που τελικά δεν προσήλθε και τη
θέση της πήρε η Αποστολάτου Ελενάνθη (Νίτσα), Δημ. Υπάλληλος (Πρ. 8/�-5-��88
του Δ.Σ.). Με αίτημα που υπέβαλε η κ. Σπυριδούλα Βαρούχα (Πρ. �8/3-�-��8�) έγινε
ανασύνθεση του Δ.Σ. Αντιπρόεδρος έγινε η Κλειώ Αντωνάτου, Ταμίας η Βαρβάρα Βασι-
λάτου και Μέλος η Βαρούχα Σπυριδούλα.

Ρενέ Λιναρδάτου-Μαρτίνη, Πρόεδρος.
Βαρβάρα Φωκά-Βασιλάτου, 
Αντιπρόεδρος.
Ευρώπη Μοσχονά-Μαραγκάκη, 
Γραμματέας

Σπυριδούλα Βαρούχα, Ταμίας.
Ευαγγελία Βαβά-Ραβάνη, Έφορος.
Τζίνα Κωνσταντάτου, Έφορος.
Νιόβη Καμπίτση, Έφορος.
Κλειώ Αντωνάτου, Έφορος.

Κατσούνη Ευτυχία-Νίκη, Πρόεδρος.
Λιναρδάτου Ελένη, Αντιπρόεδρος.
Χαλιώτη Ελένη, Γραμματέας.
Αντωνάτου Ελένη, Ταμίας.
Καμπίτση Νιόβη, Μέλος.

Μεσσάρη Βικτωρία, Μέλος.
Αμούργη Μαριάννα, Μέλος.
Βασιλάτου Φωκά-Βαρβάρα, Μέλος.
Καμπίτση Αλβίνα, Μέλος.

Λάσκαρη Νίκη, Πρόεδρος.
Ελένη Χαλιώτη, Γραμματέας.
Ελένη Λιναρδάτου, Αντιπρόεδρος.
Αμαλία Μοσχονά, Ταμίας.
Νίνα Βελισσαράτου, Α΄ Έφορος.

Βαρβάρα Φωκά-Βασιλάτου, Β΄ Έφορος.
Ρόζα Λιβιεράτου, Γ΄ Έφορος.
Νιόβη Καμπίτση, Β΄ Σύμβουλος.
Ελένη Αντωνάτου, Β΄ Σύμβουλος.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ��8�-���� 
(Πρακ. Γεν. Συν. �/�5-��-8�).

Αναπληρωματικά μέλη Καμπίτση Νιόβη, Λαζαράτου Ελένη. Η Κωνσταντάτου
Τζίνα αντικαταστάθηκε λόγω μετοικήσεως από τη Νιόβη Καμπίτση (Πράξη ��/��-�-
���8). Εκπρόσωπος για το Κεντρικό Λύκειο Αθηνών ορίστηκε η Σόνια Κυπαρίσση, η
οποία παραιτήθηκε και αντικαταστάθηκε από την Δεστούνη Έφη. (Πρ. 3�/��-3-�3).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ����-���8 
(Πρ. Γεν. Συν. �/5-2-����).

Από το ���� εκπρόσωπος για το Κεντρικό Λύκειο Αθηνών ορίστηκε η κ. Κάτε Συνο-
δινού (Πρ. Δ.Σ. αρ.�/27-3-��). Εξελεγκτική Επιτροπή: Κων/νος Καγκελάρης,Γεράσι-
μος Μπάλλας, Σοφία Μοσχονά.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ���8-2002.
( Πρ. Γενική Συνελ. Πρ. �/28-3-���8. Πράξη σύστασης Δ.Σ. αρ. �/�-�-�8).

Ρενέ Λιναρδάτου-Μαρτίνη, Πρόεδρος.
Βαρβάρα Φωκά-Βασιλάτου, Αντιπρόεδρος
Κλειώ Αντωνάτου, Γραμματέας. 
Ελένη Καππάτου, Ταμίας. 
Ευρώπη Μοσχονά-Μαραγκάκη, Υπεύθ. Φιλ/κού και Τμ. Παραστάσεων. Γιέτα Τσι-

λιμιδού, Μέλος-Υπεύθ. Ιματιοθήκης 
Λευκή Μουρελάτου, Μέλος.
Νιόβη Καμπίτση, Μέλος, Υπεύθ. χορευτικού τμήματος.
Νίτσα Αποστολάτου, Μέλος.
Εξελεγκτική Επιτροπή: Μοσχονά Σοφία, Καγκελάρης Κωνσταντίνος, Μπάλλας Γερά-

σιμος
Εκπρόσωπος για το Κεντρικό Λύκειο. Αθηνών η κ. Κάτε Συνοδινού.

Ρενέ Λιναρδάτου Μαρτίνη, Πρόεδρος.
Κλειώ Αντωνάτου, Αντιπρόεδρος.
Μαρία Κολοκοτσά, Γραμματέας.
Βαρβάρα Φωκά-Βασιλάτου, Ταμίας.
Ελεάνθη Αποστολάτου, Μέλος.

Μαριέτα (Γιέτα) Τσιλιμιδού, Μέλος.
Νιόβη Καμπίτση, Μέλος.
Λευκή Μουρελάτου, Μέλος.
Ελένη Καππάτου, Μέλος.

Ρενέ Λιναρδάτου-Μαρτίνη, Πρόεδρος.
Κλειώ Αντωνάτου, Αντιπρόεδρος.
Ευρώπη Μοσχονά-Μαραγκάκη, 
Γραμματέας.
Βαρβάρα Φωκά-Βασιλάτου, Ταμίας.
Ελένη Μήλα, Έφορος, 
Φιλ/κού-Λαογ/κού Τμ.

Αποστολάτου Ελεάνθη, Έφορος Χορού. 
Κωνσταντάτου Τζίνα, 
Έφορος Ενδυμασίας.
Γιέτα Τσιλιμιδού, 
Έφορος Τμ. Εκδηλώσεων-Εορτών.
Γεωργία Αναστασιάδου, 
Έφορος Περιηγήσεων.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ��/5/2002 - �8/3/2007 
(Πράξη σύστασης υπ’ αρ. �/��-5-2002).

Ευρώπη Μοσχονά-Μαραγκάκη, Πρόεδρος.
Κλειώ Αντωνάτου, Αντιπρόεδρος.
Λευκή Μουρελάτου, Γραμματέας
Ελένη Καππάτου, Ταμίας.
Μαρία Αντωνάτου-Τριβυζά, Έφορος Εκδρομών Περιηγήσεων.
Νιόβη Καμπίτση, Έφ. Τμ. Χορού-Μουσικής 
Ελένη Κουνάδη-Κορσιάνου, Έφ. Φιλ/κού Τμ.
Γιέτα Τσιλιμιδού, Έφορος Ιματιοθήκης και Τμ. Εθνικών Ενδυμασιών.
Ελβίρα Καλογεράτου-Δουλγεράκη, Έφ. Λαογ/κού Τμήματος.

Αναπληρωματικά μέλη: Παπαδάτου Ασπασία, Φακούντου-Γρηγοράτου Ελένη. Η Ελβί-
ρα Καλογεράτου παραιτήθηκε και αντικαταστάθηκε από την Παπαδάτου Ασπασία,
Δημόσιο Υπάλληλο, η οποία ανέλαβε τις Δημόσιες σχέσεις του Λ.Ε.Α. Μετά το θά-
νατό της αντικαταστάθηκε από τη Φακούντου Ελένη, Συνταξιούαχο Εκπαιδευτικό,
που έγινε έφορος Λαογραφικού Τμήματος. (πράξη �7/27-2-200). Σύμβουλος Ειρήνη
Κοσμάτου-Κατσούνη

Εξελεγκτική Επιτροπή: Βασιλάτου-Φωκά Βαρβάρα, Μπάλλας Γεράσιμος, Μοσχονά
Σοφία

Εκπρόσωπος για το Κεντρικό Λύκειο Αθηνών η κ. Κάτε Συνοδινού

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ �8-3-200� - ��-3-20�0.

Ευρώπη Μοσχονά (Καρκαβέλα)-Μαραγκάκη, Πρόεδρος.
Λευκή Μουρελάτου, Αντιπρόεδρος.
Μαρία Αντωνάτου-Τριβυζά, Ταμίας.
Ροζάνα Μαρίνου, Γραμματέας.
5 Κλειώ Αντωνάτου, Έφορος Οικονομικ.
� Αλέκα Κυπριώτη, Έφορος Τμ. Χορού-Μουσικής Συνέφορος η Λ. Μουρελάτου.
Κατσούνη Ειρήνη, μέλος.
Χαλιώτη Βούλα, Έφορος Εκδρομών-Περιηγήσεων.
Καμπίτση Νιόβη, μέλος.
Εξελεγκτική Επιτροπή: Γαλιατσάτου Μαρία, Μαστρόκαλου Στάμω, Ζαπάντη Μαίρη.
Εκπρόσωπος για το Κεντρικό Λύκειο Αθηνών η. κ. Κάτε Συνοδινού.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ��-3-20�� - �5-3-20�5.

Ευρώπη Μοσχονά-Μαραγκάκη, Πρόεδρος και Έφορος Φιλολογικού, Θεατρικού, Λαο-
γραφικού Τμήματος.

Λευκή Μουρελάτου, Αντιπρόεδρος.
Διονυσία Κουμαριώτη, Γραμματέας.
Ειρήνη Κατσούνη, Έφορος Οικονομικών.

Το Λύκειο των Ελληνίδων, Παράρτημα Αργοστολίου 7�7



Μαρία Αντωνάτου-Τριβυζά, Ταμίας.
Ζέφη Τσοκαναρίδου-Θεοφιλάτου, Έφορος Ιματιοθήκης.
Ροζάνα Μαρίνου, Έφ. Τμ. Μουσικής-Χορού.
Φρόσω Ποδηματά, Έφορος Οικοτεχνίας.
Βούλα Χαλιώτη, Έφορος Περιηγήσεων.
Συνέφοροι στα διάφορα τμήματα: Γαβριελάτου Βιργινία, Σολδάτου Ρόζα, Φακούντου

Ελένη, Καμπίτση Νιόβη, Τσιλιμιδού Γιέτα, Παπαδάτου Σοφία, Αντωνάτου Κλειώ,
Κυπριώτη Αλέκα.

Επιστημονικοί Σύμβουλοι: Ηλίας Τουμασάτος, Καζιάνη Ρένα, Ζαπάντη Μαίρη, Ρεγγί-
να Βασιλάτου, Χριστοθέα Κοσμάτου.

Εξελεγκτική Επιτροπή: Μαστρόκαλου Στάμω, Φωκά Μαρία, Γαλιατσάτου Μαρία.

Από το Συμβούλιο απεχώρησε η κ. Κουμαριώτη Διονυσία, λόγω φόρτου εργασίας. Η
κ. Τσοκαναρίδου έγινε γραμματέας και το Δ.Σ. συμπληρώθηκε με την κ. Γαβριελάτου
Βιργινία, που ήταν αναπληρωματικό μέλος.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΑΠΟ �5-3-20�5 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ.

Ευρώπη Μοσχονά-Μαραγκάκη, Πρόεδρος και Έφ. Φιλ/κού, Λαογ/κού Τμ.
Μουρελάτου Λευκή, Αντιπρόεδρος.
Δέσποινα Σιμάτου, Ταμίας.
Κατσούνη Ειρήνη, Έφορος Οικονομικού.
Τριβιζά Μαρία, Έφορος Τμ. Μουσικής-Χορού.
Μαγουλά Ζαφειρούλα, Γραμματέας.
Μαστρόκαλου Στάμω, Έφ. Περιηγητικού.
Χαλιώτη Βούλα, Έφορος Ιματιοθήκης.
Ποδηματά Φρόσω, Έφ. Τμήματος Οικοτεχνίας.
Η Μαγουλά Ζαφειρούλα παραιτήθηκε τις ��-�-20�8 λόγω φόρτου εργασίας και ανα-

πληρώθηκε από την Αναστασία Ελένη Μαγουλά-Ξανθάκη, Εκπ/κό. Εκπρόσωπος
για το Κεντρικό ΛύκειοΑθηνών η κ. Κάτε Συνοδινού. Εξελεγκτική Επιτροπή: Γα-
λιατσάτου Μαρία, Παπαδάτου Σοφία, Αλεξανδρή Κατερίνα.

Συνέφοροι: Ειρήνη Μοσχονά-Καρκαβέλα και Βάσω Χαλιώτη στο Φιλολογικό-Θεατρικό,
Λαογραφικό Τμήμα, Βενετία Παπαλεξανδράτου, Γιάννα Καρρά στο Τμήμα Χορού,
Αθανασοπούλου Αγγελική στο Τμήμα Ιματιοθήκης.

Επιστημονικοί Σύμβουλοι: Ζέφη Τσοκαναρίδου-Θεοφιλάτου, Χριστοθέα Κοσμάτου,
Ηλίας Τουμασάτος.

Ευρώπη Μοσχονά-Μαραγκάκη7�8
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ΑΡΧΑΙΟΓΛΩΣΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΟΟδδυυσσσσέέααςς  ΜΜεεττααξξάάςς
αρχαιολόγος

ΕΕιισσααγγωωγγήή

Η χωρική κατανομή των διαλέκτων στον ελλαδικό χώρο κατά την προϊ-
στορία, καθώς και οι μεταξύ τους σχέσεις υπήρξαν ήδη αντικείμενο μελέτης
από το ��ο αι. Η αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Β γραφής επέτρεψε μια
πιο ακριβή προσέγγιση του διαλεκτολογικού τοπίου της Ύστερης Εποχής του
Χαλκού (ΥΕΧ). Η γενικότερη πρόοδος της ινδοευρωπαϊκής συγκριτικής
γλωσσολογίας συνεισέφερε αναλυτικά εργαλεία που σταδιακά αποσαφήνισαν
πτυχές της εξέλιξης και αλληλεπίδρασης των προϊστορικών διαλέκτων της
Ελληνικής. 

Παρά την πρόοδο όμως πολλά ζητήματα παραμένουν ομιχλώδη, είτε διότι
τα πρωτογενή δεδομένα είναι πενιχρά, είτε διότι αυτά είναι ανοικτά σε αντι-
κρουόμενες ερμηνείες. Η περιοχή της δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει δυσκο-
λίες διότι κατά την ιστορική αρχαιότητα είχαν εδραιωθεί εκεί δωρικές ή βορει-
οδυτικές διάλεκτοι. Μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο να διαπιστωθεί το κατά πόσο
προηγουμένως η Μυκηναϊκή/Αρκαδοκυπριακή ομάδα κάλυπτε έστω τμήμα
της περιοχής αυτής, ή ομιλούνταν εκεί διάλεκτοι μεταβατικές προς τη Δωρι-
κή/Βορειοδυτική ομάδα. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί το κατά πόσον είναι
δυνατό με ορισμένους επαγωγικούς συλλογισμούς να εντοπιστούν τα χαρα -
κτηριστικά μιας τέτοιας πιθανής μεταβατικής διαλέκτου και ο γεωγραφικός
χώρος που μπορεί να καταλάμβανε. Για τον σκοπό αυτό, εκτός από μια συ-
γκριτική εξέταση των ελληνικών διαλεκτικών ομάδων, θα αξιο ποιηθούν και
κάποια ενδιαφέροντα επιγραφικά δεδομένα από την Κεφαλονιά. 

ΗΗ  ττρροοππήή  //  //ē//  >>  //ǣ//

Λόγω των πενιχρών επιγραφικών δεδομένων, πολύ λίγα είναι γνωστά για
τις σχέσεις της διαλέκτου των νησιών του Ιονίου που δεν ήταν κορινθιακές
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αποικίες� (Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος) με τις βορειοδυτικές διαλέκτους
των όμορων περιοχών της βορειοδυτικής Πελοποννήσου και της δυτικής Στε-
ρεάς κατά την ιστορική αρχαιότητα. 

Το πιο αξιοσημείωτο ισόγλωσσο μαρτυρείται σε μια πρώιμη επιγραφή από
τον Αετό της Ιθάκης. Συγκεκριμένα, ένας εντόπιος ‘κηροστάτης’ που χρονο-
λογείται στο πρώτο ήμισυ του �ου αι. π.Χ., φέρει στη βάση του λαιμού την
υπογραφή Καλικλέας ποίασε2. Η απάλειψη του διπλού /l/ μάλλον οφείλεται
στο ότι τα διπλά σύμφωνα δεν δηλώνονταν ως τέτοια σε αρκετά πρώιμα αλφά-
βητα. Μπορεί να σημειωθεί η σίγηση του /F/ σε μια αρκετά πρώιμη περίοδο
για την βορειοδυτική περιοχή και η έλλειψη χρονικής αύξησης. Ωστόσο, το πιο
ενδιαφέρον στοιχείο είναι αναμφίβολα η τάση για πιο ανοικτή προφορά του
κληρονομημένου από την Πρωτοϊνδοευρωπαϊκή (ΠΙΕ) και Πρωτοελληνική
(ΠΕ) /ē/, που τράπηκε σε /ǣ/, ώστε δηλώνεται με το γράμμα Α (άρα εδώ
*kalliklewēs > kallikleǣs, αττ. Καλλικλῆς, *poiwēse > poiǣse, αττ. ἐποίησε).
Το χαρακτηριστικό αυτό είναι κατά τα άλλα αποκλειστικό γνώρισμα της
ηλειακής διαλέκτου, όπου επίσης χρησιμοποιείται αρκετές φορές για τη δήλω-
σή του /ǣ/ το σύμβολο Α αντί του Ε, αν και όχι με συνέπεια.

Η χρονολόγηση της συγκεκριμένης τροπής έχει υπάρξει αντικείμενο αντι-
παράθεσης. Σύμφωνα με την άποψη του Bartoněk, το γεγονός ότι η τροπή αυ-
τή αφορά μόνο το κληρονομημένο από την ΠΕ /ē/ και όχι το δευτερογενές,
υποδηλώνει το ότι η τροπή /ē/ > /ǣ/ συνέβη πριν την πρώτη αναπληρωματική
έκταση3. Η άποψη αυτή όμως αντικρούστηκε, με βάση την παρατήρηση ότι το
δευτερογενές μακρό /e/ που προέκυψε από την πρώτη αναπληρωματική έκτα-
ση πρέπει να ‘έσπρωξε’ το κληρονομημένο /ē/ σε πιο ανοικτή προφορά�. Όπως
και να έχει, η χρονολόγηση της πρώτης αναπληρωματικής έκτασης στα τέλη
της ΥΕΧ�, ενδεχομένως υποδεικνύει ότι το στοιχείο αυτό προέρχεται από μια
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�. Η υπόθεση που είχε διατυπωθεί παλαιότερα για την ύπαρξη κορινθιακής αποικίας στην
Ιθάκη με βάση την ισχυρή κορινθιακή επίδραση, βλ. W. HEURTLEY και M. ROBERTSON,
«Excavations in Ithaca V, The Geometric and Later Finds from Aetos», BSA �3, ���8, σ. �-
�2�, δεν μπορεί να υποστηριχθεί πλέον, βλ. I. MALKIN, «Ithaka, Odysseus and the Euboeans in
the eighth century», B. D’Agostino και M. Bats (επιμ.), Euboica: L’Eubea e la presenza euboica
in Calcidica e in Occidente, Collection Centre Jean Bérard �6 and AION ArchStAnt �2, Napoli,
���8, σ. �-��.

2. W. HEURTLEY και M. ROBERTSON, «Excavations in Ithaca V, The Geometric and Later
Finds from Aetos», BSA �3, ���8, πιν. 3�. 

3. Α. BARTONĚK, Classification of the West Greek dialects at the time about 3�� B.C.,
Amsterdam, Hakkert, ���2.

�. J. MÉNDEZ DOSUNA, «Clasificación dialectal y cronologia relativa: el dialecto eleo»,
Studia Philologica Salmanticensia Vol �, ��8�, σ. �8�-2��.

�. Είναι βέβαιο ότι η Πρώτη Αναπληρωματική Έκταση προηγείται της τροπής /ā/>/ǣ/



πρώιμη διαλεκτική συνάφεια μεταξύ της βορειοδυτικής Πελοποννήσου και
των παρακείμενων νησιών του Ιονίου. Είναι όμως επίσης πιθανό το συγκεκρι-
μένο ισόγλωσσο να διαδόθηκε δευτερογενώς από μια αρχική πηγή, σε εποχή
μεταγενέστερη της επέκτασης των βορειοδυτικών διαλέκτων στην ευρύτερη
περιοχή.

ΗΗ  ττρροοππήή  //rrii//  >>  //rree//  

Στη συνέχεια θα αναλυθούν δύο ενδιαφέρουσες επιτύμβιες επιγραφές από
την περιοχή της ακρόπολης των Πρόννων. Η πρώτη, χρονολογούμενη στον �ο

π.Χ. αι., συνίσταται στο κύριο όνομα Τιμόκρετος6. Το ενδιαφέρον στη συγκε-
κριμένη περίπτωση αφορά την τροπή /ri/ > /re/, που κατά τα άλλα μαρτυρεί-
ται μόνο σε αιολικές περιοχές. Υπάρχουν μάλιστα τα ομόρριζα παραδείγματα
κρεννέμεν (Λάρισα, αττ. κρίνειν), Δαμοκρέτω (Μυτιλήνη, αττ. Δημοκρίτου)�.
Αφού η τροπή αυτή μαρτυρείται και στις δύο πλευρές του Αιγαίου, πρέπει μάλ-
λον να χρονολογηθεί σε μια εποχή που ακόμα η μικρασιατική Αιολική δεν εί-
χε διαχωριστεί από την κοινή Αιολική, ή εν πάση περιπτώσει από κάποια ηπει-
ρωτική διάλεκτο. 

Είναι προφανές πως ένα αποκλειστικό ισόγλωσσο των αιολικών διαλέκτων
με την ομιλούμενη στην Κεφαλονιά διάλεκτο πολύ δύσκολα μπορεί να στοιχει-
οθετηθεί στη βάση γεωγραφικής συνάφειας. Ωστόσο πρέπει να παρατηρηθεί
ότι στην περιοχή της κεντρικής Στερεάς (Λοκρίδα, Φωκίδα), αλλά και στην
Ήλιδα μαρτυρείται ευρέως η ‘αιολική’ δοτική πληθυντικού τριτοκλίτων -εσσι.
Η διασπορά αυτού του τύπου έχει παραδοσιακά θεωρηθεί ως ένδειξη αιολικού
υποστρώματος8. Σε ότι αφορά τις αρχαίες πηγές, καταγράφονται μαρτυρίες
για την ύπαρξη Αιολέων σε διάφορα σημεία της βόρειας κυρίως Πελοποννή-
σου, ενώ η ακτή της Αιτωλίας αναφέρεται από τον Θουκυδίδη ως ‘Αιολίδα’�.
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στην Αττική/Ιωνική. Για τη χρονολόγηση βλ. και E. RISCH, «Die Gliederung der griechischen
Dialekte in neuer Sicht», Mus. Helv. �2, ����, σ. 2��, 2�2, A. BARTONĚK, Development of the
long-vowel system in ancient Greek dialects, Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická
fakulta, ��6. Praha, Státní pedagogické nakl. ��66. 

6. IG IX �, �, ����.
�. Για αυτά και άλλα παραδείγματα βλ. C.D. BUCK, The Greek Dialects. Grammar,

Selected Inscriptions, Glossary. Chicago, University Press, ����, σ. 23.
8. Ενδεικτικά βλ. P. WATHELET, Les traits eoliens dans la langue de l’epopee grecque, Ro -

ma, ����. M. PETERS, Wiedersehen mit den Herakleischen Pluraldativen auf -ασσι. M. Ofitsch
και C. Zinko (επιμ.) �2� Jahre Indogermanistic in Graz, Graz, 2���, σ. 3��-3��.

�. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΙΙΙ, ��2.�. Ο Στράβων αντλώντας πληροφορίες από τον Έφορο, μεταφέρει
μια παράδοση περί εκδίωξης των Αιολέων από τους Θεσσαλούς, και μετοίκησή τους στην Αι-



Άρα ενδεχομένως θα μπορούσαν αυτές οι μαρτυρίες (όπως και η προαναφερ-
θείσα κατάληξη -εσσι) να συνδεθούν με την ύπαρξη ενός αιολικού υποστρώ-
ματος σε περιοχές όπου κατά την ιστορική αρχαιότητα ομιλούνταν βορειοδυτι-
κές ή δωρικές διάλεκτοι. 

Πρέπει ωστόσο να σημειωθούν τα εξής: Έχει από διάφορους μελετητές
προταθεί η σύνδεση της κατάληξης -εσσι με κατά τόπους ανεξάρτητες αναλο-
γικές διαδικασίες��. Υπάρχουν ποικίλες ερμηνείες σχετικά με τον ακριβή μη-
χανισμό, αλλά κοινό στοιχείο αυτών των στρουκτουραλιστικών προσεγγίσεων
είναι το ότι η κατάληξη -εσσι απέτρεπε την κολόβωση του θέματος στη δοτι-
κή πληθυντικού. 

Επιπροσθέτως, με αφορμή κυρίως μία σημαντική αναθεωρητική μελέτη
του Parker, έχει αμφισβητηθεί συνολικά η φυλογενετική σχέση των λεγόμε-
νων αιολικών διαλέκτων, κυρίως στη βάση της έλλειψης κοινών νεωτερι-
σμών��. Στην άποψη αυτή έχουν αντιπαρατεθεί ισχυρά επιχειρήματα υπέρ της
εξέλιξης των αιολικών διαλέκτων από μια κοινή πηγή στη Θεσσαλία περί τα
τέλη της ΥΕΧ�2, όμως η όλη συζήτηση υπογραμμίζει τις δυσκολίες που συνε-
πάγεται η σύνδεση μιας φωνολογικού χαρακτήρα τροπής στο χώρο του Ιονίου
με μία όμοια στην απομακρυσμένη αιολική διαλεκτική περιοχή. 

Πρέπει ακόμη να επισημανθεί ότι το επίθετο αἰόλος είχε τη σημασία ‘ποι-
κίλος’. Αρχικά ίσως προσδιόριζε ετερογενείς εθνογλωσσικά πληθυσμιακές
ομάδες κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (ΠΕΣ), πριν οι περιοχές στις
οποίες κατοικούσαν ομογενοποιηθούν γλωσσικά με τη σταδιακή εδραίωση
των βορειοδυτικών/δωρικών διαλέκτων. Οι ομάδες αυτές θα μπορούσαν να
μην σχετίζονται εθνογλωσσικά με τους Αιολείς των ιστορικών πηγών, ενώ
από την άλλη πλευρά μια οποιαδήποτε ‘αιολική’ ταυτότητα ενδεχομένως απο-
κρυσταλλώθηκε αργότερα. 

Η σημασία επομένως του ονόματος Τιμόκρετος είναι δύσκολο να εκτιμη-
θεί. Κατά μία ερμηνεία, αυτή θα μπορούσε να έγκειται κυρίως στην αποδόμη-
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τωλία (ΣΤΡΑΒΩΝ Χ 3.� και ΙΧ 3.�2). Για πολλές άλλες περιοχές της κεντρικής Ελλάδας και
της Πελοποννήσου υπάρχουν μαρτυρίες για παρουσία Αιολέων στις αρχαίες πηγές, βλ. και M.
SAKELLARIOU, Ethne grecs à l’âge de Bronze, I-II (Meletemata ��), 2���.

��. H. PARKER, «The linguistic case for the Aiolian Migration reconsidered», Hesperia ��,
2��8, σ. ���. C. CASSIO, «Notes on the Origin and the Diffusion of the -εσσι datives», M.
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ση ενός ακόμα ‘αιολικού’ ισογλώσσου, με αποτέλεσμα να περιορίζεται ακόμη
περισσότερο ο κατάλογος αυτών που μπορούν να θεμελιώσουν μια αιολική
διαλεκτική ενότητα. Αυτό θα ενίσχυε τις θεωρίες που υποστηρίζουν την κατά-
τμηση της αιολικής ομάδας σε φυλογενετικά άσχετες μεταξύ τους διαλέ-
κτους. Στον αντίποδα αυτής της ερμηνείας, θα μπορούσε να προταθεί ότι
ακριβώς το γεγονός της εμφάνισης παραδοσιακά θεωρούμενων ως ‘αιολικών’
διαλεκτικών στοιχείων σε περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, μαζί με παραδό-
σεις για ‘Αιολείς’ σε αρκετές από αυτές, υποδεικνύουν μια πρώιμη διασπορά
αιολικών στοιχείων σε αυτή τη γεωγραφική ζώνη. Με βάση και την παράδο-
ση για τη μετανάστευση των Βοιωτών από τη Θεσσαλία στην ανατολική Στε-
ρεά και παρόμοιες για άλλες περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, μπορεί να
υποτεθεί ότι ομάδες που ομιλούσαν πρώιμες αιολικές ή ‘αιολίζουσες’ διαλέ-
κτους κινήθηκαν προς τα νότια κατά την περίοδο της μετάβασης από την
ΥΕΧ στην ΠΕΣ και άφησαν κάποια ίχνη σε περιοχές γύρω από τον Κορινθια-
κό και τον Πατραϊκό κόλπο, εν είδει γλωσσικού παραστρώματος προς τις βο-
ρειοδυτικές/δωρικές διαλέκτους που επικράτησαν στις περιοχές αυτές. 

Σε κάθε περίπτωση τόσο η συγκεχυμένη εικόνα γύρω από τις αιολικές δια-
λέκτους συνολικά, όσο και το ότι η συγκεκριμένη μαρτυρία της τροπής /ri/ >
/re/ είναι απολύτως μεμονωμένη στη δυτική Ελλάδα, αφήνουν ελάχιστα περι-
θώρια για περισσότερη ερμηνευτική εμβάθυνση στον συγκεκριμένο τύπο και πο-
λύ περισσότερο αναδόμησης της διαλεκτολογικής γεωγραφίας στη δυτική Ελ-
λάδα κατά το τέλος της ΥΕΧ. Όπως θα δούμε παρακάτω, υπάρχουν επαρκή
στοιχεία από άλλες πηγές, που υποδεικνύουν την ταυτότητα της διαλέκτου που
κατείχε κεντρική θέση στο διαλεκτικό συνεχές της ΥΕΧ στη δυτική Ελλάδα,
μεταξύ της Βορειοδυτικής/Δωρικής και της Αρκαδοκυπριακής ομάδας. 

ΗΗ  ττρροοππήή  //ookkwwoo//  >>  //ookkoo//

Η δεύτερη αξιοπρόσεκτη γλωσσολογικά επιγραφή χαράχθηκε σε επιτύμ-
βια στήλη με αετωματική επίστεψη, που βρέθηκε στο χωριό Κουρνέλο, στο
βορειοανατολικό όριο της ακρόπολης των Πρόννων. Πρόκειται για το όνομα
Θεοπρόκα, που προστέθηκε όπως δείχνει η μορφή των γραμμάτων χρονολογι-
κά μετά το όνομα Κληναγόρας και πριν το όνομα hιππόστρατος, εντός του �ου

π.Χ. αι.�3
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Είναι άγνωστο αν το συγκεκριμένο όνομα είναι αρσενικού ή θηλυκού γέ-
νους. Η ονομαστική ενικού των πρωτόκλιτων, που προέρχονται από τα ΠΙΕ
ουσιαστικά με θέμα σε /eh2/ > ΠΕ /ā-/, αρχικά δεν είχε κατάληξη. Η κατά-
ληξη -/s/ στο αρσενικό γένος πέρασε από τη δεύτερη κλίση σε εποχή που δεν
είναι εύκολο να προσδιοριστεί, αφού η γραμμική Β γραφή δεν δήλωνε τα τελι-
κά σύμφωνα. Πάντως κατά την ιστορική αρχαιότητα τύποι αρσενικού γένους
χωρίς τελικό σίγμα στην ονομαστική πτώση συνέχισαν να επιβιώνουν σπορα-
δικά��.

Το όνομα Θεοπρόκα προέρχεται από το ουσιαστικοποιημένο επίθετο *θεό-
προκος/θεοπρόκος (< *theho-prokwos < ΠΙΕ *prekw- > πρέπω). Άρα εδώ το /a/
δεν αποτελεί μέρος του θέματος αλλά λειτουργεί ως κατάληξη. Η ιδιαιτερότη-
τα του συγκεκριμένου τύπου έγκειται όχι τόσο στο ότι εμφανίζεται ως πρωτό-
κλιτος, αλλά στη μη αναμενόμενη στην ελληνική τροπή /kw/>/k/ αντί
/kw/>/p/ πριν από το /o/ ή το /a/. Η κανονική τροπή εμφανίζεται στα ονόμα-
τα Θεόπροπος/Θεοπρόπος. 

Τύποι με τη συγκεκριμένη τροπή επιχωριάζουν σε περιοχές της κεντροδυ-
τικής Ελλάδας, αποκλειστικά αναγόμενοι στους αποκατεστημένους τύπους
*thehoprokwos και *thehokwolos. Ειδικότερα, το κύριο όνομα Θεοπροκίδας μαρ-
τυρείται σε Αχαϊκή αποικία της κάτω Ιταλίας��, ενώ στη Ζάκυνθο, την Ολυ-
μπία και τη Δύμη της Αχαΐας εμφανίζονται οι ομόρριζοι τύποι θεοκολήσασα�6,
Θεηκολεών (< *Θεοκολεών, το κτίσμα που αποτελούσε έδρα των ιερέων της
Ολυμπίας) και θεοκόλος�� αντίστοιχα. 

Μέχρι στιγμής δεν έχει προταθεί κάποια ερμηνεία της τροπής του χειλοϋ-
περωικού /kw/ σε υπερωικό αντί χειλικού, η οποία να καλύπτει τόσο τους τύ-
πους που προέρχονται από το *thehoprokwos όσο και από το *thehokwolos. Για
την περίπτωση των τύπων που προέρχονται από το *thehoprokwos, έχει προτα-
θεί η πιθανότητα της χειλικής ανομοίωσης�8. Όμως στις υπόλοιπες περιπτώ-
σεις χειλικής ανομοίωσης παρατηρείται ότι είναι το πρώτο χειλικό/χειλοϋπε-
ρωικό που τρέπεται σε υπερωικό��. Στην περίπτωση των τύπων που προέρχο-
νται από το *thehokwolos, προϋποτίθεται σχηματισμός αναλογικός προς το
βουκόλος. Στην περίπτωση του βουκόλος, η τροπή /kw/> /k/ είναι αναμενόμε-
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��. Βλ. π.χ. το ανδρικό όνομα Ἑχσοΐδα (αττ. Ἑξοΐδης) από αναθηματική επιγραφή του
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νη και οφείλεται σε γειτνίαση με το /u/, σύμφωνα με το ‘νόμο του βουκόλου’
(/ukw/>/uk /, /kwu/>/ku/)2�. Όμως υπάρχουν πολυάριθμοι τύποι σε -πόλος
(π.χ. ἀμφίπολος, ἱπποπόλος, αἰπόλος, ή το όμοιας σημασίας ἱεραπόλος/ἱροπό-
λος), ώστε ο αναλογικός σχηματισμός, αν και θεωρητικά πιθανός, δεν είναι
τόσο προφανής. 

Παρότι και οι δύο ερμηνείες που παρατέθηκαν δεν μπορούν να αποκλει-
στούν, πρέπει να επισημανθεί ότι έχουν ad hoc χαρακτήρα. Η γεωγραφική
ομοιογένεια της κατανομής των τύπων αυτών θα μπορούσε να συνηγορήσει
υπέρ ενός υποκείμενου παράγοντα κοινού τόσο στην περίπτωση των παραγώ-
γων του *thehoprokwos όσο και του *thehokwolos, ο οποίος οδήγησε στη μη
αναμενόμενη τροπή /kw/> /k/.

Με βάση το ότι τα χειλοϋπερωικά στα παράγωγα των δύο ανωτέρω απο-
κατεστημένων τύπων παρεμβάλλονται μεταξύ του φωνήεντος /o/, πιθανότερη
είναι μια εξέλιξη όμοια με την τροπή /okwo > /oko/ που παρατηρείται σποραδι-
κά στην ανατολική Ιωνική. Προφανώς σε πορεία εξάλειψης από την ομιλούμε-
νη γλώσσα, αυτή εμφανίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε λογοτεχνικά κείμε-
να2�. Είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι η τροπή και στις δύο περιοχές οφείλεται
ακριβώς σε αυτό το φωνολογικό περιβάλλον. Το ότι η επαφή με το /ο/ είναι ευ-
επίφορη στην τροπή του χειλοϋπερωικού σε υπερωικό, ενισχύεται επίσης από
τη λατινική τροπή /kwο/ > /kο/ (π.χ. colo < ΠΙΕ *kwel-).

Επομένως μοιάζει πιθανό τόσο η εξέλιξη των δυτικοελλαδικών τύπων, όσο
και αυτών της ανατολικής Ιωνικής, να οφείλεται στον ίδιο παράγοντα. Του-
λάχιστον αυτή η υπόθεση έχει το πλεονέκτημα της απλότητας, αφού δεν χρει-
άζεται να καταφύγουμε σε δύο ή τρεις διαφορετικές ερμηνείες του φαινομένου
συνολικά για την ελληνική. Αυτό βεβαίως δεν συνεπάγεται αυτομάτως κά-
ποια κοινή πηγή. Εκ πρώτης όψεως μοιάζει πιθανότερη μια παράλληλη εξέλι-
ξη σε διακριτές περιοχές και διαλέκτους. Υπάρχουν όμως σαφείς ενδείξεις ότι
υπήρξε όντως μια κοινή πηγή προς το τέλος της ΥΕΧ, που μπορεί να προσδιο-
ρισθεί αν εξεταστεί το διαλεκτικό συνεχές της ΥΕΧ σύμφωνα με τα υπάρχο-
ντα δεδομένα.

ΠΠεερρίίλληηψψηη  ττοουυ  δδιιααλλεεκκττιικκοούύ  σσυυννεεχχοούύςς  ττηηςς  ΥΥΕΕΧΧ

Για τον σκοπό της παρούσας μελέτης ιδιαίτερη σημασία έχει η θέση της
Αττικής/ Ιωνικής στο διαλεκτολογικό τοπίο της ΥΕΧ, πριν τις ανακατατά-
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ξεις που επέφεραν τη διάδοση των Βορειοδυτικών/Δωρικών διαλέκτων σε με-
γάλο τμήμα της δυτικής και νότιας Ελλάδας. Κομβικές καινοτομίες που μοι-
ράζονται όλες οι Ιωνικές διάλεκτοι, καθώς και η Αττική (ΠΕ ā > ǣ, σίγηση
του δίγαμμα, ποσοτική αντιμεταχώρηση), συνέβησαν μετά το τέλος της ΥΕΧ
και θα μπορούσαν να είναι στοιχεία μιας Αττικοϊωνικής ομάδας που διατη-
ρούσε ακόμη κάποια συνοχή. Επομένως μπορούμε να ονομάσουμε την πρόδρο-
μη διάλεκτο του τέλους της ΥΕΧ, στην οποία ακόμη αυτοί οι νεωτερισμοί δεν
είχαν συντελεστεί, ως ‘Πρωτοϊωνική’. Το ότι όντως είχε αρχίσει να διαμορφώ-
νεται μια τέτοια διάλεκτος ήδη πριν το τέλος της ΥΕΧ προϋποτίθεται από τη
σχετική χρονολόγηση κάποιων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Αττικοϊωνι-
κής ομάδας. 

Η Αττικοϊωνική ομάδα διαλέκτων εμφανίζει στενή συνάφεια με την Αρκα-
δοκυπριακή/Μυκηναϊκή. Μοιράζονται αρκετά και παλαιά ισόγλωσσα, όπως
τα απαρέμφατα σε -εναι, η συριστικοποίηση (/ti/ > /tsi/ > /si/) σε όμοια περι-
βάλλοντα, χρονικός σύνδεσμος ὅτε αντί ὅτα (Αιολική), ὅκα (Βορειοδυτι -
κή/Δωρική). Είναι αναμφίβολο ότι υπήρχε στενή γεωγραφική εγγύτητα με-
ταξύ των ομιλητών της Αρκαδοκυπριακής/Μυκηναϊκής και της Αττικοϊωνι-
κής ομάδας για αρκετά παρατεταμένο διάστημα, πριν οι Βορειοδυτικές/Δωρι-
κές διάλεκτοι διασπάσουν αυτή την ομάδα συγγενών διαλέκτων σε ξεχωρι-
στούς θύλακες. 

Από την άλλη πλευρά, η Αρκαδοκυπριακή/Μυκηναϊκή ομάδα εμφανίζει
μια σειρά ισογλώσσων που τη συνδέουν αποκλειστικά με την Αιολική. Μπο-
ρούν να αναφερθούν η αθέματη κλίση (-μι) ρημάτων σε -έω, ὀν-/ὑν- αντί ἀνά,
ἀπύ αντί ἀπό, πτόλις αντί πόλις και εξέλιξη ṛ > rο/οr αντί ra/ar. Ορισμένοι με-
λετητές θεωρούν την Aρκαδοκυπριακή, τη Μυκηναϊκή και την Aιολική στενά
συνδεδεμένες εντός μιας ευρύτερης διαλεκτικής ομάδας της ΥΕΧ22. Αν και
σαφώς περισσότεροι μελετητές συνεχίζουν να συσχετίζουν την Αρκαδοκυ-
πριακή στενότερα με την Αττικοϊωνική παρά με την Αιολική, εντούτοις οι πα-
λαιοί δεσμοί της Αρκαδοκυπριακής με την Αιολική δεν αμφισβητούνται. Η
χρονολόγηση των ισογλώσσων, καθώς και το ότι σε όλα συμμετέχει η Μυκη-
ναϊκή διάλεκτος, καθιστούν σαφές ότι η σύνδεση των δύο αυτών ομάδων μορ-
φοποιήθηκε εντός ενός διαλεκτικού συνεχούς στην ανατολική ηπειρωτική Ελ-
λάδα κατά την ΥΕΧ, και όχι αργότερα. 

Αυτό που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής είναι η παντελής έλλειψη αποκλειστι-
κών ισογλώσσων μεταξύ της Αττικοϊωνικής και της Αιολικής. Τα ισόγλωσ-
σα που συνδέουν την Αττικοϊωνική με τη Λεσβιακή (συριστικοποίηση, πρός
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αντί ποτί) δεν μαρτυρούνται στις ηπειρωτικές αιολικές διαλέκτους και είναι
γενικά παραδεκτό ότι οφείλονται σε επίδραση της μικρασιατικής Ιωνικής. Το
ισόγλωσσο /ts/>/tt/ αντί /ts/>/ss/ στο όριο μορφήματος, που μοιράζονται η
Βοιωτική και η Αττική, είναι επίσης οπωσδήποτε υστερότερο της διάσπασης
της κοινής Αττικοϊωνικής23. 

Επομένως κατά την περίοδο που προηγήθηκε της εξάπλωσης των Βορειο-
δυτικών/Δωρικών διαλέκτων, μπορεί να αποκατασταθεί ένα διαλεκτικό συνε-
χές στην ηπειρωτική Ελλάδα, με την Αρκαδοκυπριακή/Μυκηναϊκή ομάδα σε
κεντρική θέση και την Αιολική και Αττικοϊωνική στα άκρα, χωρίς οι δύο τε-
λευταίες να βρίσκονται σε άμεση επαφή. Με βάση τη γεωγραφική θέση της
Αττικής και της Εύβοιας, αυτό είναι αναμφίβολα παράδοξο. Η επικοινωνία
της Πελοποννήσου με την ανατολική Στερεά και τη Θεσσαλία δια ξηράς δεν
μπορεί να παρακάμψει την Αττική, ενώ στους θαλάσσιους εμπορικούς δρό-
μους κατά μήκος της ανατολικής ηπειρωτικής Ελλάδας τα λιμάνια της ανα-
τολικής Αττικής και της Εύβοιας οπωσδήποτε θα έπαιζαν κομβικό ρόλο. Η
απομόνωση της Αττικοϊωνικής από την Αιολική, παρά τους δεσμούς της τε-
λευταίας με την Αρκαδοκυπριακή, μοιάζει ανεξήγητη. 

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο αν αναλογιστεί κανείς τις σχέ-
σεις της Αιολικής και της Αττικοϊωνικής με τη Βορειοδυτική/Δωρική ομάδα.
Μπορεί και εδώ να αποκατασταθεί ένα διαλεκτικό συνεχές, με τη Βορειοδυτι-
κή/Δωρική στο κέντρο και τις Αττικοϊωνική και Αιολική στα άκρα. Συγκε-
κριμένα, η Αττικοϊωνική και η Αιολική συνδέονται με τη Βορειοδυτική/Δωρι-
κή με μια εντελώς διαφορετική δέσμη αποκλειστικών ισογλώσσων η κάθε
μία2�, κάτι που ενισχύει το ήδη σχεδόν αναπόδραστο συμπέρασμα περί της γε-
ωγραφικής απομόνωσής τους σε μια πρώιμη φάση της εξέλιξής τους. 

Η σχέση της Αττικοϊωνικής με τη Βορειοδυτική/Δωρική ομάδα έχει μεν
επισημανθεί2�, αλλά σπάνια έχει ενταχθεί σε ερμηνευτικό πλαίσιο που μπορεί
να παρακάμψει τα προβλήματα που δημιουργεί στην ανασύσταση της γεω-
γραφικής κατανομής και αλληλοσυσχέτισης των διαλεκτικών ομάδων. Είναι
χρήσιμο να παρατεθούν τα αποκλειστικά ισόγλωσσα της Βορειοδυτικής/Δω-
ρικής και της Αττικοϊωνικής, ώστε να εκτιμηθεί το χρονικό εύρος της μεταξύ
τους επαφής. 
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sent, Leiden and Boston, Brill, 2���, σ. 83-86.



Οι δύο αυτές ομάδες φαίνεται ότι συνδέονται με ισόγλωσσα που χρονολο-
γούνται πριν την ΠΕΣ, ή το αργότερο κατά τη μετάβαση προς αυτή26. Άλλω-
στε σχεδόν όλα αφορούν το σύνολο των διαλέκτων της Αττικοϊωνικής και της
Βορειοδυτικής/Δωρικής, κάτι που δείχνει ότι πιθανότατα εδραιώθηκαν πριν
την διάσπαση κοινής Αττικοϊωνικής και Δωρικής/Βορειοδυτικής σε επιμέρους
διαλέκτους. 

Μπορεί να επισημανθεί μια σειρά από κοινές επιλογές επιρρημάτων (ἀνά,
ἀπό, έλλειψη πεδά), ενώ στη γραμματική η θεματική κλίση ρημάτων σε -έω.
Στο συντακτικό υπάρχει ως κοινός νεωτερισμός η δήλωση κατεύθυνσης με τη
χρήση του εἰς < ἐνς + αιτιατική, αν και σε αυτή την περίπτωση η Αττικοϊωνι-
κή συμπίπτει μόνο με τις δωρικές διαλέκτους και όχι τις βορειοδυτικές. 

Στο φωνολογικό τομέα αξιοσημείωτη είναι η σύμπτωση στην εξέλιξη του
φωνηεντικού ενήχου /ṛ/ σε /ra/ή /ar/, αντί σε /ro/ (Αιολική) ή /or/ (Αρκα-
δοκυπριακή/Μυκηναϊκή)2�. Η εξέλιξη αυτή είναι αρκετά πρώιμη, αφού τύ-
ποι που εμφανίζονται στις πινακίδες της γραμμικής Β, όπως to-pe-za
(torpedza < ΠΕ *(kwe)twṛpedya > αττ. τράπεζα) μάλλον δείχνουν ότι η τρο-
πή έχει ήδη συντελεστεί στην κατεύθυνση της Αρκαδοκυπριακής. Κάποιες
εξαιρέσεις στην ορθογραφική αποτύπωση αυτής της εξέλιξης, έχουν οδηγή-
σει στην διατύπωση της μειοψηφικής άποψης ότι στη Γραμμική Β γίνεται
απόπειρα να αποδοθεί το ακόμη ανέπαφο φωνηεντικό ένηχο ṛ28. Σε κάθε πε-
ρίπτωση όμως το ότι η εξέλιξη αυτή προηγήθηκε της πρώτης αναπληρωμα-
τικής έκτασης, και το ότι εμφανίζεται όμοια (/ṛ/> /or/) τόσο στην Αρκαδι-
κή όσο και στην Κυπριακή διάλεκτο, καταδεικνύουν ότι ήδη είχε συντελε-
στεί πριν το τέλος της ΥΕΧ. 

Στην περίοδο πριν το τέλος της ΥΕΧ πρέπει να χρονολογηθεί και η σύ-
μπτωση στην εξέλιξη των χειλοϋπερωικών σε οδοντικά πριν το /e/ και το /i/,
ενώ η Αιολική και σπανιότερα η Κυπριακή εμφανίζει τάση τροπής τους σε χει-
λικά πριν το /e/2� και συνολικά η Αρκαδοκυπριακή τάση προστριβοποίησης
και συριστικοποίησης πριν το /i/ ή /e/3�. Η πρώτη αναπληρωματική έκταση,
μια διαδικασία που επίσης φαίνεται ότι χρονολογείται πριν το τέλος της ΥΕΧ,
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26. Αναλυτικότερα για τη χρονολόγησή τους βλ. R. JANKO, «The Greek Dialects in the
Palatial and Post-Palatial Late Bronze Age», M. Giannakis, E. Crespo, P. Filos (επιμ.), Trends
in Classics – Supplementary Volumes ��, 2���, σ. ���-�2�. 

2�. Π.χ. ΠΙΕ *ḱṛdieh2 > κυπρ. κορζία, αττ. καρδία, *stṛ-to- > αιόλ. στρότος, λοιπές διάλε-
κτοι στρατός. 

28. Βλ. πιο πρόσφατα L. VAN BEEK, The development of the Proto-Indo-European syllabic
liquids in Greek, Leiden, 2��3, σ. 38-��. 

2�. Π.χ. ΠΙΕ/ΠΕ *penkwe > αιολ. πέμπε, λοιπές διάλεκτοι πέντε. 
3�. Π.χ. ΠΙΕ/ΠΕ *yokwis > αρκαδικό ὅиις (ὃτσις ή ὃτζις), λοιπές διάλεκτοι ὃτις,

ΠΙΕ/ΠΕ *kwis > κυπρ. si-se (σίς < *τσίς ή τζίς), λοιπές διάλεκτοι τίς. 



εμφανίζεται κοινή στα πρώιμα στάδια της Αττικοϊωνικής και της Βορειοδυτι-
κής/Δωρικής ομάδας. 

Η κλειστή προφορά του δευτερογενούς μακρού φωνήνεντος που προέκυψε
από τα ΠΕ συμπλέγματα esR, eRs, eRy, osR, oRs, oRy3� μαρτυρείται εκτός
της Αττικοϊωνικής ομάδας στις Βορειοδυτικές και τις ‘ήπιες’ Δωρικές διαλέ-
κτους. Αν και παλαιότερα ο ‘ήπιος’ φωνηεντισμός είχε θεωρηθεί ως νεωτερι-
στικός, φαίνεται ότι αντιστοιχεί στην αρχική εξέλιξη εντός της πρώιμης Δωρι-
κής ομάδας. Συγκεκριμένα ένα σύστημα επτά μακρών φωνηέντων μπορεί να
τραπεί σε σύστημα πέντε φωνηέντων (‘αυστηρός’ φωνηεντισμός), αλλά το
αντίστροφο δεν θα ήταν δυνατό χωρίς να υπάρξει σύγχυση μεταξύ πρωτογενών
και δευτερογενών μακρών φωνηέντων32. 

Το υποθετικό μόριο κέ/κέν/κά/ἂν έχει επίσης αυξημένη σημασία στην πα-
ρούσα συζήτηση. Το ΠΙΕ *kom εξελίχθηκε σε ΠΕ *ken > κέ/κέν (Κυπριακή,
Θεσσαλική, Λεσβιακή), ενώ ο ΠΕ μηδενικός βαθμός *kṇ τράπηκε κανονικά
σε κά (Βορειοδυτική/Δωρική, Βοιωτική). Η εμφάνιση του κά στη Βοιωτική
μπορεί να αποδοθεί σε επίδραση των γειτονικών Βορειοδυτικών ή/και Δωρι-
κών διαλέκτων. Το ἂν της Αττικοϊωνικής και της Αρκαδικής είχε προκαλέσει
προβλήματα στο παρελθόν, αλλά πρέπει πλέον να θεωρείται βέβαιο ότι προέρ-
χεται από το *κάν, που τράπηκε σε ἂν λόγω της μετανάλυσης *οὐ κάν > οὐκ
ἂν33. Το *κάν βρίσκεται κοντά στο κά αφού αμφότερα σχηματίζονται από το
μηδενικό βαθμό (ΠΕ φωνηεντικό ένηχο /ṇ/ > /a/), αλλά το πρώτο ανέπτυξε
τελικό -ν υπό την επίδραση του κέν. Το ότι το ἂν μεταδόθηκε από την Αττι-
κοϊωνική ομάδα προς την Αρκαδική και όχι το αντίστροφο, συνάγεται από το
ότι στην Κυπριακή μαρτυρείται μόνο ο τύπος κέ. Σε αυτό συντείνει και με το
ότι η Αττικοϊωνική συμπίπτει σε αρκετά άλλα στοιχεία με τη Δωρική/Βορειο-
δυτική, ενώ η Αρκαδοκυπριακή εμφανίζεται απομονωμένη από αυτή, σε ότι
αφορά αποκλειστικά ισόγλωσσα. Φαίνεται εύλογο το συμπέρασμα του Reece,
ότι ο δανεισμός του ἂν στην Αρκαδική ανάγεται σε μια πολύ ύστερη φάση της
ΥΕΧ, αφότου ο κύριος όγκος των Μυκηναίων αποίκων είχε εγκατασταθεί
στην Κύπρο, αλλά πριν τη μετάβαση στην ΠΕΣ και την παρεμβολή δωρικών
διαλέκτων μεταξύ των ομιλητών της Αττικοϊωνικής και της Αρκαδικής. Δεν
μπορεί πάντως να αποκλειστεί εντελώς και μια κάπως πρωιμότερη χρονολό-
γηση, αν δεχθούμε την πιθανότητα οι τύποι κε(ν) και ἂν αρχικά συνυπήρχαν
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3�. Με το R συμβολίζεται κάθε ένηχο σύμφωνο.
32. G.A. SHEETS, «The dialectological implications of secondary mid-vowels in Greek. A

clarification», American Journal of Philology ���, ����, σ. ���-�6�.
33. S. REECE, «Homer’s Winged Words: The Evolution of Early Greek Epic Diction in the

Light of Oral Theory», Mnemosyne Supplements Monographs on Greek and Roman Language
and Literature 3�3, Leiden/Boston, Brill, 2���, σ. �3-8.



στην Αρκαδική και την Κυπριακή, με κάθε μία να γενικεύει αργότερα διαφο-
ρετικό υποθετικό μόριο. 

Είναι κρίσιμο να σημειωθεί ότι με παραδείγματα όπως αυτό του υποθετι-
κού μορίου ἂν πιστοποιείται η συνέχιση της επαφής μεταξύ της Αττικοϊωνι-
κής και της Αρκαδικής σε φάση μεταγενέστερη των πρωιμότερων τεκμηρίων
ώσμωσης μεταξύ της Αττικοϊωνικής και της Βορειοδυτικής/Δωρικής. Άρα
μπορεί να αποκλειστεί η υπόθεση που αποδίδει τα ισόγλωσσα μεταξύ Αττικοϊ-
ωνικής και Βορειοδυτικής/Δωρικής ομάδας στην επίδραση των δωρικών δια-
λέκτων του Σαρωνικού και επομένως σε φάση μεταγενέστερη της γεωγραφι-
κής απομόνωσης της Αρκαδικής από την Αττικοϊωνική3�. Σε διαφορετική πε-
ρίπτωση δεν θα μπορούσε θεωρητικά να αποκλειστεί εντελώς η πιθανότητα
όλα τα σημεία σύγκλισης μεταξύ βορειοδυτικών/δωρικών και αττικοϊωνικών
διαλέκτων να οφείλονται, ανεξαρτήτως της πρωιμότερης χρονολόγησης στην
αρχική πηγή τους, όντως στην επίδραση δωρικών διαλέκτων μετά το τέλος
της ΥΕΧ και στη δευτερογενή υποκατάσταση των άγνωστων σήμερα αρχι-
κών αττικοϊωνικών τύπων από δωρικούς3�. 

ΑΑππόόππεειιρρεεςς  λλύύσσηηςς  ττοουυ  ππρροοββλλήήμμααττοοςς

Προκύπτει λοιπόν το συμπέρασμα ότι τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διά-
στημα της ΥΕΧ, η Πρωτοϊωνική πρέπει να βρισκόταν ταυτόχρονα σε επαφή
τόσο με τη Βορειοδυτική/Δωρική όσο και με την Αρκαδοκυπριακή/Μυκηναϊ-
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3�. Για την άποψη περί της επίδρασης των διαλέκτων του Σαρωνικού στην Αττική/Ιωνι-
κή βλ. π.χ. J. CHADWICK, «The Greek Dialects and Greek Pre-History», Greece and Rome 3
(�), ���6, σ. ��. 

3�. Η περίπτωση της μικτής Παμφυλιακής διαλέκτου, στην οποία προφανώς δευτερογε-
νώς γενικεύθηκαν αιολικά, αρκαδοκυπριακά και δωρικά στοιχεία κατά περίπτωση, βλ. C.
SKELTON, «Greek-Anatolian Language Contact and the settlement of Pamphylia», Classical
Antiquity 36 (�), 2���, σ. ���-2�, μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο για μια τέτοια υπόθεση,
βλ. επίσης τα Βορειοδυτικά στοιχεία στη Βοιωτική ή τα Ιωνικά στη Λεσβιακή διάλεκτο. Πά-
ντως μια τέτοια πιθανότητα θα ήταν ούτως ή άλλως μάλλον θεωρητική, αφού όλα τα ισό-
γλωσσα που περιλαμβάνουν την Αττική διάλεκτο αφορούν χωρίς εξαίρεση και το σύνολο των
διαλέκτων της Αττικοϊωνικής ομάδας. Αυτό θα προϋπέθετε μια πολύ σύντομη περίοδο δανει-
σμού ενός εκτεταμένου φάσματος δωρικών στοιχείων μετά τα μέσα του ��ου αι. π.Χ. αλλά
πριν τη διάσπαση της Αττικοϊωνικής σε επιμέρους διαλέκτους, ακολουθούμενη από παύση
οποιουδήποτε δανεισμού στην Αττική διάλεκτο. Πιθανή εξαίρεση θα μπορούσαν να είναι κά-
ποια ίχνη του ‘δωρικού’ μέλλοντα στην Αττική, αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί η περίπτω-
ση αρχαϊσμού που δεν επιβίωσε στις Ιωνικές διαλέκτους. Θα ήταν ακόμη και έτσι λοιπόν πο-
λύ πιο οικονομική η υπόθεση που διατυπώνεται στην παρούσα μελέτη για τον χρονικό ορίζοντα
των σχέσεων της Βορειοδυτικής/Δωρικής και Αττικοϊωνικής ομάδας.



κή ομάδα. Επιπροσθέτως, ήταν απομονωμένη από την Αιολική ομάδα, αν και
η τελευταία διατηρούσε δεσμούς με την Αρκαδοκυπριακή/Μυκηναϊκή. Ο συν-
δυασμός αυτών των δεδομένων δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα σε μια
ανασύνθεση του διαλεκτικού συνεχούς της ΥΕΧ, στον βαθμό που αυτή διατη-
ρεί την Πρωτοϊωνική στην περιοχή της ανατολικής Στερεάς/Εύβοιας. Τα
προβλήματα αυτά αν και έχουν γενικά υποτιμηθεί, δεν έχουν περάσει εντελώς
απαρατήρητα. 

Πρόσφατα ο Janko πραγματοποίησε μια ενδελεχή και εύστοχη ανάλυση
των ισογλώσσων μεταξύ της Αττικοϊωνικής και της Βορειοδυτικής/Δωρικής
ομάδας, τονίζοντας την πρωιμότητα κάποιων εξ αυτών, ενώ υπογράμμισε και
την απομόνωση της Αττικοϊωνικής από την Αιολική36. Κατέληξε στο εύλογο
συμπέρασμα ότι η διαλεκτολογική γεωγραφία της ΥΕΧ χρειάζεται αναθεώ-
ρηση. Πρότεινε μια πιο ευρεία διάδοση της Πρωτοϊωνικής, προς τη δυτική Βοι-
ωτία και τη βορειοανατολική Πελοπόννησο, και μια εξάπλωση της Πρωτοδω-
ρικής προς τα ανατολικά, ως την κεντρική Βοιωτία. Εντοπίζει συνεπώς σε
αυτή τη ‘σφήνα’ της Πρωτοδωρικής στην περιοχή της Βοιωτίας το σημείο
επαφής μεταξύ των δύο αυτών ομάδων, που είναι ταυτόχρονα και ο παράγο-
ντας απομόνωσης της Πρωτοϊωνικής από την Πρωτοαιολική. 

Η υπόθεση του Janko όμως έχει ορισμένα σοβαρά μειονεκτήματα. Υπο-
στηρίζει ότι η ανατολική Βοιωτία είναι λόγω γεωγραφικού αναγλύφου απομο-
νωμένη από το κεντρικό και δυτικό τμήμα της, ώστε αυτή η απομόνωση λει-
τούργησε και ως γλωσσικό όριο. Όσο και αν τέτοιου είδους κρίσεις ενέχουν
κάποιο βαθμό υποκειμενικότητας, είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς έντονο
γεωγραφικό ανάγλυφο στην περιοχή αυτή. Η οροσειρά της Πίνδου αντίθετα,
ευλόγως έχει θεωρηθεί ως γλωσσικό όριο, με τη Βορειοδυτική/Δωρική ομάδα
αρχικά να αναπτύσσεται στα δυτικά της. Επιπλέον, το σύνολο της Βοιωτίας
ανήκει στον πυρήνα της μυκηναϊκής πολιτισμικής σφαίρας, ώστε η παρουσία
της Πρωτοδωρικής έως και το κεντρικό τμήμα της κατά την ΥΕΧ αντιμετω-
πίζει περαιτέρω δυσχέρειες. Το σημαντικότερο όμως μειονέκτημα είναι ότι πα-
ρότι μια τέτοια αναδιάταξη θα μπορούσε, αγνοώντας τα παραπάνω, να δώσει
κάποια λύση στο ζήτημα της επαφής της Αττικοϊωνικής με τη Βορειοδυτι-
κή/Δωρική, δημιουργεί ένα νέο πρόβλημα. Συγκεκριμένα, απομονώνεται γε-
ωγραφικά η Αιολική από την Αρκαδοκυπριακή/Μυκηναϊκή, ενώ όπως είδαμε
πρέπει να βρίσκονταν σε επαφή εντός ενός διαλεκτικού συνεχούς της ΥΕΧ. 

Με βάση παρόμοια γλωσσολογικά επιχειρήματα ο Cowgill ήδη το ��66
έφθασε πολύ κοντά σε μια ορθή ανασύσταση του διαλεκτολογικού μωσαϊκού
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36. R. JANKO, «The Greek Dialects in the Palatial and Post-Palatial Late Bronze Age», M.
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της ΥΕΧ. Όμως δεν εξειδίκευσε ποτέ την άποψη που μάλλον ακροθιγώς δια-
τύπωσε στο πλαίσιο μιας γενικότερης συζήτησης για την προϊστορία των ελ-
ληνικών διαλέκτων3�. Μάλιστα τόνισε ότι παρότι με καθαρά γλωσσολογικούς
όρους θα έπρεπε η Ιωνική (όπως την ονομάζει) ομάδα να τοποθετηθεί μεταξύ
της Αρκαδοκυπριακής και της Δωρικής κάπου στη δυτική Ελλάδα σε μια
πρώιμη φάση της εξέλιξής της, μια τέτοια θεωρία δεν υποστηρίζεται από μη
γλωσσολογικά δεδομένα. Η κρίση όμως αυτή στο δεύτερο σκέλος της δεν ευ-
σταθεί, όπως θα δούμε.

ΟΟ  γγεεωωγγρρααφφιικκόόςς  εεννττοοππιισσμμόόςς  ττηηςς  ΠΠρρωωττοοϊϊωωννιικκήήςς

Σε ό,τι αφορά την απώτερη καταγωγή των Ιώνων, οι μαρτυρίες των πινα-
κίδων της γραμμικής Β είναι μάλλον συγκεχυμένες. Οι άνδρες που αναφέρο-
νται στην Πύλο ως i-wa-so ή i-wa-si-jo-ta (ἼFασοι, ἸFασιῶται, PY Cn 6��,
Cn 3-�), πιθανώς μισθοφόροι από περιοχή εκτός της πυλιακής επικράτειας,
φαίνεται να συνδέονται με ένα τοπωνύμιο που σχηματίζεται από το θέμα iwas-
. Το τοπωνύμιο μπορεί ενδεχομένως να παραβληθεί προς το μυστηριώδες ‘Ία-
σον Άργος’ της Οδύσσειας38, που κατά ορισμένους αρχαίους σχολιαστές ταυ-
τίζεται με την ‘ιωνική’ Πελοπόννησο. Όμως στις κνωσιακές πινακίδες ανα-
φέρεται το εθνωνύμιο i-ja-wo-ne (KN B �6�.�, Xd ��6.6), που αντιστοιχεί
ακριβώς στο ἸάFονες > Ἴωνες. Η κατάληξη -Fονες σχετίζεται με το λουβικό
επίθημα -wanni, που δηλώνει προέλευση3�. Άρα είναι δυνατό να αναχθεί το
εθνωνύμιο σε ένα τοπωνύμιο Ἰάς, χωρίς όμως δίγαμμα. Οι φωνο λογικές δια-
φορές των δύο εθνωνυμίων δεν μπορούν να αγνοηθούν. Αν δεν έχουμε να κά-
νουμε με κάποια λαϊκή (παρ)ετυμολογία που οδήγησε σε δύο διαφορετικές εκ-
δοχές του τοπωνυμίου ή εθνωνυμίου, τα δύο αυτά εθνωνύμια δεν μπορεί να
ταυτίζονται ή να σχετίζονται. 

Σε κάθε περίπτωση, ποικίλες γραπτές πηγές της αρχαιότητας ανάγουν
την καταγωγή των Ιώνων στην περιοχή της Αχαΐας. Σύμφωνα με μυθολογι -
κές παραδόσεις ο Αχαιός και ο Ίων ήταν τέκνα του Ξούθου, αδελφού του Δώ-
ρου και του Αιόλου. Ο Σακελλαρίου εύλογα παρατήρησε ότι μοιάζει περιττή η
προσθήκη του Ξούθου, το όνομα του οποίου δεν είναι ομιλούν, μαζί με τους γε-
νάρχες των Δωριέων και των Αιολέων στο μύθο της καταγωγής των ελληνι-
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3�. W. COWGILL, «Ancient Greek Dialectology in the Light of Mycenaean», H. Birnbaum
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κών φύλων, αφού εύκολα θα μπορούσαν να είχαν πάρει τη θέση του οι Ίων και
Αχαιός. Σωστά συμπέρανε ότι προφανώς αυτό επιβλήθηκε από την ύπαρξη
ενός παλαιότερου τοπικού μύθου, που δεν ήταν δυνατό να αγνοηθεί��. Αυτή η
παράδοση μπορεί να ερμηνευθεί ως ένδειξη κάποιας άμεσης σύνδεσης των Ιώ-
νων με την περιοχή της Αχαΐας. Αν πάλι ο Αχαιός συνδέεται γενικότερα με
την αχαϊκή/προδωρική Πελοπόννησο, τότε παρατηρεί κανείς τη σύμπτωση με
τα γλωσσολογικά δεδομένα, αφού η Ιωνική και η Αρκαδοκυπριακή συνδέο-
νται με στενούς δεσμούς εντός μιας ‘νότιας’ ενότητας. 

Συγκεκριμένη αναφορά της Αχαΐας ως πατρίδας των Ιώνων ήδη αποδίδε-
ται στον Ησίοδο. Μνημονεύεται η μετανάστευση ομάδας Ιώνων από την
Αχαΐα, που προηγουμένως ονομαζόταν ‘Ιάς’, στη Λέσβο. Ο Ηρόδοτος εκφρά-
ζει την άποψη ότι η ιωνική δωδεκάπολη της Μικράς Ασίας δομήθηκε στη βά-
ση της αχαϊκής δωδεκάπολης, από Ίωνες που μετανάστευσαν απευθείας από
την Αχαΐα προς τη Μικρά Ασία. Ο Στράβων μεταφέρει τον μύθο της αθηναϊ-
κής καταγωγής των Ιώνων, αφού αυτοί είχαν ενδιαμέσως μεταναστεύσει και
διαμείνει στην Αχαΐα. Η παράδοση αυτή θυμίζει έντονα την επιστροφή των
Ηρακλειδών και άλλους παρόμοιους μύθους, που κατασκευάζουν μια προγε-
νέστερη σχέση των νεήλυδων με τη νέα τους πατρίδα, ώστε να διευκολυνθεί η
ενσωμάτωσή τους και γενικότερα η αποκτήση πολιτικών ή άλλων ερεισμά-
των. Ο Παυσανίας επίσης κάνει αναφορές σε παραδόσεις που συσχετίζουν την
κοιτίδα των Ιώνων με διάφορες πόλεις της Αχαΐας��. 

Παρατηρεί κανείς ότι υπάρχει σύμπλευση των αρχαίων παραδόσεων με τα
γλωσσολογικά δεδομένα. Ακόμη και χωρίς την ύπαρξη των αρχαίων παραδό-
σεων περί της αχαϊκής καταγωγής των Ιώνων πάντως τα γλωσσολογικά
στοιχεία θα ήταν καταλυτικά. 

ΟΟ  πποολλιιττιισσμμιικκόόςς  οορρίίζζοοννττααςς  ττηηςς  ΠΠρρωωττοοϊϊωωννιικκήήςς

Η Πρωτοϊωνική αποτελώντας το βορειοδυτικό τμήμα μιας πελοποννησια-
κής/νότιας ελληνικής γλωσσικής ενότητας, ήταν ανοικτή σε επαφές με τη
Πρωτοδωρική ομάδα, οι οποίες στην τελική φάση της ΥΕΧ ή την μετάβαση
προς την ΠΕΣ αποτυπώθηκαν εντονότερα. Επομένως η ‘δυτική μυκηναϊκή
κοινή’, που διαμορφώθηκε κατά την ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο (�2��-���� π.Χ.) γύρω
από τον Πατραϊκό κόλπο, πρέπει να θεωρηθεί ως ο πολιτισμικός ορίζοντας μέ-
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σα στον οποίο διαμορφώθηκε η Πρωτοϊωνική διάλεκτος. Μετά την αποσάθρω-
ση του ανακτορικού συστήματος στο τέλος της ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου, σταδιακά
ενισχύθηκε η οικονομικοπολιτική αυτονομία των περιφερειακών περιοχών και
άρχισαν να αναπτύσσονται νέα εμπορικά δίκτυα, ανεξάρτητα από τον παλαιό-
τερο πυρήνα της μυκηναϊκής επικράτειας. Ο υλικός πολιτισμός απέκτησε δια-
κριτή έκφραση, τόσο σε ότι αφορά την κεραμική και άλλα εντόπια παραγόμε-
να αντικείμενα, όσο και σε ό,τι αφορά το είδος και την προέλευση των εισαγο-
μένων�2. 

Με βάση τα μέχρι στιγμής αρχαιολογικά δεδομένα, εντός της δυτικής μυ-
κηναϊκής κοινής περισσότερο ξεχώρισε την περίοδο αυτή η Αχαΐα (κυρίως οι
περιοχές Πατρών και Δύμης με την ενδοχώρα τους), τόσο σε πυκνότητα θέ-
σεων, όσο και σε ένταση συμμετοχής σε εμπορικά δίκτυα και σε γενικότερη
ευμάρεια, και δευτερευόντως η Κεφαλονιά�3. Οι επαφές με την περιοχή της
Αδριατικής και της Ιταλίας υπήρξαν κεντρικής σημασίας για τις περιοχές
αυτές. Επεκτάθηκαν δίκτυα εισαγωγής προϊόντων ή αγαθών, με την Κεφα-
λονιά να πρωταγωνιστεί στην εισαγωγή ηλέκτρου με προέλευση τη Βαλτική ή
τη Σικελία. Εντάθηκε η εξαγωγή αγαθών από την Αχαΐα προς την Ιταλία,
όπως δείχνει η αύξηση της εκεί ευρεθείσας ΥΕ ΙΙΙΓ αχαϊκής κεραμικής. Επί-
σης τεχνολογικές καινοτομίες, όπως τα κεντροευρωπαϊκής προέλευσης ξίφη
τύπου Naue II, διαδόθηκαν μέσω της Ιταλίας και έγιναν δημοφιλή στην περιο-
χή της Αχαΐας. Η παράλια περιοχή της Ηπείρου οπωσδήποτε θα είχε ρόλο στη
λειτουργία αυτών των δικτύων, με αποτέλεσμα την αλληλεπίδραση μεταξύ
των περιοχών της δυτικής μυκηναϊκής κοινής και της περιοχής όπου κατοι-
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κούσαν πρωτοδωρικά φύλα. Άλλωστε και οι επαφές με την ενδοχώρα της δυ-
τικής ηπειρωτικής Ελλάδας αρχίζουν να γίνονται εμφανείς κυρίως προς το
τέλος της ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου��. Περίπου έτσι μπορούμε να σκιαγραφήσουμε το
αρχαιολογικό υπόβαθρο της διαμόρφωσης της Πρωτοϊωνικής, που όπως είδα-
με πρέπει να αύξησε τα σημεία επαφής με την Πρωτοδωρική σε ένα ύστερο
στάδιο της ΥΕΧ. 

Στο τέλος της νεότερης ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου, γύρω στα μέσα του ��ου αι.
π.Χ., παρατηρείται μια τομή στις περιοχές που αναπτύχθηκαν την προηγού-
μενη περίοδο, όπως η Αχαΐα και η Κεφαλονιά. Η μεγάλη πλειονότητα των
ανεσκαμμένων οικισμών καταστράφηκε, ενώ εγκαταλείφθηκαν τα νεκρο-
ταφεία θαλαμοειδών τάφων��. Δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτό οφείλεται σε μια
ριζική πολιτικοκοινωνική αναδιάρθρωση ή σε μια ανεξέλεγκτη διαδικασία
αποσύνθεσης και κατάρρευσης των κοινωνιών αυτών, αλλά οπωσδήποτε
προκλήθηκε σημαντική μείωση του πληθυσμού και μετακίνηση πληθυσμια-
κών ομάδων. Ο ρόλος των μεταναστών πρέπει να υπήρξε σημαντικός ως
προς τη διάδοση πρόδρομων διαλέκτων της Αττικοϊωνικής προς τα ανατολι-
κά, ενώ στη δυτική Ελλάδα άρχισαν να εξαπλώνονται Βορειοδυτικές/Δωρι-
κές διάλεκτοι. Αυτές οι μετακινήσεις προφανώς αποτυπώνονται στις παρα-
δόσεις περί της μετανάστευσης των Ιώνων από την περιοχή της Αχαΐας
προς την Αττική και τη Μικρά Ασία. Βεβαίως η διαμόρφωση της διαλεκτο-
λογικής γεωγραφίας κατά την περίοδο της μετάβασης προς την ΠΕΣ θα
υπήρξε συνάρτηση και άλλων παραγόντων πέρα από την μετακίνηση πλη-
θυσμών, όπως η ανάδειξη νέων πολιτικών θεσμών, ταυτοτήτων και δικτύων
επικοινωνίας, αλλά μια πιο ειδική συζήτηση είναι πέρα από το πλαίσιο της
μελέτης αυτής. 
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ΕΕππίίλλοογγοοςς  --  σσύύννοοψψηη  ττωωνν  δδεεδδοομμέέννωωνν  γγύύρρωω  ααππόό  ττοονν  ττύύπποο  ΘΘεεοοππρρόόκκαα

Μετά από την ανωτέρω συζήτηση μπορούμε να επιστρέψουμε στον τύπο
Θεοπρόκα, όπως και στους άλλους δυτικοελλαδικούς τύπους που δείχνουν την
κοινή με την ανατολική Ιωνική τροπή /okwo/ > /oko/. Παρατηρούμε ότι η δια-
σπορά των τύπων αυτών στη ΒΔ Πελοπόννησο και τα απέναντι Ιόνια νησιά
συμπίπτει με το γεωγραφικό εύρος της ΥΕ ΙΙΙΓ ‘δυτικής μυκηναϊκής κοινής’,
εντός της οποίας πρέπει να διαμορφώθηκε η Πρωτοϊωνική. Μάλιστα μόνο
στην περιοχή της Αχαΐας, κατεξοχήν συνδεδεμένης με παραδόσεις για Ίωνες,
και των αποικιών της, μαρτυρούνται τύποι παραγόμενοι τόσο από το
*thehoprokwos όσο και από το *thehokwolos. Με βάση και το ότι η τροπή των
χειλοϋπερωικών (gw kw, kwh) σε χειλικά, οδοντικά και σπανιότερα σε υπερωικά
ή τριβόμενα τοποθετείται συνήθως στο τέλος της ΥΕΧ, όπως δείχνει και η
σύμπτωση Αρκαδικής και Κυπριακής, η τροπή /okwo/ > /oko/ πρέπει να θεω-
ρηθεί Πρωτοϊωνική. Διατηρήθηκε μερικώς ως φθίνων αρχαϊσμός στην ανατο-
λική Ιωνική και σε κάποιους απολιθωμένους υποστρωματικούς τύπους στη
γεωγραφική κοιτίδα της διαλέκτου. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι τύποι *theho -
prokwos και *thehokwolos συνδέονται με τη σφαίρα της θρησκείας, αφού ση-
μαίνουν ‘μάντης’ και ‘ιερέας’ αντίστοιχα. Η επιβίωση ιδιαίτερα συντηρητικών
φωνολογικά ή μορφολογικά σχηματισμών μεταξύ ανθρωπωνυμίων ή στοιχεί-
ων της θρησκευτικής ορολογίας, είναι άλλωστε γεγονός γνωστό από πολλά
παραδείγματα διαπολιτισμικά και διαχρονικά. Άρα στην περίπτωση αυτή
έχουμε να κάνουμε με κάποια σπαράγματα ορολογίας συνυφασμένης με θρη-
σκευτικούς θεσμούς των ύστερων μυκηναϊκών κοινοτήτων της δυτικής Ελ-
λάδας, που επιβίωσαν ως την ιστορική αρχαιότητα. 

Συνοπτικά, η ύπαρξη των τύπων αυτών προσφέρει άλλο ένα στοιχείο υπέρ
της απώτερης δυτικοελλαδικής προέλευσης της Αττικοϊωνικής ομάδας δια-
λέκτων, και αντίστροφα η ανασύσταση της προϊστορίας των διαλέκτων αυτών
με βάση γενικότερα γλωσσολογικά κριτήρια μπορεί να εξηγήσει την παρουσία
των εν λόγω τύπων στη δυτική Ελλάδα. Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότη-
τα ότι η παρουσία του ονόματος Θεοπρόκα στην Κεφαλονιά αποτελεί από μό-
νη της αξιόπιστη μαρτυρία για την παλαιότερη ύπαρξη ομιλητών κάποιας
πρωτοϊωνικού χαρακτήρα διαλέκτου στο νησί, αφού το όνομα θα μπορούσε να
έχει διαδοθεί δευτερογενώς από την Αχαΐα και όχι αναγκαστικά πολύ παλαι-
ότερα από την εποχή που μαρτυρείται. Όμως η στενή σύνδεση της Κεφαλο-
νιάς με την Αχαΐα κατά την ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο στο πλαίσιο ενός κοινού πολιτι-
σμικού ορίζοντα, καθώς και η θέση της Κεφαλονιάς στα δυτικά της Αχαΐας,
συνηγορεί υπέρ της ένταξης του νησιού στη ζώνη εξάπλωσης της Πρωτοϊωνι-
κής ομάδας μέχρι τα μέσα του ��ου αι. π.Χ. 
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ABSTRACT

ARCHAEOLINGUISTIC DATA FROM KEPHALONIA

This paper examines the possibility of tracing the basic characteristics of the
dialect spoken in Kephalonia and the wider area of central western Greece
during the later stages of the Bronze Age, before the establishment of the
Northwestern dialects.

Even though the epigraphical evidence during historical antiquity is rather
meager, some intriguing epigraphical data exist that implicate the possibility of
substratal elements related to the Aeolic and Attic/Ionic dialectal groups. The
Aeolic connection seems rather doubtful and more evidence is needed in order
to evaluate its plausibility. The connection with the Attic/Ionic group seems to
be better substantiated by further epigraphical evidence in neighboring areas as
well as several deductive thoughts on the nature of interrelationship between the
Greek dialectal groups in early stages of their development. 

It is proposed that during the later stages of the Late Bronze Age, a dialect
ancestral to the Attic/Ionic group was spoken in the central parts of western
Greece, roughly coinciding with the ‘western mycenaean koine’ archaeological
horizon. This dialect seems to have arisen from a mixture of (mainly)
Mycenaean/Arcadocypriot and Nortwestern/Doric elements. 
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ΙΤΑΛΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

DDoommeenniiccaa  MMiinnnniittii--ΓΓκκώώννιιαα
αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

��..  ΕΕιισσααγγωωγγιικκάά

Η παρούσα μελέτη εκπονείται στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας που ανιχνεύει
την παρουσία του ιταλικού στοιχείου στη Νέα Ελληνική (στο εξής: ΝΕ) και
τις διαλέκτους της. Τμήματα της έρευνας έχουν ήδη δημοσιευτεί στον τόμο
Italoellenica Α΄. Μελέτες για τον λεξικό δανεισμό (Minniti-Γκώνια 2��8).
Όσον αφορά τα επτανησιακά ιδιώματα, έχει προηγηθεί πρόδρομη μελέτη για
τις επιδράσεις της ιταλικής γλώσσας και της βενετσιάνικης διαλέκτου στην
Κέρκυρα (αυτ.: σσ. ���-���). Αρχικός σκοπός της παρέμβασης στο συνέδριο
ήταν να επιχειρηθεί συνολική παρουσίαση των ιταλικών-βενετσιάνικων λέξε-
ων που είναι ήδη καταγεγραμμένες σε γλωσσάρια. Στην πορεία της έρευνας ο
στόχος τροποποιήθηκε ελαφρώς, όπως θα ειπωθεί παρακάτω και όπως φαίνε-
ται από τον τίτλο της ανακοίνωσης, ο οποίος είναι διαφορετικός από τον τίτλο
«Ιταλικές δάνειες λέξεις μέσα από τα γλωσσάρια του κεφαλληνιακού ιδιώμα-
τος» που αναγράφεται στο Πρόγραμμα. 

22..  ΔΔιιεευυκκρριιννίίσσεειιςς  μμεεθθόόδδοουυ

Επιβάλλεται να διευκρινιστούν οι όροι που εμφανίζονται στον τίτλο της
ανακοίνωσης και οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε αυτή. Καταρχήν, ο όρος «ιτα-
λισμός», που χρησιμοποιείται εναλλακτικά με τον όρο «ιταλικό δάνειο». Τα
λεξικά δάνεια, ως γνωστό, είναι στοιχεία που μία α΄ γλώσσα, η γλώσσα υπο-
δοχής, στην προκειμένη περίπτωση το κεφαλληνιακό ιδίωμα, λαμβάνει από
μία β΄ γλώσσα, που στη μελέτη μας είναι είτε η Ιταλική γλώσσα, είτε η βενε-
τσιάνικη διάλεκτος. Ο όρος «ιταλισμός», μολονότι δεν γίνεται δεκτός από την
ελληνική γλωσσολογική επιστήμη (η οποία απορρίπτει κατασκευές αυτού του
τύπου: γαλλισμός, αγγλισμός κ.ά.), ωστόσο χρησιμοποιείται ευρύτερα στην
ιταλική βιβλιογραφία (italianismo). Τον υιοθετούμε στην έρευνά μας γιατί
επιτρέπει αφενός να ορίζονται συνοπτικά τόσο οι ιταλικές όσο και οι βενετσιά-
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νικες λέξεις, αφετέρου να περιγράφονται όλες οι δάνειες μορφές (λεξικές μο-
νάδες, δηλαδή οι λέξεις, δάνειες εκφράσεις, δάνεια μορφοσυντακτικά στοιχεία,
π.χ. καταλήξεις όπως είναι -άδα στις λέξεις περαντζάδα και βαρκάδα).

Μία ακόμα διευκρίνιση αφορά τη διαφοροποίηση στον τρόπο που η τοπική
γλωσσική ποικιλία ορίζεται στη σχετική βιβλιογραφία: άλλοι μιλούν για ιδίω-
μα και άλλοι για διάλεκτο. Ενίοτε χρησιμοποιείται επίσης και η λογοτεχνί-
ζουσα λέξη «ντοπιολαλιά». Η ελληνική Γλωσσολογία, πράγματι, επιτάσσει τη
διάκριση μεταξύ ιδιώματος και διαλέκτου: σύμφωνα με τον ορισμό του Κέ-
ντρου Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων (Ι.Λ.Ν.Ε.) της
Ακαδημίας Αθηνών, διάλεκτος λέγεται όταν οι διαφορές της τοπικής γλωσσι-
κής παραλλαγής από την κοινή ΝΕ είναι μεγάλες και τέτοιες που με δυσκο-
λία παρακολουθεί το νόημα του λόγου ένας ομόγλωσσος που δεν είναι ντόπιος,
και ιδίωμα, όταν οι διαφορές είναι μεν αισθητές, αλλά δεν δυσκολεύουν την
κατανόηση των λεγομένων από τους ομόγλωσσους που δεν είναι ντόπιοι. Τέ-
τοια διάκριση, ωστόσο, δεν υφίσταται για την ιταλική γλωσσολογία, η οποία
χρησιμοποιεί για όλες τις περιπτώσεις τον όρο dialetto, αλλά ούτε για τη
γλωσσολογία άλλων γλωσσών�. Τίθεται λοιπόν εδώ ένα δίλημμα για τον
ερευνητή που ασχολείται με τα θέματα της επαφής μεταξύ της Ελληνικής
και της Ιταλικής γλώσσας. Στην ανακοίνωση, ωστόσο, θα χρησιμοποιηθούν
και οι δύο όροι αδιακρίτως. 

33..  ΤΤοο  λλεεξξιικκοογγρρααφφιικκόό  υυλλιικκόό

Το λεξικογραφικό υλικό που διατίθεται για τη μελέτη του κεφαλληνιακού
ιδιώματος βρίσκεται σε γλωσσάρια και ποικίλου περιεχομένου μελέτες. Αυτά
είναι:

• το Γλωσσάριον Κεφαλληνίας του �8��-�� και το Λεξιλόγιον ξένων καί
ξενοφανῶν λέξεων τῆς ἐν Κεφαλληνίᾳ λαλουμένης του ���� του Ηλία
Τσιτσέλη. Και τα δύο επανεκδόθηκαν το 2��3 με την επιμέλεια του Γ.
Μοσχόπουλου και εισαγωγή του Γ. Αλισανδράτου στα Κεφαλληνιακά
Σύμμεικτα, σσ. ��-��� και �2�-6�� αντίστοιχα,

• το Γλωσσάριον Κεφαλληνίας του Παναγιώτη Βεργωτή (συντάχτηκε
το �8��/�8�2 και παραμένει ανέκδοτο: Πετράτος 2���, σσ. 2�6-26�), 

• το Γλωσσάριο και ιδιωματικές εκφράσεις της Κεφαλονιάς των Σπ. Γ.
Γασπαρινάτου και Μ. Γασπαρινάτου-Τζουγανάτου (2���),

Domenica Minniti-Γκώνια��2
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• οι Κεφαλονίτικες διηγήσεις μ’ ένα πλούσιο ιδιωματικό λεξιλόγιο του
Νίκου Δομένικου (����),

• οι Κεφαλονήτικοι Ιδιωματισμοί, επίσης του Δομένικου (με λεξιλόγιο,
��82), και

• το Για να μη σβύσει [sic] η παλιά κεφαλονίτικη και θιακιά ντοπιολαλιά
του Δ.Ι. Πανταζάτου (2���).

Στα παραπάνω γλωσσάρια και μελέτες αποθησαυρίζεται πλούσιο απόθε-
μα λέξεων, φράσεων και εκφράσεων που ακούγονται στην Κεφαλονιά από τα
τέλη του ��ου αιώνα μέχρι σήμερα. Σκοπός της έρευνάς μας είναι, οι ήδη
αποθησαυρισμένες ιταλικές και βενετσιάνικες δάνειες λέξεις να εξεταστούν
από λεξικογραφική, σημασιολογική και πραγματολογική πλευρά στο πλαίσιο
του κεφαλληνιακού ιδιώματος. Διατρέχοντας ωστόσο τη σχετική με το κε-
φαλληνιακό ιδίωμα βιβλιογραφία, προέκυψε έντονος προβληματισμός σχετικά
με ορισμένες αιτιάσεις των διαλεκτολόγων: λ.χ., με τον ισχυρισμό ότι το λεξι-
λόγιό του, μαζί και τα λεξιλόγια άλλων ιδιωμάτων, δεν διαφέρει ουσιαστικά
από το λεξιλόγιο της κοινής ΝΕ2, κάτι το οποίο, όσον αφορά τουλάχιστον το
ιταλικό στοιχείο, δεν διαπιστώνεται σε άλλες διαλέκτους. Επίσης, προξενεί
εντύπωση η άποψη ότι το ιδίωμα της Κεφαλονιάς, λόγω της εγγύτητάς του
νησιού με την Πελοπόννησο, εξελίχθηκε με τρόπο που το φέρνει πιο κοντά στο
πελοποννησιακό ιδίωμα παρά στα άλλα επτανησιακά ιδιώματα3, με τα οποία
συγκαταλέγεται στην Επτανησιακή οικογένεια. Πρόκειται για ζητήματα που
χρειάζεται πρώτα να αποσαφηνιστούν, ώστε η μελέτη του ιταλόγλωσσου
στοιχείου να μην οδηγηθεί σε λάθος συμπεράσματα. Έτσι, έπρεπε η ανάλυση
των ιταλικών-βενετσιάνικων λέξεων να τεθεί στα κατάλληλα λεξικογραφικά
και πραγματολογικά πλαίσια, λαμβάνοντας υπόψη τα βιβλιογραφικά δεδομέ-
να, κυρίως όμως τη γλωσσική πραγματικότητα μέσα από την παρακολούθη-
ση της χρήσης από τους ομιλητές. Εκτιμώντας λοιπόν ότι η πληρέστερη συ-
γκέντρωση στοιχείων προέχει της ανάλυσης και ερμηνείας του καταγεγραμ-
μένου λεξικογραφικού υλικού, θεωρήθηκε πιο χρήσιμο η έρευνα να ξεκινήσει
από τα ίδια τα κείμενα, με σκοπό την «αυτοψία» του υλικού που αποτέλεσε τη
βάση των δημοσιευμένων γλωσσάριων, τα οποία θα μελετηθούν αργότερα.
Στην παρούσα φάση, η έρευνα βασίστηκε στην αποδελτίωση του λεξιλογίου

• γραπτών και παλαιότερων κειμένων, συγκεκριμένα των έργων του ποι-
ητή Πέτρου Κατσαΐτη (��ου αιώνα), 
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• προφορικών και παλαιότερων κειμένων, ειδικότερα της συλλογής των
παροιμιών Κεφαλονίτικα Γνωμικά του Δημητρίου Λουκάτου (���2)
και 

• γραπτών σύγχρονων κειμένων που χαρακτηρίζονται ωστόσο από προ-
φορικό ύφος. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν διάφορες καταχωρήσεις του
διαδικτύου με ποικίλο τοπικό περιεχόμενο. 

��..  ΙΙττααλλιισσμμοοίί  σσττοο  έέρργγοο  ττοουυ  ΚΚααττσσααΐΐττηη

Έργα του Κατσαΐτη� είναι οι δύο τραγωδίες κλασικού περιεχομένου Ιφιγέ-
νεια και Θυέστης και το ιστορικό ποίημα Κλαυθμός της Πελοποννήσου. Τα
έργα αυτά παρουσιάζουν μεγάλη επίδραση από ιταλικά μοντέλα, είτε άμεση
από τα πρότυπα, είτε έμμεση, γιατί ο Κατσαΐτης διέμενε επί πολλά χρόνια
στην Κρήτη και ενδέχεται να απέκτησε εκεί την εμπειρία του για τα ιταλικά
λογοτεχνήματα από τα οποία εμπνεύστηκε�. Τα κείμενα του Κατσαΐτη εν-
διαφέρουν άμεσα την έρευνά μας, χάρη στον μεγάλο πλούτο τους από ιταλικές
λέξεις, οι οποίες ανευρίσκονται στους πάνω από ���� στίχους και είναι συγκε-
ντρωμένες στο γλωσσάριο που καταρτίστηκε από τον εκδότη του έργου Ε.
Κριαρά. Ο πρώτος που διέκρινε τη γλωσσική σημασία της τριλογίας του Κα-
τσαΐτη υπήρξε ο ειδικός μελετητής της βενετσιάνικης διαλέκτου Manlio
Cortelazzo, ο οποίος χαιρέτησε την έκδοση της τριλογίας (το ����) ως πρώ-
της τάξεως πηγή για τη μελέτη της διείσδυσης της Ιταλικής γλώσσας στην
Κεφαλονιά, εκτιμώντας ότι θα άνοιγε νέα προοπτική στην έρευνα των ιταλι-
σμών της ΝΕ (����, σ. ���). Η ευχή του Cortelazzo, ωστόσο, δεν είχε πραγ-
ματοποιηθεί μέχρι σήμερα, απ’ όσο γνωρίζουμε.

Τα κείμενα του Κατσαΐτη θεωρούνται ως ιδιωματικά (Κριαράς ����, σ. κε΄)
και η γλώσσα τους, που συνιστά μίξη επτανησιακών και κρητικών, αρχαϊκών
και ξενόγλωσσων στοιχείων, χαρακτηρίζεται «ενιαία και λαϊκή» (αυτ.)6. Τα
ξενόγλωσσα στοιχεία, αν εξαιρέσουμε κάποια τουρκικά και λίγα γαλλικά, εί-
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�. Ο Κατσαίτης, γεννημένος μεταξύ �66� και �66� στο Ληξούρι και θανών στην ίδια πό-
λη μεταξύ ��3� και ���2, έζησε κατά ένα μεγάλο μέρος στην αιχμαλωσία και υπηρεσία κά-
ποιου Τούρκου αγά στα Χανιά. θεωρείται εκπρόσωπος του Επτανησιακού θεάτρου και ο με-
γαλύτερος ποιητής της εποχής του, μετά από τον Χορτάτση. Η λογοτεχνική αξία των γρα-
πτών του είναι τέτοια, ώστε δείχνουν πόσο αναπτυγμένη πρέπει να υπήρξε η κοινωνία των
Επτανήσων ήδη από τις αρχές του �8ου αιώνα.

�. Τις επιδράσεις από την ιταλική τραγωδία μελέτησε ο ΚΡΙΑΡΑΣ (��6�).
6. Το ίδιο το όνομα του συγγραφέα αναγράφεται στο έργο με την παλαιότερη ορθογραφία,

ως Κατζαΐτης.



ναι στη συντριπτική πλειοψηφία τους ιταλικής καταγωγής, δηλαδή προερχό-
μενα από τη βενετσιάνικη διάλεκτο και από την ιταλική γλώσσα ευρύτερα. Η
διττή αυτή φύση των ιταλισμών χρειάζεται να τονιστεί και να προσεχτεί, για-
τί, όπως έχουμε επισημάνει και αλλού�, είναι λάθος αυτό που διαπιστώνεται
στα περισσότερα ελληνικά λεξικά, να αποδίδονται στη Βενετσιάνικη, όροι και
εκφράσεις, που από έναν έμπειρο φυσικό ομιλητή αναγνωρίζονται αμέσως ως
ιταλικοί. Σε μερικά τέτοια λάθη υποπίπτει και ο εκδότης του έργου. 

Σε πρόχειρη εξέταση του γλωσσάριου μετρήθηκαν πάνω από 3�� ιταλογε-
νή στοιχεία (φυσικά δεν προσμετρούνται οι λατινισμοί), από τα οποία 2�� πε-
ρίπου αποτελούν απλές λεξικές μονάδες, απλές λέξεις, όπως θα δούμε παρα-
κάτω λιγότερο ή περισσότερο προσαρμοσμένες, δηλαδή εξελληνισμένες. Επί-
σης, �� είναι ονόματα «ιταλίζοντα», που απηχούν κάποιο αντίστοιχο ιταλικό
όνομα, ενώ 6� τουλάχιστον είναι οι λέξεις και φράσεις παρμένες αυτούσια από
την Ιταλική. Τέλος, στον αριθμό των 3�� συμπεριλαμβάνονται μερικά μορφο-
συντακτικά στοιχεία, όπως καταλήξεις ρημάτων, επιθέτων κ.ά. Αναλυτικά: 

�) οι απλές λέξεις, μπορεί να είναι μεταγραφές, δηλαδή γραμμένες με ελ-
ληνικούς χαρακτήρες (π.χ., ντεστρέτσα < destrezza, νεγότσιο < negozio «συ-
ναλλαγή», καραφίνα < caraffina, τζερμπίνα «τσαπερδόνα» < βεν. zerbino
«κομψευόμενος») ή να εμφανίζουν πλήρη προσαρμογή στο νέο μορφολογικό
σύστημα και με τις φωνητικές προσαρμογές που υφίστανται κατά την εκφορά
τους από τον ομιλητή της κοινής γλώσσας (π.χ. μουρτάρι < mortaio «όπλο του
πυροβολικού», φατσάδα < βεν. fazzada). Παρατηρούνται ωστόσο κάποια φω-
νητικά φαινόμενα που ανήκουν καθαρά στο τοπικό ιδίωμα, όπως η αφαίρεση
του αρχικού φωνήεντος (σασίνος < assassino, φιτσιάλος < ιταλ. ufficiale αντί
οφιτσιάλος, ζάρω < ιταλ. usare «συνηθίζω» αντί ουζάρω)8, το κλείσιμο του ημί-
κλειστου φωνήεντος (φιστίνι < ιταλ. festino), η μετατροπή του /α/ σε /ε/ (με-
γάρι < ιταλ. magari αντί μακάρι) κ.ά. Τέλος, ως προς τη σημασιολογική προ-
σαρμογή, εμφανίζονται λέξεις όπου η σημασία παρουσιάζει μερική μεταβολή ή
πλήρη διαφοροποίηση: λ.χ., η σημασία της λ. λίσσος < ιταλ. liscio δεν σημαίνει
«μαλακός» αλλά «λείος» και της λ. μοττέττο δεν είναι «αστείο» αλλά «είδος
ποιητικής σύνθεσης» (προφανώς ο Κατσαΐτης φτιάχνει καταχρηστικά ένα
υποκοριστικό από τη λ. motto που όντως σημαίνει «αστείο»).

2) Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε ονόματα που συνήθως προέρχονται από
την κλασική παράδοση και τα οποία στο έργο τροποποιούνται ώστε να μοιά-
ζουν ιταλικά: Αλφέος < Alfeo αντί Αλφειός, Βριταννία < Britannia αντί Βρετα-
νία, Τρόγια < Troia αντί Τροία, Μενελάος < Menelao αντί Μενέλαος κ.ά.
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�. Σε μελέτη μας σχετικά με ένα λεξικό των ιταλικών δανείων (βλ. Italoellenica, ό.π., σ.
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8. Ο τύπος αυτός απαντά και στην Κρήτη (MINNITI-ΓΚΩΝΙΑ, αυτ.: σ. ���). 



3) Όσο για τις αυτούσιες λέξεις και εκφράσεις, εύγλωττα παραδείγματα
είναι επίθετα, ουσιαστικά, επιφωνήματα κ.ά.: ιλλουστρίσσιμε, μίστρο δε κά-
ζας, sangue de Dio Bacco!, certo!, da vero ballarino, Oh servo, servovon, servo
de cazzo / cospetto, cospetton, cospettonazzo!, per Dio santo!, a dritta e a
roversa.

�) Μορφοσυντακτικά δάνεια στοιχεία είναι οι καταλήξεις -άρω (< ιταλ. -
are ή βεν. ar), -ίρω (< ιταλ. -ire ή βεν. -ir), -άτο (< -ato), -άδα (< βεν. -ada ή
ιταλ. -ata) όπως στα παραδείγματα κοντρατάρω, φαβορίρω, ινκασάδος από
contrattare, favorire, incasado. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι σύνθετες
λέξεις, π.χ. πετσοκόμματο «κομμάτι», σπετσοκούλλουρο «μικρό κουλούρι»,
συχνοζάρω = συχνά + usare «κάνω κάτι συχνά»�. 

Από ειδολογική πλευρά, οι λέξεις που χρησιμοποιεί ο Κατσαΐτης μπορούν
να ενταχτούν σε διάφορα λεξιλογικά πεδία. Μία πρώτη ομάδα αποτελείται
από λέξεις που αφορούν βασικά τον δημόσιο (ντεκόρο < decoro, φαττούρα <
fattura «λογαριασμός», τσικκίνια > zecchini «χρυσά νομίσματα της εποχής»,
στατέρι < stadera «ζυγαριά», αβαντζαδούρες < avanzi «αποφάγια», «τριππιέ-
ρης < trippaio «πατσατζής», αββοκάτοι < ιταλ. avvocati «δικηγόροι», σπετσιέ-
ρης < speziere «φαρμακοποιός», φύσικοι και τσερόικοι < fisici «γιατροί» και
cerusici «χειρούργοι»��, πρέντσιπες < principe «πρίγκιπας», γαλαντόμος <
galantuomo) και τον στρατιωτικό βίο (καπιτάνιος < capitano, καβαλιέροι <
ιταλ. cavalieri «ιππότες», ασσάλτο < assalto «επιδρομή», βάρδια < βεν. vardia
«φρουρά», βιττόρια < vittoria «νίκη», δουέλλο < duello «ξιφομαχία», σολδάδος <
ιταλ. soldato ή βεν. soldado «φάντης», στοκκάδα < stoccata « ?? », τριντσιέρα
< trinciera «παραπέτασμα», πρέζα < presa «λάφυρο»). Αλλά και λέξεις όπως
πολτρόνος < poltrone «τεμπέλης» πρέπει να θεωρηθούν αξιοσημείωτες. Κατα-
γράφεται επίσης μία ακόμη ομάδα από λέξεις του γενικότερου βίου, οι οποίες
είναι πολυπληθέστερες και αφορούν μόδες και συνήθειες που, σύμφωνα με τον
Cortelazzo (ό.π.: σ. ��8) ήταν «ξενόφερτες» στη Βενετία από άλλες περιοχές
της Ιταλίας (ρινφρεσκάρω < rinfrescare «δροσίζω», πουργάρω < purgare «δίνω
καθαρτικό», μανιπολάρω < manipolare «χειραγωγώ», κάσσια < cassia, κονφέτ-
τα < confetti «κουφέτα», κιτράτο < citrato, ζαχαράτα < zuccherati «ζαχαρω-
τά», γρέντζος < grezzo «ακατέργαστος», μπεκαρία < beccheria «κρεοπωλείο»,
πεσκαρία < pescheria «ιχθυοπωλείο», μάγιορ-δόμος < maggiordomo «μπάτ-
λερ»). 
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�. Το φαινόμενο είναι γνωστό και στη ζάκυνθινή διάλεκτο (MINNITI-ΓΚΩΝΙΑ, αυτ.: σ. 26�-
2��).

��. Η απαρχαιωμένη λ. cerusico προέρχεται από λατ. chirurgicus που αποτελείται από
αρχ. ελλ. χειρ + έργον. Στη μεσαιωνική εποχή εξελίχτηκε σε cirugicus-cirugico και τελικά σε
cerusicus-cerusico.



Ειδικότερα, οι λέξεις της α΄ ομάδας που αφορούν την πολεμική τέχνη, απη-
χούν την επτανησιακή παράδοση των ιστορικών και επικών ποιημάτων του
�6ου αι. και θυμίζουν έργα όπως η Ιστορία του Ταγιαπιέρα του Κερκυραίου
συγγραφέα Ιάκωβου Τριβώλη ή τα Ανδραγαθήματα του Μερκούριου Μπούα,
έργο που γράφτηκε από τον Ζακυνθινό Τζάνε Κορωναίο για να εξιστορήσει
τον βίο του θρυλικού stradiotto στην Ιταλία. Να σημειωθεί επίσης ότι το ίδιο
λεξιλόγιο χρησιμοποιείται και από «ιστορικούς» λογοτέχνες της Κρήτης, πε-
ρίπου σύγχρονους του Κατσαΐτη, μεταξύ άλλων από τον Τζάνε Μπουνιαλή
(Minniti-Γκώνια, ό.π.: σ. �3�). Οι λέξεις της β΄ ομάδας, εξάλλου, αφορούν το-
μείς του βίου όπου αποτυπώνεται ακόμα πιο έντονη η επίδραση της ιταλικής
κουλτούρας και ενός αστικού και εκλεπτυσμένου τρόπου ζωής. Αξίζει να ανα-
φερθεί παρεμπιπτόντως ότι παρόμοιο λεξιλόγιο βρίσκουμε στη σημερινή εποχή
στο ιθακήσιο ιδίωμα��.

Ωστόσο, δεν λείπουν από τον κατάλογο και οι γραμματικές λέξεις (ρήμα-
τα, επιρρήματα, επιφωνήματα κ.ά.) όπως προμεττάρω < promettere «τάζω»,
ινκασσάρω < mettere nella cassa (da morto) «βάζω στην κάσα», πούρι < pure
«κι ας», «επίσης», βίβα!, φόρις < forse (με παραφθορά) «έξω» κ.ο.κ. 

Παρατηρείται ωστόσο ότι οι περισσότεροι ιταλισμοί που χρησιμοποιεί ο
Κατσαΐτης δεν βρίσκονται διάσπαρτοι στο έργο του. Στην Ιφιγένεια, ειδικά,
είναι συγκεντρωμένοι κυρίως στην ε΄ πράξη (σσ. �2-���), η οποία αποτελεί
«παραγέμισμα» του έργου, ένα επιπρόσθετο μέρος με κωμικό χαρακτήρα
όπου ο Κατσαΐτης βάζει λαϊκούς ανθρώπους να ερίζουν μεταξύ τους με σκοπό
την προσέλκυση και τη διασκέδαση των θεατών. Τελικά, η τραγεδία, όπως
την τιτλοφορεί ο συγγραφέας, εξελισσόταν σε κωμωδία. Το συγκεκριμένο τέ-
χνασμα συνδέει άμεσα το έργο του Κατσαΐτη και άλλα έργα του Επτανησια-
κού θεάτρου, π.χ. τον Χάση του Δημητρίου Γουζέλη, με κρητικές κωμωδίες
όπως ο Κατζούρμπος και ο Στάθης, όπου επίσης καταγράφεται ίδιο ιταλογε-
νές ή ιταλικό λεξιλόγιο�2. 

Γενικά, στο έργο καταγράφονται νεολογισμοί (νεραντζάτο, τριππιέρης)
που ενισχύουν το ήδη πλουσιότατο λεξικογραφικό απόθεμα του ιταλόγλωσσου
στοιχείου της ΝΕ, αλλά και λέξεις «πρωθύστερα», οι οποίες παρουσιάζουν
εξαιρετικό ενδιαφέρον όχι μόνο για τη μελέτη του ελληνοϊταλικού δανεισμού
αλλά και της εξέλιξης της ιταλικής γλώσσας, γιατί αποτελούν πρώτες κατα-
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��. ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΣΠ. Ν. (Φώτος Γιοφύλλης), Η γλώσσα της Ιθάκης. (Συλλογή γλωσσι-
κού υλικού), Αθήναι ����.

�2. Παρόμοια προσέγγιση συναντάμε και σε σύγχρονες εκδόσεις σκωπτικών διηγήσεων
με ιδιωματικό χαρακτήρα, όπως είναι του Σ. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ («Το μουρτόριο του Κόντε Ρεστέ-
λου», «Ο σορ Μίκιος ο Τσορότος», κ.ά., ����), που βρίθουν κυριολεκτικά ιταλισμών, αρκετοί
από τους οποίους έχουν καταχωριστεί από τον ΠΑΝΤΑΖΑΤΟ στο Γλωσσάριό του.



γραφές όρων που φέρουν χρονολογία εισόδου μεταγενέστερη, εμφανίστηκαν
δηλαδή αργότερα στα ιταλικά λεξικά (λ.χ. σαβογιάρδοι, σιβίλια κ.α.: Corte -
lazzo, ό.π.: σ. ��8). Για αυτό τον λόγο και μόνο θα άξιζε να γίνει η αποδελ-
τίωση άλλων έργων της κεφαλονίτικης γραμματείας�3, γιατί, όπως έχουμε
ήδη υπογραμμίσει, θα αποδείκνυε ακόμα περισσότερο την τεράστια επίδραση
της Ιταλικής στη ΝΕ. 

��..  ΙΙττααλλιισσμμοοίί  σσττιιςς  κκεεφφααλλοοννίίττιικκεεςς  ππααρροοιιμμίίεεςς

Από τα προφορικά κείμενα του παρελθόντος επιλέχτηκε να αποδελτιωθούν
οι παροιμίες. Τα Κεφαλονίτικα γνωμικά του Δ. Λουκάτου (���2), συγκεκρι-
μένα, προέρχονται από τις τρεις ιστορικές-γεωγραφικές περιοχές της Κεφα-
λονιάς: τη Λιβαθώ, το Αργοστόλι και τη βόρεια επικράτεια, ειδικότερα την
Έρισσο και την Άσσο, «με τζάκια βενετσιάνικα». Από γλωσσική και πολιτι-
σμική άποψη, αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα του νησιού κατά τις δε-
καετίες του ’��-’��. Ο ίδιος ο συλλογέας διαπιστώνει εξέλιξη του λεξιλογίου
σε σχέση με προηγούμενες περιόδους, σημειώνοντας ότι οι ιδιωματισμοί που
μαρτυρούνται στον Τσιτσέλη και τον Λασκαράτο, «δεν ζούνε πια έντονα»
(αυτ.: σ. ιβ΄). Επιβεβαιώνει επίσης ό,τι παρατηρήθηκε από άλλους μελετητές,
ότι δηλαδή τόσο στις παροιμίες όσο και στη γλώσσα τους είναι πρόδηλη η επί-
δραση από την Πελοπόννησο και τη Στερεά παρά από τα άλλα νησιά του Ιονί-
ου (αυτ.: σ. ιδ΄). Όπως επισημάνθηκε και πρωτύτερα στην εισαγωγή, τέτοια
επίδραση οφείλει να λάβει υπόψη της και η έρευνα των ιταλισμών, η οποία
στοχεύει στην καταγραφή των ιδιαιτεροτήτων που εμφανίζει η πρόσληψη του
ιταλικού στοιχείου στο πλαίσιο των επτανησιακών ιδιωμάτων. Η αντιπαραβο-
λή επτανησιακών παροιμιών εκτιμάται ότι θα χρησίμευε στην ανάδειξη αυτών
των διαφορών, θα επιβεβαίωνε ενδεχομένως την επίδραση από Στερεά και Πε-
λοπόννησο και ίσως γίνει σε επόμενη φάση της έρευνας.

Οι κεφαλονίτικες παροιμίες και οι παροιμίες ενγένει, αποτελούν συσσω-
ρευμένη γνώση ενός αγροτικού κατά κανόνα τρόπου διαβίωσης, ως εκ τούτου
περιγράφουν παραδοσιακές αξίες και νοοτροπίες. Όπως είναι λογικό, οι ιτα-
λισμοί που βρίσκουμε στη συλλογή εκφράζουν διαφορετική πολιτισμική επί-
δραση σε σχέση με τους ιταλισμούς μιας άλλης εποχής, άρα και από αυτούς
που χρησιμοποιούσε ο Κατσαΐτης. Οι ιταλικές και βενετσιάνικες λέξεις που
εντοπίστηκαν δεν είναι πολλές τον αριθμό, γύρω στις εκατό σε σύνολο ����
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�3. Βλ. π.χ. την πρόταση του Γ. ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΥ (2���) για την καταγραφή των ιδιωμα-
τισμών στα δημώδη επτανησιακά έργα. 



παροιμιών, είναι όμως χαρακτηριστικές, ενίοτε πρωτότυπες, ενώ αποτελούν
σαφείς και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ενδείξεις της ύπαρξης προηγούμενων
στρωμάτων του ιταλικού στοιχείου στο ιδίωμα. Και σε αυτή την περίπτωση
θα χρειαστεί να γίνει διαχωρισμός των ιταλισμών που εντοπίστηκαν είτε σε
απλές λέξεις που περιέχονται σε παροιμίες και σε παροιμιακές εκφράσεις ή
παροιμίες ολόκληρες. Ενώ οι πρώτες εμφανίζονται σε μεγαλύτερο ποσοστό, οι
τελευταίες είναι ευάριθμες αλλά αποτελούν ίσως πιο ενδιαφέρουσες περιπτώ-
σεις από τη στιγμή που είναι κατάλοιπα λαϊκών βενετσιάνικων ρήσεων
(Cortelazzo, ό.π.: σ. �2�). Εμφανίζονται ως μεταφράσεις ή ως μεταγραφές,
όπως οι ακόλουθες:

– Κατρίνι το κατρίνι / γενέται το τσεκίνι (Παλική) είναι μετάφραση της
ιταλικής παροιμίας quattrino a quattrino / si fa lo zecchino.

– Αμόντε ντέμπιτο / αμόντε κρέντιτο (Παλική, Λιβαθώ), δηλαδή «χάθηκε
το χρέος, χάθηκε και η πίστωση», είναι μεταγραφή βενετσιάνικης ρήσης.

Επίσης, κάποιες παροιμίες που εμπεριέχουν ιταλισμούς ανήκουν στο πα-
ροιμιολογικό υλικό της κοινής γλώσσας και είναι λίγο πολύ γνωστές, όπως
π.χ.:

– Παλιά παντιέρα, τιμή του καπετάνιου (Πύλαρος).
Άλλες παροιμίες, αρκετές στον αριθμό, παρουσιάζουν περισσότερο ενδιαφέ-

ρον, καθότι απηχούν χαρακτήρα εντοπιότητας και φαίνεται ότι δεν απαντούν
σε άλλη περιοχή εκτός από την Κεφαλονιά: 

�– Με το στόμα πάρλα πάρλα / με τα χέρια κρατημάρα (Παλική).
Εξάλλου, οι απλές λέξεις χωρίζονται σε βενετσιάνικες και ιταλικές και

προέρχονται ως επί το πλείστον από το λεξιλογικό πεδίο της θάλασσας και
της φύσης εν γένει, αλλά και από το λεξιλόγιο που παραπέμπει σε κοινωνικές
σχέσεις και δραστηριότητες ή στο ανθρώπινο σώμα και χαρακτήρα: π.χ. οι
άνεμοι (τραμουντάνα, μαϊστράλι), τα επαγγέλματα (μαρνάροι < marina «ναύ-
τες», καροτσιέρης < carrozzieri «αμαξάδες», λαουρέντες < lavoranti «μεροκα-
μιατιάρηδες»), τα ζώα (μπαρμπούνι, μπακαλάος, βετούλα < βεν. vètola «με-
γάλο πουλί»), τα ρήματα (μαϊνάρω < βεν. mainàr, σαρτάρω < βεν. saltàr), αντι-
κείμενα και πράγματα (σκουτέλι, κασέλα, τσαπάκι, μπουκούνι < boccone,
αράδα < βεν. aràda), το σώμα (τσιέρα < βεν. ciera «κερί», αλλά και «πρόσω-
πο»). Εντοπίστηκαν επίσης επιρρήματα, που όμως έχουν μεταπηδήσει και στο
ευρύτερο λεξιλόγιο των ιδιωμάτων και της κοινής γλώσσας (αλέστα < βεν.
alesto «γρήγορος», μπονόρα < βεν. bonòra). Τέλος, πρέπει να επισημανθεί η
κατάληξη -άτσος στις λέξεις αφεντάτσος «μεγάλος αφέντης» (στους Αργυ-
ράδες, αυτ.: 6�) και αθρωπάτσος «πολύ μεγάλο άτομο», προφανώς κατ’ανα-
λογία με ιταλ. omaccione. Η κατάληξη αυτή σχηματίζεται από -accio ή -azzo
και όχι από -ace, που είναι η ιταλ. κατάληξη με την οποία σχηματίζονται άλ-
λες ελληνικές λέξεις (λ.χ. καπάτσος < capace). Συνιστά λοιπόν πρωτότυπο εύ-
ρημα στην έρευνα των ιταλισμών. 
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Από τις ιταλικές-βενετσιάνικες λέξεις που βρέθηκαν στα Κεφαλονίτικα
Γνωμικά καταρτίστηκε ένα μικρό λημματολόγιο, το οποίο θα αξιοποιηθεί κα-
τάλληλα για το λεξικό των ιταλισμών στη ΝΕ και τις διαλέκτους της και το
οποίο ήδη ετοιμάζεται (Minniti-Γκώνια, ό.π.: σ. �3-���). Αξίζει ωστόσο να πα-
ρατεθούν εδώ οι πιο χαρακτηριστικές από αυτές και μάλιστα στα συγκεκριμένα
συμφραζόμενα όπου χρησιμοποιούνταν ή που ίσως χρησιμοποιούνται ακόμα��:

Όταν χιονίζει αρμένιζε, κι’ όταν κιαρίρη κάτσε (Λιβαθώ). 

Η δάνεια λ. είναι κιαρίρη, η οποία αποτελεί παραφθορά του ιταλ. schiarire
«ξαστερώνω».

Η πούρβερη το πρόσωπο πως το κατασκευάζει / σαν κότα το Μαγιάπριλο,
που ξαναπουπουλιάζει (Παλική).

Η λ. πούρβερη, όπως δηλώνει και η σημερινή λ. πούδρα (< γαλλ. poudre),
προέρχεται από ιταλ. cipria in polvere που είναι το γνωστό καλλυντικό σε
σκόνη. 

Οι μπουτιέροι κ’ οι γαϊδάροι / ένα μήνα έχουν τη χάρη (Αργοστόλι).

Η δάνεια λ. είναι μπουτιέροι από ιταλ. bottieri «βαρελάδες», που εργάζο-
νται τον μήνα του Σεπτέμβρη για την προετοιμασία του κρασιού. 

Δύο κεφάλια, κάτου από μια τρίτσα δε μπαίνουνε (Παλική).

Η λ. τρίτσα είναι αβέβαιης ετυμολογίας. Πιθανολογείται ότι προέρχεται
από ιταλ. intrecciare «πλέκω» και ότι δηλώνει τη στέγη από πλέξιμο καλα-
μιών (καλαμωτή).

Κάτσε στραβά, κρίνε ντρίτα (Ελιός)

Η δάνεια λ. είναι ντρίτα < βεν. drito που σημαίνει «σωστός, δίκαιος» στην
προκειμένη περίπτωση.

Όπου πεσ’ η μάκια, κάτι θ’αφήσει (Παλική).
Μάκια < ιταλ. macchia «στίγμα, λεκές».

Domenica Minniti-Γκώνια�8�

��. Τα ορθογραφικά είναι του Λουκάτου, ο οποίος ακολουθεί τη γραφή του Ανδριώτη στο
Ετυμολογικό Λεξικό.



Σε όλες τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν, παρατηρείται γενικά πλή-
ρης ενσωμάτωση της δάνειας λέξης στο τυπικό της ΝΕ αλλά και το αμετά-
βλητο της σημασίας της σε σχέση με τον αρχικό ιταλικό ή βενετσιάνικο όρο,
μολονότι το περιβάλλον χρήσης είναι εντελώς διαφορετικό. 

66..  ΙΙττααλλιισσμμοοίί  σσεε  σσύύγγχχρροονναα  γγρρααππττάά  κκεείίμμεενναα  μμεε  ππρροοφφοορριικκόό  χχααρραακκττήήρραα

Τα συγκεκριμένα κείμενα βρίσκονται κυρίως στο διαδίκτυο, σε ηλεκτρονι-
κές σελίδες και ιστότοπους λιγότερο ή περισσότερο έγκυρους: αναφέρονται,
μεταξύ άλλων και χωρίς αξιολογική πρόθεση, το περιοδικό Κεφαλονίτικη
Πρόοδος, το blog kefalonia press και η σελίδα facebook Ionian Center. Τα κεί-
μενα στα οποία βασίστηκε η έρευνα προς το παρόν αντλούν πληροφορίες από
λαϊκές διηγήσεις αλλά και από έγκυρες δημοσιεύσεις με αντικείμενο τη ζωή
και την κουλτούρα του τόπου στη σημερινή εποχή. Χαρακτηρίζονται ως γρα-
πτά με προφορικό χαρακτήρα, αφού από τη μια χρησιμοποιούν την ιδιάζουσα
γλώσσα του διαδικτύου με προφορικό και ατημέλητο ύφος, από την άλλη πα-
ρουσιάζουν πολλές και χαρακτηριστικές λέξεις και εκφράσεις από το τοπικό
ιδίωμα. Το λεξιλόγιο αποπνέει έντονο και χαρακτηριστικό ιταλοβενετσιάνικο
χρώμα, που ίσως οφείλεται εν μέρει στη σημερινή επαφή με Ιταλούς ομιλητές
που επισκέπτονται την Κεφαλονιά, αλλά που οπωσδήποτε εμπνέεται από μια
θετική διάθεση διατήρησης της τοπικής ομιλίας και κουλτούρας. 

Η συλλογή υλικού απέδωσε προς το παρόν περίπου διακόσιες λέξεις, αριθ-
μός ικανός ωστόσο για να γίνουν ορισμένες παρατηρήσεις συντακτικού και
σημασιολογικού τύπου. Οι περισσότερες λέξεις εμφανίζουν πλήρη προσαρμο-
γή, λιγότερες λέξεις μερική προσαρμογή (όπως ζούκερο < zucchero «ζάχαρη»,
ντεκόρο decoro «στολισμός», μινούτα < minuti «λεπτά της ώρας», ρεγκιμέντο
reggimento «διοίκηση»��) και άλλες προσαρμογή μόνο ως προς τη γραφή (βί-
νο < vino «κρασί», σωστή μπελέτσα < bellezza «ομορφιά», μπάνιο-μαρία < bag -
no maria «μπαίν μαιρί», ντιζένιο < disegno «σχέδιο», κολόμπα < colomba «περι-
στέρι», σαλτσιτσιότο < salsicciotto «λουκάνικο», λάτε κάλντο latte caldo «ζε-
στό γάλα» ραπρεζεντάντι < rappresentanti «εκπρόσωποι». Επίσης, κάποιες
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��. Η λ. ρεγκιμέντο (< reggimento) πρέπει να θεωρηθεί οπτικό δάνειο, επειδή πέρασε στη
ΝΕ με τα γραφηματικά χαρακτηριστικά της και όχι με τα φωνητικά χαρακτηριστικά όπως
συμβαίνει κατά κανόνα όταν έχουμε δανεισμό. Το ζήτημα των ιταλικών οπτικών δανείων στη
ΝΕ είναι όμως αρκετά περίπλοκο: παρατηρήθηκε πράγματι, ότι οι λέξεις ως επί το πλείστον
προσλαμβάνονται λανθασμένα, αποδίδοντας στα ιταλικά γραφήματα ιδιότητες άλλων γλωσ-
σών, π.χ. της Αγγλικής ή της κλασικής Λατινικής. Στην προκειμένη περίπτωση, το ιταλ.
γράφημα g ισοδυναμεί με τζ και όχι με γκ, άρα η σωστή μεταγραφή θα ήταν ρετζιμέντο.



εμφανώς ιταλικής προέλευσης λέξεις όπως κοντεζίνι, μπικιόνι, δεν βρέθηκαν
ωστόσο σε ιταλικά λεξικά και παραμένουν ανερμήνευτες� η πιθανή εξήγηση
είναι ότι πρόκειται για παραφθορά ιδιωματικών λέξεων, αλλά η εκτίμηση θα
πρέπει να επαληθευτεί λεξικογραφικά. Αθησαύριστες στα ελληνικά γλωσσά-
ρια είναι λέξεις όπως τραβιάρω < traviare «αποπλανώ», ρεπάρο < riparo «απά-
γκιο»�6, νιέντε < niente «τίποτα»��, κοφίσι < stoccafisso «βακαλάος», αλλά και
υποκοριστικά ουσιαστικών όπως μπουστινέτα «φακελάκι» < bustina και μπου-
κουνέτα «μικρές μπουκιές» < bocconi. Ωστόσο καταγράφονται και πρωτότυ-
πες λέξεις και εκφράσεις: ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται πουτρίδα < βεν.
potrida «έδεσμα από ανάμικτα συστατικά»�8, μεσάλα < ιταλ. διαλεκτ. mesale
«τραπεζομάντηλο», γκράν πιρόν «μεγάλο πιρούνι, καλοφαγάς», η οποία σχη-
ματίζεται κατ’αναλογία με παρόμοιες εκφράσεις της παλαιότερης λαϊκής
γλώσσας όπως γκράνσινιόρης στα γραπτά του Μακρυγιάννη��. 

Εξάλλου, αρκετές λέξεις παρουσιάζουν διαφοροποιημένη σημασία από τον
αρχικό ιταλικό όρο. Παρατίθενται ενδεικτικά οι εξής: απερτούρα «ευκαιρία» <
apertura «άνοιγμα», μερετάρω «σέβομαι» < meritare «αξίζω», κόμοδος «έτοι-
μος» < comodo «άνετος», κούδα «γυναικείο εσώρουχο» < coda «ουρά», πρετσε-
σιό «λιτανεία» αλλά και «συχνές και παρατεταμένες επισκέψεις» < proces -
sione «λιτανεία», μάσκαρα «Αποκριά» < maschera «μάσκα». Τέλος, μία πρώ-
τη γραμματική ανάλυση απέδωσε δύο αξιοσημείωτα καθότι πρωτότυπα μορ-
φοσυντακτικά στοιχεία: την κατάληξη -ούνα < ιταλ. -ona στη λ. μπελετσούνα,
η οποία μάλλον κατασκευάστηκε προς ένα υποτιθέμενο ιταλ. bellezzona) και
την κατάληξη -άτος σε επίθετα όπως σπιτάτος «αυτός που κατέχει την κα-
τοικία του» (αλλά και ψωμί σπιτάτο) και φριτάτος «τηγανιτός» προφανώς
κατ’αναλογία με τα ιταλ. επίθετα accasato και fritto αντίστοιχα. Σημειώνεται
πως κατασκευές και χρήσεις όπως οι παραπάνω είναι μάλλον κανονικές στο
πλαίσιο ενός ιδιώματος που δέχτηκε για πολλούς αιώνες και εξακολουθεί να
δέχεται έντονες και πολύπλευρες επιδράσεις από το ξενόγλωσσο στοιχείο. Σε
κάθε περίπτωση, υπάρχει βάσιμη πεποίθηση, ότι η περαιτέρω λεξικογραφική
έρευνα θα δώσει απαντήσεις στις αβέβαιες περιπτώσεις αλλά και θα φέρει
πολλά και ενδιαφέροντα αποτελέσματα γενικότερα.
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�6. Στην κερκυραϊκή διάλεκτο βρίσκεται ο όρος ρεπάδο με τη σημασία «ανάπαυλα»
(ΚΟΛΛΙΑΣ ����, βλ. λήμμα).

��. Πρβλ. όμως νιεντεμένο στην Κέρκυρα (ΚΟΛΛΙΑΣ ����, βλ. λήμμα).
�8. Η λ. είναι ισπανικής καταγωγής και σχηματίστηκε από το γαλλ. pot pourri (βλ. σχε-

τικά το λεξικό του BOERIO στο λήμμα potrida). 
��. Βλ. συγκεκριμένα MINNITI-ΓΚΩΝΙΑ, «Ιταλικός δανεισμός στη γλώσσα του Μακρυ-

γιάννη», στο Italoellenica, ό.π., σ. 22�.



��..  ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα  

Η ανάλυση κειμένων του κεφαλονίτικου ιδιώματος, τόσο των παλαιότερων
όσο και των σύγχρονων, ανέδειξε αρκετά αξιόλογα και καινούργια στοιχεία,
τα οποία έγινε προσπάθεια να εκτεθούν στην παρούσα ανακοίνωση με τρόπο
εύληπτο για τους αναγνώστες που δεν γνωρίζουν Ιταλικά αλλά και συνοπτι-
κό, λόγω του ευνόητου χρονικού περιορισμού. Η διερεύνηση των ιταλισμών
στα κείμενα ωστόσο θα συνεχιστεί, ώστε να συμπληρωθούν τα λεξικογραφικά
κενά και να λυθούν κατά το δυνατόν οι ετυμολογικές απορίες. Στα κείμενα
του Κατσαΐτη, ειδικότερα, θα άξιζε να συμπληρωθεί ο κατάλογος των ιταλι-
σμών στο γλωσσάριο που παραθέτει ο Κριαράς και ίσως να ελεγχθούν κάποι-
ες ετυμολογικές ερμηνείες. Σε κάθε περίπτωση, σκοπός της έρευνας δεν είναι
η αποκατάσταση της ετυμολογίας των λέξεων, αλλά η καταγραφή τους και
η κατάλληλη συγκέντρωση σε ενιαίο γλωσσάριο των ιταλισμών στην κοινή
γλώσσα και τις διαλέκτους. 

Όσον αφορά την Κεφαλονιά, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, ώστε οι επι-
δράσεις της ιταλικής γλώσσας στη διάλεκτο να μελετηθούν πληρέστερα. Τον
δρόμο είχαν ανοίξει επιφανείς Ιταλοί και Γερμανοί γλωσσολόγοι. Μάλιστα, σε
επικείμενο μεγάλο συνέδριο Διαλεκτολογίας που θα γίνει στην Ιταλία στη
μνήμη του Manlio Cortelazzo (���8-2���), θα έχουμε την ευκαιρία να μνη-
μονεύσουμε τη συμβολή του στις κεφαλληνιακές μελέτες, αλλά να αναφερ-
θούμε και στη λεξικογραφική έρευνα των Henry και Reneé Kahane2�, οι οποίοι
προπολεμικά ετοίμαζαν την έκδοση γλωσσάριου με πάνω από ���� ιταλικές
λέξεις στο κεφαλληνιακό ιδίωμα, κάτι που ωστόσο δεν στάθηκε δυνατό να πε-
ραιωθεί εξαιτίας του πολέμου. 
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ABSTRACT

This study, which deals with Italian borrowings in the dialect of Cephalonia,
is included in a broader lexicographic project which aims to the edition of a
dictionary of Italian and Venetian loanwords (Italianisms) in the Modern Greek
language and its dialects. The Modern Greek dialects most involved in the
project are those of the Ionian Islands, the Cyclades Islands, Crete, Cyprus and
the Dodecanese Islands, because of their century-old relationships with Venice
and Italy. In the former Panionian Conference (2���) we presented the results
of research as regards the island of Corfu (now published in D. Minniti Gonias,
Italoellenica A΄, 2��8). 

The intention of this paper is to emphasize the presence of Italian and
Venetian language in the Cephalonia Island and to study the influences of both
on the local dialect by examining linguistics corpora and glossaries, as well as
literary or other kind of texts. At this moment, the research have focused on
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three types of texts, which represent the linguistic usage in three different
periods of time: the Cephalonian writer Petros Katsaitis’s works (�66�-���2)
and particularly his tragedy Ιφιγένεια (Ifigenia), a sylloge of cephalonian
proverbs compiled in ���2 by ethnologist D. Loukatos and a series of short texts
from the web (social networks and local blogs). Indexing of Cephalonian dialect
glossaries will follow. 

Linguistic analysis showed that Italian and Venetian vocabulary covers
several lexical fields: words relating to an urban style of life, influenced by
Venice’s social costumes, are founded mostly in Katsaitis language, which is
logical, whilst words relating to a more rural and marine style of life are founded
in proverbs. However, a substantial number of Italianisms appears in both these
two kind of past time texts, as well as in the third ones, the today’s texts
published on line. This element corroborates what is noticed empirically by
contact with Cephalonian speakers, that the influence of Italian language was
continuous and conspicuous in this Ionian island, to the point that nowadays still
represents an important and peculiar feature of local-regional variety. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟΓΛΩΣΣΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΑΑ..  ΝΝττεελλόόπποουυλλοοςς
Ιστορικός-γλωσσολόγος, τ. ερευνητής Ακαδημίας Αθηνών

ΑΑ..  ΕΕιισσααγγωωγγήή

Η «θεώρηση» ως μία πνευματική πορεία είναι τριπλή: α) πορεία προς το
παρελθόν β) προς το παρόν και γ) επιστροφή στον εαυτό μας. Ο χαρακτηρι-
σμός της ως «ιστορικογλωσσική» αναφέρεται στο ότι γίνεται με τη δεοντολο-
γία της επιστήμης της Ιστορίας και της Γλωσσολογίας, δύο κατ’ εξοχήν αν-
θρωπιστικών επιστημών, αφού έχουν, όπως κι εδώ, ως αντικείμενο εξέτασής
τους τον άνθρωπο της Επτανήσου, διαχρονικά και συγχρονικά για την παρου-
σίαση της ιστορικής και της γλωσσικής του ταυτότητας.

Για την ανεύρεση των βασικών στοιχείων αυτής της «επτανησιακής» ταυ-
τότητας είναι «εκ των ων ουκ άνευ» απαραίτητη προϋπόθεση η προαναφερθεί-
σα πορεία προς το παρελθόν για τον ερευνητή, ώστε να περάσει από Αρχεία
και Βιβλιοθήκες της Ελλάδος και του εξωτερικού, όπου ανευρίσκεται το σχε-
τικό επτανησιακό υλικό, ενώ φυσικά η μελέτη των ιστορικογλωσσικών ανα-
κοινώσεων στα Πρακτικά των Πανιονίων Συνεδρίων προσφέρεται για τον κα-
ταρτισμό δεδομένων (data) σε ένα πρόγραμμα Η/Υ για τη σημερινή «εκτύπω-
ση» αυτής της ταυτότητας.

Στα καθήκοντα των ερευνητών της Ακαδημίας Αθηνών περιέχεται και η
«αρωγή» στο έργο όσων ερευνούν θέματα ιστορίας, γλώσσας, λαογραφίας
κ.ά. Γι’ αυτό αναφέρουμε βασικά Ιδρύματα για μια τέτοια πορεία ερευνητών
με τον ίδιο σκοπό αυτής της ανακοίνωσης, τον επτανησιακό λόγο.

�. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), όπου το ΚΚέέννττρροο  ΤΤεεκκμμηηρρίίωωσσηηςς συνδέ-
εται με βιβλιοθήκες του εξωτερικού, που αποστέλλουν επτανησιακή ύλη, ενώ
ευρίσκεται εκεί η ΒΒιιββλλιιοοθθήήκκηη  ττοουυ  ΑΑκκααδδηημμααϊϊκκοούύ  ΔΔ..  ΖΖαακκυυθθηηννοούύ, ως δωρεά του
στην επιστημονική έρευνα του Ε.Ι.Ε. για τα Επτάνησα.

2. Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων (ΚΕΝΔΙ), πρώην ΙΛΝΕ
(Ιστορικόν Λεξικόν Νέας Ελληνικής) της Ακαδημίας Αθηνών με Αρχείο Λε-
ξικογραφίας και Τοπωνυμίων.

3. Κέντρο Ερεύνης Ιστορίας Νεωτ. Ελληνισμού (ΚΕΙΝΕ) με Αρχείο ονο-
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μάτων, τόπων, προσώπων, που παραπέμπει και στη Βιβλιογραφία της Επτα-
νήσου.

�. Γεννάδειος Βιβλιοθήκη (οδ. Σουηδίας, Αθήνα), όπου π.χ. υπάρχουν και
οι εκθέσεις των Άγγλων προξένων στα Επτάνησα.

�. Βιβλιοθήκη Βρετανικού Συμβουλίου (British Council), για την ανεύρεση
επτανησιακής βιβλιογραφίας στο Βρετανικόν Μουσείον Λονδίνου (British
Museum Catalogues).

6. Βιβλιοθήκη Γαλλικού Ινστιτούτου (ευρετήρια Βιβλιογραφίας κατά τό-
πους της Ελλάδας).

�. Ελληνικό Ιστορικό Αρχείο Μάνου Χαριτάτου (Ε.Λ.Ι.Α.).
8. Βιβλιοθήκη της Βουλής (Λόγοι Επτανησίων Βουλευτών).
�. Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) με σχετικό αρχειακό υλικό.
��. Αρχεία εφημερίδων στο Υπουργείο Τύπου και Πληροφοριών και στη βι-

βλιοθήκη Μπενάκειο (Παλαιά Βουλή).
��. Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, για έρευνα των

Πρακτικών και των Επετηρίδων των Κέντρων Ερευνών (Αναγνωστοπούλου
��).

�2. Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας (Thesaurus Linguae Graecae, Κρατύ-
λου �6, Πλάκα) για ανεύρεση στους εκεί Η/Υ επτανησιακού υλικού στην Αρ-
χαία, Μεσαιωνική και Νεοελληνική Γραμματεία.

Η εισαγωγή, τα τελευταία είκοσι χρόνια, της τεχνολογίας των υπολογι-
στών, του Διαδικτύου, στοχεύει στη σύνδεση αυτών των Ιδρυμάτων με τράπε-
ζες πληροφοριών του εξωτερικού, όπου π.χ. στην πόλη Νέιμεγκεν της Ολλαν-
δίας εδρεύει ο Γλωσσικός Άτλας της Ευρώπης (Atlas Linguarum Europae –
A.L.E.). Περιέχει χάρτες που απεικονίζουν λεξιλόγιο ��� λέξεων από τις χώ-
ρες της Ευρώπης, ως απαντήσεις σε σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο καλύ-
πτει �� σημεία του ελληνόφωνου χώρου. Αυτό διευκολύνει πρωτίστως τη Συ-
γκριτική Γλωσσολογία της Ευρώπης, αφού εκεί μπορούν να εντοπισθούν λέ-
ξεις-δάνεια στα Επτάνησα από Ιταλία (Βενετία, Γαλλία, Αγγλία κ.ά.).

Η αξιοποίηση των ανωτέρω εντάσσεται τεχνολογικά στους τομείς �) Λεξι-
κογραφία Υπολογιστών (Computing Lexicography). Συγκριτική Γλωσσολο-
γία (Comparative Linguistics). Ελπίζεται ότι μία συστηματική έρευνα επιστη-
μονικών Ιδρυμάτων, εν προκειμένω της Δυτικής Ελλάδος (Πατρών – Επτα-
νήσου), όπως της Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, θα αποκα-
λύψει μέσω του ιστορικού και γλωσσικού υλικού, τον διαχρονικό πολιτισμό της
Επτανήσου.

Τα δείγματα και η μεθοδολογία στην παρούσα ανακοίνωση, μαζί με τη
σχετική βιβλιογραφία για τα νησιά του Ιονίου αντιπροσωπεύουν μικρό μόνο
μέρος του υπάρχοντος αρχειακού υλικού. Αυτό υπενθυμίζει η ρήση του Ακα-
δημαϊκού – λαογράφου Γ. Μέγα: «Ο πολιτισμός ενός έθνους δεν κρίνεται από
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τον πλούτο των Αρχείων του. Κρίνεται από το πόσο είναι αυτός γνωστός στον
λαό στον οποίο ανήκει».

Ο ερευνητής στην πορεία επιστροφής στον εαυτόν του θα έχει την ικανοποί-
ηση ότι επιστρέφει, στους Επτανησίους ειδικά και στους Νεοέλληνες γενικά,
καταξιωμένο και απηκριβωμένο πολιτισμικό υλικό, μέσω της «ιστορικής και
γλωσσικής του θεώρησης», το οποίο δικαιώνει τη θέση των Ιονίων νήσων και
ως ο νησιωτικός πολιτισμός στην Ιστορία της Ελλάδος. Αυτός, με τη δημιουρ-
γική αφομοίωση των ξένων στοιχείων-δανείων του εμπλούτισε τον ηπειρωτικό
(γεωγραφικά) πολιτισμό της Νεώτερης Ελλάδας, όπως σημειώνεται και
στην ελληνική Προϊστορία με τη διάκρισή της σε Νησιωτική (Μινωική - Κρη-
τική - Κυκλαδική), και Ηπειρωτική (Ελλαδική - Μυκηναϊκή), ενώ οι διαρ-
κείς επαφές με τη Δύση και οι πολιτισμικές ανταλλαγές δημιούργησαν τον
Ελληνορωμαϊκό πολιτισμό και τον Δυτικό-Αναγεννησιακό από την επίδραση
του Βυζαντινού, ώστε η λέξη «Αναγέννηση» να σημαίνει αναγέννηση του Ελ-
ληνορωμαϊκού πολιτισμού για τις δυτικές χώρες. Από εκεί (Ιταλία – Βενε-
τία), θα επανεισαχθούν στα Επτάνησα ως «αντιδάνεια» τα πολιτισμικά στοι-
χεία, τα οποία δημιούργησαν το δυτικότροπο πολιτιστικό χρώμα της Επτανή-
σου, όπως εικονογραφούν τα γλωσσικά της στοιχεία, ως φορείς της ιδιαιτερό-
τητάς της, αλλά και της συνεισφοράς της στον ελλαδικό ηπειρωτικό χώρο,
τον οποίο η μακρά περίοδος της Τουρκοκρατίας είχε αποκόψει από τον Δυτικό
πολιτισμό. 

Η Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα (�86�) επανέφερε στην ουσία τα
ελληνογενή στοιχεία της Δύσης, αναδεικνύοντας την πολιτιστική της ζωή με
διακεκριμένους πολιτικούς, επιστήμονες, καλλιτέχνες, οι οποίοι αποτέλεσαν
τη βασική πολιτισμική γέφυρα της Ελλάδας με τη Δυτική Ευρώπη. 

Η ετυμολόγηση των ξένων δάνειων λέξεων στην Επτάνησο εικονογραφεί
και αναδεικνύει τα πολιτιστικά στοιχεία έτσι ώστε αυτά να επαληθεύουν την
πλατωνική ρήση: «Ος ον τα ονόματα ειδή, είσεται και τα πράγματα»
(Όποιος θα μάθει τα ονόματα, θα γνωρίσει και τα πράγματα), όπου το όνο-
μα είναι το «σημαίνον», και τα πράγματα το «σημαινόμενον» (Πλάτων,
Κρατύλος, ιγ).

Παράλληλα, η ιστορία κάθε νησιού καταγράφει χρονολογικά τους σημα-
ντικούς σταθμούς εισαγωγής αυτών των λέξεων-πραγμάτων και οι παράγο-
ντες της ιστορίας (οικονομικοί - κοινωνικοί - πολιτισμικοί) υπογραμμίζουν τις
αιτίες δημιουργίας τους, ως προς την ένταξή τους στον επτανησιακό πολιτι-
σμό (Βλέπε συγκριτικούς πίνακες Ιστορίας-Γλώσσας).
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ΒΒ..  ΓΓλλωωσσσσοολλοογγιικκήή  θθεεώώρρηησσηη  ττωωνν  εεππττααννηησσιιαακκώώνν  ιιδδιιωωμμάάττωωνν  
((ΕΕππττααννηησσιιαακκόόςς  λλόόγγοοςς))

Αναφορά γίνεται εδώ στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, που έχουν καταχω-
ρηθεί στο αρχείο του ΚΕΝΔΙ και στη σύνταξη λημμάτων του Ιστορικού Λεξικού
(ΙΛΝΕ) της Ακαδημίας Αθηνών, όπου καταγράφεται η επτανησιακή μορφή
της λέξης με την ένδειξη ΚΚεεφφααλλ(ληνία), ΖΖαακκ(υνθος), ΚΚεερρκκ(υρα). Από εκεί
μπορούμε να περιγράψουμε τα επτανησιακά ιδιώματα ως προς τη μορφολογία
τους, φωνητική τους, και τα τυπολογικά, ετυμολογικά, σημασιολογικά τους
στοιχεία [βλ. κατωτέρω, μαζί με σχετικά κείμενα της επτανησιακής βιβλιο-
γραφίας, τα οποία είναι απαραίτητα για την «εικονογράφηση» κατά νησί του
προφορικού τους λόγου, απ’ όπου και π.χ. δύο λήμματα του ΙΛΝΕ (α), (β)]:

(α) ΑΑΒΒΑΑΝΝΤΤΙΙ = επίρρημα στην Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Κεφαλληνία και
Παξούς. Από το ιταλικό Avanti και avante (πρότερον, έμπροσθεν,
εμπρός). Ως παρακελευσματικό μόριο = άγε, εμπρός!, συνήθως στους
ναυτικούς.

(β) ααββάάννττζζοο στη Ζάκυνθο και ααββάάττζζοο στην Κεφαλονιά. Από το ιταλικό
avanzo = κέρδος, ωφέλεια. Π.χ. «Δεν έχω αβάντζο από εκείνη τη δου-
λειά» (Ζακ.», «Ετούτα είναι τ’ αβάτζα μας» (Κεφ.).

Στη σχετική γλωσσική βιβλιογραφία για τα Επτάνησα ανευρίσκουμε έργα
αυτοτελή και λεξικά, όπως: ΑΒΑΝΑΣ, Φ. Κερκυραϊκά απομνημονεύματα,
Κέρκυρα �8�3. ΒΕΝΤΟΤΗΣ, Γ., Λεξικόν της Γραικικής, Γαλλικής και Ιταλι-
κής, Βενετία �8�6, του Λ. ΖΩΗ κ.ά., από τα οποία έχει σχηματισθεί πρόσφα-
τα αρχείο Η/Υ, ώστε να ανευρίσκεται εκεί κάθε λήμμα με επτανησιακή ένδει-
ξη.

Με αυτόν τον τρόπο το Αρχείο αυτό προσέφερε απηκριβωμένο υλικό για τη
σύνταξη διατριβών επτανησιακού ενδιαφέροντος όπως: ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, ΣΠ.,
Τα δημώδη στοιχεία στον Σολωμό, ΕΡΜ. ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ-ΚΑΡΡΑ, Τα γλωσσι-
κά δάνεια στο γλωσσικό ιδίωμα της Ζακύνθου και το εκεί Αρχείο Τοπωνυμίων
μαζί με τοπωνυμικές μελέτες των εκεί συντακτών – ερευνητών προσέθεσε
ετυμολογίες στο Λεξικό των Νεοελληνικών Οικωνυμίων του Χ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ
(2 τόμοι, 2���). 

Για την ανά χείρας ανακοίνωσή μας παραθέτουμε δειγματοληπτικά όσα
αφορούν την ιστορικογλωσσική θεώρησή μας του επτανησιακού λόγου, ως μια
εισαγωγή των μελλοντικών ερευνητών στη συνέχιση της ενασχόλησής τους
με τα Επτάνησα.
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ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττωωνν  εεππττααννηησσιιαακκώώνν  ιιδδιιωωμμάάττωωνν
(α) ΦΦωωννηηεεννττιισσμμόόςς: Είναι νοτίου τύπου χωρίς να διαφέρει η προφορά από

της κοινής νεοελληνικής εκτός από μια ιδιάζουσα άρθρωση του λ (στην Κέρ-
κυρα) και έναν επισεσυρμένο φραστικό τονισμό (Κέρκυρα και Ζάκυνθο).

(β) ΣΣύύννττααξξηη: Δεν παρατηρείται καμία ουσιώδης διαφορά σε κανένα νησί
(Βλ. παρακάτω τα ιδιωματικά κείμενα Κέρκυρας – Ζακύνθου – Κεφαλο-
νιάς).

(γ) ΜΜοορρφφοολλοογγιικκάά (γενικά): Μερικές αποκλίσεις από αντίστοιχα της κοι-
νής:

Ι. Οι φθόγγοι μπ, ντ, γκ προφέρονται στις πόλεις χωρίς το έρρινο στοι-
χείο.
ΙΙ. Τα άρθρα της, τους, τις προφέρονται αντίστοιχα τση, τσου, τσι
(όπως τση Ζάκυνθος, τσου κόπους του, τσι γυναίκες, αντί της Ζακύν-
θου, τους κόπους του, τις γυναίκες).
ΙΙΙ. Σε μερικά θηλυκά ονόματα σε -α έχουμε γενική του ενικού σε -ος:
τση θυγατρός, τση πορτός, τση κοπελλός, τση ομπρελός (αντί της θυ-
γατέρας, πόρτας, κοπέλλας, της ομπρέλας). Έτσι, αναλογικά η γενι-
κή αρσενικού του αφέντη γίνεται του αφεντός.
IV. Στην κατάληξη -ν της γενικής πληθυντικού προστίθεται ένα -ε και
πιο σπάνια στην αιτιατική του ενικού: των ανθρώπωνε, τω-μπαιδιώνε,
των εφημερίδωνε, των κατσαρίδωνε, το νέονε, (αντί ανθρώπων, παιδιών,
εφημερίδων, κατσαρίδων, τον νέον).
V. Στους ρηματικούς τρόπους του τρίτου προσώπου πληθυντικού, ρη-
μάτων ενεργητικής φωνής, στο τέλος μπαίνει ένα ε, π.χ. γράφουνε,
εγράψανε (=γράφουν, έγραψαν) και διατηρείται η άτονη συλλαβική αύ-
ξηση σε ε στους παρωχημένους τύπους των ρημάτων π.χ. εκάμαμε,
επήγαμε, εκαθίζετε, αντί κάναμε, πήγαμε, καθίζετε, της κοινής.
VI. Παρατηρείται ο ασυναίρετος τύπος των περισπώμενων ρημάτων
όπως ακολουθάω, λειτουργάω, μολογάω (= ακολουθώ, λειτουργώ,
ομολογώ) και στην παθητική φωνή τα ρήματα αυτά λήγουν σε -ιόμαι
αντί -ιέμαι, π.χ. τραβιόμαι, κρατιόμαι, κουβαλιόμαι, θυμιόμαι (=τρα-
βιέμαι, κρατιέμαι, κουβαλιέμαι, θυμάμαι).
VII. Η αντωνυμία εκειός αντί εκείνος και η πρόθεση -οχ αντί εκ π.χ. οχ
το χωριό (=από το χωριό).
VIII. Υποκοριστική κατάληξη -έλι, όπως ποτηρέλι, κοκορέλι, κακομοι-
ρέλι, κυρίως στην Κέρκυρα, όπου παρεκτείνεται σε αρσενικά ονόματα
σε -έλικος, π.χ. μικρέλικος, νοστιμέλικος.
ΙΧ. Τύποι του παρατατικού χωρίς αύξηση χρησιμοποιούνται στην Κε-
φαλονιά ως τύποι β΄ προσώπου προστακτικής π.χ. νιβόσουνε, καθόσου-
νε (αντί νίψου, κάτσε).
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Χ. Ιδιαιτερότητες κατά νησί:
(α) ΚΕΡΚΥΡΑ: 
Υποκοριστικές καταλήξεις -πούλα, -ίτσι, π.χ. πορτοπούλα, βεργίτσι (=
πορτάκι, βεργούλα).
Καταλήξεις σε -άδες για τοπωνύμια (Αργυράδες, Περουλάδες, Κα-
ρουσάδες κ.λπ.)
Λεξιλογικά: αχλιός (=χλιαρός), τόμου (=όταν), χαιρέτια (=χαιρετί-
σματα), τηράω (=κοιτάζω), κόπιτσας (=σκώρος), μπρόλογος (=παροι-
μία), έλεξι (=άσθμα, ανάγκη), παλαιούθε (=από παλιά, παλαιόθεν), το
σπλάχνος (=ευσπλαχνία), σφάλι (=πώμα φιάλης), κοπαδιάρης (=βο-
σκός), προεστός (=ηλικιωμένος).
(β) ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ:
Χυμονικό (=καρπούζι), μπιστιού (=επί πιστώσει), ανανογάω (=εφιστώ
την προσοχή κάποιου), κούτσουπο (=χαρούπι), πρικάδες (=τα ήμερα
ραδίκια), αίρεση (=ελάττωμα), γλυκά και ζαχαράτα (=κουφέτα), πα-
λαβός (=κουτός, αλλά όχι τρελλός), λάχανα (=χόρτα), μια υχιά (=λί-
γο, π.χ. είναι μια υχιά καλύτερα = είναι λίγο καλύτερα), γδέστε (=ιδεί-
τε, δέτε), το σπόρισμα τση μύτης (=ρινορραγία), το ρίμμα (=τα τραχώ-
ματα, η νόσος των ματιών), η ρουσοπίλια ή ρισπίλια (=η αρρώστια ερυ-
σίπελας – ανεμοπύρωμα), το τί (=πόσες, π.χ. το τί γυναίκες = πλήθος
γυναίκες), γεια σου (=σε παρακαλώ, όχι σαν χαιρετισμός της κοινής,
π.χ. δος μου, γεια σου, το μπαστούνι μου = δώσε μου σε παρακαλώ το
μπαστούνι μου).
(γ) ΖΑΚΥΝΘΟΣ:
Νοτία (=υγρασία), καμπαναρίο (=καμπαναριό), πισπιλίζω (=επιτάσ-
σω), τεσσεράγκωνος (=τετράγωνος), προβατώ (=περπατώ), πριχού
(=πριν, προτού), πρισκάρι (=πρήξιμο), καθίγκλα (=καρέκλα), πρόσφω-
ρο (=σπίρτο), ρουφουτσάφας (=ακατάστατος), ρουμποσύνη (=αταξία).
Το κοινό αριθμητικό τέσσερεις απαντά ως τέσσεροι και αιτιατική τέσ-
σερους, όπως και στην Πελοπόννησο, όπου απαντούν και γλωσσικά
στοιχεία της Ζακύνθου λόγω εκεί εγκαταστάσεων γενικά Επτανη-
σίων. Βλ. Γ. ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, «Πάτρα-Ζάκυνθος», περ. Ματιές στη
Ζάκυνθο, τ. �, 2���, σ. ��-�� και Κεραμίδια Ηλείας (χτες, σήμερα,
αύριο).

ΙΙδδιιωωμμααττιικκάά  κκεείίμμεενναα
Α. ΚΕΡΚΥΡΑ

Το βασιλόπουλο επήγε και εύρηκε τη μάννα και τον πατέρα του παιδι-
ού που εγεννήθηκε και τσου μίλησε να τσου δώκει εκατό τάλαρα να του
το πουλήσουνε. Λένε «Το παιδί μας δε μπορούμε να το δώσουμε». Λέει
«Α δε μου το δώσετε, σας κόβγω εσάς κι αυτό». Τότες του το φασκιώ-
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σανε και του το βάλανε σ’ ένα κοφίνι κι εκείνος το κρέμασε αποπίσω
από τη σέλλα του αλόγου του. Στο δρόμο λοιπόν που επήγαινε, το εκρέ-
μασε σε μια ελιά, να κλαίει εκεί, για να πεθάνει. Εκεί εκατέβηκεν το
αντρόυνο, που δεν είχανε παιδιά και το επήρανε εις το σπίτι τους και το
κουναρίσανε. 

Το βασιλόπουλο εις το χρόνο εξαναπήγεν οπίσω, για να ρωτήσει το
μάγο ποιάνε θα πάρει. Όντας αρέβαρε (=όταν έφτασε), το βράδι σ’ ένα
χωριό, εμπήκε στο σπίτι που ήταν η κοπέλλα, μην ηξέροντας. Ερώτησε
το νοικοκύρη αν έχει θέση να κοιμηθεί το βράδυ και του είπε «Μάλεστα
έχω». Του έδωσεν έπειτα άσπρα (=λεφτά), και αγόρασε να φάνε.

Β. ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Ι. Στα σύνορα που χωρίζουνε το Ξεροκάστελλο με το Βασιλικό είναι
τση γρίας το πήδημα. Ούλοι οι ανθρώποι ξέρουνε πως μία φορά μία γρία
επήγαινε από το Ξεροκάστελλο στο Βασιλικό και στο δρόμο τση απά-
ντησε ένα μεγάλο λαγκάδι και δεν εμπόρειε αλλοιώτικα να το περάσει,
με σάρτο. Έδωσε λοιπόν ένα σάρτο και το πέρασε.
(τση γρίας = της γριάς, απάντησε = συνάντησε, εμπόρειε = μπορούσε,
σάρτο = πήδημα)
ΙΙ. Τον καιρό που επροβάτειε (=περπατούσε) ο Χριστός με τσι μαθητά-
δες του έβρεχε και χιόνιζε και πήγανε σ’ ένα σπίτι να μείνουνε, που
ήταν ο πατέρας, η μάνα και ένα παιδάκι και μαγειρεύανε τράγο κλε-
φτόνε, και τους βάλανε τρεις ελιές στο σκουτελάκι και ψωμί. Έπειτα
τους βάλανε να πέσουνε (=να κοιμηθούνε) μέσα στ’ άχερα. Τη νύχτα
έπιασε το παιδί κόψιμο και πήγαν στο Χριστό και τού πανε αν ξέρει κα-
νένα γιατροσόφι. Και τσου είπε το ξόρκι και το παιδί έγειανε.
(σκουτελάκι = πιατάκι).
III. Στην καμάρα που είναι κοντά στον Άγιο Σπυρίδωνα κάθε μεσάνυ-
χτα βγαίνει από μία τρούπα μεγάλη ένας μαύρος σκύλος, που σέρνει
μία άλυσο και χαλάει τον κόσμονε με το σούρσιμο. Είναι ο διάολος που
βγαίνει από την τρούπα του να κάνει κακό σ’ όποιονε περάσει τα μεσά-
νυχτα από το μέρος εκείνο.
(άλυσο = αλυσίδα, σούρσιμο = σύρσιμο, τρούπα = τρύπα).
IV. Στην εκκλησία του Άη Σπυριδώνου τσι Σγούρνες μεσ’ στ’ Αργασι-
ού το δρόμο, στ’ ακρογιάλι, έμενε ένας καλόγερος πολύ, μα πολύ βλά-
στημος. Αυτός ο βλοημένος για το τίποτσι (=τίποτα) εκατέβαζε το
Θεό, το Χριστό, την Παναγία και τσου αγίους. Μία γιορτή μεγάλη
επήρε τη βαρκούλα και επήγε για να ψαρέψει. Εκεί που εψάρευε ακού-
ει βαρεία τη πετονιά του και βλέπει που είχε πιάσει ένα θεόψαρο. Τρα-
βάει γλήγορα – γλήγορα και απένα (=μόλις, ιταλ. Appena) ήτανε έτοι-
μος να πιάσει το ψάρι, βλαστημάει, το ψάρι γλυστράει, φεύγει, Ο καλό-
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γερος θυμώνει, βλαστημάει και τον Άγιο φασκελώνει. Ξάφνου η θά-
λασσα φουσκώνει σα πελώριο βουτσί και το κεφάλι του έμεινε πετρω-
μένο στον αφρό, για να το χτυπούνε αιώνια τα κύματα έως να τελειώ-
σει ο κόσμος.

Γ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ
Η σιόρα Μπεμπέτα έκλαιε κ’ εδερνότουνε απά στο λείψανο τ’ αντρός
τδη, του κόντε Τσίτσου του Ρεστέλου: «Αφέντη μου, Τσίτσου μου, ώγεε,
ήλιε και ζωή τση ζωής μου, γαντζία και τζαντζαμίνι (=γιασεμί) τουν
Κεφαλονίτωνε, τ’ ήτανε εφκειό το κάζο που μώκαμες τση ψημένης που
επέθανες και μ’ άφησες έρημη κι απροστάτευτη μεσ’ την κακία και τη
μοχτηρία του κόσμου, απά στο άνθον τση νεότης μου...»

«Ε, κάμε απομονή, σιόρα Μπεμπέτα μου, κι ο θεός είναι μεγάλος
και δε θα σ’ αμπαντονάρει (=εγκαταλείψει) έδε έτσι», τση έλεε η σιόρα
Μπάρμπαρα, η γκαρδιακή τση φιλενάδα». «Τι απομονή να κάμω η μα-
γκούφα, τι απομονή... Είκοσι χρόνια ειμάστενε παντρεμένοι με τον αφέ-
ντη μου και τον κακόνε τον λόγο δεν τον άκουσα ποτές, παρά ούλο με
την αναθροφή και τη τζεντιλιτά (=ευγένεια) μου εμίλειε και μου
εμπαρτσάμωνε (=εβαλσάμωνε) την καρδιά ο αφέντης μου, το άστρο
των άστρωνε.
(τση ψημένης = της καημένης).

ΞΞέένναα  δδάάννεειιαα

Στα επτανησιακά ιδιώματα έχει ενσωματωθεί ικανός αριθμός λεξιλογίου
ξένης προέλευσης, λόγω της μακροχρόνιας παρουσίας στα Επτάνησα των
Βενετών (Βενετοκρατίας), όπως συμβαίνει στην κοινή νεοελληνική και τις
διαλέκτους – ιδιώματά της στον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο, όπου αντίστοιχα
απαντούν γλωσσικά στοιχεία της Τουρκικής (βλ. Τουρκοκρατία), τα οποία
δεν απαντούν στα Επτάνησα, αφού δεν εγνώρισαν – απέφυγαν ιστορικά την
Τουρκοκρατία.

Ορισμένες όμως λέξεις της τουρκικής εισήχθησαν μετά την Ένωση της
Επτανήσου με την Ελλάδα (όπως και της ιταλικής – βενετικής στην ηπειρω-
τική Ελλάδα από τα Επτάνησα) και κυρίως από την επτανησιακή λογοτεχνι-
κή παραγωγή (Επτανησιακή Σχολή).

Η «ιστορικογλωσσική θεώρηση» στην παρούσα εργασία, ως προς τα ξένα
δάνεια, διαφωτίζει μέσω των γλωσσικών αυτών δανείων και τον επτανησιακό
πολιτισμό διαχρονικά, αλλά και συγχρονικά μέσω των επιβιώσεών τους (βλ.
Συμπεράσματα). Αυτό εικονογραφείται εποπτικά, όταν κατατάξουμε τα ξένα
γλωσσικά δάνεια σύμφωνα με τους ιστορικούς παράγοντες, υλικούς (οικονο-
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μικό, γεωγραφικό) και ηθικούς (πνευματικό, ψυχολογικό) και ανθρώπινο.
(Βλ. συγκριτικούς πίνακες Ιστορίας-Γλωσσολογίας), έτσι ώστε κάθε ιστορι-
κός παράγοντας να παραπέμπει στα γλωσσικά επτανησιακά στοιχεία (κυ-
ρίως τα δάνεια) και να υπογραμμίζει την πολιτισμική τους σημασία.

Αξιοποιώντας το ανευρισκόμενο στις αναφερόμενες πηγές (Ιδρύματα-βι-
βλιογραφία) επτανησιακό υλικό, οδηγούμεθα στην χρονολόγησή του και ιστο-
ρικά μέσω ενός μαθηματικού τύπου του P. Λη ή γλωσσοχρονολόγησης, με τον
οποίο βρίσκουμε πότε διεχωρίσθησαν δύο γλώσσες-ιδιώματα, που σε κάποια
ιστορική εποχή συνυπήρχαν σε ένα τόπο και κατόπιν αποχωρίσθηκαν (π.χ. Η
αγγλική γλώσσα από τη γερμανική της Σαξωνίας και της Δανίας, όταν (�ος
αι. π.Χ.) οι Αγγλοσάξωνες μετέβησαν στη Βρετανία για να καλλιεργηθεί εκεί
η αγγλική γλώσσα ξεχωριστά από τη γερμανική-μητρική, όπως και να βρεθεί
η γαλλική επίδραση στην αγγλική (��ος αι. μ.Χ.) με την κατάκτηση της
Αγγλίας από τους γαλλόφωνους Νορμανδούς (��66 μ.Χ.).

Η μέθοδος αυτή του Ρόμπερτ Λη ξεκινά από τη διαπίστωση ότι: «κάθε
γλώσσα διατηρεί ένα βασικό λεξιλόγιο 2�� λέξεων (όπως λίθος, ήλιος, σελή-
νη, νερό κ.ά.) κατά 8�% για ���� χρόνια και �2% για 2��� χρόνια. Έτσι
εφαρμόζουμε τον μαθηματικό τύπο 

log κΧ = –––––––
2 log δ

• Όπου Χ = χρονική απόσταση
• logκ =λογάριθμος του ποσοστού τοις εκατό (%) των κοινών λέξεων που

διατηρήθηκαν για ���� χρόνια
• και logδ = ποσοστό τοις εκατό των λέξεων (%) που διατηρήθηκαν για

���� χρόνια

Με τη μέθοδο αυτή έχουν χρονολογηθεί οι σχέσεις της λατινικής με τις
νέο-λατινικές γλώσσες (γαλλική, ιταλική, ισπανική κλπ.). Λαμβάνοντας
υπόψη τις επαφές της ελληνικής γλώσσας, ιστορικά με τη Λατινική (Ρωμαϊ-
κή εποχή – Φραγκοκρατία), Ιταλική (Βενετική διάλεκτος – Βενετοκρατία).

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να χρονολογήσουμε τα ξένα δάνεια στα
Επτάνησα με τα ποσοστά διατήρησής τους μέχρι σήμερα, αποσαφηνίζοντας
την προέλευση όλων των ξένων δανείων στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας,
από την αρχαιότητα- μεσαίωνα – νεώτερους χρόνους.

Οι λέξεις της ελληνικής από όλο τον ελληνόφωνο χώρο (και εκτός Ελλά-
δος, όπως Κάτω Ιταλία, Ουκρανία, Βαλκάνια), μαζί με τις κατά τόπους ιδιω-
ματικές, όπως στα Επτάνησα, έχουν καταχωρηθεί στο Αρχείο του Ιστορικού
Λεξικού της Νέας Ελληνικής για την μετά το �8�� περίοδο μέχρι σήμερα.
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ΕΕππττααννηησσιιαακκάά  ττοοππωωννύύμμιιαα

Τα τοπωνύμια ως «επιγραφές γεγλυμμένες επί του εδάφους» διακρίνονται:
(Ι) ως ννααωωννύύμμιιαα (ονομασίες τόπων και θέσεων) από το όνομα ενός τι-
μώμενου εκεί Αγίου ή του ναού του
(ΙΙ) ως οοιικκωωννύύμμιιαα (ονομασίες κατωκημένων σημείων)
(ΙΙΙ) ως φφυυττωωννύύμμιιαα (ονομασίες τόπων από κάποιο εκεί χαρακτηριστι-
κό φυτό)
(IV) ως ααννθθρρωωππωωννύύμμιιαα (από ονόματα προσώπων).

Η καταχώρησή τους σε ειδικά Λεξικά και τοπωνυμιολογικές μελέτες δεν
πληροί πάντοτε τις απαιτήσεις των προαναφερθέντων αρχών και παραγόντων
δημιουργίας τους και ιστορικής τους διαδρομής. Αυτό συμβαίνει λόγω της απου-
σίας πηγών για τη γραπτή – προφορική τους παράδοση ή σχετικών αρχείων.

Κι ακόμη στην ετυμολόγησή τους δεν έχει ληφθεί υπόψη από τους ερευνη-
τές-τοπωνυμιολόγους η γεωγραφική περιγραφή τους, η ιστορία τους, όπως
τοπικές αφορμές-γεγονότα, αίτια καθιέρωσής τους, όπως είναι η κρατική θε-
σμοθέτησή τους ή η μετονομασία-αλλαγή τους.

Παραθέτουμε τα βασικά τοπωνύμια από την συνεργασία του ΙΛΝΕ με το
Υπουργείο Εσωτερικών, όπου έγινε το ��28 αλλαγή σε αρκετά από αυτά.
Διατηρήθηκαν όσα παραθέτω με την πληθυσμιακή τους ταυτότητα το ����,
έτσι ώστε να μπορεί ο ερευνητής να συγκρίνει τις επελθούσες μεταβολές πλη-
θυσμιακά μετά τους σεισμούς του ���3, αλλά και λόγω της ένταξής τους σε
δημοτικές ενότητες. Η σύγκριση μπορεί να γίνει μεταξύ του ���� (όπως πα-
ραθέτω) και της τελευταίας απογραφής του 2���.

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΕΕππααρρχχίίαα  ΙΙθθάάκκηηςς

Δήμος Ιθάκης 2�6�
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Ανωγής 2��
Εξωγής 233
Επισκοπής 2��
Καλάμου 8�3
Καστού 2�8
Κιονίου �62
Λεύκης 26�
Περαχωρίου 6�2
Πλατηθριά 6��
Σταυρού �6�
ΣΣύύννοολλοο  ΕΕππααρρχχίίααςς ��22����
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ΕΕππααρρχχίίαα  ΚΚρρααννααίίααςς
Δήμος Αργοστολίου 8�2�
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αγίας Ειρήνης �3�
Αργινίων ���
Ασπρογέρακα 6��
Βαλεριάνου 3��
Βαλσαμάτων 6�8
Βλαχάτων Εικοσιμίας 82�
Δαυγάτων ���
Διλινάτων ��33
Επανωχωρίου ��3
Καραβάδου 268
Κεραμειών 3��
Κουρουκλάτων 23�
Λακήθρας ��3
Λουρδάτων 2��
Μαρκοπούλου 3�3
Μαυράτων 28�
Μεταξάτων 636
Μουσάτων 22�
Ξενοπούλου 63�
Πάστρας �63
Περατάτων �86
Πεσάδας ���
Σβορωνάτων ��33
Σκάλας �32
Σπαρτιών ���
Τζανάτων �2�
Τρωιανάτων ��8
Φαρακλάτων 3�3
Φάρσων 3�3
Χιονάτων 626
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  ΕΕΠΠΑΑΡΡΧΧΙΙΑΑΣΣ 22����88��
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ΕΕππααρρχχίίαα  ΠΠάάλληηςς
Δήμος Ληξουρίου ���3
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
Αγίας Θέκλης 6��
Αγκώνος 2�3
Αθέρος 28�
Βλιχάτων �32
Βουνίου 2�6
Δαμουλιανάτων 3��
Ζόλων �68
Καμιναράτων ���
Κοντογεννάδας 3�3
Κουβαλάτων ��3
Μαντζαβινάτων 3��
Μονοπολάτων �2�
Νυφίου �3�
Πετρικάτων 2��
Ρίζης 6�
Ριφίου ���
Σκινέως 2��
Σουλλάρων ��3
Φαβατάτων 2��
Χαβδάτων �6�
Χαβριάτων ���
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  ΕΕΠΠΑΑΡΡΧΧΙΙΑΑΣΣ ��2233��66

ΕΕππααρρχχίίαα  ΣΣάάμμηηςς
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αγίας Ευφημίας 2�8
Αντιπάτων Ερίσου 26�
Αντιπάτων Πυλάρου ���
Άσου 3�6
Βαρέος �2�
Βασιλικιάδων ���
Βλαχάτων �8�
Γριζάτων 2��
Διβαράτων �68
Διγαλέτου �88
Δρακοπουλάτων ���
Ζερβάτων 22�
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Καρυάς �2�
Καταποδάτων 2��
Καταρράχου 3��
Κοθρέα 2�6
Κομιτάτων 28�
Μακριωτίκων �32
Μεσοβουνίων �8�
Νεοχωρίου 2��
Πατρικάτων �68
Πλαγιάς 2��
Ποταμιανάτων 32�
Πουλάτων 383
Σάμης ��8�
Τουλιάτων 6��
Τσαρκασιάνου 3��
Φερεντινάτων 2��
Φισκάρδου 3��
Χαλιωτάτων ���
Χαρακτίου 232
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  ΕΕΠΠΑΑΡΡΧΧΙΙΑΑΣΣ  ����223333
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  ΝΝΟΟΜΜΟΟΥΥ  
ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΑΑΣΣ  ����66����
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Η ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΗ/ΙΘΑΚΗΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΟΙ-
ΚΙΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  ΓΓ..  ΚΚρριιμμππάάςς
αναπληρωτής καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 

Σχολή Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Τμήμα Γλώσσας, 
Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

��..  ΕΕιισσααγγωωγγήή  

Τα νησιά Κεφαλληνία ή Κεφαλονιά και Ιθάκη ή Θιάκι ανήκουν στην ιστο-
ρική/γεωπολιτισμική οντότητα των Επτανήσων και οι γεωγραφικές γλωσσι-
κές ποικιλίες (στο εξής: ΓΓΠ) τους, που ίσως ανάγονται τουλάχιστον στον
�3ο αι. μ.Χ.�, σχεδόν ταυτίζονται μεταξύ τους2, ώστε να είναι νοητή μια ενι-
αία κεφαλληνιακή/ιθακήσια (στο εξής: Κ/Ι) ΓΓΠ – εντός μιας ευρύτερης,
κατά τη γνώμη μου, επτανησιακής ΓΓΠ που μπορεί να αποκληθεί «επτανη-
σιακή διάλεκτος» ή απλώς «Επτανησιακή»3. Ομολογουμένως, τα τυπικά

Η κεφαλληνιακή/ιθακήσια γεωγραφική γλωσσική ποικιλία 8��

�. Βλ. ΝΤΙΑΝΑ ΑΝΤΩΝΑΚΑΤΟΥ, «Το Πρακτικόν της Λατινικής Επισκοπής Κεφαλληνίας
και η Επιτομή αυτού ως γλωσσικά κείμενα», τόμ. Το Κεφαλονίτικο Γλωσικό Ιδίωμα (επιμ.
Π. Πετράτος), Αργοστόλι: Σύνδεσμος Φιλολόγων Κεφαλονιάς-Ιθάκης, 2��2, σ. �� και τις
εκεί παραπομπές.

2. Βλ. π.χ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΜΗΡΗΣ, Το γλωσσικό ιδίωμα της Ιθάκης, Ιθάκη: Δημοτική
Κοινωφελής Επιχείρηση Ιθάκης, 2��6, σ. ��. Το ίδιο δηλώνει και ο τίτλος του έργου ΔΙΟΝΥ-
ΣΗΣ Ι. ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ, Για να μη σβύσει η παλιά κεφαλονίτικη και θιακιά ντοπιολαλιά, Χαλ-
κίδα: χ.ε., 2���.

3. Συνήθως γίνεται λόγος για «ιδιώματα των Επτανήσων» – έτσι π.χ. στα ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑ-
ΤΣΟΥΔΑ, Το γλωσσικό ιδίωμα των Κυθήρων: Περιγραφή και ανάλυση, Αθήνα: Εταιρεία Κυθη-
ραϊκών Μελετών, σ. �6– ή για «επτανησιακά ιδιώματα» – έτσι π.χ. στα ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΟΝΤΟ-
ΣΟΠΟΥΛΟΣ, «Τα επτανησιακά γλωσσικά ιδιώματα, τόμ. Το Κεφαλονίτικο..., όπ.π., σ. �3 και
Διάλεκτοι και ιδιώματα της Νέας Ελληνικής, 3η έκδοση, Αθήνα: Γρηγόρης, 2���, σ. 6�– και
όχι για «επτανησιακή ΓΓΠ» με επιμέρους ΓΓΠ σε κάθε νησί, νησιωτικό σύμπλεγμα ή περιοχή
νησιού –πβ. ΡΙΤΑ ΤΣΙΝΤΙΛΗ-ΒΛΗΣΜΑ, Απ’ την παλιά κασέλα, τόμοι Β�́, Γ΄, Αθήνα: Φήμιος,
����, σ. �33– όπως εκλαμβάνεται στην παρούσα συμβολή. Άλλοι –ορθά, κατά τη γνώμη μου–



όρια μεταξύ γλώσσας-διαλέκτου-ιδιώματος είναι ασαφή καθότι μη μετρήσι-
μα, γι’ αυτό και ο όρος «διάλεκτος» επικρατεί σήμερα ως δηλωτικός της
ΓΓΠ�. Ανεξάρτητα, ωστόσο, από ζητήματα ορολογίας, η υπαγωγή μιας
ΓΓΠ σε ευρύτερες κατηγορίες εξαρτάται συχνά από τα ισόγλωσσα που –ενίο-
τε υποκειμενικά– επιστρατεύονται ως διακριτικά χαρακτηριστικά για έναν
εντατικό ορισμό� της οικείας έννοιας.

Βάσει της αντιθετικής μεθόδου (contrastive method)6, ένα γλωσσικό χα-
ρακτηριστικό θεωρείται διαλεκτικό με αφετηρία αντίστοιχο χαρακτηριστικό
μιας γλωσσικής ποικιλίας που αντιμετωπίζεται κατά τεκμήριο ως γλωσσικό
πρότυπο (language standard) ή πρότυπη γλώσσα (standard language)� και γι’
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μιλούν ρητά για «επτανησιακή διάλεκτο»/«Επτανησιακή» –έτσι π.χ. στα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΑΛΛΗ,
«Πρόλογος της Καθηγήτριας Γλωσσολογίας Αγγελικής Ράλλη», στο ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σ. 22
και «Moρφολογική αλλαγή στην επαφή γλωσσών: Ρηματικά δάνεια στην Γκρίκο και τα Επτα-
νησιακά», τόμ. Μελέτες αφιερωμένες στην Ομότιμη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Άννα Αναστασιάδη-
Συμεωνίδη/Mélanges offerts à Anna Anastassiades-Syméonides à l’occa sion de sa retraite (επιμ.
Ζ. Γαβριηλίδου & Α. Ρεβυθιάδου)», Καβάλα: Σαΐτα, 2���, σ. �8, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ,
«Τα στάδια της μορφολογικής ενσωμάτωσης των λεξικών δανείων στα Επτανησιακά», Selected
Papers of ISTAL, αρ. 22, Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, 2���, σ. ���.

�. Έτσι π.χ. στα ΡΑΛΛΗ 2���, Moρφολογική αλλαγή..., όπ.π., σ. �8 και ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΚΡΗ,
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ & ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ, «Δανεισμός ονομάτων και απόδοση γένους στην
επτανησιακή διάλεκτο», Patras Working Papers in Linguistics, αρ. 3, Patras: 2��3, όπου η Επτα-
νησιακή αποκαλείται «διάλεκτος», με την ευρεία έννοια του όρου. Για μια αδρή διάκριση μεταξύ
«διαλέκτου» και «ιδιώματος» βλ. π.χ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΥΤΟΥΛΑ, «Ιδιωματικά Λεξικά και Γλωσσά-
ρια: Συνοπτική Παρουσίαση, Βιβλιογραφικά Στοιχεία και Αναλυτική Παρουσίαση», 2��6, on
line στο: http://www.greek-language.gr/greekLang/medieval_greek/bibliogra phies/idiomatic/
intro.html, ημερ. πρόσβασης 2�-�6-2��8, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ, Ιστορία της Ελληνικής
Γλώσσας, τέσσερις μελέτες, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστι-
τούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), ����, σ. ��3.

�. Πβ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Τ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ, Από την ιστορία της ελληνικής γλώσσας: Η ελληνι-
κή γλώσσα από τα ελληνιστικά ως τα νεότερα Χρόνια: Η ελληνική γλώσσα στην Αίγυπτο,
Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών
(Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), ��8�, σσ. �3-�6, 63. Για τη διάκριση μεταξύ εντατικού
και εκτατικού ορισμού βλ. π.χ. HELMUT FELBER, Terminology Manual, Paris: Une sco/
Infoterm, ��8�, σσ. �6�-�6�. Πβ. επίσης INGRID MEYER, KAREN ECK & DOUGLAS SKUCE,
Systematic Concept Analysis within a Knowledge-Based Approach to Terminology, τόμ. �,
«The Handbook of Terminology Management (επιμ. S.E. Wright & G. Budin)», Amster -
dam/Philadelphia: John Benjamins, ����, σ. ���.

6. Για την αντιθετική μέθοδο βλ. LADISLAV ZGUSTA, Manual of Lexicography, Prague:
Academia, Publishing House of the Czechoslovak Academy of Sciences; The Hague/Paris:
Mouton, ����, σ. 2��.

�. Για τη διαφορά μεταξύ γλωσσικού προτύπου και πρότυπης γλώσσας βλ. π.χ. ANA
DEUMERT & WIM VANDENBUSSCHE, «Research directions in the study of language standardi -
zation», τόμ. Germanic Standardizations: From Past to Present (επιμ. A. DEUMERT & W.
VANDENBUSSCHE)», Amsterdam/Philadelphia PA: John Benjamins, 2��3, σ. ��6).



αυτό θεωρείται επίσημη. Μειονεκτήματα της μεθόδου είναι η παράβλεψη
όσων γνωρισμάτων της υπό εξέταση ΓΓΠ ταυτίζονται με τα αντίστοιχα της
θεωρούμενης πρότυπης/επίσημης8 και, κατά τη γνώμη μου, ο ετεροχρονισμός
της σύγκρισης μεταξύ μιας εκλιπούσας ή υποχωρούσας ΓΓΠ�, νοούμενης σε
μεγάλο βαθμό διαχρονικά, και μιας πρότυπης κοινής, νοούμενης συγχρονικά.
Ωστόσο, σε συνοπτικές παρουσιάσεις, όπου μια πλήρης περιγραφή είναι ανέφι-
κτη λόγω περιορισμών έκτασης, η αντιθετική μέθοδος επαρκεί, γι’ αυτό τα
υπό εξέταση χαρακτηριστικά της Κ/Ι θα περιγραφούν εδώ αντιθετικά προς τα
αντίστοιχα της Κοινής Νεοελληνικής (στο εξής: ΝΕΚ) στο φωνολογικό και
στο μορφολογικό επίπεδο, με σύντομες αναφορές στο συντακτικό επίπεδο και
στο λεξιλόγιο· παράλληλα επιστρατεύεται η μικροσυγκριτική μέθοδος (micro-
comparative method)�� (μεταξύ κεφαλληνιακής και ιθακήσιας εκδοχής της
Κ/Ι, μεταξύ της σύνολης Κ/Ι και των λοιπών ή ορισμένων επτανησιακών
ΓΓΠ), ώστε να προσδιοριστεί ο ακριβής χαρακτήρας της Κ/Ι όχι απλώς ως
προς τη ΝΕΚ, αλλά και ως προς τις (άλλες) επτανησιακές ποικιλίες, συγκε-
κριμένα την Κερκυραϊκή/Παξινή/Διαποντιακή, τη Ζακυνθινή, τη Λευκαδίτι-
κη�� και την Κυθηραϊκή/Αντικυθηραϊκή.�2
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8. Πβ. ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σ. 3�, ZGUSTA, όπ.π., σ. 2��. Παρόμοιο προβληματισμό αντανα-
κλά το δίλημμα σχετικά με το αν ένα διαλεκτικό λεξικό πρέπει να συντάσσεται ως μονό-
γλωσσο ή ως δίγλωσσο, βλ. π.χ. GIORGOS XYDOPOULOS & ANGELIKI RALLI, «Greek Dialects in
Asia Minor: Setting Lexicographic Principles for a Tridialectal Dictionary», τόμ. Proceedings
of the �th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (επιμ. M.
JANSE, B. JOSEPH & A. RALLI), Patras: University of Patras, σ. �26.

�. Οι ποικιλίες των Επτανήσων, όπως φαίνεται, εμφανίζουν εικόνα υποχώρησης, πβ. ΡΑΛ-
ΛΗ, Moρφολογική αλλαγή..., όπ.π., σ. ��, ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑ & ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΕΗΣ, «Ο ρό-
λος του κεφαλονίτικου ιδιώματος στη διαμόρφωση της Κοινής Νέας Ελληνικής», τόμ. Το
Κεφαλονίτικο..., όπ.π., σ. �6, ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Διάλεκτοι και ιδιώματα..., όπ.π., σ. 68, του-
λάχιστον μεταξύ των νεότερων χρηστών, ενώ και στον λόγο γηραιότερων χρηστών, κυρίως
λόγω της τηλεόρασης και της ενδοελλαδικής μετανάστευσης, εμφανίζονται πια έντονα ανα-
μεμιγμένες με τη ΝΕΚ.

��. Βλ. RICHARD S. KAYNE, Movement and silence, Oxford: Oxford University Press,
2���, σ. 28�.

��. Η οποία –χωρίς επαρκή επιχειρήματα, βλ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΚΡΙΜΠΑΣ, Ο επτανησια-
κός χαρακτήρας της λευκαδίτικης γεωγραφικής γλωσσικής ποικιλίας, 2��8 (υπό δημοσίευ-
ση)– δεν συμπεριλαμβάνεται στην Επτανησιακή στα περισσότερα έργα, έτσι π.χ. στα ΣΙΜΗ-
ΡΗΣ, όπ.π., σσ. ��, 6�, ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σ. ��, ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, όπ.π., σ. ���, ANGELIKI
RALLI, MARIANNA GKIOULEKA & VASILIKI MAKRI, «Gender and Inflection Class in Loan noun
Integration», SKASE Journal of Theoretical Linguistics, αρ. �2:3, Prešov: The Slovak Asso -
ciation for the Study of English, 2���, σ. �3�, ΡΑΛΛΗ, «Moρφολογική αλλαγή...», όπ.π., σ. �8,
ANGELIKI RALLI, «On the Romance Influence on Greek Dialects», τόμ. Atti del Terzo
Convegno ‘Parole per parlare e per parlarne (επιμ. P. DEL PUENTE)», Potenza: University of
Potenza, 2���, σσ. 263 και «Verbal Loanblends in Griko and Heptanesian: A Case Study of
Contact Morphology», L’Italia dialettale: rivista di dialettologia italiana, αρ. �3, 2��2, σ. ���,



Επειδή οι πελοποννησιακές και οι επτανησιακές ΓΓΠ αποτελούν τη βάση
της ΝΕΚ κατά την κρατούσα άποψη�3, οι ομοιότητές τους με την τελευταία

Παναγιώτης Γ. Κριμπάς8��

ΜΑΚΡΗ, ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ & ΑΝΔΡΕΟΥ, όπ.π., σ. 63, ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ, όπ.π., σσ. �2, �3, �6, ΤΣΑ-
ΚΩΝΑ, όπ.π., ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Διάλεκτοι και ιδιώματα..., όπ.π., σσ. �3, 6�, ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ,
όπ.π., σ. ���. Πβ. υποσημείωση 6� του παρόντος.

�2. Θεωρώ ότι και η Κυθηραϊκή/Αντικυθηραϊκή, παρότι π.χ. ανήκει στη ζώνη του είντα και
εμφανίζει τσιτακισμό ουρανικών συμφώνων πριν από πρόσθια φωνήεντα, βλ. ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π.,
σσ. ��, ��, ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Τα επτανησιακά..., όπ.π., σ. ��, Διάλεκτοι και ιδιώματα..., όπ.π.
σσ. 6�-6� και «Το γλωσσικό ιδίωμα των Κυθήρων», Αθηνά, αρ. �8, Αθήνα: Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ��8�, σ. �3�, ανήκει στην Επτανησιακή, πβ. ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π.,
σ. �8, για λόγους παρόμοιους με όσους αναφέρω στο ΚΡΙΜΠΑΣ, Ο επτανησιακός..., όπ.π. Στα
παραδείγματα που παρατίθενται στη συνέχεια οι άλλες επτανησιακές ΓΓΠ που συγκρίνονται
με την Κ/Ι θα συντομογραφούνται ως εξής: κερκ. = κερκυραϊκή/παξινή/διαποντιακή, ζακ. =
ζακυνθινή, λευκ. = λευκαδίτικη, κυθ. = κυθηραϊκή/αντικυθηραϊκή και θα παρατίθενται με αυτή
τη σειρά (εννοείται ότι, όταν διαφέρουν οι επιμέρους ΓΓΠ, απαντούν οι συντομογραφίες κεφ. =
κεφαλληνιακή, ιθακ. = ιθακήσια, αντικυθ. = αντικυθηραϊκή κ.ο.κ.).

�3. Έτσι π.χ. οι GEOFFREY HORROCKS, Greek: A History of the Language and Its Speakers
(second edition), Malden MA/Oxford/Chichester: Wiley-Blackwell, σσ. 38�-388, ��2-���, ��8,
ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Διάλεκτοι και ιδιώματα..., όπ.π., σ. �3 και «Επτανησιακά γλωσσογεωγρα-
φικά», Λεξικογραφικόν Δελτίον, αρ. ��, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, ��8�, σ. 66, HENRI TONNET,
Ιστορία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (μτφρ. Μ. Καραμάνου, Π. Λιαλιάτσης), Αθήνα: Πα-
παδήμας, ���� [���3], σ. �62. Για μια διαφορετική άποψη βλ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ, «Σχετικά
με το ιδιωματικό υπόβαθρο της Κοινής Νεοελληνικής», τόμ. Οι γεωγραφικές και κοινωνικές
ποικιλίες της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και η παρουσία τους στην εκπαίδευση (Πρακτικά
Γλωσσολογικού Συνεδρίου �α Τζαρτζάνεια, Τύρναβος, �-� Δεκεμβρίου 2��2) (επιμ. Γ. ΑΝ-
ΔΡΟΥΛΑΚΗΣ)», Βόλος: Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής
Γλώσσας, 2���, σσ. �2-�3, ��-��, «Κοινή Δημοτική: Παρατηρήσεις στη διαδικασία διαμόρφω-
σής της», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, αρ. 2�, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης, 2���, σσ. 33�-3��, 3�3-3�� και «Πελοποννησιακός ιδιωματικός λόγος και
Κοινή Νεοελληνική», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, αρ. 2�, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2��� (ολόκληρο), πβ. ΜΑΓΟΥΛΑ & ΜΠΕΗΣ, όπ.π., σσ. ��-��, που
παρατηρούν ότι αυτές οι ΓΓΠ «δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη μόνη βάση διαμόρφωσης
της Κοινής Νεοελληνικής». Πάντως η συγγένεια μεταξύ επτανησιακών και πελοποννησιακών
ΓΓΠ δεν αμφισβητείται, βλ. π.χ. ΜΑΓΟΥΛΑ & ΜΠΕΗΣ, όπ.π., σ. ��, HORROCKS, όπ.π., σσ. 382-
383, ��3, ANGELIKI RALLI, «Syntactic and Morpho-syntactic Phenomena in Modern Greek
Dialects: The State of the Art», Journal of Greek Linguistics, αρ. �:�, Leiden: Brill, 2��6, σ. �22,
ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ, «To ιδιωματικό στοιχείο στη γλώσσα των απομνημονευμάτων του Θεο-
δώρου Κολοκοτρώνη», 2��3, on line στο: http://saouarcadian.blogspot.gr/2���/��/to.html,
ημερ. πρόσβασης 2�-�6-2��8, ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Διάλεκτοι και ιδιώματα..., όπ.π., σσ. ��-�6
και «Πελοποννησιακό και επτανησιακό ιδίωμα», τόμ. Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας (επιμ.
Μ. Ζ. ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ), Αθήνα: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, ���� (ολόκληρο),
BRIAN NEWTON, The Generative Interpretation of Dialect: A Study of Modern Greek Phonology,
Cambridge: Cambridge University Press, ���2, σσ. �3-��), με αποτέλεσμα τη δυνατότητα πε-
ραιτέρω ταξινόμησής τους σε ενιαία γεωγραφική γλωσσική (μακρο-) ποικιλία, την πελοποννη-
σιακή / επτανησιακή, καθώς πολλά πανιόνια χαρακτηριστικά μαρτυρούνται και στις πελοπον-
νησιακές ΓΓΠ προτού επηρεαστούν καταλυτικά από τη ΝΕΚ.



οδήγησαν σε ανεπαρκή μελέτη τους��. Ωστόσο, φαίνεται ότι η Κ/Ι έχει κατα-
γραφεί και μελετηθεί κάπως περισσότερο από τις άλλες επτανησιακές ΓΓΠ,
κυρίως από φιλολόγους και λαογράφους, αλλά και από γλωσσολόγους. Χα-
ρακτηριστικές είναι π.χ. οι συμβολές που περιλαμβάνονται σε τόμο που εξέδω-
σε το 2��2 ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κεφαλονιάς-Ιθάκης��, καθώς και η με-
λέτη του Θιακού γλωσσολόγου Δ. Σιμήρη�6 ειδικά για τη ΓΓΠ της Ιθάκης –η
συστηματικότερη, μέχρι σήμερα, περιγραφική μελέτη της Κ/Ι. Στην περιγρα-
φή της Κ/Ι έχουν συμβάλει και πολλά γλωσσάρια, όπως τα εννέα που αναφέ-
ρει η Γ. Δανελάτου�� (έξι για την κεφαλληνιακή και τρία για την ιθακήσια) ή
άλλα που περιέχονται σε λογοτεχνικά και λαογραφικά έργα καθώς και σύγ-
χρονα –ευθυμογραφικά κυρίως– κείμενα συντεταγμένα σε γλώσσα που, με
ποικίλη επιτυχία, αναπαράγει την Κ/Ι�8.

Η αναμφίβολη χρησιμότητα πολλών τέτοιων έργων, ωστόσο, ακόμα και
όταν ανήκουν σε γλωσσολόγους, υπονομεύεται συχνά: α) από ορθογραφικές
προσαρμογές και άλλες παραχωρήσεις στη ΝΕΚ τις οποίες είχαν επιφέρει
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��. Βλ. και ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΖΟΛΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΒΙΔΑΣ, «Xαρακτηριστικά της κερκυ-
ραϊκής του �6ου αιώνα», Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, αρ. 36, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2��6, σ. �3�, ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ, Σχετικά με το ιδιωματικό...,
όπ.π., σ. �2, VASILIKI MAKRI, «Gender assignment to Romance nominal loans in Heptanesian»,
Theoretical and Applied Linguistics: Proceedings of PICGL3, αρ. 3, Patras: University of
Patras, 2���, σ. �66, ΜΑΚΡΗ, ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ & ΑΝΔΡΕΟΥ, όπ.π., σ. �8, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑ-
ΝΤΖΗ-ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ, «Προφορικότητα και λογοτεχνικότητα στην κεφαλονίτικη σάτιρα»,
τόμ. Το Κεφαλονίτικο..., όπ.π., σ. �8�), ΒΙΛΛΥ ΤΣΑΚΩΝΑ, «Επτανησιακά ιδιώματα», 2��6,
on line στο: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/studies/dialects/the ma_
b_�_2/index.html, ημερ. πρόσβασης 2�-�6-2��8, ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Διάλεκτοι και ιδιώμα-
τα..., όπ.π., σ. 2�2.

��. ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ (επιμ.), Το Κεφαλονίτικο..., όπ.π. (ολόκληρο).
�6. Βλ. ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π. (ολόκληρο).
��. Βλ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ, «Τα γλωσσάρια του κεφαλληνιακού και ιθακησια-

κού ιδιώματος», τόμ. Το Κεφαλονίτικο..., όπ.π. (ολόκληρο).
�8. Βλ. π.χ. ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ, Κεφαλονίτικες Ιστορίες γραμμένες στο τοπικό γλωσ -

σικό ιδίωμα, Αθήνα: Δίφρος, ����, σσ. ���-�82 (και ολόκληρο), ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ,
Δημοτικά τραγουδάκια εθνικά μαζευμένα από τους τραγουδιστάδες εις το Ληξούρι (Κεφαλη-
νία-Επαρχία Πάλης) τους �8�2: Άγνωστη χειρόγραφη συλλογή, Αθήνα: Άγρα, 2��6 [�8�2],
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠ. ΜΠΑΛΛΑΣ & ΝΙΚΗ ΛΑΣΚΑΡΗ-ΜΠΑΛΛΑ, Λαογραφικά Κεφαλονιάς: Τόμος
Α´: Λιανοτράγουδα, Αργοστόλι: Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, 2���, ΣΠΥ-
ΡΟΣ Τ. ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ, Κεφαλονιά: Στα χρόνια τση παδέλας, Παιανία: Αδάμ-Πέργαμος,
2���, ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΛΩΡΑΤΟΣ, Κεφαλονίτικα ���%, Πειραιάς: Χατζηγιάννης, 2��6, ΣΠΥΡΙ-
ΔΩΝ Γ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ, Γερασιμάκης ο οξύθυμος: κεφαλονίτικες κουρλαμάδες, Αργοστόλι: Ηχό-
ραμα Media, χ.χ. και Σπέρος ο ανεπανάληπτος: κεφαλλονίτικες πατσανάτσες, Αθήνα: Αγγε-
λάκης, 2���, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ν. ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ, Η Μπαράκα του Κοσπετώνη του Σπύρου Σκια-
δαρέση, Αργοστόλι: Rada, 2��2.



ήδη οι συγγραφείς ή οι πρώτοι καταγραφείς, β) από παραλείψεις και ανακρί-
βειες ως προς την περιγραφή και (στο βαθμό που επιβιώνει) χρήση της Κ/Ι, οι
οποίες προδίδουν επιφανειακή επαφή με την εκδοχή της που ενδιαφέρει τη δια-
λεκτολογία, δηλαδή αμέσως πριν την καταιγιστική επίδραση της ΝΕΚ, γ)
από κοινωνιογλωσσικής υφής προκαταλήψεις σχετικά με χαρακτηριστικά
της ίδιας της ΝΕΚ, και δ) από κοινωνιογλωσσικής υφής προκαταλήψεις
σχετικά με χαρακτηριστικά των επτανησιακών ΓΓΠ. Έτσι, στα γλωσσάρια
και σε κάποια ευθυμογραφήματα περιλαμβάνονται, χωρίς την απαραίτητη
ένδειξη, υπερβολικά πολλοί ιταλισμοί που ίσως ήταν σε χρήση μόνο σε επίση-
μα έγγραφα ή μόνο στα αστικά κέντρα και όχι σε όλη τη γεωγραφική έκτα-
ση στην οποία απλωνόταν η Κ/Ι��, π.χ. περ μάρε περ τέρα2�, πρεοκουπατσιό-
νε, πρεπαρατσιόνε2�· σε πολλά ευθυμογραφήματα περιλαμβάνονται τουρκι-
κές λέξεις της ΝΕΚ που ίσως δεν χρησιμοποιούνταν στο ιδίωμα πριν τη σχε-
τικά πρόσφατη επίδραση της τελευταίας, π.χ. ζοριλίκια22, εκαβγαδίζανε23·
στο λογοτεχνικό και λαογραφικό υλικό περιέχονται λόγιες ή λογιότερες ορθο-
γραφικές προσαρμογές που δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική προφορά
της Κ/Ι, π.χ. οκ την πλεξίδα2� αντί οχ την πλεξίδα (= απ’ την πλεξίδα, όπου
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��. Βλ. και ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Τα επτανησιακά..., όπ.π., σ. �6, ΜΑΓΟΥΛΑ & ΜΠΕΗΣ,
όπ.π., σ. ��.

2�. Το παράδειγμα από ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ & ΜΑΙΡΗ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ-ΤΖΟΥΓΑ-
ΝΑΤΟΥ, Γλωσσάριο και ιδιωματικές εκφράσεις της Κεφαλονιάς, Αθήνα: χ.ε., 2���, σ. 26�.

2�. Το παράδειγμα από ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ & ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ-ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ, όπ.π., σ. 286.
22. Το παράδειγμα από ΛΥΚΟΥΔΗΣ, Γερασιμάκης ο..., όπ.π., σ. 63.
23. Το παράδειγμα από ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ, όπ.π., σ. ��.
2�. Το παράδειγμα από ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ, Ιφιγένεια (�:��). Πβ. HORROCKS, όπ.π.,

σσ. 282-283, TONNET, όπ.π., σ. �2�, ΘΗΣΕΥΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΤΟΣ, Το Πρακτικόν της Λατινικής
Επισκοπής Κεφαλληνίας του �26� και η Επιτομή αυτού ως γλωσσικά κείμενα: Κριτική
έκδοσις αυτών. Εν Αθήναις: χ.ε., ��6�, σ. 3 (από ΑΝΤΩΝΑΚΑΤΟΥ, όπ.π., σ. �), ΣΤΑΜΑΤΟΥ-
ΛΑ ΖΑΠΑΝΤΗ, «Ο γραπτός λόγος των νοταρίων της Κεφαλονιάς τον �6ο και ��ο αιώνα»,
τόμ. Το Κεφαλονίτικο..., όπ.π., σ. 8�. Παρομοίως, τα λόγια στοιχεία στη γλώσσα π.χ. του
Α. Λασκαράτου ίσως να μην αποτύπωναν, όπως υπέθετε λ.χ. ο Ν. Κονεμένος (στο ΜΑΓΟΥ-
ΛΑ & ΜΠΕΗΣ, όπ.π., σ. ��), τη γλώσσα που μιλούσε ο ίδιος ή οι σύγχρονοί του Κεφαλονίτες,
αλλά μια αστική λόγια (τ.έ. παράλληλη) γλώσσα, την οποία εμπλούτιζε ο συγγραφέας με
στοιχεία από τη φυσική του εκδοχή της Νεοελληνικής. Πβ. ΚΑΡΑΝΤΖΗ-ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ,
όπ.π., σ. �8�, και τις εκεί αναφορές. Δύσκολα μπορώ, άλλωστε, να φανταστώ ότι ο ΛΑΣΚΑ-
ΡΑΤΟΣ, Λαογραφικά Κεφαλονιάς..., όπ.π., διάβαζε το μαζευμένα ως [mazev'mena], δεδομέ-
νης της εντονότατης τάσης της Επτανησιακής (και των περισσότερων δημωδών ποικιλιών
με νότιο φωνηεντισμό) για ανοιχτές συλλαβές. Πιθανότερο είναι ότι έλεγε [maze'mena] και,
στη γραφή, πρόσθετε το υ ως αναλογική «διόρθωση» κατά το πρότυπο λόγιων μετοχών.
Ανάλογα συνέβησαν π.χ. στη Γαλλική, της οποίας η ορθογραφία εναρμονίστηκε από λογί-
ους ώστε να αντικατοπτρίζει εκείνη της Λατινικής, π.χ. γαλλ. sept < λατ. septem, παρότι η
προφορά είναι [sεt].



οχ < εκ, πβ. οχτρός < εχθρός κ.ά.) ή Της Ρουμπίνας αντί Τση Ρουμπίνας2�·
τέλος, στις περιγραφικές μελέτες της Κ/Ι (που ενδιαφέρουν περισσότερο τού-
τη τη συζήτηση), ακόμα και όσων ανήκουν σε γλωσσολόγους, η προσέγγιση
–που βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην αντιθετική μέθοδο– αποδεικνύεται
συχνά ελλιπής ή ανακριβής ως προς διάφορα ζητήματα26, ενώ και σε αυτή
την περίπτωση δεν απουσιάζουν κοινωνιογλωσσικής υφής προκαταλήψεις
σχετικά με χαρακτηριστικά της ίδιας της ΝΕΚ. Κάποια από αυτά τα κενά
φιλοδοξεί να καλύψει η παρούσα συμβολή, στο μέτρο που επιτρέπει ο διαθέσι-
μος χώρος στον παρόντα τόμο. Επισημαίνω ήδη εδώ ότι, όσα (λίγα) από τα
παραδείγματα που παραθέτω στη συνέχεια δεν κατόρθωσα να τα εντοπίσω
σε πηγές, τα παραθέτω όταν βασίζονται σε προηγούμενη, επανειλημμένη
εμπειρία μου με ηλικιωμένους ή εκλιπόντες συγγενείς μου, φυσικούς ομιλη-
τές της Κ/Ι.

Η κεφαλληνιακή/ιθακήσια γεωγραφική γλωσσική ποικιλία 8��

2�. Το παράδειγμα από ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ, Λαογραφικά Κεφαλονιάς..., όπ.π., σ. ���.
26. Για παράδειγμα, ως προς το ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ, «Μορφολογικές παρατηρή-

σεις στο κεφαλονίτικο ιδίωμα», τόμ. Το Κεφαλονίτικο..., όπ.π., σ. ���, πρέπει να σημειωθεί ότι
το δεσμευμένο μόρφημα -τε στο α΄ πληθυντικό δισύλλαβων ρημάτων δεν προστίθεται μόνο
στην προστακτική τους, αλλά έχει επεκταθεί και στην υποτακτική τους. Ως προς το ΜΑΓΟΥ-
ΛΑ & ΜΠΕΗΣ, όπ.π., σ. �8, ότι το εν λόγω μόρφημα δεν προστίθεται απλώς στην κατάληξη α΄
πληθυντικού, αλλά σε συγκεκριμένες εγκλίσεις· ότι το -θε (που μπορεί να έχεις και τις μορ-
φές -θενε, -θενες) δεν είναι απλώς «συλλαβή» που προστίθεται στο τέλος κάποιων επιρρημά-
των, αλλά δεσμευμένο μόρφημα που δηλώνει προέλευση, όπως στην αττική διάλεκτο· ότι η
γενική πληθυντικού του οριστικού άρθρου του(ν) απαντά και στην κερκυραϊκή (παράλληλα με
το τσου) και στη ζακυνθινή, και όχι μόνο στην Κ/Ι. Ως προς το ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σσ. ��, 8�,
6�, ότι τo ουρανικό /l/ συνιστά ιδιαιτερότητα σε σχέση με την ΝΕΚ όχι γενικά πριν από /i/,
αλλά μόνο πριν από ασυνίζητο /i/· ότι ο τύπος βάνω δεν προέρχεται από το βάζω με τροπή /z/
> /n/, αλλά έχει άλλη μορφολογική δομή (βαλ- + ενεστωτικό ένθημα -ν-: *βάλνω > βάνω)· ότι
η προφορά της φράσης «Πες στους ανθρώπους» στην Κ/Ι είναι [pe tsaθ'ropus] και όχι π.χ. [pe
tsanθ'ropus] (το /n/ είναι λόγιο και συχνά δεν προφέρεται ούτε στη ΝΕΚ σε «χαμηλότερα»
επίπεδα ύφους). Ως προς το ΜΑΡΙΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ, «Χαρακτηριστικά του ιδιώματος της Ιθά-
κης», τόμ. Το Κεφαλονίτικο..., όπ.π., σσ. 66, 63-6�, 6�, 6�, ότι το -ι- στα -ιό, -ιού, -ιά δεν
αποβάλλεται γενικά, αλλά μόνο μετά από συριστικό· ότι η κατάληξη -/ite/ στο β΄ πληθυντικό
ενεστώτα, παρατατικού και αορίστου ενεργητικής φωνής και αορίστου παθητικής φωνής βα-
ρύτονων ρημάτων απαντά στη βόρεια Ιθάκη και όχι γενικά στην Ιθάκη, πβ. ορθά ΣΙΜΗΡΗΣ,
όπ.π., σ. 3�· ότι η περίπτωση της λέξης γκρεμνός (< κρημνός) –με διατήρηση και όχι ανάπτυ-
ξη του /m/– είναι εντελώς διαφορετική από το «-ν-» που «αναπτύσσεται» μετά από /m/, δη-
λαδή από την αλλοφωνική προφορά [ɲ] του συνιζημένου /i/ λόγω αφομοίωσής του από το
προηγούμενο /m/, χαρακτηριστικό υποχρεωτικό και στη ΝΕΚ, πράγμα που σημαίνει ότι η
εκεί ορθογράφηση μνιανού, μνιανής αντί μιανού, μιανής είναι περιττή. Κατά τη συζήτηση επι-
σημαίνονται (σε υποσημειώσεις) και άλλες τέτοιες ανακρίβειες από τη βιβλιογραφία. Παρό-
μοια συμβαίνουν σε περιγραφικές μελέτες των υπόλοιπων επτανησιακών ΓΓΠ. Πβ. παραλεί-
ψεις σε άλλες μελέτες που εντοπίζει ο ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σ. 83.



22..  ΑΑννττιιθθεεττιικκήή  ππεερριιγγρρααφφήή  ττηηςς  ΚΚ//ΙΙ

Στη συνέχεια, μέσα από ποικίλα παραδείγματα2�, εξετάζονται τα τυπικό-
τερα, κατά την εκτίμησή μου, χαρακτηριστικά της Κ/Ι που τη διαφορο ποιούν
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2�. Οι πηγές αναφέρονται με τις παρακάτω συντομογραφίες ως παραπομπή μετά το οι-
κείο παράδειγμα και πριν την ερμηνεία του (κατάλληλα προσαρμοσμένη για λόγους χώ-
ρου/σαφήνειας) στη ΝΕΚ: ΓΓΤ = ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ & ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ-ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ, όπ.π.,
ΓΙΑ = ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ, όπ.π., ΛΥ = ΛΥΚΟΥΔΗΣ, Σπέρος ο..., όπ.π., ΜΜΠ = ΜΑΓΟΥΛΑ & ΜΠΕ-
ΗΣ, όπ.π., ΠΑ = ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ, όπ.π., ΠΕ = ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ, «Αρχαιοπινή στοιχεία στο
καθημερινό λεξιλόγιο της Κεφαλονιάς», τόμ. Το Κεφαλονίτικο Γλωσικό..., όπ.π., ΠΥΓ =
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ, Ορέ ποίο; Ζακυνθινά στιγμιότυπα, Γαστούνη: Ηώς, 2���, ΠΥΘ�2 =
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ, «Διαλεκτικά παιχνίδια της γλώσσας του Α. Λασκαράτου», τόμ.
Το Κεφαλονίτικο Γλωσσικό..., όπ.π., σσ. 2��-2�3, ΠΥΘ�3 = ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ, «Ο
Γεράσιμος Σπαταλάς και οι μουσικοστιχουργικές εργασίες του», Ιονικά Ανάλεκτα, αρ. 3,
Αθήνα: Οι Φίλοι του Μουσείου Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων, 2��3, σσ. �66-���, ΡΑ =
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ, όπ.π., ΣΙ = ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., ΤΣ = ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Κεφαλληνιακά
σύμμικτα, τ. τρίτος, Γλωσσικά-Λαογραφικά (από τα κατάλοιπα του συγγραφέα, επιμ.
Γ.Ν. Μοσχόπουλος), Αθήνα: χ.ε., 2��3 [����], ΑΥΛ = ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΖΑΪΡΑ Π. ΑΥΛΩΝΙΤΗ,
Μορφολογική εξέταση του ρηματικού συστήματος του κερκυραϊκού ιδιώματος, Πάτρα: Πα-
νεπιστήμιο Πατρών (μεταπτυχιακή διατριβή), 2��6, ΔΟ = ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΔΟΪΚΑΣ, Παροι-
μίες, Δημοτικά, Ευτράπελα και άλλα Λαογραφικά Παξών και Κερκύρας, Παξοί: Οξύ,
2���, ΚΥ = ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, «Κερκυραϊκό λεξικό ���� λέξεων», 2��8, on line στο:
http://kerkiraikolexiko.blogspot.gr/, ημερ. πρόσβασης 2�-�6-2��8, ΛΟΥ = ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.
ΛΟΥΚΑΤΟΣ, Λαογραφική αποστολή στα Διαπόντια νησιά (Ερείκουσα - Μαθράκι – Οθωνοί),
Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2��2, ΧΥ = ΧΥΤΗΡΗΣ, όπ.π., ΚΟ = ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΜΟΣ, Ζακυν-
θινό λεξιλόγιο, 2η έκδοση, Αθήνα: Σύλλογος Δασκάλων & Νηπιαγωγών Ζακύνθου «Διονύ-
σιος Σολωμός»/Τρίμορφο, 2��3, ΣΤ�� = ΛΕΝΕΤΑ ΣΤΡΑΝΗ, Στου αμπελιώνε τσι φουρκάδες ή
ο γάμος πάει αμόντε, Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών, 2���, ΣΤ�6 = ΛΕΝΕΤΑ ΣΤΡΑΝΗ, Με
το δεύτερο φεγγάρι του Αυγούστου, Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών, 2��6, ΒΑ = ΝΙΚΟΣ ΒΑ-
ΓΕΝΑΣ, Πάτρια ίχνη: ψηφίδες από τη Λευκάδα του χθες, Αθήνα: Fagotto, 2���, ΓΕΗ =
ΗΛΙΑΣ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, «Το λευκαδίτικο γλωσσικό ιδίωμα», 2���, on line στο:
http://elgeorgakis.blogspot.gr/2���/��/blog-post_�3.html, ημερ. πρόσβασης 2�-�6-2��8,
ΓΕΘ = ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, Ο λευκαδίτικος γάμος: έθιμα τραγούδια συμβολισμοί
(Φκήσου με Μανούλα μου...), Λευκάδα: χ.ε., 2��8, on line στο: http://aromalefkadas.gr/wp-
content/uploads/2��8/�3/AB.compressed.pdf (ανάκτηση 2�-�6-2��8), ΚΜ = ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ, Λεξικό του λευκαδίτικου γλωσσικού ιδιώματος (Ιδιωματικό – Ερμηνευτικό
– Λαογραφικό), Αθήνα: Γρηγόρης, 2��� (συμπεριλαμβάνει, σε Παράρτημα, τα έργα Σύλ-
λαβος του Ι. Ν. Σταματέλου και Γλωσσάριον του Γ. Χ. Μαραγκού), ΛΛΓΙ = ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ, on line στο: https://lexikolefkadas.gr/, ημερ.
πρόσβασης ��-�-2��8,,  ΚΑ = ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., ΚΝΤ�� = ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Διάλεκτοι και
ιδιώματα..., όπ.π., ΚΝΤ�2 = ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Τα επτανησιακά..., όπ.π. Όταν πηγή είναι
κλασικό λογοτεχνικό έργο, παρατίθεται συντομογραφία του επιθέτου του συγγραφέα (ΛΑ =
Λασκαράτος, ΚΤΣ = Κατσαΐτης, ΣΟ = Σολωμός, ΤΣΑ = Τσακασιάνος, ΣΙΚ = Σικελια-
νός) και, σε υποσημείωση, αναφέρεται ο τίτλος του έργου εντός εισαγωγικών (με αριθμό
κεφαλαίου και/ή παραγράφου, όπου συντρέχει λόγος).



από την (αβίαστη)28 ΝΕΚ, ενίοτε και από (τις) άλλες επτανησιακές ΓΓΠ2�,
ενώ δεν εξετάζονται όσα δεν τη διαφοροποιούν από τη ΝΕΚ, όπως λ.χ. ο νό-
τιος φωνηεντισμός3�, όσα είναι «πανιδιωματικά»3� χαρακτηριστικά της δη-
μώδους Νεοελληνικής (τ.έ. αυτής με τις ελάχιστες δυνατές λόγιες φωνολογι-
κές, μορφολογικές και συντακτικές επιδράσεις32), όσα ανήκουν στην παραδο-
σιακή Δημοτική33 ή στο πλαίσιο της πολυτυπίας/ποικιλότητας της ίδιας της
ΝΕΚ. Συνεπώς, για τους σκοπούς αυτού του άρθρου δεν θεωρούνται διαλεκτι-
κά χαρακτηριστικά όπως: α) η αφομοίωση ηχηρότητας και χειλικότητας σε
αρμούς γραμματικών (τουλάχιστον) λέξεων στις φωνηματικές ακολουθίες
/nk/ /np/ και /nt/ (π.χ. τον πατέρα [to(m)ba’tera] αντί του επιτηδευμένου
[tonpa’tera])3�· β) η εμφάνιση δημωδών συμφωνικών ακολουθιών όπως /θ/,
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28. Αβίαστη θεωρώ τη ΝΕΚ της οποίας η φωνολογία και η μορφολογία δεν επηρεάζονται
από συγκεκριμένα κοινωνιογλωσσικά πρότυπα που οδηγούν σε εξεζητημένη και/ή υπερδιορ-
θωμένη χρήση, βλ. αναλυτικά ΚΡΙΜΠΑΣ, Ψευδολόγιοι τύποι..., όπ.π. (ολόκληρο).

2�. Όταν δεδομένο χαρακτηριστικό διαφοροποιεί την Κ/Ι από τη ΝΕΚ, αλλά όχι από τις
άλλες ΓΓΠ των Επτανήσων, δηλώνεται ρητά ότι είναι πανιόνιο.

3�. Βλ. π.χ. ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σ. 6�, ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Διάλεκτοι και ιδιώματα..., όπ.π.,
σ. 6�.

3�. Βλ. τον σχετικό όρο στο ΜΑΓΟΥΛΑ & ΜΠΕΗΣ, όπ.π., σ. ��, των οποίων η διατύπωση
υποδηλώνει, ωστόσο, ότι θεωρούν «πανιδιωματικά» όλα τα φερόμενα ως επτανησιακά γλωσ-
σικά χαρακτηριστικά –άποψη που δεν συμμερίζομαι. Υιοθετώ αυτό τον όρο και εδώ ως οικο-
νομικό και διαφανή, αν και στην τρέχουσα ορολογία, όπου όλες οι ΓΓΠ καλούνται «διάλεκτοι»,
ο όρος «πανδιαλεκτικός» θα ήταν ίσως προτιμότερος.

32. Λόγιες επιδράσεις, κυρίως στο λεξιλόγιο (κατά κανόνα προσαρμοσμένες στο φωνολο-
γικό και μορφολογικό σύστημα της δημώδους Νεοελληνικής), μπορούν να εντοπιστούν, σε
διάφορους βαθμούς και ανάλογα με το κειμενικό είδος, σε όλες τις νεοελληνικές ΓΓΠ.

33. Για την παραδοσιακή, τ.έ. «καθαρή» δημοτική και κάποια χαρακτηριστικά της βλ. π.χ.
KOSTAS KAZAZIS, «Partial Linguistic Autobiography of a Schizoglossic Linguist», Glos sologia, αρ.
�, Athens: University of Athens, ��82, σσ. ���-��3, ���, ���, HORROCKS, όπ.π., σσ. �62-�6�.

3�. Έτσι π.χ. στα ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ, Ορέ ποίο;..., όπ.π., σ. ��, ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σ. 8�, ΡΑΥΤΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, όπ.π., σσ. 62-63. Ωστόσο, η προφορά με αφομοίωση χειλικότητας/ουρανικότητας
(με ή χωρίς προερρίνωση, σε «χαμηλότερα» και «υψηλότερα» επίπεδα ύφους, αντίστοιχα) εί-
ναι η μόνη αποδεκτή προφορά στη ΝΕΚ, παρά την υπερδιορθωμένη προφορά που προτιμούν τα
ΜΜΕ και νεότεροι ομιλητές, για κοινωνιογλωσσικούς λόγους (συμπλέγματα ανωτεροκατω-
τερότητας, π.χ. φόβος μη θεωρηθούν «βλάχοι») που εμπλέκουν φύλο, ηλικία, καταγωγή,
επάγγελμα κ.ά., βλ. π.χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΚΡΙΜΠΑΣ, Ψευδολόγιοι τύποι και υπερδιόρθωση
στη Νεοελληνική Κοινή με βάση τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης, 2��8 (υπό δημοσίευση),
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, Η γλώσσα της τηλεοπτικής ενημέρωσης: Τα δελτία ειδήσεων της ελ-
ληνικής τηλεόρασης (��8�-2���), Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης/Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), 2���, σσ. 2�8,
22�-22�, 2��, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Νεοελληνική ορθογραφία: ιστορία, θεωρία, εφαρ-
μογή, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/Ινστιτούτο Νεοελληνικών
Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), 2��8, σσ. 2�8-2��, 3��-���, BRIAN JOSEPH &
ΙRENE PHILIPPAKI-WARBURTON, Modern Greek, Beckenham: Croom Helm, ��8�, σ. 2�6. Πβ. 



/ft/, /xt/ αντί των λόγιων /nθ/, /pt/, /kt/ (π.χ. άθρωπος αντί άνθρωπος, εφτά
αντί επτά, οχτώ αντί οκτώ)· γ) η συμπροφορά του τελικού -/n/ του άρθρου με
το αρχικό φωνήεν της επόμενης λέξης (π.χ. τω ναdρώνε, δε νέρκεσαι, του Να-
θρώπουνε, το Νάχρηστο)3�· δ) η αλλοφωνική προφορά του συνιζημένου /i/ ως
/ɲ/ μετά από /m/ (εξού και η γραφή μνιανού, μνιανής36 αντί μιανού, μιανής),
χαρακτηριστικό υποχρεωτικό και στη ΝΕΚ· ε) ο ανισοσύλλαβος πληθυντικός
κάποιων θηλυκών και ουδέτερων ουσιαστικών (π.χ. νύφη-νυφάδες, όνειρο-
ονείρατα)3�· στ) η παροξύτονη ονομαστική πληθυντικού προπαροξύτονων αρ-
σενικών ουσιαστικών και η συναφής ένταξη των ιστορικά τριτόκλιτων τέτοιων
ουσιαστικών στην ιστορικά δεύτερη κλίση (π.χ. οι αθρώποι, οι κοράκοι, οι μα-
στόροι αντί οι ά(ν)θρωποι, οι κόρακες, οι μάστορες)38· ζ) η ένταξη των ιστορι-
κά τριτόκλιτων θηλυκών ουσιαστικών που λήγουν σε -ση στην ιστορικά πρώ-
τη κλίση (π.χ. οι ένεσες3� αντί οι ενέσεις)· η) η πλήρης ένταξη των ιστορικά
τριτόκλιτων τριγενών και δικατάληκτων επιθέτων στην ιστορικά δεύτερη κλίση
(π.χ. παχύς/-ιά/-ύ, παχιοί/-ιές/-ιά, παχιούς/-ιές/-ιά αντί παχύς/-ιά/-ύ, πα-
χείς/-ιά)· θ) η ένταξη των ιστορικά τριτόκλιτων ουδέτερων ουσιαστικών σε -μα
(και ελάχιστων άλλων σε -α και -ας) στην ιστορικά δεύτερη κλίση (π.χ. του
πραμάτου αντί του πράγματος)��· ι) η υποχρεωτική εκφορά του έμμεσου αντι-
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AMALIA ARVANITI, «Greek Phonetics: The State of the Art», Journal of Greek Linguistics, αρ.
8:�, Leiden: Brill, 2���, σ. ��), που παρατηρεί ότι τα προερρινωμένα ηχηρά κλειστά δεν περι-
λαμβάνονται πια στο φωνολογικό σύστημα νεότερων ομιλητών, ώστε αυτοί δεν έχουν άλλο τρό-
πο να σημάνουν το «υψηλότερο» επίπεδο ύφους από την αποφυγή κάθε αφομοίωσης. Το γεγονός,
όμως, ότι θα μπορούσαν να περιορίζονται στην αφομοίωση χειλικότητας/ουρανικότητας και να
παραλείπουν απλώς την αφομοίωση ηχηρότητας δηλώνει σαφώς ότι είναι η οπτική προφορά που
τους οδηγεί στη συγκεκριμένη επιλογή, και όχι κάποιο είδος «ανωτέρας βίας».

3�. Έτσι π.χ. στα ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ, Ορέ ποίο;..., όπ.π., σ. ��, ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σσ. ��, ��, ΡΑΥ-
ΤΟΠΟΥΛΟΥ, όπ.π., σσ. 62-63, απ’ όπου και τα συγκεκριμένα παραδείγματα. Αλλά το χαρα-
κτηριστικό είναι υποχρεωτικό και στη ΝΕΚ, η οποία, σαν όλες τις νεοελληνικές (και αρχαιο-
ελληνικές) διαλέκτους αλλά αντίθετα από τη Γερμανική ή την Αραβική, δεν διαθέτει γλωττι-
δικό φραγμό που θα διαχώριζε την προφορά του αρχικού φωνήεντος μιας λέξης από το τελικό
σύμφωνο (ή και φωνήεν) της προηγούμενης.

36. Βλ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ, όπ.π., σσ. 6�, 6�.
3�. Βλ. π.χ. ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σσ. �2-�3, ��, ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σ. �6, ΜΑΓΟΥΛΑ & ΜΠΕ-

ΗΣ, όπ.π., σσ. �8-��, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ, «Το γλωσσικό ιδίωμα της Κερκύρας», Δελτίον
Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας, αρ. ��, Κέρκυρα, ���8, σ. �2.

38. Βλ. π.χ. ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σσ. ��-�2.
3�. Παροξύτονοι τύποι όπως ενέσες, καταθέσες, περιστάσες κ.ά., βλ. π.χ. ΣΙΜΗΡΗΣ,

όπ.π., σσ. ��-��, ΛΥΚΟΥΔΗΣ, Σπέρος ο..., όπ.π., σ. 86, αποτελούν, κατά τη γνώμη μου, ενδιά-
μεσους τύπους που προέκυψαν από επίδραση της ΝΕΚ, όπως προκύπτει από το γεγονός ότι
απαντούν μόνο σε λόγιες λέξεις, όχι σε δημώδεις όπως είναι π.χ. η λέξη θύμισες, για την οποία
ο ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., δεν αναφέρει εναλλακτικό πληθυντικό *θυμίσες.

��. Βλ. π.χ. ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σσ. ���-��8.



κειμένου με γενική και όχι με εμπρόθετη αιτιατική (π.χ. είπα του πατέρα αντί
είπα στον πατέρα)· ια) η χρήση παθητικής μετοχής (ιστορικά μετοχής παρα-
κειμένου), αντί υπολειμματικού απαρεμφάτου, για τον σχηματισμό των συντε-
λικών χρόνων�� (π.χ. έχω βαλημένο αντί έχω βάλει, είμαι πεσωμένος αντί έχω
ξαπλώσει)· ιβ) η απερρίνωση των κλειστών ηχηρών σε μεσοφωνηεντική θέση
([b d g] αντί [mb nd ŋg]: τον πατέρα [toba’tera] αντί [tomba’tera])�2· ιγ) η ουρά-
νωση του /l/ πριν από ασυνίζητο /i/�3· ιδ) η προσθήκη του -/e/ συγκεκριμένα
στο γ΄ πληθυντικό ενεστώτα και αορίστου ενεργ. φωνής και αορίστου παθητι-
κής φωνής (π.χ. κάνουνε αντί κάνουν, λυθούνε αντί λυθούν)�� κ.ά. Παρά το
γεγονός ότι τα παραπάνω αναφέρονται –συχνά με αδικαιολόγητη έμφαση– σε
διάφορα έργα που βασίζονται στην αντιθετική μέθοδο ως χαρακτηριστικά των
επτανησιακών ΓΓΠ γενικότερα και/ή της Κ/Ι ειδικότερα, κατά τη γνώμη
μου μπορούν να θεωρηθούν διαλεκτικά μόνο υπό την έννοια του υποχρεωτικού
τους χαρακτήρα σε δεδομένη/-ες ΓΓΠ σε σύγκριση τον προαιρετικό τους χα-
ρακτήρα στη ΝΕΚ – όχι, ασφαλώς, στην επιτηδευμένη ΝΕΚ που ακούγεται
συχνά σε δημοσιογραφικά ή εταιρικά προφορικά κείμενα και χαρακτηρίζεται
από μη επίγνωση της αλλοφωνίας και συνακόλουθη οπτική προφορά, από νε-
οκαθαρευουσιανισμό, νεοαττικισμό κ.λπ. Αυτή η επιτηδευμένη ΝΕΚ δεν θα
πρέπει, κατά την άποψή μου, να «νομιμοποιείται» μέσω της χρήσης της ως
μέτρου σύγκρισης σε διαλεκτολογικά έργα. Εννοείται ότι, σε πλήρεις περιγρα-
φικές διαλεκτολογικές μελέτες, τ.έ. που δεν εξαντλούνται στην αντιθετική μέ-
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��. Βλ. και ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σσ. �23-�2�. Πανιδιωματικό θεωρούν το χαρακτηριστικό και
οι ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΑΛΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΥΜΕΩΝ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ, «Ο παρακεί-
μενος στη νέα ελληνική και στις διαλέκτους: παρατηρήσεις για τη μορφή και την εξέλιξή
του», Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, αρ. 2�, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, 2���, σσ. 36�-3�2.

�2. Βλ. π.χ. ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σσ. ��, ��, ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σσ. �6, 8�, ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ,
όπ.π., σ. ��, ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Τα επτανησιακά..., όπ.π., σ. �� και Διάλεκτοι και ιδιώματα...,
όπ.π., σ. 68, ΤΣΑΚΩΝΑ, όπ.π., ΧΥΤΗΡΗΣ, όπ.π., σ. 32.

�3. Πβ. ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σσ. ��-�6, ΜΑΓΟΥΛΑ & ΜΠΕΗΣ, όπ.π., σ. ��, ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ,
όπ.π., σ. 6�, ΠΑΠΠΑΣ, «“Άντε μωρή βλαχάρα!”: Η Ερμηνεία των [ʎi] και [ɲi] στην ΚΝΕ».
Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, αρ. 28, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης, 2��8, σ. 3��, ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ, όπ.π., σ. ��, ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σ. �6. Παρά την άδι-
κη απαξίωσή της, αυτή η πραγμάτωση συνιστά μέρος της πολυτυπίας της ΝΕΚ και όχι δια-
λεκτικό χαρακτηριστικό, βλ. ΚΡΙΜΠΑΣ, Ψευδολόγιοι τύποι..., όπ.π. Για μια κοινωνιογλωσσο-
λογική προσέγγιση του εν λόγω φαινομένου με εστίαση στην κεφαλληνιακή ΓΓΠ, βλ. Π.Α.
ΠΑΠΠΑΣ, όπ.π. (ολόκληρο).

��. Έτσι π.χ. στα ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σ. ��, ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ, όπ.π., σ. ���. Πβ. ορθά ΣΙΜΗ-
ΡΗΣ, όπ.π., σ. 63, ΜΑΓΟΥΛΑ & ΜΠΕΗΣ, όπ.π., σ. �8, ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Διάλεκτοι και ιδιώ-
ματα..., όπ.π., σ. 68. Ευρύτερο ζήτημα είναι η καθολική φωνηεντοληξία των επτανησιακών
ΓΓΠ, η οποία συζητείται παρακάτω ως διαλεκτικό χαρακτηριστικό.



θοδο, θα πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς όλα τα χαρακτηριστικά της οι-
κείας ΓΓΠ, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν στη ΝΕΚ ή όχι.

22..��  ΦΦωωννοολλοογγίίαα

Στο φωνολογικό επίπεδο, την Κ/Ι γεωγραφική γλωσσική ποικιλία διακρί-
νουν τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά, σε σύγκριση με τη ΝΕΚ:

2.�.2 Επιτονισμός

(�) ιδιαίτερος φραστικός επιτονισμός. Παρόμοιοι επιτονισμοί, με διαφορές
ανά νησί και ανά περιοχή κάθε νησιού παρατηρούνται παντού στα Επτά-
νησα.�� Στην Κ/Ι είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικός ο επιτονισμός σε ερω-
τήσεις ολικής άγνοιας�6: έμφαση στην τονούμενη συλλαβή της πρώτης
λέξης, κατόπιν πτωτική πορεία, σαν κατάφαση, και απότομη ανύψωση
στην τελευταία συλλαβή του εκφωνήματος. Παράδειγμα:

– Επήε στο Ληξούρι; [e↘ˈpie | sto | ʎikˈsu↗ri ‖] (= Πήγε 
στο Ληξούρι;). Πβ. ΝΕΚ [ˈpiʝe | sto | lik↗ˈsuri ‖]
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��. Πβ. ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σσ. 3�-38, 8�, ΡΑΛΛΗ, Moρφολογική αλλαγή..., όπ.π., σ. ��,
ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Τα επτανησιακά..., όπ.π., σ. �3, Διάλεκτοι και ιδιώματα..., όπ.π., σ. 68 και
«Το γλωσσικό ιδίωμα...», σσ. �3�-�3�, ΚΑΡΑΝΤΖΗ-ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ, όπ.π., σ. �8�, ΤΣΑΚΩ-
ΝΑ, όπ.π., ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ, όπ.π., σ. �2. Το κοινό στοιχείο τους, θεωρώ, εκδηλώνεται ως τάση
ποικίλου βαθμού μακρότητας της συλλαβής που ακολουθεί την τονούμενη συλλαβή και ποι-
κίλου βαθμού καταβιβασμού της τονικότητας προς την παύση (στην κατάφαση). Δεν θεωρώ
βέβαιο ότι (όλοι) οι επτανησιακοί επιτονισμοί, που μοιάζουν αναμφίβολα με της Ενετικής,
οφείλονται όντως σε ρομανικές (ενετικές ή άλλες) επιδράσεις – έτσι π.χ. στα ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π.,
σ. �2, ΡΑΛΛΗ, Moρφολογική αλλαγή..., όπ.π., σ. �8, ΜΑΓΟΥΛΑ & ΜΠΕΗΣ, όπ.π., σσ. ��, ��–,
καθώς παρόμοιοι επιτονισμοί απαντούν και σε νεοελληνικές ΓΓΠ περιοχών με βραχύχρονη ή
καθόλου ενετική διοίκηση ή με διοίκηση που χρησιμοποιούσε ρομανική διάλεκτο με διαφορετι-
κό επιτονισμό από της Ενετικής (π.χ. Γενουατική), π.χ. Χίος, Ρόδος, Κύπρος, Τσακωνιά.
Επίσης απαντούν στην Ισπανική και στη (μη ρομανική και μη ινδοευρωπαϊκή) Βασκική.
Ίσως πρόκειται για βορειομεσογειακό γεωγραφικό χαρακτηριστικό (areal feature) του οποίου
η κατεύθυνση/προέλευση χάνεται στους αιώνες. Μάλιστα, αν οι ΜΑΓΟΥΛΑ & ΜΠΕΗΣ, όπ.π.,
σσ. ��, ��, αποδίδοντας επιτονισμό «ιταλικού τύπου» στην κεφαλληνιακή και γενικότερα στις
επτανησιακές ΓΓΠ, έχουν στο νου τους τον επιτονισμό της πρότυπης Ιταλικής, η παρατήρη-
σή τους είναι ανακριβής, αφού οι «ιταλικοί» (δηλαδή τοσκανικοί) επιτονισμοί πλησιάζουν τους
κρητικούς μάλλον παρά τους επτανησιακούς.

�6. Βλ. και ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σ. 8�.



2.�.3 Φωνήεντα

(2) πλήρης διατήρηση της σχεδόν πανελλαδικής φωνηεντοληξίας σε περι-
βάλλον παύσης και σε αρμούς που δημιουργούν (στη ΝΕΚ) λόγια συμ-
φωνικά συμπλέγματα, με αποτέλεσμα το μοναδικό τελικό σύμφωνο της
Κ/Ι να είναι το -/s/. Η φωνηεντοληξία εκδηλώνεται: α) στην αποβολή
τελικών συμφώνων (πλην του /s/), όπως του /-n/ σε λόγιες και δάνειες
λέξεις ή άλλων συμφώνων σε δάνειες λέξεις· β) στην ανάπτυξη του /i/ ή
του /e/ στην κατάληξη�� ονοματικών και ρηματικών τύπων οι οποίοι στη
ΝΕΚ είναι υποχρεωτικά ή κατά προτίμηση συμφωνόληκτοι (ή, στην πε-
ρίπτωση των ονοματικών τύπων, έχουν χάσει το τελικό /n/). Το χαρα-
κτηριστικό είναι πανιόνιο�8 και μορφοφωνολογικό, οδηγεί δε συχνά σε με-
τάπλαση δάνειων ονοματικών τύπων με στόχο την ενσωμάτωσή τους
στο νεοελληνικό κλιτικό σύστημα.�� Ειδικά στα Κύθηρα, η φωνηεντολη-
ξία στη γενική πληθυντικού εκδηλώνεται και με αποβολή του τελικού
/n/.�� Παραδείγματα:��

Η κεφαλληνιακή/ιθακήσια γεωγραφική γλωσσική ποικιλία 8�3

��. Ανάλογα με την τμήση του εκφωνήματος: έτσι π.χ. εκφωνήματα όπως [toneskotosa]
ή [tuseskotosa] μπορούν να αναλυθούν ως τον/τους εσκότωσα ή ως τονε/τουσε (’)σκότωσα.

�8. Πβ. ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σσ. 6�, 62-6�, �8-��, ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σσ. �6-��, ΚΟΝΤΟ-
ΣΟΠΟΥΛΟΣ, Τα επτανησιακά..., όπ.π., σ. �� και Διάλεκτοι και ιδιώματα..., όπ.π., σσ. 68-6�,
ΤΣΑΚΩΝΑ, όπ.π. Πρόκειται για έκφανση της φυσικής δυτικο- και κεντροελλαδίτικης φωνη-
εντοληξίας (εξαιρουμένου του -/s/) σε περιβάλλον παύσης, χαρακτηριστικό που, κατά τη
γνώμη μου, δεν οφείλεται σε ιταλική επίδραση (και, σίγουρα, όχι σε βενετική, αφού η Βενε-
τική ανέχεται τελικά /n/ με τη θέσει πραγμάτωση [ŋ], /l/ με τη φύσει πραγμάτωση [ɰ]
και /r/ με τη θέσει πραγμάτωση [ṝ�]), έτσι π.χ. ο ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σσ. 63-6�, αλλά μάλλον
συνιστά γεωγραφικό χαρακτηριστικό (areal feature) που περιλαμβάνει μέρος της Ελλάδας
και της Ιταλίας και προέκυψε από αμοιβαίες πληθυσμιακές και γλωσσικές ανταλλαγές
και αλληλεπιδράσεις στη διάρκεια δύο χιλιετιών, χωρίς να μπορεί να εντοπιστεί η αφετηρία
του σε μία μόνο γλώσσα της περιοχής. Πιθανότερη αφετηρία θεωρώ, πάντως, την Ελληνι-
κή, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι ανέχονταν ως τελικά σύμφω-
να μόνο τα /n/ (ν), /r/ (ρ) και /s/ (ξ, ς, ψ) ενώ η Λατινική (και οι λοιπές ιταλικές ινδοευ-
ρωπαϊκές γλώσσες) ανέχονταν πολύ περισσότερα τελικά σύμφωνα (/b/, /d/, /f/, /k/, /l/,
/m/, /n/, /r/, /s/, /t/). Η ΝΕΚ, από λόγια, αλλά και δυτικοευρωπαϊκή επίδραση (γαλλική
και αγγλική) ανέχεται και, ιδίως στους ρηματικούς τύπους σε συγκεκριμένα επίπεδα
ύφους, ευνοεί αυξητικά το τελικό [n].

��. Πβ. ΜΑΓΟΥΛΑ & ΜΠΕΗΣ, όπ.π., σ. �8, ΤΣΑΚΩΝΑ, όπ.π.
��. Βλ. και ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σ. ��.
��. Στο εξής θα παρατίθεται πρώτο το παράδειγμα από την Κ/Ι και θα ακολουθούν πα-

ραδείγματα από (τις) άλλες επτανησιακές (ή, όπου συντρέχει λόγος, και μη επτανησιακές)
ΓΓΠ. Όπου το παράδειγμα απαντά μόνο στην κεφαλληνιακή ή μόνο στην ιθακήσια, θα ση-
μειώνεται η ένδειξη «κεφ.» ή «ιθακ.», αντίστοιχα.



λοιπό ή λοιπόνε�2 (= λοιπόν), περιβάλλο (= περιβάλλον), συφέρο (=
συμφέρον), φεριμπό (= πορθμείο, φεριμπότ, < αγγλ. ferry-boat),
Ντεπό (= Depon, φαρμακευτική εμπορική επωνυμία), σελοτέι/ζι-
λοτέι (σελοτέπι, κολλητική ταινία, < αγγλ. Cellotape, εμπορική
επωνυμία κολλητικής ταινίας), μπετό (= μπετόν, < γαλλ. béton,
πβ. επίθ. μπέτινος < μπετό)�3, Μέτελας (= Maitland, άλλοτε άγ-
γλος αρμοστής των Επτανήσων, μέσω της αιτ. το Μέτελα < ο Μέ-
τελας) (ΣΚ: �6�), αντρώνε (ΜΜΠ: �8) (= αντρών), καφέ βαρύνε
(ΓΓΤ: 62) (= καφέ βαρύ, αιτ.), Κάης (ΣΙ: �8) (= Κάιν), κεφ.
Αναπολέος (ΣΚ: ���) και ιθακ. Ναπολέος (ΣΙ: �3) (= Ναπολέ-
ων/-οντας, μέσω της αιτ. το Ναπολέo < ο Ναπολέος). Πβ. κερκ.
λοιπό (ΧΥ: ��) (= λοιπόν), κοπελλώνε (ΚΝΤ��: 6�) (= κοπελ-
λών), ζακ. λοιπό (ΣΤ��: 3�) (= λοιπόν), αμπελιώνε (ΣΤ��: ��,
��) (= αμπελιών), έναν αριστερόνε (ΠΥΓ: 6�) (= έναν αριστερό),
λευκ. κουβελιώνε (ΚΜ: ���) (= κυψελών), τον καψερόνε (ΚΜ:
�38) (= τον καψερό), κυθ. αδερφιώ(νε)/αδερφιούνε (ΚΑ: ���) (=
αδερφιών)

(3) σποραδική επένθεση του /u/ ή του /i/ μεταξύ ποικίλων συμφωνικών ακο-
λουθιών και, συχνότερα, μεταξύ τριβόμενου και κλειστού ή το αντίστρο-
φο. Το χαρακτηριστικό είναι πανιόνιο�� και σχετίζεται με την προαναφερ-
θείσα επτανησιακή (και νεοελληνική) τάση για φωνηεντοληξία και ανοι-
χτές συλλαβές. Στην Κεφαλονιά επεντίθεται συχνότερα το /u/, ενώ
στην Ιθάκη συχνότερα το /i/ σε ανάλογες περιπτώσεις. Παραδείγματα:

τσακουμάκι (ΓΓΤ: 362-363· ΣΙ: ���) (= αναπτήρας, < τσακμάκι <
τουρκ. çakmak), κεφ. βούλουκος (ΓΓΤ: 6�) (= βούρκος), μπουρίκι
(= μπρίκι, < τουρκ. ibrik) (ΓΓΤ: 2�8), ιθακ. πινίξω (ΣΙ: 6�) (= πνί-
ξω), μπιρίκι (ΡΑ: 66) (= μπρίκι). Πβ. κερκ. περικούρα (ΚΥ) (=
εξουσιοδότηση, < ιτ. per cura), ζακ. τσιπουργέλος (ΣΤ��: �33) (=
κοκκινολαίμης, <; *σπουργέλος < σπούργος), βούλουκο (ΚΟ: �6)
(= βούρκος), λευκ. σ(ι)τόμα (= στόμα), π(ι)λένω (= πλένω),

Παναγιώτης Γ. Κριμπάς8��

�2. Για τον τύπο λοιπόνε βλ. π.χ. http://www.kefaloniapress.gr/2���/�6/��/φισκαρδο-
ταϊζουν-ορφανά-χελιδονάκια/, ημερ. πρόσβασης 2�-6-2��8 και http://www.iloveithaki.gr/
2���/��/2�/στα-γκρεμνά-του-ρίγματος-σε-κεφαλονιά/, ημερ. πρόσβασης 2�-6-2��8.

�3. Όλους αυτούς τους τύπους τους γνωρίζω από την κεφαλληνιακή εκδοχή της Κ/Ι,
υποθέτω όμως ότι θα υπάρχουν και στην Ιθάκη.

��. Βλ. ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ, όπ.π., σ. ��. Ειδικά για την Ιθακήσια πβ. ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σσ.
6�-66.



σ(ι)κορδαλίδα (= σκορδαλίδα) (ΚΜ: ��), κυθ. αλιφάδι (ΚΑ: ��)
(= αλφάδι)

(�) σποραδική ασυνιζησία από διατήρηση ή αναλογική επέκταση ή αποκα-
τάσταση�� του ασυνίζητου /e/�6, το οποίο στην κεφαλληνιακή εκδοχή
της Κ/Ι τρέπεται σε /i/ πριν από /a/�� και φέρει σταθερά τον τόνο�8

εκτός από την περίπτωση όπου συμπέσει με κατάληξη γενικής ενικού -
ός, οπότε ο τόνος μεταφέρεται εκεί. Αντίθετα, στη Ζάκυνθο και στα Κύ-
θηρα�� επικρατεί ασυνιζησία από διατήρηση ή αναλογική επέκταση ή
αποκατάσταση6� τόσο του ασυνίζητου /e/, όσο και του ασυνίζητου /i/6�,
χαρακτηριστικό που απαντά μόνο υπολειμματικά στην Κ/Ι και στη λευ-
καδίτικη ενώ, κατά το �6ο αι., μαρτυρείται π.χ. στον γραπτό λόγο νοτα-
ριακών εγγράφων της Κέρκυρας62. Παραδείγματα:

κολέος (ΓΓΤ: ���) (= κολοιός), Πανταζαταίοι (< Πανταζάτος,
οικογ.), Σιμωταίοι63 (< Σιμωτάς, οικογ.), Αντρίας (< Αντρέας),
κρίας (ΤΣ: 286· ΓΓΤ: �63· ΠΑ: �22) (= κρέας), Μία Λάκκος 

Η κεφαλληνιακή/ιθακήσια γεωγραφική γλωσσική ποικιλία 8��

��. Βλ. και ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, Γραμματική των ελληνικών ιδιωμάτων της
Κάτω Ιταλίας, Αθήναι: Ακαδημία Αθηνών, ����, σ. 23.

�6. Πβ. ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Διάλεκτοι και ιδιώματα..., όπ.π., σ. XXIII.
��. Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ, Ετυμολογικά. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2���, σ. 8�,

αναφέρει ανακριβώς ότι η συνίζηση «απουσιάζει» από την Κεφαλονιά, ίσως αναπαράγοντας
τον ΓΕΩΡΓΙΟ Ν. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ, Μεσαιωνικά και νέα Ελληνικά, τ. � (Ανατύπωση), Αθήνα
[Amsterdam: Adolf Hakkert], ��8�[����], σ. 33�. Σπανιότατες, ωστόσο, είναι οι περιπτώσεις
ασυνιζησίας ετυμολογικού /i/, π.χ. αφεντία (= κυριότητα επί ακινήτου, < αυθεντία), βλ. ΓΑ-
ΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ & ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ-ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ, όπ.π., σ. �6, εμπολία (= προσόψιο, μπόλια),
βλ. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ & ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ-ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ, όπ.π., σ. �6, και ίσως αποτυπώνουν
ορθογραφικές υπερδιορθώσεις. Στα ρομανικά δάνεια η ασυνιζησία οφείλεται στο ότι η συνίζη-
ση δεν λειτουργούσε πια την εποχή της γλωσσικής επαφής.

�8. Πβ. ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σσ. 66, ���, και τις εκεί παραπομπές.
��. Στα Αντικύθηρα, ωστόσο, δεν υπάρχει ασυνιζησία του /i/, αλλά μόνο του /e/, οπότε το

τελικό /a/ αποβάλλεται, πβ. κυθ. προβέα (= προβιά), βλ. ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σ. ���, αντικυθ.
bροβέ, βλ. ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σ. ���.

6�. Διαφορετικά δύσκολα εξηγούνται τύποι όπως κυθ. σουκία < συκέα ή ζακ. σκροπέος <
σκορπίος. Βλ. και ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, όπ.π., σ. 23.

6�. Πβ. ΚΑΡΑΝΤΖΟΛΑ & ΛΑΒΙΔΑΣ, όπ.π., σ. �3�.
62. Πβ. ΚΑΡΑΝΤΖΟΛΑ & ΛΑΒΙΔΑΣ, όπ.π., σσ. ���-���, ��6, οι οποίοι θεωρούν πιθανότερο

«ότι ο Κερκυραίος λόγιος αποτυπώνει τη συνήθη πρακτική των ομιλητών της κερκυραϊκής
της εποχής του». Η γνώμη μου, ωστόσο, είναι ότι, ακριβώς λόγω της συνύπαρξης (ίσως και
ανταγωνισμού) με συνιζημένους τύπους, το φαινόμενο θα μπορούσε να οφείλεται σε λόγια
υπερδιόρθωση.

63. Για την κατάληξη -αίοι πβ. ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σ. ���.



(< Μέγας Λάκκος), αρία-αρία (ΓΓΤ: ��) (= αραιά), ιθακ. Μέα-
Κάμπος (ΣΙ: �3) (< Μέγας Κάμπος, τοπων.), Τσιντηλαίοι (ΣΙ:
���) (< Τσιντίλας, οικογ.). Πβ. ζακ., κυθ. φωτία (ΚΟ: �8· ΚΑ:
���), ζακ. σκροπαίος6� (ΣΤ��: �3�) (= σκορπιός), λευκ. χωριό
[xo�rĭo], αλλά ξυλοκαρπία (ΚΜ: 2��) (= ευφορία, σοδειά), εξοδία
(ΚΜ: ���) (= έξοδα), αντικυθ. φωθιά (ΚΑ: ��) (= φωτιά)

(�) σποραδική αποβολή ή συγκοπή του άτονου /i/ σε ενδιάμεσες συλλαβές,
αντίστοιχα, ιδίως μεταξύ τριβόμενου και κλειστού, κλειστού και τριβόμε-
νου, ή μεταξύ δύο τριβόμενων, φαινόμενο που αντιβαίνει στην προαναφερ-
θείσα τάση για ανοιχτές συλλαβές. Το χαρακτηριστικό είναι σχεδόν πα-
νιόνιο (εξαιρείται η κυθηραϊκή/αντικυθηραϊκή ΓΓΠ) και ίσως συχνότερο
στην ιθακήσια παρά στην κεφαλληνιακή εκδοχή της Κ/Ι ενώ, στο πλαί-
σιο της Επτανησιακής, συστηματικό είναι μόνο στη Λευκαδίτικη, όπου
απαντά σε περισσότερα περιβάλλοντα, μεταξύ των οποίων και τελικές
συλλαβές.6� Παραδείγματα:

ζγος (ΤΣ: 2��) (= ζυγός), βούσκο (ΓΓΤ: 6�) (= πρώιμο σύκο του
Μαΐου, < βούσυκον, Ησ. < βους + σύκον), σούρπο (ΓΓΤ: 32�) (=
σούρουπο), συρπώνει (ΓΓΤ: 23�· ΡΑ: 66) (= σουρουπώνει), ιθακ.
φτύλι [sic] (ΣΙ: 68) (= φιτίλι). Πβ. κερκ. ρπίζω (ΚΥ) (= πετάω
[κάτι], «ριπίζω»), ασκώνω (ΚΥ) (= σηκώνω), σκώτια (ΛΟΥ:
326) (= συκώτια), ζακ. λιόφτο (ΣΤ��: �23) (= ελαιόδενδρο, < λιό-
φυτο), λευκ. σ’κομαΐδα (ΚΜ: 3��) (= αποξηραμένη πάστα σύκου,
συκομαΐδα, < σύκον + μαγίς), κυθ. σ’κωταριά, φ’τίλι (ΚΑ: 6�) (=
συκωταριά, φιτίλι), αλλά Κ/Ι, κερκ., ζακ., απιθώνω (ΚΥ· ΠΑ: 32·
ΚΟ: ��), ζακ. κουφό (ΚΟ: 2�) (= ποντίκι)

(6) διατήρηση της αρχαίας, πιο κλειστής και προσθιωμένης προφοράς των

Παναγιώτης Γ. Κριμπάς8�6

6�. Ορθότερα σκροπέος, πβ. κολέος, γονέος κ.λπ. (ΝΕΚ σκορπιός, κολοιός, γονιός).
6�. Για το χαρακτηριστικό στη λευκαδίτικη βλ. ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ, όπ.π., σσ. ��-�6, στην

ιθακήσια βλ. ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σσ. 68-6�, στην κερκυραϊκή βλ. ΧΥΤΗΡΗΣ, όπ.π., σ. 33. Τα
στοιχεία ημιβόρειου φωνηεντισμού σε παλαιότερα στάδια της Κερκυραϊκής, βλ. ΚΑΡΑΝΤΖΟ-
ΛΑ & ΛΑΒΙΔΑΣ, όπ.π., σ. �38-���, ���, απαντούν και σε τονούμενες θέσεις, άρα είναι άσχετα.
Αποκρυσταλλωμένες περιπτώσεις κώφωσης απαντούν ακόμα στην Κέρκυρα, π.χ. αλιποπορ-
διές (= λυκοπερσικά, είδος μανιταριών), βλ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ, όπ.π., αλλά και στη (βόρεια, βλ. ΣΙ-
ΜΗΡΗΣ, όπ.π., σ. 3�) Ιθάκη, π.χ. πιθώνητε (= ακουμπάτε, < πιθώνετε) βλ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ,
όπ.π., σ. 63. Για τη διάκριση μεταξύ βόρειου και νότιου φωνηεντισμού βλ. π.χ. ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, Τα επτανησιακά..., όπ.π., σ. �3 και Διάλεκτοι και ιδιώματα..., όπ.π., σ. 6�, ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ,
όπ.π., σ. ���. Πβ. υποσημείωση �� του παρόντος.



/a e i o/ ως [a e i o] (όπως π.χ. στην κυπριακή), τουλάχιστον σε σύγκρι-
ση με μια πιο ανοιχτή και οπισθιωμένη προφορά που επικρατεί και, κατά
την εκτίμησή μου, επιτείνεται στη ΝΕΚ των αστικών κέντρων, ιδίως τις
τρεις τελευταίες δεκαετίες, και κινείται μεταξύ [ä e ̞� o̞� ] και [ɑ ɛ � ̈o̞� ]66,
ιδίως σε νεότερους ομιλητές. Το χαρακτηριστικό είναι πανιόνιο (στην
Κέρκυρα, ωστόσο, το /o/ προφέρεται συχνότερα ανοικτό, ως [ɔ]), αλλά
δεν το εντόπισα σε περιγραφικές μελέτες της Κ/Ι ή άλλων επτανησια-
κών ΓΓΠ. Παραδείγματα:

έχω, είναι, ώρα [�exo �ine �ora]. Πβ. ΝΕΚ (ιδίως νέοι ή νεάζοντες
των αστικών κέντρων) [�e/̞ɛxo ̞��/ �n̈e/̞ɛ �or̞a/ɑ]

(�) σποραδική συντηρητική ή νεωτεριστική εμφάνιση του /o/ σε θέσεις όπου η
ΝΕΚ εμφανίζει /u/6�. Το χαρακτηριστικό είναι πανιόνιο. Παραδείγματα:

κεφ. μποχός (ΓΓΤ: 2��), ορά (ΠΑ: ���) (= ουρά), κομπί (ΓΓΤ:
���· ΣΙ: �3) (= κουμπί), κορτίνα (ΓΓΤ: ��2· ΚΥ) (= κουρτίνα),
ιθακ. καινόργια (ΣΙ: �3). Πβ. κερκ. κορτίνα (ΓΓΤ: ��2· ΚΥ) (=
κουρτίνα), σφόγγισε (ΛΟΥ: 386) (= σφούγγισε, σκούπισε), λευκ.
κενόργια [sic] (ΚΜ: �83) (= καινούργια), μποχός (ΚΜ: 22�) (=
μπουχός, σκόνη), ζακ., κέρκ., κυθ. ορά (ΣΤ��: �2�· ΚΥ· ΚΑ: 66)
(= ουρά)

(8) πρόταξη του /a/ (σπανιότερα του /e/) στην αρχική συλλαβή πολλών ου-
σιαστικών, επιθέτων και ρημάτων που αρχίζουν από σύμφωνο. Το χαρα-
κτηριστικό είναι πανιόνιο.68 Παραδείγματα:

απαρατάω (ΓΓΤ: �2· ΣΙ: 6�). Πβ. κερκ. αναράιδα (ΚΥ), ζακ.
ακαρτερώ (ΚΟ: 8), λευκ. απαρατάω (ΚΜ: ��) (= παρατάω), κυθ.
απλάτανος (ΚΑ: �8)

Η κεφαλληνιακή/ιθακήσια γεωγραφική γλωσσική ποικιλία 8��

66. Θεωρώ ότι υπάρχει συσχέτιση/αλληλεπίδραση μεταξύ της χαμηλής/πιο οπίσθιας
πραγμάτωσης του /i/ και της εγκατάλειψης της ουράνωσης προηγούμενου /l/ ή /n/, χωρίς
να είναι σαφές ποιο φαινόμενο προηγείται (αν δεν άρχισαν να λειτουργούν ταυτόχρονα).

6�. Πβ. ΜΑΓΟΥΛΑ & ΜΠΕΗΣ, όπ.π., σ. ��, που αναφέρουν ανακριβώς ότι αυτό το φαινόμε-
νο απαντά μόνο σε εσωτερική θέση και το χαρακτηρίζουν τροπή του /u/ σε /o/, ενώ σε πολλές
περιπτώσεις συνιστά διατήρηση (π.χ. κομπί < κομβίον, σκολαρίκι < σχολαρίκιον, κορτίνα <
βεν./ιτ. cortina).

68. Πβ. ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σσ. 6�-6�, ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σσ. �8-��, ΜΑΓΟΥΛΑ & ΜΠΕΗΣ,
όπ.π., σ. ��, ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ, όπ.π., σ. ��.



(�) κράση του τελικού /u/ του αναφορικού που και της γενικής ενικού αρσε-
νικού και ουδέτερου γένους της προσωπικής αντωνυμίας με το αρχικό
/e/ ή /i/ (συχνά αύξησης) ακόλουθου ρήματος, με αποτέλεσμα τον
φθόγγο /o/.6� Το χαρακτηριστικό είναι σχεδόν πανιόνιο (δεν το εντόπισα
στην κυθηραϊκή). Παραδείγματα:

σό ’λεε (ΜΜΠ: �8) (= σου έλεγε), πόχει (ΣΙ: ��) (= που έχει).
Πβ. κερκ., ζακ., λευκ. πόχει (ΔΟ: 62· Δ. Σολωμός��· ΓΕΘ: 3�),
αλλά κυθ. που είχε (ΚΑ: �22).

(��) συχνή –ενίοτε προαιρετική– τροπή του /e/ και, σπανιότερα, του /i/ σε /o/
λόγω είτε αφομοίωσης με επόμενο ή προηγούμενο /o/ ή χειλικό σύμφω-
νο, είτε ανομοίωσης με επόμενο ή προηγούμενο /e/ ή /i/. Το χαρακτηρι-
στικό είναι πανιόνιο, αλλά αναφέρεται μάλλον ασαφώς σε περιγραφικές
μελέτες της Κ/Ι ή άλλων επτανησιακών ΓΓΠ��. Παραδείγματα:

κεφ. ὄμπυο (ΤΣ: 2��), ογρός (= υγρός) (ΓΓΤ: 2�8), ψόμα (ΓΓΤ:
3��) (= ψέμα), ιθακ. φιλονάδες (ΣΙ: �3) (= φιλενάδες). Πβ. κερκ.
ορνικός (ΚΥ) (= ήρεμος, < ειρηνικός, με ανομοίωση), ζακ. ορπίδα
(ΣΤ��: �2�) (= ελπίδα), λευκ. γόμπι (ΚΜ: 8�) (= έμπυο, πύον),
κυθ. οχτρός (ΚΑ: 63) (= εχθρός), ζακ., κερκ., κυθ. ογρός 
(= υγρός) (ΣΤ��: �2�· ΚΥ· ΚΑ: 6�)

2.�.� Ημίφωνα

(��) σποραδικά στην ιθακήσια εκδοχή της Κ/Ι, παλαιότερα όμως και στην
ύπαιθρο της Κεφαλλονιάς,�2 ανάπτυξη του [j] μετά από /i/,�3 χαρακτη-

Παναγιώτης Γ. Κριμπάς8�8

6�. Πβ. ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σ. ��, ΜΑΓΟΥΛΑ & ΜΠΕΗΣ, όπ.π., σσ. ��-�8, ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ,
όπ.π., σ. 63, που αναφέρουν το φαινόμενο αλλά χωρίς να προσδιορίζουν επακριβώς το περιβάλ-
λον. Ορθά η ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ, όπ.π., σ. ���.

��. «Η Γυναίκα της Ζάκυθος» (�:��).
��. Η ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σ. 63, το αναφέρει για την κυθηραϊκή ΓΓΠ, χωρίς να επιχειρεί να

ορίσει το περιβάλλον στο οποίο απαντά. Ομοίως ο ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σ. �3, ένα παράδειγμα του
οποίου (μοτόρι ~ μοτέρ) είναι άσχετο με την κατηγορία που περιγράφει.

�2. Πβ. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, όπ.π., σ. 38�.
�3. Βλ. ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σ. 66. Από τα παραδείγματα, ωστόσο, που αναφέρει ο συγγραφέ-

ας μόνο το Ιγιούδας (= Ιούδας) υπάγεται στην περίπτωση που εξετάζεται εδώ, ενώ τα υπό-
λοιπα ανάγονται σε άλλα φαινόμενα, π.χ. να διω < να ιδώ με αντιμετάθεση των [j] και [ð] και
όχι με ανάπτυξή του [j], όπως υπονοεί ο συγγραφέας.



ριστικό που απαντά συστηματικότερα – ακόμα και σε αρμούς – στη
Λευκάδα και στα Κύθηρα.�� Φαίνεται ότι κάποτε το χαρακτηριστικό
υπήρξε πανιόνιο. Θεωρώ ότι συνδέεται στενά με την προαναφερθείσα ανυ-
ψωμένη (σε σχέση με τη σημερινή ΝΕΚ) άρθρωση του /i/, άλλοτε σχε-
δόν πανελλήνια, η οποία οδήγησε, άλλωστε, και στη συνίζηση (ημιφωνο-
ποίηση) του ίδιου του /i/. Παραδείγματα:

κεφ. Παναΐγια, Μαρίγια (ΤΣ: 38�) (= Παναγία, Μαρία), ιθακ.
Ιγιούδας (= Ιούδας) (ΣΙ: 66). Πβ. κερκ. η γι’ Ανατολή (ΛΟΥ:
326) (= η Ανατολή), δύγιο (ΛΟΥ: 32�) (= δύο), λευκ. η (γι)ώρα η
καλή (ΚΜ: ��), κυθ. η (γι)ασημένια (ΚΑ: �3)

(�2) ειδικά στην κεφαλληνιακή εκδοχή της Κ/Ι, τροπή σε ουρανικό τριβόμενο
σύμφωνο του ημίφωνου /i/ ως β΄ μέλους των διφθόγγων /ai/, /ei/, /oi/,
συγκεκριμένα σε /ɣ/ όταν ακολουθούνται από τριβόμενο ηχηρό και σε
/x/ όταν ακολουθούνται από άηχο τριβόμενο που, μετά την τροπή του
ημιφώνου σε /x/, εμφανίζεται αλλοφωνικά ως κλειστό. Ωστόσο, δεν
εντόπισα το χαρακτηριστικό σε περιγραφικές μελέτες της Κ/Ι ή άλλων
επτανησιακών ΓΓΠ. Παραδείγματα:

κεφ. γδες (ΠΑ: ��) (= δες, < jδες, μεταφωνηεντικά όπως στη φρά-
ση για jδες), να γδει (ΛΥ: 6�) (= να δει), είγδα (ΓΓΤ: ��) (= είδα,
αναλογικά προς τα τάγδα < τά jδα = τα είδα, θα/να γδω, για
γδες), ρόγδι (ΓΓΤ: 3��) (= ρόδι, < ρόjδι), βόχτα (ΣΚ: 2�) (= βοή-
θα, < βόjθα)��. Πβ. ιθακ. θα διω (= θα δω, < θα jδω), κερκ. ιδές
(τ.έ. jδες, όπως στη φράση για jδες) και διες (ΚΝΤ�2: ��-��·
ΑΥΛ: ��) (= δες), ζακ. ρόιδο (ΣΤ��: �2�) (= ρόδι), [γ]ια ιδες
(ΣΤ��: 3�) (= για δες), λευκ. θα ιδούμε (ΚΜ: ���) (= θα δούμε),
κυθ. να ιδώ (ΚΑ: ���) (τ.έ. να jδω) (= να δω), έδιε/δες (ΚΑ: ���)
(= δες)

(�3) κυρίως στην ιθακήσια εκδοχή της Κ/Ι, έκκρουση�6 του συνιζημένου

Η κεφαλληνιακή/ιθακήσια γεωγραφική γλωσσική ποικιλία 8��

��. Βλ. ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σ. �3.
��. Στο Ληξούρι οι παλαιότεροι προφέρουν [mavroɣ’ðis] και το όνομα Μαυροειδής (γνω-

στό ζαχαροπλαστείο στο Ληξούρι και στο Αργοστόλι).
�6. Περιγράφεται ως έκκρουση αν το /i/ αντιμετωπιστεί ως φώνημα, αφού τότε προκύπτει

τυπικά ακολουθία φωνηέντων. Διαφορετικά, αν ληφθούν υπόψη οι αλλοφωνικές του εκδοχές
[ʝ] και [ɕ] μετά από /z/ και /s/, το φαινόμενο περιγράφεται ορθότερα ως αποβολή και όχι ως
έκκρουση. Ο ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, όπ.π., σ. ���, υποσ. 3, το χαρακτηρίζει συγκοπή.



(ημίφωνου) /i/ κατόπιν συριστικού όταν ακολουθεί άλλο φωνήεν��, χα-
ρακτηριστικό που παλαιότερα υπήρχε τουλάχιστον σε κάποιες εκδοχές
της κεφαλληνιακής�8, με αντιστοιχία, στο πλαίσιο της επτανησιακής,
μόνο στη λευκαδίτικη��. Στη ζακυνθινή το εντόπισα μόνο στις λέξεις
σορ/σόρα (= κύριος/κυρία, < βεν. siòr/siòra)8�. Παραδείγματα:

ιθακ. εκκλησά (ΡΑ: 66). Πβ. κεφ. χλωρασιά (ΓΓΤ: 38�), (= εύφο-
ρο έδαφος), Ανωησιάνος (= ο καταγόμενος από την Ανω[γ]ή, πε-
ριοχή του Δήμου Παλλικής), αλλά δόσια και δόσα (ΤΣ: ���) (ουδ.
πληθ. = πληρωμή, αμοιβή). Πβ. κερκ. αμολαρησιά (ΚΥ) (= ασυ-
δοσία), ζακ. βουρλισία (ΣΤ��: ��8) (= τρέλα), λευκ. ξυλοδεσά
(ΚΜ: 2��) (= ξύλινος σκελετός σπιτιού, < ξυλοδεσιά), Καβαλισά-
νος (ΚΜ: ���) (= ο καταγόμενος από το χωριό Κάβαλος), κυθ.
’σιοπεδώνω (ΚΑ: 6�) (= ισοπεδώνω)

(��) στην κεφαλληνιακή εκδοχή της Κ/Ι (όπου η έκκρουση που αναφέρθηκε
στην προηγούμενη παράγραφο υποχώρησε νωρίς), παρουσία του συνιζη-
μένου (ημίφωνου) /i/ κατόπιν συριστικού όταν ακολουθεί άλλο φωνήεν8�.
Το χαρακτηριστικό μαρτυρείται και στην κερκυραϊκή και στη λευκαδίτι-
κη και θα μπορούσε, κατά τη γνώμη μου, να οφείλεται σε παλαιές υπερ-
διορθώσεις προς αποκατάσταση/συντήρηση του /i/ λόγω της προανα-
φερθείσας έκκρουσής του μετά από συριστικό. Ωστόσο, δεν το εντόπισα
σε περιγραφικές μελέτες της Κ/Ι ή άλλων επτανησιακών ΓΓΠ. Παρα-
δείγματα:

κεφ. σιόλα (ΓΓΤ: 3��) (= σόλα), λυσσιάζω, λυσσιασμένος (ΓΓT:
��8) (= λυσσώ/λυσσάω, λυσσασμένος), καψιώνω, καψιωμένος
(ΓΓΤ: �3�) (= ζεσταίνομαι, ξαναμμένος/θερμόαιμος), ίσια-ίσια

Παναγιώτης Γ. Κριμπάς82�

��. Βλ. ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σσ. 6�-��, ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ, όπ.π., σ. 66. Εκτός Επτανήσων το
χαρακτηριστικό απαντά π.χ. στις πελοποννησιακές ΓΓΠ· βλ. ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Διάλεκτοι
και ιδιώματα..., όπ.π., σ. ��, ο οποίος περιγράφει το φαινόμενο ως «απουράνωση των συριστι-
κών».

�8. Πβ. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, όπ.π., σ. ���, υποσ. 3.
��. Ίσως οφείλεται στις αθρόες εισροές Λευκαδιτών στην Ιθάκη και στην Κεφαλονιά, βλ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ, Ιστορικά και λαογραφικά ανάλεκτα της Ιθάκης, Ιθάκη: Φήμιος -
Δημοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις Ιθάκης, 2���, σ. ��.

8�. Βλ. ΚΟΝΟΜΟΣ, όπ.π., σ. ��.
8�. Το κυθ. ’σιοπεδώνω (= ισοπεδώνω), βλ. ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σ. 6�, μάλλον δεν ανήκει

εδώ, καθώς εμφανίζεται μόνο στη συγκεκριμένη λέξη στην κυθηραϊκή. Λογικά οφείλεται
απλώς και μόνο σε παρετυμολογική σύνδεση με το ίσιος.



(ΓΓΤ: ���) (= χωρίς κέρδος ή ζημία, στα ίσα, ίσα-ίσα), ίσιαμε ή
ίσια με (ΓΓΤ: ���) (= μέχρι) (στις δύο τελευταίες περιπτώσεις συ-
νυπάρχει παρετυμολογική σύνδεση προς το ίσος/-η/-ο), καμιζ(ι)όλα
(ΓΓΤ: �22) (= πουκάμισο ή νυχτικό χωρίς μανίκια). Πβ. κερκ. πε-
ζιός (ΧΥ: 3�) (= πεζός), λευκ. σιάλι82 (ΚΜ: 286) (= σάλι)

2.�.� Σύμφωνα

(��) μεσοφωνηεντική αστάθεια και/ή σίγηση του /ɣ/, χαρακτηριστικό πανιό-
νιο83, εντονότατο μάλιστα στην Ιθάκη8�. Παραδείγματα:

σφαή (ΓΓΤ: 3��· ΣΙ: ��8). Πβ. κερκ. αντρόυνο (ΚΝΤ��: �6�) (=
αντρόγυνο), ζακ. ελέανε (ΣΤ��: 6�) (= λέγανε), λευκ. σφαή (ΚΜ:
238), (= αυχένας, σβέρκος, < σφαγή), επήε (ΚΜ: ��8) (= πήγε),
κυθ. καλόη (ΚΑ: ��) (= εύφορη γη, < *καλόγη < καλο- + γη)

(�6) ιδίως μεσοφωνηεντικά, άρθρωση του /ð/ μάλλον ως προσεγγιστικού, τ.έ.
/ð/̞ παρά ως τριβόμενου, με ελάχιστή ή καθόλου τριβή της γλώσσας στο
πίσω μέρος των πάνω δοντιών, χαρακτηριστικό πανιόνιο που δεν αναφέ-
ρεται σε περιγραφικές μελέτες της Κ/Ι ή άλλης επτανησιακής ΓΓΠ8�.
Παραδείγματα:

το δάχτυλο /to �ða̞xtilo/. Πβ. ΝΕΚ /to �ðaxtilo/ 

(��) σποραδική τροπή του /V/ σε /ɣ/ πριν από /l/ και /m/. Το χαρακτηριστι-
κό είναι πανιόνιο86. Παραδείγματα:

Η κεφαλληνιακή/ιθακήσια γεωγραφική γλωσσική ποικιλία 82�

82. Δεδομένου του φαινομένου της έκκρουσης του συνιζημένου /i/ μετά από συριστικό στη
Λευκαδίτικη, φαίνεται ότι ο τύπος σιάλι οφείλεται σε υπερδιόρθωση.

83. Βλ. και ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σ. 6�, ΤΣΑΚΩΝΑ, όπ.π. Ο ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Διάλεκτοι και
ιδιώματα..., όπ.π., σ. XXIII, στον προαναφερθέντα πίνακά του, δεν αναφέρει αυτό το χαρακτη-
ριστικό στην Επτανησιακή και την Πελοποννησιακή.

8�. Βλ. και ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σσ. �6-��, ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ, όπ.π., σσ. 66, 6�. Το ότι συχνά η
σίγηση δεν αποδίδεται στην ορθογραφία έχει ελάχιστη σημασία για την οπτική από την οποία
συζητείται εδώ το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Πβ. HORROCKS, όπ.π., σσ. 282-283.

8�. Ίσως σε αυτή τη χαλαρή άρθρωση του /ð/ να οφείλονται και οι σπάνιοι τύποι γάχτυ-
λο, γόντι (= δάχτυλο, δόντι), βλ. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, όπ.π., σσ. ��3, �82.

86. Βλ. και ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σ. 8� (αν και το παράδειγμα γουβένομαι = βουβένομαι [sic]
που αναφέρει εμφανίζει μάλλον ανομοίωση των δύο /v/, άρα είναι διαφορετική περίπτωση),
ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σ. ��, ΧΥΤΗΡΗΣ, όπ.π., σ. 38, ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ, όπ.π., σ. 3��. 



γλέπω, σούγλα, θάγμα (ΓΓΤ: ��, 326, ���) (= βλέπω, σούβλα,
θαύμα). Πβ. κερκ. γλέπω, ρέγμα (ΧΥ: 38), ζακ. γλέπω (KO: �),
λευκ. γλέπω (ΚΜ: 3��), κυθ. γλέπω, σούγλα, θάγμα (ΚΑ: ��)

(�8) εντονότερα ακρογλωσσική –ως προς τη ΝΕΚ– φατνιακή προφορά του
/l/ (τ.έ. ως [l�]) (εκτός πριν από /i/, οπότε υφίσταται ουράνωση). Το χα-
ρακτηριστικό σχεδόν πανιόνιο8�, αλλά δεν το εντόπισα σε περιγραφικές
μελέτες της Κ/Ι ή άλλης επτανησιακής ΓΓΠ, με εξαίρεση κάποιες
εντελώς γενικές αναφορές88. Παραδείγματα:

έλα ['ela̺], πβ. ζακ., κερκ. ['el ̺�a] (παλαιότερα, κερκ. ['eʎa])

(��) αηχοποίηση του /r/ πριν από άηχα σύμφωνα (τ.έ. πραγματώνεται ως
[ṝ�], όπως το ουαλ. rh ή το ισλ. hr), λόγω προληπτικής αφομοίωσης. Το
χαρακτηριστικό είναι πανιόνιο8�, αλλά δεν το εντόπισα σε περιγραφικές
μελέτες της Κ/Ι ή άλλης επτανησιακής ΓΓΠ. Παραδείγματα:

πανιόν. πόρτα ['poṝ�ta], πβ. ΝΕΚ ['porta]

(2�) στην Κεφαλονιά και, παλαιότερα, στην Ιθάκη, συστηματική τροπή του
/l/ σε /r/ πριν από σύμφωνο��. Το χαρακτηριστικό ήταν κάποτε πανιόνιο
και διατηρείται αρκετά καλά στη γλώσσα της υπαίθρου στην Κεφαλλη-
νιακή, τη Ζακυνθινή και την Κυθηραϊκή, αλλά άρχισε να υποχωρεί σχε-

Παναγιώτης Γ. Κριμπάς822

8�. Στο μεγαλύτερο τμήμα της Λευκάδας το /l/ αρθρώνεται υπερωικά (ως [ɫ], όπως π.χ.
στη Δυτική Πελοπόννησο, στην Ήπειρο, στην Αιτωλοακαρνανία κ.α.) όταν δεν ακολουθείται
από /i/ (οπότε ουρανικοποιείται, όπως προαναφέρθηκε), ενώ η Κυθηραϊκή/Αντικυθηραϊκή δεν
διαφοροποιείται από τη ΝΕΚ ως προς τη θέση εκφοράς του /l/ όταν αυτό δεν ουρανικοποιείται.
Τα κυθ. αϊτάνα (= χτιστή γλάστρα σε εξώστη), βόιτο (= καμάρα, < βεν. altàna, volto), βλ.
ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σ. ��, ίσως αποτελούν υπολειμματικές μαρτυρίες του φαινομένου σε παλαι-
ότερα στάδια της κυθηραϊκής ΓΓΠ. Το όλο φαινόμενο –άλλοτε ίσως πανιόνιο ή σχεδόν πανιό-
νιο– ίσως σχετίζεται, κατά κάποιον τρόπο, με την ημιφωνική πραγμάτωση του ενετικού /l/
(που σήμερα γράφεται ł) ως [ɰ] ή [ĕ], για αυτό το αλλόφωνο βλ. SILVANO BELLONI, Gram -
matica veneta, Padova: Esedra, 2���, σσ. 3�-38. Υπολείμματά του τα οποία αποκρυσταλλώ-
θηκαν στην ορθογραφία και στην προφορά ίσως αποτελούν τύποι όπως το κερκ. -ίλιας που δη-
λώνει οσμή, π.χ. σκορδίλιας (γενική, πβ. ΝΕΚ σκορδίλα/-ς), βλ. ΧΥΤΗΡΗΣ, όπ.π., ��, ή το
ζακ. συφορέλια (= μικρή συμφορά, < αν υποθέσουμε υποκορ. *συφορέλα), βλ. ΚΟΝΟΜΟΣ, όπ.π.,
σ. �2.

88. Βλ. π.χ. ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Διάλεκτοι και ιδιώματα..., όπ.π., σ. 68.
8�. Διαδεδομένο επίσης στα Δωδεκάνησα και στην Κύπρο. Στη λευκαδίτικη, ωστόσο, το

/r/ δεν αηχοποιείται όταν η συμφωνική ακολουθία προκύπτει από αποβολή φωνήεντος.
��. Υπολειμματικά και στη ΝΕΚ (αδερφός, ήρθα/έρθω).



τικά νωρίς στην Ιθακήσια��, όπου επιβιώνει μόνο στο λόγο παλαιότερων
ομιλητών της υπαίθρου, ενώ στη Λευκαδίτικη ίσως είναι πια απλώς υπο-
λειμματικό. Παραδείγματα:

κεφ. ορπίδα (ΠΑ: ���) (= ελπίδα). Πβ. ζακ., κυθ. ορπίδα (ΣΤ��:
�2�· ΚΑ: �8) (= ελπίδα), κερκ. κορπίρω (ΚΥ) (= παθαίνω απο-
πληξία, < ιτ. colpire), λευκ. βάρσαμος (ΚΜ: 68) (= βαλσαμόχορτο,
Hypericum perforatum), γκόλφι και γκόρφι (ΚΜ: 88) (= τιμαλφές,
< εγκόλπιον), αλλά βούλκος (ΚΜ: 38�) (= βούρκος)

(2�) διατήρηση ή αποκατάσταση, μετά από /f/�2, /r/ (που τότε πραγματώ-
νεται ως [ṝ�]) και /s/, του αττικού κλειστού (όχι όμως και του δασέος)
χαρακτήρα μη χειλικών άηχων συμφώνων που έχουν τραπεί σε τριβόμε-
να στη ΝΕΚ�3. Το χαρακτηριστικό είναι πανιόνιο. Παραδείγματα:

ευκή (ΣΙ: ��· ΓΓΤ: �8) (= ευχή), ήρτες (ΣΙ: ��6· ΣΚ: ��) (= ήρ-
θες). Πβ. κερκ. θα ’ρτει (ΛΟΥ: 2�2) (= θα έρθει/θα ’ρθει/θα ’ρθεί),
επαρασαρτάκησε (ΑΥΛ: ��) (= αναπήδησε, χοροπήδηξε από χαρά,
< σάρτο < βεν./ιτ. salto), ζακ. άρτηκας (ΚΟ: �2) (= νάρθηκας να-
ού), λευκ. μερτσίνα (ΚΜ: ���) (= μυρσίνη), όρτη (ΚΜ: 2�3-2��)
(= η ορθή όψη του υφάσματος, η «όψια»), ήρτε (ΚΜ: 3��) (= ήρ-
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��. Για την Ιθακήσια πβ. ολφός, βλ. ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σ. 8�, υπερδιορθωμένο τύπο που
ανάγεται σε παλαιότερο κεφ./ιθακ. ορφός (= ροφός) < ελλνστ. ὀρφός, πβ. ερπίδα (= ελπίδα),
βορβός (= βολβός), αρφάδι (= αλφάδι), βλ. ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σ. ��, ΤΣΙΝΤΙΛΗ-ΒΛΗΣΜΑ, όπ.π.,
σ. 28, ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ (ΦΩΤΟΣ ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ), Η γλώσσα της Ιθάκης, Αθήναι: Τύποις
Α. Μαυρίδη, ����, σ. ��, στον λόγο παλαιότερων ομιλητών. Η υποχώρηση οφείλεται σε νεότε-
ρη επίδραση της ΝΕΚ, όπως προφανώς και στη Λευκαδίτικη, που εκτέθηκε ακόμα πιο παλιά
και πιο έντονα σε χερσαίες ΓΓΠ της Νεοελληνικής.

�2. Ωστόσο, ειδικά το /fs/, που είναι λόγιο συμφωνικό σύμπλεγμα, τρέπεται σε /ps/ (κα-
τά τη φυσική, τ.έ. δημώδη, νεοελληνική φωνοταξία) και όχι σε /fts/, π.χ. πάψε < παύσε και όχι
*παύτσε.

�3. Δεν συμφωνώ με την περιγραφή του φαινομένου ως τροπής –έτσι π.χ. στα ΜΑΓΟΥΛΑ
& ΜΠΕΗΣ, όπ.π., σσ. ��-�8, ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σ. ��, οι οποίοι μάλιστα αναφέρονται μόνο στην
αντιστοιχία /x/ ~ /k/, παραβλέποντας ότι το φαινόμενο αφορά όλα τα άηχα τριβόμενα– διότι
μια τέτοια περιγραφή δεν λαμβάνει υπόψη της ότι τα θ, φ, χ είχαν κλειστή προφορά στην ατ-
τική διάλεκτο και ότι, αν και ήδη στην Ελληνιστική Κοινή (ίσως και παλαιότερα) είχαν απο-
κτήσει τριβόμενη προφορά, σε κάποιες γλωσσικές ποικιλίες τουλάχιστον τα κλειστά φαίνεται
ότι, σε φωνολογικά περιβάλλοντα όπως αυτά που αναφέρονται παραπάνω, έχασαν απλώς τη
δασύτητά τους και διατηρήθηκαν ως αλλόφωνα των τριβόμενων. Τροπή υπάρχει μόνο στην
περίπτωση του /s/ > /ts/, π.χ. μυρσίνη > μερτσίνα, αφού το /s/ είχε τριβόμενη προφορά και στην
αττική διάλεκτο.



θε), φκήσου (ΓΕΘ: �) (= ευχήσου), σκέσ’ (Βαγενάς 2���: 228) (=
σχέση), κυθ. ορτόστητος (ΚΑ: 8�) (= ορθόστητος)

(22) σποραδική –συχνά απλώς ιδιολεκτική– τροπή τριβόμενων χειλικών σε
τριβόμενα οδοντικά πριν από /i/. Το χαρακτηριστικό είναι πανιόνιο και
ίσως πρόκειται για δωρισμό, δεδομένου ότι, εκτός Επτανήσων, υπάρχει
συστηματικά στα Τσακώνικα. Παραδείγματα:

Θίλιππας (ΤΣ: 2�6) (= Φίλιππος, < Φίλιππας), θυλακή (ΤΣ: 2��)
(= φυλακή), θύκια (ΤΣ: 2��) (= φύκια) ή (ιθακ.) αθύκια (ΠΑ:
��), αγιοδήμα (ΤΣ: 82) (= Άγιο Βήμα), διβάρι και λιβάρι και βι-
βάρι (ΤΣ: ��2) (= ιχθυοτροφείο, < βιβάρι < μσν. ελλ. βιβάριον < λατ.
vivarium). Πβ. κερκ., ζακ. Θιλίππος (ΧΥ: 38· ΣΤ�6: ���) (= Φί-
λιππος), λευκ. αθιβολή (ΚΜ: 3��) (= αμφιβολία), κυθ. θύκ’ι (ΚΑ:
8�) (= φύκι), τσακών. νύθη (ΚΝΤ��: �3�) (= νύφη)

(23) σποραδική αντιμετάθεση συμφώνων, συνήθως του /r/, από μετασυμφω-
νική θέση στη β΄ συλλαβή σε μετασυμφωνική θέση στην α΄ συλλαβή σε
λέξεις με την ακολουθία CVC + /r/. Υπάρχουν, ωστόσο, και πολλές άλ-
λες περιπτώσεις, αλλά φαίνεται ότι παντού εμπλέκεται υγρό σύμφωνο.
Το χαρακτηριστικό είναι πανιόνιο��. Παραδείγματα:

κροπιά (ΓΓΤ: �6�· ΣΙ: ��) (= κοπριά), πρικός (ΓΓΤ: 28�· ΣΙ: ��)
(= πικρός), τράφος (ΓΓΤ: 3�8) (= τάφρος), αδρεφός (ΓΓΤ: 23) (=
αδερφός), γλίδα (ΓΓΤ: ��) (= λίγδα), βολύμι (ΓΓΤ: 68) (= μολύ-
βι). Πβ. κερκ. πρικός (ΧΥ: ��), ζακ. κροπία (ΚΟ: 2�) (= κοπριά),
λευκ. τράφος (ΚΜ: 3��), κυθ. πρικαλίδες, γλίδα (ΚΑ: 8�) (= πι-
κραλίδες, λίγδα)
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��. Το φαινόμενο είναι συνηθέστατο στις νεοελληνικές ΓΓΠ της Ν. Ιταλίας, βλ. ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ Γ. ΚΡΙΜΠΑΣ, «Η Δυτική Νεοελληνική (ΔΝΕ) ως διακριτή γλωσσολογική και γεω-
πολιτισμική οντότητα: φωνητικές, λεξικές και μορφολογικές ομοιότητες μεταξύ του επτανη-
σιακού υποϊδιώματος και της ιταλιωτικής διαλέκτου της Νεοελληνικής», Κερκυραϊκά Χρονι-
κά: Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο: Τα Πρακτικά: V. Μουσική-Γλώσσα-Πολιτιστική Παράδο-
ση-Επτανησιακή Διασπορά (επιμ. Δ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ), τόμ. ΙΒ΄, περίοδος Β΄, Κέρκυρα: Εταιρεία
Κερκυραϊκών Σπουδών, 2��8, σ. 22�. Οι περιπτώσεις των τύπων αμύδγαλο, γλίδα και Τετρά-
δη τις οποίες αναφέρει ο ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σ. ��, θεωρώ ότι συνιστούν διαφορετικές περιπτώσεις
αντιμετάθεσης.



22..22  ΜΜοορρφφοολλοογγίίαα

Στο μορφολογικό επίπεδο, τη λευκαδίτικη ΓΓΠ διακρίνουν τα ακόλουθα
βασικά χαρακτηριστικά, σε σύγκριση με τη ΝΕΚ:

2.2.� Ονοματικοί τύποι

(2�) ιδιαίτεροι (σε σχέση με τη ΝΕΚ) τύποι πλάγιων πτώσεων του οριστι-
κού άρθρου, της άτονης προσωπικής αντωνυμίας, καθώς και της κτη-
τικής αντωνυμίας��: α) αρχικό [ts] σε τύπους γενικής ενικού θηλυκού
γένους και αιτιατικής πληθυντικού αρσενικού και θηλυκού γένους του
οριστικού άρθρου και της άτονης προσωπικής αντωνυμίας γ΄ προσώ-
που, καθώς και κτητική αντωνυμία ενικού θηλυκού γένους και πληθυ-
ντικού όλων των γενών, συχνά δε (όχι όμως στις κτητικές αντωνυ-
μίες) με αποβολή τελικού φωνήεντος πριν από άλλο φωνήεν�6. Στην
Κ/Ι οι οικείοι τύποι είναι τση (γενική ενικού θηλυκού γένους), τσου
(αιτιατική πληθυντικού αρσενικού γένους) και τσι (αιτιατική πληθυ-
ντικού θηλυκού γένους, αλλά στην ιθακήσια�� εκδοχή, όπως και στη
ζακυνθινή και την κυθηραϊκή ΓΓΠ, προαιρετικά και αρσενικού γέ-
νους). Στην ιθακήσια εκδοχή της Κ/Ι η κτητική αντωνυμία ταυτίζεται
(τουλάχιστον σήμερα) με της ΝΕΚ (της, τους�8), πιθανώς από επί-
δραση της ΝΕΚ. Η τροπή αφορά και την εμπρόθετη γενική στης και
την εμπρόθετη αιτιατική στους και στις, που εμφανίζονται ως τση,
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��. Συνεξετάζω αυτές τις ονοματικές κατηγορίες εδώ, επειδή εμφανίζουν παρόμοιες ιδιαι-
τερότητες. 

�6. Βλ. και ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σ. 6�.
��. Βλ. και ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σσ. 83, ��.
�8. Σύμφωνα με πληροφορία που μου έδωσε ο Δ. Σιμήρης σε προσωπική μας επικοινωνία,

βλ. και ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σ. �� (: ο έρμος της ο άντρας, στη σάλα της, αντί τση).
��. Χαρακτηριστικές στους Επτανήσιους που χρησιμοποιούν τη ΝΕΚ, ιδίως στους Κε-

φαλονίτες και Θιακούς, είναι υποδιορθώσεις του τύπου θα σε δω τις πέντε (= στις πέντε), θα
ξεκινήσουμε τις μία (= στις μία). Ο πληθυντικός στο τελευταίο παράδειγμα, τόσο στη ΝΕΚ
όσο και στην Επτανησιακή, οφείλεται σε αναλογία με όλες τις άλλες ώρες που εκφέρονται
στον πληθυντικό. Η σημασιολογικά προσανατολισμένη διατύπωση στη μία αποτελεί νεότερη
«διόρθωση» της «προσεγμένης» ΝΕΚ. Πβ. λετον. vieņos (τοπική πτώση πληθυντικού) (=
στις μία), όπου ο πληθυντικός είναι υποχρεωτικός όταν λέει κανείς την ώρα, από αναλογία
προς όλες τις άλλες ώρες, ενώ η τοπική ενικού vienā δηλώνει την ώρα μόνο ως μονάδα μέτρη-
σης, π.χ. vienā stundā (= σε μία ώρα). Οι τύποι στσου (αιτιατική πληθυντικού αρσενικού γέ-
νους) και στσι (αιτιατική πληθυντικού αρσενικού και θηλυκού γένους), που απαντούν ενίοτε
σε κείμενα γραμμένα σε επτανησιακές ΓΓΠ, ίσως συνιστούν απλώς ορθογραφική σύμβαση,



τσου και τσι��, αντίστοιχα. Το χαρακτηριστικό της ύπαρξης τέτοιων
τύπων που αρχίζουν από [ts] είναι πανιόνιο���. Μικρές διαφορές απα-
ντούν ανά νησί ή περιοχή νησιού, αλλά το γενικό χαρακτηριστικό του
αρχικού [ts] διατηρείται. Στη Ζάκυνθο π.χ. μαρτυρείται ο τύπος
τσης��� (της, κτητική αντωνυμία), στην Κέρκυρα ο τύπος τσου και
για τη γενική πληθυντικού του οριστικού άρθρου (= των), καθώς και ο
τύπος τσους για την αιτιατική πληθυντικού αρσενικού γένους (=
τους)��2. Στη Λευκάδα οι τύποι είναι όμοιοι με της κεφαλληνιακής εκ-
δοχής της Κ/Ι��3· β) η γενική πληθυντικού του οριστικού άρθρου στην
Κ/Ι, όπως και στις περισσότερες επτανησιακές ΓΓΠ, είναι τουν ή
των���. Παραδείγματα:
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όπου το αρχικό /s/ δεν διαβάζεται, καθώς η ακολουθία /sts/ δεν φαίνεται να εναρμονίζεται με
το γενικότερο επτανησιακό φωνοτακτικό σύστημα. Πάντως, δεν τους έχω ακούσει ποτέ στον
προφορικό λόγο Επτανησίων.

���. Πβ. ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σσ. �6, 8�, ΜΑΓΟΥΛΑ & ΜΠΕΗΣ, όπ.π., σ. �8, ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ,
όπ.π., σ. 62, ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Τα επτανησιακά..., όπ.π., σ. �� και Διάλεκτοι και ιδιώματα...,
όπ.π., σ. 68, ΤΣΑΚΩΝΑ, όπ.π. Βλ. και ΣΤΡΆΝΗ (2���: σσ. 22-6�), η οποία χρησιμοποιεί αρκε-
τά παραδείγματα ζακυνθινών τύπων στο διαλεκτικό κείμενό της. Το /ts/ του επτανησιακού
οριστικού άρθρου (και της άτονης προσωπικής αντωνυμίας γ΄ προσώπου, την οποία ανακρι-
βώς ο ΧΥΤΗΡΗΣ, όπ.π., σ. ��, χαρακτηρίζει άρθρο) δεν προέκυψε, θεωρώ, από «τσιτακισμό»,
έτσι π.χ. στα ΚΑΡΑΝΤΖΟΛΑ & ΛΑΒΙΔΑΣ, όπ.π., σ. ���, ΧΥΤΗΡΗΣ, όπ.π., σ. ��, καθώς αυτός ο
ανεπιτυχής όρος δηλώνει τροπή του /k/ ή του /t/ σε /ts/ και όχι ανάπτυξη του /ts/ μέσα από
πιο σύνθετες διαδικασίες (τσι < τ’ς < τις, άρα συγκοπή του μεσοσυμφωνικού /i/ λόγω ταχείας
εκφοράς του άρθρου με τον ακόλουθο ονοματικό τύπο και ανάπτυξη στηρικτικού φωνήεντος
/i/ για την αποφυγή των δυσπρόφερτων συμφωνικών συμπλεγμάτων που προέκυψαν από τη
συγκοπή). Άρα οι κερκυραϊκοί (ενίοτε και ζακυνθινοί) τύποι τσης και τσους οφείλονται, επο-
μένως, σε επανανάλυση και αναλογική αποκατάσταση του -/s/ της αιτιατικής πληθυντικού
(π.χ. τσου φίλους > τσους φίλους κατά το καλούς φίλους κ.λπ.).

���. Βλ. π.χ. ΣΤΡΑΝΗ, Με το δεύτερο..., όπ.π., σ. �2.
��2. Βλ. και ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Τα επτανησιακά..., όπ.π., σ. ��.
��3. Βλ. π.χ. ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ, όπ.π., σσ. ��, ���, 328, ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, όπ.π. Προτιμώ τη γρα-

φή τσ’ αντί τ’ς/τς, ώστε να παραμένει διαφανής η –κατ’ εμέ πιθανότερη– αναγωγή τους σε
τση, τσι, τσου και όχι σε της, τις, τους. Λογικά, σε όλες τις επτανησιακές ΓΓΠ οι αντίστοιχοι
τύποι προήλθαν από συγκοπή και επανεισαγωγή φωνήεντος.

���. Ανακριβώς οι ΜΑΓΟΥΛΑ & ΜΠΕΗΣ, όπ.π., σ. �8, αναφέρουν ότι ο τύπος τουν της γε-
νικής πληθυντικού του οριστικού άρθρου υπάρχει μόνο στην Κ/Ι. Στην πραγματικότητα,
όπως φαίνεται και από τα παραδείγματα που παραθέτω παραπάνω, υπάρχει και στην κερκυ-
ραϊκή και στη ζακυνθινή ΓΓΠ, παλαιότερα ίσως και στη λευκαδίτικη. Ο ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σ.
83, αναφέρει και τύπο τω, όταν το -/n/ αφομοιώνεται ως προς την ηχηρότητα και τη χειλικό-
τητα ή ουρανικότητα με επόμενο κλειστό. Θεωρώ, ωστόσο, άσκοπη αυτή την ορθογράφηση,
καθώς αυτές οι αφομοιώσεις είναι κανονικές και στη ΝΕΚ. Υποθέτω ότι ο τύπος με [o] στην
Κ/Ι είναι νεότερος και οφείλεται σε επίδραση της ΝΕΚ.



τση ψημένης, τση έλεε, η γκαρδιακή τση φιλενάδα (ΣΚ: ��) (=
της καημένης, της έλεγε, η γκαρδιακή της φιλενάδα), όμοια και
καλύτερή τσου (ΣΚ: ��) (= όμοια και καλύτερή τους), τσι βλα-
στήμιες (ΣΚ: 2�) = τις βλαστήμιες), τσου κερατάδες, τα στρουμέ-
ντα τσου (ΣΚ: 22) (= τους κερατάδες, τα μουσικά τους όργανα),
τσι πέντε του μηνός (ΣΙ: ��) (= στις πέντε του μήνα). Πβ. κερκ.,
τσου νιους (ΑΥΛ: ��), να τσου δώκη (ΚΝΤ��: �6�) (= να τους
δώσει), τσι βάνουμε (ΚΝΤ��: �6�) (= τις βάζουμε), τουν καρα-
βιώνε (ΛΟΥ: 333) (= των καραβιών), του γυναικώνε και του-ν-
παιδιώνε μας (ΧΥ: 36), ζακ., τσι ζακυνθινούς αυλόγυρους, τσι
μερτίες (ΣΤ�6: ��) (= τους ζακυνθινούς αυλόγυρους, τις μυρτιές),
τση λέω (ΣΤ�6: �3) (= της λέω), οπίσω τσου (ΣΤ�6: ��) (= πίσω
τους), ο άντρας τσης (ΣΤ�6: �2) (= ο άντρας της), τσι τέσσερις
ώρες (ΣΤ��: �3�) (= στις τέσσερις η ώρα), τσι παραλίες (ΣΤ��:
��2) (= στις παραλίες), του(ν) κοτερώνε (ΣΤ��: �22) (= των που-
λερικών), λευκ. ούλες τσι χρονιές, τα ’βραμε απ’ τσου παλιότερους,
η αφεντιά τσου (ΓΕΗ) (= όλες τις χρονιές, τα βρήκαμε απ’ τους
παλιότερους, η αφεντιά τους), κυθ. τση Βιόλας (ΚΑ: 8�) (= της
Βιόλας), τσι βλαστούς (ΚΑ: 88) (= τους βλαστούς), οι δουλειές
τση (ΚΑ: �2�) (= οι δουλειές της).

(2�) πολυτυπία δεικτικών αντωνυμιών που, βάσει και μετρικών κανόνων, αρ-
χίζουν συνήθως από ε- (ακόμα και όταν στη ΝΕΚ αρχίζουν από σύμ-
φωνο ή άλλο φωνήεν) και ανάγονται ιστορικά σε ποικίλους συνδυασμούς
δεικτικών αντωνυμιών όπως αυτός, εκείνος, τούτος, τόσος και/ή δεικτι-
κών επιρρημάτων εδώ, εκεί, επάνω, ευτού (< αττ. αυτού = εδώ), ενίοτε
ίσως και από αναλογία ή επανανάλυση τύπων των πλάγιων πτώσεων
(π.χ. ευτήνε = αυτήν > ευτήνος/-η/-ο). Ευρεία είναι και η χρήση των δει-
κτικών δεσμευμένων μορφημάτων εδ(ε)-/έδ(ε)- (< εδώ) και εν-/έν- (<
εδώ έναι) και παραγώγων τους σε σύνθεση με δεικτικές αντωνυμίες. Το
χαρακτηριστικό της πολυτυπίας δεικτικών είναι πανιόνιο, με μικρές δια-
φορές ανά νησί ή περιοχή νησιού, αλλά δεν εντόπισα σαφή αναφορά του
σε περιγραφικές μελέτες της Κ/Ι ή άλλων επτανησιακών ΓΓΠ. Πά-
ντως, οι τύποι ευκειός/-ά/-ό απαντούν αποκλειστικά στην Κ/Ι. Παρα-
δείγματα:

ευτειός/-ή/-ό, ευτήνος/-η/-ο, ευτούνος/-η/-ο (= αυτός/-ή/-ό),
εκειός/-ά/-ό, ευκειός/-ά/-ό, ευκείνος/-η/-ο (= εκείνος/-η/-ο), και
με το δεικτικό μόρφημα εδ(ε)- (εδεκειός/-ή/-ό, εδευτήνος/-η/-ο,
εδετόσος/-η/-ο, εδαύτος/-η/-ο κ.λπ.) (ΣΙ: 86· ΓΓΤ: �2) (= δαύ-
τος/-η/-ο), ετούτος/-η/-ο (ΤΣ: 2�3), εφτόπισω, εφτάπανου (ΓΓΤ:
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��) (= εκεί πίσω, εκεί πάνω), ιθακ. (σπάνια και κεφ.) 
ευτός/-ή/-ό��� (ΣΙ: 8�· ΓΙΑ: ���) (= αυτός/-ή/-ό), έντηνε (ΓΓΤ:
�6) (= νά ’τη, < εδώ έναι ’την). Πβ. κερκ. ετούτος/-η/-ο (ΧΥ: ��),
έτονε/έτηηνε/έτο (ΧΥ: ��) (= να ’τον/’την/’το, < ιδέ(ς)
’τον/’την/’το ή εδώ ’τον/’την/’το ή πανιόνιο δεικτικό επιφώνημα ε!
+ ’τον/’την/’το), ζακ. εκειός, ευτός, ευτούνος (ΣΤ��: ���), έντηνε
(ΚΟ: 2�), λευκ. εκειός/-είνη/-ειό (ΚΜ: ���), ευτείνος/-η/-ο
(ΚΜ: 388) αλλά και αυτίνος/-η/-ο (ΚΜ: 6�), ευτός/-ή/-ό (ΚΜ:
388), έντηνε (ΚΜ: ���), κυθ. ευτός/-ή/-ό (ΚΑ: �2�), δαύτος/
-η/-ο (ΚΑ: �28), εκ’εινοσάς��6 (ΚΑ: �2�) (= εκείνος εκεί),
έdoσε/έdος (ΚΑ: �6�) (να ’τος, < εδώ έναι ’τος)

(26) αιτιατική ενικού του ισχυρού (εμφατικού) τύπου της προσωπικής και
κτητικής αντωνυμίας α΄ και β΄ προσώπου ενικού αριθμού χωρίς υποχρε-
ωτική προσθήκη της –αναλογικής προέλευσης– κατάληξης -να(νε) που
εμφανίζεται στη ΝΕΚ, παρά μόνο για μετρικούς λόγους. Το χαρακτηρι-
στικό είναι σχεδόν πανιόνιο (εξαιρείται η κυθηραϊκή ΓΓΠ), αλλά δεν
εντόπισα αναφορά του σε περιγραφικές μελέτες της Κ/Ι ή άλλων επτα-
νησιακών ΓΓΠ. Παραδείγματα:

εμέ/με, εσέ/σε (ΚΤΣ���), αλλά και εμένανε, εσένανε (ΓΓΠ: ��·
ΡΑ: 63). Πβ. κερκ. εσέ κι εμέ (ΛΟΥ: 3��), αλλά και σένα (ΛΟΥ:
3��), ζακ. το κεφάλι εμέ του Διονυσίου (ΣΟ��8), για μέ μιλώ, αλ-
λά και Εμέν’ αν βλέπετε (ΤΣΚ���), με σε (ΣΤ��: 33) (= με σέ-
να), λευκ. για με (ΚΜ: 368) (= για μένα), για ’δ’ εσέ αρνήθηκα
το ’σπίτι μου (ΚΜ: 386), αλλά κυθ. εμένα(νε), εσένα(νε) 
(ΚΑ: �23).

(2�) σποραδική διατήρηση, αναλογική αποκατάσταση ή επέκταση γενικής
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���. Βλ. ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σ. 8�. Δεν είμαι βέβαιος αν το ευτήνη που αναφέρει ο Σιμήρης
ως αιτιατική θηλυκού του ευτός είναι ορθό. Αφού η αιτιατική του ευτός είναι ευτόνε, η αιτια-
τική του ευτή θα αναμενόταν να είναι ευτήνε και όχι ευτήνη. Το τελευταίο είναι ονομαστική
άλλου τύπου της δεικτικής αντωνυμίας (ευτήνος/-η/-ο), τον οποίο παραθέτει και ο ίδιος ο ΣΙ-
ΜΗΡΗΣ, όπ.π., σ. 8�.

��6. Με το κ’ συμβολίζω εδώ την προφορά του /k/ ως [tɕ] πριν από πρόσθιο φωνήεν. Η
ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σσ. 68-6�, χρησιμοποιεί το σημείο του τόνου (´) πάνω από το κ, σύμβολο
που δεν διαθέτω.

���. Ιφιγένεια (�:6�).
��8. Η Γυναίκα της Ζάκυθος (�:26).
���. «Το τρελλό».



ενικού γ΄ κλίσης σε -ός (πάντα τονούμενης���), κυρίως σε θηλυκά, σπά-
νια σε αρσενικά ουσιαστικά. Το χαρακτηριστικό είναι πανιόνιο���. Παρα-
δείγματα:

κοπε(λ)λός (ΣΙ: ��· ΚΝΤ�2: ��· ΜΜΠ: ��), γυναικός (ΣΙ: ��·
ΜΜΠ: ��· ΓΙΑ: ���), αdρός, (ΣΙ: ��· ΓΙΑ: ���, ���). Πβ. ζακ. το
κορμί της Γυναικός (ΣΟ��2), κερκ. κοπε(λ)λός (ΚΝΤ�2: ��),
λευκ. γιδός (= γίδας), μανός (= μάνας) (ΚΜ: ��), κυθ. γυναικός
(ΚΑ: �6, ��)

(28) ατελής ενσωμάτωση βενετικών και ιταλικών ονοματικών και επιρρημα-
τικών μορφολογικών κατηγοριών που δεν υπάρχουν στη ΝΕΚ��3 και λή-
γουν, αντίστοιχα, σε άτονο -ε(ς) (αρσενικά, κλιτά) και -ε (ουδέτερα,
άκλιτα). Το χαρακτηριστικό είναι πανιόνιο. Παραδείγματα:

ονόρε (το) (ΓΓΤ: 2��· ΣΙ: ���) (= τιμή, φιλότιμο, < ιτ. onore), βε-
ραμέντε (ΓΓΤ: 6�· ΣΙ: �82) (= αληθινά, πράγματι, < βεν./ιτ.
veramente), ιθακ. κουμαντάντες (ΣΙ: �8�) (= διοικητής < ιταλ.
comandante). Πβ. κερκ. νόμπιλε (ΚΥ) (= ευγενής, < βεν./ιτ.
nobile), νιοράντες (ΚΥ) (= επιδειξιομανής, ακαλλιέργητος, < βεν.
gnorante), κερκ., ζακ., κυθ. βεραμέντε (ΚΥ· ΚΟΝ: ��· ΚΑ: ���),
λευκ. λαμπάντες (ο) (ΚΜ: ���) (= διαυγής, < βεν. lampànte), βα-
ραμέντε/βεραμέντε (ΚΜ: 6�)
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���. Βλ. και ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ, όπ.π., σ. ��. Το γεγονός ότι και η Τσακωνική και η Καλα-
βριακή εμφανίζουν όμοια κατανομή του φαινομένου με όμοια τονικά και μορφολογικά χαρα-
κτηριστικά (πβ. τσακ. α αμέρα ~ ταρ αμερί = η ημέρα ~ της «ημερός» κατά το α γουναίκα ~
τα γουναιτ’σί = η γυναίκα ~ της γυναικός κ.ά., όπου η δοτική γ΄ κλίσης έχει αντικαταστήσει
λειτουργικά τη γενική γ΄ κλίσης), βλ. ΟΥΜΠΕΡΤΟΣ ΠΕΡΝΟ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΚΗΣ,
Σύντομος γραμματική της τσακωνικής διαλέκτου, 2η έκδοση. Αθήνα: Αρχείον Τσακωνιάς,
��83, σ. 2�, ίσως παραπέμπει σε κάποια δωρίζουσα Κοινή, βλ. και ΚΡΙΜΠΑΣ, Η Δυτική...,
όπ.π., σσ. 23�-23�, HORROCKS, όπ.π., σσ. 8�-88, AGAPITOS TSOPANAKIS, «Eine dorische
Dialektzone im Neugriechischen», Byzantinische Zeitschrift, αρ. �8, Berlin: De Gruyter, ����
(ολόκληρο).

���. Πβ. ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σσ. �6, ��, ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Τα επτανησιακά..., όπ.π., σ.
��, Διάλεκτοι και ιδιώματα..., όπ.π., σσ. 68-6� και «Επτανησιακά γλωσσογεωγραφικά»,
όπ.π., σ. 6�, HORROCKS, όπ.π., σ. 38�, ΤΣΑΚΩΝΑ, όπ.π.

��2. Η Γυναίκα της Ζάκυθος (2:�).
��3. Πβ. ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σσ. ��-���, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΚΡΗ, Η επίδραση της Ιταλικής

γλώσσας στη μορφολογία των Επτανησιακών διαλέκτων (μεταπτυχιακή διατριβή), Πάτρα:
Πανεπιστήμιο Πατρών, 2��3, σσ. 6�-6�.



(2�) ευρύτατη χρήση δάνειων ή εγχώριων δεσμευμένων μορφημάτων που εί-
ναι πιο σπάνια ή λόγια, αντίστοιχα, στη ΝΕΚ, όπως υποκοριστικά σε -ίνι
(< βεν. -in), -όνι και -ούνι (< βεν. -òn), -όνα (< βεν. -òna), -έλ(λ)ι (<
ιδιωμ.βεν. -èl ή βεν. -èli, πληθ.), -έλ(λ)ος (< βεν. -èlo), -ίτσι, -ούλα/-
ούλι (στην ιθακήσια εκδοχή της Κ/Ι και επιρρήματα σε -ούλια) (< λατ.
-ulus/-a/-um και/ή αρχ.ελλ. -ύλλιον), -ούδι επίθετα σε -άδος (< βεν. -
ado/-a), -άτος (< λατ. -atus/-a/-um, ιταλ. -ato/-a), -όζος (< βεν./ιταλ. -
oso/-a), οικογενειακά επίθετα σε -άτος, -άς, -ιάς, ανδρωνυμικά σε -ιώ-
σα (εντός Επτανήσου, αυτή η κατάληξη απαντά, απ’ όσο μπορώ να
γνωρίζω, μόνο στην Κ/Ι), τοπωνύμια σε -άτα, -άδες, πατριδωνυμικά σε
-ησιάνος/-άνα/-άνικο, μη λόγια ρηματικά ουσιαστικά σε -μα, -ση, -σιά
(ιθακ. -σά), -ίτας/-ίτης, ρήματα σε -άρω/-έρω/-ίρω (< βεν. -ar/-er/-ir
και/ή ιταλ. -are/-ere/-ire)��� κ.ά. Αυτά τα μορφήματα είναι πανιόνια���,
με διαφορές κατανομής τους ανά νησί. Παραδείγματα:

σπιτάτος (ΓΓΤ: 33�) (= σπιτικός), προκάδο (ΓΓΤ: 288) (= με
πρόκα γαρύφαλλο), κοπανέ(λ)λι (ΓΓΤ: ���) (= εργαλείο για κέ-
ντημα, < κόπανος), γα(ϊ)δαρέλ(λ)ος (= γαϊδουράκι), ματουτσέλλι
(= ματάκι), γεννη(τ)σαρούδι (ΠΑ: ��) (= νεογνό), κοπελούλα
(ΓΓΤ: ���) (= «είδος καλοκαιρινού λουλουδιού»), έγκαψη (ΓΓΤ:
�3) (= πόθος, φαγούρα, φλόγωση, < εγκαίω), γαδίνι και (μεγεθ.)
γαδίνα (ΓΓΤ: ��), πορτόνι (ΓΓΤ: 28�), γατσούλι (ΓΓΤ: �3), πλα-
τωσιά (= σημείο πλατύ, πλάτωμα), μαλακωσιά (= σημείο μαλακό
και άνετο), κλείσμα (ΓΓΤ: �3�) (= περιφραγμένος χώρος, 
< κλειώ), προσφυρίτας/-της (ΤΣ: ��8) (= είδος θαλάσσιου κοχλία),
Λασκαράτος, Κεκάτος, Ρουχωτάς, Σιμωτάς (οικογ.), Δαφνούδι,
Ατσουπάδες, Βασιλικάδες Αγριλιάς, Ψιλιθριάς (τοπων.), Ανωη-
σιάνος (= ο κάτοικος της περιοχής Ανωή < Άνω Γη), σπαβεντάρω
(ΓΓΤ: 328) (= τρομάζω), σπαρίρω (ΓΓΤ: 328) (= εξαφανίζομαι),
γο(υ)δέρω (ΓΓΤ: 8�) (= απολαμβάνω, καρπώνομαι)

(3�) ενδείξεις διαφορετικής κλίσης του επιθέτου όταν προηγείται αμέσως του
προσδιοριζόμενου ουσιαστικού απ’ ό,τι όταν χωρίζεται από αυτό (π.χ. με
οριστικό άρθρο) ή όταν το ακολουθεί (ως επιθετικός προσδιορισμός ή ως
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���. Βλ. και RALLI, «Verbal Loanblends...», όπ.π., σ. ��� και «Gender and Inflection...»,
όπ.π., σσ. �33-�3�.

���. Πβ. ΜΑΚΡΗ, όπ.π., σσ. ���-��6, ΤΣΑΚΩΝΑ, όπ.π., ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Διάλεκτοι και
ιδιώματα..., όπ.π., σ. 6�, ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σσ. �63-���, ΧΥΤΗΡΗΣ, όπ.π., σσ. �6-6�. Για λό-
γους χώρου δεν παρατίθενται εδώ παραδείγματα από άλλες επτανησιακές ΓΓΠ.



κατηγορούμενο) ή όταν ουσιαστικοποιείται. Συγκεκριμένα: όταν προη-
γείται κλίνεται όπως στη ΝΕΚ, όταν ακολουθεί χρησιμοποιείται συχνό-
τερα ένα είδος «μακράς» αιτιατικής σε -νε��6, αλλά λόγοι μέτρου και
ρυθμού επηρεάζουν πάντα τη σχετική επιλογή (κυρίως προς την κατεύ-
θυνση της μη χρήσης του -νε εκεί όπου αλλιώς θα ταίριαζε, παρά της
χρήσης του εκεί όπου δεν θα ταίριαζε). Το χαρακτηριστικό είναι πανιόνιο
και μορφοφωνολογικό, αλλά οι περιγραφικές μελέτες της Κ/Ι ή άλλων
επτανησιακών ΓΓΠ αναφέρουν απλώς τέτοιους τύπους αιτιατικής ενι-
κού χωρίς να προσδιορίζεται πότε χρησιμοποιούνται και αν υπάρχουν πα-
ράλληλα και τύποι χωρίς το -νε���. Παραδείγματα:

καφέ βαρύνε (ΓΓΤ: 62) (= καφέ βαρύ, αιτ.), αλλά βαρύ καφέ και
όχι *βαρύνε καφέ. Πβ. κερκ. την εύρηκε μικρήνε, μας κάνει την
καλήνε (ΧΥ: 36) (= τη βρήκε μικρή, μας κάνει την καλή), ζακ.
ένανε πούλιο πονηρόνε (ΠΥΓ: ��) (= έναν πιο πονηρό), λευκ. τον
καψερόνε (ΚΜ: �38) (= τον καψερό, ως ουσιαστικό), κυθ. αυτό-
νε/εφτόνε/’φτόνε (ΚΑ: �23)��8 (= αυτόν)

(3�) ευρεία χρήση στερητικών επιθέτων σε -(γ)ος. Το χαρακτηριστικό είναι
πανιόνιο���. Παραδείγματα:

ανέγγια(γ)ος (ΓΓΤ: 3�· ΣΙ: �8) (= ανέγγιχτος, απείραχτος). Πβ.
κερκ. ανεσύσταγος (ΚΥ) (= ανοικοκύρευτος), ζακ.
αξάγκλιγος/αξάγγλιγος (ΚΟ: ��), λευκ. αφόρηγος (ΚΜ: 63) 
(= αφόρετος, αχρησιμοποίητος), κυθ. ακούνηγος (ΚΑ: ���) 
(= ακίνητος)
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��6. Δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο, το αντίστροφο απ’ ό,τι συμβαίνει λ.χ. στη Γερμανική
και στη Ρωσική.

���. Βλ. π.χ. ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σ. �2, ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ, όπ.π., σ. 63. Πάντως, όλα τα παρα-
δείγματα αιτιατικής επιθέτων σε -νε που δίνει από την Κερκυραϊκή ο ΧΥΤΗΡΗΣ, όπ.π., σσ.
3�-36, αφορούν επίθετα που δεν ακολουθούνται από το προσδιοριζόμενο ουσιαστικό –γεγονός
που ενισχύει την παραπάνω υπόθεση.

��8. Απ’ όσα αναφέρει η ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σσ. ��3-�2�, �23-�3�, φαίνεται ότι το φαινό-
μενο στην κυθηραϊκή ΓΓΠ αφορά μόνο τις αντωνυμίες και όχι τα επίθετα –πλην των αριθμη-
τικών ένας, μία ένα(νε), μία(νε)– υποθέτω ότι οι μακροί τύποι χρησιμοποιούνται όταν αυτά
τα αριθμητικά έχουν θέση αντωνυμίας (δηλαδή δεν ακολουθούνται από προσδιοριζόμενο ου-
σιαστικό). Σε κάθε περίπτωση, το ότι το φαινόμενο αναφέρεται μόνο για τις αντωνυμίες ίσως
ενισχύει την παραπάνω υπόθεσή μου, καθώς βασικό γνώρισμά τους είναι ότι αντικαθιστούν το
προσδιοριζόμενο ουσιαστικό.

���. Βλ. ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σσ. ���-���, ΧΥΤΗΡΗΣ, όπ.π., σ. 6�.



(32) συγχώνευση διπλών βαφτιστικών ονομάτων, ιδίως αντρικών και εντονό-
τερα στον προφορικό λόγο, σε μία λέξη�2�. Παραδείγματα:

Σπυράγγελος (ΚΝΤ�2: ��) (< Σπύρος + Άγγελος), Ζησιμάγγελος
(ΚΝΤ�2: ��) (< Ζήσιμος + Άγγελος), Σπυροδιονύσης (< Σπύρος +
Διονύσης), Ανναμαρία (< Άννα + Μαρία)

2.2.2 Ρηματικοί τύποι

(33) διατήρηση και αναλογική επέκταση εξωτερικής συλλαβικής αύξησης σε
ολόκληρο το κλιτικό παράδειγμα οριστικής παρατατικού και αορίστου
(τ.έ. και σε άτονες θέσεις, ακόμη πριν από την πρόθεση σε σύνθετα ρή-
ματα)�2�. To χαρακτηριστικό είναι πανιόνιο.�22 Σε όλες τις επτανησια-
κές ΓΓΠ, πάντως, για λόγους μέτρου και ρυθμού απαντούν ενίοτε και οι
αντίστοιχοι αναύξητοι τύποι. Παραδείγματα:

εμπόρεια (ΓΓΤ: �6· ΣΙ: ��8) (= μπορούσα). Πβ. κερκ. εκάναμε,
επηγαίναμε (ΑΥΛ: 68), ζακ. εκράτειανε (ΣΤ��: �2) (= κρατού-
σαν/κρατούσανε/κράταγαν/κρατάγανε), λευκ. (και πανιόν.) επά-
ντρεψα (ΚΜ: 2�8, ��), επήε (ΚΜ: ��8) (= πήγε), κυθ. επαρά-
βγαινα (ΚΑ: ���)

(3�) χρήση εξωτερικής συλλαβικής αύξησης η- αντί ε- σε αρκετά ρήματα με
μονοσύλλαβη ρίζα. Το χαρακτηριστικό είναι πανιόνιο�23, αλλά με ποικι-
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�2�. Βλ. και ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Τα επτανησιακά..., όπ.π., σ. ��. Πβ. ΖΑΠΑΝΤΗ, όπ.π., σ. 88.
�2�. Βλ. και ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σσ. ���, �22-�23. Συνεπώς, στις επτανησιακές ΓΓΠ, σε

αντίθεση με τη ΝΕΚ, βλ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΑΙΡΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ, Συνοπτική
γραμματική της νέας ελληνικής: Δομολειτουργική-Επικοινωνιακή, Αθήνα: Ελληνικά Γράμ-
ματα, 2���, σ. ��8, η αύξηση δεν έχει καταστεί απλώς φορέας του τόνου, αλλά διατηρεί γενι-
κά την αρχαία λειτουργία της.

�22. Πβ. ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σ. 6�, ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σ. ��, ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Τα επτανη-
σιακά..., όπ.π., σ. �� και Διάλεκτοι και ιδιώματα..., όπ.π., σσ. 68-6�, HORROCKS, όπ.π., σ. 2��,
ΤΣΑΚΩΝΑ, όπ.π.

�23. Βλ. και ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σ. �23, ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ, όπ.π., σ. ��, ΑΥΛΩΝΙΤΗ, όπ.π., σ. 68,
ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Τα επτανησιακά..., όπ.π., σ. ��, ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σ. ���, ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, Διάλεκτοι και ιδιώματα..., όπ.π., σ. 6�. Η αύξηση ή- έχει μεταφερθεί αναλογικά και σε
ορισμένα ρηματικά ουσιαστικά, π.χ. Κ/Ι, κερκ., ζακ., λευκ. ηύρεμα (= εύρημα, θησαυρός),
βλ. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ & ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ-ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ, όπ.π., σ. ���, ΚΟΝΟΜΟΣ, όπ.π., σ. 2�,
ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ, όπ.π., σ. ��6, ΚΥΡΙΑΚΗΣ, όπ.π.



λία κατανομής από νησί σε νησί ως προς τα ρήματα που εμφανίζουν αύ-
ξηση /i/. Παραδείγματα:

ήπρεπε (ΚΝΤ�2: ��· ΣΙ: �23) (= έπρεπε). Πβ. κερκ., κυθ. ήπρεπε
(ΚΝΤ�2: ��· ΑΥΛ: 68), ζακ. ήφερα (ΣΤ�6: 8�) (= έφερα), κερκ.,
λευκ., κυθ. ήλεγα (ΚΑ: ���· ΚΝΤ�2: ��· ΑΥΛ: 68· ΚΜ: ��) (=
έλεγα)

(3�) επέκταση της δευτερογενούς ασυναίρετης κατάληξης -άω (με αφετηρία
ρήματα που ανάγονται ιστορικά στην αρχαιοελληνική α΄ τάξη συνηρημέ-
νων ρημάτων) σε ρήματα που ανάγονται ιστορικά στην αρχαιοελληνική
β΄ τάξη συνηρημένων ρημάτων ή στη θέση του μορφήματος -ίζω (κάπο-
τε και αντίστροφα)�2�. Το χαρακτηριστικό είναι πανιόνιο, αλλά με διαφο-
ρετική κατανομή από νησί σε νησί. Την ίδια στιγμή, στην Κ/Ι διατηρού-
νται συνηρημένα περισσότερα ρήματα που ιστορικά ανάγονται σε συνη-
ρημένα β΄ τάξης�2� απ’ ό,τι στη ΝΕΚ, στα δε Κύθηρα διατηρείται πλη-
ρέστερα η ιστορική διάκριση μεταξύ α΄ και β΄ τάξης συνηρημένων ρημά-
των.�26 Σε όλες σχεδόν τις επτανησιακές ΓΓΠ, πάντως, το γ΄ πληθυντι-
κό πρόσωπο ενεργητικής φωνής ενεστώτα των ιστορικά συνηρημένων
ρημάτων β΄ τάξης λήγει σε -ούνε (στα Κύθηρα και σε -ού) ανεξάρτητα
από ιστορική τάξη συνηρημένων ρημάτων (στη Λευκαδίτικη, ωστόσο,
φαίνεται να επικρατεί το -άνε). Παραδείγματα:

μιλεί (ΛΑ�2�· ΣΙ: �2�) (= μιλάει), μποδάω (ΣΙ: ���· ΜΜΠ: ��) 
(= εμποδίζω). Πβ. κερκ. προβοδάω (ΚΥ) (= ξεπροβοδίζω), μιλεί
(ΛΟΥ: 326) (= μιλάει), μιλείτε (ΑΥΛ: �3) (= να μιλάτε, προστ.),
θεωρούνε (ΑΥΛ: 3�), ζακ. κρατώ (ΣΤ��: �22) (= κρατάω, κρα-
τώ), λευκ.(και πανιόν.) αλυχτάω (= γαυγίζω, < υλακτέω-ώ) 
(ΚΜ: 38· ΠΑ: 2�), βαρεί/βαράει (ΚΜ: 68) (= βαράω/βαράς
κ.λπ.) αλλά πιεντάνε (ΓΕΗ) (= υπολογίζουν, σέβονται, μετράνε),
κυθ. μιλώ/μιλείς/μιλού(νε) κ.λπ. (ΚΑ: �3�) (= μιλάω ή μιλώ/μι-
λάς/μιλούν ή μιλάνε κ.λπ.)

(36) προσθήκη της κατάληξης β΄ πληθυντικού -τε στην κατάληξη α΄ πληθυ-

Η κεφαλληνιακή/ιθακήσια γεωγραφική γλωσσική ποικιλία 833

�2�. Βλ. και ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σσ. ���-���. Πβ. ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Διάλεκτοι και ιδιώμα-
τα... όπ.π., σ. 6�, ΑΥΛΩΝΙΤΗ, όπ.π., σσ. �8-6�, ΧΥΤΗΡΗΣ, όπ.π., σ. ��.

�2�. Πβ. ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σ. �2�.
�26. Βλ. και ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Διάλεκτοι και ιδιώματα... όπ.π., σ. 66.
�2�. Ιδού ο Άνθρωπος (���).



ντικού προσώπου προστακτικής και υποτακτικής ενεστώτα ενεργητικής
φωνής μονοσύλλαβων φωνηεντόληκτων θεμάτων, με αποτέλεσμα το
σύνθετο μόρφημα -μετε. Πρόκειται, προφανώς, για αναλογική επέκταση
της κατάληξης -τε του β΄ πληθυντικού προστακτικής για τη δημιουργία
α΄ πληθυντικού προστακτικής (που δηλώνει συμπερίληψη του ομιλητή
και των συνομιλητών του) και, στη συνέχεια, επέκτασή της και στην
υποτακτική.�28 Το χαρακτηριστικό είναι σχεδόν πανιόνιο (δεν το εντόπι-
σα στην κυθηραϊκή). Παραδείγματα:

πάμετε (ΓΓΤ: 2��· ΣΙ: �28) (= πάμε, προστακτική), (βόρ.)ιθακ.
πάμειτε (ΣΙ: �28). Πβ. κερκ. πάμετε (ΚΝΤ��: �32), ζακ. πάμε-
τε(ς) (ΣΤ��: �2�), λευκ. πάμ’τε(νες)�2�

(3�) κατάληξη α΄ ενικού προσώπου και γ΄ πληθυντικού προσώπου ενεστώτα
μεσοπαθητικής φωνής σε -/iome/ (ΝΕΚ: -ιέμαι) και -/ome/ (ΝΕΚ: 
-άμαι)�3� και -/iode/ (ΝΕΚ: -ιούνται), αντίστοιχα. Το χαρακτηριστικό
της ύπαρξης στρογγυλού φωνήεντος (/o/ ή, στη ζακυνθινή, /u/) στους
αντίστοιχους τύπους είναι πανιόνιο, αλλά στη Λευκάδα η υποχώρησή του
φαίνεται να άρχισε νωρίς, ώστε σπανιότατα ακούγεται σήμερα, ακόμα
και στην ύπαιθρο. Τύποι α΄ ενικού σε -ιέμαι, οι οποίοι απαντούν συχνά
στα διάφορα λεξικά και γλωσσάρια της Κ/Ι (και άλλων επτανησιακών
ΓΓΠ) ίσως οφείλονται σε νεότερη επίδραση της ΝΕΚ ή αφορούν τοπικές
παραλλαγές. Παραδείγματα:

θυμώμαι/θυμόμαι (ΓΓΤ: ��8· ΣΙ: 222, 223), αλλά μιλιέμαι (ΓΓΠ:
���) (παράλληλα με το μιλιόμαι), ιθακ. βυζοκρατιέμαι (ΣΙ: ��8)
(= δεν έχω έμμηνο ρύση στο διάστημα του θηλασμού). Πβ. κερκ.
αγαπιώμαι, φιλιώμαι (ΑΥΛ: 2�) (= αγαπιέμαι, φιλιέμαι), αγαπιώ-
νται, θεωριώνται (ΑΥΛ: 3�, 36) (= αγαπιούνται, θεωρούνται), ζακ.
συνοννογιούμαι/συνοννογιέμαι (ΣΤ��: �32) (= συνεννοούμαι),
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�28. Πβ. ΧΥΤΗΡΗΣ, όπ.π., σ. ��. Μορφολογικά πανομοιότυπο (αλλά υφολογικά και ση-
μασιολογικά διαφορετικό) φαινόμενο υπάρχει στη Ρωσική, σε τύπους ευγενείας προστακτι-
κής α΄ πληθυντικού όπως пойдёмте (= πάμε, ας πάμε).

�2�. Βλ. π.χ. on line στο: https://www.slang.gr/definition/�83�6-pamete, ημερ. πρόσβα-
σης 2-8-2��8.

�3�. Βλ. και ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σ. ��6, ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Τα επτανησιακά... όπ.π., σ. ��,
Διάλεκτοι και ιδιώματα... όπ.π., σ. 6�, Διάλεκτοι και ιδιώματα... όπ.π., σ. 6�, ΜΑΓΟΥΛΑ &
ΜΠΕΗΣ, όπ.π., σ. ��, ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ, όπ.π., σ. ��6, οι οποίοι, ωστόσο, δεν αναφέρουν ότι το γ΄
πληθυντικό εμφανίζει επίσης υποχρεωτικά /o/ σε σύγκριση με το /u/ της ΝΕΚ.



λευκ. καρκαλογιώμαι (ΚΜ: �2�) (= κακαρίζω προαναγγέλοντας
ωοτοκία, για τις κότες), σκροβοντιώμαι (ΚΜ: 3��) (= πέφτω κα-
ταγής), αλλά βαστιέμαι (ΚΜ: 6�) (= πιάνομαι, κρατιέμαι, βα-
στιέμαι), κυθ. γελιόμαι, θυμόμαι (ΚΑ: ��) (= γελιέμαι, θυμάμαι)

(38) παλαιότερα, πριν την επίδραση της ΝΕΚ, κατάληξη α΄ ενικού και γ΄
πληθυντικού προσώπου ενεστώτα μεσοπαθητικής φωνής σε -ουμαι
(ΝΕΚ: -ομαι) και -ουνται (ΝΕΚ: -ονται), αντίστοιχα. Δεν εντόπισα
αναφορά αυτού του χαρακτηριστικού σε περιγραφικές μελέτες της Κ/Ι ή
άλλων επτανησιακών ΓΓΠ, υπάρχει όμως σε κείμενα γραμμένα στην
Κ/Ι, ενώ μαρτυρείται και στη ζακυνθινή και στη λευκαδίτικη (δεν το
εντόπισα στις άλλες επτανησιακές ΓΓΠ). Παραδείγματα:

Κ/Ι κάθουμαι�3�, κάθουνται�32 (= κάθομαι, κάθονται). Πβ. ζακ.
βουρλίζουμαι (ΚΟ: 3�) (= τρελαίνομαι), κάθουνται (ΣΤ��: ��2),
λευκ. ρυάζουνται (ΚΜ: ���) (= ωρύονται, ουρλιάζουν), αλλά κυθ.
λούνοdαι (ΚΑ: �36)

(3�) ειδικά στην ιθακήσια εκδοχή της Κ/Ι, ενίοτε χρήση της κατάληξης -ομε
αντί -ούμε για το α΄ πληθυντικό πρόσωπο βαρύτονων ρημάτων�33. Δεν
νομίζω ότι το χαρακτηριστικό είναι πανιόνιο�3�, αλλά σίγουρα υπάρχει
στη λευκαδίτικη και την κυθηραϊκή. Παραδείγματα:

ιθακ. δένο(υ)με, έχο(υ)με (ΣΙ: ���) (= δένουμε), αλλά κεφ. δένου-
με, έχουμε. Πβ. λευκ. θα λ’μάξομε (ΚΜ: ��) (= θα λιμάξουμε, τ.έ.
θα πεινάσουμε λόγω στέρησης τροφής), κυθ. λούνομε (ΚΑ: ��6)
(= λούζουμε)

(��) κατάληξη β΄ πληθυντικού προσώπου παρατατικού και αορίστου ενεργη-
τικής φωνής σε -ετε. Το χαρακτηριστικό είναι πανιόνιο�3�. Στη βόρεια
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�3�. Βλ. π.χ. on line στο: http://www.iloveithaki.gr/2���/��/2�/στα-γκρεμνά-του-ρί γ -
μα τος-σε-κεφαλονιά/, ημερ. πρόσβασης 2�-6-2��8.

�32. Βλ. π.χ. on line στο: http://www.kefaloniapress.gr/2���/�6/��/φισκαρδο-ταϊζουν-
ορφανά-χελιδονάκια/, ημερ. πρόσβασης 2�-6-2��8.

�33. Βλ. ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σ. ���, υποσ. 2��.
�3�. Αυτό, ωστόσο, φαίνεται να υπονοεί ο ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Τα επτανησιακά... όπ.π., σ. ��.
�3�. Η ΑΥΛΩΝΙΤΗ, όπ.π., σ. 3�, αναφέρει το φαινόμενο για την κερκυραϊκή ΓΓΠ (και μά-

λιστα το υπογραμμίζει) για τον παρατατικό με παράδειγμα τον τύπο αγαπούσετε (= αγα-
πούσατε/αγαπάγατε) αλλά, μάλλον από παρεμβολή της ΝΕΚ, αναφέρει και τύπους όπως
εθεωρούσατε, εσβηούσατε, βλ. ΑΥΛΩΝΙΤΗ, όπ.π., σσ. 3�, �3. Βλ. ορθά ΧΥΤΗΡΗΣ, όπ.π., σ. 



Ιθάκη αυτή η κατάληξη προφέρεται /ite/, όπως και η όμοια κατάληξη β΄
πληθυντικού προσώπου παρατατικού και αορίστου.�36 Παραδείγματα:

εκοιμηθήκετε�3� (= κοιμηθήκατε), (βόρ.) ιθακ. εδένειτε (ΣΙ: ���),
επιθώνητε (2��2: 63). Πβ. κερκ. εκάνετε, εκάμετε, εγινήκετε
(ΧΥ: �8) (= κάνατε πρτ. & αόρ., γίνατε), ζακ. εκάμετε (ΣΟ�38) 
(= κάνατε), λευκ. ήρτετε (= ήρθατε), κυθ. ελούνετε και (εικάζω
από επίδραση της ΝΕΚ) ελούνατε (ΚΑ: �36) (= λούζατε)

(��) ενεστωτικό ένθημα -τ- αντί του -ν- της ΝΕΚ σε ρήματα με ουρανικόλη-
κτη ή ιστορικά χειλικόληκτη ρίζα�3�, ενίοτε όμως με επέκταση και σε ρί-
ζες με διαφορετικό τελικό. Το χαρακτηριστικό είναι σχεδόν πανιόνιο (δεν
το εντόπισα στην κυθηραϊκή ΓΓΠ) και αποτελεί, προφανώς, αναλογική
επέκταση του αρχαιοελληνικού ενθήματος -τ- σε χειλικόληκτες ρίζες
(κόπ-τ-ω, βλάπ-τ-ω, ανάπ-τ-ω). Παραδείγματα:

δείχτω, ρίχτω (ΓΓΠ: 86, 3��· ΣΙ: 8�) (= δείχνω, ρίχνω), αλλά και
βρίστω (ΓΙΑ: ���) (= βρίσκω), κατά τα ανάφτω, κόφτω κ.ά. Πβ.
κερκ. δείχτω (ΠΥΘ�3: �6�)���, ρίχτει (ΛΟΥ: 33�), ζακ. δείχτω
(ΤΣΚ���), λευκ. ρίχτω (ΚΜ: 36�)

(�2) συνίζηση του ριζικού /i/ πολλών ιστορικά βαρύτονων ρημάτων με φωνη-
εντόληκτη μονοσύλλαβη ρίζα, χωρίς την προσθήκη ενεστωτικού προσφύ-
ματος που εμφανίζεται στη ΝΕΚ, και μετάπλαση (βάσει του αορίστου,
π.χ. έγδυσα ~ γδυω, άρα και έζησα ~ ζιω, έστησα ~ στηω κ.ά.) ποικίλων

Παναγιώτης Γ. Κριμπάς836

�8). Πβ. και ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σσ. �36, ��3, ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Τα επτανησιακά... όπ.π., σ.
��. Τέτοια φαινόμενα παρεμβολής εντόπισα σε όλες σχεδόν τις διαλεκτολογικές μελέτες –
ερασιτεχνών και γλωσσολόγων– τις οποίες εξέτασα.

�36. Η ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ, όπ.π., σσ. 63-6�, την ορθογραφεί -ητε, ο ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σσ. 3�,
���, την ορθογραφεί -ειτε.

�3�. Βλ. π.χ. on line στο: http://www.anagnostis.info/ISTORIAENOSMETANASTITISA
THINASMARAVEGIAS.pdf, ημερ. πρόσβασης 2-8-2��8.

�38. Η Γυναίκα της Ζάκυθος (�:�).
�3�. Ο ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σ. 8�, περιγράφει ανακριβώς αυτό το φαινόμενο ως τροπή του χν

σε χτ, ενώ πρόκειται για καθαρά μορφολογικό και όχι φωνολογικό φαινόμενο. Το ενεστωτικό
ένθημα -τ- είναι αρχαίο και προέρχεται ιστορικά από /j/ μετά από άηχο ή αηχοποιημένο χει-
λικό, π.χ. βλάπ-τ-ω (< *βλάβ-j-ω), κόπ-τ-ω (< *κόπ-j-ω), βάπ-τ-ω (< *βάφ-j-ω), επεκτά-
θηκε δε με τον καιρό και σε άλλες ρίζες.

���. Σε επιστολή του Γ. Σπαταλά την οποία παραθέτει.
���. «Το τρελλό».



ρημάτων με μονοσύλλαβη ρίζα. Το χαρακτηριστικό είναι πανιόνιο��2.
Παραδείγματα:

γδυω, κλειω, λυω, ντυω ή ιθακ. dω, ξυω ή ιθακ. ξω, σβιω ή ιθακ.
σβω, σειω, φτυω ή ιθακ. φτω, σκιω, χτιω (ΓΓΤ: �3, �3�, ��8, 233,
2�6, 3�8, 3��, 382, 3�8, 388· ΣΙ: �2�) (= γδύνω, κλείνω, λύνω,
ντύνω, ξύνω, σβήνω, σείω [λόγιο στη ΝΕΚ], φτύνω, σκίζω, χτί-
ζω), αλλά και ζιω (ΓΓΤ: ���) (= ζω), στειω [sic] (ΜΜΠ: �8) 
(= στήνω). Πβ. κερκ. κλειω, φτυω (ΑΥΛ: �3)��3, σειέται (ΔΟ: 2�),
λυει (ΔΟ: 8�) (= λύνει), ζιω (ΧΥ: 3�), ζακ. κλειω (ΣΤ��: �2�),
λευκ. κλει (ΛΛΓΙ) (= κλείνει), ξω (ΚΜ: 3��) (= ξύνω, < ξυω με
έκκρουση του /i/), σκιω (ΚΜ: ���) (= σκίζω) κυθ. φτυω, σειω
(ΚΑ: ���) (= φτύνω, σείω)

(�3) παρουσία του /e/ ως τελικού φωνήεντος σε όλο το κλιτικό παράδειγμα
του παρατατικού μεσοπαθητικής φωνής, τ.έ. και στο α΄ και β΄ ενικό πρό-
σωπο. Στην κερκυραϊκή το φωνήεν είναι /a/ για το α΄ ενικό, αλλά /e/ για
όλα τα άλλα πρόσωπα, στη ζακυνθινή ΓΓΠ (ίσως ανάλογα με την πε-
ριοχή) μαρτυρούνται αι στο α΄ και στο β΄ ενικό πρόσωπο τύποι και με τε-
λικό /a/ και (σπανιότερα) με τελικό /e/, στη λευκαδίτικη ΓΓΠ –στα νε-
ότερα χρόνια, τουλάχιστον– το φωνήεν είναι /a/ στο α΄ και β΄ ενικό πρό-
σωπο (όπως στη ΝΕΚ), ενώ στην κυθηραϊκή ΓΓΠ μαρτυρούνται και
στο α΄ και στο β΄ ενικό πρόσωπο τύποι που με αποβολή του τελικού /n/ ή
με προσθήκη του /e/ ή του /a/��� μετά το /n/. Σε όλες τις επτανησιακές
ΓΓΠ, πάντως, για λόγους μέτρου και ρυθμού επιτρέπονται ενίοτε και οι
αντίστοιχοι συμφωνόληκτοι τύποι (τ.έ. χωρίς τελικό φωνήεν). Όλα τα
σχετικά φαινόμενα είναι μορφοφωνολογικά. Παραδείγματα:

(ε)σκιαζόμουνε, (ε)σκιαζόσουνε (ΓΙΑ: ���) (= φοβόμουν/-όμουνα,
φοβόσουνν/-όσουνα), ιθακ. εμιλιόμουνα/-όμουνε, εμιλιόσουνα/-

Η κεφαλληνιακή/ιθακήσια γεωγραφική γλωσσική ποικιλία 83�

��2. Πβ. ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Τα επτανησιακά... όπ.π., σ. ��, ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σ. �2�, ΚΑ-
ΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σ. ���, ΑΥΛΩΝΙΤΗ, όπ.π., σ. �3, ΧΥΤΗΡΗΣ, όπ.π., σ. �6. Όσοι από τους ανωτέ-
ρω συγγραφείς γράφουν στο μονοτονικό σύστημα άσκοπα σημειώνουν το σημάδι του τόνου
πάνω από το -ω στο α΄ πρόσωπο τέτοιων ρημάτων, αφού ο τύπος είναι μονοσύλλαβος ακριβώς
λόγω της συνίζησης του /i/. Γι’ αυτό το λόγο αποκαθιστώ, στην παρούσα μελέτη, την ορθο-
γραφία με βάση τους κανόνες του μονοτονικού συστήματος.

��3. Ο τύπος σβήνω που αναφέρει η ΑΥΛΩΝΙΤΗ, όπ.π., σ. �3, οφείλεται, λογικά, σε νεότε-
ρη επίδραση της ΝΕΚ.

���. Τέτοιοι τύποι σε -α ίσως οφείλονται σε μεταγενέστερη επίδραση της ΝΕΚ.



όσουνε (ΣΙ: �2�) (= μιλιόσουν/-όσουνα, μιλιόταν/-ότανε). Πβ.
κερκ. ελυνόμουνα, ελυνόσουνε (ΑΥΛ: 33) (= λυνόμουν/-όμουνα,
λυνόσουν/-όσουνα), ζακ. ήσουνα (Δ. Σολωμός)���, εγενότουνα
(ΣΤ��: ��) (= γινόταν/-ότανε), αλλά και ήτουνε (ΣΤ��: �2) 
(= ήταν/ήτανε), λευκ. εκαθόμουνα, εκαθόσουνα, κυθ.
ελουνόμου(νε)/(-να), ελουνόσου(νε)/(-να) (ΚΑ: �36) (= λουζό-
μουν/-όμουνα, λουζόσουν/-όσουνα)

(��) κατάληξη β΄ ενικού προσώπου προστακτικής ενεστώτα (διαρκούς θέμα-
τος) μεσοπαθητικής φωνής, με αποτέλεσμα τύπους που ταυτίζονται με
του β΄ ενικού και πληθυντικού προσώπου παρατατικού αλλά χωρίς την
αύξηση��6, αντιστοιχία που συνεχίζεται από την αρχαιότητα (πβ. αττ.
ἐφοβοῦ = φοβόσουν ~ φοβοῦ = να φοβάσαι, και όχι φοβήσου). Αυτές οι
προστακτικές έχουν διαρκή έννοια και συνυπάρχουν με τις προστακτι-
κές συνοπτικού θέματος (γνωστές και ως προστακτικές αορίστου).
Σπάνια χρησιμοποιείται και β΄ πληθυντικό σε -όσαστε/-οσάστενε/-
ιέστε. Η μοναδική άλλη επτανησιακή ΓΓΠ στην οποία εντόπισα τέτοια
προστακτική διαρκείας είναι η Λευκαδίτικη. Η ΝΕΚ δεν διαθέτει προ-
στακτική διαρκείας μεσοπαθητικής φωνής. Παραδείγματα:

νιβόσουνε (ΚΝΤ��: ��) (= να/ας νίβεσαι/πλένεσαι, και όχι: νί-
ψου/πλύσου), καθόσουνε (ΚΝΤ��: ��, �33) (= να/ας κάθεσαι,
μείνε καθισμένος, και όχι: κάθισε/κάτσε), δενόσουνε, δενόσαστε
(ΣΙ: ���) (= να/ας δένεσαι, να/ας δένεστε/-όσαστε, και όχι: δέ-
σου, δεθείτε), αγαπιόσουνε, αγαπιέστε (ΣΙ: ���) (= να/ας αγαπιέ-
σαι, να/ας αγαπιέστε/-όσαστε, και όχι: αγαπήσου, αγαπηθείτε).
Πβ. αλειφόσουν (ΚΜ: ��6) (= να αλείφεσαι, και όχι: αλείψου)

(��) κατάληξη γ΄ ενικού και πληθυντικού προσώπου παρατατικού μεσοπα-
θητικής φωνής σε -τουνε και -ντανε ή -ντουνε στην κεφαλληνιακή εκ-
δοχή της Κ/Ι��� και -τανε και -ντανε στην ιθακήσια εκδοχή της
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���. Η Γυναίκα της Ζάκυθος (�:�2).
��6. Βλ. και ΜΑΓΟΥΛΑ & ΜΠΕΗΣ, όπ.π., σ. ��, ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Διάλεκτοι και ιδιώμα-

τα... όπ.π., σ. ��.
���. Βλ. και ΜΑΓΟΥΛΑ & ΜΠΕΗΣ, όπ.π., σ. ��, ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ, όπ.π., σσ. ���-��6. Μαρ-

τυρούνται και τύποι χωρίς το τελικό /e/, για μετρικούς λόγους, π.χ. επουλιότουν, ετυραννιό-
τουν, βλ. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ, όπ.π., σ. �2�, που υπονοούν ότι στη νοητική γραμματική των ομιλη-
τών της Κ/Ι (και γενικά της Επτανησιακής) υπάρχει και ο δευτερεύων κανόνας ότι το /e/ εί-
ναι ευφωνικό και μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να επηρεαστεί το νόημα, πβ. ιταλ. fiore και, για 



Κ/Ι��8, αντίστοιχα. Το /u/ οφείλεται σε διατήρηση του στρογγυλού χα-
ρακτήρα του φωνήεντος της αττικής διαλέκτου (πβ. -είτο/-άτο > -εί-
τον/-άτον > -ιότουνε/-ότουνε), την οποία υποβοήθησε η παρουσία του
/u/ στο α΄ και β΄ ενικό (-ιόμουνε/-όμουνε, -ιόσουνε/-όσουνε, -ιότουνε/-
ότανε). Τύποι σε -τανε, ωστόσο, ακούγονται σποραδικά σε όλα τα
Επτάνησα���. Παραδείγματα:

εστεκότουνε, εκαθότουνε (ΓΙΑ: ���) (= στεκόταν/-ότανε, καθό-
ταν/-ότανε), εφαινότουνε (ΛΥ: ��) (= φαινόταν/-ότανε), εξεχυνό-
ντανε (ΣΚ: �2) (= ξεχύνονταν/-όντουσαν), αλλά και ερκόντουνε���

(= έρχονταν/-όντουσαν), ιθακ. εδενότανε, εδενόντανε (ΣΙ: ���) 
(= δενόταν/-ότανε, δένονταν/-όντουσαν), αλλά και κεφ. ερκότανε,
διηγότανε (ΛΥ: �6). Πβ. κερκ. φαινότουνε (ΛΟΥ: 22�) (= φαινό-
ταν/-ότανε), εχτυπιότουν (ΛΟΥ: 3�2) (= χτυπιόταν/-ότανε), εκα-
θόντανε (ΑΥΛ: 68) (= κάθονταν/-όντουσαν), ερχόντουνε��� (= έρ-
χονταν/-όντουσαν), αλλά και εκαθότανε (ΑΥΛ: 68) (= καθόταν/-
ότανε), ζακ. εγενότουνα (ΣΤ��: ��) (= γινόταν/-ε), αλλά και
ήτουνε (ΣΤ��: �2), λευκ. σκεφτόντανε (ΒΑ: 22�), κυθ.
ελουνόdα(νε)/-ότα(νε), ελουνόdησα(ν)/-όda(νε)/-όdουσταν
(ΚΑ: �36) (= λουζόταν/-ε, λούζονταν/-όντουσαν)

(�6) κατάληξη α΄ και β΄ πληθυντικού προσώπου ενεστώτα και παρατατικού
μεσοπαθητικής φωνής η οποία λήγει σε -νε. Το χαρακτηριστικό είναι
σχεδόν πανιόνιο (εξαιρείται η κυθηραϊκή), με μικρές διαφορές ανά νη-
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μετρικούς λόγους, fior. Δεν εντόπισα αναφορές των τύπων σε -ντουνε στις διαθέσιμες περι-
γραφικές μελέτες της Κ/Ι, παρά μόνο σε κείμενα – αν και, από προσωπική εμπειρία, γνω-
ρίζω ότι χρησιμοποιούνταν ευρέως σε πολλές περιοχές της Κεφαλονιάς (π.χ. στο Ληξούρι,
στη Σάμη) από ομιλητές που είχαν γεννηθεί τουλάχιστον τις τρεις πρώτες δεκαετίες του
2�ού αι. και αποτελούν, λογικά, φυσική εξέλιξη των αρχαίων τύπων σε -ντο (> -ντον > -
ντουνε).

��8. Βλ. ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σσ. ���, ���, �2�, αν και φαίνεται λογικό οι καταλήξεις με το
/u/ να υπήρχαν παλαιότερα και στην Ιθάκη, αλλά από στεριανές επιδράσεις ή επιδράσεις της
ΝΕΚ να υποχώρησαν νωρίτερα απ’ ό,τι στην Κεφαλονιά. Αναφέρεται επίσης ότι στην Ιθάκη
η κατάληξη -ντανε χρησιμοποιείται συχνά και για τους δύο αριθμούς, βλ. ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σ.
���, υποσ. 26�.

���. Τέτοιοι τύποι σε -τανε ίσως οφείλονται σε μεταγενέστερη επίδραση της ΝΕΚ.
���. Βλ. π.χ. on line στο: https://sami-roupaki.blogspot.com/2���/��/e.html, ημερ. πρό-

σβασης 2�-�6-2��8.
���. Βλ. π.χ. on line στο: https://de-de.facebook.com/�8�3���3�88��26/posts/τσι-κερ -

κυ ρασ-τα-ιντερεσα-με-την-paddy-bewleysο-πραματσουληστόνε-θυμοσαστενε-ορες/�6��
�63�3��62�8�/, ημερ. πρόσβασης 2�-�6-2��8.



σί��2. Στην Κ/Ι, οι καταλήξεις είναι -όμαστενε και -όσαστενε (ίσως οι
παλαιότερες) ή, σύμφωνα με άλλη γραφή, -ομάστενε και -οσάστενε. Γε-
νικά δεν εντόπισα αναφορές του χαρακτηριστικού σε περιγραφικές μελέ-
τες της Κ/Ι. Πριν την επίδραση της ΝΕΚ ο τόνος πρέπει να ήταν στην
τέταρτη συλλαβή από το τέλος της λέξης, κατόπιν να δημιουργήθηκε
δευτερογενής τόνος στη ρίζα και ο κύριος τόνος μετακινήθηκε στην προ-
παραλήγουσα��3 και, σήμερα, όσοι χρησιμοποιούν ή μιμούνται αυτούς
τους τύπους, τους προφέρουν με τον τόνο μόνο στην προπαραλήγουσα
(από επίδραση του νόμου της τρισυλλαβίας της ΝΕΚ). Παραδείγματα:

ειμάστενε, χτενιζομάστενε, πλενομάστενε (ΓΓΤ: ��) (= είμαστε,
χτενιζόμαστε, πλενόμαστε), (ε)σκιαζόμαστενε/εσκιαζούμαστενε,
εσκιαζόσαστενε/εσκιαζούσαστενε (ΓΙΑ: ��6) (= φοβόμασταν/φο-
βόμαστε, φοβόσασταν/φοβόσαστε), δίχως να ντρέπομάστενε (ΣΚ:
6�) (= δίχως να ντρεπόμαστε), αλλά και (ε)σκιαζόστανε (ΓΙΑ:
���) (= φοβόσασταν/φοβόσαστε). Πβ. κερκ. λυνομάστενε, λυνοσά-
στενε, ελυνομάστενε, ελυνοσάστενε (ΑΥΛ: 28-2�) (= λυνόμαστε,
λυνόσαστε/λύνεστε, λυνόμασταν/λυνόμαστε, λυνόσασταν/λυνόσα-
στε), ζακ. ερχόστενε, ανακατωνόστενε (ΣΟ���) (= ερχόσασταν/ερ-
χόσαστε, ανακατευόσασταν/ανακατευόσαστε), λευκ. να ’στενε
καλά (ΓΕΗ) (= να ’στε καλά· μορφολογικά μεσοπαθητικό). 
Πβ. κυθ. μιλιούμαστε, μιλ’είστε, μιλιόμασταν, εμιλιέστε/εμιλιόσε-
στε/εμιλιόσαστε (ΚΑ: �3�) (= μιλιόμαστε, μιλιέστε, μιλιόμα-
σταν/μιλιόμαστε, μιλιόσασταν/μιλιόσαστε)

(��) στην ιθακήσια –αλλά παλαιότερα και στην κεφαλληνιακή και τη ζακυν-
θινή– εκδοχή της Κ/Ι, προαιρετικός σχηματισμός του α΄, β΄ και γ΄ ενικού
προσώπου παρατατικού και προστακτικής αορίστου ενεργητικής φωνής
ιστορικά συνηρημένων ρημάτων με το ένθημα -ουν- (< αρχ. ελλ. -ων και
-ουν, π.χ. ηγάπων, εποίουν, εδήλουν). Τουλάχιστον στην κερκυραϊκή αυ-
τές οι καταλήξεις ήταν υποχρεωτικές πριν από την επίδραση της ΝΕΚ.
Το χαρακτηριστικό είναι σχεδόν πανιόνιο (δεν το εντόπισα στη λευκαδί-
τικη), στη δε κυθηραϊκή το ένθημα απαντά μόνο στο α΄ ενικό και έχει τη

Παναγιώτης Γ. Κριμπάς8��

��2. Ο ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σσ. ���, ��6-���, �2�, δεν το αναφέρει για την ιθακήσια εκδοχή
της Κ/Ι, λογικά όμως πρέπει να υπήρχε και εκεί, αλλά ίσως υποχώρησε νωρίτερα απ’ ό,τι
στην κεφαλληνιακή εκδοχή της Κ/Ι.

��3. Πβ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ, όπ.π., σ. ���.
���. Η Γυναίκα της Ζάκυθος (�:��), (�:�6).



μορφή -ου��� (τ.έ. με αποβολή του τελικού /n/ και όχι με προσθήκη τελι-
κού /a/). Παραδείγματα:

εμίλουνα (ΠΥΘ�2: 2��)��6 (= μιλούσα), ημπόρουνα (ΚΤΣ���) 
(= μπορούσα), ιθακ. εμπόρουνα (ΣΙ: ��8) (= μπορούσα). Πβ. κερκ.
αγάπουνα (ΑΥΛ: 3�), ζακ. εγέλουνε (= γελούσε/γέλαγε), εβά-
στουνε (= βαστούσε/βάσταγε) (ΣΟ��8), κυθ. εγέλου, εμίλου (ΚΑ:
�38, �3�) (= γελούσα/γέλαγα, μιλούσα/μίλαγα), αλλά λευκ.
εμπόραγα (= μπορούσα), προσδόκαα (ΣΙΚ���)

(�8) συχνά παράλληλα με το προαναφερθέν ένθημα -ουν-, σχηματισμός του
παρατατικού κυρίως με το ένθημα -(γ)- (τ.έ. -γα, -γες, -γε κ.λπ.) (για
την ιθακήσια εκδοχή της Κ/Ι βλέπε αμέσως παραπάνω) –με εξαίρεση
τα μονοσύλλαβα ρήματα σε /io/ (π.χ. γδυω, κλειω) που σχηματίζουν
τον πληθυντικό παρατατικού με το ένθημα -ουσ- (έγδυα/-ες/-ε,
έκλεια/-ες/-ε, αλλά εγδυούσαμε/-ετε/-ανε, εκλειούσαμε/-ετε/-ανε)–
το οποίο συχνά σιγείται λόγω της μεσοφωνηεντικής του θέσης. Το χαρα-
κτηριστικό απαντά και στη ζακυνθινή και τη λευκαδίτικη ΓΓΠ.�6� Πα-
ραδείγματα:

Η κεφαλληνιακή/ιθακήσια γεωγραφική γλωσσική ποικιλία 8��

���. Βλ. ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σσ. �38-�3�.
��6. Αναφερόμενος σε κείμενα του Α. Λασκαράτου.
���. Ιφιγένεια (�:6�).
��8. Η Γυναίκα της Ζάκυθος (2:��), (�:2�).
���. «Ύμνος Στον Εωσφόρο Το Άστρο».
�6�. Εξαιρείται η Κερκυραϊκή/Παξινή/Διαποντιακή και, στο φάσμα της πολυτυπίας της,

η Ιθακήσια, καθώς στην πρώτη (τουλάχιστον πριν την επίδραση της ΝΕΚ) απαντούν κανο-
νικά και στη δεύτερη προαιρετικά παρατατικοί σε -ουνα (< αρχ. ελλ. -ων/-ουν, π.χ. ηγάπων,
εποίουν, εδήλουν) και β΄ ενικό ενεργητικής προστακτικής διαρκούς όψης σε -ουνε (στην Ιθα-
κήσια μάλλον αποτυπώνουν παλαιότερο κανόνα): κερκ. αγάπουνα (= αγαπούσα/αγάπαγα),
αγάπουνε (= αγάπα), βλ. ΑΥΛΩΝΙΤΗ, όπ.π., σ. 3�, ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Διάλεκτοι και ιδιώμα-
τα..., όπ.π., σ. �33, ιθακ. εμπόρουνα (= μπορούσα), βλ ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σ. ��8, άργουνα (=
αργούσα), βλ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ, όπ.π., σ. 6�, φίλουνε (= φίλα), βλ. ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σ. ���, πβ.
ΚΡΙΜΠΑΣ, Η Δυτική..., όπ.π., σ. 22�. Βλ. και HORROCKS, όπ.π., σσ. ��3-���, ο οποίος αναφέ-
ρει ότι τύπους παρατατικού σε -α(γ)α σχηματίζουν τα ρήματα που ιστορικά προέρχονται από
τα συνηρημένα α΄ τάξης της αρχαίας Ελληνικής, ενώ τύπους σε -ουνα τα ρήματα που ιστο-
ρικά προέρχονται από τα συνηρημένα ρήματα β΄ τάξης της αρχαίας Ελληνικής. Η πραγμα-
τική εικόνα είναι, ωστόσο, πιο περίπλοκη, πβ. ΧΥΤΗΡΗΣ, όπ.π., σ. ��. Επισημαίνεται ότι οι τυ-
ποι σε -γα χωρίς σίγηση του /ɣ/ ανήκουν, ασφαλώς, και στο φάσμα πολυτυπίας πολλών μη
λόγιων ρημάτων της ΝΕΚ. Αυτό που καθιστά διαλεκτικό το ένθημα -γ- είναι ο υποχρεωτι-
κός του χαρακτήρας, η δυνατότητα σίγησης του /ɣ/ και η χρήση του σε ρήματα στα οποία
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη ΝΕΚ, π.χ. εμπόρα(γ)α, εμπόρει(γ)α, ενώ στη ΝΕΚ είναι
δυνατός μόνο ο τύπος μπορούσα.



κεφ. εφορήγετε (ΜΜΠ: ��) (= φορούσατε), ιθακ. ετήραα (ΡΑ: 6�)
(= κοιτούσα, < τηράω). Πβ. ζακ. εστραβοτήραες (ΣΤ��: �2), εβά-
ρειανε (ΣΤ��: ��) (= βαρούσαν/-ε, βαράγαν/-ε, χτυπούσαν/-ε),
λευκ. εμπόραγα (= μπορούσα), προσδόκαα (ΣΙΚ�6�) (= προσδο-
κούσα), κυθ. βόλαγα (ΚΑ: �3�) (= βόλευα), εκουβάλειε (ΚΑ:
���) (= κουβαλούσε/κουβάλαγε)

(��) για την ιθακήσια εκδοχή της Κ/Ι, ιδίως στη βόρεια Ιθάκη, αναφέρεται
γερούνδιο σε -οντες/-ώντες�62, το οποίο μαρτυρείται και στην Κερκυραϊ-
κή. Παρόμοια (ως προς το πρόσθιο φωνήεν) είναι η κατάληξη -
οντις/ώντις της ζακυνθινής ΓΓΠ. Δεν εντόπισα το φαινόμενο στην κε-
φαλληνιακή εκδοχή της Κ/Ι (αν και δεν αποκλείεται να υπήρξε παλαιό-
τερα και να υποχώρησε νωρίς), ούτε στη λευκαδίτικη και την κυθηραϊκή
ΓΓΠ (και στις τρεις η αντίστοιχη κατάληξη είναι -οντας/-ώντας). Πα-
ραδείγματα:

ιθακ. κρατώντες (ΣΙ: �2�). Πβ. κερκ. πίνοντες, φιλιώντες (ΛΟΥ:
���) (= πίνοντας, φιλώντας), ζακ. ξημερώνοντις (ΣΤ��: �2) (=
ξημερώνοντας)

(��) σποραδική παρουσία αορίστων σε -κα (αντί σε -σα). Το χαρακτηριστικό
είναι πανιόνιο�63, εντονότατο δε στην κερκυραϊκή ΓΓΠ�6�. Παραδείγματα:

επιάκανε�6� (ΛΥ: 8�) (= έπιασαν/πιάσανε), έδωκα (ΣΙ: �2�· ΡΑ:
6�) (= έδωσα). Πβ. κερκ. έδωκε (ΛΟΥ: 2��), πιθώκω (ΚΥ) (=
ακουμπήσω, «πιθώσω», «απιθώσω»), έπιακε (ΛΟΥ: 3�2) (= έπια-
σε), ζακ. έδωκα�66, λευκ. έδωκε (ΚΜ: 38�), κυθ. έδωκα, εγίνηκα
(ΚΑ: ���)

(��) άλλες, μεμονωμένες μορφολογικές διαφορές από τη ΝΕΚ, άλλοτε από

Παναγιώτης Γ. Κριμπάς8�2

�6�. «Ύμνος Στον Εωσφόρο Το Άστρο».
�62. Βλ. ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σσ. �2�-�2�, ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ, όπ.π., σ. 6�.
�63. Ο ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Διάλεκτοι και ιδιώματα... όπ.π., σ. XXIII, στον προαναφερθέ-

ντα πίνακά του, παραλείπει να αναφέρει αυτό το χαρακτηριστικό στα Επτάνησα.
�6�. Βλ. και ΑΥΛΩΝΙΤΗ, όπ.π., σ. ��.
�6�. Ο τύπος πιάκω δεν είναι οριστική ενεστώτα, έτσι π.χ. οι ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ & ΓΑΣΠΑΡΙ-

ΝΑΤΟΥ-ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ, όπ.π., σ. 2��, αλλά συνοπτικό θέμα («υποτακτική αορίστου»).
�66. Από το ζακυνθινό λαϊκό (αγνώστου συγγραφέα) ποίημα «Του ξενητεμένου αδελφού»,

on line στο: https://katalogia.me/tag/ζακυνθινά-λαογραφικά/, ημερ. πρόσβασης 2�-6-2��8.



διατήρηση αρχαιοελληνικών τύπων, άλλοτε από αναλογική μετάπλαση,
ενίοτε σε πανιόνιο επίπεδο. Παραδείγματα:

(εβάρησε (ΓΓΤ: 6�) (= χτύπησε, βάρεσε, < αρχ.ελλ. ἐβάρησε < βα-
ρέω-ῶ), βαλημένα�6� (ΓΓΤ: 6�) (= βαλμένα), πεσωμένος (ΓΓΤ:
2��) (= ξαπλωμένος), βγαλημένος (ΣΙ: 6�) (= βγαλμένος), μάσε,
να μάσεις, έμασα (ΓΓΤ: �8�, �8�) (= μάζεψε, να μαζέψεις, μάζε-
ψα), κάμε, έκαμε (ΠΕ: ��8, ���) (= κάνε, έκανε). Πβ. κερκ. εβά-
ρησε (ΛΥ: ���), πεσομένοι (ΔΟ: 38), ζακ. να κάμω, έκαμα, εκά-
μετε (ΣΟ�68) (= να κάνω, έκανα, κάνατε), λευκ. πεσωμένος (ΚΜ:
2�8), να το κάμεις, μου το ’καμαν (ΚΜ: 68, ��) (= μου το ’κα-
ναν), θα σε μάσω στις λιθαριές, έμασα (= θα σε πάρω με τις πέ-
τρες, μάζεψα), κυθ. έκαμα, να/ας κάμω (ΚΑ: ���), πεσωμένος

2.2.3 Επιρρηματικοί τύποι και προθέσεις

(�2) παρουσία πολυάριθμων γενικοφανών επιρρημάτων (δάνειας ή εγχώριας
προέλευσης) σε -ίς και -ου(ς)/-ού (σπάνια και σε -ως/-ως από αρχαία
διατήρηση ή λόγια επίδραση). Το χαρακτηριστικό είναι πανιόνιο, αλλά
δεν εντόπισα σαφή αναφορά του σε περιγραφικές μελέτες της Κ/Ι ή άλ-
λης επτανησιακής ΓΓΠ. Παραδείγματα:

ξεμοτόχου (ΠΑ: �83· ΣΙ: ���) (= επίτηδες), κεφ. μονοτάρου (ΓΓΤ:
���· ΠΑ: ���) και μονοτάρως (ΠΑ: ���) (= ξαφνικά, < μονός/μό-
νος + τάρα;), του κολύμπου (ΓΓΤ: ��3) (= κολυμπώντας), απίκου
(ΓΓΤ: �3), εδευτού (ΓΓΤ: �3), απάνου (ΓΓΠ: �2), παρακάτου
(ΣΙ: ��2· ΓΓΠ: 2��), όξου (ΣΙ: ��2· ΓΓΠ: 2��)�6�, στανικώς (ΣΙ:

Η κεφαλληνιακή/ιθακήσια γεωγραφική γλωσσική ποικιλία 8�3

�6�. Η ανάπτυξη του /i/ στο βαλημένος/-η/-ο (πβ. ΝΕΚ βαλμένος/-η/-ο) ίσως αποτε-
λεί προσπάθεια αναπαραγωγής της ακολουθίας /lm/ της ΝΕΚ, μιας και οι τύποι βαρμένος/-
η/-ο και βαρτός/-ή/-ό μαρτυρούνται, αντίστοιχα, για τη ζακυνθινή και την κερκυραϊκή, βλ.
ΣΤΡΑΝΗ, Στου αμπελιώνε..., όπ.π., σ. 3� και ΧΥΤΗΡΗΣ, όπ.π., σ. 63, ίσως και στο πλαίσιο
αποφυγής παρασύνδεσης με το ρήμα βαράω-βαρώ και διατήρησης (για λόγους σημασιολογι-
κής διαφάνειας) της ομοιογένειας του κλιτικού παραδείγματος, πβ. να βάλω, βάλε, έβαλα
κ.λπ. του ρήματος βάνω (= βάζω). 

�68. Η Γυναίκα της Ζάκυθος (�:�3, �:8, �:�).
�6�. Το /u/ σε τέτοια τοπικά επιρρήματα δεν οφείλεται, κατά τη γνώμη μου, σε κώφωση

(ανυψωμένη πραγμάτωση), αλλά σε αναλογία με το ερωτηματικό πού και σε επίδραση άλλων
(μη τοπικών) επιρρημάτων σε -ου. Συνεπώς, η ερώτηση –Πού; ομοιοκαταληκτεί με απαντή-
σεις όπως –Έδευτου/Ευτού/Όξου/Απάνου/Κάτου κ.λπ.



��2· ΓΓΠ: 333) (= με τη βία, με το στανιό), κατακαμπής (ΓΓΤ:
�3�) (= στη μέση του κάμπου), ιθακ. μονιτάρους (ΣΙ: ���· ΠΑ:
���). Πβ. κερκ. απάνου (ΛΟΥ: 2�6), κάτου (ΔΟ: 38), απίκου
(ΚΥ), ζακ. ρέου-ρέου (ΚΟ: �6) (= λίγο-λίγο, νωχελικά), απέτ-
το/απέττου (ΚΟ: ��) (= κατάστηθα, < ιτ. a petto), παραματιού
(ΣΤ��: �2�), (= στο μάτι, σε δυσμένεια), καθόλους (ΣΤ�6: ��) (=
καθόλου), λευκ. μ’σοκαμπίς (ΚΜ: 2��) (= στη μέση του κάμπου),
μονοτάρου (KM: 2��), απάνου, κάτου (ΚΜ: 38�), κυθ. μεσοστρα-
τίς (ΚΑ: ���), αλάργου (ΚΑ: ���) (= στο ανοιχτό πέλαγος, < βεν.
a largo), αbονορού (ΚΑ: ��2) (= ενωρίς, < βεν. a bonòra)

(�3) ευρεία χρήση του επιρρηματικού μορφήματος -θε(νε/ς) με διατήρηση
της αρχαίας σημασίας της προέλευσης���. Το χαρακτηριστικό είναι
σχεδόν πανιόνιο (δεν το εντόπισα στην κυθηραϊκή���). Παραδείγματα:

εδεπάθενε (ΓΓT: �3· ΣΙ: ��3) (= από εδώ ακριβώς, < εδώ + επάνω
+ -θεν). Πβ. κερκ. παλαιούθε (ΚΥ) (= από παλιά, < παλαιόθεν),
ζακ. όθενες, όξωθες (ΣΤ��: �2�) (= όπου, απ’ έξω, < όθεν, έξωθεν),
λευκ. πούθε (ΠΑ: 2��· ΚΜ: 26�) (= από πού, < πόθεν)��2

(��) όπως στις προαναφερθείσες δεικτικές αντωνυμίες, ευρεία χρήση των δει-
κτικών δεσμευμένων μορφημάτων εδ(ε)-/έδ(ε)- (< εδώ) και έν- (< εδώ
έναι) και παραγώγων τους σε σύνθεση με δεικτικά επιρρήματα και συ-
χνή διατήρηση ή αναλογική εμφάνιση αρχικού ε- σε επιρρήματα που αρ-
χίζουν από σύμφωνο στη ΝΕΚ. Το χαρακτηριστικό είναι πανιόνιο, αλλά
δεν εντόπισα σαφή αναφορά του σε περιγραφικές μελέτες της Κ/Ι ή άλ-
λης επτανησιακής ΓΓΠ. Παραδείγματα:

έδεπα/εδεπά��3 (ΓΓΤ: �3· ΠΑ: ��· ΣΙ: ���), έντηνε (ΓΓΤ: �6) (=
νά ’τη, < εδώ έναι ’την), εφέτο (ΓΓΤ: ��) (= φέτος), επέρυσι (ΓΓΤ:

Παναγιώτης Γ. Κριμπάς8��

���. Βλ. και ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σσ. ���-��6, ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ, όπ.π., σ. ��8.
���. Η ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σ. ���, δεν το αναφέρει στο οικείο κεφάλαιο και, σε προσωπική

μας επικοινωνία, με βεβαίωσε ότι αυτό το μόρφημα δεν χρησιμοποιείται στην κυθηραϊ -
κή/αντικυθηραϊκή ΓΓΠ.

��2. Στην Κέρκυρα είναι συχνή και η μορφή -θιό(ς), π.χ. οξωθιός (= δήθεν, < έξωθεν), βλ.
ΚΥΡΙΑΚΗΣ, όπ.π., αποκατωθιό (= από κάτω, < από + κάτωθεν), βλ. ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Διά-
λεκτοι και ιδιώματα..., όπ.π., σ. ��, η οποία μαρτυρείται και στα λευκαδίτικα, στη λέξη ξω-
θιό(ς) (= έξω/μακριά από, σε ευχές), βλ. ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ, όπ.π., σ. 2��, ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, όπ.π.

��3. Στην κεφαλληνιακή εκδοχή της Κ/Ι είναι συχνότερος ο τύπος έδεπα, βλ. ΓΑΣΠΑΡΙ-
ΝΑΤΟΣ & ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ-ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ, όπ.π., σ. �3.



��) (= πέρυσι, με ε- κατά το εφέτο), εσήμερα (ΤΣ: 2�3) (= σήμε-
ρα). Πβ. κερκ. εδεκεί (KNT: �6�), ζακ. εδωπά/έδωπα/έδεπα/εδε-
πά (ΚΟ: ��), έδεκει/εδεκεί, έδευτου/εδευτού (ΣΤ��: ���), λευκ.
εδεπά (ΚΜ: ���) (= εδώ ακριβώς, < εδώ επάνω), επροψές (ΚΜ:
���) (= το προχθεσινό βράδυ), επέρυσι (ΚΜ: 38�), κυθ.
εκ’ειά/εκ’ειαδά/εκ’ειδά/εκ’ειδιά, ατού/αυτού/ευτού (ΚA: ���)

22..33  ΣΣύύννττααξξηη

Η σύνταξη της Κ/Ι (όπως και γενικότερα των επτανησιακών ΓΓΠ) δεν
διαφέρει αισθητά από εκείνη της ΝΕΚ���. Ο Σιμήρης��� αναφέρει είκοσι δύο
(22) συντακτικά χαρακτηριστικά που, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς
από διαλεκτικά ή εν μέρει διαλεκτικά κείμενα γραμμένα από Κεφαλονίτες,
υπάρχουν όλα και στην κεφαλληνιακή εκδοχή της Κ/Ι. Η ιδιαιτερότητά τους
εντοπίζεται κυρίως στη συχνότητά τους σε σύγκριση με τη ΝΕΚ, καθώς δεν
περιλαμβάνουν, κατά κανόνα, τύπους ή δομές άγνωστες στη ΝΕΚ, αλλά
απλώς συχνότερη χρήση παθητικών δομών, αρνητικών επιθέτων, επιρρηματι-
κού κατηγορουμένου, ονοματικής φράσης με αριθμητικό ακολουθούμενο από
κτητική αντωνυμία κ.ά. Λίγες (συχνά προαιρετικές) είναι άγνωστες ή υπο-
κείμενες σε διαφορετικούς κανόνες χρήσης στη ΝΕΚ, λ.χ. η χρήση του εμφα-
τικού κάνε (< αττ. κἂν) (= τότε, έστω, τουλάχιστον), του υποθετικού, απρό-
σωπου πρέπει μετά από προσωπικό ρήμα (= ίσως) ή του πως με εναντιωματι-
κή σημασία (= μόνο που). Οι περισσότερες από αυτές τις δομές είναι πανιό-
νιες, απ’ όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ίσως άλλοτε και πανιδιωματικές. Για
λόγους χώρου δεν συζητώ άλλο τα συγκεκριμένα φαινόμενα, καθώς καλύ-
πτονται επαρκέστατα, κατά τη γνώμη μου, στην προαναφερθείσα μελέτη.
Προσθέτω, ωστόσο, δύο:

(��) τη δομή αρνητικό ρήμα + παρά, που συνεχίζει πιθανότατα την αττική δο-
μή οὐκ ἔστιν...ἤ, για τη δήλωση αποκλειστικότητας. Το χαρακτηριστικό
είναι ίσως πανιόνιο, αλλά δεν εντόπισα σαφή αναφορά του σε περιγραφι-
κές μελέτες της Κ/Ι ή άλλης επτανησιακής ΓΓΠ. Παράδειγμα:

Τα μούρα δεν είναι παρά στα Λέπεδα (= Τα καλύτερα μούρα εί-
ναι/τα έχει/τα βρίσκεις στα Λέπεδα)

Η κεφαλληνιακή/ιθακήσια γεωγραφική γλωσσική ποικιλία 8��

���. Βλ. και ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σ. ���, ΡΑΛΛΗ, Moρφολογική αλλαγή..., όπ.π., σ. �8, ΡΑΥ-
ΤΟΠΟΥΛΟΥ, όπ.π., σ. 6�, ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Διάλεκτοι και ιδιώματα..., όπ.π., σ. 68.

���. Βλ. ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σσ. ���-�6�.



(�6) τη δομή καλά που + καταφατικό ρήμα σε οριστική αορίστου για έκφραση
επιδοκιμασίας και όχι με τη σημασία «ευτυχώς που», ενώ μια παρόμοια
δομή της ΝΕΚ μπορεί να περιλαμβάνει και αρνητικό ρήμα. Σε παρόμοι-
ες περιπτώσεις η ΝΕΚ χρησιμοποιεί: α) το καλά να + καταφατικό ρήμα
σε υποτακτική αορίστου (συνοπτική όψη) για έκφραση χαιρεκακίας ή β)
το καλά + καταφατικό ρήμα σε οριστική αορίστου. Το χαρακτηριστικό
είναι ίσως πανιόνιο, αλλά δεν εντόπισα σαφή αναφορά του σε περιγραφι-
κές μελέτες της Κ/Ι ή άλλης επτανησιακής ΓΓΠ. Παραδείγματα:

Καλά πώπαθες/που έπαθες! (= Καλά να πάθεις!), Καλά πώκα-
μες κι επήες! (= Καλά έκανες και πήγες!). Πβ. ΝΕΚ Καλά που
(δεν) ήρθες (= Ευτυχώς που/που δεν ήρθες)

22..��  ΛΛεεξξιιλλόόγγιιοο

Στο λεξιλογικό επίπεδο, την Κ/Ι διακρίνουν τα ακόλουθα βασικά χαρα-
κτηριστικά, σε σύγκριση με τη ΝΕΚ:

(��) πολυάριθμες αρχαϊκές μη δάνειες, απλές και σύνθετες λέξεις και ρίζες
αττικής��6 –ενίοτε και δωρικής���– προέλευσης, που δεν σώζονται ή
έχουν λόγια προέλευση στη ΝΕΚ. Το χαρακτηριστικό είναι πανιόνιο.
Παραδείγματα:

Παναγιώτης Γ. Κριμπάς8�6

��6. Βλ. π.χ. ΠΕΤΡΑΤΟΣ, «Αρχαιοπινή στοιχεία...», όπ.π., σσ. ��-���, ���-���, όπου γί-
νεται αναφορά σε «ομηρικές» λέξεις, αν και ο όρος είναι γλωσσολογικά ακατάλληλος, καθότι
δεν υπήρξε ποτέ –πέραν της διαλεκτικά μικτής λογοτεχνικής γλώσσας του Ομήρου– «ομηρι-
κή» διάλεκτος της Ελληνικής. Συνεπώς πρόκειται για αρχαίες αττικές λέξεις που συνεχί-
στηκαν στην Κοινή και, από εκεί, στη μεσαιωνική και νέα Ελληνική. Τα λιγοστά παραδείγ-
ματα που αναφέρω εδώ δεν τα αναφέρει ο Πετράτος.

���. Βλ. π.χ. ΠΕΤΡΑΤΟΣ, Αρχαιοπινή στοιχεία..., όπ.π., σσ. ���-���, ο οποίος αναφέρει
πιθανότατους, κατά τη γνώμη μου, δωρισμούς (Παγά τοπων. < δωρ. παγά = αττ. πηγή, Φα-
γιάς τοπων. < δωρ. φαγός < αττ. φηγός = είδος βελανιδιάς, σούκα = σύκα, με δωρ. προφορά),
αλλά και τύπους που, κατά τη γνώμη μου, ίσως είναι απλώς δωρικοφανείς που εξηγούνται
στο πλαίσιο της Νεοελληνικής (π.χ. κρούσταλλο, τούραγνος, όπου το [u] εξηγείται ευκολότε-
ρα λόγω της εγγύτητας του /r/ που μεταβάλλει το φωνήεν, πβ. διαλεκτ. και/ή λαϊκ. πλερώ-
νω, υπερεσία, τρούπα, σουρτάρι αντί πληρώνω, υπηρεσία, τρύπα, συρτάρι κ.ά., ή ακουγά, βε-
λόνα, ζέστα, πνογά, από τους οποίους άλλοι με βεβαιότητα και άλλοι με μεγάλη πιθανότητα
είναι υποχωρητικοί σχηματισμοί από πληθ. ακουγές, βελόνες, ζέστες, πνογές, όπως π.χ. ο
τύπος βελόνα της ΝΕΚ). Παρόμοια περίπτωση ίσως είναι και οι επίσης δωρικοφανής κατά-
ληξη -ίτας (παράλληλη με το -ίτης), π.χ. προσφυρίτας/-της (ΤΣ: ��8) (= είδος θαλάσσιου
κοχλία), που δεν αναφέρει ο ΠΕΤΡΑΤΟΣ, Αρχαιοπινή στοιχεία..., όπ.π., μεταξύ των πιθανών



πέβω, αόρ. έπεψα (ΓΓΤ: 2��) (= στέλνω, < πέμπω, αόρ. ἔπεμψα),
στρέω (ΓΓΤ: 33�) (= δέχομαι, συναινώ, πραγματοποιώ, < στέργω,
ἔστερξα), κατελ(υ)ώ (ΤΣ: 2��) (= γκρεμίζω, < καταλύω), πιχάω
(ΤΣ: ���) (= ρίχνω στο μύλο για άλεσμα, < επιχέω), χύστο(ς)
(ΓΓΤ: 38�) (= γυναικείο αιδοίο, < κῦσθος), διάσονας (= δοθιήνας,
μεγάλο σπυρί, «καλόγερος», < (κατά τη γνώμη μου) ίσως δωρ.
*δοσιάν = αττ. δοθιήν

(�8) ιδίως στις αστικές περιοχές, σημαντικό ποσοστό λεξιλογίου βενετικής,
ιταλικής (ενίοτε και μικτής) προέλευσης, χαρακτηριστικό πανιόνιο��8

που, όπως σε όλα τα Επτάνησα, ενσωματώθηκε κατά τη μακρόχρονη
ενετική διοίκηση και απαντά ιδίως στις αστικές περιοχές

(��) αισθητά μικρότερα έως ασήμαντα ποσοστά λεξιλογίου σλαβικής, αλβα-
νικής, αρομουνικής και, ιδίως, τουρκικής��� προέλευσης, χαρακτηριστι-
κό σχεδόν πανιόνιο (εξαιρούνται η λευκαδίτικη και η κυθηραϊκή ΓΓΠ,
στις οποίες τα τουρκικά, ιδίως, δάνεια είναι περισσότερα σε σύγκριση με
τις άλλες επτανησιακές ΓΓΠ�8�)
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δωρισμών της Κ/Ι, όπως δεν αναφέρει και τη λέξη διάσονας. Για το υ ~ /u/ βλ. αναλυτικά
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ, Διαχρονική και διατοπική εξέταση της εξέλιξης του υ (μεταπτυχιακή
εργασία), Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2���.

��8. Πβ. ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σσ. 6�, �8�, ΡΑΛΛΗ, Μορφολογική αλλαγή..., όπ.π., σ. �8, ΜΑ-
ΚΡΗ, όπ.π., σ. ��, ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Τα επτανησιακά... όπ.π., σσ. �3, �6, Διάλεκτοι και ιδιώ-
ματα..., όπ.π., σ. 68, ΤΣΑΚΩΝΑ, όπ.π., ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΙΔΗΣ, Η Ελληνική Γλώσσα και η ση-
μερινή μορφή της, Αθήνα: Εστία, ��6�, σ. 6�, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ι. ΣΑΛΒΑΝΟΣ, Μελέτη περί του
γλωσσικού ιδιώματος των εν Κερκύρα Αργυράδων. Αθήνα: χ.ε., ���8, σ. 3. Πολλά τέτοια λε-
ξήματα αναφέρθηκαν ήδη στη συζήτηση που προηγήθηκε.

���. Το ελάχιστο σλαβικό, αλβανικό, αρομουνικό και τουρκικό λεξιλόγιο στην Κ/Ι συνι-
στά πιθανότατα επίδραση της απέναντι ακτής του Ιονίου (Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα, Πελο-
πόννησος) ή της ΝΕΚ. Για το τουρκικό λεξιλόγιο στην Κ/Ι βλ. ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ &
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΗΜΑΤΑ, «Τουρκικές λέξεις στο κεφαλονίτικο λεξιλόγιο (από το χειρόγραφο
του Ευάγγελου Τσιμαράτου)», τόμ. Το Κεφαλονίτικο Γλωσσικό..., όπ.π., σσ. �3�-�33 (και
ολόκληρο), ΣΙΜΗΡΗΣ, όπ.π., σσ. 6�, ���-��6, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΑΝΟΥΔΗΣ (μοναχός Κο-
σμάς Σιμωνοπετρίτης), Μορφολογία των τουρκικών δανείων της ελληνικής γλώσσας, Θεσ-
σαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών
(Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), 2���, σ. 2�, ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Διάλεκτοι και ιδιώμα-
τα..., όπ.π., σ. 68.

�8�. Στη λευκαδίτικη ΓΓΠ το τουρκικό λεξιλόγιο εισήχθη κυρίως κατά την περίοδο της
Τουρκοκρατίας (����-�68�), βλ. ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ, όπ.π., σ. �3, ενώ στην κυθηραϊκή ΓΓΠ κυ-
ρίως από μικρασιάτες πρόσφυγες, βλ. ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σσ. �2, 2��.



(6�) ένα μικρό ποσοστό ανατολικοευρωπαϊκού/βαλκανικού λεξιλογίου (άγνω -
στου στη ΝΕΚ), ενίοτε με πιθανή ρουμανική προέλευση λόγω της μακρό-
χρονης παραμονής πολλών Κεφαλλήνων στις Παραδουνάβιες Ηγεμο-
νίες�8�. Δεν εντόπισα το χαρακτηριστικό σε περιγραφικές μελέτες της
Κ/Ι. Παραδείγματα:

πρέ(ν)τζα (ΚΜ: 22�) (= είδος τυριού, πβ. ρουμ. brânză, ρωσ.
брынза), τσάσκα (ΚΜ: 88) (= κούπα, πβ. ρουμ. ceaşcă, ρωσ.
чашка), κούρβα (ΤΣ: 2�6�82) (= πόρνη, πβ. ρουμ. curvă, αλλά και
αλβ. kurvë, σερβ./κροατ. kurva, πολων. kurwa), καστραβέτσι
(ΚΜ: 3��) (= αγγούρι, πβ. ρουμ. castravete ~ πληθ. castraveți, αλ-
λά και αλβ. kastravec, σερβ./κροατ. krastavac)

33..  ΔΔιιααφφοορρέέςς  μμεεττααξξύύ  κκεεφφααλλλληηννιιαακκήήςς  κκααιι  ιιθθαακκήήσσιιααςς  ΓΓΓΓΠΠ

Από την προηγηθείσα ανάλυση εξήντα (6�) φωνολογικών, μορφολογικών,
συντακτικών και λεξιλογικών χαρακτηριστικών που διακρίνουν σαφώς την
Κ/Ι από τη ΝΕΚ και από μια σύγκριση μεταξύ κεφαλληνιακής και ιθακή-
σιας εκδοχής της Κ/Ι, φαίνεται (αν και χρειάζονται περισσότερες έρευνες) ότι
η τελευταία διαφέρει από την πρώτη μόνο ως προς έντεκα (��) χαρακτηριστι-
κά: α) την έκκρουση άτονου /i/ μετά από συριστικό (και γενικότερα λίγο συ-
χνότερες αποβολές φωνηέντων), η οποία, ωστόσο, μαρτυρείται παλαιότερα
και στην κεφαλληνιακή, β) τη μάλλον πρώιμη υποχώρηση της τροπής /l/ > [r]
πριν από κλειστό άηχο σύμφωνο, γ) τη μη τροπή της ακολουθίας V+[j]+(τρι-
βόμενο)C σε V+[ɣ/x]+(τριβόμενο ηχηρό/κλειστό άηχο)C (τ.έ. να διω αντί να
γδω, βόηθα αντί βόχτα), δ) την προτίμηση για επένθεση του /i/ παρά /u/ με-
ταξύ συμφωνικών συμπλεγμάτων, ε) την αιτιατική πληθυντικού αρσενικού
οριστικού άρθρου τσι (παράλληλα με το τσου), στ) το β΄ πληθυντικό σε -ει-

Παναγιώτης Γ. Κριμπάς8�8

�8�. Βλ. ενδ. ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΛΕΙΒΑΔΑ, «Οι Κεφαλλονίτες στο Δέλτα του Δούναβη», ανακοί-
νωση στην Ημερίδα Κεφαλονίτες στα Βαλκάνια (Αργοστόλι, 28 Ιουλίου 2��3), on line στο:
https://www.kefaloniamas.gr/κοινωνία/παλιά-κεφαλονιά/item/8�88-οι-κεφαλλονίτες-στο-
δέλτα-του-δούναβη, ημερ. πρόσβασης 2�-6-2��8.

�82. O ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, όπ.π., 2�6, λημματογραφεί τη λέξη κούρβα ως θηλυκό του κούρβος (=
γόης, ευφυής). Μου φαίνεται, ωστόσο, πιθανότερο το αρσενικό να αποτελεί υποχωρητικό σχη-
ματισμό από το θηλυκό (πβ. ΝΕΚ είναι μεγάλη πουτάνα αυτός = είναι ευφυής, πονηρός). Ο
συγγραφέας εικάζει ιταλική (< curvo = καμπύλος, κυρτός) –απίθανη, θεωρώ, για σημασιολο-
γικούς λόγους– ή «βλαχική» (άραγε εννοεί ρουμανική;) προέλευση. Το ρουμ. curvă είναι σλα-
βικής προέλευσης (πβ. πολων. kurwa), ομόρριζο των γερμ. Hure, αγγλ. whore και άσχετο με
το ιταλ. curvo/-a (< λατ. curvus/-a/-um).



τε/ητε (ιδίως στη βόρεια Ιθάκη), ζ) το γερούνδιο σε -οντες/ώντες (ιδίως στη
βόρεια Ιθάκη, παράλληλα με το -οντας/ώντας), η) τα επιρρήματα σε -ούλια,
θ) την προτίμηση για την κατάληξη γ΄ ενικού μεσοπαθητικού παρατατικού σε
-τανε/-ντανε αντί σε -τουνε, ι) την καλύτερη διατήρηση του μορφήματος -
ουν- στον ενικό του ενεργητικού παρατατικού το οποίο, στην κεφαλληνιακή
εκδοχή της Κ/Ι μαρτυρείται πια μόνο σε παλαιότερα κείμενα, και ια) τη σπο-
ραδική χρήση της κατάληξης -ομε (αντί -ούμε) για το α΄ πληθυντικό πρόσω-
πο βαρύτονων ρημάτων. Λεπτομερέστερες έρευνες, ωστόσο, μπορεί να δείξουν
ότι οι διαφορές αφορούν τελικά μόνο συγκεκριμένες περιοχές των δύο νησιών
και/ή συγκεκριμένες ιστορικογλωσσικές περιόδους.

��..  ΚΚ//ΙΙ  κκααιι  λλοοιιππέέςς  πποοιικκιιλλίίεεςς  ττωωνν  ΕΕππττααννήήσσωωνν

Από τα προαναφερθέντα εξήντα (6�) χαρακτηριστικά, δεκαοκτώ (�8) δεν
αναφέρονται –ενίοτε αναφέρονται ασαφώς ή ανακριβώς– σε περιγραφικές με-
λέτες της Κ/Ι (συνήθως ούτε άλλης επτανησιακής ΓΓΠ). Από τη σύγκριση
με τις άλλες ΓΓΠ των Επτανήσων, προκύπτει ότι τουλάχιστον σαράντα έξι
(�6) είναι ή ήταν πανιόνια (με εξαίρεση, ενίοτε, κυρίως την Κυθηραϊκή), ενώ
τουλάχιστον οκτώ (8) είναι κοινά μεταξύ Κ/Ι (ή μιας από τις δύο εκδοχές
της) και τουλάχιστον μιας ακόμα επτανησιακής ΓΓΠ. Αυτά τα χαρακτηρι-
στικά ανάγονται πιθανότατα σε μια «επτανησιακή κοινή» με κοινά φωνολογι-
κά, μορφολογικά, λεξιλογικά και συντακτικά χαρακτηριστικά, που προέκυ-
ψαν, αφενός, από μια πιθανώς εξ αρχής κοινή διαλεκτική βάση�83 και, αφετέ-
ρου, ενισχύθηκαν από τις ευνοϊκές συνθήκες επικοινωνίας κατά την ενετική
διοίκηση.�8� Περαιτέρω, η Επτανησιακή είναι μέρος μιας ακόμη ευρύτερης
ΓΓΠ που περιλαμβάνει το «ηπειρώτικο μωσαϊκό»�8� και τις πελοποννησιακές
ΓΓΠ και έχει αποκληθεί «κεντρική» ομάδα νεοελληνικών ΓΓΠ�86. Από άπο-
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�83. Η ίδια η Επτανησιακή, όπως έχω προτείνει αλλού, βλ. ΚΡΙΜΠΑΣ, Η Δυτική..., όπ.π.,
σσ. 23�-232, 233, θα μπορούσε να έχει προκύψει από πελοποννησιακό και κρητικό –πβ.
HORROCKS, όπ.π., σ. 38�– επίστρωμα πάνω σε παλαιό διαλεκτικό υπόστρωμα ιταλιωτικού
και/ή νοτιοανατολικού τύπου, όπως ίσως υπονοούν οι ομοιότητες με τις ιταλιωτικές και τις
νοτιοανατολικές ΓΓΠ της Νεοελληνικής.

�8�. Πβ. ΜΑΚΡΗ, όπ.π., σ. �3.
�8�. Ο όρος του ΛΕΑΝΔΡΟΣ Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, «Γλωσσική σύγκριση Ηπείρου και Κέρ-

κυρας», Νεοελληνική διαλεκτολογία, αρ. �, Αθήνα: Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέ-
κτων και Ιδιωμάτων – Ι.Λ.Ν.Ε., ����, σσ. 332-33�).

�86. Βλ. PETER TRUDGILL, «Modern Greek dialects: A preliminary classification», Journal
of Greek Linguistics, αρ. �:3, Leiden: Brill, 2��3, σσ. �8-��, ο οποίος εξαιρεί την κυθηραϊ-
κή/αντικυθηραϊκή ΓΓΠ από αυτή την ομάδα, θεωρώ όμως ότι και αυτή ανήκει εκεί, απλώς 



ψη λεξιλογίου, νομίζω ότι η Κ/Ι μοιάζει πρώτα με τη ζακυνθινή και τη λευκα-
δίτικη, έπειτα με την κερκυραϊκή και, τέλος, με την κυθηραϊκή ΓΓΠ. Κάθε
επτανησιακή ΓΓΠ εμφανίζει μικρό αριθμό γνωρισμάτων που την εξατομικεύ-
ουν από (τις) άλλες επτανησιακές ΓΓΠ. Την Κ/Ι, ή τουλάχιστον μία από τις
εκδοχές της, διακρίνουν τουλάχιστον έξι (6) τέτοια χαρακτηριστικά, τα οποία
δεν απαντούν (ή υποχώρησαν νωρίς) σε άλλες επτανησιακές ΓΓΠ. Συγκεκρι-
μένα: α) η τροπή σε /ɣ/ του ημίφωνου /i/ σε ανοδικές διφθόγγους (κεφ.), β) το
γ΄ ενικό μεσοπαθητικού παρατατικού σε -τουνε, ενίοτε και με πληθυντικό σε -
ντουνε (κεφ.), γ) το β΄ ενικό μεσοπαθητικής προστακτικής διαρκούς όψης σε
-σουνε (Κ/Ι) (παλαιότερα και στη Λευκαδίτικη), δ) το β΄ πληθυντικό πρόσω-
πο ενεργητικής φωνής σε -/ite/ (βόρ.ιθακ.), ε) ο χαρακτηριστικός επιτονι-
σμός στην ερώτηση (Κ/Ι), και στ) η δεικτική αντωνυμία ευκειός/-ά/-ό
(Κ/Ι). Ωστόσο, όλες μοιράζονται μεταξύ τους και με την Κ/Ι τα γενικά
επτανησιακά (πανιόνια) γνωρίσματα�8� που, ως μοναδικός συνδυασμός δια-
κριτικών χαρακτηριστικών,�88 τις διακρίνουν συλλήβδην από το ανεπίσημο /
δημώδες επίπεδο ύφους της ΝΕΚ ή από το φάσμα πολυτυπίας της ΝΕΚ και
από τις άλλες νεοελληνικές ΓΓΠ. Επομένως είναι κατ’ αρχάς νοητή μια ευ-
ρύτερη, επτανησιακή�8� ΓΓΠ, γι’ αυτό και τείνω να μη συμμερίζομαι την
άποψη ότι τέτοια «πανιδιωματικά» χαρακτηριστικά δεν μπορούν δήθεν να λει-
τουργήσουν ως δείκτες του επτανησιακού χαρακτήρα μιας ΓΓΠ·��� διότι αυ-
τή τους η λειτουργία δεν πηγάζει από το αν ατομικά ή σε ποικίλους συνδυα-
σμούς απαντούν και εκτός επτανησιακών ΓΓΠ (πράγμα που συνήθως ισχύ-
ει), αλλά από τον συγκεκριμένο, μοναδικό συνδυασμό τους που απαντά σε πε-
ρισσότερες, γεωγραφικά και γεωπολιτισμικά συναφείς ΓΓΠ. Είναι, δηλαδή,
σχετικά χαρακτηριστικά και όχι απόλυτα.
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συνιστά μεταβατική μορφή που λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος της κεντρικής ομάδας με τις
κρητικές και κυκλαδικές ΓΓΠ.

�8�. Για τέτοια γνωρίσματα βλ. π.χ. ΚΑΤΣΟΥΔΑ, όπ.π., σσ. �6-��, ΡΑΛΛΗ, Μορφολογική
αλλαγή..., όπ.π., σ. �8, ΜΑΚΡΗ, όπ.π., σ. ��, ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Τα επτανησιακά... όπ.π., σσ.
�� και «Επτανησιακά γλωσσογεωγραφικά»..., όπ.π., σ. 66, ΤΣΑΚΩΝΑ, όπ.π. Πολλά από αυτά
υπάρχουν ή υπήρχαν και σε πελοποννησιακές ΓΓΠ, πβ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ, «To ιδιωματικό στοι-
χείο...», όπ.π., ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, Διάλεκτοι και ιδιώματα... όπ.π., σ. ��-�6 και Πελοποννη-
σιακό και επτανησιακό..., όπ.π. (ολόκληρο), ακόμα και στοιχεία ημιβόρειου φωνηεντισμού,
βλ. ΒΙΛΛΥ ΤΣΑΚΩΝΑ, «Πελοποννησιακά ιδιώματα», 2��6, on line στο: http://www. greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/studies/dialects/thema_b_�_�/in dex.html, ημερ. πρό-
σβασης 2�-�6-2��8. Πβ. ΚΡΙΜΠΑΣ, Η Δυτική..., όπ.π., σσ. 222, 22�-22�, 23�-233.

�88. Για την έννοια του μοναδικού συνδυασμού χαρακτηριστικών βλ. ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΒΑΛΕΟ-
ΝΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΚΡΙΜΠΑΣ, Νομική γλώσσα, νομική ορολογία: Θεωρία και πράξη,
Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη/Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, 2���, σσ. ��, ��, ���.

�8�. Πβ. ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, «Επτανησιακά γλωσσογεωγραφικά»..., όπ.π., σ. 66.
���. Έτσι οι ΜΑΓΟΥΛΑ & ΜΠΕΗΣ, όπ.π., σ. ��.



��..  ΜΜιιαα  κκεεφφααλλλληηννιιαακκήή//ιιθθαακκήήσσιιαα  υυππόόκκοοιιννηη;;

Ασφαλώς, η παρουσία, η συνύπαρξη με ανταγωνιστικούς τύπους, η έκτα-
ση ή ένταση των περισσότερων κεφαλληνιακών/ιθακήσιων (και, γενικότερα,
επτανησιακών) χαρακτηριστικών διακρίνουν ενίοτε συγκεκριμένη ιστορική
περίοδο, ενώ σήμερα πολλά τείνουν να εκλείψουν ή εξέλιπαν��� στα περισσότε-
ρα επικοινωνιακά περιβάλλοντα (πράγμα μάλλον αναμενόμενο, δεδομένης
της ομοιότητας μεταξύ Επτανησιακής και ΝΕΚ). Ορισμένα, ωστόσο, φαίνο-
νται μάλλον ανθεκτικά, καθώς επιβιώνουν στη γλωσσική χρήση πολλών ομι-
λητών (συνήθως ηλικίας άνω των ��, κυρίως εκτός Αργοστολίου, αλλά και
νεότερων, όπως ο γράφων) που έχουν εκπαιδευτεί τυπικά μόνο στη ΝΕΚ αλ-
λά έχουν ημιενεργητική ή απλώς παθητική γνώση επτανησιακών τύπων από
σημερινές ή παλαιότερες επαφές με την ομιλία ηλικιωμένων συγγενών τους.
Τέτοια χαρακτηριστικά είναι, για παράδειγμα: α) ο επιτονισμός, ιδίως στην
  ερώτηση (χαρακτηριστικό πολλών ομιλητών που έχουν/είχαν επαφή με την
Κ/Ι), β) η προτίμηση για φωνηεντόληκτους τύπους (χαρακτηριστικό και
πολλών ομιλητών από την Πελοπόννησο, την Κρήτη και μεγάλο μέρος των
Κυκλάδων), γ) η ακρογλωσσική φατνιακή προφορά του /l/ (ως ως [l ̺�]) (χα-
ρακτηριστικό και πολλών ομιλητών που έχουν/είχαν επαφή με την κερκυραϊ-
κή και τη ζακυνθινή ΓΓΠ), δ) τα ουρανοφατνιακά /ʎ/ και /ɲ/ πριν από συλ-
λαβικό /i/ (χαρακτηριστικό και πολλών ομιλητών από τις περισσότερες πε-
ριοχές της Ελλάδας), ε) η ταύτιση/σύγχυση των επιθέτων ίσος και ίσιος και
των επιρρημάτων ίσα και ίσια, στ) η αντικατάσταση της εμπρόθετης αιτιατι-
κής πληθυντικού αρσενικού και θηλυκού του οριστικού άρθρου (στις, στους)
με απρόθετη αιτιατική (τις, τους) λόγω υπερδιόρθωσης (π.χ. τις πέντε αντί
στις πέντε, επήα τους Σουλάρους αντί στους Σουλάρους), ζ) η προτίμηση για
υποκοριστικά σε -ούλα αντί σε -ίτσα (χαρακτηριστικό πολλών ομιλητών που
έχουν/είχαν επαφή με την Κ/Ι ή άλλες επτανησιακές ΓΓΠ), η) όλες οι προα-
ναφερθείσες φρασεολογικές και συντακτικές ιδιαιτερότητες. Αυτά τα χαρα-
κτηριστικά –όπως και πολλά της παραδοσιακής δημοτικής που αποδεικνύο-
νται (ας μου επιτραπεί εδώ ένα συναισθηματικό “ευτυχώς”) ανθεκτικά στο
στόμα των περισσότερων Επτανησίων– επιτρέπουν, ίσως, να γίνει λόγος για
μια Κ/Ι υπόκοινη (substandard) εκδοχή της ΝΕΚ (πέρα από τις ποικίλες,
ασφαλώς, ιδιολεκτικές ποικιλίες Κεφαλλήνων/Ιθακησίων που μιλούν τη
ΝΕΚ), στο πλαίσιο πάντοτε μιας ευρύτερης επτανησιακής υπόκοινης. Το ζή-
τημα απαιτεί, ασφαλώς, περαιτέρω έρευνα.
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66..  ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα

Η Κ/Ι είναι ενιαία γεωγραφική γλωσσική ποικιλία της επτανησιακής νε-
οελληνικής (καθώς οι διαφορές μεταξύ κεφαλληνιακής και ιθακήσιας εκδο-
χής της είναι ελάχιστες) και αποτελεί ειδικότερη ποικιλία μιας ευρύτερης,
επτανησιακής ΓΓΠ, άλλως Επτανησιακής, καθώς μοιράζεται με τις άλλες
επτανησιακές ΓΓΠ τη συντριπτική πλειονότητα των γνωρισμάτων που τη
διακρίνουν από τη ΝΕΚ, πολλά από τα οποία αγνοούνται ή αναφέρονται ασα-
φώς ή ανακριβώς στις οικείες περιγραφικές μελέτες. Η ίδια η Επτανησιακή
είναι, κατά τη γνώμη μου, έγκυρη κατηγορία, καθώς όλες οι επτανησιακές
ΓΓΠ μοιράζονται μεταξύ τους μια δέσμη χαρακτηριστικών που τις ξεχωρί-
ζουν από τις άλλες νεοελληνικές ΓΓΠ, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι πολλά
από αυτά –όχι όμως στον ίδιο συνδυασμό– απαντούν και σε άλλες νεοελληνι-
κές ΓΓΠ. Τα περισσότερα επτανησιακά χαρακτηριστικά έχουν υποχωρήσει
σήμερα (πράγμα μάλλον αναμενόμενο, καθώς η ΝΕΚ ήδη έμοιαζε αρκετά με
την Επτανησιακή), ορισμένα είναι ανθεκτικά, με αποτέλεσμα να μπορεί να
γίνει λόγος για μια Κ/Ι υπόκοινη (substandard), μέρος της ευρύτερης επτανη-
σιακής υπόκοινης. Οι τελευταίες γενιές που μίλησαν τις επτανησιακές ΓΓΠ
χωρίς ή με λίγες μόνο προσμείξεις της ΝΕΚ φαίνεται να έχουν αποβιώσει το
αργότερο την πρώτη δεκαετία του 2�ου αι. Ωστόσο, ενδείξεις όπως: α) η λαο-
γραφική και γλωσσολογική καταγραφή των επτανησιακών γεωγραφικών
γλωσσικών ποικιλιών (και, ιδίως, της Κ/Ι που ενδιαφέρει αυτή τη συμβολή),
β) η διατήρηση/αναβίωση, σε ολόκληρα τα Επτάνησα, και ίσως εντονότερα
στην Κεφαλονιά, μιας μορφής επτανησιακού λόγου (έστω και αναμεμιγμένου
υπέρ το δέον με στοιχεία της ΝΕΚ) σε λογοτεχνικά (συνήθως ευθυμογραφι-
κά) και δημοσιογραφικά πνευματικά προϊόντα, γ) το ενδιαφέρον αρκετών
Επτανησίων για τις τοπικές τους ταυτότητες (ή για μια ευρύτερη επτανησια-
κή ταυτότητα) ως σημαντικές εκφάνσεις μιας ζωντανής και ενεργητικής ελ-
ληνικότητας που ξεφεύγει από τη στερεοτυπική, ψυχαναγκαστική σύνδεση
του Έλληνα με μια «καθ’ ημάς Ανατολή», με το σκυλάδικο και με μια εντε-
λώς τυπολατρική και «μαρμάρινη» αντίληψη για την ελληνική αρχαιότητα,
και δ) η ευκολία (επαν-)εκμάθησης των συγκεκριμένων ΓΓΠ λόγω της ομοι-
ότητάς τους με τη ΝΕΚ, αφήνουν ελπίδες για μια εντατικότερη μελέτη και
καλλιέργειά τους στο μέλλον. Τυχόν εισαγωγή της οικείας, κατά τόπους, νε-
οελληνικής ΓΓΠ (έστω ως προαιρετικού μαθήματος ή ως μέρους του μαθή-
ματος της Γλώσσας) σε όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης θα
μπορούσε να συμβάλει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση, δίνοντας στην
Ελλάδα εναλλακτικές κατευθύνσεις επιβίωσης μέσα στις ασταθείς γεωπολι-
τικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής. Ειδικά η Κ/Ι, όπως άλλωστε και η
Κερκυραϊκή, θα μπορούσε στο μέλλον να χρησιμεύσει και ως επτανησιακή
κοινή, διότι: α) φαίνεται να διατηρεί ανέπαφα περισσότερα πανιόνια γνωρίσμα-
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τα, τουλάχιστον στην ύπαιθρο και, β) δεν εμφανίζει τις συστηματικές αποβο-
λές/συγκοπές φωνηέντων της Λευκαδίτικης, τη συστηματική ασυνιζησία της
Ζακυνθινής και της Κυθηραϊκής ή τον τσιτακισμό της τελευταίας, με αποτέ-
λεσμα να βρίσκεται πλησιέστερα στη ΝΕΚ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με αφετηρία την αντιπαραβολική σύγκριση μεταξύ της Νεοελληνικής
Κοινής (ΝΕΚ) και της ευρύτερης επτανησιακής γεωγραφικής γλωσσικής
ποικιλίας βάσει διακριτικών χαρακτηριστικών που φέρονται ως πανιόνια, αυτό
το άρθρο έχει ως στόχο να (επαν-)εξετάσει λεπτομερέστερα τα χαρακτηριστι-
κά που η τρέχουσα βιβλιογραφία αποδίδει στην κεφαλληνιακή/ιθακήσια
(Κ/Ι) γεωγραφική γλωσσική ποικιλία ως διακριτικά από τη ΝΕΚ και/ή από
την ευρύτερη επτανησιακή γεωγραφική γλωσσική ποικιλία. Η σχετική φωνο-
λογική, μορφολογική, συντακτική και λεξιλογική ανάλυση επιστρατεύει, αφε-
νός, την αντιθετική και, αφετέρου, τη μικροσυγκριτική μέθοδο. Μέσα από τα
συμπεράσματα που προκύπτουν: α) καταδεικνύεται ότι στην τρέχουσα βιβλιο-
γραφία παραλείπεται η αναφορά αρκετών διακριτικών χαρακτηριστικών της
Κ/Ι που τη διαφοροποιούν είτε από τη ΝΕΚ (πανιόνια χαρακτηριστικά) είτε
από τις άλλες γεωγραφικές ποικιλίες της Επτανησιακής· β) επιβεβαιώνεται
ότι οι γεωγραφικές γλωσσικές ποικιλίες της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης
αποτελούν ενιαία οντότητα και διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους· γ) καταδει-
κνύεται ότι η φύση και έκταση των όποιων ιδιαιτεροτήτων της Κ/Ι γλωσσι-
κής ποικιλίας είναι τουλάχιστον συγκρίσιμες με τη φύση και έκταση των ιδι-
αιτεροτήτων καθεμιάς από τις άλλες επτανησιακές γεωγραφικές γλωσσικές
ποικιλίες· δ) καταδεικνύεται ότι μπορεί να γίνει λόγος για την ανάδυση μιας
κεφαλληνιακής/ιθακήσιας υπόκοινης που οφείλεται στην υποχώρηση της
αντίστοιχης γεωγραφικής γλωσσικής ποικιλίας και την αντικατάστασή της
από τη ΝΕΚ· και ε) επιβεβαιώνεται ότι μπορούν να ανιχνευθούν πανιόνια χα-
ρακτηριστικά, τα οποία είναι πολύ περισσότερα από τα συνήθως αναφερόμενα
στη βιβλιογραφία, ούτως ώστε είναι νοητή μια Επτανησιακή, μέρος της οποί-
ας είναι και η Κ/Ι γεωγραφική γλωσσική ποικιλία.
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ABSTRACT

Starting with a contrastive comparison between Standard Modern Greek
(SMG) and the sensu lato Heptanesian dialect of Modern Greek on the basis of
allegedly pan-Ionian distinctive features, this paper aims at (re-)examining in
more details the features attributed in current literature to the Cephalo -
nian/Ithacan (C/I) variant of Heptanesian and allegedly distinguishing the
former both from SMG and the wider Heptanesian dialect. The relevant
phonological, morphological, syntactic and lexical analysis makes use, on the
one hand, of the contrastive method and, on the other hand, of the micro-
comparative method. By means of the resulting conclusions: a) it is proved that
current literature fails to discuss many distinctive features differentiating C/I
either from SMG (pan-Ionian) features or from the other variants of
Heptanesian; b) it is confirmed that the Cephalonian and Ithacan variants are
virtually the same, only slightly differing from each other; c) it is proved that
the nature and the extent of any peculiarities of C/I are at least comparable to
the nature and extent of the pecularities of each one of the other Heptanesian
variants; d) it is proved that one may speak of the emergence of a Cepha -
lonian/Ithacan substandard, resulting from the withdrawal of the respective
variant and its replacement by SMG; and e) it is confirmed that pan-Ionian
features are detectable and much more numerous than the ones normally
mentioned in the relevant literature, which means that Heptanesian is a valid
concept that also encompasses the C/I variant.
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IV. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΙV. PHILOSOPHY

Οι έννοιες της ισότητας και της κοινοκτημοσύνης στα κείμενα του αιρετικού Επιφάνη ���



Γεράσιμος Ν. Φαρακλός���



ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ τΗΣ ΙΣΟτΗτΑΣ κΑΙ τΗΣ κΟΙΝΟκτΗΜΟΣΥΝΗΣ
ΣτΑ κΕΙΜΕΝΑ τΟΥ ΑΙρΕτΙκΟΥ ΕΠΙΦΑΝΗ

ΓΓεερράάσσιιμμοοςς  ΝΝ..  ΦΦααρραακκλλόόςς
Δρ κλασικής φιλολογίας

Η περίπτωση του αιρετικού Επιφάνη στην κεφαλονιά μας έχει απασχολή-
σει και στο παρελθόν1. Στην παρούσα συμβολή ο ερευνητικός σκοπός μας εί-
ναι η επανεξέταση του περιεχομένου από τα σωζόμενα αποσπάσματα του
Επιφάνη και η ολοκλήρωση του εντοπισμού συναφειών με άλλα κείμενα της
αρχαίας λογοτεχνίας, πράγμα που μπορεί να υποδεικνύει αμφίδρομες επιδρά-
σεις αλλά και να φωτίζει τη σημασία και την επιρροή που άσκησαν τέτοιου εί-
δους κείμενα κατά την αρχαιότητα. Στην παρούσα περίπτωση η έμφαση θα
δοθεί στην κειμενική ανάλυση και τον σχολιασμό των αναλογιών με κείμενα
του Πλάτωνα και της χριστιανικής γραμματείας.

Ο Επιφάνης λοιπόν ανήκε στην αίρεση των Γνωστικών2 και ήταν γιος του
καρποκράτη και της Αλεξάνδρειας. Σύμφωνα με τον κλήμεντα τον Αλεξαν-
δρέα, ο οποίος είναι η κύρια πηγή για τον συγκεκριμένο αιρετικό και το έργο
του, ο πατέρας του, ο καρποκράτης καταγόταν από την Αλεξάνδρεια της Αι-
γύπτου και η μητέρα του, Αλεξάνδρεια από την κεφαλονιά3. Αντίθετα κατά
τον Επιφάνιο, επίσκοπο Σαλαμίνας κύπρου, ο καρποκράτης ήταν κεφαλλη-
νεύς, ενώ η καταγωγή της Αλεξάνδρειας δεν αναφέρεται4. Πάντως όλες οι
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1. Γ. ΦΑρΑκΛΟΣ, «Η διδασκαλία του αιρετικού Επιφάνη στην κεφαλονιά τον 2ο αι. μ.Χ.:
κοινωνία μετ’ ἰσότητος», στο Η΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, κύθηρα 21-2� Μαΐου 200� (δη-
μοσιευμένη στα Πρακτικά του Η΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνέδριου, τ. 3, Αθήνα 2009, σσ. �91-
�23) και του ίδιου, «Οι έννοιες της ισότητας και της κοινοκτημοσύνης στην κλασική Γραμ-
ματεία», κυμοθόη 22-23 (2012-2013), σσ. 117-133.

2. Βλ. παρακάτω.
3. Βλ. κΛΗΜ. Στρωμ. 3, 2, �, 2-4. «Ἐπιφάνης οὗτος, οὗ καὶ τὰ συγγράμματα κομίζε ται,

υἱὸς ἦν καρποκρά τους καὶ μητρὸς Ἀλεξαν δρείας τοὔνομα τὰ μὲν πρὸς πατρὸς Ἀλεξανδρεὺς,
ἀπὸ δὲ μητρὸς κεφαλληνεύς, ...». Ακολουθούμε την έκδοση των O. StäHLIn - L. FrücHteL -
U. treU, clemens Alexandrinus. Stromata, τ. 2, Berlin 219�0 (στη σειρά Die griechischen
christlichen Schriftsteller, τ. �2).

4. Βλ. ΕΠΙΦΑΝ. Πανάρ. Ι 442, 1 «Οὗτος γὰρ ὁ Ἐπιφάνης ... υἱὸς ὢν καρποκράτους, μη-



πηγές συμφωνούν� ότι έζησε στη Σάμη στα μέσα του 2ου αι. μ.Χ.� μέχρι τον
πολύ πρόωρο θάνατό του7. Ο πατέρας του θεωρείται από τους κορυφαίους της
γνωστικής αίρεσης�, στην οποία ανήκε και ο Επιφάνης9. Μαρτυρείται επίσης
ότι υπήρξε πολύ καλός γνώστης της πλατωνικής φιλοσοφίας10. 

Ο κλήμης προσθέτει ότι έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο Περὶ δικαιοσύνης, το
οποίο χαρακτηρίζει καινοφανώς ως πολυθρύ λητον, ενώ στη συνέχεια πληροφο-
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τρὸς δὲ Ἀλεξανδρείας οὕτω καλουμένης, ...� ἀπὸ κεφαλληνίας μὲν τὸ πρὸς πατρὸς γένος ὤν,
...» Για την πολύ ενδιαφέρουσα εικασία του Π. Πετράτου, κατά την οποία συσχετίζεται το
όνομα της Αλεξάνδρειας, μητέρας του Επιφάνη με μια παλιά ονομασία του λιμανιού της Σά-
μης, βλ. Π. ΠΕτρΑτΟΣ, «Προβληματισμοί για μία ιστορική προσέγγιση της παλαιοχριστιανι-
κής εποχής στην κεφαλονιά», κυμοθόη 10-11 (2000) σ. 11�.

�. Ορισμένοι μελετητές αμφισβήτησαν την αξιοπιστία των αρχαίων μαρτυριών σχετικά με
τον Επιφάνη, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Για το θέμα αυτό βλ. ΦΑρΑ-
κΛOΣ, ό.π., σσ. �9�-�99.

�. Βλ. JüLIcHer, “epiphanes2” re 11 (1907) στ. 193 και ΘΕΟΔωρ. Αἱρετ. κακομυθ. �3,
3�2, 49 « Ἀδριανοῦ δὲ καὶ οὗτοι βασιλεύοντος τὰς πονηρὰς αἱρέσεις ἐκράτυναν.»

7. Ο Π.κ. ΧρΗΣτΟΥ, Εκκλησιαστική Γραμμα τολογία, Θεσσαλονίκη 219�9 (ανατ. �2003)
σ. 90 αναφέρει ότι ο θάνατος του προήλθε «από τας γενετησίους καταχρήσεις», στοιχείο που
δεν έχουμε επι βεβαιώσει από τις πηγές.

�. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Γνωστικισμό βλ. κ.Β. ΣκΟΥτΕρΗΣ, Ιστορία
Δογμάτων, τ. 1, Αθήνα 199�, σσ. 300-31�, J. cODwIn, Mystery religions in the ancient world,
London 19�1, σσ. �4-�9, e.r. DODDS, Pagan and christian in an age of Anxiety, cambridge 19��,
σσ. 1�7-1��, L. FOUcHer, “Annus et Aiôn”, στο r. cHeVALLIer (εκδ.), Aiôn. Les temps chez les
romains, Paris 197�, σσ. 197-203, F. GeOrGe - n. FISHer, “the Legend of communism”, Social
research 49 (19�2), σσ. 33�-3��, GUArDUccI, “Valentiniani a roma: ricerche epigrafiche ed
archeologiche”, römische Mitteillungen �0 (1973) σσ. 3�3-3�0, H. JOnAS, the Gnostic religion :
the Message of the alien God and the beginning of christianity, London 21992, I. JUrASz,
“carpocrate et epiphane: chrétiens et platoniciens radicaux”, Vigiliae christianae 71 (2017), σσ.
134-1�7, H. LeISeGAnG, “Valentinus1”, re (suppl.) 2 (194�) σσ. 22�1-2273, L. H. MArtIn,
Hellenistic religions. An Introduction, new York - Oxford 19�7, σσ. 134-1�4, PALettA, ό.π., σ.
70 κ.ε., Π. ΠΕτρΑτΟΣ, «Προβληματισμοί για μία ιστορική προσέγγιση της παλαιοχριστιανικής
εποχής στην κεφαλονιά», κυμοθόη 10-11 (2000) σσ. 103-104, J. rIeS (εκδ.) - Y. JAnSSenS
(συνεργ.) - J. M. SeVrIn (συνεργ.), “Gnosticisme et monde hellénistique”, στα Actes du colloque
de Louvain-la-neuve (11-14 mars 19�0), Louvain-la-neuve 19�2, r. reItzenSteIn,
Poimandres. Studien zur griechisch-ägyptischen und frühchristlichen Literatur, Leipzig 1904
(ανατ. Darmstadt 19��), του ίδιου, Die hellenistischen Mysterienreligionen, Göttingen 31927
(ανατ. Darmstadt 19��), σσ. 2�4-297, τΟΥ ΙΔΙΟΥ-Η. Η. ScHäDer, Studien zum antiken
Synkretismus aus Iran und Griechenland, Leipzig-Berlin 192� (ανατ. Darmstadt 19��), K.
rUDOLPH, “erkentnis und Heil: Die Gnosis”, στο r. cOLPe, - L. HOnneFeLDer, - M. LUtz-
BAcHMAnn (εκδ.), Spätantike und christentum, Berlin 1992, σσ. 37-�4, L. VIDMAn, Isis und
Sarapis bei den Griechen und römern, Berlin 1970, σσ. 1�2-1�� και ΧρΗΣτΟΥ, ό.π., σσ. ��-9�.

9. Βλ. ΧρΗΣτΟΥ, ό.π., σ. 90, ο οποίος τον κατατάσσει στους αντινομιστές με επικεφαλής
αυτού του αιρετικού κλάδου τον καρποκράτη, πατέρα του Επιφάνη.

10. Βλ. κΛΗΜ. Στρωμ. 3, 2, �, 1 ἐπαιδεύθη μὲν οὖν παρὰ τῷ πατρὶ την τε ἐγκύκλιον παι-
δείαν καὶ τὰ Πλάτωνος.



ρούμαστε ότι ο Επιφάνης λατρεύτηκε ως θεός από τους κατοίκους ολόκληρης
της νήσου11. Από το πολυθρύλητον βιβλίο του Επιφάνη με τίτλο Περὶ δικαιο-
σύνης. ο κλήμης ο Αλεξανδρεύς σώζει δύο αποσπάσματα. Έτσι μπορούμε να
ισχυριστούμε ότι ο Επιφάνης είναι ο πρώτος χρονολογικά συγγραφέας της νή-
σου κεφαλληνίας, καθώς διαθέτουμε μαρτυρημένο τίτλο έργου και σχετικά
εκτενές τμήμα από το κείμενο. Παραθέτουμε το πρώτο12 απόσπασμα, το
οποίο έχει ως θέμα την ισομοιρική κοινοκτημοσύνη13 με μία νεότερη δική μας
απόπειρα κάπως ελεύθερης απόδοσης: 
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11. Πρβλ. κΛΗΜ. Στρωμ. 3, 2, �, 4 «καὶ συνιόντες εἰς τὸ ἱερὸν οἱ κεφαλλῆνες κατὰ νου-
μηνίαν γενέθλιον ἀπο θέωσιν θύουσιν Ἐπιφάνει» και ΕΠΙΦΑΝ. Πανάρ. Ι 442, 2 «θύουσι γὰρ
αὐτῷ οἱ κεφαλλῆνες εἰς τοσαύτην πλάνην ἐλη λακότες καὶ σπένδουσι». Είναι πολύ ενδιαφέ-
ρουσα η εικασία του P. BOYAncé, Le culte des Muses chez les philosophes grecs. etude
d’histoire et de psychologie religieuses, Paris, 193�, σσ. 291-294 ότι οι μαρτυρίες για τη λα-
τρεία του Επιφάνη στη Σάμη υπενθυμίζουν πυθαγορικές και πλατωνικές πρακτικές λατρείας
ηρώων με την καθαρτική δύναμη της μουσικής, πράγμα που μαρτυρείται και στη λατρεία του
Επιφάνη, βλ. κΛΗΜ. Στρωμ. 3, 2, �, 3 «... σπένδουσί τε καὶ εὐωχοῦνται καὶ ὕμνοι ᾄδονται». 

12. το δεύτερο απόσπασμα από το πολυθρύλητον βιβλίο έχει ως θέμα την κοινογαμία βλ.
κΛΗΜ. Στρωμ. 3, 2, �, 1-9, 3

13. Βλ. κΛΗΜ. Στρωμ. 3, 2, �, 1-�, 2 «λέγει τοίνυν οὗτος ἐν τῷ Περὶ δικαιοσύνης «τὴν δ ι-
καιοσύνην τοῦ θεοῦ κοινωνίαν τ ινὰ ε ἶναι  μετ’  ἰσότητος . ἴσος γέ τοι πανταχόθεν
ἐκταθεὶς οὐρανὸς κύκλῳ τὴν γῆν περιέχει πᾶσαν, καὶ πάντας ἡ νὺξ ἐπ’ ἴσης ἐπιδείκνυται τοὺς
ἀστέρας, τον τε τῆς ἡμέρας αἴτιον καὶ πατέρα τοῦ φωτὸς ἥλιον ὁ θεὸς ἐξέχεεν ἄνωθεν ἴσον ἐπὶ
γῆς ἅπασι τοῖς βλέπειν δυναμένοις, οἳ δὲ κοινῇ πάντες βλέπουσιν, ἐπεὶ μὴ διακρίνει πλούσιον ἢ
πένητα, δῆμον ἢ ἄρχοντα, ἄφρονάς τε καὶ τοὺς φρονοῦντας, θηλείας ἄρσενας, ἐλευθέρους δού-
λους. ἀλλ’ οὐδὲ τῶν ἀλόγων παρὰ τοῦτο ποιεῖταί τι, πᾶσι δὲ ἐπ’ ἴσης τοῖς ζῴοις κοινὸν αὐτὸν
ἐκχέας ἄνωθεν ἀγαθοῖς τε καὶ φαύλοις τὴν δικαιοσύνην ἐμπεδοῖ μηδενὸς δυναμένου πλεῖον ἔχειν
μηδὲ ἀφαιρεῖσθαι τὸν πλησίον, ἵν’ αὐτὸς κἀκείνου τὸ φῶς διπλασιάσας ἔχῃ. ἥλιος κοινὰς τροφὰς
ζῴοις ἅπασιν ἀνατέλλει, δικαιοσύνης τῆς κοινῆς ἅπασιν ἐπ’ ἴσης δοθείσης, καὶ εἰς τὰ τοιαῦτα
βοῶν γένος ὁμοίως γίνεται ὡς οἱ βόες καὶ συῶν ὡς οἱ σύες καὶ προβάτων ὡς τὰ πρόβατα καὶ τὰ
λοιπὰ πάντα� δικαιοσύνη γὰρ ἐν αὐτοῖς ἀναφαίνεται ἡ κοινότης. ἔπειτα κατὰ κοινότητα πάντα
ὁμοίως κατὰ γένος σπείρεται, τροφή τε κοινὴ νεμομένοις ἀνεῖται πᾶσι τοῖς κτήνεσι καὶ πᾶσιν ἐπ’
ἴσης, οὐδενὶ νόμῳ κρατουμένη, τῇ δὲ παρὰ τοῦ δίδοντος <καὶ> κελεύσαντος χορηγίᾳ συμφώνως
ἅπασι δικαιοσύνῃ παροῦσα. ἀλλ’ οὐδὲ τὰ τῆς γενέσεως νόμον ἔχει γεγραμμένον (μετεγράφη
γὰρ ἄν), σπείρουσι δὲ καὶ γεννῶσιν ἐπ’ ἵσης, κοινωνίαν ὑπὸ δικαιοσύνης ἔμφυτον ἔχοντες. κοινῇ
πᾶσιν ἐπ’ ἴσης ὀφθαλμὸν εἰς τὸ βλέπειν ὁ ποιητής τε καὶ πατὴρ πάντων δικαιοσύνῃ νομοθετήσας
τῇ παρ’ αὐτοῦ παρέσχεν, οὐ διακρίνας θήλειαν ἄρρενος, οὐ λογικὸν ἀλόγου, καὶ καθάπαξ
οὐδενὸς οὐδέν, ἰσότητι δὲ καὶ κοινότητι μερίσας τὸ βλέπειν ὁμοίως ἑνὶ κελεύσματι πᾶσι κεχάρι-
σται. Οἱ νόμοι δε, ..., ἀνθρώπων ἀμαθίαν κολάζειν μὴ δυνάμενοι παρανομεῖν ἐδίδαξαν� ἡ γὰρ ἰδιό-
της τῶν νόμων τὴν κοινωνίαν τοῦ θείου νόμου κατέτεμεν καὶ παρατρώγει. [...] τό τε  ἐμὸν καὶ
τὸ σόν φησι  δ ιὰ τῶν νόμων παρε ισελθεῖν , μηκέτι εἰς κοινότητα καρπουμένων μήτε
γῆν μήτε κτήματα, ἀλλὰ μηδὲ γάμον� «κοινῇ γὰρ ἅπασιν ἐποίησε τὰς ἀμπέλους, αἳ μή<τε>
στρουθὸν μήτε κλέπτην ἀπαρνοῦνται, καὶ τὸν σῖτον οὕτως καὶ τοὺς ἄλλους καρπούς. ἡ δὲ κοι-
νωνία παρανομηθεῖσα καὶ τὰ τῆς ἰσότητος ἐγέννησε θρεμμάτων καὶ καρπῶν κλέπτην. κοινῇ
τοίνυν ὁ θεὸς ἅπαντα ἀνθρώπων ποιήσας καὶ τὸ θῆλυ τῷ ἄρρενι κοινῇ συναγαγὼν καὶ πάνθ’
ὁμοίως τὰ ζῷα κολλήσας τὴν δ ικαιοσύνην ἀνέφηνεν κοινωνίαν μετ’  ἰσότητος ...».



Υποστηρίζει λοιπόν αυτός στο έργο του Περὶ δικαιοσύνης ότι η δικαιοσύ-
νη του θεού είναι κατά κάποιον τρόπο η ισότιμη συμμετοχή και συνύ-
παρξη. Πράγματι ο ουρανός απλώνεται κυκλικά και περιέχει όλη τη γη,
και η νύχτα εξίσου παρουσιάζεται στα αστέρια. και τον ήλιο, που είναι η
αιτία της μέρας και πατέρας του φωτός, ο θεός τον εκπέμπει ισότιμα
στη γη για όσους μπορούν να βλέπουν� και οι άνθρωποι όλοι τον βλέπουν
από κοινού, γιατί ο ήλιος δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε πλούσιο ή
φτωχό, ανώτερο ή κατώτερο, ασύνετους και συνετούς, αρσενικούς ή θη-
λυκούς, ελεύθερους ή δούλους. και ούτε για τα ζώα συμβαίνει κάτι
αντίθετο, δηλαδή εξίσου για όλα ο ήλιος εκπέμπεται από πάνω, και για
τα ωφέλιμα και για τα άχρηστα, και γι’ αυτό στερεώνεται η έννοια της
δικαιοσύνης, καθώς κανένας δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερη μερίδα ήλι-
ου ή να την αφαιρέσει από τον διπλανό του, προκειμένου να έχει διπλάσιο
μερίδιο ο πρώτος από τον δεύτερο. κάτω από τον ήλιο υπάρχουν όλες οι
τροφές κοινές για όλα τα ζωντανά πλάσματα, μια και η δικαιοσύνη εί-
ναι κοινή για όλους, κι όσον αφορά αυτά, παραδείγματος χάριν για ολό-
κληρο το γένος των βοδιών υπάρχει ισότητα, όπως για το κάθε βόδι ξε-
χωριστά, και το ίδιο ισχύει και για τους χοίρους και για τα πρόβατα και
για όλα τα υπόλοιπα. Άρα λοιπόν δικαιοσύνη γι’ αυτά είναι η κοινωνική
ισότητα. Γι’ αυτό με ισότητα αναπαράγονται όλα όμοια κατά γένος, και
η τροφή υπάρχει στη γη κοινή για όλα τα ζώα που τρέφονται εξίσου, χω-
ρίς να περιορίζεται από κανένα νόμο αλλά παρέχεται με τη χορηγία αυ-
τού που τη μοίρασε και διέταξε να μοιραστεί εξίσου για όλα. κι ούτε τα
σχετικά με την αναπαραγωγή περιορίζονται από κάποιο νόμο (διαφορε-
τικά, ο νόμος θα είχε γραφτεί), έτσι ζευγαρώνουν τα ζώα και γεννούν
εξίσου, έχοντας μέσα τους έμφυτη την κοινωνική δικαιοσύνη. και σε
όλα εξίσου ο πλάστης και πατέρας των πάντων νομοθέτησε με τη δική
του δικαιοσύνη κι έδωσε μάτια, για να βλέπουν, και δεν έκανε διακρίσεις
ούτε ανάμεσα σε θηλυκά και αρσενικά ούτε ανάμεσα σε έλλογα και
άλογα πλάσματα και γενικά δεν ξεχώρισε το ένα σε σχέση με το άλλο κι
έτσι μοίρασε με κοινή ισότητα και με ένα λόγο του χάρισε την ικανότη-
τα της όρασης εξίσου σε όλα τα ζωντανά δημιουργήματα. Όμως οι νό-
μοι αφού δεν μπορούσαν να τιμωρήσουν την αμάθεια των ανθρώπων, δί-
δαξαν την παρανομία, δηλαδή ο ατομικός χαρακτήρας (η προστασία
των ιδιωτικών συμφερόντων από τους νόμους) διασπά και φθείρει την
κοινωνία του θείου νόμου. [...] και οι λέξεις «δικό μου» και «δικό σου»
ισχυρίζεται ότι παρεισέφρησαν μέσω των ανθρωπίνων νόμων, οι οποίοι
δεν επιτρέπουν να απολαμβάνουν οι άνθρωποι από κοινού ούτε τη γη ού-
τε την περιουσία ούτε τον γάμο. Για παράδειγμα ο θεός έκανε τα αμπέ-
λια κοινά για όλους, και τα αμπέλια δεν αρνούνται να τα τρώγει οποιοσ-
δήποτε, είτε είναι σπουργίτης είτε είναι κλέφτης, και το ίδιο ισχύει και

Γεράσιμος Ν. Φαρακλός��0



για το σιτάρι και για τους άλλους καρπούς. Όμως η κοινωνική συνύ-
παρξη των ανθρώπων διαταράχτηκε παρανόμως ως προς την ισότητα κι
επινοήθηκε η έννοια του κλέφτη των βοσκημάτων και των καρπών. Ο
θεός λοιπόν μοίρασε τα πάντα από κοινού στους ανθρώπους, ένωσε το
αρσενικό με το θηλυκό κι εξίσου όλα τα ζωντανά πλάσματα κι έτσι ανέ-
δειξε ως δίκαιο την ισότιμη κοινωνική συνύπαρξη.

Αυτό είναι λοιπόν είναι το κείμενο του ενός εκ των δύο αποσπασμάτων από
το έργο του Επιφάνη. το συγκεκριμένο απόσπασμα μάλιστα χαρακτηρίζεται
ως «ένα από τα ωραιότερα και συναρπαστικότερα κείμενα που θα μπορούσε
να φανταστεί κανείς14». 

Στο παραπάνω απόσπασμα, όπου ο Επιφάνης παρουσιάζει τις απόψεις του
για τη θεία προέλευση της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, οι έννοι-
ες της ἰσότητος και της κοινωνίας προβάλλονται ως παραδείγματα προς μί-
μηση θεμελιωμένα στη θεία δημιουργία. Πράγματι ο ουρανός περιβάλλει κυ-
κλικά εξίσου τη γη� τα αστέρια και ο ήλιος εμφανίζονται εξίσου και από κοινού
σε όλα τα πλάσματα του θεού, χωρίς να γίνεται διάκριση ως προς το φύλο, την
κοινωνική καταγωγή ή οτιδήποτε άλλο. Εξάλλου η ικανότητα της όρασης
έχει μοιραστεί με ισότητα και κοινότητα. Σχετικά με αυτό κανένας δεν μπορεί
να ιδιοποιηθεί τμήμα του ηλιακού φωτός, ώστε να κατέχει μεγαλύτερη μερίδα
από τον πλησίον. Επιπλέον όλα τα πλάσματα σύμφωνα με το είδος τους μοι-
ράζονται την ίδια τροφή. Άρα δικαιοσύνη σημαίνει κοινοκτημοσύνη. Όμως η
ἰδιότης του ανθρώπινου νόμου παραβιάζει την κοινωνία του θείου νόμου.

κατά τον φιλολογικό σχολιασμό του παραπάνω κειμένου είχαμε καταλή-
ξει στο εξής συμπέρασμα1�: «... πέρα από τα σφάλματα στη συλλογιστική πο-
ρεία του Επιφάνη και την εκούσια ή ακούσια κατάχρηση σημασιών1� μπορού-
με να αισθανθούμε την κυρίαρχη φυσιοκρατική οπτική, η οποία εντοπίζεται
παγίως κατά την επιχειρηματολογία υπέρ της κοινοκτητικής ισομοιρίας,
πράγμα που πιθανώς υποβάλλει τη σκέψη ότι προϋπήρχε ένα ρητορικό πρότυ-
πο, ένα ἰσότητος ἐγκώμιον, το οποίο διαρκώς εμπλουτιζόταν. ωστόσο το ύφος
και η δομή του λόγου υπερβαίνουν τα αποστεωμένα ρητορικά πρότυπα και
αποπνέουν το ειλικρινές πάθος του συγγραφέα, ο οποίος πεπεισμένος για την
αλήθεια των λόγων του γίνεται χειμαρρώδης κατά την υποστήριξή τους17.
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14. Βλ. J. LAcArrIere, Οι Γνωστικοί, Αθήνα 4197�, σ. 19.
1�. ΦΑρΑκΛΟΣ, ό.π., (2012-2013), σ. 132.
1�. ΦΑρΑκΛΟΣ, ό.π., σ. �09.
17. Η εξειδικευμένη υφολογική ανάλυση του αποσπάσματος του Επιφάνη ξεπερνά τις φι-

λοδοξίες μας. Πάντως για μία συγκεκριμένη πτυχή του θέματος αυτού βλ. Δ. ΔρΙτΣΑ, Η ποί-
ησις των γνωστικών, (διδ. διατρ.) Αθήνα 1979, σσ. ��-��.



Επιπλέον διαπιστώνουμε ότι στο κείμενό του εμφανίζονται διασκευασμένα και
επεξεργασμένα όλα τα επιχειρήματα και τα εκφραστικά μέσα, με τα οποία
υποστηρίζεται η ισομοιρία και η κοινοκτημοσύνη, όπως θα τα βρούμε σε πα-
λαιότερους συγγραφείς, δηλ. η φραστική διατύπωση «δικό μου και δικό σου»,
το φυσιοκρατικό επιχείρημα (με άλλα λόγια, η προβολή του φυσικού ή θείου δι-
καίου ως ανώτερου από το ανθρώπινο), οι αναφορές στη μέρα, τη νύχτα και
κυρίως τον ήλιο, η ισόποση κατανομή του φωτός με τις σχετικές εικόνες ως
αλληγορία ισότητας, η νομιμότητα της ισομοιρίας και η παρανομία της ιδιο-
κτησίας». Σε αυτό το σημείο υπενθυμίζεται ότι εκτός από το κείμενο του Επι-
φάνη είχε διερευνηθεί ο υπέρ ισότητος και κοινοκτημοσύνης «τόπος» στον Πυ-
θαγόρα, τον Ευριπίδη, τον Αριστοφάνη, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Φί-
λωνα τον Ιουδαίο και τις Πράξεις των Αποστόλων1�.

ωστόσο προτείνεται να συσχετιστεί περισσότερο το κείμενο του Επιφάνη με
τα δύο πνευματικά ρεύματα με τα οποία συνδέεται ρητά, δηλ. τον πλατωνισμό
και τον γνωστικισμό-χριστιανισμό, ώστε να επιτευχθεί μία κατά φύσιν ένταξη
του έργου σε συμφραζόμενα μέσα από τα οποία γεννήθηκε. Αξίζει σε αυτό το
σημείο να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον για τον Επιφάνη και τον πρώιμο κομ-
μουνισμό19 του συνεχίζεται, όπως υποδεικνύει τόσο η πιο πρόσφατη έρευνα της
Izabela Jurasz όσο και η βιβλιογραφία που σημειώνεται σε αυτήν20.

καταρχάς εκτός από την κοινοκτημοσύνη των αγαθών και των ιδιοκτη-
σιών ο Επιφάνης και ο πατέρας του, ο καρποκράτης είχαν προτείνει την «κοι-
νοκτημοσύνη» των γυναικών21. Πράγματι ο κλήμης ο Αλεξανδρέας παραδί-
δει τις σχετικές σκέψεις του Επιφάνη από το ίδιο πολυθρύλητο βιβλίο, το Περὶ
δικαιοσύνης22. κι αν η ιδέα της κοινοκτημοσύνης των αγαθών ήταν μια πρώ-
ιμη χριστιανική πρακτική23, δεν ίσχυε κάτι ανάλογο περί κοινοκτημοσύνης
των γυναικών. Αντίθετα αυτή η κοινοκτητική στάση, όσον αφορά τις γυναί-
κες, αποτελεί μέρος της πλατωνικής θεωρίας, όπως διαβάζουμε στην Πολι-
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1�. Για έναν πιο ειδικό φιλολογικό σχολιασμό με χωρία από τη Βίβλο βλ. JUrASz, ό.π., σ.
1��. Στα προαναφερθέντα χωρία βέβαια εμφανίζονται περιορισμένες διαστάσεις του ρητορικού
τόπου τον οποίο εντοπίσαμε.

19. GeOrGe - FISHer, ό.π., σσ. 33�-3��.
20. JUrASz, ό.π., σσ. 134-1�7. Συμπληρωματικά προσθέτουμε ότι μετά από σύντομη έρευ-

να στο διαδίκτυο με την πασίγνωστη μηχανή αναζήτησης εντοπίσαμε ότι υπάρχουν έως σή-
μερα υφιστάμενες κοινότητες των γνωστικών στις ΗΠΑ ονομάζουν τον Επιφάνη άγιο και ορ-
γανώνουν επισκέψεις «για τη χάρη του» στη Σάμη!

21. κΛΗΜ. Στρωμ. 3, 2, �, 1 «Οἱ δὲ ἀπὸ καρποκράτους καὶ ᾿Επιφάνους ἀναγόμενοι
κοινὰς εἶναι τὰς γυναῖκας ἀξιοῦσιν, ἐξ ὧν ἡ μεγίστη κατὰ τοῦ ὀνόματος ἐρρύη βλασφημία.»

22. κΛΗΜ. Στρωμ. 3, 2, �, 2-9, 3. Διατυπώνεται η πρόβλεψη ότι θα μπορέσουμε να ασχο-
ληθούμε ερευνητικά στο μέλλον με αυτό το απόσπασμα του Επιφάνη. 

23. ΦΑρΑκΛΟΣ, ό.π., σ. 127 και JUrASz, ό.π., σ. 1�3.



τεία24. Οπωσδήποτε η συλλογιστική πορεία και οι σκοποί των δύο συγγραφέων
–εννοούμε του Πλάτωνος και του Επιφάνη– είναι θεμελιωδώς διαφορετικοί. Ο
Πλάτωνας προτείνει την κοινοκτημοσύνη των γυναικών και των παιδιών ως
ένα επιπλέον αντιστύλιο της πολιτικής ενότητας στην ονειρευτή πολιτεία
του2�. ωστόσο ο Επιφάνης υιοθετεί την ιδέα της κοινοκτημοσύνης των γυναι-
κών μέσα στη δική του αναρχική – αντινομιστική ιδεολογία και σε ένα φυσιο-
κρατικό φιλοσοφικό πλαίσιο2�, αντιπαρατιθέμενος με το «οὐ μοιχεύσεις» του
μωσαϊκού νόμου27, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί και μία έμπνευση παρμένη
από την κυνική φιλοσοφία2�. Παρόλα αυτά δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει
ότι ένα ολοφάνερο στοιχείο σύνδεσης του Πλάτωνα με τον Επιφάνη είναι το
ενδιαφέρον για τις έννοιες της δικαιοσύνης και του νόμου29.

και ας μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά γράφονταν και λέγονταν και διαδίδονταν
κατά τα μέσα και τα τέλη του 2ου αι. μ.Χ. Ήδη μάλιστα από τον 1ο αι. μ.Χ. ο
φιλόσοφος Επίκτητος σε ένα απόσπασμα που σώζεται από τον Ιωάννη Στο-
βαίο περιγράφει τις δυσάρεστες συνέπειες που έχει για τις γυναίκες στη ρώμη
η διάδοση των κοινογαμικών ιδεών του Πλάτωνα: όλες οι γυναίκες κυκλοφο-
ρούν στη ρώμη με την Πολιτεία στο χέρι και με μία στρεβλή αντίληψη περί
πλατωνικής φιλοσοφίας, στηριγμένη απλώς στη λεκτική διατύπωση του μεγά-
λου φιλοσόφου, ωθούνται στην ερωτική κατάχρηση, που κακώς δικαιολογείται
με βάση τη φιλοσοφία30. Η διάδοση τέτοιων ιδεών στη ρώμη, οι οποίες σχετίζο-
νται θεματικά με τον Επιφάνη και τις κοινοκτητικές απόψεις του, πιθανώς ενι-
σχύει μία σχετικά πρόσφατη εικασία31 για την πρόσληψη του έργου και των
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24. ΠΛΑτ. Πολ. 41�d - 417b.
2�. ΠΛΑτ. Πολ. 417 a-b.
2�. Φαίνεται ότι κατά τον Επιφάνη η φύση είτε είναι αντίθετη είτε είναι ανώτερη από τον

νόμο πρβλ. JUrASz, ό.π., σ. 1��.
27. JUrASz, ό.π., σ. 1�3.
2�. Γι’ αυτό ίσως ο κλήμης που δέχεται ότι η έμπνευση του Επιφάνη είναι πλατωνική,

μάλλον παραδέχεται τη διαφορετική οπτική γωνία του Επιφάνη, όσον αφορά την κοινοκτημο-
σύνη των γυναικών βλ. κΛΗΜ. Στρωμ. 3, 2, 10, 2 «δοκεῖ δέ μοι καὶ τοῦ Πλάτωνος παρακη-
κοέναι ἐν τῇ Πολιτείᾳ φαμένου κοινὰς εἶναι τὰς γυναῖκας πάντων, κοινὰς μὲν τὰς πρὸ τοῦ
γάμου τῶν αἰτεῖσθαι μελλόντων, ...»

29. JUrASz, ό.π., σ. 1�4.
30. ΕΠΙκτ. απ. 1� (Schenkl) «᾿Εν ῾ρώμῃ αἱ γυναῖκες μετὰ χεῖρας ἔχουσι τὴν Πλάτωνος

Πολιτείαν, ὅτι κοινὰς ἀξιοῖ εἶναι τὰς γυναῖκας. τοῖς γὰρ ῥήμασι προσέχουσι τὸν νοῦν, οὐ τῇ
διανοίᾳ τἀνδρός, ὅτι οὐ γαμεῖν κελεύων καὶ συνοικεῖν ἕνα μιᾷ εἶτα κοινὰς εἶναι βούλεται τὰς
γυναῖκας, ἀλλ’ ἐξαιρῶν τὸν τοιοῦτον γάμον καὶ ἄλλο τι εἶδος γάμου εἰσφέρων. καὶ τὸ ὅλον οἱ
ἄνθρωποι χαίρουσιν ἀπολογίας τοῖς ἑαυτῶν ἁμαρτήμασι πορίζοντες· ἐπεί τοι φιλοσοφία φησίν,
ὅτι οὐδὲ τὸν δάκτυλον ἐκτείνειν εἰκῇ προσήκει.» 

31. J.S. McHUGH, emperor Alexander Severus: rome’s Age of Insurrection, AD 222-23�,
Barnsley-South Yorkshire, 2017, σ. 1��.



ιδεών του: στις αρχές του 3ου αι. μ.Χ. (220-240 μ.Χ.) στη ρώμη σε οικογενει-
ακό τάφο στην οικία μίας οικογένειας που ανήκε στη γνωστική αίρεση έχουν
διατηρηθεί στους τοίχους εικαστικές αποτυπώσεις με θρησκευτικό ενδιαφέρον.
Σε μία ζωγραφιά παρουσιάζεται ένας έφιππος ακολουθούμενος από μέγα πλή-
θος, και διατυπώνεται η υπόθεση ότι ίσως απεικονίζεται ο Επιφάνης που εισέρ-
χεται στο μεγάλο ιερό του στη Σάμη της κεφαλονιάς. Όσο κι αν ομολογουμέ-
νως είναι αναγκαίο να υποστηριχθεί καλύτερα η παραπάνω εικασία, δεν αναι-
ρείται ωστόσο η εξάπλωση τέτοιων ιδεών σαν αυτές του Επιφάνη.

Ένα άλλο στοιχείο το οποίο αξίζει να αναδειχθεί είναι ο σχετικισμός των
αντιθετικών εννοιών «δικό σου» και «δικό μου», ο οποίος εντάσσεται στην επιχει-
ρηματολογία του Επιφάνη, για να υποστηρίξει τις απόψεις του περί κοινοκτημο-
σύνης των αγαθών και των ιδιοκτησιών32. Έναν ανάλογο σχετικισμό των αντί-
θετων εννοιών «καλό» και «κακό» εντοπίζουμε στις σκέψεις του πατέρα του,
του καρποκράτη για τη μετεμψύχωση-μετενσωμάτωση, όπως τις διαβάζουμε
στο έργο του Ειρηναίου κατὰ τῶν αἱρέσεων33. Η σύνδεση εξάλλου του καρπο-
κράτη με τον Επιφάνη δεν είναι απλώς γονεϊκή, διότι υπάρχει η μαρτυρία του
κλήμεντος ότι ο πατέρας ήταν και δάσκαλος του Επιφάνη (ἐπαιδεύθη ... παρά
τῷ πατρὶ)34. Δεν φαντάζουν λοιπόν καθόλου απροσδόκητες τέτοιες επιρροές.

Επιλογικά, ο προαναφερθείς αντινομισμός του Επιφάνη υποβάλλει τη σκέ-
ψη ότι ένα επιπλέον σημείο σύνδεσης των σκέψεων του καρποκράτη και του
γιου του είναι μία έμμεσα αντι-ιουδαϊκή στάση. Πράγματι φαίνεται ότι τέτοι-
ες απόψεις είχαν μία συγκεκριμένη εμφάνιση και απήχηση πριν από την επο-
χή κατά την οποία έζησε ο Επιφάνης3�. και είναι ξεκάθαρο ότι ο νεαρός Επι-
φάνης δεν αναγνωρίζει καμία θεϊκή προέλευση στο μωσαϊκό νόμο, όπως φαί-
νεται ξεκάθαρα κατά την ανάγνωση του κειμένου του, το οποίο παραθέσαμε
παραπάνω. Από την άλλη πλευρά εντοπίζονται πολλές θεματικές ομοιότητες
ανάμεσα στα αποσπάσματα του Επιφάνη, σε Ευαγγελικές περικοπές και σε
συγκεκριμένες επιστολές του Αποστόλου Παύλου3�: εντελώς δειγματοληπτι-
κά υπάρχουν αναλογίες σχετικά με την κατάργηση των διακρίσεων ανάμεσα
σε Έλληνες και Εβραίους, την ανωτερότητα της πίστεως σε σύγκριση με τον
νόμο και την παραδοχή ότι η αμαρτία έγινε γνωστή μέσω του νόμου, χωρίς τα
κοινά στοιχεία να περιορίζονται αποκλειστικά στα ανωτέρω θέματα. Αλλά
αυτό ας είναι ένα επόμενο ερευνητικό καθήκον.
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32. Βλ. παραπάνω στο κείμενο του Επιφάνη, όπως σώζεται από τον κλήμεντα.
33. ΕΙρΗΝ. 1, 20, 1-4. Ειδικότερα βλ. ibidem 1, 20, 3 «Διὰ πίστεως γὰρ καὶ ἀγάπης σώζε-

σθαι· τὰ δὲ λοιπὰ ἀδιάφορα ὄντα, κατὰ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, πῆ μὲν ἀγαθὰ, πῆ δὲ κακὰ
νομίζεσθαι, οὐδενὸς φύσει κακοῦ ὑπάρχοντος».

34. κΛΗΜ. Στρωμ. 3, 2, �, 3.
3�. JUrASz, ό.π., σ. 1�9.
3�. H συγκεκριμένη ερευνητική ιδέα ανήκει στην JUrASz, ό.π., σσ. 1��-�.



Η ΕΝΝΟΙΑ τΗΣ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ κΑΙ τΟ ΠρΟΒΛΗΜΑ
τΟΥ ΘΑΝΑτΟΥ κΑτΑ τΟΝ ΕΥΓΕΝΙΟ ΒΟΥΛΓΑρΗ

ΑΑθθαανναασσίίαα  ΓΓλλυυκκοοφφρρύύδδηη--ΛΛεεοοννττσσίίννηη
Ομ. καθηγήτρια Φιλοσοφίας του Εθνικού 

και καποδιστριακού Παν. Αθηνών

Στη μελέτη αυτή θα επικεντρωθώ στις απόψεις του Ευγένιου Βούλγαρη
για την ευθανασία και το πρόβλημα του θανάτου διερευνώντας διάφορες όψεις
του θέματος και των απόψεών του. Συγκεκριμένα, ο Επτανήσιος Ευγένιος
Βούλγαρης (171�-1�0�), θεολόγος και κληρικός, φιλόσοφος και πολυγραφό-
τατος συγγραφέας, ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους του νεοελληνι-
κού Διαφωτισμού, πραγματεύεται στο έργο του Διατριβή περί ευθανασίας
(Πετρούπολη 1�04) τις έννοιες της ελευθερίας και του θανάτου με πρωτότυπο
τρόπο, αναπτύσσοντας την ιδέα της ευθανασίας ως καρτερίας περί τον θάνα-
τον αλλά και ως υποφοράς του μετά γενναιότητος και ευψυχίας καθώς και
ως ειρηνικού τέλους του ενάρετου και δίκαιου ανθρώπου, αντιλήψεις που απη-
χούν επιδράσεις από την ελληνική αρχαιότητα και τη χριστιανική παράδοση.
Θεωρώντας τον θάνατο ως άφευκτο και πάγκοινο πάθημα, οντολογικώς ανυ-
πόστατο και ανεπαίσθητο, θεία ευεργεσία που καταπαύει τα βάσανα της ζω-
ής, ο Βούλγαρης υποστηρίζει στη διατριβή αυτή την αξία της ενάρετης ζωής
και συνδέει την ευθανασία με την ελευθερία της βούλησης, κηρύσσοντας την
παραμυθητική συμφιλίωση με τον θάνατον, τον οποίο αντιμετωπίζει με ηρεμία
και μελαγχολία βάσει της πίστης του στη μεταθανάτιο ζωή.

ΕΕλλεευυθθεερρίίαα  κκααιι  ααυυττεεξξοούύσσιιοο

Ο Ευγένιος Βούλγαρης ανέπτυξε έντονη εκπαιδευτική και πνευματική
δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο και στη συνέχεια στην κεντρική Ευρώπη,
όπου μετέβη στις αρχές του 17�4, συνήψε σχέσεις με σημαντικές προσωπικό-
τητες της εποχής και ασχολήθηκε με τη συγγραφή και την έκδοση των έρ-
γων του. Από το 1771 αρχίζει η γόνιμη παρουσία του στη ρωσία και οι σχέ-
σεις αυτού με την ρωσική αυλή και εκκλησία. Η παρουσία του στη ρωσία
υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσματική για την εκπαίδευση και την πολιτική και
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εκκλησιαστική ζωή και εκεί έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του, απολαμβά-
νοντας την εκτίμηση της Μ. Αικατερίνης και των ρώσων πολιτικών και δια-
νοούμενων και εκδίδοντας φιλοσοφικά, φιλολογικά, θρησκευτικά και παιδα-
γωγικά έργα του1. κατά την παραμονή του στη ρωσία άρχισε να γράφει την
Διατριβή περί Ευθανασίας, όπως ο ίδιος σημειώνει, το 177�, την εποχή που εί-
χε ήδη ανακηρυχθεί επίσκοπος της νεοσύστατης αρχιεπισκοπής Σλαβονίου
και Χερσώνος στην Ουκρανία. το έργο φαίνεται να ολοκληρώθηκε και εκδό-
θηκε το 1�04, δύο χρόνια πριν από τον θάνατόν του, και συνιστά απάντηση
στην ερώτηση που του απηύθυνε ο πρίγκιπας της τρανσυλβανίας Στέφανος
ραφαήλ ρακοβίτσας2 «Πώς θα μπορούσε κάποιος να υποφέρει τον επερχόμε-
νο, είτε σε αυτόν τον ίδιο, είτε στους οικείους και φίλους του, θάνατο με γεναι-
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1. Βλ. γενικότερα Α. ΓΛΥκΟΦρΥΔΗ-ΛΕΟΝτΣΙΝΗ, «Η παρουσία του Ευγένιου Βούλγαρη
στη ρωσία(1771-1�0�», Διεθνές Συνέδριο: Χίλια χρόνια Ελληνορωσικές σχέσεις: Ιστορία και
πολιτισμός, Αθήνα, 13-14 Ιανουαρίου 2017, Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 2017, σσ. 99-112.
Βλ. επίσης Α. ΓΛΥκΟΦρΥΔΗ-ΛΕΟΝτΣΙΝΗ, «Η συμβολή του Ευγένιου Βούλγαρη στην εκπαί-
δευση των εγγονών της Μ. Αικατερίνης και η ανέκδοτη μετάφραση του έργου αυτής “Εισή-
γησις της αυτοκρατορικής ρωσικής μεγαλειότητος, Περί της ορθής αγωγής των γαληνοτά-
των πριγκίπων Αλεξάνδρου και κωνσταντίνου των Παυλιδών”», Πρακτικά Β΄ Πανηπειρωτι-
κού Συνεδρίου: Η πνευματική κίνηση στα Ιωάννινα τον 1�ο αι. και η παρουσία του Ευγένιου
Βούλγαρη, (�-9 Απριλίου 201�, Μέγαρο Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών), επιμέλεια κ.Θ.
Πέτσιου, Ιωάννινα 201�, σσ. 227-24�.

2. Φαίνεται πως οι σχέσεις του με τους ηγεμόνες της Βλαχίας κωνσταντίνο και Στέφα-
νο ρακοβίτσα υπήρξαν στενές, αν λάβουμε υπόψη πως την αυτόγραφη μετάφραση του έργου
του J. BOSSUet, Politique tirée des prôpres parôles de l’Ėcriture Sainte, που με τον τίτλο τα πο-
λιτικά ληφθέντα εξ αυτών των λογίων της Θείας Γραφής, μεταφράστηκε από τον Βούλγαρη
το 17�3, μετάφραση που προσέφερε, όπως φαίνεται από την αφιερωματική προσφώνηση προς
τον ηγεμόνα κωνσταντίνο Μιχαήλ ρακοβίτσα, για να του χρησιμεύσει στα καθήκοντά του,
όντας εγκόλπιο για τη σωστή διοίκηση των χριστιανών ηγεμόνων και βασιλέων. Σε χειρό-
γραφη πολυτελή μορφή τη μετάφραση αφιέρωσε στον ηγεμόνα ρακοβίτσα, με ένδειξη τόπου
το Βουκουρέστι και χρόνου 1 Δεκεμβρίου 17�3. την ίδια μετάφραση σε κομψή χρυσόδετη έκ-
δοση αφιέρωσε αργότερα στον πρίγκιπα κωνσταντίνο, εγγονό της Μ. Αικατερίνης, με ημερο-
μηνία αφιέρωσης 21 Μαΐου 1790, ημερομηνία γέννησης του. Πβ. γενικότερα, StePHen K.
BAtALDen, cathrine II’s Greek Prelate eugenios Voulgaris in russia, 1771-1�0�, new York,
19�2, σσ. 13, ��, 111, 13�-139, ιδίως σ. 111, σημ. 7. Βλ. Α. ΓΛΥκΟΦρΥΔΗ-ΛΕΟΝτΣΙΝΗ, «Η
παρουσία του Ευγένιου Βούλγαρη στη ρωσία (1771-1�0�»), ό.π., σσ. 110-111 και Α. ΓΛΥ-
κΟΦρΥΔΗ-ΛΕΟΝτΣΙΝΗ, «Η συμβολή του Ευγένιου Βούλγαρη στην εκπαίδευση των εγγονών
της Μ. Αικατερίνης και η ανέκδοτη μετάφραση του έργου αυτής “Εισήγησις της αυτο -
κρατορικής ρωσικής μεγαλειότητος, Περί της ορθής αγωγής των γαληνοτάτων πριγκίπων
Αλεξάνδρου και κωνσταντίνου των Παυλιδών”, Πρακτικά Β΄ Πανηπειρωτικού Συνεδρίου, ό.π.
Βλ. ειδικότερα, Ε. ΑΓΓΕΛΟΜΑτΗ-τΣΟΥΓκΑρΑκΗ, «Η επιστολιμαία επικοινωνία του Ευγενίου
Βούλγαρη με Φαναριώτες», Πρακτικά Β΄ Πανηπειρωτικού Συνεδρίου: Η πνευματική κίνηση
στα Ιωάννινα τον 1�ο αι. και η παρουσία του Ευγένιου Βούλγαρη, (�-9 Απριλίου 201�, Μέ-
γαρο Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών), επιμέλεια κ.Θ. Πέτσιου, Ιωάννινα 201�, σσ. 247-
309, ιδίως σσ. 249-2�3.



ότητα και ευψυχία;»3 πολύ ενωρίτερα καθώς είχε χάσει τον αδελφό του κων-
σταντίνο ρακοβίτσα, ηγεμόνα Ουγγροβλαχίας, στα τέλη Φεβρουαρίου του
17�4. Ο Βούλγαρης περιλαμβάνει αυτή τη διατριβή στον κατάλογο των έργων
του που το καταγράφει στον αριθμό 34 ως ακολούθως: «De preparatione ad
mortem, atque magnanima constantia in illa expectanda, opus conscriptum ad
expostulationem Principis Michaelis racowitzis Dominantis in Ungaro vala chia.
Ineditam»4. Στο εσώφυλλο του τυπωμένου βιβλίου έχει τεθεί ως τίτλος «Περί
ευθανασίας ή περί της περί τον θάνατον καρτερίας. Προς τον ερωτήσαντα πώς
άντις έχοι γενναίως τε και ευψύχως, ή εαυτώ επιόντα εκδέχεσθαι, ή επελθό-
ντα ετέροις αυτώ οικείοις, φέρειν τον θάνατον»� ο οποίος και καταδεικνύει τον
τρόπο με τον οποίο συνελάμβανε την έννοια της ευθανασίας ο υπέργηρος
Βούλγαρης, δηλαδή ως καλόν θάνατον�. Η διατριβή αυτή εκτείνεται σε 1��
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3. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόδοση στη νέα ελληνική του κειμένου του Βούλ-
γαρη στο ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑρΗΣ, Διατριβή περί ευθανασίας, μετφρ.-επιμ. Γιάννης Δημολιά-
της-Μανώλης Γαλανάκης, Εξάντας, 200�.

4. StePHen K. BAtALDen, «notes from a Leningrad manuscript:eugenios Voulgaris’ auto -
graph list of his own works», O Ερανιστής, 13(197�), σσ. 7, 1�-1�.

�. Διατριβή περί Ευθανασίας προς τον Ερωτήσαντα: «Πώς άντις έχοι γενναίως τε και ευ-
ψύχως, ή εαυτώ επιόντα εκδέχεσθαι, ή επελθόντα ετέροις αυτώ οικείοις και φίλοις, φέρειν τον
Θάνατον;» Απάντησις υπό μεν του Αρχιεπισκόπου Ευγενίου του Βουλγάρεως μιξοσολοίκω
φράσει συγγραφείσα υπό δε των πανεντίμων Ζωσιμαδών τετραυταδέλφων, Αναστασίου, και
Νικολάου και Ζώη και Μιχαήλ, φιλοτίμω δαπάνη εκδοθείσα, εν Πετρουπόλει, εν τω τυπογρα-
φείω της Αυτοκρατορικής Ακαδημίας των Επιστημών, έτει 1�04, 1�4 σσ. Βλ. την 2η έκδοση,
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑρΙΣ, Διατριβή περί Ευθανασίας, ή περί της περί τον θάνατον καρτερίας, με-
τατυπωθείσα υπό Θ. Χοϊδάν του Θεσσαλονικέως, τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, εν Αθή-
ναις, 1�4�. Όπως έχει ήδη αναφερθεί την ερώτηση «Πώς θα μπορούσε κάποιος να υποφέρει τον
επερχόμενο, είτε σε αυτόν τον ίδιο, είτε στους οικείους και φίλους του, θάνατο με γενναιότητα
και ευψυχία;» υπέβαλε στον Βούλγαρη ο Στέφανος ρακοβίτσας, αδελφός και διάδοχος του
κωνσταντίνου ρακοβίτσα, ηγεμόνα Ουγγροβλαχίας, ο οποίος είχε αποθάνει στα τέλη Φεβρου-
αρίου του 17�4. Ο θάνατος του κωνσταντίνου ενέπνευσε στον Ευγένιο τη συγγραφή δύο
«αθυρματίων», που φέρουν τους αριθμούς 32 και 33 στον κώδικα 11�0 της Εθνικής Βιβλιοθή-
κης υπό τον τίτλο «κύκλος ποιητικών αθυρματίων», που τους περιέχει. Βλ. Ε. ΑΓΓΕΛΟΜΑτΗ-
τΣΟΥΓκΑρΑκΗ, «Η επιστολιμαία επικοινωνία του Ευγενίου Βούλγαρη με Φαναριώτες», Πρα-
κτικά Β΄ Πανηπειρωτικού Συνεδρίου: Η πνευματική κίνηση στα Ιωάννινα τον 1�ο αι. και η πα-
ρουσία του Ευγένιου Βούλγαρη, ό.π., σσ. 2�7-2��, και Χ. κΑρΑΝΑΣΙΟΣ, «Ευγένιου Βούλγαρη,
“κύκλος ποιητικών αθυρματίων”. Πρώτη παρουσίαση βάσει του αυτόγραφου κώδικα ΕΒΕ
11�0», στο Ευγένιος Βούλγαρης. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, κέρκυρα, 
1-3 Δεκεμβρίου 200�, Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Εκδόσεις κανάκη, 2009, σσ. 399-41�.

�. Ο Βούλγαρης φαίνεται πως χρησιμοποίησε τη λέξη ευθανασία υπό την έννοια του κα-
λού θανάτου και παράλληλα έκανε χρήση λέξεων ιδίας προέλευσης όπως ετοιμοθανασία (ετοι-
μότητα ή ετοιμασία για τον θάνατο), προθανασία (πρόωρος θάνατος) και δυσθανασία (κακός
θάνατος). Βλ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑρΗΣ, Διατριβή περί ευθανασίας, μετφρ.-επιμ. Γιάννης Δη-
μολιάτης-Μανώλης Γαλανάκης, Εξάντας, 200�, σ. 33.



σελίδες, το κείμενο είναι συνεχές και ως προς το περιεχόμενο θα μπορούσε να
διαιρεθεί σε δύο μέρη καθώς στις σελίδες 1-�0 εξετάζονται στάσεις απέναντι
στον θάνατον και στο δεύτερο, σελίδες �1-1��, τρόποι οι οποίοι μπορεί να απα-
λύνουν την ψυχή απέναντί του, αν και, παράλληλα, τον απασχολεί ιδιαίτερα το
ζήτημα της ελευθερίας και του αυτεξουσίου και σε σχέση με την αρετολογική
ηθική.

Έχω ήδη επισημάνει σε παλαιότερη μελέτη μου για τον Ευγένιο Βούλγα-
ρη7, που εκδόθηκε από την Ακαδημία Αθηνών σε συλλογικό τόμο το 1997, ότι
αυτός στην Περί ευθανασίας διατριβή του, που εκδόθηκε στας δυσμάς του βί-
ου του, ασχολείται ιδιαίτερα με την ελευθερία του ατόμου, η οποία πρέπει να
εξετασθεί στο πλαίσιο της χριστιανικής ηθικής αλλά και της καρτεσιανής δι-
δασκαλίας περί διττής φύσεως του ανθρώπου. Στην αξιόλογη αυτή πραγμα-
τεία ο Βούλγαρης διερευνά τη σχέση ελευθερίας και αυτεξουσίου και αναφέρε-
ται σε μία ηθικών διαστάσεων μορφή εσωτερικής ελευθερίας, η οποία τίθεται
επί υπαρξιακού επιπέδου και συνεπάγεται την απελευθέρωση από πάθη, ένστι-
κτα και εσωτερικούς καταναγκασμούς, από την κυριαρχία των περιστάσεων
και των πραγμάτων, των προκαταλήψεων και των «ειδώλων», των «νοσοποι-
ών αιτίων» που σκοτίζουν τη γνωστική δύναμη του ανθρώπου�. ωστόσο η
ελευθερία που προβάλλει είναι η των θεολόγων και εκκλησιαστικών, η «ελευ-
θερία εκ του θανάτου», η οποία νοείται ως καρτερία και ήρεμη αποδοχή του
θανάτου. Ελεύθερος είναι άλλωστε κατ’ αυτόν «ο πάντοτε και εν όσω ζη ετοι-
μοθάνατος και κατά το ακόλουθον ο ευθάνατος»9. Γενικότερα στη μελέτη αυ-
τή επισημαίνει πως ο άνθρωπος που έχει ήρεμη τη συνείδησή του και ατάραχο
την ψυχή, αυτός που παραμένει ήσυχος και ειρηνικός παρά την τύρβη της κα-
θημερινότητας, που είναι επιεικής, μετριόφρων, σώφρων και ολιγαρκής, αυτός
που έχει απορρίψει τη δουλεία της ψυχής στο σώμα, είναι πραγματικά ελεύθε-
ρος. Ο Βούλγαρης μιλάει για «ελευθερία ζωής» προϋπόθεση της οποίας δεν εί-
ναι ο υλικός ευδαιμονισμός, η άμετρη απόκτηση και απόλαυση αγαθών, που
καθιστά τον άνθρωπο δούλο των παθών και των καταστάσεων, «τρυφηλόν και
ηδονικόν», «φιλόϋλον, φιλοσώματον, φιλόκοσμον, φιλόζωον και περί τον θάνα-
τον υπέρ το δέον μικροψυχούντα και δειλιώντα, αμέτρως και καθ’ υπερβολήν
ταραττόμενον»10, αλλά η θεολογικών προϋποθέσεων ελευθερία της ψυχής την

Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη���

7. Βλ. Α. ΓΛΥκΟΦρΥΔΗ-ΛΕΟΝτΣΙΝΗ, «Μορφές ελευθερίας στο έργο του Ευγένιου Βούλγα-
ρη», στο Νεοελληνική Φιλοσοφία, Θέματα Πολιτικής και Ηθικής, Αθήνα, 2001, σσ. 17 κ.εξ.
Βλ. επίσης την 2η έκδοση, ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑρΙΣ, Διατριβή περί Ευθανασίας, ή περί της περί
τον θάνατον καρτερίας, ό.π.

�. Α. ΓΛΥκΟΦρΥΔΗ-ΛΕΟΝτΣΙΝΗ, «Μορφές ελευθερίας στο έργο του Ευγένιου Βούλγαρη» ,
ό.π., σσ. 37-39.

9. Ε. ΒΟΥΛΓΑρΗΣ, Διατριβή περί ευθανασίας, ό.π., σ. 139.
10. Ό.π., σ. 142.



οποία κατακτά «εκείνος όστις ολίγα επιθυμεί και τα περιττά τα αποπτύει,
εκείνος όστις στέργει και αναπαύεται εις όσα έχει και έχοντάς τα, αυτός κυ-
ριεύει αυτά και όχι από αυτά κυριεύεται»11. Συνδέοντας την ελευθερία με το
αυτεξούσιο και την προαίρεση υποστηρίζει ωστόσο πως αυτή πρέπει να είναι
γέννημα της αφθονίας και της πληθώρας αγαθών και όχι απόρροια της στέ-
ρησης και της ένδειας αλλά ανάγκη εσωτερική.

το πρόβλημα της ελευθερίας και του αυτεξουσίου τον απασχολεί και στον
τρίτο τόμο του τρίτομου έργου του Στοιχεία της Μεταφυσικής, που επιγράφε-
ται Ψυχολογία, το οποίο εκδόθηκε το 1�0� και υπήρξε καρπός της γόνιμης δι-
δασκαλίας του στα κέντρα του ελληνισμού όπου δίδαξε (Ιωάννινα, κοζάνη,
Αθωνιάς, Πατριαρχική του Γένους Σχολή). Ο Βούλγαρης δέχεται στο έργο
αυτό πως υπάρχει στον άνθρωπο εκ φύσεως «μία προαιρετική δύναμις, αυτο-
κίνητος», η οποία παρωθεί τον άνθρωπον εις το να ενεργεί «ελευθέρως και αυ-
τοδιορίστως» ή «ελευθέρως και αυτεξουσίως»: «Ελευθέρως τοίνυν και αυθορ-
μήτως ‘ρέπειν εστί πολλά πεφυκώς, έστι μεν εφ’ ων άχρι ψιλής προαιρέσεως
ήκω, έστι δε εφ’ων και εις θήραν σπεύδω την τούτων...»12 . Γενικότερα, συν-
δυάζοντας αριστοτελικές και πατερικές αντιλήψεις με αντίστοιχες απόψεις
νεωτέρων φιλοσόφων, όπως του Genovesi, περί των σχέσεων ελευθερίας και
αυτεξουσίου, ο Βούλγαρης ταυτίζει την ελευθερία με την αυτεξουσιότητα κα-
θώς σημειώνει «ελευθερίαν τε και αυτεξουσιότητα την δύναμιν αποκαλώ καθ’
ην αυτοδιορίστως η ψυχή, και αυτοκινήτως οδεύει προς τα κατά γνώσιν αυτή
παριστάμενα»13. Παράλληλα, διακρίνει το ακούσιο από το εκούσιο, εκλαμβά-
νει την «αυτεξουσιότητα» ως αναγκαία συνθήκη της λογικής και νοεράς ζω-
ής και θεωρεί πως ο κάθε άνθρωπος είναι «κύριος των πράξεων του» και κατά
συνέπεια υπεύθυνος και αυτόνομος. Συνεπώς έχει έκαστος την ελευθερία της
εκλογής και της προαίρεσης, η οποία είναι φυσική δύναμη. Ο άνθρωπος είναι
κατ’ αυτόν «ελεύθερος εις τα εφ’ ημίν» που είναι «το κινείσθαι και μη κινεί-
σθαι, ορμάν και μη ορμάν, ορέγεσθαι των μη αναγκαίων, και μη ορέγεσθαι,
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11. Βλ. Α. ΓΛΥκΟΦρΥΔΗ-ΛΕΟΝτΣΙΝΗ, «Μορφές ελευθερίας στο έργο του Ευγένιου Βούλ-
γαρη», στο Νεοελληνική Φιλοσοφία, Θέματα Πολιτικής και Ηθικής, ό.π.

12. Στοιχεία της μεταφυσικής υπό Ευγενίου του Βουλγάρεως, Διακόνου έτι όντος, και ενια-
χού σχολαρχούντος τοις αυτού Ακροωμένοις πρώην αναπτυσσόμενα. Νυν δε παρά των Ζωσιμα-
δών αυταδέλφων Αναστασίου, Νικολάου, Ζώη και Μιχαήλ τοις ομογενέσι Φιλολόγοις φιλοτίμω
δαπάνη επί το διανεμηθήναι δωρεάν τύποις εκδοθέντα, επιστασία Σπυρίδωνος Βλαντή, τμήμα
Α΄, Όπερ έστι Οντολογία..., τμήμα Β΄, Όπερ έστι η κοσμολογία..., τμήμα Γ΄, Η Ψυχολογία,
Ενετίησι, παρά Ν. Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1�0�, σσ. 13-1�, ιδίως σ. 14: «...Ισοδύναμοι τοίνυν
άπασαι και ομοούσιοι εν ανθρώποις αι ψυχαί, των αυτών δηλονότι ουσιωδώς ευμαρούσαι δυνά-
μεων... επί δε των ηθικών τη βουλήσει μάλιστα καθ’ ην η ψυχή αυτοκίνητος ούσα, ελευθέρως τε
και αυτεξουσίως, την επί τα κρείττω των επιτηδευμάτων ροπήν επιδείκνυται...».

13. Στο ίδιο, σ. 272.



ψεύδεσθαι και μη ψεύδεσθαι, διδόναι και μη διδόναι, χαίρειν οις δει και μη χαί-
ρειν, και όσα τοιαύτα, εν οις τα της κακίας και της αρετής έργα, τούτων γαρ
εσμέν αυτεξούσιοι»14. Υποστηρίζοντας στα Στοιχεία Μεταφυσικής πως ο κά-
θε άνθρωπος είναι αυτεξούσιος και αυτόνομος, θεωρεί πως η ψυχή στρέφεται
προς το αγαθό ή το κακό ελευθέρως και πως επηρεάζεται αρνητικά από την
κακή αγωγή, την αμάθεια και την καχεξία, και θετικά με την «αγαθήν τρο-
φήν και παιδείαν, και νόμον και λόγον και την των καλών μελέτην και συνή-
θειαν και επιστήμην»1�.

ωστόσο, στην Περί ευθανασίας διατριβή αυτό που τον απασχολεί είναι να
καταδείξει πως η αληθινή ελευθερία την οποία εξετάζει είναι τρόπος απόκτη-
σης της ευθανασίας, δηλαδή του καλού θανάτου, καθώς η ίαση εκ του φόβου
του θανάτου εξαρτάται από τον τρόπο καθ’ ον διεξάγει ο σώφρων άνθρωπος τις
ημέρες της παρούσας ζωής, καλώς και δικαίως πολιτευόμενος με συνέπεια,
ενώ στον πιστό και ευσεβή χριστιανό η ίαση εκ του φόβου του θανάτου παρέχει
ακαταίσχυντη ελπίδα στη μέλλουσα δόξα και στην απόκτηση της αρετής.
΄Αλλωστε, τη ματαιότητα του κόσμου των αισθήσεων και την αξία της αρε-
τής έναντι των επίγειων εχθρών της, της σάρκας και του φθόνου, της κακίας
και του δόλου, υμνεί ο Βούλγαρης σε δύο ηθικά ποιημάτια που έχει προσθέσει
στην ποιητική σύνθεση Βοσπορομαχία1� που φέρεται πως έχει, σε πρώτη μορ-
φή, συντεθεί το 17�2 από τον σενιόρ Μόμαρς, πρώτο Δραγουμάνο στην κων-
σταντινούπολη του Πρέσβεως της Αυστρίας, η οποία δημοσιεύθηκε στη Λει-
ψία το 17�� με επιμέλεια του Βούλγαρη και αφού το κείμενο έτυχε επεξεργα-
σίας εκ μέρους του Πατριάρχη καλλινίκου του Ζαγορέως17. το ποιημάτιον
που προσθέτει ως εκδότης ο Βούλγαρης στο τέλος της Βοσπορομαχίας, η
οποία με επιμέλεια αυτού εκδίδεται, χαρακτηρίζεται ως Απόδοσις της Αλλη-
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14. Στο ίδιο, σσ. 277-27�. Βλ. και Α. ΓΛΥκΟΦρΥΔΗ-ΛΕΟΝτΣΙΝΗ, «Μορφές ελευθερίας στο
έργο του Ευγένιου Βούλγαρη», στο Νεοελληνική Φιλοσοφία, Θέματα Πολιτικής και Ηθικής,
σσ. 41-42.

1�. Ό.π., σσ. 2��-2�7. Βλ. και Α. ΓΛΥκΟΦρΥΔΗ-ΛΕΟΝτΣΙΝΗ, «Μορφές ελευθερίας στο έρ-
γο του Ευγένιου Βούλγαρη», στο Νεοελληνική Φιλοσοφία, Θέματα Πολιτικής και Ηθικής, 
σ. 44.

1�. Βοσπορομαχία ήγουν φιλονεικία Ασίας και Ευρώπης εις το κατάστενον της κων-
σταντινουπόλεως, ποίημα συντεθέν κατά το αμνβ΄ σωτήριον έτος..., υπό του ποτέ Ενδοξοτάτου
και Αξιοπρεπεστάτου κυρίου Σενιόρ Μόμαρς, πρώτου Δραγουμάνου του εν κωνσταντινουπό-
λει Πρέσβεως του Αυστριακού κράτους, Νύν δ’ αύθις τύποις εκδοθέν μετά άλλων ποιηματίων
Ηθικών, και μετά πλείστης επιμελείας διορθωθέν, Ενετίησιν, παρά Δημητρίω Θεοδοσίω τω εξ
Ιωαννίνων, β΄ έκδοσις, 1792. Η β΄ αυτή έκδοση έγινε στην Ενετία με επιμέλεια του Χαιρέτη
του κρητός, ενώ η α΄ έκδοση έγινε από τον Ευγένιο Βούλγαρη, στη Λιψία, το 17��.

17. Βλ. σχετικά Α. ΓΛΥκΟΦρΥΔΗ-ΛΕΟΝτΣΙΝΗ, «Ηθικό κάλλος και “ωραία ψυχή” στο Νε-
οελληνικό Διαφωτισμό. Απόπειρα μιάς νέας ανάγνωσης της νεοελληνικής αισθητικής» στο
Νεοελληνική φιλοσοφία. Θέματα πολιτικής και ηθικής, σσ. 3�1-412, ιδίως 402 κ.εξ.



γορίας και τελειώνει με τους ακόλουθους στίχους, οι οποίοι καταδεικνύουν την
αξία του πνευματικού κάλλους και των αρετών:

ωραία η αθάνατος ψυχή, κ’ η συλλογή της,
Να είναι αεί με τον Θεόν, και ο Θεός μαζί της.1�

Στο ίδιο ωστόσο ποιημάτιον ο Βούλγαρης ηθικολογώντας και στο πλαίσιο
της αρετολογικής του ηθικής επισημαίνει:

τα ευσεβή, και ηθικά, στον άνθρωπ’ ωφελούσι,
τα άνθη σαν μαραίνονται, αυτά καρποφορούσι.19

ττοο  ππρρόόββλληημμαα  ττοουυ  θθααννάάττοουυ

ωστόσο, δεν είναι μόνο η αρετολογία που απασχολεί τον Βούλγαρη ούτε το
πρόβλημα της ελευθερίας και του αυτεξουσίου. Οπωσδήποτε, το πρόβλημα του
θανάτου καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της Περί ευθανασίας διατριβής
και εκεί ο Βούλγαρης παραθέτει με σκοπό παρηγορητικό διάφορα επιχειρήμα-
τα περί καρτερίας του θανάτου, που συνιστούν απάντηση σε ερώτημα συνομι-
λητή του, όπως ήδη ελέχθη. Ο Βούλγαρης πιστεύει στην μετά θάνατον ζωή
και επιχειρηματολογεί για την καθολικότητα και αναγκαιότητα του θανάτου.
Οι θέσεις που υποστηρίζει αρχικά είναι πως η παντελής αφοβία του θανάτου
είναι αφύσικη και πως η αταραξία και αδιαφορία της ψυχής είναι πράγματα
ασύμβατα προς την παρούσα κατάσταση της ανθρώπινης φύσεως. Επικαλεί-
ται εδώ τη μαρτυρία του Αριστοτέλη σύμφωνα με τον οποίο ο μονήρης άνθρω-
πος είναι «ή θηρίον, ή Θεός»,20 και κατακρίνει τους Στωικούς γιατί δίδασκαν
την απάθεια και καρτερία και μάλιστα για την γενναιότητα που επέδειξαν
μπροστά στον θάνατο, αναφερόμενος κυρίως στους Επίκτητο, Ανάξαρχο και
Σενέκα. 

Αναγνωρίζοντας πως παρά το γεγονός πως υπάρχουν πολλά παραδείγμα-
τα ανθρώπων οι οποίοι, διήλθαν ατάραχοι τις τελευταίες τους στιγμές, όπως ο
Ιώβ, ο Διογένης, ο Θεμιστοκλής, η κλεοπάτρα, οι Ινδοί Γυμνοσοφιστές και οι
Χριστιανοί μάρτυρες21, ωστόσο είναι γνωστό πως όσο πλησιάζει ο θάνατος
εξασθενεί η παρηγορία που κομίζει ο φιλοσοφικός στοχασμός, και πως ο τρό-
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1�. Βοσπορομαχία, ό.π., σ. 13�.
19. Στο ίδιο, σ. 134 κ.εξ. 
20. ΑρΙΣτΟτΕΛΗΣ, Πολιτικά, 12�3a27-29. Βλ. Διατριβή περί ευθανασίας, σσ. �-�.
21. Διατριβή περί ευθανασίας, σσ. 1�-20.



μος καταλαμβάνει την ψυχή του ανθρώπου. Γιά τον λόγο αυτό υποστηρίζει
πως η μετριοφοβία, δηλαδή ο μετριασμός του φόβου του θανάτου και η υπομο-
νετική και πράος αποδοχή του, είναι αρετή που συνιστά μεσότητα μεταξύ της
περί τον θάνατον παντελούς αδιαφορίας και απάθειας και της υπέρ το δέον μι-
κροψυχίας και δειλίας. Αυτό άλλωστε υπαγορεύουν η προς τον θεόν πίστη και
η ορθή φιλοσοφία, δηλαδή ούτε να προθανατά ο άνθρωπος, ούτε να δυσθανατά,
αλλά να ευθανατά, για τον λόγο αυτόν και το αγώνισμα του σοφού είναι η
αποφυγή της αμετρίας22. Θεωρώντας πως ο θάνατος είναι φοβερός για όποιον
έχει βεβαρημένη τη συνείδηση και έχει χάσει την ελπίδα της σωτηρίας, ομιλεί
για την ίαση του θανάτου, που συνδέεται με την αγαθή συνείδηση και την ελ-
πίδα στη μέλλουσα ζωή. Ο θάνατος για τον χριστιανό δεν είναι ζημία αλλά
κέρδος, γιατί επιτρέπει στον άνθρωπο να ελευθερωθεί και να ενωθεί μετά του
Χριστού23. τελικά, κατά τον Βούλγαρη απαλλάσσεται ο άνθρωπος από την
λύπη του θανάτου, μόνο με την άσκηση των αρετών, κατά τη συμβουλή του
Ιωσήφ Βρυέννιου προς τον αυτοκράτορα Μανουήλ Παλαιολόγο24, και με την
πίστη στην έναρξη μιας νέας τρισευδαίμονος ζωής.2�

Στη συνέχεια ο Βούλγαρης ασχολείται με τους τρόπους που βοηθούν στον
μετριασμό του φόβου του θανάτου. ως εκ τούτου αποφαίνεται πως (1) ο θάνα-
τος είναι άφευκτο και κοινό ανθρώπινο πάθημα, είναι στοιχείο εγγενές του αν-
θρωπίνου φυράματος, δηλαδή αναπότρεπτος και αναπόδραστος, και δεν υπό-
κειται στην ανθρώπινη θέληση και προαίρεση, ως εκ τούτου είναι μάταιο να
τον φοβάται κανείς και να λυπάται γι’ αυτόν2�. Υποστηρίζει επίσης (2) πως ο
πόθος της μακροζωίας είναι αλογία, ασυλλογισία και ακρισία και πως τα
διαστήματα του παρόντος βίου είναι άνωθεν, εξαρτώνται δηλαδή από την
υπέργαθη και πάνσοφη πρόνοια του Θεού, είναι ορισμένα και οικονομημένα
προς το αγαθόν και συμφέρον εκάστου ανθρώπου. Ο ηλικιωμένος ιδίως πρέπει
κατ’ αυτόν μάλλον να ευχαριστείται για το ότι έζησε τόσο, παρά να δυσφορεί
και να σχετλιάζει για το ότι δεν θα ζήσει πολύ ακόμη27. Γενικότερα, υποστη-
ρίζει πως το ατύχημα του θανάτου θα επέλθει ανεξάρτητα και ανεπηρέαστα
από το πλήθος των ημερών της ζωής2�, ενώ η περί τον θάνατο θλίψη και η επι-
θυμία να κρατηθεί κανείς στη ζωή είναι δίκαιη και επωφελής μόνο όταν ο άν-
θρωπος είναι ανέτοιμος να πεθάνει και επιθυμεί να διορθώνει τα υπ’ αυτού πε-
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22. Στο ίδιο, σσ. 3�, 41.
23. Στο ίδιο, σ. 114-117.
24. Ιωσήφ Μοναχού του Βρυεννίου τα Ευρεθέντα, εκδοθέντα υπό του Ευγενίου Βουλγάρε-

ως, Λιψία, 17��, τ. Β΄, σ. 29�.
2�. Διατριβή περί ευθανασίας, σσ. 11�-119. 
2�. Στο ίδιο, σσ. 42-43.
27. Ό.π., σσ. �2-�3.
2�. Ό.π., σ. �9.



πραγμένα κακά ή να αποτελειώσει τα υπ’ αυτού επιχειρηθέντα ανολοκλήρω-
τα καλά29. Παράλληλα, υποστηρίζει (3) πως ο άνθρωπος βιώνει αδιάλειπτα
τον θάνατον ως εναλλαγή του είναι και του μη είναι και επισημαίνει πως η
ζωή του είναι μια αλυσίδα αλληλοδιαδόχων στιγμών, όπου κάθε στιγμή πα-
ρέρχεται, δηλαδή πεθαίνει, για να γεννηθεί η επόμενη, συνεπώς η ζωή συντί-
θεται από ανακυκλούμενους ζωοειδείς και θανατοειδείς κρίκους, από μια συ-
νεχή εναλλαγή του είναι και του μη είναι. ως εκ τούτου ο άνθρωπος υπόκειται
σε συνεχή γένεση και αφανισμό και δεν τον χαρακτηρίζει σταθερότητα του εί-
ναι αλλά μια αδιάκοπη ροή του γίγνεσθαι. Συνεπώς, μόνον ο Θεός είναι αιώ-
νιος και αναλλοίωτος, «είναι απολύτως» και «ζει αληθώς», ενώ ο άνθρωπος
είναι φθαρτός και μεταβαλλόμενος. Άλλωστε, επειδή ο ανθρώπινος βίος έχει
διάφορα στάδια, το πέρασμα από τη μία στην άλλη ηλικία ισοδυναμεί με θά-
νατο, γι’ αυτό ο άνθρωπος δεν είναι μονοθάνατος αλλά πολυθάνατος, καθώς
δοκιμάζει πολλούς θανάτους κατά την επίγεια πορεία του, ως εκ τούτου δεν
πρέπει να πτοείται από τον τελικώς επελευσόμενον θάνατο30.

Άλλες θέσεις αυτού αναφέρονται στο γεγονός πως ο θάνατος καθ’εαυτόν
είναι αναλγής και οντολογικώς ανυπόστατος, ένα φευγαλέο φάντασμα το
οποίο από μακριά φοβίζει και από κοντά γίνεται άφαντος31, και πως αυτός τε-
λικά είναι ο έσχατος όρος της βαθμιαίας και προοδευτικής ύφεσης της ζω-
ής32. Υποστηρίζει επίσης πως ο θάνατος είναι απολύτρωση της ψυχής από τα
βάσανα της ζωής, είναι ο μέγας και έσχατος ιατρός, όχι μόνο των ασθενειών
αλλά και των άλλων ανίατων κακών33. Γενικότερα, ο θάνατος δεν είναι κακό
αλλά μέγα χάρισμα, ευεργεσία και κατάπαυση των θλίψεων του βίου και η
μετά θάνατον ζωή είναι καλύτερη και τελειότερη της γήινης. τελικά θεωρεί
πως ο τρόπος απόκτησης της περί τον θάνατον μεγαλοψυχίας είναι η επιμέ-
λεια και άσκηση της ελευθερίας στην παρούσα ζωή. Ελευθερία είναι ο άνθρω-
πος να προαιρείται, να επιθυμεί και να θέλει να ζει ανώτερος, να απέχει από
την άτοπη κατάχρηση των ορεκτών και να κάνει σωστή χρήση των αγα-
θών34. Άλλωστε, ο ελεύθερος από εσωτερικούς και εξωτερικούς καταναγκα-
σμούς άνθρωπος δεν λυπείται πολύ, ούτε ταράσσεται και φοβείται αμέτρως,
όταν ενθυμείται το τέλος σε αντίθεση με τον τρυφηλό και φιλόκοσμο ο οποίος
φοβάται τον θάνατον υπέρ το δέον και δειλιά3�. Εξάλλου κατά τον Μέγα Αθα-

Η έννοια της ευθανασίας και το πρόβλημα του θανάτου κατά τον Ευγένιο Βούλγαρη �73

29. Ό.π., σσ. �7-�1.
30. Ό.π., σσ. ��-��.
31. Ό.π., σσ. ��-�9.
32. Ό.π., σσ. 70-72.
33. Ό.π., σσ. �3-�4.
34. Στο ίδιο, σσ. 101-102.
3�. Στο ίδιο, σ. 104.



νάσιο, τη μαρτυρία του οποίου επικαλείται, «φοβείται τον θάνατον εκείνος που
δεν θέλει να αποχωρισθεί τις εμπαθείς ορμές του», ως εκ τούτου και μόνον η
ενθύμιση της μακαριότητας, της ωραιότητας και της ειρήνης, που ετοιμάζει ο
Θεός σε όσους τον αγαπούν, πλημμυρίζει την ψυχή του ανθρώπου με χαρά και
αγαλλίαση. Συνεπώς, η ενάρετη ζωή και η μετάνοια ιατρεύουν τον φόβο του
θανάτου. 

Ο Βούλγαρης στην Διατριβή περί ευθανασίας στηρίζεται σε πηγές της
κλασικής αρχαιότητας (Αριστοτέλης, Πλάτων, Στωικοί, Επικούρειοι), στην
Παλαιά και καινή Διαθήκη (Σοφία Σιράχ, Ευαγγελιστές, επιστολές Παύ-
λου), στους Πατέρες της Εκκλησίας (Γρηγόριο Ναζιανζηνό, Μέγα Βασίλειο,
Άγιο Αθανάσιο, Ιερό Αυγουστίνο) αλλά και στον Ιωσήφ Βρυέννιο, του οποίου
εξέδωσε τα ευρισκόμενα έργα, καθώς και σε ιστορικά πρόσωπα και στη σύγ-
χρονη του επιστήμη (Buffon), και υιοθετεί την πλατωνική άποψη ότι η φιλο-
σοφία είναι «μελέτη θανάτου»3�. Η διατριβή του είναι θεολογική όσο και φιλο-
σοφική και μπορεί να θεωρηθεί ως σημαντικό έργο του νεοελληνικού διαφωτι-
σμού όπως και το Σχεδίασμα περί ανεξιθρησκείας, το οποίο απασχόλησε ιδιαί-
τερα τους φιλοσόφους και τους θεολόγους από την αρχαιότητα μέχρι των ημε-
ρών του.

Ο θάνατος απασχολεί τον Βούλγαρη και στον «κύκλο των ποιητικών
αθυρματίων» που είναι ανέκδοτα37. Στις ποιητικές αυτές συνθέσεις, μεταξύ
άλλων, τον απασχολεί το προσωπικό βίωμα της ύπαρξης και του θανάτου και
έχουμε αναφορές του στις οδύνες του βίου του, στην αδυναμία της φθαρτής
του φύσης, στο γήρας, στην αγωνία του θανάτου. Ο προβληματισμός του για
αυτά τα θέματα και γενικότερα για το πρόβλημα του θανάτου χρονολογείται
από την εποχή που μόναζε στο Άγιο Όρος, καθώς το 17�� κινδύνευσε η ζωή
του εξ αιτίας του ότι εμφανίσθηκε μεγάλο απόστημα στη μασχάλη του, όταν
ήταν 42 ετών, οπότε και τον απασχολεί και το θέμα της ίασής του.3� Χρονο-
λογικά η ενασχόλησή του με το πρόβλημα του θανάτου εντάσσεται στο διά-
στημα 17�4-1771, και πληροφορούμαστε πως το 17�4 συνέθεσε στη Μολδο-
βλαχία δύο επιτύμβια επιγράμματα για τον δικό του τάφο39, ενώ σε αρκετά
αθυρμάτια προσεγγίζει το θέμα του θανάτου σε σχέση με την φθαρτή φύση του
ανθρώπου, την παρούσα και την μέλλουσα ζωή, την αθανασία και τη μακα-
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3�. ΠΛΑτ., Φαίδων �1a.
37. Πβ. Χ. κΑρΑΝΑΣΙΟΣ, «Ευγένιου Βούλγαρη κύκλος ποιητικών αθυρματίων. Πρώτη

παρουσίαση βάσει του αυτόγραφου κώδικα ΕΒΕ 11�0», στο Ευγένιος Βούλγαρης. Πρακτικά
Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, κέρκυρα, 1-3 Δεκεμβρίου 200�, Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Εκ-
δόσεις κανάκη, 2009, σσ. 399-41�, ιδίως σσ. 40�-413.

3�. Στο ίδιο, σ. 40�, υποσ. 3�, 3�, 37.
39. Στο ίδιο, σ. 409.



ριότητα, υποστηρίζοντας πως οι άνθρωποι μπορούν να μετριάσουν τον φόβο
και την αγωνία για τον θάνατο και να τον μεταβάλλουν σε ζωή. Οι απόψεις
αυτού εκφράζονται σε πολλά αθυρμάτια και γνωμικά, που περιέχονται στον
κώδικα της Εθνικής Βιβλιοθήκης,40 και προαναγγέλουν το περιεχόμενο της
Διατριβής περί ευθανασίας, όπου με τεκμηριωμένο τροπο αναπτύσσονται οι
απόψεις του για το φιλοσοφικό και θεολογικό αυτό πρόβλημα που απασχολεί
τη διανόηση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Από όσα ελέχθησαν είναι φανερό πως η μελέτη του Βούλγαρη δεν σχετίζε-
ται με τη σύγχρονη έννοια της ευθανασίας ως ενεργητικής παρέμβασης του
ιατρού σε περιπτώσεις ανυπόφορου σωματικού και ψυχικού άλγους του ασθε-
νούς41. ωστόσο όψεις της σύγχρονης έννοιας της ευθανασίας ενυπάρχουν στην
Διατριβή, όταν επικαλείται τον θάνατον ως ιατήρα ανυπόφορων κακών ή όταν
εκτιμά πως ο θάνατος καθ’ εαυτόν δεν είναι πρόβλημα αλλά τα συμπτώματα
που προηγούνται αυτού42, άποψη που συνδέεται με την μοντέρνα επιχειρημα-
τολογία υπέρ της ευθανασίας ως αποφυγής της προθανάτιας ψυχικής και σω-
ματικής ταλαιπωρίας43. Άλλωστε, κατά τον Βούλγαρη, ο οποίος επισημαίνει
την αναγκαιότητα του θανάτου, που είναι αναπόφευκτος και επιτρέπει υποταγή
στην πρόνοια και στην μοίρα44, είναι η ευθανασία υποφορά του θανάτου μετά
γενναιότητας και ευψυχίας. Αξίζει βέβαια να αναφερθεί πως ο Βούλγαρης εξε-
τάζει την περί τον θάνατον αφοβία σε στενό πλαίσιο και δεν ασχολείται με πρά-
ξεις ηρωισμού που εκπορεύονται από ελεύθερη απόφαση και υψηλό φρόνημα ού-
τε αποδέχεται ενσυνείδητες συμπεριφορές οι οποίες απορρέουν από ηθικές και
κοινωνικές αξίες και αναδεικνύουν τον άνθρωπο ως αυτόνομο και αύταρκες ον
που έχει υπερνικήσει την φυσική δουλεία του θανάτου4�. Αυτό που τον ενδιαφέρει
είναι να διασώσει την εικόνα του ανθρώπου ως πεπερασμένου όντος, απολύτως
εξαρτημένου από τη θεία χάρη, και να τονίσει πως αυτός μπορεί να υπερνικήσει
τη φυσική δειλία του θανάτου με την πίστη του στον Θεό4�. Γενικότερα, ο Βούλ-
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40. Στο ίδιο, σσ. 409-413.
41. Βλ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑρΗΣ, Διατριβή περί ευθανασίας, μετφρ.-επιμ. Γιάννης Δημο-

λιάτης-Μανώλης Γαλανάκης, Εξάντας, 200�.
42. Διατριβή περί ευθανασίας, σ. �7.
43. Γ.Π. κρΑΝΙΔΙωτΗΣ, Η έννοια της Ευθανασίας στον Ευγένιο Βούλγαρη, το πρόβλημα

του θανάτου και οι σύγχρονες θεωρίες της βιοηθικής, Διπλωματική έργασία, τμήμα ΦΠΨ,
τομέας Φιλοσοφίας, Αθήνα, 2012, σσ. �1 κ.εξ. 

44. Γ. κΑρΑΦΥΛΛΗΣ, «Οι φιλοσοφικές περί ευθανασίας αντιλήψεις του Ευγενίου Βούλγα-
ρη», Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, κέρκυρα, 1-3 Δεκεμβρίου 200�, Ιόνιο
Πανεπιστήμιο-Εκδόσεις κανάκη, 2009, σσ. 4�1-47�, ιδίως σσ. 4�1-4�2.

4�. Γ.Π. κρΑΝΙΔΙωτΗΣ, Η έννοια της Ευθανασίας στον Ευγένιο Βούλγαρη, το πρόβλημα
του θανάτου και οι σύγχρονες θεωρίες της βιοηθικής, ό.π., σ. �3.

4�. Γ. κΑρΑΦΥΛΛΗΣ, «Οι φιλοσοφικές περί ευθανασίας αντιλήψεις του Ευγενίου Βούλγα-
ρη», ό.π., σσ. 470-472, 474.



γαρης επικαλείται αρχαιοελληνικές πηγές, κυρίως όμως την Αγία Γραφή αλ-
λά και τους Πατέρες της Εκκλησίας, και παρέχει μια χριστιανική θεώρηση
της ζωής και του θανάτου, κατακρίνοντας την αυτοκτονία και αρχαιοελληνι-
κές στάσεις περιφρόνησης του θανάτου. Υπεράνθρωπες στάσεις και συμπερι-
φορές του ανθρώπου, που καταφάσκουν την επίγεια ζωή, αντιμετωπίζονται
κριτικά από αυτόν ο οποίος, στο πλαίσιο χριστιανικών αντιλήψεων, θεωρεί τον
θάνατον ως λύτρωση από τα παντοειδή κακά του βίου αλλά και ως ελευθερία
της ψυχής που προκύπτει από την πάλη πνεύματος και σώματος47. Συνδυά-
ζοντας χριστιανικές και φιλοσοφικές αντιλήψεις ο Βούλγαρης ενθαρρύνει την
αποδοχή του θανάτου, ο οποίος είναι ο μέγιστος φόβος του ανθρώπου και υπο-
στηρίζει πως πρέπει να αντιμετωπίζεται καρτερικά από τον άνθρωπο, με γνώ-
μονα την πίστη και τον ορθό λόγο.

κατ’ αυτόν ο άνθρωπος πρέπει να αποφεύγει το δυσθανατάν, δηλαδή τον
αργό, παρατεινόμενο, δύσκολο και κακό θάνατο, και το προσθανατάν, δηλαδή
τον προ καιρού θάνατον, και να επιζητεί την ευθανασία, δηλαδή το συνάντημα
του θανάτου στην προσήκουσα ώρα, αποδεχόμενος τον θάνατο ως αναγκαίο
ακολούθημα της ζωής και ως συνάντημα κοινόν και πάγκοινον μετά καρτε-
ρίας, πραότητας, γενναιότητας και μεγαλοψυχίας. Για τον λόγον αυτό αντι-
κρίζει την ευθανασία ως καρπό μιάς ψυχικής προετοιμασίας, υποστηρίζοντας
πως ο μετριασμός του φόβου του θανάτου, η μετριοφοβία, ως μεσότητα μετα-
ξύ αδιαφορίας και απάθειας, μικροψυχίας και δειλίας, είναι αρετή που συνδέε-
ται με τη χριστιανική φρόνηση και την μεγαλοψυχία4�, συμφιλίωση με τον θά-
νατο, μια ars moriendi, κατά τους μεσαιωνικούς, αλλά και euthanasia interior
κατά τον Βάκωνα.49
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47. Α. ΓΛΥκΟΦρΥΔΗ-ΛΕΟΝτΣΙΝΗ, «Μορφές ελευθερίας στον Ευγένιο Βούλγαρη», ό.π., σσ.
37-39.

4�. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑρΗΣ, Διατριβή περί ευθανασίας, ό.π., σ. 3�, 41.
49. c. LeGet, retrieving the ars moriendi tradition, Medicine, Health care and Philosophy,

2007.
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My aim in this paper is to focus on the views by eugenius Voulgaris on
euthanasia and the problem of death, exploring the various dimensions of this
subject and his views and arguments on the matter. In particular, Heptanesian
eugenius Voulgaris (171�-1�0�), theologian and clergyman, philosopher and
widely written author, one of the main representatives of the neohellenic
enlightenment, engages in his book Dissertation on euthanasia (St Petersburg,
1�04) on the notions of freedom and death in a most original way, developing
the idea of euthanasia as ‘fortitude regarding death’ (kartēria peri ton
thanaton), but also as the endurance of death with bravery and good disposition
of the soul (euphuchia), as well as the peaceful end of the virtuous and
righteous person; views that reflect influences from both Greek antiquity and
christian tradition. Seeing death as the unavoidable and common to all
infliction, ontologically without substance and unnoticeable, a divine bene -
faction that terminates the difficulties of life, Voulgaris sustains in this treatise
the value of the virtuous life and connects euthanasia with the freedom of will,
proclaiming the consolidating reconciliation with death, which death he deals
with calmness and melancholia based on his faith to the afterlife. 
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critical theory, Mykolas romeris University, Vilnius, Lithuania

Στη μελέτη αυτή επιχειρείται προσέγγιση της έννοιας της ελευθερίας,
όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την πολιτική δράση, τη διδακτική προσφορά
και τα λόγια κείμενα, κατά την περίοδο των Δημοκρατικών Γάλλων (1797-
179�) στα κύθηρα, από τον κυθήριο λόγιο Θεόδωρο Στάθη-Μπιρμπιλιό (μέ-
σα 1�ου αι. - 1�19) με σημείο αναφοράς τον πολιτικό λόγο του με τίτλο «Περί
τῆς τῶν κυθηρίων ἐλευθερίας» που εκφώνησε στις 1� Αυγούστου του έτους
1797 στα κύθηρα, «ἐν ἧ ἡμέρα, ἐν τῇ νήσῳ κυθήρων ἀνυψώθη τὸ δένδρον τῆς
ἐλευθερίας». 

Στόχος μου στην μελέτη αυτή είναι να εξετάσω την έννοια της ελευθερίας,
όπως διατυπώνεται από τον Θεόδωρο Στάθη-Μπιρμπιλιό, σε σχέση με την αρ-
χαία παράδοση, που εκείνος όχι απλώς αναδεικνύει αλλά και γνωρίζει σε βά-
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* Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Γεώργιο Λεοντσίνη που χωρίς την προτρο-
πή του, από πολύ καιρό, δεν θα είχα ασχοληθεί ποτέ με τον σημαντικό αυτόν κυθήριο λόγιο
Θεόδωρο Στάθη-Μπιρμπιλιό. Ο Γιώργος Λεοντσίνης με παρότρυνε να εξετάσω φιλοσοφικά τις
θέσεις του κυθήριου λόγιου Θεόδωρου Στάθη-Μπιρμπιλιού και ελπίζω στο μέλλον να μπορέ-
σω να εντρυφήσω περαιτέρω στις φιλοσοφικές ιδέες του. Θερμές ευχαριστίες οφείλω επίσης
από καρδιάς στον ιστορικό Γεώργιο Μοσχόπουλο στον οποίο είμαι ευγνώμων όχι μόνο για την
άψογη και όπως πάντα «διακριτική», «αθόρυβη» και τόσο «σεμνή» οργάνωση του τόσο ση-
μαντικού Πανιονίου Συνεδρίου μας στην κεφαλονιά, αλλά και στην διαρκή του ενθάρρυνση
προς το πρόσωπό μου από την αρχή της καριέρας μου μέχρι σήμερα, η οποία υπήρξε πολύτιμη:
«ἀρχὴ ἀνδρα δείκνυσι». Θερμές ευχαριστίες οφείλω φυσικά και στον ιστορικό Ηλία τουμασά-
το για την ενθάρρυνσή του και την ιώβεια υπομονή του. 



θος, όπως αποδεικνύεται από το κείμενό του, κάνοντας συχνές αναφορές στα
Πολιτικά του Αριστοτέλη, αλλά και στις ιδέες του νέου πολιτισμού και της
ισότητας, που εκείνος ενστερνίζεται, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από ευρύ-
τερες απηχήσεις του ευρωπαϊκού φιλελευθερισμού στην Επτάνησο και τα αι-
τήματα του ριζοσπαστικού ρεπουμπλικανισμού της Γαλλικής Επανάστασης.
κατά τη γνώμη μου, είναι δυνατόν στη σκέψη του κυθήριου λόγιου Θεόδωρου
Στάθη-Μπιρμπιλιού να εντοπισθεί μία ακόμη ιδιόμορφη έκφανση της «διαμά-
χης αρχαίων και νεοτέρων»1, η οποία όμως συνιστά πρωτότυπη διατύπωση
της έννοιας της αρχαίας ελευθερίας υπό νεωτερικούς όρους. Η έννοια της
ελευθερίας που εκείνος οραματίζεται είναι αυτή της αρχαίας ελευθερίας, η
οποία προτάσσει τη διαχείριση των κοινών που εξασφαλίζει στους ανθρώπους
το δημοκρατικό πολίτευμα και η συμμετοχή τους στην εξουσία (όπως εκφρά-
ζεται με την αριστοτελική έννοια του «πολίτη» που ο Θεόδωρος Στάθης-Μπιρ-
μπιλιός κατ’ επανάληψιν αναλύει), αυτό δηλαδή που είναι δυνατόν να ονομα-
στεί «ελευθερία ως συμμετοχή στη δημοκρατική διακυβέρνηση» ή «ελευθερία
ως δημοκρατική αυτοδιάθεση»2.

Ο κυθήριος λόγιος Θεόδωρος Στάθης-Μπιρμπιλιός γεννήθηκε στο χωριό
Σταθιάνικα της νήσου κυθήρων κατά τα μέσα 1�ου αι. και πέθανε στα κύ-
θηρα το 1�19. Μετέβη για σπουδές στην κωνσταντινούπολη και στο Βουκου-
ρέστι. Στη συνέχεια επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τα κύθηρα, όπου
και έζησε μέχρι το πέρας του βίου του. Ανέπτυξε πλούσια και ενεργή εκπαι-
δευτική και πολιτική δράση στη νήσο των κυθήρων, η οποία μαρτυρείται ευρέ-
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1. Σχετικά με τη διαμάχη μεταξύ «αρχαίων και νεοτέρων», βλ. κ.Θ. ΠΕτΣΙΟΣ, Η περί
φύσεως συζήτηση στη νεοελληνική σκέψη. Όψεις της φιλοσοφικής διερεύνησης από τον 1�ο
ως τον 19ο αιώνα, Ιωάννινα 2002, σσ. 4�-�0 και σσ. ��-��, καθώς και κ.Θ. ΠΕτΣΙΟΣ, «Η
Νεοελληνική φιλοσοφία από τα μέσα του 1�ου αιώνα μέχρι το 1�21», στο Ιστορία των Ελλή-
νων, τόμ. �, Δομή, Αθήνα 200�, σσ. 327-329. Σχετικά με την συνέχιση της διαμάχης μεταξύ
«αρχαίων και νεοτέρων» και στον νεοελληνικό στοχασμό, από την εποχή του Νεοελληνικού
Διαφωτισμού μέχρι σήμερα, και την ερμηνεία που προσωπικά έχω διατυπώσει σε παλαιότερες
μελέτες μου, βλ. Ε. ΛΕΟΝτΣΙΝΗ, «Έννοιες της ελευθερίας: αρχαίος και νέος πολιτισμός στο
φιλοσοφικό έργο του Πέτρου Βράιλα-Αρμένη», στο Πρακτικά Η΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρί-
ου (κύθηρα, 21-2� Μαΐου 200�), τόμ. IV. B: Επτανησιακός Πολιτισμός (Μέρος Α΄), Εται-
ρεία κυθηραϊκών Μελετών, κύθηρα 2009, σσ. 4�1-�07· Ε. ΛΕΟΝτΣΙΝΗ, «Έννοιες της ελευ-
θερίας στο έργο του ρήγα: αρχαία παράδοση, νέος πολιτισμός και κοινωνική ισότητα», Υπέ-
ρεια, � (2014), σσ. ��1-��1 και Ε. ΛΕΟΝτΣΙΝΗ, «Δημοκρατία και ελευθερία κατά τον Γεώρ-
γιο κοζάκη-τυπάλδο: Επιδράσεις και Πρωτοτυπία», κερκυραϊκά Χρονικά, Β, τόμ. ΙΑ΄
(Πρακτικά Ι΄ Πανιόνιου Συνεδρίου, κέρκυρα, 30 Απριλίου - 4 Μαΐου 2014), Εταιρεία κερκυ-
ραϊκών Σπουδών, κέρκυρα 2017, σσ. 11�-131. 

2. Για τον ορισμό της αρχαίας ελευθερίας ως «συμμετοχή στη δημοκρατική διακυβέρνη-
ση», βλ. e. LeOntSInI, the Appropriation of Aristotle in the Liberal-communitarian Debate
(with a foreword by richard Stalley), Saripolos Library, Athens 2007, σσ. 212-22�. 



ως από ποικίλες ιστορικές πηγές, έγγραφα, νοταριακά κείμενα και βιβλία,
που τώρα φυλάσσονται στο Γ.Α.κ. - τοπικό Αρχείο κυθήρων, και έτυχε με-
γάλης κοινωνικής αναγνώρισης και κύρους όχι μόνο από τους συμπατριώτες
του αλλά και από ξένους κατοίκους και περιηγητές3. Με την επιστροφή του
στα κύθηρα διορίστηκε από τη γαλλική διοίκηση ως δάσκαλος, όπου δίδαξε
επί πολλά χρόνια την αρχαία ελληνική γλώσσα και φιλολογία, τη λατινική
γλώσσα καθώς και τη μαθηματική επιστήμη και οργάνωσε τη δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση, αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση του δευτεροβάθμιου σχολείου
στη Χώρα κυθήρων. τέλος, ανέπτυξε έντονη πολιτική δράση κατά την πρώτη
περίοδο της διοίκησης των Δημοκρατικών Γάλλων στα κύθηρα και εισηγή-
θηκε για όλους τους κατοίκους του νησιού τον τίτλο του «πολίτη», ο οποίος
συνοδεύει και τον ίδιον σε κάθε είδους νοταριακά ή άλλα έγγραφα, όπως και
αυτός του «λογιώτατου», «σοφού» ή «σοφολογιώτατου». Στην κωνσταντι-
νούπολη και στην Ακαδημία του Βουκουρεστίου4 μελέτησε και επηρεάστηκε,
κατά πάσα πιθανότητα, από το έργο του Θεόφιλου κορυδαλέα (1�70-1�4�)
και τους νεοαριστοτελικούς κορυδαλικούς εν γένει�, όπως μαρτυρεί άλλωστε
η βαθιά αρχαιομάθειά του και ειδικότερα η γνώση του έργου του Αριστοτέλη
καθώς και η προσωπική βιβλιοθήκη, την οποία, όπως παραδίδεται, διέθετε
προθύμως στους διδάσκοντες και στους μαθητές του και την οποία και κληρο-
δότησε στο Γυμνάσιο της Χώρας κυθήρων, της οποίας βιβλιοθήκης μέχρι
σήμερα μικρός αριθμός εντύπων σώζονται στο τοπικό Αρχείο κυθήρων.�

Ο πολιτικός λόγος του Θεόδωρου Στάθη-Μπιρμπιλιού με τίτλο «Περί τῆς
τῶν κυθηρίων ἐλευθερίας» που εκφωνήθηκε στις 1� Αυγούστου του έτους
1797 στα κύθηρα,7 «ἐν ἧ ἡμέρα, ἐν τῇ νήσῳ κυθήρων ἀνυψώθη τὸ δένδρον
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3. Βλ. Γ.Ν. ΛΕΟΝτΣΙΝΗΣ, «Ο λόγιος Θεόδωρος Στάθης-Μπιρμπιλιός, η γαλλική διοίκηση
στα κύθηρα και η επαναστατική ιδεολογία», στο Ζητήματα νεότερης ελληνικής ιστορίας και
εκπαίδευσης, «Ινστιτούτο του Βιβλίου»-Μ. καρδαμίτσα, Αθήνα 2004, σ. �9. Βλ. επίσης Γ. Ν.
ΛΕΟΝτΣΙΝΗΣ, το ημερολόγιο του Νικολάου-Σοφοκλή καλούτση (1�4�-1�9�), Σύλλογος
προς Διάδοσιν ωφελίμων Βιβλίων, Αθήνα 2009, σ. 244-2��.

4. Βλ. κ. κΑΣΙΜΑτΗ, κυθήριοι στη ρουμανία (Βραΐλα) και στην κωνσταντινούπολη
(1�ος-20ός αιώνας), Gutenberg, Αθήνα 201�, σ. 411, όπου αναφέρεται πως στην Ακαδημία
του Βουκουρεστίου σπούδασαν οι κυθήριοι λόγιοι Νεόφυτος καλούτσης και Θεόδωρος Στά-
θης-Μπιρμπιλιός.

�. Βλ. ενδεικτικά Ν. ΨΗΜΜΕΝΟΣ (επιμ.), Η Ελληνική Φιλοσοφία από το 14�3 ώς το
1�21, τόμ. Α΄ (Η κυριαρχία του Αριστοτελισμού. Προκορυδαλική και κορυδαλική περίοδος),
Γνώση, Αθήνα 19��.

�. Βλ. Γ.Ν. ΛΕΟΝτΣΙΝΗΣ, «Ο λόγιος Θεόδωρος Στάθης-Μπιρμπιλιός, η γαλλική διοίκηση
στα κύθηρα και η επαναστατική ιδεολογία», ό.π., σσ. �9-90 και σ. 90, υπ. �. 

7. Ας σημειωθεί εδώ πως το κείμενο του λόγου βρίσκεται στο αρχείο της Εθνολογικής
Εταιρείας της Ελλάδος και πως εντοπίστηκε πρώτα από τον Γ.Ν. Λεοντσίνη, ο οποίος ανα-
φέρθηκε σε αυτόν σε ανακοίνωσή του σε επιστημονικό συνέδριο. Στη συνέχεια, μετά από άδεια 



τῆς ἐλευθερίας», αποτελεί αξιόλογο αντιπροσωπευτικό κείμενο του Νεοελλη-
νικού Διαφωτισμού και παρουσιάζει, κατά τη γνώμη μου, ιδιαίτερο φιλοσοφικό
ενδιαφέρον καθώς τονίζονται σε αυτό ποικίλες φιλοσοφικές έννοιες και, πρωτί-
στως, αυτή της πολιτικής ελευθερίας. κατά την γνώμη μου, τα «μη-λόγια»
κείμενα της περιόδου εκείνης δεν έχουν επαρκώς μελετηθεί μέχρι σήμερα από
τους μελετητές της ιστορίας της φιλοσοφίας του νεοελληνικού στοχασμού. τα
πολιτικά κείμενα της περιόδου αυτής είναι όμως ιδιαιτέρως σημαντικά, όχι
μόνο γιατί αναδεικνύουν σημαντικές πτυχές της ταυτότητας του Νεοελληνι-
κού Διαφωτισμού και τονίζουν την πρωτοτυπία του, αλλά και επειδή παρου-
σιάζονται σε αυτά σημαντικές πολιτικές απόψεις που αφορούν τόσο την πράξη
αλλά και τη θεωρία. 

Στον συγκεκριμένο λόγο είναι σαφές πως ο Θεόδωρος Στάθης-Μπιρμπι-
λιός πραγματεύεται την έννοια της «πολιτικής ελευθερίας»�, όπως ο ίδιος άλ-
λωστε δεν παύει να τονίζει και να διασαφηνίζει συνεχώς στον δημόσιο λόγο
του. Είναι επίσης σαφές πως ο Θεόδωρος Στάθης-Μπιρμπιλιός είναι βαθύτα-
τα επηρεασμένος από τις διακηρύξεις της Γαλλικής Επανάστασης και από
αυτές των Δημοκρατικών Γάλλων στα νησιά, όπως αυτό γίνεται σαφές στο
τελευταίο μέρος του λόγου του (§�-7). Συνδέει από την αρχή την ελευθερία με
την ισότητα και είναι φανερό πως στο τέλος του λόγου του (§�-7) επίσης ανα-
φέρεται στην ισότητα που διακηρύττουν οι Δημοκρατικοί Γάλλοι, χωρίς όμως
αυτό να σημαίνει πως δεν αποδίδει σε αυτήν ευρύτερο νόημα, το οποίο ο ίδιος
έχει προσδιορίσει ήδη από την αρχή του λόγου του, κάνοντας ονομαστικές
αναφορές στον Αριστοτέλη, αναφερόμενος σε αριστοτελικά χωρία, στα οποία,
παρόλο που δεν παραπέμπει επακριβώς, είναι απολύτως εναργές στον ειδικό
μελετητή του αριστοτελικού έργου σε ποια ακριβώς αναφέρεται, όπως καθί-
σταται σαφές πως και ο ίδιος ο Θεόδωρος Στάθης-Μπιρμπιλιός είναι βαθύς
γνώστης του αριστοτελικού κειμένου. 
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του Γ.Ν. Λεοντσίνη, δημοσιεύτηκε στο Δ. ΑΝΔρΙτΣΑκΗ-ΦωτΙΑΔΗ και Μ.κ. ΠΕτρΟΧΕΙΛΟΣ,
κυθηραϊκά Μελετήματα, Ν. καραβίας, Αθήνα 19�2. Αναδημοσιεύτηκε ως παράρτημα στην
ειδική μελέτη του Γ.Ν. ΛΕΟΝτΣΙΝΗ, «Ο λόγιος Θεόδωρος Στάθης-Μπιρμπιλιός, η γαλλική δι-
οίκηση στα κύθηρα και η επαναστατική ιδεολογία», η οποία στη συνέχεια εντάχθηκε στο βι-
βλίο του Ζητήματα νεότερης ελληνικής ιστορίας και εκπαίδευσης, «Ινστιτούτο του Βιβλίου»-
Μ. καρδαμίτσα, Αθήνα 2004. Στον Γεώργιο Λεοντσίνη οφείλουμε την ανάδειξη του σημαντι-
κού αυτού Επτανήσιου λόγιου. Όλες οι αναφορές μου στο κείμενο του λόγιου Θεόδωρου Στά-
θη-Μπιρμπιλιού γίνονται από την έκδοση του Γ.Ν. ΛΕΟΝτΣΙΝΗ, «Ο λόγιος Θεόδωρος Στάθης-
Μπιρμπιλιός, η γαλλική διοίκηση στα κύθηρα και η επαναστατική ιδεολογία», αυτόθι.

�. Για την έννοια της «πολιτικής ελευθερίας» (liberty/liberté) και την διαφορά της από
άλλα είδη ελευθερίας, κυρίως από την «ελευθερία της βούλησης» (freedom of will), βλ. σχε-
τικά I. BerLIn, «Δύο έννοιες της ελευθερίας», στο τέσσερα δοκίμια περί ελευθερίας, μτφρ. Γ.
Παπαδημητρίου, Scripta, Αθήνα 2001, σσ. 2�4-332. 



Πράγματι, ο Θεόδωρος Στάθης-Μπιρμπιλιός ξεκινά τον λόγο του προσδιο-
ρίζοντας και διασαφηνίζοντας τα διαφορετικά είδη ελευθερίας. Αποσαφηνίζει
πως το είδος της ελευθερίας στο οποίο αναφέρεται είναι αυτό της πολιτικής
ελευθερίας. Διαχωρίζει την προσωπική από την πολιτική ελευθερία, όπως επί-
σης και από αυτήν της ελευθερίας της βούλησης, ήδη από την αρχή του λόγου
του, όπου αναφέρει πως «ἔμφυτον καὶ γλυκύτατον πρᾶγμα εἶναι, ὦ πολίται, ἡ
ἐλευθερία εἰς τὸν ἄνθρωπον. αὐτὴ γεννᾶται μαζί του καὶ αὐξάνει ἀναλόγως
ὅσον πηγαίνει ἡ ἡλικία αὐξάνουσα» (§2). τονίζει όμως πως αυτή δεν πρόκει-
ται να αποτελέσει το αντικείμενο της ομιλίας του μιας και αυτό το είδος της
ελευθερίας συνδέεται με τις «ορέξεις» και είναι αυθαίρετη αναλόγως με τον
χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Ξεκαθαρίζει επίσης πως θεωρεί περιττό να
αναφερθεί στους ορισμούς που έδωσαν «οἰ μεταφυσικοί εἰς τὸν ὅρον τῆς ἐλευ-
θερίας, τουτέστιν: τῆς ἐλευθερίας εἰς τὸ θέλειν, καὶ τῆς ἐλευθερίας εἰς τὸ
πράττειν, ὁποῦ τὴν μία ὁνομάζουσιν ἀπόλυτον ἐξ ἀνάγκης, καὶ τὴν ἄλλην
ἀπόλυτον ἐκ στενοχωρίας» (§2). καθιστά σαφές δηλαδή πως δεν θα ασχολη-
θεί με την αριστοτελική έννοια της προαιρέσεως, η οποία συνδέεται με την έν-
νοια της ελευθερίας σε σχέση με το ηθικώς πράττειν9. 

κατά τη γνώμη μου, είναι εντυπωσιακό πως οι διασαφηνίσεις που ο Θεό-
δωρος Στάθης-Μπιρμπιλιός εν τάχει κάνει, στην αρχή του λόγου του, σε σχέ-
ση με τα διαφορετικά είδη ελευθερίας καθιστούν σαφές πως έχει μελετήσει σε
βάθος το θέμα. Συγχρόνως, προκαλεί πραγματικά ευχάριστη έκπληξη πως
επιλέγει να ξεκινήσει τον λόγο του με τον ίδιο τρόπο που πολλά χρόνια αργότε-
ρα θα αναφερθούν στο ίδιο θέμα, αυτό της πολιτικής ελευθερίας, τόσο ο John
Stuart Mill στο δοκίμιό του On Liberty (1��9) όσο και ο Isaiah Berlin στην
εναρκτήρια ομιλία του στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης με τίτλο ‘two
concepts of Liberty’ (19��), πολιτικούς φιλοσόφους από τους οποίους φυσικά
θα ήταν αδύνατον εκ των πραγμάτων να είχε επηρεαστεί. κατά τη γνώμη
μου, αυτό δεν αποτελεί απλώς μια «ευτυχή» συγκυρία αλλά σηματοδοτεί την
παράδοση που υπήρχε τόσο στον Ευρωπαϊκό όσο και στον Νεοελληνικό στο-
χασμό της γνώσης που υπήρχε σχετικά με τη διαμάχη «αρχαίων και νεοτέ-
ρων», καθώς (κυρίως) την πρωτοτυπία, η οποία δυστυχώς, στο παρελθόν του-
λάχιστον είχε αμφισβητηθεί για την πρωτοτυπία της νεοελληνικής φιλοσοφίας
εν γένει και ειδικότερα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού10. 
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9. Βλ. ΑρΙΣτΟτΕΛΟΥΣ, Ηθικά Νικομάχεια, ΙΙΙ. 
10. Η ερμηνεία αυτή έχει συστηματικά αμφισβητηθεί με πολλαπλά κείμενα τόσο από τον

τομέα Φιλοσοφίας του Εθνικού και καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε. Μουτσόπου-
λος, Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη) όσο και από τον τομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων (Νίκος Ψημένος, Παναγιώτης Νούτσος και κωνσταντίνος Πέτσιος) καθώς
και από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ρωξάνη Αργυροπούλου, Άννα ταμπάκη και Γεώργιος 



Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Θεόδωρος Στάθης-Μπιρμπιλιός, «ἐγώ
τώρα θέλω σᾶς ὁμιλήσει διὰ τὴν ἐλευθερίαν ἐκείνην, ὁποῦ πρέπει νὰ χαίρεται ὁ
καθένας πολίτης ζῶντας ἐλεύθερος, ἀλλ’ ὑποκείμενος εἰς τοῦς νόμους τῆς πο-
λιτείας του, διὰ ἐκείνην δηλαδή ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἡμεῖς ἤμασθε, καὶ ἤμασθεν
πρότερον ὑστερημένοι, καὶ τώρα μόνον συντροφουμένην μὲ τὴν ἰσότητα τὴν
ἀπολαμβάνομεν, ταύτην τὴν ἐλευθερίαν // χαρίσατέ μου ὦ πολίται ἀκρόασιν
νὰ σᾶς εἰπῶ καθαρώτερα ποῖα εἶναι, ποῖον ὄφελος ἠμποροῦμεν ἀπὸ αὐτὴν μὲ τὸ
μέσον τῆς ἀρετῆς νὰ λαμβάνωμεν, καὶ ποῖος μᾶς τὴν ἐχάρισε, καὶ θέλει ἀκο-
λουθεῖ νὰ μᾶς τὴν διαφυλλάττῃ καὶ εἰς τὸ ἑξῆς χωρίς καμίαν ἀμφιβολίαν» (§1). 

Στην συνέχεια ο Θεόδωρος Στάθης-Μπιρμπιλιός ορίζει την πολιτική ελευ-
θερία ως εξής: «ἡ ἐδική μας ἐλευθερία εἶναι ἐκείνο, μὲ τὸ ὁποῖον ἠμπορεῖ ὁ
καθένας πολίτης νὰ ἔχῃ καὶ νὰ χαίρεται ἐλευθέρως ἀδιάσειστον τὴν θρησκεί-
αν του, ἀπείρακτον τὴν τιμὴ τῆς φαμελίας του, καὶ ἀνενόχλητον τὴν ἐξουσίαν
του εἰς τὰ ὑποστατικά του, καὶ εἰς κάθε ἄλλην του περιουσίαν, ὁποῦ ἤ ἐδιαδέ-
χθη νομίμως ἀπὸ κληρονομίαν ἤ ἀπόκτησε δικαίως μἐ τοῦς κόπους του ὁ
ἴδιος, καὶ τοῦτο πάλι ἔτσι τὸ διορίζουσιν οἱ νόμοι τῆς ὀρθῆς δημοκρατικῆς πο-
λιτείας» (§2). 

Οπωσδήποτε, για την πολιτική ελευθερία έχουν αναφερθεί εκτενώς στο
παρελθόν οι thomas Hobbes, John Locke, J.-J. rousseau και ο Montesquieu με
διαφορετικούς τρόπους όμως ο καθένας. Είναι σαφές πως ο ρουσσώ, ο θεωρη-
τικός υποκινητής της Γαλλικής Επανάστασης έχει προβεί σε παρόμοιες δια-
κρίσεις11. τρία, τουλάχιστον, είδη ελευθερίας ενυπάρχουν στο ρουσσωικό έργο,
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Βλαχάκης). Βλ. επίσης Ε. ΛΕΟΝτΣΙΝΗ, «Μορφές φιλίας στα Στοιχεία Ηθικής του Βενιαμίν
Λέσβιου: Αρχαίες, νεότερες και σύγχρονες προσεγγίσεις», στο Αγία Σιών. Επιστημονική
Επετηρίς Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης, Ερεσού και Πλωμαρίου, 4 (2009) [2013] [Πρα-
κτικά Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα «Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Η περί-
πτωση του Βενιαμίν Λέσβιου» (Πλωμάρι Λέσβου, 19-20 Ιουνίου 2009), τομέας Φιλοσοφίας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Λέσχη Πλωμαρίου «Βενιαμίν ο Λέσβιος»], σσ. 1�7-1��.

11. Συγκριτικά με το πρόβλημα της διαμάχης των αρχαίων και των νεοτέρων και της
σχετικής μ’ αυτήν διάκρισης ανάμεσα σε «ελευθερία των αρχαίων και των νεωτέρων» του
Benjamin constant, όπως διατυπώθηκε στη διάλεξή του στο Athénée royal το 1�19 με θέμα
«Η ελευθερία των αρχαίων εν συγκρίσει προς εκείνην των νεοτέρων», η οποία δημοσιεύτηκε
αργότερα στο έργο του cours de politique constitutionnelle (1�20). Ο Benjamin constant
(17�7-1�30) είναι ο πρώτος που τοποθετεί στην καρδιά της διάκρισης ανάμεσα στον νέο και
τον αρχαίο πολιτισμό την έννοια της ελευθερίας, την οποία ευδιάκριτα διαχωρίζει σε «ελευθε-
ρία των αρχαίων» και «ελευθερία των νεοτέρων» αντιστοίχως, επιχειρηματολογώντας υπέρ
της δεύτερης έννοιας της ελευθερίας. Είναι γνωστό πως ο Benjamin constant θεωρεί τον
rousseau ως τον θεωρητικό «υπαίτιο» της «τρομοκρατίας» που ακολούθησε τη Γαλλική
Επανάσταση και πως το έργο του είναι δυνατόν να αναγνωστεί ως μία δριμεία κριτική στο έρ-
γο του rousseau. Βλ. ενδεικτικά ρ. ΑρΓΥρΟΠΟΥΛΟΥ, «Γεώργιος κοζάκης-τυπάλδος: Η πολι-
τική ελευθερία και οι προϋποθέσεις του φιλελευθερισμού», στο Γ. ΒΛΑΧΟΣ κ.ά., Η έννοια της 



η φυσική, η ηθική και η πολιτική ελευθερία. Όπως προσδιορίζει ο ίδιος ο ρουσ-
σώ στο κοινωνικό Συμβόλαιο, η φυσική ελευθερία βασίζεται στη δύναμη, η
πολιτική στον νόμο και η ηθική στην κυριαρχία: «Ό,τι χάνει ο άνθρωπος με το
κοινωνικό συμβόλαιο, είναι η φυσική του ελευθερία και ένα απεριόριστο δικαί-
ωμα σε όσα του αρέσουν και μπορεί να αποκτήσει· ό,τι κερδίζει είναι η ελευθε-
ρία του πολίτη και η ιδιοκτησία όσων κατέχει. Για να μην εξαπατηθεί σε αυ-
τές τις αντισταθμίσεις, πρέπει να διακρίνει προσεκτικά τη φυσική ελευθερία,
την οποία ορίζει μόνον η φυσική ισχύς του ατόμου, από την ελευθερία του πο-
λίτη, η οποία ορίζεται από τη γενική βούληση· και επίσης, αφενός την κατοχή,
που δεν είναι παρά το αποτέλεσμα της φυσικής ισχύος ή το δικαίωμα του πρώ-
του καταλαβόντος, και αφετέρου την ιδιοκτησία που βασίζεται μόνο σε πραγ-
ματικούς τίτλους. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ως κεκτημένο της πολιτι-
κής κατάστασης την ηθική ελευθερία, που μόνο αυτή καθιστά τον άνθρωπο
πραγματικά κύριο του εαυτού του· διότι οι παρορμήσεις του γυμνού ενστίκτου
είναι σκλαβιά, ενώ η υποταγή στον νόμο που υπαγορεύουμε στον εαυτό μας
είναι ελευθερία»12.

Ο Θεόδωρος Στάθης-Μπιρμπιλιός επιλέγει όμως να κάνει σαφείς αναφο-
ρές στον Αριστοτέλη και όχι στον ρουσσώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η
σύνδεση που ο Στάθης-Μπιρμπιλιός κάνει σε σχέση με τα Πολιτικά του Αρι-
στοτέλη και συγκεκριμένα με το 7ο κεφάλαιο του VII βιβλίου των Πολιτικών,
όπου ο Αριστοτέλης αναλύει την «αρίστη πολιτεία» του, το ιδανικό πολίτευμα
κατά τη γνώμη του, συνδέοντας την ελευθερία με την αρετή. Όπως χαρακτη-
ριστικά αναφέρει ο Στάθης-Μπιρμπιλιός, «τοῦτο τὸ μέγα καὶ τόσον ὡραῖον
ἔργον τῆς ἐλευθερίας μας εἶναι σᾶς βεβαιώνω ἡ ἀρετὴ. διὸ τὴν ἀρετὴν ἀνα-
γκαῖον εἶναι τοῦ πολίτου πρὸς τὴν πολιτείαν, λέγει ὁ Ἀριστοτέλης. ἤγουν διὰ
νὰ κυβερνῆται καλὰ μία ἐλεύθερη πολιτεία, οἱ πολιται ἐξανάγκης πρέπει νὰ
εἶναι ἐνάρετοι» (§3). 

Επιπλέον, είναι γνωστό πως ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά δίδει ιδιαίτερη
σημασία στην ιδιότητα του πολίτη και στη συμμετοχή αυτού στα κοινά της
πόλεως: πολίτης δ᾽ ἁπλῶς οὐδενὶ τῶν ἄλλων ὁρίζεται μᾶλλον ἢ τῷ μετέχειν
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ελευθερίας στον νεοελληνικό στοχασμό, ημιτ. Α΄, πρόλ. Ε. Μουτσόπουλος, Ακαδημία Αθη-
νών, Αθήνα 199�, σ. 2�2 και S. HOLMeS, Benjamin constant and the Making of Modern
Liberalism, Yale University Press, new Haven and London 19�4· J. LAcHS, ‘Mill and constant:
A neglected connection in the History of the Idea of Liberty’, History of Philosophy Quarterly,
9, 1 (1992), σσ. �7-9� και e. LeOntSInI, the Appropriation of Aristotle in the Liberal-
communitarian Debate, with a foreword by Prof. r.F. Stalley, Sofia Saripolos Library, Athens
2007, σσ. 213-2�3. 

12. J.-J. rOUSSeAU, το κοινωνικό συμβόλαιο, μτφρ. Β. Γρηγοροπούλου και Α. Σταϊνχάου-
ερ, επιμ.-εισαγ.σημ.-επίμετρο Β. Γρηγοροπούλου, Πόλις, Αθήνα 2004, σσ. ��-��.



κρίσεως καὶ ἄρχῆς (Πολ. III.1.127�a22-23), κάτι που επίσης τονίζεται στον
λόγο του Στάθη-Μπιρμπιλιού. Συγχρόνως, ο Στάθης-Μπιρμπιλιός κάνει
εκτενή αναφορά στην έννοια του κοινού συμφέροντος όλων των πολιτών, η
οποία αναφέρεται πολύ συχνά τόσο στα Ηθικά Νικομάχεια όσο και στα Πολι-
τικά. Χρειάζεται όμως να σημειωθεί ότι σε όλα τα αριστοτελικά χωρία η λέξη
συμφέρον παρατίθεται πάντοτε σε σχέση με αυτό του «κοινού συμφέροντος»
είτε με θετικό τρόπο (όπως στην περίπτωση του επιθετικού προσδιορισμού
ἀγαθόν) είτε σε αντιπαράθεση με το «κοινόν συμφέρον» (όπως σε όλες τις άλ-
λες περιπτώσεις, όταν ο Αριστοτέλης αναφέρεται στην έννοια του προσωπικού
συμφέροντος (τὸ ἴδιον), το οποίο στοχεύει σε προσωπικό μη αλτρουιστικό όφε-
λος και όχι στην αυτοσυντήρηση)13. 

Ενδεικτικά αναφέρω ένα πολύ σημαντικό χωρίο των Ηθικών Νικομαχείων,
το οποίο διαφωτίζει την έννοια του κοινού συμφέροντος και που ομοιάζει με τις
αναφορές του Στάθη-Μπιρμπιλιού. Στο �ο βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων, ο
Αριστοτέλης ξεκινά τη συζήτησή του για τη δικαιοσύνη αναφορικά με τη σφαί-
ρα της δικαιοδοσίας της και την εξωτερική φύση της και σε σχέση με το τί εί-
δους μεσότητα είναι η δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας πως το δίκαιο είναι η νομι-
μότητα (ολική δικαιοσύνη) και η ισότητα (μερική δικαιοσύνη), ενώ το άδικο εί-
ναι η παράβαση του νόμου (ολική αδικία/ἀδικία ὡς μέρος τῆς ὅλης) και η ανι-
σότητα (μερική αδικία/ἄδικον τι ἐν μέρει τοῦ ὅλου ἀδίκου τοῦ παρά νόμον)
(ne.V.I.1129b11-14). Όμως, στο ne. V.I.1129b1�-19, ο Αριστοτέλης κάνει
μία επιπλέον παρατήρηση: οἱ δὲ νόμοι ἀγορεύουσι περὶ ἁπάντων, στοχαζόμενοι
ἢ τοῦ κοινῇ συμφέροντος πᾶσιν ἢ τοῖς ἀρίστοις ἢ τοῖς κυρίοις [κατ᾽ ἀρετὴν] ἢ
κατ᾽ ἄλλον τινά τρόπον τοιοῦτον· ὥστε ἕνα μὲν τρόπον δίκαια λέγομεν τὰ ποιη-
τικὰ καὶ φυλακτικὰ εὐδαιμονίας καὶ τῶν μορίων αὐτῆς τῇ πολιτικῇ κοινωνίᾳ. 

Η έννοια του κοινού συμφέροντος αναφέρεται πολύ συχνά τόσο στα Πολιτι-
κά όσο και στα ηθικά έργα του Αριστοτέλη και συνήθως μεταφράζεται ως
«κοινό όφελος». Είναι εκπληκτικό, κατά την γνώμη μου, που ο Στάθης-Μπιρ-
μπιλιός όχι απλώς δίδει την πρέπουσα σημασία στην σημαντική αυτή έννοια
για την πολιτική πράξη, αυτή του κοινού συμφέροντος, αλλά και πως γνωρίζει
τη σημασία που ο Αριστοτέλης αποδίδει σε αυτό, έννοια στην οποία ούτε η
σύγχρονη αριστοτελική έρευνα δεν είχε δώσει μέχρι σήμερα ή τουλάχιστον
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13. Για την έννοια του κοινού συμφέροντος στον Αριστοτέλη, βλ. Ε. ΛΕΟΝτΣΊΝΗ, «τὸ
κοινῇ συμφέρον: δημοκρατία, φιλία και ομόνοια στην αριστοτελική και στη σύγχρονη ριζοσπα-
στική νεοαριστοτελική πολιτική φιλοσοφία», στο Γκόλφω Μαγγίνη & Ελένη Λεοντσίνη
(επιμ.), κράτη και πολίτες: κοινότητα, ταυτότητα, διαφορετικότητα, Σμίλη, Αθήνα 201�, σσ.
20�-239 και Ε. ΛΕΟΝτΣΙΝΗ, «Η έννοια του κοινού συμφέροντος στην αριστοτελική πολιτική
φιλοσοφία», στο ΑρΙΣτΟτΕΛΗΣ: Παιδεία, Πολιτισμός, Πολιτική, Εταιρεία Μακεδονικών
Σπουδών και Ιστορική, Θεσσαλονίκη 201�, σσ. 107-11�. 



αποδώσει την δέουσα σημασία. Ο Στάθης-Μπιρμπιλιός τονίζει πως «εἶναι
χρέος μας ναὶ νὰ συντρέχωμεν καὶ νὰ ἐνεργοῦμεν διὰ τὸ κοινὸν ὄφελος, μὰ μὲ
τὴν πρέπουσαν τάξιν χωρὶς θόρυβον, χωρὶς σύγχισιν. καὶ τῶν πολιτῶν ὁμοίως
ἡ σωτηρία της κοινωνίας ἔργον ἐστί. τὸ λέγει ὁ ἴδιος ἀριστοτέλης. τουτέστιν τὸ
ὄφελος καὶ τὸ καλὸν ὅλης τῆς πολιτείας πρέπει νὰ εἶναι τὸ ἐπιχείρημα, τὸ
ἔργον, καὶ ὁ σκοπὸς τοῦ κάθε πολίτου» (§�).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σημείο του λόγου του, όπου συνδέει
το κοινό συμφέρον με το αγαθό της ομόνοιας, έννοια εξίσου αριστοτελική και
όχι μόνο, αφού η επίτευξη του αγαθού της ομόνοιας14 συντρέχει την αρχαία ελ-
ληνική σκέψη από τους Προσωκρατικούς φιλοσόφους μέχρι και τους Στωικούς
και αργότερα την ρωμαϊκή pax romana1�. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει, «διὸ
καὶ ἡμεῖς ὦ πολίται, εὑρισκόμενοι εἰς ταύτην τὴν κατάστασιν τῆς ἐλευθερίας,
μὴν ἐμποδίσωμεν μὲ ταραχάς τὸ συμφέρον, ὁποῦ δι’αὐτῆς ἠμποροῦμεν νὰ ἐπι-
τύχομεν. ἀλλ’ ὡς πρέπει μὲ κοινὴν συνδρομὴν, παραιτοῦντες κάθε ἐχθρικὴν
γνώμην, ἐξαλείφοντες κάθε ἀπερασμένην κακίαν, σβύνοντες τελείως τὰς
αἰτίας τῶν πολυμόρρφων παθῶν, ὁποῦ ἀμαυροῦσι καὶ τὴν ὑπόληψιν, καὶ φθεί-
ρουσι καὶ την ὑγείαν, ἄς λάβωμεν στοχασμοὺς καθαροὺς ὡς ἀδελφοὶ γνήσιοι,
ἄς πασχίσωμεν να εὔγομεν ἀπὸ τὸ σκότος τῆς ἀμαθείας καὶ βαρβαρότητος
ὁπου μᾶς κρατεῖ τυφλοὺς κατὰ τοὺς νοητοὺς ὁφθαλούς, καὶ μὲ κάθε προθυμίαν,
μὲ ὅλην τὴν ἐνέργειαν, ἄς ἐπιμεληθοῦμεν νὰ δώσωμεν τῆς πατρίδος μας τὴν
πλέον δυνατὴν εὐτυχίαν, μὲ τὴν ὁμόνοιαν ἀνἀμεσόν μας, μὲ τὴν καλὴν ἀνα-
τροφὴν εἰς τοὺς νέους, δίδοντες ἡμεῖς εἰς αὐτοὺς τὸ καλὸν παράδειγμα, μὲ τὴν
καλλιέργειαν τῆς, μὲ τὴν ἄνοιξιν τῆς πραγματείας διὰ ὅσον ἠμπορεῖ νὰ δοθῇ,
καὶ μὲ ὅλα ἐκεῖνα τὰ μέσα, ὁποῦ προξενοῦσι τὸ κοινὸ ὄφελος» (§�)1�.

Έννοιες της ελευθερίας ��7

14. «Φαίνεται επίσης ότι η φιλία συνέχει και τις πόλεις, και οι νομοθέτες νοιάζονται πιο
πολύ γι’ αυτήν παρά για τη δικαιοσύνη (πολύ φυσικό, αφού η ομόνοια φαίνεται πως είναι κάτι
παρόμοιο με τη φιλία): αυτήν επιθυμούν κατά κύριο λόγο, και κοιτάζουν να διώξουν από την
πόλη τη διχόνοια, που τι άλλο είναι παρά μίσος και έχθρα; Αν οι άνθρωποι είναι φίλοι μεταξύ
τους, δεν την έχουν ανάγκη τη δικαιοσύνη, ενώ αν είναι δίκαιοι, χρειάζονται επιπλέον και τη
φιλία, και η πιο γνήσια μορφή δικαιοσύνης θεωρείται πως έχει όλα τα χαρακτηριστικά της φι-
λίας». (ΑρΙΣτΟτΕΛΟΥΣ, Ηθικά Νικομάχεια, Θ. 11��a 22-27).

1�. Βλ. σχετικά e. LeOntSInI, ‘the Motive of Society: Aristotle on civic Friendship,
Justice, and concord’, res Publica, 19, 1 (2013), σσ. 21-3� και e. LeOntSInI, ‘Sex and the
city: Plato, Aristotle, and zeno of Kition on erôs and Philia’, στο e. SAnDerS, c. tHUMIGer, c.
cAreY, and n.J. LOwe, erôs in Ancient Greece, Oxford University Press, Oxford 2013, σσ.
129-141. 

1�. Βλ. ενδεικτικά, «ἡ δὲ πολιτικὴ συνέστηκε μὲν κατὰ τὸ χρήσιμον καὶ μάλιστα. Διὰ γὰρ
τὸ μὴ αὐταρκεῖν δοκοῦσι συνελθεῖν, ἒπεὶ συνῆλθόν γ’ ἂν καὶ τοῦ συζῆν χἀριν». (ΑρΙΣτΟτΕΛΗΣ,
Ηθικά Νικομάχεια, Η. 1242a�-9) και καὶ «ἡ πολιτικὴ δὲ κοινωνία τοῦ συμφέροντος χάριν δο-
κεῖ καὶ ἐξ ἀρχῆς συνελθεῖν καὶ διαμένειν� τούτου γὰρ καὶ νομοθέται στοχάζονται, καὶ δίκαιόν
φασιν εἶναι τὸ κοινῇ συμφέρον». (ΑρΙΣτΟτΕΛΗΣ, Ηθικά Νικομάχεια, Θ. 11�0a11-14)



Εν κατακλείδι, κατά τη γνώμη μου, είναι δυνατόν στη σκέψη του Θεόδω-
ρου Στάθη-Μπιρμπιλιού να εντοπισθεί μία ακόμη ιδιόμορφη έκφανση της δια-
μάχης αρχαίων και νεοτέρων, η οποία όμως συνιστά πρωτότυπη διατύπωση
της έννοιας της αρχαίας ελευθερίας υπό νεωτερικούς όρους, σε συνδυασμό
όμως με πρωτότυπη και ενδελεχή ερμηνεία της αριστοτελικής πολιτικής θεω-
ρίας. Η έννοια της ελευθερίας που οραματίζεται είναι αυτή της αρχαίας ελευ-
θερίας, η οποία προτάσσει τη διαχείριση των κοινών που εξασφαλίζει στους αν-
θρώπους το δημοκρατικό πολίτευμα και η συμμετοχή τους στην εξουσία, αυτό
δηλαδή που είναι δυνατόν να ονομαστεί «ελευθερία ως συμμετοχή στη δημο-
κρατική διακυβέρνηση» ή «ελευθερία ως δημοκρατική αυτοδιάθεση»17. Ο Θε-
όδωρος Στάθης-Μπιρμπιλιός έχοντας ενσωματώσει με γόνιμο και πρωτότυπο
τρόπο τις αξίες του αρχαίου ελληνικού δημοκρατικού πολιτεύματος και της
αρχαίας δημοκρατικής θεωρίας εν γένει και τα αιτήματα της Γαλλικής Επα-
νάστασης, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μέσα από τις θέσεις του rousseau για
την άμεση δημοκρατία, η οποία ήταν αρχαιοελληνικής εμπνεύσεως, και τη
θεωρία του Montesquieu στο Πνεύμα των Νόμων, ο οποίος τόνιζε την άμεση
σχέση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με το σύνταγμα της πολιτείας, παρου-
σιάζει μία έννοια της ελευθερίας σύμφωνα με την οποία όλοι οι πολίτες, θα
έχουν θέση ισότιμη μέσα σε μια ελεύθερη πατρίδα που το Σύνταγμά της προ-
ασπίζεται την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας1�, προτάσσει την ισότητα, την
ελευθερία, την ασφάλεια και την ιδιοκτησία και προστατεύει τα ανθρώπινα δι-
καιώματα. 
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17. Για τον ορισμό της αρχαίας ελευθερίας ως «συμμετοχή στη δημοκρατική διακυβέρνη-
ση», βλ. e. LeOntSInI, the Appropriation of Aristotle in the Liberal-communitarian Debate,
ό.π., σσ. 212-22�. 

1�. «τὸ κύριον τῆς πόλεως» (ΑρΙΣτΟτΕΛΗΣ, Πολιτικά, ΙΙΙ.11.12�0b40-12�1b10). Πβ. το
εν λόγω αριστοτελικό χωρίο: «Η άποψη πως το πλήθος πρέπει να έχει κυρίαρχη εξουσία παρά
οι άριστοι και οι λίγοι, θα φαινόταν αποδεκτή με αρκετή δόση αλήθειας ίσως αλλά και με κά-
ποιες ενστάσεις. Γιατί οι πολλοί, αν και ξεχωριστά ο καθένας τους δεν είναι σπουδαίος
άντρας, ενδέχεται, όταν συγκεντρωθούν, να είναι καλύτεροι από τον άριστο, όχι βέβαια ο κα-
θένας χωριστά αλλά ως σύνολο, όπως ακριβώς συμβαίνει να είναι ανώτερα τα δείπνα που γί-
νονται με τη συνεισφορά όλων όσοι συμμετέχουν, από εκείνα που γίνονται με έξοδα ενός μόνο
ανθρώπου. καθώς είναι πολλοί, ο καθένας διαθέτει κάποια λίγη αρετή και φρόνηση, και έτσι
ενωμένοι οι πολλοί παρουσιάζονται σαν ένας άνθρωπος με πολλά πόδια, με πολλά χέρια και
πολλές αισθήσεις και επομένως με ανάλογο ήθος και διάνοια. Γι’ αυτό και συνάγουν ασφαλέ-
στερα συμπεράσματα οι πολλοί για τα μουσικά και τα ποιητικά έργα. Γιατί οι άνθρωποι στη
διαφορετικότητά τους κρίνουν διαφορετικό μέρος του έργου, στο σύνολό τους όμως κρίνουν το
σύνολο του έργου». (ΑρΙΣτΟτΕΛΗΣ, Πολιτικά, ΙΙΙ.11.12�0b40-12�1b10). Σημ.: Οι μεταφρά-
σεις όλων των αριστοτελικών χωρίων είναι δικές μου.



ABStrAct 

cOncePtIOnS OF LIBertY:
AncIent AnD MODern cIVILAzAtIOn In tHe POLItIcAL AnD
SOcIAL wOrK OF KYtHreAn ScHOLAr tHeODOrOS StAtHIS-

BIrBILIOS (MID 1�th c. - 1�19)

eelleennii  GG..  LLeeoonnttssiinnii

My aim in this paper is to attempt an approach of the conception of liberty,
as this is expressed via the political action, the teaching contribution and the
scholarly works, during the period of the Democratic French (1797-179�) in
the Ionian Islands (and more specifically in the island of Kythera), by the
cytherian man of letters and political activist theodoros Stathis-Birbilios (mid
1�th c.-1�19), having as a point of reference the public speech he delivered in
the island of Kythera entitled “On the Liberty of the cytherian People” (1797)
on the day that “the tree of liberty was erected in the island of Kythera” (by the
Democratic French and the revolt of the populous against the tyranny of the
Venetians). My main aim in this paper is to examine the conception of liberty, as
it is described by theodoros Stathis-Birbilios in his public speech, in relation to
the ancient tradition (and especially that of Aristotle) which not only the
cytherian scholar and activist knows very well, as it is apparent from his text,
making numerous references to Aristotle’s Politics, but also on the ideas of the
‘modern’ civilization and of that of equality, as these are expressed in the Ionian
Islands and the Heptanesian Independent republic, as well as by the claims of
radical (rizospastikos/ριζοσπαστικός) republicanism instigated by the demands
of the French revolution. According to my interpretation, it is possible in the
thought of theodoros Stathis-Birbilios to trace an once more peculiar
expression of the ‘debate amongst the ancients and the moderns’ (as I have
argued elsewhere) which, nevertheless, formulates an original interpretation
between the conception of the liberty of the ancients under the terms of
modernity. the notion of liberty that theodoros Stathis-Birbilios envisages
secures to the people the democratic constitution and their participation to the
political/elective government (as he repeatedly elaborates), ensuring at the
same time the ancient Greek notion of ‘liberty as participation to democratic
government’ or as ‘liberty as democratic self-determination’. 
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Η ανεκδοΤΗ «εκθεΣιΣ ΦωΤαυΓεΣΤαΤΗ απαΣΗΣ
ΤΗΣ ΛοΓικΗΣ πραΓΜαΤειαΣ»

Του ΣωΦρονιου ΛειΧουδΗ (1690)

κκωωννσσττααννττῖῖννοοςς  θθ..  ππέέττσσιιοοςς
καθηγητὴς Ἱστορίας τῆς Φιλοσοφίας

Τομέας Φιλοσοφίας - πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων

οἱ ἀδελφοὶ Ἰωαννίκιος (κοσμικὸ ὄνομα Ἰωάννης, 1633-1717) καὶ Σω φρό-
νιος (κοσμικὸ ὄνομα Σπυρίδων, 1652- 1730) Λειχούδη, καταγόμενοι ἀπὸ τὴν
κεφαλονιά, μὲ τὸ φιλοσοφικό, φιλολογικὸ καὶ θεολογικὸ� ἀντιρρητικό τους
ἔργο, συνιστοῦν ἕναν ἑδραῖο σπόνδυλο τῆς νεοελληνικῆς λογιοσύνης καθὼς
καὶ τῆς ρωσικῆς πνευματικῆς ἱστορίας1. Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸ ἀνέκδοτο

Ἡ ἀνέκδοτη «Ἔκθεσις φωταυγεστάτη ἁπάσης τῆς λογικῆς πραγματείας» 891

1. Μὲ βάση πηγὲς συντίθεται ἡ βιογραφία τους ἀπὸ τὸν PhiliPP Strahl, Das Gelehrte
russland, leipzig, 1828, σσ. 302-317, ὁ ὁποῖος παραθέτει (σσ. 309-311) καὶ τὸ ἐπιτύμβιο ἐπί-
γραμμα τοῦ Σωφρονίου γιὰ τὸν ἀδελφό του Ἰωαννίκιο. Ἡ πρώτη ἐμπεριστατωμένη βιογραφία
τῶν ἀδελφῶν Λειχούδη στὰ Ἑλληνικὰ προέρχεται ἀπὸ τὴ γραφίδα τοῦ ἀρχιμανδρίτη aΛε -
ξaνδρου ΛaΣκαρι, «Ἱστορικὴ ἔποψις περὶ τῆς ἐν Μόσχᾳ Ἑλληνικῆς Ἀκαδημίας κατὰ τὸν
ιΖ΄ καὶ ιΗ΄ αἰῶνα, ἤτοι περὶ τῶν ἀδελφῶν Λειχουδῶν Ἰωαννικίου καὶ Σωφρονίου», Ὁ Ἐν
κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, Β΄ (1864), σσ. 24-44, 54 (τὸ ἐπί-
γραμμα στὴ σ. 43). Τὸν ἀκολουθοῦν ὁ κωνΣΤανΤι�νοΣ ν. ΣαθαΣ, Βιογραφίαι τῶν ἐν τοῖς
Γράμμασι διαλαμψάντων Ἑλλήνων. Ἀπὸ τῆς καταλύσεως τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας
μέχρι τῆς ἑλληνικῆς ἐθνεγερσίας (1453-1821), Ἐν Ἀθήναις, 1868, σσ. 358-371, ὁ aνδρeαΣ
δΗΜΗΤρακoπουΛοΣ, Ὀρθόδοξος Ἑλλάς, Ἐν Λειψίᾳ, σσ. 172-173 καὶ ὁ ΗΛιαΣ α. ΤΣιΤΣεΛΗΣ,
κεφαλληνιακὰ Σύμμικτα. Συμβολαὶ εἰς τὴν ἱστορίαν καὶ λαογραφίαν τῆς νήσου κεφαλλη-
νίας, Ἐν Ἀθήναις, Τόμος α΄, 1904, σσ. 351-362· α.π., «Μερικὲς ἀναγκαῖες προσθῆκες»,
Ἐπιθεώρηση Τέχνης, 23 (1966), σσ. 108-109. νεώτερα στοιχεῖα προσφέρουν οἱ: κωνΣΤανΤι-
νοΣ κ. παπουΛιδΗΣ, «οἱ ἀδελφοὶ Λειχοῦδαι», Γρηγόριος ὁ παλαμᾶς 53 (1970), σσ. 330-340
(= κωνΣΤανΤινοΣ κ. παπουΛιδΗΣ, Ἑλληνορωσικά, θεσσαλονίκη, 1998, σσ. 209-218)·
αθαναΣιοΣ ε. καραθαναΣΗΣ, «Ἰωαννίκιος καὶ Σωφρόνιος ἀδελφοὶ Λειχούδη. Βιογραφικὲς
σημειώσεις ἀπὸ νεώτερες ἔρευνες (πίνακες Λ΄-Λα΄)», κεφαλληνιακὰ Χρονικὰ 2 (1977), σσ.
179-194· B. l. Fonkic, «νέα στοιχεῖα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τῶν ἀδελφῶν Λειχούδη», πρα-
κτικὰ τοῦ e΄ διεθνοῦς πανιονίου Συνεδρίου. Ἀργοστόλι-Ληξούρι, 17-21 Μαΐου 1986. Τόμος
α΄, αργοστόλι, 1989, σσ. 227-239· DimitriS a. YalamaS, «the students of the leichudis
Brothers at the Slavo-Graeco-latin academy of moscow», cyrillomethodianum, 15-16 (1991-
1992), σσ. 113-144· ΜιΧαΛΗΣ αΣΗΜακοπουΛοΣ, «Ἡ Ἑλληνο-γραικικὴ Ἀκαδημία τῆς Μό-



ἔργο τους «Ἄκος ἀντιταττόμενον τοῖς ἰοβόλοις δήγμασι τοῦ ὄφεως πρὸς
κοινὴν ὠφέλειαν καὶ θεραπείαν τῶν πληγῶν τῶν μὴ ὀρθοφρονούντων ἐν τῇ
ἐκτελέσει τοῦ μυστηρίου τῆς θείας εὐχαριστίας» (1687) σπούδασαν στὴ Βε-
νετία, πλησίον τοῦ Γερασίμου Βλάχου (1605/7-1685)2, καὶ στὴν πάδοβα, μὲ
διδάσκοντα τὸν Ἀρσένιο καλούδη3. Στὶς πηγὲς ἀποσημειώνεται τὸ γεγονὸς
ὅτι ὁ Σωφρόνιος ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ πανεπιστήμιο τῆς πάδοβας ὡς ἰατροφιλό-
σοφος στὶς «13 Μαΐου 1670» («13 maii Sofronius licudi cefalenus»)4, πληρο-
φορία ποὺ ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὸν ἴδιο στὸ ἐπιτύμβιο ἐπίγραμμα ποὺ συνέθεσε
γιὰ τὸν ἀδελφό του: «Ἰωαννίκιος οὗτος ἱερομόναχος, ὁ φιλοσοφίας τε καὶ
θε//ολογίας ἑλληνιστὶ καὶ λατινιστὶ // διδάσκαλος ὁ Λειχούδης, // ἀποστα-
λεὶς μετὰ τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Σωφρονίου ἱερο // μονάχου καὶ ἐν τῷ πατα-
βίῳ Λυκείῳ ἐστεμμένου διδασκάλου τοῦ Λειχούδου»5. 

Μετὰ ἀπὸ βραχύβια διδακτικὴ παρουσία τοῦ Σωφρονίου στὴν Ἄρτα (περὶ
τὸ 1680)6 καὶ στὴν κεφαλλονιὰ ἀμφότεροι μετέβησαν στὴν κωνσταντινούπο-
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σχας τὸν 17ο αἰώνα», στό: Ἡ Ἐπιστημονικὴ Σκέψη στὸν Ἑλληνικὸ Χῶρο 18ος-19ος αἰ.
πρακτικὰ διεθνοῦς Συνεδρίου Ἱστορίας τῶν Ἐπιστημῶν, Ἀθήνα, 19-21 Ἰουνίου 1997, Ἀθή-
να, κνε, 1998, σσ. 179-194· ιωαννΗΣ Μ. ΒανδουΛακΗΣ, «Ἀπὸ τὴ Βενετία στὴ Μόσχα:
Γιὰ τὸν χαρακτῆρα τῆς ἐπιστήμης ποὺ μετέδωσαν οἱ ἀδελφοὶ Λειχούδη στὴ Μοσχοβία», στό:
Βυζάντιο – Βενετία – νεώτερος Ἑλληνισμός. Μιὰ περιπλάνηση στὸν κόσμο τῆς ἐπιστημο-
νικῆς σκέψης. πρακτικὰ Συνεδρίου (Ἀθήνα, 7-9 νοεμβρίου 2003). Ἐπιμ., Γιῶργος ν. Βλα-
χάκης – θύμιος νικολαΐδης. Ἀθήνα, Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν, 2004, σσ. 23-42 (μὲ ἐκτενὴ
ρωσικὴ βιβλιογραφία)· Dzhamilja n. ramazanova, «Ἡ Ἰταλικὴ Σχολὴ τῶν ἀδελφῶν Λει-
χούδη. (Ἡ διαμόρφωση τοῦ συστήματος ἐκπαίδευσης στὴ ρωσία καὶ ἡ πολιτικὴ τοῦ Μεγάλου
πέτρου)», στό: ρωσία καὶ Μεσόγειος. πρακτικὰ α΄ διεθνοῦς Συνεδρίου, Ἀθήνα 19-22 Μαΐου
2005. Τόμος α΄. Ἐπιμ., Ὄλγα κατσιαρδῆ-hering, Ἀθηνᾶ κόλια-δερμιτζάκη, κατερίνα
Γαρδίκα. Ἀθήνα, εκπα - Ἡρόδοτος, 2011, σσ. 333-339.

2. Βλ. σχετικά ΒαΣιΛειοΣ ν. ΤαΤακΗΣ, Γεράσιμος Βλάχος ὁ κρής (1605/7-1685). Φι-
λόσοφος, θεολόγος, φιλόλογος, Βενετία, 1973. 

3. aΛeξανδροΣ ΛαΣκαριΣ, «Ἱστορικὴ ἔποψις περὶ τῆς ἐν Μόσχᾳ Ἑλληνικῆς Ἀκαδημίας
κατὰ τὸν ιΖ΄ καὶ ιΗ΄ αἰῶνα», ὅ.π., σ. 27: «ἐξεπαιδεύθησαν δὲ τὸ κατ’ ἀρχὰς οἱ νέοι Λειχοῦδαι
παρά τινι ἱερεῖ τῆς κεφαλληνίας, καὶ ἔπειτα ἐν Βενετίᾳ σπουδάσαντες τὴν θεολογίαν καὶ τὴν
Φιλοσοφίαν παρὰ τῷ σοφῷ Γερασίμῳ τῷ Βλάχῳ [...]. Ἀκολούθως ἐπὶ 9 ἔτη ἐσπούδασαν ἐν τῇ
Ἀκαδημίᾳ τοῦ παταυΐου, ἐν ᾗ ἤκουσαν μαθήματα παρὰ τοῦ ἱερομονάχου Ἀρσενίου τοῦ καλ-
λούδη»· πβ. αθαναΣιοΣ ε. καραθαναΣΗΣ, «Ἰωαννίκιος καὶ Σωφρόνιος ἀδελφοὶ Λειχούδη»,
ὅ.π., σ. 180.

4. GeorGiuS S. PlumiDeS, «Gli scolari “oltramarini” a Padova nei secoli Xvi e Xvii»,
revue des Sud-est européennes, 10 (1972), σ. 267· πβ. αθαναΣιοΣ ε. καραθαναΣΗΣ, «Ἰω-
αννίκιος καὶ Σωφρόνιος ἀδελφοὶ Λειχούδη», ὅ.π., σ. 182.

5. aΛεξανδροΣ ΛαΣκαριΣ, «Ἱστορικὴ ἔποψις περὶ τῆς ἐν Μόσχᾳ Ἑλληνικῆς Ἀκαδημίας
κατὰ τὸν ιΖ΄ καὶ ιΗ΄ αἰῶνα», ὅ.π., σ. 43· PhiliPP Strahl, Das Gelehrte russland, ὅ.π.

6. aΛεξανδροΣ ΛαΣκαριΣ, «Ἱστορικὴ ἔποψις περὶ τῆς ἐν Μόσχᾳ Ἑλληνικῆς Ἀκαδημίας
κατὰ τὸν ιΖ΄ καὶ ιΗ΄ αἰῶνα», ὅ.π., σ. 27. Βλ. ἀναλυτικὰ κωνΣΤανΤι�νοΣ δ. ΣΤεριοπουΛοΣ,
«Ὁ ἱερομόναχος Σωφρόνιος Λειχούδης καὶ ἡ Σχολὴ Μανολάκη στὴν Ἄρτα», θεολογία νΖ΄
(1986), σσ. 423-471. 



λη (Μάρτιος 1683)7 καὶ μετὰ ἀπὸ διαμονὴ ἐννέα μηνῶν στὸ Βουκουρέστι
ἀναχώρησαν γιὰ τὴν πολωνία (5 αὐγούστου 1684)8 καὶ στὴ συνέχεια ἐγκα-
ταστάθηκαν στὴ Μόσχα (6 Μαρτίου 1685), ὅπου ἄρχισαν τὴν παράδοση τῶν
μαθημάτων καὶ συνέβαλαν καθοριστικὰ στὴν ἵδρυση καὶ τὴ λειτουργία τῆς
«Ἑλληνο-σλαβο-λατινικῆς» Ἀκαδημίας, στὴν ὁποία δίδαξαν σὲ ἑλληνικὴ
γλώσσα ὄχι μόνον Γραμματική, ἀλλὰ καὶ ρητορική, ποιητική, Λογικὴ καὶ
Φυσικὴ μὲ βάση τὰ ἀριστοτελικοῦ προσανατολισμοῦ συγγράμματά τους, στὰ
ὁποῖα συμπεριλαμβάνεται καὶ τὸ γνωσιοθεωρητικοῦ περιεχομένου κείμενο
περὶ Ψυχῆς.

Ὁ Σωφρόνιος καὶ ὁ Ἰωαννίκιος Λειχούδης μὲ τὴν παρουσία τους στὴν
Ἀκαδημία τῆς Μόσχας, μέχρι τὸ 16949, προσδιόρισαν τὸ περίγραμμα καὶ τὸ
περιεχόμενο τῶν σπουδῶν, τὸ ὁποῖο, ὅπως θὰ διαπιστώσουμε στὴ συνέχεια, δὲν
ἀφίστατο ἀπὸ ὅσα οἱ ἴδιοι εἶχαν διδαχθεῖ τὴν Ἰταλία καὶ ἐγγράφονταν στὸ
πλαίσιο τῆς ἀριστοτελικῆς – σχολαστικῆς κατεύθυνσης στοχασμοῦ10. Ἐκτὸς
ὅμως τῶν μαθημάτων, οἱ ἀδελφοὶ Λειχούδη διεδραμάτισαν πρωτεύοντα ρόλο
στὶς θεολογικὲς ἀντιπαραθέσεις ποὺ ἔλαβαν χώρα κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πα-
ραμονῆς τους στὴ ρωσία καὶ ἰδιαίτερα στὴν ἀντιμαχία «περὶ μετουσιώσε-
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7. Βλ. καὶ τὸ «Ἶσον <καὶ> ἀπαράλακτον» τοῦ συστατικοῦ γράμματος (6 Ἰουνίου 1683)
τοῦ πατριάρχου κωνσταντινουπόλεως διονυσίου πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς Λειχούδη ποὺ δημοσιεύ-
εται ἀπὸ τὸν αθ. παπαδοπουΛο-κεραΜεα, Ἱεροσολυμιτικὴ Βιβλιοθήκη, ἤτοι κατάλογος
τῶν ἐν ταῖς Βιβλιοθήκαις τοῦ ἁγιωτάτου ἀποστολικοῦ τε καὶ καθολικοῦ ὀρθοδόξου πα τριαρ -
χιακοῦ θρόνου τῶν Ἱεροσολύμων καὶ πάσης παλαιστίνης αποκειμένων Ἑλληνικῶν κωδίκων,
Τόμος iv, Bruxelles, 1963 (1899), σσ. 167-170.

8. aΛεξανδροΣ ΛαΣκαριΣ, «Ἱστορικὴ ἔποψις περὶ τῆς ἐν Μόσχᾳ Ἑλληνικῆς Άκαδημίας
κατὰ τὸν ιΖ΄ καὶ ιΗ΄ αἰῶνα», ὅ.π., σ. 28· νΤορα παπαΣΤραΤου, «οἱ ἀδελφοὶ Λειχοῦδες στὴν
πολωνία. Μιὰ ἄγνωστη μαρτυρία», Ὁ Ἐρανιστὴς 14 (1977), σσ. 282-291.

9. aΛeξανδροΣ ΛaΣκαριΣ, «Ἱστορικὴ ἔποψις περὶ τῆς ἐν Μόσχᾳ Ἑλληνικῆς Ἀκαδημίας
κατὰ τὸν ιΖ΄ καὶ ιΗ΄ αἰῶνα», ὅ.π., σ. 31· πβ. aθαναΣιοΣ ε. καραθαναΣΗΣ, «Ἰωαννίκιος καὶ
Σω φρόνιος ἀδελφοὶ Λειχούδη», σ. 188. Ὁ αΛεξανδροΣ ΛαΣκαριΣ, ὅ.π., σ. 32, σημειώνει ὅτι:
«Ἒν τούτοις μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν Λειχουδῶν, ἡ διδασκαλία ἐν τῇ Ἑλληνικῇ Ἀκαδη-
μίᾳ οὐδόλως κατέπαυσεν, ἀλλὰ τὰς ἕδρας τῶν ἀδίκως ἀποδιωχθέντων διδασκάλων κατέλα-
βον οἱ μαθηταὶ αὐτῶν νικόλαος Σεμένοφ καὶ θεόδωρος πολυκάρπωφ, οἵτινες ἐπὶ πέντε καὶ
ἥμισυ ἔτη (ἀπὸ τοῦ 1694-1699 ἔτους) παρέδιδον τὴν γραμματικήν, τὴν ποιητικήν, τὴν ῥητο-
ρικὴν εἰς μόνην τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν».

10. Βλ. κωνΣΤανΤινοΣ θ. πεΤΣιοΣ, «Ὁ μεσαιωνικὸς-σχολαστικὸς ἀριστοτελισμὸς ὡς
πλαίσιο τῆς φιλοσοφικῆς διδασκαλίας στὴ Βενετία κατὰ τὸν 17ο αιώνα: τὸ παράδειγμα τοῦ
Ματθαίου (Μελετίου) Τυπάλδου. Μία (ανα)σύνθεση τοῦ Ὑπομνήματος τοῦ νικολάου κούρ-
σουλα στὸ περὶ Φυσικῆς Ἀκροάσεως τοῦ Ἀριστοτέλους», στό: Βυζάντιο – Βενετία – νεώτε-
ρος Ἑλληνισμός. Μία περιπλάνηση στον κόσμο τῆς ἐπιστημονικῆς σκέψης. πρακτικὰ Συνε-
δρίου, Ἀθήνα, ε.ι.ε., 2004, σσ. 245-281· πβ. τοῦ ἰδίου, «“theses Philosophicae”, vene tiis,
1681. Ἕνα τεκμήριο φιλοσοφικῆς διδασκαλίας κατὰ τὸν 17ο αἰῶνα», Βελλά, Ἐπιστημονικὴ
Ἐπετηρίδα τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Βελλᾶς Ἰωαννίνων, Β (2003), σσ. 233-
251. 



ως»11, μὲ ἐπίκεντρο τὸ μυστήριο τῆς «θείας εὐχαριστίας»12. Ἀνάμεσα στὰ
κείμενα ποὺ συνέθεσαν συμπεριλαμ βάνονται τὸ Ἆκος ἀντιταττόμενον τοῖς ἰο-
βόλοις δήγμασι τοῦ ὄφεως, 1687 καὶ τὸ πνευματικὸν Ἐγχειρίδιον πρὸς ὑπερά-
σπισιν τῆς ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας κατὰ τῆς ἀντιλογίας
καὶ τῆς ἐπιμονῆς τῆς δυτικῆς Ἐκκλησίας, 1690. Σὠζονται ἐπίσης ἀντιρρητι-
κά τους ἔργα ποὺ προβάλλουν τὶς ἀπόψεις τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἔναντι
τοῦ καθολικισμοῦ καὶ τοῦ προτεσταντισμοῦ13.

Ἀπὸ τὰ χφ. τῶν ἔργων τους, ποὺ ἀπόκεινται σὲ διάφορες βιβλιοθῆκες τῆς
ρωσίας, παραθέτουμε τοὺς τίτλους τῶν διδακτικῶν τους ἐγχειριδίων14:

α) περὶ γραμματικῆς μεθόδου, συντεθείσης τε καὶ διαιρεθείσης εἰς τρεῖς
βίβλους κατ’ ἐρωταπόκρισιν, 1687 (χφ. 331 τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας
τῆς Μόσχας, σήμερα: Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς ρωσίας [στὸ ἑξῆς: eΒρ)· περὶ
γραμματικῆς μεθόδου, ἔκδοσις τὸ δεύτερον, πρὸς τὴν τῆς Ῥητορικῆς σχολὴν
ἀποβλέπουσα (χφ. 332, eΒρ)· Λατινικὴ Γραμματική (χφ. 330 τῆς eΒρ
�ἑλληνικὰ καὶ λατινικά)15.

Β) περὶ ποιητικῆς ἤτοι μετρικῆς τέχνης, 1693 (χφ. 331 καὶ 333 eΒρ).
Γ) Τὸ τῆς Βασιλικῆς εὐγλωττίας παλάτιον, ἤτε γυμνασίαι, θεωρίαι τε καὶ

ῥητορικὰ μελετήματα, ἐξήγησίς τε καὶ τηλαυγεστάτη ἀπάσης τῆς ῥητορικῆς
δυνάμεως, παρὰ Ἰωαννικίου Λειχούδου τοῦ ἁμαρτωλοῦ ποιηθεῖσα (χφ. 320
eΒρ,1712)· Σωφρονίου ἱερομονάχου τοῦ Λειχούδου, περὶ τῆς ῥητορικῆς δυνά-
μεως, ἤτοι περὶ ῥητορικῆς θείας τε καὶ ἀνθρωπίνης, βιβλία 4 (χφ. 243 eΒρ)·
Ῥητορικὴ Σωφρονίου Λειχούδου, 1678. Μετάφραση κοσμᾶ Μοναχοῦ (χφ. 77
τῆς αὐτοκρατορικῆς Βιβλιοθήκης)· liber secundus rhetorices de elocutione
(χφ. 324 eΒρ) – Λατινικὸ κείμενο καὶ νεοελληνικὴ μετάφραση.

δ) Σωφρονίου ἱερομονάχου Λειχούδου Ἔκθεσις φωταυγεστάτη ἁπάσης
τῆς λογικῆς πραγματείας, 1690 (χφ. 299 και 300 τῆς eΒρ).
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11. Γενικὰ γιὰ τὸ θέμα βλ. νικοΛαοΣ εΜΜ. ΤΖιρακΗΣ, Ἡ περὶ Μετουσιώσεως (trans su -
bstantiatio) εὐχαριστιακὴ ἔρις. Συμβολὴ εἰς τὴν ὀρθόδοξον περὶ μεταβολῆς διδασκαλίαν τοῦ 17ου
αἰῶνος, Ἀθῆναι, 1977, ἰδίως σσ. 120-121, ὅπου καὶ ἀκροθιγὴς ἀναφορὰ στοὺς ἀδελφοὺς Λειχούδη.

12. Βλ. ἐνδεικτ., ΧρυΣοΣΤοΜοΣ α. παπαδοπουΛοΣ, «οἱ πατριάρχαι Ἱεροσολύμων ὡς
πνευματικοὶ χειραγωγοὶ τῆς ρωσίας κατὰ τὸν 17ο αἰώνα», νέα Σιών, 5 (1907), σσ. 3-24.

13. Βλ. αΛεξανδροΣ ΛαΣκαριΣ, «Ἱστορικὴ ἔποψις περὶ τῆς ἐν Μόσχᾳ Ἑλληνικῆς Άκα-
δημίας κατὰ τὸν ιΖ΄ καὶ ιΗ΄ αἰῶνα», ὅ.π., σσ. 40-41· πβ. κωνΣΤανΤι�νοΣ ν. ΣαθαΣ, νεοελ-
ληνικὴ Φιλολογία, σσ. 370-371. 

14. Γιὰ τὰ συγκεκριμένα χφ. καὶ τὸ περιεχόμενό τους βλ. αΛεξανδροΣ ΛαΣκαριΣ,
«Ἱστορικὴ ἔποψις περὶ τῆς ἐν Μόσχᾳ Ἑλληνικῆς Ἀκαδημίας κατὰ τὸν ιΖ΄ καὶ ιΗ΄ αἰῶνα»,
ὅ.π., σσ. 33-43.

15. Βλ. ἐνδεικτ., ΓιαννΗΣ ΜοΤΣιοΣ, «Χειρόγραφα “περὶ γραμματικῆς μεθόδου” τῶν Λει -
χου δῶν», Ἐπιθεώρηση Τέχνης, 11 (1965), σσ. 338-343· Μαρια Γ. νυΣΤαΖοπουΛου, «Ὁ πα-
τμιακὸς κῶδιξ 838: λανθάνον χειρόγραφον τῆς Γραμματικῆς τῶν Λειχουδῶν», πρακτικὰ Γ΄
πανιονίου Συνεδρίου (23-29 Σεπτεμβρίου 1965), Τόμος Β΄, Ἐν Ἀθήναις, 1969, σσ. 143-154.



ε) in tres libros de anima juxta principia Peripateticorum et doctoris
angelici doctrinam joannikii Sacromonachi lichudi expositio, venetiis, 1689
(χφ. 310 καὶ 316 eΒρ).

ΣΤ) in octo libros Physicorum seu de naturali ausculatione expositio
joannicii Sacromonachi lichude et amicorum, 1689 (χφ. eam). Τὸ χφ. 301
τῆς eΒρ παραδίδει εἰς ἅπασαν τὴν Φυσικὴν πραγματείαν προοιμιακὰ ζητή-
ματα, ποὺ συντέθηκε τὸ 1669 καὶ τὸ κείμενο προέρχεται «ἐκ τῶν τοῦ Σωφρο-
νίου Λειχούδου τοῦ κεφαλληνέως»: 

φ. 36r: «εἰς τὸ αον τῆς φυσικῆς ἀκροάσεως τοῦ φιλοσόφου βιβλίον παρα-
φράσεις τε καὶ ζητήματα». 

φ. 178r: «Τέλος τοῦ αου τῆς Φυσικῆς καὶ τῶν ἐν ἐκείνῳ ζητημάτων. 1669
Ὀκτωβρίου 11».

φ. 179r: «εἰς τὸ βον τῆς φυσικῆς ἀκροάσεως βιβλίον παραφράσεις τε καὶ
ζητήματα κατὰ τῶν τοῦ παρόντος αἰῶνος φιλοσοφούντων ἔθος».

φ. 413v: «Τέλος τοῦ βου τῆς φυσικῆς ἀκροάσεως. Ἐκ τῶν τοῦ Σωφρονίου
τοῦ Λειχούδου τοῦ κεφαλληνέως 1669 δεκεμβρίου ε’». 

Τὸ φιλοσοφικὸ ἔργο τῶν ἀδελφῶν Λειχούδη εἶναι ἰδιαίτερης σημασίας, ἀφ’
ἑνὸς μὲν γιὰ τὴν ἀνασύσταση τῆς πνευματικῆς τους βιογραφίας καὶ ἀφ’ ἑτέ-
ρου γιὰ τὴν ἱστορία τῶν Ἰδεῶν καὶ τὴν ἴχνευση τῶν πνευματικῶν ρευμάτων
ποὺ ἀποτυπώνονται στὸ περιεχόμενό τους σὲ μία περίοδο ἰδιαίτερα κρίσιμη,
ὅπως εἶναι ὁ δέκατος ἕβδομος αἰώνας. Μέσα ἀπὸ τὸ πρίσμα αὐτὸ παρουσιά-
ζουμε στὴν παρούσα μελέτη τὸ περιεχόμενο τῆς Λογικῆς τοῦ Σωφρονίου Λει-
χούδη, μὲ βάση τὸ χφ. 299 τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας τῆς Μόσχας
(σήμερα Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τῆς ρωσίας), ποὺ ἐγράφη ἀπὸ τὸν μαθητὴ τοῦ
Σωφρονίου nikolai Semenov († 1716)16. πρόκειται γιὰ ἕνα σύνθεμα Λογικῆς,
γραμμένο σὲ ἁπλοελληνικὴ γλώσσα17, ποὺ ἔχει συγκροτηθεῖ σύμφωνα μὲ τὰ
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16. αΛεξανδροΣ ΛαΣκαριΣ, «Ἱστορικὴ ἔποψις περὶ τῆς ἐν Μόσχᾳ Ἑλληνικῆς Ἀκαδη-
μίας κατὰ τὸν ιΖ΄ καὶ ιΗ΄ αἰῶνα», ὅ.π., σ. 37. Γιὰ τὸν nikolai Semenov βλ. DimitriS a.
YalamaS, «the students of the leichudis Brothers at the Slavo-Graeco-latin academy of
moscow», ὅ.π., σσ. 130-131.

17. Στὴ δημώδη γλώσσα τῆς ἐποχῆς εἶναι γραμμένο καὶ τὸ Ἐγκώμιον (1683) στὸν Βοϊ-
βόνδα τῆς οὐγγροβλαχίας Ἰωάννη Σερβάνον, «Ἡ κοινὴ Χαρά». Βλ. αθ. παπαδοπουΛοΣ-
κεραΜευΣ, «Ἡ κοινὴ Χαρά. Λόγος πανηγυρικὸς [...] συντεθεὶς καὶ ἐκφωνηθεὶς παρὰ τοῦ
λογιωτάτου καὶ σοφωτάτου ἐν ἱερομονάχοις κυρίου Σωφρονίου τοῦ Λυκούδη ἀπὸ κεφαλλη-
νίας. δόκτορος τῶν ἐπιστημῶν καὶ τοῦ θείου καὶ τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου ταπεινοῦ κήρυκος, καὶ
παρ’ αὐτοῦ τῷ ἐν ἄρχουσιν ἐνδοξοτάτῳ καὶ πανευγενεστάτῳ μεγάλῳ Σπαθαρίῳ κυρίῳ κων-
σταντίνῳ τῷ Μπραγκοβάνῳ, ἀνεψιῷ τοῦ αὐτοῦ έκλαμπροτάτου, ταπεινῶς ἀφιερωθείς, ᾳχπγ΄,
δεκεμβρίου κγ΄», στό: Documente Privitoare la Storia românilor culese de eudoxiu de
hurmusaki, vol. Xiii, Bucureşti, 1909, σσ. 193- 198.



πρότυπα τῶν ὑστερομεσαιωνικῆς ὑφῆς διδακτικῶν ἐγχειριδίων καὶ ἀποτε-
λεῖται ἀπὸ πέντε ἐπιμέρους Τμήματα, στὰ ὁποῖα διασαφηνίζονται πτυχὲς τοῦ
ἀριστοτελικοῦ Ὀργάνου: Στὸ πρῶτο (φφ. 3r-40v) ἐκτίθεται ἐν συνόλῳ τὸ πε-
ριεχόμενο τῆς λογικῆς, τὸ ὁποῖο ταξιθετεῖται σὲ τρία μέρη (περὶ Ὄρου, περὶ
προτάσεως, περὶ Συλλογισμοῦ ἢ Ἐπιχειρήσεως), σύμφωνα μὲ τὴν τριπλὴ
διάκριση τῶν «λειτουργιῶν τοῦ νοός» σὲ ἁπλὴ πρόσληψη, κρίση καὶ συλλογι-
σμό· τὸ δεύτερο (φφ. 41r- 56v) ἀναφέρεται σὲ προοιμιακὰ Ζητήματα ἐν πάσῃ
τῇ τοῦ Ἀριστοτέλους λογικῇ πραγματείᾳ, ἀνάμεσα στὰ ὁποῖα συμπεριλαμ βά -
νονται τὰ ἐρωτήματα γιὰ τὸν χαρακτῆρα τῆς τῆς λογικῆς, ἐὰν διαιρεῖται σὲ
«διδακτικήν» καὶ «κεχρωμένην», ἐὰν εἶναι «τέχνη» ἢ «ἐπιστήμη»18· τὸ τρίτο
(φφ. 57r-87v) ἐπικεντρώνεται εἰς τὴν τοῦ πορφυρίου εἰσαγωγή· στὸ τέταρτο
(φφ. 89r-119r) καταχωροῦνται ὁρισμένα Ζητήματα [...] εἰς τὰς Ἀριστοτέ-
λους κατηγορίας· καὶ στὸ πέμπτο (φφ. 12v-125v) ἀναπτύσσονται ἐν συντο-
μία προβλήματα ἀπὸ τὸ α΄ βιβλίο τῶν Ἀναλυτικῶν Ὑστέρων.

Τόσο ἡ δομὴ ὅσο καὶ τὸ περιεχόμενο ἀκολουθοῦν σὲ γενικὲς γραμμὲς τὴν
ἀνάπτυξη ποὺ εἶχε καθιερωθεῖ στὴ διδασκαλία τῆς λογικῆς καὶ ὁ Σωφρόνιος
Λειχούδης υἱοθετεῖ τὴν παραδεδομένη ἐπιστημολογικὴ καὶ γνωσιολογικὴ διά-
κριση, τὴν ὁποία συναντοῦμε τόσο στὴν λατινικὴ γραμματεία, ὅσο καὶ στὴν
ἑλληνικὴ σκέψη. Ἡ τριμερὴς διαίρεση τῶν νοητικῶν λειτουργιῶν, ἡ ὁμόλογη
κατάταξη τοῦ περιεχομένου τῆς Λογικῆς καὶ ἡ ἀντιστοίχηση μὲ συγκεκριμέ-
να λογικὰ συγγράμματα τοῦ Ἀριστοτέλους εἶναι εὐκρινὴς στὰ σχολαστικὰ
ἔργα, ὅπως μποροῦμε νὰ διαπιστώσουμε ἀπὸ τὸ πολυδιαβασμένο κείμενο τοῦ
Franciscus toletus, commentaria una cum quaestionibus in universam aristo -
telis logicam, στὸ ὁποῖο διαβάζουμε ὅτι: «Possumus tamen aliter commodius
logicam dividere ex sancto thoma [...]. triplex [...] est logica pars: Prima, quae
dirigit primam operationem intellectus [...]. Secunda, quae dirigit secundam
operationem [...]. tertia, quae dirigit tertiam tertiam operationem...»19. 
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18. Γιὰ τὴ σχετικὴ συζήτηση βλ. κωΣΤαΣ θ. πεΤΣιοΣ, «Ἡ διδασκαλία τῆς Λογικῆς
κατὰ τὴν περίοδο τοῦ νεοελληνικοῦ διαφωτισμοῦ», στό: νεοελληνικὸς διαφωτισμός (ἀπό-
πειρα μίας νέας ἐρευνητικῆς συγκομιδῆς). πρακτικὰ πανελληνίου Συνεδρίου, κοζάνη 8-10
νοεμβρίου 1996, σσ. 357 κ.ἑ. 

19. Βλ. FranciScuS toletuS, commentaria una cum quaestionibus in universam aristotelis
logicam, romae, 1572· coloniae, 1583, σ. 18b κ.ἑ. Βλ. ἐπίσης iGnatiuS De toloSa, anno -
tationes in isagogem Porphyrii; in Praedicamenta aristotelis librum Perihermenias, 1562,
110r: «cum dialectica versatur circa operationes intellectus quae sunt tres [...] his tribus
operationibus correspondent partes...»· FranciScuS murcia De la llana, Selecta circa aristo -
telis dialecticam, ingolstadii (compluti, 1606), 1621, σ. 6 κ.ἑ.: «objectum logicae est tri plex
operatio intellectus...»· johanneS lorinuS, in universam aristotelis logicam commentarii,
coloniae, 1620, σ. 68: «melius diringuntur operationes intellectus sine ente rationis [...] hinc
sequitur objectum dialecticae esse ipsamet operationes...»· BartholomaeuS amicuS, in  univer-



Τυπικὸ ἐγχειρίδιο, ἀνάμεσα σὲ ἄλλα, συνιστᾶ ἡ μεταφρασμένη ἀπὸ τὰ Λα-
τινικὰ εἰσαγωγὴ Λογικῆς (terminus ante quem 1682) τοῦ Γεωργίου Σου-
γδουρῆ (1645/7�1725), κείμενο εὑρέως διαδεδομένο στὸν ἑλληνικὸ χῶρο20.
Ὅπως σημειώνει ὁ Σουγδουρῆς, «ἡ πρώτη οὖν ἐνέργεια τοῦ νοός ἐστιν ἁπλῆ
πρόσληψις [...]. Ἡ β΄ ἐστὶ σύνθετος, ἥτις κατὰ σύνθεσιν καὶ διαίρεσιν θεω-
ρεῖται [...]. Ἔστι δὲ παρὰ ταύτας καὶ τρίτη ἐνέργεια, ἥτις συλλογισμὸς ἢ διά-
νοια ὀνομάζεται [...]. Σύμφωνα μὲ τὶς τρεῖς ἐνέργειες τοῦ νοὸς ἐπιμερίζεται
καὶ τὸ περιεχόμενο τῆς Λογικής: «ἅπασα γοῦν ἡ λογικὴ μέθοδος κατὰ τὰς
τρεῖς τοῦ νοὸς ἐνεργείας, εἰς τρία ὁλοσχερέστερα διαιρεῖται μέρη· ὧν τὸ
πρῶτον εἰς τὴν τῆς πρώτης ἐνεργείας ἐπανόρθωσιν ἀνήκει· περιέχει δὲ τὸ βι-
βλίον τοῦ πορφυρίου, ἐν ᾧ διαλαμβάνεται περὶ τῶν πέντε καθόλου φωνῶν, Γέ-
νους δηλαδή, εἴδους, διαφορᾶς, Ἰδίου, καὶ Συμβεβηκότως, καὶ τὸ Ἀριστοτέ-
λους βιβλίον, ἐν ᾧ περὶ τῶν δέκα κατηγοριῶν, οὐσίας δηλαδή, ποσοῦ, ποιοῦ,
πρός τι, ποῦ, πότε, Ἐνεργείας, πάθους, κεῖσθαι, καὶ Ἔχειν. Ταῦτα γάρ ἐστι
τῆς πρώτης ἐνεργείας τὸ ἀντικείμενον. Τὸ δεύτερον δὲ περὶ τὴν τῆς δευτέρας
διόρθωσιν καταγίνεται, ἐν ᾧ τὰ περὶ ἑρμηνείας τοῦ Φιλοσόφου, πῶς καταφά-
σκομεν, καὶ ἀποφάσκομεν δεικνῦντα, ποία τε ἡ ἀλήθεια καὶ τὸ ψεῦδος τῶν
προτάσεων. Τὸ δὲ τρίτον μέρος τῆς Λογικῆς, τὴν τρίτην ἐνέργειαν τοῦ νοὸς
ἐπανορθοῦται, καὶ ἔστιν ὅλον περὶ Συλλογισμοῦ, ἐπεὶ δ’ ἐν ἅπαντι συλλογισμῷ
δύο θεωρεῖται, εἶδος δηλαδή, ὅ ἐστι διάταξις τῶν προτάσεων ἐν σχήματι προ-
σήκοντι, καὶ ὕλη, ἥτις τριπλῆ ἐστίν, ἀναγκαία, πιθανή, καὶ σοφιστική, τούτου
χάριν ὁ Φιλόσοφος ἐν δυσὶ τοῖς πρώτοις τῶν Ἀναλυτικῶν περὶ τοῦ εἴδους δια-
λαμβάνει· ἐν δὲ τοῖς Ὑστέροις δυσὶ περὶ τοῦ ἀναγκαίου συλλογισμοῦ· περὶ δὲ
τοῦ πιθανοῦ ἐν τοῖς ὀκτὼ Τοπικοῖς· καὶ περὶ τοῦ σοφιστικοῦ ἐν τοῖς περὶ Σοφι-
στικῶν Ἐλέγχων»21. Ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ γραμματεία τῆς ἴδιας περιόδου ἐνδει-
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sam aristotelis philosophiam notae ac disputations, neapoli, 1623, σ. 27: «Finem logicae
adaequatum esse dirigere omnes tres operationes intellectus»· johanneS GaBriel BoYvin,
Philosophia Scoti a prolixitate, et subtilitas ejus ab obscuritate libera et vindicate, Parisiis, 1681,
i, σ. 96: «operatio mentis definitur action immanens, elicita a facultate intellective in ordine ad
verum cognoscendum. triplex est mentis operatio [...]. logica versatur tota circa tres illas
operationes mentis». 

20. Γιὰ τὰ χφ. τοῦ ἔργου τοῦ Σουγδουρῆ βλ. κωΣΤαΣ θ. πεΤΣιοΣ, «Ἡ διδασκαλία τῆς
Λογικῆς κατὰ τὴν περίοδο τοῦ νεοελληνικοῦ διαφωτισμοῦ», ὅ.π., σ. 364, σημ. 60. Γιὰ τὴν
ἔκδοση, τὴν ὁποία ἐπιμελήθηκε ὁ Ἀθανάσιος Ψαλίδας, βλ. κωνΣΤανΤι�νοΣ θ. πεΤΣιοΣ,
«παρατηρήσεις στὸ δημοσιευμένο ἔργο τοῦ Ἀθανασίου Ψαλίδα (1767-1829)», στό: Φιλοσο-
φίας Ἀγώνισμα. Μελέτες πρὸς τιμὴν τοῦ καθηγητοῦ κωνσταντίνου Βουδούρη, Ἀθήνα,
2004, σσ. 457-459.

21. Βλ. ΓεωρΓιοΣ ΣουΓδουρΗΣ, εἰσαγωγὴ Λογικῆς ἤτοι προδιοίκησις εἰς ἅπασαν τὴν
λογικὴν μέθοδον τοῦ Ἀριστοτέλους, Ἐν Βιέννῃ, 1792, σσ. 3-4. Γιὰ τὸν Σουγδουρῆ βλ. κωΣΤαΣ
θ. πεΤΣιοΣ, «Γεώργιος Σουγδουρῆς (1645/7-1725): ἄγνωστα στοιχεῖα γιὰ τὴ ζωή, τὴ διδα-
σκαλία καὶ τὸ φιλοσοφικό του ἔργο, Μέρος α΄», δωδώνη 31/Γ΄ (2002), σσ. 241-308.



κτικὴ εἶναι καὶ ἡ διαβεβαίωση τοῦ Στέφανου Τζιγαρᾶ στὴ Συνεπτυγμένη Λο-
γική του (terminus ante quem 1705), ὅτι «εἰς αύτην [...] τὴν πραγματείαν, τὴν
ὁποίαν καλοῦμεν “Λογικὴν Συνεπτυγμένην”, εἰς ὅλαις ταῖς Ἀκαδημίαις τρία
ἀκριβωτέρως ἐξετάζουσιν, ἤγουν περὶ ὅρου, περὶ προτάσεως καὶ περὶ ἐπιχειρή-
σεως»22.

Ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Σωφρόνιος Λειχούδης, «ὁ ἡμέτερος νοῦς τριττῷ τῷ
τρόπῳ τὰ πράγματα θεωρεῖν εἴωθε, αον καθὸ τὰ πράγματα τοῦ εἶναι ἐκ μέρους
τῆς αὐτῶν φύσεως ἐν τῇ τῶν ὄντων τάξει εἰλήφασι, καὶ ἀμέσως αὐτὰ καθ’
αὑτὰ ἤτοι καθὸ φύσεως ἔχει ταῦτα γινώσκει, μηδὲν κατ’ αὐτῶν ἀποφάσκων ἢ
καταφάσκων· [...] καὶ ἡ τοιαύτη θεωρία αη γνῶσις παρὰ τοῖς φιλοσοφοῦσι κα-
λεῖται, ἢ αη ἐπίνοια, ἢ ψιλὴ καὶ ἁπλῆ νόησίς τε καὶ ἐποψία, ὡς ἀπλούστατον
νόημα τοῦ πράγματος φέρουσα. Βον ὅταν ὁ νοῦς ἐμμέσως διά τινος κρίσεως,
καθ’ ἣν κρίνομεν τι διαιρέσει, ἢ συνθέσει τινὶ τῶν πραγμάτων προσήκειν, ἢ μὴ
προσήκειν γινώσκει [...] καὶ ἡ τοιαύτη βα τοῦ νοὸς γνῶσις καλεῖται ἀπόφανσις
ἢ κρίμα. Γον ὅταν ὁ νοῦς ὁ ἡμέτερος ἐξ ἑνὸς, ἢ δυοῖν προτεθειμένοιν κριμάτοιν
ἕτερόν τι είσφέρει καὶ συμπεραίνῃ [...] καὶ ἡ τοιαύτη γνῶσις καλεῖται μικτὴ
γνῶσις ἢ συλλογιστικὴ ἐπαγωγή, ἢ εἰσφορά, καὶ γὰρ γνωσθέντος τοῦ ἀνθρώ-
που π.χ. εἶναι ζῶον λογικόν, καὶ τοῦ λογικοῦ ἴδιον εἶναι τὸ γελαστικόν, ἐπάγο-
μεν ἄρα ὁ ἄνθρωπος ἐστὶ γελαστικός»23.

Ἤδη κατὰ τὸν 15ο αἰῶνα ὁ Γεώργιος Σχολάριος (1405 – ca.1475), στὸ
ἔργο του προλεγόμενα εἰς τὴν Λογικὴν καὶ εἰς τὴν πορφυρίου εἰσαγωγήν,24,
άποτυπώνει μὲ εὐκρίνεια τὴν καθιερωμένη ἐπιστημολογικὴ προσέγγιση τόσο
τῶν νοητικῶν ἐνεργειῶν, ὄσο καὶ τὴν σύστοιχη ἑρμηνευτικὴ προσέγγιση τῶν
ἐπιμέρους βιβλίων τοῦ ἀριστοτελικοῦ Ὀργάνου. Ὅπως ὑπογραμμίζει, «ὁ [...]
νοῦς ἔχει τριπλῆν ένέργειαν εἴτουν γνῶσιν· μία ἐστὶν ἡ τῶν ἁπλῶν ἀντίληψις·
δευτέρα ἐστὶν ἡ τῶν ἀντιληφθέντων ἁπλῶν σύνθεσις ἢ διαίρεσις· Τρίτη ἐστὶν ἡ
ἐπιφορὰ ἢ ἡ διέξοδος ἀφ’ ἑνὸς εἰς ἄλλο ὣσπερ ἀπὸ αἰτίας εἰς ἀποτέλεσμα, ἢ
ἀπὸ προηγουμένου εἰς ἑπόμενον. [...] εἰ μὲν οὖν αἱ δεύτεραι ἐπίνοιαι ἀποδι-
δοῖντο τῷ πράγματι τῷ γνωσθέντι διὰ τῆς πρώτης ἐνεργείας τοῦ νοῦ, ἔστι τὸ
βιβλίον τῶν “κατηγοριῶν” ὅπερ ἐστὶ περὶ τῶν ἁπλῶν ὅρων ἁπλῶς καταλη-
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22. ΣΤεΦανοΣ ΤΖιΓαραΣ, Συνεπτυγμένη Λογική. εἰσαγ., ἐπιμ., Ἰ. ν. Ἠλιούδης. Λάρισα,
1995, σ. 13. Βλ. ἀναλυτικὰ κωΣΤαΣ θ. πεΤΣιοΣ, «Ἡ διδασκαλία τῆς Λογικῆς κατὰ τὴν πε-
ρίοδο τοῦ νεοελληνικοῦ διαφωτισμοῦ», �ὅ.π., σσ. 363 κ.ἑ. 

23. ΣωΦρονιοΣ ΛειΧουδΗΣ, Ἔκθεσις φωταυγεστάτη ἁπάσης τῆς λογικῆς παραγματεί-
ας, φφ. 3r-v.

24. ΓεωρΓιοΣ ΣΧοΛαριοΣ, «προλεγόμενα εἰς τὴν Λογικὴν καὶ εἰς τὴν πορφυρίου εἰσα-
γωγήν, ἐκ διαφόρων συλλεγέντα βιβλίων, μετὰ ἰδίων ἐπιστασιῶν», στό: oeuvres complètes de
Gennade Scholarios. Publiées pour la première fois par †louis Petit – X. a. Sideridès – martin
jugie. tome vii, Paris, 1936, σ. 17.



φθέντων· ἔστι γὰρ περὶ τοῦ κατηγορικοῦ ἀσυμπλέκτου. περὶ τῶν αὐτῶν δὲ
ἔστι καὶ τὸ βιβλίον τοῦ πορφυρίου [...]· εἰ δὲ αἱ δεύτεραι ἐπίνοιαι ἀποδιδοῖντο τῷ
πράγματι τῷ γνωσθέντι διὰ τῆς δευτέρας ἐνεργείας τοῦ νοῦ, περὶ τούτων δια-
λαμβάνεται ἐν τῷ “περὶ ἑρμηνείας” [...]· ἂν δὲ αἱ δεύτεραι ἐπίνοιαι ἀποδοθεῖεν
πράγματι ἐγνωσμένῳ διὰ τῆς τρίτης ἐνεργείας τοῦ νοῦ [...], περὶ τοῦ συλλογι-
σμοῦ καθ’ αὑτὸν διορίζεται ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν “προτέρων”· περὶ δὲ τοῦ συλλο-
γισμοῦ καθὸ συνέλκεται πρὸς τὴν ἔνδοξον ὕλην, διορίζεται ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν
“Τοπικῶν”· περὶ δὲ τοῦ σοφιστικοῦ, ἐν τῷ τῶν Ἐλέγχων· περὶ δὲ τοῦ ἀποδει-
κτικοῦ συλλογισμοῦ, εἴτουν τοῦ συνελκομένου πρὸς τὴν ἀναγκαίαν ὕλην, διο-
ρίζεται ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν “Ὑστέρων”». 

κατὰ συνέπεια, «τὰ μέρη τῆς λογικῆς κατὰ τὴν διαφορὰν τῶν ἐνεργειῶν
τοῦ λόγου λαμβάνονται, αἵ εἰσι τρεῖς· δύο τοῦ λόγου καθ’ αὑτόν, τουτέστι κα-
θό ἐστι νοῦς, ἥ τε νόησις τῶν ἀδιαιρέτων ἢ ἀσυμπλέκτων, πρὸς ἣν τάττεται τὸ
βιβλίον τῶν κατηγοριῶν, καὶ ἡ σύνθεσις ἢ ἡ διαίρεσις, πρὸς ἣν τὸ περὶ Ἑρμη-
νείας· ἡ δὲ τρίτη ἐστὶ κατὰ τὸ ἴδιον τοῦ λόγου, τουτέστι καὶ τὸ μεταβαίνειν,
πρὸς ὃ τάττονται τὰ λοιπὰ βιβλία τῆς λογικῆς».25 Ὁ Σχολάριος βεβαίως προ-
ϋποθέτει, ὅπως ρητῶς σημειώνει26, ὄχι μόνον τὴν ἑλληνικὴ σκέψη (θεόφρα-
στον, Ἀλέξανδρον Ἀφροδισέα, πορφύριον, Συριανόν, Σιμπλίκιον, Ἀμμώνιον,
θεμίστιον, Φιλόπονον, Μαγεντηνόν, Ψελλόν) ἀλλὰ καὶ τὴν «ὑπερόριον σο-
φίαν» [...] τῶν Λατίνων (Gilbertus Porretanus, albertus magnus, thomas
aquinas, Petrus hispanus), καθὼς τοὺς Ἄραβες σχολιαστὲς τοῦ ἀριστοτελι-
κοῦ Ὀργάνου, τον avicena και τον averroes.

Στὴν ἴδια φιλοσοφικὴ παράδοση ἐγγράφεται, ἀνάμεσα σὲ ἄλλες, καὶ ἡ διαί-
ρεση τοῦ νικολάου κούρσουλα (1602-1652) στὴ χειρόγραφη Ἐπιτομὴ τῆς
Λογικῆς πραγματείας (terminus ante quem 1645), ὁ ὁποῖος ὑπογραμμίζει ὅτι:
«τρεῖς τοίνυν εἰσὶν αἱ τοῦ ἡμετέρου νοὸς αἱ ἔννοιαι καὶ αἱ ἐνέργειαι. Ἡ μὲν
πρώτη, ἣ καὶ ἁπλῆ· ἡ δὲ δευτέρα, ἣ καὶ σύνθετος, καὶ διαίρεσις· ἡ δὲ τρίτη, ἣ
καὶ συλλογισμός. [...]. Τούτων οὕτως ἐχόντων ῥητέον: πρῶτον μὲν περὶ τῶν
εἰς τὴν πρώτην ἔννοιαν ἀνηκόντων ὅρων. δεύτερον [...]· Τρίτον [...]»27.

Γιὰ νὰ ὁλοκληρώσουμε τὴν ἐνδεικτικὴ ἀναφορὰ στὴ συγκεκριμένη φιλοσο-
φικὴ παράδοση σχετικὰ μὲ τὴ διδασκαλία τῆς Λογικῆς, παραθέτουμε τὴν
ἄποψη τοῦ Γερασίμου Βλάχου, πλησίον τοῦ ὁποίου μαθήτευσαν οἱ ἀδελφοὶ Λει-
χούδη. Ὅπως προσδιορίζεται στὴν Ἁρμονία ὁριστικὴ τῶν ὄντων κατὰ τοὺς

Ἡ ἀνέκδοτη «Ἔκθεσις φωταυγεστάτη ἁπάσης τῆς λογικῆς πραγματείας» 899

25. ΓεωρΓιοΣ ΣΧοΛαριοΣ, προλεγόμενα εἰς τὴν Λογικὴν καὶ εἰς τὴν πορφυρίου εἰσαγω-
γήν, ὅ.π., σ. 19.

26. Ὅ.π., σ. 3.
27. νικοΛαοΣ κουρΣουΛαΣ, «Ἐπιτομὴ τῆς εἰς τὴν Ἀριστοτέλους διαλεκτικῆς πραγμα-

τείας», στό: κωΣΤαΣ θ. πεΤΣιοΣ, Ἡ Λογικὴ στὴν νεώτερη Ἑλλάδα, Ἰωάννινα, πανεπιστή-
μιο Ἰωαννίνων, 1999, σσ. 49-64, ἰδ., σ. 57. 



Ἑλλήνων σοφούς, «νοῦς ἐστι δύναμις τῆς ψυχῆς καθ’ ἣν γινώσκει. πρώτη
ἐργασία (operatio) τοῦ νοός», σημειώνει ὁ Βλάχος, «ἐστὶν ἁπλῆ τοῦ πράγμα-
τος κατάληψις ἄνευ καταφάσεως καὶ ἀποφάσεως. δευτέρα ἐργασία τοῦ νοὸς
ἐστὶ κατάληψις τοῦ πράγματος διαιρέσει καὶ συνθέσει μετὰ καταφάσεως καὶ
ἀποφάσεως. Τρίτη ἐργασία τοῦ νοὸς ἐστὶ συλλόγισις (discursus) τις, καθ’ ἣν
κρίσει καὶ θεωρίᾳ ἕτερον ἐξ ἑτέρου ἀληθῶς ἕπεσθαι γινώσκομεν»28. Στὴν πα-
ραπάνω τριμερὴ διάκριση τῶν ἐνεργειῶν τοῦ νοὸς προστίθεται ἀργότερα στὰ
νεοελληνικὰ ἐγχειρίδια Λογικῆς, μὲ τὴν ἐπίδραση τῆς καρτεσιανῆς φιλοσο-
φίας καὶ τῆς logique τοῦ Port royal (1662), ὡς τέταρτη ἐνέργεια ἡ Μέθοδος,
καὶ συναντοῦμε τὴν τετραμερὴ ἐπιδιαίρεση τῆς Λογικῆς γιὰ πρώτη φορά, σύμ-
φωνα μὲ ὅσα ἕως σήμερα εἶναι γνωστά, στὸ χειρόγραφο ἔργο τοῦ Ἀναστασίου
παπαβασιλόπουλου (μέσα 17ου � μέσα 18ου αἰ.) Σύνοψις γενικὴ τῆς λογικῆς
ἕξεως (1699)29.

παραθέτουμε στὴ συνέχεια τὴν κεφαλαίωση καὶ ὁρισμένα ἀποσπάσματα
ἀπὸ τὴ χειρόγραφη Λογικὴ τοῦ Σωφρονίου Λειχούδη30, ἡ ὁποία, ὅπως ἐπισημά-
ναμε, ἐγγράφεται στὸ φιλοσοφικὸ ρεῦμα τοῦ νεοελληνικοῦ Ἀριστοτελισμοῦ31:

φ. 2r: ΣΣωωφρονίου ἱερομονάχου Λειχούδη τοῦ κεφαληναίως τοῦ τῆς φιλο-
σοφίας τε καὶ ἱερᾶς θεολογίας διδασκάλου καὶ τὸ νέον τῆς μοσκοβίας
λύκειον ἐν διδασκαλίᾳ λαμπρύνοντος Ἔκθεσις φωταυγεστάτη ἁπάσης
τῆς λογικῆς πραγματείας εἰς τρία βιβλία διῃρημένη.

προοίμιον

αἱ τέχναι καὶ αἱ μαθήσεις τὸν ἄνθρωπον τελειοῦσιν, ὅπως ῥαδίως τε, καὶ
ὀρθῶς ἐνεργεῖν ἔχῃ. διόπερ καὶ αἱ ἐνέργειαι, αἱ ἀπὸ φύσεως ὁμοῦ καὶ τέχνης
ἐξερχόμεναι, λίαν ἐξαιρετώτεραι εἰσί, τῶν ἀπὸ μόνης τῆς φύσεως παραγωμέ-
νων. Ὁ δὲ ἄνθρωπος ὅ,τι οὖν ἐνεργεῖ, τοῦτο διά τινος δυνάμεως ἐνεργεῖ. αἱ δὲ
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28. ΓεραΣιΜοΣ ΒΛαΧοΣ, Ἁρμονία ὁριστικὴ τῶν ὄντων κατὰ τοὺς Ἑλλήνων σοφούς2,
venetiis, 1661, σ. 163. Βλ. τὰ περιεχόμενα καὶ ὁρισμένα ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴ χειρόγραφη
Λογικὴ τοῦ Γερασίμου Βλάχου [«εἰς ἅπασαν τὴν λογικὴν πραγματείαν τοῦ Ἀριστοτέλους
παραφράσεις καὶ ζητήματα» (1653], στό: κώστας θ. πέτσιος, Ἡ Λογικὴ στὴ νεότερη
Ἑλλάδα, ὅ.π., σσ. 65-78. 

29. Βλ. κωΣΤαΣ θ. πεΤΣιοΣ, «Ἡ διδασκαλία τῆς Λογικῆς κατὰ τὴν περίοδο τοῦ νεοελ-
ληνικοῦ διαφωτισμοῦ», ὅ.π., σσ. 365-366· πβ. τοῦ ἰδίου, Ἡ Λογικὴ στὴ νεότερη Ἑλλάδα, σσ.
83 κ.ἑ.· τοῦ ἰδίου, «Τὸ φιλοσοφικὸ ἔργο τοῦ edmundus Purchotius καὶ τὸ Συνταγμάτιον τῆς
Μεταφυσικῆς τοῦ Βικεντίου δαμοδοῦ», Ὁ Ἐρανιστής, 27 (2009), σσ. 80 κ.ἑ.

30. Γιὰ τὸ χφ. εὐχαριστῶ καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ τὸν φίλο καὶ συνάδελφο Χαρίτωνα καρα-
νάσιο. 

31. Γιὰ τὰ εἰδοποιητικά του γνωρίσματα βλ. κωΣΤαΣ θ. πεΤΣιοΣ, Ἡ περὶ Φύσεως συζή-
τηση στὴ νεοελληνικὴ Σκέψη. Ὄψεις τῆς φιλοσοφικῆς διερεύνησης ἀπὸ τὸν 15ο ὣς τὸν 19ο
αἰώνα, Ἰωάννινα, 32016, σσ. 143 κ.ἑ. 



ἕξεις τῶν τεχνῶν καὶ μαθήσεων ἀποβλέπουσιν ἀμέσως εἰς αὐτὰς τὰς δυνά-
μεις, ὧν ποικίλων τε καὶ διαφόρων οὐσῶν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ποικίλαι τε καὶ διά-
φοροι τέχναι καὶ μαθήσεις ἐν ἀνθρώπῳ, ποικίλαι τε καὶ διάφοροι τέχναι καὶ
μαθήσεις ἐν αὐτῷ τίθενται, ἵνα αὐτὸς προχείρως τὰ ἴδια ἔργα καὶ τελείως ἐπι-
τελεῖν ἔχῃ. Ἀναμεταξὺ τούτων δικαίως καὶ εὐλόγως ἡ λογικὴ ἀπαριθμεῖται.

Ἥπερ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ δύο ἐξαιρέτως τελειοῖ, τὸν νοῦν δηλαδὴ καὶ τὸν λό-
γον: δι’ ἣν αἰτίαν ἀπὸ πολλῶν λογικὴ ἐπιστήμη προσαγορεύεται, ἀπὸ τοῦ λό-
γος, εἰρημένη, ὃς τοσοῦτον τὸν νοῦν, ὁσόνπερ τὸν λόγον σημαίνει. Ἡ λογικὴ
μὲν διευθύνει καὶ τελειοῖ τὸν νοῦν, ὅπως ὀξέως ἐφευρίσκειν, ὀρθῶς διαιρεῖν,
καλῶς ὁρίζειν, ἐπιμελῶς διακρίνειν, τὰ οἰκεῖα κατασκευάζειν, τὰ ἀλλότρια
ἀνασκευάζειν, καὶ τὴν ἀλήθειαν // (φ. 2v) ἔτι γε καὶ ἐκ τοῦ βαθέως ἐκείνου
τοῦ δημοκρήτου (sic) φρέατος ἐξαιρεῖν ἔχῃ. Τὸν λόγον δὲ τελειοῖ, καὶ καλλω-
πίζει, ἵνα μὴ συγκεχυμένως, καὶ αὐτοσχεδίως προχῆται, ἀλλὰ διωρισμένως,
καθαρῶς, καὶ κοσμίως προφέρηται: ὥστε μὴ ἀδίκως αὕτη ἡ πραγματεία, ἀπὸ
τινων ἐπιστήμη ἐπιστημῶν καὶ τέχνη τεχνῶν προσαγορεύεσθαι.

Ταύτην οὖν τὴν οὕτω λαμπράν, καὶ ὠφελιμωτάτην ἐπιστήμην ὁ ἡμέτερος
σκοπὸς ἐστὶ τὰ νῦν ἐν ταύτῃ τῇ πραγματείᾳ τῇ θείᾳ βοηθείᾳ ἐξηγεῖσαι. κατὰ
πάντα τῷ Ἀριστοτέλει άκολουθήσωμεν, ἀλλ’ οὕτως, ὥστε τὰ παρ’ ἐκείνου τοῦ
ἀσυγκρίτου ἀνδρὸς ἀφθόνως, καὶ εὐφραδίως διεξηγημένα, ἡμεῖς ταῦτα
στενῶς, καὶ συντόμως συνάξομεν, ἵνα τοῖς τῶν σπουδαίων πόνοις βοηθήσομεν,
ὧν πρὸς ὠφέλειαν διὰ τῆς ἐπιεικεστάτης εὐεργεσίας τῶν γαληνοτάτων, καὶ
εὐσεβεστάτων ἡμετέρων αὐτοκρατόρων τῆς μοσκοβίας, καὶ πάσης μεγάλης
μικρᾶς τε, καὶ λευκῆς ῥωσίας Ἰωάννου ἀλεξιοβίτζι, πέτρου ἀλεξιοβίτζι ἐπιπο-
νοῦμεν.

πᾶσαν δὲ τὴν πραγματείαν πειράσομεν τρόπῳ ῥαδίῳ, καὶ μεθόδῳ διωρισμένῃ
ἐξηγῆσαι: τούτου χάριν τῷ μετὰ λόγου ἐπιτηδεύματι ἔτι γε ὧν ἀκολουθήσωμεν,
οἷς πρὸ τοῦ ἀφικέσθαι εἰς τὰ μὴ ῥαδιέστερα, οἷα εἰσὶν αἱ πέντε τοῦ πορφυρίου φω-
ναί, καὶ αἱ δέκα τοῦ Ἀριστοτέλους κατηγορίαι, παραδοῦναι πέφυκεν ἐν ἔθει
εἰσαγωγήν τινα τοῦ συλλογισμοῦ τελεῖν, ἣν ἡμεῖς εἰς τρία μέρη διαιρήσομεν,
καθὸ ἐστὶ (φ. 3r) τριττὴ τοῦ ἡμετέρου νοὸς ἡ ἐνέργεια. Ἔστω τοίνυν.

φ. 3r: Μέρος αον. περὶ τῶν ἐν τῇ αῃ τοῦ νοὸς γνώσει ἤτοι περὶ ὅρων.
κεφ. αον. περὶ τῶν τριῶν ἐνεργειῶν τοῦ νοός.
φ. 4v: κεφ. βον. Τί ἐστὶν καὶ ποσαχῶς <ὁ> ὅρος.
φ. 5v: κεφ. γον. περὶ διαιρέσεως τοῦ φωνητικοῦ ὅρου καθὸ ἐστὶ σημα-

ντικός.
φ. 6r: κεφ. δον. περὶ διαιρέσεως τοῦ ὅρου καθὸ κατὰ τρόπον σημαίνει.
φ. 7r: κεφ. εον. περὶ διαιρέσεως τοῦ ὅρου κατὰ τὰ σημαινόμενα πράγ-

ματα.
φ. 8r: κεφ. στον. περὶ διαιρέσεως τοῦ ὅρου εἰς τε τὸν τῆς αης καὶ βας

γνώσεως ὅρον.
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φ. 10r: κεφ. ζον. περὶ τῆς τῶν ὅρων ἰδιότητος.
φ. 11r: κεφ. ηον καὶ ὕστατον. περὶ ὁρισμοῦ, τί καὶ ποσαχῶς ἐστί.
φ. 12v: Μέρος δεύτερον τῆς λογικῆς εἰσαγωγῆς.

Τὸ περὶ συνθέτων φωνῶν καὶ περὶ προτάσεων.
κεφ. αον. περὶ ὀνόματος.
φ. 16v: κεφ. βον. περὶ ῥήματος.
φ. 18r: κεφ. γον. περὶ λόγου.
φ. 19r. κεφ. δον. περὶ προτάσεως, ποῖα καὶ ποσαχῶς ἐστί.
φ. 20r. κεφ. εον. περὶ τῆς τῶν προτάσεων ἀντιθέσεως τοῦ ἐνυπάρχειν.
φ. 22r: κεφ. στον. περὶ ἰσοδυναμίας τῶν προτάσεων τοῦ ἐνυπάρχειν.
φ. 23r: κεφ. ζον. περὶ τῆς τῶν προτάσεων τοῦ ἐνυπάρχειν ἀντιστροφῆς.
φ. 24r: κεφ. ηον. περὶ τῆς τροπικῆς προτάσεως.
φ. 25r: κεφ. θον. περὶ τῆς ὑποθετικῆς προτάσεως.
φ. 25v: κεφ. ὕστατον, περὶ διαιρέσεως.
φ. 26v: Τρίτον Μέρος τῆς λογικῆς εἰσαγωγῆς.

περὶ μικτῶν φωνῶν ἤτοι περὶ ἐπιχειρήσεως.
προοίμιον.

Τριττῶς ὁ ἡμέτερος νοῦς τὰ πράγματα θεωρεῖν εἴωθεν, ἁπλῶς δηλαδή,
ὅταν ἁπλοῦς ὅρους περὶ ἐκείνων πραγματεύεται, συνθέτως, καταφα-
τικῶς ἢ ἀποφατικῶς περὶ ἐκείνων διαλέγεται, καὶ συλλογιστικῶς, ὅταν
τινὰ γνῶσιν ἐξ ἑτέρας προϋπαρχούσης θηρεύεται. Ἐπεὶ τοίνυν ἱκανῶς
περὶ ἁπλῆς τε καὶ συνθέτου θεωρίας ἐν τοῖς προτέροις δυσὶ μέρεσι τῆς
παρούσης πραγματείας διήλθομεν, εἰκότως ἐπὶ τοῦ παρόντος εἰς τὴν
συλλογιστικὴν ἔρευνα χωρήσωμεν. Ἔστω τοίνυν. 

κεφ. αον. Τί ἐστὶ καὶ ποσαχῶς ἐστὶ ἡ ἐπιχείρησις.
φ. 27v. κεφ. βον. περὶ τῆς τοῦ συλλογισμοῦ ὕλης.
φ. 28r: κεφ. γον. περὶ τοῦ εἴδους τοῦ συλλογισμοῦ.
φ. 30v: κεφ. δον. περὶ πρώτου σχήματος καὶ τῶν ἐκείνου τρόπων.
φ. 31v: κεφ. εον. περὶ τοῦ δευτέρου σχήματος καὶ τῶν οἰκείων τρόπων.
φ. 32r: κεφ. στον. περὶ τοῦ τρίτου σχήματος καὶ τῶν ἐκείνου τρόπων.
φ. 33r: κεφ. ζον. περὶ διαφόρων συλλογισμῶν, οἷς οἱ διαλεκτικοὶ χρῶνται.
φ. 34v: κεφ. ηον. περὶ τῆς ἐπαγωγῆς τῶν ἀτελῶν εἰς τοὺς τελείους

συλλογισμούς.
φ. 37r: κεφάλαιον ὕστατον. περὶ σοφιστικοῦ συλλογισμοῦ.
φ. 40v: «καὶ ταῦτα μοὶ ἀρκεῖ περὶ τῆς συλλογιστικῆς μεθόδου: τῷ δὲ

θεῷ ἡμῶν πατρὶ καὶ υἱῷ καὶ ἁγίῳ πνεύματι, τῷ δεδωκότι λόγον ἐν
ἀνοίξει τῶν χειλέων μου δόξα καὶ τὸ κράτος, 1690».

φ. 41r: προοιμιακὰ Ζητήματα ἐν πάσῃ τῇ τοῦ Ἀριστοτέλους λογικῇ
πραγματείᾳ. Τοῦ αὐτοῦ Σωφρονίου ἹερομονάχουΛυκούδη τοῦ κε-
φαλληνέως τῆς φιλοσοφίας καὶ θεολογίας διδασκάλου.
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προοίμιον
Τέσσαρα κατὰ τὴν ἀρχὴν ἐν τῷ βον τῶν Ὑστέρων κεφ. αον ἀναγκαῖα εἰς
τὴν τελείαν τοῦ πράγματος κατάληψιν πέφυκε. πότερον διότι τὸ
πρᾶγμα ἐστί, τί ἄρα ἐκεῖνο ἐστί, ποῖον τι ἐστί, καὶ τίνος χάριν έκεῖνο πέ-
φυκεν. Ὥστε τὰ νῦν ἡμεῖς πρὸς τὴν τῆς λογικῆς τελείαν κατάληψιν
ἐπιποθοῦντες εἰσιέναι ὁδῷ ἀριστοτελικῇ εἰσελθεῖν διενοήθημεν. Ἐπειδὴ
δὲ πάντες οἱ τοῦ περιπάτου ὁμολογοῦσι τὴν λογικὴν πραγματείαν δίδο-
σθαι, τούτου ἕνεκα, τὸ εἰ ἐστὶν ἐκείνη, χωρὶς ἐξετάσεως, καὶ τινα ἕτερα
ὡς τοῖς ἅπασιν ἤδη γνωστὰ καὶ δημόσια παραλειπόντες, τί ἐστί, ποιά
τις, καὶ τίνος χάριν ἐκείνη δίδοται, ἐν τοῖςδε τοῖς προοιμιακοῖς ἡμετέ-
ροις ζητήμασι θείᾳ χάριτι ἐξετάσωμεν. Ἕστω τοίνυν:
Ζήτημα αον. πότερον ἡ λογικὴ πρὸς ταῖς ἄλλαις αὑτῆς διαιρέσεσιν, εἰς

διδακτικήν τε καὶ κεχρωμένην διαιρεῖται καὶ τίνι ἆρα διαιρέσει.
φ. 48v: Ζήτημα βον. πότερον ἡ λογικὴ ἐστὶν ἐπιστήμη.
φ. 46r: Ζήτημα γον. πότερον ἡ λογικὴ ἐστὶν ἐπιστήμη θεωρητικὴ ἢ πρα-

κτική. 
φ. 48r: <Ζήτημα δον>. ποῖον ἄρα τῆς λογικῆς ὑποκείμενον.
φ. 50v: Ζήτημα εον. πότερον αἱ βαι γνώσεις εἰσὶν ὄντα πραγματικά, καὶ

εἰ ἄρα ἔστιν ὂν τῆς διανοίας ἀντιδιαιρούμενον τῷ πραγματικῷ ὄντι.

φ. 57r: εἰς τὴν τοῦ πορφυρίου εἰσαγωγὴν παραφράσεις τε καὶ ζητήματα.
προοίμιον

Ὁ τοῦ παρόντος βιβλίου συγγραφεὺς Μάλχος τὸ ἐπίκλην πορφύριος, ὃς
καὶ φιλόσοφος, τὸ γένος φοῖνιξ, τὴν πατρίδα Τύριος, ὁ τὴν κατὰ τῶν Χρι-
στιανῶν ἐφύβριστον γλῶσσαν κινήσας, ῥᾶστα ἐκ τε τοῦ Φάσεως, καὶ τῶν
ἐν ἄλλοις αὐτοῦ βιβλίοις, τῶν ἐν τῆδε τῇ βίβλῳ θεωρημάτων παρὰ πᾶσιν
ὁμολογεῖται. Γέγραφε τόδε τὸ σύγγραμμα πρὸς Χρυσαόριόν τινα πατρί-
κιον ῥωμαῖον, τὸν ἐκείνου μαθητήν, πρὸς αἴτνης τοῦ ἐκείνης πυρὸς χάριν
ἱστορίαν ἀποδημήσαντα, κἀκεῖ τὰς Ἀριστοτέλους κατηγορίας ἀνὰ χεῖρας
λαβόντα, τῷ διδασκάλῳ πορφυρίῳ εἰσαγωγὴν τινα γράψαι καὶ τούτῳ
ἀποστεῖλε ἱκετεύσατο, ὅπως δι’ ἐκείνης τὴν τῶν ἀριστοτελικῶν κτηγο-
ριῶν εἴδησιν θηρεῦσαι δυνήσαιτο. Ὅπερ οὐκ ἀηδῶς μὲν ὁ πορφύριος ἐποι-
ήσατο. καλεῖται τοίνυν τὸ σύγγραμμα εἰσαγωγή, ὡς χρήσιμον ὄν, οὐ
μόνον πρὸς τὰς τοῦ Ἀριστοτέλους κατηγορίας, ἀλλά γε καὶ πρὸς ἅπασαν
ἁπλῶς τὴν φιλοσοφίαν. διαιρεῖται δὲ εἰς τρία μέρη, ὧν ἐν μὲν τῷ αῳ τὸ
τῆς πραγματείας προοίμιον περιλαμβάνει, ἐν δὲ τῷ βῳ ἰδίως περὶ των πέ-
ντε φωνῶν, τί δηλαδὴ ἔστι γένος, τί εἶδος, τί διαφορά, τί ἴδιον, τί συμβεβη-
κός, καὶ [...] ἐν τῷ γῳ ἅμα περὶ τῶν κοινωνιῶν καὶ διαφορῶν ἐκείνων ἐπε-
ξηγεῖται. Ὥστε σκοπός ἐστιν ἐν τῇδε τῇ βίβλῳ, τῷ πορφυρίῳ τὰς ε’ κα-
θόλου φωνάς, εἰς ἃς πάντα τὰ ὄντα ἀνάγεται ἑρμηνεῦσαι, περὶ ὧν καὶ
ἡμεῖς θεοῦ τοῦ ἀγαθοῦ συνευδοκοῦντος ἐροῦμεν.
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κεφ. αον. Σκοπός ἐστι τῷ πορφυρίῳ τὴν εἴδησιν τῶν πέντε φωνῶν ἐν
τῷδε τῷ αῳ κεφαλαίῳ ἀποδοῦναι.

φ. 58r: Ζήτημα αον. πότερον δέδοται τὸ καθόλου.
φ. 59v: Ζήτημα βον. Τί ἄρα ἐστὶ τὸ καθόλου, ὁποῖον τί ἔστι καὶ τίνα ὁρι-

σμὸν κέκτηται.
φ. 64r: Ζήτημα γον. πότερον τὸ ἐνεργητικὸν καθόλου πραγματικῶς

ἔχει τὸ εἶναι.
φ. 65v: Ζήτημα δον. πότερον τὸ καθόλου ᾗ γένος τῶν πέντε φωνῶν. 
φ. 66v: Ζήτημα εον. πότερον πέντε μόνον ὧσιν αἱ φωναί.
φ. 67r: κεφ. βον. περὶ γένους.
φ. 72v: κεφ. γον32. περὶ εἴδους.
φ. 79r: κεφ. δον. περὶ διαφορᾶς.
φ. 86r: κεφ. εον. περὶ κοινωνίας καὶ διαφορᾶς τῶν πέντε φωνῶν. 
φ. 87v: «τέλος τῶν τοῦ πορφυρίου πέντε φωνῶν».

φ. 89r: παραφράσεις καὶ ζητήματα τοῦ αὐτοῦ Σωφρονίου τοῦ Λυχούδου
εἰς τὰς Ἀριστοτέλους κατηγορίας. προλεγόμενα.

κεφ. αον. περὶ τῶν ὁμωνύμων, συνωνύμων, καὶ παρωνύμων.
φ. 93r: κεφ. Βον. περὶ διαιρέσεως τῶν λεγομένων τε καὶ τῶν ὄντων.
φ. 93v: κεφ. Γον. περὶ τῶν τριῶν κανόνων.
φ. 94v: κεφ. δον. περὶ διαιρέσεως τῶν ὄντων εἰς δέκα κατηγορίας.
φ. 94v: κεφ. εον. περὶ οὐσίας.
φ. 105v: κεφ. Στον. περὶ ποσότητος.
φ. 110v: κεφ. Ζον. περὶ τοῦ πρός τι.
φ. 113v: κεφ. Ηον. περὶ ποιότητος.
φ. 116r: κεφ. θον. περὶ τοῦ ποιεῖν καὶ πάσχειν.
φ. 116r: κεφάλαιον ὕστατον. περὶ τῶν λοιπῶν κατηγοριῶν.
φ. 119r: Τρίτον Μέρος.

περὶ τῶν μετὰ τὰς κατηγορίας.
φ. 120v: εἰς τὸ πρῶτον τῶν Ὑστέρων Ἀναλυτικῶν παραφράσεις καὶ

ζητήματα ἐκδοθέντα.
φ. 125v: «περὶ δὲ τῶν ἑτέρων κεφαλαίων τοῦ τε αου καὶ βου τῶν Ὑστέ-

ρων Ἀναλυτικῶν οὐκ ἔστιν ἀμφιβολία, οὗ χάριν ἀναγνωστήτω τὸ
τοῦ φιλοσόφου κείμενον μετὰ τῆς ἐξηγήσεως Ἰωάννου τοῦ Γραμμα-
τικοῦ, εὐστρατίου καὶ θεμιστίου. Τέλος ἁπάσης τῆς λογικῆς πραγ-
ματείας».
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32. Στὸ κείμενο: κεφ. Βον (καὶ γον). Σὲ κάθε περίπτωση ἀπαιτεῖται ἀντιβολὴ τῶν χφ. ἀρ.
299 καὶ 300.



παραρΤΗΜα εικονων
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οι ΣΤοΧαΣΜοι Του διονυΣιου ΣοΛωΜου 
υπο Το ΦωΣ ΤΗΣ πΛαΤωνικΗΣ ΦιΛοΣοΦιαΣ

ΆΆνννναα  ΧΧ..  ΜΜααρρκκοοπποούύλλοουυ
δρ. επιστημών της αγωγής του παν/μίου της Σορβόννης 

(Paris v – rené Descartes)

αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης είναι η ανάδειξη της ύπαρξης
μιας εκλεκτικής συγγένειας μεταξύ του πλάτωνος και του Σολωμού, μέσα
από μια ανάλυση των Στοχασμών του διονυσίου Σολωμού, υπό το φως της
πλατωνικής φιλοσοφίας. 

οι Στοχασμοί είναι οι σημειώσεις και τα σχόλια που ο ποιητής κρατούσε
στο περιθώριο της μεγάλης ποιητικής του σύνθεσης, των ελεύθερων πολιορ-
κημένων. Τις σημειώσεις αυτές καθώς και τα σχόλια του ποιητή συγκέντρω-
σε και εξέδωσε, αργότερα, υπό τον τίτλο Στοχασμοί, ο ιάκωβος πολυλάς, ο
φίλος και ο εκδότης του Σολωμού. 

οι Στοχασμοί του Σολωμού, θα λέγαμε, με όρους αριστοτελικούς, ότι είναι
η ποιητική του, στην οποία ο ποιητής μάς παραδίδει τόσο τη μέθοδο, δηλαδή
τους κανόνες που ακολουθεί, προκειμένου να επιτύχει τη σύνθεση της καλύτε-
ρης δυνατής ποιητικής δημιουργίας, όσο και, κυρίως, τις φιλοσοφικές αντιλή-
ψεις του για το λογοτεχνικό έργο. 

Όπως σημειώνει ο κώστας ανδρουλιδάκης:

οι Στοχασμοί κατέχουν εντελώς ιδιαίτερη θέση στο έργο του Σολωμού.
Ήδη ο πολυλάς διέγνωσε τη διττή σημασία τους, ως αυθεντικού σχο-
λίου για τους «ελεύθερους πολιορκημένους» αλλά και ως φιλοσοφικού
κειμένου με αυτοτελή αξία1.

Η σχέση των σολωμικών Στοχασμών με τη νεοπλατωνική καθώς και με
τη νεότερη ευρωπαϊκή φιλοσοφία έχει ήδη επισημανθεί και μελετηθεί από τον
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κώστα ανδρουλιδάκη, ο οποίος εξέδωσε τον φιλοσοφικό σχολιασμό των Στο-
χασμών αυτών σε ένα κεφάλαιο της έκδοσης των Στοχασμών του Σολωμού,
το 19992.

Η ανάγνωση, όμως, των Στοχασμών του Σολωμού, υπό το φως της πλα-
τωνικής φιλοσοφίας και η συνακόλουθη ανίχνευση και ανάδειξη της εκλεκτι-
κής συγγένειας μεταξύ του πλάτωνος και του Σολωμού παραμένει ζητούμε-
νο, στο οποίο θα προσπαθήσουμε, στην παρούσα εργασία, να προσκομίσουμε
κάποιες απαντήσεις. 

ο Σολωμός διαβάζει τον πλάτωνα μέσα από το έργο του Γάλλου φιλόσο-
φου victor cousin, introduction à l’histoire de la philosophie, που εκδόθηκε το
1840 στις Βρυξέλλες. Όπως ανέδειξε ο octave merlier3, ο Σολωμός αντιγράφει
αποσπάσματα σχετικά με την πλατωνική ιδέα, μεταφράζοντας το μεγαλύτε-
ρο μέρος τους στα ιταλικά. 

Σύμφωνα με τον Στέφανο ροζάνη, για τον Σολωμό και τον κύκλο του η φι-
λοσοφική εγκυρότητα ενός εκλεκτικού συγγραφέα, όπως ήταν ο victor
cousin, ήταν απόλυτα εδραιωμένη – ο γαλλικός εκλεκτικισμός και ιδιαίτερα
οι αρχές του cousin ασκούσαν ήδη σημαντική επίδραση στον επτανησιακό
χώρο, κυρίως μέσω του πέτρου Βράιλα αρμένη, ο οποίος όχι μόνον εισήγαγε
τις αρχές αυτές, αλλά και τους προσέδωσε το κύρος της μεθόδου, εντάσσο-
ντας αριστοτελικές και πλατωνικές συλλήψεις4. 

Στον πρώτο από τους δώδεκα σολωμικούς Στοχασμούς διαφαίνεται μία
στενή σχέση μεταξύ της σολωμικής και της πλατωνικής αντίληψης για το
λογοτεχνικό έργο. 

πράγματι, τόσο ο ποιητικός λόγος για τον πλάτωνα όσο και η πνευματι-
κή Μορφή για τον Σολωμό, συνιστούν μία ζωντανή ύπαρξη, της οποίας η σύν-
θεση είναι η εικόνα μιας ζωντανής και οιονεί εξελισσόμενης καλλιτεχνικής
δημιουργίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, για τον πλάτωνα, η εικόνα του ποιητικού λόγου είναι
ένας ζωντανός οργανισμός, του οποίου το κάλλος εξαρτάται από την αρμονι-
κή σύνδεση τόσο των μερών μεταξύ τους όσο και των μερών με το σύνολο, έτσι
ώστε να αναδειχθεί η βαθειά ενότητα από την οποία αυτός ο ζωντανός οργα-
νισμός διέπεται. 

Έτσι ο πλάτων, στον Φαίδρο5, αναφέρει σχετικά ότι: 
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2. διονυΣιοΣ ΣοΛωΜοΣ, Στοχασμοί.
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Ἀλλὰ τόδε γε οἶμαί σε φάναι ἄν, δεῖν πάντα λόγον ὥσπερ ζῷον συνε-
στάναι σῶμάτι ἔχοντα αὐτὸν αὑτοῦ, ὥστε μήτε ἀκέφαλον εἶναι μήτε
ἄπουν, ἀλλὰ μέσα τε ἔχειν καὶ ἄκρα, πρέποντα ἀλλήλοις καὶ τῷ ὅλῳ
γεγραμμένα6.

(αλλά αυτό εδώ νομίζω ότι και εσύ θα το έλεγες, ότι πρέπει κάθε λόγος
να έχει συσταθεί όπως ακριβώς ένα ζωντανό όν, το οποίο έχει κάποιο
σώμα δικό του, έτσι ώστε ούτε να είναι χωρίς κεφάλι ούτε χωρίς πόδια,
αλλά να έχει και μέση και άκρα, τα οποία να έχουν γραφεί με τον αρ-
μόζοντα τρόπο και μεταξύ τους και ως προς το σύνολο.)7

Στο ίδιο πνεύμα, η εικόνα της πνευματικής Μορφής για τον Σολωμό, είναι
αυτή ενός φυτού. Όπως δηλαδή το φυτό, σαν ζωντανός οργανισμός, εξελίσσε-
ται σταδιακά, έτσι ώστε να φθάσει στην ολοκλήρωσή του, έτσι και η πνευμα-
τική Μορφή εξελίσσεται για να φθάσει στην ολοκλήρωσή της, δηλαδή στη βα-
θειά ενότητα της ουσίας της, που είναι το ζωντανό κάλλος της καλλιτεχνι-
κής μορφής, μέσα από μία αδιάκοπη διεργασία: 

Ἐφάρμοσε στὴν πνευματικὴ μορφὴ τὴν ἱστορία τοῦ φυτοῦ, ποὺ ἀρχίζει
ἀπὸ τὸν σπόρο καὶ ἐπιστρέφει σ’ αὐτόν, ἀφοῦ περάσει ὅλες τὶς φυτικὲς
μορφὲς ὡς βαθμίδες ἐξέλιξης· δηλαδὴ ρίζα, κορμό, φύλλα, λουλούδια,
καρπούς. Ἐφάρμοσέ την σκεπτόμενος βαθιὰ τὴν οὐσία τοῦ ἀντικειμέ-
νου καὶ ἐπίσης τὴν καλλιτεχνικὴ μορφή. πρόσεξε ὥστε αὐτὴ ἡ διαδικα-
σία νὰ πραγματοποιηθεῖ χωρὶς τὴν ἐλάχιστη διακοπή8.

Στον δεύτερο σολωμικό Στοχασμό διαφαίνεται μία στενή σχέση μεταξύ
της σολωμικής και της πλατωνικής αντίληψης για την πολιτεία των ιδεών.
πράγματι, στην πολιτεία του πλάτωνος, η ανθρώπινη πολιτεία συνιστά την
εικόνα ενός παραδείγματος, που είναι η ουράνια πολιτεία. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πλάτων, στο θ΄ βιβλίο της πολιτείας, γράφει σχετι-
κά ότι: 

ἐν ᾗ νῦν διήλθομεν οἰκίζοντες πόλει λέγεις, τῇ ἐν λόγοις κειμένῃ, ἐπεὶ
γῆς γε οὐδαμοῦ οἶμαι αὐτὴν εἶναι. Ἀλλ᾽ [...] ἐν οὐρανῷ ἴσως παράδειγ-
μα ἀνάκειται τῷ βουλομένῳ ὁρᾶν καὶ ὁρῶντι ἑαυτὸν κατοικίζειν· διαφέ-
ρει δὲ οὐδὲν εἴτε που ἔστιν εἴτε ἔσται· τὰ γὰρ ταύτης μόνης ἂν πράξειεν,
ἄλλης δὲ οὐδεμιᾶς9.
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(εννοείς την πολιτεία που ανιστορήσαμε, καθώς τη θεμελιώναμε, αυ-
τήν που υπάρχει στα λόγια – γιατί νομίζω πως αυτή δεν υπάρχει πουθε-
νά στη γη. αλλά [...] ίσως υπάρχει στον ουρανό ως παράδειγμα για αυ-
τόν που θέλει να βλέπει, και βλέποντας να εγκαθιδρύει μία δική του,
ανθρώπινη πολιτεία. δεν έχει δε καμμία σημασία εάν αυτή η πολιτεία
υπάρχει κάπου τώρα ή αν θα υπάρξει στο μέλλον· γιατί αυτός θα πράτ-
τει σύμφωνα με τους νόμους αυτής της <ουράνιας> πολιτείας και καμ-
μιάς άλλης.)

υπό αυτό το πρίσμα, η ανθρώπινη πολιτεία του πλάτωνος, είναι, κατ’
αναλογίαν, η δημοκρατία ιδεών του Σολωμού. Όπως δηλαδή η ουσία της
πλατωνικής ανθρώπινης πολιτείας είναι ο αόρατος και άχρονος δημιουργι-
κός νους του Σύμπαντος, από τον οποίον αυτή κυβερνάται, έτσι και η ουσία
της σολωμικής δημοκρατίας ιδεών είναι ο Μονάρχης που λανθάνει για τις αι-
σθήσεις και βρίσκεται έξω από την περιοχή του χρόνου.

Με άλλα λόγια, όπως η πλατωνική ανθρώπινη πολιτεία, που λειτουργεί
καθ’ ομοίωση της ουράνιας πολιτείας, αναδύεται στο φως, προκειμένου να
καταστήσει ορατή και έγχρονη την αόρατη και άχρονη δημουργία του αόρα-
του δημιουργικού νου του Σύμπαντος, έτσι και η σολωμική δημοκρατία ιδε-
ών, δηλαδή το αληθινό ποίημα, κατεβάζει τις εξουσίες του μονάρχη που κρύ-
βεται για τις αισθήσεις μας, στα αισθητά, εν χρόνω: 

Μιὰ πλήρης καὶ ὡραία δημοκρατία ἰδεῶν ποὺ θὰ παρουσιάζουν ὡς
οὐσία τὸν μονάρχη ποὺ κρύβεται γιὰ τὶς αἰσθήσεις μας. Τότε θὰ εἶναι
ποίημα ἀληθινό. Ὁ μονάρχης, ποὺ λανθάνει γιὰ τὶς αἰσθήσεις καὶ ποὺ
εἶναι ἀνακοινώσιμος μόνο στὸ πνεῦμα μέσα στὸ ὁποῖο γεννήθηκε, βρί-
σκεται ἔξω ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ χρόνου· ἀλλὰ μιὰ δημοκρατία ἰδεῶν
κατεβάζει τὶς ἐξουσίες του στὰ αἰσθητά, ἐν χρόνῳ10.

Στον έκτο σολωμικό Στοχασμό διαφαίνεται μία στενή σχέση μεταξύ της
πλατωνικής αντίληψης για το ορατό και αισθητό σύμπαν και της σολωμικής
αντίληψης για το ποίημα, το οποίο είναι ένας κόσμος καθ’ εαυτόν.

πιό συγκεκριμένα, στην πολιτεία του πλάτωνος, το ορατό και αισθητό σύ-
μπαν είναι ένας κόσμος καθ’ εαυτός, δηλαδή ένας αυτόνομος διάκοσμος, δημι-
ουργημένος σύμφωνα με μια μαθηματική δομή και, με αυτήν την έννοια, είναι η
εικόνα του αόρατου και νοητού σύμπαντος, δηλαδή του κόσμου των ιδεών. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πλάτων στο Ζ΄ βιβλίο της πολιτείας, αναφέρει σχε-
τικά ότι: 
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Ταῦτα [...] τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ποικίλματα, ἐπείπερ ἐν ὁρατῷ πεποίκιλται,
κάλλιστα μὲν ἡγεῖσθαι καὶ ἀκριβέστατα τῶν τοιούτων ἔχειν, τῶν δὲ
ἀληθινῶν πολὺ ἐνδεῖν [...] οὐκοῦν [...] τῇ περὶ τὸν οὐρανὸν ποικιλίᾳ πα-
ραδείγμασι χρηστέον τῆς πρὸς ἐκεῖνα μαθήσεως ἕνεκα ὁμοίως ὥσπερ
ἂν εἴ τις ἐντύχοι ὑπὸ δαιδάλου ἤ τινος ἄλλου δημιουργοῦ ἢ γραφέως
διαφερόντως γεγραμμένοις καὶ ἐκπεπονημένοις διαγράμμασιν11.

(Όλον αυτόν [...] τον διάκοσμο που στολίζει τον ουρανό πρέπει να τον
θεωρούμε ως τον κάλλιστο και αυτόν που έχει τακτοποιηθεί με τη με-
γαλύτερη ακρίβεια από οποιοδήποτε άλλο ορατό πράγμα· πολύ κατώ-
τερο, όμως, από τα αληθινά <δηλαδή τα νοητά όντα> [...] Έτσι λοιπόν
[...] τον ουράνιο διάκοσμο πρέπει να τον χρησιμοποιήσουμε ως παρά-
δειγμα για τη σπουδή εκείνων των άλλων <δηλαδή των νοητών> πραγ-
μάτων, ακριβώς όπως θα γινόταν αν έπεφταν στα χέρια μας σχέδια φι-
λοτεχνημένα και δουλεμένα με ξεχωριστή δεξιοτεχνία από τον δαίδαλο
ή κάποιον άλλο τεχνίτη ή ζωγράφο.)

κατ’ αναλογίαν, για τον Σολωμό, το ποίημα είναι ένας κόσμος καθ’ εαυ-
τόν, δηλαδή ένας αυτόνομος διάκοσμος, μαθηματικά διαβαθμισμένος, καθώς
επίσης και έκφραση, δηλαδή ποιητική εικόνα ενός νοήματος, που είναι η ιδέα: 

Ὅλο τὸ ποίημα ἂς ἐκφράζει τὸ νόημα σὰν ἕνας κόσμος καθ’ ἑαυτόν,
μαθηματικὰ διαβαθμισμένος, πλούσιος καὶ βαθύς. Μόνο σ’ αὐτὴ τὴ
γραμμὴ ἐπιτρέπεται, μὲ τὰ διαδοχικὰ εὑρήματα, νὰ προκαλέσει κανεὶς
τὶς πιὸ μεγάλες καὶ τρομερὲς ἐντυπώσεις12. 

Στον όγδοο σολωμικό Στοχασμό δίδεται με συνοπτικό τρόπο η ποιητική
του Σολωμού, δηλαδή η μέθοδος την οποίαν ακολουθεί, προκειμένου να συνθέ-
σει τις μεγάλες ποιητικές του δημιουργίες. Η μέθοδος αυτή είναι ανάλογη με
την αντίστοιχη μέθοδο του πλάτωνος, δηλαδή με τον εικότα λόγον13.

πιo συγκεκριμένα, το υπερβατικό βάθος της φύσης της ιδέας στον Σολω-
μό εκφράζεται, δηλαδή έρχεται στο φως, μέσω των φυσικών-εθνικών οργάνων
της, πάνω σε μια μικρή έκταση γης.
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11. πΛαΤων, πολιτεία Ζ΄ 529c8-e3. 
12. διονυΣιοΣ ΣοΛωΜοΣ, Στοχασμοί, σ. 25.
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ξύ του μικροκοσμικού ανθρώπου και του μακροκοσμικού σύμπαντος», Ζήνων. δελτίο της Φι-
λοσοφικής εταιρείας κύπρου, τεύχ. 33-35, Λευκωσία: Φιλοσοφική εταιρεία κύπρου 2014,
σσ. 161-170.



Με αυτήν την έννοια, οι δυνάμεις της ιδέας, οι οποίες διαρκώς εξαπλώνο-
νται προς όλες τις κατευθύνσεις, υποκινούν, όπως γράφει ο ίδιος, την εξέλιξη
της πλοκής του ποιήματος, η οποία, με τη σειρά της, ως εικόνα των εξαπλού-
μενων αυτών δυνάμεων της ιδέας, αυξάνεται διαρκώς:

Ἔνταση δυνάμεων ποὺ ἐξελίσσονται σὲ φυσικὰ-ἐθνικὰ ὄργανα [= μέσα
ἐκδήλωσης] πάνω σὲ μιὰ μικρὴ ἔκταση γῆς: μεγάλες δυνάμεις πρὸς
ὅλες τὶς κατευθύνσεις, ποὺ ὑποκινοῦν τὴν ἐξέλιξη [της πλοκῆς] ἡ ὁποία
συνεχῶς αὐξάνει. [...] Σκέψου βαθιὰ τὴ φύση τῆς ἰδέας· τὸ ὑπερβατικὸ
βάθος της ἂς παρουσιάσει, γόνιμο καθὼς εἶναι, τὴ φυσικὴ πλευρά, το-
ποθετημένη ἀβίαστα σὲ ὄργανα ἐθνικά14.

Όμως, η προϋπόθεση για να γίνει, όπως λέγει ο ίδιος, φυσική η μεταφυσι-
κή, είναι η μελέτη της ουσιώδους σκιάς, δηλαδή της εικόνας της ουσίας της
ιδέας. Η σολωμική ουσιώδης σκιά είναι ο πλατωνικός εικώς λόγος, δηλαδή η
πλατωνική μέθοδος σύμφωνα με την οποία χρησιμοποιούνται οι ορατές εικό-
νες του αισθητού κόσμου ως μέσα, προκειμένου η ανθρώπινη ψυχή να αναχθεί
προς τα ανάλογα αόρατα παραδείγματα του νοητού κόσμου. 

ο πλάτων, στον Τίμαιο, μάς παραδίδει σχετικά ότι: 

τούτων [...] ὑπαρχόντων αὖ πᾶσα ἀνάγκη τόνδε τὸν κόσμον εἰκόνα
τινὸς εἶναι. μέγιστον δὴ παντὸς ἄρξασθαι κατὰ φύσιν ἀρχήν. ὧδε οὖν
περί τε εἰκόνος καὶ περὶ τοῦ παραδείγματος αὐτῆς διοριστέον, ὡς ἄρα
τοὺς λόγους, ὧνπέρ εἰσιν ἐξηγηταί, τούτων αὐτῶν καὶ συγγενεῖς
ὄντας15. 

(και αφού λοιπόν τα πράγματα είναι έτσι, είναι απόλυτη ανάγκη αυτός
εδώ ο κόσμος να είναι εικόνα κάποιου άλλου. Το σπουδαιότερο, λοιπόν,
για όλα τα πράγματα είναι ν’ αρχίζει κανείς από τη φυσική τους αρχή.
ως εξής λοιπόν πρέπει να προσδιορίσουμε τα σχετικά με την εικόνα και
με το παράδειγμά της, ότι δηλαδή οι διεξοδικές διηγήσεις αυτών τα
οποία αναλύουν, πρέπει, επιπλέον, να έχουν σχέση αναλογικής ομοιότη-
τας με αυτά τα ίδια.)

Όπως, λοιπόν, σύμφωνα με τον πλάτωνα, η μελέτη του εικότος λόγου εί-
ναι απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να κατανοηθούν οι αναλογίες μετα-
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14. διονυΣιοΣ ΣοΛωΜοΣ, Στοχασμοί, σ. 31.
15. πΛαΤων, Τίμαιος 29b1-6. 



ξύ του αόρατου και νοητού κόσμου των ιδεών και του ορατού και φυσικού κό-
σμου, έτσι και η μελέτη της ουσιώδους σκιάς είναι, σύμφωνα με τον Σολωμό,
απαραίτητη προκειμένου η μεταφυσική ιδέα να καταστεί φυσική, δηλαδή να
γίνει ορατή στον φυσικό κόσμο:

Ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸ κατορθώσεις αὐτό, εἶναι ἀνάγκη νὰ μελετήσεις τὴν
οὐσιώδη σκιὰ ποὺ θὰ γεννήσει τὰ σώματα, μέσα ἀπὸ τὰ ὁποῖα θὰ ἐκδη-
λωθεῖ ἡ ἴδια, ἑνωμένη μ’ αὐτά. Μὲ τὰ σώματα δὲς νὰ ἐκφράζονται οἱ
ὅροι τῆς ἐκτέλεσης – ἡ ἐθνικότητα ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο ἐκτετα-
μένη. Ἔτσι ἡ μεταφυσικὴ γίνεται φυσική16. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σολωμός αναδεικνύει τη διττή φύση της ιδέας, που
είναι ταυτόχρονα μεταφυσική και φυσική. 

αυτή η διττή φύση της ιδέας συνιστά, άλλωστε, το σπουδαιότερο κίνητρο
για τον Σολωμό να αντιγράψει και να μεταφράσει στο μεγαλύτερο μέρος τους
στα ιταλικά, τα αποσπάσματα που προαναφέραμε από το έργο του cousin,
από τα οποία παραθέτουμε εδώ, μεταφρασμένο στα ελληνικά, το σχετικό χω-
ρίο που αναφέρεται στον πλάτωνα:

Η πλατωνική θεωρία, της οποίας το μυστικό τόσο πολύ αναζητείται,
κατά τη γνώμη μας απλούστατο, είναι η ενότης της καθολικής υπό-
στασης, και κατά συνέπεια η αρμονία του ανθρώπινου πνεύματος και
της Φύσεως, των Συλλήψεων του ενός και του Σχεδίου της άλλης, και
ο διττός χαρακτήρας της ιδέας, νοουμένης με την πλατωνική έννοια,
ως Συλλήψεως Γενικής στο Σκεπτόμενο υποκείμενο και ως νόμου ή
Μορφής Γενικής στο εξωτερικό αντικείμενο. 

εξετάζει το είναι εν όσω υπάρχει, εν δυνάμει ή ενεργητικά, ουσία
κατά δύναμιν ή κατ’ ενεργείαν17.

Όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει ο Στέφανος ροζάνης, σχολιάζοντας
το παραπάνω χωρίο:

αναμφισβήτητα, ο διττός χαρακτήρας της ιδέας, όπως ο cousin τον
διερμηνεύει, ελκύει πάνω απ’ όλα τον Σολωμό. Του επιβεβαιώνει την δι-
φυία της ιδέας μέσα στον ανθρώπινο νου και τη μετοχή της τόσο στην
ιστορική (εξωτερική) όσο και στη μεταφυσική (εσωτερική) σφαίρα18. 
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16. διονυΣιοΣ ΣοΛωΜοΣ, Στοχασμοί, σ. 31. 
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18. ΣΤεΦανοΣ ροΖανΗΣ, Σολωμικά νέα έκδοση, σ. 210. 



Στον ένατο σολωμικό Στοχασμό διαφαίνεται μία στενή σχέση μεταξύ της
πλατωνικής αντίληψης για την πορεία της ψυχής του ανθρώπου, και της σο-
λωμικής αντίληψης για την πορεία της ψυχής του ποιήματος. 

πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Φαίδρο του πλάτωνα, η ασώματη ψυ-
χή κατεβαίνει από τον ουρανό στον αισθητό κόσμο, για να καταστεί ένσαρκη,
ανθρώπινη ψυχή και να προσλάβει ένα γήινο σώμα, στο οποίο θα προσδώσει
κίνηση. Σε αυτό το πλαίσιο, στον Φαίδρο, μάς παραδίδει σχετικά ότι: 

ψυχὴ πᾶσα παντὸς ἐπιμελεῖται τοῦ ἀψύχου, πάντα δὲ οὐρανὸν περιπολεῖ,
ἄλλοτ᾽ ἐν ἄλλοις εἴδεσι γιγνομένη. τελέα μὲν οὖν οὖσα καὶ ἐπτερωμένη
μετεωροπορεῖ τε καὶ πάντα τὸν κόσμον διοικεῖ, ἡ δὲ πτεροῤῥυήσασα φέρε-
ται ἕως ἂν στερεοῦ τινος ἀντιλάβηται, οὗ κατοικισθεῖσα, σῶμα γήϊνον
λαβοῦσα, αὐτὸ αὑτὸ δοκοῦν κινεῖν διὰ τὴν ἐκείνης δύναμιν, ζῷον τὸ σύ-
μπαν ἐκλήθη, ψυχὴ καὶ σῶμα παγέν, θνητόν τ᾽ ἔσχεν ἐπωνυμίαν19. 

(κάθε ψυχή φροντίζει για κάθε τι άψυχο· περιέρχεται δε το σύνολο του
ουρανού, καθώς λαμβάνει συνεχώς διαφορετικές μορφές. Όταν, λοιπόν,
τελειοποιηθεί και γίνει πτερωτή, πορεύεται στα ύψη και διοικεί όλον τον
ορατό διάκοσμο· αυτή, όμως, που χάνει τα πτερά της, περιφέρεται εδώ
και εκεί, έως ότου στηριχθεί σε κάποιο στερεό σώμα, στο οποίο κατοι-
κεί, προσλαμβάνει δηλαδή γήινο σώμα, το οποίο, εξαιτίας της δύναμης
εκείνης <της ψυχής>, νομίζει ότι κινεί το ίδιο τον εαυτό του <ότι δηλαδή
είναι αυτοκίνητο>· και αυτό το συνδεδεμένο σύνολο ψυχής και σώμα-
τος, απεκλήθη «ζωντανό ον» και έλαβε την επωνυμία του θνητού.)

Όπως, λοιπόν, σύμφωνα με τον πλάτωνα, η πτερωτή, δηλαδή η ασώματη
ψυχή, φεύγει από τον νοητό κόσμο και χάνει τα πτερά της, δηλαδή ενσαρκώ-
νεται στο ανθρώπινο σώμα για να του προσδώσει κίνηση, έτσι και η ασώματη
ψυχή του ποιήματος στον Σολωμό, φεύγει από τον θεό και ενσαρκώνεται,
φτιάχνει δηλαδή ένα μικρό σύμπαν σωματικό, με όργανα, μέσα στο οποίο αυ-
τή εκδηλώνεται. 

Ἡ ἀσώματη ψυχὴ τοῦ ποιήματος ποὺ φεύγει ἀπὸ τὸν θεό, καὶ ἀφοῦ κά-
μει τὸν κύκλο σωματοποιημένη στὰ ὄργανα τοῦ τόπου, τοῦ χρόνου, τῆς
ἐθνικότητας, τῆς γλώσσας, μὲ διάφορες σκέψεις, αἰσθήματα, ἐντυπώ-
σεις κτλ., νὰ φτιάνει ἕνα μικρὸ σύμπαν σωματικὸ κατάλληλο νὰ τὴν
ἐκδηλώσει κατὰ τὸ δυνατόν [...]20. 
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19. πΛαΤων, Φαίδρος 246c1-5. 
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Σε αυτό το πλαίσιο, στον δέκατο σολωμικό Στοχασμό το ποίημα είναι, για
τον Σολωμό, μία ασώματη ψυχή που κατασκευάζει ένα σωματικό σύμπαν,
ανάλογο της ποιότητός της, μέσα στο οποίο αυτή θα μπορέσει να εκδιπλώσει
το σύνολο των ζωτικών της δυνάμεων.

Με αυτήν την έννοια, ο τόπος, ο χρόνος, η εθνικότητα, η γλώσσα, συνι-
στούν τα υλικά μέσα, τα σωματικά όργανα, μέσω των οποίων αυτή η ασώμα-
τη ψυχή εισέρχεται στον μεταβαλλόμενο και έγχρονο κόσμο των αισθήσεων,
για να επιτελέσει το χρέος της, την αποστολή της. 

υπό αυτό το πρίσμα, η ελλάδα, ως έθνος, είναι, για τον Σολωμό, το υλικό
μέσο έκφρασης της ασώματης ψυχής του ποιήματος, για να αναδυθούν, πε-
ραιτέρω, και να καταστούν ορατές, οι μεγάλες ουσίες, δηλαδή οι ζωτικές δυ-
νάμεις των αοράτων ιδεών, προκειμένου αυτές να συγκροτήσουν τη δημοκρα-
τία ιδεών. ως εκ τούτου, ο σιδερένιος και αδιαπέραστος κύκλος από τον οποί-
ον είναι ζωσμένος ο μικρός τόπος, δηλαδή η ελλάδα, αφήνει να διαφανεί στο
βάθος του, ο μεγάλος κύκλος της ανθρωπότητας: 

Ἀνάγκη νὰ κάμεις ὥστε ὁ μικρὸς κύκλος, μέσα στὸν ὁποῖο βρίσκεται
τὸ φρούριο, νὰ δείχνει στὸ βάθος του καὶ στὴν ἀτμόσφαιρά του, τὰ με-
γαλύτερα συμφέροντα τῆς Ἑλλάδας ὡς πρὸς τὴν ὑλικὴ θέση [...] καὶ
ὡς πρὸς τὴν ἠθικὴ θέση τὰ μεγαλύτερα συμφέροντα τῆς ἀνθρωπότη-
τας. Ἔτσι τὸ θέμα τοῦ ποιήματος συσχετίζεται μὲ τὸ σύστημα τοῦ σύ-
μπαντος [...]. κάμε ὥστε νὰ φαίνεται καθαρὰ ἡ μικρότητα τοῦ τόπου –
ὁ σιδερένιος καὶ ἀδιαπέραστος κύκλος ἀπὸ τὸν ὁποῖον εἶναι ὁ τόπος ζω-
σμένος. Ἔτσι ἀπὸ τὴ μικρότητα τοῦ τόπου θὰ προβάλουν οἱ μεγάλες
οὐσίες21.

ολοκληρώνοντας την εργασία μας, θα λέγαμε ότι η ποίηση στον Σολωμό
θα μπορούσε να οριστεί ως μία διαδικασία ανάδυσης στο φως και εξάπλωσης
μιας υπερβατικής ιδέας στον αισθητό κόσμο της ύλης. αυτή η ανάδυση της
ποίησης εγγράφεται σε τέσσερεις διακριτούς, ομόκεντρους μεταξύ τους, κύ-
κλους, με τελικό στόχο την επιστροφή της, στον πέμπτο κύκλο, στον τόπο κα-
ταγωγής της, δηλαδή στον νοητό κόσμο των ιδεών. 

ο πρώτος, ο μικρότερος κύκλος είναι η ανάδυση της ιδέας στον μικρό τόπο
της ελλάδας, η οποία είναι ζωσμένη από τον σιδερένιο και αδιαπέραστο κύ-
κλο της.

ο δεύτερος κύκλος αναπαριστά την ανάδυση και τη συνακόλουθη εξάπλω-
ση της ιδέας σε έναν μεγαλύτερο κύκλο, αυτόν της ανθρωπότητας. 

ο τρίτος, ακόμη μεγαλύτερος κύκλος, είναι η ανάδυση και η συνακόλουθη
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εξάπλωση της ιδέας στο σύστημα ενός σύμπαντος με μαθηματική δομή22,
μέσα από το θέμα του ποιήματος, που είναι η εικόνα του. 

ο τέταρτος κύκλος, ακόμη μεγαλύτερος από τον προηγούμενο, είναι η εκ-
δίπλωση και η ανάδυση στο φως των μεγάλων ουσιών, δηλαδή των ζωτικών
δυνάμεων της αόρατης ιδέας και η συνακόλουθη εξάπλωσή τους σε δημοκρα-
τία ιδεών, μέσω της πλοκής του ποιήματος, που είναι η εικόνα τους. 

Τέλος, ο πέμπτος και μέγιστος κύκλος, είναι η μεγάλη επιστροφή του ποι-
ήματος, το οποίο, αφού αναδύθηκε πλέον και έγινε ορατό στον αισθητό κόσμο,
επιστρέφει πλέον πίσω, στον τόπο καταγωγής του, δηλαδή στον νοητό και αό-
ρατο κόσμο των ιδεών. 

aBStract

the reFlectionS oF DionYSioS SolomoS in liGht oF the
Platonic PhiloSoPhY

aannnnaa  cchh..  mmaarrkkooppoouulloouu
Ph.D. in Science education, university of Sorbonne (Paris v – rené Descartes)

the aim of the present paper is to discuss the eclectic affinity existing
between Plato and Solomos through an analysis of Dionysios Solomos’
reflections in light of the Platonic philosophy. more specifically, we will
explore the influence of the Platonic philosophy on Dionysios Solomos’
reflections, that is, on the poet’s notes and commentaries on his epic work, the
Free Besieged. in this context, we will analyse the close relationship between
Solomos’ and Plato’s conception of the work of art and, in particular, the way in
which both the logos in Plato and the Spiritual Form in Solomos constitute a
living being, whose composition is the image of a living and quasi evolving
artistic creation. We will then show the close relationship between Solomos’ and
Plato’s conception of the republic of ideas and, more specifically, the analogy
existing between the People’s republic in Plato and the Democracy of ideas in
Solomos. Following that, we will analyse the close relationship between Plato’s
conception of the visible and sensible universe and Solomos’ conception of the
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22. ο κωΣΤαΣ ανδρουΛιδακΗΣ, σχολιάζοντας το χωρίο αυτό, επισημαίνει την αναλογία
με τον πλατωνικό στοχασμό και σημειώνει ότι: «κατά τον πλάτωνα, ο κόσμος είναι ένα ον
με τάξη, έμβιο, έλλογο, πλήρες ή τέλειο, επειδή είναι τέτοιο και το νοητό του υπόδειγμα (Τί-
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Poem, which, according to the poet, is a world in itself. Finally, we will examine
the analogy between Plato’s conception of the course of man’s soul and
Solomos’ conception of the course of the poem. more specifically, we will
observe the analogy existing between Plato’s incarnate soul, which abandons the
immaterial world to be incarnated in the human body in order to imbue it with
movement and Solomos’ incorporeal soul of the poem, which abandons god to be
incarnated by creating a corporeal universe, consisting of organs, in which it
expresses itself. 
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ο ανδρεαΣ καΛΒοΣ και Η αποΛοΓια ΤΗΣ αυΤοκΤονιαΣ

ΤυποΛοΓια επιΧειρΗΜαΤοΛοΓιαΣ και 
αναΣΤοΧαΣΜοΣ ΤΗΣ κριΤικΗΣ

ααππόόσσττοολλοοςς  νν..  ΣΣττααββέέλλααςς
ερευνητής κέντρου ερεύνης ελληνικής Φιλοσοφίας της ακαδημίας αθηνών

κατὰ τὴ μελέτη ἑνὸς κειμένου, ὅσο ἐκτενὴς καὶ πολυμερὴς καὶ νὰ παρου-
σιάζεται κάποτε – ὡς πρὸς τὶς βιβλιογραφικὲς προεκτάσεις, τὴν ποικιλία τῶν
μεθοδολογικῶν ἐργαλείων καὶ τοὺς λελογισμένους σκοποὺς ἢ τοὺς μύχιους
πόθους τοῦ ἑκάστοτε διερμηνευτῆ του στὸ πλαίσιο μιᾶς ἐπιστημονικῆς αὐτο-
τεκμηριώσεως, ὑφίσταται πάντοτε τὸ γενικὸ διερώτημα, ἐὰν ἡ φιλολογικὴ
σπουδὴ ἑνὸς κειμένου, συχνῶς ἀνελέητα ἐξαντλητικὴ ὡς πρὸς τὶς ὑφολογικὲς
διαστάσεις τοῦ κειμένου, μπορεῖ νὰ παραβλέπει τὴν «ποιητική» διάστασή του
θεωρουμένου ὡς δημιουργήματος. Ἡ ἀπορία αὐτὴ εἶναι, βεβαίως, μορφολο-
γικῶς ἀνάλογή του διερωτήματος, ἐὰν μπορεῖ ὁ ἀέρας ποῦ μιὰ πεταλούδα διε-
γείρει μὲ τὰ φτερά της στὴν Ἀσία νὰ συμπαρασύρει συθέμελα τὸ οἰκοδόμημα
ἑνὸς γοτθικοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ στὴ δυτικὴ εὐρώπη. καὶ στὶς δύο ἐρωτήσεις, ἡ
ἀπάντηση εἶναι προδήλως καταφατική, δεδομένων μόνον τῶν καταλλήλων
περιστάσεων.

πιθανῶς, αὐτὴ νὰ εἶναι καὶ ἡ περίπτωση τοῦ ὀλιγοσέλιδου πονήματος πού,
ὑπὸ τὸν τίτλο Ἀπολογία τῆς αὐτοκτονίας, σχετίζεται μὲ τὴν προσωπικότητα
τοῦ Ἀνδρέα κάλβου ἢ καὶ ἐνδεχομένως ἐντάσσεται στὴν ἐργογραφία του·
ἀναμφισβήτητα, ὡστόσο, ἀφορᾶ καὶ ἐκφράζει τὴν βιοθεωρία του, ἀφοῦ ἀκόμη
κι ἂν ὁ ἴδιος δὲν εἶναι ὁ συγγραφέας ἀλλὰ μόνον ὁ ἀποδέκτης τοῦ κειμένου, τὰ
στοιχεῖα τίτλου τοῦ κειμένου δεικνύουν πρὸς τὴν ἄποψη, ὅτι αὐτὸς μᾶλλον συ-
νηγορεῖ, κατανοεῖ καὶ υἱοθετεῖ τὸ περιεχόμενο του1. Ἄλλωστε, ἕνα κείμενο μᾶς
ἐνδιαφέρει ὄχι μόνον στὸ πλαίσιο ἀναγνωρίσεως τῆς πατρότητάς του, ἡ ὁποία
στὴν περίπτωσή μας ἄλλοτε ἀποδίδεται κι ἄλλοτε ὄχι σὲ συγκεκριμένο συγ-
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γραφέα, ἀλλὰ στὸ πλαίσιο τῆς συνάφειας τοῦ περιεχομένου του πρὸς τὴ βιοθε-
ωρία καὶ τὴν κοσμοθεωρία τοῦ προσώπου τὸ ὁποῖο ἀφορᾶ.

Ἡ Ἀπολογία τῆς αὐτοκτονίας, γραμμένη στὴν ἰταλικὴ γλώσσα εἴτε τὸ
1816 εἴτε κατὰ τὸν χειμώνα τῆς περιόδου 1820-21, εἶναι περισσότερο ἕνα
ἐκτενὲς σημείωμα, ἕνα κείμενο βαθιὰ ἀνθρώπινο, παρὰ ἕνα αὐστηρῶς δομη-
μένο κείμενο δοκιμιακῆς μορφῆς. Στὸ ὕφος τοῦ μελαγχολικοῦ ἀφηγήματος
ποὺ υἱοθετεῖται, ὀφείλει κάποιος νὰ ἐπισημάνει, ὅτι ὁ ἐξομολογητικὸς τόνος
καὶ ἡ μοναχικότητα ποὺ ἀποπνέει –χαρακτηριστικὰ ποὺ διεῖδαν ἀρκετοὶ ἀπὸ
τοὺς μελετητὲς τοῦ ἔργου– δὲν μετουσιώνονται σὲ ἔκφραση ἀπελπισίας ἢ ἀπο-
γνώσεως. Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ἐνῶ μὲ τὸν τίτλο τοῦ ἔργου τὸ περιεχόμενό του
φαίνεται νὰ «αὐτοσυστήνεται» ὡς ἀπολογία τῆς αὐτοκτονίας, τὸ περιεχόμενο
τοῦ κειμένου δὲν ἔχει ὡς στόχο τὴν ἐν γένει αἰτιολόγηση τῆς αὐτοκτονίας,
ἀλλὰ τὴν ἠθικὴ ἀποκατάσταση ἐκείνων ποὺ υἱοθέτησαν τὴν συγκεκριμένη
πρακτικὴ στὴν προσωπικὴ μνήμη τῶν οἰκείων τους καὶ στὴ συλλογικὴ μνήμη
τοῦ κοινωνικοῦ καὶ πολιτικοῦ σώματος.

Στὸ πνεῦμα αὐτό, ἡ αὐτοκτονία προσδιορίζεται ἀπὸ τὸν συγγραφέα ὡς
πράξη καὶ ἐπιλογὴ ἀντιδιαστολῆς πρὸς τὴν προσωπικὴ καὶ συλλογικὴ μοίρα
κάποιου, ὅταν πιὰ ἡ τελευταία καθίσταται ἢ ἐκλαμβάνεται ἀπὸ τὸν ἴδιο ὡς
ἀμετακλήτως «ἐχθρική». Στὸ πλαίσιο αὐτῆς τῆς ἀντιλήψεως, ἡ αὐτοχειρία2

ἀπαντᾶται συχνῶς σὲ ὅσους αἰσθάνονται ἀσθενεῖς στὴν ψυχὴ ἢ στὸ σῶμα
ἀλλὰ καὶ σὲ ἐκείνους ποὺ ὑποφέρουν ἐξ αἰτίας παρόντων ἢ μελλόντων δεινῶν,
ὅπου τα τελευταῖα καθίστανται ἐπαχθέστερα ὑπὸ τὸ ἄλγος τῆς ἀδυσώπητης
προσμονῆς τους. Συμπεριλαμβάνοντας τόσο τὴν κυριολεκτικὴ ὅσο καὶ τὴν
ἀλληγορικὴ διάσταση τῆς διατυπώσεως, αὐτοκτονεῖ ἐκεῖνος ποὺ ἡ γῆ τοῦ χά-
ρισε σὲ ἀφθονία θανατηφόρους καὶ δηλητηριώδεις καρπούς. Τὰ χαρακτηριστι-
κά της αὐτοχειρίας, ὅπως προκύπτουν ἀπὸ τὶς ἐπὶ μέρους ἀναφορὲς τοῦ συγ-
γραφέα, τὰ ὁποῖα καὶ θεμελιώνουν ἀξιολογικῶς τὴν υἱοθέτησή της ὡς πρακτι-
κή, ὀργανώνονται τυπολογικῶς, ὡς ἀκολούθως, σὲ τρεῖς ὁμάδες, διακρίνο-
ντας τὸ καθεστὼς προελεύσεως, τὴν ὑφολογία της ὡς πραξεολογία καί, τέ-
λος, τὶς συνέπειες αὐτῆς.

Ὡς πρὸς τὸ καθεστὼς προελεύσεώς της, ἡ αὐτοκτονία ἢ (α) προκύπτει ὡς
λύση ἀδιεξόδων καταστάσεων καὶ βιωμάτων, ὅταν ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου ἔχει
κατασταθεῖ πραγματικῶς ἐλεεινή· ἢ (β) συνιστᾶ τὸ συναισθηματικὸ ἀποτέ-
λεσμα (i) εἴτε τῶν ἀνεκπλήρωτων ἀναγκῶν τοῦ ἀνθρώπου γιὰ δικαίωση, (ii)
εἴτε τῆς ἀθωότητας ἑνὸς προσώπου ποὺ κυνηγήθηκε σφόδρα· ἢ (γ) εἶναι ἀπο-
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τέλεσμα μιᾶς σπαρακτικῆς ἀγωνίας τοῦ προσώπου· ἢ (δ) προκύπτει, ὅταν ἡ
ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου καθίσταται ἀνυπόφορη, ἐξ αἰτίας κάποιας (i) διανοητικῆς
ἢ (ii) φυσικῆς ἀναπηρίας· ἢ (ε) εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ ξεπεσμοῦ τῆς πατρίδας·
η, τέλος, (στ) προκύπτει στὸ πλαίσιο τῆς ἀνάγκης παραδειγματισμοῦ τῶν συ-
μπολιτῶν τοῦ αὐτόχειρος.

οἱ περιστάσεις κατὰ τὶς ὁποῖες, σύμφωνα μὲ τὸν συγγραφέα τῆς Ἀπολο-
γίας δικαιολογεῖται ἡ πράξη αὐτοχειρίας, εἶναι οἱ ἀκόλουθες: (α) ἡ περίπτωση
τῆς ὀδυνηρῆς, ἀνίατης, βασαναστικῆς καὶ χωρὶς ἀνάπαυλα, ἀσθενείας· (β) ἡ
περίπτωση, ὅπου ἡ ἀνταμοιβὴ τοῦ εὐεργέτου ἀπὸ τοὺς φίλους, τὴ σύζυγο ἢ/καὶ
τὰ παιδιά του, ποὺ δέχθηκαν τὴν εὐεργεσία του, εἶναι ἡ δόλια προδοσία καὶ ἡ
ἐγκατάλειψη στὴ θλιβερὴ ἡλικία τῶν γηρατειῶν· (γ) ἡ εὔλογη ἀδυναμία τοῦ
αὐτόχειρα νὰ ἐκφράσει αἰσθήματα ἀλληλοβοήθειας καὶ κοινωνικῆς ἀλληλεγ-
γύης κατὰ τὸ τέλος ἑνὸς σκληροῦ καὶ βασανιστικοῦ βίου καὶ πεπρωμένου, καὶ
(δ) ἡ περίπτωση ὅπου ἡ αὐτοχειρία, ὡς πολιτικὴ πράξη, προκύπτει ὡς ἀποτέ-
λεσμα τοῦ εὐτελισμοῦ τῆς πολιτικῆς ζωῆς ἑνὸς κόσμου ποὺ βυθίζεται στὴν
πολιτικὴ ὀκνηρία καὶ στὴν κραιπάλη, χάνοντας ὡς στόχο τους τὴν πολιτικὴ
ἐλευθερία, καὶ μιᾶς πολιτικῆς ζωῆς ὅπου ἡ τυραννία ὁριοθετεῖ ἐκ νέου τὶς
ἔννοιες τοῦ πατριωτισμοῦ καὶ τῆς ἀγάπης γιὰ τὴ δόξα καὶ τὴν τιμὴ (dignitas).

Ὡς πρὸς τὸν χαρακτήρα της ὡς πραξεολογίας, ἡ αὐτοκτονία (α) συνιστᾶ
ἐφαρμογὴ ἱεροῦ καὶ ἀναφαίρετου δικαιώματος· (β) εἶναι γέννημα ἑνὸς ὀρθῶς
σκεπτομένου πνεύματος· (γ) ἀπαιτεῖ θάρρος· (δ) ἐκδηλώνεται ὡς εὐγενικὸ
πάθος, καὶ (ε) συνιστᾶ ἐπιλογὴ μεταξύ της ζωῆς, νοουμένης ἁπλῶς ὡς ἐπι-
βιώσεως, καὶ τῆς εὐτυχίας, νοουμένης ὡς λυτρώσεως, ἐνῶ, (στ) προσδιορίζε-
ται ὡς πράξη πολιτικοῦ μεγαλείου ὡς πρὸς τὴν πολιτικὴ διάσταση τῆς ἀνα-
φορᾶς της3. 

Ὡς πρὸς τὴν ἐν τέλει ἀξιολόγηση τῆς αὐτοχειρίας, ἡ αὐτοκτονία, γιὰ τοὺς
προαναφερόμενους λόγους, (α) δὲν συμπεριλαμβάνεται στὰ φρικτὰ κακουρ-
γήματα, ἀλλὰ (β) συνιστᾶ φάρμακο –τὸ μόνο φάρμακο ποὺ ἔχει στὴ διάθεσή
του ὁ αὐτοχειρας– καὶ (γ) ἐνδείκτη τῆς ἀνθρώπινης εὐαισθησίας καὶ τῆς
ἀρετῆς, ἀφοῦ, ὡς (δ) πράξη καταξιώσεώς του προσώπου, (ε) ἀναδεικνύει τὴν
ἀξιοπρέπεια ὡς θεμελιῶδες στοιχεῖο τῆς ὑπάρξεώς του.

Ἐξετάζοντας τὶς ἀπόψεις ὅσων ἐπικρίνουν τὴν πράξη αὐτοχειρίας, ὁ συγ-
γραφέας τῆς Ἀπολογίας, ἀποδέχεται ὅτι (α) ἡ πράξη αὐτοχειρίας ὁμοιάζει
κακουργηματική, καὶ ἀναγνωρίζει, ὅτι στὸ πρόσωπο τοῦ αὐτόχειρα καταλογί-
ζονται (β) ἡ ντροπή, (γ) ἡ συκοφαντικὴ διάθεση καὶ (δ) ἡ ἀντικοινωνικότητα,
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ἑρμηνευμένη ὡς παραγνώριση ἐκ μέρους του τοῦ κοινωνικοῦ του χρέους, ἐπι-
φέροντας (ε) τὸ μίσος καὶ (στ) τὴν ἀπέχθεια τῶν συμπολιτῶν του.

Ἀπαντώντας στὰ ἀντεπιχειρήματα αὐτά, ὁ συγγραφέας τοῦ κειμένου
ἀναφέρει, ὅτι (α) ἡ ὁμοιότητα τῆς πράξης αὐτοχειρίας πρὸς τὴν ἐθελούσια
ἔξοδο ἀπὸ τὴ ζωὴ ἑνὸς κακούργου, δὲν ἀποδεικνύει καὶ τὸν ἀρνητικὸ χαρακτή-
ρα τῆς πράξεως, ἀφοῦ αὐτὸ θὰ συνιστοῦσε γενίκευση μερικῶν καὶ ὁρισμένων
περιπτώσεων· ὅτι (β) ἡ αὐτοκτονία δὲν εἶναι πράξη ἀποφυγῆς τῆς δίκαιης
ἐκδίκησης (ἤ, θὰ λέγαμε, τῆς εὔλογης ἀγανάκτησης) γιὰ τὶς θηριωδίες ποὺ
ἐνήργησε κάποιος, ὅτι (γ) δὲν συνιστᾶ πράξη ἀποφυγῆς τῆς τιμωρίας τῶν
ἐγκλημάτων του, ἀλλὰ (δ) εἶναι πράξη ἀνασημασιοδοτήσεως τοῦ τί εἶναι
ὠφέλιμο καὶ τί ἀνώφελο. κατὰ τὸν συγγραφέα τοῦ κειμένου, 

«ἀνώφελοι, ἢ μᾶλλον βλαβεροί, εἶναι γιὰ τὴν κοινωνία ἐκεῖνοι ποὺ μὲ
ἀπάτες καὶ ἀγυρτεῖες ἁρπάζουν ἀπὸ τὸν φτωχὸ ἐργάτη τὸν καρπὸ τῶν
κόπων του, γιὰ νὰ ζήσουν οἱ ἴδιοι μιὰ ζωὴ ὀκνηρὴ μέσα στὰ πλούτη·
ἐκεῖνοι ποὺ συκοφαντοῦν τοὺς ἀθώους γιὰ νὰ οἰκειοποιηθοῦν τὰ ἀγαθά
τους· ἐκεῖνοι ποὺ ὑποδαυλίζουν τὶς διχόνοιες, τὸν φανατισμὸ καὶ τὰ μίση
γιὰ νὰ πλουτίσουν ἀπὸ τὰ κουρέλια τοῦ ἄλλου. Ἀλλά, ἐκεῖνος ποὺ μὲ τὸ
δικό του παράδειγμα διδάσκει στοὺς ἀνθρώπους τὸν τρόπο νὰ ἀπελευθε-
ρωθοῦν ἀπὸ τὶς ἀγιάτρευτες δυστυχίες αὐτῆς τῆς ζωῆς, ἀξίζει νὰ κερ-
δίσει τοὺς ἐπαίνους τῶν ἔντιμων ἀνθρώπων... Ἐσεῖς, ποὺ μέσα στὶς
ἡδονὲς τοῦ κόσμου, τολμᾶτε νὰ σκεπάζετε μὲ ντροπὴ τὴ μνήμη ἐκείνων
τῶν ἀνθρώπων ποὺ θαρραλέα λευτερώθηκαν ἀπὸ τὰ δεσμὰ μιᾶς θλι-
βερῆς ζωῆς, διαβάστε στὴν καρδιὰ τοῦ δίκαιου ποὺ ποδοπατήθηκε, τοῦ
ἀθώου ποὺ κυνηγήθηκε, κοιτάξτε τὶς ἀγωνίες ποὺ τὸν σπαράζουν, τὶς
μανίες ποὺ τὸν ταράζουν καὶ σταματῆστε νὰ συκοφαντεῖτε τὸ ὄνομά
του»4.

Ἔντονη, ἕως καὶ ἄδικη, ἀπὸ τοὺς συγχρόνους σχολιαστές, φιλολόγους καὶ
ἀναλυτές του κειμένου, ἦταν ἡ ἀρνητικὴ κριτική, ποὺ ἀσκήθηκε στὸ περιεχό-
μενο τῆς Ἀπολογίας, κίνητρο τῆς ὁποίας στάθηκε κυρίως ἡ «προσαρμοστικό-
τητα» ἢ μὴ τοῦ περιεχομένου στὶς θεωρούμενες ὡς ἀπαιτήσεις ἢ προσδοκίες
τῆς νεότερης ἐποχῆς – στὸ πλαίσιο, μάλιστα μιᾶς ἰδεολογηματο-ποιητικῆς
χρήσεως τῆς ἱστορίας. Στὴν ἠπιότερη ἐκδοχή της, ὁ δ. καπετανάκης ἀναφέ-
ρει χαρακτηριστικῶς, πὼς πρόκειται γιὰ τὴ «γλώσσα ἑνὸς ἀνθρώπου, ποὺ
ἔζησε χωρὶς κανένα σύντροφο, μπροστὰ στὴν ἄβυσσο τοῦ μηδενός, μιᾶς ἀπελ-
πισμένης ὑπάρξεως, ποὺ σέβεται τὸ βάρος τῆς θανάσιμης γνώσης της καὶ ξέ-
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ρει νὰ τὸ σηκώνει μὲ ἀξιοπρέπεια»5· ἀλλὰ αὐτὴ θὰ ἦταν μιὰ ἐπισήμανση ποὺ
θὰ ἅρμοζε στὸ κείμενο ἑνὸς ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος θὰ παρουσίαζε τάσεις μᾶλλον
αὐτοκτονικές. Ἄδικη, τουλάχιστον ὑπερβολική, ἦταν, ἐπίσης, ἡ κριτικὴ ποὺ
ἄσκησε στὸ περιεχόμενο τοῦ κειμένου ὁ Σπύρος Μελάς6, ἀφοῦ ἡ Ἀπολογία, ὡς
ἔκφραση τῆς λεγομένης «πατριωτικῆς θλίψεως», ὑπερβαίνει αὐτὸ ποὺ στὶς
ἡμέρες μας θὰ ἀποκαλούσαμε «πατριωτισμὸ τῆς μόδας» καὶ εἶναι ἀσύμβατη
ὡς κείμενο πρὸς τὸ ὕφος καὶ τὴ στοχοθεσία τοῦ εὐρέως γνωστοῦ ποιητικοῦ λό-
γου τοῦ Ἀνδρέα κάλβου7. Ὑπερβολική, ἀκόμη, θὰ μποροῦσα νὰ χαρακτηρι-
σθεῖ ἡ προσέγγιση τοῦ νικολάου κάλα, ὁ ὁποῖος φαίνεται νὰ συμπεριλαμβά-
νει τὴν Ἀπολογία στὴ συνολικὴ ἀποτίμησή του τοῦ ἔργου τοῦ κάλβου διαβλέ-
ποντας ἕνα αἴσθημα αὐτοτιμωρίας ἐκ μέρους τοῦ τελευταίου8. Βεβαιότατα,
τὸ περιεχόμενο τοῦ κειμένου δὲν ἐνέχει κάποιες φιλοδοξίες συγκροτήσεως
αὐτόνομης φιλοσοφικῶς θέσεως ἢ συστήματος, ὅπως πολὺ ὀρθῶς παρατήρησε
ὁ ι.Μ. παναγιωτόπουλος9. Ἄλλωστε, τὸ ὅλο κείμενο προσφέρεται στὸν ἀνα-
γνώστη ὄχι ὡς κείμενο φιλοσοφικῆς ἀπελπισίας ἀλλὰ ὡς μικρὴ σπουδὴ τῆς
αἰσθητικῆς του βίου· αὐτὸ γίνεται ἐμφανές, ὡς πρὸς τὰ ζητήματα ὑφολογίας,
ἀπὸ τὸν ἀντι-ρητορικὸ χαρακτήρα τοῦ κειμένου καὶ γι᾽ αὐτὸν τὸν λόγο, ἡ πα-
ρατήρηση τοῦ κ.θ. δημαρᾶ, ὅτι ὁ κάλβος αἰσθητικῶς καλλιέργησε τὴν
σιωπὴ10 φαίνεται νὰ εἶναι μᾶλλον ἀτυχής.

Ὡστόσο, τὸ κύριο ἀτόπημα στὴν ἀποτίμηση τῆς Ἀπολογίας ἀπὸ τὸν κ.θ.
δημαρᾶ, πιθανῶς κατὰ τὴν ἀναζήτηση τῆς θεματολογικῆς συνάφειας τοῦ
κειμένου πρὸς ἀντίστοιχα κείμενα τοῦ νεοελληνικοῦ διαφωτισμοῦ καὶ μὲ
γνώμονα τὴν ἀναμενόμενη ἐκ τοῦ τελευταίου ὀρθολογικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ
θανάτου, ἦταν ἡ θεώρηση τῆς Ἀπολογίας ὡς κειμένου «ἀφελοῦς», δηλαδὴ ὡς
ρηχοῦ κατασκευάσματος –πιθανῶς, θεωρουμένου ὡς δείγματος τοῦ λεγομέ-
νου ἀφελοῦς ρεαλισμοῦ, ἀναγνωσμένου σὲ ἕνα πλαίσιο «ἀπομάγευσης» τοῦ
λόγου– ἀνάγνωση, ποὺ ὑποβαθμίζει τὴν πνευματικὴ ἀξία τοῦ κειμένου. Συνέ-
πεια τῆς προσέγγισης αὐτῆς εἶναι ἡ παραγνώριση ἀπὸ τὸν κ.θ. δημαρᾶ τῆς
ἀφέλειας ὡς αἰσθητικῆς κατηγορίας. Ὀφείλουμε, ὡστόσο, νὰ θυμηθοῦμε, ὅτι
τὸ ἀφελές, μία ἀπὸ τὶς ἀντι-ρητορικὲς τελεστικὲς κατηγορίες τοῦ αἰσθητικοῦ
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λόγου, προσδίδει στὸ ἔργο ἀναφορᾶς του τὴ χροιὰ τοῦ ἁπλοῦ, κάποτε καὶ τοῦ
ἁπλοϊκοῦ, ἀκριβῶς ὑπὸ τὸν στόχο ὑπογραμμίσεως τοῦ πηγαίου χαρακτήρα
τοῦ περιεχομένου11.

Στὴν πραγματικότητα, τὸ κείμενο τοῦ κάλβου, ἐὰν αὐτὸς εἶναι ὁ συγγρα-
φέας, προσφέρει τὴν αὐτοχειρία στὸ συμβολικὸ ἐπίπεδο τῆς «ἀναγνώσεώς» της,
χωρὶς νὰ τὴν συνιστᾶ, ἀλλὰ δηλώνοντας, κυρίως, τὴν ἀνάγκη ἀνοχῆς, κατα-
νόησης καὶ ἀποδοχῆς τοῦ πόνου καί, κυρίως, συμπόνοιας πρὸς τὸν αὐτόχειρα.
Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ συγγραφέας τοῦ κειμένου, χρησιμοποιώντας λαϊκὸ ἰδίωμα
γραφῆς, ἀπευθύνεται σ᾽ αὐτοὺς ποὺ κηλιδώνουν τὴ μνήμη τοῦ αὐτόχειρα καὶ
ἀποφεύγει νὰ συσχετίσει τὰ ὅσα ὑποστηρίζει πρὸς τὶς θεολογικὲς διαστάσεις τοῦ
προβλήματος τῆς αὐτοχειρίας12. Ὑπερβαίνοντας τὸ ἐρώτημα ποὺ θὰ ἀνέκυπτε
στὴ συνάφεια τοῦ θέματός του πρὸς τὴν ὀπτική του νεοελληνικοῦ διαφωτισμοῦ
γύρω ἀπὸ τὸ πῶς μπορεῖ κάτι νὰ εἶναι ἀφελὲς καὶ ὀρθολογικό, μᾶς εἰσάγει στὴν
προβληματικὴ περὶ τοῦ αὐτεξουσίου του ἀνθρώπου, ὅπως αὐτὴ ἐντοπίζεται στὴν
ἐκκοσμικευμένη ἐκδοχή του ὡς ζητήματος, συνάπτοντας ὅ,τι θὰ μποροῦσε νὰ
ἐκληφθεῖ ἀπὸ τὸ νοῦ τοῦ μέσου ἀναγνώστη του ὡς ἁμαρτία ὄχι πρὸς κριτήρια
θεολογικὰ ἀλλὰ πρὸς τὰ ὅρια καὶ τὴν ἄσκηση τῆς πολιτικῆς ἐλευθερίας. 

Ἡ αἴσθηση τοῦ μέτρου ἐκ μέρους τοῦ συγγραφέα τοῦ κειμένου δηλώνεται
(α) μὲ τὴν ἀπουσία ἀπὸ τὸ κείμενο ὑψιπετῶν ἀναζητήσεων, παρομοιώσεων
καὶ ἀναφορῶν πρὸς τὸ παράδειγμα –θεολογικῆς συναφείας– τῆς αὐτοκτονίας
χιλιάδων ἐπονομαζομένων «μαρτύρων τῆς ἀλήθειας», (β) μὲ τὴν προσήλωση
τοῦ συγγραφέως στὴν κοινωνικὴ καὶ τὴν πολιτικὴ ὑφὴ τῆς αὐτοχειρίας, (γ)
μὲ τὴν ἀπαλοιφὴ ὁποιασδήποτε ἀναφορᾶς θὰ συσχέτιζε τὶς θέσεις του πρὸς τὴν
ρομαντικὴ ἐκδοχὴ τῆς αὐτοκτονίας13 καὶ (δ) μὲ τὴν προώθηση τῆς θεωρήσε-
ως τῆς αὐτοχειρίας ὡς κάποτε ἠθικὸ καὶ κοινωνικὸ χρέος τοῦ ἀνθρώπου – θέ-
ση ποὺ ὑποδηλώνει τὴν ἐκκοσμικευμένη ἀντίληψη τοῦ χρέους, τῆς ἀρετῆς, τῆς
ἀξιοπρέπειας ἀπὸ τὸν ἴδιο14.

Σὲ ἕνα τέτοιο θεωρητικὸ πλαίσιο, μακριὰ ἀπὸ τὸν θεολογικὸ λόγο, τὸ θάρ-
ρος τῆς πράξεως αὐτοχειρίας φαίνεται νὰ ἀπαντᾶ στὶς ὅποιες κατηγορίες περὶ
δειλίας καὶ ἀνανδρείας μποροῦν νὰ ἀποδοθοῦν στὴν περιγραφή της, ἐνῶ ἡ ἐλπί-
δα, ὡς τελικὸ αὐτούμενο, φαίνεται νὰ γεννιέται ἀπὸ τὴν παραδειγματικὴ πρό-
σληψη τῆς αὐτοχειρίας ὡς τρόπου ἀντιδράσεως στὶς διαψεύσεις τοῦ βίου.
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ανΤικαθρεπΤιΣΜαΤα ΤΗΣ ευρωπαΪκΗΣ ΦυΣικΗΣ 
ΦιΛοΣοΦιαΣ ΣΤον εΛΛΗνικο Χωρο Του 18ου-19ου αιωνα. 

Μια ακοΜα πρωΤοπορια

ΓΓιιώώρργγοοςς  νν..  ΒΒλλααχχάάκκηηςς
επίκουρος καθηγητής ιστορίας της Φιλοσοφίας και 
των επιστημών, ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

ο 18ος αιώνας αποτελεί μία ενδιαφέρουσα και γόνιμη περίοδο όχι μόνο για
τη διαμόρφωση και άνθιση ποικίλων κοινωνικών, πολιτικών και φιλοσοφικών
ρευμάτων που έκτοτε παραμένουν πάντα επίκαιρα1 αλλά και για την καθιέ-
ρωση νέων πρακτικών στον τομέα της φυσικής φιλοσοφίας2. Η σχολαστική
παράδοση με την οποία προσεγγιζόταν η μέχρι πρότινος κυρίαρχη αριστοτελι-
κή φυσική φιλοσοφία δίνει σταδιακά, και πάντως όχι χωρίς αντίσταση, τη θέ-
ση της, σε ένα νέο πλαίσιο το οποίο αφενός μεν διατηρεί την αξία του ορθού λό-
γου και του επιχειρήματος αφετέρου δε αναβαθμίζει την αξία της μεθοδικής
παρατήρησης και την εξελίσσει σε αυτό που σήμερα είναι γνωστό ως πειρα-
ματική διαδικασία3. 

Bέβαια, στη μελέτη φαινομένων μεγάλης κλίμακας το πείραμα δεν μπορεί
να πραγματοποιηθεί σε ελεγχόμενες συνθήκες στο εργαστήριο, αλλά απαιτεί-
ται μία άλλου τύπου ισοδύναμη προσέγγιση. Στην προσέγγιση αυτή ιδιαίτερη
σημασία έχει η μετάβαση από τον ποιοτικό και κατά κανόνα υποκειμενικό
χαρακτήρα της παρατήρησης χωρίς όργανα στη συστηματική καταγραφή
δεδομένων με αξιόπιστα όργανα. δεν είναι μάλιστα τυχαίο ότι τα όργανα αυ-
τά, ακριβώς επειδή ακόμα δεν νοείται η αυτονόμηση της επιστήμης από τη
φιλοσοφία, ονομάζονται φιλοσοφικά όργανα4.
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Στην πραγματικότητα τα όργανα αυτά δρουν ως μεσολαβητές μεταξύ της
φύσης και του ανθρώπου προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή προ-
σέγγιση στην απάντηση ενός επιστημονικού-φιλοσοφικού επιχειρήματος.

Βέβαια και τότε και σήμερα έχουν διατυπωθεί μία σειρά ενστάσεις κατά
πόσον η παρατήρηση της φύσης μέσω ενός οργάνου αποτελεί μία ακριβή ανα-
παράσταση της πραγματικότητας αλλά δεν έχουμε τον χρόνο και δεν είναι η
παρούσα συνεδρία ο κατάλληλος τόπος για μία περισσότερο ενδελεχή ανάλυση
των σχετικών επιχειρημάτων5.

Φαίνεται όμως ότι, έστω και με τις ενστάσεις που προαναφέραμε, το γενι-
κό πλαίσιο της χρήσης οργάνων για την ποσοτική μέτρηση των φυσικών πα-
ραμέτρων τελικά επικράτησε.

ως προς τα όργανα που αφορούν στη μελέτη του καιρού και του κλίματος
που κυρίως μας απασχολούν στην παρούσα σύντομη επισκόπηση, αυτά προ-
φανώς που έχουν να κάνουν κυρίως με τη μέτρηση της θερμοκρασίας, της
ατμοσφαιρικής πίεσης, των ανέμων και της βροχής.

Στην πραγματικότητα πρόκειται ουσιαστικά για στοιχεία των οποίων η
γνώση αλλά και η δυνατότητα πρόγνωσης δεν αφορά μόνο την επιστήμη αλ-
λά και την καθημερινή ζωή, ιδιαίτερα σε αγροτικές κοινωνίες, και επομένως
έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. h επιστημονική προσέγγιση για τη γνώση του
καιρού και του κλίματος εντάσσεται παράλληλα με έναν ενδιαφέροντα τρόπο
στη γενικότερη προβληματική των ελλήνων λογίων του 18ου αιώνα καθώς
από τη μια μεριά αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της
αμάθειας και της δεισιδαιμονίας και από την άλλη συντάσσει σταδιακά ένα
ακόμα ισχυρό επιχείρημα για τη συνέχεια του ελληνισμού από την αρχαιότη-
τα μέχρι την πρόσφατη ιστορική περίοδο. Βέβαια για το μεγάλο μέρος του
πληθυσμού η πρόβλεψη του καιρού βασιζόταν στα περίφημα μερομήνια αλλά
και στα σεισμολόγια, τα σεληνοδρόμια και βροντολόγια που από τον καιρό
ακόμα του Βυζαντίου γνώριζαν μεγάλη κυκλοφορία.

κατά την περίοδο του νεοελληνικού διαφωτισμού, δηλαδή από το 1750
έως το 1821 αρκετά στοιχεία σχετικά με τον καιρό και το κλίμα εντοπίζει κα-
νείς σε κείμενα φυσικής φιλοσοφίας όπως για παράδειγμα στο περίφημο βι-
βλιαράκι του ρήγα Φυσικής απάνθισμα6, στη Γραμματική των φυσικών επι-
στημών του Άνθιμου Γαζή7 και βέβαια στο πολύ σημαντικό περιοδικό ερμής
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ο Λόγιος που με την περίπου δεκαετή κυκλοφορία του σφράγισε τη διακίνηση
των επιστημονικών ιδεών στον ελληνόφωνο κόσμο κατά την προεπαναστατική
περίοδο8. Μάλιστα στη βιβλιοθήκη των Μηλεών σώζεται ακόμα και σήμερα
ένα βροχόμετρο, γεγονός που αναμφίβολα υποδηλώνει ότι έστω και περιστα-
σιακά για διδακτικούς σκοπούς γίνονταν μετρήσεις του ύψους της βροχής.

ενώ αυτή είναι η γενική εικόνα, στα επτάνησα φαίνεται ότι οι τοπικές
κοινωνίες είχαν προχωρήσει ένα βήμα πιο μπροστά, ίσως λόγω και του ειδικό-
τερου ενδιαφέροντος των Άγγλων, οι οποίοι κυβερνούσαν την ιόνιο πολιτεία,
για τον καιρό. από τις αρχές του αιώνα έχουμε μάλλον πλήρη σειρά μετρήσε-
ων βροχόπτωσης και θερμοκρασίας αέρα στην κέρκυρα. Τα γενικά χαρακτη-
ριστικά του καιρού που επικρατούσαν παρουσιάστηκαν από τον εμμανουήλ
θεοτόκη (1777-1837), ένα σημαντικό μέλος της τοπικής αριστοκρατίας, σε
δημοσιεύσεις του με τίτλο observations meteorologiques faites a corfou par
e.t. corcyree. (Description de l’annees precedentes publiees dans les cayers de
l’ ouvrage periodique imprime a corfou sous le titre de mercure litteraire de
Filergus Pheacien). 

Σχετικές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν και στο νησί της Ζακύνθου από
το 1825 έως το 1861 από τον διονύσιο Βαρβιάνη (1788-1866) οι οποίες ωστό-
σο παρέμειναν σε χειρόγραφη μορφή και δεν εκδόθηκαν9. Σημειώνουμε ότι ο
Βαρβιάνης, δάσκαλος φυσικής και μαθηματικών και μέλος επίσης της τοπι-
κής αριστοκρατίας, εξέδιδε το ιταλόφωνο περιοδικό Giornale letterario, έγρα-
ψε μία ανέκδοτη ιστορία της Ζακύνθου που το χειρόγραφό της σήμερα λανθά-
νει και υπάρχουν πληροφορίες ότι καταστράφηκε σε πυρκαγιά κατά τους σει-
σμούς του 1953 και κυκλοφόρησε στο παρίσι μία μελέτη με τίτλο «Στατιστι-
κή σεισμολογία της ελλάδος».

to 1842 δημοσιεύτηκε στο Λονδίνο ένα βιβλίο σχετικά με τα ιόνια νησιά
και τη Μάλτα με τίτλο notes and observations on the ionian islands and malta
with special remarks on constantinople and turkey γραμμένο από τον john
Davy10, γενικό επιθεωρητή των στρατιωτικών νοσοκομείων, όπου μεταξύ άλ-
λων ο αναγνώστης μπορεί να βρει μετρήσεις της θερμοκρασίας, της βροχής,
της ατμοσφαιρικής πίεσης ακόμα και της διαφάνειας του αέρα. παράλληλα
γίνεται μία ανάλυση των κλιματικών διαφορών των διαφόρων νησιών και μία
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ιδιαίτερη παρουσίαση του κλίματος των κυθήρων. οι παρατηρήσεις έχουν
διάρκεια περίπου 4 ετών και βασίζονται σε συστηματικές μετρήσεις τις οποίες
πραγματοποιούσε ειδικός στρατιωτικός παρατηρητής περίπου από το 1820
έως το 1824. Στο συγκεκριμένο βιβλίο παρατίθενται τόσο τα πρωτογενή στοι-
χεία υπό μορφή πινάκων όσο και η ποιοτική τους επεξεργασία ενώ η συνολική
εικόνα εμπλουτίζεται με ανάλογα δεδομένα για το θαλάσσιο περιβάλλον στο
πλαίσιο της πιο εξειδικευμένης μελέτης του, καθώς ήδη είχε αρχίσει η μορφο-
ποίηση του σχετικού επιστημονικού κλάδου, της ωκεανογραφίας, που στη συ-
νέχεια αναπτύχθηκε και στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος11.

Η κουλτούρα της συστηματικής καταγραφής μετεωρολογικών παρατη-
ρήσεων υπηρετήθηκε και στην πάτρα όπου ο εκεί αγγλικανός εφημέριος
herbert a. Boys (1844-1926) περίπου το 1878 άρχισε τη συλλογή σχετικών
στοιχείων. 

αυτά τα δεδομένα δημοσιεύτηκαν στο Quarterly journal of the meteoro -
logical Society12. ο Boys συνεργάστηκε επίσης με τον james Saunders στο αρ-
γοστόλι. ο james Saunders υπήρξε πρόξενος της Βρετανίας και της ολλαν-
δίας, και έδρασε με σημαντικές χορηγίες στην ελληνική κοινότητα της κεφα-
λονιάς.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων στο αργοστόλι δημοσιεύτηκαν επίσης
από τον Boys στο Quarterly journal of the meteorological Society.

h περίπτωση αυτή αναδεικνύει και το γεγονός της παράλληλης πορείας
των ελληνικών και των ξένων κοινοτήτων στα επτάνησα όπου πολλά στοι-
χεία της δράσης όσων επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν άλλες γλώσσες από την
ελληνική για την καταγραφή των επιστημονικών τους πορισμάτων παραμέ-
νουν άγνωστα.

εν κατακλείδι, στη σύντομη αυτή και διαγραμματική εν πολλοίς παρου-
σίαση της μετάβασης από την ποιοτική στην ποσοτική διαπραγμάτευση των
στοιχείων φυσικής φιλοσοφίας στα επτάνησα, μπορεί κανείς να αντιληφθεί
την πρωτοποριακή θέση των ιονίων νήσων και σε αυτό το πεδίο, όπου και οι
γηγενείς εκμεταλλεύτηκαν κατά τον βέλτιστο βαθμό την εκ εσπερίας προερ-
χόμενη γνώση.
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aBStract

the european natural philosophy of the 18th century gradually shapes a
tradition of transition, considering the study of weather and climate, from an
empirical practice to a new scientific discipline. as the experiment has taken a
dominant position in the way of examining natural phenomena, what is being
attempted in the case of weather and climate is a kind of careful and systematic
observations, data recording, long time-series and statistical processing based
mainly on the anglo-Saxon tradition following the aristotelian induction.

it should be also noticed that an interest in weather and climate has certainly
been developed at that time, among others, due to social and political changes
such as urbanization.

as it was the case with other aspects of natural philosophy during the
enlightenment and beyond, this interest was also communicated to the Greek-
speaking world of the time and an attempt was made to adopt it.

it is precisely this attempt that will be attempted to be described in this short
paper and at the same time to discuss as far as possible the theoretical context in
which it took place. 
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V. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

V. SUPPLEMENT: HISTORY

Αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημ. συμφέροντος στα βενετοκρατούμενα Επτάνησα ���



Κατερίνα Β. Κορρέ���



ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ

ΚΚααττεερρίίνναα  ΒΒ..  ΚΚοορρρρέέ
υποψήφια διδάκτωρ Μεσαιωνικού και 

Νεοτέρου Ελληνισμού Ιονίου Πανεπιστημίου

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας, ένα δικαίωμα σε μεγάλο βαθμό κατοχυρωμένο
στις βενετικές κτήσεις του Ιονίου, καμπτόταν ενώπιον του δημοσίου συμφέρο-
ντος. Προτού επιχειρήσουμε να προσδιορίσουμε τις μορφές πρόσκαιρης ή ορι-
στικής άρσης του δικαιώματος αυτού, τους όρους που συνιστούσαν τη βενετι-
κή «νομιμότητα», τη θεραπεία των όποιων δυσμενών επιπτώσεων προκαλούσε
η πρόταξη του δημοσίου συμφέροντος στους διοικούμενους, ειδικότερους λό-
γους καθώς και τη σχετική με όλα αυτά περιπτωσιολογία που απαντάται στις
αρχειακές πηγές, πρέπει να διευκρινίσουμε το περιεχόμενο που η έννοια «δη-
μόσιο συμφέρον» έλαβε στις βενετικές κτήσεις του Ιόνιου χώρου.

Το τί συνιστούσε «δημόσιο συμφέρον» (pubblico interesse, pubblica utilità)
για τη Γαληνοτάτη συνοψίζει ένας δόγης που έλαβε το προσωνύμιο του νομο-
θέτη εξαιτίας της εκτεταμένης μεταρρύθμισης την οποία πραγματοποίησε, τη
renovatio: η τήρηση της εντολής της Dominante, η οποία λειτουργεί ως φρου-
ρός (custode) της δημόσιας ελευθερίας, της τάξης και της ασφάλειας των
υπηκόων της, κριτήρια με το οποία διοικούν και οφείλουν να διοικούν οι αντι-
πρόσωποί της1. Υπό αυτή την ερμηνεία, το δημόσιο συμφέρον συμπίπτει –αν
και όχι εξαντλητικά– με τη δημόσια ωφέλεια, περιλαμβάνοντας μια ποικιλία
εννοιών και λειτουργιών του κράτους με προεξάρχουσες την άμυνα, τη δημό-
σια υγεία και τη δημόσια τάξη. Αφετέρου, το δημόσιο συμφέρον ερμηνεύεται
αυθεντικά και ad hoc μόνον από το Βενετικό Κράτος· με άλλα λόγια, βρίσκε-
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* Οι λέξεις στα πλάγια εντός του κειμένου αποτελούν το πρωτότυπο ή την ακριβή μετά-
φραση φράσεων που εντοπίζονται στα πρωτότυπα έγγραφα, στα οποία εξάλλου παραπέμπουν.

1. Γενικότερα για τη rinovatio βλ. G. COzzI, «La politica del diritto nella Repubblica di
Venezia: Il tentative di riforma del diritto veneto sotto il dogado di Andrea Gritti», Stato,
Società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII), επιμ. G. Cozzi, Ρώμη: Jouvence,
1�80, σσ. 122-1�5· I. CACCIAVILLANI, Il Diritto di Venezia, Padova: il Poligrafo, σσ. 76-77.



ται πάντα σε συμφωνία με το εξουσιαστικό μοντέλο της επικρατούσας κοινω-
νικής τάξης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στη μητρόπολη και όπως έχει απο-
κρυσταλλωθεί στις κτήσεις του Κράτους της Θάλασσας. Φυσικά, η τελευταία
επισήμανση είναι άρρητη· ρητή είναι η ανταποδοτική λειτουργία του δημόσιου
συμφέροντος, η οποία και υποχρεώνει τελικά τον υπήκοο της Κυριάρχου να
ανέχεται οποιαδήποτε προσβολή των δικαιωμάτων του απορρέει από την επι-
δίωξη του δημοσίου συμφέροντος: εν ολίγοις, η Βενετία επιλέγει τους τρόπους
προστασίας, ο διοικούμενος υποχρεούται να τους ανεχτεί εφόσον με αυτούς
προστατεύεται.

Βασικό δημόσιο συμφέρον αποτελούσε η άμυνα των κτήσεων, για την
οποία θεωρούνταν εύλογο οι κάτοικοί τους να συνεισφέρουν ανεξαιρέτως. Το
μεγαλύτερο νησί των Ιονίων, η Κέρκυρα, υπήρξε σταθερό πεδίο επεμβάσεων
στρατιωτικής αρχιτεκτονικής, γι’ αυτό και τα περισσότερα τεκμήρια τα σχε-
τικά με απαλλοτριώσεις ιδιωτικών κτισμάτων για τις ανάγκες των οχυρώσε-
ων προέρχονται ακριβώς από τις περιόδους εκτέλεσης εκτεταμένων οχυρω-
ματικών έργων, τα οποία μετέβαλλαν κατά καιρούς τη μορφή της πόλης. Τα
έργα αυτά ακολούθησαν χρονικά τις σοβαρές συγκρούσεις των Βενετών με
τους Οθωμανούς. Ως προς τις καθαυτό αρχιτεκτονικές τους επιλογές, απετέ-
λεσαν προσαρμογή της άμυνας στις εξελισσόμενες τεχνικές του πολέμου. Συ-
νέπεια των αμυντικών παρεμβάσεων και ανακατασκευών αυτού του είδους
ήταν η διατάραξη της κυριότητας που οι κάτοικοι του νησιού είχαν στα ακίνη-
τά τους (οικίες, καταστήματα, αποθήκες κλπ.) είτε αυτό σήμαινε προσωρινή
στέρηση της χρήσης και της κάρπωσης οφέλους από αυτά είτε οριστική αφαί-
ρεση του ακινήτου από τον νόμιμο ιδιοκτήτη του. Στην πρώτη περίπτωση
έχουμε να κάνουμε με επιτάξεις που στερούσαν από τον φορέα του δικαιώμα-
τος συγκεκριμένα ιδιωτικά αγαθά προσωρινά, προκειμένου η τοπική κυβέρνη-
ση να τα χρησιμοποιήσει για να αντιμετωπίσει έκτακτες ανάγκες· στη δεύτε-
ρη περίπτωση, έχουμε μια δυσμενή διοικητική πράξη, με οριστικά αποτελέ-
σματα, την αναγκαστική απαλλοτρίωση. Η πράξη αυτή δεν μπορούσε να ανα-
τραπεί παρά μόνο με απόφαση του κεντρικού κράτους. Φυσικά, κάτι τέτοιο
ήταν μάλλον απίθανο, εφόσον η πραγματοποίηση εκτεταμένων απαλλοτριώ-
σεων καλυπτόταν πάντα από την απόφαση της κεντρικής διοίκησης για την
εκτέλεση έργων εξαιτίας των οποίων κατά κανόνα προβλέπονταν οι απαλλο-
τριώσεις. Ωστόσο, μπορούσαν να προβλεφθούν μέτρα θεραπείας του αντίκτυ-
που που δημιουργούσαν τα έργα αυτά, προς όφελος των υπηκόων ή γενικότε-
ρα των διοικούμενων, υπό συγκεκριμένες βέβαια προϋποθέσεις. 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι στη συνείδηση των υπηκόων της και τουλάχι-
στον σε ό,τι αφορά την Κέρκυρα, η νομιμοποίηση της εξουσίας της Γαληνοτά-
της περνούσε από τη σταθερή επιδίωξη των σκοπών που εκφράστηκαν στην
bolla aurea τού 1�87: η Βενετία αναλάμβανε την προστασία και τη διακυβέρ-
νηση όλων των κατοίκων της Κέρκυρας... Όλοι οι νόμιμοι κάτοχοι σπιτιών,
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αγροτικών περιουσιών, κινητής περιουσίας [...] κατά την ανάληψη της εξου-
σίας από τον Miani, θα διατηρούσαν τα αγαθά τους [...] κατά τις τοπικές συ-
νήθειες δικαίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα τις ενέκρινε η Γαληνοτάτη2.
Εκτός από τις διατάξεις αυτές, το πνεύμα όλων των διατάξεων της bolla, που
αποτελεί καταστατική σύνθεση αφενός των επιδιώξεων του βενετικού καθε-
στώτος και αφετέρου των βασικών αιτημάτων της τοπικής ελίτ, κινείται γύ-
ρω από τη βασική υποχρέωση των νέων κυριάρχων – και αυτή ήταν η χρηστή
διοίκηση. Έτσι, απαγορευόταν ρητά στους μελλοντικούς διοικητές του νησιού
η εκμετάλλευση του αξιώματός τους για προσωπικό όφελος ή η διατάραξη
των δικαιωμάτων των υπηκόων της Γαληνοτάτης χωρίς προφανή λόγο. Η
υποχρέωση αυτή εκφράζεται κυρίως στο πεδίο του σεβασμού των αναγνωρι-
σμένων δικαιωμάτων των διοικούμενων αλλά δεν απομακρύνεται από την έν-
νοια της δημόσιας ωφέλειας, η οποία καλύπτει το όλον του κερκυραϊκού χώ-
ρου· με άλλα λόγια, η όποια διατάραξη προκαλείται από ενέργειες της διοίκη-
σης συγχωρείται μόνο και εφόσον γίνεται για κάποιο υπέρτατο αγαθό. Υπέρ-
τατα αγαθά θεωρούνται η ασφάλεια, η εσωτερική τάξη, η εύλογη διευκόλυνση
άσκησης διοίκησης, η δημόσια υγεία�. Σε όλη τη διάρκεια της βενετικής κυ-
ριαρχίας και ιδίως στις περιπτώσεις προσβολής δικαιωμάτων ιδιοκτησίας από
πλευράς του βενετικού δημοσίου, οι Κερκυραίοι επικαλούνταν συχνά το έγγρα-
φο αυτό. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η υπόσχεση ανοχής που υπαγόρευε η συνειδητή
αφοσίωση (volontaria dedizione) του συλλογικού σώματος του νησιού (της
universitas corphiensis) στους νόμους και τις αποφάσεις της Βενετίας, ανταλ-
λασσόταν ή απαιτούσε τον προηγούμενο σεβασμό των συμφωνηθέντων�.

Τα πλουσιότερα σε πληροφορίες αρχειακά τεκμήρια που διαθέτουμε στον
Ιόνιο χώρο, τα οποία είναι πάντως αριθμητικά περιορισμένα σε σχέση με τις
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2. ΣΠ. ΑΣΩΝΙΤΗΣ, Η Κέρκυρα και τα ηπειρωτικά παράλια στα τέλη του Μεσαίωνα
(1�86-1�62), Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 200�, σ. 151· N. KARAPIDAKIS, Civis
fidelis: l’avènement et l’affirmation de la citoyenneté corfiote (XVIème - XVIIème siècles),
Φρανκφούρτη: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 1��2, σσ. 57-60.
Αντίγραφο της bolla τού 1�87 βλ. στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Νομού Κέρκυρας
[στο εξής, ΓΑΚ Κέρκυρας], θήκη 10�. Ως γνωστόν, το πρωτότυπο κάηκε κατά την πολιορ-
κία του νησιού από τους Τούρκους το 15�7.

�. Γενικά για το περιεχόμενο της κυριότητας (το dominium ως ius de re corporali perfecte
disponendi aut vindicandi nisi quid lege prohibeatur) και τους λόγους κάμψης των δικαιωμά-
των που απορρέουν από την ιδιοκτησία την προ-νεωτερική περίοδο βλ. B. MACPHERSON
CRAWfORD, Libertà e proprietà agli inizi del pensiero borghese, Milano: ISEDI, 1�78, σ. 10 επ.

�. ELLY YOTOPOULOU, «Alcune considerazioni sulle classi sociali corfiotte e sulla politica
veneta nei loro confronti in base a quanto risulta dale fonti e in modo particolare dai testi delle
ambasciate», Levante Veneziano, Aspetti di storia delle Isole Ionie al tempo della Serenissima,
επιμ. Massimo Costantini, Aliki Nikiforou, Roma: Bulzoni Editore, 1��6, σσ. �8-��· KARA -
PIDAKIS, Civis fidelis, ό.π., σσ. 60-6�.



περιπτώσεις που υπαινίσσονται τα σχετικά έγγραφα, προέρχονται από δύο με-
γάλες κατασκευαστικές παρεμβάσεις οι οποίες στόχευαν να ενισχύσουν το
αμυντικό σύστημα της Κέρκυρας: την πρώτη, που έγινε μετά την καταστρο-
φική επίθεση του 15�7 και τη δεύτερη και πιο εκτεταμένη, που ξεκίνησε το
1576, μετά τον τέταρτο βενετοτουρκικό πόλεμο. Εκτός από τις πρεσβείες των
κατοίκων, στις οποίες αποκαλύπτονται οι συνέπειες των οχυρωματικών έρ-
γων στην όψη της πόλης και κατ’ επέκταση στη ζωή του πληθυσμού, πλούσιο
υλικό παρέχουν οι ατομικές αιτήσεις εκείνων που απώλεσαν την προσωπική
ακίνητή τους περιουσία και κινούσαν πλέον τις διαδικασίες για την αποζημίω-
σή τους από το Βενετικό Κράτος βάσει της συμφωνίας προσχώρησης.

Η πρώτη κατηγορία αφορά όσους αναγκάστηκαν να ανεχτούν προσωρινές
επιτάξεις της ακίνητης περιουσίας τους προκειμένου η τοπική κυβέρνηση να
αντιμετωπίσει έκτακτες ανάγκες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, επρόκειτο
για υποχρεωτική εγκατάσταση στρατιωτών σε σπίτια, μέτρο η χρήση του
οποίου ήταν φειδωλή όλες τις προηγούμενες του 1570 δεκαετίες. Μετά το
1575 όμως χρησιμοποιήθηκε συστηματικά για να αντιμετωπισθούν οι ανά-
γκες στέγασης του στρατεύματος στο νησί. Πράγματι, ήταν μέτρο που υπα-
γόρευε η ανάγκη. Με το ένα τέταρτο των οικοδομημάτων του μπόργκου ορι-
στικά κατεστραμμένο μετά την επίθεση και την πυρπόληση του 1571 και με
τα αποτελέσματα της προηγούμενης οικιστικής ανοικοδόμησης του 15�8
ανολοκλήρωτα, δεν υπήρχαν καταλύματα για τις φρουρές5. Παρότι ήταν πά-
για πολιτική της Βενετίας, ήδη από το 1�55, να διατηρείται η απόσταση με-
ταξύ των στρατιωτών και της τοπικής κοινότητας, στην περίπτωση αυτή
ίσως δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Έτσι, στις διαμαρτυρίες των Κερκυ-
ραίων με την πρεσβεία του 1572, το reggimento απαντούσε ότι το μέτρο ήταν
προσωρινό και έπρεπε να το υπομείνουν για την ασφάλειά τους, ως καλοί υπή-
κοοι. Ο Sebastiano Venier είχε έτσι αποδεχτεί τη σχετική απόφαση του αρχι-
ναυάρχου του βενετικού στόλου να επιταχθούν τα σπίτια των Κερκυραίων για
την εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος6.

Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως σε εκείνη της οικίας του Σπύρου Τραντά-
φυλλου, η επίταξη ήταν μακροχρόνια και έτσι η απώλεια της χρήσης του ακι-
νήτου λάμβανε χαρακτηριστικά αναγκαστικής απαλλοτρίωσης7. Ο Τραντά-
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5. ΕΛΛΗ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΥ, Ο αντίκτυπος του Δ΄ Βενετοτουρκικού πολέμου στην
Κέρκυρα από ανέκδοτες πηγές, Αθήνα: Κλεισιούνης Π., 1�82, σ. �1.

6. Ό.π., σ. 81.
7. Αυτός ο Σπύρος Τραντάφυλλος πρέπει να ταυτίζεται με τον ομώνυμο νοτάριο της Κέρ-

κυρας, ο οποίος είχε στενή και σταθερή επαγγελματική σχέση με την οικογένεια Κοντόκαλη.
Βλ. ΓΑΚ Κέρκυρας, Ενετική Διοίκηση, θήκη ��6, filza I, fasc. 12 (2 Ιουλίου 1580). Για τους
Κοντόκαλη βλ. παρακάτω στο κείμενο. 



φυλλος ήταν ιδιοκτήτης μεγάλης οικίας, με αυλή και αποθήκες, στον λόφο
του Αγίου Μάρκου, όπου συγγενείς του διατηρούσαν επίσης ακίνητη περιου-
σία· μάλιστα η συγκεκριμένη οικία πρέπει να είχε περισσότερους του ενός ορό-
φους, γιατί στα σχετικά έγγραφα αναφέρεται και η ύπαρξη σοφίτας σε αυτή8.
Δεν επρόκειτο για την κατοικία της δικής του οικογένειας αλλά για οίκημα
που μίσθωνε σε τρίτους λαμβάνοντας σημαντικό μίσθωμα. Όμως, η τοπική
κυβέρνηση είχε αποφασίσει να παραχωρήσει το ακίνητο στον υπεύθυνο προμη-
θειών του στρατού (sopramasser), εκείνον που ήταν επιφορτισμένος με τον
εφοδιασμό των δύο κερκυραϊκών φρουρίων με πυρομαχικά (monitioni). Η επί-
ταξη πραγματοποιήθηκε και ο Τραντάφυλλος εκκένωσε αναγκαστικά το σπί-
τι. Μετά από ένα χρονικό διάστημα και ενώ δεν διαφαινόταν πιθανότητα οποι-
ασδήποτε αποζημίωσης, ο θιγόμενος υπέβαλε σχετική αίτηση στη βενετική
Σύγκλητο. Κατόπιν εξέτασης των εγγράφων και υποχρεωτικής γνωμοδότη-
σης του reggimento, η Σύγκλητος αποφάσισε να εκτιμηθεί η οικονομική βλά-
βη από την επίταξη της οικίας του (stima) και να λάβει ο Τραντάφυλλος επαρ-
κή χρηματική αποζημίωση εντός διαστήματος τριών προσεχών ετών, σε ισό-
ποσες δόσεις�.

Προκειμένου να ληφθεί αυτή η απόφαση, είχαν αναζητηθεί από τη Σύ-
γκλητο ρυθμίσεις που είχαν γίνει για ανάλογες υποθέσεις που αφορούσαν το
ίδιο σημείο, δηλαδή τον λόφο του Αγίου Μάρκου. Ο προβλεπτής Contarini δι-
καιολόγησε την επιλογή του συγκεκριμένου οικήματος από το γεγονός ότι η
ακρόπολη του φρουρίου (citadella) ήταν στρατηγικό σημείο. Ο χώρος ήταν ού-
τως ή άλλως πολύ περιορισμένος και δεν ήταν δυνατόν να ανεγερθεί κάποιο
άλλο κατάλυμα ούτε να στεγαστούν διαφορετικά οι στρατιώτες της φρουράς
και ο πολεμικός τους εξοπλισμός. Η ασφάλεια της ακρόπολης σήμαινε ασφά-
λεια και των δύο άλλων φρουρίων, επεσήμανε ο προβλεπτής και, εν τέλει,
ασφάλεια της πόλης. Έτσι, εκτός από τα σπίτια του Τραντάφυλλου, είχε επι-
τάξει κι άλλα σπίτια Κερκυραίων για τις ανάγκες στέγασης της φρουράς,
αποθήκευσης πυρομαχικών και για άλλες χρήσεις. Οι αντιδράσεις των κατοί-
κων ήταν ομολογουμένως έντονες αλλά δεν μπορούσαν να αλλάξουν τα πράγ-
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8. Τα χαρακτηριστικά της οικίας περιλαμβάνονται στην αίτηση του Σπύρου Τραντάφυλ-
λου: una casa in soler, di longezza passa undici et mezo et in larghezza passa quattro con una
corte longa passa sette et larga quattro et con boni magazzeni appresso. Από τη μίσθωση της οι-
κίας, ο Τραντάφυλλος εισέπραττε μισθώματα ύψους 50 δουκάτων ετησίως, εκτός από τα δι-
καιώματα χρήσης των αποθηκών του. Τα εισοδήματα αυτά αποτελούσαν τον βασικό του πό-
ρο ζωής, καθώς ήταν πολύτεκνος (είχε οκτώ τέκνα, τα περισσότερα κορίτσια). Βλ. Archivio
di Stato di Venezia [στο εξής: A.S.V.], Senato, Deliberazioni Mar, filza 78, έγγραφο χ.α., αί-
τηση με ημερομηνία 8 Οκτωβρίου 157�.

�. Τα έγγραφα αναφέρουν αορίστως ότι βρισκόταν dove è stata fabricata la citadella· βλ.
ό.π., έγγραφο χ.α., με ημερομηνία 22 Ιουλίου 1581.



ματα. Μερικοί είχαν αποζημιωθεί, οπότε υπήρχε ήδη ένα διοικητικό προηγού-
μενο που έδινε ελπίδες σε πολλούς ότι θα τύχουν ανάλογης μεταχείρισης.
Κατ’ ομολογία του προβλεπτή, ο Σπύρος Τραντάφυλλος ήταν εκείνος με την
ηπιότερη αντίδραση, αν και δεν ανήκε στην ομάδα των αποζημιωθέντων.
Εκτι μώντας τη σημαντικότητα του υπηκόου αυτού της Γαληνοτάτης, όπως
άλλωστε σημείωνε και ο ίδιος στη γνωμοδότησή του, ο Contarini θεωρούσε ότι
δικαίως ο Σπύρος Τραντάφυλλος αιτείτο μιας κάποιας ανταποδόσεως για το
πλήγμα που υπέστη στη συνολική περιουσία του, εκτός των άλλων και για να
συνεχίσει να δείχνει την ίδια πίστη και υποστήριξη στις βενετικές αρχές10.

Η ευρύτερη οικογένεια Τραντάφυλλου είχε διαχρονικά δεχτεί μεγάλα
πλήγματα από την πρακτική της τοπικής κυβέρνησης να επιτάσσει τα μεγα-
λύτερα οικήματα για να καλύψει ανάγκες της διοίκησης ή του στρατεύμα-
τος11. Ο Οκταβιανός Τραντάφυλλος είχε δει δύο μεγάλα συγκροτήματα ακι-
νήτων του στο νησί, να κατεδαφίζονται για την ανέγερση του Νέου Φρουρίου12.
Επρόκειτο για κτήρια στην περιοχή Καστράδες (σημ. Γαρίτσα) και στη θέση
Οβριοβούνι (σημ. Καμπιέλο, Παλιά Πόλη), τα οποία βρίσκονταν ανάμεσα στα
δύο χιλιάδες οικήματα που ισοπεδώθηκαν προκειμένου τα υλικά τους (πέτρες)
να χρησιμοποιηθούν για τις αναγκαίες κατασκευές στα τείχη1�. Όμως τα
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10. Η γνωμοδότηση του προβλεπτή στο A.S.V., Senato, Deliberazioni Mar, filza 78, χ.α.,
έγγραφο χωρίς ημερομηνία, συνημμένο στην απόφαση της 22 Ιουλίου 1581. Ομοίως γνωμο-
δοτεί και ο βάιλος Piero Pisani· ό.π., έγγραφο απεσταλμένο στη Βενετία από την Κέρκυρα, με
ημερομηνία 18 Μαρτίου 1580, συνημμένο στην απόφαση της 22 Ιουλίου 1581.

11. Δεν είμαστε ακόμα σε θέση να αναπαραστήσουμε το γενεαλογικό δέντρο της οικογέ-
νειας. Πιθανότατα οι Οκταβιανός, Σπύρος και Ζανέττος Τραντάφυλλος, που αναφέρονται εδώ
είναι πατέρας, υιός και εγγονός, ωστόσο δεν έχουμε ακόμα εντοπίσει έγγραφο που να τους
συνδέει πέρα από κάθε αμφιβολία. Τρ(ι)αντάφυλλοι εντοπίζονται και στην Ελληνική Αδελφό-
τητα Βενετίας: ο Ιωάννης από την Κέρκυρα, το 1561, που διετέλεσε και γοβερναδόρος· ο
Μπατίστα, που εξελέγη ένας από τους εκπροσώπους της «πατρίδας» του Κέρκυρας το 1586,
το 15�1 και το 15�6· η Αγνή, ορφανή κόρη του Γιάννη Τραντάφυλλου, ο οποίος είχε αποβιώσει
πριν το 158�. Βλ. κατά σειρά, ΚΑΤΕΡΙΝΑ Β. ΚΟΡΡΕ (έκδ.), Τα Πρακτικά των Συνελεύσεων
της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας: Εκλογές και Αποφάσεις. Βιβλίο Α΄ (1558-1601),
Αθήνα-Βενετία: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας,
2012, αρ. 1�, 1�, 16, 20, 21, 2�, 2�, �5, ��, �6 και 122, 16�, 1�5· τέλος, για την Αγνή, βλ. αρ.
156.

12. Έτσι αποδίδουμε τη φράση «ακίνητα με πολλές οικίες τριγύρω τους» (stabili con mol -
te case intorno) που περιέχεται στα σχετικά έγγραφα· βλ. την αμέσως επόμενη υποσημείωση.

1�. A.S.V., Senato, Deliberazioni Mar, filza 71, αίτηση του Οκταβιανού με ημερομηνία 17
Ιουνίου 1578, συνημμένη στην απόφαση της �0ής Αυγούστου 1578. Οι περιοχές Καστράδες
και Οβριοβούνι, όπως και ο λόφος των Αγίων Πατέρων, ήταν ούτως ή άλλως επικίνδυνες σε
μια υποθετική εχθρική εισβολή. Μάλιστα, η τελευταία περιοχή χρησιμοποιήθηκε όντως ως
πυροβολείο κατά τη διάρκεια της επίθεσης των Οθωμανών το 15�7. Τα σημεία αυτά αναφέρο-
νται και στην πρεσβεία του 1��� ως επισφαλή, προκειμένου να υπογραμμιστεί η ανάγκη οχύ-



πλήγματα στην ακίνητη περιουσία του δεν σταμάτησαν εκεί. Η επιβλητική
κατοικία του Οκταβιανού (una casa grande e commoda per la sua habitatione)
που βρισκόταν στον λόφο του Αγίου Μάρκου, επιτάχθηκε στη συνέχεια από
τον provveditore et capitanio της Κέρκυρας Giovanni Contarini1�. Προοριζόμε-
νη αρχικά να γίνει έδρα του νέου rettore και της φρουράς της ακρόπολης, κα-
τέληξε να φιλοξενεί τον consigliere Tron, στρατιώτες της φρουράς και να χρη-
σιμοποιείται ως αποθήκη πολεμοφοδίων. Προηγουμένως ωστόσο, είχε προβλε-
φθεί πλήρης αποζημίωση (ricompensa) η οποία χαρακτηριζόταν «δίκαιη»
(intiera satisfattione, secondo la giustizia). Η αποζημίωση είχε εγκριθεί από τη
βενετική Σύγκλητο και επρόκειτο να καταβληθεί σε ισόποσες δόσεις εντός
τριετίας, κάτι που όντως έγινε, όχι όμως χωρίς προβλήματα δεδομένης της
δύσκολης πολιτικο-οικονομικής συγκυρίας15.

Όταν και εφόσον προβλεπόταν, η χρηματική αποζημίωση για τις επιτάξεις
ή τις απαλλοτριώσεις, ήταν ο κανόνας. Σε περιόδους δημοσιονομικών δυσκο-
λιών κυρίως, αντί των χρημάτων προτασσόταν ως λύση η παραχώρηση ακινή-
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ρωσης του μπόργκου· βλ. ΕΛΛΗ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΥ, «Το πρόβλημα της ασφάλειας
του ῾μπόργκου᾿ και η πρεσβεία του 1552», Δελτίον Αναγνωστικής Εταιρείας Κέρκυρας αρ.
1�, Κέρκυρα: 1�76, σσ. 17�-17�. Πιθανότατα, τα ακίνητα αυτά, που είχαν διασωθεί από την
κατεδάφιση το 151� για τη δημιουργία της spianata επειδή απείχαν περισσότερο από 60 passa
από την contra scarpa της τάφρου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, κατεδαφίστηκαν προκειμέ-
νου τα υλικά τους να χρησιμοποιηθούν για την ανέγερση του Νέου Φρουρίου. Η πρεσβεία του
1577 αποκαλύπτει με ακρίβεια τις δυσκολίες του κερκυραϊκού πληθυσμού σχετικά με την έλ-
λειψη στέγης αλλά και την ολική μεταμόρφωση του τοπίου της πόλης, η οποία προήλθε από
τις μαζικές κατεδαφίσεις οικιών. Βλ. σχετικά, ό.π., σσ. 200-201. Ειδικότερα, για το Οβριο-
βούνι ή Iουδαϊκό όρος (montis Judeorum αναφέρεται στις πηγές από το 1�87), το οποίο απο-
τελούσε την παλαιά εβραϊκή συνοικία της Κέρκυρας αλλά και για τη μετακίνηση της κοινό-
τητας στην περιοχή που σήμερα ορίζουν οι οδοί Αγ. Σοφίας και Παλαιολόγου, από το 1622 και
μετά βλ. Λ. ΣΤΑΝΕΛΛΟΣ, Η εβραϊκή συνοικία της Κέρκυρας. Ιστορικά - Πολεοδομικά, Αθή-
να: Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, 1��1.

1�. Τα χαρακτηριστικά της οικίας περιλαμβάνονται στην αίτηση και του Οκταβιανού
Τραντάφυλλου: casa honoratissima e piena di tutte quelle comodità che si puὸ imaginare, lunga
passa � et piedi duoi et mezo et larga passa sette piedi 2 ½ in dui solari con mezadì, camera, sale,
magazeni grandissimi, cortile et dui pozzi· βλ. ό.π.

15. A.S.V., Senato, Deliberazioni Mar, filza 71, έγγραφο χ.α., με ημερομηνία �0 Αυγού-
στου 1578 [= ό.π., filza 78, αντίγραφο του ίδιου εγγράφου, συνημμένο στην απόφαση της 22
Ιουλίου 1581]. Δεν υπάρχει πιθανότητα να ταυτίζεται το συγκεκριμένο οίκημα με εκείνο για
το οποίο ο Σπύρος Τραντάφυλλος διεκδικεί αποζημίωση για την επίταξή του· βλ. όσα εκτέθη-
καν αμέσως παραπάνω, στο κείμενο. Το 1578 ο Οκταβιανός ήταν ήδη σε μεγάλη ηλικία,
όπως αναφέρεται στα έγγραφα, στα οποία πάντως δεν γίνεται μνεία για την οικογένειά του.
Ακόμη και αν ήταν γιος του ο Σπύρος, η οικία την αποζημίωση της οποίας διεκδικεί το 157�
είναι εντελώς διαφορετική, σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί ήδη. Άλλωστε, στην αίτηση του
Σπύρου Τραντάφυλλου δεν αναφέρεται ιστορικό γένεσης της απαίτησης που να τη συνδέει με
τον Οκταβιανό.



του σε άλλη περιοχή και η διευκόλυνση ανέγερσης νέας οικίας σε αυτό. Ένα
μέλος της ευρύτερης οικογένειας Τραντάφυλλου, ο Ζανέττος Τραντάφυλλος,
που είχε το πατρικό του εντός των τειχών πλησίον του λιμανιού της Κέρκυρας
και αναγκάστηκε να αποδεχτεί την κατεδάφισή του κατά τη διάρκεια εργα-
σιών διαμόρφωσης του χώρου, παρέλαβε ως αντάλλαγμα οικόπεδο κοντά στον
καθεδρικό ναό του Αγίου Ιακώβου (San Giacomo) στην πόλη της Κέρκυρας,
όπου και ανέγειρε τη νέα του κατοικία16.

Η αποζημίωση στους Τραντάφυλλους προβλέφθηκε για την παρατεταμένη
επίταξη ή και την ολική απαλλοτρίωση των ακινήτων τους. Φυσικά, ο βίος και
η πολιτεία των πιστών αυτών του καθεστώτος (fedeli, benemeriti) είχε συμβά-
λει καθοριστικά στην αναγνώριση της απαίτησής τους: ο Οκταβιανός είχε δα-
νείσει τον reggimento το μεγάλο ποσό των 2.000 χρυσών δουκάτων κατά τη
διάρκεια των εχθροπραξιών με τους Οθωμανούς, ενώ ο Σπύρος Τραντάφυλλος
διευκόλυνε συχνά τη διοίκηση με διάφορες υπηρεσίες που δεν κατονομάζονται.
Άλλωστε, και ο ένας και ο άλλος επικαλούνται τις εκδουλεύσεις εκείνες όταν
απαιτούν τα χρήματά τους παραπονούμενοι ότι δεν έπραξαν τίποτε λιγότερο
από όσα έκανε ο ιππότης Κοντόκαλης, ο οποίος είχε ανταμειφθεί γι’ αυτά17. 

Πράγματι, οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τις αποζημιώσεις των
Τραντάφυλλων είχαν ως πρότυπο την υπόθεση της οικίας Κοντόκαλη – για
την οποία, εξάλλου, είχε χρησιμοποιηθεί προηγουμένως το παράδειγμα της
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16. A.S.V., Collegio, Suppliche di fuori, busta �5�, έγγραφο χ.α., με ημερομηνία 11 Μαΐου
1622. Βλ. και Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ, Αιτήματα και πραγματικότητες των Ελλήνων της Βενετο-
κρατίας (1601-1666), τεύχος τέταρτο, Αθήνα-Βενετία: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 201�, σ. 76, αρ. �51.

17. A.S.V., Senato, Deliberazioni Mar, filza 71, αίτηση του Οκταβιανού με ημερομηνία 17
Ιουνίου 1578, συνημμένη στην απόφαση της �0ής Αυγούστου 1578. Η αποδεδειγμένη σπου-
δαιότητα της πίστης προς το καθεστώς μπορούσε να κάμψει την αυστηρότητα των διατάξε-
ων. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του Εβραίου τραπεζίτη (banchiere) της Κέρκυρας Αα-
ρών Μάτσα, παρ’ όλη τη σπανιότητα των καταλυμάτων για τους στρατιώτες, όχι μόνον δεν
του ζητήθηκε να εγκαταλείψει οίκημα του δημοσίου που ενοικίαζε για 25 δουκάτα ετησίως
αλλά το συγκεκριμένο ακίνητο, αν και κοντά στην ακρόπολη του νέου φρουρίου όπου όλα σχε-
δόν τα μεγάλα οικήματα είχαν επιταχθεί, του παραχωρήθηκε δωρεάν για αόριστο χρόνο. Ο
Μάτσας παρείχε συστηματικά άτοκα δάνεια στο ταμείο του βενετικού στόλου και στον
Giacomo foscarini· A.S.V., Senato, Deliberazioni Mar, filza 78, χ.α., έγγραφα συνημμένα
στην απόφαση της 2�ης Ιουλίου 1581. Η εβραϊκή κοινότητα της Κέρκυρας, σύμφωνα με τη
βενετική Σύγκλητο, είχε αποδειχθεί πιστή και ευεργετική για το νησί. Μάλιστα, ήταν τα
αδέλφια Μεναχέμ και Ααρών Μάτσα (Mazza) τα οποία έλαβαν από τον δόγη Nicolὸ da
Ponte, την επιβεβαίωση των αρχαίων προνομίων για λογαριασμό της κοινότητάς τους τον
Οκτώβριο του 1578. Γενικότερα για τους Εβραίους στην Κέρκυρα και τον αντισημιτισμό που
αναπτύχθηκε στο νησί βλ. G. A. Milano, Storia degli Ebrei italiani nel Levante, Φλωρεντία:
Casa editrice Israel, 1���, σσ. 66-106, 187-1�0.



απαλλοτρίωσης οικίας του Γιώργου Κοκκίνη18. Έκτοτε, η αποζημίωση προς
τον Χριστόφορο Κοντόκαλη αποτέλεσε πρότυπο για τη μεταχείριση ομοειδών
περιπτώσεων οι οποίες έφταναν στα δημόσια όργανα. Στα έγγραφα επανέρχε-
ται η μνεία της επανόρθωσης της ζημιάς του γνωστού Κερκυραίου, είτε από
πλευράς διοικητικών οργάνων της Βενετίας είτε από πλευράς διοικούμενων
που είχαν θιγεί. Και ζητούσαν ανάλογη ικανοποίηση.

Ο Χριστόφορος Κοντόκαλης, πλούσιος κυβερνήτης γαλέρας (σοπρακόμι-
τος) και ενοικιαστής των πολύτιμων ιχθυοκαλλιεργειών του Βουθρωτού 
–ενίοτε και διοικητής της περιοχής αυτής–, ήταν ισχυρός και πιστός φίλος του
καθεστώτος: un fidele1�. Σύμφωνα με τον προβλεπτή Κέρκυρας Marco
Querini, η Βενετία είχε περισσότερους λόγους να χρίσει αυτόν τον επιφανή
cittadino ιππότη του αγίου Μάρκου από την περίφημη ανδραγαθία του στη
ναυμαχία της Ναυπάκτου: ο Χριστόφορος είχε προσλάβει και εξοπλίσει δικό
του εκστρατευτικό σώμα κατά τη διάρκεια του πολέμου, είχε συγκρουστεί με
τους πολυάριθμους Οθωμανούς που είχαν καταλάβει το Βουθρωτό στην καρ-
διά της απέναντι ενδοχώρας και είχε καταφέρει να ανακτήσει την περιοχή για
λογαριασμό των Βενετών. Πράγματι, επενδύοντας τεράστια οικονομικά πο-
σά, ο Κοντόκαλης ξαναέκανε τα ιχθυοτροφεία του Βουθρωτού οικονομικά
αποδοτικά· είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το ενοίκιό τους ανερχόταν προπολε-
μικά σε 15.000 δουκάτα ανά πενταετία, μετά τις παρεμβάσεις του απέδιδαν
τουλάχιστον �5.000 δουκάτα. Εκτός αυτού, υπήρξε επίσης πάγιος ενοικια-
στής φόρων και δανειστής του βενετικού κράτους20.

Ο Κοντόκαλης είχε εκτεταμένη ακίνητη περιουσία στην πόλη της Κέρκυ-
ρας, είχε χάσει όμως το μεγαλύτερο μέρος της στην πυρκαγιά που ακολούθη-
σε την τουρκική εισβολή του 1571 και ενόσω ο ίδιος βρισκόταν στη Μεσσήνη
της Σικελίας συμμετέχοντας στον συμμαχικό στόλο ως σοπρακόμιτος. Ωστό-
σο, με την επιστροφή του και μέσα σε συντομότατο χρονικό διάστημα, είχε
κατορθώσει να ορθοποδήσει οικονομικά. Ανακατασκεύασε τα ακίνητα που
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18. Ό.π., filza �7, χ.α., αίτηση συνημμένη στην απόφαση της 25ης Νοεμβρίου 1587. 
Για τον ιππότη αυτόν βλ. ΦΑΝΗ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ, «Πρόσωπα και δραστηριότητες το β΄ μισό

του 26ου αιώνα», Δωδώνη αρ. 27, τεύχος 1, Ιωάννινα: 1��8, αρ. 27� (έτος 1582). Για τη σχέ-
ση του με την Ελληνική Αδελφότητα Βενετίας βλ. ΚΟΡΡΕ (έκδ.), Τα Πρακτικά των Συνε-
λεύσεων της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας: Εκλογές και Αποφάσεις. Βιβλίο Α΄ (1558-
1601), αρ. 5-6, 1�-1�, 16, 20-21, 2�, 28, 51, 122, 126.

1�. ΓΑΚ Κέρκυρας, Ενετοκρατία (1�86-17�7), θήκη 102, φφ. 1-2.
20. A.S.V., Senato, Deliberazioni Mar, filza 6�, χ.α., γνωμοδότηση του Marco Querini με

ημερομηνία 8 Ιουνίου 1577, συνημμένη στην απόφαση της 1�ης Σεπτεμβρίου 1577. Για τη
δραστηριότητα του Κοντόκαλη και της οικογένειάς του στο Βουθρωτό βλ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ Β.
ΚΟΡΡΕ, «Το Βουθρωτό στην οικονομική πολιτική του βενετικού Κράτους της Θάλασσας», Γ΄
Πανηπειρωτικό Συνέδριο Η Ήπειρος διαχρονικώς (Ιωάννινα, 1-� Mαρτίου 201�), Πρακτικά
υπό δημοσίευση.



βρίσκονταν –σύμφωνα με τα δικά του λόγια– στην καλύτερη περιοχή της πό-
λης, κάνοντας το χώρο ένα κόσμημα, με κρήνες, κήπους και όμορφα οικήμα-
τα. Έτσι, την περίοδο των εκτεταμένων οχυρωματικών έργων που ξεκίνησε η
Βενετία υπό την επίβλεψη του στρατιωτικού μηχανικού ferrante Vitelli –το
1576 δηλαδή–, ήταν πλέον ιδιοκτήτης μιας μεγάλης οικίας στον λόφο του
Αγίου Μάρκου, την οποία χρησιμοποιούσε ως κατοικία της πολυμελούς οικο-
γένειάς του. Επιπλέον, στους πρόποδες του ίδιου λόφου είχε αποκτήσει σειρά
αποθηκών και καταστημάτων, τα οποία μίσθωνε στους εμπόρους συγκε-
ντρώνοντας ετήσια έσοδα 1.000 δουκάτων περίπου21.

Οι εργασίες σύμφωνα με το σχέδιο Vitelli θα ξεκινούσαν με την κατεδάφιση
της υπάρχουσας κατοικήσιμης ζώνης στον λόφο του Αγίου Μάρκου στη βόρεια
παραλία και την ανοικοδόμηση του Νέου Φρουρίου ως κέντρου της οχύρωσης
απέναντι από το Παλαιό Φρούριο προκειμένου να προστατευτούν οι χερσαίες και
θαλάσσιες περιοχές αλλά και εκείνες που βρίσκονταν εντός των τειχών22. Τα
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21. A.S.V., Senato, Deliberazioni Mar, filza 6�, χ.α., αίτηση του Χριστόφορου Κοντόκαλη
απευθυνόμενη προς τη βενετική Σύγκλητο χωρίς ημερομηνία, συνημμένη στην απόφαση της
1�ης Σεπτεμβρίου 1577. Για τον στρατιωτικό μηχανικό ferrante Vitelli και τα σχέδιά του για
τις κερκυραϊκές οχυρώσεις βλ. EUGENIO BACCHION, Ιl Dominio Veneto su Corfu (1�86-17�7),
Βενετία: Edizioni Altino, 1�56, σσ. ��-��.

22. ΕΛΛΗ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΥ, «Το πρόβλημα της ασφάλειας του ῾μπόργκου᾿ και η
πρεσβεία του 1552», Δελτίον Αναγνωστικής Εταιρείας Κέρκυρας, αρ. 1�, Κέρκυρα: 1�76, σ.
200. Για τις εργασίες αλλά και τον δύσκολο χαρακτήρα του ferrante Vitelli βλ. CLAUDIA
BONARDI, «ferrante Vitelli, cavaliere pontificio e colonnello dei Savoia nei giorni di Corfu
(1576-1578)», Gli ingegneri militari attivi nelle terre dei Savoia e nel Piemonte orientale, επιμ.
Michaela Viglino Davico, Andrea Bruno jr., firenze: Edifir, 2007, σσ. ��-��. Για τις ραγδαί-
ες αλλαγές στη μορφή της Κέρκυρας που συνιστούσε η έγερση του Νέου Φρουρίου στο τέλος
του ΙΣΤ΄ αιώνα βλ. ENNIO CONCINA, «Città e fortezze nelle ῾tre isole nostre del Levante᾿»,
Venezia e la difesa del Levante: da Lepanto a Candia, 1570-1670, επιμ. Maddalena Redolfi, Βε-
νετία: Arsenale Editrice, 1�86, σσ. 18�-1��· του ιδίου, «Gli anni di Lepanto», La fabrica della
fortezza. L’ architettura militare di Venezia, επιμ. E. Concina, Elisabetta Molteni, Modena:
Banca Popolare di Venezia – Banco San Geminiano e San Prospero, 2001, σσ. 158-18�· Ν.
ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ, «Η Κέρκυρα και οι Βενετοί: Ανάγνωση και δυναμική του αστικού χώρου»,
Κέρκυρα: Ιστορία, αστική ζωή και αρχιτεκτονική, 1�ος-1�ος αιώνας, επιμ. E. Concina, Αλί-
κη Νικηφόρου-Testone, Κέρκυρα: Πολιτιστικός Σύλλογος ῾Κόρκυρα᾿, 1���, σσ. �1-�8. Επί-
σης, ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΥ, «Οι Τούρκοι στην Κέρκυρα. Επιπτώσεις στη μορφή της πό-
λης από τις τουρκικές πολιορκίες», ό.π., σ. ��· Ν. ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ, «Το τοπίο και ο φόβος της
πόλης: επεμβάσεις και σχεδιασμός στην Κέρκυρα τις αρχές του 17ου αιώνα», Τα Ιστορικά,
αρ. 12-1�, Αθήνα: Ιούνιος-Δεκέμβριος 1��0, σσ. ��-112. Σημαντική για τις μεταβολές στη
μορφή της κερκυραϊκής πόλης είναι η διδακτορική διατριβή της ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ-
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, Η αρχιτεκτονική της πόλεως της Κέρκυρας κατά την περίοδο της Ενετοκρα-
τίας, Αθήνα: χ. εκδ., 1�77. Ειδικότερα για τα δημόσια κτίρια, βλ. την αδημοσίευτη διδακτορι-
κή διατριβή της ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Χ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ, Δημόσια κτίρια στην Κέρκυρα την περίοδο
της βενετικής κυριαρχίας (1571-17�7), Θεσσαλονίκη 2005.



έργα θα ολοκληρώνονταν τελικά με τον οικισμό του εξώπυργου (μπόργκου).
Η κατασκευή του Νέου Φρουρίου σήμαινε κατεδάφιση 2.000 περίπου σπιτιών
του μπόργκου, αυτών που είχαν γλιτώσει από τις τουρκικές εισβολές, τις πυρ-
καγιές και από την κατασκευή της spianata. Ο αριθμός ήταν ούτως ή άλλως
απαγορευτικός για την απόδοση εκτεταμένων αποζημιώσεων από το βενετι-
κό δημόσιο σε όσους ιδιοκτήτες ζημιώνονταν. Στην προκειμένη περίπτωση,
όλες οι αποθήκες και τα καταστήματα του Κοντόκαλη κατεδαφίστηκαν με
συνοπτικές διαδικασίες χωρίς να του αποδοθεί αποζημίωση. Αν πιστέψουμε
τον ισχυρισμό του, την εποχή που είχε ανακοινωθεί η ζώνη κατεδαφίσεων είχε
ο ίδιος προσφερθεί δηλώνοντας ότι δεν επιθυμούσε να αποζημιωθεί: δώρισε τα
ακίνητά του εκείνα στη Βενετία ως μορφή προσωπικής συνεισφοράς στο κοινό,
δημόσιο συμφέρον (alla pubblica utilità). Ωστόσο, η όποια αυταπάρνησή του
δεν τον βοήθησε να αποφύγει μεγαλύτερες ζημίες. Την άνοιξη του 1577, ο
προβλεπτής Κέρκυρας zuanne Contarini τον ειδοποίησε ότι έπρεπε να εκκε-
νώσει και την οικία του, η οποία επιτασσόταν για τη στέγαση στρατιωτών. Το
δημόσιο θα παρείχε προσωρινή στέγαση γι’ αυτόν και την οικογένειά του στο
παρακείμενο κτίριο του νοσοκομείου2�. 

Ο ηλικιωμένος πλέον Κοντόκαλης αντέδρασε, αρνούμενος να αποδεχτεί τα
τετελεσμένα. Προσέφυγε στον βάιλο και στον προβλεπτή του βενετικού στό-
λου. Μη βρίσκοντας αποτέλεσμα, ταξίδεψε στη μητρόπολη όπου, τον χειμώνα
του ίδιου χρόνου παρουσιάστηκε στο Collegio: Δεν θέλω να σκεφτώ ότι το κρά-
τος, το οποίο υπηρέτησα πάντα, συντάσσεται με τις πράξεις του Contarini και
θέλει να μου αφαιρέσει το σπίτι μου και να εκβιάσει τη μετακόμιση της οικογέ-
νειάς μου στο νοσοκομείο, ενώ μουρμουρίζει όλο το νησί... Να διατάξετε τον
προβλεπτή να στεγάσει αλλού τους στρατιώτες που θέλει, μπορεί μια χαρά να
το κάνει2�. Το σώμα επιφυλάχθηκε να εκδώσει απόφαση και διέταξε τόσο το
reggimento όσο και προηγούμενους αξιωματούχους του να καταθέσουν γνωμο-
δοτήσεις. Ο προβλεπτής zuanne Mocenigo και ο βάιλος fabbio da Canal υπο-
στήριξαν ότι ο Κοντόκαλης, ισόβιος φίλος της Σινιορίας, είχε τη μεγαλύτερη
ζημία από όλους τους κατοίκους της πόλης της Κέρκυρας, αφήνοντας να εν-
νοηθεί ότι, ως προς την οικία του, θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά25.
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2�. A.S.V., Senato, Deliberazioni Mar, filza 6�, χ.α., αίτηση του Χριστόφορου Κοντόκαλη
απευθυνόμενη προς τη βενετική Σύγκλητο χωρίς ημερομηνία, συνημμένη στην απόφαση της
1�ης Σεπτεμβρίου 1577.

2�. Ό.π., κλήτευση του Collegio με ημερομηνία 8 Αυγούστου 1577, συνημμένη στην από-
φαση της 1�ης Σεπτεμβρίου 1577.

25. Ό.π., γνωμοδοτήσεις (giuramenti) του zuane Mocenigo και του fabio da Canal προς
τη βενετική Σύγκλητο για την υπόθεση της οικίας Κοντόκαλη, χωρίς ημερομηνία αλλά
ασφαλώς εντός του έτους 1577, συνημμένη στην απόφαση της 1�ης Σεπτεμβρίου 1577.



Όμως ο νυν προβλεπτής Contarini επέμεινε στην αναγκαιότητα να στεγαστεί
η φρουρά στο συγκεκριμένο οίκημα, επειδή ήταν μεγάλο και αυτόνομο σε σχέ-
ση με τα άλλα αστικά ακίνητα που ήταν πολύ μικρά και κακώς καλυμμένα,
πιο πολύ καλύβες παρά σπίτια26. Παραδόξως, δεν ζητήθηκε η γνώμη του επι-
κεφαλής στρατιωτικού μηχανικού Vitelli, η σύγκρουση του οποίου με τον οξύ-
θυμο Contarini για τις εργασίες του φρουρίου ενδιέφερε πολύ περισσότερο τη
Βενετία να κατευνάσει27.

Η υπόθεση του Κοντόκαλη συζητήθηκε στη βενετική Σύγκλητο σε δύο
συνεδριάσεις. Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να ανατραπεί η επίταξη της οι-
κίας και να γίνει οριστική απαλλοτρίωση, υπό σαφείς όμως προϋποθέσεις: να
γίνει εκτίμηση της αξίας του ακινήτου και των εξαρτημάτων του, από δύο δη-
μόσιους εκτιμητές, και να αποζημιωθεί ο Κοντόκαλης εντός τριετίας, σε ισό-
ποσες δόσεις. Επίσης, να παραχωρηθεί στην οικογένειά του ένα οίκημα για
κατοικία ανάλογο με εκείνο που απώλεσε με την επίταξη (equivalente alla sua
casa). Διακηρύχθηκε δε ότι, πριν να αποζημιωθεί πλήρως, με το σύνολο του
οφειλόμενου ποσού, δεν επιτρεπόταν να αποβληθεί από την οικία του. Η από-
φαση ήταν οριστική και αμετάκλητη28.

Η υπόθεση Κοντόκαλη ήταν η κορφή ενός παγόβουνου πραγματικών προ-
βλημάτων στέγασης και ανάλογης δυσαρέσκειας από πλευράς κατοίκων, το
οποίο αντιμετώπισε η Βενετία με τη μορφή επίσημων πρεσβειών, το 1577 και
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26. A.S.V., Senato, Deliberazioni Mar, filza 78, χ.α., αντίγραφο της γνωμοδότησης Conta -
rini για την οικία του Χριστόφορου Κοντόκαλη με ημερομηνία 1� Σεπτεμβρίου 1577, το οποίο
ευρέθη επισυναπτόμενο στην απόφαση της 22ας Ιουλίου 1581 για την οικία του Σπύρου Τρα-
ντάφυλλου και όχι στον οικείο φάκελο.

27. Οι εχθρικές σχέσεις του Vitelli με τον προβλεπτή Contarini ήταν γνωστές στη βενετι-
κή μητρόπολη. Ο Vitelli, ο οποίος εννοούσε να εφαρμόσει το ευρύ οχυρωματικό πλάνο που είχε
εγκρίνει η βενετική Σύγκλητος έναντι οποιωνδήποτε δεύτερων σκέψεων και τοπικών προβλη-
ματισμών, είχε παραπονεθεί στον δόγη Da Ponte για «ανάρμοστη συμπεριφορά» του αξιωμα-
τούχου του. Από την άλλη πλευρά, ο όντως εριστικός Contarini θεωρούσε ότι ο μηχανικός της
Σαβοΐας εφάρμοζε ακραία και δαπανηρά σχέδια, που ξεσήκωναν αντιδράσεις ανάμεσα στους
κατοίκους, οι οποίες τελικά επιβάρυναν την ίδια τη βενετική κτήση και τους εκπροσώπους
της Γαληνοτάτης. Εν τέλει, το 1578 ο Vitelli αναχώρησε από την Κέρκυρα αφήνοντας τα
οχυρωματικά έργα ημιτελή. Το 1582 κατατίθενται στη Σύγκλητο νέα σχέδια βελτιώσεων του
οχυρωμένου χώρου, μετά από την έλευση στο νησί των μηχανικών Giulio Savorgnan, Bonaiuto
Lorini και Giovanni Battista Bonomo. Οι παρεμβάσεις Vitelli, κυρίως ως προς το προμαχωνι-
κό σύστημα, υπέστησαν διαδοχικές διορθωτικές παρεμβάσεις και μεταβολές ως το 1716, έτσι
ώστε η μορφή του Νέου Φρουρίου να απέχει άρδην από τα αρχικά σχέδια του Vitelli. Για τη
γενικότερη σύγκρουση ως προς το οχυρωματικό πρόγραμμα και την εξέλιξή της βλ. fAUSTO
LANfRANCHI, «Conflitti e ‘dispareri’ tra ingegneri militari per la progettazione della fortezza
nuova di Corfù nella seconda metà del Cinquecento», Archivio Veneto, αρ. 1�7 / fascicolo 11,
sesta serie, Βενετία: 2016, σσ. 67-10�.

28. Ό.π., απόφαση της 1�ης Σεπτεμβρίου 1577.



το 15822�. Όπως αναφέρθηκε ήδη, για τις εργασίες στο Νέο Φρούριο είχαν
ισοπεδωθεί περί τα 1.700 με 2.000 οικήματα, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να
έχουν μείνει κατά μεγάλο μέρος άστεγοι ή να διαμένουν σε αυτοσχέδια κατα-
λύματα (casupuli) στην πόλη και στο μπόργκο· είχε επιταχθεί μεγάλο μέρος
της προσωπικής εργασίας των νησιωτών με συνέπειες στην αγροτική παρα-
γωγή· οι εργάτες δεν είχαν πληρωθεί τις πενιχρές αμοιβές τους· οι κινητές πε-
ριουσίες των πρώην ιδιοκτητών κατοικιών πωλούνταν έναντι πινακίου φακής
για να επιβιώσουν εφόσον οι αποζημιώσεις που είχαν δοθεί δεν αντιστοιχούσαν
με την αξία των οικιών αλλά με την αξία των υλικών τους (πέτρες, ξυλεία, κι-
γκλιδώματα κ.λπ.)�0. Η Σύγκλητος εξέδωσε διατάγματα για την άμεση
πληρωμή των εργατών γιατί οι οχυρώσεις έπρεπε να προχωρήσουν· μετέθεσε
το ζήτημα της στέγασης σε μελλοντικό χρόνο –δεν αντιμετωπίστηκε συνολι-
κά ποτέ– και επέμεινε στη δημόσια ρητορεία για την κοινή υπόθεση της άμυ-
νας έναντι των απίστων. Στην πραγματικότητα, είχε στα χέρια της ένα μη
ολοκληρωμένο Νέο Φρούριο με αμφίβολη στρατιωτική αποτελεσματικότητα,
με τον στρατιωτικό του μηχανικό να έχει επιστρέψει στη Σαβοΐα από όπου εί-
χε έρθει, έχοντας απολαύσει μια υπέρογκη αμοιβή και τους υπηκόους να απο-
φεύγουν ακόμα και να κατοικήσουν εντός του, αρνούμενοι να πεισθούν ότι
ήταν ασφαλείς και κυρίως αρνούμενοι να πληρώσουν τους δασμούς που προ-
βλέπονταν επί των εισοδημάτων τους.

Όσο για τις αποζημιώσεις, η Σύγκλητος φρόντισε να ξεκαθαρίσει στην
πρεσβεία του 1577 ότι δεν θα έκανε νεωτερισμούς: δεν σκόπευε να αποζημιώ-
σει το σύνολο του πληθυσμού που αποξενώθηκε από την περιουσία του και, συ-
νεπώς, θα τηρούσε για το Νέο Φρούριο όσα τηρούσε για όλα τα φρούρια του
Κράτους της Θάλασσας�1. Εκτός από δευτερεύουσες βελτιώσεις, δεν έστερξε
να αποδεχθεί ούτε το δεύτερο βασικό αίτημα των κατοίκων της Κέρκυρας,
που ήταν η άρση του ειδικού φόρου που είχε επιβληθεί για την εξασφάλιση χρέ-
ους 100.000 μεροκαμάτων, το οποίο οι κάτοικοι της πόλης είχαν αποδεχτεί να
αναλάβουν ως συμβολή στην κατασκευή των αμυντικών έργων προκειμένου
να τειχιστεί επιτέλους η εξώπολη (μπόργκο). Η Κοινότητα, ασκώντας το δι-
καίωμα να αποφασίσει για το κοινό καλό του συνόλου των κατοίκων, θα αφη-
νόταν τελικά μόνη της στη βάσανο της μακράς αποπληρωμής των υπεσχημέ-
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2�. ΕΛΛΗ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΥ, Πρεσβείες της βενετοκρατούμενης Κέρκυρας
(16ος-18ος αι.), Αθήνα: ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κέρκυρας, 2002, σσ. 2�2-2�� και �11-�1�.

�0. ΕΛΛΗ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΥ, «Η Κέρκυρα στους βενετοτουρκικούς πολέμους.
Συμβολή και συνέπειες», Το Ιόνιο. Περιβάλλον – Κοινωνία – Πολιτισμός. Πρακτικά Συμπο-
σίου (Αθήνα, 15-17 Οκτωβρίου 1�8�), Αθήνα: Κέντρο Μελετών Ιονίου, 1�8�, σ. 52. 

�1. Ό.π., σσ. 2�2-2��. Βλ. και ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΥ, «Το πρόβλημα της ασφάλειας
του ῾μπόργκου᾿ και η πρεσβεία του 1552», ό.π., σ. 20�.



νων, εφόσον οι Σύνδικοι της Ανατολής θα απάλλασσαν λίγο αργότερα τον
αγροτικό πληθυσμό και τους βαρώνους του νησιού από την εξαντλητική ως
προς το οικονομικό της σκέλος υποχρέωση. 

Όσο για τη ρύθμιση της οικίας Κοντόκαλη, αυτή απετέλεσε ένα ιδιότυπο
διοικητικό δεδικασμένο: όλοι όσοι προσέφυγαν στη διοίκηση έκτοτε, την επικα-
λούνταν για να αποζημιωθούν είτε για την οριστική απαλλοτρίωση της οικίας
τους είτε για την επίταξή της. Λίγοι βέβαια το κατόρθωναν και εν πάση περι-
πτώσει, έπρεπε να υπομείνουν τα αργόσυρτα γραφειοκρατικά γρανάζια τόσο
των αρχών της Κέρκυρας όσο και της ίδιας της μητρόπολης. Σταδιακά, οι
αποζημιώσεις για την απαλλοτρίωση οικιών σταμάτησαν εντελώς ενώ εκεί-
νες για την επίταξή τους δίνονταν με το σταγονόμετρο, κυρίως όταν αφορού-
σαν οικίες και προσομοίαζαν περισσότερο με αναγκαστικές μισθώσεις παρά
με μέτρα διόρθωσης της ζημιάς που υφίσταντο οι ιδιοκτήτες. 

Αναφέρουμε μια μέσης δυναμικής υπόθεση, εκείνη της οικίας του Μάρκου
Σκουτέρη (Scuteri). Ο Σκουτέρης ζήτησε αποζημίωση για την επίταξη οικίας
του στο λόφο του Αγίου Μάρκου το 1586, που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί ως
κατάλυμα στρατιωτών�2. Οι τοπικές αρχές είχαν καταρχήν συναινέσει στο
αίτημα εκλέγοντας δύο δημόσιους τεχνίτες, ένα πρωτομάστορα και έναν υπο-
πρωτομάστορα (proti pubblici), οι οποίοι έκαναν αυτοψία στο οίκημα. Εκτίμη-
σαν την αξία του σε 15� δουκάτα��. Ακολούθως, το κτίριο –στο οποίο είχαν
ήδη εγκατασταθεί στρατιώτες και πυροβολητές (bombardieri)– επισκέφθη-
καν ο βάιλος zuan Antonio foscarini και ο προβλεπτής και καπετάνιος
Todaro Balbi. Διέθετε δύο μεγάλες σοφίτες στις οποίες είχαν τακτοποιηθεί οι
στρατιώτες και έναν επίσης μεγάλο ενιαίο χώρο στο ισόγειο, όπου είχε βρει
κατάλυμα ένας πυροβολητής, εφόσον τα κτίρια στην ακρόπολη που ήταν κα-
τάλληλα για τη στέγαση στρατιωτών ήταν ελάχιστα. Οι διοικητικοί αξιωμα-
τούχοι πρότειναν να ενοικιάσει το δημόσιο τον χώρο, όπως είχε γίνει και σε άλ-
λες περιπτώσεις��. Όμως η Σύγκλητος, της οποίας ζητήθηκε η έγκριση, απε-
φάνθη ότι ήταν προτιμότερο να απαλλοτριωθεί το οίκημα και να αποζημιωθεί
ο Σκουτέρης συνολικά παρά να του καταβληθεί ενοίκιο�5.

Κατερίνα Β. Κορρέ��8

�2. A.S.V., Senato, Deliberazioni Mar, filza �7, χ.α., αίτηση του Μάρκου Σκουτέρη (το
επώνυμο παραδίδεται άπαξ και ως Σκούταρη) απευθυνόμενη προς τη βενετική Σύγκλητο
χωρίς ημερομηνία, συνημμένη στην απόφαση της 25ης Νοεμβρίου 1587.

��. Ό.π., αναλυτική εκτίμηση (stima) της οικίας Σκουτέρη καθώς και των υλικών της
(τοίχοι ξύλα, συνδετικά υλικά, τραπέζια, κλπ.) από τους Piero Picolo, proto delle fabriche και
Giacomo Negro, sotto proto delle fabriche. Το έγγραφο, με ημερομηνία 1 Ιουλίου 1586, είναι
συνημμένο στην απόφαση της 25ης Νοεμβρίου 1587.

��. Ό.π., γνωμοδότησή τους με ημερομηνία 18 Ιουνίου 1586, συνημμένη στην απόφαση
της 25ης Νοεμβρίου 1587.

�5. Ό.π., απόφαση της 25ης Νοεμβρίου 1587.



Η αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημοσίου συμφέροντος στις βε-
νετικές κτήσεις του Ιονίου δεν περιοριζόταν μόνο σε ιδιωτικές οικίες και κτί-
ρια. Ζημίες από την εκτέλεση των οχυρωματικών προγραμμάτων υπέστησαν
και ομάδες προσώπων με συγκεκριμένη ιδιότητα, όπως οι Εβραίοι της Κέρκυ-
ρας. Το 1521 η Συναγωγή της πόλης κατεδαφίστηκε εκ θεμελίων για να δια-
νοιχθεί η τάφρος του Παλαιού Φρουρίου (contrafossa). Στους Εβραίους της
πόλης –που είχαν αναγνωρισμένα ιδιοκτησιακά δικαιώματα από το 1�2�– δό-
θηκε η άδεια να αγοράσουν άλλο χώρο προκειμένου να αναγείρουν νέα συνα-
γωγή, αλλά η κακή οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθε η κοινότητα
δεν επέτρεψε παρά μόνο τη μίσθωση κτηρίου για τις λατρευτικές της ανά-
γκες. Σύμφωνα με μια αίτηση των Εβραίων κατοίκων της Κέρκυρας, μόλις
το καλοκαίρι του 16�� θα καταστεί εφικτή η αγορά νέου χώρου για την ανέ-
γερση της συναγωγής�6.

Αν και η βασικότερη αιτία κάμψης των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, τα οχυ-
ρωματικά έργα δεν ήταν ο μόνος λόγος αναγκαστικής απαλλοτρίωσης της
ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας. Η δημόσια υγεία ερχόταν αμέσως μετά από
τις ανάγκες άμυνας ως βασικό πεδίο δημοσίου συμφέροντος. Ομοίως λοιπόν,
σε περιπτώσεις κατασκευής, επέκτασης ή εργασιών σε λοιμοκαθαρτήρια,
έχουμε και την απαλλοτρίωση ακινήτων ιδιωτών: το 160�, στη Ζάκυνθο, το
οικόπεδο του Μιχαήλ Μοναύλη (Monavli) απαλλοτριώθηκε με συνοπτικές
διαδικασίες για την κατασκευή του lazaretto. Δεν του κατεβλήθη αποζημίω-
ση αλλά του παραχωρήθηκε άλλο ακίνητο, ίδιας αξίας, σε παρακείμενο χώρο.
Όμως, τρία χρόνια αργότερα, οι εργασίες επέκτασης του λοιμοκαθαρτηρίου
απαίτησαν εκ νέου την απαλλοτρίωση και του οικοπέδου που του είχε παρα-
χωρηθεί, εξέλιξη που τον υπέβαλε εκ νέου σε αναζήτηση αποζημίωσης�7.
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�6. A.S.V., Collegio, Suppliche di dentro, busta 2�, χ.α., χωρίς ημερομηνία, συνημμένη
στην απόφαση της 21ης Ιουνίου 16��. Πρβλ. και Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ, Αιτήματα και πραγματικό-
τητες των Ελλήνων της Βενετοκρατίας, Μέρος Α΄ 1627-17�5, Μέρος Β΄ 156�-1655, Τεύχος
πέμπτο, Αθήνα-Βενετία: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών
Βενετίας, 2016, σ. 265, αρ. �76. Οι Εβραίοι της Κέρκυρας ανήκαν είτε στην παλαιά ρωμα-
νιώτικη κοινότητα είτε στη νεότερη κυρίως ιταλικής προέλευσης, που εγκαταστάθηκε από το
1��� και μετά στο νησί. Αρχικά οι κοινότητες παρέμεναν χωρισμένες και είχαν αναγείρει δύο
συναγωγές. Ενώθηκαν μετά τα τραγικά αντισημιτικά γεγονότα του 18�1, που έδωσαν απο-
φασιστικό πλήγμα στον εβραϊκό πληθυσμό του νησιού· βλ. γενικά, ΑΘ. ΧΑΣΤΟΥΠΗ, Οι Ισραη-
λίτες της Κερκύρας. Χρονικό επτά αιώνων, Κέρκυρα: Έκδοσις Ισραηλιτικής Κοινότητος
Κερκύρας, 1�78. Για τα γεγονότα του 1�ου αιώνα, βλ. ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΙΑΤΑ, Η Κέρκυρα και η
Ζάκυνθος στον κυκλώνα του αντισημιτισμού. Η «συκοφαντία για το αίμα» του 18�1, Αθήνα:
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 2006. Βλ. και παραπάνω στην
ανά χείρας μελέτη, υποσημειώσεις 1� και 17.

�7. A.S.V., Collegio, Suppliche di dentro, busta 10, χ.α., χωρίς ημερομηνία, συνημμένη
στην απόφαση της 7ης Μαρτίου 160� και busta 12, χ.α., χωρίς ημερομηνία, συνημμένη στην



Ο ολοκληρωτικός κλονισμός των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας δεν ήταν η μό-
νη μορφή καταναγκασμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος, η οποία άφηνε
τα αποτυπώματά της στη μορφή της ιόνιας πόλης. Σε περιπτώσεις παραχώ-
ρησης ακινήτων για την ανέγερση ιδιωτικών οικιών, που γίνονταν στο πλαίσιο
ιδιαίτερων σκοπών που επεδίωκε το εκάστοτε reggimento, έπρεπε να ακολου-
θηθούν συγκεκριμένες πολεοδομικές προδιαγραφές – πολύ περισσότερο όταν
τα οικήματα αυτά ανεγείρονταν σε ευαίσθητες περιοχές, όπως ήταν τα λιμά-
νια ή οι χώροι κοντά στα τείχη. 

Ο Βασίλειος Μακρής κατάφερε να αποσπάσει χώρο από το reggimento για
την ανέγερση της οικίας του στο λιμάνι της Ζακύνθου το 15�1. Είχε ωστόσο
την υποχρέωση να καταθέσει προηγουμένως το αρχιτεκτονικό της σχέδιο
προκειμένου να αποδείξει ότι υπακούει στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί
εξαρχής: 5 passa πλάτος και 10 passa μέτωπο στο λιμάνι, απομακρυσμένο από
τον αιγιαλό και με δημιουργημένη ζώνη μεταξύ αυτού και του μετώπου της
οικίας πλάτους 2 passa, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δρόμος για
δύο ανθρώπους, έναν ιππέα και έναν πεζό. Ο Bernardo Contarini, προβλεπτής
του νησιού, γνωμοδότησε στη βενετική Σύγκλητο, η οποία κλήθηκε να εγκρί-
νει την παραχώρηση της άδειας ανέγερσης, ότι το δημόσιο συμφέρον υπαγό-
ρευε τέτοιου είδους ρυθμίσεις (tutto resti libero e espedito per uso pubblico).
Πολλά σπίτια στο μέτωπο του λιμανιού ήταν κατεστραμμένα και η περιοχή
χρειαζόταν αναζωογόνηση, η δε δημιουργία δημοσίας οδού θα βοηθούσε σε αυ-
τό και στη διακίνηση των εμπορευμάτων κάθε είδους�8. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι, στο έγγραφο της γνωμοδότησης του προβλε-
πτή, δίπλα στο δημόσιο συμφέρον τίθεται η δυναμική ερμηνεία του από τα δη-
μόσια όργανα: το δικαίωμα ιδιοκτησίας που αποκτούσε ο Μακρής επί της οι-
κίας του βάσει της ατομικής διοικητικής πράξης παραχώρησης αλλά και
εκείνης της χορήγησης αδείας, δεν απαλλασσόταν από την ισόβια σχέση
εξάρτησης από το Βενετικό Κράτος. Έτσι, όταν και εφόσον επρόκειτο για δη-
μόσια ωφέλεια, ήταν υποχρεωμένος να εγκαταλείψει το σπίτι του – και μάλι-
στα χωρίς την απαίτηση αποζημίωσης��.
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απόφαση της 12ης Απριλίου 1606. Πρβλ. και ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ, Αιτήματα και πραγματικότητες
των Ελλήνων της Βενετοκρατίας, Μέρος Α΄ 1627-17�5, Μέρος Β΄ 156�-1655, Τεύχος πέ-
μπτο, ό.π., σ. 207, αρ. 1�� και σ. 20� αρ. 158 αντιστοίχως.

�8. A.S.V., Senato, Deliberazioni Mar, filza 111, χ.α., απόφαση της 6ης Απριλίου 15�1 και
επισυναπτόμενα σε αυτήν έγγραφα: (α) έγκριση του Collegio με ημερομηνία 1� Αυγούστου
15�0· (β) θετική γνωμοδότηση του reggimento Ζακύνθου με ημερομηνία 28 Δεκεμβρίου 158�·
(γ) θετική γνωμοδότηση του προβλεπτή του νησιού Bernardo Contarini, όπου σημειώνονται οι
προδιαγραφές της οικίας και η υποχρέωση δημιουργίας δημοσίας οδού.

��. Ό.π., δήλωση του Μακρή με ημερομηνία 7 Ιουλίου 158� για την καταβολή φεουδαλι-
κής προσόδου (chirologio) για τον χώρο που του παραχωρήθηκε και για τα παρεπόμενα



Ανάλογες πολεοδομικές προϋποθέσεις με σκοπό την υπηρέτηση του δημο-
σίου συμφέροντος προβλέπονται περιπτωσιολογικά: στην περίπτωση κατα-
σκευής σκεπάστρου ή και εξωτερικής κλίμακας σε ιδιωτική οικία�0, για άδεια
ανοικοδόμησης οικίας που καταστράφηκε από σεισμό με συγκεκριμένες προ-
διαγραφές�1, σε περίπτωση άδειας ανέγερσης κτίσματος στα όρια τάφρου�2,
για ακίνητο με αναγκαστική δουλεία δημοσίας οδού�� κ.λπ.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Βενετία ήταν φειδωλή
στη διατάραξη των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των υπηκόων της, όχι τόσο
επειδή ανησυχούσε από τη λαϊκή δυσαρέσκεια όσο επειδή πραγματικά επιδεί-
κνυε μια νοοτροπία φιλελευθερισμού ως προς την ακίνητη περιουσία. Η περί-
πτωση της Κέρκυρας μπορεί να εκτιμηθεί βέβαια ως εξαιρετική, εφόσον τα
δικαιώματα κυριότητας διασφαλίζονται με τη συμφωνία προσχώρησης στο
Βενετικό Κράτος. Ωστόσο, και εκεί που δεν υπήρχε τέτοιους είδους συμφωνία
η Βενετία σεβάστηκε, εν πολλοίς, τα δικαιώματα αυτά. Όμως, ο σεβασμός
εν γένει δεν είναι κανόνας όταν υπάρχει αφενός το δημόσιο συμφέρον και αφε-
τέρου η οικονομική επιβάρυνση του βενετικού θησαυροφυλακίου. Το δημόσιο
συμφέρον ταυτιζόταν με τη διατήρηση των κτήσεων· αυτό ενδιέφερε τη Βενε-
τία και ενδιέφερε και τους ίδιους τους υπηκόους της. Σε αυτό το σημείο σύ-
γκλισης των επιμέρους ενδιαφερόντων είναι που εδράζεται η έννοια του κοι-
νού συμφέροντος. Αυτό υπαγορεύει στους μεν υπηκόους να ανεχθούν τη δια-
τάραξη ή την αφαίρεση εμπράγματων δικαιωμάτων επί της περιουσίας τους
και αφήνει στη διακριτική ευχέρεια της Κυριάρχου το ενδεχόμενο αποζημίω-
σής τους. 

Η αποζημίωση αυτή εξαρτάται από οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.
Οικονομικά, γιατί όταν υπάρχουν μαζικές απαλλοτριώσεις, όπως εκείνες της
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εμπράγματα δικαιώματα επί του ακινήτου. Συνημμένο έγγραφο στην απόφαση της 6ης
Απριλίου 15�1.

�0. A.S.V., Collegio, Suppliche di fuori, busta �5�, χ.α., χωρίς ημερομηνία, αποφάσεις της
8ης Μαΐου 1601 και 25 Μαΐου 1601. Πρβλ. και ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ, Αιτήματα και πραγματικότητες
των Ελλήνων της Βενετοκρατίας, Μέρος Δ΄ (1601-1666), σ. 12, αρ. 6 και σ. 1�, αρ. 8 αντί-
στοιχα.

�1. A.S.V., Collegio, Suppliche di fuori, busta ��1, χ.α., χωρίς ημερομηνία, απόφαση της
2�ης Απριλίου 16��. Πρβλ. και ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ, Αιτήματα και πραγματικότητες των Ελλήνων
της Βενετοκρατίας, Μέρος Δ΄ (1601-1666), ό.π., σ. 108, αρ. 5��. 

�2. A.S.V., Collegio, Suppliche di dentro, busta ��, χ.α., χωρίς ημερομηνία, απόφαση της
7ης Ιουλίου 165�. Πρβλ. και ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ, Αιτήματα και πραγματικότητες των Ελλήνων της
Βενετοκρατίας, Μέρος Α΄ 1627-17�5, Μέρος Β΄ 156�-1655, Τεύχος πέμπτο, ό.π., σ. ���, αρ.
850.

��. A.S.V., Collegio, Suppliche di fuori, busta ��0, χ.α., χωρίς ημερομηνία, απόφαση της
5ης Ιουνίου 16�7. Πρβλ. και ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ, Αιτήματα και πραγματικότητες των Ελλήνων της
Βενετοκρατίας, Μέρος Δ΄ (1601-1666), ό.π., σ. 105, αρ. 51�.



Κέρκυρας για την κατασκευή των οχυρωματικών έργων, δεν είναι δυνατόν να
ανταποκριθεί το δημόσιο ταμείο σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Κοινωνικά
κριτήρια, γιατί η σημασία του προσώπου που ζημιώθηκε και το ύψος της περι-
ουσίας του μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη των βενετικών συμφερόντων, υπό
την έννοια αυτή τη φορά της απόσυρσης της πίστης των φίλων και υποστηρι-
κτών του καθεστώτος. Κανένας από τα προαναφερόμενα πρόσωπα που έλαβε
αποζημιώσεις για την επίταξη ή την απαλλοτρίωση της ακίνητης περιουσίας
του για λόγους δημοσίου συμφέροντος δεν ανήκε σε κατώτερες τάξεις· αντιθέ-
τως, επρόκειτο για την élite των ιδιοκτητών, που κατοικούσε στην πόλη και
είχε αστική ιδεολογία, εξαρτούσε δε τα συμφέροντά της από τη διαιώνιση του
συγκεκριμένου status quo, το οποίο προσδιόριζε κατ’ αποκλειστικότητα η βε-
νετική κατοχή του ιόνιου χώρου��.

Εκείνο που μένει, εκτός από την αυτονόητη επίδραση των μεταβολών που
υφίσταται η ατομική ιδιοκτησία στη μορφή της ιόνιας πόλης, είναι η εντυπω-
σιακά μοντέρνα αντίληψη της λειτουργίας της αποζημίωσης την περίοδο της
βενετοκρατίας: ο σκοπός της δημόσιας ωφέλειας, η φειδωλή χρήση του μέτρου
της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και η διάκρισή του από συγγενείς έννοιες
όπως η επίταξη ή η δήμευση της περιουσίας, η εφαρμογή στην πράξη της ρυ-
μοτομικής απαλλοτρίωσης (εδώ βεβαίως την είδαμε για λόγους οχυρωματι-
κών επεμβάσεων και όχι ρυμοτομικού σχεδιασμού, που όμως κατέληξαν σε
ευρείες ρυμοτομικές μεταβολές)· επίσης, σε περίπτωση καταβολής της απο-
ζημίωσης, η πλήρης ικανοποίηση του ιδιοκτήτη που περιλαμβάνει την εκτίμη-
ση της αξίας του ακινήτου από δημόσιους εκτιμητές και, ενίοτε, η προηγούμε-
νη του χρόνου απαλλοτρίωσης καταβολή της. Πρόκειται για μια δυναμική
υποδομή εννοιών και αντιλήψεων που εμφανίζονται πολύ νωρίς στον λατινο-
κρατούμενο ελληνικό χώρο και των οποίων η εξέλιξη θα οδηγήσει στην περαι-
τέρω ανάπτυξη του δικαίου της ιδιοκτησίας και τους περιορισμούς του για χά-
ρη του γενικού συμφέροντος.
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��. Ν. ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ, «Από την ιστορία των πόλεων. Η διαμόρφωση της ομάδας των
κερκυραίων πολιτών. ΙΕ΄-ΙΣΤ΄ αιώνες», Εώα και Εσπέρια, αρ. 1, Αθήνα: 1���, σσ. 1�5-1�6,
1�8, 1�0. Για τις διαδικασίες συγκρότησης και διαχείρισης της ατομικής περιουσίας σε αυτές
τις ομάδες βλ. τη μελέτη του ιδίου, «Οι σχέσεις διοικούντα και διοικούμενου στη Βενετοκρα-
τούμενη Κέρκυρα», Κέρκυρα, μια μεσογειακή σύνθεση: νησιωτισμός, διασυνδέσεις, ανθρώπι-
να περιβάλλοντα, 16ος-1�ος αι., επιμ. Αλίκη Νικηφόρου, Κέρκυρα: 1��8, σσ. 17�-1�0.



SUMMARY

fORCED EXPROPRIATIONS fOR PUBLIC INTEREST REASONS 
IN THE VENETIAN OCCUPIED IONIAN ISLANDS 

KKaatteerriinnaa  BB..  KKoorrrrèè

The right of property, a right guaranteed to a large extent in the Venetian
possessions of the Ionian region, was yielded before the public interest. In this
study we attempt to identify the forms of temporary or permanent suspension of
this right, the terms and conditions constituting the Venetian “legitimacy”, the
treatment of any adverse effects caused by the preceding of the public interest
to the individuals, particular provisions and all that relevant caseload found in
the archival sources. We identify the content of the concept of “public interest”
as perceived in the Venetian reggimenti of the Ionian Islands, focusing on Corfu
and the wide changes that took place in the landscape of the city and in the lives
of the inhabitants after the several interventions made on the defensive front of
the island. Moreover, we are looking for the character of restrictions over
property rights in the same region. Lastly, we investigate the criteria for
granting compensation in cases of forced expropriation and private property
confiscation, to conclude about the remarkably modern attitude of the Venetian
state towards this issue.
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ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΕΥ� ΣΕΒΙΟΥ ΠΑΝΑ*

ΙΙωωάάννννηηςς  ΔΔ..  ΜΜπποουυγγάάττσσοοςς
φιλόλογος, θεολόγος, υποψήφιος διδάκτωρ 

της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Ευσέβιος Πανάς1 γεννήθηκε στο Αργοστόλι το 17�8. Ήταν το πρωτότο-
κο παιδί του νομομαθούς, πολιτικού και ρήτορος Κωνσταντίνου Πανά. Το όνο-
μά του ήταν Ευάγγελος-Ευαγγελινός, πριν λάβει το όνομα Ευσέβιος. 

Ήταν αυτοδίδακτος, φιλομαθής και από πολύ νωρίς ασχολήθηκε με μελέ-
τες φιλολογικές και θεολογικές καθώς και την εκμάθησι ξένων γλωσσών.
Γνώριζε δε Λατινικά, Ιταλικά και κυρίως Γαλλικά. 

Στην γενικώτερη μόρφωσί του βοηθήθηκε από τον πατέρα του, τον Γάλλο
διδάσκαλο Βασάν και τον ελληνιστή Ιωάννη Βαλσαμάκη. Κυρίως όμως την
μόρφωσί του απέκτησε από την μελέτη συγγραμμάτων Ελλήνων, Λατίνων,
Γάλλων και Ιταλών εκκλησιαστικών και πολιτικών ανδρών.

Άσκησε το επαγγελμα του διδασκάλου, το πρώτον, σε σχολείο «ἰδιοσυντή-
ρητον». Έπειτα στα Σπαρτιά, στο Αργοστόλι και κυρίως στην Κωνσταντινού-
πολι στο εθνικό σχολείο του Μεγάλου Ρεύματος, ως Διευθυντής.

Από πολύ νωρίς ρασοφορούσε. Το 1825, σε ηλικία 27 ετών, κατά τον ίδιο
Πανά, «ἐνεδύθη τὸ οὐράνιον φόρεμα τῶν ὑπηρετῶν τοῦ Ὑψίστου» προτρεπόμε-
νος προς τούτο από τον Κοσμά Φλαμιάτο και τον π. Νικόλαο Δρακονταειδή.

Το 18�2 μετέβη στην Κων/πολι, όπου ο Κωνστάντιος Α΄ ο από Σιναίου,
τον χειροτόνησε ιεροδιάκονο και πρεσβύτερο. 

Σε ηλικία 2� ετών άρχισε νά κηρύττη τον θείον Λόγον, στηλιτεύοντας τους
Λουθηροκαλβίνους και τη Διοίκησι για τις καταχρήσεις της κατά της Εκ-
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* «Ὁ ἀρχιμανδρίτης Εὐσέβιος Πανᾶς» εἶναι τὸ θέμα τῆς διδακτορικῆς μου διατριβῆς.
Πρόκειται σύντομα νὰ ἐκδοθῆ.

1. Περὶ αὐτοῦ βλ. HΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Κεφαλληνιακὰ Σύμμικτα Α΄, ἐν Ἀθήναις 1�0�,
σσ. ��8-50�. Π. ΧΙΩΤΗΣ, Ἱστορικὰ Ἀπομνημονεύματα Ε΄, σσ. 112-116, κ.ἄ. ΑΝΔΡΕΑΣ-ΦΕΙ-
ΔΙΑΣ Ν. ΠΑΝΑ� Σ, Μία διεθνὴς οἰκογένεια, ὁ οἶκος Πανᾶ, Ἱσπανία-Ἑλλὰς-Ρουμανία, 1�02-
1�80, Ἀθῆναι 1�81. ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΣ, «Ὁ Εὐσέβιος Πανᾶς περὶ τοῦ θανάτου καὶ τῆς
κηδείας τοῦ Κοσμᾶ Φλαμιάτου», Φιλογένεια Η΄/� (2006), τoῦ ἰδίου, «Οἱ θέσεις τοῦ Εὐσεβίου
Πανᾶ περὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς», Κέρκυρα (Σεμινάριον), Φιλογένεια ΙΔ΄/ � (2012). Τoῦ
ἰδίου, Ὁ Εὐσέβιος Πανᾶς περὶ τοῦ Κοσμᾶ Φλαμιάτου καὶ τοῦ Θεοφίλου Καΐρη, Ἀθήνα 2016.



κλησίας. Προέτρεπε τους συμπατριώτες του στην εμμονή και ευστάθεια του
θρησκευτικού καθεστώτος, στην Ορθοδοξία και την παραδεδομένη πίστι.

Αποδήμησε στην Κων/λι προκειμένου ελεύθερα να επιδοθή στο έργο του
κατά της διαβολής της Ορθοδοξίας, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδρασι
της Αρμοστείας και κυρίως του Άγγλου Πρέσβη Ponsonby.

Το 18�0, με την εκθρόνισι του Πατριάρχου Γρηγορίου ΣΤ΄, φυγαδεύθηκε
από την Κων/λι και μετέβη στη Μολδαυΐα, στο Γαλάζιο, στην οικία του αδελ-
φού του.

Το 18�8 επέστρεψε στην Κεφαλλονιά, περιορισθείς στον ιδιωτικό του βίο,
όπου και απέθανε στις 27 Μαΐου 1868. 

Η Αλληλογραφία2 του Πανά, την οποία φιλοδοξώ να παρουσιάσω, περιέχει
�� επιστολές, σελ. 12�, διαστάσεων κυρίως 26x1�. 

Η όλη Αλληλογραφία διεξάγεται μεταξύ Ευσεβίου Πανά και Κων σταντί-
νου Οικονόμου του εξ Οικονόμων (1780-1857), με περισσότερες επιστολές του
Πανά προς τον Οικονόμο. Απ’ αυτές επτά είναι του Κ. Οικονόμου προς Πανά.
Γίνεται όμως εκτενής ή ελλιπής λόγος και περί άλλων προσώπων φιλικών ή
μη, ανάλογα με το θέμα ή θέματα των επιστολών. Από τα φιλικά πρόσωπα
μνημονεύονται οι Πατριάρχες Κων/λεως Κωνστάντιος Α΄ ο από Σιναίου και ο
Γρηγόριος ΣΤ΄ και οι Κυνουρίας Διονύσιος, Παΐσιος, Ιλαρίων, Γερμανός Ιερο-
κήρυξ, Π. Μ. Σαμουήλ, Αλέξανδρος Στούρζας, Στέφανος Καραθεοδωρής, με
το ψευδώνυμο Ευδόξιος, Γεώργιος Κοζάκης Τυπάλδος, Κωνσταντίνος Ευθυ-
βούλης, Κ. και Ζ. Ζαχάροφ, Ανδρέας Μουστοξύδης, Ιωάννης Λέλης και άλλα,
τριάντα και πλέον, φιλικά πρόσωπα.

Ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος είναι και η αναφορά προσώπων της επικαιρότη-
τος, μη φιλικών στον Πανά, ως ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, Θεόφιλος Καΐρης,
Αβράμιος Ομηρόλης, Πέτρος Πετρίδης, Γυΐφορδ.

Συχνά γίνεται αναφορά σε πραγματείες του Κ. Οικονόμου ως στην Επι-
στολιμαία Διατριβή�, Επίκρισι�.

Στην Απολογία5 και στη μετάφρασι της Ν.Δ του Φαρμακίδη6, καθώς 
και στη μετάφρασι του Ιλαρίωνος7, στην Αντεπίκρισι8 του Βάμβα, και στην
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2. Ἀρχεῖον Κωνσταντίνου καὶ Σοφοκλέους Οἰκονόμου, Ἀκαδημία Ἀθηνῶν.
�. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ Ο Εξ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ, Περὶ τῶν τριῶν Ἱερατικῶν βαθμῶν Ἐπιστολιμαία

Διατριβή, ἐν ᾖ καὶ περὶ τῆς γνησιότητος τῶν Ἀποστολικῶν Κανόνων, Ναύπλιον 18�5.
�. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ Ο Εξ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ, Ἐπίκρισις εἰς τὴν περὶ νεοελληνικῆς Ἐκκκλησίας

σύντομον ἀπάντησιν τοῦ σοφοῦ διδασκάλου Νεοφύτου Βάμβα, Ἀθῆναι 18��.
5. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ, Ἀπολογία, ἐν Ἀθήναις, 18�0.
6. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ, Ἡ Κ.Δ. μεθ’ ὑπομνημάτων ἀρχαίων, Ἀθῆναι 18�2.
7. Περὶ τοῦ Ἰλαρίωνος τοῦ Σιναΐτου, βλ. Γ.Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, Τὸ ζήτημα τῆς μεταφράσε-

ως τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἰς τὴν Νεοελληνικήν, Ἀθῆναι 1�77.
8. ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΒΑΜΒΑΣ, Ἀντεπίκρισις εἰς τὴν ὑπὸ τοῦ πρεσβυτέρου Οἰκονόμου Κωνσταντί-

νου τοῦ ἐξ Οἰκονόμων ἐπίκρισιν, 18��.



έκδοσι των Μηναίων�, συνοδευόμενα αυτά με εξαιρέτου ενδιαφέροντος 
σχόλια.

Τα κυριώτερα θέματα που διαπραγματεύονται σ’ αυτές τις επιστολές είναι
τα εξής: 

ΑΑ΄́..  ΤΤοο  έέρργγοο  ττηηςς  ΑΑρρμμοοσσττεείίααςς  κκααιι  οο  ααγγώώννααςς  εεννααννττίίοονν  ττηηςς  ααππόό  ττρρεειιςς  φφίίλλοουυςς,,
ττοονν  ΚΚοοσσμμάά  ΦΦλλααμμιιάάττοο,,  ττοονν  ππ..  ΝΝιικκόόλλααοο  ΔΔρραακκοοννττααεειιδδήή  κκααιι  ααυυττόόνν  ττοονν  ΕΕυυσσέέββιιοο
ΠΠααννάά

Το σχέδιο της Αρμοστείας, γράφει ο Πανάς, ήταν να οικειοποιηθούν και να
αποκαταστήσουν το έδαφος της Επτανήσου, αποικία αγγλική. Για να κατορ-
θώσουν αυτό το λαμπρό επιχείρημά τους, αφαίρεσαν ολίγον κατ’ ολίγον σχε-
δόν όλα τα πολιτικά, εθνικά και θρησκευτικά δικαιώματα των Επτανησίων,
αφήνοντας μόνον την επιφάνεια και μία σκιά της ελευθερίας, και εκθειάζο-
ντες και πολλαπλασιάζοντες αυτή πανταχού διά των εφημερίδων τους, των
προσηλύτων, ωτακουστών και τόσων άλλων διαφόρων αυτών αργυρωνήτων
οπαδών· προς απάτη των απλουστέρων, εστοχάσθησαν να μορφώσουν κατά
πάντα τους Ιονίους κατά των αυτών πονηρά σχέδια και φρονήματα, και να
μεταβάλουν τους Επτανησίους σε «ανδράποδα αγγλικά». Ολα τα κινήματα
απέβλεπαν έκτοτε σε τέτοιο ολέθριο τέλος. Γι’ αυτό αγωνίσθησαν με χίλιους
τρόπους να εμπνεύσουν το πνευμά τους σ’ αυτούς και να τους μεταδώσουν τα
δικά τους ήθη, έθιμα, φρονήματα, νομίσματα, μέτρα, ζύγια, νόμους, «ἐν ἑνὶ
λόγῳ τὸ πᾶν»10.

Ὅμως νωρὶς ἀντελήφθησαν ὅτι μ’ ὅλα αὐτὰ δὲν θὰ μπορέσουν νὰ κατορθώ-
σουν τοὺς σκοπούς τους, ἂν δὲν τοὺς μεταβάλουν καὶ τὴν ἱεράν τους θρησκεία.
«Τὸ τιμαλφέστερον πάντων ὅλων τῶν ἐθνῶν, καὶ τὸ ἰσχυρότερον ἐλατήριον
τῶν ἀνθρωπίνων πράξεων».

Γι’ αὐτὸ φρόντισαν νὰ ἐκλέξουν Ἀρχιερεῖς ποὺ νὰ συνδράμουν στοὺς σκο-
πούς τους ἢ νὰ μὴν ἐναντιωθοῦν, τουλάχιστον στὰ τολμήματά τους, κατὰ τῆς
θρησκείας.

Ἐναντι ὅλων αὐτῶν, ἐνῶ τὸ πᾶν ἔκλινε τὸν αὐχένα στὴν Ἑπτάνησο, στὶς
δεινὲς προσταγὲς «τοιούτων πονηρῶν τυράννων» καὶ Βουλή, καὶ Νομοθέται ἢ
Ἀντιπρόσωποι, καὶ Ἀρχιερεῖς, καὶ Ἄρχοντες, καὶ λαός, ἢ συνέτρεχαν στὰ πο-
νηρὰ τῆς προστατευούσης Δυνάμεως σχέδια, τρεῖς νέοι ἄνθρωποι, ὁ θεοφώτι-
στος Κοσμᾶς Φλαμιάτος, ὁ π. Νικόλαος Δρακονταειδής, γραμματεὺς τοῦ 
τότε Μητροπολίτου Παρθενίου καὶ ὁ Εὐσέβιος Πανᾶς, τότε 2� ἐτῶν, ἀπoφάσι-
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�. Μηναῖα, λειτουργικὰ βιβλία. Ἡ ἔκδοσίς τους ἄρχισε τὸν ΙΣΤ΄ αἰῶνα, στὴ Βενετία, Βλ.
Μ.Ε.Ε. ΙΖ΄, σ. 1��.

10. Φ. VII, �6/1�-1-18��.



σαν νὰ ἀντιπαραταχθοῦν «εἰς ταῦτα πάντα μέχρι θανάτου». Ειδικώτερα, περί
της προσωπικότητος των τριών αυτών αγωνιστών υπερ της Πίστεως της εκ-
κλησίας της Επτανήσου, ο Πανάς μας δίδει τις εξής πληροφορίες. 

Ο π. Νικόλαος Δρακονταειδής11 είχε εκλεγεί ἀπό την Διοίκησι, «ὡς ὁ
ἀμαθέστερος καὶ ἀναξιώτερος, κατὰ τὴν κοινὴν ὑπόληψιν, ὅλων τῶν ἄλλων
ὑποψηφίων, διὰ νὰ διοικῶσιν ὁμοῦ μὲ τὸν ‘‘χαμερπῆ’’ Μητροπολίτην, κατὰ τὰς
βουλάς των».

Όμως αυτός ο Γραμματεύς, ο παπάς Νικόλαος, ο οποίος μ’ όλον ότι είχε
μέτρια μόρφωσι, απεδείχθη «τέρας πολιτικῆς ἐμπειρίας, ἀξιότητος καὶ βαθυ-
νοίας». Ήταν ο μόνος ικανός να καταλαμβάνη αμέσως «τὸν κεκρυμμένο
σκοπὸ κάθε νόμου, ἢ κάθε μυστικῆς πρὸς τὸν Ἀρχιερέα διαταγῆς», να εμβα-
θύνη στα γεγονότα που επρόκειτο να ακολουθήσουν και να εφευρίσκη, με την
ίδια ευκολία, και τους τρόπους προς ματαίωσι των ολεθρίων σχεδίων της Διοι-
κήσεως.

Ακόμη είχε την ικανότητα να προλαμβάνη τη διάταξι άλλων νόμων και
άλλων ολεθριωτέρων μυστικών διαταγών, και επομένως την πρόοδον του κα-
κού. «Ἡ μεγίστη πολιτικὴ ἐμπειρία καὶ ἡ φρόνησις τούτου τοῦ ἀνδρός, ὅστις
ἐὰν ἤθελεν εὑρεθῇ εἰς τὴν θέσιν τῶν Καποδιστρίων καὶ Μετερνὶκ (Metternich)
ἢ ἄλλων τοιούτων μεγάλων πολιτικῶν ἀνδρῶν, εἶμαι βέβαιος ὅτι ἤθελε τοὺς
ὑπερέβη ἢ ἤθελεν ἦσθαι εἷς ἐξ αὐτῶν»12.

Αυτός ο Γραμματεύς είχε λάβει όλη την ισχύ και την επιρροή «εἰς τὸ
πνεῦμα τοῦ μικρόνοος καὶ δειλοῦ Μητροπολίτου Παρθενίου». Ως εκ τούτου «τὸ
πᾶν ἐκρέματο καὶ ἐγίνετο» από τον Γραμματέα του, ο οποίος ενώνοντας τα
σπάνια χαρίσματα του πνεύματός του, τα γενναία φρονήματα και κυρίως τον
ένθερμο ζήλον του, ήταν ικανός «νὰ ἐμπαίζῃ καὶ νὰ πολιτεύηται, ὡς ἤθελε τὴν
πολιτικὴν Διοίκησιν». 

Η δε διαγωγή του, οι αρετές του και η υπόληψίς του «ἐνέπνεον συστολὴν
καὶ σέβας συγχρόνως καὶ εἰς αὐτὴν τὴν φοβερὰν καὶ τυραννικὴν Διοίκησιν καὶ
εἰς ὅλον τὸν Ὀρθόδοξον λαὸν τῆς Πατρίδος»1�.

Ὡς πρὸς τὸν Κοσμᾶ Φλαμιάτο1�, σημειώνει ο Πανάς, αν και επαγγέλλετο
τότε τον Ελληνικό Διδάσκαλο σε κάποιο χωριό της Πατρίδος «ἦτο διόλου
ἄγνωστος καὶ ἀσήμαντος, καὶ μάλιστα διὰ τὴν θεωρίαν του καὶ πολιτείαν

Ιωάννης Δ. Μπουγάτσος�58

11. Νικόλαος Δρακονταειδής, Ἀρχιμανδρίτης (17�1-187�). Βλ. ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ,
Κεφαλληνιακὰ Σύμικτα, ἐν Ἀθήναις 1�0�, τ. Α΄, σ. 1��.

12. Φ. VII, �6/1�-1-18��.
1�. Φ. VII, �6/1�-1-18��.
1�. Κοσμᾶς Φλαμιάτος (1786-1852). Ἐκκλησιαστικὸς διδάσκαλος καὶ ἱεροκήρυκας,

Βλ. Γ.Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, Ἑλληνισμὸς Μετέωρος, Ἀθήνα 1��2, σσ. 1�1-167. Ι.Δ. ΜΠΟΥΓΑ-
ΤΣΟΣ, «Ὁ Εὐσέβιος Πανᾶς περὶ τοῦ θανάτου καὶ τῆς κηδείας τοῦ Κοσμᾶ Φλαμιάτου», Φιλο-
γένεια Η΄/�(2006), σσ. 27-2�.



σχεδὸν παρὰ πᾶσι καταφρονότατος». Όμως το παράδειγμά του, οι αγώνες και
οι θυσίες του συνέβαλον ώστε να αξιωθή, μ’ όλον ότι ήταν λαϊκός, «νὰ λάβη
τοιαῦτα οὐράνια φῶτα, νὰ κατορθώσῃ τόσα λαμπρὰ ἔργα, καὶ νὰ ἀντιπαρατα-
χθῆ τόσον πολυχρονίως εἰς τοιούτους δεινοὺς καὶ φοβεροὺς ἐχθρούς»15. Ο θεο-
φώτιστος Κοσμάς Φλαμιάτος έγινε θύμα κατά πάντα τρόπον υπέρ της Εκ-
κλησίας.

Ως προς τον εαυτόν του, ο Πανάς, με ιδιαίτερη ταπεινοφροσύνη, σημειώνει
ότι «ἦταν ὁ ἀναξιώτερος τῶν ἄλλων» και μεταξύ των ελαττωμάτων του ήτο
μόλις 2� ετών, τότε που εισήλθε στον αγώνα, «τὸν τόσον δεινὸν καὶ μεγά-
λον»16, τὸ 1822.

Ως προς τον τρόπο διεξαγωγής του αγώνος, ο Πανάς γράφει: «Δὶς καὶ
τρεῖς καὶ πολλάκις ἔτι περισσότερον τῆς ἑβδομάδος συνηθροιζόμεθα τακτικῶς
διὰ νὰ συσκεφθῶμεν περὶ τῶν τοιούτων, καὶ νύκτα καὶ ἡμέρα σχεδὸν καὶ οἱ
τρεῖς κατεγινόμεθα εἰς τὰ τοιαῦτα, καὶ ἔγεινε μετὰ παρέλευσιν καιροῦ ἡ μόνη
ὑπόθεσις καὶ ἡ μόνη φροντὶς ὅλων τῶν ἀγώνων καὶ ἐνασχολήσεών μας, διὰ τὸ
πλῆθος καὶ τὸ μέγεθος τῶν ὑποθέσεων, καὶ διὰ τὸν ἐπικείμενον κίνδυνον τῆς
Ἐκκλησίας»17. 

Η Αρμοστεία τότε αποφάσισε να πνίξη την φωνή της αληθείας «τυραν-
νικῶς καὶ αὐθαιρέτως» και να κατατρέξη τους υπερασπιστές αυτής. Ειδικώ-
τερα ο Λόρδ Άδαμ, ο τότε της Επτανήσου Αρμοστής, αφού ήλθε στην Κεφα-
λονιά για αυτόν τον σκοπό «μὲ τὴν πλέον ἀνήκουστον καὶ τυραννικὴν αὐθαιρε-
σίαν», γράφει ο Πανάς, «σηκώνει καὶ εἰς ἐμὲ καὶ εἰς τὸν φίλον Φλαμιάτον τὴν
ἐλευθερίαν, καὶ μᾶς καθυποβάλλει εἰς τὴν ἄμεσον καὶ ἄγρυπνον ἐπιστασίαν
τῆς ἀστυνομίας, μᾶς ἐμποδίζει ἀπὸ τὸ νὰ μετερχώμεθα τὸ διδασκαλικὸν
ἐπάγγελμα... καὶ προστάζει καὶ τὸν Ἀρχιερέα νὰ μὲ ἐμποδίσῃ τὴν κήρυξιν τοῦ
θείου λόγου...μάλιστα ἔφθασε νὰ κατατρέχῃ ἐντέχνως τοὺς συγγενεῖς, τοὺς
φίλους καὶ τοὺς σχετικοὺς ἡμῶν»18.

«Εἶναι ἀνεκδιήγητα καὶ ἀπίστευτα», γράφει ακόμη ο Πανάς, «ὅσα ὁ Θεὸς
μᾶς ἠξίωσε νὰ κατωρθώσωμεν διὰ ὁλοκλήρους δέκα χρόνους ὑπὲρ τῆς
Ἐκκλησίας, τῆς Πατρίδος καὶ τῶν μεγάλων συμφερόντων τοῦ ἑπτανησιακοῦ
λαοῦ»1�.

«Ἡμεῖς οἱ ἴδιοι», σημειώνει ακόμη, «τὴν σήμερον ἀποροῦμεν καὶ πῶς τοι-
αῦτα ἐτολμῶμεν τότε νὰ πράξωμεν, καὶ πόθεν μᾶς ἤρχοντο ἐκεῖνα τὰ λαμπρὰ
καὶ οὐράνια φῶτα καὶ αἱ ἄπειροι μηχαναί, μὲ τὰ ὁποῖα ἀντιπαραττόμεθα εἰς
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τὴν πλέον ὑψηλὴν καὶ ἔντεχνον πολιτικὴν τῆς πλέον ἐπιβούλου καὶ μυστικοτυ-
ραννικῆς Διοικήσεως»20.

Κατόπιν όλων αυτών οι τρεις αποφάσισαν νέον τρόπον αγώνος. Τότε απο-
φασίσθηκε να σταλή κάποιος στην Κων/λι προκειμένου να ενημερώση την Μ.
Εκκλησία για όλα αυτά και να ζητήση τις συμβουλές της και την συμπαρά-
στασί της.

Ο κλήρος έπεσε στον Πανά, ο οποίος το 18�2 ανεχώρησε για την Κων/λι.
Με την αποχώρησι του Πανά συνέβη το δυσάρεστο γεγονός της πτώσεως του
π. Νικολάου Δρακονταειδή και την προσχώρησί του στο μέτωπο των αντιπά-
λων, κάτι που στενοχώρησε τον Πανά.

Ο Πανάς, αφού πέρασε τις Σπέτσες, όπου έμεινε ένα μήνα, έφθασε στη Σύ-
ρο. Μετά από έξι ημερών παραμονής σ’ αυτή πορεύθηκε προς την Κων/λι,
όπου τον υποδέχθηκε ο Πατριάρχης Γρηγόριος ΣΤ΄. Ο Πανάς ευθύς αμέσως
τον ενημέρωσε, καθώς και τον πρώην Πατριάρχη Κωνστάντιο Α΄ τον από Σι-
ναίου, για τα δεινά των Επτανησίων, η αναφορά των οποίων, έκαμε μεγάλη
εντύπωσι σ’ αυτούς. Στην Κων/λι ο Πατριάρχης Κωνστάντιος Α΄ τον χειρο-
τόνησε ιεροδιάκονο και έπειτα πρεσβύτερο, ο δε Γρηγόριος ο ΣΤ΄ τον κατέστη-
σε διδάσκαλο στο Αρναούκιον και έφορο στα Σχολεία του Καταστένου. Συγ-
χρόνως τού χορήγησε την άδεια να κηρύττη πανταχού τον λόγον του Θεού.

Τον Πανά όμως δεν τον άφηνε να ησυχάση το μεγάλο γεγονός της πτώσε-
ως του τρίτου μέλους της αγωνιστικής ομάδος, προς διαφύλαξι της Ορθοδο-
ξίας και της Εκκλησίας της Επτανήσου.

«Ἡ πτῶσις τοῦ παπᾶ-Νικολάου», γράφει ο Πανάς, «τὴν ὁποίαν διὰ τὴν
ἀπουσίαν μου δὲν ἠδυνάμην νὰ φαντασθῶ καὶ νὰ προλάβω, καὶ ὁ φίλος Φλα-
μιάτος διὰ τὸν ὑπέρμετρον ζῆλόν του δὲν ἠδυνήθη νὰ ἐμποδίσῃ, ἐπροξένησεν
μεγαλητέραν ἀθυμίαν εἰς τὴν καρδίαν μου, καὶ τὸν μεγαλήτερον ὄλεθρον καὶ
σκάνδαλον εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑπτανήσου, διότι ὅσην μεγαλητέραν πνευ-
ματικὴν ὠφέλειαν καὶ οἰκοδομὴν ἐπροξένησε ἄλλοτε ὁ ζῆλός του καὶ ἡ ἐνάρε-
τος διαγωγή του, τόσην φθορὰν καὶ θραῦσιν ἐπροξένησε ἡ αὐτοῦ λιποταξία·
καὶ κατὰ δυστυχίαν ὅλα τὰ αὐτοῦ προτερήματα τὰ μέχρι καιροῦ μεταχειρι-
σθέντα ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας ἐστράφησαν πρὸ πολλοῦ κατ’ αὐτῆς»21.

Ο δυστυχής φίλος Κοσμάς, κατά τον Πανά, έμεινε μόνος σ’ ένα τέτοιο
σκληρό αγώνα, και δεν γνωρίζει «ποῖον νὰ ἐμπιστευθῆ, καὶ ἀπὸ ποίους νὰ προ-
φυλαχθῆ περισσότερον ἢ ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς τῆς Πίστεως ἢ τοὺς ψευ δα -
δέλφους»22.

Προς καλύτερη ενημέρωσι στέλνει στον Κ. Οικονόμο, πλην άλλων 10 επι-
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στολών2�, και τέσσερις2�, ειδικώτερες επιστολὲς του Φλαμιάτου, περί του πα-
πά Νικολάου Δρακονταειδή.

«Θέλετε καταλάβει ἐκ τούτων», γράφει ο Πανάς, «πόσον τὰ πράγματα
ἔλαβον μεγίστην πρόοδον εἰς τὸ χεῖρον εἰς τὴν Πατρίδα μετὰ τὴν πτῶσιν τοῦ
παπᾶ Νικολάου, καὶ ἐκ τῶν πρακτικῶν αὐτοῦ ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν τῆς Πίστε-
ως»25.

Στην Κων/λι ο Πανάς πολύ σύντομα εννόησε την ελεεινή πνευματική κα-
τάστασι της βασιλευούσης, την φθορά και την θραύσι της από την παρουσία
των Λουθηροκαλβίνων στους Ορθοδόξους λαούς του Τουρκικού Κράτους και
τον θρίαμβο αυτών κατά της Ορθοδοξίας.

Ομολογεί δε ότι «ἐὰν ἡ καρδία μου ἦτο τετραυματισμένη ὅταν ἔβλεπον τὴν
Πατρίδα μου καὶ ὅλην την Ἑπτάνησον εἰς τοιαύτην ἐλεεινὴν κατάστασιν, πό-
σον μᾶλλον ὅταν ἴδον τὴν τῆς Ἑλλάδος εἰς ἔτι ἐλεεινοτέραν θέσιν τῆς Ἑπτα-
νήσου, ὅταν ἐγνώρισα εἰς τὴν Κων/λι τὴν ἐλεεινοτέραν τῶν ἄλλων ὀρθοδόξων
μερῶν πνευματικὴν κατάστασιν»26.

Αποφάσισε τότε να παραβλέψη προς το παρόν τα πνευματικά συμφέροντα
της Πατρίδος του και να ασχοληθή με την υπεράσπισι και ανόρθωσι της κοι-
νής των ορθοδόξων λαών Μητρός. Και τούτο γιατί όταν αυτή ορθοποδίση «τὸ
πᾶν ἀνίσταται καὶ εὐκόλως τότε δυνάμεθα νὰ ὑπερασπισθῶμεν καὶ τὴν
Ἐκκλησίαν τῆς Ἑπτανήσου, καὶ τῆς Ἑλλάδος, τὰς ὁποίας ποτὲ δὲν ἐχώριζα,
καὶ ἀπὸ τὰς φροντίδας, καὶ ἀπὸ τοὺς ἀγῶνάς μου»27. Πίστις και πεποίθησι του
Πανά ήταν πρώτον ότι «ἡ ἐκκλησία δὲν θεσπίζει σήμερον καινά τινα, καὶ ἀσυ-
νήθη, παρὰ ἐπικυροῖ ὅσα πρὸ πολλοῦ ἐθεσπίσθησαν, καὶ διενεργοῦνται εἰς ὅλας
τοῦ ἡμετέρου Ἔθνους τὰς Ἐκκλησίας. Δεύτερον, ἡ Ἐκκλησία νομίζει φρονί-
μως ὡς τὴν μεγαλητέραν παράβασιν καὶ παρανομίαν, τὸ νὰ κάμνῃ τὸν παρα-
μικρὸν νεωτερισμὸν εἰς τὰ τοιαῦτα, και εἰς Τόμους Συνοδικούς, οἵτινες μέλ-
λουν νὰ εἶναι οἱ ὁδηγοὶ καὶ οἱ κανόνες τῶν Πιστῶν καὶ τρίτον αὐτὸς ὁ νεωτερι-
σμὸς θέλει προξενήση γενικὸν σκάνδαλον εἰς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους· θέ-
λει ἐλαττωθῆ καὶ ψυχρανθῆ δικαίως ἡ πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν αὐτῶν εὐπείθεια
καὶ ὑπόληψις»28.

Γενικά ο Πανάς ομολογούσε: «Ὁ μόνος σκοπὸς τῶν κινημάτων μου, ὁ μό-
νος πόθος τῆς καρδίας μου εἶναι νὰ ἐκτελέσω τὰ ἱερά μου καθήκοντα, νὰ ὑπα-
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ρασπισθῶ τὸ κατὰ δύναμιν τὴν θρησκείαν τῶν προγόνων μας, νὰ ἐλευθερωθῶ
ἀπὸ πᾶσαν ἀπολογίαν ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ βήματος εἰς τὰ ὅσα δεινὰ πνευμα-
τικὰ ὑποφέρει ἡ Ἐκκλησία, καὶ νὰ θυσιασθῶ εἰς τὰς περιστάσεις διὰ ταῦτα
πάντα»2�.

ΒΒ΄́..  ΗΗ  δδιιααββοολλήή  ττηηςς  ΟΟρρθθοοδδοοξξίίααςς

Ένα μεγάλο θέμα που απασχόλησε τόσο τον Κ. Οικονόμο, όσο και τον
Πανά ήταν η διαβολή της Ορθοδοξίας-της Εκκλησίας. Ειδικώτερα στην αλ-
ληλογραφία αυτή καταγράφεται η κατάστασις της Εκκλησίας της Ελλάδος
σκιαγραφικά από τον Κ. Οικονόμο αφ’ ενός, και αφετέρου της Εκκλησίας της
Επτανήσου και της Κων/λεως από τον Πανά. «Ὁρᾶς γε, ὦ ἱερὰ κεφαλή»,
γράφει ο Κ. Οικονόμος προς τον Πανά, «οἷος ὁ κλίδων, καὶ ὅσον ἐπῆρτες, καὶ
ὅπου τὸ σκάφος τῆς Ἐκκλησίας κυμαίνεται, οἱ ναῦτες ὑπνώττουσι πῇ μὲν ἐκ
τῶν ἔξωθεν ἀγρίων ἀνέμων προσρηγνυμένης τῆς τοῦ βίου θαλάσσης, πῇ δέ,
καὶ ὑπ’ αὐτῶν πολλάκις τῶν ἐμπλεόντων ἐπαυξανομένου τοῦ ταράχου· οἱ μὲν
γὰρ αὐτῶν ἀτακτοῦσι αὐτοί τε διωθούμενοι ἀλλήλους καὶ τοῖς ἐνεργοῦσι ναύ-
ταις γινόμενοι ἐμποδών, οἱ δέ τινες ἀργοῦσιν ὅλως, ἢ ρέγχουσιν ὑπνώττοντες
(οἷα καὶ οἱ φίλοι ἡμῖν Ἑπτανήσιοι, αἱ χρησταὶ τῆς Ἐκκλησίας ἐλπίδες, κάθη-
νται σιωπῶντες)»�0. 

Ο Πανάς, μετά από ένα χρόνο περίπου, δικαιολογεί με επιστολή του την
αγανάκτησι αυτή του Κ. Οικονόμου για την λιποταξία των ψευδαδέλφων και
τη γενική αδιαφορία των ποιμένων και των ποιμενομένων λαών στον επικεί-
μενον της Εκκλησίας κίνδυνον και στην επίβουλη και δολερή καταδρομή των
εχθρών της πίστεως, λέγοντας συγχρόνως ότι ο λαός της Επτανήσου ακόμη
δεν κατάλαβε, όπως έπρεπε, την καταδρομή της Εκκλησίας του, γιατί πολλοί
λαοπλάνοι αγωνίζονται να εξηγούν όλα τα επίβουλα κινήματα των εχθρών
της πίστεως, ή μάλλον «νὰ τὸν διασκεδάζωσιν εἰς ἄλλα, καὶ νὰ τὸν ἀφήνουσι
βυθισμένον εἰς τὸν αὐτὸν λήθαρχον»�1. 

«Ἡ διαφθορὰ τοῦ αἰώνος, ἡ ἀμέλεια και ἡ ἀδιαφορία τῶν Ποιμένων, ἡ ρα-
θυμία τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν εἰς τὰ πνευματικά, τὸ ἀργυρώνητον πολλῶν ση-
μαντικῶν τοῦ ἔθνους, ἀπ’ ὅλας τὰς τάξεις τῶν Ὀρθοδόξων, Ἱερωμένων,
Ἀρχόντων, Προυχόντων, Διδασκάλων, καὶ λοιπῶν, ἔδωσε θάρρος, ἐνέργειαν
καὶ δραστηριότητα εἰς τὰ αὐτῶν ἐπίβουλα σχέδια»�2.

Γι’ αυτό συμβουλεύει «Νὰ ὑποπτεύητε ἐν γένει χωρὶς διάκρισιν, ὅσους
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ἔχουν ἐπαγγέλματα ἐκκλησιαστικὰ ἢ πολιτικά, σχέσεις, φιλίας, ἐπαινοῦν ἢ
ἐγκωμιάζουν ταύτην τὴν ἐπίβουλον, τὴν ἀντορθόδοξον καὶ ἀντίχριστον διοίκη-
σιν. Μὴν ἀπατᾶσθε ἀπὸ τὰ εὐλογοφανῆ φαινόμενα, ὑπὸ τὰς ψευδεῖς φωνάς,
καὶ ἀπὸ τὰς ἀνεκφράστους, πολιτικὰς σκευωρίας τῶν ἐπιβούλων ἐχθρῶν τῆς
πίστεως».

«Τὰ ἀληθῆ τῶν Ὀρθοδόξων καὶ μεγάλα συμφέροντα δὲν μποροῦν νὰ ὑπάρ-
χουν· παρὰ ὅπου ὑπάρχει ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ἀνόθευτη διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας. Μόνον ἡ παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ ἐδύνατο καὶ δύναται νὰ μᾶς
ἐλευθερώση ἀπὸ τοιαύτας ἐπιβουλάς». 

«Η καρδιά μου», γράφει ακόμη ο Πανάς, «ἦτο τετραυματισμένη», όταν
έβλεπα την Πατρίδα μου και όλη την Επτάνησο σε τέτοια ελεεινή κατάστασι.
Απογοητεύτηκα όμως όταν είδα την κατάστασι της Μεγάλης Εκκλησίας σε
χειρότερη κατάστασι απ’ όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες»��.

«Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς χαρίση νέας δυνάμεις διὰ νὰ ἀντιπαραταχθῶμεν γενναί-
ως εἰς τοὺς νέους ἐπιβούλους ἐχθροὺς τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας, καὶ νὰ στε-
φανώση μὲ τὸν θρίαμβον τῆς νίκης τοὺς Ὑπερμάχους τῆς Πίστεως»��.

Ο δε Οικονόμος προσπαθώντας να ενισχύση τον Πανά στον πνευματικό
του αγώνα, γράφει σε άλλη του επιστολή: «Ὦ φίλη κεφαλή! ἀλγεῖς πάντως
βλέπων πολεμουμένην τὴν Ἐκκλησίαν· τί δ’ οὐχὶ καὶ πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν
Θεόν; Ἀλλ’ ἐνίκησεν ὁ ἀγὼν τῆς ἀληθείας κατὰ τοῦ ψεύδους ἐν Κωνσταντι-
νουπόλει· καὶ ὁ πρώταθλος ἀγωνιστὴς ἐστεφανώθη στέφανον διπλοῦν, τὸν τῆς
νίκης καὶ τὸν τοῦ παθεῖν ὑπὲρ Χριστοῦ! Μακάριος! ὅτι εἰς αὐτὸν ἐξαιρέτως
ἀνεκαινίσθη ἡ ἐπὶ Γρηγορίων καὶ Χρυσοστόμων δόξα τῆς Ἐκκλησίας. Ἤχθη
καὶ αὐτὸς ὡς ὀπαδὸς τῶν Ἀποστόλων, ἐνώπιον ἡγεμόνων, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ
Κύριος στόμα καὶ σοφίαν ὧ οὐκ ἠδυνήθησαν ἀντιστῆναι οὐδὲ ἀντειπεῖν πάντες
οἱ ἀντικείμενοι! Εὐλογητὸς Κύριος ὃς οὐκ ἐάσαι ἡμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δυ-
νάμεθα»�5.

Παρ’ όλα αυτά, αυτή την καταδρομή της πίστεως της Ορθοδοξίας ο Κ. Οι-
κονόμος, στην προσπάθειά του να την αντιμετωπίση και ευρισκόμενος σε κα-
τάστασι αυτοκριτικής, γράφει «Ἐνεργῶ γὰρ καὶ αὐτὸς τὸ κατὰ δύναμιν (εἴ τι
γέρων καὶ ψυχῇ καὶ σώματι νοσερὸς) θεραπείας τινας προθυμούμενος ἐπάγειν
εἰς τὰ ρήγματα τῆς Ἐκκλησίας καὶ θαρρύνων τὰς καρδίας τῶν γνησίως ὡρι-
σμένων πρὸς τὴν ποθεινὴν μετὰ τῆς Μητρὸς κοινωνίαν καὶ συναφήν· ἀλλὰ με-
γάλαι ἐπανίστανται δυσκολίαι, πυκνοὶ δὲ καὶ ὀξεῖς ἀναφύονται σκόλοπες·» και
«καρτερῶ ὡς ἡ τίκτουσα (τὸ προφητικὸν (Ἠσ. �2, 1�)) ἀεὶ δ’ ἀποτυγχάνων,
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διὰ τὰς ἁμαρτίας μου... Δέδοικα, δὲ μὴ καὶ τρέχων παντάπασιν εἰς κενόν, καὶ
πρὸς ἀέρα πυκτεύω, καὶ σπείρω σκέρον ἄγονον, στάχεις μὴν οὐδένας καρπο-
φοροῦντα, «χόρτον δέ τινα δωμάτων οὗ οὐκ ἐπλήρωσε τὴν χεῖρα ὁ θερίζων, καὶ
τοῦ κόλπου αὐτοῦ ὁ τὰ δράγματα συλλέγων»�6.

Αυτή την ψυχολογική κακή κατάστασι. ελάχιστα γνωστή στην όλη πο-
ρεία του Κ. Οικονόμου, προσπαθεί, με επιστολή του, να ενισχύση ο Πανάς λέ-
γοντας: «Μὴ δειλιάζης, ἀλλὰ ἀγωνίζου γενναίως καὶ ἐπιμόνως εἰς τοῦτο τὸ
ἔνδοξον καὶ σωτηριῶδες στάδιον καὶ μέγας θέλει ἦσθαι καὶ ὁ καρπὸς τῶν
ἀγώνων σου, καὶ ἡ ἀνταμοιβὴ τῶν καμάτων σου, καὶ ὁ ἔπαινος τῶν θυσιῶν
σου.. Ἡ παροικία (Ἀθήνα) ὅπου κατοικεῖς πρὸ πολλοῦ ἔχει γείνει ὁ σκοπὸς
τῆς ἐπιβούλου καταδρομῆς τῶν δολιωτέρων ἐχθρῶν τῆς πίστεως... Αἱ λοιδορί-
αι καὶ αἱ μωρολογίαι τῶν ψευδαδέλφων καὶ τῶν ἤδη πασιδήλων ἐχθρῶν τῆς
πίστεως, εἶναι τὰ μεγαλήτερα ἐγκώμια τῆς ἀρετῆς καὶ τοῦ ζήλου σας καὶ ὁ
ἐνδοξότερος στέφανος τὸν ὁποῖον πλέκουσι εἰς τὴν μακαρίαν κεφαλήν
σας...»�7.

«Εἶναι μάλιστα», γράφει ακόμη ο Πανάς, «ἄξιον παρατηρήσεως ὅτι ὅσον
μέγας, ὅσον ἅγιος, ὅσον σοφός, ὅσον ἄξιος εἶναι ὁ ἄνθρωπος, τόσους περισσο-
τέρους πειρασμούς, ἀγῶνας, καταδρομὰς καὶ λοιδορίας μέλλει νὰ ἀπολαύσῃ
ἀπὸ τοῦτον τὸν διεφθαρμένον κόσμον ἕνεκεν τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀλη -
θείας»�8.

Παράλληλα και ο Κ. Οικονόμος επαινεί τον Πανά λέγοντας: «Καὶ σύ, ὦ
φίλη, καὶ ἱερὰ κορυφὴ δικαίως μὲν τὴν παροῦσαν κατάστασιν ἀποδύρῃ τῆς
Ἐκκλησίας· γενναίως δὲ καὶ ὑπὲρ αὐτῆς ἐναθλεῖς λόγοις τε σοφοῖς καὶ θεοφι-
λέσιν ἔργοις ὑπερμαχῶν, καὶ γινόμενος ὀρθότητος ἔρεισμα καὶ σπέρμα τῆς
εὐσεβείας ἀκήρατον εἰς παραμυθίαν τῆς Ἐκκλησίας»��.

Από τις σχετικές αυτές δηλώσεις, ως προς το θέμα της επιβουλής-της
καταδρομής της Ορθοδοξίας-της Εκκλησίας, προκύπτει ότι η συμφωνία του
Κ. Οικονόμου και του Πανά ήταν ν’ αντιπαραταχθούν γενναία στους νέους
επιβούλους εχθρούς της Εκκλησίας. Ένας αγώνας χωρίς οπισθοχωρήσεις,
χωρίς λιποταξίες�0.

Πίστις και πεποίθησίς τους ήταν ότι «τὸ πρῶτον βῆμα τῆς ἀναρμόστου συ-
γκαταβάσεως ἢ καινοτομίας σύρει ἀφεύκτως, κατόπιν τὸ δεύτερον, καὶ τοῦτο
τὸ τρίτον, καὶ ἀκολούθως τὰ λοιπὰ χωρὶς βάσιν»�1.
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ΓΓ΄́..  ΤΤόόμμοοςς  ΣΣυυννοοιικκεεσσίίωωνν  κκααιι  ΚΚοοιιμμηηττήήρριιοονν

Ο Πανάς αφιερώνει πέντε εκτενείς επιστολές στο μεγάλο θέμα της εποχής
εκείνης, το «Περὶ Συνοικεσίων καὶ τῶν βαθμῶν συγγενείας» με ιδιαιτέρως
νεωτερίζουσες θέσεις.

Το θέμα προκάλεσε ο Αρμοστής Douglas (Ντούγκλας σερ Χάουαρντ,
1776-1861) ο οποίος παραβιάζοντας το Σύνταγμα του 1817, θέλησε να εκ-
συγχρονίση το οικογενειακό δίκαιο, δηλαδή την περί γάμου και διαζυγίου νο-
μοθεσία των Ιονίων Νήσων, εντάσσοντας αυτό στο πλαίσιο ευρυτέρου εκσυγ-
χρονισμού της Νομοθεσίας.

Η αρχή έχει ως εξής�2. Ο Ντούγκλας περί τον Αύγουστο του 18�8 απέ-
στειλε στην Κων/λι τον Γραμματέα της Βουλής Πλάτωνα Πετρίδη, ως αντι-
πρόσωπο Πρέσβυ των Ιονίων Νήσων, με μίαν αναφορά και ένα ανυπόγραφο
Νομοσχέδιον περί γάμου. Αυτός κατόπιν εντολής παρουσιάσθηκε πρώτα στον
Άγγλο Πρέσβυ στην Κων/λι Lord Ponsonby (Πόνσονμπυ) και ύστερα στον
Πατριάρχη Γρηγόριο ΣΤ΄ προς «ἐπίκρισιν» και «ἐπικύρωσιν» από την Μ. Εκ-
κλησία της Κων/λεως. Προβάλλοντο μ’ αυτό, κατά τον Πανά, «οἱ πλέον
ἀλλόκοτοι, ἀνήκουστοι καὶ οἱ πλέον τερατώδεις νεωτερισμοί». Ειδικώτερα θέ-
σπιζε, σημειώνει ο Πανάς, «νὰ ἀφαιρεθοῦν δύο βαθμοὶ σ’ ὅλα τὰ εἴδη συγγε-
νείας· νὰ δοθῆ, παρὰ τοὺς Κανόνας, ἀπόλυτη ἐλευθερία συνεζεύξεως γάμων
μεταξὺ Λουθηροκαλβίνων καὶ Ὀρθοδόξων, νὰ ἀνταποκρίνωνται, νὰ συγκοι-
νωνῶσι καὶ νὰ συμπροσεύχωνται οἱ δικοί μας Ἀρχιερεῖς καὶ Ἱερεῖς μὲ τέτοιους
ἱερωμένους ἑτεροδόξους»��, να καθυποβάλλουν και τα ολίγα δικαιώματα που
άφησαν ακόμη στην Αρχιερατική εξουσία στην Επτάνησο, στις πολιτικές αρ-
χές, να τιμωρούν αυθαίρετα οι Λαϊκοί τους Ιερωμένους, να τους καθυποτά-
ζουν κατά πάντα «ὑποπόδιον τῶν ποδῶν των» και να μεταχειρίζωνται τους
Ιερείς του Υψίστου «ὡς ἀνδράποδα».

Μ’ αυτό το Νομοσχέδιο αγωνίσθησαν, γράφει ακόμη ο Πανάς, να ενώσουν
κατά πάντα τις δύο εκ διαμέτρου αντίθετες θρησκείες, την Λουθηροκαλβινική
και την Ορθόδοξη. Να κάνουν, κατά τον Χάρτη του Ιονίου Πολιτεύματος του
1817, τους Ιονίους να φρονούν και να ονομάζουν την Λουθηροκαλβινική θρη-
σκεία, θρησκεία Ορθόδοξη και επικρατούσα θρησκεία. Ο Πανάς το θεωρούσε
ως την σφραγίδα όλων των μέχρι τότε μεταρρυθμίσεων στο Ιόνιο Κράτος.

Ο Ντούγκλας, δια του Πετρίδη, ζήτησε την επικύρωσι του Νομοσχεδίου
και των ενσωματωμένων άρθρων περί του Κοινοταφίου. «Ζήτησε», γράφει με
ειρωνικό ύφος ο Πανάς, «καὶ τὴν ἐπικύρωσιν τῶν περὶ τοῦ Κοινοταφίου, διὰ νὰ
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μὴν καταλάβη κανεὶς τὴν σχέσιν αὐτῶν καὶ τὴν θρησκευτικὴν ἕνωσιν τῶν νε-
κρῶν καὶ ζώντων Ὀρθοδόξων μὲ τοὺς Λουθηροκαλβίνους»��.

Η Μ. Εκκλησία απέρριψε το Νομοσχέδιον περί Γάμου, γιατί ζητούσε την
μείωσι δύο βαθμών σ’ όλα τα είδη συγγενείας, την ελεύθερη σύζευξι γάμου
ετεροδόξων με ορθοδόξους, και άλλα τέτοια «ἄθεσμα καὶ παράνομα».

Ως προς δε τα περί του Κοινοταφίου το Πατριαρχείο δεν το απέρριψε, αν και
ο σκοπός ήταν «δολερὸς καὶ ὀλέθριος, ἐπειδὴ ἦταν σύμφωνο πρὸς τὴν ἀρχαία
παράδοσι καὶ πρᾶξι τῆς Ἐκκλησίας» κάτι που ο Πανάς θεωρούσε αντίθετο
προς την ορθόδοξη παράδοσι.

Ακολούθησε δήλωσι του Πατριάρχου ότι «ἀπορρίπτει πᾶσαν καινοτομίαν
θρησκευτικήν, ἀπὸ ὁποιονδήποτε ζητηθῆ, ἀπὸ ὁποιανδήποτε πηγὴν πηγάση,
καὶ ἀπὸ ὁποιασδήποτε εὐλογοφανεῖς προφάσεις καλύπτηται»�5.

Η Συνοδική αυτή απάντησι δυσαρέστησε τους Άγγλους, οι οποίοι κίνησαν
τα πάντα προς πτώσι της Πατριαρχείας. Άρχισαν να διαμοιράζουν στους οπα-
δούς τους «ἱκανὰς ποσότητας ἀργυρίων, νὰ διαφθείρωσι καὶ τὰς ἀρχάς, κι-
νοῦντες τὸ πᾶν πρὸς ἐπιτυχίαν τοῦ ποθουμένου»�6.

Μάλιστα ο αγγλικός Πρέσβυς καταπατώντας «ὅλα τὰ θεῖα καὶ ἀνθρώπι-
να δικαιώματα», αποφάσισε να παρουσιάση την αναφορά στην Τουρκική Διοί-
κησι, προκειμένου να «καταβιάση» τον Πατριάρχη να επικυρώση το Νομο-
σχέδιον.

«Ἡ ἐνταῦθα Διοίκησις», γράφει ο Πανάς, «δικαιοτέρα, φρονιμωτέρα, καὶ
φιλανθρωποτέρα ἀπὸ τοὺς Κυρίους Ἄγγλους, τὸν ἀποκρίνεται ὅτι θέλει ἀναφέ-
ρει εἰς τὸν Πατριάρχην, καὶ ἐὰν δὲν ἐναντιοῦται εἰς τὰ αὐτοῦ θρησκευτικά, εἰς
τὰ ὁποῖα δὲν ἐπεμβαίνουν, θέλει τὸν εὐχαριστήσουν»�7.

Κλήθηκε μετά ο Πατριάρχης στην Πόρτα, και, αφού άκουσε σε ποιούς βυ-
θούς προσπαθούν να ρίξουν τους Επτανησίους και εν γένει όλους τους Ορθοδό-
ξους, διαπίστωσε ότι δεν έχουν άλλον σκοπό τα κινήματά τους «παρὰ δῆθεν
ἀποστασίαν τῶν ραγιάδων ἀπὸ τὴν ὑπακοὴν τῆς Βασιλείας»�8. Μάλιστα ετό-
νισε ότι ο αγγλικός Πρέσβυς δεν έχει κανένα δικαίωμα να επεμβαίνη στα
θρησκευτικά, πολύ δε περισσότερον να παραβιάση την Ορθόδοξο Εκκλησία να
υπογράψη αυτά.

«Ὁ πατριάρχης ἐστοχάσθη νὰ ἐξετάσῃ κατὰ βάθος καὶ κανονικῶς ταύτην
τὴν οὐσιωδεστάτην ὑπόθεσιν ἀπὸ τοὺς σοφωτέρους Νομοδιδασκάλους τοῦ
Ἔθνους καὶ ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον, διότι ἐκατάλαβεν ὅτι ἀπὸ τοῦτο τὸ Νομο-

Ιωάννης Δ. Μπουγάτσος�66

��. Πρβλ. Αἰών, �7/12-�-18��.
�5. Ὅπ.π.
�6. Ὅπ.π.
�7. Φ. VII, 51/2�-2-18��.
�8. Ὅπ.π.



σχέδιον καὶ ἀπὸ τὴν ἀπάντησιν ἐξαρτάται τὸ πᾶν σχεδὸν τῆς Ὀρθοδόξου θρη-
σκείας· πάντες δὲ οἱ Νομοδιδάσκαλοι, οἱ τὴν κεντρικὴν Ἐκκλησιαστικὴν Ἐπι-
τροπὴν συγκροτοῦντες, κοινῇ γνώμῃ καὶ ψήφῳ ἐγνωμοδότησαν ὅτι τὸ τοι-
οῦτον Νομοσχέδιον εἶναι παρανομώτατον καθ’ ὅλα, ἀνατρεπτικὸν τῶν ἱερῶν
μας Κανόνων, καταπατεῖ ἀναφανδὸν τὰ ἡμέτερα θρησκευτικά, καὶ προξενεῖ
τὰ ὀλεθριώτατα ἑπόμενα, καὶ διὰ ταῦτα εἶναι ἀπαράδεκτον ὅλα τὰ ἔγγραφα
καὶ εἰς τὴν ἱερὰν Σύνοδον ἥτις ἐπικυροῖ καὶ ἐπαινεῖ τὰς ἀρχὰς τῆς πίστεως,
καὶ εἰς τὰς γνωστὰς ἀληθείας, καὶ κατὰ τὸ πνεῦμα ταύτης ἀποκρίνεται καὶ
εἰς τὰς Ἰονίους Ἀρχάς»��.

Κατόπιν ο Πατριάρχης συνέταξε σχετική έκθεσι και την υπέβαλε στον
Σουλτάνο· «θαυμάζει καὶ ἀπορεῖ ὁ Βασιλεύς», γράφει ο Πανάς, «εἰς τὴν ἀνά-
γνωσιν τοιούτων ἀλλοκότων καὶ ἀνηκούστων. Ἐπαινεῖ τὴν φρόνησιν, τὸν
ζῆλον καὶ τὴν γενναιότητα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τὴν ὑπεράσπισιν
τῆς θρησκείας του, καὶ κοινοποιεῖ εἰς τὸν Λορδ Πόσομβυ, τὸν Πρέσβυν τῆς
Ἀγγλίας, ὅτι τῶν ἀδυνάτων ἀδύνατον εἶναι νὰ ἐπικυρώση ὁ Πατριάρχης τὸ
αὐτοῦ Νομοσχέδιον· ὅτι δὲν δύναται νὰ τὸν βιάση εἰς τὰ τῆς θρησκείας του·
καὶ δὲν ἐπεμβαίνει ποτὲ εἰς τὰ θρησκευτικὰ τῶν αὐτῶν ραγιάδων»50.

Βλέποντας ο Λόρδ Πόσομβυ ότι δεν μπορούσε να παραβιάση τον Ποιμε-
νάρχη των Ορθοδόξων να υπογράψη την αναφοράν και να επικυρώση το Νομο-
σχέδιο με τους παράνομους Λουθηροκαλβινικούς νεωτερισμούς, γίνεται θη-
ριώδης· αυτός και οι συνεργάτες του κινούνται «νὰ ρίψωσιν ἀπὸ τὸν Πατριαρ-
χικὸν θρόνον τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην, διότι γενναίως ὑπερασπίζεται τὴν
θρησκείαν του, τὰ δικαιώματα τῆς Ἀρχιερωσύνης, καὶ τὰ προνόμια τῆς Ἀρχι-
ποιμαντορίας».

Η Πατριαρχική και Συνοδική επιστολή προς τους Αρχιερείς της Επτανή-
σου, «παρρησιάζεται ἀπροσδοκήτως εἰς τὴν Πόρταν», γράφει ο Πανάς, «ὡς
αἰτία τοιαύτης καταδρομῆς καὶ ὡς βάσις τῆς κατὰ τοῦ Πατριάρχου κατα-
δρομῆς. Παρεξηγοῦν ταύτην τὴν ἐπιστολὴν ὡς ἀνταρτικήν, ὡς σκανδαλοποι-
άν, καὶ ὡς ἐπεμβαίνουσαν εἰς τὰ πολιτικά, ἐνῶ αὕτη ἡ ἐπιστολὴ δὲν διευθύνε-
ται, παρὰ μόνον εἰς τοὺς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἑπτανήσου, καὶ ἐγχειρίζεται εἰς τὰς
χεῖρας τῆς Προστατευούσης Δυνάμεως διὰ νὰ τὴν κοινοποιήση εἰς αὐτούς,
καὶ δὲν πραγματεύεται παρὰ ὑποθέσεις ἐκκλησιαστικάς, διακελεύουσα εἰς
τοὺς Ἰονίους Ἀρχιερεῖς νὰ ἐκτελέσωσι τὰ ποιμαντικὰ αὐτῶν χρέη, ἐὰν ἔμελ-
λον ἀκόμη νὰ ὑποφέρωσι καὶ ἐξορίας, καὶ φυλακάς, καὶ διωγμούς, κατὰ τὰς
ἐντολὰς τοῦ Κυρίου, καὶ κατὰ τὰ παραδείγματα τῶν Ἀποστόλων, καὶ θεοφό-
ρων Πατέρων ἡμῶν.

Ἡ Ὀθωμανικὴ Διοίκησις, ἥτις καλῶς ἐκατάλαβε τὴν ἀληθῆ αἰτίαν τοιαύ-
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της ἀδίκου καὶ παραλόγου καταδρομῆς, καὶ ἐγνώριζε καλῶς τὰ εἰρηνικὰ φρο-
νήματα, καὶ τὴν γενναιότητα τῆς α[ὐτοῦ] Παναγιότητος χωρὶς μήτε κἂν νὰ
γνωστοποιήσῃ [τα ἐπισήμως εἰς τὸν ἡμέτερον Ποιμενάρχην, ἀποκρίνεται
ἐμφρόνως καὶ νουνεχῶς εἰς τὸν Πρέσβυν τῆς Ἀγγλίας, τὸν Λὸρδ Πόσομβυ, ὅτι
δεν δύναται κατ’ οὐδένα τρόπον νὰ ρίψῃ ἀπὸ τὸν θρόνον του ἕναν Οἰκουμενικὸν
Πατριάρχην, διότι ὑπερασπίζεται τὴν θρησκείαν του καὶ ἐκτελεῖ τὰ ἱερὰ αὐτοῦ
καθήκοντα, ὅτι δὲν ἔχει τοιοῦτον δικαίωμα, καὶ ἐὰν ἀκόμη τὸ εἶχε, δὲν ἦταν
δίκαιον περὶ τοιούτων ὑποθέσεων νὰ μεταχειρισθῆ»51.

Εάν κατατρέχεται ο Πατριάρχης τότε πρέπει να κατατρέχωνται και όλοι
οι Ορθόδοξοι ή μάλλον όλοι οι Ορθόδοξοι Αρχιερείς τους οποίους αντιπροσωπεύ-
ει και όλοι οι ενδημούντες Μητροπολίτες, διότι όλοι είναι συνένοχοι του αυτού
εγκλήματος, καθώς φαίνεται από τις υπογραφές τους. 

Όμως ο Λόρδ Πόσομβυ δεν σωφρονίστηκε. Ζήτησε από τον Υπουργό των
Εξωτερικών να υποχρεώση τον Πατριάρχην «νὰ μὴ ἐπεμβαίνῃ πλέον εἰς τὰ
τῆς Ἑπτανήσου, διότι εἶναι Κράτος ἀνεξάρτητον, καὶ νὰ μὴ γράφῃ καὶ νὰ μὴν
ὁμιλῇ πλέον περὶ τοιούτων».

Ο των Εξωτερικών Υπουργός στέλλει στον Παναγιώτατο την Συνοδικὴ
καὶ Πατριαρχικὴ πρὸς τοὺς Ἑπτανησίους ἐπιστολή, την οποία έλαβε το Ιόνιο
Κράτος, διότι προστάζει τοὺς Ιονίους Αρχιερείς την εκτέλεσι των Ποιμαντι-
κών αυτών καθηκόντων «καὶ τὸν διορίζει ἐν ταυτῷ εἰς τὸ ἑξῆς νὰ μὴν ἐπεμ-
βαίνη πλέον εἰς τὰ τῆς Ἑπτανήσου, νὰ μὴ γράφη και νὰ μὴν ὁμιλῇ περὶ τῶν
τοιούτων».

Ὅταν ἔλαβε τοιαύτην εἴδησιν ὁ γενναῖος τῆς Ὀρθοδόξου θρησκείας ο Ποι-
μενάρχης, «ἀμέσως πορεύεται εἰς τὴν οἰκίαν τούτου τοῦ Ὑπουργοῦ, καὶ τὸν
ὁμιλεῖ μὲ τόσην σοφίαν καὶ Πατριαρχικὴ ἀξίαν καὶ δύναμιν, ὥστε ὁ λόγος του
εἶναι ἄξιος νὰ γραφῆ μὲ χρυσοὺς χαρακτήρας καὶ μνημόσυνον αἰώνιον καὶ
πρὸς παράδειγμα τῶν ἐλευσομένων γενεῶν»52.

Ο λόγος του έχει ως εξής:

«Ὡς Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης τῶν Ὀρθοδόξων δὲν δύναμαι παρὰ νὰ
ὑπερασπισθῶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ προνόμια τὰ θρησκευτικὰ καὶ
ἐκκλησιαστικὰ τῶν ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξων, καὶ νὰ ὑπερμαχήσω ὑπὲρ
τῆς Ὀρθοδόξου θρησκείας μου εἰς ὁποιονδήποτε μέρος τῶν Ὀρθοδόξων
διώκεται. Κᾳνένα πρᾶγμα δὲν ἠμπορεῖ νὰ μὲ δειλιάσῃ, μήτε ἐξορία, μή-
τε φυλακή, μήτε αὐτὸς ὁ θάνατος. Κᾳμμία Ἀρχὴ δὲν δύναται νὰ μὲ
προστάξῃ νὰ μὴν ὀμιλῶ, καὶ νὰ μὴ γράφω ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου Θρη-
σκείας μου ἐνεδρευομένης και διωκομένης. Ὁ Κύριός μου μὲ προστάζει
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νὰ κηρύττω τὰς Εὐαγγελικὰς ἀληθείας καὶ οι Ἀπόστολοι μὲ διορίζουν
νὰ ὑπακούω μᾶλλον τὸν Θεὸν παρὰ τοὺς ἀνθρώπους. Ἔχω λοιπὸν χρέ-
ος ἱερὸν καὶ ἀπαραίτητον, ἕως οὗ εἶμαι Ποιμενάρχης, κατ’ ἐπάγγελμα
νὰ ὁμιλῶ καὶ νὰ γράφω ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου θρησκείας μου, ἀλλ’ ἐπειδὴ
εἰς τὴν Ἑπτάνησον, ἥτις ἀνήκει κατ’ ἐξαίρετον καὶ ἰδιαίτερον τρόπον
εἰς τὴν Παροικίαν μου, καθὼς εἶναι γνωστὸν καὶ ὁμολογούμενον τοῖς
πᾶσι, μάλιστα καὶ εἰς αὐτὴν τὴν Ἰονικὴν Διοίκησιν, κατατρέχεται πε-
ρισσότερον αὕτη ἡ θρησκεία μου, θέλω γράφει καὶ θέλω ὁμιλεῖ πρὸς
τοὺς ἐκεῖσε Ὀρθοδόξους μὲ περισσότερον τόνον διὰ νὰ τοὺς προφυλάξω
ἀπὸ τοιοῦτον ἐπικείμενον αὐτῶν πνευματικὸν κίνδυνον, καὶ θέλω ἐπα-
γρυπνεῖ περὶ τούτων μὲ περισσοτέραν προσοχήν. Ὁ Θεὸς καὶ ἡ Ἐκκλη-
σία μὲ ἔδωσαν τοῦτο τὸ δικαίωμα, καὶ ἤθελον προδώσει εἰς τὰ καίρια τὰ
ἱερά μου καθήκοντα, ἐὰν τὰ παρέβλεπον. Ὅλοι οἱ χριστιανικοὶ λαοὶ
γνωρίζουν ὅτι ἔχω τοιοῦτον δικαίωμα. Οἱ δὲ Ἑπτανήσιοι καὶ αὐτὴ ἡ Δι-
οίκησίς των διαπαντὸς ἀνεγνώρισεν ἀναντιρρήτως τοῦτο, προστρέχο-
ντες πάντοτε εἰς τὰς πνευματικάς των ἀνάγκας πρὸς ἡμᾶς. Ἀπὸ ἡμᾶς
δέχονται καὶ γνωρίζουν τοὺς Ποιμένας των, καὶ τὰ λοιπὰ μεγάλα
πνευματικὰ χαρίσματα, καθὼς καὶ εἰς τὴν περίστασιν τοῦ περὶ γάμου
Νομοσχεδίου, ἐπρόστρεξαν εἰς ἡμᾶς πρὸς ἐπικύρωσιν. Ὁ Λὸρδ Ποσομ-
βὺς γνωρίζει καὶ ἔπρεπε νὰ γνωρίζῃ καὶ νὰ σέβηται τὰ τοιαῦτα, καὶ νὰ
ἐπεμβαίνῃ (δὲν ἔπρεπε ποτέ), καὶ εἰς ὑποθέσεις, εἰς τὸν χαρακτῆρα, εἰς
τὸ ἐπάγγελμα, εἰς τὸ Ἔθνος του καὶ εἰς τὴν θρησκείαν παντελῶς ἀλλο-
τρίας. Ἐγὼ δὲν ἐπεμβῆκᾳ ποτέ, μήτε ἐπεμβαίνω, μήτε ἔχω σκοπὸν νὰ
ἐπέμβω εἰς τὰ πολιτικὰ τῆς Ἑπτανήσου· ἀλλ’ ἔχω δικαίωμα ἱερόν, καὶ
χρέος τοῦ ἐπαγγέλματός μου ἀπαραίτητον νὰ ἐξετάζω, νὰ ὑπερασπί-
ζωμαι, νὰ γράφω καὶ νὰ ὁμιλῶ εἰς τὰς περιστάσεις περὶ τῶν θρησκευ-
τικῶν. Ἐὰν πέσω ἀπὸ τὸν θρόνον μου διὰ τοῦτο, αὐτὸ τὸ χρέος τὸ ἔχει ὁ
ἡμέτερος διάδοχος καὶ ὅλοι ἐν γένει οἱ Ἀρχιερεῖς· καὶ ἐγὼ ὁ ἴδιος καὶ
ἔκπτωτος καὶ ἐξόριστος θέλω μεγαλοφώνως φωνάζει ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδό-
ξου θρησκείας μου, καὶ κατὰ τῆς παρανομίας. Ὁ Λὸρδ Ποσομβὺς μὲ
ποῖον δικαίωμα ἐπεμβαίνει εἰς τὰ ἡμέτερα ἐκκλησιαστικὰ καὶ πνευμα-
τικά, ἀγωνίζεται νὰ μὲ παραβιάσῃ τυραννικῶς καὶ ἀκουσίως νὰ ὑπο-
γράψω εἰς τὰς μεγαλῃτέρας παρανομίας, θέλει νὰ μὲ ἐξανδραποδίσῃ
καθὼς ἐξανδραπόδισαν τοὺς Ἰονίους Ἀρχιερεῖς, νὰ μὲ ῥίψῃ ἀπὸ τὸν θρό-
νον μου διότι ἐκτελῶ τὰ ἱερά μου καθήκοντα, καὶ νὰ μὲ προστάζη διὰ
Σοῦ νὰ μὴν ὁμιλῶ, καὶ νὰ μὴ γράφω ὑπὲρ τῆς θρησκείας μου! Μὲ ποῖον
δικαίωμα ὁ Πρέσβυς τῆς Ἀγγλίας τολμᾷ τοιαῦτα καὶ τοσαῦτα τολμή-
ματα κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου θρησκείας και Ποιμενάρχου αὐτῆς! Ὅσα
ἔγραψα περὶ τῶν τοιούτων εἶναι κοινῇ γνώμη τῆς Συνόδου καὶ ἐπίσημα,
ἐγχειρίσθησαν μάλιστα εἰς αὐτοὺς τοὺς ἰδίους, διὰ νὰ τὰ κοινοποιήσω-
σιν εἰς τοὺς Ἰονίους Ἀρχιερεῖς, καὶ ἐπρόσταξα νὰ τυπωθῶσι πρὸς

Ἀνέκδοτη Ἀλληλογραφία Εὐσεβίου Πανᾶ �6�



γνῶσιν ἁπάντων, καὶ διὰ νὰ κρίνωσιν ὅλοι οἱ Χριστιανικοὶ λαοὶ ποῖοι κα-
ταπατοῦν τὰ δικαιώματα τῶν Ἐθνῶν, ποῖοι κατατρέχουν τὴν ἡμετέραν
θρησκείαν τῶν Ὀρθοδόξων, καὶ ποῖοι ἐπεμβαίνουν εἰς τὰ τῶν ἄλλων
χρέη καὶ καθήκοντα. Ὡς Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ Ἐθνάρχης σὲ
διορίζω ταῦτα πάντα ἐντόνως νὰ τὰ παραστήσῃς εἰς τὸν Λὸρδ Ποσομ-
βύν, ὡς τὰ ἤκουσες παρ’ ἐμοῦ· καὶ νὰ τὸν εἴπῃς, ὅταν θέλη, ἂς ἔλθη νὰ
ὁμιλήσῃ μὲ ἐμέ, διὰ νὰ τὸν ἀποδείξω μὲ ποῖον δικαίωμα διενεργῶ ταῦτα
πάντα, καὶ πόσον ἀπέχω ἀπὸ τὸ νὰ ἐπεμβαίνω εἰς τὰ πολιτικά, καὶ ὄχι
νὰ ἔρχηται νὰ σὲ ἐνοχλῇ περὶ τοιούτων πραγμάτων»5�.

ΔΔ΄́..  ΠΠεερρὶὶ  χχυυδδααιιοομμεεττααφφρράάσσεεωωςς  ττῆῆςς  ἉἉγγίίααςς  ΓΓρρααφφῆῆςς

Περί των χυδαιομεταφράσεων, ήτοι κατά λέξι μετάφρασι της Αγίας Γρα-
φής «εἰς ἁπλοῦν καὶ χυδαῖον ὕφος»5�, ο Πανάς κάμνει λόγο σε πολλές επιστο-
λές αυτής της Αλληλογραφίας. Αφού ανατρέχει σε παλαιότερες σχετικές
ενέργειες Πατριαρχών, ως του Κυρίλλου του από Αδριανουπόλεως και του
Γρηγορίου του Ε΄ κατά την τρίτη Πατριαρχεία του, οι οποίοι έδωσαν έγγραφη
άδεια «τῆς ἐλευθέρας, παρὰ τῶν εὐσεβῶν, κατά λέξιν, Μεταφράσεως τῶν
Ἱερῶν γραφῶν εἰς ἁπλοῦν καὶ χυδαῖον ὕφος»55, ὅμως, «τί πρὸς ταῦτα», σημει-
ώνει ο Πανάς, «μὴ ἡ γνώμη, τὸ φρόνημα καὶ ἡ δόξα τῆς καθόλου Ἐκκλησίας
δύνανται νὰ περιορισθῶσι καὶ νὰ ὑπατηθῶσι εἰς τὴν μονομερῆ γνώμην ἑνὸς ἢ
δύω ἀτόμων εἴτε Πατριαρχῶν, εἴτε ἄλλων τῶν τοῦ Κλήρου, κατὰ μέρος γνω-
μοδοτούντων ἰδιορρύθμως...»56.

Οι μνημονευθέντες δύο Πατριάρχες δεν ήσαν άνθρωποι υποκείμενοι σε αν-
θρώπινα σφάλματα και λάθη; Ή πρέπει να δοθή στους κατά καιρούς Οικουμε-
νικούς Πατριάρχες «τὸ ἀλάθητον καὶ τὸ ἀναμάρτητον». Η Ορθόδοξος όμως
Ανατολική Εκκλησία «χάριτι θείᾳ, εἰς τοιαύτην ἀπόνοιαν δὲν ἔφθασε μ’ ὅλας
τὰς συμβάσεις περιστάσεις της καὶ οὔτ’ ἀφρόνησε ποτέ, οὔτ’ ἐφάνη μέχρι
τοῦδε ν’ ἀποδώσῃ εἴς τινα τῶν Πατριαρχῶν τὸ ἀλάθητον καὶ ἀναμάρτητον». 

Ως προς τα περί χυδαιομεταφράσεως της Νέας Γραφής με την έγκρισι του
Κωνστάντιου Α΄ του από Σιναίου, επισημαίνει ο Πανάς ότι «τοῦτο εἶναι ὅλον
ψεῦδος καὶ συκοφαντία καὶ πάντῃ ἀνύπαρκτον» και ουδέποτε η Παναγιότης
του ούτ’ εγγράφως, ούτ’ αγράφως ενέδωκε σε μια τέτοια πονηρή και επίβουλη
γνώμη, της περί της κατά γράμμα Μεταφράσεως των θείων Γραφών, «εἰς τὸ
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ἁπλοῦν καὶ τὸ χυδαῖον ὕφος, ἔχομεν πληρεστάτην βεβαιότητα ἐγγράφῳ
γνώμῃ, οὔτε διὰ λόγου συγκαταθέσει ἐνέδωκέ ποτε, οὔτε καὶ ἄνωθεν ἀπαρά-
δεκτον εἰς τὴν καθόλου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν». 

Επομένως ο Πατριάρχης Κωνστάντιος Α΄, συμπεραίνει ο Πανάς, «οὐδέπο-
τε κατ’ οὐδένα τρόπον ἐνέπνευσεν, οὔτε ἐγγράφως, οὔτε ἀγράφως, οὐδὲ διὰ
προφορικοῦ λόγου ἐνέδωκεν»57.

Ο Πανάς, επισημαίνει ακόμη ότι μπορεί κάποιος Πατριάρχης ως ο Κύριλ-
λος και ο Γρηγόριος Ε΄, ίσως και άλλοι Πατριάρχες, να έδωσαν την άδεια εγ-
γράφως της Μεταφράσεως της Νέας Διαθήκης στο απλούν και χυδαίον, όχι
όμως και η Μεγάλη Εκκλησία, η οποία μάλιστα πάντοτε την αποδοκίμασε58.

Τελικά, η γνώμη του Πανά είναι ότι «ἡ Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία, ὡς ἀνέκα-
θεν παρέλαβε τὰς Ἁγίας Γραφὰς τήν τε Παλαιὰν Διαθήκην, τὴν παρὰ τῶν
Ἑβδομήκοντα ἐκ τοῦ Ἑβραϊκοῦ ἀρχαίου, ἀδιαστρόφου, καὶ ἀδιαφθόρου, μετα-
φρασθεῖσαν, τήν τε Νέαν, τὴν παρὰ τῶν Ἱερῶν Εὐαγγελιστῶν, καὶ θεοπνεύ-
στων Ἀποστόλων συγγραφεῖσαν, οὔτε καὶ μέχρι τοῦ νῦν διετήρησε, καὶ διατη-
ρήσει σὺν Θεῷ ἀπαραποίητον, ἀπαραχάρακτον, καὶ ἀπαραμόρφωτον μέχρι κε-
ραίας ἕως συντελείας τοῦ αἰῶνος»5�.

Αυτή η Εκκλησία «ἄκρως σεβομένη καὶ ἀξιοχρέως ὑπερευλαβουμένη τοῦ
ἀρχετύπου αὐτῶν κειμένου» ουδέποτε συγκατατέθηκε και ούτε «μικροῦ δο-
λίως συνευδόκησεν» σε τέτοιες τολμηρές κατά Γράμμα Μεταφράσεις στην
«βάρβαρον καὶ πεπατημένην τοῦ χύδην καὶ ἀπαδῆ τοῦ ὄχλου φωνήν».

Παρέμεινε στενά συνδεδεμένη με το σεμνό, το σαφές, το μεγαλοπρεπές
ύφος του λεκτικού των κειμένων αυτών και προς τις λοιπές χάριτες του Πα-
ναγίου Πνεύματος.

Πίστευε ότι το ουράνιο ύφος του λόγου εκπίπτει με την κατά Γράμμα Με-
τάφρασι των θείων Γραφών, στο «ἐξηυτελισμένον καὶ χαμερπὲς ἰδίωμα τῆς
χυδαϊκῆς φωνῆς». Συγχρόνως ελαττούται η ευλάβεια των πιστών στα κείμε-
να αυτά και επέρχεται πνευματική ζημιά στους απαιδεύτους που έχουν ασθε-
νή και αγύμναστη την διάνοιά τους, και δεν μπορούν να διακρίνουν μόνοι τους
«τὸ βάθος τῶν ἐν αὐταῖς ταῖς Γραφαῖς ἐγκεκριμμένων ὑψηλῶν ἐννοιῶν»60.

Γι’ αυτό βλέπουσα η Εκκλησία «τὴν θεοστυγῆ καὶ ψυχοφθόρον λύμην τῆς
τῶν Λουθηροκαλβινιστῶν πλάνης ἐπεκτεινομένην διὰ τῆς διαδοθείσης εἰς τὸ
χυδαῖον κατὰ γράμμα Μεταφράσεως τῶν Ἱερῶν Γραφῶν» εξέδωκε το 18�6
επί Πατριαρχείας Γρηγορίου του ΣΤ΄, εγκύκλιο «συνοδικῇ γνώμῃ καὶ ὁμο-
φώνῳ ἐγκρίσει» κοινοποιώντας αυτήν διά επιστολών σ’ ὅλα τα Πατριαρχεία,
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και επισημαίνοντας τους δολίους σκοπούς των αντιθέων. Κήρυττε δε την εξ
ολοκλήρου κατάργησι «τὰς εἰς τὸ ἁπλοῦν καὶ χυδαῖον ὕφος τῶν Ἱερῶν Γραφῶν
μέχρι τοῦδε δολίῳ σκοπῷ καὶ κακοβούλῳ γνώμῃ γενομένας διαφόρους κατὰ
γράμμα Μεταφράσεις καὶ τὴν τούτων χρῆσιν παντελῶς ἀπαγορεύουσα»61.

ΕΕ΄́..  SSeemmiinnaarriiuumm..  ΑΑκκααδδηημμίίαα  ΚΚεερρκκύύρρααςς

Ενδιαφέρουσα είναι η αρνητική τοποθέτησις του Πανά έναντι του Σεμινα-
ρίου-Σπουδαστηρίου και της Ακαδημίας Κερκύρας62. Γνωστό είναι, επιση-
μαίνει ο Πανάς, ότι αιτία για την ίδρυσι αυτών ήταν η έλλειψις ιερέων κατόπιν
του σχετικού γογγυσμού του λαού. Από τους διδασκάλους, τους σκοπούς της
Διοικήσεως, και από όσα γράφει ο Φλαμιάτος στις επιστολές του, μπορείτε να
καταλάβετε τους μαθητές, συμπληρώνει με ειρωνικό ύφος. Αυτοί επρόκειτο
να είναι οι απόστολοι, οι διδάσκαλοι, και οι ιερείς των Λουθηροκαλβινικών αι-
ρέσεων, τις οποίες ήσαν επιφορτισμένοι να διδάξουν, να κηρύξουν και να μετα-
δώσουν στους Ορθοδόξους Επτανησίους6�.

«Διὰ τοῦτο», σημειώνει ακόμη, «καὶ ἡ διοίκησις ἐφρόντισε νὰ τοὺς ἀναθρέψη
ἐπιμελῶς μὲ ἁδρὰ αὐτῆς ἔξοδα, τοὺς τιμᾷ, τοὺς ἀνταμοίβει, καὶ τοὺς προστα-
τεύει ὅλαις δυνάμεσι, καὶ μυριοτρόπως»6�. Όμως, κατά τον Πανά, ήταν ἀνάγκη
να μορφώσουν «λαὸν ἐπιδεκτικὸν τοιαύτης διδασκαλίας», γιατί οι τότε Επτανή-
σιοι ανατραφέντες «μὲ τὰς δεισιδαιμονίας καὶ προλήψεις τῆς Ὀρθοδοξίας» όπως
αυτοί πίστευαν και κήρυτταν δεν ήσαν επιδεκτικοί τέτοιου φωτισμού.

Με διάφορες ευλογοφανείς προφάσεις άρπαξαν όλα τα τέκνα των Ορθοδόξων
από τους ιερείς, και τα ενεχείρισαν «εἰς ἀργυρωνήτους καὶ διεφθαρμένους ἀλλη-
λοδιδακτικοὺς διδασκάλους ἀπ’ αὐτοὺς ἐκλεχθέντας καὶ διευθυ νο μέ νους»65.

Και τί κάνουν, γράφει ο Πανάς, «διὰ τῆς ἀλληλοδιδακτικῆς ἐξορίζουν τὰ
ἱερὰ ἡμῶν βιβλία καὶ ἀντεισάγουν τὰ Λουθηροκαλβινικὰ βιβλιάρια, τὰ ἐν Με-
λίτῃ, ἐν Λονδίνῳ καὶ ἀλλαχοῦ τυπωθέντα»66.

Εσύστησαν και άλλα σχολεία σε κάθε νησί «δευτερεύοντα ἢ Λύκεια ὅπως
τὰ ὠνόμαζαν, διδάσκοντες τὰ παιδιὰ τῶν Ἑπτανησίων, κατὰ τὴν αὐτὴν ὀλε-
θρίαν καὶ βλάσφημον διδασκαλίαν».
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Από τους νυν ιερείς του Σπουδαστηρίου, επισημαίνει ο Πανάς, μπορεί κα-
νείς εύκολα να καταλάβη πώς το Ορθόδοξο Κράτος της Επτανήσου μπορεί να
μεταβληθή σε Λουθηροκαλβινικό, αφού προηγουμένως πέτυχαν να εξομαλύ-
νουν το δρόμο με τη δήμευσι των Μοναστηριακών υπαρχόντων, με την εξό-
ντωσι της Μοναχικής Πολιτείας και με την αρπαγή των ιερών βιβλίων των
αγίων Πατέρων, που βρίσκονταν στις Μονές67.

Μάλιστα εσύστησαν και Ακαδημία στην Κέρκυρα με σκοπό οι εξέρχομενοι
νέοι από τα Λύκεια των διαφόρων νησιών να ενωθούν σ’ αυτή την Ακαδημία
«πρὸς ἐντελεστέραν μόρφωσιν τῆς διαφθορᾶς, τοῦ Λουθηροκαλβινισμοῦ καὶ
τῆς ἀσεβείας»68.

Ο πρώτος που συστήθηκε διδάσκαλος της θεολογίας ήταν ο Φαρμακίδης,
τον διαδέχθηκε ο Ν. Βάμβας και έπειτα ο Τυπάλδος, ο τότε καθηγητής της
θεολογικής αυτής Σχολής.

Στρέφουν όλους τους αγώνες τους στην ανατροφή της νεολαίας και «προ-
σποιούμενοι ζῆλον διὰ τὸν φωτισμὸν» στέλλουν τὸν Λόρδ Γυγφόρδ διά να
«ἐκτελέση τοῦτο τὸ λαμπρὸν σχέδιον»6�.

Αυτός ο παμπόνηρος, γράφει ο Πανάς, για να μη δώση υποψίες στους Ιονί-
ους, παρουσιάζεται ότι «ἐξ ἰδίων τὰ πάντα ποιεῖ» ότι δεν εξαρτάται από την Δι-
οίκησι των Αρμοστών, ότι καταδιώκεται από φθόνο απ’ αυτούς και άλλα «τέ-
τοια πλάσματα πρὸς ἀπάτη τῶν ἁπλουστέρων»70.

Συμπερασματικά γράφει ο Πανάς, «Ἡ διαφθορὰ τοῦ αἰῶνος, ἡ ἀμέλεια καὶ
ἡ ἀδιαφορία τῶν Ποιμένων, ἡ ραθυμία τῶν ὀρθοδόξων λαῶν εἰς τὰ πνευματι-
κά, τὸ ἀργυρώνητον πολλῶν σημαντικῶν τοῦ ἔθνους, ἀφ’ ὅλας τὰς τάξεις τῶν
Ὀρθοδόξων, Ἱερωμένων, Ἀρχόντων, Προυχόντων, Διδασκάλων, καὶ λοιπῶν
ἔδωσε θάρρος, ἐνέργειαν, καὶ δραστηριότητα εἰς τὰ αὐτῶν ἐπίβουλα σχέδια,
καὶ μόνη ἡ παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ ἐδύνατο καὶ δύναται νὰ μᾶς ἐλευθερώση
ἀπὸ τοιαύτας ἐπιβουλάς»71.

ΣΣΤΤ΄́..  ΦΦιιλλοολλοογγιικκὸὸνν  ΦΦρροοννττιισσττήήρριιοονν

Ο Ευσέβιος Πανάς με επιστολή του72 στις 25 Απριλίου 18�� προς τον Κ.
Οικονόμο αναφέρεται σε δημοσίευμα του Αιώνος, όπου επαινείται Φιλολογικό
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φροντιστήριο, που ιδρύθηκε προ επτά ετών στη νήσο Χάλκη και που στεγάζε-
το στο ιερό Μοναστήρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Διευθυντής αυτού ήταν
ο Αβράμιος Ομηρόλης, προστάτες δε αυτού οι Έμποροι.

Ειδικώτερα διαβάζουμε στον Αιώνα:

«Πρὸ ἑπτὰ περίπου ἔτη ἐσυστήθη εἰς τὸ ἐν τῇ Νήσῳ Χάλκῃ κείμενον
ἱερὸν Μοναστήριον, τὸ ἐν ὀνόματι τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Φιλο-
λογικὸν Φροντιστήριον, ὅπου διδάσκονται διάφοροι νέοι ὁμογενεῖς τὴν
πάτριαν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν καὶ ἑπομένως τὴν Γαλλικήν, Τουρκικὴν
καὶ Ἰταλικήν, καθὼς καὶ ἐπιστήμας, ὅσαι αἱ δυνάμεις τῶν παίδων καὶ
τὰ μέσα τοῦ Φροντιστηρίου συγχωροῦσι. Ἀρχιδιδάσκαλος δὲ τούτου
ὑπάρχει ὁ διὰ τὴν παιδείαν καὶ τὰς ἐπιστημονικὰς γνώσεις, ἐπίσης δὲ
διὰ τὴν ἠθικὴν διαγωγήν του, γνωστὸς τοῖς πᾶσι κύριος Ἀβράμιος
Ὀμηρόλης Καισαρεύς»7�.

Ο Ευσέβιος ενοχλημένος από το δημοσίευμα αυτό του Αιώνος, χαρακτηρί-
ζει το Φροντιστήριο «ἀνταρτικὸν» «ὀλέθριον» καὶ «ὕποπτον». Αποστέλλει δε,
με άλλη του επιστολή7� δύο Σχέδια Ὀργανικῶν Κανόνων, το ένα των Εμπό-
ρων και το άλλο της Εκκλησίας «ἐκ παραλλήλου». Στο αριστερό μέρος κάθε
σελίδος βρίσκεται το Σχέδιον των Εμπόρων, στο δεξιό το της Εκκλησίας.

Τα Σχέδια αυτά, τα οποία ενσωματώνονται στην επιστολή της 2�ης Απρι-
λίου 18��, εκτείνονται σε τρία κεφάλαια με τον αυτό αριθμό παραγράφων, που
αναφέρονται στα γενικά καθήκοντα, στη διοίκησι της Σχολής και σε διαφό-
ρους άλλους όρους.

Το της Εκκλησίας «ἐπεφορτίσθην», γράφει ο Πανάς, «νὰ σχεδιάσω μὲ τὰ
λοιπὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ Συνοδικῶς ἐπικυρωθέν, ἐδόθη εἰς τοὺς Ἐμπό-
ρους, Ἐφόρους τῆς Σχολῆς»75.

Το Σχέδιον των Εμπόρων συντάχθηκε από τον «ἐπίβουλον Διευθυντὴν Κὺρ
Ἀβράμιον»76, επικυρώθηκε από τους Εμπόρους και παρουσιάσθηκε προς επι-
κύρωσι «εἰς τὴν Αὐτοῦ Παναγιότητα».

Στο Σχέδιο των Εμπόρων διαβλέπει κανείς «τὸν κεκρυμμένον ἰὸν τοῦ Λου-
θηρανισμοῦ». Σ’ αυτό δεν φαίνεται το επίθετον «Ὀρθόδοξος», αλλά πάντοτε το
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«ὁμόδοξος» ή άλλο σχετικό κατά την συνήθεια των Λουθηροκαλβίνων. Πα-
ρουσιάζονται οι Έμποροι ως να είναι κάποια «πολιτικὴ ἢ ἐκκλησιαστικὴ ἀνε-
ξάρτητος ἀρχή»77. Το επικυρώνει ο εκάστοτε Πατριάρχης και όχι η ολομέλεια
της Μ. Εκκλησίας.

Σ’ όλα τα μέρη του Σχεδίου των Εμπόρων δίδεται κάθε εξουσία και η διεύ-
θυνσις της Σχολής στους Εμπόρους, στην Εκκλησία δε ελάχιστη, έτσι ώστε η
Εκκλησία να επικυρώνη τα πάντα χωρίς να γνωρίζη τί γίνεται στη Σχολή.

Ομιλεί περί θρησκείας και ηθικής του Φροντιστηρίου, αλλά «μὲ γενικὰς
καὶ ἀπατηλὰς καὶ πομπώδεις λέξεις» χωρὶς καμμιὰ πραγματοποίησι. Θεσπί-
ζει να στέλλωνται νέοι εκ των μαθητών στην Ευρώπη, χωρίς να ορίζεται σε
ποιές πόλεις ή να προηγήται καμμία έρευνα. Υποχρεούται να υποτρέφη νέους
απόρους χωρίς να εξετάζεται από ποιούς και γιατί δίδονται οι φιλανθρωπικές
εισφορές ή τα αφιερώματα με τον κίνδυνο να ποτισθούν οι υπότροφοι νέοι με τα
«θολερά των νάματα»78. Ως προς το Σχέδιο της Εκκλησίας πρέπει να σημει-
ωθή ότι στο πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνεται μία επιπλέον παράγραφος, όπου
επισημαίνεται η αναγκαιότητα σπουδής των ιερών και θρησκευτικών καθη-
κόντων των μαθητών «ὡς γνήσια τέκνα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», παράλ-
ληλα με άλλα εξωτερικά μαθήματα, Μαθηματικών, Φυσικών και Φιλοσοφι-
κών Επιστημών.

Το δε επιπλέον κεφάλαιο στο Σχέδιο της Εκκλησίας, αποτελούμενο από
δώδεκα παραγράφους, το και ευρύτερο των άλλων κεφαλαίων, αναφέρεται στα
δικαιώματα της Εκκλησίας και στα χριστιανικά καθήκοντα «τῶν ἐν τῷ Φρο-
ντιστηρίῳ»7�.

Το Σχέδιο της Εκκλησίας ανατρέπει κατά τον Πανά «τὰ πονηρὰ αὐτῶν
σκεπτόμενα» δηλαδή των Εμπόρων «ἀναζητᾶ δὲ διδάσκαλον θεολόγον, ἄξιον
ἀντιπρόσωπον τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἔφορον εἰς τὰ τῆς θρησκείας, καὶ τῆς
ἠθικῆς τῆς Σχολῆς»80.

«Ἡ Ἐκκλησία ἔβλεπε», σημείωνε ο Πανάς με «δυσάρεστον ὄμμα τοιοῦτον
ἀνταρτικὸν καὶ ψυχόλεθρον κατάστημα» και ότι «ἐφόνευεν τὸ ἄνθος τῆς
Ἐκκλησίας καὶ τὰς λαμπρὰς αὐτῆς ἐλπίδας»81 κατα τα μύρια δυσάρεστα
ακούσματα. Ακόμη ότι οι σημαντικώτεροι έμποροι και άλλοι «ἠπατημένοι διὰ
κοσμικὰ τέλη αἰσχροκερδῆ» ανέλαβαν το Σχολείο και προσπάθησαν να απα-
τήσουν την Εκκλησία παρουσιάζοντας σ’ αυτήν «Λουθηροκαλβινικὸν σχέ -
διον», επονομαζόμενον «ὀργανικοὶ Κανόνες», με τους οποίους έδιναν «πᾶσαν
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ἐξουσίαν καὶ διεύθυνσιν καὶ Ἐφορίαν εἰς τοὺς ἠπατημένους παρὰ τοῦ λαοπλά-
νου (Ἀβραμίου) Εμπόρους». Ήθελαν δε την Εκκλησίαν «νὰ προστατεύη καὶ
νὰ ἐπικυροῖ τὴν πλάνην καὶ τὸν ὄλεθρον τῶν τέκνων της». Τότε η Εκκλησία
«ἀναστενάζουσα καὶ μὲ θλίψιν ἀπαραμύθητον τῆς καρδίας» θέλησε να ανοίξη
τα μάτια των τέκνων της που κάλυπτε «τὸ δολερὸν καὶ ζοφῶδες κάλυμμα»
των κανόνων των Εμπόρων.

Προβαίνει μάλιστα στην διόρθωσι των κανόνων τούτων του Σχολείου
«ἀφήνουσα τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα καὶ προσθέτουσα τὰ ἐλλιπῆ» θέλοντας
έτσι να το καθαρίση και να το φέρη στην ευσέβεια82.

Φαίνεται στην Αλληλογραφία αυτή η μεγάλη διάστασις-αντίθεσις χαρα-
κτήρος και θέσεων μεταξύ Πανά και Αβραμίου Ομηρόλη.

Κατά τον Πανά ο Διευθυντής της Σχολής Αβράμιος «εἶναι αὐτόχρημα
τὸ δολιώτερον καὶ ἐπιβουλέστερον ὄργανον τῶν ἐχθρῶν τῆς πίστεως, τὸ
ὁποῖον ἐμεταχειρίσθησαν πρὸς ἀπόλαυσιν τῶν πονηρῶν αὐτῶν σχεδίων (τῶν
Ἐμπόρων)»8�. Τον θεωρεί ως τον πλέον επικίνδυνο για την Εκκλησία και
ικανό να αφανίση το παν της Εκκλησίας, την υπόληψιν των ποιμένων, την
ανδρείαν του Ποιμενάρχου, τους αγώνες τόσων σοφών και γενναίων αθλη-
τών της πίστεως.

Μάλιστα «ἐνδεδυμένος μὲ τὸ κάλυμμα τῆς ἀπάτης, τοῦ δούλου, τοῦ ἐθνι-
σμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας» στάθηκε ικανός να συμπορευθή τόσα χρόνια με το
«κοῦφον, καὶ ματαιόφρον καὶ ἐπιπόλαιον, καὶ διεφθαρμένον σύστημα τῶν με-
γαλεμπόρων τῆς Κωνσταντινουπόλεως»8�.

Γνωστοποιεί δε στον Κ. Οικονόμο ότι αυτός έχει σχέσεις και ανταποκρί-
σεις με τη συμμορία «τῶν Β[άμβα] καὶ Φ[αρμακίδου] καὶ τῶν λοιπῶν» της
Κωνσταντινουπόλεως. 

Οι μεγαλέμποροι προστάτες της Κωνσταντινουπόλεως εγκωμιάζουν «διὰ
ζώσης φωνῆς καὶ ἐφημερίδος» τον Θ. Καΐρην καὶ διαβάλλουν ως Καϊάφας και
Ανύτους «τοὺς στηλιτεύοντας τὴν κακίαν τους»85.

Δεν θέλησε ποτέ κατ’ ουδέναν τρόπον να γνωρίση της Εκκλησίας «τὰς
φρονίμους καὶ ἐνθέους διαταγὰς» ούτε να καθυποτάξη την Σχολήν του στην
Εκκλησιαστική Επιτροπή και έτσι έδωσε «τοιοῦτον κακὸν ἀνταρσίας παρά-
δειγμα»86.

Όλα αυτά τα επεσήμανε ο Πανάς, και γι’ αυτό γράφει ότι «οἱ περὶ τὸν ἐπί-
βουλον Διευθυντὴν (Ἀβράμιον) ὥρμησαν ἐναντίον μου, θεωρήσαντές με ὡς
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αὐτουργὸν τοῦ Σχεδίου τῆς Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖον ἀνέτρεπε ἐκ βάθρων τὰ πο-
νηρὰ αὐτῶν σχέδια»87.

Ενδεικτικό της μεγάλης αντιθέσεως Πανά-Αβραμίου είναι και η εξής
πληροφορία περί του θανάτου του Αβραμίου «Σᾶς γνωστοποιῶ, ὅτι ο Κ[ύριος]
Ἀβράμιος, ὁ περίφημος διευθυντὴς τῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης τὰς παρελθούσας
ἀπέθανεν ἀπὸ τύφον, ὡς λέγουσιν οἱ Ἰατροί. Θέλομεν ἴδει τί πράξονται οἱ
Κ[ύριοι] Ἔφοροι τῆς πολυθρηλλήτου ταύτης Σχολῆς»88.

Τέλος σε άλλη επιστολή του προς τον Κ. Οικονόμο γράφει ότι όλο το Σύ-
στημα των Μεγαλεμπόρων, των Λουθηροκαλβίνων, των Άγγλων και των
οπαδών τους, προστατεύουν και στηρίζουν τον Αβράμιον «τοῦτον τὸν λαοπλά-
νον ὅστις ἀπεκατέστη ἡ μεγαλητέρα τῆς Ἐκκλησίας μάστιξ»8�. Γι’ αυτό πα-
ρακαλεί τον Κ. Οικονόμο να μελετήση «ἐσκεμμένως» το Σχέδιον των Εμπό-
ρων, γιατί οι σημειώσεις και οι περί τούτου παρατηρήσεις μπορεί να χρησιμεύ-
σουν.

Δεν παραλείπει ο Πανάς να επισημάνη το γεγονός ότι οι φίλοι και προστά-
τες της Σχολής της Χάλκης δεν θέλησαν να δεχθούν το σχέδιον της Εκκλη-
σίας γιατί, ως ο προδότης Καισαρεύς (Αβράμιος) έβλεπαν σ’ αυτό την ανα-
τροπή των πονηρών τους Σχεδίων. Γι’ αυτό, αντί να δεχθούν το Σχέδιον της
Εκκλησίας, τόλμησαν να κάμουν και «τρίτον Σχέδιον πλέον ἀνταρτικὸν καὶ
ἐπίβουλον ἀπὸ τὸ πρῶτον ἰδικόν των» για να το επικυρώση η Εκκλησία.

Τούτο όμως «δικαίως ἀπεδοκιμάσθη ἀπὸ τὴν Α[αὐτοῦ] Παν[αγιότητα]
ἥτις δὲν ἤθελε κατ’ ἀρχὰς μήτε κἂν νὰ τὸ ἀναγνώσῃ καὶ ἔφριξεν ὅταν εἶδεν τὰ
εἰς αὐτὸ περιεχόμενα»�0.

ΖΖ΄́..  ΠΠεερρίί  ΚΚοορρααήή

Συχνή αναφορά στην Αλληλογραφία γίνεται στον Κοραή, κυρίως με αφορ-
μή μιας σημειώσεως του Κ. Οικονόμου στην Επιστολιμαία του Διατριβή
«Περί τῶν τριῶν τῆς Ἐκκλησίας Βαθμῶν»�1 (σ. �00), όπου μνημονεύει «φι-
λανθρώπως» το όνομα του Κοραή γράφοντας μεταξύ άλλων ότι ο Κοραής με-
τέφρασε πολλών σοφών συγγράμματα, εξέδωκε συγγράμματα, με τα οποία
«καὶ τὴν ἑλληνικὴν φιλολογίαν εἰς τὰ πρόσω προήγαγεν, καὶ τὴν νεολαίαν τῶν
Ἑλλήνων ὠφέλησε, ἂν καὶ ἐξέδωκε καὶ συγγράμματα ἀπάδοντα καὶ ἀσύμ-
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φωνα πρός τινα τῶν ἱερῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐθίμων καὶ διατάξεων.
Φιλόπατρις, φιλόμουσος και πεπαιδευμένος. Οἱ Ἕλληνες τὰ μὲν παροράματα
παραβλέπουν ἢ διορθώνουν, αὐτὸν δὲ τιμοῦν εὐγνωμόνως καὶ μνημονεύουν ὡς
εὐεργέτην καὶ διδάσκαλον τῆς Ἑλλάδος. Ἔζησε καὶ ἐτελεύτησεν ὀρθόδοξος,
βίον διαπεράσας ἐνάρετον καὶ Σωκρατικόν»�2.

Τούτο όμως το μνημόσυνον στον Κοραή από τον Κ. Οικονόμο απετέλεσε
το έρεισμα για κατηγορίες κατά του Κ. Οικονόμου κυρίως από τον Στέφανο
Καραθεοδωρή, που υπέγραφε ως «Μοναχὸς Εὐδόξιος, ὁ Δικαιοφύλαξ»��, αλλά
και από τον Πανά και άλλους σχετιζομένους ιδεολογικά προς αυτούς.

Ο Κ. Οικονόμος στην επιστολή του�� προς τον Πανά,της 6-10-18�8, εξο-
μολογείται λέγοντας ότι «καὶ τοῦ ὀρθοῦ καὶ τοῦ ὁσίου παρεξετράπην μνημο-
νεύσας τὸν Κοραῆν, περὶ τούτου μόνον ἐξομολογοῦμαι». Πρόκειται για μομ-
φή που διατυπώθηκε και εγγράφως σε κείμενο του Βάμβα�5 προς τον Ιερο-
κήρυκα Γερμανό: «Ἀναγνοὺς ἐσχάτως τὴν ἐπιστολιμαίαν διατριβὴν τοῦ κυ-
ρίου Κωνσταντίνου Οἰκονόμου ἐθαύμασα δύω τινα καὶ μέγιστα πρῶτον...
τὴν πολυμάθειάν του ...εἶτα τὴν μὴ ἀνήκουσαν οὔτε εἰς τὸν ἱεροπρεπῆ χαρα-
κτῆρά του, οὔτε εἰς τὸ ἐμβριθὲς ἦθός του περὶ τοῦ...Κοραῆ οἰκονομίαν του�6,
κτλ». 

«Ὅμως ὁ σοφὸς μοναχὸς Εὐδόξιος, ὁ δικαιοφύλαξ (ὡς ὑπογράφεται) ἀδί-
κως (νομίζω) μὲ ἐπιπλήττει», σημειώνει ο Κ. Οικονόμος. Καὶ νὰ οἱ λόγοι: 

«Πολλὰ κατὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς θεοπρεποῦς διατάξεως ἔγραψεν ὁ
μωρόσοφος ἐκεῖνος γέρων, καὶ ἐξέδωκε πέντε καὶ δέκα χρόνους πρότε-
ρον πρὶν ἢ ἔκδοθῆ ἡ ἐμὴ ἐπιστολιμαία διατριβή· πρὸς δὲ τοὺς λήρους
τούτους οὐδεὶς ἀντεῖπε τῶν ὀρθοδόξων, οὔτε λαϊκός, οὔτε κληρικὸς ἐξε-
λέγχων ὅσα κατὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς διακοσμήσεως, καὶ κατὰ τοῦ
ἁγίου φωτὸς ἐκεῖνος ἐφλυάρησεν. Ἐσιώπησε δὲ καὶ ἡ Ἐκκλησία!
Πρῶτος καὶ μόνος ἐγὼ πρὸς τὰς αὐτοῦ δυσφημίας ἀντέστην καὶ τὴν
πρὸς τὸν Σουϊκῆρον (Suicerus) αὐτοῦ συμφωνίαν ἀνεκάλυψα εὐθὺς
ἀρχόμενoς τῆς διατριβῆς�7 καὶ τὴν αὐτοῦ καινοφανῆ διδασκαλία ἐξή-
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λεγξα�8 καὶ τὴν ψευδώνυμον γνῶσιν�� καὶ τὰ πλάνης τερετίσματα καὶ
σοφίσματα100 καὶ τὴν εἰς τὰς τοῦ Σουϊκήρου καὶ τερατείας προσθήκην
εἰρωνευσάμην101 καὶ (ἵνα τ’ ἄλλα παραλίπω) καὶ σοφὸν αὐτὸν λογιώ-
τατον ὑπὸ πάθους μαινόμενον εἶπον, ἐν οἷς τὸ τῆς Πατριαρχείας γεραι-
ρώτατον ἐσύκοφάντησεν ὄνομα102. Ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ὑπὲρ αὐτοῦ σημεί-
ωσιν ἀφορμὴν παρέσχον τῇ Ἐκκλησίᾳ πρὸς ἀποσκοράκισιν τῶν παρα-
δόξων αὐτοῦ γνωμῶν, αὐτὴν αὐτοῦ τὴν φράσιν δραξάμενος ἐξεπίτηδες.

Ταῦτα ἔγραψα ὁπότε ὁ Δικαιοφύλαξ ὁ ἐμὸς ἔρρεγχε περὶ τοῦ Κοραῆ·
καὶ μήτε τὴν κοινὴν αὐτοῦ παρὰ τοῖς πλείστοις ὑπόληψιν ὑπεστειλάμην,
μήτε τὴν ἀρχαίαν αὐτοῦ πρὸς ἐμὲ σχέσιν προὐτίμησα τῆς ἀληθείας,
μήτε ὡς πολλοὶ τῶν αὐτοῦ συμπολιτῶν καὶ φίλων ἐμοὶ ἀχθεσθήσονται,
διελογισάμην· ἀλλ’ ἐξήλεγξα τὴν πλάνην εὐσχήμως καὶ καθηκόντως.
Ἐπειδὴ δὲ προσέθεσα τὴν σημείωσιν μνημονεύων δικαίως οὓς ὑπὲρ τοῦ
γένους φιλολογικοὺς ἐπόνεσε πόνους, καὶ τὸν ἠθικὸν τοῦ ἀνδρὸς καὶ
σώφρονα βίον (καὶ οἷον οὐ πάνυ πολλοὶ τῶν κατ’ Εὐρώπην βιούντων φι-
λοῦσι διάγειν) ἐπαινῶν, καὶ (τὸ δὴ μέγιστον) δεικνύων διὰ τούτου ὅτι ἡ
Ἐκκλησία μόνην τὴν δυσσέβειαν ἐξελέγχει, ἀλλ’ οὐχὶ καὶ τὴν βιωφιλῆ
σοφίαν τῶν καθ’ ἡμᾶς πλανωμένων τε καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐπὶ ψευδῆ
σοφίαν ματαιοπονούντων· οὐχὶ δὲ τὴν ἀληθῆ κατατρέχουσα παιδείαν
(ὡς οἱ ἐχθροὶ διακηρύττουσι)· ἐπειδὴ λέγω τοῦτο κατέδειξα προσθεὶς
τὴν σημείωσιν, διὰ τοῦτο καὶ πανηγυριστὴς καὶ κακὴν οἰκονομίαν καὶ
τῷ ἱερατικῷ χαρακτῆρι μηδόλως προσήκουσαν οἰκονομήσας ἐφάνην·
ἤκμασε δὲ καὶ μόνον τὸ σημείωμα πᾶσαν διαφθεῖραι τὴν συγγραφήν,
ὡς κόκκος δηλητηρίου εἰς ὕδωρ καθαρὸν ἐμπεσών)»10�.

Ὁ Κ. Οἰκονόμος, θέλοντας να μειώση την έντασι του δημιουργηθέντος θορύ-
βου, από την εν λόγω σημείωσί του στην Επιστολιμαία Διατριβή υπέρ του Κο-
ραή, αναφέρεται σε προηγούμενα παραδείγματα ως του Γρηγορίου του Θεολό-
γου ο οποίος δεν κατακρίθηκε «ὀνομάσας κόνην πάντων ἡμῶν» τον Ωριγένην. 

Συχνά αναφέρεται στον Ευδόξιο τον ιατροφιλόσοφο δηλαδή Στέφανο Καρα-
θεοδωρή ο οποίος εκείνη την εποχή έγραφε πραγματεία κατά των θρησκευτι-
κών φρονημάτων του Κοραή.

Μάλιστα αποστέλλει τους χαιρετισμούς του λέγοντας: «Καταφιλῶ ἐν
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ἁγίῳ φιλήματι τὸν περιπόθητον Εὐδόξιον, καὶ τοι ἄγνωστος· οὐ γὰρ ὁ τόπος,
ἀλλ’ ἡ ὁμοφροσύνη τὰς φιλίας ἐμποιεῖ καὶ ἐμπεδοί»10�.

Ο Πανάς δε, σε απαντητική επιστολή του, γράφει:

«Ἡ ὑποσημείωσις δέ, περιπόθητε ἀδελφέ, ὑπὲρ τοῦ Κοραῆ, μ’ ὅλον ὅτι γι-
νομένη μὲ ὀρθὸν σκοπόν, καὶ μ’ ὅλον ὅτι διορθοῦται τὰ μέγιστα ἀπὸ τὸ
ὅλον του συγγράμματός σου, ἐκ τοῦ ὁποίου δύναταί τις νὰ συμπεράνη ὅτι
ἐπαινεῖτε τὸν ἄνδρα, διὰ τὰ ἀξιέπαινα καὶ φιλολογικὰ αὐτοῦ προτερήμα-
τα, καθὼς τὸν κατηγορεῖτε γενναίως διὰ τὰ ἀξιόμεμπτα καί, θρησκευτι-
κά του φρονήματα, μ’ ὅλον τοῦτο ἐσκανδάλισε τινὰς ἐπιπολαίους ἀνα-
γνώστας, καὶ ἔδωσε λαβὴν εἰς τοὺς ἐχθροὺς τῆς πίστεως νὰ συστήσωσιν
ἔτι μᾶλλον τὴν ὑπόληψιν καὶ τὰ συγγράμματα τούτου τοῦ ἀδίκως θεο-
ποιηθέντος παρ’ αὐτοῖς ἀνδρός, πρὸς ὄλεθρον τῶν ὀρθοφρονούντων ὀρθο-
δόξων. Τοῦτο παρεκίνησεν τὸν ἡμέτερον φίλον Εὐδόξιον καὶ ἄλλους ὀρθό-
φρονας ἐνῷ ὑπερεπαινοῦν καὶ ἐκθιάζουν τὸ ὑμέτερον Σύγγραμμα καὶ τὸν
Συγγραφέα, νὰ μὴν ἐπαινέσουν ἐπίσης καὶ ταύτην τὴν σημείωσιν, διὰ νὰ
προφυλάξωσιν τοὺς ἀδυνάτους ἀδύνατο οἵτινες κατὰ δυστυχίαν δὲν δια-
κρύνουσιν τὸν φιλόλογον ἀπὸ τὸν θεολόγον, καὶ παραδέχονται ἀδιακρίτως
καὶ ἀδιαφόρως καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ κακὰ τῶν σοφῶν, παρὰ τοῖς ὀρθοφρό-
σιν ἐπαινομένων. Καταλαμβάνω ὅτι δὲν δύναται νὰ εὑρεθῇ μεγαλήτερος
παραλογισμὸς ἀπὸ τοῦτον, ἀλλ’ ἠξεύρετε κάλλιστα ὅτι πάμπολοι τοιοῦτοι
παραλογισμοὶ εὑρίσκονται γενικῶς εἰς τὸ κοινὸν τῶν ἀνθρώπων, καὶ οἱ
φρόνιμοι πρέπει νὰ οἰκονομῶσι, νὰ ὑποφέρωσι, καὶ νὰ συγκατανεύουσιν
ἐνίοτε εἰς τοιαύτας ἀλλοκότους ἀδυναμίας. Δὲν γράφομεν μόνον διὰ φι-
λοσόφους καὶ κριτικούς, ἀλλ’ ἔχομεν νὰ κάμωμεν ἐν γένει μὲ ἀμαθεῖς,
καὶ προληπτικοὺς καὶ ἀδιακρίτους, καὶ μὲ ἐπιβούλους ἐχθρούς, οἵτινες
καὶ αὐτὸ τὸ Εὐαγγέλιο παρεξηγοῦσι πρὸς ἐμπέδοσιν τῶν σκοπῶν των,
καὶ κάθε οἰκονομία καὶ προσοχή, διὸ εἶναι περιττὴ ἐκ μέρους μας. Ὅταν
δὲν δυνάμεθα νὰ ἐπαινέσωμεν τινα, χωρὶς σκάνδαλον τῶν τοιούτων ἀδυ-
νάτων, μᾶλλον συμφέρει νὰ σιωπῶμεν παντελῶς περὶ αὐτοῦ. Ταῦτα
φρονῶ μὲ τὴν ἀδυναμίαν μου»105.

Και συμπληρώνει σε άλλη του επιστολή: «Ἐὰν κατὰ λάθος ἐπαίνεσας τὸν
δυσσεβῆ Κοραῆ, αἱ μετὰ ταῦτα δίκαιαι πρὸς αὐτὸν κατηγορίαι σου, ἀναπλη-
ροῦν ὑπερβαλόντως τὸ λάθος, καὶ οἰκοδομεῖς μεγάλως ὅσους ἀκουσίους σου
πρότερον ἴσως ἐσκανδάλισας»106.
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ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα

Διαπιστώσεις τις οποίες μπορεί να καταγράψη ο αναγνώστης των επιστο-
λών μεταξύ άλλων και οι εξής:

1. Ο Ευσέβιος Πανάς ανήκε στον σκληρό πυρήνα των ζηλωτών, των αν-
θρώπων δηλαδή εκείνων που μάχοντο κατά της διαβολής της Ορθοδοξίας και
κατά του Λουθηροκαλβινισμού, όπως το αποδεικνύουν και σχετικοί χαρακτη-
ρισμοί του κατά των εχθρών της πίστεως, ως αντίχριστος, αργυρώνητος, διε-
φθαρμένος, λαοπλάνος, ψευδάδελφος, ψυχοφθόρος, Λουθηροκαλβίνος ή λέξεις
καταδρομή, συνωμοσία, συκοφαντία, κ.ά.

2. Το περιεχόμενον των επιστολών ενισχύει την άποψι της εφημερίδας
Αθηνά, που ομιλεί περί υπάρξεως Διευθυντηρίου των Αθηνών, με κεντρικό
πρόσωπο τον Κωνσταντίνο Οικονόμο τον εξ Οικονόμων, ο οποίος ελάμβανε και
προωθούσε ειδήσεις, καθόριζε τον τρόπο ενεργειών, συνέτασσε σχετικά κείμε-
να ή το πλαίσιο πατριαρχικών επιστολών ή εγκυκλίων και γενικώτερα οριοθε-
τούσε το ιδεολογικό υπόβαθρο των ενεργειών αυτών.

�. Επίσης ενισχύουν την άποψι της αγγλικής διπλωματίας ότι ο Πανάς
ήταν ο δριμύτερος εχθρός του βρεταννικού έθνους και ότι αγωνιζόταν κατά
της βρεταννικής παρουσίας στην Επτάνησο, και ότι υποστήριζε τα ρωσικά
σχέδια.

�. Καταγράφεται ο στενός κύκλος των συνεργατών του, κύκλος ζηλωτών,
στον αγώνα του υπέρ της Ορθοδοξίας, ως ο Αλέξανδρος Στούρζας, ο Στέφανος
Καραθεοδωρής με το ψευδώνυμο Ευδόξιος Γεώργιος Κοζάκος Τυπάλδος, οι
Κ. και Ζ. Ζαχάρωφ, ο Κων/νος Ευθυβούλης, ο Ι. Λέλης, κ.ά. Παράλληλα
σχολιάζονται θέσεις, ενέργειες αντιπάλων ως του Θεοκλήτου Φαρμακίδη, Νε-
οφύτου Βάμβα, Αδαμαντίου Κοραή, κ.ά.

5. Πλούσιες είναι οι πρωτογενείς πληροφορίες-ειδήσεις ως προς τον Τόμο
περί των Συνοικεσίων όπου διαφαίνονται τόσο οι κινήσεις των Άγγλων, ιδιαί-
τερα του Πρέσβεως Λόρδ Πόσομβυ, όσο και η γενναία αντίδρασι του Πανά και
ιδιαίτερα του Πατριάρχου Γρηγορίου ΣΤ΄ του οποίου δημοσιεύεται ο λόγος προς
τον Οθωμανό Υπουργό των Εξωτερικών, ο οποίος, κατά τον Πανά είναι «ἄξιος
νὰ γραφῆ μὲ χρυσοὺς χαρακτῆρες καὶ μνημόνιον αἰώνιον καὶ πρὸς παράδειγ-
μα τῶν ἐλευσομένων γενεῶν».

6. Συχνά εμφανίζεται ως ανταποκριτής γεγονότων της Κων/λεως και ως
αποστολεύς Εγκυκλίων, Επιστολών και κυρίως των σχετικών προς τον Τόμο
των Συνοικεσίων, Πρακτικών της Μ. Εκκλησίας.

7. Στην επιστολή της 2� Απριλίου 18�� περιλαμβάνει το κείμενον των
«Ὀργανικῶν Κανόνων τοῦ κατὰ τὴν Χάλκην Φιλολογικοῦ Φροντιστηρίου»,
τόσο κατα το Σχέδιο των Ἐμπόρων, όσο και του της Εκκλησίας, μὲ εὔστοχες
παρατηρήσεις.

8. Παρουσιάζεται γνώστης τῆς Εκκλησιαστικῆς Ιστορίας και του Κανονι-
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κού Δικαίου. Συγχρόνως φέρεται νὰ παρακολουθή την πνευματική κίνησι της
εποχής του. Πολλές φορές αναφέρεται σε νέες εκδόσεις μετά σχετικών σχο-
λίων ως της Επικρίσεως και της Επιστολιμαίας Διατριβής του Κ. Οικονόμου,
της Απολογίας και της Ερμηνείας της Κ.Δ. του Θ. Φαρμακίδη, του Ευδοξίου
(Καρθραθεοδωρή) και του Κοραή, των Μηναίων της Εκκλησίας κ.ά. Απ’ αυ-
τή την άποψι οι επιστολές του Πανά, μπορούν να θεωρηθούν ως συμβολή στη
νεώτερη εκκλησιαστική ιστορία και φιλολογία.

�. Με τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στις επιστολές αυτές διαχέεται
ικανό φως προς εκτίμησι πολιτικών προσώπων ή γεγονότων της εποχής αυ-
τής ως είναι η παρουσίασις και η ανάλυσις του έργου της Αρμοστείας στο Ιό-
νιο Κράτος.

10. Άμεσες ή έμμεσες πληροφορίες μας πείθουν ότι ο Πανάς δεν ήταν μόνο
ο ρυθμιστής αυτών των γεγονότων, κυρίως περί του Νομοσχεδίου, αλλά και ο
συντάκτης των σχετικών κειμένων-εγκυκλίων.

11. Στα αρνητικά στοιχεία της προσωπικότητος του Πανά καταγράφεται
το γεγονός ότι ο υπερευαίσθητος χαρακτήρας του δεν του επέτρεπε την αντι-
κειμενική και συνεπώς συγκροτημένη θέσι και αντιμετώπισι των πραγμάτων,
κάτι που διαφαίνεται στις κρίσεις του ιδιαίτερα περί του Σεμιναρίου-Ακαδη-
μίας Κερκύρας και του Φιλολογικού Φροντιστηρίου της Χάλκης. Άλλωστε
και ο ίδιος επιβεβαιώνει σε επιστολή του ότι ήταν πολλές φορές υπερβολικός.

12. Στα θετικά του στοιχεία καταγράφεται το γεγονός ότι δεν επέτρεπε
καμμία παρέκκλισι από τα παραδεδομένα, υποστηρίζοντας «ότι κανένα ἀλη-
θινὸν καὶ ἐπίμονον δεινὸν δὲν δύναται νὰ προκύψη ἀπὸ τὴν ὀρθὴν διδασκαλίαν,
καὶ ἡ Ἐκκλησία δὲν πρέπει νὰ φοβῆται ὀλέθρια ἑπόμενα, παρὰ ὅταν ἀπομα-
κρύνηται ἀπ’ αὐτοὺς καὶ ἀπὸ τὰ ἱερὰ καὶ ἀλάνθαστα τῆς ἀληθείας ἴχνη».

Συνήθιζε να λέγη: «Τὰ πικρὰ ἰατρικὰ χαρίζουν τὴν βάσιμον ὑγείαν τῶν
ἀσθενῶν, καὶ ὁ συγκαταβατικὸς ἰατρός, ὅστις προδίδει τὴν τέχνην του, διὰ νὰ
μὴ φανῆ δυσάρεστος εἰς τὸν ἀσθενῆ, τὸν ρίπτει εἰς κίνδυνον καὶ εἰς ὄλεθρον».

Πιστεύω τέλος ότι η εν λόγω Αλληλογραφία του Πανά έχει ιδιαίτερο αρ-
χειακό ενδιαφέρον για κάθε ερευνητή της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Ιονί-
ου Κράτους αυτής της εποχής.
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ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ*

ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΕΕΣΣ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΧΧΑΑΛΛΚΚΗΗΝΝ  ΦΦΙΙΛΛΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟΥΥ
ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΟΟ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟΝΝ  ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΩΩΝΝ

Οἱ ἐν Κωνσταντινουπόλει ὀρθόδοξοι ἔμποροι συνειδότες, ὅτι τὸ κατὰ Χάλ-
κην Φιλολογικὸν Φροντιστήριον, πρὸ ἑπτὰ ἐνιαυτῶν ὑπὸ ἐμπόρων συστηθέν,
καὶ κυρίως διὰ τὰς εἰς ἐμπόρους ἀναγκαίας σπουδάς, ἔχει χρείαν προστασίας,
καὶ ἐπιμελείας συστηματικῆς, ἐφιλοτιμήθησαν, νὰ ἀναλάβωσι τὸ κοινωφελὲς
τοῦτο ἔργον· καὶ εἰς δύο συνελεύσεις περὶ τὰς 2� Ἰουλίου, καὶ 1 Σεπτεμβρίου
18�8, συσκεφθέντες περὶ τῶν δεόντων διατάξεων, ὅσα ἀφορῶσιν εἰς στερέωσιν,
καὶ πρόοδόν του. Συνέθεσαν δὲ τοὺς ἐφεξῆς ὅρους, ὡς ἀρχὰς καὶ βάσεις, καὶ
ὀργανικοὺς Κανόνας περὶ τῆς διηνεκοῦς αὐτοῦ εἴτε ἐξωτερικῆς, εἴτε ἐσωτε-
ρικῆς Διευθύνσεως, ἀδείᾳ, καὶ συναινέσει, καὶ ἐπικυρώσει Πατριαρχικῆς.

ΚΚεεφφάάλλααιιοονν  ΑΑ΄́

Καθήκοντα γενικά.
Α΄. Ὁ Κύριος καὶ μόνος σκοπὸς τοῦ Φροντιστηρίου εἶναι 
α΄: νὰ διδάσκωνται οἱ νέοι τὴν πάτριον ἑλληνικὴν γλῶσσαν, καὶ φιλολογίαν,

ὅσον ἐνδέχεται ἀκριβῶς ἔτι τὰ Δόγματα τῆς ἀμωμήτου ὑμῶν πίστεως κατὰ
τὴν δυνατὴν ἐντέλειαν, προσέτι ἐπιστήμας μαθηματικάς, φυσικάς, καὶ φιλο-
σοφικάς.

Τὰς δυνατὰς ἐμπορικὰς σπουδάς, καὶ τὰς ἀναγκαίας εἰς τὰς ἐπιστήμας,
καὶ εἰς τὸν ἔμπορον ξένας διαλέκτους.

β΄: Νὰ παιδεύωνται εἰς τὴν σεμνὴν διαγωγήν, καὶ κατὰ τὴν καθόλου Ἠθι-
κήν, καὶ μάλιστα κατὰ τὴν ἀμίμητον καὶ οὐράνιον τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, κα-
τηχούμενοι, καὶ μυούμενοι ἀδιαλείπτως, τὰ πατροπαράδοτα θεῖα Δόγματα,
καὶ γυμναζόμενοι ζωὴν ἐνάρετον θεῷ τε καὶ ἀνθρώποις.

Σημείωσις. Ἀπεφασίσθη νὰ γένῃ φροντὶς ταχεῖα ἐξεπίτηδες περὶ διδασκά-
λου θεολογίας, ὅστις τοὺς μὲν προβεβηκότας νὰ διδάσκῃ τὴν ὑψηλὴν θεολο-
γίαν, καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴν φιλολογίαν. Ὅλους δὲ κοινῶς τὴν Ἱερὰν Κατή-
χησιν ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος, καὶ μίαν Κλάσιν ἑλληνικῶν μαθημάτων καθεκά-
στην νὰ παραδίδῃ Πατέρων Ἐκκλησιαστικοὺς λόγους.

Β΄ Θρησκευτικῶς μὲν τὸ Κατάστημα εἶναι ὑπὸ τὴν προστασίαν τῆς Ἁγίας
τοῦ Χ[ριστοῦ] Ἐκκλησίας· ἐξωτερικῶς δέ, καὶ κατὰ τὴν οἰκονομίαν ὑπὸ τὴν
ἐπιστασίαν τοῦ τῶν ἐνταῦθα ὁμοδόξων ἐμπόρων Συστήματος.
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Γ΄ Οἱ Ἔμποροι συγκροτοῦσιν γενικὴν Συνέλευσιν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ περὶ
τέλη Αὐγούστου, προεδρευόντων τῶν Ἐφόρων· καὶ πραγματεύονται κοινῶς
περὶ τῶν συτεινόντων εἰς τὴν πρόοδον τοῦ Φροντιστηρίου· ἐκλέγουσι διὰ ψή-
φων ἐφόρους ἀπὸ τὴν χορείαν των διὰ τὸ ἀκόλουθον ἔτος ἀρχόμενον ἀπὸ Α΄
Σεπτεμβρίου, ἀφ’ οὗ παραδώσωσιν τὰ πρακτικά των οἱ Ἔφοροι τοῦ λήγο-
ντος.

Ἀγγέλεται εἰς τὴν Συνέλευσιν καὶ ἡ Ἠθικὴ κατάστασις τῶν Διδασκάλων,
καὶ τῶν μαθητῶν, καὶ ἡ εἰς τὴν παιδείαν, καὶ ἡ Ἠθικὴ πρόοδός των, καὶ διὰ
τοὺς ἀπροστατεύτους μέν, διαπρέψαντας δέ, εἴς τε τὰ μαθήματα, καὶ εἰς τὴν
σεμνὴν διαγωγήν, ἀναλαμβάνουσι τὴν φροντίδα θέσεώς τινος, ἢ ὑπουργήμα-
τος ἐμπορικοῦ, ἢ διδασκαλικοῦ.

Δ΄ Ἔμπορος πάσης τάξεως, καὶ ὁποιασδήποτε δυνάμεως ὑπήκοος, υἱὸς
ὅμως γνήσιος τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας λογίζεται, καὶ εἶναι μέλος τοῦ
προστατεύοντος σώματος, καὶ ἔχει εἴσοδον καὶ ψῆφον εἰς τὴν γενικὴν Συνέ-
λευσιν, καὶ τὸ δικαίωμα νὰ ψηφοφορῇ εἰς τὴν ἐκλογὴν τῶν ἐφόρων· καὶ νὰ
ἐκλέγηται ἔφορος.

Ε΄ Ἡ ἐκλογὴ τῶν ἐφόρων γίνεται διὰ πλειοψηφίας τῆς Συνελεύσεως. Διαρ-
κεῖ δὲ ἑκάστη ψηφισθεῖσα Ἐφορία ἕνα ἐνιαυτὸν ὁλόκληρον.

ΣΤ΄ Πλήρης Συνέλευσις λογίζεται, ὅταν κατ’ ἀνάγκην παρευρεθῶσι μόνον
τριάκοντα ἔμποροι.

Ζ΄ Οἱ Ἔφοροι, ὡς φέροντες τὸ πρόσωπον τοῦ ὅλου συστήματος ἐνεργοῦσι
πληρεξουσίως, ὅσα ἀπαιτεῖ ἡ καλὴ Διεύθυνσις τοῦ Φροντιστηρίου. Διὰ τοῦτο:

Η΄ Πᾶσαν πρότασιν τῆς ἐφορίας ἀπαιτοῦσαν τὴν συνέργειάν του ἀποδέχε-
ται ἀσμένως, καὶ τὴν ἐκτελεῖ προθύμως τὸ Σύστημα.

Θ΄ Εἰς Κώδικα ἐπίτηδες παρασκευασμένον καταχωροῦνται τὰ Πρακτικὰ
τῶν Συνελεύσεων, εἴτε τῶν γενικῶν τοῦ Συστήματος, εἴτε τῶν κατ’ ἰδίαν τῆς
Ἐφορίας. Πρώτιστα δὲ οἱ παρόντες ὀργανικοὶ Κανόνες.

ΚΚεεφφάάλλααιιοονν  ΒΒ΄́

Περὶ Ἐφόρων.
Α΄ Πέντε ἔφοροι ἐκλέγονται δι’ ἕκαστον ἔτος διὰ πλειοψηφίας τῆς Συνε-

λεύσεως.
Β΄ Δύω ἐξ αὐτῶν τοὐλάχιστον πρέπει νὰ εἶναι ἐκ τῶν ὑπηκόων τοῦ Ὀθω-

μανικοῦ Κράτους. Διὰ δὲ τοὺς λοιποὺς ἀδιάφορον, ἂν ἔκλεχθῶσιν ἐκ τούτων, ἢ
ἄλλων

Γ΄ Τὴν πρώτην Κυριακὴν τοῦ Σεπτεμβρίου, ὁποίαν συγχωρήσῃ ὁ καιρός,
συνέρχονται εἰς τὸ Φροντιστήριον καὶ οἱ πέντε καὶ λαμβάνουν γνῶσιν τῶν
ὅλων περιστατικώτερον, καὶ διατάττουσιν, ὅσας βελτιώσεις φανῶσι κατάλλη-
λοι εἰς τὴν ἐσωτερικὴν διεύθυνσιν.

Δ΄ Ἕνα ἐκ τοῦ Ἀριθμ(οῦ): των διορίζουσι Ταμίαν οἱ ἴδιοι διὰ νὰ φροντίζῃ διὰ
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τὴν Σύναξιν τῶν ἐράνων, καὶ ἄλλων χρηματικῶν πόρων, καὶ διὰ πληρωμὰς
τῶν διαφόρων δαπανῶν.

Ε΄ Μεταξὺ τοῦ ἐνιαυτοῦ, ὁσάκις τὸ καλέσῃ ἡ περίστασις συνέρχονται ἀδια-
φόρως εἰς τὸ Φροντιστήριον, ἢ εἴς Κωνσταντινούπολιν, καὶ Γαλατᾶν, καὶ σκέ-
πτονται καὶ ἀποφασίζουσι τὰ δέοντα.

ΣΤ΄ Συνέρχονται καὶ τὴν τελευταίαν φορὰν περὶ τὴν ἑορτὴν τῆς Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου, ὁπότε εἶναι ἡ πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, καὶ προετοιμάζουσι
τοὺς λογαριασμούς, καὶ τὰ Πρακτικά των, διὰ νὰ τὰ καθυποβάλωσι εἰς τὴν
προσεχῆ Συνέλευσιν.

Ζ΄ Ἐξαιρουμένων τῆς πρώτης καὶ τῆς ἐσχάτης, ὅλαι αἱ ἄλλαι των Συνε-
δριάσεις λογίζονται πλήρεις, ὅταν παρευρεθῶσι τὰ τρία μέλη τῆς Ἐφορίας.

Η΄ Ἕκαστος τῶν πέντε κατὰ σειρὰν ὑποχρεοῦται νὰ ἐπισκέπτηται τὴν
Σχολὴν δὶς εἰς διάστημα δύω μηνῶν, καὶ νὰ παρευρίσκηται εἰς τὰς μηνιαίας
ἐξετάσεις.

Θ΄ Οἱ Ἔφοροι εἶναι ἰσότιμοι μεταξύ των, ἔχοντες ἴσον λόγον, καὶ ἰσχύν, καὶ
τὰ αὐτὰ καθήκοντα, κατὰ τὸν ζῆλον μόνον φιλοτιμούμενοι ἕκαστος νὰ ὑπερ-
τερῇ τοὺς ἄλλους.

Ι΄ Περὶ τῆς συγκροτήσεως τῆς τοῦ Αὐγούστου συστηματικῆς Συνελεύσε-
ως, φροντίζει ἡ Ἐφορία, προσκαλοῦσα ἐγγράφως τοὺς Ἐμπόρους πέντε ἡμέ-
ρας πρὸ τῆς διωρισμένης ἡμέρας.

ΙΑ΄ Δὲν ψηφίζεται Ἔφορος δύω ἐνιαυτοὺς κατὰ σειρὰν ὁ αὐτός. Μετὰ δὲ ἓν
ἔτος γίνεται πάλιν ὑποψήφιος.

ΙΒ΄ Ὁ ἐκλεχθείς, καὶ δι’ εὐλόγους αἰτίας μὴ δυνάμενος νὰ ἀναλάβη τὸ φι-
λότιμον ὑπούργημα τῆς Ἐφορίας δύναται νὰ παραιτηθῇ ἢ ἀμέσως εἰς τὴν Συ-
νέλευσιν, ἂν παρευρίσκηται εἰς αὐτήν, πείθων διὰ λόγου τοὺς παρόντας, ἢ
ἐγγράφως εἰς διάστημα τριῶν ἡμερῶν τοὺς προκατόχους Ἐμπόρους, ἂν λείπῃ,
καὶ διορίζεται ἀντ’ αὐτοῦ ὁ μετ’ αὐτὸν ἔχων τὰς πλειοτέρας ψήφους. 

ΙΓ΄ Ὅταν συμπέση σπουδαία καὶ μεγάλη ὑπόθεσις συμβουλεύονται καὶ οἱ
προκάτοχοι ἔφοροι.

ΙΔ΄ Ἡ γενικὴ Συνέλευσις συγχωρεῖ τοὺς Ἐφόρους ν’ ἀγοράζωσι κατ’ ἔτος
Βιβλία διὰ τὴν Βιβλιοθήκην τοῦ Φροντιστηρίου, καὶ ν’ ἀναπληρώνωσι τὰ εὑρι-
σκόμενα πειραμάτων ὄργανα, δαπανῶντες ἀργύρια, μήτε πλειότερα τῶν πέντε
χίλ:, μήτε ὀλιγώτερα τῶν δύω· 

Ὅταν δὲ σὺν Θεῷ καταντήσῃ δυνατὸν καὶ εὔκολον νὰ στέλλωνται εἰς τὴν
Εὐρώπην δύω ἐκ τῶν διαπρεψάντων εἰς τὰ μαθήματα, καὶ κατὰ τὴν σεμνότη-
τα νέων ἐπὶ τοιαύτῃ συνθήκῃ. Τὸ μὲν Κατάστημα νὰ δίδῃ εἰς αὐτοὺς καθ’
ὁλόκληρον τριετίαν τὰ ἀναλώματα, διὰ νὰ τελειοποιηθῶσιν εἰς τὰς ἐπιστήμας·
αὐτὰ δὲ ἐπιστρέψαντες νὰ διδάσκωσιν εἰς αὐτὸ ἄλλα τρία, ἢ καὶ πέντε ἔτη,
λαμβάνοντες τὸ ἀνάλογον διδασκαλικὸν σιτηρέσιον.
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ΚΚεεφφάάλλααιιοονν  ΓΓ΄́

Ὅροι διάφοροι.
Α΄ Ἡ ἐσωτερικὴ Διεύθυνσις γίνεται κατ’ ἰδιαιτέρους κανόνας ἐγγράφους,

τοὺς ὁποίους ἐπιθεωρεῖ, καὶ κυρώνει πλήρης Συνέλευσις Ἐφόρων.
Β΄ Ἐπιστάτης ἢ Διευθυντὴς ἔργων ἔχων τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐσωτερικῶν

Κανόνων διορίζεται ἀπὸ τοὺς Ἐφόρους ἢ ἱκανώτερος μεταξὺ τῶν διδασκάλων.
Γ΄ Διδάσκαλοι ἰδιάζοντες εἰς ἕκαστον εἶδος τῶν παιδευμάτων. Ἱερεὺς διὰ

τὰς ἱερουργίας, καὶ τὴν ἀκρίβειαν τῶν χριστιανικῶν χρεῶν, καὶ ἐπιστάται, εἰς
τὴν σεμνὴν διαγωγὴν ἐκλέγονται, καὶ διορίζονται ἀπὸ τοὺς ἐφόρους.

Δ΄ Ἔρανον εἰσφέρει ὁ μαθητὴς ἐνιαύσιον 2250 Γρ. προπληρωνόμενα κατ’
ἑρμηνείαν τὰ ἡμίση εὐθὺς εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ ἑξαμήνου, δι’ ὧν τρέφεται καὶ δι-
δάσκεται.

Ε΄ Οὔτε νεώτερος τῶν 10 ἐτῶν, οὔτε προβεβηκὼς ὑπὲρ τὰ 16 εἶναι δεκτός.
ΣΤ΄ Διὰ ἕκαστον μαθητὴν ἐκλαμβάνεται ἐγγυητὴς ὁ συγγενὴς καὶ οἰκεῖος

του ὅστις τὸν παρουσιάσῃ τὸ πρῶτον εἰς τὸν Ταμίαν.
Ζ΄ Ὁ μέλλων νὰ εἰσαχθῇ λαμβάνει παρὰ τοῦ Ταμίου ἀναγνωριστικὸν ἐνυ-

πόγραφον παρ’ ὅλων τῶν ἐφόρων, καταβάλλων τὸν ἀναλογοῦντα εἰς τὸ τρέχον
ἐξάμηνον ἔρανον.

Η΄ Ὁμοίως καὶ ὁ μέλλων ν’ ἀναχωρήσῃ λαμβάνει ἀπόδειξιν ἔγγραφον
παρὰ τοῦ Ταμία, ὅτι δὲν χρεωστεῖ ἔρανον καὶ οὕτω παραλαμβάνει τὰ ἔπιπλα,
καὶ τὰ βιβλία του.

Θ΄ Δεκαπέντε νέους ἀνθρώπους ὑποτρέφει τὸ κατάστημα διὰ τὴν παρὰ τοῦ
Ἁγίου Τάφου ἐτήσιον προσφορὰν τῶν �0.000 Γρ.

Διὰ ταῦτα δὲ ἡ γενικὴ Συνέλευσις ψηφίζει εὐχαριστίας, καὶ προσφέρει πρὸς
τὸν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων.

Ι΄ Βραβεῖα καὶ ποιναὶ διὰ τοὺς σπουδαστὰς εἶναι διωρισμένα, ὅσα ἐρεθί-
ζουν, ἢ αὐξάνουσι τὴν φιλοτιμίαν των, καὶ ὄχι σωματικά, καὶ ψηλαφητὰ παι-
δεύματα, ἢ φιλοδωρήματα. Μεγίστη ποινὴ εἶναι «ἡ ἔξωσις ἐκ τοῦ Καταστή-
ματος, καὶ βραβεῖον μέγιστον ἡ παρὰ τῆς μετ’ ἔπειτα ἀποκαταστάσεως
αὐτοῦ φροντὶς παρὰ τῶν ἐφόρων, καὶ φιλογενῶν ἐμπόρων.

ΙΑ΄ Διὰ τοῦ ἐνιαυτοῦ γίνονται δημόσιαι δοκιμασίαι τῶν μαθητῶν εἰς ὅλα τὰ
διδασκόμενα. Αἱ πρῶται περὶ τὰ μέσα Φεβρουαρίου, ὁπότε παρευρίσκονται οἱ
Ἔφοροι, καὶ ὅσοι θελήσουσιν, ἢ δυνηθῶσι, καὶ αἱ δεύτεραι περὶ τὰ μέσα Αὐγού-
στου, παρούσης τῆς Ἐφορίας, καὶ Ἀρχιερέως καὶ τῆς Συνόδου, καὶ τῶν
Ἐμπόρων, καὶ παντὸς ὁμογενοῦς. 

ΙΒ΄ Δέχεται τὸ Φροντιστήριον εὐγνωμόνως ὁποιασδήποτε προσφορὰς φι-
λανθρωπικάς, καὶ ἀφιερώματα κατ’ ἀναλογίαν, τῶν ὁποίων ὑποχρεοῦται νὰ
ὑποτρέφῃ νέους ἀπόρους, καὶ τὰ ὀνόματα τῶν τοιούτων ἀγαθῶν ἀνδρῶν νὰ
καταγράφῃ εἰς Κώδικα τῆς Σχολῆς, καὶ νὰ τὰ δημοσιεύῃ διὰ τοῦ Τύπου.

Σημείωσις.
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Εἰς τὴν προσεχῆ γενικὴν Συνέλευσιν τῶν 18�� φιλοτιμῆται νὰ σκεφθῇ τὸ
Σύστημα περὶ συνεισφορᾶς μηδαμινῆς μὲν ὡς πρὸς αὐτό, βοηθητικῆς ὅμως
πρὸς τὸ Φροντιστήριον, καὶ φιλανθρωπικῆς, ὡς οὐδεμία ἄλλη διὰ 10 ἢ 15 ἀπό-
ρους μαθητὰς ἀκόμη· μάλιστα υἱοὺς ἐμπόρων πτωχευσάντων.

ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΕΕΣΣ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΧΧΑΑΛΛΚΚΗΗΝΝ  ΦΦΙΙΛΛΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟΥΥ
ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΟΟ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟΝΝ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ

Οἱ ἐν Κωνσταντινουπόλει ὀρθόδοξοι ὁμογενεῖς ἔμποροι συνειδότες, ὅτι τὸ
κατὰ Χάλκην φιλολογικὸν Φροντιστήριον πρὸ ἑπτὰ ἐνιαυτῶν ὑπὸ ἐμπόρων συ-
στηθέν, καὶ κυρίως διὰ τὰς εἰς ἐμπόρους ἀναγκαίας σπουδάς, ἔχει χρείαν προ-
στασίας, καὶ ἐπιμελείας συστηματικῆς, ἐφιλοτιμήθησαν νὰ ἀναλάβωσι τὸ
κοινωφελὲς τοῦτο ἔργον· καὶ εἰς δύο συνελεύσεις περὶ τὰς 2� Ἰουλίου, καὶ 1
Σεπτεμβρίου 18�8, συσκεφθέντες περὶ τῶν δεόντων, ἀπεφάσισαν τὴν στερέω-
σιν καὶ πρόοδόν του. Καθυποβάλλοντες δὲ κατὰ χρέος θρησκευτικὸν καὶ πολι-
τικὸν τοιοῦτον ἀγαθὸν σκοπὸν εἰς τὴν Ἁγίαν τοῦ Χ(ριστ)οῦ Μεγάλην Ἐκκλη-
σίαν, καὶ ζητοῦντες τὴν αὐτῆς προστασίαν εἰς τοιοῦτον κοινωφελὲς Κατάστη-
μα, συνάμα ταύτῃ τῆ κοινῇ τῶν ὀρθοδόξων μητρί, τῇ ἀείποτε προνοούσῃ ὑπὲρ
τῶν ἀληθῶν συμφερόντων τῶν τέκνων της, συνέθεσαν τοὺς ἐφεξῆς ὅρους, ὡς
ἀρχάς, καὶ βάσεις, καὶ ὀργανικοὺς Κανόνας περὶ τῆς διηνεκοῦς αὐτοῦ, εἴτε
ἐξωτερικῆς, εἴτε ἐσωτερικῆς Διευθύνσεως.

ΚΚεεφφάάλλααιιοονν  ΑΑ΄́

Περὶ τῶν δικαιωμάτων τῆς Ἐκκλησίας, καὶ περὶ τῶν χριστιανικῶν καθη-
κόντων τῶν ἐν τῷ Φροντιστηρίῳ.

Ἡ Ἐκκλησία: δηλ: ὁ κατὰ καιρὸν Πατριάρχης μὲ τὴν αὐτοῦ Ἱερὰν Σύνο-
δον, θέλει ἔχει τὴν ἐπιστασίαν, καὶ ἐπαγρύπνησιν εἰς τὰ θρησκευτικά, ἠθικά,
καὶ τὰ τῆς πολιτικῆς Διοικήσεως, καὶ παιδείας τοῦ Φροντιστηρίου. Διὰ τοῦτο
θέλει ἐπιστατεῖ μὲ ἀκρίβειαν, νὰ μὴ εἰσχωρῇ ποτὲ εἰς αὐτὸ κανεὶς Διδάσκαλος,
διεφθαρμένος κατὰ τὴν θρησκείαν καὶ τὰ ἤθη, καὶ νὰ μὴ διδάσκωνται διδα-
σκαλίαι διεφθαρμέναι καὶ ἐπιβλαβεῖς, αἱ ὁποῖαι, ἀντὶ ὠφελείας προξενοῦσιν
ζημίαν, σκοτισμόν, καὶ ὄλεθρον. Πρὸς ἐπιτυχίαν λοιπὸν τοιούτου ἐπιθυμητοῦ
σκοποῦ θέλει ἐκτελοῦνται ἀπαραβάτως τὰ ἀκόλουθα Ἄρθρα.

Α΄ Κανεὶς διδάσκαλος τοῦ Φροντιστηρίου ἀπὸ ὁποιουδήποτε προβληθῆ ἢ
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν, ἢ ἀπὸ τοὺς Ἐφόρους, ἢ ἀπὸ τὴν Συνέλευσιν τῶν Ἐμπό-
ρων, δὲν θέλει εἶναι δεκτός, ἐὰν πρότερον δὲν ἐγκριθῇ ἀφ’ ὅλα τὰ μέλη τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου, μήτε δύναται, ν’ ἀποβληθῇ χωρὶς τῆς κοινῆς γνώμης τῆς
Ἐκκλησίας.

Β΄ Δὲν δύναται νὰ παραδοθῇ κᾀνὲν μάθημα, μήτε νὰ εὑρεθῇ κᾀνὲν βιβλίον
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ἢ εἰς τὰς χεῖρας τῶν διδασκάλων πρὸς παράδοσιν, ἢ μαθητῶν, τὰ ὁποῖα ἐνδέ-
χεται νὰ ἐναντιόνωνται κατ’ εὐθεῖαν, ἢ πλαγίως εἰς τὴν θρησκείαν, εἰς τὴν
ἠθικὴν καὶ εἰς τὴν ἡμετέραν Διοίκησιν.

Γ΄ Κάθε διδάσκαλος, ἢ μαθητής, ὅστις τολμήσει μὲ ὁποιονδήποτε τρόπον
νὰ πράξῃ, ἢ νὰ εἴπῃ κατὰ τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν θρησκείας, ἢ κατὰ τῶν Ἱερῶν Πα-
ραδόσεων, ἐθίμων, καὶ ὑπουργῶν της, ἢ κατὰ τῆς ἠθικῆς, καὶ Διοικήσεως,
μετὰ πρώτην καὶ δευτέραν νουθεσίαν θέλει ἀποβληθῇ ἀπὸ τὸ Φροντιστήριον,
διὰ νὰ μὴ γένῃ ἄξιος φθορᾶς, καὶ σκανδάλου.

Δ΄ Θέλουσι φυλάττεσθαι μὲ ἀκρίβειαν ἀπὸ τοὺς ὀρθοδόξους Διδασκάλους
καὶ ἀφ’ ὅλους ἐν γένει τοὺς μαθητὰς ὅλα τὰ καθήκοντα τῆς ὀρθοδόξου χρι-
στιανικῆς πολιτείας δηλ: αἱ πρωϊναί, καὶ ἑσπεριναὶ καθημερούσιοι προσευχαί,
ἡ ἐκτέλεσις τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων, καὶ τελετῶν, αἱ τακταὶ ἀκολουθίαι εἰς τὰς
Κυριακὰς καὶ ἑορτάς, ἡ τήρησις τῶν τεσσάρων τεσσαρακοστῶν ὅλου τοῦ ἐνι-
αυτοῦ, καὶ τῶν τετραδοπαρασκευῶν, κατὰ τὸ ἔθος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας, καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα ἱερὰ καθήκοντα θρησκευτικῶν ἔχουσι χρέος νὰ
ἐκτελῶσι οἱ ὀρθόδοξοι.

Ε΄ Θέλει εὑρίσκεσθαι πάντοτε εἰς τὸ αὐτὸ Φροντιστήριον ἕνας Διδάσκαλος
τῆς θεολογίας καὶ ἕνας Ἱερεύς, οἵτινες θέλουσιν ἀγρύπνως ἐπιστατεῖ εἰς τοὺς
διδασκάλους: καὶ εἰς τοὺς μαθητάς, ἐὰν ἐκτελῶσιν ἀκριβῶς ὅλα τὰ ἄνω εἰρη-
μένα Ἄρθρα τούτου τοῦ Κεφαλαίου καὶ ὅσα ἄλλα εἰς τὴν θρησκείαν, καὶ εἰς
τὴν ἠθικὴν ἀνάγονται. Ὅσαι παραβάσεις τούτων τῶν Ἄρθρων γίνονται ἢ ἀπὸ
διδασκάλους, ἢ ἀπὸ τοὺς μαθητάς, θέλει ἀμέσως ἀναφέρεσθαι εἰς τὴν Ἐκ -
κλη σίαν, διὰ νὰ λαμβάνῃ ὁμοῦ μὲ τοὺς Ἐφόρους τὰ ἀναγκαῖα μέτρα πρὸς
διόρθωσιν.

ΣΤ΄ Ὁ Διδάσκαλος τῆς θεολογίας θέλει διδάσκει πρὸς τούτοις εἰς μὲν τοὺς
προβεβηκότας μαθητὰς τὴν ὑψηλὴν θεολογίαν, καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴν φιλο-
λογίαν. Εἰς ὅλους δὲ κοινῶς τὴν ἱερὰν Κατήχησιν ἅπαξ τῆς Ἑβδομάδος, καὶ
μίαν κλάσιν ἑλληνικῶν μαθημάτων: ἐκκλησιαστικῶν λόγων Ἁγίων Πατέρων
νὰ παραδίδῃ καθ’ ἑκάστην ἡμέραν.

Ζ΄ Ὁ Ἱερεὺς θέλει ἐκτελεῖ τὰς Ἱερουργίας, καὶ ἱεροπραξίας τοῦ ἐνιαυτοῦ,
κατὰ τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, εἰς τὰς ὁποίας θέλει παρευ-
ρίσκεσθαι καὶ οἱ διδάσκαλοι: καὶ οἱ μαθηταί, κατὰ τὸ δι’ Ἄρθρον τούτου τοῦ
Κεφαλαίου, καὶ θέλει πρὸς τούτοις ἐπαγρυπνεῖ, ὥστε τόσον οἱ διδάσκαλοι:
ὅσον καὶ ὅλοι ἐν γένει οἱ μαθηταὶ τοὐλάχιστον τετράδα τοῦ χρόνου νὰ ἐξομο-
λογῶνται θεαρέστως εἰς αὐτὸν καὶ νὰ κοινωνῶσι εὐλαβῶς, καὶ ἀξίως τὰ θεῖα
Μυστήρια εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Φροντιστηρίου.

Η΄ Ὁ Διδ(άσκαλος) τῆς θεολογίας, καὶ ὁ Ἱερεὺς θέλει ἐκλέγεσθαι ἀμέσως
καὶ ἀποκλειστικῶς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν. Καὶ ὅταν τὸ ἐγκρίνῃ συμφέρον θέλει
τὸν ἀποβάλῃ, καὶ θέλει ἐξαρτῶνται κατὰ πάντα ἀπ’ αὐτά.

Θ΄ Ἡ Ἐκκλησία, ὅταν, καὶ ὁσάκις τὸν ἐγκρίνῃ, θέλει στέλῃ πεπαιδευμέ-
νους ἄνδρας ἐκκλησιαστικούς, πρὸς ἐπίσκεψιν τοῦ Φροντιστηρίου, οἵτινες θέ-
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λουσι κάμῃ, ὅσας ἐρευνήσεις, καὶ εξετάσεις ἐγκρίνουσι, πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν
προηγουμένων Ἄρθ(ρων): καὶ θέλουσι διατρίψῃ εἰς τὸ Φροντιστήριον, ὅσον
καιρὸν κρίνουσιν εὔλογον.

Ι΄ Ὅλοι οἱ Διδ(άσκαλοι): τοῦ Φροντιστηρίου θέλουσι εἶναι, ὅσον δυνατόν,
ὀρθόδοξοι, καὶ ὁμοεθνεῖς, μαρτυρούμενοι εὐσεβεῖς, καὶ σεμνόβιοι διὰ τὴν ἐνάρε-
τον ἀνατροφὴν τῆς Νεολαίας. Ἀλλ’ ἐὰν ἐξ ἀπαραιτήτου ἀνάγκης ἐγκριθῇ ἀπὸ
τὴν Ἐκκλησίαν, νὰ εἰσαχθῆ Διδ(άσκαλος): τίς ἑτεροεθνής, καὶ ἀλλόθρησκος
διὰ μόνας τὰς διαλέκτους, πρέπει νὰ εἶναι ἀμέπτου διαγωγῆς, καὶ νὰ περιορί-
ζηται εἰς τὰ χρέη του, χωρὶς ποτὲ νὰ τολμήσῃ νὰ ὁμιλήσῃ περὶ θρησκευτικῶν,
καὶ πολλῷ μᾶλλον νὰ καταφρονήσῃ τὰ ἡμέτερα. Εἰς τοιαύτην περίστασιν θέ-
λει ἐκτελεσθῇ τὸ γ΄: προειρημένον Ἄρθ(ρον):

ΙΑ΄ Ὁ τοιοῦτος ἀλλόθρησκος Διδ(άσκαλος): ἐὰν θέλη νὰ καταλύσῃ τὰς
Ἁγίας Τεσσαρακοστάς, πρέπει εἰς τὸ οἴκημά του νὰ τρώγῃ κατὰ μόνας, διὰ
νὰ μὴ προξενῇ σκάνδαλον, καὶ κατὰ μέρος νὰ τῷ μαγειρεύωσι.

ΙΒ΄ Εἰς πᾶσαν γενικήν, ἢ ἄλλην σημαντικὴν Συνέλευσιν θέλει παρευρίσκε-
σθαι πεπαιδευμένοι, καὶ ἐνάρετοι ἐκκλησιαστικοί, ἀπεσταλμένοι ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησίαν ἐπ’ αὐτῷ τούτῳ, ὡς ἀντιπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας, καὶ παρα-
σταίκοντες αὐτήν, οἵτινες θέλουσιν διευθύνῃ τὰς πράξεις τῆς Συνελεύσεως εἰς
ὅσα ἀποβλέπουσι τὴν θρησκείαν, τὴν Ἠθικήν, τὰ τῆς Διοικήσεως, καὶ παιδεί-
ας, μήπως καὶ ἀκουσίως ἀποφασίσθη ἐναντίον τούτων.

ΚΚεεφφάάλλααιιοονν  ΒΒ΄́

Καθήκοντα γενικά.
Α΄: Συγχρόνως μὲ τὴν σπουδὴν τῶν ἱερῶν, καὶ χριστιανικῶν καθηκόντων,

ὡς τέκνα γνήσια τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, θέλει διδάσκεσθαι οἱ Νέοι, καὶ
ὅσα ἄλλα ἐξωτερικὰ μαθήματα συντείνουσιν εἰς τὴν μόρφωσιν τοῦ Νοός, καὶ
εἰς τὴν γνῶσιν τῶν χρεῶν τῆς πολιτικῆς κοινωνίας, καὶ μάλιστα τοῦ ἐμπορι-
κοῦ βίου εἰς τὸν ὁποῖον οἱ πλεῖστοι τῶν μαθητῶν ἔχουσιν σκοπὸν ν’ ἀφιε-
ρωθῶσιν.

Θέλει παραδίδεσθαι διὰ τοῦτο οὗτοι οἱ νέοι τὴν πάτριον ἑλληνικὴν διάλε-
κτον, καὶ τὴν φιλολογίαν, ὅσον ἐνδέχεται ἀκριβῶς. Προσέτι ἐπιστήμας Μαθη-
ματικάς, Φυσικάς, καὶ Φιλοσοφικάς. Τέλος τὰς δυνατὰς ἐμπορικὰς σπουδάς,
καὶ τὰς ἀναγκαίας εἰς τὰς ἐπιστήμας, καὶ εἰς τὸν ἔμπορον ξένας διαλέκτους.

Β΄ Θρησκευτικῶς καὶ ἠθικῶς, πολιτικῶς καὶ ἐπιστημονικῶς ὡς εἴρηται ἐν
πρώτῳ κεφαλ(αίῳ): τὸ Κατάστημα εἶναι ὑπὸ τὴν ἐπιστασίαν τῆς Μεγάλης
τοῦ Χ(ριστ)οῦ Ἐκκλησίας. Ἐξωτερικῶς δέ:δηλ: κατὰ τὴν χρηματικὴν οἰκο-
νομίαν, καὶ καθ’ ὅλα τἄλλα ὑλικὰ ὑπὸ τὴν ἐπιστασίαν τοῦ τῶν ἐνταῦθα ὀρθο-
δόξων ἐμπόρων ὁμοεθνῶν Συστήματος.

Γ΄ Οἱ Ἔμποροι συγκροτοῦσι γενικὴν Συνέλευσιν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ περὶ τὰ
τέλη Αὐγούστου, προεδρευόντων τῶν Ἱερωμένων ἀντιπροσώπων τῆς Ἐκκλη-
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σίας, καὶ τῶν Ἐφόρων, καὶ πραγματεύονται κοινῶν περὶ τῶν συτεινόντων εἰς
τὴν πρόοδον τοῦ φροντιστηρίου. Ἐκλέγουσι δὲ διὰ ψήφων Ἐφόρους ἀπὸ τὴν χο-
ρείαν των διὰ τὸ ἀκόλουθον ἔτος, ἀρχόμενον ἀπὸ α΄ Σεπτεμβρίου, ἀφ’ οὗ παρα-
δώσωσιν τὰ πρακτικά των οἱ Ἔφοροι τοῦ λήγοντος.

Ἀγγέλεται εἰς τὴν Συνέλευσιν καὶ ἡ Ἠθικὴ κατάστασις τῶν διδασκάλων,
καὶ τῶν μαθητῶν καὶ ἡ εἰς τὴν παιδείαν, καὶ ἠθικὴν πρόοδός των, καὶ διὰ τοὺς
ἀπροστατεύτους μέν, διαπρέψαντας ὅμως εἴς τε τὰ μαθήματα, καὶ εἰς τὴν σε-
μνὴν διαγωγήν, ἀναλαμβάνουσι τὴν φροντίδα θέσεώς τινος, ἢ ὑπουργήματος,
ἐμπορικοῦ μὲν οἱ ἔμποροι, διδασκαλικοῦ δὲ ἡ τε Ἐκκλησία, καὶ οἱ ἔμποροι τὴ
ἐγκρίσει ᾀείποτε τῆς Ἐκκλησίας.

Δ΄ Ἔμπορος πάσης τάξεως, καὶ ὁποιασδήποτε δυνάμεως ὑπήκοος, υἱὸς
ὅμως γνήσιος τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας λογίζεται, καὶ εἶναι
μέλος τοῦ προστατεύοντος σώματος, καὶ ἔχει εἴσοδον, καὶ ψῆφον εἰς τὴν γε-
νικὴν Συνέλευσιν, καὶ τὸ δικαίωμα νὰ ψηφοφορῆ εἰς τὴν ἐκλογὴν τῶν Ἐφόρων.

Ε΄ Ἡ ἐκλογὴ τῶν Ἐφόρων γίνεται διὰ πλειοψηφίας τῆς Συνελεύσεως.
Διαρκεῖ δὲ ἑκάστη ψηφισθεῖσα Ἐφορία ἕνα ἐνιαυτὸν ὁλόκληρον.

ΣΤ΄ Πλήρης Συνέλευσις λογίζεται, ὅταν κατ’ ἀνάγκην παρευρεθῶσι μόνον
τριάκοντα Ἔμποροι, καὶ οἱ ἱερωμένοι ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας.

Ζ΄ Οἱ ἔφοροι, ὡς φέροντες τὸ πρόσωπον τοῦ ὅλου Συστήματος, ἐνεργοῦσι
πληρεξουσίως, ὅσα ἀπαιτεῖ ἡ καλὴ Διεύθυνσις τοῦ Φροντιστηρίου, διὰ τοῦτο.

Η΄ Πᾶσαν πρότασιν τῆς Ἐφορίας ἀπαιτοῦσαν τὴν συνέργειάν του ἀποδέχε-
ται ἀσμένως, καὶ τὴν ἐκτελεῖ προθύμως τὸ Σύστημα.

Θ΄ Εἰς Κώδικα ἐπίτηδες παρεσκευασμένον καταχωροῦνται τὰ Πρακτικὰ
τῆς Συνελεύσεως, εἴτε τῶν γενικῶν τοῦ Συστήματος, εἴτε τῶν κατ’ ἰδίαν τῆς
Ἐφορίας.

Πρώτιστα δὲ οἱ παρόντες ὀργανικοὶ Κανόνες
Ι΄ Καμμία πρᾶξις ὅμως μήτε τῆς Συνελεύσεως, μήτε τῆς Ἐφορίας εἰς τά,

ὅσα ἀποβλέπουσι τὴν θρησκείαν, τὴν Ἠθικήν, τὰ τῆς πολιτικῆς Διοικήσεως,
καὶ παιδείας, δὲν ἔχει κᾀνὲν κῦρος καὶ δὲν δύναται νὰ ἐνεργηθῆ ἄνευ τῆς
ἐγκρίσεως τῆς Ἐκκλησίας: δηλ: ὅλων τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

ΚΚεεφφάάλλααιιοονν  ΓΓ΄́  

Περὶ Ἐφόρων.
Α΄ Πέντε ἔφοροι ἐκλέγονται δι’ ἕκαστον ἔτος διὰ πλειοψηφίας τῆς Συνε-

λεύσεως.
Β΄ Οὗτοι οἱ πέντε Ἔφοροι πρέπει νὰ εἶναι ἐκ τῶν ὑπηκόων τοῦ Ὀθωμανικοῦ

Κράτους, διὰ νὰ μὴ προσκρούσωμεν εἰς τὴν Διοίκησιν.
Γ΄ Τὴν πρώτην Κυριακὴν τοῦ Σεπτεμβρίου, ὁποία συγχωρήσῃ ὁ καιρός,

συνέρχονται εἰς τὸ Φροντιστήριον καὶ οἱ πέντε, καὶ λαμβάνουσι γνῶσιν τῶν
ὅλων περιστατικώτερον, καὶ διατάττουσι καί, ὅσας βελτιώσεις φανῶσι κατάλ-
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ληλοι εἰς τὴν ἐσωτερικὴν διεύθυνσιν, κατὰ τὸ α΄ ἄρθρ(ον): τοῦ Β΄ Κεφαλαίου.
Δ΄ Ἕνα ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ των διορίζουσι Ταμίαν οἱ ἴδιοι, διὰ νὰ φροντίζῃ διὰ

τὴν σύναξιν τῶν Ἐράνων, καὶ ἄλλων χρηματικῶν πόρων, καὶ διὰ πληρωμὰς
τῶν διαφόρων δαπανῶν.

Ε΄ Μεταξὺ τοῦ ἐνιαυτοῦ, ὁσάκις τὸ καλέσει ἡ περίστασις, συνέρχονται
ἀδιαφόρως εἰς τὸ Φροντιστήριον, ἢ εἰς Κωνσταντινούπολιν, καὶ Γαλατᾶν, καὶ
σκέπτονται καὶ ἀποφασίζουσι τὰ δέοντα.

ΣΤ΄ Συνέρχονται καὶ τὴν τελευταίαν φορὰν περὶ τὴν ἑορτὴν τῆς Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου, ὁπότε εἶναι ἡ πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, καὶ προετοιμάζουσι
τοὺς λογαριασμούς, καὶ τὰ Πρακτικά των, διὰ νὰ τὰ καθυποβάλλωσιν εἰς τὴν
προσεχὴ Συνέλευσιν.

Ζ΄ Ἐξαιρουμένων τῆς πρώτης, καὶ τῆς ἐσχάτης, ὅλαι ἄλλαι των Συνεδριά-
σεις λογίζονται πλήρεις, ὅταν παρευρεθῶσι τὰ τρία μέλη τῆς Ἐφορίας.

Η΄ Ἕκαστος τῶν πέντε κατὰ σειρὰν ὑποχρεοῦνται νὰ ἐπισκέπτηται τὴν
Σχολὴν δὶς εἰς διάστημα δύω μηνῶν, καὶ νὰ παρευρίσκηται εἰς τὰς μηνιαίας
ἐξετάσεις.

Θ΄ Οἱ Ἔφοροι εἶναι ἰσότιμοι μεταξύ των, ἔχοντες ἴσον λόγον καὶ ἰσχύν, καὶ
τὰ αὐτὰ καθήκοντα, κατὰ τὸν ζῆλον μόνον φιλοτιμούμενοι ἕκαστος νὰ ὑπερ-
τερῇ τοὺς ἅλλους.

Ι΄ Περὶ τῆς συγκροτήσεως τῆς τοῦ Αὐγούστου συστηματικῆς Συνελεύσε-
ως, φροντίζει ἡ Ἐφορία, προσκαλοῦσα ἐγγράφως τοὺς ἐμπόρους πέντε ἡμέρας
πρὸ τῆς διωρισμένης ἡμέρας, καὶ τὴν Ἐκκλησίαν διὰ νὰ στείλῃ τοὺς αὐτῆς
Ἀντιπροσώπους.

ΙΑ΄ Δὲν φημίζεται ἔφορος δύω ἐνιαυτοὺς κατὰ σειρὰν ὁ αὐτός, μετὰ δὲ ἓν
ἔτος γίνεται πάλιν ὑποψήφιος.

ΙΒ΄ Ὁ ἐκλεχθείς, καὶ διὰ εὐλόγους αἰτίας μὴ δυνάμενος νὰ ἀναλάβῃ τὸ φι-
λότιμον ὑπούργημα τῆς Ἐφορίας, δύναται νὰ παραιτηθῇ ἢ ἀμέσως εἰς τὴν Συ-
νέλευσιν, ἂν παρευρίσκηται εἰς αὐτήν, πείθων διὰ λόγου τοὺς παρόντας, ἢ
ἐγγράφως εἰς διάστημα τριῶν ἡμερῶν τοὺς προκατόχους Ἐφορους, ἂν λείπῃ·
καὶ διορίζεται ἀντ’ αὐτοῦ ὁ μετ’ αὐτὸ ἔχων τὰς πλειοτέρας ψήφους.

ΙΓ΄ Ὅταν συμπέσῃ σπουδαία, καὶ μεγάλη ὑπόθεσις, συμβουλεύονται καὶ οἱ
προκάτοχοι ἔφοροι.

ΙΔ΄ Ἡ γενικὴ Συνέλευσις συγχωρεῖ τοὺς Ἐφόρους ν’ ἀγοράζωσι κατ’ ἔτος
βιβλία διὰ τὴν Βιβλιοθήκην τοῦ Φροντιστηρίου, καὶ ν’ ἀναπληρώνωσι τὰ εὑρι-
σκόμενα πειραματικὰ ὄργανα, δαπανῶντες ἀργύρια μήτε πλειότερα τῶν 5000,
μήτε ὀλιγώτερα τῶν 2000.

Θέλει καθυποβάλληται ὅμως πρῶτον εἰς τὴν Ἐκκλησίαν οὗτος ὁ Κατάλο-
γος τῶν βιβλίων, διὰ νὰ παρατηρῆ μήπως κᾀνὲν βιβλίον ἐναντιοῦται εἰς τὴν
θρησκείαν, εἰς τὴν Ἠθικὴν καὶ Διοίκησιν. Καὶ ἂν εἶναι ὅλα ἄξια, καὶ συμφέρο-
ντα ἐπικυροῦται ὁ Κατάλογος· ἀλλέως καθαρίζεται, ἀποβαλλομένων τῶν ἐπι-
βλαβῶν καὶ ἀντιεισαγομένων ἄλλων ἐπωφελῶν.
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Ὅταν δὲ σὺν Θεῷ καταντήσῃ δυνατὸν καὶ εὔκολον νὰ στέλλωνται εἰς
Εὐρώπην δύω ἐκ τῶν διαπρεψάντων εἰς τὰ μαθήματα, καὶ κατὰ τὴν σεμνότη-
τα νέων ἐπὶ τοιαύτῃ συνθήκη, τὸ μὲν Κατάστημα νὰ δίδῃ εἰς αὐτοὺς καθ’ ὁλό-
κληρον τριετίαν τὰ ἀναλώματα διὰ νὰ τελειοποιηθῶσιν εἰς τὰς ἐπιστήμας,
αὐτοὶ δὲ ἐπιστρέψαντες νὰ διδάσκωσιν εἰς αὐτὸ ἄλλα τρία, ἢ καὶ πέντε, λαμ-
βάνοντες τὸ ἀνάλογον διδασκαλικὸν σιτηρέσιον.

Ἀλλ’ οὗτοι οἱ νέοι, οἵτινες μέλλουσι νὰ σταλῶσιν εἰς τὴν Εὐρώπην πρέπει
πρῶτον νὰ ἐγκριθῶσιν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν, ἐὰν συμφέρῃ, ποῦ καὶ πότε νὰ
σταλῶσιν. Ἐπιστρέψαντες δὲ καὶ ἐξετασθέντες, ἐὰν ἐγκριθῶσιν ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησίαν θέλουσι γένῃ Διδάσκαλοι.

ΚΚεεφφάάλλααιιοονν  ΔΔ΄́

Ὅροι διάφοροι.
Α΄ Ἡ ἐσωτερικὴ Διεύθυνσις γίνεται κατ’ ἰδιαιτέρους κανόνας ἐγγράφους,

τοὺς ὁποίους ἐπιθεωρεῖ, καὶ κυρώνει πλήρης Συνέλευσις διὰ τῶν Ἐφόρων, οἵτι-
νες θέλουσι ἐνεργεῖσθαι μετὰ τὴν ἐπικύρωσιν τῆς Ἐκκλησίας.

Β΄ Ἐπιστάτης ἢ Διευθυντὴς ἔργου ἔχων τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐσωτερικῶν
Κανόνων, διορίζεται ἀπὸ τοὺς ἐφόρους ὁ ἱκανώτατος μεταξὺ τῶν διδασκάλων
μὲ τὴν ἔγκρισιν τῆς Ἐκκλησίας, ὅστις ὅταν ἐγκριθῇ συμφέρον παρ’ αὐτῆς, θέ-
λει μεταβάλληται, ἢ ὅταν φανῇ ὕποπτος θέλει ἀποβάληται.

Γ΄ Ἐπιστάται εἰς τὴν σεμνὴν διαγωγὴν ἐκλέγονται, καὶ διορίζονται ἀπὸ
τοὺς Ἐφόρους.

Δ΄ Ἔρανον εἰσφέρει ὁ μαθητὴς ἐνιαύσιου 2250 Γρ. προπληρονώμενα κατ’
ἐξαμηνίαν, τὰ ἡμίση εὐθὺς εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ ἐξαμήνου δι’ ὧν τρέφεται καὶ δι-
δάσκεται.

Ε΄ Οὔτε νεώτερος τῶν 10 ἐτῶν οὔτε προβεβηκὼς ὑπὲρ τὰ 16 εἶναι δεκτός.
Πλὴν καὶ ὑπὲρ τὰ 16: εἶναι δεκτός, ὅστις ἤθελεν εἶναι προκαταρτισμένος εἰς
μαθήματα.

ΣΤ΄ Διὰ ἕκαστον μαθητὴν ἐκλαμβάνεται ἐγγυητὴς ὁ συγγενὴς καὶ οἰκεῖος
του, ὅστις τὸν παρουσιάσῃ τὸ πρῶτον εἰς τὸν Ταμίαν.

Ζ΄ Ὁ μέλλων νὰ εἰσαχθῇ, λαμβάνει παρὰ τοῦ Ταμίου ἀναγνωριστικὸν ἐνυ-
πόγραφον παρ’ ὅλων τῶν Ἐφόρων, καταβάλλων τὸν ἀναλογοῦντα εἰς τὸ τρέ-
χον ἐξάμηνον ἔρανον.

Η΄ Ὁμοίως και ὁ μέλλων ν’ ἀναχωρήσῃ λαμβάνει ἀπόδειξιν ἔγγραφον
παρὰ τοῦ Ταμίου, ὅτι δὲν χρεωστεὶ ἔρανον, καὶ οὕτω παραλαμβάνει τὰ ἔπιπλα,
καὶ τὰ βιβλία του.

Ι΄ Βραβεῖα καὶ ποιναί, διὰ τοὺς σπουδαστὰς εἶναι διωρισμένα, ὅσα ἐρεθί-
ζουν, ἢ αὐξάνουσι τὴν φιλοτιμίαν των, καὶ ὄχι σωματικὰ καὶ ψηλαφητὰ παι-
δεύματα, ἢ φιλοδωρήματα. Μεγίστη ποινὴ εἶναι ἡ ἔξωσις ἐκ τοῦ καταστήμα-
τος, καὶ βραβεῖον μέγιστον ἡ τῆς μετέπειτα ἀποκαταστάσεως αὐτοῦ φροντὶς
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παρὰ τῆς Ἐκκλησίας, τῶν Ἐφόρων, καὶ τῶν φιλογενῶν ἐμπόρων.
ΙΑ΄ Διὰ τοῦ ἐνιαυτοῦ γίνονται δοκιμασίαι τῶν μαθητῶν εἰς ὅλα τὰ διδα-

σκόμενα. Αἱ πρῶται περὶ τὰ μέσα Φεβρουαρίου, ὁπότε παρευρίσκονται οἱ Ἔφο-
ροι, καὶ οἱ Ἀντιπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ὅσοι θελήσουσιν, ἢ δυνηθῶσι·
καὶ αἱ δεύτεραι περὶ τὰ μέσα Αὐγούστου, παρούσης τῆς Ἐφορίας, τῆς Ἀντι-
προσωπείας τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν ἐμπόρων καὶ παντὸς ὁμογενοῦς.

ΙΒ΄ Δέχεται τὸ Φροντιστήριον εὐγνωμόνως, ὁποιασδήποτε προσφορὰς φι-
λανθρωπικάς, καὶ ἀφιερώματα, γινόμενα μόνον ἀπὸ γνησίους ὀρθοδόξους ὁμο-
γενεῖς, κατ’ ἀναλογίαν τῶν ὁποίων ὑποχρεοῦται νὰ ὑποτρέφῃ νέους ἀπόρους,
καὶ τὰ ὀνοματα τῶν τοιούτων ἀγαθῶν ἀνδρῶν νὰ καταγράφῃ εἰς Κώδικα τῆς
Σχολῆς, καὶ νὰ τὰ δημοσιεύῃ διὰ τοῦ Τύπου.

Σημείωσις
Εἰς τὴν προσεχῆ γενικὴν Συνέλευσιν τῶν 18�� φιλοτιμεῖται νὰ σκεφθῇ τὸ

Σύστημα περὶ συνεισφορᾶς μηδαμινῆς μὲν ὡς πρὸς αὐτό, βοηθητικῆς ὅμως
πρὸς τὸ Φροντιστήριον, καὶ φιλανθρωπικῆς ὡς οὐδεμία ἄλλη διὰ 10 ἢ 15 ἀπό-
ρους μαθητὰς ἀκόμη μάλιστα υἱοὺς Ἐμπόρων πτωχευσάντων.

Ἀνέκδοτη Ἀλληλογραφία Εὐσεβίου Πανᾶ ���



ABSTRACT

EUSEBIUS’ PANAS UNPUBLISHED CORRESPONDENCE

IIooaannnniiss  DD..  BBoouuggaattssooss  

This essay is about Eusebius’ Panas (17�8-1868) correspondence of the
years 18�7-18��, which is in the Archives of the Academy of Athens.
Comments are made on the events of the Armostia in Kefallonia with reference
to personalities involved in them, especially to Kosmas flamiatos, Nicolaos
Drakontaides and Eusebius Panas and their fights against the Armostia.
Reference is also made to the slander of Orthodoxy, the Volume of arranged
marriages, the vulgar translation of the Holly Bible, the Seminarium and the
Academy of Corfu and the Philologic Tutorial in Halki. furthermore there are
comments on Korais and his work. More generally the personality of Eusebius
Panas appears and his contribution to the modern ecclesiastical history and
literature as well. The letters are of particular archival interest, especially the
Organic Rules of the Philologic Tutorial in Halki against both to the Plan of the
Merchants and the Church.
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