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Τ Α Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ι Ν Α Κ Ω Δ Ω Ν Ο Σ Τ Α Σ Ι Α 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 

Ή μικρά αυτή μελέτη συνετέθη τό 1952 και απετέλεσε τότε τμήμα εργασίας εις τό μάθημα 
τής Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Ρυθμολογίας του Ε θ ν ι κ ο ύ Μετσ. Πολυτεχ
νείου. Δημοσιεύεται σήμερον χωρίς ούδεμίαν μεταβολήν. Τ ά κωδωνοστάσια τής Ζ α 
κύνθου κατεστράφησαν και αυτά μαζύ μέ τήν πόλιν, τής οποίας επί αιώνας άπε-
τέλουν τά σύμβολα - και μόνον τό πνεύμα θ ά παραμείνη και ή είκών τής ψυχής μας 
και ό μΰθος. Εις τους Ζακυνθίους μαστόρους, πού συνετέλεσαν εις τήν δημιουργίαν 
των,αφιερώνονται αί σελίδες πού ακολουθούν. 

• 
Συνηθίζεται νά θεωρούνται τά Ε π τ ά ν η σ α ως μία περιοχή ουσιαστικώς διάφορος άπό τήν 

υπόλοιπον Ε λ λ ά δ α - αιτία δέ βασική τών πράγματι υφισταμένων διάφορων είναι ή ιστορία των, 
ή οποία διαφέρει ακόμη και άπό τής μιας νήσου είς τήν δλλην και ή οποία συνετέλεσεν είς 
τήν διαμόρφωσιν τών γλωσσικών ιδιωματισμών, τών εθίμων, τοΟ χαρακτήρος γενικώς τών 
Έπτανήσων. "Ηδη άπό του Ι Α ' αϊώνος υπέστησαν τάς συνεπείας τών Σταυροφοριών, διά νά 
μήν επανέλθουν έκτοτε—πλήν τής Κερκύρας δι' ολίγον διάστημα—εις τό Βυζάντιον. Είχον 
κχταστ^ πλέον τδ μήλον τής έριδος μεταξύ τών διαφόρων αύτοχειροτονημένων άρχίντων τής 
Δύσεως άφ ' ένδς καί τής συνεχώς ανερχομένης Γαληνότατης Ενετικής Δημοκρατίας άφ 'έτε 
ρου, είς τήν οποίαν καΐ τελικώς υπήχθησαν. Ά λ λ ά καί έπιδρομαί τών Τούρκων δέν έλειψαν, 
χωρίς ευτυχώς ποτέ νά μεταβληθούν είς όριστικήν κατοχήν. Ή πολυτάραχος αυτή περίοδος 
εδέησε νά τελείωση μόλις πρό 9ϋ ετών, αφού έν τώ μεταξύ τά Ε π τ ά ν η σ α περιήλθαν άλληλο-
διαδόχως κχί είς τάς Μεγάλας Δυνάμεις τοΰ ΙΗ ' καί Ι θ ' αιώνος. 

ΑΕ κχταστροφαί τάς δποίας υπέστησαν κατά τούς δκτώ αυτούς αίώνας υπήρξαν πολυά
ριθμα - υπήρξαν δμως αντιθέτως καί περίοδοι οικονομικής ακμής, (ίδια έπί Ενετοκρατίας) 
πνευματικής δέ καί καλλιτεχνικής αναπτύξεως μεγάλης. Τά σωζόμενα δείγματα τής ακμής 
αυτής είναι πολυάριθμα: κτίρια ιδιωτικά καί δημόσια, πολυπληθείς καί πλουσιώταται έκκλη-
σίαι, υψηλά καί πολυτελή κωδωνοστάσια. 

Δέν είναι πιθανώς τοΰ παρόντος νά έρευνηθη ή αιτία τής υπάρξεως τού πλήθους αυτού 
τών εκκλησιών καί κωδωνοστασίων. Τρεις πάντως θεωρώ έν συντόμω δτι είναι οί σπουδαιό
τεροι παράγοντες: °Από τής κατακτήσεως τών Έπτανήσων υπό τών Σταυροφόρων, αί "Ορθό
δοξοι Μητροπόλεις κατηργήθησαν, οί Μητροπολϊται άντικατεστάθησαν υπό Λατίνων 
Επ ισκόπων , ή δέ ασκηθείσα έπί τών κατοίκων πίεσις δέν ήτο βεβαίως μικρά. Έ ν 
τούτοις τά Επτάνησα αριθμούν τούς όλιγωτέρους καθολικούς έν συγκρίσει μέ άλλας 
Έλληνικάς περιοχάς ευρεθείσας υπό τάς αύτάς συνθήκας· ό δέ αριθμός των είναι αμε
λητέος έν σχέσει πρός τον πληθυσμόν τών νήσων, γεγονός τό οποίον αποδεικνύει δτι 
τό έδαφος δέν ήτο πρόσφορον. Έ ά ν ληφθή έπί πλέον ύπ' δψιν καί ή επακολουθήσασα 
οικονομική ανθησις, πρέπει νά γίνη δεκτόν δτι τό πλήθος τών εκκλησιών οφείλεται είς τήν 
βαθεΐαν πίστιν τών κατοίκων, ηύξημένην βεβαίως λόγω τής αντιδράσεως πρός τόν κα-
τακτητήν. Δεύτερος σοβαρός παράγων πρέπει νά θεωρηθή ή γειτνίασις καί συχνή επαφή μέ 
τήν υπόλοιπον ύπόδουλον Ε λ λ ά δ α , δπου επίσης ή πίστις διετηρεΓτο σταθερά' είναι ακόμη 
γνωστόν δτι ή Ζχκυνθος υπήρξε τά καταφύγιον τών έκ Κρήτης φυγάδων μετά τήν κατάληψιν 
καί αυτής δπό τών Τούρκων. Τέλος κάθε πλουσία καί επιφανής οικογένεια έφιλοδ',ξει νά ίδρυση 
ίδκοτικήν έκκλησίαν. Κατ ' αυτόν τόν τρόπον οί Επτανήσιοι , έχοντες άφθονα τά οικονομικά 
μέσα ϊδρυον εκκλησίας καί δψωναν κωδωνοστάσια, σύμβολα καί φρουρούς τής πίστεως, μέ 
άναγκαίαν συνέπειαν τήν άνθησιν τής αρχιτεκτονικής. 
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ΕΙχών 1. Τό κωδωνοστάσιον της Φανερωμένης 

Ειπών 2. Βορεινή δψις κωδωνοστασίου Φανερωμένης· κά- / 
τοψις εις τό δψος τοϋ έξώστου" κάτοψις είς τό ΰψος της Ε 

βάσεως αϋτοϋ. £ 

Παραδείγματι* κωδωνοστασίων, πυργοειδών ή απλών, πολλά και 
αξιόλογα, μας παρέχει ή Ζάκυνθος και αυτών τήν έξέτασιν θα επιχει
ρήσω κατωτέρω. 

Τά πυργοειδή κωδωνοστάσια είναι πάντοτε τετραγωνικής κατό
ψεως, ανεξάρτητα οικοδομήματα, συνεχόμενα μέ τόν ναόν, μόνον δπου 
δ χώρος καθιστά αδύνατον τήν έφαρμογήν τοϋ κανόνος. 1 Ή τοποθέτη-
σίς των, έν σχέσει πρός τόν ναόν, δέν ακολουθεί ώρισμένον τΰπον 
είς πολλάς δμως περιπτώσεις, νεωτέρας, τό κωδωνοστάσιον τοποθετείται 
πρό της εισόδου τοϋ ναού, δεξιά ή αριστερά αυτής. 'Γπάρχουν ακόμη 
περιπτώσεις δπου τό κωδωνοστάσιον είναι λοξόν ως πρός τόν ναόν 3 ή 
τέλος δυνατόν τό κωδωνοστάσιον νά είναι κτίσμα εντελώς αύτόνομον, 
άπομακρυνόμενον τοΟ ναού. * Τά άπλα κωδωνοστάσια αντιθέτως κτίζον
ται κατά κανόνα έν έπαφ^ μέ τόν ναόν και εις έπέκτασιν μιας δψεως 

1. Ναός Παναγίας "Οδηγήτριας, Ναός Ά γ . Μάρκου (καθολικός). 
2. Ναός Φανερωμένης. 
3. Κωδωνοστάσιον^ναοΰ Αγίων Πάνιων. 
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αύεοΰ. ^'ΗΘέσις τΌΰ ναοϋ έν σχέσει πρός τήν δδάν ή τήν πλατεϊαν καθορίζει και τήν θέσιν 
τοϋ κωδωνοστασίου· σημειωτέον δέ δτι εις πολλάς περιπτώσεις, κυρία δψις ε ξ ό δ ο υ τοϋ ναού 
είναι ή βόρεια ή ή νοτία· εΓναι επίσης σύνηθες ώς κυρία δψις νά εμφανίζεται ή ανατολική. * 
Εις έκάστην δέ έκ των περιπιώσεων τούτων, τό κωδωνοστάσιον τοποθετείται ούτως ώστε νά 
άποτελή συνέχειαν τής προσόψεως. 

Μορφολογικώς τά κωδωνοστάσια τής Ζακύνθου, δπως άλλωστε και ολόκληρος ή αρχιτε
κτονική τής Επτανήσου, ανήκουν είς τήν Δύσιν και έκεΐ πρέπει νά αναζητηθούν τά πρότυπα 
τ ω ν τό γεγονός δ'μως δτι έχουν εκτελεσθεί από Έλληνας τεχνίτας, τά καθίστα διαφορετικά 
άπό αυτά ακριβώς τά δυτικά πρότυπα. Αί βασικαί διαφοραί είναι δύο : 

α) Ή κΧΐμαξ: τά Ζακυνθινά κωδωνοστάσια ακολουθούν τά ελληνικά μέτρα, τόσον 
διάφορα άπό τά μέτρα τής Δύσεως" είναι εντός τής κλίμακος τίϋ άνθρωπου και επιβάλλονται 
είς τόν θεατήν χωρίς νά προκαλούν τό δέος - ή μεγαλοπρέπεια των δέν έχει καμμίαν σχέσιν μέ 
τήν δπερδολήν. β) Ή Κατασκευή : τά κωδωνοστάσια τής Ζακύνθου είναι κατασκευασμένα 
άπό τοιχοποιΐαν, ή οποία, άν και δίδει τήν έντύπωσιν τής ίσοδόμου, ουδέποτε είναι - άλλά και 

4. Ή περίπτωοις όλων των ναών των ευρισκομένων είς τήν <Πλατεΐαν Ρούγαν». 
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Είκών 5. Τό κωδωνοστάσιον των "Αγ. Πάντων. 

τά πολύπλοκα κυμάτια έχουν χάσει την αυστηρότητα των και 
έχουν λαξευθή μέ πολλήν έλευθερίαν, γεγονός τά έποϊον επιβε
βαιώνει τήν παρέμβασιν της προσωπικότητας τοΟ τεχνίτου. 

Έ κ τών πυργοειδών κωδωνοστασίων της Ζακύνθου εξετάζω 
κατωτέρω τά της Φανερωμένης, Α γ ί ω ν Πάντων, Παναγίας Πι-
κριδιωτίσιης, Αγ ίας Μαύρας, Παναγίας Σκουληκάδου καί Α γ ί α ς 
Μαρίνης. Τά τρία πρώτα έξ αυτών ευρίσκονται εις τήν πόλιν της 
Ζακύνθου και άποτελοϋν μίαν ίδιαιτέραν οίκογένειαν, τά υπό
λοιπα τρία εις ισάριθμα χωρία. 

Τό κωδωνοστάσιον της Παναγίας Φανερωμένης (είκ. 1, 
2, 3, 4) είναι έκ τών άξιολογωτέρων τη; Ζακύνθου. Ή βάσις του 
έχει τό σχήμα κολούρου πυραμίδος, έπ' αύτης δέ ύψ^ΰνται τρείς 
δροφο·.· εις τό άνω μέρος του τρίτου ορόφου ευρίσκεται στενός 
περιφερειακός εξώστης, ακολουθεί τέταρτος, δπου οί κώδωνες, 
δκταγωνικάν τύμπανον καί έπ' αύτοϋ τροΰλλος υπερυψωμένος μέ 
νευρώσεις έξωτερικώς· οί τρεις πρώτοι δροφοι φέρουν ανάγλυφα 
τόξα, άνά δύο οΕ δύο πρώτοι εις έκάστην πλευράν, συμμετρικά ώς 
πρός τάν άξονα, αλλά διαφόρου ανοίγματος εί; Ικαστον δροφον, δ 
δέ τρίτος άνά Ιν κατά τάν άξονα. Ό τέταρτος δροφος, εις τά 
έσωτερικάν του οποίου είναι ανηρτημένοι οί μεγάλοι κώδωνες, 
φέρει άνά δύο τόξα είς έκάστην δψιν, εις τά δποΐα είναι άνηρτη-

ο ο 

Τ 
Είκών β. Μεσημβρινή 

δψις κωδωνοστασίου Άγ-ί 
ων Πάντων κατόψεις είς 
τό δψος του ανωτέρου ορό
φου καί της βάσεως αύτοΰ. 

Είκών 8. Τό κωδωνοστάσιον της Παναγίας 
Πικριδιωτίσσης. 

μέν3ΐ μικρότεροι κώδωνες. Ή προέλευσις του κωδωνοστασίου από 
τήν Δύσιν γίνεται αμέσως φανερά. ΑΕ διπλαΐ παρασιάδες τών 
τόξων, τά κυμάτια, ή βάσις καί δ τροϋλλος μετά τοΟ τύμπανου, 
είναι έκ τών πλέον χαρακτηριστικών σημείων χρονολογικώς 
τοποθε:είται έντάς τοϋ Ι Ζ ' αιώνος 5 καί είναι έργον Ζακυνθίων 
μαστόρων, οί όποιοι πιθανώτατα είχον έξασκηθή είς τήν Ίταλίαν, 
κυρίως δέ δ τέταρτος δροφος, τά τύμπανον καί ό τροϋλλος μαρτυ
ρούν δτι οί κατασκευασταί του είχον πρόσφατον τήν έπίδρασιν 
τών κτιρίων της Αναγεννήσεως. Έκτάς δμως του αρχιτεκτονικού 
του ενδιαφέροντος, τά κωδωνοστάσιον τούτο παρουσιάζει έξαιρε-
τικόν ενδιαφέρον καί λόγω τής κατασκευής του. Τά τόξα τών 

δωνοσοασίου ΙΙηναγίας Πι- τριών πρώτων ορόφων, τά όποια ανεφέρθησαν προηγουμένως, 
κριδιωτίσσης· κατόψεις είς τό πληρούνται, τά μέν τοΰ πρώτου διά τής αυτής ίσοδόμου σχεδόν 
δψος τοϋ ανωτέρου ορόφου χοιχ'οΓ.οιΐας δι' ης είναι έκτισμένος ολόκληρος δ πύργος, καθώς 
καί τής βάσεως αύτοϋ. ^ ^ ^ ^ υ π ο λ ο ι π α δ ι ά Χ ο ι χ ο π : Η ί α ς επιχρισμένης. 

Ή άποψις δτι τά τόξα αυτά ετέθησαν διά λόγους διακοσμήσεως τών δψεων θά ήδύνατο 
νά γίνη δεκτή, έφ' δσον τά τόξα ήσαν ψευδή· έν τούτοις, ώς έκ τοϋ τρόπου τής κατασκευής 

Είκών 7. Δυτκή όψις κω

δ. Βλ. καί άρ*ρον Π. I. Μαρίνου είς «Επτανησιακά Φύλλα» <ίρ. 2 - 3 , 1946. Τό Συμψωνητικόν 
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των, εμφανίζονται αληθή και συνεπώς 
δύο δύναται εξηγήσεις υπάρχουν: ή 
πρώτη είναι δτι αρχικώς ύπήρχον είς 
τάς θέσεις αύτάς ανοίγματα, τά οποία 
μεταγενεστέρως έκλείσθησαν τούτο 
πρέπει μάλλον νά αποκλεισθώ διά τρεις 
λόγους: πρώτον διότι οί κλάδοι τής 
εσωτερικής κλίμακος θά διέκοπτον 
άσυμμέτρως τά υποτιθέμενα ανοίγμα
τα, πράγμα άντίθετον πρός τήν αύστη-
ράν συμμετρίαν τών δψεων, δεύτερον 
δίότι υπάρχουν και άλλα κωδωνοστά
σια έκτισμένα κατά τό αυτό σύστημα, 
απέχοντα χρονικώς μεταξύ των, και 
θά ήτο δύσκολον νά ύποτεθ^ δτι προ
έκυψαν δι' δλα οΕ αυτοί λόγοι μετα-
γενεστέρας πληρώσεως τών ανοιγμά
των των, τρίτον δέ διότι γενικώς είς 
τά Επτανησιακά κωδωνοστάσια, ανοίγ
ματα μεγάλα ώς είς τόν Μυστράν π.χ. 
δέν υπάρχουν, αλλά μόνον μικραί θυ
ρίδες φωτισμού. Ή δευτέρα έξήγησις 
είναι δτι ή υπάρχουσα σήμερον κατα
σκευή είναι ή αρχική - αυτό πιστεύω 
δτι είναι και τό αληθές, συνηγορεί δέ 
είς τοΰτο και δ ναός είς τόν δποϊον 
ανήκει τό κωδωνοστάσιον καί δ δποϊος 
φέρει είς τήν βορεινήν δψιν του εννέα 
τυφλά τόξα. "Ωστε είναι πιθανόν βτι 
λόγοι αρχιτεκτονικοί έπέβαλον τήν 

τοιαύτην κατασκευήν. Πρέπει έδώ νά σημειωθή δτι τό μέγα υψος τοϋ κωδωνοστασίου» 
περίπου 27 μ., καί τό σεισμοπαθές του εδάφους, έπέβαλον τήν λήψιν ειδικών μέτρων διά τήν 
ίξασφάλισιν τής στερεότητος τοϋ έργου, άπόδειξιν δέ τούτου αποτελεί ή παρουσία εσωτερικώς 
ισχυρών ξυλοδεσιών (είκ. 3) καθ' δλον τό υψος του, πλήν τών, συνήθων είς τάς οίκοδομάς τής 
Ζακύνθου, σιδηροοέσμων. Γενικώς ή δλη κατασκευή του μάς πείθει περί τής δεξιότητος τών 
τεχνιτών ο£ δποίοι είχον αναλάβει νά φέρουν είς πέρας τό έργον τούτο. Δοθέντος δέ δτι προφα
νώς μία τών επιδιώξεων των θά ήτο καί ή κατά τό δυνατόν έλαφρότης τής κατασκευής, 
πιστεύω δτι ή πλήρωσις τών ανοιγμάτων τών τόξων τοϋ δευτέρου καί τρίτου ορόφου διά τοιχο
ποιίας, δχι εμφανούς καί μικρότερου πάχους, σημαίνει δτι εις τούς αρχιτεκτονικούς λόγους οί 
δποίοι ύπηγόρευσαν τήν τοιαύτην κατασκευήν πρέπει νά προστεθή καί ή προσπάθεια διά μίαν, 
είς μικράν Ιστω κλίμακα, έλάφρυνσιν τής κατασκευής. 

Τό δεύτερον σημείον, τά οποίον ελκύει τήν προσοχήν είναι ή κατασκευή τοϋ κλιμακο
στασίου. Τοΰτο συνίσταται έκ κλάδων οϊτινες βαίνουν έπί χθαμαλών θόλων, έκαστος τών δποίων 
στηρίζεται έπί τοϋ προηγουμένου του καί έπί τοϋ τοίχου. Σήμερον σώζονται τέσσαρες κλάδοι 
τής αρχικής λίθινης κλίμακος, έξ ών οί δύο μόνον έχουν τήν ώς άνω κατασκευήν. Τό υπόλοι-
πον κλιμακοστάσιον είναι ξύλινον, άβατον έν πολλοίς και τοϋτο. Τό γεγονός πάντως δτι τό 
δψος μέχρι τοϋ δαπέδου τοϋ τετάρτου ορόφου είναι πολλαπλάσιον τοϋ ΰψους ενός κλάδου τής 

ΕΙκών θ. Τό κωδωνοστάσιον τής Αγίας Μαύρας 

επιτρόπων καί τεχνιτών διά τήν οίκοδόμησιν του ναοϋ (1644) δέν αναφέρει κωδωνοστάσιον. Καθ' ημάς, 
ή αρχιτεκτονική καί κατασκευαστική συγγένεια, ή υπάρχουσα μεταξύ ναοϋ καί κωδωνοστασίου πείθει δτι 
οί ίδιοι τεχνϊται έξετέλεσαν καί τό κωδωνοστάσιον μετά τήν άποπεράτωσιν τοϋ ναοϋ. 
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Ειπών 10. Δυτική 
όψις κωδωνοστασίου 
Αγίας Μαρίνης κα
τόψεις είς τό ΰψος 
τοϋ ανωτέρου ορό
φου καί τής βάσεως 

αύτοϋ. 

ΕΙκών 1Κ Τό κω
δωνοστάσιον τής 
Παναγίας Σκουλη-

κάδου. 

κλίμακος, μαρτυρεί δτι δπήρξε τουλάχιστον ή πρόθεσις τής κατασκευής του καί αυτή ή άπο-
ψις έχει σχεδιασθή είς τήν είκ. 3. Σημειώνω επίσης δτι ή μετάβασις άπό τοϋ τετραγώνου είς 
τό δκτάγωνον, διά τήν κατασκευήν τοϋ τύμπανου τοϋ τρούλλου, έχει έπιτευχθή διά τής τοπο
θετήσεως είς τάς γωνίας τεσσάρων ημίσεων ασπίδων έπί λοφίων. 

Δεύτερον σημαντικόν κωδωνοστάσιον είναι τό τών Αγίων Πάντων (είκ. 5, 6) τοϋ τέ
λους τοϋ Ι Ζ ' αιώνος, συμφώνως πρός έπιγραφήν τήν δποίαν φέρει άνωθεν τής εισόδου (1693) . 
Α ρ χ ι κ ώ ς ήτο δψηλότερον, στεγαζόμενον διά τρούλλου δ δποίος άφηρέθη άργότερον έκ τοϋ 
φόβου τών σεισμών. Ό τροΰλλος αυτός, τοϋ σχήματος περίπου τό δποϊον έχει καί ό τροΰλλος 
τοϋ κωδωνοστασίου τής Φανερωμένης, άλλ ' όλιγώτερον δψωμένος, τό καθίστα δψηλότατον. (άνω 
τών 30 μέτρων). "Οσα ελέχθησαν διά τήν κατασκευήν τοϋ κωδωνοστασίου τής Φανερωμένης 
ισχύουν καί έδώ μέ τήν διαφοράν, δτι τά τόξα είναι δύο είς δλους τούς Ορόφους, δλα δέ τοϋ 
αύτοϋ ανοίγματος. Αντιθέτως πρός δ,τ; συμβαίνει είς τήν Φανερωμένην, έδώ κυριαρχεί περισ-
σότερον ή γοτθική άνάμνησις. Τά πολύπλοκα κυμάτια, οί ημικίονες καί οί γωνιακοί, οί δποίοι 
είναι 3/4 κιόνων, αποτελούν τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του - τοΰτο καί τά προ^ού^ενον 
είναι δύο άπό τά ωραιότερα Ζακυνθινά κωδωνοστάσια. 

Μετά 70 έτη, τψ 1763, συμφώνως καί πάλιν μέ έπιγραφήν χαραγμένην άνωθεν τής ει
σόδου του, θά ύψωθή τό τρίτον κωδωνοστάσιον τής σειράς αυτής, τό κωδωνοστάσιον τής Πα
ναγίας Πικριδιωτίσσης (είκ. 7, 8) . Ή μορφολογία του ακολουθεί τό τυπικόν τών δύο προ
ηγουμένων, ιδιαιτέρως δέ τής Φανερωμένης, χωρίς νά προσθετή τίποτε, πλην τοϋ σχήματος 
τοϋ τρούλλου του, δ δποϊος τροποποιημένος θά εξακολούθηση νά εφαρμόζεται μέχρι καί τοϋ 
Ι θ ' αιώνος καί τόν δποϊον θά συναντήσωμεν είς δλην τήν Έπτάνησον . Είς τήν προκειμένην 
περίπτωσιν, βπως καί είς άλλα Ζακυνθινά κωδωνοστάσια, δ τροΰλλος είναι ψευδής. Είναι δμως 
τό κωδωνοστάσιον τοϋτο άξιοπρόαεγ,ζον, πρώτον διότι διατηρεί τήν παράδοσιν τήν δποίαν απο
δεικνύει Εσχυράν καί δεύτερον διά τό κλιμακοστάσιον του, τά οποίον κατασκευασμένον δπως 
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• eran 

Ε1κάη> 12. Μεσημβρινή δψις κωδω-
νοστοσίου Ά γ . Νικολάου τών Ξένων 

ή τοΟ Μώλου και κάτοψις αύτοϋ. 

ν\, Α ΕΙχών 13. Τό κωδωνοστάσιον τοΰ Ά γ . Άλυπίου. 

τό τής Φανερωμένης, διατηρείται άκέραιον καί αποδεικνύει 
τήν θαυμασίαν κατασκευήν του. 

*Αν ληφθή ύπ' δψιν δτι υπάρχουν τέσσαρες μόνον 
κλάδοι τοϋ κλιμακοστασίου είς τό κωδωνοστάσιον τής 
Φανερωμένης, τά 3/4 περίπου τοϋ κλιμακοστασίου είς τά 
κωδωνοστάσιον τών 'Αγίων Πάντων καί όλόκληρον τό κλι-
μακοστάσιον είς τήν Πικριδιώτισσαν, είναι εδκολον νά σχη-
ματισθή ή είκών τοΰ πειράματος τό όποιον διήρκεσε Ινα 
καί ήμισυ περίπου αίώνα. Αυτό που έτόλμησαν oí oíjeo-
δόμοι της Φανερωμένης Ιχει ολοκληρωθώ έδώ, άφοΰ δ 
χρόνος άπέδειξεν έν τω μεταξύ τήν στερεότητα τής πρώτης 
κατασκευής. Σημειωτέον δτι αί ξυλοδεσιαί καθ' δψος αί 
δποϊαι υπάρχουν είς τήν Φανερωμένην, απουσιάζουν άπό 
τά δύο επόμενα κωδωνοστάσια. Είναι συγκινητική, θά 
έλεγα, ή παρακολούθησις τής πορείας άπό τού ενός είς τό 

δλλο και τής αποκτήσεως τής πολυτίμου εμπειρίας άπό τόν παλαιότερον αρχιτέκτονα. 

Είς τά επόμενα κωδωνοστάσια, ή άνεύρεσις κοινών γνωρισμάτων δέν είναι τόσον άπλη 
Ιπάρχει μία δεσπόζουσα κατευθυνσις, εξαρτώμενη άπό τήν έποχήν υπάρχει δμως καί ή προ

σωπική διάθεσις τών καλλιτεχνών ή δποία δδηγεϊ είς αποτελέσματα διάφορα « ς ^ ^ η ν « ρ ί -
Λτωσιν, αποτελέσματα εξαιρετικώς ενδιαφέροντα. « w . i p 

Είχών 14. Βορεινή όψις κω
δωνοστασίου Ά γ . Άλυπίου καί 

δύο οριζόντιοι ιομαί αύτοϋ. 
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Τό κωδωνοστάσιον τής 'Αγίας Μαύρας (είκ. 9) Ιχει τήν χαρακτηριστικήν διαίρίσιν 
τοϋ κορμοΰ του είς τρεις ορόφους καί τόν έξώστην προσθέτει δύο νέα στοιχεία: τά υψηλόν 
δκταγωνικόν τύμπανον καί τήν δξεϊαν, όκταγωνικήν επίσης στέγην αξία παρατηρήσεως ή 
έμφάνισις ανοιγμάτων καί εϊς τάς τεσσάρας πλευράς καθώς καί ή έμφάνισις ιωνικών παρα-
στάδων, θριγγοϋ -αί αετωμάτων, στοιχείων τής νεοκλασσικής ρυθμολογίας. Τά έπίμενον κω
δωνοστάσιον, τής Παναγίας Σκουληκάδου, είναι άπό τά περισσοτερον ιδιότυπα (είκ. 10). 
Τά υψος του, δπως καί τοΰ προηγουμένου, υπερβαίνει τά 30 μ., ή δέ κχτασκευή του, ή οποία 
ήρχισε περί τά μέσα τοϋ ΙΗ ' αιώνος συνήντησε, λόγω θεμελιώσεως, πολλάς δυσκολίας. 'Επί 
τής βάσεως δψίΰται υψηλότατος καί άνευ διαιρέσεων ó κορμός του, δ δποϊος φέρει δωρικά; 
παραστάδας μέ έπιστύλιον. ζωτφόρον μέ τριγλύφους καί μετόπας κζι ευρύ γεϊσον. Ό ίρογος, 
είς τό έσωτερικόν τοΰ οποίου ευρίσκονται οί κώδωνες, φέρει παραστάδας καί θριγγάν ιωνικά. 
Επαναλαμβάνονται καί έδώ τά πλευρικά ανοίγματα, απαραίτητα βεβαίως διά τόν έσωτερικόν 
φωτισμόν, άλλά καί τεκμήρια τής αλλαγή; τής έποχης· ή τοποθέτησίς των μέ ώρισμένην τά-
ξιν έχει σκοπόν κ>αί τήν διακόσμησιν τής επιφανείας, ή δποία δέν γίνεται πλέον διά τών τυ
φλών τόξων. Είναι δύσκολον νά ύποτεθη τί προέβλεπε τά άρχικάν σχέδιον διά τήν στέψιν τοϋ 
κωδωνοστασίου. Πάντως ή υπάρχουσα έκ πλίνθων κόλουρος πυραμίς είναι κατασκεύασμα νεώ-
τατον καί άσύνδετον πρός τό ύπόλοιπον. Χωρίς νά δύναται νά χαρακτηρισθώ ώς σύνθεσις ιδι
αιτέρως επιτυχής, τό κωδωνοστάσιον τοΰτο πρέπει νά άναφερθή διότι αποτελεί τήν πρώτην, 
οπωσδήποτε καθαράν μορφήν κωδωνοστασίου, νεοκλασσικής ρυθμολογίας καί πολλά θά τά 
ακολουθήσουν. 

Ίδιότυπον επίσης κωδωνοστάσιον είναι τό τής Αγίας Μαρίνης, (είκ. 11) μικρότερων 
διαστάσεων (δψος περίπου 16μ.), έργον λαϊκών τεχνιτών, τών μέσων τοΰ Ι θ ' αιώνος. Τά λάθη 
είς τήν κατασκευήν του είναι πολλά, έξ ων αναφέρω τήν λοξότητα έν κατόψει τών δύο γεί
σ ω ν εμφανής είναι έξ άλλου ή έν γένει λανθασμένη κλϊμαξ τοΰ έργου. Ό τροΰλλος του έχει 
περίπου zö σχήμα, τό οποίον πρό 100 ετών εισήγαγε τό κωδωνοστάσιον τής Πικριδιωτίσσης, 
μέ τήν διαφοράν δτι έδώ ¿ τροϋλλος είναι αληθής, κατασκευασμένος έκ πλίνθων, εις τοΰτο δέ 
οφείλεται καί ή τροποποίησις τοϋ σχήματος. Τό ίδιαίτερον χαρακτηριστικόν του είναι ή διχ-
κόσμησις τοϋ κορμοΰ του καί κατά τάς τεσσάρας πλευράς διά διαφόρων γεωμετρικών σχημάτων. 

Έκτάς δμως τών πυργοειδών, ή Ζάκυνθος διαθέτει επίσης μεγάλον αριθμόν απλών κω-
δωνοστασίων, τά πλείστα τών οποίων είναι έργα λαϊκά. Δείγμα μιάς πλέον επισήμου αρχιτε
κτονικής είναι τά κωδωνοστάσιον τοΰ Αγίου Νικολάου τών Ξένων. (είκ. 12). Ευρίσκεται 
είς τήν προέκτασιν τής μεσημβρινής δψεως τοΰ ναοϋ, είναι δμως άνεξάρτητον τούτου. Είναι 
έκτισμένον άπό πωρόλιθον κατά τό γνωστόν πλέον περίπου ίσόδομον σύστημα καί διαιρείται 
καθ' ϋψος εις τρία μέρη. Τό κατώτερον φέρει κατά τόν άξονα τοξωτήν θύραν, κλειστήν σήμε
ρον διά τής αυτής τοιχοποιίας καί υπεράνω αυτής τοξωτόν παράθυρον, κλειόμενον είς τήν δψιν 
διά κιγκλιδώματος καί είς τά δποϊον είναι ανηρτημένος 6 μεγάλος κ ώ δ ω ν ευρύ γεϊσον—εξώ
στης στέφει τόν κορμόν, έπί τοΰ οποίου ύψοϋται τό δεύτερον τμήμα, άποτελούμενον άπό τρεϊς 
αψίδας είς τάς οποίας είναι ανηρτημένοι μικρότεροι κώδωνες. Τά τρίτον τμήμα, τό όποιον απο
τελεί τήν στέψιν τοϋ κωδωνοστασίου, έχει τήν μορφήν αετώματος μέ πτέρυγας εκατέρωθεν έπί 
τών όποιων υπάρχουν δύο μικραί πυραμίδες· είς τήν κορυφήν τοϋ αετώματος έχει τοποθετηθή 
δ σταυρός. Ή άνοδος είς τόν έςώστην γίνεται διά κλίμακος ή δποία ευρίσκεται πράς βορράν 
καί διήκει καθ ' δλον τό μήκος τοΰ κωδωνοστασίου. 

Τήν ϊδίαν μορφήν έχει τά κωδωνοστάσιον τοϋ Αγίου Άλυπίου (είκ. 1 3 , 1 4 ) τό δποϊον 
είναι καθαρώς λαϊκόν έργον, ομοιότυπα τοΰ δποίου πολλά υπάρχουν είς Ζάκυνθον ή πολυτε
λής κατασκευή έξ ίσοδόμου τοιχοποιίας δέν υπάρχει έδώ (έχει κτισθή έκ λαξευτών λίθων καί 
έπιχρισθη 8Γ άσβεστου) καί αυτή κυρίως είναι ή διαφορά του άπό το προηγούμενον διότι ου
σιαστικώς τίποτε δέν έχει αλλάξει - πρωτίστως δέ παραμένει τό πνεΰμα καί ή παράδοσις, άλλά 
είς ποίαν έκφρασιν; δ λαϊκός τεχνίτης είς τίποτα δέν υστερεί- έφεσις, φαντασία, ειλικρίνεια 
καί τόλμη τον διακρίνουν, χρησιμοποιεί δέ τά υλικά καί τά στοιχεία τής παραδόσεως μέ 
πλήρη, θά έλεγα, έπίγνωσιν τής ευθύνης του· καί είναι τοΰτο μία διαπίστωσις γενικωτέρα. 

*Εξ δσων ανωτέρω εξετέθησαν προκύποουν ώς γενικά συμπεράσματα τά έξης : Τά πυρ-
γοειδή κωδωνοστάσια τής Ζακύνθου οικοδομούνται ανεξαρτήτως τών ναών τά άπλα κατά κα-
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νόνα συνέχονται μίτ αύτων" καί τά μέν και τά δέ, κρινόμενα, άποτελοϋν αρχιτεκτονικά έργα 
άξια πολλής προσοχής και μελέτης. Διότι είναι έργα Ελλήνων , οί οποίοι μέ μορφολογικόν 
υλικίν, τό οποίον προσεφέρετο Ιτοιμον, κατώρθωσαν νά δώσουν εις αυτά μίαν πνοήν διαφορε-
τικην και τα κατέστησαν ικανά νά σταθούν είς τάς μικράς πεδιάδας καί τους λίφοος τ ι ς 
Ζακύνθου και τών άλλων Επτανήσων. Έ μορφολογία των ακολουθεί, άπά χρονικής άπόψεω' 
την ϋυρωπαίκην πορείαν, Ικαστον δέ κωδωναστάσιον δύναται νά χαρακτηρισθή τελικώ' ώ - δ 
αντίλαλος μιας συγκεκριμένης φωνής, άν ή παρομοίωσις επιτρέπεται. 'Αλλά συγχρόνως θά *το 
καιδυσκολον νά ευρεθή είς αμιγές ρυθμός είς Ικαστον παράδειγμα" άλλ ' έπ ί τέλους δέν 
αποτελεί τούτο τό κριτήριον τής αξιολογήσεως των άπό αισθητικής πλευράς και άπ ' αυτής 
ακριβώς τή ; απόψεως θεωρώ δτι παρουσιάζουν ενδιαφέρον μέγιστον, συντείνει δέ είς τούτο καί 
ή αυτονομία των, ήτις καί αποτελεί τήν αίτίαν τής αναδείξεως των εντός τοΰ χώρου 

Η παρούσα εργασία δέν εξαντλεί βεβαίως τό θέμα· υπάρχουν πολλά ακόμη παραδε'γ-
ματα^προς μελετην καί κόπος πολύς μάς αναμένε: πριν φθάσωμ'εν είς τήν δλοκλήοωσίν της 
Φιλοδοξεί έν τούτοις ν άποτελέση μίαν πρώτην νύξιν τοΰ γενικωτέρου θέματος τής άονιτε-
κτονικής κυρίως και ιστορικής μελέτης τών μνημείων τής Ζακύνθου. 

Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ι Ο Σ Α. Ζ Η Β Α Σ 
"Αρχιτέκτων 

.. : Τά σχέδια και αί φωιογραφίαιαι είναι τοΰ ίδιου. 
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Ο Α Γ Ι Ο Σ Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ι Ο Σ 

ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Ή Ζακυνθινή λατρεία στον "Αγιο Διονύσιο ήταν αιτία πού δημιουργήθηκαν αξ ιοθαύ
μαστα έ'ργα καλλιτεχνίας και ποιήσεως. Μεγάλοι ζωγράφοι , άργυρογλΰπτες και ποιητές, δπως 
δ Κουτοΰζης, ό Καντούνης, δ Διαμαντής κι* δ Σολωμός , εμπνεύστηκαν έργα τους από τή 
ζωή και τά θαύματα τοΰ "Αγίου Διονυσίου. Έκτος άπ ' αυτούς υπάρχουν ακόμα κι* άλλοι 
καλλιτέχνες, τεχνίτες τ° ασημιού καί ποιητές, πού ασχολήθηκαν μέ τή ζωή καί τήν υπερφυ
σική δύναμη τού Πολιούχου Ζακύνθου. 

"Απόψε, μέ τήν ευκαιρία τής αυριανής επετείου τής Κοιμήσεως τού Α γ ί ο υ Διονυσίου, 
θ ά δούμε τά κυριότερα εργα πού είχαν ώς πηγή εμπνεύσεως τον "Αγιο . Προτού δμως ερευ
νήσουμε τι πρόσφερε ή Ζακυνθινή δημιουργία στο θέμα τής λατρείας τοΰ Α γ ί ο υ Διονυσίου, 
ας ξαναγυρίσουμε γιά λίγο στο πληγωμένο Νησί κι' ας θυμηθούμε τά περασμένα του. 

"Αλλες χρονιές σάν αύριο, δλα μοσκοβολοΰσαν στο Νησί. Οί δρόμοι, τά σπίτια, οί 
εκκλησιές... Οί δρόμοι, πού θ ά περνούσε ή Λιτανεία, ήταν σπαρμένοι μέ μυρτιές καί σ τ ' 
ανοιχτά παράθυρα μέ τούς κρεμασμένους επίσημους τάπητες έκαιγαν μοσχολίβανα. *Από 
τά χαράματα άκουγες στους δρόμους τις φωνές τών ματζετάδων, πού έμπαιναν στή χώρα 
μέ τά γαϊδουράκια τους φορτωμένα φιόρα. Οί ματζετάδες πολονσαν τά ματζέτα (δηλ. τις 
ανθοδέσμες μέ τήν παμπάλαιη τυποποιημένη καί ιδιότυπη αρχιτεκτονική τους). Ή Στράτα— 
Μαρίνα ξυπνούσε κι* αυτή ποτισμένη από τά μύρα τής θάλασσας . Τ ό Πόρτο μέ τά καΐκια 
καί τις νοσταλγίες του λουζόταν ηδονικά στά καταγάλανα νερά. Μοσκοβολοΰσαν καί τά νερα-
τζάνθια καί τά περιβόλια. Τ ά πεΰκα από τό Κάστρο ξέχυναν κι' αυτά τήν ευωδιά τους χαι
ρετίζοντας τήν καινούργια μέρα. Ή αυγή ερχόταν ανάλαφρη καί καλοδεχόταν ντόπιους καί 
ξένους στή χαρμόσυνη τούτη μέρα. Ή Ζάκυνθος είχε φορέσει τά γιορτινά της κι° ετοιμα
ζόταν γιά τή Λιτανεία! Στά σπίτια, στους δρόμους, στά μαγαζιά παντού σημαίες ! Ή μεγάλη 
ήμερα άρχιζε μ'έ'να ακόρντο τριουμφάλε από τό Καμπαναριό τοΰ "Αγίου. 'Αμέσοις ακολου
θούσαν δλα τά καμπαναριά τής πόλης καί τής εξοχής. Σημαίνουν γιορταστικά σένια, 
δηλαδή τό κουτσό καί τό αμυγδαλάτο. Μαζί μέ τις καμπάνες καί τούς ματζετάδες ακούγον
ται οί μπάντες πού παίζουν τό έωθινό. Προχωρούσε ή μέρα κι' άρχιζαν τά μάσκουλα κι' ή 
προετοιμασία τής Λιτανείας. Τ ά μάσκουλα, άντέτι ακατάλυτο, ξεσκίζουν κάθε λίγο τήν 
ηρεμία τοΰ αιθέρα. Έβλεπες στους δρόμους εναν αμέριμνο κόσμο από κάθε κοινωνική τάξη. 
"Ολοι φορούσαν τά γιορτινά τους. Οί χειραψίες κι' οί ευχές έδιναν κι' επερναν. Οί 
αρχές, τά σχολεία, τά σωματεία οί μπάντες, δ κλήρος, ό λαός, ετοιμάζονται νά πάρουν 
θέσεις στήν παράτα τής Λιτανείας, πού ξεκινά κάθε χρόνο μ' επί κεφαλής τήν παλιά βενε
τσιάνικη πορφυρόχρωμη παντιέρα. Τήν ώ ρ α πού «βγαίνει δ "Αγιος» ακούγονται τά μάσκουλα. 
Τ ά καμπαναριά είναι ασίγαστα καί οί νότες τους σκεπάζουν δλο τό Νησί. Ή λιτανεία ξεκινά 
μέ βήμα αργό καί τελετουργικό. Ή πελώρια παντιέρα πού ανοίγει τό δρόμο της, αιώνες 
τ ώ ρ α , δμοια καί απαράλλαχτα δπως στά χρόνια τής Βενετίας, άρμπουρίζει στους δρόμους. 
Πανύψηλη καί ασήκωτη! Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν τά χρυσοκέντητα καπίτουλα, οί μπάντες, οί γλυκό
φωνοι ψαλτάδες, οί τόρτσες καί τά βενετσιάνικα φανάρια, ή διπλή σειρά από παπάδες 
δλου τοΰ Νησιού, κι' ανάμεσα σ' αυτή ό «Ουρανός» , παράδοση αίώνο>ν, καί κάτου άπ* 
αυτόν τό σεπτό Σκήνωμα τοΰ Α γ ί ο υ Διονυσίου. Πιο πίσω δ Δεσπότης καί κάποτε ό καθο
λικός συνάδελφος του, σάν βρίσκεται στο Νησί. Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν οί επίσημοι καί σέ συνέχεια 
κόσμος αμέτρητος, ξένοι καί ντόπιοι, άπ ' τά χωριά κι' από τή χώρα. Μικρά παιδιά πού 
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τάχουν ντυμένα καλογεράκια, μέ τά ρασάκια τους καί μέ τα μαύρα τοΰλια, πού κατεβαί
νουν άπ ' τό καλογερίσακο κάλυμμα τους, ακολουθούν τή λιτανεία. Σ ' δλη τή διαδρομή 
επικρατεί απόλυτη τάξη καί κατάνυξη, γιατί ή γιορτή τοποθετείται σαν ή τρανότερη 
εξωτερική εκδήλωση τής θρησκευτικότητας τού Νησιού. 

Σ τ α μπαλκόνια καί στα παράθυρα σταυροκοποιούνται καί δέονται στον "Αγιο . Ή λιτα
νεία περνάει κάτου από αψίδες γενόμενες από δάφνες καί μυρτιές. Τα πλοία orò λιμάνι 
έχουν μεγάλο σημαιοστολισμο καί χαιρετίζουν μέ τις σειρήνες τους το πέρασμα τής πομπής. 
"Η μεγάλη πομπή κάνει τό γύρο τής πολιτείας καί ξαναγυρίζει στήν εκκλησία τοΰ Α γ ί ο υ . 
Γίνεται Δέηση κι' ύστερα ξεσπούν νέες όμοβροντίες άπό μάσκουλα καί μπαίνει ό "Αγιος 
στήν εκκλησία του. ' 

Τρεις ήμερες καί τρεις νύχτες μένει ορΉος δ "Αγιος στή θύρα τοΰ "Ιερού καί δέχεται 
τή λατρεία καί τό προσκύνημα τοΰ κόσμου. Τήν τρίτη μέρα θα γίνουν τα «μπασίματα» κι' 
δ "Αγιος θα επιστρέψει στήν ασημένια κάσσα του. Σ ' αυτές τίς τρεις μέρες ή εκκλησία 
πλημμυρίζει μέ χίλια αρώματα πού ξεχύνονται άπό τό ά'γιο Σκήνωμα τοΰ Ι εράρχη . Κάτι 
σαν ευωδιά μοσχολίβανου, συνταιριασμένη,·θαρρεΐς, μέ άρωμα τριαντάφυλλου καί τσαντσαμι-
νιοΰ καί χίλιων άλλων λουλουδιών. Είναι τό παραδείσιο μΰρο πού γεμίζει τα πάντα, τό 
τόσο γνώριμο στους Ζακυνθινούς ! 

Ή λιτανεία γίνεται δυο φορές το χρόνο. Στις 24 Αυγούστου, επέτειο τής μετακομιδής 
τοΰ "Ιερού Λειψάνου από τά Στροφάδ ια στή Ζάκυνθο (1717) καί στις 17 Δεκεμβρίου, 
επέτειο τής Κοιμήσεως του (1622) . 

* 
Τ ώ ρ α έ'χουν χαθεί δλα εκεί κάτου ! Οί δρόμοι, τα σπίτια, οί εκκλησιές... Ή μεγάλη 

συμφορά δεν άφισε τίποτα όρθιο . "Ολα γκρεμίστηκαν καί κάηκαν, δλα έκτος άπό τήν 
εκκλησία τοΰ ' Αγίου κι' άπό τήν πίστη μας σ ' Αυτόν! . . . 

Αύριο, δπως κάθε χρόνο, οί συμπολίτες μας θα βγάλουν τον "Αγιο . Ε φ έ τ ο ς θα πε
ράσει ή λιτανεία ανάμεσα στά τραγικά ερείπια καί στις στάχτες. Θα ξαναρίξουν πάλι 
μυρτιές στή ματωμένη μας γη καί ftà κάψουν μοσχολίβανα στο πέρασμα τοΰ Πολιούχου. 
Θάναι μια λιτανεία σπαραχτική, γεμάτη δμως μεγαλείο καί πίστη! Οί καμπάνες βέβαια δέ 
θ' ακουστούν δπως άλλοτε, είναι δμως σίγουρο πώς θ ά σημάνουν στίς ψυχές τών Ζακυν
θινών ! Κι ' δμως, κάπου εκεί προς τό Μώλο, σώθηκε μόνο ένα κομμάτι κάποιου καμπα
ναριού. Ά π ό τά τόσα καμπαναριά μόνο αυτό το κομμάτι σώθηκε ! Διατηρήθηκε δρθιο 
καί πάνου σ ' αυτό κρατήθηκε μια καμπάνα, ή μοναδική πού αντιστάθηκε στο σεισμό. Αύριο 
θ' ακουστεί, ή μονάκριβη τούτη καμπάνα μέσα στά ερείπια, σάν μακρινό κάλεσμα παρηγο
ριάς κι' ελπίδας. Μια φτωχή καμπάνα θά συντροφέψει αύριο τήν ιστορική Λιτανεία μας! . . . 

* * * 
"Ας δούμε τ ώ ρ α τά εργα Τέχνης πού εμπνεύστηκε ή Ζάκυνθος άπό τον "Αγιο . 

Τά περισσότερα σιόθηκαν γιατί βρέθηκαν στήν εκκλησία τοΰ Α γ ί ο υ , πού δεν τήν έ'ρριξε δ 
σεισμός. Αποτελούν αληθινά έργα Τέχνης καί δεν έχουν ερευνηθεί ακόμα, δσο καί δπως θά-
πρεπε άπό τούς ιστορικούς καί τούς τεχνοκρίτες. Έ κ τ ο ς άπό τό μεγάλο ιστοριοδίφη Σπύρο 
Δε-Βιάζη κι' άπό τό σεβαστό μας φίλο καί καλλιτέχνη κ. Δημήτριο Πελεκάση, κανείς 
άλλος δεν ασχολήθηκε πλατύτερα μέ τήν ανάλυση κ' ερμηνεία τών αριστουργημάτων 
αυτών. 

Ή απεικόνιση τής λιτανείας, δπως γινόταν στά χρόνια τής Βενετίας, ενα άπό τά κα
λύτερα έ'ργα τοΰ Κουτούζη, σώζεται κάτου άπό τό γυναικωνίτη τής εκκλησίας τοΰ "Αγίου. 
Δυστυχώς ό περίφημος αυτός πίνακας, δπως απεκάλυψε ή έ'ρευνα τοΰ διακεκριμένου ζ ω 
γράφου κ' ερευνητή Μίμη Πελεκάση, δεν είναι ό ίδιος δπως βγήκε άπό τό χέρι τοΰ Κου
τούζη. Ό πίνακας αρχικά επιδιορθώθηκε στήν Ι ταλ ία καί διατηριόταν άριστα. Φαίνεται 
δμως πώς αργότερα χρειάστηκε νέα επιδιόρθιυση καί ξέπεσε στά χέρια ενός αδέξιου ζωγρά
φου . Κι ' Ιτσι ό πίνακας έχασε τήν αρχική καλλιτεχνική αξία του. Ό κ. Πελεκάσης όνε-
κάλυψε σέ μιαν άκρη τοΰ πίνακα τό όνομα τοΰ βέβηλου έπιδιορθο)τή καί τό χρόνο τή ; ιερο
συλίας του : Πουπλίκολας 1866. Ή κακοποίηση τοΰ πίνακα, έξ αιτίας τοΰ ανίκανου έπιδιορ-
θωτή , προβάλλει τρα/ικότερη σήμερα πού καταστράφηκαν στίς Ζακυνθινές εκκλησίες τόσα 
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έ'ργα τοΰ Κουτούζη. "Η παραχάραξη τής τέχνης τοΰ Κουτούζη στή λιτανεία δέν είναι γνω
στή σ ' δλους τούς τεχνοκρίτες, θάταν απαράδεχτο νά φορτώσουν μια μέρα στο μεγάλο μας 
ζ ω γ ρ ά φ ο τις αμαρτίες τοΰ βέβηλου Πουπλίκολα. Π α ρ ' δλην δμως τήν αισθητική κατακρε
ούργηση τοΰ πίνακα, ή λιτανεία διασώζει ολόκληρη εποχή. Ή ιστορική αξία τής λιτανείας, 
καί μάλιστα τ ώ ρ α πού χάθηκαν τόσα καί τόσα ντοκουμέντα, είναι ανυπολόγιστη. "Ολό
κληρη ή Ζάκυνθος τής Βενετίας προβάλλεται στο μουσαμά ατόφια καί απαράλλαχτη. Τ ά 
πρόσωπα τής λιτανεία:, δπως αναφέρει ό Saint-Sauver στο Ταξίδι του , 1 είναι γνο.ιστά στήν 
Ιποχή εκείνη. Ό Κουτοΰζης έζοιγράφισε μιάν αληθινή λιτανεία μέ πραγματικά πρόσωπα. 
Θεράπευε έτσι όχι μονάχα τήν τέχνη αλλά καί τήν ιστορία. Ό ίδιος ό Κουτούζης έ'χει ζ ω 
γραφίσει τον εαυτό του στήν παράταξη τής λιτανείας, ανεμίζοντας μέ χάρη ενα κάτασπρο 
μαντήλι. "Ας .εξετάσουμε δμως από κοντά ολόκληρο τον πίνακα. Ή χρονολογία υπάρχει 
στήν άκρη γραμμένη μέ τό χέρι τοΰ Κουτούζη : 1766 N . C . F . (Νικόλαος Κουτούζης έδημι-
ούργησε). Ή λιτανεία τοΰ Κουτούζη συμπίπτει ιστορικά μέ τά τελευταία χρόνια τής βενε-
τοκρατίας. Είναι ή τελευταία αναλαμπή μιάς μακραίωνης ιστορικής περιόδου πού πλησιάζει 
νά σβύσει. Ό Κουτούζης προμαντεύει τήν ιστορική αλλαγή καί φροντίζει ν ' αποθα
νατίσει τήν Ιποχή του σ ' ένα μεγάλο συνθετικό πίνακα. Α σ φ α λ ώ ς τήν αρχική ιδέα 
τή δανείστηκε άπό τούς ιταλούς ζο>γράφους τής Άναγεννήσεοίς, ιδιαίτερα άπό τον 
Cuardione καί τον Carpaccio . "Οπως είπε καί ό Παπαντωνίου, ή λιτανεία τοΰ Κ ο υ 
τούζη είναι άπό τίς πιο πολυπρόσοοπες συνθέσεις μέ θρησκευτικό θέμα μετά τον Γκρέκο. 
Δέν μποροΰσε δμως νά βρει καλύτερο θέμα πού νά συγκεντρώνει ολόκληρη τήν κοινωνία 
τής εποχής του. Ή λιτανεία ήταν καί είναι ή μεγάλη Ζακυνθινή ίερή παρέλαση. "Ετσι ό 
πίνακας τοΰ Κουτούζη αποτελεί ιστορικό καθρέφτη τής εποχής του. 

"Η παράταξη τής λιτανείας τοΰ Κουτούζη ακολουθεί τήν εξής σειρά : Στήν άρχή τοΰ 
πίνακα προπορεύονται διάφορα χαρούμενα παιδιά. Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν μέ βήμα τρεις τυμπανι
στές μέ τίς ωραίες βενετσιάνικες στολές τους, πέντε σημαιοφόροι μέ τις πελώριες πορφυρό-
χρωμες παντιέρες τους, έ'ξη στρατιώτες (μαρκουλίνοι), τό Καπίτουλο. Ντυμένοι μέ χρυσοΰ-
φαντα άμφια προχωρούν τριάντα τρεις παπάδες. Α ν ά μ ε σ α στους τελευταίους ξεχωρίζει δ 
Πρωτοπαπάς, κρατώντας τήν πατερίτσα μέ τήν ασημένια λαβή. Α κ ο λ ο υ θ ε ί ή τιμητική φρουρά 
άπό ευγενείς μέ γυμνά σπαθιά στον ώμο , και πλαισιώνεται ή ακολουθία άπό ανθρώπους 
πού κρατούν αναμμένες τόρτσες, (δηλ. τίς χοντρές καί πανύψηλες λαμπάδες, ενωμένες μεταξύ 
τους σέ σχήμα σταυροΰ). Στή μέση ακριβώς προβάλλει δ χρυσοΰφαντος «Ουρανός» βασταγ
μένος άπό τέσσερους άρχοντες. Κάτου arcò τόν «Ουρανό» τέσσεροι παπάδες κρατούν τό "Ιερό 
Λείψανο τοΰ Πολιούχου. "Ενα γύρω φαίνονται οί πολίτες μέ αναμμένες λαμπάδες καί πίσω 
ξεχωρίζει δ διοικητής τής πόλεως, δ Πρεβεδοΰρος "Ιερώνυμος Δονάτος καί δλες οί διοικητι
κές καί δικαστικές αρχές· "Ο Κουτούζης πηγαίνει δίπλα τους, ντυμένος δπως συνηθοΰσε μέ 
κομψά μεταξωτά ράσα καί μέ πολυτελέστατα άμφια. Ti άρα ήθελε νά συμβολίσει δ χαιρετι
σμός του αυτός μέ τ ' άσπρο μαντήλι; Μήπως ήταν δ χαιρετισμός τοΰ καλλιτέχνη σέ κάθε 
μεταγενέστερο πού θ ά χαιρότανε τό έ'ργο του; Σ τ ό τέλος τοΰ πίνακα είναι δ λαός κι' ανά
μεσα τους ξεχωρίζουν χαρακτηριστικοί τΰποι ποπολάρο^ν καί αστών . Σ τ ό βάθος τού πίνακα 
φαίνεται καθαρά ή παλιά πόλη μέ τό Κάστρο καί τόν "Αγιο Νικόλα τοΰ Μιόλου. Τ ό 
μεγαλόπρεπο παμπάλαιο καμπαναριό τών "Αγίων Πάντων υψώνεται καί ξεχωρίζει στό 
σύνολο τοΰ πίνακα. Διακρίνουμε επίσης τό Κάστρο καί σκόρπια σπιτάκια. 

Σ τ ό μοναστήρι τοΰ "Αγίου σώζουνται τέσσεροι θαυμάσιοι πίνακες τοΰ Κουτούζη μέ 
θέματα άπό τή ζωή καί τά θαύματα τοΰ "Αγίου Διονυσίου. Οί πίνακες αυτοί έμειναν άγνω
στοι κι" αγνοημένοι καί κανείς δέν φρόντισε ποτέ γιά τή συντήρηση και διάσωση τους. Κ ι ' 
δμως ό χρόνος σεβάστηκε τ ' αριστουργήματα «ύτα καί τούς έδωσε κάτι μυστηριακό. "Η πρώτη 
εικόνα παριστάνει τό θάνατο τοΰ "Αγίου Διονυσίου. Είναι μια σύνθεση άπό τις καλύτερες 
τοΰ Κουτούζη. Ή στάση καί ή κίνηση τών προσώπων γύροι άπό τό "Αγιο Λείψανο έ'χουν 
?κφραση αρμονική και ζωντανή. Τ ά γνώριμα γλυκά χριόματα τοΰ Κουτούζη προβάλλουν κι* 
έδώ.. Δυνατό δημιούργημα είναι καί ή γυναίκα πού έζωγράφισε ό Κουτούζης προς τά δεξιά 
τού πίνακα. Κρατώντας ενα μαντήλι σφουγγίζει τά δάκρυα της μέ μια κίνηση πού είναι χα-

1. Voyage κλπ. τόμ. Γ'. σελ. 193. Παρίσι 1800. 
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ρακτηριστική τής δημιουργικότητας τοΰ μεγάλου καλλιτέχνη. Σ τ ό κάτω μέρος διαβάζουμε 
τήν υπογραφή και τό σημείω,ια τοΰ καλλιτέχνη: « Τ ό παρόν κατεσκευάσθη άπό έξοδα 
τοΰ Κυρίου Α ν τ ω ν ί ο υ Κολυβά άπό χωρίο Σκουλικάδο, υίοΰ τοΰ ποτέ Μικέλη Κολυβά 
άπό τό άνω χωρίο. Ζάκυνθος τη 28 Σεπτεμβρίου 1798». 

Ό άλλος πίνακας παριστάνει την μετακομιδή τοΰ ' Ιεροΰ Λειψάνου κ ' είναι ισάξιας 
τέχνης μέ τόν προηγούμενο. Ή επιβλητική πομπή ανάμεσα σ ' αναμμένες λαμπάδες μέ 
τους αρχιερείς πού κρατούν τό "Αγιο Λείψανο, βαδίζοντας προς τήν παραλία τών Σ τ ρ ο φ ά 
δων, έχει δλη τή γραφικότητα και λααπρότητα τών μεγάλων συνθέσεων τοΰ Κουτούζη. 
Στό βάθος τού πίνακα ξεχωρίζει μια βάρκα μέ κωπηλάτες καλογήρους. Μαζί μέ τήν υπο
γραφή τοΰ καλλιτέχνη διαβάζουμε καί τήν α φ ι έ ρ ω σ η : «Μνήσθητι τοΰ δούλου τοΰ Θεού 
Σαράντη Λογοθέτη , 1799». 

/ Ό τρίτος πίνακας έχει ώς θέμα τή γνωστή μεγάλη στιγμή πού ό "Αγιος Διονύσιος 
γλυτώνει_άπό τους στρατιώτες τό φονιά τοΰ αδελφού του. Ή σκηνή εκφράζει τόν εσωτερικό 
κόσμο τών προσώπων και μας αποκαλύπτει τή μεγάλη τέχνη τοΰ Κουτούζη. 

Ή τέταρτη εικόνα έχει αλλοιωθεί άπό τό χρόνο κ ' έδειχνε τόν "Αγιο Διονύσιο ευλο
γώντας τά δίχτυα τών ψαράδων. Ή υπογραφή καί ή αφιέρωση έχουν φθαρε ί . 

Έ ν άλλο^ έργο τοΰ^ Κουτούζη ήταν δ "Αγιος Διονύσιος ώς Αρχιεπίσκοπος μέ τήν 
πατερίτσα στό ένα χέρι, ενώ ευλογούσε μέ τό άλλο. Ό πίνακας αυτός σωζόταν στήν πινακο
θήκη τής γνωστής λογίας κ. Μαριέττας Γιαννόπουλου καί κατεστράφη μαζί μέ τό αρχοντικό 
της στήν τελευταία θεομηνία. 

'Από τούς αγιογράφους πού εμπνεύσθηκαν άπό τόν "Αγιο Διονύσιο είναι καί ό Ι ω 
άννης Ταμπάκης,^ Κεφαλληνιακής καταγωγής, πού έζησε δμως καί πέθανε στή Ζάκυνθο . 
Ό Ταμπάκης ανήκει στους καλλιτέχνες τής βυζαντινής τεχνοτροπίας. Έζωγράφ ισε πολλούς 
πίνακες τοΰ Α γ ί ο υ Λειψάνου. Ό σπουδαιότερος διακρίνεται γιά τις λεπτές επίχρυσες κοσμη-
ματογραφίες του. 

' Α π ό τούς Ζακυνθίους ζωγράφους πού εμπνεύστηκαν άπό τόν "Αγιο Διονύσιο, 
αξιομνημόνευτοι είναι ό Σπυρίδων Πελεκάσης, ό Δημήτριος Πελεκάσης, ό Παναγ. Νίκας 
Πλέσσας, ό πρεσβύτερος, καί ό Χρίστος Ρουσσέας. Ό σημαντικότερος άπ ' δλους, ό Δημ . 
Πελεκάσης, εμπνεύστηκε άπό τόν "Αγιο Διονύσιο μερικά άπό τά καλύτερα έργα του. Τά 
κυριότερα είναι: ή Κοίμηση τοΰ ' Αγίου Διονυσίου (1922) , μεγάλου σχήματος πού σωζόταν 
προ τών σεισμών στήν εκκλησία τοΰ "Αγίου Λαζάρου , καί τό Λείψανο τοΰ Α γ ί ο υ Διονυσίου 
(1911) έκ τοΰ φυσικού, σέ πίνακα μεγάλου σχήματος (1 ,50X1,20) . Ό πίνακας αυτός θεωρεί
ται άπό τά καλύτερα έργα τού Πελεκάση. 'Υπήρχε στό Ζακυνθινό σπίτι τοΰ καλλιτέχνη κ' 
ευτυχώς σώθηκε άπό τή θεομηνία. 

"Αλλος καλλιτέχνης, τεχνίτης τοΰ ασημιού, πού εμπνεύστηκε άπό τόν "Αγιο Διονύσιο 
μοναδικά αριστουργήματα, πού προκαλούν τό θαυμασμό, είναι ό άργυρογλύπτης καί χρυσι
κός Γεώργιος Διαμαντής Μπάφας . Ό Μπάφας είναι γνωστός άπό τό βαφτιστικό όνομα 
τοΰ επίσης άργυρογλύπτη πατέρα του Διαμαντή. Γεννήθηκε στις Καλαρύτες, ανδρώθηκε 
δμο)ς_καί δημιούργησε τό έργο του στή Ζάκυνθο. Ευτυχώς τό μεγαλύτερο τμήμα τοΰ έργου 
αυτού σώθηκε άπό τούς σεισμούς στήν εκκλησία τοΰ ' Αγίου. "Αν γλύτωσε δμως άπό τή 
θεομηνία δέν μπόρεσε ποτέ νά ξεφύγει άπό τό συνεχές «καθάρ ισμα» πού τούκαναν τά χέ
ρια ανίδεων ανθρώπων . Οί καλόγηροι τοΰ μοναστηριού τού "Αγίου Διονυσίου άρχισαν άπό 
δ ώ καί πάμπολλα χρόνια νά καταστρέφουν άθελα τους τό μεγάλο έργο τοΰ Μπάφα. Είχαν 
τή γνώμη πως θάτανε ανεπίτρεπτη παράλειψη νά μή καθαρίζουν μέ άμμο καί σόδα τό 
λεπτοδουλεμένο ασήμι μέ τις αταίριαστες συνθέσεις καί μικρογραφίες. Έ τ σ ι κινδυνεύουν 
νά καταστραφούν εντελώς τά ασύγκριτα δημιουργήματα τοΰ Μπάφα. 

'Αναρρωτιέται κανείς ^ πώς μπόρεσε δ Μπάφας ν ' αναπαραστήσει μ' ένα καλέμι κάτι 
πού μόνο χρωστήρας ζωγράφου μπορεί ν ' αποδώσει. Τά πρόσωπα τού Διαμαντή έχουν 
μια τέτοια φυσικότητα πού νομίζεις πώς αναπνέουν ! Θαρρείς πώς θ ' α κ ο ύ σ ε ι ς τούς λυγ
μούς καί τις προσευχές τους. Οί πτυχές τών ρούχων κ" ενδυμάτων, τό λεπτεπίλεπτο σκά
λισμα τοΰ τριχωτού μέρους τής κεφαλής, έχουν τέτοια φυσικότητα καί ζωντάνια πού σ' άφί-
νουν κατάπληκτο. Τ ά ανθρώπινα συναισθήματα αποδόθηκαν μέ ενάργεια καί δύναμη ά σ υ -
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Ή άργυρογλύπτη λάρνακα τοϋ "Αγίου Διονυσίου, έργο τοΰ Λιαμάντη Μπάφα 

νήθιστη. Κι ' δμως ό Διαμαντής παραμένει^ σχεδόν άγνωστος στήν ιστορία τής νεοελληνικής 
τέχνης καί τά έργα του καταστρέφουντοι εξ αιτίας τής εγκαταλείψεως. 

" Α ς δούμε δμως ένα-ένα τά διάφορα έργα τού Διαμαντή. Σ τ ό τέμπλο^ τής εκκλησίας 
τοΰ Α γ ί ο υ υπάρχει μιά μεγάλη άργυρογλύπτη σύνθεση, άπό τά σημαντικότερα έργα του 
Μπάφα, (έχει ϋψος 1,50 καί πλάτος 1,20) (χρ. 18^0). Ή εικόνα παριστάνει τόν "Αγιο Διο
νύσιο ολόσωμο καί καθισμένο σέ δεσποτικό θρόνο . Ή παράσταση πλαισιώνεται άπο δώδεκα 
ορθογώνια διαμερίσματα, μέ ώρισμένα γεγονότα άπό τή ζωή καί τά θαύματα τοΰ Ι εράρχη . 
Ή σύνθεση αύτη είναι χαρακτηριστική γιά τή λεπτότητα καί τήν έκφραση τών μικρογρα
φιών καί αποτελεί θαυμαστό δείγμα τής μεγάλης άργυρογλυπτικής τέχνης τυΰ^ Μ π Γ ί φ α . 
Λέγεται δτι τά σχέδια τών άργυρόγλυπτων μικρογραφιών του δανείστηκε δ Μπάφας απο 
σχέδια τού Καντούνη. Δέν βρέθηκε δμως πουθενά επίσημο σχετικό έγγραφο. 

Τ ό ίερό κουτί μέ τό θαυματουργό χέρι τοΰ Α γ ί ο υ είναι αληθινό κομψοτέχνημα. Π α 
ριστάνει στό άπάνου πλαίσιο τόν "Αγιο ντυμένο "Αρχιερατικοί. Στις πλευρές εικονίζονται μι-
κρογραφικές παραστάσεις άπό τή ζωή καί τά θαύματα τοΰ Ιεράρχη . 

Ή ίερή λάρνακα δμως τοΰ Α γ ί ο υ Διονυσίου μέ τήν παράσταση τής Κοιμήσεως τοΰ 
Πολιούχου αποτελεί τό κορύφωμα τής τέχνης τοΰ Μπάφα. Ή τοποθέτηση τών διαφόρων 
προσώπων προβάλλει απαράμιλλη καί εμπνευσμένη. Ή γαλήνη τοΰ θανάτου είναι απλωμένη 
στό πρόσωπο τού Α γ ί ο υ μέ τρόπο θαυμαστό . Ιδ ια ί τερα στό κλεισμένο στόμα κα^ στα κλει
σμένα μάτια ανακαλύπτει κανείς τήν πνοή τής μεγάλη; Τέχνης. Τ ό σύνολο τής μορφής 
καί τή ; έκφρασης τού Ι ε ρ ο ύ Λειψάνου πού ευλογεί έχει μιαν απόκοσμη μακαριότητα και 
γαλήνη. Τ ό "Αγιο Λείψανο πλαισιώνεται άπό γέροντες πατέρες πού θρηνούν καί προσεύ-
χουνται. Τ ά συμπλέγματα καί οί μορφές, ιδιαίτερα τά γεροντικά κεφάλια, έχουν αποδοθεί με 
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μοναδική δεξιοτεχνία. Ή τελειότητα τής προοπτικής είναι αναμφισβήτητη. Άναρρωτ ιέτα ι 
κανείς π ώ ; μπόρεσε ό Διαμαντής χτυπώντας πόνου στήν ασημένια λάμα μέ τό καρφί του ν ' 
αποδώσει τις φωτοσκιάσεις τών πρόσωπο»- άπό τις λαμπάδες τής Κοιμήσεως. "Ορισμένα 
πρόσωπα εξέχουν άπό τή σύνθεση μέ φυσικότητα πού προκαλεί έκπληξη. Έ ν α ς άπό τούς 
πατέρες έχει σκυμένο τό κεφάλι καί σφουγγίζει τά δάκρυα μέ το μαντήλι του. Ή κλίση τοΰ 
κεφαλιού έχει αποδοθεί τόσο παραστατικά πού νομίζει κανείς πώς βρίσκεται απέναντι σέ 
άν{>ρωπο πού κλαίει. Ή λάρνακα έχει τήν υπογραφή τού Μπάφα καί τή χρονολογία τής 
εκτελέσεως της (1829). Έ τ ά ν ω άπό τή λάρνακα ορθώνεται ένας θαυμαστός ολόσωμος άγγε
λος που κρατάει δύο δάφνινα στεφάνια. Ό χρόνος δυστυχώς δέν μας επιτρέπει μιαν 
αναλυτικότερη ερμηνεία τής μεγάλης αυτής συνθέσεως. 

Έ ν ' άπό τα θαυμασιότερα έργα τοΰ Μπάφα, τό άξιολογοπερο άπό τήν άποψη τών 
μικρογραφικών παραστάσεων, είναι καί τό επίχρυσο Ευαγγέλιο, πού σώζεται στήν εκκλη
σία τοΰ "Αγίου. (Σκαλίστηκε τό 1812). Τ ά μικρογραφικά γλυπτά περιέχουν τριάντα 
μικρά τετραγωνίδια μέ παραστάσεις προφητών και τής ζωής καί τοΰ μαρτυρίου τού Ί η σ ο ν . 
Οί εικονιζόμενες παραστάσεις διακοσμούνται στα πλάγια μέ μια θαυμαστή κοσμηματογρά-
φιση. Προς τά κάτου τών τετραγωνιδίων παρίσταται ό "Αγιος Διονύσιος. 

Στήν εκκλησία τοΰ 'Αγίου υπάρχει επίσης ό ασημένιος καί κομψός σκαλιστός πολυέ 
λαιος τού Μπάφα. Ό πολυέλαιος αυτός καταλήγει σ ' ένα φτερωτό άγγελο. Παρόμοιο πολυέ
λαιο, άλλά κατώτερης τέχνης, είχε σκαλίσει ό Μπάφας γιά τήν εκκλησία τής Μητροπόλεως 
Ζακύνθου. 

"Ο Μπάφας σκάλισε π<·λλά έργα, Λ>ρίο>ς δίσκους, ιερά σκεύη, είκόνε:, κουτιά, πού 
υπήρχαν σέ διάφορες εκκλησίες τής Ζακύνθου. Ή θεομηνία δέν άφισε τίποτα όρθιο κι' 
αφάνισε τά πάντα. Σώθηκαν μόνον τά πολυτιμότερα έργα του στήν εκκλησία τοΰ Α γ ί ο υ 
Διονυσίου. "Ενας περίφημος δίσχ.ος τοΰ Μπάφα σωζόταν στήν "Αγία Αικατερίνη τών Σιναϊ-
τών στους Κήπους. Ή σπουδαία αυτή εκκλησία πού είχε καί έναν άγνο)ΐτο πίνακα τοΰ 
Γκρέκο, άπό παλιό βημόθυρο, καθώς καί δ ιάφορα έργα τοΰ Δαμασκηνού κλπ., βρίσκεται 
έξω άπό τήν πόλη καί δέν κάηκε. Μέ τήν εύκ τιρία αυτή διατυπώνουμε τήν εύ/.ή νά 
ληφθούν αμέσως τά κατάλληλα μέτρα γιπ τήν περισυλλογή τών κειμηλίων πού σώθηκαν 
σ' αυτή τήν εκκλησία. 

* * * 
"Ας ρίξουμε, τ ώ ρ α μιά ματιά στα φιλολογικά καί ποιητικά έργα πού γράφτηκαν για 

τόν "Αγιο Διονύσιο. Είναι κάμτοσα, μά θά σταματήσουμε στα κυριότερα. Καί πρώτα-πρώτα 
άπό τις άσματικές ακολουθίες αναφέρουμε τήν κυριότερη, τοΰ "Αγγέλου Συμμαχίου, 
πού τυπώθηκε στή Ζάκυνθο (έκδοση Σεργίου Ραφτάνη 1876) μέ τόν τίτλο : «Αί τέσσαρες 
άπματικαί άκολουθίαι τού εν 'Λγίοις Πατρός ημών Διονυσίου κλπ. μετά νέου συναξαρίου, 
είκοσιτεσαάρων οίκων καί τίνων εγγράφων κλπ.». Ή ακολουθία αυτή είναι μεστή άπό 
ανάταση καί εικόνες ποιητικές. 

' Α π ό τις βιογραφίες τοΰ "Αγίου Διονυσ'ου ή σημαντικότερη είκαι τού ιστοριοδίφη 
Λ . Χ . Ζώή , τυπωμένη στή Ζάκυνθο τό 1895. Ή β ιο /ραφ ία ξανατυπώθηκε στήν "Αθήνα 
τό 1925. Τό βιβλίο αυτό τοΰ κ. Ζώη προσφέρει σημαντικό ιστορικό υλικό, άφίνει δμως κατ" 
ανάγκην πολλά κενά, εκεί δπου δέν υπήρχαν ντοκουμέντα. 

Έκτος άπό τή βιογραφία τοΰ Ζ ώ η γράφτηκαν κι' άλλες. Καί οί κυριότερες είναι : 
Τοΰ 'Αρχιειτισκότου καί ιστοριοδίφη Νικολάου Κατραμή πού τή βρίσκουμε στό βιβλίο του 
«Φιλολογικά Α ν ά λ ε κ τ α Ζακύνθου», τοΰ 'Αντ . Μπισκίνη, τοΰ Σπύρου Δε-Βιάζη, τοΰ Παναγ. 
Χ ιώτη , τοΰ Α ν δ ρ έ α 'Αβούρη . Ό Χιώτης εκτός άπό τά βιογραφικά σημεκόματά του περί 
τοΰ Ά / ί ο υ Διονυσίου, δημοσίευσε κα'ι ανέκδοτα σχετικά έγγραφα. 

' Α τ ό τούς ποιητές πού εμπνεύστηκαν άπό τόν "Αγιο Διονύσιο ξεχωρίζει ό Διονύσιος 
Σολωμός μέ τά τρί περίφημα ιταλικά σονέττα του. Τ ό εν t έχει τίτλο : A san Dionis io και 
γράφτηκε στήν περίοδο τών καταστρεπτικών σεισμών τής Ζακύνθου τού 1820 - 1821. Τό 
σονέττο μεταφράστηκε αριστοτεχνικά άπό τόν Στέφανο Μαρτζώκη : 
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ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΝ 

* Ω ! "Αγιε Διονύσιε, ψυχή άγνή καί Θεία 
πού Σέ κρατεί περήφανα τής ευσπλαχνίας δ Θρόνος, 
τοΰτο τό δύστυχο νησί προστάτεψε το Μόνος, 
γιά νά μή τύχει πιά σ ' αυτό, παρόμοια δυστυχία! 
"Ακου, στά σπίτια ! άκουσε, έδώ κ' έκεΐ στό δρόμο, 
πώς κλαίει απαρηγόρητα ή φοβισμένη πλάση ! 
Βάστα τό νοΰ μας μή χαθεί! μή τύχει κι' άφ* τόν τρόμο 
τά λογικά μας χάσουμε, μήπως ή γή χ α λ ά σ ε ι ! . . 
Τ Ω ! Σύ, στό θρόνο τ ο ΰ / Α π λ α σ τ ο ύ τρέξε σιμά κι' ειπέ Του 
νά μήν αφήσει τό νησί έρμο στή δυστυχία τ ο υ ! . . 
Κι' άν ίσως ή παράκληση δέν φθάνει, θύμησέ Του 
π ώ ; είχες έναν αδελφό κ' έκρυψες τό φονιά του ! ! 

Τό άλλο ιταλικό σονέττο τό έγραψε ό Σολωμός πάνω σέ υποχρεωτικές ομοιοκαταλη
ξίες. Τήν εποχή εκείνη στά φιλολογικά σαλόνια τής Ζακύνθου συνήθιζαν νά δίνουν τ ό θ έ μ α 
στον ποιητή καί τόν δέσμευαν μέ τήν υποχρέωση νά βάλει στό τέλος κάθε στίχου τή λέξη 
πού τοΰ έδιναν. Είναι μεταφρασμένο άπό τόν Κ ώ σ τ α Καιροφύλα. 

ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ 
Μέ σήκωνε στή λάμψη μέσα δ νους μου 
έκεΐ πού στέκουν οί μακάριοι Θείοι 
καί τό Θαυμάσιο γνώρισα Ποιμένα, 
πού τών Α γ γ έ λ ω ν τό χορό οδηγούσε, 

καί κάθε γύρο πού έκαναν, στήν δψη 
αυξαινε τών Πνευμάτων ή θεία ζέση 
κι' αγνότητα ντυμένα δλα άπαντοΰσαν 
τά Χερουβείμ μ* αρμονικό τραγοΰδι. 

Τόν Οίκτον δλοι ύμνοΰσαν πού τόν πόνο 
στοΰ Διονυσίου τήν καρδιά είχε πνίξει, 
στή θείαν Α γ ά π η δίνοντας τήν νίκη. 

Καί τότες έξεσπάσαν πανηγύρια 
κι' ατέλειωτοι εύθυμοι χοροί καί έτρεχαν 
δλοι οί Ουράνιοι γιά νά τόν φιλήσουν. 

Είναι γνωστή παράδοση πού λένε δτι δ "Αγιος Διονύσιος έσωσε καί προστάτεψε το 
φονιά τοΰ αδελφού του. Πάνου σ ' αυτό τό θέμα έγραψε ό Α ν τ ρ έ α ς Μαρτζώκης τό 
ποίημα: « Ό Γούμενος τής Άναφιονήτρας» (1889) , στό οποίο δείχνει προτίμηση δ λαός. 
Έκτος άπό τόν «Γούμενο» δ Α ν τ ρ έ α ς Μαρτζώκης έγραψε καί τά ποίημα « Ό "Αγιος τών 
Στροφάδοιν» , πού ακόμα μένει ανέκδοτο στά χέρια τών απογόνων τοΰ ποιητή. 

δμο)ς τά 

νά μεσολαβής 
έδωσε έμπνευση στον καλλιτέχνη, σ ' Αυτόν απευθυνόμαστε κ' εμείς καί τόν παρακαλούμε, 
μέ τήν ευκαιρία τής αυριανής επετείου τής Κοιμήσεως του, νά δεηθεί γιά νά γλυκάνει ό 
μεγάλος πόνος τής ματωμένης Ζακύνθου. 

Α θ ή ν α Δεκέμβρης 1953 
Ν Τ Ι Ν Ο Σ Κ Ο Ν Ο Μ Ο Σ 

( Ή παραπάνω διάλεξη διαβάστηκε στή Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών _ στις 16—12—53. Τά 
ποιήματα τοΰ Σολωμού καί ώρισμένα αποσπάσματα άπό τόν «Γούμενο τής Άναφωνήτρας» απηγ-
γειλε ή καλλιτέχνις ΔνΊς Κασαβέτη). 



Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Γ Ρ Α Φ Α Ι Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Υ 

Ή κατωτέρω δημοσιευομένη διατριβή, συνταχθείσα τφ 1910 υπό του μακαρΐτου πατρός μου Α ν α σ τ α 
σ ί ο υ Ά . Π α π α γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ , παρέμεινεν ανέκδοτος μέχρι τούδε, ως ανέκδοτοι παραμέ-
νουσιν εισέτι και ίκανα'ι αυτού μελέται, πλήρεις προς δημοσίευσιν ή έν σχεδίω, διαφωτίζουοαι 
σπουδαιότατα θέματα της νεοβυζαντιακης αγιογραφίας κα'ι άποκαθιστώσαι τερατώδη σφάλματα 
διαπρεπών βυζαντινολόγων ημετέρων τε και ξένων. Tue μελετάς ταύτας θέλω έν καιρφ δημοσι
εύσει ώς ευλαβές μνημόσυνον πρός τε τόν πατέρα κα ι τύν έξ έρωτος έρευνητήν της τέχνης τή; 
τουρκοκρατίας κα ι της ελληνικής βιβλιολογίας, ων ό Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος ανεδείχθη 
κράτιστος γνώστης και υπέρ αυτών άνήλωσεν άπαντα αυτού τόν βίον. 

Ά . Ά . Π α π . - Π . 

Είς το περιοδικον τών Α θ η ν ώ ν «"Αρμον ία» 1902, σελ. 553 - 600, ό Αμερ ικανός 
καθηγητής D a n i e l Q u i n n έδημοσίευσεν έπιγραφάς Ζακύνθου ΰπό τόν τίτλον « Τ ώ ν 
τελευταίο» 1 aicóvcov έπιγραφαί Ζακυνθιακαί». Ήμε ΐς δημοσιεΰομεν κατώτερο) έπιγραφά; 
τινας ανέκδοτους, ως και έκδεδομένας, ών άποκαθιστώμεν τήν δρθήν άνάγνωσιν εις τινα 
σημεία, τηροΰντε; πάντοτε τήν δρθογραφίαν τών κειμένων. 

1. Έ ν τφ ίερώ τοΰ ναοΰ τής Φανερωμένης υπάρχει είκών παριστάνουσα γύροθεν τους 
είκοσιτέσσαρας οίκους τής Θεοτόκου έν μικρογραφία. Έ ν τφ μέσω προσετέθη μικρά είκών 
τής Θεοτόκου βρεφοκρατούση;, δια τής δεξιάς χειρός, άργυρένδυτος, μετά τής επιγραφής : 
«ή Κηρία ή Καρδιότισα», εκατέρωθεν δέ, εις εξ στίχους: 

ετελιωθη υ παρούσα υκων τησ ακάθιστου 
στους αχνδ'. φευρουαρ[ι]ου κγ' . υγιοχιρος 
εμου Δημήτριου Νομικού, 
δεησις του δούλου του θ ϋ ' Ματθαίου 
ιερωμοναχου και των γονέων αυτού και 
πάντων ευσεβών και ορθωδοξων Χριστηανων. 

2. Έ ν τω αύτφ ν α φ τής Φανεριομένης, και επί τής θ ύ ρ α ; τής ωραίας Πύλης της πα-
ριστανοΰσης τόν Ίησοϋν ώς μέγαν Αρχιερέα, (Βλ. Δ . Πελεκάση, «Νέον Πνεύμα», έφημ. 
Ζακύνθου, αριθ . 72, 31 Αύγ. 1908), άναγινώσκεται κάτα> ή εξής επιγραφή: 

[δ]εισις του δούλου του Θεου 
[Ευστα]θιου του Κιουρκα και των γονέων αυτού. 

3. Έ ν τφ αύτφ ναώ, είς τό εϊκονοστάσιον, υπάρχει είκών τής Κοιμήσεω; τής Θεοτόκου 
αναφερομένη υπό Q u i n n (έ. ά. σελ. 586, άρ . 82) και Π ε λ ε κ ά σ η (έ. ά. άρ . 71, 20 
Αύγ. 1908). Κάτωθεν τής εικόνος ταύτη; κείται ετέρα μικρά είκών, διαστάσεων 0 , 2 5 X 0 , 2 0 5 
μ. χρυσή, τή ; Θεοτόκου Φανερωμένης, όπισθεν τής οποία;, επί αργυρά; πλακός έχει χαρα· 
χθή ή εξής επιγραφή : 

Τη έννάτη νοεμβρίου 1832 ήμερα τετράς τή 
πρώτη ώρα μετά τό μεσονύκτιον, μερικοί κακοποι
οί, ασεβείς και πάντολμοι άνθρωποι μηχανικώς άνοι
ξαν τήν δημόσιον θύραν τοϋ Ναοΰ τής ύπεραγίας Θεο
τόκου φανερωμένης είς τήν άμμον ταύτης τής πό
λεως Ζακύνθου, και ληστρικώς εδγαλαν τό χρυσοΰν, 
ένδυμα ταύτης τής Σεβασμίου και θαυματουργού ει
κόνος, και άλλας μικράς κλοπάς εντός τοϋ ίεροΰ Βή-

ματος πράξαντες, έν αύτ^ τη ώρα έγινε σεισμός, 
(αποδίδεται θαϋμα τής θεομήτορος) και αυτοί φεύ-
γοντες, άπαράτησαν τήν ίεράν είκόνα επάνω τοϋ 
επιτροπικού Κιβωτίου ευρέθη δέ ή θεία αϋτη είκών 
έγδυμένη· ήτις ιστορείται μέ κηρομάστιχον πράγμα 
άξιον παρατηρήσεως τόσους χρόνους παρ" ούδενός μή 
γινωσκόμενον. ώς λέγεται δτι δ Ευαγγελιστής καί Α π ό 
στολος Λουκάς νά ιστόρησε έκτος τών τριών μέ κηρο
μάστιχον, καί ετέρας έβδομήκοντα είς σανίδας μέ κη
ρομάστιχον. Μία λοιπόν καί αυτή έστί. 
Σεσημείωται δέ, πράς εΐδησιν τών απογόνων, ώς είς ε
στί καί αύτη τών άποκειμένων ιερών θησαυρών έν τή 
περιφήμω ταύτη πόλει καί Νήσω Ζακύνθω 
,αωλΓ ' . Μαρτίο) Μηνί. 

Έπήτροποι, Διονίσιος Κατραμής, Δόχτωρ. α « Δ η μ ή τ ρ η Πλέσας, 
καί Δημήτριος Μηχαλήτζης. 

4. Έ ν τφ ν α φ τού "Αγίου Α θ α ν α σ ί ο υ , επί τού έπιστυλίου τού ύποβαστάζοντος τόν 
γυναικωνίτην, υπάρχει ή κατώτερο) επιγραφή, ήτις έδημοσιεύθη μεν υπό τού Quinn (έ. ά. 
σελ. 581, ύπ' αριθ . 71), αλλ* ουχί ο ρ θ ώ ς . 

Πρόμαχος τριάδος αναδειχθείς, θνητός αθανάτου 
Αθανάσιε , αμ κομίζη μεγάλας παρά τοΰ 
αθανάτου, αθανασίας δντως θεοϋ φερώνυμε.' 

5. Έ ν τ φ αύτφ ναφ τού "Αγίου Α θ α ν α σ ί ο υ , επί εικόνος τής Ά π ο κ α θ η λ ώ σ ε ω ς , 
μετρίας τέχνης, κειμένης είς τό έμπροσθεν μέρος τής Α γ ί α ς Τραπέζης, άναγινώσκεται ή 
εξής επ ιγραφή: 

175 //// υλίου πρότι έτελιόθυ 
τω /////// διά σιντρομής καί κόπου 
τών πυτρόπον τοϋ Οίου ναοΰ τούτου 
Μικέλισ Βούλγαρις Άντώνιοσ 
Φραδνάνταισ Τζουάναισ 
Σκλαδουνάκις : Ναρτζέζος 
Σπαθίσ.— 
Χίρ Στυλιανοΰ ίερέος τοΰ Σταβράκι. 

6. Έ ν τ φ ν α φ τού "Αγίου Σπυρίδο)νος εις τό Ά ρ γ ά σ ι , επί τοΰ εικονοστασίου, άνα-
γινώσκονται τά εξής : 

δέησις τόν δούλον σου "Αντωνίου Νήκου καί 
Διμητρήου Ψαρομήληνκα γαστάλντων 1742. 

7. Έπί τοΰ εικονοστασίου τοΰ ναοΰ τοΰ "Αγίου "Αντωνίου στο Ποτάμι, έμπροσθεν 
τής εικόνος ^τοΰ "Αγίου "Αντωνίου κείται έτερα είκών παριστάνουσα γέροντα, τόν άββά 
Σισώην,. θεοιροΰντα τάφον περιέχοντα σκελετόν έστεμμένον, καί τήν εξής έπιγραφήν : 

δρώσε τάφε διλειώ σου τήν Θέαν 
καί καρδιοστάλακτον δάκρυο 

1. Κατά τήν έσφαλμένην άνάγνωσιν τοΰ Οιιίηη, ή επιγραφή έν τέλει εχει οΰτω : «.... παρά τού 
θεοϋ αθανάτου [ Αθανάσιε δντως Θεού φερώνυμε». 
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χέοτ χρέος τό κοινόφλητον είς νοΟν 
λαμβάνω, πώς γαρ μέλλω διελθεΐν πέρας 
τοιοΰτον; αΐ, αι θάνατε, τίς δύνατε φυγείν σ ε ; 

ϊδέ άν[θρωπ]ε πώς γίνεσαι καί διορθώσου. 

Τάφος Αλεξάνδρου τοϋ Βασιλέως. 

θ. Ό μ ο ί α προς τήν ανωτέρω είκών καί τοϋ αυτού πιθανώς αγιογράφου, υπάρχει έν 
τφ ν α ώ τής Α γ ί α ς Αικατερίνης τοΰ Γρυπάρη (έπί τής δδοΰ Φιλικών), έμπροσθεν τής εικό
νος τής Α γ ί α ς Αικατερίνης. Ή επιγραφή παρουσιάζει παραλλαγάς τινας, φέρει δέ και τήν 
ΰπογραφήν τοΰ κατασκευάσαντος τήν εικόνα αγιογράφου. 

δρώσε τάφε διλιώ σου τήν Θέαν καί καρδιω-
στάλακτον δάκρυον χέω χρέως τό κοινόφ· 
λητον είς νοΟν λαμβάνω πώς γάρ μέλλω δι-
ελθόν πέρ(ας) τοιούτον; αϊ , αΐ θάνατε τής δύ
ναται φυγείν σ ε — 

χειρ Άλεξάντρου Γρυπάρη. 

Θ. Έ ν τφ ν α ώ τοΰ "Αγίου Σπυρίδωνος τοΰ Δέ Λάζαρη υπάρχει είκών τοΰ Α γ ί ο υ 
Νικολάου, καλής κριτικής τεχνοτροπίας, διαστάσεων 1,20 Χ 0,90 μ., μετά τής επιγραφής: 

δέησις τοϋ δούλ[ου] τοϋ θ(εο)ΰ °Ιω[άνν]ου 
Μπούμπουλι έκ τής περίφημου νήσου 
[Κρ]ήτης. 

10. Έ ν τ ώ ν α ώ τοΰ Α γ ί ο υ Α ν δ ρ έ ο υ τοΰ Ά β ο ύ ρ η , υπάρχει μεγάλη είκών τοΰ 
σταυρικοΰ θανάτου τοΰ Α π ο σ τ ό λ ο υ Α ν δ ρ έ ο υ , μετρίας ιταλικής τέχνης, έργον τοΰ ζ ω γ ρ ά 
φ ο υ Ά . Ρίφιου, μέ τήν έπιγραφήν : 

Μνηστητι κύριε των επίτροπων Ανδρέου λογοθετου 
παπη Πέτρου Μετζαλυρα Παύλου Κολογερα 
Αντωνίου Παταιτου και Σταύρου Αθανασοπού
λου οιτινες έκαμαν τας εξη εικόνας με την 
συνδρομην τους και με την ελεημοσυνην 
των Χριστιανών 1834 Οκτωβρίου 20 ε. π. 

11. Έ ν τ ώ ν α ώ τοΰ 5 Αγίου Νικολάου τών Γερόντιον, έπί τοΰ εικονοστασίου, δεξιά, 
υπάρχει αργυρά είκών τοΰ Α γ ί ο υ Νικολάου αρίστης τέχνης, μετά τής επιγραφής: 

Τ φ Σωτήρι Νικολάω τοΰ πυρός 
αυτόν ρυσαμένω των άργυροΰν 

τόν δε χειτωνα ευγνώμονος 
Τουλιος Δομενεγίνης 

Άνατίθησι 
α ω ι θ ' . 

12. Πέριξ τής ανωτέρω εικόνος παρίστανται δεκατέσσαρα εικονίδια έκ τοΰ βίου τοΰ 
Α γ ί ο υ Νικολάου, καλής Βυζαντιακής τεχνοτροπίας, κάτωθεν δέ εικονίζεται γονυπετής ευπα
τρίδης, ό άναθέτης, καί ή επιγραφή: 
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Ιωάννου Ρουκάννη δαπάνη τ[η]δε γέντο. 

. 13. Έ ν τ ώ ίερώ τοΰ ναοΰ τών "Αγίων Πάντων, υπάρχει είκών τών "Αγίων Πάντων 
διαστάσεων 1,17 Χ 0,87, καλής Κρητικής τεχνοτροπίας, φέρουσα τήν έπιγραφήν : 

E x v o t o Dni Basilii Gavr i lopul i 
Equ i t Div i Marci Venet i . 

14. Έ ν τ φ είκονοστασίω τοΰ ιδίου ναοΰ τών Α γ ί ω ν Πάντων , δεξιά, είναι είκών 
τών Α γ ί ω ν Πάντων επίσης, φημιζομένη διά τήν λαμπράν μικρογραφικήν της τέχνην. Έ ν 
τφ μέσω τής εικόνος ταύτης παρίσταται άγγελος κρατών πυρίνην ρομφαίαν, διά τής οποίας 
καταδιώκει τήν πανώλην, ήτις εμάστιζε τήν Ζάκυνθον κατά τό 1617. "Υπό τούς πόδας τοΰ 
αγγέλου είναι ή εξής επιγραφή '· 

Έ Θ ο υ κοατεά έχθροϋ δχυρώματα 
νΰν είς έρήμωσιν τ^ παναλκεστά-
τη δέ χειρί τόν πλοΰτον τούτου 
διήρπασας τον έκ κενεώνων "Αδου μέ 
συναναστήσας Χ ε ' Κε πάλαι, άμετρα καυχώμενον 
ώς γελοΐον πεζόμενον έδειξας. 
δέησις τοϋ Δ ' 
Βαλσαμάκι. 

15. Έ ν τ ώ μέσω τοΰ ναοΰ τών "Αγίων Πάντων υπάρχει είκών αργυρά τής Θεοτό
κου βρεφοκρατούσης, υπό τήν έπωνυμίαν «ή Μυρτιδιώτισσα», μετ' επιγραφής δημοσιευθεί
σης μέν υπό τοΰ Quinn (έ. ά. σελ. 599, ύπ' άρ ιθ . 159) , άλλά πλημμελώς. Κατά τήν ήμετέ-
ραν άνάγνωσιν ή επιγραφή έχει ούτως : 

15α 
η Θεοτόκος 
καλούμενη 
μυρτιδιώτισσα 
αναλωμασι της αικατερινης 
Χρυσοπλευρενας και συνέργιας γαβρ.ηλου μάκρη 
δια χειρός γεωργιου διαμαντη μπαφα καλαρ-

ρυτιοτου 1816 Ιουνίου 3. 

15β έπί τοΰ ύελοφράκτου πλαισίου. 

μνησθητι κύριε του δούλου σου μπατιστα 
χρυσοπλευρη και της συμβίας αυτού αικατερινης. 

15y όπισθεν τής εικόνος. 

μνησθητι κύριε των δούλων σου βαπτιστου 
χρυσοπλευρου αικατερινης και ιωαννου 
αωιε ' . εν μηνι ιουνιω ια'. 

( Ή επιγραφή αυτη έδημοσιεύθη ύπο Λ. Χ. Ζώη είς τήν εφημερίδα Ζακύνθου «Φρουρό;», άριθ. 
195, τής 9 Ιουλίου 1908, άλλ' άνεγνώοθη πλημμελώς εις τινα σημεία). 
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16. Έ ν τ φ ναό) τής Παναγίας τοϋ Τσουρούφλη, έμπροσθεν τοϋ θυσιαστηρίου τής 
"Αγίας Τραπέζης, υπάρχει είκών παριστώσα τήν θυσίαν τοϋ Νώε μετά τον κατακλυσμόν. 
Είναι έ'ργον τοϋ Νικολάου Καντούνη, κατασκευασθέν ΰπ ' αύτοϋ εϊς ήλικίαν δέκα οκτώ ετών. 
Έ ξ αύτοϋ φαίνεται, δτι δ ολίγα μόνον μαθήματα λαβών παρά τοϋ Ν . Κουτούζη, νεαρός 
Ζακύνθιος καλλιτέχνης, είχε έμφυτον τό τάλαντον τής ζωγραφικής, τό όποιον κατόπιν άνέ-
πτυξεν. Έ π ί τοΰ πίνακος τούτου σώζεται ή εξής επιγραφή : 

δέησις τοϋ δούλου τοϋ Θϋ ' / / / / / / / / καί τής συνοδίας αύτοϋ 
χειρ Νικολ'. Ιέροδ'. Καντούνη. 1786 NOE' . 30. 

Έ ν Ζακύνθφ 1910 
ί- A N A S T A S I O ^ Α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΤΟΝΙΚΗ ΣΤΙΧΟΥΡΓΙΑ 

Ή δασική πλάνη τών νεώτερων Μετρικών πώς ή αρχαία ελληνική στιχουργία στηριζό
ταν μόνο στη χρονική διαφορά τών συλλαδών τής ελληνικής γλώσσας καί πώς δ τόνος σ ' αυτή 
ήταν τελείως αδιάφορος, δέν τους οδήγησε μόνο σέ σφαλερά συμπεράσματα για τήν αρχαία, 
μα καί για τή νεώτερη, τήν καθαρά τονική. Μία άπα τις σημαντικώτερες πλάνες μερικών 
άπ ' αυτούς, είναι πώς ή νεώτερη στιχουργία δέ διαφέρει καθόλου άπα τή χρονική, γιατί οί 
τονισμένες συλλαβές τών νεώιερων γλωσσών, χάνοντας τόν τόνο εντάσεως, έγιναν μακρές! 

Ό κυριώτερος υποστηριχτής τής θεωρίας αυτής στήν Ε λ λ ά δ α είναι δ Ά λ . Ρ. Ραγκα-
δής. Αυτός στό «Προοίμιον» τών «Μεταφράσεων Ελληνικών δραμάτων», Αθήναι 1860, υπο
στηρίζει πώς, άπα τα δύο στοιχεία τοϋ ήχου, τον τόνο καί τό χρόνο, στιχουργικό ρυθμό σχη
ματίζει μόνον ό χρόνος, ένώ δ τίνος είναι αδύνατο. Γράφει : «*Αν έπί μουσικοϋ οργάνου 
κρούσωμεν άλληλοδιαδόχως κ α τ ' ίσην διάρκειαν, όύο ή πλείονας τόνους διαφόρου όξύτητος, 
ρυ&μον ονδένα παράγομεν, έν ώ ρυθμός έξ εναντίας αποτελείται άν κρούσωμεν Ινα καί τόν 
αυτόν τόνον, νΰν μέν διαρκέστερον, νΰν δέ ήτον διαρκώς κατά τινα ώρισμένην τάξιν». Καί 
δμως δέν είναι τίποτα πια σφαλερό άπ ' αυτό, γιατί, άν κρούσουμε πολλές φορές τό ένα 
έπειτ' άπό τό άλλο δύο πλήχτρα πιάνου μέ ίση χρονική διάρκεια καί μέ διαφορετικό ύφος, ο[ 
ήχοι πού θ' άκουστοϋν θα σχηματίζουν ρυθμό, πού θα οφείλεται στό διαφορετικό τους υψος, 
δπως «ντο-ρέ, ντο-ρέ, ντο-ρέ, ντο-ρέ». 

Βλέποντας ό Ραγκαβής πώς δ ρυθμός στή νεώτερη στιχουργία στηρίζεται στόν τόνο 
κ ' Ιτσι διαψεύδεται τό συμπέρασμα του, έφτασε στή γνώμη πώς, μακρές έγιναν οί τονισμένες 
συλλαβές, άφοΰ έχασαν τόν τόνο εντάσεως, κ 1 Ιτσι απόχτησαν τήν ικανότητα νά σχηματίζουν 
ρυθμό. Γράφει : « Τ ά σημεία τών τόνων έξηκολούθησαν τιθέμενα κατά τόν αυτόν τρόπον, κάί 
έπί τών αυτών συλλαδών, καί κατά τους αυτούς γραμματικούς κανόνας, καθ' ούς έτίθεντο ήδη 
έπί τών πρώτων γραμματικών... Ά λ λ ' ώς πρός τήν προφοράν τα σημεία ταϋτα μετέβαλον 
τόν άρχικόν αύτώ^ χαρακτήρα, ώς αποδεικνύεται έκ τών επομένων : Πρώτον: Τρία δντα τα 
σημεία τοΰ τόνου, έχουσι σήμερον μίαν καί τήν αυτήν προφοράν, ήτοι ή δξεΐα κατ ' ουδέν όξύ-
τερον προφέρεται τής βαρείας, καί ή περισπωμένη ουδόλως περιέχει δύο τόνους, δξύν μετα
βαίνοντα είς βαρύν. "Αρα δέν χρησιμεύουσι πλέον... Είς τό να ποικίλωσι τήν προφοράν τών 
διαφόρων συλλαβών». 

Χωρίς να υπάρχει λόγος νά εξετάσουμε λεπτομεριακά τό επιχείρημα τοΰ Ραγκαβή, δέ 
βλέπουμε οί μεταβολές πού άναφέρνε: σέ τί άλλαξαν τό χαραχτήρα τοΰ τόνου. Έ ν τ α σ η σημά
δευε καί στήν αρχαιότητα, ένταση σημαδεύει καί τώρα. Κι' άν ή ένταση αυτή στήν αρχαιό
τητα ήταν ποικίλη: Όξε ΐα , βαρεία, περισπωμένη: καί σήμερα δέν είναι, γιατί οί τρεις 
αυτοί τόνοι εξισώθηκαν μέ τήν δξεΤα, δέν έχει καμιά σημασία, γιατί κ ' ή οξεία ένταση σημα
δεύει. Τό άλλο επιχείρημα τοϋ Ραγκαβή είναι τό παρακάτω : 

«Δεύτερον: ή οιονδήποτε τόνον φέρουσα συλλαβή διακρίνεται κατά τήν προφοράν τής 
ούδένα τόνον φερούσης... έν ώ κατά τήν έποχήν τής τών σημείων τούτων εφευρέσεως αί παρ ' 
ήμίν άτόνιστοι δέν διεκρίνοντο τών φερουσών βαρειαν, διότι ώς έρρέθη πάσα συλλαβή μή φέ
ρουσα οξεΐαν ή περισπωμένην, έφερε βαρειαν». 

Καί τοΰτο νάταν αληθινό, πού δέν είναι—γιατί διαφορετικά θάταν ανόητοι οί Α λ ε ξ α ν 
δρινοί Γραμματικοί νά βάζουν σ ' ορισμένες συλλαβές βαρεία, πού σ' ορισμένες περιπτώσεις γι
νόταν οξεία,—δέ βλέπουμε σέ τί άλλαξε ό χαραχτήρας τοΰ τόνου. Τό πολύ νά δεχτοΰμε πώς 
έγιν' έντονώτερος, γιατί εξίσωσε μέ τήν όξεΐα καί τή βαρεία. Ι δ ο ύ καί τό τελευταίο επιχεί
ρημα τοΰ Ραγκαβή : 

«Τρίτον τέλος, οί τόνοι είσί σήμερον ή δάσις τοϋ στιχουργικοΰ ρυθμοΰ, έν ώ ώς εϊδομεν, 
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τό πάλαι δέν ήδύναντο, ώς έκ τής φύσεως των, νά έχωσι, ώς ούδ' είχον σχεδόν παντάπασιν 
έπιρροήν έπ' αύτοΰ». \ . 

Ι δού πού οδήγησε τούς νεώτερους Μετρικούς ή αντίληψη πώς δ τόνος ήταν τελείως αδιά
φορος στήν αρχαία ελληνική στιχουργία καί πώς δέν είχε τή δύναμη νά σχηματίσει ρυθμό, 
ένώ είναι φανερό πώς δύο ήχοι ισόχρονοι, μά διαφορετικού ϋψους, δν έπαναληφτοΰν 
συστηματικά πολλές φορές, θά σχηματίσουν έναν ορισμένο τονικό ρυθμό, δπως επί
σης δύο ήχοι τού ίδιου δψους, μά διαφορετικής χρονικής διάρκειας, άν έπαναληφτοΰν 
συστηματικά πολλές φορές, θά σχηματίσουν τό ίδιο έναν ορισμένο χρονικά ρυθμό. Ρυθ
μοί διαφορετικού δψους, ρυθμοί διαφορετικού χρόνου. 

Έ π ε ι τ ' άπό τό βασικό αυτό σφάλμα, δ Ραγκαβής φτάνει στό ποθητό του συμπέρασμα : 
« Έ κ τούτων άρα συμπεραίνεται δτι αί συλλαβαί δέν διαιρούνται σήμερον είς όξυτόνους καί 
βαρυτόνους (κατά προφοράν), άλλ ' απλώς είς τετονισμένας καί άτονους· δτι επομένως δ τόνος 
δέν είναι πλέον τής διαφόρου όξύτητος, άλλ' άλλου τινός πάθους τής φωνής ενδεικτικός, καί 
ίδίως πάθους άπαρτίζοντος στιχουργικόν ρυθμόν, δποϊον είδομεν δτι απαρτίζει κυρίως 
μόνον δ χρόνος. "Ωστε κατά ταύτα ορθόν φαίνεται νά παραδεχθώμεν, δτι τά τρία σημεία, καί 
τοι τό άρχαΐον σχήμα, τάς αρχαίας επωνυμίας καί τάς αρχαίας θέσεις διατηροΰντα, μετέβα-
λον δμως εντελώς τόν άρχαΐον χαρακτήρα, καί δέν έμφαίνουσι πλέον τόν τόνον άλλά ιόν 
χρόνον τών συλλαβών.... καί δτι σήμερον μακρώς προφέρονται ουχί αί συλλαβαί αί έχουσαι έν 
τών φύσει ή θέσει μακρών φωνηέντων, άλλ* αί φέρουσαι έν, άδιάφορον ποιον, τών τριών 
τονικών σημείων». 

Καταπληχτικά πράματα, πού απορεί κανείς πώς τά γράφει άνθρωπος μέ τή μόρφωση 
καί τήν εξυπνάδα του Ραγκαβή! Μή μπορώντας νά εννοήσει τήν αξία τού τόνου στήν άρχαίαν 
ελληνική στιχουργία, καί πιστεύοντας πώς δ τόνος έκεΐ δέ μπορούσε νά σχηματίσει ρυθμό, 
καί βλέποντας πώς ή νεώτερη στιχουργία στηρίζεται μόνο στάν τόνο, έφτασε στό σφα-
λερό συμπέρασμα πώς οί τόνοι στις νεώτερες γλώσσες δέ σημαδεύουν ένταση μά έχταση! 

Απορε ί κι' δ ίδιος δ Ραγκαβής γιά τό συμπέρασμα του, μά καί μ' δλη τήν απορία δέν 
παύει νά τά θεωρεί γιά σωστό . Γράφει: « Ά λ λ ά πώς συνέβει ή παράδοξος αδτη μεταβολή; 
Τά άπλούστερον είναι νά δμολογήσωμεν δτι τά άγνοοΰμεν, χωρίς ή άγνοια τής αίτιας κατ ' 
ουδέν νά παραβλάπτη τήν βεβαιότητα τοΰ αποτελέσματος». 

Μά ποιό αποτέλεσμα; Τό πώς, έπειτα πού εξισώθηκαν οί μακρές συλλαβές μέ τίς βρα
χείες, εξίσωση, πού επέβαλαν οί γλωσσολογικοί νόμοι, οί εξαφανισμένες μακρές συλλαβές 
ξετρύπωσαν άπ ' άλλο σημείο κ ' έγιναν τέτοιες οί τονισμένες; Μά είναι πράματ 'αύτά νά υπο
στηρίζονται σοβαρά, τή στιγμή πού κ' ένας κουφός ακούει τίς τονισμένες συλλαβές νά προ
σφέρονται έντονώτερα άπό τίς άτονες , Τή στιγμή πού δ τόνος έχει δλη τήν ικανότητα νά 
σχηματίζει ρυθμούς δπως κι' ό χρόνος; Καί τή στιγμή πού ή χρονική διάρκεια τοΰ ήχου 
δέν εξαρτιέται άπό τή μεγαλύτερη ή μικρότερη οξύτητα του, δπως φαίνεται καθαρά άπό τή 
μουσική, δπου ένας ήχος οξύς μπορεί νάναι διαρκέστερος, Ισόχρονος, ή καί βραχύτερος άπό 
Ιναν ήχο βαρύ, πράμα πού αποδειχτεί πώς, δ τόνος δέ θά μπορούσε νά γίνει αφορμή ν' απο
χτήσουν σιγά-σιγά οί τονισμένες συλλαβές μεγαλύτερη διάρκεια άπά τίς άτονες; 

Φτάνοντας δ Ραγκαβής σ ' αυτά τά αυθαίρετο συμπέρασμα, πώς οί τονισμένες έγιναν 
μακρές κ' οί άτονες βραχείες, καταλήγει πώς οί νεώτερες τονικές γλώσσες έχουν τήν ικανό
τητα νά σχηματίζουν δλους τούς χρονικούς ρυθμούς τής αρχαίας ελληνικής στιχουργίας. 

Μά πώς έχουν αυτή τήν ικανότητα, πού οί τονισμένες συλλαβές στις νεώτερες γλώσσες 
δέν είναι καθόλου μακρύτερες άπά τίς άτονες, ένώ μιά μακρά συλλαβή είχε διπλάσια χρονική 
διάρκεια άπό μιά βραχεία, Ισοδυναμούσε δηλαδή μέ δυό βραχείες; Αυτή τή χρονική διαφορά 
τών μακρών άπό τίς βραχείες, πώς θά τήν αποδώσουν οί τονισμένες, γιά νά σχηματίσουν χρο
νικούς ρυθμούς, πού είναι Ισόχρονες μέ τίς άτονες ; Δέν είναι λοιπόν καταφάνερο πώς, οί νεώ
τερες γλώσσες μέ τόν τονικά χαραχτήρα δέ μπορούν ν' αποδώσουν τούς ρυθμούς τής χρο
νικής στιχουργίας; 

* 
* * 

Έ χ τ ό ς τώρα άπά τή γενική αυτή διαφορά, υπάρχουν κι' άλλες δευτερότερες, πού απο
δειχτούν πώς οί καθαρά τονικές στιχουργίες δχι μόνο δέ μπορούν ν' αποδώσουν τούς χρονι
κούς ρυθμούς, μά τούς είναι αδύνατο ν' αποδώσουν καί τό εξωτερικό σχήμα δλων τών χρονι-
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κών ρυθμών τής αρχαίας ελληνικής γλωσσάς, καί τοΰτο οφείλεται στό διαφορετικό χ α ρ α Υ τ ή ρ α 
τής γλώσσας αυτής καί τών νεώτερων, τών καθαρά τονικών. 

Ή αρχαία ελληνική γλώσσα είχε λέξες μέ δύο, τρεις, ή καί περισσότερες μακρές συλ
λαβές, κι' άλλες πού άποτελειώνταν δλο άπο βραχείες. Σύμφωνα μέ τό χρονικό της αυτό χαρα
χτήρα, μποροΰσε νά σχηματίζει ρυθμούς άπό δύο, τρεις, ή καί περισσότερες μακρές συλλαβές, 
κι' άλλους πού άποτελειώνταν δλο άπά βραχείες. Αντίθετα, οί νεώτερες τονικές γλώσσες σέ 
κάθε λέξη τους δέν έχουν παρά έναν τόνο μόνο. "Ετσι, καί νά δεχτοΰμε γιά μιά στιγμή πώς 
οί τονισμένες συλλαβές αντικατάστησαν τίς μακρές, καί καθεμιά τους είναι ίση μέ δυό άτο
νες, πώς μ' αυτά τόν ένα τόνο σέ κάθε τους λέξη, θά μπορέσουν οί νεώτερες γλώσσες νά σχη
ματίσουν άνετα ρυθμούς, πού νά ν' αποτελούνται άπά τή συστηματική επανάληψη δύο, τριών ή 
καί περισσότερων τονισμένων συλλαβών, γιά ν' αποδώσουν τούς ανάλογους τής χρονικής στι
χουργίας, δπως τά σπονδεΐο, τούς άντίσπαστους, τούς έπίτριτους κ.λ.π.; Αυτό είναι απολύτως 
αδύνατο, γιατί καί νά βρεθοΰν καμιά φορά δύο ή τρεις τονισμένες συλλαβές κοντά, κατά τήν 
απαγγελία δ κύριος ρυθμικός τόνος θά εξαφανίσει τούς άλλους καί θ' ακουστεί μονάχος. Αύτάς 
είναι δ χαραχτήρας τού τόνου στις νεώτερες ρυθμικές τονικές στιχουργίες. Ι δ ο ύ μερικοί στί
χοι τοΰ Σολωμοΰ, δπου αυτά φαίνεται καθαρά. Στά στίχο «έκεΐ μέσα έκατοικούσες», δ ρυθμι
κός τόνος τοΰ « μ έ σ α » εξαφανίζει τόν τόνο τοΰ «έκεΐ» . Τό ίδιο στό στίχο «Γλυκέ φίλε, είσαι 
σύ, πού μέ τή θεία», δ ρυθμικός τόνος τοΰ «φίλε» εξαφανίζει τόν τόνο τοΰ «γλυκέ», κι' δ ρυθ
μικός τόνος τοΰ « σ ύ » εξαφανίζει τόν τόνο τού «ε ίσαι» . Επ ίσης στό στίχο « Α ρ α π ι ά ς άτι, 
Γάλλου νους, βόλι Τουρκιάς, τόπι "Αγγλου», δ ρυθμικός τόνος τοΰ « ά τ ι » , τοΰ «νοΟς», τοΰ «Τουρ
κιάς» καί τοΰ «"Αγγλου» , εξαφανίζει τόν τόνο τοΰ « Α ρ α π ι ά ς » , τοΰ «Γάλλου» , τοΰ «βόλι» 
καί τού «τόπι» κ.λ.π. κ.λ.π. Επ ίσης δέ θά μπορούσαν ν' αποδώσουν τούς χρονικούς ρυθμούς 
πού σχηματίζονται δλο μέ βραχείες συλλαβές, γιατί οί νεώτερες τονικές γλώσσες δέν έχουν 
σχεδόν λέξες τελείως άτονες. "Ετσι, οί καθαρά τονικές στιχουργίες δχι μόνο δέ μποροΰν ν' α
ποδώσουν τονικά τούς ρυθμούς τής χρονικής στιχουργίας, μά τούς είναι αδύνατο ν' αποδώσουν 
ώς καί τά εξωτερικά σχήμα δλων τών χρονικών ρυθμών μ' ανάλογες τονικές συνθέσεις. Ε π ο 
μένως είναι απόλυτη πλάνη νά νομίζει κανείς πώς μέ τίς καθαρά τονικές γλώσσες θά μπο
ροΰσε ν' αποδώσει τούς χρονικούς ρυθμούς τής αρχαίας ελληνικής γλώσσας. 

έ * * 

Γεννιέται τώρα τά ερώτημα : Πώς δ Ραγκαβής, δ Σ τ . Μαρτζώκης, δ Κ. Θεοτόκης, δ 
Λ. Μαβίλης, δ Φάν Πλάττεν, δ Γκαίτε , δ Καρντούτση, δ Ντ ' 'Αννούντσιο καί πλήθος άλλοι, 
κρατώντας τό εξωτερικά σχήμα πολλών χρονικών ρυθμών, κατόρθωσαν νά τούς αποδώσουν 
τονικά; "Απλούστατα, γιατί οί τονικοί αυτοί ρυθμοί, έχτάς άπά τά εξωτερικό τους σχήμα, δέν 
έχουν καμιάν άλλη σχέση μέ τούς χρονικούς, γιατί ούτε τό χρονικά χαραχτήρα τους έχουν, 
ούτε τή χρονική τους διάρκεια, καί δέν είναι παρά καθαρά τονικοί, καί μόνο τονικοί. 

Συμβαίνει οί τονικοί ρυθμοί πολλών νεώτερων γλωσσών νάναι πέντε, δσοι ακριβώς ήταν 
καί τής αρχαίας ελληνικής, πού κι' αύτη, δπως πολλές νεώτερες, είχε σέ κάθε της λέξη έναν 
τόνο μονάχα. Καί συμβαίνει οί πέντε αυτοί τονικοί ρυθμοί νάχουν τά εξωτερικό σχήμα άπό 
πέντε χρονικούς, δπως άναφέρνω καί στή μελέτη μου «"Η τονική στιχουργία, στιχουργία αρχαία 
ελληνική», σελ. 21 καί 22. Έ τ σ ι οί πέντε πόδες πού σχηματίζουν τούς πέντε τονικούς ρυθ
μούς είναι δ τονικός τροχαίος, δ τονικός Ιαμβος, δ τονικός ανάπαιστος, δ τονικός δάχτυλος 
κι' ό τονικός άμφίβραχης, "πού μοιάζει σχηματικά μέ τά χρονικά τροχαίο, τό χρονικό ίαμβο, 
τό χρονικό ανάπαιστο, τά χρονικά δάχτυλο καί μέ τά χρονικά άμφίβραχη. 

Μέ τούς πέντε αυτούς τονικούς ρυθμούς μπορούμε νά σχηματίσουμε πολλούς στίχους, 
πού νάχουν τό εξωτερικά σχήμα πολλών χρονικών, μά έξω άπό τά σχήμα δέν έχουν καμιάν 
άλλη σχέση μέ κείνους, γιατί δέν έχουν ούτε τά χρονικό χαραχτήρα τους, ούτε τή χρονική 
τους διάρκεια, μιά κ' είναι καθαρά τονικοί. Κ ' οί στίχοι αυτοί άκολουθοΰν αυστηρά τούς 
τονικούς ρυθμικούς νόμους. Κ' επειδή οί περισσότεροι νεώτεροι τονικοί στίχοι, δπως φαίνεται 
άπό τήν προαναφερμένη μελέτη μου, σελ. 10-21 καί 30-38, προέρχονται άπό τήν τονική σύν
θεση ορισμένων χρονικών στίχων, δέν είναι παρά στιχουργικά σχήματα βγαλμένα άπά τήν το
νική σύνθεση ορισμένων χρονικών στίχων, καί γι* αυτά διατηροΰν καί τό εξωτερικό τους σχήμα, 
δηλαδή αριθμό συλλαβών, τονικό ρυθμό καί είδος σταθερών τομών. Γι' αυτό κι' δ Ραγκαβής 
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κι'βσοι άλλοι φαντάστηκαν πώς συνθέτουν τονικά χρονικούς στίχους, δέν έκαμαν άλλο, παρά 
νά μεταχειριστούν αρχαίους ελληνικούς τονικούς στίχους, πού τίτε μόνο στή νεώτερη τονική 
ρυθμική στιχουργία θάναι μετρικά καί ρυθμικά σωιτοί , άν βαστούν τούς νόμους τής τονικής 
ρυθμικής στιχουργίας. "Αν δμως οί στιχουργοί φαντάζονται πώς οί τονισμένες συλλαβές τών 
νεώτερων γλωσσών έχασαν τόν τόνο εντάσεως κ' έγιναν μακρές, καί μέσα στήν τονική ρυθμική 
στιχουργία ανακατώνουν χρονικές συνθέσεις, αναγκαστικά θα πέσουν σέ λάθη τόσο μετρικά, 
δσο καί ρυθμικά. 

Τέτοια ανακατώματα γίνονται στους στίχους μέ δισύλλαβους τονικούς ρυθμούς, δταν 
ανάμεσα σ' αυτούς μπαίνει καί κάποιος τρισύλλαβος πόδας, δπως π.χ. γινόταν στους άλκα'ίκούς 
καί σαπφικούς χρονικούς στίχους. Γι' αυτούς δέ γράφει τίποτα δ Ραγκαβής, μά θα δείξουμε 
παρακάτω πώς τ ' ανακατώματα αυτά δημιουργούν λάθη τελείως αντίθετα άπα τούς νόμους τής 
τονικής ρυθμικής στιχουργίας. Επ ίσης τέτοια ανακατώματα γίνονται στους τρισύλλαβους 
τονικούς ρυθμούς. Γι' αυτούς ό Ραγκαβής, ακολουθώντας βέβαια ξένους Μετρικούς καί κυρίως 
Γερμανούς, για νά μετριάζεται ή μονοτονία τους, γιατί γυρίζει δ τόνος τους σταθερά κάθε τρεις 
συλλαβές, προτείνει πρώτα, ανάμεσα στους ανάπαιστους νά μπαίνει καί κάποιος σπονδεϊος, ή 
ίαμβος, ή κρητικός. 

Καί για τό σπονδεΐο πρέπει αμέσως νά σημειώσουμε πώς είναι ανεφάρμοστος στήν το
νική στιχουργία, γιατί, δπως είδαμε προηγουμένως στους στίχους τού Σολωμού, δ ρυθμι
κός τόνος, πού εξαφανίζει κάθε άλλο γειτονικό τόνο, θά εξαφανίζει τόν τόνο τής πρώτης συλ
λαβής του, κΐ' έτσι δ σπονδεΐος θά γίνεται αναγκαστικά τονικός ίαμβος. Ι δ ο ύ Ινας τονικός 
άναπαιστικός καταληχτικός δχτάμετρος τού Ραγκαβή άπα τήν κωμωδία του « Τ ο ύ Κουτρούλη 
δ γάμος> : 

«Είτε θύ ελλ' άγρί ων παθών απειλεί, — ή υ φαλοι, ή ραδιοΰ ργοι». 
υ υ — | υ υ —| υ υ— | υ υ — | | — — | υυ — | υ υ — | υ 

Σ ' αυτό τό στίχο δ πέμπτος πόδας είναι σπονδεΐος. Μά κατά τήν απαγγελία δ πρώτος 
του τόνος εξαφανίζεται κι' ακούεται μόνον δ δεύτερος, πού είναι κ ι ' δ ρυθμικός. Έ τ σ ι δ σπον
δεΐος γίνεται ίαμβος, μά ίαμβος φαινομενικά, γιατί, δπως σμίγει μέ τούς ανάπαιστους πού 
ακολουθούν, μεταβάλλει τή θέση τών τόνων κι' δ ρυθμός από άναπαιστικός, γίνεται άμφιβρα· 
χικός. Τώρα σ ' αυτό τό στίχο επειδή ή τομή γίνεται στό τέλος τού πόδα, καί τό δεύτερο ήμί-
στιχο αρχίζει ομοίως μ' όλόκληρον πόδα, κι' δ πόδας αυτός είναι σπονδεΐος, πού γιά τήν το
νική στιχουργία σημαίνει ίαμβος, έχουμε δύο ήμίστιχα μέ τελείως ανεξάρτητους καί διαφορε
τικούς ρυθμούς : τό πρώτο άναπαιστικό καί τό δεύτερο άμφιβραχικό. Μά δταν τό δεύτερο ήμί-
στιχο ενός στίχου αρχίζει μ' δλόκληρον πόδα κ* έχει τελείως ανεξάρτητο καί διαφορετικό ρυθμό 
από τό πρώτο, στήν τονική ρυθμική στιχουργία είναι στίχος ανεξάρτητος καί μέ κανέναν 
τρόπο δέ μπορεί νά θεωρηθεί γιά ήμίστιχο. Έ τ σ ι , ό προαναφερόμενος στίχος, έχτός πού μέ 
τή χρήση τοΰ σπονδείου έχει μια συλλαβή λιγώτερη άπό τό κανονικό, μέ τήν τομή του, πού 
άφίνει ολόκληρο τό σπονδεΐο στό δεύτερο ήμίστιχο, άπό Ινας έγινε δυό, δ πρώτος τονικός άνα-
παιστικός άκατάληχτος τετράμετρος, κι 'δ δεύτερος τονικός άμφιβραχικός άκατάληχτος τρίμε-
τρος. Ι δ ο ύ αυτοί : 

«Είτε θύελλ' αγρίων παθών απειλεί, 
υ υ — | υ υ — ] υ υ — | υ υ — 
ή ύφαλοι, ή ραδιοΰργοι». 
υ — υ | υ — υ | υ — υ 

Οί δύο αυτοί στίχοι δέ φαντάζομαι νά μπορεί νά θεωρηθούν γιά Ινας, κι' δ Ινας αυτός 
νάναι ακριβώς τονικός άναπαιστικός δχτάμετρος καί μάλιστα καταληχτικός, τή στιγμή πού κ' 
οί δυό είναι άκατάληχτοι, τελειώνουν δηλαδή σ ' δλόκληρον πόδα, καί τή στιγμή πού κ' οί 
δυό μαζί έχουν μιά συλλαβή λιγώτερη άπό τό κανονικό. Τό ίδιο αποτέλεσμα θάχουμε, άν σ ' 
Ιναν άναπαιστικό στίχο μεταχειριστούμε σπονδεΐον ή ίαμβο, άντίς στήν άρχή τοΰ δεύτερου 
ήμίστιχου, στήν άρχή τοΰ στίχου ! Ι δ ο ύ Ινας τέτοιος στίχος άπό τό προαναφερμένο έργο τοΰ 
Ραγκαβή : 

«"Ωστ ' δν άναβλέ ψι̂ ς, ώ νά νε, ποτέ είς αυτούς, στραγγουλεϊς τόν λαιμό σου» . 
— — | υ υ — | υ υ — | υ υ — | υ υ— | υ υ — | υ υ — | υ 
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Έ δ ώ δ σπονδεΐος αναγκαστικά γίνεται ίαμβος, καί καθώς δ τόνος του ενώνεται μέ τούς 
τόνους τών ανάπαιστων πού ακολουθούν, μεταβάλλει τό ρυθμό ολόκληρου τού στίχου καί τόν 
κάνει άμφιβραχικό. Ι δ ο ύ αυτός : 

« " Ω σ τ ' άν άναβλέψης, ώ ;νάνε, ποτέ είς αυτούς, στραγγουλεΐς τόν λαιμόν σου», 
υ — υ | υ — υ | υ — υ | υ — υ | υ — υ | υ — υ | υ — υ 

Ό στίχος δμως αυτός, πού είναι τονικός άμφιβραχικάς άκατάληχτος έφτάμετρος. δέ 
φαντάζομαι νάχει καμιά σχέση μέ τόν τονικό άναπαιστικό καταληχτικό όχτάμετρο I 

Τέλος, δταν δ σπονδεΐος ή δ ίαμβος, πού είναι τό ίδιο, μπαίνει στό εσωτερικό τών ήμί-
στιχων, τότε τό ήμίστιχο πού έχει τό δισύλλαβον πόδα, χάνε: τελείως τόν άναπαιστικό του 
ρυθμό καί γίνεται άρυθμο. "Ιδού Ινας τέτοιος στίχος άπό τό προαναφερμένο έργο τοΰ Ραγκαβή : 

« 'Αλλά γή δπου πάς άπροσέκτως πατών— όλισθαίν' είς αίμα μαρτύ ρων». 
υ υ — | υ υ — | υ υ — | υ υ — | υ υ — | υ —|υ υ — | υ 

Σ ' αύτδ τό στίχο δ ίαμβος βρίσκεται στό δεύτερον πόδα τοΰ δεύτερου ήμίστιχου, μά μέ 
τόν τονισμό του χαλάει τόν άναπαιστικό ρυθμό, χωρίς νά δημιουργεί άλλον, γιατί τό ήμίστιχο 
τονίζεται στήν τρίτη, πέμπτη κι' δγδοη συλλαβή του, κι' ό τονισμός αυτός δέ δημιουργεί κα
νέναν άπό τούς πέντε νόμιμους τονικούς ρυθμούς τής τονικής στιχουργίας. Έ τ σ ι δ στίχος αυ
τός, μέ τή χρησιμοποίηση ανάμεσα στους ανάπαιστους δισύλλαβου πόδα, κατάντησε άρυθμος, 
καί κοντά σ ' αυτό έχει καί μιά συλλαβή λιγώτερη άπό τό κανονικό. Έγινε μ' άλλα λόγια καί 
μετρικά καί ρυθμικά σφαλερός. 

Ι δ ο ύ τώρα κ' Ινας άναπαιστικός στίχος άπό τό προαναφερμένο έργο τοΰ Ραγκαβή, πού 
νάχει ανάμεσα στους ανάπαιστους καί κάποιον κρητικό : 

«"Οχι Ιρμαιον δόλων ή έργων αισχρών, δχι δώρημα ξένης εύνοί α ς » . 
—υ —| υ υ — | υ υ — | υ υ — || —υ —| υ υ — | υ υ —|υ 

Σ ' αύτδ τό στίχο δ πρώτος καί πέμπτος πόδας είναι κρητικοί, τονίζονται δηλαδή στήν 
πρώτη καί τρίτη τους συλλαβή, μά ό τόνος τής πρώτης συλλαβής τους εξαφανίζεται άπό τόν 
τόνο τής τρίτης, πού είναι καί ό ρυθμικός, κ' έτσι γίνονται άναπαιστικοί, πράμα πού βεβαιώνει 
πώς δ κρητικός είναι ανεφάρμοστος στήν τονική στιχουργία. 

"Ας έρθουμε τώρα στδν άλλο τρισύλλαβο ρυθμό, τό δαχτυλικό. Ό Ραγκαβής προτείνει 
νά γίνεται κάπου κάπου σ' αυτόν χρήση τοΰ σπονδείου, ή τοΰ τροχαίου. Καί γιά τό σπονδεΐο 
δέ λέει τίποτα, γιατί πιστεύει πώς αποδίδει μετρικά τό δάχτυλο, ένώ στήν τονική στιχουργία 
σπονδεϊος δέν υπάρχει, γιατί ό ρυθμικός τόνος πού εξαφανίζει κάθε άλλο γειτονικό του, θά εξα
φανίσει τόν Ιναν άπό τούς δυό τόνους τού σπονδείου, καί θά τόν αφήσει δισύλλαβο, ένώ δ δά
χτυλος είναι τρισύλλαβος. Σχετικά δμως μέ τόν τροχαίο, πού είναι φανερά μικρότερος άπό τό 
δάχτυλο κατά μία συλλαβή, άναφέρνει διάφορες περιπτώσεις πού γινόταν χρήση του ανάμεσα 
στους χρονικούς δαχτυλικούς στίχους, γιά νά υποστηρίξει τό νόμιμο τής χρησιμοποίησης του. 
Οί περιπτώσεις αυτές έδώ δέ μας ενδιαφέρουν, γιατί δέν πρόκειται γιά εξαιρέσεις πού αλλά
ζουν τό μέτρο καί τό ρυθμό, μάγ ια κανονική ποικιλόρυθμηχρονική στιχουργία. Γιά τελευταίο 
του δμως επιχείρημα προσθέτει πώς δ τροχαίος άπαντιώταν «καί έν αύτω τφ Ό μ ή ρ ω . . . ίν 
τισι στίχοις, τοις λαγαοοΐς λεγομένοις», υποστηρίζοντας μέ τούτο πώς κι' αυτός δ "Ομηρος 
χρησιμοποιούσε τροχαίους ανάμεσα στους ηρωικούς του έξάμετρους, κ ' επομένως μπορούμε 
καί μεΐς νά κάμουμε τό ίδιο ανάμεσα στους τονικούς δαχτυλικούς στίχους, έστω κι' δν χαλάμε 
τό μέτρο καί τό ρυθμό τους. 

Μά είναι σωστό γιά νά ελαττώσουμε κάπως τή μονοτονία τού δαχτυλικοΰ τονικού ρυθ
μού, νά τοΰ χαλάμε τό μέτρο καί τό ρυθμό, έξω άπό τούς νόμους τής τονικής ρυθμικής στι
χουργίας, ακολουθώντας σ ' αυτό μιά σπανιώτατη περίπτωση, πού βρίσκεται στους ηρωικούς 
έξάμετρους τοΰ "Ομήρου, καί πού μπορεί νά οφείλεται είτε στήν αμνησία τών Ραψωδών, είτε 
σέ λάθος άντιγραφικό, είτε σέ σπάνια συμβατική εξαίρεση, δπου ή βραχεία συλλαβή τοΰ τρο
χαίου μετριώταν γιά μακρά, είτε καί σέ στιχουργική παραβλεψία τοΰ ίδιου τού Ό μ η ρ ο υ ; Τούς 
στίχους αυτούς κ ' οί αρχαίοι τούς έλεγαν «λαγαρούς», δηλαδή χαλαρούς, αδύνατους μετρικά. 
Είναι λοιπόν σωστό γιά ποικιλία τοΰ τονικοΰ δαχτυλικοΰ ρυθμοΟ νά προτείνουμε τέτοιες σπα-
νιώτατες εξαιρέσεις, πιθανώτατα στιχουργικά λάθη, καί βεβαιότατα στιχουργικές αδυναμίες, 
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ακατάλληλες για μίμ,η^τ) ; Κ α ι τό άποτελεσμχ κνΛ ; Νά χαλάμε τά μέτρο και τό ρυθμό του 
τονικού στίχου, παίρνοντας γιά παράδειγμα μιαν εξαίρεση τή; χρονικής στιχουργίας, πού δέ 
μπορεί νάχει καμιά σχέση μέ την τονική ρυθμική στιχουργία. 

Μ' ας έρθουμε στά πράματα, κι' άς άφήιουμε τούς στίχους πού έχουν κάποιο σπονδεΐο 
ανάμεσα στους δαχτύλους, γιατί κι' δ σπονδεΐος αναγκαστικά θά χάσει τό δεύτερο τόνο του 
και θά γίνει τροχαίος, επειδή κ' έδώ θά επικρατήσει δ ρυθμικός τόνος και θά εξαφανίσει τό 
γειτονικό του. Ι δού λοιπόν ένας δαχτυλικός έξάμετρος πού έχει κ' έναν τροχαίο, άπά τό προ-
αναφερμένο έργο του Ραγκαβή : 

« Ώ ς έπι πίπτ' εις ά γρούς—χαλκόστομον σμήνος ά κρίδων». 
— υ υ | — υ υ | — υ | — υ υ | — υ υ | — υ 

Σ ' αυτό τό στίχο δ τρίτος πόδας είναι τροχαίος, έχει δηλαδή μιά συλλαβή λιγώτερη 
άπό τό δάχτυλο, κ ' έτσι δ στίχος μετρικά είναι λειψός. Έ π ε ι τ α μέ τήν τομή στήν έβδομη 
συλλαβή, κόβεται ή πρώτη συλλαβή τοϋ τροχαίου και μένει στό τέλος του πρώτου ήμίστιχου, 
κ ' ή δεύτερη του σμίγει στήν αρχή τοϋ δεύτερου. Μά τό υπόλοιπο αυτό, πού σύμφωνα μέ τό 
δαχτυλικά ρυθμό, έπρεπε νάναι δυά άτονες συλλαβές, είναι μόνο μία, πού θά πει πώς, ένώ δ 
δαχτυλικδς ρυθμός κόβεται μέ τήν τομή στά πρώτο ήμίστιχο, δέ συνεχίζεται στό δεύτερο. 
"Οταν δμως σ ' ένα στίχο τό δεύτερο του ήμίστιχο δέ συνεχίζει τάν αρχικά ρυθμό τοϋ στίχου, 
κ ' έχει δικό του ξεχωριστό ρυθμό, είναι φανερό πώς δέν είναι ήμίστιχο, μά στίχος ανεξάρτη
τος. Ι δ ο ύ δ προαναφερμένος στίχος μέ τά δυό του ήμίστιχα : 

« Ώ ς έπιπίπτ' εϊς αγρούς 
— υ υ | — υ υ | — 

χαλκόστο μον σμή νος άκρίδων». 
υ — υ | υ — υ | υ — υ 

Τά πρώτο ήμίστιχο είν' ένας τονικός δαχτυλικός τρίμετρος καταληχτικός, ένώ τό δεύ
τερο εϊν' ένας τρίμετρος άμφιβραχικάς άκατάληχτος. Είναι δηλαδή δύο στίχοι τελείως ανεξάρ
τητοι, πού δέν έχουν καμιά σχέση μέ τόν τονικά δαχτυλικά έξάμετρο. Ό στίχος αυτός για 
νάν' Ινας καί μέ τήν έφθημιμερή τομή νά χωρίζεται σέ δύο πραγματικά ήμίστιχα, έπρεπε 
έπειτ' άπό τήν τομή, πού κόβει τήν πρώτη σ υ Λ λ α β ή τοϋ τρίτου δάχτυλου καί τήν άφίνει στά 
πρώτο ήμίστιχο, τό δεύτερο ήμίστιχο ν' αρχίζει μέ τις υπόλοιπες δύο συλλαβές τοΰ δαχτυλικοΰ 
πόδα. Έ τ σ ι , ακουστικά τά δεύτερο ήμίστιχο θ' αλλάξει ρυθμό, κι' άπά δαχτυλικά, θά γίνει 
άναπαιστικό, μά στήν πραγματικότητα καί τά μέτρο τοΰ στίχου διατηριέται κ ι 'δ αρχικός δα-
χτυλικάς τονικός του ρυθμός. Τέτοιες περιπτώσεις συναντάμε αναρίθμητες καί στή χρονική 
στιχουργία καί στή ρυθμική τονική. 

Τώρα πρέπει νά σημειώσουμε πώς δαχτυλικούς έξάμετρους, πού νάχουν καί κάποιο σπον
δεΐο συναντάμε συχνά στή χρονική στιχουργία. Οί στίχοι αυτοί, δταν τό μέτρο τους διαβάζεται 
σά νάταν τονικό, θά μας δώσουν στίχους πανομοιότυπους μέ τάν προαναφερμένο στίχο τοΰ 
Ραγκαβή. Ι δ ο ύ ένας τέτοιος άπό τό Α τής « Ί λ ι ά δ α ς » ; 

«Ού δέμας ουδέ φυήν, — οδτ ' άρ φρένας ούτε τι έργα». 
— υ υ | —υ υ | — 11 —|υ — υ υ | —υ υ | — υ 

Ό στίχος αυτός έχει τόν τρίτο πόδα σπονδεΐο. Μέ τήν έφθημιμερή τομή κόβεται δ 
σπονδείος κ' ή πρώτη συλλαβή του μένει στό πρώτο ήμίστιχο κ ' ή δεύτερη πάει στήν άρχή 
τοΰ δεύτερου. Ό στίχος είναι σωστότατος μετρικά. Ι δ ο ύ δμως πώς γίνεται, δταν τό χρονικό 
του μέτρο διαβάζεται τονικά : 

«Ού δέμας ούδε φυήν,—ουτ' άρ φρενας ούτε τι έργα» 

Ό στίχος παρουσιάζει τήν ίδια τονική σύνθεση, πού έχει κι' δ προαναφερμένος στίχος 
τοΰ Ραγκαβή, κ' έχει καταντήσει δύο τονικοί στίχοι τελείως ανεξάρτητοι: ένας τονικός δαχτυ
λικός τρίμετρος καταληχτικός κ ' ένας τονικός άμφιβραχικάς τρίμετρος άκατάληχτος. Φαντά
ζομαι πώς είναι περιττό νά σημειώσω πώς ή τέτοια απαγγελία, πού ίσως έδωσε καί στά Ραγ
καβή τό υπόδειγμα τής στιχουργίας του, δέν είναι μόνο σφαλερή, μά είναι καί ανόητη, γιατί, 
δπως δείξαμε καί προηγουμένως, είναι απολύτως αδύνατο ν 'αποδοθεί δ χρονικός ρυθμός τονικά. 
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Ό Ραγκαβής τή θεωρία τής στιχουργίας του τή βρήκε βέβαια στους ξένους Μετρικούς 
καί κυρίως στους Γερμανούς, καθώς τά παραδείγματα του τά βρήκε επίσης στους ξένους στι
χουργούς καί κυρίως στους Γερμανούς. Καί στους δαχτυλικούς έξάμετρους τοΰ «Έρμάνου καί 
Δωροθέας» τοΰ Γκαίτε, συναντώνται πολλοί στίχοι μέ χαλασμένο τό μέτρο καί τό ρυθμό, 
γιατί ανάμεσα ατούς δάχτυλους χρησιμοποιεί καί σπονδείους καί τροχαίους. Επ ίσης τονικούς 
δαχτυλικούς έξάμετρους υέ χαλασμένο ρυθμό καί μέτρο, συναντάμε στά ελεγειακά δίστιχα τού 
Φαν Πλάττεν καί άλλων Γερμανών ποιητών, μέ τήν παρατήρηση πώς, άν πραγματικά ή γερ
μανική γλώσσα έχει μακρές συλλαβές, ή χρησιμοποίηση σπονδείων ανάμεσα στό δαχτυλικά 
ρυθμό δέ δημιουργεί στιχουργικό λάθος, δημιουργεί δμας καί μετρικό καί ρυθμικό ή χρησι
μοποίηση τροχαίων. 

Τά παράδειγμα τών Γερμανών τ ' ακολούθησαν κ' Ι ταλο ί ποιητές, δπως δ Καρντούτση, 
δ Ντ ' 'Αννούντσιο κι* άλλοι. Καί στά ελεγειακά τους δίστιχα συναντάμε πολλούς δαχτυλικούς 
έξάμετρους μέ λειψά τό μέτρο καί αλλαγμένο ρυθμό. Ι δ ο ύ ένας τέτοιος στίχος τοϋ Καρντού
τση άπό τό ποίημα του « L ' A u r o r a » : 

« T u sali e baci , ο dea ,—col roseo fiato le nub i» 
υ — υ I — υ I —υ || υ | —υ υ | — υ υ | — υ 

Σ ' αυτά τό στίχο δ δεύτερος πόδας είναι τροχαίος. "Ετσι, τά πρώτο ήμίστιχο, πού μέ 
τήν τομή κόβεται στήν έβδομη συλλαβή, άπά δαχτυλικά έγινε ιαμβικό, καί τά μέτρο τοΰ στί
χου έγινε μικρότερο κατά μία συλλαβή. Επ ίσης στάν τρίτο στίχο τοΰ ίδιου ποιήματος : 

« T i sen te e con gel ido—fremito destasi il b o s c o » , 
υ — I υ υ I —υ υ | | — υ υ | — υ υ | — υ 

οί δύο πρώτοι πόδες άπά τρισύλλαβοι δαχτυλικοί, έγιναν δισύλλαβοι, κ ' έτσι δ ρυθμός 
τοϋ πρώτου έφτασύλλαβου ήμίστιχου, έγινε άμφιβραχικός, καί τό μέτρο μικρότερο κατά δυό 
ολόκληρες συλλαβές. Φανερά δ ποιητής ακολουθεί τό εξωτερικό σχήμα τών χρονικών δαχτυ-
λικών έξάμετρων, πού μέ τούς σπονδείους ποικίλλουν τόν αριθμό τών συλλαβών τους, χωρίς 
δμως μ' αυτό νά χαλοΰν καί τό μέτρο ταυς, ένώ τονικά είναι απολύτως αδύνατο νά ποικίλει δ 
αριθμός τών συλλαβών, χωρίς νά επηρεάζεται τό μέτρο καί δ ρυθμός τοΰ στίχου. Τά ίδιο 
ακριβώς συμβαίνει καί σέ πολλούς τονικούς δαχτυλικούς έξάμετρους τοΰ Ντ' 'Αννούντσιο καί 
άλλων Ι τ α λ ώ ν ποιητών. 

Τώρα πρέπει νά σημειώσουμε πώς, κι' δ Καρντούτση κι' δ Ντ ' 'Αννούντσιο είναι μεγά
λοι ποιητές καί τεχνίτες τοΰ στίχου, καί φροντίζουν τά ήμίστιχα τών τέτοιων τονικών δαχτυ-
λικών τους έξάμετρων, νά μήν παρουσιάζονται άρυθμα, μά δσο κ·.' δν δέν παρουσιάζονται 
άρυθμα, μέ κανέναν τρόπο δέ μπορεί νά θεωρηθούν γιά σωστοί δαχτυλικοί έξάμετροι, μιά καί 
δέ διατηρούν ούτε τά μέτρο τοος, ούτε τόν τονικό δαχτυλικό τους ρυθμό. 

Σ τ ά ίδια λάθη πέφτει κι' δ Κ. Θεοτόκης, μεταφράζοντας τόν « Έ ρ μ ά ν ο καί Δωροθέα» 
τοΰ Γκαίτε σέ δαχχυλικούς έξάμετρους, φανερά παρασυρμένος άπό τά μεγάλο Γερμανό ποιητή. 
Γιατί συχνά χρησιμοποιεί καί κάποιο σπονδεΐον ή τροχαίο ανάμεσα στους έξάμετρούς του. 
Καί στίχους χωρίς κανονικά τονικό ρυθμό έγραψε δ Α. Μαβίλης στήν « 'Αλκα ϊκή ώδή» του, 
πού ζήτησε ν' αποδώσει τονικά τή χρονική σύνθεση τών στίχων τοΰ "Αλκαίου, πιστεύοντας 
κι' αυτός πώς, δ τόνος μπορούσε ν' αποδώσει τούς χρονικούς ρυθμούς, καθώς κι' δ Στέφ. Μαρ-
τζώ νΎ 1 '* ΤΓΠΜ άκολούθνισε azaùc «Raoßaoouc στίνου:» του τό παοάδεινιια τοϋ Καρντούτση καί 
του Ν τ ' ' Α ν ν ο ύ ν τ σ ι ο . Μ α ο λ αυτα τα σοραρα στιχουργικά ΑΟ,ΌΊΙ υγια^ν Μ\. « » ^ » των 
νεώτερων Μετρικών, πού αγνόησαν πρώτα τάν τονικό χαραχτήρα τής χρονικής στιχουργίας, 
καί νόμισαν έπειτα πώς ήταν δυνατό νά σχηματιστούν τονικά τά χρονικά μέτρα κ' οί 
χρονικοί ρυθμοί. 
Λ Γ ΓΕΡ. Σ Π Α Τ Α Λ Ά Σ 
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Η Δ Η Μ Ω Δ Η Σ Κ Υ Θ Η Ρ Α Τ Κ Η Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η 

/ Μένοντες δημώδη μουσικήν έννοουμεν τήν μουσικήν τοΰ Ελληνικού λαοΟ τήν διαμορφω
θείσας ύπ' αύτοϋ κατά τούς χρόνους του Μεσαίωνος. a i t ô τής εποχής τής Φραγκοκρατίας 
περίπου καί κυρίως, άπό τους χρόνους τής αλώσεως τής Κων)πόλεως. καί ή ότιοία, διαιω-
νισθείσα διό τής στοματικής παραδόσεως, σώζεται μέχρις ημών. 

Ή δημώδης μουσική, ή οποία ώς προς τό μέτρον καί τόν ρυθμόν ώς βάσιν έχει τήν άρ-
χαίαν Έλληνικήν μουσικήν καί ώς πρός τήν μελωδίαν τήν Βυζαντινήν, είναι δημιούργημα τής 
φαντασίας τοΰ Ελληνικού ΛαοΟ. ό όποιος δι" αυτής εϊτε σέ τραγούδια εϊτε σέ χορούς, εκφρά
ζει τό ψυχικά του συναισθήματα χαράς ή λύπης. 

Ώ ς τοιαύτη καί ή Κυθηραϊκή μουσική—μετά τών ηθών καί εθίμων τών γλωσσικών καί 
λεκτικών ιδιωμάτων—αποτελεί σπουδαϊον τεκμήριον γιά κάθε μελετητήν αυτής, όσον άφορα 
τήν προέλευσιν καί καταγωγήν τοΰ ΚυθηραϊκοΟ λαοΟ. 

"Ετσι. ή μουσική του, δέν ξεφεύγει άπό τήν καθόλου δημώδη Έλληνικήν μουσικήν τήν 
διαμορφωθεϊσαν, ώς ανωτέρω ελέχθη, άπό τοϋ 10ου περίπου αιώνος πάνω στάχνάρια τής α ρ 
χαίας μετρικής καί ρυθμικής καί τοΟ Βυζαντινού μέλους. 

Ό ευφάνταστος Κυθηραϊκός λαός, άπό τής ώς άνω περίπου εποχής—άφοΟ καθ' δλην 
τήν άκμήν τής Αυτοκρατορίας ή νήσος ήτο Βυζαντινόν θέμα μέ διοικητικός έ'δρας τήν Κρήτην 
και Μονεμβασίαν —έδημιοόργησε ίδιον μέν τοπικόν πολιτισμόν ομοιογενή π ρ ο ς τόν αίγαιοπε-
λαγήτικον, Νησιώτικον νεοελληνικών πολιτισμόν, άλλα μέ επιδράσεις Κρητικάς καί Πελοπον
νησιακός τόσον κατά τά ήθη καί έθιμα, όσον καί κατά τούς γλωσσικούς, φραστικούς καί 
μουσικούς τρόπους. 

Καίτοι περιελήφθησαν τά Κύθηρα ύπό τών Ενετών πολιτικώς καί διοικητικώς στήν α λ υ 
σίδα τών Ιονίων Νήσων, μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Φράγκων (1205) 
έν τούτοις, ούδεμίαν έπίδρασιν έπτανησιακήν έχουν, πλήν τής πρωτεύουσας Χώρας, ήτις επι
φορτισμένη μέ τήν Διοίκησιν, άπό τήν τάξιν τών ευγενών, διέσωσε ελάχιστα επτανησιακά 
Ιδιώματα. 

Ή γεωγραφική θέσι τής Νήσου, ηύνόησε τούς λυμαινομένους τήν Μεσόγειον κατά τόν 
Μεσαίωνα ληστοπειρατάς, ώστε νά ύποστή πολλάς έπιδρομάς καί ερημώσεις. 

Ά π ό \ήν έπιχώριον παφάδοσιν, αναφέρονται έπτά έπιδρομαί καί ερημώσεις. "Ομως με-
γαλειτέρα καί φοβερωτέρα ήτο ή γενομένη κατά τό έτος 1537 έπί Σουλεϊμάν του Γ'. του με
γαλοπρεπούς, άπό τόν φοβερόν Χαΐρ Έδίν Βαρβαρόσσα, ό όποιος, επιστρέφων έκ Κερκύρας, 
έπέδραμε κατά τής νήσου καί κατέστρεψε τήν είς τό άνατολικόν άκρον κτισθείσαν έπί Μιχαήλ 
Παλαιολόγου φρουριακήν πόλιν "Αγιον Δημήτριον, τήν σημερινήν Παληόχωραν. 

Γιά όλες αυτές τις επιδρομές υπάρχουν πολλοί θρύλοι. Οί θρϋλοι αυτοί του ΚυθηραϊκοΟ 
λαοΟ, μακρινοί αντίλαλοι τής πολύπαθης καί πολυτάραχης ζωής του, είναι πολλοί καί ζωντα
νοί, χρωματισμένοι αρκετά άπό τήν αχαλίνωτη λαϊκή φαντασία, στήν οποία τόσο φόβο καί 
τρόμο ένέπνεαν οί ονομασίες τών ορμητηρίων, άπό τά όποια ξεκινούσαν τά άνθρωπόμορφα 
α ύ τ ά τ έ ρ α τ α (Μπαρμπαριά καί Τούνεζι καί Μάλτα κι' Άλιτζέρι) . 

"Οσο φόβο καί τρόμο εμπνέουν καί οί ονομασίες τών εξωτικών φαντασμάτων τά όποια, 
είναι τό φόβητρο του δεισιδαίμονος λαοϋ. Δηλαδή, τά φουσάτα, τά λυκοτσαρδά, τά κουτσο-
δαιμόνια, οί καλλικάντζαροι, οί βορβολάκοι, οί Νεράιδες καί τά τοιαύτα. 

Ό λαός διστηρών πολλά άπό τήν ειδωλολατρική παράδοσι, έχει τό αίσθημα τής δεισι
δαιμονίας, αρκετά ανεπτυγμένο. "Οπως δέ κατά τους πρώτους Χριστιανικούς χρόνους, οί άνα-
χωρηταί τής κατά κόσμον ζωής καί άσκηταί ύπεβάλλοντο σέ μεγάλας δοκιμασίας καί θείας 
ενοράσεις, έτσι καί ό λαός ό διάγων μονήρη καί ποιμενικόν βίον υποβάλλεται σέ δεισιδαί-
μονας ενοράσεις. 

Προ πεντηκονταετίας περίπου, ζούσε στήν Κοινότητα Λογοθετιανίκων τών Κυθήρων 
όγδοηκοντοΟτις γραία, ή οποία, μέ ολίγα πρόβατα πού έβοσκε, είχε ώς ενδιαίτημα της μιά 
σπηλιά παρά τήν δυτικήν παραλίαν μέ τήν όνομασίαν «του Τούρκου ή Σπηλαία»· διεβεβαίωνε 
λοιπόν, ότι κατά τήν νύκτα πού έκοιμάτο. άπό μιά τρύπα τής εισόδου, έβλεπε νά περνά τό 
φουσάτο μέ βιολιά καί λαγούτα. Προηγεϊτο ενας νέος καβαλλάρης σέ άσπρο άλογο έχοντας 
πλάϊ του μιά πεντάμορφη κόρη, πού τής τραγουδούσε τό έξης τραγούδι: 

«Σήκου κερά μου πλάγιασε, σήκου κερά μου κάτσε». 
— Μ ά πώς μπορώ νά σηκωθώ, μά πώς μπορώ νά κάτσω, 
πού μ' έχουν τά χεράκια μου μέ τό κερί ζωσμένα, 
καί φαίνεται μου, μάτια μου, πώς είναι μέ καδένα». 

Τό τέλος τής πομπής έκλειε έ'να κουτσοδαιμόνιον, πού μέ στεντορεία φωνή τραγουδούσε: 
«άνανίδι κι' άστιβίδι κι' άλλο ένα χορταράκι, νά τό ξέραν οί Μαννάδες, δέν θά χάναν τά 
παιδιά τους...». ( 

"Ενας άπό τούς πλέον ζωντανούς θρύλους τών επιδρομών ε[ναι καί ό έξης: Ό τ α ν 
'Αλτζερίνοι' βγήκαν στό νησί, πήραν γιά οδηγό τους εναν ντόπιο. Κατηφορίζοντας πρός μιά 
ρεμματιά, ό οδηγός ήκουσε κλάμματα μικρού παιδιού άπό μιά σπηλιά στήν οποίαν είχαν 
κρυβή οί κάτοικοι. Τότε ήρχισε νά φωνάζη δυνατά : 

' « θ ω ρ ώ την έγώ τή σκλαβιά, θωρώ την καί μέ βλέπει. Πνίξε σκύλα τό λαγό σου, γιά νά 
σώσης τό λαό σου». Είς έρώτησιν τών πειρατών τί λέγει, απήντησε οτι τραγουδεΐ τοπικό τρα
γούδι. Μέ τό άκουσμα τοϋ τραγουδιού ή δυστυχισμένη μάννα έπνιξε τό παιδί της μέ μιά 
κατουμάδα ροΟχα (δέμα ρούχων), „ 

Γιά τούς ανωτέρω λόγους καί ώς έκ τών συνεχών ερημώσεων τής νήσου, Κυθηραικαι 
μελωδίαι καί χοροί δέν υπάρχουν χωρίς τήν έπίδρασιν ξένων ιδιωμάτων, κυρίως Κρητικών καί 
Πελοποννησιακών, τοΰτο δέ, άφ' ενός λόγω τής επαφής καί του συγχρωτισμού τών κατοίκων 
μέ τούς πλησιέστερους πρός τά δύο τμήματα βόρειον καί νότιον τόπους—Κρήτην καί Πελοπόν-
νησον 1 - άφ' έτερου δέ λόγω τοΟ εποικισμού έξ αμφοτέρων τών μερών κατά τάς ερημώσεις, 
δπως εμφαίνεται καί άπό τά' επώνυμα τών κατοίκων. 

"Ετσι παρατηρούνται είς μέν τό νότιον τμήμα τής νήσου Κρητικά Ιδιώματα ήτοι τετρά-
σημοι μακροί ρυθμοί σέ 4)4 δπως είναι δλοι οί Μεσσαρίτικοι συρτοί, καθώς καί δίσημοι βρα
χείς ρυθμοί σέ 2)4 δπως είναι οί διπλοί, οί όποιοι, είναι συγγενείς μέ τόύς πηδηκτούς Κρητι
κούς χορούς καί ανήκουν είς τούς άναπαιστικούς έμβατηρίους ρυθμούς, είς τούς οποίους έχο-
ρεύοντο κατά τήν αρχαιότητα οί Πυρρίχιοι, άπό τούς όποιους κατάγονται πολλοί "Ηπειρω
τικοί χοροί, Ποντιακοί κοί άλλοι. 

Είς δέ τό Βόρειον Πελοποννησιακά ιδιώματα, ήτοι έπτάσημοι ρυθμοί σέ 7)8, δπως είναι 
οί Καραβήτικοι συρτοί, καί οί μέ τραγούδι χορευόμενοι κατά τό πλείστον: «Ζαγαράκια» 
«Λουλούδι τής Μονεμβασιάς» «Απαρνημένη» κ. ά. πλήν τού Καμπιάνικου «Κορίτσια μ π α τ ε σ τ ό 
χορό» ό όποιος είναι σέ 4)4 καθώς καί ό άγιο-Γιώργης σέ 2)4. (Πρβλ: Γεωρ. Κουσιάδη : « Ε λ 
ληνικοί Χοροί» —Γ. Παππαγαρουφάλη : Τεύχος Κυθηραϊκών χορών, κατ" άπαγγελίαν Γ. Μού
λου καί Γ. ΜουλοΟ είς «Κυθηραϊκήν Δράσιν» 1938). 

Α Ν Ο Π Ω Ρ Γ Ι 1 Σ 

Ό Σταυρωτός Αίγαιοπελαγήτικος χορός, διασωθείς ύπό του γράφοντος, εΐναι^σέ σύνθε-
τον μακρόν καί βραχύν ρυθμόν 2)4 καί 4)4. 

Σ Τ Α Υ Ρ Ω Τ Ο Ι Κ Υ Θ Η Ρ Ω Ν 

"Επειδή οί Κυθηραϊκοί διπλοί είναι πηδηκτοί, ορμητικοί καί ενθουσιώδεις, ό λαός έδωσε 
είς τούς χορούς αυτούς τήν όνομασίαν «Μπουρδάρης». "Εκ τής λέξεως «Μπουρδάρω» εφορμώ, 
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εΤμαι ορμητικός. Παραγωγή τής λέξεως είναι, τό Τουρκικόν ρημα «Βουρίουρουμ» έξ οδ καί 
Βούρ -~= «Βούρ στόν πατσά». 

Δ Ι Π Λ Ο Σ Η Μ Ρ Ο Υ Ρ Δ Α Ρ Π Σ 

Παρά τήν έπίδρ'ασιν ξενικών ιδιωμάτων, αί χορευτικά! μελωδίαι καί τά τραγούδια, έπεξερ-
γασθεΐσαι Οπό τών εντοπίων οργανοπαικτών καί τραγουδιστών, 6χουν προσλάβει τοπικόν ίίφος 
καί χρώμα, ώστε νά εμφανίζονται ώς καθαρώς Κυθηραϊκαί. 

Ή καθαρώς αμιγής καί μέ τοπικόν ύφος καί χρώμα μελωδία είναι ή Νυφική πατινάδα 
«Νυφιάτικος», ή όποια δμως £χει πολλούς ιδιωματισμούς καί παραλλαγές, καί κατά ποικίλον 
μελωδικόν ϋφος καί χρωματισμόν τραγουδιέται στά διάφορα χωριά. ΕΤναι δέ τούτο άρκετα 
καταφανής Ενδειξις, τής έκ καταγωγής καί προελεύσεως ανομοιογένειας τών κατοίκων. 

"Ομοίως τά τραγούδια τοϋ Κλήδονα καί οί ερωτικές «Μαντινάδες» παρουσιάζουν τοπι
κόν ϋφος καί χρώμα. 

Τό Γαμήλιον έμβατήριον, τό παιζόμενον κατά τό προβάδισμα τής Γαμηλίου πομπής, 
είναι Τουρκικόν μαρς, γνωστόν είς δλην τήν Ε λ λ ά δ α ύπό τό δνομα «Γκιζεΐρ», εχει δέ 
παραμείνει άπό τους χρόνους τής Τουρκοκρατίας. 

ΟΙ Μπάλοι, νησιώτικοι κυρίως χοροί, είναι σέ σύνθετον μακρόν καί βραχύν ρυθμόν 4)4 
καί 2)4. Καθ" δ μιμόρχημα είναι έκ τών ωραιότερων καί πλαστικωτέρων Ελληνικών χορών, 
καθ' δτι, μέ τούς διαφόρους κυκλικούς βηματισμούς, τ ις διάφορες κινήσεις, καταφαίνεται ή 
κατακτητική διάθεσις τοΰ χορευτοΰ πρός τήν χορεύτριαν, ή οποία, μέ απαράμιλλη χάρι καί 
σεμνότητα αποφεύγει τις κατακτητικές καί ερωτικές αύτοΟ διαθέσεις. 

Α υ τ ή έν περιλήψει, είναι ή προέλευσις τής μουσικής του ΚυθηραϊκοΟ λαοΟ, ή οποία 
έκτελουμένη υπό τών πρακτικών οργανοπαικτών διά τών εγχωρίων οργάνων (βιολιοΰ. λαγούτου, 
καί έν συνδυασμώ μέ τις αυτοσχέδιες «Μαντινάδες» — ερωτικές ή σατιρικές — αποτελεί άφ' 
ενός τήν τέρψιν καί ψυχαγωγίαν του ΚυθηραϊκοΟ λαού καί άφ' έτερου, εκδηλώνει τήν πνευμα-
τικήν ανωτερότητα αύτοΟ. 

Γ. Π. Μ Ο Υ Λ Ο Σ 
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ΤΑ Τ Ρ Ι Α Α Π Ο ΤΑ Ε Π Τ Α Ν Η Σ Ι Α Ο Π Ω Σ 

ΤΑ Ε ΓΝ Ω ΡI Σ Α ΠΡΙΝ Α Π ' ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ 

Ζάχνν&ος : Ή πλατεία "Αγίου Μάρκου, δπως ήταν 
στά παληά χρόνια. 

( Κ α τ ά πάλαιαν ξυλογοαφίαν· Συλλογή Π . Καλονάρου) 

Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Σ : Ξημερώνει ό θ ε ό ς 
τήν ήμέρσ. Κι' άπ' τ ό στρογγυ
λό παραθυράκι τΓ]ς καμπίνας 
μου, μαζί μέ τήν πρωϊνήναϋρα, 
έρχονται τά πρώτα φώτα τής 
αυγής στά βλέφαρα μου, γιά νά 
μέ ξυπνήσουν. Ξεπροβάλλω τ ό 
κεφάλι μου στό φιλιστρίνι κι' 
άντικρύζω ένα θέαμα λαχταρι
στό. Μιά θάλασσα απέραντη, 
γαλανή σάν λουλάκι, μαβιά πιό 
πέρα και μενεξεδένια. Πιό κάτω 
τά χρώματα αλλάζουν καί παίρ
νουν δλες τις αποχρώσεις τοΟ 
μπλε ώς στό βυσσινί. Καί στό 
βάθος διαγράφεται ό δγκος ε
νός ωραίου, όνειρευτοΟ νησιοΟ. 
Είναι ή Ζάκυνθος, τό «Φιόρο 

του λεβάντε», τό ατίμητο διαμάντι της θάλασσας του Ιονίου, καί παληά μου γνω
ριμία Σύντομη τουαλέττα, καί σέ λίγο, άπό τή γέφυρα του βαποριοΟ καμαρώνω τό 
πανόραμα τοΟ θαυμαστού νησιοΟ, πού, έν τώ μεταξύ, μέ τήν "Ανατολή του ήλιου 
γίνεται ακόμα μεγαλοπρεπέστερο μέ τή γύμω θάλασσα, πού τό χρυσώνει. 

Μά τώρα πιά έχουμε πλησιάσει αρκετά. Καί ξεχωρίζω, αρκετά καλά, συνοι
κισμούς, σπίτια κι' εκκλησάκια, άπ' τά αμέτρητα, πού στολίζουν τό ώραΐο νησί, μέ 
τά «καμπαναριά» τους. Καί ή αϋρα μας φέρνει ώς τό πλοίο, σάν μήνυμα χαιρετι
σμού, τήν ευωδιά τοΟ νησιοΟ, αυτήν πού ύμνησε νοσταλγικά άπό τήν ξενιτειά δ 
μέγας Κάλβος : 

Μοσχοβολάει τό κλίμα σου, 
Τ Ω ψιλτάτη πατρίς μου, 
Καί πλουτίζει τό πέλαγος, 
Ά π ό τήν μυρωδίαν 
τών χρυσών κίτρων.. . 

Σέ λίγο είμαστε εμπρός στό λιμάνι τής Ζακύνθου καί ξεμπαρκάρουμε. Μπρο
στά μας έχουμε τόν παραλιακό δρόμο—τή Στράτα Μαρίνα—κι' ακολουθώντας τον, 
φθάνουμε στό Ναό του "Αγίου Διονυσίου, πού τό ψηλό καμπαναριό του διακρίνεται 
μεγαλοπρεπέστατο καί καθρεφτίζεται στά ήσυχα νερά του λιμανιού. Μπαίνουμε 
μέσα στό ναό καί προσκυνούμε ευλαβικά τά εικονίσματα καί τή λάρνακα, δπου φυ
λάγεται τό ιερό λείψανο τοΟ "Αγίου, πού διατηρείται ολόσωμο καί προστατεύει τήν 
πόλι τής Ζακύνθου μέ 8λο τό νησί καί τούς ευσεβείς κατοίκους του. Ό ναός αυτός, 
χτισμένος κατά τις αρχές τοΟ 18ου αιώνος, έχει πολλές φορές έπισκευασθή, γιατί 
τό νησί εΐναι σεισμόπληκτο καί τώρα πρόκειται ν' άντικατασταθή μέ άλλη έκκλη-
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σία, πού χτίζεται έκεΐ κοντά. Ό "Αγιος Διονύσιος, κα[, κατά τό κοσμικό του δνομα, 
Δραγανίγος Σίγουρος, γεννήθηκε στή Ζάκυνθο κατά τό έτος 1547, άπό γονείς ευγε
νείς. Ά φ ο υ έλαβε μιά πολύ καλή μόρφωσι γενική, αναλόγως του καιρού εκείνου, 
αφιερώθηκε στήν Εκκλησία, έγινε μοναχός και ηγούμενος της μονής τής Παναγίας 
Άναφωνητρίας, πού βρίσκεται στό βορειοδυτικό μέρος τοΰ νησιού, αρκετά μακριά 
άπό τήν πόλι της Ζακύνθου. "Αργότερα ό "Αγιος Διονύσιος επήγε στις Στροφάδες, 
κάτι μικρά νησιά, ξεμοναχιασμένα στό "Ιόνιο πέλαγος, πού βρίσκονται 25 μίλια 
νοτιώτερα άπό τή Ζάκυνθο, δπου υπάρχει ή μονή της Θεοτόκου, ή ονομαζόμενη: 
«Πάντων Χαρά». Ό "Αγιος Διονύσιος, κατά τό καλοκαίρι τοΰ 1577, εΐχεν αποφα
σίσει νά πάη στους Α γ ί ο υ ς τόπους, και ξεκινώντας άπ' τή Ζάκυνθο, πέρασε άπό 
τάς "Αθήνας, δπου ό Αρχιεπίσκοπος τον έπεισε νά μή συνέχιση τό ταξίδι του άλλά 
νά άναλάβη άλλο θεάρεστον έργον, ώς ποιμήν ανθρώπων καΐ τόν έχειροτόνησε 
τότε έπίσκοπον ΑίγΙνης. Ά λ λ ά στήν Αίγινα, ή οποία τότε εΐχεν έρημωθή άπ' τις 
καταστροφές τοΰ Χαϊρεδίν Μπαρμπαρόσσα (1537) δέν έμεινε παρά λίγα χρόνια καί, 
νοσταλγώντας τήν Ζάκυνθο, ξαναγύρισε και πάλι στό ώραΐο νησί, έχοντας τήν έπί-
βλεψι τών Στροφάδων καί της Μονής της Άναφωνητρίας. Κοντά στά πολλά άλλα 
χαρίσματα, τά φυσικά καί τά επίκτητα, τής καλωσύνης καί τής μορφώσεως του ό 
Ά γ ι ο ς Διονύσιος ήταν στήν εποχή του, μιά εποχή παθών καί τοπικών αντεκδική
σεων, ένα ζωντανό παράδειγμα πρός μίμηση, ανεξικακίας, φιλανθρωπίας καί δικαιο
σύνης. Έδίδασκε τήν Εύαγγελικήν αγάπη, έπαρηγοροΰσε δυστυχείς κι' απελπισμέ
νους, δχι μόνον χριστιανούς ορθοδόξους καί καθολικούς, άλλ' ακόμη καί αλλόθρη
σκους καί Εβραίους. Παράδειγμα μοναδικό έχει μείνει άπό τότε στά χρονικά τοϋ 
τόπου τής εποχής εκείνης, τό γεγονός δτι έσωσε τή ζωή τοϋ δολοφόνου τοϋ αδελ
φού τοΰ Α γ ί ο υ , τόν όποιον έκρυψε άπό τις "Αρχές τής επιτόπιας εξουσίας καί 
υστέρα τόν έφυγάδευσε στήν Πελοπόννησο. Γιά δλους αυτούς τούς λόγους καί πολ
λούς άλλους ακόμη, ό "Αγιος Διονύσιος άνεκηρύχθη "Αγιος, λίγα χρόνια μετά τήν 
κοίμησίτου (17 Δεκεμβρίου 1622) καί πολιούχος τής Ζακύνθου, εορτάζεται δέ ή μνήμη 
του δυό φορές τό χρόνο, τήν ήμερα τής κοιμήσεως του καί τήν ήμερα τής άνακομι-
δής τοΰ σεπτοΰ λειψάνου του άπ' τις Στροφάδες (24 Αυγούστου 1717). 

* * ^ 
"Εκτός δμως του Ά γ ι ο υ Διονυσίου, ή πόλις τής Ζακύνθου έχει καί πλήθος άλλους 

ναούς, μεγάλους καί μικρούς, δπως τής Φανερωμένης, τών Α γ ί ω ν Πάντων, τής Κυρίας 
τών "Αγγέλων, τοϋ Α γ ί ο υ Νικολάου κλπ., μέ υπέροχες γιά τήν τέχνη τους είκονο-
γραφίες τών ζωγράφων Δοξαρά, Τζάννε, Μόσχου, Καντούνη καί άλλων πού θαυ
μάζονται ώς αριστουργήματα, καθώς κοί διάφορα άλλα ιερά καί ιστορικά κειμήλια. 
Κάθε μιά άπό τις εκκλησίες τής Ζακύνθου εΐναι καί ένα μουσείο καί γενικά ή Ζά
κυνθος είναι ένα ιστορικό μουσείο Βυζαντινής καί μεταβυζαντινής τέχνης, καθώς 
καί κειμηλίων μοναδικών τής Νεοελληνικής μας ιστορίας. Τά οικογενειακά αρχεία τών 
αρχοντικών σπιτιών, τό Μουσείο καί πρό πάντων τό περίφημο "Αρχείο τής Ζακύνθου 
έχουν στήν νεωτέραν Ε λ λ ά δ α μεγάλην αξία, γιατί είναι τά μοναδικά, πού διεσώ
θησαν μέ τις αλλεπάλληλες καταστροφές, πού έπηκολούθησαν στήν κυρίως Ε λ λ ά δ α 
κατά τήν "Επανάστασι τοϋ Εικοσιένα καί πριν ακόμη, καθώς καί μέ τήν έλλειψι 
ενδιαφέροντος τών Κρατικών "Αρχών, πού έπέταξαν κατά καιρούς στά σκουπίδια 
τόσα έγγραφα, καί δέν έφρόντισαν νά περισυλλέξουν τά ιστορικά δοκουμέντα καί 
κειμήλια του παρελθόντος. 

Ή Ζάκυνθος έπί πολύ χρονικό διάστημα ήταν ΰπό τήν κυριαρχία τών Τόκκων 
τής Κεφαλληνίας καί Λευκάδος, άλλά κατά τά τέλη τοΰ 15ου αιώνος, εΐχε κατα-
στραφή άπό τίς επιδρομές τών Τούρκων καί κατά τό έτος 1482 οί Βενετοί τήν παρέ
λαβαν τελείως ερημωμένη. Γιά νά τήν αποικήσουν, έκάλεσαν άπό διάφορα μέρη τής 
Ελλάδος , άπό τή Ρούμελη καί τήν Πελοπόννησο καί μάλιστα άπό τή Μεσσηνία καί 
τή Μάνη, δσους ήθελαν νά εγκατασταθούν στή Ζάκυνθο. Μεγάλη μετανάστευσις 
έγινε στή Ζάκυνθο άπό κατοίκους τής Μέσα Μάνης, οί όποιοι υπηρετούσαν στους 

Ζάκυνθος: Ή αποβάθρα. 

πολέμους τών Βενετών ώς «Στρατιώται» καί οί όποιοι μετέφεραν στή Ζάκυνθο καί 
τά οίκογενειακά τους νιτερέσια και μάλιστα τό έθιμο τής βεντέττας. Γιά τό ζήτημα 
αυτό υπάρχουν έγγραφες μαρτυρίες πολλές, μεταξύ τών οποίων μερικές έδημοσιεύ-
θησαν άπό τόν Κ. Σάθαν καί τόν Χόπφ, τίς επιβεβαιώνει δέ ακόμη καί ό Ά γ γ λ ο ς 
ιστορικός Μίλλερ, στό έργο του: «Ιστορία τής Φραγκοκρατίας έν Ελλάδι» (μετά-
φρασις Λάμπρου, τόμ. β' σελ. 311). Ά π ό τούς Μεσομανιατες αυτούς καί μάλιστα 
άπό τούς Νίκλους, πού βρίσκονται απόγονοι των καί σήμερα στή Ζάκυνθο καθώς 
καί στή Μάνη ήταν καί οί Νίκλοι τής Ζακύνθου, άπ' τήν οικογένεια τών οποίων 
προήρχετο ή μητέρα τοΰ έθνικοΰ μας ποιητοϋ, Διονυσίου Σολωμού, Αγγελ ικά 
Νίκλη (*). 

Ά π ό τή Μάνη επίσης ήταν καί οί Δοξαράδες, οί Μποχαλαΐοι, οί Κοσμάδες, αρχικοί 
πρόγονοι του Λυμπεράκη Γερακάρη καί τών Μπενάκηδων τής Καλαμάτας, καθώς καί 
Μεσσήνιοι. άπό τό χωριό Γιαννιτσά τής Καλαμάτας, οί Βοόλτσοι (Έλεαβοϋλκοι), οί 
Πελεκάσηδες καί πολλοί άλλοι, άπό τούς όποιους αρκετοί κατέφυγαν καί στή Ζά
κυνθο, δπου τά ονόματα τους σώζονται ακόμη μέ τούς απογόνους των. Γιά τίς 
σχέσεις τής Μάνης μέ τή Ζάκυνθο, μαρτυρούν πλήθος έγγραφα καί δημοσιευμένα 
βιβλία, δπως τό «Χρονικόν», Ημερολόγιο τοϋ Μάτεσι καί άλλα ακόμη. Γενικά ή Ζά
κυνθος ήταν τό καταφύγιο τών Ελλήνων τής Ρούμελης, του Μορέως καί τής Κρήτης, 
άφ' δτου μάλιστα ή Ελληνική αυτή μεγαλόνησος κατεκτήθη άπό τούς Τούρκους 
μετά τόν Κρητικό πόλεμο (1645-1669), μεταξύ Βενετών καί Τούρκων, πού κατέληξε 
σέ πανωλεθρία τών πρώτων. Τότε ακολούθησε γενικός ξεσηκωμός καί πλήθος Κρη-

(*)Γιά δλα αυτά έγραψα πολλά στό βιβλίο μου : «Μεγάλη Ε λ λ ά ς » (Αθήναι 1942) σελ. 120 
έξ. καί υποσημειώσεις. Σχετικά μέ τήν καταγωγή του Διονυσίου Σολωμού καί τής μητέρας του 
έδημοσίευσα άρθρον λεπτομερές στήν εφημερίδα «Εμπρός» 11 Απριλίου 1948, 



• Ζάπυν&ος: Ό «Κόκκινος Βράχος». 

(ΜελανογραφΙα τ ο ϋ ζωγράφου Διονυσίου Ν. Ά ν δ ρ α β ι δ ι ώ τ η ) 

τικοί έγκατεστάθησαν στή Ζάκυνθο, χάρις στους οποίους διεδόθησαν δ « Έ ρ ω τ ό -
κριτος» και άλλα αξιόλογα ποιητικά δημιουργήματα της Κρήτης, πρώτα στή Ζά
κυνθο καΐ κατόπιν και στήν άλλην Ε λ λ ά δ α . Έ τ σ ι τό θαυμαστό νησί και ή πόλις τής 
Ζακύνθου έχρησ(μευσαν ώς σανίδα σωτηρίας εις δλους τούς καταδιωκομένους "Ελ
ληνες καΐ τόπος φιλοξενίας και αυτό εξακολούθησε μέχρι τά τελευταία χρόνια τής 
Τουρκοκρατίας. Τότε ή Ζάκυνθος έγινε μιά άπ' τις κυριώτερες πνευματικές εστίες, 
πού προετοίμασε τόν Ιερόν Α γ ώ ν α του Εικοσιένα, μέ τή δρασι τής Φιλικές Εται
ρίας, πού εΐχεν εγκαταστήσει τό κεντρικό της παρατηρητήριο στό νησί αυτό, άφοΰ 
άπ' έκεΐ εφυγεν ό θ . Κολοκοτρώνης, λίγους μήνες πρό της κηρύξεως της Ε π α ν α 
στάσεως γιά τή Μάνη, πού ήταν και αύτη τό κυριώτερο πολεμικό κέντρο του Μο-
ρέως, άπ' τό όποιον έξεδηλώθη ή έξέγερσις τοϋ Γένους, κάνοντας αρχή μέ τήν Κα
λαμάτα (23 Μαρτίου 1821). 

Ή πόλις τής Ζακύνθου ήταν αρχικώς επάνω στό κάστρο, γύρω άπ' τό όποιον 
έγιναν κατ' αρχάς μερικά σπίτια. "Υστερα άρχισαν νά χτίζωνται σπίτια στόν «αί-
γιαλόν», ό όποιος αρχικά δεν είχε παρά μερικές παράγκες, πού έχρησίμευαν ώς 
προσωρινές αποθήκες και μαγαζάκια τών πραγματευτάδων καί τών θαλασσινών. 
Έκεΐ σιγά σιγά έδημιουργήθη ή νεώτερη πόλις της Ζακύνθου μέ τά αρχοντικά, τις 
ροΟγες καί τά καντούνια της, πού είναι σήμερα κι' αυτά Βουβοί μάρτυρες της Νεοελ
ληνικής μας "Ιστορίας, γιατί έγνώρισαν ήμερες μεγάλες καί λαμπρές, καθώς και πρό
σωπα, πού προσέφεραν τά πάντα γιά τήν Ελευθερία μας. Κέντρο τής πόλεως 
Ζακύνθου εΐναι ή πλατεία Σολωμού, μέ τόν ανδριάντα τοΟ εθνικού μας ποιητοΟ καί 
μέ τό Δημοτικό θέατρο πάρα πέρα. Πιό πάνω βρίσκεται ή Πλατεία Α γ ί ο υ Μάρκου 
καί άπ' έκεΐ αρχίζει ή «Πλατεία Ρούγα», πού οδηγεί έξω τής πόλεως καί τήν οποίαν 
διασχίζουμε, θαυμάζοντας τά λαμπρά αρχοντικά, πού, μέ τόν πλούσιο τους ανάγλυφο, 
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διάκοσμο, θυμίζουν αρκετά τή «Γαληνότατη» Βενετία. Στήν «Πλατεία ΡοΟγα», πού 
είναι ή κυριωτέρα εμπορική οδός της Ζακύνθου, βρίσκεται επίσης καί τό σπίτι του 
Σολωμού, άλλά δέν μένουν δρθιοι, παρά μόνον μερικοί τοίχοι, γιατί τό κτήριο κα-
τεστράφη άλλοτε άπ' τούς σεισμούς. Διασχίζοντας τήν «Πλατεία ΡοΟγα», διακρί
νουμε δεξιά κι' αριστερά μας 
τά διάφορα καντούνια της 
πόλεως. Δεξιά είναι τό περί
φημο «Γκέττο», δπου κατοι
κούσαν οί Εβραίοι καί α ρ ι 
στερά τά καντούνια, πού ο δ η 
γούν στις λαϊκές συνοικίες, 
στόν «"Αμμο», άπ' δπου φθά
νουμε στήν Εκκλησία της 
Φανερωμένης καί δπου θαυ
μάζουμε τά λαμπρά έργα 
τών ζωγράφων Δοξαράδων, 
του Τζάννε, τών Μόσχων 
κλπ. "Αλλα περίφημα έργα 
ζωγράφων της Ζακύνθου βρί
σκονται στους Α γ ί ο υ ς Πάν
τες, πού είναι στήν Πλατεία 
Σολωμού κοντά, καθώς καί Ζάκν>&ος. Τό αέτωμα της [«Κυρίας τών Αγγέλων» , 
στήν «Κυρία τών Α γ γ έ λ ω ν » , 
μικρό εκκλησάκι μέ θαυμα
στή εξωτερική διακόσμησιν ανάγλυφη, πού βρίσκεται λίγο βορειότερα, σ'ένα άλλο 
καντούνι, τό όποιον οδηγεί στις βόρειες συνοικίες της πόλεως καί πρός τό Κρυονέρι, 
ώραιότατον παραλιακό περίπατο της Ζακύνθου. 

"Ολα είναι ώραΐα καί λαμπρά μέσα στή Ζάκυνθο, στήν πόλι καί σ' δλο 
τό νησί, άλλά αλησμόνητος μέ
νει στόν επισκέπτη ό περίπα
τος πρός τό Ψήλωμσ, δ'που βρί
σκεται ό Ναός τοϋ Α γ ί ο υ Γεωρ
γίου τών Φιλικών καί ό λόφος 
Στράνη, δπου εγραψεν ό Σ ο 
λωμός τόν Έθνικόν μας "Υμνον. 
"Ακολουθούμε τό δρόμο πρός τό 
ψήλωμα, ανηφορίζοντας πρός 
τά έκεΐ, άλλά κάτι μας τράβα 
πρός τις δαντελλωτές επάλξεις 
τού μεσαιωνικού κάστρου τής 
Ζακύνθου καί γι" αυτό προ
τιμούμε νά στρίψουμε αριστερά, 
γιά νά τό περιεργασθούμε. Ή 
απόσταση μέχρι τό κάστρο δέν 

Ζάχυν&ος : Τό λεγόμενον «σπίτι του Σαββάτου» εΤναι μεγάλη καί ό δρόμος άρκε-
είς τήν «πλατεία ρούγα». τ σ καλός, ώστε ό ανήφορος δέν 

εΐναι δυσάρεστα κοπιαστικός. Ά λ λ ά τί θαυμαστή εΤναι ή ικανοποίηση, πού δοκιμάζει 
ό επισκέπτης, φθάνοντας στήν κορυφή. Πάνω άπ' τά τείχη τού κάστρου τής Ζακύνθου 
έχουμε ένα πανόραμα λαχταριστό. Χ ά μ ω στά πόδια μας απλώνεται ολόκληρη ή 
πόλις, μέ τ" αρχοντικά καί μέ τις συνοικίες της, μέ τά λαμπρά «καμπαναριά» τών 
εκκλησιών της. Πιό πέρα τό βουνό Σκοπός είναι ένα χάρμα οφθαλμών, κι' άπό τό 
άλλο μέρος ό κάμπος τής Ζακύνθου μέ τ ' αμπέλια καί τόν ελαιώνα, ένώ ά π ' τ ' αλλο 
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μέρος, τό ανατολικό, απλώνεται ή θάλασσα του Ιονίου και πέραμακριά φαίνεται 
ό αθάνατο^ Μοριάς. Είναι αληθινή χαρά θεοΟ αυτό τό θέαμα και δέν τό χορταί
νουμε ολόκληρο απομεσήμερο νά τό καμαρώνουμε. Μέσα σ' αυτό τό περιβάλλον μέ 
τά γαλήνια τοπεΐα, τήν ολογάλανη θάλασσα και τά γραφικώτατα βουνά, τά λου

λούδια και τούς θαυμαστούς 
μπαξέδες, πώς ήταν δυνατόν 
νά μή διαμορφωθή ένας κό-
σμοςπ οιητικός και φιλόμου
σος, μιά κοινωνία πολιτισμέ
νη και ευγενική, δπως ήσαν 
και είναι οί Ζακυνθινοί; 

Άφίνουμε τό κάστρο μετά 
τόγέρμα του ήλιου και κατη
φορίζουμε πρός τήν πόλι, φθά
νοντας έκεΐ κατά τό σούρου
πο, γιά νά κάμουμε μιά βόλτα 
πρός τήν προκυμαία τ ο Ο Μ ώ -
λου, τήν περίφημη «Τσίμα». 
Ά π ' έκεΐ χαιρόμαστε τις 
λαμπρές βαρκαρόλες τών νέ
ων τής Ζακύνθου, πού πάντα 
είναι εύθυμοι και τραγου
δούν παθητικά, δπως τήν επο
χή πού ύμνησε ό Κάλβος. 

Ζάχνν&ος : Μία αποψις μερική τής κάτω προκυμαίας, 
δπως φαινότανε άπό τήν «Τσίμα του Πόρτου». 

Και δταν τό έσπέριον άστρον 
Ό ουρανός άνάπτει 
Και πλέουσι, γέμοντα έ'ρωτος 
Και φωνών μουσικών 
θαλάσσια ξ ύ λ α . . . 

Κ Ε Φ Α Λ Λ Η Ν Ι Α : 'Απ' τή μα
γευτική Ζάκυνθο, ή άπόστασις 
μέχρι τήν Κεφαλληνία, δέν είναι 
παραπάνω άπό τρεις ώρες μέ 
τό πλοίο. Συνεχίζοντας τό τα
ξίδι μας πρός τά έκεΐ, άφίνουμε 
τή Ζάκυνθο. 'Αφοϋ κάμψουμε 
πρός τά βορειοδυτικά τόν άγριο 
Κάβο Σχοινάρι, πού αποτελεί 
τό ακρότατο σημείο τής Ζακύν
θου. 'Απ' έκεΐ θά διακρίνουμε 
πρός τά δεξιά μας τό «Μεγάλο 
Βουνό» τής Κεφαλλωνιάς, πού 
οί αρχαίοι "Ελληνες τό ώνόμα-
ζον ΑΤνον και οί Βενετοί «Μαύρο 
Βουνό», έξ αιτίας τών ελάτων 
του, τά όποια τοϋ έδιναν μιάν 
δψι σκοτεινή, και πού τά έχρη-
σιμοποιοϋσαν γιά τήν κατα
σκευή τών πλοίων τους. Ή πρώτη έντύπωσις τοϋ ταξιδιώτου είναι σχεδόν 
δυσάρεστη κ α ι απογοητευτική άπό τό θέαμα τών ακτών και τής φυσιογνωμίας 
τής Κεφαλληνίας, δπως φαίνεται άπό μακριά, και μάλιστα δταν έρχεται κανείς 
άπ' τήν ωραία και γελαστή Ζάκυνθο. Σέ λίγο πλησιάζουμε περισσότερο κ α ι 

(γ 
Κ εψ α λ λ η ν ί α. 

(Παλαιά ξυλογραφία) 
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μπαίνουμε στόν κόλπο Αει-
βάδι, πού είσχωρεΐ βαθειά 
στό νησί και τό χωρίζει σέ 
δυό τμήματα άνισα, άπό τά 
όποΐα, τό πιό μικρό είναι ό 
βραχίονας τής περιοχής τοϋ 
Ληξουρίου, πού βρίσκεται α 
ριστερά μας, δυτικά. Πριν 
δμως εισχωρήσουμε α κ ό μ η 
μέσα στόν κόλπο τοϋ Λειβα-
διοΰ, έχουμε νά συναντή
σουμε, πρός τ' αριστερά μας 
πάντοτε, τό νησάκι τών Βαρ-
διάνων, μέ τό κατάλευκο του 
μοναστήρι και πιό πέρα τόν 
κάβο τής «Κουνόπετρας», 
ε ν ό ς βράχου, πού τραμπαλί
ζεται ρυθμικά, σάν κάποιος 
νά τόν κουνάη κατά τρόπο 
μαγικό και ανεξήγητο. Α υ τ ό 
τό φαινόμενο, πού μέχρι σή
μερα κανείς ειδικός δέν η μ 
πόρεσε νά του δώση μιάν ε ρ 
μηνεία, κάπως λογική και 
αληθοφανή, αποτελεί ένα άπ' 
τά πιό περίεργα και α ξ ι ο θ έ 
ατα δλης τής Ε λ λ ά δ ο ς , μαζί 
τούς περίφημους μύλους τής 
Κεφαλλωνιάς, πού κινούνται 
μέ θαλασσινό νερό, τό όποιο 
χύνεται μέσα σέ καταβόθρες. 

Προχωρώντας μέ τό πλοίο 
μας, άντικρύζουμε τήν πατρί
δα τοϋ αμίμητου Κεψαλλω-
νίτη ποιητοϋ, Λασκαράτου: 

Κεφαλληνία : Δρομάκι εις τό Αργοστόλι . 

Τήν δμορφη χωροπούλα, τό Ληξούρι 
Πού βρέχει στό γιαλό τά ποδαράκια της, 
Μέ τά βουνά τ' Αργοστολίου στή μούρη.. 

Σ τ ό σημείο α υ τ ό ακριβώς τό πλοίο μας στρίβει δεξιά, δίπλα στόν Κάβο τών 
"Αγίων Θεοδώρων, μέ τ ό φάρο τής «Λαντέρνας», κοντά στόν όποιον ακριβώς βρί
σκονται οί περίφημοι θαλασσόμυλοι, γιά τούς όποιους έγινε λόγος πάρα πάνω. Σέ 
λίγο ό ταξιδιώτης άντικρύζει τήν πρωτεύουσα τής Κεφαλλωνιάς, τό Αργοστόλι , 
πού απλώνεται κατά μήκος μιας χερσονήσου, ή όποια, σάν μώλος τεράστιος, 
εξασφαλίζει τό φαρδύ λιμάνι τής πόλεως. Σπίτια αραδιασμένα στήν προκυμαία, 
δείχνουν εξωτερικά τή λιτή, μά αυστηρή τάξι τών πλουσίων μεγαλοαστών νοικο-
κυραίων τους. Δημόσια κτήρια, πλατείες, δρόμοι, κοσμική κίνησις συγκρατημένη, 
δλα έδώ μαρτυρούν τή νοικοκυρωσύνη, τήν ακρίβεια και τήν πάστρα, τόν θετικό 
χαρακτήρα τών κατοίκων, πού είναι άνθροιποι χωρίς μεγάλες τσιριμόνιες, μάλλον 
σοβαροί κ α ι μέ κάποια διάθεσι ειρωνική, άν θέλετε, άλλά και μέ δραστηριότητα στά 
χέρια, θετικότητα στό μυαλό κ α ι μέ λόγια σταράτα στό στόμα τους και πάντα μετρη-
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( Π α λ α ι ά ξυλογραφία) 

μένα κι' αυτά. Παρ' δλη τή σχετική ωραιότητα του, τό Αργοστόλι , έχει κάτι τό 
λυπητερό, κι'αύτόϊσως νά οφείλεται στόν ορίζοντα του, πού εΐναι κλειστός, θλιμμέ
νος, και στενόχωρος, θ ά μπορούσε κανείς νά παρομοιάση τό Αργοστόλι και τήν 
Κεφαλλωνιά ολόκληρη ακόμη, πρός τήν αρχαία Σπάρτη. Ά λ λ ά οί Κεφαλ-

λωνΐτες, κοντά στή σοβα
ρότητα τους τή Σπαρτιατική, 
είναι και άνθρωποι του εμπο
ρίου, πού ευδοκιμούν χάρις 
σ' αυτό και στή δραστηριό
τητα τους σ' δλα τά μέρη τοΰ 
Κόσμου. "Οπου κι' άν ταξι
δέψει κανείς στο εξωτερικό, 
άπ' τό βόρειο Πόλο μέχρι 
τό νότιο, άπ' τό Γιβραλτάρ 
ώς την Αμερική και τήν Ι α 
πωνία και μέσα στήν καρδιά 
της Αφρικής ακόμη θά βρή 
Κεφαλλωνΐτες, οί όποιοι παν
τού έχουν επιτυχίες στις επι
χειρήσεις των και διακρίνον
ται γιά τό θάρρος τους σέ 
κάθε δουλειά, καθώς και γιά 
τή μεγάλη ψυχραιμία τους 
στις πιό δύσκολες περιστά
σεις. Γι' αυτό ή Κεφαλλωνιά 

θά έπρεπε νά όνομασθή Μικρή "Αγγλία τής Ελλάδος , επειδή οί Κεφαλλωνΐτες 
έχουν κάτι άπ' τή φλεγματικότητα τών Βρεταννών. 

* 
* * 

Πρωτεύουσα τής Κεφαλλωνιάς ήταν κατά τό Μεσαίωνα ό "Αγιος Γεώργιος, 
τό Κάστρο, πού βρίσκεται στο κέντρο του κάμπου τής Λιβαθούς, ό όποιος απλώ
νεται πρός τά νοτιοανατο
λικά τού "Αργοστολίου. Έκεΐ, 
επάνω σ' ένα ύψωμα, ύπήρ-
χεν άπ' τήν εποχή τών Α λ ε 
ξανδρινών χρόνων ή ώχυρω-
μένη πόλις Κεφαλληνία, ή 
οποία, κατά τούς Βυζαντινούς 
χρόνους, έγινε έδρα στρατη
γού τού θέματος τής Κεφαλ
ληνίας, μέ δικαιοδοσία δλη τή 
Δυτικήν Ε λ λ ά δ α . Ή πόλις 
αυτή, πού είχε και κάστρο, 
ώνομάσθη αργότερα "Αγιος 
Γεώργιος και έφθασε νά έχη 
στά χρόνια τής ακμής της, 
έπί Βενετοκρατίας, πληθυ-
σμόν άνω των 30 χιλιάδων 
κατοίκων. Κατά τά μέσα δ-
μως τού 18ου αιώνος οί Βε
νετοί διοικηταί τής Κεφαλληνίας, γιά νά εΐναι πλησιέστερα πρός τή θάλασσα, 
και νά επικοινωνούν καλλίτερα μέ τή Βενετία, μετέφεραν την έδρα του στό λιμάνι 
τού "Αργοστολίου, τό όποιον, δπως καί τό δνομά του φανερώνει, έχρησίμευεν ώς 
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μόνιμον ορμητήριο τού στόλου, ή ναύσταθμος. Ά π ό τότε εξέπεσε σιγά - σιγά ή 
παλαιά πόλις τού "Αγίου Γεωργίου, δπου τώρα τελευταία δέν ζούσαν παρά μόνον 
30 οικογένειες, πού είχαν στή διάθεσί τους τέσσερες μεγάλες εκκλησίες καί μιά 
ολόκληρη ντουζίνα μικρότερες. 

Ή λιβαθώ αποτελεί τό ωραιότερο καί εύφορώτερο τμήμα τής Κεφαλληνίας. 
Είναι μιά κοιλάδα κατάφυτη άπό αμπέλια, έληές καί διάφορα οπωροφόρα δένδρα. 
Στή Λιβαθώ βρίσκονται 27 χωριά, μεγάλα καί μικρά, άπό τά όποια τό πιό άξιό-
λογον ιστορικώς, ά ν δχι καί τό πολυανθρωπότερο είναι τ ά Μεταξάτα, κοιτίς τής 
μεγάλης οικογενείας τών Μεταξάδων. 'Εκεΐ είχε τήν έδρα του κατά τόν !7ον αίώνα 
ό διάσημος Αρχιεπίσκοπος Κεφαλληνίας, Νικόδημος Μ ε τ α ξ ά ς , λόγιος καί κληρι
κός μεγάλης δράσεως καί α ξ ί α ς , ό όποιος πρώτος έφερε τυπογραφικές εγκαταστά
σεις στήν Έλληνικήν Ανατολή. "Ολα σχεδόν τά χωριά τής Λιβαθοΰς καί πολλά 
α κ ό μ η άλλα τής Κεφαλληνίας έχουν ονόματα, πού τελειώνου\ σέ— ά τ α Κοκολάια, 
Κουντουράτα, Φωκάτα κλπ. Ή κατάληξις αυτή φανερώνει δτι κατ' αρχάς ήταν συ
νοικισμοί, πού άποτελέσθησαν άπό συγγενείς έξ αίματος, δηλαδή άπό πατριαρ
χικές γενιές. Καί πραγματικά ήταν φάρες στρατιωτικές πολεμιστών, οργανωμένες 
κατά τό φεουδαλικό σύστημα καί εγκατεστημένες μέ κλήρους γής, κατά τό σύστημα 
πού εφάρμοζαν οί Βυζαντινοί στις "Ακριτικές περιοχές κι' αργότερα κοί οί Βενετοί, 
πού έμιμήθησαν καί έτελειοποίησαν τό σύστημα αυτό. "Αργότερα οί πολεμιστα! αυτοί, 
άπό στεριανοί πού ήταν, καταπιάστηκαν καί μέ τή θάλασσα καί έγιναν ναυτικοί κοί 
πλοιοκτήτες άπό τούς πρώτους καί καλύτερους στή Μεσόγειο θάλασσα. 

"Αλλες περιοχές αξιόλογες τής Κεφαλληνίας είναι τής "Ασσου καί τοΰ Φι-
σκάρδου πρός τά βόρεια, τής "Αγίας Ευφημίας καί τής Σάμης πρός τά ανατολικά 
καί τού 'Ασπρογέρακα πρός τά νοτιοανατολικά, καθώς καί ή Κοσιμιά (Είκοσιμία), 
ανατολικά τής Λιβαθοΰς, ό 'Ελιός, ή Σκάλα, οί Μπάλτες, οί Κορωνιοί, τό Ρακλί 
(Ήράκλειον), τό Πυργί, ή "Ερισσος, ή θηνέα, ή Ποταμιάνα, τά Ό μ α λ ά , οί Ταλαμιές, 
ό 'Αθέρας, ή 'Ανωή καί δυτικά τά Μεσοχώρια, δηλαδή ή περιοχή τού Ληξουρίου καί 
ή Κατωή, πρός τά νότια τής Παλικής. 

Γενικά ή Κεφαλληνία δέν έχει, βέβαια, τή γοητεία καί τήν ομορφιά τής Ζα
κύνθου, έχει δμως μίαν εντελώς ιδιότυπη φυσιογνωμία καί προσωπικότητα ξεχω
ριστή. Τό σπουδαιότερο δμως, πού χαρακτηρίζει τήν Κεφαλληνία είναι οί άνθρωποι, 
πού τήν κατοικούν. Τόμοι ολόκληροι θά μπορούσαν νά γραφούν γιά τούς Κεφαλ
λωνΐτες καί γιά τις προσωπικότητες,πού έγέννησε τό περίφημο αυτό ελληνικό νησί: 
τούς Γεράκηδες, τούς Φωκάδες, τούς Βαλλιάνους, τούς Δεστούνηδες, τούς Ίακω-
βάτους, τούς Λοβέρδους καί τόσους άλλους α κ ό μ η , πού διέπρεψαν στά γράμαατα, 
στή θάλασσα καί στή στεριά, στό στρατό καί στό ναυτικό, στήν πολιτική, στόν 
κλήρο, στό εμπόριο καί σ' δλους τούς άλλους τομείς τής ανθρωπινής δραστηριό
τητος. "Ολων αυτών τά έργα καί ή δράσις απλώθηκαν μέχρι τά πέρατα τής γης, 
κι' ό πλούτος, πού απεκόμισαν άπό παντού ατό νησί τους, δέν έχρησίμευσε μόνον 
γιά τόν εαυτό τους, άλλά περισσότερο γιά αγαθοεργίες, φιλανθρωπικούς σκοπούς 
καί γενικά γιά εκδηλώσεις φιλαλληλίας καί αγάπης πρός τήν Πατρίδα καί τήν Κοινωνία. 

Λίγο βορειότερα άπ' τή Λιβαθώ, στά Ό μ α λ ά , βρίσκεται τό μοναστήρι τού 
"Αγίου Γερασίμου, πού αποτελεί τό μεγάλο προσκύνημα καί τό Παλλάδιον τής εύ-
λαβείας τών κατοίκων τής Κεφαλληνίας. Ό "Αγιος Γεράσιμος, ό όποιος ύπήρξεν ό 
ιδρυτής τού μοναστηριού αυτού, δέν ήτον Κεφαλλωνίτης, δπως ήτον Ζακυνθινός ό 
"Αγιος Διονύσιος, άλλά ξένος πρός τήν Κεφαλληνία. Γεννήθηκε κατά τό έτος 1509 
στήν κωμόπολι Τρίκαλα τής Κορινθίας, άπό γονείς καλής τάξεως, πού άνηκαν στή 
μεγάλη οικογένεια τών Νοταράδων, συγγενών "ίσως τών μεγάλων Νοταράδων τού 
Βυζαντίου, πού κατέφυγαν έκεΐ μετά τήν αλωσι τής Κων)πόλεως, δπως βεβαιώνουν 
αΐ παραδόσεις καί τά Συναξάρια. Ά π ό μικρός ό "Αγιος Γεράσιμος, αφού απέκτησε 
κάποια σχετική μόρφωσι, έταξίδεψε στή Ζάκυνθο καί στό'Άγιον "Ορος, δπου έλαβε 
τό μοναχικό σχήμα. "Ύστερα, άφοΰ έγύρισεν δλη τήν Ανατολή, έφθασε στήν Κεφαλ
ληνία καί έγκατεστάθη μόνιμα στά Ό μ α λ ά , δπου ίδρυσε τό μοναστήρι του. Οί Κε-



ψαλλήνες, άνθρωποι θεοσεβεΐς καί ευλαβείς, έδέχθησαν μέ αγάπη τόν μοναχό Γε
ράσιμο, καί κατά τό διάστημα τών 19 ετών, πού έζησεν ανάμεσα τους, τόν είχαν 
γενικώς σάν πατέρα τους και τόν έτιμοΰσαν ώς "Αγιον άπό ζωντανόν. Μετά τήν 
κοίμησί του (15 Αυγούστου 1579) ό "Αγιος ^Γεράσιμος άνεκηρύχθη προστάτης τής 
Κεφαλληνίας καί άνεγνωρίσθη ώς "Αγιος. Ή μνήμη του τιμάται τήν 20 Όκ;ωβρίου 
καί τήν 16 Αυγούστου κάθε χρόνο, εορτάζεται δέ ακόμη καί τά Χριστούγεννα καί τή 
Λαμπρή. Τό ιερό του λείψανο σώζεται στό μοναστήρι, ακέραιο, δπως καί του Ά γ ι ο υ 
Διονυσίου στή Ζάκυνθο καί πρός τιμήν του τελούνται λιτανείες καί εορτές, κατά τις 
όιτοΐες συγκεντρώνεται δλος ό ευλαβής πληθυσμός τών χωριών καί τών πόλεων τής 
Κεφαλληνίας. 

ΙΘΑΚΗ : Ά π ' τήν Κεφαλληνία ή συγκοινωνία μέ τήν 'ίθάκη είναι κάπως δύ
σκολη, άν καί ή άπόστασις είναι σχετικώς ασήμαντη. Τό ταξίδι γίνεται καλύτερα 
άπό τήν Πάτρα, άπ' δπου βρίσκει κανείς εύκολη καί τακτική συγκοινωνία. Φεύγον
τας άπ' τήν Πάτρα μέ κατεύθυνσι γιά Κέρκυρα, ή γιά τόν Αμβρακικό, τό πλοίο 
μας προχωρεί δυτικά, άφίνοντας πρώτα αριστερά του τόΆκρωτήριον "Αραξος (Πά
πας) τής Πελοποννησιακής ακτής. Σέ λίγο έχει δεξιά του τήν παραλία τής Νόιιας 
Ακαρνανίας. Έκεΐ τά γαλανά νερά θολώνουν σέ μεγάλη έκτασι καί γίνονται 
άσπροκίτρινα άπ' τις εκβολές τού Α χ ε λ ώ ο υ , ή Άσπροποτάμου , τού πιό μεγάλου 
ποταμού τής Ρούμελης. Στά μέρη τούτα βρίσκονται οί Έχινάδες, μικρά νησάκια, 
σκορπισμένα έδώ κι' έκεΐ, ακατοίκητα κι' ασήμαντα, μά στήν πραγματικότητα Ιστο
ρικά. Αδιάφορο άν τή δόξα τους τήν πήραν άλλοι αδικαιολόγητα. Γιατί έδώ, στά 
νησιά αυτά, έγινεν ή περίφημη ναυμαχία, ή λεγομένη τής Ναυπάκτου, δπου ό Ναύ
αρχος, Δόν Ζουάν ό Αυστριακός, κατέστρεψε τήν ατράνταχτη καί φοβερή μέχρι τότε 
Τουρκική άρμάδα (7 "Οκτωβρίου 1571) καί άπό τότε κι' υστέρα ή πανίσχυρη "Οθω
μανική Αυτοκρατορία άρχισε σιγά-σιγά νά πέφτη καί νά παίρνουν απάνω τους οί 
Χριστιανοί. 

Λίγο πιό πέρα άπό τις Έχινάδες, δυτικά, διαγράφεται μιά σειρά άπό βουνά, 
πού ξεπροβάλλουν άπ' τό πέλαγος, σχηματίζοντας ένα μεγαλούτσικο νησί. Τό πλοίο 
μας έχει βάλει πλώρη πρός τά έκεΐ. Καί δσο πλησιάζουμε, τόσο τό νησί αυτό φαί
νεται πιό έρημο, μέ πλαγιές κατάξερες καί χωρίς δέντρα. ΕΤναι ή Ιθάκη, ή πατρίδα 
τού "Οδυσσέως, τό νησί, πού τόσον ένοστάλγησε χρόνια καί χρόνια, ποθώντας άπ' 
αυτό «νά ίδή νά υψώνεται έστω καί καπνός» άπό μακριά, ό ένδοξος ξενητεμένος 
τών "Ομηρικών έπων. 

Σέ λίγο τό θέαμα καί ή έντύπωσις άπ' τήν Ιθάκη αλλάζει εντελώς. Μπαί
νουμε σ' ένα βαθύ κόλπο τού νησιού, μέ πλήθος λιμανάκια γραφικά γύρω, πού δλα 
έχουν διάπλατα ανοίξει τις αγκάλες τους, έτοιμα νά μάς υποδεχθούν. Μά ό καπε
τάνιος μας δέν ξεγελιέται έτσι εύκολα. Ξέρει τή δουλειά του καί μάς οδηγεί ολόισα 
στό κύριο λιμάνι, τό Βαθύ, δπου εΐναι καί τού νησιού ή πρωτεύουσα. 

Πότε ακριβώς καί πώς μπήκαμε έκεΐ μέσα, δέν τό καλοκατάλαβα. Τά χάνει 
κανείς ανάμεσα σέ τόσες ακτές καί τόσα λιμανάκια, πού βρίσκονται δεξιά κι αρι
στερά. Καί τώρα μέσα σ' αυτό τό ήσυχο λιμάνι τής Ιθάκης είναι σάν νά βρίσκεται 
κανείς μέσα σέ μιά λίμνη απέραντη. "Ολόγυρα βουνά, δχι κατάξερα πιά, άλλ' άπ' 
εναντίας μέ κράσπεδα κατάφυτα. Καί πέρα έκεΐ, σέ μιά μικρή κοιλάδα, ή πολιτεία 
τής Ιθάκης, τό Βαθύ, μέ τά κάτασπρα ώραΐα σπίτια. Στή μέση αυτής τής ήσυχης 
λίμνης ένα νησάκι, πού δλη του τήν επιφάνεια τήν πιάνει ένα παλαιό κτήριο, ερει
πωμένο, φαίνεται σάν παράξενο πλεούμενο παραμυθένιο. Είναι τό άρχαΐο μονα
στήρι τού Σωτήρος, πού, ύστερα έγινε λοιμοκαθαρτήριο κι'έτέλειωσε τή σταδιο
δρομία του σέ φυλακή. Τώρα πιά στέκει έκεΐ άχρηστο κι' έρημο. 

* * 
_ * 
Ξεμπαρκάρουμε στήν ολοκάθαρη προκυμαία τής Ιθάκης, δπου τά σπίτια, 

αραδιαστά γύρω, δπως είναι, καί σέ μεγάλη άπόστασι στήν παραλία απλωμένα, ή 
σκαρφαλωμένα στις πλαγιές, δίνουν τήν έντύπωσι δτι τό Βαθύ είναι μεγαλόπολις 
αληθινή. Στήν πραγματικότητα ό πληθυσμός του δέν υπερβαίνει τις 4 χιλιάδες ψυχές, 

Ι θ ά κ η . 
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ϊσως μάλιστα καί νά μήν τις καλοφθάνει σήμερα. "Αλλοτε στήν Ιθάκη είχαν έγκα-
τασταθή καί ξένοι, άπ' τή Ρούμελη καί τό Μοριά, φερμένοι κατά τήν Έπανάστασι 
τού 21. Οί περισσότεροι ξανάφυγαν καί, μαζί μ' αυτούς καί πολλοί ντόπιοι, πού τα
ξίδευαν στά μέρη τής Βλαχιάς, ή σ' άλλους τόπους μακρυνούς, δπου έγκατεστά-
θησαν πιά οριστικά έκεΐ. Μά κι' άλλοι πάλι άπ' αυτούς ξαναγύρισαν στήν αγαπητή 
πατρίδα, γιά νά περάσουν τά υπόλοιπα χρόνια τής ζωής τους, έχοντας οί περισσό
τεροι τόν τρόπο τους. Αυτοί οί τελευταίοι νοσταλγούσαν τ' άγια χώματα τού νη
σιού τους καί, κουρασμένοι άπ'τή σκληρή ζωή τής ξενιτιάς, αναζητώντας τή γλυ
κεία πατρίδα, ήρθαν καί πάλι νά τήν ξαναϊδοΰν καί νά κλείσουν τά μάτια τους έκεΐ. 

* * * 
"Ολα έδώ μυρίζουν αληθινή αρχοντιά καί νοικοκυροσύνη: κατοικίες, δρόμοι, 

άνθρωποι. Έ δ ώ βασιλεύει ή γαλήνη καί ή μακαριότης. Κανείς δέν βιάζεται, οϋτε 
λαχανιάζει, ουτε νευριάζει. Στήν παραλία αρκετά καφενεία είναι έτοιμα δλα νά 
υποδεχθούν τόν ξένο και οί λίγοι πελάτες τους τόν προσμένουν κι' αυτοί, έτοιμοι γιά 
κουβέντα, νά μάθουν άπό πού έρχεται καί τί γυρεύει. Κόσμος ναυτικός, ταξιδεμένος 
σέ μέρη μάκρυνα, στά πέρατα τού κόσμου, πολύξερος άπό ήθη καί ανθρώπους κάθε 
φυλής, σάν τόν άρχαΐον "Οδυσσέα, οίθιακοί,οί μόνιμοι κάτοικοι τού νησιού, δέν έχουν 
τό νού τους μόνο στήν θάλασσα, άλλά καί στήν στεριά, στό χώμα τού νησιού τους 
τού αγαπημένου. Γι' αυτό κι' δλας δέν άφίνουν τόν τόπο τους ακαλλιέργητο. Καί 
γι' αυτό τό μάτι τού ξένου αναγαλλιάζει άπό τό πράσινο, πού αφθονεί παντού, 
στους κήπους, στά μπαλκόνια, στά χωράφια, στις πλαγιές καί εναλλάσσεται μέ τό 
γαλανό χρώμα τής θάλασσας καί μέ τό λευκό τών κατοικημένων χώρων. Κι' δμως 
τό νησί, κάθε άλλο είναι παρά εύφορο. Υπάρχουν αμπέλια κι' ελαιώνες, πού έγιναν 
επάνω σέ πετρώδη μέρη, δπου έχρειάσθηκε φουρνέλλο καί δυναμΐτις, γιά ν' άνα-
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τιναχθούν οί βράχοι. "Ολα σχεδόν έδώ είναι αποτελέσματα σκληρής προσπάθειας 
τοΰ άνθρωπου, μακρού αγώνος, μόχθου καί εντατικής δουλειάς. 

"Ενας περίπατος κατά μήκος τής προκυμαίας, άπ' τή μιάν άκρη της, ώς τήν 
άλλη, σάς παρουσιάζει δλη τήν Ιθάκη, πέρα ώς πέρα, κι' δλες τίς κοινωνικές τάξεις 
της: τους αστούς, πλουσίους καί μεσαίους, γιατί πολύ φτωχοί δέν υπάρχουν, τούς 
ναυτικούς καί τούς ταξιδιαραίους, τούς ψαράδες καί τούς χωρικούς δλου τοΰ νη
σιού, πού έρχονται, γιά νά ψωνίσουν στή Χώρα. "Ολοι φαίνονται σέ καλή κατά-
στασι καί δέν βλέπει κανείς έδώ αθλιότητα καί φτώχεια, δπως σέ άλλες Ελληνικές 
επαρχίες. 

Ευπρέπεια βλέπεις στήν εξωτερική καί τήν εσωτερική έμφάνισι τών σπιτιών, 
στό ντύσιμο καί στό φέρσιμο τών κατοίκων, δχι μόνον τής πολιτείας, άλλά καί τών 
χωρικών. Καί διακρίνεις στις ωραίες γυναίκες τής Ιθάκης τήν κυριώτερη πηγή δλης 
αυτής τής ανθρωπιάς. Στις γυναίκες, πού πάντα μένουν στήν πατρίδα, ένώ οί άν
δρες τους πλανώνται χρόνια καί χρόνια, γυρεύοντας νά μαζέψουν λίγο βιός, καί νά 
ξαναγυρίσουν πάλι υστέρα στό νησί, έκεΐ δπου τούς καρτερεί μιά πιστή Πηνελόπη. 

"Ολη ή έμφάνισις τής Ιθάκης μέ τ' άψυχα της καί τά έμψυχα, ό φυσικός καί 
ψυχικός της κόσμος, είναι ένα μεγάλο" μάθημα γιά τόν ταξιδιώτη εκείνον, πού θέ
λει νά πάρη ένα δίδαγμα αληθινό, τελειωτικό καταστάλαγμα άπό τήν πείρα τής 
ζωής. Καί δέν μπορούσε αυτό τό δίδαγμα πιό επιγραμματικά νά χαρακτηρισθή καί 
νά διατυπωθή πιό καθαρά, δσο μέ τούς στίχους τοΰ Καβάφη, αδιάφορο άν ό μεγά
λος εκείνος ποιητής δέν έτυχε ποτέ νά άντικρύση στά μάτια του τήν Ιθάκη. Τήν έφαν-
τάσθη δμως καί τήν εΐδεν ακριβέστατα μέ τά μάτια τής ψυχής του: 

Σαν βγής στόν πηγαιμό νια τήν Ιθάκη 
Νά εύχεσαι νά' ναι μακρύς ό δρόμος, 
Γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.. . 
"Αλλά μή βιάζης τό ταξίδι διόλου, 
Καλλίτερα χρόνια πολλά νά διαρκέση. 
Καί γέρος πιά ν' άράξης στό νησί. 
Πλούσιος, μέ δσα κέρδισες στόν δρόμο. 
Μή προσδοκώντας πλούτη νά σέ δώκη ή Ιθάκη. 
Ή Ιθάκη, σ" έδωκε τ' ωραίο ταξίδι, 
χωρίς αυτήν δέν θάβγαινες στό δρόμο . . . 

* 

* * 
Τό δνομα τής Ιθάκης, πού στήν πραγματικότητα σημαίνει «Άνωφερής χώρα», 

οί αρχαίοι "Ελληνες τό απέδιδαν στόν "Ιθακο, μυθολογικόν ήρωα, πού αναφέρει 
καί ό "Ομηρος στήν "Οδύσσεια του, καί ό όποιος ήλθε άπ' τήν Κεφαλληνία κι" έγκα-
τεστάθη μέ τούς αδελφούς του στό μικρό αυτό νησί, πού πήρε τ' δνομά του. Αυτή 
ή μυθολογική παράδοσις έχει κάποιαν αληθοφάνεια καί εξηγεί τίς σχέσεις τής "Ιθά
κης μέ τήν Κεφαλληνία, πού διατηρήθησαν κι' αργότερα, στήν κλασσική εποχή, καί 
κατά τή διάρκεια τοΰ μεσαίωνος ακόμη καί τέλος μέχρι σήμερα. Μά στήν Ό μ η -
ρική εποχή, ή Ιθάκη παρουσιάζει μιάν αίγλη εντελώς ιδιαίτερη, μέ τόν βασιλέα της 
τόν "Οδυσσέα, πού έλαβε μέρος στόν Τρωικό πόλεμο μέ δώδεκα καράβια κόκκινα 
κι' υστέρα έπεριπλανήθηκε σ' δλον τόν τότε γνωστό κόσμο, ώς πού μπόρεσε τέλος 
νά ξαναγυρίση στήν πατρίδα του, κοντά στήν πιστή του σύζυγο, τήν Πηνελόπη. 

"Υστερα δμως άπ' δλα αυτά καί άλλα ακόμη περί τής "Ιθάκης, πού διηγείται 
ό "Ομηρος στήν Όδύσσε ιά του, ακολουθεί σιωπή καί δέν ακούεται πιά τίποτε άπό 
τούς αρχαίους συγγραφείς γιά τό νησί αυτό καί τή δράσι του κατά τούς Μηδικούς 
πολέμους, κατά τόν Πελοποννησιακό πόλεμο καί τούς Αλεξανδρινούς χρόνους. 
Εκείνο, πού φαίνεται πιό βέβαιο, είναι δ η ή Ιθάκη έζησε κάτω άπ' τή σκιά τής 
Κεφαλληνίας, τής οποίας ακολούθησε τίς περιπέτειες καί τήν ιστορία, άφοΰ μαζί της 
τελικά ύπετάγη στους Ρωμαίους (188 π. Χ.) . Κοινή μέ τήν Κεφαλληνία τύχη εΐχεν 
ή Ιθάκη καί έπί τών Βυζαντινών χρόνων, μέχρις δτου οί Νορμαννοί τής Σικελίας 
κατέλαβαν τά δυό νησιά, τά όποια αργότερα, μαζύ μέ τή Ζάκυνθο καί τή Λευκάδα, 
περιήλθαν στους Τόκκους καί στους Όρσίνι, ισχυρούς οίκους "Ιταλικούς, πού συνέ-
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δεσαν τήν τύχη τους μέ τούς Φράγκους Σταυροφόρους καί τό λατινικό Πριγκηπάτο 
του Μορέως. Αργότερα οί Όρσίνι έσυμπεθέρεψαν μέ τούς "Ελληνες δεσπότες τής 
Ηπείρου, τούς όποιους καί διεδέχθησαν, άφοΰ έγιναν ορθόδοξοι. Τήν εποχή εκείνη 
ή "Ιθάκη φαίνεται δτι άνηκε στό δεσποτάτο τής Ηπείρου. 

Στήν πραγματικότητα δμως τό νησί αυτό υπέφερε πολύ κατά τή σκοτεινή 
έκείνην εποχή κι' αργότερα ακόμη υπέστη πολλά δεινά άπό επιδρομείς ξένους, 
πειρατές, Σαρακηνούς, Νορμαννούς, "Ισπανούς καί Τούρκους. Οί τελευταίο αυτοί, 
κατά τό 1479, ερήμωσαν σχεδόν εντελώς τήν Ιθάκη καί δταν, κατά τις αρχές τοΰ 
16ου αιώνος τήν πήραν οριστικά οί Βενετοί, έκάλεσαν άπό παντού ανθρώπους, γιά 
νά κατοικήσουν μόνιμα, μέ τίς οικογένειες τους στό νησί. Τό 1563 ή Ιθάκη ήταν 
πάλι τακτοποιημένη, μέ μόνιμα εγκατεστημένους κατοίκους, μέ Βενετό διοικητή καί 
τοπικές αρχές άπό εντόπιους. Οί κάτοικοι τής Ιθάκης, ήσαν δλοι "Ελληνες "Ορθό
δοξοι, άπ' τήν Κεφαλλωνιά, τά γύρω νησιά καί τή Ρούμελη κι έμειναν έτσι ύπό τή 
Βενετική διοίκησι μέχρι τά 1797, δταν τά Επτάνησα τά πήρε ό Ναπολέων. "Υστερα 
τούς Γάλλους αντικατέστησαν οί Ά γ γ λ ο ι μέχρι τό 1864, οπότε έγινεν ή ένωσις τής 
Επτανήσου μέ τήν Ε λ λ ά δ α καί τότε ή Ιθάκη απετέλεσε κι'αυτή τμήμα τοϋ Έλλη-
νικοΰ εδάφους. 

* * * 
Κατά τά πρώτα χρόνια τής Βενετσιάνικης κυριαρχίας, πού ήταν σχεδόν εντε

λώς ερημωμένη ή Ιθάκη, είχε χάσει ακόμα καί τό δνομά της. Γι'αυτό στους ναυ
τικούς χάρτες καί τούς Πορτολάνους τοΰ τότε καιρού αναφέρεται μέ τά ονόματα 
«Μικρή Κεφαλλωνιά», «Φανό», ή «Λ ε ι β ά δ ι τ ο ϋ Κ ο υ μ π ά ρ ο υ». Τό τελευταίο 
αυτό δνομά της, κατά παλαιά πσράδοσι, τό πήρε άπό κάποιον Βενετσάνο πλοίαρχο, 
ό όποιος βρέθηκε τυχαίως έκεΐ στό λιμάνι τής Ιθάκης, τό Βαθύ, πού τότε μόνος 
κάτοικος ήταν κάποιος τσοπάνης, ό όποιος έβοσκε τά πρόβατα του στό γειτονικό 
λειβάδι. Τοΰ τσοπάνη αύτοΰ ό Βενετσάνος πλοίαρχος έβάφτισε κάποιο παιδί κι° 
έτσι έγινε κουμπάρος του. Ά π ό τότε ό τόπος εκείνος ώνομάσθηκε «Λειβάδι τοϋ 
Κουμπάρου» καί γράφτηκε στους ναυτικούς χάρτες : Val di Compare. 

Αργότερα , μέ τήν καλλιέργεια τών γραμμάτων στή Δυτική Ευρώπη καί τό 
ενδιαφέρον τών λογίων γιά τήν αρχαία Ε λ λ ά δ α , ξανάγινε πάλι ή άσημη μέχρι τότε 
«Νήσος τοϋ Κουμπάρου» γνωστή μέ τό άρχαΐο κι' ένδοξο της δνομα. "Υστερα δμως 
μερικοί λόγιοι άρχισαν νά αμφιβάλουν, άν τό νησί αυτό ήταν στήν πραγματικότητα 
ή "Ομηρική Ιθάκη. Καί τελευταία μάλιστα τήν ύπόθεσιν αυτή τήν παρουσίασε ώς 
βεβαιότητα ή σχολή τών Γερμανών αρχαιολόγων, οί όποιοι έθεώρησαν τή Λευκάδα, 
γιά τήν αληθινή Όμηρικήν Ιθάκη. Έ δ ώ πρέπει νά σημειωθή δτι τέτοιο ζήτημα ου
δέποτε ανέκυψε στήν αρχαιότητα καί οί "Ελληνες τής κλασσικής εποχής έπίστευσαν 
δτι ή Ιθάκη του "Ομήρου ήταν τό μικρό αυτό νησί, που έλεγαν κι' εκείνοι Ιθάκη καί 
πού διετήρησε μέχρι σήμερα τ' δνομά του στό στόμα τοϋ λαοΰ : «θιάκι». 

Γι' αυτό κι' δλας ή νέα αυτή θεωρία τών Γερμανών έθιξε καίρια τήν τοπική 
ευαισθησία καί φιλοδοξία τών "Ιθακήσιων, δσο ή θεωρία τοΰ Φαλμεράύερ εΐχεν άλ
λοτε αναστατώσει τούς Νεοέλληνες τών περασμένων γενεών. "Ετσι πολλοί Ιθακή
σιοι, άνθρωποι τών γραμμάτων, ή καί άπλοΐ περίεργοι κι' έρασιτέχναι, κατέγιναν 
μέ τήν ιστορία τής Πατρίδος των καί, χωρίς νά τό καταλάβουν, ξεφύτρωσαν σιγά 
σιγά αρχαιολόγοι. "Εβαλαν δλα τά δυνατά τους, γιά νά κατακεραυνώσουν τούς 
Γερμανούς σοφούς καί ν'αποκαταστήσουν τά ιστορικά δίκαια τής Ίθόκης. Μερικές 
ανασκαφές, πού έγιναν έκεΐ, καί μάλιστα στό λόφο τοΰ στενού ίσθμοΟ τής "Ιθάκης, 
στό Παληόκαστρο, δπου ήταν ή αρχαία πόλις Άλαλκομεναί, καθώς καί στά νότια, 
κοντά στήν Πηγή Α ρ έ θ ο υ σ α κι' άλλου, απέδειξαν δτι ή Ιθάκη ήταν νησί κατοικη
μένο συνεχώς άπ'τούς Προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα. "Εξ" άλλου αυτά τά 
κείμενα τής "Οδύσσειας, πού παρουσιάζουν τήν "Ιθάκη νησί πετρώδες, ακατάλληλο 
γιά άλογα, καί άλλες λεπτομέρειες, πού δέν ταιριάζανε γιά τήν Λευκάδα, δίνουν 
δίκαιο απόλυτα στήν "Ιθάκη. 
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Τέλος οί σημερινοί κάτοικοι τής Ιθάκης, 8σο καί άν εΐναι κατά μέγα μέρος 
μέτοικοι άπ' τά γύρω νησιά, διατηρούν πολλά άπ' τά χαρακτηριστικά τών αρχαίων 
κατοίκων τής Ιθάκης. Καί αυτό αποτελεί τήν πιό ασφαλή μαρτυρία τής συνεχείας 
και του περιβάλλοντος καί τήν άπόδειξι τής καταγωγής τους άπ' τό νησί του 
"Οδυσσέως, τό όποιον δέν μπορεί νά είναι άλλο άπό τό σημερινό θιάκι. 

Κατά τά τέλη του 18ου αιώνος οί Ιθακήσιοι είχαν δυνατόν εμπορικό στόλο άπό 
Ιστιοφόρα καί πολλοί είχαν εγκατασταθεί στις Παραδουνάβειες ηγεμονίες, δπου 
είχαν ολόκληρο στόλο στό Δούναβι καί ήσαν παντοδύναμοι έκεΐ. Ή σ α ν δέ μεταξύ 
τών πρώτων πού μπήκαν στά μυστικά τής Φιλικής Εταιρείας, καί πολλοί έλαβαν 
μέρος στήν εκστρατεία τού Ύψηλάντου, κι' άλλοι έπεσαν στό Δραγατσάνι, μαζύ μέ 
τούς Ιερολοχίτες. Πολλοί επίσης Ιθακήσιοι διέπρεψαν στά γράμματα καί στήν Ε κ 
κλησία, ώς ίεροκήρυκες, αρχιερείς καί μεγάλοι διδάσκαλοι. Α ρ γ ό τ ε ρ α πολλοί 
θιακοί διέπρεψαν ώς έμποροι καί ναυτικοί στήν Α γ γ λ ί α , στήν Αυστραλία στήν 
"Αμερική, στή Νότιο Αφρική καί υπάρχουν έκεΐ μέχρι σήμερα αποικίες των. 

Καί σήμερα ακόμη δέν υπάρχει σπίτι στήν Ιθάκη νά μήν έχει ένα, ή δυό δι
κούς του, πού πηγαινοέρχονται στά ξένα, καί πού τό βοηθούν άπό μακρυά, δπου 
καί άν βρίσ^ωνται πλούσια εγκατεστημένοι κοί νοσταλγώντας πάντα τό αγαπημένο 
τους μικρό νησί. 

Α ξ ι ό λ ο γ α είναι τά έθιμα, οί παραδόσεις, τά μυρολόγια καί έν γένει ό λαο
γραφικός θησαυρός τών κατοίκων τού νησιού. Μέσα σ' δλα ξεχωρίζουν ιδιαίτερα τά 
ωραιότατα ναυτικά τραγούδια, κι' άπ' αυτά σημειώνω έδώ λίγους στίχους, πού 
αναφέρονται στους καϋμούς τής ξενιτειάς. , 

Βούλομαι νά ξενιτευτώ, βούλομαι νά μισέψω 
Περικσλώ σε ξενιτειά, άρρώστεια μή μου δώσης. 
Τι ή άρρώστεια θέλει στρώματα, θέλει ψιλά σεντόνια, 
θέλει μαννοϋλας γόνατα, θέλει αδερφής αγκάλες. 
Κοίτεται ό ξένος, κοίτεται στής ξενιτειάς τά μέρη, 
Κοίτεται μπάς καί γιατρευτή, κοίτεται μπας καί γιάννη, 
ΜαΟρα πουλιά τονε κοιτούν, μαΰρα τόν παραστέκουν. 
Κι' ένα πουλί, καλό πουλί, τόνε τηράει καί κλαίει, 
Κι' εκείνος τ' αποκρίνεται : «ΤΊ κλαις καλό πουλάκι;» 
—«Καλότυχος π' αρρώστησε στή μέση τοΰ σπιτιού του, 
Καί τόνε παραστέκουνε άνθρωποι εδικοί του, 
Κι' άλλοι σέ κειόν π' αρρώστησε σέ ξενοδόχου χέρια 
ΕΤδα έδώ στήν ξενιτειά τούς ξένους πώς τούς θάβουν 
δίχως λιβάνι καί κερί, δίχως παππά καί ψάλτη». 

Τέλος γιά τήν Ιστορία άς σημειωθή δτι μέ τήν Ιθάκη συνέδεσαν τό δνοιιά 
τους καί δυό άλλοι μεγάλοι "Ελληνες τών προεπαναστατικών χρόνων, ό Λάμπρος 
Κατσώνης καί ό κλέφτης Ανδρούτσος , πού έζησαν καιρό έκεΐ καί δπου γεννήθηκε 
κι' δλας ό γυιός τού Ανδρούτσου, ό κατόπιν τόσον ένδοξος. Καί γι' αυτό κι' δλας 
ώνομάσθηκε καί Όδυσσεύς . 

ΠΕΤΡΟΣ Π. ΚΑΛΟΝΑΡΟΣ 

Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Υ Κ Α Ι Μ Α Ν Η Σ 

Ή ομιλία αύτη έγένετο έν τώ θεάτρω Ζακύνθου τή 5 Μαΐου, ήμέραν 
εορτασμού τής 85ετηρίδος τοΰ κ. Λ. Ζώη καί έν Αθήναις τή 7 Ιουνίου 
1951 κατά τήν πρός τιμήν αυτού ΙΖ' συνεδρίαν τοΰ «Ιονίου Συμποσίου». 

I ' ώς έκ τής υπηρεσίας μου έν τω Ίστορικώ Λεξικώ, αναστροφή κυρίως μέ τά γλωσσικά 
άλλά καί ή ασχολία μου περί τήν ίστορίαν τής ιδιαιτέρας μου πατρίδος, τής Μάνης, μέ ώδή-
γησαν είς τήν έρευναν κα; μελέτην ζητημάτων αναφερομένων εις τάς σχέσεις Ζακύνθου καί 
Μάνης. Έπί του σημείου δμως τούτου πολύτιμον παραστάτην καί βοηθόν εΐχον καί έχω τόν 
σήμερον τιμώμενον έκλεκτόν Ζακύνθιον κ. Λεωνίδαν Ζώην. είς τό έργον τοΰ οποίου, έν γενι-
καϊς γραμμαίς, καί είς τάς σχέσεις Ζακύνθου καί Μάνης αναφέρεται ή σημερινή ομιλία μου. 

Δι' δσους πιστεύουν α κ ό μ η δτι ή άναγνώρίσις καί ή έπιβράβευσις τών ηθικών άξιων συνι
στά τό ασφαλές κριτήριον τοΰ πολιτιομοΰ μιας κοινωνίας, αποτελεί πράγματι παρήγορον 
σημεϊον είς τάς ημέρας μας τό δτι έδοξε τώ νομάρχη Ζακύνθου, ώς εκπροσωπώ τοΰ Κράτους, 
τιμήσαι_τόνβετεράνον ίστοριοδίφην τοΰ « Ά ν θ ο υ ς 'τής Ανατολής» κ. Λεωνίδαν Ζώην, τω δέ 
δήμω τής πόλεως ταύτης στεφανώσαι άργυρω στεφάνω τόν άνδρα καί δημοσία άνει'πεϊν 
τάς τιμάς. 

Ή σημερινή τελετή είναι έπισφράγισμα εργασίας ολοκλήρου ζωής ενός ακαμάτου ίστο-
ριοδίφου, άφιερωθέντος είς τήν μελέτην τής πατρίου Ιστορίας, ζωής περιλαμβανούσης έρευνας 
καί μόχθους 65 ολοκλήρων ετών. 

θ ά έκόμιζον γλαύκα είς Αθήνας , έάν έπεχείρουν έγώ, νεώτερος καί ξένος, νά σάς γνω
ρίσω τόν Λεωνίδαν Ζώην, τόν διαρκώς μεταξύ σας άναστρεφόμενον μέ τό χαρακτηριστικόν του 
ευθυμον καί έπίχαρι ήθος, διά τό οποίον φαίνεται δτι κατέκτησε καί τό θαλερόν γήρας, καί 
διά τό όποιον τόν καμαρώνομεν κυριολεκτικώς ο! νεώτεροι μέ τήν ένδόμυχον εύχήν νά διαρκέση 
τοΰτο όσον τό δυνατόν περισσότερον πρός χαράν άλλά καί πρός ώφέλειαν δλων μας. 

Δέν είμαι α κ ό μ η ουτε ό ενδεδειγμένος νά αναλύσω τό πολυμερές έργον τοΰ ακαταπό
νητου ανδρός. Αίσθανόμενος τήν εύθύνην τήν οποίαν θσ άνελάμβανον απέναντι τοΰ έργου του, 
έάν έπεχείρουν τοΰτο δι" ενός προχείρου καί βιαστικοΰ αντικρύσματος, άρκοΰμαι μόνον είς 
τό νά δηλώσω δτι μετά θαυμασμού, σεβασμοΰ άλλά καί δέους ατενίζω τό έπιβλητικόν είς 
δγκον καί περιεχόμενον έργον, τοΰ όποιου καί ή άπλή μόνον παρουσίασις—μία άπλή βιβλιο
γραφία επτακοσίων καί πλέον μελετών ΐ—θά μέ παρέσυρεν έξω τών ορίων τής σημερινής εορτής. 

Νομίζω δέ δτι έπί τοΰ σημείου τούτου άρμόζουσαν θέσιν έχει ή άνάγνωσις τοΰ επιγραμ
ματικού ψηφίσματος τής Ακαδημίας Αθηνών, ή οποία πρό 11 ε τών , είς πανηγυρικήν αυτής 
συνεδρίαν, τή 24 Μαρτίου 1940, άπένειμεν είς τόν πολυσέβαστον φίλον τό χαλκοΰν αυτής με-
τάλλιον. Τό ψήφισμα έχει ούτω : 

«Τό χαλκοΰν μετάλλιον α υ τ ή ς απονέμει ή Ακαδημία Αθηνών είς τόν ίστοριοδίφην κ. 
Λεωνίδαν Ζώην. διότι έπί μίαν περίπου πεντηκονταετίαν αφιέρωσε τάς πνευματικός αύτοΰ δυ
νάμεις όχι μόνον είς τήν διεύθυνσιν του Α ρ χ ε ί ο υ Ζακύνθου άλλά καί είς τήν έρευναν καί δια-
φώτισιν ποικίλων ζητημάτων τής μεσαιωνικής καί νεωτέρας ιστορίας τής τε Ζακύνθου κυρίως 
καί άλλων τόπων τής "Ελλάδος, συγγράψας υπέρ τά πεντακόσια ιστορικά σημειώματα καί με
λετάς , αί όποϊαι παρέσχον καί άφθονον έξ ανεκδότων πηγών ίστορικήν ΰλην χρησιμωτάτην καί 
είς μέλλοντας ερευνητής τής πατρίου ιστορίας. Ούτω ό κ. Λ. Ζώης, έξ "Ηπείρου έλκων τό 
γένος καί έν Ζακύνθω διαβιώσας. α π έ β η παράδειγμα επιμόνου ίστοριοδιφικής καρτερικότητος, 
διά γλίσχρων πόρων πολλά κατορθώσας καί πολλά διαφωτίσας σημεία, πολύτιμος πρόδρομος 
γενόμενος ιστορικών μελετών»». 

Ό ότρηρός οδτος ερευνητής έν τή συναισθήσει δτι ό άνθρωπος, διανοούμενος ή μή, εργα
ζόμενος αθορύβως καί εύσυνειδήτως κάτι καλόν καί ώφέλιμον πρέπει νά καταλείπη είς τούς 
επιγενόμενους καί θεωρών έπί πλέον, ώς κάποτε μοΰ έγραφε, τήν πνευματικήν έργασίαν ώς 
προσευχήν. ήρχισεν άπό τοΰ 1885 ήδη πραγματικώς τήν έργασίαν καί προσευχήν είς τό τέμε
νος τών Μουσών καί εξακολουθεί νά προσεύχεται μέ τήν αυτήν ζέσιν μέχρι σήμερον δτε «καί 
τό φώς άκμήν πάρεστι καί τό γόνυ θαλερόν έστι». 

Ά ν τό γήρας άπομακρύνη τόν άνθρωπον άπό κάθε άθλητικόν αγώνα, δέν εμποδίζει δμως 
αυτόν άπό τούς πνευματικούς, είς τούς οποίους ό έκ νεότητος δόκιμος α θ λ η τ ή ς προσέρχεται 
είς τήν παλαίστραν έξ ϊσου υπολογίσιμος. 

1. Α. Χ. Ζώη, Αναγραφή τών δημοσιευμάτων 1885—1951. Έν 'Α&ήναις 1951 σ. X X V I I I . - -
'Ανάτυπον έκ τυΟ περιοδικού «Νεοελληνικά». 

2. Πρακτικά "Ακαδημίας "Αθηνών 15 (1940) σ. 248. 
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Σπανίως μέρος τής Ε λ λ ά δ ο ς συνεδύασε τόσον θαυμασίως τάς φυσικάς καλλονάς μέ τήν 
γόνιμον πρός τά γράμματα καί τάς καθόλου πνευματικάς εκδηλώσεις προσφοράν, οσον ή 
Ζάκυνθος, ή πατρίς ολοκλήρου στρατιάς διανοουμένων. 

Είς τήν Ζάκυνθον, δπου λειμώνες πράσινοι, αμπελώνες πλούσιοι, λόφοι έλαιοστεφεϊς 
απλώνονται καί πλημμυρίζει τήν ατμόσφαιρα^ ή εύωδία άπό τά γιούλια τής Μπόχαλης καί ό 
γλυκύτατος ήχος, δταν ό "Αγιος σημαίνη, έζησαν πανελλήνια φιλολογικά περιοδικά « Ή Κόριν
να», « Ή Κυψέλη», « Ό Ποιητικός Ανθών» καί εΐδον τό φώς ό Μαρτελάος, ό Κάλβος, ό Φώ
σκολος, ό Σολωμός, ό Ρώμας, ό Μάτεσης, οί Μαρτζώκηδες, ό Τσακασιδνος, ό Τερτσέτης, ό 
Κατραμής, ό Λούτζης, ό Χιώτης, ό Δεβιάζης, ό Ρέντζος, ό Σφήκας, ό Ήλιακόποιλος, οί Καλο
γερόπουλοι, ό Μάργαρης, ό Καιροφύλας, ό Σίγουρος, ό Ξενόπουλος καί άλλοι καί μεταξύ 
τούτων έν τοις προμάχοις ό σήμερον τιμώμενος χαλκέντερος ιστοριοδίφης κ. Λεωνίδας Ζώης. 

"Αν καί έξεκίνησεν ώς διηγηματογράφος τω 1885 μέ τό πρώτον του 6ργον <Τό πεπρωμέ-
νον του εγκλήματος. Μυθιστορία πρωτότυπος», τοΰτο δέν τόν ήμπόδισε νά εξελίχθη είς ίστο-
ριοδίφην, επειδή ό διηγηματογράφος συγγενεύει μέ τόν ιστορικόν, διότι ή αληθής δημιουργία 
συνεργάζεται μέ τήν ίρευναν. 

Σεμνός έκτοτε καί απέριττος, πιστός είς τάς παραδόσεις, εργάτης αθόρυβος είς τό ήσυ-
χαστήριόν του, είς τήν γήν του "Ανθους τών παρθένων, ό Λεωνίδας Ζώης, δι" αρχειακού 
υλικού διαφωτίζει πλήρως τήν τοπικήν ίστορ!ίαν τόσον δι' ειδικών δημοσιευμάτων οσον καί 
διά τοΰ ύπ' αύτοΰ του ίδίου επί 49 έτη εκδιδομένου περιοδικού «Αί ΜοΟσαι». 

Παραλλήλως αρχίζει νά συνθέτη τήν Ίστορίαν τής Ζακύνθου 3 καί τό Φιλολογικόν καί 
Ιστορικόν Λεξικόν τής Ζακύνθου. 4 Δέν παραλείπει δμως άπό τήν νήσον έκείνην, είς τά νερά 
τής οποίας «πλέωσι γέμοντα έ'ρωτος καί φωνών μουσικών θαλάσσια ξύλα» ώς λέγει ό 
Κάλβος, 5 άναδιφών επισταμένως τό 'Αρχείον, νά άποστέλη μελετάς είς διάφορα επιστημονικά 
περιοδικά καί άρθρα είς εφημερίδας, διά τών όποιων καί άλλων μερών τής Ελλάδος τήν ίδιαι-
τέραν ίστορίαν διαφωτίζει καί τάς σχέσεις αυτών μέ τήν Ζάκυνθον σαφέστερον καθορίζει. 

'Επί του δευτέρου τούτου σημείου επιβάλλεται είς έμέ νά μή λησμονήσω δτι αί ερευναι 
αύτοΰ εφάπτονται καί τής ιστορίας τής ιδιαιτέρας μου πατρίδος, τής Μάνης. Καί είς τοΰτο 
οφείλω τήν τιμήν, άλλά καί τήν εύτυχίαν τής γνωριμίας μου μέ τόν σεβαστόν μου ήδη φίλον. 

"Οτε τό πρώτον έμελέτησα δημοσιεύματα τοΰ κ. Ζώη καί κυρίως τό Λεξικόν αύτοΰ, 
άνεΰρον καί ειδήσεις περί προσώπων εγκατεστημένων παλαιόθεν έκ Μάνης είς Ζάκυνθον. 

Δι' επιστολής μου—ομολογώ δέ δτι μετά τίνος δειλίας ίγραψα —παρεκάλεσα τότε τόν 
κ. Ζώην νά μέ βοηθήση έπί τοΰ θέματος τούτου, εάν ήδύνατο, διά περισσοτέρων πληροφοριών 
έκ τοΰ "Αρχείου. Συντόμως, πλήν τών προθύμως τότε παρασχεθεισών ειδήσεων, διεπίστωσα 
δτι διά τόν τιμώμενον σήμερον πρεσβύτην Ίσχυε τό άρχαϊον λόγιον «ενός ανδρός εδ φρονή-
σαντος, άπαντες άν άπολαύσειαν οί βουλόμενοι κοινωνείν τής εκείνου διανοίας». 

Ό σεβαστός μου φίλος ουδέποτε ώκνησε ϊκτοτε ν' άπαντα είς τάς μετά φορτικότητος 
πιθανώς επαναλαμβανόμενος έπιστολάς μου καί νά παρέχη μετά προθυμίας καί καλωσύνης 
(δχι τόσον συχνής είς τόν τόπον μας, πρέπει νά τό όμολογήσωμεν) τάς πληροφορίας καί τό 
ύλικόν τό όποιον έζήτουν καί τό όποιον μέ έβοήθησε νά διαλευκάνω ώρισμένα σημεία τής 
Μάνης κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας. 

ΑΙ επιστημονικά!, άς εί'πωμεν, αΰται σχέσεις μας συμπληρωθεΐσαι κατ' ευτυχή συγκυρίαν, 
ώς πρός έμέ, μέ προσωπικήν γνωριμίαν καί φιλίαν, μέ υποχρεώνουν νά ομιλήσω δι' ολίγων 
είδικώς περί τών ίστοριοδιφικών ερευνών τοΰ πολιοΰ πρεσβύτου, αί όποϊαι αναφέρονται είς τήν 
ίστορίαν τής Μάνης καί τάς σχέσεις αυτής πρός τήν Ζάκυνθον. 

Αί σχέσεις αύται μνημονευόμενοι καί άλλοθεν σαφώς καθορίζονται διά τών δημοσιευμά
των τοΰ κ. Ζώη. Πολλαί πληροφορίαι είς τό Λεξικόν άλλά κυρίως έγγραφα έκ τοΰ "Αρχείου 
Ζακύνθου, δημοσιευθέντα είς διάφορα περιοδικά, ώς είναι « Ή Οικογένεια», «Αί Μοΰσαι», « Ή 
Πινακοθήκη», « Ό Ραδάμανθυς», « ' Ο Μαλεβός», «τά Byzantinisch Neugriechische Jahrbücher» ώς 
καί ικανός αριθμός έγγραφων τοΰ "Αρχείου άποσταλέντων είς έμέ έν αντιγράφω παρά τοΰ άγα-
πητοΰ φίλου, παρέχουν πολυτιμοτάτας ειδήσεις περί τών σχέσεων Μάνης καί Ζακύνθου. 

Παρακαλώ δέ μετά σεβασμοΟ δπως ή σημερινή ομιλία μου θεωρηθή ώς ελαχίστη άπό-
δειξις τής απείρου εκτιμήσεως μου πρός τό έργον τοΰ ανδρός καί τής ιδιαιτέρας ύπολήψεως 
καί αγάπης πρός τό ήθος καί τήν καλωσύνην τοΰ ίστοριοδίφου καί τοΰ άνθρωπου. 

* * 
"Η κατάστασις ή όποια έπεκράτησεν είς τήν Πελοπόννησον μετά τήν "Αλωσιν καί ή ρήξις 

τής Βενετίας μέ τούς Τούρκους (1463) ήνάγκασε πολλούς τών κατοίκων τής Πελοποννήσου να 
μετοικήσουν είς Ζάκυνθον. Είς τούτους παρεχωρήθησαν τόποι τούς όποιους έκαλλιέργησαν καί 
έφύτευσαν μέ αμπέλους καί άλλα οπωροφόρα δένδρα. 

3. Ή Ιστορία παραμένει ανέκδοτος. 
4. Τό Λεξικόν ήρχισεν έκδιδόμενον τφ 1898 ώς παράρτημα τών «Μουσών». "Ηδη συμπληρωθέν 

διά νέων στοιχείων έκ τών πολυχρονίων ερευνών του ακαμάτου Ίστοριοδίφου αναμένει και τούτο τόν 
Μαικήναν διά νά δημοσιευθη και διαφώτιση πλείστα σκοτεινά σημεία τής Ιστορίας τής νήσου καί 
άλλι&ν ακόμη περιοχών τής "Ελλάδος. 

5. · Ό Φιλόπατρις, στροφή ιστ'. 
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Τά δημιουργηθέντα τότε σώματα τών "Ελλήνων Στρατιωτών καί Ιδίως έν Μάνη δπου 
εΤχε συγκροτηθή ή περίφημος I^uogotener.za della stràta di Maina, (Στρατόπεδον τών έν Μάνη 
Στρατιωτών) προσέφερον σημαντικός υπηρεσίας είς τους Βενετούς εναντίον τών Τούρκων. 

Μετά τήν συνθήκην δμως τοΰ 1479 ή.Βενετία εγκατέλειψε καί τήν Μάνην είς τήν διάθεσιν 
τής "Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τότε ήρχισεν έκ Μάνης φυγή προς τάς νήσους καί κυρίως 
προς τήν Ζάκυνθον ή οποία ώς φιλόστοργος μήτηρ εδέχθη καί τό μεγαλύτερον μέρος τών 
φυγάδων. • . '. • 

Ευθύς μετά τήν έκ μέρους τών Τούρκων παραχώρησιν τής νήσου είς 'τούς Βενετούς τό 
1483 καί τήν παρά τής Βενετικής γερουσίας δημοσίευσιν προσκλήσεως προς πύκνωσιν τοΰ 
άραιωθέντος ύπο τών επιδρομών καί επιδημιών πληθυσμοΰ τής νήσου, έγκατεστάθησαν είς αυτήν 
οικογενειακώς μεταξύ τών άλλων καί Μανιάται Στρατιώται. Οί Βενετοί 'ένδιεφέρθησαν κυρίως 
διά τήν έγκατάστασιν Στρατιωτών, επειδή άπέβλεπον καί είς ^ήν άσφάλειαν της νήσου·. 

Τ Ησαν δέ τόσοι πολλοί όί εγκατασταθέντες Μανιάται ώστε επήλθε μεγάλη άνάμειξις 
τοΰ πληθυσμοΰ καί τής γλώσσης τής νήσου, οί δέ Βενετοί Διοικηταΐ έίς τοΰτο. άπέδιδον καί 
τήν δυσκολίαν τής τηρήσεως τής τάξεως. 'Επί πλέον δέ οί Μανιάται μετανάσται έτήρουν καί 
προς τους Ζακυνθίους τήν συνήθειαν τής έκδικήσεως τοΰ αίματος, διά τοΰτο καί φόνοι ήσαν 
συχνοί.* . * . · · · . - , 

Κατά μαρτυρ'ίαν δέ τοΰ 1546 οί Μανιάται καί ΚορωναΤοι έξήσκουν μεγίστην έπιρροήν είς 
τήν διοίκησιν τής νήσου, διότι ένούμενοι είς ιό Συμβούλιόν έξέλεγον κατ' έ'τος τους κατά τήν 
γνώμην των άξιους διά τήν διοίκησιν, πράγμα τό όποιον επέφερε τήν άποτϋχίαν τών εντοπίων 
καί προεκάλει παράπονα προς τόν Βενετόν Προβλεπτήν τής Ζακύνθου. 

Είναι έκτος τών ορίων τής παρούσης ομιλίας νά αναφέρω τόν μεγάλον αριθμόν τών οίκο-
γενειών τής Ζακύνθου δ ι ά τάς οποίας αί ίστορικαί μαρτυρίαι καί αί άρχειακαί έρευναι του κ. 
Ζ ώ η αποδεικνύουν.δτι έκ Μάνης έ'χουν τήν καταγωγήν των. 

θ ά αρκεσθώ νά αναφέρω μόνον ολίγας. Μεταξύ δέ τών πρώτων ευρίσκονται εγκατεστη
μένοι ήδη τώ'1494 ώς Στρατιώται οί Σκιαδόπουλοι. Ή οικογένεια τούτων ερχόμενη· είς Ζά
κυνθον μετέφερεν έκ Μάνης καί είδος αμπέλου όνομασθέν έ'κτοτε Σκιαδόπουλο. Είναι δέ μέχρι 
σήμερον γνωστόν είς τήν νήσον τό είδος τής σταφυλής Σκιαδόπουλο.. Ή οικογένεια αϋτη διε-
σώθη έπί μακρόν διότι τφ 1807 ιερεύς Σκιαδόπουλος άπό τό χωρίον 'Αργάσι έτέλεσε τό -μυ-
στήριον τοΰ γάμου "Αγγελικής Νίκλη μετά τοΰ 'Εμμ. Λεοντάράκη, 

"Ολίγον ρραδύτερον τώ 1509 δύο μεγάλαι καί επιφανείς οίκογένειαι τής Μάνης, ή τών 
Μελισσηνών καί ή τών Κοντοστάβλων, ύπό τήν ιδιότητα- τοΰ Στρατιώτου, ευρίσκονται είς Ζά
κυνθον.7 Τ.ό αυτό έτος Θεόδωρος ό Μελισσηνός. άπό τό χωρίον τής Μάνης Πραστεϊον τής πε-

. ριφερείας τοϋ Ζυγοΰ, καταλείπει- δι^ τής διαθήκης του είς τόν υΐόν .καί τήν σύζυγόν του τήν 
στρατιωτικήν πανοπλίαν του δ η λ . τό δοξάρι, ταρκάσι, τό σπαθί καί τό σκουτάρι. Γνωστός δέ 
έκ τής οικογενείας τών Κοντοστάβλων είναι ό περίφημος Στρατιώτης "Ανδρέας Κοντόσταβλος, 
ούτινος ό τάφος μετά σχετικής, επιγραφής ευρίσκεται έν Νεαπόλει τής Ιταλίας. 

"Η σημερινή οικογένεια τοΰ Σωμερίτου, έξ ής πολλοί διεκρίθησαν έπί παιδεία, ευρίσκεται 
έγγεγραμένη έν τή Χρυσοβίβλω τώ 1528 καί ϊλκει έκ Μάνης'τήν καταγωγήν. 

Μανιάται επίσης ήσαν ό Χαμάρατος, ό Καβάσιλας, ό Χρυσομάλλης, ό Χρυσοσπάθης, ό 
Κουρούμαλος, οί. Βοΰλτσοι, ό Κάρδιανός, ό Κουτήφαρης, ό Στεφανόπόυλος, ό Νοβάκος, ό Ρω
μανός, ό Σέρβος, ό Ρεσβάνης,.ό Φραγκογιάννης, ό Καραπατας, ό Φουκδς, ό Κυβετός, ό Αεον-
ταρίτης, ό Μεσαλδς καί άλλοι. Είς τόν Γεώργιον,Μεσαλδν απενεμήθη ύπό τής ενετικής Κυβερ-
νήσεως'καί ό τίτλος τοΰ Κόμητος. Μεσαλδς ήτο καί ό κηδεμών τοΰ Δημητρίου και τοΰ Διονυ
σίου Σολωμού, δστις απέστειλε τούτους μετά τον θάνατον τοΰ πα-τρός των είς τήν Ίταλίαν 
διά νά μορφωθούν. . · 

Συμπατριώται τοΰ Μεσαλδ έκ τοΰ χωρίου Κουτήφαρι τής Μάνης (αρχαίας θ α λ ά μ α ς ) 
υπήρξαν καί οί Δοξαρδδες . 8 

Νικόλαος Δοξαρδς ό-ιππότης, τήν πατρίδα καί τά έαυτοΰ άπολιπών έπί σκσπώ νά δια-
τελέση'βίον άτυράννευτον κατέφυγε'ν είς τήν Ζάκυνθον. "Οτε δέ τώ 1685 ήγέρθη πόλεμος κατά 
τών Τούρκων, ανέλαβε· τό μέγα καί έπικίνδυνον fpyov νά άποστατήση τους συμπατριώτας του 

' άπό τών Τούρκων υπέρ-τής ενετικής πολιτείας. "Ομοίως καί ό Παναγιώτης Δοξαρδς ό οποίος 
καί τήν ζωγραφικήν . 

' · ηγαγε <5' ές φάος αν&ι Παναγιώτης θαλάμη&εν 
κλεινός Δοξαράς άριπρηπης ί&μοοννη ts 

ψ χάριν ΐοχειν οφείλετε πάντες-οί ζωγραφηες 

" . . 'Εκ Μάνης κατή.γετο καί ή οικογένεια Σαμαριάρη, ή εγγεγραμμένη έν τή Χρυσοβίβλω τω 

6. Διά πλείονα βλ. Δ. Β. Bayiaxaxov, Γενεαλογικά τής "Αγγελικής Νίκλη—Σολωμοο. Αθηνά 
52 (1948) σ. 233-243—Συμβολή εις τά περί Νίκλων—Νικλιάνων τής Μάνης, Αντό&ι 53 09*9) 147 — 194. 

7. Δ. Β. Βαγιαχάχου, Μελισσηνοί καί Κοντόσταβλοι έκ Μάνης είς. Ζάκυνθον 1509. Έπετηρίς 
του Μεσαιωνικού Αρχείου τής Ακαδημίας Αθηνών 3 (1951) σ. 141—166. 

8. Περί 'τούτου βλ. είδικήν μονογραφίαν τοΰ άγαπητοϋ φίλου Σταύρου Χ. Σχοπετέα. "Ά κατα
γωγή τών ζωγράφων Δοξαράδων Έπτανηοιαχά Φύλλα τόμ. Β'τεϋχ. 3 (1954) σ. 59-63. 



1473 κ α ι μετοικήσασα κατόπιν εις τήν Βενετίαν. Έ κ της οικογενείας ταύτης ό Μάρκος Σαμα-
ριάρης διετέλεσε πρόεδρος της συσταθείσης επιτροπής, ήτις δι' εράνων ανέλαβε νά ί δ ρ υ σ η τόν 
Ναόν του "Αγίου Γεωργίου, οδ ό θεμέλιος λίθος ετέθη τή 1 Νοεμβρίου 1539. Ό δέ "Ιάκωβος 
Σαμαριάρης δις εξελέγη ύπό τής κοινότητος επιμελητής του Ναοϋ. 

Κ α ι έξ αυτής τέλος τής Στρατιωτικής οικογενείας τών Νίκλων τής Μάνης έγκατεστά-
θησάν τίνες παλαιόθεν εις Ζάκυνθον μαρτυρούμενοι συνεχώς άπό τοϋ 1554-1859. 9 Έ ξ αυτών 
κατήγετο κ α ι ή "Αγγελική Νίκλη. ή μήτηρ του "Εθνικού ποιητοΟ Διονυσίου Σολωμού. 

Κ α ι τοπωνύμια τής νήσου σήμερον ώς τά : 
Του Μπράτη ή ράχη, του Σκιαδόπουλου. τά Χαμαραίϊκα, του Κουτούφαρη, τοΟ Τρούπου 

ή μέλισσα, τοΟ Φραγκογιάννη. του Χαραμή ή Πλάκα, του Μεσαλά, του Δοξαρά, του Μανιάτη 
τό στρώμα, ή Σπηλιά τοϋ Καρούμπα, τοϋ Γουνέλη τά Κάψαλα κ. ά., άπηχοϋν ονόματα οικο
γενειών σωζόμενων ακόμη εις Μάνην και μαρτυρουμένων έξ έγγραφων οτι έγκατεστάθησαν 
εκείθεν κατά καιρούς εις Ζάκυνθον. 

Διά τής τοιαύτης επικοινωνίας Μάνης και Ζακύνθου, ή όποια διετηρήθη μέχρι τών χρόνων 
τής "Επαναστάσεως, άνεπτύχθησαν κ α ι έμπορικαί σχέσεις μεταξύ τών δύο μερών «οί δέ Μα-
νιάται ναυτικοί έταξίδευαν μέ φρεγάδες και μετέφεραν ζώα και άλλα τρόφιμα στή Ζάκυνθο» 
κατά τήν όμολογίαν τοϋ επισκόπου ΜαΓνης Παρθενίου έν έ'τει 1676. 

"Εκτός τούτου ή νήσος έχρησίμευε και ώς ενδιάμεσος σταθμός κατά τούς πρός Δυσμάς 
αποικισμούς τών Μανιατών. Έ ν έτει 1673 Μανιάται πρόσφυγες «επήγαν στή Ζάκυνθο και ό.πό 
εκεί έμπαρκαοίστηκαν διά τό Λιβόρνο σ' έ'να καράβι Ζακυνθινό». 1 0 

Στενή ύπήρξεν ή επικοινωνία Μάνης και Ζακύνθου κατά τάς παραμονάς τής επιθέσεως 
τών Βενετών κατά τής Πελοποννήσου. Τότε οί Μανιάται ήρχοντο εις Ζάκυνθον διά νά παρα
λαμβάνουν πυρομαχικά. «Τό 1684—γράφει ό Μάτεσης εις τό ήμερολόγιόν του —ήρθανε δύο γα-
λιότες άπό τή Μάνη και έφέρανε δέκα Μανιάτες και έπήγανε στόν καπετάν γκενεράλε νά τούς 
δώση μπουλμπέρη, μπάλες και άρματα νά πάνε κόντρα στους Τούρκους». 

"Ακόμη μεγαλύτερα ϋπήρξεν ή επικοινωνία κατά τά έτη τής Βενετικής κυριαρχίας 1685 — 
1715. Ελεύθεροι τότε ο ί Μανιάται έ'πλεον πρός τήν Ζάκυνθον άλλά και οί Ζακύνθιοι μετέφερον 
τά εμπορεύματα των και κυρίως τόν οΐνον πρός πώλησιν εις τήν Μάνην. 

Νέον ρεϋμα μεταναστών έκ Μάνης έχομεν εις τήν νήσον μετά τά Όρλωφικά. Τότε συνε-
κροτήθη όλόκληρον τάγμα έκ 500 Μανιατών ύπό τήν διοίκησιν τών υιών τοϋ ήγεμόνος τής Μά
νης Πιέρου και Γεωργάκη Μπεϊζαδέ Γρηγοράκη. Ό ρ θ ώ ς δέ ελέχθη δτι άν δέν ύπήρχεν ή ανε
ξάρτητος Μάνη καί ή Φραγκοκρατουμένη Επτάνησος, εις τάς οποίας κατέφευγον κ α ι οπόθεν 
ένισχύοντο πάντες οί οπλαρχηγοί τής Πελ)νήσου καί τής Στερεάς, δέν θά ήδύνατο νά συντη-
ρηθή ό πυρήν διά τοϋ όποιου επετεύχθη ή Παλιγγενεσία τοΟ 1821. 

Ταξιδεύοντες λοιπόν οί Μανιάται είς Ζάκυνθον μετέβαινον είς τήν νήσον ώς εις τόπους 
γνωρίμους, καθ'δσον εϋρισκον είς τήν πόλιν καί τά χωρία εγκατεστημένους συμπατριώτας των 
ύπό τών οποίων έφιλοξενοϋντο. Ή περί τήν 'Ανάληψιν συνοικία τής πόλεως ήτο γνωστή πα-
λαιότερον ώς τ ά «Μανιάτικα». 

Διά τήν γλωσσικήν δμως συγγένειαν τών δύο τόπων πραγματικός θησαυρός εΓναι τό Φι-
λολογικόν καί "Ιστορικόν Λεξικόν τής Ζακύνθου, τό όποιον μετά μυρίων κόπων καί στερήσεων 
έξέδωκεν άπό τοϋ 1898—1916 ώς παράρτημα τών «Μουσών» ό σήμερον τιμώμενος Ιστοριοδίφης. 

Τό Λεξικόν τοΰτο ώς καί τό Χιακόν Γλωσσάριον τοϋ Α. Πασπάτη (1888), τά Κυπριακά 
τοϋ Α. Σακελλαρίου (1891), καί τό Γλωσσάριον τοϋ Πόντου τοϋ I. Βαλαβάνη (1892) είναι τά 
πρώτα ιδιωματικά λεξικά τών νεωτέρων χρόνων. 

Έ ν αύτω διακρίνει τις τά χαρακτηριστικά Ιδιωματικά στοιχεία τά κοινά καί είς τό ι δ ί ω μ α 
τής Μάνης. Τό άσυνίζητον τών είς—ια ονομάτων (ουσιαστικών καί επιθέτων θηλυκών ένικοϋ 
άριθμοϋ. ουσιαστικών ουδετέρων πληθυντικού έξ ένικοϋ είς —ιο καί επιθέτων ουδετέρων πλη
θυντικού άριθμοϋ) είς τό ιδίωμα τής νήσου καί έν γένει ή συγγένεια του πρός τά νότια ι δ ι ώ 
ματα είναι τεκμήριον εγκαταστάσεως έκεϊ συμπαγούς πληθυσμού. Λέγουν δηλαδή καί είς τήν 
Ζάκυνθον καί είς τήν Μάνην : ή άλλαξία, άρεσκεία, σειρία, νοτία, δροσία, ονομασία, συχασία, 
μπασία, έψιμία, φωτία, μερία, κακοτοπιά κ.λ.π. τά αύτία, βουτσία, γατία, κερία, βεργία, νησία, 
παιδία, τό λιτριβεϊο, ταφείο, μπαρμπαρείο κ.λ.π. Όμοίως τό άσυνίζητον τών είς—έας οίον : 
κορφέας, βασιλέας, βαφέας κ.λ.π. 

Τό άντίθετον παρατηρείται είς τήν Κέρκυραν, καί Λευκάδαν τών οποίων ή γλώσσα έχει έπι-
ρεασθή άπό τά βόρεια ιδιώματα έ'νεκα τής εγκαταστάσεως προσφύγων, έκ τής απέναντι Α ι τ ω 
λίας καί "Ηπείρου. 

Στενοί λοιπόν ήσαν οί δεσμοί Ζακύνθου καί Μάνης. Δεσμοί αίματος καί γλώσσης, δεσμοί 
άπολήγοντες είς τήν διάνοιαν τοϋ Έθνικοϋ ποιητοϋ, τοϋ Βάρδου τής "Ελευθερίας, Διονυσίου 

9. Δ. Β. Βαγιακάχον, Μανιάται είς Ζάκυνθον. Ή οικογένεια Νίκλων —Νικλιάνων 1554—1859. 
Μελέτη γλωσσική καί Ιστορική περιλαμβάνουσα 130 ανέκδοτα έγγραφα τοϋ 'Αρχειοφυλακείου Ζακύνθου, 
ΰπό εκτύπωσιν είς τον 5 τόμον του Αρχείου τής Ίοιορίας τοϋ Έλληνικοϋ Δικαίου της Ακαδημίας 
'Α&ηνων. 

10. Δ. Β. Βαγιακάκου. "Αποικία Μανιατών. 1674. Έπετηρ'ις του Μεσαιωνικού Αρχείου τής 
"Ακαδημίας Αθηνών 2 (1949) σ. 152—157. 
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Σολωμού. Τό χώμα τοΟ « Ά ν θ ο υ ς τής Ανατολής» καλύπτει φιλοστόργως καί τόν Μανιάτην 
ποιητήν Σπήλιον Πασαγιάννην." 

Ά λ λ ά καί μέχρι σήμερον, τύχη αγαθή, οί δεσμοί οδτοι διατηρούνται ακμαίοι. Ζακύνθιοι 
είναι οί δύο Ιεράρχαι τής Μάνης, ό έπί μακράν σειράν ετών σεβασμιώτατος μητροπολίτης Γυ
θείου καί Οιτύλου, νϋν δέ Σπάρτης κ. Διονύσιος Δάφνος καί ό νϋν Γυθείου καί Οίτυλου κ. 
Δημήτριος Θεοδόσης.1*! Ά λ λ ά καί έκ Μάνης ευρίσκεται είς Ζάκυνθον ώς εκπρόσωπος τοϋ 
Κράτους ό νομάρχης κ. Δημήτριος Σαμπατακάκης, ό έν τοις πρώτοις τών καθηκόντων του κα-
ταλέξας καί τοϋ έργου τοϋ κ. Ζώη τήν δικαίαν έπιβράβευσιν. 

Τό Λεξικόν τής Ζακύνθου τοϋ κ. Ζώη γενικώτερον έξεταζόμενον είναι πραγματικός 
θησαυρός, διότι έν αύτω ανευρίσκει τις, πλήν τών γλωσσικών στοιχείων καί πλήθος άλλων είδή-
σεων αί όποΐαι σχετίζονται είτε μέ τήν νήσον εϊτε μέ άλλους τόπους καί προέρχονται ώς έπί 
τό πλείστον έξ ανεκδότων πηγών τάς οποίας ό κ. Ζώης έμελέτησεν ένεκα τής μακράς αναστρο
φής αυτού μέ τό Άρχε ϊον Ζακύνθου. 

Έ ν τω Λεξικω καταγράφονται λέξεις καί φράσεις μετά τών σημασιών αυτών καί διδα
σκαλικών παραδειγμάτων, παροιμίαι καί αινίγματα μετά τών σημασιών αυτών, λέξεις έκ τής 
βενετικής είσαχθείσαι εϊτε έκ τών έγγραφων εϊτε έκ τοϋ προφορικού λόγου, ιδία διοικητικής 
φύσεως, καί γενικώτερον πληροφορίαι διά τήν έθνολογικήν σύστασιν τής νήσου, εγκαταστάσεις 
ατόμων έκ Μάνης, Κορώνης, Μεθώνης, Ναυπλίου, Κρήτης, Καλαμών, Κυθήρων, Κεφαλληνίας, 
Βενετίας καί έξ άλλων μερών, διά τό τοπωνυμικόν τής νήσου, διά τά αγαθοεργά Ιδρύματα τής 
νήσου έπί Βενε-.'οκρατίας (νοσοκομεία, έκθετοτροφεϊα, ένεχυροδανειστήριον κ. ά.) , διά τήν 
κατάστασιν τής Παιδείας είς τήν νήσον, διά τήν δημοσιογραφίαν, τήν τυπογραφίαν (τίτλους 
σπανίων φυλλο.ΰίων έκτυπωθέντων έν Ζακύνθω), περί τών συμβολαιογράφων τής νήσου, ειδήσεις 
διά τήν ίστορίαν τών οίκογενειών, διά τά μέτρα, σταθμά καί νομίσματα, διά τούς ναούς τής 
Λήσου, τούς καλλιτέχνας, τούς συγγραφείς, τήν χλωρίδα, τούς σεισμούς, τούς άρχοντας 
γενικώς έπί Βενετοκρατίας, τόν κλήρον, τό έμπόριον, τούς αγώνας, τήν δικαιοσύνην, τούς 
Νομάρχας, Δημάρχους καί περί πλήθους άλλων πραγμάτων, ώστε όχι μόνον ό γλωσσολόγος 
άλλά καί ό λαογράφος καί ό Ιστορικός καί ό Ιατρός καί ό νομικός, δχι μόνον ό Ζακύνθιος άλλά 
καί ό ξένος δύναται μετά εμπιστοσύνης και επωφελώς νά άντληση έκ τοϋ Λεξικού τούτου τοϋ 
μ . Ζώη. 

"Εάν δ* πραγματοποιηθή—καί εύχομαι τοϋτο όλοψύχως—ή άξια πάσης τιμής καί υποστη
ρίξεως έπιθομία τοϋ Νομάρχου Ζακύνθου δπως τό Λεξικόν, κατά πολύ άρτιώτερον ήδη, έπα-
νεκδοθή, τότε τά γλωσσικά συμπεράσματα καί τά ιστορικά στοιχεία θά είναι ακόμη περισσό
τερα καί σαφέστερα. 

Έπί πλέον δέ θά παρασχεθή ύλικόν ακριβές καί άρκετόν διά νά άντιπροσωπευθή τό 
γλωσσικόν ιδίωμα τής Ζακύνθου είς τό Ιστορικόν Λεξικόν τής νέας Ελληνικής, τό έκδιδόμενον 
ήδη ύπό τής Ακαδημίας Αθηνών. 

Είς τό σημεΐον τοϋτο δύνανται νά συμβάλουν καί οί λόγιοι Ζακύνθιοι έχοντες ύπ' όψιν 
τούς λόγ:·υς τοϋ άοιδίμου Κοραή «"Ας καταγίνωνται οί λόγιοι νέοι τοϋ Γένους νά συναθροί
ζουν έκαστος τάς λέξεις, τάς φράσεις καί τάς παροιμίας τής πατρίδος του». 

Ό Λεωνίδας Ζώης μετά μεγίστης στοργής ασχοληθείς είς τά άφορώντα τήν Ζάκυνθον 
άλλά κ«Ί είς έτερα τής Ελληνικής ιστορίας θέματα, δικαίως δύναται νά καυχάται—άς μοϋ 
έπιτραπή νά δανεισθώ τήν έκφρασιν τοϋ έθνικοϋ μας ποιητοϋ—δτι έκλεισε μέσα είς τήν ψυχήν 
του τήν'Ζάκυνθον άλλά καί τήν Ε λ λ ά δ α καί δτι νοιώθει διά τοΰτο κάθε είδους μεγαλεϊον. 

"Ημείς οί νεώτεροι έχοντες ώς τηλαυγή φάρον τήν σεμνότητα τοϋ ήθους του καί τήν 
δύναμιν τής εργατικότητας του θά χωρήσωμεν μέ πίστιν καί αύταπάρνησιν έπί τήν μελέτην 
τών πατρίων, τά όποια διά τών πολλών εργασιών του διεφώτισε. 

Τήν όγδοηκονταπενταετηρίδα δέ τής ηλικίας του ασμένως έορτάζοντες σήμερον, όλοψύ
χως εύχόμεθα μακράν τήν συνέχειαν ϊνα καί τήν εκατονταετηρίδα του καί τήν χιλιάδα τών 
μελετών του άξιωθώμεν νά συνεορτάσωμεν. 

Δ. Β. ΒΑΓΙΑ Κ Α Κ Ο Σ δ.φ. 
Συντάκτης του "Ιστορικού Λεξικού 

τής "Ακαδημίας "Αθηνών 

11. Τά πρωτόλεια τοϋ Μανιάτου τούτου ποιητοϋ έδημοσίευσε ό Λ. Ζώης είς «τάς Μούσας» 15 
Αύγουστου—15 Δεκεμβρίου 1894 ["Ερως καί σωφροσύνη —Πρωτομαγιά τής χτικιασμένης—"Αστρι καί 
Φυγγάρι—Μονοκονδυλιές—ό Φιλόδοξος του ΒοιίΓΟ^Ιοιιβ.]. Ό ποιητής εύρίσκετο εις τήν Ζάκυνθον καί 
άπέθανεν είς τό Ακρωτήρι τήν 6 Δεκεμβρίου 1909. Διά τόν θάνατον του ό Ζώης έδημοσίευσεν είς τάς 
«Μούσας» τεύχος 413—14 σ. 3 ποίημα ύπό τόν τίτλον « Ό ποιητής άπέδανε» πλείονα βλ. Σ. Χ. Σκο-
ιτετέα, Οί Πασαγιάννηδες.'Ελληνική Δημιουργία 4 (1951) τεύχος 86 σ. 326 — 334. 

12. "Εκ παλαιάς οίκο/, τής Ζακύνθου ήτις έλκει τήν καταγωγήν της έξ "Αθηνών. Κατά τό χρο
νικών τοϋ Γεωργιλα (1505) «ό παπα—Κωσταντής Θεοδόσης έφυγε άπό τήν "Αθήνα κυνηγημένος» επήγε 
«Ις τήν "Αρκαδίαν καί έπειτα είς τήν Ζάκυνθον. Βλ. Επτανησιακά Φύλλα τεΰχ. 7 (1947) σ. 25. 
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ο ζ α κ υ ν θ ι ο σ ζ ω γ ρ α φ ο σ ν ι κ ο λ α ο σ κ ο υ τ ο υ ζ η σ 

ω ς ι ε ρ ε ύ ς κ α ι ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ό ς υ μ ν ο γ ρ ά φ ο ς 

0746 - 1 8 1 9 ) 

ί Οι ή σ χ ο λ η θ Β ν τ ε ς με τον βίον τοϋ ιερέως Κουτοΰ'ςη τον παρουσιάζουν ώς ιδιόρρυθμο·* 
και έχοντα κακόν χαραχτήρα. Είδικώτερον λέγουν, δτι ήτο δύστροπος, μ π ά ν θ ρ ω π ο ς , μο
χ θ η ρ ό ς κ.τ.Λ,, δτι ήσχολεΐτο. είδικώς να σατυρίζη .τους πάνταο καί τα πάντα, εχθρός 
κι 
χθηρο 
τοϋ κλήρου καί καταφρονητής τών δογμάτων καί τών κ α ν ό ν ω ν τής δρθοδόξ >υ εκκλησίας. 

Τάς δυο τελευταίας ταύτας κατηγορίας, τάς οποίας έξΰφαναν οί έχτίρυί του, τάς υπε
στήριζαν καί δια μαρτύρων, δταν έζήτησεν. οχ·τος να άναλάβη ώς εφημέριος τήν ένορίαν τής 
Παναγίας Όδηγητρ ίας είς τήν Ζάκυνθον. 

Τ ο έτος Λ 8 0 7 , πολλοί Ι ερε ίς , καί τίνες έκ τών πολιτών, έπεισαν τον ένορίτην τής ώς 
άνω εκκλησία;:. Ίωάννην Δανίλην ν α καταγγείλη υπευθΰνως; είς τον Μ έναν Οίκονόμον καί 
Πρωτοπαπάν Ζακύνθου Παρί)ένιον Νεράντζην, τον ιερέα Νικυλαον Κουτοΰζην δι ' άνάρμο-
στον εις ίεροηιένον συμ.τεριφοράν (καί προγενέστερος είχε κατηγγελθή δ ι 'άνάο . μοστον συ-
μπεριφοράν, πλην ' η θ ω ώ θ η παρά τ ο ΰ Μητροπολίτου Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου)· 

Ή . ε π ι μ ε λ ώ ς καταστρωθεΐσα α ν α φ ο ρ ά αίίτη προς ' τον ώς άνο) Πρωτοπαπάν, έχει 
ώς 1|ής : , ' ·· ' • . ' · · . ' · · 

Παναιδεσιμ : Πανευλαβέστατε, "Ελλογιμ : 
Πρωτοπαππά, καί Μέγα Οικονόμε Ζακύνθου. 

Επειδή καί μέ τήν άπόφασιν αύτοΰ τοΰ Παντοκράτορος θ ε ο ΰ άνέβης είς τούτον τόν 
θρόνον διά νά αγωνίζεσαι, νά βοηθής νά έχης είς τήν προστασίαν σου τό ποίμνιον τοΰ' Χρί
στου, τό έθνος τό άγιον, τό Βασίλειον Ίεράτευμα. Προστρέχω έγώ Ιωάννης ό Δανίλης είς τό 
Ιερόν τοΰτο Κριτήριον τής άγιας μας εκκλησίας νά αναφέρω τά εγκλήματα τοΰ σκανδαλο-
ποιοΰ, καί χαιρέκακου Ιερέως Νικολάου Κουτούζη, 

Ούτος ό Νικόλαος Κουτούζης μέ τό νά πράττη ίερουργώντας έργα άπρεπη, παράνομα, 
καί αθέμιτα σκανδαλίζει κάθε τάξιν καί ήλικίαν ανδρών, γυναικών, καί εύβλαβών Ιερέων. 

Αυτός όδτος άπετόλμησεν νά έκτελή τήν θείαν καί Ίεράν μυσταγωγίαν ατελώς. Αυτός 
έκδύεται τό τής Ίερωσύνης κόσμιον καί σεμνόν φόρεμα, καί ύπενδύεται τό κοσ'μικόν πολυειδώς, 
καί· περιφέρεται-ένθεν Κακεϊθεν είς τιύς δρόμους άσέμνως καί ατάκτως. Δέν δύναται νους Π α -
ναιδεσιμώτατε νά συλλαβή εις εν τά εγκλήματα του, μήτε στόμα καί γλώσσα νά παρρησιάση 
χωρίς νά συσταλθή τάς αχρείας του πράξεις καί κακά του ήθη. Τέτοιος-άσεμνος, αναιδής, καί 
αθεόφοβος είναι, ώστε διά τά τοιαΰτα καί τά τοσαΰτα μιστερά καί άπρεπη δπου έπραττε καί 
πράττει, καί λέγειν καί γράφειν άπαίσιον; 

Τόν τοιούτον λοιπόν βλέπω σήμερον σεμνυνόμενον πώς ζητεί νά λάβη είς έφημερίαν του 
τήν ενορία μου τής ύπεραγίας θ(εοτό)κου "Οδηγήτριας, καί διά.τοΰτο προστρέχω ε ί ς τ ό "Ιερόν 
Κριτήριον τής άγί-ας μας έκκλ(ησίας) διά τά άνωθεν είρημένα, καί διά άλλα ακόμη ατοπήματα 
όπου είς τό τέλος τής παρούσης θέλετε ακούσει μέ τό νσ είναι καί εναντίον εις τά δόγματα 
τής εκκλησίας μας. καί εναντίον είς τούς νόμους τής πολιτικής Κυβερνήσεως κατά τό δεκρέτο 
Κεφάλαιον γ :. νά λάβη τήν πρέπουσαν παιδείαν, ίνά μή ή κακία αύτοΰ ύπεραίρεται, καί ίνα 
μή σκάνδαλον καί είς τό έξης γένηται πρός σωψρονισμόν αύτοΰ, καί προς παράδειγμα τών 
άλλων, καί ίνα μή Καταχαλάση καί κατερημώση' μία έκκ(λησία) όπου προς ολίγου διά βοηθείας 
καί ελεημοσύνης τών Χριστιανών άνεκαινίσθη. 

ράγιας αυτου_ μητρός Δεσποινης ημών Θεοτόκου "Οδηγήτριας, σας ορκίζω, καί σας προσκαλώ 
έμπροσθεν του Σεβαστού ημών Αυτοκράτορας Ναπολέοντος τοΰ Μεγάλου καί Πρώτου, ό οποίος 
έχει δλον τόν ζηλον, και χαρίζεται τήν τιμήν είς τήν Πίστιν μας, καί ζητεί μέ Κάθε τρόπον νά 

καλλιεργήση τά ήθη μας, νά λάμπουν είς τό γένος μας μέ τήν καΧήν άγωγήν καί άρετάς, νά 
μας ελευθέρωσης άπό τοΰτον τόν είρημένον διά νά ησυχάσουν οί χριστιανοί άπό τά αχρεία 
του έργα, καί κακά του ήθη. 

Προφυλάττωντας εισέτι νά προσφέρω είς τά διορισμένα Κριτήρια κατά τόν συλλογισμόν 
τών νόμων τά παράπονα μου, επάνω είς τήν κακήν διάθέσιν τοΰ αύτοΰ Κουτούζη, διά τάς σα
τυρικός του πράξεις, καί σκανδαλοποιά του κινήματα, διά τάς έχθρας όπου έκσ,με νά συν.έ-
βουν μεταξύ ολοκλήρων φαμελιών ταράτιωντας αύτάς διά τών σκανδαλοποιών του πράξεων. 
Αυτά καί άλλα ήτον καί είναι νά προξενήσουν αναμεταξύ είς ανδρόγυνα σώφρονα καί πολλά 

•άλλα μεγάλα κακά. "Ως τόσον πρός πληροφοριών τών πράξεων του προσφέρεται καί ή γραφή 
τοΰ 'Αρχιερέως. 

Κεφ(αλαιον) α : αυτός ό "Ιερεύς Κουτού'^ης ώντας είς τήν έφημερίαν τοΰ αγίου Σπυρί- ' 
δωνος είς τόν Τράφον άπετόλμησε τήν Ίεράν μυσταγωγίαν νά τήν έκτελή κατά τοΰτον τόν τρό
πον, έχωντας ώς ύπηρέτην τόν Διονύσιον Τζάννε λεγόμενον Κοθόνην, περισσότερον ά « ό μίαν 
φοράν τήν άγίαν Μετάδοσιν αυτός νά τήν τέλειοι, αυτός ό Ιερεύς μέ τήν συνηθίσμένην έδικήν 
του κατάνυξιν, έκανε νά τήν τελειώνη ό αυτός Τζάννες. 

Μάρ(τυρ)ες Διονύσιος Τζάννες Κοθόνης καί ό πατήρ αύτοΰ Γεώργιος. 
Κεφ(άλαιον) β : Ίερουργώντας τήν θείαν Μυσταγωγίαν, άφόβως βάζει είς κωμωδίαν κι

νώντας έίς γέλωτα τούς αμαθείς μέ τά απρεπέστατα φερσίματα του, καί σχήματα, 'πράττων-
τας έτι άθέσμώς είς τήν θείαν Μυσταγωγίαν νά νίπτη τάς χείρας του, καθ' δν καιρόν εΤ,ναί 
έμποδισμένον άπό τούς θείους καί Ιερούς νόμους. Τών τοιούτων άίσχρών ατοπημάτων, καί 
δσας άλλας παρανόμους πράξεις ακολούθως θέλει μαρτυρήσουν ο! κάτωθεν μάρτυρες. 

Ό Λογιώτ : Σπυρίδων Ιερεύς ό Λιμπέριος, ό Λογιώτ : Νικόλαος "Ιερεύς ό Σκορδύλλης. 
ό Λογιώτ: Ζωσιμάς Ιερεύς ό "Αρσένης, ό Λογιώτ : "Αντώνιος Ιερεύς ό Μαρτυνέγκος. ό Λογιώτ : 
Γερμανός "Ιερεύς Πάλμος. ό Αίδεσιμ: Ιερεύς Διονύσιος Κουτούβαλης. ό Λωγιώτ : "Ιερεύς "Αν
τώνιος ό Μαφέης. ό Αίδεοιμ : "Ιερεύς Θεόδωρος Μαυροκέφαλο'ς. ό Αίδεσιμ: Ιερεύς Διονύσιος 
."Αννινος. ό Λογιώτ : "Ιερεύς Γεώργιος ό Μουζάκις. ό Ευγενής Νικόλαος Μίχος. ό Ευγενής "Αν
τώνιος Λεονταράκης. Φραντζέσκος ό Γαστουνιότης. Διονύσιος Παντής. "Ιωάννης Γάσπαρος ήτοι 
Καγάος. Καπετάν Σπύρος Ραυτόπουλος λεγ : Χαραλαμπάκης. 

Κεφ(άλαιον) γ : Αυτός διά νά πρόξενα αίσχύνην καί γέλωτα είς τούς Ιερείς, έκδύεται 
τό τής Ίερωσύνης του φόρεμα, καί ενδύεται ιμάτια κοσμικά πολυ'ειδή καί πολύτροπα, καί πε
ριφέρεται είς τούς δρόμους ούτως ατάκτως. 

Μάρ(τυρες) : Ό Λογιώτ : Πέτρος Ιερεύς ό Φλεμοτόμος. Ανδρέας Παλαιός. Βαγγέλης 
Πρέζας. Φραντζέσκος Γαστουνιότης. Διονύσιος Λάτας . Λεγ : Κοπανάς. "Αναστάσιος Χαλικιό-
πουλος Λεγ : θιακός. Ευγενής Διονύσιος Βλάχος. Ευγενής Νικόλαος Μϊχος. Διονύσιος Παντής. 

"Ιωάννης Δανίλης • . . · . . 

Έ π ί τής υποθέσεως ταύτης συνέταςεν « ν α φ ο ρ ά ν ό Προιτοπαπας Ζακύνθου τήν οποίαν 
απέστειλε πρός τόν Μητροτολίτην Κεφαλληνίας Ίωαννίκιον, δστις δ ι ' επιστολής του εζήτησε 
άπό τόν Πρωτοπαπάν νά ταΰ άποστείλη τήν τοΰ Δανίλου καταγγελίαν, ώς καί πάν κατηγο-
ρητικόν κατά τοΰ Ίερέοις Κουτοΰζη έγγραφον, έπιστολήν κ. λ. εύρισμομένην είς τ ό έκκλη-
σιαστικόν άρχείον τή: Ζακύνθου, δπερ καί εγένετο, 

Μετά ταΰτά ήκολούθησε καί προφορική άνάκρισις τοΰ καταγγείλαντος μηνυτοΰ Ί ω ά ν -
νου Δανίλη, έμπροσθεν αντιπροσώπων τοΰ Μητροπολίτου Ίωανν ικ ιου . · . 

Τά σχετικά έγγραφα εχοιισιν ώς έξης : 
1808: Φευρουαρίου 13. έ(τος) Π(αλαιόν). 
Ό Παναιδεσιμ: καί Έ λ λ ο γ ι μ : κυρ : Μέγας Οικονόμος, κ.ά Πρωτοπαπάς Ζακύνθου Κυρ: 

Παρθένιος θεωρώντας τό ζήτημα τοΰ ευγενούς αύτοΰ Καγγελαρίου Κοΰ : Παύλου δόκτωρος 
Κλάδη, καί γνωρίζωντας νόμιμον τήν άναζήτησ'ίν του, όπου είς τήν αυτήν του έμφάνισιν δια
λαμβάνει ώς αυτήν καί έξ, μέ τήν οποίαν παραιτείται άπό τόν μόνον σχεδιασμόν τής πα
ρούσης αναφοράς προβαλλόμενης τήν σήμερον άπό τάν ενάγοντα Κον : Ίωάννην Δανίλην τοΰ 
π(οτ)έ : Νικολάου, κατά τοΰ "Ιερέως Κρυτούζη; καί παρά τής αύτοΰ παναιδεσιμ : πεμφθείσαν 
είς τοΰτο τό έκκλ(ησιαστικόν) όφφ(ίκιον)· έδιάταξε, καί διαταζον διορίζει, καί εκλέγει τόν Λ ο -
γιώτατον άναγνώστην Διονύσιον τόν Βλάχον είς τόν τόπον τοΰ 'έκκλ ; αύτοΰ Καγγελαρίου ώς 
καί τ.λ. Καί προσέτι νά ήθελε λάβη ός έκκλ : αύτοΰ Καγγελάριος διό τήν αυτήν άναφοράν, τό 
διά ζώσης φωνής, καθεστηκός τοΰ αύτοΰ ενάγοντος Δανίλή, καί άκολουθήση τόν όλόκληρον 
σχεδιασμόν τής αυτής αναφοράς μόνης, έως τής αυτής έξωφλήσεως καί τ.λ. άνακραζώμενος 
τόν αυτόν Λογιώτ : άναγνώστην, καί διορίζων αυτόν στοματικώς, καί διά 'γράμματος τόν σχε
διασμόν τής' παρούσης καί τ.λ. 

Παρθένιος Νεράντζης Μέγας Οικονόμος Ζακύνθου. 

Διονύσιος Βλάχος άναγ(νώστης) έκκ(λησιαστικός) Κα.γγ(ελάριος) διορισμένος καί τ.λ. 



K o l ευθύς 
Κατά την άνωθεν διάταξιν κατ" Εμπροσθεν της αΰτοΟ Παναιδεσιμ : άρχισα λαμβάνειν τό 

καθεστηκός του αύτοΟ ενάγοντος Δανίλη. 

Έρ(ώτησις) : "Αν έπρόσφερε καμμίαν άναφοράν εις τούτο τό έκκλ(ησιαστικόν) όφφ(ίκιον). 
'Απ(όκρισις) : Ναι αυτήν όπου κρατείται εις χείρας σας, τήν οποίαν πρώτον έδωκα εις 

τάς σεβάσμιας χείρας του Παναιδεσ : Κου : Με/ου Οικονόμου, και Πρωτοπαπά της πατρίδος 
μας, ό όποιος μέ έπρόσταξε και σας τήν έκουσενιάρισα άφ' οδ τήν έδιάβασα, μάλιστα τήν 
έχω και μέ τό Ιδικόν μου χέρι άπογεγραμμένην. 

'Ερ : "Εναντίον τίνος εΤναι ή αυτή αναφορά - και τί περιλαμβάνει; 
"Απ: ΕΤναι κατά του Ιερέως Νικολάου Κουτούζη, άγκαλά ημπορώ νά τόν ονομάσω 

Νικόλαον Κουτουζην, και όχι παπάν, ωσάν όπου αί πράξεις του είναι ένάντιαι της Ίερωσύνης, 
επειδή και αυτός δέν τρατάρεται ωσάν "Ιερέας, άλλά ώς ένας άτιμος άνθρωπος, καί είς αυτήν 
Εχω γραμμένα τά άσεβη έργα του, καί τρελλά καμώματα του, καί σκανδαλώδη ζωήν καί πο-
λίτείαν του, είς τήν οποίαν δλος άπειθώνομαι καί αναφέρομαι. 

Του έγεινεν ή άνάγνωσις τής παρούσης δέλτου, καί αποκριθείς λ[έγ]ει πώς είναι ή ιδία 
όπου έπρόσφερε είς τήν οποίαν βεβαιώνει είς δλα της τά μέρη, καί τήν οποίαν δέν έπρόσφερε 
καί πρώτερον, μή θέλωντας νά βλάψη τόν έναγόμενον πα(πά) Κουτουζην σήμερον Ομως όπου 
ήκουσεν δτι ζητά τήν ένορίαν του διά εφημερία του τής θ(εοτό)κου "Οδηγήτριας, έπρόσφερε 
αυτήν διά νά μήν έρημωθή παντελώς μέ τάς πράξεις του, και άθέμητα κινήματα του. 

'Ερ: Καί έχεις μάρτυρα νά απόδειξης τό δσον προσέφερες; 
"Απ : Τους μάρτυρας τούς έχω βαλμένους είς τά Κεφ(άλαι)α τής αυτής μου αναφοράς, 

άπό τούς όποιους θέλεις μάθης δλην τήν άλήθειαν. 

'Ερ : Καί ωσάν άποδειχθή τό δσον έφανέρωσες ; τί ζητάς άπό τήν έκκ(λησιαστικήν) δι-
καιοσύνην; 

"Απ : "Αλλο δέν ζητώ παρά εκείνο, όποο οί άγιοι νόμοι τής άγιας μας έκκ(λησία)ς διο
ρίζουν, επειδή καί ένας τοιούτος Παπάς δέν ημπορεί νά είναι, διά νά μήν σκανδαλίζει τούς 
Χριστιανούς, καί ατιμάζει καί δλον τό Ίερατεϊον. 

'Ερ : "Αν 6χη άλλο τί νά προσφέρη ή νά είπή. 

"Απ : Κατά τό παρόν δέν έχω άλλο· φυλασσόμενος ομως τά δικαιώματα μου είς κάθε 
άλλον καιρόν. 

ΤοΟ έδιαβάσθη τό παρόν αύτοϋ καθεστικός άπό α ρ χ ή ς , έως τέλους, τό οποίον καλώς 
άκροασάμενος τό έβεβαίωσε, καί απελύθη ύπογράψας αυτό· ετών ώς λέγει 47 : 

"Ιωάννης Δανίλης βεβαιώνω : 

1808: Φευρουαρίου 13: έ(τος) π(αλαιόν) 

"Ο Παναιδέσιμος καί "Ελλόγιμος Κύριος Μέγας Οικονόμος καί Πρωτοπαπάς Ζακύνθου, 
θεωρώντας τό καθεστικός του ενάγοντος "Ιωάννου Δανίλη του π(οτ)έ Νιλολάου ώς καί τ. λ., 
έδιάταξε νά ήθελε προσκαλεσθοΰν οί άνωθεν μάρτυρες διά του έκκ(λησιαστικοΰ) Εύταξίου, δι' 
έγγραφου έκκλ(ησιαστικ)οΰ προστάγματος [κτλ. κτλ. κτλ.[. 

Έπηκολούθησε καί ή έίέτασις των πραγματικών μηνυτών, δηλαδή των εχθρών του, 
των υπογεγραμμένων εις τήν άναφοράν τοΰ Δανίλη ώς μαρτύρων, είς τούς οποίους προσε
τέθη καί δ Νικόλαος Αργυρόπουλος . Αποτέλεσμα τής διαδικασίας ήτο ή ΰπό τοΰ ' Ιεροδι-
κείου καταδίκη τοΰ Κουτούζη. Ή εκδοθείσα τήν 20 Αυγούστου 1810 άπόφασις, ή ΰπό τοΰ 
Μητροπολίτου Κεφαλληνίας, Ζακύνθου καί Ι θ ά κ η ς Ίωαννικίου υπογεγραμμένη, έτελείωνε 
ώς εξής : « Κ α θ ι σ τ ώ εφ ' δρου ζωής τόν ίερέα Κουτούζη άργον τής θείας λειτουργίας καί 
αναίμακτου θυσίας» . 

'Αργότερον ό Ι ω ά ν ν η ς Δανίλης —δ φερόμενος ως κυρίως μηνυτής—καί δ Νικόλαος 
Άργυρόπυυλος μετενόησαν διά τάς συκοφαντίας των, καί έζήτησαν παρά τοΰ Κουτούζη 
συγχώρησιν, ώμολόγησαν δέ καί εγγράφως δτι ή καταγγελία ήτο ψευδής, πλεκτάνη των εχθρών 
του. Α μ φ ο τ έ ρ ω ν αί γραπταί δμολογίαι περιεσώθησαν. 

Τ ω ν εγγράφων τούτων ομολογιών, αυτονόητον είναι δτι έλαβε γνώσιν καί δ ύπογρά
ψας τήν καταδίκην τοΰ ιερέως Κουτούζη είς έφ ' δρου ζωής όποχήν πάσης ίεροπραξίας, Μη
τροπολίτης Ίωαννίκιος, δστις τό έτος 1813 άναγνωρίσας τήν α θ ω ό τ η τ α τοΰ ιερέως Κουτούζη 
άνεκάλεσε τήν ποινήν καί άνέθεσεν εις αυτόν τήν Ινορίαν τής Παναγίας Όδηγητρ ίας . 

Ά λ λ ' δ ιερεύς Νικόλαος Κουτοΰζης βαθύτατα πληγωμένος άπό τάς κακίας τών ά ν θ ρ ώ -
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πων, καί άπό τόν διετή διασυρμόν του, άπεποιήθη τήν ώς άνω εφημερίαν, μέ εΰσχημον 
τρόπον, προφασισθείς άδυναμίαν λόγω τής προκεχωρημένης ηλικίας του. 

Είς τήν έντέχνως έξυφανθείσαν κατηγορίαν, άνεφέροντο πασίγνωστοι τρόποι συμπε
ριφοράς καί ιδιορρυθμίας τοΰ Κουτούζη, τών οποίων δμως είχον διαστρέψει τά αίτια. 

Τήν κατηγορίαν οτ ι τήν ίεράν Μυσταγωγίαν τήν έτελείωνεν άντ ' αύτοΰ τό λεγόμενον 
«Κοθόν ι» , ήτοι δ Νιόνιος Τζάνες (Κεφάλαιον Α ' ) , ουδείς έτόλμησε νάτήν ύπογράψη, πλήν 
αύτοΰ τοΰ «Κοθον ιοΰ» καί τοΰ πατρός του, ενώ αντιθέτως τήν.κατηγορίαν δτι κατά τήν 
ίεράν λειτουργίαν έφέρετο δήθεν άπρεπώς, καί ένιπτε τάς χείρας του. τήν υπέγραψαν δέκα 
εξ άτομα, μεταξύ τών δποίων, δέκα ήσαν ιερείς (Κεφάλαιον Β ' ) . Ό Κουτούζης διά νά κα-
κίση πιθανώς τήν πράξιν ενός έξ αυτών, έγραψεν είς τεμάχιον περισωθέντος χάρτου, εις 
έκκλησιαστικόν ύφος. « Ι ε ρ ε ύ ς προδίδων πονηρώς τόν προεστώτα ίερέα προς συλλειτουργόν, 
ούτος μετ ' εκείνον τόν δόλιον τοις έργοις Ίούδαν τόν προδότην κατακριθήσεται». 

Είς τήν κατηγορίαν περί τής αποβολής τοΰ εκκλησιαστικού ενδύματος (Κεφ. Γ ' ) , δέν 
άνεφέρετο συγκεκριμμένος ποΰ καί πότε άπέβαλλε τοΰτο. 

"Ο λεπτός καλλιτέχνης δ σπουδάσας εις τήν τότε καλυτέραν σχολήν ζωγραφικής ύπό 
τήν αιγίδα τοΰ Τιέπολο, φυσικόν ήτο νά ενεδύετο μέ κάθε έπιμέλειαν άρμόζουσαν είς καλ-
λιτέχνην καί μάλιστα τής εποχής εκείνης μέ θαυμάσια υποδήματα, «σκαλτσούνια» ερυθρά, 
χρυσές πόρπες κ.λ. 

Είς τήν οίκίαν του, ή δπου αλλού έζωγράφιζε, ήθελε νά έχη τόν αέρα τοΰ καλλιτέχνου 
καί μόνον, δ ι ' αυτό άπέβαλλε τό μεταξωτόν του έξωτερικόν ένδυμα (ράσο) καί παρέμενε μέ 
τήν ψευδαίσθησιν δτι ήτο μόνον ζωγράφος . 

Είναι γνωστή άπό τούς βιογράφους του ή καλλιτεχνική εμφάνισις καί ή εύκοσμία, 
τήν δποίαν παρουσίαζεν ή εκκλησία δπου ήτο εφημέριος. 'Απήστραπτεν έκ καθαριότητος 
εύωδίαζεν καί ήτθ στολισμένη μέ γλάστρες, χαλιά κ.τ.λ. 

"Οταν έλειτούργει ήτο δ συνειδητός ιερεύς, ό αίσθανόμενος κατά βάθος τό ύψηλόν 
νόημα τής ιεράς Μυσταγωγίας" Ιδάκρυζεν καί προσηύχετο γονυκλινής. Καί αυτό τό κατελό-
γησαν είς βάρος του οί εχθροί του καί τό έχαρακτήρισαν ώς θεατρινισμόν. Προκειμένου δέ 
ν ά έγγίση τά Τίμια Δ ώ ρ α , τό βαθύτατον θρησκευτικόν του συναίσθημα τοΰ επέβαλλε ν ά 
νίπτη πρώτα τας χείρας του" και αυτό επίσης οί εχθοοί του τό κατελόγησαν ώς άσέβειανπρός 
τούς «θείους καί ιερούς νόμους», ά λ λ ά δέν προσδιώρισαν δμως είς ποίαν στιγμήν Ε κ α μ ν ε 
τοΰτο. "Ο,τι πράγματι ήτο ευσεβής, αποδεικνύεται έκ τής περισωθείσης ανεκδότου εργασίας 
του. Δ ι ' αυτής αποδεικνύεται δτι ό'ντως αί κατηγορίαι τών εχθρών του ήσαν ανυπόστατοι, 
ώς καί απεδείχθησαν, δύο μόνον έτη μετά τήν καταδίκην του, δοθέντος μάλιστα δτι τά πε-
ρισωθέντα χειρόγραφα του περιέχουν «Μεγαλυνάρια» 1 είς αγίους καί Δεσποτικάς έορτάς, τά 
όποια έγραψε εις πρόχειρα σημειώματα, κατά τάς μεταμεσονύκτιους ώρας , ώς αναγράφει δ 
ίδιος εις πολλά τούτων. 

Τ α έργα ταύτα δέν τά άνεκοίνιυνε, είναι δμως γνωστόν, δτι διήρχετο τήν νύκτα γράτ 
φων, αλλ' οί εχθροί του καί πάντες σχεδόν ένόμιζον, δτι έγραφε μόνον σατύρας. 

'Ενφ δέ τά Μεγαλυνάρια του ήσαν αποτελέσματα πίστεως, ευλάβειας, σκέψεως καί με
λέτης, αί σάτυραί του ήσαν αυθόρμητοι καί έγράφοντο ύπ' αύτοΰ έκ περιστάσεως. Μίαν 
τοιαύτην π. χ. έξεφώνησεν δτε άντίκρυσε κακότεχνον εικόνισμα τής αγίας Παρασκευής : 

«Τήν άγγελομούτζουνη. τοΰ Χριστού τήν άγιοκουρτέσα μαυρομάτα Παρασκευήν, δγιος 
»δέν τήν πιστεύει καί δέν τήν προσκυνάει αντίδικο νά έχη είς τήν ψυχούλα του» . 

Αυτήν τήν σάτυραν αναγράφουν τινές βιογράφοι του διά νά υποστηρίξουν τήν προς τά 
θε ία περιφρόνησιν τοΰ Κουτούζη, ά λ λ ' δμως έχουν λάθος, διότι είς τήν περίπτωσιν αυτήν 
έξανέστη δ καλλιτέχνης, δ δόκιμος χειριστής τοΰ σχεδίου καί τοΰ χρώματος, κ α ί έσατύρισε, 
δχι βεβαίως τήν εϊκονιζομένην άγίαν, ά λ λ ά τόν αμαθή καί κακότεχνον ζωνράφον , πράγμα 
δπερ ουδόλως αποδεικνύει δτι ήτο καταφρονητής τών θε ίων. 

Καί άπό μεν τάς σατύρας έσώθησαν ιδιόχειρα του τετράδια, καί πολλά άλλα μ ή πιστά 
ώς επί τό πλείστον, μετεγενέστερα, αντίγραφα. Έ ξ αυτών έχω υπ* δψιν μου τά εξής '• « Σ ά -
τυρα Α ' » εκ τριάκοντα οκτώ τετραστίχων απαρτιζόμενη, ής ή άρχή: « Ή χοοριάτενα άνε-

1. Ό 2 . Δ ε β ά ζ η ς , αναφέρει δτι «έποίησε διάφορα τροπάρια καί μεγαλυνάρια σ α τ υ ρ ι κ ά » 
(Ποιητικός "Ανθών, 1886, σελ. 76) 



παύθη» , καί τό τέλος: «τότε ν α τήν συγχωρούν. 1 8 0 0 - 5 Σεπτεμβρίου». « Σ ά τ υ ρ α Β ' » έκ 
πέντε τετραστίχων, ής ή αρχή: « Β ρ ε 'Αντρ ία» καί τό τέλος, «γ ι ' αφορμή τοϋ ίδιου κ. . . . » . 
Έ τ έ ρ α ν σάτυραν έξ ένδεκα τετραστίχων, ής ή αρχή «Κάί σαλτέρνει μου να κ ά μ ω » , και το 
τέλος: «καί τα βρωμοπανουκλιάζουν». Επ ίσης , δΐηνθισμένυν μέ ιταλικούς στίχους «Διάλο-
γον Παπά Κουτούζη καί Παπά Νικολάου Κρυονεροϋ» ου ή αρχή : «Κουτ. Καλώς ήλθες, 
άγιε αδελφέ» καί τό τέλος, «καί έτζι δ ι α να τούς φιοτίση». Ω σ α ύ τ ω ς ποίημα μέ ' πολιτικόν 
θέμα, μέ περισσότερα τών δεκαεπτά τετραστίχων, ού ή άρχή : «"Ολα τά ζ ώ α όταν σμίγουσι». . 

Έ κ δέ τών «Μεγαλυναρίοον», ήτοι τοΰ κυρίου έργου, τό όποιον είχε.καθαρογράψει 
είς δυο τετράδια μεγάλου σχήματος, άτινα εΐχεν έτοιμα π ρ ο ς δημοσίευσιν, έσώθησαν πάντα, 
ώς καί τ α προχείρως γραφόμενα κατά ' τάς-νύκτας πρόχειρα σημειά>ματα, άτινα ως Ιπί.τό 
πλείστον φέρουσιν ήμερομηνίαν καί ώραν (συνήθως μετά μεσονύκτιον), κατά τήν οποίαν 
έτελείωνεν έκαστον έκ τών «Μεγαλυναρίων», έκ τών όποίο^ν παραθέτομεν τ ινά: 

Μεγαλυνάριον . 
Ιανουαρ ίου ς' τών Α γ ί ω ν Θεοφανίων 

Έπεφάνη σήμερον ό Χριστός έν τώ Ι ο ρ δ ά ν η βαπτισθήναι μετά σαρκός υπό Ι ω ά ν ν ο υ , 
ίνα τον ρΰπον άποπλΰναι, Α δ ά μ τοΰ πρωτοπλάστου, τής παραβάσεως. 

"Ετερον τή αύτη ήμερα 
. Σήμερον τά όρη, καί οί βουνοί, έν αγαλλιάσει σταλαξάτωσαν γλυκασμόν, καί τοΰ Ι ο ρ 

δανού ή έρημος άνθήτο) ώς κρίνον, βαπτισθέντος Χρίστου έν ΰδασι. 

Κυρ. π ρ ο τών Φώτων 
• Ή φωνή τοΰ λόγου, καί το ΐ φωτός λύχνος Ι ω ά ν ν η ς ό Προφήτης και βαπτιστής, έν 

έρημα) πάσι βοά" μετανοείτε, καί γάρ ή βασιλεία τών ουρανών ήγκικεν. 
. 1801; Ε. Π. έρρωσθαι . 

• · . Ιανουαρ ίου S" 
Ό φύσιν αόρατος, σαρκί σήμερον βαπτισθήναι ύπό χειρός προφήτου Προδρόμου, έν 

ρείθροις Ι ο ρ δ α ν ο ύ καθαρισμόν τοις πιστοΐς δοίρούμενος. 

Ιανουαρ ίου ιδ ' 
Δεΰτε τήν άπόδοσιν εορτής τών Θεοφανίων, σύν τη μνήμη τών έν 'Ραμά καί Έ α ϊ θ ο ΰ , 

πάντιον, ' Α β β ά δ ω ν τών Α γ ί ω ν , πικρώς άναιρεθέντων πανηγυρίσωμεν. 

Αυγούστου κθ ' 
Τής Ή ρ ω δ ι ά δ ο ς ενιοτισθείς συμβουλής ό ά'φρων καί παράνομος βασιλεύς Η ρ ώ δ η ς , 

αδίκως τήν κεφαλήν έκτέμνει Προφήτου καί Προδρόμου, τήν παντίμιον. 

"Ετερον δμοιον 
Σήμερον Η ρ ώ δ η ς ό δυσσεβής, ύπό τής ανόμου μοιχαλίδος τήν συμβουλήν, κάραν άπο-

τέμνει τοΰ θείου Ι ω ά ν ν ο υ καί βαπτιστοΰ, Προδρόμου τήν πανσέβαστον. 

Αυγούστου 29 ';·.·· 
Προφήτα καί Πρόδρομε τοΰ Χρίστου βαπτιστά, θ εόφρων , τών δικαίων ο φωτισμός, 

σόν έλεγχον μάκαρ μή φέροον ό ' Η ρ ώ δ η ς , κάραν τήν σήν έκτέμνει τήν παναοίδιμον. 

Νύξ τής άθεότητος έν τη σοι Πρόδρομε γεννήσει, απελαύνεται έκ τής γης" και χάριτος 
θείας ακτίνας Ιφαπλοΰνται φο)τός άνεσπέρου Προφήτα τίμιε. 

Τοΰ Ζακχαίου. Λουκ. Κυρ. ιε' 
Έ ν οίκω Ζακχαίου ήλθες Χριστέ, τοΰ 'Αρχιτελώνου συνδειπνήσας ώς αγαθός" δθεν 

σωτηρίαν ψυχής άντιλαμβάνει παρά τής σης άρρητου μέγαλειότητος." 
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Τή παραμονή τών Χριστουγέννων 
Σήμερον ή πάναγνος Μαριάμ τίκτει έν σπηλαίω Βασιλέα τόν τοΰ παντός, δθεν γηθο-

σύνως πανήγυριν τελοΰσι ποιμένες μετ' αγγέλων συναγαλλόμενοι, 

Μεγαλυνάριον" τή Ι Ε ' Αυγούστου 
Τ ά φ ω νΰν καλύπτεται .ώς νεκρά ζωηφόρος Κόρη, άλλά ζ ώ σ α πρός Ούρανόν, υπό τών 

Α γ γ έ λ ω ν άπαίρει μετά δόξης, ώς Δέσποινα καί Μήτηρ Θεού Παντάνασσα. · 

Αυγούστου κδ ' 
Σήμερον Ζακύνί)ου πάς ό λαός έν τή έπανόδω τών λειψάνων τών ιερών τοΰ Διονυσίου 

ενδόξου Ίεράρχου , φαιδρώς πανηγυρίζει και έπ' άγάλλεται. 

. Τη ιζ' Δεκεμβρίου 
Σήμερον Ζακύνθου πας ό λαός μνήμην τήν φωσφόρον εορτάζει χαρμονικώς,' τοΰ Διο

νυσίου ενδόξου Ίεράρχου , τής πόλεως γάρ δ'φθη φρουρός ακοίμητος. 

Αί πολιτικαί του πεποιθήσεις δέν ήσαν, ώς φαίνεται, μέ τό μέρος τών δημοκρατικών 
Γάλλων, πιθανώς νά μετεστράφησαν άργότερον οτε είδε τό «ρεμπελιό», «ναπόφευκτον έπα-
κολούθημα κάθε κοινωνικής μετατροπής, διά τοΰτο καί πολλάκις έσατύριζε καί άνέφερεν εις 
τά ποιήματα του τόν ένθερμον βοναπαρτιστήν ιερέα 'Αντώνιον Μαρτελάον. Ούτω π. χ. εις 
τήν «Σάτυραν Α ' » , στίχον 3δον λέγει: '·'.' 

« Ν α καλη καί τόν 'Αμπάτε 
Μαρτελάο δπου πάσχει 
κάποιους καί κρυφοδιδάσκει 
τ ' άλμπουρο νά προσκυνούν». 

"Αλμπουρο εννοεί τό «δένδρον τής ελευθερίας», τό όποιον έστησαν οί Επτανήσιοι είς 
τάς πλατείας, δταν κατέλαβον τήν Έπτάνησον οί δημοκρατικοί Γάλλοι; είς άλλο του δέ 
ποίημα, μέ θέμα πολιτικόν άναφερόμενον είς τούς συμπατριώτας του φίλους τών Γάλλων, 
τό ώς άνω δένδρον τό ονομάζει «στύλον» : 

«Διατί έπαραδώκασι "Ενα μόνον γιατρικόν 
αδίκως τήν πατρίδα τούς βρήσκω αν θελήσουν 
καί νά συγχωρεθούν ποτέ τόν σ τ ύ λ ο οπού έβάλασι 
δέν έβλέπουσι ελπίδα. αυτοί νά τόν γκρεμίσουν. 

Καί τόπον διά νά φυλακτοΰν Καί νά φωνάζουν ήμαρτον 
νά εΰρουν δέν ήμποροΰσι κ. τ. λ. 
διατί τό ξεύρουσι • . 
δλοι πώς τούς μισοΰσι. 

Είναι αληθές, δτι ό Κουτούζης ήτο ιδιόρρυθμος τόν χαρακτήρα, εξαιρετικά πεπαιδευ
μένος διά τήν εποχήν του καί φιλελεύθερος. Ή ψυχή του έξανίστατο μέ τά έκτροπα τής κοι
νωνίας είς τήν οποίαν έζη, καί τής οποίας τά ήθη έβάρυνεν ή έπίδρασις τής Βενετική; κατο
χής καί τοΰ δεσποτισμού, καί επειδή ήτο αδύνατος νά τιμιορήση τάς κακοήθεις πράξεις τών 
ισχυρών τής εποχής του, άπεσύρετο καί έζη βίον μονήρη καί έκαυτηρίαζε τά έκτροπα.μέ τάς 
σατύρας του. Ήναγκάζετο δέ νά έχη ώς μόνον σύντροφόν του τήν γάτα του, τήν οποίαν μά
λιστα πολλάκις έζωγράφιζεν είς τά εργάτου , έν εϊδει υπογραφής του-

Είχε δμιος, φαίνεται, καί παρρησίαν καί έλευθεροστομίαν ασυνήθη διά τήν έποχήν του 
και δέν τόν ήνείχετο τό τότε περιβάλλον τής Ζακύνθου, δπου οί άρχοντες, μέ τούς τίτλους' 
τής ευγενείας των, ήσαν ασύδοτοι καί κατεπίεζον τόν λαόν, ό όποιος ήναγκάζετο νά κύπτη 
τόν αυχένα είς τούς ισχυρούς του αύθέντας. 

"Ως Ικ τούτου, ή ϋπαρξις τοΰ Κουτούζη τούς ήνόχλει, καί ήτο εύλογον, ολίγον κατ ' 
ολίγον νά τόν συκοφαντήσουν καί ή διαβολή των αύτη νά εύρη άντίκτυπον είς τήν μικράν 
έκείνην κοινωνίαν. Επίσης καί μεταξύ τών ιερέων θ ά άπετέλη έξαίρεσιν διά τής παιδείας 
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τού και της καλλιτεχνικής του ιδιότητος, ή οποία μάλιστα κατέλυε τήν από αΙωνας κρατού
σαν βυζαντινήν τεχνοτροπίάν και προσεπάθη νά είσαγάγη εις τήν δια/.όσμησιν τών εκκλη
σιών τήν έλευθέραν τέχνην τής Δύσεως. Δια τούτο και οί ιερείς τον έθεώρουν έ.τικίνδυνον 
και δια τάς ικανότητας του και δια τήν ελευθεροστομίαν του. Ή δ υ ν α ν τ ο δε εύκόλιος, παρα
ποιούν Γες ελαφρώς τήν πραγματικότητα, να τον παρουσιάζουν ως αίρετικόν, σαρκαστην, φι-
λόψογον και εν γένει άνθρο>πον ανάρμοστου ήθους δι ' έ'να ίερέα. Επειδή δέ έγίνετο μέ τους 
τρόπους του προκλητικός και αντιπαθής, και αί κατηγορίαι τών εχθρών του εΰρισκον ευκό
λως άπήχησιν εις τους πολλούς, 

Εις τήν πραγματικότητα δμως, ό Κουτοΰζης ήτο τελείως διαφορετικοί χαρακτήρος απ ' 
δτι Ιπιστεύετο. Εΐχεν, ως φαίνεται έκτων έργων και τών πράξεων του, βαθύτατον θρησκευ-
τικόν συναίσθημα, ήτο δίκαιος, αλλά και ευερέθιστος και ως έκ τούτου ήνοχλεΐτο και έπετί-
θετο κατά τών δυναστευόντων τον λαόν αρχόντων καί τίνων υποκριτών κληρικών. 

Τ ό φιλελεΰθερον αυτό καί φιλοδίκαιον πνεύμα του Κουτούζη, ως καί τήν συνηθειάν 
του νά καυτηριάζη τους άρχοντας τής εποχής του , οί όποιοι κατεδυνάστευον τον λαόν τής 
Ζακύνθου, απηχεί καί τό σατυρικόν «"Όνειρον» τοΰ Διονυσίου Σολωμού , Ικ τής προσεκτι
κής αναγνώσεως τοΰ οποίου αποκαλύπτεται ό γνήσιος φιλελεύθερο; καί αληθώς χριστιανικός 
χαρακτήρ τοΰ τόσον παρεξηγηθέντος διαπρεπούς λογίου, ίερέιος καί καλλιτέχνου. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩ. Λ Α Δ Α Σ 

C τ*-νβ 

7 tT !ζ' Tk^f^t/^' 

J I * Γ Ν . / · Λ ' 

Σημείωμα αύτόγραψον του Νικολάου Κουτοΰζη. 

Ο Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Σ Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Κ Α Ν Τ Ο Υ Ν Η Σ 

(1767 - 1834) 
Για κΰττα 'κεΐ χάσμα σεισμοϋ β α ϋ ι ά στόν τοίχο πέρα 
και βγαίνουν ά ν θ ι α πλουμιστά καί τρέμουν στόν αέρα. 
Λούλουδα μύρια, πού καλοΰν χρυσό μελισσολόι, 
άσπρα, γαλάζ ια , κόκκινα καί χρύβουνε τή χλόη. 

( Σ ο λ ω μ ό ς ) 

Η Ζάκυνθος ήτο μέχρι πρό τίνος ακόμη, εν άπέραντον μουσεΐον τής μεταβυζαντινής περι
όδου, ητο ή πλουσιωτέρα εις αγιογραφικά έργα, εις ξυλογλυπτικά καί άργυρογλυπτικά, 
τής αύστηράς εκκλησιαστικής παραδόσεως καί ή κοιτίς τής ελευθέρας τέχνης εν Ελλάδ ι . 

Οί τελευταίοι δμως σεισμοί καί ^ ^ 
πρό πάντων ή πυρκαϊά, ή οποία σ υ -
νεπλήρωσε τό έργον τής καταστρο
φής τής μυροβόλου Ζακύνθου , έ-
γινεν αφορμή νά εξαφανισθούν διά 
παντός σπουδαιότατα έργα τής 
τέχνης, τά οποία δεν είχον τουλά
χιστον επαρκώς μελετηθή, ιδιαι
τέρως δέ τά έργα τών καταγόμε
νων έξ αυτής, ή τών κατ ' εξοχήν 
εργασθέντος καλλιτεχνών εις τήν 
Ζάκυνθον. 

Μεταξύ τών διακριθέντων εις 
τήν έλευθέραν τέχνην καλλιτεχνών 
καί εργασθέντων εις τήν Ζάκυνθον 
είναι οί Δοξαράδες , Παναγιοίτης 
καί Νικόλαος, ό Νικόλαος Κουτοΰ
ζης καί ό Νικόλαος Καντούνης, ό 
τελευταίος ούτος εκπρόσο)πος τής 
ιταλικής (βενετικής) σχολής έν Ζ α -
κύνθω, ό όποιος θ ά μάς απασχό
ληση εις τό παρόν άρθρον . 

Πληροφορίας περί τής ζωής καί 
τοΰ έργου τοΰ Ζακυνθίου ζ ω γ ρ ά 
φου τούτου, πλήν τών έργων του, 
μάς παρέχει κυρίως ό ιστοριοδίφης 
Σπυρίδων Δεβιάζης, ό όποιος απο
τελεί καί τήν πρώτην περί τοΰ 
Καντούνη πηγήν, εις τάς τρεις βιο
γραφίας τάς οποίας έδημοσίευσε, 
μίαν εις τό περιοδικόν « Α π ό λ λ ω ν » 
τού Πειραιώς τοΰ 1883, δευτέραν είς τόν «Παρνασσόν» , τόμ. 14ος (1891) σελ. 486 καί τρί-
την είς τήν «Πινακοθήκην», τόμ. Β ' τοΰ 1902. Επίσης ό Γ . Έ . Μαυρογιάννης, περιοδικόν 
« Ε σ τ ί α » 1893, σελ. 200. Ό Λ . Χ . Ζώης , είς τό «Λεξικόν φιλολογικόν καί ιστορικόν Ζ α 
κύνθου» 1898 κι' εξής, σελ. 373—375, ό ζωγράφος Δ . Σ . Πελεκάσης, «Μεγάλοι Ζακύνθιοι 
ζωγράφοι , Ν . Καντούνης» Ζάκυνθος 1927, σελίδες 14 μικρού σχήματος. Ν . Καλογερόπου
λος, «Μεταβυζαντινή καί Νεοελληνική τέχνη», 1926 σελ. 160—167, Δ. Σισιλιάνος, « Έ λ λ η -

Νικόλαος Καντούνης 
( Α υ τ ο π ρ ο σ ω π ο γ ρ α φ ί α . Κ α τ ά φωτογραφίαν 

ε υ γ ε ν ώ ς π α ρ α χ ω ρ η θ ε ϊ σ α ν ύπό τοΟ κ α θ η γ η τ ο ύ κ. Δ ι ο ν . 
Δ . Παπαγ ιαννοποΟλου) . 
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. ' . · ' Ή λιτανεία-τών. Ά γ ι ω ν Πάντων ••-'.·'.'-
" ' . . ' · . ' . ••("Εογόι' -τοΰ Ν., Κοντόύνη) 

νες αγιογράφοι μετά τήν άλωσιν», 1935, σελ. 103—106, Ά . Ρ. Προκοπίου «Νεοελληνική 
τέχνη» 1936, σελ. 127—135, καί Ζ « χ . Παπαντωνίου, έφημερις « Ε λ ε ύ θ ε ρ ο ν Βήμα» , Γης 
Ιανουαρίου 1933. . . · . · ' . , . · . · • . ' 

Ό Νικόλαος Καντούνης έγεννήθη έν Ζ α κ ύ ν θ ω τό 1767 και έβαπτίσθη τήν 28.ην 
Ιανουαρ ίου 1768 είς τόν ναόν τοΰ έν τη αΰτϋ νι\σφ "Αγίου Ι ω ά ν ν ο υ τής Πάτμου , ως 
αναφέρεται είς ληξιαρχικήν πράξιν. τήν οποίαν εΰρε πρώτος καί έδημΰσίεύσεν ό Δεβιάζης. 

Ό πατήρ του Ι ω ά ν ν η ς ήτο ιατρός καί λόγιος, ό δέ Νικόλαος ίπ'χεν ώς έκ τούτου 
εξαιρετικής εκπαιδεύσεως, μαθητεύσας ώς λέγεται, παρά τ ώ "Αντοννί-ω Μαρτελάω. Τό 1786 
έγινεν ιερεύς, καί διετέλεσεν εφημέριος τοϋ έν Ζακύνθω ναού τής Ευαγγελιστρίας. Ίδιάιτέ-
ραν*δμο)ς.'κλίσιν ήσθάνετο πρός τήν ζωγραφικήν, είς τήν οποίαν έπεδόθη έκ μικράς ηλι
κίας. Τ ά περί μαίίητεΰσεώς του πλησίον τοϋ Νικολάου Κουτούζη, τόν όποιον λέγεται πάρη-
κολούθει έργαζόμενον «από τήν κλειδαρότρυπα» κ. τ. λ. αποτελούν θρΰλον. Ό Καντούνης 
ήτο αυτοδίδακτος ώς ό ϊδιος γράφει είς αύτοπροσο)πογραφίας του : 

«Καιρός καί μόχθος έδίδαξε πάντως 
καί ουδείς άλλος τήν δε τήν έπιστήμην 
τοΰ αύτοφαοΰς όμματος τή δυνάμει τοΰ 
βλέποντας τε τά τής γης τε καί Πόλου, 
θύτης ταπεινός, Νικόλαος Καντούνης 
ειμί ό λαλών καί μέμνησθέ μου φίλοι». 

Δύναται συνεπώς μετά βεβαιότητος νά θεωρηθη μαθητής τοΰ Κουτούζη. ώς άκο-
λουθήσας πιστώς τήν τεχνικήν του, τοΰ οποίου ανεδείχθη εφάμιλλος. 

Κατά ταύτα ό Καντούνης ανήκει είς τήν Βενετικήν ζωγραφικήν σχολήν, χωρίς δμως 
νά μεταβή καί νά σπουδάση - ώς ό Κουτούζης—είς Βενετίαν. Είναι έκ τών άκολουθησάν-
των τήν έλευθέραν τέχνην είς τήν άγιογραφίαν καί υπήρξε παραγωγικότατος. Πολυάριθμα 
έργα του έκόσμουν. τάς εκκλησίας τής Ζακύνθου καί Κεφαλληνίας, ακόμη δέ σώζονται καί 
έν Κέρκυρα, ώς καί έν Α θ ή ν α ι ς είς τήν Έθνικήν Πινακοθήκην καί είς ίδιωτικάς συλλόγάς. 
Μεταξύ τών αρίστων έργων τοϋ Καντούνη είναι ή κατωτέρω περιγραφόμενη λιτανεία, πρω
τότυπος, πολυπρόσωπος σύνθεσις, κοσμούσα μέχρι πρό τίνος τό στηθαΐον τοϋ γυναικωνίτου 
τοΰέν ΖακύνιΊω ναοΰ τών ' Α γ ί ω ν Πάντων, ό όποιος κατεστράφη εντελώς, έκ τών σεισμών 
καί τή; πυρκαϊάς τοΰ 1953. 

Σημαιοφόρος, κρατών τήν τρίχρωμον γαλλικήν σημαίαν, σύμβολον δτι ή λιτανεία παρί
σταται κατά τήν περίοδον της κατοχής τής νήσου ύπό τών δημοκρατικών Γάλλων, δπερ 
βεβαιοϋται, καί έκ τής χρονολογίας 1808. Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν οί φέροντες τάς σημαίας τών συντε
χνιών, στρατιώται πελεκοφόροι, λάβαρον («καπίτολο») έν μέσω δύο παιδίων κρατούντος 
μεγάλας λευκάς ξυλίνας λαμπάδας («τόρτσες») , διάκονοι μέ εύαγγέλιον καί ίερεΐς ε ι ; δύο 
στίχους φέροντες ποικιλόχρωμους χρυσοποίκιλτους ιερατικούς σάκκους.Είς τόν τελευταϊον στίχον 
τής μομπής ταύτης τών κληρικών ό πρωτοπαπάς Ζακύνθου διακρινόμενος έκ τής ποιμαντο-
ρικης ράβδου, τήν οποίαν κρατεί διά τής αριστεράς χειρός, τοϋ άρχιερατικοϋ μανούου καί τοΰ 
μαύρου έπανωκαλύμαυχου. Ούτος ευλογεί διά τής δεξιάς χειρός, εκατέρωθεν δέ αυτού συμπο
ρεύονται δύο τών όφφικιούχων ίερέοιν τής νήσου. "Επονται λαμπαδηφόροι και όπισθεν 
αυτών ό έκ βελούδου «ουρανός» στηριζόμενος έπί τεσσάρο3ν υψηλών κοντών κρατούμενων 
ύπό ισαρίθμων κοσμικών, κάτωθεν τοΰ οποίου ιερεύς κρατών τήν λιτανευομένην εικόνα. 
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Ή λιτανεία καταλήγει ολίγον όπισθεν τοϋ «ούρανοϋ> διά τοΰ «κολουθοϋντος πλήθους 
τό όποιον παρίσταται πρό του κωόωνοστασίου καί τοΰ ναοϋ τοΰ .Παντοκράτορός επί τής 
πλατείας « 'Αγ ίού Μάρκου». Είς τό βάθος τό τοπείον,. συμβατ ικώ; άποδεδομένον, έπί τοΰ 
ότοίου διακρίνονται-χαρ'ακτηρισ.τικώς, ή «Πόχαλις» τό φρούριον, ό_ναός τής Χρυσοπηγης 
κ'.τ.λ: Ή πολυπρόσωπος.αυτή παράστασις, φέρει τήν ύπογραφήν τοΰ καλλιτέχνου καί τήν 
χρονολογίαν τής -κατασκευής : «18Ó8 Ιουλίου *5 χειρ Νικολάου Ιερέως Καντούνη».. . 

Φαίνεται δτι τά εικονιζόμενα πρόσωπα είναι πραγματικά, τουλάχιστον οί κληρικοί, ο ί 
άρχοντες!καί οί κρατικοί υπάλληλοι. Πραγματική επίσης είναι καί ή δλη ιεραρχική τάξ ι ς της 
π ο μ π ή : , ως καί τό χαρακτηριστικόν τοπεΐον. Κατά ταύτα,, ή λιτανεία, πλην τής καλλιτεχνικής 
της αξίας, αποτελεί, καί μνημεΐον. ιστορικόν, άπεικονίζουσα πρόσωπα, σημεία καί ηθη' της 
εποχής κ α θ ' ην έζωγραφήθη, καί ταυτοχρόνου δεικνύουσα τήν μεγαλοπρέπειαν καί τήν τά-
'Ξιν ητι; ακολουθείται κατά παράδοσιν εις τάς λιτανείας έν Ζακύνθω. 

Πάντες σχεδόν ο ί αναφερόντες τήν λιτανείαν ταύτην τοϋ Καντούνη δέχονται, δτι η π ε 
ριφερόμενη ε u ω ν ήτο ή τής Θεοτόκου Μυρτιδιωτίσσης. 'Αλλ' .ε ϊς τό προμνημονευθέν Λεξικόν 
τ ο ΰ - Λ . Χ . Ζιόη, σελ. 839, είς.τήν λέξιν «Πάντες (άγιοι)», παρατηροΰμεν, δτι αναφέρονται τά ' 
έϊής : "Ο επονομασθείς τών "«"Αγίων Πάντων, "Αγγέλων καί Α ρ χ α γ γ έ λ ω ν » ναός ίδρύθη έξ 
αφορμή : ένσκηψάση; τό 1617 είς τήν Ζάκυνθον επιδημίας πανώλους, «ώρ ίσθη δέ ύπό της 
Κοινότητος, ίνα κατ" έτος, έπί τή εορτή τών "Αγ. Πάντων, τελείται επίσης λιτανεία, ή ς τ ή ν 
εικόνα βλέπομεν ύπό τόν γυναικωνίτην, έργον τοΰ Καντοτ 'νη». ^ · ν ' e ' / • 

. Σ υ μ φ ώ ν ω ς προς τήν πληροφορίαν ταϋτην, δυνάμεθα ευλόγως^ νά ύποθέσωμεν, οτι ή 
περιφερόμενη είκών δεν ήτο τής Θεοτόκου Μυρτιδιοηίσσης, άλλά τών "Αγίων Πάντων, ή §ε 
λιτανεία είναι ή έκτοτε, κατά παοάδοσιν, κ α τ ' έ τ ο ς τελούμενη ευχαριστήριος τελετή, διά τήν 
άπολύτρωσιν τής νήσου έκ τής φ ο β ε ρ ά ; πανώλους τόϋ έτους 1617. ,, - . 

ΤΙλήν τή ; λιτανεία; ταύτης τών "Αγίων Πάντων, ό Καντούνης επεχείρησε νά ζ ω γ ρ α -
φίση καί άλλην, τήν τοϋ" "Επιταφίου έπί τής Αγγλ ικής Προστασίας , άλλά τό έργον τοΰτο 
άφήκεν ατελές, ένεκα τοΰ έπελθόντος, τήν 25ην Απρ ιλ ίου 1834, θανάτου του. Αργοτερον 
διιως καί τό ημιτελές τοΰτο συνθετικόν έργον, τό όποιον μετά τής λιτανείας^ τ ώ ν Αγίων 
Πόντων θ α άπετέλει τό έτεροΛ' τών άντιπροσο)πευτικών έργων τοΰ Καντούνη, εκαη. 

t • : ' 

Άπόοντσομα imf\q λι^ονείος τών Ά>1ων Γ-Λν-τ,ων. ^ . 

Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ Σ. Δ Ι Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ '. 
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Ο Σ Ι Κ Ε Λ Ι Α Ν Ο Σ Κ Ι ' Η Λ Ε Υ Κ Α Δ Α 

"Εχει κάίτε δικαίωμα νομίζω νάναι υπερήφανη ή Λευκάδα, τό μικρό αυτό νησί, δ'χι 
μόνον γιατί γέννησε έναν ποιητή ιών διαστάσεων τοΰ Σικελιανού, άλλα καί γιά τό δτι εξέ
θρεψε τό πνεύμα του μέ τό δικό της υλικό, τού πρόσφερε από τή φυσητής καί από τή ζωή 
της τις πρώτες παρθενικές έντυπάισεις πού συνθέτουν τό δράμα τοΰ ποιητικού του κόσμου. 

Πραγματικά ή Λευκάδα, γιά δσους έτυχε νάχουν μιά στενότερη γνωριμία μαζί της, 
μαντεύεται κάτω άπ ' δλους του τους στίχους. Λέμε ή Λευκάδα, μά πιο σωστά θάτανε νά 
λέγαμε ή Ε λ λ ά δ α , αυτή ή αρχέγονη γή, ή πατρίδα δλων τών ανθρώπων . Γιατί, δπως δρθά 
παρατήρησε ενας άξιος μελετητής τοΰ ποιητή, τό νησί αυτό είναι μιά μικρογραφία τής Ε λ 
λάδας. Στή Λευκάδα σμίγουν οί δυο μορφές τής Ελληνικής ζωής, ή θάλασσα καί τό βουνό. 

Γιά περισσότερη κατανόηση, θά χρειαζόταν ένα σύντομο σκιτσάρισμα τοΰ γ εωγρα
φικού αυτού χώρου πού στάθηκε ή αφετηρία τής φυσιολατρείας καί τής ελληνικότητας τοΰ 
Σικελιανού. 

Ή Λευκάδα είναι μάλλον μιά προέκταση τής Ρούμελης παρά ενα νησί μέ περιωρισμέ-
νον νησιώτικον χαρακτήρα. Είναι τόσο κοντά στή Στερεά, πού τά τροχοφόρα καί οί πεζοί 
μπορούν μέ τή βοήθεια μιάς σχεδίας, νά περνούν προς τήν άντικρυνή Α κ α ρ ν α ν ί α άπ ' τό 
στενώτερο σημείο τού καναλιοΰ. 'Εκεϊ στέκει φρουρός τό Βενετσάνικο τό Κάστρο στήν ουρά 
μια; μακρυάς λουρίδας αμμουδιάς, πού προφυλάει τή λιμνοθάλασσα από τό Ίόνιον κύμα. 
Είναι μιά αμμουδιά κατάλευκη, πού, καθώς λέει ό ποιητής « τ ά χ α λ ί κ ι α τ η ς , τ ε λ ε ι ω 
μ έ ν α ά π ό τ ό κ ΰ μ α , μ ο ι ά ζ ο υ ν σ ά ν α υ γ ά π ε ρ ι σ τ ε ρ ι ο ύ , » κι* δπου «πρωτο 
γνώρισε τήν έφηβόκορμη άλαφρόγνωμη Α θ η ν ά » . 

Τ ό Ι ε ρ ό δέντρο τής Θεάς, ή έληά, καλύπτει πυκνόφυτη κάμποσα τετραγωνικά χιλιό
μετρα στόν κάμπο τής "Αγια-Μαύρας. Κι ' αρχίζουν ύστερα ν° ανηφορίζουν τά σκαλοπάτια 
τών παρτεριών, τά κοντοβούνια καί οί λόφοι σκεπασμένοι άπό τά κλήματα καί διάστικτοι 
άπό ελαιόδενδρα καί οπωροφόρα. Μικρές χαράδρες καί λόχμες καί λαγκαδιές άντισκόβουν 
τήν συνέχεια τών αμπελώνων —κοιλάδες καί χωράφια παρεμβάλλονται σαν άτακτες πινελιές, 
γιά να υπογραμμίσουν τις αποχρώσεις τού πράσινου σ ' εναν φλύαρον πίνακα. Σ τ ο κέντρο 
τού νησιού πυργώνεται τό συγκρότημα τών Σ τ α υ ρ ω τ ώ ν μέ τήν κατάξερη καί αυστηρή, σαν 
πολεμικό κράνος, καμπύλη τής Ελάτης , μέ τήν αιχμηρή γαλάζια κορυφή τοΰ Προφήτη Η λ ί α 
καί μέ τούς δρυόφυτους Σκάρους. Τό βουνό κατηφορίζει έτσι μέ σκαμπανεβάσματα προς τό 
νότο γιά νά καταλήξρ, άπό τή μιά μεριά στόν είδυλλιακόν κάμπο τή; Βασιλικής καί άπό τήν 
άλλη στήν άγριωπή μεγαλοπρέπεια τού Λευκάτα. 

"Επίμηκες τό νησί δπως είναι προσφέρει τή μιά του τήν πλευρά στήν ανατολή, τήν 
άλλη πρός τή δύση. Ή πρώτη έχει αντίκρυ της τά μάκρυνα Άκαρναν ικά ό'ρη, πετρώδη καί 
απρόσιτα καί, σαν γιά άντιρρόπηση πρός τήν αγριάδα τους, αφήνει τις πράσινες πλαγιές της 
μέ θηλυκή χάρη νά καθρεφτίζωνται στο μικρό αρχιπέλαγος τοΰ καναλιού μέ τά χαρούμενα 
νησάκια του. Α ν τ ί θ ε τ α , ή άλλη πλευρά τοΰ νησιού, ή δυτική, λιτή καί σκληροτράχηλη 
αντιμετωπίζει τό απέραντο Ι ό ν ι ο , μέ ακραίο φρουρό τον κοφτό, σαν δρθιο τείχος, Λευ
κάτα. Οί θύελλες σ ' αυτήν τήν πλευρά παίρνουν τήν οξύτερη ένταση τους, οταν τό μελα
νιασμένο Ι ό ν ι ο σκάζει τό ώκεάνειο κΰμα του στους θαλασσοδαρμένους βράχους. 

Τ ό κλίμα γενικώς τού νησιού είναι υγρό. Οί σφοδρές νεροποντές πού σχηματίζουν 
τούς ορμητικούς χείμαρρους δεν είναι ασυνήθιστες. Ά λ λ ά καί ή σεισμοπάθεια τοΰ εδάφους 
είναι γνωστή. Ό τρομερός 'Εγκέλαδος στέλνει κάθε τόσο τά άγρια μηνύματα του στους 
ανθρώπους . "Ο Σικελιανός είχε προσωπική πείρα τής κοσμοσείστρας δύναμης τού φυσικού 
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"Η Μονή τής Φανερωμένης στή Λευκάδα. Στο βάθος ό ελαιώνας, ή πόλις, ή διώρυγα 
κι' ένα τμήμα τών Άκαρνανικών βουνών. 

αυτού φαινομένου, καί, μά τήν αλήθεια, δεν θάταν άστοχη ή συσχέτιση μ' ανώ μιάς ανά
λογης ροπής μέσ' σ τ ό έργο του. 

"Ενα τέτοιο περίπου ήταν τό φυσικό περιβάλλον άπό τό όποιο άντλησεν ό Σικελιανός 
τις πρώτες παιδικές του έντυποΊσεις. Α μ φ ι β ά λ λ ω αν άλλη περιοχή τής Ελληνικής γής συγ
κεντρώνει «εν σμικρώ» τέτοια ποικιλία καί τέτοια έξαρση αντιθέσεων. Ή θάλασσα μ' δλες 
τις παραλλαγές της, άπό τό γαλήνιο τέναγος—κάτι σάν Νορβηγικό φιόρδ —μέχρι τον άφη-
νιασμένον πόντο. Τ ό βουνό μ' δλες τις κλιμακώσεις τ ο υ : από τήν άστραποπέλεκη μονήρη 
κορυφή του, ώς τήν ε'ιδυλλιακώτερη πτυχή του. Ή άμπελος τοΰ Διονύσου, ή έληά τής 
Α θ η ν ά ς , οί λόχμες τών Δρυάδων, οί λαγκαδιές τών Φαύνων. "Ολα αυτά κατά μια ευτυχή 
συγκυρία, βρέθηκαν κάτω άπ ' τήν εκστατική καί διψαλέα ματιά τοΰ εφήβου Σικελιανού. 

Μά θάτανε λειψό τό σκίτσο μας ι'ίν περιοριζώμαστε μονάχα στό φυσικό περιβάλλον 
καί παραλείπαμε δυο άλλους ακόμα βασικούς συντελεστές στή διαμόρφιοση τοΰ χαρακτήρα 
καί τής εμπειρίας τού ποιητή, άν παραλείπαμε τον συντελεστή τής κληρονομικότητας (καί 
συνεκδοχικα τής αγωγής του) καί τον συντελεστή τού ανθρώπινου περιβάλλοντος. Κι ' αυτοί 
ακόμα οί συντελεστές στή Λευκάδα καί στήν ντόπια παράδοση χρωστιούνται. Ή παληά 
αρχοντική οικογένεια τών Σικελιανών είναι γνωστή γιά τή πνευματικότητα καί τήν καλ
λιέργεια πού τήν έχαρακτήριζαν. Στή πλούσια βιβλιοθήκη τοΰ πατέρα του ό "Αγγελος βρή
κε βέβαια τις πηγές τής αρχαιογνωσίας καί άρχαιολατρείας του. "Ομως καί μιά γυναίκα τού 
λαού, ή βάγια του, μιά Λευκαδίτισσα, μπόλιασε στό τρυφερό βλαστάρι τή ζωντανή παρά
δοση, δταν έσπερνε στήν ψυχή τού αγοριού, τά πρώτα ρίγη μέ τά παραμύθια καί τούς θ ρ ύ 
λους πού τοΰ διηγόταν νανουρίζοντας το . Κ ι ' έτσι τό αγόρι βγήκε, καθώς λέει : 

« Ά π ό τ ή ν κ α τ ά τ υ φ λ η ν υ χ τ ι ά β α σ τ η μ έ ν ο ς α λ α φ ρ ά ά π ό τ ι ς μ α 
σ χ ά λ ε ς , α φ ή ν ο ν τ α ς τ ό β ά ρ ο ς μ ο υ σ έ χ έ ρ ι α π ο ύ δ ε ν γ ν ώ ρ ι ζ α , π ε τ ώ ν 
τ α ς μ π ρ ο ς χ ο ρ ε υ τ ι κ ό τ ό π ό δ ι , έ π ρ ω τ ο β γ ή κ α , γ ή μ ο υ , σ τ α δ ρ γ ι ά σ ο υ . » 

Βγήκε νά γνωρίση τή γή του καί τό λαό του. Κι ' αληθινά τά γνώρισε καί τ° 

αγάπησε καί τά δυό. 
Ή γή τής Λευκάδας είναι ποτισμένη άπό τον ίδρωτα τών παιδιών της πού μέ τό μό

χθο τους έχουν μεταμορφώσει τα βράχια σέ κήπους. Καλλιεργούν τ ' αμπέλια τους, σκαρ
φαλώνουν στις αίο^νόβιες έληές νά ραβδίσουν τό καρπό τους, οδηγούν τό ησιόδειο αλέ
τρι στα χωράφια του;—είναι κατά κύριο λόγο γεωργοί καί κατά δεύτερο λόγο τσοπάνηδες 
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ή ψαράδες στα παράλια. Δεν ξενητεύονται εύκολα, δεν μπαίνουν σέ μάκρυνες θάλασσες , 
αγαπούν τή γή τους. Είναι φιλόξενοι, φιλότιμοι, ντόμπροι, εύθικτοι, κάποτε βάναυσοι. 

•αρχές του αιώνα μας πριν μπη άκομα το 
αυτοκίνητο, βλέπουμε τους χωριάτες νά κατεβάζουν μέ τά ζ ώ α τουο, σέ μιά μακρυά σειρά 
καραβανιού, τά προϊόντα τους γιά τό μπάρκο τής "Αγια - Μαύρας. Τ ό βράδυ επιστρέφουν 
στα χωριά τους καβαλαρέοι καί στό δρόμο διηγούνται ιστορίες μέ δυνατές φωνές. "Ανά
μεσα τους θ ά ξεχωρίσης μορφές ασκητικές μέ πλούσια γενειάδα, μορφές πανομοιότυπα τού 
Δωδωνα ίου Διός, κι' άλλες πού σού θυμίζουν τις όξυγένειες φιγούρες τών αττικών 
αγγείων. 

Οί γυναίκες, πού βοηθάνε τούς άνδρες στή σκληρή δουλειά τους, διατηρούν ακόμα 
καί σήμερα σ' δλη τήν ύπαιθρο, τήν παληά βαθύχρωμη καταλωνική αμφίεση, μέ τον κλει
στό μπούστο, τήν πολύπτυχη φούστα καί τό σκούρο κεφαλοπάνι στό κεφάλι, πού θυμίζει 
βυζαντινές αγιογραφίες. 

Οί Λευ/αδίτες αγαπούν τά ζ ώ α . "Ενα καλό άλογο για ιππασία είναι ή αδυναμία τους. 
"Εχουν μιά ιδιαίτερη τέχνη νά τό γυμνάζουν ώστε νά παίρνει μιά καμαρωτή περπατισιά, 
ενα χορευτικό τρόκ επιδείξεως, τό λεγόμενο «ραβάνι» . Σ τ α πανηγύρια καί στους γάμους 
άτονα χωριό σ ' ά λ λ ο , γίνονται στή δημοσιά οί ίπποδρομίες —πραγματικές ιπποδρομίες.— 
Στήν εμποροπανήγυρη τής Α γ ί α ς Μαύρος στίς 4 τοΰ Μάη, δίπλα στό Κάστρο, κατεβάζουν 
άπό τήν "Ακαρνανία μαζί μέ τ ' άλλα καί τις αγέλες τών άγρ ιων τριέτικων αλόγων. Ό 
Λευκαδίτης αγοραστής θ ά σταμπάρη τό άλογο πού τού αρέσει καί ό βαλμάς (ό κάου μπόϋ 
δπως θ ά λέγαμε) θ ά ρίξη τό λάσσο νά τό πιάση ; θά τό καβαλικεύση και θ ά τό τιθασσεύση 
επί τόπου. Εικόνες πού εμείς τις βλέπουμε μονάχα στις Αμερικάνικες κινηματογραφικές 
ταινίες. Δεν είναι λοιπόν ^ παράξενο πώς τό άλογο κατέχει μιά σημαντική θέση μέσα στήν 
ποίηση τοΰ Σικελιανού. Ό ίδιος σάν βέρος Λευκαδίτης τό αγάπησε τόσο καί τό χάρηκε 
κιόλας. 

Α κ ό μ α μένει στό νησί ό παροιμιακός χαρακτηρισμός. « Σ ά ν τό άλογο τής Ά μ ε ρ ι 
; » . Πρόκειται γιά κάποιο άπό τά άλογα πού ίππευαν ό "Αγγελος καί ή Εύα δταν κάνας 

νέοι ίοΰσαν εκεί 

θυμούνται στον τρύγο τους 
πώς ζουλούσε σίίς φούχτες του τά τραγανά τσαμπιά τραγουδώντας, π ώ ; χώνονταν μέσα 

στίς δουλειές τους, στή ζωή τους. Ή τ α ν μιά 
χαρά Θεού γι' αυτούς ή ακάθεκτη εκείνη 
νιότη, ποΰχε σκύψει απάνω ά π ' δλες τις λε
πτομέρειες τοΰ μόχθου των, απάνω άπ ' δλες 
τις λαχτάρες των. 

"Ετσι, στό σύνολο της ή Λευκάδα τού-
δωσε τά τιμαλφή τής ποιητικής του εμπει
ρίας, πού ή προνομιούχος φύση του αναζητού
σε. Κι ' αυτός γι' ανταμοιβή πήρε τή χωματέ
νια υπόσταση τής γής του καί τήν εμεταμόρ-
φωσε σέ άφθαρτες ουσίες. 

Νά γιατί ή Λευκάδα πρέπει νάναι υπε
ρήφανη γιά τό τέκνο της τώρα πού ή ακτι
νοβολία του έχει απλωθε ί πολύ πιο πέρα άπ ' 
αυτήν, πολύ πιο πέρα ακόμα καί άπό τής 
"Ελλάδας μας τά σύνορα. 

Γ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

Τό σπιτάκι του Σικελιανού στόν "Αη -
Νικόλα στή Λιμνοθάλασσα, δπου ό 
ποιητής κατέφευγε συχνά καί ζοΰσε 

σάν ψαράς μέ τούς ψαράδες. 

ν α ξ α ν α σ τ η σ ο υ μ ε τα σ υ / β ο λ α 
της ε π τ α ν η σ ι α κ ή ς π α ρ α δ ό σ ε ω ς 

Η Ε Π Τ Α Ν Η Σ Ι Α Κ Η Γ Η , ενα σύγχρονο, ακμαίο καί ζωντανό σύμβολο τής ελληνικής πα
ραδόσεως, παρασύρθηκε ξαφνικά, άπό τις ακατανίκητες φυσικές δυνάμεις τής καταστροφής, 
στροβιλίστηκε μέσα στήν δίνη, μιάς ύποχθόνιας τραγικής αναταραχής τών σπλάγχνων της, 
καί έχασε σέ μιά στιγμή, δ,τι αιώνες ό μόχθος τών ανθρώπων πού τούς γέννησε καί τούς 
έθρεψε αύτη ή ίδια, είχε δημιουργήσει άπάνωθέ της. 

Ό άνθρωπος, μικρός καί αδύναμος, έμεινε δπως πάντα στίς ξαφνικές γιγαντιαίες συγ
κρούσεις του μέ τις φυσικές δυνάμεις, ανήμπορος νά παλαίψει, υποταγμένος στήν τραγική πο
ρεία τή; μοίρας τοΰ αφανισμού" ανενεργός δύναμις, αντίπαλος ανύπαρκτος, ηττημένος εκ τών 
προτέρων" μόριο τού κόσμου, δπως είναι, πού άλλοτε γίνεται θύμα τής αδιατάρακτης κατα
στρεπτική; πορείας του, καί άλλοτε όργανο δημιουργίας, πού πραγματοποιείται καί χο)ρίς 
τή δική του βούληση. Καί τά έργα του, πού ήταν στήν γή τής Επτανήσου , ένας ανεκτίμητος 
πλούτος αισθητικών μορφών, χαρακτηριστική αποτύπωση, τής πιο φίνας σύγχρονης ελληνι
κής ευαισθησίας, χάθηκαν. "Αφανίστηκαν άπό τήν σκληρότητα τών φυσικών δυνάμεων, τά 
απαλότερα σύγχρονα ελληνικά εργα τής επτανησιακής αρχιτεκτονικής καί ζωγραφικής τέχνης. 
Οί γραπτές πηγές, τοΰ κατ* εξοχήν έθνικοΰ ποιητικού λόγου, τού υψηλόφρονος, αληθούς 
φιλελευθερισμού, τά σύμβολα τών γενναίων αγώνων τής εθνικής μας ανεξαρτησίας, κατερ-
ρακώθηκαν καί αχρηστεύθηκαν άπό τήν ασεβή καί ατιμώρητη μανία τού φυσικού φαινομένου. 
"Εσβησε μέ μιάς τό χαρούμενο τραγούδι τοΰ βάρδου, γιατί διελύθη τό περιβάλλον πού τον 
ένέπνεε, ή ατμόσφαιρα πού τον θέρμαινε" γιατί ή πηγή πού τον τροφοδοτούσε Ιστέρεψε ξ α 
φνικά ! Καί ή ενθουσιαστική του μελωδία μετεβλήθη σέ μελαγχολική σιωπή, σέ πνιγμένον λυ
γμό τοΰ έθνους ολόκληρου. 

"Ετσι οί γιγαντιαίες δυνάμεις τής φύσεως διδάσκουν τον άνθρωπο μέχρι πού μπορεί 

νά φθάσει ή δική του, ή ελάχιστη δύναμη, πόσο αυτή μοιάζει μέ τήν αδυναμία καί πόσο 

ασήμαντες είναι οί κατακτήσεις του. 
* 

Έκινήθηκεν ή διεθνής αλληλεγγύη. 
"Ετρεξαν μέ δέος οί άνθρωποι, άπό τά πέρατα τής γής νά βοηθήσουν τούς συνανθρώ

πους τους" νά σχηματίσουν κοινό μέτωπο μέ τούς πληγέντες" νά προστατεύσουν τις ανθρώ

πινες υπάρξεις, άπό τον πλήρη αφανισμό, άπό τήν φθοροποιό μανία τοΰ αοράτου ε χ θ ρ ο ύ . ' Η 

υπερφυσική, ή θεϊκή δύναμη, τούς εΐχεν υπενθυμίσει τήν στενή συγγένεια πού έχουν οί 

άνθρωποι μεταξύ τους. 
Τούς είχαν εγγίσει τά γενναιότερα καί ευγενέστερα συναισθήματα, τής αλληλεγγύης, 

τής αδελφικής πηγαίας συγκινήσεως, γιά τήν συμφορά τών άγνωστων. 
Είχε προκαλέσει στους μή παθόντας, οδύνη άπροσμέτρητη, γιά τήν καταστροφή τοΰ 
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κοσμικού πολιτισμοί, μ έ σ α σ έ λίγες στιγμές" δέος και θλιβερές σκέψεις για τό μέλλον τοΰ 
ανθρώπου. 

Έγ ινε αφορμή μιας αύτοεξομολογήσεως, ενός αυστηρού αυτοελέγχου τών ιδίων τοΰ 
ανθρώπου πράξεων, δπως πάντοτε γίνεται στις στιγμές τών μεγάλων κίνδυνων. 

Τούς εΐχεν οδηγήσει κατόπιν, ό εξαγνισμός αυτός, να γίνουν ειλικρινείς συμπαραστάτες 
τών θυμάτων, πού είδαν νά διασκορπίζεται καί νά χάνεται ό συσσωρευμένος μόχθος τους, 
νά φεύγουν άπό τήν ζωή, μπροστά στά μάτια τους, προσφιλείς τους, πολύτιμες υπάρξεις. 

Τούς δίδαξε πόσο εύκολα κινούνται οί δυνάμεις τής καταστροφής και τούς υπενθύμισε 
πόσο δύσκολα κατακτώνται τά θετικά επιτεύγματα. 

Τούς έμαθε ακόμη, ποιάν σημασία μπορεί νά έχει τό καταστροφικό αποτέλεσμα, γιά 
τούς άλλους, πού δέν είναι παθόντες. 

Τούς μετέβαλε σέ κριτάς τών πράξεων, πού δέν τίς είχαν αυτοί προκαλέσει, γιά νά 
επηρεάζονται στήν κρίση τους καί νά θεωρούν δίκαιο τό άδικο και αληθινό τό ψευδές ή τό 
πλαστό, ανάλογα μέ τήν ατομική τους ανάγκη, τήν προσαΰηπτική πρόθεση, ή το στυγνό, 
χαμηλό καί ανούσιο συμφέρον τής ομάδος δπου ανήκουν. Τούς απέσπασε τήν ειλικρινέστερη 
καί σκληρότερη γιαύτούς ομολογία, πού ισχύει δταν κρίνονται οί ίδιες τους οί πράξεις απέ
ναντι αλλήλων. Οί πράξεις τοΰ αφανισμού τών έργων τοΰ ανθρωπίνου πολιτισμού, πού τόν 
προπαρασκευάζουν καί τόν επιδιώκουν οί ίδιοι οί άνθροιποι. 

Τούς δίδαξε πόσο μισητή είναι ή καταστροφή τών έργων τής δημιουργίας, πόσον α β ά 
σταχτη ή φρίκη καί ή απέχθεια γιά τίς οποιεσδήποτε δυνάμεις τίς προκαλούν καί πόσο έν
τονα εκδηλώνονται τά συναισθήματα αυτά στις ώρες τοΰ κινδύνου καί τής καταστροφής. 

Δυνάμωσε αντιστρόφως, τό συναίσθημα τής δικαίας καί αγνής περηφάνειας, τής αυ
θόρμητης πηγαίας χαράς, σέ όσους αισθάνονται τό βάθος τής αξίας τής ανθρώπινης δημιουρ
γίας, καί μοχθοΰν γιά τήν συντήρηση τών κατακτήσεων τοΰ άνθρωπου, τήν κατοχύρωση τής 
δημιουργικής του πορείας στήν κοινωνική ζωή , τής συλλογικής ευημερίας, τής ειρηνικής 
συμβιώσεως τών ομάδων, χωρίς νά υπηρετούν, κανέναν φανατισμό, κανενός τά συμφέροντα, 
τίς αδυναμίες, τά πάθη ή τις ανειλικρινείς προθέσεις. 

Σ ° αυτούς πού κινούνται υπέρ τοΰ άνθρωπου υπακούοντας στή φωνή τής καρδιάς τους. 

* 
* * 

Συνήθως αδιαφορούμε γιά δ,τι κατέχουμε. 
Δέν υπολογίζουμε δσο πρέπει τήν αξία του, ίσως γιατί σπεύδουμε πρός νέες κατακτήσεις. 
Ί σ ω ς γιατί ή επιτυχία τοΰ αποτελέσματος πού επιδιώκουμε, γίνεται αφετηρία ενός 

καινούργιου κύκλου επιδιώξεων, πού καταλαμβάνει τήν ανθρώπινη συνείδηση καί μεταθέτει 
αυτομάτως τό γεγονός στό υποσυνείδητο. 

Ή απώλεια ωστόσο τού επιτεύγματος επαναφέρει στήν ενεργό συνείδηση τό γεγονός* 
οδηγεί τόν άνθρωπο σέ μιά μελαγχολική αναπόληση τών χαμένων επιτευγμάτων" καί τότε 
αναζητά, δλες, καί τίς πιό ασήμαντες λεπτομέρειες τοΰ μόχθου του, πού τά έχει δημιουργή
σει. "Οταν χάνουμε τίς κατακτήσεις μας, τότε θλιβόμαστε πού δέν τίς χαρήκαμε, περισσότερο 
άπ ' δ,τι χαιρόμαστε δταν τίς κατέχομε. Τότε συγκινούμεθα άπό τήν ανάμνηση τής αξίας τους 
καί τότε τίς αξιολογούμε ο ρ θ ά . Ω σ τ ό σ ο , δταν αγαπούμε τόν ά ν θ ρ ω π ο καί τό έργο του, άν 
σκεπτόμαστε τίς συλλογικές ανάγκες, παρούσες καί μέλλουσες, καί βλέπουμε τόν εαυτό μας ώς 
κύτταρο τοΰ συνόλου καί σέ αρμονία μαζί του, τότε αποκτούμε στοργική προνοητικότητα γιά 
τήν συντήρηση τών ανθρωπίνων επιτευγμάτων. Τότε φροντίζουμε πρίν, πριν καταστραφούν, 
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είτε άπό τήν φυσική φ θ ο ρ ά είτε άπό βίαια γεγονότα, νά συντηρήσουμε τά πιό αξιόλογα 

επιτεύγματα, νά τά αποτυπώσουμε, ν ά τ ο ύ ς δώσουμε διαρκή ζωή . 

Έ τ σ ι κατορθώνουμε νά μεταβιβάσουμε τήν παράδοση στους μεταγενέστερους" νά μην 

σπάσουν οί κρίκοι τής αλυσίδας της" υποβοηθούμε τίς καινούργιες κατακτήσεις τοΰ ανθρώπου" 

τοΰ ξυπνούμε τό ένστικτο τής δημιουργίας, τοΰ δυναμώνουμε τήν διάθεση γιά νέες εξορμήσεις, 

πού κατευθύνονται πρός τήν ανανέωση τής κοινωνικής ζωής, δπως απαιτούν οί ολοένα άνα-

νεούμενες καί αυξανόμενες ανάγκες του, πρός τήν άκμή τής καλύτερης ψυχικής καί πνευματι

κής του καλλιέργειας, πού πρέπει καί αύτη ολοένα νά ανανεώνεται καί νά βελτιοΰται. Και 

δταν ή παράδοση, διακόπτεται βίαια άπό τις φυσικές δυνάμεις τής καταστροφής, τότε ό άν

θρωπος , τό ισχυρότερο μόριο τής φύσεως, πού παλεύει μαζί της επιτυχώς καί επιδιώκει νά 

πραγματοποιήσει τήν ισορροπία, τήν αρμονία τών αντιθέσεων μεταξύ ανθρωπίνων καί 

φυσικών δυνάμεων, έχει καθήκον νά επανασυνδέσει τήν παράδοση" νά αποκαταστήσει τήν 

εσωτερική της ενότητα, τήν ιστορική της συνέχεια" χωρίς καμμιά παρέκκλιση ή συγκατά

βαση. "Οπως επιβάλλει τό γνήσιο πνεύμα της. 

* * 
Ή εκτεταμένη καταστροφή τοΰ επτανησιακού πνευματικού καί υλικοί πλούτου, μάς 

υπενθύμισε τήν αξία του. 

"Αναζητήσαμε μέ μελαγχολία, μέ πλήρη συντριβή, τήν ανάμνηση τών επιτευγμάτων 

τοΰ μακροχρόνιου μόχθου μεγάλων καί αξίων Ελλήνων πού χάθηκαν. 

Α ν α π ο λ ή σ α μ ε δλες τίς λεπτομέρειες τών προσπαθειών τους. Οί σκέψεις ωστόσο τής 

οδύνης γιά τήν καταστροφή, γονιμοποιούν ένα αίτημα ανάγκης τής παρούσης στιγμής, ένα 

ύψιστο χρέος. 

Νά ξαναστήσουμε στά ερείπια τής καταστροφής γνήσια έργα, τά αληθινά σύμβολα τής 

ελληνικής επτανησιακής, ευαισθησίας. 
ΝΙΚΟΣ Δ. ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
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A I Ξ Ω Ν I Κ A 

Τά πρώτα κτίσματα τής Αιξωνής, τό έκκλησίδιον τής 'Ακαθίστου (ακολουθίας) μέ τήν 
παρακειμένην οίκίαν του συνεταίρου αίδε σιμωτάτου ίερέως Μαρίου'Δαπέργολα. έπερατώθησαν. 
Τά σχέδια έξεπονήθησαν ύπό του καθηγητού του Πολυτεχνείου, αρχιτέκτονας κ. Δημ. Πικιώνη, 
έπέβλεψαν δέ διά τήν κατασκευήν οί αρχιτέκτονες μαθηταί του κ. Ίνώ Παπαγεωργίου—Πικιώ
νη. 'Αλέξ. Παπαγεωργίου, Κ. Παπαδόπουλος καί ό μηχανικός Κλ. Κρέτσης, άπαντες συνεταίροι. 

Τό έχκλησίδιον τής Ά κ α θ ί α ι ο υ 
είς τήν Αίξω\ήν . 

"Ηδη έτοποθετήθη είς τήν θέσιν του τό ξυλόγλυπτοι/ τέμπλον τοΰ έκκλησιδίου. συναρμο-
λογηθέν έκ παλαιών ξυλογλύπτ ον τεμαχίων, ύπ} τοΰ συνεταίρου κ. Δημ. Δικοπούλου. Είς τό 
τέμπλον α υ τ ό έπλαισιώθησαν αί δόο'δεσποτι <ιί είκόνες, του ΊησοΟ ΧριστοΟ καί τής Θεοτόκου 

Τό τέμπλον τής Ακάθιστου | ετά 
τών δεσποτικών εικόνων τής <?ε-
οτόκου καί του Χριστού καί ιή; 
"Αγίας Τραπέζης είς τό κέντςον. 

βρεφοκρατούσης, έργα επτανησίου άγνωστου αγιογράφου τών μέσων τοΰ 16ου αιώνος, ανή
κοντα είς τήν πολύτιμον συλλογήν μεταβυζαντινών εικόνων τοΰ ανωτέρω ίερέως, χάριν τής 
όποιας Υδρυσε καί τόν μικρόν είς τήν Αίξωνήν εύκτήριον οίκον τής 'Ακαθίστου, διά νά τήν 
στέγαση είς άνάλογον θρησκευτικόν περιβάλλον. 

Είς τήν βορειοδυτικήν γωνίαν τοΰ έκκλησιδίοι', έξωτερικώς, ένετοιχίσθη τμήμα μαρμαρίνου 
κιονίσκου, έπί του όποιου έχαράχθη διά βυζαντινών γραμμάτων δωδεκάστιχος επιγραφή, 
αναφερομένη είς τό ίδρυτικόν τής μικράς ταύτης εκκλησίας καί τής ενάρξεως τής άνοικοδομή-
σεως ολοκλήρου τής Αιξωνής. 

Τό κείμενον τής Ιδρυτικής επιγραφής έχει ώς έξης: 

, ί Μ ι Ί ΐ Τ 7 

I 

m. 
offia 

Ό θείος καί πάνσεπτος οδτος 

ευκτήριος οίκος τής 'Ακα

θίστου, έθεμελιώθη εμ

πνεύσει τε, φροντίδι 

καί δαπάναις τοΟ ελ

αχίστου έν ίερεΰσι 

Μαρίοϋ Δαπάργολα 

του Κερκυραίου έν έτει 

σωτηρίω Α<ν"'ΝΒ' (=1952) μηνί 

Δεκεμβρίω λ ' ( = 2 0 ή ) , ίνδικτ. Τ' (6η) 

σύν τή τής Αιξωνής θεμε

λιώσει τε καί άνιδρύσει 

Ί(ησο0)ς Χ(ριστό)ς 

Νι κά 

Ή έπί τής ΒΔ. Γωνίας τής ΆκηίΚστου ένιετοιχισμένη 
ιδρυτική; επιγραφή, κατά φωτογραφίαν τής οπίσθιας 

όψεως έκτοπου. 
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