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ΕΚΔΟΤΙΚΑ
Το τρίτο τεύχος των «Ιονικών Αναλέκτων» εκδίδεται σε χρονιά με βιοτικό
ορίζοντα σκοτεινό, για την Ελλάδα και τους Έλληνες∙ με ηθικό ορίζοντα σκοτεινό,
για την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους.
Το σκοτάδι του βιοτικού ορίζοντα, ωστόσο, δεν επιτρέπεται να επεκταθεί
και στον πνευματικό. Ο τελευταίος, στην ιστορία της ανθρωπότητας, ανέκαθεν
λειτούργησε ως εστία αντίστασης, αναγέννησης∙ ακόμα και επανάστασης. Με
αυτό το σκεπτικό οι «Φίλοι του Μουσείου Σολωμού και επιφανών Ζακυνθίων»
συνεχίζουνε την έκδοση των «Ιονικών Αναλέκτων», σε μια προσπάθεια
στήριξης και ενδυνάμωσης του πνευματικού παρόντος, με αναφορές στον
πνευματικό παρελθόν.
Μορφή αναφοράς, φέτος, εκείνη του ζακυνθινού ζωγράφου Νικολού
Κουτούζη (1741-1813), διακόσια χρόνια από το θάνατό του. Ζωγράφου
κορυφαίου της Επτανησιακής Σχολής και συνάμα αιχμηρού σατιρικού ποιητή∙
κάποτε λιβελογράφου.
Ευχαριστούμε ξανά, από τη θέση αυτή, το «Ίδρυμα Κώστα και Ελένης
Ουράνη» για την εμπιστοσύνη και την ευγενική χορηγία του, χάρη στην
οποία πραγματοποιείται η ανά χείρας έκδοση. Ευχαριστούμε, επίσης, τον
διακεκριμένο ζωγράφο Διονύση Πάλμα για την επιμέλεια του εξωφύλλου.
Νίκιας Λούντζης
Πρόεδρος των «Φίλων του Μουσείου Σολωμού και επιφανών Ζακυνθίων»
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Ζακυνθινά κειμήλια ενός Κονιτσιώτη
Κατά τα έτη 1808-1833 διέμεινε στην Ζάκυνθο ένας Κονιτσιώτης: ο Αντώνιος Κ. Κοντούλης (1787-1852), ο οποίος καταγόταν από το χωριό Γανναδιό της
επαρχίας Κόνιτσας Ιωαννίνων και είναι μακρινός προγονός μου. Ο Αντ. Κοντούλης μετέφερε από την Ζάκυνθο στην γενέτειρά του μιά εικόνα της Παναγίας της
Σκοπιώτισσας (της μονής του Σκοπού της Ζακύνθου) και ένα πιστοποιητικό περί
της καλής διαγωγής του το οποίο είχε εκδοθεί στην Ζάκυνθο. Η εικόνα και το πιστοποιητικό διατηρήθηκαν από τους απογόνους του ως κειμήλια στο σπίτι που
έκτισε εκείνος το 1840 στο χωριό του, ύστερα δε από τον θάνατο του πατέρα
μου το 1969 περιήλθαν στην κατοχή μου.
Τα δύο αυτά Ζακυνθινά κειμήλια αποτελούν ιστορικά τεκμήρια, τα οποία,
νομίζω, είναι χρήσιμα για την έρευνα πτυχών της ιστορίας της Ζακύνθου, γι’
αυτό τα παρουσιάζω, μαζί με λίγα συνοπτικά σχόλια, από το περιοδικό τούτο1.
Α. - Εικόνα της Παναγίας της Σκοπιώτισσας
1. Στην κορυφή του βουνού της Ζακύνθου Σκοπός, σώζεται το καθολικό της
μονής της Παναγίας της Σκοπιώτισσας, το οποίο κτίσθηκε το έτος 1624 από τον
ηγούμενό της και πρώην μητροπολίτη Κορίνθου Άνθιμο. Στην ίδια θέση υπήρχε
ήδη το 1446 ομώνυμη μονή, η οποία ανακαινίσθηκε το 1534 και αργότερα καταστράφηκε εξ’ αιτίας σεισμού2.
1. Επ’ ευκαιρία σημειώνω και τα εξής ιστορικά περιστατικά που σχετίζονται με την Ζάκυνθο και με την επαρχία
Κόνιτσας: Ένας Ζακυνθινός, άγνωστου ονόματος, το 1806 ήταν γιατρός στην Κόνιτσα και έδωσε στον Γάλλο
πρόξενο πληροφορίες για τις επιδημίες που προξενούσε το κλίμα της, ενώ προγενέστερα είχε διατελέσει
«τοξότης σε γαλέρες του Αγίου Μάρκου». Ο Ζακυνθινός Διονύσιος Παπαδάτος ήταν ηγούμενος της Μονής
Ζέρμας από το 1903 περίπου και έγινε αρχηγός ανταρτών στην επαρχία Κόνιτσας κατά τον απελευθερωτικό
αγώνα των ετών 1912-13. Πριν από το 1940, σε τοποθεσίες της γενέτειρας του Αντ. Κοντούλη βρέθηκαν
νομίσματα της Ιονίου Πολιτείας. Ο συγγενής του Γ. Γκούτος (1856-1926), που ήταν λιθοξόος και πολυτεχνίτης,
έκτισε στην Ζάκυνθο καμπαναριό εκκλησίας. Βλ. κατά σειρά: α) F. Pouqueville, Ταξίδι στην Ελλάδα. Τα
Ηπειρώτικα, 1994 σ. 160. β) I. Τσάγκας, Η Ζέρμα της Κόνιτσας, Ηπειρ. Ημερολόγιο, τ, 1991 σ. 317. γ) Χ.
Γκούτος, Η επαρχία της Κόνιτσας και η Μόλιστα επί τουρκοκρατίας, 2003 σ. 70. δ) Θ. Γκούτος, Γανναδιώτικα,
1986 σ. 55. Στο γειτονικό Δελβινάκι Πωγωνίου, αναγνώσθηκε η εξής αχρονολόγητη επιγραφή επί εικόνας
ναού: «Η παρούσα εικών εχαλκογραφήθη διά συνδρομής του τε πανοσιωτάτου Ιερέως Κυρίου Παρθενίου και
Παϊσίου Μοναχού αυταδέλφου του, εκ νήσου Ζακύνθου υπάρχοντες και εξ οικείων εξόδων τε και δαπανών»
(Ν. Πατσέλης, Το Δελβινάκι της Ηπείρου, 1948 σσ. 67-68).
2. Ζ. Μυλωνά, εις Ι. Μητρόπολις Ζακύνθου και Στροφάδων, Μονές της Ζακύνθου, 1998 σσ. 67-71, Ντίνος
Κονόμος, Ιστορικές εικόνες της Παναγίας στη Ζάκυνθο, 1973 σ. 17. Από τα μέσα του 15ου αιώνα αυξήθηκαν
σημαντικά οι ναοί και οι μονές στην Ζάκυνθο, λόγω και της προσέλευσης εκεί πολλών προσφύγων από τον
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Επειδή στην μονή υπήρχε θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου, η φήμη της
έφθασε μακριά. Προσέρχονταν εκεί προσκυνητές ορθόδοξοι και καθολικοί από
την Ζάκυνθο και από πολλούς άλλους τόπους. Σε ιταλικό βιβλίο του 1761 γράφτηκε ότι, με τις δωρεές που έγιναν από προσκυνητές Ζακυνθινούς, Κορίνθιους
και άλλους, κυρίως ασθενείς που θεραπεύθηκαν και ναυαγούς που διασώθηκαν θαυματουργικά, ο ηγούμενος Άνθιμος μπόρεσε να οικοδομήσει την μονή
μέσα σε λίγο χρόνο3.
Το ίδιο βιβλίο αναφέρει και ότι μετά τον θάνατο του Άνθιμου οι κτήτορες
της μονής έκρυψαν την θαυματουργό εικόνα στο ιερό του ναού και τοποθέτησαν στο εικονοστάσι μια άλλη εικόνα. Συναφής είναι η γνώμη ότι στην μονή
υπήρχαν δύο εικόνες της Παναγίας, εκ των οποίων η μία είχε μεταφερθεί εκεί
το 1446 ή το 1450 από την μονή της Θεοτόκου που υπήρχε στην Σκαφιδιά
της Ηλείας, η δε άλλη είχε δοθεί στην μονή του Σκοπού από τον Άνθιμο το
1624, αλλά έπειτα μεταφέρθηκε στην Βενετία4. Όμως, έχει διαπιστωθεί ότι η
υπάρχουσα στην Βενετία εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας, η οποία
φέρει την επιγραφή Η ΚΥΡΙΑ Η CKOΠΙΟΤΙCA και έχει διαστάσεις 39 x 32,5 εκ.,
μεταφέρθηκε στην Βενετία το 1594 και είναι έργο του 15ου αιώνα5. Σύμφωνα
με έγγραφο του 1687, όταν οι Τούρκοι κυρίευσαν τον Μοριά (δηλαδή το 1446 ή
το 1450), οι μοναχοί της μονής της Σκαφιδιάς κατέφυγαν στην μονή του Σκοπού,
όπου μετάφεραν και την εικόνα της Παναγίας της Σκαφιδιώτισσας6.
2. Φορητές εικόνες της Παναγίας, με την επιγραφή Η ΚΥΡΙΑ Η CKOΠΙΟΤΙCA
έχουν καταγραφεί σε διάφορους τόπους. Μερικές από αυτές είναι του τύπου
Μοριά και την Πόλη και λόγω της οικονομικής ανάπτυξης του νησιού, κατά δε τον 16ο αιώνα λειτούργησαν και
εργαστήρια ζωγραφικής (Μ. Γεωργοπούλου-Βέρρα, εις Δελτίο Χριστ. και Αρχαιολ. Εταιρείας, τ. 2001 σ. 127).
3. Α. Zatta, Notizie storiche delle apparizioni e delle imagini piu celebri di Maria Vergine Santissima nella
cittá e dominio di Venezia tratte da documenti, tradicioni et antichi libri delle chiese nelle quali esse imagini
son venerate, Venezia 1761 591, S. Mercati, εις Ναυπακτιακά, τ. Θ΄ σσ. 268-270, Λ. Ζώης, εις Εκκλησιαστική
Αλήθεια, τ. 1903 σ. 236. Η εικόνα μεταφέρθηκε πολλές φορές στην πόλη με λιτανείες που γίνονταν συνήθως
για την κατάπαυση σεισμών. Για τις λιτανείες αυτές το 1769 καταρτίσθηκε ειδικός κανονισμός (Λ. Ζωής, εις
Ελλ. Φιλολ. Συλλ. Κων/πόλεως, παράρτημα του τ. Κ-ΚΣΤ 1896 σ. 168).
4. Μ. Θεοχάρη, Επτανησιακαί εικόνες εις την Ιταλίαν, «Η Καθημερινή», 8.4.1966.
5. Κονόμος, ό.π. σ. 20. Στην σελ. 21 δημοσίευσε φωτογραφία της εικόνας, πανομοιότυπη εκείνης που
δημοσίευσε η Μ. Θεοχάρη.
6. Λ. Ζώης, Η εικών της Θεοτόκου Σκοπιωτίσσης, εφημ. «Ζακυνθινή Φωνή», φ. της 30.9.1937, Κ.
Κυριακόπουλος, Η μονή της Σκαφιδιάς, 1984 σσ. 50-51. Οι μοναχοί της μονής Σκαφιδιάς κατέφυγαν στην μονή
του Σκοπού και κατά την δεύτερη κατάκτηση του Μοριά απο τους Τούρκους το 1715 (ο ίδιος, ό.π. σ. 55). Το
1984 υπήρχαν στην μονή της Σκαφιδιάς οι εξής τουλάχιστον εικόνες της Θεοτόκου της βρεφοκρατούσας: μία
με την επιγραφή Η ΚΥΡΙΑ Η ΣΚΑΦΙΔΙΩΤΙΣΑ, στο προσκυνητάρι, δύο του 17ου αιώνα και μία που είχε στην πίσω
πλευρά της την επιγραφή «1749 Zante B.V. di Scopu» (αυτόθι 79, 165). Μεγάλη ήταν η φήμη και της μονής των
νησιών Στροφάδων για την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που υπήρχε εκεί και που έφερε την επιγραφή
Η ΠΑΝΤΩΝ ΧΑΡΑ (Γ. Πουλημένος / Ι. Στουφή-Πουλημένου, εις Ι. Μητρόπολις Ζακύνθου και Στροφάδων, Μονές
Ζακύνθου, 1998 σ. 211 επ.)
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της Δεομένης7. Διαφορετικές είναι οι εικόνες της Παναγίας του τύπου της Βρεφοκρατούσας, μεταξύ των οποίων είναι γνωστές μας οι ακόλουθες: α) Η υπάρχουσα στην μονή του Σκοπού, η οποία «είναι ασημοχρυσωμένη, εκτός από τα
πρόσωπα του Θείου Βρέφους και της Θεοτόκου, έχει αργυρόγλυπτο πλαίσιο
και στέμμα, που το κρατούν δύο ολόσωμοι ανάγλυφοι άγγελοι και στηρίζεται
σε έναν μνημειώδη αργυρόγλυπτο επίσης θρόνο», ο οποίος κατασκευάσθηκε
το 18138. β) Η υπάρχουσα στην Βενετία από το 1594, η οποία κατασκευάσθηκε
τον 15ο αιώνα, όπως προαναφέρθηκε. γ) Εκείνη που έφερε την επιγραφή Η
ΚΥΡΙΑ Η CKΟΠΙΟΤICA και που αναπαραστάθηκε με ασπρόμαυρη ζωγραφιά στο
προαναφερθέν ιταλικό βιβλίο του 1761, με την λεζάντα Imagο B. Maria Virginis
de Monte Scopo in Zacynthe. Η εικόνα αυτή, συγκρινόμενη με τις δύο προηγούμενες, εμφανίζει κάμποσες διαφορές9. δ) Η υπάρχουσα στην Άνω Χώρα της
Ναυπακτίας, η οποία φέρει την επιγραφή ΜΡ ΘΥ Ι SKOΠΙΟΤΙSA και εμφανίζει
πολλές διαφορές συγκριτικά προς τις προαναφερθείσες εικόνες10.
3. Μία ακόμη τέτοια εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας υπήρχε
από παλιά στο χωριό Γανναδιό της Κόνιτσας, στο πατρικό μου σπίτι που κτίσθηκε το 1840. Ήδη η εικόνα αυτή βρίσκεται στην κατοχή μου. Πιθανότατα την είχε
προμηθευθεί στην Ζάκυνθο ο μακρινός πρόγονός μου Αντ. Κοντούλης και την
έφερε στο χωριό του όταν επανεγκαταστάθηκε σε αυτό.
Η εικόνα έχει διαστάσεις 42 x 32 εκ. και φέρει την επιγραφή Η ΚΥΡΙΑ Η
CKΟΠΙΟΤΙCA. Η Θεοτόκος, με γοητευτικό χαμόγελο, κρατά το Θείο Βρέφος στα
αριστερά της. Αμφοτέρων τα κεφάλια κλίνουν όπως στην εικόνα που βρίσκεται
στην Βενετία και τα χείλη είναι κόκκινα. Πάνω από το κεφάλι της Παναγίας αιωρείται μεγάλο στέμμα (το οποίο στην εικόνα της Βενετίας δεν υπάρχει). Μερικές σχεδιαστικές γραμμές είναι σαν εγχάρακτες, τα χρώματα φωτεινά, ο κάμπος
γαλάζιος. Όμως πολλά τμήματα της εικόνας έχουν θαμπώσει υπό την επίδραση
αιθάλης και άλλα έχουν υποστεί φθορές. Δεν διαθέτω τις απαιτούμενες ειδικές
γνώσεις γιά να επισημάνω τις ιδιαιτερότητές της και να την χρονολογήσω, νομίζω όμως ότι είναι ασυνήθιστη και ότι ζωγραφήθηκε πριν από τον 19ο αιώνα.
7. Στα Ναυπακτιακά, τ. Θ΄ σσ. 273-277, δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες 8 εικόνων του τύπου Δεομένης που
υπάρχουν στην Γερμανία, στην Ιταλία, στην Αθήνα και στην μονή Αμπελακιώτισσας Ναυπακτίας. Κατά τον
Κονόμο (ό.π.), σε ναούς και σε μουσεία της Ιταλίας σώζονται εικόνες της Θεοτόκου με την επιγραφή Η ΚΥΡΙΑ
Η ΣΚΟΠΙΩΤΙΣΣΑ, την ίδια δε ονομασία είχαν πολλά πλοία του Μοριά και της Ζακύνθου, ενώ στο Βαρθολομιό
υπήρχε ναός αφιερωμένος στην Παναγία την Σκοπιώτισσα.
8. Κονόμος, ό.π. 18, φωτογραφία της εικόνας στην σελ. 19. Παρομοίως, Λ. Ζώης, Εκκλησ. Αλήθεια, τ. 1903 σ.
243. Αμφότεροι δεν αναφέρουν χρονολογία κατασκευής της εικόνας.
9. Βλ. Ναυπακτιακά, τ. Θ΄ σσ, 273, 268.
10. Βλ. Αρχιμ. Ειρηναίος Κουτσογιάννης, Η Βυζαντινή αγιογραφία στη Ναυπακτία, Ναυπακτιακά, τ. 1990-1991
σσ. 127-128.
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Β. -Πιστοποιητικό καλῆς διαγωγῆς
1. Το 1833 ο Αντώνης Κοντούλης εφοδιάσθηκε στην Ζάκυνθο με ένα δισέλιδο έγγραφο, διαστάσεων 29 x 20,5 εκ., στο ὁποῖο έχουν αρθρωθεί τρία κείμενα
βεβαιώσεων ως εξής: α) Ο εφημέριος ιερέας Νικ. Καντούνης, ο καπετάνιος Γ.
Καλοδούκας και οι μάρτυρες Ι. Χαλικιόπουλος και Δ. Καλοδούκας βεβαιώνουν
ενυπογράφως ότι ο Αντώνιος Κοντούλης κατάγεται από τα Ιωάννινα καί κατοίκησε στην Ζάκυνθο, στην περιοχή της Θείας Ευαγγελίστρας, επί 25 έτη, «με
καλά ήθη, χωρίς να δώση ενόχλησιν εις κανέναν». β) Ο συμβολαιογράφος της
πόλης Νικ. Λαμπέτης βεβαιώνει ότι οι 4 προαναφερθέντες, όπως του εδήλωσαν ενόρκως, υπέγραψαν ιδιοχείρως το κείμενο της ως άνω βεβαίωσης και ότι
αυτός αντέγραψε τούτο σε σχετικό βιβλίο του και παρέδωσε το πρωτόγραφο
«εις τον προσφερθόν» (στον προσφέραντα τούτο ;) Δημ. Μωράκη, κάτοικο της
περιοχής Ευαγγελίστριας. Την βεβαίωση αυτή υπέγραψαν οι 4 υπογράψαντες
την πρώτη βεβαίωση, ο Dionisio L. Jedda, gendarneesco (της χωροφυλακής)
felfifico (;), ο μάρτυρας Νικ, Καραβίας, ο προαναφερθείς Δ. Μωράκης και ο
συμβολαιογράφος, ο οποίος επί πλέον αποτύπωσε την σφραγίδα του δίπλα
στο όνομά του. γ) Ο De Rossi, «εξοχώτατος Κυβερνήτης της Ζακύνθου»,11 έγραψε και υπέγραψε βραχύ κείμενο, δυσανάγνωστο εν πολλοίς, με το οποίο βεβαιώνει την γνησιότητα της υπογραφής του συμβολαιογράφου, έθεσε δε κάτω
από την βεβαίωσή του τήν σφραγίδα της Υπαρχίας της Νήσου Ζακύνθου.
2. Το ως άνω έγγραφο καταρτίσθηκε ως επίσημο μέσο απόδειξης του γεγονότος ότι ο Αντ. Κοντούλης κατοίκησε στή Ζάκυνθο επί 25 έτη «με καλά ήθη,
χωρίς νά δώση ενόχλησιν εις κανέναν», κατά δήλωση του εφημέριου, του καπετάνιου (της αστυνομίας, πιθανότατα) και δύο ματρύρων. Χορηγήθηκε στον
Αντ. Κοντούλη (μέσω του Δ. Μωράκη, που πρέπει να ήταν αντιπρόσωπός του),
γιά νά τό παρουσιάσει «όθεν ανήκει», δηλαδή στά πρόσωπα πού εδικαιούντο
να πληροφορηθούν γιά την διαγωγή του. Δεν αποτελούσε διαβατήριο, διότι
στα Επτάνησα, βάσει νόμου του 1827, το διαβατήριο έπρεπε να περιγράφει τα
σωματολογικά χαρακτηριστικά του προσώπου στο οποίο αφορούσε12, ενώ εν
προκειμένω δεν έγινε η περιγραφή αυτή. Από αρχειακές πηγές προκύπτει ότι
στα Επτάνησα εκδίδονταν πιστοποιητικά καλής διαγωγής, τα οποία υπογράφονταν από τον προεστό, τον εφημέριο, τον πενήνταρχο και δύο μάρτυρες και
εχρησίμευαν, σε εκείνους στους οποίους αφορούσαν, ως δικαιολογητικά γιά

11. Ο Γεώργιος Δε Ρώσση, ιατρός, διετέλεσε Ύπαρχος της Ζακύνθου στην περίοδο 17.6.1833 – 13.6.1834 (Λ.
Ζώης, Λεξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν της Ζακύνθου, 1963 σσ. 197, 573).
12. Α. Νικηφόρου, Τα διαβατήρια του 19ου αιώνα των Αρχείων Κέρκυρας (1800-1870), 2003 σ. 26.

10

ΖΑΚΥΝΘΙΝΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΕΝΟΣ ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗ

να λάβουν άδεια οπλοφορίας ή γιά να διορισθούν σε δημόσιες θέσεις13. Το ως
άνω έγγραφο πρέπει νά δεχθούμε ότι συνιστά πιστοποιητικό καλής διαγωγής,
διότι γιά την έκδοσή του τηρήθηκαν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις έκδοσης τέτοιου πιστοποιητικού (εκτός από την συνυπογραφή του από τον προεστό
της πόλης). Πιθανότατα ο Αντ. Κοντούλης εζήτησε και έλαβε το πιστοποιητικό
τούτο γιά νά μπορέσει να λάβει άδεια οπλοφορίας, εν όψει της μετοίκησής
του στην γενέτειρά του κατά τό ίδιο έτος. Το όπλο το χρειαζόταν αφ' ενός στο
χερσαίο ταξίδι του γιά αυτοπροστασία και αφ' ετέρου στο χωριό του γιά τους
λόγους γιά τους οποίους οι συγχωριανοί του οπλοφορούσαν14.
Η περιοχή της Ευγγελίστριας, στήν οποία κατοικούσε ο Αντ. Κοντούλης,
ήταν μιά από τίς 14 συνοικίες της πόλης της Ζακύνθου15. Ο ναός της Θείας Ευαγγελίστριας βρισκόταν στην αρχή του κεντρικού δρόμου που λεγόταν Πλατεία
Ρούγα (καταστράφηκε το 1953). Η Πλατεία Ρούγα αποτελούσε το εμπορικό
κέντρο της πόλης. Πολλά από τα εργαστήρια και τα εμπορικά καταστήματά
της ανήκαν σε Ηπειρώτες16. Ο εφημέριος του ναού Νικόλαος Καντούνης χειροτονήθηκε ιερέας το 1786, ήταν αυτοδίδακτος αγιογράφος και μέλος της Φιλικής
Εταιρείας, απέθανε δε το 183417.
3. Το περιεχόμενο του εν λόγω πιστοποιητικού παρατίθεται ακολούθως,
όπως μπόρεσα να το μεταγράψω. Δίπλα σε κάθε λέξη δυσανάγνωστη η αμφίβολη έθεσα ερωτηματικό εντός παρενθέσεως.
ημεῖς οἱ κάτωθεν ὑπογεγραμμένοι φανερόνωμεν διά τοῦ παρῶντος μας
Δημοσίου ἀποδικτικοῦ ὅτι ὁ Κύριος Ἀντώνιος Κοντούλης ποτέ Κωνσταντίνου
ἐξ Ἰωαννήνων εἶναι κάτοικος εἰς τούτην τήν Νῖσον περίπου ἀπό χρόνους εἴκοσι
πέντε καί εἰς τήν περιοχήν τῆς θείας Εὐαγγελίστρας ὁ ὁποῖος ἔζησε πάντοτε
μέ καλά ἤθη χωρῖς νά δώση ἐνόχλησιν εἰς κανέναν διό τοῦ ἀφίεται ἡ παρούσα
13. Ένα τέτοιο πιστοποιητικό, που εκδόθηκε στην Κέρκυρα για μια γυναίκα, γράφει ότι η γυναίκα αυτή
«κατοικεί εις την κοντράδα των Αγίων Αποστόλων και διάγει εν σεμνή πολιτεία εν φόβω Κυρίου... χωρίς
να δίδη παραμικρόν σκάνδαλον» και ότι το πιστοποιητικό χορηγείται «ίνα χρήσηται όθεν ανήκει». Βλ. Α.
Νικηφόρου, Αρχείο Εκτελεστικής Αστυνομίας (1818-1866), 1991 σσ. 193, 195.
14. Το 1844 «επτά κλέπται έφθασαν εις την Μόλισταν την εσπέραν και, θέλοντες να εισέλθουν εις την χώραν
να φιλοξενηθούν, απεβλήθησαν παρά των χριστιανών διά των όπλων» (π.Δ. Τάτσης, Η Ι. Μονή Στομίου
Κονίτσης και ο Γέροντας Παΐσιος, 2008 σσ. 91-92).
15. Ν. Βαρβιάνης, Η Ζάκυνθος, 1977 σ. 51, Δ. Ζήβας. Η αρχιτεκτονική της Ζακύνθου από τον ΙΣΤ μέχρι τον
ΙΘ αιώνα, 1970 σ. 40. Ναοί της Ευαγγελίστριας υπήρχαν και στο προάστιο Μπόχαλη, καθώς και στα χωριά
Πηγαδάκια και Μουζάκια (Ζώης, ό.π. 205), πλην όμως το πιστοποιητικό αναφέρει ότι ο Αντ. Κοντούλης
κατοικούσε στην «περιοχή» της Ευαγγελίστριας, δηλαδή σε περιοχή της πόλης, όχι σε χωριό.
16. Δ. Μουσμούτης (επιμέλεια), Ζάκυνθος, τ. 2001 σσ. 127-128, Κόνομος, Εκκλησίες και μοναστήρια στη
Ζάκυνθο, 1967 σ. 53, ο ίδιος. Ηπειρώτες στη Ζάκυνθο, 1964 σσ. 15-18, Ζήβας, ό.π. 31, 34, 42, Κ. Βακαλόπουλος.
Ήπειρος, 1992 σσ. 191, 193.
17. Ζώης, ό.π. σσ. 265-6, Κονόμος, Εκκλησίες και μοναστήρια στη Ζάκυνθο, 1967 σ. 53, ο ίδιος. Το Ζακυνθικό
ράσο στην εθνεγερσία, 1971 σ. 15, ο ίδιος, Ο Νικ. Καντούνης και άλλοι Ζακυνθινοί Φιλικοί, 1973.
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ἐξ ἡμῶν ἀπαρατημένη18 ἴνα παρισιάση αὐτήν ὅθεν ἀνηκει.- Ἐν Ζακύνθῳ τη 19
Ἰουνίου 1833. ΕΠ
Νικόλαος Καντούνης ἱερεύς Ἐφημέριος
Γεοργιος καλοδούκας καπήτανός
Ἰωαννης Χαλκιοπουλος μαρτυρο
Δημήτριος Καλοδοῦκας μαρτυρῶ
Ζάκυνθος τῆς 20 εἴκοση Ιουνίου ετος Παλαιόν καί δύω Ιουλίου έτος Νεον
1833 τριάντα τρείς λέγω εἴκοσι Ιουνίου καί δυο Ιουλίου 1833
Ενεφανίσθισαν εἰς τό Νοταρικό εμοῦ τοῦ Υπογεγραμενου Νοταρίου ὁ
Ευλαβεστατος ιερεας Νικολαος Καντούνης, Γεώργιος Καλοδουκάς, Δημητριός
Καλοδουκάς καί Ἱωαννής Χαλικιόπουλος καί παρρησία τῶν γνωριμών μοι καί
ὡρκοτών μαρυρών εφανεροσαν μεθ' ὁρκου ὅτι αἱ ανωθεν Υπογραφαι ειναι
γενομεναι ιδιοχειρως των. Πιστοποιούντος ἑγώ ὁ Νοτάριος αὐτήν τήν αλίθιαν
εκαμα ἀντιγραφόν νά τό φιλαξω εις τήν φιλτζαν (;) μου καί ἐκατάστρωσα εἰς τό
Βιβλίον μου τήν αναφερομενην πραξην καί παραδιδω το προτοτιπον τουτου εις
τον προσφερθον Κυριον Ιωάννου Μορακην από Ευαγγελίστραν γνοριμον μοι
καθῶς γνωρίζεται καί ἀπό τοῦς μαρτυρας και Υπογραφετε εις μαρτυριαν
Νικόλαος Καντούνης ἱερεύς Π: Ἰωάννου
Γεοργιος καλοδούκας
Δημητριος Καλοδούκας
Ιωαννης Χαλικιοπουλος ποτε Σπιρου
Dionisio L. Jedda gendaneesco
Νικόλαος Καραβίας μαρτιρό
Δημήτριος Ἰωάννου Μωράκης
(Τ.Σ.)Νικόλαος λαμπέτης, ποτέ ἰακόβου, Νοτάριος τῆς πόλεως
Il Prestantissimo Reggente di Zante
Ossequia (;) attesta essere la segnatura (;) piena del Signore Nicolo Lambetti
Notajo Pubblico di quest' Isola alla quale puό darsi piena fede (;).
Zante 2 Luglio 1833
De Rossi Reg/te
(Τ.Σ.) N. Candach (...;)

18. Ο Νικ. Καντούνης έγραψε στην διαθήκη του το 1824: «απαρατώ» τους ζωγραφικούς πίνακές μου στην
ενορία μου, στον ναό της Θ. Ευαγγελίστρας (Κονόμος, Το Ζακυνθινό ράσο στη εθνεγερσία, 1971 σ. 15).
Απαρατώ = καταλείπω, παραδίδω. Στο εν λόγω πιστοποιητικό η λέξη «απαρατημένη» σημαίνει παραδιδόμενη.
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Γ. -Η γενέτειρα του Αντ. Κοντούλη, βιογραφικά στοιχεία
1. Στο κέντρο της επαρχίας Κόνιτσας Ιωαννίνων, βρίσκονται τα τρία χωριά
της Μόλιστας, δηλαδή το Γανναδιό, η Μεσαριά (που ονομάσθηκε επισήμως
Μόλιστα το 1929) και το Μοναστήρι, πλησίον του οποίου το 1672 κτίσθηκε η
μονή της Μόλιστας. Το 1846 υπήρχαν στην Μόλιστα 89 οικίες και 623 κάτοικοι.
Τον 19ο αιώνα οι Μολιστινοί βιοπορίζονταν με την καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων προς αυτοκατανάλωση, με την εκτροφή λίγων οικόσιτων ζώων,
με την απασχολησή τους στον ταμπακόμυλο και στα χάνια του τόπου τους, με
την άσκηση των επαγγελμάτων του οικοδόμου, του ξυλουργού και του εμπόρου σε κοντινούς και σε μακρινούς τόπους και με τα χρήματα που έστελναν οι
μετανάστες χωριανοί από την Παλιά Ελλάδα, την Ρουμανία και την Αίγυπτο. Το
1813 υπηρετούσαν στην Μόλιστα και στην μονή της 14 ιερείς και ταξίδευσαν 4
Μολιστινοί στους Αγίους Τόπους ως προσκυνητές19.
Από το 1788, οπότε ο Αλής Τεπελενλής έγινε πασάς της Ηπείρου, στον
καζά της Κόνιτσας και στις γειτονικές της περιοχές μειώθηκαν προοδευτικά αφ’
ενός οι αυθαιρεσίες που διαπράττονταν εκεί από γείτονες Αλβανούς μπέηδες
(αρπαγές, τσιφλικοποιήσεις κλπ), αφ’ ετέρου δε οι αρματολοί και οι κλέφτες,
ιδίως το 1807 και εφεξής. Ωστόσο, οι κάτοικοι εξακολούθησαν να οπλοφορούν,
νόμιμα ή παράνομα. Πράκτορες της Ρωσίας και της Γαλλίας υπόσχονταν ότι οι
χώρες αυτές θα συμπαρασταθούν σε εξεγέρσεις των ως άνω περιοχών και προσέλκυαν Ηπειρώτες στα Ιόνια Νησιά ως μισθοφόρους για τα εκεί στρατεύματα
τους. Πολλοί άλλοι Ηπειρώτες κατέφευγαν στα Ιόνια Νησιά γιά να γλυτώσουν
από τα δεινά του τόπου τους ή γιά να βρουν εκεί απασχόληση, καθόσον μάλιστα οι Γάλλοι το 1807 πολιτογραφούσαν τους εκεί ξένους. Το 1798 οι προεστοί και οι οπλαρχηγοί 29 περιοχών της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Δ.
Μακεδονίας κατέγραψαν σε υπόμνημά τους τους αριθμούς των ανδρών που
θα στρατολογηθούν σε εκάστη περιοχή αν η Γαλλία ή η Ρωσία βοηθήσει για την
εξέγερσή τους. Το υπόμνημα στάλθηκε στην Ρωσία το 1798 και στην Γαλλία το
1807. Οι προεστοί και οι οπλαρχηγοί του καζά της Κόνιτσας συσκέφθηκαν στην
Μόλιστα και αποφάσισαν ότι μπορούν να στρατολογήσουν 4.000 άνδρες20. Το
19. Για τα προεκτεθέντα, βλ Χ. Γκούτος, Η επαρχία της Κόνιτσας και η Μόλιστα επί τουρκοκρατίας, 2003 σσ.
61, 73, 91-93.
20. Βλ. μελέτη μου υπό δημοσίευση στο Ηπειρ. Ημερολόγιο, τ. 2013, Β. Ψιμούλη, Οι Σουλιώτες στα Επτάνησα,
Τα Ιστορικά, τ. 2003 σ. 27 επ. και τις εκεί παραπομπές στην βιβλιογραφία. Ο στρατηγός F. Donzelot το 1807
«κατέγραψε νόμους πολιτογραφήσεως ξένων εν Επτανήσω, οις απέδιδε τα προνόμια της ιθαγένειας.
Τότε πολλοί των Παργίων, Ακαρνάνων, Πελοποννησίων και Ηπειρωτών μετέβησαν εις την Επτάνησον και
πολιτογραφηθέντες ησφαλίζοντο εκ του Τουρκικού ολέθρου, βίον εύπορον και ήσυχον διάγοντες» (Π. Χιώτης,
Ιστορικά απομνημονεύματα, τ. Γ΄ 1863 σ. 893). Ο Αλή πασάς διαμαρτυρόταν στους Γάλλους επειδή παρείχαν
άσυλο στους φυγάδες (Γ. Σιορόκας, εις Δωδώνη, τ. Γ΄ 1974 σ. 297).
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1807 ο Αλή πασάς επιστράτευσε Ηπειρώτες και Αλβανούς και τους έστειλε άλλους μεν να πολεμήσουν απέναντι από την Λευκάδα, άλλους δε να κατασκευάσουν οχυρωματικά έργα στην περιοχή της Πρέβεζας21.
2. Ένα από τα παλαιότερα γνωστά μας γένη του χωριού Γανναδιού είναι
το γένος Κοντούλη, το οποίο είχε συγγενικές σχέσεις και ίσως κοινή καταγωγή με το γένος Γκούντου, που κατοικούσε δίπλα του. (Τα περισσότερα μέλη
του έφεραν εναλλακτικά και το επώνυμο Γκούντος, ίσως επειδή τούτο μετασχηματίσθηκε σε Γκουντούλης, ως υποκοριστικό, και έπειτα σε Κοντούλης
διά παραφθοράς).22
Οι βιογραφικές πληροφορίες που διαθέτω αναφορικά με τον Αντ. Κοντούλη προέρχονται από έγγραφα και είναι οι εξής λίγες: Διέμεινε στην Ζάκυνθο από
το 1808 περίπου μέχρι το 1833 τουλάχιστον. Το 1840 ολοκληρώθηκε στην γενέτειρά του η κατασκευή νέας οικίας του (η οποία σήμερα ανήκει στις οικογένειες
Γκούτου και Τσιόγκα). Τον Φεβρουάριο του 1837 και το 1850, ευρισκόμενος στο
χωριό του, υπέγραψε ως μάρτυρας σε δύο δικαιοπρακτικά έγγραφα. Το 1845
υπέγραψε στην Κόνιτσα την διαθήκη του, στην οποία αναφέρει ότι «προ καιρού εξωϋπανδρευσε» την μονογενή κόρη του, ότι αυτή γέννησε δύο τέκνα, τον
Δημήτρη και το Φώτη, και ότι μετά τον θάνατο του συζύγου της την έφερε πάλι
στο σπίτι του μαζί με τα τέκνα της. Η σύζυγος του Φώτη γεννήθηκε το 1840.23
Εκ τούτων προκύπτουν συμπερασματικώς τα ακόλουθα περιστατικά, ως
βέβαια ή ως πιθανά: Ο Αντ. Κοντούλης εγνώριζε να γράφει. Μετοίκησε από την
Ζάκυνθο στο χωριό του πριν απο τον Φεβρουάριο του 1837 και παρέστη στον
γάμο της κόρης του, η οποία εχήρευσε πριν να κατασκευασθεί η νέα οικία του
το 1840. Ο γιός της Φώτης γεννήθηκε πριν από την συζυγό του (που γεννήθηκε
το 1840), ήταν δε μικρότερος από τον Δημήτρη. Πιθανότατα ο Αντώνης μετοίκησε από την Ζάκυνθο στην γενέτειρά του το 1833 για να παντρέψει την κόρη
του (η οποία πρέπει να ήταν τότε 20 ετών περίπου, δηλαδή πρέπει να γεννήθηκε το 1813 περίπου), ο γάμος της έγινε το 1834, ο Δημήτρης και ο Φώτης
21. Γκ. Αρς, Η Αλβανία και η Ήπειρος στα τέλη του ΙΗ΄ και στις αρχές του ΙΘ΄ αιώνα, 1994 σσ. 237-238,
Σιορόκας, ό.π. σ. 290, Β. Παναγιωτόπουλος, Αρχείο Αλή πασά, τ. Α΄ 2007 σσ. 556-7, 577. Το 1812 ο Κώστας
Βουρμπιανίτης, γραμματικός του Αλή Πασά, του προμήθευσε 400 εργάτες από Σιάτιστα, Βέροια και
Ελασσώνα για την εκτέλεση κατασκευαστικών έργων στην περιοχή της Πρέβεζας (Ευ. Σούρλας, Ηπ. Χρονικά,
τ. 1941 σσ. 205-6).
22. Βλ. Χ. Γκούτος, Μολιστινά, 1983 σσ. 83-84. Ο Θ. Κοντούλης, πεθερός του Αντώνη, έγραψε ότι ήλθε στο
χωριό το 1774 από την Πόλη, πιθανώς από την Μοσχόπολη, η οποία την δεκαετία του 1770 ερημώθηκε και
στην οποία υπήρχε το επώνυμο Γκόντος (βλ. στο βιβλίο μου Η επαρχία... σσ. 87, 90).
23. Βλ. Γκούτος, Η επαρχία... σσ. 263, 87, 261, 256, ο ίδιος, Ηπειρ. Ημερολόγιο, τ. 2012 σ. 77, ο ίδιος, Μολιστινά,
1983 σ. 84. Από τα Γιάννενα μετοίκησαν στην Ζάκυνθο και τρεις οικογένειες που έφεραν το επώνυμο
Κοντούλης (Ζώης, Λεξικόν... σσ. 315, 449), πλην όμως αυτές δεν είχαν συγγένεια με τον Αντ. Κοντούλη.
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γεννήθηκαν το 1835 και το 1837 αντιστοίχως, η κόρη του εχήρευσε το 1839 και
μετοίκησε από το σπίτι του συζύγου της στο νέο σπίτι του πατέρα της, το οποίο
αυτός το έκτισε για να είναι εφικτή η συγκατοίκηση αυτή. Ακόμη, είναι πολύ πιθανό ο Αντώνης να νυμφεύθηκε το 1812 περίπου (αφού η κόρη του γεννήθηκε
το 1813 περίπου), σε ηλικία 25 περίπου ετών, και άρα να είχε γεννηθεί το 1787
περίπου, να απεβίωσε δε το 1852 σε ηλικία 65 ετών.
Η μετανάστευσή του στην Ζάκυνθο το 1808 περίπου μπορεί να οφειλόταν
σε κάποια από τις ακόλουθες αιτίες: α) στρατολογήθηκε ως πολεμιστής, μαζί με
συμπατριώτες του, από τους Γάλλους, για να μετάσχει στα στρατεύματα που
αυτοί συγκροτούσαν τότε στα Ιόνια Νησιά, β) στρατολογήθηκε από τον Αλή
πασά για να πολεμήσει απέναντι από την Λευκάδα ή για να εργασθεί ως οικοδόμος στην περιοχή της Πρέβεζας και βρήκε ευκαιρία να δραπετεύσει στην
Ζάκυνθο, γ) καταδιωκόταν από τον Αλή πασά ως αντάρτης ή ως κλεφταρματολός και κατέφυγε στην Ζάκυνθο, δ) πληροφορήθηκε ότι στην Ζάκυνθο υπήρχαν
δυνατότητες απασχόλησής του ως οικοδόμου.
Μετά την κατάληψη της Ζακύνθου από τους Άγγλους, ο Αντ. Κοντούλης
παρέμεινε στο νησί μάλλον επειδή οι συνθήκες βιοπορισμού του ήσαν προσφορότερες εκεί, συγκριτικά με το χωριό του. Δεδομένου ότι διέμενε στο
εμπορικό κέντρο της πόλης, όπου υπήρχαν και πολλά καταστήματα Ηπειρωτών
(ανωτ. υπό Β 2), δύναται να πιθανολογηθεί ότι εργαζόταν εκεί ως τεχνίτης ή
ως έμπορος. Οι αποταμιεύσεις του που έφερε στο χωριό του το 1833 υποθέτω ότι δεν υπερέβαιναν κατά πολύ το χρηματικό ποσό που εδαπάνησε για να
κτίσει το νέο σπίτι του, το οποίο ήταν διώροφο και είχε έξι δωμάτια. Και τούτο
διότι εξακολούθησε να έχει αγροτικά κτήματα εκτάσεως πέντε μόνον στρεμμάτων, ενώ άλλοι συγχωριανοί αύξησαν τότε τα κτήματά τους με εκχερσώσεις
ή με εξαγορές.
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2012: Έτος Μανώλη Καλομοίρη και Αλέκου Ξένου.
Θέσεις και αντιθέσεις.
Όταν ο Ρίχαρντ Στράους διεύθυνε την παγκοσμίως γνωστή πλέον όπερά
του Σαλώμη, στις 16 Μαΐου του 1906 στο Γκράτς της Αυστρίας, πάρα πολλοί
άνθρωποι, άμεσα, έμμεσα ή και καθόλου εμπλεκόμενοι με τη μουσική τέχνη
έσπευσαν να παρακολουθήσουν την παράσταση. Είχε, βλέπετε, προηγηθεί η
Παγκόσμια Πρεμιέρα του έργου, πέντε μήνες πριν, στη Δρέσδη, και είχε κυκλοφορήσει η φήμη ότι ο Γερμανός συμφωνιστής είχε παρουσιάσει κάτι «νέο»,
κάτι «ανανεωτικό», κάτι... Γερμανικό! Ο Τζιάκομο Πουτσίνι, ο συνθέτης της La
Boheme και της Tosca, ταξίδεψε στο Γκράτς για να δει από κοντά τι ήταν αυτό
που είχε συνθέσει ο Γερμανός συνάδελφός του. Ο Γκούσταβ Μάλερ, ο έτερος
πόλος της Γερμανικής ή σωστότερα «Γερμανίζουσας» Συμφωνικής μουσικής
και διευθυντής της Όπερας της Βιέννης παραβρέθηκε στην παράσταση μαζί με
τη σύζυγο του. Ο Άρνολντ Σαίνμπεργκ, ήταν επίσης παρών στη συναυλία. Μαζί
του ήταν και ο Άλμπαν Μπεργκ. Η χήρα του Γιόχαν Στράους του Δεύτερου, συνθέτη του περίφημου Γαλάζιου Δούναβη παραβρέθηκε επίσης, εκπροσωπώντας
την «παλαιά Βιέννη». Πάρα πολλοί νέοι, μουσικοί και μη, γέμισαν την αίθουσα ανυπομονώντας να ακούσουν το δείγμα της νέας Γερμανικής Συμφωνικής
μουσικής. Μέσα στην αίθουσα κυκλοφορούσε ένας δεκαεπτάχρονος νεαρός, ο
οποίος παρακαλούσε να του δώσουν χρήματα για να γυρίσει πίσω στη Γερμανία μετά το τέλος της παράστασης, καθώς είχε φτάσει στο Γκράτς για να παρακολουθήσει τη συναυλία με δανεικά χρήματα. Ήταν ο Αδόλφος Χίτλερ.
Πόσο σημαντικό ήταν λοιπόν για όλους αυτούς που επεδίωξαν να παρευρεθούν στη συγκεκριμένη συναυλία το να ακούσουν κάτι «Γερμανικό», κάτι το
οποίο απέπνεε τα ιδεώδη και τις αισθητικές καταβολές του Έθνους τους; Πόσο
σημαντικό είναι για ένα μουσικό έργο να έχει μια «εθνική ταυτότητα»; Ποιες
οι κοινωνικές, ιστορικές και πολιτικές προεκτάσεις των έργων αυτών και ποιο
ρόλο παίζουν ευρύτερα μέσα στο χώρο της μουσικής σύνθεσης; Και στην Ελλάδα; Υπήρξαν έργα «Ελληνικά»; Γιατί άραγε, ο Μανώλης Καλομοίρης θεωρείται
ο ιδρυτής της Ελληνικής Εθνικής Μουσικής Σχολής; Γιατί τον τιμά το Ελληνικό
Κράτος με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να ανακυρήξει το 2012 έτος
Μανώλη Καλομοίρη; Δεν μπορώ να εθελοτυφλήσω μπροστά σε αυτή τη συγκυρία, της διπλής επετείου, και να μην κάνω μια αναφορά όχι μόνο στον Αλέ-
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κο Ξένο, για τον οποίο η σύγχρονη Ελληνική μουσικολογική γραμματεία έχει
πολλά ακόμα να καταθέσει, αλλά και μια αναφορά στον Μανώλη Καλομοίρη,
από τη στιγμή μάλιστα, που τα οράματα που ένωναν τους δύο συνθέτες, θεωρητικά τουλάχιστον, ως προς την μουσική στην Ελλάδα, ήταν πάρα πολλά
και ενίοτε κοινά.
Κι έτσι ξετυλίγεται μια αλυσίδα εύλογων ερωτημάτων: Με ποια κριτήρια
θεωρείται κάποιος συνθέτης μέλος μιας Εθνικής Μουσικής Σχολής; Και ειδικότερα για την Ελλάδα ποια είναι τα κριτήρια αυτά; Γιατί ο Μανώλης Καλομοίρης
θεωρείται ο ιδρυτής της Ελληνικής Εθνικής Μουσικής Σχολής; Και ο Αλέκος Ξένος; Τι σχέση μπορεί να έχει με όλα αυτά; Έγραψε μουσική για τον Ελληνικό λαό
ή από τον Ελληνικό λαό; Θεωρήθηκε Εθνικός Σύνθέτης;
Aς πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η γενιά του Μανώλη Καλομοίρη
επέδειξε στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν γεννήθηκε δηλαδή ο Αλέκος Ξένος, μια
κατάφορα απαξιωτική στάση προς την Επτανησιακή Μουσική Σχολή θεωρώντας
ότι πρόκειται για κακέκτυπο ή έστω αντίγραφο της Ιταλικής κυρίως και δευτερευόντως της Γαλλικής σχολής του 19ου και πρώιμου 20ού αιώνα. Πέραν του τι δήλωσε η συγκεκριμένη κάστα συνθετών ισχύει αυτό ή όχι; Αν δεν θέλουμε να είμαστε
απόλυτοι, με ένα «ναι» ή με ένα «όχι» ας τεθεί το ερώτημα σε διαφορετική βάση:
Πόσο «Ελληνικός» υπήρξε από τη μία ο Επτανησιακός Μουσικός Πολιτισμός και
πόσο «Ελληνικός» υπήρξε αντίστοιχα ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε στην Αθήνα, στις αρχές του 20ού αιώνα; Η νέα πρωτεύουσα εκείνη την εποχή είχε αρχίσει
να δέχεται στις τάξεις της τις Σμυρναίικες και τις Αλεξανδρινές επιρροές καθώς
και καλλιτέχνες από όλη την Ελληνική επικράτεια συμπεριλαμβανομένης και της
Επτανήσου. Έτσι, ένα τέκνο του Επτανησιακού Πολιτισμού, ο Διονύσιος Λαυράγκας, με την Πρώτη Ελληνική Σουίτα έργο του 1903, έγραψε το έργο που θεμελίωσε στη συνέχεια αυτό που η ομάδα Καλομοίρη ονομάτισε «Ελληνική Εθνική
Μουσική Σχολή». Ακολούθησε ο Κερκυραίος Γεώργιος Λαμπελέτ το 1907 με το
έργο Γιορτή. Ο Λαμπελέτ υπήρξε από τους πολυγραφότατους «θεωρητικούς» της
ανάγκης για μια Ενιαία Εθνική Μουσική Σχολή. Και αυτή ήλθε με τη συναυλία
της 11ης Ιουνίου 1908, αποκλειστικά με έργα Μανώλη Καλομοίρη, συνοδευόμενη
από ένα μανιφέστο, το οποίο περιγράφει τους αισθητικούς πυλώνες πάνω στους
οποίους πρέπει να πατήσει η Σχολή αυτή. Βέβαια, σύμφωνα με την Ολυμπία
Φράγκου-Ψυχοπαίδη, Καθηγήτρια Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας
στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, η Εθνική Σχολή εδραιώνεται λίγο αργότερα, στις 11 Μαρτίου του 1916,
με την πρεμιέρα του έργου του Μανώλη Καλομοίρη «Ο Πρωτομάστορας», αφιερωμένο στον «Πρωτομάστορα» της Νέας Ελλάδος, τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
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Το ιστορικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο βρήκαν βήμα οι αισθητικές αυτές
αναζητήσεις και ανακατατάξεις ήταν ένα φαινόμενο που παρατηρήθηκε σε όλη
την Ευρώπη και ήρθε στην Ελλάδα με κάποια καθυστέρηση. Αναφέρομαι στην
άνοδο του αστικού νεοφιλελευθερισμού, της μεσοαστικής τάξης, η οποία στο
πρόσωπο του Ελευθερίου Βενιζέλου είδε να αναδύονται μεταξύ άλλων και τα
εθνικά ιδανικά και οι μεγάλες Ιδέες. Το φλέγον τότε «γλωσσικό ζήτημα» και ο
δημοτικισμός δεν ήταν η γενεσιουργός αιτία της αντιπαράθεσης μεταξύ Αθηναίων και Επτανησίων συνθετών, αλλά ένα απλό παρακλάδι της ευρύτερης κατάστασης που μόλις περιέγραψα, δηλαδή: στο πλαίσιο διακίνησης τέτοιων ιδεών, «Μεγάλων», δηλαδή ανανεωτικού εθνικισμού, εντάσσονται συνήθως και οι
επιθυμίες για τη δημιουργία Εθνικής Μουσικής Σχολής. Και η διαμάχη άρχισε
επειδή η πρώτη «άτυπη» τέτοια Σχολή, η Επτανησιακή, εκείνη την περίοδο είχε
ολοκληρώσει τον κύκλο της και «ψυχορραγούσε» και από την άλλη, αυτοί που
επωμίστηκαν το βάρος να φτιάξουν την «αυθεντική» Ελληνική Εθνική Μουσική
Σχολή, (καθώς κάτι τέτοιο επέβαλε η Ιστορική Συγκυρία) δεν σεβάστηκαν την
Επτανησιακή, ούτε της αναγνώρισαν τα αυτονόητα.
Ένας σημαντικός παράγοντας που οδήγησε την ομάδα Καλομοίρη, όσο και
τον ίδιο, στην απαξιωτική στάση της απέναντι στην Επτανησιακή Μουσική Σχολή
ήταν η έλλειψη επικοινωνίας ανάμεσα στην Αθήνα και στα Επτάνησα. Σαφώς
και δεν υπήρχαν τα σημερινά μέσα διάδοσης της πληροφορίας, αλλά ούτε καν
επαρκή μέσα ηχογράφησης και αναπαραγωγής ήχου. Και σε όλα αυτά έρχεται
να προστεθεί και μια άλλη πολύ σημαντική παράμετρος. Έργα Ελληνικότατα,
έργα που έγραψαν υπέρλαμπρη ιστορία επί Επτανησιακού Πολιτισμού, όταν
ήρθε η ώρα της αποτίμησής τους από τους Αθηναϊκούς κύκλους, τα έργα αυτά
είχαν χαθεί, είχαν καταστραφεί, ή είχαν κλειδωθεί σε ιδιωτικές συλλογές και
αναζητούνται ακόμα. Καμία συστηματική προσπάθεια καταλογογράφησης
των έργων αυτών δεν είχε γίνει μέχρι τότε! Σκεφτείτε ότι Διδακτορικά με
θέμα την Επτανησιακή όπερα βρίσκονται σε εξέλιξη έχοντας μπει στο 2013!
Η έρευνα συνεχίζεται λοιπον!
Ο Επτανησιακός Μουσικός Πολιτισμός, ο οποίος κατά την προσωπική
μου εκτίμηση και αποτίμηση δεν διαταράχθηκε, δεν διακόπηκε, και δεν
σταμάτησε να παράγει και να είναι παρών στην Ελληνική Μουσική Λόγια
Σύνθεση, τουλάχιστον στο βαθμό που άλλοι ερευνητές τον «τελειώνουν»
περί το 1910, έχει ανάμεσα στους γόνους του και τον Αλέκο Ξένο, ο οποίος
υπήρξε αναμφισβήτητα μια πολύ μεγάλη μουσική προσωπικότητα του
Ελληνικού 20ου αιώνα.
Ο πρώτος μεγάλος σταθμός του Αλέκου Ξένου είναι το 1930, όπου και με-
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τεγκαθίσταται στην Αθήνα, αφήνοντας τη γενέτειρά του Ζάκυνθο. Αρχικά κατατάσσεται εθελοντικά στη μπάντα της Φρουράς Αθηνών και λίγο αργότερα
εγγράφεται στο Ωδείο Αθηνών προκειμένου να συστηματοποιήσει τις σπουδές
του πάνω στα ανώτερα θεωρητικά και στα πνευστά όργανα. Ανάμεσα στους
καθηγητές του συγκαταλέγονται ο Δημήτρης Μητρόπουλος ο Γεώργιος Σκλάβος και ο Φιλοκτήτης Οικονομίδης. Ο διορισμός του στην ορχήστρα του Ωδείου, λίγα χρόνια αργότερα, ήταν ο μεγάλος επόμενος σταθμός. Εκεί έρχεται σε
επαφή με τα έργα όλων των μεγάλων συνθετών της κλασικής μουσικής, τους
οποίους, όπως έχει παραδεχτεί ο ίδιος, «αφομοίωσε» μέσα στο συνθετικό του
έργο. Ανάμεσα σε αυτούς, υπήρξαν και Έλληνες συνθέτες όπως ο Βάρβογλης,
ο Σκαλκώτας και βέβαια ο Καλομοίρης. Εκεί έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή
και με τις ιδέες του Σοσιαλισμού, μέσω του συμπατριώτη του, Ζακύνθιου Πορφύρη Κονίδη, μετέπειτα βασικού αρθογράφου της «Αυγής». Για τις ιδέες αυτές
εξ αρχής δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον και τελικά τις ασπάζεται πλήρως.
Οι αγώνες που έδωσε ο Αλέκος Ξένος, στην περίοδο του Εμφυλίου, χρήζουν
κυρίως βιογραφικής και ιστορικής έρευνας και δεν θα ήθελα να τους αναλύσω
εκτενώς. Θα ήθελα όμως οπωσδήποτε να εστιάσω στους αγώνες που έδωσε σε
περίοδο ειρήνης για την Ελληνική Μουσική. Έγραψε πολλή μουσική για παιδιά,
με κορωνίδες τους τρεις κύκλους τραγουδιών σε ποίηση Βασίλη Ρώτα, Χάρη
Σακελλαρίου και Γιώργου Μουρέλου. Αντίστοιχα έπραξε και ο Μανώλης Καλομοίρης με την διαχρονική πιανιστική συλλογή του «Για τα Ελληνόπουλα» αποτελούμενη από δύο τεύχη. Ο Ξένος έγραψε επίσης πληθώρα έργων αντλώντας
υλικό από την παράδοση της πατρίδας του και ιδίως από την ιδιαίτερη πατρίδα
του τη Ζάκυνθο, όπως ακριβώς το ίδιο έπραξε και ο Μανώλης Καλομοίρης προσφεύγοντας στο Ελληνικό Φολκλόρ στη δημοτική και στη βυζαντινή μουσική.
Λίγο πριν τη Δικτατορία του Μεταξά, ο Αλέκος Ξένος συγκαλεί Δ.Σ. στην
ορχήστρα του Ωδείου, με σκοπό την ίδρυση της πρώτης Ελληνικής Μουσικής
Ακαδημίας αλλά και την πλήρη καταγραφή των έργων των Ελλήνων Μουσικών
μέχρι εκείνη την εποχή, με το σκεπτικό «να μην επαναληφθεί το έγκλημα που
έγινε με την Επτανησιακή Μουσική Σχολή και την απώλεια τόσων πολλών και
σπουδαίων έργων», αναγνωρίζοντας έτσι και την ύπαρξη και τη σημασία της
Επτανησιακής Σχολής. Η δήλωση αυτή του Αλέκου Ξένου, τον φέρνει έστω και
με έμμεσο τρόπο σε αντιπαράθεση με τον Μανώλη Καλομοίρη, ως προς την
αποτίμηση της Επτανησιακής Σχολής. Είναι μια πρώτη καταγραφή θέσεων και
αντιθέσεων των δύο ανδρών.
Επί Δικτατορίας Μεταξά καταγράφεται και η πρώτη κοινή δράση ή μάλλον
«αντίδραση» των Καλομοίρη και Ξένου προς το καθεστώς: Ο Αλέκος Ξένος

21

Σπύρος Δεληγιαννόπουλος

αρχίζει να απομακρύνεται από τις διοικητικές θέσεις που προανέφερα, ενώ ο
Μανώλης Καλομοίρης «ρισκάρει» κυριολεκτικά τη θέση του ως επιθεωρητής
των Στρατιωτικών Μουσικών, με την απόφασή του να παρευρεθεί στην κηδεία
του Ελευθερίου Βενιζέλου. Λίγο καιρό αργότερα απολύεται από τη θέση αυτή
με συνοπτικές διαδικασίες…
Η πατριωτική στάση του Αλέκου Ξένου αποτυπώνεται σε μια από τις συνεντεύξεις του, όπου αναφέρει «την περίοδο της κατοχής, το 80% των Ελλήνων
μουσικών είχαν σταλεί στη Μέση Ανατολή. Μας ανησυχούσε πολύ η κατάσταση στην οποία βρισκόταν η υγεία τους. Μας ζήτησαν οι κατακτητές να παίξουμε
κάτι για να τονωθεί το φρόνημα των στρατευμάτων τους. Αρνηθήκαμε. Ζητήσαμε η ορχήστρα μας να γίνει Κρατική, ώστε να έχουμε μεγαλύτερο μισθό και
να μπορούμε να στέλνουμε περισσότερα χρήματα στους συναδέλφους μας στο
μέτωπο». Η αναγκαιότητα ύπαρξης Κρατικής Ορχήστρας στην Αθήνα υπήρξε
άλλος ένας κοινός τόπος για τον Αλέκο Ξένο και το Μανώλη Καλομοίρη. Με
ενέργειες του δεύτερου, συνεπικουρούμενου από τους Φιλοκτήτη Οικονομίδη
και Πέτρο Πετρίδη, κρατικοποιούν τελικά την ορχήστρα και την οργανώνουν
σύμφωνα με το καταστατικό της Συμφωνικής της Βιέννης.
Ως προς την ενασχόλησή του με το τραγούδι, αναφέρει ο Αλέκος Ξένος:
«Τραγούδια άρχισα να γράφω με αφορμή τον αγώνα κατά των κατακτητών. Το
πρώτο μου τραγούδι ήταν Ο πρώτος αντάρτης, με το επεισόδιο του κατεβάσματος της σημαίας των Γερμανών από την Ακρόπολη από το Γλέζο και τον Σάντα».
Κατά την περίοδο που ήταν εγκατεστημένος στη Θεσσαλία, όταν στρατολογήθηκε στο Ε.Α.Μ. λειτούργησε ως εθνομουσικολόγος, καταγράφοντας τραγούδια, ρυθμούς και σκοπούς της Θεσσαλικής υπαίθρου, τους οποίους αργότερα
εμφύτευσε μέσα από το δικό του γλωσσικό αισθητικό ιδίωμα στα δικά του
μουσικά έργα. Εκείνη την περίοδο έγραψε και τα περισσότερα τραγούδια του,
όπως το Τραγούδι του Άρη και το Τραγούδι της Αλληλεγγύης. Επίσης, ο Αλέκος
Ξένος, μελοποίησε Κάλβο, Σολωμό, Σεφέρη, Λειβαδίτη, Ρίτσο, Καβάφη καθώς
και αρχαίους Έλληνες ποιητές, επιλέγοντας πάντα Ελληνική θεματολογία. Το
τελευταίο, η Ελληνική Θεματολογία, είναι επίσης, όχι απλά ο κύριος. αλλά ο
μοναδικός θεματολογικός πυλώνας που διέπει την εργογραφία του Μανώλη
Καλομοίρη στο σύνολό της, οπότε εδώ καταγράφεται άλλος ένας κοινός τόπος
μεταξύ των δύο συνθετών.
Χρήζει τεράστιας σημασίας η βαρύτατη και βαρύγδουπη δήλωση του Αλέκου Ξένου, ότι «μετά τον Εμφύλιο, οι ιθύνοντες, έφεραν τεχνηέντως και εγκαθίδρυσαν το Ρεμπέτικο, το τραγούδι του υπόκοσμου, το οποίο ξαναφούντωσε
από τους συνεργάτες των Γερμανών και από τους μαυραγορίτες». Επικαλείται
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ότι «ο Κώστας Γιαννίδης (ή Γιάννης Κωνσταντινίδης) έφερε μια μέρα στην παρέα τους έγγραφο που είχαν επιδώσει οι Εγγλέζοι στον μουσικό σταθμό των
Ενόπλων Δυνάμεων, όπου και δήλωναν την επιθυμία τους να προωθηθεί το Ρεμπέτικο, ώστε να επέλθει «λαϊκισμός» στο Ελληνικό τραγούδι και στην Ελληνική
κοινωνία γενικότερα.»
Με αφορμή λοιπόν την εμφάνιση του Ρεμπέτικου έχουμε άλλη μια κοινή
δράση ή αντίδραση αν προτιμάτε μεταξύ Καλομοίρη και Ξένου. Αναφερόμενος
στον Καλομοίρη αναφέρει ο Ξένος: «Ο τίμιος αυτός συνθέτης έγραψε εκείνη
την περίοδο έργα, ειδικά για να «χτυπήσει» αυτό το είδος μουσικής (αναφέρεται στο ρεμπέτικο). Η αντιμετώπιση τόσο του Ξένου όσο και του Καλομοίρη
απέναντι στο ρεμπέτικο έχει κοινή βάση. Ξεκινάει με το σκεπτικό ότι είναι μουσική που δεν έχει σχέση ούτε με τη δημοτική μουσική, ούτε με την εκκλησιαστική, που είναι κατά αυτούς οι αισθητικοί και ιδεολογικοί στυλοβάτες της Νέας
Ελληνικής Μουσικής. Είναι βέβαια γνωστό, ότι «ατύχησαν» και οι δύο, αφού
στη συνέχεια η εκ βάθους ενασχόληση τόσο του Μάνου Χατζιδάκι όσο και του
Μίκη Θεοδωράκη με το Ρεμπέτικο, το έφερε στην επιφάνεια και το ανέδειξε ως
σημαντικό κομμάτι της Νέας Ελληνικής Μουσικής.
Στο πνεύμα της αντίδρασης και της αντίστασης στην υποβάθμιση της Ελληνικής Μουσικής μετά τον πόλεμο, ο Αλέκος Ξένος ολοκληρώνει το 1946 τη
«Συμφωνία της Αντίστασης». Πρόκειται για ένα έργο το οποίο έγραψε σε μια
Αθήνα που κυκλοφορούσε παράνομα, κλεισμένος σε μια σοφίτα, χωρίς καν να
έχει πιάνο διαθέσιμο για να κάνει τους πειραματισμούς του πριν γράψει οτιδήποτε πάνω στο χειρόγραφο. Την ίδια περίοδο, ο Μανώλης Καλομοίρης γίνεται
ο πρώτος Έλληνας συνθέτης που περνάει την πόρτα της Ακαδημίας Αθηνών.
Βίοι αντίθετοι ή βίοι παράλληλοι, «συνεπείς» με τις επιλογές που έχει κάνει ο
καθένας από τους δύο;…
Σχετικά με τους κατ’ εμένα παράλληλους βίους αυτών των δύο μουσικών
προσωπικοτήτων, επιτρέψτε μου να παραθέσω μερικές ακόμα σκέψεις: Τέσσερις αιώνες Βενετοκρατίας στα Επτάνησα, τέσσερις αιώνες Τουρκικός ζυγός
στην χερσαία Ελλάδα. Δύο εντελώς διαφορετικά και αισθητικά ετερόκλιτα
μουσικά σύμπαντα, αναπτύχθηκαν και γιγαντώθηκαν ταυτόχρονα, υπό άλλες συνθήκες, κοινωνικές, οικονομικές, γεωγραφικές, εθνολογικές και βέβαια
αισθητικές. Η απόρριψη του Μουσικού Επτανησιακού Πολιτισμού, από τους
επαΐοντες και κρατούντες μεγαλο-ωδειάρχες και διαμορφωτές της εν Αθήναις
«Ελληνικής Εθνικής Μουσικής Σχολής» δεν είναι τίποτα άλλο από ένα τεράστιο
εθνομουσικολογικό λάθος, το οποίο έχω την εντύπωση ότι ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί και διορθωθεί απόλυτα. Και εδώ έρχομαι στον «τύπο των ήλων»
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της διάστασης μεταξύ θιασωτών Επτανησιακής και Εθνικής Ελληνικής Σχολής.
Πρόκειται για μια διάσταση η οποία ουσιαστικά ΔΕΝ υφίσταται. Ή αν δεχτούμε ότι υφίσταται, τότε αυτό συμβαίνει κυρίως σε επίπεδο προσωπικών απόψεων, αμφιλεγόμενων μανιφέστων, δράσεων και αντιδράσεων μεμονωμένων
μουσικών προσωπικοτήτων.
Η νέα Ελληνική πρωτεύουσα ήθελε τα πρωτεία και στη μουσική. Η «αλλαγή
σκυτάλης» από τα Επτάνησα στην Αθήνα θα γινόταν ούτως η άλλως. Δεν
διαφωνεί κανένας ως προς αυτό. Η διαφωνία του ομιλούντος και φαντάζομαι
και άλλων εκ των εκλεκτών ομιλητών είναι πάνω στον άκομψο και εν μέρει
ανιστόρητο τρόπο με τον οποίο έγινε.
Σε αντίθεση με τον Μανώλη Καλομοίρη, ο Αλέκος Ξένος ούτε επεδίωξε,
ούτε εντάχθηκε στην Εθνική Μουσική Σχολή, όπως αυτή οριοθέτησε την
αισθητική της και τα κριτήρια που έπρεπε να πληροί κάποιος συνθέτης για να
θεωρηθεί μέλος της.. Δεν το έκανε όμως επίτηδες ο Αλέκος Ξένος αυτό. Σαφώς
και η θεματολογία του είναι Ελληνικότατη, όπως και η φύση της εργογραφίας
του. Όπως, άλλωστε δήλωσε ο ίδιος, στη μουσική πρέπει να αφομοιώνουμε ότι
καλύτερο υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να εκφράσουμε τις ιδέες
μας, όχι όμως μεταφυσικά αλλά πάντα δίπλα στο λαό! Υφολογικά όμως, δεν
ακολούθησε την «πετατημένη» της προηγούμενης γενιάς Ελλήνων συνθετών,
αυτών που ήταν τότε οι «κρατούντες».
Έτσι λοιπόν, δε μιμήθηκε το Βάγκνερ, όπως έπραξε η ομάδα Καλομοίρη,
θωρώντας ότι έτσι θα φέρει την Ελληνικότητα στη λόγια μουσική γραφή.
Κινήθηκε σε πιο ανοιχτούς ορίζοντες, μπολιάζοντας στο συνθετικό του ιδίωμα
όλα αυτά τα βιώματα, μουσικά και εξωμουσικά, τα οποία τον στιγμάτισαν,
τον χαρακτήρισαν, τον επηρέασαν. Υπάρχουν σαφέστατα επιρροές από
τους μεγάλους συνθέτες του Σοβιετικού Νεοκλασικισμού, τους οποίους
σε πολλά έργα του φαίνεται ότι έχει μελετήσει σε βάθος. Αναφέρομαι στον
Σοστακόβιτς κυρίως, με τον οποίο άλλωστε υπήρξε και προσωπικός φίλος,
όπως προκύπτει από την αλληλογραφία και των δύο, αλλά και στον Προκόφιεφ.
Από τις ενορχηστρώσεις του διαφαίνεται ότι έχει μελετήσει εκτενώς και τους
μεγάλους συμφωνιστές του Βιεννέζικου Ρομαντισμού, ιδίως τον Μάλερ και
τον Μπρούκνερ. Ο τομέας όμως όπου δεν μιμήθηκε κανέναν από αυτούς ήταν
η μουσική παράμετρος της δομής. Δεν ακολουθεί τα κλασικά ή νεοκλασικά
πρότυπα της ανάπτυξης. Κινείται πιο ελεύθερα, στα πλαίσια του γραμμένου
αυτοσχεδιασμού και της προγραμματικής μουσικής. Σε αυτό το τελευταίο, στον
τρόπο που χειρίζεται τη δομή βρίσκουμε και πάρα πολλές ομοιότητες για την
αντίληψη που έχει και ο Μανώλης Καλομοίρης για την μουσική παράμετρο
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αυτή και πως τη χρησιμοποιεί στο έργο του, καθώς τα περισσότερα εκ των
συμφωνικών έργων του διέπονται υφολογικά από το στυλ του Συμφωνικού
Ποιήματος, του πιο δημοφιλούς είδους σύνθεσης κατά την περίοδο του
ύστερου Μουσικού Ρομαντισμού, οπότε και αναδύθηκαν χρονικά οι ανά την
Ευρώπη Εθνικές Μουσικές Σχολές.
Ο Αλέκος Ξένος ισορροπεί με εντυπωσιακή άνεση πάνω στο τεντωμένο
σκοινί όπου από κάτω βρίσκονται η ακαδημαϊκή μουσική έκφανση και η
λαϊκή δημιουργία. Και καταφέρνει να συγκεράσει και τα δύο, χωρίς να τα
ενστερνισθεί πλήρως, εμποτίζοντάς τα με στοιχεία άκρως πρωτοποριακά και
ταυτόχρονα προσωπικά.
Τόσα χρόνια πλέον από την εποχή που ο Αλέκος Ξένος αγωνίστηκε μέσα
από τη μουσική του για μια καλύτερη Ελλάδα, αποτυπώνεται ότι το όραμά του
ήταν να μπορεί ο λαός μας να διαβλέπει ανεξαρτήτως πολιτικών παρατάξεων
την ποιότητα αλλά και την ειλικρινή αγάπη για την πατρίδα. Χειρίστηκε
αριστουργηματικά τον Ελληνικό λόγο, μέσα από τα τραγούδια του αλλά και
μέσα από το τεράστιου από κάθε άποψη βεληνεκούς έργο του Ελεύθεροι
Πολιορκημένοι, όχι με γνώμονα τις τεχνικές, τη γραμματική και το συντακτικό
της Ευρωπαϊκής Λόγιας Σύνθεσης αλλά ακολουθώντας ένα αισθητήριο αμιγώς
ελληνικό, απλό και πατριωτικό.
Από την άλλη, ο Μανώλης Καλομοίρης, μια γενιά μεγαλύτερος από τον
Αλέκο Ξένο, διείδε πρώτος την ανάγκη δημιουργίας μιας ενιαίας Ελληνικής
Εθνικής Μουσικής Σχολής, άσχετα αν αυτή ατύπως υπήρχε ήδη στα Επτάνησα,
απλά δεν συνοδευόταν από γραπτά βαρύγδουπα μανιφέστα αλλά μόνο από
παρτιτούρες. Το ότι ο Καλομοίρης χρησιμοποίησε επιλεκτικά ή ενδεχομένως
και λάθος φίλτρα στα πρώτα βήματα του χτισίματος της Εθνικής Σχολής που
οραματιζόταν και προκάλεσε ένα διχασμό μεταξύ των Ελλήνων συνθετών
και μουσικολόγων ευτυχώς το αναγνώρισε μόνος του έστω και προς το τέλος
της ζωής του.
Υπήρξαν λοιπόν αμφότεροι, ο Μανώλης Καλομοίρης και ο Αλέκος Ξένος,
δύο συνθέτες τόσο από το λαό όσο και για το λαό. Τον Ελληνικό λαό. Και ίσως
για αυτό, το τόσο ανθρωπιστικό κίνητρο, πέραν και από την όποια παρούσα ή
και ενδεχόμενη μελλοντική αποτίμηση του συνθετικού έργου τους, αξίζει να
τους θυμόμαστε και να τους τιμούμε.
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Μνήμη Νίκου Λευθεριώτη
(Κέρκυρα, 1889-1962)
Έχουν περάσει πενήντα χρόνια από τότε που έφυγε γιά πάντα, ο αξέχαστος
Λογοτέχνης και Άνθρωπος Νίκος Λευθεριώτης και δυστυχώς όσο περνάνε τα
χρόνια, τόσο ξεμακραίνει από την θύμησή μας η σκιά της ευγενικής, σεμνής
μορφής του εξαίρετου Κερκυραίου1.
Το αρχείο του, έργο ζωής, καταστράφηκε από τον πυρπολισμό του σπιτιού
του και γενικά της Κέρκυρας, την 14ην Σεπτεμβρίου 1943 κι’ αυτό υπήρξε
μεγάλο πλήγμα για τον ίδιο και για την πνευματική Κέρκυρα.
Το λογοτεχνικό του έργο, διασκορπισμένο σε περιοδικά, εφημερίδες κ.α.
δεν είναι μεγάλο, αλλά χαρακτηρίζεται από ποιότητα ως σπάνια πνευματική
προσφορά στην υπόθεση του Κερκυραϊκού πολιτισμού2. Ο ίδιος προτιμούσε
να μένη, όσο μπορούσε αφανής. Στους νεώτερους, είναι σχεδόν άγνωστος,
λίγοι παλιοί επιμένουν να κρατούν στην μνήμη τους, την ευγενική κερκυραϊκή
μορφή που έφυγε3. Γιά την λογοτεχνική, την ιστορική, την μεταφραστική και
ερευνητική προσφορά του, στα τελευταία πενήντα χρόνια της ζωής του, δεν
είμαι αρμόδια να μιλήσω εγώ, υπάρχουν νέοι, άξιοι εργάτες του λόγου, που
εύχομαι να συγκεντρώσουν, ότι υπάρχει, ώστε να γνωριστή και εκτιμηθή το
έργο του πλατύτερα στο Ελληνικό κοινό και να πάρη θέση κοντά στους άλλους
1. Βαθύς γνώστης της επτανησιακής γραμματείας ο Νίκος Λευθεριώτης, υπήρξε μέλος του Σοσιαλιστικού
Ομίλου Κερκυρας (1912), της “Συντροφιάς των Εννέα” (1915, Ε. Δενδρινού, Κ Θεοτόκης, Ν. Λευθεριώτης, Α.
Μουσούρης, Κ. Χατζόπουλος, Λ. Πορφύρας, Π. Σταματελόπουλος, Μ. Ζαβιτσιάνος, Λ. Κογεβίνας, που εξέδωσε
το περιοδικό “Κερκυραϊκή Ανθολογία”, Σεπτέμβριος 1915-Αύγουστος 1918, Ιανουάριος 1924-Νοέμβριος
1925) και του “Φιλεκπαιδευτικού Ομίλου Κέρκυρας” (1929). Κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του στο
Αρχειοφυλακείο Κερκύρας, σήμερα Αρχεία του Νομού της Κέρκυρας, συνέλεξε σημαντικό υλικό, το οποίο
όμως καταστράφηκε με την αεροπορική επιδρομή της 14ης Σεπτεμβρίου 1943. Αποτέλεσμα των ερευνητικών
εργασιών του υπήρξαν οι μελέτες : “Τα σπίτια του Σολωμού στην Κέρκυρα” Κερκυραϊκά Χρονικά, τ. 6 (1958),
σ. 41-58 και “Η πολιορκία της Κέρκυρας του 1716 , διηγημένη από τον ιερέα Δημήτριο Μανάτο, κερκυραίο
συμβολαιογράφο της εποχής εκείνης” Κερκυραϊκά Χρονικά, τ. 11(1965), σ.163-173. Στον ίδιο τόμο, σ. 174-194
δημοσιεύθηκαν και ποιήματά του. Το ποίημά του “Χαίρε Ρωσία” (Μάρτιος 1917) που δημοσιεύθηκε το 1924
στην ανθολογία “Κόκκινα Τραγούδια” και στη συνέχεια στην “Ανθολογία, 1708-1933” του Η. Ν. Αποστολίδη
(1934) σ. 203 (ως Ν. Λεφτεριώτης), έκτοτε ανθολογείται διαρκώς.
2. Περ. Βλ. Σολδάτος Κ.Ε., Μνήμη Νικολάου Α. Λευθεριώτη, Αθήνα 1963. Δαφνής Κ., Νίκος Λευθεριώτης
(Κέρκυρα, 1889-1962) Κερκυραϊκά Χρονικά, τ. 11(1965) σ.153-157. Δούης Α.Ι., Το έργον του Νίκου Λευθεριώτη,
Ναυσικά , Κερκυραϊκἠ Επιθεώρηση, αρ. φ. 71 της 16ης Φεβρουαρίου 1964.
3. Για το ήθος και την αρετή της σολωμικής παράδοσης που ακολουθούσε ο Νίκος Λευθεριώτης περ. βλ εις
Δαφνής Κ., οπ.
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N. Λευθεριώτης (αριστερά) - Κ. Σολδάτος (δεξιά)

27

Λίνα Ζαφείρα - Κουφοπούλου

λογοτέχνες της Επτανησιακής Σχολής. Όμως ως μνημόσυνο καταθέτω εδώ
κάποια στοιχεία αφού, τύχη αγαθή, συγκατοικούσαμε οι δυο πυροπαθείς
οικογένειες, Λευθεριώτη και Ζαφείρα και ο σιόρ Νίκος είχε υπό την προστασία
του τα νεαρά μέλη, δηλαδή εμένα, τον αδελφό μου και την αγαπημένη του ανιψιά
Ήβη. Αυτή την χρονική περίοδο κοντά του την θυμόμαστε πάντα με νοσταλγία
και αγάπη, τον είχαμε σαν δεύτερο πατέρα μας. Όταν εγκατασταθήκαμε στην
Αθήνα αλληλογραφούσε με την οικογένειά μου και σ’ αυτά τα γράμματα
ψάχνω να βρω μερικά αποσπάσματα που να δείχνουν την ευρύτητα γνώσεων,
την ποιητική, ευαίσθητη και λεπτή του φύση.
Α. Παραθέτω δείγματα του λυρικού Λευθεριώτη
ΣΟΝΕΤΤΟ
Ακούστε όσοι παλεύετε γενναία για την αλήθεια
Σ’αυτή τη μαύρη γης
Θάρθει καιρός που ο καθείς, θάχει χαρά στα στήθεια
Θάρθει καιρός που θα χαθεί το μίσος και το ψέμμα,
Θα μπει στη θήκη το σπαθί
Κι’ άσκοπα πιά δε θα χυθεί τ’αδελφικό μας αίμα
Θα πάψει νάναι καύχημα κι’ανδρεία ο άγριος φόνος
Μόνο για σκέψεις υψηλές
Θα στεφανώνει κεφαλές ο δάφνινος ο κλώνος.
Κι’οι κάμποι που γιομίζανε κορμιά απ’την άγρια μάχη
Θ’ακούν τα γέλια του σκαφτιά
Σαν γέρνει σ’έρωτ’αγκαλιά και κάνει αγάπης μάχη.
ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΕΝΤΗΜΑ4
Πως θες να γείρω αγάπη μου, τ’ άθλιο βαρύ κεφάλι
Σε τέτοιο προσκεφάλι;
Αυτό είν’ ανθός , αυτό είν’αφρός κι’ αισθήματος πλημμύρα
Κ’ έχει της άγιας σου ψυχής τα κάλλη και τα μύρα.
Χέρια τόχουν κεντήσει;
Θαρρείς και κάποιον άγγελον ποθεί ν’ αποκοιμήσει.
Πως θες να γείρω απάνω του βαρύ τ’ άθλιο κεφάλι;
Θάθελα -ακούς αγάπη μου- την ώρα του θανάτου

4. Το ποίημα είναι αφιερωμένο στη σύντροφο της ζωής του Αλεξάνδρα.
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στην κεφαλή αποκάτου
να μου το σιάσουν απαλά τ’αγγελικά σου χέρια,
και πριν κλείσεις τα μάτια μου κι’ ανάψεις τ’ αγιοκέρια
να λθεις να μου χαρίσεις
στα χείλη φλογερό φιλί στερνό, και να μου σβύσεις
με τη γλυκάδα του φιλιού την πίκρα του θανάτου.
ΕΛΕΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΟΚΟΤΟΥ5
(Πρώτη δημοσίευση)
Είχα τα ρόδα στην θωριά, τα κρίνα στην ψυχή μου
Μ’αχ! Ποιός δε θα δακρύση;
Που πριν ακόμη τα χαρώ, μανούλα εσύ φτωχή μου
Το χώμα τάχει κλείσει;
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΡΗΝΟΥΛΑΣ6
Ρηνούλα, γειά σου!
Ἀνοιξες τα χιονόλευκα φτερά σου
Και γεύεσαι την “πρώτη” τη χαρά σου
Άσπρο μας περιστέρι.
Κι αχ ! μάταια σου απλώνουμε το χέρι
Που κρατά της αγάπης το ψωμί
Δεν θάρθης , όχι!
Βαρέθηκες την άχαρή σου κώχη
Κι’ άπλωσες τις φτερούγες σου με ορμή
Να φύγεις στον τρισάνοιχτον αιθέρα.
Στης θείας ανυπαρξίας τον ουρανό,
Το γαλανό,
Πέτα, λευκή μας περιστέρα, πέτα.
Κι όλα της γης τα βάσανα τώρα λησμόνησέ τα.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ7
Έπεσα χθες ενωρίς και σήμερα ξύπνησα νύχτα. Δε με κρατεί το κρεβάτι,
μου πλακώνει την καρδιά. Ντύθηκα χέρι-χέρι και πετάχτηκα στην βεράντα να
ιδώ τον καιρό. Πάλι τα ίδια! Συγνεφιά και αγέρας. Τέλος πάντων, δεν θέλει να
5. Η Αντιγόνη Κοκοτού πέθανε 14 ετών. Το ποίημα γράφτηκε 21 Απριλίου 1945. Πρώτη δημοσίευση.
6. Το νεαρό κορίτσι πέθανε στο σανατόριο της Πεντέλης το 1952-3.
7. Ίσως κρατούσε ημερολόγιο όταν ήταν άρρωστος στο σανατόριο της Πεντέλης το 1952-3
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ξαστερώσει, δεν θέλει! Που είναι αυτός ο περίφημος Αττικός ουρανός; Εδώ
καταντήσαμε χειρότερα κι’ από το νησί μου, που βρέχει ολόκληρες βδομάδες
χωρίς πάψη. Μπήκα μέσα και βγήκα στο διάδρομο. Βαθειά ησυχία βασιλεύει
εδώ. Όλες οι θύρες κλειστές. Το φως αναμμένο και πουθενά ψυχή ζώσα. Α!
Πως μ’αρέσει αυτή η γαλήνη, πως μου θεραπεύει την καρδιά! Είπα ν’ανάψω
ενα σιγάρο, τώρα που δεν φοβάμαι να με ελέγξουν κάποια στοργικά μάτια. Μα
μετάνοιωσα […] και έβαλα τα χέρια στις τσέπες για να αποφύγω τον πειρασμό.
Γυρίζω πάνω κάτω ώρα πολλή. Άρχισε ο νους να δουλεύη μα παίρνει και
φεύγει. Ο νους ειναι σαν το γάτο, όπου και να βρίσκεται, άμα βρη ευκαιρία θα
γυρίση στα λημέρια του. Μ’ έφερε και ο δικὀς μου που αλλού; Στο ευλογημένο
μου νησί. Να το ωραίο λιμάνι. Άκρα ησυχία και εδω. Τα ηλεκτρικά είταν
ακόμη αναμμένα και η κίνηση δεν είχε ακόμη αρχίσει. Απ’έξω από το Καφέ
Γυαλί, ο Γιάννης ο καφετζής ετακτοποιούσε τα τραπέζια και τις καρέκλες. Τον
εκαλημέρισα, μα δε με είδε. Και πως να με ιδεί; Σάματις φαίνεται ο νους; ΄Ερριξα
μιά θλιβερή ματιά στην ήσυχη γωνία που μ’ άρεσε συνήθως να κάθομαι, τα
Κυριακάτικα πρωϊνά και τράβηξα για το σπίτι. Ο ύπνος κρατούσε ακόμη ήρεμη
όλη τη γειτονιά.
Άνοιξα την ξώθυρα, ανέβηκα την πρώτη σκάλα “Γρήγορα, είπε η καρδιά,
δεν βαστώ, θα σπάσω, πονώ”, “Μιά ματιά μονάχα και φεύγουμε” είπε ο νους.
Ανεβήκαμε στ’άλλο πάτωμα, περάσαμε στο διάδρομο, μπήκαμε στο
πρώτο δωμάτιο.
Τα ποθητά τους μέρη, εκεί αστοχούν οι ξένοι
γιατί αναπνέουν αέρι, γιατί πατούν μιά γη,
οπού με μάγια δένει και σώμα και ψυχή.
Εκεί! στο μέρος, όπου η γη δεν περιμένει
τον ίδρωτα του κόπου, θα δεις με θαυμασμό
τ’ άνθος κοντά να βγαίνει στον ώριμο καρπό.
Να την η αγαπημένη φωλιά! Χριστέ μου πόσο πονώ!! Ας μπούμε μια
στιγμούλα να ρίξουμε μια γοργή ματιά στα πρόσωπα τ’αγαπημένα. Να τα
βυθισμένα στον ύπνο. Σκύφτω κοιτάζω το ένα. Ακούω την ήσυχη γλυκειά
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αναπνοή. Την πίνω μ’ένα φιλί. Ο νους φιλεί αλαφρά. Δεν ταράζει την ήσυχη
πικραμένη μορφή. Γειά σου πιστή και αγαπημένη σύντροφε. Ας ήταν δυνατό
νάναι πάντα έτσι γαληνεμένη και ήρεμη η ωραία ψυχή σου. Σιμώνω στην αλλη
κλίνη. Κοιτάζω το γλυκό ήρεμο προσωπάκι. Θε μου τι ευτυχία! Κάμε γρήγορα,
λέει η καρδιά, δεν κρατώ, θα σπάσω. Σκύφτω, φιλώ το ήρεμο μέτωπο και το
γλυκό στοματάκι. Ψιθυρίζω στ’αυτάκια του “Ζάχαρι νάναι ο ύπνος σου και μέλι
τ’όνειρό σου” Ντριννν ! Ενα δυνατό κουδούνισμα με γυρίζει στο διάδρομο. Τι
κρίμα. Κοιτάζω να ιδώ ποιός κτύπησε. Είναι ο αριθμός 12. Να και η αδελφή
Ρώμη, που διανυχτερεύει. ΄Ερχεται μεγαλοπρεπής να δώση τη βοήθειά της. “Σε
ζητάνε στο 12 της λέω”. “Α! Θάναι ο Βασιάδης, μου λέει, είχε απόψε ανησυχία
και ξεθυμαίνει με το κουδούνι. Τι να κάμω;”
Β΄ Σατιρικούς στίχους που συχνά έβαζε στις επιστολές που έστελνε σε
φιλικά πρόσωπα.
Γράμμα στην Συμβήκα8
Για πες μου τώρα πως περνά η αγαπητή Συμβήκα,
Που στα μελίσσια εβρέθηκε ανάμεσα σαν σφήκα.
΄Εμαθα που σαν ποντικός κλείστηκε στο ασανσέρι,
Ας το χρωστάει στο ανήσυχο και τρομερό της χέρι,
Που μ΄ειχε κάψει στις κλεψιές σαν παίζαμε το σκάκι
Και τώρα κάποιον άλλονε για θύμα της θα πιάκη.
Ας πιάση και την πέννα της δυό λόγια να μας γράψη
Γιατί η μεγάλη της σιωπή ειν’ώρα πιά να πάψη.
Τι διάβολο την έπιασε τόση πολλή αφασία;
Ας γράψη καμμιά έκθεση με λίγη φαντασία
Να μας ειπή πως τα περνά και πως τα διασκεδάζει
Πως βρίσκεται στη νέα ζωή, ποιές συντροφιές συχνάζει.
Αν τρώη, αν πίνη, αν ρεύεται κι αν τη τροφή χωνεύη,
Αν της αρέση η μουσική κι αν κάποτε χορεύη
Να περιγράψη πρόσωπα και πράγματα και ήθη
Ας γράψη τέλος κάτι τι κι ας και παραμύθι.
Λοιπόν το περιμένουμε με πόθο αυτό το γράμμα,
Πιστεύω δε γυρεύουμε πολύ μεγάλο πράμα.
8. Απευθύνεται στο πατέρα μου Μίμη Ζαφείρα και αναφέρεται σε εμένα με το ψευδώνυμο “Συμβήκα” (γιατί
διαρκώς ρωτούσα γεμάτη περιέργεια: “τι συνέβηκε;”). Για τον αδελφό μου χρησιμοποιούσε το “Σπόρος” και
για την ανιψιά του Ήβη το “Μπάμπαλο¨.
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[…………………………….]9
Νικόλαος ή και Νικολής,
φίλος καλός κι’ ειλικρινής
που λέγεται και Νικολός
κ’ ενίοτε Νικολέτος.
Μα πούναι λίγο παλαβός
κι’ απόγινε εφέτος.
Γ΄ Μεταφράσεις
C.-J. Heinrich Heine, ΣΤΗ ΜΑΝΑ ΜΟΥ
Στην τρέλλα μου μια μέρα,
Μανούλα μου ακριβή,
Σ’ άφηκα μοναχή
Κ’επήγα πέρα.
Το μαύρο, μ’εγέλασε
Η ελπίδα, πως εκεί
Μακρυά, κάποια ψυχή
Θα μ’αγαπούσε!
Θύρα τη θύρα επήρα,
Με το ραβδί χτυπώ,
Μα ουτ’ ένα “Σ’ αγαπώ”
Δε μούχε η Μοίρα
Μ’ έδιωξε το κοράσι,
Η χήρα, τ’ ορφανό,
Για μέ λόγο γλυκό
Δεν είχε η Πλάση.
Δεν είδα να γελάσει
Ματάκι γαλανό
Ουτ’ ένα χέρι αγνό
Να μ’αγκαλιάσει.

9. Κλείσιμο επιστολής του, αντί υπογραφής.
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Κ΄ είπα για με ποιός μένει
Αφου κάθε καρδιά,
Κρύβει και μιαν οχιά
Φαρμακωμένη;
Μ’ αχ! σ’ είχα λησμονήσει
Στο φτωχικό μου εκεί
Μανούλα μου ακριβή
Αγάπης βρύση!
Κ’ ήλθα σ’εσέ κι’ ω θαύμα!
Δυό λόγια σου θερμά,
Μου χύσαν στην καρδιά
Ουράνιο Ανάμα!
C.-P. Baudelaire, ΜΕΘΑΤΕ ΠΑΝΤΑ…
Ακούστε φίλοι τι θα πω. Η ζήση δίχως μέθη
ειν’ ένα πράμα ανόητο, μύλος που αγέρα αλέθει.
Θέλετε να μη νοιώσετε σπασμένα τα φτερά σας,
και νάναι μεσ’ τα στήθη σας χαρούμενη η καρδιά σας;
Θέλετε να μη νοιώσετε του χρόνου το φορτίο;
Μεθάτε πάντα και παντού ειν’ ενα δώρο θείο.
Κι αν με ρωτήσετε με τι; Μ’αυτό που προτιμάτε,
μ’ερωτα, ποίηση, αρετή, κρασί, μ’ο,τι αγαπάτε,
στη διάθεσή σας τάχετε, διαλέχτε και μεθάτε.
Μα τη ζωή ξεμέθυστοι ποτέ μη την περνάτε.
Κι αν λάχει και ξυπνήσετε ξεμέθυστοι μιά μέρα
Ρωτείστε τ’ άστρα , τα πουλιά, το κύμα , τον αγέρα
“Σαν τι ωρα ναναι;” Και πουλιά, κύμα κι’αγέρας κι’άστρα
“Τι μας ρωτάτε” θα σας πουν “ετούτη ειν’η ώρα η πλάστρα
της μέθης, στην ψυχή φτερά χαρίζει αυτή, μεθάτε,
μεθάτε, φίλοι, αν θέλετε το χρόνο να νικάτε”.
P. de Ronsard, ΣΟΝΕΤΤΟ
Άσπρα, γαλάζια, κόκκινα τα σύναξα κυρά μου
Γι’ αγάπη σου και δέξου τα, τα μοσχαναθρεμένα.
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Πίστεψε που αν δε τάκοβα το δειλινό γιά σένα,
Αύριο θα τάβλεπες ξερά, στη γης πεσμἐνα χάμου,
Νοιώθεις το νόημα το κρυφό πώχει το χάρισμά μου;
Αν σήμερα τα κάλλη σου λάμπουν μυριανθισμένα
Γρήγορα θα τα δης χλωμά, φριχτά ξεθωριασμένα!
Περνά ο καιρός αγάπη μου, περνά ο καιρός και πάει…
Κι’αχ! ΄Οχι δεν περνά ο καιρός, μονάχα εμείς περνούμε.
Ποιός ξέρει, άμα θ’ αφήσουμε τον κόσμο αυτόν που ζούμε
Απ’ τις τρελλές αγάπες μας κανείς αν θάχη ιδέα…
Ω! δος μου τα φιλάκια σου τώρα που είσ’ έτσι ωραία!
Δ΄ Λαογραφικά
Τελειώνω με την τελευταία ευχητήρια κάρτα που μου έστειλε με Χρόνια
Πολλά, για το Σάββατο του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων.
Σήμερον ημέρα χαροποιός
΄Ερχεται ο αφέντης μας ο Χριστός
Εις την Βυθανίαν ευρίσκεται
Λάζαρος ο φίλος απέθανε
Μη φοβού, Μαρία, επίστευε
Με τα προσκυνά της και λέγουσα
Καλήν ημέρα σας καλό πουρνό σας
Καλώς σας ηύραμε στ’αρχοντικό σας
Και αν ορίζετε να σας ειπούμε
Και δια τον Λάζαρον που είναι ρωτούμε
΄Ηλθεν και ο Λάζαρος ήλθαν τα βάγια
΄Ηλθεν και ο Χριστός ο αληθινός θεός
Χρόνια Πολλά
Τα φτωχά μου τα λόγια είναι αδύνατον να περιγράψουν τη ζωή, τον
χαρακτήρα και το έργο του. Υπάρχουν όμως άνθρωποι φτασμένοι πνευματικά
που θα μπορούσαν.
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Διονύσης A. Zήβας

Τα ρολόγια της Ζακύνθου
Στα Αρχεία της Ιονίου Γερουσίας, που φυλάσσονται στα Αρχεία του Κράτους, στην Κέρκυρα, στον σχετικό για τη Ζάκυνθο φάκελο, περιλαμβάνονται,
μεταξύ των άλλων στοιχείων, εγγράφων κυρίως, και δύο έγχρωμα αρχιτεκτονικά σχέδια – ακουαρέλα και μελάνι σε χαρτί – δύο Ωρολογίων1. Ατυχώς, και
τα δύο είναι ανυπόγραφα και αχρονολόγητα. Δεν υπάρχει ωστόσο αμφιβολία
ότι πρόκειται για δύο σχέδια-προτάσεις για την κατασκευή δύο Ωρολογίων σε
κάποιους δημόσιους χώρους, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της πόλης.
Η ομοιότητα του ενός από αυτά προς το «Ρολόι» της Πλατείας του
Αγίου Μάρκου, που υπήρχε – και υπάρχει ανακατασκευασμένο και σήμερα – στην πόλη της Ζακύνθου, με οδηγεί στην υπόθεση ότι πρόκειται για τα
δύο Ωρολόγια στα οποία αναφέρεται ο Λ.Χ. Ζώης στο γνωστό έργο του για
την Ιστορία της Ζακύνθου2.
Ο Ζώης γράφει πως «Το 1806 η Κυβέρνησις απεφάσισε την τοποθέτησιν δύο ωρολογίων εις την πόλιν, το μεν εις την Πλατείαν Αγίου Μάρκου,
μεταξύ των ναών του Παντοκράτορος και του Αγίου Μάρκου, το δε εις το
πλάτωμα του ναού της Αναλήψεως. Και το μεν πρώτον ετοποθετήθη όπου
και νυν ευρίσκεται, του δε ετέρου, ένεκα των τότε πολιτικών ανωμαλιών,
η τοποθέτησις εματαιώθη».
Το πρώτο σχέδιο (εικ. 1) διαστάσεων 31,5 x 47 εκ. περιλαμβάνει την κάτοψη και την αξονομετρική παράσταση ενός τετραγωνικής κάτοψης τυφλού
πύργου, στο άνω μέρος του οποίου τοποθετείται το ωρολόγιο. Στο δώμα του
πύργου αυτού τοποθετούνται δύο καμπάνες, η μία πάνω από την άλλη που με
κάποιο στοιχειώδη μηχανισμό σημαίνουν3 τις ώρες, η μεγαλύτερη, και τις μισές
ή τα τέταρτα η μικρότερη. Δεν υπάρχει ένδειξη για την ύπαρξη κάποιου κλιμακοστασίου που θα οδηγούσε από την είσοδο του κτίσματος στον μηχανισμό
του ρολογιού.

1. Α.Ν.Κ., Α.Ι.Γ., Φ. 517, υποφ. 24, φ. 7 και φ. 8. Την ύπαρξη των δύο αυτών σχεδίων είχε την καλοσύνη να μου
υποδείξει η Κυρία Νέλλα Πανταζή, Διευθύντρια των Αρχείων της Κέρκυρας, την οποία θερμότατα ευχαριστώ
και από αυτή τη θέση.
2. Λ.Χ. Ζώης, «Ιστορία της Ζακύνθου», σ. 419.
3. Χρησιμοποιώ το ρήμα που συνηθίζεται στη Ζάκυνθο, αντί του «χτυπάνε».
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Στο κάτω μέρος του σχεδίου εξάλλου υπάρχει γραφική κλίμακα με την ένδειξη Piedi Veneti dieci.

Εικ. 1 - Έγχρωμο σχέδιο πύργου ωρολογίου
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Η όλη μορφή του κτίσματος, που έχει αρκετές ομοιότητες προς το ρολόι
της Πλατείας του Αγίου Μάρκου, όπως το γνωρίσαμε στην προ του 1953 εποχή
(εικ. 2), αλλά και ο εξαιρετικά περιορισμένος χώρος που υπάρχει μεταξύ του
ναού του Αγ. Μάρκου και του καμπαναριού του ναού του Παντοκράτορος, οδηγούν, όπως πιστεύω, στο συμπέρασμα πως το σχέδιό μας αναφέρεται ακριβώς
σε αυτό το ρολόι. Οι όποιες διαφορές στα μεγέθη, τις αναλογίες, ή και στα
ρυθμολογικά στοιχεία του κτίσματος – κυμάτια, γείσα κ.λπ. – οφείλονται, προφανώς, σε τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή και σε επισκευές
ή και ανακατασκευές μετά από τους συνηθισμένους στη Ζάκυνθο σεισμούς,
όπως για παράδειγμα ο σεισμός του 18934.

Εικ. 2 - Η ανατολική όψη της Πλατείας Αγ. Μάρκου, πριν από το 1953
Ως προς τη χρονολόγηση του σχεδίου, θα πρέπει να δεχθούμε πως είναι
το έτος 1806, το έτος δηλαδή της απόφασης για την κατασκευή του ρολογιού,
όπως ήδη σημειώσαμε. Άλλωστε την ίδια χρονολογία φέρουν και όλα τα σχετικά με τα ρολόγια έγγραφα που αναφέρονται στην κατασκευή τους και υπάρχουν στον φάκελο που προαναφέραμε.

4. Ο πύργος του ρολογιού της Πλατείας του Αγίου Μάρκου καταστράφηκε από τον ισχυρό σεισμό του
Ιανουαρίου του 1893 και ανακατασκευάσθηκε τον επόμενο χρόνο, επί δημαρχίας Αναστασίου Ερμ. Λούντζη.
Βλ. Αντώνη Ξένου, «Τα ζακυνθινά ρολόγια», εφημ. Ελεύθερη Άποψη, αρ. φ. 800, 17 Νοεμβρίου 2008, σ. 15.
Το ρολόι καταστράφηκε και πάλι στον μεγάλο σεισμό του 1953 και ανακατασκευάσθηκε γι’ άλλη μια φορά
λίγα χρόνια αργότερα.
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Το δεύτερο σχέδιο (εικ. 3) διαστάσεων 45,5 x 36,5 εκ. περιλαμβάνει
την κάτοψη και την όψη μιας πολύ μεγαλυτέρων αξιώσεων, μνημειακής
σχεδόν κατασκευής.

Εικ. 3 - Έγχρωμο σχέδιο πύργου ωρολογίου
Ένα ορθογωνικής κάτοψης επίμηκες κτίσμα, υποδιαιρούμενο εσωτερικά
σε τρεις χώρους που επικοινωνούν μεταξύ τους, αποτελεί τη βάση στην οποία
στηρίζεται ο πύργος του ρολογιού, που, όπως φαίνεται, αποτελεί την προέκταση του κεντρικού κύριου χώρου του κτίσματος, στον οποίο τοποθετείται και η
είσοδος. Στο δώμα του πύργου τοποθετείται και εδώ μία καμπάνα.
Όπως και στο προηγούμενο σχέδιο, δεν σημειώνεται και εδώ το κλιμακοστάσιο που θα οδηγούσε στον μηχανισμό του ρολογιού, ούτε υποδηλώνεται η
χρήση των δύο χώρων εκατέρωθεν του κεντρικού. Η όλη εξάλλου διαμόρφωση της όψης του κτίσματος, τα αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά στοιχεία που
χρησιμοποιούνται, αλλά και το μέγεθός του, προδίδουν την πρόθεση για μια
επιβλητική κατασκευή στον δημόσιο χώρο.
Στο σχέδιο υπάρχει η επιγραφή Piano e Prospetto di Torre per
Orologio, ενώ στο κάτω μέρος υπάρχει γραφική κλίμακα και η σημείωση
Scalla di piedi venticinque.
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Για την ταυτότητα των αρχιτεκτόνων που σχεδίασαν τα δύο αυτά ρολόγια, δεν μπορεί να γίνει λόγος. Το μόνο που μπορεί να υποτεθεί, κρίνοντας
από τον τρόπο σχεδίασης, είναι πως έχουν σχεδιασθεί από δύο διαφορετικούς αρχιτέκτονες και πως ο σχεδιαστής του πρώτου σχεδίου είναι ένας καλός εμπειροτέχνης, ενώ ο σχεδιαστής του δεύτερου φαίνεται να έχει κάνει
σπουδές αρχιτεκτονικής.
Από τα σωζόμενα στα Αρχεία της Γερουσίας έγγραφα, όλα στην ιταλική
γλώσσα, προκύπτουν πολλές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Μαθαίνουμε
έτσι ότι οι μηχανισμοί των δύο ρολογιών είχαν παραγγελθεί στην Τεργέστη και
απεστάλησαν στη Ζάκυνθο, κατάλληλα συσκευασμένα με το υπό οθωμανική
σημαία βριγαντίνι Αγ. Νικόλαος (brigantino ottomano San Nicolà) με καπετάνιο τον Andrea Borodino. Τα συνόδευε ο ωρολογοποιός Τζουζέπε Ντρέσιγκερ
(Giuseppe Drescinger) ο οποίος θα είχε και την ευθύνη της εγκατάστασης και
λειτουργίας τους. Αναφέρεται μάλιστα ότι θα καλυφθούν τα έξοδα του ταξιδιού του, ότι θα λαμβάνει 60 para ημερησίως για τα έξοδά του καθώς και 3
tallari το μήνα για τη διαμονή του σε κάποιο πανδοχείο.
Μαθαίνουμε ακόμη ότι οι τέσσερις καμπάνες που θα χρειασθούν,
θα κατασκευασθούν στην Κέρκυρα, από τον γεννημένο στην Κεφαλονιά
Caralambo Michelleti, γιατί δεν υπάρχει στη Ζάκυνθο κατάλληλος τεχνίτης.
Από τις τέσσερις καμπάνες οι δύο μεγαλύτερες θα σημαίνουν τις ώρες και οι
δύο μικρότερες τα τέταρτα.
Δίδονται λεπτομερείς διαστάσεις για τις καμπάνες καθώς και για τη μορφή
της μεταλλικής κατασκευής που θα τοποθετηθεί στο δώμα του πύργου, στην
οποία θα αναρτηθούν. Γίνεται ιδιαίτερη μνεία για το ενδιαφέρον του Κόμητος
Αντωνίου Κομούτου για την κατασκευή των δύο ρολογιών, καθώς και για τις
απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσης της Πλατείας του Αγ. Μάρκου, προκειμένου να ενταχθεί σ’ αυτήν το ρολόι.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες που αναφέρονται στη ματαίωση της κατασκευής του ρολογιού της Ανάληψης (Santissima
Assunzione).
Οι λόγοι είναι καθαρά οικονομικοί, δεδομένου ότι το προϋπολογιζόμενο
κόστος του είναι τετραπλάσιο του αντίστοιχου κόστους του ρολογιού της Πλατείας Αγ. Μάρκου (1600 tallari αντί για 400).
Αναφέρονται μάλιστα οι συνεχείς προσπάθειες του Κόμητος Κωνσταντίνου Μαρτινέγκου, ο οποίος, όπως φαίνεται, ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για την
κατασκευή του και ο οποίος μάλιστα έφθασε στο σημείο να προτείνει μια εναλλακτική λύση που θα κόστιζε μόνον 907 tallari.
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Παρ’ όλα αυτά και παρ’ όλο που είχαν ήδη αγορασθεί και ορισμένα οικοδομικά υλικά, η κατασκευή του ρολογιού ματαιώθηκε.
Ενδιαφέρον, τέλος, έχουν και τα σχόλια και οι διαπιστώσεις που γίνονται
για την υποδοχή αυτών των έργων από τους κατοίκους που θεωρούν ότι η πόλη
τους εξωραΐζεται μ’ αυτόν τον τρόπο και με ανυπομονησία περιμένουν την κατασκευή τους.
Στην πόλη της Ζακύνθου υπήρχε ένα δεύτερο ρολόι, που βρισκόταν στο
μικρό πλάτωμα του ναού του Αγ. Ελευθερίου, στην οδό Φωσκόλου, ανάμεσα
στην Οδηγήτρια και τους Αγ. Σαράντα που, σύμφωνα με τον Λ. Ζώη, θεμελιώθηκε την 1η Μαΐου του 1859 – με άλλα λόγια πέντε χρόνια πριν από την ένωση –,
δώρο του Ιωάννου Λούντζη, σε πύργο που κτίσθηκε με δαπάνες του Επαρχείου,
εστοίχισε δε 300 δουκάτα. Το ρολόι λειτούργησε την 22α Νοεμβρίου του ιδίου
έτους και λειτουργούσε μέχρι και το 1953.
Όπως γράφει ο Ζώης5, ο Ιωάννης Λούντζης κατέλιπε «δια της από 30
Σεπτ. 1838 διαθήκης του σχετική δωρεά για την κατασκευή δύο ωρολογίων,
το μεν προς στολισμόν της πόλεως, το δε δια την έπαυλιν Σαρακίνας, υπό το
όνομα “Πύργος Λιζίνας” ούτως ώστε οσάκις εσήμαινε τούτο τας ώρας να
αναμιμνήσκονται οι ακροαταί του λατρευτού της συζύγου του ονόματος και
μνημονεύωσιν αυτής».
Την ύπαρξη του ρολογιού του Αγ. Ελευθερίου σημειώνει και ο Salvator,
στο πολύ γνωστό δίτομο έργο του6. Η μορφή του μας είναι γνωστή από τη μοναδική σωζόμενη φωτογραφία του (εικ. 4) που δημοσίευσε ο Ν. Βαρβιάνης7 και
από ένα σκαρίφημα που συνοδεύει ένα κείμενο του Νιόνιου Μελίτα8.
Σήμερα, ανακατασκευασμένο για άλλη μια φορά, σώζεται μόνο το ρολόι
της Πλατείας του Αγ. Μάρκου, στη γνωστή μας θέση του, για να θυμίζει στους
ζακυνθινούς και στους επισκέπτες του νησιού τους, κάτι από τη μακραίωνη
ιστορία της πόλης τους και της κοινωνίας της (εικ. 5).

5. Λ.Χ. Ζώης, «Λεξικόν Ιστορικόν και Λαογραφικόν Ζακύνθου», Α’, σ. 375.
6. L. Salvator, «Zante», ελληνική έκδοση, τ. ΙΙ, σ. 45.
7. Ν. Βαρβιάνης, «Η Ζάκυνθος», Αθήνα 1977.
8. Νιόνιου Μελίτα, «De profundis», Περίπλους, αρ. 52, 2003, σ. 155-161.
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Εικ. 4 - Το ρολόι του Αγ. Ελευθερίου, πριν από το 1953
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Εικ. 5 - Η Πλατεία του Αγ. Μάρκου, όπως είναι σήμερα. Από δεξιά
το καμπαναριό και ο ναός του Αγ. Μάρκου, το ρολόι, το Μουσείο Σολωμού
στη θέση του ναού του Παντοκράτορα και το Κατάστημα της Alpha Bank
στη θέση της Μποτέγας του Κομούτου.
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Ζώης Λ.Χ., «Ιστορία της Ζακύνθου», Αθήναι 1955.
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Μουσικολογικά
Η γεωπολιτική θέση του ελλαδικού χώρου υπήρξε καθοριστικός παράγων
στη διαμόρφωση του ελληνικού πνεύματος, τόσο στα αρχικά του στάδια όσο
και κατά τη συνεχή σφυρηλάτησή του μέσα στους αιώνες, και σε όλες τις εκφάνσεις και εκδηλώσεις της πολιτισμικής του ουσίας. Σ’ αυτό το γεωγραφικό
σταυροδρόμι συναντήθηκαν, συγκρούστηκαν αλλά και συγχωνεύτηκαν ποικίλες φυλές και εθνότητες — φορείς κάθε λογής αντιλήψεων, χαρακτήρων, γνώσεων, τεχνικών δεξιοτήτων, προτερημάτων και μειονεκτημάτων.
Από την άλλη μεριά, και η γεωλογική ιδιομορφία αυτού του χώρου, με
τον χαρακτηριστικό διαχωρισμό του σε σχετικά μικρής έκτασης οριοθετημένες
περιοχές (με τη διαίρεσή του δηλαδή είτε από ενδιάμεσους ορεινούς όγκους
στην ηπειρωτική, είτε από θαλάσσιες εκτάσεις στη νησιωτική Ελλάδα) έπαιξε
σημαντικό ρόλο στη δημιουργία αυτού του εντυπωσιακού και ίσως μοναδικού
φαινομένου: μέσα σ’ αυτό το «χωνευτήρι» των πολυποίκιλων ιδιαιτεροτήτων
γεννιέται και αναπτύσσεται ο ελληνικός πολιτισμός, το «ελληνικό σκέπτεσθαι»,
το οποίο αποτελεί μια σύνθεση αρκετά ανόμοιων μεταξύ τους πνευματικών
τύπων, επιπέδων και συνθηκών.
Οι διάφορες πόλεις-κράτη δεν αποτελούσαν απλώς διοικητικά και πολιτικά αυτόνομες οντότητες, αλλά παρουσίαζαν κατά περιοχές και σαφείς πολιτισμικές διαφοροποιήσεις. Και είναι χαρακτηριστική, σχετικά μ’ αυτό, η διαφορά
που παρουσιάζουν άλλοι μεγάλοι πολιτισμοί, όπως λ.χ. ο αιγυπτιακός, όπου
το αχανές, αλλά και το σε μεγάλο βαθμό ενιαίο της επικράτειάς τους δεν ευνόησε την ανάπτυξη μιας παρόμοια ποικιλότροπης θεώρησης των πραγμάτων
και του κόσμου.
Εντελώς ξεχωριστή σημασία στον ελλαδικό χώρο έχει ασφαλώς η αποκρυστάλλωση του πνεύματος των δυο μεγάλων πολιτισμικών τύπων (με
την ευρύτατη έννοια: από τη γλωσσική διάλεκτο, τις αισθητικές προτιμήσεις
ή το πολίτευμα, μέχρι και τη γενικότερη κοσμοαντίληψη), αυτόν του Ιωνικού και αυτόν του Δωρικού· γιατί η διαμόρφωση και η επιβολή τους υπερέβη την απλή φυλετική ή τοπικιστική διαφοροποίηση, και λειτούργησε, σε μια
διαλεκτική σύνθεση, σαν ένας αυτοτελής, διπολικός τρόπος σκέψης, σε όλον
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τον ελληνικό κόσμο γενικότερα, συμβάλλοντας αποφασιστικά (σε συνέργεια και
με πολλαπλές άλλες, ακόμα και αλληλοσυγκρουόμενες έξωθεν επιδράσεις) στη
δημιουργία αυτού του «νέου» ανθρώπου («Homo Hellenicus» τον είχα αποκαλέσει παλαιότερα — βλ. Γ. Ιωαννίδη «Γραφτά για τη Μουσική» IV - 1992), του
ανήσυχου και ευρηματικού, του αμφισβητία-ορθολογιστή, του πραγματιστή
αλλά και εύπιστου συναισθηματικού μυθοπλάστη — του ανθρώπου, εν τέλει,
που με αυτήν την ιδιαίτερη ικανότητα της πολύπλευρης θεώρησης των πραγμάτων θεμελίωσε τις αρχές, μέχρι και του σύγχρονου ακόμα σκέπτεσθαι, στη
Φιλοσοφία, στην Πολιτική, στις Τέχνες και στις Επιστήμες.
Ένα από τα σημαντικότερα και πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αρχαιοελληνικής διανόησης (αλλά και αναντίρρητη ένδειξη απουσίας κάθε είδους
ανασφάλειας) υπήρξε η αναγνώριση της προέλευσης και της σημασίας, καθώς
και η απόλυτη αφομοίωση των πολλαπλών επιδράσεων που δεχόταν από τον
γύρω της κόσμο — κάτι που συνεχίστηκε και μετά την Κλασική της περίοδο,
όπως στην Ελληνιστική, αλλά και στη μετεξέλιξη της Ελληνιστικής, που είναι η
μεγάλη Βυζαντινή Εποχή. Το πνεύμα αυτό φώτισε όλον τον γνωστό τότε κόσμο,
καταρχάς διαμέσου των ελληνικών αποικιών στην Ιταλία και Νότια Ευρώπη,
αλλά κα στην Ασία και την Αίγυπτο μετά τις αλεξανδρινές κατακτήσεις, για να
αποκτήσει μιαν οιονεί παγκοσμιότητα με τη Ρωμαιοκρατία.
Κατά την πρώτη μ.Χ. χιλιετία ήταν συνεχείς οι επιδρομές σ’ αυτήν την περιοχή βαρβάρων και μή λαών, ενώ από τις αρχές της δεύτερης χιλιετίας πραγματοποιείται μια σχετική σταθεροποίηση στις μετακινήσεις και προσμίξεις των
λαών, και η δημιουργία μιας αίσθησης συγγένειας και ενότητας ανάμεσα στα
μέλη των τοπικών κοινωνιών, κάτι που θα οδηγήσει με τον καιρό και στη δημιουργία ευρύτερων «εθνικών» ομάδων, με κύριο συνδετικό ιστό τη γλώσσα,
αλλά και άλλα χαρακτηριστικά, όπως τα ήθη, τα έθιμα κλπ.
Ιδιαίτερη σημασία από πολιτισμική άποψη έχει η εμφάνιση, η εξάπλωση
και η επικράτηση του Ισλάμ, σε μια τεράστια έκταση από την Περσία μέχρι την
Ισπανία, όπου και ανεπτύχθη ένας ιδιαίτερος πολιτισμός, με κύριο φορέα την
αραβική γλώσσα (στην οποία ήταν γραμμένο και το ιερό του βιβλίο, το Κοράνι)
και με έντονες βυζαντινές και περσικές επιδράσεις στην Τέχνη, ενώ στη Φιλοσοφία κυριαρχεί το ενδιαφέρον για την αρχαιοελληνική γραμματεία, με επίκεντρο
τη μελέτη της διδασκαλίας του Αριστοτέλη.
Οι διαφορετικοί κατά περίπτωση παράγοντες (ιστορικοί, πολιτικοί, εθνολογικοί κλπ.) που συνεργούν στη δημιουργία της «ετερότητας» του κάθε ξεχωριστού μεγάλου κοινωνικού συνόλου, δεν αφήνουν ανεπηρέαστη, φυσικά, και
τη σχέση του με την Τέχνη, με τρόπο που να δημιουργούνται χαρακτηριστικοί
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και διακριτοί «τύποι» τεχνοτροπιών και τρόπων έκφρασης, τόσο κατά περιοχές,
όσο και τις διάφορες ιστορικές περιόδους. Σημαντικός σ’ αυτές τις διεργασίες
είναι και ο ρόλος της «χρηστικής» πλευράς της Τέχνης — κάτι που συνδέεται
με την ικανοποίηση γενικότερων αναγκών και δραστηριοτήτων, όπως είναι οι
θρησκευτικές-λατρευτικές, οι πολεμικές-στρατιωτικές, αλλά και οι ανάγκες της
ψυχαγωγίας και της διασκέδασης κλπ. — όπου υπεισέρχονται και παράγοντες
ακόμα και «ταξικού» χαρακτήρα.
Ειδικά στη Μουσική, τώρα, μέχρι τουλάχιστον τα τέλη της πρώτης μ.Χ. χιλιετίας, θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για μια σχεδόν «κοινή γλώσσα» σε όλη
τη μεγάλη εκχριστιανισμένη περιοχή, από τα ανατολικά όρια του Βυζαντίου
μέχρι τα δυτικά όρια της Δυτικής Ευρώπης (ενώ, mutatis mutandis, ανάλογο
είναι το φαινόμενο και στον μουσουλμανικό κόσμο), παρά τους όποιους τοπικούς ιδιωματισμούς. Και αναφερόμαστε καταρχήν και κυρίως στη θρησκευτική μουσική, διότι αυτό είναι το είδος της έντεχης δημιουργίας που κυριαρχεί και καλλιεργείται συστηματικά, σε αντίθεση με τη λαϊκή μουσική, η οποία
λειτουργεί με τους δικούς της απλούς, «φυσικούς» νόμους και κανόνες, και
που (καθώς δεν καταγράφεται επισήμως) μας είναι γνωστή κατά τρόπο έμμεσο και περιγραφικό — αλλά στη σχέση έντεχνης και λαϊκής δημιουργίας,
θα επανέλθουμε στα επόμενα.
Η βάση της συστηματικής μελέτης και διδασκαλίας της μουσικής, τόσο στο
Βυζάντιο όσο και στη Δύση, ήταν σε κάθε περίπτωση η αρχαιοελληνικές θεωρίες, όπως αυτές είχαν διατυπωθεί από μουσικούς και φιλοσόφους της κλασικής και της ελληνιστικής περιόδου, και είχαν επιβληθεί σχεδόν ολοκληρωτικά
σε όλον τον κόσμο· αυτή η παράδοση θα διατηρηθεί στη Δύση μέχρι περίπου
τον 16ο αιώνα — για να εμπλουτισθεί και να αντικατασταθεί τελικά από τις
θεωρητικές προδιαγραφές ενός νέου τρόπου μουσικής σκέψης, που ήταν το
Τονικό Μουσικό Σύστημα, σε συμπλήρωση και αντικατάσταση του αρχαιοελληνικής προέλευσης Συστήματος των διαφόρων Τρόπων (Δώριος, Ιώνιος,
Φρύγιος, Λύδιος κλπ.).
Όμως, οι εξελικτικές διαδικασίες που οδήγησαν σ’ αυτήν την αλλαγή στη
Δύση — σύνθετες και ενδιαφέρουσες, όπως θα δούμε — δεν μπόρεσαν να γίνουν και στο Βυζάντιο, κυρίως εξ αιτίας των δυο «αλώσεων» της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή αυτήν του 1204 από τους Φράγκους και αυτήν του 1453 από
τους Οθωμανούς Τούρκους· όπως είναι φυσικό, η αντίδραση προς τη λατινική
κατάκτηση (και επιπλέον προς το «αιρετικό» καθολικό δόγμα — άρα και προς
τη μουσική του) απέκλεισε κάθε δυνατότητα αποδοχής της όποιας «δυτικής»
καινοτομίας στη μουσική πράξη, ενώ μετά την Οθωμανική άλωση, η μουσική
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της Εκκλησίας λειτούργησε ως το κυριότερο μέσο διασφάλισης της πνευματικής ανεξαρτησίας του Γένους, πράγμα του επέτεινε τον συντηρητισμό και την
αντίδραση προς κάθε νεωτερισμό και «ξένη» επίδραση.
Αντιθέτως, να σημειωθεί ότι σημαντικές είναι οι «ανατολικές» επιδράσεις
στη δυτική μουσική και στην εξέλιξή της· γιατί εκτός από την πλήρη επιβολή της
αρχαιοελληνικής Θεωρίας, και τις μετέπειτα ποικίλες, απόλυτα τεκμηριωμένες,
άμεσες βυζαντινές επιδράσεις (τουλάχιστον μέχρι το Σχίσμα των Εκκλησιών της
Ανατολής και της Δύσης το 1054), υπάρχει και το φαινόμενο μιας έμμεσης επιρροής, που φαίνεται ότι συντελέστηκε διαμέσου του ποιητικού σχήματος του
Δεκαπεντασύλλαβου Στίχου, καταρχήν σε ποιητικά σχήματα, και κατ’ επέκταση
και στη μουσική.
Ο Δεκαπεντασύλλαβος Στίχος, ο οποίος ονομάστηκε και «πολιτικός» (προφανώς ως περίτεχνο δημιούργημα των ανθρώπων των πόλεων, και αντίστοιχο
προς την αρχαία έκφραση «αστείος», δηλαδή «από το άστυ»), μετά από σποραδικές χρήσεις του στην αρχαιότητα, άρχισε να κυριαρχεί στο Βυζάντιο, κυρίως από τα Ακριτικά Έπη και μετά, για να γίνει στη συνέχεια το «αυτονόητο»
ποιητικό σχήμα για τους απανταχού Έλληνες κατά τους αιώνες που ακολούθησαν — γι’ αυτό και αναγνωρίστηκε ως ο «εθνικός στίχος» των Ελλήνων. Το
ενδιαφέρον σ’ αυτόν το Στίχο είναι ότι λειτουργεί ως ένα αυτόνομο ρυθμικό
μορφικό σχήμα, με ελεύθερη εσωτερική σύνθεση Ποδών και Μέτρων, διηρημένο σε δυο Ημιστίχια των 8 και 7 Συλλαβών (με διακριτό νοηματικό στοιχείο το καθένα), αλλά με αυστηρά καθορισμένα τα σημεία των βασικών
τονισμών στις συλλαβές 6 ή 8 και 14 (πράγμα που οδήγησε, μάλλον επιπόλαια,
στον χαρακτηρισμό του ως «ιαμβικού»!), όπως στο παρακάτω παράδειγμα από
το βυζαντινό ποίημα «Η νύφη που κακοτύχησε»:
«χρόνους τῆς γράφουν τὰ προικιὰ, χρόνους τά πανωπροίκια,
καὶ τὰ κρυφὰ τῆς μάνας της λογαριασμούς δεν ἔχουν.»
Καταρχήν, λοιπόν, αυτός ο Δεκαπεντασύλλαβος Στίχος δεν δημιουργείται
από το Λόγο αλλά, ως ένα έτοιμο, προϋπάρχον σχήμα, δέχεται το Λόγο — και
υπ’ αυτήν την έννοια λειτουργεί ακριβώς όπως το παλαιό ομηρικό Δακτυλικό
Εξάμετρο, όπου στην πραγματικότητα η ρυθμική του ουσία δεν έγκειται στον
αριθμό των Συλλαβών, αλλά στον αριθμό και στη σύνθεση των Χρόνων που τον
συνιστούν. (Βλ. Γ. Ιωαννίδη «Γλώσσα και Μουσική», σ. 19-25).
Πέρα όμως από την δομική αυτονομία του κάθε Στίχου, ακόμα σημαντικότερη είναι η δομική αυτονομία του Δίστιχου, στο οποίο μια ολοκληρωμένη
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νοηματική ενότητα αποκτά και μια ολοκληρωμένη μορφική παρουσία. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της ενότητας είναι το ότι τα δυο επιμέρους τμήματά
της συνθέτουν σε κάθε Δίστιχο (και σε συνδυασμό με το νοηματικό περιεχόμενο του κάθε Στίχου) μια Περίοδο με δυο Κώλα (δηλαδή μια Προ-πρόταση και
μια Μετα-πρόταση), η οποία, μέσω της ρυθμικής της διάρθρωσης λειτουργεί
ως ένα αυθύπαρκτο και αυτοτελές δομικό πρότυπο· και το κυριότερο: το τέλος
πρώτου Στίχου αφήνει ένα αίσθημα προσμονής , η οποία ικανοποιείται στον
δεύτερο Στίχο. δημιουργώντας έτσι το αίσθημα μιας ολοκλήρωσης· επιπλέον,
ενώ τα δυο αυτά αισθήματα είναι συναρτημένα με το νοηματικό περιεχόμενο
των Στίχων, εν τέλει αποκτούν μιαν αυτονομία, συναρτημένη πια με τη διάρθρωση των Χρόνων και των Ρυθμών τους.
Αυτό το δομικό πρότυπο, όμως, αποκτά ένα γενικότερο συντακτικό νόημα, με τη δυνατότητα να εφαρμοστεί και να λειτουργήσει με τους ίδιους όρους
και στο χώρο της Μουσικής (ή και του Χορού, φυσικά). Και φαίνεται ότι αυτό
συνέβη πράγματι στα τέλη της πρώτης χιλιετίας — όχι όμως στο Βυζάντιο, όπου
και γεννήθηκε αυτό ποιητικό πρότυπο (προφανώς λόγω του «μουσικού συντηρητισμού» — για τους λόγους που προαναφέραμε), αλλά στη Δύση, καθώς οι
γενικές συνθήκες για να γίνουν οι σχετικές διεργασίας ήταν εκεί ευνοϊκότερες.
Η άποψη αυτή βασίζεται τόσο στο χρόνο της εμφάνισης του φαινομένου,
όσο και στον υψηλό βαθμό στον οποίο το Βυζάντιο εξακολουθούσε την εποχή
εκείνη να επηρεάζει τη Δύση. Να σημειωθεί σχετικά, ότι το 757 ο αυτοκράτωρ
Κωνσταντίνος ο Κοπρώνυμος έστειλε ένα Πολύαυλο Όργανο (το γνωστό πια ως
«εκκλησιαστικό όργανο») στον βασιλέα των Φράγκων Πιπίνο τον Βραχύ, και το
812 κάποιοι βυζαντινοί προύχοντες δώρισαν στον Καρλομάγνο ένα άλλο παρόμοιο Όργανο· και πρέπει εδώ να υπογραμμιστεί, ότι ένα πληκτροφόρο με
αυλούς που παράγουν σταθερούς και συγκεκριμένους τονικά ήχους δεν είναι
απλώς ένα μουσικό όργανο, αλλά είναι ταυτόχρονα και φορέας ενός συγκεκριμένου Μουσικού Συστήματος (βλ. Γ.Ιωαννίδη «Το άλλο Βυζάντιο»). Και το ότι
τα Όργανα αυτά έγιναν δεκτά από τους αποδέκτες των βυζαντινών δωρητών με
ενθουσιασμό — για να χρησιμοποιηθούν αμέσως και να διαδοθούν σε όλον τον
ευρωπαϊκό χώρο, σημαίνει ασφαλώς, ότι από άποψη Μουσικού Συστήματος
(την εποχή εκείνη, τουλάχιστον) υπήρχε ταύτιση μεταξύ Βυζαντίου και Δύσης.
Να συμπληρώσουμε επίσης, ότι τα Όργανα αυτά και μόνο λόγω της επινόησης
της χρήσης του πληκτροφόρου μηχανισμού στην παραγωγή του ήχου (που ήταν
και η βάση της κατασκευής και της λειτουργίας του Τσέμπαλο και του Πιάνου
στη συνέχεια) στάθηκαν μια από τις σημαντικότερες βάσεις της εξέλιξης της
Μουσικής γενικότερα.
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Ο Δεκαπεντασύλλαβος Στίχος δεν ευδοκίμησε στη Δύση — αν και γράφτηκε και εκεί ένας μικρός αριθμός τέτοιων Στίχων· αυτό όμως που έχει σημασία
είναι η επιβολή των συμμετρικών δομικών προτύπων στην Ποίηση και στη
Μουσική. Αρχικά, λοιπόν, από τον 9°-10° αιώνα δημιουργείται και διαδίδεται
γρήγορα στον χώρο της θρησκευτικής μουσικής (δηλαδή της «έντεχνης» δημιουργίας) ο τύπος της Sequentia (=Ακολουθία) το κύριο χαρακτηριστικό της
οποίας είναι διαδοχική επανάληψη σταθερών και ισόχρονων ποιητικών — και
κατά συνέπεια μουσικών σχημάτων-προτύπων. Αυτή η πρακτική, βέβαια, ως
βάση της σύνθεσης μεγάλων σε έκταση έργων, όπως ήταν οι «Κανόνες», ήταν
ήδη γνωστή και σε χρήση πολύ πιο πριν στο Βυζάντιο, όπου το επαναλαμβανόμενο (ως πρότυπο) σχήμα (η Στροφή) ονομαζόταν «Οίκος» — αυτό που μεταφράστηκε πιστά και στα Ιταλικά, και επικράτησε στη συνέχεια σε όλη την
Ποίηση ως Stanza!
Άκρως ενδιαφέρον και εντυπωσιακό, όμως, είναι το γεγονός της εμφάνισης γύρω στον 13°-14° αιώνα, και κυρίως στη Νοτιοδυτική Ευρώπη, του ποιητικού-χορευτικού τύπου της Estampie (Estampita, Estampida κλπ.), ενός σχήματος που έχει τα χαρακτηριστικά του Δεκαπεντασύλλαβου· σ’ αυτήν το Δίστιχο
ονομάζεται Punctum, όπου ο πρώτος Στίχος αφήνει την αίσθηση του ατελούς
(και λέγεται apertus ή ouvert, δηλαδή «ανοικτός»), και ο δεύτερος δίνει την
αίσθηση του ολοκληρωμένου (και λέγεται clausus ή clos, δηλαδή «κλειστός»).
Το όλο έργο, ποιητικό-μουσικό-χορευτικό, αποτελείται από μια σειρά τέτοιων
Puncta. Το σχήμα αυτό όμως, δεν περιορίστηκε στην Estampie, αλλά επεβλήθη
και σε άλλα είδη Χορών, για να καταλήξει στο κλασικό διμερές σχήμα των περισσοτέρων ευρωπαϊκών Χορών — που τελικά οδήγησαν στην τυποποιημένη
σειρά των Χορών της Σουΐτας του Μπαρόκ: Allemande, Courante, Sarabande,
Gigue κ.ά., με το χαρακτηριστικό ανοικτό τέλος του πρώτου και το κλειστό τέλος του δεύτερου μέρους.
Μέσα από τους χορούς αυτούς εμπεδώνεται στην πράξη η ουσία του
Τονικού Μουσικού Συστήματος — του οποίου η διαμόρφωση ολοκληρώνεται
σταδιακά τον 17° αιώνα, και στο οποίο οι Αρμονικές Σχέσεις και Λειτουργίες
πραγματώνονται και προβάλλονται με συγκεκριμένες Συγχορδίες. Την αίσθηση
του «ανοικτού-κλειστού» (της προσμονής — άρα έντασης και της απάντησης
και ολοκλήρωσης — άρα χαλάρωσης) αντιστοιχούν οι δυο βασικές Αρμονικές
Λειτουργίες του Συστήματος, αυτή της Δεσπόζουσας (= αστάθεια-ένταση) και
της Τονικής (= ισορροπία-ηρεμία).
Η σχέση του «ανοικτού-κλειστού» των Χορών οδήγησε στη διαμόρφωση
της «διαλεκτικής» σχέσης των Αρμονικών Λειτουργιών (οι οποίες είναι και οι
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φορείς των αντιστοίχων συγκινησιακών φορτίσεων) και μέσα απ’ αυτές γεννήθηκαν στη συνέχεια τα πρώτα αυτόνομα και βασικά δομικά πρότυπα, οι Μουσικές Προτάσεις, και κυρίως το σχήμα της Μουσικής Περιόδου. Η Περίοδος,
η οποία αποτελείται από μια Προ-πρόταση και μια Μετα-πρόταση (ακριβώς
όπως συμβαίνει και με το Δίστιχο του Δεκαπεντασύλλαβου — πρβλ. σ. § ) στάθηκε το «θεμέλιο» της μουσικής δημιουργίας για αιώνες μετά, κυρίως στις δυο
μεγάλες Εποχές του Κλασικισμού και του Ρομαντισμού — για να ατονίσει αργότερα, μαζί με όλο το Τονικό Μουσικό Σύστημα.
Ο Δεκαπεντασύλλαβος υπήρξε αναμφισβήτητα το «ποιητικό D.N.A.» των
Ελλήνων — άλλωστε τον συναντάμε και σήμερα, καθημερινά σχεδόν, όπως λ.χ.
στο πολύ γνωστό τραγούδι «Συννεφιασμένη Κυριακή μοιάζεις με την καρδιά
μου». και πολλά άλλα· το ότι ο Στίχος αυτός παραμερίστηκε τον περασμένο
αιώνα από τους Νεοέλληνες ποιητές, οφείλεται σε λόγους που δεν είναι απαραίτητο να αναφερθούν εδώ. Εκείνο που έχει σημασία, είναι αυτή η έμφυτη
τάση αυτού του λαού προς την εξισορρόπιση των δομικών στοιχείων και των
εντάσεών τους, που φανερώνει κάτι βαθύτερο και γενικότερο.
Στο παρακάτω παράδειγμα μπορεί να δει κανείς αυτήν την αναμφισβήτητα συνειδητή επιδίωξη της συμμετρίας· πρόκειται για το περίφημο τραγούδι
(«Σκόλιον») του Σεικίλου, το οποίο ήταν σκαλισμένο σε μια επιτύμβια στήλη
που βρέθηκε στο νεκροταφείο των αρχαίων Τράλλεων (κοντά στο σημερινό
Αϊδίνιο) και που χρονολογείται μεταξύ του 1ου π.Χ. και του 1ου μ.Χ. αιώνα.
Στη μεταγραφή του στη σημερινή μουσική σημειογραφία (μεταγραφή που θεωρείται από τους ειδικούς ως απολύτως ακριβής και αξιόπιστη) αποκαλύπτεται
μια συμμετρική και εξισορροπημένη δομή τεσσάρων Τετραμέτρων — με τρεις
Χρόνους στο κάθε Μέτρο:

Αργότερα, τον 6° αιώνα, ο Ρωμανός (ο «Μελωδός), στον τεράστιο αριθμό των αριστουργηματικών του Ύμνων, έχει συνθέσει και χιλιάδες Δίστιχα με
εξισορροπημένη, συμμετρρική δόμιση, με σαφή την αίσθηση του «ανοικτούκλειστού», όπως, για παράδειγμα:
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«Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσιον τίκτει
καὶ ἡ γῆ τὸ σπήλαιον τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει»
ή
«ἐκεῖ ηὑρέθη φρέαρ ανόρυκτο
οὗ πιεῖν Δαβὶδ πρὶν ἐπεθύμησε»
ή
«ἳνα ἐν τάχει σὺν τοῖς ἀθέοις
ἐκπολεμήση τοὺς φιλοθέους»
και αμέτρητα άλλα.
Στους αιώνες που ακολούθησαν γράφτηκαν πολλά μεγάλα σε αξία και σε
έκταση «λει-τουργικά» ποιητικά-μουσικά έργα με ασύλληπτης λεπτότητας και
ευρηματικότητας δομικά επιτεύγματα, όπως λ.χ. οι Κανόνες του Ιωάννη του
Δαμασκηνού (βλ. Γ.Ιωαννίδη «Το άλλο Βυζάντιο» — 2011).
Είναι πασιφανές, ότι τόσο η θρησκευτική όσο και η κοσμική Ποίηση στο
Βυζάντιο, κυριαρχείται από την αναζήτηση της δομικής ισορροπίας — πράγμα
όχι δυσεξήγητο για ένα χώρο αυτού του τύπου την πολιτισμική κληρονομιά. Το
αν αυτό το πνεύμα πέρασε από το Βυζάντιο στη Δύση (μέσω των Σταυροφόρων, μέσω κάποιων φωτισμένων δασκάλων που δίδαξαν στη Δύση, ή ακόμα
και μέσω «πριγκηπικών συνοικεσίων») είναι στην ουσία δευτερεύον· αυτό που
έχει σημασία είναι ότι εδώ έχουμε μπροστά μας ένα αναμφισβήτητο γεγονός:
Τα στοιχεία που διαμόρφωσαν την εξέλιξη της μουσικής στη Δύση (έστω και αν
αυτό έγινε πρωτογενώς, και χωρίς την εξ Ανατολών επίδραση) προϋπήρχαν ήδη
στο Βυζάντιο!
Το ότι η εξέλιξη αυτής της τέχνης ήταν διαφορετική εκεί από ό,τι στην Ανατολή, είναι κατανοητό (κάποιες νύξεις σχετικά έγιναν στα προηγούμενα — σ.
§ )· να σημειωθεί όμως ότι, τουλάχιστον όσον αφορά τους ελληνιστικών καταβολών πληθυσμούς της Ανατολής, τίποτε από αυτά που συνέβαλαν σ’ αυτήν
την εξέλιξη δεν ήταν στην ουσία «ξένο»· από μιαν άλλη μεριά μάλιστα, οι διανοούμενοι πρόσφυγες, μετά την Άλωση του 1453, καταρχήν προς την Ιταλία,
μεταφέροντας κάποιες επιπλέον γνώσεις, κυρίως γύρω από την αντιμετώπιση
της Μουσικής στην αρχαία Ελλάδα, συνέβαλαν κατά κάποιο τρόπο σ’ αυτές τις
εξελίξεις, και ιδιαίτερα στη γένεση της Όπερας.
Ο μεγάλος αυτός χώρος που συνιστούσε τον βυζαντινό κόσμο δεν έπαψε
ποτέ να δέχεται και να αφομοιώνει από όλες τις κατευθύνσεις, τους ιδιαίτε-
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ρους πολιτισμούς και τις διαφορετικές νοοτροπίες των γύρω λαών· δεν έπαψε δηλαδή ποτέ αυτό το «σταυροδρόμι» να λειτουργεί σαν ένα «πολιτιστικό
χωνευτήρι» — όπως προαναφέρθηκε στην αρχή αυτής της εργασίας. Αυτός ο
συνεχής εμπλουτισμός, τώρα, δημιουργούσε ευνοϊκές προϋποθέσεις, τόσο για
την πρόσληψη αυτών των ξένων επιδράσεων, όσο και για την (αφομοιωμένη
πλέον) μεταλαμπαδευσή τους προς όλες τις κατευθύνσεις. Η μετάλλαξη του
αρχαιοελληνικού πολιτισμού σε «ελληνιστικό», η επικράση αυτού του πολιτισμού μέσα στον ρωμαϊκό κόσμο και η μετάλλαξη του «ρωμαϊκού» Βυζαντίου
σε «ελληνικό» Βυζάντιο, καθώς και η επιβίωση του, ακόμα και μετά τη σκοτεινή
περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, είναι ένα αξιωσημείωτο και ιδιαιτέρως
σημαντικό φαινόμενο.
Αυτός όμως ο ελληνικός κόσμος ήταν απλωμένος, τόσο μέσα στα όρια του
Οθωμανικού Κράτους όσο και έξω από αυτά· σ’ αυτήν τη κατηγορία, βεβαίως, υπάρχουν σοβαρές διαφοροποιήσεις, γιατί άλλοτε πρόκειται για παροικίες
μέσα στα όρια ενός αυτονόμου ξένου κράτους, άλλοτε για ελληνικές περιοχές
υπό την κυριαρχία άλλου (δηλαδή όχι του Οθωμανικού, όπως λ.χ. τα Ιόνια Νησιά που ήταν κάτω από βενετσιάνικη διοίκηση), και άλλοτε για μεγάλες παροικίες σε ημιαυτόνομες περιοχές, όπως η Μολδοβλαχία, κάτω όμως από την
κεντρική Οθωμανική διοίκηση.
Όπως είναι φυσικό, οι διαφορετικές συνθήκες (πολιτικές, οικονομικές,
κοινωνικές, και πολιτισμικές) που κυριαρχούσαν σε κάθε μια από αυτές τις περιοχές, επιδρούσαν και στη διαμόρφωση συμπεριφορών, χαρακτήρων, αισθητικών αντιλήψεων και πολιτισμικών τύπων. Ενωτικά στοιχεία ήταν καταρχήν η
γλώσσα (παρά τις ουσιαστικά μικρές διαφορές ανάμεσα στις τοπικές διαλέκτους) και η θρησκεία, με επίκεντρο τις «ελληνοχριστιανικές» παραδόσεις)· παράλληλα, βέβαια, ενωτικά λειτουργούσε και το αίσθημα της κοινής καταγωγής
και ιστορίας — σε μια διαβάθμιση, από την στενή έως την ευρύτερη έννοια
της «εντοπιότητας» (Υδραίοι, Μεσολογγίτες, Καλαματιανοί κλπ, ή Μακεδόνες,
Πελοποννήσιοι , Επτανήσιοι κλπ,) μέχρι τη γενικότερη αίσθηση μιας «εθνικής»
συνείδησης (Έλληνες ή Γραικοί) — αυτό το τελευταίο ακόμα και με την έννοια
της αίσθησης μιας ιδιότυπης «υπεροχής», που τους δημιουργούσε η ιδέα μιας
οιονεί «συμμετοχής» στη λαμπρή και μακραίωνη ελληνική ιστορία.
Αυτό το τεράστιο «μωσαϊκό» του διάσπαρτου ελληνισμού σε Ανατολή και
Δύση θυμίζει πρώτα-πρώτα την αντίστοιχη κατάσταση που επικρατούσε τότε
που οι ανεξάρτητες πόλεις-κράτη (και οι ιδιαίτεροι πολιτισμοί τους) διακρίνονταν σε Ιωνικές, Δωρικές, Μακεδονικές κλπ.), αλλά και την περίοδο που, κάτω
από τη ρωμαϊκή επικυριαρχία, το ελληνικό στοιχείο απλωνόταν από την Ισπα-
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νία μέχρι την Περσία. Κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης, στην ανάπτυξη της
οποίας συνέβαλε αποφασιστικά η καλλιέργεια των ελληνικών σπουδών, είναι
πραγματικά εντυπωσιακός ο μεγάλος αριθμός των ελληνικών Ακαδημιών, Σχολών και Σχολείων που ιδρύονται και λειτουργούν σε όλες σχεδόν τις χώρες, από
τη Ρώμη ως τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, και αργότερα μέχρι τη Μόσχα, αλλά
και μέσα στην Οθωμανική Επικράτεια. Στα ιδρύματα αυτά η διδασκαλία σε
όλα τα γνωστικά αντικείμενα, κοσμικά και θρησκευτικά, γίνεται στην ελληνική
«γλώσσα των λογίων» ενώ στις καθημερινές συναναστροφές και συναλλαγές
χρησιμοποιείται η καθομιλουμένη, λαϊκή γλώσσα — παράλληλα με τη γλώσσα
της χώρας, στην οποία ήταν εγκατεστημένοι οι Έλληνες.
Στην πράξη δηλαδή, όσον αφορά τη γλώσσα, μπορεί να διαπιστώσει κανείς μια, κατά κάποιο τρόπο, κοινή αντιμετώπιση από όλα τα μέλη αυτού του
μεγάλου «μωσαϊκού, ενώ φαίνεται ότι δεν ισχύει το ίδιο και για άλλες εκδηλώσεις ή συνήθειες, όπως λ.χ. η ενδυμασία, οι τρόποι διασκέδασης ή αισθητικές
και οι καλλιτεχνικές προτιμήσεις. Η γενναία οικονομική συμβολή στην ανέγερση του κτιριακού συγκροτήματος συναυλιών του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής (Verein der Musikfreunde) στη Βιέννη από τον Έλληνα έμπορο Στέργιο
Δούμπα (1794-1870) ή η ανέγερση του Θεάτρου της Όπερας στην Οδυσσό από
τον Γρηγόριο Μαρασλή (1831-1907), δείχνει σαφώς μια στάση τουλάχιστον
«συμπάθειας» προς την έντεχνη δυτικοευρωπαϊκή μουσική, ενώ ταυτόχρονα
η μουσική που «βίωναν» οι Έλληνες κατά την άσκηση των θρησκευτικών τους
καθηκόντων στις εκκλησίες του Ελληνοορθοδόξου Δόγματος (οι οποίες αποτελούσαν και τα ουσιαστικά κέντρα πνευματικής και κοινωνικής επαφής των
μελών των κατά τόπους ελληνικών παροικιών) ήταν η παραδοσιακή «βυζαντινή» μελουργία — με τις όποιες «τοπικές» αποκλίσεις της. Παράλληλα βέβαια,
(ακόμα και σαν νοσταλγική αναφορά στην «ιδιαίτερη πατρίδα») ολόθερμη ήταν
πάντα η προσωπική συμμετοχή σε παραδοσιακές εκδηλώσεις και δρώμενα, τα
οποία κρατούσαν ζωντανή την ανάμνηση της καταγωγής τους.
Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι το ότι σε όλους αυτούς τους
ετερόκλητους και ταυτόχρονα ομοιογενείς πληθυσμούς, στην ουσία τίποτε δεν
τους είναι «ξένο»· ακόμα και η τοπική γλώσσα, την οποία χειρίζονται απταίστως, ναι μεν δεν είναι η «μητρική» τους, είναι όμως η «δική» τους γλώσσα!
Το ίδιο περίπου και η εθνικότητα· η περίπτωση του Ελληνο-αυστριακού «βαρώνου» Γεωργίου Σίνα (1703-1855), ιδρυτή και πρώτου διευθυντή της Εθνικής
Τράπεζας της Αυστρίας, αλλά και ιδρυτή του Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς
και του γιού του, επίσης βαρώνου, Σίμωνα Σίνα (1810-1876) πρεσβευτή της Ελλάδος στη Βιέννη, αλλά και χορηγού της ανέγερσης του κτιρίου της Ακαδημίας
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Αθηνών, είναι χαρακτηριστική και καθόλου σπάνια· και οι δύο αυτοί «μεγάλοι
ευεργέτες» ήσαν απόγονοι Βορειοηπειρώτη εμπόρου, ο οποίος είχε μεταναστεύσει στη Βιέννη τον 18º αιώνα.
Αυτά που προαναφέρθηκαν στα προηγούμενα στοχεύουν στην επισήμανση ορισμένων στρεβλών αντιλήψεων γύρω από πολύ σημαντικά πράγματα,
όπως είναι και το ζήτημα της «εθνικής μουσικής» της νεότερης Ελλάδας. Και το
πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει κανείς είναι το ερώτημα «ποια είναι ακριβώς» η Νεότερη Ελλάδα! Είναι δηλαδή το Ελληνικό Κράτος, με την όποια κατά
καιρούς εδαφική έκταση της επικράτειάς του και μόνον; Γιατί αν είναι έτσι,
τότε η Νεότερη Ελλάδα (τουλάχιστον όταν συγκροτήθηκε το Νεοελληνικό Κράτος) δεν ήταν παρά μια μικρή σε εδαφική έκταση χώρα, με έναν περιορισμένο
αριθμητικά πληθυσμό — την ώρα που ένας πολύ μεγάλος αριθμός Νεοελλήνων
ζούσαν εκτός Ελλάδος, ακόμα και ως υπήκοοι άλλων κρατών.
Είναι προφανές, ότι ο αποκλεισμός όλων αυτών των ατόμων ή των μικρών
και μεγάλων ελληνικών παροικιών είναι κάτι αυθαίρετο και απαράδεκτο· και
συνεπώς, σύμφωνα και με τα όσα εκτέθηκαν στα προηγούμενα, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι από πολιτισμική άποψη, σ’ αυτό το μεγάλο μωσαϊκό κοινωνιών, καταβολών, παραδόσεων και εξωτερικών επιδράσεων, αντιστοιχούν και
διάφοροι «τύποι» ανθρώπων, κοινωνικών ομάδων και πολιτισμικών καταστάσεων· η Ανατολή και η Δύση, ο Βορράς και ο Νότος συνυπάρχουν σ’ αυτήν την
«ετερόκλητη-ομοιογένεια», που ήταν και είναι ο ελληνισμός. Και αν φαίνεται
καταρχήν παράδοξο αυτό το φαινόμενο, στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου παράλογο, όντας αποτέλεσμα συγκεκριμένων ιστορικών συγκυριών· ο
«ανατολίτης» Μικρασιάτης και ο πολίτης των δυτικών ελληνικών αποικιών, ο
Κυρηναίος, ο Αλεξανδρινός ή ο Συρακούσιος κλπ., είχαν ο καθένας τις δικές του
«τοπικές» συνήθειες και παραδόσεις, αλλά ταυτόχρονα είχαν μια κοινή γλώσσα και εν πολλοίς ένα κοινό τρόπο του σκέπτεσθαι — και αυτό δεν φαίνεται να
άλλαξε στους αιώνες.
Δυστυχώς, όλα αυτά τα απλά και ευκολονόητα πράγματα, δεν ελήφθησαν υπόψη κατά τη θεώρηση της νεότερης πολιτισμικής πραγματικότητας,
ούτε από τους «ενεργά εμπλεκομένους» ούτε από τους «καθ’ ύλην αρμοδίους»
ειδικούς θεωρητικούς και μελετητές... Στο ζήτημα του «ελληνικού στοιχείου»
(πληθυσμιακά και πολιτισμικά) οι θεωρήσεις είναι επιπόλαιες και οι αντιλήψεις
προκατειλημμένες. Όσον αφορά τον 19º αιώνα, ως καθαρά ελληνικός πληθυσμός θεωρούνται καταρχήν οι «Έλληνες του ΄21», και κυρίως αυτοί που συμμετείχαν ενεργά στην Επανάσταση, όπως οι Πελοποννήσιοι, οι Ρουμελιώτες οι
Νησιώτες οι Σουλιώτες κλπ.. Οι μεγάλοι ελληνικοί πληθυσμοί όπως λ.χ. αυτοί
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της Καππαδοκίας ή του Πόντου δεν υπολογίζονται, ενώ ο σημαντικός αριθμός
των ελληνικών παροικιών γύρω-γύρω ούτε καν αναφέρεται — παρά το ότι η
Επανάσταση ξεκίνησε από τη Παραδουνάβιες χώρες!
Το πρόβλημα αυτό όμως δεν θα είχε και τόσο μεγάλη σημασία, αν δεν είχε
συνδεθεί και με άλλα θέματα, όπως το γενικότερο ζήτημα της «εθνικής ταυτότητας» κλπ., τα οποία είχαν προκύψει γενικότερα από την απαίτηση για εθνική
ανεξαρτησία των λαών που ζούσαν κάτω από ξένη, αυτοκρατορική κυριαρχία,
όπως αυτή των Αψβούργων στην Κεντρική Ευρώπη και η Οθωμανική στην περιοχή μας. Το αίτημα της ταύτισης του «κράτους» με το «έθνος» οδήγησε όμως
και στη γνωστή θεωρία, ότι η δημιουργία και συγκρότηση του κράτους διαμορφώνει, κατά κάποιο τρόπο και την εθνική συνείδηση· και η θεωρία περί της
γενέσεως των «εθνών» κατά τον 19º αιώνα υπήρξε, ως γνωστόν, πολύ προσφιλής (ιδίως στους κύκλους της «προοδευτικής» διανόησης), αλλά στην πραγματικότητα φανερώνει απλώς είτε αμάθεια, είτε προσκόλληση σε κάποιου είδους
ιδεοληψία — καθώς, απλούστατα, οι «εθνικοί» αγώνες και οι επανειλημμένες
εξεγέρσεις» ξεκινάνε πολύ πιο πριν από τον 19º αιώνα.
Σε σχέση με τα ελληνικά πράγματα όμως, το πρόβλημα αυτό ξεπέρασε
τα όρια μιας απλής θεωρητικής αντιπαράθεσης, γιατί με την αντιμετώπιση της
επανάστασης του 1821 ως «εθνεγερσίας», γεννήθηκε το ερώτημα για το ποιο
είναι αυτό το «έθνος» που εξεγείρεται, και με επίκεντρο το ζήτημα της αναγνώρισης των Νεοελλήνων ως «φυλετικής» συνέχειας των αρχαίων Ελλήνων! Στη
διαμάχη αυτή θα πρέπει να έπαιξε ρόλο και η λανθασμένη ταύτιση της έννοιας
του «έθνους» με αυτήν του «γένους» (από το λατινικό «natio»), ενώ η ελληνική
αυτή λέξη ετυμολογείται από το «έθος» — έχει δηλαδή νόημα πολιτισμικό και
όχι αιματολογικό... (Αυτή, βέβαια, είναι και η απάντηση που θα έπρεπε να είχε
δοθεί και στις βλακώδεις και ρατσιστικές θεωρίες του Fallmerayer...).
Το πρόβλημα όμως που μας ενδιαφέρει εδώ (πρόβλημα καθαρά ενδοελληνικό) είναι ότι δεν κατανοήθηκε, όπως θα έπρεπε, αυτή η πολυσχιδής και
ετερόκλητη — και παρ’ όλα αυτά ομοιογενής — σύνθεση του ελληνικού στοιχείου και, κατά συνέπεια, η πολυμέρεια και η πολυεδρικότη-τα του ελληνικού
πολιτισμού (που όπως ήταν και παλαιότερα, είναι και στη νεότερη Εποχή), με
αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν επικριτικά η μια την άλλη οι διάφορες πλευρές
που τον συνθέτουν, και να αλληλοκατηγορούνται για έλλειψη ελληνικότητας,
υποταγή σε ξένες επιδράσεις κλπ..
Όσον αφορά τη μουσική, τώρα, η κύρια αντιπαράθεση αναπτύχθηκε ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση — αντιπαράθεση που, ευτυχώς, ουσιαστικά ατόνισε
στα μέσα του περασμένου αιώνα, αφού είχε δημιουργήσει όμως στο μεταξύ
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σωρεία παρεξηγήσεων και προβλημάτων. Συγκεκριμένα, οι «δυτικοτραφείς»
θεωρούν τη μουσική της βυζαντινής παράδοσης (και ό,τι άλλο συγγενεύει με
αυτήν) ως «ανατολίτικη μουρμούρα», ενώ η άλλη πλευρά δέχεται μεν και απολαμβάνει τη δυτικότροπη μουσική, μόνο που τη θεωρεί «ξενόφερτη». Στην ουσία, βέβαια, το πρόβλημα έγκειται στην έλλειψη της απαραίτητης εξοικείωσης
με την κάθε Κατηγορία και το κάθε Είδος — όσον αφορά την αποδοχή τους
τουλάχιστον, γιατί η αξιολόγησή τους προϋποθέτει την ύπαρξη και των σχετικών γνώσεων. Να θυμηθούμε όμως, ότι και στην αρχαία Ελλάδα οι «ανατολίτικοι» Τρόποι, όπως ο Λύδιος ή ο Φρύγιος, δεν θεωρήθηκαν πρέποντες για
την παιδεία των νέων, ως «ηδυπαθείς», «οργιαστικοί» κλπ., σε αντίθεση με τον
Ιώνιο και τον σοβαρό και «ανδροπρεπή» Δώριο — ωστόσο, δεν έπαψαν και να
καταλογίζονται και εκείνοι ως στοιχεία της ελληνικής μουσικής, και ποτέ δεν
κατηγορήθηκαν ως «ξενόφερτοι».
Σε σχέση όμως με τη «δυτικότροπη» μουσική, όπως είδαμε και στα προηγούμενα, τα βασικά συστατικά της (ακόμα και ως προϋποθέσεις της εξέλιξής
της) βρίσκονται στην Ανατολή· το ότι επικράτησε εύκολα στις βενετοκρατούμενες περιοχές, όπως στην Κρήτη και στα Επτάνησα, οφείλεται στο ότι υπήρχαν ήδη εκεί οι προσλαμβάνουσες που διευκόλυναν την αφομοίωσή τους. Οι
κρητικές Μαντινάδες λ.χ. μπορεί να έχουν Αρμονική και Μελωδική δομή επηρεασμένη από τη μουσική του Βενετσιάνου αφέντη, όμως μέσα στο Δεκαπεντασύλλαβο Δίστιχό τους ενυπάρχουν, ως «μορφικό υπόβαθρο» οι διπολικές
σχέσεις Έντασης-Χαλάρωσης — αυτές που οδήγησαν και στη διαμόρφωση της
αρμονικής σχέσης της Τονικής και της Δεσπόζουσας, οι οποίες αποτελούν και τη
βάση του Τονικού Μουσικού Συστήματος. Και το ότι ο Στίχος αυτός ήταν οικείος
και στα Επτάνησα (δεν είχε κατακτήσει δηλαδή, μόνο της ανατολικές ελληνικές περιοχές), τεκμαίρεται από το ότι ο Κερκυραίος ποιητής Ιάκωβος Τριβώλης
(+1548) ήδη τον 16º αιώνα, δηλαδή εκατό και πλέον χρόνια π ρ ι ν από τη μεγάλη μετανάστευση των Κρητών προς τα Επτάνησα (η οποία ακολούθησε την
κατάκτηση της Κρήτης από τους Τούρκους το 1668) γράφει στίχους σαν τους
παρακάτω — οι οποίοι μάλιστα αποτελούν και το πρώτο γνωστό Ομοιοκατάληκτο Δεκαπεντασύλλαβο Δίστιχο:
«Καίγομαι καὶ φλογίζομαι, τὸν θάνατόν μου κράζω,
διὰ λόγου της μαραίνομαι καὶ δι’ αὐτήν φωνάζω.»
Ο Δεκαπεντασύλλαβος όμως (το συντριπτικά επικρατέστερο ποιητικό σχήμα σε όλες τις ελληνόφωνες περιοχές) δεν ήταν το μόνο στοιχείο που
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προϋπήρχε ή που ήταν απλώς συγγενές προς την αίσθηση και τη διαμόρφωση
των δομικών σχέσεων στη δυτική μουσική· γιατί και οι ελληνικοί λαϊκοί χοροί,
όντας σχεδόν όλοι κυκλικοί χοροί επιβάλλουν τη συμμετρική επαναληπτικότητα των συνδυασμών των χορευτικών «βημάτων»· εντυπωσιακά είναι επίσης τα «συμμετρικά» ρυθμικά σχήματα και οι συνδυασμοί τους, όπως αυτά
που ακούγονται από τα διάφορα μεταλλικά ή ξύλινα «σήμαντρα» στα Ορθόδοξα μοναστήρια — χωρίς να στερείται σημασίας και η εκπληκτική ισορροπία
και συμμετρικότητα των όγκων που χαρακτηρίζει τη βυζαντινή αγιογραφία,
σε εικόνες και ψηφιδωτά!
Αυτή η αναζήτηση της δομικής ισορροπίας μπορεί να θεωρηθεί ως σύμφυτη με την «ελληνικότητα», και αυτό εξηγεί και το ότι το δυτικό «αρμονικό
αισθητήριο», του οποίου ακριβώς η εσωτερική ισορροπία είναι το βασικό χαρακτηριστικό, δεν ήταν ποτέ «ξένο» για τον Έλληνα δέκτη. Τώρα, το ότι αυτές
οι «τεχνικές» διαδικασίες δεν έγιναν πρωτογενώς και στον ελληνόφωνο χώρο
είναι ένα άλλο, συνθετότερο, αλλά όχι δυσεξήγητο θέμα. Αυτό που έχει σημασία, είναι το ότι ένα μεγάλο μέρος της παραδοσιακής λαϊκής μουσικής της
υπαίθρου (της «δημοτικής») σε όλον τον ελλαδικό χώρο, υπάγεται στο δυτικότροπο Τονικό Μουσικό Σύστημα —αυτό όμως, μόνο ως «αρμονικό αισθητήριο»
διότι η ρυθμική της βάση είναι, κατά κανόνα, τα «ανώμαλα» Μέτρα, και κυρίως
αυτό του Καλαματιανού — δηλαδή το Μέτρο των 7/8, το οποίο μάλιστα μπορεί
να θεωρηθεί και ως κατάλοιπο ή συνέχεια του αρχαίου «άλογου» Δακτύλου,
που ήταν και η βάση και του ομηρικού Εξαμέτρου Στίχου! Τέλος, η «αστική»
λαϊκή μουσική (το λαϊκό τραγούδι) στη σύγχρονη Ελλάδα κινείται αποκλειστικά
και χωρίς καμιά εξαίρεση στον χώρο της «δυτικότροπης» Αρμονίας.
Όλα όσα αναφέρθηκαν μέχρις εδώ σ’ αυτήν εδώ την εργασία, είναι
στην ουσία «κοινός τόπος»· πρόκειται για πράγματα απλά και οφθαλμοφανή — για όποιον θέλει να τα δει, βέβαια... Ωστόσο, στην πραγματικότητα οι
παρερμηνείες των φαινομένων (ένα δυσάρεστο μείγμα από αμάθεια, από
ιδεοληψίες, ακόμα και από συγκρούσεις προσωπικών ενδιαφερόντων ή και
συμφερόντων) δημιούργησαν ένα εριστικό κλίμα, το οποίο από κάποιες πλευρές επηρέασε αρνητικά την πορεία των μουσικών πραγμάτων στην Ελλάδα.
Γιατί, αντί να αναγνωριστεί ο πλούτος και η ποικιλία των μουσικών ιδιωμάτων και ειδών (που εκφράζουν και εξέφραζαν πάντα το πολυσχιδές του ελληνικού κόσμου και του πολιτισμού του), αλλά και η αυθεντικότητα των επιμέρους ιδιαιτεροτήτων, ξεκίνησε ένας «μουσικός εμφύλιος», με φανατικότερους
επιτιθεμένους τους απολογητές των «ανατολικών» ρευμάτων (ως εκφραστές
του «εθνικά αυθεντικότερου» μουσικού ιδιώματος!) κατά των «δυτικών»
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(και κατηγορουμένων για αδυναμία να αντισταθούν στους «πειρασμούς»
της Ευρώπης!).
Για το πόσο μονομερή και επιπόλαια ήταν όλα αυτά δεν χρειάζεται να
προσθέσουμε τίποτα στα όσα προαναφέρθηκαν· αναντίρρητα όμως, και όχι
μόνο στη Μουσική, ό,τι καθιερώνεται στη συνείδηση των λαών ως αυτονόητο και πηγαίο μέσο έκφρασης, και αναγνωρίζεται από όλους ως «δικό» τους,
αυτό αποκτά αυτοδικαίως και το νόημα του «εθνικού» στοιχείου· συνεπώς, είτε
πρόκειται για την έντεχνη μουσική της Εκκλησίας, είτε για την οποιουδήποτε
άλλου τύπου λαϊκή ή έντεχνη μουσική δημιουργία ή παράδοση στον ελληνόφωνο χώρο (ως έκφραση ακόμη και ενός μικρού τμήματος αυτού του λαού)
δεν μπορεί παρά να συγκαταλέγεται στις ποικίλες περιπτώσεις και τύπους της
ελληνικής μουσικής — της οποίας το πλήθος των ιδιαιτεροτήτων συνάδει απολύτως με το «πολύτροπον» του ελληνικού πολιτισμού γενικότερα.
Και πράγματι, παρά τις σαφείς ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τις μουσικές των Ελλήνων του Πόντου ή των Ελλήνων της Μικρασίας, της Κύπρου, της
Κρήτης, των Επτανήσων ή της Ηπείρου κλπ., όλες αυτές κατατάσσονται στο μεγάλο εθνικό κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής, δίπλα βέβαια στην υψηλού επιπέδου μουσική της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, την γνωστή ως Βυζαντινή
Μουσική. Εξαίρεση αποτέλεσε για κάποιους μόνο η μουσική των Επτανησίων.
η οποία κατηγορήθηκε ως «ξενόφερτη», παρά το γεγονός ότι, εκτός όλων των
άλλων, και μόνο λόγω της επί αιώνες ζωντανής της παρουσίας, λειτουργίας και
ανάπτυξης σ’ εκείνον το χώρο, είχε αποκτήσει όλα τα δικαιώματα της «εντοπιότητας». Η κατηγορία είχε απαγγελθεί από συνθέτες και οπαδούς της ιδέας της
«Εθνικής Μουσικής Σχολής», με κέντρο την Αθήνα — για την οποία όμως αξίζει
να πούμε μερικά διευκρινιστικά πράγματα.
Και πρώτα-πρώτα, ο όρος «σχολή» είναι μεν παλαιότατος, αλλά και αρκετά
διφορούμενος· άλλοτε, δηλαδή, έχει το νόημα του συστήματος, της τεχνοτροπίας
ή μιας φιλοσοφικής πρότασης και των υποστηρικτών της, άλλοτε σημαίνει «διδακτικό ίδρυμα» κ.ά. Στην Ιστορία της Μουσικής συναντάμε κατά καιρούς όλες
αυτές τις διαφορετικές νοηματοδοτήσεις του όρου, ενώ κατά τον 19º αιώνα δημιουργείται και επικρατεί ο σύνθετος όρος «Εθνική Μουσική Σχολή» (όχι άσχετος
και με την αφύπνιση της εθνικής συνείδησης των λαών που εξεγείρονταν κατά
των πολυεθνικών αυτοκρατορικών καθεστώτων), ο οποίος υπονοεί μια μουσική
με μοναδικό χαρακτηριστικό την επιλογή της θεματολογίας (ιδιαίτερα στην Όπερα) και με τη χρήση μελωδικών ή ρυθμικών στοιχείων με «τοπικό» χρώμα — χωρίς όμως αυτό να σημαίνει και μια βαθύτερη διαφοροποίηση από την άποψη της
γενικής σύλληψης των έργων ή των διαδικασιών της μορφοποίησής τους.
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Ως κλασικό παράδειγμα και πρώτο έργο αυτού του τύπου θεωρείται η
Όπερα «Μια ζωή για τον Τσάρο», που έγραψε το 1836 ο Ρώσος συνθέτης M.
I. Glinka (1804-1857), για να ακολουθήσει ο Τσέχος Fr. Smetana (1824-1884)
με την Όπερά του «Η πουλημένη μνηστή» (1866) και άλλοι διαφόρων εθνικοτήτων. Η ιστορία όμως αυτή γεννάει εύλογα ερωτηματικά· και πρώτα-πρώτα,
γιατί δεν χαρακτηρίστηκαν «εθνικές σχολές» και πολλές άλλες παρόμοιες περιπτώσεις του παρελθόντος! Στην Ισπανία λ.χ. δημιουργείται από τον 17º ήδη
αιώνα, ο τύπος της Κωμικής Όπερας, της γνωστής και ζωντανής ως και σήμερα
«Θαρθουέλα» (Ζarzuela), στην ουσία προδρόμου της Οπερέτας του 19ου αιώνα, με ακριβώς τα ίδια τεχνική χαρακτηριστικά, όπως η «τοπική» και ευχάριστης διάθεσης θεματολογία, σύντομες, «λαϊκότροπες» Άριες, Χορωδιακά και
«μιλητοί» Διάλογοι.
Πασίγνωστοι είναι, βέβαια, και οι διάφοροι «τύποι» Όπερας του 18ου αιώνα (ιταλική, γαλλική, γερμανική κλπ.) για να κορυφωθούν οι ανάμεσά τους
αντιθέσεις τους με τα δυο μεγάλα σύμβολα του «ιταλιανισμού» και του «γερμανισμού», τον Verdi και τον Wagner — την ώρα που ο Debussy υπογράφει
τα έργα του ως «Γάλλος Μουσικός» (Musicien Français)! Στον τομέα της ενόργανης μουσικής ο Ισπανός Antonio Soler (1729-1783), έγραψε πολλές Σονάτες
για πιάνο, από τις οποίες ένας μεγάλος αριθμός είναι λαϊκοί ισπανικοί χοροί
(Fandango κλπ.), χωρίς να τον αναφέρει κανείς ποτέ ως εκπρόσωπο της Εθνικής
Μουσικής Σχολής της Ισπανίας — πράγμα που έγινε όμως στον 20º αιώνα με
τον Isaac Albéniz (1860-1909) ή με τον Manuel de Falla (1876-1946) κ. ά. επειδή εκμεταλλεύονται στη μουσική τους στοιχεία του ισπανικού φοκλόρ!... Αλλά
ούτε και ο Chopin θεωρήθηκε εκπρόσωπος της Πολωνικής Εθνικής Σχολής, παρ’
όλες τις Πολωναίζες και τις Μαζούρκες του, και τούτο διότι αυτή η έννοια δεν
είχε πάρει ακόμα το νόημα που της δόθηκε αργότερα.
Στην πραγματικότητα, αυτή η ιστορία ξεκινάει εν πολλοίς από τις θεωρίες
του Γερμανού ποιητή και φιλοσόφου J. G. Herder (1724-1805), ο οποίος διατύπωσε την άποψη (η οποία μάλιστα βρήκε εύφορο έδαφος για να αναπτυχθεί,
μέσα στο ρομαντικό πνεύμα του 19ου αιώνα και σε μια εποχή λαϊκών εξεγέρσεων) ότι η «ψυχή» ενός «έθνους» βρίσκεται μέσα στη λαϊκή έκφραση του πολιτισμού του, και ιδιαίτερα μέσα στη λαϊκή του ποίηση. Εν μέρει βέβαια, λόγω της
συντηρητικής στάσης που χαρακτηρίζει την τήρηση των λαϊκών παραδόσεων
(στάση που προσδίδει και διαχρονικότητα σ’ αυτές τις παραδόσεις) η θεωρία
αυτή έχει κάποια βάση· από την άλλη μεριά όμως, ουσιαστικά απαξιώνει το
υψηλό επίπεδο ενός «εν εξελίξει» πολιτισμού, όπως ο ευρωπαϊκός, του οποίου
η ουσία (αναμφισβήτητο κληροδότημα του αρχαιοελληνικού κόσμου) είναι η
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συνεχής ανανέωση και η πρόοδος! Άλλωστε, η «λαϊκή» δημιουργία είναι κατά
κανόνα, μια απλουστευμένη εκδοχή των επιτευγμάτων των πνευματικών και
καλλιτεχνικών «οδηγών» των λαών — οι οποίοι ήταν και είναι πάντοτε οι ουσιαστικοί εκπρόσωποί τους. Ο Herder εξέδωσε διάφορες συλλογές δημοτικών
τραγουδιών («Η Φωνή της Ανθρωπότητας», θέτοντας και τα θεμέλια της Λαογραφίας — στην πραγματικότητα βέβαια, αρκετούς αιώνες μετά τον Ηρόδοτο...
Η Λαογραφία ως Επιστήμη είναι μια σοβαρή υπόθεση, μόνο που υπέστη
κι’ αυτή κάποιες «δολιοφθορές» από την έπαρση ορισμένων κεντροευρωπαίων
θεωρητικών, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο (και ιδίως όταν μετατρέπουν τη Λαογραφία σε «Εθνολογία») αντιμετωπίζουν τα «εκτός κέντρου» έθνη με εξαιρετικό ενδιαφέρον και με μεγάλη συμπάθεια — περίπου σαν αυτήν που προκαλεί
πάντα η ιδέα του «φτωχού συγγενή». Έτσι και η Εθνομουσικολογία δεν ερευνά
λ.χ. τη μουσική του γερμανικού Έθνους, διότι αυτήν (δηλαδή τη μεγάλη μουσική του Bach ή του Beethoven ή του Wagner κλπ.), τη μελετά η υψηλή Μουσικολογία, αλλά ερευνά την «εθνική» μουσική των «περιφερειακών» λαών — στους
οποίους κατατάσσεται επισήμως (και μάλιστα με πανεπιστημιακές περγαμηνές!) και η χώρα μας...
Όπως είναι γνωστό, δεν γίνεται λόγος για γερμανική ή για ιταλική «εθνική» σχολή· βεβαίως γίνεται λόγος για γερμανική, ιταλική ή γαλλική μουσική
(είτε με την έννοια της χώρας καταγωγής των συνθετών, είτε με βάση τεχνοτροπικές ή υφολογικές διαφοροποιήσεις, και ό,τι άλλο μπορεί να επηρεάσει τον
τρόπο της δημιουργίας και της λειτουργίας της Τέχνης, είτε ακόμα και με την
έκφραση ενός ιδιαίτερου «ψυχισμού»), γιατί στην ουσία αυτή η «ευρωπαϊκή»
μουσική, ως γενική σύλληψη και διαδικασία είναι η ίδια σε κάθε περίπτωση —
όπως δηλαδή συμβαίνει και με τη μουσική των Ρώσων, και των Τσέχων, και των
Ισπανών κλπ.. αλλά και των Επτανησίων, και ακριβώς το ίδιο και με τη μουσική
των συνθετών της ελληνικής «Εθνικής Σχολής»!
Διότι βέβαια, η χρήση κάποιων τοπικών θεματικών στοιχείων ή χαρακτηριστικών ακουσμά-των, όπως το «τριημιτόνιο» κλπ. (τα οποία άλλωστε δεν αποτελούν κατά περίπτωση παρά ένα μέρος μόνο του πλούσιου φάσματος της ελληνικής μουσικής) τη στιγμή που όλες οι άλλες μορφοποιητικές συλλήψεις και
διαδικασίες εφαρμόζονται αναλλοίωτες μέσα στο πλαίσιο του κεντροευρωπαϊκού μουσικού σκέπτεσθαι, δεν διασφαλίζει μουσική «ελληνικότητα»· γιατί
αν ήταν έτσι, παρόμοιες αξιώσεις θα μπορούσαν να εγείρουν (για τα ίδια σχεδόν «ακούσματα»!) και οι μουσικές άλλων Βαλκανίων ή και Τούρκων συνθετών,
δεδομένου ότι και εκείνες οι περιοχές έχουν κληρονομήσει και αφομοιώσει
πολλά μουσικά στοιχεία ελληνοβυζαντινών και «ανατολικών» επιδράσεων —
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και στην πράξη βέβαια, η συγγένεια, όσον αφορά την τεχνοτροπία, και το ύφος
ανάμεσα σε παρεμφερή έργα σ’ αυτήν τη μεγάλη περιοχή είναι αναντίρρητη.
Παράλληλα πρέπει να αναφερθεί, ότι ο Ρώσος συνθέτης Alexander
Glazunow (1865-1936) έγραψε το 1884 (!) δυο ορχηστρικές «Εισαγωγές» πάνω
σε ελληνικά θέματα, ενώ ο Γάλλος Maurice Ravel (1875-1937) έγραψε το 1907
πέντε Τραγούδια για Φωνή και Πιάνο πάνω σε ελληνικές λαϊκές (δημοτικές)
μελωδίες — και όλα αυτά πριν από την όποια ιδέα δημιουργίας Εθνικής Σχολής
στην Ελλάδα. Από την άλλη μεριά, αφού έτσι κι’ αλλιώς η μουσική των συνθετών της λεγομένης Ελληνικής Εθνικής Σχολής ανήκει από κάθε άποψη στον
μεγάλο κύκλο της ευρωπαϊκής μουσικής, θα μπορούσαν οι Έλληνες συνθέτες
να διεκδικήσουν την πατρότητα πολλών παραμέτρων της «δυτικής» μουσικής
(όπως είναι λ.χ. το θεωρητικό της υπόβαθρο, οι μορφοπλαστικές έννοιες της
επεξεργασίας και της ανάπτυξης κλπ.), ως οι νόμιμοι κληρονόμοι των ιδεών και
των επινοήσεων των αρχαίων προπατόρων τους...
Μπορεί όλα τα παραπάνω να είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία, υπάρχει
όμως και μια πλευρά αυτού του θέματος, η οποία είναι πολύ σοβαρότερη,
που είχε μάλιστα και πολύ αρνητικές επιπτώσεις σε διάφορες πτυχές των
μουσικών πραγμάτων, και ιδιαίτερα στην εξέλιξη της μουσικής δημιουργίας στην Ελλάδα στον 20ό αιώνα — με αρκετά κατάλοιπα και στις μέρες μας·
το πρώτο πρόβλημα ήταν η «ετεροχρονισμένη» εμφάνιση αυτής της ιδεολογίας στη χώρα μας, κατά απομίμηση αντιλήψεων και διαδικασιών, οι
οποίες είχαν προηγηθεί αλλού (εκεί όμως έγκαιρα) και που είχαν στο μεταξύ (επίσης έγκαιρα) χάσει πια το νόημά τους και είχαν εγκαταλειφθεί.
Γιατί όταν στις αρχές του 20ού αιώνα γεννιέται η (πραγματικά «ξενόφερτη»)
ιδέα και το αίτημα της δημιουργίας δυτικότροπης μεν μουσικής αλλά με «εθνικά» στοιχεία (δηλαδή με θεματικό υλικό δανεισμένο από τον θησαυρό της ελληνικής λαϊκής-δημοτικής Παράδοσης ή με κάποια ακούσματα Τρόπων, των
ανατολικών, κυρίως, περιοχών του ελληνικού χώρου), ο «δυτικός κόσμος, από
τον οποίο είχε αντιγραφεί αυτή η κίνηση, έχει ουσιαστικά κλείσει πια αυτό
το κεφάλαιο των «εθνικών σχολών» — έχοντας προχωρήσει μάλιστα σε νέους τρόπους σύλληψης και επεξεργασίας του μουσικού υλικού, όπου οι μουσικές ιδέες, με την έννοια του «θεματικού υλικού» και με τον χαρακτήρα της
απλής «λαϊκότροπης» και με «τοπικό χρώμα» μελωδίας», δεν έχουν πια καμιά
θέση στη σοβαρή και κάποιων αξιώσεων μουσική — έχοντας αφήσει περιθώρια για την εκμετάλλευση του λαϊκότροπου «εθνικού» μελωδικού στοιχείου
στην ελαφρά μουσική, στην «έντεχνη λαϊκή», στις διάφορες μουσικές
«διαμαρτυρίας» κλπ.
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Έτσι λοιπόν, οι θιασώτες μιας ξένης και ξεπερασμένης πια για τον εικοστό
αιώνα ιδεολογίας, από άγνοια της Ιστορίας και της ουσίας των φαινομένων, κατηγόρησαν ως ξενόφερτη τη μουσική της Επτανησιακής Σχολής («σχολή» με το
ορθό νόημα του όρου εδώ, δηλαδή τη μουσική με το ενιαίο και χαρακτηριστικό
ύφος των Επτανησίων συνθετών), της οποίας όμως το μουσικό ιδίωμα ήταν πατροπαράδοτο — άρα δικό της· ένα ιδίωμα που ήταν οιονεί «έμφυτο», που ήταν
καθημερινό βίωμα — που συνόδευε τον Επτανήσιο σε κάθε του εκδήλωση, από
τη γέννηση ως το θάνατο, αυτό που συνιστούσε την Παράδοση του τόπου του.
Ας γίνει όμως, σ’ αυτό το σημείο και μια ειδική αναφορά στην έννοια της
Παράδοσης: Η Παράδοση είναι βίωμα· είναι μια αυτονόητη, ζωτική, αναπόδραστη, «εσωτερική» αναγκαιότης, που σχεδόν πλησιάζει το «ενστικτώδες»
— με μια παρατήρηση όμως: όταν η Παράδοση χάσει αυτό τον ιδιότυπο χαρακτήρα της, τότε αυτή ως «παράδοση» πεθαίνει· μπορεί να επιζήσουν βέβαια,
τα σχετικά δρώμενα, μόνο που αυτό δεν είναι πια «παράδοση», αλλά είναι
μια εσκεμμένη επιλογή.
Η επιλογή ή η επιβολή της τήρησης της παράδοσης (ή της «επιστροφής
στις ρίζες» κλπ.) σημαίνει στη ουσία το θάνατο αυτών των εννοιών, και τη δημιουργία επίπλαστων καταστάσεων και συμπεριφορών. Από μιαν άλλη πλευρά
τώρα, τα αίτημα της τήρησης των παραδόσεων, θα έπρεπε να είχε οδηγήσει
προς την αναγνώριση της σημασίας της πραγματικά προαιώνιας και καθαρά
ελληνικής παράδοσης, που είναι η αέναη προόδος και τη συνεχής ανανέωση
με τον πιο ευρηματικά δημιουργικό τρόπο. Αντί γι’ αυτό, η «Εθνική Μουσική
Σχολή» έμεινε στο επίπεδο της συντηρητικής απομίμησης, επιδιώκοντας μιαν
εντελώς επιφανειακή και ψευδεπίγραφη «ελληνικότητα». Και το πρόβλημα
δεν ήταν μόνο, ότι κάποιοι αληθινά προικισμένοι δημιουργοί παρασύρθηκαν
από το ρεύμα αλλά, ακόμα χειρότερα, κάποιοι άλλοι προικισμένοι δημιουργοί
καταποντίστηκαν απ’ αυτό...
Τέλος, όσον αφορά τη μουσική της Επτανησιακής Σχολής, η μομφή ότι
αυτή ήταν ξενόφερτη, είναι όχι μόνο άτοπη (όταν αυτό γίνεται από αμάθεια),
αλλά και κακοήθης (όταν αυτό υπηρετεί προσωπικά συμφέροντα). Γιατί πρέπει
να τονιστεί, ανακεφαλαιώνοντας, ότι αφ’ ενός ως απλό ιδίωμα η μουσική αυτή
είχε αποκτήσει μέσα στους αιώνες όλα τα εχέγγυα της εντοπιότητας, και αφ’
ετέρου, η προφανής προτίμηση που δείχνει όλη αυτή η περιοχή προς την φωνητική μουσική δεν είναι ξένη προς τις καταβολές αυτού του λαού· ακόμα και
η ιδιαίτερη αγάπη του για την Όπερα θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως νοσταλγία για το ευρύτατα διαδεδομένο στον ελληνοβυζαντινό κόσμο «τραγούδι»,
με τη δραματική εσωτερική διάρθρωση της υποθέσεως μιας «πράξεως σπου-
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δαίας και τελείας» σε «σκηνές», όπως π.χ. στα Τραγούδια «Του Νεκρού Αδερφού», «Η Λιογέννητη, «Η Νύφη που κακοτύχησε» κ.ά. — πράγμα που οδηγεί
και στη θεωρία, ότι και ο όρος Τραγούδι είναι παρεφθαρμένο κατάλοιπο του
όρου Τραγωδία· μήπως και η ίδια η Όπερα δεν ήταν καρπός της προσπάθειας που έγινε τον 16º αιώνα στη γειτονική Φλωρεντία με στόχο την αναβίωση
της αρχαίας Τραγωδίας...
Πέρα όμως από τις όποιες υποθέσεις και ερμηνείες των φαινομένων, αυτό
που είναι αναμφισβήτητο γεγονός, είναι ότι η μουσική της Επτανησιακής Σχολής του 19ου αιώνα, είναι επίκαιρη και απολύτως σύγχρονη με αυτήν της υπόλοιπης Ευρώπης· το ότι συγγενεύει περισσότερο με την ιταλική μουσική είναι
απολύτως φυσικό και αυτονόητο· άλλωστε να μη μας διαφεύγει, ότι και το διοικητικό κέντρο της Βενετικής Επικράτειας ήταν κάποτε «το άλλο Βυζάντιο», και
ότι τα Επτάνησα λειτούργησαν σαν «γέφυρα» από όπου πέρασε στην Ιταλία το
μεγαλύτερο μέρος της αρχαιοελληνικής γραμματείας, η οποία έδωσε αποφασιστική ώθηση στην ωρίμανση της Αναγέννησης — και σε κάποιο βαθμό μάλιστα
και στη μουσική αυτής της Εποχής.
Αυτό δεν σημαίνει βέβαια, ότι η ενόργανη μουσική ήταν παραμελημένη
από τους Επτανήσιους συνθέτες, παρότι ο αριθμός των έργων αυτής της κατηγορίας που μας είναι σήμερα γνωστά δεν είναι μεγάλος, καθώς τα περισσότερα
απ’ αυτά είναι δυστυχώς χαμένα, και μόνο η επίπονη ειδική έρευνα ανακαλύπτει μερικά κατά καιρούς σε ιδιωτικές συλλογές ή σε δημόσια αρχεία· έτσι
έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας (χάρις στις άοκνες προσπάθειες του ερευνητή
μουσικολόγου Γιώργου Λεωτσάκου), ένα κομμάτι για πιάνο του Κερκυραίου
συνθέτη Ιωσήφ Λιμπεράλη (1820-1899) με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Το ξύπνημα του Κλέφτη – Αναμνήσεις Ελληνικών Δημοτικών Τραγουδιών σε μορφή
Παραλλαγών για πιάνο» (1847), το οποίο ανεκάλυψε ο Γ. Λεωτσάκος (μόλις το
1994!) στην Ιταλία, όπου και είχε εκδοθεί εκεί το 1847.
Πρόκειται για ένα έργο καθ’ όλα επίκαιρο στην Εποχή του: να σημειωθεί,
ότι δυο χρόνια αργότερα, το 1849, ο Chopin θα συνθέσει την τελευταία του
«Μαζούρκα» (Op. 68 Nr. 4), ενώ οι «Ουγγρικές Ραψωδίες» του Liszt — με τις
οποίες το κομμάτι του Λιμπεράλη, ως σύλληψη και ως τεχνοτροπία συγγενεύει
σε μεγάλο βαθμό — εμφανίζονται μ ε τ ά το 1851, δίνοντας έτσι σ’ αυτό το κομμάτι και το στοιχείο κάποιας πρωτοπορίας! Το θεματικό-μελωδικό υλικό του είναι παρμένο από το τμήμα εκείνο της ελληνικής μουσικής του οποίου το Αρμονικό υπόβαθρο ανήκει στο Τονικό Μουσικό Σύστημα — στο Σύστημα στο οποίο
ανήκει, άλλωστε, ένα μεγάλο μέρος του δημοτικού Μέλους, και σε όλον τον ελληνόφωνο χώρο. «Το ξύπνημα του Κλέφτη» ως ιδέα, ως «εικόνα» και ως τίτλος
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του έργου, συνάδει με το γενικό πνεύμα της Εποχής, το οποίο αναμφισβήτητα
επηρεάζει τους Επτανήσιους συνθέτες σε πολλές περιπτώσεις στα χρόνια του
εθνικού ξεσηκωμού και μετέπειτα, όπως φαίνεται είτε από τις θεματολογικές
επιλογές στις Όπερές τους, είτε από τη χρήση σχετικών τυπικών μελωδικών ή
ρυθμικών σχημάτων κλπ., αλλά πάντοτε με το νόημα μιας προσωπικής απόφασης, και όχι ως επιβεβλημένη υποχρέωση μέσα σε κάποιο ιδεολογικό πλαίσιο.
Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι πιστεύω ολοφάνερος· θέλει καταρχήν
να καταδείξει ότι η ουσία της ελληνικότητας είναι πλούσια, διαχρονική και πολύπλευρη, και ότι κάθε προσπάθεια περιορισμού της σε έναν οριοθετημένο
χώρο ή σε ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης είναι όχι μόνον ανιστόρητη, αλλά
και κατάφωρα μειωτική και απαξιωτική. Από τα βασικότερα χαρακτηριστικά
της ήταν πάντα η ευρυγώνια θεώρηση των πραγμάτων, η ενδελεχής έρευνα
και η αυστηρή αξιολόγηση των δεδομένων — όπου το πιο εντυπωσιακό ήταν
η μοναδική της ικανότητα να αφομοιώνει εποικοδομητικά τις από κάθε κατεύθυνση επιδράσεις, με συνέπεια και τον συνεχή εμπλουτισμό και τη διεύρυνση
των οριζόντων της. Όσον αφορά την ειδική αναφορά που έγινε εδώ στο θέμα
της Εθνικής Σχολής, αυτό οφείλεται καταρχήν στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον που
παρουσιάζει η κατά τρόπο αήθη και εν πολλοίς κακόπιστη αντιμετώπιση των
Επτανησίων συνθετών του 19ου αιώνα από τους οπαδούς και απολογητές αυτής της ιδεολογίας· επιπλέον όμως, αυτός ο ιδιότυπος «μουσικός εθνικισμός»
έχει και άλλες αρνητικές και ζημιογόνες πλευρές, που πρέπει να επισημανθούν.
Και πρώτα-πρώτα, αυτή καθεαυτήν η «εν ψυχρώ» επιλογή ή επιβολή
μιας συγκεκριμένης κατεύθυνσης στην καλλιτεχνική δημιουργία (όσο «υψιπετείς» και αν είναι οι ιδεολογικές αφετηρίες, οι λόγοι και οι στόχοι της όποιας
απόφασης), εφόσον αυτή δεν υπαγορεύεται από καθαρά εσωτερικές καλλιτεχνικές αναγκαιότητες, αντιβαίνει στη βασική αρχή της ιδέας και της ουσίας της Τέχνης, που είναι η απόλυτη ελευθερία του δημιουργού στην επιλογή των εκφραστικών του μέσων, για την υλοποίηση ενός καθαρά προσωπικού οράματος. Και όταν δεν συμβαίνει αυτό, τότε η δημιουργική διαδικασία
ανήκει στην κατηγορία της «εφαρμοσμένης τέχνης», και αντιμετωπίζεται πια
με άλλου τύπου κριτήρια.
Παρόμοια κινήματα και ιδεολογήματα εμφανίστηκαν τον περασμένο αιώνα με τη μορφή της «στρατευμένης τέχνης» — είτε ως ναζιστική θεωρία «περί
υγιούς τέχνης», είτε ως σοβιετικός «σοσιαλιστικός ρεαλισμός» κ.ά. — τα οποία
λειτούργησαν (ευτυχώς για κάποιο διάστημα μόνο...) ως τροχοπέδη στην εξέλιξη της Τέχνης. Να διευκρινιστεί όμως, ότι η χρήση (και σε οποιαδήποτε τέχνη
άλλωστε) στοιχείων «εθνικών» ή ό,τι άλλο, ως ελεύθερη επιλογή του δημιουρ-
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γού, η οποία γίνεται με μοναδικό στόχο την κατά το δυνατόν αρτιότερη πραγμάτωση των καλλιτεχνικών του προθέσεων, και με γνώμονα αποκλειστικά και
μόνο την ποιότητα του έργου του, είναι κάτι το απολύτως θεμιτό, που μπορεί
να οδηγήσει και σε άριστα αποτελέσματα. Και πράγματι, ευτυχώς, εκτός από
τις περιπτώσεις των Επτανησίων, όπως προαναφέρθηκε, αυτό διαπιστώνεται
στο έργο και άλλων προικισμένων Ελλήνων συνθετών του 20ού αιώνα.
Εάν στηλιτεύεται εδώ η ιδεολογία της Εθνικής Μουσικής Σχολής, αυτό
γίνεται όχι μόνο επειδή πρόκειται για μια καθυστερημένη και παρεξηγημένη
απομίμηση ενός ξεπερασμένου πια (παρεμφερούς μεν, στην ουσία όμως διαφορετικού) φαινομένου, ούτε επειδή οι οπαδοί της αναγνώρισαν ως «εθνικά»
τα χαρακτηριστικά ενός μέρους μόνο της μουσικής των Ελλήνων (δηλαδή αυτής
του «ανατολικότερου» ελλαδικού χώρου), αλλά κυρίως διότι μετατόπισε το βασικό αξιολογικό κριτήριο της Τέχνης από την ποιότητα στην «εθνική ταυτότητα» ενός έργου! Για να μην μακρυγορούμε: Ουδείς εθαύμασε ποτέ το έργο του
Debussy επειδή έχει γαλλικό «χρώμα» ή χαρακτήρα — ή για τους αντίστοιχους
λόγους το έργο του Verdi ή του Wagner ή του Dvořak κλπ.. Γιατί εφόσον το
Έργο Τέχνης αναγνωρίζεται ως ένα πνευματικό δημιούργημα, τότε η «ποιότης»
του δεν μπορεί να εκτιμηθεί παρά μόνο με βάση το ποσοστό του πνευματικού
δυναμικού, το οποίο έχει επενδυθεί στη σύλληψη και στην πραγμάτωσή του·
αυτό είναι το νόημα της έντεχνης δημιουργίας, αλλά και η ουσία και η αξία του
αληθινού Έργου Τέχνης.
Κλείνοντας, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε, σχετικά με όλα αυτά,
στη σοφή παρατήρηση του μεγάλου Επτανησίου, του Διονυσίου Σολωμού: «Το
έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικόν, ό,τι είναι Αληθές»! Η βαθύτατα «ελληνική» αυτή σκέψη είναι που δημιούργησε το θαύμα αυτού του πολιτισμού —
πράγμα πού είχε συλλάβει ο Σολωμός, αλλά που δυστυχώς αγνόησαν οι υπέρμαχοι της εθνικής μας ευαισθησίας και υπερηφάνειας...
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Πτυχές του γυναικείου «πιανισμού»
στα Επτάνησα του 19ου αιώνα *
Μερικοί σύντομοι εύθυμοι διάλογοι από το ευρυτάτης κυκλοφορίας περιοδικό Εστία: Ένας του 1886:1 «Μήπως θέλεις, κυρά, να αγοράσης αυτό το δόκανο για τους ποντικούς; / Όχι , παιδί μου. Δεν έχομε ποντικούς στο σπίτι. Η κόρη
μου παίζει πιάνο.» Ο επόμενος του 1888:2 Μια σπιτονοικοκυρά προσπαθεί να
νοικιάσει ένα δωμάτιο και προτάσσει στον υποψήφιο ενοικιαστή το παρακάτω
συγκριτικό πλεονέκτημα του χώρου: «Θα διασκεδάζετε και με το πιάνο. / Μα
που είναι το πιάνο, κυρά Σταμάταινα; Εγώ δεν το βλέπω. / Δεν λέω εδώ… Είνε
στ’αντικρυνό σπίτι που παίζει μια δασκάλα, όχι και καλλίτερα.» Ένας ακόμη είναι του 1889 και λαμβάνει χώρα μεταξύ δύο φίλων. Τιτλοφορείται «Μουσική
παίδευσις»:3 «Κάτι στενοχωρημένον σε βλέπω; / Η αρραβωνιαστική μου δεν
ξέρει πιάνο. / Και δεν χαίρεσαι γι’αυτό; Θαχης ησυχία. / Τι ησυχία, αδερφέ, που
λογαριάζει ίσα-ίσα τώρα ν’αρχίση!».
Οι παραπάνω διάλογοι, όχι απαραίτητα φανταστικοί, δεν αφορούσαν βεβαίως αποκλειστικά την πραγματικότητα της Αθήνας και βάσιζαν την πρόκληση
του χαμόγελου του αναγνώστη της Εστίας στην ανάκληση γνώριμων βιωμάτων:
μια κυρία (στη μια περίπτωση και δασκάλα) να παίζει το πιάνο, όχι αναγκαστικά «και καλλίτερα» και μια άλλη να θεωρεί την παντελή άγνοιά της για το ίδιο
όργανο ως μειονέκτημα στη συζυγική πορεία της.
Την περίοδο των παραπάνω σύντομων ευθυμογραφημάτων τα αστικά και
ημιαστικά κέντρα του Ελληνικού Βασιλείου και οι νεαρές δεσποσύνες τους βίωναν από καιρό το θρυλικό δίπολο του «γαλλικά και πιάνο». Στην παγίωση του
διπόλου αυτού, όμως, τα Επτάνησα έπαιξαν κεντρικό, αλλά όχι πάντοτε επαρκώς προβεβλημένο, ρόλο. Αν μη τι άλλο, Κεφαλονίτης συνδρομητής ξανά της
Εστίας κωδικοποιούσε έμμετρα και σκωπτικά το 1878 τις προτεραιότητες των
* Επαυξημένη εκδοχή της ομότιτλης ανακοίνωσης στο συνέδριο Όψεις Μουσικής Ιστοριογραφίας
(Διοργάνωση των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστήμιο Αθηνών και του Αριστοτελείου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, Αθήνα, 15 και 16 Δεκεμβρίου 2011). Η ανακοίνωση πρόκειται να δημοσιευθεί
σε προσεχές τεύχος του περιοδικού Μουσικολογία.
1. Εστία ΙΑ΄-545 (8.6.1886), σ. 368.
2. «Σημειώσεις», Εστία ΙΓ΄-678, 25.12.1888, σ. 836.
3. «Εδώ κ’εκεί», Εστία ΙΔ΄-690, 19.3.1889, σ. 292.
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γυναικείων προτερημάτων: «Λίγα μαλλιά, πολύ μυαλό, / διαβόλου να μη μοιάζει. / Κι αν λείπουν τα φραντσέζικα / ή πιάνο, δεν πειράζει.»4
Χωρίς καμία αμφιβολία το πιάνο υπήρξε ο πρωταγωνιστής της μουσικής
καθημερινότητας των εύπορων και μικρομεσαίων αστικών σπιτιών του 19ου αιώνα, και από νωρίς το φρενήρες ενδιαφέρον για το νέο αυτό όργανο, το οποίο
ήρθε να εκθρονίσει τα παλαιότερα πληκτροφόρα και να εμπλουτίσει τους καθημερινούς ήχους της πόλης, έφτασε και στα νησιά του Ιονίου. Στη διαδικασία
αυτή το γυναικείο φύλο (είτε ως θυγατέρα είτε ως σύζυγος είτε ως μητέρα)
επρόκειτο να παίξει καίριο ρόλο, μιας και η αντίληψη της εποχής απέδιδε κυρίως σε αυτές επίκτητες καλλιτεχνικές ευαισθησίες και από αυτές περνούσε
αναγκαστικά το μεγαλύτερο μέρος της μουσικής καθημερινότητας των αστικών σπιτιών.5 Για τον παραπάνω λόγο εθωρείτο ότι οι μουσικές επιδόσεις της
όποιας δεσποινίδος επιβεβαίωναν την εξαιρετική ανατροφή της και αύξαναν
τις πιθανότητες επιτυχούς οικογενειακής αποκατάστασής της. Το αν κάποιες
μπορούσαν να διαπρέψουν επαγγελματικά εξαιτίας του ταλέντου τους, μικρή
σημασία είχε. Όμως, εξίσου μικρή σημασία είχε αν κάποιες υπέφεραν από τις
δυσκολίες ή την απουσία ενδιαφέροντός τους για τη μουσική ή αν έφταναν
απλώς να παίζουν το πιάνο «όχι και καλλίτερα».6 Για τα αγόρια της Επτανήσου,
πάλι, η μουσική εθεωρείτο «συντελεστικώτατον μέρος προς την τελειοποίησιν
ελευθερίου αγωγής»,7 αλλά μέχρι του σημείου εκείνου που δεν θα τα απομάκρυνε «από άλλες πιο σοβαρές ενασχολήσεις»,8 και για τους λόγους αυτούς
κατείχε στην παιδεία τους δευτερεύουσα θέση.
Οι πρωιμότερες αναφορές στην ύπαρξη πιάνων στα Επτάνησα συμπίπτουν με τα πρώιμα χρόνια της βρετανικής διοίκησης. Το 1823 στην Κέρκυρα
ο έμπορος John Flack πουλούσε μαζί με άλλα «εξαιρετικά οικιακά έπιπλα» και
ένα pianoforte.9 Με παρόμοιο τρόπο διαφημιζόταν το 1845 ένα πιάνο της δημοφιλέστατης τότε εταιρείας Broadwood10 και δεν ήταν ασυνήθιστο να εμφανί4. Δελτίον της Εστίας 105, 31.12.1878, σ. 4.
5. Βλ., ενδεικτικά, Ruth A. Solie, «“Girling” at the Parlor Piano», στο: Music in Other Words. Victorian
Conversations, University of California Press, Berkeley 2004, σ. 85-117 και Derek Β. Scott, The Singing
Bourgeois: Songs of the Victorian Drawing Room and Parlour, Open University Press, Milton Keynes 1989,
ιδιαιτέρως σ. 60 και εξής.
6. Πρβ. και το «εκ του γαλλικού» άρθρο «Οι στρεβλωταί της μουσικής», Εστία Ε΄-252 (26.10.1880), σ. 678-681.
7. Ερμάννος Λούντζης, Ανέκδοτα κείμενα: α) Αυτοβιογραφία, β) Αλληλογραφία, Εισαγωγή και σχόλια: Ντίνος
Κονόμος, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήνα 1962, σ. 83. Πρόκειται για επιστολή γραμμένη
στη Ζάκυνθο στις 19.9.1858).
8. Αγαθή Νικοκάβουρα (μετάφραση, σχόλια, υπομνηματισμός), «Ο Ανδρέας Μουστοξύδης προς τον Ιούλιο
Lardin», Κερκυραϊκά Χρονικά IX, 1962, σ. 163–219: 211, επιστολή με ημερομηνία 29.7.1852.
9. Gazzetta degli Stati Uniti delle Isole Jonie 272, 3/15.3.1823, σ. 4.
10. Gazzetta Uffiziale degli Stati Uniti delle Isole Jonie 9, 17.2/1.3.1845, σ. 16.
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ζονται πιάνα ακόμα και σε δημόσιες δημοπρασίες. Όλα αυτά δείχνουν ότι τουλάχιστον από τις αρχές της δεκαετίας του 1820 στην Κέρκυρα υπήρχε η προσδοκία κέρδους μέσω της πώλησης πιάνων, γεγονός που υπαινίσσεται και τη
διάδοσή του στον αστικό χώρο των νησιών, ασφαλώς αρκετά πριν την περίοδο
αυτή. Η αποστολή το 1815 από τον Ιωάννη Καποδίστρια στην ανιψιά του Λουκρητία Ανδρουτσέλη ενός βιεννέζικου πιάνου (το οποίο συνδύαζε διάφορους
μηχανισμούς μέσω των πέντε πεντάλ του) και ενός αριθμού αντίστοιχων μουσικών έργων είναι ίσως χαρακτηριστική του ενδιαφέροντος για το νέο όργανο.11 Η
αποστολή του πιάνου δεν αποδεικνύει μόνο την αγάπη του Καποδίστρια για τη
μουσική,12 αλλά και ότι ένα τέτοιο περίπλοκο οργάνο θα ήταν χρήσιμο στην ανιψιά του. Ωστόσο ο Καποδίστριας δεν έκρυβε τη δυσπιστία του για το κατά πόσο
οι υπάρχοντες Κερκυραίοι δάσκαλοι πληκτροφόρων θα μπορούσαν να κατανοήσουν τις δυνατότητες του συγκεκριμένου οργάνου και στήριζε τις ελπίδες του
βασικά σε δύο από τους δασκάλους του Νικόλαου Χαλικιόπουλου Μάντζαρου,
τον Stefano Moretti και τον Stefano Pojago. Πάντως, η γνώση του πιάνου συνέχιζε να είναι χρήσιμη στην καθημερινότητα μιας άλλης κυρίας της οικογένειας
Καποδίστρια σε πολύ μεταγενέστερα χρόνια: τον Φεβρουάριο του 1883 ένας
Έλληνας φοιτητής της νομικής στο Στρασβούργο, ο Ηλίας Πανταζόπουλος, δεν
παρέλειπε να σημειώσει τη γνωριμία του με την ανηψιά του Ιωάννη Καποδίστρια, την Ιωάννα Καποδίστρια-Σούφη, να αναφερθεί στους περιπάτους τους
και να υπογραμμίσει ότι «αφού δε επιστρέψωμεν σπίτι μού παίζει συνήθως
ολίγον πιάνο».13 Η Ιωάννα Καποδίστρια-Σούφη ήταν από πολλά χρόνια σύζυγος
του δικαστικού Παύλου Μαβίλη και είχε μεταβεί στο Στρασβούργο για να δει το
γιο της, τον Λαυρέντιο ή Λορέντζο.
Μετά την χρονική αυτή παρέκκλιση, καίτοι ενδεικτική, ας επιστρέψουμε
στην Κέρκυρα των αρχών του 19ου αιώνα. Την συγκεκριμένη περίοδο παρατη11. Κώστας Δαφνής (επιμ.), «Αρχείον Ιωάννη Καποδίστρια: Αλληλογραφία Ιωάννη Καποδίστρια (1809–
1820)» τόμος Γ΄, Ιστορικά Κείμενα, Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, Κέρκυρα 1980, σ. 287, 291 αρ. επιστολής
[105] (Βιέννη, 14/26.4.1815) και [107] (21.4/3.5.1815), όπου και τα ιταλικά κείμενα των επιστολών. Επίσης,
Πολυχρόνης Κ. Ενεπεκίδης, Ιωάννης Καποδίστριας: 176 ανέκδοτα γράμματα προς τον πατέρα του (1809
–1820), Παπαζήσης, Αθήνα 1972, σ. 199. Να σημειωθεί, ότι στο τελευταίο παρατίθεται μόνο η ελληνική
μετάφραση, πράγμα που δυσχεραίνει την ακριβή απόδοση του αρχικού νοήματος των μουσικών όρων.
Ενδεικτικά, η φράση του πρωτοτύπου «cinque registri» μεταφράζεται ως «πέντε φωνητικά συστήματα», ενώ
προφανώς αναφέρεται στην πέντε οκτάβων έκταση του αναφερόμενου οργάνου. Η παρανόηση αυτή έχει ως
συνέπεια στη συνέχεια και άλλες παρεξηγήσεις στην ακριβή απόδοση των χαρακτηριστικών του πιάνου. Βλ.
και Ελένη Κούκκου, Ιωάννης Καποδίστριας-Ρωξάνδρα Στούρτζα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 1997,
σ. 206.
12. Κούκου, Ιωάννης Καποδίστριας […], όπ. παρ., 206.
13. Ηλίας Πανταζόπουλους, «Λαυρέντιος Μαβίλης: Παλαιαί Αναμνήσεις», Νέα Εστία 168, Χριστούγεννα
1933, σ. 87-91: 87.
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ρείται ότι πληκτροφόρα όργανα που προοδευτικά θα θεωρούνταν της «προηγούμενης εποχής», όπως τσέμπαλα και οργανέτα, εκποιούνταν από τους
κατόχους τους μέσω λαχειοφόρων, ιδιαίτερα κατά την περίοδο 1818–1824,14
πιστοποιώντας έμμεσα και τη στροφή του ενδιαφέροντος προς το pianoforte.
Τη διάδοση του πιάνου στην Κέρκυρα κατά την ίδια περίοδο, άλλωστε, αποδεικνύουν και οι δύο πιανιστικές sinfonie του Νικόλαου Μάντζαρου που εκδόθηκαν το 1823 στο Μιλάνο, τη μια από τις οποίες αφιέρωσε στην Αδαμαντίνη Παλατιανού, την Κερκυραία σύζυγο του στρατηγού και μετέπειτα Αρμοστή των Ιονίων Νήσων Sir Frederick Adam.15 Ο Μάντζαρος ήταν ο πρώτος
γνωστός Επτανήσιος συνθέτης μιας μακράς σειράς ομοτέχνων του, οι οποίοι
θα δημιουργούσαν ένα καθόλου αμελητέο αριθμό συνθέσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στις ικανότητες των πολυάριθμων ερασιτέχνιδων
των Ιονίων Νήσων.
Αν και το pianoforte φαίνεται να είχε κάνει την εμφάνισή του στον επτανησιακό αστικό χώρο νωρίτερα από το 1815, δεν θα ήταν αβάσιμο να λεχθεί, ότι
η βρετανική παρουσία πιθανότατα είχε επιταχύνει την υιοθέτηση του πιάνου
από τον γηγενή αστικό ιστό. Ο δημοφιλής χαρακτήρας του πιάνου στην Αγγλία
της εποχής ήταν, εξάλλου, δεδομένος, ενώ σώζονται σχετικές μαρτυρίες από
νεαρές Βρετανίδες, οι οποίες βρέθηκαν στα Επτάνησα τη δεκαετία του 1820.16
Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα συντείνουν, ότι στις αρχές της δεκαετίας του
1830 το pianoforte ήταν από καιρό αναπόσπαστο μέρος της μουσικής ζωής των
Επτανήσων, ιδιαίτερα στις ιδιωτικές μουσικές συγκεντρώσεις κατά τα πρότυπα
των αντίστοιχων της Ευρώπης. Μια αυτήκοη μάρτυρας αναφέρει χαρακτηριστικά το 1833, ότι τα βαλς και οι καντρίλιες έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή μιας μέσης επτανησιακής αστικής οικογένειας, ότι ελληνικοί και ιταλικοί στίχοι προσαρμόζονταν σε δημοφιλείς μελωδίες και ότι ειδικά οι κυρίες της
«καλής κοινωνίας» έπρεπε να γνωρίζουν μουσική σε έναν τουλάχιστον ανεκτό
βαθμό, αναφέροντας ως δημοφιλέστερα όργανα το πιάνο και την κιθάρα.17 Στο
14. Γενικά Αρχεία του Κράτους-Αρχεία Νομού Κερκύρας (Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ.), Εκτελεστική Αστυνομία 22, Registro
Lotti και Εκτελεστική Αστυνομία 118, 2.
15. Grande sinfonia militare composta dal Sig[no]r N. Calichiopulo Manzaro e dedicata a Miledi Adam ridotta
per piano forte dall’ autore, Luigi Bertuzzi, Milano [1823], αύξων αριθμός εκτύπωσης 29. Βλ. και Biblioteca
Italiana o sia Giornale di Letteratura, Scienze ed Arti XXXI (Luglio, Agosto e Settembre 1823), σ. 110.
16. Αρκετές πληροφορίες για το έτος 1822 περιέχει το ανέκδοτο ημερολόγιο της «δεσποινίδος Blakeley», το
οποίο βρίσκεται στο οικογενειακό αρχείο των απογόνων της στη Μεγάλη Βρετανία.
17. [Frances Maclellan], Sketches of Corfù Smith Elder and Co, Λονδίνο 1835, σ. 64–65, 119, 182-184, 249. Να
σημειωθεί, ότι ο Ιερώνυμος Παδοβάς (πατέρας του συνθέτης Δομένικου Παδοβά) στο βιβλίο του ([Ιερώνυμος
Μάρκος Παδοβάς], Critical observations on the Sketches of Corfu, Κέρκυρα, 1835), όπου ανασκευάζει μια σειρά
από ανακρίβειες της Maclellan δεν αντιτίθεται στην παραπάνω άποψη της συγγραφέως. Χαρακτηριστική και
η περίπτωση μιας νεαρής Ζακυνθινής την ίδια περίοδο (1833) που τραγουδάει σε ιδιωτική συγκέντρωση
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πλαίσιο αυτό, η πρόσληψη οικοδιδασκάλων με σκοπό τη διδασκαλία πιάνου
ήταν συνηθισμένη και φαίνεται ότι αποτελούσε μέρος της καθημερινότητας της
Επτανήσιας αστής, καθώς και δείγμα κοινωνικής ευμάρειας.
Χαρακτηριστικό, τόσο σε σχέση με την παρουσία του πιάνου στην επτανησιακή αστική κοινωνία, όσο και για τα υλικά και πρακτικά εφόδια μιας εύπορης
Επτανησίας των αρχών του 19ου αιώνα είναι τα όσα αναφέρονται τον Φεβρουάριο του 1821 στο προικοσύμφωνο της μητέρας του λογοτέχνη και πολιτικού
Ιάκωβου Πολυλά, της κόμισσας Έλενας Βούλγαρη. Σε αυτό, ανάμεσα σε διάφορα προικώα αντικείμενα, αναφέρονται και ένα πιάνο «γερμανικής κατασκευής» και μια άρπα «αγγλικής κατασκευής».18 Το επίπεδο και το είδος των έργων
για πιάνο που γράφονταν ειδικά για λογαριασμό θυληκών γόνων Επτανησίων
αστών δείχνουν, ότι οι επιδόσεις τους ήταν συχνά υψηλότερες από τον μέσο
όρο. Τα πιανιστικά έργα που αποδεδειγμένα προορίζονταν για χρήση από την
Αδαμαντίνη Παλατιανού,19 μετέπειτα συζύγου του αρμοστή Frederick Adam,
υπαινίσσονται μια σχετικά απαιτητική πιανιστική τεχνική. Επίσης, αν οι φωνητικές και πιανιστικές απαιτήσεις των επίσης τυπωμένων το 1823 στο Μιλάνο Otto
ariette e due madrigali20 και των Tre ariette a voce sola21 του Μάντζαρου (τις
οποίες ο συνθέτης αφιέρωσε αντιστοίχως στην Αικατερίνη Βαρλάμου-Hankey
και στην προαναφερθείσα κόμισσα Βούλγαρη),22 σχετίζονται με τις φωνητικές
ή πιανιστικές δυνατότητες των δύο αυτών Κερκυραίων αριστοκρατισσών, τότε
ενδεχομένως να ρίχνεται λίγο περισσότερο φως στο επίπεδο της κατ’οίκον διδασκαλίας της μουσικής κατά την πρώιμη αυτή περίοδο.
Το ίδιο ισχύει και για το σωζόμενο ρεπερτόριο της Ισαβέλλας ΒούλγαρηΆννινου,23 αλλά και για τα «έξοχα προτερήματα» (προφανώς πιανιστικά, αλλά
παίζοντας κιθάρα (βλ. Ν.P. Willis, Pencillings by the way, 2η εκδ., 3 τομ., Bohn, Λονδίνο 1846, ii, σ. 180).
18. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Αρχείο Ιονίου Γερουσίας 375, 146. Το προικοσύμφωνο, το οποίο συνυπογράφει ως
μάρτυρας ο Βιάρος Καποδίστριας, έχει ημερομηνία 16/28.2.1821, ενώ ένα επιπλέον ενδιαφέρον σημείο είναι
η χρηματική εκτίμηση των δύο οργάνων, σύμφωνα με την οποία η «arpa di fattura inglese» αποτιμάται σε 400
τάλληρα κολλονάτα και το «piano [sic] fattura di Germania» σε 300 τάληρα κολλονάτα. Να σημειωθεί, τέλος,
ότι δεν ήταν καθόλου μικρός ο αριθμός των δημοφιλών έργων της περιόδου που επέτρεπαν την εναλλακτική
απόδοσή τους από πιάνο ή άρπα.
19. Τα συγκεκριμένα έργα βρίσκονται στο Μουσικό Αρχείο της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας. Να
σημειωθεί ότι στο ίδιο αρχείο υπάρχει και χειρόγραφο της προαναφερθείσας Sinfonia militare.
20. Otto ariette e due madrigali a voce sola com accomp[agname]to di piano forte opera terza composta e
dedicata a Miledi Hankey da Ν. Calichiopulo Manzaro, Luigi Bertuzzi, Milano [~1822].
21. Tre ariette a voce sola con accomp[agnamen]to di piano forte composte e dedicate a Madama la Contessa
Elena Pollilà Bulgari da N. Calichiopulo Manzaro, Ricordi, Milano [~1822].
22. Για τα συγκεκριμένα έργα του Μάντζαρου και τους αποδέκτες των αφιερώσεών τους, βλ., Καρδάμης, Ο
«προσολωμικός» Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, ανέκδοτη διδακτορική διατριβή, Ιόνιο ΠανεπιστήμιοΤμήμα Μουσικών Σπουδών, Κέρκυρα 2006, σ. 161–167, 359.
23. Διάσπαρτες πληροφορίες στο Βαλεντίνη Βούλγαρη, Νότες για την Ισαβέλλα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας»,
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όχι μόνο) της Ζακύνθιας αρχόντισσας Μαρίας Λούντζη, στα οποία αφιέρωνε το
1857 ο Κεφαλλωνίτης Αντώνιος Μελισσηνός μια πιανιστική σύνθεσή του.24 Επίσης, η Αμαλία Βράιλα, κόρη του Κερκυραίου φιλοσόφου και πολιτικού Πέτρου
Βράιλα-Αρμένη είχε στην κατοχή της και χρησιμοποιούσε μια καθόλα ενδιαφέρουσα μουσική συλλογή, η οποία δείχνει τις πολλαπλές μουσικές προσλαμβάνουσες μιας Επτανήσιας αστής. Ενδεικτικά η συλλογή της περιελάμβανε συνθέσεις του Νικόλαου και του Σπυρίδωνος Μάντζαρου, του Ξύνδα, του Αλβάνα,
του Ροδοθεάτου, αλλά και του Donizetti, του Verdi, του Schubert και άλλων.25
Κατά την περίοδο της Βρετανικής Προστασίας έγιναν και τα πρώτα βήματα
για την εισαγωγή του μαθήματος της μουσικής (έστω και προαιρετικά) στην
επτανησιακή εκπαίδευση, όπως, άλλωστε συνέβη και στη Βρετανία. Το 1828 o
Ανδρέας Κάλβος προσέγγιζε το μάθημα της μουσικής από την ηθική χρησιμότητά του και το συνέδεε αποκλειστικά με τη συμμετοχή του «ωραίου φύλου». Ο
ευρισκόμενος στην Κέρκυρα ποιητής, αντιτασσόμενος με καυστικό τρόπο στις
απόψεις του ιατρού και καθηγητή της Ιονίου Ακαδημίας Γεώργιου Θεριανού
περί μεγαλοφυΐας και πνεύματος, με εξαιρετικά ειρωνική διάθεση υποστήριξε
ειδικά για τη μουσική τα εξής: «Οι ασχολούμενοι με την μουσική στερούνται
κανονικής συμπεριφοράς: τω όντι φρονώ ότι οι ύμνοι εν ταις εκκλησίαις του
Θεού ψάλλονται, ίνα μετριάσουν την υπερβολικήν αυστηρότητα της ηθικής και
ότι το νέον σύστημα αγωγής ορίζει ότι αι νέαι πρέπει να επιδίδωνται εις το κλειδοκύμβαλον, την άρπαν, το άσμα, ίνα συμμορφούνται προς τας γυναίκας του
θεάτρου!»26 Αφενός η παραπάνω έντονη απάντηση του Κάλβου υπογραμμίζει
την ηθική και παιδευτική διάσταση της τέχνης των ήχων, αλλά και τη γνώμη της
κοινωνίας (και ειδικά του Κάλβου) για τις αοιδούς του μελοδράματος. Αφετέρου υπαινίσσεται ότι το μάθημα της μουσικής είχε πρόσφατα μπει στην εκπαίδευση, αφού γίνεται λόγος στο «νέον σύστημα αγωγής» που αφορά τις δεσποινίδες. Τέλος, η πρόκριση του πιάνου, της άρπας και της φωνητικής μουσικής ως
μέσα μουσικής έκφρασης αρμόζοντα στις δεσποινίδες της εποχής αφορούσε
Αθήνα 2003, ενώ ιδιαίτερης σημασίας είναι η ανατύπωση ενός χειρόγραφου τετραδίου μουσικής (ιδιόγραφου
του Νικόλαου Χαλικιόπουλου Μάντζαρου) στο «Παράρτημα» του ίδιου βιβλίου, σ. 397-419.
24. Γιάννης Δ. Ανδριόλας, Το ‘ημερολόγιον’ Αντωνίου Μελισσηνού του Κεφαλλήνος, Αθήνα, Οι Φίλοι του
Μουσείου Σολωμού κα Επιφανών Ζακυνθίων, 2007, σ. 197). Το ημερολόγιο περιέχει και πολλές άλλες
μαρτυρίες για τη μουσική στα επτανησιακά σαλόνια και τον ρόλο των οικοδέσποινων της Ζακύνθου.
25. Μεγάλο μέρος του μουσικού αρχείου της Αμαλίας Βράιλα βρίσκεται σήμερα στο Μουσικό Αρχείο της
Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας.
26. Η καυστική απόκριση του Κάλβου δημοσιεύτηκε στην Gazzetta degli Stati Uniti delle Isole Jonie 536,
24.3/5.4.1828. Χρησιμοποιείται η μετάφραση από το Γεώργιος Θ. Ζώρας, «Θερειανού και Κάλβου Φιλολογική
Πολεμική (άγνωστον δοκίμιον του ποιητού των Ωδών)», Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών τομ. Ζ΄, 1956-1957, σ. 480-522: 493 και 510-511.
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άμεσα τη μουσική καθημερινότητα των αστικών σαλονιών της περιόδου, και
εμμέσως επιβεβαιώνει τα όσα προέβλεπε το προαναφερθέν προικοσύμφωνο
της Ισαβέλλας Βούλγαρη.
Πράγματι, η μουσική ήδη από τη δεκαετία του 1820 είχε θέση κυρίως
στα ακριβά ιδιωτικά και κυβερνητικά σχολεία θηλέων των αστικών κέντρων
της Επτανήσου. Να σημειωθεί, ότι στα σχολεία αυτά φοιτούσαν τα παιδιά των
μελών της βρετανικής διοίκησης, της τοπικής αριστοκρατίας και των μεγαλοαστών.27 Σε ορισμένα σχολεία η μουσική αποτελούσε εφόδιο στην κατάρτιση
μιας μέλλουσας συζύγου της καλής κοινωνίας μαζί με τα γαλλικά, το κέντημα,
τη ζωγραφική και το χορό, μαθήματα τα οποία επίσης είχαν θέση στα προγράμματα των παραπάνω εκπαιδευτηρίων, δίπλα στα ιταλικά, τα αγγλικά, τη γραφή,
την αριθμητική και τη γεωγραφία.28 Σε άλλα παρόμοια σχολεία, όμως, η μουσική μπορούσε να απουσιάζει εντελώς,29 ενώ ούτε το 1859 προβλεπόταν το συγκεκριμένο μάθημα στα προγράμματα των δημόσιων εκπαιδευτηρίων θηλέων
της Επτανήσου.30
Τους προσανατολισμούς της επτανησιακής παιδείας σε σχέση με την εκπαίδευση των κοριτσιών περιγράφει σε γενικές, αλλά γλαφυρές, γραμμές το
1832 σχετικό άρθρο στην κυβερνητική Gazzetta, στο οποίο, αφού αρχικά επισημαίνεται η προτεραιότητα της εκπαίδευσης των αρσενικών παιδιών, στη συνέχεια υπογραμμίζεται το όφελος από την εκπαίδευση και των κοριτσιών, ειδικά
αν σκεφθεί κανείς «την μεγάλην επιρροήν, την οποία είναι διωρισμένα [τα θηλυκά τέκνα] από την θείαν πρόνοιαν να έχωσιν εις την ανθρώπινην κοινωνίαν
ως φίλοι, ως συμβίαι και ως μητέρες».31
27. Νίκος Κουρκουμέλης, «Η καλλιτεχνική εκπαίδευση στο Ιόνιο Κράτος. Η εικαστική, η θεατρική και η μουσική
παιδεία στην Κέρκυρα», στο: Παναγιώτα Μοσχονά, Το Ιόνιο Κράτος (1815-1864). Πρακτικά του Διεθνούς
Συμποσίου Ιστορίας (Κέρκυρα, 21-25 Μαΐου 1988), Κέντρο Μελετών Ιονίου, Αθήνα 1997, σ. 207-228: ιδ. 215,
του ιδίου, Η εκπαίδευση στην Κέρκυρα κατά τη διάρκεια της Βρετανικής Προστασίας (1816-1864), Σύλλογος
προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, Αθήνα 2002, σ. 298, 346, 374 και του ιδίου, «Η εκπαίδευση της
Κερκυραίας στο Ιόνιο Κράτος (1816-1864)», στο: Πρακτικά Στ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, Ζάκυνθος 2327 Σεπτεμβρίου 1997, Κέντρο Μελετών Ιονίου / Εταιρεία Ζακυνθινών Μελετών, Αθήνα 2002, σ. 137-157: 144.
28. Gazzetta degli Stati Uniti delle Isole Jonie 531, 18.2/1.3.1828, σ. 4. Δίγλωσση ανακοίνωση (ιταλικά και
αγγλικά) που αφορά την ήδη λειτουργούσα στην Κέρκυρα σχολή θηλέων της «signora Romeo». Η τελευταία
πρέπει να ταυτίζεται με τη νεαρή σύζυγο του προερχόμενου από τη Γαλλία πενηντάχρονου δασκάλου
«Francesco Romeo», Carolina, βλ. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Ιόνιο Κράτος 76, ‘Riparto del Nord: Secondo’, Ιούλιος 1827.
29. Gazzetta degli Stati Uniti delle Isole Jonie 658, 24.7/5.8.1843, σ. 10–11. Δίγλωσση ανακοίνωση (αγγλικά
και ιταλικά) κρατικού σχολείου θηλέων υπό τη διεύθυνση της «κυρίας Falconar», το οποίο βρισκόταν υπό την
προστασία της συζύγου του αρμοστή Seaton.
30. Κουρκουμέλης, «Η εκπαίδευση της Κερκυραίας στο Ιόνιο Κράτος», ό.π., σ. 152.
31. Gazzetta degli Stati Uniti delle Isole Jonie 70, 16/28.4.1832, σ. 5–6. Σε παρόμοιες γραμμές κινούνταν
και οι απόψεις του λόρδου Guilford πέντε χρόνια ενωρίτερα, όταν στις 16/28.2.1827 σε επιστολή του προς
τον μητροπολίτη Κυθήρων επεσήμαινε, ότι «η γύμνασις των κορασίων εις τα γράμματα και συγχρόνως εις
άλλα γυναικεία έργα είναι πολλά αξιέπαινος, επειδή και τα δύο ταύτα είναι μαθήματα αναγκαιότατα εις το
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Ως προς την τελευταία ιδιότητα της γυναίκας, μάλιστα, ο νεαρός Ερμάνος
Λούντζης τον Μάιο του 1818 δεν χάνει την ευκαιρία να υπογραμμίσει το πόσο
τον ωφέλησαν οι μουσικές γνώσεις της Γερμανίδας μητέρας του: Εκθέτοντας
τις προόδους του στις ξένες γλώσσες, στα λατινικά, στην ιστορία και στη γεωγραφία υπό την καθοδήγηση των ξένων οικοδιδασκάλων του, αναφέρεται και
στη μουσική: «Καθώς οι καλές τέχνες είναι αυτές που διακρίνουν τον άνθρωπο
στην κοινωνία και καθώς αυτές πολλές φορές παρέχουν συντροφιά, γι’ αυτό η
καλή μου μητέρα δεν παρέλειψε να μου μάθει η ίδια να παίζω πιανοφόρτε και
ασχολούμενος μ’ αυτό βρίσκω μεγάλη ευχαρίστηση.» 32
Παρότι η απλή αναφορά στον όρο «μουσική» στα προγράμματα σπουδών
των επτανησιακών σχολείων θηλέων δεν ξεκαθαρίζει αν οι μέλλουσες «φίλες,
συμβίες και μητέρες» διδάσκονταν φωνητική ή οργανική μουσική (κατά κανόνα
πιάνο) ή και τα δύο, σε αρκετές περιπτώσεις έχουμε συγκεκριμένες αναφορές.
Το 1838 γνωρίζουμε ότι το Σχολείο Θηλέων της Κέρκυρας δεν ήταν ανάγκη να
αγοράσει πιάνο, διότι χρησιμοποιούσε ένα από τα όργανα του θεάτρου San
Giacomo.33 Το 1846 στην οργανωμένη «σύμφωνα με τα γαλλικά, γερμανικά και
ιταλικά πρότυπα» σχολή York στη Ζάκυνθο οι εσωτερικές και ημιεσωτερικές μαθήτριές της διδάσκονταν φωνητική και οργανική μουσική.34 Στην Κέρκυρα, πάλι,
το 1857 το παρθεναγωγείο του ιατρού Κωνσταντίνου Ζαβιτσιάνου, το οποίο
λειτούργησε από το 1853 ως αντίβαρο στην ίδρυση αντίστοιχων βρετανικών
εκπαιδευτηρίων,35 καθιστούσε σαφές, ότι οι μαθήτριές του θα διδάσκονταν
«την επί του κλειδοκυμβάλου μουσικήν τε και ωδικήν».36 Οι δάσκαλοι της μουουσιώδες τούτο της κοινωνίας μέρος, εις του οποίου την φροντίδα είναι αφιερωμένη η εσωτερική της οικίας
διοίκησις, και τα πρώτα θεμέλια της ανατροφής.», βλ. Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας, Αρχείο Γκύλφορντ Κ1,
161-162.
32. Lars Nørgaard, «Ένα ανέκδοτο γράμμα του νεαρού Ερμάννου Λούντζη προς τον Δανό διπλωμάτη Herman
Schubart», Επτανησιακά Φύλλα ΚΗ΄, 3-4, Φθινόπωρο-Χειμώνας 2008, σ. 451-457: 456.
33. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Αρχείο Ιονίου Γερουσίας 78, 13677 (2890), 2.3.1838. Έπαρχος Κερκύρας προς Γερουσία.
34. Gazzetta Uffiziale degli Stati Uniti delle Isole Jonie 57, 19/31.1.1846, σ. 14–15, όπου δημοσιεύεται σχετική
ανακοίνωση με ημερομηνία 1.1.1846. Πρόκειται προφανώς για τη σχολή των Ζακύνθιων αδελφών York, η
οποία περιλάμβανε στο οργανόγραμμά της τη διδασκαλία της μουσικής ήδη από το 1843, λαμβάνοντας,
ωστόσο, άσχημες αναφορές για το συνολικό επίπεδο της εκπαίδευσης που προσέφερε (Rapporto Generale
sulle Scuole Primarie, Secondarie Femminee [sic] e Private dello Stato Jonio, Κέρκυρα 1843, σ. 156. Ο Σπυρίδων
York συνέγραψε και το δράμα Μάρκος Μπότσαρης ή Ο Πασσάς της Σκόρδας, το οποίο παρουσιάστηκε το 1854
στη Ζάκυνθο προκαλώντας ενθουσιασμό με την αναφορά του στην παράδοση της Πάργας στους Οθωμανούς
από τους Βρετανούς το 1819. Βλ. Νίκιας Λούντζης, Η Ζάκυνθος μετά μουσικής, τόμος β΄ «Κοσμική μουσική:
Έντεχνη», Οι Φίλοι του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων, Αθήνα 2009, σ. 239.
35. Κουρκουμέλης, «Η εκπαίδευση της Κερκυραίας στο Ιόνιο Κράτος», ό.π., σ. 152.
36. Ευχαριστώ πολύ τον ερευνητή και φίλο Κώστα Σαμπάνη για την πληροφορία αυτή που προέρχεται από
το φύλλο της αθηναϊκής εφημερίδας Ο φιλόπατρις Έλλην στις 9.11.1857. Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο
εκπαιδευτήριο είχε συμπεριλάβει το μάθημα της μουσικής στο πράγραμμά του από την πρώτη στιγμή της
ίδρυσής του.
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σικής στα εκπαιδευτήρια αυτά ήταν κατά σχεδόν απόλυτο κανόνα εξωτερικοί
συνεργάτες, οι οποίοι λάμβαναν αμοιβές ανάλογες με τις μαθήτριες που είχαν. Άλλωστε, η οποιαδήποτε επιπλέον οικονομική επιβάρυνση σε σχέση με
τη διδασκαλία των κοριτσιών δεν συναντούσε πάντοτε τη θετική αντίδραση
των γονέων τους.37
Σε κάθε περίπτωση, η συχνότητα εμφάνισης του μαθήματος της μουσικής
σε διάφορα σχολεία θηλέων σε όλα τα επτανησιακά αστικά κέντρα και καθ’ όλη
τη διάρκεια της βρετανικής περιόδου αφήνει να εννοηθεί ότι το συγκεκριμένο
μάθημα, ακόμη και αν περιοριζόταν στην εκμάθηση του απλού χειρισμού του
πιάνου ή κάποιων βασικών φωνητικών τεχνικών, αποτελούσε έναν κοινό, αν και
ασφαλώς δευτερεύοντα, προσανατολισμό της συνολικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Ωστόσο, κατείχε ιδιαίτερη θέση στην εκπαίδευση των κοριτσιών. Βεβαίως,
η εκμάθηση της μουσικής στο πλαίσιο αυτό δεν είχε σκοπό την κατάρτιση επαγγελματιών μουσικών, αλλά να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των σχολικών εκδηλώσεων, να καλλιεργήσει ως έναν βαθμό το καλλιτεχνικό αισθητήριο και να δώσει
ένα εφόδιο στις μέλλουσες οικοδέσποινες της Επτανήσου, σε μια εποχή, κατά
την οποία η «ζωντανή» απόδοση πιανιστικών έργων και φωνητικής μουσικής
ήταν, ελλείψει ηχογραφήσεων και ηχοαναπαραγωγικών μέσων, ο αδιαφιλονίκητος κυρίαρχος των αστικών σαλονιών. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνταν και
οι διδακτικές δραστηριότητες συνθετών, όπως του Σπυρίδωνος Ξύνδα και του
Παύλου Καρρέρ. Ο τελευταίος, μάλιστα, το 1877 δεν δυσκολεύτηκε να διοργανώσει ιδιωτική συναυλία-επίδειξη με τις μαθήτριές του.38
Από πλευράς ρεπερτορίου οι ευρισκόμενες πιανιστικές παρτιτούρες της
περιόδου 1820–1830 σχεδόν μονοπωλούνται από αναγωγές, φαντασίες, παραλλαγές και παραφράσεις μελοδραματικών έργων. Οι συνθέσεις αυτές κατά κανόνα είχαν γραφτεί για σόλο πιάνο, αλλά δεν είναι καθόλου σπάνιες και φαντασίες
για πιάνο και κάποιο άλλο όργανο, κατά κανόνα φλάουτο, ή και για πιάνο και
φωνή. Η πρόκριση της μουσικής που ακουγόταν στα επτανησιακά μελοδραματικά θέατρα είναι προφανής και εύλογη. Οι οπερατικές μεταγραφές, μάλιστα
βοήθησαν και στη γρηγορότερη διάδοση του πιάνου στον ιταλικό χώρο, όπου
τέτοιου είδους έργα ήταν αποκλειστικά συνώνυμα με την πιανιστική μουσική.39
37. Ανδρέας Λασκαράτος, Αυτοβιογραφία, Πόπη Θεοδωράτου (μτφ), Αλόη Σιδέρη (εισαγ, σημ.), Γνώση,
Αθήνα 1983, σ. 105–107.
38. Γιώργος Λεωτσάκος, Παύλος Καρρέρ: Απομνημονεύματα και εργογραφία, Μουσείου Μπενάκη-Ιόνιο
Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αθήνα 2003, 143-144. Τον Ιούλιο του 1864 προς τιμήν του βασιλιά
Γεωργίου Α΄ ο Καρρέρ είχε οργανώσει «grande serenata», όπου συμμετείχαν επίσης γόνοι της ζακυνθινής
αριστοκρατίας, ό.π., 123-124.
39. Julian Budden, «Verdi», The Master Musicians, Stanley Sadie (επιμ.), J.M. Dent & Sons Ltd, London 1986,

73

Κώστας Καρδάμης

Επίσης, την εμφάνισή τους στο ευρισκόμενο ρεπερτόριο έκαναν προοδευτικά και άλλου είδους έργα δημοφιλούς μουσικής, όπως πόλκες ή γκάλοπ.
Κατά τη δεκαετία του 1840 και πιο έντονα από τη δεκαετία του 1850 προστίθενται και συνθέσεις που σήμερα πλέον θεωρούνται έργα ρεπερτορίου (Liszt,
Beethoven), ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι τα κερκυραϊκά βιβλιοπωλεία περιελάμβαναν στις προθήκες τους πιανιστικά έργα και μεθόδους.40 Ωστόσο, τα σχετιζόμενα με την όπερα πιανιστικά έργα είχαν πάντοτε την πρωτοκαθεδρία. Κατά
τη δεκαετία του 1850 και του 1860 η θέση του πιάνου στα Επτάνησα είχε προ
πολλού παγιωθεί. Αυτό φαίνεται από τον όγκο των έργων και των μεθόδων που
σώζονται σε ιδιωτικά αρχεία και ανάγονται στην εποχή αυτή, από το ιδιαίτερο
ενδιαφέρον που έδειχναν για την εκμάθηση του οργάνου αυτού τα κορίτσια
εύπορων οικογενειών στον χώρο της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας41 και σε
άλλα νησιά του Ιονίου,42 καθώς και από τις μαρτυρίες αυτοπτών –ή, καλύτερα,
αυτήκοων– μαρτύρων.43
H διάκριση ορισμένων αντιπροσώπων του ωραίου φύλου στην πιανιστική
μουσική αποδεικνύει, ότι η σχέση της Επτανήσιας με την τέχνη των ήχων μπορούσε να είναι γόνιμη, ακόμη και μέσα στα συχνά ασφυκτικά όρια των κοινωνικών και οικογενειακών συμβάσεων του 19ου αιώνα. Ασφαλώς, η σχετική άνεση
χρόνου που είχαν οι γυναίκες των «καλών μεσοαστικών οικογενειών» κατά τον
19ο αιώνα συνετέλεσε στην ενασχόλησή τους αυτή. Η κόρη του Ανδρέα Λασκαράτου, Άγγιολα, η οποία το 1881 θα νυμφευόταν τον Κεφαλονίτη μουσουργό
Γεώργιο Λαμπίρη,44 όχι μόνο συνέθεσε έργα «μουσικής σαλονιού» μαζί με την
σ. 301–302.
40. Gazzetta degli Stati Uniti delle Isole Jonie 487, 13/25.4.1840, σ. 15. Πρόκειται για ανακοίνωση του
βιβλιοπωλείου Usigli, το οποίο εκτός από πιανιστικού ενδιαφέροντος βιβλία διέθετε έργα για φωνή,
φλάουτο, βιολί και κιθάρα.
41. Βλ. σχετική ακαταλογογράφητη ανακοίνωση της φιλαρμονικής στο αρχείο της Αναγνωστικής Εταιρίας
Κερκύρας. Ευχαριστώ τον φίλο Ανδρέα Παπαδάτο, υπεύθυνο της βιβλιοθήκης της Αναγνωστικής Εταιρίας
Κερκύρας για την επισήμανση του ντοκουμέντου. Βλ., επίσης, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Αρχείο Σπύρου
Μοτσενίγου φ. 78. Αναφέρεται και στο Καίτη Ρωμανού, «Η έντεχνη μουσική: Η μουσική παιδεία του νέου
ελληνισμού», Ιστορία του Νέου Ελληνισμού: 1770–2000, 10 τόμοι, Ελληνικά Γράμματα / Τα Νέα, Αθήνα 2003,
iv, σ. 233–244: 235–236.
42. Λούντζης, Η Ζάκυνθος μετά μουσικής, ό.π., σ. 167 κ. εξ., 186-189.
43. Χαρακτηριστικά, Edward Lear, The Corfu Years, Phillip Sherrard (επιμ.), Denise Harvey & Co, AthensDedham 1988, σ. 112, 135, 142, 179, 185, 197.
44. Καρπός του γάμου τους υπήρξε η συνθέτρια, καθηγήτρια μουσικής και αρχιμουσικός Ελένη Λαμπίρη (18821960), η οποία διέγραψε μια πραγματικά αξιόλογη πορεία που ξέφευγε από τα στεγανά και τις συμβάσεις
της εποχής της. Η εξέταση των δραστηριοτήτων της, όμως, υπερβαίνει το πλαίσιο και τις προσδοκίες της
παρούσας εργασίας. Σχετικά με την Ελένη Λαμπίρη, βλ., ενδεικτικά, George Leotsakos, «Lambiri, Eleni»,
στο: www.oxfordmusiconline.com (ημερομηνία πρόσβασης: 11.8.2013) και «Λαμπίρη, Ελένη», στο: Τάκης
Καλογερόπουλος, Το Λεξικό της Ελληνικής Μουσικής, Γιαλλέλης, Αθήνα 1998, τόμος 3, σ. 434. Εικόνες από
την ώριμη ζωή της συνθέτριας στο Ηλίας Βενέζης, «Τέλος ενός κεφαλονίτικου θρύλου (Η κόρη και η εγγονή
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αδελφή της Λίζα,45 αλλά αποτέλεσε πληροφοριοδότρια και μεσολαβήτρια του
Δανού μουσικολόγου Andreas Peter Berggreen.46
Η Ζακύνθια Σουζάνα Ναράντση (ή Νεράντζη), έχοντας διδαχτεί πιάνο από
ιδιώτες δασκάλους στην Κέρκυρα και στη Ζάκυνθο, αλλά μελετώντας και μόνη
της, άκμασε κατά τη δεκαετία του 1850. Κατάφερε να συνδυάσει την ιδιότητα
της συζύγου και μητέρας με εκείνη της «διασήμου κυμβαλιστρίας», ερμηνεύοντας μάλιστα, εκτός από συμβατικά πιανιστικά έργα της εποχής, και μουσουργήματα του Liszt, του Prudent, του Thalberg και άλλων.47 Ιδιωτικό χαρακτήρα
είχε η εξάμηνη εκμάθηση αρμονίας στο πλευρό του Μάντζαρου, γεγονός που
οδήγησε τη Ζακύνθια πιανίστρια στη σύνθεση έργων «μουσικής σαλονιού»,
ορισμένα από τα οποία τυπώθηκαν στην Ιταλία,48 ενώ άλλα πέρασαν και στο
μπαντιστικό ρεπερτόριο της περιόδου.49 Επίσης, όταν το 1857 της δόθηκε ο τίτλος της επίτιμης εταίρου της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας για τις συνθέσεις της, ερμήνευσε πιανιστικές οπερατικές φαντασίες, ενώ σε σχετική επιστολή η διοικητική επιτροπή και ο ίδιος ο Μάντζαρος δεν παρέλειπαν να τονίσουν
τη σημασία των δραστηριότητών της ως αποτέλεσμα της «ελληνικής έμπνευσης
και ιδιοφυίας».50 Στα κατάλοιπά της στο αρχείο της Φιλαρμονικής υπάρχει και
ένα πιανιστικό Caprice σε θέματα της Traviata. Θα πρέπει, όμως, να σημειωθεί
ότι δεν σχημάτιζαν όλοι την ίδια θετική εικόνα για την Ναράντση.51
του Αντρέα Λασκαράτου)», Νέα Εστία ΛΔ΄-787, 1.4.1960, σ. 505-506.
45. «Τα γράμματα της οικογένειας Ανδρέα Τυπάλδου Λασκαράτου προς τον Δανό ιερέα Θεόδωρο Χάνσεν»,
Εισαγωγή–Φιλολογική Επιμέλεια: Lars Nørgaard, Προλεγόμενα: Θεοδόσης Πυλαρινός, Κερκυραϊκά Χρονικά
Περίοδος Β΄, Τόμος Γ΄, Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, Κέρκυρα 2006, σ. 169–171: Επιστολή 23, Ανδρέας
Λασκαράτος προς Theodor Hansen (8 Νοεμβρίου 1867).
46. Κώστας Καρδάμης, «‘Η συλλογή οπού αυτός ο Κύριος Μπεργγρεέν προσπαθεί να κάμη...’: Ένας Δανός
καταγράφει τη μουσική της Ελλάδας», Μουσικός Ελληνομνήμων 2, Ιανουάριος–Απρίλιος 2009, σ. 3–11.
47. Σύμφωνα με δημοσίευμα της κερκυραϊκής εφημερίδας Τα Καθημερινά 130, 21.9.1857, σ. 3, όπου και
πλήθος άλλων πληροφοριών για τη Ζακύνθια πιανίστρια. Αναδημοσιεύεται στο Γιώργος Κεντρωτής (επιμ.),
Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας, Κέρκυρα 2003, σ. 17–19. Το παραπάνω
δημοσίευμα αποτελεί, βεβαίως, και άλλη μια ψηφίδα σχετικά με τη διάχυση της «γερμανικής μουσικής» στα
Ιόνια Νησιά του 19ου αιώνα.
48. Βλ., π.χ., Suzanne Naranzi Clado, Braila-polka, Fr. Lucca, Μιλάνο χ.χ.
49. Η διασκευή για μπάντα της μαζούρκας της Νεράντζη Aspasia, μιας από τις πρωιμότερες πιανιστικές
συνθέσεις της, εκτίθεται στο Μουσείο Μουσικής της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας. Τη διασκευή έκανε
ο αρχιμουσικός της μπάντας της Εταιρείας Αλέξανδρος Βλάχος το καλοκαίρι του 1858.
50. Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας / Διοικητικό Αρχείο, Βιβλίο Επιστολών 1848-1858, αρ. 1358, επιστολή
με ημερομηνία 19 Σεπτεμβρίου 1857. Σε αυτή γίνεται λόγος και για τη δωρεά εκ μέρους της Νεράντζη στη
Φιλαρμονική «των πρώτων μουσικών δοκιμίων της».
51. Βλ. σχετική μαρτυρία από το ημερολόγιο του Κεφαλονίτη Αντωνίου Μελισσηνού τον Ιανουάριο του
1855, βλ. Ανδριόλας, Το ‘ημερολόγιον’ Αντωνίου Μελισσηνού […], ό.π., σ. 144. Συγκεντρωμένες σημαντικές
πληροφορίες για την Ναράντζη στο Νίκιας Λούντζης, Η Ζάκυνθος μετά μουσικής, τόμος γ΄ «Ζακυνθινοί
μουσουργοί, μουσικοί και μουσικολόγοι. Επτανησιακή Σχολή», Οι Φίλοι του Μουσείου Σολωμού και
Επιφανών Ζακυνθίων, Αθήνα 2010, σ. 50-53.
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Η Francesca Coraggio, εγγονή του σικελικής καταγωγής εμπόρου Giuseppe
Coraggio,52 είχε επίσης σημαντικές επιδόσεις στο πιάνο, όπως προκύπτει από
το ευρισκόμενο στην Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας αρχείο της. Εξίσου ενδιαφέρουσες είναι και οι συνθετικές δραστηριότητές της, οι οποίες παρέμειναν
πάντοτε στο πλαίσιο της δημοφιλούς μουσικής της εποχής της, όπως φαίνεται
από την πόλκα La primavera. Το σύντομο αυτό έργο τυπώθηκε στην Κέρκυρα το
1875 και η Coraggio το αφιέρωσε στον δάσκαλό της, τον Σπυρίδωνα Ξύνδα.53
Για την πόλκα αυτή η συνθέτρια βραβεύτηκε με το χάλκινο νομισματόσημο
στο πλαίσιο της Γ΄ Ζαππείου Ολυμπιάδας του 1875, στην οποία συμμετείχε με
τη ιδιότητα της μαθήτριας του Αρσακείου Κερκύρας.54 Στην ίδια διοργάνωση
βραβεύτηκε με το αργυρό νομισματόσημο β΄ τάξεως και η ευρισκόμενη στην
Κωνσταντινούπολη Κεφαλονίτισσα Σοφία Δελλαπόρτα για τη σύνθεση Τα Ολύμπια,55 η οποία δύο χρόνια αργότερα θα εξέδιδε στη Λειψία το πιανιστικό έργο
Recueil Musical με ευθείες αναφορές στην Ελληνική Επανάσταση.56
Επίσης στα Ολύμπια του 1875 βραβεύτηκε με αργυρό νομισματόσημο
α΄ τάξεως για τις μελοποιήσεις στιχουργημάτων Ελλήνων ποιητών (Αριστοτελη Βαλαωρίτη, Γεώργιου Ζαλοκώστα, Αχιλλέα Παράσχου) και η διαμένουσα
στο Παρίσι Mario Foscarina.57 Πρόκειται για το ψευδώνυμο της αδελφής, κατά
πάσα πιθανότητα,58 του διάσημου κερκυραϊκής καταγωγής καθηγητή ιατρικής,
52. Η «Φραγκίσκα Ελευθερία Κοράγγιου» (σύμφωνα με την εξελληνισμένη μορφή του ονόματός της)
γεννήθηκε το 1861 και ήταν το δεύτερο παιδί του Ανδρέα Κοράγγιου και της Κερκυραίας αριστοκράτισσας
Μαρίνας Μαμουνά (βλ., Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Ληξιαρχικές Πράξεις, Γεννήσεις 1861, Βιβλίο Γ΄, αρ. 203).
53. Αντίτυπά του φυλάσσονται στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου
και στο Μουσικό Αρχείο της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας. Στη δεύτερη αρχειακή συλλογή βρίσκεται
και μέρος του μουσικού υλικού της οικογένειας Coraggio, το οποίο αποτελεί ασφαλή δείκτη για τις μουσικές
επιδόσεις και άλλων μελών της ίδιας οικογένειας, όπως του πατέρα της Ανδρέα. Πληροφορίες για την
Coraggio και στο Ρωμανού, ««Η έντεχνη μουσική [...]», ό.π., 236.
54. Καίτη Ρωμανού, Μαρία Μπαρμπάκη, Φώτης Μουσουλίδης, Η Ελληνική Μουσική στους Ολυμπιακούς
Αγώνες και τις Ολυμπιάδες (1858-1896), Υπουργείο Πολιτισμού-Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων,
Αθήνα 2004, σ. 34.
55. Βλ. ό.π., σ. 33.
56. Για την Σοφία Δελλαπόρτα, η οποία αποτελεί μια ακόμη μη επαρκώς προβεβλημένη περίπτωση
Επτανήσιας συνθέτριας του 19ου αιώνα, βλ. και George Leotsakos, «Dellaporta, Sophia», στο:
www.oxfordmusiconline.com (ημερομηνία πρόσβασης: 11.8.2013), Σπύρος Μοτσενίγος, Νεοελληνική
Μουσικής: Συμβολή εις την ιστορίαν της, Αθήνα 1958, σ. 255 και «Δελλαπόρτα, Σοφία», στο: Τάκης
Καλογερόπουλος, Το Λεξικό της Ελληνικής Μουσικής, Γιαλλέλης, Αθήνα 1998, τόμος 2, σ. 34. Τα αδέλφια της
Σοφίας Δελλαπόρτα έπαιξαν κεντρικό ρόλο στη μουσική ανάπτυξη του Ληξουριού κατά τον 19ο αιώνα.
57. Ρωμανού, Η Ελληνική Μουσική […], ό.π., σ. 35.
58. Παρότι οι πηγές της εποχής συνδέουν άμεσα την «Mario Foscarina» με την παρισινή οικογένεια
Δαμασκηνού, δεν είναι καθόλου σαφείς ή συνεπείς σε σχέση με τον βαθμό συγγένειας. Ο ιατρός
Δαμασκηνός, πάντως, είχε αδελφή (Le Τemps 11270, 29.3.1892, σ. 3), ενώ στις γνωστές σε εμάς πηγές
δεν γίνεται καμία αναφορά σε ύπαρξη συζύγου, παρότι η συνθέτρια αναφέρεται σποραδικά ως «κυρία
Δαμασκηνού» (βλ., Θεμιστοκλής Πολυκράτης, «Η χελιδών», Δελτίον της Εστίας 336, 5.6.1883, σ. 1-2).
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Φραγκίσκου Θεόδωρου Δαμασκηνού (François Thèodore Damaschinò, 18401889), η οποία μαθήτευσε στο πλευρό του καθηγητή του παρισινού Ωδείου
Ernest Guiraud59 και διέγραψε μια ενδιαφέρουσα πορεία στη μουσική ζωή του
Παρισιού.60 Συνέθεσε φωνητική και πιανιστική μουσική, και μελοποίησε έργα,
μεταξύ άλλων, του Victor Hugo και του Théophile Gautier. Η «Mario Foscarina»
δεν παρέμεινε, όμως, διόλου αδιάφορη και σε ζητήματα που αφορούσαν στη
μουσική της Ελλάδας και την προβολή, υποδοχή και, συχνά, στερεοτυπική αντιμετώπισή της στον γαλλικό χώρο.61 Η όποια περαιτέρω αναφορά σε αυτή την
πτυχή των δραστηριοτήτων της υπερβαίνει, όμως, κατά πολύ τις προθέσεις
του παρόντος κειμένου.
Μια επίσης κερκυραϊκής καταγωγής πιανίστα, η Αθηνά Ν. Σερεμέτη, έπαιξε σημαντικό ρόλο στη μουσική ζωή της Αθήνας κατά τις δεκαετίες του 1880
και 1890, όχι μόνο με τις παιδαγωγικές και συναυλιακές της δραστηριότητες,62
αλλά και ως «λογία καλλιτέχνις» με τις διαλέξεις-συναυλίες της σχετικές με κορυφαίους μουσουργούς, όπως τον Chopin, το Liszt και τον Mozart.63 Επίσης, η
Σερεμέτη μετέφρασε το 1887 στα ελληνικά την περίφημη Ιστορία της Μουσικής
του H. Lavoix fils, του πρωιμότερου αυτοτελούς εγχειριδίου μουσικής ιστορίας
στην ελληνική γλώσσα.64
Επιστρέφοντας στην Επτάνησο και τις δέσποινές της, αξίζει να σημειωθεί
ότι ο Σπυρίδων Ξύνδας τη δεκαετία του 1880 δίδασκε ήδη μουσική στο κερκυραϊκό παράρτημα του Αρσακείου,65 γεγονός που δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι
εκτός από τις δραστηριότητές του ως οικοδιδασκάλου, ο Κερκυραίος μουσουργός συμμετείχε και από την πλευρά τού συγκεκριμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος στη διαμόρφωση τού γυναικείου «πιανισμού» στα μεθενωτικά Επτάνησα
κατά τον ύστερο 19ο αιώνα.
Επίσης, η «νεαρή συνθέτρια Mario Foscarina», όπως συχνά αναφέρεται σε πηγές της δεκαετίας του 1880,
δεν μπορεί να ταυτίζεται με την εξηντάχρονη τότε «κ. Δαμασκηνού», την επίσης Ελληνίδα μητέρα του
ιατρού, βλ. Le Τemps 10475, 11.1.1890, σ. 3.
59. Journal des Débats, 15.5.1884, σ. 3 και 2.6.1889, σ. 2.
60. Το όνομά της –ή, ορθότερα, το ψευδώνυμό της– εμφανίζεται τακτικά στο μουσικό, και όχι μόνο, τύπο της
Γαλλίας κατά τις δεκαετίες του 1870 και του 1880. Ομοίως, οι δραστηριότητές της δεν περνούν απαρατήρητες
από τον ελλαδικό τύπο, ειδικά όταν αυτές αφορούν στην ενασχόλησή της με την ελληνική μουσική.
61. Ενδεικτικά, Journal des Débats, 15.5.1884, σ. 3, όπου και αναφορά στις μελοποιήσεις του δημοτικού
Το φίλημα και του αρχαιοελληνικού Η χελιδών. Βλ. και Θεμιστοκλής Πολυκράτης, «Η χελιδών», Δελτίον της
Εστίας 336, 5.6.1883, σ. 1-2, όπου και κριτική αποτίμηση του έργου.
62. Ενδεικτικά, «Συναυλία της κ. Σερεμέτη», Εφημερίς ΙΘ΄-345, 11.12.1891, σ. 3.
63. Ενδεικτικά, «Το ανάγνωσμα της κ. Σερεμέτη», Εφημερίς Κ΄-133, 12.5.1892, σ. 3 και «Μουσικόν ανάγνωσμα
της κυρίας Σερεμέτη», Εφημερίς ΚΑ΄-126, 6.5.1893, σ. 3.
64. Βλ. σχετικά, Εφημερίς ΙΕ΄-146, 26.05.1887, σ. 3 και «Φιλολογία, Επιστήμη, Καλλιτεχνία», Δελτίον της
Εστίας 597, 5.6.1888, σ. 2.
65. Βλ., ενδεικτικά, «Spianata-Spianatini-Spianatoi», Ugo Foscolo I-3, 5/17.7.1887, σ. 22.
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Το όνομα του Ξύνδα εμπλέκεται και στη μουσική κατάρτιση της PaulineMarie-Parthenope Barker, κόρης του Βρετανού εμπόρου και υποπροξένου της
Σουηδίας στην Κέρκυρα Sidney Barker. Πέρα από τις επιδόσεις της στο πιάνο,
εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνθετικές δραστηριότητές της, όπως
μαρτυρεί η έκδοση ορισμένων έργων της από τον μιλανέζικο εκδοτικό οίκο
Lucca το 1880. Το πιανιστικό εμβατήριο Cyprus66 και η καβατίνα για βαρύτονο
Lo sventurato67 αποδεικνύουν τη μαθητεία της με τον Σπυρίδωνα Ξύνδα. Η καβατίνα μάλιστα, ξεπέρασε τα όρια του αστικού σαλονιού και πρωτοπαρουσιάστηκε στο κερκυραϊκό θέατρο San Giacomo το 1880. Ωστόσο, το πλέον φιλόδοξο από τα σωζόμενα πιανιστικά έργα της Barker φέρει τον τίτλο The Campaign
in Egypt (1883):68 έχοντας προγραμματικό χαρακτήρα και χωρίς να ξεφεύγει
από τις πρακτικές της δημοφιλούς μουσικής της εποχής και τις τεχνικές απαιτήσεις μιας καλά καταρτισμένης ερασιτέχνιδος πιανίστριας, η σπονδυλωτή αυτή
σύνθεση περιγράφει μουσικά την περίφημη εκστρατεία του sir Garnet Wolseley
στην Αίγυπτο το 1882.
Η Barker μαζί με τον Ξύνδα, την συνομηλική της κόρη του συνθέτη Τζωρτζίνα και άλλες γόνους αστικών κερκυραϊκών οικογενειών εμφανίστηκαν και στην
επετειακή συναυλία της Φιλαρμονικής με την ευκαιρία του εορτασμού της ελληνικής επανάσταση στις 25 Μαρτίου του 1883.69 Σε αυτή η Barker απέδωσε
στο πιάνο μια ραψωδία για τέσσερα χέρια, την εισαγωγή από τη Δύναμη του
Πεπρωμένου του Verdi και μέρος από το προαναφερθέν έργο της The Campaign
in Egypt. Παρά ταύτα, με εξαίρεση το παραπάνω έργο και την προαναφερθείσα
καβατίνα, τα υπόλοιπα γνωστά συνθέματά της, αφιερωμένα τα περισσότερα σε
δεσποινίδες κερκυραϊκών οικογενειών, δεν ξεφεύγουν από τα συμβατικά είδη
της «μουσικής σαλονιού» της εποχής, ενώ από τεχνικής πλευράς παραμένουν
στο επίπεδο ενός μέσου πιανίστα. Η Barker δεν ξέφυγε από τον κανόνα και
από τη «προδιαγεγραμμένη μοίρα»: στις 28 Δεκεμβρίου 1884 η εικοσιδιάχρονη

66. Cyprus, Marcia composta dalla Signorina Parthenope Barker, Al suo maestro Spiridione Xinda, Stabilimento
Musicale F. Lucca, Μιλάνο [~1880], αύξων αριθμός εκτύπωσης 35706.
67. Lo sventurato, Cavatina per canto con accompagnamento di pianoforte. Parole del Signor Callos, musica
della Signorina Parthenope Barker. Al Maestro S. Xinda. Cantata per la prima volta al Teatro di Corfú nell’
anno 1880, Stabilimento Musicale F. Lucca, Μιλάνο [~1880], αύξων αριθμός εκτύπωσης 35701. Να σημειωθεί
ότι οι στίχοι του έργου ανήκαν στον εξηντάχρονο «δημοδιδάσκαλο» Σπυρίδωνα Κάλλο, ο οποίος ήταν και ο
λιμπρετίστας της όπερας του Ξύνδα Anna Winter (Κέρκυρα, 1855).
68. The Campaign in Egypt, Composed by Miss P. Barker. Dedicated to Sir Garnet Wolseley of Cairo, Stabilimento
Musicale F. Lucca, Μιλάνο [~1883], αύξων αριθμός εκτύπωσης 37484.
69. Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας / Διοικητικό Αρχείο, Βιβλίον Επιστολών 5, 4.9.1871-24.11.1884. Από
μόνο του το πρόγραμμα της συγκεκριμένης συναυλίας αποτελεί επαρκή δείκτη των αναμενόμενων μουσικών
επιδόσεων από μια μέση Επτανήσια αστή στα τέλη του 19ου αιώνα.
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«Αγγλοϊόνια» παντρεύτηκε έναν αξιωματικό του σουηδικού ναυτικού70 και, σε
αντίθεση με τη Σουζανα Νεράντζη, φαίνεται ότι θυσίασε τη μουσική κλίση της
για χάρη της οικογένειάς της.71
Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση των αδελφών Anne (1825- μετά το
1881) και Maria (1831-1919) Gironci Dixon.72 Πρόκειται για δύο από τις τρεις
κόρες του λογαχού του Βασιλικού Πυροβολικού William Dixon (1795-1859) και
της Κερκυραίας συζύγου του, θυγατέρας του μηχανικού Antonio Gironci, Σεσίλιας Πιερίνας (1804-1857). Οι δύο αδελφές γεννήθηκαν στα Επτάνησα (η μεν
στην Κέρκυρα ή δε στη Ζάκυνθο), αλλά στις αρχές του 1838 ακολούθησαν το
πατέρα τους στην Αγγλία. Η οικογένεια Dixon επέστρεψε, όμως, στα τέλη Μαΐου του 1844 στην Κέρκυρα,73 όπου ο Dixon ανέλαβε τη θέση του λιμενάρχη.
Η Maria φαίνεται ότι παρέμεινε στο νησί μέχρι τον θάνατο του πατέρα της το
1859 και ότι κατά την περίοδο αυτή ήρθε σε άμεση επαφή με το επτανησιακό
φολκλορικό στοιχείο, ενδεχομένως δε και με τον χώρο της Φιλαρμονικής, αφού
ο Willian Dixon ήταν συνδρομητής σε αυτή.74 Με την επιστροφή τους στην Αγγλία οι δύο αδελφές (ιδιαίτερα, όμως, η Maria) εξέδωσαν κατά τη δεκαετία του
1860 διάφορα έργα σαλονιού (πολλά από τα οποία ήταν «ελληνικού χαρακτήρα») χρησιμοποιώντας διάφορα ψευδώνυμα. Η περίπτωση των αδελφών Dixon
αποκαλύπτει μιαν ακόμη πτυχή της χρήσης του πιάνου, αλλά και ενός συχνά
ιδεατού και στερεότυπου φολκλορισμού, μέσα στα επιτρεπτά από τα βικτωριανά ειοθώτα για μια δεσποινίδα όρια. Ιδιαίτερα σε σχέση με τη χρήση του
«ελληνικού στοιχείου» δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη, όχι μόνο η πρόσληψή του από την βρετανική πλευρά στα προενωτικά χρόνια, αλλά και το ότι η
παρουσία των δύο αδελφών στην Κέρκυρα συμπίπτει με την ιδιαίτερη προβολή
στα Επτάνησα του φολκλορικού στοιχείου ως συμβατικού σημείου εθνικής επι-

70. Το βιβλίο των ληξιαρχικών πράξεων της Αγγλικανικής Εκκλησίας που περιέχει την εγγραφή του γάμου της
Barker φυλάσσεται στην Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας. Ευχαριστώ και πάλι τον φίλο Ανδρέα Παπαδάτο για
την επισήμανση της ύπαρξης του συγκεκριμένου τεκμηρίου.
71. Να σημειωθεί ότι η Barker δεν ήταν το μόνο μέλος της οικογένειάς της με μουσική έφεση. Ο αδελφός της
Alfred Barker αφιέρωσε τον Σεπτέμβριο του 1887 την πόλκα Heliotrope στη Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας
σε εκδοχή για μπάντα. Ο Alfred Frederick Victor Alexander Barker πέθανε στην Κέρκυρα το 1939 σε ηλικία 72
ετών, βλ. Ληξιαρχικές Πράξεις Αγγλικανικής Εκκλησίας στη συλλογή της Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας.
72. Ευχαριστώ τον κ. John Stewart, απόγονο του λοχαγού Dixon, και τον κ. George Graham
(http://members.cox.net/ghgraham, προσπέλαση: 10.8.2013) για τις πληροφορίες που μου παρείχαν σχετικά
με τη γενεαλογία της οικογένειας Dixon.
73. Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Εκτελεστική Αστυνομία 300, 26.5.1844, α.α. 165, επίσης Gazzetta degli Stati Uniti delle Isole
Jonie 22, 23.5/4.6.1844, σ. 12, και 24 6/18.6.1844, σ. 8.
74. Ο Βρετανός λιμενάρχης της Κέρκυρας, μάλιστα, εκλέχτηκε και Θεμελιωτής του ιδρύματος, βλ. Φιλαρμονική
Εταιρεία Κερκύρας / Διοικητικό Αρχείο, Βιβλίο Επιστολών 1858-1871, αρ. 1738, επιστολή με ημερομηνία
11.10.1859.

79

Κώστας Καρδάμης

βεβαίωσης, όπως κωδικοποιήθηκε μουσικά το 1849 με το πιανιστικό έργο του
Ιωσήφ Λιβεράλη Το ξύπνημα του Κλέφτη.75
Σαφέστατη και εύλογη είναι η κοινή διέξοδος της δημιουργικής έκφρασης
όλων των παραπάνω, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις αντιλήψεις
της εποχής τους. Πράγματι, κοινό στοιχείο όλων σχεδόν των μουσουργημάτων
των Επτανησίων συνθετριών είναι η επίδοσή τους στη δημοφιλή μουσική, τη
«μουσική σαλονιού» της περιόδου, στην οποία το πιάνο έπαιζε κεντρικό ρόλο.
Αυτό ήταν το κύριο είδος που αναπαρήγαγαν στις μουσικές δραστηριότητες
των σαλονιών τους και μοιραία αυτό θα όριζε σε μεγάλο βαθμό τα δημιουργικά πρότυπά τους, ανεξαρτήτως αν ορισμένες έλαβαν επιμελημένη και βαθιά
γνώση μουσικών θεωρητικών και σύνθεσης. Η «σοβαρή» μουσική δημιουργία
παρέμενε, και θα παρέμενε για αρκετό καιρό, μια ανδρική υπόθεση.
Αξίζει, επίσης, να επισημανθεί και η παρακάτω διάσταση των προσεγγίσεων ως προς τη σχέση της αστικής επτανησιακής κοινωνίας με τη μουσική πράξη. Δηλαδή, παρά την ιδιαίτερη σημασία που προσέδιδε η κοινωνία αυτή στην
επαφή με τα μουσικά δεδομένα της εκάστοτε περιόδου, στην άνθηση των μελοδραματικών παραστάσεων, στην κατ’ οίκον μουσική δραστηριότητα, καθώς
και στον μουσικοφιλοσοφικό στοχασμό, την ίδια στιγμή συνέχιζε να θεωρεί την
επαγγελματική ενασχόληση με τη μουσική σε συστηματικό και υψηλό επίπεδο
ως ένα ζήτημα που ελάχιστα συνδεόταν με τις προτεραιότητες και τα κοινωνικά στεγανά της. Από την άλλη, όμως, το πηγαίο ή έστω το πέρα του μέσου
όρου ταλέντο ορισμένων αστών γινόταν αποδεκτό, ορισμένες φορές υπερβαίνοντας τα εσκαμένα της εποχής, αλλά κατά κανόνα παραμένοντας στο πλαίσιο
των αστικών συμβάσεων.
Πάντως, σε σχέση με τη πιανιστική καθημερινότητα κατά τον όψιμο 19ο
αιώνα μια αποστροφή άρθρου Αθηναίου εφημεριδογράφου διασώζει μια ρεαλιστική ηχοεικόνα που φαίνεται να αφορά στην πλειονότητα των «κλειδοκυμβαλιζουσών κυριών», όχι μόνο της πρωτεύουσας: Την άνοιξη του 1887, με την
ευκαιρία της είδησης σχετικά με τον προβληματισμό στη Γαλλία για την άμετρη
χρήση του πιάνου στην εκπαίδευση των Γαλλίδων δεσποινίδων, επισημαινόταν:

75. Σχετικά με το έργο αυτό, βλ. Γιώργος Λεωτσάκος, «Αναφορά στα ακροάματα», ένθετο τομίδιο της
δισκογραφικής έκδοσης Λύχνος υπό το μόδιον, Π.Ε.Κ. 11, 1999, σ. 38-46, αλλά και «Αγγελία», Πατρίς 15
(εφημερίδα Κερκύρας), 23.4/4.5.1849, σ. 76 και Κώστας Καρδάμης, «Μια άγνωστη νεκρολογία του Νικόλαου
Μάντζαρου για τον Αντώνιο Λιμπεράλη», στο: Έξι Μελέτες για τη Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας, Φιλαρμονική
Εταιρεία Κερκύρας, Κέρκυρα 2010, σ. 58-110: 91. Εκτενής σχολιασμός της χρήσης του φολκλορικού στοιχείου
στα έργα των μουσουργών της Επτανήσου κατά τον 19ο αιώνα στο Haris Xanthoudakis, «Composers, Trends
and the Question of Nationality in Nineteenth-Century Musical Greece», Nineteenth-Century Music Review
8/I, Ιούνιος 2011, σ. 41-55.
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«Αλλά το ευεργέτημα, το απαλλάσσον της τυραννίας του κλειδοκυμβάλου, δεν
είνε ελπίς να γνωρίσωμεν ποτέ [εν Αθήναις]. Και σημειωτέον, ότι η εν λόγω τυραννία είνε είπερ ποτέ οχληρά κατά την ώραν ταύτην του έτους, καθ’ ήν εκ των
ανοικτών παραθύρων των πλείστων οικιών εξέρχονται φευ! εκκωφωτικώτεροι
εν ώρα μάλιστα νυκτός οι τόνοι των κλειδοκυμβάλων.»76

Πρόγραμμα της επετειακής συναυλίας της Φιλαρμονικής Εταιρείας
Κερκύρας την 25η Μαρτίου 1883, όπου διακρίνονται τα ονόματα
αρκετών εκπροσώπων του «ωραίου φύλου».
(Διοικητικό Αρχείο Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας)

76. «Πινακίδες», Εφημερίς ΙΕ΄-122, 2.5.1887, σ. 2.
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Διαθήκη της Σιγούρας αδελφής του Αγίου Διονυσίου
Η οικογένεια Σιγούρου1 υπήρξε από τις παλαιότερες και επιφανέστερες
οικογένειες της Ζακύνθου. Με καταγωγή από τους Νορμανδούς σταυροφόρους
ιππότες Segur απαντάται στη Ζάκυνθο από τον 15ο αιώνα, εξελληνίζεται πλήρως με συνεχείς επιγαμίες και διακρίνεται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά
των Τούρκων, στην πολιτική, στα γράμματα, με εξέχοντα εκπρόσωπό της τον
πολιούχο του νησιού Άγιο Διονύσιο.
Ειδικότερα τέκνα του Νούκιου Σιγούρου, υιού του Ιακώβου2, σοπρακόμιτου γαλέρας το 1535 και Διοικητού στρατιάς ήσαν α) ο Κωνσταντίνος, ο οποίος
εφονεύθη και του οποίου τον φονέα έκρυψε και φυγάδευσε ο Άγιος Διονύσιος,
β) ο Δραγανίγος, κατόπιν Δανιήλ και μετέπειτα αγιάσας Διονύσιος και γ) η
Σιγούρα, η οποία σε πρώτο γάμο παντρεύτηκε τον Ιωάννη Θωμά Γρέγο, με τον
οποίο απέκτησε δύο τέκνα τη Διάνα και τον Κωνσταντίνο και χηρεύσασα, σε
δεύτερο γάμο τον Ιωάννη Μακρή3, συμβολαιογράφο4 και πρωτοπαπά5, με τον
1. Αναλυτικές πληροφορίες για την οικογένεια Σιγούρου με βιογραφικά στοιχεία και λεπτομέρειες για τα
τιμάρια και τις περιβολές τους δίδει ο Φ. Μπουμπουλίδης, Συμβολή εις την ιστορία της ζακυνθίας οικογενείας
Σιγούρου επί Ενετοκρατίας, Ακαδημία Αθηνών, Επετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου, Αθήνα 1958, σελ. 84επ.
2. Έτσι Λ.Χ.Ζώης, Λεξικόν Ιστορικόν και Λαογραφικόν Ζακύνθου, τ. Α’, σελ. 585επ. και ιδίως 586.
3. Ο Ιωάννης Μακρής γεννήθηκε περί το 1550 και διετέλεσε συμβολαιογράφος από το 1580 έως το 1606,
το δε έτος 1610 εξελέγη Πρωτοπαπάς Ζακύνθου, βλ. Λ.Χ.Ζώη, Λεξικόν, οπ. π., σελ. 383επ. Κατά τον Φ.
Μπουμπουλίδη, Νοτάριοι Ζακύνθου, Επετηρίς του Αρχείου της Ιστορίας Ελληνικού Δικαίου, Αθήνα 1958, σελ.
112επ. και ιδίως 127, ο Μακρής διετέλεσε συμβολαιογράφος από το έτος 1579 έως 03.12.1606.
4. Ήδη στη Ζάκυνθο το 1559 μαρτυρείται η ύπαρξη τριάντα συμβολαιογράφων, οι οποίοι είχαν ιδρύσει
επαγγελματικό σωματείο για την κατοχύρωση του επαγγέλματός τους, αναγνωρισθέν από την ενετική
πολιτεία με την από 01.10.1559 διαταγή του Φραγκίσκου Pisano, καθόσον υφίσταντο εκβιασμούς για την
σύνταξη ψευδών πράξεων, βλ. Λ.Χ.Ζώη, Σωματείον Συμβολαιογράφων, εφ. Το Δίκαιον, Ζάκυνθος, φ. 2
(3.5.1898) & φ. 10 (6.9.1898) και Φ. Μπουμπουλίδη, Νοτάριοι Ζακύνθου, οπ. π., σελ. 116.
5. Για να κατευνασθεί η αντίδραση των κατοίκων του Ιονίου από την κατάργηση των ορθοδόξων επισκόπων
από τον παλατιανό κόμητα Ορσίνι και την αντικατάστασή τους με καθολικούς, επετράπη μάλλον από το
1207 η εκλογή ορθόδοξου πρωτοπρεσβύτερου, επονομαζόμενου “πρωτοπαπά”, βλ. Λ.Χ.Ζώη, Ιστορία
της Ζακύνθου, Αθήνα 1995, σελ. 299επ. Επί Ενετοκρατίας την ευθύνη για την ανάδειξη πρωτοπαπά είχε
αρχικά η τοπική βενετική Διοίκηση, από το 1601 όμως το δικαίωμα εκλογής εκχωρήθηκε στο Συμβούλιο
της Κοινότητας Ζακύνθου, το οποίο εξέλεγε τον υποψήφιο από την τάξη των ευγενών. Για το αξίωμα του
πρωτοπαπά Ζακύνθου βλ. επίσης Σ. Καρύδη, Όψεις της εκκλησιαστικής οργάνωσης στον βενετοκρατούμενο
ελληνικό χώρο. Α΄. Ζάκυνθος – Κέρκυρα – Κεφαλληνία – Κύθηρα – Πελοπόννησος, Αθήνα 2011, σελ. 69επ.,
Δ. Μιχάλαγα, Η Ζάκυνθος στην εκκλησιαστική ιστορία της βενετοκρατούμενης Πελοποννήσου, σε Φιόρα
Τιμής για τον Μητροπολίτη Ζακύνθου Χρυσόστομο Συνετό, Ζάκυνθος 2009, σελ. 625επ. Για τις αντιδικίες
και διενέξεις μεταξύ ζακυνθίων και κεφαλλήνων σε σχέση με τις εξουσίες του πρωτοπαπά βλ. αναλυτικά
Δ. Αρβανιτάκη, Ο Νικόδημος Β’ Μεταξάς μεταξύ εκκλησιαστικών και κοινωνικών αντιθέσεων (1628-1639),
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οποίο απέκτησε άλλα τρία τέκνα τον Διονύσιο, τον Βασίλειο και την Ελένη μετέπειτα σύζυγο Κ. Νομικού.
Όπως αναφέρει ο Ζώης6, η Σιγούρα συνέταξε δύο διαθήκες (την από
24.3.1590 και την από 2.7.1617) και μία κωδίκελλο (την από 16.7.1623), οι οποίες διασώζονταν στο Αρχειοφυλακείο Ζακύνθου έως το 1953, η πρώτη κατατεθειμένη στο αρχείο του συμβολαιογράφου Ιωάννη Μακρή και οι επόμενες στο
αρχείο του συμβολαιογράφου Ιωάννη Φραντζή7. Η πρώτη διαθήκη8 που παρουσιάζουμε σώθηκε αντιγεγραμμένη από το πρωτότυπο (το οποίο ακολούθησε τη
μοίρα του λοιπού Αρχειοφυλακείου) από τον ίδιο τον Ζώη και πρωτοδημοσιεύτηκε επίσης από τον ίδιο στο 1ο φύλλο της εφημερίδας Ηχώ της Ζακύνθου.
Το έγγραφο είναι συντεταγμένο στην ελληνική γλώσσα9 και τη δημοτική
διάλεκτο10 με διάχυτο το χαρακτηριστικό επτανησιακό ιδίωμα και τους εξελληνισμένους ιταλογενείς ιδιωματισμούς, που απαντώνται συχνά σε παρόμοια
κείμενα, χωρίς όμως να λείπουν οι λόγιες λέξεις ή φράσεις. Επίσης χρησιμοποιούνται ορισμένες στερεότυπες εκφράσεις των δικαιοπρακτικών εγγράφων της
εποχής, στα οποία αφθονούσαν οι αρχαϊσμοί και η νοταριακή και διοικητική
ορολογία. Καίτοι η διαθέτις είχε ακίνητη περιουσία στο κείμενο δεν απαντώνται συνθήκες ιδιοκτησίας και νομής κτημάτων, ούτε μνημονεύονται τοπωνύΘησαυρίσματα τ. 29, Βενετία 1999, σελ. 287επ.
6. Λ.Χ.Ζώη, Διαθήκη ανέκδοτος της Σιγούρας αδελφής του Αγίου Διονυσίου, εφ. Ηχώ της Ζακύνθου, Αθήνα,
φ. 1, (17.12.1955).
7. Οικογένεια προερχόμενη εκ Κωνσταντινουπόλεως· εκτός του Ιωάννη, ο οποίος διετέλεσε συμβολαιογράφος
από 20.3.1611 έως 28.12.1636, μαρτυρώνται άλλα τέσσερα μέλη της συμβολαιογράφοι, βλ. Λ.Χ.Ζώη, Λεξικόν,
οπ. π., σελ. 689.
8. Οι μαρτυρίες των διαθηκών αποτελούν ένα από τα βασικά θέματα μελέτης της ιστορίας των νοοτροπιών
που ανέδειξε η σχολή των Annales και στο πλαίσιο αυτό απαντάται και στην ελληνική ιστοριογραφία πλούσια
βιβλιογραφία, βλ. ενδεικτικά Μ. Καζανάκη-Λάππα, Η αντιμετώπιση του θανάτου στην όψιμη Κρητική
Αναγέννηση. Μια πρώτη προσέγγιση μέσα από διαθήκες και νοταριακά έγγραφα, Θησαυρίσματα, τ. 34,
Βενετία 2004, σελ. 117επ., Χ. Λούκος, Πεθαίνοντας στη Σύρο τον 190 αιώνα. Οι μαρτυρίες των διαθηκών,
Ηράκλειο 2000, Ε. Παπαδάκης, Μορφαί του λαϊκού πολιτισμού της Κρήτης του 15ου και 16ου αιώνος κατά τας
γραμματειακάς πηγάς, Αθήνα 1976, σελ. 71επ.
9. Αρκετές διαθήκες ελλήνων αυτή την χρονική περίοδο είναι συντεταγμένες στην επίσημη ιταλική
γλώσσα, βλ. Α. Τσίτσα, Η διαθήκη του Νικολάου Α. Πολίτη (1670) σε Πρακτικά του Στ’ Πανιονίου Συνεδρίου,
τ. 2, σ. 243επ.
10. Την εποχή εκείνη η εκπαίδευση στα Επτάνησα περιορίζεται στις στοιχειώδεις γνώσεις της γραφής
και της ανάγνωσης με κυριότερους φορείς παιδείας τους ιερείς, τους συμβολαιογράφους και τους
διερμηνείς, οι οποίοι υπηρετούν στις τοπικές δημόσιες γραμματείες, έτσι Γ. Πλουμίδης, Τα Επτάνησα στις
αρχές του Ιστ’ αιώνα, Κερκυραϊκά Χρονικά, τ. ΧΙΧ, Κέρκυρα 1974, σελ. 61επ. και ιδίως 69. Στη Ζάκυνθο
μαρτυρείται παρουσία διδασκάλου ήδη από το 1498, βλ. Σ. Δε-Βιάζη, Η Ζάκυνθος επί Ενετοκρατίας τη
βάσει ανεκδότων εγγράφων (1483-1797), Κυψέλη, Ζάκυνθος, τ. 4, 1887, σελ. 78, ενώ στην Κέρκυρα το
1524 υπάρχει παιδαγωγός αμειβόμενος από το Δημόσιο Ταμείο, έτσι Κ. Σάθας, Συλλογή ανεκδότων
μνημείων της Ελληνικής Ιστορίας, Βενετία, 1872-1894, τ. 5, σελ. 268επ. Περισσότερα για την παιδεία την
εποχή της Ενετοκρατίας σε Ν. Κουρκουμέλη, Η εκπαίδευση στη Κέρκυρα κατά τη διάρκεια της Βρετανικής
Προστασίας, Αθήνα 2002, σελ. 19-40
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μια, όπως σε αντίστοιχα έγγραφα, αλλά μόνον γενική εν συνόλω αναφορά στην
ακίνητη περιουσία και οι ειδικότεροι διακανονισμοί της διαθήκης αφορούν τη
διανομή χρηματικών ποσών για την εξασφάλιση της αυτονομίας των τέκνων
της Σιγούρας, ιδίως των προερχομένων από τον προηγούμενο γάμο της.
Από νομικής απόψεως η ιδιόγραφη διαθήκη11, κατατεθειμένη σε συμβολαιογράφο ενώπιον μαρτύρων, για να παράγει έννομα αποτελέσματα κατά το
ισχύσαν δίκαιο12 έπρεπε να δημοσιευθεί μετά τον θάνατο του διαθέτη. Αξίζει
επίσης να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τα ενετικά στατούτα, η γυναίκα ενηλικιώνετο σε ηλικία 14 ετών, οπότε έχει και το δικαίωμα να δικαιοπρακτεί, ενώ
αντιθέτως ο άνδρας σε ηλικία 16 ετών, επομένως κατά τους βενετούς ωρίμαζε
νωρίτερα η διάνοια της γυναικός από αυτή του ανδρός.13.
Προσεγγίζοντας το ευσύνοπτο κείμενο ο αναγνώστης θα διαπιστώσει ότι
η διαθέτις αποτυπώνει με ενάργεια τις σκέψεις και τις επιθυμίες της ακολουθώντας το καθορισμένο τυπικό των διαθηκών, το οποίο εν πολλοίς απαντάται
έως και σήμερα· αφού επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, αναφέρει την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξής της και δηλώνει την καλή πνευματική της υγεία.
Ενισχυμένη από τη χριστιανική της πίστη αντιμετωπίζει μάλλον με καρτερικότητα τον πιθανό θάνατό της και με σύνεση και εχεφροσύνη διαθέτει την περιουσία της κατά τον τρόπο που θεωρεί ότι εξασφαλίζει καλύτερα τα ανήλικα τέκνα
της. Περαιτέρω, η διατήρηση της ορθογραφίας και της στίξης του πρωτότυπου
11. Τα νοταρικά έγγραφα ως άμεσες πηγές γνώσεων παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο για την
τεκμηρίωση του ισχύοντος δικαίου τη χρονική στιγμή της συντάξεώς τους, αλλά και κυρίως διότι αποτυπώνουν
με ενάργεια «το ζών δίκαιον» κατά την ωραιότατη έκφραση του Ι. Βισβίζη, Ναξιακά νοταριακά έγγραφα των
τελευταίων χρόνων του Δουκάτου του Αιγαίου (1538-1577), Ακαδημία Αθηνών, Επετηρίς του Αρχείου της
Ιστορίας Ελληνικού Δικαίου, Αθήνα 1951, σελ. 1επ.
12. Στα Επτάνησα το ενετικό δίκαιο εισήχθη αρχικά στην Κέρκυρα με το χρυσόβουλλο της 9ης Ιανουαρίου
1387, το οποίο επέβαλε την καθολική ισχύ του για την εκδίκαση των πολιτικών και ποινικών υποθέσεων.
Παράλληλα όμως διατηρήθηκε σε ισχύ το προϊσχύσαν εθιμικό δίκαιο, κυρίως στις υποθέσεις του αστικού
δικαίου, το οποίο όμως ο εκπρόσωπος της Βενετίας μπορούσε να τροποποιεί ή και να καταργεί, όταν έκρινε
αποτελεσματικότερο για την ευημερία της πόλεως και της νήσου, έτσι Ε. Λούντζης, Περί της πολιτικής
καταστάσεως της Επτανήσου υπό τους Ενετούς, Αθήνα 1856, σελ. 68επ., Ν. Πανταζόπουλος, Ρωμαϊκόν Δίκαιον
εν διαλεκτική συναρτήσει προς το Ελληνικόν, τ. Β’, Θεσ/κη 1979, σελ. 56, Γ. Πλουμίδης, Οι βενετοκρατούμενες
ελληνικές χώρες μεταξύ του δευτέρου και τρίτου βενετοτουρκικού πολέμου (1503-1537), Ιωάννινα 1974, σελ.
84επ., Ν. Μοσχονάς, Τροπισμοί της κοινωνίας των νησιών του Ιονίου στη μεταβυζαντινή περίοδο, Μνήμη Δ.
Α. Ζακυνθινού, τ. Β’. σελ. 51 επ. και ιδίως 55. Ας σημειωθεί δε, ότι το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο δεν αποτέλεσε
ποτέ ισχύον δίκαιο στο ενετικό κράτος, αλλά είχε μόνο διδακτική ισχύ, βλ. Δ. Μανίν, Περί της Αστικής,
Εμπορικής και Ποινικής των Ενετών Νομοθεσίας, μετάφρασις εκ του Ιταλικού υπό Μιχαήλ Ιδρωμένου, εν
Κερκύρα 1889, σελ. 47, Δ. Γκόφα, Ιστορία και Εισηγήσεις του Ρωμαϊκού Δικαίου, Αθήνα 1989, σελ. 250.
13. Παρά ταύτα οι γυναίκες δεν έχαιραν ισοδύναμων αστικών δικαιωμάτων με τους άνδρες, καθώς σε
πολλές νομικές πράξεις η μαρτυρία των γυναικών δεν ισοδυναμούσε με αυτή των ανδρών, όπως π.χ. προς
απόδειξη της προικός, εάν δεν είχε συναφθεί συμβολαιογραφική πράξη, απαιτείτο η μαρτυρική κατάθεση
δύο ανδρών ή τριών γυναικών, επίσης επί προφορικής διαθήκης ήταν απαραίτητη η παρουσία ενός ανδρός
ή δύο γυναικών, έτσι Δ. Μανίν, οπ. π., σελ. 27-28, 38, 49.
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στο κείμενο που ακολουθεί, πιστεύουμε ότι επικουρεί τον αναγνώστη να διαπεράσει την αδιαφάνεια του χρόνου για να αγγίξει στην ουσία του τεκμηρίου.
Έν Χριστοῦ ὀνόματι ἀμήν ἒτει τῷ αὐτού γεννήσεως ᾳφϟ΄! ἡμέρα κδ!
τοῦ μαρτίου μηνός εἰς τόν αἰγιαλόν14 τῆς πόλεως καί νήσου Ζακύνθου ἐν
τῇ ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν ξένων15, εἰς τήν οἰκίαν16 ἣνπερ κατοικεῑ
τήν σήμερον ὁ θεοφιλέστατος ἀρχιεπίσκοπος σηγοῦρος καί ὁ μρ. γιαννάκης
μακρῆς. Τήν σήμερον εἰς τήν αὐτήν οἰκίαν εὑρισκομένη ἐγώ ἡ σιγούρα, γυνή
τοῦ μρ. γιαννάκη μακρῆ καί θυγάτηρ τοῦ εὐγενούς πτ μρ. νούτζιου σηγούρου ἐν ἀσθενείᾳ δεινῇ περιπεσών καί φοβουμένη τό ἂωρον καί δεινόν ποτήριον τοῦ θανάτου μήπως αἰφνηδίως ἐπ’ ἐμέ ἐπέλθη, καί άδιόρθωτα μείνωσι
τά ἐμά καλά, ὡς καί ἂλλοις πολλοῑς τοῦτο ἐσυνέβη, ἠθέλησα καί ἒκραξα τόν
παρόντα παπᾱ17 ἰω. μακρῆ καί τούς κάτωθι ἀξιόπιστους μάρτυρας, ὃπως νά
ποιήσω τήν παροῦσα μου διαθήκην, ἡ ὁποία θέλω νά εἶναι καί νά διαμένῃ
14. Έχει ήδη αρχίσει ο εποικισμός της παραλίας και οι κάτοικοι κατεβαίνουν από τον οικισμό του Κάστρου,
την επονομαζόμενη Τέρρα, στον Αιγιαλό, το Μπόργκο ντελλα Μαρίνα βλ. αναλυτικά Δ. Ζήβα, Αρχιτεκτονική
της Ζακύνθου, Από τον ΙΣτ’ μέχρι τον ΙΘ’ αιώνα, 2η εκδ. Αθήνα 1984, σ. 24επ.
15. Πρόκειται για τον καθεδρικό ναό της πόλεως της Ζακύνθου, άλλως του Αιγιαλού, η δε ονομασία του
δηλώνει την χρήση του ως χώρου ταφής των ξένων, καθώς και των εκθέτων μωρών του ορφανοτροφείου.
Αναγνωρίζεται από τους Ενετούς το 1503 ως δημοσίου πατρωνικού δικαιώματος και έκτοτε παραχωρείται σε
εξέχοντες ιερείς. Ήδη από το 1575 ο επίσκοπος Ζακύνθου Παύλος Μακρής με αίτησή του προς το Συμβούλιο
του Κολλεγίου ζητά την παραχώρησή του στον ίδιο και εν συνεχεία κληρονομικώ δικαιώματι στους γυιούς
και ανηψιούς του, επικαλούμενος την ιδίοις δαπάναις επισκευή του ναού ύστερα από την καταστροφική
επιδρομή των Οθωμανών το 1570, έτσι Μ. Κολυβά, Cattastici delle Chiese Greche Καταστίχωση των
Ορθοδόξων Ναών και Μονών της Ζακύνθου (το έτος 1637), Θησαυρίσματα 34, Βενετία 2004, σελ. 177επ. και
ιδίως 203. Μετά τον θάνατο του συζύγου της Σιγούρας Ιωάννη Μακρή με το από 26.5.1621 δουκικό διάταγμα
παραχωρείται ως τιμάριο στον εκάστοτε Πρωτοπαπά της νήσου, έτσι Λ. Χ. Ζώης, Λεξικόν, οπ. π., σ. 474επ.
16. Πιθανώς να αναφέρετε στο ντομενικάλε των Σιγούρων στην αρχή του Ψιλώματος απέναντι από την
εκκλησία του Αγίου Δημητρίου του Κόκλα. Ο Διονύσιος όμως από το 1584, μετά την εκλογή του Νεόφυτου
Κολοκυθά στη θέση του Επισκόπου Κεφαλληνίας-Ζακύνθου, αποσύρθηκε στη Μονή της Αναφωνήτρας.
17. Την εποχή εκείνη ήταν ιδιαίτερα σύνηθες οι ιερείς να εκτελούν και καθήκοντα συμβολαιογράφων,
επειδή όμως είχαν σημειωθεί παράπονα ότι με τη διττή τους ιδιότητα προέτρεπαν του διαθέτες να
κληροδοτούν τις περιουσίες τους στην εκκλησία, η Βενετία με την από 23.04.1607 διαταγή του Γενικού
Προβλεπτή Pasqualigo απαγόρευσε στους ιερείς να επαγγέλλονται τους νοταρίους, εν συνεχεία δε με την
από 10.12.1631 διαταγή του Αντώνιου Pisano οι παραβάτες απειλήθηκαν με πρόστιμο 300 δουκάτων και
οι συντασσόμενες από τους ιερείς διαθήκες εθεωρούντο πλέον άκυρες, βλ. Σ. δε Βιάζη, Ιστορικά Ανάλεκτα
Ζακύνθου: ΙΘ’ Ιερείς Συμβολαιογράφοι, εφ. Νέος Αιών, Ζάκυνθος, αρ. 21, 29.2.1892, Λ. Χ. Ζώης, Σωματείον
Συμβολαιογράφων, οπ. π.
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πρώτη καί ὑστερή μου διόρθωσι, χάριτι δέ χριστοῦ σῴας ἒχων τάς φρένας
καί τόν νοῦν ὑγιώς, ἐν πρώτοις ἀφήνω πᾱσι χριστιανοῑς τήν ἐν χριστῶ ἀγάπην καί τελείαν συγχώρησιν, ὡς οὔτως καί ἐγώ ἐξ αὐτών ζητῶ λαβείν. εἶτα
θέλω ὃτι ἀνίσως καί μοῦ ἒλθη θάνατος, νά θάψουν τό κορμί μου18 εἰς ὃποια
ἐκκλησία θέλει ὁ ἀδελφός μου ὁ ἀρχιεπίσκοπος. ἐτι θέλω καί ἀφήνω τοῦ
παιδιοῦ μου τῆς διάνας ἳγουν τοῦ θηλυκοῦ, ὁποῦ ἒχω γεννημένο μέ τόν πτ.
μρ. Τζουάνε γρέγο διά τήν ψυχήν μου εἰσέ ροῦχα δουκᾱτα 300, ἢτοι τρακόσια, καί τοῦ αρσενικοῦ τοῦ κωνσταντῆ, ὁποῦ ἒχω μέ τόν αὐτόν γρέγον εἰσέ
μετρητά δουκᾱτα 200, ἢτοι διακόσια καί ἀνίσως καί ἀποθάνῃ κανένα ἀπό τά
αὐτά παιδία χωρίς κληρονομία, νά κληρονομῇ ἕνα τό ἂλλο καί ἂν ἀποθάνουν
χωρίς κληρονομίαν, νά στρέφονται εἰς τά ἂλλα μου παιδία ὁποῦ ἒχω μέ τον
μρ γιαννάκη μακρῆ, τά δέ ἐναποληφθέντα μου καλά ὃσα μοῦ ηὑρίσκονται,
κινητά καί ἀκίνητα, τά ἀφήνω τῶν ἐτέρων μου παιδιών, ἃπερ ἕχω μέ τόν μρ
γιαννάκη μακρῆ μέ τοιοῦτον τρόπον, ὃτι τά αὐτά μου καλά νά ἕχῃ ὁ ἀδελφός
μου ὁ ἐπίσκοπος εἰς τά χέρια του, νά τά γουβερνάρῃ, ξεκαθαρίζοντας ὃτι τά
ἂνωθεν καλά ὁποῦ ἀφήνω τῶν πρώτων μου παιδιῶν, νά ἦνε χρεώστης19 ὁ
ἀδελφός μου ὁ ἐπίσκοπος νά δίδῃ τοῦ θηλυκοῦ τά τρακόσια δουκᾱτα ὂντες
ἢθελε παντρευτῆ καί τοῦ ἀρσενικοῦ τά διακόσια ὂντες ἢθελε ἔλθει τοῦ νόμου, καί ἀνίσως πάλαι καί τά ὓστερά μου παιδία ἢθελαν ἀποθάνει χωρίς
κληρονομία, νά μήν ἠμποροῦν νά τά κληρονομοῦν τά πρῶτα μου παιδία,
μόνον νά εἶνε ἡ αὐτή τάξις εἰς τά τρία τα ὓστερα ἕνας τόν ἂλλον κληρονόμον
καί ἀνίσως καί τά τρία ἢθελε ἀποθάνει χωρίς κληρονομία, νά ἠμπορῇ νάν τά
18. Η εξόδιος ακολουθία, ο τόπος ταφής και η εν γένει φροντίδα του σώματος αποτελούν σύνηθες και
σημαντικό τμήμα του περιεχομένου των διαθηκών, βλ. και Μ. Καζανάκη-Λάππα, οπ. π., σελ. 122επ. Εδώ η
Σιγούρα με διακριτικότητα αφήνει την επιλογή των διαδικασιών αυτών στον ιερωμένο αδελφό της.
19. Προς εξασφάλιση των συμφερόντων των ανηλίκων τέκνων της από τον α’ της γάμο θέτει ως επίτροπο και
επιμελητή της διαθήκης τον αδελφό της Διονύσιο· σε αυτόν ορίζει να περιέλθει η κληρονομία και των λοιπών
τέκνων της, εάν τυχόν αυτά προαποβιώσουν, ο οποίος μπορεί να τα διαθέσει κατά βούληση, αποδεικνύοντας
έτσι εμμέσως ότι έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον αδελφό της παρά στον δεύτερο σύζυγό της!

86

ΔΙΑΘΉΚΗ ΤΗΣ ΣΙΓΟΎΡΑΣ ΑΔΕΛΦΉΣ ΤΟΥ ΑΓΊΟΥ ΔΙΟΝΥΣΊΟΥ

κάνῃ ὁ ἀδελφός μου ὁ ἐπίσκοπος διά τήν ψυχήν του ὁποῦ ἢθελε τοῦ φανῇ
διά τό καλήτερο, καί ἀνίσως καί ὁ ἂντρας μου ὁ μρ γιαννάκης θελήσῃ νά
στέκῃ μέ τόν ἀδελφόν μου τόν ἐπίσκοπον, ἂς στέκῃ ἀνταμῶς μέ τά παιδία,
ὡς καθώς εἲμαστε πάντα, εἰδέ ἀλλέως καί θέλει νά χωρήσῃ ὁ αὐτός μου
συμβίος ἀπό τόν ἀδελφό μου νά ἦνε ὀμπλιγάδος νάν τοῦ δίνῃ ζωοτροφή
ὄσο όποῦ νά αγροικάῃ νά σώνῃ τῶν παιδίων. ἔτι θέλω καί ἀφήνω ὃτι εἰσέ
ὃποια ἐκκλησία θέλουν μέ θάψει, ἕνα ζευγάρι μανίνια20 χρυσᾶ νά ἠμπορούν
νά κάνουνε μέ δαύτα ἕνα δισκοπότηρο διά τήν ψυχήν μου21.- ἔτι θέλω ὃτι ὁ
ἂντρας μου ὁ μρ γιαννάκης μακρῆς δέν ἔλαβε ἀπό τήν προῑκα22 μου ἕως τήν
σήμερον τίποτις, καί οὓτως ἐτελείωσα τήν παροῦσά μου διαθήκη ἐν καθαρῷ
συνειδότι ἐνώπιον παρακληθέντων μαρτύρων μρ. ἀναστάση παυλόπουλου,
μρ. ἀντώνι ἀρκαρή, μρ. νικολοῦ νταρίβα, μρ. γιόργι διαργυρόπουλλου και
μρ. νικολοῦ καριστιάνου και μρ. γιάκουμου ραυτόπουλου, οἱ ὁποῑοι θέλουν
ὑπογράψει. (έπονται υπογραφές).

20. Βραχιόλια, από το ιταλικό mano=χέρι.
21. Από τις πλέον συχνές κληροδοσίες ήταν αυτές προς εξασφάλιση του μνημόσυνου της ψυχής, πρβλ. και Χ.
Μαλτέζου, Η παρουσία της γυναίκας στις νοταριακές πράξεις της περιόδου της Βενετοκρατίας, Κρητικολογία,
τ. 16-19, σελ. 62επ. και ιδίως 70, Μ. Καζανάκη-Λάππα, οπ. π., σελ. 130επ.
22. Σύμφωνα με την ενετική νομοθεσία κατά τη διάρκεια του γάμου ο σύζυγος είχε την επικαρπία της
προικός, αλλά η σύζυγος ήταν ελεύθερη να διαθέσει την υπόλοιπη περιουσία της όπως ήθελε. Σε περίπτωση
δε θανάτου της συζύγου, ο σύζυγος μπορούσε να κρατήσει το 1/3 της προικός, το οποίο όμως δεν μπορούσε
να υπερβαίνει σε αξία τα 10.000 δουκάτα. Με τον τρόπο αυτό, που επικυρώθηκε με νόμο το 1535, η ενετική
σύγκλητος κατάφερε να διαφυλάξει τα συμφέροντα των μεγάλων οικογενειών, μειώνοντας το ποσοστό της
προικός που μεταβιβαζόταν από την μία οικογένεια στην άλλη μετά τον θάνατο της συζύγου, βλ. αναλυτικά Δ.
Βλάσση, Δύο διαθήκες των αρχών του 17ου αιώνα από το Αρχείο του Ινστιτούτου Βενετίας, Θησαυρίσματα, τ.
31, Βενετία 2001, σελ. 181επ. και ιδίως 184, υποσ. 14.
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΩΗΣ
"Mια ανέκδοτη επιστολή του"
Ο ιστορικός και λόγιος Λεωνίδας Ζώης, γεννήθηκε στη Ζάκυνθο τον Ιανουάριο του 1865 και πέθανε στο Παλαιό Φάληρο το Δεκέμβριο του 1956, που ζούσε
με την οικογένεια του, μετά τους σεισμούς και τη φωτιά στη Ζάκυνθο, το 1953.
Διετέλεσε διευθυντής του Αρχείου Ζακύνθου και επί μισό αιώνα εξέδιδε
το περιοδικό «ΑΙ ΜΟΥΣΑΙ».
Το έργο του είναι πολύ σημαντικό, γιατί βασίστηκε σε πρωτογενείς πηγές,
υλικό του Αρχειοφυλακίου Ζακύνθου, συμβόλαια, έγγραφα κ.λπ.
Απετέλεσε δε, το βασικό δωρητή βιβλίων και άλλων εκδόσεων, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην ανασύσταση της κατεστραμμένης Βιβλιοθήκης Ζακύνθου,
από το σεισμό του 1953.
Ο Λεωνίδας Ζώης ήταν πολυγραφέστατος και τιμήθηκε με πολλές διακρίσεις, με σημαντικότερη αυτή της Ακαδημίας Αθηνών.
Ένα από τα πιο σημαντικά έργα του είναι το «Λεξικόν Φιλολογικόν και
Ιστορικόν Ζακύνθου» που κυκλοφόρησε σε πρώτη έκδοση το 1898.
Είχα την τύχη να αποκτήσω ένα αντίτυπο αυτής της έκδοσης, που στο
εσώφυλλο έχει ένθετη ιδιόχειρη επιστολή, απευθυνόμενη σε φίλο του. Αυτό
έγινε πριν μερικά χρόνια, από δημοπρασία στο Λονδίνο, με τη μεσολάβηση
γνωστού μου εμπόρου παλαιών βιβλίων. Προκειμένου δε, αυτό το ιδιαίτερης
πολιτιστικής αξίας αντίτυπο να διασωθεί, το δώρισα στο Μουσείο Σολωμού &
Επιφανών Ζακυνθίων.
Την πρόθεση μου να δημοσιεύσω την επιστολή, τη γνώρισα στον εγγονό
του Λεωνίδα Ζώη και πολύ αγαπητό μου, Σπύρο Κοριατόπουλο, που με τιμά με
την αγάπη του και που μας συνδέει οικογενειακή φιλία γενεών. Αυτό το θεώρησα υποχρέωση μου και με την συγκατάθεση του, βλέπετε πιο κάτω «σκαναρισμένα» το εξώφυλλο και την ανέκδοτη επιστολή.
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Άτυχα έργα τέχνης. Η περίπτωση των έργων
του ιερέα Νικόλαου Κουτούζη στην Κέρκυρα
Η ύπαρξη έργων του ζακύνθιου ιερέα Νικόλαου Κουτούζη, σε δημόσιους
χώρους στην Κέρκυρα, επισημάνθηκε μόλις τις αρχές του 20ου αιώνα. Οι έως
τότε βιογράφοι του αγνοούσαν ή δεν αξιολογούσαν κάθε σχετική πληροφορία1.
Ο Σπυρίδων Λάμπρος, υπήρξε ο πρώτος ο οποίος, το 1910, δημοσίευσε πληροφορίες, που έλαβε από τον Λαυρέντιο Βροκίνη2 και αφορούσαν τα δυο πορτρέτα του Γενικού προνοητή της θάλασσας Ανδρέα Δονά (Provveditore General da
Mar Andrea Doná). Τα έργα είχαν παραγγελθεί από το Συμβούλιο της «Επιφανούς Κοινότητος Κερκύρας» για να αναρτηθούν ως έκφραση ευγνωμοσύνης,
στο Ενεχυροδανειστήριο (Monte di Pietá) και στην αίθουσα, όπου αυτό συνεδρίαζε. Σήμερα ευρίσκονται αντίστοιχα στο υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας και στο ανάκτορο των αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου3.
Κατά τον Λάμπρο η σχετική πληροφορία προέρχεται από το τότε αρχειοφυλακείο (σήμερα Γενικά Αρχεία του Κράτους / Αρχεία Νομού Κέρκυρας) και
1. *Πολλές ευχαριστίες οφείλω στην Έφορο Αρχαιοτήτων της 2ας ΕΒΑ κυρία Κατερίνα Π. Δελλαπόρτα, στη λέκτορα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κυρία Δέσποινα Στ. Μιχάλαγα, στον πρόεδρο
της Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας κύριο Γιάννη Πιέρη, στον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης της κύριο Ανδρέα
Α. Παπαδάτο και στον συντηρητή αρχαιοτήτων και ζωγράφο κύριο Σπύρο Χ. Σουρτζίνο (1). Δε Βιάζης Σπ., Ποιητικός Ανθών Ζάκυνθος 12 Οκτωβρίου 1886 αρ. 5, σ. 76. Idem, Ο εκκεντρικώτερος των ορθοδόξων ιερέων,
Μικρασιατικόν Ημερολόγιον 1912, Ε. Σ. Σβορώνου,τ.6ος, Σάμος 1912. Κατραμής Ν., Αρχιεπίσκοπος Ζακύνθου
Νικόλαος, Φιλολογικά Ανάλεκτα Ζακύνθου, Ζάκυνθος, τυπογραφείον η Αυγή Ν. Κοντόγιωργα, 1880α, Ιερά
Μητρόπολις Ζακύνθου και Στροφάδων, 1997β. (σ. 418-420). Χιώτης Π., Ιστορικά Απομνημονεύματα Επτανήσου τ.7ος, Ζάκυνθος 1900 α, Αθήνα 1981β, σ.60-66.
2. Λάμπρος Σπ. Π., «Κερκυραϊκά έγγραφα ανέκδοτα» Νέος Ελληνομνήμων. Τριμηνιαίον περιοδικόν σύγγραμμα. τ. 7 (1910) τχ 4, σ.164-168, στη σ.164: “… Παρά τοῡ μακαρίτου Λαυρεντίου Βροκίνη, τοῡ ἐπ’ ἐσχάτων
θανόντος Κερκυραίου λογίου καί ἀρίστου διφήτορος τῶν κερκυραϊκῶν αρχαίων, εἶχον λάβει πρό τινῶν ἐτῶν
τά κατωτέρω ἂξια λόγου πιστά ἀντίγραφα ἀνεκδότων ἐγγράφων, ἅτινα ἐκδίδω ἐνταῡθα εἰς μνημόσυνον
αὐτοῡ…”.
3. O Andrea Donà διετέλεσε Provveditore General da Mar μεταξύ των ετών 1766-1769. Υπήρξε ο επανιδρυτής
του ενεχυροδανειστηρίου (Μonte di Pietà) και συντάκτης του καταστατικού του (εγκρίθηκε από το δόγη την
1 Οκτωβρίου 1768). Εκτός των δυο πορτρέτων του, προς τιμήν του εντοιχίσθηκε στον ανατολικό τοίχο τη βόρειας πτέρυγας του ανακτόρου των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου, όπου πριν από την ανέγερσή του βρισκόταν
ο Μonte di Pietà, η εξής επιγραφή: D(ΕΟ) Ο(PΤΙΜΟ) Μ(ΑΧΙΜΟ)/ ANDREAE DONATO PROC(VRATORI) / QVOD/
HOC PERENNI SVBSIDIO/ PIE / EGENIS / PROSPEXERIT / CORCVRA / MDCCLXIX (1769) Πρβλ. Δεσύλλας Χ.Θ.,
To Monte di Pietà της Κέρκυρας (1630-1864), Διδακτορική Διατριβή, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας,
Κέρκυρα 2003, σ.74 (Δεσύλλας Χ. Θ., Η Τράπεζα των Φτωχών, το Monte di Pietá της Κέρκυρας (1630-1864),
Αθήνα 2006).
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έχει ως εξής: «…1770 Αὐγούστου 1, ἒλαβα ἐγώ ὁ ὑπογεγραμένος ἀπό τούς
ἐκλαμπροτάτους καί περιβλέπτους συντίχους του ἀπερασμένου χρόνου Sigr
ἀγγέλων Μοτζάνεγα Δρ Sigr Βιτσέντζον Πετριτήν καί Sigr Ἀλέξανδρον Τ. πιέρρην
καί Sigr Δολφίνω Καρτάνω, διά τυμήν τῶν δύω ηκόνων τοῡ ἐκλαμπροτάτου κυρίου Ἀνδρέα Δονάτου προβλεπτοῡ Γενικοῡ τῆς Θαλάσσης τζεκύνια χρισά ἑξήκοντα (Αρ. 60) καί ειδιοχίρως ὑπό βεβεότη ὑπογράφωμε.
Νικόλαος ὁ Κοτούζης βεβεώνω ὡς ἄνωθεν…»4
Πάλι κατά τον Λάμπρο5 «…Τό μέν κείμενον τοῦ ἐγγράφου τούτου δέν φαίνεται ἰδιόχειρον, ἀλλ’ ἡ ὑπογραφή τοῦ Κουτούζη εἶναι γεγραμμένη ἰδία αὐτού
χειρί. Εἶναι δέ τό ἒγγραφον τοῦτο ἄξιον λόγου ὑπό πολλᾱς ἐπόψεις. Κατά τάς
σταλείσας μοι ὑπό τοῦ μακαρίτου Βροκίνη σημειώσεις ὁ ἐν λόγω μνημονευόμενος Δονάς ή Δονᾱτος οὓ τάς δύο εἰκόνας ἒγγραψεν ὁ πολυθρύλητος ζακύνθιος ζωγράφος καί σατυρικός ποιητής ὁ γνωστός διά τήν ἰδιορρυθμίαν αὐτοῦ,
ὑπῆρξεν ὁ ἀνακαινιάσaς καί ἀνασυστήσας τό ἐνεχυροδανειστήριον Κερκύρας.
Διά ταῦτα εὐεργέτης τῆς πόλεως θεωρηθείς ὑπό τῶν ἐκπροσωπούντων τήν
ἐγχώριον διοίκησιν Συνδίκων, ἐτιμήθη παρά τούτων ἄλλως τε καί διά τῆς εἰς
τόν Κουτούζην ἀνατεθείσης γραφῆς τῶν εἰκόνων αὐτοῦ. Τῶν δύο δέ τούτων
εἰκόνων τῶν παριστανουσῶν τόν Βενετόν γενικόν προβλεπτήν ἐν φυσικῶ
μεγέθει καί περιβεβλημένον τήν ἐπίσημον αὐτοῦ στολήν ἡ μία ἀνηρτήθη τότε
ἐν τῶ ἐνεχυροδανειστηρίω, ὃπου καί σώζεται μέχρι τῆς σήμερον. Ἡ δέ ἄλλη,
ἐντελῶς οὓσα ὁμοία καί τοῦ αὐτοῦ ἀκριβῶς μεγέθους, ἀναρτηθείσα τοτ’ ἐν τῆ
αἰθούση τοῦ Συμβουλίου τῶν εὐγενῶν Κερκύρας, εὐρίσκεται νῦν ἐν τῆ αἰθούση
τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου Κερκυραίων, ἐν ἧ φιλοτίμω προνοία τοῦ δημάρχου
κ. Κόλλα ἱδρύθη πλουσία πινακοθήκη τῶν Κερκυραίων εὐεργετῶν καί ἄλλων
πολυτρόπως εὐεργετησάντων τήν Κέρκυραν. Τῆς πινακοθήκης ταύτης εἶχεν
ἀνατεθῆ ἡ περιγραφή εἰς τόν Βροκίνην, ἀλλ ἀγνοῶ ἄν ἐπεράτωσεν αὔτην καί
ποῦ ἀπόκεινται τά χειρόγραφ’ αὐτού…»
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι ο Κουτούζης παρέμεινε στην Κέρκυρα τουλάχιστον από το 1770 έως και το 1771, (κατά τον Κονόμο από τον Ιούλιο
1770 έως την άνοιξη 1775) δηλαδή μετά τον τραυματισμό του στο αριστερό
αυτί τη νύχτα της 12ης Μαρτίου 1770, στη Ζάκυνθο και πριν την χειροτονία του
σε ιερέα, από τον αρχιεπίσκοπο Λευκάδος Μελέτιο, στις 8 Οκτωβρίου 1777 στη
Λευκάδα. Η απόφασή του να χειροτονηθεί κληρικός, αποδίδεται τόσο στους
4. Αντίγραφον εκ του φ. 46 του φακέλου (Filza) του φέροντος τους διπλους αριθμους V και VIII Fondamenti
delle Spese de’ Sindici del 1770 Vol 86 Argomenti diversi in via segreta della Citta di Corfú dall’ anno 1769 ai
1773 εν τω αρχειοφυλακείω Κερκύρας.
5. Λάμπρος Σπ. Π., οπ, σ.168.
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κοινωνικούς κανόνες συμπεριφοράς και αμφιέσεως, όσο και σε κάποια ωραιοπάθεια6 καθώς, λέγεται ότι, επιθυμούσε να καλύψει το σημάδι που του είχε
αφήσει το τραύμα7.

Τα δυο πορτρέτα δεν είχαν την ίδια τύχη: Tο φυλασσόμενο σήμερα στο
υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας, διασώθηκε μεν από την πυρκαγιά τον
Ιούνιο του 1979, της γειτονικής Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών, υπέστη
όμως κάποιες ζημίες στο κάτω μέρος του και ιδιαίτερα στην περιοχή της ζώ-

6. Η ωραιοπάθειά του δεν έμεινε απαρατήρητη από τον Διονύσιο Σολωμό, που γράφει στο «Όνειρο»:
Νά σου ό ἲσκιος του Κουτούζη!
Καθώς πάντα ἐσυνηθούσε ,
ὂμορφα ροῡχα φοροῡσε
κι’ ἒδειχνε καμαρωτά
τό καπέλλο του στραβά.
Εἰς τό πονηρό του χεῑλο
πώσκιαζεν ἐχθρό καί φίλο ,
ἒβλεπα μέ θαυμασμό
ποὔχε ἀκόμα τό πικρό
τό συνηθισμένο γέλιο
ξαστοχώντας τό Βαγγέλιο
7. Ο Κονόμος Ντ., Νικολός Κουτούζης . Μυθιστορηματική βιογραφία , Εκδόσεις Α. Καραβία, Αθήνα 1974 , σ.
59, σημ 4, Για να στηρίξει την χρονολογία αναχώρησης χρησιμοποιεί την εξής πληροφορία του Αρλιώτη : «…
Κατά τό ἒαρ τοῡ 1775 ἐπεκράτουν πολλαί ἀσθένειαι ἐν τῆ πόλει , τούτου ἒνεκεν καί ἐν τῆ λιτανεία τοῡ Ἁγίου
Σπυρίδωνος, τήν Κυριακήν τῶν Βαΐων 5 Ἀπριλίου ἒλλειπεν ἡ συνήθης συρροή τῶν εὐσεβῶν καί δέν παρευρέθησαν οὔτε ὁ Γενικός οὔτε ὁ ἰδιαίτερος τῆς νήσου προβλεπτής, οὔτε ὁ βάϊλος, οὐδ’ ἂλλος τις ἀντιπρόσωπος
τῆς Κυβερνήσεως…» Δαφνής Κ., «Τά χρονικά του Νικολάου Αρλιώτη», Αρλιώτης, Μαβίλης, Μουστοξύδης,
Αφιέρωμα 1860 -1960 Κερκυραϊκά Χρονικά 8 (1960) σ. 71-141 (εδώ σ. 76)
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νης και του αριστερού χεριού και έχει πλέον ανάγκη συντηρήσεως. Αντίθετα
το φυλασσόμενο από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες, δεν έχει κάποιο εμφανές
πρόβλημα, αλλά όπως είναι εκτεθειμένο, δεν προβάλλεται η καλλιτεχνική και
η ιστορική αξία του. Βεβαίως ερώτημα που προκύπτει είναι το σε ποιόν ανήκει
η ιδιοκτησία του πρώτου πορτρέτου μετά την παραχώρηση της Αγροτικής Τράπεζας στον όμιλο της Τραπέζης Πειραιώς αλλά και πότε, από ποιόν και γιατί,
έγινε η αρχική μεταβίβαση. Ερωτήματα και προβλήματα που δεν θα υπήρχαν ή
θα είχαν ενωρίς απαντηθεί και επιλυθεί, εάν είχε δημιουργηθεί στην Κέρκυρα
Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο.
Κατά την παραμονή του στην Κέρκυρα, ο Κουτούζης ζωγράφισε και άλλο
έργο. Πρόκειται για την γέννηση της Παναγίας, η οποία τοποθετήθηκε μαζί
με περίπου ίδιων διαστάσεων έργο αγνώστου καλλιτέχνη, που παριστά την
ανάληψη του προφήτη Ηλία, στην ουρανία της εκκλησίας της Υπεραγίας Θεοτόκου της Φανερωμένης των Στερεωτών (Παναγία των Ξένων), της δεύτερης
στην Κέρκυρα, σε πλούτο και λαμπρότητα, μετά την γειτονική της εκκλησία
του αγίου Σπυρίδωνα8.

Το 1926, ο Ν. Δ. Καλογερόπουλος, πρώτος έγραψε σχετικά: «…Τό τρίτον
τοῦτο ἒργον τό μοναδικόν, τό ἀναδεικνύον τόν Κουτούζην ὡς μοναδικόν καλλιτέχνην, εὐρίσκεται εἰς Κέρκυραν καί εἶναι τοποθετημένον εἰς ὂροφον (τήν
οὐρανίαν) τοῦ κομψοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας τῶν Ξένων ἤ Στερεωτῶν , παρά
τόν ναόν τοῦ Ἁγίου. Τό καλλιτέχνημα τοῦτο, θαῦμα τέχνης ἀπό πάσης ἀπόψε8. «Μετά τήν τοῡ Ἁγίου Σπυρίδωνος…ἡ ἀρίστη τῶν τῆς Κερκύρας Ἐκκλησιών καί λόγω πλούτου καί λόγω
ἐπισημότητος…ὠκοδομηθείσα…χάριν τῶν ἐξ Ἠπείρου ἐρχομένων ξένων καί προσφύγων, οἲτινες οὔτε ἰδίαν
ἐκκλησίαν εἶχον, οὔτε πού νά ταφώσιν εὐρισκον…» Παπαγεωργίου Σ., Ιστορία της Εκκλησίας της Κερκύρας,
από της συστάσεως αυτής μέχρι του νυν, Κέρκυρα 1920, σ. 207. Στον ναό τιμάται, σε ιδιαίτερη καθέδρα,
αφιέρωμα των ηπειρωτών γουναράδων και χρυσοκεντητών, ο Προφήτης Ηλίας. Η υπάρχουσα εικόνα είναι
έργο του Σπυρίδωνος Προσαλέντη.
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ως, προσελκύει τήν προσοχήν καί τόν θαυμασμόν τοῦ θεωμένου. Εἰς αὐτό
μεγέθους δύο καί πλέον τετραγωνικῶν μέτρων, ὑπέρ τά εἴκοσι πρόσωπα ταξιθετοῦνται ἁρμονικώτατα. Ἡ μορφή καί ἡ εὐκινησία τοῦ βρέφους, τό εὔστροφον
αὐτοῦ, ἡ ὑπηρετική προθυμία τῶν γυναικῶν, ἡ εὐλαβής τοῦ Ἰωακείμ καί τῶν
ἄλλων κατάνυξις, τίν πετωμένων ἀγγέλων ἡ επιδεξία τοποθέτησις καί ἡ ζωηρά
αὐτῶν κίνησις, ἡ ἐν μέσω πρασίνου ἐδάφους (τοῦ παραπετάσματος) σκηνοθεσία, ὁ πλούσιος διάκοσμος καί τά ἄλλα ἀναδεικνύουν τήν δύναμιν, τήν χάριν
καί τήν ρωμαλέαν τέχνην τῆς εἰκόνος. Ἀλλ’ ὃτι καθιστᾱ τήν εἰκόνα χαριεστάτην
καί εἰδυλλιακήν εἶναι ἡ εἰς τό κάτω μέρος εὐρισκομένη σκηνή. Ἐπί οἰκοδομικῆς
μάζης διανοίγεται ὁπή ἐλλειψοειδής καί δι’ αὐτῆς προβάλλει τήν ὁλόξανθον
κεφαλήν του γαλανόφθαλμον παιδίον, περίπου δωδεκαετές, ἀπαραμίλλου
κάλλους, ἒχον πλησίον του λευκόν μελανόφθαλμον καί ὑπό σκιερῶν εἰς την κεφαλήν κηλίδων στιζόμενον μεγαλόσωμον γάτον! Αἱ κεφαλαί τῶν δύο ὄντων,
ἢτοι τοῡ παιδίου καί τοῡ γάτου, ἐγγίζουν ἀλλήλας. Τό παιδίον γλυκύ, ἀφελές,
ὣριμον προσέχει εἰς τί σημεῑον ἒξω οὐχί ἀφιστάμενον τῆς σκηνοθεσίας, ὁ δε
ἢρεμος γᾶτος καθήμενος ἐπί τῶν γονάτων ἀναπαύεται ἀμέριμνος. Εἰς τήν εἰκόναν αὐτήν ἀνευρίσκομεν τήν ἀνωτέραν τέχνην τοῡ Κουτούζη τήν ὑψωθείσαν
μέχρι σημείου θαυμαστοῡ δι αὐτῆς…»9.
Το 1958 ο Φώτος Γιοφύλλης, αντιγράφοντας πιθανότατα τον Καλογερόπουλο, έγραψε επίσης: «…Ἓνας περίφημος ζωγράφος πού ἐργάστηκε ἀρκετά
στήν Κέρκυρα καί ἄφισεν ὡραῑα ἒργα εἶναι ὁ Ζακυθινός παπάς, σατιρικός ποιητής κ’ ἐξαίρετος καλλιτέχνης Νικόλαος Κουτούζης. […] ΄Έργα του ὑπάρχουν
σέ ἐκκλησίες τῆς Ζακύνθου καί τῆς Κεφαλονιάς. Μά καί τῆς Κέρκυρας. Ξέραμε
πώς δύο εἰκόνες του, πού παριστάνουν τόν γενικό Προβλεπτή τῆς Θάλασσας
Ανδρέα Δονᾶτο, σώζονται στήν Κέρκυρα, ἡ μία στήν πινακοθήκη τοῡ Μουσείου κ’ ἡ ἄλλη στό ὑποκατάστημα τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης. Τό πιό σπουδαῑο
ὄμως ἒργο του Κουτούζη, πού ζωγραφίστηκε στήν Κέρκυρα εἶναι ἡ οὐρανία τῆς
ἐκκλησίας τῆς Παναγίας τῶν Ξένων. Τό θαυμάσιο αὐτό καλλιτέχνημα ἒχει μέγεθος πάνω ἀπό δύο τετραγωνικά μέτρα καί περιέχει περισσότερα ἀπό 20 πρόσωπα, ἀρμονικά τοποθετημένα. Παριστάνει τή γέννηση τοῡ Χριστοῡ σ’ ἐντελώς
πρωτότυπη σύνθεση. Ἡ δυνατή τέχνη καί μαζί ἡ χαριτωμένη ὀμορφιά τοῡ ἒργου
αὐτού παρουσιάζονται ζωηρά μέ τή μορφή καί τίς κινήσεις τοῡ μικροῡ Χριστοῡ,
μέ τήν ἒκφραση τῆς προθυμίας τῶν γυναικῶν, μέ τήν εὐλαβική κατάνυξη τοῡ
Ἰωακείμ καί τῶν ἄλλων προσώπων, μέ τή θαυμάσια τοποθέτηση τῶν ἀγγέλων
πού πετοῡν, μέ τή ζωηρή τους κίνηση, μέ τήν πλούσια διακόσμηση καί μέ τόσα

9. Καλογερόπουλος Ν. Δ., Μεταβυζαντινή και Νεοελληνική Τέχνη, Αθήναι , 1926 σ. 158-159
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ἄλλα ἀξιοπρόσεχτα στοιχεῑα τοῡ ἒργου. Μά ἐκεῑνο πού κάνει τήν ἁγιογραφία
αὐτή ἒργο πιό χαριτωμένο εἶναι ἡ παράσταση πού βρίσκεται στό κάτω μέρος
της. Ἐκεῑ ξεπροβάλλει, ἀπό μία τρύπα σέ οἰκοδομή, ἓνα παιδάκι, δέκα χρονῶν
περίπου, μέ ξανθά μαλλιά καί γαλανά μάτια. Τό παιδί εἶναι πολύ ὂμορφο
καί κρατάει ἓνα μεγαλόσωμο γᾱτο…»10.
Την πληροφορία της ύπαρξης των έργων στην Κέρκυρα και της καλλιτεχνικής αξίας τους, επανέλαβε ο Τ. Σπιτέρης, ο οποίος μάλιστα δημοσίευσε και το
ένα από τα πορτρέτα του Δονά11.
Στα παραπάνω κείμενα σημειώνουμε, πρώτον, ότι το θέμα της ουρανίας της Παναγίας των Ξένων δεν είναι η γέννηση του Χριστού αλλά η γέννηση
της Παναγίας, στην οποία άλλωστε είναι αφιερωμένος ο ναός (ο Καλογερόπουλος υπαινίσσεται τη γέννηση της Παναγίας, το λάθος είναι του Γιοφύλλη),
δεύτερον, ότι σε αυτήν απεικονίζονται έντεκα πρόσωπα και πέντε άγγελοι,
τρίτον οτι είναι εντελώς άλλο έργο από εκείνο που ζωγράφισε στη Ζάκυνθο
για την εκκλησία του αγίου Σπυρίδωνα (του Φλαμπουριάρη) όπου κάποιο διάστημα εφημέρευσε και σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο της Ζακύνθου και τέταρτο, ότι πλέον έχει καταστραφεί το κάτω μέρος του έργου και αντί να : «…
ξεπροβάλλει, ἀπό μία τρύπα σέ οἰκοδομή, ἓνα παιδάκι, δέκα χρονῶν περίπου,
μέ ξανθά μαλλιά καί γαλανά μάτια. Τό παιδί εἶναι πολύ ὂμορφο καί κρατάει ἓνα
μεγαλόσωμο γᾱτο …» διακρίνεται ένα ακαθόριστο παιδικό πρόσωπο. Έχει χαθεί
δηλαδή το στοιχείο το οποίο κατά τον Καλογερόπουλο «…καθιστᾱ τήν εἰκόνα
χαριεστάτην καί εἰδυλλιακήν…», αυτό που από πολλούς θεωρείται ως ένα από
τα κυριότερα γνωρίσματα του πίνακα, αφού πρόκειται για έργο του Κουτούζη12.
Στην Κέρκυρα σώζεται επίσης, στο καθολικό της μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου Πλατυτέρας, ένα εικονογραφικό σύνολο έργων που αποδίδεται στον ιδιόρρυθμο ζακύνθιο ιερέα, ποιητή και ζωγράφο (από τα λίγα που είναι σε διαρκή
λειτουργική χρήση από την κατασκευή τους και όχι σε κάποιο μουσείο ή συλλο10. Φώτος Γιοφύλλης (Σπύρος Μουσούρης, 1887-1981) Η Ζωγραφική στην Κέρκυρα (1500-1950), Κερκυραϊκά
Χρονικά (Κώστα Δαφνή) 6/ 1958, σ. 5-40. (εδώ σ.16)
11. Spitéris T., introduction á la peinture neo-hellénique, Athénes 1962, σ. 15.
12. Ὁ παπά-Κουτούζης , ὁ πιστός
Φύλαξ ἀληθείας καί τοῡ ψεύδους τρανός ἐχθρός
Οὖτος ἐν τῶ οἲκω ἐκ πόθου ἀνηκέστου
Τέρπετ’ ἀεί καί παίζει μέ τό γατάκι.
Τόπος πού δέν έχει κριτή,
Καί σπίτι χωρίς γάτα,
Καί μπόγιας πού δέν εἶν’ ἐδῶ
Εἶναι κακά μαντάτα
Κονόμος Ντ., Νικολός Κουτούζης . Μυθιστορηματική βιογραφία, Εκδόσεις Α. Καραβία, Αθήνα 1974 , σ. 59,
σημ 4
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γή)13. Καθώς η μονή λεηλατήθηκε και πυρπολήθηκε από τα γαλλικά δημοκρατικά στρατεύματα τις 23 Οκτωβρίου/ 2 Νοεμβρίου 1798, το αρχείο της μονής
αυτής της περιόδου έχει καταστραφεί και δεν προκύπτουν άλλες πληροφορίες,
είναι πιθανόν οι εικόνες να παραγγέλθηκαν στη Ζάκυνθο κατά τις εργασίες ανακαίνισης, που άρχισαν μετά την έξωση των δημοκρατικών γάλλων, και την αποκατάσταση της επικοινωνίας μεταξύ των νησιών, με την εγκατάσταση πρώτα
των συμμαχικών αρχών και στη συνέχεια της Επτανήσου Πολιτείας (postquem
22 Φεβρουαρίου / 5 Μαρτίου 1799)14.

Κατά τον αρχιμανδρίτη Καλλίνικο Μεταλλινό, που συνέταξε την ιστορία
της μονής, στο τέμπλο του ναού, «…αἱ εἰκόνες τοῡ δωδεκαόρτου, τῶν δώδεκα Ἀποστόλων καί τῶν δεσποτικῶν εἶναι ἒργα ἀρίστης ἰταλιωτικῆς τέχνης τοῦ
ζακύνθιου ζωγράφου Νικολάου Κουτούζη […] ἒργα τοῦ αὐτοῦ εἶναι ἐπίσης αἱ
δεξιόθεν καί ἀριστερόθεν τοῡ Εἰκονοστασίου πίνακες ἐξ ὧν ὁ εἷς ἂνωθεν τῆς
Ἱερᾱς προσκυνηματικής εἰκόνος τῆς Ἱερᾱς Μονῆς παριστᾱ τόν Κύριον Ἡμῶν […]
ὁ δέ ἒναντι αὐτοῦ, τόν Θεοδόχον Συμεών…»15. Κατά τον αρχιμανδρίτη Σεραφείμ
Λινοσπόρη, που είναι μέλος της αδελφότητας της μονής «…μόνο οἱ εἰκόνες τῶν
δώδεκα Ἀποστόλων καί τοῡ δωδεκάορτου, ἒχουν τήν ἴδια γραφική ὑπόσταση,
τά ἴδια κοινά στοιχεῑα ὡς πρός τή φόρμα, τό χρῶμα καί τό σχέδιο καί μόνο αὐτά
13. Παπαγεωργίου Σ., οπ σ. 233
14. Λούντζης Ερμ.,Τα επτάνησα επί γάλλων δημοκρατικών 1797-1799, μετάφραση Α. Λούντζη - Νικοκάβουρα,
Κέρκυρα 1971, σ. 178. Ιερεύς Πέτρος-Πολύκαρπος Βούλγαρις, Χρονικό μιάς πολιορκίας, 1798-1799, απόδοση
Σ-Κ. Βούλγαρις, Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας, Αθήνα 2001, σ. 29.
15. Μεταλληνός αρχιμανδρίτης Καλλίνικος, Ιστορία της εν Κερκύρα Ιεράς Μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου
Πλατυτέρας, Αθήνα 1954. (εδώ σ.10-11)
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πρέπει νά ἀποδοθοῡν στόν Κουτούζη. Οἱ δύο πίνακες, ὁ Χριστός μέ τό παιδί καί ὁ
Συμεών πού κρατᾶ τόν Χριστό, προέρχονται ἀπό ἂλλον καλλιτέχνη. Ἐξ ἂλλου καί
οἱ δεσποτικές εἰκόνες: Κοίμηση τῆς Θεοτόκου καί Πρόδρομος Ἱωάννης πρέπει νά
ἀνήκουν σέ ἂλλο καλλιτέχνη. Δέν κάνω βέβαια καμιά ἀναφορά στίς δεσποτικές
εἰκόνες τοῡ Χριστοῡ καί τῆς Παναγίας, γιατί εἶναι ἐντελῶς διαφορετικῆς τεχνοτροπίας. Στα ἒργα πού θεωρῶ ὃτι βασικά πρέπει νά ἀποδοθοῡν στόν Κουτούζη
(Ἀπόστολοι καί δωδεκάορτο) διακρίνει κανείς ἒντονο τόν ρεαλισμό…»16. Από
τον συντηρητή και ζωγράφο Σπύρο Σουρτζίνο, που το 1990 συντήρησε μεγάλο
μέρος των εικόνων του τέμπλου και τις δύο εικόνες του επίσης ζακύνθιου ιερέα
και ζωγράφου, Νικόλαου Καντούνη (τον Μυστικό Δείπνο και τον Νιπτήρα) δεν
διατυπώθηκε άλλη άποψη17. Σημειώνεται ότι ενωρίτερα (1982), είχα διατυπώσει σχετικές υποθέσεις στην εφημερίδα «Σημερινή»18.
Τέλος ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν οι συντηρημένες από την 21η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και εκτεθειμένες στον γυναικωνίτη του Μουσείου της Αντιβουνιώτισσας, τέσσερις εικόνες (δεύτερο μισό του 18ου αιώνα,
λάδι σε ξύλο, περίπου όμοιων διαστάσεων, δηλαδή γύρω στα 50 εκ ύψος και
110 εκ πλάτος) που αποδίδονται στον Κουτούζη: Η προσκύνηση των ποιμένων
(49Χ110,5), η προσκύνηση των μάγων (48,5Χ108), η υπαπαντή του Χριστού
(51Χ109) και ο αποκεφαλισμός του Προδρόμου (51Χ106,5). Τα έργα λειτουργούσαν ως θωράκια του κάτω μέρους των δεσποτικών εικόνων του τέμπλου
και μετατοπίστηκαν κατά την μετατροπή του ναού σε μουσείο, αφού κάλυπταν
παλαιότερες τοιχογραφίες19.
Επιχειρώντας να παρουσιάσει κανείς κάποια έργα του ιερέα Νικόλαου Κουτούζη, που συναντώνται σε δημόσιους χώρους στην Κέρκυρα, το χρονικό της κατασκευής τους και την κατάσταση που σήμερα αυτά ευρίσκονται,

16. Λινοσπόρης αρχιμανδρίτης Σεραφείμ, “Οι ζακυνθινοί ιερείς Κουτούζης και Καντούνης και το εικαστικό
τους έργο στην Ιερά Μονή Πλατυτέρας της Κέρκυρας”, Άγιοι και εκκλησιαστικές προσωπικότητες στη Ζάκυνθο. Πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου, Ζάκυνθος 6-9 Νοεμβρίου 1997. Ιερά Μητρόπολις Ζακύνθου
και Στροφάδων, Αθήναι 1999, τ. β, σ. 302-316, (εδώ 305-306).
17. Τα έργα του τέμπλου του καθολικού της Ι. Μ. της Υ. Θ. Πλατυτέρας συντηρήθηκαν το 1990, από τους συντηρητές Σπύρο Σουρτζίνο και Δαμιανό Χειρδάρη.
18. Κουρκουμέλης Ν. Κ., “Έργα του παπά Νικόλα Κουτούζη στην Κέρκυρα”, Σημερινή, αρ. φ. 2648 – 2656,
Κέρκυρα 1982. Ιdem, “Δύο πίνακες της Υ. Θ. Πλατυτέρας και ο ζωγράφος τους παπά Νικόλας Καντούνης” ,
Σημερινή, αρ. φ. 2689- 2692, Κέρκυρα 1982. Ιdem, “Τα ανέκδοτα έγγραφα της καταγγελίας στην Προστασία
των Φιλικών ιερέων Α. Πολίτη, Ν. Καντούνη και Δ. Άννινου από τον Τοποτηρητή Πρωτοπαπά Γαρζώνη, το καλοκαίρι του 1821”, Δελτίον Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας (18) 1981, σ. 35-62. Ιdem, “Ζακύνθιοι ιερωμένοι
σε επαναστατικές και αντικαθεστωτικές ενέργειες τον 19ο αιώνα”, Άγιοι και εκκλησιαστικές προσωπικότητες
στη Ζάκυνθο. Πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου, Ζάκυνθος 6-9 Νοεμβρίου 1997. Ιερά Μητρόπολις
Ζακύνθου και Στροφάδων, Αθήναι 1999, τ. β, σ. 425 – 442.
19. Χονδρογιάννης Στ., Μουσείο Αντιβουνιώτισσας - Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 220-223.
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δεν μπορεί παρά να κάνει την πικρή διαπίστωση: Πρόκειται τελικά για άτυχα
έργα τέχνης, ενός μεγάλου αλλά άτυχου στη ζωή καλλιτέχνη, σε έναν τόπο που
από ατυχία δεν τα (ανα)γνωρίζει και από ατυχία, δεν τα προσέχει20.

20. Περ. βλ. εις : Αβούρης Σ., «Κουτούζης Νικόλαος», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία 7(1965) σ. 951.
Βοκοτόπoυλος Π. Λ., “Η βυζαντινή τέχνη στην Κέρκυρα”, Κερκυραϊκά Χρονικά 15 (1970) σ. 148–180. Idem, Εικόνες της Κερκύρας, Αθήνα 1990. Ζήβας Δ. Α.,“Παρατηρήσεις στη θρησκευτική τέχνη των Επτανήσων”, Χρονικά Αισθητικής, ´Εκδοση Ιδρύματος Παναγιώτη και Έφης Μιχελή, 27-28 (1988 -1989) σ. 43-61. Ζώης Λ., Λεξικόν
Ιστορικόν και Λαογραφικόν Ζακύνθου, τόμος Α΄ Ιστορικόν – Βιογραφικόν, Αθήναι 1963. Idem, Λεξικόν Ιστορικόν και Λαογραφικόν Ζακύνθου τόμος Β΄ Λαογραφικόν, Αθήναι 1963. Idem, «Νικόλαος Κουτούζης» Ανάπλασις αρ. 12-13, Αθήναι 1923, σ.202. Ιερά Μητρόπολις Κερκύρας , Παξών και Διαποντίων νήσων, Βυζαντινή
και Μεταβυζαντινή τέχνη στην Κέρκυρα. Μνημεία, εικόνες, κειμήλια, πολιτισμός. Κέρκυρα 1994. Ιωάννου A,
Η Ελληνική Ζωγραφική, 19ος αι., Μέλισσα, Αθήνα 1974, (σ. 20). Καλογερόπουλος Ν.Δ., Μεταβυζαντινή και
Νεοελληνική Τέχνη, Αθήναι , 1926. (σ.126). Κολυβά Θάλεια Ν., «Νικόλαος Κουτούζης», Επτανησιακή Πρωτοχρονιά, Αθήνα 1960, σελ. 248 κ.ε. Κονόμος Ντ., «Ζακυθινές Εκκλησίες», Ηώς, έτος Δ΄, τχ 708 , Αθήνα 1961, σ.
8-86 (σ. 41-43). Ιdem, Κουτουζικά, Αθήνα 1962. Ιdem, «Απόσπασμα Ημερολογίου του Πέτρου Αυγουστίνου
Γκύς για τον Παπα-Κουτούζη (Νοέμβρης 1797)» Επτανησιακά Φύλλα, τόμος Ι, 1, Αθήνα 1977, σ. 21-25. Ιdem,
Ζάκυνθος (Πεντακόσια Χρόνια) 1478-1978, τόμος 5ος Τέχνης Οδύσσεια τχ. Α΄ Θρησκευτική Τέχνη, Ζωγραφική
, Αθήνα 1988 και τχ. Γ΄ Κοσμική Τέχνη, Ζωγραφική - Αρχιτεκτονική, Αθήνα 1989. Κουρκουμέλης Ν. Κ., “Έργα
του παπά Νικόλα Κουτούζη στην Κέρκυρα”, Σημερινή, αρ. φ. 2648 – 2656, Κέρκυρα, 1982. Ιdem, “Δύο πίνακες
της Υ. Θ. Πλατυτέρας και ο ζωγράφος τους παπά Νικόλας Καντούνης”, Σημερινή, αρ. φ. 2689- 2692, Κέρκυρα,
1982. Ιdem, “Τα ανέκδοτα έγγραφα της καταγγελίας στην Προστασία των Φιλικών ιερέων Α. Πολίτη, Ν. Καντούνη και Δ. Άννινου από τον Τοποτηρητή Πρωτοπαπά Γαρζώνη , το καλοκαίρι του 1821”, Δελτίον Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας΄ (18) 1981, σ. 35 - 62. Ιdem, “Ζακύνθιοι ιερωμένοι σε επαναστατικές και αντικαθεστωτικές ενέργειες τον 19ο αιώνα”, Άγιοι και εκκλησιαστικές προσωπικότητες στη Ζάκυνθο. Πρακτικά διεθνούς
επιστημονικού συνεδρίου, Ζάκυνθος 6-9 Νοεμβρίου 1997. Ιερά Μητρόπολις Ζακύνθου και Στροφάδων, Αθήναι 1999, τ. β, σ. 425 – 442. Κωτίδης Α., Ζωγραφική 19ου αιώνα, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1995 (σ.203). Βίτσος
Δ. (επιμέλεια), Αφιέρωμα ο σατιρικός Νικόλαος Κουτούζης 1741-1813,(Λούντζης Ν. Αγγελάτος Δ., Καββαδίας
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Ένας Ζακύνθιος ρασοφόρος Ιανός
Προσεγγίζοντας διακόσια χρόνια από το θάνατό του τον Νικολό Κουτούζη (1741-1813), ο μελετητής της ζωής και του έργου του αδυνατεί ακόμα
να καταλήξει σε πειστικά συμπεράσματα. Και αυτό, καθώς δεν υπήρξε μόνο
σπουδαίος ζωγράφος και αιχμηρός σατιρικός ποιητής, αλλά και ενσάρκωσε
μια προκλητική μορφή του κοινωνικού περιθωρίου∙ κάτι μεταξύ Γάϊου – Τίτου
Πετρώνιου, Συρανό ντε Μπερζεράκ και Πέτρου Αρετίνου.
Προκλητική ενδυματολογικά, κυκλοφορώντας με πλατύγυρο καπέλο
αντί με καλλυμαύκι και με ράσα κοντά για να φαίνονται οι κόκκινες κάλτσες
και οι χρυσές πόρτες των παπουτσιών του. Προκλητικός εκκλησιαστικά, τελώντας τη θεία λειτουργία με ευφάνταστη θεατρικότητα, προσωπικής σκηνοθεσίας και ηθοποιίας. Προκλητικός κοινωνικά, κυκλοφορώντας με τη γάτα του
δεμένη από χρυσή αλυσίδα∙ υποβαθμίζοντας έμμεσα τη συναναστροφή με
τους συνανθρώπους του. Προκλητικός καλλιτεχνικά, κυκλοφορώντας τη γάτα
ανάμεσα στα πόδια των εκστατικών αγίων του. Προκλητικός κυρίως ηθικά, κυκλοφορώντας τους έμμετρους λιβέλους του, με στόχο τους παραβάτες ενός
προσωπικού ηθικού κώδικα.
Τα τελευταία εκατό χρόνια έχουνε γραφεί, από πολλούς, πολλά, για τα
ψυχολογικά κίνητρα της προκλητικότητας και των περιθωριακών επιλογών
του Κουτούζη∙ όλα λίγο – πολύ υποθετικά. Ομολογώ ότι διαβάζοντάς τα, αναλογίζομαι κάθε φορά τον διπρόσωπο εκείνο θεό των Ρωμαίων, τον Ιανό. Το ένα
του πρόσωπο ήτανε χαμογελαστό, το άλλο οργίλο, έτσι που ν’ αναρωτιέσαι
πιο από τα δύο τον εκπροσωπούσε. Ίδιο το αναπάντητο ερώτημα στην περίπτωση του Ζακυνθίου ρασοφόρου Ιανού.
Θα προσπαθήσω εδώ, να προσεγγίσω τη διπροσωπία του σε τέσσερα
επίπεδα. Σ’ εκείνο της σάτιρας, σ’ εκείνο της εμφάνισης, σ’ εκείνο της ιεροτελεστίας και σ’ εκείνο του ερωτικού απωθημένου.
Η σάτιρα
Ο Νικολός Κουτούζης χαρακτηρίστηκε σατιρικός ποιητής∙ προσωπικά τον
θεωρώ κυρίως λιβελογράφο. Η σάτιρα τονίζει και καυτηριάζει νοοτροπίες,
συμπεριφορές και ελαττώματα, με κύριο στόχο την ανάδειξη της γελοιότητας∙
και την απόλαυση της γελοιότητας. Κάποτε και την κοινωνική ή πολιτική κριτική
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δια της γελοιότητας. Ο λίβελος, αντίθετα, δεν αποβλέπει τόσο στη γελοιότητα,
όσο στη μομφή και στη διαπόμπευση. Κάποιες φορές τα στιχουργήματα του
Κουτούζη έχουνε περιεχόμενο κοινωνικό, συνήθως όμως είναι λίβελοι προσωπικοί. Η μομφή είναι επώνυμη και απροκάλυπτη∙ φτάνοντας κάποτε στο διασυρμό. Παραδείγματα της πρώτης κατηγορίας αποτελούν: η «Σάτιρα πολιτική»1
και «Τα τρία νεράντζια»2. Και οι σάτιρες αυτές πάντως, εκτρέπονται στο λίβελο
όταν ο ποιητής αναφέρεται σε σύγχρονά του πρόσωπα∙ όπως στη νόθο καταγωγή του Παύλου Κομούτου ή στα ελαφρά ήθη της αδελφής του Θωμαού.
Στους προσωπικούς του λίβελους ο παπάς είναι ανάλγητος, διαταξικός
και αδίστακτος. Ανάλγητος, καθώς εξευτελίζει συμπολίτες του, όχι μόνο για
αντικοινωνικές συμπεριφορές, αλλά και για ατομικές εκτροπές (ομοφυλοφιλία) ή παθήματα (συζυγική απιστία). Διαταξικός, καθώς ο κατάλογος των θυμάτων του συχνά περιλαμβάνει ονόματα της άρχουσας τάξης∙ ή και ονόματα
του ανωτέρου κλήρου.
Ο Γεώργιος Γαρζώνης έγινε πρωτοπαπάς Ζακύνθου και αργότερα μητροπολίτης, όταν η Ζάκυνθος το 1824 απέκτησε μητροπολιτική έδρα. Υπήρξε υπέρμαχος της αγγλοκρατίας (με υπαιτιότητά του), αλλά όπως φαίνεται
και… νόθος (χωρίς υπαιτιότητά του). Ο ανάλγητος Κουτούζης χτύπησε το
αδύνατο σημείο.
«Ω της Γαρζώναινας υιέ
Του Φερεντίνου σπέρμα
Και του Γαρζώνη του πτωχού
Ανάστημα και θρέμμα»
				
ή
«Ο Υιός της αμαρτίας
Αρχηγός της εκκλησίας».
Ο Ιγνάτιος Παλμιδέσσα (Ιgnazio Palmidessa) ήρθε στη Ζάκυνθο το 1805
ως τοποτηρητής καθολικός επίσκοπος Κεφαλληνίας – Ζακύνθου και είχε επιτυχημένη σταδιοδρομία. Τον Κουτούζη, φαίνεται, να ενόχλησε το ότι η επιτυχία
του επεκτάθηκε και σε κυρίες της άρχουσας τάξης:

1. Εδώ ο Κουτούζης καυτηριάζει την αφέλεια των Ζακυνθινών απέναντι στις κοινωνικές επαγγελίες των
Γάλλων Δημοκρατικών, που καταλάβανε το νησί στο διάστημα 1797-1798. Ιδίως την αφέλεια του Αντωνίου
Μαρτελάτου, ο οποίος απέβλεπε στον Ναπολέοντα ως ανιδιοτελή απελευθερωτή της Ελλάδος.
2. Εδώ ο ποιητής σατιρίζει την αμάθεια και τη δεισιδαιμονία των γυναικών, αλλά και των κληρικών.
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«Υγειά σου, υγειά σου Παλμιδέσσα
Που γαμείς κυρά Κοντέσσα
Και της δίνεις ευλογίες
Ανταμώς με παπαρίες».
Εκτός από ανάλγητος και διαταξικός, όπως προαναφέρθηκε, ο Κουτούζης
υπήρξε και αδίστακτος. Αδίστακτος, καθώς σχολίαζε χωρίς ενδοιασμό τα παραπτώματα κυριών της ανώτερης κοινωνίας:
«Τση Χαριάταινας ο χύστος
Σαν τση χώρας το πηγάδι
Μπάσε βγάλε αυγή και βράδυ
Δεν τση μένει χείλο πλεία».
Δείγμα του εκκεντρικού και αδίστακτου χαρακτήρα του αποτελεί και το
εξής περιστατικό που, αυθεντικό ή παραλλαγμένο, μεταφέρθηκε στη Ζάκυνθο
από γενιά σε γενιά. Ένας ηλικιωμένος άρχοντας, σύζυγος κατά πολύ νεώτερης,
γοητευτικής και – όπως φαίνεται – ζωηρής κυρίας, παράγγειλε του Κουτούζη
την προσωπογραφία του έναντι ευλόγου αμοιβής. Ωστόσο ο παραγγελιοδότης
απεβίωσε πριν από την παράδοση του έργου και ο ζωγράφος, αφού άφησε
να περάσει ο χρόνος του οικογενειακού πένθους, παρουσίασε τον πίνακα στο
γιο και κληρονόμο του μεταστάντος και ζήτησε την αμοιβή του. Ο τελευταίος
όμως, που όπως φαίνεται ήτανε φιλάργυρος, αρνήθηκε την παραλαβή και την
πληρωμή με το επιχείρημα ότι το πορτρέτο δεν…. έμοιαζε του πατέρα του. Ο
Κουτούζης τότε, επιστρέφοντας στο εργαστήρι του, ζωγράφισε στο κεφάλι του
μεταστάντος δύο κέρατα και εξέθεσε τον πίνακα προς πώληση. Έξαλλος και
απειλητικός ο νεαρός ευπατρίδης, μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός, ζήτησε
από το ζωγράφο το λόγο. Και εκείνος:
- Μπα, κόντε μου, χωρίς κέρατα τον παπάκη σου δεν τον αναγνώριζες,
τώρα βεραμέντε με τα κέρατα του μοιάζει;
Το περιστατικό, στις μέρες μας ευτράπελο, στην εποχή του θα μπορούσε
να είχε κατάληξη δραματική.
Ο Κουτούζης δεν ήτανε κοινωνικός επαναστάτης, ήταν ένας εκκεντρικός
και αντιφατικός κοινωνικός κριτικός. Στηλίτευε τους αριστοκράτες της εποχής
του, όχι όμως την αριστοκρατία, καθώς, ο ίδιος, θεωρούσε τον εαυτό του και
συμπεριφερόταν ως αριστοκράτης. Τους στηλίτευε, όχι για την ταξική τους διάκριση, αλλά γιατί τους θεωρούσε ηθικά ανάξιους της διάκρισης.

105

Νίκιας Λούντζης

«Αυτούς τζ’ ανθρωποφάγους,
όπου θωρείς και πίνουν
και όσο μείνη χύνουν,
αίμα ανθρώπινον,
και αν τα κόκκαλά μας
ημπόρει ν’ αλεσθούσι,
είχ’ επιχειρισθούσι,
να κάμουσι ψωμί,
για να μπορούν να λέσι,
πως τέλειο το κορμί μας
έξω από την ψυχή μας
το κάμασι τροφήν.».3
Εξ ίσου όμως ανάξιους κοινωνικής ανόδου και ένταξης στην ιδανική, κατ’
αυτόν, μορφή αριστοκρατίας, θεωρούσε και τους νεόπλουτους εκπροσώπους
της αστικής τάξης.
«Οι άνθρωποι οι ποταποί αν τύχει και πλουτίσουν,
τους ευγενείς γυρεύουσι να τους καταβροχθίσουν.
Μάλιστα οι μαμούρηδες, ραφτάδες, τσαγκαράδες,
μπακάληδες, μπαρμπέρηδες, λέγω και τακουνάδες,
και άλλοι οι ουτιδανοί π’ ολίγο ν’ ανεβούνε
σ’ ένα σκαλί παραμικρό, ογρήγορα μεθούνε.
Και πάσχουν καθημερινώς για να καταπλουτίσουν
με αδικίες και ψευτιές, φλωριά να θησαυρίσουν.».
Η εμφάνιση
Τίθεται το ερώτημα αν η εξεζητημένη και εκκεντρική για τη ζακυνθινή καθημερινότητα, εμφάνιση του Κουτούζη πήγαζε από επιφανειακή φιλαρέσκεια
ή από κάποιο απόκρυφο τραύμα.
Η φιλαρέσκεια αποτελεί τάση επίδειξης και διάκρισης μέσω εξεζητημένων περιβολών και συμπεριφορών. Η φιλαρέσκεια, δηλαδή, απευθύνεται στην
κοινωνία, επιζητώντας μια διαλεκτική σχέση μαζί της από διακεκριμένη θέση.
Το τραύμα, αντίθετα, δια των εξεζητημένων περιβολών και συμπεριφορών, επιζητεί να εκφράσει διαφοροποίηση και απόρριψη του κοινωνικού πε-

3. Κωνσταντίνος Σάθας, «Το εν Ζακύνθω αρχοντολόγιον και οι Ποπολάροι», Αθήναι 1867, σελ. 8

106

ΕΝΑΣ ΖΑΚΥΝΘΙΟΣ ΡΑΣΟΦΟΡΟΣ ΙΑΝΟΣ

ρίγυρου∙ επιζητεί, αν το προτιμάτε, μιάν εικαστική έκφραση της διαφοροποίησης και της απόρριψης.
Ο Διονύσιος Ρώμας υιοθέτησε την πρώτη εκδοχή, χαρακτηρίζοντας τον
Κουτούζη δανδή. Έναν εξεζητημένα κομψευόμενο με επιτηδευμένους αριστοκρατικούς τρόπους∙ έναν εξεζητημένα κομψευόμενο, όχι τόσο από αισθητική
παρόρμηση, όσο από επιδίωξη διάκρισης και ένταξης σ’ έναν κοινωνικό χώρο
στον οποίο δεν ανήκε. Προσωπικά, αποκλίνω προς τη δεύτερη εκδοχή. Ο Κουτούζης ζητούσε ν’ αποκρύψει το ψυχικό τραύμα του καταφεύγοντας στην πρόκληση. Την προέλευση του ψυχικού τραύματος δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε∙ ίσως να μην μπορούσε και ο ίδιος. Ήταν η κοινωνική απαξίωση
στα νεανικά του χρόνια; Ήταν οι σωματικές επιθέσεις που δέχτηκε, με αποκορύφωση την παραμόρφωση του προσώπου του από το φρεζάρισμα; Ήτανε
κάποια απόκρυφη ερωτική απογοήτευση; Η προέλευση, σε τελική ανάλυση,
είναι αδιάφορη.
Η ιεροτελεστία
Είναι γνωστό ότι ο παπά Κουτούζης φρόντιζε ο ναός στον οποίον εφημέρευε, να στολίζεται με χαλιά και με λουλούδια και ότι κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας έκλαιγε ή προσποιόταν ότι έκλαιγε∙ ότι γενικά σκηνοθετούσε την
εξέλιξή της κατά το δοκούν. Το σκεπτικό άλλωστε της παύσεώς του ως εφημερίου, κατά την εκκλησιαστική δίκη του 1810, παρέπεμπε σε «ανάρμοστη
συμπεριφορά και παράβαση της ορθοδόξου λειτουργίας».
Ξανά εδώ η διπροσωπία του Ιανού∙ και το πρόβλημα της επιλογής. Από
τη μια ένας ιεροφάντης, που ζητούσε με τη θεατρικότητα να μυήσει το εκκλησίασμα στην ουσία της ιεροτελεστίας. Από την άλλη ένας εγωκεντρικός
τσαρλατάνος, που ζητούσε να αναδειχθεί ως πρωταγωνιστής σε μια τελετή
στην οποία ο ρόλος του πρωταγωνιστή ανήκε σε άλλον∙ που επιπλέον, με τους
προσωπικούς λιβέλους του, έδειχνε να μην ενστερνίζεται ποσώς το χριστιανικό «αγαπάτε αλλήλους».
Όπως κι αν είχε, μεταγενέστερα αποδείχτηκε ότι η παύση του Κουτούζη
ως εφημερίου ήτανε προσχεδιασμένη από τις εκκλησιαστικές αρχές. Ο βασικός μάρτυρας στη δίκη Ν. Αργυρόπουλος, λίγο προ του θανάτου του το 1813,
κατέθεσε σε συμβολαιογράφο ότι ψευδομαρτύρησε και ζήτησε από τον Κουτούζη συγχώρηση. Ο τελευταίος συγχώρησε τον ετοιμοθάνατο αυτουργό, όχι
όμως τους ηθικούς αυτουργούς και δεν αποδέχτηκε την εκκλησιαστική αποκατάστασή του.
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Το ερωτικό απωθημένο
Ο Νικολός Κουτούζης χειροτονήθηκε στα 36 του (1777) και θα μπορούσε (ή θα έπρεπε σύμφωνα με τα ήθη της εποχής) να είναι παντρεμένος. Εδώ,
εκ πρώτης όψεως, το ένα πρόσωπο του Ιανού εκφράζει μισογυνισμό, το άλλο
σεξουαλική αδιαφορία. Εκ πρώτης όψεως όμως, καθώς θεωρώ τα ψυχικά του
κίνητρα πολύ πιο σύνθετα.
Ο Κουτούζης χλεύαζε την αγραμματοσύνη και τη δεισιδαιμονία των
γυναικών του λαού, καυτηρίαζε φοβικά τη γυναικεία ερωτική αστάθεια και
εξευτέλιζε τη γυναικεία σεξουαλικότητα στο επίπεδο της αριστοκρατίας (Χαριάταινα, κοντέσσα κλπ). Μήπως αυτός ο εκ φύσεως, αλλά όχι εκ γεννήσεως,
αριστοκράτης, δεν εύρισκε ερωτικά πρότυπα στην τάξη του και τα αναζητούσε
σε μια τάξη που του ήταν απρόσιτη; Μήπως η ταξική απόρριψη συνδυαζότανε
και με κάποια προσωπική προδοσία; Η δριμύτατη (και επαναλαμβανόμενη)
επίθεση στην ανώνυμη κοντέσσα μήπως υποκρύπτει ζήλια και μίσος;
«Η φύσις εδιάταξεν
Τα ζώα να ζητούσι
Του χρόνου μία ή δύο φορές
Κι ύστερα λησμονούσι.
Εσύ, κοντέσσα ευγενής,
Τι είδους ζώο είσαι
Πού νύχτα μέρα ο πασαείς
Σ’ ακούει να κράζης: «Χύσε;»
Βάλε λοιπόν, στην κεφαλή
Άρμα ζωγραφισμένη
Την πούτζα με τ’ αρχίδια τση
Χοντρή και καυλωμένη».
Η αινιγματική διπροσωπία
Τελικά, ο Ζακύνθιος ρασοφόρος Ιανός παραμένει για τον ερευνητή και
θαυμαστή του, αινιγματικά… διπρόσωπος.
Ήταν ένας άνθρωπος συμπλεγματικός και φθονερός, που μισούσε τους
ευγενείς γιατί δεν ανήκε στην τάξη τους, που μισούσε τους αστούς γιατί ανήκε
στην τάξη τους, που περιφρονούσε το λαό σαν νεόπλουτος και τους νεόπλουτους σαν ξεπεσμένος γαλαζοαίματος; Ένας μισάνθρωπος που κατασκόπευε
και εξέθετε τις παρεκτροπές ή τα ελαττώματα των συμπολιτών του από κακία; Ένας δήθεν ηθικολόγος, αλλά κατά βάθος μισογύνης, εξαιτίας κάποιας
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απόρριψης ή προδοσίας; Ένας εγωκεντρικός Νάρκισσος, που επιζητούσε να
εντυπωσιάσει στο δρόμο ως δανδής και στην εκκλησία ως θεατρίνος∙ ή ως
καλλιτέχνης αιρετικός, ζωγραφίζοντας γάτες σε θρησκευτικούς πίνακες;
Ή, μήπως, ήταν ένας άνθρωπος ηθικός και ευαίσθητος, παγιδευμένος
στην κοινωνική αναρχία και υποκρισία, που αρνιότανε να συμβιβασθεί και να
συνυπάρξει; Ένας πολίτης που στηλίτευε την αλαζονεία και τη διαφθορά των
καταπιεστών, όμοια με τη χονδοειδή μίμηση των καταπιεζομένων; Ένας άνδρας ερωτικά προδομένος και απογοητευμένος, που αντέτασσε τη σιωπή και
την ανέκφραστη στοργή μιάς γάτας στη γυναικεία επιπολαιότητα και αστάθεια; Ένας ιερέας που επιζητούσε με τη θεατρικότητα να παρακινήσει στην
πίστη; Ένας καλλιτέχνης που με την εκζήτηση της περιβολής, επιζητούσε να
τονίσει την κοινωνική του διαμαρτυρία;
Ο διπρόσωπος θεός Ιανός, στον οποίο προαναφέρθηκα, εθεωρείτο από
τους Ρωμαίους ως σύμβολο κάθε απαρχής. Το ένα του πρόσωπο ατένιζε το
παρελθόν, το άλλο το μέλλον. Ο πρώτος μήνας του έτους, προς τιμήν του, ονομάστηκε Ιανουάριος.
Με ποιητική άδεια, ωστόσο, θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως σύμβολο της διπροσωπίας της ανθρώπινης ψυχής, καθώς μέσα της παλεύουνε
διαχρονικά: το καλό και το κακό, η αγάπη και το μίσος, η ευσπλαχνία και ο
φθόνος, η πίστη και η προδοσία, η τιμή και η ατιμία. Έτσι ώστε να μην ξέρει
ο άνθρωπος, ανακεφαλαιώνοντας τη ζωή του, ποιό από τα δύο πρόσωπα
τον αντιπροσώπευσε.
Ο Ζακύνθιος Ιανός, με ποιητική άδεια επίσης, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας τολμηρός καλλιτέχνης, ο οποίος είχε το θάρρος να εκφράσει
και να καυτηριάσει την τραγική ανθρώπινη διπροσωπία. Άμεσα με τους στίχους, έμμεσα με τις συμπεριφορές και με την τέχνη του∙ και με τη γάτα του
ως σύμβολο αξιοπρέπειας και περιφρόνησης, αποσκεπαστικό του πόνου της
ποιοτικής μοναξιάς.
Από τις άκρες των πινάκων του, η σιωπηλή γάτα του Κουτούζη, μας μιλάει εύγλωττα για τις ευαισθησίες, τις απογοητεύσεις και τις φυγές του. Πιο
εύγλωττα κι από τους δηλητηριώδης στίχους του.
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Η Κέρκυρα και ο Vivaldi,
η Ιουδήθ και ο Ολοφέρνης

Ήταν Ιούλιος του 1716.
Η Βενετία βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση με τον κυριότερο εχθρό
της, την Οθωμανική Αυτοκρατορία, εδώ και δύο σχεδόν χρόνια.
Η απειλή ήταν μεγάλη όχι μόνο για την Γαληνοτάτη Δημοκρατία, πού
ήταν ήδη σε παρακμή, αλλά και για την υπόλοιπη Χριστιανική Ευρώπη, αφού
οι επεκτατικές βλέψεις των Τούρκων προς τις χώρες πού γειτνίαζαν με τις προς
δυσμάς κτήσεις των Οθωμανών είχαν ενταθεί τα τελευταία χρόνια.
Η Ενετική διοίκηση στην Κέρκυρα, πού ήταν πάντα ένας από τους κύριους
στόχους των βαρβάρων, είχε εντείνει τις αμυντικές της προπαρασκευές για μια
ενδεχόμενη επιδρομή του τουρκικού στόλου πού είχε την κύρια βάση του στον
πρώην Ενετικό λιμένα του Βουθρωτού [ Bucintro ],στη σημερινή Αλβανία, νοτίως των Αγίων Σαράντα, ακριβώς απέναντι από τις Κερκυραϊκές ακτές.

Κέρκυρα σε γκραβούρα εποχής

Αγγελόκαστρο, Edwar Lear

O στόλος αυτός είχε ενισχυθεί σημαντικά εκείνο τον καιρό με πλοία από
την Αίγυπτο, την Τύνιδα και το Αλγέρι. Από την πλευρά της η Ενετική Κυβέρνηση, λόγω της ενδεχόμενης απειλής τουρκικής εισβολής και της στρατηγικής
σπουδαιότητος της νήσου Κερκύρας αποφάσισε να ενισχύσει τις οχυρώσεις
της νήσου και να αναθέσει την υπεράσπισή της σημαντικότατης αυτής κτήσεως της στον κόμητα Ιωάννη φόν Σούλενμπουργκ ο οποίος ήταν ένας επιτυχημένος και ακριβοπληρωμένος μισθοφόρος της εποχής του.
Ο Reichsfreier und Reichsgraf Johann Matthias von der Schulenburg - όπως
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ήταν ο πλήρης τίτλος και τo όνομα του - γεννήθηκε στις 8 Αυγούστου του 1661
στην πόλη Emden, κοντά στο Magdeburg της Πρωσικής επαρχίας Brandenburg.
Ανήκε σε αριστοκρατική στρατιωτική οικογένεια και η πρώτη του στρατιωτική
εμπειρία ήταν στις μάχες τού Αυτοκρατορικού στρατού της Πρωσσίας εναντίον των Τούρκων στην Ουγγαρία μεταξύ του 1687 και του 1688.
Αργότερα υπηρέτησε ως ανώτερος αξιωματικός στον στρατό του Δουκάτου του Braunschweig Luenenburg και ως συνταγματάρχης του γερμανικού Συντάγματος στην υπηρεσία του Victor Amadeus II της Σαβοΐας στη διάρκεια της
οποίας τραυματίστηκε σοβαρά.
Το 1702 ενετάχθη στο στρατό της Σαξονίας και πολέμησε στο “Μεγάλο
Πόλεμο του Βορρά” εναντίον του βασιλέως Καρόλου ΧΙΙ της Σουηδίας και ηττήθη στις μάχες του Klissow και του Fraustadt.

Johann Matthias von der Schulenburg
Το 1707 πολέμησε υπό τον Πρίγκηπα Ευγένιο της Σαβοΐας στις νικηφόρες
μάχες του Oudenaarde και της Malplaque στoυς πολέμους για τη διαδοχή του
ισπανικού θρόνου, περίοδο κατά την οποία έτυχε της ιδιαίτερης προσοχής της
Γαληνότατης, με πρώτη πολεμική επιχείρηση την πολιορκία της Κέρκυρας από
τους Τούρκους το 1716. Για την περιφανή αυτή νίκη του, ο Schulenburg τιμήθηκε με την ανέγερση ενός αδριάντος και την ετήσια αμοιβή 5.000 δουκάτων.
Μετά τις επιτυχίες των Οθωμανών στις Ενετικές κτήσεις στην Πελοπόννησο επί Σουλτάνου Αχμέτ του Γ’, οι ανησυχίες των Χριστιανικών εθνών της Δύσεως για την επέκταση των Τουρκικών ορδών είχαν κορυφωθεί. Όλες οι πληροφορίες συνέκλιναν στο ότι επόμενος στόχος των Τούρκων θα ήταν η Κέρκυρα.
Για το λόγο αυτό οι περισσότεροι χριστιανοί ηγεμόνες απεφάσισαν να αποστείλουν ενισχύσεις για να βοηθήσουν τους Ενετούς στην υπεράσπισή της.
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Η Αγία ΄Εδρα, η Ισπανία, γερμανοί Πρίγκιπες της άλλοτε Άγιας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και η Μάλτα απέστειλαν μισθοφόρους, πολεμοφόδια, υλικό και χρηματικά ποσά, ενώ η Ενετική Κυβέρνηση απέστειλε
σημαντικό αριθμό στρατιωτών και μισθοφόρων τους οποίους έθεσε στη
διάθεση του Σούλεμπουργκ.
Μόνο η Γαλλία πού υπήρξε ανέκαθεν, κρυφά ή φανερά, φιλικά διακείμενη προς τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν έλαβε επίσημη θέση αλλά άφησε
σιωπηρά πολλούς ευγενείς μαχητάς της να μετάσχουν στη γενική βοήθεια για
την υπεράσπιση της νήσου.
Οι ναυτικές δυνάμεις της Γαληνοτάτης πού είχαν ήδη φθάσει στην Κέρκυρα εχωρίσθησαν σε δύο τμήματα. Το ένα υπό τον Pisani αποτελείτο από γαλεάτσες, γαλέρες και γαλιότες και το άλλο υπό τις διαταγές του Corner από
βοηθητικά και μεταγωγικά σκάφη.
Ως προς τις επίγειες χριστιανικές δυνάμεις, υπό τάς διαταγάς του Σούλεμπουργκ, εκείνες αριθμούσαν 5.000 μισθοφόρους και στρατιώτες της Βενετίας, καθώς και 3.000 οπλισμένους και αποφασισμένους Κερκυραίους.
Από την πλευρά της η Τουρκία υπό το Ναύαρχο Κοτζά Πασά παρέταξε πολυάριθμο και εμφανώς ισχυρότερο στόλο κατά μήκος της μικρής νήσου Βίδο
και συγχρόνως απεβίβασε ένα πολυπληθές στράτευμα με 30.000 πεζούς και
3.000 ιππείς κοντά στις αλυκές του χωριού Ποταμός στα νότια της Κέρκυρας.
Αξίζει να αναφερθεί ότι πριν ακόμη αρχίσουν οι συγκρούσεις μεταξύ των
δύο μερών οι Τούρκοι έδειξαν τις διαθέσεις τους λεηλατώντας ανυπεράσπιστα
χωριά και παίρνοντας τους πρώτους Κερκυραίους αιχμαλώτους.
Στις 7 Ιουλίου του ιδίου έτους η πρώτη σύγκρουση ήταν στη θάλασσα
όπου ο Ενετικός στόλος υπό τον Pisani και τον Corner κατετρόπωσε τον Τουρκικό Στόλο ο οποίος υπέστη σοβαρότατο πλήγμα. Τα Τουρκικά στρατεύματα
όμως προωθήθηκαν στην ξηρά προς το Αγγελόκαστρο και προς τις οχυρώσεις
της πόλεως, τις οποίες άρχισαν να πολιορκούν με ιδιαίτερη σφοδρότητα μετά
την ήττα τους στη θάλασσα. Παρόλη την συντριπτική τους αριθμητική υπεροχή η κατά ξηράν επιχείρησή τους απέτυχε με εξίσου σημαντικές απώλειες και
τελικώς απεχώρησαν στις 18 Αυγούστου αφού επιβιβάστηκαν διωκόμενοι και
με συνεχείς απώλειες στα λίγα πλοία πού τους είχαν απομείνει.
Η περιφανής νίκη των χριστιανικών δυνάμεων ωφείλετο κυρίως στην
εξαίρετη οχύρωση που σχεδίασαν Ενετοί μηχανικοί, στην υπεροχή των Ενετικών δυνάμεων κατά θάλασσα, στη στρατηγική ικανότητα του Σούλεμπουργκ
και τη σθεναρή μαχητικότητα των Κερκυραίων.
Αυτή η νίκη έγινε ενθουσιωδώς δεκτή στη Χριστιανική Δύση σε μία κρίσι-
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μη στιγμή για τις βλέψεις των Οθωμανών εναντίον της και για μερικούς Ιστορικούς απετέλεσε την αρχή του τέλους για την οιανδήποτε μελλοντική πρόθεση
των Τούρκων για την επέκταση της Αυτοκρατορίας τους πρός Δυσμάς.
Αυτός ο ενθουσιασμός ήταν ιδιαιτέρως εμφανής στην ίδια τη Βενετία. Το
ίδιο το Μεγάλο Συμβούλιο εθεώρησε αυτή τη στρατιωτική επιτυχία ως θαύμα
του προστάτου της Κέρκυρας Αγίου Σπυρίδωνος και μάλιστα όρισε την 11η Αυγούστου ως ημέρα εορτής και λιτανεύσεως του Ιερού λειψάνου στην πόλη της.
Μάλιστα ο ενθουσιασμός των Ενετών δεν σταμάτησε εκεί.
Ο Antonio Vivaldi θέλοντας να συμετάσχει και αυτός στην ευφορία των
Ενετών, απεφάσισε να συνθέση ένα ορατόριο με τον τίτλο «Juditha triumphans
devicta Holofernis barbarie», το μόνο διασωθέν από τα συνολικά πέντε ορατόρια πού συνέθεσε.
Το έργο αυτό του Vivaldi, σε σενάριο του Jacopo Cassetti γραμμένο στη
λατινική γλώσσα, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Βενετία το Νοέμβριο
του 1716 από την ορχήστρα και τη χορωδία του περιώνυμου Ορφανοτροφείου
Θηλέων Ospedale della Pieta, σε ένα κατενθουσιασμένο ακροατήριο στο οποίον συμμετείχε και ο Σούλεμπουργκ.

Botticelli, Judith and the Head of Holofernes
Η πλοκή του έργου σύμφωνα με το λιμπρέττο είναι η εξής.
Ο βασιλεύς της Ασσυρίας Ναβουχοδονόρωρ [Nebuchadrezzar] αποστέλλει ένα στράτευμα εναντίον του Ισραήλ με την απαίτηση από τους Ισραηλίτες να καταστούν "Φόρου υποτελείς". Επικεφαλής του Ασσυριακού
στρατού τίθεται ο στρατηγός Ολοφέρνης και η εκστρατεία του αρχίζει με
την πολιορκία της πόλεως Bethul’ha [Bethulia] -ελληνιστί Βαιτυλούα- στην
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Ιουδαία. Στη μικρή αυτή πόλη ζει η χήρα ενός επιφανούς Ισραηλίτου με το
όνομα Μαννασσή, η νεαρή και ωραιοτάτη Ιουδήθ. Η Ιουδήθ μετά τις πρώτες
μάχες και τις μεγάλες απώλειες των Ισραηλινών αποφασίζει να μεταβή στο
στρατόπεδο των Ασσυρίων και να ζητήση από τον Ολοφέρνη οίκτο για τους
κατοίκους της Bethulia.
Ο Ολοφέρνης τη δέχεται αλλά εντυπωσιασμένος από την ωραιότητά της
την ερωτεύεται και προσπαθεί να την κατακτήσει.
Η Ιουδήθ προσποιείται ότι τον αποδέχεται και ένα βράδυ, μετά από
το δείπνο και την ισχυρή οινοποσία τού Ολοφέρνη, η Ιουδήθ με τη βοήθεια
της υπηρέτριάς της Αμπρά, αποκεφαλίζει τον Ολοφέρνη και κατορθώντας να
διαφύγη απο το Ασσυριακό στρατόπεδο, επιστρέφει στην Bethulia φέρνοντας
μαζί της ως τρόπαιο την κεφαλή του Ολοφέρνη.
Το γεγονός αυτό ενθαρρύνει τους πολιορκημένους κατοίκους οι οποίοι με μία ηρωική αντεπίθεση κατατροπώνουν το Ασσυριακό στράτευμα,
του οποίου οι στρατιώτες γνωρίζοντας ήδη ότι ο στρατηγός τους Ολοφέρνης είναι νεκρός υποχωρούν και έτσι οι κάτοικοι της Βαιτυλούα ελευθερώνονται από την πολιορκία και την υποδούλωση, και αυτό χάρις στην ηρωική
και ατρόμητη Ιουδήθ.
Ο Vivaldi και ο λιμπρετίστας του Cassetti εμπνεύστηκαν την υπόθεση του
Ορατορίου που συνέθεσε ο συνθέτης τιμώντας τη νίκη των Ενετών και των
Κερκυραίων κατά των βαρβάρων Τούρκων από τη Βιβλική Ιστορία της Ιουδήθ.

Antonio Vivaldi
Ωστόσο, η ιστορική αλήθεια είναι πολύ μακριά από τη Βιβλική, η οποία
είναι αναληθής τουλάχιστον όσον αφορά τα πρόσωπα και τις χρονολογίες.
Το βιβλίον της Παλαιάς Διαθήκης Ιουδήθ το οποίο δεν είναι εξακριβωμένον εάν έχει γραφεί στην αρχική του μορφή εις την αραμαϊκήν ή την ελληνική
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γλώσσα, περιλαμβάνεται εις την μετάφρασιν της Βίβλου των Εβδομήκοντα,
αλλά δεν αναγνωρίζεται επισήμως από όλους τους χριστιανούς.
Είναι δε αποδεκτό από την Ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία όπως και
τη Ρωμαιοκαθολική, αλλά δεν είναι αποδεκτόν από τούς Προτεστάντες οι οποίοι το κατατάσσουν στα απόκρυφα βιβλία της Βίβλου - αλλά ούτε
και από τους Ιουδαίους.
Η πόλις Βαιτυλούα δεν έχει γεωγραφικώς προσδιοριστεί με ακρίβεια.
Μάλιστα για πολλούς ιστορικούς έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα και υπάρχει
και η άποψις ότι υποκρίπτη την ίδια την Ιερουσαλήμ ως σύμβολον αντιστάσεως των Ισραηλινών εναντίον των ισχυρών γειτόνων τους όπως οι Ασσύριοι, οι
Βαβυλώνιοι, οι Ελαμίτες κ.ά.
Η πλέον πιθανή τοποθεσία είναι στα βορειοανατολικά τού σημερινού Ισραήλ, 70 περίπου χλμ. από την Ιερουσαλήμ σε μία στενή κοιλάδα με πολλές
πηγές και πιθανή σημερινή ονομασία στα εβραϊκά Tel Keibar.
"... Καί ήκουσαν οι υιοί Ισραήλ οι κατοικούντες εν Ιουδαία, πάντα όσα εποίησεν Ολοφέρνης τοίς έθνεσιν, ο αρχιστράτηγος Ναβουχιδονόσωρ βασιλέως
Ασσυρίων και όν τρόπον εσκύλευσε πάντα τα ιερά αυτών καί έδωκεν αυτά εις
αφανισμόν και εφοβήθησαν σφόδρα σφόδρα από προσώπου αυτού και περί Ιερουσαλήμ και τού ναού Κυρίου Θεού αυτών εταράχθησαν ότι προσφάτως ήσαν
αναβεβηκότες εκ τής αιχμαλωσίας... [ Ιουδήθ ΄, Κεφ.. Δ, 1 και 2 ] ".
Πρώτον από τα ερωτήματα πού εγείρονται δια την ακρίβεια αλλά και
γενικότερα την αυθεντικότητα του βιβλίου της Ιουδήθ είναι η αναφορά στο
Ναβουχοδονόσωρα ως βασιλέα των Ασσυρίων, ο οποίος δεν υπήρξε βασιλεύς
αυτών, αλλά των Βαβυλωνίων. Αλλά και πέραν αυτού. Σε ποιά αιχμαλωσία των
Ισραηλινών αναφέρεται το βιβλίο της Ιουδήθ;
Προφανώς θα αναφέρεται στην περιώνυμη κατάκτηση της Ιερουσαλήμ
από τον Αυτοκράτορα της Βαβυλώνος το 602 ή 603 π.Χ. που μετά την αποτυχημένη του εκστρατεία εναντίον της Αιγύπτου και την ειρήνη με τους υπόλοιπους λαούς της περιοχής γύρω από την Ιουδαία εστράφη εναντίον τού Ισραήλ
επί βασιλείας του Ιωακείμ Β΄.
Ο Ναβουχοδονόσωρ κατέλαβε την Ιερουσαλήμ, κατέλυσε το Ναό και παρέσυρε στην αιχμαλωσία αναρίθμητους Ισραηλίτες κατά την επιστροφή του
στη Βαβυλώνα. Αυτό απετέλεσε και την αφορμή για τη σύνθεση της πασίγνωστης όπερας του Giuseppe Verdi «Nabucco». Εδώ αξίζει να αναφερθή ότι η
πρώτη επίσημη παράσταση με το όνομα αυτό όπως έχει καθιερωθεί μέχρι σή-
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μερα ανέβηκε για πρώτη φορά το 1844 στο θέατρο San Giacomo της Κέρκυρας.
Προκύπτει λοιπόν ότι η ιστορία της Ιουδήθ είναι προφανώς μεταγενέστερη.
Σε ποιόν λοιπόν ηγεμόνα εισβολέα πιθανόν αναφέρεται το εκτενές αυτό
βιβλίον της Παλαιάς Διαθήκης; Οι ερμηνείες είναι πολλές, μία εξ αυτών υποστηρίζει ότι ο αναφερόμενος λανθασμένα ως Ναβουχοδονόσωρ είναι ο Πέρσης
Αρταξέρξης. Αυτό στηρίζεται στο ότι το όνομα Ολοφέρνης και Μπαγκοάς είναι
περσικά, δηλαδή ονόματα ινδοευρωπαϊκά και όχι σημιτικά και ανάγονται στην
εποχή μεταξύ τού 425 και του 338 π.Χ. Ο Γάλλος ερευνητής Vigouraux πάλι διατείνεται ότι ο Ναβουχοδονόσωρ της Ιουδήθ είναι μάλλον ο Aschurbanipal [668627], ελληνιστί Σαρδανάπαλος ή ο Arphaxad βασιλεύς των Μήδων, ο ιδρυτής
της πόλεως Εκβάτανα.
Τέλος προσφάτως ανεπτύχθη η άποψη ότι ο Ναβουχοδονόσωρ της Ιουδήθ ήταν ο Αρμένιος βασιλεύς Τιγκράν ο Μέγας [78-67 π.Χ.].
Όμως τότε ποιός ήταν ο Ολοφέρνης και ο αιματοβαμμένος ρομαντισμός
του έρωτά του με την Ιουδήθ;
".. Καί προσήλθεν η δούλη αυτής και έστρωσεν αυτή κατέναντι Ολοφέρνου
χαμαί τα κώδια, α έλαβε παρά Βαγώου εις την καθημερινή δίαιταν αυτής κατακλινομένην επ΄αυτών..." [Ιουδήθ, Κεφ. Ι, 16 και 18].
"...Καί υπελείφθη δε Ιουδήθ μόνη εν τή σκηνή και Ολοφέρνης προπεκτωκώς επί την κλίνην αυτού ήν γάρ περικεχυμένος αυτώ ο οίνος και είπεν Ιουδήθ
τη δούλη αυτή στήναι έξω του κοιτώνος....... Και προσελθούσα τώ κανόνι τής
κλίνης, ός πρός κεφαλής Ολοφέρνου, καθείλε τον ακινάκην αυτού ......
Καί αφείλε τήν κεφαλήν αυτού απ΄αυτού καί απεκύλησεν το σώμα αυτού
από τής στρωμνής..... [ Ιουδήθ, Κεφ. ΙΓ, 2, 6 έως 9 ].
Το κατά πόσον επηρεάζει η αληθοφάνεια της ιστορίας της Ιουδήθ και το
αιματηρόν της τέλος την πρόθεση του Vivaldi να συνθέσει το Ορατόριο του
«Juditha triumphans devicta Olofernis barbariae» για να γιορτάση τη νίκη των
χριστιανικών δυνάμεων στην Κέρκυρα εναντίον των βαρβάρων Οθωμανών
ελάχιστη σημασία έχει.
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Antonio Vivaldi, Juditha Triumphans
Ο μεγάλος αυτός Βενετσιάνος συνθέτης, βιολονίστας και παπάς με το
όνομα Αntonio Lucio Vivaldi και το σκωπτικό προσωνύμιο «il pretto rosso» (ο
κόκκινος παπάς) γεννήθηκε στη Βενετία στις 4 Μαρτίου του 1678 και πέθανε
στη Βιέννη στις 28 Ιουλίου του 1741.
Βαπτίστηκε αμέσως μετά την γέννησή του από την μαμή πού τον ξεγέννησε στο ναό του Αγίου Ιωάννου [San Guiovanni in Bragora] στη συνοικία του
Castello, την ανατολικότερη από τις έξη πού απαρτίζουν την πόλη της Βενετίας.
Ο λόγος αυτής της εσπευσμένης βαπτίσεως είναι άγνωστος. Μία εκδοχή
είναι ότι οφείλεται σε έναν ισχυρό σεισμό που έπληξε την Βενετία την ημέρα
της γεννήσεώς του, ενώ άλλη στο αδύναμο σώμα του ως νεογέννητου, μιας
αδυναμίας πού τον ακολούθησε σε όλη του την ζωή με το βασανιστικό άσθμα
από το οποίο έπασχε και τον ταλαιπωρούσε.
Το έργο του αυτό, πού εγράφη σε ένα εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, παρουσιάστηκε το Νοέμβριο του 1716 στο περιώνυμο ορφανοτροφείο
θηλέων της Βενετίας Ospedale della Pieta, από το οποίο όμως είχε αποχωρήσει
ένα χρόνο πριν το 1715 λόγω ενός όπως ελέγετο σκανδάλου με μία τρόφιμο
τού ορφανοτροφείου και επανήλθε πάλιν το 1723.
Το ορατόριο με αριθμό έργων Vivaldi 644 είναι γραμμένο για ορχήστρα εγχόρδων, μπάσσο κοντίνουο και χορωδίας. Ο Vivaldi προσέθεσε στην
κανονική ούτως ειπείν ορχήστρα εγχόρδων μπαρόκ τα εξής επιπλέον όργανα: 2 τρομπέτες, μαντολίνο, 4 κιταρόνε [Theorbos], 5violas all inglese
[ Viola da gamba ],1 viola d amore, 2 φλάουτα μέ ράμφος, 2 soprano chalumaux
[Μικρά μεταλλικά κλαρινέττα ], 2 όμποε και ένα εκκλησιαστικό όργανο.
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Οι φωνητικοί ρόλοι ερμηνεύθηκαν στην πρώτη ιστορική παρουσίαση τού
έργου από τις τρόφιμες του Ορφανοτροφείου Ospedale della Pieta, κάτι
που έκανε τον Vivaldi να προσαρμόσει τους ανδρικούς ρόλους του έργου
στις γυναικείες φωνές:
JUDITHA, Contralto, H Νεαρή χήρα τής Βαιτυλούα.
VAGAUS, Soprano, O Ευνούχος υπασπιστής τού Ολοφέρνη.
HOLOFERNUS, Contralto, Ασσύριος στρατηγός.
ABRA, Sprano, η υπηρέτρια της Ιουδήθ.
OZIAS, Contralto, Ο μέγας Ιουδαίος αρχιερεύς τής Βαιτυλούα.
Η γυναικεία χορωδία τών Ασσυρίων στρατιωτών και τών γυναικών
τής Βαιτυλούα.
Εκτός αυτού του ιδιαίτερα σημαντικού και συμβολικού για τη νήσο Κέρκυρα μουσικού έργου, άλλα έργα με αντίστοιχο θέμα, δηλαδή τη βιβλική ιστορία της Ιουδήθ, είναι και τα εξής:
Αlessandro Scarlatti, La Giuditta [ 1693 ]
Wolfang Amadeus Mozart, La Bethulia Liberata [ K. V. 118. ]
Artur Honeger, Oratorio, Judith [ 1925 ].
Ας ευχηθούμε το σημαντικότατο αυτό ιστορικά αλλά και μουσικά θρησκευτικό έργο του Vivaldi να τύχη της ίδιας καλής τύχης με εκείνο του “Nabucco”
τοy G. Verdi και να παρουσιαστή στην Κέρκυρα, τον τόπο δηλαδή στον οποίο
διαδραματίστηκαν τα ιστορικά γεγονότα πού το ενέπνευσαν.

Θέατρο San Giacomo, Κέρκυρα
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Καταγραφή υπαρχόντων κεφαλλονίτη μυλωνά
(18ος αιώνας)
και το στερεότυπο του πονηρού, του κλέφτη μυλωνά
Γενικά
Ανάμεσα στις εγγραφές του νοταρίου Πρέβεζας Δημ. Λεκατζά με τις οποίες ασχολούμαι1, συνάντησα μεταξύ των άλλων και δυο εγγραφές σχετικές με
την καταγραφή των υπαρχόντων τα οποία κατέλειπε, Κεφαλλονίτης μυλωνάς
μέσα σε νοικιασμένο ανεμόμυλο στην Πρέβεζα, μετά το θάνατό του. Μελετώντας εδώ και πολλά χρόνια τις προβιομηχανικές εγκαταστάσεις –υδρόμυλους,
ανεμόμυλους και νεροπρίονα- αποτέλεσμα των οποίων είναι η δημοσίευση
σημαντικού αριθμού μελετών2 και επειδή δεν υπάρχουν αντίστοιχα γνωστά
κείμενα, θεωρώ ότι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η δημοσίευση αυτών
των καταγραφών3.

1. Θέλω να ευχαριστήσω και από τη θέση αυτή, τον διευθυντή των ΓΑΚ Πρεβέζης κο Σκλαβενίτη Τριαντάφυλλο
ως και τους υπεύθυνους της Ιεράς Μητρόπολης Πρεβέζης για την αμέριστη βοήθεια στην προσπάθειά μου.
2. Στέλ. Α. Μουζάκης, Υδροκίνητες προβιομηχανικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση φεουδαλικού δικαίου
στη δυτική, βυζαντινή και οθωμανική οικονομία και κοινωνία. Οικοδομικοί περιορισμοί και συναφείς
διατάξεις νερόμυλων – ανεμόμυλων (c. 6ος – c. 19ος αιώνας). Πρόλογος Καθηγητού νεότερης Ελληνικής
και Ευρωπαϊκής Ιστορίας Κ. Γεωργίου Λεοντσίνη (Αθήνα 2008). Στέλ. Μουζάκης, «Ιδιοκτησιακό καθεστώς,
δίκαιο και διαχείριση», Εφημερίδα Καθημερινή, Αφιέρωμα στους νερόμυλους, Επτά Ημέρες, 15-10-2000,
σ.5-7. Στέλ. Μουζάκης, «Στην ορεινή Ροδόπη», Εφημερίδα Καθημερινή, Αφιέρωμα στους νερόμυλους, Επτά
Ημέρες, 15-10-2000, σ.8-9. Στέλ. Μουζάκης, «Οι Νερόμυλοι Κυθήρων και Αντικυθήρων». Α΄ Διεθνές Συνέδριο
Κυθηραϊκών Μελετών. ΚΥΘΗΡΑ: Μύθος και Πραγματικότητα. Κύθηρα 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, Πρακτικά
3(Κύθηρα 2003), σ.301-336. Στέλ. Μουζάκης, «Νερόμυλοι Κυθήρων. Το λαγκάδι στις Όχαιλες και οι νερόμυλοί
του. Πρόταση τουριστικής αξιοποίησής των», Διημερίδα. Εκκλησία, Παιδεία-Εκπαίδευση και Πολιτισμός στα
Κύθηρα. 21-22 Σεπτεμβρίου 2001. Πρακτικά (σε έκδοση). Στέλ. Μουζάκης, «Yδατικές σχέσεις στα Κύθηρα.
Υδροκίνητες προβιομηχανικές εγκαταστάσεις. Μορφολογία, τυπολογία και περιβάλλον. Υδραυλικές γνώσεις,
τεχνολογία κατά τους 16ο – 18ο αιώνες». Β΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, Η Ελλάδα των
νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα, Ρέθυμνο 10-12 Μαΐου 2002. Πρακτικά 2(2004), σ.327-363. Στέλ.
Μουζάκης, «Βυζαντινό δίκαιο και προβιομηχανικές υδροκίνητες εγκαταστάσεις. Η βυζαντινή κοινωνία και
οι οικοδομικοί περιορισμοί «καινοτομίες» των νερόμυλων (c. 6ος – c.15ος αιώνας). Πρόδρομη Παρουσίαση»,
Βυζαντινός Δόμος 15(2006), σ.161-222. Στέλ. Μουζάκης, «Οι «καινοτομίες» των μύλων στους Νομοκάνονες
και το εθιμικό δίκαιο κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κατάκτησης», Επιστημονική Συνάντηση Η γη –Μήτρα
ζωής και Δημιουργίας, 19-21 Μαρτίου 2004, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, αίθουσα Παλαιάς Βουλής. Πρακτικά
(Αθήνα 2008), σ.209-220. Στέλ. Μουζάκης, «Υδροκίνητες Προβιομηχανικές εγκαταστάσεις του νομού Ηλείας.
Νερόμυλοι, Μπαρουτόμυλοι, Νεροτριβές». 7ο Διεθνές Συνέδριο Πελοποννησιακών Σπουδών, ΠύργοςΓαστούνη- Αμαλιάδα 11-17 Σεπτεμβρίου 2005, Πρακτικά Γ΄(Αθήναι 2007), σ.509-532.
3. Η μεταγραφή γίνεται με τη διατήρηση της ορθογραφίας.
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Οι εγγραφές του νοταρίου
Τα κείμενα του νοταρίου4 Λεκατζά, έχουν γραφεί από το ίδιο χέρι. Γραφή
ομοιόμορφη επισεσυρμένη, ανισοπαχής, ελαφρά δεξιόκλινη. Συχνά μεταξύ λέξεων ή και ομάδων λέξεων συναντάται το σύμβολο της τελείας (.). Κάποτε λίγες
λέξεις είναι κολλημένες. Εντοπίζονται γενικά, πολλά ορθογραφικά λάθη, υπάρχουν ελάχιστες συντομογραφίες που περιορίζονται κυρίως στον σύνδεσμο και,
ενώ ενίοτε γράφει το C εκ της λατινικής μεγαλογράμματης γραφής αντί του
ελληνικού γράμματος σ. Χαρακτηριστικά του γράμματα το π και το ρ σε δυο
μορφές ως το σχήμα. Το κείμενο αποδίδεται σε μεταγραφή in extenso (φωτ.1).

φωτ.1: ΑΜΠ κώδικας 098 φ

4. Για τα σχετικά με τους νοτάριους βλ. Helene Saradi, Le Notariat Byzantin du IXe au XVe siècles (Αθήνα 1991).
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Περίληψη των εγγραφών
Ο Γιωργάκις Δαμιανής το Νοέμβριο του 1784, κάλεσε τον Νοτάριο Λεκατζά
για να καταγράψει, παρουσία μαρτύρων, τα αντικείμενα τα οποία κατέλειπε,
μέσα στο νοικιασμένο ανεμόμυλό5 ως και στην κατοικία του, ο Στάθης Κεφαλλονίτης μετά τον αιφνίδιο θάνατό του. Συνέταξε δηλαδή ο νοτάριος, ένα αβαντάριο6. Όμως τέσσερεις μήνες αργότερα στις 27 Μαρτίου του 1785, συναντάμε μιαν άλλη εγγραφή του νοταρίου, όπου καταγράφονται οι ενέργειες στις
οποίες προέβησαν όσοι ήσαν παρόντες στην σύνταξη του αβαντάριου κατά το
χρονικό διάστημα που διέρρευσε.
Μεταγραφή
Πρώτη εγγραφή
(φύλ. 53 v) «1784:νοεμβρίου:17: ἔ.λ.π. Πρέβεζα ἐκράχθη/2κα ἐγό ώ νοτάριος. με τους κάτοθεν τιμίους μάρ[τυρες]/3 ἀπό μέρος του κυρι γεόργου:
δαμιἀνῆ κ(αί) πορευ/4θής μέσα εἰς τον ἀνεμόμυλον ὅπου ἦχεν ἔναν μιλονά/5
ὀνόματη στάθεις κεφαλονήτης ὁ ὡπίος ἀπό6//(φύλ.53r)θανε μέσα ἠς το αὐτον
μιλόν ἀδιόρθοτος ψυ/7χικά κ(αί) σοματικά ὂθεν ἐρώτηCα αὐτόν τον/8 ὅπισθεν
κυρι γιοργάκυ κ(αί) ἀπεκριθη πος/9 θέλη να πιἠσι κυβετάγιο δι ἀναγραφθή
το αὐ/10τόν. ὁλίγον πράγμα ὁπού του εὐρίσκεται του αὐτού/11 μακαρίτη ποτέ
στἂθη. δια φίλαξιν κ(αί) σεγουριτά/12 επιδή κ(αί) ἀπόθαν[ε] ἀδιόρθοτος γράφοντας ἐ/13να προς ἕνα: ἐμπρότης ρόκα ένα κασονώπου/14λο του μήλου γιομάτο. βγάζον ἀπό την ὁπίαν ρόκα /15 δίο κώσκυνα. ὀπου ήνε του μπαρτζινεβελου
του/16 αὑτού μήλου. ἀκόμα. κ(αί) ἐνα κόσκυνο. μέσα ή σε/17να παλιό σακυ. ἐδικόν του ἔνα σκερπάνι κ(αί) ἔνα/18 σκαρπέλο. κ(αί) μίαν .παλιό καπα. κ(αί) ἔνα
γουρνόπου/19λο. ἐβρίκαμε. κ(αί) δίο κασέλες. μέσα ἡς του κοσμά/20 το σπύτη.
ταίς ὁπίαις . ταίς ἃνιξαν . κ(αί) ἦχαν μέσα/21 ἑνα βρακύ γαλαζό κ(αί) ἕνα ζευγάρι
σκαλιτζούνια κ(αί)/22 τέσερα πιάτα πίλινα . κ(αί) ἕνα κακάβη . ἡ ἕτερη κα/23σέλα
ἦχε μέσα δίο σκαρπέλα κ(αί) μίαν σγού/24βια κ(αί) ἕνα αριδήκυ . ἠ ὁπίαις κασέλες . ἠσήν ἀλ/25πέδινες . ταίς ὁπίαις . κασέλες ανέμιναν μέσα/26 ἠς το ἦδιον
σπύτι ὁπού εὐρισκόταν του ἀνοθεν κοσμά/27 ὀς καθός ἦτον με το αὐτόν πράγμα
. οπου ἦχαν μέσα/28 ἀκόμα . βρίσκεται . κ(αί) μέσα ἠς το σπύτη . του γιὂργου/29
5. Σχετικά μια γενική περιγραφή του ανεμόμυλου. Βλ. Αύγ. Σορδίνας,«Οι παραδοσιακοί αλευρόμυλοι της
Κερκύρας (Χερόμυλοι, νερόμυλοι, ανεμόμυλοι, αλογόμυλοι)» Κερκυραϊκά Χρονικά 25 (1981), σ.85-160.
Επίσης Ελεάνα Βλάχου, «Οι ανεμόμυλοι της Κεφαλονιάς, μαρτυρίες και υποθέσεις», στον τόμο Μελέτες για
την ιστορία και το χώρο των νησιών Κεφαλονιάς και Ιθάκης (Αργοστόλι 1997), σ.67-86. Ευριδίκη Λειβαδά –
Ντούκα, Ανεμομάχοι μύλοι Κεφαλλονιάς και Ιθάκης (Αθήνα 2001).
6. Γ. Πετρόπουλος, Νομικά έγγραφα εκ Σίφνου της συλλογής Γ. Μαριδάκη, 3τχ.Α΄(1956), σ.110, απογραφή
συνήθως επί προικών.
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δαμιανῆ ἐνα ταψή . ἔνας νταβάς . κ(αί) ἔνα τηγάνι κ(αί) δίο/30 τεντζερέδες .
με τά καπάκυα τους . κ(αί) ἒνα σινῆ . κ(αί) ἒνα/31 σκαφίδη ἒνα πλαστήρι: τά
ὁπία . ἐτούτα . τά ἒστιλε ἠ γι/32νή του :διά να βρίσκοντε . ἠ σε δεύτερον χαίρι .
με σκοπόν/33 έος . να μιλήσουν τα δικεόματά τους . επιδή . κ(αί) ἦχαν διά/34φορές ἀναμεταξίν τους : ἀκόμα ἒχη κ(αί) ἐνα . στατερόπουλο/35 το ὡπίον βρίσκαιτε
ἠς χήρας . του ζίσιμου φασόη : ἀ/36κόμα . ἔχη δομένα του μπαρτζινεβέλου . του
μίλου γρό/37σια . τούρκυκα :πενήντα : ητι :50 :τα ὁπία ἂσπρα /38 τα ἦχε δομένα . ἀντί τζιπάδια . ἀκόντε διά πάκτο/39 του ἂνοθεν μίλου : ἀπό τα ὁπία πλερόνωντας . τον κε/40ρόν . ὁπού ἦχε . παρμένον τον μίλον . ἀπό ταίς δέκα/41
τρίς . του ωκτομβρίου . ἀπερασμένου . μηνός : ρεστά/42ρουν . να λάβουν .
γρόσια τριάντα : πένται .43 // (φύλ.54v) Ἰδού γράφομεν :κ(αί) τά ὅσα χρεοστῆ
του κάθε ἐνός /44 ἐξονόματος . ἐμπρότης δουλευτήν . ὀπού ἦχε μέσα/45 ἠς τον
μίλον . ὁνόματη γιάνις ντιπάλδος από κεφα/46λινία . διά ρόγαν του :γρόσια .
ἒξι : κ(αί) του μαστρογιἂνη/47 κτήστη . γρόσια τέσερα . ὁπου τουτα ἦχε δομένα
διά/48 ναν του δόση την ρόκα ἒτζι λένε με την ψυχήν τους κ(αί) σι/49νηδισήν
τους . ἀκόμα . κ(αί) δίο ἦμιση . γρόσια του άνοθεν/50 κοσμά . ὀπού έχηω . ταίς δίο
κασέλες . ἐνα γρόση του/51 ζίσημου φασόη . κ(αί) μιάς κεφαλονίτιCας . ὁνώματη
κα/52τερίνα . παράδες : πενήντα . πέντε : μίαν ζολότα . της /53πλίτρας . ὀπού του
ἒπλενε τα σκουτιά του :του δίμου καρνα/54βάλε . ὀπού ἐπλέροσε . το ἂνοθεν
γουρουνόπουλο: παρά/55δες . ἐνενήντα . κ(αί) ἀπό γουρουνό ξιγκο : παράδες :
δέκα/56ευτά . ἀκόμα . με λογαριἀσμόν . κ(αί) ὐκονομίαν . τα/57 ὅσα ἐξόδιασαν
ἠς την θανήν του . κ(αί) θέλουν . ξοδιάση /58 ἀκόμα . κ(αί) ἠς ἀκολουθήαις του .
κ(αί) μνημόσινά του . κα/59τά την τάξιν τον χριστηανόν : ὅτη ἒτζι ἂφισε . ἐκ στοματικίς/60με τον λόγων του . κατέμπροσθεν είς τον μισέρ ζήσιμο/61φασόη . ὁπού
ἐτηχε : παρόν . ἠς τήν αρόστηα του : κ(αί) οὖτος ἐγρά/62φθησαν . τα παρόντα :
διά πήστεσι κ(αί) βεβαίοσης της αλιθή/63ας . κ(αί) ὐπομαρτιρίας κ(αί) βεβαίοσις
τον κάτοθεν . ὁπου ἦ/64τον παρόν . ἠς το κάθε πράγμα : ὁ παπά κυρδιμή/65{τριος
ἐφιμέριος τον αγίον ἀποστόλον . κ(αί) μισέρι ζή/66{σιμος . φασόης : κ(αί) νικολός γκόγκας . βεβαιόνοντες/67 ὁς τις ξεύρι γράματα . βεβαιόνοντες/68
{ἒτερος διά ονόματι . εκύνου που δεν ιξέρι :/69
{δημήτριος ἱερεύς ἐφημέριος των ἁγίων ἀποστόλων βεβαιόνω./70
{σπίρος αλεσπούντο . βεβεόνο . δια ονομα . του ανοθεν . ζισιμού φα/71σοη .
{μινι ξεροντας . να γράφι ὁς λέγη/72
{σπίρος μουτζαριτις βεβεόνο. δια ονομα του νικολού γκόγκα . …/73παρόν επιδη
κε δεν ίξερε γραματα ος λεγη»
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Δεύτερη εγγραφή
(Φυλ.82v) «1785 : μαρτήου : 27 : ἕ.λ.π. Πρέβεζα : την σί/με[ρον] πα/2ρόν
σοματικός . ἐνεφανίσθυ : ἒμπροσθεν ἐν το καν/3γγέλο εμού νοταρίου . παρόντον
κ(αί) τον κάτοθεν τιμί/4ον μαρτήρον ὁ παρόν μησέρι νικολός περτάνδης κ(αί)/5
γαμπρός . του ποτέ στάθη μηχαλίτζι ἀπό κεφαλονιάν/6 ὁ ὡπίος . φανερόνωντας
ὀς κάτοθεν ὄτη ἐπηδή κ(αί)/7 να ἔλαβε ἀπό τον γιόργον δαμιἀνῆ . γαζέταις κ(αί)
ἐπλή/8ροσε τα χρέη του ἁνοθεν σιγγενί του . ποτέ στάθη μνημό/9σηνα κ(αί)
σαραντάρια κ(αί) κλερονώμος του ἀκόμα ἔλα/10βε . κ(αί) γρόσια . ἔξι . ὀμίος
ἔδοσε . κ(αί) της γινής του . του αὐτού/11 ποτέ στάθη . γρόσια . πέντε κ(αί) μία
κασέλα κ(αί) ἔνα κα/12κάβη . ὅθεν έμηνε ἀκόμα Εἰς χείρας του ἀνοθεν/13 δαμιἀνῆ .
γρόσια ἐξι κ(αί) το δέ ἀπολιφθέν πράγμα/14 ὀς εἶνε γραμένο είς το ἀβαντάριο του
αὐτού ποτέ στάθι/15 ἔξο ἀπό μια κάπα . ὁπού την εδόσανε του γιἄνι όπου/16 τον
ίχε στο μήλο . πού τον είχε ροασμένο . κ(αί) οπόταν λα/17βη περκούρα7 από την
ανιψά του . ός έλαβε κ(αί) ἀπό την α/18δελφίν του του αὐτού ποτέ στάθη : τότες
θέλη παραδόσι/19 το αὐτον του πράγμα κ(αί) τά γρόσια έξι . ὀπία λεστά/20ρουν ἡς
χίρας του . του αὑτού δαμιἀνῆ : κ(αί) οὐτος ἔγινε/21 νε έγινε το παρόν . Εις ἐνδιξιν
. κ(αί) βεβαίοσιν//22(φύλ.83r) της αλιθείας κ(αί) υπομαρτιρίας τον κάτοθεν/23 βεβαιόνοντας ετεροιδικά ονωμάτος μην ιξεύ/24ροντας γράματα/25.-----{(ΤΥ) Πάνος καρατζάς: βεβεόνο δια ονομα . του νηκολου τροτη/26
{νου . μην ηξερουτας . να γραψη ος λέγη».

Ιστορικά
Το 1500 κατακτούν την Πρέβεζα8 οι Βενετοί. Όμως το 1530 με μία Τουρκοβενετική συνθήκη παραδίδεται στους Οθωμανούς και για ένα ολόκληρο αιώνα
παραμένει υπό την οθωμανική κυριαρχία. Το 1684 την κυριεύει για λίγο ο Μοροζίνη, ενώ το 1699 με τη Συνθήκη του Κάρλοβιτς η Πρέβεζα υποχρεώθηκε να
κατεδαφίσει μέρη από τα φρούριά της. Το 1718 την κατακτούν και πάλι οι Βενετοί και μετοικούν στην πόλη πολλοί Επτανήσιοι ναυτικοί. Φορολογικά η Πρέβεζα ανήκει στο Ταμείο της Λευκάδας9. Από τους Βενετούς το 1797 τον καιρό
του Ναπολέοντα, η Πρέβεζα θα περάσει στη Γαλλική κατοχή μέχρι το «χαλασμό
της» από τον Αλή Πασά Τεπελενλή το 1798. Θα παραμείνει στο πασαλίκι του
Αλή Πασά μέχρι τον Αύγουστο του 1820, ο οποίος την επισκεπτόταν περιστα7. πληρεξούσιο=βεν. Procura.
8. Για μνημεία Βλ. Peter Soustal, Johannes Koder, Nikopolis und Kephallenia, Tabula Imperii Byzantini
3(Βιέννη1981), σ.242
9. Π. Ροντογιάννης, Ιστορία της νήσου Λευκάδος, Α΄(Αθήνα1980), σ.621 όπου και οι σχετικοί πίνακες.
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σιακά, συνήθως μια φορά το χρόνο για να εισπράξει τους φόρους. Ο κόλπος
της Πρέβεζας ήταν το μοναδικό λιμάνι που ανήκε στην επικράτειά του10. Είχε
μάλιστα κτίσει και κάστρο.
Παρατηρήσεις
Γενικά
Στην πρώτη εγγραφή, το Νοέμβριο του 1784 ο νοτάριος Λεκατζάς, δεν σημειώνει τη συνοικία στην οποία μετέβη, εκεί όπου βρίσκεται και ο ανεμόμυλος
που είχε νοικιάσει ο Στάθης και επίσης δεν αναφέρει και σε ποιόν ανήκε ο ανεμόμυλος. Όμως σε μια εγγραφή που συναντήσαμε στον ίδιο κώδικα11 εμφανίζεται ο Γιοργάκις Δαμιανής να κατέχει ως φούρναρης ή μυλωνάς το δικαίωμα
είσπραξης του ντάτζιου12 του φόρου επί του ψωμιού13 της Πρέβεζας. Αυτό το
δικαίωμα, στις 6 Μαρτίου 1784 το μεταβιβάζει για τα επόμενα δυο χρόνια, σε
δυο άλλους φουρναραίους. Έτσι έχοντας σχέση με το συγκεκριμένο επάγγελμα
και έχοντας προκαλέσει ο ίδιος όλες αυτές τις συγκεκριμένες ενέργειες για να
αποδεσμεύσει τον ανεμόμυλο, θα μπορούσαμε να δεχθούμε ότι ο ανεμόμυλος
του ανήκε. Τέλος επειδή ένας από τους μάρτυρες που υπογράφουν είναι και ο
ιερέας Δημήτριος, εφημέριος των Αγίων Αποστόλων, θεωρώ ότι είναι πιθανόν
να βρίσκεται στην ως άνω συνοικία κοντά στο συγκεκριμένο ναό (φωτ.2).

φωτ.2: Ανεμόμυλος του Ακτίου το 1913 Φωτογρ. Fred Boissonnas
10. Για την περιγραφή της Πρέβεζας και των μνημείων της βλ. Ν. Καράμπελας, «�����������������������������
William����������������������
���������������������
Goodison�������������
και ��������
Richard�
Burgess στην Πρέβεζα και την Νικόπολην. Δυο λιγότερο γνωστοί περιηγητές» Πρεβεζιάνικα Χρονικά, 28τχ.4748(20011), σ. 199-206.
11. ΑΜΠ 098, φ22v
12. Φόρος, (Λεων. Ζώης, Λεξικόν Ιστορικόν και Λαογραφικόν Ζακύνθου Β΄ (Αθήναι 1963), σ.314). Ανήκει στους
φορίσκους, τους μικρότερους φόρους, dazietti (Π. Ροντογιάννης, Ιστορία…ό.π., σ.610).
13. Ο φόρος του ψωμιού ήταν 1 λίρα για κάθε ρεάλι πωλούμενου στην πόλη ψωμιού. Αντιστοιχούσε περίπου
στο 1/10 της αξίας. (Π. Ροντογιάννης, Ιστορία…ό.π., σ.611).
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Ο Στάθης, όπως αναφέρουν οι μάρτυρες, είχε νοικιάσει τον ανεμόμυλο
μόλις ένα μήνα πριν από το θάνατό του, στις 13 του μηνός Οκτωβρίου14. Μάλιστα ως πακτωτής, δηλαδή ως ενοικιαστής, είχε αρχίσει και επισκευές στον ανεμόμυλο, σύμφωνα με το επικρατούν εθιμικό δίκαιο15, με τον Μαστρογιάννη το
κτίστη καταβάλλοντάς του και προκαταβολή. Πιθανόν ο ανεμόμυλος να εμφάνιζε κάποια προβλήματα στους τοίχους του και για το λόγο αυτό ήταν ανάγκη
να αναλάβει κτίστης την επισκευή του. Μάλιστα, ήδη είχε προχωρήσει ο Στάθης
στην συγκρότηση της επιχείρησής του, έχοντας προσλάβει έναν παρτζινέβελο16
για να τον βοηθάει ως και έναν δουλευτή τους οποίους και θα πλήρωνε με μισθό-ρόγα17, δηλαδή ήσαν ρογαδιάριδες.
Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται
στην καταγραφή, στο χώρο του ανεμόμυλου
και μέσα σε μικρή κασέλα, βρέθηκαν διάφορα αντικείμενα, όπως: τρία κόσκινα από τα
οποία τα δυο ανήκαν στον παρτσινέβελο, και
το ένα στο μυλωνά. Επίσης μέσα σε ένα σακί
βρέθηκαν ένα σκερπάνι18, το πιθανότερο να
πρόκειται για μυλοκόπι19 (φωτ.3), ένα σκαρπέλο20 και μια παλιά κάπα. Φαίνεται ότι δεν
είχε προλάβει να ανοίξει την κασέλα, γιατί
δεν είχε ακόμα ξεκινήσει πλήρως η λειτουρφωτ.3: Μυλοχαράκτης
γία του μύλου.
Όμως είχε ήδη προμηθευτεί ένα γουρουνόπουλο. Ήταν σχεδόν γενικό το
φαινόμενο της εκτροφής από τους μυλωνάδες γουρουνιού21, κατά κανόνα σε
νερόμυλο, αλλά συχνά και στο χώρο του ανεμόμυλου. Το τάιζαν με τα άλευρα
που έμεναν στη γύρα, δηλαδή ξεχείλιζαν περιμετρικά της πάνω μυλόπετρας22.
14. Δεν υπάρχει σχετική εγγραφή στον κώδικα του Λεκατζά.
15. Στέλ. Α. Μουζάκης, Υδροκίνητες…ό.π., σ.171-173,285-286.
16. Από το μεσαιων. Parzionevole�����������������������������������
�����������������������������������������������
= μεριδιούχος πλοίου (Λεων. Ζώης, Λεξικόν…ό.π., σ.374). Γενικός
κουμανταδόρος, προϊστάμενος.
17. Είναι ο μισθός του ρογιάρη, του έμμισθου βοηθού. Ρόγα = αμοιβή για εργασία (Λατ. roga�������������
�����������������
), G���������
����������
. Meyer��
�������,
Neugriechischen Studien, 3(1894), σ.59.
18. Αρχ. σκέρπανον (Ζήσιμ. Τζάρτζανος, Περί των λαϊκών τεχνικών όρων της οικοδομικής (Αθήναι 1961), σ.206.
19. Μικρό σφυράκι με κόψεις και από τις δυο μεριές, με το οποίο χάραζε ο μυλωνάς τις μυλόπετρες, την
απαναριά και την καταριά, για να αγριέψουν οι επιφάνειές τους και να αλέθουν σωστά (Στέλ. Α. Μουζάκης,
Υδροκίνητες…ό.π., σ.326 εικ.69. Αύγ. Σορδίνας,«Οι παραδοσιακοί…ό.π.», σ.104).
20. Ιταλ. Scarpelo, Σμίλη ξυλουργού. (Ζήσιμ. Τζάρτζανος, Περί των λαϊκών…ό.π., σ.295).
21. Στέλ. Α. Μουζάκης, Υδροκίνητες…ό.π., σ.174, «…συμφωνούσαν να βάζουν ένα χοιρόπουλο να τον θρέφη
ο μύλος τον κάθε χρόνο και να τον μοιράζουν» (βλ.σχετ. ΓΑΚ, Κ104, σ.172-173).
22. Ο αλεστικός μηχανισμός αποτελείτο από την κάτω μυλόπετρα που ήταν σταθερή και την απάνω
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Τα γνωστά ως γυράλευρα23. Ακόμα και με το αλεύρι από το πρώτο άλεσμα μετά
το πελέκημα των μυλοπετρών, γιατί πάντοτε αυτό είχε μέσα πετραδάκια. Αυτό
συνήθως το έσφαζαν τα Χριστούγεννα και αποτελεί ένα πανελλήνιο έθιμο που
απηχεί παλαιότερες επιβιώσεις. Είναι το έθιμο της ρωμαϊκής χοιροθυσίας ή τα
χοιροσφάγια, όπως αναφέρονται μετά τον εκχριστιανισμό τους. «Οι ρίζες του
εθίμου πρέπει να αναζητηθούν στα πανάρχαια διαβατήρια έθιμα που έχουν ως
στόχο να υποβοηθήσουν τη γονιμότητα ενεργοποιώντας, μέσω της θυσίας, τις
ευνοϊκές για την περίσταση δυνάμεις24».
Ως κατοικία του ο μυλωνάς Στάθης φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε το σπίτι
του Κοσμά που πρέπει να ήταν κοντά στον ανεμόμυλο. Εκεί υπήρχαν δυο ακόμα κασέλες, αλπέδινες25, όπου είχαν μέσα διάφορα προσωπικά αντικείμενα. Η
πρώτη ένα βρακί γαλάζιο και ένα ζευγάρι σκαλτσούνια26. Επίσης είδη οικιακής
χρήσης: τέσσερα πιάτα πήλινα και ένα κακάβη27, ενώ στη δεύτερη βρήκαν μέσα
δύο σκαρπέλα μια σγούβια28 και ένα αριδήκυ29. Αφού κατέγραψαν τα αντικείμενα που βρήκαν μέσα άφησαν και τις δύο κασέλες στο σπίτι του Κοσμά. Επιπλέον και στο σπίτι του Γιοργάκι Δαμιανή, φυλάσσονταν πράγματα οικιακής
χρήσεως όπως, ταψί, νταβάς30, τηγάνι, τεντζερέδες δύο με τα καπάκια τους,
σινί31, σκαφίδι32, πλαστήρι33. Όμως εδώ, υπάρχει ένα πρόβλημα. Τα συγκεκριμένα αντικείμενα διεκδικούνται από την γυναίκα του Στάθη με την οποία ήδη,
όπως σημειώνουν, βρίσκεται σε διάσταση. Τέλος στα χέρια του Ζήσιμου Φασόη
υπάρχει ένα στατερόπουλο34.
μυλόπετρα που κινείτο. Οι μυλόπετρες άλλοτε ήσαν από μονοκόμματη πέτρα και άλλοτε συναρμολογούνταν
από κομμάτια.
23. Στέλ. Μουζάκης, Υδροκίνητες…ό.π., σ.143.
24. Κ. Καραπατάκης, Το Δωδεκαήμερο, παλιά χριστουγεννιάτικα ήθη και έθιμα (Αθήνα 1981), σ.50 κ.εξ. Ακόμα
Γ. Ν. Αικατερινίδης, Νεοελληνικές αιματηρές θυσίες: λειτουργία: μορφολογία: τυπολογία (Αθήνα 1979), σ.35.
25. Αλμπεδένιες, δηλαδή εβένινες (Λεων. Ζώης, Λεξικόν…ό.π., σ.23) Έβενος, ξύλο μαύρου χρώματος για
πολυτελείς κατασκευές.
26. Γυναικείες μακριές κάλτσες (Μάριος Αγγελόπουλος, Η Παλιά Κορφιάτικη γλώσσα (εκδ. Ενημέρωση
Κέρκυρα 2008), σ.266).
27. Χύτρα χάλκινη.
28. Ιταλ. Sgorbia, λέγεται και σγρόμπια, σκαρπέλο με καμπύλη την κόψη (Λεων. Ζώης, Λεξικόν…ό.π., σ.201).
29. Μικρό αρίδι, ή τρουβέλι, δηλαδή τρύπανον με οξεία ακμή και κοχλία το οποίο ο τεχνίτης μπορεί να
χειριστεί με το ένα χέρι. (Ζήσιμ. Τζάρτζανος, Περί των λαϊκών…ό.π., σ.71).
30. Τηγάνι μικρό, από το Τουρκ. tava.
�����
31. Μεγάλος χάλκινος σφυρήλατος δίσκος, πιο μεγάλος και πιο ρηχός από το ταψί, συνήθως διακοσμημένος.
Από τουρκ. Sini. Ευδοκία Μηλιατζίδου-Ιωάννου, «Χάλκινα σφυρήλατα σινιά και η διακόσμησή τους στο
Βορειοελλαδικό χώρο», στο Γ΄ Συμπόσιο Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού Χώρου (Ήπειρος-ΜακεδονίαΘράκη), Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 1980, σ.695-825.
32. Μικρή σκάφη.
33. Κυλινδρικό ξύλο που βοηθάει στο άνοιγμα φύλλου για πίττες. Ο πλάστης.
34. Μικρός στατήρας, καντάρι ζυγός με αντίβαρο ο οποίος κρεμάται σε ένα σίδερο για να ζυγίζονται τα σακιά.
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Ενδιαφέρον εμφανίζει ο τρόπος εξόφλησης των οφειλών του Στάθη, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ζήσιμου Φασόη που ήταν παρών κατά τη διάρκεια
της ασθένειας και στο θάνατό του και τα μεταφέρει όπως τα άκουσε να του
τα λέγει, με το στόμα του, ο Στάθης. Όπως αναφέρει λοιπόν, ο παρτσινέβελος
έχει στα χέρια του 50 γρόσια τούρκικα, για να πληρώσει την προκαταβολή για
το ενοίκιο του μύλου, ακόντε35 δια πάκτος36. Από το συγκεκριμένο ποσόν πρέπει να δοθούν για ενοίκιο του μύλου 15 γρόσια. Το ποσό υπολογίζεται για το
διάστημα από την 13 Οκτωβρίου μέχρι την 15 Νοεμβρίου, δηλαδή αντιστοιχεί σε καταβολή ενός μηνός. Ο Κεφαλλονίτης δουλευτής του ο ρογαδιάρης
Γιάννης Ντιπάλδος, να εισπράξει 6 γρόσια ως ρόγα. Ο κτίστης Μαστραντώνης
έχει λάβει 4 γρόσια. Στο σπιτονοικοκύρη τον Κοσμά όπου βρίσκονται οι δυο
κασέλες, να δοθούν 2.20 γρόσια, ενώ στον Ζήσιμο Φασόη και την Κατερίνα
την Κεφαλλονίτισσα συνολικά 1 γρόσι. Ακόμα στην πλύστρα που του έπλενε
τα ρούχα 55 παράδες και μια ζολότα37, σύνολο 85 παράδες, δηλαδή 2.05 γρόσια. Ενώ για την αγορά του γουρουνόπουλου χρώσταγε στον Καρναβάλε 90
παράδες, δηλαδή 2.10 γρόσια. Βεβαίως εφόσον σφάζανε(;) το γουρουνόπουλο
θα εισέπρατταν από το γουρουνόξυγκό38 του 17 παράδες. Συνολικά πρέπει να
πληρώσουν 26.35 γρόσια.
Τα υπόλοιπα 23.05 γρόσια και μαζί με την αξία του γουρουνόξυγκου 23.22
γρόσια, άφησε εντολή ο Στάθης να τα ξοδεύσουν για την κηδεία του, τις ακολουθίες του και τα μνημόσυνά του «κατά την τάξιν των χριστιανών».
Με την παραπάνω εγγραφή ολοκληρώνεται η εικόνα των υπαρχόντων του
μυλωνά μας του Στάθη του Κεφαλλονίτη. Όμως λίγους μήνες αργότερα ο Δαμιανής που υπήρξε ο διαχειριστής της περιουσίας του Στάθη, αναζήτησε και
βρήκε τον άμεσο συγγενή του Στάθη. Τον γαμβρό, από την αδελφή του, το Νικολό Περτάνδη. Τον κάλεσε και ήρθε στην Πρέβεζα στο γραφείο του νοτάριου
Λεκατζά, με πληρεξούσιο της γυναίκας του και αδελφής του Στάθη και του έδωσε γαζέτες39, δηλαδή χρήματα για να εξοφλήσει τα χρέη του Στάθη. Επιπλέον
35. Δίδω έναντι χρέους (Λεων. Ζώης, Λεξικόν…ό.π., σ.16).
36. Από το βυζαντινό �������������������
pactum�������������
= ενοικιάζω.
37. Ζολότα, ασημένιο νόμισμα αξίας 30 παράδων του Μουσταφά Γ' (1757-1774).
38. Το γουρονόξυγκο ήταν αναγκαίο για την καλή λειτουργία του μύλου. Το χρησιμοποιούσαν μαζί με
σαπούνι για να αλείφουν -γρασσάρουν τρόπον τινά- τα κινητά ξύλινα μέρη του ανεμόμυλου, ώστε να μην
ανάβουν. Είναι πιθανόν, ακριβώς για αυτό το σκοπό, να είχε μαζεμένο και αποθηκευμένο ξύγκι ο Στάθης
και αυτού την αξία κοστολογούν (Στέλ. Μουζάκης, Υδροκίνητες…ό.π.,σ.167). Μάλιστα σώζεται αναφορά
όπου «Ένας εκμισθωτής από την Κεφαλλονιά αναλαμβάνει την υποχρέωση προς τον μισθωτή, για να τον
δελεάσει στην πάκτωση του ανεμομύλου του, να δίδει «το χρειαζούμενο σαπούνη και ξίγγη του μηλωνά»
(Ευριδίκη-Λειβαδά-Ντούκα, Ανεμομάχοι…ό.π., σ.75, Νοταριακή πράξη Νοταρίου Πυλαρινού Ιωάννη στις
28 Ιουλίου 1815).
39. Ευτυχία Λιάτα, Φλωρία δεκατέσσερα στένουν γρόσια σαράντα. Η κυκλοφορία των νομισμάτων στον
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του έδωσε ως ο κληρονόμος του 6 γρόσια. Στη γυναίκα του Στάθη, μετά από
συνεννόηση με την αδελφή του Στάθη, έδωσαν 5 γρόσια μαζί με τη μια κασέλα
και ένα κακάβι. Ενώ στον Γιάννη που είχε στο μύλο ο Στάθης, του χάρισαν την
κάπα. Τέλος έμειναν στα χέρια του Δαμιανή 6 γρόσια για τα οποία περίμεναν
πληρεξούσιο και εντολή από την ανιψιά του Στάθη που θα τα παραδώσουν ή
πως θα τα διαθέσουν.
Ο Δαμιανής παρέλαβε από τον παρτσινέβελο 23.22 γρόσια. Από αυτά
έδωσε στον Νικολό το γαμβρό του Στάθη 6 γρόσια, στη γυναίκα του Στάθη 5
γρόσια και του έμειναν ακόμα 6 γρόσια. Δηλαδή συνολικά 17 γρόσια. Επομένως
για την κηδεία και τα μνημόσυνα του Στάθη «κατά την τάξιν των χριστιανών»,
εξόδευσαν 6.22 γρόσια.
Το αβαντάριο, όπως και άλλες πράξεις του νοταρίου Λεκατζά, υπογράφεται μεταξύ των άλλων και από ιερέα40 ως μάρτυρα. Η ανάμιξη των ιερέων αλλά
και μοναχών στα εσωτερικά της Κοινότητας, έχει βαθιές τις ρίζες της στις κοινότητες της Οθωμανοκρατίας. Την περίοδο αυτή συμμετείχαν και εκλέγονταν ως
επίτροποι κληρικοί41, ιερείς και μοναχοί ακόμα και ηγούμενοι, κατά παράβαση
των ιερών, κανόνων42. Βέβαια δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι σε πολλές περιοχές οι ιερείς, αποτελούσαν ιδιαίτερη τάξη μαζί με τους εκπροσώπους από τις
ελάχιστες επιφανείς λόγω πλούτου και καταγωγής, οικογένειες43.
Όμως εδώ πρέπει να σχολιάσουμε την εντύπωση που γενικότερα κυριαρχούσε στον κοινωνικό περίγυρο για την εργασία και ειδικότερα για το ήθος του
κάθε μυλωνά.

ελληνικό χώρο, 15ος-19ος αι.(Αθήνα 1996), σ.20.
40. Για τη δυνατότητα ανάμιξης των ιερέων στα κοινά βλ. Στέλ. Μουζάκης, «Οι κρητικοί πρόσφυγες του 1868,
ο εφημέριος και δημοδιδάσκαλος Γεώργιος Παπαμιχαήλ και ο ληξίαρχος Σιδέρης Γκιόκας στο χωριό Νέα
Λιόσια», 4 ΣΙΛΑ 1991, Πρακτικά (σε έκδοση). Στέλ. Μουζάκης, «Κρητικοί πρόσφυγες του 1868 στο χωρίο Νέα
Λιόσια Αττικής. Σχόλια και παρατηρήσεις σε ανέκδοτους ληξιαρχικούς κώδικες», Ελλωτία 4 (Χανιά 1995),
σ.95-108. Στέλ. Μουζάκης, Σχεδίασμα Ιστορίας χωρίων Λεκανοπεδίου Αττικής (Ιανουάριος 1994), σ.250 κ.έξ
Κατά τη γνώμη μου δύο εκδοχές θα ήταν ικανές να δικαιολογήσουν επαρκώς τη συνήθεια. Πρώτη λόγω
της μόρφωσής τους και της ιδιότητάς τους με το ιδιαίτερα αυξημένο εξαιτίας των διωγμών, θρησκευτικό
συναίσθημα των κατοίκων και δεύτερη λόγω του επιδεικνυόμενου σεβασμού στο πρόσωπο του ιερέα από
τους Οθωμανούς.
41. Κυρίως στα Κυκλαδονήσια όπως Πάρο, Μύκονο, Σκύρο, Αμοργό. Βλ. σχ. Στέλ. Μουζάκης, Μοναχισμός στο
ΝΑ Αιγαίο τον 16ο-18ο αιώνα (Αθήνα 1997), σημ. 364-367.
42. Συνοδικό γράμμα έτους 1797 Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄(α΄πατρ. 1797-8). Ι. Αναστασίου, Αι ενορίαι της
Ελληνικής Εκκλησίας (Θεσσαλονίκη 1981), σ.4. Μ. Γεδεών, Κανονικαί διατάξεις, 1 (Κωνσταντινούπολη 1888),
σ.302-303.
43. Σύμφωνα με παλαιά συνήθεια λ.χ. στην Κίμωλον, ψήφιζαν κατά κανόνα επίτροπο κληρικό. Ι. Ράμφος,
«Σύμμεικτα Κιμωλιακά Ι. Παλαιά Κιμωλιακά έγγραφα ΙΙ. Εκλογή επιτρόπων κατά την Τουρκοκρατία»,
Κιμωλιακά 4(1973), σ.343-345, Ν. Μοσχοβάκης, Το εν Ελλάδι δημόσιον Δίκαιον επί Τουρκοκρατίας (Αθήνα
1882), σ.132.
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Παραδόσεις για τους μύλους
Οι μυλωνάδες στην Ελλάδα, έχοντας κατά κανόνα το μύλο τους, ιδιαίτερα το νερόμυλο, μακριά από τα χωριά, μέσα σε ρεματιές ή προβούνους και
σε δύσκολες κοινωνικές συνθήκες, υποχρεώνονταν σε μια ζωή λιτή, μοναχική,
στερημένη, σε ένα νοικοκυριό τις περισσότερες φορές πάνω από το μύλο, με
ανάγκες περιορισμένες. Έτσι στη λαϊκή φαντασία, ο χώρος του μύλου και ιδιαίτερα για τους νερόμυλους, το ζουριό απ’ όπου έφευγε το νερό αφού γύριζε τη
φτερωτή, παρομοιάζεται με άντρο των διαβόλων, των δαιμόνων, των νεράιδων
αλλά και των καλικάντζαρων. Εδώ, σύμφωνα με πολλές προφορικές παραδόσεις και παραμύθια, έστηναν ολονύκτιους χορούς και πολλοί ήσαν αυτοί που
βεβαίωναν ότι έπαιρναν τη μιλιά όποιου τολμούσε να ταράξει το γλέντι τους.
Στη φτερωτή πίστευαν ότι είχε το θρόνο του ο αρχιδιάβολος που τους οδηγούσε. Γι' αυτό τους πονηρούς, τους καταχθόνιους ανθρώπους τους χαρακτηρίζουν
«Αυτός είναι διάολους απ' τη φτιρουτή». Το ίδιο, πίστευαν ότι συνέβαινε και
με την ανέμη του ανεμόμυλου. Ακόμα και η ριπή του αέρα που δημιουργείται
από την κίνηση της μυλόπετρας, αναγνωρίζεται, πολλές φορές, ότι έχει διαβολική επήρεια και δύναμη στους γύρω της «..εκτός αν μπεις στο μύλο, που είναι
αερικό και το χαλάει..».
Πάντως όπως και να έχει η πολύωρη παραμονή των πελατών στο μύλο
βοηθούσε στην ανάπτυξη σχέσεων φιλίας, κουμπαριών, συχνά εδώ πραγματοποιούσαν αγοραπωλησίες ζώων ή χωραφιών, κάποτε έδιδαν τα χέρια για συνοικέσια, ενίοτε μάλιστα δημιουργούνταν και ερωτικά ειδύλλια.
Η επίδραση του μύλου στις λαϊκές δοξασίες σε πολλά μέρη της Ελλάδας,
γίνεται φανερή και μέσα από μια σειρά μαγικών πράξεων, οι οποίες άλλοτε
διενεργούνται και άλλοτε θεωρούνται ότι λαμβάνουν μέρος στο χώρο του μύλου και που ως σκοπό έχουν την πρόκληση μαγικών ή ευχετηριακών πράξεων44.
Συχνά στις παραδόσεις, ο χώρος του μύλου αποτελεί το σκηνικό γύρω από τον
οποίο θα ξετυλιχτεί κάποιος μύθος. Ένας μύθος που αναπτύσσεται και μεταφέρεται χρονικά, προφορικά, από τα μέλη της κλειστής κοινωνίας του κοντινού
χωριού. Σε αυτόν πάντοτε περιέχεται το στοιχείο της προειδοποίησης, του παραδειγματισμού και της δίκαιης κατανομής της τιμωρίας45. Η τιμωρία των κα44. Στέλ. Μουζάκης-Αναστασία Καλάη, «Τα λιόκλαδα, το λιόδακρο, τα λιόφυλλα και το λιόλαδο σε σκευάσματα
ανέκδοτου ιατροσοφικού κώδικα του 18ου αιώνα από την ΄Ήπειρο», Α΄ Διεθνές Συμπόσιο «Η Ελιά και το λάδι
στο χώρο και το χρόνο» Πρέβεζα 24-26 Νοεμβρίου 2000, Πρακτικά (Αθήνα 2003), σ.145-165.
45. Στέλ. Μουζάκης, «Ο μυλόλιθος και τα αλέσματα του μύλου σε παραδόσεις, στη λαϊκή ιατρική και σε
σκευάσματα από ανέκδοτους ιατροσοφικούς κώδικες», Επιστημονική Συνάντηση « Ο αέρας πηγή ζωής
κίνησης και καθαρμού», 15-17 Δεκεμβρίου 2000, Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Πρακτικά (Αθήνα 2004),
σ.93-102.
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κόβουλων ανθρώπων θα γίνει σύμφωνα με τον πανανθρώπινο και παμπάλαιο
νόμο της πληρωμής του κακού, με το ίδιο νόμισμα46. Φθάνει μάλιστα για να
επιτευχθεί αυτό, δηλαδή να γίνει ο μύλος «όργανο Θείας Δίκης», όπως επισημαίνεται στις παραδόσεις, «την εσθήτα εν μυλώνι αλήσας αντιστρόφως», να
αλλάξει περιστροφή η μυλόπετρα, να γυρίσει δηλαδή αριστερόστροφα.
Σε πολλές περιοχές μάλιστα, θεωρούσαν αυτόν που έφερνε το αλεύρι από
το μύλο ως μολυσμένο και τον υποχρέωναν να καθαρθεί προτού εισέλθει στην
κατοικία. Ακόμα το συνεχές και μονότονο γύρισμα της μυλόπετρας, που σε πολλές περιπτώσεις αποτέλεσε εργαλείο εκδίκησης, όπως αναφέρεται σε δημοτικά
τραγούδια ή και το γουργούρισμα του νερού, υπήρξαν στοιχεία τα οποία προκαλούσαν φόβο και επέβαλλαν από μέρους της κλειστής τοτεμικής και επιρρεπή σε προλήψεις κοινωνίας, την θεώρηση των μυλωνάδων, ως μέλη εκτός της
αποδεχτής γενικότερα κοινωνικής διαστρωμάτωσης.
Τιμωρίες μυλωνάδων
Ασφαλώς και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου οι μυλωνάδες, έκλεβαν
κατά το ζύγισμα ή έπαιρναν μεγαλύτερο ποσοστό από το οριζόμενο ως πληρωμή τους, το αξαϊ47, κατά την άλεση των καρπών. Το γεγονός της κλεψιάς αλλά και
οι σχετικές διενέξεις, παίρνουν μεγαλύτερες διαστάσεις όταν οι περιοχές είναι
φτωχές ή ακόμα και όταν η παραγωγή είναι ελάχιστη, όπως εμφανίζεται σε
σχετικές μαρτυρίες. Πολλές φορές ο μυλωνάς άλλαζε το σιτάρι συγκεκριμένου
πελάτη, προκειμένου να ικανοποιήσει κάποιον άλλον βιαστικό.
Από την άλλη η προαιώνια έχθρα μεταξύ των αγροτών και των μυλωνάδων, κατά κύριο λόγο οι αντιδικίες τους για το νερό, συνέβαλε με το πέρασμα
των χρόνων στην διαμόρφωση της εικόνας του πονηρού, του κλέφτη, του απατεώνα μυλωνά, του προορισμένου, εκ προοιμίου, να υποστεί τις τιμωρίες της
κόλασης. Ένα στερεότυπο το οποίο, από τον 16ο αιώνα και μετά, με την αποκρυστάλλωση του σχήματος της Δευτέρας Παρουσίας στους νάρθηκες των εκκλησιών, μαρτυρείται στις λαϊκές παραδόσεις, σε θρύλους, σε παροιμίες, παραμύθια, τραγούδια και διηγήσεις.
Ανάμεσα στις απεικονίσεις της Δευτέρας Παρουσίας, όπου εικονίζεται η
Κόλαση συμπεριλαμβάνεται και η μεταθανάτια τιμωρία των αμαρτωλών. Οι
παραστάσεις αυτές, με τη φιλολογική παράδοση, θα αναπτυχθούν κυρίως στη
46. Η μυλόπετρα αποτέλεσε συχνά εργαλείο εκδίκησης. Σε τραγούδια μαρτυρείται ως τιμωρία άπιστων
γυναικών η σύνθλιψη του κεφαλιού των στη μυλόπετρα (βλ. G. Saunier, Adikia. Le mal et l’ injustice dans les
chansons populaires grecques (Paris 1979), σ.139,148,154).
47. Από το λατ. ��������������������������������������������������������������������������������������
exaga���������������������������������������������������������������������������������
. Το μίσθωμα που έπαιρναν οι μυλωνάδες από των εις το μύλο αλεσθησομένων καρπών.
Το μέγεθος μάλιστα αυτού ήταν διαφορετικό από μύλο σε μύλο.
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Δυτική τέχνη και θα δώσουν θαυμάσια έργα, όμως θα κωδικοποιηθούν και θα
περιοριστούν, τελικά, στα επτά θανάσιμα αμαρτήματα. Αντίθετα στην Ανατολική τέχνη, ήδη από τον 12ο αι., εμφανίζεται μια ιδιαίτερα πλούσια εξατομίκευση
των ανθρωπίνων αμαρτημάτων (φωτ.4).

φωτ.4: Τιμωρίες αμαρτωλών. Αγ Παρασκευή Σελίνου Κρήτης 1372-3
Βασικά, είναι η σκηνή που τρομάζει τον πιστό. Ταυτόχρονα, ερμηνευόμενη
διαμέσου της αλληγορίας και του συμβολισμού, παίρνει διαστάσεις πολιτικές
και ιδέες εθνικές, ενώ οι ποινές που συνοδεύουν τις συγκεκριμένες παραστάσεις, λαμβάνουν χαρακτήρα υπέρβασης, καθοδηγούμενες σε περισσότερο κοσμικές και κοινωνικές θέσεις ή αντιλήψεις. Μάλιστα όταν θεωρείται ως καταδικαστέα κάποια πράξη από την εκκλησία και αντίθετα πράττεται, στα πλαίσια
συγκεκριμένων κοινωνικών αρχών, το γεγονός συνιστά κριτήριο περιθωριοποίησης του συγκεκριμένου ατόμου ή της ομάδας. Επομένως, η κλεψιά του μυλωνά, στο ζύγισμα του καρπού και του αλεύρου αποτελούσαν στοιχεία ικανά να
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χαρακτηρίσουν το μυλωνά ως «περιθωριακό»48. Έτσι το επάγγελμα του μυλωνά
εφόσον εντάσσεται μεταξύ εκείνων τα οποία έχουν κριθεί υπό της κοινωνίας
ως άξια περιφρόνησης, δεν άργησε με τη δικαιολογία αυτή, να εμφανιστεί και
μεταξύ των τιμωρούμενων αμαρτωλών της Δεύτερης Παρουσίας. Παραστάσεις
τιμωρίας μυλωνάδων, προς παραδειγματισμό ή και υπόμνηση, συνδέονται με
τις περί αμαρτημάτων και Κολάσεως αντιλήψεις και συμπεριλαμβάνονται στις
σχετικές παραστάσεις των κολασμένων.
Έφθαναν, μάλιστα, ορισμένοι ιερείς κατά τον 17-18ο αι. μετά την Κυριακάτικη λειτουργία, να μιλούν για μεταθανάτιες τιμωρίες, ακόμα και για αφορισμούς. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο γράφει ο παπά Συναδινός «..και
οι κυμόμενοι την Κυριακήν και τον μυλονά οπού
κλέπτη αλεύρι και ο κρασόπουλος οπού δίδη εξήκη..49». Όμως παρά τη χρησιμοποίηση συμβόλων
ή συμβολισμών, τελετουργιών ή εθίμων, στοιχεία τα οποία συναντάμε και σε χειρόγραφους
Νομοκάνονες50, που χρησιμοποιούνται ως μέσα
για την διαδικασία της περιθωριοποίησής των,
εξ ανάγκης, ενσωματώνονται και διατηρούνται
στον κοινωνικό ιστό.
Τις παραστάσεις που συνοδεύονται από χαρακτηρισμούς όπως του «κλέφτη στο ζύγη μυλωφωτ.5:
νά» συναντάμε σε πλήθος εκκλησίες της Ελλάδας,
Εκείνος ο μυλωνάς οπού
στην Κρήτη, την Καστοριά, τη Φλώρινα αλλά και σε
κλέπτει εις τον μύλο.
άλλες περιοχές των Βαλκανίων51 (φωτ.5) ιδιαίτερα
Αγ Παρασκευή Καλομοίμετά τον 17ο αιώνα52 όταν γενικεύεται η απόδοση
ρα Τρικάλλων 1779
48. Ως περιθωριακοί, γενικότερα, αναγνωρίζονται οι εκτρεπόμενοι της ορθής συμπεριφοράς σύμφωνα με
τους κανόνες του Κράτους αλλά και αυτούς οι οποίοι διέπουν τη θεωρούμενη ως «ορθή συμπεριφορά»
μέσα στην κοινωνία , σε μια προσπάθεια διατήρησης της κοινωνικής τάξης. (βλ. Λένος Μαυρομμάτης, «Η
έννοια των περιθωριακών στα Βαλκάνια στα τέλη του Μεσαίωνα», Πρακτικά Ημερίδας Οι περιθωριακοί στο
Βυζάντιο, Γεν. Εποπτεία Χρύσα Μαλτέζου (Αθήνα 1993), σ.15-23.
49 Γ. Καφταντζής, Η Σερραϊκή Χρονογραφία του Παπασυναδινού (Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης
1989), σ.154.
50. Στέλ. Μουζάκης, «Ο μυλόλιθος…ό.π.», σ.98-100.
51. Στ. Μαδεράκης, «Η Κόλαση και οι ποινές των κολασμένων» Ύδωρ εκ Πέτρας Γ΄-Δ΄ τχV-VI (Ιανουάριος
1980-Δεκέμβριος 1981 Άγιος Νικόλαος Κρήτη), σ.75-76. Απεικονίσεις τιμωρούμενων μυλωνάδων, συναντάμε
εκτός από την Κρήτη και σε άλλα μέρη, όπως στην Καστοριά, στο Δαμασούλι, στο Σαραντάπορο, στη Φλώρινα
και αλλού, κυρίως στην απεικόνιση της Δευτέρας Παρουσίας.
52. Σχετικά με το θέμα της τιμωρίας του κακού μυλωνά στην εικονογραφία της Δευτέρας Παρουσίας βλ.
M.Garidis, Etudes sur le Jugement dernier Post-byzantin du XVe `a la fin du XIXe siècle. Iconographie - Esthétique
(Θεσσαλονίκη 1985), pl.XXVI, XXIX, XXII, XXXV.
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της γαιοπροσόδου σε χρήμα. Ο μυλωνάς τιμωρείται με το ίδιο υλικό που χρησιμοποίησε για
να βλάψει τον κοινωνικό του περίγυρο. Με την
μυλόπετρα κρεμασμένη στο λαιμό του και την
κοφινίδα στο κεφάλι του, ενώ στην πλάτη του
επικάθεται δαίμονας. Μάλιστα κατά κανόνα του
έχουν μπήξει στα οπίσθια φουρνόξυλο (φωτ.6).
Προς αποφυγή ακριβώς αυτών των κακών,
οι μυλωνάδες στον ελλαδικό χώρο, για εξαγνισμό
αλλά και προστασία του μυλικού εργαστηρίου
φωτ.6:
τους, πάνω από το υπέρθυρο53 της εισόδου του
Ο μυλωνάς οπού κλέπτει
μύλου τους τοποθετούσαν ανάγλυφο σταυρό54 ή
χάρασσαν συχνότερα την απεικόνιση σταυρού55. Το σταυρό κάποτε συνοδεύει
η χρονολογία ανέγερσης ή το όνομα του ιδιοκτήτη (φωτ.7). Με τον τρόπο αυτό

φωτ. 7: Ανάγλυφος σταυρός. Υπέρθυρο νερόμυλου στην Ηλεία

θεωρούσαν ότι ο χώρος του μύλου τίθεται υπό τη σκέπη του ιερού. Η παρουσία
του δημιουργεί δηλαδή, έναν καθαγιασμένο χώρο, ασφαλώς λιγότερο ιερό από

53. Στέλ������������
. ����������
Μουζάκης��,Σιδερένια νεοκλασικά στολίδια. Συμβολισμός –Λαογραφία. Αυλόθυρα (Αθήνα 1982), σ.911.
54. ����������������
Michael Angold, The Cambridge History of Christianity, 5(Καίμπριτζ 2008), σ.82.
55. Σε ανέκδοτο κώδικα, νομοκάνονα, του 17ου αιώνα ευρίσκουμε μια ενδιαφέρουσα αναφορά «Ότι στ(αυ)
ρόν εν εδάφει γράφειν ουδείς. κ(ε)φ(άλαιο) φε΄/Μηδείς εν εδάφει ή εν μαρμάρω, επί εδάφους κειμένω/
ή εις μηλόλιθον γράψει στ(αυ)ρόν ή με σμύλεσιν εγλήψει/ αλλά και εάν ευρεθώσιν να απαλείφονται. Ο δε
παραβαί/ νων τον νόμον βαρυτάτην υπομενέτω ποινήν ήγουν να / δέρνεται κ(αι) να γλομπίζεται», Αρχείο
Στέλ. Μουζάκη, Χειρ.121/52, σ.478.
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έναν ναό, όμως δεν παύει να είναι καθαγιασμένος και να μπορεί να αποκρούει
το δαιμονικό και το κακό άμεσα. Άλλωστε είναι γνωστό ότι «η εγκατάσταση
σε μια περιοχή ή το κτίσιμο μιας κατοικίας δεν εκλαμβάνεται τόσο σαν χώρος
γεωμετρικά προσδιορισμένος όσο ποιοτικά σαν ιερός, σε αντιπαράθεση με τον
περιβάλλοντα κοσμικό χώρο56».
Προσφορά των μυλωνάδων
Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι μυλωνάδες, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές, παρέμειναν έντιμοι, προσηλωμένοι στο καθήκον τους μέχρι και το τέλος
της ζωής τους. Πίστευαν στην αναγκαιότητα και στην προσφορά στο συνάνθρωπό τους. Συχνά προσπαθούσαν με τις δυνάμεις τις οποίες κατείχαν, διακινδυνεύοντας ακόμα και τη ζωή τους, να φέρουν εμπόδια στη λειτουργία μύλων
που ανήκαν σε Οθωμανούς αξιωματούχους ή ήταν υπό την εξουσία τους ως
κτήρια εκκλησιών. Βοήθαγαν με κάθε τρόπο τους οικονομικά ασθενέστερους.
Έρχονταν αρωγοί και συμπαραστάτες σε κάθε δοκιμαζόμενο. Πολλές φορές δε
δίσταζαν να προσφέρουν το μύλο τους για τη διανυκτέρευση ή ακόμη και ολιγοήμερη διαμονή σε φτωχούς οδοιπόρους ή και σε αποκλεισμένους σε περίπτωση που υπήρχαν δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ακόμα υπάρχουν μαρτυρίες για
τη συμβολή των μυλωνάδων, στους επαναστατικούς αγώνες, όπου μετέτρεπαν
τους μύλους τους σε κρησφύγετα των πατριωτών57. Γνωστή είναι και η θυσία
των τριών μυλωνάδων από την Πρέβεζα που σκοτώθηκαν κατά την Κατοχή58.
Έχουν διασωθεί πολλές σχετικές προφορικές παραδόσεις ακόμα και τραγούδια
τα οποία είναι γνωστά ως «μυλικά».
Γενικά οι συμπεριφορές των μυλωνάδων σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, δεν φαίνεται ότι ήσαν πάντοτε επιλήψιμες. Εμφανίζονται προοδευτικοί
αλλά κυρίως και με ξεκάθαρη θρησκευτική συνείδηση. Μαρτυρείται συχνά
ότι ξαγρυπνούσαν διαβάζοντας την Οχτώηχο, τα Εξαποστειλάρια ή συζητούσαν την Αγία Γραφή59. Κατά κανόνα τηρούσαν τις νηστείες και τις μεγάλες
Σαρακοστές. Μάλιστα οι συντεχνίες τους, θεωρούσαν ως προστάτες τους τον
Άγιο Αντώνιο, τον Προφήτη Ηλία «δια την κυριαρχίαν του προφήτου επί των
μετεωρολογικών..60» ή την Παναγία. Στην Κωνσταντινούπολη και στη Θράκη,
γιορταζόταν ο Άγιος Αντώνιος, ενώ στην Κρήτη τιμούσαν την Παναγίαν κατά
56. Ανδρ. Ιωαννίδης, «Η θεμελίωση του σπιτιού και οι διαφορές στην αντίληψη του χώρου», Αρχαιολογία ,
3(Αθήνα 1982), σ.8-9.
57. Ανδρ. Καρζής- Μαν.Μαγκλάρας, Μύλοι και μυλωνάδες. Προβιομηχανική Ήπειρος (Πάτρα 2002), σ.64
58. Σπ. Ντούσιας, Αναδρομές (Πρέβεζα 1990), σ.99.
59. Παντ. Κοντομίχης, Αγροτικές βιοτεχνικές εργασίες. Λαογραφικά Λευκάδος (Αθήνα 1984), σ.79.
60. Μιχ. Καλινδέρης, Αι συντεχνίαι και η Eκκλησία επί Τουρκοκρατίας (Αθήναι 1973), σ.50.
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την ημέρα της Υπαπαντής, την οποίαν αναγνώριζαν ως αργία, και την ονόμαζαν Παναγία η Μυλιαργούσα (επειδή σταματούσαν το μύλο).
Οι μυλωνάδες κατά την περίοδο της οθωμανικής κατάκτησης, δε δίσταζαν
να προσφέρουν τακτικές ή και έκτακτες χρηματικές δωρεές, για την ενίσχυση
του έργου της κοινότητας, της Εκκλησίας, αλλά και των σχολείων61. Ως χαρακτηριστικές περιπτώσεις μπορούμε να αναφέρουμε, την ενίσχυση από μέρους
της συντεχνίας των μυλωνάδων, της ανέγερσης της εκκλησίας του Προφήτη
Ηλία στο Κουμ-μαχαλέ στην Αδριανούπολη62, όπου ο πρωτομάστορας Νικόλαος Τσορμπατζής προσέφερε χρήματα από το ταμείο της συντεχνίας63. Χρήματα
προσέφεραν οι μυλωνάδες και για την επανοικοδόμηση του ναού της Αγίας
Τριάδας στα Ανεμούρια της Χίου. Έκτακτη δωρεά από τη συντεχνία, το ισνάφι
των αλευράδων (Σουφλάρ) με μέλη και 18 μυλωνάδες, μεγάλου ποσού, μαζί και
με τα άλλα ισνάφια, για την κατασκευή του κοινοτικού πηγαδιού στη Λάρισα64.
Στον Άγιο Αθανάσιο στο Σουφλί υπάρχει εικόνα του Αγίου Νικολάου την
οποίαν προσέφεραν ως δωρεά οι νερομυλωνάδες65. Γίνεται φανερό ότι είναι
άνθρωποι βαθειά θρησκευόμενοι. Από το ένα μέρος αναγνωρίζουν τη φοβερή
δύναμη του νερού, δεν μπορούν άλλωστε να κάμουν και διαφορετικά, όμως
δεν παύουν να εναποθέτουν τις ελπίδες τους και να ενδυναμώνονται ζητώντας
βοήθεια από τον προστάτη των ναυτικών τον Άγιο Νικόλαο, αναγνωρίζοντάς
τον ως τον μόνον ο οποίος μπορεί να τιθασεύσει τα ύδατα.
Στην Κωνσταντινούπολη από τα τέλη του 19ου αιώνα στην εκκλησία του
Αγίου Γεωργίου στο Edirnecapi, διατηρείται φορητή εικόνα του Αγίου Γεωργίου
του εξ Ιωαννίνων, που φέρει σχετική επιγραφή. Είναι χαρακτηριστικό ότι προς
υλική στήριξη των εργασιών του Παναγίου Τάφου, οι συντεχνίες ανάμεσά τους
και αυτή των μυλοχαρακτών, είχαν αποδεχτεί να θεσμοθετήσουν τα «κουτία
(ελεημοσύνης) του Παναγίου Τάφου»66, δια περιφοράς των οποίων συνέλεγαν

61. «..Ο Γκάτσος μυλωθρός, προσφέρει μια λίρα Τουρκίας» ως δωρεά για το σχολείο, βλ. Κ. Σταλίδης, Οι
συντεχνίες και τα επαγγέλματα στην Έδεσσα την περίοδο της Τουρκοκρατίας (΄Εδεσσα 1973), σ.55.
62. Μιχ. Καλινδέρης, Αι συντεχνίαι και η Eκκλησία επί τουρκοκρατίας (Αθήναι 1973), σ.47
63. Γ. Κωνσταντινίδης, «Η εν Αδριανουπόλει ελληνική κοινότης», Θρακικά 18(1943), σ.64.
64. Γ. Ντρογκούλης, «Οι συντεχνίες της Λάρισσας στον κώδικα της εκκλησίας του Α. Αχίλλειου», στο Η Λάρισα
της περιόδου 1810-1881. Στοιχεία από τον κώδικα του Αγίου Αχιλλείου. Ημερίδα του «Ομίλου φίλων της
Θεσσαλικής Ιστορίας» και της «Λαογραφικής Εταιρείας Λαρίσης», 13 Δεκεμβρίου 1988. Πρακτικά (Λάρισα
1994), σ.76-93.
65. Καλλιόπη Παπαθανάση Μουσιοπούλου, Συντεχνίες και επαγγέλματα στη Θράκη 1685-1920(Αθήνα 1985),
σ.159. «ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΤΟ ΜΕΓΑ ΚΛΕ/2ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΕ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕ/3 ΣΚΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΤΤΕ ΤΟΥΣ/4 ΕΛΠΙΖΟΝΤΑΣ
ΕΙΣ ΣΕ/5 ΔΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΝΕΡΟ/6 ΜΥΛΩΝΑΔΩΝ 1822».
66. Β. Δελικάνης, Πατριαρχικά Έγγραφα. Περιγραφικός κατάλογος των εν τοις κώδιξι του Πατριαρχείου
εκκλησιαστικών εγγράφων περί των εν Άθω μονών (1630-1868), 2(Κωνσταντινούπολις 1904), σ.520-521.
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χρήματα για τους αναξιοπαθούντες συμπολίτες τους, αλλά και για ενίσχυση
των σχολείων της περιοχής των.
Δεν πρέπει ακόμη να λησμονούμε και την ανιδιοτελή προσφορά των μυλωνάδων στην κατασκευή των διαφόρων αναγκαίων έργων, όπως λχ. γεφύρια
ή υδραγωγούς τα οποία εξυπηρετούν σε κάθε περίπτωση και την ίδια την κοινότητα, συμβάλλοντας στην κοινωνική ανάπτυξή της. Χαρακτηριστικές είναι
ακόμη οι μαρτυρίες από τους κώδικες της μητρόπολης Αδριανουπόλεως67,
όπου μυλωνάδες αφήνουν με τη διαθήκη τους διάφορα ποσά στην Ελληνική
Κοινότητα για τα σχολεία της, τόσον οι ίδιοι όσον και τα μέλη των οικογενειών
τους. Ακόμα προσφέρουν και ακίνητα για να ανεγερθούν σχολεία, ενώ καταθέτουν σημαντικά ποσά στη Φιλόπτωχη Αδελφότητα και στα κοινοτικά συσσίτια
για τους φτωχούς.
Δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις, όπου για ποικίλους λόγους, οι πελάτες
αντιδρούσαν όσον αφορά τις συνήθειες ή τις ενέργειες του μυλωνά και έφθαναν μέχρι τα άκρα. Οι συνηθέστερες διενέξεις έχουν ως βάση τους, την προσπάθεια των πελατών, που πολλές φορές διανυκτέρευαν στο μύλο, να ξεπεράσουν
την αράδα, δηλαδή τη σειρά προτεραιότητας γιατί « δίχως βούκα ψωμί στο
σπίτ με δέκα στόματα νηστικά και τ’ αλώνι στρωμένο68». Σώζεται ιεροδικαστική
απόφαση από την Κύπρο, αναφορικά με την πρόθεση πελάτη μύλου, να τραυματίσει δύο φορές το μυλωνά, επειδή δεν τον άφηνε να αλέσει εκτός σειράς69.
Η τήρηση της σειράς στο μύλο κατά το άλεσμα, θεωρούνταν μεταξύ των μυλωνάδων, απαράβατος κανόνας και είχε ισχύ καθολικού νόμου. Παραράδισμα,
ξεστράτισμα δηλαδή, επιτρεπότανε μονάχα για να αλεστεί, το σιτάρι ώστε να
συγκεντρωθεί το αναγκαίο αλεύρι, για να ζυμωθούν τα ψωμιά του γάμου, σχεδόν πάντοτε δωρεάν70.
Αυτά είναι λίγα στοιχεία, από την πλούσια ελληνική λαογραφική κληρονομιά, τη σχετική με τους μύλους και τους μυλωνάδες, που είχαν ως αφορμή τις
εγγραφές του νοταρίου Πρέβεζας. Μια αντίληψη όμως τόσο έντονη που παρότρυνε τον μυλωνά μας, το Στάθη, να απαιτήσει στις τελευταίες του στιγμές «τις
ακολουθίες του και τα μνημόσυνά του κατά την τάξιν των χριστιανών», ούτως
ώστε να δυνηθεί να ενταχθεί έστω και μετά θάνατο, μεταξύ των καλών και αγαθών. Δεν παύει πάντως να αποτελεί μια κληρονομιά η οποία διασώζει μέσα στη
μνήμη του λαού, τις εμπειρίες του, αλλά και τις πρακτικές ανάγκες του.
67. Κώδικας 1, σελ.90, «Αριθμός 109», Διαθήκη 29 Νοεμβρίου 1893, του Χρήστου Κωνσταντίνου. (Αικατερίνη
Μπεκιάρογλου-Εξαδακτύλου, Κώδικες Μητρόπολης Αδριανουπόλεως,1889-1911, (Αθήνα 1991), σ.23.
68. Κ. Χουρμουζιάδης, «Το Τσακήλι των Μετρών», Θρακικά 11(1939), σ.367.
69. Ι. Θεοχαρίδης, Οθωμανικά, Α΄(1993), σ.167, έγγραφο 79.
70. Δ. Λουκόπουλος, Γεωργικά της Ρούμελης (χ.τ.έ.1938), σ.282,283.
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Aνιχνεύοντας την «σκοτεινή»
περίοδο του Παύλου Kαρρέρ (1850-1856),
η πρόσληψη της Isabella d’ Aspeno
Μετά την ενθουσιώδη από το κοινό, αλλά «αποθαρρυντική» από την κριτική, πρεμιέρα της όπερας Dante e Bice τον Αύγουστο του 1852 στο θέατρο
«Carcano» του Μιλάνου1, δεν έχουμε σαφείς πληροφορίες για τη δραστηριότητα του Παύλου Καρρέρ έως τις αρχές του 1854. Απαντάται η είδηση ότι τις
πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου του 1854 φθάνει στην Κέρκυρα προερχόμενος
από την Κωνσταντινούπολη2. Οι λόγοι που βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη ο
νεαρός μουσουργός δεν μας γίνονται γνωστοί.3
Λίγο μετά την άφιξη του Καρρέρ στην Κέρκυρα, μια «gran scena e romanza»
από το Dante e Bice θα παρουσιαστεί στις 7 Φεβρουαρίου 1854, στην τιμητική
του πολύ καλού βαθύφωνου Massimiliano Severi, που εργαζόταν εκεί τη λυρική
περίοδο 1853-1854.4 Δύο ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου, θα
δοθεί η παγκόσμια πρώτη της Isabella d’Aspeno,5 νέας όπερας του Καρρέρ σε
λιμπρέτο του R. G. S., του γνωστού –όπως εικάζεται– ποιητή και λιμπρετίστα
Giuseppe Sapio.
Ο Sapio στήριξε το λιμπρέτο του στην πεντάπρακτη τραγωδία του Walter
Scott The house of Aspen,6 από την οποία αφαίρεσε αρκετούς ρόλους από τους
δεκαέξι του έργου, κρατώντας μόνο –προφανώς για λόγους κόστους παραγωγής– τα έξι κύρια πρόσωπα. Το χώρισε σε τρεις πράξεις και τέσσερις σκηνές,
«Η επιστροφή», «Η προφητεία», «Η έκπληξη», «Η εκδίκηση», εκ των οποίων
οι δύο ανήκαν στην Α΄ πράξη. Θα επισημάνουμε ότι και ο Scott είχε βασίσει

1. Διονύσης Ν. Μουσμούτης, «Dante e Bice. Η πρόσληψη της πρώτης και χαμένης όπερας του Παύλου
Καρρέρ», Ιονικά Ανάλεκτα 2 (2012), σσ. 217-234.
2. Εφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων, 2[14] Ιαν. 1854, σ. 6. Την σχετική είδηση
εντόπισε και δημοσίευσε η Αύρα Ξεπαπαδάκου στη διδακτορική διατριβή της. Bλ. Αύρα Ξεπαπαδάκου, Ο
Παύλος Καρρέρ και το μελοδραματικό του έργο, 1829-1896, αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Ιόνιο
Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 2005, τόμ. Α΄, σ. 85.
3. Έρευνά μας σε εφημερίδες της Κωνσταντινούπολης και στον ιταλικό μουσικοθεατρικό Τύπο της εποχής,
δεν απέδωσε.
4. L’ Arpa 38 (11 Mαρτ. 1854), σ. 154∙ Teatri, arti e letteratura 1529 (6 Απρ. 1854), σ. 45.
5. La Fama 10 (2 Φεβρ. 1854), σ. 39 / 13 (20 Φεβρ. 1854), σ. 60.
6. The house of Aspen, Tragedy, by Sir Walter Scott, Hurst, Chance, Λονδίνο 1829.
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την τραγωδία του σε ένα δημοφιλές εκτενές ρομαντικό ιστορικό δράμα του
Leonhard Wächter γραμμένο στο τέλος του 18ου αιώνα.7

Η πρώτη σελίδα της χειρογράφου παρτιτούρας της Isabella d’ Aspeno
(Milano, Conservatorio di Musica «Giuseppe Verdi»).
Πρόκειται για ένα ερωτικό δράμα με λίγα πρόσωπα, με γρήγορη πλοκή
και πολλά από τα συστατικά του ρομαντισμού –παρόρμηση, συγκίνηση, μυστικισμός, ερειπωμένα κάστρα, τάφοι, κυπαρίσσια, τρομακτικά μέρη, Ανατολή–,
ενώ αρκετά επίσης είναι και τα δαντικά δάνεια. Είναι διακριτή η προτίμηση
του λιμπρετίστα στο μυστηριώδες. Το χαρακτηριστικότερο στοιχείο είναι οι συνεχείς, ξαφνικές ανατροπές που αφήνουν ανολοκλήρωτη την εξέλιξη, γεγονός
που κρατά μεν αμείωτο το ενδιαφέρον, από την άλλη όμως δεν επιτρέπει να
«εκτονωθούν» οι σκηνές. Όσον αφορά την ψυχολογική ανάλυση, είναι μάλλον
επιφανειακή. Ενδιαφέρουσα όμως είναι η μετατροπή της φιλίας του Ρουντιγκέρο σε μίσος, ο ήρωας που καταλήγει να είναι ο βασικός αντιήρωας που δέχεται
τα αρνητικά συναισθήματα του κοινού. Η γλώσσα και το ύφος είναι απλό και
ανάλαφρο, χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις. Σε γενικές γραμμές προσφέρει μια ευ7. Leonhard Wächter, Sagen der Vorzeit: Die heilige vehme, ben Friedrich Mauzer, Βερολίνο 1795.
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χάριστη αίσθηση από τις διαφορετικές συναισθηματικές συγκρούσεις (φιλία /
έρωτας, συζυγική / συναισθηματική αγάπη) που μπορεί να μην συγκλονίζουν
αλλά πάλλουν απαλά τον ψυχισμό του θεατή.
Το ιστορικό υπόβαθρο στο οποίο εκτυλίσσεται είναι η Ευρώπη στα τέλη
του 14ου αιώνα, πιο συγκεκριμένα κατά την τελευταία Σταυροφορία στην
οποία συμμετείχε και ο Aρνόλφο, βαρόνος του Έμπεσντορφ (Βαβαρία).
Α΄ πράξη: βράδυ στις όχθες του Ρήνου με το κάστρο του Έμπεσντορφ και
τα σπίτια των χωρικών. Στο πριγκιπάτο φτάνει η λανθασμένη πληροφορία πως
ο Αρνόλφο είναι νεκρός. Έτσι στον θρόνο ετοιμάζεται να ανεβεί ο ξάδερφός
του, Ραϊνόλντο. Όμως πριν από τη στέψη ο Aρνόλφο επιστρέφει. Η χαρά των
υπηκόων του είναι μεγάλη σε όλους εκτός από τον Ραϊνόλντο, που τρέφει μίσος που έχασε το στέμμα. Ο Aρνόλφο συναντά τον πιστό του φίλο Ρουντιγκέρο, βαρόνο του Άσπεν, ο οποίος τον ενημερώνει για τον κίνδυνο που διατρέχει
από εχθρούς στο παλάτι. Η χαρά όμως του Aρνόλφο θα μετατραπεί σε θλίψη
όταν μαθαίνει ότι ο επιστήθιος φίλος του είναι παντρεμένος με την Ιζαμπέλλα,
η οποία, πιστεύοντας πως ο αγαπημένος της είναι νεκρός και υπό την πίεση
επίσης του πατέρα της, παντρεύτηκε. – Πάνω σε αυτό το γεγονός και με συνδυασμό καταστάσεων αναπτύσσεται η κύρια πλοκή του έργου, ενώ μια δευτερεύουσα είναι τα σχέδια του Ραϊνόλντο για εκδίκηση.
Βιώνοντας το ψυχολογικό αδιέξοδο και τη σύγκρουση ανάμεσα στη φιλία
και τον έρωτα, ο Aρνόλφο αποφασίζει να στραφεί στις μαντικές ικανότητες της
Έμπα, και ετοιμάζεται να τη βρει μεταμφιεσμένος σε χωρικός, μιας και γνωρίζει
πως η Έμπα διώκεται για μαγεία (2η σκηνή Α΄ πράξης). Ο Αρνόλφο επισκέπτεται
την Έμπα στην καλύβα της στα ερείπια του παλιού κάστρου του Γκρίφιν. Διαπιστώνει ότι ήδη βρίσκεται εκεί η Ιζαμπέλλα, η οποία περιγράφει στη μάγισσα
τον πανέμορφο και γενναίο αγαπημένο της τον οποίο θέλει να ξεχάσει, γιατί
πρόκειται για μια σπιλωμένη αγάπη που την κατατρώει. Η Έμπα τής κάνει λόγο
για ένα φίλτρο που θα την ησυχάσει. Όμως δεν της το προσφέρει έτοιμο, μα τη
βάζει σε δοκιμασία προκειμένου να το αποκτήσει. Η Ιζαμπέλλα πρέπει να ξεριζώσει νύχτα ένα ρείκι, που βρίσκεται στα ερείπια του κάστρου και σε τάφους.
Εμφανίζεται και ο Ρουντιγκέρο, ενώ μετά από λίγο φθάνει συνοδευόμενος από
ευγενείς και ο Ραϊνόλντο· όλοι είναι μεταμφιεσμένοι σε χωρικούς. Ο Ρουντιγκέρο ρωτά την Ιζαμπέλλα για την παρουσία της εκεί, και αυτή τού ομολογεί
τον λόγο. O Ραϊνόλντο, με τη δίψα για εξουσία, και ο Αρνόλφο, με την ανάγκη
να σβήσει τη φλόγα στην καρδιά του, παρακαλούν την Έμπα να προβλέψει το
μέλλον. Εκείνη διαλέγει να μιλήσει μόνο για τον Αρνόλφο, και του λέει πως θα
πεθάνει από χέρι φίλου. Όλοι τους απομακρύνονται τρομαγμένοι και σκεπτικοί,
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πλην του Ραϊνόλντο που ικανοποιείται, ενώ η Ιζαμπέλλα, μαρμαρωμένη, μια
κοιτά τον άντρα της και μια τον Αρνόλφο.
Η Β΄ πράξη εκτυλίσσεται σε ένα ερημικό μέρος, μέσα σε ερείπια και κυπαρίσσια όπου η Ιζαμπέλλα προσπαθεί να βρει το ρείκι. Καθώς προχωρά στα ερείπια όπου βρίσκεται το φυτό, εμφανίζεται ο Αρνόλφο. Στον έντονο διάλογο που
ακολουθεί ο Αρνόλφο με πάθος και αποφασιστικότητα εκφράζει τον έρωτά του.
Εκείνη αντιστέκεται προβάλλοντας την υπόληψή της και τη φιλία του με τον σύζυγό της. Ο διάλογος διακόπτεται από το άκουσμα βημάτων. Η Ιζαμπέλλα, τρομαγμένη, κατεβάζει το πέπλο στο πρόσωπό της. Ο Ρουντιγκέρο ενημερώνει τον
Αρνόλφο ότι καταδιώκεται και τον καλεί να διαφύγει κρυμμένος κάτω από τον
μανδύα που του δίνει, χωρίς καθυστέρηση. Ο Αρνόλφο θέλει μαζί του και την
Ιζαμπέλλα. Εκείνη αρνείται να τον ακολουθήσει, λέγοντας ότι ας είναι μόνο η
ίδια θύμα της μοιραίας αγάπης, και πιέζει τον Αρνόλφο, σιγοψιθυρίζοντάς του
πως, διαφορετικά, θα σηκώσει το πέπλο και τότε ο άντρας της θα τη σκοτώσει.
Εν τω μεταξύ φθάνει ο Ραϊνόλντο και οι άντρες του πλησιάζουν τον Ρουντιγκέρο
και την Ιζαμπέλλα, ενώ ρωτά για τον Αρνόλφο. Καθώς όμως αυτός είναι σκεπασμένος με τον μανδύα του Ρουντιγκέρο, o τελευταίος τον ξεγελά λέγοντας πως
ο Αρνόλφο είναι στο κάστρο του. Ο Ραϊνόλντο παρενοχλεί την «άγνωστή» του
όμορφη, αλλά ο Ρουντιγκέρο τού λέει ότι η γυναίκα βρίσκεται υπό την προστασία του. Τα αίματα ανάβουν, και βγαίνουν τα ξίφη· τότε η Ιζαμπέλλα, στον κίνδυνο που διατρέχει ο σύζυγός της, πετιέται ανάμεσά τους και αποκαλύπτεται
ρίχνοντας το πέπλο. Όλοι μένουν έκπληκτοι, ενώ η ίδια λιποθυμά.
Στη Γ΄ πράξη, που φέρει τον τίτλο «Η εκδίκηση», σε ένα μεγάλο δωμάτιο
του κάστρου του Άσπεν εμφανίζεται ο Ρουντιγκέρο κρατώντας από το χέρι την
Ιζαμπέλλα, η οποία πέφτει απαρηγόρητη σε μια καρέκλα. H αγάπη του Ρουντιγκέρο για τον Αρνόλφο έχει μετατραπεί σε μίσος που ζητά άμεση εκδίκηση. Όταν μπαίνει ο Ραϊνόλντο, του προτείνει να εκδικηθούν μαζί τον κοινό πια
εχθρό, για διαφορετικούς ο καθένας λόγους. Ο Ραϊμόντο, δίχως δισταγμό και
γεμάτος ενθουσιασμό, συμφωνεί. Η Ιζαμπέλλα, ταραγμένη, ακούει, ενώ εκείνοι
κουβεντιάζουν τις λεπτομέρειες για την εξόντωση του Αρνόλφο, στον συνωστισμό στον μεγάλο χορό μεταμφιεσμένων του παλατιού. Στην τελευταία σκηνή,
που εκτυλίσσεται στη μεγάλη αίθουσα του παλατιού, ο Ραϊνόλντο και ο Ρουντιγκέρο, φορώντας πανοπλία και με χαμηλωμένο το προσωπείο του κράνους,
εμφανίζονται να έχουν πιάσει τις άκρες, αλλά εγκαταλείπουν τις θέσεις τους
όταν πληροφορούνται ότι το θύμα τους δεν θα παραβρεθεί στην γιορτή γιατί
ειδοποιήθηκε για την παγίδα από άγνωστο πρόσωπο. Ο Αρνόλφο, οπλισμένος
και καλυμμένος με μάσκα και πανωφόρι, βαδίζει σκεπτικός. Η τιμή και το καθή-
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κον τού υπαγορεύουν να παραιτηθεί από τη διεκδίκηση της Ιζαμπέλλα, αλλά
θέλει να τη δει για στερνή φορά. Συγχρόνως η Ιζαμπέλλα, μασκαρεμένη, παρατηρεί ανήσυχη τριγύρω. Το βλέμμα της πέφτει στον Αρνόλφο, τον αναγνωρίζει
και τον επιπλήττει γιατί αψήφησε το μήνυμά της. Αυτός δεν έχει αναγνωρίσει
ότι πρόκειται για την Ιζαμπέλλα· μόνο όταν του μιλά αποκαλώντας τον «άπονο»
που θέλει να σκοτωθεί με την απροσεξία του και να της προκαλέσει πόνο καταλαβαίνει ότι είναι αυτή. Η Ιζαμπέλλα τον ικετεύει να φύγει, αν πράγματι την
αγαπά. Ο Ρουντιγκέρο με τον Ραϊνόλντο εμφανίζονται εκδηλώνοντας τις εχθρικές τους διαθέσεις. Ο Αρνόλφο υπερασπίζεται την αθωότητα της Ιζαμπέλλα,
εκείνοι όμως αδιαφορούν και τραβούν τα ξίφη προκαλώντας τον να αμυνθεί.
Ο Ρουντιγκέρο, μαινόμενος, κατακρίνει τον Αρνόλφο πως τον ατίμασε και πρόδωσε τη φιλία τους. Εκείνος υπεραμύνεται της αγνότητας της Ιζαμπέλλας, ο
Ρουντιγκέρο τού πετάει το γάντι και η μονομαχία τους ξεκινά. Τη στιγμή που
Αρνόλφο πέφτει νεκρός, ο Ραϊνόλντο χαμογελά και η Ιζαμπέλλα εκτός εαυτού
ζητά από τον Ρουντιγκέρο να τη σκοτώσει. Εκείνος της λέει πως «τιμωρία θα
είναι η ζωή σου».

Η πρώτη σελίδα του λιμπρέτου της κερκυραϊκής πρεμιέρας της Isabella d’
Aspeno στο θέατρο «Σαν Τζιάκομο» το 1854.
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Στη διανoμή θα συμμετέχουν ο πρώτος τενόρος του θιάσου Ranieri
Bettazzi (Aρνόλφο, Κόμης του Έμπεσντορφ), ο πρώτος μπάσος Luigi Ruiz (Ραϊνόλντο, εξάδελφός του), ο βαρύτονος Massimiliano Severi (Ρουντιγκέρο, βαρόνος του Άσπεν), η σοπράνο πριμαντόνα Τeresa Truffi-Benedetti (Ιζαμπέλλα,
σύζυγός του), η μέτζο σοπράνο κομπριμάρια Αdelaide Ferlotti (Έμπα, Αράβισσα
χαρτορίχτρα) και ο μπάσος Giuseppe Monari (Ούγκο, ακόλουθος του Αρνόλφο),
μέλη του θιάσου που εργαζόταν στην Κέρκυρα από τον Σεπτέμβριο του 1853.8
Την ορχήστρα δεν διηύθυνε ο Καρρέρ αλλά ο διευθυντής της ορχήστρας και
πρώτο βιολί του θιάσου Raffaelle Sarti.9
Η επιτυχία ήταν μεγάλη, τόσο για τον μουσουργό όσο και για τον θίασο.10
Aναφέρεται ότι μερικά μέρη επαναλήφθηκαν έως και είκοσι φορές, ενώ στο
τέλος ζητήθηκε πολλές φορές η επανεμφάνιση του Καρρέρ στη σκηνή. Στο τέλος θα τον συνοδεύσει στο σπίτι του η μουσική της Φιλαρμονικής Εταιρείας
Κερκύρας με λαμπαδηφορία.
Η Βenedetti-Truffi ικανοποίησε με την ερμηνεία της, το ίδιο και ο νεαρός Severi, που κέρδισε επανειλημμένα το ενθουσιώδες χειροκρότημα. Συχνά
ήταν τα χειροκροτήματα και για τον έμπειρο μπάσο Ruiz, που υποστήριξε τον
ρόλο του με τον καλύτερο τρόπο, ενώ ο Βettazzi, καίτοι άρεσε λιγότερο από
τους άλλους, εντούτοις απέσπασε χειροκρότημα, ιδιαίτερα στη διφωνία με την
Βenedetti-Truffi.11
«Ανάμεσα στα κομμάτια που χαρακτηρίστηκαν καταπληκτικά και είχαν
μεγάλη απήχηση στο κοινό ήταν πρώτα απ’ όλα το γκραν φινάλε της Α΄ πράξης. Μετά την καβατίνα της σοπράνο, τη διφωνία της με τον τενόρο που επαναλήφθηκε, χειροκροτήθηκε το δεύτερο φινάλε, η διφωνία της σοπράνο και
του βαρύτονου και εκείνη μεταξύ των δύο μπάσων. Η κυρία Truffi-Benedetti
ανταποκρίθηκε στον επιβλητικό ρόλο της πρωταγωνίστριας με τρόπο απολύτως
αξιέπαινο, ξεπέρασε τον εαυτό της και αξιολογήθηκε ως γνήσια καλλιτέχνιδα.
Ήταν εξαιρετική το ίδιο στο τραγούδι όσο και στην ερμηνεία. […] Ούτε ένα κομμάτι ανάμεσα στα πάρα πολλά δεν πέρασε δίχως πρόδηλες και μοναδικές εκδηλώσεις χειροκροτημάτων. Ήταν μια πραγματικά μεγάλη τύχη για τον Καρρέρ
που είχε ως ερμηνεύτρια στο έργο του μια καλλιτέχνιδα τέτοιας αξίας».12

8. L’Italia Musicale 76 (21 Σεπτ. 1853), σ. 305.
9. La Fama 13 (20 Φεβρ. 1854), σ. 60.
10. L’Italia Musicale 15 (22 Φεβρ. 1854), σ. 60.
11. L’Italia Musicale 16 (25 Φεβρ. 1854), σ. 64 / 17 (1 Μαρτ. 1854), σ. 68 / 19 (8 Μαρτ. 1854), σ. 76 / 21 (11
Μαρτ. 1854), σ. 84∙ La Fama, 18 (2 Μαρτ. 1854) σ. 71 / 19 (6 Μαρτ. 1854) σ. 75.
12. La Fama 18 (2 Μαρτ. 1854) σ. 71.
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Η σοπράνο Τeresa Truffi-Benedetti, η πρώτη ερμηνεύτρια της Ισαβέλλας.

Οι πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας για την Benedetti-Truffi είναι περιορισμένες. Γνωρίζουμε ότι την τετραετία 1848-1852 εργάστηκε ως πριμαντόνα σε μεγάλα θέατρα των ΗΠΑ, κυρίως στο «Chestnut Street Theatre»
της Φιλαδέλφειας και στο «New Charleston Theatre» του Τσάρλεστον (Νότια
Καρολίνα). Σημειώνεται ότι ντεμπουτάρισε το 1848 με Norma, και ότι το 1850
παντρεύτηκε στη Βοστώνη τον τενόρο Sesto Benedetti. Όσον αφορά την καλλιτεχνική της αξία, αναφέρεται ως μέτζο σοπράνο με «αξιοσημείωτη» δύναμη
φωνής, αλλά μακριά από την τελειότητα. Στα προσόντα της, εκτός του ότι ήταν
πολύ όμορφη και πολύ δραματική στην ερμηνεία της, ήταν ένα τρέμουλο στη
φωνή.13 Ο νεαρός μουσουργός πρέπει ικανοποιήθηκε από την απόδοση της σοπράνο, γι' αυτό και ανακοίνωσε ότι στην ευεργετική της θα συνέθετε για χάρη
της μια νέα καβατίνα.14
13. Τ. Αllston Brown, History of the American Stage (1733-1870), Dich & Fitzerald Publishers, Νέα Υόρκη 1870,
σσ. 29, 363∙ W. G. Armstrong, A record of the opera in Philadelphia, ed. Porter & Coats, Φιλαδέλφεια 1884,
σσ. 58, 59, 74, 265, 268.
14. L’Italia Musicale 17 (1 Μαρτ. 1854), σ. 68.
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Γνωρίζουμε ότι συνολικά δόθηκαν τρεις παραστάσεις, και η τελευταία,
στις 11 Φεβρουαρίου, υπήρξε η ευεργετική του μουσουργού. Το θέατρο «Σαν
Τζιάκομο» ήταν υπερπλήρες∙ αναφέρεται μάλιστα ότι η είσπραξη ήταν 2.700
λίρες. Προς τιμήν του επίτιμου μέλους της, η Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας
κυκλοφόρησε μονόφυλλο το ακόλουθο σονέττο:
AL SUO SOCIO ONORARIO
PAOLO CARRER
La Società Filarmonica di Corfù
Gemea, per anni, a duro giogo avviata
La dolce Patria, e nelle sue catene
Plorava, più d’ogni perduto bene,
L’arte un tempo si grande, allora estinta.
Ma nel silenzio del dolore, attinta
Nuova Virtute, e in Ciei posta ogni spene,
Vinse ’l nemico, e gloriosa or viene
Infrà le genti, e regal benda ha cinta.
Al primo scuoter della sacra chioma
Surse l’Arte, e nell’Inno ebbe splendore
Col novello belissimo idioma.
Di tue note, la Patria oggi felice
Rendi tu Paolo, e si le accresci onore:
Salve Zacinto delle Muse attrice!15
Τη Δευτέρα 9 Απριλίου 1855 εγκαινιάστηκε η εαρινή θεατρική περίοδος
του θεάτρου «Carcano» του Μιλάνου με την πρώτη της Isabella d’Aspeno. Το
καλλιτεχνικό γραφείο G. Crivelli του Μιλάνου ανέλαβε τη συγκρότηση ενός
θιάσου χαμηλού κόστους, με ικανοποιητικά, όπως τελικά αποδείχτηκε, αποτελέσματα. Τον ρόλο της Ιζαμπέλλα ανέλαβε η έμπειρη πριμαντόνα σοπράνο
Adela[ide] Dall’Argine,16 του Αρνόλφο ο νεαρός τενόρος Giacinto Chislanzoni,
15. La Fama 19 (6 Μαρτ. 1854), σ. 75.
16. Καταγόταν από την Πάρμα, και αναφέρεται να συμμετέχει από το 1841 σε παραστάσεις στο θέατρο της
πατρίδας της. Πιθανόν να ήταν κόρη του υποβολέα του θεάτρου Luigi Dall’Argine. Την περίοδο 1853-1854 είχε
εργαστεί στο «Teatro Sociale» του Σαλούτσο ερμηνεύοντας μεταξύ άλλων και τη Saffo στην ομώνυμη όπερα
του Pacini. Το φθινόπωρο του 1855 παρέμεινε στο Μιλάνο και στις αρχές του 1856 εμφανίστηκε στο θέατρο
του Ρέτζιο. Η σταδιοδρομία της δεν πρέπει να ήταν μακρά. Bλ. La Fama 1 (2 Ιαν. 1854), σ. 3 / 6 (21 Ιαν. 1856),
σ. 24 / 13 (11 Φεβρ. 1856), σ. 52∙ Αlessandro Stocchi, Diario del Teatro Ducale di Parma, Presso Rossi-Ubaldi,
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του Ραϊνόλντο ο γνωστός και με σταθερή σταδιοδρομία μπάσος / βαθύφωνος
Bartolomeo Gandini,17 του Ρουντιγκέρο ο βαρύτονος Antonio Chislanzoni (αδελφός του Giacinto), της Έμπα η πρωτοεμφανιζόμενη μέτζο σοπράνο Lucia Viale
και του Ούγκο ο νεαρός μπάσος κομπριμάριος Alessandro Trabattoni.18 Διευθυντής της ορχήστρας και πρώτο βιολί ανέλαβε ο νεαρός –μόλις εικοσιενός ετών–
Nicola Bassi.19 Tα σκηνικά ανέλαβε ο γνωστός σκηνογράφος Carlo Sala, ενώ τα
κοστούμια νοικιάστηκαν από το βεστιάριο του Μιλάνου Pirola e Cattaneo. Θα
επισημάνουμε εδώ ότι εκτός της Dall’Argine, που τον επόμενο μήνα ερμήνευσε
τη Lucrezia Contarini στους Due Foscari20, οι άλλοι μονωδοί υπέγραψαν μόνο
για τη συγκεκριμένη παραγωγή.
Η παραγωγή οργάνωσε μια ευπρεπή παράσταση.21 Τα κοστούμια ήταν
πολύ πλούσια, εντυπωσίασαν επίσης και οι τρεις σκηνογραφίες του Sala, ενώ
ενθουσίασε ο νεαρός Bassi, ο οποίος έγινε αποδέκτης γενικών επευφημιών.22

Πάρμα 1841, σσ. 7, 30, 80, 81∙ Diego Ponzo, Il Teatro Sociale di Saluzzo, Centro Studi Piemontesi, 2004, σ. 139.
17. Αξιόλογος καλλιτέχνης, απαντάται να εμφανίζεται σε πρωταγωνιστικούς ρόλους σε σκηνές θεάτρων
μεγάλων πόλεων, κυρίως της Ιταλίας, από τις αρχές της δεκαετίας του 1840. Τη χειμερινή περίοδο 1855-1856
εργάστηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Βλ. Glissons, n’ appuyons pas 72 (5 Σεπτ. 1840), σ. 288∙ Il Pirata 19
(4 Σεπτ. 1846), σ. 74∙ La Fama 75 (17 Σεπτ. 1855), σ. 300.
18. Isabella d’ Aspeno / melodrama tragico / in Quattro atti, diviso in tre atti, poesia di R.G.S / posto in musica
/ dal /maestro Paolo Carrer / da rappresentarsi / nel teatro Carcano / La primavera 1855 / Milano / Tipografia
Alessandro Lombardi / 1855.
19. O Nicola Bassi (1834-1897) καταγόταν από την Κρεμόνα και σπούδασε στο Ωδείο του Μιλάνου. Απαντάται
να εργάζεται επί σειρά ετών ως διδάσκαλος θιάσων ή διευθυντής ορχήστρας. Αναφέρεται μάλιστα ότι τον
εκτιμούσε πολύ ο Giuseppe Verdi. Aπό το 1861 έως το 1867 παρέδιδε μαθήματα βιολιού στο Ωδείο του
Μιλάνου. Βλ. Marisa Di Gregorio Casati / Franca Cella / Madina Ricordi (επιμ.), Carteggio Verdi-Ricordi, 18821885, Ιstituto Nazionale di Studi Verdiani, Πάρμα 1994, σ. 170.
20. La Fama 43 (28 Mαΐου 1855), σ. 172.
21. La Fama 30 (12 Απρ. 1855), σ. 119.
22. L’ Italia Musicale 29 (11 Απρ. 1855), σ. 114.
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Η πρώτη σελίδα του λιμπρέτου της παράστασης της ιταλικής πρεμιέρας
της Isabella d’ Aspeno στο θέατρο «Carcano» το 1855.
Από τα δημοσιεύματα του ιταλικού μουσικοθεατρικού Τύπου διαπιστώνουμε ότι οι τέσσερις συνολικά παραστάσεις είχαν επιτυχία, καλλιτεχνική και
εμπορική.23 Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι «Ο αριθμός των θεατών αυξάνει
κάθε βραδιά. Δεν αποτελεί αυτό μια αξιόπιστη απόδειξη πως το έργο και οι
τραγουδιστές αρέσουν;»24
Από τους μονωδούς ξεχώρισε και απέσπασε το μεγαλύτερο χειροκρότημα ο Giacinto Chislanzoni, ο οποίος φάνηκε ότι είχε κάνει προόδους σε σχέση
με την τελευταία του εμφάνιση.25 Πολύ καλές εντυπώσεις άφησε η νεαρά και
όμορφη Viale, η οποία διέθετε «ασυνήθιστα χαρίσματα στη σκηνή, και μπορούμε να προβλέψουμε και για εκείνη ένα λαμπρό μέλλον».26 Ο Gandini ανταποκρίθηκε αξιοπρεπώς στον ρόλο του και χειροκροτήθηκε ιδιαίτερα στην καβατί23. La Fama 30 (12 Απρ. 1855), σ. 119∙ L’ Italia Musicale 30 (14 Απρ. 1855), σ. 119.
24. La Fama, 32 (19 Απρ. 1855), σ. 128.
25. L’ Italia Musicale 29 (11 Απρ. 1855), σ. 114∙ La Fama 30 (12 Απρ. 1855), σ. 119 / 32 (19 Απρ. 1855), σ. 128.
26. L’ Italia Musicale 29 (11 Απρ. 1855), σ. 114∙ εφ. La Fama 30 (12 Απρ. 1855), σ. 119 / 32 (19 Απρ. 1855),
σ. 128.
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να του.27 Επιφυλακτική αρχικά, στην πρώτη παράσταση, ήταν η κριτική για την
Dall’Argine, προτείνοντάς της να «συγκρατήσει τη φωνή της, που πολλές φορές
υπερχειλίζει»,28 κάτι όμως που αντιστράφηκε στις υπόλοιπες παραστάσεις εφόσον παρουσίασε μεγάλη πρόοδο, κερδίζοντας και αυτή τα χειροκροτήματα και
τις συνεχείς προσκλήσεις στη σκηνή.29
« […] η Dall’Argine μάς έκανε να αντιληφθούμε πως κατέχει σπουδαία φωνητικά μέσα, καλλιεργημένα σε άριστη σχολή, και ότι είναι γεμάτη ζήλο για βελτίωση, ακάματη και πολύ αξιέπαινη συγκριτικά με αρκετές άλλες συναδέλφους
της, από τύχη πιο επιτυχημένες από εκείνη. Η κοινή γνώμη τη δικαίωσε, και
εμείς μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ειλικρινά ότι η επιτυχία της πριμαντόνας
αυτής ήταν η μεγαλύτερη που θα μπορούσε κανείς να ποθήσει».30
Η Dall’Αrgine εντέλει –κατά γενική ομολογία– ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του ρόλου, κάτι που οπωσδήποτε ικανοποίησε και τον Καρρέρ, ο οποίος
στην ευεργετική της που δόθηκε στα μέσα Ιουνίου απέσπασε υμνητικά σχόλια
για τη συμβολή του στην επιτυχία της ως Ιζαμπέλλα.31
Στην ίδια σκηνή, του θεάτρου «Carcano», όπου το 1852 ο Τύπος είχε αντιμετωπίσει αρνητικά, με αρκετά καυστικά σχόλια, την όπερα Dante e Bice, ήρθε
η στιγμή με την Isabella d’Aspeno ο Ζακύνθιος μουσουργός να κερδίσει τις εντυπώσεις, ώστε να χαρακτηρίζεται η στιγμή ως ευτυχής για το θέατρο του Μιλάνου. Βέβαια, και τώρα δεν απέφυγε κάποια σχόλια, περισσότερο για μιμήσεις,32
αλλά οπωσδήποτε τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα. Σε τούτο πρέπει να συνέβαλε και η συνεργασία με τον Sapio, κάτι που θα είχε γίνει γνωστό στους θεατρικούς κύκλους, ασχέτως αν στο τυπωμένο λιμπρέτο εμφανίζεται με τα αρχικά
του. Επιπλέον, η εξαιρετικά δημοφιλής υπόθεση του έργου τού πρόσφερε εξασφαλισμένη επιτυχία. Ο κριτικός της La Fama, ο οποίος πολύ πιθανόν να είναι
και ο ίδιος που είχε μιλήσει αρνητικά το 1852,33 σημειώνει τώρα ότι το έργο
γράφτηκε με αγάπη και ευφυΐα, πως «οι εκλάμψεις φαντασίας αποδείκνυαν
επανειλημμένα τον εφευρετικό οίστρο του». Κατά τον άγνωστό μας κριτικογράφο, ο Καρρέρ δεν προσπέρασε τα αρνητικά σχόλια που του είχαν κάνει στο
Dante e Beatrice, αλλά τα αξιοποίησε με περίσκεψη και μελέτη, ζυγίζοντας τι
χρειαζόταν να κάνει και τι να αποφύγει. Επισημαίνει βέβαια ότι, αν και μιμή27. L’ Italia Musicale 29 (11 Απρ. 1855), σ. 114.
28. Ό.π.∙ La Fama 30 (12 Απρ. 1855), σ. 119.
29. La Fama 32 (19 Απρ. 1855), σ. 128.
30. Ό.π..
31. La Fama 50 (21 Ιουν. 1855), σ. 200.
32. Scaramuccia 47 (13 Απρ. 1855), σ. 4.
33. La Fama 69 (26 Αυγ. 1852), σ. 275.
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θηκε συχνά αξιόλογα πρότυπα, σε πολλά σημεία κατόρθωσε να αποτυπώσει
τον προσωπικό του χαρακτήρα. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που κέρδισε τις
επιδοκιμασίες του κοινού.34
«Εάν τα χειροκροτήματα αποτελούσαν πάντα την πιο σίγουρη απόδειξη
για την επιτυχία ενός έργου, η “Isabella d’Aspeno”, αν όχι μεγάλη, θα μπορούσε
να πει κανείς ότι τουλάχιστον είχε αρκετή επιτυχία, τόση ώστε να ικανοποιήσει
τον νεαρό δημιουργό της. […] τα μειονεκτήματα που μας φάνηκαν εντονότερα
είναι ο υπερβολικός θόρυβος του ενόργανου μέρους, η μονοτονία στις φόρμες
και οι πολλές και πρόδηλες αντιγραφές. Ως αντίβαρο όμως στα μειονεκτήματα
αυτά διακρίναμε στον Καρρέρ ένα πετυχημένο μουσικό ταμπεραμέντο χάρη σε
ένα είδος αυθόρμητης εκτέλεσης, όπως επίσης σε μια άνεση στην αλληλουχία
ιδεών τις οποίες χειρίζεται με ικανοποιητική διαίσθηση».35
«Υπέθετα πως το έργο ήταν καινούριο, αλλά τελικά το είχα χιλιοακούσει.
Πρόκειται για μια σειρά από απομιμήσεις, ενορχηστρωμένες με αλόγιστη χρήση από τρομπόνια και μπάσο-τύμπανο και διευθετημένες επάνω σε ένα οποιοδήποτε λιμπρέτο. Το κοινό όμως σκόρπισε χειροκροτήματα για τη μουσική και
τους καλλιτέχνες, και η βραδιά, στο σύνολό της, κατόρθωσε να ευχαριστήσει
τους πάντες».36
«Ο Καρρέρ δεν στερείται ταλέντου. Προχωρά με ειλικρίνεια και με μια συγκεκριμένη γνώση της τέχνης του, όπως επίσης των δημοφιλών αποτελεσμάτων, τίποτε όμως στη μουσική του δεν μας δείχνει πως αναδεικνύεται μια ιδιοφυή σκέψη, ικανή προς το παρόν να δημιουργήσει πράγματα που ξεπερνούν το
σύνηθες. Ίσως η εκτέλεση, ως επί το πλείστον αποτυχημένη, της συγκεκριμένης
σύνθεσης δεν μας βοήθησε καθόλου να εκτιμήσουμε τις αρετές της».37
Στις αρχές της επόμενης χρονιάς, στις 19 Ιανουαρίου 1856, δόθηκε, πάλι
στο θέατρο «Carcano», η πρώτη της νέας όπερας του Καρρέρ La redivina, σε λιμπρέτο του Giuseppe Sapio, που και αυτή έτυχε θετικής υποδοχής από το κοινό
και την κριτική. Η Rediviva γνώρισε πολλές και επιτυχημένες παραστάσεις –έως
τις 9 Μαρτίου–38 με πολύ καλή διανομή, με μονωδούς αξιόλογους και αναγνωρισμένης αξίας. Η επιτυχία της Rediviva οδήγησε τη διεύθυνση του θεάτρου να
αποφασίσει την επανάληψη της Isabella d’Aspeno, με τη σοπράνο Silvia della

34. La Fama, 30 (12 Απρ. 1855), σσ. 119-120.
35. L’ Italia Musicale 29 (11 Απρ. 1855), σ. 114.
36. Scaramuccia 47 (13 Απρ. 1855), σ. 4.
37. Gazzetta Musicale di Milano 13 (15 Απρ. 1855), σ. 115.
38. Gazzetta dei Teatri 12 (4 Μαρτ. 1856), σ. 45 / 13 (10 Μαρτ. 1856), σ. 49.
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Valle στον πρωταγωνιστικό ρόλο.39 Τελικά τον ρόλο ανέλαβε η σοπράνο Luigia
Donati, που είχε ερμηνεύσει και τη Matilde στη Rediviva, ενώ στην υπόλοιπη
διανομή συμμετείχαν οι περισσότεροι των μονωδών που εργάστηκαν την περίοδο 1855-1856 στο «Carcano»∙40 τον Αρνόλφο ερμήνευσε ο πολύ καλός τενόρος
Giorgio Stigelli,41 τον Ραϊνόλντο ο Giovanni Battista Antonucci, τον Ρουντιγκέρο ο
Luigi Spellini, τον Ούγκο ο Giuseppe Bernasconi42 και την Έμπα η σταθερά ανερχόμενη Lucia Viale, που γνώριζε τον ρόλο από το πρώτο ανέβασμα του έργου.43
Η Isabella d’Aspeno δόθηκε στις 5 Μαρτίου, και από τα δημοσιευθέντα σχόλια
διαπιστώνουμε επιτυχία· θετικές ήταν και οι αναφορές στον μουσουργό.44
Σύμφωνα με τον Καρρέρ –αναφέρεται σχετικά στα Απομνημονεύματά
του– αποφασίστηκε να δοθεί η Isabella d’ Aspeno, την άνοιξη του 1856, στο
θέατρο του Καστιλιόνε (μικρής κωμόπολης ΝΑ του Μιλάνου), κατά την ετήσια
πανήγυρη.45 Τούτο όμως δεν επιβεβαιώνεται από τον μουσικοθεατρικό Τύπο
(εφημερίδες Gazzetta dei Teatri, Gazzetta Musicale di Milano, L’ Arpa, La Fama,
L’ Italia Musicale). Επιπλέον, η πριμαντόνα της παράστασης Luigia Donati την
εαρινή περίοδο είχε κλείσει να εμφανιστεί στο θέατρο της Αλεσάντρια.46
Στις 10 Φεβρουαρίου 1858 η Isabella d’Aspeno παρουσιάστηκε για πρώτη
και τελευταία φορά στη Ζάκυνθο από τον θίασο που εργαζόταν στο θέατρο
«Απόλλων» από την 1η Οκτωβρίου 1857 με μεγάλη επιτυχία∙ είχαν ήδη παρουσιάσει Τrovatore, Crispino e la Comare, Sonnambula, Traviata.47 Εν προκειμένω
39. Gazzetta dei Teatri 6 (29 Ιαν. 1856), σ. 21.
40. Όλοι συμμετείχαν και στην παραγωγή της Rediviva. Bλ. Gazzetta dei Teatri 5 (23 Ιαν. 1856), σ. 17 / 6 (29
Ιαν. 1856), σ. 21 / 7 (2 Φεβρ. 1856), σ. 25∙ Gazzetta Musicale di Milano 4 (27 Ιαν. 1856), σ. 28 / 5 (3 Φεβρ.
1856), σ. 37.
41. Πρόκειται για τον Γερμανό Georg Stiegel (1815-1868), που είχε εξιταλίσει το όνομά του σε Giorgio Stiegelli,
με πολύ καλή σταδιοδρομία στις μεγάλες σκηνές της Ιταλίας και της Ευρώπης. Βλ. Claudio Sartori, Enciclopedia
della Musica, vol. VI, ed. Rizzoli Ricordi, Milano 1972, σ. 59.
42. Γνώριμος του Καρρέρ, είχε ερμηνεύσει τον Φόλτσο Πορτινάρι στο Dante e Bice, τo 1852. Βλ. Δ. Ν.
Μουσμούτης, «Dante e Bice, Η πρόσληψη της πρώτης και χαμένης όπερας του Παύλου Καρρέρ», ό.π., σ. 220.
43. Isabella d’ Aspeno / melodrama tragico / in Quattro atti, diviso in tre atti, poesia di R.G.S / posto in musica
/ dal /maestro Paolo Carrer / da rappresentarsi / nel teatro Carcano / La quaressima 1856 / Milano / Tipografia
Alessandro Lombardi / 1855.
44. La Fama 19 (6 Μαρτ. 1856), σ. 76∙ Gazzetta dei Teatri 13 (10 Μαρτ. 1856), σ. 49.
45. Γιώργος Λεωτσάκος, Παύλος Καρρέρ. Απομνημονεύματα και Εργογραφία, Μουσείο Μπενάκη / Ιόνιο
Πανεπιστήμιο, Αθήνα 2003, σσ. 96, 99.
46. Gazzetta dei Teatri 24 (7 Μαΐου 1856), σ. 96.
47. L’Arpa 64 (10 Aυγ. 1857), σ. 258 / 12 (26 Οκτ. 1857), σ. 48 / 15 (12 Νοεμβρ. 1857), σ. 60 / 12 (26 Οκτ. 1857),
σ. 48 / 20 (24 Δεκ. 1857), σ. 80 /29 (5 Φεβρ. 1858), σ. 116 ∙ Teatri arti e letteratura 1716 (19 Νοεμβρ. 1857), σ.
94 / 1712 (22 Οκτ. 1857), σ. 61 / 1716 (19 Noεμβρ. 1857), σ. 94 / 1721 (24 Δεκ. 1857), σσ. 132-133 / 1726 (28
Ιαν. 1858), σ. 175 / 1728 (11 Φεβρ. 1858), σ. 189 / 1727 (4 Φεβρ. 1858), σ. 183 / 1728 (11 Φεβρ. 1858), σσ.
189-190∙ Gazzetta dei Teatri 57 (26 Οκτ. 1857), σ. 226.
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ο Καρρέρ ανέλαβε να διδάξει στους συντελεστές την όπερά του (αντί του Pietro
Pinelli). Στη διανομή συμμετείχαν η Ισαβέλλα Ιατρά στον πρωταγωνιστικό ρόλο,
ο νεαρός και ανερχόμενος τενόρος Giobbe Manaresi (Aρνόλφο), o ανερχόμενος
επίσης βαρύτονος Luigi Bonafede, νέος, με επιτυχημένες εμφανίσεις σε σκηνές
της Ιταλίας (Ρουντιγκέρο), o μπάσος Pietro Chini (Ραϊνόλντο) και η αρκετά καλή
κοντράλτο Clelia Benini (Έμπα).48 Διευθυντής της χορωδίας και πρώτο κοντραμπάσο ήταν ο Francescο Cesari, και πρώτο βιολί και διευθυντής ορχήστρας ο
Carlo Romagnoli.49
Για τον απόηχο της πρώτης της Isabella d’Aspeno δεν εντοπίσαμε κανένα
δημοσίευμα στον ιταλικό Τύπο, τουλάχιστον στα έντυπα που ερευνήσαμε. Η
μόνη μας πηγή είναι ο Καρρέρ.
«Επόμενον ήτο, μετά τας επανειλημμένας επιτυχίας αυτού του έργου και
εις Κέρκυρα και εις Ιταλίαν, να λάβη υποδοχήν ανταξίαν και εις την πατρίδα του
συγγραφέως. Πολύ περισσότερον δε, εκτελούμενον λαμπρότατα και από την
ζακυνθίαν αοιδόν Ισαβέλλαν Ιατρά, ήτις είχε κατενθουσιάσει το κοινόν διά του
Τrovatore και της Sonnambula.
Μετά το τέλος της παραστάσεως και των παταγωδών ενδείξεων του κατενθουσιασμένου κοινού, επορεύθην εις το ιδιαίτερον δωμάτιον της Δεσποσύνης
Ισαβέλλας όπως την ευχαριστήσω, και ενώπιον των γονέων της την ενηγκαλίσθην και την ησπάσθην θερμώς. Αλλ’ αυτός ο καλλλιτεχνικός ασπασμός επέπρωτο να φέρη ρίζας και καρπούς όλως διόλου διαφορετικούς».50
Τελευταία γνωστή παραγωγή της Isabella d’Aspeno είναι αυτή που δόθηκε
τον Mάιο του 1860 από τον θίασο που εργαζόταν στο «Θέατρο» της Πάτρας.
΄Ηδη από τον Μάρτιο ο Καρρέρ είχε υπογράψει συμβόλαιο για να εργαστεί
ως διδάσκαλος του θιάσου, και η Ισαβέλλα Ιατρά –σύζυγός του πλέον, από τον
Μάρτιο του 1859–, ως πριμαντόνα με μηνιαίο μισθό 130 δίστηλων.51 Στον θίασο συμμετείχαν ακόμη ο τενόρος Ranieri Bettazzi, o βαρύτονος Giorgi και η
48. Gazzetta dei Τeatri 13 (7 Μαρτ. 1858), σ. 48. Ο Γ. Λεωτσάκος εσφαλμένα αναφέρει ότι στις αρχές του
1858 δόθηκε παράσταση της Isabella d’Aspeno στην Κέρκυρα. Τούτο οφείλεται στην εσφαλμένη αντιγραφή
του σχετικού δημοσιεύματος από τον Thomas G. Kaufman, το αρχείο του οποίου χρησιμοποίησε. Βλ. Γ.
Λεωτσάκος, Παύλος Καρρέρ. Απομνημονεύματα και Εργογραφία, σ. 172.
49. Teatri arti e letteratura 1698 (16 Ιουλ. 1857), σ. 162 / 1701 (6 Αυγ. 1857), σ. 186 / 1705 (30 Αυγ. 1857), σ. 6
/ 1706 (10 Σεπτ. 1857), σ. 11, 14 / 1727 (4 Φεβρ. 1858), σ. 183∙ Gazzetta dei Teatri 39 (27 Ιουλ. 1857), σ. 156 /
44 (20 Αυγ. 1857), σ. 176 / 57 (26 Οκτ. 1857), σ. 226 / 60 (11 Νοεμβρ. 1857], σ. 240 / 67 (20 Δεκ. 1857), σ. 268∙
εφ. L’ Arpa 64 (10 Aυγ. 1857), σ. 258∙ L’ Italia Musicale 65 (15 Aυγ. 1857), σ. 260∙ Gazzetta Musicale di Napoli
45 (14 Νοεμβρ 1857), σ. 358∙ La Fama 66 (17 Αυγ. 1857), σ. 264 / 103 (24 Δεκ. 1857), σ. 416.
50. Γ. Λεωτσάκος, Παύλος Καρρέρ. Απομνημονεύματα και Εργογραφία, σ. 113.
51. Ό.π., σ. 121. Βλ. και L’ Arpa 27 (2 Μαρτ. 1860), σ. 108.

150

ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ «ΣΚΟΤΕΙΝΗ» ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΡΕΡ (1850-1856)

κοντράλτο Clelia Benini. Ως διευθυντής της ορχήστρας και πρώτο βιολί είχε υπογράψει ο Augusto Pasquali.52
Η πρώτη της Isabella d’ Aspeno, δόθηκε στις 11 Μαΐου (είχαν προηγηθεί οι
παραγωγές των Trovatore και Barbiere di Siviglia). Γνωρίζουμε ότι ακολούθησαν
άλλες τρεις παραστάσεις με «συρροή» κοινού,53 είναι πολύ πιθανόν όμως να
δόθηκαν και άλλες, εφόσον συναντάμε η ευεργετική της Ιατρά να δίνεται στις
17 Ιουνίου.54 Η επιτυχία ήταν μεγάλη, οι μονωδοί κέρδισαν το χειροκρότημα και
ο Καρρέρ αποθεώθηκε. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο κράτησε η Ιατρά, ενώ από
την υπόλοιπη διανομή γνωρίζουμε τους Bettazzi (Aρνόλφο), Giorgi (Ρουντιγκέρο) και Benini (Έμπα).55
Η ενθουσιώδης υποδοχή έγινε αμέσως γνωστή στην Αθήνα, όπου η εφημερίδα Φως δημοσίευσε εκτενή ανταπόκριση, συνοδευόμενη και με «παραθεατρικά» σχόλια.
Πάτραι, Μαΐου 18. Την 11ην του ενεστώτος το κοινόν των Πατρών ηυτύχησε ν’ ακούση το μελόδραμα Η Ισαβέλλα, και ηυτύχησε, διότι η μουσική είναι
έργον Έλληνος μουσικοδιδασκάλου, τους ευφυούς Π. Καρρέρη.
«Η συρροή εις το θέατρον ήτο μεγίστη, η ζωή του κοινού απεριόριστος∙ δεν
εξήλθε πρόσωπον υποκριτού εις την σκηνήν, όπερ και χωρίς να προσφέρη λέξιν,
να μην υποδεχθή το κοινόν με ζωηράς χειροκροτήσεις, ληγούσας με το εύγε,
bravo, όταν ο υποκριτής ετελείωνε το άσμα του∙ δεν υπήρξε καρδία ήτις να μην
έπαλλε, όταν είδε αυτόν τον Καρρέρην, εξελθόντα εις την σκηνήν, κατ’ επίμονον
αίτησιν του κοινού∙ θα ήτον ηλίθιος βέβαια, όστις δεν εδάκρυσε, όταν ως εκ
θαύματος είδεν στεφανωμένον τον μόνον Έλληνα μουσικοδιδάσκαλον. Ώ! Τότε
ο ενθουσιασμός του κοινού ήτον ακράτητος και ενόμιζέ τις, ότι θα κρημνισθή
το θέατρον, όταν η προετοιμάσασα ταύτα νεολαία, έρριπτεν από την δευτέραν
σειράν των θεωρείων, συνοδευομένους με άνθη στίχους καταλλήλους προς το
μέγα τούτο έργον του Καρρέρη.
Ταύτα συνέβησαν την 11ην, τι δε την επιούσαν, ότε επανελήφθη το
ίδιον μελόδραμα, το παραλείπω, διότι θα με νομίσετε υπερβολικόν∙ τούτο μόνο σας λέγω, ότι ήτον τοιαύτη η κίνησις των εν τω θεάτρω, ώστε
ένας “Χριστιανός” έλαβε καιρόν να εισέλθη εις το θεωρείον της ερωμένης του, και να συλλάβη αυτήν μεταφράζουσαν εν τηλεγράφημα, όπερ
προ στιγμής είχε λάβει από το απέναντι θεωρείον, χωρίς να παρατηρηθή,
52. L’ Arpa 39 (1 Ιουν. 1860), σ. 156.
53. L’ Arpa 43 (5 Ιουλ. 1860), σ. 171.
54. Ό.π.
55. ‘Ο.π.
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ότι εισήλθεν, ούτε από την εξαδέλφην της, ούτε από τον θείον της, οίτινες παρεκάθηντο αυτή».56
Η επιτυχία της Isabella d’ Aspeno στην αχαϊκή πρωτεύουσα έγινε γνωστή
και έκανε αίσθηση στην Ιταλία, με αποτέλεσμα να απαντώνται στον Τύπο δημοσιεύματα άκρως κολακευτικά για τον μουσουργό. Τούτο βέβαια συνέβη τρία
χρόνια μετά την οριστική επιστροφή του στην Ελλάδα, όταν –ως φαίνεται– είχε
οριστικά αποφασίσει να σταδιοδρομήσει και να προσπαθήσει να καθιερωθεί
στον ελληνικό χώρο.
Οι αυτοβιογραφικές σελίδες του Καρρέρ διακόπτονται απότομα με την
άφιξή του στο Μιλάνο τον Μάιο του 1850 και συνεχίζονται το 1856. Είναι προφανές ότι υπήρχαν ένα ή περισσότερα φύλλα τα οποία αφαιρέθηκαν, καθότι δεν υπάρχει αφηγηματική σύνδεση. Πρόκειται για μια «σκοτεινή» περίοδο,
την «ιταλική» όπως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, η οποία είναι καθοριστική στην καλλιτεχνική σταδιοδρομία του, εφόσον παρουσιάζει τις πρώτες του
συνθέσεις με ικανοποιητικά αποτελέσματα και μάλιστα στη σκηνή ενός από τα
μεγαλύτερα θέατρα της απαιτητικής-σοβινιστικής μουσικά Ιταλίας, αυτής του
θεάτρου «Carcano» του Μιλάνου.
Η αποτυχία συμφωνίας για ανέβασμα έργου από το Teatro alla Scala, έστω
και άνευ αμοιβής, καθώς και η άρνηση του φιλόμουσου Francesco Pasetti –
είχε βοηθήσει τον Verdi στην αρχή της σταδιοδρομίας του– να αναλάβει την
«προστασία» του, τον αποθάρρυναν και τον οδήγησαν να επιστρέψει στα
πάτρια εδάφη.
«[…] Εις τοιαύτην απάντησιν, όλως απροσδόκητον δι’ εμέ, έμεινα κατεταραγμένος, αποτεθαρρυμένος και βέβαιος πλέον ότι, με όλους μου τους αενάους κόπους και μόχθους, τίποτε δεν δύναμαι να ελπίσω υπέρ της μελλούσης
προόδου μου. Ήκουα το εσπέρας την Rediviva είτε την Isabella μου, και πικρό
δάκρυ επαρουσιάζετο εις τα μάτια μου και έλεγον με τον νουν μου: «Tι μου
αξίζουν αυτά τα έργα, αυτά τα χειροκροτήματα, όταν εκείνοι οπού δύνανται
να με ενθαρρύνουν και να ωφεληθώσι, με αποπέμπουν και δεν ηξεύρουν να
εκτιμήσουν την θερμήν αφοσίωσιν, αγάπην και θέλησίν μου;».57
Το 1855, στο υπό αυστριακή κατοχή Μιλάνο, ο Καρρέρ θα γνωρίσει απρόσμενη επιτυχία με την ιταλικού ύφους όπερά του Isabella d’Aspeno. Μετά τη
σύνθεσή του Bianca di Belmonte, μπαλέτου σε πέντε πράξεις που ανέβηκε τον
56. Φως [Αθηνών] 85 (23 Μαΐου 1860), σ. 3.
57. Γ. Λεωτσάκος, Παύλος Καρρέρ. Απομνημονεύματα και Εργογραφία, σ. 96.
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Δεκέμβριο του 1850 στο Τeatro alla Canobbiana του Μιλάνου,58 και τη διστακτική υποδοχή της όπεράς του Dante e Bice το 1852, η Isabella d’ Aspeno υπήρξε το
πρώτο βήμα για την καθιέρωση. Η ολιγόχρονη σκηνική σταδιοδρομία της προβληματίζει, και ίσως τούτο να ήταν επιλογή του μουσουργού της, που επέλεξε
και προσπάθησε να σταδιοδρομήσει στην Αθήνα και να καθιερωθεί στον ελληνικό χώρο. Αλλά και εδώ ήρθε αντιμέτωπος με τους πολέμιους της όπερας, με
αποτέλεσμα ακόμα και τα δύο «εθνικά» έργα του, Μάρκος Βότζαρης και Κυρά
Φροσύνη, να αργήσουν να καθιερωθούν.

58. Βianca di Belmonte / Azione coreografica divisa in cinque atti / di Tomaso Casati / Milano / coi tipi di P.
Ripamonti Caprano / 1850∙ Βλ. και La Fama 95 (5 Δεκ. 1850), σ. 95 / 4 (13 Ιαν. 1851), σ. 16 / 5 (16.1.1851), σ. 20.
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Tο επτανησιακό έθιμο
περί «οριζοντίου ιδιοκτησίας»
και το αντίστοιχο κυκλαδικό
1.- Εισαγωγικά
«Ο κατά το 1841 εκδοθείς Ιόνιος Πολιτικός Κώδιξ», παρατηρεί ο καθηγητής
Παναγιώτης Ι. Ζέπος, «προωρισμένος να ρυθμίση τας εννόμους σχέσεις του μη
απελευθερωμένου μεν, αλλά κατ’ εξοχήν ζωτικού πληθυσμού των επτά ιστορικών νήσων του Ιονίου Πελάγους, δεδικαιολογημένως εθεωρήθη εις την Ελλάδα
ως νομικόν τι θαύμα […] Ήτο όμως ακόμη μακράν η εποχή των εθνικών επί της
Επτανήσου επιδιώξεων και παρά την όμαιμον συγγένειαν του επτανησιακού
λαού, εις την πολιτικήν Ελλάδα ο νέος κώδιξ εθεωρήθη ως κώδιξ ξένος, ο οποίος μόνον πόθους και ελπίδας ηδύνατο να γεννήση δια την λύσιν του ελληνικού
νομοθετικού προβλήματος του αστικού δικαίου».
Οι παρατηρήσεις αυτές διατυπωμένες το 19381 δεν είχαν βεβαίως υπόψη
το τελικό κείμενο του ελληνικού Αστικού Κώδικα, όπως το διαμόρφωσε ένα περίπου έτος αργότερα ο καθηγητής Γεώργιος Α. Μπαλής, αυτό που αποτέλεσε
και τον από την 21 Φεβρουαρίου 1946 και μέχρι σήμερα ισχύοντα Αστικό Κώδικα στην Ελλάδα2. Αλλά η προϊστορία σύνταξης, ήδη από του έτους 1835, του
σχεδίου του ελληνικού Αστικού Κώδικα ως την τελική μετά εκατόν τέσσερα έτη
διαμόρφωσή του, δεν καταλίπει αμφιβολία ότι διαχρονικά οι νοπαρασκευαστικές επιτροπές έλαβαν υπόψη τον συγκροτημένο Πολιτικό Κώδικα του «Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων», ώστε ο Κώδικας αυτός ν’ αποτελέσει για τον
Αστικό Κώδικα άμεση πηγή.
Πράγματι, πέραν της ρητής διαβεβαίωσης του Γεωργίου Α. Μπαλή ότι ο
Αστικός Κώδικας έχει περιλάβει σε ορισμένα σημεία διατάξεις του Ιονίου Πο-

1. Παν. Ι. Ζέπος: «Η σημασία του Ιονίου Πολιτικού Κώδικος ως τοπικού ελληνικού δικαίου», Κερκυραϊκά
Χρονικά, τ. ΙΓ (Β’ Πανιόνιον Συνέδριον – Πρακτικά – Ανακοινώσεις), Κέρκυρα, 1967, σσ. 209-214. Στον τόμο
δημοσιεύονται όσες απ’ τις ανακοινώσεις του Β‘ Πανιονίου Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε το έτος 1938
στην Ιθάκη, διασώθηκαν, μετά τη δίνη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Γ. Α. Μπαλής παραδίδει το τελικό
σχέδιο στην Κυβέρνηση με το από 17-12-1939 υπόμνημά του.
2. Πιερρίνα Κοριατοπούλου – Αγγέλη: «Η εξέλιξη του Αστικού δικαίου στην Επτάνησο. Εισαγωγή και
διατήρηση του Ιονίου Αστικού Κώδικα», Πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου : Η Ένωση της Επτανήσου με
την Ελλάδα, τ. Α’, εκδ. Βουλής των Ελλήνων και Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα, 2005, σσ. 257-269.
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λιτικού Κώδικα3, παρατηρεί κανείς ότι αρκετές από τις διατάξεις του Αστικού
Κώδικα είναι σχεδόν πανομοιότυπες με εκείνες του Ιονίου Πολιτικού, παρά τον
γλωσσικό εκσυγχρονισμό τους .
Έτσι μπορεί να παρατηρηθεί ότι μέσω του Αστικού Κώδικα επιβιώνουν,
έμμεσα, ρυθμίσεις του Ιονίου Πολιτικού Κώδικα στο ισχύον δίκαιο. Το ενδιαφέρον ωστόσο είναι ότι ο Ιόνιος Πολιτικός Κώδικας εξακολουθεί να ισχύει ακόμα
και σήμερα σε έννομες σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί - κυρίως στην Κέρκυρα - κατά τον χρόνον ισχύος του Ιονίου Πολιτικού Κώδικα, ήτοι μέχρι της 23ης
Φεβρουαρίου 1946.
Τούτο συμβαίνει σε έννομες σχέσεις που αφορούν σε παλαιές οικοδομές
και οφείλεται στο γεγονός ότι ο κτηριακός ιστός της πόλης και των παραδοσιακών οικισμών της Κέρκυρας παραμένει σε μεγάλο μέρος του αναλλοίωτος,
και όπως διαμορφώθηκε τουλάχιστον από τον 19ο αιώνα. Έτσι, ο θεσμός της
οριζόντιας ιδιοκτησίας, δημιουργημένος ήδη κατά την εισαγωγή του Ιονίου Πολιτικού Κώδικα, αλλά και ορισμένες από τις διατάξεις περί πραγματικών δουλειών, εξακολουθούν να ισχύουν κατά τον Ιόνιον Πολιτικό Κώδικα, εφ΄ όσον
σχετίζονται με οικοδομές που ανεγέρθηκαν, πριν την 23ην Φεβρουαρίου 1946.
Ενδεικτικά αναφέρουμε επίσης ότι ο Ιόνιος Πολιτικός Κώδικας εφαρμόζεται
ακόμη και σήμερα σε κληρονομίες, που έχουν επαχθεί πριν την 23ην Φεβρουαρίου 1946, για τις οποίες π.χ. δεν προβλέπεται η συμβολαιογραφική αποδοχή
επί ακινήτων, ενώ δεν υπάρχει για τις κληρονομίες αυτές χρονικός περιορισμός
αποποίησης της κληρονομίας.
Το θέμα της επιβίωσης ως σήμερα των ρυθμίσεων για τις πραγματικές
δουλείες, θα απαιτήσει ιδιαίτερη πραγμάτευση στο μέλλον. Επί του παρόντος, με αφορμή μιαν σχετικά πρόσφατη απόφαση του Πρωτοδικείου Σύρου,
η οποία δέχεται (όπως και άλλες προγενέστερες αποφάσεις) ότι στις Κυκλάδες
υφίσταται έθιμο περί οριζοντίου ιδιοκτησίας, διαμορφωμένο πριν την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, θα αναπτύξουμε τη θέση ότι υπάρχει αντίστοιχο έθιμο
και στην Επτάνησο.
2.- Το κυκλαδικό έθιμο «περί οριζοντίου ιδιοκτησίας»
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Σύρου στο σκεπτικό της υπ’ αριθμ.
46/2010 απόφασής του δέχεται τα ακόλουθα4 :
3. βλ. ομιλία του καθηγητή Γεωργίου Α. Μπαλή κατά την τελετή που έλαβε χώρα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
την 15ην Μαρτίου 1940 με αφορμή την κύρωση του Αστικού Κώδικα, σε Ιωάννου Σ. Σπυριδάκη – Ευαγγέλου
Ε. Περάκη, «Αστικός Κώδιξ», τ. Α, Αθήνα, 1976, σσ. 45 επ.
4. βλ. την απόφαση σε «Τράπεζα νομικών πληροφοριών ΝΟΜΟΣ».
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Κατά τους κανόνες του εθιμικού δικαίου των Κυκλάδων ο θεσμός της οριζόντιας ιδιοκτησίας στηρίζεται στους εξής τρεις βασικούς κανόνες:
1) Κάθε ιδιοκτήτης ορόφου ή τμήματος ορόφου είναι αποκλειστικός κύριος του
ορόφου του, δηλαδή των πρωτοτοίχων που ανήκουν σ` αυτόν, του δαπέδου, της
οροφής του και των κοινοχρήστων χώρων, που αντιστοιχούν στον όροφό του. 2)
Ο κύριος του ισογείου είναι αποκλειστικός κύριος του οικοπέδου και του υπεδάφους. 3) Ο κύριος του ανωγείου είναι αποκλειστικός κύριος του αέρος εκτός αν
ο αέρας είχε ήδη πωληθεί σε τρίτο ή παρακρατηθεί από τον πωλητή. Μάλιστα,
είναι τόσο αυστηρή η διάκριση των εννοιών "ισόγειο" και "αέρας ή όροφος",
ώστε ακόμη και αν κύριος του ισογείου και του "αέρος" είναι το ίδιο πρόσωπο,
νοούνται και υπάρχουν δύο αυτοτελείς ιδιοκτησίες, ουσιώδες δε στοιχείο του
εθίμου αυτού είναι ότι ο κύριος του "αέρος" δεν έχει κανένα δικαίωμα συγκυριότητας επί του εδάφους της οικοδομής, που ανήκει στον κύριο του ισογείου,
ο οποίος υποχρεούται να το διατηρεί από δομική άποψη σε τέτοια κατάσταση,
που να στηρίζει το βάρος του κατοικήσιμου ορόφου (ΠΠρΣυρ 145/1996, ΑρχΝ
1998, 92, Δακαναλάκης, Το κυκλαδικόν έθιμον περί του δικαιώματος αέρος και
το νέον σύστημα οριζοντίου ιδιοκτησίας, ΝοΒ 20, 1368).
Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι, σε αντίθεση με το άρθρο 544 του Ιόνιου Αστικού Κώδικα, το οποίο καθιέρωνε μια μορφή οριζόντιας ιδιοκτησίας
με την πρόβλεψη ύπαρξης και κοινόχρηστων χώρων επί της οικοδομής και του
οικοπέδου, που ανήκαν στη συγκυριότητα των επιμέρους κυρίων κάθε ορόφου,
εφόσον δεν οριζόταν κάτι αντίθετο στη σχετική πράξη οροφοκτησίας, η δημιουργία οριζόντιων ιδιοκτησιών, κατά το εθιμικό δίκαιο των Κυκλάδων, είχε ως
χαρακτηριστικό την ύπαρξη αυτοτελών κατ` όροφο ιδιοκτησιών χωρίς την ύπαρξη χώρων, που ανήκουν εξ` αδιαιρέτου στους κυρίους των επιμέρους ορόφων.
Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 55 ΕισΝΑΚ, το δικαίωμα κυριότητας, που υπάρχει κατά την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, διέπεται στο εξής ως
προς την έκταση, το περιεχόμενο, τη δυνατότητα μεταβίβασης, την προστασία
και την απόσβεση του από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ενώ το ίδιο ισχύει
και για την κυριότητα σε όροφο ή σε διαμέρισμα ορόφου.
Επίσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 59 ΕισΝΑΚ, εμπράγματα δικαιώματα χωριστής κυριότητας, που υπάρχουν κατά την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα σε οικοδομές σε ξένο έδαφος, διατηρούνται και εξακολουθούν
να διέπονται από το έως τώρα δίκαιο ή από τις ειδικές σχετικές διατάξεις,
που ισχύουν έως τώρα.
Από τις προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτει ότι ναι μεν με την εισαγωγή του
Αστικού Κώδικα καταργήθηκε, δυνάμει του άρθρου 1 ΕισΝΑΚ, το προπεριγρα-
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φάμενο κυκλαδικό έθιμο, ωστόσο η κατάργηση αυτή αφορά τις εφεξής αναφυόμενες έννομες σχέσεις και όχι δικαιώματα, που ήδη είχαν δημιουργηθεί πριν
την εισαγωγή του.
Συνεπώς, δικαιώματα αποκλειστικής κυριότητας σε ορόφους οικοδομής, που
ήδη είχαν δημιουργηθεί υπό την ισχύ του κυκλαδικού εθίμου, εξακολουθούν να
ισχύουν, και διέπονται, και μετά την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, από τους
ορισμούς του καταργηθέντος εθίμου (Δακαναλάκης, ό.π., σελ. 1370, ΠΠρΣυρ
77/2007, ΑρχΝ 2008, 54). Από τα ανωτέρω συνάγεται, επίσης, ότι, μετά την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, η ήδη συσταθείσα κατά το κυκλαδικό έθιμο αποκλειστική κυριότητα επί ορόφου οικοδομής δεν μεταπίπτει άνευ ετέρου σε σχέση οροφοκτησίας, που διέπεται από το Ν. 3741/1929, καθώς για τη δημιουργία
τέτοιας σχέσης απαιτείται η σύσταση της με κάποιον από τους περιοριστικά
αναφερόμενους στις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 Ν. 3741/1929, 1002 ΑΚ,
2 ΝΑ 1024/1971, 480Λ ΚΠολΔ και του Ν. 1562/1985 τρόπους (για τους τρόπους
σύστασης της οροφοκτησίας βλ. αναλυτικά 1. Κατρά, Πανδέκτης μισθώσεων
και οροφοκτησίας, 2005, σελ. 895 επ.). [ … ]
Θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούνται
τα Δικαστήρια της Σύρου με το κυκλαδικό έθιμο. Ηδη η υπ’ αριθμ. 46/2010
απόφαση αναφέρεται στην απόφαση υπ’ αριθμ. 145/1996 του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Σύρου, και η τελευταία αυτή απόφαση στην υπ’ αριθμ. 74/1969
απόφαση του Εφετείου Αιγαίου και την υπ’ αριθμ. 66/1971 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου.
Το σκεπτικό της υπ’ αριθμ. 145/1996 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Σύρου είναι εξίσου ενδιαφέρον5.
«Σύμφωνα με το έθιμο που ίσχυε στις Κυκλάδες μέχρι και την εισαγωγή
του Αστικού Κώδικα καταργηθέν με το άρθρο 1 Εισ. Ν.Α.Κ. και κατά την κρατούσα στην επιστήμη και τη νομολογία έννοια αυτού, κατά διάσπαση του βυζαντινορωμαϊκού κανόνα "τα επικείμενα είκει τοις υποκειμένοις", μπορούσε να
είναι κύριος ορόφου διαμερίσματος ή της νοητής στήλης "αέρος" του εδάφους
πάνω από την οικοδομή άλλος από τον κύριο του εδάφους. Ο δικαιούχος του
ιδιόμορφου αυτού δικαιώματος που δεν έχει χαρακτήρα δουλείας ή επιφανείας μπορεί να ανεγείρει δική του οικοδομή χωρίς να έχει δικαίωμα συνιδιοκτησίας επί των κτισμάτων του ισογείου, υποχρεουμένου του κυρίου αυτών
να τα διατηρεί από δομική άποψη σε τέτοια κατάσταση ώστε να στηρίζουν το

5. βλ. Αρχείο Νομολογίας, 1998, σ. 92 και εκεί σύντομο σχόλιο Χρ. Ν. Νικολαϊδη
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βάρος ανάλογου κατοικησίμου ορόφου (Ν. Δακαναλάκης ΝοΒ 20.1336, Εφ. Αιγ.
74/1969 αδημ. Π. Πρ. Σύρου 66/1971 Ε.Ε.Ν. 1971,859). Ουσιώδες δηλαδή χαρακτηριστικό γνώρισμα του εθίμου αυτού που δεν αντιτίθεται στην ηθική τάξη
και τον ορθό λόγο (Α.Π. 385/1965 ΝοΒ 14.242) είναι ότι ο κύριος του "αέρος"
δεν έχει κανένα δικαίωμα συγκυριότητος επί του εδάφους της οικοδομής, τα
οποία ανήκουν στον κύριο του ισογείου. Είναι δε τόσο αυστηρή η διάκριση των
εννοιών "ισόγειο" και "αέρας" ώστε ακόμα και αν κύριος και των δύο είναι το
ίδιο πρόσωπο νοούνται και υπάρχουν δύο αυτοτελείς ιδιοκτησίες (Ν. Δακαναλάκης οπ. αν.). Το δικαίωμα "αέρος" αποκτάται όχι μόνο παραγώγως αλλά και
με τακτική χρησικτησία. Πράξεις νομής που μπορούν να οδηγήσουν στην κτήση
του δικαιώματος με χρησικτησία είναι μόνον αυτές που ασκούνται σύμφωνα με
την κατά το σκοπό του εθίμου χρήση και εκμετάλλευση του εναέριου χώρου».
3.- Το επτανησιακό περί «οριζοντίου ιδιοκτησίας» έθιμο
Η υπ’ αριθμ. 46/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου,
μας δίνει την αφορμή να θέσουμε και πάλι το θέμα της ύπαρξης και στα Επτάνησα -κατ’ εξοχήν στην Κέρκυρα λόγω των υφισταμένων τουλάχιστον από τον
18ο αιώνα πολυορόφων οικοδομών- θεσμού οριζόντιας ιδιοκτησίας (διηρημένης, κατ’ ορόφους ή μέρη αυτών, ιδιοκτησίας, επί ενιαίας οικοδομής), ο οποίος
έχει δημιουργηθεί ε θ ι μ ι κ ά πριν την εισαγωγή του Ιονίου Πολιτικού Κώδικα
(αλλ’ ίσχυσε και μετά την εισαγωγή αυτού, και επίσης ίσχυσε πριν την εισαγωγή
του Ν. 3741/1929, αλλά και μετά την εισαγωγή αυτού)6.
Επί αυτοτελών ιδιοκτησιών (οροφοδιαμερισμάτων, διαμερισμάτων, καταστημάτων, αποθηκών κ.λ.π., καθώς και δικαιώματος επέκτασης κατ’ έκταση ή
καθ’ ύψος) που βρίσκονται επί παλαιών οικοδομών, συνήθως γίνεται δεκτό ότι
υφίσταται οριζόντια ιδιοκτησία συνεστημένη κατά τον Ιόνιο Πολιτικό Κώδικα, ο
οποίος ίσχυσε στα Επτάνησα από την 1η Μαϊου 1841 ως την 23ην Φεβρουαρίου
1946. Ωστόσο τον θεσμό της οριζόντιας ιδιοκτησίας δεν τον εισήγαγε στα Επτάνησα ο Ιόνιος Πολιτικός Κώδικας. Ο Ι.Π.Κ. κατά την εισαγωγή του –και εν όψει
του γεγονότος ότι δεν υφίσταται άλλη προγενέστερη περί τούτου νομοθετική
πρόβλεψη - β ρ ή κ ε ή δ η δ ι α μ ο ρ φ ω μ έ ν ο έ θ ι μ ο σύμφωνα με το οποίο
υπήρχε χωριστή ιδιοκτησία επί «πατωμάτων» (δηλαδή ορόφων) μεταξύ περισσοτέρων ιδιοκτητών της αυτής οικοδομής. Τούτο συνάγεται από το γεγονός ότι
6. Αποστόλου Ι. Μπουρνιά: «Περί της σημερινής ισχύος μορφών οριζοντίου ιδιοκτησίας καθιερωθεισών δι’
εθίμων εν Ελλάδι», Εφημερίς Ελλήνων Νομικών, τ. 39, 1972, σ. 344 επ., ιδίως σε σχέση με τα στο παρόν
αναφερόμενα βλ. και Π. Παγκράτη: «Η οριζόντια ιδιοκτησία υπό το καθεστώς του Ιονίου Πολιτικού Κώδικα»,
Ιόνιος Επιθεώρηση του Δικαίου, τ. 7, 2007, σ. 9 επ.
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ο Ιόνιος Πολιτικός Κώδικας στο άρθρο 544 αυτού ρυθμίζει μόνον τον τρόπο κατανομής των κοινών δαπανών μεταξύ των συνιδιοκτητών της όλης οικοδομής,
οι οποίοι όμως είναι ήδη αποκλειστικοί κύριοι χωριστών οριζοντίων ιδιοκτησιών της αυτής οικοδομής. Πράγματι, στο άρθρο 544 του Ι.Π.Κ. αναφέρονται τα
ακόλουθα: «Όταν τα διάφορα πατώματα οικίας τινός ανήκωσιν εις διαφόρους
κυρίους, αν τα δικαιόγραφα της κυριότητος δεν προσδιορίζωσι τον τρόπον των
επισκευών και ανοικοδομών, πρέπει αύται να γίνωνται ως εφεξής. Οι μεγάλοι
τοίχοι και αι στέγαι είναι σε βάρος όλων των κυρίων, συνεισφέροντος εκάστου
αναλόγως της αξίας του πατώματος του. Ο κύριος εκάστου πατώματος κάμνει
το σανίδωμα, επί του οποίου πατεί, ως ευρίσκεται κατεσκευασμένον ή επί θόλων ή επί δοκών. Ο κύριος του πρώτου πατώματος κάμνει την εις αυτό φέρουσαν κλίμακα· ο δε του δευτέρου κατασκευάζει την κλίμακα, ήτις φέρει από του
πρώτου πατώματος εις το δεύτερον και ούτως εφεξής» . Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι όταν εισάγεται ο Ι.Π.Κ., υφίστανται ήδη στην Επτάνησο χωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες διαφόρων ιδιοκτητών επί πολυορόφων οικοδομών.
Αλλά εφ’ όσον δεν έχει προηγηθεί άλλο σχετικό νομοθετικό κείμενο, το οποίο
να εισάγει τον θεσμό της οριζόντιας ιδιοκτησίας στην Επτάνησο, ο θεσμός αποτελεί μιαν σπουδαία κατάκτηση του εθιμικού δικαίου. Άλλωστε οι απαρχές του
θεσμού της οριζόντιας ιδιοκτησίας σ’ ολόκληρη την Ευρώπη, ως γίνεται παγίως δεκτό, ανιχνεύονται στο εθιμικό δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κρατών7. Η ίδια η
ελληνική εκτελεστική εξουσία, κατά την εισαγωγή του Ν. 3741/1929, αναγνωρίζει με την έκθεση του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία βασίζεται στις εισηγήσεις της «επί της Δικαιοσύνης Επιτροπής της Βουλής» ότι «η αρχή της οριζοντίου
ιδιοκτησίας εγεννήθη εκ της ανάγκης εξοικονομήσεως κατοικίας του αυξανόμενου
πληθυσμού εις ωχυρωμένας πόλεις περιβαλλομένας δια τοίχων, πέραν των οποίων
η επέκτασις δεν ήτο δυνατή» και ότι «όταν οι λόγοι, δι' ους εγεννήθη η οριζόντιος
ιδιοκτησία εξέλιπον, εξηκολούθησεν ουχ' ήττον υφιστάμενος ο θεσμός και λόγω
της σ υ ν η θ ε ί α ς και λόγω της π ρ α κ τ ι κ ό τ η τ ο ς»8, δηλαδή αναγνωρίζει τη
δημιουργία εθίμου.
Εξάλλου σε σχέση με τις Κυκλάδες η υπ' αριθμ. 159/1927 απόφαση του
Εφετείου Αιγαίου δέχεται τον ισχυρισμό ότι «εις την νήσον Τήνον και τας άλλας
του Αιγαίου πελάγους νήσους, λόγω της μακροχρονίου κατοχής των Ενετών, από
παλαιότατων χρόνων ισχύει, και ως κανών δικαίου κατ’ έθιμον επεκράτησεν,
7. Κ.Γ. Βασιλείου: «Οριζόντια ιδιοκτησία και κάθετη συνιδιοκτησία», Αθήνα 2003, σ. 32 επ. Απ. Μπουρνιά:
«Ιστορία της οριζοντίου ιδιοκτησίας», Αθήνα, 1982, Π.Ι. Ζέπου: «Η ιδιοκτησία κατ’ ορόφους», Αθήνα 1931, Φ.
Π. Τσετσέκου: «Η διηρημένη κυριότης επί οικοδομημάτων ή μερών αυτών», Αθήνα, 1977.
8. βλ.την έκθεση και την εισήγηση σε Κ. Γ. Βασιλείου, ό.π. στη σημείωση 7, σσ. 785 έπ.
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το επιτρεπτόν της κατ' ορόφους ιδιοκτησίας», απορρίπτοντας τον αντίθετο ισχυρισμό, ότι το δικαίωμα ανοικοδόμησης πάνω σε αλλότρια στέγη στηρίζεται στις
περί δουλειών διατάξεις του Ρωμαϊκού Δικαίου (servitus oneris ferendi)9. Οι σκέψεις
αυτές για την ταυτότητα του λόγου, ισχύουν πολύ περισσότερο και για την Ενετοκρατούμενη Επτάνησο, στην οποία το Ρωμαϊκό Δίκαιο ουδέποτε ίσχυσε, δεδομένου ότι σ'
αυτήν εφαρμόζονταν τα ενετικά θέσμια (Statuta Veneta) και οι επαρχιακοί ή εγχώριοι
νόμοι κάθε νήσου (Leggi Municipali)10. Κατ’ ακολουθίαν και ο Ι.Π.Κ. θεωρώντας
ως δεδομένη την ύπαρξη του θεσμού της οριζόντιας ιδιοκτησίας –ορθά διότι η
χωριστές ιδιοκτησίες έχουν ήδη δημιουργηθεί, πριν την εισαγωγή του, δεδομένου ότι οι πολυόροφες οικοδομές είχαν προ πολλού ανεγερθεί και μάλιστα
στην πλειονότητά τους τότε επί Ενετοκρατίας- αφ’ ενός μεν εμμέσως αναγνωρίζει αυτόν, αφ’ ετέρου δε ρ υ θ μ ί ζ ε ι μ ό ν ο ν τ ι ς σ χ έ σ ε ι ς των συνιδιοκτητών. Υπ’ αυτά τα δεδομένα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υφίσταται και στην
Επτάνησο διαμορφωμένο έθιμο11 ανάλογο με αυτό που γίνεται δεκτό ότι ισχύει
στα νησιά των Κυκλάδων, αλλά με τη διαφοροποίηση ότι κατά το Επτανησιακό έθιμο υπάρχει μεν αποκλειστική κυριότητα επί των επί μέρους αυτοτελών
ιδιοκτησιών αλλά και συγκυριότητα επί του εδάφους, επί των πρωτοτείχων και
της στέγης της οικοδομής, πράγμα που αναγνώρισε κατά τον Ι.Π.Κ. η υπ’ αριθμ.
1/1957 απόφαση του Εφετείου Κερκύρας, επικαλούμενη και την κατά τον Code
Civil γαλλική νομολογία12 και έκτοτε παγίως η νομολογία των εν Κερκύρα Δικαστηρίων, ενώ κατά το κυκλαδικό έθιμο, όπως δέχεται και η υπ’ αριθμ. 46/2010
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου και η λοιπή κυκλαδική νομολογία καθώς και η αρθρογραφία. 1) Κάθε ιδιοκτήτης ορόφου ή τμήματος ορόφου είναι αποκλειστικός κύριος του ορόφου του, δηλαδή των πρωτοτοίχων που
ανήκουν σ` αυτόν, του δαπέδου, της οροφής του και των κοινοχρήστων χώρων,
που αντιστοιχούν στον όροφό του. 2) Ο κύριος του ισογείου είναι αποκλειστικός κύριος του οικοπέδου και του υπεδάφους. 3) Ο κύριος του ανωγείου είναι
αποκλειστικός κύριος του αέρος εκτός αν ο αέρας είχε ήδη πωληθεί σε τρίτο ή
παρακρατηθεί από τον πωλητή.
Τα ανωτέρω αναφερόμενα και εφ’ όσον είναι δεδομένο ότι πριν την εισαγωγή του Ι.Π.Κ. δεν έχει μεσολαβήσει άλλη σχετική νομοθετική ρύθμιση, ισχύ9. βλ. αναφορά της απόφασης αυτής σε Ανδρέα Θ. Δρακάκη, «Η οριζόντιος ιδιοκτησία εις τας Κυκλάδας»,
Εφημερίς Ελλήνων Νομικών, τ. 26, 1959, σ. 247
10. Πιερρίνα Κοριατοπούλου – Αγγέλη, ό.π., στη σημείωση 2.
11. Άλλωστε, όπως σημειώνει και ο Γ. Μπαλής: «Το έθιμον αποτελεί την φυσικωτέραν πηγήν δικαίου, καθό
στηριζόμενον εις την κοινήν του λαού συναίνεσιν εξ ου και υπήρξε πάντοτε ο πρόδρομος του ορθού γραπτού
δικαίου», βλ. Γεωργίου Α. Μπαλή: «Γενικαί Αρχαί του Αστικού Δικαίου», Αθήνα 1961, σ. 7 επ.,
12. Νομικόν Βήμα, τ. 5 , 1957, σ. 567
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ουν αναμφίβολα σε πολυόροφες οικοδομές που έχουν ανεγερθεί στα Επτάνησα οποτεδήποτε πριν την 9η Ιανουαρίου 1929, οπότε τίθεται σε ισχύ ο Ν.
3741/1929 «περί οριζοντίου ιδιοκτησίας». Το ερώτημα είναι αν τα ίδια ισχύουν
και επί πολυορόφων οικοδομών, οι οποίες ανεγείρονται και μετά την εισαγωγή
του Ν. 3741/1929 ή, με άλλη διατύπωση, αν με τον Νόμο 3741/1929 καταργείται το μακραίωνο έθιμο του θεσμού της οριζόντιας ιδιοκτησίας στα Επτάνησα. Εξ αντιδιαστολής συνάγεται ότι ο τελευταίος αυτός Νόμος δεν καταργεί το
έθιμο της οριζόντιας ιδιοκτησίας στα Επτάνησα, αφού με τη ρητή διάταξη του
άρθρου 15 αυτού καταργείται μόνον το άρθρο 544 του Ι.Π.Κ., ενώ καμία απολύτως μνεία δεν γίνεται για κατάργηση τοπικών εθίμων σχετικών με την οριζόντια
ιδιοκτησία13. Αντίθετα στη μεν έκθεση της «επί της Δικαιοσύνης Επιτροπής της
Βουλής» για τον Ν. 3741/1929 ρητά αναφέρεται ότι «δια του 15 άρθρου καταργούνται αι διατάξεις των ν ό μ ω ν αι προνοούσαι περί των σχετικών θεμάτων
εν Επτανήσω, Κρήτη και Σάμω και επί της προσφυγικής περιουσίας, εις τρόπον ώστε
ενιαίος νόμος να ρυθμίζη το ζήτημα τούτο ομοιομόρφως καθ' όλην την Επικράτειαν»,
στη δε προαναφερθείσα εισηγητική έκθεση του επί της Δικαιοσύνης Υπουργού παρατηρείται ότι «εν τη συντάξει του σχεδίου ελήφθησαν υπ' όψει το άρθρον 664
του Γαλλικού Αστικού Κώδικος, ούτινος αντιγραφή είναι το άρθρο 544 του Ιονίου
Κωδικός, η επί του άρθρου τούτου διδασκαλία των Γάλλων συγγραφέων (Aubry et
Rau παρ. 221 ter. 4, Collin -Capitant έκδ. δ' Cours σελ. 778 και επ. κ.λ.π.), τα άρθρα
562-564 του Ιταλικού Αστικού Κωδικός, ον ηκολούθησε και κατά το σημείον τούτο
το παρά των αειμνήστων Οικονομίδου, Καλλιγά, Παπαρρηγοπούλου κ.λ.π. συνταχθέν σχέδιον Αστικού Κωδικός, ούτινος πάλιν τας τοιαύτας διατάξεις αντέγραψεν
ο ισχύων Κρητικός Αστικός Κώδιξ (αρθρ. 312-344)». Ωστόσο το άρθρο 544 Ι.Π.Κ.
δεν είναι εκείνο το οποίο, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, εισήγαγε τον θεσμό της οριζόντιας ιδιοκτησίας στα Επτάνησα, παρά μόνον ρύθμισε επί ήδη
συνεστημένων οριζοντίων ιδιοκτησιών τον τρόπο κατανομής των κοινών δαπανών, αν δεν έχει συμφωνηθεί άλλος τρόπος κατανομής τους μεταξύ των συνιδιοκτητών και μάλιστα το άρθρο 544 του Ι.Π.Κ. περιέχει ενδοτικό δίκαιο. Προς
την άποψη αυτή συμπολιτεύεται η ίδια η ένταξη του άρθρου 544 στο «τμήμα
Α» περί «του ομοτοίχου και των ομοτάφρων» του «κεφαλαίου Β’» του τίτλου
“Δ” του δεύτερου βιβλίου του Ι.Π.Κ., «περί των υπό του νόμου συστημένων
δουλειών», όπου και ορίζεται ότι στην κατηγορία αυτή των δουλειών «ο νόμος
υποβάλλει τους κυρίους εις διαφόρους αμοιβαίας υποχρεώσεις ανεξαρτήτως
πάσης συμβάσεως» (άρθρο 532 Ι.Π.Κ.). Συνεπής ως προς τις άνω διατάξεις του

13. Βλ. και Απ. Μπουρνιά, ό.π. στη σημείωση 6.
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Ι.Π.Κ. ο Ν. 3741/1929, στο άρθρο 143 αυτού παρέχει στους συνιδιοκτήτες της
ήδη συνεστημένης οριζόντιας ιδιοκτησίας τη δυνατότητα να συντάξουν συμβολαιογραφική πράξη μεταγραπτέα «κανονίζουσα ή μεταβάλλουσα τα αμοιβαία
δικαιώματα και υποχρεώσεις» (δηλαδή να συντάξουν «κανονισμό» των σχέσεων των συνιδιοκτητών) ορίζοντας επίσης ότι «περιορισμοί απορρέοντες εκ
της τοιαύτης συμβάσεως έχουσι χαρακτήρα δουλείας». Πέραν αυτού, ο Νόμος
3741/1929, ως πανελλήνιας εμβέλειας νομοθέτημα, είναι γενικό δίκαιο σε σχέση με το τοπικό έθιμο που αποτελεί ειδικό δίκαιο τοπικής εμβέλειας, και επομένως ισχύει ο κανόνας «lex posterior generalis non derogat priori specialis»14.
Περαιτέρω, οι τρόποι κτήσης κυριότητας επί ακινήτων στην Επτάνησο δεν αλλοιώθηκαν, αφού ο Ι.Π.Κ. εξακολούθησε να ισχύει στα Επτάνησα με τον Νόμο
ΡΝ/1866 ως την 23ην Φεβρουαρίου 1946, οπότε εισήχθη ο Αστικός Κώδικας.
Μεταξύ των κατά τον Ι.Π.Κ. τρόπων κτήσης κυριότητας περιλαμβάνεται και η
«κτητική παραγραφή», προϋπόθεση της οποίας υπήρξε η διακατοχή (δηλαδή η
«κράτηση» και «κάρπωση») πράγματος ή δικαιώματος είτε επί δεκαετία «καλή
τη πίστη και δικαίω λόγω» (άρθρα 2095 επ. ΙΑΚ) είτε επί τριάντα τουλάχιστον
έτη συνέχεια, αδιάκοπα, ειρηνικά, δημόσια και αναμφίβολα και επί λόγω κυριότητoς (άρθρα 2062 επ. Ι.Π.Κ. ). Ο Ιόνιος Πολιτικός Κώδικας δεν εξαίρεσε τις
οριζόντιες ιδιοκτησίες από τη δυνατότητα σύστασης και κτήσης κυριότητας επ’
αυτών και με δεκαετή ή τριακονταετή «κτητική παραγραφή» (η οποία ταυτίζεται με την «Praescriptio acquisisiva» του Βυζαντινορωμαϊκού Δικαίου και την
τακτική ή έκτακτη «χρησικτησία» του Αστικού Κώδικα). Και πράγματι τούτο γινόταν δεκτό πάντοτε στην πράξη, χωρίς να αμφισβητηθεί η ορθότητα της πρακτικής αυτής. Κατά συνέπεια, και το μακραίωνο έθιμο της οριζόντιας ιδιοκτησίας συνέχισε να ισχύει στα Επτάνησα παράλληλα με τον Ν. 3741/1929, ο οποίος
στην πράξη εφαρμοζόταν σε θέματα μη ρυθμιζόμενα από το ήδη ισχύον έθιμο
και τον Ι.Π.Κ. Τούτο κατ’ εξοχήν σημαίνει ότι καθ’ όλην τη διάρκεια της ισχύος
του Ι.Π.Κ. ήτοι μέχρι της 23ης Φεβρουαρίου 1946 ήταν δυνατόν να συσταθεί
14. Σημειώνει και πάλι ο Γεώργιος Μπαλής: «η άσκησις [πρέπει] να γίνεται εν κοινή συνειδήσει όπως το
ασκούμενον ισχύη ως δίκαιον, ή -όπερ το αυτό- εν τη κοινή θελήσει περί της αναγκαιότητας αυτού ως
δικαίου (opinio necessitatis). Ως την κοινήν συνείδησιν ή θέλησιν (consensus omnium, conventio civium,
judicium populi, voluntas populi, consensus utentium) αποτελών λαμβάνεται κύκλος προσώπων άλλοτε
ευρύτερος και άλλοτε στενώτερος, αναλόγως της εκτάσεως του εθίμου είτε καθ’ άπαν το κράτος (έθιμον
γενικόν) είτε εις ώρισμένον τούτου τμήμα (έθιμον τοπικόν) είτε εις ωρισμένας μόνον βιοτικάς σχέσεις
(έθιμον εμπορικόν, κλπ.) είτε εις ωρισμένην μόνον τάξιν προσώπων, π.χ. ωρισμένον επάγγελμα. Η κοινή
αύτη συνείδησις εκδηλούται και σιωπηρώς (voluntas populi rebus ipsis et factis declarata, tacitus consensus
omnium, tacita civium conventio) δια της ανοχής ή της μη εναντιώσεως. Η άσκησις του εθίμου ενυπάρχει εις
πασαν συναλλαγήν γινομένην κατ’ εφαρμογήν τοιούτου δικαίου, ως και εις πάσαν πράξιν αρχής ή δικαστικήν
απόφασιν περιέχουσαν έφαρμογήν τοιούτου δικαίου».
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διηρημένη ιδιοκτησία (επί οικοδομής που είχε ανεγερθεί οποτεδήποτε πριν την
23-2-1946) και με «κτητική παραγραφή», επί τη βάσει του εθίμου αυτού και
των διατάξεων περί κτήσεως κυριότητας του Ι.Π.Κ., (πέραν των τρόπων τους
οποίους ορίζει ο Ν. 3741/1929, δηλαδή με ρητή συμφωνία ή διάταξη τελευταίας βουλήσεως, τρόπους που άλλωστε αναγνωρίζει και ο Ι.Π.Κ.).
Το πόσο παγιωμένη υπήρξε η ως άνω αντίληψη μεταξύ των νομικών της
Επτανήσου αλλά και της Δημόσιας Διοίκησης και μάλιστα εν πλήρει συνειδήσει
δικαίου, προκύπτει από το γεγονός ότι κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της
9ης Ιανουαρίου 1929 και της 23ης Φεβρουαρίου 1946 η ύπαρξη οροφοκτησίας
(διηρημένης κατ’ ορόφους ή μέρη αυτών ιδιοκτησίας) επί πολυορόφων οικοδομών, οποτεδήποτε κι αν ανεγέρθηκαν αυτές, θεωρείται δεδομένη και πραγματοποιούνται μεταβιβάσεις αυτοτελών τμημάτων επί πολυορόφων οικοδομών
(οροφοδιαμερισμάτων, διαμερισμάτων, καταστημάτων, αποθηκών αλλά και
δικαιωμάτων επέκτασης) ενώπιον συμβολαιογράφων, παρουσία δικηγόρων,
με καταβολή φόρου μεταβιβάσεως και μεταγραφή των συμβολαίων, τα οποία
κρίνονται από τους μεταγραφοφύλακες ως συνταχθέντα νόμιμα κατά το ισχύον
δίκαιο. Υπάρχει λοιπόν διαμορφωμένη opinio necessitatis μεταξύ των μελών
της κοινωνίας, των συμβαλλομένων και των νομικών, αλλά και της Δημόσιας
Διοίκησης, η οποία εισπράττει φόρους μέσω των οικονομικών εφόρων και τέλη
μεταγραφής μέσω των μεταγραφοφυλάκων, εκδίδει πιστοποιητικά, οικοδομικές άδειες στις πολεοδομίες, ενώ και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
εισπράττουν τέλη και εκδίδουν πιστοποιητικά. Ακόμα λοιπόν κι αν δεχόταν
κάποιος ότι ο Ν. 3741/1929 κατάργησε κατά την εισαγωγή του το Επτανησιακό έθιμο της οριζόντιας ιδιοκτησίας, η κατά τα άνω μακρά και ομοιόμορφη
άσκηση με πεποίθηση δικαίου ως εκδηλουμένη βούληση της κοινωνίας από
το έτος 1929 έως το έτος 1946, θα ήταν αρκετή για τη δημιουργία νέου εθίμου στην Επτάνησο, με ίδιο περιεχόμενο, το οποίο διαμορφώθηκε μετά την
εισαγωγή του Ν. 3741/1929 και το οποίο ίσχυσε ως την 23-2-1946. Το έθιμο
αυτό θα είχε ισχύ ως συμπληρωματικό του Ν. 3741/1929 και όχι καταργητικό
αυτού, διότι απλώς παρείχε τη δυνατότητα σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας
και με χρησικτησία («κτητική παραγραφή») συμπληρωματικά προς τους ήδη
προβλεπομένους τρόπους. Αλλά η άποψή μας είναι ότι δεν χρειάστηκε να δημιουργηθεί νέο έθιμο, διότι το ήδη ισχύον από αιώνων έθιμο δεν καταργήθηκε
από τον Ν. 3741/1929. Τούτο δέχονται και οι υπ’ αριθμ. 145/1996 και 46/2010
αποφάσεις του Πρωτοδικείου Σύρου σε σχέση με το κυκλαδικό έθιμο καθώς και
η νομική αρθρογραφία, η οποία υποστηρίζει ότι οι διατάξεις του Ν. 3741/1929 δεν
συμβαδίζουν με το κυκλαδικό έθιμο που «αποτελεί σχέσιν ιδιότυπον τελείως διάφο-
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ρον εκείνης, ην εισήγαγεν ο Ν. 3741/1929»15. Μάλιστα, η υπ' αριθμ. 46/2010 απόφαση
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου, προχωρώντας περισσότερο, αποφαίνεται ότι
«η ήδη συσταθείσα κατά το κυκλαδικό έθιμο αποκλειστική κυριότητα επί ορόφου
οικοδομής δεν μεταπίπτει άνευ ετέρου σε σχέση οροφοκτησίας που διέπεται από
τον Ν. 3741/1929», διότι για τη δημιουργία τέτοιας σχέσης απαιτείται η σύσταση
με κάποιον από τους περιοριστικά αναφερόμενους στο νόμο τρόπους. Το από
αιώνων υφιστάμενο περί οριζοντίου ιδιοκτησίας έθιμο καταργείται τόσο στην
Επτάνησο, όσο και στις Κυκλάδες, μόνον με την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα
την 23-2-1946. Τότε ρητά καταργείται και η ισχύς του Ι.Π.Κ. και μόνον τότε με το
άρθρο 1 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα καταργούνται και όλα τα
τοπικά έθιμα. Ο Νομοθέτης έτσι αναγνωρίζει έμμεσα ότι τα τοπικά έθιμα δεν
είχαν χάσει μέχρι τότε την ισχύ τους.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ποια μεγάλη βαρύτητα (και μάλιστα προτεραιότητα έναντι του γραπτού δικαίου) δόθηκε στην ισχύ των τοπικών
εθίμων από τον G.L. Maurer και τους έλληνες νομικούς εν γένει, μέχρι την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα. Αλλά ειδικά και από τους επτανησίους νομικούς και
εφαρμοστές του δικαίου16. Μόνον το ΝΔ 7/10-5-1946, μετά την εισαγωγή του
Αστικού Κώδικα, ορίζει άλλως στο άρθρο 2 αυτού.
Όσα αναπτύχθηκαν ανωτέρω, αποκτούν ιδιαίτερη πρακτική σημασία μετά
την εισαγωγή του θεσμού του Εθνικού Κτηματολογίου. Στο Κτηματολογικό Φύλλο πολλών ακινήτων ιδίως της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας συχνά αναφέρεται
ότι οι συγκεκριμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες έχουν συσταθεί υπό το καθεστώς
του Ι.Π.Κ., διότι πράγματι πρόκειται για αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες επί
παλαιών οικοδομών. Οι οριζόντιες αυτές ιδιοκτησίες θεωρείται -ορθά- ότι
έχουν ανάλογο ποσοστό συγκυριότητας επί του οικοπέδου της οικοδομής, ενώ
ο ιδιοκτήτης τους είναι αποκλειστικός κύριος αυτών.
Κατά την άποψή μας, για να γίνει δεκτό ότι ιδιοκτησία, η οποία συνιστά
μέρος πολυόροφης οικοδομής, αποτελεί αυτοτελή διηρημένη οριζόντια ιδιοκτησία συσταθείσα ακόμη και δια «κτητικής παραγραφής» υπό το καθεστώς
του Ι.Π.Κ., αρκεί ο ενδιαφερόμενος να επικαλεστεί και να αποδείξει (μαζί με τον

15. βλ. Ανδρέα Θ. Δρακάκη, ό.π. στη σημείωση 9, επίσης Νικολάου Δακαναλάκη, «Το ‘‘Κυκλαδικόν’’ έθιμον
περί του δικαιώματος ‘‘ αέρος’’ και το νέον σύστημα οριζοντίου ιδιοκτησίας», Νομικόν Βήμα, τ. 20, 1972,
σ. 1368, Απ. Μπουρνιά, ό.π. στη σημείωση 6. Αντίθετη άποψη έχει αναπτύξει ο Νικ. Λεμπέσης, «Το έθιμον
οριζοντίου ιδιοκτησίας Κυκλάδων», Εφημερίς Ελλήνων Νομικών, τ. 38, 1971, σ 381, η οποία όμως δεν έγινε
δεκτή από τη νομολογία.
16. Μ. Ιδρωμένου: «Παράθεσις των Ελληνικών νόμων προς τον Πολιτικόν Ιόνιον Κώδικα», Κέρκυρα, 1886: «Η
των εθίμων ισχύς ου μόνον επήρχετο εις συμπλήρωσιν, αλλά και προς ερμηνείαν, τροποποίησιν και πολλάκις
εις κατάργησιν δι’ αχρησίας νόμων, οίτινες ει και γραπτοί, διέμενον νεκρόν γράμμα».
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τρόπο κτήσης της κυριότητάς του επί της αυτοτελούς οριζοντίου ιδιοκτησίας)
ότι η οικοδομή, επί της οποίας η αυτοτελής αυτή ιδιοκτησία υφίσταται, έχει
ανεγερθεί οποτεδήποτε προ της 23-2-1946 και ότι η συγκεκριμένη ιδιοκτησία
είχε, ως τμήμα της όλης οικοδομής, αυτοτέλεια σε σχέση με τα άλλα τμήματα
της ίδιας οικοδομής (ώστε η οικοδομή να είναι δυνητικά διηρημένη κατ’ ορόφους ή μέρος αυτών). Μάλιστα ουδεμία σημασία έχει αν σε κάποια χρονική
στιγμή η όλη οικοδομή ανήκε σε έναν μόνον ιδιοκτήτη. Αρκεί ότι οποτεδήποτε δημιουργήθηκαν αυτοτελή τμήματα αυτής. Διότι η δημιουργία αυτοτελών
και ανεξαρτήτων τμημάτων (οροφοδιαμερισμάτων, διαμερισμάτων, καταστημάτων, αποθηκών και δικαιωμάτων επέκτασης) υποδηλώνει τη βούληση σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας επί της οικοδομής και δημιουργίας αυτοτελών
οριζοντίων ιδιοκτησιών επί της αυτής οικοδομής. Το ζήτημα της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας επί οικοδομών που έχουν ανεγερθεί πριν την 23-2-1946,
έχουμε την άποψη ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται με ευρύτητα, ανάλογη με την
εκδηλωθείσα βούληση της κοινωνίας, η οποία με μακρά και ομοιόμορφη άσκηση εν συνειδήσει δικαίου, δημιούργησε το επτανησιακό έθιμο.
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Ο Γεράσιμος Σπαταλάς
και οι μουσικοστιχουργικές εργασίες του
Ο Γεράσιμος Σπαταλάς (1887-1971), Κερκυραίος την καταγωγή, από τους
τελευταίους εκπρόσωπους της επτανησιακής παράδοσης και της Κερκυραϊκής
σχολής, είναι γνωστό ότι στις πολλές κριτικές και γραμματολογικές μελέτες του
ασχολήθηκε συστηματικά και ειδικά με τη στιχουργική,1 το μέτρο, τη μουσικότητα του τόνου, συνδύασε δε αυτές τις εργασίες με φιλόδοξες προτάσεις για
την κατάδειξη της στιχουργικής συνέχειας από την αρχαιότητα, μέσω Βυζαντίου
και δημοτικού τραγουδιού, έως την εποχή του· με προτάσεις για αναβιώσεις
και σύγχρονες εφαρμογές ρυθμοτονικών συστημάτων που παρανοήθηκαν και
παροπλίστηκαν, ενώ λειτουργούσαν στο ήθος και τον ρυθμό τόσο της σύγχρονης νέας ελληνικής γλώσσας όσο και της μουσικής.
Με τον Αντώνη Μυστακίδη (Μεσεβρινό) (1908-1989) και την πλούσια
αλληλογραφία του έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές.2 Εδώ θα αρκεστούμε να
δείξουμε άλλη μία πτυχή των πολύπλευρων, πληθωρικών, θα λέγαμε, ενδιαφερόντων του, που συνέπιπταν με τις στιχουργικές μελέτες του Σπαταλά. Προσωπικότητα εκρηκτική, άτομο εργασιομανές, έταξε τον εαυτό του στη διαφώτιση των Ελλήνων της διασποράς στη Σουηδία, όπου έζησε από το 1957 και
δίδαξε τη νέα ελληνική γλώσσα στα Πανεπιστήμια της Λουντ και της Κοπεγχάγης. Επιδόθηκε σε μεταφράσεις έργων ελλήνων λογοτεχνών στη σουηδική και
αντίστροφα, καθώς και σε εκδόσεις διαφωτιστικών κειμένων. Τόσο η «Ελληνο1. Ποιητής, πεζογράφος, κριτικός και ερευνητής, εξαιρετικός μεταφραστής, ασχολήθηκε συστηματικά και με
τη μετρική. Βλ. Γεράσιμος Σπαταλάς, Άπαντα. Αθήνα 1990, εκδ. Δίφρος, και Η στιχουργική τέχνη. Μελέτες για
τη νεοελληνική μετρική. Ηράκλειο 1997, ΠΕΚ (επιμ. σειράς Νάσος Βαγενάς).
2. Βλ. την αλληλογραφία του με τον Γ.Φ. Πιερίδη («Η αλληλογραφία του Αντώνη Μυστακίδη [Μεσεβρινού]
με τον πεζογράφο Γ.Φ. Πιερίδη, Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, τ. 10 [2013], σ. 299320), τον Στρατή Δούκα (υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου «Μνήμη Βαγγέλη
Αθανασόπουλου». Τμήμα Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α., Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας. Θέμα: «Λογοτεχνικές
διαδρομές: Ιστορία – Θεωρία – Κριτική», Αθήνα, 17-19 Ιανουαρίου 2013), τον Φοίβο Σταυρίδη (στην
Επετηρίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών της Κύπρου, τ. XXXVI [2011-2012], Λευκωσία 2013, σ. 339389), τον Νικηφόρο Βρεττάκο (στη Νέα Εποχή, τχ. 314 [Φθινόπωρο 2012], σ. 69-77), τον Κώστα Προυσή
(στην Κυπριακή Βιβλιοφιλία, τχ. 21 [Άνοιξη 2012], σ. 26-27 και 31), τον Γιώργο Ιωάννου (στη Νέα Ευθύνη,
τχ. 13 [2012], σ. 551-559) και τη Βικτωρία Θεοδώρου (τχ. 19 [2013], σ. 496-513) στη Νέα Ευθύνη. Τα
γράμματα του Σπαταλά απόκεινται στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Ιεράς Μονής Κύκκου, όπου εργαστήκαμε
το 2012. Ευχαριστούμε και από τη θέση αυτή τον διευθυντή του Ιδρύματος κ. Θεοχαρίδη, για την άδεια
δημοσίευσης των επιστολών.
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σκανδιναβική Βιβλιοθήκη», για την προβολή της Ελλάδας στη Σκανδιναβία και
την πνευματική σύζευξη του Βορρά με την Ελλάδα, όσο και τα «Τετράδια του
Ρήγα» με αναδημοσιεύσεις ή πρωτότυπα κείμενα, ιστορικού και ευρέως πολιτικού περιεχομένου, αποτελούν δείγματα της διάδοσης του ελληνικού πνεύματος στο εξωτερικό, της αγωνίας για στήριξη των Ελλήνων της διασποράς, αλλά
και της τόνωσης του δημοκρατικού φρονήματος των Ελλήνων ιδίως στα χρόνια
της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Οι γλωσσικές προτάσεις του και ιδίως
οι παράτολμες απόψεις του για το ορθογραφικό και το μονοτονικό σύστημα,
σε εποχές που δεν προσφέρονταν για ανακίνηση ζητημάτων, τα οποία είχαν
ταλανίσει την ελληνική παιδεία και κοινωνία, αποτελούν μία ακόμη πτυχή της
πολύπλευρης παρουσίας του.
Το περιεχόμενο των ανέκδοτων επιστολών, που ακολουθούν, είναι ενδιαφέρον τόσο για το επιστημονικό και ιστορικής σημασίας περιεχόμενό τους
καθαυτό αλλά και γιατί ο Σπαταλάς παρουσιάζει με ιδιαίτερη ζέση τα αποτελέσματα των μουσικοστιχουργικών ερευνών του, φορτισμένος ψυχικά από τη μη
αναγνώριση των επιτευγμάτων του, παράλληλα δε αισθανόμενος ενθουσιασμό
και ηθική δικαίωση για τις ανακαλύψεις του.
ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Ι
Νέα Φιλαδέλφεια 5/5/962.
Φίλε κ. Μυστακίδη,
Επειδή από το γράμμα σας (10/1/962)3 είδα πως οι εργασίες μου γύρω στα ελληνικά δημοτικά τραγούδια σάς είναι χρήσιμες,4 σας στέλνω και μια τρίτη, που
μ’ όλο που ήθελα να σας τη στείλω, δεν είχα τότες τη διεύθυνσή σας. Η μελέτη
μου αυτή έχει τον τίτλο «Η μελική βυζαντινή ποίηση και η ανθολογία του Αθανασίου Καπετάνου».5 Σας τη στέλνω ταχυδρομικά.
Με την ευκαιρία αυτή σας πληροφορώ πως κατόρθωσα να λύσω το δύσκολο πρόβλημα της αρχαίας ελληνικής στιχουργίας και συγχρόνως και της μου3. Από τα συμφραζόμενα είναι σαφές ότι υπάρχουν επιστολές και του Μυστακίδη προς τον Σπαταλά, οι
οποίες θα βρίσκονται στο αρχείο του τελευταίου.
4. Τέτοιες εργασίες γνωρίζουμε τις εξής: Γεράσιμου Σπαταλά, α) Η μορφολογία των δημοτικών τραγουδιών
μας. Εκδ. Αετός, Αθήνα 1946. β) Η στιχουργία των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών. Εκδ. Δίφρος, Αθήνα
1960. γ) Μορφή και απαγγελία των μελικών ελληνικών ποιημάτων. Αθήνα 1965. δ) Η τονική στιχουργία
στην αρχαία ελληνική. Αθήνα 1952. ε) Εισαγωγή στη μελέτη του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού. Αθήνα
1961. στ) Η αναβίωση της τραγωδίας με την αρχαία της μουσική. Αθήνα 1963. ζ) Εισαγωγή στην αρχαία
ελληνική μουσική και στιχουργία. Αθήνα 1962. Βλ. και τα έργα του για τη μετρική: α) Συμβολή στη μελέτη της
νεοελληνικής μετρικής. Αθήνα 1938, και β) Νεοελληνική μετρική. Αθήνα 1944.
5. Εκδόσεις Δίφρος, Αθήνα 1960.
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σικής, σε τρόπο που είν’ εύκολο πια να ανεβεί στο θέατρο μια όποια δήποτε
τραγωδία ή κωμωδία στην αρχαία ελληνική γλώσσα και με την ίδια μουσική
που παιζότανε στην αρχαιότητα. Μάλιστα έχω αρχίσει να γράφω και τη μουσική στο αρχαίο κείμενο του Οιδίποδα Τύραννου.6 Η μελέτη μου αυτή βρίσκεται
στο τυπογραφείο και γρήγορα θα κυκλοφορήσει.
Την είδηση αυτή, αν νομίζετε πως αξίζει, μπορείτε να την κοινοποιήσετε
και σ’ όσους ενδιαφέρονται στη Σουϊδία (sic) για τα κλασσικά γράμματα.
Με τους φιλικούς μου χαιρετισμούς
Γερ. Σπαταλάς.
ΙΙ
18/7/962 Νέα Φιλαδέλφεια
Φίλε κύριε Μυστακίδη,
Ήθελα να σας γράψω αμέσως, μόλις έλαβα το ευγενικό σας γράμμα, μα οι διάφορες σκοτούρες μ’ εμποδίσανε. Σας γράφω τώρα για να σας δώσω μερικές
πληροφορίες απαραίτητες, μια και δε μπόρεσα στην κατάλληλη ώρα.
Με το ταχυδρομείο σας έστειλα τρεις μελέτες μου, δύο παλαιότερες, σχετικά με τη νεοελληνική φιλολογία, που φαντάστηκα πως μπορεί να σας είναι
χρήσιμες και μαζί τη μελέτη μου για την αρχαία ελληνική στιχουργία.7 Μαζί
σας έστειλα και ένα αντίτυπο, να λάβετε την καλοσύνη να το δώσετε σεις στον
κ. Wifstrand.8
Έλπιζα πως δε θα χρειαζόταν να σας γράψω σχετικά με τη μελέτη μου
αυτή, μα δυστυχώς η αργο[πο]ρία του εκδότη μου το κάνει απαραίτητο. Η μελέτη που σας έστειλα με τον τίτλο «Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική μουσική και
στιχουργία» είναι το πρώτο μέρος της όλης μελέτης. Το δεύτερο μέρος με τον
τίτλο «Η αναβίωση της Τραγωδίας με την αρχαία της μουσική»,9 που ολοκληρώνει σε κάποιον τρόπο το όλο θέμα, θάναι έτοιμη κατά τις αρχές του Αυγούστου. Αυτή αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο εξετάζεται η διαφορά
που παρουσιάζει η στιχουργία η προορισμένη γι’ απαγγελία από τη στιχουργία
την προορισμένη για μελωδία. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται τα μελικά
αρχαία ελληνικά ποιήματα, που βρέθηκαν με τη μουσική τους. Δυστυχώς δεν
είχα υπ’ όψη μου όλες τις σχετικές μ’ αυτά εργασίες, γιατί οι βιβλιοθήκες των
Αθηνών σ’ αυτά τα βιβλία / είναι τρομερά φτωχές. Αν φανεί απαραίτητο, θα
6. Ο Σπαταλάς είχε ασχοληθεί με την τραγωδία αυτή του Σοφοκλή. Βλ. τη μετάφρασή του στις εκδ. Δίφρος,
Αθήνα 1968. Επίσης, μετέφρασε τις Φοίνισσες στις εκδ. «Ελληνικό βιβλίο», Αθήνα 1960.
7. Είναι η προαναφερθείσα Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική μουσική και στιχουργία.
8. Eίναι ο σουηδός κλασικός φιλόλογος Albert Wifstrand.
9. Δημοσιεύτηκε στα 1963.
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γράψω κάποιο συμπληρωματικό σημείωμα. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζω το ζήτημα της προφοράς της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και δείχτω το βασικό λάθος
της ερασμιακής προφοράς.
Αυτά σας τα γράφω, για να σας πληροφορήσω πως η μελέτη που σας έστειλα δεν ολοκληρώνει το ζήτημα, όσο κι αν αποδείχνει, φαντάζομαι, την ύπαρξη
του τόνου στην αρχαία ελληνική στιχουργία, που είναι και το κύριο ζήτημα.
Αν επικοινωνείτε με τον κύριο Valmin,10 του δίνετε τα θερμά μου
χαιρετίσματα.
Με τους πιο θερμούς χαιρετισμούς μου και τις ευχαριστίες μου,
Γερ. Σπαταλάς
ΙΙΙ
Νέα Φιλαδέλφεια 16/2/63
Φίλε κ. Μυστακίδη,
Η πολλή (sic) βιαστική εργασία μ’ έκαμε να μην μπορέσω να σας γράψω και
ν’ απαντήσω στα γράμματά σας. Τώρα που τέλειωσα τη μελέτη μου για την
αρχαία ελληνική στιχουργία και μουσική και συμπλήρωσα τη δημοσίεψή της,
μπορώ να γράψω και σας και στο φίλο κ. Βαλμίν, που επίσης άφησα τόσον
καιρό αναπάντητο.
Σχετικά με τους δισταγμούς σας για το επιστημονικό αποτέλεσμα της μελέτης μου, σας βεβαιώνω πως το πρόβλημα της αρχαίας ελληνικής μουσικής
και στιχουργίας έχει λυθεί απολύτως με το πρώτο μέρος της μελέτης μου «Εισαγωγή στην αρχαία ελλην. μουσική και στιχουργία». Μα η πλάνη για τη στιχουργία εκείνη ήταν τόσο μεγάλη και τόσο βαθειά ριζωμένη στην ψυχή των
φιλολόγων, Ελλήνων και ξένων, που μ’ όλο που βλέπουν το ζήτημα τελείως ξεκαθαρισμένο, να φοβούνται ακόμα να το παραδεχτούν!!! Σήμερα όμως έχει
αρχίσει να παύουν όλοι οι δισταγμοί κ’ οι αντιρρήσεις κι’ όσο περνάει ο καιρός,
τόσο το ζήτημα θα ξεκαθαρίζει περισσότερο, γιατί από μιας αρχής ήτανε απλό.
Οι φιλόλογοι φαντάστηκαν πως ο τόνος της αρχαίας ελληνικής γλώσσας ήτανε
μουσικός κι’ όχι εντατικός, ενώ ο τόνος της αρχαίας ελλην. γλώσσας ήταν όμοιος και απαράλλαχτος με της νέας ελληνικής. Μα μη βλέποντας στην αρχαία
ελλην. στιχουργία κανονικούς τονικούς ρυθμούς, φαντάστηκαν πως ο τόνος δεν
έπαιζε κανένα ρόλο στην αρχαία ελλην. στιχουργία κι’ ήταν εκείνη, με μακρές
και βραχείες συλλαβές και χωρίς τόνο!!! Το πρόβλημα αυτό τόλυσα οριστικά και
σ’ όλες τις λεπτομέρειές του, αποδείχνοντας πως η αρχαία ελληνική στιχουργία
10. Πρόκειται για τον σημαντικό σουηδό αρχαιολόγο Μ������������������������������������������������������
attias������������������������������������������������
�����������������������������������������������
Natal������������������������������������������
�����������������������������������������
Valmin�����������������������������������
, ο οποίος από το 1926 έως το 1934
έκανε ανασκαφές στη Μεσσηνία.
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ήτανε μουσική. Και σήμερα / είμαστε σε θέση ν’ ανεβάσουμε στο θέατρο μια
οποιαδήποτε τραγωδία ή κωμωδία στην αρχαία ελλην. γλώσσα και με την αρχαία της μουσική. Το κατόρθωμα φαντάζομαι πως δεν είναι μικρό. Κ’ υπάρχει η
πιθανότητα ν’ ανεβεί σύντομα κάποια τραγωδία μ’ αυτό τον τρόπο. Δυστυχώς
δεν έχω τα οικονομικά μέσα, διαφορετικά θάχα ήδη ετοιμάσει τη μουσική μιας
τραγωδίας και θάχα αρχίσει τις πρόβες. Θα ρωτήσετε, σ’ αυτή την περίσταση
τί κάνει το Εθνικό Θέατρο και το Υπουργείο Παιδείας. Θα σας απαντήσω με τα
λόγια του Δάντε, που βάζει στο στόμα του Βεργίλιου: «Non ragioniam di lor,
ma guarda e passa».11 Στην Αθήνα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουνε παρά χυδαίες
εγωιστικές, κερδοσκοπικές κλίκες, που ό,τι δεν πέφτει στα ενδιαφέροντά τους,
πολεμιέται μ’ όλα τα μέσα, ακόμα και με τον πόλεμο της σιωπής. Κ’ είναι αρκετά χαρακτηριστικό το πώς δεν έχει γραφεί για την εργασία μου αυτή ούτε μια
κριτική από άνθρωπο που μπορεί νάχει γνώμη για τέτοια ζητήματα. Λυπούμαι που τα γράφω, μα δυστυχώς είναι η αλήθεια. Οι διάφοροι φιλόδοξοι, που
θέλουνε να καταχτήσουνε την Ακαδημία Αθηνών για να την κάμουν όρ[γ]ανό
τους, κάνουν ό,τι μπορούν για να εμποδίσουν να γίνει γνωστή η επιστημονική
μου επιτυχία, που σε τελευταία ανάλυση, είναι επιτυχία και δόξα της ελληνικής
φιλολογικής επιστήμης.
Είδα να μου γράφετε πως ετοιμάζετε μια σειρά ομιλιών για το Σολωμό,
τον Παλαμά και τον Κάλβο. Αυτού στη Σουϊδία (sic) κάνετε σπουδαία εθνική
εργασία, μόνο προσέχτε σ’ ένα σημείο: Σχετικά με τον Κάλβο, σαν ποιητή, έχω
κάποιες αντιρρήσεις,12 που τις έχω και γράψει. Ο άνθρωπος δεν ήξερε τ’ αρχαία
ελληνικά και δεν ήξερε ούτε τα νεώτερα κ’ η γλώσσα των ποιημάτων του είναι
γεμάτη γραμματικά και λεξιλογικά λάθη και κοντά σ’ αυτά η στιχουργία του είναι παρανοημένη ιταλική!!! Τα ελαττώματα αυτά πιστεύω δε συντελούν για να
θεωρείται ένας σπουδαίος ποιητής.
Με τα πιο θερμά φιλικά μου αισθήματα, πάντα στη διάθεσή σας,
Γερ. Σπαταλάς

11. = «Μη μιλάμε γι’ αυτούς, μόνο κοίταξε και πέρνα». Βλ. Θεία κωμωδία («Κόλαση», III, 51). Σε ελεύθερη
απόδοση: «μη τους δίνεις σημασία, κάνε εσύ τη δουλειά σου».
12. Σολωμικός ο Σπαταλάς, δεν παραδέχεται τον Κάλβο ως μεγάλο ποιητή. Τα βέλη του στράφηκαν προς
όσους αμφισβήτησαν τη σολωμική αυθεντία ή ερμήνευσαν το έργο του διαφορότροπα από την επτανησιακή
κυρίως λογοτεχνική παράδοση. Ωστόσο, δεν είναι ο μόνος που αμφισβήτησε την ελληνομάθειά του. Επ’ αυτών
βλ. Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η συγκριτολογική ματιά του Κριαρά στην επτανησιακή ποιητική παράδοση του
19ου αιώνα», Σύγκριση, τ. 15 (2004), σ. 22-31, όπου και βιβλιογραφικές παραπομπές σε κείμενα του Σπαταλά
για τον Κάλβο. Βλ., επίσης, Γεράσιμος Σπαταλάς, Η στιχουργική τέχνη. Μελέτες για τη νεοελληνική μετρική.
Επιμ. Ευριπίδης Γαραντούδης με τη συνεργασία της Άννας Κατσιγιάννη, ΠΕΚ, Ηράκλειο 1997.
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Συναντώντας ποιητικά τον Στέφανο Μαρτζώκη1
Όπως είναι φυσικό και ευνόητο, σχεδόν σε κάθε έργο τέχνης -μικρότερης
ή μεγαλύτερης αξίας- ο δημιουργός του (καταβάλλοντας το ανάλογο άυλο τίμημα) αποτυπώνει λίγο-πολύ, φανερά ή κρυπτικά, αισθητά ή συμβολικά, ένα
«κομμάτι» της βαθύτερης, της αληθινής του ψυχοπνευματικής πραγματικότητας ή της ιδιαίτερης «ταυτότητάς» του. Και είναι στο χέρι κάθε ικανού και ευαίσθητου αποδέκτη (θεατή, ακροατή ή αναγνώστη) αυτό το «κομμάτι» να το
αντιληφθεί και να το νιώσει όσο μπορεί ουσιαστικότερα, να το αποκωδικοποιήσει, να το χαρεί, να το αφομοιώσει ή να το μεταπλάσει κλπ., χωρίς άστοχα και
ανώφελα να το προσπεράσει και να το αφήσει να χαθεί.
Το ίδιο συμβαίνει και με τον εδώ σήμερα τιμώμενο Ζακυνθινό λυρικοστοχαστικό ποιητή Στέφανο Μαρτζώκη (22.2.1855 – 22.2.1913), τον ελάσσονα μα
όχι ασήμαντο ούτε άξιο λήθης ή απαξίωσης δημιουργό της τελευταίας περιόδου της Επτανησιακής Σχολής και του αθηναϊκού λογοτεχνικού κύκλου του
καιρού του. Και ακόμη, τον τακτικό θαμώνα φιλολογικών καφενείων της πρωτεύουσας, ο οποίος στη διάρκεια του ενός αιώνα από τον θάνατό του μέχρι
σήμερα δεν απασχόλησε ξεχωριστά (πλην ορισμένων περιπτώσεων), δίκαια
ή άδικα, σε σύγκριση και με άλλους ομοτέχνους του, τη σοβαρή φιλολογική
μελέτη και την κριτική, τους γραμματολόγους, τους νεοελληνιστές ή τους εκδότες βιβλίων και περιοδικών ούτε έτυχε ιδιαίτερης προσοχής από νεότερους
ερευνητές, αναλυτές, δοκιμιογράφους ή άλλους συγγραφείς ούτε ενέπνευσε
σημαντικούς λογοτέχνες, ποιητές, μουσικοσυνθέτες ή οργανωτές συνεδρίων,
ημερίδων, διαλέξεων, βιβλιοπαρουσιάσεων και άλλων παρόμοιων τιμητικών ή
αναμνηστικών και αναστατικών εκδηλώσεων.
Εδώ ας αναφερθεί ενδεικτικά, ότι ο δημιουργός της γνωστής «Μπαλάντας στους άδοξους ποιητές των αιώνων», ο Κώστας Καρυωτάκης, μνημονεύει τον Ζακυνθινό και σύγχρονο ομότεχνό του μόλις το 1927, στο
ποίημά του με τίτλο «Τάφοι», γράφοντας απλά και χαρακτηριστικά ότι

1. Κείμενο ομιλίας σ’ εκδήλωση που έγινε στις 18.05.2013, στο Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου, οργανωμένη
από το Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων και την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, για τα 100
χρόνια από το θάνατο του ποιητή, συμμετέχοντας έτσι στο επίσημο πρόγραμμα της Παγκόσμιας Ημέρας
Μουσείων, που είχε ως θέμα: «Μουσεία (Μνήμη + Δημιουργικότητα) = Κοινωνική Αλλαγή».
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Είναι όλος, να, διασταυρωμένα δύο
ξύλα ο Μαρτζώκης,
ενώ ο Κ. Θ. Δημαράς στην Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του τον αναφέρει μόνο ονομαστικά στην ομάδα των Επτανησίων που, όπως γράφει, «έδρασαν ή εφημίσθηκαν στην Αθήνα», σ’ εποχή που η «σκιά» του Κωστή Παλαμά
είναι ακόμη «βαριά», ενώ αρχίζει να φέγγει η φλόγα του νεοτερισμού – και
βέβαια εκείνη του Κ. Π. Καβάφη.
Σημειώνουμε, επίσης, ότι και η φετινή συμπλήρωση των εκατό χρόνων
από την αιώνια φυγή του στον κόσμο της σιωπής περνάει απαρατήρητη σε πανελλήνιο επίπεδο, όπου κυριαρχεί ο εορτασμός για τον καινοτόμο και οικουμενικής διάστασης «γέροντα της Αλεξάνδρειας», ενώ και σε τοπικό πλαίσιο το
2013 επετειακά -ή επισήμως αφιερωματικά- κερδήθηκε από τη μορφή ή την
περίπτωση του καυστικού και ηγετικού σατιρογράφου και ζωγράφου Νικολάου
Κουτούζη (1741-1813).
ΈΤΣΙ, λοιπόν, απέμεινε (ευτυχώς) η σημερινή τιμητική εκδήλωση του παρά
τις πολλές δυσκολίες πολιτιστικά δραστήριου Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων για τον σχεδόν αφανή και χαμηλότονο Στέφανο Μαρτζώκη. Αυτόν τον ρομαντικό, μελαγχολικό ή πεσιμιστή, «ιδεολάτρη» και νεοκλασικιστή
δημιουργό των Βάρβαρων στίχων (1890-1901) και άλλων ποιημάτων, άξιο να
μνημονευτεί, στο μέτρο του δυνατού, για τη δική του όχι ευκαταφρόνητη προσφορά, συναντώντας τον ή γνωρίζοντάς τον μέσα στα δικά του όρια και μέσα
από τον δικό του καθαρό ή συμβολικό έμμετρο λόγο και με βάση τα τότε και
τα τωρινά σχετικά με αυτόν δεδομένα. Συναντώντας τον, ατομικά ή συλλογικά,
στην ανθρώπινη ή στην πνευματική του σκιόφωτη διάσταση, φιλικά και κατανοητά, δίκαια ή αντικειμενικά, εκφραστικά ή παραστατικά, έτσι όπως αυτοπροσδιορίστηκε μέσα στα λίγο-πολύ ηδύπικρης χροιάς ποιήματά του, όπως είναι
το αυτοαναφορικό-εξομολογητικό στιχούργημά του με τον σαν αφιέρωση τίτλο
του «Εις τα παιδιά μου», όπου μεταξύ άλλων εύγλωττα τον ακούμε να λέει:
Οι άνθρωποι μου κήρυξαν την πάλη
και φαρμάκι μ’ επότισαν πικρό
κι αντίς εγώ να γείρω το κεφάλι
περήφανα υψωμένο το κρατώ.
Πάντα οι δειλοί με πολεμούνε
από το σκότος μέσα το πυκνό·
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κι αν μια μέρα δειλό, χλομό με ιδούνε,
μέσα στο μνήμα τότε θα κρυφτώ.
~·~
ΑΥΤΟΝ, τον με καθαρή και προσιτή την ανθρώπινη υπόστασή του ή τη σύνθετη «φύση» του Στέφανο Μαρτζώκη συναντάμε απόψε εδώ, βλέποντάς τον ή
νιώθοντάς τον νοερά «παρόντα», σε δύσκολους καιρούς, με τις αρετές και τα
ελαττώματά του (όπως όλοι), με την αγωνιστική του διάθεση, την ασυμβίβαστη
στάση του, τις πίκρες ή τις ανάγκες και τις επιλογές της ζωής του, την ευαισθησία του, την πατρική του τρυφερότητα, την υπερηφάνεια και την αξιοπρέπειά
του, την ώς την αυτοθυσία εμμονή του στις αρχές ή στα «πιστεύω» του. Τον
ανακαλύπτουμε, έτσι, λίγο-πολύ, ανασύροντας από τη σιωπή τα όποια εκφραστικά -χρήσιμα και για σήμερα- γνωρίσματα και μηνύματά του, σαν ψήγματα
πολύτιμα μεσ’ από την άμμο. Έτσι, όπως άφησε ή θέλησε και μπόρεσε ο ίδιος
να χαραχθούν σε στίχους όχι μόνο απλούς μα και φιλοσοφημένους ή διδακτικούς, αυτοπροσωπογραφικούς κ.ά., απ’ όπου μπορεί να αναδειχτεί όσο γίνεται
φωτεινότερη ή καθοδηγητική η μορφή του, η ψυχοπνευματική του διάπλαση
και υφή, η φιλοπρόοδη ιδεολογία ή κοσμοθεωρία του, η συναισθηματική του
διάσταση, τα επικαιρικά μα και διαχρονικής ισχύος φωνήματά του…
Έτσι, τον ακούμε ακόμη σ’ ένα ποίημά του εύηχα και υψίτονα να
διακηρύσσει:
κι όλος ζωή και με τον ήλιο αντίκρυ μου
τρέχω ολόφωτος στο μέλλον,
βλέποντάς τον να φτάνει από το παρελθόν στο δικό μας παρόν, που είναι το
δικό του μέλλον, εύληπτος και ανθεκτικός, κάτω από τον ίσκιο του κορυφαίου
και άφταστου «δασκάλου» του Διονυσίου Σολωμού, στραμμένος όλο πάθος
προς το αγαθό της ατίμητης ζωής (που γι’ αυτόν στάθηκε πολύπαθη ώς τον
πρόωρο θάνατό του). Στραμμένος δηλ. προς το φως των Ιδεών και των Αξιών
- της Αλήθειας, της Ομορφιάς, και της Αγάπης - και τονίζοντας εμφαντικά όχι
μόνο τον προσωπικό του αταλάντευτο προορισμό αλλά και συνολικά τους ανώτερους στόχους -ουτοπικούς ή όχι- του Ανθρώπου κάθε εποχής, όπως και της
δικής μας, φυσικά, με κυρίαρχη και αξεπέραστη, ώς τώρα, όχι τόσο την οικονομική αλλά προπαντός την πολιτισμική και κοινωνικοπολιτική μας κρίση και
σύγχυση, οπότε και η όποια, έστω απλή ή χαμηλότονη, «φωνή» έχει, ευνόητα
και παρήγορα, τη δική της αξία και δυναμική.
ΑΥΤΟΣ ο ονειροπόλος ή οραματιστής Στέφανος Μαρτζώκης ξανασυνάντησε πρόσφατα τη γη την πατρική και μας έκανε ν’ ασχοληθούμε ευχάριστα και
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γόνιμα μαζί του, χάρη στον ερχομό εδώ του δισέγγονού του Μαθιού Γιαμαλάκη-Μαρτζώκη, ζωγράφου και σκηνοθέτη (μόνιμου κατοίκου της μακρινής Στοκχόλμης και άγρυπνου πολίτη του κόσμου), ευρισκόμενου και σήμερα, εύλογα,
και πάλι κοντά μας, μαζί με το συνθετικά φιλοτεχνημένο από τον ίδιο πορτρέτο
του ποιητή προπάππου του, με το οποίο και καλύφθηκε, έστω και αργοπορημένα (μ’ εξόφληση ενός οφειλόμενου Χρέους), το κενό που υπήρχε στο συλλογικά
και τιμητικά διασωστικό Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων.
Έτσι, με μια τωρινή εκφραστική σύνδεση ποίησης και ζωγραφικής (σύμφωνα και με τη ρήση των Λατίνων «ut pictura poesis», δηλ. «όπως η ζωγραφική (είναι και) η ποίηση», ο Στέφανος Μαρτζώκης θα βρίσκεται στον χώρο
που εξαρχής τού έπρεπε και του πρέπει, εκεί όπου κυριαρχούν πολύμορφα ως
Τέχνες η ποίηση και η ζωγραφική, στενότερα δεμένος με τη γενέθλια (υμνημένη
και από τον ίδιο) γη του, όπου μόνο η μικρή -οικογενειακής αναφοράς- «Οδός
Μαρτζώκηδων» τον θύμιζε, όχι ξεχωριστά, ώς τώρα.

Ο Στέφανος Μαρτζώκης
(1855-1913),
σε ώριμη ηλικία
Σ’ αυτόν τον τριπλό πολιτιστικό κρίκο, που συναποτελούν 1) η περίπτωση του αξιοπρόσεκτου κυρίως σονετογράφου Στέφανου Μαρτζώκη, 2) η πολύπλευρα δημιουργική λειτουργία και προσφορά του Μουσείου Σολωμού και
Επιφανών Ζακυνθίων και 3) η ευχάριστη και γενναιόδωρη παρουσία και το σύγχρονης τεχνοτροπίας έργο του Μαθιού Γιαμαλάκη-Μαρτζώκη, ας μου επιτραπεί
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να προστεθούν κάποιοι απλοί στίχοι, που με τον τίτλο «Απεικόνιση» έρχονται
αφιερωματικά να συνδεθούν με τα τρία αυτά στοιχεία του Χθες και του Σήμερα
– και, πιστεύω, του Αύριο. Στίχοι, που με την ευκαιρία της φετινής 100ετηρίδας
του ποιητή και της αξιέπαινης αυτής εκδήλωσης κατατίθενται απλά σαν μικρό
ζακυνθινό μαγιάτικο στεφάνι στην, έτσι ή αλλιώς, άσβηστη μνήμη του Στέφανου Μαρτζώκη.

Ζωγραφική σύνθεση για τον Στέφανο Μαρτζώκη,
έργο του Μαθιού Γιαμαλάκη-Μαρτζώκη (2011). Δωρεά του καλλιτέχνη
στο Μουσείο Σολωμού και επιφανών Ζακυνθίων.
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ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
Στη «σκιά» του Στέφανου Μαρτζώκηκαι στον δισέγγονό του Μαθιό Γιαμαλάκη-Μαρτζώκη, για τη γόνιμη
«συνάντησή» του(ς) με τη νέα Ζάκυνθο.

Ι
Απλά κ’ εδώ σε μνημονεύουμε
στης μοναξιάς το καφενείο
και στου αιώνα τη στροφήδίχως στεφάνι δάφνινο ν’ αφήνουμε στον τάφο
ούτε σε μέρες βάρβαρες
να μελετάμε όσο πρέπει τη σιωπή
και τη μελαγχολία.
~·~
Τώρα
με νόστου σήματα
ή μ’ άχνας δάκρυ κι απορίας στοχασμό
από του πίνακα την όψη
σε βλέπουμε
τη σκάλα της Τιμής να κατεβαίνεις
-σαν φίλος τις πνοές ανοίγοντας
μ’ όλα της σάρκας και του λόγου τα κλειδιάτης αντοχής τα ιερά να προσκυνήσεις
και της οδύνης τις ανείδωτες πληγές
με χάδι πλάσης ή ανάβασης αφές
να νιώσεις πάλι πως ηδύνεις.
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ΙΙ
Στην κρίση αντίκρυ του καιρού
ή μέσ’ στα κρίματα του κόσμου
κοιτάς ακίνητος του μύστη την κορφή
κι όλο θυμίζεις της Αλήθειας τη φωνή
για της ζωής τη χαρμονή
και του θανάτου τη μαυρίλα.
ΙΙΙ
Βέλη και ρόδα ρίχνοντας
με φως αυγής στα σκοτεινά
αφήνεις πίσω σου την κάθοδο της Αγοράς
κι από την πύλη του κενού
φέγγεις τα ίχνη για το μέλλον μας
στης Μνημοσύνης το τοπίο.
Ζάκυνθος, Μάρτιος-Απρίλιος 2013
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Εθνική ποίηση και μελοποίηση στα Επτάνησα
του 19ου αιώνα: η Ελληνίς ως σύμβολο στο έργο
των Γεωργίου-Κανδιάνου Ρώμα, Νικόλαου Μάντζαρου
και Γεωργίου Λαμπίρη.
1. Εισαγωγή
Ο Ζακύνθιος πολιτικός και ποιητής Γεώργιος-Κανδιάνος Ρώμας (1796/81867) δημοσιεύει το 1856 την ποιητική συλλογή “Οι παλμοί της καρδίας μου”,1
της οποίας το ποίημα “Η Ελληνίς” μελοποιείται τόσο από τον Κερκυραίο Νικόλαο Χαλικιόπουλο Μάντζαρο (1795-1872), όσο και από τον Κεφαλλήνιο Γεώργιο Λαμπίρη (1833-1889). Το θέμα του ποιήματος είναι η Ελληνίδα γυναίκα
ως πρότυπο ομορφιάς, σεμνότητας και ελευθερίας, ως αντικείμενο λατρείας,
ως υπόδειγμα μητέρας και συζύγου. Παράλληλα η Ελληνίς λειτουργεί σε όλο
το ποίημα ως ένα διαχρονικό σύμβολο της πατρίδας και του έθνους, τα οποία
εξυμνούνται μέσα από τη μορφή της.
Ο πατέρας του Γεώργιου-Κανδιάνου, Διονύσιος Ρώμας υπήρξε μέλος από
το 1819 και ευεργέτης της Φιλικής Εταιρείας. Προσωπικός φίλος του Κολοκοτρώνη του έγραψε:
«Αλησμονώ κάθε άλλον στοχασμόν, και κάθε άλλην φιλίαν, και υπόληψιν μερικήν, όταν πρόκηται περί σωτηρίας του γένους, και τούτο προκρίνω παρά τινα άλλον δεσμόν. Εγώ δια το καλόν της πατρίδος ήθελα
αρνηθώ την ιδίαν μου φαμηλίαν, και ούτως πρέπει να αισθάνεται πας
καλός πατριώτης».
Όταν ο γιος του, Γεώργιος-Κανδιάνος, εκλέχθηκε Πρόεδρος της Ιονίου Γερουσίας, λέγεται ότι του είπε: «ή να κάμης καλόν υιέ μου ή να μη ζήσης».2 Μέσα
σ’ αυτό το οικογενειακό περιβάλλον ανατράφηκε ο Γεώργιος-Κανδιάνος Ρώμας.
1. Παναγιώτης Χιώτης, Ιστορικά Απομνημονεύματα Επτανήσου, τόμ. 7 (Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Διονυσίου
Νότη Καραβία, 1981), 186-187 και Λεωνίδας Χ. Ζώης, Λεξικόν Ιστορικόν και Λαογραφικόν Ζακύνθου, τόμ. Α΄,
Ιστορικόν - Βιογραφικόν (Ζάκυνθος: Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων - Αστική μη κερδοσκοπική
Εταιρεία «Τρίμορφο», 2011), 569.
2. Αναστάσιος Ν. Γούδας, Βίοι Παράλληλοι των επί της αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών,
τόμ. Δ΄, Πλούτος και Θυσίαι (Αθήνα: τυπ. Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1871), 132, 145 και 146.
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Αν και ανήλθε στο αξίωμα του Προέδρου της Γερουσίας, δεν έχαιρε πάντοτε της
εμπιστοσύνης των Άγγλων, όπως άλλωστε και ο πατέρας του.3
Ο Νικόλαος Μάντζαρος γεννήθηκε το 1795 στην Κέρκυρα, όπου και πέθανε το 1872. Από το 1833 ήταν διορισμένος στη θέση του ιδιαιτέρου γραμματέα
του Προέδρου της Ιονίου Γερουσίας, όπου και παρέμεινε μέχρι το 1856 που συνταξιοδοτήθηκε. Μέσω της θέσης αυτής πρέπει να ανέπτυξε κάποια στενότερη
σχέση με τον Γεώργιο-Κανδιάνο Ρώμα, ο οποίος ανέλαβε Πρόεδρος της Γερουσίας τον Φεβρουάριο του 1852. Οι δύο άνδρες πρέπει να γνωριζόντουσαν όμως
από πριν, αφού και οι δύο ανήκαν στον πολιτικό χώρο των Μεταρρυθμιστών.
Η περίοδος της δεκαετίας του 1850 είναι σίγουρα για τα Επτάνησα μία εποχή
με έντονες πολιτικές και εθνικές ζυμώσεις, αφού ήδη από το 1850 έχει ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο των Επτανήσων η ένωση με την Ελλάδα, η οποία δεν
πραγματοποιείται μέχρι το 1864. Εκείνη την εποχή γράφει ο Ρώμας την ποιητική συλλογή “Οι παλμοί της καρδίας μου” –όπου ανήκει το υπό εξέταση ποίημα
“Η Ελληνίς”–, που εκδόθηκε το 1856. Η μελοποίηση του Μάντζαρου εκδόθηκε
μεταθανάτια το 1883/4 από τον Ιταλικό οίκο Venturini στη Φλωρεντία4.
Ο Γεώργιος Λαμπίρης γεννήθηκε στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς το 1833
και πέθανε στην Αθήνα το 1889. Υπήρξε μαθητής του Μάντζαρου για μια διετία5.
2. Ποιητική Ανάλυση
“Η ΕΛΛΗΝΙΣ”6
1
Της καλλονής τα αντίτυπα
που εις μνήμην των αιώνων
ο Πραξιτέλης έγλυφε
στης δόξης μας τον χρόνον
εάν όλα όσα διεσώθησαν
3. Σπυρίδων Δε Βιάζης, «Γεώργιος Κανδιάνος Ρώμας» στο Γεώργιος Κανδιάνος Ρώμας, Άνθη και τινά ποιήματα
μετά βιογραφίας (Ζάκυνθος: τυπ. Η «Αυγή», 1882), 3 και Α.Ν.Β., Βίος Κόμητος Νικολάου Κ. Ρώμα (Βραΐλα:
Πρώτον Τυπο-Λιθογραφείον Περικλέους Μ. Πεστεμαλτζίογλου, 1885), 18.
4. Κώστας Καρδάμης, Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος «Ενότητα μέσα στην Πολλαπλότητα» (Κέρκυρα:
Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, 2008), 58-59, 82 και 136.
5. Αναστασία Σιώψη, «Μελοποιήσεις έργων του Διονυσίου Σολωμού από επτανήσιους συνθέτες του δεκάτου
ενάτου αιώνα μετά τον Νικόλαο Χαλικιόπουλο Μάντζαρο», Κερκυραϊκά Χρονικά, περίοδος Β΄, τόμ. Ε΄ (Κέρκυρα 2010), 200.
6. Ανώνυμος, «Ποίησις», Πανδώρα, τόμ. ΣΤ΄, αρ. 140 (Αθήνα 1856), 530. Επίσης δημοσιεύτηκε σε ελλιπή
μορφή, στην οποία λείπουν οι τρεις μεσαίες στροφές, στο Ρώμας, ό.π., 16. Εδώ καταγράφεται με τη μορφή
της αρχικής δημοσίευσης, κατά την οποία το δεύτερο τετράστιχο της κάθε στροφής μεταφέρεται δεξιότερα
του αρχικού, καθώς και με τις διορθώσεις που αναφέρονται στα «Παροράματα», Πανδώρα, τόμ. Ζ΄, αρ. 145
(Αθήνα 1856), 24.
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δεν έχωμεν ημείς,
του ωραίου μας μένει πάντοτε
ζων τύπος η Ελληνίς.
2
Λάμπει και τώρα ως έλαμπεν
ο ήλιος της Ελλάδος,
η ποικιλία και ως πρότερον
χλοάζει της πεδιάδος,
ανάπτει, φλέγει ως άλλοτε
Ελευθερία, Πατρίς,
με τα ίδια προτερήματα
προβαίνει κ’ η Ελληνίς.
3
Ανέκφραστον ηδύτητα
έχουν τα θέλγητρά της
δείγμα είναι της σεμνότητος
το κάθε κίνημά της,
το σπινθηρίζον βλέμμα της
του παραδείσου ακτίς,
άνθος ουράνιον το όλον της,
τοιαύτη η Ελληνίς.
4
Όλη ευωδιάζει χάριτας,
αγάπην ευωδιάζει,
το σώμα της το αιθέριον
όποιος ιδεί θαυμάζει,
μην ήνε αυτή το γέννημα
επιθυμίας θερμής;
της φαντασίας επίνοια
δεν είναι, αλλά Ελληνίς.
5
Όταν διαχέη τον έρωτα
με το μειδίαμα, ποία
να φυλαχθή ποία δύναται
απ’ εμπρισμόν καρδία
αν τρέχουν και της λύπης της
οι μαργαρίται, ουδείς
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αρνείται, ότι συνώνυμον
είναι έλεος και Ελληνίς.
6
Και ποίος αοιδός, ποίος άνθρωπος
είναι αρκετός να φθάση
την ηθικήν ωραιότητα
ην έχει να εγκωμιάση;
παρηγοριά στην θλίψιν μας
ελπίς στους ατυχείς,
μήτηρ γλυκεία, και ασύγκριτος
σύζυγος, η Ελληνίς.
7
Δεν έχει χρείαν το έθνος μας
ναούς τώρα να κτίση
και με λατρείαν αδιάκοπον
να την θεοποιήση.
Ναός είναι η καρδία μας
την έχει εκεί ο καθείς,
δεσπόζει και λατρεύεται
σ’ αυτήν, η Ελληνίς.
8
Ω Ελληνίς μου, ω Άγγελε
κρυμμένε, συ γλυκαίνεις
όσους και αν υποφέρωμεν
διωγμούς της ειμαρμένης!
Ο ουρανός ευρίσκεται
όπου και αν ευρεθής,
χερουβικαί τερπνότητες,
όπου είσαι συ, Ελληνίς.
9
Του υψίστου συ αριστούργημα,
που εις τον ενθουσιασμόν του,
με σε στον κόσμον έστειλε
το κάλλος το ιδικόν του.
Το δώρον το εντελέστερον
της δημιουργίας αυτής,
εωσότου υπάρχει ύπαρξις
θέλει είσαι συ, Ελληνίς.
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Το ποίημα αποτελείται από 9 οκτάστιχες στροφές. Όλες ακολουθούν ομοιοκαταληξία δεύτερου – τέταρτου και έκτου – όγδοου στίχου. Κάθε στροφή αποτελεί μία νοηματική ενότητα με επίκεντρο την τελευταία λέξη της, η οποία είναι
κοινή σε όλες τις στροφές και ταυτίζεται με τον τίτλο του ποιήματος: η Ελληνίς.
Η νοηματική αυτοτέλεια της στροφής αποτυπώνεται στην ποιητική δομή μέσω
της σταθερής κατασκευής της από τη διαδοχή ενός αρχικού τετράστιχου που
χτίζεται από την εναλλαγή οκτασύλλαβων και επτασύλλαβων ιαμβικών στίχων
και ενός ύστερου τετράστιχου που χτίζεται από την εναλλαγή οκτασύλλαβων
και εξασύλλαβων ιαμβικών στίχων. Με άλλα λόγια, το ποίημα δομείται από
ζεύγη ομοειδών τετράστιχων, όπου σε κάθε δεύτερο οι άρτιοι στίχοι παρουσιάζονται κολοβοί κατά μία συλλαβή σε σχέση με τους αντίστοιχους του προηγούμενου τετράστιχου (από επτασύλλαβοι γίνονται εξασύλλαβοι). Κατ’ αυτόν τον
τρόπο οι άρτιοι στίχοι του δεύτερου τετράστιχου κάθε στροφής καταλήγουν σε
πλήρη ιαμβικό πόδα και, σε συνδυασμό με το ότι είναι πάντα οξύτονοι εν αντιθέσει με όλους τους περιττούς στίχους που είναι πάντα προπαροξύτονοι και
τους άρτιους στίχους του πρώτου τετράστιχου κάθε στροφής που είναι πάντα
παροξύτονοι, δημιουργούν μία καταληκτική αίσθηση που ενισχύει την αυτοτέλεια της στροφής. Από τα προαναφερθέντα θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε
ότι η συγκεκριμένη ποιητική δομή είναι παράγωγη του πιο κοινότυπου στίχου
του δημοτικού μας τραγουδιού, του ιαμβικού δεκαπεντασύλλαβου7, αφού όλα
τα περιττά τετράστιχα αποτελούνται ουσιαστικά από δύο κοινούς δεκαπεντασύλλαβους στίχους που έχουν πάντα σταθερή τομή στην όγδοη συλλαβή (δηλαδή χωρίζονται σε έναν οκτασύλλαβο και έναν επτασύλλαβο στίχο) και όλα τα
άρτια τετράστιχα αποτελούνται από δύο δεκατετρασύλλαβους (8+6), οι οποίοι
λειτουργούν ως κολοβοί δεκαπεντασύλλαβοι, αφού διατηρούν τα κύρια χαρακτηριστικά του ιαμβικού μέτρου και της τομής στην όγδοη συλλαβή.
Κάθε στροφή, που όπως είπαμε αποτελεί μία νοηματική ενότητα, πλέκει
το εγκώμιο της Ελληνίδας τονίζοντας κάθε φορά κάποια χαρακτηριστικά της με
τη χρήση διαφόρων σχημάτων του λόγου. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελληνίς εγκωμιάζεται ως γυναίκα για την ομορφιά και τη σεμνότητά της (1η και 3η στροφή),
ως εθνικό σύμβολο (2η στροφή), ως ερωτικό ποθούμενο (4η και 5η στροφή), ως
σύζυγος και μητέρα (6η στροφή), ως αντικείμενο λατρείας (7η στροφή) και ως
θείο δώρο (8η και 9η στροφή). Πέρα από τη δεύτερη στροφή, στην οποία είναι
σαφής η προβολή της Ελληνίδας ως εθνικού συμβόλου, το ποίημα διαχέεται
από πατριωτικό περιεχόμενο που τονίζεται μέσω της χρήσης συγκεκριμένων
7. Γεράσιμος Σπαταλάς, Η Στιχουργική Τέχνη. Μελέτες για τη Νεοελληνική Μετρική, επιμ. Γαραντούδης
Ευριπίδης και Κατσιγιάννη Άννα (Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1997), 50.
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λέξεων και εκφράσεων: στης δόξης μας τον χρόνον (1η στροφή), ο ήλιος της
Ελλάδος και Ελευθερία, Πατρίς (2η στροφή), το έθνος μας (7η στροφή), όσους
και αν υποφέρωμεν διωγμούς (8η στροφή) και βέβαια η ίδια η λέξη – θεματικός
πυρήνας του ποιήματος (Ελληνίς) που εμφανίζεται σε όλες τις στροφές, δηλώνοντας περίτρανα την εθνική ιδιότητα.
3. Ανάλυση της μελοποίησης του Μάντζαρου
Ο Μάντζαρος μελοποιεί το ποίημα στροφικά έτσι ώστε η κάθε μουσική
στροφή να αντιστοιχεί σε τρεις ποιητικές στροφές. Με αυτόν τον τρόπο ο συνθέτης μελοποιεί το σύνολο του 9στροφου ποιήματος με τρεις μόνο μουσικές
στροφές, αποφεύγοντας τον πλατειασμό της μονότονης πολυστροφικής επαναληπτικότητας (Σχ. 1). Παράλληλα ενοποιεί μουσικά, ανά τρεις, τις στροφές
του ποιήματος που ανάγονται σε μία διευρυμένη θεματική ενότητα: οι τρεις
πρώτες αναφέρονται στην υλική υπόσταση της Ελληνίδας, δηλαδή στην εξωτερική ομορφιά της και κατ’ επέκταση, μέσω του εθνικού συμβολισμού, στην
ομορφιά της Ελλάδας· οι τρεις μεσαίες αναφέρονται στην επιρροή της και στις
ευεργετικές ιδιότητές της στο έτερο φύλο μέσω του έρωτα, της συζυγίας και της
μητρότητας· οι τρεις τελευταίες αναφέρονται στη πνευματική της υπόσταση
και την εξυμνούν ως αγγελική ύπαρξη και ως θείο δώρο.
Ποιητικές στροφές: 1-3
Μουσικές στροφές: Α1

4-6
Α2

7-9
Α3

Σχήμα 1. Αντιστοίχιση ποιητικών και μουσικών στροφών
στη μελοποίηση του Μάντζαρου.
Ταυτόχρονα όμως χρησιμοποιεί, όπως θα δούμε, όλα εκείνα τα μορφοποιητικά στοιχεία που αναδεικνύουν τα δομικά χαρακτηριστικά του ποιήματος.
Οι τρεις ταυτόσημες μουσικές στροφές του Μάντζαρου αποτελούνται από 54
μέτρα, τα οποία χωρίζονται σαφώς –μέσω τέλειας πτώσης στην κύρια τονικότητα του έργου, δίμετρης οργανικής codetta, παύσης με κορώνα και διπλής διαστολής– σε τρία ίσα τμήματα των 16 μέτρων που αντιστοιχούν στις νοηματικώς
αυτοτελείς στροφές του ποιήματος (Σχ. 2).
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Ποιητικές
στροφές: 1
2
3
Πρώτη μουσική μ.7-22
μ.25-40
μ.43-58
στροφή [μ.7-60 (54μ)]: (16μ)
(16μ)
(16μ)
Οργανικές codette:
μ.23-24
μ.41-42
μ.59-60
(2μ)
(2μ)
(2μ)
Σχήμα 2. Αντιστοίχιση ποιητικών στροφών και τμημάτων της
μουσικής στροφής στη μελοποίηση του Μάντζαρου.
Τα τρία αυτά ισομήκη τμήματα της κάθε μουσικής στροφής, ενώ είναι διαφορετικά μεταξύ τους, καταλήγουν πάντα με το ίδιο δίμετρο, το οποίο μελοποιεί τον τελευταίο στίχο κάθε ποιητικής στροφής που εμπεριέχει το θεματικό
πυρήνα του ποιήματος: τη λέξη Ελληνίς. Τοιουτοτρόπως η συγκεκριμένη λέξη
μελοποιείται πάντα ταυτόσημα (Μ.π. 1).

Μουσικό παράδειγμα 1. Ν. Χ. Μάντζαρος, “Οι παλμοί της καρδίας μου”
για φωνή και πιάνο, μ.20-22 (εκδ. G. Venturini, Φλωρεντία χ.χ.).
Μάλιστα για να γίνει αντιληπτό το τέλος της μουσικής στροφής και διακριτό από τις πανομοιότυπες πτώσεις του κάθε τμήματός της, που αντιστοιχούν
στα τέλη των ποιητικών στροφών, ο Μάντζαρος μελοποιεί με απολύτως ταυτόσημο τρόπο την τελική τετράμετρη φράση –που αντιστοιχεί στο τελικό δίστιχο
της κάθε ποιητικής στροφής– των δύο πρώτων τμημάτων και διαφοροποιεί την
τελική τετράμετρη φράση του τελικού τμήματος της μουσικής στροφής. Έτσι
πετυχαίνει να αναδείξει τη λέξη - κλειδί του ποιήματος μέσω της ταυτότητας
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των πτωτικών σχημάτων, χωρίς όμως να υπονομεύσει την ίδια τη μουσική
δομή, διατηρώντας τη διαφορετικότητα σε επίπεδο καταληκτικής φράσης ανά
μουσική στροφή (Μ.π. 2).

Μουσικό παράδειγμα 2. Ν. Χ. Μάντζαρος, “Οι παλμοί της καρδίας μου” για φωνή
και πιάνο, μ.18-22 (36-40) και 55-58 (εκδ. G. Venturini, Φλωρεντία χ.χ.).
Το σύνολο της μελοποίησης του Μάντζαρου χτίζεται σε τετράμετρες
φράσεις που αντιστοιχούν στα δίστιχα του ποιήματος. Οι φράσεις αυτές είναι
σαφείς και δεν μπορούν να ερμηνευθούν διαφορετικά, αφού διαχωρίζονται
μεταξύ τους με ξεκάθαρες αρμονικές τομές, ενώ δεν είναι δυνατή ούτε η θεώρηση δίμετρης μουσικής φράσης –που θα αντιστοιχούσε στον ποιητικό στίχο–,
λόγω της υφιστάμενης αρμονικής συνέχειας και ομοιόμορφης συνοδευτικής
οργανικής γραφής που φέρει το κάθε μουσικό τετράμετρο στα δύο εσωτερικά του μέτρα. Συνεπώς η συγκεκριμένη δόμηση πρέπει να προέρχεται από συνειδητή πρόθεση του συνθέτη –και όχι απλά από μία διαισθητική επιλογή–,
που πιθανώς σχετίζεται με πρόθεση ανάδειξης της ταύτισης των χαρακτηριστικών του ποιητικού δίστιχου με αυτά του δεκαπεντασύλλαβου στίχου (8+7),
όπως προαναφέρθηκε.
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Πάντως ο Μάντζαρος σέβεται και την εσωτερική διαίρεση της ποιητικής
στροφής σε δύο τετράστιχα και την αναδεικνύει δομικά.8 Στα δύο πρώτα τμήματα της μουσικής στροφής, που όπως ειπώθηκε αντιστοιχούν καθένα σε μια
ποιητική στροφή, ο συνθέτης ολοκληρώνει τη μελοποίηση του πρώτου τετράστιχου της κάθε στροφής με τέλεια πτώση που οδηγεί στην επανάκρουση της
τονικής συγχορδίας, χαρακτηριστικό που φέρει και η τέλεια πτώση του δεύτερου τετράστιχου της κάθε στροφής. Συνεπώς το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό
της ποιητικής δομής, δηλαδή το ποιητικό τετράστιχο, το οποίο υποδηλώνεται
ως δευτερεύουσα δομική οντότητα μέσω της ιδιαίτερης σχηματικής καταγραφής του αλλά και ως δευτερεύουσα νοηματική οντότητα βάσει της σχετικής
νοηματικής του αυτοτέλειας εντός της εκάστοτε στροφής, υποστηρίζεται μουσικά μέσω της αρμονικής πτώσης. Εξαιρούνται το 5ο, 11ο και 17ο τετράστιχο,
τα οποία είναι τα προκαταληκτικά τετράστιχα της μουσικής στροφής και ολοκληρώνονται με ένα είδος απροσδόκητης πτώσης, σύνηθες χαρακτηριστικό της
κλασικής και ρομαντικής αρμονίας που χρησιμοποιείται για την ισχυροποίηση
της τελικής καταληκτικής πτώσης, η οποία στην προκείμενη περίπτωση έρχεται
με το πέρας της μουσικής στροφής (Μ.π. 3).

Μουσικό παράδειγμα 3: Ν. Χ. Μάντζαρος, “Οι παλμοί της καρδίας μου”
για φωνή και πιάνο, μ.47-50 (εκδ. G. Venturini, Φλωρεντία χ.χ.).
Παράλληλα όμως ο Μάντζαρος υποστηρίζει και τη διάκριση μεταξύ του
ποιητικού τετράστιχου και της ποιητικής στροφής, που όπως προαναφέρθηκε
αποτελεί την κύρια νοηματική ενότητα του ποιήματος, αφού η ομοειδής τέλεια πτώση του πρώτου τετράστιχου της κάθε στροφής ολοκληρώνεται στο
δεύτερο ισχυρό του μέτρου και σε συγγενική τονικότητα ως προς την κύρια,
ενώ η ίδια η στροφή, δηλαδή το δεύτερο τετράστιχό της, καταλήγει στο πρώτο
8. Πρβλ. Σπυρίδων Δε Βιάζης, «Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος», Απόλλων, αριθ. 62 (Πειραιάς 1890),
956β και 959β, αναδημ. στο Γεώργιος Κεντρωτής (επιμ.), Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος (Κέρκυρα:
Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας, 2003), 145 και 155.
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ισχυρό του μέτρου και στην κύρια τονικότητα του έργου. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι ο συνθέτης έχει σαφή και πλήρη αντίληψη όχι μόνο της ποιητικής
δομής, αλλά και της διασύνδεσής της με το νοηματικό υπόβαθρο του λογοτεχνικού πονήματος, τα οποία αμφότερα θέλει να τα αναδείξει μέσα από τη
μουσική μορφοποιητική του.
Η προηγηθείσα ανάλυση επαληθεύει εμμέσως πλην σαφώς τη θέση που
διατυπώνει ο Κώστας Καρδάμης:
«Κεντρική ποιότητα για τη δημιουργία “ελληνικής μουσικής” για τον Μάντζαρο δεν ήταν η απλή χρήση της νεοελληνικής αλλά η άμεση σχέση του ρυθμού
και της μελωδίας της σύνθεσης με τη μετρική του ελληνικού ποιητικού λόγου»,9
διαπίστωση που σύμφωνα με τα παρόντα συμπεράσματα θα μπορούσε να διευρυνθεί ως εξής: «Κεντρική ποιότητα για τη δημιουργία “ελληνικής μουσικής”
για τον Μάντζαρο δεν ήταν η απλή χρήση της ελληνικής γλώσσας, δημοτικής ή
καθαρεύουσας, αλλά η αποτύπωση της μορφής και η απόδοση του περιεχομένου του ελληνικού ποιητικού λόγου στη μουσική δομή».
4. Ανάλυση της μελοποίησης του Λαμπίρη
Ο Λαμπίρης μελοποιεί μόνο τέσσερις από τις εννέα στροφές του ποιήματος: τις τρεις πρώτες και την όγδοη. Προφανώς η επιλογή του δεν είναι τυχαία.
Χρησιμοποιεί τις τρεις πρώτες στροφές του ποιήματος, που όπως είδαμε, αναφέρονται στην υλική υπόσταση της Ελληνίδας και καταλήγει με τη μεσαία από
την ομάδα των τριών τελευταίων, που αναφέρονται στην πνευματική της υπόσταση, η οποία λειτουργεί ως ένα είδος κορύφωσης στην ποιητική δομή, αφού
είναι η μοναδική που εμπεριέχει δις τη λέξη-πυρήνα: την Ελληνίδα, στην αρχή
και στο τέλος της. Η μελοποίηση του Λαμπίρη είναι επίσης στροφική. Το έργο
του αποτελείται από δύο μουσικές στροφές, κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί σε δύο ποιητικές στροφές (Σχ. 3).
Ποιητικές στροφές: 1-2 3, 8
Μουσικές στροφές:
Α1 Α2
Σχήμα 3. Αντιστοίχιση ποιητικών και μουσικών στροφών
στη μελοποίηση του Λαμπίρη
9. Κώστας Καρδάμης, «Οι απαρχές της Μαντζαρικής μελοποιίας», Κερκυραϊκά Χρονικά, περίοδος Β΄, τόμ. Ε΄
(Κέρκυρα 2010), 164.
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Ο μαθητής του Μάντζαρου επίσης αντιλαμβάνεται μουσικά την ποιητική
στροφή ως μία αυτοτελή νοηματική ενότητα. Εντός της μουσικής στροφής οι
δύο ποιητικές στροφές διαχωρίζονται σαφώς από τη χρήση τέλειας πτώσης,
οργανικής coda, παύσης με κορώνα, διπλής διαστολής και αρμονικής μεταβολής από τον μείζονα στον ελάσσονα τρόπο (Σχ. 4).
Ποιητικές
στροφές: 1
2
Πρώτη μουσική μ.11-24
μ.29-42
στροφή [μ.11-42 (32μ)]: (14μ)
(14μ)
Οργανική coda:
μ.25-28
(4μ)
Σχήμα 4: Αντιστοίχιση ποιητικών στροφών και τμημάτων
της μουσικής στροφής στη μελοποίηση του Λαμπίρη
Επιπρόσθετα ο Λαμπίρης, όπως και ο δάσκαλός του, σέβεται την εσωτερική δόμηση της ποιητικής στροφής κατά δύο τετράστιχα και αποτυπώνει μουσικά το τέλος των ποιητικών τετραστίχων μέσω τέλειας πτώσης, η οποία όμως διαφέρει από αυτή που χρησιμοποιεί στο τέλος κάθε ποιητικής στροφής: η τέλεια
πτώση που αντιστοιχεί στο τέλος των πρώτων τετράστιχων της πρώτης και της
δεύτερης ποιητικής στροφής (μ.17-18 και 35-36 αντίστοιχα) δεν συνοδεύεται
από την παύση της οργανικής συνοδείας και τη χαρακτηριστική επανάκρουση
της τονικής συγχορδίας –που παρατηρήσαμε και στη μελοποίηση του Μάντζαρου–, στοιχεία που ισχυροποιούν το καταληκτικό άκουσμα των πτώσεων των
δεύτερων τετράστιχων, δηλαδή των πτώσεων της πρώτης και της δεύτερης ποιητικής στροφής (μ.23-24 και 41-42 αντίστοιχα) (Μ.π. 4).

Μουσικό παράδειγμα 4. Γ. Λαμπίρης, “Η Ελληνίς”, Μελωδία δι’ Άσμα και Κλειδοκύμβαλον, μ.23-24 και 41-42 (εκδ. Ζ. Βελούδιος, Αθήναι χ.χ.).
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Επειδή όμως μέσα στο μουσικό κείμενο χρησιμοποιούνται πολλές τέλειες πτώσεις, η αλλαγή της μορφής της οργανικής συνοδείας και του αρμονικού
χώρου στον πρώτο στίχο των άρτιων τετραστίχων (μ. 19 και 37) αποτελεί την
ειδοποιό διαφορά για την ακουστική διάκριση του τέλους των περιττών τετραστίχων, δηλαδή των πρώτων τετραστίχων της κάθε ποιητικής στροφής (Μ.π. 5).

Μουσικό παράδειγμα 5. Γ. Λαμπίρης, “Η Ελληνίς”, Μελωδία δι’ Άσμα και
Κλειδοκύμβαλον, μ.17-19 και 35-37 (εκδ. Ζ. Βελούδιος, Αθήναι χ.χ.).
Σε αντίθεση με τον Μάντζαρο, η λέξη-πυρήνας του ποιήματος (η Ελληνίς)
μελοποιείται με δύο διαφορετικούς τρόπους, που όμως αμφότεροι σχετίζονται μονοσήμαντα με την απόδοση της συγκεκριμένης λέξης αφού δεν χρησιμοποιούνται πουθενά αλλού μέσα στο μουσικό κείμενο. Συνεπώς και πάλι
δίνεται η αρμόζουσα βαρύτητα από τον συνθέτη στη μουσική απόδοση της
Ελληνίδος. Στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιείται ένα επιτακτικό καταληκτικό μοτίβο που συνδέει την δεσπόζουσα και την τονική με βηματική ανιούσα
κίνηση μέσω της χρήσης παρεστιγμένου δεκάτου έκτου και μεμονωμένου τριακοστού δευτέρου στην άρση (μ.23-24 και 61-62, όσον αφορά την πρώτη και
τη δεύτερη μουσική στροφή αντίστοιχα). Στη δεύτερη περίπτωση η λέξη μελοποιείται εν είδει φωνητικής καντέντσας σε δύο διαφορετικές παραλλαγές,
που άλλωστε συνδυάζονται με το τέλος των μουσικών στροφών και με το τέλος
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του έργου (μ.41-42 και 79-80). Μάλιστα οι δύο διαφορετικές μελοποιήσεις που
δομεί ο Λαμπίρης για την λέξη Ελληνίς συνδυάζονται εύστοχα με τις δύο διαφορετικές τονικότητες που χρησιμοποιεί στο πλαίσιο της διευρυμένης μειζονο-ελάσσονας τονικότητας της σύνθεσής του: την λα ελάσσονα, με την οποία
ξεκινά το έργο και τη ντο μείζονα με την οποία τελειώνει. Άλλωστε η κατάληξη
στη σχετική μείζονα ολοκληρώνει, όπως είναι φυσικό, το έργο με μία αισιόδοξη και ελπιδοφόρα διάθεση, αντίστοιχη με αυτή που θέλει να προσδώσει
στο σύμβολό του ο ποιητής.
Επίσης σε αντίθεση με τον Μάντζαρο, ο οποίος, όπως ειπώθηκε, αντιστοιχεί σταθερά μουσικά οκτάμετρα με ποιητικό τετράστιχο, ο Λαμπίρης αντιστοιχεί οκτάμετρα στα περιττά τετράστιχα (τα οποία χτίζονται από εναλλαγή
οκτασύλλαβου και επτασύλλαβου στίχου) και εξάμετρα στα άρτια τετράστιχα
(τα οποία χτίζονται από εναλλαγή οκτασύλλαβου και εξασύλλαβου στίχου).
Επειδή η προαναφερόμενη διαφοροποίηση βασίζεται αποκλειστικά στη σύμπτυξη της απόδοσης του εξασύλλαβου στίχου σε ένα δίμετρο (π.χ. μ.22-24),
είναι φανερό ότι ο Λαμπίρης προσπαθεί μέσω της συγκεκριμένης μορφοποίησης να εκφράσει την πρόωρη καταληκτική αίσθηση που δημιουργεί ο εξασύλλαβος στίχος, στη συγκεκριμένη στιχουργική διαδοχή, λόγω της απουσίας
του τελικού ιαμβικού πόδα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ταύτιση των επιλογών των δύο συνθετών σε δύο κρίσιμα σημεία: πρώτον η χρήση του ρυθμού των έξι ογδόων
και δεύτερον η χρήση του ίδιου εναρκτήριου μελωδικού μοτίβου (Μ.π. 6). Εάν
υποθέσουμε ότι ο Λαμπίρης γνώριζε τη μελοποίηση του δασκάλου του, πράγμα
πολύ πιθανό, τότε πρέπει να θεωρήσουμε είτε ότι επηρεάστηκε ασυνείδητα
από τις επιλογές του Μάντζαρου, είτε ότι τις δανείστηκε συνειδητά. Πάντως, σε
κάθε περίπτωση δεν μετριάζεται η αξία του έργου του, αφού φέρει ξεκάθαρα
τα σημάδια της απέριττης προσωπικής του αισθητικής, σε αντίθεση με την πιο
σύνθετη και ίσως πιο επιτηδευμένη, όσον αφορά τη σολιστική φωνή, γραφή
του δασκάλου του. Μάλιστα, σε ορισμένα σημεία δημιουργείται η εντύπωση
ότι ο Μάντζαρος προσπάθησε να ταιριάξει το ποιητικό κείμενο πάνω σε μία
προϋπάρχουσα μελωδική γραμμή ή ότι δεν θέλησε να διαπραγματευτεί αλλαγές πάνω στην κατά την αισθητική του κατάλληλη μελωδική συνέχεια προς
χάριν της σύνταξης του ποιητικού κειμένου (Μ.π. 7). Αλλιώς δεν εξηγείται η
σύμπτωση μελωδικών κορυφών ή και μελισμάτων με δευτερεύοντα στοιχεία
του λόγου, όπως π.χ. κτητικές αντωνυμίες (μ.13) ή άρθρα (μ.31).
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Μουσικό παράδειγμα 6. Ν. Χ. Μάντζαρος, “Οι παλμοί της καρδίας μου” για φωνή
και πιάνο, μ.7 (εκδ. G. Venturini, Φλωρεντία χ.χ.) και Γ. Λαμπίρης, “Η Ελληνίς”, Μελωδία δι’ Άσμα και Κλειδοκύμβαλον, μ.11 (εκδ. Ζ. Βελούδιος, Αθήναι χ.χ.).

Μουσικό παράδειγμα 7. Ν. Χ. Μάντζαρος, “Οι παλμοί της καρδίας μου” για φωνή
και πιάνο, μ.13 και 31 (εκδ. G. Venturini, Φλωρεντία χ.χ.).
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5. Επίλογος
Η μελέτη των δύο μελοποιήσεων αποδεικνύει αδιαμφισβήτητα τις δημιουργικά ευρηματικές αποκλίσεις και συγκλίσεις των συνθετών και την αριστοτεχνία τους στη Σύνθεση. Χωρίς αμφιβολία, προκύπτει επίσης ότι οι δύο
δημιουργοί είναι γνώστες της ποιητικής δομής, την οποία μάλιστα επιθυμούν
να καταγράψουν και να αναδείξουν μέσα από τη μουσική τους. Επιφυλάξεις
θα μπορούσαν να εγερθούν για τις αισθητικές τους επιλογές, όσον αφορά την
επιλογή του συγκεκριμένου ποιητικού κειμένου, οι οποίες όμως αποδυναμώνονται από τα τεκμήρια της γνώσης τους. Συνεπώς η μόνη αιτίαση για την
επιλογή τους παραμένει ο εθνικός ζήλος για τη χρήση ενός πατριωτικού ποιήματος, γραμμένου από έναν επιφανή πολιτικό άνδρα της εποχής, ο οποίος
προσέφερε τα μάλα στην προσπάθεια της ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα. Αυτή ακριβώς η συλλογιστική αποδεικνύει ότι για τους συγκεκριμένους
μεγαλόπνοους Επτανήσιους συνθέτες του 19ου αιώνα, η εν λόγω μελοποίηση
ενέχει σαφή πρόθεση και αποτελεί σαφή πράξη εθνικής μουσικής. Η πραγμάτωση του εθνικού συμβολισμού είναι το εχέγγυο της εθνικής μουσικής και όχι ο
τρόπος της υλοποίησής της. Είναι προφανές ότι η κριτική στο έργο τους πρέπει
να βασίζεται στις επιδιώξεις τους και στα δεδομένα της εποχής τους, όπως είναι
επίσης προφανές ότι όποια πολέμια κριτική ασκήθηκε εις βάρος τους από τους
μουσικούς και τους μουσικολόγους των επόμενων γενεών με βάση αλλότριες
προθέσεις και χωρίς καμία συστηματική μελέτη του έργου τους υπήρξε εντελώς
άστοχη και παραπλανητική.
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Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Πετρούτσου,
οι Πελοποννήσιοι πρόσφυγες
και ο παππούς του Γρηγορίου Ξενόπουλου
Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Πετρούτσου1, στο νότιο άκρο της πόλης της Ζακύνθου, ήταν μια από τις πιο φημισμένες της λεγόμενης «Όξω Μερίας»22. Κυρίως ήταν γνωστή για το μεγάλο πανηγύρι της3, στο οποίο γινόταν και
η λαϊκή εκδοχή της περίφημης Γκιόστρας4, καθώς και άλλοι αγώνες5.
Δεν γνωρίζουμε το πότε πρωτοχτίστηκε, αλλά όπως μας διέσωσε ο χρονικογράφος Διονύσιος Βαρβιάνης, υπήρχε το 1478 και μάλιστα παραθαλάσσια.
Το 1513 παραχωρήθηκε από την Βενετία στην οικογένεια Πετρούτσου, ως jus
patronato, η οποία την ανακαίνισε με δικά της έξοδα6. Στην οικογένεια αυτή
οφείλει και την επωνυμία της, με την οποία έμεινε γνωστή.
Η παραχώρηση του ναού σε αδελφάτο
Όπως προκύπτει από τον σωζόμενο κώδικα7 του ναού στις 18 Απριλίου
1776, έτος παλαιό, ο τελευταίος κτήτοράς του, ο Τομάζο Κωλέττης, σύζυγος της
ήδη πεθαμένης Νικολέτας Πετρούτσου8, εκπροσωπώντας και τα παιδιά του9,
σαν φυσικός τους επίτροπος, τα οποία ήταν «προκρεάδα»10 μαζί της, επισκέπτεται τον συμβολαιογράφο Μάρκο Φλαμπουριάρη, παρουσία μαρτύρων, για
1. Για την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Πετρούτσου βλ. Ντίνος Κονόμος, Εκκλησίες και Μοναστήρια στη
Ζάκυνθο, Αθήνα 1967, σ. σ. 32 – 34.
2. Η πόλη της Ζακύνθου χωρίζονταν από την εκκλησία των Αγίων Σατράντων σε δύο μέρη: την «Μέσα
Μερία», η οποία ήταν η πιο αριστοκρατική και εκτεινόταν βόρεια του ναού και την «Όξω Μερία» η οποία
ήταν η πιο λαϊκή και εκτεινόταν νότια της εκκλησίας. Οι κάτοικοι της τελευταίας λέγονταν «Οξωμερίτες» και
«Γειαχαράδες», από τον γνωστό χαιρετισμό τους «γεια, χαρά».
3. Για το πανηγύρι αυτό βλ. Ιωάννης Μ. Δεμέτης, Άγιος Λάζαρος, η γειτονιά μου, Εκδόσεις οι φίλοι του
Περίπλου, [Αθήνα] 1995, σ. σ. 173 – 174.
4. Για την λαϊκή αυτή εκδοχή της Γκιόστρας βλ. Γιάννης Σ. Πομόνης – Τζαγκλαράς, Γλωσσάριο ιδιωματισμών
της αλλοτινής ζακυνθινής ντοπιολαλιάς, Πλατύφορος, Ζάκυνθος 2007, σ. 54.
5. Ό. π.
6. Ντίνος Κονόμος, Εκκλησίες…., σ. 32.
7. Ο κώδικας του ναού σώζεται στο Ιστορικό Αρχείο Ζακύνθου, έχει διαστάσεις 31 Χ 21 cm και είναι σε καλή
κατάσταση.
8. Η Νικολέττα ήταν κόρη του ιερέα Αρσενίου Πετρούτσου. Βλ. Ντίνος Κονόμος, Εκκλησίες…, σ. 33.
9. Στον κώδικα δεν αναφέρονται τα ονόματα των παιδιών.
10. Προκρεάδα: γεννημένα.
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Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Πετρούτσου

να παραχωρήσει τον ιδιόκτητο ναό του, ο οποίος ήταν σε ετοιμόρροπη κατάσταση, μαζί και με τα υποστατικά του, σε αδελφάτο11.
Ο νοδάρος12 σημειώνει στο συμβόλαιό του πως ο Κωλέττης «διά δινάμεος
τίς εξουσίας οπου του εδόθη με δεκρέτο13 του εκλαμπροτάτου ρεγγιμέντου14
sιμιομένο 11 τρέχοντος», το οποίο, όπως ο ίδιος γράφει, «κάτοθεν θέλι ρεγγιστάρο15 απάνου ις το μεμολιάλε16 τήν αυτήν ημέρα πρεζεντάδα17 εις το οφίκιον
τίς Μπάνκας18, κόπια19 από το οπίο μαζή μέ τό άνοθεν δεκρέτο απερνάω ις τήν

11. Για τα αδελφάτα βλ. Διονύσιος Στεφάνου, Περί ενοριών ή συναδελφικών ναών κατά το κρατήσαν προ της
Ενώσεως της Επτανήσου σύστημα, εν σχέσει προς το εν τη λοιπη Ελλάδι, Πρακτικά του εν Κερκύρα πρώτου
Πανιονίου Συνεδρίου, Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Π. Α. Πετράκου, 1915, σ. σ. 90 – 95.
12. Νοδάρος: συμβολαιογράφος.
13. Δεκρέτο: διάταγμα, απόφαση, νόμος.
14. Ρεγγιμέντο: η τοπική διοίκηση επί Βενετικής Περιόδου.
15. Ρεγκιστράρω: καταχωρώ.
16. Μεμοριάλε: υπόμνημα, αίτηση.
17. Πρεζεντάρω: παρουσιάζω.
18. Οφίκο της μπάνκας: το πιο πιθανόν να εννοεί το γραφείο των επιτρόπων (Μπάνκα: τράπεζα, αλλά
και σκευοθήκη στην οποία φύλαγαν στους ναούς τα εκκλησιαστικά είδη. Επίσης και το έπιπλο, στο οποίο
κάθονταν οι επίτροποι και πάνω του υπήρχε ο δίσκος).
19. Κόπια: αντίγραφο, αντίτυπο.
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φίλιζα20 μου», «ρινουτζιάρι»21 την οικογενειακή του εκκλησία «μαζί με τα ήποστατικά όπου φένουντε περιγεγραμένα ις τό αυτό μεμοριάλε22» στους ενορίτες, «δια νάν τά εξουσιάζουν ή αυτί ενορίτες παντοτινά, εγδινόμενος ο s[ignor]
Κολέτις από τόρα, καί πάντοτε από τό νικοκυράτο όπου ήχε, καί ός τά πάντα
περιέχουν τό αυτο δεκρέτο, καί μεμοριάλε ήν τούτο, επίρ τούτο23, τά οποία
έχουν πάντοτε νά προsφέρνουν τήν τέλιαν διναμήν τους, καί ενέργιαν χωρίς
καμίαν εναντιότιτα»24.
Ο μόνος όρος – παράκληση του παραχωρούντος πρώην κτήτορος είναι
να μείνει στην εκκλησία, σαν εφημέριος και για οχτώ χρόνια, ο παρών ιερέας,
ο ευλαβέστατος Γεώργιος Λούντζης, «διά τές καλές του πράξεις, καί ήθη, όπου
έχι, εκλέγοντάς τον εί ενορίτες κατά τούς νόμους».
Την παραχώρηση υπογράφουν ο ίδιος ο Κωλέττης, που όπως σημειώνει
«βεβεόνο διά λόγου μου, καί ός φισικός επίτροπος τόν πεδίον μου», καθώς και
οι μάρτυρες ιερέας Παρθένιος Νικολόπουλος και Ιωάννης Μανωλέτος.
Έτσι η εκκλησία του Μεγαλομάρτυρα γίνεται αδελφάτο.
Οι πρώτες εκλογές του νέου αδελφάτου
Η πρώτη συνάθροιση των αδελφών έγινε ενάμιση, περίπου, μήνα αργότερα, την Κυριακή 5 Ιουνίου 1776, όπως προκύπτει από την επόμενη πράξη του
κώδικα. Ενδεικτική είναι η φράση, η οποία χαρακτηρίζει την νέα ιδιοκτησία της
εκκλησίας: «ιs τόν παρόντα Ναόν του Αγίου μεγαλομάρτιρος, καί τροπεοφόρου
Γεοργίου άλλην φοράν επονομαζόμενος του πετρούτσου, αμί ης τό παρόν ήνε
ιs τήν κιριότιτα, καί δεσποτίαν τόν νομίμων καθολικών ενοροτών».
Την κυριότητα αυτή, μάλιστα, την κατοχυρώνουν, αναγράφοντας στην
αρχή της πράξης της πρώτης τους συνεδρίασης, πως στηρίζεται «ιs δινάμεος
γραφίς τζεσιός25», του παραπάνω συμβολαίου του Μάρκου Φλαμπουριάρη,
καθώς και στη «νότα και Δεκτρέτο του εκλαμπροτάτου ρεγγιμέντου sιμιομένο
στας 11 του αυτού ιs τό μεμοριοάλε». Σημειώνουν, επίσης, δείχνοντας μιαν
υποδειγματική τάξη, πως είναι «τά πάντα ρεγγιστράδα ιs τόν παρόν κόντικα».
Σκοπός της πρώτης αυτής συγκέντρωσης είναι να εκλέξουν τέσσερις επιτρόπους από «τήν Κυνότιτα», καθώς και έναν «ερεβνιτήν»26. Αυτοί, σύμφωνα
20. Φιλί(τ)ζα: γραμματοφυλάκειο, φάκελος συμβολαίων, πρακτικών και δικογραφιών.
21. Ρινουντσιάρω: παραιτούμαι.
22. Μεμοριάλε: υπόμνημα, αίτηση.
23. Τούτο επιρ τούτο: εν συνόλω, καθολικά.
24. Σε όλα τα αποσπάσματα του κώδικα, που αντιγράφουμε διατηρούμε την ορθογραφία του.
25. Τζεσιόν: παραχώρηση, δωρεά.
26. Η λέξη «ερευνητής» έχει εδώ, καθώς φαίνεται και παρακάτω, την έννοια του ελεγκτή. Αυτό επιβεβαιώνεται

196

Η ΕΚΚΛΗΣΊΑ ΤΟΥ ΑΓΊΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΎΤΣΟΥ

Η εικόνα του Αγίου Γεωργίου του Πετρούτσου (Ναός Αγίου Λαζάρου)

με τους κανονισμούς της εποχής θα έμεναν στο αξίωμά τους δύο χρόνια, όπως
σε όλα τα αδελφάτα, «έχοντας χρέος η αυτή επίτροπι μέ εκίνον τόν θεηκόν ζίλον
όπου πρέπι νά έχουν μέ πάsαν επιμέλιαν, καί μέ εκίνα τά μέσα, όπου ο θεός,
καί ο Αγιος προβλέπουν» να υπηρετούν το ναό. Επίσης ένα άλλο τους καθήκον
είναι να παρακινήσουν και να πείσουν τον κάθε ενορίτη, αλλά και τον κάθε χριστιανό να βοηθήσουν «να ξαναηκοδομιθή από τα θεμέλια ο αυτός Ναός, όπου
κινδινέβι από τήν παλεώτιτα τέλιον αποτελεsμόν, ω η πράξης φανερόνη, καί τό
και από μια παρακάτω καταχωρημένη στον κώδικα πράξη, στις 10 Ιουνίου 1778, όπου επανεκλέγεται δίχως
ψηφοφορία, αλλά δια βοής, το ίδιο πρόσωπο. Εδώ η γραφή τον αποκαλεί ρεβιζόρο: επιθεωρητή.
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βεβεόνη η πιστοπήειsιs τών πρότον τών χτιστάδων καί μαραγκών 9 του αυτού
απριλίου ρεγγιστράδα ιs το παρόν βιβλίον, λαμβάνοντας η αυτί επιτρόπι τές
εσοδίες, κρατόντας λογαριασμόν εξοδίας, καί εsοδίας, ό οπίος έχι νά εξετάζετε
από τόν ερεβνιτήν, πράτοντας η αυτή επίτροπη τό όsον ήνε χριαζόμενον ιs όφελος του αυτού Ναού».
Ο αριθμός των ενοριτών, οι οποίοι μαζεύτηκαν ήταν ενενήντα έξη (96).
Για την εκλογή των πρώτων επιτρόπων «επίγε γίροθεν ο μπούσουλας»27
και επήραν:
Ο Γεώργιος Λισγαράς στο «ντε σι»28 μπάλες εβδομήντα πέντε (75) και στο
«ντε νο»29 είκοσι μία (21). Ο Δημήτριος Ζέζας στο «ντε σι» πενήντα οχτώ (58)
και στο «ντε νο» τριάντα οχτώ (38). Ο Γρηγόρης Παπαδάτος στο «ντε σι» εβδομήντα τέσσερις (74) και στο «ντε νο» είκοσι δύο (22). Ο Αναστάσιος Καλαγγάς
επήρε στο «ντε σι» εβδομήντα εφτά (77) και στο «ντε νο» δέκα εννιά (19) και τέλος ο Θεόδωρος Γράσος επήρε στο «ντε σι» εβδομήντα εννιά (79) και στο «ντε
νο» δέκα εφτά (17). Για την θέση του «ερευνητή» μοναδικός υποψήφιος ήταν
ο Μάρκος Φλαμπουριάρης, ο συμβολαιογράφος που έκανε και το δωρητήριο
συμβόλαιο, ο οποίος επήρε στο «ντε σι» ενενήντα τέσσερις (94) μπάλες και στο
«ντε νο» δύο (2). Όλοι οι παραπάνω «εστριδιαρίστησαν»30 και ανέλαβαν τα καθήκοντά τους. Αξίζει να σημειωθεί πως από τους τέσσερις επιτρόπους οι τρεις
ξέρουν γράμματα και υπογράφουν, εκτός από τον Γρηγόρη Παπαδάτο, για τον
οποίο υπογράφει ο «κολέγας»31 του Θοδωρής Γράσος.
Η «κονσένια του πραγμάτου» της εκκλησίας
Μια βδομάδα αργότερα, στις 12 Ιουνίου 1776, έτος παλαιό, οι επίτροποι,
που εκλέχτηκαν παραλαμβάνουν από τον ιερέα Γεώργιο Λούντζη, «εφημέριον
της κονσένια32 του πραγμάτου33 της άνοθε εκλισίας όπου έχει εις χίρας του», τα
ιερά σκεύη, τα βιβλία και τα αντικείμενα του ναού. Αξίζει να τα αντιγράψουμε
από τον κώδικα, για να γνωρίσουμε την οικονομική και όχι μόνο κατάσταση του
Αγίου Γεωργίου του Πετρούτσου την εποχή που παραδόθηκε από την κτητορική
του οικογένεια σε αδελφάτο:

27. Για τον τρόπο που περιφέρονταν ο μπούσουλας, κατά τις εκλογές των αδελφάτων βλ. Ντίνος Κονόμος,
Νικόλαος Κουτούζης, μυθιστορηματική βιογραφία, εκδόσεις Α. Καραβία, Αθήνα 1974, σ. σ. 15 – 17.
28. Ντε σι: στο ναι.
29. Ντε νο: στο όχι.
30. Εστριδιαρίστηκαν: ψηφίστηκαν.
31. Κολλέγας: συνάδελφος, συνεταίρος.
32. Κονσένια: κατάθεση.
33. Πράγμα: εδώ σημαίνει τα αντικείμενα, την περιουσία του ναού.
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Ένα δισκοπότηρο ασημένιο, ένα άγιο δισκάριο ασημένιο, έναν αστερίσκο
ασημένιο, ένα καντήλι με τρία καντηλάκια ασημένια «τακάδα34 τό γίρο», ένα ευαγγέλιο ασημένιο, ένα θυμιατό ασημένιο, πέντε καντήλια δεσποτικά35 μπρούτζινα, άλλα καντήλια, μαζί μ’ αυτά του γυναιτικιού36 μικρά και μπρούτζινα, τρία
καντηλέρια, από τα οποία το ένα μικρό, ένα θυμιατό μπρούτζινο, ένα βατσέλι37
μπρούτζινο, δύο ευαγγέλια «σκέτα»38, δώδεκα μηναία παλαιά και άλλα δώδεκα
καινούρια, δύο παρακλητικές παλιές, ένα ωρολόγιο καινούργιο, έτερο παλιό,
ένα «άμπιτο»39 με την «τραβερσίνα του»40, δύο κομμάτια άγια λείψανα, «αγνώριστα σκέτα»41, ένα πεύκι42 παλιό για κάψιμο, μία καμπανέλα43, δύο ευχολόγια, έναν συναξαριστή καινούργιο, δέκα συναξάρια παλιά, δύο αποστόλους,
από τους οποίους ο ένας παλιός, η ακολουθία του Αγίου Γερασίμου, άλλη του
Αγίου Σπυρίδωνος44, ένα φελόνι «δαμάσκο45 μισότριβο46 κολόρ47 μιάλ» με το
πετραχήλι του, άλλο κίτρινο καρέ με υπομάνικα48 «μισότριβο», άλλο «αμουάρ»49 πράσινο «ουζάδο»50, άλλο κόκκινο δαμάσκο με το πετραχήλι του «ουζάδο», άλλο «δαμάσκο τζινερίνο51 ουζάδο», ένα φελόνι δια κάψιμο, δύο στιχάρια
πράσινα «ουζάδα», τρία στιχάρια για κάψιμο, δύο φελόνια άσπρα «ουζάδα»,
ένας ουρανός52 πράσινος53, ένα πετραχήλι «δαμάσκο τζινερίνο» με σταυρούς
34. Τακάδα: εφαρμοστά.
35. Εννοεί τα καντήλια, τα οποία ήταν κρεμασμένα μπρος από τις τέσσερις δεσποτικές εικόνες του τέμπλου.
36. Γυναιτίκι: γυναικωνίτης.
37. Βατσέλι: δίσκος εκκλησιών, περιφερόμενος για εράνους.
38. Εννοεί χωρίς ασημένιο κάλυμμα.
39. Άμπιτο: επίσημο φόρεμα, άμφιο.
40. Τραβερσίνα: μπορντούρα.
41. Εννοεί ανωνύμων Αγίων και χωρίς ασημένιο ντύσιμο.
42. Πεύκι: στρώμα, έτσι λέγεται και το ορθογώνιο πανί, το οποίο κρεμιέται στα μπαλκόνια, κατά τις λιτανείες.
43. Καμπανέλλα: μικρή καμπάνα, η οποία ήταν τοποθετημένη πάνω στην Αγία Τράπεζα και την χρησιμοποιούσε
ειδοποιητικά ο ιερέας, κυρίως για ν’ ανοίξει η θύρα του Ιερού.
44. Η ύπαρξη των δύο αυτών φυλλάδων, με τις ακολουθίες των προστατών της Επτανήσου Αγίων, δείχνει
την κοινή τους αποδοχή και λατρεία στον Ιόνιο χώρο. Σίγουρα και οι δύο ακολουθίες των Πολιούχων της
Κέρκυρας και της Κεφαλονιάς θα είχαν λατρευτική χρήση και δείχνουν πως οι Άγιοι τιμόντουσαν πανηγυρικά
σε όλες τις εκκλησίες της Ζακύνθου.
45. Δαμάσκο: μεταξωτό ύφασμα.
46. Μισότριβο: μισοτριμμένο, μισοχαλασμένο.
47. Κολόρ(ο): χρώμα.
48. Υπομάνικα: επιμανίκια.
49. Αμουάρ: μεταξωτό, κυματοφυές ύφασμα.
50. Ουζάδο: χρησιμοποιημένο.
51. Τζινερίνο: Γκρι.
52. Ουρανός ή μπαλντακίνο: υφασμάτινο, συνήθως από βελούδο, σκέπαστρο, με τέσσερα μακριά κοντάρια,
το οποίο χρησιμοποιείται στις λιτανείες στη Ζάκυνθο ή τοποθετείται, κατά τις μεγάλες γιορτές στο ναό, για
να τοποθετηθεί από κάτω το τετράποδο με την εικόνα της εορτής.
53. Δέκα έξη χρόνια αργότερα, στις 28 Μαρτίου 1792, σε συνεδρία του αδελφάτου, όπως αναγράφεται στον
κώδικα, οι επίτροποι προτείνουν και το σώμα το δέχεται, να φτιαχτεί «ουρανός», επειδή η εκκλησία δεν έχει
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και υπογονάτιο, έξη πετραχήλια παλιά για κάψιμο, πέντε «αέρηδες» παλιοί,
ένα υπογονάτιο54 καινούργιο, τρία δισκοκαλύμματα, δύο ποτηροκαλήμματα,
ένα σεντόνι της Αγίας Τράπεζας και δύο μισοσέντονα, ένα ζευγάρι σεντόνια για
τους πεθαμένους και ένα πάπλωμα μεταξωτό κίτρινο, ένα προσκέφαλο για λείψανο, δύο «σφουγγομπόλιες»55, δύο μανουάλια κυπαρισσένια και χρυσωμένα
και δύο άλλα παλιά, τέσσερις λαμπάδες ξύλινες «του ησοδιμάτου»56 και άλλες
δύο χρυσωμένες, ένα σταυρό για τους πεθαμένους, έναν άλλο στην Αγία Τράπεζα, δύο καθιερώσεις57 και μία παλιά, ένα τετράποδο58, έναν καλονάρχο59, δύο
φανάρια με τις λάντζες60 τους, δύο μπάγκους του γυναικωνίτη, ένα αρμάρι61
παλιό, μια εικόνα του Αγίου της οποίας το σώμα είναι ασημένιο62 και έχει και
μια κορώνα ασημένια και μια μικρή του Αγγέλου,63 με πέντε τροπάρια64 ασημένια, η εικόνα της Θεοτόκου έχει μια κορώνα ασημένια και δύο ο «μονογενής
ηός τις». Τέλος εις το ναό υπάρχει τεμάχιο του λειψάνου του Αγίου Γεωργίου.
Την παραλαβή υπογράφουν οι πρώτοι επίτροποι του ναού, οι οποίοι είχαν εκλεγεί πριν μια βδομάδα.
Μια συνάθροιση του αδελφάτου για την αποκατάσταση του ναού
Ιδιαίτερα σημαντική για την ιστορία του ναού είναι η συνάθροιση των
αδελφών, η οποία έγινε στις 3 Ιουλίου 1776, ημέρα Κυριακή, «κατά την προφόνισιν65 οπου έγινε την περασμένην κιριακήν», όπως συνηθιζόταν σε παρόμοιες
περιπτώσεις, από τους επιτρόπους. Η πρόσκληση, κατά την συνήθεια όλων των
και τον έχει ανάγκη. Άρα αυτός της καταγραφής έχει καταστραφεί ή βρίσκεται σε πολλή κακή κατάσταση.
54. Υπογονάτιο: επιγονάτιο.
55. Σφουγγομπόλιες: σφουγγάρια, μάκτρα.
56. Ξύλινες λαμπάδες, στο ύψος ενός άνδρα, οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως στην Μικρή και την Μεγάλη
Είσοδο της λειτουργίας.
57. Καθιερώσεις: αντιμήνσια.
58. Τετράποδο: εκκλησιαστικό σκεύος στο οποίο τοποθετούνται οι εικόνες των διαφόρων εορτών. Συνήθως
είναι ξυλόγλυπτο και σε πολλές εκκλησίες επιχρυσωμένο.
59. Καλονάρχος: το έπιπλο, που χρησιμοποιούν οι ψάλτες.
60. Λάντζες: ξύλινα κοντάρια.
61. Αρμάρι: ντουλάπι.
62. Η εικόνα της καθέδρας, η οποία σήμερα φυλάσσεται στην εκκλησία του Αγίου Λαζάρου, εικονίζει τον
Τροπαιοφόρο Άγιο, έφιππο. Η απεικόνιση αυτή, όμως, οφείλεται στον τεχνίτη του ασημένιου πουκάμισου,
ο οποίος προσάρμοσε το θέμα του πάνω στην πρωταρχική εικόνα, η οποία σώζεται κάτω από την ασημένια
επένδυση και παρουσιάζει τον Μεγαλομάρτυρα όρθιο και μετωπικό, να σκοτώνει το δράκο. Την εποχή της
καταγραφής και της παράδοσης των αντικειμένων της εκκλησίας η πρωταρχική εικόνα ήταν, όπως φαίνεται,
ασημωμένη μόνο στο σώμα του Αγίου. Η σημερινή ασημένια επένδυση, όπως σημειώνεται στο κάτω της
μέρος, φτιάχτηκε το 1808 και είναι έργο του Γεωργίου Ντελή.
63. Εννοεί τον Άγγελο, ο οποίος εικονίζεται στο πάνω, δεξιό μέρος της εικόνας και στέφει τον Μεγαλομάρτυρα.
64. Τροπάρια: αφιερώματα, τάματα.
65. Προφώνηση: πρόσκληση.
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αδελφάτων, έγινε, όπως σημειώνεται και στην σχετική πράξη του κώδικα, με
χτύπημα της καμπάνας, τόσο το προηγούμενο βράδυ, όσο και εκείνο το πρωί66.
Η «πάρτε»67 που «φανερώθηκε» στους συναδελφούς του ναού αφορούσε την κατάστασή του, αλλά και το μέλλον του. Βρισκόταν μετά την παράδοσή του από τον Κωλέττη, όπως οι επίτροποι ανακοίνωσαν και ο γραμματέας
κατέγραψε στον κώδικα «ης περίλιπην κατάστασιν γγρεμισμού». Αυτή η κακή
κατάσταση επιβεβαιώνεται από τις «πιστοπίησες» των «πρώτων των χτιστάδων», από το «δεκρίτο» του εκλαμπροτάτου «ρεγγυμέντου 11 απρ[ιλί]ου
απερασμένου», αλλά και από την «γραφή 18 του αυτου», με την οποία ο παλιός κτήτορας «ερυνουντζιάρισε τήν αυτήν εκκλησίαν των νομικων ενοριτων
δια να ξαναηκοδομιθή».
Στην συνέχεια οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του αδελφάτου τονίζουν στο
σώμα πως «μέλοντας λυπόν νά βαλθύ ης πράξιν τιουτον θεαρεστον έργον, αμύ
μήν έχωντας τά μέσα διά να γένη η αυτή νέα ηκοδομή επιδη και ο θείος ναός
δέν έχη κανένα θεμέλιον, από τό οπίον νά ημπορή νά ξανανεοθή, γνορίζομεν
εύλογον, νόμιμον, και χριαζούμενο, ότι η έξοδος68 δέν ηνε ολίγο τής αυτης ηκοδομής νά γενη από τήν ενορίαν, δίδωντας ο πάσα ενας κατά τό δινάμεον, διά
τήν οπίαν αφορμήν άλλο χαρτή θέλη βεβεώσι ο πασα ένας ης εκίνο οπού θέλη
δόσι η δε πάμπτοχι οπού δέν έχουν τόν τρόπον αυτί μέ το κορμί τους να δουλέψουν ης τήν αυτήν ηκοδομήν, καί ούτως, καί μέ τήν προστασίαν του αγίου οπου
θέλη φωτίσι ης ετερα προσώπατα νά βοιθίσουν, βεβεούμαστε πως θέλη γένη
η ξανανέωσις του αυτου θίου Ναού». Και η γραφή συνεχίζει: «Οπιος λυπόν
δέν ηθελε βοιθίσι μέ τό κορμί του νά μενη ηστερημένος από το βότο69 τόσον
ατίβο70, ωσάν καί πασίβο71». Χαρακτηριστική είναι η προτροπή για την ψηφοφορία, γι’ αυτό και την αντιγράφουμε αυτούσια: «διά τούτως υπάγι γιροθεν ο
μπούσουλας, καί όποιος αγρικάη72 νά φαβορίρι73 τήν αυτήν παρτε ας βάλη τήν
μπάλα του ης το άσπρο αλέως ης τό πρασυνο»74.
Οι αδελφοί που «εμαζόχθησαν» ήταν εξήντα ένας (61) και από αυτούς
66. Σε όλους τους κώδικες των εκκλησιών βλέπουμε να αναγράφεται ο ίδιος τρόπος καλέσματος του
αδελφάτου για συνεδρίαση. Χτυπά η καμπάνα αποβραδίς και το πρωί μετά την λειτουργία.
67. Πάρτε: Πρόταση, απόφαση.
68. Εδώ εννοεί τα έξοδα.
69. Βότο: δικαίωμα, εκλογή.
70. Αττίβο: εβεργός.
71. Πασσίβο: παθητικός.
72. Αγροικώ: ακούω, εδώ έχει την έννοια του ακούω και καταλαβαίνω.
73. Φαβορίρω: είμαι υπέρ.
74. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου του Πετρούτσου δεν γκρεμίστηκε από τον σεισμό του Αυγούστου του 1953,
ούτε κάηκε από την φωτιά, που ακολούθησε. Τον γκρέμισαν με δυναμίτη πολύ αργότερα. Βλ. Ντίνος Κονόμος,
Ναοί και Μονές στη Ζάκυνθο, Έκδοσις Ιονικής και Λαϊκής Τραπέζης Ελλάδος, Αθήναι 1964, σ. 46.
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οι πενήντα εφτά (57) έριξαν την μπάλα τους στο άσπρο, υπερψηφίζοντας την
πρόταση των επιτρόπων, ενώ μόνον τέσσερις (4) την έριξαν στο πράσινο, καταψηφίζοντάς την. Έτσι η «πάρτε» πέρασε και, όπως θα δούμε και παρακάτω, οι
εργασίες για την αποκατάσταση της εκκλησίας άρχισαν.
Στην ίδια συνεδρία του αδελφάτου έγινε και η πρώτη εκλογή του εφημερίου, ο οποίος, κατά την συνήθεια της εποχής, θα έμενε στην θέση του δύο
χρόνια, ως τις επόμενες εκλογές, στις οποίες θα μπορούσε να επανακλεγεί, αν
ήταν εργατικός και αγαπητός στους αδελφούς. Χρέος του, όπως σημειώνεται
στον κώδικα είναι να ιερουργεί καθημερινά, να κάνει τα «διορισμένα» μνημόσυνα75, να κρατεί ευπρεπισμένη την εκκλησία και το Άγιο Βήμα και να φυλάει
ακοίμητα τα τρία καντήλια, του Αγίου Άρτου76, της Θεοτόκου και της εικόνας
του Αγίου Γεωργίου. Χρέος των επιτρόπων είναι να του δίνουν κάθε χρόνο δέκα
λίτρες λάδι, «μένωντας διά τήν εκλισίαν όσο κερύ, καί λάδι ένπη έχωντας μόνον
ο εφυμέριος τά ησοδίματα του πετραχιλιού, καί όχυ άλλον».
Οι αδελφοί σεβάστηκαν την επιθυμία του δωρητή του ναού και επανεξέλεξαν τον παλιό εφημέριο, τον «ευλαβέστατο ιερέα» Γεώργιο Λούντζη, ο οποίος κατά την περιφορά του μπούσουλα πήρε στο άσπρο πενήντα οχτώ (58) μπάλες και στο πράσινο τρεις (3), «ώστε οπου έμυνε καί εστριδιαρίστη»77.
Και αυτήν την πράξη την υπογράφουν, με τον ίδιο τρόπο, οι επίτροποι
του ναού.
Τελικά τα θεμέλια του ναού ρίχτηκαν στις 6 Σεπτεμβρίου 1779, όπως φαίνεται σε πρόχειρη σημείωση, η οποία είναι γραμμένη στην πρώτη σελίδα του
κώδικα: «1779 σεμτεβρηου 6 ερηξαμε θεμεληο στην νεα εκλησηα ητουνα προκουρατόρος78 νηκολαος λησγαρας που ασηστεμεσε στην φαμπρηκα μηνες δηο
με το κορμη του»79.

75. Εδώ εννοεί να κάνει τα μνημόσυνα τα οποία αναφέρονται σε διάφορες διαθήκες ή δωρεές.
76. Εννοεί το ακοίμητο καντήλι, το οποίο βρίσκεται πίσω από το αρτοφόριο, στο οποίο φυλάσσεται ο Άγιος
Άρτος της Μεγάλης Πέμπτης, όλο το χρόνο, για τις έκτακτες περιστάσεις.
77. Ο ιερέας Γεώργιος Λούντζης δεν έμεινε μόνο οχτώ χρόνια εφημέριος του ναού, όπως ζήτησε ο Κωλέττης,
αλλά δεκαπέντε. Έτσι τον βλέπουμε εφημέριο στον Άγιο Γεώργιο ως τις 12 Γενάρη 1791, οπότε το αδελφάτο,
το οποίο συνάχτηκε στην εκκλησία της Φανερωμένης και όχι στο δικό του ναό, εξέλεξε εφημέριο τον ιερέα
Πέτρο Φλεμοτόμο, με εκατόν είκοσι έξη (126) ψήφους υπέρ και δέκα εφτά (17) κατά. Δεύτερος διεκδικητής
της θέσης ήταν ο ιερέας Γεώργιος Κεφαλάς, ο ποίος πήρε τριάντα (30) μπάλες στο «δε σι» και εκατόν δέκα
τρεις (113) στο «δε νο». Από τα γραφόμενα, βέβαια, του κώδικα, ο νέος ιερέας θα αναλάμβανε καθήκοντα
από την 1η του επόμενου Φλεβάρη.
78. Προκουρατόρος: επίτροπος.
79. Το πιθανότερο είναι να είναι γραμμένη η σημείωση από το ίδιο το χέρι του επιτρόπου Νικολάου Λισγαρά.
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Ο κώδικας της εκκλησίας
Εργασίες για την αποκατάσταση του ναού
Στον κώδικα του ναού υπάρχουν σημειωμένες κάποιες από τις εργασίες της ανοικοδόμησης της εκκλησίας. Αντιγράφουμε, ενδεικτικά, κάποιες
από αυτές.
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Αρκετά χρόνια αργότερα και όταν οι εργασίες είχαν προχωρήσει, στις 6
Φεβρουαρίου 1788, έτος παλαιόν, οι τότε «πρεκουρατόροι» Ιωάννης Κασιμάτης, Δημήτριος Ζέζας, Δημήτριος Κασιμάτης και Ελευθέριος Λισγαράς, καλούν
το αδελφάτο για να αποφασίσουν την «φάμπρικα»80 του καμπαναριού81, διότι,
όπως σημειώνουν: «ειναι εύλογον καί καλόν διά τήν ευπρέπειαν και στολισμόν
της εκκλησίας μας»82. Και συνεχίζουν: «δια τουτο τό φανερώνομεν της ενορίας,
καί ζητουμεν τόν καθ’ ένα τήν γνώμην του καί αν τό ευρητε εύλογον, βάλλετε τό
βότο εις τό δε sί, και αν δεν τό θέλετε Νο.
Από τους ογδόντα οχτώ (88) ενορίτες και αδελφούς, οι οποίοι συγκεντώθηκαν, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των επιτρόπων, οι ογδόντα (80) ψήφισαν εις το «δε sί» και οι οχτώ (8) στο «δε Νο». ‘Ετσι η «πάρτε» πέρασε και
χτίστηκε το καμπαναριό της εκκλησίας.
Την πράξη αυτή του κώδικα την υπογράφει ο επίτροπος Λευτέρης Λισγαράς, ο οποίος υπογράφει και «δια τόν κολέγα» του Δημήτριο Ζέζα, καθώς και ο
γραμματικός Ανδρίας Αργυρόπουλος.
Μια άλλη σημαντική συνάθροιση του αδελφάτου έγινε στις 13 Απριλίου
1791, η οποία συνέπεσε με την γιορτή της «Κυρίας λαμπρής»83, γι’ αυτό, όπως
χαρακτηριστικά σημειώνεται, παρευρέθηκαν όλοι οι ενορίτες της εκκλησίας. Σ’
αυτήν την συγκέντρωση οι προκουρατόροι του ναού, Ιωάννης Κασιμάτης, Δημήτρης Φλεμοτόμος, Ιωάννης Μαυρογιάννης και Διονύσιος Πούλος επεράσανε
«τήν πάρτε» για τα στασίδια, «επιδί καί νά ίτον η εκλισία αδιανί καί μερικά
παλιοστάσιδα». Από τα γραφόμενα φαίνεται πως δεν χρειάστηκε ψηφοφορία,
αλλά «όλι εφουγιάξανε πώς είναι άγιο καί καλό οστε οπου επέρασε αβόζε84».
Την επόμενη χρονιά ετελείωσε «η φάμπρηκα των στασιδιώνε», όπως φαίνεται σε σημείωση του κώδικα στις 17 Ιανουαρίου 1792. Μαζί τελείωσε και η
σκάλα «του Γινετικιου» και οι ίδιοι οι παραπάνω επίτροποι έκαναν και μια ζώνη
του Αγίου Γεωργίου, ασημένια, η οποία εστοίχισε δεκαεφτά (17) γρόσια.
Στις 16 Μαρτίου του 1796 γίνεται και πάλι συνάθροιση των ενοριτών και
των αδελφών του ναού. Κύριος σκοπός της είναι η εκλογή νέων επιτρόπων, μια
80. Φάμπρικα: κατασκευή.
81. Το καμπαναριό ήταν μονό και βρισκόταν, όπως φαίνεται σε σχετική φωτογραφία, κολλημένο στο κάτω
άκρο της εκκλησίας.
82. Η φράση αυτή, που παρόμοιές της συναντάμε και σε άλλους κώδικες εκκλησιών της Ζακύνθου, μας
επεξηγεί το γιατί οι ναοί του νησιού ήταν αληθινά κομψοτεχνήματα και γεμάτοι έργα τέχνης και καλαισθησίας.
Οι ενορίτες τους θεωρούσαν κομμάτι της περιουσίας τους και επέκταση του σπιτιού τους. Ήταν κάτι δικό τους,
στο οποίο υπήρχαν οι τάφοι των προγόνων τους. Έτσι φρόντιζαν για την ευπρέπειά τους. Υπήρχε μάλιστα και
συναγωνισμός για το ποια εκκλησία θα ήταν καλύτερη και το ποια θα είχε τα σημαντικότερα έργα τέχνης.
83. Ποιητική, λαϊκή έκφραση για την Κυριακή του Πάσχα.
84. Αβό(τ)ζε: χωρίς ψήφο.
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Η πρώτη σελίδα του κώδικα
και η θητεία των Γεωργίου Φλεμοτόμου, Δημητρίου Ζέζα, Φωτεινού Μεσαλά,
Ελευθερίου Λισγαρά και Ιωάννης Μαυρογιάννη τελείωσε.
Χτύπησε και πάλι η καμπάνα, αποβραδίς και το πρωί, μετά την λειτουργία
και μαζεύτηκαν ογδόντα δύο (82) ενορίτες και αδελφοί. Με την γνωστή ψηφο-
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φορία της περιαγωγής του μπούσουλα εκλέχτηκαν οι Αναστάσιος Παπάσης, Δημήτριος Φλαμπουριάρης, Δημήτριος Φλεμοτόμος και Σταυριανός Πακογιάννης,
οι οποίοι «ευθης επυρανε τω ποσεσο»85. «Η ανοθεν νεη επιτροπη την αυτην
ημεραν εφανερωσαν της ανοριας, και αδελφοτις αν αγρικαν ναν τους δοσουν
θελυμα να σαλτζαδοσουν86 την εκλυσιαν ημπιεγαροντας87 τες πλακες οπου ηνε
και αν λυψουν ναν αγορασουν να της τεληωσουν».
Η πρόταση υπερψηφίστηκε, μια και έβαλαν την μπάλα τους «ης το κονκο88
λο [το] ασπρο» εβδομήντα οχτώ (78) και στο πράσινο τέσσερις (4).
Μετά από αυτό οι επίτροποι «εφανεροσαν του καπιτολου89» πως «επιδι
και τα διαστολα90 της προσπετιβας91 της αυτις εκλυσιας να ηνε ης κακην καταστασην και παλεωτιτα αν αγρικαν να τους δοκουν θελημα» νε έρθουν σε
συνεννόηση με μαστόρους «δια να γενουν το προτο ορδινε92 της προσπετιβας
ημπυεγαροντας τα κυπαρισια οπου ηβρισκουντε δε ραγγιον93 τις εκκλυσιας τα
οπηα ξυλλα ηνε σαγγετα σε ταρμα94 και αν αγρικαν να γενη η αυτή εξοδια να
βαλουν την παλλα τους ης τω ασπρο αλλεως ης το πρασινο». Το αποτέλεσμα
ήταν εβδομήντα εννιά (79) θετικοί ψήφοι και τρεις (3) αρνητικοί. «Οστε οπου
επηαστη η αυτή παρτε», όπως σημειώνεται στον κώδικα95.
Η τελευταία κατασκευή για την αποκατάσταση του ναού, όπου ενδεικτικά
αντιγράφουμε από τον κώδικά του, είναι η κατασκευή του «ταμούζου»96. Στις
25 Αυγούστου 1801, ημέρα και πάλι Κυριακή, συγκεντρώνεται η αδελφότητα
και «έστοντας οι επιτρόποι στοχάζοντας εύλογον νά φτιάσουν τό ταμούζο διά
τουτο βάνουν πάρτε νά τούς δοθη εξουσία νά φτιάσουν τό ταμούζο». Για το
σκοπό αυτό ζητούν επίσης «οι ίδιοι επιτρόποι τούς οποίους τυχαίνη νά μένουν
κονφερμάδη97 διά άλλους δήω χρόνους διά νά ημπορουν εις τουτο τό διάστημα
νά βάλουν εις πράξιν καί τελείοσιν τό αυτό ταμούζο». Προτείνουν, επίσης, στο

85. Ποσσέσο: κατοχή, κυριότητα.
86. Σαρτζαδώσουν: πλακοστρώσουν.
87. Ιμπεγιάρω: χρησιμοποιώ.
88. Κόνκολο: τρύπα, υποδοχή.
89. Καπίτολο: Σώμα, σύνολο ενοριτών του ναού. Έτσι ονομάζεται και το λάβαρο, το οποίο παλιότερα είχε
χρήση σημαίας για την Συντεχνία.
90. Το σωστό: διάστηλα.
91. Προσπετίβα: τέμπλο.
92. Όρδινε: σειρά.
93. Δε ραγκιόν: στην δικαιοδοσία.
94. Φαγωμένα από σκουλήκι.
95. Το τέμπλο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται σήμερα στον μετασεισμικό ναό της Ανάληψης
της πόλης.
96. Ταμούζο: σανίδωμα οροφής.
97. Κονφερμάδοι: επιβεβαιωμένοι, επανεκλεγμένοι.
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σώμα να εκλεγεί και ένας άλλος επίτροπος «διά νά μειράζονται οι κόπη καί διά
νά έχη η εκκλησία τήν καλήν της δούλευση».
Από τους ενενήντα (90) παρόντες οι ογδόντα πέντε (85) ψήφισαν υπέρ
του έργου και πέντε (5) κατά. Επίσης, με ογδόντα έξη (86) μπάλες «εις φαβόρε»98 και τέσσερις (4) στο «κόντρα»99, εκλέχτηκε νέος επίτροπος ο Ρίκος Κοντονής, ο οποίος υπογράφει την απόφαση, μαζί με τους Δημήτριο Κασιμάτη
και Σπύρο Ζέζα.
Οι Πελοποννήσιοι πρόσφυγες
Στο αδελφάτο του Αγίου Γεωργίου του Πετρούτσου δεν επιτελείται μόνο
έργο για την διαχείριση και την αποκατάσταση της εκκλησίας, αλλά και κοινωνικό. Αυτό το διαπιστώνουμε από τα γραφόμενα μιας συνάθροισης των ενοριτών και αδελφών, η οποία έγινε την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 1787. Σ’ αυτήν οι
προκουρατόροι, εκτός από την εκλογή εφημερίου και επιτρόπων, προτείνουν
και την εγγραφή στην ενορία των Πελοποννήσιων προσφύγων, οι οποίοι είχαν
καταφύγει στη Ζάκυνθο μετά τα Ορλωφικά100.
«Από τόν καιρόν της ανωμαλίας», διαβάζουμε στην σχετική γραφή του
κώδικα, «κατοίκησαν εις τήν παρουσαν Νησον της ζακύνθου διάφοροι πεόποννήσιοι από τόπους, καί χώρας διαφόρους της πελοποννήσου, καί να ενοριτώνται μερικοί από αυτούς εις τόν παρόντα Ναόν, καί νά δίδουν όλα τά ανήκοντα
εις τόν κατά καιρόν εφημέριον, καί εκεινα εις τήν εκκλησίαν, εκρίθη εύλογον,
ότι νά δοθη καί εις αυτούς έδρα καί ελευθερία εις κάθε ψηφον, καί εκλογων,
οπου γίνεται διά τόν παρόντα Ναόν νά έχουν καί αυτοί το βότο τους, καθώς καί
τούς καθολικούς ενορίτας τους ζακυνθίους καί γνωρίζοντες ημας οι επίτροποι
Ιωάννης Κασιμάτης, καί Ελευθέριος λισγαρας, ότι μάλιστα αύτη η ψηφος θέλει
δώσει όφελος εις τήν παρούσαν ενορίαν, διά τουτο υπάγει γύρωθεν ο μπούσουλας, διά νά δώσουν όλοι κοινώς τήν γνώμην τους»101.
Τα αποτελέσματα της περιφοράς του μπούσουλα ήταν εκατόν δέκα τρεις
98. Φαβόρε: υπέρ.
99. Κόντρα: εναντίον.
100. Για τους Πελοποννήσιους πρόσφυγες, που κατέφυγαν στη Ζάκυνθο μετά τα Ορλωφικά βλ. Ντίνος
Κονόμος, Ζάκυνθος πεντακόσια χρόνια (1478 – 1978) τόμος τρίτος, πολιτική ιστορία (τεύχος Α΄ 1478 – 1800),
Αθήνα 1981, σ. σ. 165 – 166.
101. Την ίδια μέρα και με την ίδια συνεδρίαση οι ενορίτες και οι αδελφοί του ναού εκλέγουν εφημέριο και
επιτρόπους. Υποψήφιοι ιερείς είναι ο Γεώργιος Κεφαλάς, ο λεγόμενος Καλαθάς, που επήρε στο «ντε νο»
εξήντα εννιά (69) μπάλες και στο «ντε σι» πενήντα (50) και ο ήδη εφημέριος Γεώργιος Λούντζης, ο οποίος
επανεκλέγεται, μια και πήρε στο «ντε νο» είκοσι τρεις (23) και στο «ντε σι» ενενήντα έξη (96). Σαν επίτροποι,
στην θέση των Κηρύκου Κοντονή και Ιωάννη Μαυρογιάννη, οι οποίοι παραιτήθηκαν με δική τους θέληση,
πριν τελειώσει η διετία τους, εκλέχτηκαν οι Δημήτριος Ζέζας ,«ντε νο» δέκα έξη (16), «ντε σι» εκατόν τρεις
(103) και ο Δημήτριος Κασιμάτης, «ντε νο» δέκα εφτά (17), «ντε σι» εκατόν δύο (102).
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(113) μπάλες στο «ντε σι» και έξη (6) στο «ντε νο». Έτσι, με απόλυτη πλειοψηφία, οι Πελοποννήσιοι πρόσφυγες έγιναν δεκτοί στο αδελφάτο.
Αποτέλεσμα αυτής της ανθρώπινα ζεστής απόφασης ήταν η εγγραφή πολλών από τους λεγόμενους «Ζακυνθινομωραΐτες» στο αδελφάτο της εκκλησίας
του Τροπαιοφόρου Αγίου.
Από τον κώδικα αντιγράφουμε ενδεικτικά και πάλι κάποιες περιπτώσεις.
Την 1η Απριλίου 1788 παρουσιάσθηκε στο ναό η Αγγέλω Κοντογιώργη
«δουλεύτρα από πεδιόθεν του π[ο]τ[έ] σ[ινιό]ρ κο[ντε] μάρκου φλαμπουριάρη102, καί του ειού του σ[ινιό]ρ κο[ντε] Εμμανουή η οπία επιδή ώντας ξένη από
τό ρένιο103 του μορέως μήν έχοντας ενωρίαν, ηθέλισε τώρα νά πιάση τό λιπόν
δυά ευλάβιαν οπου έχη εις τόν μεγαλομάρτυν Γιόργιον θέλη απώ τήν σύμερον
καί ως το εξής νά έχει ενωρίαν ης τον παρόντα θύον Ναόν του αγίου Γεοργίου άλλην φοράν του σ[ινιό]ρ πετρούτζου, λαμβάνοντας όλλας τάς ιεράς πράξεις και νά είναι υποκίμενη ης όλλα τά βάρη, ώς καί τους λιπους ενωρίτας, καί
ώντας ούτως η σταθερά της γνόμη επερικάλεσε τους κάτωθεν νά μαρτυρίσουν
διά αυτήν».
Οι μάρτυρές της, οι οποίοι και υπογράφουν, είναι οι Αντώνιος Πασίβαλης
και Χαραλάμπης Καπέλλος.
Στις 6 Αυγούστου 1807 εμφανίζονται στην εκκλησία ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος και οι αδελφοί του Γεράσιμος, Νικόλαος και Δήμος, οι οποίοι φανερώνουν πως από την ημέρα εκείνη και στο εξής θέλουν να γίνουν ενορίτες του
ναού και να τελούν σ’ αυτόν τις βαπτίσεις, τις κηδείες και τα «στεφανώματα»
των οικογενειών τους, καθώς επίσης και το να τους γίνεται κάθε άλλη ιεροπραξία, που θα χρειασθούν, από τον εφημέριο της εκκλησίας. Δίδουν το απαραίτητο «δόσιμον» τους και γράφονται στην ενορία με μαρτυρία του ιερέα Ιωάννη
Ζέζα και του Ρίκου Κοντονή.
Τέλος στον κώδικα του ναού βλέπουμε και μια δωρεά, από Πελοποννήσιους ενορίτες, η οποία έγινε για να κρατηθεί και να σταθεροποιηθεί το δικαίωμα
του μέλους στο αδελφάτο.
Σύμφωνα με τα γραφόμενα, την 1η Μαΐου 1788 οι «προκουρατόροι»
της εκκλησίας Ιωάννης Κασιμάτης, Αναστάσιος Τσουκαλάς, Ιωάννης Δαφνιάς και Δημήτριος Θεριανός, παραλαμβάνουν από την Αναστασία, γυναίκα
του «μαστροηλία» Καζάζη, «Πελοποννησίους και ενορίτας του περόντος θεί102. Ο Μάρκος Φλαμπουριάρης είναι ο συμβολαιογράφος, που έκανε το συμβόλαιο της παράδοσης του
ναού σε αδελφάτο και ο «ερευνητής», ο οποίος εκλέχτηκε στην πρώτη του συνεδρίαση. Φαίνεται να έχει
παίξει σημαντικό ρόλο στην ανοικοδόμηση του ναού.
103. Ρένιο: βασίλειο.
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ου Ναού», μια δωρεά αποτελούμενη από ένα φελόνιο άσπρο, «πανίτικο» και
«σαλιωτό»104, ένα παρόμοιο πετραχήλι και τα επιμάνικά του, «φουρνίδα»105
από κορδέλα κόκκινη, μεταξωτή, καθώς και ένα στιχάριο , όμοιο και αυτό και
«φουρνίδο», με φούντες από όμοιες μεταξωτές κορδέλες και με «μέρλα»106
στο κάτω μέρος.
Την πληροφορία υπογράφει ο γραμματικός Ανδρέας Αργυρόπουλος.
Ο Στασινός Ξυνόπουλος ενορίτης του ναού
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εγγραφή του Ζακυνθινομωραΐτη Στασινού Ξυνόπουλου στο αδελφάτο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου του Πετρούτσου
και αυτό γιατί πρόκειται για τον παππού του Γρηγορίου Ξενόπουλου, του γνωστού συγγραφέα, για τον οποίο ελάχιστα στοιχεία γνωρίζουμε.
Ο ίδιος ο πολυτάλαντος δημιουργός στην βιογραφία του γράφει: «Δεν
ξέρω πολλά πράγματα για την οικογένεια του πατέρα μου. Ο πάππος μου ο Στασινός – πεθαμένος όταν γεννήθηκα – ήταν στη Ζάκυνθο τσαγγάρης. Φαίνεται
όμως πως ευδοκίμησε στην τέχνη του κι’ έκαμε και παραδάκια, αφού δικό του
ήταν το σπίτι107 εκείνο με το μεγάλο περιβόλι, που το ανοικοδόμησαν ύστερα οι
γιοί του. Ακόμα μια θυγατέρα που είχε, τη Μαρνέτα, την πάντρεψε με γιατρό,
κι’ όταν χήρεψε την πήρε ένας Στουπάθης, από καλή οικογένεια. Οπωσδήποτε,
δεν παραμιλούσαν για το Στασινό όταν ήμουν μικρός, ίσως γιατί το χειρωνακτικό επάγγελμά του το θεωρούσαν ασυμβίβαστο προς την αξιοπρέπεια της νέας
οικογένειας των εμπόρων»108.
Η παρουσία του «χειρωνάκτη» νόνου του συγγραφέα και τα λίγα στοιχεία
που παρουσιάζονται στον κώδικα γι’ αυτόν, επιβεβαιώνουν τις υποψίες του
εγγονού και δείχνουν, όπως θα δούμε και παρακάτω, πως ο τσαγκάρης με την
τέχνη του δεν έκανε μόνο «παραδάκια», αλλά προσπάθησε και για την κοινωνική του άνοδο, προετοιμάζοντας έτσι, με τις δυνάμεις του, την «οικογένεια των
εμπόρων».
Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα με τη σειρά.
Στις 15 Οκτωβρίου 1815 ενεφανίσθη στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου

104. Σαλιωτό: λεπτότατο, εγχώριο ύφασμα από βαμβάκι, το οποίο πήρε το όνομά του από την συνήθεια των
υφαντριών, που το έφτιαχναν, υγραίνοντας με σάλιο το νήμα.
105. Φουρνίδος: διακοσμημένος.
106. Μέρλο: χειροποίητο κέντημα.
107. Το σπίτι του πατέρα του Στασινού, Ιωάννη, βρισκόταν στην σκοντράδα (συνοικία) της Παναγίας της
Ντούσαινας, στο βόρειο άκρο της πόλης, στην σημερινή γειτονιά της Αγίας Τριάδας.
108. Γρηγορίου Ξενοπούλου, Άπαντα, τόμος πρώτος, Η ζωή μου σαν μυθιστόρημα, αυτοβιογραφία, Μπίρης
[χ.χ.], σ. 68.
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του Πετρούτσου, σύμφωνα με την σχετική γραφή του κώδικα, ο κύριος Στασινός
Ξυνόπουλος, του ποτέ Ιωάννη, ο οποίος «φανερώνει» πώς από την ημέρα εκείνη και στο εξής θέλει να έχει ενορία τον παραπάνω ναό. Σ’ αυτόν η οικογένειά
του θα τελεί όλα της τα θρησκευτικά μυστήρια και τελετές, τα βαπτίσματα, τις
θανές και τα στεφανώματα και όποια ιεροπραξία του χρειασθεί θα γίνεται από
τον εφημέριο της εκκλησίας. Επιθυμία του είναι να «ακούγεται» ενορίτης από
«τήν σήμερον» και στους αιώνες. Για την ένδειξη της αλήθειας, όπως σημειώνεται, και αφού «εδοσε δοσιμο», έγινε «τό παρόν» και το υπογράφει ο ίδιος ο
Στασινός, μαζί με τους μάρτυρές του, που είναι ο ιερέας Ιωάννης Πολύδωρος
και ο επίσης ιερέας Ιωάννης Ζέζας.
Εδώ πρέπει να αναφέρουμε πως σε κατάλογο, αχρονολόγητο, ο οποίος
βρίσκεται στο τέλος του κώδικα, αναφέρεται πως εκτός από τον ίδιο, ήταν ενορίτες του ναού και τ’ αδέλφια του. Συγκεκριμένα στο γράμμα «Ξ» διαβάζουμε:
«ξινοπουλος Στασινος και αδελφια»109.
Ο Στασινός Ξενόπουλος επίτροπος του ναου
Μα ο Στασινός, όπως ήδη αναφέραμε, δεν έμεινε στάσιμος ενορίτης,
αλλά, διεκδικώντας μια κοινωνική αναγνώριση, την επόμενη χρονιά από την
εγγραφή του στους καταλόγους του αδελφάτου του Αγίου Γεωργίου του Πετρούτσου και με τις πρώτες του εκλογές, διεκδικεί την θέση του επιτρόπου και
την παίρνει, με μεγάλη, όπως θα διαπιστώσουμε πιο κάτω, πλειοψηφία, αποδεικνύοντας, έτσι, την αγάπη των συμπολιτών του για το πρόσωπό του.
Για την σημασία του, αξίζει ν’ αντιγράψουμε το κείμενο αυτούσιο:
«1816 ιουνιου 23 ΕΝ:
Καθιζομενι την σιμερον ι ευγ[ενής] εφορια τον Ιερον ιποθεσεον ις τον
σεβασμιον Ναον του Αγιου Γεοργιου του πετρουτζου δια γενι εκλογι τον επιτροπον του αυτου θιου Ναου κατά την διορισιν της αυτης ευγ[ενούς] εφοριας
δια το οπιον αποτελεσμα εγιναν και προφονισες σινιθισμενες το λιπον οντας
μαζομενο το καπήτολο του αυτου θιου Ναου ις αριθμον αρκετον εγινε ρεγολατζιον110 και εβρεθικαν βοτα – 136
Επιτα επροσκαλεθικε ο κάθε ενας να ονοματισι εκινα τα ιποκιμενα οπου
γνωριζι το πλεον αρκετα δια να παλοταριστουν
Favore condro
102 - 36 Διονυσιος ζεζας
108 - 28 κοντες στελιο φλαμπουριαρι
109. Αδελφοί του Στασινού ήταν ο Παναγιώτης και ο Γεώργιος.
110. Ρεγολατζιον: κανονισμός.
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43 - 93 Μινας Καλαμπρεζας
100 - 34 αντριας Μουσουρας λεγομενος καθικας
112 - 23 Μαρκος φιοραβαντες
119 - 17 στασινος ξενοπουλος
50 - 86 αντονις κοτοδιμας
Ευσταθιος λισγαρας
Διονυσιος βελονακις
Τανιελ κολετης
52 - 84 Γιοργακι Κορονιο
49 - 87 Διονισιος Γαρδελης
48 - 88 αντρεας Τισιλας
Διονισιος φλεμοτομος
126 - 10 χαραλαμπις φλεμοτομος
46 - 90 αντονις ροδιτης
Επιγε λιπον ο πουσουλας γιροθεν και ανιγοντας τα κονκολα επιρε ο κάθε
ενας τα βοτα οπου φενοντε σιμιομενα οπιστεν ις κάθε ονομα και ι κιριι ευσταθιος λισγαρας Διονισιος βελονακις τανιελ κολετη και Διονισιος φλεμοτομος δεν
ιθελισαν να παλοταριστουν111
Ομως εμιναν δια επιτροπι ο ευγ[ενής] Κο[ντε] στελιος φλαμπουριαρις Διονισιος ζεζας αντριας Μουσουρας Μαρκος φιορεβαντες στασινος ξενοπουλος
και χαραλαμπις φλεμοτομος και εστριδιαριστικαν ος εκλεγμενη»112.
Αξιοποιώντας τις παραπάνω πληροφορίες έχουμε να κάνουμε
δύο ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, όσον αφορούν τον παππού του
Γρηγορίου Ξενόπουλου.
Η πρώτη είναι η σημαντική εκλογή του. Αν τοποθετήσουμε τους εκλεγμένους επιτρόπους του ναού του Αγίου Γεωργίου του Πετρούτσου με τη σειρά
εκλογής τους, αυτή είναι η παρακάτω:
1. Χαραλάμπης Φλεμοτόμος, με 126 ψήφους θετικούς,
2. Στασινός Ξενόπουλος, με 119 ψήφους θετικούς,
3. Μάρκος Φιορεβάντες, με 112 ψήφους θετικούς,
4. Κόντε Στέλιος Φλαμπουριάρης, με 108 ψήφους θετικούς,
5. Διονύσιος Ζέζας, με 102 με ψήφους θετικούς και
6. Αντρίας Μούσουρας, με 100 ψήφους θετικούς.
Άρα ο «χειρωνάκτης» τσαγκάρης ήρθε δεύτερος, με διαφορά εφτά (7),
111. Μπολοτάρομαι: λαβαίνω μέρος στην ψηφοφορία.
112. Η γραφή αυτή του κώδικα μας διασώζει περιληπτικά το πώς γινόταν οι εκλογές των επιτρόπων.
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μονάχα, ψήφων από τον πρώτο και εφτά (7) από τον τρίτο. Αυτό δείχνει την
κοινωνική του αναγνώριση και το καλό όνομα, που είχε στην τοπική κοινωνία
της εποχής του.
Η δεύτερη παρατήρηση είναι πως ενώ στις άλλες γραφές του κώδικα
συναντάμε το επώνυμο σαν «Ξυνόπουλος», σε αυτήν το βλέπουμε με την εκδοχή «Ξενόπουλος», όπως υπέγραφε και ο συγγραφέας. Η υπόθεση πως μπορεί να είναι από παράβλεψη ή λάθος του γραφέα του κώδικα δεν μπορεί να
θεωρηθεί και τόσο βάσιμη, μια και η αναγραφή «Ξενόπουλος» φαίνεται δύο
φορές. Αν αυτό αποδειχθεί και από άλλες πηγές, τότε δεν είναι ο πατέρας του
δημιουργού του «Μυστικού της Κοντέσας Βαλέραινας», που έκανε την αλλαγή,
αλλά ο παππούς του.
Γενικότερα από τα περιεχόμενα του σωζόμενου κώδικα της εκκλησίας του
Αγίου Γεωργίου του Πετρούτσου, που δημοσιεύουμε, διαπιστώνουμε πως το
αδελφάτο της ήταν ένα ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας της Ζακύνθου της εποχής του. Δούλεψε με ζήλο και κόπο για την εκκλησία του, την φρόντισε σαν μέρος της περιουσίας του και παράλληλα εκτέλεσε και κοινωνικό έργο, δείχνοντας
την ανθρωπιά και την αγάπη του, όπου υπήρχε ανάγκη.
Είναι ένα μικρό, αλλά σημαντικό, δείγμα για το ρόλο που έπαιξαν τα αδελφάτα των Ζακυνθινών εκκλησιών, για τα οποία πολύ λίγα γνωρίζουμε.
Σίγουρα αξίζουν περισσότερο την προσοχή μας.
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Νίκος Κ. Κουρκουμέλης

Το σώμα των ελλήνων ερυθροχιτώνων
του Αλεξάνδρου Ρώμα στη Μάχη του Δρίσκου,
26-28 Νοεμβρίου 1912. *
Πατρίδα μου, σηκώσου. Ας λάμψει πάλι
στον αιθέρα ψηλά το μέτωπό σου
και της Ελευτεριάς θε να προβάλει
η μέρα και το θείο πρόσωπό σου
θα λάμπει σαν τον ήλιο της.
Λ. Μαβίλης, “Εις την Πατρίδα”
Στις 28 Νοεμβρίου του 1912, εναντίον της ισχυρά οχυρωμένης από
τους τούρκους τοποθεσίας Δρίσκος, πάνω από τα Γιάννενα, εμαίνετο η μάχη
μεταξύ τούρκων και γαριβαλδινών εθελοντών1. Λίγο πιο πίσω, στο σημείο συλλογής των τραυματιών, ξαπλωμένος στο πεζούλι της Αγίας Παρασκευής, με
ανοιχτό το κόκκινο αμπέχονο και πρόχειρα σκεπασμένος με τον καταματωμένο
γαλάζιο μανδύα, άφηνε την τελευταία του πνοή πνιγμένος από το ίδιο του το
αίμα, καθώς είχε δεχθεί δυο βολίδες στο πρόσωπο, ο γαριβαλδινός λοχαγός
Λορέντζος Μαβίλης2. Πάνω του στέκονταν ο εθελοντής παπά Φώτης, και η εθε*. Πρωτοδημοσιεύθηκε στην επετειακή έκδοση «ΧΡΟΝΙΚΟ» της εφημερίδας «ΕΡΜΗΣ», Ζάκυνθος 31
Δεκεμβρίου 2012, σ. 6-8.
1. Βιβλιογραφία κατ’ επιλογήν: […] Ημερολόγιον Σκόκου, τεύχος 29 (1914) σ. 45-48. Χατζόπουλος Δ., Οι
γαριβαλδινοί και η μάχη του Δρίσκου, εν Αθήναις εκδοτικός οίκος Φέξη, 1914. . Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο,
Γαριβαλδινές αναμνήσεις στην Ελλάδα, Αθήνα 1982. Κουρκουμέλης Ν.Κ., «Έλληνες και ξένοι εθελοντές στον
ελληνο-τουρκικό πόλεμο του 1897», Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμος 43, Ιωάννινα 2009, σ.179-216.Luigi Lotti, «Le
spedizioni garibaldini in Grecia» Indipendenza e unitá nazionale in Italia ed in Grecia, Φλωρεντία, 1987.
2. Ο Λορέντζος Μαβίλης γεννήθηκε το 1860 στην Ιθάκη, όπου πατέρας τουΠαύλος υπηρετούσε ως δικαστής.
Η μητέρα του ήταν η Ιωάννα Καποδίστρια -Σούφη. Ο παππούς από τον πατέρα του, Don Lorenzo Mabilli
y Bouligny ήταν ισπανός ευγενής εγκατεστημένος στην Κέρκυρα ως πρόξενος της Ισπανίας στην Επτάνησο
Πολιτεία, νυμφευμένος με την κερκυραία ευγενή Δούσμανη. H ετεροθαλής αδελφή του πατέρα του Τζέμα
(Αδελαίδα) ήταν μητέρα των Ντε Κίρικο, Τζόρτζο και Αντρέα-Αλμπέρτο (γνωστότερου ως Αλμπέρτο Σαβίνιο).
Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του στην Κέρκυρα, όπου μεγάλη επίδραση στην προσωπικότητά του άσκησαν
ο Ιακωβος Πολυλάς και ο Ιωάννης Ρωμανός, σπούδασε στη Γερμανία φιλοσοφία και φιλολογία (1879-1893)
και γίνηκε διδάκτορας στο πανεπιστήμιο του Erlangen. Επίδραση δέχθηκε από τις θεωρίες του Καντ και τις
παραδόσεις του Φίχτε. Ασχολήθηκεμε τη σύνθεση λυρικών ποιημάτων κυρίως σονέττων, με τα σανσκριτικά
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Ο γαριβαλδινός Λοχαγός Λορ. Μαβίλης (Οκτώβριος1912)
φιλοσοφικά κείμενα και μετέφρασε αποσπάσματα από το Μαχαμπχαράτα. Επίσης υπήρξε δεινός σκακιστής.
Επιστρέφοντας στην Κέρκυρα τo 1893 συνδέθηκε φιλικά με τον Ντίνο Θεοτόκη. Το 1896 στρατεύθηκε και έγινε
μέλος της “Εθνικής Εταιρείας”. Συμμετείχε στην επανάσταση της Κρήτης του 1896 και στον ελληνοτουρκικό
πόλεμο του 1897 στο ηπειρωτικό μέτωπο (όπου και τραυματίστηκε στο χέρι). Στα ηπειρωτικά βουνά πολέμησε
με σώμα εβδομήντα Κερκυραίων εθελοντών που εκείνος συντηρούσε. Εξελέγη βουλευτής Κερκύρας με τους
φιλελευθέρους το 1910 και τον επόμενο χρόνο ως αντιπρόσωπος της Κέρκυρας και μέλος της Αναθεωρητικής
Συνέλευσης κατα τη διάρκεια της συζητήσεως στη Βουλή για το γλωσσικό διατύπωσε την άποψη: «Χυδαία
γλώσσα δεν υπάρχει. Υπάρχουσι χυδαίοι άνθρωποι, και υπάρχουσι πολλοί χυδαίοι άνθρωποι ομιλούντες
την καθαρεύουσαν». («Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής», Β’ Αναθεωρητική Βουλή, 1911, σελ. 689,
συνεδρίασις 36). Σκοτώθηκε στο Δρίσκο στις 28 Νοεμβρίου 1912. Στο έργο του έντονη παρουσιάζεται η
σολωμική παράδοση, κυρίως ως προς τη δημοτική γλώσσα και το κυρίαρχο πατριωτικό συναίσθημα. Περ.
βλ. [….] Λορέντσου Μαβίλη, Τα Έργα, Αλεξάντρεια Γράμματα, 1923. Γουνελάς Χ.Δ., «Μαβίλης Λορέντζος»,
Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό. Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1986. Δενδρινού Ειρήνη “Λορέντσος Μαβίλης”,
Κερκυραϊκά Χρονικά 3 (1971β) σ.11-21. Λάσκαρις Μ.Θ., “Don Lorenzo Mabilli de Bouligny. Ο Πάππος
του Μαβίλη” Κερκυραϊκά Χρονικά 8 (1960) σ.5-15. Νούτσος Π., “Ο Λ. Μαβίλης ως συνοδοιπόρος των
“κοινονιολόγων” Ο Πολίτης 44 (5 Δεκεμβρίου 1997) σ. 37-41. Περάνθης Μ., Λορέντσος Μαβίλης, Άπαντα.
Αθήνα, 1962. Του ίδιου, “Λορέντσος Μαβίλης, ο κερκυραίος του Δρίσκου”, Κερκυραϊκά Χρονικά 8 (1960) σ.
16-26. Περιστέρης Π., «Χρονολόγιο Λορέντζου Μαβίλη», Πόρφυρας 91 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1999) σ. 116117. Πολίτης Στ., “Λοχαγός Λαυρέντιος ( Λορέντσος) Μαβίλης 1860-1912”.Hellenic Electronic Center. The
Hellinism resource. Hibon, Roland, «Ανέκδοτα έργα του Μαβίλη», Ηπειρωτικὴ Εστία, 17, 200 (1968), σ. 537546. . Για τους Αδελφούς ντε Κίρικο βλ : Κeala Jane Jewell, The Art of Enigma: the De Chirico brothers and the
politics of modernism, Penn State Press, 2004.Σαβίνιο Αλμπέρτο “Λορέντσος Μαβίλης” Notiziario Culturale5
(Ιανουάρος –Φεβρουάριος , 1961, Αθήνα) σ. 3-5 . Θέμου Άννα, Ο Αλμπέρτο Σαβίνιο και ο σύγχρονός του
ελληνισμός (διδακτορική διατριβή ανέκδοτη) , Της ίδιας “Ο Αλμπέρτο Σαβίνιο για τον Λορέντζο Μαβίλη”
Λορέντζος Μαβίλης. Ο ποιητής και ο πολίτης, Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου, επιμ. Γ. Λαδογιάννη, Π.
Γκότση, Έκδοση Δήμων Παμβώτιδας, Ιωαννιτών, Κερκυραίων, Ιωάννινα, 2001. Της ίδιας, «Alberto Savinio,
italiano nato in Grecia: la fortuna di un ingegno multiforme nel suo paese di nascita», Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου
Ιταλικών Σπουδών (Ιταλική γλώσσα και λογοτεχνία στην Ευρώπη του 2000 - Με ένα βλέμμα στην κοινωνία των
πολιτών), επιμ. Φ. Γκικόπουλος – Ν. Χριστοδούλου, Θεσσαλονίκη 2000.
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λόντρια νοσοκόμα Ασπασία σύζυγος Ιωάννη Ράλλη, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Κυριακούλη Μαυρομιχάλη και ανηψιά του αρχηγού, εμπνευστή και
χρηματοδότη των ελλήνων εθελοντών Αλέξανδρου Ρώμα3. Πιο πέρα σφίγγοντας τα δόντια από τους πόνους του δικού του τραύματος χαιρετούσε σε στάση
προσοχής ο ίδιος ο Αλέξανδρος Ρώμας, μονολογώντας: «Αγαθή η μοίρα σου
λοχαγέ Μαβίλη».
Αν και η σκηνή είναι γνωστότατη καθώς αναφέρεται πάντα κι’ από όλους
τους βιογράφους του Μαβίλη, η ίδια η περιπέτεια των γαριβαλδινών στην Ελλάδα παραμένει σε πολλούς ή σε πολλά σημεία άγνωστη, ακόμη και στη Ζάκυνθο γενέτειρα του Ρώμα και πολλών άλλων γαριβαλδινών εθελοντών. Με την
ευκαιρία λοιπόν της συμπλήρωσης ενός αιώνα, θα επιχειρηθεί εδώ μια σύντομη αναφορά στα γεγονότα.
Η προσπάθεια συγκρότησης γαριβαλδινών σωμάτων κατά την έναρξη του
πρώτου βαλκανικού πολέμου, έγινε με έγκριση του αρχιστρατήγου διαδόχου
Κωνσταντίνου, ταυτόχρονα με την επιστράτευση, στην Ελλάδα και την Ιταλία. Η
όλη επιχείρηση δεν ήταν κάτι το άγνωστο στην ελληνική κοινωνία καθώς είχαν
προηγηθεί παρόμοιες αποστολές τους στην Κρητική Επανάσταση του 1896 και
στον ατυχή πόλεμο του 1897, ενώ γνωστή είναι η διασύνδεση, με πρωτοβουλία
του Κωνσταντίνου Λομβάρδου, των επτανησίων ριζοσπαστών με τον Giuseppe
3. Ο Αλέξανδρος κόμης Ρώμας, γόνος της ζακυνθινής οικογένειας ευγενών που πρωταγωνίστησε στα
Επτάνησα, γιος του Σπυρίδωνα κόμη δε Ρώμα και της Ασπασίας πριγκίπισας Μουρούζη, γεννήθηκε στην
Κέρκυρα το 1863 οπου ο πατερας του υπηρετούσε ως Γραμματέας της Ιονίου Γερουσίας. Σπούδασε νομικά
στην Αθήνα και Πολιτικές Επιστήμες στο Παρίσι. Εξελέγη με τους δηλιγιαννικούς ως βουλευτής Ζακύνθου
συνεχώς (τέσσερις φορές) από το 1895 έως το 1906 και μια πέμπτη φορά το 1912 (έως το θάνατό του) .
Το 1896 εξελέγη αντιπρόεδρος της Βουλής με πρόεδρο τον Αλέξανδρο Ζαΐμη. Στις 29 Απριλίου 1909
αντικατέστησε στη Βουλή τον Δημήτριο Στεφάνου. Επίσης υπήρξε μέλος της Α΄ Αναθεωρητικής Βουλής
(Αύγουστος -Οκτώβριος 1910). Στο αξίωμα του προέδρου της Βουλής αναδείχθηκε τρεις φορές: (3 Νοεμβρίου
1897, 7 Απριλίου 1905 και 24 Σεπτεμβρίου 1909). Κατά τη διάρκεια της δεύτερης προεδρίας του, στις 31
Μαΐου 1905, δολοφονήθηκε ο πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηλιγιάννης, έξω από το Μέγαρο της Παλαιάς
Βουλής. Διετέλεσε επίσης υπουργός Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως το 1902 στην κυβέρνηση
Θεόδωρου Δηλιγιάννη και υπουργός Δικαιοσύνης το 1909 στην κυβέρνηση Κυριακούλη Μαυρομιχάλη.
Στήριξε την Κρητική Επανάσταση του 1897 μεταφέροντας τρόφιμα και εφόδια με πλοίο αλλά συνελήφθη
αιχμάλωτος από τις ναυτικές μονάδες των Μεγάλων Δυνάμεων, που είχαν αποκλείσει τη Μεγαλόνησο και
κρατήθηκε. Συνδεδεμένος με τους ιταλούς Γαριβαλδινούς πήρε μέρος στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897
ως εθελοντής του τάγματος των Ερυθροχιτώνων και ανδραγάθησε στο μάχη του Δομοκού, οπότε προήχθη σε
γαριβαλδινό ταγματάρχη.Στους βαλκανικούς δημιούργησε το σώμα των «Ελλήνων Ερυθροχιτώνων», το οποίο
συντηρούσε με έξοδά του. Πολέμησε επικεφαλής του σώματος στη Σιάτιστα, στα Γρεβενά, το Μπιζάνι, τη
Μονή Τσέπου και διακρίθηκε ιδιαίτερα στην μάχη του Δρίσκου, όπου τραυματίστηκε στο χέρι τον Νοέμβριο
του 1912.Για τον ηρωισμό του προήχθη σε γαριβαλδινό αντισυνταγματάρχη.Ήταν νυμφευμένος με την Σοφία
Ζωγράφου, από την Κωνσταντινούπολη, κόρη του Χρηστάκη Ζωγράφου. Εξ αιτίας του τραυματισμού και των
κακουχιών του πολέμου πέθανε στην Αθήνα το 1914. Το σπίτι που το 1880 αγόρασε στη Ζάκυνθο (αρχικά
χτισμένο το 1667), διασώθηκε από τον σεισμό και την πυρκαϊἀ του 1953 και σήμερα έχει μετατραπεί σε
μουσείο.
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Garibaldi και το ιταλικό γαριβαλδινό κίνημα (όπως και με τα αντίστοιχα σλαβικά) κατά τη τελευταία φάση του ενωτικού αγώνα. Άλλως τε η προσωπικότητα του Giuseppe Garibaldi, ο πατριωτισμός και η αγάπη του για την Ελευθερία, η πολυτάραχη ζωή του και ο φιλελληνισμός του ασκούσαν μια ιδιαίτερη
γοητεία στους έλληνες .
Όμως όπως συνέβη και το 1897, παρά τον ενθουσιασμό που προκάλεσε
στην Ιταλία η προκήρυξη του, γιού του προηγούμενου και συνεχιστή του έργου
του, γαριβαλδινού στρατηγού Ricciotti Garibaldi, η ιταλική κυβέρνηση με την
πρόφαση της τήρησης της ουδετερότητας, στην πραγματικότητα διασφαλίζοντας τα γαιοπολιτικά της σχέδια για την περιοχή, απαγόρευσε την στρατολογία
εθελοντών και εμπόδισε την αναχώρηση εκείνων που το επιχείρησαν. Τελικά ο
Garibaldi, με μικρή ομάδα εθελοντών και τους γιούς του Peppino και Ricciotti jr
μπόρεσαν να φθάσουν στην Ελλάδα στις 20 Οκτωβρίου 1912 και ενώ ήδη είχε
συγκροτηθεί ελληνικό γαριβαλδινό σώμα. Λίγες ημέρες αργότερα ακολούθησαν και η σύζυγός του Constance με τον μικρότερο γιό τους Menotti jr και την
θυγατέρα τους Annita-Italia.

O γαριβαλδινός στρατηγός Ricciotti Garibaldi
Στην Αθήνα πλήθος ενθουσιωδών ελλήνων εθελοντών είχαν τρέξει να
ανταποκριθούν στην πρόσκληση που δημοσίευσε ο βουλευτής Ζακύνθου, πρώην υπουργός και πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Αλέξανδρος Ρώμας (18631914). Ο Ρώμας είχε παλαιότερη εμπειρία συνεργασίας με τους γαριβαλδινούς
εθελοντές κατά τη διάρκεια του ατυχούς πολέμου του 1897, όπου μάλιστα
τραυματίσθηκε και για την ανδρεία του προήχθη σε ταγματάρχη επί του πεδίου
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Ο γαριβαλδινός Συνταγματάρχης Αλέξανδρος κόμης Ρώμας
της μάχης στο Δομοκό. Έκτοτε είχε διατηρήσει θερμές προσωπικές σχέσεις με
τον Ricciotti Garibaldi, χωρίς όμως να συμφωνεί πάντα μαζί του.
Με τη δημοσίευση της πρόσκλησης πάνω από τρεις χιλιάδες εθελοντές
πολιορκούσαν καθημερινά την κατοικία του Ρώμα στην Αθήνα (Πατησίων και
Αλεξάνδρας), για να καταταγούν στο ελληνικό γαριβαλδινό σώμα, μετά την
απαλλαγή τους από την στράτευση από τις στρατολογικές υπηρεσίες για διάφορους λόγους (κυρίως ηλικίας , σωματικής ικανότητας και έλλειψης της ελληνικής υπηκοότητας). Από αυτούς τελικά επελέγησαν για το «Σώμα Ελλήνων
Ερυθροχιτώνων» χίλιοι διακόσιοι, οι οποίοι κατενεμήθησαν σε έξι λόχους. Ο
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αριθμός παρέπεμπε στους «χίλιους» της εκστρατείας του 1860 στη Σικελία,
που από σεβασμό στην στρατιωτική παράδοση, οι γαριβαλδινοί τηρούσαν. Το
σώμα ήταν στρατωνισμένο στο πανεπιστήμιο και εξασκείτο καθημερινά κυρίως στον χώρο των προπυλαίων. Ως στολή καθορίσθηκε το γαριβαλδινό κόκκινο
χιτώνιο με χακί πανταλόνι και ο γαλάζιος επενδύτης. Το πηλήκιο ήταν κόκκινο
των αξιωματικών και χακί των οπλιτών. Στους οπλίτες δόθηκαν από τα εθνικά αποθέματα εξοπλισμός εκστρατείας και μακρύκανα γαλλικά τυφέκια γκρά
(Gras 1874) με την ξιφολόγχη και τις βολίδες τους (11 mm), γεγονός που προκάλεσε σχόλια καθώς το όπλο έβγαζε καπνό προδίδοντας τη θέση του μαχητή,
όμως δεν υπήρχε τότε η δυνατότητα εφοδιασμού των εθελοντών, όμοια με του
υπόλοιπου στρατού, με το σύγχρονο αυστρουγγρικό επαναληπτικό τυφέκιο
μάνλιχερ (Mannlicher-Schönauer) . Στους αξιωματικούς παραχωρήθηκαν περίστροφα αξιωματικών του τακτικού στρατού (Mod. 1873 και 1874).
Η κοινωνική, μορφωτική και οικονομική κατάσταση των εθελοντών είναι
αξιοπρόσεκτη καθώς προήρχοντο από όλες τις τάξεις της ελληνικής κοινωνίας.
Σημειώνεται ότι οι πρώτοι τραυματίες ήταν «… ο λοχίας Μπούχαλης καφεπώλης Αθηνών, ο δεκανεύς Θωμόπουλος φοιτητής κάτοικος Αθηνών και ο οπλίτης
Παπαδημητρόπουλος έμπορος εξ Αχαϊας…». Βεβαίως μεταξύ των εθελοντών
αξιωματικών πολλοί ήταν οι αριστοκράτες και οι προβεβλημένοι αστοί, όπως
ο μεσήνιος λοχαγός Πεζικού Δημήτριος Μπαρδόπουλος, που είχε διακριθεί στη
μάχη του Γρίμποβου το 1897 (γαμβρός επ’ αδελφή του υπουργού εθνικής οικονομίας Ανδρέα Μιχαλόπουλου), ο κερκυραίος βουλευτής ποιητής Λορέντζος
Μαβίλης, εθελοντής της επανάστασης της Κρήτης και τραυματίας του πολέμου
του 1897, οι επίσης κερκυραίοι, βορειοηπειρωτικής καταγωγής, Αριστοτέλης
Τοπάλης και Γεώργιος Γιοβάνης, ο ιθακήσιος Νικόλαος Καρβούνης δημοσιογράφος, οι ζακύνθιοι Ναθαναήλ Δομενεγίνης πρώην νομάρχης, ΔιονύσιοςΠροκόπιος Μαρτινέγκος διευθυντής τηλεγραφείου και Δημοσθένης Δαπόντες
μηχανικός, ο ψαριανός εργοστασιάρχης Γεώργιος Χατζηκυριάκος, οι αθηναίοι
δημοτικοί σύμβουλοι δικηγόρος Τέλλος Πρινόπουλος και Αλέξανδρος Γέροντας,
ο ολυμπιονίκης της σκοποβολής, δικηγόρος Ιωάννης Θεοφιλάκης, ο γιατρός
Βασίλειος (Βάσος) Βέργης και ο εργολάβος Γεώργιος Σκορδαράς, ο πειραιώτης
δημοτικός σύμβουλος δικηγόρος Αλέξανδρος Βραχνός, οι σπαρτιάτες φοιτητές
Λεωνίδας Μελετόπουλος της νομικής και Παναγιώτης Σταθόπουλος της ιατρικής, οι πολιτευτές Γορτυνίας Θεόδωρος Ματζουράνης και Κορίνθου Αθανάσιος
Νοταράς, ο βουλευτής Καλαμπάκας Αλεξάκης Τάκης οι βετεράνοι των κρητικών
επαναστάσεων Κωνσταντίνος Γερακάρης πρώην δήμαρχος Ρεθύμνου, πατέρας
τεσσάρων στρατευμένων στον πόλεμο γιών, Παναγιώτης Κονδύλης καθηγητής
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του Αρσακείου και οι δικηγόροι Ιωάννης Αθανασιάδης, Ίων Κεφαλάς και Ιωάννης Ταμιολάκης, οι μανιάτες γιατροί Γιαννακάκος Ραζέλος (αρχίατρος του σώματος) και Ηλίας Μαυρομιχάλης, ο νικητής των Ζαππείων Ολυμπίων 1888-89
Απόστολος Πικιός από την Κορώνη, όπως επίσης οι ιερείς παπα-Φώτης ως λοχαγός, ιερομόναχος Αγαθάγγελος Καπάκας ως ανθυπολοχαγός και ο ζακύνθιος
παπα -Μαρούδας.

Ο γαριβαλδινός Απόστολος Πικιός
Όμως ενώ οι γαριβαλδινοί σχεδίαζαν την κατάταξη των υπολοίπων εθελοντών σε δεύτερο σώμα υπό τον Garibaldi, συνέβη στις 24 Οκτωβρίου το ατύχημα της 5ης Μεραρχίας στο Σόροβιτς και διατάχθηκε ο Ρώμας να αναχωρήσει
αμέσως για την Μακεδονία. Πριν την αναχώρησή του το σώμα επιθεωρήθηκε
στα προπύλαια τις 24 από τον Garibaldi και στις 25 Οκτωβρίου από τον πρωθυπουργό και Υπουργό Στρατιωτικών Ελευθέριο Βενιζέλο. Στις 26 αναχώρησε με
δυο επιτεταγμένα ατμόπλοια για τον Βόλο στα οποία στο πρώτο επικεφαλής
των τριών λόχων ήταν ο Ρώμας και στο δεύτερο με τους άλλους τρεις ο Μπαρδόπουλος, που ενεργούσε ως επιτελάρχης. Από το Βόλο οι γαριβαλδινοί μετα-
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φέρθηκαν στη Λάρισα με το τραίνο και στη συνέχεια πεζοπορώντας πέρασαν
το Σαραντάπορο και από εκεί μέσω Ισβόρου και Κοζάνης στη Σιάτιστα όπου
και εντάχθηκαν στο απόσπασμα του αντισυνταγματάρχη Ηπίτη. Στη συνέχεια
εκκαθάρισαν την περιοχή από μονάδες εξοπλισμένων με μάουζερ (mauser) χωρικών του Μπεκήρ αγά και έφθασαν στα Γρεβενά απ’ όπου συνεχίζοντας την
εκκαθάριση, προωθήθηκαν στο Μέτσοβο και εντάχθηκαν στα διοικούμενα από
τον συνταγματάρχη Δημήτριο Ματθαιόπουλο τμήματα της στρατιάς Ηπείρου
της οποίας διοικητής ήταν ο αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Σαπουντζάκης.
Στο μεταξύ στην Αθήνα συγκροτήθηκε το δεύτερο γαριβαλδινό σώμα ελλήνων, βρετανών, ιταλών και άλλων εθελοντών υπό τη διοίκηση του Pepino
Garibaldi, με την ίδια συγκρότηση, ενδυμασία και οπλισμό. Το δεύτερο σώμα
αναχώρησε για το μέτωπο στις 17 Νοεμβρίου και συνάντησε το πρώτο στο Μέτσοβο στις 20 Νοεμβρίου.
Στις 24 Νοεμβρίου ο Σαπουντζάκης, για να κάνει αποτελεσματικότερη την
πολιορκία των οχυρών του Μπιζανίου, εξέδωσε διαταγή καταλήψεως των Ιωαννίνων και ανέθεσε στον Ρώμα με τους γαριβαλδινούς «…να καταλάβη τον
Δρίσκον και τα παράλια της λίμνης…».
Σύμφωνα με δημοσίευμα στην «Εστία» του γαριβαλδινού δημοσιογράφου Νίκου Καρβούνη (αργότερα από τα ιστορικά στελέχη του ΚΚΕ) η προώθηση των τμημάτων έγινε ως εξής : «…Μετά ολιγοήμερον παραμονήν εις το
Μέτσοβον, όπου εχιόνιζε διαρκώς και όπου έφθασαν οι έλληνες ερυθροχίτωνες
, διανύσαντες παρασάγγας τόσας , όσας δεν ονειρεύθη , βέβαια, ο μακαρίτης
Ξενοφών, συνηντήθησαν με τους ερυθροχίτωνας του στρατηγού Γαριβάλδη
και μίαν πρωίαν εξεκίνησαν διά την κατάληψιν του Δρίσκου. Παρήλασαν προ
του καταλύματος του γηραιού στρατηγού με την κυματόεσσαν γενειάδα και το
πολυδοξασμένο όνομα κατά λόχους, με τας σάλπιγγας ηχούσας, ζητωκραυγάζοντες, ζωηροί, ακμαίοι, εύθυμοι, προαισθανόμενοι τον θρουν των πτερύγων
της νέας Δόξης εις το κρυστάλλινον αιθέρα της ηλιολούστου εκείνης χειμερινής
πρωίας. Προεπορεύετο έφιππος της πυρίνης φάλαγγος ο Αρχηγός μόλις αποχαιρετίσας τον Γαριβάλδι, αφού εζητωκραύγασεν υπέρ της Ελλάδος και του
στρατηγού. «Ιδού μία αρετή των ευσάρκων, δεν μπορούν να φύγουν προ του
εχθρού», είπε γελών, γαλλιστί προς τον μειδιώντα στρατηγόν, μόλις ίππευσεν
ο Αρχηγός.«Ζήτω ο Αρχηγός Ρώμας! ηκούσθη βροντώδης ανακραυγή. Την αντελάλησαν τα πάλευκα βουνά του Μετσόβου και ο πύρινος όγκος των ελλήνων
γαριβαλδινών εξελίχθη επί της στενωπού που φέρει προς τα Ιωάννινα. Ο κόμης Ρώμας επί κεφαλής. Ας μη παραξενευθούν οι τους τίτλους απεχθανόμε-
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νοι έλληνες δια την τιτλοφορίαν αυτήν. Διότι ο κ. Αλέξανδρος Ρώμας, ο άλλοτε
προεδρεύσας του Εθνικού Συνεδρίου και υπουργεύσας, όταν φορή τον χιτώνα
τον ερυθρόν –και τον φορεί δευτέραν φοράν- είναι ο κόμης Ρώμας, των Ρώμα
της ευγενούς Βισέντζας ο άξιος απόγονος, των Ρώμα της γλυκείας Ζακύνθου,
ο ευλαβής συνεχιστής του Μουκίου Ρώμα , του Κανδιάνου «του γενναίου μεταξύ των γενναίων» μαχητού του Χάνδακος ο έκγονος. Οπίσω από τον κόμητα
έφιπποι και πεζοί οι υπασπισταί του επιτελείου του, ο Λαυρέντιος Μαβίλης,
ο Ναθαναήλ Δομενεγίνης, ο Αριστοτέλης Τοπάλης, ο Αλέξανδρος Γέροντας, ο
Αλεξάκης Τάκης και άλλοι…»

Ο Ρώμας και οι γαριβαλδινοί στο Δρίσκο
Τα ξημερώματα της 26ης Νοεμβρίου τρεις λόχοι με τον προαχθέντα για
την ανδρεία του σε γαριβαλδινό ταγματάρχη Μπαρδόπουλο, εξασφάλισαν
την στενωπό των Λυγκιάδων και κατέλαβαν το τουρκικό στρατόπεδο του Δρίσκου, ενώ οι άλλοι τρεις λόχοι με τον Ρώμα απώθησαν τους τούρκους στην
πεδιάδα και συνδέθηκαν με τις επιχειρούσες μονάδες του ελληνικού πεζικού .
Οι οχυρωμένοι εξακόσιοι Τούρκοι του λόφου ετράπησαν σε φυγή, αφήνοντας
σκηνές, όπλα και αιχμαλώτους. Κατά το απόγευμα έφθασαν η μονάδα του
Garibaldi και τα εθελοντικά σώματα των κρητών οπλαρχηγών Μακρή και Κριάρη. Στο χειρουργείο που είχε οργανωθεί στη μονή Σωτήρος με την Ασπασία Ι.
Ράλλη-Μαυρομιχάλη, τοποθετήθηκαν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους η
σύζυγος και η θυγατέρα του Garibaldi.
Την επομένη 27η Νοεμβρίου, οκτώ χιλιάδες τούρκοι με δυο μυδραλιοβόλα
και υποστηριζόμενοι από το βαρύ πυροβολικό του νησιού (της λίμνης) και της
Καστρίτσας, επιτέθηκαν εναντίον των ελληνικών θέσεων από την κορυφογραμμή προφήτη Ηλία- Μονή Τζούρας (όπου ο λόχος Γιοβάνη-Μαβίλη-Τοπάλη) έως
τη λίμνη. Σύμφωνα με την τότε τακτική «έφιπποι και ξιφήρεις» οι αξιωματικοί,
με πρώτο τον Ρώμα, κατεύθυναν την μάχη και απέκρουσαν την επίθεση.Τραυ-
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ματίσθηκαν όμως οι Μπαρδόπουλος, Βέργης και Σκορδαράς ενώ στους νεκρούς
προστέθηκαν ο πειραιώτης Βραχνός και ο κρητικός οπλαρχηγός Μακρής.
Την 28η Νοεμβρίου οι τούρκοι επανέλαβαν με βιαιότητα την επίθεση με
μεγαλύτερες δυνάμεις και υπό την συνεχή κάλυψη του πυροβολικού, καθώς
είχαν τοποθετήσει τηλεβόλα και στο χάνι της Λεύκας κοντά στη λίμνη. Παρά την
ενίσχυση των ελληνικών δυνάμεων με ένα ορειβατικό πυροβόλο (SchneiderDanglis των 75 χιλ) και 44 άνδρες οπλισμένους με μάνλιχερ , άρχισαν να παρουσιάζονται προβλήματα: πρώτα μεγάλες ελλείψεις σε φυσίγγια, αφού δεν
είχε έρθει ακόμη ο εφοδιασμός που είχε ζητηθεί από τα Γρεβενά κι ύστερα
σημαντικές απώλειες ιδιαίτερα σε αξιωματικούς.Ο Μπαρδόπουλος ξανατραυματίσθηκε αυτή τη φορά σοβαρά στο πόδι και ο Ρώμας στο χέρι.΄Ετσι ετέθησαν
εκτός μάχης ταυτόχρονα ο Αρχηγός και ο επιτελάρχης. Από τους αμυνόμενους
στην κορυφογραμμή προφήτη Ηλία- Μονή Τζούρας, έπεσαν νεκροί οι Μαβίλης,
Τοπάλης και Γερακάρης και τραυματίσθηκαν σοβαρά ο Γιοβάνης και αργότερα
ο Χατζηκυριάκος. Με την αποχώρηση των ελλήνων αρχηγών την διοίκηση ανέλαβε o Pepino Garibaldi.
Ύστερα από αυτά, ο συνταγματάρχης Ματθαιόπουλος εκτιμώντας την κατάσταση διέταξε την σύμπτυξη των τμημάτων στο Μέτσοβο. Οι ερυθροχίτωνες
απαγκιστρώθηκαν το απόγευμα με εξαιρετική τάξη προς το Χάνι Καμπέρ-αγά
και από εκεί προς Πέτρα , μεταφέροντας τους τραυματίες τους . Είχαν χάσει
200 συμπολεμιστές τους αλλά είχαν αφαιρέσει από την τουρκική δύναμη που
υπεράσπιζε τα Γιάννενα περισσότερους από 1400 μαχητές. Στο Δρίσκο παρέμειναν, αναμένοντας την απελευθέρωση, θαμμένοι οι νεκροί τους: ανάμεσά
τους ο Μαβίλης, ο Τοπάλης, ο Βραχνός , ο Μακρής και ο Γερακάρης, που την
παραμονή του θανάτου του είχε πει στον Μαβίλη, καθώς μαζί από ψηλά αγνάντευαν την πόλη και τη λίμνη με το νησί της: «Τι θαύμα τα Γιάννενα! Αξίζει
κανείς να πεθάνη για να τα πάρη».
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Ο καθηγητής Διονύσης Ζήβας
και η αισθητική θεώρηση των συνθέσεων
Πριν εισαχθώ στο κυρίως θέμα μου,1 οφείλω να επιδοκιμάσω την τακτική της
Αναγνωστικής Εταιρίας να τιμά προσωπικότητες των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών, η ευδόκιμη υπηρεσία και η προσφορά των οποίων αποτελεί
παράδειγμα για τους νεότερους και παράλληλα αναγνώριση των προσπαθειών
και των κόπων τους, συνάπτοντας έτσι την ώριμη παράδοση με την ανδρούμενη νεότητα. Η αναφορά μου αυτή στην αδήριτη αναγκαιότητα της συνέχειας,
της διάρκειας και της σύνθεσης του παλαιού με το νέο δεν έγινε τυχαία, αλλά
για τον λόγο ακριβώς ότι η όλη διαδρομή του επιστήμονα και του ανθρώπου
Διονύση Ζήβα στηρίχθηκε στην εδραίωση και στην κατάδειξη της σημασίας της
ενότητας αυτής. Και αυτό ως απόρροια του αξιώματος ότι «πάσα επιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης και της άλλης αρετής πανουργία και ου σοφία φαίνεται»,
καθώς και του ότι ο τελικός στόχος του πραγματικού επιστήμονα δεν είναι η
ανάδειξη απλώς της γνώσης και της τέχνης του, αλλά η αξιοποίηση αυτών και η
προσφορά τους στην υπηρεσία του ανθρώπου.
Δεν είμαι ειδικός ώστε να αποτιμήσω το επιστημονικό έργο και την αρχιτεκτονική προσφορά του καθηγητή Ζήβα, είμαι σε θέση όμως, τηρώντας
όσα προανέφερα περί της πεμπτουσίας της επιστήμης, να εκτιμήσω το θεωρητικό σύστημά του, το συνθετικό πνεύμα του και την ανθρωπιστική προσφορά του, μια και σε τελευταία ανάλυση, οι καρποί τρέφουν τους αποδέκτες
τους, αγνοώντας ή γνωρίζοντας λίγο και εκ του αποτελέσματος μάλλον τις
συνθήκες ωρίμασής τους.
Ο Διονύσιος Ζήβας σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, από το οποίο και αποφοίτησε ως διπλωματούχος αρχιτέκτων μηχανικός. Αρχίζοντας από τις κατώτερες βαθμίδες της πανεπιστημιακής κλίμακας, διορίστηκε ως έκτακτος άμισθος επιμελητής στην έδρα
της Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Ρυθμολογίας του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, υπό την αιγίδα του καθηγητή Παναγιώτη Μιχελή, δύο χρόνια μετά ως επι-

1. Το κείμενο με εμφανή τα γνωρίσματα της προφορικότητας αποτελεί ελαφρώς επεξεργασμένη μορφή
ομιλίας που εκφωνήθηκε στην Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας, στις 19-10-2012, στην τιμητική εκδήλωση για
τον ομότιμο καθηγητή του Πολυτεχνείου Διονύση Ζήβα.
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μελητής στην έδρα της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, αργότερα δε μετακινήθηκε
στην πρότερη έδρα. Με τίτλο Η αρχιτεκτονική της Ζακύνθου από τον ΙΣΤ΄ μέχρι
τον ΙΘ΄ αιώνα εκπονεί διδακτορική διατριβή και το 1972 εκλέγεται έκτακτος
επί θητεία καθηγητής των Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων στην Ανωτάτη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου, για να ανελιχθεί έως το έτος 1978, εκλεγόμενος
διαδοχικά έκτακτος μόνιμος καθηγητής και τακτικός καθηγητής της ίδιας έδρας,
αφού εν τω μεταξύ είχε εκλεγεί το 1973 διευθυντής του Σπουδαστηρίου Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων, θέση στην οποία υπηρέτησε αδιαλείπτως έως το 1996,
οπότε και αφυπηρέτησε ευδοκίμως.
Αν πρέπει να αναφέρω τις ενδοπολυτεχνειακές διακρίσεις του, ως κοσμήτορα μεταξύ άλλων της Ανωτάτης Σχολής Αρχιτεκτόνων επί δύο θητείες, ως διευθυντή του Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και ως προέδρου του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, το πράττω, διότι στους
τίτλους αυτούς εντάσσεται και η θητεία του δύο φορές, το 1984 και το 1993, επί
αντίστοιχες πενταετίες, ως μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του Ιονίου Πανεπιστημίου, θητεία αφορώσα στα καθ’ ημάς κερκυραϊκά, με ανάλογη προσφορά
στον επτανησιακό χώρο και την παιδεία του, ειδικότερα δε στη γέννηση, τον
απογαλακτισμό, την άνδρωση έως και την αυτοτέλεια του Ιονίου Πανεπιστημίου. Ομότιμος καθηγητής από το 1997 ο κ. Ζήβας δεν έπαψε να ασχολείται με
τα της επιστήμης του, συνεχίζοντας πολύμορφα τη δραστηριότητά του, πράγμα που γνωρίζω από προσωπική πείρα, αφού είχα την τιμή να συνεργαστούμε
στην έκδοση του τόμου Ιόνιοι Νήσοι, Ιστορία και πολιτισμός, έκδοση του 2007,
όπου μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω την ευρύτητα του πνεύματος, τη συστηματικότητα και τη συνέπεια του ανδρός.
Μετά το σύντομο ακαδημαϊκό χρονικό, με το οποίο θέλησα να δείξω τη
μακρά πανεπιστημιακή θητεία, την ανάλογη πολυτεχνειακή εμπειρία, τη σταδιακή, ακώλυτη ανέλιξη, τη διδακτική πορεία και τη διοικητική εξέλιξη, αφού
κατέλαβε θέσεις κλειδιά, θέσεις επιτελικές, με τη συμπαρομαρτούσα σοφία,
θα αναφερθώ στην επιστημονική δραστηριότητα, όπως απορρέει αυτή από τα
πολλά και ποικίλα βιβλία και δημοσιεύματα του καθηγητή Διονύση Ζήβα.
Θα υπενθυμίσω ότι ως μη ειδικός δεν πρόκειται να προβώ σε εξειδικευτικές επιστημονικές παρατηρήσεις ή και τεχνικής φύσεως επιστημονικά συμπεράσματα, θα επικαλεστώ όμως την προσληπτική επάρκεια που μου προσπόρισε η
αναγνωστική εμπειρία πολλών ετών, ώστε να επισημάνω την εφαρμοστική αξία
της επιστήμης του ερευνητή Ζήβα στη ζωή των ανθρώπων και των κοινωνιών
τους, καθώς και το ανθρωπιστικό και πολιτιστικό της βεληνεκές. Σ’ αυτά, εξάλλου, έχω αρωγό τον τρόπο γραφής του ιδίου, την απλότητα των νοημάτων, με το
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δεδομένο ότι η πραγματική επιστήμη στηρίζεται στην έσχατη απλότητα και την
πρακτική αξιοποίησή της, κυρίως δε στην κεντρική θέση που κατέχει στο έργο
του ο άνθρωπος στις συγχρονικές αλλά και τις διαχρονικές προοπτικές του.
Έχει συγγράψει, λοιπόν, 9 βιβλία, έχει συμμετάσχει σε 60 και πλέον συνέδρια, έχει πραγματοποιήσει περί τις 100 ανακοινώσεις, καρπό συμμετοχής
σε συνέδρια, σε συμπόσια, σε σεμινάρια, σε συλλογικούς και τιμητικούς τόμους και σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά, από τα οποία θα ξεχωρίσουμε
τα εξαίρετα Χρονικά Αισθητικής, τα οποία ίδρυσε ο Παν. Μιχελής και συνεχίζει
μετά τον θάνατό του επαξίως ο Διον. Ζήβας, όντας πρόεδρος του Ιδρύματος
Μιχελή. Πάμπολλα είναι τα ποικίλης ύλης άρθρα ή μικροκείμενά του και οι
βιβλιοκριτικές του σε εφημερίδες ή σε περιοδικά, σχετικά με το αντικείμενό
του, με ανάλογα γεγονότα ή αναφορές σε πρόσωπα του χώρου του. Και ακόμη, έχει να επιδείξει λαμπρή ερευνητική δραστηριότητα ως υπεύθυνος 12
ερευνητικών προγραμμάτων.
Πλουσιότατη είναι και η επαγγελματική δραστηριότητα του καθηγητή
Διον. Ζήβα, με εκπονήσεις 40 και πλέον αρχιτεκτονικών μελετών και δημοσιεύσεις αρχιτεκτονικών έργων.
Δεν θα επιμείνω άλλο, νομίζω ότι έδωσα μία εικόνα, ελλιπή αλλά όσο πιο
περιεκτική μπορούσα. Εύλογα, μετά από όσα αναφέρθηκαν, ο Διον. Ζήβας έχει
τύχει πολλών διακρίσεων σε διαγωνισμούς και διαφόρων βραβείων, από τα
οποία θα μνημονεύσω το μετάλλιο της οργάνωσης Europa nostra, το βραβείο
Gottfried v. Herder, το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για το έργο του σχετικά
με την αναμορφωτική προστασία της Πλάκας.
Αξίζει όμως να μείνω, για λίγο έστω, στα θέματα και τη στοχοθεσία των
εργασιών του. Η πολυμορφία, η πολιτισμική λογική και η σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως και η επικέντρωση στη βελτίωση του τρόπου
ζωής των ανθρώπων, που τα διαπνέουν, αποτελούν τον πυρήνα τους και
συνάμα την αξία τους.
Η Ζάκυνθος στα βιβλία του έχει τη μερίδα του λέοντος, εξεταζόμενη από
πλευράς αρχιτεκτονικής και μνημειακής στο ευρύ χρονικό πλαίσιο από τον
16ο αιώνα έως και σήμερα, με κεντρικό αν και δυσοίωνο σταθμό τους καταστροφικούς σεισμούς του 1953. Θα λέγαμε ότι την πανοραματική εικόνα που
σκιαγράφησαν ο Λεωνίδας Ζώης και ο Ντίνος Κονόμος ιστορικά και αρχειακά,
την ίδια εικόνα που διέγραψε συνθετικά ο επίσης Ζακυθηνοκορφιάτης Σπυρίδων Δε Βιάζης, λογοτεχνικά και φιλολογικά αυτός, την εικόνα αυτή σε όλες
της τις διαστάσεις και προοπτικές την απέδωσε αρχιτεκτονικά ο Διον. Ζήβας.
Η σχέση των πόλεων με τα μνημεία τους και τα μνημεία της Αττικής, καθώς
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και οι επεμβάσεις για τη διάσωση του παραδοσιακού χαρακτήρα της Πλάκας αποτελούν άλλες θεματικές, στις οποίες η αρχιτεκτονική λειτουργεί ως
παράγοντας συμφιλίωσης και συμβίωσης παλαιού και νέου, και ακόμη θέτει
ως γνώμονά της τη βελτίωση των όρων εγκατοίκησης και ζωής των κατοίκων.
Η συνθετική στόχευση διαπερνά και τις πολυάριθμες ανακοινώσεις και
λοιπές δημοσιεύσεις του κ. Ζήβα. Μονολεκτικά θα καταγράψουμε τα επί μέρους ενδιαφέροντά του: από απόψεως παραδοσιακής αρχιτεκτονικής είναι
τα ζακυνθινά κωδωνοστάσια, η κατοικία στον επτανησιακό χώρο, η ζακυνθινή
αρχιτεκτονική σε συγκεκριμένες φάσεις της ιστορίας του νησιού και η αρχιτεκτονική παράδοση, η θρησκευτική τέχνη της Επτανήσου, τα κτίσματα παραδοσιακών δραστηριοτήτων, όπως τα οινοποιεία και ελαιοτριβεία, οι μονές και τα
λαζαρέτα της Ζακύνθου, οι παραδοσιακές αγροτικές εγκαταστάσεις του νησιού,
τα αρχιτεκτονικά του κατάλοιπα, η έρευνα στις επτανησιακές ιδιαιτερότητες.
Από επόψεως σύγχρονων όρων διαβίωσης είναι η ενασχόλησή του με τα σύγχρονα οικιστικά προβλήματα, η προστασία των εθνικών μνημείων, το μέλλον
των παραδοσιακών οικισμών, η ιστορική πόλη και η σύγχρονη ζωή, ο ρόλος
των αρχαιοτήτων και των μνημείων του παρελθόντος στις σύγχρονες πόλεις,
η σημασία των λαογραφικών μουσείων για την προστασία της αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς, η επαναχρησιμοποίηση των βιομηχανικών κτηρίων, η σύνθεση
των αντιθέσεων ανάμεσα στο ιστορικό και το σύγχρονο περιβάλλον, η προστασία των ιστορικών πόλεων, η αισθητική του αστικού περιβάλλοντος, η προστασία των ιστορικών κέντρων με αναφορά στην περίπτωση της Κέρκυρας. Όσον
αφορά, τέλος, στην πρωτεύουσα είναι η ενασχόλησή του με την αναβίωση του
οικιστικού ιστού της Πλάκας, τα νεοκλασικά κτίρια της Αθήνας, η οικιστική λειτουργία των σύγχρονων πόλεων.
Αυτά ως μικρό μόνον δείγμα της πολύπλευρης θεματολογίας και ως τεκμήρια του αρχιτεκτονικού προβληματισμού του κ. Ζήβα, διαποτισμένα με ιδιαίτερη ευαισθησία για τον άνθρωπο, τον κάτοικο των χώρων και χρήστη της
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς σε συνδυασμό με την αισθητική που πρέπει να
αποτελεί το απαραίτητο συμπλήρωμα ή ζευγάρωμα της ορθής χρήσης.
Θα κλείσω προσπαθώντας να δώσω την ιδεολογία και το θεωρητικό πρόταγμα της επιστημονικής προσφοράς του Διον. Ζήβα. Αναφέρθηκα ήδη στους
λεπτούς χειρισμούς που επιχειρεί, στην προσπάθεια σύζευξης της παράδοσης,
απαραίτητου όρου της συνέχειας και τροφοδότη της πείρας, με τον νέο τρόπο
της αρχιτεκτονικής θεώρησης. Το παρελθόν δεν είναι κάτι το παρωχημένο και
νεκρό στη σκέψη του, τη στιγμή που τα ίχνη του είναι καθημερινά και ρυθμιστικά στη ζωή του εκάστοτε σύγχρονου διαχειριστή του. Από την άλλη, δεν μπο-
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ρεί να είναι απροσπέλαστο ταμπού, αλλά είναι απόλυτη ανάγκη να επιτρέπει
τη λειτουργική του αξιοποίηση. Εφαρμοστικά, κάθε τι το παλαιό α) αποτελεί
φορέα χρήσιμης γνώσης και β) απαιτείται η λειτουργική αξιοποίησή του και
όχι η μουσειοποίησή του, ή μάλλον η μουμιοποίησή του, ώστε κατοικούμενο,
σε αρχιτεκτονικό επίπεδο, και λειτουργούν να αναβιώνει, να ανανοηματοδοτείται, να παίρνει νέα ζωή. Και το παρόν δεν το βλέπει στατικά, με παρουσία
τυραννική ο Διον. Ζήβας αλλά συνθετικά, ως συνέχεια, και κάθε συνέχεια, για
να εκπληρώνει τον προορισμό της, πρέπει να σέβεται τις αρχές και τις ρίζες της.
Πρόκειται για εφαρμογές που υπερβαίνουν τον ξερό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
και εμποτίζονται από αισθητικές αρχές, από φιλοσοφημένη θεώρηση της σχέσης οίκου και κτίτορα ή χρήστη, από ανθρωπιστικό προβληματισμό που σύγκειται στην καταξίωση του ανθρώπου και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής του.
Σημαντικές είναι οι θέσεις του αρχιτέκτονα Ζήβα για την αισθητική, αναπόσπαστο επακόλουθο της ανθρώπινης διαβίωσης, αφού το θέμα της κατοικίας καθαυτό, το οικιστικό και αστικό περιβάλλον σε ευρύτερο πλαίσιο και η
διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, μνημειακής ή λαϊκής, είναι οργανικά
σύνολα, όπου η εξασφάλιση και το ποσοτικό μέρος πρέπει να ολοκληρώνονται
με ποιοτικές παραμέτρους. Η πρώτη μαθητεία του, η συνεργασία του με τον
Παν. Μιχελή και μετά τον θάνατο εκείνου η συνέχιση του έργου του από τον
καθηγητή Ζήβα δεν αποτελούν συμπτώσεις αλλά σταθμούς στις αισθητικές
του αναζητήσεις και θέσεις, αποτυπωμένες εκτός των άλλων και στα αρχιτεκτονικά του πονήματα, ιδίως στις προτάσεις του για ευρέα οικιστικά σύνολα
και μνημεία και ένταξή τους στους οικιστικούς ιστούς των πόλεων, καθώς και
γενικότερες θεωρήσεις που υπερβαίνουν τα ελλαδικά όρια και άπτονται της
κληρονομιάς της μείζονος μεσογειακής λεκάνης. Ο Διον. Ζήβας δεν αντιμάχεται
την παγκοσμιοποίηση, θέλει όμως να τύχουν σεβασμού τα κοινά ιδιογενή γνωρίσματα, τα σύμφυτα με τις ανάγκες και το πνεύμα των λαών, που απέδωσαν
στο διάβα των αιώνων και θα αποδώσουν και υπό τις σύγχρονες συνθήκες,
αποφεύγοντας έτσι την ισοπέδωση.
Η ενασχόλησή του με τον επτανησιακό χώρο είναι ξεχωριστή και συστηματική. Η χρονική κλίμακα από το παρελθόν προς το μέλλον, με έμφαση στο
δεύτερο καταδεικνύουν την οραματική διάθεση των προτάσεών του και την
αποφυγή εμπλοκής στην επικίνδυνη και αστοιχείωτη επικαιρικότητα. Η σκέψη
του, γι’ αυτό κάναμε λόγο για ανθρωπιστική προοπτική, κινείται γεφυρωτικά,
ενωτικά, συνθετικά, αξιοποιώντας τη διαιώνια εμπειρία και εκλεκτικότητα και
στοχεύοντας στη μείζονα λειτουργικότητα.
Ο Διον. Ζήβας είναι εκτός των άλλων δάσκαλος. Η αισθητική αποτελεί
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γι’ αυτόν φλέγον ζήτημα παιδείας. Έτσι, οι ανθρώπινες ανάγκες συνάπτονται
στη σκέψη του με ανάλογες αντιλήψεις, η διαχρονικότητα των οποίων (στο
σημείο αυτό η παιδεία καλείται να ασκήσει τις επιρροές της) εκδηλώνεται ως
σεβασμός στην ιστορικότητα των πόλεων, ως αποδοχή των παλαιών αντιλήψεων και σύνθεση – πρόκειται για σοφό κανόνα του βίου για ένα αενάως ανανεούμενο παρόν. Η ρήξη με το παρελθόν, κατά την άποψή του, δεν αποτελεί
κατ’ ανάγκην προοδευτική ενέργεια, πρωτοποριακή δε θεωρεί την αρμονική αξοποίησή του. Εξάλλου, οι εκάστοτε νέες γενιές ανέκαθεν αξιοποίησαν
το παλαιό, παρά τις όποιες συγκρούσεις μαζί του, δημιουργώντας νέες προοπτικές, με καινούργιο, πρακτικό, δηλαδή άμεσα χρηστικό και καλλιτεχνικό
ενδιαφέρον και αποτέλεσμα.
Προσπάθησα να δώσω στο τελευταίο τμήμα το πνεύμα της επιστημονικής
σκέψης του καθηγητή Ζήβα· το όραμα, την αρετή, την ψυχή της επιστήμης του,
τα οποία περιβάλλουν τον επιστημονικό πυρήνα, δίνοντάς του πνευματικές διαστάσεις. Κέντρο, λοιπόν, της αρχιτεκτονικής σύνθεσης και της αισθητικής είναι
ο άνθρωπος, από αυτόν ορμώνται οι προτάσεις του και σ’ αυτόν επιστρέφουν,
από τις πρωταρχικές ανάγκες του πηγάζουν και ως άρτια αισθητικά και λειτουργικά δημιουργήματα επανακάμπτουν.
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ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου “Οι Φίλοι του Μουσείου Σολωμού και
επιφανών Ζακυνθίων”, με το άκουσμα του θανάτου του ομοτίμου καθηγητού
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Καρόλου Μητσάκη,
πολλαπλώς ευεργετήσαντος το Μουσείο Σολωμού και επιφανών Ζακυνθίων,
συνεδρίασε σήμερα εκτάκτως και παμψηφεί απεφάσισε τα εξής:
1ον. Να κηρυχθεί τριήμερον πένθος.
2ον. Να παραστεί το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου εις την επιμνημόσυνον δέησιν.
3ον. Να υποβληθούν τα συλλυπητήρια των μελών του σωματείου εις την
οικογένειαν του μεταστάντος.
4ον. Να αναγνωσθεί το παρόν ψήφισμα κατά την επιμνημόσυνον δέησιν
και να δημοσιευθεί εις τον Τύπον της Ζακύνθου.
5ον. Να συμπεριληφθεί η νεκρολογία του μεταστάντος εις το περιοδικόν
του σωματείου ΙΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ.

Ζάκυνθος, Σάββατο 16 Αυγούστου 2013
Ο Πρόεδρος

Ν. Α. Λούντζης

Ο Γενικός Γραμματεύς

Ν. Κ. Κουρκουμέλης
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