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Νίκιας Λούντζης

Βραβεία, σε μη βραβεύσιμη εποχή

«Η πολλή από-
 γνωση τη γνώση φέρει» 

 π. Παναγιώτης Καποδίστριας 
(ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ – Μικρές ελευθερίες)

Σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που βιώνει ο ελληνικός λαός στις μέρες μας, 
η κοινωνία χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: στους αναξιοπαθείς αθώους, στους 
επωφελούμενους υστερόβουλους και στους – λίγους αυτούς – ανιδιοτελείς χο-
ρηγούς. Χορηγούς οι οποίοι, με διάφορους τρόπους, συνεισφέρουνε στη θερα-
πεία βιοτικών ή πνευματικών αναγκών των δοκιμαζομένων συνανθρώπων τους. 

Το σωματείο των «Φίλων του Μουσείου Σολωμού και επιφανών Ζακυν-
θίων», στις αρχές του περασμένου χρόνου, 2013, δέχτηκε την προσφορά δι-
ακεκριμένων συμπολιτών, χορηγίας τριών βραβείων Διαγωνισμού Δοκιμίου. 
Χορηγίας, επίσης, της δημοσίευσης όλων των δοκιμίων (και των μη βραβευθέ-
ντων) στο ανά χείρας τεύχος των «Ιονικών Αναλέκτων». 

Ο Διαγωνισμός, σύμφωνα με την επιθυμία των χορηγών, θα ήταν αφι-
ερωμένος στη μνήμη του Διονυσίου Σολωμού και το θέμα, στα πλαίσια του 
επτανησιακού ιστορικού, πνευματικού και καλλιτεχνικού χώρου, θα ήταν 
ελεύθερο. Οι διαγωνιζόμενοι θα έπρεπε να είναι Ζακυνθινοί ή Κερκυραίοι, να 
κατάγονται δηλαδή από τα νησιά στα οποία γεννήθηκε και έζησε μέχρι το θά-
νατό του, ο εθνικός ποιητής. Το σπουδαιότερο, θα έπρεπε να είναι κάτω των 
40 ετών∙ δηλαδή νέοι. Το σκεπτικό των χορηγών συμβάδιζε, έμμεσα, μ’ εκείνο 
του Rogé Garody: «Το να είσαι νέος», έγραφε ο τελευταίος, «σημαίνει να έχεις 
ψυχή, δηλαδή να έχεις όχι μόνο αναμνήσεις και μια μοίρα, αλλά ένα πραγμα-
τικό μέλλον, που να μη μοιάζει ούτε με το παρελθόν, ούτε με το παρόν, που να 
είναι ουσιαστική δημιουργία, συμμετοχή στην εφεύρεση του Μέλλοντος». 

Οι «Φίλοι του Μουσείου Σολωμού και επιφανών Ζακυνθίων» αποδέχτη-
καν ευχαρίστως την ευγενική προσφορά και την ευθύνη της διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού, η προκήρυξη του οποίου δημοσιεύτηκε στις αρχές Απριλίου 
2013 στις εφημερίδες της Ζακύνθου, της Κέρκυρας, των Αθηνών, στο περιοδικό 
«Ιστορία» και στον ιστότοπο του Σωματείου. 
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Νίκιας Λούντζης

Ως κριτές ορίσθηκαν: 
1- Η κυρία Αγνή Βασιλικοπούλου, καθηγήτρια της Βυζαντινής Φιλολογίας 

του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
2- Ο κύριος Θεοδόσης Πυλαρινός, καθηγητής της Νεοελληνικής Λογοτε-

χνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. 
3- Ο κύριος Περικλής Παγκράτης, πρόεδρος της «Εταιρείας Κερκυραϊκών 

Σπουδών», εκδότης του περιοδικού «Πόρφυρας» και πρόεδρος του «Μουσεί-
ου Σολωμού» Κερκύρας. 

Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, προ της 30ης Σεπτεμβρίου 2013, ένδεκα δοκί-
μια, με ψευδώνυμα, συνοδευόμενα από κλειστούς φακέλους οι οποίοι περιεί-
χαν τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των διαγωνιζομένων. 

Οι κριτές βαθμολόγησαν, καθένας χωριστά, τα δοκίμια και απέστειλαν 
τη βαθμολογία, σε κλειστούς φακέλους στους οργανωτές. Οι τελευταίοι σχη-
μάτισαν επιτροπή, η οποία συνεδρίασε την 3η Νοεμβρίου 2013, απεσφράγισε 
τους φακέλους των κριτών, κατέγραψε τη βαθμολογία και εν συνεχεία απε-
σφράγισε τους φακέλους των διαγωνιζομένων και ταύτισε τα ψευδώνυμα με 
τα ονόματά τους. 

Όπως προέκυψε από τον μέσο όρο της βαθμολογίας και για τα τρία βρα-
βεία, ισοψήφισαν και ανακηρύχτηκαν ανά δύο νικητές. 

Α! Βραβείο: Γεώργιος – Εδουάρδος Ρέγγης (Μεσσιώτης) 
Σπύρος Σκλαβενίτης (Μουσοτρόφος) 

Β! Βραβείο: Κώστας Καρδάμης (Δημόδοκος) 
Γεράσιμος Νίνος (Fortress 74) 

Γ! Βραβείο: Αικατερίνη Αλαμάνου (Saragua) 
Σπύρος Δεληγιαννόπουλος (Απόλλων)

Έπαινοι: Σπυριδούλα Αλαμάνου 
Δημήτριος Βασιλάκης 
Γεράσιμος Μαρτίνης 
Λεωνίδας Μερτύρης
Ιωάννης Νιοτόπουλος

Η απονομή των Βραβείων και των Επαίνων πραγματοποιήθηκε στην κα-
τάμεστη αίθουσα του μεγάρου της Παλαιάς Βουλής, την 9η Νοεμβρίου 2013. Η 
καθηγήτρια κυρία Βασιλικοπούλου αναφέρθηκε στην διεξαγωγή του Διαγωνι-
σμού και ο καθηγητής κύριος Πυλαρινός παρουσίασε τους βραβευθέντες και 
αποτίμησε, εν συντομία, τα δοκίμιά τους. Χαιρετισμούς απεύθυναν ο σεβα-
σμιώτατος Επίσκοπος Δωδώνης και ο Δήμαρχος Ζακυνθίων. 
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Η ατμόσφαιρα: εορταστική και εγκάρδια. Προσφορά ενθάρρυνσης 
και ευγνωμοσύνη αποδοχής. Με διάχυτη τη ζεστασιά που προξενεί η δι-
απίστωση ότι και στους σκληρότερους καιρούς, υπάρχει ποιότητα και  
ελπίδα. Ελπίδα προβεβλημένη από τη φωτεινή πλευρά της ανθρώπινης ψυχής. 

Οι «Φίλοι του Μουσείου Σολωμού και επιφανών Ζακυνθίων» και από τη 
θέση αυτή, απευθύνουν θερμότατες ευχαριστίες προς την κυρία Στέλλα Κον-
δυλάκη, τον κύριο Νικόλαο Κονδυλάκη και προς όλους όσους συνέβαλαν στην 
πραγματοποίηση του Διαγωνισμού. Απευθύνουν επίσης ευχαριστίες προς την 
«Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος» και ιδιαίτερα προς τον πρόε-
δρο κύριο Διονύσιο – Άγγελο Μινώτο και τον γενικό γραμματέα κύριο Ιωάννη 
Μαζαράκη – Αινιάν, για την παραχώρηση της αίθουσας της Παλαιάς Βουλής. 
Ευχαριστούν ακόμα τον εκλεκτό ζωγράφο κύριο Διονύση Πάλμα, για την καλ-
λιτεχνική συμβολή του στη χάραξη των διπλωμάτων των διαγωνισθέντων και 
του εξώφυλλου του παρόντος τεύχους. 

Οι «Φίλοι του Μουσείου Σολωμού και επιφανών Ζακυνθίων» πιστεύουν 
ότι ο Διαγωνισμός, η βράβευση και η δημοσίευση των δοκιμίων εκπροσώπων 
μιας νέας γενιάς Επτανησίων, εκτός από την άμεση αξία τους, κομίζουνε και 
μήνυμα ενότητας και συνέχειας του επτανησιακού πολιτισμού. Ο επτανησι-
ακός πολιτισμός αποτελεί, και πρέπει να συνεχίσει ν’ αποτελεί, το θεμέλιο 
της αντίστασης του επτανησιακού λαού, έναντι της ηττοπάθειας και του απο-
προσανατολισμού που πλανώνται στον ορίζοντα των δύσκολων καιρών που 
διανύει ο Ελληνισμός. 
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Κείμενα διαγωνισμού  
(δημοσιεύονται κατά σειρά βράβευσης)
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ΧΡΥΣΟΚΕΝΤΗΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Γεώργιος-Εδουάρδος Ρέγγης (Μεσσιώτης)

Χρυσοκεντημένα ενδύματα της Κέρκυρας
(από τον 17ο αι. έως σήμερα)

 

ΤΟ ΚΕΝΤΗΜΑ
 Η κεντητική θεωρείται μορφή τέχνης και μάλιστα ένας από τους βασικό-

τερους κλάδους της ελληνικής λαϊκής τέχνης. Αναφέρεται ότι επινοήθηκε την 
προϊστορική εποχή και από τότε χρησιμοποιείται διαρκώς μέχρι σήμερα για 
τη διακόσμηση των υφασμάτων. Το ενύφαντο μοτίβο-για τον οποίο απαιτού-
νται πολύπλοκοι αργαλειοί και ικανός αριθμός εργατών-αποτελούσε την πλέ-
ον εντυπωσιακή διακόσμηση του μεταξωτού υφάσματος ως το 13ο αι. Ωστόσο 
αντικαταστάθηκε με το χρυσοκέντημα, που ήταν φτιαγμένο με την αρχαία τε-
χνική της βελόνας, ως εναλλακτική λύση στα πολυδάπανα υφαντά.

 Η χρυσοκεντητική είναι κλάδος της μικροτεχνίας που καθιερώθηκε κατά 
την βυζαντινή περίοδο (γνώρισε μεγάλη άνθηση την εποχή των Παλαιολόγων) 
για να προσδώσει λάμψη και κύρος στις τελετές της καθώς χρησιμοποιήθηκε 
για τη διακόσμηση περίτεχνων ενδυμάτων των επισήμων, εκκλησιαστικών ει-
δών και αμφίων. Τα χρυσοκεντημένα είδη αναφέρονται ως χρυσοκέντητα, συρ-
ματέϊνα, συρμακέσινα, χρυσοκλαβαρικά και ως εξαιρετικά πολυτελή υφάσματα, 
ήταν ισάξια του χρυσού. Από το 14ο αιώνα και εξής τα παραδείγματα χρυσοκέ-
ντητων υφασμάτων πληθαίνουν. Τα έργα που σώζονται αντιπροσωπεύουν μία 
τέχνη που διαδόθηκε και ήκμασε και μετά την οθωμανική κατάκτηση τόσο στο 
βασικό κέντρο, την Κωνσταντινούπολη, όσο και στις άλλες χώρες της Βαλκανι-
κής, της εγγύς και μέσης Ανατολής και τη Ρωσία.1

1. Περ. Βλ.εις: Βλαχοπούλου-Καραμπίνα Ελένη, Εκκλησιαστικά χρυσοκέντητα άμφια βυζαντινού τύπου στον 
Ελλαδικό χώρο 16ος-19ος αι. Το εργαστήριο της Μονής Βαρλαάμ Μετεώρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάν-
νινα, 2002. Θεοτόκη Ελισάβετ-Λούλου: Ενδυμασίες Κέρκυρας, Παξών και Διαποντίων νήσων, Δήμος Κερκυ-
ραίων, Αθήνα 1994. Κάντας Δημήτρης,: Η παραδοσιακή φορεσιά της Κέρκυρας-Παξών και Διαποντίων νήσων, 
Θεσσαλονίκη 2001. Λαδά Μινώτου Μαρία, «Νεοελληνική Κεντητική» Από το Ελληνικά Κεντήματα, Ιστορική 
και Εθνολογική Εταιρεία, Αθήνα 1998. Παπαγεωργίου Γεώργιος, «Η μαθητεία στα επαγγέλματα (16ος-20ος αι)» 
Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Ελληνική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αθήνα 1986. Χατζημιχάλη Αγγελική, 
Υποδείγματα Ελληνικής Διακοσμητικής, Αθήνα 1929. Idem, Διάλεξη στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου και 
στη Στέγη Γραμμάτων (Αθήνα, Μάρτιος 1966), Αρχείο Α. Χατζημιχάλη. Χυτήρης Γεράσιμος, Τα λαογραφικά 
της Κέρκυρας, Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, Κέρκυρα 1991. Μεϊμάρης Γ.-Ναστάσε Δ., “Μια αμφίπλευρη 
συμβολική σφραγίδα από τα Ιεροσόλυμα”, Πρακτικά Α Πανελληνίου Συμποσίου Γενεαλογικής και Εραλδικής 
Επιστήμης (24-26 Νοεμβρίου 1986), Δελτίον Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρίας Ελλάδος τ. 8, Αθήνα 1992, 
σ. 180-184.Nastase D., “Une aigle dicephale deguisee sur une chate inedited de Michel le brave (1599)” Πρα-
κτικά οπ, σ. 166-176. Gisela Richter, Αρχαία ελληνική τέχνη, μετάφραση K. Γ. Κορρέ, Καδαμίτσας Αθήνα, 1974, 
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Ο χρυσός είναι γνωστός από πολλές χιλιετίες. Είναι πολύτιμο μέταλλο (το 
κατ' εξοχήν «ευγενές») και το πρώτο που χρησιμοποιήθηκε επειδή είναι μα-
λακό, ελατό και όλκιμο, άρα μπορεί με αυτό να γίνουν (με κατεργασία) πάρα 
πολύ λεπτά φύλλα και λεπτά σύρματα. Η κατεργασία είναι απαραίτητη λόγω 
της ιδιότητας του καθαρού χρυσού που επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί, με αυτό 
τον τρόπο, μόνο όταν σχηματίσει κράμα. Το χρυσό σύρμα στη βυζαντινή περί-
οδο κατασκευαζόταν από ειδικούς τεχνίτες τους «χρυσελάτες» που του έδιναν 
τη λεπτότητα του ιστού της αράχνης και το χρησιμοποιούσαν σε δύο τύπους 
μεταλλικών νημάτων: το καθαρό ελατό χρυσό ή αργυρό σύρμα και το χρυσόνη-
μα ή αργυρόνημα, αποτελούμενο από έναν πυρήνα μεταξωτής κλωστής, γύρω 
από την οποία τυλίγονταν σφιχτά μια επίπεδη λεπτή ταινία χρυσού ή αργυρού 
σύρματος, που πρόσδιδε χρώμα και δημιουργούσε μεταλλικές αντιθέσεις.

Από τις αρχές του 17ου αι. ευδοκιμούσαν ως μεγάλα χρυσοκεντητικά κέ-
ντρα τα εργαστήρια των Πατρών και της Ηπείρου. Η πόλη των Ιωαννίνων μπο-
ρεί ιδιαίτερα να καυχηθεί ότι διασώζει από την εποχή αυτή την τέχνη της χρυ-
σοκεντητικής, σε μια συνεχή πορεία ως τις αρχές του 20ου αι. Οι τερζήδες και 
οι συρμακέσηδες διακοσμούσαν, όχι μόνο τα εκκλησιαστικά υφάσματα αλλά 
και ποικίλα είδη κοσμικής χρήσης, όπως ενδυμασίες και ρουχισμό του σπιτιού.

Ως τα μέσα του 18 ου αι. σημαντικά κέντρα χρυσοκεντητικής υπήρχαν επί-
σης στα νησιά του Αιγαίου, του Ιονίου (με το σπουδαιότερο πιθανώς στην Κε-
φαλλονιά), την Κρήτη, την Κοζάνη, την Αδριανούπολη, και τον Πόντο. Ιδιαίτερα 
ξεχώριζε το Κρητικό εργαστήριο ως τις αρχές του 19ου αι. Το δεύτερο μισό του 
18ου αι ως τις αρχές του 19ου γνώρισαν μεγάλη διάδοση έργα από τη Βιέννη όπου 
είχαν καταφύγει Έλληνες μετανάστες. Αν και η ιδιαίτερη τέχνη τους υιοθέτησε 
δυτικές τεχνικές, η χρυσοκεντητική τους δεν επιβλήθηκε και τελικά παρήκμασε.

Τα υλικά και η τεχνική των μεταβυζαντινών χρυσοκεντημάτων ελάχιστα 
αλλάζουν από τη βυζαντινή εποχή έως και το 19ο αι. με κύριο χαρακτηριστικό 
τον «καρφωτό» τύπο κεντήματος που βοηθά στο στερέωμα και στην διάταξη 
των πολύτιμων υλικών πάνω στο ύφασμα, χωρίς να το διαπερνούν, ώστε να 
αποφεύγεται η σπατάλη τους. Γίνεται χρήση φουσκωμάτων από νήματα ή χαρτί 
που προσδίδουν ανάγλυφη όψη. 

Στη δυτική χρυσοκεντητική, εκτός από την διαφορετική θεματολογία, το 
χρυσό σύρμα με τη βοήθεια του μεταξωτού νήματος, διαπερνά το ύφασμα, σχη-
ματίζει στην ανάποδη μικρές θηλίτσες ενώ στην επιφάνεια δημιουργεί μικροσκο-
πικά βαθουλώματα, χαρακτηριστικά στοιχεία της βελονιάς «opus aglicanum».

σ. 398-401. (A Handbook of Greek Art, Phaidon, 1959).
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Η νεοελληνική χρυσοκεντητική αποτελεί την πιο περίτεχνη και ακριβότερη 
ομάδα της κεντητικής. Κατά την Αγγελική Χατζημιχάλη:

«Η διακοσμητική βρίσκεται πλησιέστερα προς την υλική πραγματικότητα 
μια και συνδέεται με τις πρακτικές ανάγκες του ανθρώπου κι έχει σαν προο-
ρισμό να ωραιοποιεί και να εξωραΐζει το γύρω του περιβάλλον, σύμφωνα με 
το βαθμό της ψυχικής του τελειότητας…. Για τούτο και κάθε έργο αξιόλογου 
τεχνίτη εκφράζει, εκτός από τη δημιουργικότητα και την ιδιοσυγκρασία του κα-
τασκευαστή του, και τη δημιουργικότητα και το βαθμό πολιτισμού της φυλής 
στην οποία ανήκει αυτός που το ’φτιαξε».2

Η ελληνική, λοιπόν, λαϊκή τέχνη είναι αυθόρμητο προϊόν του καλλιτεχνι-
κού διακοσμητικού συναισθήματος του ελληνικού λαού και αντικατοπτρίζει τον 
φυλετικό του χαρακτήρα, μαζί με την ιδιαίτερή του ιδιοσυγκρασία.3

Από τον 18ο αι. και εξής η ενδυμασία και το συμβολικό της περιεχόμενο 
εμπλουτίστηκαν με πλούσια περίτεχνα κεντήματα, με αποτέλεσμα να ακμά-
σει η τέχνη των χρυσοραφτάδων. Στη διάρκεια του 19ου αιώνα το χρυσοκε-
ντημένο ρούχο υιοθετήθηκε ως επίδειξη πλούτου από την ανερχόμενη αστική 
τάξη και συνδέθηκε άρρηκτα με την πολιτιστική της συμπεριφορά. Συγχρόνως 
και οι αγροτικές κοινωνίες ακόμη και των πιο φτωχών περιοχών, εξέλιξαν τοπι-
κές ενδυμασίες εντυπωσιακής αισθητικής και πολυτέλειας, δυσανάλογης του 
τρόπου ζωής τους. 

Σημειώνεται ότι η κατασκευή των ενδυμάτων ήταν στενά συνδεδεμένη με 
τις τοπικές παραγωγικές συνθήκες κλειστών κοινωνιών, οι οποίες αντλούσαν 
κυρίως από τους ιδίους κοινωνικούς και οικονομικούς πόρους και από τα συ-
γκεκριμένα υλικά που ήταν διαθέσιμα στο περιβάλλον τους. Γι’ αυτό είναι δύ-
σκολη η εξακρίβωση της αφετηρίας και των επιδράσεων που συντέλεσαν στην 
οριστική διαμόρφωση κάθε τοπικής ενδυμασίας.

Στην περίπτωση της Κέρκυρας, από τα δύο είδη ενδυμασίας, την ανδρική 
και τη γυναικεία, εκείνη που παρουσιάζει πλουσιότερο κεντητό διάκοσμο και 
μεγαλύτερη μορφολογική ποικιλία, είναι η γυναικεία. Η έμφυτη φιλαρέσκεια 
της γυναίκας και η τάση της προς τον καλλωπισμό και το στολισμό, μαζί με το 
γεγονός ότι η διακόσμηση ανήκει στο χώρο της οικιακής τέχνης και επηρεάζεται 
περισσότερο από τοπικές πατροπαράδοτες συνήθειες, που η γυναίκα ακολου-
θεί με θρησκευτική προσήλωση, δημιούργησαν μια ποικιλία τοπικών παραλλα-
γών κι ένα διακοσμητικό πλούτο, σε σχέση με την απλούστερη ανδρική φορεσιά. 

Τα κεντήματα των πλούσιων φορεσιών γινόταν παλιά από τους ηπειρω-

2. Χατζημιχάλη Αγγελική οπ Υποδείγματα.
3. Χατζημιχάλη Αγγελική οπ Διάλεξη.
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τικής καταγωγής «τερζήδες» (χρυσοκεντητές), και αργότερα από Εβραίους. Ως 
πλανόδιοι αρχικά τεχνίτες, μετανάστες και ταξιδευτές, διέδωσαν, διατήρησαν 
και ανέπτυξαν αυτή την τέχνη, και έγιναν υπεύθυνοι για την ομοιομορφία των 
υλικών, την εφαρμογή της μόδας αλλά και την εξέλιξη της τέχνης και του ρού-
χου που τελικά οδήγησε στην ποικιλομορφία από περιοχή σε περιοχή. Υπήρ-
χαν δύο τύποι τεχνητών: οι χρυσοκεντητές (τερζήδες) που χρησιμοποιούσαν 
χρυσό στριφτό κορδόνι, το τιρτίρι, και οι χρυσορράπτες (συρμακέσηδες) που 
κεντούσαν με λεπτότερο ή παχύτερο τέλι. Σε μερικά χωριά κεντούσαν επίσης 
γυναίκες κεντήστρες.

Την τερζήδικη τεχνική ασκούσαν πλανόδιοι κεντητές ως επί το πλείστον, 
που κεντούσαν τα διάφορα εξαρτήματα της φορεσιάς. Σχεδίαζαν το σχέδιο 
πάνω σε χαρτί στη συνέχεια το στερέωναν πρόχειρα στο ύφασμα. Σχημάτιζαν 
το διακοσμητικό τους θέμα με μεταξωτό γαϊτάνι ή κορδόνι, ή αργυρό σιρίτι και 
τα έραβαν επάνω στο ρούχα με λεπτή μεταξωτή κλωστή σύμφωνα με το σχέδιο. 
Στο τέλος έβγαζαν το χαρτί. 

Παρόμοια εργασία με τους τερζήδες έκαναν οι συρμακέσηδες χρυσορρά-
πτες που έραβαν τα γαϊτάνια ή σιρίτια με χρυσή κλωστή. Οι αρχές της συρμακέ-
σικης κεντητικής ανάγονται στο Βυζάντιο. Το σχέδιο με το χαρτί ράβονταν πάνω 
στο ένδυμα και κεντιόταν με πολλών ειδών βελονιές. Ο συρμακέσης κάλφας 
σχημάτιζε, γυρνώντας τις χρυσοκλωστές πάνω στα σηκώματα, διάφορες ρίζες, 
δένοντάς τες με την «κρυφή» ή το «κρυφό». Ήταν ένας από τους δύο τρόπους, 
που τα νήματα στερεωνόταν έτσι, ώστε να περνά το ύφασμα και να δείχνει πως 
συνεχίζεται το χρυσάφι και στην ανάποδη του κεντιδιού. Ο δεύτερος τρόπος 
ήταν το «καβαλίκι» ή «καρφωτό». 

Οι συρμακέσηδες μεταμόρφωναν το απλό ύφασμα σε αντικείμενο θαυ-
μασμού και υψηλού κύρους. Οι ατελείωτες ώρες δουλειάς, το μεράκι τους και 
ευτυχώς, τα διασωσμένα έργα τους, αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της πολιτι-
στικής μας κληρονομιάς. Σιγά-σιγά ο ράπτης δεν κεντά, αλλά ράβει, στερεώνει, 
καρφώνει πάνω στο ύφασμα τα υλικά κι έτσι η ονομασία έγινε συνώνυμη και 
ταυτόσημη με του κεντητή. Και στις δύο περιπτώσεις το κέντημα ήταν επίρρα-
πτο, δηλαδή το χρυσό υλικό δεν διαπερνούσε την επιφάνεια του υφάσματος, 
αλλά στερεωνόταν σε αυτήν με δεξιοτεχνική εκτέλεση στις κρυφές μεταξωτές 
βελονιές, τα «ράμματα».

 Ωστόσο, αυτό που αναφαίνεται καθαρότερα από την μελέτη των τοπι-
κών ενδυμασιών της Κέρκυρας είναι η αξιόλογη πρωτοτυπία και ποικιλομορφία 
τους. Το κερκυραϊκό κοστούμι απέκτησε, μέσα από τη σχέση του νησιού με τη 
Δύση και την Ανατολή, ιδιαίτερη πολυτυπία και πολυμορφία σε ένα πολύχρωμο 
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υφάδι από επιρροές, που συγχωνεύονται στην τοπική κουλτούρα. Το κάθε ξένο 
στοιχείο που δέχτηκε το αφομοίωσε στην κατά τόπους αισθητική αντίληψη.

Αυτή όμως η μετάβαση είχε και ως αποτέλεσμα την κατάργηση των κε-
ντημάτων. Γι’ αυτή την φάση χρήσιμα είναι τα φωτογραφικά τεκμήρια. Κανείς 
φωτογράφος δεν έχει καταγράψει με καλύτερο τρόπο το ύφος της χωρικής Κερ-
κυραίας, από τον Ελβετό φιλέλληνα Fred Boissonnois.4 Παραπάνω από έναν 
αιώνα πριν, άφησε την σπάνια και αυθόρμητη εκδοχή, την αμεσότερη δυνατή 
έκφραση των ανθρώπων στο φυσικό τους χώρο. Έτσι, ο «κόκορες»5 με το αστικό 
του ντύσιμο που περιτριγυρίζει τις Μεσιώτισες, που χορεύουν στις ρούγες του 
χωριού τους, σηματοδοτεί την ευκολότερη μετάβαση των ανδρών στην πρωτο-
ποριακή μόδα της εποχής, που απορρίπτει κάθε διακόσμηση. (φωτ. 1)

 Όλες οι φορεσιές, ανδρικές και γυναικείες, απαρτίζονταν από τα εσώρου-
χα, τα εξωτερικά ενδύματα, τα κεφαλοκαλύματα, τα μαντήλια, κάποια συνο-
δευτικά είδη και τα παπούτσια. Πήραν τη μορφή που συναντάμε σήμερα από 
τις αρχές ως τα μέσα του 20ου αιώνα, μέσα από αργές διαφοροποιήσεις κατά τη 

4. Bérard Victor. Ακολουθώντας το πλοίο του Οδυσσέα, μετάφραση Αλόη Σιδέρη∙ φωτογράφιση Frederic 
Boissonnas. Άγρα, Αθήνα, 2011.
5. Χορευτής που κάνει ελεύθερες κινήσεις.

(1)
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διάρκεια των τριών προηγούμενων αιώνων. Στην περιγραφή του πανηγυριού 
της Ανάληψης (περίπου 1830) από τον Εδουάρδο Συρρέ βλέπουμε ότι:

«Τα κομψά σώματα στολίζουν χρωματιστά χρυσοκέντητα φορέματα, πτυ-
χωτά δε υποκάμισα καλύπτουσιν αιδημόνως το στήθος. Περιδέραια μαργαρι-
τών, πολύτιμα κοσμήματα, σταυροί και αδάμαντες καλύπτουν τα στήθη, μετα-
ξωταί δε και διανθείς είναι βαρείαι προγονικοί εσθήτες. Υποδήματα με αργυ-
ράς πόρπας καλύπτουν τους λεπτούς πόδας των. Κεφαλόδεσμος συγκρατών 
δύο σειράς πλοκάμων, στέφει την κεφαλήν των γυναικών, διαφανής δε λευκός 
ή κίτρινος πέπλος ελίσσει το πρόσωπόν των. Προσθέσατε και τη λάμψη και των 
μαύρων των οφθαλμών, με τας μεγάλας ηδυπαθείς των κόρας και τα σκιεράς 
βλεφαρίδας των και θα σχηματίσετε ιδέαν περί της ωραιότητος δια την οποίαν 
τόσον υπερηφανεύονται αι χωρικαί της Κερκύρας.»6

 Η σημαντικότερη και ομορφότερη στιγμή στη ζωή της γυναίκας μέχρι σή-
μερα, είναι η στιγμή που αποχαιρετά την οικογένεια που προέρχεται, για να 
φτιάξει τη δικιά της. Αυτή την ιδιαίτερη μέρα στη ζωή της Κερκυραίας, συνδέε-
ται το παρελθόν με το παρόν με συμβολικό τρόπο ώστε να σηματοδοτήσει την 
μετάβαση της από κόρη σε σύζυγο και την αλλαγή του καθεστώτος προστασίας 
της (από τον πατέρα στο σύζυγο). Μαζί το γαμήλιο δώρο του πατέρα, το ροκέτ-
το,7 φορούσε και το αντίστοιχο γαμήλιο δώρο του συζύγου, το χρυσοκεντημένο 
πεσελί, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σύνολο. 

Για την κατασκευή της νυφιάτικης ενδυμασίας προτιμούνταν τα πιο σπά-
νια και πλούσια πολυτελή υφάσματα. Τα χρώματα ήταν χρυσό στα αστικά κέ-
ντρα, πολύχρωμα στις μικρές κοινότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στο κόκκινο. Τις 
βαρύτιμες στόφες, τα φίνα κλαδωτά και ριγωτά μεταξωτά, τα μεταξωτά ατλάζια, 
οι χρωματιστές τσόχες, τα πλούσια βελούδα για τα πολύτιμα πεσελιά, έφερναν 
οι έμποροι από την Κωνσταντινούπολη ή από χώρες της Ευρώπης: Ρωσία, Ιτα-
λία, Αυστρία, Γαλλία, Αγγλία.

Η νυφική (νυφιάτικη) φορεσιά της Κερκυραίας δεν είναι λιτή. (φωτ. 2) Είναι 
ιδιαίτερα εξεζητημένη και παρότι ακολουθεί πιστά τους κανόνες που αφορούν 
την σημειολογία του κάθε ρούχου, είναι διανθισμένη με ποικιλία στοιχείων που 
εμπλέκονται με τρόπο, ώστε να καθιστούν ξεχωριστή την κάθε γυναίκα επιτρέ-
ποντάς της να παρουσιάσει την προσωπικότητά της. Μέσα από τα στημόνια και 
τα υφάδια αναδύεται το στιλ της, που διαμορφώνεται αντιληπτικά και δεξιοτε-
χνικά και προσαρμόζεται απόλυτα στο χώρο της (πόλη ή χωριό), την ηλικία της 

6. Edouard Shuré, «Μαργαρίτα Αλμπάνα Μηνιάτη» Δοκίμιο επί της ζωής και του έργου της… μετάφραση 
Σπύρου Λευθεριώτη, 1922.
7. Μακριά ως τους αστραγάλους πλισέ φούστα.
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(2)
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(νέα, παντρεμένη, χήρα) και την κατάσταση (οικονομική, κοινωνική) που ανήκει. 
Από τις κερκυραϊκές γυναικείες ενδυμασίες, η πιο εντυπωσιακή είναι η 

νυφική της περιοχής Μέσης Κέρκυρας (οι λοιπές είναι Όρους, Αγύρου (Γύρου) 
και Λευκίμμης). Η μεσιώτικη παρουσιάζει τέσσερις ελαφρές παραλλαγές (Πο-
ταμίτικη, Πελεκιάτικη, Γαστουριώτικη και κεντρική μεσιώτικη). Η παλαιότητά 
της πιστοποιείται από προικοσύμφωνα και περιγραφές ξένων περιηγητών. Το 
ζιπούνι και περισσότερο το πεσελί κρατάνε όλη την προσοχή της χρυσοκέντη-
της τέχνης. Κατά τον Γεράσιμο Χυτήρη:

«Η μεσιώτικη φορεσιά, (αυτή της Μέσης Κέρκυρας ή Γαστουριώτικη όπως 
επικράτησε να λέγεται, από τις πολλές κεντήστρες που υπήρχαν στο χωριό.....) 
είναι εντυπωσιακή για τον τολμηρό συνδυασμό χρωμάτων και την επιζήτηση 
λεπτομερειακού στολισμού. Σε κλειστό χώρο, την πρώτη εντύπωση που ξαφνιά-
ζει, ακολουθεί κάποια ενόχληση για το φόρτο και την χρωματική ένταση. Αλλά 
στο ύπαιθρο θα διαπιστώσει την εναρμόνιση της ενδυμασίας αυτής με το φυσι-
κό περιβάλλον, ιδιαίτερα το δαψιλές κερκυραϊκό».8

 
ΤΟ ΠΕΣΕΛΙ

 Το αριστοτεχνικό συμπλήρωμα της γαμήλιας ενδυμασίας, από τα πιο εντυ-
πωσιακά κομμάτια της κερκυραϊκής στολής, που φορούσαν οι νύφες σε όλο το 
νησί ήταν το πεσελί. Δώρο του γαμπρού προς τη νύφη, αποτελούσε μέρος της 
επίσημης φορεσιάς και ακολουθούσε τις γιορτινές εμφανίσεις της γυναίκας για 
την υπόλοιπη ζωή της. Ήταν κατασκευασμένο από ζωηρόχρωμο βελούδο, θαυ-
μάσια χρυσοκεντημένο με χρυσοκλωστή, με πολυσύνθετα και εντυπωσιακά 
σχέδια και στολισμένο με χρυσογάϊτανα. 

Πρόκειται για εξωτερικό ένδυμα: ένα κοντό ως ψηλά τη μέση γυναικείο 
ζακετάκι χωρίς γιακά, κατακόρυφα ανοιχτό μπροστά, με στρογγυλή λαιμόκο-
ψη, με μακριά μανίκια ως τον καρπό των χεριών. (φωτ. 3) Το φορούσαν πάνω 
από το πουκάμισο και το κοτελί. Ήταν φτιαγμένο σπανίως από φέλπα9 και τσό-
χα κυρίως όμως από βελούδο κόκκινο, μπλε, μωβ (στην περιοχή του Όρους), 
μαύρο, γαλάζιο, διοφυλλί10 ή καφέ. Το αποτελούσαν επτά κομμάτια, ενωμένα 
μεταξύ τους με μια διπλή χρυσή τρέσα: την πλάτη, τα δυο μπροστινά φύλλα, 
τα δύο πλαϊνά μέρη κάτω από τα μανίκια και τα μανίκια που ήταν ραμμένα 
κάθετα στον κορμό.

Το πεσελί ήταν κεντημένο με ιδιαίτερη τέχνη. Οι τεχνίτες το κεντούσαν 

8. Χυτήρης Γ., Τα λαογραφικά της Κέρκυρας, Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, Κέρκυρα 1991.
9. Απομίμηση βελούδου.
10. Το χρώμα των φύλλων της ελιάς.
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με σύρματα, με κίτρινα ή χρυσά νήματα, χρυσοκλωστή στριφτή διπλή, άλλοτε 
μονή και άλλοτε διπλή, τριπλή ή τετραπλή. Ο λαμπερός χρυσός χρησιμοποιήθη-
κε ως σύμβολο αιωνιότητας, υπεροχής και αρετής. Το κέντημα ήταν πλούσιο και 
τόσο πυκνό σε ορισμένα σημεία ώστε μόλις διακρίνονταν το βελούδο. Για να 
ενισχύσουν τη σταθερότητα του κεντήματος και του βελούδου στην πίσω όψη 
του ανάμεσα σ’ αυτό και τη φόδρα, στερέωναν χαρτόνι. (φωτ.9) Η μεταξωτή 
κλωστή θαυμάσια στερεωμένη στην ανάποδη του υφάσματος, ιχνογραφούσε 
το πλούσιο σχέδιό του. 

Τα σχέδια ήταν συγκεκριμένα και παρότι διαφορετικά, ο συμβολισμός 
τους ήταν έντονος και αυστηρά καθορισμένος. Στην πλάτη κεντούσαν το δέ-
ντρο της ζωής που φύτρωνε από μια γλάστρα. Το δέντρο θεωρείτο στήριγμα 
του κόσμου και σύμβολο αιωνιότητας. Το δέντρο είχε ρόδακες, φύλλα, λουλού-
δια και κλαριά. Στους ρόδακες του δέντρου και στο κέντρο των λουλουδιών τα 

(3)
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«γεμίσματα» γίνονταν με απλικαρισμένο11 μετάξι, βελούδο ή σατέν σε διάφορα 
χρώματα μπλε, πράσινο ή κόκκινο ή με κομποβελονιά. Τα κενά καλύπτονταν με 
επίρραπτες πούλιες στερεωμένες με τιρτίρι.

Στην κορυφή του δέντρου τις περισσότερες φορές ήταν δικέφαλος αετός, 
σύμβολο δύναμης και μεγαλείου. Κατά τη διάρκεια της Επτανήσου Πολιτείας 
(1800-1808) και του Ιονίου Κράτους (1814-1864), το σώμα του χρωματιζόταν 
με τα εθνικά χρώματα. (φωτ.4) Στην πρώτη περίπτωση με γαλάζιο χρώμα και 
στη δεύτερη με γαλάζιο-κόκκινο σε ζώνες, με την χρυσή κλωστή να σχηματίζει 
από πάνω δικτυωτό πλέγμα. Αυτό ίσως θα μπορούσε να αποδοθεί σε μια δι-
άθεση των ιδιοκτητών να αποδείξουν τα πολιτικά τους αισθήματα. Παρόμοιες 
περιπτώσεις έχουν επισημανθεί στην Κρυφή Εραλδική της Ρουμανίας από τον 
Δημήτρη Ναστάσε.12

Άλλες φορές κεντούσαν δεξιά και αριστερά δύο παγώνια με μακριές ου-
ρές, ως σύμβολο υπεροχής και ομορφιάς, που κρατούν με το στόμα τους κλα-
διά με λουλούδια. Στη βάση του λαιμού σχηματίζονταν τριγωνικά μοτίβα όπως 
και στη βάση της πλάτης. Τα μπροστινά κομμάτια ήταν επίσης χρυσοκεντημένα 
με σχηματοποιημένα φυτικά μοτίβα, ρόδακες με απλικαρισμένο κέντρο σε διά-

11. Ενσωματωμένο στο κέντημα.
12. Nastase D., pass. Μεϊμάρης Γ.-Ναστάσε Δ., σ.182

(9)
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φορα σχέδια και παγώνια αντικριστά τοποθετημένα. Για τους κάλυκες, η χρυσή 
κλωστή ετοποθετείτο σπειροειδώς.

Στο μπροστινό άνοιγμα, στο γύρο του πεσελιού και στο άνοιγμα των μα-
νικιών στον καρπό, η κλωστή σχημάτιζε μια μικρή θηλίτσα για γαρνίρισμα. Στα 
μανίκια μπροστά, η διακόσμηση ήταν παρόμοια, με φυτικά μοτίβα, ενώ πίσω, 
επίμηκες λογχοειδές σχηματοποιημένο φυτικό μοτίβο (με ρομβοειδή απόληξη 
που κατέληγε σε δύο παράλληλες γραμμές με διπλή τρέσα ως τον καρπό, από 
την οποία φύτρωνε μεγάλο λουλούδι με κλαδιά και άνθη), περιέκλειε ρόδακες. 
(φωτ. 5) 

Το άνοιγμα των μανικιών στους καρπούς των χεριών ήταν 5-10 εκ. και στο 
κάτω μέρος εξείχαν τα κεντήματα του πουκάμισου, που φοριόταν από μέσα 

(4)

(5)
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ή ήταν διακοσμημένο με «μέρλο», υπόλευκη δαντέλα του μέτρου. Το πεσελί 
ήταν φοδραρισμένο σε όλη του την εσωτερική επιφάνεια με μια λεπτή βαμβα-
κερή ή μεταξωτή στόφα, από καμπότο, τσίτι ή σατέν, ταιριαστό στο χρώμα του 
πεσελιού, μονόχρωμη, με μικρά ή μεγάλα ενυφασμένα ανθάκια ή γεωμετρικά 
σχήματα στο διάκοσμο.

 
ΠΑΣΑΜΑΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

Στη Λευκίμμη τα νυφιάτικα πεσελιά ήταν κι αυτά συνήθως κόκκινα σε σχή-
μα ίδιο με της Μέσης αλλά μια λεπτομέρεια τα έκανε ιδιαίτερα εντυπωσια-
κά. Στα εμπρός μέρη και πάνω από το λαιμό, ολόγυρα στην τραχηλιά, έραβαν 
«πασαμάδες», πλατειές χρυσές ταινίες. Το τελείωμά του ήταν μια διπλή χρυσή 
τρέσα. (φωτ. 5)

 
ΤΟ ΚΟΤΕΛΙ

Ενδιάμεσα από το πεσελί και το πουκάμισο φορούσαν το κοτελί, γιλέκο ή 
ζιπούνι. (φωτ. 7) Ήταν ένα κοντό αμάνικο γιλέκο που φοριόταν ακριβώς πάνω 
από τη μπουστίνα και καλύπτε την πλάτη. Επικαλύπτονταν στα πλάγια από το 
πεσελί και άφηνε ένα μεγάλο άνοιγμα για τον μπούστο, τον οποίο υποβάστα-
ζε, με λωρίδες που σχημάτιζαν στο ύψος της μέσης, μια φαρδιά χρυσοκέντη-
τη ζώνη με σπείρες, λουλούδια και άλλα συμμετρικά σχέδια, στερεωμένα κι 
αυτά στο πίσω μέρος με χαρτόνι. Με φεστόνι13 έφτιαχναν τις κουμπότρυπες 

13. Οδοντωτό κέντημα.

(7)
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που έκλειναν στη μέση εμπρός με ένα ή δύο διπλά ασημένια, χρυσά ή επίχρυ-
σα κουμπιά. Ολοτρόγυρα ήταν κεντημένο κομποβελονιά με χρυσοκλωστή. 

Το καθημερινό ήταν τσόχινο ή μάλλινο (φοριόταν το χειμώνα), καφέ, πρά-
σινο ή μπλε. Το νυφιάτικο ήταν από βελούδο, σε χρώματα μπλε, κόκκινο, γα-
λάζιο, μπλε ρουά, λιλά, θαλασσί, σκούρο μπλε, σκούρο ροζ ή γκρενά, σπάνια 
μαύρο. Το αποτελούσαν τέσσερα κομμάτια. Τα δύο πίσω, ραμμένα στη μέση, 
σχημάτιζαν τραπέζιο που κατέληγε στο κάτω μέρος σε κουφόπιετα. Οι λοξές 
ραφές στην πλάτη σκεπάζονταν από πορτοκαλί, σουρωτή, απλικαρισμένη με-
ταξωτή κορδέλα ή σιρίτι πλισεταρισμένο και χρυσοκέντημα που κατέληγε σε 
δύο ροζέτες προς τα κάτω, που στη μέση είχαν πράσινο, μπλε ή κόκκινο υφα-
σματάκι. (φωτ. 10)

Ο θεματικός διάκοσμος ήταν παρόμοιος με αυτόν του πεσελιού και ου-
σιαστικά το συμπλήρωνε. Το κέντημα αυτό ορισμένες φορές γινόταν πάνω σε 
μεταξωτή κορδέλα, κόκκινη ή γαλάζια. Ήταν φοδραρισμένο εσωτερικά με λεπτό 
βαμβακερό ύφασμα με λουλούδια. Με ένα και μοναδικό πεσελί στολίζονταν 
σε όλη την ζωή τους, ενώ κοτελιά οι ευπορότερες είχαν περισσότερα. Το κοτελί 

(10)
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εκτός από την ψευδαίσθηση της ζώνης που δημιουργούσε, στήριζε το στήθος 
και απορροφούσε τον ιδρώτα προστατεύοντας το πεσελί.

Το ζιπούνι στα βόρεια του νησιού ήταν βελουδένιο, αμάνικο και μακρύ 
ώστε να μπαίνει μέσα από το ροκέττο και στη Λευκίμμη για να μπορεί να στε-
ρεωθεί πάνω του το χρυσοκίμερο. Γύρω από τη μανικοκόλληση έραβαν σιρίτι. 
Τα κεντήματα στα πλάγια (σαρκεντίνες), στο ύψος του στήθους, γίνονταν με 
κίτρινη ή χρυσή κλωστή με αλυσιδωτή ή πλακέ βελονιά. 

Εμπρός είχε δύο θηλάκια ακριβώς κάτω από το στήθος. Εκεί περνούσε 
λουρίδα και ένωνε τα δύο μέρη και επικαλύπτονταν από τη φασκιά. Η φασκιά 
ήταν μια υφαντή πολύχρωμη ζώνη, από βαμβάκι ή μαλλί. αποτελούμενη από 
κάθετες πολύχρωμες λεπτές ή χονδρότερες ρίγες με επαναλαμβανόμενους 
συνδυασμούς χρωμάτων. Το ζιπούνι, (γιλέκο, ή κοτολί ή πασαμάς) της Λευκίμ-
μης ήταν στολισμένο και αυτό δεξιά κι αριστερά με χρυσά φύλλα (πασαμάδες) 
(φωτ.8).

 

(8)
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ΧΡΥΣΟΚΙΜΕΡΟ
Στη μέση τους οι Λευκιμμιώτισες φορούσαν μια εντυπωσιακή φαρδιά, 

άκαμπτη, κόκκινη, φοδραρισμένη ζώνη από βελούδο ή μετάξι, με χρυσή φάσα, 
κορδέλες χρυσές ή χρυσό κέντημα με αετούς και διάφορες διακοσμήσεις: άνθη, 
ροζέτες, ρόδακες ή γεωμετρικά σχέδια. Ήταν 10-12 εκ. φαρδιά και φοριόταν 
πάνω από το γιλέκο. Κατέληγε σε κορδόνι με μικρή φούντα στην άκρη της, όπου 
έσφιγγε και έδενε. Η καθημερινή ζώνη ήταν από λινό σε κόκκινο, μπεζ, πράσινο 
και μαύρο χρώμα.

 
Η ΚΑΜΙΖ(Ι)ΟΛΑ

Το νυφιάτικο πεσελί ήταν παρόμοιο σε όλο το νησί. Η κυριακάτικη όμως 
ζακέτα στην περιοχή του Όρους και τ’ Αγύρου ήταν αρκετά διαφορετική από 
της Μέσης και της Λευκίμμης. Την έλεγαν καμιζ(ι)όλα και ήταν φτιαγμένη από 
βελούδο, αλπακά, τσόχα ή μαλλινάκι, πάντα μαύρη στο χρώμα. Η καθημερινή 
ήταν μάλλινη από σάρτζα. 

Πρόκειται για ένα μακρύ αλλά μεσάτο σακάκι χωρίς γιακά, ανοιχτό εμπρός 
ώστε να φαίνεται το στήθος. Στο μέσον και κάτω μέρος της πλάτης είχε «κόξες», 
ένα πρόσθετο τριγωνικό κομμάτι ανάμεσα από την πλάγια ραφή της πλάτης 
και την πίσω ραφή του πλαϊνού κομματιού. Δεν ήταν κεντημένο σε όλη του την 
επιφάνεια. Τριγυριζόταν όμως από μια διπλή χρυσή τρέσα από χρυσοκέντι σε 
διάφορα σχήματα. Στο κάτω μέρος των μακριών της μανικιών είχε διπλό χρυσό 
σιρίτι και δαντελάκι. Στα μπροστινά δύο άκρα είχε κεντημένο ένα ολοστρόγ-
γυλο χρυσό λουλούδι με απλικαρισμένο κόκκινο βελούδο. Η φόδρα της ήταν 
βαμβακερή μονόχρωμη ή λουλουδάτη. (φωτ.6)14

14. Οι φωτογραφίες προέρχονται από: Η υπ. αριθ. 1: Ημερολόγιο 2010: Ελλάδος περιήγησις, Daniel Baud-
Bovy & Fred.Boissonnas, Pictorial Tour of Greece, επιμέλεια-μετάφραση Μαρία Γυπαράκη∙ φωτογράφιση 
Fred Boissonnas, Μίλητος, Αθήνα: 2009. Η υπ. αριθ. 2 από τη συλλογή Ευτυχίας Εδ-Γ. Καρύδη. Η υπ. αριθ. 
3 πεσελί Όρους κας Αλίκης Καρδάμη. Οι υπ. αριθ. 4, 5 ,8 πασαμάς Λευκίμμης κου Βασίλειου Γ.Μυρίλλα. 
Οι υπ. αριθ. 7, 9, 10 κοτελί Μέσης κας Ευτυχίας Εδ-Γ.Καρύδη. Η υπ. αριθ. 6 από την Ψηφιακή συλλογή της 
Ελισσάβετ-Λούλου Θεοτόκη (Ιόνιο Πανεπιστήμιο).
http://openarchives.gr/view/443430
http://www.eikastikon.gr/kritikesparousiaseis/lada_grkentima.html
http://www.fhw.gr/chronos/10/gr/pl/t/t15a3.html 
http://www.iaen.gr/i_mathiteia_sta_epaggelmata__16os_20os_ai__-b-3*81.html
http://www.ehm.gr/museum_exhibitions.php
http://laikiparadosi.blogspot.gr/2013/07/blog-post_17.html
http://www.corfu-museum.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=125%3A2011-09-20-14-29-
43&catid=19%3Acorfu-notes-&lang=el
http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/13324?id=13324&lang=en&p=1#page/36/mode/2up
https://www.facebook.com/pages/Triantos-SA/273543186045847?hc_location=stream
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Στην ύπαιθρο φοριούνται οι παραδοσιακές ενδυμασίες μέχρι και τη δεκα-
ετία του ‘70 και σε ορισμένα χωριά ακόμα και σήμερα από ηλικιωμένες κυρίως 
γυναίκες, που διασώζουν την αυθεντικότητα. Οι φορεσιές που φθάνουν ως τις 
μέρες μας, διαμορφώθηκαν το 17ο αι. γι’ αυτό η ονομασία του κάθε ενδύματος, 
προέρχεται από ελληνικές ή αντίστοιχες ενετικές λέξεις (πολλές φορές κοινές 
μεταξύ των νησιών του Ιονίου παρά το γεγονός ότι κάθε νησί υιοθετεί διαφο-
ρετική μόδα).

 Από όλα τα μέρη της ελληνικής ενδυμασίας η κοντή μακρυμάνικη ζακέτα, 
που συγκέντρωνε το μεγαλύτερο μέρος του ενδιαφέροντος των χρυσοκεντητών 
υπήρχε την ίδια εποχή (17ος -αρχές του 20ου αι.)με παραλλαγές στην υπόλοιπη 
Ελλάδα αλλά και σε όλη την περιοχή της Μεσογείου. 

Οι μικροδιαφορές που απαντώνται είναι στο κούμπωμα της ζακέτας, στο 
σχήμα του ντεκολτέ (λαιμόκοψη, γιακαδάκι ή σε σχήμα V), στο σχεδιασμό του 
στο ύφασμα (μονοκόματο ή κομμάτια), στο υλικό του υφάσματος (βελούδο, 
καμπότο, αλατζάς, τσόχα, σατέν, βαμβακομέταξο, ντρα, σαγιάκι, μαλλομέταξο, 
χοντρό βαμβακερό πανί, μεταξωτή στόφα, ατλάζι), στο είδος του υφάσματος: 
ριγέ, σταμπωτό ή μονόχρωμο, στο είδος της κλωστής του κεντήματος (χρυσο-
κλωστή, αργυρόνημα, κορδονέτο, κορδόνι, μεταξοκλωστή), στην ύπαρξη προ-
σθέτων, στα θεματικά κεντημένα μοτίβα, και στην ονομασία της: αντιρί (Θεσ-
σαλία), βαρδακούλι (Παραμυθιά), ζακέτο (Καβάλα), ζεπούνι (Καστελλόριζο), 
ζιπούνι (Καστελόριζο, Δράμα, Εύβοια), ζιμπούνι (Σαλαμίνα, Μέγαρα), κουτσο-
μάγκο, καμιζόλι (Εύβοια), κοντογούνι (Πελοπόννησος, Χίος), κοντόχι (Κρήτη), 
λιμπαντές (Νάουσσα), μεντενές (Σκύρος), ντουλαμάς (Ήπειρος), πεσελί (Κέρκυ-

(6)
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ρα), πισιλί (Πωγώνι), σάρκα (Κύπρος), σαλταμάρκα (Βέροια), τζάκος (Κόρινθος), 
χρυσοκόντοσο (Ρουμλούκι).

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τα χρυσοκεντημένα ενδύματα της κερκυραίας αποτελούν έναν από τους 

γοητευτικότερους χώρους έρευνας της ιστορίας, της λαογραφίας, της εθνολο-
γίας. Είναι όμως συγχρόνως και ένας κοινωνικός, οικονομικός και πολιτισμικός 
ενδείκτης των βιοτικών παραμέτρων μιας ελληνορθόδοξης κοινωνίας που ζει 
και δημιουργεί στα κράσπεδα του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας από τις αρ-
χές της εμφάνισης τους. Η ενδυμασία, το τραγούδι, ο χορός, τα ήθη και έθιμα 
του κερκυραϊκού λαού, αλλά κυρίως οι νοοτροπίες και οι συμπεριφορές του, 
τον κατατάσσουν στις γοητευτικότερες περιπτώσεις του Ελληνικού, του Ευρω-
παϊκού κόσμου.
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Σπύρος Σκλαβενίτης

Σπύρος Σκλαβενίτης (Μουσοτρόφος)
 

Μια άγνωστη αναφορά των φοιτητών της Ιονίου 
Ακαδημίας για την καθιέρωση της ελληνικής γλώσσας  

και τα ιδεολογικά της συμφραζόμενα

Οι προσπάθειες για την καθιέρωση των ελληνικών ως γλώσσα της εκπαίδευσης 
και της διοίκησης στα Επτάνησα κατά τον 19ο αιώνα, ιδιαίτερα πριν την Ένωση, 
προσφέρουν μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία για τη μελέτη τόσο των ιδεολογικών 
και πολιτικών ζητημάτων της περιόδου αυτής όσο και της συμβολής και της 
στάσης επιφανών προσωπικοτήτων που οραματίστηκαν αυτήν την εξέλιξη, και 
ενεπλάκησαν ενεργά στους αγώνες για την θετική έκβασή της. 

Έτσι, το ζήτημα της γλώσσας, πέρα από τη θέση που κατέχει στην ιστορία 
του επτανησιακού πολιτισμού, έχει πρωτίστως σαφείς πολιτικές και ιδεολογι-
κές προεκτάσεις, αποτελώντας εν τέλει μέρος ενός γενικότερου προγραμματι-
σμού που σχετίζεται με το πολιτικό μέλλον των Επτανήσων και την εθνική τους 
αποκατάσταση. Ως εκ τούτου, απασχόλησε ιδιαίτερα την μέχρι τώρα έρευνα σε 
μια σειρά διεξοδικών μελετών από διάφορες επιστημονικές αφετηρίες1. 

Στόχο του παρόντος άρθρου δεν αποτελεί η συνολική διαπραγμάτευση2 
των πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν και των μακροχρόνιων αγώνων που δό-
θηκαν για την υπερίσχυση της ελληνικής γλώσσας, αλλά, αντίθετα, η ανάδειξη 

1. Βλ. Γεράσιμος Χυτήρης, «Η μάχη της γλώσσας», εφημ. Κερκυραϊκά Νέα, αρ. φυλ. 731 (9/4/1962) – 764 
(17/12/1962). [Άρθρο σε συνέχειες]. Κωνσταντίνος Σολδάτος, «Η εθνική γλώσσα εις την Επτάνησον. Με μίαν 
ανέκδοτον έκθεσιν του λόρδου Γκύλφορδ περί της εισαγωγής της Ελληνικής γλώσσης επισήμως εις το Ιόνιον 
Πανεπιστήμιον», Κερκυραϊκά Χρονικά (=Πρακτικά Β’ Πανιονίου Συνεδρίου), 13, (1967), σ. 84-104. Νικόλαος 
Πανταζόπουλος, «”Εθνική” Γλώσσα και Ξένο Δίκαιο στην Επτάνησο (1800-1850)», στο: Πρακτικά Β’ Συνεδρίου 
«Επτανησιακού Πολιτισμού» (Λευκάδα: 3-8 Σεπτεμβρίου 1984). «Πολιτισμικές επαφές στα Επτάνησα και 
αναμεταδόσεις στον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο, 16ος-19ος αι». Αθήνα, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 1991, 
σ. 445-461. Γεώργιος Ν. Λεοντσίνης, «Ελληνική γλώσσα και βρετανική πολιτική στα Επτάνησα», στο: Το 
Ιόνιο Κράτος 1815-1864. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας (Κέρκυρα, 21-24 Μαΐου 1988). Αθήνα, 
Κέντρο Μελετών Ιονίου, 1997, σ. 257-276, Νικόλαος Πανταζόπουλος, «Εθνικό φρόνημα, γλώσσα και δίκαιο 
στο Ιόνιο Κράτος πριν την ενσωμάτωση», στο: Το Ιόνιο Κράτος 1815-1864. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου 
Ιστορίας (Κέρκυρα, 21-24 Μαΐου 1988). Αθήνα, Κέντρο Μελετών Ιονίου, 1997, σ. 359-383. Στέλλα Πριόβολου, 
«Το πρόβλημα της διαμάχης για τη γλώσσα στην Ιόνιο Ακαδημία», Πρακτικά του Η΄ Διεθνούς Πανιονίου 
Συνεδρίου, Τόμος IV-Β. Αθήνα, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, 2009, σ. 299-311. Νικόλαος Κ. Κουρκουμέλης, 
«Ο Σολωμός και τα ελληνικά των Ιονίων Νήσων», στο: Ιστορίας Μέριμνα. Τιμητικό τόμο στον Καθηγητή 
Γεώργιο Ν. Λεοντσίνη. Α1. Αθήνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2011, σ. 601-607. 
2. Μια ευρύτερη διαπραγμάτευση του ζητήματος της γλώσσας στα Επτάνησα κατά τον 19ο αιώνα αποτελεί 
μελλοντικό ερευνητικό μας στόχο. 
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ενός άγνωστου στιγμιότυπου, χρονολογημένου το 1849, το οποίο σχετίζεται με 
τη στάση των φοιτητών της Ιονίου Ακαδημίας στο ζήτημα της γλώσσας. Είναι 
ήδη γνωστό ότι το θέμα αυτό δεν άφησε ασυγκίνητους τους φοιτητές, οι οποίοι 
με διάφορους τρόπους εκδήλωσαν την προτίμησή τους στην πάτρια γλώσσα3. 
Άλλωστε, φοιτούσαν σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο είχε θεμελιωθεί και 
μπολιαστεί με τη συνειδητή επιλογή της χρήσης της ελληνικής γλώσσας, παρά 
τις αρχικές αντιδράσεις4 αλλά και τις μετέπειτα οπισθοδρομήσεις και ανασχέ-
σεις που επήλθαν ως συνέπεια του θανάτου του ιδρυτή του5. 

Από το σύνολο των έμπρακτων εκδηλώσεων των φοιτητών υπέρ της ελ-
ληνικής γλώσσας, επιλέξαμε να επικεντρωθούμε στην πρώτη από αυτές, που 
παρέμενε άγνωστη μέχρι τώρα. Πρόκειται για μιαν αναφορά τους η οποία υπο-
βλήθηκε στη Βουλή τον Μάιο του 18496 και «ἀφορᾶ τὴν εἰσαγωγὴν τῆς Ἑλλη-
νικῆς γλώσσης εἰς πᾶν ἐκπαιδευτικὸν κατάστημα»7. Ωστόσο, η αίτηση τίθεται 
υπόψη του σώματος, αφού ήδη είχε προηγηθεί η συζήτηση και η ψηφοφορία 

3. Μέχρι σήμερα ήταν γνωστά δύο περιστατικά στα οποία οι φοιτητές της Ακαδημίας εκδήλωσαν τη θέση τους 
υπέρ της ελληνικής γλώσσας. Το πρώτο, λαμβάνει χώρα τον Μάιο, λίγο μετά από την σύνταξη της αναφοράς 
που θα εξετάσουμε στο παρόν άρθρο και μετά από την ψήφιση της πράξης ΟΣΤ΄ που καθιέρωνε την χρήση 
της ελληνικής γλώσσας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα του κράτους από 1ης Οκτωβρίου, ή και νωρίτερα, αν 
το επιθυμούσε κάποιος καθηγητής. Εκμεταλλευόμενος αυτήν την διάταξη ο καθηγητής της Ακαδημίας 
Σπυρίδων Αρβανιτάκης άρχισε τις παραδόσεις του στα ελληνικά, έχοντας λάβει την άδεια της Γερουσίας. Η 
πρωτοβουλία του προξένησε τον ενθουσιασμό των φοιτητών, οι οποίοι βρήκαν την ευκαιρία να εκδηλώσουν 
τα πατριωτικά τους αισθήματα. Ένας μάλιστα από αυτούς, το όνομα του οποίου δεν καταγράφεται, εκφώνησε 
έναν αυτοσχέδιο λόγο ο οποίος περιέχει μια σαφή αναφορά σε μια μελλοντική Ένωση των Επτανήσων με 
την Ελλάδα. Το περιστατικό αυτό και ο σύντομος λόγος αποτελούν μιαν επιπλέον ένδειξη του κλίματος που 
επικρατούσε στους φοιτητικούς κύκλους για το ζήτημα της γλώσσας αλλά και της εθνικής αποκατάστασης 
των Επτανήσων. Για το περιστατικό και τον λόγο του φοιτητή, βλ. εφ. Πατρίς, Παράρτημα αρ. ΙΘ΄, 21-5/2-
6-1849, σ. 100 και Ν. Κ. Κουρκουμέλης, Η εκπαίδευση στην Κέρκυρα κατά την διάρκεια της βρετανικής 
προστασίας (1816-1864). Αθήνα, Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, 2002, σ. 362-363. Το 
δεύτερο περιστατικό που αφορά τους φοιτητές και τη γλώσσα εντοπίζεται σε μια δεύτερη αναφορά των 
φοιτητών στη Βουλή τον Νοέμβριο του 1849. Σε αυτήν οι φοιτητές διαμαρτύρονταν επειδή ο καθηγητής 
Σαντόριο δίδασκε στα ιταλικά, παρά την πρόσφατη πράξη ΟΣΤ΄. Η παρέμβαση αυτή έχει αναλυθεί αρκετά 
στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Βλ. Γεράσιμος Χυτήρης, «Η μάχη...», ό.π., αρ. φυλ. 750, (3-9-1962), σ. 2. 
Νικόλαος Πανταζόπουλος, «Εθνικό φρόνημα…», ό.π., σ. 375. Στέλλα Πριόβολου, «Το πρόβλημα…», ό.π., σ. 
307-308.
4. Βλ. Κων. Αθ. Διαμάντης, «Η Ιόνιος Ακαδημία του κόμιτος Γκίλφορδ (κατά χειρόγραφον της συλλογής Γιάννη 
Βλαχογιάννη)», Ελληνική Δημιουργία, έτος Β΄, τομ. 3, τχ. 31, (15-5-1949), σ. 731-732 και Ελένη Αγγελομάτη 

– Τσουγκαράκη, Η Ιόνιος Ακαδημία. Το χρονικό της ίδρυσης τους πρώτου ελληνικού πανεπιστημίου (1811-
1824), Αθήνα, Μικρός Ρωμηός, 1997, σ. 154, 157.
5. Βλ. Γεράσιμος Χυτήρης, «Παρακωλύσεις και αντιτάξεις. Οι δύσκολες μέρες του Πανεπιστημίου της 
Κέρκυρας», Δελτίον Αναγνωστικής Εταιρείας Κέρκυρας, 7, (1970), σ. 95-96.
6. Η αναφορά των φοιτητών δεν φέρει ημερομηνία, αλλά έχει τεθεί επί του εγγράφου προφανώς από την 
Γραμματεία της Βουλής η ένδειξη (στα ιταλικά) «19 Maggio 1849». 
7. Βλ. Πρακτικά των συνεδριάσεων της ευγενεστάτης νομοθετικής συνελεύσεως του Ηνωμένου Κράτους των 
Ιονίων Νήσων κατά την τέταρτην συνάθροισιν της Ογδόης Γερουσίας. Κέρκυρα, 1849, σ. 191.
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επί του Νομοσχεδίου «περὶ χρήσεως τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης» 8, η οποία κατέ-
ληξε στην έκδοση της πράξης ΟΣΤ’ που εισήγαγε «τὴν Ἑλληνικὴν Γλῶσσαν παρὰ 
ταῖς διαφόρους Ἀρχαῖς τοῦ Κράτους»9. Ως εκ τούτου, η αίτηση των φοιτητών 
δεν συζητήθηκε επί της ουσίας, καθώς το σώμα απεφάνθη ότι «τὸ ἀντικείμε-
νόν της ἤδη ἐξετελέσθη διὰ τοῦ περὶ Ἑλληνικῆς γλώσσης Νομοσχεδίου»10. Έτσι, 
μέχρι τώρα δεν ήταν γνωστό το περιεχόμενο της αναφοράς αυτής, εκτός από 
την ανωτέρω περιληπτική του μνεία στα πρακτικά της συνεδρίασης, η οποία 
σημειωτέον δεν αποδίδει πλήρως το περιεχόμενο του εγγράφου.

Η χρονική συγκυρία δεν είναι καθόλου τυχαία. Η αναφορά συντάσσεται 
ένα χρόνο μετά τις φιλελεύθερες ευρωπαϊκές εξεγέρσεις, οι οποίες επηρέα-
σαν και τα ιονικά πράγματα: τόσο με τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις του 
αρμοστή Seaton όσο και με τον επαναστατικό αναβρασμό που μεταδόθηκε στα 
Ιόνια11. Αυτό είναι το πολιτικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο οι φοιτητές αναλαμ-
βάνουν την πρωτοβουλία τους. Μα και ειδικότερα, όσον αφορά την ελληνική 
γλώσσα, από την αρχή του έτους έχουν αρχίσει να εμφανίζονται διάφορα σχε-
τικά δημοσιεύματα στον επτανησιακό τύπο12 ή αυτοτελώς13. Παράλληλα, από 
τις πρώτες συνεδριάσεις της Βουλής το ζήτημα της γλώσσας τίθεται από μέλη 
του σώματος, με αποτέλεσμα τον Απρίλιο να συσταθεί επιτροπή για την προε-
τοιμασία σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο και συζητήθηκε τον Μάιο. Δεν πρέπει 
να αμφιβάλλουμε ότι οι φοιτητές γνωρίζουν αυτές τις πολιτικές διεργασίες και 
αναλόγως αποφασίζουν να αναλάβουν δράση. 

Το σύντομο έγγραφο υπογράφεται από 3814 νέους με επώνυμα που μαρτυ-
ρούν την προέλευσή τους από το σύνολο του επτανησιακού χώρου15, οι οποίοι 

8. Βλ. Πρακτικά, ό.π., σ. 185.
9. Βλ. Πράξεις της Ογδόης Γερουσίας του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων εκδοθείσαι υπό το Σύνταγμα 
των 1817, επί την τέταρτην αυτής συνάθροισιν συγκροτηθείσαν το έτος 1849. Τυπωθείσαι αδεία της Γενικής 
Κυβερνήσεως. Κέρκυρα, 1849, σ. 17-18.
10. Βλ. Πρακτικά, ό.π., σ. 191.
11. Για μια λεπτομερή εξιστόρηση των συνθηκών της εποχής, βλ. Παναγιώτης Χιώτης, Ιστορία του Ιονίου 
Κράτους από της συστάσεως αυτού μέχρι ενώσεως (Έτη 1815-1864). Τόμος Β’. Εν Ζακύνθω, 1877, σ. 133-154.
12. Βλ. Α. Κοντονή – Κ. Παπαθανασόπουλος, «Οι πολιτικές και εθνικές ιδέες των Μεταρρυθμιστών (1848-
1851)», στο: Πρακτικά Β’ Συνεδρίου «Επτανησιακού Πολιτισμού» (Λευκάδα: 3-8 Σεπτεμβρίου 1984). 
«Πολιτισμικές επαφές στα Επτάνησα και αναμεταδόσεις στον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο, 16ος-19ος αι». 
Αθήνα, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 1991, σ. 316: υποσημειώσεις 30-31. Βλ. επίσης Ν. Κ. Κουρκουμέλης, 
Η εκπαίδευση…, ό.π., σ. 366: υποσημείωση 14. 
13. Μιχαήλ Ιδρωμένος, Η Εθνική Γλώσσα εις την Επτάνησον, Εν Κερκύρα, 1849. 
14. Αν και για το έτος 1849 δεν υπάρχουν στοιχεία για τον αριθμό των φοιτητών της Ακαδημίας, λαμβάνοντας 
υπόψη τα στοιχεία για το προηγούμενο και επόμενο έτος (73 φοιτητές το 1848 και 74 το 1850), παρατηρούμε 
ότι τουλάχιστον οι μισοί φοιτητές του ιδρύματος υπογράφουν την αίτηση. Βλ. Ν. Κ. Κουρκουμέλης, Η 
εκπαίδευση…, ό.π., σ. 368.
15. Η έκταση και το είδος της παρούσας μελέτης δεν επιτρέπει μια εκτεταμένη διαπραγμάτευση 
προσωπογραφικών στοιχείων των φοιτητών που υπογράφουν την αναφορά, κάτι για το οποίο 
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συνδέονται με έναν θεσμό – σύμβολο του Ιονίου, την Ακαδημία. Έτσι, δεν θα 
ήταν άστοχο να υποστηρίξουμε ότι μετατρέπεται σε ένα πανιόνιας εμβέλειας 
κείμενο, ως αντιπροσωπευτικό δείγμα των ζυμώσεων που λαμβάνουν χώρα 
στα Επτάνησα την περίοδο της Προστασίας, ακόμα και αν δεν επηρέασε άμεσα 
τις εξελίξεις στο ζήτημα της γλώσσας. Εντούτοις, η αξία του έγκειται στο ότι 
αποτελεί πνευματικό προϊόν της αγωνιστικής διάθεσης μιας μερίδας του επτα-
νησιακού λαού που εκφραζόταν πλέον ανοικτά υπέρ όχι μόνο της ελληνικής 
γλώσσας, αλλά της εθνικής αποκατάστασης των Ιονίων και της ένωσής τους με 
το εθνικό κέντρο. 

Πράγματι, το εθνικό ζήτημα φαίνεται ότι αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο που 
διέπει όλο το κείμενο. Οι επιθετικοί προσδιορισμοί «εθνικός» και «ελληνικός» 
εμφανίζονται συχνά στο κείμενο, μάλιστα σε διάφορα σημεία του κειμένου γί-
νεται με εμφαντικό τρόπο πολλαπλές φορές χρήση των όρων «Έλληνες» και 
«ελληνικός». Είναι φυσικό επακόλουθο οι αναφορές αυτές να καταλήξουν στην 
σαφή δήλωση υπέρ της εθνικής αποκατάστασης, ακόμα και αν αυτή δεν τοπο-
θετείται στο άμεσο αλλά στο προσεχές μέλλον, ως αποτέλεσμα μιας εξελικτι-
κής πορείας, τα θεμέλια της οποίας θα τεθούν με την καθιέρωση της ελληνικής 
γλώσσας στην Ιόνιο Ακαδημία. Έτσι λοιπόν, ακόμα και αν η υιοθέτηση μιας δι-
οικητικής πράξης που θα τροποποιεί την εκπαιδευτική διαδικασία στο ανώτερο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα, αποτελεί το προφανές αντικείμενο της αναφοράς, αυτή 
έχει περισσότερες προεκτάσεις από όσες γίνονται αντιληπτές είτε από μια επι-
φανειακή ανάγνωση του περιεχομένου της είτε από μια εσκεμμένη αποσιώπη-
ση των πολιτικών ζητημάτων που τίθενται επί τάπητος. 

Οι φοιτητές ξεκινούν την αναφορά τους τονίζοντας ότι η γλώσσα αποτε-
λεί το μόνο χαρακτηριστικό της εθνικότητας, το οποίο στερούνται τα Ιόνια. Για 
το λόγο αυτό ζητούν να ενεργήσει η Βουλή, ώστε να καθιερωθεί η ελληνική 
μητρική γλώσσα. Στη συνέχεια, αναφέρεται μια άποψη που θα μας απασχολή-
σει αργότερα. Οι Ιόνιοι πρέπει να πάψουν να συλλογίζονται σε ξένη γλώσσα16, 
δηλαδή στα ιταλικά, που χαρακτηρίζονται ως μάστιγα του λαού, τόσο κατά το 
παρελθόν όσο και στο παρόν.

Ακολούθως τονίζεται η συμβολή και η πρωτοπορία της «περιβοήτου ποτέ» 
Ιονίου Ακαδημίας στην ηθική ανάπτυξη του ελληνισμού μέσω της παιδείας και 
στην καθιέρωση των ελληνικών ως γλώσσα της εκπαίδευσης. Η κατάσταση αυτή 

επιφυλασσόμαστε σε μια μελλοντική ενασχόλησή μας με το ζήτημα. 
16. Πρβλ. τη χαρακτηριστική δήλωση του βουλευτή Αναστασίου Τυπάλδου Ξυδιά, ο οποίος αναφέρει ότι 
ήταν αναγκασμένος να συλλαμβάνει και να χρωματίζει τις ιδέες του ιταλιστί. Βλ. Νικόλαος Πανταζόπουλος, 
«Εθνικό φρόνημα…», ό.π., σ. 371. 
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αντιπαραβάλλεται με την έλλειψη πολιτικής ελευθερίας του ελληνικού έθνους 
που μαστιζόταν από τον τουρκικό ζυγό. Εντύπωση προξενεί η επιλογή του επι-
θετικού προσδιορισμού «καταχθονίου» που συνοδεύει τον όρο «Τούρκο». Η 
επιλογή του θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως ένας υπόρρητος συνειρμός προς 
τις αντιδραστικές δυνάμεις του Ιόνιου χώρου, οι οποίες και στην προκειμένη 
περίπτωση της γλώσσας προέβαλλαν ισχυρές αντιστάσεις υπερασπιζόμενες το 
παρελθόν και την γλώσσα του.

Στο σημείο αυτό εντοπίζεται και μια ιστορική ανακρίβεια, καθώς οι απαρ-
χές της Ακαδημίας αντιπαραβάλλονται χρονικά με την έλλειψη πολιτικής ελευ-
θερίας του ελληνικού έθνους, παρόλο που η Ακαδημία ιδρύθηκε ενώ είχε ήδη 
ξεσπάσει η Ελληνική Επανάσταση η οποία είχε διακηρύξει την πολιτική ελευ-
θερία του έθνους και είχε συγκροτήσει μιαν υποτυπώδη κρατική οργάνωση. 
Ωστόσο, καθοριστικό στοιχείο στην ερμηνεία του παραπάνω χωρίου αποτελεί 
η αναφορά στην έννοια του έθνους στο οποίο προφανώς εντάσσεται το σύνολο 
των ελληνικών πληθυσμών που ζούσαν και σε περιοχές που δεν είχε τελεσφο-
ρήσει η επανάσταση. Υπό αυτό το πρίσμα, ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού 
έθνους πράγματι παρέμενε κάτω από τον οθωμανικό ζυγό. 

Κατά τους φοιτητές, μάρτυρας της προόδου που χαρακτηρίζει την πρώτη 
περίοδο της λειτουργίας της Ιονίου Ακαδημίας στην οποία κυριαρχούσε η χρή-
ση της ελληνικής γλώσσας, είναι η «μήτηρ Ἑλλάς» καθώς χρωστά στην Ιόνιο 
Ακαδημία τα πρώτα βήματα του Πανεπιστημίου της17. Η έννοια όμως της προ-
όδου χρησιμοποιείται για να μας μεταφέρει από εκείνο το παρελθόν στο πα-
ρόν κατά το οποίο η εικόνα έχει αντιστραφεί. Τώρα πλέον εξαίρεται η ελληνική 
πρόοδος, δηλαδή η πρόοδος που συντελείται στην Ελλάδα, και μάλιστα χαρα-
κτηρίζεται «τύπος καὶ ὑπογραμμὸς τῆς μελλούσης εὐρωπαϊκῆς εὐδαιμονίας». 
Πρόκειται για μια σαφή ένδειξη του τρόπου με τον οποίο έβλεπε μια μεγάλη 
μερίδα Ιονίων το νέο εθνικό κράτος: προσανατολισμένοι προς αυτό και βαθιά 
πεπεισμένοι για τις προόδους που επιτελούνταν εκεί18, δυσανασχετούσαν για 
την κατάσταση του υπό «προστασία» κράτους, στο οποίο ζούσαν οι ίδιοι. Αυτή 
η αντίληψη γίνεται εμφανής και στο κείμενο, όπου περιγράφεται με ζοφερά 
χρώματα η κατάσταση στην Ιόνιο Ακαδημία. Η σύγκριση είναι διπλή: τόσο με το 
παρελθόν του ιδρύματος, που είχε την πρωτοπορία στην παιδεία του ελληνικού 
έθνους, όσο και με το παρόν, συγκρινόμενο με το Πανεπιστήμιο του εθνικού κέ-

17. Πρβλ. Γεράσιμος Σαλβάνος – Βάσω Σαλβάνου, Η Ιόνιος Ακαδημία. Ο ιδρυτής αυτής κόμις Γύλφορδ. Οι 
καθηγηταί και σπουδασταί αυτής. (Ανάτυπον εκ του Πανηγυρικού τεύχους της Ελληνικής Δημιουργίας). 
Αθήναι, 1949, σ. 98.
18. Πρβλ. Παναγιώτης Χιώτης, Ιστορία…, ό.π., σ. 141.
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ντρου. Είναι έντονα φορτισμένη η παράθεση των ρημάτων που χαρακτηρίζουν 
την κατάπτωση της Ιονίου Ακαδημίας, η οποία προσωποποιείται και φέρεται να 
«πενθοφορεῖ, κλαίει, ὀδύρεται» καθώς στερείται μαθημάτων, ενώ η επίφαση 
παιδείας που παρέχει, συσκοτίζεται από τη χρήση μιας ξένης γλώσσας. 

Αν και αυτή η αρνητική εικόνα μιας φθίνουσας και παρακμάζουσας Ακα-
δημίας εντάσσεται στην όλη ρητορική εναντίον της ξενογλωσσίας, προκειμένου 
να τονιστεί ως ένα επιπλέον μειονέκτημά της, εντούτοις, σε ένα δεύτερο επί-
πεδο ανάγνωσης, δεν μπορούμε να μην σταθούμε στη σημασία που έχει και 
αυτοτελώς αυτή η κριτική εναντίον του ιδρύματος, και μάλιστα από τους ίδιους 
τους φοιτητές του. Ξεχνώντας για λίγο το ζήτημα της γλώσσας, θα ανιχνεύσου-
με στη σύντομη αυτή αποστροφή του λόγου των φοιτητών την αγωνία τους για 
το επίπεδο και την ουσία των σπουδών τους. 

Παρόλα αυτά, οι φοιτητές της Ακαδημίας φαίνεται να έχουν πίστη στις 
δυνατότητες του ιδρύματος τους. Έτσι, η κριτική τους, η οποία καταλήγει με 
την αναφορά στις αρνητικές συνέπειες της χρήσης της ιταλικής, μετατρέπεται 
σε προγραμματικό λόγο, με όχημα πάλι την γλώσσα, αυτήν τη φορά όμως την 
ελληνική, για να τονιστεί όχι μόνο η παιδευτική αλλά και η εθνική δυναμική της 
Ακαδημίας. Με την εισαγωγή της γλώσσας στην Ακαδημία και στα υπόλοιπα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, αυτή θα διαμορφωθεί εντός της Ακαδημίας και μέσω 
της τελευταίας θα εξαπλωθεί παντού. Έτσι, η γλώσσα θα αναδείξει τον εθνικό 
χαρακτήρα και θα «ελληνίσει» τις ψυχές, προετοιμάζοντας με τον τρόπο αυτόν 
την επίτευξη ενός «θείου σκοποῦ», ο οποίος αν και προς το παρόν δεν δηλώνε-
ται, δεν είναι άλλος από την ένωση όλου του ελληνικού έθνους, όπως θα εκτε-
θεί με σαφήνεια στη συνέχεια του κειμένου. Εννοείται ότι στο πλαίσιο αυτής 
της πολιτικής ενοποίησης του ελληνισμού εντάσσεται και η Ένωση των Ιονίων 
με την Ελλάδα.

Οι παραπάνω διατυπώσεις προκαλούν αρκετές συνειρμικές σκέψεις. Κα-
ταρχάς, στην φράση «ἡ Ἀκαδημία μορφώνει τὴν γλώσσαν», την οποία ερμη-
νεύσαμε με την έννοια της διαμόρφωσης, θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε 
τον απόηχο της εκτίμησης που είχε διατυπώσει ο Ανδρέας Κάλβος το 1827 για 
τους γλωσσικούς τύπους που χρησιμοποιούσαν οι τότε φοιτητές της Ακαδημί-
ας19. Ωστόσο, στη φράση αυτή μπορούμε να ανιχνεύσουμε και μια αντίληψη 
σχετικά με ένα καίριο και φλέγον ζήτημα: ποια ακριβώς (θα) είναι η ελληνική 
γλώσσα που θα αντικαταστήσει την ιταλική στην εκπαίδευση και στην διοίκηση; 
Η πνευματική κίνηση του ελληνισμού είχε διαμορφώσει διαφορετικές τάσεις 

19. Βλ. Στέλλα Πριόβολου, «Το πρόβλημα…», ό.π., σ. 303. 
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γύρω από το θέμα της γλώσσας. Όμως, η γλώσσα που συνδέεται με την Ακαδη-
μία είναι αυτή που ακολουθεί την γραμμή του Κοραή20. Υπό αυτήν την έννοια 
μπορούμε να ερμηνεύσουμε την παραπάνω φράση ως μια ρητή αναγνώριση 
και επιστροφή σε αυτήν την παράδοση της Ακαδημίας. Επιπλέον, στο επιχείρη-
μα για τη συμβολή της Ακαδημίας στη διάδοση αυτής της γλώσσας πρέπει να 
αναγνωρίσουμε την αντίληψη, στην οποία ήδη αναφερθήκαμε, δηλαδή την πί-
στη στις δυνατότητες του ιδρύματος να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην 
παιδεία του έθνους. Τέλος, η άποψη ότι η γλώσσα θα γίνει το εργαλείο, ώστε 
να αναδειχθεί ο εθνικός χαρακτήρας και να «ελληνίσει» τις ψυχές, προκειμέ-
νου να επιτευχθεί ο σκοπός της Ένωσης, μπορεί να μας προβληματίσει για το 
νόημά της. Εφόσον σε πολλά σημεία οι συγγραφείς του κειμένου όχι μόνο δεν 
αμφισβητούν την ελληνική ταυτότητά τους, αλλά αντίθετα την διατρανώνουν 
με εμφαντικό τρόπο, ποιες άραγε είναι αυτές οι «ψυχές» που πρέπει να «ελλη-
νιστούν»; Την ερμηνεία μπορεί να μας δώσει ο συνδυασμός της φράσης αυτής 
με την άποψη που διατυπώθηκε στην αρχή του κειμένου, δηλαδή την ανάγκη 
ο ιονικός ελληνικός νους να παύσει να συλλογίζεται σε ξένη γλώσσα. Επομένως, 
ο νους και η ψυχή που χρησιμοποιούν ένα άλλο γλωσσικό εργαλείο, πρέπει 
να «ελληνιστούν», δηλαδή να μιλήσουν και να εκφραστούν στα ελληνικά. Εδώ 
θα μπορούσαμε να αναγνώσουμε μια αναφορά σε εκείνους που προτιμούσαν 
ακόμα να χρησιμοποιούν μιαν άλλη γλώσσα, η απόρριψη της οποίας και η χρή-
ση της ελληνικής θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τα εθνικά τους χαρακτηρι-
στικά και θα τους προετοιμάσει για την Ένωση.

Αμέσως μετά από την αναφορά στην έννοια του εθνικού χαρακτήρα και 
τον υπαινιγμό περί ενός «θείου σκοπού», ακολουθεί μια παράγραφος, στην 
οποία οι όροι «Έλληνας» και «ελληνικός» χρησιμοποιούνται οκτώ φορές. Ο λό-
γος φορτίζεται όχι μόνο από την χρήση των όρων αλλά και από τον συνδυασμό 
τους με εξίσου έμπλεες νοήματος λέξεις: αξιοπρέπεια, παιδεία και ανεξαρτη-
σία. Η αίτηση των φοιτητών αναφέρεται σε έναν σκοπό που ικανοποιεί την ελ-
ληνική αξιοπρέπεια, και η επιθυμία τους για την καθιέρωση της γλώσσας θα 
τους διδάξει την ελληνική παιδεία και ανεξαρτησία. Επιπλέον όμως, η εισαγωγή 
της ελληνικής γλώσσας στην Ακαδημία θα έχει και ως αποτέλεσμα την επιτυχή 
καθιέρωσή της και στις υπόλοιπες διοικητικές αρχές. Είναι προφανές λοιπόν 
ότι το ζητούμενο της φοιτητικής αναφοράς δεν περιορίζεται μόνο στην εισα-
γωγή της γλώσσας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά περικλείει την επιθυμία 

20. Βλ. Σπ. Ασδραχάς, Γεωργίου Τυπάλδου Ιακωβάτου, Ιστορία της Ιόνιας Ακαδημίας. Αθήνα, Ερμής, 1982, σ. 
κη’. Ν. Κ. Κουρκουμέλης, Η εκπαίδευση…, ό.π., σ. 230. Στέλλα Πριοβόλου, «Το πρόβλημα…», ό.π., σ. 300. Α. 
Κοντονή – Κ. Παπαθανασόπουλος, «Οι πολιτικές…», ό.π., σ. 316-317.
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οριστικής επικράτησης της ελληνικής γλώσσας σε όλες τις κρατικές λειτουργίες.
Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω οι φοιτητές καταθέτουν μια πολύ 

σαφή και συγκεκριμένη πρόταση. Πρέπει να εκλεγούν «άνδρες Έλληνες σοφοί 
και επιστήμονες» οι οποίοι θα υπηρετήσουν την ελληνική εκπαίδευση. Προτρέ-
πουν λοιπόν τους Βουλευτές να σχηματίσουν μια κατ’ ουσίαν ελληνική Ακαδη-
μία, εμπλουτίζοντας και αναβαθμίζοντάς την με τα αναγκαία μαθήματα. Πρό-
κειται για μια σαφή αντίθεση στην παρουσία ξένων καθηγητών στο Πανεπιστή-
μιο και μια διαμαρτυρία για το ελλιπές πρόγραμμα σπουδών, που θυμίζει την 
προηγηθείσα κριτική για την παρακμή του ιδρύματος, κριτική που προέρχεται 
και από άλλες πλευρές21.  

Ωστόσο, αν και η αποδοκιμασία προς τους ξένους καθηγητές εκφράζεται 
συγκαλυμμένα, με την έκφραση προτίμησης προς τους Έλληνες επιστήμονες, 
η άρνηση της ιταλικής γλώσσας δηλώνεται για άλλη μια φορά ξεκάθαρα και 
με χρήση εκφράσεων που δηλώνει πολεμική διάθεση, καθώς ζητείται η ριζική 
εκδίωξή της. Η ενέργεια αυτή, συνδυαζόμενη με την εισαγωγή της ελληνικής 
γλώσσας θα ικανοποιήσει ένα αίτημα που, κατά τους φοιτητές, χαίρει καθολι-
κής αποδοχής. Επιπλέον, με μια τέτοια απόφαση οι Βουλευτές θα αποδειχθούν 
αληθινοί φιλοπάτριδες Έλληνες και η «πατρίδα» θα τους τιμήσει με «τὸν ἀμά-
ραντον τῆς δόξης στέφανον».

Οι αναφορές στην πατρίδα θα γίνουν εντονότερες στις τελευταίες παρα-
γράφους. Οι φοιτητές εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι το δίκαιο και νόμιμο 
αίτημα τους θα γίνει αποδεκτό, καθώς ζητούν την αναγνώριση ενός χαρακτηρι-
στικού, της γλώσσας, το οποίο δόθηκε από την Θεία Πρόνοια και δεν μπορεί να 
αφαιρεθεί από κανέναν. Για άλλη μια φορά χρησιμοποιούνται εμφαντικά και 
πολλαπλώς οι όροι «Έλληνας» και «ελληνικός» σε μια πρόταση που συμπυκνώ-
νει όλο το νόημα της εθνικής ιδεολογίας και του πολιτικού προγραμματισμού 
που φαίνεται να αποδέχονται οι φοιτητές, οι οποίοι δηλώνουν ευθαρσώς: γεν-
νηθήκαμε Έλληνες, κατοικούμε ελληνική γη και για αυτό αιτούμαστε την ελ-
ληνική γλώσσα, με την οποία θα εκπαιδευτούμε και θα φωτιστούμε, ώστε να 
ωφελήσουμε την πατρίδα και όλη την ελληνική αδελφότητα μέχρι να πραγμα-
τοποιηθεί ο προορισμός της ελληνικής φυλής και να ενωθεί όλο το ελληνικό 
έθνος. Αυτά βέβαια θα πραγματοποιηθούν νόμιμα και ειρηνικά όταν «ἐπέλθῃ 
τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου», με πρώτο στάδιο, όμως, την αποκατάσταση των εθνι-
κών χαρακτηριστικών, όπως η γλώσσα. Όσο και αν η καταληκτική δήλωση με-
ταθέτει στο μέλλον τον παραπάνω προγραμματισμό, εντούτοις είναι προφανές 

21. Πρβλ. άρθρο για την Ιατρική Σχολή: Διομήδης Δελβινιώτης, «Ολίγα τινά περί της Ιατρικής σχολής» εφημ. 
Πατρίς, παράρτημα Στ’ αριθμού, 19/2-3/3-1849.
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ότι οι αναφορές στις έννοιες του έθνους, της ενότητάς του και του προορισμού 
του, εντάσσονται σε ένα διττό ιδεολογικό σχήμα: αφενός, όσον αφορά τα Ιό-
νια, στην επιθυμία ένωσης με το ελληνικό βασίλειο, και αφετέρου, όσον αφορά 
το σύνολο του ελληνισμού που ζει έξω από τα όρια του ελεύθερου ελληνικού 
κράτους, τη βαθμιαία ενσωμάτωσή του σε αυτό. Με άλλα λόγια, βρισκόμαστε 
ενώπιον μιας δήλωσης αποδοχής του προγράμματος της Μεγάλης Ιδέας. 

Ανακεφαλαιώνοντας, υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι η υπό εξέταση ανα-
φορά αποτελεί μια αντιπροσωπευτική μαρτυρία για τη διάχυση ιδεών εντός 
της επτανησιακής φοιτητικής νεολαίας και της νεανικής αγωνιστικής διάθεσής 
της για την εθνική αποκατάσταση. Κυρίαρχη θέση στην αντίληψη των φοιτητών 
κατέχει και το ίδρυμα, στο οποίο φοιτούν, η Ιόνιος Ακαδημία. Δεν περιορίζονται 
όμως στο αίτημα για την καθιέρωση της ελληνικής γλώσσας στην εκπαιδευτι-
κή διαδικασία της Ακαδημίας ή για την αναβάθμιση του επιπέδου της, αλλά 
παρουσιάζουν τα αιτήματα αυτά σαν προαπαιτούμενα μιας ευρύτερης διαδι-
κασίας που θα οδηγήσει σε πολιτικές αλλαγές που αφορούν το σύνολο του ελ-
ληνικού έθνους. Και αυτό γιατί για τους φοιτητές το ζήτημα της γλώσσας συν-
δέεται άμεσα με το πολιτικό μέλλον του Ιονίου Κράτους, το οποίο θα πρέπει να 
οδεύσει προς την ένωση με το ελληνικό βασίλειο, ως ένα στάδιο μιας συνολικής 
ενοποιητικής διαδικασίας που θα συμπεριλάβει το ελληνικό έθνος υπό μια ενι-
αία πολιτική διοίκηση, σύμφωνα με το όραμα της Μεγάλης Ιδέας.

Παράρτημα. Το κείμενο της αναφοράς22.

19 Maggio 184923

| Ἐκλαμπρότατε Πρόεδρε!
| Εὐγενέστατοι Βουλευταί!

| Ὁ ἐθνικὸς χαρακτὴρ ὅστις ὑμᾶς διέκρινε κατὰ τὴν πα|ροῦσαν Σύνοδον, 
παρέχει ἡμῖν πᾶσαν πεποίθησιν ὅτι θέλετε σπεύσει | πρὸς ἀποπεράτωσιν τοῦ 
ἐθνικοῦ, θείου καὶ ὠφελιμοτάτου προβλήμα|τος τῆς καθιερώσεως τῆς ἑλλη-
νικῆς ἡμῶν μητρώας γλώσσης εἰς | ταῦτα τὰ κράτη, τἀ ὁποῖα μέχρι τῆς σήμερον 
στεροῦνται τοῦ μόνου | σχεδὸν χαρακτηριστικοῦ τῆς ἐθνικότητος.

22. Στην έκδοση του κειμένου ακολουθείται η διπλωματική μέθοδος. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρατηρούνται 
κάποια λάθη στην ορθογραφία και στον τονισμό. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να αναγνωστεί το 
σύνολο των υπογραφών. Οι σημειώσεις τρίτων, προφανώς των υπαλλήλων που παρέλαβαν την αναφορά, 
επισημαίνονται με την ένδειξη «δεύτερο χέρι».
23. 19 Maggio 1849: δεύτερο χέρι. 
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| Ἀλλ’ ὁ τρόπος τῆς καθιερώσεως δέεται ἐμβριθοῦς σκέψεως, | ὅπως 
ἀρχίσῃ μὲ ἀληθῆ καὶ ἔλλογον τρόπον δυνάμενον νὰ φέρη ἡμᾶς | εἰς ἐπίτευξιν 
τοῦ ποθουμένου. 

| Ο Ιονικὸς Ἑλληνικὸς νοῦς πρέπει νὰ παύσῃ τοῦ νὰ συλλογίζη|ται εἰς ξέ-
νην ἀλλοτρίαν γλώσσαν, ἥτις ἁρκούντως ἐμάστιξεν καὶ | εἰσέτι μαστίζει τὸν πο-
λυπαθῆ τοῦτον λαόν.

| Ἡ περιβόητος ποτὲ Ἰόνιος Ἀκαδημία, ὁ πρόδρομος τῆς | ἑλληνικῆς ἡθικῆς 
ἀναπτύξεως ἐδίδαξεν τὸν τρόπον τοῦ παραδίδειν | τὰ μαθήματα εἰς αὐτὴν τὴν 
πατρῴαν γλώσσαν εἰς ἐποχὴν καθ’ ἥν | τὸ ἡμέτερον ἔθνος, ἐστερεῖτο πολιτικῆς 
ἐλευθερίας καὶ ἐμαστιγοῦτο | ὑπὸ τοῦ θεοκαταράτου καὶ καταχθονίου Τούρκου. 

| Οἱ περίφημοι τότε τῆς Ἀκαδημίας καθηγηταὶ περέ|διδον πᾶντα τὰ μα-
θήματα ἑλληνιστί, καὶ ἡ πρόοδος ἧτο θαυμα|σία, μαρτυρεῖ δὲ τοῦτο ἡ μήτηρ 
ἡμῶν Ἑλλάς, χρεωστοῦσα εἰς ἡμᾶς | τὰς ἀπαρχὰς τῆς Ακαδημίας αὐτῆς.

| Τώρα δὲ καθ’ ὃν καιρὸν ἡ ἑλληνικὴ πρόοδος, εἶναι τύπος | καὶ ὑπο-
γραμμὸς τῆς μελλούσης εὐρωπαϊκῆς εὐδαιμονίας, ἡ Ἰό|νιος Ἀκαδημία πενθο-
φορεῖ, κλαίει, ὀδύρεται, στερουμένη οὖσα |(1v) ὅλων τῶν μαθημάτων, καὶ σκιὰ 
μόνον φαινομένη παιδείας ἐπι|σκοτιζομένη μᾶλλον ὑπὸ τὸ ἀφανὲς καὶ ἀντε-
θνικὸν σκότος τῆς ξε|νικῆς γλώσσης.

|Ἐάν, Βουλευταί, ἡ γλῶσσα ἡμῶν δὲν εἰσαχθῇ εἰς τὴν Ἀκα|δημίαν καὶ εἰς 
πάντα κλάδον παιδείας, μὴν ἐλπίζητε νὰ ἐπι|τύχητε τὸν σκοπὸν Σας, διότι ἡ 
Ἀκαδημία μορφώνει τὴν γλώσ|σαν καὶ ἡ γλῶσσα ἐκ τῆς Ακαδημίας ἐξαπλοῦται 
πανταχοῦ, καὶ ἡ | Ακαδημία διὰ τῆς γλώσσης δεικνύει τὸν ἐθνικὸν χαρακτῆρα, 
ἑλ|ληνίζει τὰς ψυχὰς, καὶ ἐτοιμάζει αὐτὰς εἰς τοῦ θείου σκοποῦ τὴν | ἐπίτευξιν.

| Ἕλληνες Βουλευταὶ! μὴν ἀμελήσετε αἴτησιν ἑλλη|νικὴν, πρὸς ἑλληνικὸν 
σκοπὸν ἀναφερομένην, ἑλληνικὴν ἀξιο|πρέπειαν ἱκανοποιοῦσαν, καὶ Ἕλληνας 
ἡμᾶς ἀληθῶς δεικνύουσαν | ἐπιθυμοῦντας τὴν ἑλληνικὴν ἡμῶν γλῶσσαν, ὅπως 
διδάξῃ ἡμᾶς | τὴν τε ἑλληνικὴν παιδείαν καὶ ἀνεξαρτησίαν, δι’ ἧς διδαχθέν|τες 
προοδεύσωμεν εἰς τὸ θεῖον τῆς ἑλληνικῆς παιδείας στάδιον τὸ | παρ’ ἡμῶν μὲ 
διακαῆ ζῆλον διατρεχθησόμενον.

| Σπεύσατε ὅσον τάχος νὰ εἰσάξητε τὴν γλῶσσαν εἰς τὴν | Ἀκαδημίαν ἐξο-
μαλίζοντες πᾶσαν δυσκολίαν καὶ ἀνομαλίαν, πρὸς | ἐπιτυχίαν τῆς καθιερώσεως 
τῆς γλώσσης εἰς πάσας τὰς ἀρχὰς. | Ἐκλέξατε ἄνδρας Ἕλληνας σοφοὺς καὶ ἐπι-
στήμονας ὅπως καθέ|ξωσιν ἀληθῶς καὶ πρεπόντως πάσας τὰς ἀπαιτουμένας 
καθέδρας | τῆς ἑλληνικῆς ἐκπαιδεύσεως.

| Σχηματίσατε ἀληθῆ Ἑλληνικὴν Ἀκαδημίαν, αὐξά|νοντες καὶ τελειο-
ποιοῦντες αὐτὴν δι’ ὅλων τῶν μαθημάτων, ὅσα | (2r) ἀπαιτοῦνται εἰς ἀμφοτέ-
ρας τὰς Σχολάς∙ ἀλλ’ ἔστω ὁ κύριος ὑμῶν σκο|πὸς ἡ εἴσαξις τῆς γλώσσης εἰς τὴν 
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Ἀκαδημίαν, δι’ ἧς θέλετε ἀπολαύσει | καὶ τὸ παρ’ ὑμῶν ἐπιθυμούμενον, καὶ τὸ 
παρὰ πάντων ἀνυπομόνως προσ|δοκόμενον. Στέψατε τὸ λαμπρὸν τῆς πορείας 
ὑμῶν στάδιον μὲ τὸν | ἀμάραντον τῆς δόξης στέφανον, τὸν ὁποῖον ἡ Πατρὶς θέ-
λει ἐκθέσει | ἐπὶ τὰς ἑλληνικὰς ὑμῶν κεφαλάς, διότι δειχθέντες ἀληθῶς Ἕλλη-
νες | φιλοπάτριδες ἐκδιώξατε ῥιζιδὸν τῆς ἰταλικῆς γλώσσης τὴν ἀντεθνικὴν | 
πηγὴν. 

| Εὐέλπιδες δὲ ὄντες ὅτι ὑμεῖς θέλετε ἀκούσει τὰς ἡμῶν παρακλή|σεις 
περιμένομεν τὴν παραδοχὴν τῆς αἰτήσεως, τῆς ὁποίας οὐδὲν δικαι|ότερον καὶ 
νομιμώτερον. Διότι αἰτοῦμεν τὸ παρὰ τῆς Θείας Προνοίας | δοθὲν ἡμῖν χαρα-
κτηριστικόν, καὶ τὸ παρ’ οὐδενὸς δυνάμενον ἀφαιρεθῆναι, | καθὄτι Ἕλληνες 
ἐγεννήθημεν, ἑλληνικὴν γῆν κατοικοῦμεν καὶ | ἑλληνικὴν γλῶσσαν αἰτοῦμεν, δι’ 
ἧς φωτισθέντες καὶ παιδευθέντες, | δυνηθῶμεν νὰ ὠφελήσωμεν τὴν τε πατρί-
δα, καὶ ἅπασαν τὴν ἑλλη|νικὴν ἡμῶν ἀδελφότητα, ἕως οὗ ὁ θεῖος τῆς ἑλληνικῆς 
φυλῆς προ|ορισμὸς ἀποπερατωθῇ καὶ ἐνωθῇ οὕτως ἅπαν τὸ ἑλληνικὸν Ἔθνος 
καὶ | ἐσώμεθα ἅπαντες ἓν σῶμα καὶ ἓν πνεῦμα, καθὼς παρὰ τοῦ Θεοῦ | ἐκλή-
θημεν.

| Χάρις δὲ καὶ ἔλεος εἰς πάντας τοὺς ἐξ ὑμῶν ἀληθῶς φρονούν|τας τὴν τῆς 
πατρίδος προάσπισιν εἰς τὴν τοῦ Ἔθνους γενικὴν ἑνότη|τα, ἀρχομένην τώρα 
διὰ τῆς ἀποκαταστάσεως τῶν χαρακτήρων | τῆς ἑλληνικῆς ἐθνικότητος, ἐκτελε-
σθησομένην δὲ νομίμως | καὶ εἰρηνικῶς ὅταν ἐπέλθῃ τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, 
καθ’ ὃ| ἀναγνωρισθήσονται τὰ ἀπαράγραπτα τῶν λαῶν δικαιώματα.

|Ἀκολουθοῦν αἱ ὑπογραφαὶ |(2v) τῶν Μουσοτρόφων τοῦ Ἰονίου καὶ | 
ἁπάσης τῆς Φιλομούσου | Ἰονικῆς Ἑλληνικῆς Νεολαίας.

Πέτρος Κουβαρᾶς     Διονύσιος Λυπεράκης
Κωνσταντῖνος Σαούλης    Λεωνήδης Μολὴν
Σπυρίδων Μ. Καπέλλος    Σπυρίδων Ν. Δαλλαπόρτας
Ἰωάννης Τόμπρος     Ἀλκιβιάδης Βάλμης
Λεωνίδας Βερονίκης    Χαράλαμπος Μικελέτης
Ἀνδρέας Ἀρβανιτάκης    Ἰωάννης […] 
Σ. […]       […][…]
Διονύσιος Κοκκόλης Ἰωάννου   Στυλιανός Κ. Βουσολῖνος
Φωτεινὸς Πανᾶς     Δημήτριος Κουρκουμέλης
Σπυρίδων Μάνεσης    Στυλιανός Ἰωάννης Ἰατρός
Κωνσταντῖνος Λάσκαρις    Ἀλέξανδρος Τόμπρος
Γεράσιμος Λ. Λιβιεράτος    Δημήτρ. Σ. Μπήκας 
[…] […]      Νικόλαος Χρυσάφης
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Σπυρίδων Γουργουράκης    Σπυρίδων Λαβράνος
Παναγῆς Λοβέρδος    Δημήτριος Βερονίκης
Γεώργιος Λιβαδιώτης    Παναγιώτης Σταμάτοπουλος
Γεώργιος Τσερπίνης 
Γεώργιος Ρωμάνος 
Γεώργιος Βραχλιώτης
Ηλίας Πολίτης
Γεράσιμος Γ. Βαλσαμάκης
Παῦλος Τυπ. Ξυδιᾶς 

(3)
Νὰ δειχθῇ τῷ προέδρῳ24. 

Rap[port]o no 85 | degli scolari dell’ Academia25 | διὰ τῆς ὁποίας ζητεῖται 
ἡ καθίδρυσις | τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης εἰς ὅλα τὰ ἐκ|παιδευτικὰ καταστήματα26.

24. Νὰ δειχθῇ τῷ προέδρῳ: δεύτερο χέρι. 
25. Rap[port]o no 85 degli scolari dell’ Academia: δεύτερο χέρι. 
26. διὰ τῆς ὁποίας ζητεῖται ἡ καθίδρυσις τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης εἰς ὅλα τὰ ἐκπαιδευτικὰ καταστήματα: 
δεύτερο χέρι.
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Κώστας Καρδάμης (Δημόδοκος)

«Οι καλλιτέχνες δεν είναι πλέον διατεθειμένοι  
να υπακούσουν στις σοφές συμβουλές»:  

Μια άγνωστη πτυχή της γνωριμίας της Επτανήσου  
με τα έργα του Giuseppe Verdi.

Η σημασία της μελοδραματικής δραστηριότητας των Επτανήσων στην καλλι-
τεχνική, κοινωνική και πολιτισμική διαμόρφωση του χώρου τους, καθώς και 
του νεοελληνικού κράτους, είναι πλέον αδιαμφισβήτητη. Ομοίως καθίστανται 
σαφείς οι σύνδεσμοι των επτανησιακών μουσικών σκηνών με εκείνες της υπό-
λοιπης Ευρώπης. Ωστόσο, μια μάλλον παραμελημένη παράμετρος της επτα-
νησιακής μελοδραματικής δραστηριότητας είναι ο τρόπος με τον οποίο αυτή 
επηρεαζόταν από την προσωπικότητα των ίδιων των εμπλεκόμενων μουσικών, 
ιδιαιτέρως εκείνων που κατείχαν θέσεις ευθύνης στην αυστηρή ιεραρχία του 
εκάστοτε μελοδραματικού θιάσου. Και όμως, οι επιλογές των συγκεκριμένων 
ανθρώπων ήταν άμεσα συνυφασμένες με την πρόσληψη ενός έργου από το 
ακροατήριο, με την επιτυχία ή μη μιας παραγωγής, ακόμα και με τη σύνδεση 
των Επτανησίων με τις μελοδραματικές εξελίξεις.

Η περίπτωση του Ναπολιτάνου Giuseppe Castignace (περ. 1780-1858), 
ο οποίος υπήρξε για πάνω από τριάντα χρόνια «maestro concertatore» ή 
«maestro al cembalo», δηλαδή μουσικός προγυμναστής, και κατά περιόδους 
αρχιμουσικός του κερκυραϊκού θεάτρου San Giacomo είναι ως προς αυτό χα-
ρακτηριστική. Μάλιστα, η εξέταση της επιτρέπει να εξαχθούν κάποια χρήσιμα 
συμπεράσματα για τα κερκυραϊκά μελοδραματικά ειωθότα κατά τη μεταβατι-
κή περίοδο που χαρακτηρίζεται από την παρουσίαση των πρώιμων έργων του 
Giuseppe Verdi στα Επτάνησα. Την αφορμή προσφέρει η διαμάχη που ξέσπασε 
το 1850 μεταξύ του βετεράνου Castignace και του ιμπρεσάριου του κερκυραϊ-
κού θεάτρου, του Επτανήσιου πιανίστα, αρχιμουσικού και συνθέτη Ιωσήφ Λι-
μπεράλη (1820-1899), η οποία αποτυπώνεται γλαφυρά σε σχετικό υλικό των 
Γενικών Αρχείων του Κράτους του Νομού Κερκύρας.
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Ένας Ναπολιτάνος μουσικός γίνεται Κερκυραίος
Ο Castignace γεννήθηκε περί το 1780.1 Ο Νικόλαος Μάντζαρος αναφέρει, 

ότι ο Castignace ήταν απόφοιτος του ναπολιτάνικου Ωδείο San Sebastiano,2 το 
οποίο αργότερα μετονομάστηκε στο ακόμη και σήμερα υπάρχον San Pietro 
a Majella. Σε αυτό δίδαξε ο μαθητής του Francesco Durante, Fedele Fenaroli 
(1730-1818), οι διδαχές του οποίου είχαν θέλξει τον Μάντζαρο. Μαθητής του 
Fenaroli ήταν και ο Castignace, ο οποίος, όμως, αρχικά φοίτησε μεταξύ 1799 
και 1802 στο ναπολιτάνικο Conservatorio della Pieta dei Turchini. Ωστόσο, ανα-
γκάστηκε να το εγκαταλείψει εξαιτίας της αδυναμίας του να καταβάλλει τα 
ανάλογα δίδακτρα.3 Στη Νάπολη ο Castignace συνέθεσε και οκτώ όπερες,4 οι 
οποίες παρουσιάστηκαν σε διάφορα θέατρα.

Με αυτή την κατάρτιση και, όπως φαίνεται, έχοντας ήδη αρχίσει να δρα-
στηριοποιείται ως «maestro al cembalo», ο Castignace βρέθηκε για πρώτη 
φορά στην Κέρκυρα κατά τη θεατρική περίοδο 1817-1818, γεγονός που προβά-
λει ιδιαίτερα στην επιστολή διαμαρτυρίας του προς τον Έπαρχο Κερκύρας τον 
Μάρτιο του 1851.5 Τον Απρίλιο του 1818 ο Ναπολιτάνος έφυγε από την Κέρ-
κυρα και πήγε στη Βενετία6 με σκοπό να σταδιοδρομήσει ως συνθέτης μελο-
δραμάτων,7 επέστρεψε όμως στο νησί το 18198 έχοντας λάβει διαβεβαιώσεις, 
όπως επισημαίνει στον Έπαρχο, για εξασφάλιση επαγγελματικής απασχόλη-
σης στο κερκυραϊκό θέατρο.

Με τα παραπάνω δεδομένα ο Castignace εγκαταστάθηκε μόνιμα στην 
Κέρκυρα, παντρεύτηκε Κερκυραία, άσκησε το επάγγελμα του με συνέπεια μέ-

1. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απογραφή του πληθυσμού της πόλης της Κέρκυρας το 1827, ο 
Castignace φέρεται να ήταν 46 ετών, άρα γεννημένος στα 1781 [Γενικά Αρχεία του Κράτους-Αρχεία Νομού 
Κερκύρας (ΓΑΚ-ΑΝΚ), Ιόνιο Κράτος 76, υπφ. 2]. Στο αποβιωτήριό του φέρεται να πέθανε το 1858 σε ηλικία 80 
χρονών, άρα γεννημένος περί το 1778 (ΓΑΚ-ΑΝΚ, Αποβιωτήριες Πράξεις, 1858, Βιβλίο Β', αρ.230).
2. Cav[aliere] N[iccolo] C[alichiopulo] Man�aro,  Cav[aliere] N[iccolo] C[alichiopulo] Man�aro, Rapporto relativo al dono di alcune opere di Monsigny e 
Gretry (Corfu: Tipografia Scheria, 1851), σ. 20. Σημαντικές πληροφορίες για τον Castignace περιέχονται σε 
σχετική νεκρολογία της εφημερίδας Παρατηρητής, μετάφραση της οποίας αναδημοσιεύτηκε και στον ιταλικό 
μουσικό τύπο. Βλ. «Miscellanea», L'ltalia Musicale Χ-26 (31.3.1858), σ. 104.
3. Rossella del Prete: «Tra bo� eghe, cappele e teatri: I fi glioli dei �ua� ro Conservatori musicali di Napoli (secc. Rossella del Prete: «Tra bo� eghe, cappele e teatri: I fi glioli dei �ua� ro Conservatori musicali di Napoli (secc.  del Prete: «Tra bo� eghe, cappele e teatri: I fi glioli dei �ua� ro Conservatori musicali di Napoli (secc. del Prete: «Tra bo� eghe, cappele e teatri: I fi glioli dei �ua� ro Conservatori musicali di Napoli (secc.  Prete: «Tra bo� eghe, cappele e teatri: I fi glioli dei �ua� ro Conservatori musicali di Napoli (secc. Prete: «Tra bo� eghe, cappele e teatri: I fi glioli dei �ua� ro Conservatori musicali di Napoli (secc. : «Tra bo� eghe, cappele e teatri: I fi glioli dei �ua� ro Conservatori musicali di Napoli (secc. Tra bo� eghe, cappele e teatri: I fi glioli dei �ua� ro Conservatori musicali di Napoli (secc.  bo� eghe, cappele e teatri: I fi glioli dei �ua� ro Conservatori musicali di Napoli (secc. bo�eghe, cappele e teatri: I fi glioli dei �ua� ro Conservatori musicali di Napoli (secc. , cappele e teatri: I fi glioli dei �ua� ro Conservatori musicali di Napoli (secc. cappele e teatri: I fi glioli dei �ua� ro Conservatori musicali di Napoli (secc.  e teatri: I fi glioli dei �ua� ro Conservatori musicali di Napoli (secc. e teatri: I fi glioli dei �ua� ro Conservatori musicali di Napoli (secc.  teatri: I fi glioli dei �ua� ro Conservatori musicali di Napoli (secc. teatri: I fi glioli dei �ua� ro Conservatori musicali di Napoli (secc. : I fi glioli dei �ua� ro Conservatori musicali di Napoli (secc. I fi glioli dei �ua� ro Conservatori musicali di Napoli (secc.  fi glioli dei �ua� ro Conservatori musicali di Napoli (secc. figlioli dei �ua� ro Conservatori musicali di Napoli (secc.  dei �ua� ro Conservatori musicali di Napoli (secc. dei �ua� ro Conservatori musicali di Napoli (secc.  �ua� ro Conservatori musicali di Napoli (secc. �ua�ro Conservatori musicali di Napoli (secc.  Conservatori musicali di Napoli (secc. Conservatori musicali di Napoli (secc.  musicali di Napoli (secc. musicali di Napoli (secc.  di Napoli (secc. di Napoli (secc.  Napoli (secc. Napoli (secc.  (secc. secc. . 
XVI-XVIII)», σ. 48, στον ιστότοπο της Societa Italiana di Demografia Storica, h�p://sides.uniud.it, πρόσβαση: 
20.7.2013.
4. Εκτός από τη προαναφερθείσα επιστολή του Casti gnace, βλ. και Man�aro, Castignace, βλ. και Man�aro, , βλ. και Man�aro, Man�aro, , Rapporto [ . . . ] ,  σ. 20, V. Rea, «II 
teatro 'La Fenice' di Napoli: 1813-1846» Archivio Storico per le Province Napoletane CXIV (1996), σ. 295-325: 
302 και Francesco Florimo: La Scuola Musicali di Napoli e i suoi Conservatorii, 4 τομ., (Torino, 1882), τόμος 4, 
σ. 156.
5. ΓΑΚ-ΑΝΚ, Έπαρχος 38, [1851], Casti gnace προς Νικόλαο Καλλονά, Έπαρχο Κερκύρας (26.3.1851).Castignace προς Νικόλαο Καλλονά, Έπαρχο Κερκύρας (26.3.1851). προς Νικόλαο Καλλονά, Έπαρχο Κερκύρας (26.3.1851).
6. ΓΑΚ-ΑΝΚ, Εκτελεστική Αστυνομία 1595, «Parten�e de Passeggeri del mese Aprile 1818», 310 (17.4.1818) και Parten�e de Passeggeri del mese Aprile 1818», 310 (17.4.1818) και  de Passeggeri del mese Aprile 1818», 310 (17.4.1818) και de Passeggeri del mese Aprile 1818», 310 (17.4.1818) και  Passeggeri del mese Aprile 1818», 310 (17.4.1818) και Passeggeri del mese Aprile 1818», 310 (17.4.1818) και  del mese Aprile 1818», 310 (17.4.1818) και del mese Aprile 1818», 310 (17.4.1818) και  mese Aprile 1818», 310 (17.4.1818) και mese Aprile 1818», 310 (17.4.1818) και  Aprile 1818», 310 (17.4.1818) και Aprile 1818», 310 (17.4.1818) και  1818», 310 (17.4.1818) και 
Εκτελεστική Αστυνομία 1813, 25 (20.4.1818).
7. ΓΑΚ-ΑΝΚ, Έπαρχος 38, [1851], Casti gnace προς Νικόλαο Καλλονά, Έπαρχο Κερκύρας (26.3.1851).Castignace προς Νικόλαο Καλλονά, Έπαρχο Κερκύρας (26.3.1851). προς Νικόλαο Καλλονά, Έπαρχο Κερκύρας (26.3.1851).
8. ΓΑΚ-ΑΝΚ, Εκτελεστική Αστυνομία 118, υπφ 4 (8/9/1819).
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χρι το 1849 και εκεί πέθανε στις 16.3.1858.9 Να σημειωθεί ότι η έναρξη της 
δραστηριοποίησης του Castignace στην Κέρκυρα συμπίπτει με την εδραίωση 
της οπερατικής κίνησης στο κερκυραϊκό θέατρο κατά την πρώιμη και μεσαία 
περίοδο της βρετανικής διοίκησης, τη δημιουργία αυτού που συχνά ονομά-
ζεται «χρυσή περίοδος» του θεάτρου San Giacomo, καθώς και με τα χρόνια 
εκείνα κατά τα οποία η κερκυραϊκή μελοδραματική σκηνή θα λειτουργούσε ως 
άτυπο εκπαιδευτήριο για τους ανερχόμενους μουσουργούς των Επτανήσων. 
Από μελοδραματικής άποψης, η ίδια περίοδος συμπίπτει με την εμφάνιση στο 
κερκυραϊκό θέατρο των έργων του Rossini και στη συνέχεια με την παρουσία 
της «διάδοχης τριανδρίας» των Bellini, Mercadante, Doni�etti. Κατά την τόσο 
σημαντική και ενδιαφέρουσα περίοδο για την εξάπλωση του μελοδράματος 
στον επτανησιακό χώρο ο Castignace, είτε ως προγυμναστής είτε ως αρχιμου-
σικός, θα έπαιζε κεντρικό ρόλο.

Η μόνιμη και πολυετής εγκατάσταση του στην Κέρκυρα, όμως, όπως και 
ο ίδιος αναφέρει στην προαναφερθείσα διαμαρτυρία του, τον οδήγησε να αι-
σθάνεται πλέον «ξένος στη γενέθλια γη του», και ταυτόχρονα αποξενωμένος 
από την επαγγελματική κινητικότητα του κυρίως ιταλικού χώρου. Ωστόσο, η 
διασφάλιση της θέσης του ήταν σε σχεδόν απόλυτο βαθμό δεδομένη, αφού 
ούτε η κυβέρνηση, ούτε η θεατρική επιτροπή ούτε οι κατά καιρούς ιμπρεσά-
ριοι μπορούσαν να αγνοήσουν την παρουσία του στο θέατρο San Giacomo, 
παρότι νομικά δεν υπήρχε καμία έννοια μόνιμης επαγγελματικής σχέσης. Από 
την άλλη το 1851 ο Castignace ανάφερε στον Έπαρχο Κερκύρας εμφατικά, ότι 
ουδέποτε θέλησε να εγκαταλείψει τη θέση του «σαν ένας τυχοδιώκτης, σαν 
ένας τραγουδιστής θεατρικής περιόδου»: η επιλογή του να παραμείνει στην 
Κέρκυρα ήταν δείγμα αφοσίωσης και εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

Ο Giuseppe Castignace, ο Ιωσήφ Λιμπεράλης και ο πρώιμος Verdi
Με τα παραπάνω δεδομένα φαίνεται ότι κύλησαν σχεδόν ομαλά για τον 

Castignace τρεις δεκαετίες, μέχρι το φθινόπωρο του 1849, οπότε έστω και 
(σύμφωνα με τον βετεράνο πια μουσικό) εξαιτίας παραλήψεων ή δικαιολογη-
μένης άγνοιας από πλευράς του ιμπρεσάριου Angelo Tomassi, ο βιολονίστας 
Giuseppe Brago��o προσελήφθη για να αναλάβει, εκτός από τη διεύθυνση της 
ορχήστρας, και τα καθήκοντα που μέχρι τότε εκτελούσε ο Castignace. Δύο χρό-
νια αργότερα, όμως, και με ιμπρεσάριο πλέον τον Ιωσήφ Λιμπεράλη, ο βετε-
ράνος Ναπολιτάνος συνέχιζε να βρίσκεται εκτός του μουσικού δυναμικού του 

9.  ΓΑΚ-ΑΝΚ, Αποβιωτήριες Πράξεις, 1858, Βιβλίο Β', αρ.230, όπου και αναφέρεται το όνομα της συζύγου 
του, Δωροθέας Κρητικού. Βλ. και Ληξιαρχικές Πράξεις Καθολικής Αρχιεπισκοπής Κερκύρας.
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San Giacomo. Ο Castignace απευθύνθηκε πλέον με την επιστολή της 26.3.1851 
στην εποπτεύουσα αρχή του κερκυραϊκού θεάτρου, το Επαρχείο Κερκύρας, ζη-
τώντας δικαίωση. Ήταν, όμως, η απομάκρυνση του από το θέατρο αποτέλεσμα 
αρχικά κακής συνεννόησης και εν συνεχεία της διαφαινόμενης αντιπαράθεσης 
με τον Ιωσήφ Λιμπεράλη, όπως παρουσιάζεται στην επιστολή του;

Η ηλικία του βετεράνου Ναπολιτάνου «maestro concertatore» θα πρέπει 
να του δημιουργούσε προοδευτικά προβλήματα, τόσο στην απόδοση του, όσο 
και στην αποτελεσματικότητα του για την προετοιμασία των παραστάσεων. 
Πράγματι, το φθινόπωρο του 1849, οπότε και βρέθηκε εκτός της θεατρικής 
ορχήστρας, ο Castignace βρισκόταν στην έβδομη δεκαετία της ζωής του. Ωστό-
σο, σε περιόδους, κατά τις οποίες δεν υπήρχε η οποιαδήποτε θεσμοθετημέ-
νη συνταξιοδοτική παροχή για τους μουσικούς, η συνέχιση της εργασίας ήταν 
μάλλον μονόδρομος. Προς την κατεύθυνση αυτή πίεζε ο Castignace, ο οποίος 
δεν φαίνεται ούτε για μια στιγμή να αποδέχεται την όποια αδυναμία του να 
ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της θέσης του και στον αισθητικά με-
ταβαλλόμενο οπερατικό χώρο της Ιταλίας.

Ο Επαρχος Κερκύρας εξέτασε το αίτημα του Castignace10 και τελικά στις 
7.4.1851 ζήτησε επίσημα τη γνωμοδότηση της Θεατρικής Επιτροπής, η οποία 
τότε απαρτιζόταν από τους νομικούς Στυλιανό Δόρια Προσαλένδη11 και Ανα-
στάσιο Τρύφωνα, αμφότεροι μέλη και του Επαρχιακού Συμβουλίου Κερκύρας,12 
και τον Βρετανό λοχαγό του 76ου Συντάγματος, Charles Evans Gordon. Η απά-
ντηση στον  Έπαρχο εστάλη στις 6.6.1851, παρελήφθη από το Επαρχείο δύο 
εβδομάδες αργότερα, απασχόλησε το Επαρχιακό Συμβούλιο στις 23.6.185113 
και είναι εξαιρετικά αποκαλυπτική για μια σειρά γεγονότων σχετιζόμενων με 
τις δραστηριότητες του Ναπολιτάνου μουσικού.14

Το έγγραφο της Επιτροπής κάνει λόγο στη μακρόχρονη προσφορά του 
Castignace στο κερκυραϊκό θέατρο, στην εκτίμηση που έχαιρε στην κοινωνία 
και στις φιλίες που απέκτησε, καθώς και στο ζήλο που πάντοτε επέδειξε στα 
καθήκοντα του. Στη συνέχεια αποκαλύπτει, όμως, ότι το 1849 δεν ήταν η πρώ-
τη φορά που ο Castignace αναγκαζόταν να αφήσει τη θέση του, μιας και «περί 

10.10 ΓΑΚ-ΑΝΚ, Ιόνιο Κράτος 534, Πρακτικά Επαρχιακού Συμβουλίου Κερκύρας αρ. 98, 3.4.1851, θέμα 12.
11. Ο Προσαλένδης ήταν ανιψιός του Μάντζαρου [Σπύρος Μοτσενίγος, Νεοελληνική Μουσική: Συμβολή εις 
την ιστορίαν της (Αθήνα, 1958), σ. 225] και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μουσική. Το 1851 κατείχε ήδη 
τη θέση του Καλλιτεχνικού Υποδιευθυντή της Φιλαρμονικής, βλ. πληθώρα σχετικού υλικού στο Διοικητικό 
Αρχείο της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας.
12. Βλ., ενδεικτικά, το σύνολο των εγγράφων του ΓΑΚ-ΑΝΚ, Ιόνιο Κράτος 534.
13. ΓΑΚ-ΑΝΚ, Ιόνιο Κράτος 534, Πρακτικά Επαρχιακού Συμβουλίου Κερκύρας αρ. 121, 23.6.1851, θέμα 20.
14. ΓΑΚ-ΑΝΚ, Έπαρχος 38, [1851], Θεατρική Επιτροπή προς Έπαρχο Κερκύρας, 6.6.1851.
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το 1835 ή 1836 εξαιτίας βαριάς ασθένειας τον αντικατέστησε για λίγο ο μου-
σικοδιδάσκαλος Fabbianini». Πράγματι, από τα ευρισκόμενα λιμπρέτα προκύ-
πτει, ότι ο Niccola Fabbianini, μέλος της Φιλαρμονικής Ακαδημίας του Rimini15, 
εργάστηκε κατά τη θεατρική περίοδο 1835-1836 ως «maestro e direttore della 
musica» του κερκυραϊκού θεάτρου.16 Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί, ότι ο 
Fabbianini βρισκόταν ήδη στην Κέρκυρα τον Ιανουάριο του 1835 και παρέδιδε 
μαθήματα φωνής και πιάνου στο διαμέρισμα που κατοικούσε το πρώτο βιο-
λί και διευθυντής της ορχήστρας του θεάτρου, ο Μπολωνιέζος Giulio Cesare 
Ferrarini.17 Το όνομα του Fabbianini, επίσης, περιλαμβάνεται και στον κατάλογο 
των μουσικών που είχαν προσληφθεί στο San Giacomo για την περίοδο 1837-
1838.18 Πρέπει πάντως να επισημανθεί, ότι η θέση του Castignace καλύφθηκε 
και στην περίπτωση αυτή από έναν μουσικό που μαθήτευσε στο πλευρό ενός 
επίσης σημαντικότατου Ιταλού μουσικοδιδάσκαλου, αφού ο Fabbianini μετα-
ξύ 1820 και 1822 υπήρξε μαθητής του θρυλικού Stanislao Mattei.19 Μαθητής 
του Mattei υπήρξε και ο Giulio Cesare Ferrarini.20 

Η παραπάνω αναφορά της Θεατρικής Επιτροπής προσθέτει μερικές ακό-
μη πτυχές σχετικές με τις συνθήκες που οδήγησαν στη μη επαναπρόσληψη 
του γηραιού Ναπολιτάνου μουσικού το 1849. Ο σκεπτικισμός για τη θέση του 
«maestro concertatore» δεν ήταν κάτι καινούριο στο κερκυραϊκό θέατρο, αφού 
«από το 1848 οι ιμπρεσάριοι επιθυμούσαν να καταργήσουν τη θέση που κατεί-
χε ο κύριος Castignace επιθυμώντας να την συγχωνεύσουν είτε με εκείνη του 
προγυμναστή της χορωδίας είτε με τον διευθυντή της ορχήστρας». Κάτι τέτοιο, 
όμως, δεν πραγματοποιήθηκε τότε εξαιτίας της παρέμβασης της επιτροπής, η 
οποία «πάντοτε αρνείτο να συμφωνήσει στις αξιώσεις των ιμπρεσάριων, όπως 
γίνεται σαφές στις επιστολές της επιτροπής προς τους ιμπρεσάριους με ημε-
ρομηνίας 14 Ιουλίου 1848 και 13 Ιουνίου 1849, επισημαίνοντας ότι ο κύριος 
Castignace πρέπει να παραμείνει [στη θέση του] maestro concertatore».

Τα παραπάνω αποτελούν ενδείξεις, ότι η επιτροπή του κερκυραϊκού θεά-
τρου επιχείρησε να συμβιβάσει δύο αντίρροπες καταστάσεις. Από τη μια επι-
θυμούσε να διασφαλίσει τον επί δεκαετίες μόνιμο συνεργάτη του θεάτρου 

15. Συλλογή Λιμπρέτων της Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας.
16. Συλλογή Λιμπρέτων της Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας και ΓΑΚ-ΑΝΚ, Έπαρχος 171.
17. Gazzetta degli Stati Uniti delle hole Jonie 214 (19/31.1.1835), σ. 9.
18. ΓΑΚ-ΑΝΚ, Αρχείο Ιονίου Γερουσίας 540, 13.6.1837, Έπαρχος Κερκύρας προς Γερουσία.
19. Ι.Α. de La-Fage,  Ι.Α. de La-Fage, Ι.Α. de La-Fage, .Α. de La-Fage, Α. de La-Fage, . de La-Fage, Memoria intorno la vita e le opere di Stanislao Mattei (Bologna: Jacopo Marsigli, 1840), σ. 
45. Ο Ma�ei πρέσβευε μια διαφοροποιημένη σε σχέση με τη Νάπολη μουσική τεχνοτροπία και μαθητές του 
υπήρξαν ο Rossini και ο Doni�etti.
20. La-Fage,  La-Fage, Memoria […], ό.π., σ. 45. 
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και να χρησιμοποιήσει κατά το δυνατόν τοπικά ευρισκόμενο δυναμικό, το 
οποίο επιπλέον γνώριζε τις ιδιαιτερότητες της σκηνής του San Giacomo. Από 
την άλλη, η επιθυμία από πλευράς των ιμπρεσάριων για τη συγχώνευση της 
θέσης του Castignace αντανακλούσε την προσπάθεια τους να μειώσουν το λει-
τουργικό κόστος της επιχείρησης τους, προσλαμβάνοντας καταρτισμένα άτο-
μα που θα μπορούσαν να αναλάβουν διπλούς ρόλους. Ωστόσο, στο βάθος των 
σκέψεων τους θα πρέπει να υπήρχε και η πιθανή αδυναμία του Castignace να 
ανταποκριθεί στις εξελίξεις που λάμβαναν χώρα στην ιταλική όπερα κατά τη 
δεκαετία του 1840. Η αδυναμία αυτή δεν θα οφειλόταν μόνο στην ηλικία του 
Ναπολιτάνου μουσικού, αλλά και στο χάσμα γενεών που υπήρχε μεταξύ του 
γεννημένου περί το 1780 «maestro concertatore» και της γενιάς του Verdi, τα 
έργα του οποίου κατακτούσαν πλέον τις μελοδραματικές σκηνές. Κάτι τέτοιο 
θα είχε επίπτωση στην ποιότητα των παραστάσεων και πιθανόν θα δυσκόλευε 
τους ιμπρεσάριους στην παραγωγή πρωτοπαρουσιαζόμενων στην Κέρκυρα 
μελοδραματικών έργων. Ομοίως, θα είχε αρνητικά αποτελέσματα στην αντα-
πόκριση του κοινού απέναντι στη θεατρώνηση, αφού το αίτημα για την παρά-
σταση νέων και μη παρασταθέντων στο νησί έργων ήταν και στο κερκυραϊκό 
άστυ έντονο και κατά κανόνα προβλεπόταν στα σχετικά συμφωνητικά.21

Ο «maestro al cembalo», άλλωστε, έπρεπε να πάρει αποφάσεις που κυ-
ριολεκτικά μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποτυχία μια μελοδραματική παρα-
γωγή. Σχετικό άρθρο του κανονισμού του San Giacomo που συντάχθηκε τον 
Ιανουάριο του 1849, λίγους μήνες πριν την απομάκρυνση του Castignace, είναι 
αποκαλυπτικό ως προς το τι συνέβαινε και σε προηγούμενα χρόνια: «Δεν επι-
τρέπεται σε κανέναν τραγουδιστή να κάνει αλλαγές στα μέρη του χωρίς τη 
σύμφωνη γνώμη του maestro al cembalo και την προληπτική συναίνεση της 
Θεατρικής Επιτροπής. Ούτε ο ιμπρεσάριος ούτε ο maestro al cembalo επιτρέ-
πεται να αναδιαμορφώσουν οτιδήποτε στο έργο χωρίς τη συγκατάθεση της 
Θεατρικής Επιτροπής.»22

Σε μια περίοδο κατά την οποία η σημερινή έννοια του έργου-ρεπερτορίου 
δεν υπήρχε στον χώρο της ιταλικής όπερας, οι αλλαγές στη δομή και στη 
μουσική ενός έργου ήταν μέρος της καθημερινότητας ενός μελοδραματικού 
θεάτρου και γίνονταν αποδεκτές από το κοινό. Ωστόσο, αν στην περίπτωση 
της επέμβασης της κερκυραϊκής Θεατρικής Επιτροπής μπορεί να εντοπιστεί η 

21.21 Πολλά από αυτά σώζονται στη σειρά του Αρχείου Ιονίου Γερουσίας των ΓΑΚ-ΑΝΚ.
22. ΓΑΚ-ΑΝΚ, Έπαρχος 38, [1850], 31.1.1849: Regolamento Teatrale. Για το ζήτημα αυτό, ενδελεχής μελέτη  ΓΑΚ-ΑΝΚ, Έπαρχος 38, [1850], 31.1.1849: Regolamento Teatrale. Για το ζήτημα αυτό, ενδελεχής μελέτη ΓΑΚ-ΑΝΚ, Έπαρχος 38, [1850], 31.1.1849: Regolamento Teatrale. Για το ζήτημα αυτό, ενδελεχής μελέτη -ΑΝΚ, Έπαρχος 38, [1850], 31.1.1849: Regolamento Teatrale. Για το ζήτημα αυτό, ενδελεχής μελέτη ΑΝΚ, Έπαρχος 38, [1850], 31.1.1849: Regolamento Teatrale. Για το ζήτημα αυτό, ενδελεχής μελέτη , Έπαρχος 38, [1850], 31.1.1849: Regolamento Teatrale. Για το ζήτημα αυτό, ενδελεχής μελέτη Έπαρχος 38, [1850], 31.1.1849: Regolamento Teatrale. Για το ζήτημα αυτό, ενδελεχής μελέτη  38, [1850], 31.1.1849: Regolamento Teatrale. Για το ζήτημα αυτό, ενδελεχής μελέτη Για το ζήτημα αυτό, ενδελεχής μελέτη  το ζήτημα αυτό, ενδελεχής μελέτη το ζήτημα αυτό, ενδελεχής μελέτη  ζήτημα αυτό, ενδελεχής μελέτη ζήτημα αυτό, ενδελεχής μελέτη  αυτό, ενδελεχής μελέτη αυτό, ενδελεχής μελέτη , ενδελεχής μελέτη ενδελεχής μελέτη  μελέτη μελέτη  
στο Hilary Poriss, Changing the Score: Arias, Prima Donnas, and the Authority of Performance (Oxford: Oxford 
University Press, 2009).
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ανάγκη για πολιτικό έλεγχο ή για «προφύλαξη των ηθών», η παρέμβαση του 
«maestro concertatore» είχε διαφορετικό βάρος: Οι αισθητικές θέσεις του, οι 
απόψεις του για το μουσικό θέατρο, η ευκολία κατανόησης της πλοκής, της 
μουσικής, της διάρθρωσης και των σκηνικών χρόνων ενός έργου, αλλά και η 
διάθεση συγκατάθεσης στις αλλαγές για χάρη της απλής ικανοποίησης του 
κοινού ή της ματαιοδοξίας των τραγουδιστών μπορούσαν να αναδείξουν ή να 
κατακρυμνήσουν μια μελοδραματική παραγωγή. Βεβαίως, ακόμη και στην πε-
ριφερειακή Κέρκυρα τον βαρύνοντα ρόλο την εποχή εκείνη σε πρακτικό επί-
πεδο δεν είχε ο προγυμναστής ή ο αρχιμουσικός, αλλά οι τραγουδιστές και 
ειδικά οι «πριμαντόνες»,23 εξού και η πρόβλεψη του κανονισμού. Με σχετική 
ευκολία, λοιπόν, μπορεί να φανταστεί κάποιος τις ενδεχόμενες δυσκολίες που 
θα είχε ένας εβδομηντάρης «maestro concertatore» μονίμως εργαζόμενος για 
τριάντα και πλέον χρόνια σε ένα περιφερειακό θέατρο κατά τη συνεργασία 
του με πολύ νεώτερους τραγουδιστές, οι οποίοι πλέον παρουσίαζαν έργα μιας 
άλλης γενιάς συνθετών με προεξάρχοντα, βεβαίως, τον Giuseppe Verdi.

Η παρουσίαση έργων του Verdi στο San Giacomo ξεκίνησε την θεατρική 
περίοδο 1844-1845 με τις κερκυραϊκές «πρώτες» του Nabucco24 και του Ernani. 

25 Την θεατρική περίοδο 1845-1846 πραγματοποιήθηκε η κερκυραϊκή πρεμιέ-
ρα των I Lombardi (πάντοτε με «maestro al cembalo» τον Castignace)26. Την επό-
μενη μελοδραματική χρονιά ακούστηκαν οι όπερες Ιdue Foscari27 και Attila28 
αμφότερες ως μέρος της θεατρώνησης του Ιωσήφ Λιμπεράλη, ο οποίος είχε 
αναλάβει τα καθήκοντα του ιμπρεσάριου για την περίοδο 1846-1847, και εν-
δεχομένως εντόπιζε και από αυτή τη θέση την όποια ανεπάρκεια του γηραιού 
Ναπολιτάνου.29 Επιπλέον, η σημαδιακή για τον Castignace περίοδος 1849-1850 
ξεκίνησε με τον Macbeth.30 Έχει, πιθανόν, σημασία και η εξής παρατήρηση: οι 

23. Και μόνο οι προβλεπόμενες μισθολογικές απολαβές των καλλιτεχνών του San Giacomo στα τέλη της San Giacomo στα τέλη της  Giacomo στα τέλη της Giacomo στα τέλη της  στα τέλη της 
δεκαετίας του 1830 συνηγορούν στην πρωτοκαθεδρία των τραγουδιστών έναντι των υπολοίπων. Βλ. ΓΑΚ-
ΑΝΚ, Αρχείο Ιονίου Γερουσίας 596, 346 (28.3.1840).
24. Βλ. λιμπρέτο της παράστασης στη συλλογή της Γενναδείου Βιβλιοθήκης. Το έργο παρουσιάστηκε και κατά 
την περίοδο 1845-1846 (σύμφωνα με ευρισκόμενο στο Δημοτικό Θέατρο Κερκύρας λιμπρέτο).
25. Συλλογή Λιμπρέτων Αναγνωστικής ΕΤαιρίας Κέρκυρας λιμπρέτο. Βλ. και λήμμα αρ. 1446α των προσθηκών 
του Νάκη Πιέρη στο Emile Legrand, Bibliographie Ionienne, 2 τόμοι (Παρίσι, 1910). 
26. Συλλογή Λιμπρέτων Αναγνωστικής ΕΤαιρίας Κέρκυρας.
27. Τον Οκτώβριο του 1846 επισημαινόταν, ότι οι παραστάσεις ξεκίνησαν με την όπερα I due Foscari του Verdi, 
η οποία, όμως, υπολειπόταν από «τον Nabucco, τον Ernani και τους [Ι] Lombardi, [όπερες] τις οποίες ήδη 
γνωρίζουμε», Gazzetta Uffiziale degli Stati Uniti delle Isole Jonie 96 (19/31.10.1846), σ.
28. Θωμάς Παπαδόπουλος, Ιονική Βιβλιογραφία. 16ος – 19ος αιώνας (Αθήνα, 1998), τόμος α’, σ. 538, α.α. 3079 
και Αλίκη Νικηφόρου-Testone, Αρχείο Εκτελεστικής Αστυνομίας (1818-1866) (Κέρκυρα, 1991), σ. 117 
29. Gazzetta Uffiziale degli Stati Uniti delle hole Jonie 96 (19/31.10.1846), σ. 20 και «Teatri», Teatri, Arti e 
Letteratura XXIV-1175 (13.8.1846), σ. 192.
30. «Teatri»,  «Teatri», Teatri, Arti e Letteratura XXVII-1302 (8.11.1849), σ. 22.
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όπερες του Verdi έφταναν στην Κέρκυρα σε σύντομο, άλλοτε δε μηδενικό, χρό-
νο από την ιταλική πρεμιέρα τους. Ο Nabucco, οι Lombardi, οι Due Foscari και 
ο Macbeth παρουσιάστηκαν στο San Giacomo δύο μελοδραματικές περιόδους 
μετά την παγκόσμια «πρώτη» τους (Μάρτιος 1842, Φεβρουάριος 1843, Νοέμ-
βριος 1844, Μάρτιος 1847 αντίστοιχα), ενώ ο Ernani μόλις επτά μήνες μετά την 
πρεμιέρα του (Μάρτιος 1844) και ο Attila με διαφορά εννέα μηνών (Μάρτιος 
1846). Η ανάγκη, λοιπόν, για την παρουσίαση νέων και ήδη πετυχημένων με-
λοδραματικών έργων στην Κέρκυρα, ο ούτως ή άλλως πιεστικός χρόνος προε-
τοιμασίας τους, αλλά και οι αλλαγές που πραγματοποιούνταν στον οπερατικό 
χώρο δυσχέραιναν τη θέση του γηραιού και, κατά δήλωση του, αποκομμένου 
από την Ιταλία Castignace.

Αυτό υπαινίσσεται με σαφή τρόπο και η συνέχεια της αναφοράς της Θεα-
τρικής Επιτροπής. Σε αυτήν γίνεται όντως λόγος στην πρόσληψη του «maestro 
direttore» Giuseppe Brago��o από τον ιμπρεσάριο Tomassi για την περίοδο 
1849-1850, καθώς και στη συμφωνία μεταξύ Castignace και Tomassi για την 
ανάληψη των καθηκόντων του «maestro concertatore» από τον βιολονίστα με 
αντιστάθμισμα την αποζημίωση του Ναπολιτάνου με το ποσό των 51 Ταλίρων. 
Η Επιτροπή, όμως, δεν αφήνει να εννοηθεί, ότι ο Brago��o ήρθε στην Κέρκυρα 
με τη διπλή ιδιότητα του «maestro direttore e concertatore» κατά λάθος, όπως 
αναφέρει ο Castignace. Αντιθέτως, φαίνεται να ήταν μια μάλλον στοχευμένη 
ενέργεια, παρότι είχε προηγηθεί από μέρους της Θεατρικής Επιτροπής η σχε-
τική παράκληση επαναπρόσληψης του Ναπολιτάνου μουσικού.

Στη συνέχεια της αναφοράς της Επιτροπής γίνεται πλέον λόγος στα τρέχο-
ντα γεγονότα που αποτέλεσαν και την αιτία της διαμαρτυρίας του Castignace 
και τα οποία είχαν ως κύριο πρωταγωνιστή τον Ιωσήφ Λιμπεράλη,31 συνθέτη, 
αρχιμουσικό της μπάντας της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας, μαθητή του 
Μάντζαρου και για δεύτερη φορά ιμπρεσάριο του θεάτρου. Η επτανησιακή 
καταγωγή του Λιμπεράλη έκανε εντονότερη τη διαμαρτυρία του Castignace, 
αφού ο πρώτος δεν μπορούσε να ισχυριστεί άγνοια της ύπαρξης του Ναπολι-
τάνου, και έτσι η αντιπαράθεση των δύο ανδρών εμφανιζόταν ως προσωπική 
αντιδικία. Ωστόσο, η αναφορά της Θεατρικής Επιτροπής επιτρέπει μια εναλ-

31. Για τον Ιωσήφ Λιμπεράλη, βλ., ενδεικτικά, Γιώργος Λεωτσάκος, «Αναφορά στα ακροάματα», ένθετο 
τομίδιο στη δισκογραφική έκδοση Λύχνος υπό το μόδιον (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 11, 1999), σ. 38-
46, Στέλιος Τζερμπίνος, «Η μουσικοκοινωνική αγωγή του πιάνου στη Ζάκυνθο του 190u αιώνα και ο συνθέτης 
Ιωσήφ Λιμπεράλης», στο Διονύσης Μουσμούτης (επιμ.), Ζάκυνθος (Αθήνα: Περίπλους, 2002), σ. 95-108, 
Νάσος Βαγενάς, «Δ. Σολωμός και Ιωσήφ Λιμπεράλι», Παρνασσός Η'-2 (Απρίλιος-Ιούνιος 1966), 257-260 και 
Κώστας Καρδάμης, Έξι μελέτες για τη Φιλαρμονική Εταιρείας Κερκύρας (Κέρκυρα: Φιλαρμονική Εταιρεία 
Κερκύρας 2010).



44

Κώστας Καρδάμης 

λακτική προσέγγιση των γεγονότων: «Αναλαμβάνοντας την θεατρώνηση ο κύ-
ριος Λιμπεράλης και παρατηρώντας ότι την προηγούμενη θεατρική περίοδο ο 
μουσικοδιδάσκαλος Brago��o κατείχε τη θέση του maestro concertatore και ότι 
ο ίδιος ο κύριος Λιμπεράλης μπορούσε να αναλάβει την μουσική προετοιμα-
σία των διαφόρων έργων, θεώρησε ενδεδειγμένο να αναθέσει στον ίδιο κύριο 
Brago��o τη μουσική διεύθυνση, συμβιβάζοντας με τον τρόπο αυτό και τα δικά 
του συμφέροντα.» Έτσι, η Επιτροπή δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει τη θέση του 
Ναπολιτάνου, ιδιαιτέρως από τη στιγμή που ο Λιμπεράλης δήλωσε ότι σε μια 
τέτοια περίπτωση «δεν έφερε καμία ευθύνη για την καλή προετοιμασία των 
έργων». Να σημειωθεί, ότι ο Λιμπεράλης βρισκόταν ήδη τον Μάιο του 1850 
στη Μπολώνια με σκοπό τη συγκρότηση θιάσου για το κερκυραϊκό θέατρο32 
και ότι τον Ιούνιο διέμενε στο Μιλάνο για τον ίδιο σκοπό.33 Ο θίασος με τον 
Brago��o ως διευθυντή ορχήστρας είχε συμπληρωθεί στα τέλη Ιουλίου 185034 
και ο Λιμπεράλης επέστρεψε στην Κέρκυρα στις 23.8.1850.35 Κατά συνέπεια η 
όποια ρήξη με τον Castignace θα πρέπει να δημιουργήθηκε κάπου μεταξύ του 
τέλους Αυγούστου και της έναρξης των παραστάσεων στις 14.9.1850.36 Λίγο 
αργότερα θα ακουγόταν για ακόμη μια φορά από τη σκηνή του San Giacomo ο 
Nabucco του Verdi.37

Η συνέχεια της αναφοράς της Θεατρικής Επιτροπής είναι εξίσου σαφής 
και ειλικρινής, αφού παρά τις ικανότητες του Castignace οι συντάκτες της ήταν 
αναγκασμένοι να ομολογήσουν, ότι «εξαιτίας των αλλαγών που συνέβησαν 
ανάμεσα σε όλους τους καλλιτέχνες» οι τελευταίοι «δεν είναι πλέον διατε-
θειμένοι να ακούσουν με τη βούληση τους και να υπακούσουν στις σοφές 
συμβουλές» του Ναπολιτάνου «maestro concertatore». Η αναφορά ολοκλη-
ρώνεται με την επισήμανση ότι αν υπήρχαν οι πόροι στο θέατρο ή κάποια 
άλλη πρόνοια «όπως υπάρχει σε πολλά άλλα κράτη» η επιτροπή δεν θα είχε 
πρόβλημα να χορηγηθεί στο γηραιό Castignace κάποιο μικρό ετήσιο επίδομα. 
Η γνωμοδότηση της επιτροπής, λοιπόν, ήταν ενάντια στο αίτημα του Ναπο-
λιτάνου, παρότι έθετε το κράτος μπροστά στις ηθικές υποχρεώσεις του. Το 
Επαρχιακό Συμβούλιο Κερκύρας συντάχθηκε πλήρως με τις διαπιστώσεις της 

32. «Noti �ie», Noti�ie», », L'ltalia Musicale Π-34 (25.5.1850), σ. 135, «Agen�ie Teatrali», Teatri, Arti e Letteratura XXVII-1525 
(11.5.1850), σ. 79 και 1330 (13.6.1850), σ. 117-118.
33. «Noti �ie», Noti�ie», », L'ltalia Musicale 11-41 (19.6.1850), σ. 162, «Noti�ie», L'ltalia Musicale 11-42 (22.6.1850), σ. 166 
και «Noti�ie», L 'Italia Musicale 11-43 (26.6.1850), σ. 171.
34. «A� ualita tearrali e giornalisti che»,  «A�ualita tearrali e giornalistiche», Teatri, Arti e Letteratura XXVII-1336 (25.7.1850), σ. 165-166.
35. ΓΑΚ-ΑΝΚ, Εκτελεστική Αστυνομία 1257, Αύγουστος 1850, αρ. 231.
36.36 «Spe�acoli d'Autunno», Teatri, Arti e Letteratura XXVIII-1347 (10.10.1850), σ. 46.
37. «Noti �ie»,  «Noti�ie», La Fama del 1850IX-87 (7.11.1850), σ. 348.
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αναφοράς της Θεατρικής Επιτροπής αναγνωρίζοντας τη νομική αδυναμία να 
επιβληθεί στον Λιμπεράλη η επαναπρόσληψη του Castignace (ειδικά εφόσον 
δεν εξυπηρετούνταν τα συμφέροντα της θεατρώνησης), καθώς και την κρισι-
μότητα της θέσης του «maestro concertatore» για την επιτυχία των παραστά-
σεων.38 Έτσι, απέρριψε το αίτημα του Castignace και συμφώνησε σε αντιστάθ-
μισμα να δοθεί ευεργετική παράσταση υπέρ του. Πέντε χρόνια αργότερα ο 
ίδιος ο Castignace θα ζητούσε από τον Έπαρχο την άδεια να πραγματοποιήσει 
μουσική εκδήλωση προς όφελος του, προβάλλοντας ξανά τα επιχειρήματα της 
διαμαρτυρίας του 1851:39 η πικρία φαίνεται ότι παρέμενε.

Επρόκειτο, λοιπόν, για τέλος εποχής στο κερκυραϊκό θέατρο από πολλές 
απόψεις. Το ευρισκόμενο στην Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας λιμπρέτο της 
παράστασης του Φθινοπώρου 1851 των I Lombardi του Verdi μαρτυρά ότι τη 
θέση του «maestro al cembalo» κατείχαν δύο άνθρωποι σχετιζόμενοι με τη 
Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας και μαθητές του Μάντζαρου: ο Ιωσήφ Λιμπε-
ράλης και ο Δημήτριος Αγαθίδης.

Αν, λοιπόν, η έναρξη της κερκυραϊκής καριέρας του Castignace συνέπεσε 
με την άνοδο του Rossini, η λήξη της χαρακτηρίζεται από την άνοδο και την 
καταλυτική επικράτηση του Verdi εντός και εκτός των ιταλικών μελοδραμα-
τικών σκηνών. Λίγο αργότερα από την κερκυραϊκή σκηνή θα παρουσιάζονταν 
και ιταλόφωνες εκδοχές μελοδραμάτων του γαλλικού ρεπερτορίου [Auber, La 
muta di Portici και Meyrbeer, Roberto il Diavolo, αμφότερα το 1853], καθώς και 
σειρά οπερατικών έργων της νεώτερης γενιάς των Επτανησίων μουσουργών 
(Ξύνδας, Παδοβάνης, Καρρέρ).

Ήταν πλέον σαφές, ότι το 1849 είχε έρθει από καιρό η στιγμή να αναλά-
βουν την τύχη του κερκυραϊκού θεάτρου δυνάμεις ηλικιακά νεώτερες, καθώς 
και αισθητικά και πρακτικά εγγύτερες στις νέες εξελίξεις. Μια τέτοια διαπί-
στωση επιβεβαίωνε την πρόοδο που είχε συντελεστεί στο οπερατικό, μουσι-
κοεκπαιδευτικό και δημιουργικό περιβάλλον των Επτανήσων της εποχής, μια 
πρόοδο, όμως, στην οποία ο Castignace είχε συμβάλει σημαντικά με τον τρόπο 
του. Η απομάκρυνση του Castignace, πάντως, έστω και με αυτόν τον μάλλον 
άκομψο τρόπο, ήταν αποτέλεσμα του χάσματος των γενεών, των αλλαγών 
στους στόχους και στις συμπεριφορές στον χώρο του ιταλικού μελοδράματος, 
καθώς και πιεστικών μουσικοαισθητικών, οργανωτικών και πρακτικών ζητη-

38. ΓΑΚ-ΑΝΚ, Ιόνιο Κράτος 534, Πρακτικά Επαρχιακού Συμβουλίου Κερκύρας αρ. 121, 23.6.1851, θέμα 20.
39. «Παράρτημα εγγράφων: Έγγραφο 17» στο Δημήτριος Καπάδοχος, Το θέατρο της Κέρκυρας στα μέσα του 
ΙΘ'αιώνα (Αθήνα: Τήνος, 1991), σ. 118 (22.3.1856). Ο επιμελητής της έκδοσης έχει διαβάσει λάθος το όνομα 
«Castignace» ως «Castignare».
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μάτων του κερκυραϊκού θεάτρου. Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί, ότι στα χρόνια 
που θα ακολουθούσαν η θέση του «maestro concertatore» του San Giacomo, 
όχι μόνο δεν θα καταργούταν40, αλλά θα την καταλάμβανε ένας ακόμη κατ' 
επιλογή μουσικός μέτοικος της Κέρκυρας, ο Ευτύχιος Λαμπελέτ, γενάρχης της 
γνωστής «μουσικής δυναστείας».

40. Τον Απρίλιο του 1852 η προκήρυξη της θεατρώνησης του San Giacomo για την περίοδο 1852-1853 San Giacomo για την περίοδο 1852-1853  Giacomo για την περίοδο 1852-1853 Giacomo για την περίοδο 1852-1853  για την περίοδο 1852-1853 
προέβλεπε την πρόσληψη «maestro al cembalo», αλλά δεν τον συμπεριλάμβανε πλέον σε εκείνους τους 
μουσικούς που μπορούσαν να αντληθούν από το κερκυραϊκό δυναμικό (ΓΑΚ-ΑΝΚ, Έπαρχος 275, υπφ 2). 
Επιπλέον, τον Αύγουστο του 1856 προβλεπόταν η ξεχωριστή πρόσληψη «maestro concertatore» (ΓΑΚ-ΑΝΚ, 
Αρχείο Ιονίου Γερουσίας 1115, Αντίγραφο συμβολαίου, 7.8.1856). Το ίδιο προβλεπόταν και τον Αύγουστο του 
1858 (ΓΑΚ-ΑΝΚ, Έπαρχος 38, [1858], Αντίγραφο συμβολαίου, 12.8.1858).
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Γεράσιμος Νίνος (Fortess74)

Η στρατιωτική μουσική παρουσία στην Κέρκυρα 1814 - 1864

Colours presented at Corfu by Lady Butler 1 June 1859

Ιστορική εισαγωγή
Είναι γεγονός ότι η Κέρκυρα, αναπτύχθηκε μουσικά σε σχέση με τον υπό-

λοιπο Ελλαδικό χώρο, χάρις στην επαφή (πολιτική, στρατιωτική, πολιτισμική) 
που είχε με τα προοδευμένα κράτη της δυτικής Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, από τον 12ο, μέχρι και τον 19ο αιώνα, επηρεάστηκε πολι-
τισμικά από τις μεγάλες Ευρωπαϊκές χώρες που την διοίκησαν, που δεν είναι 
άλλες από τις Βενετία, Ρωσία, Γαλλία και Βρετανία. 

Ένα σπουδαίο χαρακτηριστικό όλης αυτής της παραπάνω κατάστασης, 
ήταν η ύπαρξη της μπάντας στο νησί (αλλά και γενικότερα σε όλο το Ιόνιο), 
από πολύ νωρίς, αφού η μουσική είχε ακολουθήσει την πρόοδο των ανα-
πτυγμένων κατά καιρούς κατακτητών-προστατών, και επίσης, υπήρχαν εκεί 
σε λειτουργία, όλες οι κλασικές μουσικές μορφές συνόλων, από όπερα μέχρι 
και χορωδία. 

Αξίζει να τονίσουμε, πως λόγω αυτού του γεγονότος, ήδη από την εποχή 
της Βενετικής κυριαρχίας, στις λιτανείες και στις επίσημες εορτές, συμμετεί-
χε ενεργά και η στρατιωτική μπάντα (σαλπιγκτών – τυμπανιστών ως επί των 
πλείστων) , που εκείνη την εποχή ήταν ολιγομελής μεν αλλά υπαρκτή δε.
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«Λιτανεία Αγίου Χαραλάμπη». Στρατιωτική μπάντα στην λιτανεία,  
1756 (Ιωάννης Κοράης)

Η μπάντα (Στρατιωτική στην συγκεκριμένη περίπτωση) , σαν σύνολο στην 
Κέρκυρα, αναπτύχτηκε περισσότερο ως προς την ολοκληρωμένη τελική μορφή 
της, κατά την περίοδο της παρουσίας των Γάλλων Δημοκρατικών (1797 – 1799), 
και με την επίσημη ανακήρυξη της Επτανήσου Πολιτείας, δημιουργείται η πρώ-
τη εθνική στρατιωτική μπάντα του Ελληνικού έθνους, η οποία υπήρξε οργανικό 
σύνολο του στρατεύματος με βάση το σχετικό οργανόγραμμά του. 

 
 

Φαίνεται ότι οι οδηγίες για τα κέντρα αναψυχής δεν απέδωσαν τα αναμε-
νόμενα έτσι το 1801 τοιχοκολλείται αυστηρή εγκύκλιος της τότε αστυνομίας με 
αυστηρές κυρώσεις και μάλιστα αναφέρεται ότι το βράδυ τα μέρη αναψυχής 
μπαρ, ταβέρνες, καφενεία κ. λ .π. θα κλείνουν υποχρεωτικά από την στιγμή που 
θα περνούσαν στρατιώτες στους δρόμους κρούοντας τύμπανα.

Corfu museum
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Οι μπάντες των Βρετανικών συνταγμάτων της Κέρκυρας
Η παρουσία της μπάντας ήταν εντονότερη κατά την περίοδο της «Βρε-

τανικής προστασίας» (1814 – 1864), λόγω των παρευρισκομένων μουσικών 
σωμάτων της φρουράς , των οποίων η συμβολή ήταν πολύ καθοριστική στην 
Κέρκυρα αλλά και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου πελάγους. 

Οι μπάντες αυτές, ήταν ο κινητήριος μοχλός για να λειτουργήσει το 
«επτανησιακό εργαστήριο» παραγωγής φιλαρμονικών από τις αρχές του 
19ου αιώνα, με ιστορικά πρώτη ιδρυθείσα μπάντα της Ελλάδος, αυτή στην 
«Αριστοκρατική» Ζάκυνθο, το 1816 (αρχιμουσικός Marco Battagel {βρετανός 
στρατιωτικός}) και μετά ακολούθησαν κατά σειρά αυτές του Ληξουρίου 1836 
(Π. Ιακ. Σκαλάτος) , της Κέρκυρας 1840 ( Αντώνιος Λιμπεράλης ) και τέλος της 
Λευκάδας 1850 (Αντώνιος Καπνίσης). 

Τέλος, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι, ενώ υπάρχει η αντίληψη πως οι Βρε-
τανικές μπάντες, έπαψαν να υπάρχουν στο νησί από το 1837 και μετά, αυτό 
αποτελεί απλά και μόνο, μια λανθασμένη προφορική εξιστόρηση, γιατί η τε-
λευταία μπάντα αποχώρησε το 1864, με την οριστική αποχώρηση των στρατι-
ωτικών Βρετανικών δυνάμεων.1

 

Μπάντα 4ου Συντάγματος πεζικού - Κέρκυρα 1863

Υπηρεσίες – υποχρεώσεις
Όπως μπορούμε να καταλάβουμε, ο σκοπός της ύπαρξής τους (στρατιω-

τικές μπάντες), ήταν να συμμετέχουν στις διάφορες εκδηλώσεις που οργάνω-
νε η τοπική διοίκηση (Αρμοστεία και στρατιωτικές αρχές). 

Από τα κυριότερα κομμάτια που εκτελούσαν, ήταν το «Rule Britannia» και 
το «God save the King» (από το 1837 και μετά αντικαταστάθηκε το «the King» 

1. Brass Herald, British bands in Corfu 2009 – Kostas Kardamis.
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από το «the Queen», χρονολογία οπού διαδέχτηκε τον Γεώργιο η Βασίλισσα 
Βικτωρία Α).

 

Παρτιτούρα της σύνθεσης «Rule Britannia»

Οι μπάντες αυτές χρησιμοποιούνταν όπως είπαμε παραπάνω, στις στρα-
τιωτικές εκδηλώσεις της Κέρκυρας, αλλά και σε πολλές άλλες τοπικές επίσης 
(πολιτικές και θρησκευτικές). 

Συγκεκριμένα παιάνιζαν στο παλάτι κατά την επέτειο των γενεθλίων της 
βασίλισσας, κατά την επέτειο του συντάγματος του Ιονίου Κράτους, απέδιδαν 
τιμές στους στρατιωτικούς και πολιτικούς αξιωματούχους, συμμετείχαν στις το-
πικές θρησκευτικές τελετές (λιτανείες συνήθως του Αγίου Σπυρίδωνος), πραγ-
ματοποιούσαν συναυλίες και τέλος συμμετείχαν σε κηδείες επιφανών ανδρών.

Ενίοτε έπαιρναν μέρος και σε δημόσιες εκδηλώσεις, όπως για παράδειγ-
μα κατά την υποδοχή του Λόρδου αρμοστή Σερ Τόμας Μαίτλαντ, το 1816, οπού 
τον υποδέχτηκε η μπάντα του 35ου συντάγματος. 

Ένα άλλο παράδειγμα έχουμε το 1823, όταν οι μπάντες των 32ου και 
51ου συνταγμάτων, μια συγκεκριμένη ημέρα, από ενωρίς το πρωί παιάνιζαν 
στους δρόμους της πόλης, προς τιμήν του Εμμανουήλ Θεοτόκη (προέδρου 
της γερουσίας του Κράτους), με αποτέλεσμα να ξαφνιαστούν οι αμέριμνοι 
κάτοικοι, οι οποίοι «πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους» λόγω της «φασαρί-
ας» που επικρατούσε εκείνη τη στιγμή στους δρόμους, από την μουσική και 
τις φωνές των παρευρισκομένων. 
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Υποδοχή στρατηγού Σερ Τόμας Μαίτλαντ
 

Θυρεός 32ου Συντάγματος

Οι μπάντες των συνταγμάτων, παιάνισαν επίσης, στα εγκαίνια του υδρα-
γωγείου του Σερ Τόμας Μαίτλαντ, όπως επίσης και μετά από μερικές μέρες, 
κατά την τέλεση των αποκαλυπτηρίων του αγάλματός του.

Τέλος στις 11 Ιανουαρίου 1826, η μπάντα παιάνισε κατά την τελετή των 
εγκαινίων της άφιξης του πρώτου Ιονικού ατμόπλοιου, το οποίο θα πραγματο-
ποιούσε την ακτοπλοϊκή σύνδεση των Επτανήσων.
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Αντιγράφουμε από επίσημη εφημερίδα της εποχής (σε μετάφραση από 
τα Ιταλικά).

«Την Δευτέρα 9 τρέχοντος εγίναμε θεατές μιας διασκέδασης που μας έδω-
σε το πλοίο. Η Αυτού Εξοχότης ο Λόρδος Ύπατος Αρμοστής Sir Frederick Adam, 
στην επιθυμία του να επιδείξει τον τρόπο που το πλοίο τούτο μανουβράρει, 
προσκάλεσε τις Ανώτατες Αρχές του Kράτους που πήγε στο πλοίο μαζί τους για 
να ταξιδέψουν γύρω από τη νησίδα Βίδο. Παρ' όλο το γεγονός ότι εκείνη την 
ώρα τα κύματα ήταν ογκώδη και φυσούσε θυελλώδης άνεμος, το σκάφος εμα-
νουβράρισε με πολύ ευκολία και ταχύτητα εντυπωσιάζοντας όλους που παρα-
κολουθούσαν το νέο θέαμα από την στεριά.

Επιπλέον, η διασκέδαση συμπληρώθηκε με τα εμβατήρια που έπαιζε η 
στρατιωτική μπάντα που ήταν επάνω στο πλοίο. Όλες οι προσωπικότητες που 
συνόδευαν την Αυτού Εξοχότητα, ικανοποιήθηκαν και δεν έπαυσαν να θαυμά-
ζουν συνέχεια τον εκπληκτικό μηχανισμό του πλοίου, τις αναπαυτικότατες και 
ωραιότατες καμπίνες και γενικά όλη την εμφάνισή του».

Την πρωτοχρονιά του 1840, οι μπάντες έπαιξαν χορευτικά τραγούδια, 
κατά την διάρκεια της δεξίωσης που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν των Βρε-
τανών και Κερκυραίων αξιωματούχων και των συνοδών τους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις παραπάνω εκδηλώσεις που αναφέρονται, οι 
στρατιωτικές μπάντες, συνόδεψαν Κερκυραίους χορωδούς, οι οποίοι τραγου-
δούσαν διάφορα Ελληνικά άσματα.2

Στα πλαίσια της εκδήλωσης των εορτασμών των γενεθλίων της βασίλισ-
σας Βικτωρίας, δόθηκε συναυλία με τα πιο γνωστά έργα των Μπελλίνι, Ντονι-
ζέτι και άλλων συνθετών της τότε εποχής.

 

2. Brass Herald British Bands in Corfu – Kostas Kardamis.
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Βρετανικό άγημα στο παλαιό φρούριο Κέρκυρας

Από το 1815, οι μπάντες της φρουράς, συμμετείχαν σε όλες τις ορθόδοξες 
και καθολικές λιτανείες, και πάντοτε κατά την λήξη αυτών, παιάνιζαν το « God 
save the King».

Κατά την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας, τα σύνολα των κρουστών των 
μπαντών, ακολουθώντας την παλαιότερη στρατιωτική παράδοση, συμμετεί-
χαν στις τοπικές θρησκευτικές εκδηλώσεις και οι μουσικοί τοποθετούσαν μαύ-
ρες σημαίες στα τύμπανα ως ένδειξη πένθους. 

Από το 1820 και μετά, κατά την συγκεκριμένη περίοδο (Μεγάλη Εβδομά-
δα), οι μπάντες παιάνιζαν το πένθιμο εμβατήριο «Dead March» του Χαίντελ.

Απαγόρευση της συμμετοχής των στρατιωτικών αγημάτων σε μη Αγγλικανι-
κές τελετές

Το 1837, με απόφαση της βασίλισσας Βικτωρίας, όπως είναι γνωστόν, 
ανεστάλησαν σε όλη την επικράτεια του βασιλείου, όλες οι συμμετοχές των 
στρατιωτικών τμημάτων αποδόσεως τιμών στις ξένες προς το Αγγλικανικό 
δόγμα θρησκείες, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να απαγορευτεί και η συμμε-
τοχή των στρατιωτικών μπαντών, στις τοπικές λιτανείες. 

Αυτό είχε σαν άμεση συνέπεια να εντατικοποιηθούν οι κινήσεις για την 
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δημιουργία μιας τοπικής «αστικής μουσικής», κάτι που προσπαθούσαν να πε-
τύχουν από το 1823 ο Νικόλαος Μάντζαρος με την υποστήριξη των Πέτρου 
Κουαρτάνου, Αντώνιου Λιμπεράλη και Σπυρίδωνος Ξύνδα.3

Τελικά το 1840, ήταν η χρονιά που στην Κέρκυρα παιάνισε η πρώτη τοπι-
κή αστική μουσική και θεωρήθηκε ως ένα μεγάλο κατόρθωμα από τους ντό-
πιους κατοίκους.

 (Η πρώτη εμφάνιση της φιλαρμονικής έγινε χωρίς στολή. Η πρωτοεμφα-
νιζόμενη μπάντα παιάνισε μέσα από ένα σπίτι, κατά την διάρκεια της λιτανεί-
ας του Αγίου Σπυρίδωνος).

 Αργότερα, η στολή που αποφασίστηκε να φορεθεί ήταν μπλε – κόκκινο, 
που άλλωστε ήταν και τα εθνικά χρώματα της σημαίας του Ιονίου Κράτους.

Μια άγνωστη σε πολλούς ιστορία είναι ότι αρκετά από τα πρώτα μουσι-
κά όργανα που χρησιμοποίησε η Φιλαρμονική εταιρία κατά τα πρώτα χρόνια 
της ύπαρξης της, ήταν μεταχειρισμένα όργανα, που δόθηκαν από την μπά-
ντα της φρουράς.4

Επίσης στα πλαίσια της σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ Παλαιάς Φιλαρ-
μονικής και Αρμοστείας, ο Αρμοστής Ερρίκος Στόρξ, οργάνωσε επίσημη τελετή 
παρασημοφόρησης των μουσικών της, αμέσως μετά την πρωινή λειτουργία, 
ανήμερα της εορτής του Αγίου Σπυρίδωνος το 1861. 5

Η επάνδρωση των στρατιωτικών μπαντών
Όμως, ποιοί ήταν αυτοί άραγε που επάνδρωσαν τις στρατιωτικές μπά-

ντες στην Κέρκυρα;
Το 1815, ήδη υπήρχαν μουσικοί που προέρχονταν από την Βασιλική Στρα-

τιωτική Μουσική Σχολή στο «Kneller Hall», η οποία ιδρύθηκε πριν 40 χρόνια.
Στην Κέρκυρα όμως εκτός από μερικούς αποφοίτους της παραπάνω σχο-

λής, συμπεριλήφθηκαν στις μπάντες και πολίτες, γνώστες μουσικών οργάνων, 
ο οποίοι προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στις μπάντες, αποκαταστάθηκαν 
και επαγγελματικά μέσω αυτών. 

 

3. Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, Ενότητα μέσα στην πολλαπλότητα, Το ώριμο έργο (1835-1872).
4. Ιωάννης Β Τσανταρίδης «Η μουσική στην Κέρκυρα. Πολιτιστική παράδοση και εξέλιξη».
5.  Παραθέματα λόγου – Αντώνιος Βασιλάκης «ένα άγνωστο κείμενο του Πέτρου Βράϊλα Αρμένη».
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Μπάντα φρουράς 1860

Έτσι λοιπόν εκτός από τους Βρετανούς, τις μπάντες τις επάνδρωναν μου-
σικοί από την Μάλτα, την Ιταλία και Κερκυραίοι από καλές οικογένειες, αφού 
το «πόπολο» δεν είχε την παραμικρή δυνατότητα εκμάθησης πνευστού μουσι-
κού οργάνου λόγω άθλιων συνθηκών διαβίωσης.

Μάλιστα, μετά την ίδρυση της φιλαρμονικής εταιρείας Κερκύρας (1840), 
πολλοί ερασιτέχνες μουσικοί που προέρχονταν από εκεί (Ιταλοί και Κερκυραί-
οι συνήθως), είχαν πρωταρχικό σκοπό τους να αποκατασταθούν επαγγελματι-
κά σε κάποια από τις μπάντες της φρουράς.

Οι μπάντες της φρουράς λοιπόν, αποτελούσαν ένα σπουδαίο τομέα της 
Κερκυραϊκής κοινωνίας, ήδη από τον 19ο αιώνα. 

Αυτό φαίνεται και από έναν πίνακα του Edward Lear, ο οποίος τον ζω-
γράφισε το 1856 και παρουσιάζεται μια σκηνή οπού τα μικρά παιδάκια της 
πόλης τρέχουν γύρω από μια στρατιωτική μπάντα, ενώ αυτή παιανίζει στους 
δρόμους της Κέρκυρας.6

Διοικητές – Αρχιμουσικοί
1) Το 1816 αρχιμουσικός του 35ου συντάγματος ήταν ο Mr. Piranni.
2) Το 1821 πέθανε ο αρχιμουσικός του 36ου συντάγματος John Henn και η μπά-
ντα έμεινε χωρίς μαέστρο.

6. Brass Herald – Kostas Kardamis.
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Θυρεός 36ου Συντάγματος 

Θυρεός 88ου Συντάγματος

3) Δύο χρόνια αργότερα (1823), αναλαμβάνει την μπάντα του 51ου συντάγμα-
τος, ο αρχιμουσικός Thompson.
4) Το 1825 αναλαμβάνει την μπάντα του 28ου συντάγματος ο Gerolamo Salieri.
5) Την ίδια χρονιά (1825) στην Κέρκυρα έχουμε και την παρουσία της 
μπάντας του 32ου συντάγματος, υπό την διεύθυνση του αρχιμουσικού  
Domenico Liberali.
6) To 1830 ο γιός του Domenico, Antonio Liberali, αναλαμβάνει την διεύθυνση 
της μπάντας του 88ου συντάγματος και το μουσικό του έργο ήταν πολύ έντονο.
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7) Από το 1830 μέχρι και το 1850, πέρασαν από την Κέρκυρα οι αρχιμουσικοί 
Foraboschi, Castaldini, De Angelis, και Tamplini, οι οποίοι ήταν Ιταλικής καταγω-
γής, όπως και πολλοί μουσικοί της φρουράς επίσης.

Εκτός όμως από τους μαέστρους, υπήρξαν και στελέχη των μουσικών αυ-
τών σωμάτων, που άφησαν μεγάλη παρακαταθήκη στον τόπο. Κάποιοι από αυ-
τούς ήταν ο Marco Battagel, ο κλαρινετίστας Gerolamo Battagel, ο κερκυραίος 
Αντώνιος Λιμπεράλης, ο οποίος ήταν μαθητής του Μάντζαρου και γιος του Δο-
μίνικου Λιμπεράλη, αρχιμουσικού της στρατιωτικής μπάντας του συντάγματος. 

Από την συγκεκριμένη οικογένεια, σημαντικό έργο πρόσφεραν στην τοπι-
κή κοινωνία οι στρατιωτικοί μουσικοί Αντώνιος και Ιωσήφ Λιμπεράλης καθώς 
και ο πρώτος αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Εταιρείας «Μάντζαρος» Κέρκυ-
ρας, Αναστάσιος Ρινόπουλος.

Το 1840 ήρθε στο νησί ένα Σκοτσέζικο σύνταγμα με τη μπάντα του, η οποία 
αποτελούνταν από γκάιντες, φλάουτα και κρουστά. Μάλιστα οι ντόπιοι όταν 
τους αντίκρισαν, νόμιζαν ότι είναι κάποιο σύνταγμα από τις απέναντι ηπειρωτι-
κές ακτές, αφού εκτός το παραδοσιακό και περίεργο ηχόχρωμά τους (γκάιντες 
και μεγάλα τύμπανα) , μπέρδεψαν τους Κερκυραίους και τα κιλτ που φορούσαν 
οι μουσικοί, τα οποία οι ντόπιοι τα νόμισαν για χρωματιστές φουστανέλες. 

Οι μπάντες και η τοπική κοινωνία
Οι μπάντες της φρουράς συμμετείχαν και σε πολλές τοπικές γιορτές της 

πόλης. Σε αυτές τις γιορτές – πανηγύρια, έπαιζαν συνήθως οι ντόπιοι παραδο-
σιακοί οργανοπαίχτες, αλλά όταν εμφανίζονταν οι μπάντες, τότε οι οργανο-
παίχτες σταματούσαν για να ακουστούν τα πνευστά της φρουράς, των οποίων 
ο ήχος ευχαριστούσε ανεξαιρέτως όλους τους παρευρισκόμενους . 

Πολλές φορές έπαιζαν εν στάσει, ντόπιες παραδοσιακές μελωδίες, ενορ-
γανωμένες για μπάντα.

Δυο από τις πιο γνωστές μελωδίες που έπαιζαν οι μπάντες της φρουράς, 
ήταν το «St. Patrick’s day» και το «The girl I left behind me», που ήταν πολύ 
αγαπητά στους κατοίκους της πόλης, ντόπιους και μη.
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Οι στρατιωτικοί μουσικοί, συμμετείχαν επίσης και στην ορχήστρα του θε-
άτρου San Giacomo, τουλάχιστον από το 1820, και με τα μεγαλύτερα ποσοστά 
συμμετοχής τους να σημειώνονται το 1840. 

Εδώ θα πρέπει να γνωρίζουμε πως η ορχήστρα του θεάτρου, αποτελού-
νταν κυρίως από έγχορδα και δεν υπήρχαν εξεζητημένα όργανα, όπως το 
όμποε ή το τρομπόνι κτλ. Αυτά τα όργανα λοιπόν τα «προμηθεύονταν» η ορ-
χήστρα, μέσω των στρατιωτικών μουσικών της φρουράς. 

 Μια αρκετά άγνωστη επίσης πτυχή, είναι η σχέση του συνθέτη Νικολάου 
Μάντζαρου με τις μπάντες αυτές. 

Τον καλούσαν (πιθανόν λόγω της κρατικής επαγγελματικής του θέσεως 
{γραμματέας της εισαγγελίας του Ιονίου Κράτους-1826-1833, ιδιαίτερος γραμ-
ματέας του Προέδρου της γερουσίας 1833-1856}), για να εξετάσει τους μουσι-
κούς και μετά να δώσει την συγκατάθεση του, σε περίπτωση που προβλέπο-
νταν να προαχθούν. 

Λόγω αυτής της επαφής, είναι ενδεικτικό, ότι οι μπάντες αυτές, ακόμα 
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και μετά το 1864 που αποχώρησαν από την Κέρκυρα, συνέχισαν να εκτελούν 
συνθέσεις του Μάντζαρου. 

1) Festa della Fontana ( εορτή της κρίνης) – Αύγουστος 1831
2) Chiare, fresche e dolci ac�ue 
3) Allor che l’orsa 1832
4) Tardo e lento 1832
5) La clemen�a di Tito (προς τιμην του αρμοστή Άνταμ) 15-3-1832
6) La sposa 1836
7) L’arrivo d’Ulisse nell’isola dei Feaci (προς τιμήν του αρμοστή Άνταμ)
8) Partimenti ossia Basso numerato (προς τιμήν Βικτωρίας Α) 1856
9) Ύμνος για τον γάμο του πρίγκιπα της Ουαλίας 1863

Η τελευταία επίσημη εμφάνιση στρατιωτικής μπάντας της Βρετανικής 
φρουράς, που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα, έγινε στις 21 Μαϊου 1864, 
στις 11:30 το πρωϊ, στο λιμάνι του Μανδρακίου.

 Μετά από την απόδοση τιμών προς τον Αρμοστή και πριν την επιβίβασή 
του στο πλοίο, η υπάρχουσα βρετανική φρουρά εντός του παλαιού φρουρίου, 
αντικαταστάθηκε από την Ελληνική στρατιωτική δύναμη και έγινε η τελευταία 
υποστολή της σημαίας του Ιονίου Κράτους από τα φρούρια του Βίδο (υπήρχαν 
τα ερείπια του φρουρίου), ως και στο Παλαιό και Νέο. Στο Παλαιό φρούριο, 
εκτός από την σημαία του Ιόνιου Κράτους, έγινε η τελευταία υποστολή και της 
Βρετανικής σημαίας, την οποία υπέστειλε ο ίδιος ο Βρετανός αντιστράτηγος 
Ροβέρτος Κάλβερτ και ο ίδιος πραγματοποίησε την πρώτη έπαρση της Ελληνι-
κής σημαίας στην Κέρκυρα.

 Η Βρετανική σημαία έφτασε με πομπή στο πλοίο, με τη συνοδεία της 
μπάντας και τιμητικού αγήματος. Ταυτόχρονα έγινε η έπαρση της Βρετανικής 
σημαίας στο μεσαίο κατάρτι της ναυαρχίδας, όπου είχε επιβιβαστεί ο Αρμο-
στής και η οποία χαιρετίστηκε από το Ελληνικό απόσπασμα πυροβολικού με 
21 κανονιοβολισμούς. 

Καταγραφή λοιπών τελετών που έλαβαν χώρα στην Κέρκυρα, στις οποίες 
συμμετείχαν οι μπάντες των εκεί συνταγμάτων:

1) 21-6-1814 παράδοση Κέρκυρας στους Άγγλους
2) 23-6-1814 αποχαιρετιστήρια τελετή Don�elot
3) 23-4-1817 πρώτη πανηγυρική συγκάλεση του νομοθετικού σώματος 
Κερκύρας στο παλάτι του παλαιού φρουρίου
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4) 17-11-1818 παρασημοφόρηση του τάγματος στο παλάτι
5) 24-1-1824 τελετή δημοσίευσης θανάτου του Tomas Maitland
6) 10-7-1830 τελετή δημοσίευσης θανάτου του βασιλέως της Αγγλίας Γε-
ωργίου Δ και διαδοχή από τον Γουλιέλμο Δ
7) 18-11-1832 τελετή υποδοχής αρμοστή λόρδου Νουγέντ
8) 28-5-1835 χορός στο παλάτι για τα γενέθλια του βασιλιά της Αγγλίας
9) 28-12-1835 αναβολή της δεξίωσης πρωτοχρονιάς από τον αρμοστή
10) 23-2-1835 τελετή παράδοσης της αρμοστείας από τον Νουγέντ στον 
Alexander Woodford
11) 30-5-1836 χορός στο παλάτι 
12) 2-1-1837 δεξίωση του αρμοστή για την επέτειο του συντάγματος του 
1817
13) 1-1-1839 δεξίωση του αρμοστή για την επέτειο του συντάγματος του 
1817
14) 14-10-1839 απονομή τίτλου ιππότου του τάγματατος στους Βικ. Καρύ-
δη, Σταμ. Γαγγάδη , Αυγ. Ρανδόν, Αλτ. Χαλικιόπουλο, ταγματάρχη Παρσόνς
15) 2-9-1840 απονομή του τίτλου του κόμητος στους αδελφούς Βούλγαρη
16) 21-5-1841 γιορτή από τον αρμοστή στο παλάτι για τα γενέθλια της 
βασίλισσας
17) 8-6-1841 τελετή παραλαβής της αρμοστείας από τον Stewart Macken�ie
18) 21-2-1842 απονομή τιμών από την βασίλισσα στους Δημ. Δελλαδέτσι-
μα, Αγγ. Χαλικιόπουλο και Γερ. Λούζη
19) 15-8-1841 δεξίωση της κας Macken�ie 
20) 1-9-1842 δεξίωση της κας Macken�ie 
21) 29-9-1842 δεξίωση της κας Macken�ie 
22) 18-3-1842 παρασημοφόρηση αξιωματικών στο παλάτι
23) 27-4-1843 τελετή παραλαβής της αρμοστείας από τον John Seaton
24) 1-1-1848 δεξίωση του αρμοστή στο παλάτι για την επέτειο του συντάγ-
ματος
25) 19-12-1851 επίσημη εκδήλωση για την καθιέρωση της ελληνικής ως 
εθνικής γλώσσας
26) 1-1-1852 δεξίωση του αρμοστή στο παλάτι για την επέτειο του συντάγ-
ματος
27) 2-1-1852 τελετή παρασημοφόρησης με εντολή της βασίλισσας, του 
προέδρου της γερουσίας Δημητρίου Σολωμού
28) 19-5-1856 δεξίωση του αρμοστού για τα γενέθλια της βασίλισσας
29) 8-5-1857 δεξίωση του αρμοστού για τα γενέθλια της βασίλισσας
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30) 26-12-1857 δεξίωση του αρμοστού για την επέτειο του συντάγματος
31) 28-12-1858 δεξίωση του αρμοστού για την επέτειο του συντάγματος
32) 23-9-1863 εκδηλώσεις εορτασμού για την ένωση
33) 21-5-1864 τελετή παράδοσης των επτανήσων στον Θρασύβουλο Ζαϊμη 
(11:30πμ {τελευταία εμφάνιση Βρετανικής μπάντας στην Κέρκυρα})

Πηγές:
1) «Λιτανεία Αγίου Χαραλάμπη» 1756 (Ιωάννης Κοράης).
2) Brass Herald, British bands in Corfu 2009 (Kostas Kardamis).
3) Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος Ενότητα μέσα στην πολλαπλότη-
τα. Το ώριμο έργο (1835-1872) (Κώστας Καρδάμης).
4) Η μουσική στην Κέρκυρα. Πολιτιστική παράδοση και εξέλιξη. (Ιωάννης 
Β Τσανταρίδης).
5) Ένα άγνωστο κείμενο του Πέτρου Βράιλα Αρμένη (Αντώνιος Βασιλάκης).
6) King’s own Royal museum.
7) The Queen’s Royal Regiment, 2nd Battalion.
8) National army museum.
9) www.corfumuseum.
10) Ιονική Βιβλιογραφία 1508-1863 (Παπαδόπουλος Θωμάς).
11) Με αφορμή μιαν εικόνα (Καρδάμης Κ).
12) www.corfuhistory Τελετή παράδοσης-παραλαβής της Κέρκυρας (21 
Μαϊου 1864).
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Αικατερίνη Αλαμάνου (Saragua)

Οι οικονομικές προοπτικές του ελληνικού κράτους  
ως αποτέλεσμα της Ένωσης του 1864

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αφορμή για την παρούσα εργασία αποτέλεσε ένα έγγραφο του 1865 του 
Υπουργείου Οικονομικών προς τον υπουργό Εσωτερικών, Πέτρο Βράιλα Αρμέ-
νη και αφορούσε στον διακανονισμό των δανείων της Ελλάδας προς τις Με-
γάλες Δυνάμεις. Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται πως μετά την Ένωση των 
Επτανήσων με την Ελλάδα τα οικονομικά του ελληνικού κράτους αναμενόταν 
να βελτιωθούν, (εικόνα 1)

Το ερώτημα, λοιπόν, που τέθηκε ήταν κατά πόσο μετά την Ένωση επι-
βεβαιώθηκε η παραπάνω προσδοκία. Βελτίωσε τα οικονομικά του κράτους  
η Ένωση; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα αποδείχτηκε πιο περίπλοκη  
από ό, τι αναμενόταν.

Όπως θα αναφερθεί παρακάτω, το χρέος των Ενωμένων Κρατών των 
Ιονίων Νήσων λίγο πριν την Ένωση είχε αυξηθεί θεαματικά, ενώ οι υποχρε-
ώσεις τους προς την αγγλική προστασία επιβάρυναν ακόμη περισσότερο τα 
δημοσιονομικά τους. Συν τοις άλλοις, το ελληνικό κράτος «κληρονόμησε» από 
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την αγγλική προστασία, όχι μόνο την εξυπηρέτηση των αυξημένων δανειακών 
υποχρεώσεων της έως τότε Επτανήσου Πολιτείας αλλά, επιπλέον ανελάμβανε 
την οικονομική αποκατάσταση των πρώην υπαλλήλων της αγγλικής διοίκησης 
και όχι μόνον.

Ήταν τέτοια η οικονομία των Επτανήσων, ώστε τα παραπάνω εμπόδια να 
υπερκεραστούν και τελικά το ελληνικό κράτος να βγει «κερδισμένο» οικονομι-
κά; Προς απάντηση αυτού του υποερωτήματος κρίθηκε σκόπιμη η συνοπτική 
αναφορά μας (λόγω περιορισμένου αριθμού λέξεων) τόσο στο χρηματοπιστω-
τικό σύστημα που αναπτύχθηκε στα Ιόνια όσο και στην εμπορική και βιομηχα-
νική δραστηριότητα, κυρίως στην πρωτεύουσα, την Κέρκυρα. Επιπροσθέτως, 
γίνεται λόγος στις υποδομές τις οποίες εισήγαγε η αγγλική προστασία.

Μένει, λοιπόν, να εξετάσουμε εάν οι δείκτες της οικονομίας ενός τόπου, 
εν προκειμένω των Επτανήσων, παρουσίαζαν ανάπτυξη -και αν ναι, σε ποιο 
βαθμό-ώστε να εξισορροπηθεί η σαφώς αρνητική προοπτική της ενσωμάτωσης 
στο ελληνικό κράτος μιας χρεωμένης περιοχής.

Πριν και μετά την Ένωση: Το δημοσιονομικό χρέος της Επτανήσου Πολιτείας 
-Οι υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους

Η ενσωμάτωση των Επτανήσων στο ελληνικό κράτος βρήκε το Ηνωμένο 
Κράτος των Ιόνιων Νήσων με τεράστιο δημοσιονομικό χρέος προς την Ιονική 
Τράπεζα (στο εξής Ι.Τ) και κυρίως προς την Αγγλική Προστασία (ή Α.Π).

Συγκεκριμένα, το δημόσιο χρέος της Ιονίου Πολιτείας (στο εξής Ι.Π.) είχε 
ανέλθει στις 260.000.000 αγγλικές λίρες. Από αυτές, 1.243.000 λίρες, οφείλο-
νταν στο δημόσιο ταμείο, περίπου 15.520 σε διάφορες παρακαταθήκες και τέ-
λος, οι υπόλοιπες, σε οφειλές προς την Αγγλική Προστασία και την Ι.Τ.

Το δημόσιο ταμείο της Ι.Π άρχισε να παίρνει την κατιούσα μετά το 1841, 
καθώς ο Αρμοστής Ντάγκλας άφησε χρέος 80.000 λιρών.1

Αναλυτικά, η Ι.Π όφειλε να παρέχει στην Α.Π. (1) 35.000 λίρες κατ’ έτος για 
στρατιωτική προστασία, (2) 20.000 λίρες για τον Αρμοστή. Σε σύνολο, η Α.Π (18 
Μ Ι 864) κόστισε στο ιόνιο ταμείο 39.254.216 χρυσές δραχμές ως στρατιωτική 
εισφορά και 37.962.000 χρυσές δραχμές για τον οίκο του Αρμοστή2.

Κρίνεται σκόπιμη η ιδιαίτερη αναφορά στην Κέρκυρα, επειδή, δεδομένου 
ότι ήταν η πρωτεύουσα της Ι.Π, αποτελούσε το διοικητικό κέντρο. Τα έσοδα 

1. Πρακτικά των Συνεδριάσεων της εν Αθήναις Β’ των Ελλήνων Συνελεύσεως, τόμος 4ος, Εθνικό Τυπογραφείο, 
Αθήνα, 1863, σ. 715, 720, 724.
2. Γερ. Χυτήρης, Η Κέρκυρα στα μέσα του 19ου αιώνα: Κοινωνική δομή και πολιτική έκφραση -Δημόσια Οικονομία- 
Ιδιωτική Οικονομία, Δημοσιεύματα Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών, Κέρκυρα, 1988, σ. 75-76.
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που εισέρρεαν στα ταμεία της Ι.Π κυρίως από το εμπόριο της σταφίδας και 
του ελαιόλαδου, το οποίο στο μεγαλύτερο βαθμό διεξαγόταν από το λιμάνι της 
Κέρκυρας. Το εμπόριο από το 1844 έως το 1863 παρουσιάζεται παθητικό. Τα 
ελλείματα του εμπορικού ισοζυγίου, όμως, καλυπτόταν από τους φόρους, οι 
οποίοι ήταν πολλοί3.

Επομένως, πώς έφτασε το χρέος της Ι.Π να έχει εκτοξευθεί λίγο πριν την 
Ένωση σε τέτοια δυσθεώρητα ύψη; Ο κύριος λόγος θα πρέπει να αναζητηθεί 
στις απαιτήσεις της προστάτιδας δύναμης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Αρμο-
στές απαιτούσαν τεράστιες εισφορές, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος των οικο-
νομικών της Επτανήσου να ξοδεύονται προκειμένου να καλυφθούν τα πολυτε-
λή προνόμια των Αρμοστών, τα οποία, σύμφωνα με τη συνθήκη του Παρισιού 
(1814), είχε υποχρέωση να καλύπτει αποκλειστικά η Επτάνησος Πολιτεία. Εν-
δεικτικά αναφέρουμε τα παλάτια και άλλα οικήματα καθώς και τη συντηρησή 
τους και τη ζωή του Αρμοστή.

Την ήδη επιβαρυμένη ιόνιο οικονομία δυσχέρανε η περίοδος κρίσης που 
επήλθε μετά το 1850, καθώς ο λοιμός του 1851, που κράτησε μία δεκαετία, 
ανέτρεψε τα οικονομικά δεδομένα και ανάγκασε την Επτάνησο να λαμβάνει 
έκτακτες πιστώσεις από την Ιονική Τράπεζα για υγειονομικούς λόγους.4

Συνοψίζοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι η «περίφημη» προστασία κόστισε 
συνολικά περί τα 76.886.000 χρυσές δραχμές.5

Με τη συνθήκη του 1864 μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων και ελληνικού 
κράτους για την προσάρτηση των Ιονίων Νήσων, η Ελλάδα επωμίζεται όλο το 
δημόσιο χρέος της ΙΠ. Ειδικότερα, το ελληνικό κράτος ανελάμβανε την υπο-
χρέωση να αποζημιώσει όλους τους υπαλλήλους της αγγλικής διοίκησης. Επι-
προσθέτως, αναγκαζόταν να χορηγήσει τις συντάξεις όσων είχαν απασχολη-
θεί στην επί προστασίας. Συνολικά, κατέβαλε για το σκοπό αυτό το ποσό των 
7.403.000 δρχ. Επιπλέον, έπρεπε να εξοφλήσει τα χρέη της Ι.Π προς την Ι.Τ και 
παράλληλα να τηρήσει τις παλαιότερες συμφωνίες, που είχαν υπογραφεί επί 
Α.Π είτε με εταιρείες (όπως το αυστριακό Λόυντ), είτε με άλλες κυβερνήσεις, 
είτε με ιδιώτες.6

3. Αυτόθι, σελ. 18.
4. Ευ. Πρότζας, «Πολιτικές επεμβάσεις και οικονομικές ιδέες τον 19° αιώνα στον ελλαδικό χώρο: Ένα υπό-
μνημα βρετανών τραπεζιτών για την Ιονική Τράπεζα», στο Κέρκυρα, μία μεσογειακή σύνθεση: Νησιωτισμός, 
διασυνδέσεις, ανθρώπινα περιβάλλοντα, 16?ς-19ος αιώνας, επιμ. Αλίκη Νικηφόρου, Πολιτιστικός Σύλλογος 
Κόρκυρα, Κέρκυρα, 1998, σ. 160.
5. Γερ. Χυτήρης, ο.π, σ. 18.
6. Πρακτικά των Συνεδριάσεων της εν Αθήναις Β’ των Ελλήνων Συνελεύσεως, ο.π, σελ. 720.
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Βέβαια, από την αρχή της εισόδου του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νή-
σων το ελληνικό βασίλειο είχε κάποιες χρηματικές απολαβές. Σύμφωνα με την 
Συνθήκη της Ένωσης, η I. Π. υποχρεούταν να καταβάλει ως χορηγία στον Βασι-
λιά Γεώργιο 10.000 στερλίνες ετησίως7.

Ιονική Τράπεζα: Λειτουργία, προνόμια & δικαιώματα πριν και μετά  
την Ένωση

Η Ιονική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1839 στο Λονδίνο με την επωνυμία Ionian 
Bank Limited και λειτούργησε το 1840 με έγκριτη πράξη της Γερουσίας με στόχο 
είχε τη δανειοδότηση των εμπόρων, αλλά και του Ιονίου Κράτους.8 Ο ρόλος 
της I. Τ. αξιολογείται ως ιδιαιτέρως σημαίνων. Με τη λειτουργία της ουσιαστικά 
εγκαθίδρυσε ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα στα Ιόνια. Στο εξής η οικονομία 
εισήλθε σε δυτικότροπη μορφή. Οι Ιόνιες Νήσοι ανήκαν πλέον στις λεγόμενες 
«φιλοπρόοδες» κοινωνίες, δηλαδή τις κοινωνίες εκείνες οι οποίες κατηύθυναν 
τις πολιτικές και οικονομικές τους στοχεύσεις βάσει της τραπεζικής τεχνικής.

Η Ι.Τ είχε το δικαίωμα της αμοιβαίας μετατρεψιμότητας των εγχωρίων νο-
μισμάτων σε χρυσό. Με ειδικό διάταγμα της αγγλικής κυβέρνησης ρυθμίζεται 
στις 22 Μαρτίου 1844 η κυκλοφορία τραπεζογραμματίων στο Ιόνιο Κράτος. Ο 
νόμος αυτός απέτρεψε την υποτίμηση του βρετανικού χαρτονομίσματος με την 
μετατροπή του σε χρυσό στην ονομαστική τους αξία9.

Χάρη, λοιπόν, στο δικαίωμα της μετατρεψιμότητας, που κατείχε η Ι.Τ, απο-
τέλεσε και τον συνεπή εκφραστή της εφαρμογής του «κανόνα του χρυσού», 
δηλαδή του νομισματικού συστήματος που ίσχυε στις χώρες της Ευρώπης.  
Τα Νησιά αύξησαν τον ρόλο τους στο διεθνές εμπόριο, γεγονός που είχε 
σαφώς θετικές επιπτώσεις τόσο σε τοπικό επίπεδο και μεταγενέστερα σε  
εθνικό επίπεδο.

Μετά την Ένωση η Ιονική και Εθνική Τράπεζα είχαν και οι δύο το δικαίωμα 
έκδοσης νομισμάτων10. Η Ι.Τ ήδη από το 1865 ενέκρινε δάνεια προς το ελληνικό 
κράτος, ύψους 39.000 λιρών, με αντάλλαγμα το σεβασμό των προνομίων που 
της είχαν παραχωρηθεί επί Α. Π.11Σημειώνεται, δε, ότι τα περισσότερα μετοχικά 
κεφάλαια της Ι.Τ κατείχαν Βρετανοί. 

7. Σ. Θ. Λάσκαρις, Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η Ένωση της Επτανήσου, Ιωάννης Ν. Σιδερής, Αθήνα 1930, σ. 80.
8. Γερ. Χυτήρης, ο.π. σ. 39.
9. Ευ. Πρότζας, ο.π. σ. 139.
10. Κ. Τσαούσης, «Ο βίος και η πολιτεία της Ιονικής: Πώς χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία ιδιωτικοποίησης το 
1988», Το Βήμα, 17 Μαΐου 1998, <www.tovima.gr/finance/article/ PaicN99392>, Προσπελάστηκε 17-9-2013.
11. Γερ. Χυτήρης, Το κερκυραϊκό αγροτικό πρόβλημα την επομένη της Ενώσεως και οι αναφορές του Άγγλου 
προξένου, Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, Κέρκυρα, 1981, σ. 63.
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Για τους βρετανούς κεφαλαιούχους η Ι.Τ μετά την ενσωμάτωση θα είχε συμμε-
τοχή στο δημόσιο ελληνικό χρέος.

Ως εκ τούτου, συμπεραίνουμε ότι η Ι.Τ αποτέλεσε τον οικονομικό δεσμό 
μεταξύ Ελλάδας και Μ. Βρετανίας, τον οποίο τόσο πολύ είχε ανάγκη το ελ-
ληνικό κράτος, μιας και τόσο τα δάνεια της Επανάστασης, όσο και εκείνο του 
1862 ήταν ακόμη σε εκκρεμότητα. Η Ι.Τ αποτελούσε τον εγγυητή αφενός της 
φερεγγυότητας του ελληνικού κράτους σχετικά με τις δανειακές του υποχρε-
ώσεις προς τη Μ. Βρετανία και αφετέρου τον εγγυητή της μετατρεψιμότητας 
των νομισμάτων σε χρυσό.

Βέβαια, η Εθνική Τράπεζα έβαλε αρκετές φορές εμπόδια στην εύρυθμη λει-
τουργία της Ι.Τ, την οποία αντιμετώπιζε με ζηλοτυπία εξαιτίας κυρίως του εκδοτι-
κού της δικαιώματος12, καθώς η Εθνική αποκτούσε έναν μεγάλο ανταγωνιστή στο 
ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, ο οποίος είχε την έδρα του στο Λονδίνο.  
Έτσι διεκδικούσε το μονοπώλιο στην έκδοση χαρτονομίσματος.

Οι υποδομές στην Κέρκυρα επί αγγλικής προστασίας- Εμπόριο στην Επτάνη-
σο τον 19ο αι.

-Υποδομές
Τα Ιόνια Νησιά είχαν το ευτύχημα της παρουσίας ισχυρών πολιτισμών 

στην περιοχή επί αρκετούς αιώνες, η οποία επέτρεψε να δημιουργηθεί ένα 
κοινωνικο οικονομικό υπόβαθρο διαφορετικό από τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. 
Ήδη από τη βενετική κυριαρχία είχαν μπει οι βάσεις για μια προβιομηχανικού 
τύπου ανάπτυξη, η οποία έλαβε ευρύτερες διαστάσεις ιδιαίτερα κατά την περί-
οδο της αγγλικής προστασίας.

Οι Βρετανοί από την αρχή της προστασίας ξεκίνησαν μία σειρά έργων. Το 
κέντρο βάρους, όπως είναι φυσικό, έπεσε στην πρωτεύουσα της Επτανήσου 
Πολιτείας, την Κέρκυρα, όπου ήταν εντονότερη η οικονομική δραστηριότητα.

Συνοπτικά, αναφέρουμε τα εξής:
1.	 Τη διάνοιξη των παραλιακών δρόμων στη Γαρίτσα και στο Μαντούκι, που 

επέτρεψε την ένωση της πόλης με τα προάστια. Στις περιοχές αυτές φιλο-
ξενήθηκαν αργότερα τα εργοστάσια της Κέρκυρας. Στον τομέα του οδικού 
δικτύου εφαρμόστηκε το λεγόμενο «more britannico», που χαρακτηρίζεται 
από μεγάλα πεζοδρόμια και ιδιαίτερα πλατείς δρόμους καθώς και την κτη-
ριακή ομοιομορφία.

2.	 Την κατασκευή του υδραγωγείου Maitland, την υδροδότηση της πόλης από 

12. Ευ. Πρότζας, ο.π., σ. 141.
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τον Άνταμς και το αποχετευτικό δίκτυο.13

3.	 Την ίδρυση της Ιονίου Ακαδημίας.
4.	 Την κατασκευή ατμόμυλων, σιταποθηκών, ανθρακαποθηκών και εργαστη-

ρίων14.
5.	 Την τοποθέτηση δύο γερανών στο λιμάνι το 1846.
6.	 Την κατασκευή μεταξύ 1829 και 1834 της σκεπαστής αγοράς του Μαρκά.
7.	 Ο σχεδιασμός του τοπογραφικού χάρτη της Κέρκυρας, το 1850, από τους 

Ριβέλλη και Χρόνη, επιθεωρητές της Υπηρεσίας των Οδών. Πάνω σε αυτόν 
σημειώθηκε το νέο αμαξιτό οδικό δίκτυο, το οποίο κατασκευάστηκε μέσα 
στην επόμενη δεκαετία. 

-Εμπόριο
Η επτανησιακή οικονομία βασιζόταν κατά κύριο λόγο στο εμπόριο του ελαι-

ολάδου και της σταφίδας. Όπως αναφέρεται και στα πρακτικά συνεδριάσεων της 
ελληνικής Βουλής, το 1864, «οι κυριότεροι πόροι στην Επτάνησο είναι οι εξαγωγι-
κοί δασμοί επί των δύο κυριότερων του τόπου προϊόντων, ήτοι του ελαίου και της 
σταφίδος. Θεωρείται ότι εκεί θα στηριχθεί η ελάττωσις του χρέους»15.

Οι Βρετανοί σύναψαν εμπορικούς δεσμούς με άλλες χώρες. Είναι χαρακτη-
ριστική η επιστολή του κόμητα Γκρέι, στην οποία αναφέρει ότι «η Κέρκυρα έχει 
αντικαταστήσει τη Βενετία και τη Τεργέστη στο εμπόριο προς την Αλβανία»16.

Ενδεικτικά αναφέρεται η συνεργασία της Ιονικής Κυβέρνησης με σημαί-
νουσες ξένες εταιρείες της περιόδου όπως η αυστριακή εταιρεία Λόυντ (εικόνα 
2). Στην εμπορική συνεργασία με άλλα κράτη σημαντικό ρόλο έπαιζε η παρα-
χώρηση προνομίων στην εμπορική ατμοπλοία της εκάστοτε χώρας, όπως της 
Ρωσίας (εικόνα 3), της Ελλάδας (εικόνα 4), της Ολλανδίας (εικόνα 5) και της 
Δανιμαρκίας (εικόνα 6).

Εξάλλου, το εμπόριο κατά την βρετανική περίοδο ακολουθεί συνεχώς 
ανοδική πορεία και η Κέρκυρα έχει καταστεί το κύριο κέντρο της ναυτικής με-
ταφορικής επικοινωνίας στα μέρη της Μεσογείου και η ευημερία της ολοένα 
και αυξάνει.

13. Ιω. Δ. Κόλλα, «Η Αρχιτεκτονική σφραγίδα της Προστασίας», στο Κερκυραϊκά Χρονικά, επιμ. Κώστας 
Δαφνής, τόμος 1ος, Κέρκυρα, 1951, σ. 30.
14. Στ. Αργυρού, Η εξέλιξη της Βιοτεχνίας και Βιομηχανίας στην Κέρκυρα, Απόστροφος, Κέρκυρα, 2010, σ. 
24-25.
15. Πρακτικά των Συνεδριάσεων της εν Αθήναις Β’ των Ελλήνων Συνελεύσεως, τόμος 6ος, Εθνικό
Τυπογραφείο, Αθήνα, 1865, σ. 206.
16. Γερ. Χυτήρης, Η Κέρκυρα στα μέσα του 19ου αιώνα..., ο.π. σ. 29.
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Από το 1844 ως το 1863 οι εισαγωγές στο λιμάνι της Κέρκυρας έφταναν 
σε σύνολο τα 19.773.439 λίρες στερλίνας και οι εξαγωγές τα 15.250.045 λίρες 
στερλίνας17. 

Βιομηχανία -Βιοτεχνία της Επτανήσου από το β΄ μισό του 19ου αιώνα ως τον 
Β’ΠΠ

Την περίοδο της Ένωσης στα Ιόνια Νησιά υπήρχε κυρίως βιοτεχνική πα-
ραγωγή. Υπήρχαν ελαιοτριβεία, βυρσοδεψεία, σαπωνοποιεία, κεραμοποιεία, 
αργυροχρυσοχοεία, ασβεστοποιεία, επιπλοποιεία κτλ, τόσο στην ύπαιθρο όσο 
και στην πόλη.18 Από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα άρχισαν να κάνουν την 
εμφάνιση τους τα πρώτα εργοστάσια. Αυτή η βιομηχανική ανάπτυξη αφορά 
κυρίως την Κέρκυρα, όπου υπήρχαν ήδη οι υποδομές για να φιλοξενήσουν τα 
εργοστάσια και, η οποία χάρη στο λιμάνι της μετατρέπεται σε ένα από τα κυρι-
ότερα διαμετακομιστικά εμπορικά κέντρα της Ελλάδας. Στο κεφάλαιο αυτό θα 
αναφερθούμε πιο αναλυτικά στις μεγάλες εργοστασιακές μονάδες του νησιού.

Εργοστάσιο χαρτοποιίας και σιγαρέτων Ασπιώτη - ΕΛΚΑ
Το εργοστάσιο χρωμοτυπολιθογραφίας ιδρύθηκε το 1873 από τον Γερά-

σιμο Ασπιώτη με την επωνυμία Ελιάς και έμελλε να διαδραματίσει σημαίνο-
ντα ρόλο τόσο στην οικονομία της Κέρκυρας αλλά και ολόκληρης της χώρας. 
Απασχολούσε εκατοντάδες εργάτες και ήταν βασισμένο στη συνεχή ανανέ-
ωση του εξοπλισμού. Το 1884 ο Χ. Τρικούπης παραχώρησε στον Ασπιώτη το 
δικαίωμα μονοπωλείου.19 Αυτό σήμαινε πολλά για το ελληνικό κράτος καθώς 
το ίδιο μπορούσε πλέον να καθορίζει τις τιμές των προϊόντων εισπράττοντας 
τα επιθυμητά έσοδα άμεσα. Στην μεγάλη του ακμή το εργοστάσιο έφτασε να 
αποτελεί Εθνικό Τυπογραφείο, αφού τύπωνε από νόμους του ελληνικού κρά-
τους μέχρι τραπουλόχαρτα.

Αλευροβιομηχανία Δαλιέτου — Μπάκλη και Ζαφειρόπουλου20

Η αλευροβιομηχανία Δαλιέτου - Μπάκλη ήταν μία από τις μεγαλύτερες 

17. Αυτόθι, σ. 79.
18. Ξ. Βλάχος, «Από την’Ενωση ως σήμερα», στο Κέρκυρα : Εγχειρίδιο Τοπικής Ιστορίας, επιμ. Θ. Γ. Πάππάς, 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Δήμος Κερκυραίων, Αθήνα, 2000, 
σ. 200.
19. Σ. Λάσκαρις, Ανάλυσις κερκυραϊκής οικονομίας εις το πλαίσιον της προσπάθειας περιφερειακής 
ανάπτυξης, Αθήνα, 1968, σ. 90-97.
20. Γ. Τσανταρίδης, Η ιστορία της Κέρκυρας μέσα από τους δρόμους και τα καντούνια της, Ελληνοεκδοτική, 
Αθήνα, 1992, σ. 55.
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αλευροβιομηχανίες της χώρας με εξαγωγές και πέρα από την Κέρκυρα. Παρή-
γαγε αλεύρι και ζυμαρικά και απασχολούσε περίπου 250 άτομα. Η αλευροβι-
ομηχανία Ζαφειρόπουλου ιδρύθηκε το 1873 και έμελλε να εξελιχθεί σε μία τέ-
λεια μακαρονοποιεία που εξήγαγε τα προϊόντα της στην Ν. Ιταλία, τα Βαλκάνια 
και την Ήπειρο. Απασχολούσε περίπου 250 εργατοϋπαλλήλους και λειτουργού-
σε μέχρι το 1980.

Τα δύο αυτά εργοστάσια εκτός από το εργατικό δυναμικό που απασχολού-
σαν άμεσα έδιναν έμμεσα εργασία σε άλλα 750 άτομα.

Εργοστάσιο Δεσύλλα21

Το εργοστάσιο κάναβης, λίνου και ιούτης Δεσύλλα ιδρύθηκε το 1871. Εξε-
λίχθηκε σε έναν κολοσσό που κάλυπτε τις ανάγκες τόσο της ελληνικής αγοράς 
όσο και της ξένης. Απασχολούσε μέχρι και 1.500 εργάτες.

Η γαλακτοβιομηχανία και παγοποιία Μιλτιάδη Μαργαρίτη
Η γαλακτοβιομηχανία και παγοποιία Μιλτιάδη Μαργαρίτη. Ιδρύθηκε το 

1901. Είχε μισθώσει χωράφια όπου έβοσκαν καλής ποιότητας ζώα. Το γάλα με-
ταφερόταν με ειδικά μέσα στην πόλη. Ήταν ένα εργοστάσιο σύγχρονο και πλή-
ρως εξοπλισμένο. Στην επιχείρηση του Μαργαρίτη καταναλωνόταν καθημερινά 
περίπου 3.500 ποτήρια γάλα από περίπου 200 διαφορετικούς αγρότες22.

Εκτός από αυτά τα μεγάλα εργοστάσια δραστηριοποιούνταν και άλλα μι-
κρότερης παραγωγής καθώς και βιοτεχνικής μορφής. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
μερικά από αυτά.23

•	 Εργοστάσιο αεριόφωτος στο Μαντούκι
•	 Η κεραμοποιεία των αδελφών Ραφαήλοβιτς στη Γαρίτα
•	 Η κεραμοποιεία του Μουρίκη στο Μαντούκι
•	 Το βυρσοδεψείο του Καμιλιέρη Μ. και ΣΙΑ και των αδελφών Δαλλό στο 

λόφο του Αβράμη
•	 Το σαπωνοποιείο του Κοέν στο Σαρόκο

21. Στ. Αργυρού, ο.π, σ. 28-29.
22. Αυτόθι, σ. 29.
23. Αυτόθι.
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Ενδεικτικό της μεγάλης βιοτεχνικής και βιομηχανικής ανάπτυξης της Κέρ-
κυρας αποτελεί η Παγκόσμια Έκθεση του 1862 στο Λονδίνο, όπου τα εκθέματα 
της Κερκύρας που βραβεύτηκαν ήταν το λάδι, κρασί, κεντήματα, κοσμήματα, 
υφάσματα, γυναικεία εργόχειρα, έπιπλα, έργα τέχνης και χαρακτικής, προϊόντα 
του νησιού, συλλογές πτηνών, κτηνών, ορυκτών και φυτών.24

Η βιομηχανία της Κέρκυρας άρχισε να παρακμάζει εξαιτίας της γεγονοτο-
γραφίας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Πολλά από αυτά τα εργοστάσια και τις 
βιοτεχνίες είτε κατεδαφίστηκαν ολοσχερώς, είτε δέχτηκαν τέτοιο πλήγμα που 
δεν μπόρεσαν ξανά να αποκτήσουν την παλιά τους αίγλη. Μερικά από αυτά 
σώζονται έως και σήμερα «στοιχειωμένα» να θυμίζουν κάτι από το ένδοξο βιο-
μηχανικό παρελθόν του νησιού.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Αναζητώντας μέσω αυτής της συνοπτικής εργασίας την απάντηση στο 

ερώτημα «εάν τελικά η Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα βοήθησε τα οικο-
νομικά του ελληνικού κράτους», παρά το υπέρογκο χρέος που είχε σωρευθεί, 
κρίναμε σκόπιμη την αναφορά τόσο στο ίδιο το χρέος όσο και στους βασικούς 
τομείς οικονομικής δραστηριότητας στα Ιόνια λίγο πριν και μετά την ενσωμά-
τωση στην Ελλάδα.

Στο κεφάλαιο για «το δημοσιονομικό χρέος της Επτανήσου Πολιτείας 
- Οι υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους», είδαμε ότι το δημόσιο χρέος της 
είχε ανέλθει λίγο πριν την Ένωση στις 260.000.000 αγγλικές λίρες ή περί τις 
5.700.000 δραχμές.

Παρατηρήσαμε την εκτόξευση του χρέους ενώ παράλληλα τα έσοδα που 
εισέρρεαν στα ταμεία της Ι.Π, κυρίως από το εμπόριο του ελαιολάδου και της 
σταφίδας ακολουθούσαν ανοδική πορεία. Η κύρια αιτία της αύξησης του χρέ-
ους εντοπίστηκε κυρίως στις απαιτήσεις της προστάτιδας δύναμης.

Το ελληνικό κράτος, λοιπόν, ανέλαβε την εξυπηρέτηση ολόκληρου του δη-
μόσιου χρέους της Ι.Π και παράλληλα να τηρήσει τις παλαιότερες συμφωνίες 
που είχαν υπογραφεί επί Προστασίας.

Εάν η αναφορά μας τελείωνε στο πρώτο αυτό κεφάλαιο, η απάντηση στο 
ερώτημα μας θα ήταν αρνητική και απλή : Ότι, όχι, η Ένωση δεν βοήθησε στα 
οικονομικά του ελληνικού κράτους. Όμως, δεν αρκεί η παράθεση -έστω και σύ-
ντομη- των κυρίων στοιχείων του χρέους των Επτανήσων, για να απαντηθεί το 
ερώτημα μας.

24. Β.Π.Χ., Η Κέρκυρα εν τη των Ολυμπίων Έκϋϋεσει του έτους 1870, Εν Κέρκυρα, Εκ του Τυπογραφείου 
Κέρκυρα, 1870.
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Στο δεύτερο κεφάλαιο, κατέστη σαφές ότι η Ι.Τ με τη λειτουργία της ουσι-
αστικά εγκαθίδρυσε ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα στα Ιόνια, των οποίων η 
οικονομία εισήλθε σε δυτικότροπη τροχιά. Χάρη στο δικαίωμα της αμοιβαίας 
μετατρεψιμότητας, η Ι.Τ, αποτέλεσε τον συνεπή εκφραστή της εφαρμογής του 
«κανόνα του χρυσού». Ως αποτέλεσμα τα Νησιά ενίσχυσαν τον ρόλο τους στο 
διεθνές εμπόριο, γεγονός που είχε σαφώς θετικές επιπτώσεις σε εθνικό επίπε-
δο. Όπως συμπεράναμε, η Ι.Τ αποτέλεσε τον πιστωτικό δεσμό μεταξύ Ελλάδας 
και Μ. Βρετανίας, τον οποίο τόσο πολύ είχε ανάγκη το ελληνικό κράτος, μιας και 
τόσο τα δάνεια της Επανάστασης όσο και εκείνο του 1862 ήταν ακόμη εκκρεμή.

Στο κεφάλαιο «Οι υποδομές στην Κέρκυρα επί αγγλικής προστασίας-
Εμπόριο στην Επτάνησο τον 19ο αι.», αναφέρθηκαν τα σημαντικότερα έργα 
υποδομής που έλαβαν χώρα στην Ι.Π και ειδικότερα στην πρωτεύουσα της, την 
Κέρκυρα, όπου ήταν εντονότερη η οικονομική δραστηριότητα. Σχετικά με το 
εμπόριο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, κατά τη βρετανική περίοδο η Κέρ-
κυρα κατέστη σημαντικό εμπορικό κέντρο στη Μεσόγειο, αφού «υποδεχόταν» 
στο λιμάνι της τόσο ελληνικά αλλά κατά κύριο λόγο ξένα εμπορικά πλοία.

Όμως, και στο κεφάλαιο «Βιομηχανία -Βιοτεχνία της Επτανήσου από το 
β μισό του 19ου αιώνα ως τον Β’ΠΠ», είδαμε πως η ακμάζουσα βιομηχανική 
ανάπτυξη ιδίως στην Κέρκυρα, την μετέτρεψαν σε ένα από τα κυριότερα διαμε-
τακομιστικά εμπορικά κέντρα της Ελλάδας.

Γίνεται λοιπόν προφανές πως όντως οι βασικοί πυλώνες οικονομικής ευη-
μερίας των Επτανήσων βρίσκονταν σε τέτοια ανάπτυξη, ώστε εντέλει όχι μόνον 
εξισορροπήθηκε το βάρος του χρέους που ανέλαβε το ελληνικό κράτος αλλά 
μακροπρόθεσμα βγήκε «κερδισμένο» από την Ένωση. Μπορεί, δηλαδή, αρχικά 
το εμπόδιο της εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων της Ι.Π να ήταν ιδι-
αιτέρως «βαρύ» για την ελληνική οικονομία και να μην ήταν καν αναμενόμενο 
το μέγεθος του, όμως μακροπρόθεσμα η Ελλάδα ωφελήθηκε.

Το ελληνικό κράτος, επομένως, δεν παρέλαβε μια οικονομικά «καμένη γη», 
όπως θα συμπέραινε κανείς από το τεράστιο χρέος της Ι.Π. Πίσω από το χρέος, 
υπήρχε ένα εύφορο «έδαφος» σε όλους τους τομείς, που ευημερούσε και μετά 
την Ένωση. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα πρόσθεσε στον μέσο όρο του πληθυσμού 
της μια περιοχή με αυξημένο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, γεγονός που ευ-
λόγως την οδήγησε συνολικά σε άνοδο του εθνικού της οικονομικού επιπέδου.

Εξάλλου, από την ενσωμάτωση των Ιονίων Νήσων το ελληνικό βασίλειο 
είχε κάποιες χρηματικές απολαβές, τα ποσά των οποίων αναφέρθηκαν στο κύ-
ριο μέρος της εργασίας μας. Συν τοις άλλοις, πρέπει να αναλογιστούμε ότι τα 
χρηματικά ποσά που κατευθύνονταν προς την Αγγλική Προστασία, ήταν πια 
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αποδεσμευμένα, άρα ενσωματώνονταν στο εθνικό ταμείο. Επομένως, από την 
αρχή υπήρχε μία μικρή ενίσχυση στα ταμεία του ελληνικού δημοσίου, η οποία 
ήταν δυσδιάκριτη λόγω του υψηλού χρέους.

Συμπερασματικά, η βιομηχανική κατεύθυνση που ακολούθησαν τα Επτά-
νησα και, ειδικότερα η Κέρκυρα, άλλαξε την κοινωνική δομή μία για πάντα. Ση-
ματοδότησε το πέρασμα από τη φεουδαρχικού τύπου κοινωνία σε μία νεωτερι-
κή κοινωνία. Πια δεν υπάρχουν μεγαλογαιοκτήμονες αλλά την πρωτοκαθεδρία 
έχει η αστική τάξη και ακολουθούν οι μεσοαστοί. Η αστική τάξη διέπεται από 
φιλελεύθερο οικονομικό πνεύμα του οποίου βασικός άξονας είναι η ιδιωτική 
πρωτοβουλία. Αυτή την οικονομική κοσμοθεωρία είχαν και οι επιχειρηματί-
ες που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Η αστική τάξη εκτός από τους ιδιοκτήτες των 
εργοστασίων και των βιοτεχνιών περιελάμβανε και την τάξη των εμπόρων, οι 
οποίοι ολοένα και αυξάνονταν και είχαν άμεσες σχέσεις με το εξωτερικό.

Η Κέρκυρα λοιπόν πέρασε σε μία φάση αστικοποίησης. Είναι χαρακτηρι-
στικός ο μεγάλος αριθμός των ατόμων που απασχολούνταν άμεσα στις άνωθεν 
επιχειρήσεις. Με τη συνακόλουθη μείωση της ανεργίας και την ένταξη στην πα-
ραγωγή περισσοτέρων εργαζομένων, το ελληνικό κράτος είχε μεγαλύτερα έσο-
δα από την άμεση φορολογία. Επίσης, έσοδα προέρχονταν και από την φορο-
λόγηση όλων αυτών των επιχειρήσεων. Τέλος, τα έσοδα από τους τελωνιακούς 
δασμούς απορροφούνταν άμεσα από το ελληνικό πια κράτος.

Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε, λοιπόν, ότι η νέα τάξη πραγμάτων 
(αστοί, μικροαστοί κ.ο.κ.) που αναπτύχθηκε στο νησί, οδήγησε σε «νομιμότη-
τες» βάσει των οποίων το ελληνικό κράτος μπόρεσε να διαχειριστεί καλύτερα 
τη δημοσιονομική του λειτουργία.

Ως πρόσθετο στοιχείο στην εργασία μας, αξίζει σε αυτό το σημείο να 
αναφέρουμε την ένταξη της Επτανήσου στο ιδεολόγημα της Μεγάλης Ιδέας, 
εφόσον αυτή αποτέλεσε κυρίαρχο στοιχείο της νεωτερικότητας του ελληνικού 
εθνικισμού. Σαφώς και το νεοελληνικό κράτος προσέβλεπε στην επέκταση των 
συνόρων του με την Ένωση και στη δημιουργία της Μεγάλης Ελλάδας, αλλά 
με διαφορετικούς στόχους. Αυτοί ήταν κατά κύριο λόγο οικονομικής φύσεως. 
Η Μεγάλη Ιδέα σχετικά με τα Ιόνια, δεν είχε τόσο εθνικές αποχρώσεις, όπως 
συνέβη αργότερα στην περίπτωση της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, αλλά 
ευελπιστούσε στα οικονομικά οφέλη που μπορούσε να αποκομίσει.



73

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ 1864

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ 25

Εικόνα 1. 

25. Τα πρωτότυπα έγγραφα βρίσκονται στο «Ιδιωτικό αρχείο Ιωάννη Πετσάλη», Corfu Museum, περίοδος Corfu Museum, περίοδος  Museum, περίοδος Museum, περίοδος , περίοδος 
πρόσβασης – Αύγουστος 2013, Κέρκυρα. 
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Εικόνα 2. (1η Δεκεμβρίου 1858. Ο Μ. Αρμοστής θέλει να ανανεωθεί η συ-
νεργασία της Ιονικής Κυβέρνησης με την εταιρεία Λόυντ. Ανεγνώσθη στις 6 Δε-
κεμβρίου από τη Γερουσία).
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Εικόνα 3. (1η Φεβρουαρίου 1858. Ο Μ. Αρμοστής συστήνει προς τους 
Σενάτους να παραχωρηθούν προνόμια στη Ρωσική εμπορική ατμόπλοια, όμοια 
με τα άλλα που έχουν παραχωρηθεί).

Εικόνα 4. (13 Οκτωβρίου 1859. Ο Μ. Αρμοστής αποφάσισε να επιτραπεί σε 
ελληνικά πλοία να διέρχονται ελεύθερα τη νύχτα).
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Εικόνα 5. (14 Δεκεμβρίου 1859. Ο γραμματέας του Μ. Αρμοστή Φελς 
συστήνει ολλανδικό πρακτορείο για τα ατμόπλοια. Ζητείται από τη Γερουσία να 
συναινέσει).
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Εικόνα 6. (29 Ιουνίου 1858. Έγγραφο προς τον Μ. Αρμοστή. Σχετικά με την 
εμπορική συνθήκη μεταξύ Δανίας και Ιονίων Νήσων).
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Σπύρος Δεληγιανόπουλος (Απόλλων)

Το Ελληνικό Στοιχείο στην Επτανησιακη Μουσική Σχολή

Το παρόν κείμενο διερευνά την πορεία των έργων της Επτανησιακής Μουσι-
κής Σχολής, της περιόδου δηλαδή πριν την Εθνική Σχολή. Έργα που όταν ήρθε 
η στιγμή της ιστορικής αποτίμησης, βρέθηκαν μόνο αποσπάσματα αυτών σε 
κακή κατάσταση, για πάρα πολλά υπάρχει απλώς πληροφόρηση της ύπαρξής 
τους από δευτερογενείς πηγές και πάρα πολλά ακόμα και σήμερα αγνοούνται 
και εικάζεται ότι είναι κλειδωμένα σε ιδιωτικές συλλογές. Σε άρθρο1 του για 
την Επτανησιακή Σχολή, ο Νίκος Μπακουνάκης γράφει ενδεικτικά: «Η επανε-
κτίμηση για την Επτανησιακή Σχολή είναι μια λέξη επιεικής, γιατί εκτίμηση δεν 
έχει υπάρξει ποτέ. Ουσιαστικά τώρα ανακαλύπτουμε αυτή τη μεγάλη μουσική 
παραγωγή, αφού πρώτα φροντίσαμε να την διαγράψουμε, χωρίς να την ξέ-
ρουμε, με κριτήρια ιδεοληπτικά, χαρακτηρίζοντάς την συλλήβδην “ιταλική”». 
Όπως σημειώνει ο Νίκιας Λούντζης, ενδέχεται η Επτανησιακή Σχολή να είναι η 
«εθνικότερη» της Νεότερης Ελλάδας2, καθώς στις αρχές του 19ου αιώνα ήρθε 
σε επαφή με τις σύγχρονες προς αυτή καλλιτεχνικές τεχνοτροπίες, τις οποίες 
αναδιατύπωσε και αποκρυστάλλωσε μέσα από ένα ιδίωμα κυριολεκτικά μο-
ναδικό για την εποχή του. Απευθύνθηκε στο λαό της Eπτανήσου, σαν Εθνική 
σχολή, παρουσιάζοντας έργα τέχνης προσιτά και αγαπητά σε αυτόν. Ένα λαό 
που την αγκάλιασε και με όχημα αυτή δημιούργησε την άνοδο του αστικού 
φιλελευθερισμού στα Επτάνησα. 

Δεν υπάρχει αντίρρηση ότι οι σχέσεις μεταξύ των Ιταλών και των Επτανη-
σίων είναι διαχρονικές . Η εγγύτητα του επτανησιακού χώρου με τον ιταλικό, 
η γεωστρατηγική συνάφεια και η σημασία και των δυο για τη ναυσιπλοϊα στην 
περιοχή, δημιούργησαν δυναμικές συνθήκες συμβίωσης αλλά και ανταλλαγής 
πληθυσμιακών ομάδων ανάμεσά τους . 

Στην τελευταία φάση αυτών των μετακινήσεων ιδιαίτερες συνθήκες 
δημιούργησαν τα πολιτικά γεγονότα που ακολούθησαν τη Γαλλική Επανά-
σταση. Η ιταλική εκστρατεία και η κατάλυση, από τους Γάλλους Δημοκρατι-
κούς, των παλαιών διοικήσεων των ιταλικών κρατών (κυρίως της Γαληνότα-

1. Βήμα της Κυριακής, 23 Ιουλίου 1995.
2. Λούντζης, Νίκιας: Η Ζάκυνθος μετά μουσικής, Τεύχος Γ, Οι φίλοι του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών 
Ζακυνθίων, 2010. Επίμετρο
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της Βενετικής Δημοκρατίας, που κατείχε τα νησιά ), ο μυστικός εταιρισμός 
(κυρίως η Carboneria και ο Τεκτονισμός) , τα νέα πολιτικά κινήματα (κυρίως 
τα Μαντσινιανά με την Αρχή των Εθνοτήτων, μετά τον Ιούλιο του 1831) και o 
ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων για τον έλεγχο της περιοχής (κυρίως  
ο Γαλλο-Βρετανικός).3 

To 1876 ο ανώνυμος αρθρογράφος της αθηναϊκής Εφημερίδος ανέφερε 
πως «η μουσοτραφής Επτάνησος είναι η χώρα, ήτις έθεσε τας πρώτας βάσεις 
ελληνικού μελοδράματος και θα αναπτύξει αυτό κατά τους κανόνας της νεω-
τέρας μουσικής»4

Στη συνέχεια, ο ίδιος κειμενογράφος, ξεκινώντας από το 1830, απαριθμεί 
μια σειρά από όπερες Επτανησίων (μια εξ αυτών -Ο Υποψήφιος- του Ξύνδα είχε 
λιμπρέτο στα Ελληνικά) και κατέληγε ότι η Επτάνησος «μετ’ ου πολύ θα σεμνύ-
νεται, ότι αυτή πρώτη εμορφώθη σχολή νεώτερου ελληνικού μελοδράματος»5

Οι Επτανήσιοι συνθέτες ήταν οι πρώτοι συνθέτες που έγραψαν μουσική 
για την Ελλάδα στην Ελλάδα. Που έγραψαν έργα «Ελληνικά». Χρησιμοποιήθη-
κε η λέξη Ελληνικά, μέσα σε εισαγωγικά. Τούτο έγινε για να τονιστεί ότι ένα 
έργο μπορεί να μην είναι γραμμένο απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα αλλά 
παρ’ όλα αυτά να αποπνέει όλα τα ιδανικά, τους πόθους, και τις ιδέες του 
Ελληνικού πνεύματος. Να έχει «ελληνικό ήχο», όπως συνηθίζει να λέει ο μαέ-
στρος κ. Βύρων Φιδετζής. Και αυτά τα έργα, τα οποία, κατ’ ελάχιστον… «άκομ-
ψα» η «ομάδα Καλομοίρη» τα «χαρακτήρισε» απαξιωτικά με μια λέξη ως «Ιτα-
λίζοντα», είναι τα πρώτα έργα που αντικατόπτρισαν τον πόθο των Επτανησίων 
για ελευθερία, δημοκρατία, ελληνική γλώσσα και ελληνικό Κράτος. Υπάρχουν 
πάρα πολλοί συνθέτες, των οποίων η εργογραφία κινείται στους παραπάνω 
άξονες και αισθητικούς – κοινωνιολογικούς και πολιτικούς προσανατολισμούς. 
Μια προσπάθεια καταλογογράφησης των συνθετών αυτών καθώς και των έρ-
γων τους ενδεχομένως να έβγαζε το κείμενο εκτός θέματος. Το παρόν κείμενο 
θα περιοριστεί σε συνθέτες και γεγονότα τα οποία έχουν τεκμηριωθεί μέσα 
από τη μουσικολογική και ιστορική έρευνα και δεν θα συμπεριλάβει γεγονότα 
που είναι ίσως σε κάποιους ερευνητές σχετικώς γνωστά, αλλά οι πηγές της 
δημοσιότητάς τους μέχρι σήμερα «ελέγχονται». Υπάρχουν, για παράδειγμα, 
πολλές αναφορές στο Φραγκίσκο Δομενεγίνη, κυρίως λόγω μιας περίεργης 
σύμπτωσης: έγραψε –όπως ακριβώς και ο Παύλος Καρρέρ- όπερες με ονόματα 

3. Κουρκουμέλης Κοθρής, Νικόλαος: Οι πρόσφυγες στην ελλάδα Ιταλοί λόγιοι και το μουσικό θέατρο των 
Επτανήσων. Aνακοίνωση στο Συνέδριο «Επτανησιακή Όπερα και Μουσικό Θέατρο έως το 1953» 
4. Καρδάμης, Κώστας: Ελληνικήν Μουσικήν. Εμπρός, Ιστορία Εικονογραφημένη, τεύχος 539, Αθήνα, Μάιος 
2013.
5. Καρδάμης, Κώστας: ό.π.
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Μάρκος Μπότσαρης και Δέσπω. Η έλλειψη επαρκών πληροφοριών δεν επιτρέ-
πει την εξαγωγή περισσότερων συμπερασμάτων για τα έργα αυτά πλην του ότι 
ο συνθέτης ασχολήθηκε με Ελληνική θεματολογία. Προσεγγίζοντας όμως το 
Δομενεγίνη, πέρα από τα δύο συγκεκριμένα έργα, ως μια μουσική προσωπικό-
τητα, μαθαίνουμε ότι υπήρξε λόγιος, ριζοσπάστης πολιτικός, ζωγράφος, ποι-
ητής και αξιόλογος συνθέτης του 19ου αι. Πήγε στη Μπολόνια, γράφτηκε στα 
νομικά, αλλά εγκατέλειψε την επιστήμη του και κατέβηκε στην Ελλάδα. Κα-
τατάχθηκε στο ιππικό και έλαβε μέρος στις τελευταίες μάχες του Αγώνα (δια-
κρίθηκε στις επιχειρήσεις της Εύβοιας). Μετά την δολοφονία του Κυβερνήτη, 
ξαναγύρισε στην πατρίδα του, όπου επιδόθηκε στη μουσική και στο θέατρο. 
Επί αρμοστού Νούγκεντ ανήκε στο κόμμα των Φιλελευθέρων. Ως ριζοσπάστης 
βουλευτής κατόπιν, υπέγραψε το ψήφισμα της «Ένωσης». Εξορίστηκε από τον 
Άγγλο αρμοστή στα Αντικύθηρα, με άλλους ριζοσπάστες, κυρίως Κεφαλλο-
νίτες. Οι επιστολές του προς τη σύζυγό του Ελισάβετ δημοσιεύτηκαν αργό-
τερα και περιγράφουν τις κακουχίες, αλλά και το σθένος των εξορίστων. Το 
1858, ως μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου Ζακύνθου επέδωσε στον έκτακτο 
απεσταλμένο της αγγλικής κυβέρνησης Ουίλλιαμ Γκλάντστον «Ψήφισμα» που 
συνέταξε ο ίδιος, στο οποίο με τόλμη και σαφήνεια εξέθετε την πρόσφατη 
πολιτική Ιστορία των Ιονίων νήσων και παρουσίαζε την ισχυρή θέληση του 
λαού τους για Εθνική Αποκατάσταση.6 Παρατηρούμε λοιπόν μια στάση ζωής 
η οποία πηγάζει από την καλλιτεχνική υπόσταση. Μια στάση ζωής ξεκάθαρα 
προσανατολισμένη στην Ελληνικότητα της Επτανησιακής Τέχνης. 

Η εμβληματική και τόσο «Ελληνική» προσωπικότητα του Μάρκου Μπό-
τσαρη, ενέπνευσε και άλλους Επτανησίους συνθέτες στο πεδίο της όπερας: 
τον Κερκυραίο Ιωσήφ Λυμπεράλη τον Κεφαλλονίτη Τζανή Μεταξά και βέβαια 
τον Ζακύνθιο Παύλο Καρρέρ (1829 – 1896), ένα συνθέτη που εγκολπώνεται το 
ρομαντικό όραμα της Εθνικής Μουσικής.7 Ο Καρρέρ, μαζί με τον Λαυράγκα, 
είχε διαβλέψει ότι προϋπόθεση τόσο της μύησης στον κόσμο της όπερας όσο 
και της σύνθεσης ελληνικών έργων, ήταν η δημιουργία ελληνόφωνου λυρι-
κού θιάσου, το αποκαλούμενο «Ελληνικό Μελόδραμα».8 Η τελευταία όπερά 
του Καρρέρ, Μαραθών – Σαλαμίς, γραμμένη το 1888, «δικαιώθηκε» το 2003, 
με την εκτέλεσή της στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια εκτέλεση, την επιμέλεια 
της οποίας είχε ο Γιώργος Λεωτσάκος και η οποία επρόκειτο, σύμφωνα με τον 
ίδιο τον κ. Λεωτσάκο, για «την αποκατάσταση μιας φρικτής ιστορικής αδικίας 

6. Καλογερόπουλος, Τάκης: Λεξικό της Ελληνικής Μουσικής. Γιαλλελής, Αθήνα, 1998.
7. Λούντζης, Νίκιας: Η Ζάκυνθος μετά μουσικής, Γ, ό.π., σ.324
8. Λούντζης Νίκιας, ό.π., σ.326
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απέναντι στον δημιουργό και το έργο του. Έναν δημιουργό, με τον οποίο ση-
ματοδοτείται το ξεκίνημα της εθνικής μουσικής έκφρασης». Και για έναν συν-
θέτη, του οποίου τα έργα, όπως αναφέρει ο μαέστρος Βύρων Φιδετζής «θα 
έπρεπε να είναι μέρος της εγκύκλιας παιδείας των Νεοελλήνων»9 Το λιμπρέτο 
είναι Ιταλόγλωσσο. Η υφή του έργου όμως; Ο ίδιος ο συνθέτης αναφέρει στα 
απομνημονεύματά του πως «Αναγιγνώσκων και μελετών δε πολλάς ημέρας 
την αρχαίαν ιστορίαν των Ελλήνων, ενόμισα κατάλληλον διά μελόδραμα, την 
εποχήν την εγκλείουσαν δύο εκ των περιφανεστάτων κατορθωμάτων και δη-
λαδή τις δύο ιστορικοτάτας μάχας και νίκας των Ελλήνων εν Μαραθώνι και  
Σαλαμίνι... Το ετιτλοφόρησα δε Μαραθών - Σαλαμίς, μελόδραμα ιστορικοτρα-
γικόν εις τέσσαρα μέρη... Ως εκ τούτου και εισάγων μύθον τινά ερωτικού πε-
ριεχομένου, και έχων επίσης υπ’ όψιν το ρυθμικόν και κανονικόν του συνόλου, 
ως απαιτεί αυτό το είδος, πάσι αυτού τοις τύποις, συνέταξα όλον εν γένει τον 
σκελετόν του αντικειμένου σκηνήν προς σκηνήν, και πράξιν προς πράξιν και τη 
14η Δεκεμβρίου 1886 το ανέγνωσα και το παρέδωσα τω φίλω Μαρτζώκη όπως 
αρχίση την ποίησίν του». Πρέπει να πούμε ότι ο πραγματικός λόγος που δεν 
ανέβηκε η όπερα στην εποχή της, ήταν ότι η Εκκλησία αντέδρασε στην σκηνή 
με το μαντείο των Δελφών γιατί δεν ανεχόταν να βλέπει επί σκηνής τους Έλλη-
νες να λατρεύουν την προγονική τους θρησκεία. Επίσης ο κ. Λεωτσάκος θεωρεί 
ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε και το ιδεολόγημα της «καθ’ ημάς Ανατολής», το 
οποίο μισούσε κάθε τι δυτικό και τροχοπέδησε κάθε προσπάθεια για εξέλιξη 
της ελληνικής έντεχνης μουσικής. Κι εδώ οι ευθύνες των φορέων της «αυθε-
ντικής» Εθνικής Σχολής, ήτοι της ομάδας Καλομοίρη είναι από συμπλεγματι-
κές ως και κακουργηματικές. Χωρίς να έχουν το δικαίωμα, αποφασίζουν να 
θάψουν στη λήθη του χρόνου ένα οπερατικό από κάθε άποψη αριστούργημα. 

Ο Παύλος Καρρέρ, συνοψίζοντας, υπήρξε ο συνθέτης που για να γίνει 
Ευρωπαϊκά δεκτός, ανέτρεξε στο φολκλόρ της εποχής του, σαν προφήτης 
των επερχόμενων Εθνικών Σχολών. Μελοποίησε ποιητές της εποχής του και 
εμπνεύστηκε από την ιστορία του Έθνους, κυρίως από τους απελευθερωτικούς 
αγώνες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Ζει και δρα καλλιτεχνικά, στη 
στιγμή εκείνη όπου οι Ευρωπαίοι συνθέτες αναζητούν την εθνική τους ιστορία. 
Μαζί με αυτούς, ο Καρρέρ και μαζί του και άλλοι σύγχρονοί του Επτανήσιοι, 
αποτινάσουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Γερμανικής επιρροής στη μουσική, 
με αποτέλεσμα μια πραγματική επανάσταση, μορφολογική και υφολογική να 
κατακλείσει τα Επτάνησα! Για το Νικόλαο Χαλικιόπουλο Μάντζαρο, ο γράφων 

9. Αλεξιάδης, Μηνάς: H όπερα Μαραθών - Σαλαμίς (1888) του Παύλου Καρρέρ, στην Εθνική Λυρική Σκηνή 
(2003 & 2005), Aνακοίνωση στο Συνέδριο «Επτανησιακή Όπερα και Μουσικό Θέατρο έως το 1953» 
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έχει την αίσθηση ότι η ιστορική αποτίμηση τον αδικεί. Τον συνδέει σε μεγάλο 
βαθμό με το Διονύσιο Σολωμό, και τον παρουσιάζει ως το συνθέτη του Εθνι-
κού μας Ύμνου, παρ’ όλο που τα επιτεύγματά του δεν περιορίζονται σε αυτό 
το έργο. Ο Μάντζαρος υπήρξε ένας πρωτοπόρος της εποχής του, ένας Έλληνας 
συνθέτης με γερή Ευρωπαϊκή παιδεία, την οποία μεταλαμπάδευσε σε Ελληνική 
εργογραφία. Υπήρξε ο πρώτος Έλληνας συνθέτης που ασχολείται με την όπερα 
(1815), ο πρώτος Έλληνας συνθέτης που γράφει στην Ελληνική γλώσσα την πε-
ρίφημη Aria Greca (1827), ο πρώτος Έλληνας συνθέτης που έγραψε κουαρτέτο 
εγχόρδων, συμφωνία, καθώς και ο πρώτος Έλληνας μουσουργός που διείδε την 
ανάγκη συγγραφής μιας σύγχρονης –για την εποχή- μουσικοπαιδαγωγικής με-
θόδου καθώς και διάφορων εγχειριδίων μουσικής ανάλυσης.

Δεν είναι «εθνικός συνθέτης» ο Μάντζαρος, επειδή μελοποίησε τον Ύμνο 
στην Ελευθερία. Είναι «εθνικός συνθέτης» επειδή, αφού κατέκτησε την ευ-
ρωπαϊκή μουσική, εμβαθύνει ύστερα στον Ελληνικό ήχο της παράδοσης για 
να ζητήσει μια νέα έκφραση. Αυτή η «νέα έκφραση» πρέπει να είναι η προ-
σπάθεια μιας μουσικής προσωπικότητας να κάνει ήχο τα εθνικά βιώματα, τις 
μνήμες του λαού και τις παραδόσεις του, και να το πετύχει με τρόπο πρωτο-
ποριακό και κλασικό συνάμα, με τρόπο που θα φέρει ξεκάθαρη προσωπική 
στάμπα. Το «καλλιτεχνικό βάρος» του Μάντζαρου τεκμηριώνεται με πολλούς 
τρόπους. Ένας, ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός, είναι πως σε επιστολή 
με ημερομηνία 12 Ιουλίου 1835, ο σπουδαίος Ιταλός συνθέτης Νικολό Αντόνιο 
Τσιγκαρέλι, δάσκαλος στο παρελθόν του Μάντζαρου, τον προσκαλεί ως άξιο 
διαδοχό του, στο να αναλάβει τη διοίκηση και τη διδασκαλία της σύνθεσης στο 
Βασιλικό Ωδείο της Νάπολης. Ο πατριωτισμός του Μάντζαρου αποτυπώνεται 
μέσω της εργογραφίας του πέραν της μελοποίησης του Ύμνου εις την Ελευθε-
ρία: χαρακτηριστική είναι η μελοποίηση του Θούριου του Ρήγα, απόσπασμα 
συλλογής 16 κομματιών για φωνή και πιάνο, με ημερομηνία εκτύπωσης το 
1830. Από το 1828, ο Μάντζαρος συνδέεται φιλικά με το Διονύσιο Σολωμό και 
αρχίζει έτσι αυτή η σειρά παραγωγής έργων σε ελληνικό στίχο: Εις το Θάνατον 
του Λόρδου Μπάυρον, Άνθια θυμούμαι επέφτανε, Εις Μοναχήν, Ξανθούλα, Η 
Ευρυκόμη, Το όνειρο, ο Ύμνος εις την Ελευθερία και τρία αποσπάσματα από το 
Λάμπρο. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 1842, η Ελληνογαλλική εφημερίδα Παρατη-
ρητής αναφέρει ότι ο Μάντζαρος έχει ολοκληρώσει τη σύνθεση του ελληνικού 
μελοδράματος Ο Αίας μαστιγοφόρος.

Τέτοια εγχειρήματα πολλά έχουμε όχι μόνο από το Μάντζαρο αλλά και 
από τους άλλους συνθέτες της Επτανησιακής Σχολής που προαναφέρθηκαν, 
οδηγώντας μας στο συμπέρασμα ότι η Επτανησιακή Σχολή, πέραν του ότι ΔΕΝ 
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ήταν ένα ευτελές κακέκτυπο της Ιταλικής Μουσικής, υπήρξε ίσως η πρώτη, 
έστω και «άτυπη» Ελληνική Εθνική Μουσική Σχολή. 

Οι Επτανήσιοι συνθέτες του 19ου αιώνα, παρ’ όλες τις Ιταλικές επιρροές 
που είχαν δεχτεί, αποτόλμησαν – και φαίνεται σε βάθος χρόνου να δικαιώ-
νονται για την επιλογή τους αυτή- να κινηθούν σε αυτό που θα μπορούσαμε 
περιφραστικά να ονομάσουμε «μουσικό εθνικισμό». Ο μουσικός εθνικισμός, 
είναι ένα στοιχείο που διέπει ως επί το πλείστον τις Εθνικές Σχολές. Έτσι, μπο-
ρεί να εξαχθεί και το συμπέρασμα ότι ο Επτανησιακός Πολιτισμός υπήρξε πιο 
πρωτοπόρος από τις Εθνικές Σχολές και οπωσδήποτε από αυτή της Ελλάδας. 
Στις τάξεις του μάλιστα η έρευνα του γράφοντος εντόπισε ακόμα και γυναί-
κες συνθέτριες! Συγκεκριμένα, στα μουσικά αρχεία της Φιλαρμονικής Εταιρίας 
Κερκύρας σώζονται τα εξής χειρόγραφα:

Α) Σουζάνα Νεράντζη: 1)Ασπασία, μαζούρκα. Β) La traviata: Caprice. Πιανι-
στικό έργο βασισμένο στην ομότιτλη όπερα του Βέρντι.

Β) Ελένη Λαμπίρη: Ελληνες Νέοι Σηκωθείτε με ιδιόχειρη αφιέρωση της 
συνθέτριας στη Φ.Ε.Κ.

Η έρευνα του γράφοντος στα αρχεία της Φ.Ε.Κ ακόμα κατέδειξε πως σχε-
δόν όλοι οι μεγάλοι Επτανήσιοι συνθέτες ποτέ δεν απαρνήθηκαν τη γλώσσα 
και την πατρίδα τους: κατά το διάστημα που ο Σαμάρας μεσουρανούσε στην 
Ευρώπη, δεν ξεχνούσε ούτε τη μητρική του γλώσσα ούτε την πατρίδα του. Τού-
το τεκμηριώνεται από μια σειρά Ελληνικών τραγουδιών που βρήκε ο γράφων 
κατά τη διάρκεια έρευνας στα αρχεία της Φιλαρμονικής Εταιρίας Κερκύρας 
(Φ.Ε.Κ.). Τα τραγούδια αυτά, γραμμένα για φωνή και πιάνο είναι:

α) Σ’ αγαπώ10, Ο όρκος μου11, Της κοπέλας το νερό12, Η αχτίδα13, Μάνα και 
γιός14, Ασπασμός προς τη μητέρα Ελλάδα15

Και βέβαια δεν είναι ο μόνος. Η έρευνα στα αρχεία της Φ.Ε.Κ. κατέδειξε 
πλήθος ελληνικότατων έργων, γραμμένων από τους εκπροσώπους της Επτα-
νησιακής Σχολής, όπως :Ν.Χ. Μάντζαρος: Οι παλμοί της καρδιάς μου: Η Ελληνίς 
για φωνή και πιάνο16, 16 Arie Grecke17, Ναπολέων Λαμπελέτ: Το τραγούδι των 

10. Αύξων Αριθμός Καταλόγου Αρχείων Φ.Ε.Κ. (Εφεξής Α/Α) 00701
11. Α/Α 01284
12. Α/Α 01300
13. Α/Α 01301
14. Α/Α 01518
15. Α/Α 01949
16. Α/Α 01307
17. 889. Στο συγκεκριμένο έργο η καταλογογράφηση βασίζεται στο ερευνητικό πόνημα: Καίτης Ρωμανού, 
Ίωνα Ζώτου, Αριάδνης Αναστασοπούλου, Αριστείδη Κέντρου, Νίκου Πουλάκη, Παύλου Βεντούρα: Η μουσική 
βιβλιοθήκη της Φιλαρμονικής Εταιρίας Κερκύρας» Εκδόσεις Κουλτούρα, Αθήνα 2004
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Αθηνών για φωνή και πιάνο18, Σπυρίδων Ξύνδας: Ζεστό είναι το μνήμα σου για 
φωνή και πιάνο19

Γεράσιμος Λαυράγκας:Τα τραγούδια του στρατού. Συλλογή τραγουδιών 
για φωνή και πιάνο20. Αλεξανδρος Γκρεκ: κράζοντας Αέρα21, Στοχασμός22, Η 
Φαρμακωμένη23, Κλάψε κοπέλα,24 Νυχτερινό Παράπονο25, Στο σούρουπο26, Έλα- 
Come- Viens27, όλα για φωνή και πιάνο.

Η σχέση του κοινού με το θέατρο, και ειδικότερα με τα θεωρία, αντικατο-
πτρίζει ότι η θεατρική παράσταση δεν ήταν για τους Επτανησίους απλό ζήτημα 
διασκέδασης αλλά ξεκάθαρα ένα ταξικό ζήτημα. Τα θέατρα της Κέρκυρας, της 
Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς υπήρξαν φορείς καλλιέργειας του πνεύματος και 
«σμίλευσης» των ιδεωδών εκείνων τα οποία άρχισαν να χτίζουν στο υποσυνεί-
δητο των Επτανησίων την ανάγκη για μια Εθνική Ταυτότητα. Μια ταυτότητα 
Ελληνική. Ενδεικτικό γεγονός που αντανακλά τη σπουδαιότητα που έπαιζαν τα 
θέατρα της Επτανήσου στη διαμόρφωση ενός Ελληνικού γίγνεσθαι είναι και το 
παρακάτω ενδεικτικό περιστατικό: Βρισκόμαστε στο έτος 1833. Ο Οθων διασχί-
ζει το Ιόνιο με προορισμό το Ναύπλιο προκειμένου να ενθρονιστεί ως Βασιλέας 
των Ελλήνων. Το πλοίο σταματάει στην Κέρκυρα για ανεφοδιασμό. Η σπουδαι-
ότητα και η «Ελληνικότητα» του γεγονότος αυτού, το οποίο αποτιμάται ως χαρ-
μόσυνο από τους κατοίκους της Κέρκυρας (ο βασιλιάς της Ελλάδας βρίσκεται 
κοντά τους), αντικατοπτρίζεται πλήρως στο γεγονός ότι ο Εθνικός Ποιητής Δι-
ονύσιος Σολωμός μοιράζεται τη χαρά του με τους Κερκυραίους μέσα από τον 
εξαίσιο στίχο: Μεσ’ στο γιαλό της Κέρκυρας μαύρ’ είμαι πέτρα κι έρμη, κι είναι 
δικό Σου δόξασμα, δικός Σου πλούτος είναι πνεύμα καλό που σ’άρεσε φωνή να 
μου χαρίσης. Κι αν με πατήσεις, Βασιλιά, βγαίνω βαγί και δάφνη.28

Όπως αναφέρει ο Νίκιας Λούντζης: «Το ιστορικό λοιπόν εκείνο βράδυ, η 
επαφή του λαού και του ενσαρκωτή των ονείρων του, πραγματοποιείται στην 
όπερα!29 Ο Αγγλος High Commissioner λόρδος Nugent συνοδεύει τον Όθωνα 

18. Α/Α 02071
19. Α/Α 03012
20. Α/Α 01130
21. Α/Α 00694
22. Α/Α 01293
23. Α/Α 01293β
24. Α/Α 01294α
25. Α/Α 01294γ
26. Α/Α 01516
27. Α/Α 01517
28. Λούντζης, Νίκιας: Η Ζάκυνθος μετά μουσικής, Τεύχος Β, Οι φίλοι του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών 
Ζακυνθίων, 2009., σ.56
29. Λούντζης, Νίκιας: ό.π.
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στο θέατρο μετά πλήθος απλού κόσμου. Η μουσική, και εν προκειμένω ο ναός 
της ονόματι San Giacomo, έγινε το όχημα της αμφίδρομης επικοινωνίας λαού 
και Βασιλέα με κοινό στόχο την ανάταση του Ελληνισμού.»

Το θέατρο δεν λειτουργούσε σαν απλό όχημα διασκέδασης αλλά σαν θε-
σμός. Θεσμός προσανατολισμένος στα Εθνικά Ιδεώδη. Ένα ακόμα ενδεικτικό 
γεγονός που τεκμηριώνει την παραπάνω θέση αναφέρεται στη Ζάκυνθο του 
1858. Σύμφωνα με τα απομνημονεύματα του Παύλου Καρρέρ, όλα τα Επτάνη-
σα «βράζουν» για Ένωση με την Ελλάδα. Το Λονδίνο σε μια ύστατη προσπά-
θεια ελέγχου της κατάστασης στέλνει τον πολύπειρο φιλέλληνα Gladstone 
(1809 – 1898). Σύμφωνα λοιπόν με το ημερολόγιο του Καρρέρ, ο Gladstone 
επισκέφτηκε ένα απόγευμα το θέατρο και παρακολούθησε Rigoletto. Το θέα-
τρο στολίστηκε κατάλληλα για την περίσταση, ο κόσμος το γέμισε ασφυκτικά, 
καλοδεχούμενος τον Gladstone, και όλοι στο τέλος αποθέωσαν την πρωταγω-
νίστρια Ισαβέλλα Γιατρά (μετέπειτα σύζυγο του Παύλου Καρρέρ).30

 Οι επτανησιακές φιλαρμονικές εταιρίες παρείχαν σαν κονσερβατόρια 
δωρεάν παιδεία και οικοτροφή στα ελληνόπουλα. Ήταν τόποι συναναστροφής 
και διαλόγου των διανοουμένων. Οι μπάντες ήταν κήρυκες της εθνικής ιδεολο-
γίας και η πηγή από την οποία επανδρώθηκαν οι στρατιωτικές μπάντες της Ελ-
λάδας. Μουσικά σύνολα και σχολεία ονομάστηκαν «Φιλαρμονικές» και ιδρύ-
θηκαν από τις αρχές του 19ου αιώνα σε Ζάκυνθο (1816), Ληξούρι (1837), Αργο-
στόλι (1838), Κέρκυρα (1840) και Λευκάδα (1850). Μεταξύ αυτών, η μόνη που 
συνεχίζει απρόσκοπτα το έργο της μέχρι σήμερα είναι η Φιλαρμονική Εταιρία 
της Κέρκυρας. Το οργανόγραμμά της, από τα πρώτα χρόνια ήταν εντυπωσια-
κό: Η μουσική σχολή υποδιαιρέθηκε σε τμήματα εκτέλεσης και σύνθεσης. Στο 
τμήμα εκτέλεσης διδάσκονταν πνευστά, έγχορδα, πιάνο και χορωδιακό ρεπερ-
τόριο. Στο τμήμα σύνθεσης διδάσκονταν η πλήρης σειρά ανωτέρων θεωρητι-
κών, δηλαδή αρμονία, αντίστιξη, φούγκα και σύνθεση.31 Η συμβολή της συ-
γκεκριμένης φιλαρμονικής εταιρίας δεν περιορίζεται εδώ, αφού παιάνισε τον 
Ύμνο εις την Ελευθερία του Μάντζαρου στην Αθήνα, στις επίσημες εορτές της 
Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα. Αποτέλεσμα της εκτέλεσης αυτής ήταν 
να καθιερωθεί αρχικά το κομμάτι σαν το «εθνικόν άσμα» του βασιλικού ναυ-
τικού32 (Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί το επίσημο έγγραφο καθιέρωσης του 
έργου ως εθνικού ύμνου της χώρας). Η προσωπικότητα του Μάντζαρου συνέ-

30. Λούντζης Νίκιας: ό.π. σ. 58
31.Φράγκου – Ψυχοπαίδη, Ολυμπία: Έντεχη Ελληνική Μουσική στους νεώτερους χρόνους, Εκδόσεις 
Κουλτούρα, Αθήνα, 2006, σελ. 86.
 Φράγκου – Ψυχοπαίδη Ολυμπία: ό.π., σελ 87 
32. Φράγκου – Ψυχοπαίδη, Ολυμπία: ό.π., σελ 91
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βαλε και στον φιλανθρωπικό ρόλο της Φιλαρμονικής Εταιρίας Κερκύρας. Αφο-
σιώθηκε στη διαπαιδαγώγηση του λαού με πολύ κόπο και προσωπικές θυσίες 
και έξοδα. Το ψήφισμα της Ιονίου Βουλής, με ημερομηνία 28 Ιουνίου 1855, για 
ισόβια σύνταξη στο Μάντζαρο αναφέρει σχετικά: «Επειδή ο Ιππότης Νικόλαος 
Μάντζαρος αφιερώσας το πλείστον μέρος της ζωής του εις την μελέτην της 
Μουσικής τέχνης, μεγάλως διαπρέπει εν αυτή μεταξύ ομοεθνών τε και ξένων 
δια τε την ευφυΐαν του, και τας βαθύτατας γνώσεις του. Επειδή όχι μόνον τιμά 
τοιουτοτρόπως την εαυτού πατρίδα, αλλά και ευεργετεί αυτήν αδιακόπως δι-
δάσκων αμισθί προ πολλών ετών τους φιλόμουσους νέους και θυσιαζων εις 
καλλιέργειαν και διάδοσιν της Τέχνης τα ιδιαίτερα αυτού συμφέροντα. Επειδή 
δίκαιον είναι[…..] όσοι τοσούτων γενναίως και λυσιτελώς μοχθούσι προς τιμήν 
και φωτισμόν της Πατρίδος. Αποφασίζει…… κ.λ.π.»33

Η κύρια δίοδος των ιδεωδών του Διαφωτισμού προς την υπόλοιπη Ελλά-
δα ήταν τα Επτάνησα.34 Ο 19ος αιώνας ήταν ο αιώνας του κινήματος του Ρομα-
ντισμού, ενός κινήματος που έσπασε τις καθιερωμένες φόρμες και πρόβαλε 
μορφολογικές καινοτομίες μέσω των νέων ειδών σύνθεσης, όπως το Συμφω-
νικό Ποίημα και η Προγραμματική Μουσική. Σε αυτή τη χρονική στιγμή, λίγο 
πριν την ανάδυση των ανά την Ευρώπη «Εθνικών Σχολών», οι Επτανήσιοι εμ-
φανίζονται «συνεπείς» με τις ανακατατάξεις και τις αλλαγές στο δημιουργικό 
πεδίο, συλλαμβάνοντας την ιδέα της εθνικής μουσικής. Τα πρώτα ιδρύματα 
για την κοινωνική πρόοδο και παιδεία του Λαού στα Επτάνησα είχαν μεν βε-
νετικά πρότυπα ως προς την οργάνωση και τη δομή τους, στόχευαν ωστόσο 
-μεταξύ άλλων- και στην προαγωγή της ελληνικής γλώσσας. Το 1824, ιδρύεται 
στην Κέρκυρα το πρώτο Ελληνικό πανεπιστήμιο μετά την πτώση της Κωνστα-
ντινούπολης, η «Ιόνιος Ακαδημία» (Κέρκυρα, 1824). Από το 1828, λειτούργησε 
και τμήμα μουσικής στην Ιόνιο Ακαδημία, με πρώτο διδάσκαλο τον Ιωάννη 
Αριστείδη (1786 – 1828).35 

Η απαίτηση για «ελληνική μουσική» αποκρυσταλλώθηκε πλήρως, τόσο 
με γραπτά κείμενα όσο και με έργα, την ιστορική στιγμή όπου ο αλυτρωτισμός 
ζητούσε (και) καλλιτεχνικά μέσα για να εκφραστεί. Η επίγνωση της αναγκαιό-
τητας για μια σύνθεση συγκροτημένης Εθνικής Μουσικής Σχολής, μετά τις συν-
θέσεις έρχεται και με κείμενα, από τους Επτανησίους. Το 1901, ο Κερκυραίος 
Τζώρτζης Λαμπελέτ διατυπώνει το μανιφέστο της Εθνικής Μουσικής36.Ακολου-

33. Μοτσενίγος Σπύρος: Νεοελληνική Μουσική. Συμβολή εις την Ιστορίαν της (Αθήνα, 1958) σ. 104
34. Φράγκου – Ψυχοπαίδη, Ολυμπία: ο.π., σ. 47.
35. Φράγκου – Ψυχοπαίδη, Ολυμπία: ό.π., σελ 48
36. Λαμπελέτ, Γεώργιος: Η Εθνική μουσική, Έτος Β’ 15/11/1901
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θεί το 1903 η «Ελληνική Σουίτα Αρ.1» του Κεφαλλονίτη Διονυσίου Λαυράγκα
Ύστερα από όλα αυτά επισημαίνονται τουλάχιστον τρεις άξονες ανάμε-

σα στους θιασώτες της «Εθνικής Σχολής» και σε αυτούς της Επτανησιακής: α) 
Ελληνική Θεματολογία (Το δαχτυλίδι της μάνας, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, 
Μάρκος Μπότσαρης, Κυρά Φροσύνη, Μαραθών Σαλαμίς), β) Μελοποίηση Ελ-
λήνων ποιητών (Παλαμάς, Καζαντάκης, Σολωμός, Βαλαωρίτης) και γ) διεθνείς 
αισθητικές επιρροές (Verdi, Rossini, Wagner, Mussorgsky, Debussy)37

Καταλήγοντας, μπορεί να ειπωθεί πως η σχέση των Εθνικών Μουσικών 
Σχολών με το Ρομαντισμό σε όλη την Ευρώπη είναι νομοτελειακή. Κατά πρώ-
τον γιατί ο Ρομαντισμός χαρακτηρίζεται από τη στροφή του προς τη λαϊκή 
παράδοση και την ανακάλυψή της ως στοιχείου Εθνικής ταυτότητας. Η ένταξη 
των Εθνικών Σχολών σε Εθνικο – απελευθερωτικά κινήματα συνεπάγεται τη 
σύνταξη μιας μουσικής γλώσσας κατάλληλης για εμφατικές εκφάνσεις εξιδα-
νίκευσης στο επίπεδο της φαντασίας, στο επίπεδο του έργου τέχνης, δηλαδή 
μιας ρομαντικής γλώσσας. Με αυτό τον τρόπο, τα έργα τέχνης της εποχής εκεί-
νης γίνονται «υποκατάστατα της εκπλήρωσης εθνικών πόθων, ανανεωτικών 
προοδευτικών ιδανικών ή και εξιδανικευμένη έκφραση της πραγματοποίησής 
τους».38 Αρθρώνουν λοιπόν το μουσικό τους λόγο, μέσα από μουσικές φόρμες 
που άνθησαν κατά το τέλος του 19ου αιώνα, κατά το τέλος δηλαδή του Ύστερου 
Μετα-Βαγκνερικού Μουσικού Ρομαντισμού. Το κομβικό momentum όπου κρί-
θηκαν…όπως κρίθηκαν μέχρι σήμερα τα έργα και οι ημέρες της Επτανησιακής 
Σχολής, είναι η εποχή των Βαλκανικών πολέμων. Είναι η εποχή που οι Επτανή-
σιοι Συνθέτες μετακομίζουν σε μια Αθήνα που δεν γνωρίζει σχεδόν τίποτα για 
το έργο τους, (σε μια εποχή που –ας μην ξεχνάμε- η διάδοση της πληροφορί-
ας και της γνώσης ήταν σε πρωτόγονα επίπεδα σε σχέση με το σήμερα), και 
όπου στο χώρο κυριαρχούν συνθέτες οι οποίοι αναγνωρίζουν την αναγκαιό-
τητα δημιουργίας Ελληνικής Εθνικής Μουσικής Σχολής, με προεξάρχοντα τον 
Μανώλη Καλομοίρη. Ορθώς διείδε την ανάγκη αυτή ο Μανώλης Καλομοίρης 
και η ομάδα του. Όφειλε όμως, ταυτόχρονα, να ρίξει μια ματιά στο μουσικό 
παρελθόν πριν χτίσει το μουσικό παρόν και μέλλον της Ελλάδας. Και κάτι τέ-
τοιο δεν έγινε ποτέ. Το ιστορικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο βρήκαν βήμα οι 
αισθητικές αυτές αναζητήσεις και ανακατατάξεις γύρω από ζητήματα τέχνης, 
στο επίκεντρο των οποίων βρέθηκε η εμβληματική προσωπικότητα του Μανώ-
λη Καλομοίρη, ήταν ένα φαινόμενο που παρατηρήθηκε σε όλη την Ευρώπη και 

37. Λούντζης, Νίκιας,:Η Ζάκυνθος μετα μουσικής, Γ, ό.π., σ.289
38. Δήλωση του Δημήτρη Γιάννου, καθηγητή Ιστορικής Μουσικολογίας στο Α.Π.Θ. σε συνέντευξη που 
παραχώρησε στην τηλεοπτική εκπομπή «Ιστορία της Ελληνικής Μουσικής»
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ήρθε στην Ελλάδα περίπου με κάποια καθυστέρηση. Αναφέρομαι στην άνο-
δο της μεσοαστικής τάξης, η οποία στο πρόσωπο του Ελευθερίου Βενιζέλου 
είδε να αναδύονται μεταξύ άλλων και τα εθνικά ιδανικά και οι μεγάλες Ιδέες. 
Πρόκειται δηλαδή, για μια «επανάληψη της ιστορίας», για ένα ακόμα γύρισμα 
του τροχού. Η «αναγνωρισμένη» Εθνική Σχολή, στα πλαίσια αποκρυστάλλω-
σής και παγιοποίησης της λειτουργεί όπως λειτούργησε η Επτανησιακή Σχολή 
έναν αιώνα πριν. Η μόνη διαφορά είναι ότι η τελευταία, κοιτούσε προς δυσμάς 
ενώ η «Εθνική Σχολή» προς ανατολάς. Η Επτανησιακή Σχολή δεν αντιμετω-
πίστηκε ποτέ μέχρι σήμερα σαν ένα μοναδικό ιστορικό-κοινωνικό φαινόμενο, 
στον Ευρωπαϊκό χώρο. Κι όμως, υπήρξε μοναδικό. Αντιμετωπίστηκε άδικα και 
άκομψα από τους Αθηναίους συνθέτες των αρχών του 20ού αιώνα σαν ένα 
Ιταλικό κακέκτυπο, θέση λανθασμένη και ανιστόρητη, όπως προκύπτει από 
τα παραπάνω γεγονότα που παρατέθηκαν και τεκμηριώθηκαν. Οι Επτανήσι-
οι μουσουργοί του 19ου αιώνα, έχοντας ευρωπαϊκή κουλτούρα, ιόνια ιδιοσυ-
γκρασία και ελληνική ψυχή και νοοτροπία, χάρισαν στην ιστορία της τέχνης 
σελίδες πολύ υψηλού συνθετικού επιπέδου. Σελίδες μοναδικού, από κάθε πα-
ράμετρο, επιπέδου.

Συνεπώς, ύστερα από όλα τα παραπάνω μπορεί να τεκμηριωθεί η θέση 
πως η Επτανησιακή Μουσική Σχολή υπήρξε η πρώτη Εθνική Σχολή της Ελλάδας 
και μάλιστα επί Ελληνικού εδάφους από το 1864 και μετά.
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• Τσέτσος Μάρκος: Εθνικισμός και λαϊκισμός στη νεοελληνική μουσική. 

Αθήνα, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 2011. 
• Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας: Σπυρίδων – Φιλίσκος Σαμάρας, 
•  Επετειακός Τόμος για τα 150 χρόνια από τη γέννησή του.
• Φράγκου – Ψυχοπαίδη Ολυμπία, : Έντεχη Ελληνική Μουσική στους νεώ-

τερους χρόνους, Εκδόσεις Κουλτούρα, Αθήνα, 2006
• Καίτη Ρωμανού, Ίωνας Ζώτος, Αριάδνη Αναστασοπούλου, Αριστείδης Κέ-

ντρος, Νίκος Πουλάκης, Παύλος Βεντούρας: Η μουσική βιβλιοθήκη της 
Φιλαρμονικής Εταιρίας Κερκύρας Εκδόσεις Κουλτούρα, Αθήνα 2004
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Σπυριδούλα Αλαμάνου (Αγγέλου)

Η ενασχόληση των γυναικών με την μουσική  
στα Επτάνησα κατά την διάρκεια του 19ου αιώνα

Στο άρθρο αυτό θα μιλήσουμε για τις γυναίκες συνθέτριες αλλά και για αυτές 
που ασχολήθηκαν με την μουσική στα Επτάνησα κατά την διάρκεια του 19ου 
αιώνα. Πιο συγκεκριμένα θα απορυθμίσουμε τις συνθέτριες αυτές που έζησαν 
και δημιούργησαν στα Επτάνησα, καθώς επίσης θα δούμε το ιστορικό και κοι-
νωνικό πλαίσιο, το οποίο τις περίβαλε. Το πλαίσιο αυτό καθόρισε τόσο αυτές 
όσο και το έργο τους.

Τα Επτάνησα έζησαν από το 1791 έως το 1815 μια σειρά από συνέχεις πο-
λιτικές μεταβολές. Μετά την πτώση της Γαληνότατης Δημοκρατίας της Βενετί-
ας(1797) τα Ιόνια Νησιά βρέθηκαν στα χέρια των Γάλλων και κατά συνέπεια και 
στου Ναπολέοντα. Ο κίνδυνος που αποτελούσε η παρουσία του Ναπολέοντα σε 
μια προνομιακή Ναυτική βάση της Μεσογείου, όπως ήταν τα Επτάνησα, τόσο 
για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, όσο και για την Ρωσία ήταν ο βασικός λόγος 
που οδήγησε στην ασυνήθιστη συμμαχία μεταξύ των δύο κρατών, οι σχέσεις 
των οποίων στο παρελθόν είχαν φτάσει πολλές φορές στην πολεμική σύρραξη.

Η ρωσοτουρκική επέμβαση στο Ιόνιο έγινε δεκτή θετικά από την πλειοψη-
φία των κατοίκων των Επτανήσων. Στα 1800 τα νησιά αναγνωρίζονται ως ημι-
αυτόνομο κράτος υπό την προστασία των δύο συμμάχων. Στην συνέχεια, μετά 
από μια ταραχώδη περίοδο και δύο συντάγματα, τα νησιά βρέθηκαν σα χέρια 
των αυτοκρατορικών Γάλλων. Οι αυτοκράτορες της Γαλλίας, Ναπολέων Α' και 
της Ρωσίας, Αλέξανδρος υπέγραψαν την συνθήκη του Tilsit, με αποτέλεσμα τα 
Επτάνησα να μην αποτελούν πλέον κράτος. Ωστόσο, μέσα στην γενικότερη δια-
μάχη των Άγγλων με τον Ναπολέοντα ο στόλος τους εμφανίστηκε στο Ιόνιο και 
σε ένα περίπου χρόνο(1809-1810) κατέλαβαν την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την 
Ιθάκη, τα Κύθηρα και την Λευκάδα. Η πτώση του Ναπολέοντα το 1814 σήμανε 
το τέλος της παρουσίας των Γάλλων και στην Κέρκυρα, έτσι τα Επτάνησα βρέ-
θηκαν κάτω από την αγγλική προστασία(1814-1864). Σύμφωνα με την συνθήκη 
τα νησιά θα διοικούνταν από ένα συνταγματικό, φιλελεύθερο και δημοκρατικό 
καθεστώς, με πρότυπο την Βρετανία Ωστόσο αυτό αγνοήθηκε από τους Αρμο-
στές και την βρετανική εξουσία. Πολλοί Αρμοστές ήρθαν σε αντιπαράθεση με 
την τοπική κοινωνία, ενώ άλλοι όπως ο Αρμοστής Nugent, άσκησαν πιο φιλε-
λεύθερη πολιτική. Τελικά, το αγγλικό καθεστώς έλαβε τέλος με την ένωση των 
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νησιών με το βασίλειο της Ελλάδας στις 21 Μαΐου 1864. Από τότε τα Επτάνησα 
ακολουθούν την πορεία της Ελλάδας1.

Οι Βενετοί ερχόμενοι στα Επτάνησα έφεραν μαζί τους και τον τρόπο ζωής 
τους. Εκτός από τις πολιτικές και στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις τους με τον και-
ρό επέβαλαν και κοινωνικές αλλαγές. Έτσι ο 190ς αιώνας βρίσκει τα Επτάνησα 
με έναν σαφή διαχωρισμό τριών τάξεων, τους αριστοκράτες, τους αστούς και 
τους χωρικούς (χωρισμένες με βάση την οικονομική τους επιφάνεια). Στα τέλη 
του 18ου αιώνα η μεσαία τάξη (με την αύξηση των εμπορικών και άλλων συ-
ναλλαγών των Επτανήσων) ζήτησε να λάβει μέρος στα πολιτικά και κοινωνικά 
δρώμενα2. Ωστόσο, οι τελευταίες δεκαετίες του 180υ αιώνα συμβαδίζουν με 
την πολιτική και κοινωνική πτώση της Γαληνότατης, τα Επτάνησα δεν έμειναν 
ανεπηρέαστα. Οι αριστοκράτες εκμεταλλεύονταν όλο και περισσότερο τις υπό-
λοιπες τάξεις, ενώ οι αστοί άρχισαν να αντιδρούν ενάντια στην αριστοκρατία.

Ο ερχομός των Γάλλων (1797) είχε ως αποτέλεσμα την κατάργηση του αρι-
στοκρατικούς πολιτεύματος(επηρεασμένοι από την γαλλική επανάσταση) που 
ίσχυε επί ενετοκρατίας. Η αριστοκρατική τάξη έχασε τα προνόμια της. Ακόμη 
οι φιλελεύθερες ιδέες κυκλοφορούσαν ελεύθερα. Πολλοί άνθρωποι από τον 
ελληνικό χώρο βρίσκουν καταφύγιο στα Ιόνια Νησιά, ενώ στην περιοχή εγκατα-
στάθηκε τυπογραφείο για πρώτη φορά. Οι Γάλλοι έδειξαν ενδιαφέρον για την 
δημόσια διανοούμενων εκπαίδευση. Ενώ, το 1808 ιδρύθηκε η Ιόνιος Ακαδημία 
από μια ομάδα3.

Αργότερα με τις πολιτικές αλλαγές (την επικράτηση των Ρωσοτούρκων) 
η αριστοκρατία των Επτανήσων ευνοήθηκε και πάλι. Οι αριστοκράτες πήραν 
πίσω τα προνόμια και την αριστοκρατική τους θέση. Ωστόσο στην νέα Πολι-
τεία των Επτανήσων αναπτύχθηκαν διαμάχες ανάμεσα στην παλιά και την νέ-
α(αστοί) αριστοκρατία. Παρόλα αυτά ήδη από το 1805 υπήρξε πρόβλεψη για 
ενίσχυση και καλλιέργεια της δημόσιας παιδείας4.

Η περίοδος της Αγγλικής προστασίας ήταν μια περίοδος οικονομικής ανά-
πτυξης, κοινωνικής σταθερότητας και εκπαιδευτικής εξέλιξης. Ωστόσο οι κατώ-
τερες τάξεις ήταν για άλλη μια φορά απούσες. Τη περίοδο αυτή οι τέχνες και τα 

1. Βακαλόπουλος, Απόστολος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού (Θεσσαλονίκη: 1974-1988) Πυλαρινός Θεοδόσης, 
Ιόνιοι νήσοι: Ιστορία και πολιτισμός (2007, Αθήνα: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων).
2. Γεώργιος Λεοντσνής, Ζητήματα επτανησιακής κοινωνικής ιστορίας (Αθήνα, Τολίδης, 1991), 27-29.
3. Βακαλόπουλος, Απόστολος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού (Θεσσαλονίκη: 1974-1988) Γεώργιος Λεοντσνής, 
Ζητήματα επτανησιακής κοινωνικής ιστορίας (Αθήνα, Τολίδης, 1991) Πυλαρινός Θεοδόσης, Ιόνιοι νήσοι: 
Ιστορία και πολιτισμός (2007, Αθήνα: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων).
4. Όπως παραπάνω.
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γράμματα γνώρισα ιδιαίτερη άνθιση, ενώ ιδρύθηκαν σχολεία σε όλα τα νησιά5.
Στην περίπτωση των γυναικών, ωστόσο, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. 

Το φύλο υποτιμάται κοινωνικά, κυρίως επειδή δεν μπορεί να προσφέρει οικο-
νομικά(οι γυναίκες δεν είχαν ενταχθεί στην αγορά εργασίας). Ο Α. Λασκαράτος 
αναφέρει ότι θεωρούσαν τις γυναίκες όντα κατώτερα6. Έτσι το ισχυρό φύλο 
θεωρούσε ότι δεν θα έπρεπε να μορφώνεται7. Στο έργο του Λασκαράτου φαί-
νεται οι άνδρες θεωρούν ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να ανυψώσουν το πνεύ-
μα τους στο επίπεδο του άντρα. Ακόμη φαίνεται να πιστεύουν ότι η μόρφωση 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ηθική τους(μάλιστα πολλοί πίστευαν ότι θα 
χρησιμοποιούσαν τις γνώσεις τους για να γράφουν ερωτικά γράμματα). Έτσι οι 
γυναίκες κρατούταν κλεισμένες στο σπίτι μέχρι το γάμο και ασχολούνταν με τις 
οικιακές δουλείες, χωρίς να γίνονται ικανές (κατά την γνώμη του Λασκαράτου) 
να δημιουργήσουν οικογένεια και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Ακόμη, ο Λα-
σκαράτος γράφει ότι είναι λάθος των ανδρών να μην τις αφήνουν να μορφώ-
νονται γιατί έτσι δεν τις έβρισκαν ευχάριστες και κατέληγαν στα καζίνο και τα 
καφενεία8. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα η γυναίκα της εποχής να έχει την 
εικόνα της γυναίκας προορισμένη για το νοικοκυριό και την φροντίδα της οικο-
γένειας, σαν μια νεότερη Πηνελόπη. Το πρότυπο αυτό διατηρείται από την αρ-
χαιότητα ακόμη και σε περιοχές που δεν γνώρισαν το τουρκικό ζυγό. Η γυναίκα 
μεταχειρίζεται ως αντικείμενο, κυρίως λόγω της προίκας που έπαιζε σπουδαίο 
ρόλο για όλη την ζωή της9. Σύμφωνα με τον Λασκαράτο οι γαμπροί και οι πατε-
ράδες έκαναν παζάρια για την τιμή της προίκας. Πιο συγκεκριμένα πολλοί γα-
μπροί πήγαιναν σε διάφορες οικογένειες και σύμφωνα με τη υψηλότερη τιμή 
διάλεγαν χωρίς να έχουν δει την νύφη10. Η γυναίκα δεν είχε δικαίωμα γνώμης 
σχετικά με τον γάμο, για τον οποίο αποφασίζουν ο πατέρας και/ή ο αδελφός 
της11. Ενώ ήταν υποχρεωμένη από την στιγμή που παντρευόταν να χαλαρώσει 

5. Όπως παραπάνω.
6. Ανδρέας Λασκαράτος, Αυτοβιογραφία (Αθήνα: Γνώση, 1983) 
Ανδρέας Λασκαράτος, Αυτοβιογραφία τα μυστήρια της Κεφαλονιάς (Αθήνα: Μπούζας ,1979), σελ.99.
7. Λαμπράκη Παγάνου Αλεξάνδρα, Η εκπαίδευση των Ελληνίδωνκατά την Οθωμανική περίοδο, διδακτορική 
διατριβή (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας, 1998), 
σελ. 19.
8. Ανδρέας Λασκαράτος, Αυτοβιογραφία (Αθήνα: Γνώση, 1983), σελ. 68
Ανδρέας Λασκαράτος, Αυτοβιογραφία τα μυστήρια της Κεφαλονιάς (Αθήνα: Μπούζας ,1979), σελ. 101-104.
9. Λαμπράκη Παγάνου Αλεξάνδρα, Η εκπαίδευση των Ελληνίδων κατά την Οθωμανική περίοδο, διδακτορική 
διατριβή (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας, 1998), 
σελ. 19.
10. Ανδρέας Λασκαράτος, Αυτοβιογραφία τα μυστήρια της Κεφαλονιάς (Αθήνα: Μπούζας, 1979), σελ.100.
11.  Λαμπράκη Παγάνου Αλεξάνδρα, Η εκπαίδευση των Ελληνίδων κατά την Οθωμανική περίοδο,
διδακτορική διατριβή (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα 
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τους δεσμούς με την οικογένεια της και να απομακρυνθεί12. Όμως στο νέο της 
σπίτι, όπου έμενε μαζί με τη οικογένεια του άνδρα της, αντιμετωπίζονταν με 
εχθρότητα και σαν ξένο πρόσωπο. Πολλές φορές δεν την σέβονταν μέχρι να 
γίνει μητέρα και την αντιμετώπιζαν σαν οικιακή βοηθό13. Έτσι τα κορίτσια από 
την γέννηση τους αντιμετωπίζονταν εχθρικά και σαν βάρος.

Σε μια βαθύτερη ανάγνωση βλέπουμε ότι στο έργο του Λασκαράτου βλέ-
πουμε ότι οι άνδρες χρησιμοποιούσαν τις γυναίκες τους σαν σύμβολα της 
κοινωνικής τους θέσης. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι παρά την αμάθεια 
τους κυκλοφορούσαν με πολλά κοσμήματα και ακριβά ρούχα, στα οποία επι-
κέντρωναν την προσοχή τους. Αν κάποιος ήθελε να προσβάλει την κοινωνική 
θέση των ανδρών (αριστοκρατία), έφτανε να προσβάλει την πολυτέλεια τους, 
η οποία φαίνονταν κυρίως στις γυναίκες τους. Ακόμη και παντρεμένες οι γυ-
ναίκες έβγαιναν μόνο για κάποια επίσκεψη ή θρησκευτική εκδήλωση αλλά τον 
περισσότερο καιρό τον περνούσαν κλεισμένες στο σπίτι. Χαρακτηριστικά ανα-
φέρεται, μεταξύ άλλων, ότι οι δρόμοι ήταν άχαροι, χωρίς γυναίκες πουθενά14.

Ακόμη, σύμφωνα με τον Λασκαράτο, η επιτυχία του γάμου του βασίζεται 
στο ότι γνώρισε την γυναίκα του πριν την παντρευτεί, φρόντισε να είναι μορ-
φωμένη και η συντροφικότητα τους οδήγησε στην δημιουργία σωστής οικο-
γένειας. Ρωτούσε την γνώμη της για κάθε του κίνηση πράγμα ανήκουστο για 
την εποχή. Από την αρχή της γνωριμίας τους της δήλωσε ότι θα είναι ίσοι, ενώ 
της έδωσε την διαχείριση των εισοδημάτων τους. Φρόντισε οι κόρες του να 
μεγαλώσουν με δημοκρατικό πνεύμα Τους μάθαινε Γαλλικά, Ιταλικά, Αγγλικά 
και Αρχαία Ελληνικά, ενώ, της πήγαινε όπου υπήρχε μουσική για τη καλλιέργεια 
ενός πιθανού ταλέντου15.

Μια, ακόμη, περίπτωση που αξίζει να αναφερθεί είναι αυτή της Ελισά-
βετ Μουτζάν Μαρτινέγκου, στην βιογραφία της οποίας μας δίνεται μια πολλή 
καλή εικόνα για την ζωή των γυναικών στα Επτάνησα κατά την διάρκεια του 19ου 
αιώνα. Γεννήθηκε στην Ζάκυνθο στις 02/10/1801, από γονείς αριστοκρατικών 
οικογενειών της Ζακύνθου. Στην Ζάκυνθο πέρασε και την ζωή της, ενώ πέθανε 
κατά την διάρκεια του τοκετού στα 1832. Αναφέρεται από την αρχή σχεδόν του 
βιβλίου ότι «οι γυναίκες διαχωρίζονται από την ανθρώπινη εταιρεία», δεν θεω-
ρούνται άνθρωποι στο επίπεδο των αδρών. Ωστόσο, η μητέρα της επιθυμούσε 
να τις μάθει γράμματα, τα οποία ξεκίνησε να της μαθαίνει η ίδια. Αργότερα, 

Φιλολογίας, 1998), σελ. 20.
12. Όπως παραπάνω σελ. 21.
13. Όπως παραπάνω σελ. 22.
14. Ανδρέας Λασκαράτος, Αυτοβιογραφία τα μυστήρια της Κεφαλονιάς (Αθήνα: Μπούζας ,1979), σελ. 110 116.
15.  Ανδρέας Λασκαράτος, Αυτοβιογραφία (Αθήνα: Γνώση, 1983), σελ.60-68.
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αφού είδε ότι την ενδιέφεραν και ότι δεν μπορούσε να τη διδάξει άλλα η ίδια, 
ζήτησε από έναν κληρικό α την διδάξει. Ο κληρικός αυτός, ο Γ. Τσουκαλάς την 
έμαθα γράμματα μέσα από ιερατικά κείμενα. Η ίδια έψαχνε μέσα στο σπίτι για 
βιβλία που να μπορεί να διαβάσει. Ο πατέρας της στον ελεύθερο του χρόνο 
της μάθαινε ιταλικά. Με την πάροδο του χρόνου κατάφερε να γράψει ένα εί-
δος τραγωδίας. Ο δάσκαλος/κληρικός προσπάθησε να πείσει το πατέρα της να 
πάρει δάσκαλο, εν μέρει λόγω της προόδου της και εν μέρει επειδή θα έφευ-
γε. Ο πατέρας της αρνήθηκε να προσλάβει άλλο δάσκαλο, γιατί «δεν ήθελε α 
μάθει άλλα γράμματα κατά τις συνήθεις της εποχής». Έτσι συνέχισε μόνο με 
τον πατέρα της την εκμάθηση των ιταλικών. Αναφέρει σε αυτό το σημείο ότι 
πέρα από τα μαθήματα της κρατούνταν κλεισμένη στο σπίτι κάνοντας οικιακές 
εργασίες. Σαν μόνη διέξοδο, έξω από το σπίτι, παρουσιάζει τον καιρό που περ-
νούσα στα Πηγαδάκια στο εξοχικό τους σπίτι. Όπου αναφέρει με ανακούφιση 
ότι μπορούσε να βγαίνει από το σπίτι και να κάνει βόλτες. Στην συνέχεια, συνέ-
χισε την αυτομόρφωσή της με βιβλία από την βιβλιοθήκη του σπιτιού της, ενώ 
όταν ο πατέρας σταμάτησε α τη διδάσκει συνέχισε να μαθαίνει ιταλικά από ένα 
βιβλίο. Ωστόσο, σύντομα ο πατέρας της προσπάθησε να την εμποδίσει. Αναφέ-
ρεται τοι επιχειρήματα του ήταν ότι επειδή ασχολούταν με το διάβασμα και όχι 
με το εργόχειρο δεν θα γίνει καλή νοικοκυρά και ότι τα γράμματα σκοτείνιαζαν 
το μυαλό της επειδή αμελούσε κάποιες οικιακές εργασίες. Η ίδια αναφέρει ότι 
για κάθε τι κακό πάνω τις κατηγορούντα τα γράμματα, ενώ ένιωθε ότι η ήδη 
καταπιεσμένη της ζωή θα σκοτείνιαζε αν δε διάβαζε.

Τελικά, συνέχισε την αυτομόρφωσή της. Στα 15 της χρόνια έγραψε για 
πρώτη φορά στα ιταλικά. Αργότερα η μητέρα της, της πήγε τον μοναχό Θ. Δη-
μέδη για να την διδάξει. Αναφέρεται ότι τον ντρεπόταν επειδή σπάνια γνώ-
ριζε ξένους. Ο μοναχός εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ από εκείνη, γιατί νόμιζε 
ότι τα κορίτσια ήταν αγράμματα(συνήθεια της εποχής). Λόγω του παραπάνω 
γεγονότος δεν ζήτησε χρήματα από την οικογένεια. Ο πατέρας συνέχισε να 
βλέπει αρνητικά τα μαθήματα, αργότερα όταν έγινε λόγος για γάμο η Ελισά-
βετ τρόμαξε. Κλεισμένη καθώς ήταν στο σπίτι, άκουγε μόνο τα παράπονα τω 
παντρεμένων γυναικών που επισκέπτονταν την μητέρα της. Αποφάσισε ότι 
προτιμούσε την μοναστική ζωή, όπου θα μπορούσε να συνεχίσει να διαβάζει 
και να γράφει. Ακόμη αναφέρεται τοι ήλπιζε να πάει στο μοναστήρι για να 
μάθει μεταξύ άλλων μουσική. Συνέχισε α μαθαίνει, έγραψε ποιήματα και έμα-
θε γαλλικά. Περιγράφει την δυστυχία των γυναικών που ήταν κλεισμένες στο 
σπίτι(κυρίως της μητέρας και της αδελφή της). Σκέφτονταν να το σκάσει για να 
πάει σε μοναστήρι στη Ευρώπη, όπου «το έθιμο της Ζακύνθου ήτα μισητό». 
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Ενώ, εκεί θα μπορούσε να δώσει τα συγγράμματα της σε κριτικούς. Τελικά δέ-
χτηκε να παντρευτεί αφού δεν είχε άλλη λύση και οι γονείς της δεν ήθελαν να 
πάει σε μοναστήρι. Όταν δυσκολεύτηκαν να βρουν γαμπρό το ξαναπροτείνει, 
αλλά χωρίς επιτυχία. Τελικά παντρεύτηκε κάποιον που δεν είχε δει ποτέ της 
και που ζητούσε μεγάλη προίκα16.

Όπως βλέπουμε η ζωή της Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου ήταν δύσκολη 
και στη περιγραφή της φαίνεται ότι ήταν σε διαρκή κατάθλιψη. Ωστόσο, ήταν 
από τις τυχερές, καθώς κατάφερε έστω και με δυσκολίες να μορφωθεί. Πολλές 
ήταν οι γυναίκες που δεν άντεχαν την πίεση που τους ασκούταν από την κοινω-
νία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Μ. Παπαγεωργοπούλου που αυτοκτόνησε 
εξαιτίας του κοινωνικού ελέγχου, για τη οποία έγραψε ο Σολομός και ασκεί δρι-
μύτατη κριτική17. Ο Σολομός όμως μιλά για τις γυναίκες σε δύο άλλα του έργα, 
στην Φαρμακωμένη και στην Γυναίκα της Ζάκυνθος. Στην πρώτη διαμαρτύρεται 
για την θέση της γυναίκας και την αμάθεια της, ενώ στην δεύτερη αναφέρεται 
στις γυναίκες που ήταν βολεμένες σε αυτό το κοινωνικό σύστημα, προνομιού-
χες σε αντίθεση με τις Μεσολογγίτισσες. Ειδικά στην δεύτερη περίπτωση θεω-
ρεί ότι είναι δικό τους λάθος που παραμένουν αμαθής18.

Στο σημείο αυτό καλό θα ήταν αν μιλήσουμε για την δημόσια εκπαίδευση 
στα Επτάνησα. Στα τέλη του 18ου αιώνα οι περιηγητές παρατηρούν ότι οι Κερκυ-
ραίες και γενικά οι Επτανήσιες ήταν έξυπνες, ωραίες, αλλά η μόρφωση τους ήταν 
παραμελλημένη ανεξάρτητα από την κοινωνική τους θέση. Η ιδιωτική μόρφωση 
άρχισε να εμφανίζεται, κυρίως στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, αλλά ήταν πρό-
σβασιμη μόνο τους εύπορους. Η πρώτη δημόσια πρόσκληση για εκπαίδευση στις 
γυναίκες ήταν κατά την διάρκεια της γαλλικής αριστοκρατίας από την Ιόνιο Ακα-
δημία. Δεν βρήκε ανταπόκριση στην κερκυραϊκή κοινωνία19. Πιθανότατα λόγω 
των πεποιθήσεων που προαναφέρθηκαν και επειδή οι πρωινές ώρες δεν βόλευ-
αν, αφού οι γυναίκες ασχολούνταν με τις δουλειές του σπιτιού.

Αργότερα έγινε μια προσπάθεια από την αγγλική προστασία, η οποία 
όμως ήταν αναδιοργάνωτη. Ο λόρδος Guilford ήταν ο πρώτος που ενέταξε τον 
γυναικείο πληθυσμό στην δημόσια εκπαίδευση. Στα 1823-1824 υπήρχαν 8 δη-
μόσια σχολεία αλληλοδιδακτικά σχολεία στις πρωτεύουσες των Επτανήσων. 

16. Μαρτινέγκου Ε., Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου, Ημήτηρ μου (Αθήνα: 1881).
17. Η θέση της γυναίκας τον 19" αιώνα μέσα από τη λογοτεχνία, Στ' Παιόνιο Συνέδριο, τόμος Γ' (Ζάκυνθος: 
Σεπτέμβριος του 1997).
18. Σολωμός Διονύσιος, Απαντα (Αθήνα: Ίκαρος , 1991) Η θέση της γυναίκας τον 19° αιώνα μέσα από τη 
λογοτεχνία, Στ' Πανιόνιο Συνέδριο, τόμος Γ' (Ζάκυνθος: Σεπτέμβριος του 1997).
19. Κουρκουμέλης Ν.Κ., Η εκπαίδευση της Κερκυραίας στο Ιόνιο Κράτος, Στ' Πανιόνιο Συνέδριο, τόμος
Γ' (Ζάκυνθος: Σεπτέμβριος του 1997), σελ. 137.
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Ενώ, στα 1826-1827 τα αλληλοδιδακτικά σχολεία ήταν 121. Μετά τον θάνα-
το του Guilford, ο Αρμοστής Adam δεν ενδιαφέρονταν πια για την δημόσια 
εκπαίδευση, η εκπαίδευση των γυναικών εγκαταλείφθηκε. Όμως, στα 1828 η 
επιτροπή Κυριών στην Κέρκυρα ασχολήθηκε με την εκπαίδευση των κοριτσιών, 
με πρόεδρο την Νίνα Παλατιανού. Ίδρυσαν σχολείο για τα φτωχά κορίτσια με 
έρανο. Ενώ, μετά από δύο χρόνια ίδρυσαν άλλα τέσσερα παρόμοια. Χαρακτη-
ριστικό, ωστόσο, για την κατάσταση είναι ότι στα χωριά ο αριθμός των μαθη-
τριών μειώνονταν κατά την περίοδο της συλλογής της ελιάς. Παρόλα αυτά στα 
1830 συστάθηκε νέα επιτροπή από άνδρες για την εξάπλωση των σχολείων και 
σε άλλα νησιά. Σημαντικό είναι, ακόμη, να αναφέρουμε ότι στα σχολεία αυτά 
δίδασκαν γυναίκες20.

Όπως προαναφέρθηκε, υπήρχαν και ιδιωτικά σχολεία ή παρθεναγωγεία 
σε όλα τα νησιά. Αυτά κυρίως ανήκαν σε Ευρωπαίους ή Ευρωπαίες. Ένα τέ-
τοιο σχολείο λειτουργούσαν και ο Α. Λασκαράτος με την γυναίκα του21. Για 
κάποια από αυτά μπορούμε να πούμε ότι δίδασκαν και μουσική στα κορίτσια. 
Για παράδειγμα το παρθεναγωγείο του Κ. Ζαβιτζιάνου22, το παρθεναγωγείο 
της συζύγου του Αρμοστή Σ. Μακένζι23 και το παρθεναγωγείο των Φραγκισκα-
νών Καπουτσίνων24.

Χαρακτηριστικό είναι, ακόμη, το σχόλιο του Λασκαράτου «όταν τις έστελ-
ναν σχολείο, μάθαιναν γράμματα αλλά όχι πώς να τα διαχειριστούν. Δεν ήταν 
επαρκής η παιδεία και έτσι οδηγούταν σε μυθιστορήματα και σε εκκλησιαστι-
κά κείμενα.»25 Ενώ, στην Αθήνα στα 1886 εμφανίζεται άρθρο που αναφέρει τοι 
είναι απαραίτητη η εκπαίδευση των γυναικών, ότι δεν μπορεί να μεγαλώσει 
τα παιδιά χωρίς μόρφωση και ότι πρέπει οι άνδρες να απομακρυνθούν από 
την άποψη ότι η μόρφωση απομακρύνει τις γυναίκες από τα χρηστά ήθη και  
την θρησκεία26.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε στην σχέση των γυναικών 
με την μουσική και την μουσική εκπαίδευση τους. Στο εξωτερικό τα κορίτσια 

20. Όπως παραπάνω σελ. 138-9.
21. Ανδρέας Λασκαράτος, Αυτοβιογραφία (Αθήνα: Γνώση, 1983), σελ. 70.
22. Κουρκουμέλης Ν.Κ., Η εκπαίδευση της Κερκυραίας στο Ιόνιο Κράτος, Στ' Πανιόνιο Συνέδριο, τόμος
Γ' (Ζάκυνθος: Σεπτέμβριος του 1997 ), σελ. 168.
23. Όπως παραπάνω σελ. 169.
24. Σκούρτης Ι.Α., Δεμπόνος Α., Η μορφωτική παρουσία και προπαγάνδα των Φραγκισκανών
Καπουκίνων στο Αργοστόλι κατά τον 19-20" αιώνα Στ' Πανιόνιο Συνέδριο, τόμος Γ' (Ζάκυνθος:
Σεπτέμβριος του 1997 ), σελ. 159.
25. Ανδρέας Λασκαράτος, Αυτοβιογραφία (Αθήνα: Γνώση, 1983), σελ. 68 Ανδρέας Λασκαράτος, Αυτοβιογραφία 
τα μυστήρια της Κεφαλονιάς (Αθήνα: Μπούζας ,1979), σελ. 116.
26. Κυριάκος Α. Δ., «Επί τη πεντηκοταετηρίδι του Αρσακείου», Εστία τόμος KB, σελ. 659-663.
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αναγκάζονται να μαθαίνουν μουσική και να παίζουν διάφορα όργανα(κυρίως 
όμως πιάνο). Τα νεαρά, κυρίως, κορίτσια της εποχής αποτελούσαν μέσο δια-
σκέδασης, καθώς το παίξιμο τους ήταν ο μόνος τρόπος αναπαραγωγής μουσική 
στο σπίτι του 19ου αιώνα. Έτσι σε πολλές περιπτώσεις θεωρούνταν υποχρέωση 
των κοριτσιών να διασκεδάσουν τους πατέρες, τους αδελφούς και αργότερα 
τους συζύγους τους. Σε ημερολόγια κοριτσιών της εποχής αυτής αναφέρεται 
μεταξύ άλλων ότι έπρεπε να παίζουν γιατί αυτή η ικανότητα τους θα της οδη-
γούσε σε ένα καλό γάμο27. Ακόμη, αναφέρεται ότι είχαν καθήκον να παίξουν για 
να ξεκουράζουν τον πατέρα τους και να κρατάνε τα αδέλφια τους μακριά από 
άλλες λιγότερο ηθικές διασκεδάσεις28. Πολλές από τις κοπέλες αυτές δεν ήθε-
λαν να παίζουν ή δεν τους άρεσε29, ενώ ήταν αναγκασμένες να ακολουθούν την 
«μόδα» που διαμορφώθηκε. Σε πολλές περιπτώσεις η μουσική της συνόδευε 
στις μετακινήσεις τους και κυρίως το πιάνο30. Ακόμη πολλές γυναίκες χρησιμο-
ποιούσαν την διδασκαλία μουσικής σε άλλες για να επιβιώσουν31.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το πιάνο(και άλλα μουσικά όργανα) κινού-
νταν μαζί με τις γυναίκες, είναι λογικό λοιπόν να ήρθε και με τις γυναίκες των 
διαφόρων στρατιωτικών και Αρμοστών που πέρασαν από τα Επτάνησα. Πέρα 
από τις γυναίκες από το εξωτερικό υπάρχουν αναφορές και για γυναίκες στα 
Επτάνησα που ασχολούνταν με την μουσική. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά 
στο βιβλίο Sketches Of Corfu, όπου στην περιγραφή ενός αρχοντικού αναφέρε-
ται ένα μεγάλο και παλιό πιάνο.32 Ακόμη ο Ε. Lear στις σημειώσεις του αναφέ-
ρει ότι ακούει το πιάνο από τα σπίτια των γειτόνων του33. Ακόμη ο στρατηγός 
George Whitmore αναφέρει την ύπαρξη πιάνου σε σπίτια της ανώτερης τάξης34. 
Επίσης χαρακτηριστικό παράδειγμα του πνεύματος της εποχής είναι η αποστο-
λή πιάνου στα 1815 από τον Καποδίστρια στην ανιψιά του Λουκρητία Ανδρου-
τσέλη35. Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι μεγάλοι συνθέτες των Επτανήσων 

27. Solie Ruth Α.,  Solie Ruth Α., Α., ., Music in other words: Victorian conversations (University of California Press, 2004),
σελ. 90.
28. Όπως παραπάνω σελ.93.
29. Όπως παραπάνω σελ. 88, 94.
30. Όπως παραπάνω σελ. 108-109.
31. Όπως παραπάνω σελ. 100-102.
32. Maclellan Frances,  Maclellan Frances, Sketches of Corfu: historical and domestic (LoTidon: 1835), sel.16.
33. Lear Edward,  Lear Edward, Lear, the Corfu years : a chronicle presened through his letters and journals, επιμ.
Sherrard Philip (Athens: D. Harvey, 1988), σελ. 102.
34. Johnson J.,  Johnson J., The General: The travel memoirs of General Sir George Whitmore (Gloucester: Allan
Su�on, 1997),σελ. 66.
35. Καρδάμης Κ., «Πτυχές του γυναικείου 'πιανισμού' στα Επτάνησα του 19ου αιώνα» ανακοίνωση στο
συνέδριο Όψεις Μουσικής Ιστοριογραφίας (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τμήμα Μουσικών Σπουδών
και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη-Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Κεντρικό Κτίριο Ε.Κ.Π.Α., 15 ΚΑΙ 16 
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είχαν μαθήτριες, όπως ο Ν. Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, ο οποίος έκανε δωρεάν 
μαθήματα36, και ο Π. Καρρέρ37.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι ο κόσμος των γυναικών της εποχής ήταν πολύπλο-
κος και γεμάτος δυσκολίες για αυτές. Ωστόσο δεν ήταν λίγες οι γυναίκες που 
ασχολήθηκαν με την μουσική παρά τις προκαταλήψεις της εποχής. Οι γυναί-
κες που κατάφεραν να ασχοληθούν με την μουσική (κυρίως με το πιάνο) εί-
ναι38 : Ανδρουτσέλη Λουκρητία (ανιψιά Ι.Καποδίστρια)39, Άννινου - Βούλγαρη 
Ισαβέλλας40, Άνκρη Ελένη ( 1824-1886)41, Αρβανιτάκη Ανδριαή & Διαματίνη42, 
Βερσάλοβικ Έλενα (Κέρκυρα)43, Βαρλάμου-Hankey Αικατερίνη44, Βλάχου Ελένη 
(1884-1935)45, Βράιλα Αμαλία46, Γεωργίου Ελένη (Κέρκυρα)47, Γιατρά Ισαβέλα48, 
Γκιούρου Σουζάνη49, Δούδου Σοφία50, Θώμας (Thomas) Ελίζα51, Καφαμαλίκη 

Δεκεμβρίου 2011), σελ. 2.
36. Καρδάμης Κ., Ο προσολωμικός Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος και το έργο του, διδακτορική
διατριβή(Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 2006),σελ. 423.
37. Ξεπαπαδάκου Αύρα, Ο Παύλος Κάρρερ και το μελοδραματικό του έργο: 1829 - 1896, διδακτορική
διατριβή (Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 2005), σελ., 144.
38. Τα ονόματα που ακολουθούν είναι αποτέλεσμα της έρευνας μου μέχρι τώρα.
39. Καρδάμης Κ., «Πτυχές του γυναικείου 'πιανισμού' στα Επτάνησα του 19ου αιώνα» ανακοίνωση στο
συνέδριο Όψεις Μουσικής Ιστοριογραφίας (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τμήμα Μουσικών Σπουδών
και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη-Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Κεντρικό Κτίριο Ε.Κ.Π.Α., 15 ΚΑΙ 16 
Δεκεμβρίου 2011), σελ. 2.
40. Όπως παραπάνω σελ. 4.
41. Συμεωνίδου Αλέκα, « Άνκρη Ελένη »Λεξικό Ελλήνων συνθετών: βιογραφικό, εργογραφικό (Α8ψα: Φίλιππος 
Νάκας, 1995), τόμοι 5, τόμος 1, σελ, 23.
42. Ξεπαπαδάκου Αύρα, Ο Παύλος Κάρρερ και το μελοδραματικό του έργο: 1829 - 1896, διδακτορική
διατριβή (Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 2005), σελ., 144.
43. Συμεωνίδου Αλέκα, «Άνκρη Ελένη» Λεζικό Ελλήνων συνθετών: βιογραφικό, εργογραφικό (Αθψα: Φίλιππος 
Νάκας, 1995), τόμοι 5, τόμος 1, σελ, 50.
44. Καρδάμης Κ., «Πτυχές του γυναικείου 'πιανισμού' στα Επτάνησα του 19ου αιώνα» ανακοίνωση στο
συνέδριο Όψεις Μουσικής Ιστοριογραφίας (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τμήμα Μουσικών Σπουδών και 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη-Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Κεντρικό Κτίριο Ε.Κ.Π.Α., 15 ΚΑΙ 16 
Δεκεμβρίου 2011),σελ. 4.
45. Συμεωνίδου Αλέκα, «Ανκρη Ελένη» Λεξικό Ελλήνων συνθετών: βιογραφικό, εργογραφικό (Α & ψα: 
Φίλιππος Νάκας, 1995), τόμοι 5, τόμος 1, σελ, 70.
46. Καρδάμης Κ., Πτυχές του γυναικείου 'πιανισμού' στα Επτάνησα του 19ου αιώνα» ανακοίνωση στο
συνέδριο Όψεις Μουσικής Ιστοριογραφίας (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τμήμα Μουσικών Σπουδών και 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη-Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Κεντρικό Κτίριο Ε.Κ.Π.Α., 15 ΚΑΙ 16 
Δεκεμβρίου 2011),σελ. 8.
47. Συμεωνίδου Αλέκα, «Άνκρη Ελένη» Λεξικό Ελλήνων συνθετών: βιογραφικό, εργογραφικό (Αθψα: Φίλιππος 
Νάκας, 1995), τόμοι 5, τόμος 1, σελ, 120.
48. Ξεπαπαδάκου Αύρα, Ο Παύλος Κάρρερ και το μελοδραματικό του έργο: 1829 - 1896, διδακτορική
διατριβή (Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 2005), σελ., 144.
49. Οπως παραπάνω.
50. Συμεωνίδου Αλέκα, «Άνκρη Ελένη» Λεζικό Ελλήνων συνθετών: βιογραφικό, εργογραφικό (Αθψα: Φίλιππος 
Νάκας, 1995), τόμοι 5, τόμος 1, σελ, 301.
51. Ξεπαπαδάκου Αύρα, Ο Παύλος Κάρρερ και το μελοδραματικό του έργο: 1829 - 1896, διδακτορική
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Άννα52, Καρρερ Μαρία53, Λαμπελέτ Κορίνα (1882-1960)54, Λαμπελέτ Λουκία55, 
Λούτζη Διάνα & Μαρία56, Μερκάτη Νέττη57, Μινώτου Μαρία & Ελένη58, Μίχα 
Εβέτ (Κεφαλονία, 1892, ασχολήθηκε με το πιάνο), Μόνη Λίνα (Ζάκυνθος), Μπά-
φη Ευαθία59, Νικηφόρου Ελένη60, Σακαλή Λέκκα Αλεξάνδρα (Κέρκυρα)61, Παλα-
τιανού Adam Αδαμαντίνη62, Παπά Μοντσενίγου Λίτσα63.

Ακόμη αρκετές ήταν οι γυναίκες της εποχής που ασχολήθηκαν με την 
μουσική σε επαγγελματικό επίπεδο, είτε ως συνθέτριες είτε ο δασκάλες: Αλ-
βάνα Μηνιάτη Μαργαρίτα Ματθίλδη (1821-1887, Κέρκυρα)64, Ασπιώτη Γενα-
τά Αμαλία (Κέρκυρα)65, Barker Marie-Parthenope66, Γιατρά Ισαβέλα67, Δαμίρη-
Κουράγγιου Φραντζέσκα Ελευθερία68, Δελαπόρτα Σοφία (Κεφαλονιά)69, Dixon 

διατριβή (Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 2005), σελ., 144.
52. Όπως παραπάνω.
53. Όπως παραπάνω.
54. Συμεωνίδου Αλέκα, «Άνκρη Ελένη» Λεζικό Ελλήνων συνθετών: βιογραφικό, εργογραφικό (Αθψα: Φίλιππος 
Νάκας, 1995), τόμοι 5, τόμος 3, σελ, 37.
55. Όπως παραπάνω.
56. Ξεπαπαδάκου Αύρα, Ο Παύλος Κάρρερ και το μελοδραματικό του έργο: 1829 - 1896, διδακτορική
διατριβή (Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 2005), σελ., 144.
57. Όπως παραπάνω.
58. Ξεπαπαδάκου Αύρα, Ο Παύλος Κάρρερ και το μελοδραματικό του έργο: 1829 - 1896, διδακτορική
διατριβή (Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 2005), σελ., 144.
59. Όπως παραπάνω.
60. Συμεωνίδου Αλέκα «Άνκρη Ελένη» Λεξικό Ελλήνων συνθετών: βιογραφικό, εργογραφικό (Αθήνα, Φίλιππος 
Νάκας, 1995), τόμοι 5, τόμος 3, σελ. 50.
61. Συμεωνίδου Αλέκα, «Άνκρη Ελένη» Λεξικό Ελλήνων συνθετών: βιογραφικό, εργογραφικό (Αθήνα: 
Φίλιππος Νάκας, 1995), τόμοι 5, τόμος 4, σελ, 66.
62. Καρδάμης Κ., «Πτυχές του γυναικείου 'πιανισμού' στα Επτάνησα του 19ου αιώνα» ανακοίνωση στο
συνέδριο Όψεις Μουσικής Ιστοριογραφίας (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τμήμα Μουσικών Σπουδών και 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη-Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Κεντρικό Κτίριο Ε.Κ.Π.Α., 15 ΚΑΙ 16 
Δεκεμβρίου 2011),σελ. 4.
63.  Συμεωνίδου Αλέκα, «Άνκρη Ελένη» Λεξικό Ελλήνων συνθετών: βιογραφικό, εργογραφικό (Αθχ\να: 
Φίλιππος Νάκας, 1995), τόμοι 5, τόμος 4, σελ, 25.
64. Συμεωνίδου Αλέκα, « Άνκρη Ελένη »Λεξικό Ελλήνων συνθετών: βιογραφικό, εργογραφικό (Α%ψα: 
Φίλιππος Νάκας, 1995), τόμοι 5, τόμος 1, σελ, 20.
65. Όπως παραπάνω σελ. 40.
66. Καρδάμης Κ., «Πτυχές του γυναικείου 'πιανισμού' στα Επτάνησα του 19ου αιώνα» ανακοίνωση στο
συνέδριο Όψεις Μουσικής Ιστοριογραφίας (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τμήμα Μουσικών Σπουδών
και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη-Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Κεντρικό Κτίριο Ε.Κ.Π.Α, 15 ΚΑΙ 16 
Δεκεμβρίου 2011), σελ. 8.
67. Όπως παραπάνω σελ. 8 Ξεπαπαδάκου Αύρα, Ο Παύλος Κάρρερ και το μελοδραματικό του έργο: 1829 - 
1896, διδακτορική διατριβή (Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 2005), σελ., 144.
68. Καρδάμης Κ., «Πτυχές του γυναικείου 'πιανισμού' στα Επτάνησα του 19ου αιώνα» ανακοίνωση στο
συνέδριο Όψεις Μουσικής Ιστοριογραφίας (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τμήμα Μουσικών Σπουδών
και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη-Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Κεντρικό Κτίριο Ε.Κ.Π.Α., 15 ΚΑΙ 16 
Δεκεμβρίου 2011), σελ. 8.
69. Συμεωνίδου Αλέκα, «Άνκρη Ελένη» Λεξικό Ελλήνων συνθετών: βιογραφικό, εργογραφικό (Αθψα: Φίλιππος 
Νάκας, 1995), τόμοι 5, τόμος 1, σελ, 20 
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Gironci Anne (1825- μετά το 1881) & Maria (1831-1919)70, Καποδίστρια Ευφρο-
σύνη71, Κλάδου Νεράντζη Σουζάνα (μαθήτρια του Ν. Χαλικιόπουλου Μάντζα-
ρου)72, Λαμπελέτ Ασπασία73, Λαμπίρη Ελένη (1888-1960)74, Λαμπίρη Λασκαρά-
του Αγγιόλα (κόρη του Ανδρέα Λασκαράτου και σύζυγος του μουσουργού Γεώρ-
γιου Λαμπίρη)75, Λίζα Λασκαράτου76, Προσαλέντη Αικατερίνη Δορία (μαθήτρια 
του Ν. Χαλικιόπουλου Μάντζαρου)77, Ξύνδα Τζωρτζίνα78.

Συμπερασματικά θα πρέπει να πούμε ότι ο αριθμός των γυναικών που 
ασχολήθηκαν με την μουσική(με την μέχρι τώρα έρευνα) είναι αρκετά υψηλός 
δεδομένων των περιστάσεων. Ακόμη το γεγονός ότι οι περισσότερες ασχολή-
θηκαν με το πιάνο ή ότι προέρχονται από αριστοκρατικές οικογένειες είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένα με τις αντιλήψεις της εποχής τους. Θα πρέπει να θυ-
μηθούμε ότι αν και ήταν λογικό να ασχολούνται οι γυναίκες με το πιάνο ή την 
μουσική, όταν η ενασχόληση αυτή ξεπερνούσε την απλή καθημερινή διασκέ-
δαση της οικογένειας
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Βακαλόπουλος, Απόστολος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού (Θεσσαλονίκη: 

1974-1988).

69a. Όπως παραπάνω σελ. 120.
70. Καρδάμης Κ., «Πτυχές του γυναικείου 'πιανισμού' στα Επτάνησα του 19ου αιώνα» ανακοίνωση στο
συνέδριο Όψεις Μουσικής Ιστοριογραφίας (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τμήμα Μουσικών Σπουδών
και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη-Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Κεντρικό Κτίριο Ε.Κ.Π.Α., 15 ΚΑΙ 16 
Δεκεμβρίου 2011),σελ. 4
71. Συμεωνίδου Αλέκα, « Άνκρη Ελένη »Λεξικό Ελλήνων συνθετών: βιογραφικό, εργογραφικό (ΑΒψα: 
Φίλιππος Νάκας, 1995), τόμοι 5, τόμος 3, σελ. 42
72. Καρδάμης Κ., Πτυχές του γυναικείου 'πιανισμού' στα Επτάνησα του 19ου αιώνα» ανακοίνωση στο
συνέδριο Όψεις Μουσικής Ιστοριογραφίας (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τμήμα Μουσικών Σπουδών
και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη-Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Κεντρικό Κτίριο Ε.Κ.Π.Α., 15 ΚΑΙ 16 
Δεκεμβρίου 2011), σελ. 7 Καρδάμης Κ., Ο προσολωμικός ΝικόλαοςΧαλικιόπουλος Μάντζαρος και το έργο του, 
διδακτορική διατριβή (Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 2006),σελ. 423
73. Συμεωνίδου Αλέκα, «Άνκρη Ελένη» Λεξικό Ελλήνων συνθετών: βιογραφικό, εργογραφικό(Αθψα: Φίλιππος 
Νάκας, 1995), τόμοι 5, τόμος 3, σελ.53
74. Όπως παραπάνω σελ. 77
75. Καρδάμης Κ., «Πτυχές του γυναικείου 'πιανισμού' στα Επτάνησα του 19ου αιώνα» ανακοίνωση στο
συνέδριο Οψεις Μουσικής Ιστοριογραφίας (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τμήμα Μουσικών Σπουδών
και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη-Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Κεντρικό Κτίριο Ε.Κ.Π.Α., 15 ΚΑΙ 16 
Δεκεμβρίου 2011), σελ. 8
76. Όπως παραπάνω
77. Καρδάμης Κ., Ο προσολωμικός Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος και το έργο του, διδακτορική
διατριβή (Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 2006),σελ. 423
78. Καρδάμης Κ., Καρδάμης Κ., «Πτυχές του γυναικείου 'πιανισμού1 στα Επτάνησα του 19ου αιώνα»,
ανακοίνωση στο συνέδριο Όψεις Μουσικής Ιστοριογραφίας (Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τμήμα
Μουσικών Σπουδών και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη-Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Κεντρικό 
Κτίριο Ε.Κ.Π.Α., 15 και 16 Δεκεμβρίου 2011),σελ. 8
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• Καρδάμης Κ., Ο προσολωμικός Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος και το 
έργο του, διδακτορική διατριβή (Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Μου-
σικών Σπουδών, 2006).

• Καρδάμης Κ., «Πτυχές του γυναικείου 'πιανισμού στα Επτάνησα του 19ου 
αιώνα», ανακοίνωση στο συνέδριο Όψεις Μουσικής Ιστοριογραφίας (Αθήνα, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τμήμα Μουσικών Σπουδών και Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκη-Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Κεντρικό Κτίριο Ε.Κ.Π.Α., 
15 και 16 Δεκεμβρίου 2011).

• Κουρκουμέλης Ν.Κ., Η εκπαίδευση της Κερκυραίας στο Ιόνιο Κράτος, Στ' Πα-
νιόνιο Συνέδριο, τόμος Γ' (Ζάκυνθος: Σεπτέμβριος του 1997).

• Κυριάκος Α. Δ., «Επί τη πεντηκοταετηρίδι του Αρσακείου», Εστία τόμος KB.
• Λαμπράκη Παγάνου Αλεξάνδρα, Η εκπαίδευση των Ελληνίδων κατά την 

Οθωμανική περίοδο, διδακτορική διατριβή (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών, Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας, 1998).

• Λασκαράτος Ανδρέας, Αυτοβιογραφία (Αθήνα: Γνώση, 1983).
• Λασκαράτος Ανδρέας, Αυτοβιογραφία τα μυστήρια της Κεφαλονιάς (Αθήνα: 

Μπούζας ,1979).
• Λεοντσνής Γεώργιος, Ζητήματα επτανησιακής κοινωνικής ιστορίας (Αθήνα, 

Τολίδης, 1991).
• Μαρτινέγκου Ε., Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου, Ημήτηρ μου (Αθήνα: 1881)
• Ξεπαπαδάκου Αύρα, Ο Παύλος Κάρρερ και το μελοδραματικό του έργο: 1829 

- 1896, διδακτορική διατριβή (Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Μουσι-
κών Σπουδών, 2005).

• Πυλαρινός Θεοδόσης, Ιόνιοι νήσοι: Ιστορία και πολιτισμός (2007, Αθήνα : Πε-
ριφέρεια Ιονίων Νήσων).

• Σολωμός Διονύσιος, Άπαντα (Αθήνα: Ίκαρος , 1991).
• Σκούρτης Ι.Α., Δεμπόνος Α., Η μορφωτική παρουσία και προπαγάνδα των 

Φραγκισκανών Καπουκίνων στο Αργοστόλι κατά τον 19-20° αιώνα Στ' Πανιό-
νιο Συνέδριο, τόμος Γ' (Ζάκυνθος: Σεπτέμβριος του 1997).

• Συμεωνίδου Αλέκα, Λεξικό Ελλήνων συνθετών: βιογραφικό, εργογραφικό 
(Αθχ\να: Φίλιππος Νάκας, 1995), τόμοι 5.

• Johnson J., The General: The travel memoirs of General Sir George Whitmore 
(Gloucester: Allan Sutton, 1997).

• Lear Edward, Lear, the Corfu years : a chronicle presened through his letters 
and journals, επιμ. Sherrard Philip (Athens: D. Harvey, 1988).

• Maclellan F., Sketches Of Corfu, Historical And Domestic (London: 1835).
• Solie Ruth Α., Music in other words: Victorian conversations (University of 

California Press, 2004).
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Δημήτριος Βασιλάκης (Αλκίνοος Λουκάς)

Η αναζήτηση της νεοελληνικής ταυτότητας  
και ένα επτανησιακό παράδειγμα

Ο Ευάγγελος Μουτσόπουλος, ο φιλόσοφος και μελετητής ο οποίος ανέσυρε τον 
Πέτρο Βράϊλα-Ἀρμένη (1812/’13-1884) από τη λήθη εκδίδοντας το βραϊλιανό 
έργο στη σειρά “Corpus Philosophorum Graecorum Recentiorum”,1 και δημοσι-
εύοντας αναρίθμητα σχετικά βιβλία και άρθρα σε πολλές γλώσσες, θεωρεί τον 
κερκυραίο φιλόσοφο και πολιτικό2 ως «τον σημαντικότερο Έλληνα στοχαστή 
του δεκάτου ενάτου αιώνα».3 Ο Βράιλας ήταν θιασώτης της εκλεκτικιστικής 
σχολής4 του V. Cousin.5 Στην εκλεκτική του φιλοσοφία ο κερκυραίος συστημα-
τικός στοχαστής συνδυάζει Πλατωνισμό και Αριστοτελισμό με Πατέρες της Εκ-
κλησίας, καθώς και μοντέρνα ευρωπαϊκά ρεύματα από τον Descartes μέχρι τον 
Hegel.6 Ωστόσο, σύγχρονοι ερευνητές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Α. 
Βασιλάκη,7 έχουν τονίσει τις δυναμικές και κριτικές διαφοροποιήσεις του Βρά-
ιλα ιδιαίτερα από σύγχρονούς του ευρωπαίους φιλοσόφους, όπως ο Hegel, 

1. To βραϊλιανό φιλοσοφικό corpus αποτελείται από οκτώ τόμους (ή εννέα, λόγω των ημιτ.4a&4b, αν και ο τ.8 
απαρτίζεται αποκλειστικά από Πίνακες) και έχει εκδοθεί στην σειρά C.P.G.R., την οποία ίδρυσε και διευθύνει 
ο Ε. Μουτσόπουλος. 
2. Η ισορροπημένη συνύπαρξη θεωρητικού και πρακτικού βίου αποτελεί αξιοθαύμαστο στοιχείο της προ-
σωπικότητας του Βράιλα. Ως παράδειγμα της πολιτικής του δράσης αναφέρουμε ότι πριν την Ένωση των 
Επτανήσων με την Ελλάδα το 1864, ο Βράιλας είχε διατελέσει πρόεδρος της Ιονίου Βουλής, κι έπειτα από 
την Ένωση υπήρξε μέλος και Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Κουμουνδούρου. Επίσης διετέλεσε δι-
πλωμάτης, υπηρετώντας μεταξύ άλλων πόλεων δύο φορές ως πρέσβης στο Λονδίνο (1867-’73 και 1882-’84). 
Στην παραμονή του στην Αγγλία γνώρισε και τον Ανδρέα Κάλβο, καθώς και τον Γεώργιο Βιζυηνό. Πβ. Ε.Α. 
Moutsopoulos, Petros Brailas-Armenis, Twayne Publishers, Inc., “Twayne’s World Authors Series” (TWAS261), 
New York, 1974, σσ.11-13 και 20-26. 
3. Ε.Α. Moutsopoulos, ό.π.,σ.6. Πβ. επίσης αυτόθι,σ.7. 
4. Βλ. C. McClellan, <Eclecticism> στην Routledge Encyclopedia of Philosophy (http://0-www.rep.routledge.
com.catalogue.ulrls.lon.ac.uk/article/DC120), E. Craig (ed.), 2003. Σε αντίθεση με υποτιμητικές χρήσεις του 
όρου (για τις οποίες βλ. P. Donini, “The history of the concept of eclecticism”, στο J.M. Dillon-A.A. Long (eds.), 
The Question of `Eclecticism’: Studies in Later Greek Philosophy, Berkeley, CA: University of California Press, 
1988, σσ.15-33, ιδιαίτερα σσ.22-27), ο Moutsopoulos, ό.π.,σσ.29-30 είναι πολύ θετικός, ιδιαίτερα όσον 
αφορά τον βραϊλιανό εκλεκτικισμό. 
5. Ο Victor Cousin (1792-1867) ήταν ο αρχηγέτης του δεύτερου γαλλικού εκλεκτικισμού. Είναι επίσης γνωστός 
για τις εκδόσεις έργων του Νεοπλατωνικού φιλοσόφου Πρόκλου. 
6. Πβ. Ε. Μουτσόπουλος, «Αἱ ρίζαι καὶ αἱ παροῦσαι διαστάσεις τῆς συγχρόνου ἑλληνικῆς φιλοσοφίας», στου 
ιδίου, Φιλοσοφικοί Προβληματισμοί, τ.2, Ἀναδρομαὶ καὶ Ἀναδομήσεις, Ἀθῆναι, σ.372. 
7. Ἀ.Δ. Βασιλάκης, Ἡ ὀντολογία τοῦ ὡραίου στὸ ἔργο τοῦ Πέτρου Βράϊλα-Ἀρμένη, διδ. διατριβή, Σύλλογος 
πρὸς Διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων, Ἀθήνα, 2009, με πλούσια Βιβλιογραφία για τον Βράιλα και τα θέματα με 
τα οποία το παρόν δοκίμιο ασχολείται.
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και επομένως και ο Cousin.8 Ο λόγος αυτής της διαφοροποίησης ανευρίσκεται 
στις βραϊλιανές ιδιαίτερες οντολογικές προϋποθέσεις, οι οποίες μορφώθηκαν 
από τη μια πλευρά μέσω μιας άμεσης ενασχόλησης με τα φιλοσοφικά κείμενα 
και τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας, και από την άλλη δια της εσωτερίκευ-
σης των εμπειριών της ορθόδοξης χριστιανικής πίστεως.9 Αναμφίβολα, είναι 
αυτά τα βασικά στοιχεία που ώθησαν τον Μουτσόπουλο να χαρακτηρίσει τον 
Βράιλα ως «την υψηλότερη έκφραση του Εκλεκτικισμού».10 

Παρ’όλ’αυτά, η φιλοσοφική ταυτότητα του Βράιλα δεν είναι το κύριο 
θέμα μας. Ούτε θα ασχοληθούμε με το ζήτημα του πώς ο Βράιλας μπορεί να 
διατηρήσει το ελληνικό πρόσωπό του με το να βρίσκεται σε ένα τέτοιο διά-
λογο με τη δυτική φιλοσοφία και πολιτισμό.11 Είναι αλήθεια πως το γεγονός 
αυτό αποτέλεσε μια συνήθη κατηγορία ενάντια στον ελληνικό χαρακτήρα της 
πολιτισμικής παραγωγή των Ιονίων Νήσων,12 παρ ό́λη την Επτανησιακή κατα-
γωγή και το status δύο ακρογωνιαίων λίθων της νεοελληνικής μας λογοτεχνί-
ας, του Σολωμού και του Κάλβου. Πάντως, πιθανόν οι καταληκτικές λέξεις του 
παρόντος δοκιμίου να αγγίζουν και αυτό το πρόβλημα. Τώρα, αντ’ αυτού, θα 
θέλαμε να ψαύσουμε ορισμένες πτυχές τού πώς ο Βράιλας αντιλαμβάνεται τη 
νέα ελληνική ταυτότητα. 

8. Ο Cousin, και επομένως και η σχολή του, ήταν πολύ επηρεασμένος από τον εγελιανισμό. Πβ. την Γενική 
Εισαγωγή των εκδοτών στον τόμο: Π. Βράϊλας-Ἀρμένης, Φιλοσοφικὰ Ἔργα, τ.4b, ἐπιμ. ἐκδ. καὶ παρουσ.: 
E. Μουτσόπουλος και Ἀθ. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, C.P.G.R., Ἀθῆναι, 1974, σ.10,σημ.3, και Moutsopoulos, 
ό.π.,σ.29. Για το ζήτημα των κριτικών διαφοροποιήσεων του Βράιλα από τον Hegel (και τον Cousin) βλ. Α. 
Βασιλάκης, ό.π.,passim., λ.χ.σσ.66-68.
9. Πβ. Βασιλάκης, ό.π., σσ.348-349&358.
10. Πβ. Moutsopoulos, ό.π, σσ.133-134 και passim.,λ.χ.σ.6. [Η μετάφραση των αγγλικών παραθεμάτων είναι 
δική μας.]
11. Σχετικά με το ζήτημα ο Moutsopoulos, ό.π.,σσ.26-27 σημειώνει: «Σύντομα μετά τον θάνατο του Βράιλα 
μια νέα προοδευτική κίνηση των γραμμάτων εμφανίστηκε στην ελληνική λογοτεχνία. Ήταν εμπνευσμένη από 
την επιθυμία να υπογραμμίσει τον ιδιαίτερο ελληνικό χαρακτήρα. Ο Βράιλας, απεναντίας, είχε επιχειρήσει 
να δείξει σε ποιο βαθμό η ελληνική πραγματικότητα ήταν η πηγή της ευρωπαϊκής νοοτροπίας. Πίστευε 
στον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του ελληνισμού. Η λογοτεχνική γενιά που ακολούθησε την γενιά του πίστευε 
αντ΄αυτού στο γεγονός της ελληνικής εθνικής ιδιαιτερότητας. Αυτός φαίνεται να ήταν ο κύριος λόγος για τον 
οποίο το μήνυμα του Βράιλα παρέμεινε στο περιθώριο της περαιτέρω ελληνικής εξέλιξης των γραμμάτων… [Ή]
λθε πολύ νωρίς, επειδή η γενιά του 1880 δεν ήταν ακόμη έτοιμη να δεχθεί την ελληνοκεντρική καθολικότητά 
του.» Πβ. επίσης αυτ.,σ.133.
12. Βλ. λ.χ. την περίπτωση της μουσικής Επτανησίων συνθετών όπως ο συνθέτης του Εθνικού μας Ύμνου, 
Ν.Χ. Μάντζαρος (1795-1872. Για τις φιλικές σχέσεις Βράιλα-Μάντζαρου βλ. Ἀ.Δ. Βασιλάκης, «Ἕνα ἄγνωστο 
κείμενο τοῦ Πέτρου Βράϊλα-Ἀρμένη γιὰ τὴ μουσική», στο περιοδικό Παρνασσός, τ.Ν’,(2008): 219-232,σημ.35, 
και Βασιλάκης, Η οντολογία του ωραίου…, ό.π.,σημμ.1-3: σσ.277-278). Ορισμένοι επικριτές επιμένουν στην 
κατηγορία ότι αυτού του είδους η μουσική δεν είναι ελληνική επειδή έχει ευρωπαϊκές επιρροές. Βέβαια, 
παραλείπουν να λάβουν υπόψη ότι εφόσον η Επτάνησος, και ιδιαίτερα η Κέρκυρα, ήταν πάντοτε μέρος 
της Ευρώπης, τα πολιτισμικά της προϊόντα δεν θα μπορούσαν να είναι παρά ευρωπαϊκά. Τώρα, το αν το 
«ευρωπαϊκό» αποκλείει το «ελληνικό» είναι ένα άλλο πρόβλημα το οποίο θίγουμε στο τέλος του δοκιμίου 
μας. 
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Προς τις τελευταίες σελίδες του τελικού του έργου, Φιλοθέου καὶ Εὐγε-
νίου Ἐπιστολαί,13 ο Φιλόθεος (δηλ. «φίλος του Θεού» και persona του Βράιλα) 
υπογραμμίζει στον Ευγένιο ότι γεννήθηκε «Ἕλλην καὶ Χριστιανός,… ἀμφότερα 
δὲ θέλεις εὕρει συνηνωμένα εἰς τὰς ἐθνικὰς ἡμῶν παραδόσεις.»14 Επιπλέον, 
στην προφανή πηγή άντλησης των βραϊλιανών απόψεων για το θέμα, το άρ-
θρο «Περὶ τῆς ἱστορικῆς ἀποστολῆς τοῦ Ἑλληνισμοῦ» (11871),15 ο φιλόσοφός 
μας αναφέρει πως «[τ]ὰ δύο ταῦτα νήματα συμπλέκονται …, καὶ συνιστῶσι τὴν 
ἀδιάῤῥηκτον ἅλυσιν τῆς ἐθνικῆς ἡμῶν ταὐτότητος καὶ τῆς ἱστορικῆς ἡμῶν πα-
ραδόσεως.»16 Βεβαίως, μια τέτοια άποψη ήταν παρούσα όχι μόνο στην εποχή 
του Βράιλα, αλλά πριν και μετά τον καιρό του. Ωστόσο, από την οπτική ενός 
φιλοσόφου, θα μπορούσαμε να διερωτηθούμε τι είναι αυτό που κάνει αυτά τα 
δύο στοιχεία, τον ελληνισμό και τον χριστιανισμό, ιδιαίτερα συμβατά στο να 
συνυπάρξουν. Μήπως ο Βράιλας τα συγχέει χωρίς να προσέχει πιθανές σημα-
ντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσά τους;

Πράγματι, υπάρχουν χωρία που μπορούν να υποστηρίξουν αυτόν τον 
ισχυρισμό. Ο κερκυραίος στοχαστής δύο φορές γράφει πως «[ἀ]ντιστοιχεῖ 
δὲ ὁ χριστιανισμὸς πρὸς τὸν ἑλληνισμὸν ὡς τὸ φῶς πρὸς τὸν ὀφθαλμόν, ὡς 
τὸ ἀντικείμενον τῆς ἐφέσεως πρὸς αὐτὴν τὴν ἔφεσιν.»17 Αμέσως μετά από 
αυτήν την πρόταση, ο Βράιλας αναφέρεται ιδιαίτερα στην Πλατωνική φι-
λοσοφία ως αντιπροσωπευτική του πνεύματος του Ελληνισμού.18 Έτσι, σε 
ένα άλλο άρθρο του με τίτλο «Περὶ τῶν χαρακτήρων τῆς ἑλληνικῆς διανοί-
ας»19 (11884), συμπεραίνει πως «[ὁ] συνδυασμὸς τῆς ἑλληνικῆς σοφίας καὶ 
τῆς χριστιανικῆς πίστεως εἶναι γεγονὸς ἀναντίρρητον».20 Ή με τη διατύπωση 
της «Ιστορικής αποστολής του Ελληνισμού»: «Ὁ ἑλληνισμὸς τοῦ Ὁμήρου καὶ 

13. «…ἤτοι σύντομος περὶ ψυχῆς καὶ Θεοῦ διδασκαλία», εκδεδομένη μετά τον θάνατο του συγγραφέα 
(11884) και ευρισκόμενη στον τόμο: Π. Βράιλας-Αρμένης, Φιλοσοφικὰ Ἔργα, τ.2, επιμ. εκδ. και παρουσ.: 
E. Μουτσόπουλος και Αἰκ. Δώδου, C.P.G.R., Θεσσαλονίκη, 1971, σσ.255-388 (στο εξής: Ἐπιστολαί). Για την 
πιθανή σημασιοδότηση των ονομάτων του τίτλου βλ. Α. Βασιλάκης, Η οντολογία…,ό.π., σ.28,σημ.3. 
14. Ἐπιστολαί, σ.385,στίχος 36 και σ.386,στ.2-3. (Ολόκληρο το χωρίο, αυτ.,σ.385,στ.36-σ.386, στ.24 είναι 
σχετικό με το θέμα.) 
15. Βλ. Βράϊλας-Ἀρμένης, Φιλοσοφικὰ Ἔργα, τ.4b, ό.π.,σσ.351-392 (στο εξής: «Ἀποστολή»). 
16. «Ἀποστολή», σ.385,στ.19-22: Σε ό,τι ακολουθεί το χωρίο ο Βράιλας προφανώς δίδει απάντηση σε θεωρίες 
όπως αυτή του J.P. Falmerayer (βλ. αυτ.,σ.385, στ.30&34–386,5). 
17. Αυτ.,373,18-20. 
18. Όχι ότι ο Βράιλας δεν λαμβάνει υπόψη του και άλλες προσωπικότητες, όπως οι Σωκράτης, Όμηρος, 
Πίνδαρος, Φειδίας (πβ. Ἀποστολή,372,14-16). 
19. Βλ. Βράϊλας-Ἀρμένης, Φιλοσοφικὰ Ἔργα, τ.4b, ό.π.,σσ.395-400 (στο εξής: «Χαρακτῆρες»).
20. «Χαρακτῆρες»,399,39-400,1. Βλ. επίσης την ενδιαφέρουσα συνέχεια (αυτ.,400,1-2): «Τοῦτο εἶναι τὸ 
μεγαλείτερον (sic) πλεονέκτημα καὶ ὁ λαμπρότερος χαρακτὴρ τῆς ἑλληνικῆς διανοίας.» (Η εικόνα του 
προπροηγούμενου παραθέματος επαναλαμβάνεται με μια μικρή διαφοροποίηση αυτ.,399,35-37.)
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τοῦ Πλάτωνος εἶναι πανταχοῦ ἀχώριστος τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς ἐκκλησίας.»21

Παρ’όλ’αυτά, ο αναγνώστης του Βράιλα δεν θα έπρεπε να θεωρήσει ότι 
ο κερκυραίος φιλόσοφος υιοθετεί άκριτα μια γραμμική μετάβαση από τον ελ-
ληνισμό στον χριστιανισμό, ως εάν αυτή να ήταν μια αυτονόητη ή αναγκαία 
εξέλιξη στην (διανοητική και γενική) ιστορία· ή ως εάν αυτοί οι δύο τρόποι του 
είναι να ήταν σε μεγάλο βαθμό ταυτόσημοι. Στην πραγματικότητα, ο νεοέλλη-
νας φιλόσοφος είναι πολύ αυστηρός και κριτικός όταν ήδη στο πρώτο του συ-
στηματικό έργο, το Δοκίμιον περὶ πρώτων ἰδεῶν καὶ ἀρχῶν (11851),22 υπογραμ-
μίζει το συμπέρασμα ότι «[ὁ] ἀληθὴς… Θεὸς δὲν εἶναι οὔτε ὁ τῶν Ἰνδῶν, οὔτε 
ὁ τῶν ἐθνικῶν, δὲν εἶναι ὁ Θεὸς τοῦ Πλάτωνος καὶ τοῦ Ἀριστοτέλους, οὔτε ὁ 
τῶν Ἀλεξανδρινῶν,23…».24 Με ακόμη πιο αυστηρούς όρους, στο άρθρο του για 
«Τὸ ἰδανικόν» (11856)25 ο Βράιλας θα σημειώσει πως ο Πλάτων «πολὺ μακρὰν 
ἦτο, ὅ,τι καὶ ἂν λέγωσι, τοῦ να φαντασθῆ τὸν Θεάνθρωπον, υἱὸν καὶ λόγον τοῦ 
Θεοῦ τοῦ ζῶντος, σωτῆρα διὰ τῆς θυσίας τοῦ αἴματός του τῆς διαφθαρείσης 
ἀνθρωπότητος.»26 Επίσης, ασκεί δριμεία κριτική στη νεοπλατωνική φιλοσο-
φία ως μια μορφή πανθεϊσμού.27 Επιπλέον, γράφει ότι «λίαν ἀτόπως τινὲς συ-
νεταύτισαν μὲ τὴν Χριστιανικήν [sc. Τριάδα28]» τη νεοπλατωνική τριάδα,29 δηλ. 
της τρεις αρχικές Υποστάσεις του πλωτινικού ιεραρχικού συστήματος, το Εν, 
τον Νου και την Ψυχή. Αυτές οι διατυπώσεις γίνονται ιδιαίτερα βαρύνουσες 
εάν λάβουμε υπόψη το ότι ο Βράιλας επανειλημμένως αναφέρει ότι ο νεο-

21. Ἀποστολή,386,10-12. 
22. Βλ. Βράϊλας-Ἀρμένης, Φιλοσοφικὰ Ἔργα, τ.1, εκδ: E. Μουτσόπουλος-Αἰκ. Δώδου, C.P.G.R., Θεσσαλονίκη, 
1969, σσ.11-204 (στο εξής: Δοκίμιον).
23. «Ἀλεξανδρινούς» ο Βράιλας αποκαλεί τους Νεοπλατωνικούς. Ιδιαίτερα κατά νου έχει τον ιδρυτή του 
Νεοπλατωνισμού, Πλωτῖνο (204/5-270 μ.Χ.). Πβ. λ.χ. «Ἱστορία καὶ ὁρισμὸς τῆς ἐννοίας τοῦ καλοῦ» (11866, 
στο εξής: «Ἱστορία τοῦ καλοῦ»), στο: Βράϊλας-Ἀρμένης, Φιλοσοφικὰ Ἔργα, vol.4a, εκδ.: E. Μουτσόπουλος-Ἀθ. 
Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, C.P.G.R., Ἀθῆναι, 1973,σ.400,στ.1-9. 
24. Δοκίμιον,195,15-17. Η «αρνητική» λίστα συνεχίζει περιλαμβάνοντας ονόματα όπως αυτά των Spino�a, 
Schelling και Hegel (αυτ.,195,18-19). Πβ. επίσης «Συμπέρασμα τῆς περὶ τῆς ἐννοίας τοῦ Θεοῦ ἱστορικῆς 
ἐκθέσεως» (11858, στο εξής «Συμπέρασμα»), στο: Βράϊλας-Ἀρμένης, Φιλοσοφικὰ Ἔργα, τ.4b,ό.π., 77,14-78,3. 
(Σχετικά με την αρχαία ελληνική θρησκεία βλ. Ἀποστολή,361,34-363,3.)
25. Βλ. Βράϊλας-Ἀρμένης, Φιλοσοφικὰ Ἔργα, τ.4a, ό.π.,σσ.191-207 (στο εξής: «Ἰδανικόν»).
26. Ἰδανικόν, 205,5-7. Πβ. γενικότερα αυτ.,205,2-13.
27. Πβ. «Ο Θεὸς τῶν Στωϊκῶν καὶ τῶν Ἀλεξανδρινῶν» (11858, στο εξής: «Θεός Στωϊκῶν/Ἀλεξανδρινῶν»), στο: 
Βράϊλας-Ἀρμένης, Φιλοσοφικὰ Ἔργα, τ.4b, 40,(στ.22 κεξ.). Πιθανόν εδώ ο Βράιλας υπεραπλουστεύει την 
εικόνα. Πβ. για παράδειγμα την θέση του R. Arnou, Le Désir de Dieu dans la Philosophie de Plotin, Presses 
de l’Université Grégorienne, Rome, 21967 (11921), π.χ.σ.92. Πάντως, σύγχρονες προσεγγίσεις προτιμούν να 
μιλούν για ένα είδος «πανενθεϊσμού». 
28. Για τη σημασία της Ορθόδοξης Χριστιανικής Τριάδας στο σύστημα του Βράιλα βλ. Βασιλάκης, ό.π.,σσ.63-75. 
29. «Ἱστορία τοῦ καλοῦ», 400,21-22. Πβ. «Θεός Στωϊκῶν/Ἀλεξανδρινῶν»,41,23-26 και «Συμπέρασμα»,79,18-21. 
Για την κριτική που ασκεί ο Βράιλας στη νεοπλατωνική τριάδα βλ. «Θεός Στωϊκῶν/Ἀλεξανδρινῶν»,41,32-43,2. 
Πβ. επίσης Θεωρητικῆς καὶ πρακτικῆς φιλοσοφίας στοιχεῖα (11862), στο: Βράϊλας-Ἀρμένης, Φιλοσοφικὰ 
Ἔργα, τ.1, 359,17-361,7, αν και εδώ ο Βράιλας μιλά και πάλι γενικά για τους πανθεϊστές. 
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πλατωνισμός είναι η σύνθεση και επομένως η «…συγκεφαλαίωσις τῆς ὅλης 
ἑλληνικῆς φιλοσοφίας».30 Φαίνεται ότι το αντικείμενο της έφεσης του πλατω-
νισμού δεν ήταν τόσο ο χριστιανισμός, όσο ο νεοπλατωνισμός.31

Από την άλλη πλευρά, ο ερχομός του χριστιανισμού κάνει δυνατή την 
εξέλιξη του νέου πολιτισμού,32 βασικά χαρακτηριστικά του οποίου, λ.χ. η έν-
νοια της «ισότητας»,33 σηματοδοτούν το χάσμα και την ανωτερότητά του από 
τον προχριστιανικό πολιτισμό, όπως ο Βράιλας τονίζει στο σχετικό του δοκί-
μιο: «Ὁ νέος πολιτισμὸς παραβαλλόμενος πρὸς τὸν ἀρχαῖον» (11853).34 Όμως, 
εάν έτσι έχουν τα πράγματα35 και ο χριστιανισμός οδηγεί στην ανάδυση κάτι 
καινούριου στην ιστορία,36 πώς θα μπορούσε να είναι συμβατός με τον ελλη-
νισμό; Έχοντας παρουσιάσει όλα τα παραπάνω στοιχεία, πώς ο Βράιλας δεν 
αντιφάσκει κατάφωρα; Προτού να διερωτηθούμε εάν η καινοτομία θα όφειλε 
αναγκαστικά να αποκλείει αναφορές στην παράδοση, ας αναλογιστούμε πρώ-
τα τι είναι αυτό που η χριστιανοσύνη φέρνει στον ιστορικό ορίζοντα, το οποίο 
στην συνέχεια (και κατά συνέπεια, σύμφωνα με τον φιλόσοφό μας,) γεννά τον 
νέο πολιτισμό. Για τον Βράιλα, χωρίς δεύτερη σκέψη, στον πυρήνα του χρι-
στιανικού τρόπου ύπαρξης βρίσκεται η έννοια της αγάπης, και ως ηθικό αλλά 
και ως οντολογικό ιδανικό: «Τὸ θαῦμα τῆς θείας ἀγάπης ἥτις μόνη ἐξηγεῖ τὴν 
δημιουργίαν, καὶ μόνη ἠδύνατο νὰ σώσῃ τὴν ἀνθρωπότητα, ἐφάνη σκάνδα-
λον εἰς τοὺς Ἰουδαίους καὶ μωρία εἰς τοὺς Ἕλληνας.37 Ὁποῖος δὲ παραλογισμὸς 
ἔπρεπε νὰ φανῇ ἡ ἠθικὴ αὐτοῦ διδασκαλία! Δὲν ὑπάρχει πλέον δοῦλος καὶ 
ἐλεύθερος, Ἕλλην καὶ βάρβαρος, ἅπαντες εἴμεθα ἀδελφοί, τέκνα τοῦ αὐτοῦ 
πατρὸς38 καὶ προωρισμένοι εἰς τὴν ἀθανασίαν… Εἰς τὰς ἀρετὰς ἃς ἐδίδασκεν ἡ 
ἀρχαία ἠθική, τὴν ἀνδρείαν, τὴν φρόνησιν, τὴν σωφροσύνην, τὴν δικαιοσύνην, 

30. Ἱστορία τοῦ καλοῦ, 400,9. Πβ. «Θεός Στωϊκῶν/Ἀλεξανδρινῶν», σ.39,6-7(κεξ.),σ.43,3-4, και «Τέλος τῆς 
ἀρχαίας καὶ ἀρχὴ τῆς νέας Θεοσοφίας» (1858, στο εξής: «Ἀρχαία/νέα Θεοσοφία»), στο: Βράϊλας-Ἀρμένης, 
Φιλοσοφικὰ Ἔργα, τ.4b, 46,26.
31. Εδώ εννοούμε βασικά τον παγανιστικό νεοπλατωνισμό. 
32. Πβ. «Ἀνατολὴ καὶ Δύσις» (11854), στο: Βράϊλας-Ἀρμένης, Φιλοσοφικὰ Ἔργα, τ.4b, σ.326,στ.34, και 
Ἀποστολή, 387,15-16(με σημ.1).
33. Βλ. Ἀποστολή, 389,14-15: «Τὴν δὲ ἰσότητα καὶ τὴν ἐλευθερίαν συνδέει πρὸς ἀλλήλας καὶ ἑνοποιεῖ ἡ 
χριστιανικὴ ἀδελφότης,…».
34. Βλ. Βράϊλας-Ἀρμένης, Φιλοσοφικὰ Ἔργα, τ.4b, σσ.303-310 (στο εξής: «Πολιτισμός»). Βλ. επίσης Χρ.-Π. 
Μανωλέα, «Η υπεροχή του νέου έναντι του αρχαίου πολιτισμού κατά τον Π. Βράιλα Αρμένη», στα Κερκυραϊκά 
Χρονικά. Αφιέρωμα στον Πέτρο Βράιλα Αρμένη 1812-1884, περίοδος B’, τ.B’, Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, 
Κέρκυρα, 2005, σσ.89-101. 
35. Πβ. Πολιτισμός,307,29-309,4, ιδίως 308,2-13&26-29.
36. Βλ. Ἀποστολή,373,9 κεξ.: «Ὁ χριστιανισμὸς εἶναι ἡ θεία κορυφὴ τῆς ἱστορίας,…». Πβ. και αυτ.,373,30-374,2.
37. Πβ. Παῦλος, Α’ πρὸς Κορινθίους Ἐπιστολή,1:23.
38. Πβ. του ιδίου, πρὸς Γαλάτας,3:28.



108

Δημήτριος Βασιλάκης 

νέαι ἀντικαθίστανται, ἡ πίστις, ἡ ἐλπίς, ἡ ἀγάπη, καὶ πρὸ πάντων ἡ ἀγάπη,39 ἡ 
ἀγάπη πρὸς φίλους καὶ ἐχθρούς,… Δὲν εἶναι ἄρα παράδοξον ἐὰν ἐξεπλήττοντο 
οἱ ὄχλοι ἀλλὰ καὶ οἱ σοφοὶ ἐπὶ τῇ νέᾳ ταύτῃ διδαχῇ, καὶ ἐὰν κατὰ τοῦ καινοῦ 
τούτου ἀνθρώπου ὅλος ὁ ἀρχαῖος κόσμος ἐξηγείρετο, δὲν εἶναι παράδοξον 
ἐὰν ἡ Ἀλεξανδρινὴ σχολὴ ἥτις εἰς μάτην εἶχε συγκεφαλαιώσει ἐν αὐτῇ πάντα 
τά τε ἑλληνικὰ καὶ ἀνατολικὰ δόγματα, ἐπὶ τρεῖς σχεδὸν αἰῶνας ἐπολέμησε 
τὸν χριστιανισμόν, καὶ ἐὰν ἐπὶ στιγμὴν ἐφάνη ἠσφαλισμένος ὁ θρίαμβος τῆς 
ἀντενεργείας.»40 Μερικές σελίδες αργότερα ο Βράιλας σημειώνει ότι χωρίς 
την χριστιανική αγάπη «... ἡ ἐπιστήμη εἶναι ἄγονος, ἡ ἐλευθερία ἐπικίνδυνος 
καὶ ἡ δικαιοσύνη ἀσυμπλήρωτος. Καὶ, τῳόντι, πᾶσα ἡ ἱστορία ἀποδεικνύει ὅτι 
πρὸς σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου ὃν ἀνέπτυξε μέχρις ἀνωτάτου βαθμοῦ ὁ ἑλλη-
νοῤ<ῥ>ωμαϊκὸς κόσμος, χωρὶς ὅμως ν’ ἀναχαιτίσῃ τὴν πτῶσιν αὐτοῦ,41 ἔπρεπε 
νὰ κατέλθῃ ο [sic] θεάνθρωπος,42 δι’ οὗ ὁ νόμος τῆς δικαιοσύνης ἐπληρώθη διὰ 
τοῦ νόμου τῆς ἀγάπης, καὶ τὸ ἀνθρώπινον ἰδανικὸν τοῦ ἑλληνισμοῦ εὑρῆκε τὸ 
θεῖον αὐτοῦ ἀντικείμενον.»43

Θεωρούμε πως θα έπρεπε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στο προτελευ-
ταίο ρήμα («ἐπληρώθη») του προηγούμενου παραθέματος, το οποίο ανακαλεί 
τι εξέφρασε ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία σχετικά με τον Μωσαϊκό 
Νόμο: «… οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι» δια της κλήσεως της αγά-
πης.44 Επομένως, υπό αυτό το φως οφείλουμε να διαβάσουμε, λόγου χάριν, 
την προαναφερθείσα «αντικατάσταση» των αρχαίων αρετών με την χριστιανι-
κή-παύλειο τριάδα.45 Αυτές καταργούνται ως θεμέλια της ποιοτικής μας ύπαρ-
ξης, όχι ως φανερώσεις της.46 Στο μέτρο που κανείς θεμελιώνει την ύπαρξή του 
στην αγάπη, μπορεί ταυτόχρονα και αυθεντικά να είναι γενναίος και δίκαιος, 
και μάλιστα με έναν πληρέστερο τρόπο απ’ ό,τι πριν από τη νέα αυτή θεμελί-
ωση. Έτσι, ακριβώς για αυτόν τον λόγο ο Βράιλας με ενθουσιασμό παραθέτει 
το ακόλουθο χωρίο του Κλήμεντος του Αλεξανδρέως όταν δηλώνει πως «[ἦ]
ν μὲν οὖν πρὸ τῆς τοῦ κυρίου παρουσίας εἰς δικαιοσύνην Ἕλλησιν ἀναγκαία 

39. Πβ. του ιδίου, Α’ πρὸς Κορινθίους,13:13. Το όλο κεφάλαιο έχει αποκληθεί «Ύμνος της αγάπης». Ο Βασιλάκης, 
ό.π.,σ.13,σημ.2 σημειώνει: «Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι τὸ ἔργο του [sc.Βράιλα] ἀφήνει τὴν τελευταία του πνοὴ 

…μὲ ἕναν ὕμνο τῆς ἀγάπης». [: Ἐπιστολαί,388,10-21].
40. Ἀποστολή,374,2-28. Πβ. επίσης Ἰδανικόν,204,12-21.
41. Για κριτική ενάντια στην αρχαία δουλεία και τους πολέμους βλ. Ἀποστολή,363κεξ., ιδίως 364,3-4. Πβ. το 
αντιστάθμισμα αυτ.,364,33-35 και τη ζυγισμένη ετυμηγορία της Ἀποστολῆς, 367,31-368,32.
42. Βλ. το τέλος του «Πολιτισμοῦ»,309,25-310,5, και Ἀποστολή,372,27-373,5, ιδίως 372,27.
43. Ἀποστολή,385,2-9.
44. Πβ. κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον,5:17.
45. Πβ. Ἀποστολή,374,11-13.
46. Επομένως, έτσι οφείλουμε να διαβάσουμε και το «Ἀνατολὴ καὶ Δύσις», ό.π.,330,2-5. Πβ. 
Ἀποστολή,379,24-25 και Ἐπιστολαί,386,15-19.
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φιλοσοφία, νυνὶ δὲ χρησίμη πρὸς θεοσέβειαν γίνεται, προπαιδεία τις οὖσα 
τοῖς τὴν πίστιν δι’ ἀποδείξεως καρπουμένοις, … ἐπαιδαγώγει γὰρ καὶ αὐτὴ τὸ 
Ἑλληνικὸν ὡς ὁ νόμος τοὺς Ἑβραίους εἰς Χριστόν47.»48 Βέβαια, αυτό δεν συνε-
πάγεται ότι η νέα κοσμοθεωρία δεν εισάγει θεμελιώδεις τροποποιήσεις και 
αλλαγές στην προηγούμενη,49 όπως για παράδειγμα, εν αναφορά προς την έν-
νοια της εκ του μηδενός δημιουργίας (creatio ex nihilo),50 η οποία είναι απούσα 
από την κοσμολογία λ.χ. του Πλατωνικού Τίμαιου.51 Ωστόσο, ο χριστιανισμός 
δίνει λύσεις στα ίδια προβλήματα τα οποία η αρχαία φιλοσοφία αντιμετώπισε, 
και χρησιμοποιεί το βάθος, την ωριμότητα και λεπτότητα του ελληνικού οπλο-
στασίου όσον αφορά τη γλώσσα,52 επιχειρηματολογία και ενόραση.53 Άλλωστε, 
σύμφωνα με τον νεοέλληνα στοχαστή, παραδειγματικές περιπτώσεις αυτού 
του («εκλεκτικού») γάμου μεταξύ χριστιανισμού και ελληνισμού αποτελούν οι 
Ιουστίνος ο μάρτυς,54 Βασίλειος ο μέγας,55 Αυγουστίνος και Ιωάννης ο Δαμα-
σκηνός,56 και σε πιο πρόσφατους καιρούς ο Ευγένιος Βούλγαρις.57 

Επομένως, πιθανόν τώρα να μπορούμε να κατανοήσουμε πληρέστερα τι 
εννοούσε ο Βράιλας με την εικόνα του οφθαλμού και του φωτός. Εάν υπάρ-
χουν όντως βασικές διαφορές μεταξύ ελληνισμού και χριστιανισμού, τότε εί-
ναι μόνο αναδρομικά, δηλ. μετά τον ερχομό της χριστιανικής εμπειρίας, που η 

47. Πβ. Παῦλος, πρὸς Γαλάτας,3:24.
48. Κλήμης Ἀλεξανδρεύς, Στρωματεῖς, 1.5.28.1,1-3&3,2-3 (Früchtel et al.). Πβ. Ἀποστολή, 375,28-32. Ακριβώς 
το ίδιο χωρίο παραθέτει και ο Ἅγιος Νεκτάριος, Περὶ τῆς Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας ὡς Προπαιδείας εἰς τὸν 
Χριστιανισμόν (11896), βιβλιοπωλεῖον Νεκτάριος Παναγόπουλος, Ἀθήνα, 1995, σ.24. Πβ. επίσης αυτ.,σσ.6&26 
και το «Συμπέρασμα», 84,2-7 του Βράιλα. Με την ευκαιρία του παραλληλισμού ας σημειωθεί ότι ο C. Cavarnos, 
Modern Greek Philosophers on the Human Soul. Selections from the writings of Five Representative Thinkers of 
Modern Greece on the Nature and Immortality of the Soul, translated and edited with a Preface, Introduction, 
and Notes, Institute for By�antine and Modern Greek Studies, Belmont, Massachusetts, 1967, περιλαμβάνει 
κείμενα τόσο του Βράιλα (σσ.33-40), όσο και του Αγίου Νεκταρίου (σσ.59-86). Πβ. επίσης Βασιλάκης, ό.π.,σσ.
(56-)57,σημ.6&σ.349.
49. Βλ. Ἀρχαία/νέα Θεοσοφία,49,9-13.
50. Πβ. αυτ.,σσ.46-47, passim,π.χ.σ.46,στ. 3-6. Πβ. επίσης Συμπέρασμα,82,29-31&83,29-31.
51. Πβ. Ἀρχαία/νέα Θεοσοφία,46,13-14. Για τα ζητήματα αυτά βλ. και Α.D. Vasilakis, “Cosmos: decoration or 
ex nihilo creation? Some conse�uences”, Diotima. Review of Philosophical Research, 41 (2013),8-15, λ.χ.σ.9.
52. Πβ. Χαρακτῆρες, 400,2-5.
53. Πβ. επίσης Ἐπιστολαί,386,19-24.
54. Ας θυμηθούμε την αντίληψή του περί «σπερματικού λόγου». Για τον Ιουστίνο βλ. και Ἀρχαία/νέα 
Θεοσοφία,50,8-24.
55. Πιθανόν να μην αστοχούσαμε αν συσχετίζαμε την πατερική «εκλεκτική» μέθοδο με τον βραϊλιανό 
εκλεκτικισμό.
56. Βλ. Ἀποστολή,375,10-376,15&377,14-378,1. Πβ. επίσης τις βραϊλιανές αναφορές στην κομβική σημ.1 του 
Δοκιμίου,σ.194.
57. Βλ. Ἀποστολή,386,25-26. Για τις αναφορές του Βράιλα στον Βούλγαρι και τη σημασία τους βλ. 
Βασιλάκης, ό.π.,σ.28 (και σημμ.1-3· πβ. επίσης αυτ.,σσ.349&358), και του ιδίου, «Ἕνα ἄγνωστο κείμενο…», 
ό.π.,σημ.5(:σσ.220-221).
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παρουσία του ελληνισμού μπορεί να θεωρηθεί ως επιθυμία για το χριστιανι-
κό ιδανικό.58 Για αυτόν τον λόγο ο κερκυραίος στοχαστής παραλληλίζει αυτήν 
την κάπως απροσδιόριστη επιθυμία με την «προ-αίσθησιν»,59 και δηλώνει πως 
«[ἀ]δύνατον νὰ χωρισθῶσιν ἀπὸ τοῦδε ἡ ἑλληνικὴ σοφία καὶ ἡ θεία ἀποκά-
λυψις· διότι ἅμα τὸ δεύτερον ἀνεφάνη, τὸ πρῶτον συνεδέθη μετ’ αὐτοῦ.»60 
Μπορούμε να προσλάβουμε τον παραγωγικό συνδυασμό ελληνισμού και χρι-
στιανισμού μόνο μετά, και εξαιτίας, του αγαπητικού εναγκαλλισμού του πρώ-
του από τον δεύτερο,61 που για πρώτη φορά λαμβάνει χώρα με το κήρυγμα το 
Παύλου για τον «άγνωστο Θεό» στην Αθήνα.62 Ειδάλλως, έχουμε ήδη δει ότι 
για τον Βράιλα εάν υπήρχε ένα αναγκαίο τέλος63 της αρχαίας ελληνικής φιλο-
σοφίας και του πολιτισμού της, αυτό σηματοδοτήθηκε με την εμφάνιση του 
(παγανιστικού) Νεοπλατωνισμού.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον νεοέλληνα φιλόσοφο, ήταν ακριβώς η συ-
σχέτιση του χριστιανισμού με τον ελληνισμό η οποία έκανε δυνατή την επι-
βίωση του τελευταίου δια μέσου των ακόλουθων αιώνων τόσο στη Δύση όσο 
και στην Ανατολή.64 Ωστόσο, πιο συγκεκριμένα, το ελληνικό πρόσωπο του χρι-
στιανισμού διατηρείται και ψηλαφίζεται στην Ορθοδοξία,65 καθώς «ἡμεῖς» οι 
Έλληνες, λόγω της περιόδου του «βυζαντινοῦ ἑλληνισμοῦ»,66 είμαστε «… οἱ 
πρωτότοκοι καὶ μόνοι γνήσιοι τοῦ χριστιανισμοῦ ἀπόγονοι, οἱ πεφωτισμένοι 
ἑρμηνεῖς καὶ πρώτοι κήρυκες καὶ μάρτυρες καὶ πιστοὶ φύλακες τῆς ἀληθείας 
του,…».67 Έτσι, εάν κατά τον Βράιλα «[ἡ] ἑλληνικὴ σοφία καὶ ἡ χριστιανικὴ 

58. Προκειμένου να κατανοήσουμε αυτού του είδους τη σχέση θα μπορούσαμε να κάνουμε παραλληλισμό με 
την αριστοτελική αντίληψη για την ψυχής ως πρώτη «ἐντελέχεια… σώματος φυσικοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος» 
(Περὶ ψυχῆς, ΙΙ.1,412a27-28). 
59. Πβ. Χαρακτῆρες,399,28. Πβ. επίσης Ἀποστολή,374,37-375, 2, με αναφορά στο κατὰ Ἰωάννην 
Εὐαγγέλιον,1:10. Για τον Ιωάννη τον Θεολόγο, στου οποίου τον λόγο αρχίζει να αναφαίνεται η «ἁρμονία 
Χριστιανισμοῦ καὶ Ἑλληνισμοῦ» (πβ. Ἀποστολή,374,29-39), βλ. Ἀρχαία/νέα Θεοσοφία,48,17-49,7. 
60. Χαρακτῆρες,399,37-39: Υπό αυτό το πρίσμα ας διαβασθεί και: Ἀποστολή,365,16-19. Πβ. αυτ.,366,12-13.
61. Έτσι οφείλουμε να αναγνώσουμε τις ανάλογες επισημάνσεις για τη σχέση πλατωνισμού και χριστιανισμού 
στην πλούσια συζήτηση των «Χαρακτήρων»,399,4-39. 
62. Βλ. Πράξεις,17:16-34, ιδίως 23-28. Πβ. Ἀποστολή,375,2-10, ιδιαίτερα στ.8-10.
63. Με την αριστοτελική σημασία του όρου. 
64. Πβ. Ἀποστολή,376,30-31&377,6-10, Ἰδανικόν,207,15-19, Ἀνατολή καὶ Δύσις,330,5-8 (: εδώ ο Βράιλας 
αναγνωρίζει την πολυσχιδή προσφορά της δυτικής Ευρώπης στην αναγέννηση του ελληνισμού μετά τον 
τουρκικό ζυγό). 
65. Πβ. Πολιτισμός,308,σημ.1: «… ἡ ὀρθοδοξία εἶναι αὐτὴ ἡ οὐσία καί, οὕτως εἰπεῖν, αὐτὴ ἡ ψυχὴ τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ».
66. Βλ. Ἀποστολή,376,36. Το όλο χωρίο, αυτ.,376,22-377,5 αξίζει να αναγνωσθεί με προσοχή.
67. Ἰδανικόν,207,10-12. Πβ. και την ενδιαφέρουσα συνέχεια, αυτ.,207,12-21, καθώς και Χαρακτῆρες,400,5-11. 
Για τη σημασία της διατήρησης της χριστιανικής πίστης εν αναφορά προς το φιλοσοφείν βλ. 
Δοκίμιον,192,30-193,2, ιδίως 193,1-2: «…ἡ ἀληθὴς φιλοσοφία πρέπει νὰ συνᾴδῃ πρὸς τὴν ἀληθῆ θρησκείαν.» 
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πίστις ἀποτελοῦσιν αὐτὴν τὴν ψυχὴν τοῦ νέου πολιτισμοῦ»,68 του οποίου οι 
καρποί αποτελούν τα μεγάλα επιτεύγματα του (δυτικού) ευρωπαϊκού πολιτι-
σμού,69 τότε εκφράζει την ευχή και ταυτόχρονα βεβαιότητα ότι «… δύναται, ναὶ 
δύναται, νὰ ἐκλάμψῃ ἡ ἁγία ἡμέρα, καθ’ ἣν οὐ μόνον ὁ ἐθνικὸς ἀλλὰ καὶ ὁ χρι-
στιανικὸς ἑλληνισμὸς [δηλ. η Ορθοδοξία70] θέλει ἀναγνωρισθῆ ὡς πρώτιστον 
στοιχεῖον τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτισμοῦ.»71 

Επομένως, ως γενικό συμπέρασμα, μπορούμε να προτείνουμε ότι δεν 
είναι μια άκριτη σύγχυση δύο διακριτών τρόπων του η οποία ώθησε τον κερ-
κυραίο φιλόσοφο να αντικρύσει στη νεοελληνική μας ταυτότητα τη δυνατό-
τητα της αυθεντικής σύνθεσης ελληνισμού και χριστιανισμού. Για τον συνθε-
τικό νου του Βράιλα κάθε γνήσια καινοτομία στην ανθρώπινη ιστορία δύναται 
να διατηρήσει τους δεσμούς της με ό,τι προηγείται. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
σε ένα χωρίο αναφερόμενο στις διάφορες ομολογίες του χριστιανισμού, και 
παρ’όλο που στο τέλος αποσκοπεί στο να εξυμνήσει τη δικαιολογημένη διαφο-
ροποίηση της ορθοδοξίας και από τον ρωμαιοκαθολικισμό και από τον προτε-
σταντισμό,72 ο Βράιλας αρχίζει λέγοντας ότι «… εἰς τὰς διαφόρους … κοινωνίας 
ζητοῦμεν μᾶλλον τὰς ὁμοιότητας ἢ τὰς διαφοράς, ὅ,τι ἑνοῖ μᾶλλον ἢ ὅ,τι διαι-
ρεῖ, …».73 Εξάλλου, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι ένα από τα συστατικά 
στοιχεία του ελληνισμού υπήρξε πάντοτε η ποικιλία, η προσαρμοστικότητα 
και η δύναμη να ενσωματώνει νέες ιστορικές εμπειρίες. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι ο νεοέλληνας στοχαστής, αναφερόμενος στην αρχαία Ελλάδα, μας υπεν-
θυμίζει ότι «[ο]ὐδὲ λαλοῦντες περὶ ἑλληνικῆς φυλῆς ἀγνοοῦμεν τὰς ποικιλίας 
τῶν κατὰ τόπους Ἑλληνικῶν κοινωνιῶν ὡς πρὸς τὴν καταγωγήν, τὴν τέχνην, τὴν 
διάλεκτον, τὴν πολιτείαν, …, ἀλλὰ φρονοῦμεν ὅτι καὶ αἱ ποικιλίαι αὗται εἰς τὴν 
ἑνότητα τοῦ ἑλληνισμοῦ ὑπαγόμεναι, συνιστῶσι μετ’ αὐτῆς τὴν ὁλικὴν τοῦ 
ἑλληνισμοῦ ἁρμονίαν.»74 

Εάν επομένως ο ελληνισμός έχει μια πρωτεϊκή διάσταση, η οποία του 
επέτρεψε να επιβιώσει και να εμπλουτίσει την χριστιανοσύνη· και εάν το βα-

68. Χαρακτῆρες,400,12-13. Πβ. Ἐπιστολαί,386,23-24 και Χαρακτῆρες,400,16-18.
69. Παρά τη σημασία της χριστιανικής ορθόδοξης πίστεως για το βραϊλιανό φιλοσοφείν, ο κερκυραίος 
στοχαστής θεωρεί πως στο (επονομαζόμενο) Βυζάντιο η καλλιέργεια της φιλοσοφίας ήταν πολύ περιορισμένη 
σε σχέση με αυτή της θεολογίας. Πβ. Ἀρχαία/νέα Θεοσοφία,51,20-52,9. 
70. Βλ. επίσης την κατάληξη στο «Ἰδανικόν»,207,21-30.
71. Ἀποστολή,383,5-7. Πβ. αυτ.,387,19-27 και 391,34-36. Αυτ.,353,5 (με την σημ.2 των εκδοτών) ο Βράιλας 
αναφέρεται στο σχετικό έργο του Γρηγορίου Παυλίδη, Μητρ. Χίου, Τὸ Ἑλληνικὸν πνεῦμα, ἤτοι σχέσεις τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ πρὸς τὴν ὀρθοδοξίαν, Χῖος, 1869.
72. Βλ. Ἀποστολή,389,19-35 και Ἀνατολὴ καὶ Δύσις,326,35-36&328,1-23. 
73. Ἀποστολή,381,23-24. (Για τα συμφραζόμενα βλ. αυτ.,381,15-383,7.) Πβ. Βασιλάκης, Η οντολογία του 
ωραίου…,σ.13&σημ.1.
74. Ἀποστολή,361,27-33. 
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σικό χαρακτηριστικό της (φιλοσοφικής) μεθόδου του Βράιλα είναι η επίτευξη 
μιας δυναμικής σύνθεσης διαφορετικών στοιχείων, -διαλογική (και διαλεκτι-
κή) σύνθεση η οποία, πάντως, έχει ρίζες σε μια (ελληνορθόδοξη) αυτοσυνεί-
δηση: τότε, φαίνεται πως η Βραϊλιανή μέθοδος,75 μακράν του να είναι «εκλε-
κτικιστική» με κάποια υποτιμητική σημασία, εκφράζει μια θεμελιώδη πτυχή 
της (καθολικότητας του) ελληνισμού.76 Είναι αλήθεια ότι, όπως συμβαίνει και 
με κάθε σύστημα, μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τους καρπούς της βραϊλια-
νής φιλοσοφίας. Ωστόσο, ενδεχομένως να θελήσουμε να αναλογιστούμε εάν 
η μέθοδος ενός κερκυραίου στοχαστή, εκπροσώπου του επτανησιακού πολι-
τισμού και μετόχου της διαχρονικής ελληνικής και ευρωπαϊκής εμπειρίας,77 
μπορεί να μας προμηθεύσει με ορισμένες καρποφόρες προοπτικές και οδούς 
προκειμένου να οραματισθούμε και να προβληματισθούμε πάνω στη νέα ελ-
ληνική μας ταυτότητα και μέλλον.78 

75. Εδώ δεν υπαινισσόμαστε την ιδιαίτερη διαμάχη περί της νομιμότητας «ψυχολογικής» και «οντολογικής» 
μεθόδου.
76. Πβ. και Χρ. Γιανναράς, «Χαμένη η δυναμική της διαφοράς», Επιφυλλίδα στην Καθημερινή, 07/08/2011, 
σ.19 (ad fin.6ηςστήλης): «… στην ελληνική παράδοση η συνείδηση της διαφοράς είναι πρόκληση δημιουργικών 
προσλήψεων, ανακαινιστικής πρωτοπορίας.» 
77. Όσο ήταν δυνατόν βέβαια, δεδομένων των ιστορικών/τοπικών συντεταγμένων του Βράιλα.
78. Τελικά είναι πιθανόν η μέθοδος του Βράιλα που εκφράζει την ελληνική ταυτότητα ενός κερκυραίου 
πολίτη της Ευρώπης. Πβ. Βασιλάκης, «Ἕνα ἄγνωστο κείμενο…»,σ.219 και του ιδίου, Η οντολογία…,σσ.11-17, 
ιδιαίτερα σσ.11-12(και 351-352).
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Γεράσιμος Μαρτίνης (Μαρίνος Γερμενής)

E.O.N. και μουσική: η περίπτωση της Κέρκυρας

Εισαγωγή
Η διάπλαση μιας νέας γενιάς που θα ενσάρκωνε και θα προέβαλε τα 

«υψηλά ιδεώδη της ελληνικής φυλής» ήταν βασική επιδίωξη της Κυβέρνησης 
της 4πς Αυγούστου υπό τον Ιωάννη Μεταξά. Για αυτόν τον λόγο ιδρύθηκε την 7η 
Νοεμβρίου 1936 η Εθνική Οργάνωση Νεολαίας (Ε.Ο.Ν.), βάσει του Αναγκαστι-
κού Νόμου 334/19361 και την 31η Δεκεμβρίου έγινε η ορκωμοσία των 500 πρώ-
των μελών της στην Αθήνα.2 Όλα τα προϋπάρχοντα νεανικά σωματεία σταδιακά 
καταργήθηκαν και τα μέλη τους ενσωματώθηκαν στην νέα οργάνωση, βάσει 
του Αναγκαστικού Νόμου 1798/1939.3 Εξαρχής η δημιουργία της Ε.Ο.Ν. επιχει-
ρήθηκε να συνδεθεί με τον θεσμό του σχολείου, με απώτερο σκοπό αυτή να 
αναπτυχθεί και να συμπεριλάβει στους κόλπους της ολόκληρη την νεολαία της 
χώρας, και των δύο φύλων. Για αυτό και όλα τα παιδιά ηλικίας 6 έως 19 ετών, 
μέσω διαφόρων τακτικών πρακτικά υποχρεούνταν να οργανωθούν σε αυτήν 
παρόλο που η εγγραφή δεν ήταν υποχρεωτική.4 Μοναδική προϋπόθεση για την 
ένταξη κάποιου στην οργάνωση ήταν να είναι Έλληνας στο γένος και χριστια-
νός στο θρήσκευμα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του καθεστώτος το 1938 η 
Ε.Ο.Ν. αριθμούσε 200.000 μέλη, το 1939 750.000 μέλη και τον επόμενο χρόνο 
1.250.000 μέλη.5

Πέραν από τον προφανή στόχο της διαπαιδαγώγησης βάσει των αρχών 
του καθεστώτος, η ίδρυση της Ε.Ο.Ν. είχε και έναν άλλον σκοπό. Καθώς ο Με-
ταξάς «γνώριζε ότι μειονέκτημα του καθεστώτος είναι η αδυναμία προβλέψεως 
της διαδοχής [....] δημιούργησε την Ε.Ο.Ν., ώστε μέσα από τις τάξεις της να ξε-
πηδήσουν αξιοκρατικά οι νέοι ηγήτορες με νέο ήθος και αντιλήψεις, απηλλαγ-
μένοι από τις νοοτροπίες του παλαιοκομματισμού και του διχασμού».6 Η δημι-
ουργία της Ε.Ο.Ν. αποτέλεσε ξεκάθαρα μια προσωπική επιλογή του ίδιου του 

1. Μαρίνα Πετράκη, «Η Εθνική Οργάνωση Νεολαίας». Διαφώτιση και εθνική διαπαιδαγώγηση - Προπαγανδι-
στικοί μηχανισμοί», Ιστορία Εικονογραφημένη, τ.508 (Οκτώβριος 2010): σ.33-34
2. Κώστας Κατσούδας, «Τα "χρυσά παιδιά" του Μεταξά», Ιστορία Εικονογραφημένη, τ.508 (Οκτώβριος 2010): σ.44
3. 0.π.
4. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στα σχολεία διοργανώνονταν συναντήσεις της Ε.Ο.Ν. («ημέρες Ε.Ο.Ν.»), η 
παρακολούθηση των οποίων ήταν υποχρεωτική για όλους τους μαθητές. - [βλ. Πετράκη: σ.34]
5. Κατσούδας: σ.45
6. Νικόλαος Καρράς, Ο Ιωάννης Μεταξάς. Ιστορική - Πολιτική προσέγγιση (Αθήνα: Εκδόσεις Πελασγός, 1994): σ.98
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Μεταξά,7 έχοντας προφανώς ως πρότυπα την Χιτλερική Νεολαία (Hitlerjugend) 
στη Γερμανία και τη νεολαία του Μουσολίνι (Opera Na�ionale Balilla) στην Ιτα-
λία. Ωστόσο οι ομοιότητες τους με την Ε.Ο.Ν. περιορίζονται στο βασικό οραμά-
των τριών ηγετών για αυτές, καθώς η ελληνική οργάνωση διέφερε παρασάγγας 
τόσο ως προς τη δομή, όσο -κυρίως- και ως προς τον τρόπο δράσης της σε σχέ-
ση με αυτές. Η Ε.Ο.Ν. ουσιαστικά βρισκόταν υπό την άμεση καθοδήγηση του 
Μεταξά, ενώ τα φαινόμενα προσωπολατρίας προς τον εκείνον ήταν εντονότατα 
στο εσωτερικό της. Η οργάνωση είχε δικό της ύμνο και το επίσημο έμβλημα 
της ήταν ο διπλός μινωικός πέλεκυς περιστοιχισμένος από δάφνες. Επίσης είχε 
θεσμοθετηθεί και επίσημος εσωτερικός κανονισμός («Κανονισμός Εσωτερικής 
Υπηρεσίας»), σύμφωνα με τον οποίο τα μέλη της έφεραν στολή σκούρου μπλε 
χρώματος και δίκοχο, ενώ προβλεπόταν και συγκεκριμένος χαιρετισμός. Βά-
σει του Αναγκαστικού Νόμου 334/1936 «οι πόροι της Ε.Ο.Ν. προέρχονταν από 
ετήσια κρατική επιχορήγηση, εγγραφόμενη στον ειδικό προϋπολογισμό του 
υπουργείου Παιδείας, και συνδρομές των δήμων και κοινοτήτων».8

Η Ε.Ο.Ν. στην Κέρκυρα
• Ίδρυση και υποδοχή από την κερκυραϊκή κοινωνία
Την 11η Μαΐου 1937, ο Παμφοιτητικός Σύλλογος Κέρκυρας ίδρυσε -κα-

τόπιν συνεννοήσεως με τον Εθνικό Παμφοιτητικό Σύλλογο - τον πρώτο πυρή-
να νέων, φίλα προσκείμενων στο Καθεστώς της 4ης Αυγούστου, με στόχο την 
δημιουργία τμήματος της Ε.Ο.Ν. στο νησί, μετά και από σχετική παρότρυνση 
του -τότε- νομάρχη Κέρκυρας, αντιναύαρχου ε.α. Δ. Θεοφανόπουλου. Αρχικά 
αντιμετωπίστηκαν πολλά προβλήματα (αδιαφορία του απλού κόσμου, έλλειψη 
υποστήριξης και πόρων, αρνητική στάση από τα σχολεία), αλλά σταδιακά ξεπε-
ράστηκαν χάρη στις προσπάθειες του Θεοφανόπουλου, και στην ανταπόκριση 
των λιγοστών εύπορων κερκυραίων στον έρανο που διεξήχθη για αυτόν τον 
σκοπό. Επίσης, το εδώ παράρτημα της Εθνικής Ομοσπονδία Εργατών - Βιοτε-
χνών παρείχε στα γραφεία του προσωρινή στέγη για τις ανάγκες του, ανεπίση-
μου ακόμη, τμήματος της Νεολαίας. Αργότερα μετεγκαταστάθηκε στο κτίριο 

7. Η δημιουργία της Ε.Ο.Ν. συνάντησε αντιδράσεις και από το εσωτερικό του καθεστώτος, με χαρακτηριστι-
κότερη περίπτωση εκείνη του υπουργού Παιδείας Κ. Γεωργακόπουλου, που προφανώς απετέλεσε και την 
πραγματική αιτία αποπομπής του από την Κυβέρνηση. Πέραν αυτών, Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος (που μάλ-
λον έβλεπε την δικτατορία Μεταξά ως μια «προσωρινή λύση») και κυρίως ο διάδοχος Παύλος υπονόμευσαν 
συστηματικά τη συγκρότηση της οργάνωσης. Τελικά οι σχέσεις ανακτόρων-Μεταξά εξομαλύνθηκαν με την 
ανάληψη της γενικής διοίκησης της Ε.Ο.Ν. από τον Παύλο την 9η Δεκεμβρίου 1938, ενώ και οι πριγκίπισσες 
Φρειδερίκη και Ειρήνη, ανέλαβαν αντίστοιχες θέσεις στα γυναικεία τμήματα της οργάνωσης. [βλ. Σπύρος 
Λιναρδάτος, 4η Αυγούστου (Αθήνα: Θεμέλιο, 1988) : σ.157-160].
8. Υποχρεούνταν να διαθέτουν υπέρ της Ε.Ο.Ν. το 1,5% των ετήσιων τακτικών εσόδων τους. - Κατσούδας: σ.46
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της Νομαρχίας και τελικά στο κτίριο της «Ρολίνας».9 Λίγους μήνες αργότερα, 
εκλέγεται το Συμβούλιο της οργάνωσης απαρτιζόμενο από τους: Ιωάννη Μού-
τσο, έφεδρο αξιωματικό (πρόεδρος), Γεώργιο Μοντσενίγο, έφεδρο αξιωματικό 
(αντιπρόεδρος), Παύλο Παγιατάκη (γενικό γραμματέα), Βασίλη Ευαγγελίου, 
λογιστή (ταμίας), Πάτροκλο Απέργη, έμπορο (σύμβουλος) και Κωνσταντίνο 
Βρυώνη (σύμβουλος).10 Με την υποστήριξη του νομάρχη και του αστυνομικού 
διευθυντή, η οργάνωση, που ήδη απαριθμούσε περί τα 150 μέλη, ιδρύει εντευ-
κτήριο, βιβλιοθήκη, τμήμα κλασσικού αθλητισμού και ποδοσφαιρικό τμήμα. 
Επίσης αρχίζει να διοργανώνει διαλέξεις και προχωρά στην ίδρυση τμημάτων 
και στην ύπαιθρο.

Η εν Αθήναις Κεντρική Διοίκηση της Ε.Ο.Ν., αναγνωρίζοντας την πρόοδο 
που είχε συντελεστεί, την 7η Νοεμβρίου 1937 επισημοποίησε την ύπαρξη της 
Ε.Ο.Ν. Κέρκυρας, που έγινε γνωστή και ως Εθνική Νεολαία Κερκύρας (Ε.Ν.Κ.), 
η οποία υπήχθη στην Διοίκηση Δυτικής Ελλάδος (Δ.Δ.Ε.) με έδρα την Πάτρα. 
Διοικητής ορίζεται ο νομαρχιακός υπάλληλος -και εκ των πρωτεργατών της 
όλης προσπάθειας- Παναγιώτης Δεσποτόπουλος, ενώ με ψήφισμα της Δ.Δ.Ε., 
επίτιμος πρόεδρος του εδώ τμήματος ορίζεται ο νομάρχης Θεοφανόπουλος. 
Τον Μάρτιο του 1938 το τμήμα αναβαθμίζεται σε Περιφερειακή Διοίκηση (υπ' 
αριθμόν XVII).11 Τον Ιούλιο του 1938 ο I. Μεταξάς επισκέφθηκε την Κέρκυρα και 
επέδωσε στην Ε.Ν.Κ. το λάβαρο της.12

Στην πρόοδο αυτή της Ε.Ν.Κ. σημαντικό ρόλο έπαιξε και η στήριξη που είχε 
από τις τοπικές αρχές. Πέραν του πολυδιάστατου υπέρ αυτής έργου της Νομαρ-
χίας και του νομάρχη Θεοφανόπουλου προσωπικά, αξιόλογη ήταν και η βοή-
θεια που της παρείχε ο Δήμος. Για το 1938, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε 
την χορήγηση στην Ε.Ν.Κ. 30.000 δρχ., πέραν των 46.753 δρχ. που προέβλεπε 
ο σχετικός Νόμος.13 Αντίστοιχες επιχορηγήσεις δόθηκαν και τα επόμενα χρόνια 
και μάλιστα συνεχώς αυξανόμενες. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως το αντίστοιχο 
ποσό για το 1940 ανήλθε στις 133.900 δρχ., κατατιθέμενο σε τρεις δόσεις (η 
τρίτη, ύψους 73.900 δρχ., χορηγήθηκε την 1/8/1940).14

Όσον αφορά το κερκυραϊκό κοινό, παρά την αρχική αδιαφορία που ανα-

9. «Σκέψεις γεννημένες από την σημερινή επέτειο», Ειπάνησος (στο εξής «Ε» για λόγους συντομίας): φ.239 
(254) -12/11/1939
10. «Η Εθνική Νεολαία», Κερκυραϊκό Βήμα (στο εξής «Κ.Β.» για λόγους συντομίας): φ.219 - 25/9/1937
11. «Σκέψεις γεννημένες από την σημερινή επέτειο». Ε: φ.239 (254) -12/11/1939
12. «Ο κ. Πρωθυπουργός εις Κέρκυραν», Κ.Β.: φ.254 - 23/7/1938
13. «Αι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου», Κ.Β.: φ.251 - 2/8/1938
14. Γενικά Αρχεία του Κράτους (στο εξής «Γ.Α.Κ.»), Αρχεία Νομού Κερκύρας (στο εξής «Α.Ν.Κ.»), Αρχείο 
Νομαρχίας: Φάκελος 13, υποφάκελος Α/8β, ημ/νία εγγράφων: 7/8/1940 και 13/8/1940
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φέραμε και πιο πάνω, εν τέλει φαίνεται πως αγκάλιασε με θέρμη την Ε.Ν.Κ. και 
γενικότερα τις απόψεις του Μεταξικού Καθεστώτος για την νεολαία. Χαρακτη-
ριστικά είναι οι απόψεις που εκφράζει ο κερκυραίος εκπαιδευτικός Γρηγόριος 
Καρύδης στο βιβλίο του Σκέψεις τίνες περί οργανώσεως της Νεολαίας. Μεταξύ 
άλλων γράφει πως «η 4η Αυγούστου δεν απετέλεσεν μόνον σταθμό εις την πο-
λιτικήν ιστορίαν του τόπου αλλά και αφετηρίαν αναγεννήσεως της Ελληνικής 
Φυλής δια της επί νέων βάσεων διαπαιδαγωγήσεως και οργανώσεως της Νε-
ολαίας της χώρας».15 Ο τοπικός Τύπος (εβδομαδιαίες εφημερίδες Επτάνησος 
και Κερκυραϊκό Βήμα), όντας φίλα προσκείμενος προς το Καθεστώς,16 συχνά 
δημοσίευε διθυραμβικά σχόλια για την Ε.Ν.Κ. και τη δράση της. Ακριβώς αυτό 
ήταν και το περιεχόμενο επιστολής του Π. Δεσποτόπουλου με την οποία καλού-
σε τον Τύπο να προβάλει το έργο και την αποστολή της Ε.Ο.Ν.17 Χαρακτηριστικό 
είναι το εξής απόσπασμα στο Κερκυραϊκό Βήμα: «Από εκεί [σ.σ. από την Ε.Ο.Ν.] 
θα βγουν οι ρωμαλέοι αγωνισταί για μια Ελλάδα Νέα, για τη δημιουργία του Γ' 
Ελληνικού Πολιτισμού. [....] Δεν υπάρχει πια -δεν πρέπει να υπάρχει- Ελληνό-
πουλο έξω από την Ε.Ο.Ν.».18

Εκτός από την ηθική, ιδιαίτερα δυναμική ήταν καΐ η έμπρακτη συνεισφο-
ρά των απλών κερκυραίων στην ενίσχυση της Ε.Ν.Κ. όπως συμπεραίνουμε και 
από τα σχετικά δημοσιεύματα στον τοπικό Τύπο της περιόδου. Αναφέρεται χα-
ρακτηριστικά πως παρατηρείται «αθρόα εγγραφή των νέων της Κέρκυρας εις 
τας φάλαγγας», ενώ «πλείστοι Οργανισμοί και ιδιώται σπεύδουν να δώσουν 
τον οβολόν τους».19 Αξιοσημείωτο είναι πως την 11/6/1938 πραγματοποιήθηκε 
συναυλία υπέρ της Ε.Ο.Ν. στο Θέατρο "Φοίνικας", με την συμμετοχή του βα-
ρύτονου λυρικού τραγουδιστή του Εθνικού Ωδείου, Τάση Κοντογιαννάτου, και 
ορχήστρας υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού της Φιλαρμονικής Εταιρείας 
Μάντζαρος, Σωτήριου Κρητικού.20

Η παρουσία της Νεολαίας ήταν ανελλιπής στις εθνικές, θρησκευτικές και 
τοπικές εκδηλώσεις στο νησί. Η πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση της Ε.Ν.Κ. 
πραγματοποιήθηκε στην λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνος τον Απρίλιο του 1938, 

15. «Βιβλιοκρισίαι. "Σκέψεις τίνες περί οργανώσεως της Νεολαίας".», Κ.Β.: φ.223 - 7/11/1937
16. Η Επτάνησος αποτελούσε τον πλέον ένθερμο υποστηρικτή της 4ης Αυγούστου, ενώ το Κερκυραϊκό 
Βήμα ακολουθούσε μια μετριοπαθέστερη γραμμή χωρίς όμως να υπολείπεται ευνοϊκής διάθεσης προς το 
καθεστώς. Φυσικά, δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα αν η στάση των δύο εφημερίδων ήταν αυθόρμητη 
ή προϊόν κάποιας πίεσης.
17. Π. Δεσποτόπουλος, «Η Εθνική Οργάνωσις της Νεολαίας», Κ.Β.: φ.240 -10/4/1938
18. «Η Εθνική Νεολαία», Κ.Β.: φ.329-11/11/1939
19. «Αι Εισφοραί υπέρ της Ε.Ο.Ν.», Κ.Β.: φ.247 - 4/6/1938
20. «Τάσης Κοντογιαννάτος», Κ.Β.: φ.249 -18/6/1938
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με ολιγομελές τμήμα φαλαγγιτών.21 Ένα μήνα αργότερα στην παρέλαση για την 
21η Μαΐου καταγράφεται η συμμετοχή της Ε.Ν.Κ. «ήτις δια πρώτην φοράν ενε-
φανίζετο στην Κέρκυρα εις πυκνάς φάλαγγας».22

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να κάνουμε στα τμήματα Θηλέων της Ε.Ο.Ν. Κέρ-
κυρας τα οποία, παρά την αρχική απροθυμία, έφτασαν να αριθμούν πάνω 
από 4.000 μέλη σε όλο το νησί. Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί πως 
η Ε.Ο.Ν. Θηλέων Κέρκυρας αποτελούσε ξεχωριστή Περιφερειακή Διοίκηση, 
ανεξάρτητη από αυτήν της Ε.Ο.Ν. Αρρένων και με δικούς της Σχηματισμούς. 
Συμμετείχε, από κοινού με τα αντίστοιχα ανδρικά τμήματα, σε όλες τις προανα-
φερθείσες εκδηλώσεις/δραστηριότητες. Επικεφαλής της Ε.Ο.Ν. Θηλέων ήταν η 
κυρία Ζερβουδάκη, ενώ σημαντικότατο ήταν και το έργο της Επιτελούς καθηγή-
τριας Ναυσικάς Λύχνου - Αβδή.23

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε 
και στην προσφορά της οργάνωσης κατά τις δύσκολες ημέρες της ελληνοϊτα-
λικής σύρραξης. Το πρωινό της κηρύξεως του πολέμου, ο νομάρχης Κέρκυρας 
κάλεσε γενική συγκέντρωση όλων των μελών της Ε.Ν.Κ. έξω από το κτίριο της 
Ρολίνας, απευθύνοντας τους πατριωτικό λόγο και δίνοντας τους οδηγίες για το 
δύσκολο έργο που θα έπρεπε να επιτελέσουν.24 Οπως και στην υπόλοιπη χώρα, 
έτσι και στην Κέρκυρα όσα μέλη της Ε.Ο.Ν. δεν στρατεύτηκαν προσέφεραν τις 
υπηρεσίες τους ως τραυματιοφορείς και όπου αλλού παρίστατο ανάγκη, υπό 
ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες.25 Αμέσως μετά την έναρξη του πολέμου η Ε.Ο.Ν. 
μετεγκαταστάθηκε στην στοά (μίνα) που βρίσκεται πίσω από το ξενοδοχείο 
"Corfu Palace", και παρέμεινε εκεί έως την διάλυση της.26

21. Το ολιγομελές της συμμετοχής της Ε.Ο.Ν. στην λιτανεία αυτή, όπως και σε εκείνη της Κυριακής των 
Βαΐων λίγες ημέρες αργότερα, σχολιάστηκε αρνητικά στον τοπικό Τύπο. Σε σχετικό δημοσίευμα σχετικά πως 
«μόνον εάν δεν ητοιμάσθησαν ακόμη αι στολαίτων υπολοίπων φαλαγγιτών θα δύνατο να δικαιολογηθή το 
ολιγάριθμο των συμμετεχόντων...». - «Η Εθνική Νεολαία», Κ.Β.: φ.241 - 20/4/1938
22. «Η Επέτειος της Ενώσεως», Κ.Β.: φ.246 - 28/5/1938
23. «Η καθηγήτρια κα Ναυσικά Λύχνου», Ε.: φ.250(265) -9/2/1940. Για περισσότερα στοιχεία για την Ε.Ο.Ν. 
Θηλέων, συμπεριλαμβανομένων και όλων των ονομάτων των στελεχών και επιταλών της, βλ. : «Η ΕΟΝ 
Θηλέων Κέρκυρας», Κ.Β. : φ.364-13/7/1940
24. Στην συγκέντρωση αυτή παρευρέθη και πλήθος απλού κόσμου, ενώ κατά την διάρκεια της έγιναν 
αντιληπτά και σμήνη ιταλικών αεροσκαφών που μετέβαιναν προς βομβαρδισμό της Πάτρας. - Προφορική 
μαρτυρία του κ. Αλέξανδρου Κοκκοτοΰ (συνέντευξη στον γράφοντα, στις 5/7/2011)
25. Προφορική μαρτυρία του κ. Αλέξανδρου Κοκκοτοΰ (συνέντευξη στον γράφοντα, στις 5/7/2011)
26. Γιώργος Ζούμπος, «Οι ύμνοι της Δικτατορίας του '36 και η μπάντα της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας 
(Ε.Ο.Ν.) στην Κέρκυρα», (ιδιωτικό αρχείο Γιώργου Ζούμπου, 2/8/2009) : σ.3
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Η μπάντα της Ε.Ο.Ν. Κέρκυρας 

• Η ιδιαίτερη σημασία του θεσμού της μπάντας για το νησί
Σε σχέση όμως με τις υπόλοιπες μπάντες της Νεολαίας, το ζήτημα εκείνης 

της Ε.Ο.Ν. Κέρκυρας θα πρέπει να εξεταστεί υπό διαφορετική οπτική, δεδομέ-
νης και της πλούσιας σχετικής παράδοσης που υπήρχε στο νησί. Έτσι λοιπόν 
κρίνεται σκόπιμη μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία του θεσμού της μπάντας 
στο νησί των Φαιάκων.

Οι πρώτες εμφανίσεις συνόλων πνευστών στη Κέρκυρα ανάγονται στην 
περίοδο διοίκησης του νησιού από τους Δημοκρατικούς Γάλλους (1797 - 1799). 
Τα σύνολα αυτά χρησιμοποιούνταν για την απόδοση των μουσικών μερών σε 
υπαίθριες εκδηλώσεις πολιτικού χαρακτήρα, τις λεγόμενες «επαναστατικές 
εορτές» (λόγω του ότι είχαν θεσπιστεί μετά την επικράτηση των Γάλλων επα-
ναστατών). Αυτή η μορφή μουσικού συνόλου ανεδείκνυε, για πρώτη φορά στο 
νησί, ένα νέο μουσικό είδος που ξέφευγε από τα καθιερωμένα πρότυπα "χρή-
σης" της μουσικής (θρησκευτική/εκκλησιαστική μουσική, οπερατική μουσική 
στο θέατρο του San Giacomo). Η οργάνωση στρατιωτικών μουσικών σωμάτων 
προβλεπόταν και στην δομή του στρατεύματος της βραχύβιας Επτανήσου Πολι-
τείας (1800 -1807), ενώ γαλλικές μπάντες επανεμφανίζονται στην Κέρκυρα κατά 
την περίοδο διοικήσεως της από τους Αυτοκρατορικούς Γάλλους (1807 -1814). 
Ο θεσμός της μπάντας γνωρίζει ακόμη μεγαλύτερη άνθιση κατά την περίοδο 
της λεγόμενης «Αγγλικής Προστασίας» (1814 -1864), αφού η κάθε αγγλική μο-
νάδα που έδρευε τότε στα Επτάνησα διέθετε και πλήρως οργανωμένο μουσι-
κό σώμα. Τα σώματα αυτά ξέφευγαν από τον στενό τελετουργικό χαρακτήρα, 
αναπτύσσοντας σημαντική συναυλιακή δραστηριότητα και θέτοντας έτσι νέα 
πρότυπα για τον θεσμό της μπάντας.27

Έτσι οδηγούμαστε στην δημιουργία και της πρώτης μη στρατιωτικής μπά-
ντας στο νησί. Πρόκειται για το μουσικό σώμα της Φιλαρμονικής Εταιρείας 
Κέρκυρας, που ιδρύθηκε το 1840. Το 1890 ιδρύεται το μουσικό σώμα της φι-
λαρμονικής Εταιρείας «Μάντζαρος» και ακολουθούν η Φιλαρμονική Γαστουρί-
ου «Ομόνοια» (1898), ο Φιλαρμονικός Σύνδεσμος Σκριπερού (1909), η Φιλαρ-
μονική Αδελφότης Λευκιμμαίων (1911 -1915), ο Μουσικός Αλληλοβοηθητικός 
Σύλλογος «Απόλλων» (1911 -1912) και η μπάντα της Μουσικής Σχολής Ρομποτή 

27. Κώστας Καρδάμης, «Η μπάντα πριν από τη μπάντα: Σκέψεις για τα πρώιμα σύνολα πνευστών στα 
Επτάνησα», Πρακτικά Συνεδρίου "Η μουσική κληρονομιά των Ιονίων Νήσων", τομ.1 (Αργοστόλι: Δήμος 
Αργοστολίου, 2008) : σ.99-105 & Κώστας Καρδάμης, «British Regimental Bands: A Corfu connection (1814 - 
1864)», The Brass Herald, τ.31 (December 2009 - January 2010) : σ.54-55
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(1927 -1932).28 Μπάντες διέθεταν ακόμη η Βασιλική Ιταλική Σχολή Κέρκυρας, 
το Προσκοπικό Σώμα, το 10° Σύνταγμα Πεζικού και το Προπαρασκευαστικό Σχο-
λείο Εφέδρων Αξιωματικών.29 Υπό αυτές τις συνθήκες η δημιουργία μπάντας 
από την Ε.Ο.Ν. Κέρκυρας φαίνεται μια απόλυτα φυσιολογική κίνηση, βασιζό-
μενη στο ευνοϊκό πλαίσιο που είχε δημιουργηθεί από την πολύχρονη επαφή 
του κερκυραϊκού κοινού με παρόμοια σύνολα, όπως αυτή σκιαγραφήθηκε στις 
παραπάνω γραμμές.

• Η δραστηριότητα και τα μέλη της μπάντας της Ε.Ο.Ν. Κέρκυρας
Σχεδόν ταυτόχρονα με την ίδρυση της Ε.Ο.Ν. Κέρκυρας (Νοέμβριος 1937) 

αποφασίζεται και η σύσταση μουσικού σώματος («Διμοιρία Μουσικής») στους 
κόλπους της. Πρώτος της αρχιμουσικός διετέλεσε ο προερχόμενος από την φι-
λαρμονική Εταιρεία «Μάντζαρος», ενωμοτάρχης της Ε.Ν.Κ., Διονύσιος Καμπί-
τσης. Υπό την διεύθυνση του Καμπίτση και στελεχωμένη από περίπου 20 νεα-
ρούς μουσικούς των δύο φιλαρμονικών της πόλης (οι οποίες και τους έδωσαν 
την σχετική άδεια), η μπάντα της Ε.Ο.Ν. πραγματοποίησε την πρώτη της επίση-
μη εμφάνιση στην παρέλαση της 21ης Μαΐου 1938.30 Επίσης, υπάρχει η πληρο-
φορία ότι προηγήθηκε η εμφάνιση της μπάντας στην Αθήνα για την παρέλαση 
της 25ης Μαρτίου του 1938, ωστόσο δεν υπήρξε κάποιο σχετικό δημοσίευμα 
στον Τύπο της εποχής.31

Ακολούθως, την διεύθυνση της μπάντας ανέλαβε ο προερχόμενος από την 
Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας Σπύρος Μοτσενίγος, αποδεχόμενος σχετική 
πρόταση που του υπέβαλαν οι Θεοφανόπουλος και Δεσποτόπουλος τον Απρίλιο 
του 1938. Άμεσα ο Μοτσενίγος ίδρυσε σχολή θεωρητικών (υπό τον ίδιο), σχολή 
χάλκινων πνευστών (με καθηγητές τους Χρήστο Ραβανόπουλο και Διονύσιο Ζω-
χιό) και σχολή ξύλινων πνευστών (με καθηγητή τον Σπυρίδωνα Ταχιάτη ο οποίος, 
όπως και οι Ραβανόπουλος και Ζωχιός, επίσης προερχόταν από την Φιλαρμονι-
κή Εταιρεία Κέρκυρας). Η πρώτη εμφάνιση της μπάντας υπό την διεύθυνση του 
Μοτσενίγου ήταν ταυτόχρονα και η πρώτη της συναυλία στην εξέδρα της Άνω 
Πλατείας, την 20η Ιουλίου 1938. Εκεί, η μπάντα που αποτελείτο από 45 μουσι-

28. Δημήτριος Xp. Καπάδοχος, Η μουσική παράδοση της Κέρκυρας, (Κέρκυρα: Εκδόσεις Λυκούδη, 2003) : 
σ.34-36
29. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Γεράσιμος Μαρτίνης, Η καλλιτεχνική και πνευματική δραστηριότητα 
στην Κέρκυρα κατά την περίοδο Μεταξά, (Κέρκυρα: Πτυχιακή Εργασία 1, 2011) : σ.31-34
30. Γιώργος Ζούμπος, «Οι ύμνοι της Δικτατορίας του '36 και η μπάντα της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας 
(Ε.Ο.Ν.) στην Κέρκυρα», (ιδιωτικό αρχείο Γιώργου Ζούμπου, 2/8/2009) : σ.3-4 & Σπύρος Γ. Μοτσενίγος, «Η 
Φιλαρμονική της Ε.Ο.Ν. Κέρκυρας», (ιδιωτικό αρχείο Γιώργου Ζούμπου)
31. Ό.π.
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κούς, ερμήνευσε τα: 1) Εμβατήριο Περνάει ο Στρατός του Διονυσίου Βισβάρδη, 
2) Εισαγωγή από την όπερα Tito του W.A. Mo�art, 3) Φαντασία από την όπερα Fra 
Diavolo του D. Auber, 4) Danse Russe του P.I. Tchaikovsky.32 Την 4η Αυγούστου της 
ίδιας χρονιάς η μπάντα, απαρτιζόμενη από 60 μουσικούς, λαμβάνει μέρος μαζί 
με άλλα τμήματα της Ε.Ν.Κ. στους εν Αθήναι εορτασμούς για την δεύτερη επέτειο 
από την άνοδο του Μεταξικού Καθεστώτος στην εξουσία.33

Την 4/8/1939 η μπάντα συνοδεύει και πάλι τμήματα της Ε.Ν.Κ. στους εορ-
τασμούς για την Τρίτη επέτειο του καθεστώτος στην Αθήνα,34 ενώ την 3/6/1939 
συμμετέχει, «παιανίσασα διάφορα κατάλληλα εμβατήρια», στις τελετές απότι-
σης φόρου τιμής στους πεσόντες πολέμου στο χωριό Καρουσσάδες από κοινού 
με το εκεί τμήμα της Ε.Ο.Ν. Κέρκυρας.35 Την 26/7 του ίδιου έτους πραγματοποι-
είται η δεύτερη συναυλία της στην Άνω Πλατεία υπό την διεύθυνση ενός άλλου 
αρχιμουσικού ονόματι Μπάζιος36 (πιθανότατα πρόκειται για τον καθηγητή του 
Ωδείου Κερκύρας και μετέπειτα υπαρχιμουσικό της «Μάντζαρος», Κ. Μπάζω).37

Πέραν των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών περιπτώσεων, η μπάντα 
της Ε.Ο.Ν. Κέρκυρας συμμετείχε και σε όλες τις άλλες εκδηλώσεις στις οποίες 
λάμβανε μέρος η οργάνωση. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται φυσικά οι παρε-
λάσεις και οι λιτανείες, στις οποίες «οι φαλαγγίτες μουσικοί συναγωνίζονται 
επιτυχώς τους συναδέλφους τους των άλλων μουσικών σωμάτων».38 Το κερκυ-
ραϊκό κοινό φαίνεται να υποδέχθηκε θερμά την μπάντα, σύμφωνα με τα γρα-
φόμενα στον τοπικό Τύπο όπου αναφέρεται ενδεικτικά: «Η κατάρτισις και η 
απόδοσιςτου μουσικού Σώματος της Ε.Ο.Ν. κινεί τον θαυμασμόν όλων».39

Όσον αφορά τα μέλη που επιβεβαιωμένα απάρτιζαν την μπάντα αυτοί 
ήταν οι: Μαυρίκης (φλάουτο), Καμπίτσης, Γαβαλάς, Γιούργας, Τσατσόπουλος, 
Μανέτας, Τούτσης, Θεόδ. Βλάχος (κλαρινέτο), Δουμπός, Ραβανόπουλος, Βογια-
τζόγλου, Περικλής, Σκιαδόπουλος, Γκίνης, Κοσμάς (κορνέττα), Κούρκουλος, Σπ. 
Ζερβός (φλικόρνο), Δούκης (κόρνο), Χρ. Βλάχος (Saxhorn), Παρασκευάς, φιλο-
δήρσς (Gems), Παπαικινός [ή Παππικινός], Σοφιανός (Εμφώνιο), Ρούτσης, Νιό-

32. Ό.π.
33. «Η Ε.Ο.Ν. Κέρκυρας εις τον εορτασμόν της 4ης Αυγούστου», Κ.Β.: φ.310 - 22/7/1939
34. «Η Ε.Ο.Ν. Κέρκυρας εις τον εορτασμόν της 4πς Αυγούστου», Ε.: φ.310 - 22/7/1939
35. «Η κίνησις των σχηματισμών της Ε.Ο.Ν. Κέρκυρας», Κ.Β.: φ.300 - 3/6/1939
36. «Η Μουσική της Νεολαίας εις την Εξέδρα της Πλατείας», Ε.: φ.225(240) - 31/7/1939
37. Πιθανότατα πρόκειται για τον καθηγητή του Ωδείου Κερκύρας και μετέπειτα υπαρχιμουσικό της 
Φιλαρμονικής Εταιρείας «Μάντζαρος», Κ. Μπάζιο. - Αρχειακά τεκμήρια Φ.Ε. «Μάντζαρος»
38. «Η Μουσική της Ε.Ο.Ν.», Ε.: φ.239(254) - 12/11/1939 [Σημειωτέον πως στο εν λόγω δημοσίευμα, ως 
επικεφαλής της μπάντας της Ε.Ο.Ν. παρουσιάζεται (και «επαινείται» για το έργο που επιτελεί εκεί) ο Σωτήριος 
Δουμπός, για το οποίον όμως δεν εντοπίστηκε καμία άλλη αναφορά με την ιδιότητα του αρχιμουσικού, παρά 
μόνο με την ιδιότητα του οργανοπαίχτη - βλ παρακάτω.]
39. Ό.π.
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νιος (τρομπόνι), Τσούκας, Καρύδης, Στούκος (μπάσο). Μανιάτης (ταμπούρο), 
Μανιάης (πιάτα), Μορφόπουλος (γκρανκάσα).40 Σε αυτούς προστίθεται και ο 
Νικόλαος Κ. Γιαννούσης με ταμπούρο, ο οποίος ήταν το νεαρότερο σε ηλικία 
μέλος της μπάντας (γεννηθείς το 1929) και κέρδιζε τις εντυπώσεις.41

Τον Αύγουστο του 1940, τόσο ο Μοτσενίγος όσο και οι άλλοι διδάσκοντες 
στην μπάντα της Ε.Ο.Ν. Κέρκυρας επιστρατεύθηκαν, και έτσι το μουσικό σώμα 
έμεινε πρακτικά αδρανές. Τελικά διαλύθηκε και τυπικώς, αμέσως μετά την άφι-
ξη των Ιταλών στο νησί.42

• Τα όργανα της μπάντας
Η ύπαρξη στοιχειώδους υλικοτεχνικής υποδομής και κυρίως μουσικών 

οργάνων, είναι ευνόητο ότι αποτελεί ζωτικής σημασίας παράμετρο για μια 
μπάντα, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο μουσικό σύνολο. Η Διμοιρίας Μου-
σικής της Ε.Ο.Ν. Κέρκυρας παρέλαβε τα πρώτα της όργανα43 την 21/4/1938.44 
Επρόκειτο για κάποια παλαιά όργανα που εξασφάλισε με κατάλληλες ενέργειες 
του ο Π. Δεσποτόπουλος και τα οποία παρεδόθησαν στον Δ. Καμπίτση. Τα όρ-
γανα αυτά προέρχονταν από την μπάντα του Προσκοπικού Σώματος Κέρκυρας 
που με τη σειρά του τα είχε παραλάβει από το μουσικό σώμα της διαλυθείσας 
Προπαρασκευαστικής Σχολής Υπαξιωματικών, κατόπιν σχετικής έγκρισης του 
Υπουργείου Στρατιωτικών.45

Ακολούθησε η απόκτηση περί των 20 οργάνων που βρέθηκαν αποθηκευ-
μένα στον χώρο του κοινοτικού καταστήματος Λευκίμμης και δόθηκαν στην 
μπάντα της Ε.Ο.Ν. κατόπιν σχετικής εντολής του νομάρχη Θεοφανόπουλου. 
Πέραν των παραπάνω, και «οσάκις παρουσιάζετο ευκαιρία», αγοράζονταν και 
καινούρια μουσικά όργανα προς κάλυψη των αναγκών της μπάντας, σύμφωνα 
και με τις εισηγήσεις του αρχιμουσικού Μοτσενίγου. Έτσι, η Διμοιρία Μουσικής 
έφτασε να διαθέτει 50 - 60 όργανα.46

40. Αρχείο Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας, Αρχείο αλληλογραφίας, ημ/νία εγγράφου: 27/3/1945
41. «Η Μουσική της Ε.Ο.Ν.», Ε.: φ.239(254) - 12/11/1939
42. Σπύρος Γ. Μοτσενίγος, «Η Φιλαρμονική της Ε.Ο.Ν. Κέρκυρας», (ιδιωτικό αρχείο Γιώργου Ζούμπου)
43. 3 κορνέτες, 1 φλικόρνο, 1 tromba basso, 1 tromba mib, 1 σαξ [πιθανότατα εννοεί saxhorn], 2 τρομπόνια, 
3 genis, 1 αλτικόρνο, 2 μπάσα, 1 εμφώνιο, 3 κλαρίνα, 1 κλαρινέτο, 1 γκρανκάσα, 1 ζευγάρι πιάτα, 2 ταμπουρά 
«μετ’ εξαρτημάτων», 1 φλάουτο, 1 piccolo φλάουτο, 1 κόρνο και 1 �uartino - Αρχείο Φιλαρμονικής Εταιρείας 
Κέκρκυρας, Αρχείο αλληλογραφίας, ημ/νία εγγράφου: 26/9/1947
44. Η ημερομηνία αυτή θέτει εν αμφιβάλω τον ισχυρισμό ότι η μπάντα της Ε.Ο.Ν. Κέρκυρας είχε συμμετάσχει 
στην παρέλαση της 25/3/1938 στην Αθήνα, εκτός και αν τα προερχόμενα από τις δύο φιλαρμονικές της 
Κέρκυρας μέλη της χρησιμοποίησαν όργανα που ανήκαν σε αυτές.
45. Αρχείο Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας, Αρχείο αλληλογραφίας, ημ/νία εγγράφου: 26/12/1947 & 
Προφορική μαρτυρία του κ. Αλέξανδρου Κοκκοτού (συνέντευξη στον γράφοντα, στις 5/7/2011). 
46. Ό.π.
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Με την συνθηκολόγηση τα Ελλάδος και την διάλυση της Ε.Ο.Ν. όλα τα όρ-
γανα της Διμοιρίας (μαζί με εκείνα της Ιταλικής Σχολής) κατασχέθηκαν από τους 
Ιταλούς. Μετά την λήξη του πολέμου τα όργανα αυτά (όπως και όλα τα ιταλικά 
περιουσιακά στοιχεία στην Κέρκυρα) πέρασαν στην κυριότητα του Ελληνικού 
Δημοσίου, ως λεία πολέμου, και ακολούθως παραχωρήθηκαν στην Φιλαρμο-
νική Εταιρεία Κέρκυρας και -ίσως- στην Φιλαρμονική Εταιρεία «Μάντζαρος» 
μέσω του Δήμου Κερκυραίων. Κλείνοντας την αφήγηση της "διαδρομής" των 
συγκεκριμένων οργάνων, αξίζει να αναφερθεί πως λίγα χρόνια αργότερα το 
επανασυσταθέν μεταπολεμικώς Προσκοπικό Σώμα (ως Σώμα Ελλήνων Προσκό-
πων πλέον) αναζήτησε, με σκοπό να του επιστραφούν, τα όργανα που είχε πα-
ραχωρήσει στην Ε.Ο.Ν. και μάλιστα προέβη σε σχετικό αίτημα προς την φιλαρ-
μονική Εταιρεία Κέρκυρας, για να λάβει την απάντηση ότι όσα όργανα παρελή-
φθησαν από αυτήν προέρχονταν από την Ιταλική Σχολή και όλα ευρίσκοντο «εις 
κατάστασιν αχρηστίας».47

Ο Γεράσιμος Φρεν και n μπάντα του Στόλου στην Κέρκυρα
Ο Γεράσιμος Φρεν ήταν ένας ακόμη κερκυραίος μουσικός που με κάποιο 

τρόπο σχετίστηκε με την Ε.Ο.Ν. Ο Φρεν γεννήθηκε στη Κέρκυρα το 1903 όντας 
γόνος εύπορης οικογενείας (γιος του γνωστού κερκυραίου εργολάβου Φραγκί-
σκου Φρεν). Έλαβε τα πρώτα του μαθήματα μουσικής στην φιλαρμονική Εται-
ρεία Κέρκυρας. Έως το 1923 υπηρετούσε στη Μουσική του Στρατού Ξηράς ως 
μόνιμος υπαξιωματικός (λοχίας). Όμως μετά το ναυάγιο του «Αλέξανδρος» και 
την προκήρυξη Διαγωνισμού για κατάταξη υπαξιωματικών, μετετάγη στο Πο-
λεμικό Ναυτικό και, εξελισσόμενος σε υποπλοίαρχο, υπηρέτησε στο Πολεμικό 
Ναυτικό ως Αρχιμουσικός της μπάντας του Στόλου και δ/ντής μουσικών σπου-
δών τις περιόδους 1932-1936,1939-1931 και 1946-1949.

Τον Ιούνιο του 1940 ο I. Μεταξάς, εκτιμώντας τις υπηρεσίες του κερκυραί-
ου αρχιμουσικού και συνθέτη του ύμνου του καθεστώτος,48 τον διόρισε Γενι-
κό Επιθεωρητή των Μουσικών της Ε.Ο.Ν. Ο υπουργός Ναυτικών συνεχάρη τον 
Φρεν για την διάκριση του και του ανέθεσε και την θέση του Γενικού Διευθυντή 
των Μουσικών του Ναυστάθμου49. Κατά την περίοδο που εξετάζουμε η μπάντα 
του Στόλου υπό τον Γ. Φρεν πραγματοποίησε τις εξής εμφανίσεις στο νησί:

47. Αρχείο Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας, Αρχείο αλληλογραφίας, ημ/νία εγγράφου: 3/10/1947 & Αρχείο 
Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας, Αρχείο Διοικητικών Πράξεων, Πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ. της 6/8/1946 
και της 11/6/1947.
48. Γιώργος Ζούμπος, «Οι ύμνοι της Δικτατορίας του '36 και η μπάντα της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας 
(Ε.Ο.Ν.) στην Κέρκυρα», (ιδιωτικό αρχείο Γιώργου Ζούμπου, 2/8/2009) : σ.2
49. Τιμή εις συμπολίτη», Κ.Β.: φ.351 - 13/4/1940
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-4/8/1937: Στους εορτασμούς που πραγματοποιήθηκαν στη Κέρκυρα για 
την πρώτη επέτειο του Καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, συμμετείχε και η μπά-
ντα του Στόλου. Μεταξύ άλλων παρουσίασε και τον Υμνο της 4ης Αυγούστου 
τον οποίον συνέθεσαν οι δύο αρχιμουσικοί της, Γ. Φρεν και Σ. Καγκελλάρης, οι 
οποίοι «απέσπασαν τα συγχαρητήρια από τους επισήμους και καταχειροκροτή-
θηκαν από το κοινό».50

-20/9/1938: Αγήματα ναυτών από τα ναυλουχούντα στο λιμάνι της Κέρκυ-
ρας, πολεμικά πλοία του Στόλου, επιθεωρήθηκαν από τον Αρχηγό Στόλου, ναύ-
αρχο Οικονόμου, και στη συνέχεια παρήλασαν με επικεφαλής τη μπάντα του 
θωρηκτού «Αβέρωφ». Την 22/9 παρατέθηκε επίσημο γεύμα («μετά χορού») 
στον Αρχηγό του Στόλου, στην Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας. Την 23/9 ο Βα-
σιλιάς (επί του καταδρομικού «Ελλη») επιθεώρησε τα πλοία, υπό τους ήχου της 
μπάντας του Στόλου που παιάνιζε το βασιλικό Εμβατήριο.51 Στο περιθώριο της 
παραπάνω δραστηριότητας, η μπάντα του Στόλου πραγματοποίησε δύο επιδεί-
ξεις στη κεντρική πλατεία του νησιού, με τα εξής έργα:

1η επίδειξη (υπό τον αρχιμουσικό Φρεν): Μποέμ (Πουτσίνι), Εύθυμη Χήρα 
(Λέχαρ), Ουγγρική Συμφωνία (Κέλερ-Μπέλλα) κ.ά.

2η επίδειξη (υπό τον βοηθό αρχιμουσικό Αργαλιά): Αΐντα (Βέρντι), Πριγκί-
πισσα του Τσάρδας (Κάλμαν), Συμφωνία Τσιγκερίν (Μπάλφη).

50. «Ο ύμνος της 4ης Αυγούστου», Ε.: φ.143 (158)-21/8/1937
51. «Επιθεώρησις και παρέλασις αγημάτων του Ελλην. Στόλου», Κ.Β.: φ.263 - 24/9/1938
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Λεωνίδας Μερτύρης (Serenity Angel)

Ύστατο Χαίρε
Μνημεία στο Δημοτικό Νεκροταφείο Κερκύρας

& 
Στο Νεκροταφείο Αγίου Σπυρίδωνος 

Σαρόκκο Κερκύρας (Κωτσέλα)

Ούτε τα μάτια ούτε τα χείλη, 
τα οστά μένουν,   
που δεν τα λογαριάζαμε,  
που δεν τα τραγουδήσαμε,  
που τ’ αποκρύψαμε. 

Κώστας Μόντης

Αναφέρομαι ενδεικτικά σε ταφικά μνημεία του ιστορικού Δημοτικού Νεκρο-
ταφείου Κερκύρας, καθώς και του ιστορικού Νεκροταφείου Αγίου Σπυρίδωνος 
της περιοχής Κωτσέλα στην Κέρκυρα˙ αφενός μεν σε μερικά από τα παλαιά 
περικαλλή και υψηλής τέχνης μνημεία, αφετέρου σε λίγα μνημεία κάποιων νε-
ότερων δημιουργών των γραμμάτων και της τέχνης αλλά και λίγων προσώπων 
που διέπρεψαν σε ποικίλους τομείς ή σφράγισαν με την παρουσία τους ιδίως 
την τοπική αλλά και την πανελλήνια κοινωνία. (Τα περισσότερα από τα παλαιά 
μνημεία αποτελούν μία μικρή υπαίθρια γλυπτοθήκη, για την οποία θα άξιζαν 
εργασίες συντήρησης, καθώς φθείρονται με τον καιρό). 1

Η επιλογή των μνημείων και των ονομάτων κεκοιμημένων σ’ αυτή την 
εργασία είναι λοιπόν κάπως «εν αυθαιρεσία». Πρόκειται όμως για μια «διάκρι-
ση» απολύτως αναγκαία για ένα μικρό δοκίμιο, καίτοι «εκεί» δεν υπάρχουν δι-
ακρίσεις, ούτε προνόμια. Ας θεωρηθεί ότι ο αναγνώστης μπορεί να λάβει μόνο 

1. Από τη σχετική βιβλιογραφία, και ιδίως από την πραγματεία του Δρ. Θάνου Χ. Χρήστου (1960-2013), ιστορικού 
τέχνης, Η γλυπτική στα Ιόνια Νησιá, εκδ. Απόστροφος, Κέρκυρα, 2001 (διδακτορική διατριβή), η οποία κατέστη 
κύριο, πολύτιμο βοήθημά μου, αξίζει να μεταφέρουμε ότι στο Δημοτικό Νεκροταφείο Κερκύρας θα συναντήσει 
ο επισκέπτης εξαιρετικά επιτύμβια μνημεία του γλύπτη Ευάγγελου Κάλλου (1861-1931). 
Την ίδια χρονική περίοδο, τέλη 19ου αρχές 20ού αιώνα, δραστηριοποιούνται στην Κέρκυρα μερικοί 
ακόμη γλύπτες, κυρίως μέλη οικογενειών, οι οποίοι ασχολούνται περισσότερο με την επιτύμβια 
διακοσμητική γλυπτική. 
Μετά την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα (1864), τις ανάγκες για επιτύμβια μνημεία, πέρα από τα έργα 
για τους δημόσιους χώρους ή από τα δημόσια επιγραφικά μνημεία, καλύπτουν διάφορα, κυρίως αθηναϊκά, 
εργαστήρια μαρμαρογλυπτικής. 
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μια μικρή γενική γεύση του ιστορικο-καλλιτεχνικού (υλικού) θησαυρού, ιδίως 
του Δημοτικού Νεκροταφείου Κερκύρας, αλλά και του πνευματικού θησαυρού 
που έχει παραχθεί από πολλούς κεκοιμημένους στα δύο κερκυραϊκά νεκροτα-
φεία. Οι συμπτώσεις έπαιξαν κι αυτές σημαντικό ρόλο στην αναζήτηση, όπως 
και η λίγο ή περισσότερο επαρκής πληροφόρηση για κάποιους κεκοιμημένους. 
Η εργασία αυτή αποτελεί, μάλλον, ένα απολύτως συναισθηματικό γεγονός για 
τον γράφοντα, ένα συναισθηματικό γεγονός κι όχι μια έρευνα ενός ειδικού, 
που μετατρέπεται σ’ έναν περίπατο ταπεινότητας και σ’ ένα «ύστατο χαίρε» 
προς όλους τους κεκοιμημένους.2

Σ΄ ό,τι αφορά τα ιστορικά, παραδοσιακά μνημεία, καταβλήθηκε προσπά-
θεια κατά το δυνατόν να μεταγραφούν, πλην των ονομάτων που κίνησαν την 
προσοχή μου, για ιστορικούς κυρίως λόγους, και ονόματα λοιπών κεκοιμημέ-
νων στο κάθε μνημείο, καθώς και επιγραφές, που ήταν σε πολλές περιπτώσεις 
δυσανάγνωστες ή εντελώς αόρατες λόγω των φθορών. Σ’ ό,τι όμως αφορά τα 
νεότερα μνημεία, οι μεταγραφές ονομάτων και άλλα πληροφοριακά στοιχεία 
περιορίζονται συνήθως στα ονόματα των κεκοιμημένων δημιουργών ή των 
άλλων προσώπων, που κίνησαν το ενδιαφέρον μου ως περιπτώσεις. Με την 
ίδια αντίληψη τέθηκαν μόνο επώνυμα στους τίτλους των μνημείων, εκτός από 
ελάχιστες περιπτώσεις συνωνυμιών ή περιπτώσεις που μπορούσαν να δημι-
ουργήσουν σύγχυση. 

Η έρευνα (απλή αυτοψία και αναδίφηση σε πρωτογενείς ή δευτερογενείς 
πηγές), αλλά και μια σχετική φωτογράφηση, είχε διενεργηθεί από τον Σεπτέμ-
βρη 2009 έως τον Δεκέμβρη 2012. 

Στο πρώτο μέρος του δοκιμίου παρατίθενται στοιχεία σχετικά με το Δη-
μοτικό Νεκροταφείο Κερκύρας και τον Ι.Ν. της Αναστάσεως. Το αυτό και στο 
δεύτερο μέρος για τον Ι.Ν. του Αγίου Σπυρίδωνος, στον Κωτσέλα.

Σημειώνεται ότι τα διάφορα στοιχεία για τους κεκοιμημένους, ιδίως τα 
βιογραφικά σημαντικών δημιουργών (π.χ. Κωνσταντίνος Θεοτόκης, Διονύσι-
ος Σολωμός, Ιάκωβος Πολυλάς, Νικόλαος Μάντζαρος, Λορέντζος Μαβίλης), τα 
οποία μπορεί να σταχυολογήσει κανείς από πηγές, περιορίζονται στο μέτρο 
του δυνατού.

Τα μνημεία παρατίθενται κατ’ αλφαβητική τάξη των επωνύμων. Οι περι-
γραφές και τα άλλα στοιχεία, επίσης, ποικίλουν κατά περίπτωση.

2. Οφείλω ευχαριστίες στον Δημήτρη Κονιδάρη για τις υποδείξεις του και για την παροχή βιβλιογραφικού 
υλικού, όταν σε ανύποπτο χρόνο του είχα εκμυστηρευθεί την πρόθεσή μου να δημιουργήσω ένα 
(φωτογραφικό) λεύκωμα για το Δημοτικό Νεκροταφείο Κερκύρας, απ’ το οποίο προήλθε τελικά η παρούσα 
εργασία. Επίσης, στον αδελφό μου Νίκο για τη συμπαράστασή του.
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Α .́ Δημοτικό Νεκροταφείο Κερκύρας 
Ιερός Ναός Αναστάσεως (1840)

Το Δημοτικό Νεκροταφείο Κερκύρας θεμελιώθηκε και άρχισε να ανεγεί-
ρεται το 1838, επί αγγλοκρατίας, σ’ ένα ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον, στα 
όρια της λιμνοθάλασσας Χαλικιόπουλου, επί Μητροπολίτου Κερκύρας Χρύ-
σανθου Μασσέλου (1834-1848) και Μεγάλου Αρμοστή Howard Douglas (1835 
– 1840). Η ίδρυση του Κοιμητηρίου υπήρξε το σπουδαιότερο επίτευγμα του 
Μητροπολίτη Χρύσανθου Μασσέλου, καίτοι το εγχείρημα στην αρχή προκά-
λεσε αντιδράσεις. 

Το Δημοτικό Νεκροταφείο Κερκύρας εκτείνεται σήμερα σε περίπου 35.000 
τ.μ. και περιλαμβάνει περισσότερους από 3.600 τάφους. Είναι ένα ιστορικό 
κοιμητήρι, με αγάλματα και περίτεχνα μνημεία, κι ένας χώρος πρασίνου. Πρό-
κειται για έναν ιερό χώρο που δεν είναι άβατος… 

Η πρόσοψη του ναού του κοιμητηρίου έχει σαφή κλασικιστικό χαρακτή-
ρα. Από τους πιο σημαντικούς και παραγωγικούς ζωγράφους, ο Γεώργιος Χρυ-
σολωράς (ή Χρυσολουράς), δίνει μερικά από τα πλέον χαρακτηριστικά έργα 
του στο ναό του Δημοτικού Νεκροταφείου Κερκύρας. 

Ο ναός φέρει εντοιχισμένες μαρμάρινες πλάκες με τη χρονολογία της θε-
μελίωσής του, το όνομα του τότε Μητροπολίτη και τη χρονολογία των εγκαι-
νίων του:

ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΤΑΙ ΕΤΕΙ ΣΩΤ ΑΩΛΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ
ΕΞΩΚΟΔΟΜΗΤΑΙ ΕΤΕΙ ΣΩΤ ΑΩΜ

Η εικονογράφηση του ναού είναι παραδοσιακή και πλούσια, με αγιογρα-
φίες, κυρίως, του Μιχαήλ Δαμασκηνού, του Εμμανουήλ Λομπάρδου και του 
Γεωργίου Χρυσολωρά.

Εντός του ναού, στο δάπεδο, ευρίσκονται τα μνήματα του Μητροπολίτου 
Κερκύρας Χρύσανθου Μασσέλου και του Αρχιεπισκόπου Κερκύρας Ευστάθιου 
Βουλισμά (1884-1895).

Τόσο το Κοιμητήριο όσο και ο ναός της Αναστάσεως (και των Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου) του Δημοτικού Νεκροταφείου Κερκύρας σχεδιάστηκαν 
από τον Κερκυραίο αρχιτέκτονα του 19ου αιώνα Ιωάννη Χρόνη, στον οποίο 
αφιερώνονται παρακάτω λίγες γραμμές, καθώς το μνήμα του στο Δημοτικό 
Νεκροταφείο Κερκύρας, όπου είχε ενταφιαστεί (1879), δεν υπάρχει πια ή δεν 
είναι γνωστό. 
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Ιωάννης Χρόνης
Ο Ιωάννης Χρόνης είχε γεννηθεί στην Κέρκυρα το 1799, από Ηπειρώτη 

πατέρα, τον Αθανάσιο, και Κερκυραία μητέρα, την Αλεξάνδρα Σταύρου. Το αρ-
χιτεκτονικό έργο του Ι. Χρόνη, ενός από τους πρώτους τεχνικούς επιστήμονες 
του ελληνικού χώρου, είναι τεράστιο σε πλήθος κατασκευών και σε αξία. Πέ-
θανε τον Μάιο 1879 και ενταφιάστηκε στο Δημοτικό Νεκροταφείο Κερκύρας.

Ταφικό μνημείο Ιερομονάχου Αρσενίου (Πανδή)
Μαρμάρινη σαρκοφάγος με ακροπόδια λέοντος, στηριγμένη σε τραπεζο-

ειδές βάθρο, άγνωστου γλύπτη, έτους 1886. Κερκυραίος Ιερομόναχος (1822-
1880). Επί της μιας πλάγιας πλευράς του βάθρου η επιγραφή:

ΑΡΣΕΝΙΩΙ.ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΩΙ.ΤΩΙΠΑΝΔΗΙ.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΙ.ΤΗΣ.ΙΕΡΑΣ.ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ.

ΑΟΚΝΩΙ.ΤΟΥ.ΘΕΙΟΥ.ΛΟΓΟΥ.ΚΗΡΥΚΙ.ΤΗΣ.ΤΕ.ΠΑΤΡΩΑΣ.ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ.
ΖΗΛΩΤΗΙ.ΔΙΑΠΥΡΩΙ.ΚΑΙ.ΠΡΟΜΑΧΩΙ.ΓΕΝΝΑΙΟΤΑΤΩΙ.

ΑΡΕΤΗΣ.ΤΕ.ΠΑΣΗΣ.ΕΡΓΑΤΗΙ.ΔΟΚΙΜΩΤΑΤΩΙ.
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ΖΗΣΑΝΤΙ.ΕΤΗ.ΝΗ.ΜΕΤΑΣΤΑΝΤΙ.ΔΕ.ΚΓ .́ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ΑΩΠΣΕ.
ΤΟΔΕ.ΤΟ.ΣΗΜΑ.

ΟΙ.ΠΕΝΘΟΥΝΤΕΣ.ΑΔΕΛΦΟΙ.
ΜΑΚΑΡΙΑΣ.ΚΑΙ.ΑΪΔΙΟΥ.ΜΝΗΜΗΣ.

ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ.

Ταφικό μνημείο Οσίου Αρσενίου Καππαδόκη
Τυπική, απέριττη μαρμάρινη ταφική πλάκα σε εκτεταμένο ανθοστόλιστο 

χώρο, δίπλα στην εκκλησία του κοιμητηρίου, με εντοιχισμένο αναθηματικό 
ναΐδιο, το οποίο φέρει την προσωπογραφία του Οσίου. Στον ίδιο χώρο υπάρ-
χουν επιγραφές με ονόματα και άλλων ιερωμένων κεκοιμημένων. 
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Ο Οσιότατος Αρσένιος ο Καππαδόκης ήταν ένας από τους 10.000 πρό-
σφυγες που ήρθαν στην Κέρκυρα την περίοδο 1922-23, πέθανε δε στον πρό-
χειρο καταυλισμό που είχε στηθεί στο Παλαιό Φρούριο. Μερικές δεκαετίες 
αργότερα η Ιερά Σύνοδος τον ανακήρυξε Όσιο Αρσένιο εξ Φαράσων της Καπ-
παδοκίας. Εορτάζει στις 10 Νοεμβρίου. Στην πλάκα είναι γραμμένη η παρακά-
τω επιγραφή:

ΤΑΦΟΣ
ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΑΡΣΕΝΙΟΥ
ΤΟΥ ΕΚ ΦΑΡΑΣΩΝ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ

ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1924
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Ταφικό μνημείο Γεράσιμου Ασπιώτη
Ταφικός ναΐσκος, έργο του γλύπτη Ε. Κάλλου (μάρμαρο). «Είσοδος» με τέσ-

σερα σκαλιά. Δεξιά και αριστερά δύο θρηνούντα πνεύματα. Όπισθεν του κυρίως 
μνημείου δεξιά και αριστερά σε επιτείχιες κόγχες οι ολόγλυφες προτομές της 
Αμαλίας Τριβόλη Ασπιώτη (1848-1921) και του Γεράσιμου Ν. Ασπιώτη (1844-
1901). Έτος κατασκευής: 1893. Είναι προφανές, από τις χρονολογίες, ότι το μνη-
μείο κατασκευάστηκε ενωρίτερα από τον θάνατο του Γεράσιμου Ασπιώτη. 

Ο Γεράσιμος Ασπιώτης (1844-1901) ίδρυσε το παιγνιοχαρτοποι-
είο «Ελπίς» στην Κέρκυρα το 1873, στο οποίο προστέθηκε η κατασκευή  
φυλλαδίων σιγαροχάρτου. 

Υπογραφή (στο βάθρο του αριστερού γλυπτού): 
Ε. ΚΑΛΛΟΣ ΕΠΟΙΕΙ

ΚΕΡΚΥΡΑ 1893
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Ταφικό μνημείο Μαρίας Ασπιώτη
Μαρμάρινη ταφική στήλη σε εκτεταμένο χώρο, με κιγκλίδωμα και με με-

γάλο σταυρό. Ιστορικό μνημείο. Το όνομα της κεκοιμημένης αναγράφεται σε 
μικρή νεότερη πλάκα, στη βάση του μνημείου. 

Η Μαρία (Μαρί) Ασπιώτη (1909-2002), πεζογράφος, κόρη του Κωνσταντί-
νου Ασπιώτη (1872-1963), ενός εκ των ιδιοκτητών του ιστορικού τυπογραφεί-
ου, γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Μαζί με τον ποιητή Μιχαήλ Ι. Δεσύλλα εξέδωσε 
το σπουδαίο πρωτοποριακό περιοδικό Πρόσπερος (1949-1954). 

Ταφικό μνημείο Βαϊάνων
ΒΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝ ΒΑΪΑΝΟΣ 1854-1939
ΣΑΡΡΑ ΠΡΟΔΡ ΒΑΪΑΝΟΥ 1866-1951

ΤΟ ΓΕΝΟΣ Χ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΪΑΝΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ
(δυσανάγνωστα)

Ταφική πλάκα και αναθηματική στήλη σε βάθρο, και τρεις ολόγλυφες 
προτομές πάνω στην πλάκα. Άγνωστου γλύπτη. 

Γεώργιος Βαϊάνος (1866-1966) ήλθε στην Κέρκυρα από τη Μ. Ασία, κατά 
την ανταλλαγή των πληθυσμών του 1922. Υπήρξε ευεργέτης και αφιλοκερδής 
επιστήμονας. Άφησε όλη την περιουσία του στο Δήμο Κερκυραίων.

Ταφικό μνημείο Έλενας Βεντούρα-Πολίτη & Ηλία Πολίτη
Μαρμάρινη πλάκα με ανάγλυφο σταυρό. Μνημείο της Έλενας Πολίτη, το 

γένος Βεντούρα, και του συζύγου της, αιματολόγου Ηλία Πολίτη. 
Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι ο ποιητής Οδυσσέας Ελύτης είχε τιτλοφορήσει 

«Ελένη» το ομώνυμο ποίημα που περιλαμβάνεται στους «Προσανατολισμούς», 
στην ενότητα «Σποράδες», προς τιμήν μιας νεαρής Κερκυραίας, της φοιτήτρι-
ας της Φιλοσοφικής Έλενας Βεντούρα, μετέπειτα καθηγήτριας στο Γυμνάσιο 
Θηλέων της Κέρκυρας, βοηθού του Μανόλη Τριανταφυλλίδη και συζύγου του 
αιματολόγου Ηλία Πολίτη. Το βεβαιώνουν αυτό διάφορα έντυπα. 

Ο ιατρός αιματολόγος Ηλίας Πολίτης (1916-1976) εργάστηκε με πάθος και 
χωρίς ωράριο για να οργανώσει την αιμοδοσία στην χώρα μας. 

Ταφικό μνημείο Νίκου & Άδας Βεντούρα 
Μαρμάρινη πλάκα. Νικόλαος Βεντούρας (1899-1990), ένας από τους με-
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γαλύτερους σύγχρονους Έλληνες χαράκτες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ

1899-1990
ΑΔΑ ΒΕΝΤΟΥΡΑ

1902-2006

Ταφικό μνημείο Πέτρου Βράιλα - Αρμένη
Οβελίσκος μαρμάρινος, λευκός (1884), μεγάλου ύψους σε εκτεταμένο 

περιβάλλοντα χώρο και περίοπτη θέση, στο κέντρο του κοιμητηρίου. Ευμεγέ-
θης σταυρός στην κορυφή. 

Πέτρος Βράιλας-Αρμένης, Κερκυραίος επιφανής φιλόσοφος, δημοσιο-
γράφος και πολιτικός (ΑΩΙΒ -́ΑΩΠΔ΄ / 1812-1884). Ηγέτης των Συνταγματικών 
(μετριοπαθών ενωτικών) των Ιονίων νήσων. Βουλευτής, Πρόεδρος της Ιονίου 
Βουλής, εκδότης, Καθηγητής στην Ιόνιο Ακαδημία. 

Στον κυρίως κορμό του μνημείου, ο οποίος διακοσμείται με συμμετρικά 
ανάγλυφα, είναι χαραγμένη η επιγραφή:

ΠΕΤΡΟΣ ΒΡΑΪΛΑΣ
ΑΡΜΕΝΗΣ

ΑΩΙΒ -́ ΑΩΠΔ΄
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Ταφικό μνημείο Γεωργάκη
ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

22
ΓΕΝΟΒΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΤΤΕΟΤΙ

19.9.1970

Μνημείο σύγχρονων αισθητικών τάσεων, στιλπνό μωσαϊκό. 
Στις 19 Σεπτεμβρίου του 1970, ο 22χρονος Κερκυραίος φοιτητής Γεωλο-

γίας στην Ιταλία Κώστας Γεωργάκης αφού λούστηκε με βενζίνη αυτοπυρπο-
λήθηκε στη Γένοβα, σε μια ύψιστη διαμαρτυρία κατά της χούντας των συ-
νταγματαρχών. 

Ταφικό μνημείο Γιαλλινά
ΤΑΦΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ Σ. ΓΙΑΛΛΙΝΑ

ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ

ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΟΝ
ΝΕΛΛΑ ΜΑΣ

Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ
ΕΜΑΥΡΙΣΕ ΔΙΑ ΠΑΝΤ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΜΑΣ

Τέσσερις επιτάφιες πλάκες. Μαρμάρινο ηρώο πάνω σε βάθρο. Στο επάνω 
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τμήμα ανάγλυφος σταυρός επί κύκλου, με μισό στεφάνι από κάτω. 
Ο ζωγράφος Άγγελος Γιαλλινάς (Κέρκυρα, 1857 – Κέρκυρα, 1939) έγινε 

γνωστός κυρίως για τις υδατογραφίες του. Ο Γιαλλινάς δημιούργησε μία μο-
ναδική στο είδος της σχολή που ξεφεύγει από την Επτανησιακή Σχολή και προ-
σεγγίζει περισσότερο τον ακαδημαϊσμό της Σχολής του Μονάχου.

Ταφικό μνημείο Δεσύλλα
ΕΝΘΑΔΕ ΥΠΟ ΓΗι ΕΛΑΦΡΑι

ΑΝΑΠΑΥΕΤΑΙ
ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΣΕΜΝΗ ΚΑΙ ΙΣΑΓΓΕΛΟΣ

Η ΣΟΦΙΑ ΔΕΣΥΛΛΑ
ΜΕΤΑΣΤΑΣΑ ΤΩΝ ΤΗΔΕ ΤΗι 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1889

ΕΝ ΤΗι ΑΝΘΗΡΟΤΑΤΗι ΗΛΙΚΙΑι
ΕΤΩΝ 24

ΗΝ Η ΠΟΛΥΚΛΑΥΣΤΗΣ ΝΕΑΝΙΣ Η ΛΑΤΡΕΙΑ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟ ΣΕΜΝΩΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ 

Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΤΟ ΑΓΛΑΪΣΜΑ
ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΟΣΤΙΣ ΑΠΑΡΗΓΟΡΗΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗι ΣΚΛΗΡΑι
ΣΤΕΡΗΣΕΙ ΤΟΝ ΤΥΜΒΟΝ ΤΟΥΤΟΝ ΑΝΗΓΕΙΡΕΝ

ΕΙΣ ΑΙΩΝΙΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ
25-4-1851 17-12-1932

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α. ΔΕΣΥΛΛΑ
ΙΟΥΝ-1864 27 ΟΚΤ. 1947

Μαρμάρινο ηρώο με σταυρό, άγνωστου γλύπτη (1889). Θρηνούντα πνεύ-
ματα ή θρηνούντα παιδιά. Πέτρινος αψιδωτός τοίχος υπό τύπον ναΐσκου με 
μαρμάρινα φανάρια δεξιά και αριστερά. 

Ο Αλέξανδρος Δεσύλλας υπήρξε ιδρυτής του εργοστασίου (στη Γαρίτσα) 
που επεξεργαζόταν κάναβι, λινάρι και γιούτα. Το εργοστάσιο Δεσύλλα έφθασε 
στο σημείο να απασχολεί περί τους 1.500 εργατοϋπαλλήλους. Ο Αλέξανδρος 
Δεσύλλας πέθανε το 1932 και το έργο του συνέχισαν οι γιοί του.
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Ταφικό μνημείο Δημουλίτζα
 Βασική επιγραφή:

ΔΗΜΟΥΛΙΤΖΑ

Μαρμάρινη στήλη τύπου ηρώου (1880), άγνωστου καλλιτέχνη, με ολόγλυ-
φο στεφάνι και λυχνάρι στο κέντρο, και ολόγλυφο ανθέμιο (μισό στεφάνι) και 
σταυρό στην κορυφή. Τα ονόματα των κεκοιμημένων αναγράφονται στην πλάκα. 

Ο ένας εκ των κεκοιμημένων του μνημείου, ο Δονάτος Δημουλίτσας (1862-
1937) υπήρξε επιχειρηματίας, απόγονος Σουλιωτών οι οποίοι έφθασαν στην Κέρ-
κυρα καταδιωγμένοι από τον Αλή Πασά. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Ευεργέτης. 

Στο μνημείο αναγράφεται ως Δημουλίτζας, αλλά το επώνυμο έχει επικρα-
τήσει ως Δημουλίτσας. 

Ταφικό μνημείο Ζαβιτσιάνου 
ΤΟΙΣ ΦΙΛΤΑΤΟΙΣ ΓΟΝΕΥΣΙΝ

ΟΝΩΡΙΝΗι ΚΡΟΥΜΑι ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΩι
ΑΠΟΒΙΩΣΑΣΗι ΤΗι ΛΑ ΜΑΪΟΥ ΑΩΝΑ

ΚΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΩι ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΩι

ΤΩι ΙΑΤΡΩι ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΙ ΤΗ ΚΗ
ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΩΞς

ΟΙ ΠΑΙΔΕΣ ΑΥΤΩΝ ΥΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΟΝ ΤΟΝΔΕ ΤΟΝ ΤΥΜΒΟΝ ΑΝΕΘΗΚΑΝ
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Επιγραφή παραπλεύρως στη βάση της προτομής:
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΖΑΒΙΤΖΙΑΝΟΣ

1878-1951

Ηρώο, με ολόγλυφο σταυρό και στεφάνι, παραπλεύρως ανάγλυφη προ-
τομή του Κωνσταντίνου Ζαβιτζιάνου (Ζαβιτσιάνου). Δεν γνωρίζουμε τον μαρ-
μαρογλύπτη. Το μνημείο είναι του 1913. 

Ο Κωνσταντίνος Ζαβιτσιάνος (Κέρκυρα, 1878 - Αθήνα, 1951), ήταν δικηγό-
ρος και πολιτικός, κι έλαβε πολλά πολιτικά αξιώματα. 

Ταφικό μνημείο Ζαμπέλη
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΑΜΠΕΛΗΣ

ΜΕΓΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ

Ηρώο στο άκρο της ταφικής πλάκας, με μεγάλο σταυρό. Μνημείο του 1896. 
Ο Ναπολέων Ζαμπέλης, (1804-1896) προερχόταν από τη μεγάλη λευκαδί-

τικη οικογένεια των Ζαμπέλη. Υπήρξε γνήσιος μεταρρυθμιστής. Είκοσι τεσσά-
ρων χρονών, υπήρξε ένας από τους συνηγόρους του ομομήτριου αδελφού του 
Διονυσίου Σολωμού, Ιωάννη Λεονταράκη. Χάρη στο ομώνυμο κληροδότημά 
του, μια σειρά έργων αναβάθμισαν την κερκυραϊκή ζωή. 

Ταφικά μνημεία Θεοτόκη (Καλοκαρδάρη)
Σειρά ταφικών μνημείων
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Επιγραφή σε μεγάλη κατατοπιστική πλάκα:
ΘΕΟΤΟΚΗ ΚΑΛΟΚΑΡΔΑΡΗ

ΟΙΚΟΣ

ΚΑΙ ΕΚΡΙΘΗΣΑΝ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΩΝ
ΕΡΝΕΣΤΙΝΗ  1895-1900
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   1882-1904
ΜΑΡΚΟΣ  1824-1912
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   1872-1923
ΖΗΝΟΒΙΑ  1911-1930
ΑΓΓΕΛΙΚΗ  1851-1936
ΣΠΥΡΙΔΩΝ  1875-1940
ΜΑΡΙΑ   1888-1977

Σαρκοφάγοι με μεγάλη κατατοπιστική κάθετη πλάκα στο βάθος της περι-
οχής, σχήματος θύρας εισόδου, η οποία αναγράφει ονόματα της οικογένειας. 

Ερνεστίνη, κόρη του Στέφανου–Κωνσταντίνου (Ντίνου) Θεοτόκη και της 
Βαρώνης Ερνεστίνης Μάλλοβετς. Έφυγε από τη ζωή το 1900, σε ηλικία 5 ετών.

Αλέξανδρος, αδελφός του Μάρκου Θεοτόκη, θείος του Κωνσταντίνου. 
Μάρκος, Κόμης Μάρκος-Αλοΰσιος Θεοτόκης, διευθυντής των Αρχείων 

της Γερουσίας της Κέρκυρας και του αρχείου της Βενετίας. 
Κωνσταντίνος, ο πεζογράφος Στέφανος-Κωνσταντίνος (Ντίνος) Θεοτόκης, 

ένα από τα δέκα παιδιά του κόμη Μάρκου Θεοτόκη. 
Ζηνοβία, Κόρη του Σπυρίδωνος Θεοτόκη, αδελφού του Κωνσταντίνου. 
Αγγελική, ανηψιά του Ιακώβου Πολυλά, σύζυγος του Μάρκου Θεοτόκη. 
Σπυρίδων, νεότερος αδελφός του Κωνσταντίνου Θεοτόκη.
Μαρία, το γένος Παλαιολόγου, σύζυγος του Σπύρου Θεοτόκη, αδελφού 

του Κωνσταντίνου, μητέρα της Ζηνοβίας.
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Ταφικό μνημείο Καβαλλιεράτου
Μαρμάρινη πλάκα δύο επιπέδων με σταυρό. 
Ευθύμιος Καβαλιεράτος (Άκης), Κέρκυρα, 1937-1995. Εξαιρετικά ταλα-

ντούχος αρχιμουσικός και πιανίστας. 

Ταφικό μνημείο Βιάρου Καποδίστρια
Έτος: 1842

ΒΙΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΜΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
(δυσανάγνωστη συνέχεια)

Η εντάφια πλάκα φέρει στο επάνω μέρος ολόγλυφο σταυρό και στο κάτω 
μέρος ολόγλυφο σήμα. 

Βιάρος Καποδίστριας (1774-1842), πολιτικός, γερουσιαστής και μέλος της 
Φιλικής Εταιρείας, γιος του κόμη Αντώνιου Μαρία Καποδίστρια και αδελφός 
του Ιωάννη Καποδίστρια. 
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Ταφικό μνημείο Κατσαΐτη
Έτος: 1882

ΗΔΕ ΣΤΗΛΗ
ΣΠΥΡΙΔΩИΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΟΥ
ΚΛΕΙИΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΟИΟΥ
ΕΥΚΛΕΩΣ ΕΤΗ ΠΛΕΙΣΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΣΑΜΕИΟΥ
ΕИΤΕ ΤΗ ΙΟИΙΩ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΚΑΙ ΤΩ ΠΑΤΡΙΩ ΓΥΜΝΑΣΙΩ
ΑΦΘΙΤΟИ ΔΕ ΜИΗΜΗИ
ΤΗΣ ΛΥΣΙΤΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΩИ ΑΛΛΩИ ΑΡΕΤΩИ
ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΣΥИΟΥΣΙ
ΛΙΠΟИΤΟΣ.
ΦΙΛΗΣ ΟΨΕΩΣ
ΤΟΙΟΥΔΕ ΓΕИИΗΤΟΡΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΘΕΙИΟΥ ΑИΔΡΟΣ
ΑΩΡΙ ΧΕΙΡΩΘΗΚΑΙ
ΟΡΦΑ И ΙΚΑΙ ΠΑΙΔΕΣ
ΚΑΙ ΚΕΔИΗ ΑΛΟΧΟΣ
ΕИΑΤΗ ΕΠΙ ΔΕΚΑΤΗ
ΜΗИΟΣ ΜΑΪΟΥ
ΕΤΟΥΣ ΑΩΗΒ
ΒΑΙΟИ ΤΟΔΕ ΣΗΜΑ
ΑΛΓΟΥΣ ΑИΗΑΤΟΥ ΤΕΚИΩΝ
ΕΣΤΗΣΑΝ ΠΕИΘΑΛΕΑΙ

Μαρμάρινο ηρώο άγνωστου λιθοξόου, ολόγλυφο στεφάνι με μικρό ολό-
γλυφο σταυρό στον κεντρικό κορμό και από κάτω το επίγραμμα. Στην κορυφή, 
πάνω από μία μικρή στέγη, μία υψηλή υδρία (τεφροδόχος). 

Αξίζει να παρατηρηθεί η αντίστροφη όψη των κεφαλαίων Ν (И)  
στην επιγραφή. 

Ο Σπυρίδων Κατσαΐτης διετέλεσε καθηγητής Φιλοσοφικής Ιονίου Ακαδη-
μίας (1857).
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Ταφικό μνημείο Κογεβίνα
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λ. ΚΟΓΕΒΙΝΑΣ

1857-1897
ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΚΟΓΕΒΙΝΑΣ

1881-1902
ΟΥΡΑΝΙΑ Ν. ΚΟΓΕΒΙΝΑ

1851-1908
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Ν. ΚΟΓΕΒΙΝΑΣ

1887-1940
ΕΥΑΝΘΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΟΓΕΒΙΝΑ

1885-1956
ΛΙΝΟΣ Ν. ΚΟΓΕΒΙΝΑΣ

1886-1958
ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΚΟΓΕΒΙΝΑ

1901-1969
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Χ. ΛΥΚ. ΚΟΓΕΒΙΝΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΓΕΒΙΝΑ
1920-2005
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Μαρμάρινος ευμεγέθης σταυρός με ανάγλυφα διακοσμητικά στοιχεία. 
Προστατευτικό κιγκλίδωμα. 

Ο Νικόλαος Κογεβίνας γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1856. Αφοσιωμένος 
μαθητής του Ιάκωβου Πολυλά, άφησε αξιόλογο μεταφραστικό έργο.

Ο Αγγελος Κογεβίνας υπήρξε γιος του Νικολάου. Ιδρυτικό μέλος της Ανα-
γνωστικής Εταιρίας Κερκύρας

Ο Λυκούργος Ν. Κογεβίνας (Κέρκυρα, Ιούνιος 1887–Αθήνα, Σεπτέμβριος 
1940), γιος του Νικολάου Κογεβίνα, υπήρξε ζωγράφος και χαράκτης. 

Ο Λίνος Κογεβίνας, γιος του Νικολάου, αδελφός του Άγγελου και του Λυ-
κούργου. Διετέλεσε Υφυπουργός.

Η Αλεξάνδρα, το γένος Γεωργαντά, δεύτερη σύζυγος του Λυκούργου Κο-
γεβίνα (πρώτη σύζυγός του [1919] ήταν η εικοσάχρονη Μιχαήλα ή Μικέττα 
Αβέρωφ [1899–1975], κόρη του εθνικού ευεργέτη Γεωργίου Αβέρωφ. 

Ταφικό μνημείο Κόλλα – Λύχνων
Στο τοιχίο του μνήματος αναγράφονται, στα αριστερά ονόματα τεθνε-

ώτων οικογένειας Κόλλα και στα δεξιά οικογένειας Λύχνου. Μπροστά υψώ-
νεται σταυρός. 

Ο εκ των κεκοιμημένων Χαρίλαος Β. Κόλλας υπήρξε πνευματική προσω-
πικότητα της νεότερης Κέρκυρας. Συνέγραψε κείμενα λαογραφίας, κερκυραϊκό 
γλωσσάρι, κ.ά. 
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Ταφικό μνημείο Κοτάρδου
Θ. ΚΟΤΑΡΔΟΣ

1867-1934
ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Μαρμάρινο μνημείο τύπου ηρώου του γλύπτη Ηρακλή Κάλλου (1934), 
με ολόγλυφο ταφικό άγγελο, ο οποίος φαίνεται να βαδίζει πάνω σ’ ένα μικρό 
σύννεφο και να κρατά λουλούδια, από τα οποία πέφτει ένα ανθισμένο κλαδί. 
Πάνω από τον άγγελο το όνομα του κεκοιμημένου και κάτω χαμηλά η επιγρα-
φή. Στο επάνω μέρος ένα τριγωνικό αέτωμα με σταυρικό σύμβολο, και στην 
κορυφή λήκυθος (τεφροδόχος) με ολόγλυφα άνθη. 

Θεμιστοκλής Κοτάρδος, Μικρασιάτης. Κληροδότησε το μεγαλύτερο μέ-
ρος της περιουσίας του στον Δήμο Κερκυραίων για αγαθοεργίες. 
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Ταφικό μνημείο Μαβίλη (και κενοτάφιο Λορ. Μαβίλη)
Κενοτάφιο Λορ. Μαβίλη, με λήκυθο

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΒΙΛΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΟΥΦΗ
1822 – 1888

ΜΗΤΗΡ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΡΙΣΚΟ
ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΠΕΣΟΝΤΟΣ

ΠΟΙΗΤΟΥ
ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ ΜΑΒΙΛΗ

ΚΑΛΟΤΥΧΟΙ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΠΟΙ ΛΗΣΜΟΝΟΥΝΕ
ΤΗΝ ΠΙΚΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ…

29-11-1912
ΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΡΙΣΚΟ
ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ

ΠΛΑΤΑΝΙ ΠΟΥ Ο ΗΡΩΑΣ
ΛΟΡΕΝΤΖ ΜΑΒΙΛΗΣ

ΑΙΜΟΦΗΡΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΕΧΘΡΙΚΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ ΞΕΨΥΧΗΣΕ ΚΑΙ ΤΑΦΗΚΕ
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Ο ποιητής Λορέντζος Μαβίλης στις 28 Νοεμβρίου 1912 σκοτώθηκε στη 
Μάχη του Δρίσκου κοντά στα Ιωάννινα (α΄ βαλκανικός πόλεμος). Προφανώς η 
χρονολογία στο μνήμα είναι λανθασμένη.

Στο μνημείο του (κενοτάφιο) στο Δημοτικό Νεκροταφείο Κερκύρας υπάρ-
χει λήκυθος με χώμα από τον Δρίσκο. 

Ταφικό μνημείο Μάκοτσι
Κατασκευή: Αφοί Τσόνα. Γλυπτό: Κώστας Λακιώτης. Υπογραφή: ΑΦΟΙ ΤΣΟΝΑ -  

ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ-1 - 33966–40048 - 24084 –22888. Μάρμαρο – Μπρούντζος.  
Έτος: 1985. 

Ο Φίλιππος Μάκοτσι (Phillip Makotsi) υπήρξε κερκυραίος ζωγράφος και 
γλύπτης. Το θρηνούν πνεύμα του μνημείου του είναι βασισμένο σε έργο του 
ιδίου και φιλοτεχνημένο από τον Κώστα Λακιώτη. Πέθανε το 1985.

Επιγραφή: ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΑΚΟΤΣΙ.

Ταφικό μνημείο Μακρή
ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΘΕΟΔ. ΜΑΚΡΗ

 21-2-1889 - 11-3-1958
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡ. ΜΑΚΡΗΣ

9-2-1885 - 11-7-1970

ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ
† 4-3-2012
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Μαρμάρινο ταφικό μνημείο, με ολόγλυφο και πάρα πολύ προσεγμένο 
καλλιτεχνικά ανθέμιο (στεφάνι) στη βάση, δύο φωτογραφίες παραπάνω και 
τυπικός σταυρός στην κορυφή. 

Ο Θεόδωρος Μακρής (1885-1970) υπήρξε λόγιος, σημαντικός παράγων 
των νεότερων κερκυραϊκών γραμμάτων. Διετέλεσε πρώτος πρόεδρος της Εται-
ρείας Κερκυραϊκών Σπουδών (Μουσείου Σολωμού).

Μαρία Μακρή, κόρη του Θεόδωρου Μακρή, έφυγε πλήρης ημερών στις 
4 Μαρτίου 2012. Λογία. Ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών. 

Ταφικό μνημείο Μάντζαρου (με προτομή)
Γλύπτης: Ευάγγελος Κάλλος. Υπογραφή (στο πλάι): Ε. ΚΑΛΛΟΣ. Μάρμαρο

 (εμπρόσθια πλευρά):
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΧΑΛ. ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ

Ο ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ
ΕΥΓΝΩΜΟΝΩΝ

(βάθρο)
ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΤΗι 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1795

ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΤΗι 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 1872

Εξαιρετικό μνημείο με προτομή κλασικιστικών επιδράσεων και ιδεα-
λιστικών χαρακτηριστικών. Το κυρίως μέρος του μνημείου φέρει ανάγλυφη 
διακόσμηση (μουσική λύρα με περιτυλιγμένη παρτιτούρα, δύο πνευστά όρ-
γανα και άνθη). 

Ο συνθέτης Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος γεννήθηκε στην Κέρκυ-
ρα. Σπουδαιότερο έργο του θεωρείται η μελοποίηση του Ύμνου εις την Ελευθε-
ρίαν του Διονυσίου Σολωμού, του οποίου οι δύο πρώτες στροφές της πρώτης 
μελοποίησης (1829) καθιερώθηκαν ως ο Εθνικός ύμνος τις Ελλάδας. 
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Ταφικό μνημείο Μαρκορά
ΔΕΥΤΕ ΠΡΟΣ ΜΕ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ
ΚΟΙΜΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟΙ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΩ ΥΜΑΣ

ΜΔΤΟ ΙΔ 28

ΙΩΑΝΝΗΣ Φ. ΜΠΟΥΧΑΓΗΑΡ
ΛΙΘΟΞΟΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ

Μεγάλος μαρμάρινος σταυρός σε πλατιά βάση. Γλυπτό στεφάνι στο επά-
νω μέρος, η επιγραφή στο κάτω μέρος, «τοποθετημένη» στο κέντρο μαρμάρι-
νου πτυχωτού υφάσματος με ανθοπλοκάμους. 

Ο Γεράσιμος Μαρκοράς (1826 – 28 Αυγούστου 1911) ήταν ποιητής, μαθη-
τής του Διονύσιου Σολωμού. 
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Ταφικό μνημείο Μάρμορα
Υπογραφή : Ε. ΚΑΛΛΟΣ 1889
Μαρμάρινη σαρκοφάγος, διακοσμημένη με σκαλιστά άνθη. Στο επάνω 

μέρος το οικόσημο της οικογένειας. Δυσδιάκριτα ονόματα. Πιθανολογείται ότι 
εντός του μνημείου έχουν εναποτεθεί και τα οστά του ιστοριοδίφη Ανδρέα 
Μάρμορα.

Ιωά ν νης Μά ρμορας ,  Κερκυραίος  ισ τορι κός ,  α πόγονος του  
Ανδρέα Μάρμορα.
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Ταφικό μνημείο Μώρου, Ραθ
ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΘ

ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ

Θαυμάσιο και απέριττο μοντέρνο ταφικό μνημείο, με πρασινάδα στο δά-
πεδο και επιτύμβια στήλη μοντέρνας τεχνοτροπίας επί βραχώδους υψώματος. 

Ο Σπύρος Ραθ διετέλεσε Δήμαρχος Κερκυραίων, ο τελευταίος εκλεγμένος 
Δήμαρχος πριν από τη δικτατορία και ο πρώτος με τη μεταπολίτευση. Απεβί-
ωσε το 1983. 

Ο Νίκος Μώρος (1951-1996), ανηψιός του Σπύρου Ραθ από αδελφή, γεν-
νήθηκε στην Κέρκυρα και σπούδασε ψυχιατρική. Υπήρξε από τους βασικούς 
συντελεστές της απο-ασυλοποίησης του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κερκύρας. 

Ταφικό μνημείο Παραμυθιώτη Μιχαήλ Ιωάννου
ΨΥΧΗ ΜΕΝ ΠΡΟΣ ΘΕΟΝ ΑΠΗΛΘΕ ΣΩΜΑ Δ’ ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ

ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΟΥ
ΑΝΔΡΟΣ ΑΓΑΘΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΝΑΙΩΣ

ΤΟΥΣ ΤΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΑΥΤΟΥ ΕΘΝΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣΑΝΤΟΣ
ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΜΕΝ ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ ΤΗι 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1793 ΕΕ

ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΔΕ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑι
ΤΗι 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1862
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Μαρμάρινο επιβλητικό ταφικό μνημείο τύπου αψιδωτού ηρώου. Το επί-
γραμμα βρίσκεται στον κυρίως χώρο, ενώ στο αέτωμα φέρεται ολόγλυφο στε-
φάνι με δεμένη κορδέλα, η οποία κρέμεται. 

Ο Μ. Παραμυθιώτης συγκαταλέγεται στην λίστα των μεγάλων ευεργετών.

Ταφικό μνημείο Πολυλά
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΛΑΣ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΟΛΥΛΑΣ (επικολημμένη μικρή πλάκα)
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΥΛΑΣ

ΑΠΕΒΙΩΣΕ (δυσανάγνωστο)

(ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ ΠΛΑΚΑ)

Μαρμάρινη πλάκα με ανάγλυφο μικρό σταυρό στο επάνω μέρος. 
Ο Γεώργιος Πολυλάς ήταν νομικός και λόγιος, πατέρας του Ιάκωβου Πολυλά. 

Ο Ιάκωβος Πολυλάς (1825-1896) υπήρξε θεμελιωτής της νεότερης λογοτεχνι-
κής κριτικής. Αφοσιώθηκε στη συγκέντρωση και έκδοση των χειρογράφων του Δι-
ονυσίου Σολωμού. Εξελέγη τέσσερις φορές βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. 

Μνημείο Σερεμέτη
ΕΠΙΚΟΙΝΟΝ ΤΟΝΔΕ ΤΥΜΒΟΝ

Σαρκοφάγος. Ο Λεωνίδας Σερεμέτης γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Άφησε τη 
σεβαστή του περιουσία για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Πέθανε το 1931 στην 
Ελβετία, όπου βρισκόταν για θεραπεία.

Κενοτάφιο Σολωμού
(ευρύχωρη περιοχή με κάθετη αναμνηστική πλάκα)

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

ΕΔΩ Η ΓΗ ΜΑΣ ΣΤΟΡΓΙΚΑ
ΕΚΟΙΜΙΣΕ ΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ

ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΝΗ ΤΟΥ 1857
ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ 1865

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΙΟΝΙΟΥ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1939
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Ο ποιητής Διονύσιος Σολωμός (1798-9 Φεβρουαρίου 1857) ενταφιάστηκε 
στο Δημοτικό Νεκροταφείο Κερκύρας, σε μνήμα που έφερε τα λόγια: «Γαίαν 
έχεις ελαφράν και αιωνία η μνήμη σου αείμνηστε Ποιητά Διονύσιε Σολωμέ…». 
Το 1865, ο αδελφός του Δημήτριος μετέφερε τα οστά στη γενέτειρά του, τη 
Ζάκυνθο. Το μνήμα του εθνικού βάρδου στο Δημοτικό Νεκροταφείο Κερκύρας 
διατηρείται ως κενοτάφιο.

Ταφικό μνημείο Σουρβίνου  
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ι. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ

1924-2008

Τάφος με πρασινάδα εντός μαρμάρινου πλαισίου, σταυρός. Ο Δημήτρης Ι. 
Σουρβίνος υπήρξε σύγχρονος Κερκυραίος ποιητής. 

Ταφικό μνημείο οικογ. Θεοτόκη (Τινέρλ)
Μαρμάρινο μνημείο άγνωστου γλύπτη (1906), βάση επί της ταφικής 

πλάκας με σταυρό και με θρηνούντα άγγελο στη βάση του σταυρού. Επί της 
πλάκας το οικόσημο Θεοτόκη. Είναι μία από τις σαρκοφάγους του χώρου των 
μνημείων των Θεοτόκη – Καλοκαρδάρη (βλ. παραπάνω σχετικά). Κεκοιμημένη 
είναι η Ερνεστίνη (Τινέρλ – Νέλλη, Τίνα) Θεοτόκη (1895-1900), Κόρη του Κων-
σταντίνου Θεοτόκη και της Βαρώνης Ερνεστίνη Μάλλοβετς. Έφυγε από τη ζωή 
το 1900, σε ηλικία 5 ετών.
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Ταφικό μνημείο Φακιολά
Μάρμαρο. Σταυρός μαρμάρινος αρκετού πάχους κεκλιμένος στην πλάκα 

του μνημείου, με κενό σ’ όλο το μήκος και το πλάτος του για βλάστηση. Βλά-
στηση υπάρχει και επί της πλάκας.

Στέφανος Φακιολάς, δικηγόρος, ο οποίος άφησε εποχή στην Κέρκυρα με 
τις αγορεύσεις του στα δικαστήρια. 

Β .́ Νεκροταφείο Σαρόκκο (Κωτσέλα)
(1855)

Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος
(1735)

Γύρω στα 1577 γκρεμίστηκε εκ θεμελίων η εκκλησία της Κουκουναριάς 
του Αγίου Σπυρίδωνος, που ήταν κτισμένη κοντά στο εβραϊκό κοιμητήριο (Σα-
ρόκκο) και είχε φιλοξενήσει για κάμποσα χρόνια το ιερό σκήνωμα του Αγίου. 
Από ευλαβικά συναισθήματα κινούμενος ο «Σαροκκιώτης» Κωνσταντίνος Τσα-
γκαράς, θέλοντας να τιμήσει τον Άγιο που είχε θαυματουργήσει στη γειτονιά 
του, στις αρχές του 1700 αποφασίζει και χτίζει μια μικρή εκκλησία μέσα στο 
χωράφι του, στα Κηπουριά του Σαρόκκου. Το 1735, παρουσιάστηκε στον Πρω-
τοπαπά Σπυρίδωνα Βούλγαρη, λέγοντάς του ότι πραγματοποίησε το τάξιμό 
του και όποτε θελήσει «να κοπιάσει σωματικώς να ενθρονιάσει το ναό που 
έκτισε εκ βάθρου». Ο Τσαγκαράς για αντάλλαγμα υπόσχεται να παρακαλεί τον 
Ύψιστο για «την ευημερία της Παναιδεσιμότητός του». Ο Πρωτοπαπάς όμως 
δεν μπόρεσε να «κοπιάσει σωματικώς» και γι’ αυτό ανέθεσε τα εγκαίνια στον 
Ιερομνήμονα Ιωάννη Κυνήγη. Ο Παπά Κυνήγης μαζί με άλλους ιερείς της περι-
οχής πηγαίνει στις 13 Ιουλίου του 1735 και εγκαινιάζει την εκκλησούλα «προς 
δόξαν Θεού και τιμήν του θαύματος της ιάσεως του τυφλού υπό του Αγίου 
Σπυρίδωνος».

Όσο ζούσε ο κτήτορας ενδιαφερόταν για την συντήρηση και λειτουργία 
της εκκλησίας του. Ένας απόγονός του, για το συμφέρον της εκκλησίας και για 
να αποφύγει τα έξοδα, με αναφορά του στη Γερουσία του Ιονίου Κράτους, ζητεί 
να παραχωρηθεί η Εκκλησία σε Αδελφότητα. Η Γερουσία αποδέχτηκε την αίτη-
σή του και το 1815 με θέσπισμά της ανακηρύσσει την Εκκλησία Συναδελφική.

Επειδή όμως ο Ναός ήταν μικρός και δεν μπορούσε να καλύψει τις ανά-
γκες των Αδελφών, το Συμβούλιο του Ναού αναγκάζεται στα 1880 να τον με-
γαλώσει. 

Η εικονογράφηση του Ναού έγινε από τον Κερκυραίο Αγιογράφο Χαρά-
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λαμπο Παχή. Όλες οι εικόνες είναι αναγεννησιακής (ιταλιάνικης) τεχνοτροπίας. 
Ο Ναός έγινε ενοριακός κατά την περίοδο της Αρχιερατείας του Μητρο-

πολίτη Αθηναγόρα (1922-1929). Πανηγυρίζει στις 13 Ιουλίου (κατά δε παλαιό 
σημείωμα εορτάζει και στις 25 Απριλίου, εορτή του Αγίου Ευαγγελιστή Μάρ-
κου που είναι η αριστερά μονή του Ναού). 

(Πηγή: το ιστολόγιο http://www.imcorfu.gr/ της Ιεράς Μητροπόλεως Κερ-
κύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων). 

 

Ταφικό μνημείο Αγιοβλασίτη
Μαρμάρινη πλάκα με γλυπτό σταυρό. 
Ο Γιώργος Αγιοβλασίτης, υπήρξε μία από τις ωραιότερες και πιο χαρακτη-

ριστικές κερκυραϊκές μορφές. Εξέδωσε το 1961 το αυτοβιογραφικό πεζογρά-
φημα Το σύρμα ήταν ψεύτικο. Στα τελευταία χρόνια έγινε ευρύτερα γνωστός 
με την απαράμιλλη ερμηνεία του στον ρόλο του Τρίνκουλου στην ταινία «Η 
τιμή της αγάπης» της Τώνιας Μαρκετάκη. Πέθανε το 1993.

Ταφικό μνημείο Αλαμάνου
Μαρμάρινη πλάκα με υψωμένο σταυρό. Ο Σπύρος Αλαμάνος υπήρξε ση-

μαντικός Κερκυραίος ζωγράφος (1947-2011). 

Ταφικό μνημείο Μιχαήλ Δεσύλλα 
Μαρμάρινη πλάκα. Ο Μιχαήλ Δεσύλλας γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1914 

και πέθανε το 1970. Υπήρξε ποιητής και κριτικός, δημιουργός με πάθος τελειό-
τητας. Στη δημιουργική προσφορά του Μιχαήλ Δεσύλλα συγκαταλέγεται και η 
έκδοση του περιοδικού «Πρόσπερος» (1949-1954), μαζί με τη Μαρία Ασπιώτη. 
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Ταφικό μνημείο Δαφνή
Μαρμάρινη πλάκα. Ο Κώστας Δαφνής γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1911. 

Ήταν ιστορικός, εκδότης και δημοσιογράφος. Πρωτεργάτης της ίδρυσης της Εται-
ρείας Κερκυραϊκών Σπουδών (Μουσείο Σολωμού). Πέθανε στις 9 Ιουλίου 1987.

Ταφικό μνημείο Δενδρινού
Μαρμάρινη πλάκα. Ειρήνη Δενδρινού (1879-1974), Κερκυραία ποιήτρια 

της ύστερης κερκυραϊκής σχολής, γένος Ζαβιτζιάνου. 

Ταφικό μνημείο Κασφίκη
Μαρμάρινη πλάκα με στήλη (τύπου ηρώου). Ανάγλυφη μορφή του Άρη 

Γ. Κασφίκη επί της στήλης και αναγραφή πληροφοριών και ονομάτων λοιπών 
κεκοιμημένων. Ο Αρης Γ. Κασφίκης, υπηρέτησε στο 504 Τάγμα Πεζικού, φονεύ-
θηκε στη μάχη του Καϊμακτσαλάν, την περίοδο του εμφυλίου.

ΑΡΗΣ Γ. ΚΑΣΦΙΚΗΣ
ΕΥΕΛΠΙΣ ΕΠ ΑΝΔΡΑΓΑΘΙΑ ΛΟΧΑΓΟΣ

ΕΤΩΝ 22
ΕΠΕΣΕΝ ΗΡΩΪΚΩΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΑ-

ΧΩΝΑΣ ΤΩΝ ΙΔΕΩΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑΣ ΘΥΣΙΑΣΑΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΩΜΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ
ΕΝ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ ΤΗΝ

4.7.1949
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Ταφικό μνημείο Κυρίτση
Μαρμάρινο ηρώο με ανάγλυφη προτομή.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΥΡΙΤΣΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΙ ΕΝ ΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΙΣ ΧΡΗΣΑΜΕΝΩι ΗΘΕΣΙΝ
ΕΤΗ ΔΥΟ ΠΡΟΣ ΤΟΙΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΒΕΒΙΩΚΟΤΙ

ΜΕΤΑΣΤΑΝΤΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥΣ ΜΟΝΑΣ
ΕΝ ΕΤΕΙ Α.Ω.Π.Β.

ΗΜΕΡΑΙ 18 /ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ
ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΟΔΕ

ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΕ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ
ΟΛΟΦΥΡΟΜΕΝΟΙ ΕΘΕΝΤΟ

Ταφικό μνημείο Παπαγεώργιου
Μαρμάρινο ηρώο. Σπυρίδων Κ. Παπαγεώργιος (1850-1918). Γεννήθηκε 

στην Κέρκυρα. Σπούδασε θεολογία και φιλολογία στην Αθήνα και εβραϊκή 
γλώσσα στη Γερμανία. Δημοσίευσε διάφορες διατριβές σε ελληνικά περιοδικά. 
Δίδαξε ως καθηγητής Γυμνασίου στην Κέρκυρα και την Αθήνα. 

Ταφικό μνημείο Αθανασίου Γ. Πολίτη
ΑΝΗΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ Α! ΟΙΚΟΥΜ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ



155

ΥΣΤΑΤΟ ΧΑΙΡΕ

«Η ΠΑΤΡΙΣ ΚΛΙΝΕΙ ΤΟ ΓΟΝΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΥ»
Ι. ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ
ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΟΧΙ

ΕΝΑΝ ΒΙΟΝ ΠΛΟΥΣΙΟΝ
ΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΝ ΑΞΙΩΝ

Αθανάσιος Γ. Πολίτης (1893-1968), διπλωμάτης, πρεσβευτής της Ελλάδας 
στις ΗΠΑ (ως την παραίτησή του το 1954), στη Νέα Υόρκη.

Ταφικό μνημείο Αθανασίου Μ. Πολίτη
Μαρμάρινη πλάκα. Αθανάσιος Μ. Πολίτης. Ο πρώτος καθηγητής Χημείας 

σε ελληνικό πανεπιστήμιο (στην Ιόνιο Ακαδημία).

Ταφικό μνημείο Σταματόπουλου
Μαρμάρινος τύμβος τύπου ηρώου. Ο Νόντας Σταματόπουλος (1922-2001) 

υπήρξε λόγιος. Εξέδωσε τον τόμο «Παλαιά Κέρκυρα – Ιστορία και πολιτισμός» 
(1978), που κυκλοφόρησε σε τρίτη έκδοση και στην αγγλική γλώσσα.

Ταφικό μνημείο Καλογερόπουλου – Στράτη
Μάρμαρο. Σταυρός και πλάκα ονομάτων επί μνήματος στρωμένου με 

χαλίκια. Σπύρος Καλογερόπουλος – Στράτης (1905-1997). Πρύτανης του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Εταίρος του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπα-
ϊκών Μελετών και Ερευνών (ΕΚΕΜΕ). 

Ταφικό μνημείο Χατζοπούλου
(Μιλτιάδης Μαργαρίτης)
(Κωνσταντίνος Γρόλλιος)
Μάρμαρο, σταυρός με στεφάνι.
Ο Μιλτιάδης Μαργαρίτης δραστηριοποιήθηκε στην Κέρκυρα το 1901 

ιδρύοντας την πρώτη γαλακτοκομική μονάδα στην Ελλάδα. Είχε διατελέσει 
πρόξενος της Σερβίας αλλά και των Κάτω Χωρών (Ολλανδία) και δημοτικός 
σύμβουλος. Αφού μοίρασε την περιουσία του πέθανε πάμφτωχος το 1939.

Ο Κωνσταντίνος Γρόλλιος γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1917. Το 1960 εκλέ-
χτηκε Τακτικός Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης. Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών (1994).
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Πηγές - Βοηθήματα
1. Βυζαντινή, Μεταβυζαντινή τέχνη στην Κέρκυρα, Ιερά Μητρόπολη Κέρκυρας 

και Παξών, Κέρκυρα 1994. 
2. EXIT, περιοδικό, Κέρκυρα (διάφορα τεύχη).
3. Ζαμίτ Λουκιανού, Διαπρεπείς Κερκυραίοι 16ου-19ου αιώνα (Η ζωή και το έργο 

τους), Δημοσιεύματα Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών, Κέρκυρα 2012.
4. Νίκος Καραπιδάκης, Τα μεταβυζαντινά και νεώτερα χρόνια (14ος-19ος αι.), 

Ιόνιον Φως, Κέρκυρα 1993.
5. Σπύρος Κατσαρός, Σύντομη Ιστορία της Κέρκυρας, Κέρκυρα 1967.
6. Οδυσσέα-Κάρολου Χρ. Κλήμη, Ιστορία Νήσου Κερκύρας, εκδ. Τυπωθήτω/ 

Γιώργος Δαρδανός, 2002. 
7. Κερκυραϊκά Χρονικά, επετηρίδα, ποικίλες χρονολογίες.
8. Κέρκυρα, Ιόνιο Φως, εκδ. Τοπίο, Δήμος Κερκυραίων, Κέρκυρα 1994.
9. Δημήτρης Κονιδάρης, Κέρκυρα (ταξιδιωτικός οδηγός), εκδ. Αρμονία, 2009, 
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Ιωάννης Νιοτόπουλος (Πορφυρογέννητος)
 

H πορεία της λογιοσύνης στη Ζάκυνθο
μετά το σεισμό του 1953

 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το 1953, η Ζάκυνθος επλήγη από καταστροφικό σεισμό και πυρκαϊά, που 
επηρέασαν τη ζωή του νησιού σε όλο της το φάσμα (πολιτισμικό, κοινωνι-
κό, οικονομικό, πολιτικό).΄Ομως παρά τις δυσκολίες η λογιοσύνη δεν έπαψε 
να υφίσταται και να δηλώνει παρούσα. Χρησιμοποιώντας αυτό το γεγονός 
ως χρονική αφετηρία πρόκειται να αναφερθούν παρακάτω, λόγιοι και σημα-
ντικά έργα τους, αποτυπωμένα εγγράφως και δημοσιευμένα αυτοτελώς ή 
σε συλλογικά έργα. Κριτήριο για την ένταξή τους σε αυτόν τον κατάλογο, εί-
ναι η επαφή τους με τη Ζάκυνθο, είτε κατάγονται από το νησί ακόμα και αν 
δεν έχουν ζήσει ποτέ σε αυτό, είτε διαμένουν σε μικρά ή μεγάλα χρονικά δι-
αστήματα, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι έχουν διαμορφώσει νοοτροπία 
ζακύνθιου. Η αναφορά των λογίων με τα έργα τους παρατίθεται σε αλφαβη-
τική σειρά. Η έρευνα έγινε στην Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, στη Βιβλιο-
θήκη της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (Βιβλιοθήκη και 
Κέντρο Πληροφόρησης), στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης και 
στο Διαδίκτυο και αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση του θέματος για τη δη-
μιουργία μιας αξιόπιστης βάσης βιβλιογραφικών δεδομένων για τη μετα-
σεισμική ζακυνθινή λογιοσύνη και τα πρόσωπα που αγωνίζονται γι αυτήν.  
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Αβούρης Δημήτρης
-Ο κρίνος, Β Λυκείου, 1978  
-Αυτοκτονούμε υπηρετώντας την πατρίδα, Ειρήνη, 1983  
-Ζακυνθινά παραμύθια-τόμος Α, θέατρο Αβούρη, 1996 
-Ζακυνθινά παραμύθια-τόμος Β, θέατρο Αβούρη, 1999 
-Ζακυνθινά παραμύθια-τόμος Γ, θέατρο Αβούρη, 2000 
-Για την Ειρήνη μια φωλιά, Ζάκυνθος,1996 
-Το καντουνάκι, Ζάκυνθος,1996 
-Ομιλίες-τόμος Α-Ο Κρίνος-η Χρυσαυγή-ο Μύρτιλος και η Δάφνη, Θέατρο 
Αβούρη  
-Ομιλίες-τόμος Β-Δυο γαμβροί μια νύφη-Χρυσομαλλούσα, Θέατρο Αβού-
ρη, 1997 

-Κλινική ποντικών, 2007 
-Το αρμυρίκι, Καλέντης, 2007

Αβούρης Σπύρος
-Η εκκλησία της Επτανήσου επί Αγγλοκρατίας, Αθήναι, 1964 
-Σύντομος ιστορία της Εκκλησίας των Ιονίων Νήσων, Αθήναι, 1966 
-Η Σύρος στη νεοελληνικήν λογοτεχνία, Αθήναι, 1966 
-Σύντομος εκκλησιαστική ιστορία της νήσου Σύρου, Κυπραίου, 1967 
-Ηθικά μελετήματα, Αθήναι, 1969

Αμπελάς Σταύρος
-Ο σταυρός των ποιητών,Τάσση, 1993 
-Με νεκρούς τους ποιητές, Εριφύλλη, 2000 
-Ηλιοτόπια, 2001 
-Εν ακαρεί, 2001 
-Αναβάλλοντας, 2001 
-Εαρινή ισημερία, 2004 
-Κόκκινη θάλασσα, 2007 
-Fuga, 2011 
-Ρεφρέν, 2013

Αντίοχος Σαράντης
-Φύλλα ημερολογίου, 1965 
-Marginalia-περιθωριακά, Cludad real, 1982 
-Πρελούντια για τη Ζάκυνθο-φωτογραφίες από τη Ζάκυνθο του 1990, 
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Μπάστας, 1988 
-Σύγχυση αρωμάτων, 1989 
-Τατουάζ, Περίπλους, 1985,1990 
-Παράθυρο στη μεσημβρία, Μπάστας, 1996 
-Εξ αντικειμένου, 2000 
-Προηγμένος κύκλος, Μπάστας, 2008 
-Προηγμένος κύκλος-φωτογραφίες από τη Ζάκυνθο, Μπάστας, 2008 

Αρβανιτάκης Δημήτριος
-Οι αναφορές των Βενετών Προβλεπτών της Ζακύνθου(16ος-18ος αιώνας), 
Ελληνικό ινστιτούτο βυζαντινών και μεταβυζαντινών σπουδών, 2000 

-Κοινωνικές αντιθέσεις στην πόλη της Ζακύνθου το ρεμπελιό των ποπολά-
ρων, Μουσείο Μπενάκη, 2001 

-Στο δρόμο για τις πατρίδες, Ε.Λ.Ι.Α, 2001 
-Απολογία της αυτοκτονίας, Μουσείο Μπενάκη, 2012
- Louis Coutelle "Για την ποιητική διαμόρφωση του Δ. Σολωμού", Μουσείο 
Μπενάκη 2010

-Το Ιόνιο Πέλαγος, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2007
-Το φαινόμενο του ευεργετισμού στη νεότερη Ελλάδα, Μουσείο Μπενάκη, 
2006
-Ugo Foscolo, Διδύμου κληρικού ελαχίστου προφήτου της Υπερκαλύψεως 
βιβλίον μοναδικόν, ΜΙΕΤ 2012

Αρβανιτάκης Νίκος
-Εις την εναλίαν-χρονογραφίες, Ζάκυνθος, 1997

Ακτύπης Ζαφείρης
-Φιλοσοφική προσέγγιση στην προσωπικότητα και το έργο του Αντρέα 
Κάλβου, Ζάκυνθος, 1992 

-Ηράκλειτος ο Εφέσιος, Μπάστας, 2000 
-Έμμετρα και άμετρα, Μέλλον, 2001 
-Τιμητική έκδοση της δίτομης έκδοσης Λ. Σαλβάτoρ , Ζante -Η Ζάκυνθος 
στα 1900, Μπάστας, 2007

Βάλβη-Μυλωνά Λούλα
-Στα μονοπάτια του κρίνου, 1963
-Μονάκριβη φωτιά, 1965 
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-Ηρώον, 1971 
-Έαρ, 1971 
-Άνδρας, γυναίκα, ξένος, Κέδρος, 1977 
-Πλήρωμα χρόνου, Διογένης, 1986 
-Παραμονή στον κόσμο, Διογένης, 1990 
-Στα μονοπάτια της Λούλας Βάλβη-Μυλωνά, Επτανησιακά Φύλλα, 2003

Βίτσος Διονύσης
-Κονεμένος Νικόλαος: Τα ματογυάλια, Ωκεανίδα 1997
-Ζακυνθινά φαγιά, ψωμιά και γλυκίσματα, Περίπλους, 2002
-Ιδού ο μαλάκας, Περίπλους, 2008 
-Περί μαθημάτων ιδιαιτέρων, Περίπλους, 2008
Machiavelli, Niccolo, 1469-1527, Οι 183 βασικές Μακιαβελικές ρήσεις του 

"Ηγεμόνα", Περίπλους [επιμέλεια](2008) 
Σ' αγαπώ σε 185 γλώσσες, Περίπλους [επιμέλεια](2008)

"Η αυλή του Σουλεϊμάν: η αληθινή ιστορία", Περίπλους 2014.
Μεταφράσεις-Επιμέλειες-Ανθολογήσεις
Αριστοτέλης, 385-322 π.Χ., Πολιτικά, Αποτύπωμα, 2010
Sun, T�u, Οι 246 βασικές ρήσεις της τέχνης του πολέμου του Sun T�u, Πε-
ρίπλους, 2008
Leroux, Gaston, Το φάντασμα της Όπερας, Εφημερίδα "Ελεύθερος Τύ-
πος", 2007
Leroux, Gaston, Το φάντασμα της όπερας, Εφημερίδα "Ελεύθερος Τύ-
πος",2007
Greeklish Dictionary, Περίπλους [επιμέλεια](2007)
Μακιαβελλικό ημερολόγιο, Περίπλους [επιμέλεια, μετάφραση],2006
Bal�ac, Honoré de, 1799-1850, Περί συμβολαιογράφων και δικηγόρων και 
πώς μπορούν να σας αφανίσουν την περιουσία, Περίπλους,2006
Ονειροκρίτης, Περίπλους [ανθολόγηση](2004)
Machiavelli, Niccolo, 1469-1527, Ο ηγεμόνας, Περίπλους,2003
Bricklin, Mark, Τα ζώα γράφουν στο Θεό, Περίπλους,2002
Joly, Maurice, The success manager, Περίπλους,2001
Επίκουρος, Επιστολή προς Μενοικέα. Περί ευτυχίας, Περίπλους,2001
Machiavelli, Niccolo, 1469-1527, Ο Αρχιδιάολος που πήγε και παντρεύτη-
κε, Περίπλους,2001
Candappa, Rohan, Το Φενγκ Σούι από την ανάποδη, Περίπλους [επιμέ-
λεια](2000) 
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Συλλογικό έργο, Λόγια του έρωτα, Περίπλους,2000
Περί της πολιτικής, Περίπλους,1998
Περί του έρωτα, Περίπλους,1998
Ηρόδοτος, Η γυναίκα του Κανδαύλη, Περίπλους,1997
Αριστοτέλης, 385-322 π.Χ., Η μαντική μέσα από τα όνειρα, Περί-
πλους,1997
Ιπποκράτης ο Κώος, 460-377 π.Χ., Περί υγιεινής διατροφής, Περί-
πλους,1997
Πλάτων, Συμπόσιο, Περίπλους,1996
Ότι ουκ αγαθόν το γαμείν, Περίπλους,1995
Αλκίφρων, Επιστολές από αρχαίες εταίρες, Περίπλους [επιμέλεια, μετά-
φραση](1995) 

Βλαχόπουλος Παναγιώτης
-Τα μαθηματικά εις την ζωήν μας, 1958
-Αριθμοψυχολογία, 1971 
-Αναζητώντας την λύση, 1975 
-Διονύσιος Σολωμός και φιλική εταιρεία, Ζάκυνθος, 1976 
-Λογοτεχνία και μαθηματικά, 1976 
-Τα τελευταία φανάρια στη Ζάκυνθο, 1978 
-Βασική τριλογία, 1979 
-Το βάθος της αρμονίας, 1980 
-Πορεία της δημιουργίας, 1981 
-Πενταδικές μορφές, 1983 
-Πολιτισμός 666, 1984 
-Μαθηματικές σκέψεις, 1986 
- Το ξάφνιασμα, 1987 
-Οι αντιθέσεις, 1988 
-Χωρίς δεσμά, 1989 
-Η μάνα μου, 1989 
-Ένα παλιό Ζακυνθινό σιδηρουργείο, 1990 
-Ο ζωοδύτης ήλιος, 1991 
-Η πορεία της ζωής μου, 1994 
-Διακόσα χρόνια από τη γέννηση του εθνικού ποιητή Διονυσίου Σολωμού, 
Αθήνα, 1998
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Γιατράς Διονύσιος
-Το αττικό πλήρες δράμα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1991 
-Ομιλίες, Τρίμορφο, 2004 
-Η μουσική Ευρώπη, Γαβριηλίδης, 2013 

Γιατράς Τότης
-Μνήμες και εικόνες μιας διαδρομής, Έντυπο, 2000

Γκούσκου Μαρί
-Φθόγγοι προεκτάσεων, Περίπλους, 1990 
-Οι ραψωδίες της απροσπελάστου, Ο τύπος της Ζακύνθου, 1991 
-Εσωτερική διάβαση, Υληέσσα, 1993 
-Αχνάρια ισκιών, Αθήνα, 1994 
-Υπερβατικά ρήματα, Αθήνα, 1996

Γράμψας θεόδωρος
-Τριάντα χρόνια ακριβώς, Καστανιώτη, 1995
-Οι αλοιμονημένοι, ΔΗ.ΘΕ Ζακύνθου, 1999

Δελαπόρτα Π. Ακατερίνη 
- Συμβολή στην Κυκλαδική Εραλδική, ΔΙΠΤΥΧΑ, τ. Γ΄, 1983.
- Ύπαιθρος και πόλη τση  Ζάκυθος  μέσα από τις παραστάσεις των “Λιτανει-
ών». Οι οικισμοί της Ζακύνθου από την αρχαιότητα μέχρι το 1953. Πρακτι-
κά Α΄ Συνεδρίου Εταιρείας Ζακυνθιακών Σπουδών, Αθήνα 1993. 

- Οι Ζακυθηνές λιτανείες. Η Μεταβυζαντινή Ζωγραφική στα νησιά του Ιονί-
ου, Καθημερινή, Επτά ημέρες ( 22/12/1996).
- Το τέλος του περίπλου ενός καραβιού. Ναυάγιο του 16ου αι. στο λιμά-
νι της Ζακύνθου. Ανασκαφές στα Επτάνησα. Καθημερινή, Επτά Ημέρες 
(26/1/1997). 

- Δημήτριος Σπ. Πελεκάσης. Επτανησιακή τέχνη. Καθημερινή, Επτά Ημέρες 
(23/2/1997).

- H Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη διακίνηση και προστασία των Πολιτι-
στικών Αγαθών. Η παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων. Καθημερινή, Επτά 
Ημέρες (18/5/1997). 

- Ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας της ιστορικής  τεκμηρίωσης. Μαρτυρίες 
σε ηχητικές  και κινούμενες αποτυπώσεις ως πηγή της ιστορίας (Πρακτικά 
Ημερίδος Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Παν/μίου Αθηνών, 30-5-



164

Ιωάννης Νιοτόπουλος 

1997). Αθήνα 1998,  σσ.169-177. 
- Εικονίδια με παραστάσεις από το βίο του Αγίου Διονυσίου, Πρακτικά Συ-
νεδρίου Άγιοι και εκκλησιαστικές προσωπικότητες στη Ζάκυνθο (Ζάκυνθος 
6-9 Νοεμβρίου 1997),  Αθήναι 1999, τ. Α΄, σσ.369-379.

- Το υποβρύχιο Μουσείο του Αιγαίου. ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, 
έκδ. ΜΕΛΙΣΣΑ, 2005. 
- Οι Ζακυθηνές Λιτανείες στην Επτανησιακή Ζωγραφική’’, «Φιόρα Τιμής για 
τον Μητροπολίτη Ζακύνθου Χρυσόστομο Β΄ Συνετό» Ζάκυνθος 2009, σς. 
289-292.
- Ένα ναυάγιο γρίφος, γεωδρόμιο, τευχ. 6 (24-8-2013), 72-75. 
- ‘’Οι κατακόμβες της Μήλου’’, ΥΠΠΟ - 2Η ΕΒΑ,  Αθήνα 2011 (εποπτεία εκδ.).

Δεμέτης Ιωάννης
-Άγιος Λάζαρος η γειτονιά μου, Περίπλους, 1994
-Της θάλασσας-ζακυνθινές πινελιές σε γαλάζιες θύμησες, Περίπλους, 
2000 
-Ο νόστος του Διονυσίου Σολωμού, Επτανησιακά φύλλα, 2003 
-Ημερολόγιο Δημητριανού Σούλη(1800), Επτανησιακά φύλλα, 2003 
-Κυριότερα συμβάντα της νήσου Ζακύνθου 1874-1907, Τρίμορφο, 2004

Δεμέτη Κατερίνα
-Ζακυνθινά παραμύθια, Τρίμορφο, 2007 
-Από το inlook στο outlook…82 κείμενα από τη ζωή των μορφών (1991-
2001), Τρίμορφο 2012

 
Ζακυθηνός Σπύρος

-Αι ιστορικαί τύχαι της Επτανήσου & διαμόρφωσης του επτανησιακού πο-
λιτισμού, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 1965

Ζήβας Αντώνης
-Λεωφορείο, Περίπλους, 1997 
-Απαρχές της πολεοδομικής προστασίας, Περίπλους, 2013

Ζήβας Διονύσιος
-Η αρχιτεκτονική της Ζακύνθου από τον ΙΣΤ έως τον ΙΘ αιώνα, Τεχνικό επι-
μελητήριο Ελλάδος, 1970α, 2002β 
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-28ης Οκτωβρίου 1973-λόγος πανηγυρικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
1974 
-Ζακυνθινά αρχιτεκτονικά σύμμεικτα, Τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδος, 
1976α Τρίμορφο 2005β 
-Η Ζακυνθινή αρχιτεκτονική γύρω από την περίοδο της απελευθερώσεως, 
Τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδος, 1976 
-Τα μνημεία και η Πόλη, Λυρουδιάς, 1991α, 1997 Libro β 
-Ιστορία του ελληνικού κρασιού, ΕΤΒΑ, 1992 
-Προβιομηχανικές αγροτικές εγκαταστάσεις στη Ζάκυνθο, ΕΤΒΑ, 2000
-Οι χρήσεις της αρχαιότητας από το νέο Ελληνισμό, Σχολή Μωραΐτη. Εται-
ρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας 2002  

-Ζάκυνθος 1953-2003, Περίπλους, 2003 
-Πλάκα 1973-2003, Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς , 2006 
-Ζάκυνθος, Τρίμορφο, 2007
Πόλεις της Μεσογείου μετά από σεισμούς, Βόλος 2007 

-Αισθητική και τέχνη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2008 
-Αρχιτεκτονικός Οδηγός Αθηνών,Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς, 
2012

Θεοδόσης Ντίνος
-Αναμνήσεις από την παλαιά Ζάκυνθο, Ζάκυνθος, 1996 
-Η ζωή μου με την Ερασμία, Αθήνα, 2005

Καββαδίας Σπύρος
-Άγνωστα αλφαβητάρια-ανέκδοτον απολυτήκιον Ματρελάου, Αθήνα, 
1965 
-Το κερκυραϊκό δημοτικό τραγούδι <<Η κηδεία του Πρίντζιπα>> αναγνω-
στική εταιρεία Κέρκυρας, 1982 
-Η λαϊκή ζωή και γλώσσα στο ελληνόγλωσσο έργο του Διονυσίου Σολωμού, 
Περίπλους, 1987 

-Εκδοτική δοκιμή στον <<Πόρφυρα>> του Δ.Σολωμού, Πόρφυρας, 1988 
-Ανάγνωση αδιάγνωστων και αμφιβόλων σολομικών λέξεων, Ετ. Κεφαλλη-
νιακών, 1991 
-Ανδρέα Κάλβου Ιωαννίδου-Ιωνίας, Εβδομάδα,1992 
-Ο ελληνικός διαφωτισμός και ο Κάλβος, Κεφαλληνιακά χρονικά, 1998 
-Βιογραφία του Νικολάου Κατράμη, αρχιεπισκόπου, αρχιεπισκόπου Ζα-
κύνθου(1820-18860, Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου, 1999 
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-Κερκυραϊκές λέξεις στο έργο του Διονυσίου Σολωμού, Εταιρεία Κεφαλλη-
νιακών Ιστορικών Ερευνών, 2003 
-Παραλλαγές των στίχων του Σολωμού, Εταιρεία Λευκαδικών Μελε-
τών,2004 
-Η σάτιρα του Διον. Σολωμού <<εις Γεώργιον Κομούτον>>, Κεφαλληνιακά 
Χρονικά, 2005

Κάνδυλας Θάνος
-Φέρον κύμα, Περίπλους, 1988 
-Μαγδαληνή Ή ταξιδιώτης του λευκού, Περίπλους, 1990 
-Έσωθεν ουρανός, Γαβριηλίδης, 2000 
-Μετέωρη νύχτα, Γαβριηλίδης, 2004 
-Σάββατο, Μαυρομιχάλη 18, Γαβριηλίδης, 2010 
-Άσμα ασμάτων, Γαβριηλίδης 2011 
-Στον αιώνα η ωραία σαν θάνατος μητέρα, Γαβριηλίδης, 2013

Καποδίστριας Παναγιώτης
-Δήθεν υαλογραφία, Περίπλους, 1987 
-Λογομαχία για την ποίηση, Τετράμηνα, 1991
-Λογομαχία για την ποίηση (1991) 
-Φωτοειδή νερά, Υληέσσα, 1992 
-Οφειλόμενα στο νυκτερινό μαθητή του Ομήρου Ανδρέα Κάλβο (1992)
-Η αναστήλωση του απωλεσμένου πολιτεύματος (τύποι στιγμών στον Ελύ-
τη), Τετράμηνα, 1992.
--Ο μαντατοφόρος της Ανάστασης (Δύο κείμενα και ένα ποίημα για τον 
Ρίτσο) (1993

-Το πρόσωπο των πραγμάτων (Προσβάσεις στον Οδυσσέα του Τζόυς) 
1994 
-Όταν ο σπηλαιοκτήτης έρθει, Αίολος, 1995
-Το Χαϊκού: Άσκηση γλυπτικής του λόγου (1996)
-Σχεδιάσματα εγκωμίων για τον Οδυσσέα Ελύτη (Αθήνα 1997)
-Ενύπνιον μετά τρούλου, Μπάστας, 1999
-Ο ενικός Σολωμός (1999)
-Συνομιλίες (για την ποίηση και πάλι) (2000) 
-Έσχατος φίλος,εκδόσεις ιδίοις αναλώμασιν, 2001
-Ορθοστασία (2001)
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-Ποιητικές αντοχές της Ζακύνθου, εκδόσεις Δήμου Ζακυνθίων , Ζάκυνθος 
2002
-Ερείπια Ονείρων, 2003 
-Της αγάπης μέγας χορηγός, Επτανησιακά Φύλλα, 2003 
-Ζακυνθινοί επίσκοποι στον κόσμο, Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου, 2004
Ο δαμαστής των λέξεων (Λόγος τιμής κι ένα ποίημα για τον Τάκη Βαρβι-
τσιώτη) (2004)
Παραμονεύοντας την Κοντέσα Βαλέραινα∙ Θεολογική κατόπτευση του 
Μυστικού (2005)

-Mater Dolorosa (Ζάκυνθος 2005)
-Οι πολίτες του κόσμου Κάλβος, Σολωμός, Ρίτσος, Ελύτης (Νεότερες προ-
σβάσεις στο έργο τους) (2005) 
-Ο αρχαίος αγροφύλαξ, , Γαβριηλίδης, 2007
ΚΑΜΕΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ, Ποιήματα 1979-2009, εκδόσεις Επί-γνωση Αντ. 
Σταμούλη (Θεσσαλονίκη 2010)
Θεολογικά κείμενα
Στο μέγα καύμα χλωρός (Μια οικολογική προσέγγιση στην Αποκάλυψη 
απο θεολογική άποψη) (1991)
Ανά-γνωση λόγου ανθηρού (Μελέτη και απάνθισμα ιερατικής ποίησης) 
(1998)
Ζακύνθου Εορτοδρόμιον, εκδόσεις Μητροπόλεως Ζακύνθου (1998)
Το ανθρώπινο σώμα. Σήμα ή ναός; (2003)
Η υμνογραφία των σεισμών του 1953 και πτυχές της εκκλησιαστικής αντι-
μετώπισής τους (2003)
Κεφάλαια Θεολογίας του Περιβάλλοντος, εκδόσεις Μητροπόλεως Ζακύν-
θου (Ζάκυνθος 2006)

Κάρδαρης Διονύσιος
-Ο χορός στη Ζάκυνθο μέσα από την πολιτική κοινωνική ιστορία, Έντυπο, 
2005

Καρυδάκης Σπύρος
-Ο ένας με μαχαίρι, Καστανιώτη, 1997
-Η νύχτα των ονομάτων, Καστανιώτη, 2000 
-Άσε με να σε δέρνω κάπου κάπου, Καστανιώτη, 2003 
-Να δούμε ποιος θα φαγωθεί, Καστανιώτη, 2005
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Καψάσκης Σωκράτης
-Αισθήσεις, Αθήνα, 1953
-Εφημερίδα, Αθήνα, 1955 
-Το καλοκαίρι του σώματος, Κέδρος, 1978 
-Πίσω από το χαμόγελο, Νεφέλη, 1985 
-Παντοκράτορας χωριό τση Ζάκυνθος, Νεφέλη, 1988 
-Η σκάλα, Κείμενα, 1988 
-Η ταφή, Ύψιλον, 1989 
-Η ιδεολογική και πολιτική προσέγγιση του Διονυσίου Σολω-
μού(1818-1838), Κέδρος, 1991 

-Μοναχικοί μαυροντυμένοι περιπατητές της Κέρκυρας Σολωμός-Κάλβος, 
Τυπωθήτω, 1998 
-Στοιχεία βιογραφίας του Διονυσίου Σολωμού, Τυπωθήτω, 1998 
-Διαδρομή, Επτανησιακά Φύλλα, 2002

Καψάσκη Τασία
-Στ’αργαστήρι της ψυχής, Αθήνα, 1975

Κεφαλληνός Νίκος
-Φταίει δε φταίει, Αιχμή, 1988

Κονόμος Ντίνος
-Τυπάλδου άπαντα, Πηγή, 1953
-Ζάκυνθος 500 χρόνια 1478-1978 τόμος 1ος –καστρολόφος-αιγιαλός, Κονό-
μος Ντίνος, 1979 

-Ζάκυνθος 500 χρόνια 1478-1978 τόμος 2ος- ύπαιθρος χώρα, Κονόμος Ντί-
νος,1979 
-Ζάκυνθος 500 χρόνια 1478-1978 τόμος 3ος-πολιτική ιστορία Ά, Κονόμος 
Ντίνος, 1981 

-Ζάκυνθος 500 χρόνια 1478-1978 τόμος 3ος –πολιτική ιστορία ΄Β, Κονόμος 
Ντίνος, 1983 

- Ζάκυνθος 500 χρόνια 1478-1978 τόμος 3ος πολιτική ιστορία ΄Γ, Κονόμος 
Ντίνος, 1985 

- Ζάκυνθος 500 χρόνια 1478-1978 τόμος 3ος πολιτική ιστορία ΄Δ Κονόμος 
Ντίνος, 1986 

- Ζάκυνθος 500 χρόνια 1478-1978 τόμος 4ος- εκκλησιαστικά, Κονόμος Ντί-
νος, 1987 
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- Ζάκυνθος 500 χρόνια 1478-1978 τόμος 5ος-τέχνης οδύσσεια Ά, Κονόμος 
Ντίνος, 1988 

- Ζάκυνθος 500 χρόνια 1478-1978 τόμος 5Ος-τέχνης οδύσσεια ΄Β, Κονόμος 
Ντίνος, 1989 

- Ζάκυνθος 500 χρόνια 1478-1978 τόμος 5Ος-τέχνης οδύσσεια ΄Γ, Κονόμος 
Ντίνος, 1989 

-Ο Μαρτινέγκος, Κονόμος Ντίνος, 1976 
-Καπιτάν Κεφαλάς, Κονόμος Ντίνος, 1977 
-Ζακυνθινοί φιλικοί, Κονόμος Ντίνος, 1966 
-Η επτάνησος κατά την ιταλική κατοχή 1941-1943, Κονόμος Ντίνος, 1962 
-Νικόλαος Κουτούζης, Καράβια, 1974 
-Πρακτικά μυστικών συνεδριάσεων του βουλευτικού, Κονόμος Ντίνος, 1971 
-Άγιος Διονύσιος ο Πολιούχος Ζακύνθου, Κονόμος Ντίνος, 1969 
-Εκκλησίες και μοναστήρια στη Ζάκυνθο, Κονόμος Ντίνος, 1967 
-Ζακυνθινά χρονικά(1485-1953), Κονόμος Ντίνος, 1970 
-Κρήτη και Ζάκυνθος, Κονόμος Ντίνος, 1968 
-Το μουσείο Ζακύνθου, Κονόμος Ντίνος, 1967 
-Ιστορικές εικόνες της Παναγίας στη Ζάκυνθο, Κονόμος Ντίνος, 1973 
-Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος ο διοικητής των ελεύθερων πολιορκημέ-
νων, Κονόμος Ντίνος, 1967 
-Το ζακυνθινό ράσο στην εθνεγερσία, Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου, 1971 
-Ανέκδοτα κείμενα της ελληνικής επαναστάσεως(1822-1826), Φιλεκπαι-
δευτική εταιρεία, 1966 
-Οικογένεια Στεφάνου-ιστορία και ανέκδοτα έγγραφα, Επτανησιακά φύλ-
λα, 1973 

-Μυστικές εταιρείες στα χρόνια της εθνεγερσίας, Κονόμος Ντίνος, 1973 
-Ανέκδοτα έγγραφα(από το αρχείο του Μάρκου Ρενιέρη, Κονόμος Ντίνος, 
1976 
-Ιστορικές σελίδες και ανέκδοτα κείμενα(1571-1821), ελληνικός ερυθρός 
σταυρός, 1971 
-Κρητικοί στη Ζάκυνθο, Κονόμος Ντίνος,1970 
-Οχτάβα έργων και ημερών (1946-1976), Κονόμος Ντίνος, 1977
-Τση Ζάκυνθος, Κονόμος Ντίνος, 1983 
-Ποιήματα του Σπύρου Γκούσκου, Κονόμος Ντίνος, 1990 
-Πηγές και μαρτυρίες από την παιδική ηλικία του Φώσκολου στη Ζάκυνθο, 
Κονόμος Ντίνος, 1990 

-Ζακυνθινό λεξιλόγιο, Κονόμος Ντίνος, 1960 
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-Ζακυνθινοί σατιρογράφοι, Κονόμος Ντίνος, 1962 
-Σολωμικά, Κονόμος Ντίνος, 1963 
-Αναγραφή δημοσιευμάτων(1944-1984), Κονόμος Ντίνος, 1985 
-Οι ζακυνθινοί στην υπηρεσία της βιβλιοθήκης της βουλής, Κονόμος Ντί-
νος, 1965 
-Αναδρομή (ποιήματα), Κονόμος Ντίνος, 1982 
-Ταξίδια της μοναξιάς μου, Κονόμος Ντίνος, 1985 
-Ζακυνθινά 1, Κονόμος Ντίνος, 1974 
-Σχόλια σε δυο δημοσιεύματα γύρω από τον τάφο του Α. Versale στη Ζά-
κυνθο, Επτανησιακά φύλλα, 1989 

-Ηπειρώτες στη Ζάκυνθο, Εταιρεία ηπειρωτικών μελετών, 1964 
-Ο Διονύσος Ρώμας και η ελληνική εθνεγερσία, Κονόμος Ντίνος, 1972 
-Έργα μεταβυζαντινής τέχνης στη Ζάκυνθο, Φιλολογική πρωτοχρονιά, 
1960 
-Ο Νικόλαος Καντούνης και άλλοι ζακυνθινοί φιλικοί, Επτανησιακά φύλλα, 
1973 
-Η ιόνιος ακαδημία, Κερκυραϊκή ένωση Αθηνών, 1965 
-Ανέκδοτη αλληλογραφία του Ιωάννη Καποδίστρια, Κονόμος Ντίνος, 1958 
-Ο πατέρας μου κι εγώ, Κονόμος Ντίνος, 1973 
-Δυο ανέκδοτες επιστολές του Παναγιώτη Πέτρου Μαυρομιχάλη, Εταιρεία 
λακωνικών σπουδών, 1979 

-Ηρωικά κείμενα της εθνεγερσίας-αρχεία Λασσάνη-Παπαδιαμαντόπουλου, 
Κριτικά φύλλα, 1971 

-Διονύσιος Σολωμός-η ποιητική δημιουργία του στη Ζάκυνθο, Ελληνοαμε-
ρικάνικο ινστιτούτο, 1958 

-Ο Διονύσης Ρώμας και ανέκδοτα κείμενά του, Νέα Εστία, 1983 
-Κουτούζικα, Κείμενα νεοελληνικής φιλολογίας, 1962 
-Καρναβάλι και λαϊκό θέατρο στη Ζάκυνθο, Κονόμος Ντίνος, 1962 
-Ανέκδοτα απομνημονεύματα του Παύλου Καρρέρ, Φιλολογική πρωτο-
χρονιά, 1962 

-Ο Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος και η ένωση της επτανήσου, 1964 
-Ανέκδοτα γράμματα του Σάθα προς τον Τ. Φιλήμονα και τον Ρενιέρη, 
Εταιρεία στερεοελλαδικών σπουδών, 1973 

-Ζακυνθινοί του ΙΘ αιώνα στην Αγγλία, Κονόμος Ντίνος, 1990 
-Ναοί και μονές στη Ζάκυνθο, Ιωνική και λαϊκή τράπεζα, 1964 
-Η χριστιανική τέχνη στην Κεφαλονιά, Κονόμος Ντίνος, 1966 
-Ο πρώτος κανονισμός της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας 1803, Κονόμος 
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Ντίνος, 1970 
-Ο Γεώργιος Τερτσέτης και τα ευρισκόμενα έργα του, Βιβλιοθήκη βουλής 
Ελλήνων, 1984 

-Εταιρεία ιστορικών μελετών Ζακύνθου, Κονόμος Ντίνος, 1964 
-Αναμνηστική έκθεση: Η Ζάκυνθος που πέρασε και όμως ζεί,  
Κονόμος Ντίνος, 1983 

-Η Ζάκυνθος στα χρόνια του Γεώργιου Τερτσέτη, Κονόμος Ντίνος, 1985 
-Ζακυνθινή βιβλιοθήκη-αγγελία, Κονόμος Ντίνος, 1960 
-Αναμνηστική έκθεση αφιερωμένη στο Γρηγόριο Ξενόπουλο, Κονόμος Ντί-
νος, 1960 
-Τόμος τιμητικός Κ.Ν.Τριανταφύλλου-Δυο ζακυνθινά σύμβολα, Πάτρα, 
1990 
-Ο Νικόλαος Μάντζαρος και ο εθνικός μας ύμνος, Καμπανός, 1958 
-Το παλιό Ζακυνθινό Καρναβάλι, Φιλολογική πρωτοχρονιά, 1953 
-Γεώργιος Τερτσέτης-ανέκδοτα κείμενα, Συλλογική διάδοση ωφέλιμων 
βιβλίων, 1959 

-Άγιος Διονύσιος ο πολιούχος Ζακύνθου, Ιερά Μητρόπολη Αγίου Διονυσί-
ου, 1966 
-Άγιος Διονύσιος πολιούχος Ζακύνθου (βιογραφία), Ιερά Μητρόπολη Αγί-
ου Διονυσίου, 1997 
-Ζακυνθινό λεξιλόγιο, Τρίμορφο, 2003

Κοριατοπούλου-Αγγέλη Πιερρίνα
-Οι συμβατικοί περιορισμοί στην εκμετάλλευση του δικαιώματος πνευμα-
τικής ιδιοκτησίας, Σάκκουλας, 1994
-Κοινωνία πληροφοριών και πνευματική ιδιοκτησία-η νέα κοινοτική ρύθ-
μιση, Σάκκουλας, 2001

-Κοινωνία πληροφοριών και πνευματική ιδιοκτησία-η ελληνική ρύθμιση, 
Σάκκουλας, 2003 

-Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, Σάκκουλας, 2005 
-Λεξικό πνευματικής ιδιοκτησίας, Νομική βιβλιοθήκη, 2008
-Θεσμικό πλαίσιο συνεντεύξεων - Δημοσιογράφοι και Εκδότες ΜΜΕ (συλ-
λογικό) Σάκκουλας 2009

Κουρκουμέλης Νίκος Κ.,
-Σημειώματα για τον Κερκυραϊκό Προσκοπισμό (Α, 1914-1964), Κέρκυρα, 
1981.
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-Ανδρέας Κάλβος, Ωδές, Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, Αθήνα 1992.
-Ένας κατάλογος εγγράφων (1896-1911) του Στρατιωτικού Γραφείου Προε-
δρίας της Δημοκρατίας, Αθήνα 1995.
-Νεότερα Καλβικά, Περίπλους, Αθήνα, 1999.
-Η εκπαίδευση στην Κέρκυρα κατά τη διάρκεια της Βρετανικής Προστασίας, 
1816-1864, Σύλλογος προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, Αθήνα, 2002. 
-Εξαπαλάξας: Διηγήματα και άλλα ψέμματα, Περίπλους, 2007.
-Εκπαιδευτικά της νήσου Ζακύνθου, Δωδώνη, Ιωάννινα, 2006. 
-Πρακτικά Ημερίδων 2009 και 2010 (Επιμέλεια)- Proceedings of Conferences 
2009 and 2010 , Supervision N. K. Kourkoumelis Εκδόσεις Συλλόγου «Οι Φί-
λοι της Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας» Published by The Friends of Bibliotheca 
Alexandrina – Greek Chapter, Αθήνα, 2011.
-Βοτανικοί κήποι στην Κέρκυρα, Αθήνα 2011.
-«Η αντίδραση των μη προνομιούχων κατά τη διάρκεια της βενετικής διοι-
κήσεως των Ιονίων Νήσων» και «Οι Γάλλοι Δημοκρατικοί στο Ιόνιο» Επτα-
νησιακές Συναντήσεις 2008-2010, ΄Ιδρυμα Φωκά–Κοσμετάτου, Βοτανικός 
Κήπος Κεφαλονιάς, Αργοστόλι 2011 (Συλλογικό έργο). 

-Νέα Ελληνικά Περιφερειακά Κράτη και Ελληνικές Διοικήσεις: Η Επτάνησος 
Πολιτεία (1800-1807).Τα Ηνωμένα Κράτη των Ιονίων Νήσων (1816-1864). 
Η Σαμιακή Ηγεμονία (1834-1912). Η Κρητική Πολιτεία (1898-1913). Η Αυ-
τονομία της Βορείου Ηπείρου (1912-1920). Η Ελληνική διοίκηση της Σμύρ-
νης και της ενδοχώρας (1919-1922). Centre d’ ΄Εtudes Diplomati�ues et 
Stratégi�ues, Αθήνα 2011. 

Λάγκε Έρση
-Σπαλάθρα, 1972
-Οι τελευταίοι, Αθήνα, 1974 
-Ποίηση των εφτά, 1975 
-Ραγιάδες, 1975 
-Εκλειπτικοί, 1977 
-Οι κληρονόμοι, 1979 
-Στα γεγονότα πολίτη, 1980 
-DNA, Δρόμος, 1983 
-Αδερφέ μου Κάιν, Ζαχαρόπουλος, 1984 
-Αλλάχ Ακμπάρ, 1986 
-Οι καμπανοκρούτσες, Ζαχαρόπουλος, 1989 
-Τιέρα ντελ σολ, Γνώση, 1989 
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-Ινδία με τους γιόγκι, 1990 
-Λίγο πριν το 2000, 1990 
-Ο τενόρος, Φιλιππότη, 1993 
-Χαλκός, 1994 
-Το πλην του έρωτα, 1996 
-Θα σε περιμένω στην Ινδία, Άγκυρα, 1998 
-Ιώδες, Όμβρος ,2001 
-Βιομηχανική τρομοκρατία, Περίπλους, 2001 
-Θέλω να σου μιλήσω. Περίπλους, 2003 
-Σρι Λάνκα, Περίπλους, 2007

Λιβέρης Αναστάσης 
-Το φιόρο που μαράθηκε, Δωρικός, 1988 
-Τρεις ανθρώπινες περιπτώσεις και ένας άγιος, Περίπλους 1991 
-Πνευματική ζωή-τεύχος 53-54 αφιέρωμα Φ.Γ Λόρκα, 1992 
-Η αληθινή έννοια της παραγωγικής ανάπτυξης, Δελφίνι, 1994 
-Κριτικά ανάλεκτα, 1971

Λούντζης Νίκιας
-Μηνύματα του κύκλου, Αθήνα, 1972 
-Ίσκιος ο ερχόμενος, Αθήνα, 1975 
-Miscellanea (μετάφραση), Αθήνα, 1978
-Στο Ιόνιο λιμπερτά I-Οι Τζακομπίνοι-τόμος Ά, Περίπλους, 1990 
- Στο Ιόνιο λιμπερτά I-Οι Τζακομπίνοι-τόμος ΄Β, Περίλους, 1990 
- Στο Ιόνιο λιμπερτά II-Αλα Φρανσαιζ-τόμος Ά, Περίπλους, 1991 
- Στο Ιόνιο λιμπερτά II-Αλα Φρανσαιζ-τόμος ΄Β, Περίπλους, 1991 
-Στο Ιόνιο λιμπερτά III-Υπερβόρειος ορθοδοξία, Περίπλους, 1994 
-Στο Ιόνιο λιμπερτά IV-Το μπλόκο του Μόντε, Περίπλους, 2002 
-Η Ζάκυνθος κάποτε, Οι Φίλοι του μουσείου, 1990 
-Φανερωμένης της Ζακύνθου προφήτες και ζωγράφοι, Περίπλους, 1999 
-Μια ανθελληνική συνωμοσία στη Γενεύη το 1827, Περίπλους 2001 
-Μικροσεισμός και μικροντόνες, Περίπλους, 2006 
-Η Ζάκυνθος μετά μουσικής… εκκλησιαστική και κοσμική μουσική, Φίλοι 
του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων, Αθήνα, 2008 
-Η Ζάκυνθος μετά μουσικής… εκκλησιαστική και κοσμική μουσική (λαϊκή), 
Φίλοι του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων, Αθήνα, 2008
Ερμάννος Λούντζης, 1806-1868, Δυο δοκίμια για την ιστορία του χριστια-
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νισμού, Μουσείο Μπενάκη , 2008. 
-Η Ζάκυνθος μετά μουσικής… κοσμική μουσική (έντεχνη), Οι Φίλοι του 
Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων, Αθήνα, 2009 

-Η Ζάκυνθος μετά μουσικής… ζακυνθινοί μουσουργοί, μουσικοί και μουσι-
κολόγοι-Επτανησιακή σχολή, Οι Φίλοι του Μουσείου Σολωμού και Επιφα-
νών Ζακυνθίων, 2010
Η αυτοβιογραφία και το αρχείου του Αλέκου Ξένου, Μουσείο Μπενάκη 
2013 (Συλλογικὀ έργο) 

Μαλαφούρης Σπύρος
-Ποιήματα 16, Αθήνα, 1991 
-Λογοτεχνήματα 1973-1992/1993, Αθήνα, 1994 
-Τετράστιχα 2, Αθήνα, 1994 
-Τι είναι ο ρεπόρτερ, Αθήνα ,1995 
-Ο γάμος, Αθήνα, 1994 
-Ραγιά, Αθήνα, 1993 
-Βενετοί στην Ελλάδα, Αθήνα, 1994 
-Ευριπίδης ο Μνησάρχου, Αθήνα, 1973 
-Ο Μπουρλοτιέρης, 1961

Μελίτας Νιόνιος
-Ζακυνθινή κοινωνία, Ζάκυνθος, 1976 
-Ζακυνθινές ιστορίες(διηγήματα), Ζάκυνθος ,1994 
-Μικρές ιστορίες από την κατεχόμενη Ζάκυνθο, Ζάκυνθος, 1996 
-Ντόπια και ξενωτικά- χρονογραφήματα (1979-1983), Μπάστα, 2000 
-Από τον συνταγματάρχη στον τραπεζίτη, Τρίμορφο, 2000

Μελίτα Ρούλα
-Παρουσία, Αθήνα, 1971 
-Στίγματα σιωπής, Αθήνα, 1973 
-Η γέννηση της ωραίας ώρας, Φιλιππότη, 1984

Μουζάκη Μάχη
-Η Ζάκυνθος στις φλόγες, 1954
-Μια ζωή τραγουδάει, 1954 
-Φωνές του Ιονίου, 1956 
-Οι κήποι στης Ζακύνθου,1958 
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-Ο θρήνος της Ανδρομάχης στα τείχη της επαρχίας, 1963 
-Ο ήχος ο πιστός ο ένας, 1965 
-Επί γης (Δωδέκατη ώρα), 1966 
-Ανδρομάχης οράματα (Δωδέκατη ώρα), 1968 
-Στη γαστέρα του χάους, 1970 
-Ζαρκάδι των εφτά πηγών, 1971 
-Τυφλές πύλες, 1971 
-Το ρόδο του Κενταύρου, Δωδώνη, 1974 
-Φυτεύω την καρδιά σου, 1973 
-Σε όσες μάνες δε θα ξανακούσουνε το αηδόνι, 1974 
-Βάρβαρο γέλιο στις όχθες του Hudson, Δωδώνη, 1974  
-Λαμπρός ο κόσμος, 1975 
-Αγγέλικα η κυρά των κήπων, 1976 
-Οι δυο στιγμές στη γλώσσα της φωτιάς, Κέδρος, 1977 
-Η χλόη και οι μελανιές των τάφων, 1978 
-Το άγιο χλωρό, Αντιπαράλληλα, 1979 
-Νεφερτίτη, Αντιπαράλληλα, 1980 
-Άλλες ημιπληγίες, 1981 
-Ζακύνθου μεταμοσχεύσεις, Θουκυδίδης, 1982 
-Αθήνα, Θουκυδίδης, 1983 
 - Εδώ αμνός, Σύγχρονη Εποχή, 1983 

- Τα υπόλοιπα τέρατα, Θουκυδίδης, 1984 
- Γράμμα στον Μπέντζαμιν, Όμβρος, 1985 
- Τα Ωραία μας, Όμβρος, 1985 
- Αυθάδεια ροής, Γκοβόστης, 1989 
- Νηστεύω σύμπαν, Όμβρος, 1992 
- Σε άσμα γαρούφαλου, Εβδομάδα Ζάκυνθου, 1993 
- "Κραταία λάσπη" (Γκοβόστης), 1994. 
- Δοξαστικό μαγνητισμού της εφηβείας, Γκοβόστης, 1997 
- Περήφανη πηγή μου Γκοβόστης, 1998 
- Μας ελεεί το άνθος, Γκοβόστης, 1999 
- Τι ενοράς, Ανδρομάχη, Αίολος, 2001 
- Η μελωδία ενός αναστήματος, Αίολος, 2002 
- Δίχως τα μονάκριβα, κανείς,(Σύγχρονη Εποχή, 2004 
- Σε ό,τι στεφανηφόρο αιμορραγεί - Το παραλήρημα, Σύγχρονη Εποχή, 
2007 
- Πένθος πατρίδας, 2008
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Μουζάκης Τάσος
-Ηλιοτρόπια στην Ανδρομέδα, 1981
-Το τραγούδι των ελεφάντων, 1982 
-Υπεραφθονίες, Όμβρος, 1986 
-Πώς και γιατί ζωγραφίζουν τα παιδιά, Βιβλία για όλους, 1984 
-Παιδαγωγικές εισηγήσεις εικαστικής ενημέρωσης, 1995

Μουσμούτης Διονύσης
-Το θέατρο στην πόλη της Ζακύνθου 1901-1915, Μπάστας, 1999
-Γρηγόριος Ξενόπουλος (1867-1951)-χρονολόγιο και λεύκωμα, Περίπλους, 
2001 
-Ο Ρώμας και το θέατρο, Πλατύφορος, 2002 
-Ο Πίος Μαρτζώκης και το ζακυνθινό κωμειδύλλιο, Τρίμορφο, 2006 
-Ο Ξενόπουλος το αριστείον η απεργία και οι φοιτηταί, Τρίμορφο, 2006 
-Ο Ξενόπουλος ο Μαλάνος και η θεατρική Αλεξάνδρεια, Γαβριηλίδης, 
2007 
-Επιστολές του Διονύση Ρώμα στον Κωστή Μπαστιά και στον Αλέξη Μινω-
τή, Τρίμορφο, 2007 
-Ο Σταθάτειος δραματικός διαγωνισμός της εταιρεία Ελλήνων θεατρικών 
συγγραφέων, Επιστημονικό δελτίο θεατρικών σπουδών πανεπιστημίου 
Αθηνών, 2008 
-Ο Τιμολέων Αμπελάς, η Λίνα Δράκα και η Ζάκυνθος, Τρίμορφο, 2009 
-Ούγκο Φώσκολο, ιστορικά και βιογραφικά παραλειπόμενα, Τρίμορφο, 
2010 
-Γρηγόριος Ξενόπουλος, 50 χρόνια μετά… συμβολή στην έρευνα του έρ-
γου του, Πλατύφορος, 2005 

-Δέκα γραφές για τον Διονύση Σέρρα και την ποίησή του, Ραπόρτο, 2006 
-Διονύσης Ρώμας, Το θέατρο υπό κρίσιν, Τρίμορφο, 2007 
-Στέφανος, τιμητικός τόμος για τον Βάλτερ Πούχνερ, Αθήνα, 2007 
-Πηγές επτανησιακής φιλολογίας (1500-1900), Εταιρεία Κεφαλληνιακών 
Ιστορικών Ερευνών, 2008

-Η Μαριέττα Γιαννοπούλου-Μινώτου, ο Γιάννης Ψυχάρης και ο Ούγκο Φό-
σκολο, Ευθύνη / Αναλόγιο 2012.

Μυλωνάς Διονύσιος 
-Ζάκυνθος ιστορικός-λαογραφικός-τουριστικός οδηγός, 1982
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Μυλωνά Ζωή
-Το θείο πάθος σε εικόνες της Ζακύνθου από το 17ο στο 19ο αιώνα, Μου-
σείο Ζακύνθου,1998 
-Μουσείο Σολωμού, Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων 
και Απαλλοτριώσεων , 1998

-Το κάστρο της Ζακύνθου, Υπουργείο Πολιτισμού, 2003 
-Μουσείο εκκλησιαστικής τέχνης Ιεράς Μονής Στροφάδων και Αγίου Διο-
νυσίου, Αποστολική Διακονία, 2011 

Μυλωνά Σοφία
-Ανδρέας Κάλβος-η ανελέητη μοίρα ενός μεγάλου ποιητή, Αθήνα, 1961
-Τα χρυσά χρόνια-Ζακυνθινά διηγήματα, 1981 
-Σκόρπια μπουγκρίνια, Γκοβόστη, 1988

Μυλωνάς Σπύρος
-Ανδρέα Κάλβου-άπαντα λύραι-Ωδαί, Αθήνα, 1960 
-Ανδρέα Κάλβου-άπαντα η λύρα-λυρικά, Αθήνα, 1962 
-Ζάκυνθος, Αθήνα, 1953 
-Αντωνίου Ματέση-βασιλικός, Αθήνα, 1964 
-Επτάνησος- αφιέρωμα στα εκατόχρονα της ενώσεως 1864-1964, 1964 
-Ζάκυνθος-καλλιτεχνικός-τουριστικός οδηγός, Αθήνα, 1964 
-Εθνική κρίση-δοκίμια, Λευκωσία, 1979 
-Ανδρέα Κάλβου-άπαντα ποιητικά, Κερύνεια, 1992 
-Πανηγυρική εκδήλωση για το έπος του 1940 και την Εθνική Αντίσταση 
1941-1944, Παγκύπριος πολιτιστικός σύλλογος, 1985 
-Ανάλεκτα, Κερύνεια, 1996 
-Δυο κορυφαίοι της εθνικής παλιγγενεσίας, Ίδρυμα Ανδρέας Κάλβος, 1998 
-Ο ελληνισμός στην Τρίτη χιλιετία, Ίδρυμα Ανδρέας Κάλβος, 2001

Μυλωνά Τερέζα 
-Εγώ Διονύσιος ιερομοναχός-μια άλλη ανάγνωση στο Σολωμό, Ρούγα, 1998
-Διονύσιος Σολωμός-σενάριο ταινίας, ΕΡΤ, 2000

Παπαδάτος Ορέστης
-Οι σύντροφοι, Αθήνα, 1979 
-Κρατημένοι όρκοι, Αθήνα, 1982 
-Το σκλαβωμένο περιστέρι, Αθήνα, 1983 
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-Κάτεργο της Γιούρας 1947-1950 προσωπικές αναμνήσεις, Αθήνα, 1984 
-Η πρώτη εποχή-η ζωή και ο θάνατος, Παρασκευόπουλος, 1989 
-Η δεύτερη εποχή-οι συμπληγάδες κινούνται ακόμη, Παρασκευόπουλος, 
1990 
-Η Τρίτη εποχή-οι ομορφιές στη ζωή-οι καλοί και ο άσχημος, Παρασκευό-
πουλος, 1992 

-Η τέταρτη εποχή-το ταξίδι στη Μόσχα, Παρασκευόπουλος, 1993 
-Η πέμπτη εποχή-στα χειρουργεία της Μόσχας, Παρασκευόπουλος, 1994 
-Η έκτη εποχή-η επιστροφή από τη Μόσχα στη Ζάκυνθο, Παρασκευόπου-
λος, 1995 

-Η έβδομη εποχή-η αρχή του κακού-ο πυρετός ανεβαίνει, Καραμήτσας, 
1996 
-Η όγδοη εποχή-το κακό προχωρεί-ο πυρετός ανεβαίνει, Καραμήτσας, 
1997 
-Ένα αντιφασιστικό μανιφέστο ενάντια στη δικτατορία του Μεταξά, Πάρη 
Καραμήτσα, 1998

Παπαδάτου Κόκλα Γεωργία
-Για τον Διονύσιο Σολωμό-τη λύρα τη δίκαιη- ποίηση και θέατρο, Δημόσια 
Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, 1999 

-Συμβολή στη βιβλιογραφία Διονυσίου Σολωμού από περιοδικά και εφη-
μερίδες Ζακύνθου, Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, 1999  

-Αρχείο Παναγιώτη Χιώτη 1837-1895, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ζακύν-
θου, 2008

Πομώνης Γιάννης
-Ο Ταρτάγιας τη λαμπρή, Ζακυνθος, 1996
-Περί απωλεσθείσας εφηβείας, Γκοβόστη, 1991 
-Θανάτου ελαύνοντος ,Αάγης, 1993 
-Ύποπτος αναχωρήσεως, Μανδραγόρας, 1997 
-Κύκλος ατέρμων, Μανδραγόρας, 2005 
-Σύμμετρον ασύμμετρων, Μανδραγόρας, 2003

Πορφύρης Κώστας
-Διονύσιος Σολωμός-ένας ποιητής ένας άνθρωπος μια εποχή, Μίνωας, 
1958 
-Ο Ανδρέας Κάλβος ο Καρμπονάρος, Θεμέλιο, 1975 
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-Καλβικά διάφορα, επιθεώρηση τέχνης,1959 
-Ανδρέας Κάλβος ο αγέλαστος, 20ος αιώνας, 1962
-Ελισάβετ Μουντζάν-Μαρτινέγκου αυτοβιογραφία, Κείμενα, 1983 
-Ενθυμήματα, όσα έζησα, όσα είδα όσα άκουσα, Περίπλους, 2001

Ραζής Άγγελος
-Καλή σου νύχτα Νόνο, Νεφέλη, 2002
-Κάναμε λάθος, Έψιλον, 2007

Ρώμας Διονύσης
-Τα Ζακυνθινά, Αθήνα, 1957
-Ζακυνθινή Σερενάδα, Αθήνα, 1957
-Το επτανησιακό θέατρο, Νέα Εστία, 1964
-Λόγος Διονυσίου Αλέξανδρου Ρώμα κατά την τελετήν εγκαινίων του 
Μουσείου Δ. Σολωμού, Μουσείο Σολωμού, 1966

-Το Ζαμπελάκι, Μέλλον, 1971 
-Το ρεμπελιό των Ποπολάρων-τόμος Ά, Εστία, 1979β
-Το ρεμπελιό των Ποπολάρων-τόμος ΄Β, Εστία, 1979β
-Ο Σοπρακόμιτος-τόμος Ά, Εστία, 1982 
-Ο Σοπρακόμιτος-τόμος ΄Β, Εστία, 1982 
-Ο θρήνος της Κάντιας-τόμος Ά, Εστία, 1975 
- Ο θρήνος της Κάντιας-τόμος ΄Β, Εστία, 1976 
-Αντάτζιο και Φούγκα-τόμος Α, Εστία, 1981 
- Αντάτζιο και Φούγκα-τόμος Β, Εστία, 1981 

Σέρρας Διονύσης
-Διπλές φωνές ποιήματα, 1978 
-Ωδή στον Διονύσιο Σολωμό, Ζάκυνθος, 1978 
-Ήλιοι και ήλιοι, 1980 
-Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος και οι νέοι, 1981 
-Ο Γιώργος Βαλέτας και η Ζάκυνθος, 1983 
-Ζάκυνθος και Πολυτεχνείο εισαγωγή Γ. Βαλέτας-επιμέλεια Δ. Σέρρας, Δί-
φρος ,1983
-Ντίνος Κονόμος-η μορφή του-το έργο του, Περίπλους, 1986 
-Έξι γραφές για τον Σεφέρη, Περίπλους, 1987 
-Ζάκυνθος και Νέα Εστία 1927-1987, Περίπλους, 1987
-Ο Σωκράτης Κωστής και η «Ελεύθερη Φωνή του», 1987 



180

Ιωάννης Νιοτόπουλος 

-Κείμενα για τη Μάχη Μουζάκη-τόμος Α, Περίπλους ,1990 
-Αντίδοτα για την πικρή σιωπή, Περίπλους , 1990 
-Μικρός «Περίπλους» για τον Διονύσιο Ρώμα, Περίπλους, 1991 
-Φύλλα τιμής για τον Ντίνο Κονόμου, Ένωση Ζακυνθίων, 1991 
-Η ποιητική διαδρομή της Λούλας Βάλβη Μυλωνά, 1992 
-Σταγόνες σε μαύρο λευκό, Περίπλους, 1994 
-Η Ζάκυνθος στην ελληνική και ξένη ποίηση, Περίπλους ,1994 
-Τα ενόδια (ποιήματα 1981-1995), Περίπλους ,1996 
-Ανθολόγιο ποιημάτων για τον άγιο Διονύσιο, Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου, 
1997
- Κείμενα για τη Μάχη Μουζάκη (1974-1997), Σύγχρονη εποχή, 1997 [επι-
μέλεια]
 -Ποιητών αναθήματα στον Διονύσιο Σολωμό, Μπάστας , 1998, [ανθολό-
γηση]

-Τραγουδώντας για την Κύπρο και τον Δημήτρη Λάγιο, Φανερωμένη, 2001 
-Ανέκδοτες επιστολές, σημειώσεις και αφιερώσεις του Ο. Ελύτη στον Π. 
Καποδίστρια, 1997 

-Ο Κερκυραίος σολωμιστής της Ζακύνθου Σπύρος Καββαδίας,εις Επτανη-
σιακά Φύλλα, 2000 
-Στα μονοπάτια της Λούλας Βάλβη Μυλωνά-40 χρόνια ποίησης, εις Επτα-
νησιακά Φύλλα, 2003
-Σήματα για την κρύπτη, εις Επτανησιακά Φύλλα, 2004
-Ανθολογία επτανησιακής ποίησης 1950-2006, Περί Τεχνών, 2006, [ανθο-
λόγηση]

-Οι κήποι της απόδρασης, Γαβριηλίδης, 2007
Η μαγεία και η παρουσία της στο έργο του Διονύση Ρώμα, Μουσείο Σο-
λωμού και Επιφανών Ζακυνθίων, 2011

-Μονόφυλλα συγκομιδής- ποιήματα 1982-2012, Τρίμορφο, 2013

Στραβόλεμος Διονύσιος
-Η Ζάκυνθος υπό τα ερείπια και τας φλόγας, Ορθόδοξος μαχητής, 1958 
-Η Ζάκυνθος στα χρόνια της σκλαβιάς, Κοντογιώργα, 1949 
-Ο αρχιεπίσκοπος Ζακύνθου Νικόλαος Κατράμης, 1951 
-Θεόφιλος ο Ζακύνθος- ο ποπολάρος που άγιασε, Αθήναι, 1969 
-Ο μητροπολίτης Χρυσόστομος Δημητρίου, 1976 
-Ένας ηρωισμός- μια δικαίωση- η διάσωση των Εβραίων της Ζακύνθου, 
1988
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Στράνη Λενέτα
-Το ξενοπούλι και ο συνορίτης ποταμός, Σαββάλας ,2012
-Διεθνή ύδατα, Κουκίδα-Στιγμή, 2011-2008

Στουφής Ζαχαρίας
-Ονειροπληξία, αναλώμασι, 2001
-Νιρβάνα, Επτανησιακά φύλλα, 2003 
-Τα ζακυνθινά μοιρολόγια, Πλατύφοροι, 2013 
-Τρένο, 1996 
-Ο πόνος, οι ηδονές κι ο φόβος των ανθρώπων, 1997 
-Χαωδία, 2005 
-Μυστικό νεκροταφείο, 2008 
-Γράμματα σε νεκρό ποιητή, 2009

Τζερμπίνος Στέλιος
-Ω τι ωραία που τραγουδείς και άλλες αρεκιές, Φιλόμουση κίνηση Ζακύν-
θου, 1993 

-200 χρόνια μουσικής ζωής στη Ζάκυνθο, Ζάκυνθος, 2000 
-Φιλαρμονικά Ζακύνθου (1816-1960), Φιλόμουση κίνηση Ζακύνθου, 1996 
-Και τι τραγούδι να σου πω, 2003

Τορτορέλης Χάρης
-Τούμπα και… τούμπαλιν, ΑΠΑΡΣΙΣ, 2013

Φλεμοτόμος Διονύσιος
-Κρανίου τόπος, 1975
-Λόγος ο ερχόμενος, 1982 
-Λαϊκό θέατρο, 1983 
-Σπουδή σε ένα λευκό μπλουζάκι, Περίπλους, 1985 
-Ζακυνθινοί τεχνίτες, ΕΟΜΕΧ, 1991 
-Κάποιες άλλες απόψεις για τον «Χάση» του Δ. Γουζέλη, Τετράμηνα, 1987 
-Γιάννης Κλαυδιανός ο Φιολιταίος, Τρίμορφο, 2003, 2005 
-Ο Τόμας Μαν χτενίστηκε στο σκουλαρίκι σου, Περίπλους, 2005 
-Εκδρομές με του Ερμή το ποδήλατο, Γαβριηλίδης, 2008 
-Καφές σε χρόνο Ενεστώτα, Περίπλους, 2000
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τα παραπάνω έργα αποδεικνύουν ότι όσες δυσκολίες και αν υπάρξουν, η 

πνευματική παραγωγή συνεχίζει ακάθεκτη ακολουθώντας τα χνάρια των σπου-
δαίων λογίων που τίμησαν τη Ζάκυνθο ανά τους αιώνες. Σε κάθε περίπτωση, 
το νησί φαίνεται να έχει στα σπλάχνα του το απαραίτητο πνευματικό δυναμικό, 
που θα το οδηγήσει ξανά στον κολοφώνα των γραμμάτων στον Ελληνικό Κόσμο. 





ΕΠΙΜΕΤΡΟ



185

ΤΟ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΡΟΣΠΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Θεοδόσης Πυλαρινός

Το κερκυραϊκό περιοδικό Πρόσπερος και το Παράρτημα 
του Βρετανικού Συμβουλίου της Κέρκυρας*

Στη μελέτη μας εξετάζονται τέσσερις πτυχές του θέματος που επιλέξαμε, οι 
οποίες και συμπλέκονται μεταξύ τους. Η πρώτη έχει σχέση με τη δημιουργία 
του περιοδικού Πρόσπερος, τα περιεχόμενά του, την ιδιοσυστασία και την προ-
σφορά του. Η δεύτερη θα αναλωθεί στην παρουσίαση των στυλοβατών του 
και των κυριότερων συνεργατών τους. Μία άλλη αφορά στη σχέση του με τη 
λειτουργία του Παραρτήματος του Βρετανικού Συμβουλίου της Κέρκυρας. Κατά 
την εξέταση της τέταρτης πτυχής θα επιχειρήσουμε, αδρά εκ των πραγμάτων, 
την αξιολόγηση του περιοδικού στο διάστημα των πνευματικών και ιδεολογι-
κών ζυμώσεων και ανακατατάξεων της μεταπολεμικής Ελλάδας, σε σύντομη 
σύγκριση με δύο αδελφά έντυπα, την Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, που εκδι-
δόταν στην Αθήνα, ως «μηνιαία έκδοση πνευματικής καλλιέργειας», και το 
Συμπόσιο, «περιοδικό πνευματικής καλλιέργειας», που εξέδιδε στην Πάτρα η 
Βρετανική Ακαδημία. Σκοπός της όλης αυτής εκδοτικής παραγωγής ήταν να 
φανεί το ζωτικό ενδιαφέρον της Βρετανίας να διασφαλίσει και να επεκτείνει 
την επιρροή της με τη διάδοση της πνευματικής παραγωγής της, επιλέγοντας 
εκτός από την ελληνική πρωτεύουσα που υπήρξε το κέντρο των προσπαθειών 
της, δύο πόλεις πολιτιστικά και γεωφυσικά κλειδιά, την Πάτρα και τη γειτονι-
κή στην Αλβανία Κέρκυρα. Οι δύο αυτές επαρχιακές πόλεις προσφέρονταν για 
την ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων, τόσο για τις πρότερες επιδόσεις 
τους στα γράμματα όσο και για τον σχετικά ήπιο τρόπο που διαμορφώθηκε σ’ 
αυτές το μεταπολεμικό και μετεμφυλιακό κλίμα. Και περαιτέρω όμως, με την 
ανάμιξη αυτή των Βρετανών το ενδιαφέρον διευρύνεται με την εμπλοκή στα 
λογοτεχνικά πράγματα της Ελλάδας, εκφρασμένη με την πρόκριση και προβολή 
συγκεκριμένων λογοτεχνών.

* Εκτός διαγωνισμού, αλλά εντός επτανησιακού ενδιαφέροντος ακολουθεί το κείμενου του εκ των κριτών του 
διαγωνισμού καθηγητή κου Θ. Πυλαρινού.
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Ο Πρόσπερος, «Έκδοση Λόγου και Τέχνης του Βρεταννικού Συμβουλίου», 
σύμφωνα με τον υπότιτλό του, κυκλοφόρησε στην Κέρκυρα, άτακτα και αμηνο-
λόγητος, από το 19491 έως το 1954,2 εκδίδοντας εννέα συνολικά τεύχη, «φυλλά-
δια» κατά παλαιά εκδοτική ορολογία των Κερκυραίων.3 Ως εκδότης αναφέρεται 
το Παράρτημα του Βρετανικού Συμβουλίου της Κέρκυρας, που λειτουργούσε 
στο νησί από το 19454 και εκτός από τη βασική λειτουργία του, τα μαθήματα 
αγγλικής5 που παραδίδονταν σ’ αυτό, από τις αρχές της ίδρυσής του ήδη διορ-
γάνωνε ομιλίες6 πολιτιστικού ή ευρέος επιστημονικού ενδιαφέροντος, ποιοτικά 
εκλαϊκευμένες, τεκμήριο του ευρύτερου ρόλου που επρόκειτο να διαδραμα-
τίσει. Στην προοπτική αυτή εντάχθηκε από τα τέλη του 1949 και η έκδοση του 
Πρόσπερου, ως περιοδικού οργάνου του Βρετανικού Συμβουλίου. Στην ουσία 
το «Ινστιτούτο» (αυτή ήταν η γενικώς γνωστή ονομασία του στην Κέρκυρα) 
αποτελεί δραστηριότερη συνέχεια του Αγγλοελληνικού Συνδέσμου της Κέρκυ-

1. Στην πραγματικότητα πρωτοκυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1950.
2. Το κλείσιμό του οφείλεται στα γεγονότα της Κύπρου. Ωστόσο, οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε 
αποτελούσαν πρόβλημα που δεν θα μπορούσε να το επιλύει εσαεί η ανιδιοτέλεια της Μαρίας Ασπιώτη. Αλλά 
και από την πλευρά των συνεργατών υπήρξε σπάνις, με συνέπεια να παρουσιάζει μονοτονία και θεματικές 
επαναλήψεις. Η έλλειψη αυτή υπήρξε διαχρονικό κώλυμα για τα κερκυραϊκά έντυπα εν γένει. Η Εθνική Γλώσσα, 
για παράδειγμα, δεν κυκλοφόρησε ποτέ και ένας από τους λόγους ήταν η διασπορά των οκτώ ιδρυτών της. 
Η Κερκυραϊκή Ανθολογία στηρίχθηκε κατεξοχήν στον Κωνσταντίνο Θεοτόκη και την Ειρήνη Α. Δεντρινού, με 
αποτέλεσμα να κλείσει το 1918, κατά τη δεύτερη δε περίοδο κυκλοφορίας της επιστράτευσε συνεργάτες 
κυρίως από την Αθήνα, χάνοντας έτσι το κερκυραϊκό έρμα που αποτέλεσε τη γενεσιουργό αιτία της. Κάποια 
μακροσκελή κείμενα του Πρόσπερου, ιδίως ιστορικού περιεχομένου, αλλά και η έλλειψη μεταφραστών 
που να ανανεώνουν το έμψυχο υλικό, αποτελούν δείγματα της αδυναμίας συγκέντρωσης αξιόλογης και 
ποικιλόμορφης ύλης. Σ’ αυτά ας προστεθεί η έλλειψη άγγλων συνεργατών (η Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 
είχε εξασφαλίσει εν αφθονία), που στερούσε από το κερκυραϊκό έντυπο τη δικαίωση και επιβεβαίωση του 
αρχικού χαρακτήρα του, ως έκδοσης λόγου και ιδίως τέχνης.
3. Για την ονομασία του περιοδικού έχουμε αναφερθεί στην Εισαγωγή (σ. 9-10) του βιβλίου Πρόσπερος (1949-
1954), (Κέρκυρα 2007). Αξίζει, ωστόσο, να παραπέμψουμε και στο βιβλίο του Λόρενς Ντάρελ, Η σπηλιά του 
Πρόσπερου, μετάφρ. Λύο Καλοβυρνάς (Αθήνα 2006), σ. 128-31, 173 και 204, όπου ο συγγραφέας αναφέρεται 
στη σχέση του ήρωα αυτού με την Κέρκυρα –οι σελίδες αυτές αποτελούν την πρώτη πηγή της ονομασίας του 
περιοδικού.
4. Η άποψη ότι ιδρύθηκε το 1946 μάλλον δεν ευσταθεί. Ο Τάσος Παπαναστασάτος, από τους έγκυρους 
γνώστες της εποχής αναφέρει το 1945 ως έτος ίδρυσης, καθώς και τη διαδεδομένη στους Κερκυραίους 
ονομασία του ως «Αγγλικό Ινστιτούτο».
5. Μετά τα μαθήματα, κάθε βράδυ, ακολουθούσε συγκέντρωση στο αναγνωστήριο του Ινστιτούτου, όπου 
στο μακρόστενο τραπέζι του βρίσκονταν περιοδικά και βιβλία, ελληνικά και αγγλικά, ανταλλάσσονταν 
απόψεις και διεξάγονταν συζητήσεις για θέματα καθημερινά, αλλά και για καυτά πολιτικά ζητήματα, όπως το 
Κυπριακό. Εκτός από τη Μ. Ασπιώτη δίδαξαν οι Σπ. Πολίτης, Κ. Γρόλλιος και Μαρή Νικάκη, η οποία ήταν και 
καλή βιολονίστα –ήταν γνωστές οι συναυλίες που έδινε κατά διαστήματα.
6. Οι ομιλίες ήταν τακτικές κάθε εβδομάδα, παρήλασαν δε πολλοί ομιλητές. Μεταξύ αυτών και η γλαφυρή 
Ειρ. Δεντρινού. Έμεινε ιστορική η ομιλία της με τίτλο «Ο ομιλητής και ο ακροατής», διάρκειας ενός τετάρτου, 
σκοπίμως, και υπαινικτική για τον τρόπο των ομιλητών στο Ινστιτούτο. Μια και ο λόγος περί ομιλιών, αξίζει 
να μνημονεύσουμε στο σημείο αυτό την ομιλία του Πάτρικ Λη Φέρμορ, σχετική με την απαγωγή γερμανού 
στρατηγού. Δόθηκε στην Εμπορική Σχολή Κερκύρας, στην οδό Ι. Πολυλά, λόγω κοσμοσυρροής και αδυναμίας 
του Ινστιτούτου να φιλοξενήσει τόσο κόσμο στη συνήθη αίθουσα των διαλέξεών του.
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ρας, στον οποίο στη δεκαετία του ’30, πριν από τον Β΄ Μεγάλο Πόλεμο, διδα-
σκόταν η αγγλική.7 

Ότι το όνομα του περιοδικού οφείλεται στο γνωστό βιβλίο του Ντάρελ –
υπάρχει και δική του μαρτυρία γι’ αυτό8– έχουμε κάνει λόγο αλλού. Από τα 
εσωτερικά τεκμήρια του εντύπου, καθώς και από προφορικές μαρτυρίες,9 φαί-
νεται ότι αυτό λειτουργούσε αυτόνομα, καίτοι υπό την αιγίδα του Βρετανικού 
Συμβουλίου, το οποίο εξασφάλιζε μόνο το χαρτί για την εκτύπωσή του, μη 
εμπλεκόμενο, εμφανώς τουλάχιστον, στα της εκδόσεως. Οι γνώστες της εποχής 
και των παραγόντων του Πρόσπερου, εννοούμε τη διευθύντρια του Βρετανικού 
Συμβουλίου Μαρία Ασπιώτη10 και την ψυχή του περιοδικού τον Μιχαήλ Δεσύλ-
λα (Λίλη γνωστόν υποκοριστικά στην Κέρκυρα), παρά τις ανεπίσημα κατά και-
ρούς εκφρασθείσες υπόνοιες για την ύπαρξη της αγγλικής προπαγάνδας πίσω 
από το έντυπο, επίσημα δεν εκφράστηκαν γι’ αυτήν. Παρά τη φιλία και τον με-
γάλο θαυμασμό τής Μ. Ασπιώτη για τον Λώρενς Ντάρελ, προπολεμικά ήδη11 (η 
παραμονή του στην Κέρκυρα μέχρι την έναρξη σχεδόν του πολέμου, η μετέπει-
τα μετάβασή του στην Αίγυπτο, όπου υπήρξε και η εξόριστη ελληνική κυβέρνη-
ση, κατεξοχήν δε η διαβίωσή του στην Κύπρο, είναι χαρακτηριστικές, οι τρεις 
δε αυτοί χώροι υπήρξαν σημεία κομβικά και οι τρεις, ζωτικού και μακρόπνοου 
ενδιαφέροντος για τη βρετανική εξωτερική πολιτική), οι έξωθεν άμεμπτες μαρ-
τυρίες περί του βίου και της πολιτείας της, καθώς και η περίπτωση του σοσια-

7. Από προφορική μαρτυρία του Παπαναστασάτου γνωρίζουμε ότι ο πατέρας του εκεί τελειοποίησε τα αγγλικά 
με άγγλο δάσκαλο, το 1938. Και για την ιστορία των βρετανικών συλλόγων στην Κέρκυρα, αλληλοβοηθητικός 
σύλλογος των εν Κερκύρα άγγλων υπηκόων, με το όνομα «Βρετανία» («Βritannia»), είχε ιδρυθεί το 1898 
και είχε εγκριθεί ο κανονισμός του στις 2-4-1898, με διάταγμα του βασιλιά Γεωργίου Α΄. Βλ. Statuto della 
associazione di mutuo soccorso fra ι sudditi Inglesi residenti a Corfù denominatα «Britannia» (Corfù, 1898).
8. Περικλής Παγκράτης, «Ο Lawrence Durrell και μία μετάφραση από το ‘Κελί του Πρόσπερου’», Lawrence Durrell και μία μετάφραση από το ‘Κελί του Πρόσπερου’»,  Durrell και μία μετάφραση από το ‘Κελί του Πρόσπερου’», Durrell και μία μετάφραση από το ‘Κελί του Πρόσπερου’»,  και μία μετάφραση από το ‘Κελί του Πρόσπερου’», Πόρφυρας, 
93 (2000), σ. 304: «Το περιοδικό [ο Πρόσπερος] είναι χαριτωμένο και καλοβαλμένο. Ο τίτλος του με κολακεύει, 
και νομίζω πως θα αισθανόταν το ίδιο και ο ποιητής της ‘Τρικυμίας’. Θα γράψω κ’ εγώ ένα άρθρο για το 
περιοδικό». Για τις μετέπειτα σχέσεις του Ντάρελ με την Κέρκυρα βλ. ibid., σ. 303 κ.εξ., όπου υπάρχει 
παρουσίασή του στην κερκυραϊκή Εφημερίδα των Ειδήσεων από τον Δεσύλλα, καθώς και ένα άγνωστο 
απόσπασμα μετάφρασης του Κελιού του Πρόσπερου. Πόρφυρας, 11 (1982), σ. 27-8, όπου απαντά σε 
ερωτήσεις του περιοδικού «πάνω στη λογοτεχνία». Θυμίζουμε ότι στο τχ. 5 του Πόρφυρα είχε δημοσιευτεί 
σε μετάφραση της Ασπιώτη κείμενο του Ντάρελ με τίτλο «Χαμένο ορόσημο».
9. Ευχαριστούμε και από τη θέση αυτή τον καθηγητή Τάσο Παπαναστασάτο, τον δημοσιογράφο Σπύρο 
Ζηνιάτη και τον διευθυντή του Πόρφυρα Περικλή Παγκράτη.
10. Η οποία, όπως αναφέρει ο Παπαναστασάτος, «από την επομένη της απελευθέρωσης εργαζόταν στην 
Αγγλοελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών» (ibid., σ. 513). Η Ασπιώτη ήταν κατ’ οίκον διδαχθείσα, και τα ελληνικά 
εγκύκλια γράμματα και τις ξένες γλώσσες, γόνος ούσα πλούσιας οικογένειας. Πτυχίο αγγλικής απέκτησε 
δίνοντας εξετάσεις στις Σπέτσες και, για να διδάξει στο Ινστιτούτο, της δόθηκε αργότερα το Proficiency ως 
επίσημο αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (πληροφορία Παπαναστασάτου).
11. Αποδεικτική της φιλίας αυτής και της εμπιστοσύνης του Ντάρελ στο πρόσωπό της είναι η ανάθεση της 
επιμέλειας του βιβλίου του Η σπηλιά του Πρόσπερου στην Ασπιώτη, στην οποία και αναφέρεται ευφήμως 
στο τέλος του. 



188

Θεοδόσης Πυλαρινός

λιστικών ιδεών Δεσύλλα (είναι γνωστό ότι τον παρακολουθούσαν άνδρες της 
Ασφάλειας12 όσο χρόνο δραστηριοποιείτο στο περιοδικό και στις πνευματικές 
εκδηλώσεις του Συμβουλίου), διέλυαν τις όποιες υπόνοιες εμπλοκής του Πρό-
σπερου στα πολιτικά ζητήματα ή, πολλώ μάλλον, στην αγγλική προπαγάνδα, γε-
γονός το οποίο πρέπει να το προσγράψει κανείς ως επιτυχία των στόχων των 
βρετανικών υπηρεσιών. Εξάλλου, η συνεργασία ελλήνων πατριωτών με τους 
άγγλους συμμάχους κατά τη διάρκεια του πολέμου και της Κατοχής καθιστά 
αρκετά επισφαλή τα όρια μεταξύ πράκτορα, συνεργάτη και συμμάχου.13 

Από την πλευρά των συνεργατών ο Πρόσπερος παρουσιάζει πρωτοφανή 
ιδιοτυπία και πρωτοτυπία για το δυσανάλογο ποιοτικά εκδοτικό αποτέλεσμα. 
Οι συνεργάτες του, πιο συγκεκριμένα, ήταν και παρέμειναν άσημοι οι περισ-
σότεροι στα νεοελληνικά γράμματα, αναδείχθηκαν δε, σε όποιο βαθμό επι-
τεύχθηκε αυτό από ελάχιστους εξ αυτών, χάρη στο περιοδικό. Δεν πρόκειται 
για λογοτέχνες αλλά για φιλομαθείς νέους και ανήσυχους πνευματικά ανθρώ-
πους, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν έλθει σε επαφή με τα αγγλικά 
γράμματα ερασιτεχνικά, ως συμμετέχοντες στις διαλέξεις και τις απογευματι-
νές συγκεντρώσεις της οδού Θεοτόκη. Τους διέκρινε, ωστόσο, πάθος για μάθη-
ση, αγάπη για τις τέχνες, πνεύμα αναγεννητικό μετά τα οδυνηρά γεγονότα του 
πολέμου, από τα οποία η Κέρκυρα είχε δεινοπαθήσει εξαιτίας των βομβαρδι-
σμών των Ιταλών και της ιταλοκρατίας αρχικά, κυρίως όμως από τις εμπρηστι-
κές βόμβες των Γερμανών που εξαφάνισαν σημαντικά τμήματα της πόλης και 
κατέστρεψαν μνημεία της –η πλούσια Δημόσια Βιβλιοθήκη και το φημισμένο 
Δημοτικό Θέατρο της Κέρκυρας τότε καταστράφηκαν. Ιδιαίτερα τους χαρακτή-
ρισε η διάθεση γνωριμίας με το μοντέρνο και το νεωτερικό, έφεση που την 
ενίσχυσε η επαφή με τα λογοτεχνικά, τα θεατρικά και καλλιτεχνικά έργα των 
βρετανών δημιουργών. Εκείνο όμως που άνδρωσε τον Πρόσπερο και τον στε-
λέχωσε ήταν οι κερκυραίοι άνθρωποι των γραμμάτων, νέοι κυρίως και αυτοί, 
που διάνυαν τότε την τρίτη δεκαετία του βίου τους και συμμετείχαν στις δια-
λέξεις, στις ποικίλες εκδηλώσεις, στις θεατρικές παραστάσεις, στις εικαστικές 
εκθέσεις και τις προβολές κινηματογραφικών ταινιών, και συγκεντρώνονταν 
στις απογευματινές του Ινστιτούτου,14 της πνευματικής αυτής κυψέλης, από 

12. Στο τομίδιο που επιμελήθηκε ο Δεσύλλας με ανθολόγηση κερκυραίων ποιητών (Κερκυραίοι λυρικοί) το 
1946 δεν αναφέρεται το όνομά του ως επιμελητή, για να μη προκαλέσει πολιτικά.
13. Παράδειγμα ο δικηγόρος και μετέπειτα πρόεδρος της Αναγνωστικής Εταιρίας Περικλής Καρύδης, η 
αγγλίδα σύζυγος του οποίου Πατ διατέλεσε πρόξενος της Βρετανίας στην Κέρκυρα. Ο ίδιος υπήρξε μέλος 
της τριμελούς γραμματείας του ΕΑΜ Κέρκυρας. Παρεμπιπτόντως, η Πατ Καρύδη είχε διοργανώσει έκθεση 
φωτογραφιών της εποχής του 1950 από όλη την Ελλάδα στο Ινστιτούτο. Βλ. Πρόσπερος, 6 (1951), σ. 220.
14. Όπως τα μουσικά βραδινά τις Τρίτες ή τα αντίστοιχα φιλολογικά κάθε Πέμπτη, όπου παρουσιάζονταν 
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την οποία εκπορεύτηκε το περιοδικό. Με άλλα λόγια, η ευόδωση των στόχων 
συντελείτο στο Παράρτημα του Βρετανικού Συμβουλίου της Κέρκυρας, επιστέ-
γασμά τους δε ήταν κυκλοφορία του Πρόσπερου ως πνευματικού οργάνου του. 

Κινητήριος μοχλός του κερκυραϊκού Παραρτήματος υπήρξε η Μ. Ασπιώ-
τη,15 η οποία διηύθυνε, δίδασκε, διοργάνωνε και συμμετείχε στις ποικίλες εκ-
δηλώσεις του Ινστιτούτου.16 Γόνος της γνωστής οικογένειας της Κέρκυρας, καλ-
λιεργημένη, γλωσσομαθής, στο πρόσωπο της συναντήθηκε η κερκυραϊκή πα-
ράδοση17 με το νεωτερικό πνεύμα, τροφοδοτημένο κατεξοχήν από την αγγλική 
κουλτούρα. Και η επιλογή των συνεργατών και το θερμό και φιλικό κλίμα του 
Ινστιτούτου που είχε μεταβληθεί σε χώρο συγκέντρωσης των ανήσυχων νέων 
και των φιλομαθών ανθρώπων του νησιού, οφείλονται στο ήθος, στην καλλιέρ-
γεια και τη φιλελεύθερη σκέψη της Ασπιώτη.18 

Ο Μ. Δεσύλλας, στενός συνεργάτης και φίλος της Ασπιώτη, άτομο καλλι-
εργημένο και αυτός, αποτέλεσε, όπως αναφέρθηκε, την ψυχή του Πρόσπερου. 
Ο όλος προγραμματισμός, η έκδοση, κυρίως όμως η ιδεολογική έκφραση του 
περιοδικού υλοποιήθηκαν από εκείνον. Ποιητής και λόγιος, μεταφραστής άγ-
γλων ποιητών στο ίδιο το περιοδικό, κυρίως εμπνευστής και ιδεολογικός οδη-
γητής του, συναιρούσε στο πρόσωπό του την επιχώρια παράδοση, με εμφα-
νές το χρώμα ενός ουτοπικού κερκυραϊσμού,19 με το πνεύμα της δημιουργικής 

και ερμηνεύονταν έργα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, σε εποχές που ο Σεφέρης και ο Ελύτης ήταν 
άγνωστοι και ο Γιάννης Ρίτσος ή ο Νικηφόρος Βρεττάκος υπό διωγμό. Για τις εκδηλώσεις του έτους 1951, βλ. 
Πρόσπερος, 6 (1951), σ. 219-20, όπου και πληροφορίες για τον ρόλο του Δεσύλλα. Για τις εκδηλώσεις του 
πρώτου πενταμήνου του 1952, ibid., 7 (1952), σ. 256-7.
15. Βλ. Τάσος Παπαναστασάτος, «Μαρία Ασπιώτη (1909-2000). Μια ζωή, μια προσφορά», Πόρφυρας, 102 
(2002), σ. 507-31.
16. Ο κερκυραϊκός τύπος της εποχής ανήγγελλε αυτές. Βλ. και στον Πρόσπερο (3 [1950], σ. 103) μνεία δύο 
εξ αυτών.
17. Εξηγεί, μάλιστα, ή δικαιολογεί στο 3ο τχ., σ. 102-3, του περιοδικού τη δημοσίευση των σχετικών κειμένων, 
με τρόπο που μας παραπέμπει στις απόψεις περί ελληνικότητας της Γενιάς του ’30, και περισσότερο του 
Ελύτη.
18. Η δημιουργία πνευματικών ομάδων δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο για την Κέρκυρα. Από τον κύκλο του Πολυλά, 
την Οχτανδρία που θα εξέδιδε την Εθνική Γλώσσα, τη Συντροφιά των Εννιά της Κερκυραϊκής Ανθολογίας, τους 
φιλικούς κύκλους της Αναγνωστικής Εταιρίας και της Εταιρείας προς Ενίσχυσιν Επτανησιακών Μελετών, έως 
τον Πρόσπερο ο χώρος της Κέρκυρας ευνόησε τη σύσταση τέτοιων λογοτεχνικών ή καλλιτεχνικών ομάδων, 
διατηρώντας την παράδοση ενός και πλέον αιώνος. Για τη Σπιανάδα ως τόπο συγκέντρωσης με εμβληματική 
πνευματική σημασία βλ. Λορέντσου Μαβίλη, Ta κριτικά κείμενα, Θεοδόσης Πυλαρινός (επιμ.), (Αθήναι 2007), 
σ. 51-3.
19. Το πιο χαρακτηριστικό δημοσίευμα του ουτοπικού αυτού ρομαντισμού (αν μας επιτρέπεται ο όρος) υπήρξε 
η ομιλία του στο Ινστιτούτο, με τίτλο «Η μοίρα μιας Πολιτείας», δηλαδή της Κέρκυρας, που δημοσιεύτηκε 
στον Πρόσπερο (4 [1951], σ. 132-40). Παραθέτουμε δειγματοληπτικά μερικά αποσπάσματα. Όσο κι αν ήταν 
φορτισμένη η ατμόσφαιρα από τα πρόσφατα τραυματικά γεγονότα, είναι εμφανής η μαβιλική πατριδολατρία 
του Δεσύλλα, γνώρισμα όλων των εκπρόσωπων της επιχώριας σχολής: «[...] Η Κέρκυρα συνεχίζει, μέσα στο 
χάος της ίδιας της καταστροφής, την επίμονη προσπάθεια για δημιουργία. [...] Δεν υπάρχει καμία ιδιοτέλεια 
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ανανέωσης, και αυτήν επιχείρησε να συγκεράσει με τη νεωτερικότητα, παρά 
την ευδιάκριτη και αντιφατική φιλοδοξία να αποτελέσει η Κέρκυρα πόλο στη 
μεταπολεμική ανανέωση της ελληνικής πνευματικής ζωής. Ήταν η εποχή που 
οι κερκυραίοι λογοτέχνες αποτύπωσαν την οδύνη τους20 για τον άνθρωπο και 
κατέθεσαν τις οδυνηρές εμπειρίες τους από τα παθήματα του γενέθλιου τόπου 
τους.21 Στις σελίδες του περιοδικού καταχωρίστηκαν ποικίλες λογοτεχνικές 
μαρτυρίες γι’ αυτά. Με οραματική διάθεση σικελιανικού τύπου, αποτυπωμέ-
νη στις τελευταίες σελίδες των τευχών του, επώνυμα ή ανώνυμα,22 ο Δεσύλλας 
πρόβαλε την πίστη και την ελπίδα στον άνθρωπο σε καιρούς όντως χαλεπούς, 
τη σημασία της συνεχούς προσπάθειας για την ολοκλήρωση, έχοντας ως πνευ-
ματικό οδηγό τον Έλιοτ,23 αλλά και την εσωτερική αγωνία του πνευματικού 
ανθρώπου, κατά το πρότυπο του Τζόυς, η οποία κατέτεινε στην ελευθερία του 
δημιουργού, με την απαγκίστρωσή του από τον ασφυκτικό κλοιό του στείρου 
μιμητισμού της παράδοσης. 

Στη σκέψη των δύο πρωτεργατών και συνεργατών του Πρόσπερου κυρι-
αρχεί η έννοια της ευθύνης, της ηθικής συγκρότησης24 και του χρέους, κληρο-
δοσία του Ι. Πολυλά και κυρίως του καντιανού Λορ. Μαβίλη, εγκεντρισμένη 
από τις ιδέες της αγγλικής σκέψης. Ωστόσο, η εμμονή στον κερκυραϊσμό απο-
τέλεσε τροχοπέδη για την αφομοίωση των νέων ιδεών και παράλληλα κώλυμα 
εξαιτίας αυτών στη διάδοση του ίδιου του Πρόσπερου, με την έννοια ότι το 
περιοδικό δεν έτυχε ιδιαίτερης υποδοχής, εκτός από μια μικρή μερίδα νέων, 
λόγω του νεωτερικού προσανατολισμού του, παρά την εμφανή προσπάθεια 
των συντελεστών του να συνάψουν την παράδοση με τα νέα αισθητικά ρεύ-

στις προθέσεις της, κανένα συμφέρον. Ακολουθεί μια πίστη, που υπήρξε πάντα το κύριο χαρακτηριστικό της. 
[...]». Και: «Αυτή η έφεση για την ύπαρξη –κι’ όταν λέμε ύπαρξη δεν εννοούμε, βέβαια, την απλή διατήρηση 
στη ζωή– αποτελεί την καλύτερη απόδειξη πως το σύμπτωμα της παρακμής είναι ουσιαστικά ξένο προς αυτό 
το χώρο. [...]».
20. Βλ. το εισαγωγικό σημείωμα στο διήγημα του Δεπούντη, «X.A. Donnet ο βομβαρδισμός μιας άμαχης 
πολιτείας, στο τχ. 3 (1950) του Πρόσπερου, σ. 76-82, γραμμένο πιθανότατα από τον Δεσύλλα. Σημείωμα και 
διήγημα μας μεταφέρουν στην εμπειρία της κερκυραϊκής οδύνης από τον πόλεμο. Βλ. του ιδίου, το ποίημα 
«Το ναυάγιο της Ομίχλης», Πρόσπερος, 4 (1951), σ. 110-7. 
21. Βλ. Περικλής Παγκράτης, «Πολεμικές εμπειρίες και μεταπολεμική κερκυραϊκή λογοτεχνία», Πόρφυρας, 
1 (1980), σ. 19-24, όπου καταγράφονται τα τραυματικά αυτά λογοτεχνικά κείμενα. Θα προσθέταμε και την 
περίπτωση του ποιητή Δημήτρη Σουρβίνου, το ποιητικό έργο του οποίου έγινε γνωστό μεταγενέστερα. Βλ. 
Θεοδόσης Πυλαρινός, Δημήτρης Ι. Σουρβίνος «ο ασκούμενος της νυκτός»., (Κέρκυρα 2006).
22. Τον ίδιο ρόλο διαδραμάτισε το κείμενο του Δεσύλλα, «Σχόλια στο περιθώριο του Πρόσπερου», τίτλο που 
χρησιμοποίησε μετέπειτα και η Ασπιώτη, σε κείμενό της του 1951, το οποίο δημοσιεύτηκε πολύ αργότερα 
στην κερκυραϊκή εφημερίδα Ενημέρωση, φ. 353-5 (1992), με ιστορικά στοιχεία για τους συνεργάτες της 
συντροφιάς του Ινστιτούτου.
23. Στην Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, Α΄/5 (Ιούλιος 1945), σ. 17-8, ο C. Day Lewis είχε δημοσιεύσει το κείμενο 
«Η ποίηση του Θ.Σ. Έλιοτ».
24. Πρόσπερος, 7 (1952), σ. 255-6, το κείμενο του Δεσύλλα, «Από την άρνηση στη θέση».
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ματα. Μετά τα πρώτα τεύχη προς μετριασμό της ψυχρής υποδοχής είναι φα-
νερή η ενίσχυση της εντοπιότητας,25 ως συνέχειας της Κερκυραϊκής σχολής, με 
κείμενα ιστορικά ή προσωπογραφικά, ένδειξη αδυναμίας του χώρου να προ-
σεγγίσει τις καινοτομίες αλλά και των υποχωρήσεων των συντελεστών του πε-
ριοδικού μπροστά στις αντιρρήσεις αυτές. Γνωρίζουμε από διασταυρωμένες 
προφορικές μαρτυρίες ότι η εμφάνιση των δύο πρώτων τευχών συνοδεύτηκε 
από ειρωνικά και περιπαικτικά, αν όχι χλευαστικά, σχόλια των φιλοπαιγμόνων 
Κερκυραίων, για το ακατανόητο και το νεφελώδες των κειμένων.26 Εξάλλου, ο 
ίδιος ο Δεσύλλας, ερμηνεύοντας τον τρόπο υποδοχής του περιοδικού αναφέρ-
θηκε ειλικρινώς στην αδυναμία της ανταπόκρισης στην αποκάλυψη μιας κοι-
νής πίστης που θέλησαν να εμπνεύσουν μέσω του περιοδικού. Παρεμπιπτό-
ντως, παρόμοιες, αν και κάπως ηπιότερες, απόψεις εκφράστηκαν και για την 
υποδοχή του Συμποσίου της Πάτρας.27 

Όσον αφορά στους κυριότερους συνεργάτες, συχνή είναι η εμφάνιση 
του ποιητή Ιάσονα Δεπούντη, από τους εισηγητές στην ιδιαίτερη πατρίδα του 
της νεωτερικής γραφής.28 Το περιεχόμενο των ποιημάτων του είναι κερκυρα-
ϊκό, εμπνευσμένο από τις τραυματικές εμπειρίες του πρόσφατου πολέμου, η 
δε γραφή του υπήρξε όντως νεωτερική με υπερρεαλιστικές εξάρσεις. Ποιητι-
κές είναι οι συμμετοχές του Σπύρου Νικοκάβουρα και του Θ.Δ. Φραγκόπουλου∙ 
πεζογραφικές του Τάσου Κόρφη, του Ε. Κορφιάτη (ψευδώνυμο του Ε. Οικονό-
μου), του Γεράσιμου Χυτήρη, του Μπάμπη Σ. Άννινου, και δοκιμιακές του Π.Γ. 
Καλλίνικου. Η ιστορική θεματολογία εκπροσωπήθηκε από τον Κώστα Δαφνή, 
τoν εκδότη των Κερκυραϊκών Χρονικών, ο οποίος πολλά διδάχθηκε από την έκ-
δοση του Πρόσπερου, μετά την αποτυχία των Φιλολογικών Νέων, βραχύβιου 
περιοδικού που εξέδωσε το 1945.29 Επίσης, ιστορικού ενδιαφέροντος ήταν τα 
κείμενα του Νίκου Λευθεριώτη, γνωστού λογίου και ποιητή του κύκλου της Ειρ. 
Δεντρινού. Συνεργάστηκαν ακόμη στο περιοδικό οι μετέπειτα πανεπιστημιακοί 
καθηγητές, της λατινικής γραμματείας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Κωνστα-

25. Σταχυολογούμε μία ακόμη μαρτυρία από τον ίδιο τον Πρόσπερο (3, [1950], σ. 102). Ο Δεσύλλας 
αναφερόμενος στον πρόσφατο θάνατο του ποιητή Σπύρου Λευθεριώτη θεωρεί βιαστικούς αυτούς που 
έσπευσαν να τον αποκαλέσουν έναν «από τους τελευταίους της Κερκυραϊκής Σχολής», αντιτείνοντας με την 
πρόταση του δικού του όρου: «ένας από τους βετεράνους» της.
26. Όπως αναφέρει ο Παπαναστασάτος, ibid., σ. 519: «Και η λέξη ‘Πρόσπερος’, ως επίθετο πλέον, είχε γίνει ibid., σ. 519: «Και η λέξη ‘Πρόσπερος’, ως επίθετο πλέον, είχε γίνει ., σ. 519: «Και η λέξη ‘Πρόσπερος’, ως επίθετο πλέον, είχε γίνει 
συνώνυμο του ακαταλόγιστος ή βλαμμένος», ανακαλώντας στη μνήμη μας τη χλευαστική υποδοχή των 
πρώτων ελλήνων υπερρεαλιστών.
27. Στο 2ο τχ., σ. 4, «[...] Κριτικάρουν το μοντέρνο μας στυλ, το γενικό πνεύμα, τη γλώσσα, όλα [...]».
28. Κυρίως με τις συλλογές του Ακατοίκητη νύχτα και Από τη θάλασσα, που προηγήθηκαν του Πρόσπερου 
χρονικά. 
29. Στα οποία είχε φροντίσει να προβάλει τη γαλλική ποίηση.
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ντίνος Γρόλλιος, ο οποίος δίδαξε και την αγγλική γλώσσα στο Ινστιτούτο, και ο 
Τάσος Παπαναστασάτος, του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Πολλοί από όσους ανα-
φέραμε μετέφρασαν και άγγλους λογοτέχνες, ενώ αμιγώς μεταφραστική ήταν 
η συμμετοχή της Λιάνας Κουλούρη, που υπογράφει στα τελευταία τεύχη ως 
Λιάνα Μ. Δεσύλλα, ως σύζυγος δηλαδή του Μ. Δεσύλλα. 

 Η τέχνη εκπροσωπήθηκε λιτά από δύο χαράκτες, τη Βιργινία και από 
το 6ο τεύχος του περιοδικού τον πρωτοποριακό χαράκτη Νίκο Βεντούρα, οι 
οποίοι κόσμησαν με έργα τους τις σελίδες και τα εξώφυλλά του. Ελάχιστα, 
ωστόσο, ήταν τα μελετήματα για την τέχνη, και μάλλον ευκαιριακά, όπως της 
Πίτσας Δενδρινού για την ινδική ζωγραφική, και η επανέκδοση ως μέρος της 
ύλης του, με πολύ προσεγμένη καλλιτεχνική επιμέλεια, του Περί ζωγραφίας 
έργου του Παναγιώτη Δοξαρά. Και αυτά παρά την επαγγελία του Πρόσπερου 
ότι θα ήταν περιοδικό τέχνης. 

Όσον αφορά τους Βρετανούς, εκτός από την εμβληματική μορφή του Τό-
μας Έλιοτ30 και την αντικομφορμιστική παρουσίαση του Τζέημς Τζόυς,31 του 
οποίου έγινε και σύντομη αλλά μεστή παρουσίαση-αξιολόγηση, ενδιαφέρου-
σες είναι οι προσπάθειες γνωριμίας του κερκυραϊκού κοινού με σημαντικούς 
λογοτέχνες, όπως ο Γουίσταν Χίου Όντεν, οι μυθιστοριογράφοι Μ. Μπόουεν32 
και Γουόλτερ Ντε Λα Μάρε,33 ο Φράνσις Κινγκ, ο οποίος στο διάστημα αυτό 
(1950-1952) δίδαξε ως καθηγητής στο Βρετανικό Συμβούλιο στη Θεσσαλονίκη, 
ο Ντέιβιντ Χέρμπερτ Λόρενς,34 ο γνώστης των ελληνικών πραγμάτων Τζον Ρό-

30. Πρόσπερος, 1 (1949), σ. 1-2, «Ένα τραγούδι για τον Συμεών», 4 (1951), σ. 120-1, το «Χορικό» (από 
την Οικογενειακή συγκέντρωση) και 7 (1952), σ. 223-6, «Δύο χορικά από το ‘Φόνο στη Μητρόπολη’», σε 
μετάφραση της Ασπιώτη.
31. Ο Πρόσπερος παρουσίασε τον Τζόυς στο κοινό του («Απλό σημείωμα για τον Joyce»), (2 [1950], σ. 44-
5). Πρόκειται για λογοτέχνη πρότυπο του Δεσύλλα, που περιέγραψε το 1920 ήδη την αποσύνθεση, με νέα 
γλώσσα και φόρμα. Το απόσπασμα του περιοδικού προέρχεται από Το πορτραίτο του καλλιτέχνη, και είναι 
εμφανής η εσωτερική αγωνία που το διαπερνά. Αξίζει να προσεχθεί η τυποτεχνική έμφαση, με τα μεγαλύτερα 
τυπογραφικά στοιχεία.
32. Πρόσπερος, 7 (1952), σ. 251-4, «Η καστανιά».
33. Η Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, Β΄/4 (1946), σ. 114-6, είχε αναφερθεί στον Μάρε και τον Όντεν. Βλ. Stephen 
Spender, «Η αγγλική ποίηση του μεσοπολέμου».
34. Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, Β΄/8 (1946), σ. 235-9, Aldous Huxley, «D.H. Lawrence». Στον Πρόσπερο, 3 
(1950), σ. 83-6, «Το ουράνιο τόξο», στοιχειοθετημένο με μεγαλύτερα στοιχεία, και 4 (1951), σ. 128, «Το 
τραγούδι του Νικητή».
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μπερτ Λίντελ,35 ο Λιούις Μακνέις,36 η διηγηματογράφος Κάθριν Μάνσφιλντ,37 
οι κλασικοί Γουίλιαμ Σαίξπηρ και Τζων Μίλτον,38 ο Μπέρναρ Σω,39 ο Άρθουρ 
Sewell, με μελέτη γραμμένη ειδικά για τον Πρόσπερο, ο Φίλιπ Σέρραρντ,40 ο 
Στίβεν Σπέντερ,41 η Βιρτζίνια Γουλφ,42 ο Πάτρικ Λη Φέρμορ, ο Φόρστερ43 και ο 
απαραίτητος στα ελληνικά περιοδικά Όσκαρ Ουάιλντ. Το δείγμα ποιοτικά είναι 
εκ πρώτης όψεως ικανοποιητικό, αλλά ανεπαρκές ποσοτικά και αποσπασματι-
κό, λειτουργώντας μάλλον ως πληροφορία και όχι ως ευκαιρία για στοιχειώδη 
έστω κατανόηση της σημασίας του έργου τόσο σπουδαίων δημιουργών. Με 
τον τρόπο αυτό, η δύσληπτη για το παραδοσιακό κερκυραϊκό κοινό νεωτερική 
λογοτεχνία έγινε δυσληπτότερη και γι’ αυτό δυσπρόσιτη. 

Σε αντίθεση με την υπερβαλλόντως οραματική αλλά φιλότιμη και ποιοτική 
για περιφερειακό έντυπο εμφάνιση του Πρόσπερου, στον οποίο είναι προφα-
νής η απειρία και ο ερασιτεχνισμός, έρχεται ο συστηματικός τρόπος της Αγγλο-
ελληνικής Επιθεώρησης, η επιστημονική δομή της οποίας, οι αναλυτικές, προ-
γραμματισμένες και ποικίλου καλλιτεχνικού περιεχομένου εργασίες, οι πολλοί 
και γνωστοί συνεργάτες, προδίδουν μελετημένη εργασία. Προβάλλοντας, για 
παράδειγμα, ένα λογοτεχνικό κανόνα, που καθιερώθηκε εν πολλοίς στη συνέ-
χεια, εδράστηκε σταθερά και επίμονα στα μεγάλα μεγέθη της ελληνικής ποίη-
σης, τον Σολωμό, τον Παλαμά, τον Καβάφη, τον Σικελιανό και τον Σεφέρη,44 και 
με τη μακροβιότητά της απέκτησε de facto ιδεολογικό έρμα, συνεχίζοντας την 
πορεία που διανοίχθηκε από τη Γενιά του ’30, με κριτικά κείμενα του Αντρέα 
Καραντώνη, του Απόστολου Σαχίνη, του Κλέωνα Παράσχου αλλά και του Γιώρ-
γου Θεοτοκά, και με βιβλιοκριτική του Άλκη Θρύλου και θεατρική κριτική του 

35. Πρόσπερος, 5 (1951), σ. 189-91, «Άγγελος Σικελιανός». 
36. Ibid., 3 (1950), σ. 91-4, όπου κείμενό του για το Μπίρμιγχαμ, με αυτοβιογραφικό υπόστρωμα, κατά Ibid., 3 (1950), σ. 91-4, όπου κείμενό του για το Μπίρμιγχαμ, με αυτοβιογραφικό υπόστρωμα, κατά ., 3 (1950), σ. 91-4, όπου κείμενό του για το Μπίρμιγχαμ, με αυτοβιογραφικό υπόστρωμα, κατά 
το πρότυπο της Αγγλοελληνικής Επιθεώρησης, στην οποία με συστηματικό τρόπο γινόταν παρουσιάσεις 
βρετανικών πόλεων. Επίσης, σ. 102, όπου πλην της αναφοράς ότι «είναι η πρώτη φορά που ελληνικό 
περιοδικό δημοσιεύει συνεργασία του, ειδικά γραμμένη γι’ αυτό», συνδυάζει ο συντάκτης των σημειωμάτων 
του Πρόσπερου το τεχνοκρατικό περιεχόμενο του κειμένου με τη «Νέα Ποίηση». Επίσης, Πρόσπερος, 6 
(1951), σ. 213, το ποίημα «Ενοικιάζεται», σε μετάφραση της Ασπιώτη.
37. Πρόσπερος, 4 (1951), σ. 129-31, «Μία τόσο γλυκειά ηλικιωμένη Κυρία».
38. Πρόσπερος, 6 (1951), σ. 193-4, «Ο ξανακερδισμένος Παράδεισος», σε μετάφραση Κ. Γρόλλιου.
39. Πρόσπερος, 4 (1951), σ. 105-9, «Η Αγία Ιωάννα» (η αρχή της 5ης σκηνής).
40. Πρόσπερος, 5 (1951), σ. 171-4, «Σικελιανός».
41. Πρόσπερος, 3 (1950), σ. 87, το ποίημά του «Όλο φέρνω στο νου μου...», και 7 (1952), σ. 231-5, «Οι πνοές», 
απόσπασμα από το μυθιστόρημα Στο φάρο.
42. Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, Β΄/6 (1946), σ. 178-82, John Lehmann, «Virginia Woolf».
43. Πρόσπερος, 5 (1951), σ. 181-5, αναδημοσίευση της ομιλίας «Σικελιανός και Κητς» από την Αγγλοελληνική 
Επιθεώρηση.
44. Αλλά και σε άλλους σημαντικούς λογοτέχνες, όπως ο Π. Πρεβελάκης. Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, Β΄/5 
(1946), σ. 145-7, Βασ. Λαούρδας, «Παντελής Πρεβελάκης».
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Άγγελου Τερζάκη. Στηρίχθηκε δε γερά από επιστημονικής επόψεως στον Λίνο 
Πολίτη και στον Κ.Θ. Δημαρά, αν και υστέρησε στην παρουσίαση των Επτανη-
σίων, που είχε ανατεθεί στον Φάνη Μιχαλόπουλο,45 η προσφορά των οποίων, 
όπως φαίνεται από τον αριθμό των μελετών, ήταν υπολογίσιμη για τους συντε-
λεστές του περιοδικού. Στον Πρόσπερο η παράδοση, παρότι εξαίρεται ο ρόλος 
της, είναι αναιμική και δοσμένη άστοχα με κείμενα ιστορικού περιεχομένου, 
από φόβο μάλλον των επικρίσεων για κερκυραϊσμό, τις οποίες είχαν δεχθεί κα-
ταιγιστικά εξ Αθηνών κατά τις δύο προηγούμενες δεκαετίες οι Κερκυραίοι.46 

Αξίζει να αναφερθούμε σύντομα στην περίπτωση του Άγγελου Σικελια-
νού, διότι ο Πρόσπερος είναι το πρώτο περιοδικό που του αφιέρωσε ολόκληρο 
τεύχος ευθύς μετά τον θάνατό του.47 Ο Δεσύλλας ήταν προφανώς ο εμπνευ-
στής του τεύχους αυτού, στο οποίο συνεργάστηκαν με κείμενά τους και οι 
βρετανοί Λίντελ, Φόρστερ και Σέρραρντ. Και αυτό σε καιρούς που η εθνική 
προσφορά του Σικελιανού είχε αμφισβητηθεί από αυτόκλητους προασπιστές 
της εθνικοφροσύνης. Ο Δεσύλλας, φύση ενωτική, συγγενής με εκείνη του Σικε-
λιανού και παρεμφερών προοδευτικών τάσεων, με το αφιέρωμα αυτό συντέ-
λεσε λίγο μετά τον θάνατο του ποιητή σε μία οιονεί αποκατάστασή του, στην 
οποία πάντως είχε πρωτοστατήσει ήδη η Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, ενώ 
ακόμη ο ποιητής ήταν στη ζωή,48 εντάσσοντάς τον με επιμονή στον κανόνα 
της. Συγκεκριμένα, είχε δώσει και διαλέξεις ο ίδιος στο Βρετανικό Συμβούλιο 
της Αθήνας και είχε συνεργαστεί με κείμενά του στο περιοδικό του.49 Η θέση 
αυτή από ένα περιοδικό φωτισμένων πνευματικών δημιουργών της δεξιάς δεν 
είναι άμοιρη τόσο των επιλογών των φορέων του όσο και της υποστήριξης του  
Βρετανικού Συμβουλίου. 

Για να επανέλθουμε όμως στον Δεσύλλα, συγγένευε πνευματικά με τον Σι-
κελιανό, τον διέκριναν υψιπετείς οραματισμοί και σικελιανική ελληνοπρέπεια, 
πίστη στον άνθρωπο και απολλώνιες εξάρσεις. Με καταβολές που εκκινούσαν 

45. Ibid., Β΄/1 (1946), σ. 19-22, Β΄/2, σ. 56-7 και Β΄/3, σ. 87-90, «Ιάκωβος Πολυλάς (1826-1896), ένας Έλληνας Ibid., Β΄/1 (1946), σ. 19-22, Β΄/2, σ. 56-7 και Β΄/3, σ. 87-90, «Ιάκωβος Πολυλάς (1826-1896), ένας Έλληνας ., Β΄/1 (1946), σ. 19-22, Β΄/2, σ. 56-7 και Β΄/3, σ. 87-90, «Ιάκωβος Πολυλάς (1826-1896), ένας Έλληνας 
πουριτανός», Β΄/7 (1946), σ. 207-8, Β΄/8 (1946), σ. 254-6, «Γεώργιος Τερτσέτης (1800-1874)».
46. Θεοδόσης Πυλαρινός, «Κερκυραϊσμός ή κορφίτιδα: αποδοχές και αντιρρήσεις προς την ταυτότητα των 
Κερκυραίων εκπροσώπων της Επτανησιακής σχολής», Ιονικά Ανάλεκτα, 1 (2011), σ. 215-29.
47. Στο οποίο δημοσιεύτηκαν έξι ποιήματα του Σικελιανού (155-67) και η «Δελφική έκκληση» (147-54), 
κείμενα σχετικά με «τη στάση του απέναντι στο ηθικό και το πνευματικό πρόβλημα» της εποχής. Βλ. και σ. 
143-4, το σκεπτικό της έκδοσης του αφιερώματος. Τα μελετήματα του τεύχους, φορτισμένα συναισθηματικά 
από τον πρόσφατο θάνατό του, αποτελούν συνδυασμό αποτίμησης του έργου του σε σχέση με τη ζωή και 
την προσωπικότητά του.
48. Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, Α΄/11-2 (1946), σ. 12-6, Θεόδωρος Ξύδης, «Το ερωτικό στοιχείο στην ποίηση 
του Σικελιανού», Β΄/8 (1946), σ. 240-1, γνώμες για τον «Αλαφροΐσκιωτο» και σ. 258-62, «Το πρώτο φανέρωμα 
του Σικελιανού», με κρίσεις διαφόρων.
49. Ibid., Β΄/1 (1946), σ. 1-2, Άγγελος Σικελιανός, «Εικοστή Πέμπτη Μαρτίου 1821».Ibid., Β΄/1 (1946), σ. 1-2, Άγγελος Σικελιανός, «Εικοστή Πέμπτη Μαρτίου 1821».., Β΄/1 (1946), σ. 1-2, Άγγελος Σικελιανός, «Εικοστή Πέμπτη Μαρτίου 1821».
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από τον Λορέντσο Μαβίλη και μέσω του Σπύρου Νικοκάβουρα έφθαναν σ’ αυ-
τόν, είχε συλλάβει το ηθικό πρόβλημα της εποχής του και οραματιζόταν μια 
σικελιανικού τύπου παγκόσμια ενότητα. Αξίζει να προσεχθεί το κείμενό του «Η 
συνείδηση του σκοπού», διότι απηχεί τις επιδράσεις που δέχθηκε από την Αγ-
γλοελληνική Επιθεώρηση, αναφερόμενος στους ποιητές-θυρεούς, τους οποί-
ους εκείνη πρόβαλε εμβληματικά στην ανανεωτική της προσπάθεια, συζευγνύ-
οντας την παράδοση με το νεωτερικό, εγκεντρισμένο από τις επιδράσεις της 
βρετανικής πρωτοπορίας, κατεξοχήν δε του Τόμας Έλιοτ.50 Η παντελής απουσία, 
τέλος, του Γιάννη Ρίτσου και του Νικηφόρου Βρεττάκου ή του Μανόλη Αναγνω-
στάκη διαγράφει το ιδεολογικοπολιτικό περίγραμμα του περιοδικού αυτού. 

Η παύση του Πρόσπερου σχετίζεται με την παραίτηση της διευθύντριας 
του Παραρτήματος του Βρετανικού Συμβουλίου, η οποία αποχώρησε μετά από 
ένα διάστημα ψυχικής δοκιμασίας και κρίσης συνειδήσεως. Ήταν αποτέλεσμα 
της όξυνσης του Κυπριακού, η δε Ασπιώτη δήλωσε με την παραίτησή της τη δι-
αφωνία της στις θέσεις και τις ενέργειες της Μ. Βρετανίας.51 Με δύο επιστολές 
της, γνωστές σήμερα, στις 17 Σεπτεμβρίου και 5 Οκτωβρίου αντίστοιχα, εξήγη-
σε τους λόγους της παραίτησης, τονίζοντας, εκτός των άλλων, τη διάρρηξη «των 
παλαιών ιερών δεσμών»52 που συνέδεαν τους δύο λαούς, δεσμών για τη χαλύ-
βδωση των οποίων είχε δημιουργηθεί ο Πρόσπερος και είχε κοπιάσει και η ίδια. 
Με την ηθική αυτή στάση, χωρίς τυμπανοκρουσίες, εκτός από τη διάψευση 
ενός στόχου, για τον οποίο εργάστηκε ψυχή τε και σώματι, η Ασπιώτη απεμπό-
λησε και τη θέση της διευθύντριας, αρνηθείσα να συνεχίσει και το διδακτικό 
έργο της, χάνοντας όμως έτσι τη βασική βιοποριστική πηγή της. Και περαιτέρω, 
κλονίστηκε ο θαυμασμός και η αγάπη της προς τη Μ. Βρετανία, την οποία είχε 
επιδείξει, εκτός των προαναφερθέντων, τόσο με το ιστορικοφιλολογικό έργο 
της,53 όσο και με τα διηγήματά της, τα θέματα των οποίων είναι σχετικά με την 
παρουσία των Βρετανών στην Κέρκυρα.54 

Ο Πρόσπερος, παρά την ευρύτητα του πνεύματος των συντελεστών του 

50. Ibid., Β΄/5 (1946), σ. 136-42, C.M. Bowra, «Ο ποιητής Θ.Σ. Έλιοτ».Ibid., Β΄/5 (1946), σ. 136-42, C.M. Bowra, «Ο ποιητής Θ.Σ. Έλιοτ».., Β΄/5 (1946), σ. 136-42, C.M. Bowra, «Ο ποιητής Θ.Σ. Έλιοτ».C.M. Bowra, «Ο ποιητής Θ.Σ. Έλιοτ»..M. Bowra, «Ο ποιητής Θ.Σ. Έλιοτ».M. Bowra, «Ο ποιητής Θ.Σ. Έλιοτ».. Bowra, «Ο ποιητής Θ.Σ. Έλιοτ».Bowra, «Ο ποιητής Θ.Σ. Έλιοτ»., «Ο ποιητής Θ.Σ. Έλιοτ».
51. Στην έξαρση του Κυπριακού θερμόαιμοι Κερκυραίοι πετροβόλησαν το Ινστιτούτο. Επίσης, έγινε 
συλλαλητήριο στην Κέρκυρα και έριξαν πέτρες στο αυτοκίνητο του άγγλου προξένου. Υπό αυτές τις συνθήκες 
παραιτήθηκε διχασμένη η Ασπιώτη, ανάμεσα στο Ινστιτούτο που εργαζόταν και είχε επενδύσει πνευματικά, 
και στον πληγωμένο πατριωτισμό της για το Κυπριακό.
52. Πόρφυρας, ό.π., σ. 520.
53. Οι ιστορικού περιεχομένου εργασίες της αναφέρονται στο διάστημα της αγγλικής προστασίας στην 
Κέρκυρα και οι δύο από αυτές δημοσιεύτηκαν στο παραγωγικό διάστημα της θητείας της στο Ινστιτούτο.
54. Όπως τα ανέκδοτα, τα οποία δεν θέλησε να εκδοθούν, κείμενα, σύμφωνα με μαρτυρία του Περικλή 
Παγκράτη, «Το άσπρο σπίτι», έργο του 1950, που αναφέρεται στο σπίτι του Ντάρελ στο Καλάμι, και το 
τιτλοφορούμενο «Στο περιβόλι των ξένων», έργο του 1951, της ίδιας δηλαδή δημιουργικής περιόδου, το 
οποίο αναφέρεται στο Αγγλικό Νεκροταφείο της Κέρκυρας.
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και την υποστήριξη του Βρετανικού Συμβουλίου, στην ουσία αποτέλεσε μικρα-
δελφό της Αγγλοελληνικής Επιθεώρησης, υπό την έννοια ότι ακολούθησε την 
πολιτιστική γραμμή εκείνης. Εξάλλου, η αγγλική λογοτεχνία αποτέλεσε το κοι-
νό σημείο αναφοράς και σύνδεσης των περιοδικών αυτών. Παρά την έλλειψη 
επικοινωνίας ή μαρτυρημένης συνεργασίας των δύο εντύπων, η γνωριμία της 
Ασπιώτη με την οικογένεια Λαμπράκη55 πρέπει να λειτούργησε στην κυοφορία 
της ιδέας της δημιουργίας του Πρόσπερου. Αλλά και η ίδια η Αγγλοελληνική 
Επιθεώρηση λειτούργησε προτυπικά γι’ αυτόν, κατεξοχήν λόγω του κοινού φο-
ρέα υποστήριξης, του Βρετανικού Συμβουλίου. Οι δυνατότητες, ωστόσο, τόσο 
οι οικονομικές όσο και από την άποψη του επιστημονικού και λογοτεχνικού 
δυναμικού ήταν άνισες. Ο Πρόσπερος δεν διέθετε την άνεση τακτικής κυκλο-
φορίας, αφού τα πενιχρά και κυρίως αβέβαια έσοδα από τα 350 αντίτυπα του 
εκάστοτε προηγούμενου τεύχους αποτελούσαν τη βάση για τη διεκπεραίωση 
του επόμενου, με προσθήκη του ελλείμματος από το βαλάντιο της Ασπιώτη. 
Από πλευράς συνεργατών, η ποικιλία θεματικών, η αφθονία πολλών και γνω-
στών ονομάτων, Ελλήνων και Βρετανών, στην Αγγλοελληνική Επιθεώρηση και 
η συμμετοχή λογοτεχνών ή μελετητών με μεγάλη εμβέλεια δεν προσφέρονται 
για συγκρίσεις με το έμψυχο δυναμικό του Πρόσπερου. Όπως φάνηκε ήδη, 
στηρίχθηκε σε επιχώριες δυνάμεις, με πρόσθετο μειονέκτημα ότι οι περισσό-
τεροι συνεργάτες του ήταν άγνωστοι, απλώς φερέλπιδες νέοι, την προσφορά 
των οποίων καρπώθηκε η Κέρκυρα αργότερα. Αλλά και οι βασικοί συντελεστές 
του, ο Δεσύλλας και η Ασπιώτη, δεν μπορούσαν να συγκριθούν με ονόματα 
της περιωπής ενός Καραντώνη ή Τερζάκη, για να μην αναφερθούμε σε άλλους. 
Οι θεματικές, επίσης, στηρίχθηκαν στην κερκυραϊκή εντοπιότητα, παρά τις οι-
κουμενικές ανθρωπιστικές διαθέσεις των συντελεστών του, με το πρόσθετο 
μειονέκτημα της έλλειψης σφαιρικότητας και της αδυναμίας κάλυψης πολλών 
τομέων. Η σκιά της κερκυραϊκής παράδοσης, παρά τα φιλότιμα ανοίγματα προς 
την αγγλική ποίηση και πεζογραφία, επέδρασε αρνητικά, αφού ο χώρος της 
Κέρκυρας έμενε επίμονα προσηλωμένος στις παλαιές δόξες της όψιμης φάσης 
της Επτανησιακής σχολής. Και ακόμη, αν η Αγγλοελληνική Επιθεώρηση απο-
τέλεσε συνέχεια των Νέων Γραμμάτων και έκφραση της προοδευτικής δεξιάς 
διανόησης,56 πρόταση που κάλυψε στον ιδεολογικό χώρο την ύπαρξη δύο πολύ 

55. Προς επιβεβαίωση της σχέσης αυτής η Ασπιώτη ήταν αυτή που μεσολάβησε στον Δημήτρη Λαμπράκη, 
φίλο του πατέρα της, για να εργαστεί ο Γιώργος Ρωμαίος στην εφημερίδα Το Βήμα (πληροφορία Παπα-
ναστασάτου).
56. Χρήσιμο για την αξιολόγηση των προ της Αγγλοελληνικής Επιθεώρησης μεσοπολεμικών περιοδικών και 
των κατευθύνσεών τους είναι το άρθρο του Γιάννη Χατζίνη, «Περιοδικά του μεσοπολέμου» (Αγγλοελληνική 
Επιθεώρηση, Β΄/6 [1946], σ. 177-8). Βλ., επίσης, το άρθρο του Α. Βουσβούνη για το περιοδικό Τετράδιο, ibid., 



197

ΤΟ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΡΟΣΠΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

καλών εντύπων της Αριστεράς της εποχής, των Ελεύθερων Γραμμάτων του Δη-
μήτρη Φωτιάδη (1945-48)57 και της Επιθεώρησης Τέχνης (1954-67), και αντι-
στρατεύτηκε στις ακρότητες, του Σπύρου Μελά για παράδειγμα, που εξέδιδε 
από το 1948 έως το 1954 την Ελληνική Δημιουργία, ο Πρόσπερος δεν βρέθηκε 
στο μέσο τέτοιων ιδεολογικών διαφορών, γι’ αυτό και συμβίωσαν στις σελίδες 
του ή στις εκδηλώσεις του Βρετανικού Συμβουλίου της Κέρκυρας φωτισμένοι 
αστοί, όπως η Ασπιώτη, και προοδευτικοί σοσιαλιστές, όπως ο Δεσύλλας,58 ή 
αριστεροί, όπως ο Ιάσων Δεπούντης,59 συμπράττοντας σε ένα όντως ενωτικό 
κλίμα, το οποίο εκτός των άλλων ευνοήθηκε από τους ηπιότερους πολιτικούς 
κραδασμούς μεταπολεμικά στην Κέρκυρα. 

Ως προς τα Φιλολογικά Νέα του Κ. Δαφνή που κυκλοφόρησαν το 1945, με 
άτονη την προβολή της γαλλικής ποίησης κυρίως60 και με ετερόκλητο υλικό, αν 
και δεν αποτέλεσαν πρόδρομο του Πρόσπερου, όμως πρέπει να εκτιμηθεί το 
γεγονός πως συνεργάστηκε σ’ αυτά ο Δεσύλλας, μεταφράζοντας γαλλική ποί-
ηση, αποτελώντας βασικό συνεργάτη τους και, κυρίως, αποκτώντας εμπειρίες 
που απέδωσαν στον Πρόσπερο. 

Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι η όλη προσπά-
θεια του Πρόσπερου και ο απόηχος των εκδηλώσεων στο Ινστιτούτο, απέδωσαν 
αργότερα. Ειδικότερα, Το Πρώτο Σκαλί, τίτλος δάνειος από το ομώνυμο ποίημα 
του Κ.Π. Καβάφη, περιοδικό που πρωτοκυκλοφόρησε στα μέσα του 1954 από 
ομάδα κερκυραίων νέων, ακολούθησε τα βήματα και τις ιδέες του Πρόσπερου, 
κυρίως στην εισαγωγή των ξένων λογοτεχνικών ρευμάτων και την απέκδυση 
του στενού κερκυραϊσμού, υπολειπόμενο όμως πολύ ποιοτικά. Πρόκειται για 
το πρώτο τεκμήριο της προσφοράς του Ινστιτούτου αμέσως μετά το κλείσιμό 
του και την παύση του περιοδικού του. Πολύ αργότερα, το 1980, θα αρχίσει η 

σ. 188.
57. Θεοδόσης Πυλαρινός, «Ο Μάρκος Αυγέρης και τα Ελεύθερα Γράμματα του Δημήτρη Φωτιάδη», Θέματα 
Λογοτεχνίας (Μάιος-Αύγουστος 2005), σ. 180-94.
58. Ο οποίος είχε καταταγεί στην ΕΠΟΝ.
59. Ο Νίκος Βαρότσης, που έλαβε μέρος στις εκδηλώσεις του Ινστιτούτου, σύμφωνα με τις προφορικές 
πηγές μας, γαλουχημένος σε άλλες εποχές και επηρεασμένος από τους μαρξιστές λογοτέχνες λέγεται ότι δεν 
καταλάβαινε το πνεύμα του μοντερνισμού που επικρατούσε στον Πρόσπερο. Παρά ταύτα όμως διαισθανόταν 
ότι κάτι νέο και αξιόλογο κυοφορείται, και συμμετείχε, ακολουθώντας το παράδειγμα των φίλων του.
60. Ενδιαφέρον εν προκειμένω έχει το μικρό αλλά πυκνό κείμενο του Κλ. Παράσχου στην Αγγλοελληνική 
Επιθεώρηση (Β΄/1 [1946], σ. 27-8), με τίτλο «Προσανατολισμοί», στο οποίο παρουσιάζονται οι ξένες 
λογοτεχνικές επιδράσεις στην Ελλάδα, τον δέκατο ένατο και εικοστό αιώνα: η γερμανική, με αναφορά 
στον κερκυραίο Λορ. Μαβίλη, η γαλλική, στην οποία ήταν προσανατολισμένα τα Φιλολογικά Νέα χάρη 
στον Δεσύλλα, και η αγγλική, φορείς της οποίας στην Κέρκυρα υπήρξαν ο Δεσύλλας με την Ασπιώτη και 
το Παράρτημα του Βρετανικού Συμβουλίου. Στη σ. 27, επίσης, χαρακτηριστικό είναι το κείμενο του ίδιου, 
«Το Βρεταννικό Συμβούλιο», με αναφορές στη δεκαετή προσφορά του και με μνεία στην ανοικοδόμηση των 
βομβαρδισμένων οικοδομημάτων της Κέρκυρας.
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κυκλοφορία του Πόρφυρα, πάλι από νέους, με ποιοτικές διαθέσεις που, προϊό-
ντος του χρόνου, απέκτησαν πρωτοτυπία. Η επίδραση της Ασπιώτη και του Δε-
σύλλα είναι φανερή από τις πρώτες σελίδες του περιοδικού αυτού. Τους τίμησε, 
εξάλλου, ποικιλότροπα για την ιστορική προσφορά τους. Το κυριότερο όμως, 
που η πηγή του βρίσκεται στον Πρόσπερο, είναι η σταδιακή απελευθέρωση 
από την εντοπιότητα, ο δημιουργικός σεβασμός στην παράδοση και η εισαγωγή 
της ξένης λογοτεχνίας. 

Συνεξετάζοντας τα δύο αυτά περιοδικά, διαπιστώνεται ότι πρόκειται για 
μη συγκρίσιμα μεγέθη. Και δεν είναι μόνο η δομή ή οι συνεργάτες, ούτε η 
αποσπασματικότητα σε αντίθεση με την αναλυτική επιστημονική εργασία της 
Αγγλοελληνικής Επιθεώρησης. Είναι και οι θεματικές. Ήταν αδύνατο, π.χ., η 
συνολική θεώρηση της ελληνικής και αγγλικής ποίησης61 και πεζογραφίας να 
συγκριθεί με την εστίαση στην κερκυραϊκή λογοτεχνική παραγωγή του Πρόσπε-
ρου, από τον οποίο απουσίαζαν τα φιλολογικά μελετήματα, η κριτική, το θέα-
τρο και η μουσική, που δεν θα είχαν ούτως ή άλλως αντικείμενο περιοριζόμενα 
στην Κέρκυρα. Εκείνο πάντως που πρέπει να τονιστεί είναι το κοινό πνεύμα που 
διαπερνά και τα δύο έντυπα, η δε ανανεωτική πνοή είναι εμφανής και στον 
Πρόσπερο παρά τις δυσκολίες ανταπόκρισης στο ευρύτερο κοινό. Διότι ανα-
γκάστηκε να ακολουθήσει ερμαφρόδιτη τακτική, απευθυνόμενος σε ένα πολύ 
μικρό κοινό αξιώσεων με δίψα για ποιοτικές αλλαγές και παράλληλα σε ένα 
προσδοκώμενο κοινό, το οποίο δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
της νεωτερικής τέχνης. Όσον αφορά στο πατρινό Συμπόσιο, είναι σφαιρικότε-
ρο σε σχέση με τον Πρόσπερο, με πολλά κείμενα στην αγγλική, με αναλογικά 
λίγους συνεργάτες Πατρινούς και πολλούς γνωστούς σήμερα λογοτέχνες μη 
Πατρινούς, οι οποίοι εξελίχθηκαν και παρήγαγαν αξιόλογο έργο, σε αντίθεση 
με τους Κερκυραίους, και ποικιλία ειδολογική, προσανατολισμένη περισσότερο 
στην ελληνική πραγματικότητα και προτίμηση μάλλον στο διήγημα.62 Θα επι-
σημάνουμε τη συνεργασία με μεταφράσεις τους από την ελληνική στην αγγλι-
κή των Γιώργου Κατσίμπαλη, διευθυντή της Αγγλοελληνικής Επιθεώρησης, και 
Θεόδωρου Στεφανίδη, ο οποίος μας παραπέμπει στον κύκλο του Ντάρελ στην 

61. Βλ., ενδεικτικά, Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, Α΄/9 (Νοέμβριος 1945), σ. 9-15, Αντρέας Καραντώνης, «Η 
σύγχρονη ελληνική ποίηση», Β΄/1 (1946), σ. 7-10, Rex Warner, «Οι βάσεις της σύγχρονης αγγλικής ποίησης», 
Β΄/4 (1946), σ. 113-7, Stephen Spender, «Η αγγλική ποίηση του μεσοπολέμου», Β΄/3 (1946), σ. 68-72, 
Eli�abeth Bowen, «Το αγγλικό μυθιστόρημα στο διάστημα του μεσοπολέμου», με αναφορές σε λογοτέχνες 
που μεταφράστηκαν στον Πρόσπερο.
62. Ηλίας Βενέζης, Απόστολος Μελαχρινός, Ν.Γ. Πεντζίκης, Ζωή Καρέλλη, Τάκης Σινόπουλος, Τάκης Δόξας, 
Νίκος Καχτίτσης, που έζησε και στην Πάτρα, Τάσος Γιανναράς, Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Αθάνας, 
Τάκης Παπατσώνης και άλλοι.
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Κέρκυρα και στο Κελί του Πρόσπερου. Μάλιστα, κείμενό του για την Κέρκυρα 
είχε δημοσιευτεί στον Πρόσπερο, με επιδράσεις από τον Ντάρελ.63 Και, ακό-
μη, έτυχε της ίδιας επιφύλαξης του κοινού η κυκλοφορία του Συμποσίου, όπως 
μαρτυρούν κείμενα των συντελεστών του.64

Θα κλείσουμε με ένα γενικό συμπέρασμα: Ο Πρόσπερος αντικατοπτρίζει 
την αγωνία της περιφέρειας, και μάλιστα ενός χώρου με αδιαμφισβήτητες επι-
δόσεις στα γράμματα και στις τέχνες, για ποιοτική και φιλελεύθερη έκφραση, 
προοιωνιζόμενος σπερματικά και διαισθητικά τις ανανεωτικές αλλαγές, στις 
οποίες οδηγούσε η ανάγκη της υπέρβασης της ηθικής και της πολιτιστικής κρί-
σης που κληροδότησε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Παράλληλα, η όλη προσπά-
θειά του διακρίνεται από κινήσεις πρωτίστως εκτονωτικές του μετεμφυλιακού 
κλίματος και ως εκ τούτου συνθετικές, με πολιτικές προεκτάσεις, αφού συνυ-
πήρξαν αρμονικά στις σελίδες του και συνέπραξαν στις πολλές εκδηλώσεις του 
άνθρωποι διάφορων ιδεολογικών πεποιθήσεων. Η ευτυχής συγκυρία της συ-
νεργασίας δύο βαθιά πολιτικοποιημένων πνευματικών μορφών, του Δεσύλλα 
και της Ασπιώτη, καίτοι διαφορετικών ιδεολογικών καταβολών, άσκησε ρυθ-
μιστική επίδραση στην ενότητα αυτή του κερκυραϊκού χώρου και άμβλυνε τις 
πολιτικές αντιθέσεις. Στο Βρετανικό Συμβούλιο πρέπει να αναγνωρίσουμε οξυ-
δέρκεια στην αναγνώριση του κλίματος αυτού και διακριτική παρουσία, χάρη 
στις οποίες ενισχύθηκε η βρετανική επιρροή, εύθραυστη, όπως κάθε επιρροή, 
καθώς έδειξαν τα πράγματα, με τις αντιδράσεις που ξέσπασαν αμέσως μετά την 
έκρηξη των διαμαρτυριών κατά της Μ. Βρετανίας για το ζήτημα της Κύπρου, αί-
τιο της διάρρηξης της πολιτικής σύμπνοιας που ευδοκίμησε με τη συνεργασία 
Ελλήνων και Βρετανών κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ωστόσο, εκκινώντας από 
την Αγγλοελληνική Επιθεώρηση έδειξε τις λογοτεχνικές προτιμήσεις του, κατά 
πρώτο λόγο προωθώντας την αγγλική λογοτεχνία, που υπήρξε και ο κινητήριος 
μοχλός της εμπλοκής του στα ελληνικά πολιτιστικά πράγματα και ο κοινός πα-
ρονομαστής και συνεκτικός δεσμός των τριών περιοδικών που εκδίδονταν στο 
όνομά του, κυρίως όμως ορίζοντας με σαφές περίγραμμα, από κοινού με τους 
έλληνες συντελεστές και τους συνεργάτες των εντύπων αυτών, τον λογοτεχνικό 
και ευρύτερα συγγραφικό κύκλο των επιλογών του, ο οποίος υπηρετούσε συ-
γκεκριμένο ασφαλώς ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο.

Ως προς τον εγκλωβισμό στην κερκυραϊκή παράδοση, παρά την επιμελή 
και εν πολλοίς ειλικρινή προσπάθεια συγκάλυψής της, οι ρίζες του κερκυραϊ-
σμού ήταν πολύ βαθιές. Θα αναφέρoυμε λίγα λόγια του Δεσύλλα από μία ανα-

63. Πρόσπερος, 2 (1950), σ. 41-3.
64. Ibid.Ibid.., 2 (1950), σ. 58-9, και Συμπόσιο, 2 (1951).
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κοίνωσή του, προεξαγγελτική μελλοντικού τεύχους του περιοδικού για τους 
σύγχρονους κερκυραίους ζωγράφους, τεύχους που ποτέ δεν κυκλοφόρησε. 
Γράφει:65 «Εκπληρώνουμε έτσι ένα χρέος και προς τον τόπο και προς τους αν-
θρώπους που οικοδομούν τον νέο κερκυραϊκό πολιτισμό».66

65. Ibid.,Ibid.,., 2 (1950), σ. 66-7. 
66. Η εργασία παρουσιάσθηκε στο συνέδριο «Βetween two worlds: the British Council and Anglo-Greek 
literary interactions, 1945-1955», που πραγματοποιήθηκε στη Βρετανική Σχολή, στην Αθήνα, στις 27-28 
Ιανουαρίου 2012. Στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα δημοσιευθεί στην αγγλική γλώσσα.
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