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«Νόηια Πελοπόννηζος, 1935-1950)». Επιμέλεια: Γιάννης Καρακαηζιάνης. Σσλ-

λογικός ηόμος. Εκδόζεις Αλθειός/Σύνδεζμος Φιλολόγων Μεζζηνίας, 2009.  

[Ζ παξνπζίαζε ηνπ ηόκνπ έγηλε ην άββαην, 9 Ηαλνπαξίνπ 2010, ζηo Πλεπκαηηθό Κέληξν Καιακάηαο, 

ζε επίζεκε εθδήισζε πνπ νξγάλσζε ν ύλδεζκνο Φηινιόγσλ Μεζζελίαο –Πξόεδξνο ε Μαξία Σζα-

γθαξάθε– κε νκηιεηέο ηνπο: Αλαζηάζην ηέθν, Πξόεδξν ηεο Π.Δ.Φ., ηνπο παλεπηζηεκηαθνύο θαζεγ ε-

ηέο Βαζίιεην Κξεκκπδά θαη Ζιία Νηθνιαθόπνπιν θαη ην ιέθηνξα Ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπη η-

θήο Μαθεδνλίαο Δπζηξάηην Γνξδαλά].  

Καη’ αξράο, σο Πξόεδξνο ηεο Πανελλήνιας Ένωζης Φιλολόγων, επραξηζηώ 

ζεξκόηαηα ηνλ Σύνδεζμο Φιλολόγων Μεζζηνίας, θαη ηδηαίηεξα ηελ Πξόεδξν, αγαπεηή 

ζπλάδειθν Μαξία Σζαγθαξάθε-Παπιάθνπ, γηα ηελ ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο 

κνπ ζηελ εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζήκεξα, ζηελ όκνξθε πόιε ηεο Καιακά-

ηαο, γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπο Νόηια Πελοπόννηζος (1935-1950). Άιισ-

ζηε, κε ζπγθηλεί ηδηαίηεξα λα παξεπξίζθνκαη ζε θηινινγηθή ζπγθέληξσζε ζηελ πξσ-

ηεύνπζα ηνπ Ννκνύ Μεζζελίαο, απ’ όπνπ άξρηζα, πξηλ από πνιιά ρξόληα, ηελ εθπαη-

δεπηηθή κνπ ζηαδηνδξνκία. Δπβνεύο ηελ θαηαγσγή, πξσηνδηνξίζζεθα, ην 1963, ζην 

Γπκλάζην Χαηδή Ππιίαο, αιιά ππεξέηεζα ζε όιε ζρεδόλ ηελ Πεινπόλλεζν: Γπκλα-

ζηάξρεο, ην 1980, ζην λεντδξπζέλ Γπκλάζην Μνλεκβαζίαο, ηε βπδαληηλή θαζηξόπνιε 

ηεο Λαθσλίαο, γελέηεηξα ηνπ Ρίηζνπ, Λπθεηάξρεο ζην Πξόηππν Λύθεην Παηξώλ, Δπη-

κνξθσηήο ζην Π.Δ.Κ. Σξίπνιεο, ρνιηθόο ύκβνπινο ζηνπο Ννκνύο Ζιείαο  θαη Κν-

ξηλζίαο, πεξηνρέο πνπ κε ζθξάγηζαλ θαζνξηζηηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή κνπ πνξεία θαη 

όπνπ έδεζα έλα κεγάιν κέξνο ηεο δσήο κνπ. 

 Ζ έθδνζε ηνπ ηόκνπ Νόηια Πελοπόννηζος (ζ.ζ. 336 θαη 18 ζειίδεο ζπληνκν-

γξαθίεο θαη επξεηήξην νλνκάησλ) έγηλε από ηνλ Σύνδεζμο Φιλολόγων Μεζζηνίας θαη 

ηηο εθδόζεηο Αιθεηόο. Δηξήζζσ ελ παξόδσ, όηη από ηηο ίδηεο εθδόζεηο θπθινθόξεζε ην 

2007 ην βηβιίν ηνπ ζπλαδέιθνπ θηινιόγνπ, πξώελ ρνιηθνύ πκβνύινπ Λαθσλίαο, 

Γηάλλε Λέθα, Τέζζερις τιλιάδες ζηασροί ζηο μαρησρικό Μωριά. 

 Ζ επηκέιεηα ηεο Νόηιας Πελοποννήζοσ, δηαθνζκεκέλεο εμαίζηα ζην εμώθπιιν 

θαη ζην νπηζζόθπιιν από αξρεηαθέο εηθόλεο ηεο Καιακάηαο, πάξηεο, Αξεόπνιεο θαη 

Αγίνπ Γεκεηξίνπ Εάξαθα, έγηλε από ην θηιόινγν Γηάλλε Καξαθαηζηάλε, ησλ αγγιη-

θώλ θαη γαιιηθώλ θεηκέλσλ από ηελ Αληηγόλε Σζαγθαξάθε θαη ε θηινινγηθή επηκέ-

ιεηα από ηελ Μαξία Σζαγθαξάθε, ὀτρηρὴν θεράπαιναν ηνπ Τοπικού Σσνδέζμοσ, ν 

νπνίνο ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά, εδώ θαη πνιιά ρξόληα, ζηε ζπνπδή θαη πξνώζεζε ησλ 

θηινινγηθώλ ζεκάησλ ζην Ννκό Μεζζελίαο θαη κε ηνλ νπνίν ε Π.Δ.Φ. έρεη ζηελή θαη 
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επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία. Ο εθδνηηθόο απηόο άζινο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε δηεηία 

2006-2008, κε επηθεθαιήο ηελ Πξόεδξν Μαξία Σζαγθαξάθε θαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπο/ηηο: Παπαδεκεηξίνπ Εσή, Μπεζκπέα Ακαιία, Κσλζηαληνπνύινπ 

Καιιηξξόε, Γεσξγνπιέα Αιίθε, Καξαθαηζηάλε Ησάλλε θαη Μπαδάλε Βαζίιεην.  

 Ο παξώλ ηόκνο, όπσο δηαβάδνπκε θαη ζηελ εηζαγσγή ηνπ επηκειεηή, απνηειεί 

κηα ζεκαληηθή θαη πνιύηηκε ζπκβνιή ζηε κειέηε ηεο Τοπικής Ιζηορίας, ηδηαίηεξα ηνπ 

ζύγρξνλνπ λνηηνπεινπνλλεζηαθνύ παξειζόληνο, ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο: λεόηεξε πνιη-

ηηθή ηζηνξία, κε παξνπζίαζε θαη εξκελεία ησλ πνιπδηάζηαησλ γεγνλόησλ, θνηλσληθν-

νηθνλνκηθή δσή, αγξνηηθή νηθνλνκία θαη θνηλσληθέο απνηππώζεηο, απαξρέο βηνκερα-

ληθνύ θαη θαηαλαισηηθνύ ηξόπνπ δσήο, πνιηηηζκηθέο εμαθηηλώζεηο (ιανγξαθία, όςεηο 

θαζεκεξηλήο δσήο, πνιηηηζηηθή αηκόζθαηξα, ηδενινγηθό θιίκα, πλεπκαηηθή θίλεζε ηεο 

επνρήο θ.ά.). 

 Με βάζε απηό ην ζθεπηηθό, ν ηόκνο απαξηίδεηαη από ηέζζεξηο κεγάιεο ελόηε-

ηεο: Α΄ Πολιηική, Κοινωνική και Οικονομική καηάζηαζη  (ζ.ζ. 20-126), Β΄ Νόηια Πελο-

πόννηζος και οι όμορες περιοτές: παράδειγμα ηης Αταΐας  (ζ.ζ. 129-178), Γ΄ Μνήμες 

και Αναμνήζεις ζηο νοηιο-πελοποννηζιακό τώρο (ζ.ζ. 181-258), Γ΄ Πολιηιζηική ζωή 

ζηο νοηιο-πελοποννηζιακό τώρο (ζ.ζ. 261-336). Σα επί κέξνπο θείκελα απνθαιύπηνπλ 

ραξαθηεξηζηηθέο θαη ελδηαθέξνπζεο πηπρέο όιεο απηήο ηεο πεξηόδνπ ζε θάζε ηόπν ηεο 

γεσγξαθηθήο αθηίλαο (Νόηηα Ζιεία, Νόηηα Αξθαδία, Μεζζελία, Λαθσλία) ζε κηα δύ-

ζθνιε πεξίνδν ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο ηζηνξίαο (1935-1950) κε ηα δξώκελα ζηε Νό-

ηηα Πεινπόλλεζν. Δπηπξόζζεηα, γηα ηα γεγνλόηα ηεο πεξηόδνπ 1944 έρεη αζρνιεζεί 

αλαιπηηθά ν επηκειεηήο ηεο παξνύζαο έθδνζεο Ησάλλεο Γ. Καξαθαηζηάλεο ζηελ, ππό 

έγθξηζε, δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή κε ζέκα Ο εμθύλιος Πόλεμος ζηη Μάνη: ιδεολογία 

και κοινωνικές πραγμαηικόηηηες ζηη νεόηερη ιζηορία ηοσ νοηιο-ελλαδικού τώροσ. 

 Οη 15 ζπλεξγάηεο – έγθπξνη ζπγγξαθείο ηνπ ηόκνπ, Ησάλλεο Καξαθαηζηάλεο, 

ηάζεο Ν. Καιύβαο, Μηράιεο Π. Λπκπεξάηνο, Καηεξίλα Μπξέγηαλλε, Νίθνο Σόκπξνο, 

Πέηξνο Ψσκάο, ηαύξνο Παληαδόπνπινο, Γηώξγνο Νηθεηόπνπινο,  Γεώξγηνο Πεηξό-

πνπινο, Βαζηιηθή Κνκπηιάθνπ, Ζιίαο Σαβνπιάξεο, Κνξίλα Γηαμόγινπ, Ίιηα Λαθίδνπ, 

Φαίδξα Κνπηζνύθνπ, Πέπε Γαβαιά, αλήθνπλ ζηνλ επξύηεξν ρώξν ηεο παηδείαο: παλε-

πηζηεκηαθνί θαζεγεηέο, όισλ ησλ βαζκίδσλ, Διιάδαο θαη εμσηεξηθνύ, δηδάθηνξεο θαη 

ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, ηζηνξηθνί θαη εξεπλεηέο ζηα Γενικά Αρτεία ηοσ Κράηοσς, ζην 

Ιζηορικό Αρτείο Μοσζείοσ Μπενάκη, ζην Κένηρο Ιζηορίας Νεόηεροσ Δλληνιζμού ηεο 

Αθαδεκίαο Αζελώλ· όινη πξαγκαηεύνληαη ην ζέκα ηνπο κε επηζηεκνληθή πιεξόηεηα 
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(ρξήζε πεγώλ θαη βηβιηνγξαθίαο, ζηαηηζηηθνί πίλαθεο, ζρεδηαγξάκκαηα, πεξίιεςε 

ζηελ αγγιηθή ή γαιιηθή γιώζζα), εθθξαζηηθή αξηηόηεηα θαη αληηθεηκεληθόηεηα, πξν-

βάιινληαο ειεύζεξα ηηο εξκελεπηηθέο ηνπο απόςεηο κε νξζνινγηθά θαη επηζηεκνληθά 

επηρεηξήκαηα. 

 Ζ πιεηάδα απηή ησλ επίιεθησλ ζπληαθηώλ ησλ άξζξσλ καο μελαγεί, ζ’ έλα ζπ-

λαξπαζηηθό ηαμίδη, ζηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο, κε παξάζεζε ηζηνξηθώλ ζηνηρείσλ θαη 

ηεθκεξίσλ ζε όιεο ηηο ζθαίξεο δξαζηεξηόηεηαο: α. πνιηηηθή θαηάζηαζε ζην λνηηνπε-

ινπνλλεζηαθό ρώξν, όπσο, γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο εκθύιηαο βίαο θαη ησλ έλνπισλ 

ζπαξαγκώλ, πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο εμειίμεηο ζηελ Πάηξα θαη ηε Καιακάηα, γεξ-

καληθέο εθαηόκβεο, αληηζηαζηαθέο νξγαλώζεηο, πνιηηηθνί αληαγσληζκνί θαη εκπινθή 

ηνπ μέλνπ παξάγνληα, δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο, ηύρε ησλ ζπλεξγαηώλ ησλ Γεξκαλώλ 

θαη πνξεία ηνπ δνζηινγηκνύ, β. θνηλσληθή/νηθνλνκηθή εηθόλα ζηελ πεξίνδν ηνπ Μεζν-

πνιέκνπ, όπσο, αιιειεπίδξαζε κε ην νηθνλνκηθό νηθνδόκεκα ηεο Αγξνηηθήο Σξάπε-

δαο, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη ζπλζήθεο πγηεηλήο, παξνπζίαζε ηεο UNRA θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ Φαξκαθείνπ ηνπ Γιεθνούς Δρσθρού Σηασρού, γ. πνιηηηζηηθή δσή (θαι-

ιηηερληθή θαη ζεαηξηθή θίλεζε ζηηο πόιεηο, αζηηθή ελειηθίσζε κε ηηο νζόλεο θαη ην 

καγηθό θόζκν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, κνπζηθέο δηαζθεδάζεηο θ.ά.) θαη δ. πλεπκαηηθή 

παξνπζία: καξηπξίεο κε αθεγεκαηηθό ιόγν, απνκλεκνλεύκαηα ή ιατθέο ζπιινγέο ησλ 

πξσηαγσληζηώλ ησλ ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ, κειέηε απηνβηνγξαθηθώλ θεηκέλσλ, αιιά 

θαη πξνβνιή ηεο εζληθήο θαη ηνπηθήο ιανγξαθίαο κε ηελ πεξηγξαθή ηεο ηζηνξίαο ησλ 

καληάηηθσλ κνηξνινγηώλ. Σα καληάηηθα κνηξνιόγηα, πνπ απνηεινύλ πνιύηηκε πεγή γηα 

ηε κειέηε ησλ εζίκσλ, ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο γιώζζαο ησλ Μαληαηώλ, είλαη θνξείο ελόο 

θόζκνπ αμηώλ πνπ ππεξβαίλεη ηα ζηελά όξηα ηεο Μάλεο· ηα ζηηρνπξγήκαηα απηά ηαμ ί-

δεςαλ θαη αγαπήζεθαλ ζηνλ επξύηεξν ειιαδηθό ρώξν, σο ζξελεηηθά ηξαγνύδηα ή σο 

παξαινγέο απνηειώληαο απηόλνκα ινγνηερληθά δεκηνπξγήκαηα πνπ δηέγξαςαλ ζην 

ρξόλν ηε δηθή ηνπο ηζηνξία. 

 Σα κνηξνιόγηα ηεο Μάλεο, πνπ ε γιώζζα ηνπο έρεη ζρέζε κε ηε δηακόξθσζε 

ηνπ εθθξαζηηθνύ νξγάλνπ ηνπ νισκνύ, είλαη ην θειάξη όπνπ θπιάγνληαη ηα δηακα-

ληηθά ηεο δσληαλήο γιώζζαο θαη πνπ ν εθέξεο θνπβαινύζε πάληα καδί ηνπ κε δύν 

άιια βηβιία, ηηο Δκλογές ηνπ Πνιίηε θαη ηνλ Δρωηόκριηο, πεγέο από ηηο νπνίεο αλαδύ-

εηαη ην θαζαξό λεξό, ην λάκα ηεο ειιεληθήο γιώζζαο.  

Γλώζζα, δε ζ’ έτω για ζπαθί, δε ζ’ έτω για νηοσθέκι. 

Σ’ έτω να κλαις ηο δίκιο ζοσ, να κλαις ηο μερηικό ζοσ. 

(Μαληάηηθν κνηξνιόγη) 
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 Με βάζε ηα παξαπάλσ, είλαη άθξσο ελδηαθέξνλ, από θηινινγηθή ζθνπηά, ην 

άξζξν ηεο Κνξίλαο Γηαμόγινπ, ιέθηνξνο ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Δπηθνηλσλίαο, κε 

ζέκα «Πξνο ηε κλεκεηνπνίεζε ησλ καληάηηθσλ κνηξνινγηώλ, κε αθνξκή κηα ρεηξό-

γξαθε ζπιινγή (1930-1935)». Σν άξζξν επηκεξίδεηαη ζε νθηώ άμνλεο  θαη ηα ζπκπε-

ξάζκαηα: Ζ πξνθνξηθή δεκηνπξγία σο αληηθείκελν έξεπλαο – Ζ αλαθάιπςε ηεο πξν-

θνξηθήο δεκηνπξγίαο – Δζληθή θαη ηνπηθή ιανγξαθία – Ζ αλαθάιπςε ηνπ καληάηηθνπ 

κνηξνινγηνύ – Σα καληάηηθα κνηξνιόγηα σο ινγνηερλία – Ζ ρεηξόγξαθε ζπιινγή – 

Έκθαζε θαη γιώζζα – Σα καληάηηθα κνηξνιόγηα σο γισζζηθά, ηζηνξηθά, ιανγξαθηθά 

κλεκεία. 

 Ζ ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ ελίζρπζαλ ηε ζπζηεκαηνπνί-

εζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηα καληάηηθα κνηξνιόγηα πνπ επηθεληξώλνληαη θπξίσο: α. 

ζην ελδηαθέξνλ ηνπ Νηθνιάνπ Πνιίηε (1852-1921), από ηελ Καιακάηα, θαζεγεηή ηεο 

πγθξηηηθήο Μπζνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ, «παηέξα ηεο Διιεληθήο Λαν-

γξαθίαο», ν νπνίνο ζπκπεξηέιαβε ηα καληάηηθα κνηξνιόγηα ζηε ζπιινγή ηνπ Δκλογαί 

από ηα ηραγούδια ηοσ ελληνικού λαού (1882), β. ζηε ζπιινγή ηνπ Κώζηα Παζαγηάλλε 

(1872-1933), από ηελ Αλδξνύζα Μεζζελίαο, Μανιάηικα μοιρολόγια και ηραγούδια, 

Αζήλα 1928, ε νπνία πξνβάιινληαο ηελ πξώηε ζπιινγή κνηξνινγηώλ ηεο Μάλεο ηνπ 

σθξάηε Κνπγέα (1877-1966), από ηνπο Γόινπο Λαθσλίαο, εδξαίσζε ηα καληάηηθα 

κνηξνιόγηα σο ιατθά ινγνηερλήκαηα, γ. ζηε κειέηε ηνπ André Mirambel (1900-1970), 

θνξπθαίνπ Γάιινπ γισζζνιόγνπ θαη λενειιεληζηή, Étude descriptive du parler mani-

ote, Paris 1929 (=πεξηγξαθηθή κειέηε ηνπ ηδηώκαηνο ηεο Μέζα Μάλεο) – δηαηξηβή κε 

ηελ νπνία αλαγνξεύζεθε δηδάθησξ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παξηζίσλ θαη ε νπνία παξώζε-

ζε ηνπο Έιιελεο θηινιόγνπο λα αζρνιεζνύλ κε παξόκνηεο εξγαζίεο, θαη δ. ζηε θνίηε-

ζε Μαληαηώλ ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ, όπνπ επαηζζεηνπνηήζεθαλ ζε δεηήκαηα 

γισζζηθήο πεξηγξαθήο θαη ιανγξαθηθήο κεζόδνπ. 

 Ζ ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη ζηε κλεκεηνπνίεζε ησλ καληάηηθσλ κνηξνινγηώλ, ε 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρεηξόγξαθε ζπιινγή ηνπ παπνύ ηεο Ησάλλε ηξηιάθνπ 

(1911-1949), θηινιόγνπ θαη, κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν, από ηνλ αείκλεζην Αλάξγπξν 

Κνπηζηιηέξε, θηιόινγν, Δπόπηε Γ.Δ. θαη θαζεγεηή κνπ ζην Γηδαζθαιείν Μέζεο Δθ-

παηδεύζεσο, πνπ ράζεθε πξόζθαηα (2008), ν νπνίνο ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηε κειέηε 

θαη δηάδνζε ηεο καληάηηθεο δηαιέθηνπ κε ηε ζπιινγή ηνπ Μοιρολόγια ηης Μάνης, μνη-

μεία Γλωζζικά-Ιζηορικά-Λαογραθικά, Αζήλα 1996. 
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 Κπξίεο θαη θύξηνη, 

Αγαπεηνί/έο ζπλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο,  

Ζ έθδνζε ηνπ παξόληνο ηόκνπ απνηειεί εμαίξεηε ζπκβνιή ηνπ Σσνδέζμοσ Φι-

λολόγων Μεζζηνίας ζηνλ εξεπλεηηθό θαη επηζηεκνληθό ηνκέα· ζπγραίξνπκε, ινηπόλ, 

νιόςπρα ηελ Πξόεδξν θαη ηα κέιε ηνπ Γ.. γηα ηε ζπγγξαθηθή ηνπο δεκηνπξγία θαη 

επρόκαζηε ab imo pectore ζύληνκα λα καο εθπιήμνπλ θαη κε άιιε παξαγσγή. Πηζηεύ-

νπκε όηη ε έθδνζε απηή ζα βνεζήζεη νπζηαζηηθά ηνπο θνηηεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

όισλ ησλ βαζκίδσλ, αιιά θαη ηνπο πνιίηεο ηεο πεξηνρήο θαη ην επξύηεξν αλαγλσζηηθό 

θνηλό κε θηινκάζεηα θαη ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ ηνπο θαη όρη κόλν. Πα-

ξάιιεια, ζεσξνύκε απαξαίηεηε ηελ παξνπζία ηνπ βηβιίνπ ζηηο Γεκόζηεο θαη ρνιηθέο 

Βηβιηνζήθεο ηεο Πεινπνλλήζνπ, αιιά θαη όιεο ηεο ρώξαο. Οη εθπξόζσπνη ηεο Γεκό-

ζηαο Γηνίθεζεο θαη νη ππεύζπλνη εθπαηδεπηηθνί θνξείο αο θξνληίζνπλ ελζέξκσο γη’ απ-

ηό, πξνζθέξνληαο έηζη ζηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο έλα εμαίξεην δηαρξνληθό νδεγό ηεο πε-

ξηνρήο ηνπο. 

 

Αλαζηάζηνο Αγγ. ηέθνο, δ.θ. 

 

 [Ζ εηζήγεζε δεκνζηεύηεθε επίζεο ζην πεξηνδηθό «Φηινινγηθή» (Σεύρνο 110, 

Ηαλ.-Φεβ.-Μαξ. 2010, ζει. 93).] 


