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Όταν πρ'ιν άπό μερικές δεκαετίες έγνώρισα τον Ανάργυρο Κου- 
τσιλιέρη κα'ι μιλήσαμε για διάφορα θέματα, ήρθε στην μνήμη μου 
μιά εμπειρία που είχα άπό τά φοιτητικά μου χρόνια. Είχα πάει ένα 
καλοκαίρι στις Μαντίνειες τής Μάνης κα'ι με ένα πιεσόμετρο στο 
χέρι έπισκέφθηκα μιά παλαιά άρχόντισσα του τόπου, την θεία Σταυ
ρούλα. Αφού με ρώτησε γιά τις σπουδές μου, σηκώθηκε όρθια με κοί
ταξε με βλέμμα αυστηρό κα'ι μέ ύφος προστακτικό μου είπε: «ακούσε 
με, οί Μανιάτες είναι δυο ειδών, αυτοί που λένε δτι είναι Μανιάτες 
καί ζητούν χάρες καί αυτοί πού σκέφτονται πώς είναι Μανιάτες 
καί προσφέρουν στους άλλους. Να γίνης καί συ άπό τούς δεύτε
ρους». Δεν έδωσα τότε Ιδιαίτερη σημασία στά λόγια της, πού έμει
ναν στιβαγμένα στις άποθήκες τής μνήμης μου, άλλά τά θυμήθηκα 
κα'ι κατάλαβα την σημασία τους, μιλώντας μέ τον Ανάργυρο Κουτσι- 
λιέρη. Πίστεψα πώς εννοούσε κάποιον Μανιάτη σάν αυτόν.

Πραγματικά υπήρξε ό άνθρωπος τής προσφοράς. Περήφανος γιά 
την μανιάτικη καταγωγή του, ένοιωσε την ζωή του σάν υποχρέω
ση γιά άγώνα κα'ι προσφορά. Ζοΰσε γιά νά δίνη. Κα'ι έδωσε πολλά 
στους μαθητές του, κα'ι γενικώτερα στην εκπαίδευση. Μά δέν ξέχα- 
σε κα'ι την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Μάνη. Συνδυάζοντας γνώσεις, 
πού έφερνε μαζί του άπό την παιδική ηλικία κα'ι αυτές πού έγιναν 
κτήμα του άπό την σκληρή κα'ι άδιάκοπη μελέτη, μπόρεσε νά κληρο- 
δοτήση ένα τεράστιο έργο στην ιστοριογραφία τής Μάνης.

Μόνιμο παράπονό του ήταν ότι ή Μάνη είχε άδικηθή άπό τούς 
ιστοριογράφους κα'ι αυτό τον γέμιζε πάθος, πού γινόταν προσπάθεια
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γόνιμη και εποικοδομητική. Γι’ αυτό καί εΰρισκε διέξοδο στην συγ
γραφή ιστορικών κειμένων. Δεν ανεχόταν που ό Σπηλιάδης έγραψε 
ότι «ό Κολοκοτρώνης καί οι Μανιάται κινούνται εις Καλαμάταν» 
κα'ι ό Άπ. Βακαλόπουλος άντέγραψε χωρίς προβληματισμό τον Σπη- 
λιάδη, ότι στην απελευθέρωση τής Καλαμάτας ήταν αρχηγός ό Κο- 
λοκοτρώνης. Άπό τήν άλλη μεριά οί Καλαματιανοί, στους Αγίους 
Αποστόλους, όπου έγινε ή δοξολογία στις 23 Μαρτίου 1821, εντοίχι
σαν πλάκα, που γράψει ότι οί Μεσσήνιοι, βοηθοΰντων κα'ι των 
Λακώνων, ελευθέρωσαν τήν Καλαμάτα. Πώς νά ήσυχάση;

Ό Ανάργυρος Κουτσιλιέρης γεννήθηκε στήν Λάγια τής Μάνης 
κα'ι ή οίκογένειά του άνήκε στήν μεγάλη πάτριά τών Ρικιάνων.

Σπούδασε στήν Φιλοσοφική Σχολή του Έθνικοϋ κα'ι Καποδι- 
στριακοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών κα'ι στήν διάρκεια τής Γερμανο- 
Ίταλικής κατοχής ανέπτυξε σημαντική άντιστασιακή δράση.

Τόν Απρίλιο του 1952 διορίσθηκε στήν Μέση Εκπαίδευση κα'ι 
τοποθετήθηκε στό Γυμνάσιο τής Σΰρου, όπου παρέμεινε έως τόν 
’Οκτώβριο του 1955.

Στήν συνέχεια παρακολούθησε έπ'ι δυο έτη μετεκπαιδευτικά μαθήμα
τα στό Διδασκαλείο τής Μέσης Έκπαιδευσεως, τοϋ όποιου τήν δι
εύθυνση είχε τότε ό άείμνηστος Κωνσταντίνος Γεωργοΰλης, ό όποιος 
παράλληλα ήταν κα'ι ’Επόπτης τής Βαρβακείου Προτύπου Σχολής. 
Αυτός έξετίμησε τό ήθος κα'ι τήν επιστημονική κατάρτιση τοϋ Ανάργυ
ρου Κουτσιλιέρη κα'ι με πρότασή του τό 1958 τοποθετήθηκε ώς φιλόλο
γος στό Βαρβάκειο. Οί μαθητές του στήν αναπόληση τών νεανικών τους 
χρόνων τόν άναφέρουν πάντοτε με θαυμασμό κα'ι συγκίνηση.

Όταν μετά τό 1963 ό Ευάγγελος Παπανοΰτσος άνέλαβε νά 
έπιφέρη άλλαγές στήν Μέση ’Εκπαίδευση κα'ι περιορισμό τής διδα
σκαλίας τών Αρχαίων Ελληνικών, ανατέθηκε άπό τήν ΟΛΜΕ στον 
Ανάργυρο Κουτσιλιέρη νά προβάλη τις άντιρρήσεις τοϋ κλάδου. 
Τόνισε τότε ότι ή διδασκαλία στοιχείων Γραμματικής κα'ι Συντάξεως 
τής Αττικής διαλέκτου άποτελοϋν γιά τήν Ελληνική νεολαία άναν- 
τικατάστατο μορφωτικό άγαθό. Ό άείμνηστος Γεωργοΰλης, βλέπον
τας τήν άνησυχία που τόν κατείχε, τοϋ είπε: «Αδικα ανησυχείς. Κα'ι 
νά κάψουν τά άρχαια κείμενα, θά τά ξαναφέρουν άπό τήν Ευρώπη».

Το 1965 κατέλαβε τήν θέση τοϋ Διευθυντοΰ της Βαρβακείου 
Προτύπου Σχολής κα'ι τό 1967 άναγορεΰθηκε διδάκτωρ τής Φιλοσο
φικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Τον επόμενο χρόνο άποσπάσθηκε στο Διδασκαλείο τής Μέσης 
Έκπαιδεΰσεως.

Ό ’Οργανισμός Έκδόσεως Σχολικών Βιβλίων τό 1969 διένειμε 
στους μαθητές περιλήψεις άπό του Ξενοφώντος την Κύρου Ανάβα
ση, οί όποιες είχαν έπιλεγεΐ με την συνεργασία του Ανάργυρου Κου- 
τσιλιέρη.

Τό 1971 έγινε Επιθεωρηρής Μέσης Έκπαιδεΰσεως κα'ι τό 1974 
μετείχε στην ομάδα που καθόρισε υπό ποιαν μορφήν πρέπει νά 
διδάσκεται ή Ελληνική Γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο. Τό 1975 
έγινε Πρόεδρος τής Ένώσεως ’Επιθεωρητών Μέσης Έκπαιδεΰσεως 
κα'ι τον επόμενο χρόνο τον έτοποθέτησαν στην θέση του Επόπτου 
Μέσης Έκπαιδεΰσεως.

Για τό έτος 1981-1982 τοΰ άνετέθη ή Διεΰθυνση τής Σχολής Έπι- 
μορφώσεως Λειτουργών Μέσης Έκπαιδεΰσεως. Πρόωρα όμως άπο- 
μακρΰνθηκε άπό την εκπαιδευτική του δραστηριότητα, όταν κα- 
ταργήθηκε ό βαθμός τοΰ «Γενικού Διευθυντοΰ» τον όποιον κατείχε 
στην Δημοσιοϋπαλληλική ιεραρχία.

Παράλληλα με τά εκπαιδευτικά του καθήκοντα άφιέρωνε τις 
έλεΰθερες ώρες του σε συγγραφικές δραστηριότητες κα'ι έδημοσίευσε 
στο περιοδικό “Πλάτων” διάφορες εργασίες για τό γλωσσικό ιδίω
μα τής Μάνης κα'ι τά τοπωνΰμια τοΰ Ταινάρου. Την έπίδοσή του 
στήν Γλωσσολογία έξετίμησαν ό καθηγητής Γεώργιος Κουρμοΰλης 
κα'ι ό Κωνσταντίνος Γεωργοΰλης, οί όποιοι κα'ι τοΰ έμπιστεΰθηκαν 
νά κρίνη τις εργασίες γνωστών γλωσσολόγων προς δημοσίευση στό 
περιοδικό “Πλάτων”.

Ή πρώτη εργασία του είδε τό φώς τής δημοσιότητας τό 1958 στό 
περιοδικό “Πλάτων” μέ τόν τίτλο “Παραταινάρια αρχαιοπινή καί 
βυζαντινά τοπωνύμια”, άργότερα δέ, τό 1966, έδημοσίευσε κα'ι τήν 
μελέτη «προσθήκαι στα παραταινάρια τοπωνύμια».

Τό 1959 και τό 1961 παρουσίασε δΰο λαογραφικοΰ περιεχομένου 
έργασίες, τά “Κυνηγητικά της Μάνης” κα'ι τά “Γαμήλια έθιμα τής 
Μάνης”.

Τό 1961 πάλι στό περιοδικό “Πλάτων” έδημοσίευσε τό άρθρο: 
‘Ή καταγωγή τού ταιναρίον ιδιώματος έκ τής φωνητικής τεκμη- 
ριουμενη”. Τόν επόμενο χρόνο τό άρθρο «Έπιστάσεις έπί της φω
νητικής καί μορφολογίας του Ταιναρίου Ιδιώματος». Κα'ι πάλι μετά 
ένα χρόνον άκολοΰθησε τό άρθρο «Νίκλης-ΜκΑος-Νικλιάνοι».
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Tò 1963 στό “Λεξικογραφικόν Δελτίον” τής Ακαδημίας Αθηνών 
έδημοσίευσε το άρθρο «Ή έπένθεσις εις τό Ιδίωμα τής Μάνης».

Το 1967 έγκρίθηκε από την Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπι
στημίου Αθηνών ή διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Συμβολή εις 
την γλώσσα τοϋ Διονυσίου Σολωμοϋ», με τήν όποιαν άπέδειξε τήν 
έπίδραση τής μανιάτικης διαλέκτου στήν ποίηση του Διονυσίου Σο
λωμοϋ, τοϋ όποιου ή μητέρα ήταν το γένος Νίκλου άπό τήν Κοίτα, 
καί το 1969 έδημοσίευσε τα «Σολωμικά άνάλεκτα».

Τό 1978 έδημοσίευσε σε βιβλίο τά «Μανιάτικα Μελετηματα», στα 
όποια κατέγραψε γλωσσολογικά, λαογραφικά καί, ιστορικά στοι
χεία, που άφθονα έφερε μαζί του άπό τά παιδικά του χρόνια. Μετά 
άπό τήν άναγκαία έπιστημονική έπεξεργασία μάς έδωσε έναν τόμο 
ανεπανάληπτο σε χρησιμότητα γιά κάθε μελετητή τής ιστορίας κα'ι 
τής λαογραφίας τής Μάνης.

Με τό βιβλίο του «Μαυρομιχαλαΐοι κα'ι Καποδίστριας (ή αιτία 
τοϋ φόνου)», που κυκλοφόρησε τό 1982, προσπάθησε νά μετριάση 
κάπως τήν εύθΰνη τών ένοχων, αναζητώντας έλαφρυντικά.

Τό 1985 ακολούθησε ένα ακόμη βιβλίο: «Λακωνία καί Έλληνισμός- 
παραγνωρισμένη προσφορά». Ό συγγραφέας έτόνισε τήν συμβολή 
τής Σπάρτης, ή οποία με τήν κάθοδο τών Δωριέων διετήρησε τά πο
λιτιστικά στοιχεία τών Αχαιών, που διαμόρφωσαν τελικά το ελλη
νικό έθνος κα'ι τον έλληνικό πολιτισμό, έπάνω στον όποιον έμεγα- 
λοΰργησαν άργότερα οί Αθηναίοι. Πρόσθεσε άκόμη τήν προσφορά 
τοϋ Πλήθωνα Γεμιστοϋ στήν μελέτη τών έργων τοϋ Πλάτωνος.

Τό 1993 έκυκλοφόρησε τήν «Ιστορία τής Μάνης» διηρημένη σε τρία 
μέρη: α) Ή Σπάρτη στον δρόμο τής παρακμής, β) Μεσαιωνική 'Ιστορία 
κα'ι γ) Νεώτερη 'Ιστορία. Ό Κουτσιλιέρης έβαλε σε ορθή βάση τήν μελέτη 
τής Ιστορίας τής Μάνης, άπηλλαγμένη άπό θρύλους κα'ι υπερβολές.

Στό επόμενο βιβλίο «Ό λαός της Μάνης», που κυκλοφόρησε τό 
1994, τά έβαλε με αυτούς, που με τις θεωρίες τους έμηδένιζαν τήν 
συμβολή τής Μάνης στον αγώνα τοϋ 1821, όπως ό Κορδάτος, τοϋ 
όποιου άναγνώριζε βέβαια τήν ευρυμάθεια.

Τό 1997 έξέδωσε ένα άκόμη άξιόλογο βιβλίο: «Μανιάτικα μοι- 
ρολόγια - Μνημεία Γλωσσικά, Ιστορικά καί Λαογραφικά». Πολλά 
βιβλία έχουν γραφή γιά τά μοιρολόγια τής Μάνης, άλλά τοϋ Κουτσι- 
λιέρη τό βιβλίο είναι αναντικατάστατο, γιατ'ι έγνώριζε καλά τό ιδίω
μα κα'ι τήν ιστορία τής Μάνης.
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Tò πάθος του γιά την ύπάρχουσα άδικη ιστοριογραφία βρήκε 
διέξοδο στο επόμενο βιβλίο τοϋ 2003 «Σπάρτη ή παραγνωρισμένη- 
Μάντ\ ή άδίκημένη». Σε αυτό τόνισε την συμβολή τής Αρχαίας 
Σπάρτης στην πολιτιστική εξέλιξη του Ελληνισμού κα'ι άκόμη ήλεγ- 
χε αύτους που προσπαθούσαν να προσωποποιήσουν την επανάστα
ση τοϋ 1821, αγνοώντας την Μάνη κα'ι την συμβολή της στην άπε- 
λευθέρωση τής χώρας.

Tò 2005 έκυκλοφόρησε το τελευταίο του βιβλίο: «Ταίναρο - Χώρα 
Αχαιών καί Δωριέων» με νέα στοιχεία γιά την συμβολή τής Σπάρτης 
στην διαμόρφωση τοϋ έλληνικοϋ πολιτισμοϋ. Πρόσθεσε άκόμη με
ρικά στοιχεία από την αυτοβιογραφία του.

Πάντα είχε στο μυαλό του την έγνοια νά άσχοληθή με την συγ
γραφή ενός βιβλίου γιά την μανιάτικη διάλεκτο. Συνήθιζε νά λέη 
ότι την ιστορία μπορεί νά την γράψουν κα'ι μετά άπά 50 χρόνια, 
άλλά το ιδίωμα τής Μάνης έχει σχεδόν χαθή. Δεν άκοΰονται πιά 
αυτά που έρχονταν στά αφτιά μου άπδ τους γέρους πρ'ιν άπά τον 
δεύτερο παγκόμιο πόλεμο. Δεν υπάρχουν κείμενα πέρα άπό τά μοι- 
ρολόγια, κα'ι αυτά παραποιημένα, άπ’ όσους δεν έγνώριζαν τά ιδίω
μα της Μάνης.

Μπορεί νά μην πρόφθασε νά τελείωση την γλωσσολογική μελέτη 
τοϋ μανιάτικου Ιδιώματος, όπως έπιθυμοϋσε. "Ισως ή παραγωγική 
περίοδος τής ζωής του υπήρξε βραχύτερη των προσδοκιών του, γιατ'ι 
τελευταίως είχε άσχοληθή με τά ιδίωμα, άλλά δεν έφθασε στο τέλος. 
Tò πάθος του γιά την ιστορική δικαίωση τής Μάνης υπήρξε μεγάλο 
κα'ι αποδείχθηκε ακατανίκητο.

Όσοι σταθοΰν μπροστά στο συγγραφικό του έργο, εντυπω
σιάζονται άπά την άγωνία του, την επιμονή του κα'ι την γιγάντια 
προσπάθειά του γιά την αποκατάσταση τής ιστορίας τής Μάνης. 
Πολλο'ι την παραποίησαν ευνοώντας άτομα- άλλοι γιά νά υπη
ρετήσουν ιδεολογίες κα'ι λαθεμένες θεωρίες.

Ό Ανάργυρος Κουτσιλιέρης με το συγγραφικό του έργο ώρθω- 
σε φραγμό στην άσυγκράτητη παραποίηση τής Ιστορίας. Πρ'ιν άπά 
λίγα χρόνια ή Βουλή των Ελλήνων, έπ'ι προεδρίας Αποστόλου Κα- 
κλαμάνη, έκυκλοφόρησε το «χρονολόγιο των στιμαντικότερων γε
γονότων τής επανάστασης τοϋ 1821», το όποιο δεν άνέφερε κάν 
την Μάνη, ούτε κα'ι τά ονόματα τών ναυτικών νήσων. Αποσιώπη
σε την άποστολή στις ξένες αυλές τής προκήρυξης τοϋ άρχιστρατή-
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γου Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, άλλα άναφέρθηκε στην είσοδο τοϋ 
Ανδρέα Λόντου στην Πάτρα φέροντος κόκκινη σημαία με μαύρο 
σταυρό. Ή έκδοση αυτή ήταν ένα μνημείο προχειρότητας η σκόπιμης 
παραποίησης τής ιστορίας. Με άγώνα στον όποιον έπρωτοστάτησε 
ό Ανάργυρος Κουτσιλιέρης έγιναν σε μεταγενέστερη έκδοση οί απα
ραίτητες διορθώσεις. Ή μεγάλη του άγωνία, όταν οί δυνάμεις του τον 
είχαν έγκαταλείψει, ήταν νά βρεθούν συνεχιστές τού έργου του.


