
ΠλατωΝ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ - ΤΟΜΟΣ 57 (2010-2011)

ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΟΥΤΣΙΛΙΕΡΗ 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Γεώργιος Π. Μανουςοπουλος

Πολύπλευρο και πολύ σημαντικό είναι το συνολικό συγγραφικό 
έργο του άειμνήστου Ανάργυρου Κουτσιλιέρη, Επιτίμου ’Επόπτου 
Μέσης Έκπαιδεΰσεως κα'ι Αντιπροέδρου τής ΈταιρείαςΈλλήνων Φι
λολόγων.

Οί πραγματείες του, δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά, 
καθώς κα'ι οί μελέτες του σε αυτοτελή βιβλία, καλύπτουν πολλούς 
κλάδους τής φιλολογικής επιστήμης: την 'Ιστορία, την Λαογραφία, 
την Γλωσσολογία, την ’Ονοματολογία (είδικώτερο κλάδο τής Γλωσ
σολογίας) κ.τ.λ. Όλα σχεδόν τά έργα του άναφέρονται στην Μάνη, 
γενέθλιο τόπο του. ’Έχουν όμως εύρΰτερη επιστημονική εμβέλεια, δι
ότι πλουτίζουν τους αντιστοίχους κλάδους τής Φιλολογίας με πρω
τογενές υλικό καθώς κα'ι με έπ'ι μέρους έπιστημονικά συμπεράσματα 
έγκυρα κα'ι αρκούντως τεκμηριωμένα.

Στην παρούσα εισήγηση θά παρουσιάσομε συνοπτικά το συγ
γραφικό του έργο στον τομέα τής ελληνικής γλώσσας. Πρόκειται γιά 
πραγματείες άναφερόμενες σε γλωσσικά φαινόμενα του ιδιώματος 
τής Μάνης (φωνητική, μορφολογία), σ'ε ζητήματα όνοματολογικά 
(τοπωνυμία, οικογενειακά ονόματα) κα'ι σέ γενικώτερα θέματα τής 
έλληνικής γλώσσας. Σημαντικές είναι κα'ι πέντε βιβλιοκρισίες του, 
επίσης γιά μελέτες ή βιβλία μέ θέματα γλωσσικοί) περιεχομένου. Γιά 
λόγους οικονομίας χρόνου θά παρουσιάσομε συνοπτικά το περιεχό
μενο μερικών μόνο πραγματειών του άπδ κάθε κατηγορία. Πιστεύ
ομε ότι είναι οί πιο αντιπροσωπευτικές. Αποκαλύπτουν ανάγλυφα
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τόσο την μέθοδο που χρησιμοποιεί στο συγγραφικό έργο του όσο 
κα'ι τα είδικώτερα έπιστημονικά του ενδιαφέροντα. Θά παραθέσομε 
επίσης λίγα στοιχεία για μία βιβλιοκρισία του. Για τα υπόλοιπα θά 
δώσομε τους τίτλους τών πραγματειών του κατά χρονολογική σειρά 
δημοσιεΰσεως κα'ι κατά κατηγορία. Οί περισσότερες έχουν δημοσι- 
ευθή στον ΠΛΑΤΩΝΑ, το περιοδικό τής Εταιρείας Ελλήνων Φι
λολόγων, μία στο Αεξικογραφικόν Δελτίον τής Ακαδημίας Αθηνών 
κα'ι δυο σε αυτοτελή βιβλία.

Αρχίζομε με τους τίτλους τών γλωσσικών πραγματειών του:
Α) ΚΥΡΙΟΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ

1) Συμβολή εις την γλώσσαν τον Σολωμοϋ», Άθήναι 1967 (διδακτο
ρική διατριβή)

2) «Περ'ι τής σημασίας του παρά Θουκυδίδη επιθέτου Λιμηρά», 
ΠΛΑΤΩΝ 8 (1956) 180-186,

3) «Ή καταγωγή τοΰ Ταιναρίου Ιδιώματος εκ τής φωνητικής τεκμη- 
ριουμένη»: ΠΛΑΤΩΝ 13 (1961) 78-107,

4) «Έπιστάσεις έπ'ι τής φωνητικής κα'ι μορφολογίας τοΰ Ταιναρίου 
ιδιώματος»: ΠΛΑΤΩΝ 14 (1962) 321-349,

5) «Ή Έπένθεσις εις το ιδίωμα τής Μάνης»: Αεξικογρ. Δελτίον τής 
Άκαδ. Αθηνών 9 (1963) 67-76,

6) Στοιχεία Γλωσσολογίας. Παραδόσεις στο Δ.Μ.Ε. τοΰ ’Επόπτου 
Μέσης Έκπαιδεΰσεως Ανάργυρου Κουτσιλιέρη, Άθήναι 1980 κα'ι

7) «Περ'ι τοΰ πολυχρήστου -ΛΩ- τών Μανιατών»: ΠΛΑΤΩΝ 46 
(1994) 124-128. Πραγματεύεται την ιδιότυπη χρήση τοΰ τΰπου 
ΛΩ<λέω<λέγω στήν μανιάτικη φράση: «ti κάνεις λώ»=λέω, θέλω 
νά πώ (δηλ. λειτουργεί ώς επεξήγηση, πρβλ άνάλογη τής άρχαίας 
ελληνικής «προσέκρονσα άνθρώπω πονηρω, Άνδροτίωνα λέγω» = 
επεξήγηση). ’Ενώ στις φράσεις π.χ. «λώ πατέρα», «λώ πατριώτη» 
το «λώ», κατά τον συγγραφέα, λειτουργεί στον λόγο ώς έπίθετο= 
«καλέ πατέρα», «καλέ πατριώτη».

Β) ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ

1) «Παραταινάρια άρχαιοπινή κα'ι βυζαντινά τοπωνυμία»: ΠΛΑ
ΤΩΝ 10(1958) 240-249,

2) «Νίκλης-Νίκλος- Νικλιάνοι»: ΠΛΑΤΩΝ 15 (1963) 243-271 (ίστο- 
ρική-όνοματολογική μελέτη) κα'ι

3) «Προσθήκαι είς τά Παραταινάρια τοπωνυμία»: ΠΑΛΤΩΝ 18 
(1966) 57-102,
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Γ) ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

1) «Ί. Θωμόπουλου, Τα Τοπωνύμιά μας»: ΠΛΑΤΩΝ 8 (1956) 409- 
410,

2) «Π. Δορμπαράκη, ’Ετυμολογικόν Λεξικόν τής Ελληνικής Γλώσ- 
σης»; ΠΛΑΤΩΝ 15 (1963) 350-352,

3) «Γ. Μπαμπινιώτη, Ό διά συνθέσεως υποκορισμός εις την Ελληνι
κήν»: ΠΛΑΤΩΝ 21 (1969) 390-392,

4) Κων. Λουκά, «Μεθοδική διδασκαλία των Νέων Ελληνικών», 
ΠΛΑΤΩΝ 15(1963) 376-381.

Παρουσιάζομε άκολοΰθως συνοπτικά τρεις πραγματείες του άπδ 
τις Κυρίως Γλωσσικές, συνοπτικότερα δυο άπδ τις Όνοματολογικες 
καί μία Βιβλιοκρισία:

Α) Από τις κυρίως Γλωσσικές:
1) «Περί τής σημασίας του παρά Θουκυδίδη έπιθέτου Λιμηρά». 
Πρόκειται γιά «μέρος έκτενεστέρας περί, του Θουκυδίδου έργασί- 

ας», όπως σημειώνει ό ίδιος.
Στην αρχή τής πραγματείας του παραθέτει τήν ετυμολογία κα'ι 

την άντίστοιχη σημασία τοΰ έπιθέτου λιμηρός, όπως τήν άναφέρει ό 
Απολλόδωρος: λιμηρός < λιμενηράς = τόπος με πολλά κα'ι καλά λι
μάνια. Τήν εκδοχή αυτή ακολουθούν μεταγενέστεροι Γραμματικοί, 
Λεξικογράφοι κα'ι Όνοματολόγοι.

Επειδή όμως το τοπωνύμιο Επίδαυρος Λιμτιρά, άναφερόμενο κα'ι 
άπδ τον Θουκυδίδη (4,56), αφορά τήν αντίστοιχη περιοχή τής Λα
κωνικής καί μάλιστα, κατά τον Κουτσιλιέρη, τήν περιοχή τής Πα
λαιός καί τής Νέας Μονεμβασίας που είναι άλίμενος, έξαιρέσει τοΰ 
μικρού καταφυγίου γιά μικρά πλοιάρια στήν Παλαιό Μονεμβασία, 
καί όχι τήν Αργολική ’Επίδαυρο, πού είναι εύλίμενος καί με άξιόλο- 
γο ναυτικό στήν άρχαιότητα, καθιστούν διατακτικό τον Κουτσιλιέ- 
ρη νά δεχθή τήν έτυμολογία τού Απολλοδώρου. Γιά τούτο άξιοποι- 
ει στο σημείο αυτό χρήσιμες πληροφορίες άπδ τήν Σούδα, όπου άνα- 
φέρεται: «Λιμτιρά άπδ Μεθώντας ένΈπιδαύρω τμ Λιμτιρά προσοχών. 
Αντί τοΰ πενιχρά./ Λιμτιράν. Λιμώττουσαν. "Ένθεν τοι καί λιμηράν 
τήν Έπιδαυρίαν συκοφαντοϋντες έκάλουν». Καταλήγει δηλ. στο 
ετυμολογικά συμπέρασμα ότι το επίθετο Λιμηρός παράγεται άπδ το 
λιμός = φτωχός, άσημος. Συνάγει επίσης το άκόλουθο ιστορικά συ
μπέρασμα, το όποιο επικυρώνει το ετυμολογικό: Ό Θουκυδίδης χρη-
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σιμοποιεΐ το τοπωνύμιο Επίδαυρος Λιμηρά, διότι με αυτό θέλει να 
δηλώση την φτωχή, άσημη περιοχή τής Λακωνικής κα'ι να την ξεχω
ρίση άπό την Άργολική Επίδαυρο. Για την τελευταία δεν χρησιμο
ποιεί τον προσδιορισμό λιμηρά, έπειδή ή Άργολική Επίδαυρος υπε
ρείχε σε πλούτο κα'ι δόξα άπό τήν φτωχή, άσημη κα'ι άλίμενο Επί
δαυρο Λιμηρά τής Λακωνικής. Στήν πραγματεία του αυτή ό Κουτσι- 
λιέρης δείχνει εύρεια κα'ι άσφαλή γνώση τών ιστορικών κα'ι γλωσ
σικών πηγών, τις όποιες άξιοποιεΐ με κριτική σκέψη κα'ι καταλήγει 
σε τεκμηριωμένα επιστημονικά συμπεράσματα.

2) Ή δεύτερη έχει τίτλο: «Ή έπένθεσις εις το Ιδίωμα τής Μά
νης» κα'ι εδημοσιεΰθη στο Λεξικογραφικόν Δελτίον τής Ακαδη
μίας Αθηνών. Τούτο συνέβη, έπειδή ή Ακαδημία Αθηνών έζήτησε 
άπό τον Κουτσιλιέρη νά μελετήση το παρατηρούμενο στο ιδίωμα 
τής Μάνης φαινόμενο τής έπενθέσεως, εκτιμώντας τήν επιστημονική 
έγκυρότητα προηγουμένων συναφών μελετών του. Στήν πραγμα
τεία του αυτή ό άείμνηστος Κουτσιλιέρης σημειώνει ότι το φαινόμε
νο τής έπενθέσεως άπαντάται στά χωριά τού τ.δ. Λαγίας κα'ι τού τ.δ. 
Μέσσης τής Λ. κα'ι Δ. Μάνης άντιστοίχως. Αφορά τον τρόπο έκφω- 
νήσεως τού ήμιφώνου ι, όταν αυτό εύρίσκεται μετά τά σύμφωνα 
δ,ρ,θ,τ. Εμφανίζεται κατά τον συγγραφέα με δύο μορφές: α) ως τε
λεία, πλήρης προληπτική άρθρωση τού ήμιφώνου ι μετά το ύπάρχον 
τονισμένο φωνήεν μπροστά άπό τά προαναφερθέντα σύμφωνα, π.χ.: 
τό «άσπράδια» προφέρεται άσπρά'δα, τό «έβράδιαζε» = έβρά'δαζε, 
τό «àgà0ia»= àgàOa κ.τ.λ., κα'ι β) ώς μερική, όταν δεν τονίζεται ή 
πρ'ιν άπό τά Γδια σύμφωνα συλλαβή, άλλά άλλη. Τότε έχομε διάσπα
ση τού ήμιφώνου ι, τό όποΧο προφέρεται ώς κωφός φθόγγος ι, άκου- 
όμενος συγχρόνως στήν συλλαβή πού προηγεΧται κα'ι σε αυτήν πού 
άκολουθεΧ τά σύμφωνα αυτά, π.χ.: τό «νά άραδιάσω» προφέρεται 
νά άραιδ'άσου, τό «άρμαθιά» = άρμαΌ'ά, τό «τού βοδιού» = τού βο1' 
δ'οΰ κ.τ.λ. Κα'ι σ'ε αυτή τήν πραγματεία του ό συγγραφέας, μ'ε εύστο
χα παραδείγματα κα'ι έπιστημονική έπιχειρηματολογία, θεμελιώνει 
σέ γερές βάσεις τήν έπιστημονική άποψή του γιά τήν λειτουργία τού 
φαινομένου τής έπενθέσεως στο Ιδίωμα τών προαναφερθεισών πε
ριοχών τής Μάνης. Παραλλήλως άντικρούει ή διορθώνει άπόψεις 
άλλων μελετητών τού ιδίου γλωσσικού φαινομένου.

3) Ή Τρίτη γλωσσική έργασία τού Κουτσιλιέρη με τον τίτλο: 
Συμβολή εις την γλώσσαν τού Σολωμοϋ είναι ή διδακτορική διατρι
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βή του. Για νά δείξη τον τρόπο καί την πηγή τής δημιουργίας τής 
γλώσσας του έθνικοΰ μας ποιητοΰ χρησιμοποιεί την άκόλουθη μεθο
δολογική αρχή: Έρευνα τήν γλώσσα του οικογενειακού περιβάλλον
τος του ποιητοΰ στην Ζάκυνθο με επίκεντρο τήν μητέρα του Αγγε
λική Νίκλη, μανιάτικης καταγωγής σύμφωνα με μία εκδοχή [βλ. Με
σαιωνικό Νΰκλι = Άμΰκλες Τεγέας]. Επίσης διερευνά τήν γλώσσα 
του ζακυνθινοϋ κοινωνικού περιβάλλοντος τοΰ Σολωμοϋ των 10 
πρώτων χρόνων τής ζωής του, πρ'ιν φυγή γιά τήν ’Ιταλία. Ακολού
θως παραθέτει ιστορικές πληροφορίες γιά τις σπουδές κα'ι τις μελέ
τες του τόσο στήν ’Ιταλία σχετικές μέ τήν ελληνική γλώσσα όσο κα'ι 
στην Ζάκυνθο, στήν όποιαν επέστρεψε ύστερα άπό 10 χρόνια. Είναι 
γνωστόν ότι μετά τήν επιστροφή του στήν Ζάκυνθο έδέχθη μεγά
λη βοήθεια γιά τήν καλύτερη κατάρτισή του στήν ελληνική γλώσσα 
άπό τον Σπ. Τρικούπη. Σύμφωνα μέ τον Κουτσιλιέρη ό προφορικός 
λόγος, ή λαλουμένη γλώσσα άπό τό οικογενειακό και κοινωνικό πε
ριβάλλον τοΰ Σολωμοΰ στήν γενέτειρά του άσκησε άποφασιστική 
επιρροή στήν διαμόρφωση τοΰ γλωσσικοΰ ποιητικοΰ οργάνου του 
κα'ι άπετέλεσε τήν υποδομή του. Έσυμπληρώθη ασφαλώς αυτό κα'ι 
ένισχύθη κα'ι άπό τις προσωπικές μελέτες που έπραγματοποίησε ό 
ποιητής όπως: τοΰ Έρωτοκρίτου, τών Δημοτικών Τραγουδιών, τοΰ 
Όμήρου καθώς κα'ι άλλων έργων τής Αρχαίας Ελληνικής Γραμμα
τείας. Τό τελευταίο απέδειξε ό καθηγητής Τωμαδάκης μέ τις γνωστές 
μελέτες του γιά τον Σολωμό κα'ι τό έργο του. Ό ’ίδιος μάλιστα μελε
τητής αναφέρει κα'ι τό εξής χαρακτηριστικό γεγονός: κατά τήν φοί
τησή του στό Λύκειο τής Κρεμώνας, στήν ’Ιταλία, ό Σολωμός έδιδά- 
χθη Αρχαία Ελληνικά άπό τόν ’Ιταλό Ελληνιστή Bernardo Beiini. 
Ό Beiini ώμολόγησε πώς έμαθε ν’ άναγινώσκη τά άρχαια έλληνικά 
κείμενα μέ τήν νεοελληνική προφορά τους άπό τόν νεαρό Ζακύν- 
θιο μαθητή του. Ό ίδιος ώς τότε φαίνεται ότι έγνώριζε κα'ι έχρησι- 
μοποιοΰσε μόνο τήν Έρασμιακή προφορά. Όλες λοιπόν οί προα- 
ναφερθεΐσες διεργασίες (μαθητεία τοΰ Σολωμοΰ στήν ’Ιταλία, ή βο- 
ήθεια-διδαχή του άπό τόν Σπ. Τρικούπη στήν Ζάκυνθο, οί προσω
πικές μελέτες τοΰ ίδιου τοΰ ποιητοΰ) συνέβαλαν στήν διαμόρφωση 
τοΰ πλουσίου γλωσσικοΰ οργάνου του. Ό Κουτσιλιέρης όμως πι
στεύει ότι τά πρώτα, τά βασικά σπέρματα αύτοΰ τοΰ γλωσσικοΰ 
οργάνου ήταν ό προφορικός λόγος τής απλοϊκής μητέρας του Αγγε
λικής Νίκλη, λαϊκής, μανιάτικης καταγωγής. Αυτός είναι καί ό λό
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γος που έξηγεΐ την συγγένεια άνάμεσα στο Μανιάτικο γλωσσικό Ιδί
ωμα καί, στην γλώσσα τοΰ Σολωμοϋ, την οποίαν διαπιστώνει ό Κου- 
τσιλιέρης στην διδακτορική του διατριβή, προσάγοντας άφθονα κα'ι 
έγκυρα σχετικά παραδείγματα που την θεμελιώνουν.

Β) Οί Όνοματολογικές μελέτες του: «Παραταινάρια άρχαιοπινή 
κα'ι βυζαντινά τοπωνυμία» καί «Προσθήκαι εις τά παραταινάρια 
τοπωνυμία», έχουν δημοσιευθή στον ΠΛΑΤΩΝΑ. Και στις δυο ό 
εγκρατής αυτός φιλόλογος άξιοποιεΐ με ευστροφία την ύπάρχουσα 
σχετική βιβλιογραφία, τά πλούσιο γλωσσικό υλικό που είχε συλλέξει 
έπ'ι τόπου ό ίδιος καθώς κα'ι την προσωπική του πλατειά κα'ι βαθειά 
γνώση τής ελληνικής γλώσσας στην διαχρονική της μορφή κα'ι στήν 
διαδοχική της έξέλιξη. Αυτός ό επιστημονικός οπλισμός τοΰ παρέχει 
τήν δυνατότητα νά δίνη εύστοχες κα'ι πρωτότυπες ετυμολογικές κα'ι 
ιστορικές άπαντήσεις σχετικές μέ τά τοπωνυμία που εξετάζει στις 
πραγματείες του αυτές.

Γ) Άπδ τις βιβλιοκρισίες του θά άναφερθοΰμε μόνο σέ αυτήν που 
άφορά το έργο: Κων. Λουκά, Μεθοδική διδασκαλία τών Ν. Ελλη
νικών. Σέ αυτήν παρουσιάζει μέ συνοπτικό κα'ι πολύ περιεκτικό τρό
πο τά περιεχόμενο όλων τών ένοτήτων τοΰ έργου. Σημειώνει τον ση
μαντικά ρόλο τής διδασκαλίας τών Νέων Ελληνικών γενικά στο 
μέγα θέμα τής άγωγής τών νέων. ’Επισημαίνει έπίσης μέ ισχυρά τεκ
μήρια τήν σημασία που έχει ή κατάλληλη διδασκαλία τών κειμένων 
τής Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας γιά τήν αισθητική καλλιέργεια 
καθώς κα'ι γιά τήν πληρέστερη γλωσσική κατάρτιση τών μαθητών. 
Είναι γνωστή άλλωστε ή διαρκής επιστημονική κα'ι παιδαγωγική 
έγνοια τοΰ Κουτσιλιέρη γιά τήν έπαρκή έλληνομάθεια τής νεολαίας 
τής πατρίδος μας. Αυτά ακριβώς άποτυπώνεται ανάγλυφα στις εκτε
νείς κα'ι έμπεριστατωμένες παρατηρήσεις του έπ'ι τών άπόψεων που 
διατυπώνει ό Κων. Λουκάς στο κρινόμενο έργο του αναφορικά μέ 
τήν καταλληλότερη μέθοδο διδασκαλίας τής νεοελληνικής γλώσσας 
στο πλαίσιο τής διδασκαλίας τοΰ μαθήματος τών Νέων Ελληνικών 
στις δυο πρώτες τάξεις τοΰ (έξεταξίου) Γυμνασίου. Ό Κουτσιλιέρης 
πιστεύει ότι γιά τήν ερμηνεία γλωσσικών φαινομένων τής νέας ελλη
νικής ό διδάσκων πρέπει νά καταφεΰγη στήν βοήθεια τής άρχαίας 
ελληνικής, στις ρίζες δηλ. τής γλώσσας μας. Γιά τήν βαθύτερη δέ δι
είσδυση τών μαθητών αυτών στο πνεΰμα τής ελληνικής γλώσσας δια
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χρονικά πρέπει να γίνη «όταν θά έχη πραγματοποιηθώ σχετική έξοι- 
κείωσις των μαθητών προς την άρχαίαν ελληνικήν».

Τελειώνομε συνοψίζοντες:
Άπό το σΰνολον τών πραγματειών τοϋ άειμνήστου Ανάργυρου 

Κουτσιλιέρη στον τομέα τής γλώσσας ό μελετητής αυτών μπορεί άβί- 
αστα να συναγάγη συμπεράσματα για τήν ευρυμάθεια, τήν έλληνο- 
μάθεια κα'ι τήν διαχρονική κειμενογνωσία τοϋ άνδρός καθώς καί γιά 
τήν βαθειά γενική γνώση του στον εύρϋ χώρο τής Φιλολογικής Επι
στήμης. Ή χρήση ορθής επιστημονικής μεθόδου, ή άξιοποίηση τών 
ιστορικών κα'ι γλωσσικών πηγών καθώς κα'ι τής σχετικής βιβλιογρα
φίας άναδεικνϋουν τον Κουτσιλιέρη σε έγκριτο φιλόλογο, σπουδαίο 
θεράποντα τής Γλωσσικής Επιστήμης, πολύτιμο οδηγό γιά όσους 
έπιθυμοϋν νά άσχοληθοϋν σήμερα γενικά με γλωσσικές κα'ι κυρίως 
με όνοματολογικές μελέτες.

Γιά τους συντοπίτες του όμως Μανιάτες είδικώτερα, το γλωσσικό 
έπιστημονικό έργο τοϋ Κουτσιλιέρη (μαζί με το υπόλοιπο Ιστορι
κό, λαογραφικδ κ.τ.λ.) άποτελεΐ τρόπον τινά ένα ευλαβικό θυμία
μα στον πόνο κα'ι στήν δίψα τους νά γνωρίσουν σε βάθος κα'ι σε 
πλάτος όλες τις πτυχές τής τοπικής τους ιστορίας, τοϋ μανιάτικου 
λαϊκού βίου κα'ι τοϋ γλωσσικού ιδιώματος τής Μάνης. Όπως έδει
ξε ό συμπατριώτης τους Ανάργυρος Κουτσιλιέρης, έγκριτος επιστή
μων, αυτό έχει τις ρίζες του στήν ακένωτη δεξαμενή τής πολύφερ
νης γλωσσικής παραδόσεως τοϋ έθνους μας. Εκτός όμως άπό τήν 
προσπάθεια γιατρειάς αύτοϋ τοϋ πνευματικού πόνου τών συμπα
τριωτών του ό Ανάργυρος Κουτσιλιέρης συνέβαλε σημαντικά μέ το 
έργο του κα'ι στήν προαγωγή τών κλάδων τής Φιλολογικής επιστή
μης πού μέ τόσο γόνιμο τρόπο έκαλλιέργησε κα'ι μέ θαυμαστό ζήλο 
υπηρέτησε σέ όλη τήν ζωή του.


