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ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΑΝΗ, Διδάκτορος της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Άθήνησι Πανεπιστημίου, γυμνασιάρχου φιλολόγου. 'Επίσκεψις (χωρίον 

èv Κέρκυρα), Μελέτη ιστορική, γλωσσική, λαογραφική. 'Αθήναι 1966 

σελ. 103. 

Ό Ευάγγελος Μανής συνεχίζων την ώραίαν παράδοσιν, ήτις ήτο λίαν 

προσφιλής εις τους "Ελληνας φιλολόγους τών παλαιοτέρων γενεών, έθεώρησεν 

ύποχρέωσίν του να λάβη ως θέμα μιας ευλαβούς έξιστορήσεως παν δ,τι σχετίζε

ται με τα δεδομένα τής ζωής ενός μικρού χωρίου τής Κερκύρας, εις το όποιον 

αυτός και οί προγονοί του ειδον το φώς του ηλίου. Πρόκειται δια το Κερκυραϊ-

κον χωρίον «Επίσκεψις» το όποιον κείται εις τάς δυτικάς υπώρειας του ορούς 

Παντοκράτορος και βλέπει προς το άκρωτήριον τών 'Ακροκεραυνίων τήν προς το 

Βρινδήσιον άνοικτήν θάλασσαν. 

Ή ολη πραγματεία έχει διαρθρωθή εις πέντε μέρη. Εις το πρώτον μέρος εκτί

θενται αί σχετικαί με το χώρον καί τους κατοίκους πληροφορίαι. Το δεύτερον ασχο

λείται με τα γλωσσικά καί ιστορικά δεδομένα. Το τρίτον μέρος είναι άφήγησις 

περί τής έπιχωριαζούσης εις τήν «Έπίσκεψιν» θρησκευτικής ζωής και τών θρη

σκευτικών εθίμων. Ή έξιστόρησις τής κοινωνικής ζωής παρέχεται εις το τέταρ

τον μέρος. Εις το τελευταΐον πέμπτον μέρος προστίθενται συμπληρωματικαί πλη

ροφορίαι καί βιβλιογραφικον σημείωμα. Ή δλη έξιστόρησις επιμένουσα εις τάς 

χαρακτηριστικάς λεπτομέρειας καί παρέχουσα άπηκριβωμένας ειδήσεις συγκρατεί 

εις άδιάπτωτον βαθμον το διαφέρον του άναγνώστου. 

Διαδηλοΐ προσέτι τα ευγενή συναισθήματα του συγγραφέως καί τήν όλό-

ψυχον σύνδεσίν του με τήν πατρικήν γήν. Παρέχει ή ωραία αύτη έξιστόρησις 

πολύτιμα ιστορικά καί λαογραφικά στοιχεία, τα όποια διαφωτίζουν εις τάς λε

πτομέρειας των τάς ποικίλας πλευράς τής γενικώτερον νοούμενης τοπικής ιστο

ρίας καί είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν καί δια μίαν εύρυτέραν ίστορικήν σύνθε-

σιν. "Η συλλογή τών διασωζομένων εισέτι έπιχωρίων τοπωνυμιών καί τών επω

νύμων τών κατοίκων είναι αξιόλογος άπο γλωσσολογικής έπόψεως συμβολή. 

Πολλά θα ήδύναντο να προσφέρουν οί "Ελληνες φιλόλογοι, αν άκολουθοΰντες το 

παράδειγμα, το όποιον μας δίδει με τήν παρουσαν πραγματείαν του ό Ευ. Μανής, 

έμερίμνων με εύλάβειαν μελετώντες τήν ίστορίαν του τόπου τής γεννήσεως των, 

να περισώσουν τα πατροπαράδοτα γλωσσικά καί λαογραφικά λείψανα, τα όποια 

εντός ολίγου θα εκλείψουν κάτω άπο τήν ίσοπεδωτικήν έπήρειαν του λεγομένου 

συγχρόνου μας πολιτισμού καί τής ξενομανίας. 

'Από φιλολογικής έπόψεως άξια πολλής προσοχής τυγχάνουν δσα εκθέτει 

δ Ευ. Μανής ως προς τήν σημασίαν, καί τήν έτυμολογίαν τής λέξεως «Επίσκε

ψις» ως τοπωνυμίου δηλωτικού τής πατρίδος του εις τάς σελ. 16—25. 'Αρχίζει 

μέ τήν έξέτασιν τών ποικίλων σημασιών, εις τάς οποίας χρησιμοποιείται ή λέξις 

εις τήν δλην παράδοσιν τής ελληνικής γλώσσης. Μετά προσοχής ενδιατρίβει εις 

τάς σημασίας, υπό τάς οποίας έχρησιμοποιήθη κατά τήν έποχήν του Μεσαιωνικού 

Ελληνισμού. Σημειοΐ δτι κατά τήν έποχήν έκείνην ή λέξις «Επίσκεψις» έσή-
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μαινε καί μικρόν διαμέρισμα, έπαρχίαν και διοικητικήν διαίρεσιν. Προσάγει πε

ραιτέρω μαρτυρίας, εκ τών οποίων πιστοποιείται δτι ή Θεοτόκος αποκαλείται 

δχι μόνον «Επίσκεψις», αλλά καί «Όξεΐα Επίσκεψις». Έ π ί τή βάσει δε διε

ρευνήσεως τών ύπαρχουσών μαρτυριών καί τών προταθεισών ερμηνειών αυτών εκ 

μέρους λογίων ανδρών και ιστοριοδιφών συνάγει ό Ευ. Μανής Οτι «ή ονομασία 

του χωρίου «Επίσκεψις» προήλθεν εκ διοικητικής διαιρέσεως κατά τους βυζαν

τινούς χρόνους, πιθανόν δε δια την έπικράτησιν του ονόματος να συνέβαλε καί ή 

ΰπαρξις του Ναοΰ τής Ύπεραγίας Θεοτόκου, 'Οδηγήτριας», σελ. 25. Ώ ς μαρτυ-

ρίαν σχετικήν με την διαμνημόνευσιν του ονόματος ώς τοπωνυμίου του σήμερον 

υπάρχοντος χωρίου αναφέρει ό Ευ. Μανής πληροφορίαν, ην έχει παράσχει ό Μιχ. 

Ί . Καπέλλας εκ του οικογενειακού του αρχείου, εις το όποιον ύπήρχον έγγραφα 

άπο του έτους 1500 μ. Χ. αναφερόντα το όνομα «Επίσκεψις» ώς συνοικισμόν. 

'Αρκεί νομίζομεν ή ανωτέρω γενομένη παρουσίασις, δια να καταδειχθή 

μετά πόσης φιλολογικής περισκέψεως καί αγάπης προς την πατρικήν γήν έχει 

συγγραφή καί ή παρούσα πραγματεία του κ. Ευ. Μανή, όστις προ ετών μας έχει. 

δώσει λαμπράν συγγραφήν άναφερομένην εις την έξιστόρησιν τής ζωής καί του 

έργου του ενδόξου Κερκυραίου λογίου 'Ανδρέα Μουστοξύδη. Θα ήτο δε ευτύχημα, 

αν ή εργασία, τήν οποίαν μας παρουσιάζει σήμερον ό Εύ. Μανής, άποτελέση κίνη-

τρον καί δια τους λοιπούς φιλολόγους μας δια τήν έπίδοσίν των εις παρόμοιας, 

φύσεως συγγραφάς. 

Κ. Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ 


