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ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ, Σύντομα σχόλια στον κώδικα της "Ιεράς Μο

νής Ντίμιοβας, Εκδόσεις *Ιερας Μητροπόλεως Μεσσηνίας «ρ. 17, Καλα

μάτα 1971, σχ. 8μ. σελ. 50. 

Ή πικρά μοίρα του "Εθνους μας να βαστάση τεσσάρων αιώνων έξουθενωτι-

κήν δουλείαν κατεδίκασε τον λαόν μας εις βίον υποτυπώδη οικονομικώς και 

πνευματικώς, αϊ δέ πρόσθετοι συμφοραί των συνεχών επιδρομών, δηώσεων, εξ

ανδραποδισμών και αφανισμών συνετέλεσαν εις τον έξαφανισμον τών πλείστων 

έγγραφων μαρτυριών περί τών λεπτομερειών του βίου τών κατοίκων της χώρας 

κατά την αντί στο ιχον περίοδον. Το καθήκον δμως δλων μας εϊναι να άναζητή-

σωμεν με επιμέλειαν κάθε μαρτυρίαν δια το Ιστορικόν μας παρελθόν και να άπο-

καταστήσωμεν εις το άκέραιον, ει δυνατόν, την αληθή φυσιογνωμίαν της ιστο

ρίας του τόπου μας, ώς πηγήν φρονηματισμοΰ και γραμμήν κατευθυντήριον δια 

το μέλλον μας. 

Το σπουδαιον αυτό καϋήκον προς διερεύνησιν τοΰ ιστορικού παρελθόντος του 

τόπου εδρεν εν Μεσσηνία κατά τα τελευταία έτη σπουδαιον αντιλήπτορα τον 

λογιώτατον καΐ δραστήριον Μητροπολίτην Χρυσόστομον Θέμελην, ό όποΐος και 

και δι* ιδίων αξιόλογων ίστοριοδιφικών εργασιών καΐ δια της εκδόσεως του πε

ριοδικού «Διδαχή» καΐ δια τής ενθαρρύνσεως και έπιχορηγήσεως παντός έ'ργου 

τείνοντος εις διαφώτισιν τοΰ ιστορικού παρελθόντος τοΰ τόπου έχει συμβάλει ήδη 

ίκανώς καΐ λίαν άποδοτικώς εις τήν ερευναν της τοπικής ιστορίας. 

Ή υπό παρουσίασιν υπ' άρ. 17η έκδοσις τής Ί . Μητροπόλεως Μεσσηνίας 

αναφέρεται εις τον κώδικα τής δπερθεν τών Καλαμών επί τών κλιτύων τοΰ 

Ταϋγέτου παρά τήν Γιάννιτσαν κειμένης Ίερας Μονής Δημιόβης. Ή μονή αύτη 

κτισθεΐσα επί τής εποχής τοΰ είκονομάχου αύτοκράτορος Λέοντος τοΰ Ίσαύρου 

καΐ διατηρηθεΐσα μέχρι σήμερον φαίνεται δτι υπέστη καΐ αΰτη τήν μοΐραν τής 

φυλής μας πολλάκις καεΐσα και πολλάς περιπέτειας ύποστασα. Τήν περί τής μο

νής τής Δημιόβης ερευναν τής παρούσης εκδόσεως διεξήγαγεν ο γνωστός δόκι

μος ιστοριοδίφης Γιάννης Άναπλιώτης στηριχθείς κυρίως εις τάς πληροφορίας 

τοΰ κωδικός, τάς άναφερομένας εις τήν περίοδον τών ετών άπο τοΰ 1664 μέχρι 

και τοΰ 1851. 

Ό συγγραφεύς συνάγει εκ τών έν τω κώδικι ειδήσεων δτι υπήρχε και έτε

ρος προηγούμενος κώδιξ τής Μονής, ασφαλώς δέ θα ύπήρχον και ετι προηγού

μενοι αρχόμενοι ϊσως άπο τοΰ Η' αιώνος μ.Χ., ατυχώς όμως οι φορείς αυτοί 

πολυτιμότατων ειδήσεων δεν διεσώθησαν. "Αλλά άπο τον διασωθέντα κώδικα, 

επιμελώς μελετηθέντα, ό συγγραφεύς μέ το πεπειραμένον βλέμμα του συνάγει 

ασφαλή συμπεράσματα διορθών ενίοτε καΐ έσφαλμένας πληροφορίας παλαιοτέρων 

ερευνητών διά τε τήν ίστορίαν τής Μονής, τάς περιπέτειας της, τα κύρια πρό

σωπα και τους ηγουμένους της, τα ήθη τών κατοίκων τής περιοχής και τον τρόπον 

τοΰ βίου των, τάς πολιτικάς έπιρροάς και τήν έν γένει ίστορίαν δχι μόνον τής 

Μονής, άλλα και ολοκλήρου τής περιοχής τής Νοτιοανατολικής Μεσσηνίας καί 

τής Μεσσηνιακής Μάνης. 
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Απο ώρισμένας πληροφορίας του κωδικός βλέπει τις μετά συγκινήσεως τήν 

θέρμην της πίστεως των υποδούλων Ελλήνων, τήν σκληράν εργασίαν των ανθρώ

πων της εποχής, το κόστος του βίου, τάς πιέσεις εκ μέρους τών ισχυρών ομόδο

ξων και τάς φορολογίας τών κυριάρχων Τούρκων. Θαυμάζει τις το εντονον μο-

ναστικον πνεύμα τών παρελθόντων αιώνων καΐ το δημοκρατικον πνεύμα το διέ-

πον το μοναστικον βίον τών υποδούλων Ελλήνων. Ό συγγραφεύς αποκατέστησε 

σχεδόν πλήρως τήν σειράν τών ηγουμένων της μονής άπο του 1664 μέχρι του 

1851 διορθώσας τά παραδεδομένα σφάλματα της σειράς αυτών καί συμπληρώ-

σας τά μεγάλα κενά. Επίσης επεσήμανε τον δημιουργικον ρόλον ένίων εξ αυτών 

και μας δίδει άξιολόγησιν του έργου των καί της δραστηριότητος των, έξαίρων 

ιδιαιτέρως τήν αγνότητα, εντιμότητα καί δραστηριότητα ώρισμένων εκ τούτων. 

Περαιτέρω δια της συγκεντρώσεως τών τοπωνυμίων του κωδικός, τών ονο

μάτων, βαπτιστικών καί επιθέτων, τών ιδιοτυπιών της γραφής καί της προφο

ράς μας δίδει πολυτίμους πληροφορίας άπο γλωσσικής καί ιστορικής έπόψεως, 

δπως επίσης λίαν διαφωτιστικά! είναι καί αί παρατηρήσεις του συγγραφέως διά 

τάς σχέσεις της Μονής προς τά ισχυρά πρόσωπα της περιοχής. 

Διά της παρούσης εργασίας ό λαμπρός ιστοριοδίφης Άναπλιώτης ρίπτει νέον 

φώς εις τήν σκοτεινήν περίοδον τών τριών προτελευταίων αιώνων του εθνικού 

μας βίου, ιδία εν τω Μεσσηνιακώ χώρφ καί πλουαίζει τάς άλλως λίαν πενιχράς 

ειδήσεις περί τής ιστορίας τής Μεσσηνίας γενικώς. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

* * 

ΒΑΣ. Δ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑ, Δίπτυχον ιστορικόν καί φιλολογικον της Ε θ ν ε 

γερσίας, Βιβλιοθήκη τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας άρ. 59, 'Αθήναι 

1971, σελ. ρλέ/637. 

Ό συγγραφεύς, γνωστός διά τήν λογιότητα καί τάς πολλάς φιλολογικάς καί 

ίστορικάς εργασίας του προσφέρει διά του παρόντος τόμου τήν είσφοράν του εις 

τον έορτασμον τής Εθνικής 150ετηρίδος. Εις τον πυρήνα του ό ογκώδης τόμος 

εμφανίζει άνέκδοτον χειρόγραφον περιέχον 41 στιχουργήματα, τά όποια εκτίθεν

ται ενταύθα φωτοτυπικώς καί τυπογραφικώς. Έ κ τών τεμαχίων τούτων τινά μεν 

έ'χουν αντιγραφή εκ κυκλοφορούντων προεπαναστατικών ποιημάτων, τινά έχουν 

συντεθή υπό γνωστών ποιητών καί άντεγράφησαν εις το χειρόγραφον τής συλλο

γής, τά πλείστα δμως φαίνονται αύτοσχεδίως ποιηθέντα υπό του γραφέως τής 

Συλλογής. Ή αξία τών στιχουργημάτων τούτων έγκειται εις το δτι έποιήθησαν 

κατά τά έτη 1821—1828 καί αναφέρονται εις τά σύγχρονα πολεμικά καί πολι

τικά γεγονότα, διό καί αντικατοπτρίζουν τά συναισθήματα καί τάς αντιλήψεις 

τής τότε εποχής. Ό εκδίδων νυν τήν Συλλογήν τήν ύπομνηματίζει εκτενώς καί 

τήν συσχετίζειπρός τάς ίστορικάς μαρτυρίας. Πέρα τούτου ο σ. συνάγει έμμέ-


