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ΟΙ ΜΑΝΙΑΤΑΙ ΤΗΣ ΚΟΡΣΙΚΗΣ1

Ό  Ελληνισμός της διασπορας από της άρχαιότητος μέχρι σήμερον 
είναι θέμα του οποίου ή ερευνά συγκινεΐ βαθύτατα τον “Ελληνα μελετητήν, 
διότι εις τα μέρη εκείνα, τα όποια εδέχθησαν ώς μονίμους πλέον κατοίκους 
των τούς “Ελληνας άποίκους, ανευρίσκει την ζωτικότητα τής φυλής καί την 
εκπολιτιστικήν της επίδρασιν.

Ό  νεώτερος Ελληνισμός τής διασπορας παρουσιάζεται κυρίως μετά 
την κατάλυσιν τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας από τούς Τούρκους.

Φεύγοντες ο! κάτοικοι τα δεινά τής δουλείας επεχείρησαν μεταναστευτι- 
κάς εξορμήσεις εις τας χριστιανικός χώρας τής Ευρώπης, δπου, από των 
χρόνων τής ακμής του Βυζαντίου, ύπήρχον, κυρίως εις την ’Ιταλίαν, μικραί 
εμπορικά! κατά το πλεΐστον παροικίαι Ελλήνων.

Ή  πτώσις τού Μυστρά καί μετά ταΰτα τής Τραπεζοΰντος ήτο ό τελευ
ταίος στεναγμός του απεγνωσμένου έθνους. Πολλοί από το άρχοντολόγιον 
του Δεσποτάτου, φοβούμενοι τούς Τούρκους, έκριναν προτιμότερον να ζήσουν 
ασφαλείς εις την ελευθέραν κα! φιλόξενον γήν τής Μάνης. Έ κεΐ κατέφυγον 
και γόνοι των αύτοκρατορικών οι'κων τής Κωνσταντινουπόλεως κα! τής 
Τραπεζοΰντος διά να γίνουν ό σύνδεσμος τής Μάνης μέ το Βυζάντιον κα! 
τον Πόντον προς Άνατολάς κα! κατόπιν μέ την Κορσικήν προς την Δύσιν.

Οί Μανιαται εις την χώραν των, την οποίαν επισκοπεί ό Ταΰγετος ως 
αρχαίος Σπαρτιάτης έφορος κα! την προστατεύουν πανύψηλοι πύργοι, πού 
σπαθίζουν ώς δωρικά ξίφη τον ορίζοντα, δέκα χρόνια μετά την “Αλωσιν, 
έκαμαν το 1463 την πρώτην επανάστασιν εναντίον των Τούρκων.

Καθ’ δλον το διάστημα τής Τουρκοκρατίας, παραμένοντες ελεύθεροι, 
ήρχοντο εΐς συνεννόησιν μέ χριστιανούς ήγεμόνας τής Δύσεως διά μίαν γενι
κά) τέραν Ιξέγερσιν, ο! ίδιοι δέ επολέμουν τούς Τούρκους είτε μόνοι εις την 
ξηρόν είτε άσκοΰντες πειρατικόν πόλεμον κατά θάλασσαν κα! συμμαχοΰντες 
μετά των Βενετών.

1. 'Ομιλία είς τήν αίθουσαν τοΰ Φιλολογικού Συλλόγου « Παρνασσός * κατά 
την 14·ην Μαΐου 1964 μετά προβολής φωτεινών εΐκόνων καί μεταδόσεως από μαγνητο
φώνου διαλεκτικών κειμένων καί εκκλησιαστικών ύμνων τών Μανιατών τής Κορσικής.



Διά τον λόγον αυτόν οι Τούρκοι πολλάκις επεχείρησαν κατά τής Μά
νης διά νά εξαφανίσουν την εστίαν αυτήν τής διαρκούς εναντίον των ανταρ
σίας, άλλ’ άπέτυχον. Μετά τό τέλος όμως του Τουρκοβενετικού πολέμου τής 
Κρήτης 1645- 1669, κατά τον όποιον οί Μανιάται εβοήθησαν σημαντι- 
κώς τούς Βένετους, οί Τούρκοι επανέρχονται εις την λύσιν τού ζητήματος 
τής Μάνης.

Σημαντικόν κέντρον καί πρωτοπόρον είς τα επαναστατικά κινήματα 
τής Μάνης ήτο τότε τό χωρίον Βοίτυλον. Δυο δέ ήσαν αί. έξέχουσαι αυτού 
οικογένειαι — γενιές— ή οικογένεια των Γιατριάνων καί ή των Στεφα- 
νοπούλων.

Οι Γιατριάνοι ανάγουν την καταγωγήν των είς τούς μεγάλους δούκας 
Μιδίκους τής Φλωρεντίας. ’Απόγονος αυτών ό Πέτρος ή Πιέρος Μέδικος, 
έ'γγονος τού ήγεμόνος τής Φλωρεντίας Λαυρέντιου Μεδίκου, κατέφυγεν είς 
την Μάνην πιθανώς από τας ’Αθήνας τό 1455 ή από τό Ναύπλιον τό 1543.

*Υπό την αρχηγίαν τών Γιατριάνων - Μεδίκων τό 1671 τριακόσιαι 
περίπου οικογένειαι Μανιατών, μετά την καταστροφήν τής κατεχομένης από 
τούς Τούρκους Καλαμάτας καί τήν εγκατάλειψιν τής Μάνης από τον Μορο- 
ζίνην, φοβούμενοι Τουρκικήν επίθεσιν, κατέφυγον είς τήν Τοσκάνην τής 
Τυρρηνίας. *Η τύχη όμως τής αποικίας εκείνης ήτο οίκτρά. Μή δυνηθέντες 
να άνθέξουν είς το νοσηρόν κλίμα εφθάρησαν τελείως εκείνοι τούς οποίους 
προ όλίγων ακόμη ετών ερρίπιζεν ή δρεινή αύρα τού Ταϋγέτου·

Οί Στεφανόπουλοι θέλουν ως γενάρχην τής πάτριάς των τον Νικηφό- 
ρον απόγονον τού ’Αλεξίου Α'. Κομνηνού, αύτοκράτορος τής Κωνσταντι
νουπόλεως, ή τον Νικηφόρον ή Γεώργιον, υιόν τού Δαβίδ Κομνηνού, τελευ
ταίου αύτοκράτορος τής Τραπεζοΰντος, καταφυγόντα διά νά σωθή τελικά είς 
τό Βοίτυλον.

Μεταξύ τών δύο αυτών οικογενειών είχεν άναπτυχθή θανάσιμος έ'χθρα, 
διότι μίαν κόρην τής οικογένειας Γιατριάνων τήν οποίαν είχεν άρραβωνιά- 
σει ό περιβόητος πειρατής Λιμπεράκης Γερακάρης, τήν άπήγαγε διά τής βίας 
ένας Σεφανόπουλος.

Ό  Γερακάρης ήτο μία φυσιογνωμία αινιγματική καί μυστηριώδης, ή 
δέ Ιστορία δέν κατώρθωσεν ακόμη να τον τοποθετήση ούτε εις τήν σειράν 
τών αγωνιστών τής ελευθερίας ούτε μεταξύ τών συνεργαζομένων μετά τού 
εχθρού. Δέν υπάρχει κουρσάρος ό όποιος να έσημείωσε τόσην τρομακτικήν 
δράσιν καί νά εγνώρισε τόσην περιπέτειαν καί δόξαν, όσην ό Γερακάρης. 
’Ελλείπει όμως περί αυτού μία μονογραφία επί τή βάσει ιστορικών πηγών.

Ό  Γερακάρης, διά νά εκδικηθή τήν προσβολήν πού τού έκαμαν οί 
Στεφανόπουλοι, προσχωρεί είς τούς Τούρκους καί τούς διευκολύνει νά κτί
σουν τό Κάστρον τής Κελεφάς είς στρατηγικώτατον σημεΐον, τό όποιον 
δεσπόζει εξ ολοκλήρου τού Βοιτύλου. Τό Κάστρον αυτό εχαρακτηρίσθη ως



Iva Ισχυρόν χαλινάρι εΐς το άτίθασον Βοίτυλον. Ό  Γερακάρης Ιπανέρχεται 
πανίσχυρος εΐς τήν Μάνην καί αρχίζει από κοινού μέ τούς Τούρκους την 
εξόντωσιν των Στεφανοπούλων.

Τήν ΐδρυσιν των Κάστρων Κελεφας καί Ζαρνάτας μανθάνομεν και από 
μίαν επιστολήν των Μανιατών προς τον Μοροζίνην : «’Από τούς άπερασμέ
νους— γράφουν — δπου έκνρίευσεν ο ’Οθωμανός το Βασίλειον τής Κρήτης 
καί έπειτα εγύρισε νικητής άπεφάσισεν ακόμη να χαλάση καί ημάς καί διά 
να μας εχη εις τήν υποταγήν του ήθέλησε καί έφτιασε εν a κάστρο εις τον 
λιμένα του Βοιτύλου καί ένα άλλο εΐς τήν Ζαρνάταν, δπου είναι το τέλος του 
τόπου μας».

Τό Χρονικόν των άποίκων τής Κορσικής, γραμμένον το 1738 εΐς τήν 
Κορσικήν από τον παππα - Νικόλαον Στεφανόπουλον, ώς εξής περιγράφει τα 
γεγονότα αυτά: «Έσυνέβη και μία άλλη άφορμή, αίτια καί ετούτη διά να 
φύγουν οι Στεφανόπουλοι από το Βοίτυλον, ήτο κάποιος Μανιάτης ξακουστός 
καί φοβερός άντρας Λιμπεράκης λεγόμενος από τούς Κοσμάδες, τον όποιον 
είχε κάμει γενεράλε ό Τούρκος εις τήν άρμάδα του, αυτός ήταν συνιβασμένος 
( άρραβωνιασμένος ) μέ μίαν κοπέλλα, Θυγατέρα τού Διακουμή Γιατρού καί 
εσηκώθη ό Μιχάλης ό Λεμηθάκης (από τούς Στεφανοπούλους) καί δυναστι- 
κώς επήρεν αυτήν τήν κόρην. 'Όμως έγιναν πολλά τσακώματα άναμέσον των 
Στεφανοπούλων καί Γιατραίων έτι δε καί μερικά φονικά άπό πάσαν μερέαν 
διότι ήταν γειτόνοι καί δεν εδύνονταν να φυλαχθούν. Καί δχι μόνον οι Γιατροί 
τούς εφθονούσαν αλλά κοινώς δλη ή Μάνη. Καί έτσι διά τον φόβον των 
Τούρκων, τού Λιμπεράκη και των Μανιατών καί άλλες δχτρητές δπου είχαν, 
εστάθηκαν σφιγμένοι να μισεύσουν άπό το Βοίτυλον και μάλιστα δπου δ Τούρ
κος διά να τούς κουρσεύη έκτισε εκεί κοντά στο Βοίτυλο το Κάστρο τής 
Κελεφάς, τόσον δπου δεν ήτο πλέον οίκοκύροι να εϋγουν εις τά χωράφια των 
και ξεχωριστά οι γυναίκες έπρεπε νά είναι δλο κλεισμένες. Καί ούτως διά νά 
φυλάξουν τήν ζωήν καί τήν τιμήν των άφησαν τά πλούτη καί τήν δόξαν αυτών 
καί άνεχώρησαν».

'Απογοητευμένοι πλέον από τήν κατάστασιν αυτήν καί καταδιωκόμενοι 
οι Στεφανόπουλοι έστειλαν εις τήν Δύσιν ενα τής οικογένειας των διά να 
άναζητήση τόπον κατάλληλον διά νέαν πατρίδα.: «Έδιάλεξαν — λέγει τό 
Χρονικόν — κάποιον Ίωάννην Κουτζίκαλην, δ όποιος ήτο κοσμογυρισμένος 
καί περάσοντας αυτός εις πολλούς τόπους καί κάστρη δεν εύρε τόπον επιτή
δειον νά τού άρέσκη. " Υστερον εκατήντησε εις τήν πόλιν τής Γένοβας καί 
συνομιλήσας με τούς αύθέντας τής πολιτείας τον έπεμψαν εις τήν νήσον τής 
Κόρσιγας. Καί ωσάν έφθασαν εκεί δεν έβλεπεν άλλο μόνον λόγγους καί ερη
μιάς καί ανθρώπους άνήμερους. Τέλος πάντων έφθασεν εις τόπον λεγόμενον 
Παόμια, τόπος άνήμερος, άλλά καλός καί καρποφόρος. Έ κει λοιπόν άπεφά- 
σισαν νά κάμουν τήν κατοικίαν τους».



Ή  Γένουα κατείχε την Κορσικήν, αλλά οί Κόρσοι ήσαν λαός σκληρός 
καί διαρκώς εύρίσκοντο εις επανάστασιν. Ή  Δημοκρατία τής Γενοΰης εγνώ- 
ριζε την πολεμικήν ικανότητα των Μανιατών καί εθεώρησε μεγάλην ευκαι
ρίαν την εγκατάστασιν αυτών εις την Κορσικήν διά να τούς εχη συμμάχους 
εναντίον τών Κόρσων.

Έπραγματοποιήθη ή συμφωνία καί οί Στεφανόπουλοι ετοιμάζονται 
δΓ άναχώρησιν. Τήν 20 Σεπτεμβρίου 1675 υπογράφουν συμφωνητικόν με 
τον πλοίαρχον τού Γαλλικού πλοίου «Σωτήρ», το όποιον, προερχόμενον από 
τήν Μασσαλίαν, ειχεν αράξει εις τον λιμένα τού Βοιτύλου. «Καί εμπήκαν— 
γράφει το Χρονικόν— 430 Στεφανόπουλοι οι πλέον διαλεκτοί και άξιοι συν 
ταΐς συμβίαις καί τα τέκνα αυτών καί έπήγαν μαζί τους καί μερικές φαμελίες 
άπό τους φτωχούς, 300 άτομα άπό διάφορα άλλα χωρία, το δλον εφτακόσιες 
τριάντα ψυχές. Καί έμίαευααν άπό το Βοίτυλο εις τες τρεις ’Οκτωβρίου 1675 
καί στην πρώτην ’Ιανουάριου 1676 άραξαν εις τον λιμένα τής Γένοβας».

Μεταξύ αυτών ήσαν Ó επίσκοπος Μάνης Παρθένιος Καλκανδής, ιερείς, 
καλόγηροι καί καλογριές. ’Αρχηγοί τής αποικίας ωρίσθησαν ό Γεώργιος, ό 
’Απόστολος καί ό Κωσταντϊνος Στεφανόπουλος καί ό ’Ιωάννης Κουτζίκαλης.

Μαζί τους παρέλαβον μίαν καμπάναν καί πέντε αγίας εικόνας — τα 
ιερά Παλλάδια τής προγονικής πίστεως, τούς εφεστίους Θεούς — δηλ. τήν 
εικόνα τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, τού ‘Αγίου Τωάννου, τού 'Αγίου 
Σπυρίδωνος, τών Τριών 'Ιεραρχών, ενα ξΰλινον ΐστορημένον επιτάφιον καί 
τήν σημαίαν των. "Ολα αυτά σώζονται σήμερον καί φυλάσσονται εις τήν 
Ελληνικήν εκκλησίαν τού Καργκέζε.

“Αφιναν όπίσω τα υπερήφανα βουνά τού Ταϋγέτου καί άνέπνεον διά 
τελευταίαν φοράν τήν ζωογόνον αύ'ραν τους. Ό  χωρισμός ήτο πικρός καί ή 
άναχώρησίς των συνωδεΰετο άπό ενα θρηνητικόν μοιρολόγι :

Φεύγομ’ άπό τον τόπο μας κι’ άπό τά γονικά μας, 
μάς διώξαν απ’ τά σπίτια μας κι’ απ’ δλα τά καλά μας 
ανάθεμα τον αίτιον καί τήν κακήν αιτίαν 
άλλο δεν του ευχόμαστε, τήν ίδιαν καταντίαν.
Γλυκεία πού ’ναι ή Μάνη μας, πικρός ό χωρισμός της 
πικρότερος ’ς τήν ξενητειά θέ νά ’ναι δ καημός της.

‘Η κυβέρνησις τής Γενούης ήθελε να μάθη πολλά σχετικά μέ τούς 
άποίκους διά να γνωρίζη οχι πώς να τούς μεταχειρισθή, άλλα κυρίως πώς 
να τούς εκμετολλευθή εναντίον τών Κόρσων.

Α φού άνεπαύθησαν άπό τήν ταλαιπωρίαν ενός μακρού καί κουραστι
κού ενεκα τού χειμώνος ταξιδιού, εγινεν εις τάς 13 Φεβρουάριου εις τό μονά* 
στήρι τής ‘Αγίας Συλλήψεως ή πρώτη άνάκρισις τού Δεσπότου σχετικώς 
μέ τήν Μάνην, τάς ασχολίας τών κατοίκων της, τούς λόγους τής άποδη-



μίας των, το είδος των προϊόντων τής χώρας καί άλλα διάφορα θέματα.
At πληροφορίαι αύταί σώζονται καί αποτελούν σήμερον σπουδαίαν 

πηγήν διά τήν Ιστορίαν τής Μάνης κατ’ Ικείνην την εποχήν.
Τότε οι άποικοι εδοκίμασαν τήν πρώτην πίκραν του εκπατρισμού, διότι 

ΰπεχρεώθησαν να παραδεχθούν δεκατέσσαρας ορούς σκληρούς.
*Από αυτούς οί τρεις πρώτοι άναφέρονται εις τήν θρησκείαν καί υπο

χρεώνουν τούς άποίκους να άρνηθούν τήν ορθόδοξον θρησκείαν των πατέ
ρων τους καί να αναγνωρίσουν θρησκευτικόν αρχηγόν των τον πάπαν. Θα 
δεχθούν δηλ. το πρωτόκολλον τής Φλωρεντίας καί θά γίνουν Ούνΐται : «Και 
ωσάν άποθάνη ό επίσκοπος που ήρθεν αντάμα τους και οί καλόγεροι καί οι 
παπάδες πού είναι αντάμα του, να έχουν νά βάλουν άλλους κατά πού τούς 
θέλει δώσει ό άγιος θρόνος τής Ρώμης γή άλλοι πού είναι εις τον τόπον του».

Δύο δροι περιλαμβάνουν τάς στρατιωτικός υποχρεώσεις των άποίκων : 
«Πώς νά είναι κρατημένοι νά δουλεύγουνε τήν Γαληνοτάτην Πολιτείαν θαλάσ- 
σου καί στεριάς στρατιώτες γή ναύτες κατά τίς ανάγκες οπού λάχουνε ωσάν 
καί οι άλλοι ύποταχτικοί της». Τέλος τούς υποχρεώνει να δεχθούν ώς διοι
κητήν των άνθρωπον τον όποιον θά διώριζεν ή Κυβέρνησις τής Γενοΰης.

’Έναντι αύτών τούς παρεχώρει τόπον προς καλλιέργειαν και βοήθειαν 
νά κτίσουν τάς κατοικίας των, άλλα καί ταύτα μέ ώρισμένας πάλιν υπο
χρεώσεις εκ μέρους των.

Οί άποικοι, μή δυνάμενοι νά πράξουν άλλως ούτε νά αναζητήσουν αλλού 
των δεινών τους άνάπαυσιν, υπέγραψαν τήν συμφωνίαν. «Καί ταύτα ποιή- 
σαντες — κατά τό Χρονικόν — άνεχώρησαν άπό τήν Γένοβα καί τή 14 Μαρ
τίου εφθασαν εις τήν Παόμιαν τής Κόρσιγας».

Προτού νά .εκθέσω τήν ιστορίαν τής αποικίας από τήν εγκατάστασιν 
αύτής εις τήν Κορσικήν μέχρι σήμερον, νομίζω δτι θά είναι χρήσιμος μία 
σύντομος έκθεσις περ'ι τής Κορσικής, τήν οποίαν οί Μανιάται έκαμαν δευ- 
τέραν πατρίδα τους, καί μίαν εΐκών τού λαού μέ τον όποιον ήλθον εις επα
φήν καί σύγκρουσιν άλλα καί φιλικήν σήμερον συνύπαρξιν υπό τήν χρηστήν 
διοίκησιν καί εύνομίαν τής φίλης Γαλλικής Δημοκρατίας.

Τήν Κορσικήν εγνώριζον οί αρχαίοι "Ελληνες καί εκάλουν αύτήν Κύρ- 
νον, Κορσίδα καί Κόρσικαν, ήτυμολόγουν μάλιστα καί τό δνομά της «άπό 
τάς εν αυτή κόρσας, ο εστϊ κορυφάς όρέων». Ά πό  τον Στράβωνα μανθάνο- 
μεν ακόμη δτι είναι «τραχεία καί τοίς πλείστοις μέρεσι δύσβατος τελέως».

Οί αρχαίοι "Ελληνες ώνόμαζον ακόμη τήν Κορσικήν καί Καλλίστην. 
Καί είναι πράγματι ώραιοτάτη νήσος ή Κορσική. Μέ αύτήν τήν λέξιν αρχί
ζει καί τό κείμενον τού καλυτέρου σήμερον Γαλλικού τουριστικού βιβλίου 
διά τήν Κορσικήν: Kallistè. La très belle. A insi les Grecs avaient nommé 
la Coree et telle demeure encore de nos jours. Οί Γάλλοι τήν λέγουν επίσης 
Ile de beauté (νήσον τής καλλονής).



Καί εις την νήσον αυτήν οι αρχαίοι "Ελληνες είχον ιδρύσει αποικίαν. 
Οΐ κάτοικοι τής Φωκαίας — κατά τον Ηρόδοτον — φεύγοντες τούς ΓΙέρσας, 
έκτισαν το 564 π.Χ. την πόλιν ’Αλαλίαν εις την ανατολικήν παραλίαν τής 
νήσου, εκεί οπού σήμερον εύρίσκεται ή πόλις Άλερία. Ή  αποικία δμως 
Ικείνη δεν προώδευσε, διότι οι άποικοι ήλθον είς σΰγκρουσιν με τούς Καρ- 
χηδονίους κα'ι τούς Τυρρηνούς καί ήναγκάσθησαν να μετοικήσουν εις Ρήγιον 
τής ’Ιταλίας, είς τήν πόλιν Έλέαν, δπου βραδύτερον ήκμασεν ή περίφημος 
Σχολή τής Ελεατικής φιλοσοφίας.

Μετά 2240 χρόνια ή μοίρα ώδήγησε τα βήματα των Μανιατών υπό τός 
αυτός συνθήκας εις τήν ιδίαν νήσον, άλλα ακριβώς εις τήν αντίθετον δυτι
κήν παραλίαν τής νήσου, εις τον κόλπον τής Σαγκόνας. Καί ενφ οι Φωκαεΐς 
μετά Καδμείαν νίκην, ώς μαρτυρεί ό Ηρόδοτος, εφυγον, οΐ Μανιαται μετά 
Καδμείαν καί αυτοί νίκην παρεμειναν εις τήν Κορσικήν. Φαίνεται δτι δι* 
αυτούς Mie fata sedes ostendunt.

Κατά τήν μεσαιωνικήν εποχήν τήν ιστορίαν τής Κορσικής καλύπτει εις 
χρονικήν εκτασιν τεσσάρων περίπου αιώνων ή κατοχή αυτής από τήν Δημο
κρατίαν τής Γενούης (1347- 1768).

Εις δλον αυτό το μακράν διάστημα οι Κόρσοι επαναστατούν πολλάκις 
εναντίον τών Γενοβέζων. Τό 1768 ή Γένουα πωλεΐ τήν Κορσικήν είς τήν 
Γαλλίαν, είς τήν οποίαν έ'κτοτε ανήκει αποτελούσα ιδιαίτερον νομόν με πέντε 
επαρχίας, με πληθυσμόν 300 περίπου χιλιάδων κατοίκων κα'ι πρωτεύουσαν 
τό Αίάκειον.

Οι κάτοικοί της είναι μέτριου αναστήματος, νευρώδεις καί μελαχρινοί, 
γενναίοι καί φιλελεύθεροι, φιλότιμοι κα'ι φιλόξενοι άλλα καί εκδικητικοί. 
Ύπερηφανεύονται δτι είναι Κορσικανοί καί μόνον Κορσικανοί.

Ή  Μάνη καί ή Κορσική έχουν άρκετά κοινά γνωρίσματα, δπως πολύ 
ομοιάζουν μεταξύ τους καί οί κάτοικοι τών δύο αυτών περιοχών. Αυτό 
δμως είναι εντελώς συμπτωματικόν καί οφείλεται εις άναλόγους γεωγραφικός 
καί ιστορικός συνθήκας. Δεν εχει επιδράσει καθόλου ό Ινας τόπος εις τον 
άλλον.

Ή  Κορσική, δπως εΐπομεν, είναι τραχεία καί τοΐς πλείστοις μέρεσι 
δύσβατος τελέως, άλλα καί ή Μάνη «εχει πολνν μεν αροτον, εκπονεΐν ôè ον 
ρόδιον, δρεσι περίδρομος τραχεϊά τε δυσείσβολός τε πολεμίοις».

Τό εσωτερικόν τής νήσου είναι ορεινόν- μία μακρό οροσειρά άπό Β. 
προς Ν. χωρίζει τήν χώραν εις δύο μέρη, τό ’Ανατολικόν, πού καλείται 
Bada di Dedro ( εσωτερική λωρίδα ) καί τό Δυτικόν, πού τό λέγουν Bada di 
Fuori ( εξωτερικήν λωρίδαν ).

*Αλλό καί τήν Μάνην χωρίζει ό Ταΰγετος εκτεινόμενος άπό Β προς Ν. 
εις δύο τμήματα, τό 7Ανατολικόν ( Προσηλιακήν Μάνη ) καί τό Δυτικόν (Άπο- 
σκερήν Μάνην). Καί οί Μανιαται είναι υπερήφανοι διότι είναι Μανιαται καί



μόνον Μανιάται, όχι Πελοποννήσιοι ή άλλως Μοραΐτες, έχουν την Ιδίαν 
ψυχοσύνθεσιν μέ τούς Κορσικανούς, είναι καί αυτοί φιλελεύθεροι, φιλότι
μοι καί φιλόξενοι, μέτριου αναστήματος καί μελαχρινοί. Είναι επίσης εκδι
κητικοί. *0 κάθε Κορσικανός, όπως καί ό κάθε Μανιάτης, θέλει πολλούς 
άρρενας απογόνους, διότι καί εις τον ένα καί εις τον άλλον τόπον ή προσ
βολή άτοπλύνεται διά φόνου καί τα μίση μεταξύ των οίκογενειών διαιωνί- 
ζονται. Ή  διαμάχη καί ή εκδίκησις (ό δικιωμός καί ή βεντέττα) είναι καί 
διά τούς δύο λαούς κάτι πού αντιπροσωπεύει μεγάλον μέρος από την ζωήν 
τους. Τα άρσενικά παιδιά είναι ή αρχοντιά καί ή τιμή καί είς τό Κορσικά- 
νικον καί είς τό Μανιάτικον σπίτι. AÎ οικογενειακοί έ'χθραι αναγκάζουν καί 
τούς δύο λαούς να κτίζουν υψηλά σπίτια, νά έχουν πύργους καί τά χωρία 
τους νά εύρίσκωνται είς μέρη οχυρά. Καί εις τήν Μάνην καί είς τήν Κορ
σικήν δ ξεβγαλτής, δηλ. εκείνος πού συνοδεύει κάποιον, είναι πρόσωπον σεβα
στόν από τούς εχθρούς. Καί είς τήν Κορσικήν μοιρολογούν τούς νεκρούς 
όπως καί είς τήν Μάνην μέ αυτοσχέδια μοιρολόγια τής στιγμής εκείνης. Ή  
πρόθεσις τού νεκρού, δ ερχομός των συγγενών καί των φίλων, ή θέσις των 
είς τό σπίτι γύρω από τον νεκρόν γίνεται κατά τον ίδιον τρόπον καί είς τάς 
δύο περιοχάς. Χαρακτηριστικός είναι είς τήν Κορσικήν δ τρόπος μέ τον 
δποΐον ή γυναίκα αρχίζει τό μοιρολόγι από εκείνην πού μοιρολογεί. Τήν 
άσπάζεται καί κατόπιν μέ τό χέρι της πιάνει τό δεξιόν χέρι τής μοιρολογι- 
στρίας. Καί είς τήν Μάνην ή κατά τήν ίδιον τρόπον χειραψία κατά τον 
θρήνον τού νεκρού σημαίνει τήν χορήγησιν τής άδειας εις τήν άλλην γυναίκα 
διά νά μοιρολογήση. ‘Ιδού τώρα καί ενα Κορσικάνικον μοιρολόγι διά νεκρόν 
από φυσικόν θάνατον, όπως τό έχει μεταφράσει δ Νικόλαος Πολίτης από 
τήν γνωστήν Κορσικανικήν ηθογραφίαν τού Γάλλου Prosper Merimée, πού 
έχει τον τίτλον Colomba, δηλ. τό όνομα τής ήρωΐδος Κορσικανής :

Σνρε, Βατίστα, ’ς τό καλό καί ’ς τον Χρίστον τα χέρια 
ό κόσμος έχει βάσανα καί ή ζωή φαρμάκια.
Μά κεϊ πον κίνησες νά πας, εκεί ’ς τον άλλον κόσμο 

• δεν κάνει βαρνχειμωνιά καί οντε καίει ό ήλιος,
εκεί δέ Θά ’χης πλιό δονλειά, εκεί δε θά 'χης έννοιες, 
δε Θέλεις τό δρεπάνι σον κα'ι τή βαρειά σον άξίνα, 
θά έχης πάντα άνάπανσι καί κάθε μέρα σκόλη.

Άφίνεις πίσω σον νγιο να κνβερνάη τό σπίτι.
Είδα νά πέση τό δένδρο πον μάρανεν ό λίβας 
καί είπα πώς ξεράθηκε καί είπα πώς εχάθη, 
κα'ι πάλι έματαπέρασα κ’ είδα χλωρή τή ρίζα.

Ή  ρίζα έβγαλε βλαστό κα'ι ο βλαστός ανξήθη 
κ’ εγίνη δένδρο φονντωτό μέ δννατά κλωνάρια



Σ \  εσέ Βατίστα οι φίλοι σου καί δ λ’ οί συγγενείς σου 
τον τελευταϊον άσπασμόν ας έλθουν νά σου δώσουν, 
επέθανες ’ς το σπίτι σου ’ς τα χέρια των δικών σου 
καί τοιμασμένος βρέθηκες για του Θεού την κρίσι.

Κάπως παρόμοιον είναι καί το Μανιάτικον :

5Έ , Γιάννη, σϋρε ’ς το καλό 
’ς τη δεξιά Παράδεισο 
επρόσκαμες καί απόχτησες 
τι δεν εχόρταινες δουλειά 
ετώρα θά ξεκουραστής 
εκεί οπού θ’ άποθιστής.
Νά ’ναι καλά ό Πέτρο μας, 
το μοναχούλι μας παιδί, 
νά μεγαλούση το δενδρί, 
το λίγο να γένη πολύ, 
νά βρέσκου άνακούφισι 
κ’ εγώ ’ς την άποσκιάδα του.

Ή  γυναίκα καί εις την Μάνην καί εις την Κορσικήν μέ το μοιρολόγι 
της παρακινεί τον άνδρα νά εχδικηθή τον φόνον, διαιωνίζουσα έτσι την 
έχθραν. Καί εις τούς δυο τόπους είναι από ολους περιφρονημένος εκείνος 
πού έχει ύποστή προσβολήν ή τού έχουν φονεύσει μέλος τής οικογένειας του 
καί δεν εκδικείται. Εις τήν Μάνην είναι ή Ληγοροϋ, εις τήν Κορσικήν είναι 
ή Κολόμπα. Κα'ι ή μία καί ή άλλη είναι το πρότυπον τής γυναικός ή οποία 
παρακινεί τον άνδρα προς εκδίκησιν. Γνωρίζει πώς θά τραυμαιίση τον 
εγωισμόν του διά νά τού εξάψη το μίσος.

Είναι δμως Ικανή να εκδικηθή καί ή ίδια τον εχθρόν της :

Είναι ικανή αυτή καί μοναχή της 
νά δικιωθή, το αίμα της νά πάρη

λέγει διά μίαν γυναίκα ένα Κορσικάνικον μοιρολόγι, άλλα καί εις τήν Μάνην 
ή αδελφή εκδικείται τον φόνον τού αδελφού της :

Κειδά περάσασ’ οΐ-γι-όχτροί 
και τήν εχαιρετίσασι, 
τοϋν ερριξε με το σαρμά 
κ’ έκαμε τρία φονικά.

Έδόθη ο λόγος ’ς τά χωριά 
τ ’ εγίν’ ή Βγενική φονιάς.



Τον νεκρόν από φυσικόν θάνατον εις τήν Κορσικήν τον λέγουν κακο
θάνατον, διότι δεν υπάρχει περίπτωσις να εκδικηθούν τον φόνον του. Καί 
δταν τον μοιρολογούν λέγουν :

Γιατί να μη πεθάνης με κακό Θάνατο ; 
δεν έχεις συγγενείς νά σε εκδικηθούν 
καί να πάρουν το a l μα σου πίσω ;

»
Κάτι άνάλογον διά τήν Μάνην γράφει ό Νηφάκος :

*Αν άποθάνη καί κανείς άσκότωτος, τον κλαίγουν 
άσκότωτον, άμάτωτον, άδίκιωτον τον λέγουν, 
τον κλαίγουσι καί σκούζουσι γιατί δεν ήμποροϋσι 
μηδε ελπίζουσι ποτέ το Χάρο νά εύροϋσι, 
διά νά τον σκοτώσουσι καί νά δικαιωθοϋσι, 
νά πάρουσι το δίκιο τους, νά παρηγορηθοϋσι.

Να πώς κλαίγουν εις τήν Κορσικήν ενα γενναΐον άλλα σκοτωμένον είς 
ενέδραν :

Τήν δψι του δεν άλλαζαν οι λόγχες, τα κανόνια.
ΤΗταν ’ς τή μάχη γελαστός σά μέρα τ ’ άλωνάρη, 
ήταν ξεφτέρι γρήγορο, του σταυραϊτου συντρόφι,

’ς τούς φίλους μέλι, *ς τούς έχθρούς σαν θάλασσ’ άφρισμένη. 
’Από τον ήλιο πιο ψηλός, γλυκός σάν το φεγγάρι.
Αυτόν, πού τρέμαν οι εχθροί κι’ έφευγαν από μπρος του, 
οί συντοπίτες βάρεσαν μέ προδοσία ’ς τις πλάτες 
γιατί νά ίδοΰν τήν δψι του δέ βάσταγε ή ψυχή τους.

Καί αυτός τον όποιον οί εχθροί έσκότωσαν μέ « χωσίαν » ζητεί άπό 
τους ίδικούς του — άπό το παιδί του — νά εκδικηθή τον θάνατόν του, διότι 
άλλως δεν πρόκειται νά ήσυχάση ή ψυχή του: Καί 6 νεκρός φέρεται είς τό 
μοιρολόγι λέγων :

’Απάνω άπ’ το κρεββάτι μου, εκεί ψηλά ’ς τον τοίχο 
κρεμάστε τό παράσημο πού πήρα τψημένα.

*Εχει ταινία κόκκινη σαν το πουκάμισό μου.
Φυλάχτε τό πουκάμισο ’ς τό αίμα βουτηγμένο 
νά τά βρη ό γιός μου σαν ερθή άπό τα ξένα μέρη.
Γιά τις δύο τρύπες πού θά ίδή μεσ’ ’ς τό πουκάμισό μου 
είς άλλου τό πουκάμισο ν’ άνοιξη άλλες δύο.
Καί πάλι δεν θά δικιωθώ καί δεν θά ησυχάσω.
Θέλω τό χέρι πδρριξε, τό μάτι πού έστοχάσθη.
Θέλω τήν άνομη καρδιά πού τό κακό βουλήθη.



—  34 = -

Κάπως ανάλογα μοιρολογούν τον σκοτωμένον καί ε!ς τήν Μάνην:

™Ε Λ ία μου περίφημε 
καί Λία μου περήφανε, 
αϊτέ με τα χρυσά φτερά 
καί με του λέοντα καρδιά, 
οχτρούς δεν ελογάριαζες 
παλληκαρήσα καί πιστά 
στηθάτα καί κατάμπροστα.

Καί είς χήν Μάνην οί νεκροί ζητούν εκδίκησιν

γιατί, δσοι πηγαίνουσι ’ς τον "Αδη σκοτωμένοι 
καί δεν τούς εδικιώσουσι, μεινέσκουν κολασμένοι.

Δι* αυτόν τον σκοπόν μεγαλώνει ή μάννα τα παιδιά της:

- Χρόνους κλειστούς δεκαοχτώ
κ’ ήταν άκόμ’ άδίκιωτος ( δ πατέρας ) 
γιατ* ήτα τά παιδιά μικρά 
κ’ εγώ τά χαιδανάστηνα 
να μεγαλούσουν γρήγορα 
να πάρουσι το δίκιο τους, 
το δίκιο του πατέρα τους, 
δπου τον εσκοτώσασι 
άδικα και παράλογα.
Εϊχενα τιάντα τήν ντροπή 
καί δε συναναστρέφομου 

~ μ ’ άντρώπους νά μέ λέπουσι.

Περίεργοι αληθώς δμοιότητες μεταξύ των δύο λαών χωρίς να εχη καμ- 
μίαν Ιπίδρασιν ό ένας είς τον άλλον. Μετά τήν παρέκβασιν αυτήν, τήν οποίαν 
εθεώρησα άναγκαίαν διά να άντιληφθώμεν Ιν συνεχείρ τήν ζωήν τής αποι
κίας, επανερχόμεθα είς το θέμα μας.

Εΐπομεν δτι οί Μανιάται εφθασαν εις τήν Κορσικήν τήν 14ην Μαρτίου. 
Τά πλοία προσήγγισαν είς ενα λιμάνι το οποίον σήμερον λέγεται Scalo 
Graeco ή Λιμάνι των καλογήρων (Port des Moines), διότι εκεί άπεβιβάσθη- 
σαν οί Έλληνες καί πρώτοι οί κληρικοί, δ επίσκοπος δηλ. καί τό λοιπόν 
ίερατείον. "

Οΰτοι, φέροντες τα ιερά Παλλάδια, ηυχήθησαν «καιρόν ειρηνικόν» διά 
τήν αποικίαν «καί ευφορίάν των καρπών τής γης». Αυτά είχε ποθήσει ή 
ψυχή των καί διά'τήν άνεύρεσιν αυτών τών αγαθών είχον εγκαταλείψει τήν 
γην τών πατέρων τους.



Αμέσως εγκατεστάθησαν είς τα χωρία Παόμια, Ροδόντα καί Σαλόνια 
καί «έκαμαν τέντες — λέγει τό Χρονικόν — καί εδωκαν αρχήν νά κτίζουν την 
χώραν καί νά καλλιεργούν την γην. Καί έως πέντε ή έξι χρόνους έκτισαν δλοι 
τα σπίτια τους με μερικήν εξοδον τής πολιτείας, έκτισαν καί εκκλησίες καί 
ώνόμασαν τήν μητρόπολιν καί εφημερίαν των Κοίμησις τής Θεοτόκου, έκαμαν 
καί το μοναστήρι, επειδή καί νά έφεραν τον επίσκοπον και Ιερομονάχους». *Η 
χώρα ήτο ακαλλιέργητος γεμάτη από θάμνους καί άγρια ελαιόδενδρα, δια 
τής εντατικής δμως εργασίας των άποίκων ή περιοχή ήλλαξεν δψιν, ή γή 
εσκεπάσθη από φυτείας — άρχισαν να κτίζουν φρακτά καί νά φυτεύγουν αμπέ
λια καί να κάμνουν κήπους — ήμερώθηκαν τα ελαιόδενδρα καί ή περιοχή 
έγινε πλουσιωτάτη. Ό  Θεός ηύδόκησε να είσακούση τήν προσευχήν του 
Δεσπότου υπέρ ευφορίας των καρπών τής γής. 'Από όλα τα μέρη τής Κορ
σικής έρχονται είς τήν Παόμιαν διά να αγοράσουν τό φημισμένον σιτάρι, 
τό μοναδικόν διά σποράν.

— «Ποιοι είναι αυτοί», ήρώτησεν ένας Κόρσος βοσκός τον γείτονά του, 
που είχε πάει είς τήν Παόμιαν δια να άγοράση σιτάρι, «οι νέοι κάτοικοι των 
όποιων ή τόσον γραφική ενδυμασία καί ή δραστηριότης ξεύρει να δώση μίαν 
νέαν δψιν εις αυτήν τήν χώραν» ; Και εκείνος άπήντησεν : « Αυτά τα παιδιά τής 
Σπάρτης έρχονται από τα βουνά τής Μάνης, έρχονται εξ ϊσου ρωμαλέα δια 
νά καλλιεργήσουν τά χωράφια δσον καί παθιασμένα διά τήν δόξαν των 
αρμάτων».

Αί Κορσικανίδες έμαθαν από τάς γυναίκας τής Μάνης πώς νά υφαίνουν 
διάφορα είδη υφασμάτων καί να κατασκευάζουν διάφορα είδη οίκοτεχνίας. 
OÎ άνδρες τούς εδίδαξαν τήν συντήρησιν τών τροφών, του χοιρινού κρέατος, 
τού κυνηγίου καί τών ελαιών. Τελευταίως, τό 1936 άλλος Μανιάτης εγκατα
σταθείς είς τό Καργκέζε, ό αξιωματικός Νικόλαος Γιαννάκος, τούς εδίδαξε 
πώς νά παρασκευάζουν τό γιαούρτι.

Οι Κορσικανοί δμως από τής πρώτης στιγμής δεν είδαν μέ καλό μάτι 
τήν εγκατάστασιν αυτήν τών Μανιατών. Έθεώρουν ϊδικά των τά κτήματα 
πού Ικεινοι, οΐ προστατευόμενοι τών κατακτητών Γενοβέζων, είχαν οικείο- 
ποιηθή καί εκαλλιέργουν.

Οί Κορσικανοί τής ορεινής περιοχής τού Βίκο — οί Βλάχοι, δπως ελέ- 
γοντο τότε από τούς Μανιάτας — πάντοτε εζήτουν τήν ευκαιρίαν να τούς 
εκδιώξουν. Τρεις φοράς επετέθησαν εναντίον των, άλλα οί Μανιάται εχειρί- 
ζοντο δεξιώτερον τά δπλα από τό άροτρον. Καί δταν οί Κόρσοι άπεκρούσθη- 
σαν, ήρχισαν νά επιδιώκουν φιλίαν. «’Αλλά με τούς Κόρσους απ’ αρχής — 
γράφει τό Χρονικόν — όλίγην ομόνοιαν είχαν, άμμή δεν τούς φοβούνται ώστε 
εμάλωναν με τούς γειτόνονς τού Βίκο. Καί άπό τρεις φορές τούς είχαν δοκιμά
σει άλλα έφυγαν άπρακτοι καί έτσι έπέρασαν ειρηνικά άναμέσον καί με τούς 
ίδιους τούς Κόρσους έφιλιώθησαν. Καί πολλοί άπό αυτούς έγιναν σύντεκνοι



με τούς Ρωμαίους καί άπεθυ μούσαν έτι νά δικέψονν (συγγενεύσουν) μετ’ 
αυτούς, άλλα οι Ρωμαίοι ποτέ δεν τους εκαταδέκτησαν νά ενώσουν το αίμα 
τους μετ’ αυτών, έζησαν ειρηνικά καί θεαρέστως εως τούς χιλίους εκτακο- 
σίους τριάκοντα καί ετότες εσηκώθη δλον κοινώς το νησί εναντίον τοϋ πρίν- 
τσηπε αυτών».

Ή  περίοδος δηλ. τής ήσυχου ζωής των εκράτησε 54 χρόνια, μέχρι τής 
μεγάλης Κορσικανικής επαναστάσεως του 1729, ή όποια είχεν αρχηγούς τον 
Τζεκάλδι κα'ι Τζαφφέρι.

Το έτος εκείνο ή Κορσική συγκλονίζεται από την άκατανίκητον ανταρ
σίαν των κατοίκων των ορεινών περιοχών, οί όποιοι, διαρκώς εχθρευόμενοι 
τούς Μανιάτας, έσκέφθησαν « Τώρα είναι καιρός νά πάμε νά εξολοθρεύσω- 
μεν τούς Ρωμαίους, δπου κρατούν τα χωράφια μας καί τούς τόπους μας καί 
βοήθειαν καμμίαν δεν έχουν καί εάν τούς φονεύσωμεν τώρα, καμμίαν παίδευ
α ιν δεν θέλομεν έχει, εστοντας καί νά είναι κοινή ή έπανάστασις».

"Ετσι την πρώτην Αύγοΰστου 1730 έφθασαν εις την περιοχήν τών 
Μανιατών κα'ι με αγρίους αλαλαγμούς εφώναζαν : «Εις μίαν ώραν θέλομεν 
να σάς θανατώσωμεν δλους καί νά κληρονομήσω μεν τά σπίτια σας καί τά 
υποστατικά σας καί νά σάς πάρωμεν τάς γυναίκας καί τάς κορασίδας σας». 
ΕΙς το πολεμικόν δμως κλίμα ήσαν συνηθισμένοι οί Μανιαται καί αμέσως 
έκαμαν θυελλώδη επίθεσιν καί «οι Κόρσοι άρχισαν νά φεύγουν ωσάν τά ρίφια, 
άφίνοντας ποιος την τζάναν του ( επανωφόριον ) καί ποιος το ράσο του καί 
τά παπούτσια του καί ούτως εντροπιασμένοι επέστρεψαν εις την χώραν τους».

Οί Κόρσοι δμως, μένεα πνέοντες, επιτίθενται με νέας δυνάμεις την lô 1̂  
Αύγοΰστου «καί ήσαν αρματωμένοι ποιος με ντουφέκια, ποιος με σπαθιά καί 
ποιος με τσεκούρια καί ξύλα διά νά σχίζουν τες πόρτες' τών Ρωμαίων καί 
άρχισαν νά φωνάζουν με τά κέρατα λέγοντες. Σήμερον είναι ή υστερινή σας 
ημέρα Ρωμαίοι, οι δε Ρωμαίοι τις νά διηγηθή τον θυμόν με τον όποιον ώρμη- 
σαν κατ’ αυτούς. 5Έβλεπες εκείνα τά παλληκάρια καί έτρεχαν τον άνήφορον 
ώς ελάφια καί εις μίαν στιγμήν έφθαναν εις τες πρώτες χωσίες τών Κορσών 
καί με μεγάλην εντροπήν τούς έβγαλαν διώκοντάς τους τέσσαρα μίλια έξω 
από τήν χώραν. Καί επήγαν οί Κόρσοι με μεγάλην έντροπήν εις τες χώρες 
των ποιος γυμνός, ποιος ξυπόλυτος καί ποιος λαβωμένος».

Ή  καταστροφή ήτο μεγάλη καί έγινε γνωστή είς δλην τήν Κορσικήν. 
Τότε οί αρχηγοί τής επαναστάσεως έ'γραψαν είς τούς Μανιάτας νά ταχθούν 
μέ τό μέρος των «Σάς προστάζομεν — έλεγαν — νά βάλετε μετάνοιαν καί νά 
γίνετε το ένα με ημάς είδε καί βουληθήτε νά κάμετε αλλέως, θέλομεν σάς 
δώσει τόσον πόλεμον καί θά χαλάσωμεν τήν χώραν σας από θεμελίου, δπου 
νά μήν φαίνεται ποτέ σημάδι από αυτήν».

Ή  επιστολή αυτή ήναψε περισσότερον είς τήν ψυχήν τών Μανιατών 
τήν φλόγα διά πολεμικήν άναμέτρησιν καί άπήντησαν : «’Εμάς δεν μάς



νοιάζει τίποτα διά τους πολέμους των Κότσων, διότι εμείς εϊμεσθεν ξένοι 
εις τούτον τον τόπον» κα'ι είπον εις τούς απεσταλμένους * Σύρετε, εϊπετε των 
γενεραλέων σας πώς δεν φοβούμεσθεν κα'ι εϊμεσθεν πάντα έπά, αν τους άρέση 
νά μάς δοκιμάσουν». — «Άκαρτερήτε μας» είπον οΐ Κόρσοι, καί έ'φυγον.

Εις την ουσίαν δ πόλεμος είχε κηρυχθή. Οί Μανιδται έστειλαν τα 
γυναικόπαιδα καί τούς γέροντας εις το Αιάκειον καί παρέμειναν είς την 
Παόμιαν μόνον ενενήκοντα γενναίοι πολεμισταί — μεταξύ αυτών καί μερικοί 
κληρικοί — διά να φυλάξουν την χώραν καί τα σπαρτά. Αυτοί ήσαν έτοιμοι 
να βαδίσουν προς τον θάνατον η την νίκην. Να γράψουν εν ανάγκη νέας 
Θερμοπΰλας.

Οί αρχηγοί των Κόρσων «έγραψαν όρισμούς εις πάσαν τόπον καί χώραν 
δσοι είναι άξιοι να βαστούν άρματα εις τες 24 *Απριλίου νά βρεθούν είς τά 
σύνορα τής Παόμιας».

Ή  Παόμια δμως δεν ήτο διά τούς Μανιάτας τόπος κατάλληλος δι* άμυ
ναν, διά τούτο ωχυρώϋησαν εις τον πύργον τής Όμίνιας, ευρισκόμενον είς 
το άκρον ενός μικρού ακρωτηρίου, διά νά έχουν τά νώτα τους ήσφαλισμένα 
προς την θάλασσαν καί διά νά δυνηθούν οΐ Γενοβέζοι νά τούς μεταφέρουν 
εν έσχάτη ανάγκη μέ πλοία είς το ΑΙάκειον. «Έπήγαν εκεί την αγίαν καί 
μεγάλην Τρίτην του μηνάς ’Απριλίου καί έκτισαν τοίχους και έκαμαν χωσίες» 
ύψωσαν την σημαίαν καί το λάβαρον τής Θεοτόκου καί προσηυχήθησαν 
ψάλλοντες «Διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, άτι πάντες 
μετά Θεόν εις Σε καταφεύγομεν ώς άρρηκτον τείχος καί προστασίαν. Θεοτόκε 
Δέσποινα πρόφθασον κα'ι εκ κινδύνων λύτρωσαι ημάς, ή μόνη ταχέως προ- 
στατεύουσα». Καί οί πολιορκούντες αυτούς Κόρσοι τούς είρωνευοντο λέγον- 
τες : « Έ πά  κάμουν χρείαν λουμπάρδες και οχι λιτές καί δεήσεις. Και ευθύς 
αμέσως εσήμαναν τά τούμπανα καί τά κέρατα οπού είχαν καί ώρμησαν 
πάραυτα ώς λύκοι αρπαγές καί οι Μανιάτες δεν εσαλεύθησαν καθόλου από 
τον τόπον τους, αλλά ωσάν λέοντες έστεκαν άντρειωμένοι κα'ι έβρεχαν τά 
βόλια ωσάν χάλαζα καί έβγαινεν ή βοή πού έφθανεν εις τον ουρανόν, κα'ι είς 
μίαν ώραν εσκεπάσθη ό κάβος άπό καπνόν κα'ι ό ήλιος εσκότασεν κα'ι δεν 
έβλεπεν ό ένας τον άλλον καί έσείετο ή γής εκείνη άπό τες πολλές ντουφεκιές 
καί φωνές των άνθρώπων. Καί τέτοια λογής εβάσταξεν δ πόλεμος άπό το 
μεσημέρι έως το βράδυ».

Ή  σκληρά μάχη συνεχίζεται μέχρι τού Μεγάλου Σαββάτου μέ άντεπί· 
θεσιν τών Μανιατών «καί οΐ άκαρδοι Κόρσοι άρχισαν νά φεύγουν μη ήμπο- 
ρώντας νά βαστάξουν την ορμήν τών Μανιατών καί έπεσεν ή δργή τοϋ Θεού 
επ’ αυτούς καί έφθασεν ισχυρά ή δύναμις τής Παναγίας καί συ μ πόλεμε ι μέ 
τούς Μανιάτας. Καί εί μή Σύ προΐστασο, Θεοτόκε πρεσβεύουσα, τις ημάς 
ερρύσατο εκ τοσούτων κινδύνων;», εψαλλον οί ίερεΐς των είς τον πύργον τής 
Όμίνιας.



Έξημέρωνεν ή Κυριακή του Πάσχα. Ή  τρικυμία ήμπόδιζε τήν προσέγ* 
γισιν πλοίων, τα τρόφιμα καί τα πολεμοφόδια ωλιγόστευσαν.

‘Απεφασίσθη ή έξοδος τήν νύκτα τής Άναστάσεως.
«Άναστήτω ό Θεός καί διασπορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού καί φνγέτω

σάν από προσώπου αύτοΰ οι μισούντες, αυτόν καί τον λαόν αύτοϋ», έψαλλε το 
ίερατεΐον.

Οί πολεμισταί, έχοντες άρχηγόν τον Θεόδωρον Στεφανόπουλον, Ιξώρ- 
μησαν κρατούντες το λάβαρον τής Παναγίας. Συνοδεία του ήτο το εύλογη- 
μένον ράσον καί τιμητική φρουρά του το γυμνόν ξίφος καί το τουφέκι. Οί 
Κόρσοι, καταληφθέντες Ιξ άπήνης, Ιτράπησαν είς φυγήν : «Καί τις διηγηθή τό 
φευγεΐον δπου έκαμαν οι Κόρσοι των χωρών δντες τους είδαν καί απερνοϋ- 
σαν μέσα στες χώρες τουφεκίζοντας ; "Αφιναν τές χώρες καί έπιαναν τούς 
λόγγους. Τόσος φόβος τούς έμεινε δπου δποτες ένας ήθελε να βλασφημήση 
τον άλλον, άλλην βλασφημίαν δεν του εδιδεν μόνον του ελεγεν : ό Θεός να σε 
ρίξη στα χέρια τών Γραικών».

"Ετσι σώοι έφθασαν είς το ΑΙάκειον. «Καί τις να διηγηθή τήν τιμήν 
δπου τούς έκαμαν, εσείσθη το κάστρον δλον», διότι τούς εθεώρουν χαμένους.

Ε κ εί εύρέθησαν πάλιν εις τήν Ιδίαν μοίραν, δπως τότε πού ήλθαν πρ'ιν 
άπό 55 χρόνια, χωρίς κατοικίαν, χωρίς κτήματα, χωρίς εργασίαν. Τήν Παό- 
μιαν τήν άνέσκαψαν εκ θεμελίων οί Κόρσοι. Οί Γενοβέζοι πάλιν τούς θέλουν 
στρατιώτας, τούς ανέθεσαν τήν πολιτοφυλακήν τού Αίακείου. «”Εχω εντολήν 
νά σάς γράφω στρατιώτας», τούς λέγει ό διοικητής, «διότι εχομεν μεγάλην 
χρείαν δι* ανθρώπους». Πάλιν πολεμούν εναντίον τών Κόρσων, άλλα καί εναν
τίον τών "Αγγλων, οί οποίοι έκλήθησαν άπό τούς Κόρσους να καταλάβουν 
τήν νήσον.

Κατά τήν εκεί παραμονήν των τούς παρεχωρήθη διά να θρησκεύωνται 
μία εκκλησία άφιερωμένη είς τήν Madonnam del Carmine— τήν Παναγίαν 
τών ’^σμάτων. "Εκτοτε μέχρι σήμερον ή εκκλησία αυτή ονομάζεται Chapelle 
des Grecs, δηλ. *Εκκλησία τών 'Ελλήνων. Ε κ ε ί άφιέρωσαν μίαν εΙκόνα τής 
Ύπερμάχου Θεοτόκου, εύρισκομένην καί σήμερον — θά τήν ίδωμεν μετ* δλί- 
γον — είς τήν οποίαν άναγράφεται μέ ελληνικά γράμματα ή φράσις : « ΔΙΑ- 
ΣΟΣΟΝ ΑΠΟ ΚΙΝΔΙΝΟΝ ΤΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ ΣΟΥ ΘΕΟΤΟΚΕ 1731 », κάτωθεν 
δέ τής μορφής τής Θεοτόκου παρίστανται επτά Μανιαται ώπλισμένοι, φέρον- 
τες τήν τοπικήν των ενδυμασίαν. Είναι άφιέρωμα είς άνάμνησιν τής Ε ξό
δου άπό τήν Όμίνιαν καί τής νίκης.

Τό 1740 είς μίαν άπογραφήν εύρέθησαν 812 ψυχαί καί τό 1773 είχον 
μείνει μόνον 428. Αυτοί ήσαν τα θλιβερά υπολείμματα τών Μανιατών. 
Tristes reliquiae DanaunI

Κουρασμένοι άπό τήν νέαν περιπέτειαν σκέπτονται νά μετοικήσουν 
είς τήν ‘Ισπανίαν- ‘Αλλά καί οί Γενοβέζοι, κουρασμένοι άπό τήν άνταρ-



σίαν τής νήσου, πωλούν τήν Κορσικήν είς την Γαλλίαν την 15 Μαΐου 1768.
*0 Λουδοβίκος ό 16°? διορίζει γενικόν διοικητήν τής νήσου τον Γάλλον 

στρατηγόν Λουδοβίκον Κάρολον,Ρενέ κόμητα ντε Μαρμπέφ ( comte de Mar· 
beuf ). Έ δώ  κλείνει ό δεύτερος κύκλος τής ζωής τής αποικίας διαρκείας 
44 Ιτών.

Αυτή ή παραμονή των είς το Αίάκειονέδωσεν άφορμήν να δημιουργηθή 
δ θρύλος τής καταγωγής του Μεγάλου Ναπολέοντος από τήν γενιάν των 
Στεφανοποΰλων. Ό  θρύλος Ιγεννήθη είς τήν Κορσικήν, έπειτα ήλθεν είς τήν 
Ελλάδα κα'ι έγραψεν ό Σοϋτσος δια τον Ναπολέοντα : ,

Διετήρει αίματος του εις τάς φλέβας του ρανίδα 
ό Κορσικανός, 6 εχων τον Ταΰγετον Πατρίδα.

Πώς Ιγεννήθη δμως δ θρύλος ; Ή  παράδοσις λέγει δτι ένας κλάδος τής 
γενιάς των Στεφανοποΰλων μέ το δνομα Καλόμερος επήγεν από τήν Κορ
σικήν είς τήν Τοσκάνην. Έ κεΐ το δνομα Καλόμερος έλαβε τήν Ιταλικήν του 
μορφήν καί έγινε Buonoparte. ’Αργότερα κάποιος άπό τήν γενιάν αυτήν 
Ιπέστρεψεν εις τό Αίάκειον καί εγένετο γενάρχης τής οίκογενείας των Βονα- 
πάρτηδων είς τήν Κορσικήν.

Τό βέβαιον είναι δτι κατά τήν παραμονήν των Μανιατών είς το Αίά- 
κειον ή οικογένεια Στεφανοποΰλου έμενεν είς τήν Ιδίαν γειτονιάν κα'ι είχε 
στενάς σχέσεις μέ τήν οίκογένειαν Βοναπάρτηδων. Ή  Πανώρια Στεφανο
ποΰλου ήτο στενή φίλη τής Λετίτσιας Βοναπάρτη, τής μητέρας του Ναπολέον
τος. Ή  Πανώρια κατόπιν ενυμφεΰθη τον Γάλλον Περμόν, προμηθευτήν 
του Γαλλικού στρατού. *0 Ναπολέων δρφανός πλέον, δτε Ισποΰδαζεν είς τό 
Παρίσι μαζ'ι μέ τήν άδελφήν του, εσΰχναζεν είς τό σπίτι τής Πανώριας, τής 
δποίας δ αδελφός Δημήτριος Στεφανόπουλος ήτο καί κηδεμών του Ναπο
λέοντος είς τήν Στρατιωτικήν Σχολήν του Μπριέν λέ Σατώ. Ό  Ναπολέων 
είχεν επηρεασθή από τήν στρατιωτικήν ζωήν τών Μανιατών, διότι έγραψεν 
ώς πρώτην του πραγματείαν Απομνημονεύματα περί της ’Αγωγής τών νέων 
Μανιατών (Mémoires sur Véducation des jeunes Maniotes). Ή  κόρη τής 
Στεφανοποΰλου Laure ενυμφεΰθη τον υπασπιστήν του Ναπολέοντος στρατη
γόν Junot κόμητα του ‘Αμπραντές καί αυτή είναι ή δοΰκισσα ντ* ‘Αμπραν- 
τές, ή δποία πρώτη είς τά περίφημα απομνημονεύματά της έγραψε τήν περί 
τής εκ τών Στεφανοποΰλων καταγωγής του Ναπολέοντος παράδοσιν. Τούτο 
βεβαίως δέν είναι αληθές.

Βέβαιον ακόμη είναι δτι δ Ναπολέων Ινδιεφέρθη διά τούς Μανιάτας 
τής Κορσικής καί δτι τό 1797, εν δψει τής σχεδιαζομένης εκστρατείας του είς 
τά Βαλκάνια, άπέστειλεν εκ τής ‘Ιταλίας είς τήν Μάνην τούς αδελφούς Δημή- 
τριον καί Νικόλαον Στεφανόπουλον μέ επιστολήν προς τον Μπέην τής 
Μάνης Τζανέτ μπέην Γρηγοράκην είς τήν δποίαν έγραφεν :



'Ο Στρατηγός Διοικητής τον εν ’Ιταλία στρατόν 
προς τον αρχηγόν τον ελενθέρον λαόν τής Μάνης,

Πολϊτα, ëλaβov εκ Τεργέστης την επιστολήν σας ôC ής μοί εκφράζετε 
την επών μίαν σας να φανήτε ωφέλιμος τή Γαλλική Δημοκρατία δεχόμενοι 
εις τούς λιμένας σας τα πλοία της. Πιστεύω δτι θέλετε τηρήσει την νπόσχε- 
σίν σας με πίστιν άρμόζονσαν εις τονς άπογόνονς των Σπαρτιατών. 'Η  Γαλ
λική Δημοκρατία δεν θέλει φανή αχάριστος προς το έθνος σας* δσον <5’ άφορά 
è με θέλω δεχθή ενμενώς πάντα βονλόμενον εξ νμών νά ελθη προς εμέ έκ 
μέρονς σας καί ονδέν επιθνμητότερον, εΐ μη νά νπάρχη σνμφωνία μεταξύ δύο 
εθνών άγαπώντων εξ ίσον την ελενθερίαν.

Σάς σννιστώ τονς κομιστάς τής παρούσης, οϊτινες είναι επίσης απόγονοι 
τών Σπαρτιατών ! ’Εάν δεν εξετέλεσαν μεγάλα πράγματα, αιτία είναι δτι δεν 
ενρέθησαν εις μεγάλονς κύκλονς δράσεως.

'Υγεία καί αδελφότης 
Βοναπάρτης.

Ή  αλληλογραφία Μανιατών καί Ναπολέοντος είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
Ό  Γάλλος στρατηγός Μαρμπέφ δεν εγνώρισε καλυτέρους από τούς 

Μανιάτας στρατιώτας είς την Κορσικήν, διά τούτο έθεσεν αυτούς ύπό την 
προστασίαν του, τούς περιέβαλλε με αγάπην καί εμπιστοσύνην καί άπεφάσισε 
νά τούς άποκαταστήση Ικ νέου πλησίον τής Παομίας εις τήν θέσιν Καργ
κέζε— τό δνομα δεν έχει καμμίαν σχέσιν μέ τό ΚαρναΙ— 50 χιλιόμ. από τό 
ΑΙάκειον, εκεί δπου σήμερον εύρίσκονται.

Γάλλοι αξιωματικοί τού μηχανικού έκαμαν τό σχέδιον τού χωρίου καί 
έκτισαν 120 κατοικίας, μεταξύ τών οποίων καί τό θερινόν άνάκτορον τού 
διοικητού Μαρμπέφ, Τό σημερινόν χωρίον Καργκέζε είναι κτισμένον άμφι- 
θεατρικώς είς σχήμα πετάλου έπ'ι μιας πλευράς αύχένος είς μικράν από* 
στάσιν από την θάλασσαν μέ άνατολικομεσημβρινόν προσανατολισμόν. 
Είναι μέχρι σήμερον υπόδειγμα σχεδίου χωρίου εις ολην τήν Κορσικήν. *Από 
άπόψεως δέ θέσεως κα'ι διατάξεως κατοικιών ομοιάζει τόσον πολύ μέ τό 
Βοίτυλον, ώστε δύναταί τις να εϊπη δτι ή μοίρα ώδήγησε τελικώς τα βήματα 
τών Μανιατών καί καθώρισε τήν ζωήν των εις τό μέρος αυτό. Ε κ ε ί μετοί
κησαν από τό Αιάκειον 100 οίκογένειαι — 428 εν δλφ ψυχαί — ενφ άλλοι 
παρέμειναν μονίμως είς τό Αιάκειον. Ή  έγκατάστασις έγινε τό 1775 δηλ. 
100 χρόνια μετά τήν άναχώρησίν των από τήν Μάνην.

Τό Καργκέζε δέν ήργησε να προοδεύση καί νά προκαλέση εκ νέου τήν 
ζηλοτυπίαν τών Κόρσων, άλλ* ή Γαλλία ενδιαφέρεται διά τούς Μανιάτας 
καί δέν τολμφ νά τούς ενοχλήση κανείς. Μόνον κατά τήν περίοδον τής Γαλ- 
λικής επαναστάσεως οι Κόρσοι ευρίσκουν τήν ευκαιρίαν νά επιτεθούν Ικ 
νέου κατά τού Καργκέζε. Τό 1795 καταλαμβάνουν ούτοι τό χωρίον εκ νέου



καί ot Μανιάται καταφεύγουν πάλιν εις τό Αϊάκειον, άλλα μέ την βοήθειαν 
ταύ Γαλλικού στρατού επανέρχονται εις τάς κατοικίας των το 1796. Οι 
Κόρσοι κατέστρεψαν τότε καί τό θερινόν άνάκτορον του Μαρμπέφ. 'Υπό 
τήν αυτοκρατορίαν του Ναπολέοντος ή κατάστασις είναι ήσυχος, διότι ουτος 
ενδιαφέρεται διά τούς Μανιάτας. Τέλος κατά τήν περίοδον τού 1814-1830 
γίνονται αί τελευταΐαι επιθέσεις των Κορσικανών, άλλα τώρα άποκροΰονται. 
“Εκτοτε α! σχέσεις εβελτιώθησαν χωρίς al διχόνοιαι να χαθούν τελείως. 
’Από τού 1830 εγκαθίστανται καί Κορσικανοί εις τό Καργκέζε καί γίνονται 
μικτοί γάμοι. Ή  κατάστασις πλέον καλυτερεύει. Τό 1874 μετά τήν κατάλη- 
ψιν τής Αφρικής υπό των Γάλλων 80 οικογένειαι μεταβαίνουν άπό τό 
Καργκέζε εις Σίδι Μερουάν τήν Κωνσταντίας καί κτίζουν εκεί τό Νέον 
Καργκέζε, δπου παρέμειναν εύημεροΰντες μέχρι τής προσφάτου άποχωρή- 
σεως των Γάλλων εξ ’Αλγερίας. Πολλοί Μανιάται τού Καργκέζε έχουν έγκα- 
τασταθή είς τήν μητροπολιτικήν Γαλλίαν, εις τό Παρίσι, εις Μασσαλίαν, τήν 
μεγαλυτέραν αυτήν άδελφήν τού Καργκέζε, εις τήν Νίκαιαν, Μομπελιέ, Του- 
λούζην, Τουλώνα καί άλλαχού ως έμποροι ή επιστήμονες και στρατιωτικοί, 
δπου ευδοκιμούν ως Γάλλοι πλέον πολΐται.

Ή  πρώτη Ελληνική εκκλησία τού Καργκέζε, τήν οποίαν έκτισεν ό 
Μαρμπέφ, εγκατελείφθη ως μικρά καί τό 1852 ήρχιζε να κτίζεται ή σημε
ρινή τού ‘Αγίου Σπυρίδωνος, τής οποίας τό κτίσιμον διήρκεσεν 20 έτη. Τα 
εγκαίνιά της έγιναν τό 1872, διότι εκτίζετο άπό τούς άποίκους μόνον κατά 
τάς Κυριάκός μετά τήν λειτουργίαν. Σήμερον είς τό ύπέρθυρον τής εκκλη
σίας υπάρχει μέ Ελληνικά γράμματα ή επιγραφή ΟΙΚΟΣ ΘΕΟΥ. Τό 1822 
άπέθανε καί δ τελευταίος ίερεύς των άποίκων, τό δέ 1935 καί δ τελευταίος 
κληρικός άρχιμανδρίτης Καΐσαρ Κότης, τον οποίον έδωκεν ή ιδία ή άποι- 
κία. Τό 1817 δ παππά Ή λίας Παππαδάκης εδέχθη νά χειροτονηθή ίερεύς τού 
Λατινικού δόγματος, τό δέ 1820 εκτίσθη ή σημερινή εκεί Λατινική εκκλησία.

*Η εθνική συνείδησις των Καργκεζιανών εκδηλώνεται κατά τήν Ελλη
νικήν Έπανάστασιν. Τότε δ Δημήτριος Στεφανόπουλος εις τό Παρίσι μαζί 
μέ τον Ζαλύκην καί τον προρην πρεσβευτήν τής Γαλλίας είς Κωνσταντι
νούπολή Σουαζέλ Γκουφιέ ιδρύουν τό 'Ελληνόγλωσσον Ξενοδοχεΐον, πού 
ύπήρξεν δ πρόδρομος τής Φιλικής Εταιρείας, τής οποίας 150 έτη άπό τής 
ίδρύσεώςτης συμπληρώνονται τόέτος αυτό. Επίσης ή Δούκισσα ντ’ Άμπραν- 
τές, ή κόρη δηλ. τής Πανώριας Στεφανοπούλου, επρωτοστάτησεν εις τήν 
ϊδρυσιν Φιλελληνικής κινήσεως είς τό Παρίσι κατά τήν έπανάστασιν. Μανιά- 
ται Κορσικανοί συμμετέχουν είς τήν στρατιάν τού Μαιζώνος, ένας δέ εξ 
αυτών, τυμπανιστής, δταν ήκουσε τούς χωρικούς τής Μεσσηνίας νά δμιλούν 
άνεφώνησε : Μα αυτή είναι γλώσσα τον χωρίου μου! "Αλλοι Καργκεζιανοί 
επολέμησαν κατά τον ΕΓ παγκόσμιον πόλεμον είς τό Μακεδονικόν μέτωπον 
καί εγνωρίσθησαν μέ Μανιάτας στρατιωτικούς. Τό 1885 δ εν Μασσαλίφ



"Ελλην Ιατρός Σπ. Μεταξάς μέ χρηματικήν βοήθειαν του Χρηστάκη Ζωγρά- 
ςρου αποστέλλει είς Καργκέζε τον Νικόλαον Φαρδΰν να ίδρυση εκεί Ελληνι
κόν σχολεϊον και να διδάξη τήν Ελληνικήν γλώσσαν. Οΰτος παρέμεινε μόνον 
δυο ετη.

Αυτή είναι ή ιστορία τής αποικίας τήν οποίαν το βραχύ διάστημα 
μιας ομιλίας μάς έπιτρέπει να έκθέσωμεν.

Ή  επιθυμία μου να γνωρίσω το Καργκέζε καί να ΐδω τί απομένει 
εκεί σήμερον μέ ωδήγησε πρώτον είς το Βοίτυλον καί έπειτα εις το Καργ
κέζε. Έκτελών γλωσσικήν αποστολήν τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών είς το Βοί
τυλον ήκουσα ένα βράδυ μίαν γυναίκα είς τήν ρούγαν να λέγη είς το παιδί 
της, το όποιον είχε βραδύνει να έπιστρέψη από κάπου πού το είχε στείλει.

— Που ήσουνα βρέ ; ’ς τά Κόρσικα καί άργησες τόσο ; Ζή ακόμη είς το 
Βοίτυλον ή άνάμνησις τής αποικίας.

Μετ’ δλίγας ήμέρας έφθασα εις το Αίάκειον. "Ενα αστικόν λεωφορείον, 
είς τό όποιον ύπήρχεν ή επιγραφή : Ville - Chapelle des Grecs ( Πόλις - ’Εκ
κλησία τών Ελλήνων) μέ έφερεν είς τήν εκκλησίαν, όπου εθρησκεύοντο οί 
Μανιάται καί όπου υπάρχει ή εΐκών τής Θεοτόκου τήν οποίαν θά ίδωμεν.

"Οταν δέ βραδύτερον άνεχώρησα άπό τό Αίάκειον διά τό Καργκέζε, 
τύχη αγαθή ώδήγησεν είς τό ίδιον λεωφορείον καί μίαν Μανιάτισσαν από τό 
Καργκέζε, τήν Ζουστίναν Βολυμάκη, ή οποία σήμερον, όμιλεI Ικ παραδό- 
σεως τήν διάλεκτον τής Μάνης, καί τής οποίας μετ’ δλίγον θά ακούσετε 
τήν φωνήν από μαγνητοφώνου. Έταξίδευε καί αύτή από τό Αίάκειον είς 
τό Καργκέζε. "Οταν τήν είδα να έρχεται προς τό λεωφορείον, μου έδωσε 
τήν Ιντύπωσιν μιάς Μανιάτισσας. Τό μελαχρινόν τού προσώπου της, τό 
μαύρον ντύσιμον, τό ανάστημα, τό βάδισμα καί γενικώς τό σύνολόν της 
έδειχνε γυναίκα τής Μάνης. *Ητο όμως αδύνατον να πιστεύσω είς τήν εντύ- 
πωσιν αυτήν.

Τότε ένας Κόρσος από τό Καργκέζε, μέ τον όποιον εν τφ μεταξύ είχα 
γνωρισθή καί έταξίδευε μαζί μας, μου λέγει ότι αύτή ή γυναίκα μέ τα μαύρα 
ρούχα είναι Έλληνίδα από τό Καργκέζε καί όμιλεΐ Ελληνικά. Φαντόζεσθε 
τήν έκπληξιν καί τήν χαράν μου. Κάθημαι δίπλα της, έτοιμος να καταγράψω 
τα πρώτα Μανιάτικα λόγια, πού θά ήκουα από τό στόμα της. "Οταν δέ 
εκείνος τής είπεν ότι είμαι "Ελλην από τήν Μάνην καί πηγαίνω είς τό Καργ
κέζε, μέ έκδηλον ζωηρότητα καί χαράν μού λέγει :

Καλημέρα! Μίλα Ρωμαίικα, μ ’ αρέσει πολύ, έγώ δεν ξέρω κά, έχασα τή 
γλώσσα, άλησμόνηκα πλό, μα κάνα λόγο ξέρω. 'Ο ξάδερφό μου εδιάη }ς τό 
Βοίτυλο τσα'ι είπε : εναι ή γλώσσα πού μιλούμε παδά. Είμαι χαρεντισμένη 
νά σ’ ακούω μίλα, τσ ’ εναι άπειρο τσαιρο πού δεν εχω μιλημένο.

Πού να μιλήσω. Είχα μείνει άναυδος, έγραφα όσα εκείνη έλεγε.
Μίλα Ρωμαίικα! μού ξαναλέει.



— Πώς σε λένε Θειά ;
— Ζουστίνα Βολυμάτση, τό δνομά μου εναι παλαιό από τά πρώτα, δ 

αφέντη μου εμίλα ούλο Ρωμαίικα. Δεν ήθε κά άλλη γλώσσα ’ς το σπίτι. 
"Ερχουνταν οϋλοι τσαί μιλοϋνα Ρωμαίικα. Δ αν à είμαι χαρεντισμένη νά ζάς 
γνωρίζω τσάι νά μιλήσω λιγάι 'Ελληνικά.

Έ γώ  Ιν τφ μεταξύ γράφω καί εκείνη μέ ερωτ$ :
Τόσο γράφετε, δεν άποστένετε κά;
— Θέλεις Ζουστίνα νά πάμε ’ς την 'Ελλάδα καί *ς το Βοίτυλο ;
— Το Θέλω πολύ νά πααίνω τσειδά πού ήρθαν οι ζέροντε, έχω καρδία νά 

πααίνω, μα είμαι γραία τσάι δέ μπορώ πλό, με πονούνε τ ’ άντζία, μοΰ 
άπαντ^, ενφ τα μάτια της μελαγχολικά κοιτάζουν ακίνητα μακρυά τον ορί
ζοντα. Να άνεζήτει τάχα μέ το βλέμμα της την πατρικήν γην καί νά έ'καμνεν 
εκείνην την στιγμήν ένα νοερόν ταξίδι εις τήν Ελλάδα ;

Δεν τής εμίλησα άλλο. Τήν άφήκα νά ζήση μέ τον ίδικόν της ανεξι
χνίαστο ν κόσμον, δέν ήθέλησα νά τής διακόψω το δνειρον...

"Υστερα από ολίγον συνεχίζεται πάλιν ή συζήτησίς μας ενφ οί επιβά- 
ται τού λεωφορείου περίεργοι μας παρακολουθούν.

— Δανά πορπατοϋμε σύνορο τη Θάλασσα, μοϋ λέει, επαδά εναι ή Σκάλα 
Γκραίκα πού έβζήκαν οί ζέροντε.

Καί παρά πέρα : Δανά από τούτο το κοτρώνι λέπομε τη χώρα, μού 
ξαναλέει. ‘Η συζήτησίς εξακολουθεί. Όμιλεΐ το αίμα μέ το αΐμα. Θά άφήσω 
δμως να ακούσετε εκ τού φυσικού τήν ομιλίαν τής Ζουστίνας, αφού τελειώσω 
μέ μερικός γενικός παρατηρήσεις.

"Ote το Ελληνικόν στοιχεϊον ήκμαζεν εις το Καργκέζε, τότε καί ή διά
λεκτος καί τα έ'θιμα τής Μάνης διετηρούντο είς ακμήν. Εις μίαν εποχήν 
ακμής το 1921 επεσκέφθη ως φοιτητής το Καργκέζε δ μακαρίτης Μανιάτης 
λόγιος Πέτρος Καλονάρος. Καί μερικοί άλλοι "Ελληνες, δπως ή Σμαράγδα 
Μοστράτου, έπεσκέφθησαν αργότερα καί έγραψαν διά το Καργκέζε. 'Ο χρό
νος δμως τα πάντα μετέβαλε.

Σήμερον ό ελληνικής καταγωγής πληθυσμός μόλις φθάνει κατά τον 
χειμώνα τα 150 άτομα, ενφ το καλοκαίρι υπερβαίνει τά 300. *Η μετακίνη- 
σις από το Καργκέζε καί ή εγκατάστασις των κατοίκων είς διάφορα μέρη 
τής Γαλλίας έχει ελαττώσει τον πληθυσμόν. "Ολοι αυτοί ομιλούν τήν Κορ- 
σικανικήν διάλεκτον καί τήν Γαλλικήν γλώσσαν, τά δέ άτομα πού ξέρουν Ε λ 
ληνικά δέν φθάνουν τά δέκα. Ελληνικόν σχολειον φυσικά δέν υπάρχει καί 
έτσι ύστερα από ολίγα χρόνια δέν θά ακούεται πλέον, δπως άλλοτε είς τούς 
δρόμους τού Καργκέζε, ή φωνή τής Ελλάδος καί ή διάλεκτος τής Μάνης !

Εκείνο πού διατηρείται ακόμη είναι ή λειτουργία κατά τό ελληνικόν 
δρθόδοξον τύπον, ή οποία γίνεται είς ελληνικήν γλώσσαν. *0 σημερινός 
καλοκάγαθος παπάς, δ père Μ. Ghappet, είναι Γάλλος, δμιλεΐ δμως ως γνή-



σιος *Έλλην τα Ελληνικά, διότι τα εδίδαξεν είς Κολλέγιον τής Κωνσταντι
νουπόλεως καί διότι έζησεν αρκετόν εδώ είς τάς ’Αθήνας. Εις το Καργκέζε 
εύρίσκεται από του 1931. Τώρα όμως δυστυχώς είναι πολύ γέρων καί σκο
πεύει να άποσυρθή τής διακονίας τής εκκλησίας. Ούτος προς ευκολίαν τών 
πιστών έ'χει εκτυπώσει ένα Προσευχητάριον, πού περιέχει τήν ελληνικήν λει
τουργίαν με λατινικούς χαρακτήρας είς τήν μίαν σελίδα καί γαλλικήν μετά, 
φρασιν εις τήν άλλην.

’Ενδιαφέροντα είναι τα Κάλαντα τον Λαζάρου — ό Κάλαντος — δπως 
έλεγον.

Τήν παραμονήν τού Σαββάτου τού Λαζάρου δμιλοι παιδιών εγύριζαν 
από τα σπίτια κα'ι έψαλλον:

Καλησπέρα ζας!
Καλή μπουρνίτσα, ήρθ’ ό Λάζαρος 
ήρθαν τά Βάζα, ήρθ’ ή μέριμνα 
τών κορασίδων κορασίδες μου.

’Λκριοσταθήτε, παλληκάρια μου, 
καλόν αφέντη να τιμήσω με 
καλή τσυράτσα να τιμήσωμε 
νά μάσε δώκουνε φλαστσϊ κρασί 
κότσινα άονά τσάι πέντε πίτε 
νά μας δώκουνε τσάι δύο δουκάτα, 
νύφη φέρνουμε άπό τήν Πάλι 
τά μανίτσα της τα βελουδένια 
τό σκουφάρι της τρεις άζίονς γράφουν.
Γράφουν Θεόδωρο καί "Λζιο Δημήτρη 
Κι’ °Λζιο Στράτιο νά μάς βοηθήσουν.

’Εάν τό φιλοδώρημα ήτο ικανοποιητικόν τότε τα παιδιά έλεγαν:
Έ πά πόκαλαντίσαμε καλά μάς άπεράσαν, 
καλά νά παν τά εχει τους τσάι τ ’ αποδέλοιπό τους.
Τσ’ αν έχουν φηλυκό παιδί νά ’χη καλή παντρεία, 
τσ’ άν έχουν σερνικό παιδί ’ς τό γκρίζο καβαλλάρης 
νά πορπατή νά χαίρεται, νά πέφτη τό λογάρι, 
τσ’ οι άρχοντε νά ντο μαζοϋ νά κάνου δαχτυλίδια 
τσάι τά μικρ’ άρχοντόπουλλα νά κάνουν μπιχλιμπίδια.

"Αν δμως ό νοικοκύρης έδιωχνε τά παιδιά ή δεν τούς έδιδε καλόν φιλο
δώρημα, αυτά, ενφ έφευγαν, έψαλλον :

Έ πά πόκαλαντίσαμε κακά μάς άπεράσαν, 
κακά νά πάν τά εχει τους τσάι τ ’ αποδέλοιπό τους,



τσ’ àv έχουν φηλυκό παιδί, *ς τη στάχτη νά τσυλιέται, 
τσ ’ άνέχουν σερνικό παιδί, χιουροβοσκός να γίνη.
Νά ψοφήσουσι οι κοτταρίτσε τον, οι γελαδίτσε τον 
τσάι ονλη ή αρχοντιά τον νά πάη άστοχα.

'Δύο μεγάλαι Ιορταί τελούνται πανηγυρικώτατα, ή της Κοιμήσεως τής 
Θεοτόκου 15 Αύγουστου, διότι είναι ή μνήμη τής Ικκλησίας καί ή του 'Αγίου 
Σπυρίδωνος 12 Δεκεμβρίου, διότι οΰτος είναι ό προστάτης τής Ελληνικής 
αδελφότητος του Καργκέζε. Καί κατά τάς δυο αΰτάς εορτάς γίνονται λιτά* 
νεΐαι, τάς όποιας παρακολουθούν καί οί Κόρσοι, επειδή μεγάλως τιμούν 
καί σέβονται τον "Αγιον Σπυρίδωνα. Λιτανείαν κάμνουν κα'ι κατά την Δευ
τέραν τον Πάσχα, είς την οποίαν λαμβάνουν επίσης μέρος καί όλοι οί Κόρ- 
σοι. Τότε γίνεται περιφορά τής εΐκόνος τής Θεοτόκου, προηγουμένης τής 
πρώτης σημαίας των άποίκων, τήν οποίαν τιμητικώς συνοδεύουν ένοπλοι 
νέοι πού πυροβολούν κατά διαστήματα, έως ότου επιστρέψουν πάλιν είς τήν 
εκκλησίαν. Τήν Μ. Παρασκευήν ψάλλεται ό επιτάφιος καί γίνεται, δπως 
εδώ είς τήν Ελλάδα, ή περιφορά του. Ή  ακολουθία τού βαπτίσματος τού 
στεφανώματος καί ή νεκρώσιμος ακολουθία τελείται κατά τήν διάταξιν τού 
Μεγάλου Ευχολογίου.

Οί άποικοι διατηρούν μέχρι σήμερον τα πρώτα επώνυμα τα όποια 
λήγουν είς -άκης, ώς: Βλαχάκης, Βολνμάκης. Γαριδάκης, Γουνελάκης, Δαμη- 
λάκης, Παππαδάκης, Κορφιωτάκης, Πουλημενάκης, Τζανετάκης, Καλαποθά- 
κης, Στεφανόπονλος, Φριμιγγάκης, Μαυροειδάκης κ. ά. Δέν ήσαν δέ άγνω
στα μέχρι πρό τίνος καί τα βαπτιστικά ονόματα, Καλοπόθος, Μαυροειδής, 
Πουλημένος, Σταμάτης, Κυριάκης, Παναγιώτης, Καλή, Κυριακή, Μανρούλα, 
Σταματούλα, Βενετσιάνα κ.ά. ονόματα γνήσια Μανιάτικα.

Σήμερον ή Ζουστίνα κλείνει μέσα της δλην τήν Μάνην, δίδει με τήν 
μορφήν της τον τύπον τής Μανιάτισσας καί με τήν ομιλίαν της τήν παλαιόν 
διάλεκτον τής Μάνης. Είναι ή μόνη πού κρατεί ακόμη άναμμένην τήν λαμπάδα 
τής παραδόσεως, δπως τήν έπήρεν από τον πατέρα της, είναι ή τελευταία 
ζωντανή παρουσία τής Μάνης είς τήν Κορσικήν καί ή ομιλία της αποτελεί το 
κύκνειον άσμα τής 'Ελληνικής διαλέκτου. Είναι εκεί ό τελευταίος σκυταλο
δρόμος τής 'Ελληνικής γλώσσης καί παραδόσεως.

Μετά 12ετίαν συμπληρώνονται 300 ακριβώς χρόνια από τότε πού οί 
πρώτοι άποικοι έφυγαν από τήν Μάνην καί εγκατεστάθησαν είς τήν Κορ
σικήν, φέροντες μαζί των καί τα ιερά Παλλάδια τής προγονικής των πίστεως.

Καί εάν παύση — πού θά παύση ασφαλώς — νά ακούεται ή έλληνική 
φωνή, θά ύπάρχη είς το μέλλον ή Chapelle des Grecs είς το ΑΙάκειον με 
τήν είκόνα τής Θεοτόκου καί τάς μορφάς των Μανιατών καί ή 'Ελληνική 
εκκλησία του 'Αγίου Σπυρίδωνος είς το Καργκέζε, όπου με ελληνικήν γλώσ-



σαν θά δοξολογήται δ Θεός. ‘Η διάλεκτος τής Μάνης θα έχη παραχωρήσει 
όριστικώς την θέσιν της εις τούς ψαλμούς τής εκκλησίας. 'Η  εκκλησία θα 
διαφυλάξη τάς ίεράς εικόνας πού έφεραν οί Μανιάται κα'ι την πρώτην 
σημαίαν, ή οποία θά άναδιπλοΰται την Δευτέραν τού Πάσχα καί θά περι
φέρεται εις το χωρίον μέ τιμητικήν συνοδείαν των νέων, είς τάς φλέβας 
των οποίων θά ρέη ακόμη το αίμα των πρώτων άποίκων.

-Ο κρότος των πυροβολισμών, οί όποιοι θά άκοΰωνται κατά τήν λιτα
νείαν, θά φθάνη είς το κοιμητήριον, δπου αναπαύονται τα οστά των πατέρων 
τους. Δεν θά τούς ταράσσουν τον ύπνον, άλλα θά τούς χαροποιούν, διότι 
έτσι τούς διαβεβαιώνουν δτι ή κληρονομιά, τήν οποίαν, κατόπιν σκληρών 
αγώνων εκείνοι άφήκαν, διατηρείται ακόμη ως δείγμα τής δυνάμεως τής 
Ελληνικής φυλής.

Οί ίδιοι σήμερον οί "Ελληνες τού Καργκέζε, διά να μή ξεχάσουν ποτέ 
τήν καταγωγήν τους, έχουν γράψει γαλλιστί είς δύο μεγάλας σελίδας τήν 
ιστορίαν τής αποικίας κα'ι τήν έχουν άναρτήσει είς τήν θύραν τής εκκλησίας. 
"Ετσι, οί νέοι μανθάνουν δτι ή ρίζα τής γενεάς των εύρίσκεται είς τήν 
Ελλάδα καί οί ξένοι επισκέπται ήμποροΰν να καταλάβουν διατί σήμερον το 
Καργκέζε λέγεται Cargèse la Grecque.

Διά να γνωρίζουν δέ καί τήν χώραν τών προγόνων τους έστειλεν δ 
έχων τήν τιμήν να σας όμιλή μίαν έγχρωμον φωτογραφίαν τού Βοιτύλου, 
τήν δποίαν ετοποθέτησαν κάτωθεν τής πινακίδος, δπου αναγράφεται ή ιστο
ρία. Είς τήν εκκλησίαν έχουν έμπιστευθή τα πάντα, διά τούτο καί ή ιστορία 
πού έχουν γράψει είς τήν εκκλησίαν, τελειώνει μέ τούς στίχους ενός ποιή
ματος, οί όποιοι λέγουν :

S i disparaissait la foi de nos ancêtres, 
notre bonheur, hélas ! s'en irait sans retour 
c’est à leur foi que nous devons notre Cargèse.
Et, ce qu'avec honneur, elle fut jusqu’ici 
elle doit le rester: Ville Grecque et Française.
C’est son titre de gloire, et c’est le nôtre aussi.

δηλ. *Eàv εξηφανίζετο ή πίστις τών προγόνων μας
ή ευτυχία μας, άλλοίμονον! θά έφευγε χωρίς επιστροφήν, 
είς τήν πίστιν τους όφείλομεν το Καργκέζε μας.
Καί αυτό που ύπήρξεν ώς τώρα με τιμή,
αυτό οφείλει νά μείνη, χωριό c Ελληνικό καί Γαλλικό.
Αυτό είναι ο τίτλος τής δόξης του και ό δικός μας επίσης.


