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Σωκράτης Β. Κουγέας:
Λόγος στὴν Πλατεία 23ης Μαρτίου στὴν Καλαμάτα (1960)

•Α•
αντι προλογου
Ὁ τίτλος Ἀγνάντια στὸ Βενέτικο εἶναι δάνειο ἀπὸ παλιὸ θρηνητικὸ
τραγούδι καταγραμμένο ἀπὸ τὸν Γ. Φούνταρο μεταξὺ τοῦ 1900
καὶ 1904 γιὰ λογαριασμὸ τοῦ παπποῦ μου, ἀκαδημαϊκοῦ Σωκράτη
Κουγέα:
Ἀγνάντια στὸ Βενέτικο τρία κάτεργα ἀγναντέψαν
στὸ μπροστινὸ εἶναι λυγερές, τὸ πισινὸ λεβέντες
τὸ παραπισινότερο καλοὺς νοικοκυραίους.
Θέ μου, ν’ ἀράξει στὶς Κιτριὲς ποὖναι δικό μας πόρτο
Ποὖναι τὸ πόρτο πόρτο μας, ποὖναι οἱ Κιτριὲς δικές μας.1

Πέρα ἀπὸ τὸ θέμα καὶ τὴ λειτουργία τοῦ τραγουδιοῦ, ὁ πρῶτος
στίχος παρέχει τὸν ἀκριβὴ γεωγραφικὸ προσδιορισμὸ τῆς περιοχῆς
πού μᾶς ἐνδιαφέρει: ἀπέναντι ἀπὸ τὶς Κιτριὲς εἶναι τὸ νησάκι
Βενέτικο, προέκταση τοῦ Ἀκρίτα, τοῦ ἀκρωτηρίου τῆς δυτικῆς χερσονήσου τῆς Πελοποννήσου. Οἱ Κιτριές, τὸ πόρτο μας, εἶναι τὸ
ἐπίνειο τῶν Δολῶν καὶ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῆς Ἀβίας. Γιατί
τὸ νησάκι αὐτὸ ὀνομάζεται Βενέτικο; Γιατὶ ἀπὸ ἐκεῖ ξεπρόβαλλαν
τὰ πλοῖα τῶν Ἑνετῶν φορτωμένα μὲ ἐμπορεύματα, ἀλλὰ καὶ μὲ
ἐλπίδα βοήθειας πρὸς τοὺς Μανιάτες γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὴν
ἐπικυριαρχία τοῦ Σουλτάνου.2
1. Σωκράτη Κουγέα, Τὰ τραγούδια τοῦ Κάτω Κόσμου, ἐκδόσεις Τὸ Ροδακιό, Ἀθήνα
2000, σελ. 90.
2. Σὲ συνέδριο ποὺ ἔγινε στὴ Μονεμβασία τὸ 2001 μὲ θέμα τὶς σχέσεις Ἑνετῶν καὶ
Ἑλλήνων ὑποστηρίξαμε ὅτι στὶς περιπτώσεις ποὺ στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο ἐμφανίζεται τὸ
τοπωνύμιο Βενέτικο, πρόκειται γιὰ νησάκι στὰ νοτιοδυτικὰ λιμανιοῦ-προορισμοῦ τῶν
ἐμπορικῶν πλοίων τῶν Ἑνετῶν καὶ συνεκδοχικὰ ἐμπορικῶν πλοίων ἀπὸ τὴ Δύση.
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ΑγνΑντια στΟ ΒενΕτικο

Ἀγνάντια στὸ Βενέτικο: γεωγραφικὸς προσδιορισμὸς τῆς
περιοχῆς καὶ συγχρόνως ὑπαινιγμὸς γιὰ τὴ σχέση τῶν Μανιατῶν
μὲ τοὺς Ἑνετούς, μὲ τοὺς ἐμπόρους καὶ τοὺς ναυτικούς, γιὰ τὴν
ἐμπορικὴ σημασία τῶν Κιτριῶν καὶ γιὰ τὶς δραστηριότητες τῶν
κατοίκων τῆς περιοχῆς, κατὰ τὸν 19ο αἰώνα καί, γιατί ὄχι, ἀρκετοὺς
αἰῶνες πίσω.
Μὲ τὰ ἔγγραφα τοῦ τόμου αὐτοῦ θὰ τολμήσουμε ἕνα περιδιάβασμα στὴν περιοχὴ ἀγνάντια στὸ Βενέτικο, ἀναζητώντας στιγμὲς
ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ ζωὴ τῆς Μεσσηνιακῆς Μάνης τοῦ
17ου, 18ου καὶ 19ου αἰώνα (1678-1849).
Μπροστά μας ἁπλώνεται ὁ Μεσσηνιακὸς κόλπος καὶ στὸ βάθος
διαγράφεται ὁ Ἀκρίτας καὶ τὸ Βενέτικο· πίσω μας ἐπιβλητικὸς
ὀρθώνεται ὁ Ταΰγετος. Ἐκεῖ ὁ Κάμπος, τὸ χωριὸ ποὺ σὰν ἤμουν
μικρὸς δὲν καταλάβαινα γιατί τὸ ὄνομά του. Πέρασαν χρόνια πολλά·
κι ἀνέβηκα στὸ κάστρο τῆς Ζαρνάτας ποὺ δεσπόζει σ’ ὅλη τὴν περιοχή, σήμερα ἐγκαταλελειμμένο κι ἐρειπωμένο… Ἀπὸ ἐκεῖ εἶδα νὰ
ἁπλώνεται ὁ κάμπος· ἕνας κάμπος ποὺ περιβάλλουν βουνά, μικρά,
μεγάλα, ὁ Ταΰγετος καὶ τὸ Καλάθιον ὄρος.3 Ἀπὸ τὸ κάστρο δὲ διακρίνεις τοὺς Δολούς, τὸ χωριὸ ἀπὸ ὅπου προέρχεται τὸ μεγαλύτερο
μέρος τῶν ἐγγράφων τῆς συλλογῆς μας. Βλέπεις ὅμως τὸ κάστρο
τῆς Γραμπελιᾶς –τὸν Πύργο τοῦ Κουμουνδούρου- ἢ τὸν Πύργο τοῦ
Καπετανάκη. Ἐκεῖ ἀπέναντι τὸ σπήλαιον τοῦ Κότουλα, μὲ τὰ σταλακτιτικά του συμπλέγματα θέας ἄξιον.4 Κάπου πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς Καλαμάτας κρυμμένο τὸ μοναστήρι τοῦ ἁγιο-Νικήτα.

3. Σχετικὰ μὲ τὸ ὄρος Καλάθιον βλέπε Σωκρ. Β. Κουγέα, Συμβολαὶ εἰς τὴν ἱστορίαν
καὶ τὴν τοπογραφίαν τῆς Βορειοδυτικῆς Μάνης, Ἑλληνικά στ΄ 1933, σελ. 265 κ. ἑξ.
4. Γιὰ τὸ σπήλαιο μαρτυρία μᾶς παρέχει ὁ Παυσανίας: ἐν αὐτῷ Καλίας ἱερὸν καὶ
σπήλαιον παρ’ αὐτὸ τὸ ἱερόν, εἴσοδον μὲν στενήν, τὰ δὲ ἔνδον παρεχόμενον θέας
ἄξιον, βλ. ὅπ.π., σελ. 265.
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Στὴν εἴσοδο τοῦ Κότουλα.
Ὁ Σ.Β.Κ. (στὸ κέντρο) μὲ συγχωριανούς του.

ΑγνΑντια στΟ ΒενΕτικο

Κατηφορίζεις πρὸς τὸν Κάμπο· ὁ Ὀροβάς, ἡ Μάλτα, τὸ Βαρούσι
ἢ Σταυροπήγι· κι ὁ δρόμος γιὰ τοὺς Δολούς: περνᾶς τὸ θερμοκήπιο
τοῦ Μπακέα, τὴ Νούπαντη κι ἀφήνεις ἀριστερὰ τὸ ἐκκλησάκι τοῦ
Σωτήρα, κατάλοιπο τοῦ Κουγέικου μοναστηριοῦ· Πάνω Δολοί, Κάτω
Δολοὶ καὶ ὕστερα τὸ σταυροδρόμι στὸ σχολεῖο – τὸ πρῶτο σχολεῖο
τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, ποὺ ἱδρύθηκε τὸ 1819 ἀπὸ τὸν φιλικὸ Περραιβό.5 Ἀριστερὰ ὁ ἀσφαλτοστρωμένος δρόμος μᾶς ὁδηγεῖ στὰ Καλλιανέικα καὶ τὶς Κιτριές, τὸ ἱστορικὸ λιμάνι τοῦ Μεσσηνιακοῦ.
Στὸν κεντρικὸ δρόμο τοῦ χωριοῦ· ἀριστερὰ γιὰ τὸ σπίτι τοῦ Χρήστου τοῦ Κουκούτση καὶ τῆς Χρύσας καὶ λίγο πιὸ κάτω, ἀπέναντι
ἀπὸ τοῦ Δημήτρη τοῦ Ἀθανασάκου, ὁ ἀγορασμένος σήμερα ἀπὸ
Φινλανδούς πύργος τοῦ Κετσέα ὅπου διέμεινε ὁ Περραιβὸς κατὰ
τὴν ἐπίσκεψή του στὴ Μάνη· τὸ Νταβέικο, τὸ σπίτι τοῦ γιατροῦ τοῦ
Σαράβα, τοῦ παπα-Βασίλη, τοῦ Λυκούργου καὶ τῆς Φωφῶς Γαϊτανάρου, τοῦ Μίμη τοῦ Γκούζου… Στὴν πλατεία ὁ ἁγιο-Βασίλης καὶ
στὴ δυτικὴ πλευρὰ τῆς ἐκκλησιᾶς ἐπιβλητικὸ τὸ σπίτι τοῦ Σταύρου τοῦ Γαϊτανάρου καὶ ἀπέναντί του τοῦ Σταύρου τοῦ Γελασέα,
γιοῦ τῆς θεια-Χιονούλας καὶ τοῦ μπαρμπα-Πότη, πρώην ἐμπορικὸ
ποὺ στὸ γεῖσο του διακρίνεις τὴν παλιὰ ἐπιγραφή. Ἀπέναντι τὸ
ἐγκαταλελειμμένο καφενεῖο «Ἡ Γαλήνη», ἰδιοκτησία σήμερα τοῦ
Ἀλεξανδράκειου ἱδρύματος. Προσπερνᾶς δεξὰ ζερβὰ τὰ καφενεῖα
τοῦ Λιὰ τοῦ Δημακουλέα καὶ τῆς θεια-Αὐγούστας· τὸ σπίτι τῆς θειαΛουκίας, σήμερα ἐντευκτήριο τῆς ἐκκλησίας, τοῦ Ξυπόλυτου, τοῦ
Χρονέα· καὶ στ’ ἄνοιγμα δεξιὰ τὸ σπίτι μας μὲ τὸ παλιὸ λιοτρίβι στὰ
ἔγκατά του. Ἀπέναντι τὸ Μαυρομιχαλέικο, τὸ σπίτι τοῦ Τσίγκου…
5. Ἡ λειτουργία τοῦ διθέσιου σχολείου σταμάτησε τὴν περασμένη δεκαετία λόγω
ἔλλειψης μαθητῶν. Σὲ ἀναφορά του τῆς 3ης Δεκεμβρίου 1955 πρὸς τὶς ἀρχὲς κατ᾽ ἐντολὴ
τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας Δολῶν, ὁ Σ. Κουγέας μᾶς πληροφορεῖ μεταξὺ ἄλλων ὅτι τὸ
ὑπάρχον σχολικὸ κτίριο χτίσθηκε ἐκεῖ ὅπου βρισκόταν καὶ τὸ παλαιότερο, ἐνῶ μέρος τοῦ
περιβάλλοντος χώρου οἱ ἀδελφοὶ Στρατηγοί, Βενετσᾶνος, Θεμιστοκλῆς καὶ Γρηγόρης
Κετσέας παρεχώρησαν γενναιοφρόνως δωρεάν.
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Μπροστὰ στὸ φοῦρνο:
Λούλα Ἀθανασάκου, Βενέτης Κουγέας (γιὸς τοῦ Σ.Β.Κ.), Γιώργης Ἀθανασάκος (1962).

ΑγνΑντια στΟ ΒενΕτικο

Ὁ δρόμος συνεχίζει γιὰ τὸ Κοτρώνι, τὸ ἁλώνι ποὺ ὁ χρόνος δὲν
τό ’φθειρε, μὰ τό ’φθειραν οἱ ἀλλαγὲς στὶς συνήθειες, στὰ μέσα ποὺ
διαθέτουμε: τὶς πέτρες του σκέπασε τσιμέντο γιὰ νὰ προσγειώνεται
τὸ ψεκαστικὸ ἑλικόπτερο.6 Στὸ νεκροταφεῖο, πιὸ κάτω, δὲ συναντᾶς
πιὰ τὴν κοκαλιέρα, μὰ στὸ ὀστεοφυλάκιο τακτικὰ στοιβαγμένα τὰ
ὀστὰ τῶν προγόνων. Καὶ ἀφοῦ περάσεις τὸ Λαγκάδι, τὸ περιβολάκι
τοῦ Βασίλακα, τ’ Ἀμπίσολα φτάνεις στὴν ἁγια-Παρασκευή. Ἐκεῖ
θὰ σταθεῖς ἀνάμεσα στὰ ἐρείπια τῆς μονῆς, θὰ δεῖς τὴ χαράδρα
ποὺ ὁδηγεῖ στὴ θάλασσα, στὸ Πλημονάρι ὅπου οἱ Μανιάτισσες
ἀπολάμβαναν τὴ δροσιά της μέσα στὸ μαῦρο τους φόρεμα καὶ
κάτω ἀπὸ τὴν πλατιὰ καπελαδούρα τους. Ὁ χωματόδρομος γιὰ τὶς
Κιτριὲς ἀκολουθεῖ λίγο πολὺ τὸ παλιὸ λιθόστρωτο, μόνο ποὺ δὲν
περνᾶ ἀπὸ τὸ οἰκογενειακό μας ἐκκλησάκι τοῦ ἁγιο-Δημήτρη καὶ
ἀπὸ τὸ Μέρνο καὶ τὴν Πρίπινα, τὶς πηγὲς ποὺ ξαπόσταιναν ζῶα
καὶ ἄνθρωποι. Ὁ δρόμος καταλήγει στὸν Ἅγιο Κωνσταντίνο, τὴν
ἐκκλησιὰ τῶν Μαυρομιχαλέων, ποὺ στὸ γυναικονίτη του φυλάσσεται ἡ πήλινη κολυμπήθρα· σ᾽ αὐτὴ μισὸ αἰώνα πρὶν μὲ βούτηξε ὁ
παπα-Βασίλης ὁ Κουγέας καὶ ἐκφώνησε τὸ ὄνομά μου.
Αὐτὸν τὸν τόπο κι αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους ἀφοροῦν τὰ ἔγγραφα
ποὺ ἀκολουθοῦν. Πρόκειται γιὰ ὁμολογίες, διαθῆκες, ἰδιωτικὲς
ἐπιστολές, ἀπὸ τὸ οἰκογενειακό μας ἀρχεῖο. Ὁρισμένα ἔγγραφα
ἀφοροῦν μέλη τῆς οἰκογένειάς μας καὶ πέρασαν ἀπὸ γενιὰ σὲ
γενιά, κληροδοσία –γιὰ χρόνια πολλὰ χωρὶς νὰ τὰ ἀγγίξει κανείς–
ἐνῶ ἄλλα τὰ συνέλεξε ὁ παππούς μου, ὁ ἀκαδημαϊκὸς Σωκράτης
Β. Κουγέας ποὺ στὴ μακρὰ θητεία του στὴ ζωὴ καὶ στὰ γράμματα
δὲν ξέχναγε τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα του.7
6. 2006: ὁ τόπος τοῦ ἁλωνιοῦ πουλήθηκε σὲ Ἄγγλους καὶ χτίστηκε.
7. Τὰ ἔγγραφα ἐκδίδονται σὲ τοῦτο τὸν τόμο γιὰ πρώτη φορά, ἐκτὸς ἀπὸ δύο, τὸ 35
καὶ τὸ 36, ποὺ τὰ ἐξέδωσε ὁ ἴδιος ὁ Σ.Β.Κ. τὸ 1959. Στὴν εἰσαγωγὴ τῶν σχολίων του μᾶς
ἐνημερώνει ὅτι, μαζὶ μὲ ἄλλα ἔγγραφα ποὺ ἀφοροῦσαν τοὺς Δολοὺς καὶ τὴν οἰκογένειά
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Ὁ δῆμος Ἀβίας βρίσκεται δεκαπέντε χιλιόμετρα νότια τῆς Καλαμάτας καὶ περιλαμβάνει τὰ χωριὰ Σωτηριάνικα, Μαντίνεια, Κάμπο,
Βαρούσι ἢ Σταυροπήγιο, τὴν Παλιόχωρα, τὸ Ἀρχοντικό, τὶς Κιτριές,
τὰ Καλλιανέικα, τοὺς Πάνω καὶ τοὺς Κάτω Δολούς. Κέντρο τοῦ
δήμου ὁ Κάμπος, ξεχωρίζει μὲ τὸ ἐπιβλητικὸ κάστρο τῆς Ζαρνάτας
πάνω ἀπὸ τὸν Ὀροβὰ καὶ τὴ Μάλτα.8 Ἡ περιοχὴ αὐτὴ κατὰ τὴν
περίοδο τῆς ὀθωμανικῆς κυριαρχίας ἀποτελοῦσε κέντρο διεργασιῶν
πολιτικῶν, οἰκονομικῶν, πολεμικῶν. Τὸ ἐπίνειο τῶν Δολῶν καὶ
τῶν γύρω χωριῶν, οἱ Κιτριές, εἶναι τὸ μόνο φυσικὸ λιμάνι στὴ
βορειοδυτικὴ ἀκτὴ τοῦ Μεσσηνιακοῦ.
Οἱ Κιτριές, λοιπόν, μαζὶ μὲ τὸ Λιμένι νοτιότερα, ἦταν τὰ κέντρα
διοίκησης καὶ ἐλέγχου τῆς Μάνης ἀπὸ τὴν οἰκογένεια τοῦ τελευταίου μπέη της, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Στὰ δυὸ αὐτὰ λιμάνια
ὁ Πετρόμπεης ἔχτισε τοὺς πύργους του. Στὶς Κιτριές ἔφταναν τὰ
ἐμπορικὰ πλοῖα· ἀπὸ ἐκεῖ παραλάμβαναν πολύτιμα προϊόντα γιὰ
τὰ μεγάλα λιμάνια τῆς Δύσης, λάδι, σύκα, πρινοκόκκι, καπνό· ἐκεῖ
ἀποθήκευαν τὰ ἐμπορεύματά τους ποὺ διοχετεύονταν στὴν ἀγορὰ
τῆς Νότιας Πελοποννήσου. Τὰ ἐμπορικά, πλοῖα βενετσιάνικα, κάποια
μὲ Ἕλληνες καπεταναίους, καράβια ἀπὸ τὴ Χίο, τὰ Ἑπτάνησα καὶ
ἀλλοῦ, μαθαίνουμε ὅτι μετέφεραν μεταξὺ ἄλλων καὶ ὑφάσματα,
βελούδινα, χασέδες, μπογάσια. Οἱ ἐνδυματολογικὲς συνήθειες
μας, τὰ ἀνακάλυψε ὁ Δημήτρης Πόταρης στὰ ἀρχεῖα τῆς Καλαμάτας καὶ τοῦ τὰ παρέδωσε.
Ἀπὸ αὐτὸ συμπεραίνουμε ὅτι τὴν ἴδια πορεία εἶχαν καὶ ἄλλα ἔγγραφα τοῦ ἀρχείου.
8. Πρόκειται γιὰ συνοικισμοὺς τοῦ Κάμπου. Ἡ Μάλτα σχηματίστηκε ἀπὸ Μαλτέζους πειρατὲς ποὺ κατέφυγαν κυνηγημένοι σ᾽ αὐτὴν τὴν περιοχὴ καὶ ποὺ ἀργότερα οἱ
Βενετοὶ τοὺς ἀξιοποίησαν στὶς συναλλαγές τους μὲ τοὺς ντόπιους Μανιάτες. Τὸ ὄνομα τῆς
οἰκογένειας Σκαρπαλέζος (<scarpa+lezzare=παπούτσι βρομερό) ἀκούγεται στὸν οἰκισμὸ
διασώζοντας τὴν ἱστορικὴ μνήμη γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκογένειας. Τὸ παραδοσιακὸ λιοτρίβι τοῦ Σκαρπαλέζου στὴ Μάλτα εἶναι εὐρύτερα γνωστὸ καὶ κινεῖ τὸ ἐνδιαφέρον
καταναλωτῶν, γεωπόνων καὶ μελετητῶν, γιὰ τὴ μοναδικὴ ποιότητα λαδιοῦ ποὺ παράγει
καὶ διότι ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ ἐλάχιστα ἐν λειτουργία παραδοσικὰ λιοτρίβια ποὺ διαθέτουμε.
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τῶν γυναικῶν τῆς Βορειοδυτικῆς –τῆς Μεσσηνιακῆς– Μάνης περιελάμβαναν ποικιλία ρουχισμοῦ ποὺ ἀπεῖχε κατὰ πολὺ ἀπὸ τὶς
παραδοσιακὲς φορεσιὲς τῆς ἑλληνικῆς ὑπαίθρου. Ἡ σχέση τῆς Μάνης
μὲ τὴ Δύση ἀνιχνεύεται σὲ λέξεις ὅπως τὸ πόρτο τοῦ τραγουδιοῦ
μας, ποὺ περνοῦν καὶ σὲ τοπωνύμια, ὅπως τὸ πασίγνωστο Πόρτο
Κάγιο, τὸ λιμάνι πλάι στὸ Ταίναρο ἀπὸ ὅπου ἔφευγαν τὰ φορτία
μὲ τὰ παστὰ ὀρτύκια γιὰ τὶς ἀγορὲς τῆς Δύσης· δηλώνεται ἀκόμα
καὶ ἀπὸ τὰ ὀνόματα Πιέρρος καὶ Βενετσάνος, ποὺ συναντῶνται
μόνο στὴ Μάνη, ἢ τὰ χρηστικὰ ἀντικείμενα σὲ σπίτια τῆς Μάνης:
στὸ οἰκογενειακό μας σπίτι στοὺς Δολοὺς σώζονται πήλινα σκεύη
ἀπὸ ἐργαστήριο τῆς Νοτίου Ἰταλίας, τῆς Πούλιας. Κι ἀκόμα οἱ
ἀποτυπώσεις γυναικείων μορφῶν στὴ φωτογραφικὴ πλάκα, ἂν
καὶ μεταγενέστερες, στὸ γύρισμα τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα, ἀποτελοῦν
τὸν πλέον ἀδιάψευστο μάρτυρα αὐτοῦ τοῦ «δυτικοῦ» ἀέρα στὴν
ἐνδυμασία καὶ τὴν ἐμφάνιση τῶν γυναικῶν στὴ Μεσσηνιακὴ Μάνη.
Στὸ σύντομο προλογικὸ σημείωμα ἐπιφυλάσσουμε ἰδιαίτερη θέση
στὴ γυναίκα τῆς Μάνης. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι αὐτὴ ἀποτελοῦσε ἐξίσου
ἰσχυρὴ κοινωνικὴ δύναμη μὲ τὸν ἄνδρα: πρῶτα καὶ κύρια φαίνεται ὅτι ἀποτελοῦσε τὸ βασικὸ καταναλωτικὸ παράγοντα καὶ κατ᾽
ἐπέκταση σημαντικὸ κρίκο στὴν οἰκονομικὴ ἁλυσίδα. Τὰ προικῶα
τῆς ἐποχῆς μᾶς δίνουν μία εἰκόνα γιὰ τὸ ποιὰ σκεύη καὶ ροῦχα ἦσαν
ἀπαραίτητα γιὰ νὰ ἀρχίσει τὴ ζωή της μία γυναίκα. Στὴν ἔκδοση
αὐτὴ δὲν περιλαμβάνονται προικοσύμφωνα, καθὼς ἔχουν ἀποτελέσει
τὸν κύριο κορμὸ προηγούμενης ἔκδοσης. Ὀφείλουμε ὅμως να σημειώσουμε ἐδῶ ὅτι μέσω αὐτῶν φαίνεται ἡ φροντίδα τῆς κοινότητας
γιὰ τὴν ὅσο τὸ δυνατὸν καλύτερη ἐξασφάλιση τῆς γυναίκας καὶ τῆς
κοινωνικῆς της θέσης.9 Ἀλλὰ καὶ τὰ ἔγγραφα τῆς παρούσας ἔκδοσης
ἐνισχύουν τὴν θέση αὐτήν: οἱ γυναῖκες διαχειρίζονταν χρηματικὰ
9. Bλ. Ἡ Γυναίκα Κυρία μέσω προικώων και ἄλλων ἐγγράφων, 2004, ἐκδ. Τὸ Ροδακιό.
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Ἡ οἰκογένεια τοῦ παπα-Βασίλη Κουγέα, ἐφημέριου τῶν Δολῶν (1935)

