
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ!

ΛΕΩΝΙΔΑΣ X. ΖΩΗΣ

Την 17Ήν Δεκεμβρίου 1956, εορτήν τοΰ πολιούχου τής Ζακύνθου 
'Αγίου Διονυσίου, συμπληρώσας την πορείαν μιας μακρας καί γονίμου εις 
πνευματικήν δραστηριότητα ζωής, έξεδήμησεν εις Κύριον, έν Παλαιφ Φα- 
λήρφ, ό Ζακΰνθιος ιστοριογράφος Λεωνίδας X. Ζώης. Μολονότι ή προβε- 
βηκυια ηλικία του καί ή γνωσθεΐσα εν τφ μεταξύ ασθένεια του εΐχον προε
τοιμάσει πάντας περί τοΰ μοιραίου, εν τοΰτοις τό τέλος του δεν άνεμένετο, 
τοσούτφ μάλλον καθ’ δσον μέχρι των πρώτων ημερών τοΰ Δεκεμβρίου π.έ. 
είργάζετο, μετά νεανικού ενθουσιασμού καί ακαταπόνητου έρευνητικότητος, 
εΐς τά άφορώντα εις τήν ιδιαιτέραν πατρίδα του θέματα, μάλιστα τήν θεώ- 
ρησιν τών άρθρων τής παρασκευασθείσης β' έκδόσεως τού Λεξικοΰ του 
καί τήν διόρθωσιν τών δοκιμίων τής έκτυπουμένης 'Ιστορίας του. Ό θάνα
τός του κατελΰπησε πάντας, δ'σοι τον έγνώρισαν προσωπικώς ή ήλθον εις 
πνευματικήν μετ’ αύτοϋ επικοινωνίαν διά τών πολυαρίθμων δημοσιευ
μάτων του 1.

Ό Λ. X. Ζώης εξ ’Ηπείρου έλκων τό γένος εγεννήθη τή 4X1 ’Ιανουά
ριου 1865 έν Ζακύνθφ, ένθα καί συνεπλήρωσε τάς εγκυκλίους σπουδάς. Ένε- 
γράφη δέ βραδύτερου εις τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών, δπου δμως οικογενειακοί περιπέτειαι δεν έπέτρεψαν εΐς αυτόν 
τήν παρακολούθησιν τών μαθημάτων πέραν τοΰ πρώτου έτους. ’Επέστρεψε 
λοιπόν εις τήν Ζάκυνθον, πλήρη φυσικών καλλονών καί καλλιτεχνικών εκδη
λώσεων, ένθα καί ήρχισε μόνος τήν πνευματικήν εργασίαν, τήν οποίαν παι- 
διόθεν έθεώρει ως τήν εύγενεστέραν άνθρωπίνην ένασχόλησιν.

Τά πρώτά του έργα ήσαν λογοτεχνικά. Ένωρίτατα δμως ή προστάτις 
τής 'Ιστορίας Κλείω τον έσυρε προς τήν ιστοριοδιφικήν έρευναν, εΐς τήν 
οποίαν άλλωστε καί άλλοι προ αυτού εΐχον ήδη εν Ζακύνθφ καταγίνει καί

1 ”Ιδ. τό ΰπ’ άριθμ. 24, τής 22 Δεκεμβρίου 1956 ( 4σέλιδον) φύλλδν τής έν 
Άθήναις έκδιδομένης έφημερίδος « ’Ηχώ τής Ζακύνθου >, ένθα αναδημοσιεύονται οί 
έκφωνηθέντες εις τόν Λ. X. Ζώην επικήδειοι καί επιτάφιοι λόγοι καί βιβλιογρα- 
φοΰνται αΐ δημοσιευθεΐσαι περί αύτοΰ νεκρολογίαι. Αυτόθι καί φωτογραφίαι τοΰ 
έκλιπόντος ιστοριοδίφου.
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διάκρισή : ΓΙ. Ίω. Μερκάτης, Έρμ. Λούντζης, Π. Χιώχης, Ν. Κατραμής... 
Διότι ή Ζάκυνθος, παραλλήλως προς την πνευματικήν καί καλλιτεχνικήν 
δημιουργίαν, έκαλλιέργησε καί μακράν ιστοριογραφικήν παράδοσιν, μέ τήν 
ί'δρυσιν καί συντήρησιν τών Αρχείων καί τήν ιστορικήν ερευνάν των στοι
χείων τοΰ παρελθόντος.

Τφ 1899 ό Ζώης διωρίσθη εις τό Άρχειοφυλακεΐον Ζακύνθου, δπου 
επί δεκαετίας εΐργάσθη, μέ πίστιν, υπομονήν καί γνώσιν, «πνευματικός 
μεταλλωρύχος», διά νά φέρη από τοΰ ληθαργικοϋ σκότους εις τής ιστο
ρίας τό φως κάθε ιστορικόν περιστατικόν. Καί οί ΰπνώττοντες ήχοι αντή
χησαν καί πάλιν, αψευδείς μάρτυρες ενός λαμπρού πολιτισμού, ό όποιος 
αποκαλύπτεται, διά των ερευνών τοΰ Ζώη, εις δλα τά επίπεδα τοΰ δη
μοσίου καί ΐδιωτικοΰ βίου, εΐς τά γράμματα, τάς τέχνας καί τήν πολιτικήν 
ζωήν.

Σεμνός καί απέριττος συνεχιστής τής πνευματικής παραδόσεως τών 
Ίονίων, ό Ζώης, εκδίδει έν Ζακΰνθφ τάς «Μούσας», τό μακροβιώτερον 
μέχρι σήμερον ελληνικόν περιοδικόν, τό όποιον επί μίαν πεντηκονταετίαν 
εξεπροσώπησε τήν πνευματικήν ζωήν τής Ζακύνθου" αλλά καί δεν παρα
λείπει οΰτος από τής ποιητικής εκείνης νήσου νά άποστέλλη μελέτας ή άρ
θρα καί εις διάφορα ά'λλα ελληνικά επιστημονικά ή λογοτεχνικά περιοδικά 
καί ημερήσια φύλλα, διά τών οποίων καί άλλων μερών τής Ελλάδος τήν 
ιδιαιτέραν ιστορίαν διαφωτίζει, ή τάς σχέσεις αυτών προς τήν Ζάκυνθον 
άκριβέστερον καθορίζει. Παρέχει τέλος, μέ τήν γενναιοδωρίαν ευπατρίδου, 
— αντιγράφων ό ίδιος έκ τοΰ ’Αρχειοφυλακείου ή προσφέρων έκ τοΰ άτομι- 
κοΰ του αρχείου — πλούσια στοιχεία περί τής ιστορίας καί τοΰ πολιτισμού 
τής Ζακύνθου εις τούς νεωτέρους έρευνητάς. Ό χαράσσων τάς γραμμάς ταύ- 
τας μετά συγκινήσεως άναλογίζεται τήν παλαιοτέραν συμβολήν τοΰ Ζώη εις 
τήν εργασίαν του περί τών Προσολωμικών Έπτανησίων Ποιητών, ή άλλα 
μικρότερα θέματα, καί τήν τελευταίως γενομένην εύγενή προσφοράν ίκανοΰ 
αριθμού ανεκδότων λογοτεχνικών κειμένων καί εγγράφων άφορώντων εΐς 
τον βίον καί τήν δράσιν διαφόρων έπτανησίων λογιών ( από τοΰ Έρμ. Λη- 
στάρχου μέχρι τοΰ Μαβίλη) καί εΐς τήν ιστορίαν γενικώτερον τής Ζακύν
θου κατά τον ΙΖ' καί ΙΗ' αιώνα.

Ό Ζώης ΰπήρξεν ιστοριοδίφης καί μελετητής. Αΐ έ'ρευναί του εΐς τό 
Άρχειοφυλακεΐον, τάς μονάς καί εκκλησίας τής Ζακύνθου, ή τά οικογε
νειακά αρχεία τών ευπατριδών τής νήσου έπέτρεψαν εΐς αυτόν νά μελετήση 
πλήθος θεμάτων άφορώντων εΐς τήν πολιτικήν, θρησκευτικήν καί πνευμα
τικήν ιστορίαν τής Έπτανήσου καί δή καί τής Ζακύνθου. Διότι αυτός είναι 
ό κύριος τομεύς τών ερευνών τοΰ Ζώη. Μέ τήν Βυζαντινήν περίοδον ουδό
λως ή ελάχιστα ήσχολήθη. Ούχ ήττον ένδιαφέρουσαι είναι αί μελέται αύτοϋ 
περί τών μετά τήν Άλωσιν δρασάντων Ελλήνων λογίων Έρμ. Ληστάρχου

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:22:10 EEST - 3.236.241.27



Λεωνίδας X. Ζώης 429

και Άλεξ. Νερουλή, ως και αϊ έρευναι περί των εις Ζάκυνθον προ και μετά 
την άλωσιν τοΰ Χάνδακος (1669) καταφυγόντων Κρητών.

Ό χώρος δέν επιτρέπει να απαριθμήσω τάς μονογραφίας, τάς ανακοι
νώσεις ή τά άρθρα τοΰ Ζώη, όποια συμφώνως προς την τελευταίως έκδο- 
θεΐσαν1 «’Αναγραφήν Δημοσιευμάτων» αΰτοϋ υπερβαίνουν τά επτακόσια. 
Θεωρώ σκόπιμον δμως νά αναφέρω ιδιαιτέρως τό Λεξικόν και την 'Ιστο
ρίαν του.

Τό πρώτον εδημοσίευσεν ως παράρτημα τών «Μουσών» μεταξύ τών 
ετών 1898 καί 1916. Είναι δε μετά τών αναλογών συνθέσεων τών Α. Πα- 
σπάτη, Α. Σακελλαρίου καί I. Βαλαβάνη, εκ τών πρώτων ιδιωματικών λεξικών 
τών νεωτέρων χρόνων. Καταγράφονται δ’ έν τφ Λεξικφ τοΰ Ζώη λέξεις καί 
φράσεις, παροιμίαι καί αινίγματα, μετά τής σημασίας αυτών, ειλημμένοι 
εκ τοΰ προφορικοΰ λόγου καί τών από Ενετοκρατίας καί έντεΰθεν ποικίλων 
γραπτών πηγών. Παραλλήλως δμως παρέχονται καί πληροφορίαι άφορώσαι 
εις την εθνολογικήν σΰστασιν τής Ζακύνθου, τό τοπωνυμικόν αυτής, τήν 
λαογραφίαν καί τήν ιστορίαν τής νήσου καί δίδονται σύντομοι άλλ’ άπη- 
κριβωμέναι πληροφορίαι περί τών Ζακυνθίων, οί οποίοι διεκρίθησαν εις 
τήν πολιτικήν καί στρατιωτικήν ζωήν ή τάς τάξεις τοΰ πνεύματος.

Ή 'Ιστορία τοΰ Ζώη — έκτυπουμένη ήδη έν τφ Έθνικφ Τυπογρα- 
φείφ — αποτελεί τήν συγκρότησιν εις ένιαΐον σύνολον τών πολυετών αύτοΰ 
ερευνών καί μελετών εις τά επί μέρους θέματα. Έν αυτή εξετάζονται κατά 
τρόπον συστηματικόν ή πολιτική καί εκκλησιαστική ιστορία, ό δημόσιος καί 
ιδιωτικός βίος καί αί εκδηλώσεις τοΰ πνευματικοΰ πολιτισμοΰ τοΰ λαοΰ τής 
Ζακύνθου, τον όποιον επιτυγχάνει ουτω νά άναπαραστήση ό Ζώης εις δλας 
τάς στιγμάς τής μακραίωνος ιστορίας του.

Είναι αληθές δτι τό ογκώδες συγγραφικόν έργον τοΰ Ζώη παρουσιάζε
ται ως προς τήν μέθοδον άνισον. ’Αλλά καί ως έχει αποτελεί υλικόν πολύ
τιμον εις ιστορικά στοιχεία καί δίδει αφορμήν περαιτέρω επεξεργασίας. 
’Άλλωστε αί διάφοροι έργασίαι τοΰ Ζώη, με τά δημοσιευόμενα εκάστοτε 
εν αύτοΐς έγγραφα εκ τοΰ ’Αρχειοφυλακείου Ζακύνθου, ή έκ βιβλίων δια
φόρων εκκλησιών, επέχουν ήδη, μετά τήν καταστροφήν τής νήσου, θέσιν 
πηγών 2.

1 ”Ιδ. « Νεοελληνικά ». Περιοδικόν σύγγραμμα έκδιδόμενον προνοίς καί επιμε
λείς Φαίδωνος Κ. Μπουμπουλίδου, τόμ. Α', Παράρτημα, Άθήναι 1951 ( σχ. 8°ν, 
σελ. XXVIII).

2 Συλλογήν τών δημοσιευθέντων εγγράφων ( έκ τοΰ αρχειοφυλακείου τής Ζα
κύνθου, ή έκ κωδίκων καί βιβλίων μονών καί έκκλησιών τής νήσου) εις τάς έργα- 
σίας τών Π. Χιώτου, Σπ. Δέ Βιάζη καί Λ. X. Ζώη, έχω έτοίμην πρός έκδοσιν.
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Συμπλήρωμα « ’Αναγραφής δημοσιευμάτων » Λ, X. Ζώη
(1951-1957)

1) « 'Ο Νεκρός τοϋ Μπάϊρον εις την Ζάκνν&ον», περ. «Ελληνική Δη
μιουργία», τόμ. Ζ', τεϋχ. 77 (1δ ’Απριλίου 1951) σελ. 611.

2) « ’Από τήν ζωήν τον έ&νικοΰ ποιητοΰ μας Σολωμοΰ » (εν άγνωστον 
χειρόγραφον), Αυτόθι, τόμ. Η', τεΰχ. 85 (15 Αύγουστου 1951) σελ. 
223 - 224 [ Δημοσιεύεται και φωτοτυπία τοΰ χγφ. ].

3) « ’Επιμνημόσυνος είς Σπυρίδωνα Δε Βιάζην» Ζάκυνθος 1952. Τύποις 
Φ. Κοντόγιωργα (Σχ. 16ον, σελ. 16).

4) « "Ενα παλαιόν προικοσύμφωνον » [1672], περ. «Επτανησιακά Φύλ
λα» άρ. 18 (Μάρτιος 1952), σελ. 308-311.

5) « ’Από την ζωήν τοΰ Διονυσίου Σολωμον », περ. « Ελληνική Δημιουρ
γία», τόμ. Θ'. τεΰχ. 118 (1 ’Ιανουάριου 1953), σελ. 56.

6) « ’Αναστάσιος Σ. Κ αραβίας, διδάσκαλος τον γένους». Ζάκυνθος 1954. 
(Σχ. 16ον, σελ. 8).

7) « Τό Χρονικόν Βαρβιάνη», έφ. « Ζακυνθινά Νέα», (Ζακ.), άρ. 10, 
21 Μαρτίου 1954.

8) « Κρητικοί Σελίδες», περ. «Κρητικά Χρονικά», τόμ. Η' (1954), σελ. 
72-75, 216-226.

9) «Ίπποτικά τάγματα εν Ζακύν&ω », έφ. «’Εθνικός Κήρυξ», 14 Αύ- 
γούστου 1955.

10) «Ναός καί Μονή εν Ζακύν&ω, μετόχων τής εν τφ άγίω δρει τοΰ 
Σινά Μονής τής ’Αγίας Αικατερίνης », περ. «Κρητικά Χρονικά», τόμ. 
Θ' (1955), σελ. 512-522.

11) « Διά&ήκη ανέκδοτος τής Σιγούρας, αδελφής τοΰ ‘Αγίου Διονυσίου », έφ.
« Ήχώ τής Ζακύνθου » ( Άθ.), 17 Δεκεμβρίου 1955.

12) «Μεταμέλεια Καρμανιόλων καί άπελεν&έρωσις αυτών», Αυτόθι, 2 
’Ιανουάριου 1956.

13) «‘Ο Τάφος τοΰ Δ. Γουζέλη », Αυτόθι 17 ’Ιανουάριου 1956.
14) « Παλιές εκλογές είς τήν Ζάκνν&ον », Αυτόθι, 2 Φεβρουάριου 1956.
15) «Μια παλαιά "Σύμβασις Μα&ητείας” [1670]», Αυτόθι, 16 Μαρτίου 

1956.
16) « Μέμνων Μαρτζώκης », Αυτόθι, 2 ’Απριλίου 1956.
17) « ‘Ο "Αγιος Νικόλαος τοΰ Μώλου », Αυτόθι, 16 ’Απριλίου 1956.
18) « Δημοσιογραφία και Δημοσιογράφος », Αυτόθι, 2 Μαΐου 1956.
19) «Ό παλληκαρισμός», Αυτόθι 18 ’Ιουνίου 1956.
20) «‘Ο προς τά &εΐα τών Εακνν&ίων σεβασμός», Αυτόθι, 3 ’Ιουλίου 

1956.
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21) «.’Επιστολή Γριτζάνη προς Χιώτην » [1864], Αυτόθι, 1 Αύγουστου 
1956.

22) «'Ο αφορεσμός », Αυτόθι, 3 Σεπτεμβρίου 1956.
23) « 'Αλυκαι και άλας Ζακύν&ου», Αυτόθι, 18 ’Οκτωβρίου 1956.
24) « Το ’ Αρχειοφυλακείου Ζακύν&ου », Αυτόθι, 19 Νοεμβρίου 1956.
25) «’Ανέκδοτον Πατριαρχικόν γράμμα», περ. «Ραδάμανθυς» (Άθ.), 

τόμ. 41, άρ. 674 ( Νοέμβριος 1956), σελ. 31-32.
26) « Μονή Άγιας Λαύρας», Αυτόθι, τόμ. 41, άρ. 675 ( Δεκέμβριος 1956), 

σελ 38.
27) « Ή Αια&ήκη τον 'Ιερωνύμου Λιτάρχη : 1599», περ. «Ελληνικά», 

τόμ. ΙΕ’ (Τιμητικός Σωκρ. Β. Κουγέα), Θεσσαλονίκη 1957, σελ. 
54 - 64.

’Ιανουάριος 1957
ΦΑΙΔΩΝ Κ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ
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