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<<Πρόθεση>> και <<Προθεσάριοι>> στα παραδοσιακά πανηγύρια
της Ικαρίας
Της Αργεντούλας Πάσχαρη – Κουλουλία
Η εισήγηση αφορά στα πανηγύρια της Ικαρίας, όπως αυτά τελούνταν σε προηγούμενους αιώνες
και χρόνους και στην ανάδειξη των δομικών στοιχείων του τυπικού τους. Ειδικότερη μνεία
γίνεται στα θρησκευτικά πανηγύρια ή «παναϋρια» της Ικαρίας, τα «περιοδικώς τελούμενα», στον
κύκλο του χρόνου, με την ευκαιρία της γιορτής του Χριστού, της Παναγίας ή των αγίων προς
τιμήν των οποίων έχουν κτιστεί ναοί ενοριακοί ή εξωκκλήσια οικογενειακά. Πρόκειται για
εορταστικές συγκεντρώσεις των πιστών, οι οποίοι συμμετέχουν στο εθιμικό τυπικό που
πλαισιώνει τις γιορτές. Την πάνδημη συμμετοχή των Ικαριωτών στα πανηγύρια επεσήμανε η
Αγγελική Χατζημιχάλη, σε επίσκεψη που πραγματοποίησε στο νησί, το 1931: «Μόνο σα
γιορτάζει η εκκλησιά του χωριού οι Ικαριώτες μαζεύονται από παντού κι από τα πιο μακρινά μέρη
του νησιού».
Ο εορτασμός της εκκλησίας αρχίζει την παραμονή και ολοκληρώνεται την ημέρα της γιορτής.
Τις γιορτές τις τιμούν με αργία και αποχή από τις εργασίες: «τον άρχοντα του τόπου σου, τον άγιο
του χωριού σου»», λέει ο λαός. Την παραμονή γίνεται εσπερινός, ολονυχτία ή αγρυπνία. Την
ημέρα της γιορτής τελείται θεία λειτουργία με αρτοκλασία, με την παρουσία του Μητροπολίτη
μερικές φορές, ή άλλων κληρικών - από γειτονικές ενορίες - που τελούν «συλλείτουργο». Το
εκκλησιαστικό τυπικό ολοκληρώνεται με την περιφορά της εικόνας του αγίου που γιορτάζει, και
την προσκύνηση της από τους πιστούς. Για τη συμμετοχή των Ικαριωτών στις γιορτές
Ικαριωτών γράφει ο Ι. Μελάς: «Φιλέορτοι, όπωςκαι όλοι οι νησιώται, προσέτρεχαν οι Ικάριοι εις
τας πανηγύρεις, νέοι και εσχατόγηροι, βαδίζοντες πορείαν μιας και περισσοτέρων κάποτε ημερών.
Όπως συνέβαινε εις την περίπτωσιν των μεγάλων πανηγύρεων που ετελούντο εις τα Πανικάρια
προσκυνήματα των μονών του Μαυριάνου, της Λεσβίας, του Ευαγγελισμού, της Παναγίας του
Μουντέ».
Μετά την απόλυση, «απολείτουργα», γίνεται το πανηγύρι, το οποίο αποτελεί συνεκτικό στοιχείο
της γιορτής. Έτσι ονομάζεται το συμπόσιο, η κοινή εστίαση, που ακολουθεί στην αυλή της
εκκλησίας με συνακόλουθα τη μουσική, τα τραγούδια και τον χορό. Ακόμη. πανηγύρι
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δηλώνεται, συνεκδοχικά, αυτό καθ` αυτό το φαγητό του πανηγυριού: «απολείτουργα ’α κάτσωμε
να φάμε παναϋρι» ή «α πάρομε παναϋρι για το σπίτι».

Πανηγύρι στο Πετροπούλι, 1954

.
Πανηγύρι στο Μάραθο 1960,
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Πρόθεση: Το φαγητό που προσφέρεται, στους πανηγυριώτες, ονομάζεται «πρόθεση». Με τον
όρο <<πρόθεση>>, στην Ικαρία, προσδιορίζεται μερίδα από το βραστό κατσικίσιο κρέας με
ζωμό. Πρόκειται για το πατροπαράδοτο έδεσμα των πανηγυριών, το οποίο σε παλαιότερους
χρόνους, αποτελούσε το μοναδικό φαγητό των πανηγυριών. Ονομάζεται «πρόθεσις» (από το ρ.
προτίθημι) γιατί προτίθεται μπροστά στους «παναϋριώτες» κι εκείνοι, κατά παρέες, τη
μοιράζουν στα πιάτα τους. Να, τι γράφει, σχετικά, ο λαογράφος Αλέξης Πουλιανός: «κάθε
εκκλησία έκανε στην εορτή του αγίου, παναγύρι με φαγοπότι. Το προσφερόμενο φαγητό ελέγετο (κι
ακόμα λέγεται) πρόθεση. Περιλαμβάνει μια οκά βραστό κατσίκι, μια οκά κρασί, ένα ψωμίν
οκαδιάρικο και ζουμί κατά θέληση».

«Κάθε πρόθεση οριζόταν ποσοτικά ως εξής: μια οκά κρέας βραστό, ένα ψωμί οκαδιάρικο, ζουμί και κρασί όσο
ήθελε κανείς». Πανηγύρι της Λαγκάδας, 1996
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Η <<πρόθεση>> ετοιμάζεται κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας στον περίβολο του ναού ή,
παλαιότερα, σε ειδικά διαμορφωμένο καζανότοπο, πάντα κοντά στο ναό.

Οι «προθέσεις» βράζουν σε μεγάλα καζάνια στο πανηγύρι της Παναγιάς στη
Λαγκάδα, 1996

Σχετικές με τη διανομή της «πρόθεσης» είναι οι μαρτυρίες που ακολουθούν: «Εις δε τα βόρεια
και βορειοδυτικά της νήσου, όπου και τα έθιμα αρχαϊκότερα, οι επίτροποι βράζουν πολλά κρέατα,
τα οποία διανέμουσι κατά μερίδας (κρεοδαισία), μετά ζωμού, άρτου και οίνου. Το όλον δε τούτο
καλείται «πρόθεσις» η, διότι οι άρτοι προέρχονται κυρίως εκ των προσφερόμενων υπό των
εορταστών και προσκυνητών. Η δε μερίς λέγεται και πάρτε, η (parte)».
Οι πανηγυριώτες «μετά τη λειτουργία κάθονται στους πάγκους γύρω από τάβλα που την
ονομάζουν τράπεζαν και περιμένουν το φαγητό με τη σειρά τους. Οι νέες έφερον τα
μαχαιροπήρουνα, ψωμί και κρασί ντόπιο (τον πράμνειο οίνο του Ομήρου) και οι νέοι μοιράζουν
βραστό κρέας κομματιασμένο και ζυγισμένο (ενός κιλού) κι άλλοι ακολουθούν με κουβάδες και με
βαθειές κουτάλες γεμίζουν τα πιάτα με ζωμόν κρέατος».
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.

Από Πανηγύρι το 1960.

Η «πρόθεση» στις μέρες μας ορίζεται ως ένα κιλό κρέας με συνοδευτικό ζωμό κατά βούληση. Ο
ζωμός μπορεί να προσφέρεται και ανεξάρτητα από την αγορά ή την κατανάλωση του κρέατος.
Εθιμικά μπορεί κάποιος να πάρει ζωμό από το πανηγύρι, χωρίς να είναι απαραίτητο να αγοράσει
κρέας. Για τον λόγο αυτόν απαραίτητο σκεύος που έφεραν μαζί τους οι πανηγυριώτες ήταν η
«σίχλα»» ή ο «μπότος», αλουμίνιο κρεμαστό σκεπαστό δοχείο με το οποίο μετέφεραν το ζωμό.
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Σερβίρισμα ζωμού στο πανηγύρι του
Δεκαπενταύγουστου στη Λαγκάδα, 2014

Η ετοιμασία και η διάθεση της πρόθεσης ποικίλει: Σε χωριά της Ικαρίας, όπως στην Αρέθουσα,
το Μονοκάμπι, κ.α., το κρέας κατανέμεται σε «προθέσεις», γίνεται το «παρτούρισμα» του
κρέατος ανά κιλό, πριν το βράσιμο, και αφού ψηθεί διατίθεται στους πανηγυριστές, ανά
«πρόθεση». Στα χωριά της Βορειοδυτικής Ικαρίας, το κρέας που προορίζεται για βραστό, αφού
τεμαχιστεί, ψήνεται συνολικά σε μεγάλα καζάνια, όταν ετοιμαστεί, σερβίρεται σε μεγάλες
ξύλινες σκάφες και στη συνέχεια διατίθεται στους πανηγυριώτες κατά βούληση με το κιλό.
Για το τυπικό τελετουργικό του καριώτικου παναϋριού γράφει ο Αλέξης. Πουλιανός:
«Απολείτουργα αρχινούσε το παναγύρι. Κάθε εκκλησά είχε ούλα της τα νοικοκυριά γιά το
παναγύρι. Τέσσερα-πέντε μεγάλα καζάνια, κουταλοπέρονα και τσανάκια ντόπια, πήλινα, χωστά,
για το ζουμί. Από βραδίς τοιμάζανε τους καζανότοπους, σ’ ένα σόϋρο χωράφι, κατ’ αφ’ τον
αυλόγυρο της εκκλησίας και στήσανε τα καζάνια στα πυρομάχια. Ύστερις στρώνανε πρόχειρους
πάγκους. Είχεν η εκκλησά δικόν της κερεστέ, τάβλες, σανίδες μεγάλες. Βάλλανε τάκους-πέτρες από
κάτω στο ύψος του σκαμνιού. Ηγέμιζεν ο αυλόγυρος και η πλατέα από δαύτες. Όλοι σειράϊλα
καθόνταν στους πάγκους. Κάθε φαμίλια έπαιρνε την πρόθεσή της κι οι κεραστάδες, με γεμάτους
τους κουβάδες, σ’ άλλους κρασί και σ’άλλους ζουμίν γυρίζανε ανάμεσα στις τάβλες και μοιράζανε
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κρασί και ζουμί κατά θέληση. Όλους με τη σειρά τους περετούσανε. Το πανηγύρι γινότανε υπέρ της
εκκλησάς».
Σχετικές με τα ημερήσια πανηγύρια παρελθόντων ετών είναι οι μαρτυρίες που ακολουθούν. Από
καταγραφή πανηγυριού το 1937. «Μόλις τελειώσει η λειτουργία συγκεντρώνονται στην πλατεία
όπου είναι τοποθετημένα τα τραπέζια και σερβίρεται ο ζωμός. Οι προσερχόμενοι λαμβάνοντες την
μερίδα των και καταβάλλοντες το ορισμένο αντίτιμον αποτελούσιν ήτοι ομάδας οικογενειακάς ή
φιλικάς, ως αι Αγάπαι των αρχαίων χριστιανών και συνευωχούντο. Και μετά ταύτα ενούμενοι
χορεύουσι και ούτω διέρχονται την ημέραν της εορτής ή της πανηγύρεως».
Από το πανηγύρι του Αγίου Κωνσταντίνου, στο Αυλάκι, τη δεκαετία του 1950: «όσοι ήρχουνταν
στην εκκλησά για τη γιορτή τ΄ άη Κωνσταντίνου ύστερα ηκάθουνταν στο πανηγύρι κι ητρώαν. Ο
κόσμος τότε (δ)εν είχε λεφτά. Μια παρέα ηγόραζε μια “πρόθεση”, ήπαιραν ζουμί και κρασί.
Πολλοί ηβαστούσαν «μπότους» κι ηπαίραν ζουμί και για το σπίτι».
Από το ημερήσιο πανηγύρι στην εορτή ΄της Αγίας Παρασκευής, στο Περδίκι, το 1997: «η
επιτροπή ητοίμασεν τις “προθέσεις”, είναι κρέας βραστό. Τώρα (δ)εν το κάνουν σκέτο το ζουμί.
Βάλουν καμιά πατάτα μέσα και λίγο κρομμύδι για να χυλώσει. Εφέτος ηκαταναλώθησαν καμιά
ογδονταριά “προθέσεις».

Χορός σε πανηγύρι στον Μαγγανίτη, 1939
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Η προσέλευση των πανηγυριστών από τα άλλα χωριά γινόταν ομαδικά. Να πως καταρτιζόταν η
πομπή: «εγινόντανε παρέες-παρέες, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι, εικοσιπέντε, όσοι επρόκειτο να πάνε
στο πανηγύρι. Πρωτοστατούσαν οι νέοι Στο πανηγύρι στα Μαντριά στην παρέα που ήρχουνταν απ’
το Φραντάτο ηγείτο πάντα ο συγχωρεμένος ο ’Παμεινώντας ο Κουλουλιάς. Και βάζανε μπροστά
τις κόρες όσες είχανε, μπροστά τα κορίτσια και ακολουθούσαν οι καβαλιέροι. Όταν ερχότανε μέσα
στα Μαντριά λέγαμε: έρχεται το Φραντάτο, έρχεται ο Πολύκαρπος, έρχεται το Αυλάκι, έρχεται το
Γιαλισκάρι, έτσι. (Δ)εν ελέγανε ο τάδε κι ο τάδε. Και γινότανε παρέες-παρέες, (δ)εν ανακατευόταν
έτσι εύκολα».

Πανηγύρι στο Φραντάτο, 1954, «Εγινόντανε παρέες-παρέες, δέκα, δεκαπέντε,
είκοσι, εικοσιπέντε όσοι επρόκειτο να
πάνε στο πανηγύρι». (Φωτ. αρχείο,
Αργεντούλα Πάσχαρη).
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Μαρτυρία για το πανηγύρι της Λαγκάδας: «Το πανηγύρι της Λαγκάδας πριν την κατασκευή του
αμαξιτού δρόμου, ήταν μόνο ημερήσιο και τοπικό, με πανηγυριστές που έρχονταν από τα χωριά
της περιοχής του Πάπα: τ` Αμάλου, το Καρκινάγρι και τον Κάλαμο: «εδώ το πανηγύρι ηγίνετον
πάντα με κρέατα και ζουμί. (Δ)εν είχεν όμως πολύ κόσμο. Ηρχούμαστε με τα πόδια αφ’ τ’ Αμάλου,
αφ΄ τις Ράχες κι ηκαθούμαστε σε πεζούλες. Απός ήγινεν ο δρόμος έρχεται τόσος κόσμος. Λίγα
χρόνια είναι. Έρχεσαι εδώ και κάνεις όρεξη και τρως Αρχινούν απολείτουργα να τρώνε από το
πρωί μέχρι το βράδυ. Στο Καρκινάγρι έρχονται και παίρουν φαΐ στο σπίτι. Εδώ αφ’ την ώρα που
(θ)άρτουν τρώνε και πίνουν».
Αλλά και για την εθιμοτυπία της κοινής εστίασης γράφει ο Σταματιάδης: «κάθε μέλος της
οικογενείας ελάμβανεν ανά χείρας την πάρτη του και καθήμενος εις τον κύκλον και αργότερον εις
την χαμηλήν και στρογγύλην τράπεζαν, έβρεχε το τεμάχιον του άρτου εις το ξύλινον “πινάκιον”».
Το κρέας των πανηγυριών, μέχρι σήμερα τεμαχίζεται και τρώγεται με τα χέρια: «τεμάχια κρεών,
άτινα οπτώντες, μεταφέρουσι διά των χειρών αυτών επί της τραπέζης και επ’ αυτής διά των χειρών
κατακερματίζουσι και κατεσθίουσι».
Η κοστολόγηση της <<πρόθεσης>> σε κάθε πανηγύρι προσδιορίζει αν οι τιμές του πανηγυριού
είναι προσιτές ή ακριβές. Κοινότυπες είναι οι εκφράσεις: πόσο χρεώνουν την <<πρόθεση>>; Η
τη διαπίστωση, έχουν ακριβά την <<πρόθεση>>.
Στις μέρες μας <<πρόθεση>> ετοιμάζεται και διατίθεται στα πανηγύρια, μετά τη θεία λειτουργία
σε όσους παρακάθονται να φάνε στον περίβολο του ναού, ή σε εκείνους που αγοράζουν
<<πανηγύρι>>, όπως λένε, για να ΄φανε με συνδαιτημόνες τους συγγενείς και φίλους που
επισκέπτονται το χωριό με την ευκαιρία του πανηγυριού. Οι επισκέψεις συγγενών, αλλά και
εκείνων που έχουν καταγωγή από το χωριό που κάνει πανηγύρι, είναι εθιμοτυπία. Οι
συναντήσεις αγαπημένων προσώπων φίλων ή συγγενών απηχούν την κοινωνική διάσταση του
πανηγυριού και την ανανέωση φιλικών ή συγγενικών δεσμών με σημείο αναφοράς την κοινή
τράπεζα του πανηγυριού. Ενδεικτικά αναφέρω το αντάμωμα οικογενειών στα μέρη καταγωγής
τους, όπως τη γενιά Καλογερή στο Φείδος και Μαυρογεώργη στον Δρούτσουλα.
Αλλά και στα μοναστήρια από τα οποία απουσιάζει κάθε μορφής διασκέδασης γίνεται λόγος για
πανηγύρι. Στην Παναγία του Μουντέ : «παλιά ηγίνουνταν μεγάλο πανηγύρι. Κόσμος ήρχετον από
όλη τη Νικαριά. (Δ)εν ηκάναν χορούς, μόνο ηψήναν φαΐ».’
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Προθεσάριοι: Ο όρος αναφέρεται σε όσους προσέφεραν τα απαραίτητα για την
πραγματοποίηση του πανηγυριού, όπως κρέας, ψωμί, σιτάρι και κρασί. Προθεσάριοι ήταν οι
επίτροποι ή οι αδελφοί, όπως αποκαλούνταν, της εκκλησίας, οι δωρητές κτημάτων σε εκκλησίες,
οι απόγονοι δωρητών, αλλά και όσοι «πάχτωναν», δηλαδή νοίκιαζαν τα κτήματα των εκκλησιών
με τον όρο να αποδίδουν τα ορισμένα για την εορτή της εκκλησίας και το πανηγύρι.
Προθεσάριοι ήταν ενορίτες που προσέφεραν πολλά στην εκκλησία ή στο χωριό. Για να τους
τιμήσουν τους έδιναν στασίδι στην εκκλησία, κοντά στο δεσποτικό ή δίπλα στο αναλόγιο του
ψάλτη και τους προσέφεραν δωρεά στα πανηγύρια. μια «πρόθεση».

Από το ημερήσιο πανηγύρι στο Φείδος, 1964, Τιμητική θέση στο «παναϋρι» έχουν οι ιερείς,
οι ιεροψάλτες και οι «προθεσάριοι», εκείνοι που αφιερώνουν ή προσφέρουν κρέας, (φωτογρ.
Αρχείο Αργεντούλα Πάσχαρη)
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Τα πανηγύρια τελούνταν «από τα αφιερώματα τα ταξίματα και τα προικίσματα της εκκλησίας».
«Οι παλιοί ηχτίζαν μιαν εκκλησά και της ηφήναν χτήματα με διαθήκες. Ηλέαν στους συγγενείς:
εμείς ηχτίσαμεν την εκκλησσά και σεις (θ)α τη συντηρείτε. Την ημέρα της γιορτής (θ)α δίνετε ένα
κατσίκι ένα κάρτο ψωμί (μονάδα όγκου=1 τέταρτο του κιλού, το κιλό =2 ντενεκέδες), άλλοι
ηδίνανε ένα τέταρτο του ψωμιού».
Σημαντική πηγή για το έθιμο της <<πρόθεσης>> είναι τα δικαιοπρακτικά έγγραφα οικογενειών
που αναγράφονται σε προικοσύμφωνα - «αναγκλαβές», δωρητήρια - «χάριτες». και σε
εκκλησιαστικούς κώδικες «μάνες». Πρόκειται για προσωπικές ή οικογενειακές προσφορές των
πιστών σε είδη, όπως π.χ. μια «πρόθεσιν», ένα ή μισό «κατζίκιν», λάδι, κρέας, κρασί, ψωμί, ή
σιτάρι που ορίζεται με μέτρο τον «κάρτο» ή τον «νάπο». (Για το μετρικό σύστημα
χωρητικότητας ίσχυαν τα εξής: «το κιλόν (20 οκάδες)=δύο πινάκια. 1 πινάκιον=4 νάποι.1
νάπος=4 καυκία. .1 καυκίον =4 τασάκια»).
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Η εκκλησιαστική επιτροπή είχε και την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης των
εισπραττομένων εσόδων. Οι αναγραφόμενες προσφορές των πιστών αποσκοπούσαν στις εορτές
των εκκλησιών και ειδικότερα στην πραγματοποίηση του πανηγυριού ή διατίθεντο για
μνημόσυνο των διαθετών. Η υποχρέωση αυτή μεταβιβάζεται στους κληρονόμους των κτητόρων
για τους οποίους ορίζονται εγγυήσεις και ρήτρες σε περίπτωση αθέτησης της χορήγησης των
προσφορών. Για τη μη απόδοση των προσφορών στην εορτή της εκκλησίας και του πανηγυριού
οριζόταν επιτίμιο ή χρέος στην εκκλησία. Ενδεικτικές είναι οι ακόλουθες αναφορές:
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<<Έδοσεν η καλή λουκαδήνα εις τον αγηον προκόπιον μηαν πρόθεσι δηα να μνημονεύεται και
ρεστάρη να δόσι γρόσια 3>>.
<<Έδοσεν η μαρηα η ένα μηαν πρόθεσιν εις τον ταξιάρχη δειά να μνημονέβετε εκίνι και οι γονέι
της και τα πεδηα της >>.
<<να βάζη αυτά εις την πανήγυρην>>, <<δίδω έκαστον έτος ήτοι εις την πανήγυριν>>, <<δια
ημέτερον μνημόσυνον.
Στις μέρες μας το πανηγύρι έχει αναδειχθεί στη μεγαλύτερη εκδήλωση της τοπικής κοινωνίας με
διοργανωτές, κυρίως, τους Πολιτιστικούς Συλλόγους που εδρεύουν στα χωριά ή την Αθήνα.
Διοργανώνεται σε πολλές περιπτώσεις, ξεκομμένο από εκκλησιαστική γιορτή, με οικονομικά
κίνητρα, ιδιαίτερα το καλοκαίρι και χαρακτηριστικό τη μαζική προσέλευση ντόπιων και ξένων.
Όχι μόνο η «πρόθεση», το πατροπαράδοτο φαγητό των πανηγυριών, αλλά και εδέσματα, όπως το
ψητό - ο «οφτός», το πιλάφι με κρέας, καθώς και τα συνοδευτικά κρασί, σαλάτες, πατάτες
αποτελούντο το φαγοπότι του σύγχρονου πανηγυριού.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ζολώτα Σταυρινού, Οι ναοί της Ικαρίας, Ικαριακά, περ. Γ΄, τ. 3-4, 1976, σ. 21-22.
Μάζαρη Μιχ., Στην Παναγιά τη Λέφαινα, Ικαριακά, τ. 7, Δεκέμβριος, 1976, σ. 32.
Μέγα Γ. Α., Ζητήματα Ελληνικής Λαογραφίας, (Πανηγύρεις), ανάτυπον Επετ. Λαογ. Αρχ., τ. 3ο Αθήναι,
1975, σ. 27-29.
Μερακλή Μ. Γ., Ελληνική Λαογραφία, ήθη και έθιμα, Αθήνα Οδυσσέας, 1986, σ.123-151, «Θρησκευτική
συμπεριφορά».
Μελά Ι., Ιστορία της νήσου Ικαρίας, τ. Α΄, τ. Β΄
Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου Ιωάννου (=Παπάλης Ι.), (+), Η εκκλησία της Ικαρίας από της ιδρύσεως
αυτής μέχρι σήμερον, Σιδηρόκαστρον, 1978,
Μυριανθόπουλος Κ. Ι. , Χειρόγραφο Ιστορικού Λεξικού, 1937,
Πάσχαρη – Κουλουλία Αργεντούλα, Τα καριώτικα πανηγύρια, άρθρο στο ένθετο «Επτά Ημέρες» εφημ.
Καθημερινή, 21 Ιουνίου 1998, όπου και σχετική βιβλιογραφία.
Της ιδίας, Το κρασί στη λαϊκή παράδοση της Ικαρίας, άρθρο στο έντυπο: Πράμνειος οίνος, Μύθος,
Ιστορία, Λαογραφία, Έκδοση Συλλόγου Κάβο- Πάπας, Αθήνα, 1999.
Της ιδίας, Συλλογή Λαογραφικής Ύλης από την περιοχή της Δυτικής Ικαρίας, (Πάπα), 1996.
Πουλιανού Αλέξη, Λαογραφικά Ικαρίας της στεριάς και της θάλασσας, Αθήνα, τ. Α` , Β` , Γ`, 1976
Κώδικας της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου εις Κώμην Κοτσσίκια του τμήματος Μεσσαρίας της
νήσου Ικαρίας, εν Μεσσαρία τη 15 Αυγούστου 1869.

Δημιουργήθηκε από την Αργεντούλα Πάσχαρη – Κουλουλία

