ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ- 12η Οκτωβρίου 1912, αναμνήσεις
καθηγητή Πανεπιστημίου Χρίστου Καπνουκάγια

του

Ο Καπνουκάγιας Χρίστος του Κων/νου γεννήθηκε στη Σιάτιστα
το 1900 και πέθανε στη Σιάτιστα 1991. Υπήρξε καθηγητής του
Παν/μίου Αθηνών.
Φοίτησε στο Δημοτικό σχολείο της Χώρας. Αποφοίτησε με
άριστα από το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο το 1920. Το 1924 πήρε το πτυχίο
της Φιλοσοφικής σχολής από το Παν/μιο Αθηνών. Υπηρέτησε ως
καθηγητής στο Τραμπάντζειο Γυμνάσιο το χρονικό διάστημα 19241926. Με ειδική εκπαιδευτική άδεια σπούδασε στα Πανεπιστήμια
Λειψίας και Βερολίνου Λατινική Φιλολογία το χρονικό διάστημα 19261930. Το 1930 αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Φιλοσοφίας στο
Πανεπιστήμιο της Λειψίας.
Από το Μάρτιο του 1930 μέχρι και το 1949, που αποχώρησε από
την ενεργό πανεπιστημιακή δράση για λόγους υγείας, εξήντλησε όλη
την πανεπιστημιακή ιεραρχία. Βοηθός, υφηγητής, εντεταλμένος
καθηγητής και τέλος τακτικός καθηγητής στην έδρα της Λατινικής
Φιλολογίας.
Από τα 33 έργα του που εντοπίσαμε ξεχωρίζουμε ένα, την
«Αρχαία Ρωμαία», για την πρωτοτυπία και τη χαριτωμένη αναφορά του
στη Σιάτιστα.
Στις σελίδες 119,120, 122 αυτού του βιβλίου κάνει λόγο για την
κόμμωση των γυναικών της αρχαίας Ρώμης ανάλογα με την ηλικία τους
και προχωρεί σε αναφορές παραλληλισμού ή απλής ομοιότητας προς το
χτένισμα των γυναικών της Σιάτιστας.
«…Αι Ρωμαίαι μικραί…(τα μαλλιά των) τα έπλεκον εις πλοχμόν,
πλεξούδαν (κλώσαν λεγομένην εις την Σιάτισταν της Δυτικής
Μακεδονίας), …
…όταν η κόρη έφθανεν εις ώραν γάμου τότε τα μαλλιά της
επλέκοντο εις κόρυμβον (κότσον)… … εις την Σιάτισταν της Δυτικής
Μακεδονίας ο κόρυμβος λέγεται κούκους...».
Όσα από τα έργα του αναφέρονται στη Σιάτιστα είναι πολύτιμη
πηγή πληροφοριών για το παρελθόν της πόλης μας.
Ακολουθεί η περιγραφή της απελευθέρωσης όπως την έζησε ο
ίδιος, μικρό παιδί τότε 12 χρονών, και τη δημοσίευσε στο
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του Νικολάου Σφενδόνη το 1953.
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Βιβλιογραφία-πηγές:
•
•

•
•

Δάρδας Α., Χρίστος Κων/νου Καπνουκάγιας, ο Σιατιστεύς
Καθηγητής του Παν/μίου Αθηνών. Ανάτυπο από το περιοδικό
ΕΛΙΜΕΙΑΚΑ, τεύχος 26, Θεσ/νίκη 1981.
Δάρδας Α., Ίδρυση και λειτουργία του Τραµπαvτζείου
Γυµvασίου Σιατίστης με την εποπτεία της Εκκλησίας. Συµβoλή
στην εκκλησιαστική και εκπαιδευτική ιστορία της Δυτικής
Μακεδονίας. Έκδοση του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών
Μελετών στη σειρά "Ανάλεκτα Βλατάδων", Θεσσαλονίκη 1997,
Παράρτημα Γ΄.
Καπνουκάγιας Χρίστος, Η Αρχαία Ρωμαία, Βιβλιοθήκη ανωτέρας
σχολής μορφώσεως ελληνίδων Ιονίου Σχολής, εις μνήμην
Απόλλωνος Καβαλλιεράτου, Αθήναι 1935, σελ. 119,120,122.
Ν. Σφενδόνη, Μακεδονικόν Ημερολόγιον 1953.
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διεύθυνση

Πίνακας δημοσιευμάτων
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