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Και οι τέσσερις τόμοι της μετάφρασης των «Σαμιακών» είναι διαθέσιμοι (ιδιωτική έκδοση):

Βιβλιοπωλείο Γιαννουλόπουλου
Στάση , Βαθύ Σάμου
Τηλέφωνο: ++--
Τηλεομοιότυπο: ++--
Email: igiannoulopoulos [] gmail [] com

Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στον Η. Γιαννουλόπουλο. Απαγορεύεται η εμπορική εκμε-
τάλευση του παρόντος, η μεταβολή του καθ’ οιονδήποτε τρόπο, καθώς και η επαναδιανομή του
από άλλες ιστοσελίδες.

Υπεύθυνος ψηφιακής έκδοσης: Α. Τσολομύτης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μαθηματικών.

Στοιχεία ψηφιοποίησης: Η ψηφιοποίηση έγινε με φωτογραφική αναπαραγωγή στα Mpixels. Η
επεξεργασία των αρχείων έγινε σε GNU/Linux ...



Αντί προλόγου. . .
Ο πρώτος τόμος από τα «Σαμιακά» και η «Λαογραφία» της Σάμου του Επαμεινώνδα Στα-

ματιάδη, στη μετάφραση του  των Ι. Ζαφείρη και Ν. Μύτικα, είναι τα πρώτα έργα που
ψηφιοποιήθηκαν από το Εργαστήριο Ψηφιακής Τυπογραφίας και Μαθηματικών Εφαρμογών, του
Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Το εργαστήριο έχει πρόγραμμα ψηφιοποίησης σημαντικών για τη Σάμο έργων για τα οποία

μπορούμε να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα για την ψηφιακή έκδοση ή έργων τα πνευματικά
δικαιώματα των οποίων έχουν λήξει.
Η επιλογή των Σαμιακών και της Λαογραφίας, έγινε με το σκεπτικό ότι αυτά είναι και δυσεύ-

ρετα (ειδικά η Λαογραφία δεν υπάρχει πια στο εμπόριο) αλλά και ευρέως γνωστά ως έργα, τόσο
στον Σαμιακό λαό όσο και στους επιστήμονες Ιστορικούς, αφού αποτελούν μια από τις συχνότερες
(αν όχι τη συχνότερη) αναφορά στην βιβλιογραφία της Ιστορίας της Σάμου.
Από τη ϑέση του διευθυντή του εργαστηρίου ϑα ήθελα να ευχαριστήσω ϑερμά τον Ηλία Γιαννου-

λόπουλο για την ευγενική παραχώρηση της απαιτούμενης άδειας για τον Τόμο Α των «Σαμιακών»,
καθώς και τον ??? Ζαφείρη για την ευγενική παραχώρηση της απαιτούμενης άδειας για τον τόμο
της Λαογραφίας των «Σαμιακών».
Επίσης ευχαριστώ ϑερμά την Κ. Ζορμπαλά, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών

για την πολύτιμη βοήθειά της.
Πιστεύω ότι με τέτοιες δράσεις, πέραν της προφανούς επιστημονικής τους αξίας, το Πανεπι-

στήμιο ενισχύει τους δεσμούς του με την τοπική κοινωνία αλλά και συνεισφέρει στη διάχυση της
γνώσης που σχετίζεται με τον τόπο. Ελπίζω η τοπική κοινωνία να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια
και να συνεισφέρει στην ανεύρεση σπάνιου υλικού για τη Σάμο, αλλά και για γειτονικά νησιά όπως
η Ικαρία.

Αντώνης Τσολομύτης, Σάμος .
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