
 Ο Βασίλης Στ. Φίλιππας γεννήθηκε στην πόλη της Λευκάδας το 1971. 
Εργάστηκε στο Λαογραφικό Μουσείο Λευκάδας, στην Έκθεση 
Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, σε Διεθνή Φεστιβάλ και Εκθέσεις 
κ.λπ. Εργάζεται ως γραφίστας (dtp) στις εκδόσεις Αίολος από το 
1998. 
Είναι μέλος της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών. Ασχολείται 
ερευνητικά με την ιστορία της Λευκάδας —κύρια την αστική— και 
ιδιαίτερα με τις οικονομικές, πολιτικές, ιδεολογικές και πολιτισμικές 
πτυχές της κατά την περίοδο από τις απαρχές της βενετοκρατίας έως 

και τον Μεσοπόλεμο. Έχει συμμετάσχει με μελέτες του σε εκδόσεις σχετικής θεματικής 
καθώς και ως ομιλητής σε Συμπόσια, παρουσιάσεις βιβλίων και σεμινάρια, ενώ 
περιστασιακά αρθρογραφεί στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο για θέματα ιστορικού 
ενδιαφέροντος.  
Βασικό του έργο είναι η σύνταξη του ερμηνευτικού και ετυμολογικού Ιδιωματικού Λεξικού της 
Λευκάδας, το οποίο αποτελεί την Κιβωτό του τοπικού ιδιώματος. Είναι προϊόν 
τριακονταετούς συστηματικής συλλογής γλωσσικού υλικού τόσο του προφορικού λόγου —
της καθημερινής ζωής και των ιδιαίτερων επαγγελματικών ιδιωμάτων— βάσει 
ερωτηματολογίων, όσο και του γραπτού με την αποδελτίωση του συνόλου της λευκαδίτικης 
εργογραφίας από το 1845 έως τις ημέρες μας. Αποδελτιώθηκαν πάνω από 1.250 βιβλία, 
λεξικά, γλωσσάρια, μελέτες, άρθρα περιοδικών και εφημερίδων (του ηλεκτρονικού τύπου 
συμπεριλαμβανομένου), λογοτεχνικά έργα, διδακτορικά, μεταπτυχιακά, φοιτητικές 
εργασίες, χειρόγραφες συλλογές κατατεθειμένες σε βιβλιοθήκες, σε αρχεία πανεπιστημίων, 
στην Ακαδημία Αθηνών κ.α., που αφορούν την λευκαδίτική Ιστορία και Λαογραφία. 
 
Αποδελτίωση έγινε και σε πάμπολλα συμβόλαια, προικοσύμφωνα κ.λπ. της περιόδου της 
βενετοκρατίας (1684-1797) που φυλάσσονται στα ΓΑΚ, Αρχεία Νομού Λευκάδας. Πλούσιους, 
τέλος, καρπούς απέδωσε και η σύγκριση —με τη βοήθεια ηλικιωμένων Λευκαδιτών— του 
τοπικού ιδιώματος με αυτά των υπόλοιπων Ιόνιων Νησιών, της Ακαρνανίας και της Ηπείρου, 
με χρησιμοποίηση γι’ αυτό τον σκοπό 33 εκδομένων λεξικών των κατά τόπους ιδιωμάτων. Οι 
λέξεις που περιλαμβάνει το Ιδιωματικό Λεξικό της Λευκάδας ανέρχονται στις 26.984 σε 
26.084 λήμματα, με 3.359 από αυτές να μην παρουσιάζονται πουθενά αλλού καταγραμμένες. 
Σε πολλές χιλιάδες ανέρχονται, επίσης, οι αποδελτιωμένες λέξεις στις οποίες δόθηκε 
ερμηνεία μετά από έρευνα, καθώς και αυτές που είτε συμπληρώθηκαν με σημασίες 
άγνωστες στην ως τώρα βιβλιογραφία, είτε εμπλουτίστηκαν με φράσεις, παροιμίες, 
αινίγματα κ.λπ. από τον προφορικό και αποσπάσματα εγγράφων από τον γραπτό λόγο.  
Στο Ιδιωματικό Λεξικό της Λευκάδας καταγράφονται οι πηγές κάθε λήμματος, δίνοντας έτσι 
δυνατότητα στους ερευνητές και τους φιλίστορες να το χρησιμοποιήσουν ως βιβλιογραφικό 
οδηγό. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στην ετυμολόγηση των λέξεων. Στα εκτενή 
εισαγωγικά του έργου αναλύονται τα γνωρίσματα και οι ιδιαιτερότητες του ιδιώματος στην 
προφορά και τη γραμματική, οι επιδράσεις που δέχτηκε μέσα στους αιώνες, η ιστορική του 
διαδρομή και εξέλιξη, τα όρια και τα χαρακτηριστικά των γλωσσικών του υποομάδων, η 
θέση του στη γεωγραφία των ελληνικών ιδιωμάτων κ.ο.κ.  
 
 
Ανέκδοτα ή σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται τα βιβλία του: 
 
1) Τζόρτζης Τζερμπάνης, Δημόσιος Νοτάριος Αγίας Μαύρας, οι σωζόμενες πράξεις (3 Μαΐου — 12 
Σεπτεμβρίου 1692).  



 2) Η συνοδευόμενη από λεπτομερή υπομνηματισμό μετάφραση των εκτενών 
αποσπασμάτων που αφορούν τη Λευκάδα από τα έργα των Βρετανών Γουίλιαμ Γκούντισον 
(William A. Goodison, A historical and topographical essay upon the Islands of Corfu, Leucadia, 
Cephalonia, Ithaca and Zante etc., 1822), και Τζον Χένεν (John Hennen, Sketches of the medical 
topography of the Mediterranean: comprising an account of Gibraltar, the Ionian Islands, and 
Malta etc., 1830), που φωτίζουν πολλαπλές πτυχές της τοπικής ιστορίας των πρώτων 
δεκαετιών του 19ου αιώνα.  
 
Τέλος, ερευνά συστηματικά θέματα που αφορούν την ιστορία, τη λαογραφία και τον 
πολιτισμό της πόλης της Λευκάδας, τις κοινωνικές της τάξεις, την τοπική Ορθόδοξη 
εκκλησία, την παρουσία της Καθολικής Εκκλησίας στη Λευκάδα, την τοπική λογοτεχνία του 
19ου αιώνα κ.ά., με σκοπό τη συγγραφή ανάλογων μελετών.  
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παράδρομοι της τοπικής ιστορίας, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2011. 

 

6) «Τα οικογενειακά επώνυμα των Λευκαδίων», στο Ηλίας Κολοβός (επιμ.), Οθωμανικές 
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Ευαγγελίστριας και του Αγίου Αθανασίου Αμαξικής, καθώς και των οικιακών σκευών και του 
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