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Τά λείψανα τῶν ἁγίων, πηγή ἁγιασμοῦ καί στήριγμα τῆς πίστης τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, 
ἔχαιραν πάντοτε ἰδιαίτερης τιμῆς μεταξύ τῶν πιστῶν, ἀποτελοῦσαν δέ θησαυρό ἀνεκτίμητο γιά τίς 
πόλεις πού εἶχαν τήν τύχη νά τά φιλοξενοῦν, ἀλλά καί ἀντικείμενο ἀθέμιτων κάποτε συναλλαγῶν, 
γιά ἐκεῖνες τίς πόλεις, ἰδιαίτερα τῆς μεσαιωνικῆς Δύσης, οἱ ὁποῖες στόν ἀγώνα τους γιά δύναμη καί 
φήμη συμπεριλάμβαναν καί τήν ἀπόκτηση λειψάνων γνωστῶν ἁγίων.  

Τό λείψανο τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος, σύμφωνα μέ τήν ἐπικρατέστερη ἐκδοχή, μεταφέρθηκε περί 
τά τέλη τοῦ 7ου αἰώνα ἀπό τήν Κύπρο στήν Κωνσταντινούπολη ἐξαιτίας τῶν ἀραβικῶν ἐπιδρομῶν. 
Στήν Πόλη ἀναφέρονται ὡς χῶροι φύλαξης τοῦ ἱεροῦ λειψάνου ἡ μονή τῆς Θεοτόκου Κεχαρι-
τωμένης, ἡ μονή τῆς Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας καί ἀπό τόν 14ο αἰώνα ὁ ναός τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Ἀπό 
τόν ναό αὐτό τό λείψανο τοῦ Ἁγίου μαζί μέ ἐκεῖνο τῆς ἁγίας Θεοδώρας τῆς Αὐγούστας καί ἄλλα 
λείψανα ἁγίων, μεταφέρθηκε, μετά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης, στήν Κέρκυρα μέ τή 
φροντίδα τοῦ ἱερέα Γεωργίου Καλοχαιρέτη. Λέγεται μάλιστα ὅτι τά λείψανα μεταφέρθηκαν μέ 
ὑποζύγιο μέσα σέ σάκκους μέ ἄχυρα γιά νά διαφύγουν τῆς προσοχῆς τῶν Τούρκων, πού κατεῖχαν 
πλέον ὅλον τόν ἑλληνικό ἠπειρωτικό χῶρο, καί ὅτι ὁ Καλοχαιρέτης, πρίν ἐγκατασταθεῖ ὁριστικά 

στήν Κέρκυρα, παρέμεινε γιά μικρό χρονικό διάστημα στήν Παραμυθιά. 

Ἡ ἔλευση τῶν λειψάνων στήν Κέρκυρα, ἔγινε περί τό 1456 σχεδόν ἀθόρυβα, γι’ αὐτό ἴσως καί 
γιά ἀρκετά χρόνια δέν ὑπάρχουν μαρτυρίες πού νά βεβαιώνουν τήν παρουσία τους στό νησί, ἡ 
παράδοση ὅμως θέλει τούς Κερκυραίους, ἱερεῖς καί λαϊκούς, ὀρθόδοξους καί λατίνους νά συρρέουν 
σέ προσκύνηση τῶν ἱερῶν λειψάνων καί νά ἀπευθύνουν εὐχαριστίες στή θεία Πρόνοια πού ἐνέ-

πνευσε τόν Καλοχαιρέτη νά φέρει τά λείψανα στό νησί. Τό λείψανο τῆς ἁγίας Θεοδώρας τοπο-

θετήθηκε στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς Κοινότητος τῆς Κέρκυρας. Στόν ἴδιο ναό πιθανότατα 
τοποθετήθηκε καί τό λείψανο τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος, ἀπό ὅπου στή συνέχεια, περί τό 1489, μετα-

φέρθηκε στόν ναό τοῦ Ταξιάρχη, πού ἐπίσης ἀνῆκε στήν Κοινότητα, γιά νά μεταφερθεῖ τέλος περί 
τό 1531 στόν ναό πού εἶχε ἐν τῷ μεταξύ κτιστεῖ πρός τιμήν του. 

Ἡ πρώτη γνωστή μαρτυρία πού βεβαιώνει τήν παρουσία τῶν λειψάνων τῶν δύο ἁγίων στήν 
Κέρκυρα εἶναι ἡ ἀναφερόμενη σέ μεταγενέστερα δουκικά γράμματα ἀπόφαση τοῦ Βάιλου καί Κα-

πιτάνου τῆς Κέρκυρας Θωμᾶ Μέμου (1467-1469) μέ τήν ὁποία ἀναγνωρίστηκε ἡ κατοχή τῶν 
λειψάνων στόν Μάρκο Καλοχαιρέτη, γιό καί κληρονόμο τοῦ ἱερέα Γεωργίου Καλοχαιρέτη. 

Τά γραπτά τεκμήρια τοῦ 15ου καί τοῦ 16ου αἰώνα πού ἔχουν διασωθεῖ καί ἀφοροῦν στά σκηνώ-

ματα τῶν δύο ἁγίων, σχετίζονται μέ τά κτητορικά δικαιώματα τῶν γιῶν καί κληρονόμων τοῦ ἱερέα 
Γεωργίου Καλοχαιρέτη καί μέ τή μεταβίβαση τῶν δικαιωμάτων αὐτῶν στήν Κοινότητα τῆς Κέρκυ-
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ρας καί στήν οἰκογένεια Βούλγαρη. Τά ἔγγραφα αὐτά πρωτοδημοσιεύτηκαν ἀπό τόν Νικόλαο 
Βούλγαρη στό ἔργο του Vera Relatione del thaumaturgo di Corfù Spiridione il santo, τό ὁποῖο ἐκ-

δόθηκε στή Βενετία τό ἔτος 1669 καί ἐπανεκδόθηκε τό 1857 καί τό 1880 σέ ἑλληνική μετάφραση. 
Ἡ πρώτη γνωστή πράξη ἔχει ὡς περιεχόμενο τή διανομή τῶν λειψάνων μεταξύ τῶν γιῶν καί 

κληρονόμων τοῦ ἱερέα Γεωργίου Καλοχαιρέτη, κατά τήν ὁποία τό μέν λείψανο τοῦ ἁγίου Σπυρί-
δωνος περιῆλθε στήν κατοχή τοῦ Φιλίππου καί τοῦ Λουκᾶ Καλοχαιρέτη, τό δέ λείψανο τῆς ἁγίας 
Θεοδώρας δόθηκε στόν τρίτο γιό, τόν Μάρκο Καλοχαιρέτη. Ἀκολουθεῖ ἡ πράξη μέ τήν ὁποία ὁ 
Μάρκος Καλοχαιρέτης δώρισε τό λείψανο τῆς ἁγίας Θεοδώρας στήν Κοινότητα τῆς πόλης τῆς 
Κέρκυρας. Οἱ δύο πράξεις συντάχθηκαν ἀπό τόν νοτάριο Θεόδωρο Βρανιανίτη, ἡ πρώτη στίς 17 

Μαρτίου 1480 καί ἡ δεύτερη στίς 11 Ἰανουαρίου 1483. 

Ἕπονται δύο δουκικά γράμματα τά ὁποῖα ἐκδόθηκαν τόν Μάιο τοῦ 1489, μέ τά ὁποῖα ἀναγνω-

ριζόταν ἡ ἰδιοκτησία τοῦ Φιλίππου, ὡς κληρονόμου τοῦ ἀδελφοῦ του Μάρκου, σέ σώματα καί λεί-
ψανα ἁγίων, τά ὁποῖα φύλασσε ὁ ἱερέας Γρηγόριος Πολύευκτος, πιθανόν στόν ναό πού ἱερουργοῦ-

σε, καί δινόταν ἡ ἄδεια νά τά μεταφέρει στή Βενετία, σέ ἱκανοποίηση σχετικοῦ αἰτήματός του. 
Ἡ λοιπή σειρά τῶν ἐγγράφων περιλαμβάνει τίς πράξεις ἐκεῖνες μέ τίς ὁποῖες τά ἐπί τοῦ 

λειψάνου τοῦ Ἁγίου δικαιώματα πέρασαν στήν οἰκογένεια Βούλγαρη. Ἀναφέρομαι στήν πράξη μέ 
τήν ὁποία ὁ Λουκάς Καλοχαιρέτης δώρισε στήν ἀνεψιά του Ἀσημίνα, θυγατέρα τῆς Μαρίας καί τοῦ 
Φίλιππου Καλοχαιρέτη, τά ἐπί τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου δικαιώματά του, στό προικοσύμφωνο τῆς 
Ἀσημίνας, μέ τό ὁποῖο δόθηκε σ’ αὐτήν καί στόν μέλλοντα σύζυγό της Σταματέλλο Βούλγαρη ὡς 
προίκα «τό τίμιον καί ἅγιον λείψανον τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος τοῦ θαυματουργοῦ, ὅλον καθώς εὑρί-
σκεται», καί τέλος στή διαθήκη τῆς Ἀσημίνας, μέ τήν ὁποία κληροδοτήθηκαν τά ἐπί τοῦ ναοῦ καί 
τοῦ ἱεροῦ λειψάνου δικαιώματά της στούς δύο γιούς της, τόν ἱερέα Νικόλαο καί τόν ἱερέα Ἀρτέμιο, 
καί στούς κληρονόμους τους. Στά ἔγγραφα αὐτά στήριξε ἡ οἰκογένεια Βούλγαρη ἕως καί τόν 20ό 
αἰώνα τά δικαιώματά της ἐπί τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου.  

Στή μετάφραση ὅμως τῆς Ἀληθοῦς Ἐκθέσεως τό 1857 καί στήν ἐπανέκδοση τοῦ κειμένου τό 1880 

παρεισέφρυσαν λάθη στή χρονολόγηση τῶν δύο πρώτων ἐγγράφων, τά ὁποῖα ἦλθαν νά προστεθοῦν 
στά ὑπάρχοντα τῆς πρώτης δημοσίευσης τοῦ 1669. Οἱ προκύπτουσες, λόγω τῶν λαθῶν, χρονολογικές 
ἀνακρίβειες μέ τίς συνεπαγόμενες ἐσωτερικές ἀντιφάσεις τῶν ἐγγράφων, ἡ ἄγνοια τῆς κερκυραϊκῆς 
προσωπογραφίας τοῦ 15ου αἰώνα, σέ συνδυασμό μέ τό γεγονός ὅτι ὅλα αὐτά τά ἔγγραφα ἀποδεί-
κνυαν τά δικαιώματα τῆς οἰκογένειας Βούλγαρη στό λείψανο τοῦ Ἁγίου, προκάλεσαν ἔντονο προ-

βληματισμό ὡς πρός τήν ἀκρίβεια τῆς «ἐπίσημης» ἱστορίας τῆς μεταφορᾶς τοῦ ἱεροῦ λειψάνου στήν 
Κέρκυρα, ὅπως αὐτή καταγράφτηκε ἀπό τόν Νικόλαο Βούλγαρη, καί ἐπιφυλάξεις ὡς πρός τή γνησιό-

τητα ἤ τήν ἀκρίβεια τοῦ περιεχομένου τῶν ἀνωτέρω ἐγγράφων. Τήν κατάσταση ἐπέτεινε ἀκόμη πε-

ρισσότερο ἡ ἀποκλειστική χρήση, ἀπό τά μέσα τοῦ 19ου αἰώνα καί ἑξῆς, τῆς μετάφρασης τῆς Ἀληθοῦς 
Ἐκθέσεως, πιθανόν λόγω ἐλλείψεως τοῦ πρωτοτύπου στίς βιβλιοθῆκες τῆς Κέρκυρας, πού στεροῦσε 
τή δυνατότητα στούς μελετητές νά συγκρίνουν τά δύο κείμενα. Ἡ πλούσια σχετική βιβλιογραφία ἀ-

ποκαλύπτει τό εὖρος καί τή θεματική τῆς συζήτησης πού ἀναπτύχθηκε, τόν 19ο καί κυρίως τόν 20ό 
αἰώνα. 

Κύριο χαρακτηριστικό τῶν πρώτων προσπαθειῶν διερεύνησης τοῦ θέματος ἦταν ἡ ἀπόπειρα 
ἀναδιατύπωσης τῆς ἱστορίας τῆς μεταφορᾶς τοῦ λειψάνου στήν Κέρκυρα μέ τήν ἀνακατανομή τῶν 
ρόλων τῶν γνωστῶν ἀπό τίς ἀνωτέρω πράξεις προσώπων, καθώς ἐπίσης τῆς ἀποκατάστασης τῶν 
σφαλμάτων πού περιεῖχαν τά ἤδη δημοσιευμένα ἔγγραφα. Μέσα στό πλαίσιο αὐτό διατυπώθηκε ἡ 
ἄποψη ὅτι τό λείψανο τοῦ Ἁγίου διέσωσε ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη ὁ ἱερέας Γρηγόριος Πολύευ-

κτος καί ἀπό αὐτόν πέρασαν τά λείψανα στόν Γεώργιο Καλοχαιρέτη, ὁ ὁποῖος τά κληροδότησε στά 
τρία του παιδιά. Ἡ ἄποψη αὐτή, ἡ ὁποία στηριζόταν σέ ἐσφαλμένη ἑρμηνεία τοῦ περιεχομένου τοῦ 
δουκικοῦ γράμματος τῆς 14 Μαΐου 1489, πρωτοδιατυπώθηκε ἀπό τόν Στυλιανό Βλασσόπουλο τό 
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1808 καί ἀναπτύχθηκε τό 1909 ἀπό τόν Λαυρέντιο 
Βροκίνη, ὁ ὁποῖος στήν προσπάθειά του νά τήν ὑπο-

στηρίξει περιέπεσε σέ σωρεία ἀντιφάσεων. Παρά τήν 
ἐπισήμανση ὅμως καί τή διόρθωση τῶν λαθῶν ἀπό 
τόν ἱεροδιάκονο Γεώργιο Γροπέτη τό 1920, ἡ ἀνωτέρω 

θέση ἐπαναλήφθηκε καί ἀπό μεταγενέστερους μελε-

τητές.  
Στούς πρώτους αὐτούς μελετητές τοῦ ζητήματος 

προσγράφεται ἐπίσης ἡ προσπάθεια, μέ εὐφάνταστους 

κάποτε συλλογισμούς, τῆς ἀποκατάστασης τῶν χρο-

νολογικῶν λαθῶν πού εἶχαν παρεισφρύσει στή μετά-

φραση τῆς Ἀληθοῦς Ἐκθέσεως, –κυρίως ἡ διόρθωση 
τοῦ σφάλματος τῆς πράξης διανομῆς– καθώς καί τῆς 
ἐξομάλυνσης τῶν ἀνακολουθιῶν πού ἀφοροῦσαν στά 
ἀναφερόμενα στά ἔγγραφα πρόσωπα, τά ὁποῖα ἦταν 
ἄγνωστα στήν κερκυραϊκή προσωπογραφία τοῦ τέ-

λους τοῦ 15ου αἰώνα. Θά πρέπει ὅμως νά τονιστεῖ ὅτι 
παρά τά ἐρωτήματα καί τόν προβληματισμό πού ἀνα-

πτύχθηκε οὐδέποτε ἀμφισβητήθηκε τό περιεχόμενο 
τῶν πράξεων, ἰδιαίτερα μάλιστα ἡ δωρητήρια πράξη 
τοῦ 1483 χρησιμοποιήθηκε ὡς χρονολογική σταθερά 
γιά τήν ὀρθή χρονολόγηση τῆς πράξης διανομῆς καί 
ὡς βάση γιά τήν περιγραφή τῶν συμβάντων πού ὁδή-

γησαν στήν ἔκδοση τῶν δουκικῶν γραμμάτων τοῦ 
1489.  

Στή δεύτερη φάση τῆς σχετικῆς συζήτησης, πού 
ὁρίζεται χρονικά ἀπό τό ἔτος 1928 καί ἑξῆς, καί ἡ 
ὁποία ἀναπτύχθηκε κυρίως μέ ἄρθρα στίς τοπικές 
ἐφημερίδες τῆς Κέρκυρας καί στό θρησκευτικό περιοδικό Ἅγιος Σπυρίδων, ἡ προσέγγιση τοῦ 
θέματος ἐμφανίζεται σαφῶς διαφοροποιημένη. Ἦταν ἄλλωστε ἡ περίοδος κατά τήν ὁποία ἡ 
Ἐκκλησία τῆς Κέρκυρας, μέ τόν τότε μητροπολίτη της Ἀθηναγόρα, προσπάθησε νά προσβάλει τά 
δικαιώματα τῆς οἰκογένειας Βούλγαρη καί εἶχε προσφύγει στά δικαστήρια. Χωρίς νά λείπουν οἱ 
προσεγγίσεις οἱ ὁποῖες ἀποσκοποῦσαν στήν ἠθική μείωση τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Γεωργίου Καλοχαι-
ρέτη, μέ τήν ἀναπόδεικτη κατηγορία τῆς κλοπῆς τῶν λειψάνων γιά ἰδιοτελεῖς σκοπούς, τό ἐνδια-

φέρον ἐπικεντρώθηκε στή διερεύνηση τῆς γνησιότητας τῶν δύο παλαιότερων νοταρικῶν πράξεων 
καθώς ἐπίσης τοῦ δωρητηρίου ἐγγράφου τοῦ Λουκᾶ Καλοχαιρέτη καί τοῦ προικοσυμφώνου τῆς 
Ἀσημίνας Καλοχαιρέτη. Στήν ἀρθρογραφία τῆς ἐποχῆς, στήν ὁποία πρωταγωνιστεῖ ὁ Μητρο-

πολίτης Παραμυθιᾶς Ἀθηναγόρας, ἡ κατά τό παρελθόν ἀναπτυχθεῖσα περί τῶν ἐγγράφων προβλη-

ματική χρησιμοποιεῖται ὡς ἐπιχείρημα κατά τῆς γνησιότητάς τους, καί διατυπώνεται ἡ θέση ὅτι 
αὐτά κατασκευάστηκαν ἀπό τήν οἰκογένεια Βούλγαρη πρός ἐξυπηρέτηση τῶν συμφερόντων της. 
Μέσα στό πλαίσιο αὐτό τίθεται ὑπό κρίση ἐπίσης ἡ διαθήκη τῆς Ἀσημίνας Καλοχαιρέτη, ἀναζη-

τεῖται ἡ ἐπιδιαθήκη της, ἡ ὁποία οὐδέποτε εἶχε δημοσιευτεῖ, διατυπώνονται ὑπόνοιες γιά ἀπόκρυψη, 

καί ὅταν αὐτές αἴρονται μέ τή δημοσίευση τῆς ἐπιδιαθήκης, ἡ ὅλη προσέγγιση ἀποκτᾶ τόν χαρα-

κτήρα τῆς μομφῆς κατά τῆς διαθέτριας γιά ἔλλειψη συμπόνιας πρός τούς πτωχούς τῆς πόλης τῆς 
Κέρκυρας. Κατά τήν ἴδια περίοδο δέν λείπουν ἐπίσης οἱ προσπάθειες ἀναίρεσης τῶν ἐπιχειρημάτων 
τοῦ Ἀθηναγόρα ἀπό τόν ἱερέα Στέφανο Βούλγαρη, κτήτορα καί ἐφημέριο στόν ναό τοῦ Ἁγίου, 
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κυρίως ὅμως ἀπό τόν Σπ. Θεοτόκη, ὁ ὁποῖος ὑποστήριξε τά δικαιώματα τῶν Βούλγαρη καί τήν 
γνησιότητα τῶν ἐγγράφων, ἀποδεχόμενος ὅμως ὅτι στήν ἔντυπη ἐκδοχή τους εἶχαν παρεισφρύσει 
λάθη. 

Μετά τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στήν ὑπάρχουσα βιβλιογραφία ἀντιμετωπίζεται τό ζήτημα τῆς 
κανονικότητας τῶν κτητορικῶν δικαιωμάτων τῆς οἰκογένειας Βούλγαρη, μέ βάση τούς κανόνες τῆς 
Ἐκκλησίας καί τά γνωστά ἔγγραφα, ἀλλά καί ἡ νομιμότητα τῆς κάρπωσης μερίσματος ἀπό τίς ἀφιε-

ρώσεις στόν ναό ἀπό τόν τότε ἐφημέριο Στέφανο Βούλγαρη. Οἱ περί τοῦ λειψάνου θέσεις ἀντανα-

κλοῦν ἐκεῖνες πού εἶχε διατυπώσει ὁ Βροκίνης, χωρίς ὅμως νά λείπει καί ἡ διαφορετική προσέγγιση, 
ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖ νά ἀνατρέψει τήν παραδεδεγμένη εἰκόνα, σέ μιά προσπάθεια ἀποκατάστασης τῆς 
«ἀλήθειας». 

Στά τελευταῖα χρόνια ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ ζητήματος τῶν πράξεων ἀλλά καί τοῦ ὅλου θέματος 

κινήθηκε στό ἴδιο περίπου μέ τά προηγούμενα χρόνια πλαίσιο, μέ τή διατύπωση θέσεων ἀνάλογων 

μέ τήν ὀπτική γωνία τοῦ μελετητῆ, ἤ τόν τονισμό συγκεκριμένων παραμέτρων τοῦ θέματος. Τήν 
ἴδια χρονική περίοδο ὅμως νέα ἔγγραφα, πού ἀφοροῦσαν στό λείψανο τοῦ Ἁγίου, ἦλθαν νά προ-

στεθοῦν στά παλαιότερα, καί νέα στοιχεῖα τά ὁποῖα ἀφοροῦσαν στήν προσωπογραφία τοῦ 15ου 
αἰώνα δημοσιεύτηκαν, τά ὁποῖα φώτισαν συγκεκριμένες πτυχές τῆς ὑπόθεσης καί ἀνέτρεψαν βε-

βαιότητες τοῦ παρελθόντος. 
Ἡ σημερινή κατάσταση τῆς ἔρευνας φαίνεται νά κατατείνει πρός τήν ἀποδοχή τῆς κυρίαρχης 

ὅλους αὐτούς τούς αἰῶνες παράδοσης γιά τήν ἔλευση τοῦ λειψάνου, καθώς καί στήν κατ’ ἀρχήν 
ἀποδοχή τῶν πρώτων ἐγγράφων πού τό ἀφοροῦν καί στηρίζουν τά κτητορικά δικαιώματα τῶν 
Βούλγαρη. Δέν παραγνωρίζεται ὅμως τό γεγονός ὅτι οἱ λεπτομέρειες τῶν γεγονότων, οἱ ἀντιδικίες 
καί οἱ διεκδικήσεις πού πιθανόν νά ὑποκρύπτονται στά ἀνωτέρω ἔγγραφα, καθώς καί οἱ χρονο-

λογικές ἀντιφάσεις ἤ ἀνακρίβειες πού διαπιστώνονται, δέν ἔχουν διευκρινιστεῖ πλήρως. Ἄλλωστε 
λείπουν οἱ πρωτότυπες πράξεις οἱ ὁποῖες θά μποροῦσαν νά διαλύσουν τήν κάθε ἀμφιβολία. Παράλ-

ληλα ἀναγνωρίζεται ἡ ἀνάγκη γιά τήν ἐπανεξέταση τῆς ὅλης ἱστορίας, μέ τή βοήθεια τῶν νέων 
δεδομένων πού ἐν τῷ μεταξύ δημοσιεύτηκαν, ἀλλά καί τῆς συνέχισης τῆς ἔρευνας καθώς καί τῆς 
προσπάθειας γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς χρονικῆς ἀλληλουχίας τῶν ἐγγράφων, ἡ διατάραξη τῆς 
ὁποίας, συνεπείᾳ λαθῶν ἀντιγραφικῶν ἤ τυπογραφικῶν ἔθρεψε ὅλα αὐτά τά χρόνια τήν ὑπόθεση.  

Κλείνοντας τή σύντομη αὐτή βιβλιογραφική ἀναδρομή στίς ἑρμηνεῖες καί στίς προτάσεις πού 
διατυπώθηκαν στό παρελθόν καί στήν ἀναίρεσή τους ἀπό ἄλλες νεότερες ἤ πιό νηφάλιες προσεγγί-
σεις, ἐπανέρχομαι στό ἀναντίρρητο γεγονός τῆς κατοχῆς τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος ἀπό 
τήν οἰκογένεια Βούλγαρη ἤδη ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 16ου αἰώνα καί στή στήριξη τῶν δικαιωμάτων της 
στήν ἀνωτέρω διαδοχή τῶν ἐγγράφων. Πρόκειται γιά κατάσταση, ὅπως εὔστοχα ἔχει χαρακτηρι-
στεῖ, «πρωτότυπη καί κατ’ ἐξοχήν σπουδαία, ἡ ὁποία προσδιορίζει μέ τό θαυμάσιο αὐτό ἱστορικό 
θαῦμα τήν ἔννοια τῆς ἐκ τῶν ἄνω προστασίας, διότι ἀποτελεῖ ἀναμφισβήτητα θαῦμα μέγα ἡ ἀδιάκο-

πη καί συνεχής ἐκδήλωση ἐμπιστοσύνης στή διαφύλαξη τοῦ ἱεροῦ λειψάνου σέ μιά οἰκογένεια, ἰσχυ-

ρότερο δέ δεῖγμα θαύματος ἀποτελεῖ ἡ «τύχη» πού ἐπιφυλάχθηκε σέ κάθε ἀπόπειρα ὁποιουδήποτε 
διανοήθηκε τή βίαιη ἀφαίρεση τοῦ λειψάνου». 
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