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Σ π ύ ρ ο ς  Κ α ρ ύ δ η ς

ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΜΟΣΚΟΙ  
ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ

ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Συχνὰ ἡ ἀρχειακὴ ἔρευνα ὁδηγεῖ σὲ ἀπρόβλεπτα μονοπάτια. Ποτὲ δὲν ξέ- 
ρεις τί κρύβει καὶ ποῦ μπορεῖ νὰ σὲ ὁδηγήσει τὸ ἑπόμενο ἔγγραφο ἑνὸς φακέλου 
ἢ τὸ ἑπόμενο φύλλο ἑνὸς καταστίχου. Συνήθως ἄλλα ἀναζητεῖς καὶ ἄλλα ἀνακα- 
λύπτεις. Κάπως ἔτσι, διερευνώντας ἐρωτήματα ποὺ εἶχαν προκύψει ἔπειτα ἀπὸ 
τὴ δημοσίευση τὸ 2007 ἄγνωστων ἕως τότε ἀρχειακῶν μαρτυριῶν καὶ ἀνέκδο-
των ἐγγράφων γιὰ τὴ δραστηριότητα ζωγράφων στὴν Κέρκυρα,1 βρέθηκα νὰ 
ἀσχολοῦμαι μὲ τοὺς κρητικοὺς ζωγράφους Μόσκους καὶ εἰδικότερα μὲ τὴν εὐρύ- 
τερη οἰκογένεια τοῦ ζωγράφου Ἰωάννη Μόσκου, χάρη στὸν πρόσφατο ἐντοπι-
σμὸ στὸ Ἀρχεῖο τῆς Κέρκυρας σειρᾶς ἐγγράφων ποὺ ἀφοροῦν τὴν οἰκογένεια 
καὶ τὴ δραστηριότητα μελῶν της στὴν Κέρκυρα καὶ ἀλλοῦ. 

Οἱ γνωστοὶ κρητικοὶ ζωγράφοι μὲ τὸ ἐπώνυμο «Μόσκος», ποὺ περιλαμ-
βάνονται στὸ δίτομο ἔργο τοῦ Μ. Χατζηδάκη καὶ τῆς Εὐγενίας Δρακοπούλου 
γιὰ τοὺς Ἕλληνες ζωγράφους μετὰ τὴν Ἅλωση,2 εἶναι ὁ Ἠλίας, ὁ Λέος καὶ ὁ 
Ἰωάννης. Σὲ αὐτοὺς θὰ μποροῦσαν ἴσως νὰ προστεθοῦν ὁ Ἐμμανουήλ, ὁ Γεώρ-
γιος καὶ ὁ Δημήτριος Μόσκος. Γιὰ τοὺς παραπάνω, οἱ παλαιότεροι καὶ νεότεροι 
μελετητὲς συνέταξαν βιογραφικὰ σημειώματα, μὲ βάση τὸ διαθέσιμο κάθε φορὰ 
ὑλικό, καὶ διατύπωσαν ὑποθέσεις στὴν προσπάθειά τους νὰ προσδιορίσουν τοὺς 
συγγενικούς τους δεσμούς, τοὺς ὁποίους ὑποψιάζονταν, ἀλλὰ δὲν διέθεταν οὐσι-

Εὐχαριστῶ θερμὰ τὸν Διευθυντὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βενετίας, καθηγητὴ 
Γεώργιο Πλουμίδη, ὁ ὁποῖος δέχθηκε τὴ συμπερίληψη τῆς μελέτης στὴν ὕλη τοῦ παρόντος 
τόμου τῶν Θησαυρισμάτων.
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αστικὰ κανένα βέβαιο στοιχεῖο ποὺ νὰ τοὺς τεκμηριώνει. Γιὰ ὅλους αὐτοὺς οἱ 
νέες ἀρχειακὲς μαρτυρίες, συνδυαζόμενες μὲ τὶς παλαιότερες, ἔρχονται νὰ προ-
σθέσουν νέα στοιχεῖα, νὰ διορθώσουν λάθη καὶ νὰ διευκρινίσουν τὶς συγγενικὲς 
τους σχέσεις καὶ τὴ δραστηριότητά τους. 

Στὴν παρούσα μελέτη προτάσσονται, συνοπτικὰ καὶ κατὰ χρονολογικὴ 
σειρά, οἱ γνωστὲς ἀρχειακὲς πληροφορίες καὶ στὴ συνέχεια ἐκτίθεται ἀναλυ-
τικὰ τὸ νέο ἀρχειακὸ ὑλικὸ καὶ ἐπιχειρεῖται ἡ διόρθωση καὶ συμπλήρωση τῶν 
βιογραφικῶν σημειωμάτων τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας Μόσκου. 

Οἱ γνωστὲς πηγὲς

Οἱ γνωστὲς πληροφορίες γιὰ τοὺς Μόσκους, πέρα ἀπὸ τὸ εἰκονογραφικό 
τους ἔργο, προέρχονται οὐσιαστικὰ ἀπὸ στὶς ἀρχειακὲς ἀναδιφήσεις τοῦ Λ. 
Ζώη, τοῦ Κ. Μέρτζιου καὶ τοῦ Γερ. Πεντόγαλου. Εἰδικὰ οἱ πληροφορίες τοῦ 
Ζώη, ἔπειτα ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τοῦ Ἀρχειοφυλακείου Ζακύνθου στὴ σεισμο-
πυρκαγιά τοῦ 1953, καθίστανται πολύτιμες, ἂν καὶ ἡ χρήση τους θὰ πρέπει νὰ 
γίνεται μὲ προσοχὴ καὶ πάντοτε σὲ συνδυασμὸ μὲ ἄλλες διαθέσιμες πληροφο-
ρίες, ἀφοῦ εἶναι ἀδύνατος πλέον ὁ ἔλεγχος τῆς ἀκρίβειάς τους.

Ὁ Λ. Ζώης ἀπὸ τὸ 1908 καὶ ἕως τὸν θάνατό του δημοσίευε ὑλικὸ ποὺ 
ἀφοροῦσε τοὺς Μόσκους, μὲ τελευταῖο τὸν συνοπτικὸ πίνακα ποὺ περιλήφθηκε 
στὸ Λεξικό του στὸ λῆμμα «Μόσχων ἢ Μόσκων οἰκογένεια». Μέρος τοῦ ὑλικοῦ 
αὐτοῦ, καθὼς καὶ ἄλλο ἀνέκδοτο, περιλήφθηκε καὶ στὸ δημοσίευμα τοῦ Ντ. 
Κονόμου γιὰ τοὺς Κρητικοὺς τῆς Ζακύνθου, στὸ ὁποῖο δηλώνεται ρητὰ ὅτι προ-
έρχεται ἀπὸ τὰ κατάλοιπα τοῦ Ζώη. Ὁ Κονόμος διαχωρίζει τὶς πληροφορίες 
στὶς ἀναφερόμενες στὸν Ἠλία καὶ στὶς ἀναφερόμενες στὸν Λέο, πιθανὸν ταξι-
νομώντας τὶς σημειώσεις τοῦ Ζώη μὲ βάση τὰ στοιχεῖα ποὺ ὁ Ζώης εἶχε κρα-
τήσει, ἀφοῦ, λόγω τῆς καταστροφῆς τοῦ Ἀρχείου Ζακύνθου, δὲν ἦταν δυνατὸς 
ὁ ἔλεγχος τῶν πηγῶν. Ὁ ἴδιος ὅμως ὁ Ζώης δὲν ἔκανε διάκριση, θεωρώντας 
ὅτι οἱ πληροφορίες ἀφοροῦσαν τὸ ἴδιο πρόσωπο, τὸν Ἠλία-Λέοντα-Λέο Μόσκο. 
Ὅπως μάλιστα θὰ φανεῖ καὶ στὴ συνέχεια, ἡ διάκριση τῶν πληροφοριῶν μὲ 
μοναδικὸ κριτήριο τὴ διαφορὰ τοῦ ὀνόματος εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐπισφαλής, ὅπου 
δὲν συνυπάρχει καὶ τὸ πατρώνυμο. Στὸν κατάλογο ποὺ ἀκολουθεῖ συγκεντρώ-
θηκε κάθε προσφερόμενη ἀπὸ τὸν Ζώη καὶ τὸν Κονόμο πληροφορία, σὲ ἑνιαία 
χρονολογικὴ σειρά, μὲ τὴ δήλωση τοῦ ὀνόματος τοῦ συμβαλλόμενου, ὅπου αὐτὴ 
προκύπτει ἀπὸ τὴ δημοσίευση τοῦ Κονόμου.3

3. Οἱ πληροφορίες ἀπὸ Λ. Ζώης, «Βιογραφιῶν συμπληρώσεις. Δοξαρᾶς – Μόσχος», 
Πινακοθήκη 8 (1908) ἀρ. 86, 39-40· ὁ ἴδιος, «Βιογραφιῶν συμπληρώσεις. Μόσχοι», Ἀνά-
πλασις 35 (1922), τεῦχος 20, 6-8· ὁ ἴδιος, «Βιογραφιῶν συμπληρώσεις. Μόσχοι», Ἀνάπλα-
σις 35 (1922), τεῦχος 21, 7-8· ὁ ἴδιος, «Κρητικαὶ σελίδες», Κρητικὰ Χρονικὰ 8 (1954), 
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19.10.1649. Ὁ Λέος Μ. συμφωνεῖ νὰ διδάξει στὸν Συμεὼν Μαρούδα 
τὴν ἁγιογραφία. – 21.10.1649. Ὁ Λέος Μ. συμφωνεῖ μὲ ἐπιτρόπους τοῦ ναοῦ 
τῶν Ἁγίων Θεοδώρων στὸ Καταστάρι νὰ ἁγιογραφήσει διάστηλα τοῦ ναοῦ. – 
2.1.1651. Ὁ Ἀλ. Πατήρης χρωστᾶ στὸν Μόσκο 10 ρεάλια. – 1.5.1653. Δια- 
θήκη τοῦ ἁγιογράφου Λέου Μόσκοβου ἢ Μόσκου μὲ τὴν ὁποία ζητεῖ νὰ ἐντα-
φιαστεῖ στὸν Ἅγιο Ἰωάννη στὴ Λαγκάδα «εἰς ἕνα ταφεῖο ὀπίσω ἀπὸ τὸ ἅγιο 
βῆμα μὲ πλᾶκες χρισμένο ὅλο μία ὁρία καὶ νὰ μὴ μοῦ βάνουν εἰς τὰ μοῦτρα μου 
καμμίας λογῆς χῶμα...». Ἡ διαθήκη ἀκυρώθηκε τὸ ἴδιο ἔτος. – 18.12.1653. Ὁ 
Λέος Μ. ἀναλαμβάνει νὰ διδάξει τὴν ἁγιογραφία στὸν Κ. Ἀρβανιτάκη. – 1655. 
Ὁ Μόσκος διδάσκει ζωγραφικὴ στὸν Ἀναστ. Λαρισσαῖο. – 9.4.1655. Καθιστᾶ 
ἐπιτρόπους του τοὺς μαθητές του Σ. Μαρούδα καὶ Α. Λαρισσαῖο. – 5.11.1657. 
Καθιστᾶ ἐπίτροπό του τὸν Μ. Πατζό. – 1659. Λαμβάνει ἐξόφληση χρέους ἀπὸ 
τὸν Καλιανέση. – 17.4.1660. Ὁ Ἠλίας Μ. δίνει μία βάρκα στὸν Π. Βουνῆ. – 
6.5.1661. Ὁ Ἠλίας Μ. ἑτοιμάζεται νά ταξιδέψει στὴ Βενετία καὶ ὁρίζει ὡς 
ἐπίτροπό του στὴ Ζάκυνθο τὸν Παν. Σωφρόνιο Καλονᾶ. – 7.5.1661. Νοικιάζει 
σπίτι στὸν Γ. Ρουσέα. – 8.1.1662. Ὁ Ἠλίας Μ. μαζὶ μὲ ἄλλους ναυλώνει πλοῖο 
γιὰ ἐμπόριο. – 4.2.1662. Δίνει πλοῖο του στὸν Α. Ξένο καὶ Α. Στάβερη. – 
4.3.1662. Ὁ Ἠλίας Μ. συμφωνεῖ μὲ τὸν βυτοποιὸ Γιακουμῆ Βερούση νὰ γρά-
ψει στὸν ἀνταποκριτή του στὴ Βενετία Βερνάρδο Μόρο νὰ στείλει στεφάνια γιὰ 
βουτζία. – 20.3.1662. Ὁ Ἠλίας Μ. συμφωνεῖ μὲ τὸν ξυλουργὸ Γ. Κονόμο τὴν 
κατασκευὴ καϊκιοῦ. – 25.7.1662. Ὑπογράφει πληρεξούσιο. – 17.4.1663. Δίνει 
στὸν Π. Βουνῆ μία βάρκα. – 27.4.1663. Ὁ Ἠλίας Μ. καθιστᾶ ἐπίτροπό του 
στὴν Κέρκυρα τὸν Θεόδωρο Καραβέλα. – 27.4.1663. Καθιστᾶ ἐπίτροπό του 
στὴ Βενετία τὸν Ἰω. Καλέργη. – 17.12.1665. Ὁ Ἠλίας Μ. δίνει στὸν Βάλσαμο 
ἕνα καΐκι. – 18.3.1666. Νοικιάζει ἕνα σπίτι του στὸν Γ. Ρουσέα.

12.10.1666. Ὁ «sr Ἡλίας Μόσκος τοῦ ποτὲ sr Τζουάνε ἀπὸ τὸ Ρέθυμνος» 
καὶ σὲ ἄλλο σημεῖο ὁ «sr Λέος», συντάσσει τὴ διαθήκη του. Ὁρίζει νὰ ταφεῖ 
στὸν ναὸ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου στὴ Λαγκάδα καὶ νὰ τὸν κηδεύσουν «ὀπίσωθεν ἀπὸ 
τὸ ἅγιον βῆμα» καὶ νὰ τὸν «βάνουν μὲ κάσα τάβλινη καὶ ἀπὸ πάνου καὶ ἀπὸ 
τὶς μπάντες μὲ πλάκιες καὶ κάνουν μνῆμα κτιστό ...». Μεταξὺ ἄλλων, ἀφήνει 
τῆς Καλίτσας («Καλήνζας»), μικρῆς θυγατέρας τοῦ ἀδελφοῦ του Γεωργίου, ἡ 
ὁποία ζοῦσε στὴν Κέρκυρα, 200 ρεάλια, τὰ ὁποῖα θὰ λάβαινε ὁ ἀνεψιός του 
Νικολὸς Κασιμάτης, ὁ ὁποῖος καταγόταν ἀπὸ τὰ Κύθηρα («τζιριγώτης») καὶ 
διέμενε στὴν Κέρκυρα, γιὰ νὰ τὰ δώσει ὅταν θὰ παντρευόταν. Σὲ περίπτωση 
θανάτου της πρὶν παντρευτεῖ, τὰ χρήματα θὰ τὰ ἔπαιρνε ὁ ἀδελφός του καὶ 
οἱ δύο ἀνεψιές του, θυγατέρες τοῦ Γεωργίου, ἡ Ζαμπέτα καὶ ἡ Φραντζεσκίνα. 
Σημειώνει ὅτι εἶχε «εἰς τοῦ πανιερωτάτου ... Φιλαδελφείας Μελετίου τοῦ Χορ-

216-223· ὁ ἴδιος, Λεξικὸν Ἱστορικὸν καὶ Λαογραφικὸν Ζακύνθου, τ. Α΄, Ἀθήνα 1963, σσ. 
434-435· Ντ. Κονόμος, Κρητικοὶ στὴ Ζάκυνθο, Ἀθήνα 1970, σσ. 47-48.
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τάτζη, ὁποῦ ηὑρίσκεται εἰς τὴν Βενετίαν μία κασέλα κάρινη», περιγράφει τὸ 
περιεχόμενό της καὶ ὁρίζει ἐπίτροπο τὸν μητροπολίτη νὰ πουλήσει τὸ περιεχό-
μενό της, νὰ λάβει ὅσα τοῦ ὀφείλει καὶ μὲ τὰ ὑπόλοιπα νὰ τελέσει λειτουργίες 
στὴ μνήμη του καὶ νὰ ἐλεήσει πτωχὰ καὶ ὀρφανά. Δίνει ὑφάσματα καὶ χρή-
ματα γιὰ λειτουργίες καὶ μνημόσυνα στὸν ἱερομόναχο Συμεὼν Μαρούδα καὶ 
στὸν ἱερέα Κατζαΐτη. Χαρίζει στοὺς χρεωφειλέτες τὰ χρέη τους ἀπὸ τέσσερα 
ρεάλια καὶ κάτω. Ἀφήνει στὸν ἀδελφό του Γεώργιο 173 ταῦλες γιὰ νὰ κάνει 
στὴν Κέρκυρα, ὅπου βρίσκεται, τὰ πρέποντα γιὰ τὴν ψυχή του καὶ νὰ βοηθᾶ 
πτωχοὺς Κρητικούς. Ἀπαριθμεῖ εἰκόνες ποὺ ζωγράφισε καὶ ὀνόματα ὀφειλετῶν. 
Ἀνάμεσα στὰ ἄλλα ἀναφέρει ὅτι εἶχε φτιάξει τέσσερις ποδιὲς τῆς ἐκκλησίας 
τῆς Ἀνάληψης στὴν Κεφαλονιὰ γιὰ τὶς ὁποῖες δὲν εἶχε πληρωθεῖ. Ἀναφέρεται, 
ἀκολούθως, στὶς δοσοληψίες καὶ στὶς ἐκκρεμεῖς ὑποθέσεις του, καὶ τέλος ὁρίζει 
ὡς γενικὸ κληρονόμο του τὸν ἀδελφό του Γεώργιο. Τὴ διαθήκη δημοσίευσε ὁ 
Λ. Ζώης τὸ 1954, μέρος ὅμως τοῦ περιεχομένου της εἶχε χρησιμοποιήσει καὶ 
στὰ παλαιότερα δημοσιεύματά του.

27.10.1667. Ὁ Ἠλίας Μ. καθιστᾶ ἐπίτροπό του στὴ Βενετία τὸν μητρο-
πολίτη Μελέτιο Χορτάτση γιὰ τὴν εἴσπραξη δικαιωμάτων του. – 22.2.1668. 
Παραχωρεῖ σπίτι του στὸν Μπατίστα Λισγαρᾶ. – 10.3.1668. Καθιστᾶ ἐπίτρο-
πό του στὴ Βενετία τὸν Μάρκο Βλαστό. – 4.9.1668. Καθιστᾶ ἐπίτροπό του τὸν 
Νικ. Σαγκουινάτσο. – 9.9.1677. Ὁ Παῦλος Γρυπάρης καὶ ὁ Λέος Μ. τοῦ ποτὲ 
Ἰωάννου συμφωνοῦν νὰ λάβει ὁ Μόσκος ὡς σύζυγο τὴ θυγατέρα τοῦ Γρυπάρη 
Αἰκατερίνη. – 7.11.1677. Ἡ προικοπαράδοση. – 30.12.1677. Ὁ Λέος Μ. δίνει 
σὲ σεμπρία στὸν Α. Ματαράγκα καὶ Γ. Πιγκάρτη τὰ κτήματά του στὸ Βασι-
λικό. – 30.12.1677. Ὁ Λέος Μ. δίνει στὸν Χ. καὶ Σ. Λομποτέση 16 ρεάλια 
γιὰ νὰ τοῦ δώσουν κρασί. – 9.6.1678. Ἔχει διαφορὰ μὲ τὸν ἀρχιεπίσκοπο 
Κεφαλληνίας Π. Χοϊδᾶ. – 1.10.1681. Συμφωνεῖ καὶ διαλύει τὴ συμφωνία γιὰ 
μία εἰκόνα τῆς Ἀναλήψεως στὸν ναὸ τῆς Φανερωμένης. – 5.10.1681. Ὁ Λέος 
Μ. δίνει σὲ σεμπρία τὰ κτήματά του στὴ θέση Φλόκα στὸν Α. Ἀκτύπη. – 
21(ἢ 29).11.1681. Ὁ Λέος Μ. δίνει σὲ σεμπρία κτήματα στὸ Βασιλικὸ στοὺς 
Α. Ἀκτύπη καὶ Κ. Δρακονταειδῆ. – 1682. Ἱδρύει στὸ Βασιλικὸ τὸν ναὸ τοῦ 
Ἐσταυρωμένου. – 8.7.1682. Δίνει σὲ σεμπρία τὰ κτήματά του στὴ θέση Φλόκα 
στὸν Κ. Δρακονταειδῆ. – 11.9.1682. Ὁ Λέος Μ. δίνει σὲ σεμπρία στὸν Μ. 
Ξένο τὰ χωράφια του. – 17.9.1684. Ὁ Λέος Μ. δίνει τὶς ἐλιὲς ποὺ εἶχε στὰ 
Ὁβρέικα μνήματα. – 12.10.1684. Ὁ Λέος Μ. δίνει σὲ σεμπρία ἕνα ἀμπέλι στὸν 
Α. Καψάσκη. – 1684. Δίνει κτήματα καὶ ἐλαιόδενδρα στὴ Ζάκυνθο, στὸν Δη-
μήτριο Δεστούνη. – 1.3.1685. Ὁ Λέος Μ. συμφωνεῖ μὲ τὸν Νικόλαο Δοξαρᾶ 
καὶ δέχεται τὸν γιό του Παναγιώτη νὰ τοῦ διδάξει τὴν ἁγιογραφία. Τὴν πράξη 
δημοσίευσε ὁ Ζώης τὸ 1908. – 23.9.1685. Ὁ Λέος Μ. δίνει σὲ σεμπρία σταφι-
δάμπελο στὸν Χ. Λομποτέση. – 1687. Διδάσκει τὴ ζωγραφικὴ στὸν Παν. Ξένο.

8.1.1687. Διαθήκη τοῦ «s. Ληοὺ Μόσκου τοῦ ποτὲ s. Ἰωάννη» (σὲ ἄλλο 
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σημεῖο σημειώνεται ὡς «Λέος»). Ὁρίζει νὰ ταφεῖ στὸν ναὸ τῆς Φανερωμένης 
«εἰς τὸ κοινό του ταφεῖο μὲ μιὰ κάσα ἀπὸ ταῦλα». Ἀφήνει κληρονόμους του τὰ 
δύο παιδιά του, τὸν Τζώρτζη καὶ τὴ Μαρία, τὰ ὁποῖα ἀπόκτησε μὲ τὴν Αἰκα-
τερίνη Γρυπάρη καθὼς καὶ τὸ παιδὶ ποὺ ἡ σύζυγός του κυοφοροῦσε. Ἀφήνει 
ἐπιτρόπους «εἰς τὰ ἰντερέσα» τῶν παιδιῶν του τοὺς ἀνεψιούς του Μανόλη Μό-
σκο, ποὺ βρισκόταν στὴν Κέρκυρα, καὶ τὸν ἀδελφό του «Λέον» Μόσκο, ποὺ κα-
τοικοῦσε στὴ Βενετία. Ὁρίζει νὰ δοθοῦν χρήματα γιὰ λειτουργίες σὲ διάφορους 
καὶ στὸν ἱερομόναχο Συμεὼν Μαρούδα. Ὁρίζει στὴ σύζυγό του νὰ πληρώσει 
καὶ νὰ λάβει τὰ ἐνέχυρα ποὺ εἶχε δώσει ἀνάμεσα σὲ ἄλλους καὶ στὸν μαθητή 
του Κωσταντῆ Ξένο. Τέλος, ἀκυρώνει τὶς προγενέστερες διαθῆκες του ποὺ εἶ-
χαν γίνει στὴ Ζάκυνθο καὶ στὴ Βενετία. Δημοσιεύτηκε τὸ 1922 ἀπὸ τὸν Ζώη.

26.1.1687. Θάνατος τοῦ Ἠλιοὺ-Λέου Μ. Ἡ ἡμερομηνία θανάτου στὸ πε-
ριθώριο τοῦ φύλλου τῆς διαθήκης του, ὅπου σημειώνεται ὅτι διαβάστηκε ἡ 
διαθήκη πάνω ἀπὸ τὸ λείψανό του.

Ὁ Κ. Μέρτζιος τὸ 1939 πρόσφερε νέο ὑλικὸ ποὺ ἀφοροῦσε στὸν ρεθυμναῖο 
ζωγράφο «Λέοντα» ἢ «Leo» Μόσκο καὶ στὸν Ἰωάννη Μόσκο. Ὁ Λέων-Leo 
Μόσκος ἀπαντᾶ στὴ Βενετία στὶς 3 Ἰουνίου 1656 ὡς ἀνάδοχος σὲ βάπτιση, 
ὅπου σημειώνεται ὡς «Λέων Μόσκος, ἁγιογράφος ἐκ Ρεθύμνου», καὶ πάλι τὸ 
1681 ὡς ἀνάδοχος. Στὶς 16 Ὀκτωβρίου 1681 ὁ «Λέων» Μόσκος νυμφεύεται 
τὴ Τζανέτα Τριβιζάνα ἀπὸ τὴν Πάδοβα. Στὶς 30 Ἰανουαρίου 1690 παρίσταται 
ὡς μάρτυρας σὲ βάπτιση. Τὰ ἔτη 1678-1688 εἶναι ἐγγεγραμμένος στὸ μητρῶο 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἀδελφότητας ὡς «Leo Mosco». Στὶς 27 Φεβρουαρίου 1657 ὁ 
ρεθυμναῖος Ἰωάννης Μόσκος νυμφεύεται τὴν Ἐργίνα Κλαροτζανοπούλα.4

Ὁ Γερ. Πεντόγαλος, τὸ 1974, παρουσίασε πέντε ἐπιπλέον ἔγγραφα ποὺ 
ἀφοροῦν τὸν Ἠλία καὶ τὸν Λέο Μόσκο καὶ τὴ δραστηριότητά τους στὴν Κε-
φαλονιά.5 

30.9.1664. Συμφωνία τῶν ἐπιτρόπων τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἀναλήψεως Λη-
ξουριοῦ καὶ τοῦ «Λέου Μόσχου ζωγράφου» γιὰ τὴν ἁγιογράφηση τῆς ἐκκλησίας 
καὶ ἐπιχρύσωση τοῦ τέμπλου. Καθορίζεται νὰ ζωγραφιστοῦν μεταξὺ ἄλλων καὶ 
οἱ τέσσερις «ποδιὲς» κάτω ἀπὸ τὶς δεσποτικὲς εἰκόνες. – 17.2.1666. Πληρεξού-
σιο. Ὁ «Λεος Μοσχος τοῦ σιὸρ Τζόρτζη» ὁρίζει ἐπίτροπό του στὴ Ζάκυνθο τὸν 
ἱερέα Συμεὼν Μαρούδα καὶ ὑπογράφει ὡς «λεος μόσκος». – 28.2.1666. Ἔγ-
γραφο στὸ ὁποῖο σημειώνεται ἡ πληρωμὴ τῶν δεσποτικῶν εἰκόνων τοῦ Παντο-
κράτορα Ληξουρίου, οἱ ὁποῖες ζωγραφίστηκαν ἔπειτα ἀπὸ συμφωνία τῶν ἐπι-
τρόπων «μετὰ τοῦ διδασκάλου ζωγράφου κυρ λέου τοῦ μόσχου». – 21.10.1666. 

4. Κ. Μέρτζιος, Θωμᾶς Φλαγγίνης καὶ ὁ Μικρὸς Ἑλληνομνήμων, Ἀθήνα 1939, σ. 244.
5. Γερ. Πεντόγαλος, «Ἠλίας ἢ Λέος Μόσκος ἁγιογράφος στὶς ἐκκλησίες “Ἀνάληψη” 

καὶ “Παντοκράτορας” στὸ Λιξούρι (1664-1665)», Παρνασσὸς 16 (1974), 35-37, 41-42, 
48-49.
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Ἔγγραφο συνταγμένο «παρὸν ... μισερ λεοῦ μοσχου τοῦ μισερ τζορτζι», τὸ 
ὁποῖο ὑπογράφει ὡς μάρτυρας ὁ «λεος μοσκος». – 5.10.1667. Μάρτυρας «λεος 
μοσκος» χωρὶς ἄλλη πληροφορία.

Ὁ Ἀθ. Καραθανάσης, στὴ μελέτη του γιὰ τὴ Φλαγγίνειο Σχολή, πρόσθεσε 
τὴν πληροφορία ὅτι ὁ «Λέων» Μόσκος ἀπὸ τὸν Μάρτιο 1684 ἕως τὸν Ἰανουάριο 
1685, ὁπότε ἀναχώρησε γιὰ τὴν Κέρκυρα, διετέλεσε γραμματέας τῆς Ἑλληνι-
κῆς Ἀδελφότητας Βενετίας.6

Ὁ Μ. Μανούσακας καὶ ὁ Ἰω. Σκουλᾶς, τέλος, δημοσιεύοντας τὸ 1993 
διπλωματικὰ τὸ ληξιαρχικὸ βιβλίο γάμων τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Βενετίας,7 πε-
ριέλαβαν καὶ τὶς ληξιαρχικὲς πράξεις γάμου τοῦ «Λέοντος» καὶ τοῦ Ἰωάννη 
Μόσκου, ποὺ εἶχε πρωτοδημοσιεύσει ὁ Μέρτζιος, ἐπιβεβαιώνοντας τὴν ὀρθὴ 
ἀνάγνωση τῶν ὀνομάτων.

Ὁ Ἠλίας καὶ ὁ Λέος: ζητήματα ταυτότητας

Ὅπως φάνηκε ἀπὸ τὴ συνοπτικὴ παράθεση τῶν διαθέσιμων πληροφοριῶν, 
αὐτὲς ἀφοροῦν κυρίως τὸν Ἠλία-Λέο Μόσκο, μόνιμα ἐγκατεστημένο στὴ Ζά-
κυνθο, καὶ τὸν Λέο Μόσκο, μὲ μακρόχρονη παρουσία στὴ Βενετία, ἐνῶ γιὰ τὸν 
Ἰωάννη Μόσκο δὲν ὑπάρχει καμιὰ ἄλλη ἀρχειακὴ ἀναφορὰ πέραν ἐκείνης τοῦ 
Μέρτζιου. Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὶς συγγενικὲς σχέσεις μεταξὺ τῶν τριῶν ζωγράφων, 
στὶς διαθέσιμες πληροφορίες λείπουν ἐκεῖνα τὰ βέβαια στοιχεῖα ποὺ θὰ μποροῦ-
σαν νὰ ἀξιοποιηθοῦν γιὰ τὸν προσδιορισμό τους. Παρόλ’ αὐτὰ στὴν παλαιότερη 
βιβλιογραφία δὲν λείπουν οἱ ὑποθέσεις, τὶς ὁποῖες οἱ νεότεροι μελετητὲς ἀπορ-
ρίπτουν, ἀποδεχόμενοι μὲν τὴν ὕπαρξη κάποιας συγγενικῆς σχέσης, ἀναγνωρί-
ζοντας ὅμως τὴν ἀνυπαρξία στοιχείων γιὰ νὰ στηριχθεῖ βάσιμα ἡ ὁποιαδήποτε 
συσχέτιση,8 ἂν καὶ μιὰ προσεκτικὴ ἀνάγνωση τῶν πηγῶν θὰ μποροῦσε ἴσως 

6. Ἀθ. Καραθανάσης, Ἡ Φλαγγίνειος Σχολὴ τῆς Βενετίας, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 
110, σημ. 5.

7. Τὰ ληξιαρχικὰ βιβλία τῆς Ἑλληνικῆς Ἀδελφότητος Βενετίας. Α΄. Πράξεις γάμων 
(1599-1815), ἔκδ. Μ. Ι. Μανούσακας – Ἰω. Γ. Σκουλᾶς, Βενετία 1993, σ. 98 ἀρ. 392 καὶ 
σ. 98 ἀρ. 392.

8. Κατὰ τὸν Δ. Σισιλιάνο, ὁ Λέος ἦταν «κατά πάσαν πιθανότητα» πρεσβύτερος ἀδελ-
φὸς τοῦ Ἠλία καὶ τέκνο τοῦ Τζουάννε Μόσκου ἐκ Ρεθύμνου (Δ. Σισιλιάνος, Ἕλληνες ἁγιο-
γράφοι μετὰ τὴν Ἅλωσιν, Ἀθήνα 1935, σ. 151). Ὁ Ἄ. Προκοπίου ὑπέθεσε τὴν ὕπαρξη συγ-
γένειας αἵματος, ἀπέρριψε ὅμως τὸ ἐνδεχόμενο νὰ ἦταν ἀδελφὸς τοῦ Ἠλία (A. Procopiou, 
La peinture religieuse dans les îles ioniennes pendant le XVIIIe siècle, χ.τ. 1939, σ. 68). 
Τὴν ὑπόθεση τοῦ Σισιλιάνου ἀπέρριψε καὶ ὁ Ἀ. Ξυγγόπουλος, στηριζόμενος στὸ περιεχόμενο 
τῆς διαθήκης τοῦ Ἠλία τοῦ 1666 στὴν ὁποία ἀναφέρεται ὡς μοναδικὸς ἀδελφός του ὁ Γεώρ-
γιος, θεώρησε ὅμως πιθανὴ τὴ συγγενικὴ σχέση μὲ τὸν Ἠλία δεδομένης τῆς κοινῆς κατα-
γωγῆς τους (Ἀ. Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα ἱστορίας τῆς θρησκευτικῆς ζωγραφικῆς μετὰ τὴν 
Ἅλωσιν, Ἀθήνα 1957, σσ. 315, 335). Τὴ θέση αὐτὴ ἐνστερνίζεται καὶ ὁ Π. Βοκοτόπουλος, 
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νὰ ὁδηγήσει στὴ διευκρίνιση τῶν συγγενικῶν σχέσεων τουλάχιστον τῶν δύο 
ἀπὸ αὐτούς.

Ἀπὸ τὶς παραπάνω πληροφορίες γίνεται ἀμέσως φανερὸ ὅτι στὴν ἴδια 
χρονικὴ περίοδο ὑπῆρχαν δύο διαφορετικὰ πρόσωπα, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ ἕνα 
ἔφερε τὰ ὀνόματα Ἠλίας-Ἠλιοὺ-Λέος καὶ τὸ ἄλλο τὸ ὄνομα Λέος. Ἡ δυσκολία 
διάκρισης τῶν πληροφοριῶν ποὺ ἀναφέρονται στὸν καθένα, λόγω τῆς συχνῆς 
χρήσης τοῦ ὀνόματος «Λέος» καὶ ἀπὸ τοὺς δύο, αἴρεται ἐν μέρει ἀπὸ τὴ δια-
φορετικὴ γεωγραφικὴ θέση τοῦ καθενὸς σὲ συγκεκριμένες χρονικὲς περιόδους, 
καθὼς καὶ ἀπὸ τὴ χρήση τοῦ πατρωνύμου. Παρὰ τὸ προφανὲς τοῦ πράγματος, 
οἱ παλαιότεροι μελετητὲς εἴτε ἀγνοώντας εἴτε παραθεωρώντας εἴτε κάνοντας 
ἐπιλεκτικὴ χρήση τῶν διαθέσιμων ἀρχειακῶν τεκμηρίων, ταύτισαν ἀρχικὰ τὰ 
πρόσωπα καὶ στὴ συνέχεια, μετὰ τὴν ὁριστική τους διάκριση, ἀνακάτεψαν τὶς 
πληροφορίες, ἀποδίδοντας τὴ δραστηριότητα τοῦ ἑνὸς στὸν ἄλλο. Ἂς δοῦμε 
ὅμως μὲ συντομία τὴν ἱστορία τοῦ πράγματος.

Ὁ Ἠλίας καὶ ὁ Λέος Μόσκος ἀπασχόλησαν ἔντονα τοὺς ἐρευνητὲς ἤδη στὶς 
ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα. Ὁ Ἠ. Τσιτσέλης, κυρίως ὅμως ὁ Λ. Ζώης, ἐξέφρασαν 
τὴ γνώμη ὅτι τὰ δύο πρόσωπα ταυτίζονται. Ὁ Ζώης, σὲ ὅλες τὶς μελέτες του 
βιογραφεῖ ἕναν Μόσκο, τὸν Ἠλία-Λέο-Λέοντα, καὶ ἀπορρίπτει τὴν ὕπαρξη 
δεύτερου ζωγράφου μὲ τὸ ὄνομα Λέος ἢ Λέων. Σὲ αὐτὸν ἀποδίδει ὅλες τὶς 
πράξεις ποὺ ἐντόπισε καὶ ὅλες τὶς δραστηριότητες ποὺ εἴδαμε προηγουμένως. 
Ὁ Ζώης ἐπέμεινε στὴ θέση του γιὰ τὴν ταύτιση τῶν δύο προσώπων, παρὰ τὴ 
δημοσίευση τοῦ Μέρτζιου, ἕως τὸ τέλος, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὸ σχετικὸ λῆμμα 
τοῦ Λεξικοῦ του στὸ ὁποῖο ἐπαναλήφθηκαν οἱ περισσότερες πληροφορίες γιὰ 
τὸν Ἠλία-Λέο Μόσκο.9 Στὴν ἐπιμονή του αὐτή, ὁ Ζώης στηριζόταν κυρίως 
στὸ ὅτι τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀντλοῦσε ἀπὸ τὸ Ἀρχειοφυλακεῖο Ζακύνθου καὶ δημο-
σίευε δὲν ἐπέτρεπαν τὴ διάκριση δύο προσώπων. Αὐτὸ τὸ ἐπεσήμανε τὸ 1922, 
χωρὶς νὰ παραλείψει πάντως, πρὸς ἐνίσχυση τῆς θέσης του, νὰ τονίσει καὶ τὴν 
τεχνοτροπικὴ συγγένεια τῶν σωζόμενων ἔργων.10 Ὁ ἴδιος ταύτιζε τὸ ὄνομα 
Ἠλίας μὲ τὸ Λέος (εἶχε ἄλλωστε στὰ χέρια του ὡς ἀπόδειξη τὶς δύο διαθῆκες 
τοῦ Ἠλία Μόσκου, ὅπου τὰ ὀνόματα ἐναλλάσσονται), παρότι στὶς ἐργασίες του 

ὁ ὁποῖος θεωρεῖ πιθανὴ τὴν ὕπαρξη συγγενικῆς σχέσης ἀνάμεσα στὸν Ἠλία Μόσκο, στὸν 
Λέο καὶ στὸν Ἰωάννη Μόσκο χωρὶς ὅμως νὰ δέχεται καμιὰ ἀπὸ τὶς προτεινόμενες, Π. Βο-
κοτόπουλος (βιβλιοκρισία), «Alexandre Embiricos, L’École Crétoise dernière phase de la 
peinture byzantine, Paris 1967», Κρητικὰ Χρονικὰ 21 (1969), 526. Ἀνάλογη εἶναι ἡ προ-
σέγγιση καὶ τοῦ Μ. Χατζηδάκη, ὁ ὁποῖος τόνισε τὴν ἀνυπαρξία στοιχείων, Μ. Chatzidakis, 
Icônes de Saint-Georges des Grecs et de la collection de l’Institut, Βενετία 1962, σ. 166.

9. Μόνη ἐξαίρεση ἀποτελεῖ τὸ δημοσίευμα τοῦ 1954 στὸ ὁποῖο ὁ Ζώης διακρίνει τὸν 
Ἠλία ἀπὸ τὸν Λέο θεωρώντας καὶ τοὺς δύο ὡς τέκνα τοῦ Ἰωάννη ἀπὸ τὸ Ρέθυμνο, πρόκει-
ται ὅμως προφανῶς γιὰ σύγχυση (Ζώης, «Κρητικαὶ σελίδες», 216).

10. Ζώης, «Βιογραφιῶν συμπληρώσεις. Μόσχοι», τεῦχος 20, 7.
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δὲν αἰτιολογεῖ τὴν ταύτιση καὶ παρότι χρησιμοποιεῖ ἄλλοτε τὸ ἕνα καὶ ἄλλοτε 
τὸ ἄλλο, συνοδευόμενα ἐνίοτε καὶ μὲ τὴν ἐκδοχὴ Λέων-Λέοντας.

Τὴ θέση τοῦ Ζώη ἀπέρριψε τὸ 1921 ὁ Ν. Καλογερόπουλος ὁ ὁποῖος ἔκανε 
σαφὴ διάκριση ἀνάμεσα στὸν «Ἠλιοῦ» καὶ τὸν «Λέοντα» «Μόσχο», προσδιό-
ρισε τὴ χρονικὴ διάρκεια τῆς δραστηριότητάς τους καὶ περιέγραψε κάποια ἀπὸ 
τὰ ἔργα τους.11 Ὁ Δ. Σισιλιάνος τὸ 1935 θεώρησε ἐπίσης τὴ γνώμη τοῦ Ζώη 
ἐντελῶς ἀστήρικτη, ἐπισημαίνοντας μάλιστα ὅτι τὸ ζωγραφικό τους ὕφος ἦταν 
διαφορετικό.12 Τὰ ἴδια ἔγραψε καὶ ὁ Προκοπίου τὸ 1939.13 Πολὺ νωρὶς λοιπὸν 
τὸ ζήτημα τῆς ὕπαρξης ἑνὸς ἢ δύο προσώπων λύθηκε μὲ βάση τὶς διαπιστού-
μενες διαφορὲς στὴν τέχνη τους. Τὰ ζητήματα ὅμως ποὺ σχετίζονταν μὲ τὴ 
ζωὴ καὶ τὴν ἐν γένει δραστηριότητά τους παρέμεναν. Ἡ ἐπιμονὴ τοῦ Ζώη ἀπὸ 
τὴ μιὰ πλευρὰ καὶ ἡ ἀντίδραση τῆς ἄλλης πλευρᾶς, ἡ ὁποία διαπίστωνε στὰ 
σωζόμενα ἔργα δύο διαφορετικοὺς ζωγράφους, δὲν ἔδινε τὴ δυνατότητα σὲ μιὰ 
νηφάλια ἐξέταση τοῦ θέματος μὲ βάση τὰ διαθέσιμα τότε στοιχεῖα. Ὁ Ζώης 
εἶχε ἄδικο στὴν ἐπιμονή του γιὰ τὴν ταύτιση τῶν ζωγράφων Ἠλία καὶ Λέου 
Μόσκου, εἶχε ὅμως δίκιο σὲ μεγάλο βαθμὸ σὲ ὅ,τι ἀφοροῦσε τὴν ἀπόδοση τῶν 
πληροφοριῶν ποὺ ἀντλοῦσε ἀπὸ τὰ νοταρικὰ κατάστιχα σὲ ἕνα πρόσωπο ποὺ 
ὀνομαζόταν Ἠλίας ἀλλὰ καὶ Λέος.

Παρὰ τὴν ἀπόρριψη τῶν θέσεών του, βασικὴ πηγὴ γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴ δρα-
στηριότητα τῶν δύο ζωγράφων παρέμενε ὁ Λ. Ζώης καὶ οἱ δημοσιεύσεις του, ἡ 
διάκριση ὅμως τῶν ἀρχειακῶν μαρτυριῶν καὶ ἡ ἀπόδοσή τους στὰ δύο πρόσω-
πα δὲν ἦταν εὔκολη. Οἱ μελετητές, ἕως πρόσφατα, διέκριναν τὶς πληροφορίες 
μὲ βάση τὸ ἀπαντώμενο σὲ κάθε ἀρχειακὴ μαρτυρία ὄνομα, ὅπως τουλάχιστον 
τὸ μετέφερε κάθε φορὰ ὁ Ζώης, θεωρώντας ὅτι ἡ διαφορὰ τῶν ὀνομάτων (Ἠλί-
ας-Ἠλιοῦ καὶ Λέος) δήλωνε καὶ τὴ διαφορὰ τῶν προσώπων, ὅπως συνέβαινε 
καὶ στὰ ἐνυπόγραφα ἔργα τους. Ἡ πιθανότητα τῆς ὕπαρξης δύο ζωγράφων ποὺ 
χρησιμοποιοῦσαν τὸ ἴδιο ὄνομα στὸν ἴδιο χῶρο, οὐδέποτε τέθηκε ἔστω καὶ ὡς 
ὑπόθεση ἐργασίας, παρότι τὰ στοιχεῖα γιὰ τὴ διατύπωση τῆς ὑπόθεσης ὑπῆρ-
χαν ἤδη τὸ 1922, μὲ τὴ δημοσίευση τῆς διαθήκης τοῦ Ἠλία-Λέου Μόσκου τοῦ 
1687, στὴν ὁποία ἀφενὸς τὸ ὄνομά του ἐμφανιζόταν καὶ μὲ τοὺς δύο τύπους 
καὶ ἀφετέρου γινόταν ρητή ἀναφορὰ στὸν ἀνεψιό του Λέο ποὺ τότε ζοῦσε στὴ 
Βενετία. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ ἐνισχύθηκαν τὸ 1939 μὲ τὶς πληροφορίες τοῦ Κ. 
Μέρτζιου, γιὰ τὸν ρεθυμναῖο ζωγράφο «Λέοντα» Μόσκο καὶ τὴ δραστηριότητά 
του στὴ Βενετία, καὶ τὸ 1954 μὲ τὴ δημοσίευση τῆς πρώτης διαθήκης τοῦ 
Ἠλία-Λέου Μόσκου.

11. Ν. Δ. Καλογερόπουλος, «Τοιχογραφίαι ἐν Ζακύνθῳ», Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 5 
(1921), 468, 469, 470, 475-476 σημ. 7.

12. Σισιλιάνος, Ἕλληνες ἁγιογράφοι, σσ. 151-152.
13. Procopiou, La peinture religieuse, σσ. 67-68.
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Σταθμὸ στὴν ἔρευνα ἀποτέλεσε τὸ 1974 ἡ δημοσίευση τοῦ Γερ. Πεντό-
γαλου, μὲ νέα στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦσαν τὸν Ἠλία καὶ τὸν Λέο Μόσκο καὶ τὴ 
δραστηριότητά τους στὴν Κεφαλονιά. Τὰ ἔγγραφα, σὲ συνάρτηση μὲ τὴ διαθήκη 
τοῦ Ἠλία Μόσκου ποὺ συντάχθηκε τὸ 1666, καταδείκνυαν ὅτι ὁ Λέος Μόσκος 
ποὺ ὑπέγραψε τὴ σχετικὴ σύμβαση γιὰ τὴν ἁγιογράφηση τοῦ ναοῦ τῆς Ἀνά-
ληψης στὸ Ληξούρι καὶ ὁ Ἠλίας τοῦ ποτὲ Τζουάννε τῆς διαθήκης ἦταν τὸ ἴδιο 
πρόσωπο. Ἐπίσης ἀποδείκνυαν τὴ σύγχρονη σχεδὸν παρουσία στὴν Κεφαλονιὰ 
τοῦ ἐπίσης ζωγράφου Λέου Μόσκου τοῦ Τζώρτζη. Ὁ Πεντόγαλος, στηριζόμε-
νος σὲ νοταρικὰ ἔγγραφα, κατέδειξε τὴ χρήση τοῦ ὀνόματος «Λέος» ὡς ὑπο-
κοριστικοῦ ἢ ἐναλλακτικοῦ τοῦ «Ἠλίας». Στηριζόμενος ἐπίσης στὴν ὁμοιότητα 
τῶν ὑπογραφῶν τοῦ Λέου Μόσκου, τοῦ ζωγράφου τῆς Ἀναλήψεως, καὶ τοῦ 
Λέου Μόσκου τοῦ Τζώρτζη, ὑποστήριξε τὴν ταύτιση τῶν δύο προσώπων καὶ 
διατύπωσε τὴν ὑπόθεση ὅτι ὁ Ζώης παρανάγνωσε τὸ πατρώνυμο στὴ διαθήκη 
τοῦ 1666 τὸ ὁποῖο θὰ ἔπρεπε νὰ ἦταν «Τζώρτζης». Ὁ Πεντόγαλος κινήθηκε 
πάνω στὴ γραμμὴ τῆς ταύτισης χωρὶς νὰ λάβει ὑπόψη τὰ στοιχεῖα ποὺ παρεῖχε 
ἡ διαθήκη τοῦ Ἠλία Μόσκου τοῦ 1687, στὴν ὁποία μνημονευόταν ρητὰ ὁ ἀνε-
ψιός του Λέος, γιὸς τοῦ ἀδελφοῦ του Γεωργίου, καὶ χωρὶς νὰ λάβει ὑπόψη ὅτι 
τὸ πατρώνυμο τοῦ Ἠλία ἀπαντᾶ καὶ στὶς δύο διαθῆκες του (στὴ μία Ἰωάννης 
καὶ στὴν ἄλλη Τζουάννες), γι’ αὐτὸ καὶ κατέληξε σὲ λάθος συμπεράσματα. 
Τὸ ζήτημα τῆς ταυτότητας ὅμως τῶν δύο ζωγράφων, τοῦ Ἠλία-Λέου καὶ τοῦ 
Λέου Μόσκου εἶχε λυθεῖ ὁριστικὰ μὲ τὸν ἐντοπισμὸ τῶν ἐγγράφων ἐκείνων 
ποὺ προσδιόριζαν τὸ πατρώνυμο τοῦ δεύτερου. Ἔκτοτε ἦταν γνωστὸ ὅτι ὁ μὲν 
Ἠλίας-Λέος ἦταν τοῦ Τζουάννε-Ἰωάννη, ὁ δὲ Λέος ἦταν τοῦ Τζώρτζη. Ὅλα τὰ 
στοιχεῖα πλέον ὑπῆρχαν, οὐδέποτε ὅμως συνδυάστηκαν γιὰ τὴ διασάφηση τῆς 
συγγένειας μεταξὺ τῶν δύο ζωγράφων, ἀφοῦ κανεὶς δὲν συνέδεσε τὸν δεύτερο, 
τὸν Λέο τοῦ Τζώρτζη, μὲ τὸν Λέο τὸν ἀνεψιὸ τοῦ Ἠλία-Λέου καὶ γιὸ τοῦ Γε-
ωργίου-Τζώρτζη Μόσκου ποὺ ἔμενε στὴν Κέρκυρα.

Ἡ μακρὰ πορεία τῆς ἔρευνας14 καταλήγει στὸ μνημειῶδες ἔργο τοῦ Μ. Χα-
τζηδάκη καὶ τῆς Εὐγενίας Δρακοπούλου, τὸ ὁποῖο γιὰ τὰ πρόσωπα ποὺ μελετᾶμε 
δίνει μιὰ μᾶλλον συγκεχυμένη καὶ ἀντιφατικὴ εἰκόνα. Σὲ αὐτὸ χρησιμοποιεῖται 
τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ ὑλικοῦ ποὺ εἶχε δημοσιεύσει ὁ Ζώης καθὼς καὶ ἡ 
μεταγενέστερη βιβλιογραφία, ὁ τρόπος ὅμως μὲ τὸν ὁποῖο κατανέμεται ἡ πλη-
ροφορία, προϋποθέτει τὸ σχῆμα τῆς διάκρισης τῶν προσώπων μὲ βάση τὰ δη-
λούμενα ὀνόματα, χωρὶς νὰ λαμβάνονται ὑπόψη οἱ παρατηρήσεις τοῦ Πεντόγαλου 

14. Τὸ 1979, καὶ σὲ δεύτερη ἔκδοση τὸ 1984, ἐκδόθηκε τὸ ἔργο τοῦ Φ. Πιομπίνου, στὸ 
ὁποῖο ἐπαναλαμβάνονται ὅσα οἱ παλαιότεροι ἐξέθεσαν γιὰ τοὺς τρεῖς ζωγράφους, κάποτε 
χωρὶς νὰ λαμβάνονται ὑπόψη τὰ νεότερα στοιχεῖα καὶ οἱ ὀρθότερες ἐκτιμήσεις, εἰδικὰ σὲ 
ὅ,τι ἀφορᾶ τὶς συγγενικές τους σχέσεις (Φ. Πιομπῖνος, Ἕλληνες ἁγιογράφοι μέχρι τὸ 1821, 
Δεύτερη ἔκδοση ἀναθεωρημένη καὶ συμπληρωμένη, Ἀθήνα 1984, σσ. 260-262).
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γιὰ τὴ χρήση τοῦ ὀνόματος «Λέος» ὡς ἐναλλακτικοῦ τοῦ Ἠλίας. Ἔτσι, παρότι 
στὸ βιογραφικὸ σημείωμα τοῦ Ἠλία Μόσκου καταγράφεται ἡ προκύπτουσα ἀπὸ 
τὴ διαθήκη τοῦ 1666 πληροφορία γιὰ τὴν ἁγιογράφηση εἰκόνων στὸν ναὸ τῆς 
Ἀνάληψης στὸ Ληξούρι, ὅταν βιογραφεῖται ὁ Λέος Μόσκος τοῦ Τζώρτζη ἀποδί-
δεται σὲ αὐτὸν ἡ εἰκονογράφηση, μὲ βάση προφανῶς τὸν τύπο τοῦ ὀνόματος τοῦ 
ζωγράφου στὴ σχετικὴ σύμβαση. Ἡ σύγχυση φαίνεται ἐπίσης στὴν ἀντιφατικὴ 
διαχείριση τῶν πληροφοριῶν ποὺ ἀφοροῦν τοὺς μαθητὲς τῶν ζωγράφων, ὅπως 
γιὰ παράδειγμα στὶς περιπτώσεις τοῦ Σ. Μαρούδα καὶ τοῦ Κ. Ἀρβανιτάκη, οἱ 
ὁποῖοι ἐμφανίζονται μαθητὲς ἄλλοτε τοῦ Ἠλία καὶ ἄλλοτε τοῦ Λέου.15

Δὲν χωρεῖ ἀμφιβολία γιὰ τὴ σύγχρονη σχεδὸν δραστηριότητα δύο ζωγρά-
φων, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὁ μὲν ἕνας ἀπαντᾶ στὰ ἔγγραφα ὡς Ἠλίας-Ἠλιοὺ καὶ 
Λέος καὶ ὑπογράφει τὶς εἰκόνες ὡς «Ἠλιού», ὁ δὲ ἄλλος ἀπαντᾶ στὰ ἔγγραφα 
ὡς Λέος καὶ Λέων καὶ ὑπογράφει τὰ ἔργα του ὡς «Λέος».16 Γιὰ τὸ ὄνομα 
Λέος-Λέοντας ὡς ἐναλλακτικὰ τοῦ Ἠλίας, ἀρκοῦν ὅσα ἔγραψε ὁ Πεντόγαλος 
καὶ ὅσα γράψαμε ἐμεῖς γιὰ τὸν ἐπίσης ζωγράφο Ἠλία-Λέοντα Μαυροκέφαλο.17 
Ἄλλωστε τοῦτο ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὶς δύο διαθῆκες τοῦ Ἠλία Μόσκου στὶς 
ὁποῖες οἱ δύο μορφὲς τοῦ ὀνόματός του ἐναλλάσσονται. Ἡ χρήση πάντως τοῦ 
ὀνόματος «Λέων» στὰ βενετικὰ ἔγγραφα γιὰ τὸν ἕνα, καὶ ἕως ὅτου βρεθοῦν 
περισσότερες πληροφορίες γι’ αὐτόν, δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ μιλήσουμε μὲ βε-
βαιότητα γιὰ δύο ὁμώνυμους ζωγράφους, ἀλλὰ γιὰ δύο ζωγράφους τῶν ὁποίων 
τουλάχιστον τὸ ἐναλλακτικὸ ἢ τὸ ὑποκοριστικὸ τοῦ ὀνόματος ταυτίζεται. 

Ἡ εὐρεῖα χρήση τοῦ τύπου «Λέος» καὶ ἀπὸ τοὺς δύο στὶς συναλλαγές τους, 
ὅπως ἀποτυπώνονται στὶς νοταρικὲς πηγές, προξένησε μεγάλα καὶ ἄλυτα, σὲ 
πολλὲς περιπτώσεις, προβλήματα διάκρισης τῶν δύο προσώπων. Ἡ χρήση τοῦ 
πατρωνύμου, ἡ ὁποία θὰ ὁδηγοῦσε στὴ σαφὴ διάκριση τῆς δραστηριότητας τῶν 
δύο προσώπων, ἀπαντᾶ μόνον σὲ ὁρισμένες ἀπὸ τὶς πράξεις ποὺ τοὺς ἀφοροῦν. 
Στὴ νοταρικὴ πρακτικὴ τῆς ἐποχῆς τὸ πατρώνυμο δὲν ἀποτελοῦσε ἀπαραίτητο 
συμπλήρωμα τῆς ταυτότητας τοῦ συμβαλλόμενου προσώπου. Ὁ νοτάριος πρό-
σθετε τὸ πατρώνυμο ὁπωσδήποτε σὲ περίπτωση συνωνυμίας γιὰ τὴν ἀποφυγὴ 
συγχύσεων. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ χρήση τοῦ πατρωνύμου στὰ κεφαλληνιακὰ 
ἔγγραφα ποὺ ἀφοροῦν τὸν ἕναν ἀπὸ τοὺς δύο ζωγράφους, ὑποδηλώνει τὴν ἀνά-
γκη διάκρισης τῶν προσώπων λόγω τῆς ταυτόχρονης δραστηριότητας τῶν δύο 
ζωγράφων. Στὴ Ζάκυνθο, ἡ ἀπουσία πατρωνύμου στὶς σημειώσεις τοῦ Ζώη 

15. Γιὰ τὸν Μαρούδα, βλ. Χατζηδάκης – Δρακοπούλου, Ἕλληνες ζωγράφοι, τ. 2, σσ. 
175 καὶ 198. Γιὰ τὸν Ἀρβανιτάκη, βλ. Χατζηδάκης, Ἕλληνες ζωγράφοι, τ. 1, σ. 178 καὶ 
Χατζηδάκης – Δρακοπούλου, Ἕλληνες ζωγράφοι, τ. 2, σ. 198.

16. Γιὰ τὶς ὑπογραφές, βλ. Χατζηδάκης – Δρακοπούλου, Ἕλληνες ζωγράφοι, τ. 2, 
σσ. 198 καὶ 205.

17. Καρύδης, «Ἀρχειακὲς μαρτυρίες», σ. 25.
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(πιστεύω, ὅτι ἂν στὰ νοταρικὰ ἔγγραφα ὑπῆρχε τὸ πατρώνυμο ὁ Ζώης θὰ τὸ 
σημείωνε) δηλώνει τὴν ἀπουσία χρείας, ἄρα μὴ ταυτόχρονης παρουσίας καὶ 
τῶν δύο στὸ νησί, μὲ ἐξαίρεση τὶς δύο διαθῆκες τοῦ Ἠλία-Λέου Μόσκου, ὅπου 
ἡ ἀναγραφὴ τοῦ πατρωνύμου ὑποδεικνύει τὴν ἀνάγκη σαφοῦς περιγραφῆς τοῦ 
διατιθέμενου προσώπου.

Ἀναφορικὰ μὲ τὶς δραστηριότητες ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀποδοθοῦν στὸν καθέ-
να, ἀπὸ τὸν κατάλογο τῶν πληροφοριῶν ποὺ δώσαμε στὴν ἀρχή, αὐτὲς μποροῦν 
σὲ μεγάλο βαθμὸ νὰ διακριθοῦν μὲ βάση τὸν τόπο διαμονῆς τῶν προσώπων 
τὴν κάθε χρονικὴ στιγμή, ἡ σχεδὸν ὅμως μόνιμη παρουσία τοῦ Ἠλία-Λέου στὴ 
Ζάκυνθο ἐπιβάλλει νὰ ἀποδοθοῦν σὲ αὐτὸν οἱ περισσότερες. Γιὰ τὸ θέμα ὅμως 
θὰ γίνει λόγος καὶ παρακάτω. 

Οἱ νέες πληροφορίες

Τὰ νέα στοιχεῖα, ποὺ ἀντλήθηκαν ἀπὸ τὰ νοταρικὰ κατάστιχα τοῦ Ἀρχείου 
τῆς Κέρκυρας, ἔρχονται νὰ συμπληρώσουν τὴ βιογραφία καὶ τὴν καλλιτεχνικὴ 
δραστηριότητα ὁρισμένων ἀπὸ τοὺς ἀνωτέρω ζωγράφους καὶ νὰ ἀποκαλύψουν 
τὶς μεταξύ τους συγγενικὲς σχέσεις. Στὶς πληροφορίες αὐτὲς κεντρικὴ θέση ἔχει 
ἕνας ἱερομόναχος, ὁ Συμεὼν Μόσκος, καὶ ἕνας ναός, τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων 
στὴν πόλη τῆς Κέρκυρας. Χάρη στὶς πράξεις ποὺ συνέταξε ὁ πρῶτος καὶ στὶς 
πράξεις ποὺ συντάχθηκαν γιὰ λογαριασμὸ τοῦ ναοῦ, ἔχουμε σήμερα τὴ δυνατό-
τητα νὰ ἀνασυστήσουμε μιὰ ρεθυμνιώτικη οἰκογένεια ζωγράφων μὲ ἰδιαίτερα 
σημαντικὴ παρουσία ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 17ου ἕως καὶ τὴν πρώτη 20ετία τοῦ 18ου 
αἰώνα στὸν εὐρύτερο ἑλληνικὸ χῶρο καὶ ὄχι μόνον στὸν ἰόνιο, ὅπως ἦταν ἕως 
σήμερα γνωστή.

Ὅλα ξεκίνησαν μὲ τὸν τυχαῖο ἐντοπισμὸ μιᾶς ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσας 
πράξης, συνταγμένης στὶς 13 Μαΐου 1700. Τότε, ὁ ἱερομόναχος Συμεὼν-Σε-
ραφεὶμ Μόσκος, ὁ ὁποῖος ζοῦσε στὴν Κέρκυρα, ἐφημέριος καὶ κτήτορας τοῦ 
ναοῦ τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων, κάλεσε τὸν νοτάριο Νικόλαο Κουβαρᾶ στὸ σπίτι 
τοῦ πατέρα του, τοῦ ποτὲ Γεωργίου Μόσκου, κοντὰ στὸ ναὸ τῆς Κυρίας τῶν 
Ἀγγέλων, καὶ κατέστησε συγκύριο στὴν περιουσία του τὸν παρόντα πρεσβύτερο 
ἀδελφό του Ἰωάννη Μόσκο. Σύμφωνα μὲ τὴν πράξη, ὁ Ἰωάννης Μόσκος, ἔλειπε 
πολλὰ χρόνια στὰ «μερη τις Τουρκιας κάτικος ιστην Χιο». Μετὰ τὴ σύντομη 
χρονικὰ κατάληψη τῆς Χίου ἀπὸ τοὺς Βενετούς, ὁ Ἰωάννης «ασικοθι κε εφιγε 
απο την Χιο με την αρμαδα» καὶ ἐγκαταστάθηκε στὴν Τῆνο καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὴ 
συνέχεια μετακινήθηκε στὴν Πάρο «να εστορισι εκλησιες». Μαθαίνοντάς το 
ὁ ἱερομόναχος Συμεών, ἔστειλε ἐπιστολὲς στὸν ἀδελφό του μέσω Ναυπλίου 
μὲ τὸν Παῦλο Σεμιτέκολο. Στὶς γραφές του τὸν καλοῦσε νὰ «ελθι εδο ιστους 
Κορφους σιφαμελος» καὶ τὸν πληροφοροῦσε ὅτι τὰ ἀδέλφια τους, ὁ Μανόλης, 
ὁ ἱεροδιδάσκαλος Στέφανος καὶ ὁ Λέος, εἶχαν πεθάνει καὶ ὅτι εἶχε ἀπομείνει 
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μόνος. Τὸν ἐνημέρωνε ἐπίσης ὅτι ἦταν «ανθροπος αστενις και δεσποσεντες 
κρατιμενος απο πολους χρονους...», ὅτι δὲν εἶχε κανέναν «να του ασιστερι στην 
κιβερνισι τον πραματον του» και τὸν καλοῦσε νὰ ἔλθει νὰ τὸν βοηθήσει καὶ 
μετὰ τὸν θάνατό του νὰ ἀπομείνει αὐτὸς καὶ τὰ παιδιά του κληρονόμοι σὲ ὅ,τι 
κατεῖχε. Πράγματι ὁ Ἰωάννης δέχτηκε τὴν πρόσκληση τοῦ ἀδελφοῦ του «και 
ηλθε σιφαμελος και αφισε τες δουλιες και εκλησιες οπου τον επαρακαλουσανε 
να σταθι να τες αγιογραφισι». Μόνον «τον Μέγαν Αντονιον το μοναστιρι εσταθι 
κε ετελιοσε διατι το ιχε αρχηνισμενο και δεν ιμποριε να το αφισι ατελιοτο». Ὁ 
Ἰωάννης ἔφτασε στὴν Κέρκυρα στὶς 5 Δεκεμβρίου 1698 «σην γινεξι κε τεκνις». 
Τότε ὁ Συμεὼν τοῦ ἔκανε γενικὸ πληρεξούσιο («κομεσιον γγενεραλ») στὶς 
πράξεις τοῦ νοταρίου Ἰωάννη Κουβαρᾶ καὶ τοῦ παραχώρησε κάθε ἐξουσία στὴ 
διαχείριση τῶν περιουσιακῶν του στοιχείων. Μὲ τὴν πράξη ποὺ περιγράφουμε 
ὁ Συμεὼν ἀναγνωρίζοντας τὴ βοήθεια ποὺ ἔλαβε ἀπὸ τὸν ἀδελφό του Ἰωάννη, 
καὶ ὡς τελευταῖος κληρονόμος τοῦ πατέρα τους καὶ τῶν δύο ἀδελφῶν τους, τοῦ 
Μανόλη καὶ τοῦ Στεφάνου, ἀκύρωσε ὅ,τι τοῦ εἶχε κάνει ὁ πατέρας τους στὶς 
πράξεις τοῦ ποτὲ Ἀλέξανδρου Οὔγγαρου στὶς 14 Φεβρουαρίου 1665 καὶ ὅρισε 
στὸ ἑξῆς νὰ εἶναι ὁ Ἰωάννης ὅπως καὶ αὐτός, ἐξίσου κληρονόμος τόσο στὰ 
πατρικὰ ὅσο καὶ στὰ ἀδελφικὰ πράγματα καθὼς καὶ στὸν ναὸ καὶ στὸ σπίτι 
ποὺ κατοικοῦσαν. Εἰδικὰ γιὰ τὸν ναό, τοῦ ἀναγνώρισε τὸ δικαίωμα νὰ ὁρίζει 
ἐφημερίους ἕως ὅτου γίνει ἕνα ἀπὸ τὰ παιδιά του ἱερέας. Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ 
ἱερομονάχου, θὰ ἦταν αὐτὸς κληρονόμος καὶ τὰ παιδιά του. Σὲ περίπτωση θα-
νάτου τοῦ Ἰωάννη πρὶν ἀπὸ τὸν Συμεών, καὶ τὰ παιδιά τοῦ Ἰωάννη δὲν ἤθελαν 
νὰ φροντίσουν τὸν Συμεὼν καὶ τὴν περιουσία του, τότε ὅριζε νὰ ἰσχύσουν τὰ 
ὅσα εἶχαν ὁρίσει γιὰ τὸν Συμεὼν ὁ ποτὲ Μανόλης ἀδελφός του στὸ «πρεβιαριον 
του» καὶ ὁ Στέφανος στὴ διαθήκη του ποὺ ἔγινε στὶς πράξεις τοῦ νοταρίου 
Νικολάου Κουβαρᾶ στὶς 11 Αὐγούστου 1695. Ἀκόμη ὁ ἱερομόναχος ὑποχρέωσε 
τὸν Ἰωάννη καὶ τὰ παιδιά του, νὰ τελοῦν τὶς ἑορτὲς τῆς ἐκκλησίας, νὰ διαχει-
ρίζονται καὶ νὰ εἰσπράττουν τὰ εἰσοδήματα ἀπὸ τὴν κοινὴ περιουσία τους. Τὰ 
δύο μέρη δεσμεύτηκαν στὴν πιστὴ τήρηση τῶν συμφωνηθέντων, ὁ μὲν Ἰωάννης 
ὑποσχόμενος νὰ κατοικήσει μὲ τὴν οἰκογένειά του στὴν πατρικὴ κατοικία καὶ 
νὰ φροντίζει τὸν ἀδελφό του, ὁ δὲ ἱερομόναχος δεσμευόμενος στὴ διαθήκη του 
νὰ μὴν στερήσει τὸν ἀδελφό του καὶ τὰ παιδιά του ἀπὸ ὅσα τοῦ ἀνῆκαν. Σὲ πε-
ρίπτωση ὅμως ποὺ ὁ Ἰωάννης ἔφευγε ἀπὸ τὴν Κέρκυρα ἢ κατοικοῦσε σὲ ἄλλο 
σπίτι, τότε ὁριζόταν ἡ ἐνεργοποίηση τῶν ὅρων ποὺ περιέχονταν στὸν κωδίκελο 
τοῦ Μανόλη καὶ στὴ διαθήκη τοῦ Στέφανου ἕως τὸν θάνατο τοῦ ἱερομονάχου. 
Ἡ πράξη ὑπογράφτηκε ἀπὸ τὰ δύο συμβαλλόμενα μέρη καὶ δύο μάρτυρες, τὸν 
ἱερέα Ἰωάννη Μουλιανὸ καὶ τὸν Γεώργιο Σαγκουϊνάτζο.18

18. Ἀρχεῖα Νομοῦ Κέρκυρας (στὸ ἑξῆς: Α.Ν.Κ.), Συμβολαιογραφικά, φάκ. Κ.531, 
βιβλίο 109, φφ. 45r-48r.
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Ἡ σπουδαιότητα τῆς πράξης εἶναι προφανής. Ἀποκαλύπτει τοὺς ἄρρενες 
γόνους τῆς κρητικῆς οἰκογένειας τοῦ Γεωργίου Μόσκου, ὁ ὁποῖος διέμενε στὴν 
Κέρκυρα, δίνει πληροφορίες γιὰ τὴν καλλιτεχνικὴ δραστηριότητα τοῦ Ἰωάννη, 
ἐπιτρέπει τὴ διατύπωση βάσιμων ὑποθέσεων γιὰ πιθανὲς ταυτίσεις τῶν ἄλ-
λων ἀδελφῶν μὲ ὁμώνυμους ζωγράφους, συνδέει τὴν οἰκογένεια μὲ τὸν χῶρο 
τῆς ἐκπαίδευσης καὶ τὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο, καὶ ταυτόχρονα ἀνοίγει νέες 
προοπτικὲς στὴν ἔρευνα, ἀφοῦ ταυτίζει τὴν κρητικὴ οἰκογένεια Μόσκου μὲ 
τὴν κτητορικὴ οἰκογένεια τοῦ ναοῦ τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων καὶ ταυτόχρονα 
παραπέμπει σὲ τρία σημαντικὰ ἔγγραφα: στὸ νοταρικὸ ἔγγραφο ποὺ εἶχε συ-
ντάξει ὁ πατέρας τους Γεώργιος στὶς 14 Φεβρουαρίου 1665, στὴ διαθήκη τοῦ 
Στεφάνου καὶ στὸν κωδίκελο τοῦ Μανόλη, χωρὶς ὅμως νὰ προσδιορίζεται οὔτε 
ὁ χρόνος οὔτε ὁ συντάκτης νοτάριος. Τὰ παραπάνω ἔγγραφα ἀναζητήθηκαν στὰ 
κατάστιχα τῶν συντακτῶν νοταρίων καὶ ἐντοπίστηκαν τὰ δύο πρῶτα, τὰ ὁποῖα 
προσθέτουν νέες πληροφορίες γιὰ τὴν οἰκογένεια καὶ ἐπιβεβαιώνουν ἄλλες. 

Ἡ πράξη τῆς 14ης Φεβρουαρίου 1665 συντάχθηκε «στο μαρτζεριό» τοῦ 
Γεωργίου-Γιώργη Μόσκου, ὁ ὁποῖος καταγόταν ἀπὸ τὸ Ρέθυμνο καὶ μετὰ τὴν 
αἰχμαλωσία τῆς πατρίδας του κατέφυγε στὴ Ζάκυνθο καὶ στὴ συνέχεια στὴν 
Κέρκυρα. Ὁ Γεώργιος εἶχε δώσει στὸν γιό του Ἰωάννη 27 χρυσὰ τζεκίνια καὶ 
ἄλλα 35 σκούδα γιὰ νὰ τὰ ἐπενδύσει στὴ Βενετία γιὰ λογαριασμὸ τῆς οἰκογέ-
νειας, αὐτὸς ὅμως τὰ σπατάλησε. Πῆγε στὴ Βενετία, ἔμεινε ἐκεῖ ἀρκετὰ χρόνια, 
παντρεύτηκε χωρὶς τὴ θέληση τοῦ πατέρα του, ἀπόκτησε παιδιά, καὶ λίγο πρὶν 
τὴ σύνταξη τῆς πράξης, ἔφτασε στὴν Κέρκυρα μὲ τὴ γυναίκα καὶ τὰ δύο παι-
διά του, πάμφτωχος. Σημειώνεται χαρακτηριστικὰ ὅτι δὲν εἶχε νὰ πληρώσει 
οὔτε τὸ ναῦλο στὸ καράβι, γι’ αὐτὸ καὶ τοῦ κράτησαν τὰ ροῦχα καὶ τὸ στρῶμα 
του. Ὁ πατέρας του τὸν σπλαχνίστηκε καί, μὲ τὴ σύμφωνη γνώμη τῶν δύο 
γαμπρῶν του, τοῦ ἔδωσε τὰ ροῦχα του, τὸν φιλοξένησε, τοῦ ἔδωσε ἐπιπλέον 
50 κροζάτα «δια να του δοσι στρατα και τροπον να ενπορεσι να δουλεψυ και 
να γοβερναρεται», καί, συγχωρώντας τον γιὰ τὰ περασμένα σφάλματά του, τὸν 
χειραφέτησε (τον εμαντζηπαρι και τον ευγανι απο την πατρικιν ιποταγιν). Ὁ 
Ἰωάννης συμφώνησε, δήλωσε πληρωμένος καὶ εὐχαριστημένος, ὑποσχέθηκε νὰ 
μὴ ζητήσει τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὴν πατρικὴ καὶ μητρικὴ περιουσία καὶ συνυπό-
γραψε μὲ τὸν πατέρα του τὴν πράξη.19 

Ἡ διαθήκη τοῦ Στέφανου Μόσκου, συντάχθηκε στὶς 11 Αὐγούστου 1695. 
Ὁ διαθέτης ὅρισε νὰ τὸν θάψουν στὴν ἐκκλησία του, τὴν Κυρία τῶν Ἀγγέλων, 
καὶ ἄφησε καθολικὸ κληρονόμο του τὸν ἀδελφό του ἱερομόναχο Συμεὼν-Σε-
ραφεὶμ Μόσκο. Ὅρισε νὰ δοθοῦν στὸν ἀδελφό του Λέο, ἕνα ἀμπέλι, ἡ βάρκα 
του, σολιάτικα, τὸ «γιοὺς» καὶ τὰ εἰσοδήματα ποὺ τοὺς εἶχαν δώσει οἱ ἀδελφοὶ 

19. A.N.K., Συμβολαιογραφικά, φάκ. Ο.1, βιβλίο 2, φφ. 4r-5r. Τὸ κροζάτο ἰσοδυ-
ναμεῖ μὲ 10 λίτρες. Ἡ ἀντιστοιχία στὸ ἴδιο φύλλο σὲ πράξη τῆς 19ης Φεβρουαρίου 1665.
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Ἀλιπούτζα στὸ χωριὸ Ἐπίσκεψη τῆς Κέρκυρας, μὲ τὸν ὅρο νὰ ἀποπερατώσει 
τὸν ναὸ τοῦ Ταξιάρχη στὸ ἴδιο χωριό. Γιὰ τὸν ἴδιο ναὸ ὅρισε νὰ δοθεῖ καὶ ἡ κα-
μπάνα ποὺ εἶχε στὸ σπίτι του. Ὁ Λέος, ἐπιπλέον, ἐπωμιζόταν τὴν ὑποχρέωση 
τῆς εἴσπραξης ὀφειλομένων ἀπὸ τὸ χωριὸ Ἐπίσκεψη, καὶ τῆς ἀπόδοσής τους 
στὸν Συμεών, ὡς «χάρισμα» δὲ λάμβανε τὸ μουλάρι τοῦ Στέφανου. Ὅ,τι ἄφηνε 
στὸν Λέο, τὰ ἄφηνε ἕως τέλους τῆς ζωῆς του. Ἐφόσον ἀποκτοῦσε παιδιὰ ὅλα 
θὰ πήγαιναν στὰ παιδιά του, σὲ διαφορετικὴ περίπτωση ὅριζε νὰ δοθοῦν στὰ 
παιδιὰ τοῦ ἀδελφοῦ του, τοῦ Γιάννη. Ἐπίσης ὅρισε πὼς ἂν ὁ κληρονόμος του 
πέθαινε πρὶν ἀπὸ τὸν Λέο, νὰ μοιραστεῖ ἡ περιουσία του σὲ δύο μέρη, τὸ ἕνα νὰ 
τὸ λάβει ὁ Λέος καὶ τὸ ἄλλο ὁ Γιάννης καὶ τὰ παιδιά του. Τέλος, ὅρισε πὼς ἂν 
ἐξέλιπαν ὅλοι οἱ ἄρρενες ἀπόγονοι ἀπὸ τὴν οἰκογένειά του, νὰ τὸν κληρονομοῦν 
τὰ παιδιὰ τοῦ Κασιμάτη τοῦ ἀνεψιοῦ του.20

Ἡ ἔρευνα ἐπεκτάθηκε ἐπίσης στὴν κτητορικὴ σχέση τῆς οἰκογένειας μὲ 
τὸν ναὸ τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων. Ἀρχικὰ ἀναζητήθηκε ἡ σχετικὴ μὲ τὸν ναὸ 
βιβλιογραφία. Στὴν πραγματικότητα ἐλάχιστα εἶχαν ἕως τώρα γραφεῖ ἀπὸ τὸν 
Σπ. Παπαγεώργιο τὸ 1920.21 Στὴ συνέχεια μελετήθηκαν οἱ σχετικοὶ μὲ τὸν 
ναὸ φάκελοι τοῦ Ἀρχείου τῆς Κέρκυρας, μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ ἀποτελοῦσαν 
πηγὴ παραπομπῶν σὲ νοταρικὲς καὶ ἄλλες πηγὲς ποὺ θὰ ἀποκάλυπταν πρό-
σθετες πτυχὲς τῆς δραστηριότητας τῆς οἰκογένειας καὶ τῆς σχέσης της μὲ τὸν 
ναό. Πράγματι ὁ σχετικὸς φάκελος τῆς ἀρχειακῆς σειρᾶς Ἔγγραφα Ἐκκλησιῶν 
ἔδωσε τὸ νῆμα γιὰ τὴ συγκέντρωση σειρᾶς νοταρικῶν πράξεων. Ἐπιπλέον στὸ 
παλαιὸ βιβλίο τῶν ληξιαρχικῶν πράξεων τοῦ ναοῦ ἐντοπίστηκαν οἱ ληξιαρχικὲς 
πράξεις θανάτου τῶν τελευταίων μελῶν τῆς οἰκογένειας, συμπεριλαμβανομένου 
καὶ τοῦ ἁγιογράφου Ἰωάννη.

Ἰδιαίτερης σημασίας πράξη, γιὰ τὴ σχέση τῆς οἰκογένειας Μόσκου μὲ τὴν 
Κυρία τῶν Ἀγγέλων, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν παρουσία καὶ δραστηριότητα τῶν κρητι-
κῶν προσφύγων στὸ νησὶ μετὰ τὴν ἀπώλεια τῆς Κρήτης, εἶναι ἡ συμφωνία ποὺ 
συντάχθηκε στὶς 3 Ἰανουαρίου 167322 ἀπὸ τὸν νοτάριο Ἀλέξανδρο Οὔγγαρο, 
στὸ σπίτι τῆς Μπετίνας, θυγατέρας τοῦ Τζώρτζη Ζουγούρου, κρητικιᾶς καὶ 
πρεσβυτέρας τοῦ ἐκλιπόντος τότε ἱερέα Μιχαὴλ Ἀμοραίου. Σύμφωνα μὲ τὴν 
πράξη, ὁ ἱερέας, κρητικὸς στὴν καταγωγή, ἤθελε γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς 
του νὰ «ἀναστισι» στὴν Κέρκυρα «απιτις επαισε ι χωρα του καστρου τις Κριτις 
στα χερια τον αγαρινον» τὴ μονὴ τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων, ποὺ εἶχε ἀπὸ τοὺς 
γονεῖς του ἐκεῖ.23 Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἔλαβε στὶς 10 Αὐγούστου 1671 ἀπὸ τὴ 

20. A.N.K., Συμβολαιογραφικά, φάκ. Κ.555, βιβλίο 2, φφ. 11r-12v.
21. Σπ. Παπαγεώργιος, Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κερκύρας ἀπὸ τῆς συστάσεως 

αὐτῆς μέχρι τοῦ νῦν, Κέρκυρα 1920, σ. 206.
22. Α.Ν.Κ., Συμβολαιογραφικά, φάκ. Ο.2, βιβλίο 16, φφ. 44(294)r-45(295)r.
23. Ὁ ναὸς βρισκόταν στὸ βοῦργο τοῦ Χάνδακα, κοντὰ στὰ σφαγεῖα καὶ ἦταν παλαι-
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Μάξιω, θυγατέρα καὶ κληρονόμα τοῦ Νικολάου Σαραντάρη καὶ κληρονόμα τοῦ 
ἀδελφοῦ της Ὁδηγητριανοῦ, τόπο πάνω ἀπὸ τὸ πηγάδι «τις Πρεκνίς», γιὰ νὰ 
κτίσει τὴν ἐκκλησία.24 Ἐπίσης ἔλαβε τὴν ἀπαραίτητη ἄδεια (δεκρετο και θελι-
μα) ἀπὸ τὸν γενικὸ προβλεπτὴ θαλάσσης Ἀντώνιο Μπερνάρδο καὶ ἄρχισε τὴν 
οἰκοδομή. Ἔφτιαξε τὰ θεμέλια καὶ λίγο τοῖχο, πέθανε ὅμως αἰφνίδια χωρὶς νὰ 
ἀφήσει διαθήκη καὶ ἔμεινε ἡ πρεσβυτέρα, ἡ κυράτζα Μπετίνα, μὲ δύο μικρὲς 
θυγατέρες καὶ ἕναν ἐνήλικα γιό, τὸν Νικολάκη Ἀμοραῖο. Ἀδυνατώντας ἡ Μπε-
τίνα νὰ ἀποπερατώσει τὸ χτίσιμο τῆς ἐκκλησίας, ὡς ἐπίτροπος τῶν ἀνήλικων 
παιδιῶν της καὶ μὲ τὴ σύμφωνη γνώμη τοῦ Νικολάκη, ἀναζήτησε τρόπο κά-
λυψης τῶν ἐξόδων ποὺ εἶχαν γίνει ἕως ἐκείνη τὴ στιγμή, μέσω τοῦ Τζουάννε  
Κουερίνη, ὁ ὁποῖος ἦταν «τενέντες κολονελος τον φεουδον κριτικον» καὶ γενικὸς 
πληρεξούσιός της, ὁρισμένος στὶς 9 Δεκεμβρίου 1672 στὶς πράξεις τοῦ νοτα-
ρίου Γιακουμέτου Μαράτου. Βρέθηκε ὁ ἐπίσης κρητικὸς Γεώργιος Μόσκος, ὁ 
ὁποῖος δέχθηκε νὰ καλύψει τὰ ἔξοδα καὶ νὰ μπεῖ στὴ θέση τοῦ ἐκλιπόντος ἱε-
ρέα, σὲ ὅ,τι ἀφοροῦσε τὶς ὑποχρεώσεις ποὺ ἀπέρρεαν ἀπὸ τὸ συμβόλαιο γιὰ τὸν 
τόπο ποὺ ὁ ἱερέας εἶχε συνάψει μὲ τὴν Μάξιω Σαρανταροπούλα, καθιστάμενος 

ότερος τοῦ 1320 (Ἀγγελικὴ Πανοπούλου, Συντεχνίες καὶ θρησκευτικὲς ἀδελφότητες στὴ 
βενετοκρατούμενη Κρήτη, Ἀθήνα - Βενετία 2012, σ. 245 ὅπου καὶ ἡ παλαιότερη βιβλιο-
γραφία). Ἀπὸ τὸ 1475 συνδέεται μὲ τὴν οἰκογένεια Ἀμοραίου (Δαμορόν, Νταμορόν). Τότε 
παραχωρήθηκε ἀπὸ τὸν δούκα τῆς Κρήτης στὸν ἱερέα Ἀνδρέα Νταμορό, καὶ ἐπικυρώθηκε 
τὸ 1481 ἀπὸ τὸν δόγη τῆς Βενετίας, τὸ δικαίωμα νὰ τελεῖ στὸν ναὸ καὶ νὰ καρπώνεται 
μέρος τῶν εἰσοδημάτων του, Μ. Μανούσακας, «Βενετικὰ ἔγγραφα ἀναφερόμενα εἰς τὴν 
ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν τῆς Κρήτης τοῦ 14ου-16ου αἰῶνος (Πρωτοπαπάδες καὶ πρωτο-
ψάλται Χάνδακος)», Δελτίον τῆς Ἱστορικῆς καὶ Ἐθνολογικῆς Ἑταιρείας τῆς Ἑλλάδος 15 
(1961), 203-204. Ἔκτοτε ἱερωμένα μέλη τῆς οἰκογένειας κατεῖχαν τὴν ἐφημερία του καὶ 
καρπώνονταν μέρος τῶν εἰσοδημάτων του. Ἔτσι ὡς ἐφημέριοι τοῦ ναοῦ, μετὰ τὸν Ἀνδρέα, 
ἀναφέρονται ὁ γιός του Μανουὴλ (Μαρία Μονδέλου, «Ἡ δίκη τοῦ πρωτοπαπᾶ Ἀνδρέα 
Ἀμοραίου στὰ πλαίσια τῶν σχέσεων πολιτικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς ἐξουσίας τοῦ Χάνδακα 
στὰ τέλη τοῦ 16ου αἰώνα», Ἄνθη Χαρίτων, ἐπιμ. Ν. Μ. Παναγιωτάκης, Βενετία 1998, σ. 
353 σημ. 11) καὶ στὴ συνέχεια ὁ ἀνεψιὸς τοῦ Μανουὴλ ἱερέας Ἀνδρόνικος Ἀμοραῖος (1535) 
(Μανούσακας, «Βενετικὰ ἔγγραφα», σ. 224. Πανοπούλου, Συντεχνίες, σ. 265) καὶ ὁ γιὸς 
τοῦ Ἀνδρόνικου Μιχαήλ, ὁ ὁποῖος ἀπαντᾶ ὡς ἐφημέριος τὸ 1548 καὶ ἕως τὸν θάνατό του 
τὸ 1582 (Πανοπούλου, Συντεχνίες, σσ. 264-265). Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Μιχαήλ, διορίστηκε 
τὸ 1583 ἀπὸ τὸν δούκα τῆς Κρήτης ἐφημέριος στὸν ναὸ ὁ Γεώργιος Γαλανός (Πανοπούλου, 
Συντεχνίες, σ. 265 σημ. 164), προφανῶς προσωρινά, ἀφοῦ τὰ ἑπόμενα χρόνια ὁ ναὸς ἐμ-
φανίζεται ξανὰ νὰ ἐφημερεύεται ἀπὸ μέλη τῆς οἰκογένειας Ἀμοραίου. Ἀπὸ τὸν Φεβρουάριο 
τοῦ 1589 μαρτυρεῖται ἐφημέριος ὁ μετέπειτα πρωτοπαπὰς Ἀνδρέας Ἀμοραῖος καὶ ἀπὸ τὸ 
1606 ὁ γιός του καὶ διάδοχος στὸ πρωτοπαπαδικὸ ἀξίωμα Μιχαήλ (Μονδέλου, «Ἡ δίκη τοῦ 
πρωτοπαπᾶ Ἀνδρέα Ἀμοραίου», σ. 353 σημ. 11). Τὸ 1635 ἐφημέριος καὶ κτήτορας ἦταν ὁ 
ἱερέας Ἰωάννης Ἀμοραῖος (Πανοπούλου, Συντεχνίες, σ. 246). Πιθανὸν γιὸς τοῦ Ἰωάννη εἶναι 
ὁ Μιχαήλ, τὸν ὁποῖο συναντήσαμε στὴν πράξη μας. 

24. Τὸ συμβόλαιο, σύμφωνα μὲ τὴν πράξη, εἶχε συντάξει ὁ νοτάριος Ἰωάννης Κα-
πέλος. Ἡ ἀναζήτηση τοῦ συμβολαίου στὰ κατάστιχα τοῦ νοταρίου δὲν ἀπέδωσε καρπούς.
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«νοικοκύρης καὶ ἐξουσιαστής». Σκοπὸς τοῦ Γεωργίου ἦταν νὰ τελειώσει τὴν 
ἐκκλησία καὶ νὰ βάλει σὲ αὐτὴν ὡς ἐφημέριο τὸν γιό του τὸν ἱεροδιάκονο, μόλις 
θὰ γινόταν ἱερομόναχος. Τὸ ὕψος τῶν ἐξόδων ποὺ εἶχε κάνει στὴν οἰκοδομὴ ὁ 
ἱερέας Ἀμοραῖος ἐκτιμήθηκε στὰ 110 ἀσημένια ρεάλια, τὰ ὁποῖα ὁ Γεώργιος 
κατέβαλε στὸν Νικολάκη ἐνώπιον τῶν μαρτύρων Φραντζέσκου Καλέργη τοῦ 
ποτὲ παπα Νικολάου, Τζώρτζη Πατζοῦ τοῦ Μάρκου καὶ τοῦ Τζουάνε Δαφερέρα 
τοῦ Μάρκου. Τὴν ἴδια στιγμὴ ἡ Μπετίνα καὶ ὁ Νικολάκης ἔδωσαν στὸν Γεώρ-
γιο καὶ ἀφιέρωσαν στὸν ναὸ τὴν «αγιαν ικονα τις κιριας τον ανγγελον που τιν 
ιφεραν απο τιν Κριτι» μαζί μὲ τὸ ἀσήμι της,25 γιὰ νὰ δοθεῖ στὴν ἐκκλησία ἡ 
ὀνομασία Κυρία τῶν Ἀγγέλων.

Μὲ τὴν παραπάνω πράξη ἔγινε ἡ ἀρχὴ τῆς σύνδεσης τῆς κρητικῆς οἰκογέ-
νειας Μόσκου μὲ τὸν ναὸ τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων στὴν Κέρκυρα. Στὸ ἀμέσως 
ἑπόμενο διάστημα ὁ Γεώργιος Μόσκος ἀσχολήθηκε μὲ τὴν ἀποπεράτωση τοῦ 
ναοῦ. Δύο μέρες μετὰ τὴ σύναψη τοῦ πρώτου συμβολαίου, στὶς 5 Ἰανουαρίου 
1673, συμφώνησε μὲ τοὺς κτίστες Γεωργιλᾶ Ἀσπρέα καὶ Γιῶργο Σαλίτζα νὰ 
κτίσουν τὸν ναὸ καὶ μὲ τὸν λιθοξόο (ταλιαπιέρα) Γιανᾶ Βέργη νὰ κόψει καὶ νὰ 
φτιάξει τὶς πέτρες.26 Ἐννέα μῆνες μετά, ὁ ναὸς ἦταν ἕτοιμος καὶ στὶς 17 Σε-
πτεμβρίου ὁ Γεώργιος Μόσκος συνέταξε ἄλλο συμβόλαιο μὲ τὸν κτίστη Γεωρ-

25. Ἡ εἰκόνα τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων, ποὺ ἡ χήρα τοῦ ἱερέα Ἀμοραίου δώρησε στὸν 
Γεώργιο Μόσκο, κοσμοῦσε ἄλλοτε τὸν ὁμώνυμο ναό τοῦ Χάνδακα καὶ μεταφέρθηκε ἀπὸ τὸν 
ἱερέα Ἀμοραῖο στὴν Κέρκυρα ὅταν πῆρε τὸν δρόμο τῆς προσφυγιᾶς. Πρόκειται ἀσφαλῶς γιὰ 
τὴν ἴδια εἰκόνα, τὴν ὁποία ἡ ὁμώνυμη ὀρθόδοξη ἀδελφότητα, ποὺ λειτουργοῦσε στὸν ναὸ 
ἀπὸ τὸν 14ο ἕως καὶ τὸ τέλος τοῦ 16ου αἰώνα (Πανοπούλου, Συντεχνίες, σσ. 245, 247), εἶχε 
καλύψει μὲ πολύτιμες ἀργυρὲς ἐπενδύσεις, τὶς ὁποῖες θὰ ἔπαιρνε σὲ περίπτωση ποὺ ὁ ναὸς 
θὰ ἔπαυε νὰ ἀποτελεῖ τὴν ἕδρα της, ὅπως συμφωνήθηκε τὸ 1552 ἀνάμεσα στὴν ἀδελφότητα 
καὶ στὸν τότε ἐφημέριο τοῦ ναοῦ Μιχαὴλ Ἀμοραῖο (Πανοπούλου, Συντεχνίες, σσ. 266-267). 
Ἡ μετέπειτα τύχη τῆς εἰκόνας δὲν εἶναι γνωστή. Ἀπὸ τὴν ἐπιτόπια ἔρευνα στὸν ναὸ τῆς 
Κυρίας τῶν Ἀγγέλων διαπιστώθηκε ὅτι ἡ εἰκόνα δὲν βρισκόταν ἐκεῖ. Σήμερα στὴ θέση τῆς 
ἐφέστιας εἰκόνας ὑπάρχει εἰκόνα δυτικότροπη, φιλοτεχνημένη μετὰ τὸ 1810, σύμφωνα μὲ 
σημείωμα στὸ κάτω δεξιὸ μέρος τῆς εἰκόνας, ἀπὸ ζωγράφο τὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου δὲν κατόρ-
θωσα νὰ διαβάσω μέσα ἀπὸ τὸ τζάμι ποὺ τὴν καλύπτει. Στὸ ἐρώτημα τί ἀπέγινε ἡ εἰκόνα 
τοῦ Ἀμοραίου, ἡ ὁποία ταξίδεψε ἀπὸ τὴν Κρήτη ἕως τὴν Κέρκυρα, ἀπάντηση πιθανὸν δίνει 
ἡ σημερινὴ θέση τοῦ ναοῦ στὸ ἐνοριακὸ πλέγμα τῆς πόλης. Ὁ ναὸς εἶναι ἐνοριακὸ παρεκ-
κλήσι τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου. Αὐτὸ τὸ ἐπισημαίνω διότι σήμερα στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου 
φυλάσσεται ἡ εἰκόνα ἔνθρονης βρεφοκρατούσας Θεοτόκου μὲ τὸν τίτλο «Κυρία τῶν Ἀγ-
γέλων», διαστάσεων 120x77x3 ἑκ., ἡ ὁποία κατὰ τὸν Π. Βοκοτόπουλο ἔχει φιλοτεχνηθεῖ 
γύρω στὸ 1500 καὶ ὡς πρὸς τὴν τεχνικὴ ταυτίζεται μὲ τὸν κύκλο τοῦ Ἀνδρέα Ρίτζου (Π. 
Βοκοτόπουλος Ἀρχαιολογικὸν Δελτίον 25 (1970), Β2, 340 πίν. 290 καὶ Π. Βοκοτόπουλος, 
Εἰκόνες τῆς Κέρκυρας, Ἀθήνα 1990, σσ. 24-25 καὶ εἰκόνα 15). Δὲν γνωρίζω πῶς ἔφτασε 
ἡ εἰκόνα στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, εἶναι ὅμως ἐξαιρετικὰ πιθανὸν νὰ ἔχει μεταφερθεῖ 
ἀπὸ τὸν ναὸ τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων, μετὰ τὴ μετατροπή του σὲ ἐνοριακὸ παρεκκλήσι.

26. Α.Ν.Κ., Συμβολαιογραφικά, φάκ. Ο.2, βιβλίο 16, φ. 47r-v.
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γιλᾶ Ἀσπρέα γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ καμπαναριοῦ ἕως τὸ ὕψος τῆς κολόνας.27

Τὸ κτητορικὸ δικαίωμα στὸν ναὸ πέρασε ἀπὸ τὸν Γεώργιο στοὺς δύο ἱε-
ρωμένους γιούς του, τὸν Στέφανο καὶ τὸν Συμεών, ὁ ὁποῖος μὲ τὴ διαθήκη του 
τῆς 4ης Φεβρουαρίου 1715 ἄφησε καθολικὸ κληρονόμο του στὸ μερίδιό του 
στὸν ναὸ καθὼς καὶ σὲ ὅ,τι ἄλλο κατεῖχε τὸν ἀδελφό του Ἰωάννη καὶ μετὰ 
τὸν θάνατο αὐτοῦ τὸν γιὸ τοῦ Ἰωάννη τὸν Ἀντωνάκη καὶ τοὺς ἀρσενικοὺς 
ἀπογόνους του, καὶ ἐφόσον δὲν ὑπῆρχαν ἄρρενες ἀπόγονοι, στὰ θήλεα ἀπὸ τὴ 
γραμμὴ τοῦ Ἀντωνάκη. Ἂν ὁ Ἀντωνάκης πέθαινε χωρὶς ἀπογόνους, ὅριζε νὰ 
κληρονομοῦν τὰ ἄλλα παιδιὰ τοῦ Ἰωάννη. Εἰδικὰ γιὰ τὸν ἀνεψιό του τὸν Δημη-
τράκη, γιὸ ἐπίσης τοῦ Ἰωάννη, ὅριζε ὅτι ἂν ἀποφάσιζε νὰ ἔλθει καὶ νὰ μείνει 
στὴν Κέρκυρα, τότε νὰ ἔχει μερίδιο καὶ δικαίωμα νὰ κατοικήσει στὸ σπίτι του, 
διαφορετικά, φεύγοντας, τὰ πάντα νὰ μένουν στὸν Ἀντωνάκη. Ἂν δὲν ὑπῆρχαν 
ἀπόγονοι οὔτε ἀπὸ τὸν Ἀντωνάκη οὔτε ἀπὸ τὸν Δημητράκη, τότε ὁρίζονταν ὡς 
κληρονόμοι στὴν περιουσία καὶ στὸν ναό, οἱ ἀνεψιοί του οἱ Μεγαλογένηδες.28

Ἡ περαιτέρω διερεύνηση τῆς παρουσίας τῆς οἰκογένειας Μόσκου στὴν 
πόλη τῆς Κέρκυρας ἀποκάλυψε ἐπίσης τὴ σχέση της μὲ τὸν ναὸ τῆς Ὑ. Θ. 
Σπηλαιώτισσας. Στὰ κατάστιχα τοῦ ἀρχείου τῆς ἀδελφότητας τοῦ ναοῦ ἀπαντᾶ 
ὁ Γεώργιος-Γιώργης-Τζώρτζης Μόσκος ὡς ἀδελφός, χωρὶς δήλωση πατρω-
νύμου καὶ τόπου καταγωγῆς. Τὸ ὄνομά του ἀπαντᾶ ἀπὸ τὸ 1657 ἕως καὶ τὸ 
1678 σχεδὸν κάθε χρόνο στοὺς καταλόγους ὅπου σημειώνονται οἱ ἀδελφοὶ καὶ 
ἐνορίτες ποὺ «ἔπιασαν» κερὶ τὴν ἡμέρα τῆς Λαμπρῆς.29 Τὰ ἔτη 1673-1678 
διετέλεσε «κουβερναδοῦρος» τῆς ἀδελφότητας.30 Πέθανε λίγο πρὶν ἀπὸ τὶς 20 
Ὀκτωβρίου 1678, ἀφοῦ τὴν ἡμέρα αὐτὴ συνάχθηκε ἡ ἀδελφότητα γιὰ νὰ ἐκλέ-
ξει τὸν ἀντικαταστάτη του στὸ ἀξίωμα τοῦ «κουβερναδούρου».31 

Στοὺς καταλόγους τῶν ἀδελφῶν ἀπαντᾶ ἐπίσης ὁ Μανόλης Μόσκος. Γιὰ 
πρώτη φορὰ ἐμφανίζεται τὸ 1672 μαζὶ μὲ τὸν Τζώρτζη Μόσκο, χωρὶς νὰ δη-
λώνεται ἡ πιθανὴ συγγένειά τους32 καὶ στὴ συνέχεια ἄλλες δύο φορές: στὶς 14 
Ἀπριλίου 1680 πληρώνει καθυστερημένα τὸ κερὶ τῆς Λαμπρῆς, ὥστε νὰ μπορέ-
σει νὰ συμμετάσχει στὴ σύναξη τῆς ἀδελφότητας33 καὶ τὸ 1685 περιλαμβάνεται 
μεταξὺ ἐκείνων ποὺ «ἔπιασαν» τὸ κερὶ τῆς Ἀνάστασης.34 

27. Ὅ.π., φάκ. Ο.2, βιβλίο 18, φ. 47r.
28. Ὅ.π., φάκ. Κ.488, φφ. 191β-192v.
29. Ἀρχεῖο Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας Κέρκυρας (στὸ ἑξῆς: Α.Υ.Θ.Σ.Κ.), βιβλίο 3, φφ. 

49r, 51r, 52r, 61r, 216r, 221v, 226r, 250r, 252r-v, 254r, 255r, 256r, 260r, 264v. Βλ. 
καὶ βιβλίο 4, φ. 5v.

30. Ὅ.π., βιβλίο 3, φφ. 34r, 257r, 262r-v, 264v. Βιβλίο 4, φ. 4r.
31. Ὅ.π., βιβλίο 3, φ. 265v και βιβλίο 4, φ. 6v
32. Ὅ.π., βιβλίο 3, φ. 255r.
33. Ὅ.π., βιβλίο 4, φ. 10r.
34. Ὅ.π., βιβλίο 4, φ. 35r. 
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Θεωρῶ ὅτι ὁ Τζώρτζης Μόσκος, ἀδελφὸς τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας, 
ταυτίζεται μὲ τὸν κρητικὸ Γεώργιο Μόσκο καὶ ὅτι ὁ Μανόλης θὰ πρέπει νὰ 
ταυτιστεῖ μὲ τὸν γιό του. Δὲν εἶναι ἄλλωστε τυχαῖο ποὺ ἐμφανίζεται κυρίως 
μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Γεωργίου. Ἡ ταύτιση τῶν προσώπων ἐνισχύεται ἐπίσης 
ἀπὸ τὴν ταυτότητα τοῦ κατόχου τοῦ τάφου ἀρ. 90 στὸ ταφολόγιο τοῦ ναοῦ ποὺ 
συντάχθηκε τὸ 1745, ὅπου, κάτω ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ σημειώνεται: «Αδελφος ἱερο-
μόναχος Μοσκος τορα ο ποτε. Ποσεσο απο τίν κληρονομία του ποτε sr Στελιου 
Μεγαλογενι και απο τον sr Ιωαννη Κασιματη, η οπιι εμπαλοταρανε τον εφημε-
ριον στους 1728».35 Δὲν χωρεῖ ἀμφιβολία ὅτι ὁ «ἱερομόναχος Μόσκος» εἶναι ὁ 
Συμεών, κληρονόμος τοῦ πατέρα του καὶ τῶν ἀδελφῶν του καὶ στὸ συναδελφικὸ 
δικαίωμα στὸν ναό,36 οἱ δὲ κάτοχοι τοῦ τάφου εἶναι οἱ γνωστοὶ ἀπὸ τὶς παραπά-
νω περιγραφεῖσες διαθῆκες κληρονόμοι τῶν Μόσκων, γιὰ τοὺς ὁποίους θὰ γίνει 
εἰδικότερος λόγος παρακάτω. Ἂν ὄντως ἡ ταύτιση εἶναι ὀρθή, τότε τὰ στοιχεῖα 
ποὺ ἀφοροῦν τὸν Γεώργιο Μόσκο, προσδιορίζουν κατὰ προσέγγιση τὸν χρόνο 
ἐγκατάστασής του στὴν Κέρκυρα, πρὶν ἀπὸ τὸ 1657, καὶ ὁρίζουν μὲ ἀκρίβεια 
τὸν χρόνο θανάτου του, στὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1678.

Ἡ οἰκογένεια Μόσκου

Τὸ νέο ἀρχειακὸ ὑλικὸ ποὺ προστέθηκε ἀποκαλύπτει τὰ μέλη της ρεθυ-
μνιώτικης οἰκογένειας Μόσκου, ἀποκαθιστᾶ τὶς συγγενικές τους σχέσεις, φωτί-
ζει τὴ διαδρομὴ τῆς οἰκογένειας ἀπὸ τὸ Ρέθυμνο, στὴ Ζάκυνθο, στὴν Κέρκυρα 
καὶ στὴ Βενετία, καθὼς καὶ τὴν πορεία τῶν μελῶν της τόσο τὴν προσωπικὴ 
ὅσο καὶ τὴν καλλιτεχνική. 

Μέλη τῆς οἰκογένειας Μόσκου ἐγκαταστάθηκαν στὴν Κέρκυρα καὶ στὴ 
Ζάκυνθο μετὰ τὴν ἀπώλεια τοῦ Ρεθύμνου, στὴν πολιορκία τοῦ ὁποίου τὸ 1646 
χάθηκαν οἱ γιοὶ τοῦ Τζουάννε Μόσκου, τὰ ἀδέλφια Ἰωάννης, Μάρκος καὶ Ἐμ-

35. Ὅ.π., βιβλίο 19, φ. 16v. Στὸ ἴδιο σημεῖο σημειώνεται ἐπίσης: «να μνιμονεβετε 
Θεοδοσιος Παρασκεβου». Ἀπὸ τὴν ἔρευνα τοῦ ἀρχείου τῆς ἀδελφότητας προκύπτει ἡ ὕπαρξη 
ἑνὸς Θεοδοσίου Μόσχου ἢ Μόσκου κατὰ τὰ ἔτη 1570 καὶ ἑξῆς. Ὅσο γιὰ τὴν Παρασκευοῦ, 
αὐτὴ εἶναι ἡ σύζυγος τοῦ Ἄντζελου Μόσχου, ἡ ὁποία στὶς 28 Σεπτεμβρίου 1598 συνέταξε 
τὴ διαθήκη της καὶ ὅρισε νὰ δίνεται στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Βλασίου ὅπου ἐπρόκειτο νὰ 
ταφεῖ, μία ξέστα λάδι κάθε χρόνο (ὅ.π., βιβλίο 1, φφ. 134v-135r). Δὲν πρόκειται ἑπομένως 
γιὰ μέλη τῆς οἰκογένειας Μόσκου ποὺ μελετᾶμε. Ἡ ἀναγραφὴ τῶν ὀνομάτων τους στὴ 
θέση αὐτὴ ὀφείλεται μᾶλλον σὲ ἄγνοια τοῦ συντάκτη, γιὰ τὶς οἰκογενειακὲς καταβολὲς τοῦ 
«Ιερομονάχου Μόσκου», ἀλλὰ καὶ στὴν ἀνάγκη νὰ ἀναγραφοῦν τὰ δύο ὀνόματα, τὰ ὁποῖα 
ἦταν γραμμένα στὰ δίπτυχα τοῦ ναοῦ.

36. Γιὰ τὸν κληρονομικὸ χαρακτήρα τοῦ συναδελφικοῦ δικαιώματος βλ. Σπ. Καρύ-
δης, Ὀρθόδοξες ἀδελφότητες καὶ συναδελφικοὶ ναοὶ στὴν Κέρκυρα (15ος-19ος αἰ.), Ἀθήνα 
2004, σ. 315 ἑξῆς.
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μανουήλ, ὁ δὲ Γεώργιος τραυματίστηκε.37 Ὅπως φάνηκε ἀπὸ τὶς πηγὲς ποὺ πα-
ρουσιάσαμε, στὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 17ου αἰώνα ἡ εὐρύτερη οἰκογένεια ἀποτελοῦ-
νταν ἀπὸ τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς ἀπογόνους τοῦ Τζουάννε, τὸν ζωγράφο Ἠλία-Λέο 
Μόσκο μὲ τὰ παιδιά του, τὸν Τζώρτζη καὶ τὴ Μαρία, καὶ τὸν Γεώργιο Μόσκο 
μὲ τὰ παιδιά του, τὸν Ἰωάννη, τὸν Μανόλη, τὸν Στέφανο, τὸν Λέο, τὸν Συμεών, 
τὴ Ζαμπέτα, τὴ Φραντζεσκίνα καὶ τὴν Καλίτσα. Σὲ αὐτὰ θὰ πρέπει νὰ προστε-
θοῦν τὰ ἐγγόνια τοῦ Γεωργίου, παιδιὰ τοῦ Ἰωάννη, ὁ Ἀντώνιος καὶ ὁ Δημήτριος.

Ἀπὸ τὰ παιδιὰ τοῦ Γεωργίου, ὁ Ἰωάννης καὶ ὁ Λέος ταυτίζονται μὲ τοὺς 
ὁμώνυμους ζωγράφους. Γιὰ τὸν πρῶτο οἱ νέες πληροφορίες εἶναι σαφεῖς καὶ δὲν 
ἐπιδέχονται ἀμφισβήτησης, γιὰ τὸν δεύτερο ὅλα τὰ στοιχεῖα συγκλίνουν πρὸς 
τὴν ταύτισή του, παρότι στὶς κερκυραϊκὲς πηγὲς δὲν δηλώνεται ἡ ἐπαγγελμα-
τική του ἰδιότητα. Ἂς δοῦμε ὅμως τὶς πληροφορίες ποὺ εἶναι γνωστὲς γιὰ τὸ 
κάθε μέλος τῆς μεγάλης αὐτῆς οἰκογένειας καὶ πῶς οἱ σκόρπιες καὶ κάποτε 
ἀσαφεῖς πληροφορίες συνδυάζονται μὲ τὶς νέες.

Ὁ Ἠλίας Μόσκος

Στὴ βιβλιογραφία σημειώνεται ὡς Ἠλίας ἢ Ἠλιού, καὶ ἡ καλλιτεχνική 
του δραστηριότητα ἐκτείνεται ἀπὸ τὸ 1649 ἕως τὸ 1687.38 Πρόκειται γιὰ τὸν 
Ἠλία-Λέο, γιὸ τοῦ Τζουάννε-Ἰωάννη ἀπὸ τὸ Ρέθυμνο,39 ὅπως προκύπτει ἀπὸ 

37. Οἱ πληροφορίες ἀπὸ Καραθανάση, Ἡ Φλαγγίνειος Σχολή, σσ. 109-110, ὁ ὁποῖος 
παραπέμπει σὲ ἀνέκδοτα ἔγγραφα τοῦ βενετικοῦ ἀρχείου τῶν ἐτῶν 1683 καὶ 1684 ποὺ ἀφο-
ροῦν στὸν Στέφανο Μόσκο καὶ στὴν παραχώρηση σὲ αὐτὸν τῆς ἐπικαρπίας τῶν προσόδων 
τῆς πρώτης δημόσιας μονῆς ποὺ θὰ ἔμενε κενὴ στὴν Κέρκυρα.

38. Καλογερόπουλος, «Τοιχογραφίαι», 468, 469, 475-476 σημ. 7· Σισιλιάνος, Ἕλλη-
νες ἁγιογράφοι, σσ. 143-151· Procopiou, La peinture religieuse, σσ. 42-46· Ξυγγόπουλος, 
Σχεδίασμα, σσ. 241-243. Ἡ παλαιότερη θέση τοῦ Ν. Καλογερόπουλου ὅτι τὸ πρωϊμότερο 
ἔργο του ἔφερε χρονολογία 1634 καὶ ὑπῆρχε στὸν Ἅγιο Ἰωάννη Πρόδρομο στὸ Κάστρο 
Ζακύνθου, διορθώθηκε ἀπὸ τὸν Ξυγγόπουλο, ὁ ὁποῖος σημειώνει ὅτι τὸ ἔργο, τὸ ὁποῖο δια-
σώθηκε ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τοῦ 1952, φέρει χρονολογία 1684 (ὅ.π., σ. 243).

39. Ὁ Λ. Ζώης παρέχει δύο ἐκδοχὲς τῆς οἰκογένειας τοῦ Ἠλία. Στὴν μία, αὐτὸς ἦταν 
γιὸς τοῦ ποτὲ Τζουάννε υἱοῦ Λοΐζου καὶ καταγόταν ἀπό τό Ρέθυμνο (Ζώης, Λεξικόν, σ. 
434· βλ. καὶ Κονόμος, Κρητικοί, σ. 46). Τὸ ὄνομα τοῦ παπποῦ του, τὸ ὁποῖο δὲν προκύπτει 
ἀπὸ τὰ γνωστὰ γιὰ τὸν Ἠλία Μόσκο ἔγγραφα, ὀφείλεται στὴν ἀτεκμηρίωτη ταύτιση τοῦ 
Ἰωάννη Μόσχου ποτὲ Λοΐζου, ὁ ὁποῖος ἀπαντᾶ στὰ νοταρικὰ ἔγγραφα τῆς Ζακύνθου περὶ 
τὸ 1580 (Ζώης, «Βιογραφιῶν συμπληρώσεις. Μόσχοι», τεῦχος 20, 7), μὲ τὸν πατέρα τοῦ 
Ἠλία. Στὴ δεύτερη, ἀπὸ τὸν ρεθυμνιώτη Λέο Μόσκο γεννήθηκαν ὁ Γεώργιος καὶ ὁ Τζου-
άννες, ὁ ὁποῖος ἀπέκτησε δύο τέκνα, τὸν Γεώργιο καὶ τὸν Ἠλία-Λέο (Ζώης, «Βιογραφιῶν 
συμπληρώσεις. Μόσχοι», τεῦχος 20, 7). Ὁ Σισιλιάνος καὶ ὁ Προκοπίου σημειώνουν τὴν 
κρητικὴ καταγωγή του (ὁ Σισιλιάνος μάλιστα, ἀκολουθώντας τὸν Ζώη, σημειώνει ὅτι ἦταν 
Ρεθύμνιος, γιὸς τοῦ Τζουάννε), δὲν παραλείπουν πάντως νὰ σημειώσουν καὶ τὴν ἄλλη ἄποψη 
ποὺ τὸν ἤθελε Πελοποννήσιο, μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὸ Ναύπλιο καὶ συγγενὴ τῶν τοιχογράφων 
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τὶς διαθῆκες του. Συνέταξε πρώτη διαθήκη τὸ 1653, τὴν ὁποία στὴ συνέχεια 
ἀκύρωσε. Ἡ ταύτιση τοῦ διαθέτη μὲ τὸν Ἠλία στηρίζεται πέραν τοῦ ὀνόματος 
καὶ στὸν ἰδιαίτερο τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ὁρίζει τὰ τῆς ταφῆς του στὴ μονὴ τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου Λαγκάδας. 

Ἀπὸ τὴ διαθήκη του τῆς 12ης Ὀκτωβρίου 1666 ἔγινε γνωστὸ τὸ πατρώνυ-
μο, ἡ καταγωγή, ἡ οἰκογενειακή του κατάσταση, ἡ ἐμπορική του δραστηριότη-
τα καὶ οἱ δοσοληψίες του, οἱ ὁποῖες πέρα ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο ἐκτείνονταν καὶ στὴν 
Κέρκυρα. Τότε, τὸ 1666, ἄρρωστος καὶ ἄγαμος, εἶχε ἀφήσει γενικὸ κληρονόμο 
του τὸν ἀδελφό του Γεώργιο ποὺ ζοῦσε στὴν Κέρκυρα καὶ κληροδότησε χρημα-
τικὰ ποσὰ σὲ διαφόρους, ἀνάμεσα στοὺς ὁποίους καὶ στὴν ἀνεψιά του Καλίτσα, 
μικρὴ κόρη τοῦ ἀδελφοῦ του, ὅρισε μάλιστα νὰ τὰ διαχειρίζεται, ἕως ὅτου πα-
ντρευόταν, ὁ ἀνεψιός του Νικολὸς Κασιμάτης ἀπὸ τὰ Κύθηρα («τζιριγώτης»), 
ποὺ διέμενε στὴν Κέρκυρα. Σὲ περίπτωση θανάτου τῆς Καλίτσας, μέρος τῶν 
χρημάτων θὰ πήγαινε στὶς ἄλλες δύο ἀνεψιές του, κόρες τοῦ Γεωργίου, τὴ Ζα-
μπέτα καὶ τὴν Φραντζεσκίνα. 

Στὶς 9 Νοεμβρίου 1677 νυμφεύτηκε τὴν Αἰκατερίνη Γρυπάρη μὲ τὴν ὁποία 
ἀπόκτησε δύο παιδιά, τὴ Μαρία καὶ τὸν Τζώρτζη.40 Στὶς 8 Ἰανουαρίου 1687 
μὲ τὴ νέα διαθήκη του ἄφησε ὡς κληρονόμους του τὰ δύο παιδιά του καὶ ὡς 
ἐπιτρόπους τοὺς δύο ἀνεψιούς του, τὸν Μανόλη ποὺ ἔμενε στὴν Κέρκυρα καὶ τὸν 
Λέο ποὺ ζοῦσε στὴ Βενετία. Πέθανε στὶς 26 Ἰανουαρίου 1687.41

Ὁ Ἠλίας-Λέος ἔζησε μόνιμα στὴ Ζάκυνθο. Ἀναφορικὰ μὲ τὴ μετάβαση ἢ 
τὴ διαμονή του στὴ Βενετία, ὁ Σισιλιάνος καὶ ὁ Ξυγγόπουλος τὴν ἀποκλείουν, 
ἐπικαλούμενοι ἔλλειψη μαρτυριῶν,42 δὲν λαμβάνουν ὅμως ὑπόψη ἢ ὑποβαθμίζουν 
τὶς πληροφορίες τοῦ Ζώη καὶ κυρίως τὶς μαρτυρίες ποὺ ὁ ἴδιος παρέχει στὶς δύο 
διαθῆκες του, οἱ ὁποῖες ἐπιβεβαιώνουν τὴν ἐκεῖ παρουσία καὶ διαμονή του. Ὅπως 
εἴδαμε, στὶς 6 Μαΐου 1661 ὁ Ἠλίας εἶχε ὁρίσει ἐπίτροπό του στὴ Ζάκυνθο ἐπειδὴ 
προγραμμάτιζε νὰ ταξιδέψει στὴ Βενετία. Ἐπίσης στὴ διαθήκη τοῦ 1666, ἀναφέ-
ρεται στὴν κασέλα ποὺ εἶχε ἀφήσει στὸν μητροπολίτη Μελέτιο Χορτάτση «ὁποῦ 
ηὑρίσκεται εἰς τὴν Βενετίαν» τὸ περιεχόμενο τῆς ὁποίας ἀνέθεσε σὲ αὐτὸν νὰ τὸ 
μοιράσει. Στὴ δεύτερη, τοῦ 1687, κάνει λόγο γιὰ τὴν ὕπαρξη διαθήκης, ποὺ εἶχε 
συντάξει στὴ Βενετία, τὴν ὁποία ἀκυρώνει. Τὰ στοιχεῖα αὐτά, παρότι λείπει ἡ 
ὁποιαδήποτε ἀναφορὰ τοῦ ὀνόματός του στὸ Ἀρχεῖο τῆς Ἑλληνικῆς Ἀδελφότη-

Μόσχων. Οἱ παλαιότεροι βιογράφοι του, ἀπορρίπτοντας τὶς θέσεις τοῦ Ζώη καὶ τὴν προ-
φανὴ ταυτότητα τοῦ Ἠλία καὶ τοῦ Λέου στὶς δύο διαθῆκες τοῦ 1666 καὶ 1687, δηλώνουν 
ἄγνοια τοῦ χρόνου θανάτου του (Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα, σ. 241).

40. Ζώης, «Βιογραφιῶν συμπληρώσεις. Μόσχοι», τεῦχος 20, 7· ὁ ἴδιος, Λεξικόν, σ. 
43· ὁ ἴδιος, «Κρητικαὶ σελίδες», 216.

41. Πρβλ. Χατζηδάκης, Ἕλληνες ζωγράφοι, τ. 1, σσ. 198-199.
42. Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα, σ. 242 καὶ σημ. 3.
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τας,43 ἐπιτρέπουν κατὰ προσέγγιση τὸν προσδιορισμὸ τοῦ χρόνου διαμονῆς του 
στὴ Βενετία γύρω στὸ καλοκαίρι καὶ τὸ φθινόπωρο τοῦ 1661, λαμβάνοντας ὑπόψη 
ὅτι τὸν Γενάρη τοῦ 1662 βρισκόταν ξανὰ στὴ Ζάκυνθο ὅπου καὶ συμβάλλεται. 
Τότε ὁ Μελέτιος Χορτάτσης διένυε ἤδη τὸν τρίτο χρόνο τῆς ἀρχιερατείας του στὴ 
μητρόπολη Φιλαδελφείας.44 Ὁ Ἠλίας προφανῶς πραγματοποίησε καὶ δεύτερο τα-
ξίδι στὴ Βενετία, ὁπότε καὶ συνέταξε τὴν ἀναφερόμενη τὸ 1687 διαθήκη του. Τὸ 
ταξίδι αὐτὸ καὶ ἡ σύνταξη τῆς διαθήκης ἔγιναν μετὰ τὸ 1666, ἀφοῦ στὴ διαθήκη 
τοῦ ἔτους ἐκείνου δὲν ἀκυρώθηκε καμία προγενέστερη διαθήκη. 

Ἀναφορικὰ μὲ τὴν καλλιτεχνική του δραστηριότητα, θεωρῶ ὅτι θὰ πρέπει 
νὰ ἀποδοθεῖ σὲ αὐτὸν α) ἡ εἰκονογράφηση τοῦ ναοῦ τῆς Ἀνάληψης στὸ Ληξούρι 
καὶ β) ἡ διδασκαλία τῆς ζωγραφικῆς στὸν Παναγιώτη Δοξαρᾶ.

Τὸ 1908 ὁ Λ. Ζώης ἔδωσε τὴν πληροφορία ὅτι ὁ Παναγιώτης Δοξαρᾶς 
μαθήτευσε στὴ Ζάκυνθο κοντὰ στὸν ἁγιογράφο «Λέοντα Μόσχο» καὶ παρέθεσε 
ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ συμβόλαιο τὸ ὁποῖο συντάχθηκε τὴν 1η Μαρτίου 1685 στὸν 
νοτάριο Κωνσταντῖνο Νοβάκο, ἀνάμεσα στὸν πατέρα τοῦ Παναγιώτη, Νικόλαο 
Δοξαρᾶ, καὶ στὸν ζωγράφο. Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸ κείμενο, ἡ συμφωνία 
ἔγινε μὲ τὸν ζωγράφο «Λέο Μόσκο», ὁ ὁποῖος ὑπογράφει μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ 
τὴν πράξη.45 Στηριζόμενοι στὸν τύπο τοῦ ὀνόματος τοῦ ζωγράφου καὶ διακρί-
νοντάς τον ἀπὸ τὸν Ἠλία, οἱ μεταγενέστεροι μελετητὲς ἀπέδωσαν τὴ μαθητεία 
στὸν Λέοντα-Λέο Μόσκο.46 Τὸ 1962, ὁ Μ. Χατζηδάκης, στηριζόμενος στὶς 
πληροφορίες τοῦ Μέρτζιου γιὰ τὴν παρουσία του ζωγράφου Λέοντος-Leo Μό-
σκου κατὰ τὸ 1685 στὴ Βενετία καὶ στὴν ἡλικία τοῦ Δοξαρᾶ (ὁ ὁποῖος ἦταν 
τότε 23 ἐτῶν), διατύπωσε τὶς ἀμφιβολίες του γιὰ τὴν ὀρθότητα τοῦ χρόνου τῆς 
σύμβασης καὶ πρότεινε τὴ χρονικὴ μετάθεση τῆς σύμβασης γύρω στὸ 1670 
ἐπισημαίνοντας ὅτι τότε ὁ Λέος βρισκόταν στὴ Ζάκυνθο.47 Ὁ ἴδιος τὸ 1987, 

43. Ἡ πιθανότητα νὰ ἀναφέρεται σὲ αὐτὸν κάποια ἀπὸ τὶς πληροφορίες οἱ ὁποῖες 
ἀφοροῦν τὸν «Leo» Μόσκο δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλειστεῖ, εἶναι ὅμως πρακτικὰ ἀδύνατο νὰ 
διαχωριστοῦν οἱ πληροφορίες.

44. Ὁ Μελέτιος Χορτάτσης ἐκλέχθηκε στὶς 25 Μαρτίου 1657 καὶ χειροτονήθηκε μετὰ 
τὶς 29 Μαρτίου 1658. Γιὰ τὴν ἐκλογὴ καὶ τὴ χειροτονία βλ. Μ. Ι. Μανούσακας, «Συλλογὴ 
ἀνεκδότων ἐγγράφων (1578-1685) ἀναφερομένων εἰς τοὺς ἐν Βενετίᾳ μητροπολίτας Φιλα-
δελφείας», Θησαυρίσματα 6 (1969), 80-82.

45. Ζώης, «Βιογραφιῶν συμπληρώσεις. Δοξαρᾶς-Μόσχος», 39-40.
46. Βλ. Καλογερόπουλος, «Τοιχογραφίαι», 468, 470· Σισιλιάνος, Ἕλληνες ἁγιογρά-

φοι, σ. 152· Procopiou, La peinture religieuse, σσ. 68 καὶ 94-96· Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα, 
σ. 335· Π. Ροντογιάννης, «Ἡ χριστιανικὴ τέχνη στὴ Λευκάδα», Ἐπετηρὶς τῆς Ἐταιρείας 
Λευκαδικῶν Μελετῶν 3 (1973), 244· Ἀλκ. Χαραλαμπίδης, Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἑφτα-
νησιώτικης ζωγραφικῆς τοῦ 18ου καὶ 19ου αἰώνα, Ἰωάννινα 1978, σ. 27.

47. Chatzidakis, Icônes, σ. 125 σημ. 2. Ἡ παρουσία τοῦ Λέου κατὰ τὸν Χατζηδάκη 
προκύπτει ἀπὸ τὴν ἀναγραφὴ τοῦ ὀνόματός του στὰ δίπτυχα τῆς πρόθεσης τῆς μονῆς τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου τῶν Καλογραιῶν, ποὺ εἶχε ἱδρυθεῖ τὸ 1669.
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βιογραφώντας τὸν Δοξαρᾶ, στὸν πρῶτο τόμο τοῦ ἔργου «Ἕλληνες ζωγράφοι 
μετὰ τὴν Ἅλωση», δέχεται τὸ 1685 ὡς χρόνο ἔναρξης τῆς μαθητείας του στὸν 
Λέο Μόσκο.48 Ἀντίθετα στὸ βιογραφικὸ σημείωμα τοῦ Λέου Μόσκου, στὸν 
δεύτερο τόμο τοῦ ἔργου ποὺ ἐκδόθηκε τὸ 1997, ἐπανέρχεται στὴν προηγούμενη 
θέση του καὶ προτείνει ἐκ νέου τὴ χρονικὴ μετάθεση τῆς σύμβασης γύρω στὸ 
1670, διότι τὸ 1685 ὁ ζωγράφος Λέος Μόσκος βρισκόταν στὴ Βενετία.49

Στὴν παραπάνω ὑπόθεση δὲν λαμβάνονται ὑπόψη τρία πράγματα: τὸ περι-
εχόμενο τῆς σύμβασης, τὸ χρονικὸ εὖρος τῆς δραστηριότητας τοῦ συντάκτη τῆς 
σύμβασης νοταρίου Κωνσταντίνου Νοβάκου, ἡ ταυτόχρονη δράση στὸν βενετο-
κρατούμενο χῶρο καὶ εἰδικὰ στὴ Ζάκυνθο δύο ζωγράφων ποὺ χρησιμοποιοῦν 
τὸ ὄνομα «Λέος», ὁ ἕνας ἐναλλακτικὰ μὲ τὸ Ἠλίας, καὶ ὁ ἄλλος ἀποκλειστικά. 
Κατ’ ἀρχάς, ἀκόμη καὶ ἂν γίνει δεκτὴ ὡς λανθασμένη ἡ χρονολογία, δύσκολα 
θὰ μποροῦσε νὰ γίνει δεκτὴ ἡ μετάθεση τοῦ χρόνου σύμβασης γύρω στὸ 1670, 
ὅταν δηλαδὴ ὁ Π. Δοξαρᾶς ἦταν μόλις 8 χρονῶν.50 Ἡ σύμβαση, ὅπως εἶναι 
διατυπωμένη, δὲν μπορεῖ νὰ ἀφορᾶ ἕνα ὀκτάχρονο παιδί, τὸ ὁποῖο δύο χρόνια 
μετὰ τὴ μαθητεία του, δηλαδὴ στὰ δέκα του χρόνια, θὰ ἐργαζόταν ὡς συνεργά-
της τοῦ δασκάλου του καὶ θὰ μοιραζόταν ἐξίσου μὲ ἐκεῖνον τὰ προκύπτοντα ἀπὸ 
τὴν καλλιτεχνική του δραστηριότητα κέρδη. Ὁ Δοξαρᾶς ἔπρεπε νὰ εἶναι ἤδη 
ἐνήλικας ὅταν συνάφθηκε ἡ συμφωνία, ἀνάλογες ἄλλωστε συμφωνίες εἶχε συ-
νάψει ὁ δάσκαλός του καὶ παλαιότερα μὲ μαθητὲς τοὺς ὁποίους λίγο ἀργότερα 
ὅριζε ὡς ἐπιτρόπους του. Τὸ γεγονὸς ὅτι τὴ συμφωνία συνάπτει ὁ πατέρας τοῦ 
Δοξαρᾶ, ὁ Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἐμφανίζεται καὶ ὑπόλογος σὲ περίπτωση ἀθέ-
τησης τῶν ὅρων τῆς συμφωνίας, φανερώνει ἁπλὰ ὅτι ὁ Παναγιώτης βρισκόταν 
ἀκόμη κάτω ἀπὸ τὴν πατρικὴ ἐξουσία. Πέραν τούτων, τὸ ἔτος 1670 ἀποκλεί-
εται λαμβάνοντας ὑπόψη τὴ γνωστὴ περίοδο δράσης τοῦ συντάκτη τῆς σύμ-
βασης νοταρίου Κωνσταντίνου Νοβάκου, ἡ ὁποία, ἐκτείνεται ἀνάμεσα στὶς 27 
Σεπτεμβρίου 1676 καὶ στὶς 31 Μαΐου 1711.51 Τὸ μόνο ἰσχυρὸ ἐπιχείρημα ποὺ 

48. Χατζηδάκης, Ἕλληνες ζωγράφοι, τ. 1, σ. 280. 
49. Χατζηδάκης – Δρακοπούλου, Ἕλληνες ζωγράφοι, τ. 2, σ. 207. Ἀναφέρει τὸν Ζώη, 

καὶ τὴν ἔκδοση τοῦ 1908, καθὼς καὶ τὶς δικές του παρατηρήσεις τοῦ 1962, παραλείποντας 
τὰ ὅσα ἔγραφε γιὰ τὴν ἡλικία τοῦ μαθητῆ Δοξαρᾶ.

50. Γεννήθηκε τὸ 1662 καὶ πέθανε στὶς 12 Φεβρουαρίου 1729 σὲ ἡλικία 67 ἐτῶν (Πα-
ναγιώτου Δοξαρᾶ Περὶ ζωγραφίας χειρόγραφον τοῦ ᾳψκστ΄ Νῦν τὸ πρῶτον μετὰ προλόγου 
ἐκδιδόμενον, ἔκδ. Σπ. Λάμπρος, Ἀθήνα 1871, σ. μα΄). Ἡ ἀρχειακὴ παραπομπὴ τῆς ληξι-
αρχικῆς πράξης θανάτου του: Α.Ν.Κ., Ληξιαρχικὲς Πράξεις Ἐκκλησιῶν, φάκ. 148 (Ἅγιος 
Σπυρίδων, Πόλεως Κέρκυρας), βιβλίο 2, Θάνατοι, φ.χ.ἀ.

51. Ζώης, Λεξικόν, σ. 478. Φ. Μπουμπουλίδης, «Νοτάριοι Ζακύνθου», Ἐπετηρὶς τοῦ 
Ἀρχείου τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Δικαίου 8 (1958), 129. Ὁ χρονικὸς προσδιορισμὸς 
στηρίζεται προφανῶς στὰ σωζόμενα τότε κατάστιχα τοῦ νοταρίου, ἀπ’ ὅπου ἄντλησε ὁ 
Ζώης τὴν πληροφορία.
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θὰ μποροῦσε ἴσως νὰ προβληθεῖ εἶναι ἐκεῖνο τῆς διαμονῆς τοῦ Λέου Μόσκου, 
κατὰ τὴν περίοδο ἐκείνη στὴ Βενετία. Τοῦτο ὅμως εἶναι ἰσχυρὸ μόνον στὴν πε-
ρίπτωση ποὺ θὰ ταυτιστεῖ ὁ δάσκαλος τοῦ Δοξαρᾶ μὲ τὸν Λέοντα-Λέο Μόσκο, 
παύει ὅμως νὰ ἔχει νόημα ἂν ὁ δάσκαλος ταυτιστεῖ μὲ τὸν ἄλλο ζωγράφο, τὸν 
γέροντα τότε Ἠλία-Λέο Μόσκο, ὁ ὁποῖος διέμενε στὴ Ζάκυνθο καὶ δύο χρόνια 
ἀργότερα συνέταξε τὴ διαθήκη του στὴν ὁποία ἐπιβεβαιώνει τὴν τότε διαμονὴ 
τοῦ ἀνεψιοῦ του Λέου Μόσκου στὴ Βενετία. Ἄλλωστε καὶ ὁ Ζώης, ὅταν ἔγραφε 
γιὰ τὸν «Λέοντα», εἶχε πάντα κατὰ νοῦ τὸν Ἠλία-Λέο, ὅπως σημειώσαμε στὴν 
ἀρχὴ τῆς μελέτης μας.

Ὁ Γεώργιος Μόσκος

Ὅπως εἴδαμε, ἀπὸ τὴ διαθήκη τοῦ Ἠλία Μόσκου τοῦ 1666 προκύπτει ὅτι 
στὴν Κέρκυρα ζοῦσε ὁ ἀδελφός του Γεώργιος, ἔγγαμος μὲ τρεῖς θυγατέρες, 
τὴν Καλίτσα, τὴ Ζαμπέτα καὶ τὴ Φραντζεσκίνα καὶ ἕναν ἀνεψιό, τὸν Νικόλαο 
Κασιμάτη. Στὴ διαθήκη τοῦ 1687 ἀναφέρονται δύο ἀνεψιοὶ τοῦ Ἠλία-Λέου 
Μόσκου, τὰ ἀδέλφια Μανόλης καὶ Λέος, χωρὶς νὰ προσδιορίζεται τὸ ὄνομα 
τοῦ πατέρα τους.52 Μὲ δεδομένη ὅμως τὴν οἰκογενειακὴ κατάσταση τοῦ Ἠλία, 
ὅπως ἀποτυπώνεται στὶς δύο διαθῆκες, δὲν χωρεῖ ἀμφιβολία ὅτι πρόκειται γιὰ 
γιοὺς τοῦ Γεωργίου. Κατὰ τὴν ἴδια χρονικὴ περίοδο, στὰ νοταρικὰ κατάστιχα 
τῆς Κέρκυρας καταγράφεται ἡ παρουσία καὶ ἡ δραστηριότητα τοῦ ρεθυμνιώτη 
Γεώργιου Μόσκου, χωρὶς πατρώνυμο, πατέρα τοῦ Ἰωάννη, τοῦ Λέου, τοῦ Μα-
νόλη, τοῦ Στέφανου καὶ τοῦ Συμεὼν-Σεραφείμ. Ἕνας ἐπίσης Γεώργιος Μόσκος 
ἀπὸ τὸ 1657 ἕως τὸν θάνατό του, τὸ 1678, ἀπαντᾶ ὡς ἀδελφὸς στὴν ἀδελφό-
τητα τῆς Σπηλαιώτισσας. Δὲν χωρεῖ, νομίζω, ἀμφιβολία ὅτι οἱ πληροφορίες 
ἀφοροῦν τὸ ἴδιο πρόσωπο. Σημαντικὸ στοιχεῖο γιὰ τὴν ταύτιση ἀποτελοῦν ὁ 
κοινὸς τόπος καταγωγῆς καὶ ἡ συγγένειά τους μὲ τὸν Νικόλαο Κασιμάτη καὶ 
τοὺς ἀπογόνους του, γιὰ τὴν ὁποία γίνεται λόγος παρακάτω. Ὁ Γεώργιος, ὁ 
ἀδελφὸς τοῦ Ἠλία, εἶναι λοιπὸν ἐκεῖνος ποὺ ἀνιχνεύεται τὴν ἴδια περίοδο στὶς 
κερκυραϊκὲς νοταρικὲς πηγές, βρίσκεται ἐγκατεστημένος στὴν Κέρκυρα πρὶν 
ἀπὸ τὸ 1657, πιθανὸν λίγο μετὰ τὸ 1646, διαθέτει «μερτσερίο» στὴν πόλη, 
δραστηριοποιεῖται στὴν ἀδελφότητα τῆς Σπηλαιώτισσας, ἀγοράζει τὸν ἡμιτελὴ 
ναὸ τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων, ποὺ βρισκόταν κοντὰ στὸ σπίτι του, καὶ τὸν 
ἀποπερατώνει γιὰ λογαριασμὸ τοῦ γιοῦ του. 

Ἡ ναοδομικὴ δραστηριότητα τοῦ Γεωργίου, ἡ καταβολὴ μετρητῶν καὶ ἡ 
ταχεῖα οἰκοδόμηση τοῦ ναοῦ, φανερώνουν τὴν οἰκονομική του εὐμάρεια, ἡ ὁποία 
βεβαιώνεται καὶ ἀπὸ πράξη τῆς 30ῆς Δεκεμβρίου 1673, ἡ ὁποία ἐπιπλέον δεί-

52. Ζώης, «Βιογραφιῶν συμπληρώσεις. Μόσχοι», τεῦχος 21, 7· ὁ ἴδιος, «Κρητικαὶ 
σελίδες», 216-223.
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χνει τὴν ἀλληλεγγύη μεταξὺ τῶν κρητικῶν προσφύγων ποὺ εἶχαν ἐγκατασταθεῖ 
στὴν Κέρκυρα,53 καὶ διαφωτίζει κάπως τὴν ἐπαγγελματικὴ δραστηριότητα τοῦ 
Γεωργίου. Ἀπὸ τὴν πράξη, ποὺ συντάχθηκε στὸ σπίτι τῆς κυράτζας Μαριέ-
τας Ἀγοραστοπούλας, συζύγου τοῦ μισὲρ Τζώρτζη Κάβαλου, συνάγεται ὅτι ὁ 
Τζώρτζης Κάβαλος, εὑρισκόμενος σὲ μεγάλη οἰκονομικὴ στενότητα, ἐπειδὴ 
τοῦ πήρανε τὸ «λαδι στιν Ιστρια κοντραμπαντο», ἐπέστρεψε στὴν Κέρκυρα μὲ 
πολλὰ χρέη. Τότε ὁ Γεώργιος Μόσκος τὸν βοήθησε καὶ τοῦ ἔδωσε «καμποσι 
σαρδελα που ιχε να παη να τιν εζιταρι», δηλαδὴ νὰ τὴν πουλήσει. Ἐπιπλέον 
δέχθηκε νὰ βοηθήσει τὴν οἰκογένεια ὅσο ὁ Τζώρτζης θὰ ἔλειπε, δίνοντας στὸ 
σπίτι ἕξι ρεάλια τὸν μήνα δανεικά. Συνολικὰ ἔδωσε, χωρὶς ἐνέχυρο, 24 ρεάλια, 
καὶ μὲ τὴν πράξη αὐτὴ ἡ Μαριέτα ἀναγνώρισε τὸ χρέος ὥστε ὁ Γεώργιος νὰ 
λάβει τὰ χρήματα ὅταν θὰ ἐπέστρεφε ὁ ἄνδρας της.54 Ἡ προκύπτουσα οἰκονο-
μικὴ δραστηριότητα τοῦ Γεωργίου, δὲν ἀποκλείει τὸ ἐνδεχόμενο τῆς παράλλη-
λης ἐνασχόλησής του καὶ σὲ ἄλλους τομεῖς, ἄλλωστε καὶ ὁ ἀδελφός του Ἠλίας 
στὴ Ζάκυνθο ἐμφανίζει ἔντονη οἰκονομικὴ-ἐμπορικὴ δραστηριότητα παράλληλα 
μὲ τὴ ζωγραφική. 

Ὁ Γεώργιος ἀπόκτησε τουλάχιστον ὀκτὼ παιδιά: τὸν Ἰωάννη, τὸν Μανό-
λη, τὸν Λέο, τὸν Στέφανο, τὸν Συμεὼν-Σεραφείμ, τὴ Ζαμπέτα, τὴ Φραντζε-
σκίνα καὶ τὴν Καλίτσα. Γιὰ τὰ ἄρρενα τέκνα θὰ γίνει λόγος ἐκτενέστερος στὴ 
συνέχεια. Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὶς θυγατέρες του, οἱ δύο πρῶτες φαίνεται πὼς ἦταν 
ἤδη παντρεμένες τὸ 1665, ἔτος κατὰ τὸ ὁποῖο ὁ Γεώργιος συνέταξε πράξη ἐνώ-
πιον τῶν δύο γαμπρῶν του. Ἡ τρίτη, ἡ Καλίτσα, ἀποδέκτης χρηματικοῦ ποσοῦ 
ἀπὸ τὸν θεῖο της Ἠλία στὴ διαθήκη του τὸ 1666, ἦταν ἡ μικρότερη πιθανότατα 
στὴν ἡλικία ἀπὸ ὅλα τὰ παιδιὰ τοῦ Γεωργίου. 

Ὁ Ἰωάννης Μόσκος

Γιὸς τοῦ Γεωργίου Μόσκου ἀπὸ τὸ Ρέθυμνο. Γιὰ τὸν Ἰωάννη Μόσκο, 
μὲ ἐξαίρεση τὸ ἐνυπόγραφο ζωγραφικό του ἔργο, οἱ παλαιότερες πληροφορίες 
ἦταν ἐξαιρετικὰ λειψές, γι’ αὐτὸ καὶ στὴν περὶ Μόσκων βιβλιογραφία ὁρίζεται 
μὲν ἡ καλλιτεχνική του δραστηριότητα στὸ διάστημα ἀπὸ τὸ 1670 ἢ 1680 
ἕως τὸ 1714 καὶ μὲ ἐπιφυλάξεις ἕως τὸ 1721, διατυπώνονται ὅμως ὑποθέσεις 
ἀστήρικτες γιὰ τὴ σχέση του μὲ τοὺς ἄλλους ρεθυμνιῶτες ζωγράφους. Ἔτσι, 
τὸ 1920, ὁ Ν. Καλογερόπουλος διατύπωσε τὴν ἄποψη ὅτι ἦταν γιὸς τοῦ Ἠλία 
Μόσκου. Λίγο ἀργότερα, ὁ Ζώης σχολιάζοντας τὶς πληροφορίες τῆς διαθήκης 
τοῦ Ἠλία-Λέου Μόσκου, ποὺ συντάχθηκε τὸ 1687, γιὰ τὸν ἀνεψιό του Λέο, 

53. Ἡ εὐαισθησία αὐτὴ διαπιστώνεται καὶ στὴ διαθήκη τοῦ Ἠλία Μόσκου τοῦ 1666, 
ὅπου ὁρίζει στὸν ἀδελφό του Γεώργιο νὰ βοηθήσει στὴν Κέρκυρα φτωχοὺς Κρητικούς.

54. Α.Ν.Κ., Συμβολαιογραφικά, φάκ. Ο.2, βιβλίο 19, φ. 40r.
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ἐξέφρασε τὴν ὑπόθεση ὅτι αὐτοῦ τοῦ Λέου γιὸς ἦταν πιθανὸν ὁ Ἰωάννης.55 Τὴν 
ἄποψη τοῦ Καλογερόπουλου υἱοθέτησε ὁ Δ. Σισιλιάνος τὸ 1935, ὁ Ἄγγ. Προ-
κοπίου τὸ 1939 καὶ ὁ Φ. Πιομπῖνος τὸ 1984.56 Ὁ Ἀ. Ξυγγόπουλος τὸ 1957 
ἀναίρεσε τὴν ἄποψη, στηριζόμενος στὴν πρόσφατα τότε δημοσιευμένη διαθήκη 
τοῦ Ἠλία Μόσκου τοῦ ἔτους 1666, ἀπὸ τὴν ὁποία προέκυπτε ὅτι δὲν εἶχε τέκνα, 
καὶ ἐξέφρασε τὴν ὑπόθεση ὅτι ὁ Ἰωάννης ἴσως ἀνῆκε στὴν ἴδια οἰκογένεια μὲ 
τὸν Ἠλία, στηριζόμενος στὴν κοινή τους καταγωγή.57 Λίγο ἀργότερα, τὸ 1962, 
ὁ Μ. Χατζηδάκης ἐπεσήμανε τὴν ἀνυπαρξία τεκμηρίων γιὰ τὶς προτεινόμενες 
σχέσεις τοῦ Ἰωάννη μὲ τὸν Ἠλία καὶ τὸν Λέο58 καὶ τὸ 1997 ἀπέρριψε τὴν ὑπό-
θεση τοῦ Καλογερόπουλου γιὰ λόγους χρονολογικοὺς ἀλλὰ καὶ διότι ἀπὸ τὴν 
τελευταία διαθήκη τοῦ Ἠλία συναγόταν πὼς εἶχε μόνο δύο παιδιά, τὸν Γεώργιο 
καὶ τὴ Μαρία.59

Τὸ 1939 ὁ Κ. Μέρτζιος ταύτισε τὸν ζωγράφο μὲ τὸν ὁμώνυμο Μόσκο ἀπὸ 
τὸ Ρέθυμνο ὁ ὁποῖος τέλεσε τὸν γάμο του στὶς 28 Φεβρουαρίου 1657 στὸν Ἅγιο 
Γεώργιο τῆς Βενετίας μὲ τὴν Ἐργίνα Κλαροτζανοπούλα,60 ταύτιση ποὺ ἔγινε 
στὴ συνέχεια ἀποδεκτὴ ἀπὸ τοὺς περισσότερους μελετητές.61 Ὁ Μ. Χατζηδά-
κης τὸ 1962 ἀπέκλεισε τὴν ταύτιση, στηριζόμενος στὸ χρονικὸ εὖρος ποὺ κα-
λύπτει τὸ γνωστὸ χρονολογημένο ἔργο του,62 ἀργότερα ὅμως τὴν ἀποδέχτηκε 
καὶ ὅρισε τὸ Ρέθυμνο ὡς τόπο καταγωγῆς τοῦ ζωγράφου.63

Τὰ νέα στοιχεῖα ποὺ ἔχουμε σήμερα στὴ διάθεσή μας, μᾶς δίνουν τὴ δυ-
νατότητα ὄχι μόνον νὰ προσδιορίσουμε τὴ συγγενικὴ σχέση μὲ τοὺς ἄλλους 
Μόσκους, ἀλλὰ καὶ νὰ γνωρίσουμε νέες ἄγνωστες πτυχὲς τῆς ζωῆς καὶ τῆς 
καλλιτεχνικῆς δραστηριότητας τοῦ Ἰωάννη.

Ὁ Ἰωάννης, γιὸς τοῦ Γεωργίου, γεννήθηκε περὶ τὸ 1636 στὸ Ρέθυμνο. 
Ἀπεβίωσε στὶς 30 Νοεμβρίου 1716, σὲ ἡλικία περίπου 80 ἐτῶν, καὶ ἐνταφιά-
στηκε στὸν κτητορικὸ ναὸ τῆς οἰκογένειας στὴν Κέρκυρα, στὴν Κυρία τῶν Ἀγ-
γέλων, ὅπως βεβαιώνεται ἀπὸ τὴ σχετικὴ ἐγγραφὴ στὸ ληξιαρχικὸ βιβλίο τοῦ 

55. Ζώης, «Βιογραφιῶν συμπληρώσεις. Μόσχοι», τεῦχος 21, 7. Τὴν ὑπόθεση αὐτὴ 
ἐπανέλαβε καὶ ὁ μητροπολίτης Ἀθηναγόρας τὸ 1931 παραπέμποντας στὸν Ζώη (Ἀθηναγό-
ρας μητρ. Παραμυθίας καὶ Φιλιατῶν, «Ὁ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γεράσιμος Β΄ ὁ 
Κακαβέλας», Ἑλληνικὰ 4 (1931), 70).

56. Γιὰ τὸν Ἰωάννη, βλ. Σισιλιάνος, Ἕλληνες ἁγιογράφοι, σσ. 153-157. Procopiou, 
La peinture religieuse, σσ. 66-67.

57. Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα, σ. 315.
58. Chatzidakis, Icônes, σ. 166.
59. Χατζηδάκης – Δρακοπούλου, Ἕλληνες ζωγράφοι, τ. 2, σ. 203.
60. Μέρτζιος, Θωμᾶς Φλαγγίνης, σ. 244. Τὰ ληξιαρχικὰ βιβλία, σσ. 81-82 ἀρ. 324.
61. Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα, σ. 315.
62. Chatzidakis, Icônes, σ. 166. Βλ. καὶ Βοκοτόπουλος, Εἰκόνες, σ. 161. Χατζηδάκης 

– Δρακοπούλου, Ἕλληνες ζωγράφοι, τ. 2, σσ. 203-205.
63. Ὅ.π., τ. 2, σ. 203.
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ναοῦ.64 Στὸ ἴδιο βιβλίο, ἕξι χρόνια ἀργότερα, στὶς 21 Σεπτεμβρίου 1722, ση-
μειώνεται καὶ ἡ ἀποβίωση τῆς συζύγου τοῦ Ἰωάννη, τῆς Ἀναστασίας, σὲ ἡλικία 
75 ἐτῶν, καὶ ὁ ἐνταφιασμός της ἐπίσης στὸν ναὸ τῆς Κυρᾶς τῶν Ἀγγέλων.65 

Ἀπὸ τὴν πράξη χειραφέτησης τοῦ Ἰωάννη, ποὺ συντάχθηκε στὶς 14 Φε-
βρουαρίου 1665, βεβαιώνεται ὅτι αὐτὸς ἀκολούθησε τὴν οἰκογένεια, μετὰ τὴν 
κατάληψη τοῦ Ρεθύμνου ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ἀρχικὰ στὴ Ζάκυνθο καὶ στὴ συ-
νέχεια στὴν Κέρκυρα. Ἐκεῖ ἔλαβε ἕνα σημαντικὸ ποσὸ ἀπὸ τὸν πατέρα του γιὰ 
νὰ τὸ ἐπενδύσει καὶ ἀναχώρησε γιὰ τὴ Βενετία, ὅπου παρέμεινε ἀρκετὰ χρόνια, 
κατασπατάλησε τὸ κεφάλαιο, παντρεύτηκε καὶ ἀπόκτησε δύο παιδιά. Περὶ τὸ 
1665, χωρὶς καθόλου χρήματα, ἐπέστρεψε στὴν Κέρκυρα μὲ τὴν οἰκογένειά 
του, ὅπου τὸν περιμάζεψε ὁ πατέρας του, τοῦ ἔδωσε ἐπιλέον 50 κρουζάτα καὶ 
τὸν ἐλευθέρωσε ἀπὸ τὴν πατρικὴ ὑποταγή (χειραφέτηση, emancipazione).

Ὅπως ἤδη ἀναφέραμε, στὸ ληξιαρχικὸ βιβλίο γάμων τοῦ Ἁγίου Γεωργί-
ου τῶν Ἑλλήνων στὴ Βενετία εἶναι καταγραμμένος ὁ γάμος τοῦ Ρεθυμναίου 
Ἰωάννη Μόσκου μὲ τὴν Ἐργίνα Κλαροτζανοπούλα μὲ ἡμερομηνία 28 Φεβρου-
αρίου 1657. Ἡ ταύτισή του μὲ τὸν ζωγράφο Ἰωάννη Μόσκο ἔγινε ἀπὸ τὸν 
Κ. Μέρτζιο, παρότι δὲν ὑπῆρχαν ἄλλα στοιχεῖα ποὺ νὰ ὁδηγοῦν σὲ αὐτήν. Ἡ 
ταύτιση, χάρη στὶς πληροφορίες τῆς πράξης χειραφέτησης, ἐπιβεβαιώνεται, σὲ 
συνδυασμὸ δὲ μὲ τὴν ὕστερη οἰκογενειακὴ κατάσταση τοῦ Ἰωάννη, ὅπως αὐτὴ 
προκύπτει ἀπὸ τὸ βιβλίο ληξιαρχικῶν πράξεων θανάτου τοῦ ναοῦ τῆς Κυρίας 
τῶν Ἀγγέλων, συμπεραίνεται ὅτι τέλεσε δύο γάμους. Μὲ τὸν πρῶτο γάμο του 
μὲ τὴν Ἐργίνα, ἀπόκτησε δύο παιδιά. Ὁ δεύτερος γάμος του μὲ τὴν Ἀναστασία 
δὲν εἶναι γνωστὸ πότε ἔγινε. Ἐκεῖνο ποὺ μποροῦμε ἀνεπιφύλακτα νὰ βεβαιώ-
σουμε εἶναι ὅτι ὅταν κλήθηκε ἀπὸ τὸν ἀδελφό του Συμεών, περὶ τὸ 1698, νὰ 
ἔλθει στὴν Κέρκυρα, ἦταν ἔγγαμος μὲ παιδιά, καὶ ὅτι κατὰ τὴν παραμονή του 
στὴν Κέρκυρα, μετὰ τὸ 1698, ἀπόκτησε τὸν ἕνα ἀπὸ τοὺς δύο γνωστοὺς γιούς 
του, τὸν Ἀντώνιο.

Μετὰ τὸ 1665 χάνονται τά ἴχνη τοῦ Ἰωάννη. Δὲν εἶναι γνωστὸ ἂν καὶ γιὰ 
πόσο διάστημα διέμεινε στὴν Κέρκυρα, οὔτε καὶ ἡ μετέπειτα πορεία του. Ὅπως 
προκύπτει ἀπὸ τὴν πράξη τοῦ 1700, ὁ Ἰωάννης εἶχε γιὰ πολλὰ χρόνια ἐγκατα-
σταθεῖ στὴ Χίο, ἀπὸ ὅπου μετακινήθηκε πρὸς τὶς Κυκλάδες μετὰ τὸ τέλος τῆς 

64. 1716 νοεμβρίου 30 ἀπότιχε τῆς παροῦσις ζωῆς ὀ sr Ιωάννης Μόσκος ἀστενιμένος 
ἠμέρες δέκα ἀπό θέρμι κοντίνουα ἰατρός δέν εἶτον καί ἐνταφιάζετε εἰς τῆν αὐτήν μονῆν 
καί εἶτον χρονόν ὀγδοήντα ἠντζήρκα. Ιωάννης ιερευς Καραβελας. (Α.Ν.Κ., Ληξιαρχικὲς 
Πράξεις Ἐκκλησιῶν, φάκ. 115, βιβλίο 1, Θάνατοι, φ. 6v).

65. 1722 σεπτεμβρίου 21 ἀπέτιχε τῆς παρούσις ζωῆς ἡ κυρία Ἀναστασία γηνή τοῦ 
ποτέ sr Ἱωάννου Μόσκου ἀπό θέρμη κοντίνουα ἥτον ἔως χρονῶν 75 ἦτον ἱατρός εἰς αὐτή ὁ 
sr δοκτορος Κασιμάτης καί ἦτον κατά<κοιτη> ἡμέρας 60. Ἀντώνιος ἰερεύς ὁ μόσκος γιούς 
πατρονάτος και εφιμέριος της (Α.Ν.Κ., Ληξιαρχικὲς Πράξεις Ἐκκλησιῶν, φάκ. 115, βιβλίο 
1, Θάνατοι, φ. 8v).
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πρόσκαιρης κατάληψης τῆς Χίου ἀπὸ τοὺς Βενετούς, ἡ ὁποία διήρκεσε ἀπὸ τὸν 
Σεπτέμβριο τοῦ 1694 ἕως τὶς ἀρχὲς Φεβρουαρίου τοῦ 1695. Ἡ ἀναχώρηση τῶν 
Βενετῶν εἶχε ὡς ἐπακόλουθο τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ νησιοῦ ἀπὸ πολλὲς οἰκογέ-
νειες οἱ ὁποῖες ἐγκαταστάθηκαν στὶς βενετοκρατούμενες περιοχὲς καὶ ἔλαβαν 
ἀπὸ τὶς βενετικὲς ἀρχὲς ἀκίνητα.66 Ἀνάμεσα σὲ αὐτὲς ἦταν καὶ ἡ οἰκογένεια τοῦ 
Ἰωάννη, ἡ ὁποία ἐγκαταστάθηκε ἀρχικὰ στὴν Τῆνο, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μετακινήθηκε 
στὴν Πάρο, ὅπου ὁ Ἰωάννης ἀνέλαβε τὴν ἁγιογράφηση ναῶν καὶ μονῶν. 

Στὴν Πάρο προφανῶς ἔλαβε τὶς ἐπιστολὲς τοῦ ἀδελφοῦ του καὶ ἀποφάσισε 
νὰ ἔλθει μὲ τὴν οἰκογένειά του στὴν Κέρκυρα καὶ νὰ ἐγκατασταθεῖ. Μὲ τὴν 
ἄφιξή του στὴν Κέρκυρα, ὁ ἀδελφός του Συμεὼν τὸν κατέστησε γενικὸ πληρε-
ξούσιο μὲ σχετικὴ πράξη ποὺ συντάχθηκε τὴν 1η Φεβρουαρίου 169967 καὶ στὴ 
συνέχεια, μὲ τὴν πράξη τοῦ 1700 συγκληρονόμο τῶν πατρικῶν, μητρικῶν καὶ 
ἀδελφικῶν περιουσιακῶν στοιχείων ποὺ εἶχαν περιέλθει σ’ αὐτόν.

Ὁ Ἰωάννης φαίνεται ὅτι μετὰ τὴν ἄφιξή του στὴν Κέρκυρα, ἐγκαταστά-
θηκε ὁριστικὰ στὸ νησί, ὅπου ἀσχολήθηκε μὲ τὴ διαχείριση τῆς οἰκογενειακῆς 
περιουσίας καὶ μὲ τὴ φροντίδα τοῦ κτητορικοῦ τους ναοῦ. Ἔτσι τὶς 26 Μαρτίου 
1699 καὶ στὶς 3 Ἀπριλίου 1699 πακτώνει χωράφια.68 Στὶς 8 Ἰουνίου 1699 
εἰσπράττει ὀφειλόμενα στὸν ἀδελφό του χρήματα.69 Στὶς 31 Μαΐου 1702, μαζὶ 
μὲ τὸν ἀδελφό του Συμεών, συντάσσουν πράξη καὶ ὁρίζουν ἐφημέριο τοῦ ναοῦ 
τῆς Κυρᾶς τῶν Ἀγγέλων τὸν ἱερέα Ἰωάννη Κόμιτα γιὰ ἕναν χρόνο.70 Ἐπίσης 
ἀπαντᾶ ὡς μάρτυρας σὲ διάφορες χρονικὲς στιγμές, ἕως λίγο πρὶν τὸν θάνατό 
του. Ἀναφέρω ἐνδεικτικά: διαθήκη τῆς 19ης Ἰουλίου 1710, διαθήκη τῆς 17ης 
Ὀκτωβρίου 1710, διαθήκη τῆς 1ης Σεπτεμβρίου 1712, διαθήκη τῆς 4ης Αὐ-
γούστου 1714, διαθήκη τῆς 10ης Ὀκτωβρίου 1716.71 Σὲ ὅλες τὶς παραπάνω 
διαθῆκες ὑπογράφει ἰδιοχείρως. Θὰ πρέπει, τέλος, νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἀναφορὰ 
τοῦ ὀνόματός του ἀπὸ τοὺς νοταρίους ποτὲ δὲν συνοδεύεται ἀπὸ τὴν ἐπαγγελμα-
τική του ἰδιότητα, ἀντίθετα, πάντοτε ἀπαντᾶ μὲ τὴν προσθήκη τοῦ πατρωνύμου 
του, ἔνδειξη ὅτι τὴν ἴδια χρονικὴ περίοδο στὴν πόλη τῆς Κέρκυρας δραστηριο-
ποιοῦνταν καὶ ἄλλος ὁμώνυμός του.

Τὰ νέα στοιχεῖα ποὺ παρουσιάστηκαν παραπάνω φωτίζουν ἐπίσης καλύτε-
ρα τὴν καλλιτεχνικὴ δραστηριότητα τοῦ Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος, πέρα ἀπὸ ἁγιογρά-
φος φορητῶν εἰκόνων, ἦταν καὶ ἁγιογράφος τοιχογραφιῶν. Ἀπὸ τὴ νοταρικὴ 

66. Γιὰ τὸ θέμα βλ. The occupation of Chios by the Venetians (1694) described in con-
temporary diplomatic reports and official dispatches, ἔκδ. Ph. Argenti, Λονδίνο 1935.

67. Α.Ν.Κ., Συμβολαιογραφικά, φάκ. Κ.511, βιβλίο 229, φφ. 6r-7v.
68. Ὅ.π., φάκ. Κ.511, βιβλίο 230, φφ. 14r-16r, 25r.
69. Ὅ.π., φάκ. Κ.511, βιβλίο 230, φ. 39r.
70. Ὅ.π., φάκ. Κ.533, βιβλίο 121, φφ. 2v-4r.
71. Ὅ.π., φάκ. Κ.488, φφ. 86v-88r, 97v-98v, 127v-128v, 172v-173r, 301r-v.
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πράξη τῆς 13ης Μαΐου 1700 γίνεται γνωστὸ ἕνα ἀπὸ τὰ ἔργα του, ἡ ἁγιογρά-
φηση τῆς μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὴν Πάρο. Πρόκειται γιὰ τὴν ὁμώνυμη 
μονὴ στὴν κορυφὴ τοῦ λόφου Κέφαλος στὴ Μαρπήσσα τῆς ἀνατολικῆς Πάρου, 
κτίσμα τοῦ 16ου αἰώνα. Τὸ ἔγγραφο μᾶς παρέχει τὴ βέβαιη πληροφορία ὅτι 
ἡ ἁγιογράφηση τῆς μονῆς ὁλοκληρώθηκε λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν ἀναχώρηση τοῦ 
Ἰωάννη γιὰ τὴν Κέρκυρα, δηλαδὴ μέσα στὸ 1698. Ὁ ναὸς εἶναι κατάγραφος μὲ 
τοιχογραφίες. Στὴ βιβλιογραφία διατυπώνονται διάφορες ἀπόψεις γιὰ τὴν ποι-
ότητα τῶν ἔργων. Ἀλλοῦ ἐπισημαίνεται τὸ λαϊκὸ ὕφος τῶν τοιχογραφιῶν καὶ ἡ 
ὁμοιότητά τους πρὸς ἐκεῖνες τοῦ ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου στὴ Νάουσα Πάρου, 
ἀλλοῦ ἐξαίρεται ἡ ποιότητά τους, ἐνῶ ὁ Ὀρλάνδος ἐπισημαίνει ὅτι τὸ 1961 ἦταν 
«οἰκτρῶς» ἐπιζωγραφισμένες ἀπό νεότερους ἀδαεῖς ἁγιογράφους.72 Ἡ ταύτιση 
τοῦ ζωγράφου τῆς μονῆς μὲ τὸν Ἰωάννη Μόσκο θέτει ἐκ νέου τὸ ζήτημα τῆς 
μελέτης τοῦ ζωγραφικοῦ διακόσμου τῆς μονῆς, ὅσο αὐτὸς ἔχει διασωθεῖ καὶ στὸ 
μέτρο ποὺ μπορεῖ νὰ ἀποκατασταθεῖ ἀπὸ τὶς μεταγενέστερες παρεμβάσεις, οἱ 
ὁποῖες σημειώνονται στὴ βιβλιογραφία ἤδη ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1960. Ἀξίζει 
ἀκόμη νὰ σημειωθεῖ ἡ ὕπαρξη ἐνυπόγραφης εἰκόνας τοῦ Μόσκου στὸ ἴδιο χω-
ριό, στὸν ναὸ τῆς Εὐαγγελίστριας.73

Ἐπίσης οἱ πρόσθετες γνώσεις μας γιὰ τὴ διαμονὴ καὶ τὴ δραστηριότητα 
τοῦ Ἰωάννη Μόσκου στὴ Χίο, δικαιολογοῦν τὴ φιλοτέχνηση τοῦ πορτραίτου τοῦ 
πατριάρχη Γεράσιμου Κακαβέλα. Ἡ ἐγκατεστημένη στὴ Χίο κρητικὴ οἰκογέ-
νεια Κακαβέλα, ἀπὸ τὴν ὁποία προέρχεται ὁ πατριάρχης, παρήγγειλε πιθανό-
τατα τὸ πορτραῖτο, στὸ ὁποῖο ὁ Ἰωάννης πέρα ἀπὸ τὴν ὑπογραφή του (ΧΕΙ΄Ρ 
Ἰω(άν)νου ΜΌCΚΟΥ) προσέθεσε πάνω ἀριστερὰ τὸ οἰκόσημο τῆς οἰκογένειας 
καὶ δεξιὰ τὴν ἐπιγραφὴ «ΓΕΡΆCΙΜΟC ΚΑΚΑΒΈΛΑC Π(ΑΤ)ΡΙἌΡΧΗC ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩC ΑἸΤΩ῀Ν ξ» χάρη στὴν ὁποία χρονολογεῖται ἔμμεσα τὸ 
πορτραῖτο στὰ χρόνια τῆς πατριαρχείας τοῦ Γερασίμου (1673-1674) καὶ προσ-
διορίζεται ὁ χρόνος τῆς γέννησής του στὸ 1613-1614.74

72. Γιὰ τὴ μονὴ καὶ τὸν ζωγραφικό της διάκοσμο, βλ. Ἀν. Ὀρλάνδος, «Οἱ μεταβυζα-
ντινοὶ ναοὶ τῆς Πάρου», Ἀρχεῖο τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων τῆς Ἑλλάδος 9 (1961), 123-124 
καὶ 10 (1964), 64, 135-136· Ν. Ἀλιπράντης, «Μεταβυζαντινὰ μνημεῖα τῆς Πάρου», Ἐπε-
τηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν 8 (1969-1970), 458-461· ὁ ἴδιος, Ξενάγηση στὸν 
Ἅγιο Ἀντώνο Μαρπήσσης Πάρου, Ἀθήνα 2002· Μ. Σέργης, Μονὲς τῶν Κυκλάδων, τ. Α΄, 
Σύρου, Πάρου, Νάξου, Ἀμοργοῦ, Ἀθήνα 2007, σ. 67 καὶ ἑξῆς.

73. Χατζηδάκης – Δρακοπούλου, Ἕλληνες ζωγράφοι, τ. 2, σ. 204.
74. Τὸ πορτραῖτο φυλάσσεται στὸ μητροπολιτικὸ μέγαρο Κέρκυρας. Περιγραφὴ καὶ 

ταύτιση τοῦ εἰκονιζομένου προσώπου ἀπὸ τὸν μητρ. Παραμυθίας καὶ Φιλιατῶν Ἀθηναγόρα 
(Ἀθηναγόρας, «Κακαβέλας», σσ. 69-79). Γιὰ μιὰ σύντομη περιγραφὴ καὶ δημοσίευση τοῦ 
πορτραίτου βλ. Χρ. Χρήστου, «Εἰκόνες ἀπὸ τὴν μεταβυζαντινὴ περίοδο στὴν Κέρκυρα», 
Βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ τέχνη στὴν Κέρκυρα. Μνημεῖα, εἰκόνες, κειμήλια, πολιτι-
σμός, Κέρκυρα 1994, σσ. 193, 196. Ὁ Ἀθηναγόρας, ἀγνοώντας τὴ διαμονὴ τοῦ Ἰωάννη στὴ 
Χίο, ὑπέθεσε ὅτι ὁ ἔκπτωτος πατριάρχης ταξίδεψε ἕως τὴν Κέρκυρα καὶ ὅτι τὸ πορτραῖτο 
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Ἡ ἐξακρίβωση ἐπίσης τοῦ χρόνου θανάτου τοῦ Ἰωάννη ἐπιβάλλει τὴν ἐπα-
νεξέταση ὅσων εἰκόνων φέρουν τὴν ὑπογραφή του καὶ χρονολογία νεότερη τοῦ 
1716. Ἡ μαρτυρία, τέλος, γιὰ τὴ μακρόχρονη παραμονὴ τοῦ Ἰωάννη στὴ Χίο, 
μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει τὸ ἐφαλτήριο γιὰ τὴ διερεύνηση τῆς ἐκεῖ δραστηριότητάς 
του στοὺς τοιχογραφημένους ναοὺς καὶ μονὲς τοῦ νησιοῦ. 

Ὁ Ἰωάννης ἀπέκτησε τουλάχιστον δύο γιούς, τὸν Δημήτριο καὶ τὸν Ἀντώ-
νιο. Πιθανότατα ὅμως εἶχε καὶ θυγατέρες, ὅπως ἀφήνεται νὰ ἐννοηθεῖ στὴ 
διαθήκη τοῦ ἀδελφοῦ του Συμεών.75

Ὁ Δημήτριος ἀπαντᾶ μόνον στὴ διαθήκη τοῦ θείου του Συμεών, ἀπὸ ὅπου 
διαπιστώνεται ὅτι ζοῦσε ἐκτὸς Κέρκυρας, ἄγνωστο ποῦ, χωρὶς προφανὴ διάθε-
ση νὰ ἔλθει καὶ νὰ ἐγκατασταθεῖ στὸ νησί.76 Πιθανὸν ἦταν γιὸς ἀπὸ τὸν πρῶτο 
γάμο τοῦ Ἰωάννη. Δὲν ὑπάρχει καμιὰ πληροφορία γιὰ τὴ δραστηριότητά του. 

Ὁ Ἀντώνιος, τελευταῖο παιδὶ τοῦ Ἰωάννη, φαίνεται πὼς ἦταν ὁ πιὸ ἀγαπη-
μένος ἀνεψιὸς τοῦ θείου του ἱερομονάχου Συμεών. Γεννήθηκε τὸ 1699. Χειρο-
τονήθηκε ἱερέας μετὰ τὴν 1η Μαΐου 1720, ἡμερομηνία κατὰ τὴν ὁποία ἀπαντᾶ, 
λαϊκὸς ἀκόμη, ὡς συμβαλλόμενος σὲ πράξη.77 Διετέλεσε ἐφημέριος τοῦ ναοῦ 
τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων τὸ διάστημα ἀπὸ 28 Μαρτίου 1722 ἕως 26 Σεπτεμ-
βρίου 1722, ὅπως βεβαιώνεται ἀπὸ τὶς ὑπογραφές του στὸ βιβλίο βαπτίσεων 
τοῦ ναοῦ.78 Πέθανε στὶς 19 Ἰανουαρίου 1723 σὲ ἡλικία 24 ἐτῶν καὶ ἐνταφιά-
στηκε στὸν ναὸ τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων,79 χωρὶς νὰ ἀφήσει ἀπογόνους. 

Ὁ Λέων-Λέος Μόσκος

Ὅλα τὰ στοιχεῖα συγκλίνουν στὴν ταύτιση τοῦ ρεθυμνιώτη ζωγράφου Λέου 
Μόσκου, ποὺ ζοῦσε στὴ Βενετία, μὲ τὸν ὁμώνυμο ἁγιογράφο, γιὸ τοῦ Τζώρτζη, 
ποὺ ἀπαντᾶ στὴν Κεφαλονιὰ τὸ 1666, μὲ τὸν ὁμώνυμο ἀνεψιὸ τοῦ Ἠλία ποὺ τὸ 
1687 ζοῦσε στὴ Βενετία, καὶ μὲ τὸν ὁμώνυμο γιὸ τοῦ ἐγκατεστημένου στὴν Κέρκυ-

φιλοτεχνήθηκε περὶ τὸ 1687 πρὶν αὐτὸς ἐγκατασταθεῖ στὴ Νάξο (ὅ.π., σσ. 77-78). Γιὰ τὴν 
πατριαρχεία τοῦ Κακαβέλα, βλ. Ν. Τωμαδάκης, «Κρῆτες ἀρχιερεῖς ὑπηρετήσαντες ἔξω τῆς 
Κρήτης (1453-1976), Πεπραγμένα Δ΄ Διεθνοῦς Κρητολογικοῦ Συνεδρίου (Ἡράκλειο, 29 
Αὐγούστου - 3 Σεπτεμβρίου 1976), τ. Γ΄, Ἀθήνα 1981, σσ. 317, 321.

75. Α.Ν.Κ., Συμβολαιογραφικά, φάκ. Κ.488, φφ. 191v-192v.
76. Ὅ.π., φάκ. Κ.488, φφ. 191v-192v.
77. Α.Ν.Κ., Ληξιαρχικὲς Πράξεις Ἐκκλησιῶν, φάκ. 225, βιβλίο 1, φ.χ.ἀ. ἀντίγραφο 

ἀπὸ τὶς πράξεις τοῦ νοταρίου Δανιὴλ Κουβαρᾶ.
78. Ὅ.π., φάκ. 115, βιβλίο 1, Βαπτίσεις, φφ. 5v-6r.
79. 1723 Ἰαννουαρίου 19. Ἀπέτυχε τῆς παρούσης ζωῆς ὁ εὐλαβέστατος ἱερεύς Ἀντώ-

νιος Μόσκος υἱὸς τοῦ ποτέ Ἰωάννου ἀπό πάθος το [...] εἶχε εἰς τὸ σκότι κατάκοιτος μῆνας 
τέσσαρες. ἦτον χρονῶν 24. ὁ ἰατρός αὐτοῦ sr Δοκτορος Κασιμάτης, ὅ.π., φάκ. 115, βιβλίο 
1, Θάνατοι, φ. 9r.
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ρα ρεθυμνιώτη Γεωργίου Μόσκου, ὁ ὁποῖος ἀπαντᾶ στὴ διαθήκη τοῦ ἀδελφοῦ του 
Στέφανου τὸ 1695 καὶ στὴν πράξη ποὺ συνέταξε ὁ ἀδελφός του Συμεὼν τὸ 1700, 
παρότι στὶς δύο αὐτὲς πράξεις δὲν προσδιορίζεται ἡ ἐπαγγελματική του ἰδιότητα. 

Ἡ δραστηριότητά του ἐκτείνεται ἀπὸ τὸ 1648 ἕως τὸ 1690. Ὁ Λέος-Λέ-
ων ἀπαντᾶ γιὰ πρώτη φορὰ στὴ Βενετία στὶς 3 Ἰουνίου 1656 ὡς ἀνάδοχος 
σὲ βάπτιση ὅπου σημειώνεται ὡς «Λέων Μόσκος, ἁγιογράφος ἐκ Ρεθύμνου». 
Ἀπαντᾶ ἐπίσης ὡς ἀνάδοχος σὲ βάπτιση τὸ 1681. Στὶς 16 Ὀκτωβρίου 1681 
ὁ «Λέων» Μόσκος νυμφεύτηκε τὴ Τζανέτα Τριβιζάνα ἀπὸ τὴν Πάδοβα. Ἀπὸ 
τὸν Μάρτιο 1684 ἕως τὸν Ἰανουάριο 1685, ὁπότε ἀναχώρησε γιὰ τὴν Κέρκυρα, 
διετέλεσε γραμματέας τῆς Ἑλληνικῆς Ἀδελφότητας. Στὶς 30 Ἰανουαρίου 1690 
παρίσταται ὡς μάρτυρας σὲ βάπτιση. Τὰ ἔτη 1678-1688 εἶναι ἐγγεγραμμένος 
στὸ μητρῶο τῆς Ἀδελφότητας ὡς Leo Mosco.80

Ἡ παρουσία του στὰ νησιὰ τοῦ Ἰονίου τεκμηριώνεται γιὰ τὸ ἔτος 1666-
1667 ὁπότε ἀπαντᾶ στὴν Κεφαλληνία. Ἡ σχέση του μὲ τὴ Ζάκυνθο ἐπιβεβαι-
ώνεται ἀπὸ τὸ πληρεξούσιο ποὺ συνέταξε στὸν ἱερέα Συμεὼν Μαρούδα, μὲ τὸ 
ὁποῖο τοῦ ἀνέθεσε τὴν ὑποστήριξη καὶ διεκδίκηση τῶν συμφερόντων του στὸ 
νησί, εἶναι ὅμως ἀδύνατο νὰ προσδιορίσουμε τὶς χρονικὲς περιόδους τῆς παρου-
σίας καὶ παραμονῆς του στὸ νησὶ λόγῳ τῆς ἀδυναμίας διάκρισης τῶν πληροφο-
ριῶν ποὺ τὸν ἀφοροῦν, ἀπὸ ἐκεῖνες ποὺ ἀφοροῦν τὸν Ἠλία-Λέο.81

Ὅσο γιὰ τὴν παρουσία του στὴν Κέρκυρα, αὐτὴ θὰ πρέπει νὰ θεωρηθεῖ 
πιθανὴ περὶ τὸ 1685, ἔτος ἀναχώρησης ἀπὸ τὴ Βενετία μὲ προορισμὸ τὴν 
Κέρκυρα, καὶ ἴσως ἕως τὸ 1687 ἔτος κατὰ τὸ ὁποῖο βρισκόταν στὴ Βενετία, 
σύμφωνα μὲ τὴ διαθήκη τοῦ θείου του Ἠλία. Ἡ ἀναφορά του στὴ διαθήκη τοῦ 
Στέφανου τὸ 1695, ἡ κληροδότηση περιουσιακῶν στοιχείων μὲ τὴν ὑποχρέωση 
ἀποπεράτωσης τοῦ ναοῦ τοῦ Ταξιάρχη στὸ χωριὸ Ἐπίσκεψη, ἡ ἀνάθεση σὲ 
αὐτὸν τῆς εἴσπραξης ὀφειλομένων καθὼς καὶ τὰ ἰδιότυπα «χαρίσματα», δεί-
χνουν ὅτι μᾶλλον ὁ Λέος ζοῦσε τότε στὴν Κέρκυρα.

Ἀπὸ τὴ διαθήκη τοῦ Στέφανου Μόσκου βεβαιώνεται ὅτι τὸν Αὔγουστο 
τοῦ 1695 ὁ Λέος ἦταν παντρεμένος, ἀλλὰ δὲν εἶχε παιδιά. Πέθανε δύο μὲ τρία 
χρόνια ἀργότερα, δηλαδὴ τὸ 1697-1698, σύμφωνα μὲ αὐτὰ ποὺ ἐξιστορεῖ ὁ Συ-

80. Καλογερόπουλος, «Τοιχογραφίαι», 468, 470 σημ. 2· Σισιλιάνος, Ἕλληνες ἁγιο-
γράφοι, σσ. 151-153· Μέρτζιος, Θωμᾶς Φλαγγίνης, σ. 244· Procopiou, La peinture 
religieuse, σσ. 67-68, 94-96· Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα, σ. 335· Τὰ ληξιαρχικὰ βιβλία, σ. 
98 ἀρ. 392· Καραθανάσης, Ἡ Φλαγγίνειος Σχολή, σ. 110, σημ. 5. Ὁ Χατζηδάκης σημειώνει 
ἐπιπλέον ὅτι βρισκόταν στὴ Βενετία τὰ ἔτη 1655 καὶ 1664, χωρὶς νὰ προσδιορίζει τὴν πηγή 
του (Χατζηδάκης – Δρακοπούλου, Ἕλληνες ζωγράφοι, τ. 2, σ. 205).

81. Στὴ βιβλιογραφία σημειώνεται ὅτι ἀπαντᾶ γιὰ πρώτη φορὰ στὴ Ζάκυνθο τὸ 1653, 
στὴν Κεφαλονιὰ τὸ διάστημα 1664-1666, στὴ Ζάκυνθο μετὰ τὸ 1666 καὶ σίγουρα ἕως πρὶν 
τὸ 1678, ἔτος κατὰ τὸ ὁποῖο βρίσκεται στὴ Βενετία (Χατζηδάκης – Δρακοπούλου, Ἕλληνες 
ζωγράφοι, τ. 2, σσ. 205-207).
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μεὼν Μόσκος στὴν πράξη ποὺ συνέταξε τὸ 1700. Ἀπὸ τὰ ἀδέλφια, ὁ Λέος δὲν 
περιλαμβάνεται στὸν κατάλογο ἐκείνων ποὺ κληρονόμησε ὁ Συμεών, στοιχεῖο 
ποὺ ἀφήνει ἀνοιχτὸ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ εἶχε ἀποκτήσει ἀπογόνους.

Γιὰ τὴν καλλιτεχνική του δραστηριότητα παραπέμπουμε στὴ γνωστὴ βι-
βλιογραφία, μὲ ἐξαίρεση τὴ μαθητεία τοῦ Παναγιώτη Δοξαρᾶ, καθὼς καὶ τὴν 
εἰκονογράφηση τοῦ ναοῦ τῆς Ἀνάληψης στὸ Ληξούρι, οἱ ὁποῖες πρέπει νὰ 
ἀποδοθοῦν στὸν θεῖο του Ἠλία-Λέο, γιὰ τοὺς λόγους ποὺ ἀναφέρθηκαν προη-
γουμένως.

Ὁ Μανόλης Μόσκος

Γιὸς τοῦ Γεωργίου Μόσκου καὶ ἀνεψιὸς τοῦ Ἠλία. Ἀναφέρεται στὴ διαθή-
κη τοῦ Ἠλία τὸ 1687, χρόνο κατὰ τὸν ὁποῖο βρισκόταν στὴν Κέρκυρα. Ἀπε-
βίωσε πρὶν τὸ 1698, ὅπως βεβαιώνεται στὴν πράξη ποὺ συνέταξε ὁ ἀδελφός 
του Συμεὼν τὸ 1700 καὶ πιθανὸν πρὶν ἀπὸ τὸ 1695, ἀφοῦ δὲν μνημονεύεται 
στὴ διαθήκη του ἀδελφοῦ του Στέφανου. Στὶς δύο πράξεις δὲν προσδιορίζεται ἡ 
ἐπαγγελματική του ἰδιότητα. Μέλος τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισ-
σας, ἀπαντᾶ δύο φορὲς μετὰ τὸν θάνατο τοῦ πατέρα του, χωρὶς ἰδιαίτερη συμ-
μετοχὴ στὴ δραστηριότητά της. Στὰ νοταρικὰ κατάστιχα ἀπαντᾶ ἕνας Μανόλης 
Μόσκος νὰ ὑπογράφει ὡς μάρτυρας τὸ 1686,82 χωρὶς πάντως νὰ μποροῦμε μὲ 
βεβαιότητα νὰ τὸν ταυτίσουμε μὲ τὸν γιὸ τοῦ Γεωργίου.

Ὁ Στέφανος Μόσκος

Γιὸς τοῦ Γεωργίου καὶ ἀνεψιὸς τοῦ Ἠλία Μόσκου. Ἀνήκει στὴν ὁμάδα 
τῶν λογίων τοῦ δεύτερου μισοῦ τοῦ 17ου αἰώνα. Δὲν εἶναι γνωστὸ τὸ ἔτος τῆς 
γεννήσεώς του οὔτε οἱ σπουδές του, συχνὰ ὅμως τὸ ὄνομά του συνοδεύεται ἀπὸ 
τὸν τίτλο dottor83 καὶ στὶς νοταρικὲς πηγὲς δηλώνεται ὡς ἱεροδιδάσκαλος ἢ ὡς 
ὁσιότατος καὶ λογιότατος διδάσκαλος.84 Ἐργάστηκε ὡς δάσκαλος καὶ ἱεροκή-
ρυκας στὴν Κέρκυρα καὶ στὴ Ζάκυνθο,85 παράλληλα μὲ τὶς ἐμπορικές του δρα-
στηριότητες. Τὸ 1680 βρισκόταν στὴ Ζάκυνθο.86 Τὸ 1684 ἦταν ὑποψήφιος γιὰ 
τὴ θέση τοῦ δημόσιου διδασκάλου στὴν Κέρκυρα. Ἀπὸ τὸν Φεβρουάριο ἕως καὶ 
τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1687 βρισκόταν στὴν Κέρκυρα, ὅπου ἀπαντᾶ στὰ κατάστιχα 
τῶν νοταρίων νὰ ἀσχολεῖται μὲ ζητήματα περιουσιακὰ δικά του καὶ τοῦ ναοῦ 

82. Α.Ν.Κ., Συμβολαιογραφικά, φάκ. Κ.521, βιβλίο 1, φ. 21r καὶ ἀλλοῦ.
83. Καραθανάσης, Ἡ Φλαγγίνειος Σχολή, σ. 109.
84. Βλ. ἐνδεικτικὰ Α.Ν.Κ., Συμβολαιογραφικά, φάκ. Κ.521, βιβλίο 9, φ. 13r-v.
85. Καραθανάσης, Ἡ Φλαγγίνειος Σχολή, σ. 109. Τζιβάρα, Σχολεῖα, σ. 155.
86. Ζώης, «Βιογραφιῶν συμπληρώσεις. Μόσχοι», τεῦχος 20, 7.
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τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων.87 Τὸ ἴδιο ἔτος ὑπέβαλε ὑποψηφιότητα γιὰ τὴ θέση 
τοῦ δασκάλου στὸ Φλαγγινιανό, στὴν ὁποία ἐξελέγη ὁ Νικόλαος Βουβούλης.88 
Διετέλεσε διευθυντὴς τοῦ Φλαγγινιανοῦ ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1690 ἕως τὸν 
Μάιο τοῦ 1693, ὁπότε ἐπέστρεψε ὁριστικὰ στὴν Κέρκυρα γιὰ λόγους ὑγείας.89 
Στὶς 11 Αὐγούστου 1695 συνέταξε τὴ διαθήκη του στὶς πράξεις τοῦ νοταρίου 
Νικολάου Κουβαρᾶ, μὲ τὴν ὁποία κατέστησε γενικὸ κληρονόμο του τὸν ἀδελφό 
του ἱερομόναχο Συμεὼν Μόσκο καὶ ἄφησε περιουσιακὰ στοιχεῖα στὸν ἀδελφό 
του Λέο.90 Πέθανε λίγο ἀργότερα, σίγουρα πρὶν ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1698, 
χρόνο ἄφιξης τοῦ ἀδελφοῦ του Ἰωάννη στὴν Κέρκυρα. 

Ὁ Συμεὼν-Σεραφεὶμ

Ὁ ἱερομόναχος Συμεὼν Μόσκος, ἀγνοοῦμε τὸ κοσμικό του ὄνομα, ὁ μι-
κρότερος γιὸς τοῦ Γεωργίου, γεννήθηκε τὸ 1649. Φιλάσθενος, ἔπειτα ἀπὸ τὸν 
θάνατο τῶν ἀδελφῶν του ποὺ ζοῦσαν ἢ περιστασιακὰ διέμεναν στὴν Κέρκυρα, 
ζήτησε τὴ βοήθεια τοῦ μεγαλύτερου ἀδελφοῦ τοῦ Ἰωάννη καὶ συνέταξε τὴ 
γνωστὴ πλέον πράξη τοῦ 1700. Ἦταν γιὰ πολλὰ χρόνια ἐφημέριος τοῦ ναοῦ 
του, τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων, μετὰ τὸ 1700 ὅμως φαίνεται πὼς ἡ φυσική 
του ἀδυναμία δὲν τοῦ ἐπέτρεπε νὰ ἀνταπεξέλθει στὶς ἀπαιτήσεις τῆς ἐφημερίας 
καὶ ἀνέθετε τὴν ἐφημερία σὲ ἄλλον ἱερέα. Γνωρίζουμε ὅτι τὰ ἔτη 1702-1703 
ὁρίστηκε ὡς ἐφημέριος ὁ Ἰωάννης Κόμιτας91 καὶ ὅτι ἀπὸ τὸ 1713 ἕως τὸ 1718 
ἐφημέριος τοῦ ναοῦ ἦταν ὁ ἱερέας Γεώργιος Κονταρίνης.92

Στὶς 4 Φεβρουαρίου 1715 ὁ Συμεὼν συνέταξε τὴ διαθήκη του, τὸ περιεχό-
μενο τῆς ὁποίας παρουσιάσαμε προηγουμένως. Ἀπεβίωσε στὶς 11 Φεβρουαρίου 
1715, σὲ ἡλικία 66 ἐτῶν, καὶ ἐνταφιάστηκε στὸν ναὸ τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων.93

87. Στὶς 27 Φεβρουαρίου 1687 συνέταξε πράξη στὸν νοτάριο Ἰωάννη Κουβαρᾶ μὲ τὴν 
ὁποία ἔλαβε σὲ σολιάτικο ἀπὸ τὴν ἐμπαρουνία Δονᾶ χῶρο κοντὰ στὴν ἐκκλησία (μνεία τῆς 
πράξης σὲ πράξη τῆς 2 Μαΐου 1720 (νοτάριος Δανιὴλ Κουβαρᾶς), ἀντίγραφο εἰς Α.Ν.Κ., 
Ληξιαρχικὲς Πράξεις Ἐκκλησιῶν, φάκ. 115, βιβλίο 1, φ.χ.ἀ.). Στὶς 6 Ὀκτωβρίου 1687 συ-
ντάσσει πράξη ποὺ ἀναφέρεται σὲ οἰκονομικὲς δοσοληψίες του (Α.Ν.Κ., Συμβολαιογραφικά, 
φάκ. Κ.521, βιβλίο 9, φ. 13r-v).

88. Καραθανάσης, Ἡ Φλαγγίνειος Σχολή, σ. 111.
89. Ὅ.π., σ. 109.
90. Α.Ν.Κ., Συμβολαιογραφικά, φάκ. Κ.555, βιβλίο 2, φφ. 11r-12v. Στὶς 13 Αὐ-

γούστου ἀντίγραφο τῆς διαθήκης κατατέθηκε στὴν τοπικὴ διοίκηση (Reggimento), ὅπως 
φαίνεται ἀπὸ σχετικὴ σημείωση στὸ περιθώριο τοῦ φ. 11r.

91. Ὅ.π., φάκ. Κ.533, βιβλίο 121, φφ. 2v-4r.
92. Α.Ν.Κ., Ληξιαρχικὲς Πράξεις Ἐκκλησιῶν, φάκ. 115, βιβλίο 1, Βαπτίσεις, φφ. 

3r-4v.
93. 1715 φευρουαρίου 11 ἀπότιχε τῆς παρούσις ζωῆς ὁ ὀσιώτατος ἰερωμόναχος συ-

μεῶν μοναχὸς μόσχος ἀπό ἀσθένια κλινάριος χρόνους εὐτά δέν τόν ἐβιζιτάριζε τηνάς ἰατρός 
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Οἱ συγγενεῖς τῶν Μόσκων

Ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔχουμε, προκύπτει ὅτι ἡ οἰκογένεια τοῦ Γεωργίου 
Μόσκου δὲν ἄφησε ἄλλους ἀπογόνους, θὰ πρέπει δὲ νὰ ἐξέλιπε ἢ νὰ χάθηκαν τὰ 
ἴχνη καὶ τοῦ τελευταίου ἀπογόνου πρὶν ἀπὸ τὸ 1726. Δείκτη ἀποτελεῖ τὸ κτη-
τορικὸ δικαίωμα στὴν ἐκκλησία τους, τὴν Κυρία τῶν Ἀγγέλων στὴν Κέρκυρα, 
τὸ ὁποῖο διεκδικήθηκε τότε ἀπὸ δύο συγγενικὲς μὲ τοὺς Μόσκους οἰκογένειες, 
τοὺς Κασιμάτη καὶ τοὺς Μεγαλογένη, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται στὶς διαθῆκες τοῦ 
Στέφανου καὶ τοῦ Συμεών. 

Οἱ συγγενικές σχέσεις τῶν Κασιμάτη τῆς Κέρκυρας μὲ τὴν οἰκογένεια 
Μόσκου εἶναι γνωστὲς ἀπὸ νωρίς. Ὅπως ἔχει σημειωθεῖ, ὁ Ἠλίας Μόσκος στὴ 
διαθήκη τοῦ 1666 ὅρισε νὰ δοθοῦν τὰ χρήματα ποὺ προόριζε γιὰ τὴν ἀνεψιά του 
Καλίτσα, στὸν ἐπίσης ἀνεψιό του Νικόλαο Κασιμάτη. Ὁ ἀνεψιὸς τοῦ Στέφανου 
Μόσκου, ὁ ὁποῖος δὲν κατονομάζεται, θὰ πρέπει νὰ εἶναι ὁ γιὸς τοῦ Νικολάου 
Κασιμάτη, ὁ Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος χρησιμοποιοῦσε τὸν ναὸ ὡς ἐνοριακό του ναό, 
ὅπως διαπιστώνεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐκεῖ βάπτισε ἀπὸ τὸ 1709 ἕως τὸ 1733 
τὰ ἑπτὰ παιδιά του94 ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ ἔξοδα τὰ ὁποῖα ἐπωμίστηκε τὴν 1η 
Μαΐου 1720 γιὰ τὸ κτίσιμο σπιτιοῦ κοντὰ στὸ καμπαναριὸ τοῦ ναοῦ τὸ ὁποῖο 
σκόπευε νὰ ἀφιερώσει στὸν ναό.95 

Τὸ ζήτημα τῶν δικαιωμάτων στὴν περιουσία τῶν Μόσκων καὶ φυσικὰ τοῦ 
ναοῦ ἀποτέλεσε ἀντικείμενο διαμάχης μακρόχρονης ἀνάμεσα στὶς δύο οἰκο-
γένειες, ἡ ἐπίλυση τῆς ὁποίας ἔφτασε ἕως τὰ βενετικὰ δικαστήρια. Αἰτία, ἡ 
ἀντιφατικὴ στοὺς ὅρους της διαθήκη τοῦ Στέφανου. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ὁ Στέ-
φανος Μόσκος ὅρισε τὸ 1695 καθολικὸ κληρονόμο του τὸν ἀδελφό του Συμεών, 
πρόσθεσε ὅμως στὸ τέλος τῆς διαθήκης του καὶ τὴ ρήτρα πὼς σὲ περίπτωση 
ποὺ θὰ ἐξέλιπαν τὰ ἀρσενικὰ μέλη τῆς οἰκογένειάς του, τὰ περιουσιακὰ στοι-
χεῖα του, νὰ περάσουν στὰ παιδιὰ τοῦ Κασιμάτη τοῦ ἀνεψιοῦ του. Ἀπὸ τὴν 
ἄλλη πλευρά, ὁ Συμεών, μὲ τὴ διαθήκη του, ὅρισε πὼς ἐφόσον δὲν ὑπῆρχαν 
κληρονόμοι οὔτε ἀπὸ τὴ γραμμὴ τοῦ Ἀντωνίου οὔτε ἀπὸ τὴ γραμμὴ τοῦ Δη-
μητρίου, γιῶν τοῦ ἀδελφοῦ του Ἰωάννη, τὴν περιουσία του καὶ τὸ μερίδιό του 
στὸν ναὸ νὰ τὸ κληρονομήσουν τὰ ἀνήψια του οἱ Μεγαλογένηδες.96 Τοῦτο εἶχε 

καί εἴτον ἐώς χρονῶν ἐξίντα ἐξι. Γεώργιος ἰερεύς ὀ Κονταρήνης. (ὅ.π., φάκ. 115, βιβλίο 
1, Θάνατοι, φ. 4v).

94. Ὅ.π., φάκ. 115, βιβλίο 1, Βαπτίσεις, φφ. 2r-12r ὅπου ἀναγράφονται οἱ ληξι-
αρχικὲς πράξεις βάπτισης τῆς Μαρίας (21.11.1709), τοῦ Νικολάου (22.5.1711), τῆς Ζα-
μπέτας (14.11.1714), τοῦ Μάρκου (27.9.1719), τῆς Ἑλένης (23.9.1722), τῆς Ἀγγελικῆς 
(30.4.1727), τῆς Πολυχρονίας (26.5.1733).

95. Ὅ.π., φάκ. 115, βιβλίο 1, φ.χ.ἀ., ἀντίγραφο πράξης ἀπὸ τὰ κατάστιχα τοῦ νοτα-
ρίου Δανιὴλ Κουβαρᾶ.

96. Α.Ν.Κ., Συμβολαιογραφικά, φάκ. Κ.488, φφ. 191v-192v.
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ἐν τέλει ὡς συνέπεια νὰ χάσουν οἱ Κασιμάτη κάθε δικαίωμα καὶ νὰ δικαιωθοῦν 
οἱ Μεγαλογένη. Ὁ Ἰωάννης Κασιμάτης, στὴ διαθήκη του ποὺ συντάχθηκε στὶς 
21 Δεκεμβρίου 1754, ἀναφέρει τὰ κτητορικά του δικαιώματα στηριζόμενος 
στὴ διαθήκη τοῦ θείου του Στέφανου, περιγράφει τὶς δικαστικὲς διενέξεις μὲ τὰ 
ξαδέλφια του τοὺς Μεγαλογένηδες καὶ ὁρίζει τὴ δημιουργία γυναικείας μονῆς 
στὸν ναὸ τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων,97 τὸ ζήτημα ὅμως τῆς κυριότητας τοῦ ναοῦ 
εἶχε λήξει ἤδη ἀπὸ τὸ 1751 καὶ ἡ διευθέτηση καταγράφτηκε στὶς πράξεις τοῦ 
νοταρίου Ἀντωνίου Βάλμη στὶς 12 Μαρτίου 1751.98 Πράγματι στὴν ἀπογραφὴ 
τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ 1754 ὁ ναὸς καταγράφεται ὡς κτητορικὸς τῆς κληρονομίας 
τοῦ ποτὲ Στέλιου Μεγαλογένη99 καὶ ἕναν χρόνο μετά, στὸν κατάλογο τοῦ 1755 
ὡς κτητορικὸς τοῦ tenente collonello Michiel Molari,100 στὸν ὁποῖο εἶχε περιέλ-
θει μὲ τὸν γάμο του μὲ τὴν Ἀνδριάνα Μεγαλογένη, ὁ τάφος τῆς ὁποίας φαίνεται 
ἀκόμη σήμερα μπροστὰ ἀπὸ τὴ βόρεια θύρα τοῦ ναοῦ.

Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας, χάρη στὰ ἔγγραφα ποὺ ἦλθαν στὸ φῶς ἀπὸ τὸ νοταρικὸ 
ἀρχεῖο τῶν Ἀρχείων Νομοῦ Κέρκυρας, διευκρινίστηκαν οἱ συγγένειες μεταξὺ 
τῶν ρεθυμνιωτῶν ζωγράφων Μόσκων. Φωτίστηκε ἡ ζωὴ καὶ ἡ δραστηριότητα 
τοῦ Ἰωάννη. Ἀποκαταστάθηκαν τὰ λάθη σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴ δραστηριότητα τοῦ 
Ἠλία καὶ τοῦ Λέου. Ἀπομένει στοὺς εἰδικοὺς νὰ διερευνήσουν τὶς τεχνοτροπι-
κὲς συγγένειες ἀνάμεσα στὰ ἔργα τῶν παλαιότερων καὶ νεότερων μελῶν τῆς 
οἰκογένειας, καθὼς καὶ τὶς ἐπιδόσεις τοῦ Ἰωάννη στὴν τοιχογραφία μὲ βάση τὸ 
παράδειγμα τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὴν Πάρο, καὶ τὴν πιθανὴ ἀνάλογη δραστη-
ριότητά του στοὺς ναοὺς καὶ στὶς μονὲς τῆς Χίου.

Ἐπιπλέον, χάρη στὸ ὑλικὸ ποὺ παρουσιάστηκε, διευκρινίστηκε ἡ σχέση 
τῆς οἰκογένειας Ἀμοραίου μὲ τὸν ναὸ τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων στὸν Χάνδακα.

Ἀπομένουν ὅμως πρὸς διερεύνηση καὶ συζήτηση καὶ ἄλλα θέματα τὰ ὁποῖα 
τέθηκαν ἀπὸ τὶς πηγές.

Εἶναι πιθανὸν ὁ ζωγράφος Γεώργιος Μόσκος, ποὺ ἀπαντᾶ στοὺς καταλό-
γους χωρὶς χρονολογικὲς ἐνδείξεις καὶ δήλωση τόπου καταγωγῆς,101 νὰ ταυ-

97. Ὅ.π., φάκ. Κ.161, βιβλίο 191, φ. 30v.
98. Α.Ν.Κ., Ἔγγραφα Ἐκκλησιῶν, φάκ. 211, φιλτζέτα 1, ἔγγραφο χ.ἀ. τῆς 27.12.1811 

μὲ τὸ ὁποῖο ἀναγνωρίστηκαν τὰ κτητορικὰ δικαιώματα τοῦ Georgio Molari τοῦ Michiel 
στὸν ναό.

99. Δ. Καπάδοχος, Ναοὶ καὶ Μοναστήρια Κερκύρας - Παξῶν & Ὀθωνῶν στὰ μέσα 
τοῦ ΙΗ΄ αἰώνα (Σύμφωνα μὲ ἀνέκδοτα ἔγγραφα τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Κέρκυρας), Ἀθήνα 
1994, σ. 362.

100. Α.Ν.Κ., Ἀρχεῖο Θρησκείας ΙΙ, φάκελος 5.
101. Ὑπογράφει εἰκόνα τοῦ ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὰ Κηπούρια 
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τίζεται μὲ τὸν Γεώργιο Μόσκο τὸν πατέρα τοῦ Ἰωάννη καὶ ἀδελφὸ τοῦ Ἠλία. 
Ἐπίσης ὁ ζωγράφος Ἐμμανουὴλ Μόσκος μὲ πιθανὴ δραστηριότητα περὶ τὸ 
1652 ἢ 1654 μὲ βάση ἐπιζωγραφισμένη εἰκόνα τῶν ἁγίων Φανέντων στὴν 
ὁμώνυμη μονὴ τῆς Κεφαλονιᾶς,102 θὰ μποροῦσε ἴσως νὰ ταυτιστεῖ μὲ τὸν 
Μανόλη Μόσκο, ἀδελφὸ τοῦ Ἰωάννη. Ἐπίσης ὁ ζωγράφος Δημήτριος Μόσχ(κ)
ος Μόσκος, μὲ ἀβέβαιη καταγωγὴ καὶ δραστηριότητα περὶ τὸ 1721-1727,103 
θὰ μποροῦσε νὰ ταυτιστεῖ μὲ τὸν ὁμώνυμο γιὸ τοῦ Ἰωάννη. Οἱ χρόνοι δράσης 
ἀλλὰ καὶ ἡ τάση πρὸς τὴ ζωγραφικὴ ποὺ ἐπιδεικνύει ἡ οἰκογένεια Μόσκου, ποὺ 
παρουσιάσαμε, δικαιολογεῖ τὴ διατύπωση τῶν ὑποθέσεων, χρειάζονται ὅμως 
ἐπιπλέον στοιχεῖα γιὰ νὰ ὑποστηριχθεῖ κάτι τέτοιο. Τὸ νοταρικὸ ὑλικὸ τῆς 
Κέρκυρας, τὸ ὁποῖο πρόσφερε ἕως τώρα πλῆθος πληροφοριῶν γιὰ τὴ δρα-
στηριότητα πολλῶν ζωγράφων παραμένει οὐσιαστικὰ ἀνεξερεύνητο. Ὁ ὄγκος 
τοῦ ὑλικοῦ, ὅπως ἔχουμε σημειώσει καὶ ἀλλοῦ, εἶναι τέτοιος ποὺ ξεπερνᾶ τὶς 
δυνατότητες καθενὸς μεμονωμένου ἐρευνητῆ. Μόνον ἡ συστηματικὴ διερεύνηση 
ἀπὸ ὁμάδα ἐρευνητῶν θὰ μποροῦσε νὰ ἀποκαλύψει τὶς κρυμμένες πληροφορίες.

Κεφαλονιᾶς, Χατζηδάκης – Δρακοπούλου, Ἕλληνες ζωγράφοι, τ. 2, σ. 198. Οἱ πληροφο-
ρίες ἀπὸ Κ. Κονόμος, Ἡ χριστιανικὴ τέχνη στὴν Κεφαλονιά, Ἀθήνα 1966, σ. 20 καὶ Γ. 
Μοσχόπουλος, Ἱστορία τῆς Κεφαλονιᾶς, τ. Α΄, Ἀθήνα 1990, σ. 231. Πιομπῖνος, Ἕλληνες 
ἁγιογράφοι, σ. 259.

102. Ἠ. Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακὰ Σύμμεικτα, τ. Α΄, Ἀθήνα 1904, σ. 493 καὶ τ. Β΄, 
Ἀθήνα 1960, σ. 375· Χατζηδάκης – Δρακοπούλου, Ἕλληνες ζωγράφοι, τ. 2, σ. 213· Πιο-
μπῖνος, Ἕλληνες ἁγιογράφοι, σ. 260.

103. Πιομπῖνος, Ἕλληνες ἁγιογράφοι, σ. 260.
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ΕΓΓΡΑΦΑ

1

Πράξη χειραφέτησης τοῦ Ἰωάννη Μόσκου

1665, 14 Φεβρουαρίου
Κορυφοὶ

A.N.K., Συμβολαιογραφικά, φάκ. Ο.1, βιβλίο 2, φφ. 4r-5r (Ἀνέκδοτο).

|φ. 4r + Εν τω ονοματι του Χριστου αμήν 1665 ημερα 14 τεσερις του 
φλεβαριου/ μινος ης τω μαρτζεριο του παροντος s.r Γεοργιου Μοσκου/απο το 
Ρεθιμο επιδι και ο παρον και ανοθεν s.r Γεοργιος/ Μοσκος με τιν εχμαλοσιαν 
οπου ελαβε με το να επιρα/νε ι τουρκι τιν αυτιν του πατριδα εκαπεταρισε με τιν/ 
φαμιλιαν του στιν χορα τις Ζακιθος απο τιν οπυα χορα/ις κερον απερασμενον 
ερχοντας ιστουτιν τιν χορα τον κοριφον/ εδοσε του παροντος s.r Ιωανη του ιου 
του τζεκινια χρισα ηκο/σι ευτα ητι no. 27 και σκουδα τρυαντα πεντε no 35 να 
τα/ ινβεστυρι ιστυν Βενετια ισε διαφορο του σπιτιου και φαμι/ληας τους και ο 
αυτος s.r Ιωανης οχη μονο εκαταλησε τα/ αυτα σολδία μα ακομι ο ανοθεν πατιρ 
του ιχε στυλη/ και καμποσο ληνοκοκι εις χηρας του s.r Ανδρεα Χαλικιο/πουλου 
και το ρετρατο το επιρε ο αυτος ιος του και πεβοντας/ παρτε του ανοθεν s.r 
Γεοργι πατρος του το ρεστο εκαμε |φ. 4v ος καλητερα του φανηκε και τελος 
παντον ιπαντρευτι χορις/ τιν βουλη του αυτου πατηρ του και εσταματισε ιστιν 
Βενετια/ καμποσους χρονους και εκαμε και πεδια και τες απε/ρασμενες ημερες 
εκαπιταρισε στιν παρουσα χορα τον/ Κοριφον με τιν γινεκα του και με διο πεδία 
τους πολλα επτο/χος και μαληστα δεν ηχε να πληροσι το ναυλο του καρα/βιου 
οπου τους ηφερε εδοθεν και αλα χρεγια δια τον οπιον/ ναυλον του εκρατισαν τα 
σκουτια και στρομα του ιστο καρα/βι δια ταυτος με τιν ευσπλαχνιαν τιν πατρικιν 
εκαμε/ ο ανοθεν s.r Γιοργος με το μερον τον διον του γαμπρον κε/ ερεκουπεραρι-
σε τα ανοθεν σκουτια και αλοντζαρισε/ και τον αυτον ιον του τον s. Ιωανη γινεκα 
και πεδια αυτον/ τιν σιμερον δε δια να του δοσι στρατα και τροπον να ενπορεσι 
να δουλεψυ και να γοβερναρεται με <τ>ιν φαμηλια/ του σιμα στα ανοθεν σολδια 
οπου εκαταλησε του/ μετραη ακομι ενοπιον εμου νοταριου και μαρτιρον/ τον 
κατοθεν ετερα κορζατα no 50 ητι πενιντα με τα/ οπυα διδοντας του και τιν ευκιν 
του κε σινπαθοντας του/ στα απερασμενα σφαλματα τον εμαντζηπαρι και/ τον 
ευγανι απο τιν πατρικιν ιποταγιν κανοντας τονε/ ελευθερον με τα οπυα κραζετε ο 
αυτος s. Ιωανης πλερο/μενος και ευχαριστιμενος δια μερτικο πατρικο και μιτρι/
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κο και αδελφομιρι, εχοντας ρισβαρδο στα ετερα του α/δελφια και πτοχηαν του 
πατρος του και ποτε το κερο/ δε μπρετεντερι αλο κανενα πραμα απο τον ανοθεν 
του/ πατερα ουτε απο τα ετερα του πεδία μα απο τιν σιμερον/ και ομπρος οτι 
εχη και ακουησταρι καθε ενας να ινε/ εδικον του και ουτος επιισαν και ευχα-
ριστυθισαν και ιπω/γραφουν κατοθεν ενοπιον μαρτιρον μρ Παναγιοτις Βασκος/ 
κατικος στους Κορφους και s. Ληναρδος Μποζηκις του ποτε καπο/ Γιανι και μρ 
Γιακουμετος Πιαζεντζας απο το Ρεθιμως |φ. 5r |φ. 4r κατικος στους Κορφους.

Λουναρδος Μποζικις μαρτηρας παρον και ειπωγραψα.
Εγο Γιακουμος Πιαζεντζας μαρτυρας παρο κε υπογραψα.
Παναγιοτυς Βασκος μαρτηρας παρον κε υπογραψα.
εγω γεοργις μοσκος βεβεωνο τα ανοθε.
εγο Ιω. μοσοχος ομολογο τα ανοθεν και ιπογραψα.

2

Παραχώρηση τοῦ ὑπὸ ἀνέγερση ναοῦ τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων
στὸν Γεώργιο Μόσκο

1673, 3 Ἰανουαρίου
Κορυφοὶ

Α.Ν.Κ., Συμβολαιογραφικά, φάκ. Ο.2, βιβλίο 16, φ. 44(294)r-45(295)r (Ἀνέκδοτο).

|φ. 44r Εν Χριστοῦ ονοματι αμήν. 1673 ιανουαρίου 3 εσοθεν ικίας οπερ κατι-
κι/ η παρουσα κιρατζα Μπετινα θιγατιρ του μισερ Τζορτζι Ζουγουρου/ κριτικιας 
και πρεσβυτερας του ποτε ευλαβεστατου παπα Μιχαηλ/ Αμορεου ιστιν κοντραδα 
του αγιου Διμιτριου, εν τι πολι Κοριφον/ Επιδι και ο ποτε εβλαβεστατος παπα 
Μιχαλις Αμορεος κριτικος/ ηθελε δια σοτιρια τις ψηχης αυτου να αναστισι εδο 
ις τους Κορ/φους τιν μονην τις Κιριας των Αγγελον απιτις επαισε ι χω/ρα του 
καστρου τις Κριτις στα χερια τον αγαρινον οπου εδεκί/ ιχε απο τους γονεους 
του τιν τιν ιδια εκλισια ετις ελαβε/ ιστο ονομα του ο ανοθεν ποτε ιερεας παπα 
Μιχαηλ Αμορεος απο/ τιν τιμια κιρατζα Μαξιο θιγατιρ και κλιρονομα του ποτε/ 
s.r Νικολαου Σαρανταρι και ος κλιρονομα ακομη του ποτε s.r/ Οδιγιτριανου Σα-
ρανταρι αδελφού αυτής εναν τοπο βακουον/ με διο σπιτοτοπους καθος διαλαμβανι 
το ινστρουμεντο απα/νοθιο του πιγαδιου τις πρεκνίς το οπιο ινστρουμεντο το/ ιχε 
καμι ο ποτε παπας μετα τιν ανοθεν κιρατζα Μαξιω ιστα/ ατι του s.r Ιωανι Κα-
πελου ιστους 1671 αυγουστου δεκα δια να/ χτισι τιν ανοθεν εκλισια οπου ιχε παρι 
ο ανοθεν παπάς/ δεκρετο και θελιμα απο τον ιψιλοτατον και εξοχοτα/τον αφεντι 
Αντονιο Μπερναρδο προβεδορος γγενεραλις/ τις θαλασις με εξουσιαν καπεταν 
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γγενεραλις, και δια/ τουτο αρχισε τιν ανοθεν φαμπρικα με το να καμι τα/ θεμελια 
και λιγακι πιργο τρογιρου εκι οπου ιστο παρόν/ φαινετε και ατεντεροντας ο αυτος 
ποτε ιερεας τιν αυτιν/ φαμπρικα του ιρθε ευνιδιος θανατος διχος να καμι/ καμιας 
λογις ορδινια τεσταμενταρι τοσον οπου απομε/νοντας χιρα ι παρουσα και ανοθεν 
κιρατζα Μπετινα πρεσ/βιτερα αυτού με δίο πεδία μικρά θιλικα και ενα αρσενι/
κο ονομαζομενο Νικολακις Αμορεος το οπιο ινε ις νομου/ ιλικιας γενισασα αυτα 
μετα του ανοθεν ποτε ιερεος. ι ανοθεν/ παρουσα κιρατζα Μπετινα πρεσβιτερα 
ηβλεποντας/ τες διναμες τις και τιν φαμιλια τις πος δεν ιμπορη να/ ατεντερι ις 
τιν τελιοσι του αυτου εργου οπου αρχισε ος ανοθεν/ ο ποτε πρεσβυτερος αυτής, 
ιθελισε με το μεσον του παροντος/ εκλαμπροτατου s.r Τζουανε Κουερινι τενέντες 
κολονελος |φ. 44v  τον φεουδον κριτικον κουμεσιος γγενεραλ τις παρουσις κιρα/
τζα παπαδίας, ι οπια εγιρεψε ος χιρα ελευθερι και ιστιν εξου/σιαν αυτής και ος 
δεφενσορα φισικι τον ανοθεν πεδιον τις/τον αλικον, και ακομι εις το παρόν καί ο 
ανοθεν ιος αυτίς/ ονοματι Νικολακις Αμορεος οσαν ιος νομιμος και κλιρο/νομος 
του ανοθεν ποτε πατρος αυτου ιθελισανε να βρουνε μοδο/ να ρεκουπεραρουν τιν 
εξοδον οπου ιχε καμι στιν ανοθεν/ φαμπρικα ο ανοθεν ποτε πρεσβυτερος αυτής 
εβρικαν τον signor/ Γεοργον Μοσκο κριτικον να θελισι να τους δοσι τιν ανοθεν/ 
εξοδον και να σουμπιντραρι ιστιν ανοθεν κοντζεσιον τις εκλι/σιας και να λογιζετε 
νικοκιρις και εξουσιαστις οσαν τον α/νοθεν ποτε παπα και πρεσβιτερον αυτις με 
τα ομπλιγα πατι και/ κοντιτζιονες του ανοθεν ινστρομεντου οπου ιχε καμι ο ανο-
θεν/ ποτε παπας μετα τις τιμιας κιρατζα Μαξιος Σαρανταρο/πουλας ιστα ατι του 
ανοθεν signor Ιωανι Καπελου νοταριου που/μπλικου δια να βαλι ο αυτός Μοσκος 
τον ιον του τον ιερο/διακονα τελιοθεντα ιερομοναχο εφιμεριον ιστιν αυτην/ μονην 
τελιονονταστινε, και ις τουτο περιπλεος ι ανοθεν/ κιρατζα Μαξω Σαρανταροπου-
λα λαουδαρι και απρο/μπαρι το παρόν ινστρουμεντο και το προτο οπου εκαμε/με 
τον ανοθεν ποτε παπα να γρικουντε στο ονομα του ανοθεν/ s.r Γεωργιου Μοσκου 
και τα δίο, ακομι και ι ανοθεν παρουσα/κιρατζα Μπετίνα πρεσβυτέρα του ποτε 
Μιχαηλ Αμορεου/ μετα του παροντος Νικολακι ιου αυτής, και με το ασενσο/ του 
παροντος και ανοθεν s.r Κουερινι κουμεσιος αυτής, ι παρου/σα και ανοθεν πρεσβυ-
τερα ος χίρα ελευθερι ος ανοθεν και ο παρων/ ιος αυτις ος νομιμος κλιρονομος ος 
ις τιν εξουσιαν αυτον/θελουν και απομενουν πιεντζι ις δεσμον τον παντιον αυ/τον 
αγαθον παροντον και μελοντον, και αυτι σομα/τικος ις καθε δανα και ιντερεσα που 
ιθελαν ις κανεναν/ κερο αγρικισι ο ανοθεν s.r Γεοργιος Μοσκος η πουρι ο ανοθεν/ 
ιεροδιακονος ητε ι κλιρονομι διαδοχι αυτόν επιδι και ις το παρόν/ εμετρισε ο 
ανοθεν s.r Γεοργιος Μοσκος τις παρουσις και ανοθεν/ κιρατζα Μπετινας πρεσβυ-
τερα και του παροντος και ανοθεν/ Νικολακι ιου αυτής ενοπιον εμου νοταριου και 
μαρτυρων τον/ κατοθεν μετριτα ρεαλια σοστα του πεζου ασιμενια no 110 |φ. 45r  
ητι εκατον δεκα καταπος εν μεσο αυτόν εσινιβασθισαν/ με το ασενσο του ανοθεν 
κουμεσιου αυτον τα οπια ρεαλια/ εκατον δεκα να γρικουντε και ενοουντε δια τιν 
ανοθεν ολιγι/ φαμπρικα οπου ηβρισκετε καμομενι απο τον ανοθεν ποτε/ παπα και 
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του δινουν και αφιερονουν και τιν αγιαν ικονα τις/ κιριας τον ανγγελον που τιν 
ιφεραν απο τιν Κριτι ις παν/τοτινον εονιον σιντα με το ασιμι που εχι ι αυτι ικονα/ 
ος βρισκετε δια να ονομαστι ι αυτι εκλισια οπου μελη/ να κτιστι στο ονομα τις 
Κιριας των Ανγγελων και να ινε/ και ις μνιμοσινον του αυτου ποτε παπα οσαν 
και τους γονε/ους τις τιμιας κιρατζας Μαξιος, ακομη του δινουν και/ οτι πρε-
σταμεντο βρισκετε ιστον ανοθεν τοπον και να ιν/πορι να σκοδερι και τα μαρμαρα 
απο τον μισερ Πιερο τα/λιαπιερα και τον ασβεστι οπου εχι καπαραδον ο ανοθεν/ 
ποτε ιερεας καθος ιστο παρον ι παροντες και ανοθεν κυρ Νικο/λακις Αμορεος ιος 
και κλιρονομος του ανοθεν ποτε ιερεος απρο/μπαρουν και σταιρεονουν τα ανοθεν 
και ουτος εσυνενφονι/σαν και ευχαριστιθισαν τα ανοθεν μερι και στερεονουν/ και 
απρομπαρουν απαρασαλευτα ος ανοθεν και ηπογρα/φουν κατοθεν και ο ανοθεν Νι-
κολακις Αμορεος ιος του αυτου ιερεος/ ενοπιον μαρτυρων, ι οπια κουμεσιον οπου 
ι αυτι πρεσβιτερα και ιος/ εκαμαν του ανοθεν signor Κουερινι φενετε ιστα ατι του 
signor Γιακου/μετου Μαρατου νοταριου στις 9 του απερασμενου μινος/ δικεβριου 
ος ενεκινι. ενοπιον μαρτυρων του signor Φραντζεσ/κου Καλεργι του ποτε ευλαβε-
στατου παπα κιρ Νικολαου και s.r Τζορ/τζι Πατζου δοτορου του signor Μαρκου 
και signor Τζουανε Δαφερερα του s.r/Μαρκου οπιι ιπογραφουν.

io Fran.co Calergi testimonio pregato alle prescritte.
Io Giorgio Pazzo Dr affermo quanto di sopra.
Io Zuanne Dafferera testimonio pregato quanto d sopra.
Εγο Νικόλαος Aμορεος ελαβά οσανοθε κε βεβεονο ο ανοθεν.
Io Zuanne Querini affermo come comeso deli soprascritti madre e figlio.

3

Ὁ ἱερομόναχος Συμεὼν-Σεραφεὶμ Μόσκος καθιστᾶ συγκύριο
στὴν περιουσία του καὶ κληρονόμο μετὰ τὸν θάνατό του

τὸν ἀδελφό του Ἰωάννη

1700, 13 Μαΐου
Κορυφοὶ

Α.Ν.Κ., Συμβολαιογραφικά, φάκ. Κ.531, βιβλίο 109, φφ. 45r-48r (Ἀνέκδοτο).

|φ. 45r +Εν Χριστου ωνοματι αμην. 1700 ημερα 13 του μαγιου μινος/ 
εσοθεν οσπιτιου του ποτε s.r Γεοργιου Μοσκου πλησιον/ μονις τις ηπεραγιας 
Θεοτοκου τις Κιριας τον ανγγελον/ κιμενι ιστην παρουσα χορα Κοριφον εκλε-
χθις/ εγο ο ηποκατο γεγραμενος νοταριος απο τον πα/ροντα οσιοτατον ιερομο-
ναχον κιρ Σιμεον η κε/ Σεραφιμ Μοσκος δια να πιησο το παρον ενοπιον/ τον 
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κατοθεν αξιοπιστον μαρτιρον και ουτο ουτος/ ηπε οτι εστοντας και να εληπε 
πολους χρονους ο αδελ/φος του ο προτος ο παρον s.r Ιωάννης Μοσκος και να 
ητονε |φ. 45v  ιστα μερη τις Τουρκιας κατικος ιστην Χιο και να απεδι/μισαν τα 
ετερα του αδελφια ο ποτε s.r Mανολις Mο/σκος και ο ποτε ιεροδιδασκαλος κηρης 
Στεφανος/ Μόσκος και να απομινε ξενος και μοναχος/ απο τα αδελφια του αν-
θροπος αστενις και δεσποσεντες/ εβρεσκουμενος ις μεγαλην αποριαν ιστο να μην 
εχη/ ανθροπον απο το γενος του ις κιβερνισιν του πραματου του/ και του ηδιου 
του εαυτου τους. ομος με το να παρουνε οι/ αφεντες η Βενετι την Χιο και ο 
ανοθεν s.r Ιωαννης αδελφος του/ ασικοθι κε εφιγε απο την Χιο με την αρμαδα/ 
και μαθενοντας απο διαφορους ανθροπους ο ανοθεν/ ιερομοναχος πος να ηβρισκο-
τουνε ο ανοθεν s.r Ιωαννης ιστιν Τινο/ και αποκι εφιγε ιστο νισι τις Παρος να 
ιστορισι εκλησιες, / ετζη ο ανοθεν ιερομοναχος ερισολβερισε κε του εγραψε/ περ 
βια του Αναπλιου κε με την συνδρομιν του s.r/ Παβλου Σιμιτεκολου τζηργοτου 
δια να ημπορεσι να/ λαβη τες γραφες του και του εγραφε να ελθι εδο ιστους 
Κορφους/ σιφαμελος και πος τα αδελφια τους η ανοθεν ποτε s.r Μανο/λις και 
ποτε ιεροδιδασκαλος και ποτε s.r Λεος και η τρις/ ετελιοθικανε απο ετουτην την 
μπροσκερον ζοην/ και εμινε μοναχος ο ανοθεν ιερομοναχος και ησην/ ανθροπος 
αστενις και δεσποσεντες κρατιμενος α/πο πολους χρονους απο γιοτζα και δεν εχι 
κανεναν/ να του ασιστερι στην κιβερνισι τον πραματον του και/ ιστου λογου του 
ιστες χριες του και να ελθι να του ασιστερι εος τε/λους ζοις του αυτου ιερομο-
ναχου και να ασιστερι και ιστο/ πραγμα του και μετα τον θανατον του να απο-
μινι/ κληρονομος ις παντα ολλα οσα εχι και του εβρισκοντε/ και τον ακαρτερου-
νε παντιο τροπο τοσο ο αυτος s.r Ιωαννης όσον και τα πεδια του και τα πεδια 
τον μπεδιον του/ και οσο να κρατι το γενος Μόσκο απο το γενος του νομιμο./ 
και ουτος ησικουσε και ηλθε σιφαμελος και αφισε/ τες δουλιες και εκλησιες οπου 
τον επαρακαλουσανε |φ. 46r να σταθι να τες αγιογραφισι μονον τον μεγαν Αν/
τονιον το μοναστιρι εσταθι κε ετελιοσε διατι το ηχε/ αρχηνισμενο και δεν ιμπο-
ριε να το αφισι ατε/λιοτο. ηλθε δε εδο ιστους Κορφους ιστην παρουσα χορα/ 
ιστους 1698 δικεμβρίου 5 στο παλεο και ηλθε σην γινεξι/ κε τεκνις και τοτες 
του εκαμε κομεσιον γγενεραλ/ ο αυτος ιερομοναχος κυρ Σιμεον ος αδελφος τις 
αδελφοτιτος/ ις πασαν εξουσιαν καθος φενετε ιστα ατι του s.r Ιωαννου/ Κουβα-
ρά νοταριου ος ενεκινι και τα εξις και ουτος εος τιν/ σιμερον ασιστερισε και 
ασιστερι ις κιβερνησι του αυτου/ ιερομοναχου και τον πραγματον του καλα και 
πιστα/ ακομι και ησε κινο οπου τον ομπληγαρισε δια/ την Στελουλα. και ουτος 
ομπληγαρετε εος τελους ζοις τοσο/ του ανοθεν ιερομοναχου οσον και τις ανοθεν 
Στελουλας να ασι/στερι τοσο ο αυτος s.r Ιωαννης οσον και τα πεδια του/ δια 
τουτο την σιμερον ο ανοθεν ιερομοναχο κυρ Σιμεον/ ο κε Σεραφη Μοσκος δια 
ανταμιψη του αυτου α/δελφου του s.r Ιωαννου ος καλος και γνισιος αδελφος 
ηθελεισε/ αυτοθελητος και αυτοπροερετος χορις καμιανις/ λογις αλις ετιας οπου 
να ηνε και ος κληρονομος/ υστερος του ανοθεν ποτε πατρος τους και το ανοθεν 
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ποτε αδελφιον του/ s.r Μανολι και ιεροδιδασκαλου ηθελησε ος ανοθεν και/του 
ηλιονι και κοπτι το ητι του ηχε καμι ο ανοθεν ποτε/ πατιρ τους s.r Γεοργης 
Μοσκος ιστα ατι του ποτε s.r Αλε/ξαντρου Ουνγγαρου νοταριου ιστους 1665 
φεβρουαριου 14 να ηνε κομενο και ηλιομενο ησε ολες του τες παρτες περη/ληψες 
και κοντιτζιονες και να ηνε ος χαρτι αγραφο/ οσα να μιν ιχε γενι ποτε και να 
μην εχι απο λογου του/ καμιαν ενεργιαν η βηγορ και ος ανοθεν ηπε να ηνε/ ο 
ανοθεν του αδελφος s.r Ιωαννης ο Μοσκος ος κε του λογου του/ νικοκιρις και 
κληρονομος καθοληκος τοσο ις πα/τρηκα πραματα οσον και ιστα αδελφηκα πρα-
ματα/ τον ανοθεν ποτε s.r Μανολη και διδασκαλου αδελφου τους/ τοσο σε στα-
μπιλε αμπελια χοραφια ελες σπητια/ μαγαζη απο πιλες οσαν και ιστην ανοθεν 
μονη |φ. 46v και ιστο παρον οσπιτιον απαλατιον οπου κατηκουνε/ και να ηνε 
νηκο<κυ>ρις ιστην ανοθεν μονι να βανι και ε/βγανι εφιμεριον οπιον ηθελε εος να 
γενι απο τα/ πεδια του ιερεας. βανονταστονε ακομι και ησε οτι/ αλο εκινο οπου 
εβρισκετε και ακαρτερι παντιο/ τροπο τον ανοθεν ιερομοναχον ος ανοθεν τοσο 
πατρικα/ οσον και αδελφικα να ενοατε και να ηνε ιστα ημισα τον μπαντιον τους 
αγαθον μομπιλε σταμπιλε/ κινιτα και ακινιτα ασιμι χρισαφι και οτι αλω/ οπου 
να ηνε και τους εβρισκετε και τους ακαρτερη/ παντιο τροπο να ηνε και να ενο-
ατε βεβεος και/ καθοληκος κληρονομος ος κε τον ανοθεν ιερομοναχον/ πιην αυτα 
το ητι θελη και βουλετε και δισπονερι/ και ιστον θανατον του τοσο ιστα πεδια 
του οσον και/ ιστην γηνεκαν του περο ιστα φρουτα μονο και ις μο/μπιλε και ουχι 
σταμπιλε δια να μενουνε τα σταμπιλε παντοτε και αη ιστους κληρονομους του/ 
γενους τους και παλη μετα τον θανατον του αυτου/ ιερομοναχου κυρ Σιμεον να 
ηνε ιστα επιληπα του/ αγαθα καθοληκος του κληρονομος ο ανοθεν s.r Ιωαννης 
α/δελφος του και τα πεδια του και πασα του η κληρο/νομια εος να εβρισκετε απο 
τι σπορα του Μοσκου/ νομιμος. εξεκαθαρισε και ηπε ο ανοθεν κυρ Σιμεον/ ιερο-
μοναχος οτι ανισος και ηθελε αποτιχι απο/ τις παρουσις ζοις ο ανοθεν s.r Ιωαν-
νης πριν παρα τον ανοθεν/ κυρ Σιμεον ιερομοναχον και τα πεδια του αυτου s.r 
Ιωαννου/ δεν ιθελαν ασιστερι ις πασα χρια και ις κιβερνισι/ του αυτου ιερομο-
ναχου και του πραγματου τους η κε/ ηθελαν γιρεψη αλες ακαταστασιες η διχο-
μαριες/ τοτες να εχουν την διναμιν τους τα οσα εκαμαν/ δια τον ανοθεν ιερομο-
ναχον ο ανοθεν ποτε s.r Μανολις/ αδελφος τους ιστο πρεβιαριον του και ο ανοθεν 
ποτε διδα |φ. 47r σκαλος Στεφανος ιστην διαθικιν του γηναμενη/ ιστας εμου 
πραξις ενετι 1695 αυγουστου εντεκα/ ος ενεκινι ακομι ο αυτος ιερομοναχος 
ομπλη/γαρη τον ανοθεν s.r Ιωαννη αδελφον του να κιβερνα/ τελη τοσο αυτος 
οσον και τα πεδια του τες εορτα/δες τις ανοθεν εκλησιας παντοτες και αη και 
οτη/ αλα ηνε χριαζομενα ις αυτην. και ησε δοσιματα/ σολδιατικα και ις πασα 
αλη κιβερνισι εδικι τους/ και ησε ολες τους τες ηντραδες. να τα σκουδαρι ο 
ανοθεν/ s.r Ιωαννης και να τα μαγατζαρη ησε κιβερνισην τους/ και του πραγμα-
του τους. και οσα εσκοδαρησε/ ο αυτος s.r Ιωαννης αφου ηλθε ις τουτην την 
χορα και του/ εκαμε κομεσιον γγενεραλ ο αυτος ιερομοναχος/ και θελη σκοδαρι 
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εος τελους να μην εχι να δοσι ποτε/ καμιανις λογις κοντο ουτε λογαριασμον 
τοσον/ του αυτου ιερομοναχου ουτε αλουνου κανενου οπου/ να ηνε μονο να τα 
κρατι μαγατζαρι και ξοδιαζι/ ησε κιβερνισην τους και τον πραγματον τους/ και 
ησε ζοοθροφην τους. και οτι πραγμα ηθελε/ αγορασι η αγορασε με σολδια που 
εσκοδαρισε/ και θελη σκοδαρι απο τες εντραδες τους και θελη/ καμι ακιστα να 
ενοουντε τις αδελφοσινις τους και/ τον αφτον κληρονομον. και το παρον να ηνε 
και/ να εχι το ισχιρον βεβεον και απαρασαλευτον/ μεθορκου τον αυτον διο μερον 
ιστην ηκονα/ τις ανοθεν ηπεραγιας Θεοτοκου οτι να μην εβγι ουτε το ενα/ μερος 
ουτε το αλο απο οσα ηποσχεθικε ενας τον αλον/ ος ανοθεν στεκοντας και κατι-
κοντας ο ανοθεν s.r Ιωαννης/ εος τελους ζοις του ανταμα με τι φαμιλιαν του ις 
τουτην/ την παρουσα χορα Κοριφον ιστο παρον οσπιτιον/ απαλατιον και κτιριον 
του πατρος αυτον ποτε s.r/ Γεοργιου Μοσκου ις κιβερνισι του ανοθεν ιερομονα/
χου ομιος και ο ανοθεν ιερομοναχος εμπροστεν ιστον/ Ιησου Χριστον και θεον 
ημον οπου αυτον βανη κριτιν και/ δικαστιν και την παρθενον Θεοτοκον Μαριαν 
τιν |φ. 47v μιτερα του μαρτιρα και ενγγητρια οτι ιστον θανα/τον του η προτιτε-
ρα απο τον θανατον του ηθελε καμη/ διαθικι να μην ιστερισι τοσο τον ανοθεν του 
αδελ/φον s.r Ιωαννη ανιθελε ζη οσον και τα πεδια του απο/ κανενα πραμα τοσο 
απο μομπιλε οσον και/ απο σταμπιλε οπου την σιμερον εχι και του ηβρισ/κετε 
και απο ητι τον ακαρτερη παντιοτροπο ουτε/ να τα ομπληγαρη ις κανεναν τρο-
πον οπου να ηνε/ μονο να ινε του αυτου s.r Ιωαννη και του γενους του παντοτε/ 
και αη ελευθερα μετα τουτο οτι ιστον θανατον του/ αυτου ιερομοναχου να εχι 
εξουσια να αφισι δια/ την ψηχιν του ησε σολδια δια μιαν φορα τοσο οσο/ ηθελε 
τονε φοτισι ο θεος εξεκαθαριζοντας ακομι/ ο ανοθεν ιερομοναχος οτι ανισος και 
ο ανοθεν s.r Ιωαννης/ ηθελε μισεψη με τι φαμιλια του απο την παρουσα/ χορα η 
ηθελε παγη να κατικισι ησε αλο οσπι/τιον και απαντοναρι τον ανοθεν ιερομονα-
χον/ τοτε να εχι την ενεργιαν του τον κονδικελο οπου/ ηχε καμι ο ανοθεν ποτε 
s.r Μανολις οσο να εχι τιν ενερ/γιαν τις και η διαθικι του ανοθεν ποτε διδασκα-
λου Μοσκου/ αδελφιον τους εος τελους ζοις του αυτου ιερομοναχου/ και αποτι-
χοντας του αυτου ιερομοναχου να μενουν/ ιστην ελευθεραν εξουσιαν τοσον του 
ανοθεν sr Ιωαννη οσον/ και τον κληρονομον διαδοχον του τα οσα δια/λανβανι η 
ανοθεν διαθικι και κονδικελο ιστο/ μερος του αυτου ιερομοναχου κυρ Σιμεον και 
ουτος/ εσυνενφονισαν επιησαν και ευχαριστηθισαν/ τα ανοθεν μερι ος ανοθεν 
ηπαν και τους εγραφτισαν/ ενοπιον μαρτιρον του εβλαβεστατου ιερεος Ιωαννου/ 
Μουλιανου του ποτε εβλαβεστατου ιερεος Στιλιανου και/ s.r Τζορτζη Σανκβινα-
τζου του s.r Διμιτριου κα |φ. 48r τικος ιστο καστρο το νεο και ηπογραφουν 
κατοθεν ο ανοθεν ιερο/μοναχος και ανοθεν s.r Ιωαννης και ανοθεν μαρτιρες.

Συμεών Ιερομόναχος ὁ καὶ Σεραφίμ Μόσκος βεβαιώνω τὰ ἄνωθεν.
Ιωάννης Μόσκος βεβεώνο τὰ ἅνοθεν.
Ἰωάννης ἱερεὺς ὁ Μουλιανος μάρτυρας παρὼν καὶ ὑπἔγραψα.
Γεόργιος Σανγβουνάτζος μαρτυρας παρὸν καὶ υπογραψα.
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Τζουάννες

Ἠλίας-Λέος
(†1687)

Γεώργιος
(†1678)

Ἰωάννης
(†1646)

Μάρκος
(†1646)

Ἐμμανουὴλ
(†1646)

Γεώργιος Μαρία
Ἰωάννης

(1636-1716)

Λέος
(1649-1690)

Μανόλης
(1687)

Στέφανος
(1695)

Συμεὼν
(1649-1715)

Ζαμπέτα
(1666)

Φραντζεσκίνα
(1666)

Καλίτσα
(1666)

Δημήτριος

Ἀντώνιος
(1699-1723)

Γενεαλογικὸ δένδρο τῆς οἰκογένειας Μόσκου
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RIASSUNTO

SPyROS KARydIS: I pittori cretesi Moskos. Nuove informazioni sulla vita e 
la loro attività artistica.

Obiettivo principale di questo studio è la ricerca delle relazioni familiari 
dei pittori cretesi Moskos (Elias, Leo e Giovanni) e l’arricchimento dei loro 
schedari biografici. documenti di recente trovati nell’Archivio di Stato di Cor-
fù riguardanti la famiglia Moskos, che si era stabilita a Corfù dopo la presa di 
Rettimo da parte dei Turchi, rivelano i legami familiari dei tre pittori e aggiun-
gono nuove informazioni interessanti sulla loro vita e sulla loro attività artistica. 
Inoltre, gli stessi documenti forniscono materiale ricco per gli altri membri della 
famiglia Moskos e per l’organizzazione della loro vita nella nuova patria.


