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Σπύξνο Χξ. Καξύδεο 

 

Τὸ δήηεκα ηῆο πεξηνπζίαο ηῶλ ὀξζόδνμωλ ἐθθιεζηαζηηθῶλ θαζηδξπκάηωλ 

ζηὸλ βελεηνθξαηνύκελν ἰόλην ρῶξν. Μία ἔξεπλα ζὲ ἐμέιημε 

 

 

Ἡ ὀξζφδνμε θθιεζία ζηὸλ ἰφλην ρῶξν ζηεξήζεθε ηὴλ πεξηνπζία ηεο, κεηὰ ηὴλ 

θαηάξγεζε ηῶλ ἐπηζθνπηθῶλ ζξφλσλ ἀπὸ ηνὺο Λαηίλνπο θπξίαξρνπο ηῶλ λεζηῶλ θαὶ ηὴλ 

ἐγθαζίδξπζε ιαηηληθῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο ἱεξαξρίαο. Σνῦην καξηπξεῖηαη ηφζν γηὰ ηὴλ 

Κέξθπξα ὅζν θαὶ γηὰ ηὰ ὑπφινηπα λεζηά
1
. Σὰ ἐθθιεζηαζηηθὰ ὅκσο ἱδξχκαηα θαὶ νἱ 

ζξεζθεπηηθὲο ὀξγαλψζεηο, πνὺ ἀλῆθαλ ἤ ὑπάγνληαλ ζὲ αὐηήλ, ὄρη κφλνλ ζπλέρηζαλ λὰ 

θαηέρνπλ πεξηνπζηαθὰ ζηνηρεῖα ἀιιὰ θαὶ δέρνληαλ ἀθηεξψζεηο ἀθηλήησλ, αὐμάλνληαο κὲ 

ηὸλ ηξφπν αὐηὸ ηὴλ πεξηνπζία ηνπο. ηὴλ ἐξγαζία αὐηή, ὡο ἀληηθείκελν δηεξεχλεζεο 

ηίζεηαη ἡ πεξηνπζία ηῶλ ὀξζφδνμσλ λαῶλ θαὶ ηῶλ κνλῶλ, θαζὼο θαὶ ηῶλ ζξεζθεπηηθῶλ 

ζπζζσκαηψζεσλ, ηῶλ ἀδειθνηήησλ δειαδή, πνὺ ζπγθξνηνῦληαλ θαὶ ιεηηνπξγνῦζαλ 

γχξσ ἀπὸ ηνὺο λανὺο θαὶ ηὰ κνλαζηήξηα. μαηξεῖηαη ἡ πεξηνπζία ηῶλ δεκφζησλ λαῶλ θαὶ 

κνλῶλ, πνὺ ἀλῆθαλ ζηὴ δηθαηνδνζία ηῆο Βελεηίαο, ἀθνῦ ἡ πεξηνπζία αὐηή, ινγηδνκέλε 

ὡο ἐθθιεζηαζηηθὸ θένπδν, παξαρσξνῦληαλ ἀπὸ ηὴλ Πνιηηεία, καδὶ κὲ ηὸλ λαὸ ἢ ηὴ κνλή, 

ζὲ θιεξηθνὺο θαὶ ζπαληφηεξα ζὲ ιατθνὺο ζὲ ἀλαγλψξηζε ζπλήζσο ηῆο πίζηεο ηνπο θαὶ 

ηῆο ζπκβνιῆο αὐηῶλ ἢ ηῶλ νἰθνγελεηῶλ ηνπο ζηνὺο ἀγῶλεο ηῆο Βελεηίαο
2
.  

Σὸ ὕςνο ηῆο πεξηνπζίαο αὐηῆο δὲλ εἶλαη δπλαηὸλ λὰ θαζνξηζηεῖ κὲ ἀθξίβεηα, ἀθνῦ 

ἀθελὸο ἀπνηειεῖ ἕλα δπλακηθὸ κέγεζνο κὲ ηάζεηο αὐμεηηθὲο ὀθεηιφκελεο ζηὶο δσξεὲο ηῶλ 

πηζηῶλ γηὰ πνηθίινπο ιφγνπο εὐζέβεηαο (ὡο ςπρηθά, ἐληαθηαζηηθά, ςαιηηθά, κλεκφζπλα, 

ὑπὲξ ὑγείαο, ὑπὲξ ζπγρσξήζεσο) θαὶ ἀθεηέξνπ πξνυπνζέηεη ηὸλ ἐληνπηζκὸ θαὶ ηὴ 

κεηαηξνπὴ ζὲ πίλαθεο θαὶ ἀξηζκνὺο ηῶλ ἀλαγξαθῶλ ηῶλ πεξηνπζηαθῶλ ζηνηρείσλ, πνὺ 

θαηὰ θαηξνὺο πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ἑλὸο ἐμαηξεηηθὰ κεγάινπ ἀξηζκνῦ λαῶλ, κνλῶλ θαὶ 

ζπζζσκαηψζεσλ, ηὸ πιῆζνο ηῶλ ὁπνίσλ κφλνλ ζηὰ ηέζζεξα κεγαιχηεξα λεζηὰ ηνῦ 

ἰφληνπ ρψξνπ μεπεξλᾶ κέζα ζηὸλ 18ν αἰψλα ηὶο 2.246 κνλάδεο. Ὡο πξὸο ηὸ κέγεζνο ηῆο 

πεξηνπζίαο αὐηῆο ἐλδεηθηηθὰ ἀλαθέξσ ηὰ ἐηήζηα εἰζνδήκαηα ηῶλ λαῶλ θαὶ κνλῶλ δχν 

λεζηῶλ, ηῆο Κέξθπξαο θαὶ ηῆο Κεθαιιελίαο, ζηεξηδφκελνο ζηνὺο γλσζηνὺο θαηαιφγνπο 

λαῶλ θαὶ κνλῶλ ηνῦ 18νπ αἰψλα. Σῆο Κέξθπξαο ηὸ 1755 ἀλέξρνληαλ ζηὰ 176.145 ξεάιηα 

ἀλὰ δηεηία (88.072 ξεάιηα θαη’ ἔηνο)
3
 θαὶ ηῆο Κεθαιιελίαο ζηὶο 224.587 ιίξεο ἢ 22.458 

                                                         
Ἡ ἐξγαζία ἀπνηειεῖ πξφδξνκε ἀλαθνίλσζε εὐξχηεξεο κειέηεο ἡ ὁπνία ζηεξίδεηαη ζηὰ ἀξρεῖα ηῶλ λεζηῶλ 

ηνῦ Ἰνλίνπ θαὶ ηῆο Βελεηίαο, ἡ δηεξεχλεζε ηῶλ ὁπνίσλ ἔρεη ζρεδὸλ ὁινθιεξσζεῖ. εκαληηθὸ κέξνο ηῆο 

ἔξεπλαο ἐπηρνξεγήζεθε ἀπὸ ηὸ Ἵδξπκα Ἰσάλλνπ Κσζηνπνχινπ, ηὸ ὁπνῖν εὐραξηζηῶ θαὶ ἀπὸ ηὴ ζέζε αὐηή. 
1 Γηὰ ηὴλ Κέξθπξα βι. π. Ἀζσλίηεο, Ἀλδεγαπηθὴ Κέξθπξα (13νο-14νο αἰ.), Κέξθπξα 1999, ζ. 224 θ.ἑ. Γηὰ 

ηὴλ Κεθαινληὰ θαὶ ηὴ Εάθπλζν βι. π. Ἀζσλίηεο, Τὸ Νόηην Ἰόλην θαηὰ ηὸλ ὄςηκν Μεζαίσλα, Ἀζήλα 2005, ζ. 
258-259· Θ. Σδαλλεηάηνο (ἔθδ.), Τὸ πξαθηηθὸλ ηῆο Λαηηληθῆο Ἐπηζθνπῆο Κεθαιιελίαο ηνῦ 1264 θαὶ ἡ ἐπηηνκὴ 

αὐηνῦ, Ἀζῆλαη 1965. 
2 Ν. Παληαδφπνπινο, «Σηκαξησηηζκὸο θαὶ ἐπίκνξηνο ἀγξνιεςία ἐλ πηαλήζῳ ἐπὶ Βελεηνθξαηίαο», 

Πξαθηηθὰ Γ  ́Παληνλίνπ Σπλεδξίνπ, η. 2, Ἀζήλαη 1969, ζ. 173-174· π. Καξχδεο, ξζόδνμεο ἀδειθόηεηεο θαὶ 
ζπλαδειθηθνὶ λανὶ ζηὴλ Κέξθπξα (15νο-19νο αἰ.), Ἀζήλα 2004, ζ. 81-82. 

3 Σὰ ζηνηρεῖα πξνέξρνληαη ἀπὸ ηὸλ θαηάινγν πνὺ ζπληάρζεθε θαη’ ἐληνιὴ ηνῦ γεληθνῦ πξνβιεπηῆ 

ζαιάζζεο Agostino Sagredo, ὁ ὁπνῖνο πεξηιακβάλεη 571 νἰθνλνκηθὲο κνλάδεο (λανὺο ἢ κνλὲο κὲ ηὰ κεηφρηα 
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ξεάιηα θαη’ ἔηνο
4
, ὑπνινγίδνληαο ηὴλ ἰζνηηκία ξεαιίνπ/ιίξαο ζὲ 1:10 ὅπσο πξνθχπηεη 

ἀπὸ ηὰ ἀξρεηαθὰ ηεθκήξηα ηῆο ἐπνρῆο
5
. Χάξηλ ζπγθξίζεσο, θαὶ γηὰ λὰ θαλεῖ ηὸ ὕςνο ηῶλ 

ἐζφδσλ πνὺ ἀπέθεξε ἡ ἐθκεηάιιεπζε ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο πεξηνπζίαο, ζεκεηψλσ ὅηη ηὸ 

1756 ηὰ ἐηήζηα ἔζνδα ηνῦ Γεκφζηνπ Σακείνπ ηῆο Κέξθπξαο ὑπνινγίδνληαλ πεξίπνπ ζηὰ 

73.522 ξεάιηα θαὶ ηνῦ Γεκφζηνπ Σακείνπ Κεθαιιελίαο ζηὰ 69.370 ξεάιηα
6
. 

ηὴ ζχληνκε αὐηὴ ἐξγαζία πεξηνξίδνκαη: α) ζηὴ ζθηαγξάθεζε ηῶλ θχξησλ γξακκῶλ 

ηῆο πνιηηηθῆο ηῆο Βελεηίαο ζηὸ δήηεκα ηῆο πεξηνπζίαο ηῶλ ὀξζφδνμσλ λαῶλ θαὶ κνλῶλ 

ηῶλ θηήζεψλ ηεο· β) ζηὴλ ἔληαμε ηνῦ δεηήκαηνο ζηὸ γεληθφηεξν πιαίζην ηῆο βελεηηθῆο 

ἐθθιεζηαζηηθῆο πνιηηηθῆο, ὅπσο αὐηὴ ἐθαξκφζηεθε ζηὴ κεηξφπνιε θαὶ ζηὶο θηήζεηο 

θπξίσο ἀπὸ ηὰ κέζα ηνῦ 18νπ αἰψλα· γ) ζηὴ ζχληνκε πεξηγξαθὴ ηῶλ ἀξρεηαθῶλ πεγῶλ, 

νἱ ὁπνῖεο πξνέθπςαλ ἀπὸ ηὴλ ἐθαξκνγὴ ηῶλ ζρεηηθῶλ δηαηαγκάησλ θαὶ ζψδνληαη ζήκεξα 

ζηὸ Κξαηηθὸ Ἀξρεῖν ηῆο Βελεηίαο θαὶ ζηὰ Ἀξρεῖα ηῶλ λεζηῶλ ηνῦ Ἰνλίνπ· δ) ζὲ κηὰ 

πξψηε ἐθηίκεζε ηῶλ πξνζέζεσλ θαὶ ηνῦ βαζκνῦ ἐθαξκνγῆο ηῶλ βελεηηθῶλ ἐπηινγῶλ 

ζηὸλ ρῶξν ηνῦ Ἰνλίνπ.  

Ἡ βελεηηθὴ πνιηηηθὴ γηὰ ηὴλ ἐθθιεζηαζηηθὴ πεξηνπζία ηῶλ ἑιιεληθῶλ θηήζεσλ, 

ὅπσο πξνθχπηεη ἀπὸ ηνὺο λφκνπο θαὶ ηὰ δηαηάγκαηα ηῶλ θεληξηθῶλ δηνηθεηηθῶλ 

ὀξγάλσλ, ηῆο Γεξνπζίαο θαὶ ηνῦ Μεγάινπ πκβνπιίνπ, θαζὼο θαὶ ηῶλ ἀπεζηαικέλσλ 

ηῆο Γαιελνηάηεο ζηὰ λεζηά, ἀπνθηᾶ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθὰ ἀπὸ ηὶο ἀξρὲο ηνῦ 

17νπ αἰψλα θαὶ ἐπηθεληξψλεηαη ζὲ ηξία ζεκεῖα: 

α. ηὴλ θαηαγξαθὴ ηῶλ ἐθθιεζηαζηηθῶλ ἱδξπκάησλ θαὶ ζηὴλ ἀπνηχπσζε ηῆο δηνίθεζεο 

θαὶ ηνῦ κεγέζνπο ηῶλ εἰζνδεκάησλ ηνπο. 

β. ηὴ δηαρείξηζε ηῆο πεξηνπζίαο θαὶ ζηὴλ ἀμηνπνίεζή ηεο. 

γ. ηὸλ πεξηνξηζκὸ θαὶ ζηὴ ξεπζηνπνίεζε ηῆο ἀθίλεηεο ἐθθιεζηαζηηθῆο πεξηνπζίαο. 

Ἀπὸ ηὰ ηξία ζεκεῖα, ηὸ πξῶην θαὶ ηὸ δεχηεξν, νἱ θαηαγξαθὲο δειαδὴ θαὶ ἡ 

δηαρείξηζε, εἶλαη ζὲ γεληθὲο γξακκὲο γλσζηὰ ζηὴ βηβιηνγξαθία ἂλ θαὶ γηὰ κὲλ ηὸ πξῶην 

δὲλ ἔρνπλ ἀπνζαθεληζηεῖ ἀθφκε νἱ ζηφρνη ηῆο πξνζπάζεηαο, γηὰ δὲ ηὸ δεχηεξν ὑπάξρνπλ 

ἐλδηαθέξνπζεο πξνζεγγίζεηο, ιείπεη ὅκσο ἡ ζπλνιηθὴ ζεψξεζε ηνῦ δεηήκαηνο θαὶ ἡ 

δηεξεχλεζε ηῶλ ἀπνηειεζκάησλ ηῆο πξνζπάζεηαο. ὲ ὅ,ηη ἀθνξᾶ ηὸ ηξίην, ηὸ δήηεκα ηνῦ 

πεξηνξηζκνῦ ηῆο ἀθίλεηεο πεξηνπζίαο κὲ ηὴ δηαδηθαζία ηῶλ πσιήζεσλ, εἶλαη ἕλα ζέκα 

γηὰ ηὸ ὁπνῖν πνιιὰ γλσξίδακε ἕσο ηψξα ζὲ ὅ,ηη ἀθνξᾶ ηὴλ ἐθαξκνγὴ ἀλάινγσλ κέηξσλ 

ζηὴ κεηξφπνιε, ἀιιὰ ηίπνηε νὐζηαζηηθὰ γηὰ ηὶο θηήζεηο. 

 

 

                                                         
ηνπο) θαὶ ἀπνζθνπνῦζε ζηὴ δηεπθφιπλζε ηνῦ ἔξγνπ θαὶ ηὴ κηζζνδνζία ηῶλ ἁξκφδησλ κὲ ηὴ δηαρείξηζε ηῶλ 

λαῶλ ὑπαιιήισλ, ηῶλ Ministri ἢ Scrivan Grandi. Γηὰ ηὸλ θαηάινγν θαὶ ηὸ πεξηερφκελφ ηνπ, θαζὼο θαὶ γηὰ ηὴ 

δηθαηνδνζία ηῶλ Ministri βι. π. Καξχδεο, Ἀδειθόηεηεο, ζ. 58-59, 615-617. 
4 Μαξία Παλαγησηνπνχινπ, «Καηάινγνο λαῶλ θαὶ κνλῶλ ηῆο Κεθαινληᾶο ζηὸ ηέινο ηνῦ 18νπ αἰψλα (κὲ 

βάζε δχν βελεηηθὰ ἔγγξαθα ηνῦ 1788 θαὶ ηνῦ 1794)», Κεθαιιεληαθὰ Χξνληθὰ 6 (1992-1994), ζ. 89-188. 
5 Γηὰ ηὴλ ἰζνηηκία ξεαιίνπ/ιίξαο βι. Δὐηπρία Ληάηα, Φισξία δεθαηέζζεξα ζηέλνπλ γξόζηα ζαξάληα. Ἡ 

θπθινθνξία ηῶλ λνκηζκάησλ ζηὸλ ἑιιεληθὸ ρῶξν, 15νο-19νο αἰ., Ἀζήλα 1996, ζ. 222. 
6 Κέξθπξα: πεξίπνπ 20.422 ηζεθίληα πξὸο 36 ιίξεο ην ηζεθίλη, ἢ 73.522 ξεάιηα, Κεθαιιελία: 19.269 

ηζεθίληα πξὸο 36 ιίξεο ηὸ ηζεθίλη, ἢ 69.370 ξεάιηα. Βι. Ἀ. Ἀλδξεάδεο, Πεξὶ ηῆο νἰθνλνκηθῆο δηνηθήζεσο ηῆο 

Ἑπηαλήζνπ ἐπὶ Βελεηνθξαηίαο, η. Α ,́ Ἀζήλαη 1914, ζ. 329 θαὶ 351 ἀληίζηνηρα. Γηὰ ηὴλ ἰζνηηκία ξεαιίνπ/ιίξαο 

βι. παξαπάλσ. 
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α. Καηαγξαθὴ 

Ἡ πξνζπάζεηα θαηαγξαθῆο ηῶλ ἐθθιεζηαζηηθῶλ ἱδξπκάησλ θαὶ ηῶλ εἰζνδεκάησλ 

ηνπο μεθηλᾶ ηὴλ ηέηαξηε δεθαεηία ηνῦ 17νπ αἰψλα. Ὡο πξψηε ινγίδεηαη ἡ ἀπνγξαθὴ ηῆο 

πεξηφδνπ 1635-1637 ἡ ὁπνία ἐθηάζεθε ζηὴλ Κξήηε θαὶ ζηὰ λεζηὰ ηνῦ Ἰνλίνπ. 

Ἡ ἀπνγξαθὴ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηὸ πιαίζην ηῆο δηελέξγεηαο γεληθῆο ἐπηζεψξεζεο 

ζηὶο θηήζεηο ηῆο Βελεηίαο, ὅπσο εἶρε ἀπνθαζηζηεῖ ἀπὸ ηὴ ζχλνδν ηνῦ Μείδνλνο 

πκβνπιίνπ ηὸλ Γεθέκβξην ηνῦ 1633
7
 θαὶ ἡ ζρεηηθὴ ἐληνιὴ γηὰ ηὴ δηελέξγεηά ηεο δφζεθε 

ἀπὸ ηὴ βελεηηθὴ Γεξνπζία ζηὶο 22 Ννεκβξίνπ 1634 ζηνὺο Sindici, Inquisitori ed 

Avocatori in Levante Marco Contarini, Piero Corraro θαὶ Giovanni Capello. Ἡ ἀπνγξαθὴ 

ἀθνξνῦζε ηνὺο ὀξζφδνμνπο λανὺο θαὶ κνλὲο θαὶ πεξηιάκβαλε ηὸ ἰδηνθηεζηαθὸ θαζεζηψο 

ηνπο, ηὴλ ὕπαξμε ἢ κὴ ἐλνξίαο, ηὸ ὄλνκα ηνῦ ἱεξνπξγνῦ θαζὼο θαὶ ηὰ εἰζνδήκαηά ηνπο, 

βέβαηα θαὶ ἀβέβαηα (ζηαζεξὰ θαὶ πεξηζηαζηαθά). Δἰδηθφηεξα γηὰ ηνὺο λανὺο πνὺ ἀλῆθαλ 

ζηὸ Γεκφζην, πξνβιεπφηαλ ἡ μερσξηζηὴ ἀλαγξαθή ηνπο
8
. 

ηὴλ Κέξθπξα ἡ ἀπνγξαθὴ δηελεξγήζεθε ἀπὸ ηὶο 14 Ἰνπιίνπ ἕσο ηὴλ 1ε Αὐγνχζηνπ 

1635
9
. ηὴ Εάθπλζν ἔγηλε ηὸ δηάζηεκα ἀπὸ 12 ἕσο 26 Ἰνπλίνπ 1637

10
. ηὴλ Κξήηε ἡ 

ἀπνγξαθὴ μεθίλεζε ζὲ δηαθνξεηηθὲο ἡκεξνκελίεο ἀλὰ δηακέξηζκα. Γηήξθεζε ζπλνιηθὰ 

ἀπὸ ηὶο 3 θησβξίνπ 1635 ἕσο ηὶο 29 Γεθεκβξίνπ 1637
11

. ηὴλ ὑπνβνιὴ ηῶλ δειψζεσλ 

πξνζῆιζαλ νἱ ἱεξεῖο, νἱ ὁπνῖνη δήισζαλ εἴηε ηὶο θαηερφκελεο εἴηε ηὶο ἱεξνπξγνχκελεο ἀπὸ 

αὐηνὺο ἐθθιεζίεο, θαζὼο θαὶ νἱ θηήηνξεο ηῶλ λαῶλ θαὶ ηῶλ κνλῶλ. Οἱ πιεξνθνξίεο πνὺ 

θαηαγξάθηεθαλ ζηὶο δειψζεηο ἀθνξνῦζαλ ηὸλ νἰθηζκφ, ηὴ ζέζε θαὶ ηὸ ὄλνκα ηνῦ λανῦ, 

ηνὺο ἰδηνθηῆηεο, ἄιια ζρεηηδφκελα πξφζσπα, θαζὼο θαὶ ηὰ εἰζνδήκαηα. 

Σὰ θαηάζηηρα ηῆο ἀπνγξαθῆο θπιάζζνληαη ζηὸ Κξαηηθὸ Ἀξρεῖν ηῆο Βελεηίαο. ηὴ 

ζεηξὰ Consultori in Jure, θάθ. 482 ὑπάξρνπλ πέληε θαηάζηηρα ηῆο ἀπνγξαθῆο, ἐθ ηῶλ 

ὁπνίσλ ηὰ ηέζζεξα ἀθνξνῦλ ηὴλ Κξήηε θαὶ ηὸ πέκπην ηὴλ Κέξθπξα. Σὰ θαηάζηηρα ηῆο 

ἀπνγξαθῆο ηῆο Εαθχλζνπ θαὶ ηῆο Κεθαιιελίαο βξίζθνληαη ζηὴ ζεηξὰ V-Serie Secreta, 

Relazioni, θάθ. 77. Γχν ηκήκαηα ηῆο ἀπνγξαθῆο ἔρνπλ ἕσο ζήκεξα ἐθδνζεῖ: ηνῦ 

δηακεξίζκαηνο ηῶλ Χαλίσλ
12

 θαὶ ηῆο Εαθχλζνπ
13

. Ἔρνπλ δεκνζηεπηεῖ ἐπίζεο ἀξθεηὲο 

κειέηεο ζηεξηδφκελεο ζηὴλ ἀπνγξαθή. Γηὰ ηὴλ Κξήηε νἱ ζρεηηθὲο κειέηεο ἀθνξνῦλ ηὴ 

ζπλνιηθὴ ζπλνπηηθὴ παξνπζίαζε ηῆο ἀπνγξαθῆο κὲ ηὰ πξνβιήκαηα πνὺ ἐκθαλίδεη θαὶ ηὰ 

                                                         
7 Μαξία Χαηξέηε, «Μία ἀπνγξαθὴ ηῶλ λαῶλ θαὶ ηῶλ κνλῶλ ηνῦ δηακεξίζκαηνο Χαλίσλ δηὰ ηὸ ἔηνο 1637», 

Πεπξαγκέλα ηνῦ Β΄ Δηεζλνῦο Κξεηνινγηθνῦ Σπλεδξίνπ, η. Γ΄, Τκῆκα Μεζαησλνινγηθόλ, Ἀζήλαη 1968, ζ. 304-
305. 

8 Μαξία Χαηξέηε, «Ἡ ἀπνγξαθὴ ηῶλ λαῶλ θαὶ ηῶλ κνλῶλ ηῆο πεξηνρῆο Χαλίσλ ηνῦ ἔηνπο 1637», Ἐπεηεξὶο 

Ἑηαηξείαο Βπδαληηλῶλ Σπνπδῶλ 36 (1968), ζ. 335-336. 
9 π. Καξχδεο, Ἀδειθόηεηεο, ζ. 56. 
10 Μαξηάλλα Κνιπβᾶ, «Cattastico delle chiese greche. Καηαζηίρσζε ηῶλ ὀξζφδνμσλ λαῶλ θαὶ κνλῶλ ηῆο 

Εαθχλζνπ (ηὸ ἔηνο 1637)», Θεζαπξίζκαηα 34 (2004), ζ. 220, 245. 
11 Γ. Σζνπγθαξάθεο – ιέλε Ἀγγεινκάηε-Σζνπγθαξάθε, «Ἡ ἀπνγξαθὴ ηῶλ ἐθθιεζηῶλ θαὶ ηῶλ κνλῶλ 

ηῆο Κξήηεο (1635-1637)», Πεπξαγκέλα Θ  ́Δηεζλνῦο Κξεηνινγηθνῦ Σπλεδξίνπ (Χαληά, 1-8 θησβξίνπ 2006), η. 
Β1 Βπδαληηλὴ θαὶ Μεηαβπδαληηλὴ πεξίνδνο (Ἱζηνξία), Χαληὰ 2010, ζ. 126-127. 

12 Βι. Μ. Χαηξέηε, «Ἡ ἀπνγξαθή», ζ. 335-388· ηῆο ἴδηαο, «Αἱ ὀξζφδνμνη κνλαὶ ηῆο Κπδσλίαο θαηὰ ηὴλ 

ἀπνγξαθὴλ ηνῦ ἔηνπο 1637», Ἐπεηεξὶο Ἑηαηξείαο Βπδαληηλῶλ Σπνπδῶλ 39-40 (1972-1973), ζ. 563-578 ὅπνπ 

δεκνζηεχνληαη νἱ δειψζεηο ηῶλ πέληε κεγαιχηεξσλ κνλῶλ ηῆο Κπδσλίαο, νἱ ὁπνῖεο δὲλ εἶραλ ζπκπεξηιεθζεῖ 
ζηὴλ παιαηφηεξε ἔθδνζε ηνῦ θαηαζηίρνπ ηῶλ Χαλίσλ. 

13 Μ. Κνιπβᾶ, Cattastico, ζ. 177-252. Γηὰ ηὸ θαηάζηηρν ηῆο Κέξθπξαο ἔρεη δηαηππσζεῖ ἀπὸ δηαθφξνπο ζηὸ 

παξειζὸλ ἡ πξφζεζε ἔθδνζήο ηνπ, ρσξὶο ἕσο ζήκεξα λὰ ἔρεη πξαγκαηνπνηεζεῖ. 
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ἀξηζκεηηθὰ δεδνκέλα ηεο
14

, ηὸ δηακέξηζκα Χαλίσλ
15

, ηὰ κνλαζηήξηα ηνῦ Ρεζχκλνπ
16

, ηὰ 

ἐθθιεζηαζηηθὰ κλεκεῖα ηνῦ δηακεξίζκαηνο ηῆο εηείαο
17

. Γηὰ ηὸλ Ἰφλην ρῶξν, ηὸ ὑιηθὸ 

ηῆο ἀπνγξαθῆο ηῆο Κέξθπξαο ρξεζηκνπνηήζεθε ἐθηεηακέλα ἀπὸ ηὸλ γξάθνληα ζηὴ 

δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή, ὅπνπ δφζεθαλ ηὰ πνζνηηθὰ ζηνηρεῖα ἀπὸ ηὴλ ἐπεμεξγαζία ηνῦ 

ὑιηθνῦ, ἀλαθνξηθὰ κὲ ηὸ πιῆζνο θαὶ ηὸ εἶδνο ηῶλ ἀπνγξαθέλησλ λαῶλ
18

. 

Γεχηεξε ζεκαληηθὴ πξνζπάζεηα ἀπνηχπσζεο ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο θαηάζηαζεο λαῶλ 

θαὶ κνλῶλ, θαηαγξάθεηαη ζηὰ κέζα ηνῦ 18νπ αἰψλα, αὐηὴ ηὴ θνξὰ κφλνλ ζηὰ Ἰφληα 

λεζηά, κέζα ζηὸ πιαίζην ηῆο κεηαξξπζκηζηηθῆο πξνζπάζεηαο ηνῦ ηφηε γεληθνῦ πξνβιεπηῆ 

ζαιάζζεο (provveditor general da mar) Agostino Sagredo, γηὰ ηὴλ ὁπνία ζὰ γίλεη ιφγνο 

ζηὴ ζπλέρεηα. Σὸ ἐγρείξεκα εἶρε ὡο ἀπνηέιεζκα ἀθελὸο ηὴλ θαηαγξαθὴ ηῶλ λαῶλ θαὶ 

ηῶλ κνλαζηεξηῶλ, ηῆο θαηάζηαζεο θαὶ ηῆο δηνίθεζήο ηνπο ἀπὸ ηὶο θαηὰ ηφπνπο 

ἐθθιεζηαζηηθὲο ἀξρέο, θαὶ ἀθεηέξνπ ηὴλ θαηάζηξσζε θαηαιφγσλ κὲ ηὰ ἔζνδα ηῶλ 

ἱδξπκάησλ θαὶ ηὴλ ἐηήζηα ἐπηβάξπλζή ηνπο γηὰ ηὴ κηζζνδνζία ηῶλ ἁξκφδησλ κὲ ηὸλ 

ἔιεγρν ηῶλ δηαρεηξηζηηθῶλ ηνπο πξάμεσλ ὑπαιιήισλ. Σὸ ζρεηηθὸ κὲ ηὴλ Κέξθπξα ὑιηθὸ 

ζψδεηαη ζήκεξα ζηὸ ηνπηθὸ Ἀξρεῖν θαὶ ἕλα κέξνο ηνπ, ἐθεῖλν ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο 

ἀπνγξαθῆο, ἔρεη ἤδε δεκνζηεπηεῖ
19

. 

Σξίηε θαὶ ηειεπηαία εἶλαη ἐθείλε ηνῦ 1788-1789, ηὰ ἀπνηειέζκαηα ηῆο ὁπνίαο κᾶο 

ἔγηλαλ γλσζηὰ ὅηαλ γηὰ πξψηε θνξὰ κειέηεζε ηὸλ ζρεηηθὸ θάθειν ζηὸ Ἀξρεῖν ηῆο 

Βελεηίαο ἡ ἀθαδεκατθὸο Χξχζα Μαιηέδνπ θαὶ παξνπζίαζε κέξνο ηνῦ ὑιηθνῦ
20

. Ἡ 

θαηαγξαθὴ λαῶλ, κνλῶλ, ἱεξνπξγῶλ θαὶ εἰζνδεκάησλ δηελεξγήζεθε ζηὰ λεζηὰ ηνῦ 

Ἰνλίνπ θαὶ ζηὶο ἠπεηξσηηθὲο θηήζεηο ηὸ 1789. Δἶρε πξνεγεζεῖ, ηὸ 1788, ἡ ἐληνιὴ ηνῦ 

γεληθνῦ πξνβιεπηῆ ζαιάζζεο Francesco Falier ζηὶο ηνπηθὲο βελεηηθὲο ἀξρὲο λὰ 

θαηαγξάςνπλ ηὴλ πεξηνπζία ὅισλ ηῶλ ὀξζφδνμσλ ἐθθιεζηαζηηθῶλ ἱδξπκάησλ. Οἱ 

θηήηνξεο θαὶ νἱ ἐπίηξνπνη ηῶλ λαῶλ θαὶ ηῶλ κνλῶλ ὄθεηιαλ λὰ ὑπνβάινπλ ζηνὺο 

Βελεηνὺο ἀμησκαηνχρνπο, καδὶ κὲ ηὰ βηβιία ἐζφδσλ θαὶ ἐμφδσλ, ηνὺο ηίηινπο 

ἰδηνθηεζίαο, πξνθεηκέλνπ λὰ ἀπνδεηρζεῖ ἂλ ὁ λαὸο ἦηαλ δεκφζηνο, ἰδηφθηεηνο ἢ 

ζπλαδειθηθφο. Μὲ ηὸλ ηξφπν αὐηὸ ζπγθεληξψζεθαλ πνιπάξηζκα ἔγγξαθα βάζεη ηῶλ 

ὁπνίσλ ηὰ ὄξγαλα ηῆο βελεηηθῆο Γηνίθεζεο ζπλέηαμαλ θαηαιφγνπο ηῆο θάζε πεξηνρῆο, 

ἀλαγξάθνληαο δίπια θαὶ ηὰ ἀληίζηνηρα εἰζνδήκαηα. Σῆο θαηαγξαθῆο αὐηῆο κέξνο κφλνλ 

ἔρεη δεκνζηεπηεῖ ἢ κὲ θάπνηνλ ηξφπν ἀμηνπνηεζεῖ. πηζεκαίλσ ηὴ δεκνζίεπζε ηνῦ 

                                                         
14 Γ. Σζνπγθαξάθεο – . Ἀγγεινκάηε-Σζνπγθαξάθε, Ἀπνγξαθή, ζ. 125-148. 
15 Μ. Χαηξέηε, Μία ἀπνγξαθή, ζ. 304-311. 
16 Ρέλα Βιαράθε, «Καηάινγνο ηῶλ κνλαζηεξηῶλ ηνῦ δηακεξίζκαηνο Ρεζχκλνπ ηνῦ ἔηνπο 1637», 

Κξεηνινγηθὰ Γξάκκαηα 11 (1995), ζ. 269-273. 
17 Γάθλε Χξνλάθε, «Σὰ ὀξζφδνμα ἐθθιεζηαζηηθὰ κλεκεῖα ηνῦ Γηακεξίζκαηνο ηῆο εηείαο κέζα ἀπὸ ηὴλ 

Ἀπνγξαθὴ ηνῦ 1637», Πεπξαγκέλα Θ  ́Δηεζλνῦο Κξεηνινγηθνῦ Σπλεδξίνπ (Χαληά, 1-8 θησβξίνπ 2006), η. Β1 

Βπδαληηλὴ θαὶ Μεηαβπδαληηλὴ πεξίνδνο (Ἱζηνξία), Χαληὰ 2010, ζ. 149-173. 
18 π. Καξχδεο, Ἀδειθόηεηεο, ζ. 56, 61, 75-77. 
19 Βι. Γ. Καπάδνρνο, Νανὶ θαὶ Μνλαζηήξηα Κέξθπξαο-Παμῶλ & ζσλῶλ ζηὰ κέζα ηνῦ ΘΗ  ́ αἰώλα 

(Σύκθσλα κὲ ἀλέθδνηα ἔγγξαθα ηνῦ Ἱζηνξηθνῦ Ἀξρείνπ Κέξθπξαο), Ἀζήλα 1994. Βι. ἐπίζεο π. Καξχδεο, 

Ἀδειθόηεηεο, ζ. 57-58. 
20 Χξχζα Μαιηέδνπ, «Ἀξρεηαθὲο καξηπξίεο γηὰ πέληε κεηαβπδαληηλνὺο λανὺο ηῆο Κέξθπξαο», Εὐθξόζπλνλ 

Ἀθηέξσκα ζηὸλ Μαλόιε Χαηδεδάθε, η. Α΄, Ἀζήλα 1991, ζ. 309-319.  ζρεηηθὸο θάθεινο ζηὸ Archivio di 

Stato di Venezia [ζηὸ ἑμῆο: A.S.V.], Deputazione ad pias causas θάθ. 45. 
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θαηαιφγνπ λαῶλ θαὶ κνλῶλ ηῆο Κεθαινληᾶο
21

 θαὶ ηὴ δεκνζίεπζε ηῶλ ἐγγξάθσλ πνὺ 

ἀθνξνῦλ ηνὺο λανὺο ηῶλ Παμῶλ
22

. 

 

β. Δηαρείξηζε θαὶ ἀμηνπνίεζε ηῆο πεξηνπζίαο 

Σὸ δεχηεξν ζεκεῖν, ἡ δηαρείξηζε δειαδὴ ηῆο πεξηνπζίαο θαὶ ἡ ἀμηνπνίεζή ηεο 

ἀπαζρνιεῖ ηὶο βελεηηθὲο ἀξρὲο ἤδε ἀπὸ ηὶο ἀξρὲο ηνῦ 17νπ αἰψλα, νἱ παξεκβάζεηο ηνπο 

ὅκσο ἔρνπλ ραξαθηήξα θπξίσο πεξηζηαζηαθφ, ηνπηθνῦ ἐλδηαθέξνληνο, πεξηνξηζκέλεο 

ἰζρχνο, κέζα δειαδή ζηά ὅξηα δηθαηνδνζίαο ηῶλ ηνπηθῶλ θπβεξλεηηθῶλ θνξέσλ θαὶ κὲ 

ζηφρν ηὴλ ἐπεμεξγαζία δηαθφξσλ δηαρεηξηζηηθῶλ κεζφδσλ αὐμαλφκελεο ζηαδηαθὰ 

πνιηηεηαθῆο παξέκβαζεο, πνὺ ἀπνζθνπνῦζαλ ζηὴλ πάηαμε ηῶλ δηαπηζηνχκελσλ θαηὰ 

ηφπνπο δηαρεηξηζηηθῶλ θαηαρξήζεσλ
23

. Ἀπὸ ηὶο ἀξρὲο ηνῦ 18νπ αἰψλα ἐγθαηληάδεηαη ἡ 

ἐληνλφηεξε ἀλάκεημε ηῆο Πνιηηείαο ζηὴλ νἰθνλνκηθὴ δηαρείξηζε ηῶλ λαῶλ, ἡ ὁπνία 

ζεκαδεχεηαη ἀπὸ ηὴλ πξνζπάζεηα ἐμνξζνινγηζκνῦ θαὶ ἐιέγρνπ ηῆο δηαρείξηζεο κὲ ηὴ 

γεληθὴ εἰζαγσγὴ δηαρεηξηζηηθῶλ βηβιίσλ ζὲ ὅινλ ηὸλ λεζησηηθὸ ρῶξν, ηὴλ θαηάξηηζε 

ἀλαιπηηθῶλ ἀλαγξαθῶλ ηῆο ἀθίλεηεο πεξηνπζίαο, θαὶ ηὸλ πξνζδηνξηζκὸ ηῶλ θαζεθφλησλ 

ηῶλ θαηὰ πεξίπησζε ὑπεπζχλσλ δηαρεηξηζηῶλ. 

Σὴλ πξψηε νὐζηαζηηθὴ παξέκβαζε ἀπνηέιεζε ηὸ δηάηαγκα ηνῦ γεληθνῦ πξνβιεπηῆ 

ζαιάζζεο Giorgio Pasqualigo ηὸ ὁπνῖν, πξνζαξκνζκέλν ζηὶο ἰδηαηηεξφηεηεο ηνῦ θάζε 

λεζηνῦ, ἐθδφζεθε ζηὶο 5-6 Ἰνπλίνπ 1721 θαὶ ἐπέβαιε ηὸ ἄλνηγκα θαὶ ηὴλ ηήξεζε 

δηαρεηξηζηηθῶλ βηβιίσλ θαὶ ηὴλ θαηαγξαθὴ ηῆο πεξηνπζίαο ζὲ ὅινπο ηνὺο λανὺο θαὶ ηὰ 

κνλαζηήξηα
24

.  

Ἀθνινχζεζε ἡ κεηαξξπζκηζηηθὴ πξνζπάζεηα ηνῦ γεληθνῦ πξνβιεπηῆ Agostino 

Sagredo ηὴλ ηξηεηία 1752-1755, ζηὴλ ὁπνία ηὸ δήηεκα ηῆο δηαρείξηζεο ηῆο 

ἐθθιεζηαζηηθῆο πεξηνπζίαο ἀληηκεησπίζηεθε κὲ ηξφπν ζπζηεκαηηθφ, ἀθνῦ 

πξνεγνπκέλσο δηεξεπλήζεθε ἡ ὑπάξρνπζα θαηάζηαζε ζὲ θάζε λεζί θαὶ θσδηθνπνηήζεθε 

ζηὸ δηάηαγκα (terminazione) ηῆο 26εο Αὐγνχζηνπ 1754
25

 κὲ ηὸ ὁπνῖν ὁξίζηεθε ἡ ηήξεζε 

βηβιίσλ ζὲ ὅινπο ηνὺο λανχο, δηακνξθψζεθε ηὸ θαλνληζηηθὸ πιαίζην ιεηηνπξγίαο γηὰ ηὸλ 

θάζε ηχπν λανῦ θαὶ κνλῆο θαὶ ζεζπίζηεθε ηὸ ἀμίσκα ηνῦ Scrivan Grande ζὲ θάζε λεζί, 

κὲ θαζῆθνλ ηὸλ ἔιεγρν ηῶλ δηαρεηξηζηηθῶλ πξάμεσλ ηῶλ θπβεξλεηῶλ ηῶλ λαῶλ θαὶ ηῶλ 

νἰθνλφκσλ ηῶλ κνλαζηεξηῶλ, ἀλὰ ηαθηὰ ρξνληθὰ δηαζηήκαηα
26

. 

Σὰ ἀπνηειέζκαηα ηῶλ παξεκβάζεσλ αὐηῶλ θαίλνληαη ζήκεξα ζηὰ ἀξρεῖα ηῶλ 

λεζηῶλ, ὅπνπ θπιάζζνληαη ὅζα βηβιία θαὶ δηαρεηξηζηηθὰ ἔγγξαθα δηαζψζεθαλ. ηὴλ 

Κέξθπξα, ηὸ λεζὶ κὲ ηὶο κηθξφηεξεο ζπγθξηηηθὰ ἀπψιεηεο ἀξρεηαθνῦ ὑιηθνῦ, ηὸ 

                                                         
21 Μαξία Παλαγησηνπνχινπ, «Καηάινγνο λαῶλ θαὶ κνλῶλ ηῆο Κεθαινληᾶο ζηὸ ηέινο ηνῦ 18νπ αἰψλα (κὲ 

βάζε δχν βελεηηθὰ ἔγγξαθα ηνῦ 1788 θαὶ ηνῦ 1794)», Κεθαιιεληαθὰ Χξνληθὰ 6 (1992-1994), ζ. 89-188. 
22 Χξχζα Μαιηέδνπ, Μλῆκεο ἀλζξώπσλ, ηόπσλ θαὶ θηηζκάησλ ζηνὺο Παμνὺο ηῆο ὑζηεξνβελεηηθῆο 

πεξηόδνπ. Ἀξρεηαθὰ ἀπνηππώκαηα, Βελεηία-Ἀζήλα 2010. 
23 π. Καξχδεο, Ἀδειθόηεηεο, ζ. 203-209. 
24 G. Pojago, Le leggi municipali delle Isole Jonie dall’anno 1386 fino alla caduta della Repubblica 

Veneta, η. 2, Corfù 1848, ζ. 3-5. 
25 G. Pojago, Leggi, η. 2, ζ. 157-170. 
26 π. Καξχδεο, Ἀδειθόηεηεο, ζ. 209-212· ηνῦ ἴδηνπ, « Γεληθὸο Πξνβιεπηὴο Θαιάζζεο Agostino Sagredo 

(1752-1755) θαὶ ἡ ξζφδνμε θθιεζία ηῶλ λεζηῶλ ηνῦ Ἰνλίνπ», Πξαθηηθὰ Η  ́ Δηεζλνῦο Παληνλίνπ 

Σπλεδξίνπ (Κύζεξα, 21-25 Μαΐνπ 2006), η. ΙΙΑ, Κχζεξα 2009, ζ. 529-530. 
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κεγαιχηεξν κέξνο ηνῦ ὑιηθνῦ πνὺ ἀθνξᾶ ηὴλ ἐθαξκνγὴ ηῶλ ζρεηηθῶλ δηαηαγκάησλ ἔρεη 

ἀπνζεζαπξηζηεῖ ζηὴλ ἀξρεηαθὴ ζεηξὰ Ἔγγξαθα Ἐθθιεζηῶλ27
. ηνὺο 590 θαθέινπο ηῆο 

ζεηξᾶο ὑπάξρνπλ ζήκεξα πνιιὰ ἀπὸ ηὰ δηαρεηξηζηηθὰ βηβιία πνὺ ἀλνίρηεθαλ ζὲ 

ἐθαξκνγὴ ηῶλ δηαηαγκάησλ ηνῦ 1721 θαὶ ηνῦ 1753, θαζὼο θαὶ ἀληίγξαθα ἐγγξάθσλ θαὶ 

ἀλαγξαθῶλ πεξηνπζίαο πνὺ ρξνλνινγνῦληαη ἀπὸ ηὴλ ἴδηα πεξίνδν. Ἡ κειέηε ηνπο 

ἀπνθαιχπηεη ηὸλ βαζκὸ ἐθαξκνγῆο ηῶλ ζρεηηθῶλ δηαηαγκάησλ θαζὼο θαὶ ηῶλ 

δπζθνιηῶλ πνὺ ἀλέθπςαλ θαηὰ ηὴλ ἐθαξκνγή ηνπο. ηὴλ Κεθαινληὰ ἡ ηήξεζε ηῶλ 

δηαρεηξηζηηθῶλ βηβιίσλ πνὺ ὁξίζηεθε ἀπὸ ηὸλ Agostino Sagredo ηὸ 1754 ἀπνδείρζεθε 

δχζθνιν ἐγρείξεκα, ρξεηάζηεθε κάιηζηα λὰ ἐθδνζεῖ λέν δηάηαγκα ἀπὸ ηὸλ πξνβιεπηὴ 

ηνῦ λεζηνῦ Agostino Soranzo ηὸ 1757
28

 γηὰ λὰ ἐθαξκνζηεῖ ἐλ ηέιεη ζηὸ λεζὶ ἡ ηήξεζε 

ηῶλ βηβιίσλ θαὶ λὰ ιεηηνπξγήζεη ὁ κεραληζκὸο ἐιέγρνπ ηῶλ δηαρεηξηζηηθῶλ πξάμεσλ. 

ηὸ ἀξρεῖν ηῆο Κεθαιιελίαο, ζηνὺο θαθέινπο ηῶλ λαῶλ θαὶ ηῶλ κνλῶλ, ἔρνπλ δηαζσζεῖ 

ηὰ ηεθκήξηα ηῆο ἐθαξκνγῆο ηῶλ δηαηαγκάησλ αὐηῶλ, κέζα κάιηζηα ἀπὸ ηὰ ζσδφκελα 

ἔγγξαθα ἀπνδεηθλχνληαη θαὶ νἱ ιχζεηο πνὺ δφζεθαλ ζηὰ πξνβιήκαηα πνὺ ἀλέθπςαλ θαηὰ 

ηὴλ ἐθαξκνγή, ὀθεηιφκελα θπξίσο ζηὴλ ἀδπλακία ηῶλ ἐπηηξφπσλ ἢ ἄιισλ ὑπεπζχλσλ λὰ 

ζπκπιεξψλνπλ ηὰ ὁξηδφκελα βηβιία. 

 

γ. Πεξηνξηζκὸο ηῆο ἀθίλεηεο ἐθθιεζηαζηηθῆο πεξηνπζίαο 

Σὸ ηξίην ζεκεῖν, ὁ πεξηνξηζκὸο θαὶ ἡ ξεπζηνπνίεζε ηῆο ἀθίλεηεο ἐθθιεζηαζηηθῆο 

πεξηνπζίαο, ἐληάζζεηαη ζηὴλ πξνζπάζεηα ἐπέθηαζεο ζηὶο θηήζεηο ηῆο ζρεηηθῆο 

λνκνζεζίαο, ἡ ὁπνία ἐθαξκνδφηαλ ἤδε ζηὴ Βελεηία. 

Ἡ πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνῦ ηῶλ ἀθίλεησλ πεξηνπζηῶλ ηῶλ πάζεο θχζεσο 

ἐθθιεζηαζηηθῶλ ἱδξπκάησλ ζηὴ Βελεηία ἔρεη καθξὰ ἱζηνξία
29

. Ξεθηλᾶ κὲ ηὴλ ἀπφθαζε 

ηνῦ Μεγάινπ πκβνπιίνπ ηῆο 24εο επηεκβξίνπ 1333, κὲ ηὴλ ὁπνία ὁξίζηεθε ὅηη ηὰ 

ἀθίλεηα ηῶλ ὁπνίσλ ἡ κεηαβίβαζε, κέζῳ δσξεᾶο ἢ δηαζήθεο, ἦηαλ δηελεθὴο ἢ γηὰ 

ρξνληθὸ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηῶλ δέθα ἐηῶλ, ἔπξεπε λὰ πσινῦληαη θαὶ ηὸ ἀληίηηκν λὰ 

δίδεηαη ὅπνπ ἀλῆθε ηὸ ἀθίλεην, ζχκθσλα κὲ ηὴ ζέιεζε ηνῦ δηαζέηε. Σὸ κέηξν θαίλεηαη 

πὼο δὲλ εἶρε ηὰ ἀλακελφκελα ἀπνηειέζκαηα, θαὶ ἡ δηαξθῶο αὐμαλφκελε ἐθθιεζηαζηηθὴ 

πεξηνπζία ὁδήγεζε ηὸ Μεγάιν πκβνχιην ζηὴλ ἔθδνζε λέαο ἀπφθαζεο ζηὶο 31 

Γεθεκβξίνπ 1536, κὲ ηὴλ ὁπνία ὁξηδφηαλ ὅηη δὲλ κπνξνῦζε θαλεὶο λὰ ἀθήζεη ἢ λὰ 

                                                         
27 Ἡ ζεηξὰ ζπγθξνηήζεθε ιίγν κεηὰ ηὴλ πηψζε ηῆο Γαιελνηάηεο, ἀπὸ ηὴ λέα ὑπεξεζία ηῆο πηαλήζνπ 

Πνιηηείαο ἡ ὁπνία ἀλέιαβε ηὸλ δηαρεηξηζηηθὸ ἔιεγρν ηῶλ λαῶλ θαὶ ηῶλ κνλῶλ. 
28 Σὸ δηάηαγκα ἐθδφζεθε ἀπὸ ηὴ ηακαηνχια Εαπάληε, Ἰόληνλ Κξάηνο, Ἐγρώξηνλ Σπκβνύιηνλ 

Κεθαιιελίαο, Ἀξρεῖνλ Θξεζθείαο θαὶ Δεκνζίαο Οἰθνλνκίαο 1817-1866, Ἀξγνζηφιη 2000, ζ. 63. 
29 Βι. γεληθά, Aldo Stella, «La proprietà ecclesiastica nella Repubblica di Venezia dal secolo XV al XVII. 

Lineamenti di una ricerca economico-politica» ζηὸ Giorgio Chittolini – Giovanni Miccoli (a cura di), La 

Chiesa e il potere politico dal Medioevo all’età contemporanea, Storia d’Italia, Annali, 9, Torino 1986, ζ. 55-

61. Ἡ καθξὰ πνξεία ηῶλ δηαηαγκάησλ ἀπνηππψλεηαη ζὲ ἔληππε ζπιινγή, κὲ ηὰ θπξηφηεξα ζρεηηθὰ 
δηαηάγκαηα, ἡ ὁπνία ηππψζεθε ηὸ 1735 πξὸο ρξήζε ηῶλ Dieci Savi sopra le Decime in Rialto, ηῆο ἁξκφδηαο 

δειαδὴ κὲ ηὶο πσιήζεηο ὑπεξεζίαο. Βι. Raccolta delle più importanti leggi del Serenissimo Maggior 

Conseglio, e dell’Eccellentissimo Senato. Demandate per la sua osservazione, ed essecuzione al Collegio 

Eccellentissimo di Dieci Savij sopra le Decime in Rialto, e sue Terminazioni. Essecutive concernenti le 
Vendite de Beni lasciati, donati, venduti, alienati, ed obligati per più tempo d’anni due. A Luochi Pij, 

Ecclesiastici, ed ad Pias Causas. In Venezia, MDCCXXXV. Per Z. Antonio, e Almorò Pinelli Stampatori 

Ducali. 
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δσξίζεη ζὲ εὐαγῆ ἱδξχκαηα ἀθίλεην εὑξηζθφκελν ζηὴλ πφιε ηῆο Βελεηίαο γηὰ ρξφλν 

κεγαιχηεξν ηῶλ δχν ἐηῶλ. Μὲ ηὸ πέξαο ηῆο πξνζεζκίαο, ηὸ Officio dei Dieci Savi sopra 

le Decime ὄθεηιε λὰ θξνληίζεη γηὰ ηὴλ πψιεζε ηνῦ ἀθηλήηνπ θαὶ ηὴ δηάζεζε ηνῦ 

ἀληηηίκνπ ζχκθσλα κὲ ηὴ ζέιεζε ηνῦ δηαζέηε
30

. 

ηὸλ βελεηνθξαηνχκελν ἑιιεληθὸ ρῶξν ἡ πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνῦ ηῆο 

ἐθθιεζηαζηηθῆο πεξηνπζίαο, ηφζν ηῆο ὀξζφδνμεο ὅζν θαὶ ηῆο ιαηηληθῆο θθιεζίαο, 

ἐγθαηληάζηεθε κὲ ηὴλ ἔθδνζε ἀπὸ ηὴ βελεηηθὴ Γεξνπζία ηνῦ δηαηάγκαηνο ηῆο 26εο 

Μαξηίνπ 1605, κὲ ηὸ ὁπνῖν ἐπεθηάζεθε ἡ ἰζρὺο ηῶλ δηαηάμεσλ ηῆο ἀπφθαζεο ηῆο 31εο 

Γεθεκβξίνπ 1536 ζὲ ὅιε ηὴλ βελεηηθὴ ἐπηθξάηεηα (ηὴλ ἰηαιηθὴ ἐλδνρψξα, ηὶο θηήζεηο ηῆο 

Ἀδξηαηηθῆο θαὶ ηὶο ἑιιεληθὲο λεζησηηθὲο θηήζεηο)
31

. πηπιένλ ἀπαγνξεχηεθε ἡ 

κεηαβίβαζε ἀθηλήησλ ζὲ ἐθθιεζηαζηηθὰ πξφζσπα ρσξὶο ἄδεηα ηὴλ ὁπνία ζὰ ρνξεγνῦζε ἡ 

Γεξνπζία, ἐλῶ θάζε κεηαβίβαζε ἀληίζεηε πξὸο ηὶο ἀλσηέξσ δηαηάμεηο ἐζεσξεῖην ἄθπξε 

θαὶ ηὰ ἀγαζὰ πσινῦληαλ ὑπὲξ ηνῦ Γεκνζίνπ, ηῆο ὑπεξεζίαο πνὺ ἀλαιάκβαλε ηὴλ 

πψιεζε θαὶ ηνῦ κελπηῆ. Λίγν λσξίηεξα, ζηὶο 23 Μαΐνπ 1602, κὲ ἄιιε ἀπφθαζε ηῆο 

Γεξνπζίαο πνὺ ἀθνξνῦζε θαη’ ἀξρὰο ηὴλ Πάδνβα ἀιιὰ ἐπεθηάζεθε θαὶ ζὲ ὅιεο ηὶο 

πφιεηο πνὺ ἀλῆθαλ ζηὴ Βελεηία, ἀπαγνξεχηεθε ζὲ ὅια ηὰ ἐθθιεζηαζηηθὰ πξφζσπα θαὶ 

θαζηδξχκαηα ἡ δπλαηφηεηα λὰ νἰθεηνπνηνῦληαη πεξηνπζηαθὰ ζηνηρεῖα ιατθῶλ
32

. 

ηὰ ἰφληα λεζηὰ θαὶ εἰδηθφηεξα ζηὴλ Κέξθπξα ηὸ δηάηαγκα ηνῦ 1605 δὲλ θαίλεηαη λὰ 

ἐθαξκφζηεθε, παξὰ ηὶο ἐπαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο ηῆο Βελεηίαο, ρσξὶο ὅκσο θαὶ λὰ 

θαηαξγεζεῖ, ὅπσο δηαπηζηψλεηαη ἀπὸ ηὰ κεηαγελέζηεξα δηαηάγκαηα θαὶ ἀπνθάζεηο πνὺ 

ηὸ πξνυπνζέηνπλ. Γηαθνξεηηθὰ θαίλεηαη πὼο ἦηαλ ηὰ πξάγκαηα ζηὰ ἄιια λεζηά. 

πηζεκαίλσ ηὸ δηάηαγκα ηῆο 28εο Γεθεκβξίνπ 1705 πνὺ ἐθδφζεθε ἀπὸ ηὸλ γεληθὸ 

πξνβιεπηὴ ζαιάζζεο Francesco Grimani θαὶ ἀθνξνῦζε ηνὺο λανὺο θαὶ ηὰ κνλαζηήξηα 

ηῆο Εαθχλζνπ θαὶ ηὴλ πεξηνπζία ηνπο, ζηὸ ὁπνῖν δὲλ γίλεηαη ἀλαθνξὰ ζηὸ δηάηαγκα ηνῦ 

1605, νἱ δηαηάμεηο ηνπ ὅκσο ἀπερνῦλ ηὸ παιαηφηεξν δηάηαγκα ηνῦ 1536. χκθσλα κὲ ηὸ 

δηάηαγκα, ὁ πξνβιεπηήο, ἀπνβιέπνληαο ζηὴλ ἀλάζρεζε ηῆο ηάζεο ζπγθέληξσζεο 

ἀθηλήησλ πεξηνπζηῶλ, κέζῳ ιεγάησλ θαὶ δσξεῶλ, ζηὰ ἐθθιεζηαζηηθὰ ἱδξχκαηα, ὅξηζε 

ὅηη ηὰ πεξηνπζηαθὰ ζηνηρεῖα πνὺ κέζῳ δηαζήθεο, δσξεᾶο ἢ κὲ ἄιιν ηξφπν ζὰ πεξλνῦζαλ 

ἀπὸ ηφηε θαὶ ζηὸ ἑμῆο ζὲ λανὺο ἢ κνλαζηήξηα, ὄθεηιαλ νἱ ἡγνχκελνη ἢ νἱ θπβεξλῆηεο λὰ 

ηὰ πσιήζνπλ ἐληὸο δχν ἐηῶλ ἀπὸ ηὴλ ἀπφθηεζή ηνπο θαηὰ ηὸλ πιένλ ζπκθέξνληα ηξφπν. 

ὲ πεξίπησζε παξάιεηςεο, θαὶ κεηὰ ηὴλ ἐθπλνὴ ηῆο πξνζεζκίαο, θαζίζηαην ὑπεχζπλνο ὁ 

πξνβιεπηὴο ηνῦ ηφπνπ λὰ ὁξίζεη, ζὲ ζπλελλφεζε κὲ ηνὺο ἡγνπκέλνπο θαὶ ηνὺο 

θπβεξλῆηεο, ηὴ δεκνπξάηεζε ηῶλ ἀγαζῶλ αὐηῶλ ἐληὸο ἕμη κελῶλ. Γηὰ ηὴλ ἀθξηβὴ 

ηήξεζε ηῆο δηαηαγῆο ὑπνρξενῦληαλ νἱ λνηάξηνη λὰ γλσζηνπνηνῦλ κέζα ζηὸ ὁξηζκέλν ἀπὸ 

                                                         
30 Raccolta, ζ. 3-5· Bartolomeo Cecchetti, La Republica di Venezia e la Corte di Roma nei rapporti della 

religione, Venezia 1874, ζ. 126-127. Γηὰ ηὴλ ἁξκφδηα κὲ ηὶο πσιήζεηο ὑπεξεζία θαὶ ηὸ ἀξρεῖν ηεο βι. B. 

Canal, «Il Collegio, l’Ufficio e l’Archivio dei Dieci Savi alle Decime in Rialto», Nuovo Archivio Veneto 71 
(1908), ζ. 115-150 θαὶ 72 (1908), ζ. 279-310. 

31 Γηὰ ηὴλ ἐπέθηαζε ηνῦ δηαηάγκαηνο ζηὸλ ἰηαιηθὸ ρῶξν βι. Giuseppe Del Torre, «La politica ecclesiastica 

della Repubblica di Venezia nell’età moderna: la fiscalità», ζηὸ Herman Kellenbenz e Paolo Prodi (a cura di), 

Fisco Religione Stato nell’età confessionale, Bologna 1989, ζ. 387-426· Marco Dotti, Relazioni e istituzioni 
nella Brescia barocca. Il network finanziario della Congrega della Carita Apostolica, Milano 2010, ζ. 106-

107. 
32 Raccolta, ζ. 9· B. Cecchetti, La Republica, ζ. 127. 
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ηὸλ λφκν δηάζηεκα ηὰ ἀπνζπάζκαηα ηῶλ δηαζεθῶλ ἢ δσξεῶλ ζηὴ Γξακκαηεία ηνῦ 

πξνβιεπηῆ (Cancelleria Prettoria), ὅπνπ γηὰ ηὸλ ἴδην ζθνπὸ ἔπξεπε λὰ ζπζηαζεῖ εἰδηθὸ 

βηβιίν κὲ ηίηιν «Registro di Legati ad pias causas». Σὰ ἔζνδα ἀπὸ ηὶο πσιήζεηο αὐηὲο ζὰ 

ἔπξεπε λὰ ἐπελδχνληαη πξὸο ὄθεινο ηῶλ λαῶλ θαὶ ηῶλ κνλῶλ θαὶ ζχκθσλα κὲ ηνὺο 

ηξφπνπο πνὺ ζὰ ἔθξηλαλ ὡο πιένλ θαηάιιεινπο νἱ θπβεξλῆηεο ἢ ἡ κνλαζηηθὴ 

ἀδειθφηεηα. Σῆο ἀλσηέξσ δηαηάμεσο ἐμαηξνῦληαλ ηὰ πξφζθαηξα θιεξνδνηήκαηα (lassi 

ad tempore) γηὰ ηὰ ὁπνῖα ἔπξεπε λὰ ηεξεζεῖ ἡ ζέιεζε ηνῦ δηαζέηε
33

.  

ληαηηθνπνίεζε ηῆο πξνζπάζεηαο ἐθαξκνγῆο ηῶλ δηαηάμεσλ ηνῦ δηαηάγκαηνο ηνῦ 

1605 ζηὰ ἰφληα λεζηὰ δηαπηζηψλεηαη πεξὶ ηὰ κέζα ηνῦ 18νπ αἰψλα γηὰ ηὴλ πεξηνπζία ηφζν 

ηῶλ ὀξζφδνμσλ ὅζν θαὶ ηῶλ ιαηηληθῶλ θαζηδξπκάησλ θαὶ ἀδειθνηήησλ
34

. Ἡ πξνζπάζεηα 

αὐηή, ἐλαξκνληδφκελε κὲ ηὴλ ἀλάινγή ηεο ζηὴλ ἴδηα ηὴ κεηξφπνιε θαὶ ηὴλ ἰηαιηθὴ 

ἐλδνρψξα (Terraferma) θαηέιεμε ζηὴλ ἔθδνζε ηνῦ δηαηάγκαηνο ηῆο 10εο επηεκβξίνπ 

1767, κὲ ηὸ ὁπνῖν ἀπαγνξεχηεθε αὐζηεξὰ ἡ δσξεὰ ἀθηλήησλ πεξηνπζηαθῶλ ζηνηρείσλ 

ιατθῶλ ζὲ ἐθθιεζηαζηηθὰ πξφζσπα θαὶ ἱδξχκαηα ἢ ἡ δηαρείξηζή ηνπο ἀπὸ αὐηά
35

. Ἡ 

ἔληνλε ἐλαζρφιεζε ηῆο Βελεηίαο κὲ ηὴλ ἐθθιεζηαζηηθὴ πεξηνπζία θαηὰ ηὴλ πεξίνδν 

αὐηὴ θαὶ ἡ πξνζπάζεηα ἐθαξκνγῆο ηνῦ παιαηνῦ δηαηάγκαηνο ηνῦ 1605 δὲλ εἶλαη ἄζρεηε 

κὲ ηὴλ νἰθνλνκηθὴ θξίζε πνὺ ἀληηκεησπίδεη ἀιιὰ θαὶ κὲ ηὶο κεηαξξπζκηζηηθὲο ηάζεηο πνὺ 

ἐθδειψλνληαη ζηὰ κέζα ηνῦ αἰψλα ζηὴ κεηξφπνιε, νἱ ὁπνῖεο ζηὸ ἐθθιεζηαζηηθὸ πεδίν 

πῆξαλ ηὴ κνξθὴ ἑλὸο ἔληνλνπ ἀληηθιεξηθαιηζκνῦ θαὶ ὁδήγεζαλ ζηὸ θιείζηκν πνιιῶλ 

κνλαζηεξηῶλ θαὶ ζηὴ δήκεπζε ηῶλ πεξηνπζηῶλ ηνπο
36

.  

Γηὰ ηὸ ζέκα, βαζηθὴ πεγὴ ἀπνηεινῦλ νἱ θάθεινη ηῆο ἀξρεηαθῆο ζεηξᾶο Dieci Savi 

sopra le Decime in Rialto ηνῦ Κξαηηθνῦ Ἀξρείνπ ηῆο Βελεηίαο, ὅπνπ ἀπνηππψλεηαη ἡ 

πξνζπάζεηα ηῆο Βελεηίαο λὰ ἐθαξκφζεη ζηὶο θηήζεηο ηὸλ λφκν ηνῦ 1605 θαὶ ηὰ 

ἀπνηειέζκαηά ηεο. μαηξεηηθῆο ζεκαζίαο θξίλνληαη νἱ ἀλαθνξὲο ηῶλ θαηὰ ηφπνπο 

βελεηηθῶλ ἀξρῶλ, ζηὶο ὁπνῖεο θαηαγξάθνληαη ηφζν νἱ ἐλέξγεηέο ηνπο γηὰ ηὴλ ἐθαξκνγὴ 

ηῶλ ζρεηηθῶλ κὲ ηὴλ πεξηνπζία θεληξηθῶλ ἀπνθάζεσλ, ὅζν θαὶ ἡ ἀληίδξαζε ηνῦ 

πιεζπζκνῦ θαζὼο θαὶ νἱ αἰηίεο πνὺ ηὴλ πξνθαινῦζαλ. Σέινο, εἰδηθὰ γηὰ ηὴλ Κέξθπξα, 

ἰδηαηηέξσο ζεκαληηθὰ εἶλαη ηὰ ἔγγξαθα ηὰ ὁπνῖα ἀπφθεηληαη ζηὴλ ἀξρεηαθὴ ζεηξὰ 

                                                         
33 G. Pojago, Leggi, η. 2, ζ. 364. Πξβι. Νη. Κνλφκνο, Ζάθπλζνο. Πεληαθόζηα ρξόληα (1478-1978). Τόκνο 

ηέηαξηνο Ἐθθιεζηαζηηθά, Ἀζήλα 1987, ζ. 64-66· Ἠι. Σζηηζέιεο, Κεθαιιεληαθὰ Σύκκηθηα, η. 2, Ἀζήλαη 1960, 

ζ. 237 ὁ ὁπνῖνο ἐπεθηείλεη ηὴλ ἰζρχ ηνπ θαὶ ζηὴλ Κεθαινληά. 
34 Βι. ἐλδεηθηηθὰ ηὴλ πεξίπησζε ηῆο Κέξθπξαο, π. Καξχδεο, Ἀδειθόηεηεο, ζ. 205-206. 
35 Parte presa nel serenissimo Maggior Consiglio in materia de’beni ad pias causas. MDCCLXVII. Per li 

figliuoli del qu. Z. Antonio Pinelli stampatori ducali. Ἀλαδεκνζίεπζε ἀπὸ G. Pojago, Leggi, η. 2, ζ. 458-461. 

Πξβι. Γ. Μαλίλ, Πεξὶ ηῆο ἀζηηθῆο, ἐκπνξηθῆο θαὶ πνηληθῆο ηῶλ ἑλεηῶλ λνκνζεζίαο, κηθξ. Μηραὴι ηεθ. 
Ἱδξσκέλνπ, Κέξθπξα 1889, ζ. 44-45. Σὸ δηάηαγκα θπθινθφξεζε κεηαμὺ ηῶλ ὀξζνδφμσλ θαὶ ζὲ ρεηξφγξαθε 

κνξθή, βι. π. Καξχδεο, “Τὰ ραξηηὰ ηῆο ἐθθιεζίαο”: Ἀξρεῖα θεξθπξατθῶλ ζπλαδειθηθῶλ λαῶλ, Ἀζήλα 2016, 

ζ. 168. 
36 G. Gullino, «Il giurisdizionalismo dello Stato Veneziano: Gli antichi problemi e la nuova cultura», La 

Chiesa di Venezia nel Settecento, a cura di Br. Bertoli, Venezia 1993, ζ. 23-38· P. Preto, «Le riforme» ζηὸλ 

ηφκν Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima, VIII L’ ultima fase della Serenissima, a 

cura di P. del Negro e P. Preto, Roma 1998, ζ. 83-142· G. Tabacco, Andrea Tron e la crisi dell’aristocrazia 

senatoria a Venezia, Udine 1980· F. Venturi, Settecento riformatore, II, La chiesa e la Repubblica dentro i 
loro limiti 1758-1774, Torino 1976, ζ. 101-163· G. Zalin, «Ricerche sulla privatizzazione della proprietà 

ecclesiastica nel Veneto. Dai provvedimenti Tron alle vendite laiche», ζηὸ AAVV, Studi in memoria di Luigi 

Dal Pane, Bologna 1982, ζ. 537-555. 
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Ἐλεηνθξαηία ηνῦ θεξθπξατθνῦ Ἀξρείνπ, ηὰ ὁπνῖα ἀπνθαιχπηνπλ ηὸλ ηξφπν κὲ ηὸλ ὁπνῖν 

δηαρεηξίζηεθε ηὸ πκβνχιην ηῆο Κνηλφηεηαο ηὴλ θαηάζηαζε πνὺ ζηαδηαθὰ 

δηακνξθσλφηαλ. 

 

δ. Πξῶηεο δηαπηζηώζεηο 

Καὶ ζηὰ ηξία ζεκεῖα πνὺ ζίμακε παξαπάλσ, ηὸ ἐξψηεκα πνὺ γελλᾶηαη ἀλαθέξεηαη 

ζηὸλ ζηφρν ηῆο ὅιεο πξνζπάζεηαο ηῆο Βελεηίαο. Ἀπὸ ηὰ δηαηάγκαηα πνὺ πξνεγήζεθαλ ἢ 

ζπλφδεπζαλ ηὶο ζρεηηθὲο δξάζεηο πξνθχπηεη ἡ θαθὴ νἰθνλνκηθὴ δηαρείξηζε ηῶλ 

πεξηνπζηῶλ λαῶλ θαὶ κνλῶλ θαὶ ἡ ζπρλὴ ἐθκεηάιιεπζε θαὶ θάξπσζε ηῆο πεξηνπζίαο 

ηνπο ἀπὸ ιατθνὺο ἢ ἡ ρξήζε ηεο γηὰ ζθνπνὺο μέλνπο πξὸο ηὰ ἱεξὰ θαζηδξχκαηα. Ἡ 

θαηάζηαζε αὐηὴ πεξηγξάθεηαη κὲ κειαλὰ ρξψκαηα ζηὰ εἰζαγσγηθὰ θείκελα ηῶλ 

δηαηαγκάησλ θαὶ ἀπνηειεῖ θαηὰ ηνὺο ζπληάθηεο ηνπο ηὸλ ιφγν ηῆο παξέκβαζήο ηνπο. Μὲ 

ηὸ ζθεπηηθὸ ινηπὸλ αὐηφ, ἡ πνιηηεηαθὴ παξέκβαζε ἀπνζθνπνῦζε ζηὴ βειηίσζε ηῆο 

δηαρείξηζεο θαὶ ζηὴλ πξὸο ηὸ ζπκθέξνλ ηῶλ λαῶλ θαὶ κνλῶλ ἀμηνπνίεζε ηῆο πεξηνπζίαο. 

Σὸ νἰθνλνκηθὸ ὄθεινο ηῆο Πνιηηείαο, κὲ ηὴλ αὔμεζε γηὰ παξάδεηγκα ηῶλ δεκφζησλ 

ἐζφδσλ κέζῳ ηῆο θνξνινγίαο ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο πεξηνπζίαο θαὶ ηῶλ ἐζφδσλ ἀπὸ ηὴλ 

ἐθκεηάιιεπζή ηεο δὲλ ἀληρλεχεηαη, ηνπιάρηζηνλ ζηὸ ζθεπηηθὸ ηῶλ ζρεηηθῶλ 

δηαηαγκάησλ, ρσξὶο θπζηθὰ λὰ κπνξεῖ λὰ ἀπνθιεηζηεῖ. Ἡ ἐπηκνλὴ ὅκσο ηῶλ ζπληαθηῶλ 

ηῶλ δηαηαγκάησλ πξὸο ηὴλ θαηεχζπλζε ηῆο πξέπνπζαο πξὸο ηὸλ Θεὸ ιαηξείαο, ὡο 

ἀπνθιεηζηηθνῦ ιφγνπ θαὶ ζηφρνπ ηῶλ παξεκβάζεψλ ηνπο, κᾶο ὑπνρξεψλεη λὰ ηνλίζνπκε 

ηὸλ παξάγνληα αὐηφ. Ἡ Βελεηία, ἂο κὴλ μερλᾶκε, ζηήξηδε ηὴ δχλακή ηεο ζηὴ ζάιαζζα, 

θαὶ παξφηη δήισλε ὅηη πξῶηα ηὴλ ἐλδηέθεξε ἡ βελεηηθὴ θαὶ κεηὰ ἡ ρξηζηηαληθὴ 

ηαπηφηεηα, ζεσξνῦζε ὡο ζεκέιην ηῆο θπξηαξρίαο ηεο ηὴ ζξεζθεία, ηὴλ εὐζέβεηα θαὶ ηὴλ 

ἀιεζηλὴ πξὸο ηὸλ ζεὸ ιαηξεία
37

. 

θεῖ πνὺ μεθάζαξα ἡ παξέκβαζε ηῆο Βελεηίαο ἀπέβιεπε ζηὴλ ἄληιεζε ἐζφδσλ ἦηαλ 

ζηὴλ πεξίπησζε ηνῦ πεξηνξηζκνῦ θαὶ ηῆο πψιεζεο ηῆο ἀθίλεηεο πεξηνπζίαο. ηὴ 

κεηξφπνιε θαὶ ηὶο ἠπεηξσηηθὲο βελεηηθὲο πεξηνρὲο (Σerraferma), ἐπξφθεηην νὐζηαζηηθὰ 

γηὰ ἕλαλ καθξφρξνλν θαὶ δχζθνιν ἀγψλα ἐλάληηα ζηὴ ιεγφκελε manomorta 

ecclesiastica
38

, ζὲ κηὰ δειαδὴ ἐθθιεζηαζηηθὴ πεξηνπζία ἡ ὁπνία νὐδέπνηε 

κεηαβηβαδφηαλ, παξέκελε ἐλ πνιινῖο ἀλεθκεηάιιεπηε ιφγῳ ηνῦ κεγέζνπο ηεο ἢ ιφγῳ 

ἀδπλακίαο ηῶλ δηαρεηξηζηῶλ ηεο, δὲλ ἀπέθεξε ἔζνδα ζηὰ δεκφζηα ηακεῖα θαὶ ζπλάκα ηὰ 

ἐηήζηα ἔζνδα ηῶλ ἐθθιεζηαζηηθῶλ ἱδξπκάησλ ὑπεξέβαηλαλ θαηὰ πνιὺ ηὰ ἀληίζηνηρα 

θξαηηθὰ
39

. Μὲ ηὶο ἀπαγνξεχζεηο δσξεῶλ ζὲ ἐθθιεζηαζηηθὰ πξφζσπα θαὶ ἱδξπκάηα θαὶ ηὶο 

πσιήζεηο ἐπηδηψρζεθε ἡ δηαηήξεζε ηῶλ ἀθηλήησλ θηεκάησλ ζηνὺο ιατθνχο θαὶ ἡ αὔμεζε 

ηῆο δηαζέζηκεο ξεπζηφηεηαο ζηὴλ ἀγνξά, κέζῳ ηῆο ρξεκαηνπηζησηηθῆο δξαζηεξηφηεηαο 

ηῶλ ἐθθιεζηαζηηθῶλ ἱδξπκάησλ
40

.  

                                                         
37 D. Wootton, Paolo Sarpi: Between Renaissance and Enlightenment, Cambridge 1983, ζ. 119, ὅπνπ 

παξαηίζεηαη ἀπφζπαζκα θεηκέλνπ ηνῦ Paolo Sarpi. 
38 Γηὰ ηὸλ ὅξν βι. Antonio Filippo Adami, Raccolta di leggi e statuti sui possessi ed acquisti delle mani-

morte, in Venezia MDCCLXVII(=1767)· Al. Bucci, La vicenda giuridica dei beni ecclesiastici della Chiesa, 
Cerro al Volturno 2012, ζ. 69. 

39 M. Dotti, Relazioni, ζ. 106. 
40 M. Dotti, Relazioni, ζ. 108-109. 
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ὲ ὅ,ηη ἀθνξᾶ ηὰ ἀπνηειέζκαηα ηῆο βελεηηθῆο πνιηηηθῆο ζηὸλ ἑιιεληθὸ ρῶξν θαὶ ηὴλ 

ἐθαξκνγὴ ηῶλ ζρεηηθῶλ δηαηαγκάησλ ζὰ ἔιεγα ὅηη αὐηὰ ἦηαλ κᾶιινλ πεληρξά. ηὴλ 

θαηαγξαθὴ ηῶλ ὀξζφδνμσλ θαζηδξπκάησλ κὲ ηὰ εἰζνδήκαηά ηνπο νἱ ζρεηηθὲο ἐληνιὲο ηῆο 

κεηξφπνιεο ἐθαξκφζηεθαλ ἀπὸ ηὶο θαηὰ ηφπνπο ἀξρὲο ζὲ ὅιεο ηὶο πεξηπηψζεηο, ηὰ 

ἀπνηειέζκαηα ὅκσο δὲλ ἀπερνῦλ ηὴλ πξαγκαηηθφηεηα, εἴηε ιφγῳ ηῆο ἄξλεζεο ἢ 

ἀδηαθνξίαο ηῶλ θηεηφξσλ θαὶ ἱεξνπξγῶλ λὰ ἀληαπνθξηζνῦλ ζηὶο ζρεηηθὲο πξνθεξχμεηο 

εἴηε ιφγῳ ηῆο ηάζεο ἀπφθξπςεο ηῶλ πξαγκαηηθῶλ κεγεζῶλ ζηὸλ ηνκέα ηῶλ 

εἰζνδεκάησλ
41

. ξσηεκαηηθὰ ἐπίζεο δηαηππψλνληαη ὡο πξὸο ηὴλ πξαθηηθὴ ρξεζηκφηεηα 

ηῶλ θαηαιφγσλ πνὺ ζπληάρζεθαλ, ἀθνῦ ἀπὸ ηὴλ ἀξρεηαθὴ ἔξεπλα δὲλ ἔρνπλ ἕσο ηψξα 

πξνθχςεη ηεθκήξηα ἀμηνπνίεζήο ηνπο. 

ηὸλ ηνκέα ηῆο κείσζεο ηῆο ἀθίλεηεο πεξηνπζίαο κέζῳ ηῶλ πσιήζεσλ, ηὰ πξάγκαηα 

ζηὸλ ἰφλην ρῶξν δὲλ ἀθνινχζεζαλ ηὴλ πνξεία ἐθείλσλ ηῆο κεηξφπνιεο θαὶ ηῶλ ρεξζαίσλ 

θηήζεψλ ηεο, δηφηη ἡ πξνζπάζεηα ἐπέθηαζεο ηῶλ κέηξσλ πξνζέθξνπζε ζὲ ἀλππέξβιεηα 

ἐλ πνιινῖο ἐκπφδηα. ηὶο πεγὲο θαηαγξάθνληαη ηὰ ἔγγξαθα ηῶλ ἐκπιεθνκέλσλ 

ὑπεξεζηῶλ θαζὼο θαὶ νἱ δηαδηθαζίεο δεκνπξάηεζεο ιηγνζηῶλ ἀθηλήησλ, ρσξὶο ὅκσο 

νὐζηαζηηθὰ ἀπνηειέζκαηα. ὲ αὐηὸ ζπλέηεηλαλ δχν θπξίσο ιφγνη, πέξα ἀπὸ ηὶο πάζεο 

θχζεσο ἀληηδξάζεηο ηῆο ηνπηθῆο θνηλσλίαο.  πξψηνο ιφγνο ζρεηίδεηαη κὲ ηὴ κηθξὴ 

ζρεηηθὰ θαὶ ἐμαηξεηηθὰ θαηαθεξκαηηζκέλε πεξηνπζία ηῶλ πεξηζζφηεξσλ λαῶλ θαὶ κνλῶλ, 

ἀπνηέιεζκα ηνῦ ηξφπνπ ζπζζψξεπζήο ηεο, κέζῳ θπξίσο δσξεῶλ θαὶ θιεξνδνηήζεσλ, ἡ 

ὁπνία δὲλ ἦηαλ θαζφινπ ἑιθπζηηθὴ ζηνὺο ἐλδηαθεξφκελνπο ἀγνξαζηέο
42

.  δεχηεξνο 

ἀθνξᾶ ηὴ δηαθνξεηηθὴ ἀληίιεςε πεξὶ ἐθθιεζηαζηηθῆο πεξηνπζίαο ηνῦ ὀξζφδνμνπ ρψξνπ 

ἡ ὁπνία ἀπνηππψλεηαη ζηὶο ἀλαθνξὲο ηῶλ θαηὰ ηφπνπο Βελεηῶλ δηνηθεηῶλ θαὶ 

ἐθθξάδεηαη κὲ ηὴ ζέζε ὅηη ἐθεῖλν πνὺ εἶρε ἀθηεξσζεῖ ζηὸλ Θεὸ ἦηαλ ἱεξὸ θαὶ ἑπνκέλσο 

ἀλαπαιινηξίσην, ἄξα ἡ πψιεζε ἢ ἡ κὲ ὁπνηνλδήπνηε ηξφπν ἀπνμέλσζή ηνπ ἦηαλ 

ἀδχλαηε, ἐθηὸο θαὶ ἂλ ζπλέηξεραλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, νἱ ὁπνῖεο πάλησο δὲλ 

κπνξνῦζαλ λὰ ἄξνπλ ηὴλ ἀληίιεςε ὅηη ὁ ἀγνξαζηὴο ὄθεηιε εἰο ηὸ δηελεθὲο ζηὸ 

ἐθθιεζηαζηηθὸ ἵδξπκα πνὺ θαηεῖρε πξνεγνπκέλσο ηὸ ἀπνθηεζὲλ ἀθίλεην
43

. 

ὲ ὅ,ηη ἀθνξᾶ, ηέινο, ηὸλ ἐμνξζνινγηζκὸ ηῆο νἰθνλνκηθῆο δηαρείξηζεο, ηὰ 

ἀπνηειέζκαηα ἀπνδεηθλχνληαη θαιχηεξα, ἰδηαίηεξα ζηὴλ Κέξθπξα, ζηὴλ ὁπνία 

ἀλνίρζεθαλ βηβιία γηὰ ηὸ ζχλνιν ηῶλ λαῶλ θαὶ ιεηηνχξγεζε ηὸ ἀμίσκα ηνῦ ἐιεγθηῆ ἢ 

Scrivan Grande ζρεδὸλ ἀπξφζθνπηα. ηὸ ζχλνιν ὅκσο ηῶλ λεζηῶλ, ἡ πξνζπάζεηα ηῆο 

Βελεηίαο λὰ βάιεη ηάμε ἀληηκεηψπηζε εἴηε ηὴλ ἔληνλε ἀληίδξαζε ηνῦ ὀξζφδνμνπ 

                                                         
41 ηὴλ ἀπνγξαθὴ ηνῦ 1635-1637 εἶλαη γλσζηὸ ὅηη ηφζν ζηὴλ Κξήηε ὅζν θαὶ ζηὴλ Κέξθπξα δὲλ ἔρεη 

ἀπνγξαθεῖ ζεκαληηθὸο ἀξηζκὸο λαῶλ (βι. ἀληίζηνηρα, Γ. Σζνπγθαξάθεο – . Ἀγγεινκάηε-Σζνπγθαξάθε, 
Ἀπνγξαθή, ζ. 137-138. π. Καξχδεο, Ἀδειθόηεηεο, ζ. 56-57). Σὸ ἴδην ζὰ πξέπεη λὰ ἰζρχεη θαὶ ζηὴλ 

πεξίπησζε ηῆο Εαθχλζνπ, ἡ ἀπνγξαθὴ ηῆο ὁπνίαο πεξηιακβάλεη 216 ζπλνιηθὰ λανὺο θαὶ κνλέο, παξφηη ἡ 

ἐθδφηξηα ηῆο ἀπνγξαθῆο, ζηεξηδφκελε ζηὴλ πνηληθὴ ξήηξα ηῆο πξνθήξπμεο θαίλεηαη λὰ δέρεηαη «ὅηη ἡ 

θαηαζηίρσζε πεξηέρεη ὅια ηὰ θαηὰ ηὸ ἔηνο ηῆο θαηαγξαθῆο θαὶ θαηαζηίρσζεο ἱεξὰ θαζηδξύκαηα» (Μ. Κνιπβᾶ, 
Cattastico, ζ. 178). Ἀκθηβνιίεο ἐπίζεο δηαηππψλνληαη γηὰ ηὴλ ἀθξίβεηα ηῶλ δεινπκέλσλ εἰζνδεκάησλ ηὸ 

1788-1789· βι. Μ. Παλαγησηνπνχινπ, Καηάινγνο, ζ. 102, 108 θαὶ Χξ. Μαιηέδνπ, Μλῆκεο, ζ. 14. 
42 Βι. ὑπφκλεκα ηνῦ γεληθνῦ πξνβιεπηῆ Zorzi Grimani ηῆο 7εο Ἰνπιίνπ 1740 A.S.V., Dieci Savi sopra le 

Decime in Rialto, θάθ. 1588, δέζκε ρ.ἀ. Ἀξρεῖα Ννκνῦ Κέξθπξαο, λεηνθξαηία, θάθ. 44, δέζκε 11, θ. 34r. 
43 A.S.V. Senato Dispacci, θάθ. 998, Dispaccio ἀξ. 76 ηῆο 31εο θησβξίνπ 1754 θαὶ Dispaccio ἀξ. 75, 

ζπλεκκέλν ἀξ. 3, ἀληίγξαθν ἐπηζηνιῆο ηνῦ πξνβιεπηῆ Εαθχλζνπ Bertuci Valier ηῆο 21εο Ἰνπιίνπ 1754 πξὸο 

ηὸλ γεληθὸ πξνβιεπηὴ Agostino Sagredo. 
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ζηνηρείνπ εἴηε ηὴλ ἀδηαθνξία ηνπ ὡο πξὸο ηὴλ ἐθαξκνγὴ ηῶλ ζρεηηθῶλ δηαηαγκάησλ, εἴηε 

ηέινο, ηὴλ πξαθηηθὴ ἀδπλακία ηνπ λὰ πξνζαξκνζηεῖ ζηὶο ἀπαηηήζεηο, ιφγῳ ηνῦ 

ἀλαιθαβεηηζκνῦ θπξίσο ζηὸλ ρῶξν ηῆο ὑπαίζξνπ. 

 

*** 

πλνςίδνληαο, ηὸ δήηεκα ηῆο πεξηνπζίαο ηῶλ ὀξζφδνμσλ ἐθθιεζηαζηηθῶλ 

θαζηδξπκάησλ ηνῦ ἰφληνπ ρψξνπ θαηὰ ηὴλ πεξίνδν ηῆο βελεηηθῆο θπξηαξρίαο, 

ἐπηκεξηδφκελν, πεξηιακβάλεη ηὴλ θαηαγξαθή, ηὴ δηαρείξηζε, ηὴλ ἀμηνπνίεζε, ηὸλ ἔιεγρν 

ηῆο ζπγθέληξσζεο κεγάιεο ἀθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηὰ ἐθθιεζηαζηηθὰ ἱδξχκαηα θαὶ ηὸλ 

πεξηνξηζκφ ηεο κέζῳ ηῶλ ξεπζηνπνηήζεσλ. ηὴλ ἐξγαζία αὐηὴ ζθηαγξαθήζεθαλ νἱ 

θχξηεο γξακκὲο ηῆο βελεηηθῆο πνιηηηθῆο ζηὸ δήηεκα ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο πεξηνπζίαο ηῶλ 

θηήζεσλ κὲ βάζε ηὰ θαηὰ θαηξνὺο ἐθδνζέληα δηαηάγκαηα, πεξηγξάθεθαλ κὲ ζπληνκία νἱ 

ἀξρεηαθὲο πεγέο, νἱ ὁπνῖεο πξνέθπςαλ ἀπὸ ηὴλ ἐθαξκνγὴ ηῶλ δηαηαγκάησλ θαὶ ζψδνληαη 

ζηὸ Κξαηηθὸ Ἀξρεῖν ηῆο Βελεηίαο θαὶ ζηὰ Ἀξρεῖα ηῶλ λεζηῶλ ηνῦ Ἰνλίνπ, θαὶ 

ἐπηρεηξήζεθε ἡ πξνθαηαξθηηθὴ ἔληαμε ηῶλ ζρεηηθῶλ κὲ ηὴλ πεξηνπζία ζεκάησλ ζηὸ 

γεληθφηεξν πιαίζην ηῆο βελεηηθῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο πνιηηηθῆο, ὅπσο αὐηὴ ἐθαξκφζηεθε 

ζηὴ κεηξφπνιε, ζηὴ βελεηηθὴ ἐλδνρψξα θαὶ ζηὶο θηήζεηο ἀπὸ ηὸλ 17ν αἰψλα θαὶ ἑμῆο, 

θαζὼο θαὶ κηὰ πξψηε ἀπνηίκεζε ηνῦ βαζκνῦ ὑινπνίεζεο ηῶλ ζρεηηθῶλ ἀπνθάζεσλ ζηὸλ 

ἰφλην ρῶξν. ηὴλ παξνχζα ἐξγαζία, ἡ ἀλάγθε γηὰ ζπληνκία θαὶ πεξηεθηηθφηεηα ζηὴλ 

πεξηγξαθὴ ηνῦ ζέκαηνο, ἐπέβαιε ηὸλ πεξηνξηζκὸ ηῶλ βηβιηνγξαθηθῶλ ἀλαθνξῶλ ζηὶο 

ἀπνιχησο ἀλαγθαῖεο, θαζὼο θαὶ ηὴλ ἀθξνζηγῆ ζπγθξηηηθὴ ζεψξεζε ηῆο ἑιιεληθῆο θαὶ 

ηῆο βελεηηθῆο-ἰηαιηθῆο πξαγκαηηθφηεηαο ζηὸ δήηεκα ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο πεξηνπζίαο, 

ζέκα πνὺ ἐμεηάδεηαη δηεμνδηθὰ ζὲ κειινληηθὴ κειέηε. 
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The Property of the Orthodox Church Institutions in the Ionian under 

Venetian Rule: A Report on Work in Progress 

Summary 

 

 

This paper forms a brief introduction to a deeper study of the property of Orthodox 

churches, monasteries and religious confraternities in the Ionian Islands.  It sketches the 

main features of Venetian policy from the 17th century onwards towards church property,  

as revealed by the legislative material generated by Venice and her local representatives.  

The paper puts the subject in the general context of Venetian ecclesiastical policy as 

applied to Venice and her possessions mainly from the mid 18th century. This was a 

period of financial crisis and deep reform, whose aim was to reduce the power of 

ecclesiastical institutions and confiscate church property. The paper gives a picture of the 

archival sources, which relate to the enforcement of various decrees. They are kept today 

in the Venetian State Archive and in the Ionian Island Archives. 
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