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ΣΠΥΡΟΣ ΧΡ. ΚΑΡΥΔΗΣ

ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΈΧΝΗ 
ΣΤΟΝ ΚΈΡΚΥΡΑΪΚΟ ΧΩΡΟ  

(17ΟΣ-19ΟΣ ΑΙ.)

Ἡ παρούσα μελέτη, συνέχεια παλαιότερης ἀνάλογης ποὺ ἀφοροῦσε τὴν πα
ρουσία καὶ τὴ δραστηριότητα ζωγράφων στὸν κερκυραϊκὸ χῶρο,1 περι-
λαμβάνει τὸ ὑλικὸ ποὺ προέκυψε ἀπὸ τὴ διερεύνηση ἐπιλεγμένων φακέλων 
καὶ καταστίχων τῶν Ἀρχείων Νομοῦ Κέρκυρας καὶ τῶν ἀρχείων τῶν ναῶν 
Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας καὶ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου στὴν πόλη τῆς Κέρ-
κυρας.

Στὰ Ἀρχεῖα Νομοῦ Κέρκυρας, πέρα ἀπὸ τὸ νοταρικὸ ἀρχεῖο, τὸ ὁποῖο 
ἀποτελεῖ βασικὴ πηγὴ ἄντλησης πληροφοριῶν γιὰ τὴ δραστηριότητα τῶν 
ζωγράφων ποὺ ζοῦσαν ἢ παρεπιδημοῦσαν στὸ νησί, σχετικὸ ὑλικὸ ἔχει 
διασωθεῖ καὶ στὶς ἀρχειακὲς σειρὲς « Ἔγγραφα Ἐκκλησιῶν» καὶ «Ἀρχεῖο 
Θρησκείας», τὸ ὁποῖο εἶναι ἀνεκτίμητο γιὰ τὴ γνώση τῆς δραστηριότη-
τας τῶν ζωγράφων τῆς περιόδου 17531867. Χάρη στὴν ἀναλυτικὴ κα-
ταγραφὴ τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητας τῶν περισσότερων ναῶν στὰ 
διαχειριστικά τους βιβλία καὶ κατὰ περίπτωση στὴ διατήρηση ἀκόμη 
καὶ τῶν ἀποδείξεων ποὺ ὑπέγραφαν οἱ ζωγράφοι, εἶναι σήμερα δυνατὴ ἡ 
ἀποτύπωση τῆς ὅλης δραστηριότητας ὁρισμένων ζωγράφων, τῆς σημα-
ντικῆς ἀλλὰ καὶ τῆς λιγότερο ἀξιόλογης, ἡ ὁποία δὲν ἔπαυε νὰ ἀποτελεῖ γι’ 
αὐτοὺς πηγὴ ἐσόδων καὶ μέσο βιοπορισμοῦ. Καὶ οἱ τρεῖς ἀνωτέρω ἀρχει-
ακὲς σειρὲς ἔχουν ἐρευνηθεῖ ἀρκετά, ὄχι ὅμως συστηματικά, ἑπομένως 
ἀπέχουμε ἀκόμη πολὺ ἀπὸ τοῦ νὰ θεωρήσουμε ὅτι ἡ διερεύνηση τοῦ θέμα-
τος στὸν χῶρο τῆς Κέρκυρας ἔχει ὁλοκληρωθεῖ.

Πλούσια σὲ πληροφορίες ἀποδείχθηκε ἐπίσης ἡ ἔρευνα στὰ κατάστιχα 
τῶν ἀρχείων τῶν δύο ναῶν ποὺ ἀναφέραμε, τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας καὶ 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου, τὰ ὁποῖα πρόσφατα ταξινομήθηκαν καὶ 

1.  Βλ. Καρύδης, «Μαρτυρίες».
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Σπύρος Χρ. Καρύδης48

καταλογογραφήθηκαν.2 Τὰ σωζόμενα κατάστιχα (πρακτικὰ συνεδριάσε-
ων τῆς ἀδελφότητας καὶ βιβλία ἐξόδων) τῆς Σπηλαιώτισσας, τὸ χρονικὸ 
εὖρος τῶν ὁποίων ἐκτείνεται ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ 16ου ἕως τὸν 19ο αἰώνα, 
παρέχουν σημαντικὸ ὑλικὸ γιὰ τὶς δομικὲς μεταμορφώσεις τοῦ κτίσματος 
καὶ τὴν κατὰ καιροὺς διακόσμησή του. Τὸ ἀρχεῖο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου πα-
ρουσιάζει ἐνδιαφέρον λόγω τῆς πολυσυλλεκτικότητάς του, ἀφοῦ φιλοξενεῖ 
κατάστιχα καὶ ἔγγραφα ἄλλων δέκα ναῶν τῆς πόλης καὶ τῶν προαστίων, 
μὲ πολλὲς ἀναφορὲς σὲ παραγγελίες εἰκόνων καὶ ἔργων διακόσμησης.

Ἀπὸ τὴ διερεύνηση τῶν παραπάνω προέκυψε ἀξιόλογο ὑλικὸ ποὺ 
ἀφορᾶ τὴν περίοδο ἀπὸ τὸν 16ο ἕως τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰώνα (συμβατικὰ 
ἕως τὴν Ἕνωση, 1864). Τὸ ὑλικὸ ποὺ ἀφορᾶ τὸν 16ο αἰώνα θὰ παρουσι-
αστεῖ σὲ μελλοντικὴ ἐργασία. Ἐδῶ παρουσιάζεται τὸ ὑλικὸ ποὺ ἀφορᾶ 
τοὺς 17ο19ο αἰῶνες, καὶ πιὸ συγκεκριμένα οἱ πληροφορίες ποὺ ἀφοροῦν 
46 συνολικὰ ἐπώνυμους ζωγράφους: 11 τοῦ 17ου, 24 τοῦ 18ου καὶ 11 τοῦ 
19ου αἰώνα, καθὼς καὶ ἕναν ἀνώνυμο τοῦ 18ου αἰώνα. Ἀπὸ αὐτοὺς 17 
ζωγράφοι ἦταν ἄγνωστοι ἕως τώρα καὶ προστίθενται στὸν κατάλογο τῶν 
Ἑλλήνων ζωγράφων μετὰ τὴν Ἅλωση. Πρόκειται γιὰ τούς: Σταματέλο 
Γράντο, Ἰωακεὶμ ἱερομόναχο καὶ σύγκελλο Ρεθύμνου, Σπυρίδωνα Κουνᾶ, 
Νικόλαο Κώστα, Ἀντώνιο Ληπράντη, Δημήτριο Ληπράντη, Κωσταντῆ 
Μάζη, Μανόλη Μαγγανάρη, Στάμο Μωραΐτη, Ἀνδρέα Πετζάλη, Χρύσαν-
θο Πλατσαῖο, Πέτρο Πολίτη, Νικόλαο Προσαλέντη, Σπύρο Ράντο, Ἰωάν
νη Σφακιώτη, Τζώρτζη Σφακιώτη, Πολύμερο Τριβιζάν. Δὲν συμπερι λή
φθη καν στὸν κατάλογο τὰ ὀνόματα τῶν μαθητευόμενων ζωγράφων, ἀφοῦ 
γι’ αὐτοὺς πέραν τῆς πράξης μαθητείας δὲν εἶναι γνωστὸ οὔτε ἂν ὁλοκλή-
ρωσαν τὸν χρόνο μαθητείας οὔτε ἂν ἀσχολήθηκαν μὲ τὴν τέχνη. 

Χάρη στὶς νέες πληροφορίες, διευκρινίστηκε ἐπίσης τὸ ζήτημα τῆς δια
φορετικῆς ταυτότητας τῶν ζωγράφων Στίλια καὶ Τζήλιου, καὶ ἐπιβεβαι-
ώθηκε ἡ δραστήρια παρουσία τῶν Κρητικῶν ζωγράφων στὴν Κέρκυρα, 
ὄχι μόνο στὸν τομέα τῆς παραγωγῆς εἰκόνων, ἀλλὰ καὶ τῆς διδασκαλίας 
τῆς τέχνης τους.

Στὸν 17ο αἰώνα καὶ ἕως τὶς ἀρχὲς τοῦ 18ου τοποθετεῖται ἐπίσης ἡ δρα-
στηριότητα τῶν ζωγράφων Νικολάου Κονταρῆ ἢ Κονταρίνη καὶ Κωνστα-
ντίνου Κονταρῆ ἢ Κονταρίνη, γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ ἀρχειακὴ ἔρευνα ἔφερε 
στὸ φῶς ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα ἀποσαφηνίζουν τὴν ταυτότητά 
τους. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ θὰ παρουσιαστοῦν σύντομα σὲ ξεχωριστὴ μελέ-
τη. Νεότερα ἐπίσης στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν τὴν παρουσία τοῦ Θεόδωρου 

2.  Βλ. Καρύδης, «Ἀρχεῖα ἀδελφοτήτων».
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Πουλάκη στὴν Κέρκυρα παρουσιάζονται σὲ ἄλλη μελέτη.3 Νέες, τέλος, 
πληροφορίες ἦλθαν νὰ προστεθοῦν σὲ ἐκεῖνες ποὺ συμπεριλήφθηκαν στὴ 
μελέτη μας γιὰ τὴν οἰκογένεια τῶν Κρητικῶν ζωγράφων Μόσκων, χάρη 
στὶς ὁποῖες φωτίζεται ἡ δραστηριότητα τῶν μελῶν της στὴν Κέρκυρα καὶ 
στὴ Βενετία. Ἀπὸ αὐτὲς συμπεριλήφθηκε ἐδῶ μόνον ἡ ἤδη δημοσιευμένη 
πράξη μαθητείας τοῦ ζωγράφου Ἰωάννη Μόσκου, ἐνῶ τὸ ὑπόλοιπο ὑλικὸ 
ἐπιφυλασσόμαστε νὰ τὸ παρουσιάσουμε σὲ νέα πληρέστερη μελέτη γιὰ τὴν 
οἰκογένεια.

Α ΄ . ΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ

1. 17ος αἰώνας

1.1. Ἰωακείμ, ἱερομόναχος καὶ σύγκελλος Ρεθύμνου, 1608

Ὁ Κρητικὸς ἱερομόναχος καὶ σύγκελλος Ρεθύμνου Ἰωακεὶμ ἁγιογράφησε 
τὸ 1608 τὸν ναὸ τοῦ Προφήτη Ἠλία χωρίου Κουναβάδων Κέρκυρας. Στὸν 
ναὸ ὑπῆρχε παλαιότερα ἡ ἀκόλουθη ἐπιγραφή: αχη – εστοριθιν η ανοθεν 
μονιν εν μινιν Σεπτεβριου ημερα δεκατι τριτι δια χηρος Ιωακιμ ιερομο-
ναχου εκ τις Κριτις του ρεθεμενιεσες συνγκελου, ἡ ὁποία ἀντιγράφτηκε, 
μαζὶ μὲ τὶς παλαιότερες ἐπιγραφὲς τοῦ ναοῦ, ἀπὸ τὸν νοτάριο Μαρκαντώ-
νιο Γενοβέζε στὶς 21 Ἰουλίου 1679.4

1.2. Μάζης Κωσταντῆς, 1671

Ἀπαντᾶ ὡς μάρτυρας, μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ «ἁγιογράφου», σὲ νοταρικὲς 
πράξεις συνταγμένες στὴν πόλη τῆς Κέρκυρας μὲ ἡμερομηνία 11 Αὐγού-
στου 1671 καὶ 15 Ὀκτωβρίου 1671.5

1.3. Μόσκος Ἰωάννης, 1666

Γιὰ τοὺς Κρητικοὺς ζωγράφους μὲ τὸ ἐπώνυμο Μόσκος ἔχουμε γράψει 
σὲ παλαιότερη μελέτη μας, στὴν ὁποία διευκρινίστηκε ἡ συγγένειά τους. 

3.  Βλ. Σπ. Καρύδης, «Στιγμὲς τῆς παρουσίας τοῦ κρητικοῦ ζωγράφου Θεόδωρου 
Πουλάκη στὴν Κέρκυρα», Κεφαλληνιακὰ Χρονικὰ 16 (2015), 333353.

4.  Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Γ.5, βιβλίο 3, φ. 13v. Ἡ ἐπιγραφὴ δημοσιεύεται 
σχολιασμένη στὴ μελέτη μου «Συλλογικὲς χορηγίες στὴν Κέρκυρα κατὰ τὴν πρώιμη λα
τι νοκρατία. Ἐπιγραφικὰ τεκμήρια», Βυζαντινὰ Σύμμεικτα 26 (2016) ὑπὸ ἔκδοση.

5.  Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Ο.2, βιβλίο 11, φ. 33r καὶ βιβλίο 12, φ. 13v.
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Έἰδικότερα γιὰ τὸν Ἰωάννη, γιὸ τοῦ Γεωργίου Μόσκου, προστέθηκαν ἐκεῖ 
σημαντικὰ στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν τὴν παρουσία του στὴν Κέρκυρα περὶ τὸ 
1665, τὴ μακρὰ διαμονή του στὴ Χίο, τὴν καλλιτεχνική του δραστηριό-
τητα στὴν Πάρο, τὴν ἐγκατάστασή του ἐν τέλει στὴν Κέρκυρα, τὸ 1699, 
ὅπου παρέμεινε ἕως τὸν θάνατό του, τὸ 1716.6

Ἡ παρουσία τοῦ Ἰωάννη τὴν ἕβδομη δεκαετία τοῦ 17ου αἰώνα στὴν 
Κέρκυρα συνοδεύτηκε ἀπὸ τὴν ἄσκηση τῆς τέχνης του, ἡ ὁποία τεκμηρι-
ώνεται ἀπὸ σύμβαση μαθητείας τέχνης, ποὺ συντάχθηκε στὶς 19 Μαρτίου 
1666. Μὲ τὴν πράξη αὐτὴ ὁ Μαρίνος Δαμιστρᾶς συμφώνησε μὲ τὸν Τζου-
άννε Μόσκο καὶ τοῦ ἔδωσε γιὰ ἕξι χρόνια τὸν γιό του Θοδωρῆ γιὰ νὰ διξη 
και μαθητευση τον αυτον Θοδορη ης την τεχνη της αγηογραφηκης και 
να κανη και σονη της κονες μοναχος του. Ἡ μαθητεία θὰ διαρκοῦσε πέντε 
χρόνια, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ Θοδωρῆς ὄφειλε νὰ ἀκολουθεῖ τὸν 
Μόσκο ὅπου ἔβρισκε δουλειά, τόσο μέσα στὸ νησὶ ὅσο καὶ ἐκτός. Τὸν ἕκτο 
χρόνο ὁ Μόσκος ὑποσχέθηκε νὰ διδι του αυτου Θοδορη να κανη δουληα 
μοναχος του δινοντας του ... χρησαφη κολορα και ητη αλο χρηαστη καὶ 
νὰ μοιράζονται ἐξ ἡμισείας τὰ κέρδη, ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἀφαίρεση τῶν ἐξό-
δων τοῦ χρυσαφιοῦ καὶ τῶν χρωμάτων.7 

1.4. Ντενόρες Μάρκος, ἱερέας, 1695

Ὁ ζωγράφος ἦταν ἕως τώρα γνωστὸς ἀπὸ μνεία του τὸ 1691.8 Τὸ 1695 
ζωγράφισε τὸν σταυρὸ τοῦ τέμπλου στὸν ναὸ τῶν Ἁγίων Ἰάσωνος καὶ Σω-
σιπάτρου στὸν Ἀνεμόμυλο τῆς Κέρκυρας. Ὁ ἐφημέριος τοῦ ναοῦ, ἱερο-
μόναχος Μακάριος Βενιέρης, σημειώνει στὸν κώδικα τοῦ ναοῦ τὰ ἔξοδα 
γιὰ τὸ ξύλο τοῦ σταυροῦ, γιὰ τὰ 500 φύλλα χρυσάφι ποὺ ἀγοράστηκε καὶ 
στάλθηκε ἀπὸ τὴ Βενετία μὲ φροντίδα τοῦ Γεωργίου Ζανδίρη, καθὼς καὶ 
τὸ μερίδιό του γιὰ τὴν ἀμοιβὴ τοῦ ζωγράφου: 9 ιουνιου [1695] εδοκα στο 
μερτικο μου του παπα Μαρκου Τενορε δια να αγιογραφισι και χρισισι τον 
αυτον σταυρο [λίρες] 30.9 Πιθανὸν ὁ ἴδιος ζωγράφος ἀνέλαβε τὴν ἁγιογρά-
φηση καὶ τῶν δύο εσε στὴν κορυφὴ τοῦ τέμπλου, γιὰ τὰ ὁποῖα ὁ παραπάνω 
ἐφημέριος πλήρωσε στὶς 10 Αὐγούστου 1695 στὸ μερίδιό του 61 λίρες.10

6.  Καρύδης, «Μόσκοι».
7.  Ἡ πράξη δημοσιεύτηκε ἀπὸ τὴ Φωτεινὴ ΚαρλάφτηΜουρατίδη, «Μαθητεία», σ. 

144145.
8.  ΧατζηδάκηςΔρακοπούλου, Ζωγράφοι, σ. 250.
9.  Νικοκάβουρα, «Κώδικας», σ. 153.
10.  Στὸ ἴδιο, σ. 153.
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1.5. Προσαλέντης Ἰωάννης, 15841605

Ὁ ζωγράφος, μαθητὴς τοῦ Λεονάρδου Δελάρτα, ἐμφανίζεται στὶς γνωστὲς 
καὶ δημοσιευμένες πηγὲς τὸ διάστημα 15841596.11 Νέα στοιχεῖα ἐπε-
κτείνουν τὴ δράση του ἕως τὸ 1605 καὶ πιθανὸν ἕως τὸ 1618, φωτίζοντας 
συνάμα τὴ δραστηριότητά του.

Τὴν 1η Ἰουνίου 1605 συμφώνησε μὲ τὸν ἱερέα Γεώργιο Σμοΐλη, δευ-
τερεύοντα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπαρχίας Λευκίμμης, καὶ ὑποσχέθηκε νὰ 
πάει στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἐπονομαζομένου τῆς Τράπεζας, 
ποὺ βρισκόταν στὴ Λευκίμμη, καὶ νὰ ἁγιογραφήσει όλην τήν αυτήν εκ-
κλησίαν βάνοντας τους ἀγιους εἰς τούς τόπους τους κατα τάξην και πα-
τροπαράδοτων παράδωσην. Συμφώνησε νὰ ἁγιογραφήσει περὶ τοὺς τριά-
ντα ἁγίους, ἕως ὅτου γεμίσουν οἱ τοῖχοι τῆς ἐκκλησίας καὶ τὸ ἅγιο βῆμα, 
καὶ ἐπιπλέον νὰ ἁγιογραφήσει στὸν νάρθηκα τὴ Δευτέρα Παρουσία, βά-
νοντας καλά χράδια και λαζούρη εις τούς κάμπους ὄθεν χριάζονται ομια 
και κατα την ἐκκλησιαν της ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Εὐαγγελίστρας. 
Γιὰ τὴν ἀμοιβή του ὁ δευτερεύων ὑποσχέθηκε νὰ τοῦ καταβάλει 32 τάλιρα 
πρὸς 6 λίρες τὸ καθένα καὶ νὰ τοῦ δώσει ὅλον τὸν ἀσβέστη, τὸ λινάρι, τὶς 
σκαλωσιὲς καὶ κάθε ἄλλο χρειαζόμενο, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ χρώματα (βλ. ἔγγρα-
φο 1). Ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου βρισκόταν στὸ χωριὸ Ἀναπλάδες. Ἡ 
ἀναφορὰ τῆς Έὐαγγελίστριας ὡς προτύπου γιὰ τὰ χρώματα, ἐντάσσεται 
σὲ συνήθη τακτικὴ ἀπαντώμενη καὶ σὲ ἄλλες νοταρικὲς πράξεις, ποὺ ἀφο-
ροῦν τόσο τὸν κατασκευαστικὸ ὅσο καὶ τὸν τομέα τῆς διακόσμησης τῶν 
ναῶν, στὶς ὁποῖες ὁ ἀναλαμβάνων τὴν ἐργασία καλεῖται νὰ λάβει ὑπόψη τὸ 
ὑποδεικνυόμενο πρότυπο. Ἐδῶ δὲν ἀποκλείεται νὰ ὑποδηλώνει παλαιότερη 
ἐργασία τοῦ ἴδιου ζωγράφου. Ὁ ναὸς τῆς Έὐαγγελίστριας δὲν προσδιορί-
ζεται γεωγραφικά. Στὴν εὐρύτερη περιοχὴ ὑπῆρχαν ὁμώνυμοι ναοὶ στὰ 
χωριὰ Βιταλάδες, Παλαιοχώρι καὶ Ποτάμι.

Ὁ Ἰωάννης Προσαλέντης πιθανὸν ταυτίζεται μὲ τὸν μισερ Γιανη αγιο
γραφο, ὁ ὁποῖος συμφώνησε στὶς 24 Φεβρουαρίου 1618 νὰ ἁγιογραφήσει 
τὸ μνῆμα τῶν ξένων στὸν ναὸ τῆς Σπηλαιώτισσας πόλεως· πιὸ συγκε-
κριμένα, ἀνέλαβε νὰ ἁγιογραφήσει τὴν Κοίμηση τῆς Παναγίας καὶ δύο 
Προφῆτες στὶς πλευρὲς καὶ νὰ διακοσμήσει τὸ βόλτο, ἀντὶ 18 λιρῶν.12 

11.  Βλ. ΧατζηδάκηςΔρακοπούλου, Ζωγράφοι, σ. 320. Καρύδης, «Μαρτυρίες», σ. 
3738.

12.  1618 φλεβαριου 24. εκαμα μαρκαδο με το μισερ Γιανη αγιογραφο να αγιογρα-
φησι το μνημα οπου κανη η εκλησια δια τους ξενους να καμη την Κυμησι τις Παναγιας 
να ομορφησι και το βολτο να καμη και δηο προφητες στης παντες δια λητρες δεκοχτο και 
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Θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὸν παλαιὸ ναὸ τῆς Σπηλαιώτισσας μαρτυ-
ροῦνται ἀπὸ τὶς πηγὲς μνημειακὲς κατασκευὲς στοὺς πλευρικοὺς τοίχους 
τῶν ναρθήκων μὲ κτιστούς, πιθανόν, τάφους τοποθετημένους κάτω ἀπὸ 
καμάρες (βόλτα), τὰ τύμπανα τῶν ὁποίων διακοσμοῦνταν μὲ τοιχογρα
φίες.13 Ἀνάλογη κατασκευὴ θὰ ἦταν καὶ αὐτὴ τῆς ταφῆς τῶν ξένων.

1.6. Στίλιας Ἰωάννης, ἱερέας, 16141645

Τὸ ὄνομα τοῦ ἁγιογράφου, ποὺ ἀπαντᾶ στὴ βιβλιογραφία ὡς Τζήλιος, 
διορθώσαμε σὲ προηγούμενη συμβολή μας.14 Ἐδῶ προστίθενται ἐπιπλέον 
πληροφορίες ποὺ ἐπιβεβαιώνουν τὴν ἐκδοχὴ τοῦ ἐπωνύμου Στίλιας ἢ Στή-
λιας καὶ παρουσιάζουν ὄψεις τῆς δραστηριότητάς του. Στὶς 24 Ἰανουαρίου 
1614 παρίσταται ὡς μάρτυρας σὲ διαθήκη ὁ λαϊκὸς ἀκόμη κυρ Ιωαννης 
Στήλιας αγιογραφος, ὁ ὁποῖος ὑπογράφει ἰδιοχείρως ὡς Στύλιας.15 Λίγο 
ἀργότερα χειροτονήθηκε ἱερέας καὶ τὸ 1620 ἀπαντᾶ ὡς ἐφημέριος τοῦ 
ναοῦ τῆς Ὑπαπαντῆς πόλεως καὶ τῆς Ἁγίας Μαρίνας στὸ Καρδάκι.16 Ὁ 
ἴδιος τὸ 1645 ζωγράφισε δύο λάβαρα (φλάμπουρα) τῆς Σπηλαιώτισσας 
πόλεως. Στὸ πρῶτο ζωγράφισε τὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου καὶ τὸν Ἅγιο 
Βλάσιο, καὶ στὸ δεύτερο τὴν ἔνθρονη Θεοτόκο καὶ τὸν Ἅγιο Βλάσιο.17

του εδοσα δι’ αραβονα ημισο κροζατο (Α.Ν.Υ.Θ.Σ.Κ., Κατάστιχο 29.3, φ. 12r). [1618] 
Μαρτιου 17. Εδοσα του ανοθεν μισερ Γιανη. Εδοσα του ανοθεν μισερ Γιανι οπου αγιο-
γραφησε τιν ταφη τον ξενον ολα τολορα τρια (Α.Ν.Υ.Θ.Σ.Κ., Κατάστιχο 29.3, φ. 12r).

13.  Γιὰ τὸν ἀρχικὸ ναὸ τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας καὶ τὴ διακόσμησή του βλ. Σπ. 
Καρύδης – Παναγιώτα Τζιβάρα, « Ὁ ναὸς τῆς Σπηλαιώτισσας στὴν πόλη τῆς Κέρκυρας: 
Τὰ ἴχνη τῶν δομικῶν του μεταμορφώσεων στὶς ἀρχειακὲς πηγές», Πρακτικὰ τοῦ 2ου 
Ἐθνικοῦ Διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου «Ἱστορία τῶν Δομικῶν Κατασκευῶν», 57 Δεκεμ-
βρίου 2014, Πολυτεχνικὴ Σχολὴ Ξάνθης Δ.Π.Θ. (ὑπὸ ἔκδοση).

14.  Καρύδης, «Μαρτυρίες», σ. 40 ὅπου καὶ ἡ παλαιότερη βιβλιογραφία.
15. Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Β.220, βιβλίο [1], φ. 49v.
16.  Γ. Πιέρης, Ὁ Θωμᾶς Φλαγγίνης καὶ ἡ Κέρκυρα, Κέρκυρα 1993, σ. 9, 1617.
17.  [1645] φλεβαριου 4 ησε ορμιζι για το φλαμπορο το καδρο κοκυνο κριτηκο 

μπρατζα δεκα απο L 3 γ. 3 εδοσα λητρες τριαντα τρις. Τα εδοσα του παπα Στηληα να 
το αγιογραφησι να καμι την Γγιμισι της Παναγιας και τον αγιο Βλασι. / επιρα γγιουρι 
φηνο κοκυνο να καμο και αλο φλαμπουρο για τα ληψανα και το εδοσα και αυτο του 
ανοθεν παπα να το αγιογραφησι να καμι την Παναγια επι θρονου και τον αγιο Βλασι. 
το γγιουρι κοστηζι απο L. 3 γ. 2 το μπρατζο και ηνε μπρατζα ευτα ημισι κανη λητρες 
ηκοσι τεσερις γαζετα μια. / Εδοσα του παπα Στηληα ης τρις βολες σκουδα δοδεκα α 
μπον κοντο κανου λητρες εκατον ηκοση εξη» (Α.Ν.Υ.Θ.Σ.Κ., Κατάστιχο 29.12, φ. 34r).
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1.7. Τζάνες Ἐμμανουήλ, ἱερέας, 1670

Τὸ δεξιὸ βημόθυρο τοῦ ναοῦ τῆς Σπηλαιώτισσας Κέρκυρας εἰκονίζει τὸν 
Ἅγιο Γοβδελαᾶ, ἔργο τοῦ  Ἐμμανουὴλ Τζάνε,18 τοῦ ἔτους 1670. Ἡ θύρα δὲν 
ἀνῆκε στὸν ναὸ τῆς Σπηλαιώτισσας, ἀλλὰ στὸν ναὸ τοῦ Ταξιάρχη. Μετὰ 
τὴ μεταφορὰ τῆς μητροπολιτικῆς ἕδρας ἀπὸ τὸν Ταξιάρχη στὴ Σπηλαι-
ώτισσα τὸ 1842, εἰκόνες καὶ ἀντικείμενα τοῦ Ταξιάρχη παραδόθηκαν μὲ 
ἐντολὴ τῆς Διοίκησης στοὺς κυβερνῆτες τῆς Σπηλαιώτισσας. Ἀνάμεσα 
σὲ αὐτὰ ποὺ καταγράφονται τὸ 1843, εἶναι καὶ ἡ θύρα μὲ τὸν Ἅγιο Γο-
βδελαᾶ,19 ἡ ὁποία χρησιμοποιήθηκε ὡς βημόθυρο στὴ θέση ποὺ ἕως τότε 
ὑπῆρχε τὸ προσκυνητάρι (ντεπόζητο) τῆς Παναγίας.20 Ἡ εἰκόνα προσαρ-
μόστηκε στὶς διαστάσεις τῆς δεξιᾶς θύρας τοῦ τέμπλου μὲ τὴν προσθήκη 
τετράγωνου πλαισίου γύρω ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ θύρα καὶ διακοσμήθηκε ὥστε 
νὰ ἐναρμονιστεῖ μὲ τὴν ἀριστερὴ θύρα, ἔργο τοῦ Παναγιώτη Παραμυ-
θιώτη. Πιθανὸν τότε προστέθηκε νέα ἐπιγραφή, στὸ κάτω ἀριστερὸ μέ-
ρος της, ποὺ κάλυψε ἐν μέρει τὴν ἀρχική. Ἔπειτα ἀπὸ τὸ καθάρισμα τῆς 
εἰκόνας, φάνηκε τμῆμα τῆς ἀρχικῆς ἐπιγραφῆς, ΧΕΙΡ/ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΙΕ[ΡΈΩΣ ΤΟΥ ΤΖΑΝΈ......], ἐνῶ τὸ ὑπόλοιπο ἔχει ἐπικαλυφθεῖ ἀπὸ τὴ 
νεότερη ἐπιγραφή, ἡ ὁποία ἔχει τεθεῖ μέσα σὲ τετράγωνο στικτὸ πλαίσιο: 
ΔΕΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ Θ(Ε)ΟΥ / ΣΠΥΡΊΔΩΝΟΣ ΜΠΈΤΖΗ / 
ΧΕῚΡ ΕΜΑΝΟΥΗΛ ἸΕΡΈΩΣ / ΤΟΥ ΤΖΆΝΕ / ΑΧΟ.

1.8. ΤζένοςΤζὲς Γεώργιος, ἱερέας, 1669169621

Κρητικὸς ζωγράφος, ἐγκατεστημένος στὴν Κέρκυρα. Γιὸς τοῦ Νικολάου 
καὶ μικρότερος ἀδελφὸς τοῦ ζωγράφου Ἰωάννη Τζένου. Στὶς 30 Μαρτίου 
1685 ὁ ἀδελφός του Ἰωάννης ζήτησε τὴν ἄδεια ἀπὸ τὸν μέγα πρωτοπαπᾶ 

18.  Γιὰ τὴν περιγραφὴ τῆς εἰκόνας καὶ τὴν παλαιότερη βιβλιογραφία βλ. Βοκοτό-
πουλος, Εἰκόνες, σ. 152154 καὶ εἰκ. 292, 293.

19.  1843 12 Aprile. / Ricevuto da San Michiel una porta con Immagine di San Γο-
βδελαά, e dato un immagine nostra di Gesu Cristo. (Α.Ν.Υ.Θ.Σ.Κ., Κατάστιχο 15, φ. 43v).

20.  8 Ἰουνίου 1844. Καταγραφὴ ἀπὸ τὸ πρᾶγμα ὁποῦ ἐπεριλάβαμε ἀπὸ τὴν Διοί
κη σιν, εἰς ταῖς ἀναζητησαῖς μας, καὶ ὁποῦ παραδίδωμεν τῶν νέων επιτρόπων.... 8. Ὁ 
Ἅγιος Γοβδελᾶς, από τόν ὁποῖον ἐγινεν ἡ θύρα οπου ἦτον το πρώην ντεπόζητο τῆς 
Θεω τόκου (Α.Ν.Υ.Θ.Σ.Κ., Κατάστιχο 15, φ. 44v). Ἡ χρήση τοῦ δεξιοῦ τμήματος τοῦ 
Ἱε ροῦ ὡς ἐσοχῆς γιὰ τὴν τοποθέτηση τῆς ἐφέστιας εἰκόνας, ἀπαντᾶ καὶ σὲ ἄλλους κερ-
κυραϊκοὺς ναούς, ὅπως γιὰ παράδειγμα στὴν Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως (βλ. Στ. Χονδρο-
γιάννης, Μουσεῖο Ἀντιβουνιώτισσας Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 206).

21.  Βλ. ΧατζηδάκηςΔρακοπούλου, Ζωγράφοι, σ. 434.
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τῆς Κέρκυρας, γιὰ νὰ ρασοφορέσει ὁ Τζώρτζης.22 Βαπτίστηκε στὸν ναὸ 
τῶν Ἁγίων Νικολάου καὶ Λαζάρου περὶ τὸ 1669. Ὅταν τὸ 1696 χρειάστη-
κε νὰ βεβαιωθεῖ ἡ βάπτιση τοῦ Γεωργίου, ἐλλείψει στοιχείων, κλήθηκε 
ἐνώπιον τοῦ μεγάλου πρωτοπαπᾶ ὡς μάρτυρας ὁ ἀναγνώστης Ἀντώνιος 
δὰ Βενέτζια, ὁ ὁποῖος ἐρωτηθεὶς ἀπάντησε: ἡμπορῶ να εἰπῶ (καθῶς εἶναι 
καὶ ἡ ἀλήθεια) πῶς ἀπότης ἤμουν εἰς μικράν ἡλικίαν πάντοτε εἶχα συνή-
θειαν νά ὑβρίσκομαι εἰς τὴν μονὴν τοῦ ἁγίου Νικολάου ὡς μαθητὴς ὁποῦ 
ἤμουν καὶ διδάσκαλον εἶχα τὸν ποτε λογιώτατον παπὰ κὺρ Σταματέλλο 
Χαλικιόπουλο καὶ μετὰ τὸν θάνατον του τὸν ποτε λογιότατον καὶ πανευλα-
βέστατον Ἀντώνιον Μάνεσι ἐφημέριον τῆς ἄνωθεν μονῆς καὶ ἐνθυμοῦμαι 
καλώτατα πως τὸν χρόνον ὁποῦ ἦλθαν ἀπὸ τὴν Κρήτην οἱ Κρητικοὶ, ἦτον 
(ἂν καλὰ θυμοῦμαι) εἰς τοὺς αχξθ΄ τὸν μήνα Σεπτέμβριον ή Οκτώβριον 
καὶ βαπτίστηκε τὸ παιδὶ τοῦ Νικολάου Ντζέ. Ἴδια σχεδὸν ἦταν καὶ ἡ μαρ-
τυρία τοῦ δεύτερου μάρτυρα, τοῦ Ἀνδρέα Δελότη τοῦ ποτὲ Μπόρτολου.23 

1.9. Τζένος Ἰωάννης,24 1685

Κρητικὸς ζωγράφος, ἐγκατεστημένος στὴν Κέρκυρα. Στὶς 30 Μαρτίου 
1685, ὅταν ζήτησε ἀπὸ τὸν μέγα πρωτοπαπᾶ τῆς Κέρκυρας ἄδεια ρασο-
φορίας γιὰ τὸν ἀδελφό του Τζώρτζη (βλ. παραπάνω, 1.8), ὑπέγραψε τὴν 
αἴτηση ὡς Ιωάννης Τζένος ὁ οἱκονογράφος ἔγραψα.25

1.10. Τζήλιος, 1686

Τὴν ἄνοιξη τοῦ 1686 στὸν ναὸ τῆς Σπηλαιώτισσας καὶ Ἁγίου Βλασίου 
στὴν πόλη τῆς Κέρκυρας καταγράφτηκαν τὰ ἔξοδα γιὰ τὴν κατασκευὴ 
καὶ ἁγιογράφηση ἑνὸς Ἐσταυρωμένου μὲ τὸν σταυρό, γιὰ τὸν ἐπιτάφιο. 
Ἀναλυτικά, κατὰ εἶδος καὶ ἐργασία, δόθηκαν 8 λίρες σε μια ταβλα λαριζο, 
8 λίρες του μαστορου που τον εταγιαρισε, 2 λίρες του μαστορου που καμε 
το σταβρο το ξιλινονε να τονε καρφοσι. Τέλος, ἀνατέθηκε στὸν ἁγιογράφο 
Τζήλιο ἡ ἁγιογράφηση τοῦ σταυροῦ στὴν τιμὴ τῶν 60 λιρῶν: εσταμπιλη-
ρισε με τον αγιογραφο το Τζηγλιο να αγιογραφισι το σταβρο δια δουκα-
τα προς L. 6 δεκα τον αγιογραφισε και τα δοσε L. 60.26

22.  Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Μ.Π., φάκ. 4, βιβλίο 11, φ. 426v.
23.  Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Μ.Π., φάκ. 14, φ. 472rv καὶ ἡ συνέχεια τοῦ δίφυλλου χ.ἀ. 

Γιὰ τοὺς δύο δασκάλους βλ. Τζιβάρα, Σχολεῖα, σ. 249.
24.  Βλ. ΧατζηδάκηςΔρακοπούλου, Ζωγράφοι, σ. 435.
25.  Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Μ.Π., φάκ. 4, βιβλίο 11, φ. 426v.
26.  Α.Ν.Υ.Θ.Σ.Κ., Κατάστιχο 27, φ. 24r καὶ 25r, καταγραφὲς τῆς 29ης Μαρτίου 1686.
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1.11. Φόσκαρης Δημήτριος, 16901692

Ὁ ζωγράφος ἦταν ἕως τώρα γνωστὸς ἀπὸ ἐνυπόγραφη εἰκόνα του τοῦ 
1699, ποὺ βρισκόταν στὴ μονὴ Ἁγίου Νικολάου Ἰρᾶς στὴ Λευκάδα.27 Ἡ 
διαμονὴ καὶ ἡ δραστηριότητά του στὴν Κέρκυρα τεκμηριώνεται ἀρχειακὰ 
γιὰ τὸ διάστημα 16901692. Στὶς 9 Δεκεμβρίου 1690, ὁ ἱερομόναχος Μα-
κάριος Βενιέρης, ἐφημέριος τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἰάσωνος καὶ Σωσιπάτρου 
στὸν Ἀνεμόμυλο τῆς Κέρκυρας, συμφώνησε μὲ τὸν ζωγράφο νὰ ζωγρα-
φίσει τὸ Δωδεκάορτο τοῦ καινούργιου τέμπλου τοῦ ναοῦ, σύμφωνα μὲ τὸ 
πρότυπο τῶν εἰκόνων τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος. Στὸν κώδικα τοῦ ναοῦ γρά-
φτηκε: 1690 δεκεμβριου 9. Την σημερον ἐκορδαραμε με τον κυρ Διμιτρι-
ον Φοσκαρι, ζογραφο να μας καμι τις 12 εορταδες του τεμπλου του κε-
νουργιου οπιας να ισήν οσαν εκινες του αγιου Σπυριδονος τερμονα μινες 
ευτά κε να του δοκομε δια τον κοπον του ρεάλια τριαντα.28 Στὸν κώδικα 
ἀπαντοῦν οἱ τμηματικὲς ἀποπληρωμὲς τοῦ ζωγράφου ἕως στὶς 20 Αὐγού-
στου 1692.29 Ὁ ἴδιος ζωγράφος ἀπαντᾶ ἐπίσης στὶς 11 Μαΐου 1691 ὡς 
μάρτυρας στὸν κωδίκελο τοῦ κρητικοῦ Κωσταντῆ Σκουφία καὶ ὑπογρά-
φει ἰδιοχείρως: Δημητριως Φωσκαρις μάρτιρας παρὼν καὶ ιπόγραψα.30

2. 18ος αἰώνας

2.1. Ἀνώνυμος

Στὶς 19 Ἀπριλίου 1723 ὁ Ἀλφόνσος Χαλικιόπουλος, γιὸς τοῦ Ἐμμανουήλ, 
ἔδωσε ἰσόβια στὸν ἱερομόναχο Ἰωακεὶμ Ἀρμένη τὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου 
Στεφάνου στὸ χωριὸ Ἅγιος Μάρκος, ἡ ὁποία ἦταν καμένη ἀπὸ τὸν καιρὸ 
τοῦ ἀσέδιου τῶν Ἀγαρηνῶν, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ 1716, μὲ τὸν ὅρο νὰ τὴν ἀνα-
καινίσει μὲ ἔξοδά του ἕως τὸν Ἰούνιο τοῦ ἴδιου χρόνου.31 Στὶς 25 Μαΐου 
1723, ὁ Ἀρμένης κατέγραψε σὲ νοταρικὴ πράξη τὰ ἔργα καὶ τὰ ἔξοδα ποὺ 
ἔκανε, τὰ ὁποῖα ἀνῆλθαν στὸ ποσὸ τῶν 1.547 λιρῶν, ἀνάμεσα στὰ ὁποῖα 
συγκαταλέγονται 12 εἰκονίσματα τῶν Ἀποστόλων, 4 εἰκονίσματα Δεσπο-

27.  ΧατζηδάκηςΔρακοπούλου, Ζωγράφοι, σ. 452, ὅπου ἐπίσης διατυπώνεται ἡ 
ὑπόθεση τῆς ταύτισής του μὲ τὸν Δημήτριο Φοσκάλη.

28.  Νικοκάβουρα, «Κώδικας», σ. 151.
29.  Στὸ ἴδιο, σ. 152.
30.  Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Π.23, βιβλίο 2, φ. 3r-v.
31.  Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Μ.217, βιβλίο 57, φ. 21r22r.
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τικὰ καὶ 3 τοῦ Τρίμορφου, τὰ ὁποῖα κόστισαν συνολικὰ 260 λίρες.32 Τὸ 
ὄνομα τοῦ ζωγράφου δὲν ἀναφέρεται.

2.2. Γράντος Σταματέλος, 17601772

Ἀναφέρεται ὡς «ἁγιογράφος». Γνωστὸς ἀπὸ τὴν ἐργασία του στὸν ναὸ τῆς 
Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ Κίπερι Μακράδων. Στὸ διαχειριστικὸ κατάστιχο 
τοῦ ναοῦ σημειώνεται ὅτι τὸ 1760 ζωγράφισε τοὺς Ἀποστόλους, τὸ «Προ-
σκύνημα» (ἐφέστια εἰκόνα), τὴν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου στὸ τέμπλο καὶ τὶς 
ποδιές, καὶ ἔλαβε 312 λίρες.33 Πιθανὸν στὸν ἴδιο ζωγράφο ἀπευθύνθηκαν 
τὸ 1770 γιὰ τὴν ἁγιογράφηση τῶν θυρῶν τοῦ ἱεροῦ, ποὺ κόστισαν 400 
λίρες,34 καθὼς καὶ τὸ 1772, ὁπότε καταγράφονται ἔξοδα γιὰ τοὺς Ἀποστό-
λους (ξανὰ) καὶ γιὰ τὸ Τρίμορφο, σύνολο 300 λίρες.35

2.3. Δημησιάνος Ἄντζολος,36 17861798

Στὰ γνωστά του ἔργα προσθετέο καὶ τὸ βημόθυρο τῆς Ἐλεούσας Κυνο-
πιαστῶν, ὅπου ἀπεικονίζεται ὁ Χριστὸς Μέγας Ἀρχιερεὺς καὶ φέρει τὴν 
ὑπογραφή: ΧΕΙΡ ἉΓΓΈΛΟΥ ΔΙΜΙΣΙΆΝΟΥ ἉΝΑΓΝΟ. Ἡ θύρα εἶναι 
σήμερα ἀναρτημένη στὸν νότιο τοῖχο τοῦ ναοῦ.

2.4. Δοξαρᾶς Νικόλαος,37 1746

Ἐγγραφὴ στὸ βιβλίο ἐξόδων τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου πόλεως τῆς 4ης 
Αὐγούστου 1746 βεβαιώνει τὴν παρουσία του στὴν Κέρκυρα, τὸν χαρα
κτηρισμό του ὡς «ἁγιογράφου» καὶ τὴν ἀνάμειξή του, ὡς «ἀσιστέντε», στὴν 
κατασκευὴ ξύλινου σκαλιστοῦ τέμπλου στὴν ἀνακαινισμένη ἐκκλησία.38

32.  Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Μ.217, βιβλίο 58, φ. 9r10r.
33.  [1760] Ακομη εδοκαμε του αγιογραφου του Σταματελου Γραντου οπου μας εκα

με τους αποστολους το προσκυνιμα και τις ποδιες του εδοκαμε μουνεδα L. 272. Εκα μα με 
κατοπη κε το δεσποτηκο της Παναγιας εδοκαμε μουνεδα L. 40 (Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Έ.Έ., 
φάκ. 348, Κατάστιχο, φ. 61v).

34.  Εδοσαμε του ζογραφου δια τες θηρες μονεδα L.400 (Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Έ.Έ., 
φάκ. 348, Κατάστιχο, φ. 67r).

35.  Εδοσαμε του ζογραφου δια τους αποστολους και το τριμοφο μονεδα L. 300 
(Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Έ.Έ., φάκ. 348, Κατάστιχο, φ. 68r).

36.  Βλ. ἐπίσης Χατζηδάκης, Ζωγράφοι, σ. 265. Μελέντη, «Προσθῆκες», σ. 154
155. Καρύδης, «Μαρτυρίες», σ. 1819.

37.  Βλ. Χατζηδάκης, Ζωγράφοι, σ. 278279. Δρακοπούλου, Ζωγράφοι, σ. 270272.
38.  1746 αυγουστου 4 εμιναν ντακορδο ανταμὸς με τὸν s.r κολεγα μου με τους μαστο-
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2.5. Δοξαρᾶς Παναγιώτης,39 17201724

Στὰ βιογραφικὰ τοῦ γνωστοῦ ζωγράφου προσθετέα τὰ ἀκόλουθα: Στὶς 20 
Ἰανουαρίου 1720 βρισκόταν στὴν Κέρκυρα, ὅπου ὅρισε κουμέσιο (πληρε-
ξούσιο) τὸν Zanetto Stratigo raggionato γιὰ τὶς ὑποθέσεις του στὴ Βενε-
τία.40 Ὁ ἴδιος στὶς 28 Ἰουλίου 1724 βάπτισε στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
τῶν Ξένων, στὸ προάστιο τῆς Γαρίτσας, τὴ θυγατέρα του Ἑλενέτα.41

2.6. Θεόδωρος, ἱερέας, 1728

Ἀπαντᾶ ὡς μάρτυρας σὲ πράξη τῆς 27ης Ὀκτωβρίου 1728, ποὺ συντά-
χθηκε στοὺς Παξούς, ὅπου σημειώνεται πὼς ἦταν ἀπὸ τὴ Λευκίμμη, γιὸς 
τοῦ ποτὲ Ἀλέξη. Ὁ νοτάριος σημειώνει ὅτι ἦταν αγιογράφος. Ὁ ἴδιος ὑπο-
γράφει ὡς Θεοδορος ηστοριογράφος.42 Ταυτίζεται πιθανὸν μὲ τὸν ἱερέα 
Θεόδωρο Δελβινιώτη43 ἢ μὲ τὸν ἱερέα Θεόδωρο, ὁ ὁποῖος στὸν κατάλογο 
τοῦ Χατζηδάκη ἀπαντᾶ ὡς Θεόδωρος (10), δίχως ἐπώνυμο.44

ρους προτο μιστρο Νικολό Ντελαπεσκουα μαρανγον και με το μιστρο Ιζεπο Μποντζιο λι 
ινταγιαδορο, ασιστεντες ο καπιταν s.r Νικολος Δοξαρας αγιογραφος, να καμουν το τε
μπλο απο ταβλες η απο τζερμολο η απο ολμο ξερό κατα το δισεγνιο οπου εζαμιναρισε 
και απρομπαρισε ο υψιλοτατος γγενεραλις Αλμπεργετις, ηγουν πραμα, φατουρα, και 
φε ραμεντα κατα τις νοτες τους ολο ολο δια τζεκινια εβδομιντα n.o 70 και ελαβαν ακοντο 
δια καπαρο ος φενοντε η καουτζιονες τους τζεκινια δεκαξι ο προτο Νικολετος δεκα και ο 
Μποντζιολις εξη ος φενεται η εξουσια οπου εδοθι τις μπανκας με απογραφί τον αδελφον 
σουπλικα και μπαλοταζιον 1741 πεντε απριλιου δια να σκουδαριστουν τα σολδια κε του 
Παβλογιανι ος ενεργιθι η σκοσιον τα παντα φενοντε ης το λιμπρο τον μπα λο τατζιονον 
ησε φιλα n.o 22 τζεκίνια 16 (Α.Ν.Α.Ι.Π.Κ., φάκ. Έ.1, Κατάστιχο 2, φ. 52r). Παρὰ τὴ 
συμφωνία καὶ τὴν προκαταβολὴ ποὺ δόθηκε, ἡ ἐργασία δὲν πρέπει νὰ ὁλοκληρώθηκε, ἀφοῦ 
λίγα χρόνια ἀργότερα ἀποφασίστηκε καὶ πραγματοποιήθηκε ἡ κα τασκευὴ μαρμάρινου τέ-
μπλου· βλ. Ἀν. Καπανδρίτη – Στ. Γαλάνης, «Τὸ μαρμάρινο τέ μπλο τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου 
στὴν παλιὰ πόλη τῆς Κέρκυρας. Ἕνα μνημεῖο μέσα στὸ μνημεῖο», Δελτίον τῆς Χριστια-
νικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, περ. Δ́ 32 (2011), 197206.

39.  Βλ. Χατζηδάκης, Ζωγράφοι, σ. 280281. Δρακοπούλου, Ζωγράφοι, σ. 272274.
40.  Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Τ.106, βιβλίο 168, φ. 3v4r.
41.  † 1724 Ἰουλίου 28. Ἐβάπτισα τῇ ἐμῇ χειρὶ ἕνα παιδὶ θυλικὸ τοῦ τιμίου σρ Κα-

βαλιέρη Παναγιότη Δοξαρα τοῦ ποτε Νικολάου ἀπὸ τὴν Καλαμάτα γενησάμενο μετὰ τῆς 
τιμίας κεράτζας Διαμάντης νομίμου αὐτοῦ γυναικὸς τὸ ἀνεδέχθη ἀπὸ τοῦ ἁγίου βαπτί-
σματος ὁ κυρ Ἀναστάσης Τετζόρτζης καί τὸ ὀνόμασε Ἐλενέτα. ἦτον μηνῶν δύο ἠντζήρκα. 
Ἰωάννης ἱερεύς ὁ Μελατιανός (Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Λ.Π.Έ., φάκ. 50, βαπτίσεις, φ.χ.ἀ.).

42.  Γ. Δόικας, Ἐπίσκοπος Ἰωακεὶμ Μάστορας ὁ Παξινός, Κέρκυρα 1980, σ. 43.
43.  Χατζηδάκης, Ζωγράφοι, σ. 260.
44.  Στὸ ἴδιο, σ. 306.
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2.7. Κουνᾶς Σπυρίδων, 1720 

Τὸ 1720 ὁ ἀναγνώστης Σπυρίδων Κουνᾶς ζωγράφισε τὴν Ἀποκαθήλωση 
στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου πόλεως καὶ ἔλαβε στὶς 10 Ἰουλίου 60 λίρες.45

2.8. Ληπράντης Ἀντώνιος, 16971708

Στοὺς καταλόγους τῶν ζωγράφων ἀπαντοῦν ὁ Σπύρος Ἀλιπράντης τὸ 
1755,46 ὁ Ἀντώνιος Ἀλιπράντης τὸ 176947 καὶ ὁ Ἀντώνιος Λημπράντης 
τὸ 177148 μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴν Κέρκυρα. Έἶναι προφανὲς ὅτι πρόκει-
ται γιὰ παραλλαγὲς τοῦ ἴδιου ἐπωνύμου καὶ ὅτι οἱ δύο ὁμώνυμοι πιθα-
νότατα ταυτίζονται. Στὶς πηγὲς τοῦ τέλους τοῦ 17ου καὶ τῶν ἀρχῶν 
τοῦ 18ου αἰώνα ἀπαντᾶ ἐπίσης ὁ Ἀντώνιος Ληπράντης γιὰ τὸν ὁποῖο 
παρατίθενται παρακάτω τὰ διαθέσιμα στοιχεῖα. Ἦταν γιὸς τοῦ Τζέζα-
ρου.49  Ὑπογράφει ὡς μάρτυρας σὲ νοταρικὲς πράξεις ἀπὸ τὸ 1697 ἕως τὸ 
1708 καὶ χρησιμοποιεῖ τὸν τύπο «Ληπράντης» ἢ «Λιπράντης» στὴ δή-
λωση τοῦ ἐπωνύμου του. Ἀπὸ τὸ 1701 προσθέτει συχνὰ στὴν ὑπογρα-
φή του καὶ τὴν ἐπαγγελματική του ἰδιότητα: ἁγιογράφος ἢ ζογράφος, ἢ 
τὴν προσθέτει ὁ συντάκτης τῶν πράξεων νοτάριος στὴν ἀναγραφὴ τῶν 
μαρτύρων.50 Δὲν ἔχουν ἐντοπιστεῖ ἕως τώρα μαρτυρίες γιὰ ἔργα του.

45.  1720 Ιουλλιου 10. ἕδοκε του ἁναγνόστη Σπηρίδον Κουνὰ ὁπου ἀγιογράφισε τίν 
ὑποκαθίλοσις L.60 (Α.Ν.Α.Ι.Π.Κ., φάκ. Έ.1, Κατάστιχο 1, φ. 74r).

46.  Χατζηδάκης, Ζωγράφοι, σ. 161 καὶ Καρύδης, «Μαρτυρίες», σ. 15.
47.  Χατζηδάκης, Ζωγράφοι, σ. 161.
48.  ΧατζηδάκηςΔρακοπούλου, Ζωγράφοι, σ. 159.
49.  Ὁ πατέρας του πιθανὸν ταυτίζεται μὲ τὸν τζαγκάρη Τζέζερο Ληπράντη, ὁ 

ὁποῖος ἀπαντᾶ στὶς 19 Μαρτίου 1666 ὡς μαστρο Τζεζερος Διπραντης (Καρλάφτη, «Μα-
θητεία», σ. 145) καὶ στὶς 21 Δεκεμβρίου 1668, ὡς Τζεζαρος Λινμπραντις προτομαστο-
ρας τον τζανγαραδον, συμβάλλεται γιὰ κληροδότημα ποὺ εἶχε δοθεῖ στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου 
Βασιλείου καὶ Στεφάνου τῆς πόλης (Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Μ.78, βιβλίο 15, φ. 
41v42r). Ἀπαντᾶ ἐπίσης ὡς μάρτυρας σὲ πράξη τῆς 24ης Ὀκτωβρίου 1673 (Γ.Α.Κ. – 
Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Ο.2, βιβλίο 10, φ. 14v).

50.  Σημειώνουμε: 29 Σεπτεμβρίου 1697: ὑπογράφει αντωνηος ληπραντη μαρτηρας 
παρον και ηπογραψα (Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Κ.530, βιβλίο 95, φ. 34r). 23 
Ἰουνίου 1701: ὑπογράφει μαστρο αντωνιου ληπαντρι του μαστρο τζεζερου αγιογραφος 
(Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Π.22, βιβλίο 62, φ. 33v). 4 Δεκεμβρίου 1702: μάρτυ-
ρας σιγνορ Αντώνιος Ληπράντης του σιορ Τζεζαρου, ὑπογράφει ἰδιοχείρως Αντονηος 
Ληπραντης μαρτηρας παρον και ηπογραψα (Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Κ.533, 
βιβλίο 124, φ. 50rv). 2 Αὐγούστου 1706: ὑπογράφει σὲ προικοπαράδοση ὡς μάρτυρας 
καὶ δηλώνεται ὡς αγιογραφος (Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Κ.466, βιβλίο 2, φ. 45r). 
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2.9. Ληπράντης Δημήτριος, 1753

Ἀνήκει προφανῶς στὴν οἰκογένεια τῶν ζωγράφων Λη(μ)πράντηἈλιπρά-
ντη, ποὺ σημειώσαμε προηγουμένως, ἂν καὶ ἀγνοοῦμε τὴ συγγενική του 
σχέση. Ζωγράφισε τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου, ἡ ὁποία 
σήμερα φυλάσσεται στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου στὸ χωριὸ Σκριπερὸ τῆς 
Κέρκυρας. Στὸ κάτω μέρος τῆς εἰκόνας ὑπάρχει ἡ ἀφιερωματικὴ ἐπιγραφὴ 
καὶ ἡ ὑπογραφὴ τοῦ ζωγράφου: ΔΕΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ Θ(Ε)ΟΥ 
ΚΑΙ ΑΦΙΕΡΟΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝ ΥΕΡΕΩΣ ΕΞΑΡΧΟΥ ΤΖΗΛΗΜΠΑΡΗ / 
ΣΗΝ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΗΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΟΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΥ-
ΤΟΥ. 1753 / ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕΚΑΤΗ / ΧῊΡ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΥΠΡΑΝΤΗ.

2.10. Μαγγανάρης Μανόλης, ἱερέας, 1702

Χωρὶς νὰ δηλώνεται ἡ ἰδιότητά του, ὁ ἱερέας Μανόλης Μαγγανάρης συμ-
φώνησε στὶς 27 Ἀπριλίου 1702 μὲ τὸν ἱερομόναχο Νικόδημο Κολίτζα, 
κτήτορα τοῦ ναοῦ τῆς Φανερωμένης στὴν πόλη τῆς Κέρκυρας, καὶ ἀνέλαβε 
τὸ χρύσωμα μιᾶς μεγάλης κορνίζας, τὴν ὁποία ὁ Κολίτζας εἶχε ἀγορά-
σει προηγουμένως ἀπὸ τὸν ἴδιο. Ὁ Μαγγανάρης ἐπιπλέον θὰ ζωγράφιζε 
τοὺς 24 προφῆτες στὶς διαμορφωμένες γι’ αὐτοὺς θέσεις καθὼς ἐπίσης τὸ 
«σφαλικτάρι» (=τρίπτυχο)51 ποὺ ὑπῆρχε στὸ κάτω μέρος τῆς κορνίζας, 
στὸ ὁποῖο θὰ ζωγράφιζε τὸ Τρίμορφο στὴ μέση καὶ τὸν Έὐαγγελισμὸ στὰ 
πλαϊνά. Θὰ χρύσωνε τὴν κορνίζα μὲ χίλια φύλλα «φίνα», τὰ ὁποῖα θὰ τοῦ 
ἔδινε ὁ Κολίτζας, καὶ θὰ ἁγιογραφοῦσε μὲ φινα κολορα εμορφα κατὰ την 
ταξιν τις αγιωγραφοσινις. Τὸ χρύσωμα θὰ τὸ ἔκανε μὲ μορδέντε καὶ τὶς 
εἰκόνες μὲ το λινολαδο. Σὲ περίπτωση ποὺ θὰ χρειαζόταν περισσότερο 
χρυσάφι γιὰ τὸ χρύσωμα τῆς κορνίζας καὶ τῶν κάμπων τῶν εἰκόνων, θὰ 
τὸ πρόσθετε μὲ δικά του ἔξοδα, ἐνῶ τὸ περίσσευμα ἦταν «χάρισμά του». 
Μὲ τὴ σύναψη τῆς συμφωνίας ὁ Κολίτζας τοῦ ἔδωσε προκαταβολικὰ 500 
φύλλα χρυσάφι. Ὁ Μαγγανάρης ὑποσχέθηκε νὰ τελειώσει τὴν κορνίζα 
μέσα στὸν Ἰούνιο. Ὅσο γιὰ τὸν κόπο του, συμφώνησαν στὴν τιμὴ τῶν 12 
ἀσημένιων δουκάτων (βλ. ἔγγραφο 2).

30 Αὐγούστου 1706: ὑπογράφει ἰδιοχείρως Αντονηος Ληπραντης μαρτηρας παρον και 
ηπογραψα (Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Συμβ. φάκ. Κ.466, βιβλίο 2, φ. 50r). 6 Μαρτίου 1708: 
ἀναφέρεται ὡς μάρτυρας ὁ Αντώνιος Ληπράντης του Τζεζαρου ζογράφος (Γ.Α.Κ. – 
Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Κ.488, φ. 32v33r). 6 Νοεμβρίου 1708 ἀπαντᾶ ὡς μάρτυρας, μὲ 
τὴν ἰδιότητα τοῦ ἁγιογράφου καὶ ὑπογράφει: Αντονηος Ληπραντις μαρτηρας παρον και 
ιπογραψα (Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Κ.488, φ. 43rv).

51.  Γιὰ τὸν ὅρο βλ. ΧατζηδάκηςΔρακοπούλου, Ζωγράφοι, σ. 84.
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Δὲν εἶναι βέβαιο σὲ ποιὰ εἰκόνα ἀκριβῶς ἀναφέρεται ἡ παραγγελία. 
Σήμερα, στὸν νότιο τοῖχο τοῦ ναοῦ, εἶναι ἀναρτημένες δύο μεγάλου με-
γέθους εἰκόνες μὲ ἴδιες σκαλιστὲς κορνίζες, σὲ κάθε μία ἀπὸ τὶς ὁποῖες 
εἶναι ζωγραφισμένοι, σὲ εἰδικὰ διαμορφωμένα πλαίσια, οἱ εἰκόνες 24 προ-
φητῶν. Ἡ μία κορνίζα πλαισιώνει τὴν εἰκόνα τῆς ἔνθρονης Θεοτόκου καὶ 
ἡ δεύτερη τὴν εἰκόνα τῆς Σταύρωσης.

2.11. Μουμούρης Στέφανος, ἱερέας, 17371757

Ὁ ζωγράφος ἀναγράφεται στὸ δίτομο ἔργο Ἕλληνες Ζωγράφοι ὡς Μουρ-
μούρης, χωρὶς ἄλλη ἀναφορὰ πέραν τῆς χρονολογικῆς ἔνδειξης 1757.52 
Στὶς πηγές μας ἀπαντᾶ μὲ τὸ ἐπώνυμο «Μουμούρης» καὶ μὲ τὴν ἰδιότητα 
τοῦ ἱερέαἐφημερίου τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὶς 
Ἁλυκὲς τῆς Γαρίτσας, τουλάχιστον κατὰ τὸ διάστημα 17491754.53 Γιὰ 
τὴ δραστηριότητά του ὡς ζωγράφου σημαντικὲς εἶναι οἱ πληροφορίες ποὺ 
ἀντλήθηκαν ἀπὸ τὰ οἰκονομικὰ κατάστιχα τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου 
πόλεως.

Τὸ 1737 ἀνέλαβε νὰ ἐπιδιορθώσει τὶς εἰκόνες στὶς θύρες τοῦ ἱεροῦ καὶ 
νὰ βερνικώσει αὐτὲς καὶ ὅλες τὶς εἰκόνες τοῦ τέμπλου στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου 
Ἀντωνίου. Γιὰ τὴν ἐργασία του ἔλαβε τὴν 1η Ἰουνίου 1737 32 λίρες.54 
Τὸ 1751 ζωγράφισε τὶς δεσποτικὲς εἰκόνες τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου 
Ἐλεήμονος στὸ Κανάλι, καὶ στὶς 10 Νοεμβρίου ἔλαβε 45 λίρες, ποσὸ ποὺ 
ἀναλογοῦσε στὸ κτητορικὸ μερίδιο τοῦ ναοῦ ποὺ κατεῖχε ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου 
Ἀντωνίου.55 Τὸ 1753 ζωγράφισε γιὰ τὸν ναὸ τῆς Ἁγίας Ἑλένης, μετοχίου 
τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, τὴ δεσποτικὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας, τοὺς Ἀποστό-
λους μὲ τὸ Τρίμορφο, τέσσερεις Έὐαγγελιστὲς γιὰ τὶς γωνίες τῆς ἁγίας 
τράπεζας καὶ ἕναν σταυρό. Στὸ κατάστιχο ἐξόδων τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου 
Ἀντωνίου σημειώνονται τὰ ἔξοδα γιὰ τὴν ἀγορὰ τῶν σανίδων καθὼς καὶ 
ἡ πληρωμὴ τῆς ἐργασίας τοῦ ζωγράφου, ποὺ ἀνῆλθε στὸ ποσὸ τῶν 26 

52.  ΧατζηδάκηςΔρακοπούλου, Ζωγράφοι, σ. 214.
53.  Βλ. Καπάδοχος, Ναοί, σ. 349.
54.  1737. Ηουνηου αη του παπα Στεφανι Μουμουρι δια να αγιογραφισι ταῖς θιραις 

εις καπιους τοπους οπου ηχαν χαλασι και να ταις βερνικιασι σηντα με ολλα τα ηκονι-
σματα του τεμπλου L. 32 (Α.Ν.Α.Ι.Π.Κ., φάκ. Έ.1, Κατάστιχο 2, φ. 21r).

55.  1751 Nοεμβριου 10 τοῦ ευλαβη παπά Στεφάνου Μουμούρη διὰ τὴν ιστόρισην 
τῶν δεσποτικῶν ικόνων τῆς εκκλησίας τοῦ ἀγίου Ιωάννου του Ελεΐμονος, ὁποῦ ἤτον 
ὀλλότελα χαλασμέναις, εἰς τὸ μερτικὸ τῆς εκκλησίας L. 45 (Α.Ν.Α.Ι.Π.Κ., φάκ. Έ.1, 
Κατάστιχο 2, φ. 69r).
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λιρῶν,56 τιμὴ ἰδιαίτερα χαμηλὴ γιὰ τὸ ἔργο ποὺ ἀνέλαβε, δικαιολογημένη 
ὅμως, ἂν ληφθεῖ ὑπόψη ὅτι ἦταν συνάμα καὶ ἐφημέριος τοῦ ναοῦ.57

2.12. Μωραΐτης Στάμος, ἱερέας, 1754

Τὸ 1754 ζωγράφισε τοὺς δώδεκα Ἀποστόλους καὶ τὸ Τρίμορφο τοῦ ναοῦ 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Ἐλεήμονος στὸ Κανάλι τῆς Κέρκυρας καὶ στὶς 19 Δε-
κεμβρίου ἔλαβε 75 λίρες, ποσὸ ποὺ ἀναλογοῦσε στὸ μισὸ κτητορικὸ μερί-
διο τοῦ ναοῦ ποὺ κατεῖχε ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου πόλεως.58 

2.13. Παντῆς Γεώργιος, 1779

Γιὸς τοῦ ἱερέα καὶ ζωγράφου Ἰωάννη Παντῆ καὶ ἀδελφὸς τοῦ ἱερέα Παύ-
λου. Ἀπαντᾶ μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του σὲ ἐργασίες ἀνακαίνισης στὸν ναὸ τῆς 
Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας πόλεως τὸ 1779 (βλ. παρακάτω, 2.14).

2.14. Παντῆς Παῦλος, ἱερέας, 17571797

Γιὸς τοῦ ἱερέα καὶ ζωγράφου Ἰωάννη Παντῆ καὶ ἀδελφὸς τοῦ Γεωργίου. 
Ἐφημέριος τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου ἀπὸ τὸ 1757 ἕως τὸ 179759. 
Ὡς ζωγράφος εἶναι γνωστὸς κυρίως ἀπὸ τὶς ἐργασίες του στὸν ναὸ τῆς Ὑ. 
Θ. Σπηλαιώτισσας τὸ 1779. Ἀπὸ τὴν καταγραφὴ τῶν ἐξόδων τοῦ ἔτους 
αὐτοῦ γνωρίζουμε ὅτι στὶς 12 Ἰουνίου ἔλαβε δύο τάλιρα ἀργυρά, διότι συ-
ντήρησε τοὺς τέσσερεις θρησκευτικοὺς πίνακες τοῦ ναοῦ.60

56.  1753 Απριλίου 23 διὰ τὴν ἐκκλισίαν τῆς ἀγίας Ελλένης ὡς κάτοθεν...... εις το 
σανίδη διὰ νὰ γένη τὸ δεσποτικὸ τῆς Παναγίας, ὁποῦ τὸ ίχαν κλέψη ἀντάμα μὲ τοῦς 
ἀπο στόλους, μὲ τὸ τρίμορφο καὶ μὲ τὴν ικώνα τῶν ἁγίων. L. 2:10. εισέ μια quarτα 
τέ λα μονεγίνα διὰ νὰ ιστοριστοῦν οἱ τεσεροι εὐαγγελιστάδαις καὶ νὰ βαλθοὺν εἰς τὰ 
ἀγ γονάρια τῆς ἀγίας τράπεζας L. 1. σὲ κομάτη ταῦλα με τὴν ὀπίαν ἔγινε ἔνας σταυρὸς 
διὰ νὰ βάνετε εἰς τὴν τράπεζαν τὴν ὄρα τῆς λιτουργιάς L. 1:10. τοῦ παπα Στεφάνου 
Μου μοῦρη διὰ τὴν ιστορισην τοῦ άνοθεν δεσποτικοῦ, τῶν Ἀποστόλων, τοῦ τρίμορφου, 
τῶν ἄνοθεν εὐαγγελιστάδων, καὶ σταυροῦ, τὰ ὀποία ὄλλα ἐπαραδόθισαν εις χείρας του 
ὠς εφιμερίου τῆς ἄνοθεν μονῆς L. 26 (Α.Ν.Α.Ι.Π.Κ., φάκ. Έ.1, Κατάστιχο 2, φ. 71r).

57.  Α.Ν.Α.Ι.Π.Κ., φάκ. Έ.1, Κατάστιχο 2, φ. 66r.
58.  1754 δικενβριου 19 τοῦ εὐλαβεστάτου παπά Στάμου Μοραήτη διὰ τὴν ιστόρι-

σην τῶν δόδεκα ἀποστόλων καὶ τοῦ Τρίμορφου τῆς μονῆς τοῦ ἀγίου Ιωάννου τοῦ Ἐλε-
ήμονος εἰς τὸ ἤμισο μερτικὸ τῆς ἐκκλισίας L. 75 (Α.Ν.Α.Ι.Π.Κ., φάκ. Έ.1, Κατάστιχο 
2, φ. 77r).

59.  Καρύδης, Κώδικας, σ. 35.
60.  1779 12 giugno al pitor papa Paolo Pandin per aver governato li quattro 

quadri tallari d’argento due (Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Έ.Έ., φάκ. 214, βιβλίο 2, φ. 27r).
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Ὁ Παῦλος, μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του Γεώργιο, στὶς 20 Φεβρουαρίου 
1779 ἀνέλαβαν νὰ βάψουν στὸ χρῶμα τῆς καρυδιᾶς τὰ 36 καινούργια στα-
σίδια τῆς ἐκκλησίας, τὰ ὁποῖα βρίσκονταν κάτω ἀπὸ τὰ βόλτα καὶ στὸν 
γυναικωνίτη, ἀνάμεσα στὰ ὁποῖα περιλαμβανόταν καὶ ἐκεῖνο τοῦ μεγάλου 
πρωτοπαπᾶ. Ἡ ἐργασία θὰ γινόταν σύμφωνα μὲ τὸ δεῖγμα (campione) 
ποὺ εἶχαν παραδώσει στοὺς κυβερνῆτες τοῦ ναοῦ, καὶ θὰ ὁλοκληρωνόταν 
τὴν πέμπτη ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν. Ὡς ἀμοιβὴ ὁρίστηκαν οἱ 10 λίρες 
γιὰ κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ 27 μικρὰ στασίδια καὶ οἱ 14 λίρες γιὰ τὰ ὑπόλοιπα, 
ποὺ θὰ καταβάλλονταν σὲ τάλιρα τῆς ρεγγίνας (tallari della regina)61 
πρὸς 24 λίρες τὸ καθένα (βλ. ἔγγραφο 3).

Στὶς 12 Ἰουνίου οἱ δύο ἀδελφοὶ Παντῆ ἀνέλαβαν νὰ χρυσώσουν 81 
κολῶνες τῶν στασιδιῶν τοῦ ναοῦ, σύμφωνα μὲ τὸ δεῖγμα ποὺ εἶχαν παρα-
δώσει στοὺς κυβερνῆτες. Στὴ συμφωνία ποὺ ὑπογράφτηκε, δίνεται ἀνα-
λυτικὴ περιγραφὴ τοῦ τρόπου ἐργασίας. Ὡς ἀμοιβὴ συμφωνήθηκε γιὰ τὴν 
ἐργασία καὶ τὰ ὑλικὰ τὸ ποσὸ τῶν 15 λιρῶν γιὰ κάθε κολώνα, τὸ ὁποῖο θὰ 
καταβαλλόταν σὲ «tallaroni» τῆς ρεγγίνας πρὸς 25 λίρες τὸ καθένα. Ἐπι-
πλέον, συμφώνησαν νὰ βάψουν στὸ χρῶμα τῆς καρυδιᾶς 71 στασίδια μὲ 
τὸν ἴδιο τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο εἶχαν βάψει καὶ τὰ προηγούμενα, λαμβάνοντας 
14 λίρες γιὰ κάθε στασίδι.62 Δύο μέρες μετά, στὶς 23 Ἰουνίου 1779, οἱ δύο 
ἀδελφοὶ Παντῆ μαζὶ μὲ τὸν ἐπίσης ζωγράφο ἱερέα Νικόλαο Προσαλέντη 
συμφώνησαν νὰ βάψουν, ἕως τὸν Ἰούλιο, τὴν οὐρανία τοῦ κεντρικοῦ κλί-
τους τῆς ἐκκλησίας, τοῦ νάρθηκα καὶ τῶν πλαϊνῶν κλιτῶν, τὸν γυναικωνί-
τη μὲ ὅλα τὰ διακοσμητικά του στοιχεῖα, νὰ χρυσώσουν τὰ κουρτινόξυλα 
καὶ νὰ βάψουν τὶς πλάτες τῶν στασιδιῶν καθὼς καὶ τὶς ἐσωτερικὲς θύρες 
τοῦ νάρθηκα. Γιὰ τὶς ἐργασίες τους θὰ λάμβαναν συνολικὰ 100 τάλιρα.63

Μιὰ ἐπιπλέον πληροφορία γιὰ τὴ δραστηριότητα τοῦ ἱερέα Παύλου 
Παντῆ τὸν συνδέει μὲ τὴν προετοιμασία τῆς ἐπίσημης εἰσόδου («ἰγρέ-
σο») τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ Alvise Foscari, ἡ ὁποία τελέστηκε στὶς 27 
Ὀκτωβρίου 1782,64 γιὰ τὴν ὁποία ἔφτιαξε τὶς «παντιέρες» καὶ πληρώθηκε 
γι’ αὐτὸ στὶς 21 Ὀκτωβρίου ἀπὸ τὴν Κοινότητα.65

61.  Γιὰ τὸ νόμισμα βλ. Έὐτυχία Λιάτα, Φλωρία δεκατέσσερα στένουν γρόσια σαρά-
ντα. Ἡ κυκλοφορία τῶν νομισμάτων στὸν ἑλληνικὸ χῶρο, 15ος19ος αἰ., Ἀθήνα 1996, 
σ. 155.

62.  Βλ. ἔγγραφο 4 καὶ Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Έ.Έ., φάκ. 214, βιβλίο 2, φ. 27r.
63.  Βλ. ἔγγραφο 5 καὶ Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Έ.Έ., φάκ. 214, βιβλίο 2, φ. 28r.
64.  Τσίτσας, Θεσμοί, σ. 123214.
65.  Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Ἑνετοκρατία, φάκ. 89, δέσμη 17 (VIII), φ. 77r.
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2.15. Παραμυθιώτης Παναγιώτης,66 17171721

Στὶς 30 Μαΐου 1717 ὁ Παναγιώτης Παραμυθιώτης μαζὶ μὲ τὸν Γεώρ-
γιο Χρυσολωρᾶ συμφώνησαν μὲ τοὺς κυβερνῆτες τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου καὶ 
ἀνέλαβαν νὰ ζωγραφίσουν τεσερα ικονιζματα μεγαλα γιὰ τοὺς πλαϊνοὺς 
τοίχους τῆς ἐκκλησίας, στὴν τιμὴ τῶν 120 ρεαλίων. Γιὰ τὴν ἐργασία τους 
ἔλαβαν προκαταβολὴ 40 ρεάλια καὶ τὰ ὑπόλοιπα τὰ ἔλαβαν σὲ δόσεις ἀνά-
λογα, προφανῶς, μὲ τὴν πρόοδο τῆς ἐργασίας, ἡ ὁποία πρέπει νὰ ὁλοκλη-
ρώθηκε μέσα στὸ 1718.67 Πρόκειται προφανῶς γιὰ τὶς τέσσερεις μεγάλες 
εἰκόνες ποὺ καὶ σήμερα κοσμοῦν τοὺς τοίχους τοῦ ναοῦ, οἱ ὁποῖες, χω-
ρισμένες ἡ καθεμιὰ σὲ τέσσερα τμήματα, ἀπεικονίζουν σκηνὲς ἀπὸ τὴν 
Ἀποκάλυψη.68

Περὶ τὸ 1720 ὁ Παναγιώτης Παραμυθιώτης ἀνέλαβε τὴν ἁγιογράφηση 
τῶν εἰκόνων τοῦ τέμπλου τῆς ἀνακαινισμένης ἐκκλησίας  Ὑ. Θ. Σπηλαιώ-
τισσας. Σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόδειξη ποὺ ὑπέγραψε στὶς 17 Ἀπριλίου 1720, 
ζωγράφισε τοὺς Ἀποστόλους καὶ τὸ Δωδεκάορτο καὶ χρύσωσε τὶς δεσπο-
τικὲς εἰκόνες.69 Ὁ ἴδιος τὸ 1721 ζωγράφισε τὸ ἀριστερὸ βημόθυρο, στὸ 

66.  Βλ. ΧατζηδάκηςΔρακοπούλου, Ζωγράφοι, σ. 280. Γ. Ρηγόπουλος, «Παναγιώ-
τη Παραμυθιώτη Έἰκόνα μὲ ἐννέα σκηνὲς ἀπὸ τὴ Γένεση, 1720», στοῦ ἴδιου, Μελέτες 
μεταβυζαντινῆς καὶ νεοελληνικῆς τέχνης, Ἀθήνα 2013, σ. 126.

67.  1717 μαγιου 30. Εκαμα παζάρι με τον μισερ Παναγιοτι Παραμιθιοτι και Γεορ-
γιο Χρισολουρά ἀγιογράφους νά κάμουν τεσερα ικονιζματα μεγαλα, επιδι και η ιστορισες 
οπου ινε ιστον πίργο απο την νοτια εχαλάσανε, δια ριάλια απο L. 10 εκατόν ίκοσι απανου 
ισε αυτα ελαβαν ἀκόντο ριαλια σαραντα L.400 (Α.Ν.Α.Ι.Π.Κ., φάκ. Έ.1, Κατάστιχο 1, φ. 
67r). 1717 σεπτεμβρίου 12 ακομί ελαβαν ριαλια ικοσι τρια L.230 (Α.Ν.Α.Ι.Π.Κ., φάκ. 
Έ.1, Κατάστιχο 1, φ. 67v). 1718 Ιουνιου 5 Εδοκα ακομι των ζογράφων ακοντο ιστα 
ικονιζματα ριαλια ικοσι διο L.220 (Α.Ν.Α.Ι.Π.Κ., φάκ. Έ.1, Κατάστιχο 1, φ. 68r).

68.  Οἱ εἰκόνες συντηρήθηκαν τὸ 1743 καὶ ἐπανατοποθετήθηκαν στὸν ἐκ βάθρων 
ἀνακαινισμένο ναό. 1743 24 φεβρουαριου δια φτιασιμο τον κονισματον τον μεγαλον 
οπου ητον πολα ζιμιομενα επιδι και ητον βγαλιμενα απο τιν εκλισια δια την φαμπρικα, 
κολορα φιλα απο χρισαφι, ασιμι και παν αλο και φατουρα του αγιογράφου ολο ολο 
λιτρες διακοσιες εξιντα οχτο σολδια δέκαπεντε L.268:15 (Α.Ν.Α.Ι.Π.Κ., φάκ. Έ.1, 
Κατάστιχο 2, φ. 39r, 40r).

69. 1720 απριλιου 17. Ελαβα εγω ο κατοθεν υπογεγραμενος απο τον ευγενι σρ δε
το ρο Παλεοχοριτι δια τους αποστολους οπου εφτιακα τις μονις τις υπεραγιας Θκου τις 
Σπι λιοτισας ρεαλια ικοσι τρια ιμισι ακομι δια τις εορταδες τις αυτις μονις ελαβα δια 
κοπον ρεαλια 62 ακομη και δια το χρισιομα τον δεσποτικον ις το μαρμαρο ρεαλια 13 και 
κραζομε πλερομενος και ευχαριστιμενος και υπογραφο ος ανοθεν. Παναγιοτις Παρα-
μιθιοτις ζογραφος (Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Π.23, δεσμίδα 6, ἀπόδειξη ἀρ. 17).
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ὁποῖο εἰκονίζεται ὁ Ἅγιος Μεθόδιος Πατάρων.70  Ἔπειτα ἀπὸ τὸ καθάρι σμα 
τῆς εἰκόνας, στὸ κάτω ἀριστερὸ ἄκρο φάνηκε ἡ ἐπιγραφή: ΑΨΚΑ. / Δέη-
σις τοῦ δ[ούλου] τοῦ θεοῦ / πέτρου τζοια Εἰς μνη/μόσυνον τοῦ μα κα ρίτου 
ἱ/εροδιακόνου μεθοδίου ψα/ρομιλίγκου κ(αὶ) ἑαυτοῦ καὶ στὸ δε ξὶ κά τω 
ἄκρο ἡ ὑπογραφὴ τοῦ ζωγράφου: χεῖρ παναγηότι παραμηθιοτι. 

2.16. Παραμυθιώτης Σπυρίδων, 17601791

Στὶς 7 Μαΐου 1787 παρίσταται ὡς μάρτυρας σὲ διαθήκη ὁ ἀναγνώστης 
Σπυρίδων Παραμυθιώτης «εἰκονογράφος», τοῦ ποτὲ κυρίου Ἀθανασίου.71 
Ὁ ζωγράφος εἶναι γνωστὸς ἀπὸ τὶς ἐργασίες ἀνακαίνισης καὶ χρυσώματος 
εἰκόνων τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Μαρίνας στὸ Καρδάκι τὰ ἔτη 1760 καὶ 1767.72 
Ἡ προσθήκη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βαθμοῦ του στὴν παραπάνω πράξη μᾶς 
δίνει τὴ δυνατότητα τῆς ταύτισής του μὲ τὸν ἀναγνώστη Παραμυθιώτη, ὁ 
ὁποῖος ἐργάστηκε στὸν ναὸ τῆς Ὑ. Θ. Φανερωμένης τῶν Ξένων τὸ 1791.73

2.17. Πολίτης Πέτρος, ἱερέας, 1761

Στὶς 23 Αὐγούστου 1761 ἔλαβε ἀπὸ τοὺς συνδίκους τῆς Κοινότητας τὴν 
ἀμοιβή του γιὰ τὶς «μπαντιέρες» ποὺ ἔφτιαξε.74 Οἱ ἐργασίες του ἐντάσσο-
νταν προφανῶς στὴν προετοιμασία τῆς ἐπίσημης εἰσόδου τοῦ νέου Γενικοῦ 
Προβλεπτῆ Alvise Contarini,75 ὅπως ἄλλωστε καὶ ἐκεῖνες τοῦ ὁμοτέχνου 
του, ἱερέα Παύλου Παντῆ, ποὺ εἴδαμε προηγουμένως.

2.18. Προσαλέντης Νικόλαος, ἱερέας, 1779

Γιὸς τοῦ ἱερέα Ἐλευθερίου Προσαλέντη. Στὶς 18 Ἰουνίου 1779 παρίσταται 
ὡς μάρτυρας σὲ συμφωνία τῶν κυβερνητῶν τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας 
πόλεως μὲ τοὺς μαραγκοὺς γιὰ τὴν κατασκευὴ κουρτινόξυλων καὶ κορ-
νιζῶν.76 Στὶς 23 Ἰουνίου τοῦ ἴδιου ἔτους, μαζὶ μὲ τοὺς ἐπίσης ζωγράφους 
ἱερέα Παῦλο Παντῆ καὶ Γεώργιο Παντῆ, συμφώνησε μὲ τοὺς κυβερνῆτες 
τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας τὸ βάψιμο τῆς οὐρανίας καὶ τοῦ γυναικωνίτη, τὸ 

70.  Γιὰ τὴν περιγραφὴ τῆς εἰκόνας βλ. Βοκοτόπουλος, Εἰκόνες, σ. 167168 καὶ εἰκ. 
312314.

71.  Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Π.32, βιβλίο 34, φ. 34v.
72.  Καρύδης, «Μαρτυρίες», σ. 34.
73.  Στὸ ἴδιο, σ. 33.
74.  Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Ἑνετοκρατία, φάκ. 58, δέσμη 8, ἀπόδειξη ἀρ. 37.
75.  Βλ. Τσίτσας, Θεσμοί, σ. 123.
76.  Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Π.30, βιβλίο 12, φ. 26v.
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χρύσωμα κουρτινόξυλων καὶ ἄλλων (βλ. παραπάνω 2.14). Πιθανὸν ταυτί-
ζεται μὲ τὸν ζωγράφο Προσαλέντη (δίχως ὄνομα), ἡ παρουσία τοῦ ὁποίου 
στὴν Κέρκυρα τοποθετεῖται ἐπίσης στὸ 1779.77

2.19. Ράντος Σπύρος, 17531765

Ὁ «εἰκονογράφος» Σπύρος Ράντος τὸ 1765 ἀνέλαβε σειρὰ ἐργασιῶν στὸν 
ναὸ τῆς Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας στὸ Μεσοχώρι τοῦ χωριοῦ Ἅγιοι Θεόδωροι. 
Τὶς ἐργασίες καὶ τὴν πληρωμή του κατέγραψαν οἱ ἐπίτροποι τοῦ ναοῦ στὸ 
διαχειριστικὸ κατάστιχο ὡς ἑξῆς: ακομι εδοκα του Σπηρου Ραντου ηκονο
γρά φου να ηστορισι τιν κορνήζα τις αφτις μονης και με χρισαφι και 
να καμι και τιν μποντα που ἠνε μέσα στο αγιον βημα με κολορα φήνα 
και να βερονικιάση ολα τα κονησματα του τέμπλου. το ἐδοκα τζεκίνηα 
τρία ιμιση σε λιτρες.78 Ὁ ἴδιος πιθανὸν εἶναι ὁ ἀνώνυμος «ἁγιογράφος» 
ποὺ ζωγράφισε τὸ 1753 γιὰ τὸν ἴδιο ναὸ τοὺς τέσσερεις Έὐαγγελιστὲς καὶ 
δύο Ἀποκαθηλώσεις. Στὸ διαχειριστικὸ κατάστιχο τοῦ ναοῦ σημειώθηκε: 
1753 μαγιου 22 ι τεσερους εβαγγελισταδες και διο αποκαθιλοσες του 
Χρι στου του αγιογραφου λιτρες 12:6.79

2.20. Σπεράντζας Σπυρίδων, 17591785

Στὴν ἤδη γνωστὴ δραστηριότητα τοῦ ζωγράφου80 προσθετέα καὶ τὰ ἀκό-
λουθα ποὺ ἀφοροῦν ἐργασίες του στὸν ναὸ τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας πό-
λεως: Στὶς 9 Ἰουνίου 1759 ἔλαβε 3 τσεκίνια γιὰ τὶς ἐργασίες του ἐντὸς τοῦ 
Ἱεροῦ.81 Στὶς 22 Φεβρουαρίου καὶ στὶς 15 Ἀπριλίου 1785 πληρώθηκε γιὰ 
τὴν ἐργασία του στὴ συντήρηση τοῦ τέμπλου.82 

77.  ΧατζηδάκηςΔρακοπούλου, Ζωγράφοι, σ. 320.
78.  Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Έ.Έ., φάκ. 153, Κατάστιχο, φ. 12r.
79.  Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Έ.Έ., φάκ. 153, Κατάστιχο, φ. 3v.
80.  Μὲ τὸν ζωγράφο καὶ τὸ ἔργο του ἀσχολεῖται ἡ Μαρία Μελέντη. Βλ. ἐπίσης 

ΧατζηδάκηςΔρακοπούλου, Ζωγράφοι, σ. 369370. Καρύδης, «Μαρτυρίες», σ. 3940.
81. Al pitor Spiridion Speranza per dipinger entro il Sancta Sanctorum cecchini 

3 (Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Έ.Έ., 214, βιβλίο 1, φ. 140r).
82.  1785 22 febraro al Spiridion Speranza pittor a conto di sue fatture. tallari 

19 L. 14:14 (Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Έ.Έ., φάκ. 214, βιβλίο 2, φ. 61r). 1785, 15 Aprile a 
Spiridion Speranza per ristauro del Tempio talari 72 (Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Έ.Έ., φάκ. 
214, βιβλίο 2, φ. 61r).
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2.21. Σφακιώτης Ἰωάννης, 1737

Στὶς 14 Σεπτεμβρίου 1737 βαπτίστηκε στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος 
στὴν πόλη τῆς Κέρκυρας ὁ γιὸς τοῦ signor Ἰωάννου Σφακιώτη ζογράφου 
μετα τῆς συμβίας αυτοῦ Θεωδόρας. Τὸν ἀνεδέχθη ὁ signor Σπυρίδων 
ΓιωργοΝίκας τοῦ Γεωργίου καὶ τὸν ὀνόμασε Νικόλαο.83 Τὸ ἐπώνυμο 
Σφακιώτης, μὲ πιθανὴ κρητικὴ καταγωγή,84 δὲν ἀπαντᾶ στοὺς γνωστοὺς 
καταλόγους ἐπωνύμων τῆς Κέρκυρας τοῦ 16ου καὶ 17ου αἰώνα, ἀντίθετα 
βεβαιώνεται ἡ παρουσία μελῶν τῆς οἰκογένειας, τόσο στὴν πόλη ὅσο καὶ 
σὲ χωριὰ τῆς βόρειας Κέρκυρας κατὰ τὸν 18ο αἰώνα.85

2.22. Σφακιώτης Τζώρτζης, 1743

Στὶς 15 Νοεμβρίου 1743 ἔλαβε τὸ ποσὸ τῶν 38 λιρῶν γιὰ τὴν ἁγιογράφη-
ση εἰκόνας τῆς Ἀποκαθήλωσης μέσα στὸ ἅγιο Βῆμα τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου 
Ἀντωνίου στὴν πόλη τῆς Κέρκυρας.86

2.23. Τριβιζὰν Πολύμερος, 1733

Τὸ 1733 ζωγράφισε τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Ἐλεήμονος γιὰ τὸν 
ὁμώνυμο ναὸ στὸ Κανάλι τῆς Κέρκυρας. Ἀπὸ τὴ σχετικὴ ἀναγραφὴ στὸ 
βιβλίο ἐξόδων γνωρίζουμε ὅτι ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου πόλεως, κάτο-
χος τοῦ μισοῦ μεριδίου τοῦ ναοῦ, κατέβαλε γιὰ τὴν ἀγορὰ καὶ τὴν προετοι-
μασία τοῦ ξύλου τῆς εἰκόνας 5 λίρες καὶ 15 σολδιά, γιὰ τὴν ἁγιογράφηση 
45 λίρες καὶ γιὰ τὸ ἐπιπλέον χρυσάφι, ποὺ χρειάστηκε, 4 λίρες.87

83.  Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Λ.Π.Έ., φάκ. 148, βιβλίο 2, φ.χ.ἀ.
84.  Γιὰ τὸ ἐπώνυμο στὴν Κρήτη ἀπὸ τὸν 13ο ἕως τὸν 16ο αἰώνα, βλ. Βούλα Κόντη, 

«Τὰ ἐθνικὰ οἰκογενειακὰ ὀνόματα στὴν Κρήτη κατὰ τὴ βενετοκρατία (13ος17ος αἰ.)», 
Σύμμεικτα 8 (1989), 187188.

85.  Βλ. Καρύδης, Κώδικας, σ. 410. Στὶς 13 Δεκεμβρίου 1705 ὁ ἱερομόναχος Ἀρσέ-
νιος Σφακιώτης ἀναλαμβάνει τὴν ἱερουργία τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Καρουσάδων 
(Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Τ.62, βιβλίο 82, φ. 8r).

86.  1743 νοενβριου 15 του s.r Τζορτζι Σφακιοτη δια να καμι το κονισμα ητε ηκονα 
τις καθιλοσης μεσα ης το Αγιον Βιμα λιτρες τριαντα οχτο L.38 (Α.Ν.Α.Ι.Π.Κ., φάκ. 
Έ.1, Κατάστιχο 2, φ. 54r).

87.  1733 Αυγουστου 10 σε ταβλες και φατουρα δια το σανιδι της ηκονας του 
αγιου Ιωαννου του Ελεημονος εις το μερτικον της εκλησιας L 5:15. Δια την ηστορη-
σην της, του Πολημερου Τριβιζαν L. 45. σε χρισαφι οπου εχριαστι περισοτερον L. 4 
(Α.Ν.Α.Ι.Π.Κ., φάκ. Έ.1, Κατάστιχο 2, φ. 2r).
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2.24. Φοσκάλης Δημήτριος, 17071713

Τὸ ὄνομά του θὰ πρέπει νὰ τονιστεῖ στὴν παραλήγουσα, Φοσκάλης. Στὴ 
διαθήκη τῆς Γκρατζιόσας, συζύγου τοῦ Ἐμμανουὴλ Λάσκαρη, ποὺ συ-
ντάχθηκε στὶς 5 Μαρτίου 1713, κάλεσαν ὡς μάρτυρα τὸν sr Δεμετριον 
Φοσκαλι αγιογραφον [...], ὁ ὁποῖος ὑπέγραψε ἰδιοχείρως ὡς Δημήτριο 
Φοσκάλη μάρτυρας παρὸν εἴς τὰ ἄνοθεν καὶ ἔκαμα πήστη ὀς ἄνοθεν.88 
Σὲ κατάστιχο ἐσόδωνἐξόδων τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου πόλεως, τοῦ 
ἔτους 1707, καταγράφονται τὰ χρήματα ποὺ ἔδωσαν οἱ κυβερνῆτες τοῦ 
ναοῦ στὸν ἁγιογράφο μισὲρ Δημητράκη γιὰ νὰ κάμει δεκαοκτὼ εἰκονί-
σματα με τιν απογραφιν του ισε καθε ενα απο κατου, δηλαδὴ τὰ τρία 
Δεσποτικά, τοὺς δώδεκα Ἀποστόλους καὶ τὰ τρία τοῦ Τρίμορφου. Ἡ συμ-
φωνία μὲ τὸν ἁγιογράφο ἦταν νὰ ἀναλάβει τὸ ἔργο μὲ ὑλικὰ δικά του, δε 
ρομπα ε φατούρα εδικιν του, καὶ νὰ ἀλείψει τὰ σανίδια μὲ λινέλαιο γιὰ 
τὴν ὑγρασία. Τὸ κόστος ἀνῆλθε στὸ ποσὸ τῶν 40 ρεαλίων (400 λιρῶν), 
χρήματα τὰ ὁποῖα καταβλήθηκαν τμηματικά. Θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι 
πρὶν ἀπὸ τὴ συμφωνία ὁ ἁγιογράφος κλήθηκε νὰ γνωμοδοτήσει γιὰ τὴν 
κατάσταση τῶν παλαιότερων εἰκόνων ποὺ ὑπῆρχαν στὸ τέμπλο, καὶ ἀπο-
φάνθηκε ἐγγράφως πὼς δὲν φελουν ολλοτελα.89 Ἀναφορικὰ μὲ τὴν ταυ-
τότητα τοῦ ἁγιογράφου, ἀπὸ τὴν ὑπάρχουσα βιβλιογραφία εἶναι γνωστὸ 
ὅτι στὴν Κέρκυρα τὴν πρώτη δεκαπενταετία τοῦ 18ου αἰώνα δραστηριο-
ποιοῦνταν δύο ζωγράφοι μὲ τὸ ὄνομα Δημήτριος, ὁ Δημήτριος Σταμούλης 
καὶ ὁ Δημήτριος ἢ Δημητράκης Φοσκάλης. Ὁ πρῶτος εἶναι γνωστὸς ἀπὸ 
τὸν κατάλογο τοῦ Μ. Λυκίσσα, ὁ ὁποῖος σημειώνει ὅτι ἔργα του ὑπῆρχαν 
στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὸν Ἀνεμόμυλο τῆς Κέρκυρας καὶ ἐπιση-

88.  Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Τ.108, βιβλίο 5, φ. 5v6v.
89.  1707 20 Νοενβριου εδοσα του sr κολεα μου δια να δοσι του μισερ Διμιτρακι 

αγιο γραφου δια να καμι τα δεκοχτο κητίσματα [=κονίσματα] και βαλι αφτα ισε οπερα 
με τιν απογραφιν του ισε καθε ενα απο κατου ιγουν τα τρια δεσποτικα τους δοδεκα 
απο στολους και τα τρια του τριμορφου δε ρομπα ε φατουρα εδικιν του με το να αλιψι 
τα σανιδια με λαδι δια τιν ουμιδιτα ολλο δια ρεαλια σαραντα επιδι και να μιν φελουν 
ολλο τελα ιστορισες οπου ιβρισκοντε ιστο τεμπλο ος καθος ξεκαθαρισι το σκριτο του 
οπου ινφιλτζαρετε ιστο παρον βιβλιο ελαβε τζεκινια χρισα τεσερα κανουν L. 109:4 
(Α.N.Α.I.Π.K., φάκ. Έ.1, Κατάστιχο 1, φ. 29r).

1708 Γενουαριου 22 εδοσα ακομι του Διμιτρακι αγιογραφου απανο ιστιν φατουρα 
του αλλα τζεκινια διο ελαβε L. 54: 12 (Α.Ν.Α.Ι.Π.Κ., φάκ. Έ.1, Κατάστιχο 1, φ. 40v).

1708 μαρτιου προτι εδοσα ακομι του Διμιτρακι αγιογραφου απανο ιστιν φατουρα 
του αλλο τζεκινι ενα ελαβε οστιν ορα εφτα L. 27:6 (Α.Ν.Α.Ι.Π.Κ., φάκ. Έ.1, Κατάστι
χο 1, φ. 41r).
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μαίνει ἕνα σωζόμενο ἔργο του στὸν ναὸ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης στὴ Νῆσο 
(περιοχὴ τοῦ χωριοῦ Περίθεια), τὴν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου μὲ τὴν ὑπο-
γραφὴ χείρ Δημητρίου Σταμούλη, ἡ ὁποία, κατὰ τὴ γνώμη του, ἀνάγεται 
στὴν ἐποχὴ ἀνοικοδομήσεως τοῦ ναοῦ, δηλαδὴ στὸ ἔτος 1713.90 Ὁ δεύτε-
ρος δραστηριοποιεῖται τὸ διάστημα 17021713, σώζονται 12 εἰκόνες του 
καὶ ἐπιπλέον εἶναι γνωστὸ ὅτι ἀνέλαβε τὴν ἁγιογράφηση τῶν Ἀποστόλων 
καὶ τοῦ Τρίμορφου στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Ἀνυφαντῆ στὸ χωριὸ 
Καρουσάδες τὸ ἔτος 1704.91 Θεωρῶ ὅτι ὁ μισερ Διμιτράκις, ὁ ὁποῖος ἀνέ-
λαβε τὴν ἁγιογράφηση τῶν εἰκόνων στὸν Ἅγιο Ἀντώνιο, ταυτίζεται μὲ τὸν 
δεύτερο. Ἡ χρήση τοῦ ὑποκοριστικοῦ ὡς ἀποκλειστικοῦ στοιχείου ταυτό-
τητας δηλώνει τὴ γενικότερη ἀναγνώρισή του ὡς ζωγράφου. Ἄλλωστε, ἡ 
χρήση του ἐμφανίζεται καὶ σὲ πράξη τῆς 2ας Φεβρουαρίου 1704 εἴτε στὸν 
τύπο Διμητράκης Φοσκαλης εἴτε ἁπλὰ ὡς sr Διμητράκης.92

2.25. Χρυσολω(ου)ρᾶς Γεώργιος, 17081762

Ἡ ἕως τώρα γνωστὴ δραστηριότητα τοῦ ζωγράφου κάλυπτε τὸ διάστημα 
17231762.93 Σὲ αὐτὴ προστίθενται δύο σημαντικὲς μαρτυρίες, οἱ ὁποῖες 
προεκτείνουν τὴ δράση του ἕως τὴν πρώτη δεκαετία τοῦ 18ου αἰώνα.

Τὸ 1708 ζωγράφισε τὴν εἰκόνα μὲ ἐννέα σκηνὲς ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθή-
κη, ποὺ βρίσκεται σήμερα πάνω ἀπὸ τὴ δυτικὴ θύρα τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου 
Ἐλευθερίου Κέρκυρας, στὴν ὁποία διακρίνεται ἡ ὑπογραφὴ καὶ ὁ χρόνος 
κατασκευῆς: ͵αψη΄ χ[εὶ]ρ Γεωργίου Χρυσολουρά.94 Τὸ διάστημα 1717
1718 ζωγράφισε μαζὶ μὲ τὸν Παναγιώτη Παραμυθιώτη τὶς τέσσερεις 
μεγάλες εἰκόνες ποὺ κοσμοῦν τοὺς πλαϊνοὺς τοίχους στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου 
Ἀντωνίου πόλεως (βλ. παραπάνω 2.16).

90.  Λυκίσσας, Ἑστία, σ. 69. Βλ. καὶ ΧατζηδάκηςΔρακοπούλου, Ζωγράφοι, σ. 374. 
Ἡ Έὐαγγελία ΠαπαθεοφάνουςΤσουρῆ, ἡ ὁποία μελέτησε τὸ μνημεῖο («Ἡ ἐκκλησία τῆς 
Ἁγίας Αἰκατερίνης Νήσου Περίθειας στὴν Κέρκυρα», Ἠπειρωτικὰ Χρονικὰ 24 [1982], 
183 κ.ἑξ.), περιγράφοντας τὸν ζωγραφικὸ διάκοσμο ἐπισημαίνει τὰ ἔργα τῶν ζωγράφων 
Γ. Χρυσολωρᾶ καὶ Κ. Κονταρίνη, καὶ παρατηρεῖ ὅτι οἱ δεσποτικὲς εἰκόνες τοῦ τέμπλου 
ἔγιναν ἀπὸ ἄλλον ζωγράφο, τὸν ὁποῖο δὲν κατονομάζει, ἀδυνατώντας πιθανὸν νὰ διακρίνει 
τὴν ὑπογραφὴ ποὺ εἶδε παλαιότερα ὁ Λυκίσσας.

91.  ΧατζηδάκηςΔρακοπούλου, Ζωγράφοι, σ. 446447. Καρύδης, «Μαρτυρίες», σ. 
4142 καὶ 5354.

92.  Καρύδης, «Μαρτυρίες», σ. 53.
93.  Στὸ ἴδιο, σ. 42 ὅπου καὶ ἡ παλαιότερη βιβλιογραφία.
94.  Καρύδης, Κώδικας, σ. 3031, ὅπου καὶ ἡ προηγούμενη βιβλιογραφία γιὰ τὴν 

εἰκόνα.
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3. 19ος αἰώνας

3.1. Βέγιας Διονύσιος, 1877

Ἔργα του βρίσκονται στὴν Ἀθήνα καὶ στὴν Κέρκυρα.95 Στὰ γνωστά του 
ἔργα προστίθενται καὶ οἱ δύο δεσποτικὲς εἰκόνες τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Φανε-
ρωμένης τῶν Ξένων.96 Στὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἡ ὑπογραφὴ τοῦ ζωγρά-
φου: Ἔργον Διονυσίου Βέγια 1877.

3.2. Βιτουλαδίτης Χαράλαμπος, 18441848

Ὁ ζωγράφος, γνωστὸς ἤδη ἀπὸ τὶς ἐργασίες του τὸ 1844 στὸν ναὸ τῶν 
Ἁγίων Πάντων,97 ἐργάστηκε τὸ 1846 καὶ τὸ 1848 στὸν ναὸ τῆς Ὑ. Θ. 
Σπηλαιώτισσας. Στὰ ἔξοδα τῆς 16ης Ἰουλίου 1846 σημειώνεται ὅτι τοῦ 
καταβλήθηκαν ἑπτὰ κολονάτα γιὰ διάφορες ἐργασίες ποὺ πραγματοποί-
ησε, καὶ στὶς 13 Αὐγούστου 1848 τέσσερα κολονάτα, ἐπειδὴ λεύκανε τὸν 
νάρθηκα καὶ ζωγράφισε τὸ ταβάνι του.98

3.3. Καίσαρης Νικόλαος, ἱερέας, 18001828

Ὁ Νικόλαος Καίσαρης, ἐφημέριος στὸν ναὸ τῶν Ἁγίων Βασιλείου καὶ Στε-
φάνου ἀπὸ τὸ 1800 ἕως τὸ 1828, εἶναι ἐπίσης γνωστὸς ζωγράφος. Ἀπὸ 
τὴ δραστηριότητά του αὐτὴ σημειώνουμε τὴ συντήρηση ἢ ἐπιζωγράφιση 
εἰκόνων, τοὺς χρωματισμοὺς καὶ τὰ χρυσώματα στοὺς ναοὺς τῶν Ἁγίων 
Πατέρων καὶ τῆς Ὑψηλῆς Θεοτόκου.99 Ἀνάλογη ἦταν ἡ ἐργασία ποὺ ἀνέ-
λαβε τὸ 1810 καὶ στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, ὅπου ἦταν ἐφημέριος. 
Καθάρισε, συντήρησε καὶ βερνίκωσε ὅλες τὶς εἰκόνες τοῦ τέμπλου καὶ τῶν 
πλαϊνῶν τοίχων, χρύσωσε τὰ «φιλέτα» τοῦ τέμπλου καὶ ἐμακιάρισε τὸ τέ-
μπλο φίντο μάρμο καράρα καὶ λάπις λατζολ μὲ βένες χρυσές. Ζωγράφισε 
τὰ «ἔσσε» καὶ τὶς τέσσερεις ποδιὲς καὶ χρύσωσε τὶς κορνίζες τους, χρύ-

95.  Γ. Μπόλης, «Βέγιας ἢ Βέγιος Διονύσιος», Λεξικὸ Ἑλλήνων Καλλιτεχνῶν. Ζω-
γράφοι, Γλύπτες, Χαράκτες, 16ος20ὸς αἰώνας, τ. 1, Ἀθήνα 1997, σ. 167168. Δρακο-
πούλου, Ζωγράφοι, σ. 182183.

96.  Πρβλ. Σπ. Κοντογιάννης, «Ὁ ἐν Κερκύρᾳ ναὸς τῆς Παναγίας τῶν Ξένων», Θεο
λογία 49 (1978), 174.

97.  Καρύδης, «Μαρτυρίες», σ. 1516.
98.  Caralambo Vituladiti pittore per diverse fatture da pittore eseguite in chie-

sa. Per aver fatto imbianchire l’atrio della chiesa ed aver egli dipinto il sopracielo 
dell’atrio medesimo. (Α.Ν.Υ.Θ.Σ.Κ., Κατάστιχο 12, φ.χ.ἀ.)

99.  Μελέντη, «Προσθῆκες», σ. 146150.
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σωσε τὶς κορνίζες τοῦ Τρίμορφου, τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν Δεσποτικῶν. 
Ἔφτιαξε 100 ἄστρα, χρύσωσε εἴκοσι «μπρατζολέτα» μὲ τὶς καδίνες τους 
γιὰ τὰ καντήλια, χρύσωσε τὶς τέσσερεις μποναγράτζιαις τῶν παραθύρων. 
Ζωγράφισε ἕξι μικρὲς εἰκόνες γιὰ τὰ δεσποτικά, διὰ νὰ κρεμαστοὺν εἰς 
τὰ σίδερα τοῦ τέμπλου. Ἔλαβε 1.597 φράγκα γιὰ τὴν ἐργασία του καὶ γιὰ 
τὰ ἔξοδα σὲ 7.500 φύλλα χρυσάφι, λινόλαδο, «σμπιάκα», βερνίκι καὶ ἄλλα 
χρώματα (βλ. ἔγγραφο 6).

3.4. Κόκλας Δανιήλ, ἱερομόναχος, 18121841

Ὁ Δανιὴλ Κόκλας ἦταν ἕνας παραγωγικὸς ζωγράφος τοῦ πρώτου μισοῦ 
τοῦ 19ου αἰώνα, ὄψεις τῆς ἐργασίας τοῦ ὁποίου ἔχουν ἀποτυπωθεῖ σὲ πα-
λαιότερα μελετήματα.100 Ἡ διερεύνηση τῶν φακέλων τῆς σειρᾶς «Ἀρχεῖο 
Θρησκείας» στὰ Γ.Α.Κ. – Ἀρχεῖα Νομοῦ Κέρκυρας, ἔφερε στὸ φῶς σειρὰ 
ἀποδείξεων ποὺ ὁ ἴδιος ἔγραψε καὶ ὑπέγραψε, οἱ ὁποῖες πιστοποιοῦν τὴν 
ἐργασία του στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου στὸ διάστημα ἀπὸ τὸ τέλος 
τοῦ 1836 ἕως τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1838, ὁπότε ἀνέλαβε τὴν ἁγιογράφηση 
σειρᾶς εἰκόνων. Πιὸ συγκεκριμένα:

Ζωγράφισε καὶ χρύσωσε τὸν σταυρὸ τοῦ τέμπλου καὶ τὰ δύο δελφίνια, 
ἔργο γιὰ τὸ ὁποῖο ἔλαβε 24 τάλιρα στὶς 10 Δεκεμβρίου 1836. Ζωγράφισε 
τὶς τρεῖς εἰκόνες τοῦ Τρίμορφου, γιὰ τὶς ὁποῖες πληρώθηκε στὶς 12 Ἰανου-
αρίου 1837 μὲ 24 τάλιρα, καθὼς καὶ τὶς ἕξι ἑορτὲς τοῦ τέμπλου, γιὰ τὶς 
ὁποῖες ἔλαβε 24 τάλιρα στὶς 20 Φεβρουαρίου 1837.101 Ζωγράφισε τὴ με-

100.  ΧατζηδάκηςΔρακοπούλου, Ζωγράφοι, σ. 100. Μελέντη, «Προσθῆκες», σ. 
171174. Καρύδης, «Μαρτυρίες», σ. 1920. Καρύδης, Κώδικας, σ. 32. Ἰω. Τσιουρῆς, 
«Πρώ τη προσέγγιση στὸ ἔργο τοῦ Δανιὴλ Κόκλα. Τρίπτυχο μὲ σκηνὲς Δωδεκάορτου 
καὶ Δευ τέρας Παρουσίας στὴν Κέρκυρα 1818», Γ ΄  Ἐπιστημονικὸ Συμπόσιο Νεοελληνι
κῆς Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης (Βυζαντινὸ καὶ Χριστιανικὸ Μουσεῖο, 2224 Νοεμβρίου 
2013), Πρακτικά, Ἀθήνα 2015, σ. 307322.

101.  Μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἐργασίας του ὑπέγραψε τὴν ἀκόλουθη τριπλὴ ἀπόδειξη 
(Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Α.Θ., φάκ. 261, ὑποφάκ. 7, ἀπόδειξη χ.ἀ.):

1836 Δεκεμβρίου 10 Ε.Α. / Ἔλαβα ἐγώ ὁ κάτωθεν ἀπό τούς τιμίους ἐπιτρόπους 
τῆς ἐκκλησίας τοῦ ἁγίου Ἐλευθερίου τάλαρα κολονάτα ηκοσιτέσσαρα διά τήν ζωγραφί-
αν ὁποῦ ἔκαμα τόν σταυρόν τοῦ τέμπλου μέ δύω δελφίνια ηνταγιάδα ὅλα χρυσά ζωγρα-
φία και χρυσωμα ὡς ἄνωθεν καί ὁμολογῶ λέγω τάλαρα no 24.

1837 Ἰαννουαρίου 12 Ε.Α. / Ἔλαβα ἐγώ ὁ κάτωθεν ἀπό τούς τιμίους ἐπιτρόπους 
τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου τάλαρα κολονάτα ἠκοσι τέσσαρα δια τήν ζωγραφίαν ἀπό τρεῖα 
ἠκονήσματα τοῦ τριμόρφου καί οὕτως ὁμολογῶ λέγω τάλαρα no 24.

1837 Φευρουαρίου 20 Ἐ. Αον. / Ἔλαβα ἐγώ ὁ κάτωθεν ἀπό τούς τιμίους ἐπιτρό-
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σαία θύρα τοῦ τέμπλου, γιὰ τὴν ὁποία ἔλαβε στὶς 14/26 Δεκεμβρίου 1837 
24 τάλιρα,102 καὶ τὴ δεξιὰ θύρα τοῦ Ἱεροῦ καὶ ἔλαβε στὶς 18/30 Ἰανουαρίου 
1838 τὸ ποσὸ τῶν 18 ταλίρων.103 Τέλος, τὸ 1842 πληρώθηκε γιὰ τὸ χρύ-
σωμα των δύω φαναρίων τῆς μπάνκας καὶ στὶς 7/19 Μαρτίου ἔλαβε γιὰ 
τὸν κόπο του 15 βενετικὰ τάλιρα.104

Ὁ Κόκλας τὸ 1841 ἐργάστηκε ἐπίσης στὸν ναὸ τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώ-
τισσας. Ἀπὸ τὰ βιβλία ποὺ φυλάσσονται στὸ ἀρχεῖο τοῦ ναοῦ, γνωρίζουμε 
ὅτι ζωγράφισε διάφορες εἰκόνες τὸ 1841105 καὶ ὅτι στὶς 22 Δεκεμβρίου τοῦ 
ἴδιου ἔτους ἐγκρίθηκαν τὰ ἔξοδα γιὰ τὴν ἀνανέωση τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ 
ἱεροῦ, οἱ ὁποῖες εἶχαν χαλάσει ἀπὸ τὴν ὑγρασία, τῆς εἰκόνας τῆς Θεοτόκου 
καὶ τοῦ κιβώριου, τὰ ὁποῖα ὁ Κόκλας εἶχε κοστολογήσει στὰ 18 τάλιρα.106

3.5. Κονοφάος Ἀλέξανδρος, ἱερομόναχος, 18131850

Γιὸς τοῦ ἐπίσης ζωγράφου Ἰωάννη Κονοφάου, ὁ Ἀλέξανδρος ἀναπτύσ-
σει δραστηριότητα ὡς ζωγράφος ἀπὸ τὸ 1813.107 Στὶς πηγὲς ἀπαντᾶ μὲ 
τὴν ἰδιότητα τοῦ «ζωγράφου» καὶ μὲ τὸν ἐκκλησιαστικό του βαθμό: ὡς 
ἀναγνώστης, ἕως τὸ 1822, ἀπὸ τὸ 1824 ὡς διάκονος καὶ ἀπὸ τὸ 1838 ὡς 
ἱερομόναχος. Ἐπίσης ἀπαντᾶ ὡς ψάλτης, μάλιστα τὴν 1η Φεβρουαρίου τοῦ 
1826 βεβαιώνει τὴν καταβολὴ τοῦ μισθοῦ του ἀπὸ τοὺς κυβερνῆτες τοῦ 
Ἁγίου Ἐλευθερίου πόλεως.108

πους τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου τάλαρα κολονάτα ἡκοσιτέσσερα διά ταῖς ἑωρταῖς ὁποῦ 
ἐζωγράφησα ταῖς ἕξη ὡς φαίνονται διά τό τέμπλον καί ὁμολογῶ λέγω ταλαρα no 24./ 
Δανιήλ ἱερομόναχος Κόκλας ζωγράφος.

102.  Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Α.Θ., φάκ. 261, ὑποφάκ. 7, ἀπόδειξη 46. 1837 Δεκεμβρίου 
14/26. / Ἔλαβα ἐγώ ὁ κάτωθεν ἀπό τούς τιμιοτάτους ἐπιτρόπους τῆς ἐκκλησίας τοῦ 
Ἁγίου Ἐλευθερίου τάλαρα βενέτηκα 24 ηκοσιτέσσερα διά κόπον καί ζωγραφίαν τῆς με-
σινῆς θύρας τοῦ τέμπλου τῆς ἄνωθεν ἐκκλησίας καί οὕτως ὑποσημειοῦμαι λέγω τάλαρα 
βενέτικα no 24. / Δανιήλ ἱερομόναχος Κόκλας ζωγράφος.

103.  Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Α.Θ., φάκ. 261, ὑποφάκ. 7, ἀπόδειξη 51. 1838 Ιαννουαρίου 
18/30. / Ἔλαβα ἀπό τούς τιμιοτάτους Ἐπιτρόπους τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Ἐλευ-
θερίου τάλαρα βενέτηκα δεκοχτό no 18 κόπος μου καί ἔξοδον τῆς Νέας θύρας ὀποῦ 
ἐζωγράφησα ἀπό τό μέρος τοῦ δεπόζητου καί ὑποσημειοῦμαι λεγω τάλ: βενέτικα no. 
18. / Δανιήλ Ἱερομόναχος Κόκλας ζωγράφος.

104.  Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Α.Θ., φάκ. 286, ὑποφάκ. 14, ἀπόδειξη 15.
105.  1841 Decembre 11. Rev.do D. Cocla. Pitura di varie immagini ed altro. 

[talari] veneti 18 (Α.Ν.Υ.Θ.Σ.Κ., Κατάστιχο 12, φ. 8r).
106.  Α.Ν.Υ.Θ.Σ.Κ., Κατάστιχο 18, φ. 46v47r.
107. Μελέντη, «Προσθῆκες», σ. 174175.
108.  Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Α.Θ., φάκ. 212, ὑποφάκ. 5, ἀπόδειξη 47.
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Ἀπὸ τὴν καλλιτεχνική του δραστηριότητα καταγράφουμε στὴ συνέ-
χεια τὴν ἐργασία του σὲ δύο ναούς: στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο καὶ στὴν Ὑ. Θ. 
Σπηλαιώτισσα στὴν πόλη τῆς Κέρκυρας. Στὶς 11 Δεκεμβρίου 1821 πλη-
ρώθηκε διά ἄστρια καί κάπαις πενήντα ἑπτά καὶ στὶς 12 Δεκεμβρίου 
1822 γιὰ εναν αριθμό ἀπό ἄστρια ποὺ ἔκαμε γιὰ τὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἐλευ-
θερίου.109 Στὸν ἴδιο ναό, τὸ 1838, συντήρησε, ἐπιζωγράφισε, ὅπου ἦταν 
ἀναγκαῖο, καὶ χρύσωσε τὴν εἰκόνα τῆς Ἀνάστασης καὶ τὴν κορνίζα, καὶ 
ἔλαβε συνολικὰ 36 τάλιρα.110 

Στὸν ναὸ τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας ὁ Κονοφάος διετέλεσε ἐφημέριος 
τουλάχιστον ἀπὸ τὸ 1840 ἕως τὸ 1850. Τὸ 1842, μάλιστα, μὲ ἀπόφα-
ση τοῦ Μαγιστράτου τῆς Θρησκείας, συναριθμήθηκε στοὺς ἀδελφοὺς τοῦ 
ναοῦ.111 Στὶς 15 Σεπτεμβρίου 1841 οἱ κυβερνῆτες τοῦ ναοῦ ζήτησαν καὶ 
ἔλαβαν ἀπὸ τὸ Μαγιστράτο τῆς Θρησκείας τὴν ἔγκριση τῶν ἐξόδων γιὰ τὸ 
χρύσωμα τῶν κορνιζῶν τῶν εἰκόνων, τὴν ἁγιογράφηση δύο εἰκόνων, γιὰ 
νὰ τοποθετηθοῦν στὰ πλαϊνὰ τοῦ προσκυνηταριοῦ τῆς Παναγίας, τὸ βερ-
νίκωμα τῶν εἰκόνων στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Ἱεροῦ καὶ ἐκείνων ποὺ βρίσκονταν 
στὶς κολῶνες. Σημείωναν ὅτι ὁ ἐφημέριος τοῦ ναοῦ Ἀλέξανδρος Κονοφάος 
προσφέρθηκε νὰ κάνει δωρεὰν τὰ παραπάνω καὶ ὅτι ἡ ἐπιβάρυνση τῆς 
ἐκκλησίας περιοριζόταν μόνον στὴν ἀγορὰ τῶν ὑλικῶν, ποὺ δὲν ξεπερ-
νοῦσε τὰ 22 τάλιρα.112 Στὸν Κονοφάο σημειώνεται ἐπίσης ἡ καταβολὴ 24 
ταλίρων στὶς 5 Ἀπριλίου 1850 γιὰ ἀνακαινιστικὲς ἐργασίες στὸ τέμπλο 
τοῦ ναοῦ.113

109.  Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Α.Θ., φάκ. 221, ὑποφάκ. 1, Λογοδοσία 18161822, ἀπόδει-
ξη 148 καὶ Λογοδοσία 18221824, ἀπόδειξη 4.

110.  Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Α.Θ., φάκ. 262, ὑποφάκ. 2, ἀπόδειξη 16. Τάς 6/18 8βρίου 
1838 οχτό. / Πίστη πιο εγώ ὁ κατοθεν υπογεγραμενος οτη ης ενεργιαν τού αττου οπού 
εγινε τάς 8 οκτό 8βρίου 1838 απο το ευγενεστατο Μαγιστράτο θρισκίας οτη να εκαμα 
ής μερος ήγουν εζογραφησα τήν αναστασιν και εχρισιοσα οθεν ήτον χρίας καί δια εξο-
δο και μιστό μου ελαβα απο τους κυρίους Ἰακοβον Τζιρινκακι Αναστασιον Μπογδανο 
και Παναγιοτη Ανγουρακι επιτροπι της μονης του αγιου ιερομαρτιρος Ελευθερίου και 
θεοπρομιτορος Ανης ταλλαρα βενετικα δοδεκα no 12 και ἡπογραφο. / Ἀλέξανδρος ἱερο-
μόναχος Κονοφάος ἔλαβα. Βλ. καὶ ὅ.π., ἀπόδειξη 17 τῆς 6/18 Ὀκτωβρίου 1838.

111.  Α.Ν.Υ.Θ.Σ.Κ., Κατάστιχο 18, φ. 15r, 59r.
112.  Α.Ν.Υ.Θ.Σ.Κ., Κατάστιχο 18, φ. 37r. Βλ. καὶ Κατάστιχο 12, φ. 7r, ὅπου στὶς 

28 Σεπτεμβρίου 1841 καταγράφονται τὰ ἔξοδα γιὰ τὶς πλευρικὲς εἰκόνες τοῦ προσκυνη-
ταριοῦ τῆς Θεοτόκου.

113.  Α.Ν.Υ.Θ.Σ.Κ., Κατάστιχο 13, φ. 7r.
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3.6. Κώστας Νικόλαος, 1837

Τὸν γνωρίζουμε ἀπὸ τὶς ἐργασίες του στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου 
πόλεως. Στὶς βεβαιώσεις ποὺ ὑπογράφει δηλώνει ζογράφος. Στὶς 18/30 
Μαρτίου 1837 πληρώθηκε γιὰ τὸ χροματησμα και βερνίκηασμα της ου-
ρανίας και τα τεσερα μεγαλα κονήσματα.114 Στὶς 15/27 Ἀπριλίου 1837 
πληρώθηκε δια το χροματησμα εἰς τούς πύργους α δαμάσκο και βερνί-
κηασμα εις τας τεσερης ηκονες της ανοθεν εκλισίας.115 Στὶς 3/15 Ἰουλίου 
1837 πληρώθηκε δια το χρομάτισμα τοῦ γυνεκήου τῆς ἀνοθεν εκλισίας.116

3.7. Παπάκης Κωνσταντῖνος, 1822

Ο pittore Costantino Papachi, γνωστὸς ἀπὸ τὶς ἐργασίες του στὸν ναὸ 
τῶν Ἁγίων Πατέρων τὸ διάστημα 18191823,117 ἔλαβε στὶς 10 Δεκεμβρί-
ου 1822 4½ τάλιρα κολονάτα ἀπὸ τοὺς ἐπιτρόπους τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου 
πόλεως, διότι ζωγράφισε 300 ἁγίους σὲ χαλκό, ποὺ χρησίμευαν γιὰ τὶς 
λουμινάριες τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου (per aver dipinto e piadato il collore a 
trecento santi in rame che servono per le luminarie nella festività).118

3.8. Πετζάλης Ἀνδρέας, 1845

Ἀναφέρεται ὡς pittore. Στὶς 12 Αὐγούστου 1845 ἔλαβε 21 κολονάτα καὶ 
420 ὀβολούς, ποὺ ἀντιστοιχοῦσαν στὸ ἥμισυ τῆς ἀμοιβῆς του γιὰ τὴν 
ἁγιογράφηση καὶ διακόσμηση τοῦ νέου λαβάρου τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Σπη-
λαιώτισσας πόλεως.119 

3.9. Πλατσαῖος Χρύσανθος, 1851

Ἔργο του ἡ Δευτέρα Παρουσία στὸν ναὸ τοῦ Ταξιάρχη στὸ Πανωχώρι 
Δουκάδων, μὲ χρονολογία 1851.120

114.  Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Α.Θ., φάκ. 261, ὑποφάκ. 7, ἀπόδειξη 30.
115.  Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Α.Θ., φάκ. 261, ὑποφάκ. 7, ἀπόδειξη 31.
116.  Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Α.Θ., φάκ. 261, ὑποφάκ. 7, ἀπόδειξη 32.
117.  Μελέντη, «Προσθῆκες», σ. 179.
118.  Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Α.Θ., φάκ. 221, ὑποφάκ. 1, Λογοδοσία 18221824, ἀπόδειξη 2.
119.  1845 Agosto 12. Andrea Pezzali pittore. Mettà del pagamento per indora-

tura, pitture ed altro pel nuovo gonfalone. Κολοννάτα 21 ὀβολοί 420 (Α.Ν.Υ.Θ.Σ.Κ., 
Κατάστιχο 12, φ. 39r).

120.  Γ. Ἄνθης, «Ὁ ἱερὸς ναὸς Ταξιαρχῶν Δουκάδων», Κερκυραϊκὴ Ἀλήθεια 255 
(2014), 6.
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3.10. Προσαλέντης Σπυρίδων, 1853

Γιὸς τοῦ ζωγράφου καὶ γλύπτη Παύλου Προσαλέντη.121 Στὶς 21 Ἰουλίου 
1853 καταβλήθηκαν ἀπὸ τοὺς ἐπιτρόπους τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώ-
τισσας πόλεως εἰς Κύριον Σπυρίδωνα Προσαλένδη τάλληρα δεκοκτώ διὰ 
τὰ παρ’ αὐτοῦ ἀπαντηθέντα ἔξοδα διὰ τὴν ζωγράφησιν τῆς εἰκόνος τῆς 
Ἀναστάσεως ἥν ἔκανε ἀμισθή.122

3.11. Τσιριγώτης Μαρίνος, 1858

Γνωστὸς ἀπὸ τὶς προσφορές του γιὰ τὴν ἐκτέλεση ἐργασιῶν στὸν ναὸ τῶν 
Ἁγίων Πάντων πόλεως,123 ὁ «ζωγράφος» Μαρίνος Τσιριγώτης ἢ Τζιρι-
γώτης στίς 13/25 Σεπτεμβρίου 1858 συμφώνησε μὲ τοὺς ἐπιτρόπους τοῦ 
Ἁγίου Ἐλευθερίου πόλεως τὴν ἐκτέλεση σειρᾶς ἐργασιῶν, οἱ ὁποῖες περι-
γράφονται σὲ «περίληψην» τὴν ὁποία ὑπέγραψε ὁ ἴδιος. Ἀναλυτικότερα, 
ὁ «ζωγράφος» ἀνέλαβε, μέσα σὲ τριάντα μέρες ἀπὸ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν 
ξυλουργικῶν ἐργασιῶν στὴν οὐρανία, νὰ ἐπισκευάσει ὅλας τάς εἰκόνας 
τῆς οὐρανίας καί βερνικώσει αὐτάς, θέλει ἐπισκευάσει ὅπου εἶναι ἀνά-
γκη, πλίνη καί βερνικιάση ὅλα τά χρυσώματα τῆς ἰδίας οὐρανίας, θέλι 
χρωματίσει μέ λινόλαδο ὅλα τά κενά χρώματος ουρανίου καί τό κορνι-
ζόνι χρώματος κατ’ ἀρέσκειαν τῶν ἐπιτρόπων, προηγηθησομένης πάσης 
ἐργασίας μέ στοῦκο [...]. Ἐπίσης ἀνέλαβε νὰ χρωματίσει μέ λινόλαδο τῶν 
παραθύρων τά τελέρια τῆς ἐκκλησίας καί ἐκείνου τοῦ αγίου βήματος [...] 
καί όλα τά σιδηρα τῶν ἰδίων παραθύρων, νὰ χρωματίσει τά στασίδια τῆς 
ἐκκλησίας μέ λινόλαδο τρία χέρια [...], νὰ χρωματίσει οὐρανίου χρώματος 
ὅλους τους ἐσωτερικούς τοίχους τῆς ἐκκλησίας [...], νὰ χρωματίσει μέ 
λινόλαδο τάς ἀλύσους των κανδύλων καί πολυκερίων [...], τό ἔξω μέρος 
τοῦ γυναικείου τῆς ἐκκλησίας χρώματος περλίν και άσπρο, νὰ ἐπισκευ-
άσει καί βερνικιάσει τάς δύο μεγάλας εἰκόνας αἵτινες εἶναι [...] εἰς τούς 

121.  Φ. Γιοφύλλης, Ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς τέχνης (ζωγραφικῆς, γλυπτικῆς, 
χαρακτικῆς, ἀρχιτεκτονικῆς καὶ διακοσμητικῆς), 18211941, τ. Α΄, Ἀθήνα 1962, σ. 
102103. ΝτενὶζΧλόη Ἀλεβίζου, «Ἐκκλησιαστικὴ ζωγραφικὴ στὰ Ἑπτάνησα, 18ος
19ος αἰώνας: Ἀπὸ τὴν “ Ἑπτανησιακὴ Σχολὴ τῆς ζωγραφικῆς” στὰ χρόνια τῆς  Ἕνωσης», 
Πρακτικὰ ΙΘ΄ Συμποσίου Πολιτισμικὲς ἐκφράσεις τῆς ἑπτανησιακῆς ταυτότητας 17ος
20ὸς αἰώνας. Ἀφιέρωμα στὰ 150 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἕνωση, 18642014, Πνευματικὸ 
Κέντρο Δήμου Λευκάδας, Γιορτὲς Λόγου καὶ Τέχνης Λευκάδα, 89 Αὐγούστου 2014, 
Ἀθήνα 2015, σ. 6572 ὅπου καὶ ἄλλη βιβλιογραφία.

122.  Α.Ν.Υ.Θ.Σ.Κ., Κατάστιχο 13, φ.χ.ἀ.
123.  Καρύδης, «Μαρτυρίες», σ. 41.
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τοίχους τῆς ἐκκλησίας μία ἀπέναντι τῆς ἄλλης πλένων καί βερνικιάζων 
τάς κορονίνας των. Γιὰ τὴν ἐργασία του συμφωνήθηκε νὰ λάβει τὸ ποσὸ 
τῶν 70 ταλίρων. Οἱ ἐργασίες ὁλοκληρώθηκαν τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1858.124 



Β ΄ . ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΈΙΣ

Μέσα ἀπὸ τὰ κατάστιχα τῶν ἐξόδων καὶ τὴν ἐν γένει δραστηριότητα τῶν 
ζωγράφων, ποὺ καταγράφεται στὰ νοταρικὰ κατάστιχα, ἐπιβεβαιώνεται 
γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν κτητόρων καὶ ἀδελφῶν γιὰ τὴ δια-
κόσμηση τῶν ναῶν τους. Ἐπιπλέον, διαγράφεται ἡ πορεία ἀπὸ τὴν τοιχο-
γραφία στὴ χρήση τῆς φορητῆς εἰκόνας, διευκρινίζονται οἱ λόγοι ποὺ συνέ-
τειναν στὴ συχνὴ ἀνανέωση τοῦ ζωγραφικοῦ διακόσμου τῶν ναῶν, προσ-
διορίζεται τὸ κόστος τῆς κατασκευῆς εἰκόνων, τὸ ὁποῖο δὲν περιοριζόταν 
μόνον στὴν ἀμοιβὴ τοῦ ζωγράφου, ἐπισημαίνονται οἱ τρόποι προμήθειας 
τῶν ἀναγκαίων γιὰ τὶς εἰκόνες ὑλικῶν, καθὼς καὶ οἱ παράλληλες ἀσχολίες 
τῶν ζωγράφων, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦσαν πηγὲς ἀξιόλογου εἰσοδήματος.

Ἡ σταδιακὴ ἀντικατάσταση τῶν τοιχογραφιῶν μὲ φορητὲς εἰκόνες 
καθὼς καὶ ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο προτιμοῦσαν οἱ κτήτορες τὶς φορητὲς εἰκό-
νες, ποὺ δὲν ἦταν ἄλλος ἀπὸ τὴν ὑγρασία ποὺ εἶχε ὡς συνέπεια τὴ φθορὰ καὶ 
τὴν καταστροφὴ τῶν τοιχογραφιῶν, ἀποτυπώνεται καθαρὰ στὰ κατάστιχα 
ἐξόδων τῶν ναῶν. Σημειώνω ὡς παράδειγμα τὴν περίπτωση τοῦ Ἁγίου 
Ἀντωνίου πόλεως, οἱ κυβερνῆτες τοῦ ὁποίου, μὲ τὴ σύμφωνη προφανῶς 
γνώμη καὶ τῆς ἀδελφότητας τοῦ ναοῦ, ἀποφάσισαν τὸ 1717 νὰ κατασκευά-
σουν τέσσερεις μεγάλες εἰκόνες επιδι και η ιστορισες οπου ινε ιστον πίργο 
απο την νοτια εχαλάσανε.125 Ἡ τάση τῆς ἀντικατάστασης τῶν τοιχογρα-
φιῶν μὲ μεγάλες φορητὲς εἰκόνες διαπιστώνεται τὴν ἴδια χρονικὴ περίοδο 
καὶ σὲ ἄλλους ναοὺς τῆς πόλης. Στὶς 8 Ἀπριλίου 1724 οἱ κυβερνῆτες τοῦ 
ναοῦ τοῦ Παντοκράτορα πρότειναν στὴν ἀδελφότητα τά ὅσα ήνε χριαζόμε-
να νά γένουν εἰς τήν αὐτήν μονήν, ἀνάμεσα στὰ ὁποῖα ἦταν καὶ ἡ πρόταση 
νά χαλάσουν τά αγιογραφίσματα τού πίργου καί νά κάμουν τέσερα ἠκο-
νίσματα μεγάλα διο τήν κάθε πάντα.126 Ἐπίσης, τὸ διάστημα μεταξὺ 1720 

124.  Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Α.Θ., φάκ. 312, ὑποφάκ. 6, δέσμη 2, Λογοδοσία 18581864.
125.  Α.Ν.Α.Ι.Π.Κ., φάκ. Έ.1, Κατάστιχο 1, φ. 67r, (νότια: ἡ ὑγρασία).
126.  Ἡ πρόταση δημοσιεύτηκε ἀπὸ τὴ Μαρία Μελέντη, «Έἰδήσεις», σ. 334335, ἡ 

ὁποία ἑρμηνεύει διαφορετικὰ τὸ κείμενο (ὅ.π., σ. 322).
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καὶ 1747 κατασκευάστηκαν καὶ οἱ τέσσερεις μεγάλοι θρησκευτικοὶ πίνακες 
ποὺ κοσμοῦσαν τοὺς πλαϊνοὺς τοίχους τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας, 
ἐκ τῶν ὁποίων σήμερα σώζονται οἱ τρεῖς. Στὴ συνέλευση τῶν ἀδελφῶν 
τοῦ ναοῦ, στὶς 21 Ἰουνίου 1747, ψηφίστηκε πρόταση γιὰ νὰ κολοριρουν 
τὲς κορνιζες τῶν τεσσάρων κουάδρων ὁποῦ εβρισκοντε ις τουτον τόν θιον 
ναῶν, καί νὰ ιντοραριστοῦν ις ἐκίνο τὸ μέρος ὁποῦ χριάζετε.127

Καθοριστικοὶ παράγοντες γιὰ τὴν κατασκευὴ νέων εἰκόνων ἢ τὴν ἀντι-
κατάσταση τῶν παλαιῶν, πέρα ἀπὸ τὴν αὐξημένη τάση ἵδρυσης ἢ ἀνακαί-
νισης ναῶν ποὺ παρατηρεῖται στὸ νησὶ στὸ τέλος τοῦ 17ου καὶ στὶς ἀρχὲς 
τοῦ 18ου αἰώνα,128 ἀποδεικνύονται οἱ συνθῆκες τοῦ περιβάλλοντος, ἡ ἱστο-
ρικὴ συγκυρία καὶ οἱ κλοπές. Οἱ τρεῖς αὐτοὶ παράγοντες δικαιολογοῦν 
ἐπίσης τὴν ἀπώλεια πολλῶν ἀπὸ τὰ ἔργα τῶν ζωγράφων τῆς ἐποχῆς. Ἡ 
αὐξημένη ὑγρασία εἶχε ὡς συνέπεια τὴν ταχεία φθορὰ καὶ τὴν καταστροφὴ 
τῶν ζωγραφικῶν ἔργων, τόσο τῶν τοιχογραφιῶν ὅσο καὶ τῶν φορητῶν 
εἰκόνων. Οἱ πολιορκίες ἐπίσης καθόρισαν τὴν τύχη τῶν ναῶν καὶ τοῦ δια-
κόσμου τους, ἀφοῦ πολλοὶ ἀπὸ αὐτούς, εἰδικότερα ἐκεῖνοι τῶν προαστίων 
καὶ τῆς ὑπαίθρου, ὑπέστησαν τὴν καταστροφικὴ μανία τῶν Τούρκων.

Ὁ συνδυασμὸς καὶ τῶν τριῶν αἰτίων καθιστοῦσε τὴν κατάσταση δρα-
ματική, ὅπως φαίνεται ἀπὸ συγκεκριμένα παραδείγματα ναῶν, στὰ ὁποῖα 
βεβαιώνεται ἡ κατασκευὴ εἰκόνων τρεῖς φορὲς μέσα σὲ 40 χρόνια. Κατα-
γράφω τὸ παράδειγμα δύο ναῶν, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Ἐλεήμονος στὸ Κα-
νάλι καὶ τῆς Ἁγίας Ἑλένης στὶς ἁλυκὲς τῆς Γαρίτσας, μετοχίων τοῦ ναοῦ 
τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου πόλεως, ὅπως αὐτὰ προκύπτουν ἀπὸ τὰ οἰκονομικὰ 
βιβλία τοῦ ναοῦ.

Ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου ἄρχισε νὰ ἀνακαινίζεται τὸ 1704 καὶ ἔπειτα 
ἀπὸ πολλὲς καθυστερήσεις, ὀφειλόμενες στοὺς μαστόρους, ὁλοκληρώθηκε 
τὸ 1707.129 Στὰ ἔργα θὰ πρέπει νὰ συνυπολογιστεῖ καὶ ἡ εἰκονογράφη-
ση τουλάχιστον τοῦ τέμπλου, παρότι στὶς καταγραφὲς δὲν ἀναφέρεται. 
Στὴν πολιορκία τοῦ 1716 ὁ ναὸς καταστράφηκε καὶ τὸ 1720 ἄρχισαν τὰ 
ἔργα ἀνακαίνισης, στὰ ὁποῖα περιλαμβάνονται καὶ εἰκόνες. Στὸ κατάστιχο 
σημειώνονται ἔξοδα ισέ τάβλες λάρζινες ἐφτά δια νά κάμουν τούς απο-
στόλους τα δεσποτικά και προσκίνιμα, ἔξοδα τοῦ μαστόρου, ἔξοδα γιὰ 

127.  Α.Ν.Υ.Θ.Σ.Κ., Κατάστιχο 7, φ. 37v.
128.  Γιὰ τὸ θέμα βλ. Σπ. Καρύδης, «Πληροφορίες γιὰ τὴν ἵδρυση ἢ τὴν ἀνακαίνιση 

ναῶν στὴν Κέρκυρα τὸν 17ο καὶ 18ο αἰώνα», Πρακτικὰ ἐπιστημονικοῦ συνεδρίου (78 
Δεκεμβρίου 2005) «Ὄψεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας τῆς Κέρκυρας», Κέρκυρα 2007, 
σ. 6377 [= Κερκυραϊκὰ Χρονικά, περ. Β΄, τ. 4 (2007)].

129.  Α.Ν.Α.Ι.Π.Κ., φάκ. Έ.1, Κατάστιχο 1, φ. 7r9r, 10r, 19r, 20v, 21r, 23rv, 24v.
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λινόλαδο, ἔξοδα τοῦ ἀγιογράφου σύνολο 387 λίρες, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 300 
τοῦ ἀνώνυμου ἁγιογράφου.130 Τριάντα χρόνια ἀργότερα, τὸ 1751, κατα-
γράφονται ἐκ νέου ἔξοδα γιὰ τὴν ἱστόρηση τῶν εἰκόνων, οἱ ὁποῖες ἤτον 
ὀλλότελα χαλασμέναις. Τὶς μὲν δεσποτικὲς εἰκόνες ἔφτιαξε ὁ παπαΣτέ-
φανος Μουμούρης τὸ 1751 καὶ τὶς ὑπόλοιπες, τοὺς δώδεκα Ἀποστόλους 
καὶ τὸ Τρίμορφο, ὁ παπαΣτάμος Μωραΐτης τὸ 1754.

Ἀνάλογη εἶναι ἡ εἰκόνα καὶ τῆς Ἁγίας Ἑλένης. Τὸ 1712 καταβλήθηκαν 
χρήματα γιὰ νὰ ἀγιογραφίσουν τά δίο ηκονίσματα τά δεσποτικά τῆς ἁγί-
ας Ἐλένης και έναν απόστολον.131 Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πολιορκίας τοῦ 
1716 ὁ ναὸς καταστράφηκε καὶ τὸ διάστημα 17201721 ἔγιναν σημαντικὰ 
ἔξοδα γιὰ τὴν ἀνακαίνισή του, ἀνάμεσα στὰ ὁποῖα καὶ του ἀγιογράφου δια 
τές ικόνες τέμπλου και προσκίνιμα.132 Τριάντα περίπου χρόνια μετά, τὸ 
1753, καταγράφονται νέα ἔξοδα γιὰ τὴν εἰκονογράφηση τοῦ ναοῦ, ἐξαιτίας 
κλοπῆς τῶν εἰκόνων. Στὸ κατάστιχο ἐξόδων σημειώνονται ἔξοδα γιὰ τὸ 
δεσποτικὸ τῆς Παναγίας, τοὺς Ἀποστόλους, τὸ Τρίμορφο καὶ τὴν εἰκόνα 
τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, τοὺς τέσσερεις Έὐαγγελιστές, ποὺ 
θὰ τοποθετοῦσαν στὰ πλαϊνὰ τῆς Ἁγίας Τράπεζας, καὶ ἕναν σταυρό.133

Ἂν ἡ συγκυριακὴ καταστροφὴ τῶν ναῶν ἢ ἡ κλοπὴ δὲν μποροῦσε νὰ 
προβλεφθεῖ, ὥστε νὰ ληφθοῦν προληπτικὰ μέτρα ἀπὸ τοὺς κτήτορες, στὴν 
περίπτωση τῆς φθορᾶς ἐξαιτίας τῆς ὑγρασίας οἱ κτήτορες δὲν προέβαιναν 
ἀβασάνιστα στὴν ἀντικατάσταση τῶν εἰκόνων οὔτε καὶ ἄφηναν τὶς εἰκόνες 
ἐντελῶς ἀπροστάτευτες, ἂν καὶ τὸ τελευταῖο μᾶλλον ἀποτελοῦσε ματαιο-
πονία. Στὶς πηγὲς ἀπαντοῦν πολλὲς ἀναφορὲς σὲ συντηρήσεις εἰκόνων, σὲ 
ἐπιζωγραφίσεις καὶ ἀνανέωση τῶν βερνικιῶν τους. Σὲ μία, μάλιστα, περί-
πτωση, στὸν Ἅγιο Ἀντώνιο πόλεως, οἱ κυβερνῆτες κάλεσαν τὸν ζωγράφο 
Δημήτριο Φοσκάλη νὰ γνωμοδοτήσει ἐγγράφως γιὰ τὴν κατάσταση τῶν 
εἰκόνων τοῦ τέμπλου, πρὶν τελικὰ ἀποφασίσουν νὰ τὶς ἀντικαταστήσουν 
μὲ νέες τὸ 1707.134 Οἱ ἴδιες πηγὲς ἀναδεικνύουν ἐπίσης τὴν προσπάθεια 
προφύλαξης καὶ διατήρησης τῶν εἰκόνων μὲ τὴ χρήση λινόλαδου. Στὶς 

130.  Α.Ν.Α.Ι.Π.Κ., φάκ. Έ.1, Κατάστιχο 1, φ. 76v77r.
131.  Α.Ν.Α.Ι.Π.Κ., φάκ. Έ.1, Κατάστιχο 1, φ. 47v.
132.  Α.Ν.Α.Ι.Π.Κ., φάκ. Έ.1, Κατάστιχο 1, φ. 75r76r.
133.  Α.Ν.Α.Ι.Π.Κ., φάκ. Έ.1, Κατάστιχο 2, φ. 71r. Τὴν ἁγιογράφηση τῶν εἰκόνων 

ἀνέλαβε ὁ ἱερέας Στέφανος Μουμούρης.
134.  Α.Ν.Α.Ι.Π.Κ., φάκ. Έ.1, Κατάστιχο 1, φ. 29r. Πρόκειται γιὰ τὶς εἰκόνες οἱ 

ὁποῖες στὸν κατάλογο παράδοσης τῶν κινητῶν ἀντικειμένων τοῦ ναοῦ, ποὺ συντάχθηκε 
στὶς 4 Ἰουνίου 1709, σημειώνονται ὡς ἑξῆς: τρις ηκονες δεσποτηκες δοδεκα αποστολους 
και τριμορφο οπια ησην τα παλεα επιδι και να εκαναν κενουριες [...] (ὅ.π., φ. 42v43r).
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συμφωνίες μὲ τοὺς ζωγράφους οἱ κτήτορες ἢ κυβερνῆτες τῶν ἐκκλησιῶν 
ὑποχρέωναν, σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις, ρητὰ τὸν ζωγράφο να αλιψι τα 
σανιδια με λαδι δια τιν ουμιδιτα.135

Ἡ ἀμοιβὴ τῶν ζωγράφων γιὰ τὴν ἁγιογράφηση μιᾶς εἰκόνας ἦταν συ-
νάρτηση προφανῶς τῆς φήμης τοῦ ζωγράφου, τοῦ μεγέθους καὶ τῆς ποι-
ότητας τοῦ παραγγελλόμενου ἔργου. Τὸ κόστος ὅμως κατασκευῆς μιᾶς 
εἰκόνας δὲν περιοριζόταν μόνον στὴν ἀμοιβή, ἀλλὰ ἐκτεινόταν στὴν προ-
μήθεια καὶ τὴν ἐπεξεργασία τοῦ ξύλου καθὼς καὶ στὴν κατασκευὴ καὶ τὸ 
χρύσωμα τῆς κορνίζας. Ὁ ζωγράφος συμφωνοῦσε εἴτε ἀναλαμβάνοντας 
τὸ ἔργο μὲ τὰ ὑλικά, ρόμπα ε φατούρα,136 εἴτε περιοριζόμενος στὴν ἐργα-
σία του, τὴ φατούρα δηλαδή, τὰ δὲ ἔξοδα γιὰ τὴν προμήθεια τῶν ξύλων 
βάρυναν ξεχωριστὰ τὸν παραγγελιοδότη, ὁ ὁποῖος πολλὲς φορὲς φρόντιζε 
νὰ ἑτοιμάσει τὰ ξύλα καὶ νὰ τὰ παραδώσει στὸν ζωγράφο, ὅπως γιὰ πα-
ράδειγμα ἔκανε ὁ ἱερομόναχος Χρύσανθος Συρόπουλος, ὁ ὁποῖος ἔστελνε 
τὸ 17561757 τὰ ξύλα ἀπὸ τὴν Κέρκυρα στὴν Κεφαλονιά, ὅπου ζοῦσε καὶ 
ἐργαζόταν ὁ ζωγράφος ἱερέας Δημήτριος Λ(ε)ιχούδης.137 Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ 
τὴν ἀναλογία τῶν ἐξόδων, σημειώνω ὡς χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τὴν 
παραγγελία τῶν τεσσάρων μεγάλων εἰκόνων στὸν Ἅγιο Ἀντώνιο τὸ 1717. 
Τὴν ἁγιογράφηση ἀνέλαβαν ὁ Παναγιώτης Παραμυθιώτης καὶ ὁ Γεώργιος 
Χρυσολωρᾶς καὶ συμφώνησαν στὰ 120 ρεάλια ἢ 1.200 λίρες γιὰ τὴν ἐργα-
σία τους καὶ τὰ ξύλα. Σὲ αὐτὰ προστέθηκαν στὴν πορεία 905 λίρες ποὺ 
ἀφοροῦσαν στὰ ἔξοδα γιὰ τὶς τέσσερεις κορνίζες, οἱ ὁποῖες συμφωνήθηκαν 
μὲ τὸν ξυλογλύπτη (ινταγιαδόρο) στὰ 13 τζεκίνια ἢ 455 λίρες, στὰ ἔξοδα 
γιὰ τὴν ἀγορὰ τοῦ χρυσαφιοῦ, ποὺ ἔφτασαν τὶς 449 λίρες, καὶ στὰ ἔξοδα 
τῶν βαστάζων ποὺ ἔφεραν τὶς κορνίζες.138 Νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ χρυσάφι τὸ 
προμηθεύτηκαν ἀπὸ τὴ Βενετία. Οἱ κυβερνῆτες τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντω-
νίου ἀπευθύνθηκαν στὸν Ζῶτο Νάκο, προφανῶς Ἠπειρώτη ἔμπορο στὴν 
Κέρκυρα, ὁ ὁποῖος τὸ παράγγειλε (εκαμε και τὸ φερανε) στὴ Βενετία.139

135.  Α.Ν.Α.Ι.Π.Κ., φάκ. Έ.1, Κατάστιχο 1, φ. 29r.
136.  Α.Ν.Α.Ι.Π.Κ., φάκ. Έ.1, Κατάστιχο 1, φ. 29r.
137.  Σπ. Καρύδης, Ἡ ἀλληλογραφία τοῦ ἱερομονάχου Χρύσανθου Συρόπουλου 

(17551773). Συμβολὴ στὴ μελέτη τοῦ ὀρθόδοξου μοναχισμοῦ στὸν ἰόνιο βενετοκρα-
τούμενο χῶρο, Ἀθήνα 2015, σ. 92.

138.  Α.Ν.Α.Ι.Π.Κ., φάκ. Έ.1, Κατάστιχο 1, φ. 67r, 67v, 68r, 68v.
139. Α.Ν.Α.Ι.Π.Κ., φάκ. Έ.1, Κατάστιχο 1, φ. 68r. Κατὰ τὸν 16ο αἰώνα τὸ χρυσά-

φι ποὺ χρησιμοποιοῦνταν γιὰ τὴν ἐπιχρύσωση τέμπλων, εἰκόνων, κορνιζῶν καὶ λοιπῶν 
ἀντικειμένων, τὸ προμηθεύονταν ἀπὸ τὰ Ἰωάννινα. Πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ μᾶς ὁδη-
γεῖ ἡ συμφωνία ποὺ σύναψε στὶς 2 Μαρτίου 1560 ὁ ζωγράφος Δανιὴλ Πρινοκοκᾶς μὲ τὸν 
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Οἱ ζωγράφοι, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν καταγραμμένη δραστηριότητά 
τους, ἀναλάμβαναν κάθε εἶδος ζωγραφικῆς: σὲ ξύλο, σὲ ὕφασμα, σὲ τοῖχο, 
καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν ἐπιζωγράφιση τόσο φορητῶν εἰκόνων ὅσο καὶ τοι-
χογραφιῶν. Οἱ πηγὲς ἀποκαλύπτουν ἐπίσης τὴν παράλληλη ἀνάληψη μιᾶς 
ποικιλίας ἐργασιῶν, οἱ ὁποῖες μποροῦσαν νὰ τοὺς προσπορίσουν ἀξιόλογο 
σὲ πολλὲς περιπτώσεις εἰσόδημα.140 Συνήθως στὶς περιπτώσεις αὐτὲς οἱ 
ἀναφορὲς εἶναι ἀνώνυμες, ἀφοῦ οἱ διαχειριστὲς καὶ συντάκτες τῶν ἐξόδων 
περιορίζονταν μόνον στὴ δήλωση τῆς ἐργασίας καὶ τῆς ἰδιότητας τοῦ προ-
σώπου ποὺ τὴν ἀναλάμβανε. Στὶς ἤδη ἀναφερθεῖσες παραπάνω ἐργασίες 
(χρύσωμα, ἐπιζωγράφισμα φθαρμένων εἰκόνων, βάψιμο ἢ συντήρηση τέ-
μπλων, βάψιμο καὶ διακόσμηση στασιδιῶν καὶ οὐρανίας), θὰ μποροῦσαν 
νὰ προστεθοῦν καὶ οἱ ἀκόλουθες:

α. Έἰκονογράφηση καταστίχων. Οἱ ζωγράφοι ἀναλάμβαναν τὴν ἁγιο-
γράφηση τοῦ πρώτου φύλλου τῶν καταστίχων, συνήθως μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ 
τιμώμενου στὸν ναὸ προσώπου ἢ γεγονότος. Τὰ κατάστιχα ἀνοίγονταν 
εἴτε μὲ πρωτοβουλία τῶν κτητόρων τῶν ναῶν εἴτε μὲ ἐντολὴ τῆς πολι-
τικῆς διοίκησης καὶ ἀφοροῦσαν: τὴν καταγραφὴ τῶν περιουσιακῶν στοι-
χείων τοῦ ναοῦ ἢ τῆς μονῆς, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὸ κτηματολόγιο τῆς 
μονῆς Παλαιοκαστρίτσας· τὰ πρακτικὰ τῶν συνάξεων τῶν ἀδελφοτήτων, 
ὅπως τὸ κατάστιχο τῆς Φανερωμένης τῶν Ξένων· τὴν οἰκονομικὴ διαχεί-
ριση τοῦ ναοῦ ἢ τῆς μονῆς. Ὁρισμένα ἀπὸ τὰ οἰκονομικὰ κατάστιχα ποὺ 
ἀνοίχθηκαν μὲ ἐντολὴ τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ Giorgio Pasqualigo τὸ 
1721, ἔτυχαν ἰδιαίτερης φροντίδας ἀπὸ τοὺς κυβερνῆτες τῶν ναῶν, ὅπως 
γιὰ παράδειγμα στὸν Ἅγιο Ἀντώνιο πόλεως, στὸν ὁποῖο τὸ κόστος κατα-
σκευῆς καὶ ἁγιογράφησης τοῦ καταστίχου ὑπερέβη τὶς 34 λίρες.141

β. Σχεδίαση κεντημάτων. Στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου πόλεως κα-
ταγράφονται τὸ 1729 ἔξοδα γιὰ τὴν ἀγορὰ ἑνὸς Έὐαγγελίου, γιὰ τὸ φοδρά-
ρισμα καὶ τὸ κέντημά του καὶ γιὰ τὸν ἁγιογράφο οπου εκαμε το δεσενιο 
δια να το ρεκαμαρουν.142 

πριόρη τῆς λατινικῆς μονῆς τῆς Annunciata (Νουτζιάτας) φραΓαμπριέλ, γιὰ νὰ τοῦ 
φέρει ἀπὸ τὰ Ἰωάννινα χρυσάφι γιὰ τὴν «πάλα» τῆς ἐκκλησίας πρὸς δύο σολδιὰ τούρκικα 
τὸ φύλλο (Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Μ.190, φ. 122r).

140.  Πρβλ. Μελέντη, «Έἰδήσεις», σ. 324.
141.  1721 Αυγούστου 3. δια να κάμομε διο βιβλία τις ἐκλησίας κενούρια κατα τίν 

ορδινια του ἀφεντός γγενεραλη ισε χαρτή, φοδράρισμα τον βιβλίον και ἀγιογράφισμα 
L.34:18 (Α.Ν.Α.Ι.Π.Κ., φάκ. Έ.1, Κατάστιχο 1, φ. 78r).

142.  Αγορασαμε ενα εβανγγελιο κενουριο λητρες πενηντα διο κε σολδια δεκα. ησε 
βελουδο δια να το φοεδραρομε μπρατζο ενα κρεμεζι λητρες ευδομηντα. Του αγιογραφου 
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γ. Ἁγιογράφηση λαμπάδων. Πρόκειται γιὰ τὶς λαμπάδες ποὺ προσφέ-
ρονταν τιμητικὰ σὲ ἐξέχοντα πρόσωπα στὶς ἡμέρες ποὺ γιόρταζαν οἱ ναοί, 
στὶς ὁποῖες ἀπεικονιζόταν τὸ οἰκόσημο (ἅρμα) τοῦ τιμωμένου. Ἀπὸ τὰ 
κατάστιχα ἐξόδων τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας πόλεως γνωρίζουμε ὅτι τὸ 
διάστημα 16841694 τὸ κόστος γιὰ τὴν ἁγιογράφηση δύο λαμπάδων μὲ τὶς 
ἅρμες ἀνερχόταν στὶς 2:8 λίρες, ἐνῶ τὸ συνολικὸ κόστος μαζὶ μὲ τὴν ἀγορὰ 
τοῦ κεριοῦ στὶς 8:8 λίρες.143 Δὲν ἔλειπαν, τέλος, καὶ οἱ ἀκριβότερες ἁγιο-
γραφήσεις, οἱ ὁποῖες προφανῶς κάλυπταν τὶς ἀνάγκες τῆς ἀδελφότητας σὲ 
εἰδικὲς περιπτώσεις, ὅπως γιὰ παράδειγμα στὶς 14 Ὀκτωβρίου 1693, ὅταν 
δόθηκαν στὸν «ἁγιογράφο» Νικολάκη (πιθανὸν Κονταρίνη) 5 λίρες οπου 
εκαμε τιν ἄρμα τοῦ προτοπαπα σὲ κολορα καὶ φατουρα·144 ἐπρόκειτο προ-
φανῶς γιὰ τὸν νεοεκλεγέντα τότε μέγα πρωτοπαπᾶ Ἀναστάσιο Αὐλωνίτη.



Γ ΄ . ΈΓΓΡΑΦΑ

Ἔγγραφο 1

1 Ἰουνίου 1605. Ὁ ζωγράφος Ἰωάννης Προσαλέντης συμφωνεῖ μὲ τὸν δευ-
τερεύοντα Λευκίμμης ἱερέα Γεώργιο Σμοΐλη τὴν ἁγιογράφηση τοῦ ναοῦ 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴν Τράπεζα, στὸ χωριὸ Ἀναπλάδες Λευκίμμης.

Πηγή: Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Β.76, φ. 2rv.

† 1605 ἡμέρα πρώτη του ἱουνίου ἔσωθεν τοῦ ναοῦ τοῦ τιμίου Προδρόμου 
ὁ παρόν μισέρ Ἰωάννης Πρωσαλέντης συνεφώνησεν μετά τοῦ παρόντος 
εὐλαβούς παπα κύρ Γεωργίου Σμοΐλη δευτερεύων Λευχήμου καί ὑπό-
σχεται εἴνα ἀπο του νήν ἀπέλθη εἰς τήν ἐκκλησίαν του ἐν αγίοις πατρός 
ἡμῶν Νικολάου τού ονομαζομένου τῆς Τράπεζας καί διακείμενην εἰς τό 
Λεύχημον, όπως μετα πασόν του κόπου και ἐξόδου χραδίων καλῶν αγιο-
γραφήσι όλην τήν αυτήν εκκλησίαν βάνοντας τους ἀγιους εἰς τούς τόπους 
τους κατα τάξην και πατροπαράδοτων παράδωσην κάνοντας ως ανωθεν 

οπου εκαμε το δεσενιο δια να το ρεκαμαρουν λητρες ηκοσιπεντε. ησε χρισογνεμα δια 
το ρεκαμε εος την ορα ονγγες τρεις λητρες λητρες εκατον ηκοσι (Α.Ν.Α.Ι.Π.Κ., φάκ. 
Έ.1, Κατάστιχο 1, φ. 106r).

143.  Α.Ν.Υ.Θ.Σ.Κ., Κατάστιχο 25, φ. 2r, 8r, 16r καὶ Κατάστιχο 27, φ. 10r.
144.  Α.Ν.Υ.Θ.Σ.Κ., Κατάστιχο 25, φ. 3r.
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έως τάς τρειάντα ἕως ὄτου να γιομήσι όλους τούς πύργους έως ἄνωθεν 
καί κάνοντας και έξο ής τόν νάρθυκαν και τήν δευτέραν παρουσίαν και 
μήνι μπορώντας να ευγή απο κει εαν δεν τεληώσει τα πάντα καί βάνοντας 
και καλά χράδια και λαζούρη εις τούς κάμπους ὄθεν χριάζονται. ομια και 
κατα την ἐκκλησιαν // της Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Εὐαγγελίστρας. 
καί κάνοντας και καλήν δουλίαν καί γιομίζοντας ὀλους τούς πύργους τῆς 
ἐκκλησίας γύρωθεν αγίους υποκάτωθεν εως ἄνωθεν σύντα με το άγιον 
βήμα. ὀ δέ ἄνωθεν εὐλαβείς δευτερεύων να του δώσει δια πάσαν πληρω-
μήν αὐτού κόπου ται και εξόδου το καθόλου τόλορα τρειάντα δίο προς L. 
6 το καθέν καί να του δήδει καί ὄλον τόν ασβέστην καί λυνάρη και σκα-
λωσιές καί παν ἄλον ὁπου χριάζεται δια τήν αὐτήν ὑπηρεσίαν, ἔξο μόνον 
από χράδια καί απο τους ἐξοδές του, οπου να μήν του δήδι. του ἐδωσε ὁ 
ἄνωθεν ἱερεύς καί κατα το παρόν διά αραβωνα τζεκινια χρυσά τρία. καί 
ἱμέν καί ὁ ἄνωθεν Πρωσαλέντης δεν ποιήσει ὠς ἀνωθεν υπωμεν να πήπτι 
εἰς τα ἰντερέσα. μάρτυρες ὁ εὐλαβέστατος πρωτοπαπας Λευχήμου κυρ 
Σταμάτιος ὁ Κοντομάρης καί μισερ Ἀλεξάνδρος Πίκουλος.



Ἔγγραφο 2

27 Ἀπριλίου 1702. Ὁ ἱερέας Μανόλης Μαγγανάρης συμφωνεῖ μὲ τὸν ἱε-
ρομόναχο Νικόδημο Κολίτζα νὰ χρυσώσει μία κορνίζα καὶ νὰ ζωγραφίσει 
στοὺς οἰκείους χώρους 24 Προφῆτες καὶ τὸν Έὐαγγελισμό.

Πηγή: Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Τ.94, βιβλίο 45, φ. 28r29r.

† 1702 ημερα ηκοσι εὐτά τοῦ Απριλίου μινος εἰς τὴν μονην τῆς Ἰπεραγιας 
Θεοτοκου τῆς Φανερομενις στὴς Στέρναις, ὁ παρὸν ευλαβις παπᾶ Μανολις 
Μανγγαναρις κατικος Κοριφῶν εσινεμφονισεν με τον παρώντα οσιοτατον 
κυριον Νικοδιμο ιερομοναχον Κολίτζα καὶ γὰρ εξεκαθαριζι ο αυτος καὶ 
ανοθεν ἰερεύς Μανγγαναρις πῶς ελαβε ησε κονσενια ἐκ τον ανοθεν ἰερομο-
ναχον Κολιτζα μία κορνιζα μεγάλι ὁπια κορνιζα εχι ἐπάνου ηκοσι τεσερις 
τοπους διὰ νὰ γένουν // ἤκοσι τεσερεις προφίταις, οσον καὶ ἀπὸ κατου εχι 
ενα σφαλικταρι διὰ νὰ γένι τὸ τρίμορφο εις την μεσην, καὶ εἰς ταῖς παντες 
ὁ Εβανγγελισμος ὁπια και ανοθεν κορνιζα ισην εκινη η ιδια ὁποῦ ειχε 
αγορασι ο ανοθεν ιερομοναχος Κολιτζας ἐκ τον ανοθεν παπα Μανολι την 
οπιαν και ανοθεν κορνιζα ηπωσχετε ο αυτος παπα Μανολις να την χρισοσι 
μὲ χρισαφι φιλα χιλια φινα και να αγιογραφισι και ολλους τοὺς αυτους 
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τοπους μὲ φινα κολορα εμορφα κατὰ την ταξιν τις αγιωγραφοσινις με 
ταῖς ἤστορισαις ὁποῦ ως ανοθεν ειπομεν, τὸ οπίο και ανοθεν χρισομα νὰ 
τὸ κάνι μὲ μορδεντε καὶ ταῖς αυταις και ανοθεν πιτουραις νὰ ταῖς κάνι καὶ 
αυταις με το λινολαδο. Μὲ εξεκαθαρισην, οτι ανήσως καὶ ηθελε χριαστι 
περισοτερο χρισαφι διὰ νὰ χρισοθι ολλοι η αυτη κορνιζα όσον καὶ οἱ καμπι 
τῶν αὐτῶν ἰστοριματων νὰ τὸ βάνι ὁ αυτος παπα Μανολις απο εδικον του, 
ετζι κοντεντος και ευχαριστιμενος. Αμι αν ἤσως και ηθελε υπαγι ολιγοτε-
ρο νὰ εἶναι δια χαρισμα του. Ὅθεν διὰ τὴν αυτην ετιαν ο αυτος και ανοθεν 
ιερομοναχος Κολιτζας εδοσεν και εκονσενιαρισε εις το παρον εμπρωστεν 
εμου και μαρτύρων τῶν κατωθεν, του αυτου παπα Μανολι χρισαφι φινο 
φιλα πεντακοσια, ὁπια ισην ἀκόντο διὰ τὰ αὐτὰ φιλα χιλια διὰ νὰ κάμι το 
ὅτι ειπομεν ως ανοθεν, μαλιστα ηπωσχετε ο αυτος παπα Μανολις νὰ εχι 
τελιομενη τὴν αυτην κορνιζα παντελος ἐως ολλον τὸν μίναν Ιουννιον τοῦ 
παρώντος χρόνου. Καὶ εἰς όσον διὰ τὸν κόπον του αυτου παπα Μανολι 
ὁποῦ μελι νὰ κάμι ως ανοθεν καλὰ καὶ πιστὰ ευχαριστιθισαν διὰ δουκάτα 
ασιμενια δοδεκα, ετζι δακόρδο, ἀπὸ τὰ ὁπία καὶ ανοθεν δουκάτα ασιμενια 
δοδεκα εξεκαθαριζι ο ανοθεν παπα Μανολις εμπρωστεν εμου και μαρτύ-
ρων τῶν κατωθεν πῶς ελαβε ἐκ τὸν ανοθεν ιερομοναχο Κολίτζα δουκατα 
ασιμενια τρια ὁπια ισην ακοντο διὰ τὰ αυτα και ανοθεν δουκατα ασιμενια 
δοδεκα, ὁποῦ ισην διὰ την αυτην δουλεψην ως ανοθεν, καὶ ουτως ηπωσχε-
τε ο αυτος και ανοθεν παπα Μανολις ολλος διολου ως ανοθεν μετὰ παντία 
του αγαθα ἐως τὴν // τελείαν δουλεψην ως ανοθεν και τὰ εξις. καὶ ουτως 
επιισαν ἐνώπιον μαρτύρων μισερ Γιανις Δεσιλας του ποτε μισερ Στεφανί 
και μισερ Τζὰν Μπατιστας Μπονετις κατικοι Κοριφων.



Ἔγγραφο 3

20 Φεβρουαρίου 1779. Συμφωνία τῶν κυβερνητῶν τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώ-
τισσας πόλεως μὲ τοὺς ζωγράφους ἱερέα Παῦλο Παντῆ καὶ τὸν ἀδελφό του 
Γεώργιο γιὰ τὸ βάψιμο 36 στασιδιῶν τοῦ ναοῦ.

Πηγή: Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Π.30, βιβλίο 11, φ. 49v. 

1779 settanta nove. Adi 20 venti Febraro S.V. Nel cancello di me 
nodaro li presenti honorandi signori eccellente Dr Giovanni Lascari, e 
Georgio Daddo governatori della chiesa B.V. Spiliotissa e San Biasio 
in questa città, intervenendo anco per l’absente signor Nicolò Marietti 
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loro collega si sono convenuti colli pur presenti reverendo Paolo 
sacerdote e domino Zorzi frattelli Pandin q.m reverendo don Zuane 
da questa città pittori ne modi ut infra.

Quali frattelli Pandin s’obligano insolidum di pitturar e dar il 
collore di noghera e a guisa di rimesso della medesima nelli specchietti 
alle nuove sedie n.o 36 trenta sei di detta chiesa compresa quella del 
Gran Protopapà esistenti sotto li volti et il ginecceo, cioè a tutte quelle 
della prima filla dall’una e l’altra parte [a] norma del campione delli 
sudetti frattelli Pandin pittori fatto in tavola, et esaminato da detti 
signori governatori. Essendossi accordati detti signori governatori con 
li medesimi frattelli Pandin daccordo per robba e fattura per le sedie 
n.o 27 venti sette piccole in r[a]gion di monetta corente lire dieci n.o 
10 per cadauna, e lire quatordeci n.o 14 egualmente per ciascheduna 
sedia delle otto n.o 8 poste sotto il ginezzeo compresa l’altra sudetta del 
monsignor Protopapà, con esserle contribuito il pagamento in tallari 
della Reggina a L.24 per cadauno. Obligandosi detti frattelli insolidum 
come sopra di stuccar e preparar con collori fini, et usar la possibile arte 
e [dilig]enza dando principio in detto pitturar fra due giorni prossimi 
susseguenti per [....]comp[ito] nella quinta settimana della corrente 
Quadragesima, e mancando siano tenuti ad ogni danno et interesse che 
per loro mancanza potesse intervenire a detta chiesa sott’obligazione 
isolidaria quadunque ecc. E ciò si sono convenuti et accordati 
presenti testimonij domini Nicolò Pattaracchi q.m mastro Micchiel 
et Antonio Dendia q.m signor Stamatello ambi sono da questa città.



Ἔγγραφο 4

12 Ἰουνίου 1779. Συμφωνία τῶν κυβερνητῶν τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας 
πόλεως μὲ τοὺς ζωγράφους ἱερέα Παῦλο Παντῆ καὶ τὸν ἀδελφό του Γεώρ-
γιο γιὰ τὸ χρύσωμα καὶ τὴ διακόσμηση τῶν στασιδιῶν τοῦ ναοῦ.

Πηγή: Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Π.30, βιβλίο 12, φ. 21rv.

In Christi nomine Amen. 1779 settanta nove. Adi 12 Giugno S.V. Entro 
la chiesa della B.V. Spiliotissa e San Biasio in questa città. Li presenti 
honorandi signori eccellente d.r Giovanni Lascari, Nicolò Marietti, e 
Giorgio Daddo governatori della medesima chiesa si sono convenuti 
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con li pur presenti reverendo don Paulo sacerdote e domino Giorgio 
fratteli Pandin q.m reverendo don Zuanne pitori, quali s’obligano 
simul et insolidum et assumono positivo impegno d’indorare con fogli 
d’oro di perfetta qualità li capiteli, cascate, e basi delle collone n.o 81 
delle sedie di detta chiesa come segue. 

Che debbano li sudetti frattelli Pandin pittori insolidum indorare 
come sopra le cascate di cadauna collona a norma del campion cascata 
fatta, et esistente presso d’essi signori governatori et egualmente alla 
stessa, il frutto sia fatto granito, l’orlo o labro della spacatura del 
frutto sia imbrunito, cosi le due rosete nel centro, e cuore siano granite, 
e la scorza del frutto con più// trattizo sia. 

E cosi pure indorare come sopra li capiteli, et il cordone sia 
imbrunito, il gravetto sia smorto, la sgussia inbrunita, il fiore, o 
roseta, come le cascate della voluta sia lustra, cioè imbrunita, la testa 
della facciata del capitello smorta, e tutto il fondo sia granito, le foglie 
lustre, il cuore delle foglie sia smorto, e cosi quella di mezzo abbia 
nel suo cuore due trattizi imbruniti. Nel collarino tutto il cordone 
imbrunito, et il gravetto sia smorto.

Nella base della collona la cimbia sia smorta, il cordone imbrunito, 
et il gravetto sotto il cordone smorto, la sgussia imbrunita, ed il gravetto 
sotto la sgussia smorto, ed il rimanente di sotto tutto lustro, cioè 
imbrunito. La qualità dell’indoratura del capitello intiero collorito, 
e base sia della medesima nattura del campion della cascata esibita 
a detti signori governatori. E per fattura e robba si sono convenuti et 
accordati per il collarino, capitello, cascata, e base in tutto a L.15 
quindeci di questa monetta con tallaroni della Reggina a L.25 l’uno 
per cadauna collona di dette sedie, che importano tallari quaranta 
otto lire quindici n.o tallari 48 L.15. E con obligo di detti insolidum, 
e per patto espresso che il tutto sia compito perfettamente per li 25 
del prossimo venturo mese di Luglio, e con condizione se mancassero 
all’adempimento, e nel modo come sopra di quanto assunsero di 
effettuare, siano tenuti insolidum ad ogni spesa et ad ogni danno, et 
interesse et al rinovare ciascheduna fattura, et oppera mal effettuata, 
sotto loro obbligazione generalmente ecc.//

Inoltre si sono convenuti et accordati di pitturar e dar il collore di 
noghera, e a guisa di rimesso con due mano di collore le sedie al n.o 
71 settanta una, facendo le macchie, e nel modo che furono pitturate le 
altre prime sedie, come per il contrato di 20 Febraro prossimo passato 
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ne’miei atti, che assumono positiva obbligazione li sudetti Pandin 
di effettuare con la condizione sudetta. E per robba e fattura anco 
di esse, hanno stabilito, et accordato a raggion di lire 14 quatordeci 
per cadauna sedia in tallari della Reggina a L.25 per cadauno che 
importano tallari trenta nove e lire disnove n.o tallari 39 L.19. Con 
dover detti pittori insolidum stucar e preparar con collori fini, et usar 
la possibile arte, e diligenza, et averle perfettamente nel suespresso 
termine, e con la condizione sudetta ultimate, in caso di mancanza 
ecc. Esibendosi detti frattelli Pandin rinovar le precedenti sedie da 
loro colloriti, dando ad’esse una nuova mano, eziandio ne’ rimessi. 
Essendosi accordati colli sudetti signori governatori anche per questa 
fattura per tallari quatro. Et al presente hanno ricevuto detti fratteli 
pittori inosolidum dalli stessi signori governatori acconto quanto di 
sopra tallari della Reggina quaranta n.o 40. E cosi si sono convenuti, 
et accordati in presenza de testimonij di domino Todorin Chiessari 
zago q.m Zuanne e mistro Spiro Placeo di mistro Leonardo marangon 
da questa città.

 

Ἔγγραφο 5

23 Ἰουνίου 1779. Συμφωνία τῶν κυβερνητῶν τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας 
πόλεως μὲ τοὺς ζωγράφους ἱερέα Παῦλο Παντῆ, τὸν ἀδελφό του Γεώρ-
γιο καὶ τὸν ἱερέα Νικόλαο Προσαλέντη γιὰ τὸ βάψιμο καὶ τὴ διακόσμηση 
οὐρανίας, γυναικωνίτη καὶ στασιδιῶν.

Πηγή: Γ.Α.Κ. – Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Π.30, βιβλίο 12, φ. 28v29r. 

1779 settanta nove Adi 23 vinti tre Giugno S.V. Entro la chiesa della 
B.V. Spiliotissa e San Biasio in questa città. Li presenti reverendi 
sacerdoti don Paulo Pandin // intervenendo anco per l’absente 
domino Georgio Pandin suo frattello, e don Nicolò Prossalendi si sono 
convenuti et accordati con li pur presenti honorandi signori eccellente 
Giovanni Lascari d.r, Nicolò Marietti, e Georgio Daddo governatori 
della sudetta chiesa, e si obligano simul et insolidum di opperare 
nella presente chiesa, come nelli seguenti capitoli.

Primo. Di collorire il cielo della parte interna di essa chiesa, 
l’attrio e tutti li cori drio con colla caravella, zesso, e biaca, a tre 
mani dare il collore quale dovrà essere perlante, e gli cori drio siano 
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di fin marmo con le loro vene, qual collore sarà dato con perfezione, 
bessolando sive otturando con la colla e stucando pria tutti gli fori, 
onde non si vedano in avenire fissure, e crepature. E per robba, e 
fattura da esserle corisposto da detti signori governatori tallari della 
Reggina trenta sei n.o 36. 

2do. Collorire a due mano il gineceo a perla con oglio di lino, 
cioè le gellosie, e li cornicioni siano fatti bianchi con li fili d’argento 
verniziato. Cosi anco collorire li otto vasi che sarano posti sopra il 
gineceo, quali dovrano essere inargentati, e li fiori vellati al natturale 
colle loro foglie verdi, egualmente dar il dopio collore a oglio di lino 
alli due ballaustri di marmo con le loro collone dovendo esser il 
collore a guisa di marmo di Carara a vene, e cosi pure collorire come 
sopra a oglio con due mano le casse de fanestroni, lavando e ripulendo 
pria li vetri e per robba, e fattura d’essergli corrisposto da detti signori 
governatori tallari della Reggina trenta n.o 30.

3zo. Indorare le sei buone gracie si l’intaglio, che il rimanente 
con oro di perfetta qualità a norma del campion della cascata delle 
sedie lasciato a detti signori governatori, e di dare lo stesso collore 
al schenal o sia dalla parte di dietro delle sedie nuove gia pitturate, 
e dar anche il collore medesimo alle altre sedie vecchie, contigue, 
e a quelle dell’attrio, stucandole pria, dando la colla, e due mano 
di collore. Cosi le due porte interne del stesso attrio colle sue fasse. 
Obligandosi detti Pandin e Prossalendi di avere terminata l’opera 
contenuta nel presente contrato per li 31 del prossimo venturo mese 
di Luglio. E per fattura e robba da essergli corisposto da detti signori 
governatori tallari della Reggina trenta quatro n.o 34, che in tutto 
contenuto nelli soprascritti tre capitoli summano tallari cento n.o 100. 
Offerendosi in aggionta li sudetti Pandin e Prossalendi nettare tutto il 
pulpito di detta chiesa gratis.

4to. Li medesimi pittori si obligano di adempire a quanto di 
sopra, e lavorare perfettamente con condizione, e patto espresso, 
che mancando siano tenuti insolidum ad ogni danno et interesse, e 
specialmente se per avventura opperassero malamente nella qualità 
delle robbe sudette delli collori, oro, et altro, o non adempissero a 
pieno come viene specifficato nelli precedenti capitoli, dovessero riffare 
con altra loro perfetta robba nel ricollorire et indorare come sopra. Et 
al presente hanno ricevuto detti insolidum acconto quanto di sopra da 
detti signori governatori tallari della Reggina trenta n.o 30. E cosi si 
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sono convenuti et accordati presenti testimonij di mistro Spiro Placeo 
marangon di mistro Leonardo e domino Spiridion Dimo di domino 
Anastasio ambi da questa città.



Ἔγγραφο 6

14 Ἀπριλίου 1810. Ἀπόδειξη εἴσπραξης χρημάτων, μὲ ἀναλυτικὴ περιγρα
φὴ τῶν ἐργασιῶν ποὺ πραγματοποίησε ὁ ἱερέας καὶ ζωγράφος Νικόλαος 
Καίσαρης στὸν ναὸ τῶν Ἁγίων Βασιλείου καὶ Στεφάνου στὴν Κέρκυρα.

Πηγή: Α.Ν.Α.Ι.Π.Κ., φάκ. Έ.3, ὑποφάκ. 3 (Ἅγιος Βασίλειος καὶ Ἅγιος Στέ-
φανος), φ. 24r25r.

1810 ἀπριλείου 14 Ε. Α. Κορφούς.
Πίστιν βεβαίαν καί ἀσφαλεί ποιῶ ἐγώ ὀ κάτοθεν γεγραμένος ὄτι ἔλα-

βα ἀπὸ τοῦς τιμίους πρώτον καί κυβερνιτάς τῆς ἐκκλησίας τοῦ ἁγίου Βα-
σιλείου καί προτωμάρτυρος Στεφάνου, δηλαδὴ ἀπὸ τὸν κύριον Σπυρίδων 
Κοκόλι, Ἀνδρέα Κυριάκι, καὶ Σπυρίδων Μπάρδι, φράνκα χίλια τετρακό-
σια ἐξήντα διό, και τζετέζιμα τριάντα, ἠσὶν πρώτον διὰ τὰ ἔσε ὀποῦ ἐγι-
ναν ζογραφίαις καί κορνίζες τους χρισές ὄλα καινούρια, ἠ κορνίζες ἀπὸ 
τὸ τρίμορφο χρισὲς καινούριαις, ἠ κορνίζες ὄλαις τῶν ἁποστόλων χρισὲς 
καινούριαις, ἠ κορνίζες τῶν δεσποτικῶν ἰνταγιάδες χρισὲς καινούριες, ἠ 
τέσαρες ποδιαῖς ζογραφισμέναις καὶ ἠ κορνίζες τους χρισαῖς καινούριαις, 
ὄλαις ἠ ἰκόναις, τρίμορφο, ἀποστόλοι, δεσποτικὰ, θύρες, ἐσταυρομένος 
τοῦ τέμλου, καὶ τὰ κονίσματα ἐπάνο εἰς τὰ ἔσε τὰ ἐπάστρεψα, τὰ ἐφτι-
ακα καὶ τὰ ἐβερνίκιασα. ἀκομὶ ἐχρίσοσα ὄλα τὰ φυλέτα τοῦ τέμπλου καὶ 
ἐμακιάρισα μὲ τὸ λινόλαδο ὄλο τὸ αὐτὸ τέμπλο φίντο μάρμο καράρα, καὶ 
λάπις λατζολ μὲ βένες χρισές. //

Ἀκομὶ ἐπάστρεψα ἔφτιακα καὶ ἐβερνίκιασα ὄλαις ταῖς ἰκόναις ὀποῦ 
ἤτον εἰς τὸ αὐτὸ τέμπλο, καὶ ὄλαις ταῖς ἰκόναις ὀμίως ὀποῦ εἶναι εἰς 
τοῦς πύργους τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας, ἀκομὶ ἔκαμα καὶ ἐκατὸν ἄστρια ὄλα 
καινούρια ἀσιμένηα διὰ τὴν αὐτὴν ἐκκλησίαν, ἀκομὶ ἐχρίσιοσα καὶ ἤκοσι 
μπρατζολέτα σιδ<ερ>ένια μὲ φόγες τους καὶ καδίνες τους διὰ τὰ καντί-
λια τοῦ αὐτοῦ τέμπλου. ἀκομὶ ἔλαβα ἔτερα φράνκα ἐκατὸ διὰ τέσαρες 
μποναγράτζιαις τῶν φανεστρῶν τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας ὄλαις χρισες και-
νούριαις, ἀκομὶ ἐχρίσιοσα τρὶς κορνίζες καινούριαις ἀπὸ τρὶς ἠκόναις εἰς 
τοῦς πύργους καὶ διὰ τὸν μαρανκοῦ ὄλα φράνκα δεκαπέντε, ἀκομὶ ἔκαμα 
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ἔξη ἠκόνες μικραῖς καινούριαις διὰ δεσποτικὰ, διὰ νὰ κρεμαστοὺν εἰς τὰ 
σίδερα τοῦ τέμπλου διὰ τὰ ὀπία ἔλαβα φρανκα ἤκοσι, τὰ ὀπία γίνωνται 
ὄλα φράνκα χίλια πεντακόσια ἐνενήντα ἐπτὰ τζετέζιμα τριάντα, τὰ ὀπία 
ἠσὶν διὰ χρισάφι χιλιάδες ἐφτὰ καὶ μισὶ διὰ λινόλαδο, διὰ σμπιάκα, διὰ 
βερνίκι καὶ ἔτερα κολόρα ὀποῦ ἐχριάστικαν καὶ διὰ // φατούρα, μὲ τὰ 
ὀπία κράζομε πλερομένος καὶ εὐχαριστιμένος λέγω φράνκα 1597.
Νικόλαος ἰερεὺς Καίσαρις ἔλαβα καὶ βεβαιῶ.
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