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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
 

 

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ὁδηγητρίας Ἀγραφῶν τῆς 
καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἀποτελεῖ ἕνα ἱστορικὸ μνημεῖο τοῦ 
ὁποίου οἱ ἀπαρχὲς ἀνάγονται σύμφωνα μὲ τὰ ἱστορικὰ τεκμήρια 

στὸν 13ο αἰώνα. Στὴ μακρὰ ἱστορική του διαδρομὴ ὑπῆρξε Καθολικὸ 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ἀγραφῶν ἐνῶ σήμερα λει-
τουργεῖ ὡς Ἐνοριακὸς Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἀγραφῶν. 
Ἡ παροῦσα μελέτη ἀποτυπώνει μὲ ἕναν ἰδιαίτερο τρόπο τὴν ἱστο-

ρικὴ διαδρομὴ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ ἀναδεικνύει μὲ μοναδικὸ τρόπο 
ἄγνωστες πτυχὲς τῆς ἱστορίας του, ἀλλὰ καὶ τὴν προσφορά του στὴν 
εὐρύτερη περιοχή. 
Τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὰ ἀρχειακὰ ἔγγραφα 

διαφωτίζουν σὲ σημαντικὸ βαθμὸ τὸ μακραίωνο παρελθὸν καὶ μᾶς 
διασώζουν μία ξεκάθαρη εἰκόνα γιὰ τὴν ὀργάνωση καὶ τὴ λειτουργία 

του, ἐνῶ ἡ δημοσίευσή τους τὰ διαφυλάσσει ἀπὸ τὴ φθορὰ τοῦ χρό-
νου καὶ ταυτόχρονα τὰ κάνει προσιτὰ στοὺς μελετητές, ἀλλὰ καὶ σὲ 
ὅλους μας. 
Γιὰ τὴν θαυμάσια αὐτὴ προσπάθεια συγχαίρουμε τὸν Ἀρχιερατικὸ 

Ἐπίτροπο καὶ Πρόεδρο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ, Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Σπυρίδωνα Προβα-

τᾶ, τὸν πονήσαντα γιὰ τὴν συγγραφὴ τοῦ ἔργου Δρ. Σπυρίδωνα Κα-

ρύδη, καθὼς καὶ τὸν Δήμαρχο Παλλήνης κ. Σπυρίδωνα Κωνσταντᾶ, ὁ 
ὁποῖος ἀνέλαβε τὴν κάλυψη τῶν ἐξόδων τῆς ἐκδόσεως. 
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Χαιρετίζουμε καὶ ἐπευλογοῦμε τὴ δημιουργικὴ αὐτὴ πρωτοβου-
λία, ἡ ὁποία συμπληρώνει ἄλλο ἕνα κομμάτι τῆς τοπικῆς ἐκκλησια-

στικῆς μας ἱστορίας, μὲ τὴν εὐχὴ καὶ τὴν ἐπιθυμία νὰ βρεῖ τὴν 
ἁρμόζουσα ἀποδοχὴ ἀπὸ μέρους τῶν πιστῶν καὶ νὰ ἀποτελέσει πα-

ράδειγμα πρὸς μίμηση. 
 

Μὲ θερμὲς εὐχὲς καὶ πολλὴ ἐν Κυρίῳ ἀγάπη 
Ὁ Μητροπολίτης 

 

 

 

+Ὁ Κερκύρας, Παξῶν καὶ Διαποντίων Νήσων 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

 



 

 

 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

 

Ἡ Παναγία Ὁδηγήτρια ἀποτέλεσε καὶ ἀποτελεῖ σημεῖο ἀναφορᾶς τοῦ 
τόπου μας καὶ ὅλων τῶν ἀνθρώπων τῶν Ἀγραφῶν ποὺ μᾶς ἀξίωσε ὁ 
Θεὸς νὰ γεννηθοῦμε, νὰ ζήσουμε ἢ νὰ ζοῦμε καὶ νὰ χαιρόμαστε τὴ 
σεβάσμια μορφή Της καὶ τὴν προστασία Της. Στὸν σεπτὸ οἶκο Της 
κάναμε τὴ χαρά μας πανηγύρι καὶ τὴ λύπη μας καταφύγιο παρηγο-
ριᾶς. Ἐδῶ ἀκούστηκε τὸ βρεφικό μας κλάμα στὴν ἐπαφή μας μὲ τὴν 
ἁγία Κοινωνία. Ἐδῶ κάναμε τὴ ζωή μας κοινωνία, τὴ σχέση μας γά-

μο καὶ τὴν ἀγάπη μας θεία εὐλογία. Ἐδῶ κλάψαμε τοὺς δικούς μας 
καὶ ἀκουμπήσαμε τὸν πόνο μας στὸν δικό της πόνο, –τὸν πόνο τῆς 
Μάνας– ποὺ ξέρει νὰ ἀκούει, νὰ στηρίζει καὶ νὰ δίνει ἐλπίδα, ἐλπίδα 

ἀληθινή. Ἐδῶ μοιραστήκαμε τὰ ὄνειρά μας, ἐμπνευστήκαμε τὸ αὔριο 
καὶ ζήσαμε στιγμὲς ἀναλλοίωτες στὸν χρόνο, ποὺ πιστεύω ἀποτέλε-
σαν γιὰ τὴν ὅλη πορεία μας σημεῖα ἀνάτασης καὶ δημιουργίας. 
Ὡς ἀπαύγασμα ὅλων αὐτῶν –ἀλλὰ καὶ ὅσα τὰ λόγια δὲν μποροῦν 

νὰ ἐκφράσουν– προσπαθοῦμε νὰ διατηροῦμε ζωντανὸ καὶ ἀναλλοίω-

το στὸν χρόνο, αὐτὸν τὸν πνευματικὸ θησαυρό, ποὺ μᾶς κληροδότη-
σαν οἱ πρόγονοί μας καὶ νὰ τὸν παραδώσουμε καὶ ἐμεῖς στὰ παιδιά 

μας. Χάρη στὴ βοήθεια ὅλων ἔχουμε ἀνακαινίσει τὸ ναό μας καὶ 
προγραμματίζουμε τὴν ἀνακαίνιση καὶ τῶν ἄλλων. Ἐπισκευάσαμε τὸ 
Σχολεῖο μας προκειμένου νὰ λειτουργήσει ὡς Ἐκκλησιαστικὸ Μου-
σεῖο. Διατηροῦμε ζωντανὲς μνῆμες καὶ παραδόσεις καὶ προσπαθοῦμε 
νὰ τὶς μεταλαμπαδεύουμε στὶς ἑπόμενες γενιές. 
Στὰ πλαίσια ὅλων αὐτῶν ὡς ἕνα ἐπιπλέον ἀντίδωρο προσφέρουμε 

τὴν παρούσα ἔκδοση τῆς ἱστορίας τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, ὡς ἁπτὴ μαρτυ-
ρία καὶ σπορὰ ἀγαθή. Τὸ βιβλίο αὐτὸ ποὺ συνέγραψε ἐπὶ τῇ βάσει 
ἱστορικῶν πηγῶν καὶ μαρτυριῶν ὁ κ. Σπύρος Καρύδης, Δρ. Θεολο-
γίας-Ἱστορικός, μᾶς παρουσιάζει τὴν ἱστορία τοῦ Ναοῦ μας καὶ ἀ-

πεικονίζει τὸν πλοῦτο τῶν εἰκόνων ποὺ τὸν κοσμοῦν. 
Πέρασαν κιόλας εἴκοσι πέντε χρόνια ποὺ ἔχω τὴν τιμὴ καὶ τὴν εὐ-
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λογία νὰ διακονῶ ἀπὸ τὴ θέση τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
Συμβουλίου τὸν Ἱερό μας Ναό, ἡμέρες μεστὲς καὶ γεμάτες ὡραῖες 
ἀναμνήσεις. Γεννήθηκα στὸν τόπο αὐτὸ μικρός, φτωχὸς καὶ ἄσημος, 
ἀπὸ γονεῖς τοῦ μεροκάματου, ἀλλὰ τίμιους καὶ ἀγωνιστές, μὲ λαϊκὴ 
σοφία καὶ ἀξίες. Ἀγωνίστηκα, ὅπως καὶ πολλοὶ τῆς γενιᾶς μου, 
προσβλέποντας σ’ ἕνα καλύτερο αὔριο καὶ ἕνα δικαιότερο κόσμο. 
Γιὰ τὴν προσωπική μου πορεία εὐγνωμονῶ τὴν Παναγία μας καὶ 
δοξολογῶ τὸν Τριαδικό μας Θεὸ γιὰ ὅ,τι μὲ ἀξίωσε νὰ πετύχω μέχρι 
σήμερα, γιὰ ὅ,τι καλὸ καὶ ὡραῖο ἔχω δώσει στὸν τόπο μας. Ζητῶ 

συγγνώμη γιὰ τυχὸν παραλείψεις ἢ λάθη μου καὶ ὑπόσχομαι ὅτι θὰ 

συνεχίσω τὸν ἀγώνα μου γιὰ ὅ,τι καλύτερο δύναμαι. Εὔχομαι καὶ 
προσεύχομαι ἡ Παναγία μας νὰ δώσει δύναμη, ὅραμα, ἐλπίδα καὶ νὰ 

χαρίσει ἕνα καλύτερο αὔριο στοὺς νέους μας ποὺ ζοῦν τὴ σκληρό-
τητα καὶ τὴ δίνη τῆς ἐποχῆς μας. 
Κλείνοντας, ἐπιθυμῶ ἀπὸ καρδιᾶς νὰ εὐχαριστήσω: Ὅλους τοὺς 

συντοπίτες μας, γιὰ τὴν οὐσιαστική τους συμβολὴ καὶ τὴ συμπαρά-

στασή τους στὸ ἔργο μας, καὶ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ μὲ πλαισιώνουν 
στὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο, γιὰ τὴν ἀνιδιοτελὴ προσφορά τους. 
Τὸν συντοπίτη μας κ. Σπύρο Κωνσταντᾶ Δήμαρχο Παλλήνης, ποὺ ὑπο-
στήριξε αὐτὴ τὴν ἔκδοση, εὐχόμενος ἡ Παναγία μας νὰ τοῦ χαρίζει 
ὑγεία καὶ χαρὰ στὴν προσωπικὴ καὶ οἰκογενειακή του ζωὴ καὶ ἐπιτυ-
χίες στὶς δημόσιες δραστηριότητές του. Τὸν ἐξαίρετο ἱστορικὸ ἐπιστή-
μονα κ. Σπύρο Καρύδη, γιὰ τὸν πνευματικό του κόπο ποὺ ἀποτυπώ-

νεται στὴν παρούσα ἀξιόλογη δημιουργία του. Τέλος, ἐκφράζοντας 
πιστεύω τὰ συναισθήματα ὅλων, εὐχαριστοῦμε θερμὰ τὸν Σεβασμιώ-

τατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Νεκτάριο, γιὰ τὴν ἐξαιρετικὴ τιμὴ ποὺ μᾶς 
κάνει νὰ προλογίζει τὴν παρούσα ἔκδοση καὶ γιὰ τὴν ὅλη ὑποστήριξή 
του στὴν Ἐνορία καὶ τὸ ἔργο μας. Ἡ πατρικὴ παρουσία του καὶ ὁ 
ἐκκλησιαστικὸς λόγος του μᾶς ἐμπνέει καὶ μᾶς καθοδηγεῖ στὴ διά-

σωση, ἀνάδειξη καὶ καλλιέργεια τῆς πνευματικῆς μας κληρονομιᾶς. 
Ἡ Παναγία ἡ Ὁδηγήτρια ἂς εἶναι βοηθός μας καὶ ἂς ὁδηγεῖ ὅλους 

μας –συντοπίτες καὶ ἀναγνῶστες– σὲ δρόμους ἀληθινούς, δημιουργι-
κοὺς καὶ ὡραίους. 

Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ καὶ ἐγκάρδιες εὐχὲς 
Πρωτ. Σπυρίδων Προβατᾶς 

Ἀγραφοί, 23 Αὐγούστου 2011 

Ἑορτὴ τῆς Ὑ. Θ. Ὁδηγητρίας 



 

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
 

 

Τὸ χωριὸ Ἀγραφοὶ βρίσκεται στὴ βόρεια Κέρκυρα καὶ ἀπέχει ἀπὸ 
τὴν πόλη 31 περίπου χιλιόμετρα. Ἡ ὀνομασία του ἀνάγεται πιθανὸν 
στοὺς βυζαντινοὺς χρόνους ἢ στὰ πρῶτα χρόνια τῆς ἀνδηγαυικῆς κα-

τοχῆς τοῦ νησιοῦ καὶ σχετίζεται μὲ τοὺς «ἄγραφους» χωρικούς, ἐλεύ-
θερους ἀπὸ οἱανδήποτε φοροδοτικὴ ὑποχρέωση ἀπέναντι στὸ κράτος1.  
Στὸ χωριό, ἐκτὸς τῆς Ὁδηγήτριας μὲ τὰ μετόχια της, ὑπάρχει ἐπί-

σης ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν Γουλάτων. Στὴν περιφέρεια τοῦ 
χωριοῦ σώζονται ἕως σήμερα τὰ ἐξωκκλήσια τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, 
τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου, τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, 
τῆς Λαμποβίτισσας, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. 
Ὁ ναὸς καὶ ἡ μονὴ τῆς Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν δὲν μελετῶνται γιὰ 

πρώτη φορά. Ἤδη ὁ Ἰωάννης Μπουνιᾶς, περιγράφοντας τὸ χωριὸ τὸ 
1959, ἔδωσε πολλὲς πληροφορίες γιὰ τὸν ναὸ καὶ τὶς εἰκόνες του2. Ὁ 

ναὸς καὶ ἡ μονὴ ἀποτέλεσαν ἐπίσης ἀντικείμενο προσωπικῆς μελέτης 
στὸ παρελθὸν μέσα στὸ πλαίσιο τῆς διερεύνησης τοῦ θεσμοῦ τῶν ὀρ-
θόδοξων θρησκευτικῶν ἀδελφοτήτων τῆς Κέρκυρας καὶ τῆς συγκέν-
τρωσης τῶν κανονισμῶν λειτουργίας τῶν μοναστηριῶν τοῦ ἰόνιου 
χώρου3. Τότε συγκεντρώθηκε ἀξιόλογο ὑλικὸ ποὺ ἀφοροῦσε τόσο τὸν 

                                                           

1. Γιὰ τοὺς «ἄγραφους» βλ. D. Jacoby, «Une classe fiscale à Byzance et en 

Romanie Latine: Les inconnus du fisc, éleuthères ou éstangers», Actes du XIVe 

Congrès International des études byzantines, Bucarest, 6-12 Septembre 1971, τ. 2, 

Bucarest 1975, σ. 140 ἑξῆς. Σπ. Ἀσωνίτη, «Ἡ ἀγγαρεία στὴν Κέρκυρα κατὰ τὸν 
ὄψιμο μεσαίωνα», Ἑῷα καὶ Ἑσπέρια 4 (1999-2000), 148. 

2. Μπουνιᾶ, Κερκυραϊκά, σ. 64-65. 

3. Τὸ πρῶτο θέμα ἀποτέλεσε ἀντικείμενο τῆς διδακτορικῆς μου διατριβῆς 
(βλ. Καρύδη, Ἀδελφότητες). Μιὰ πρώτη παρουσίαση τοῦ δεύτερου θέματος καὶ 
προσέγγιση τῶν ἕως τότε στοιχείων ἔγινε στὸ 26ο Συνέδριο τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστο-
ρικῆς Ἑταιρείας (βλ. Σπ. Καρύδη, «Κανονισμοὶ λειτουργίας τῶν μοναστηριῶν 
τοῦ ἰόνιου χώρου (16ος-19ος αἰώνας)», Πρακτικὰ τοῦ ΚΣΤ΄ Πανελλήνιου Ἱστορικοῦ 
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ναὸ ὅσο καὶ τὴ μονή, ἐκτεινόμενο ἀπὸ τὸν 13ο ἕως τὸν 19ο αἰώνα. Ὁ 

«κώδικας» τοῦ ναοῦ τοῦ ἔτους 1286 ποὺ ἐντοπίστηκε τότε, μὲ τὴν 
ἀναγραφὴ τῶν ὀνομάτων τῶν πρώτων κτητόρων του, δημοσιεύτηκε 
τὸ 1999 ἀνάμεσα σὲ ἄλλα ἔγγραφα ποὺ ἀφοροῦσαν τοὺς κερκυραϊ-
κοὺς ναοὺς τοῦ 15ου αἰώνα1. Ἀκολούθησε ἡ δημοσίευση τῶν ἱδρυ-
τικῶν πράξεων τῆς μονῆς μὲ τοὺς θεμελιώδεις κανόνες σύστασης καὶ 
λειτουργίας καθὼς καὶ ὁ πρῶτος ἐσωτερικὸς κανονισμὸς τῆς μονῆς, 
ὅπως καταγράφτηκε στὴ διαθήκη τοῦ πρώτου ἐκλεγέντος ἡγουμένου, 
κείμενα ἰδιαίτερου ἐνδιαφέροντος τόσο γιὰ τὴν ἴδια τὴ μονὴ ὅσο καὶ 
γενικότερα γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ ἑπτανησιακοῦ, καὶ ἐν προκειμένῳ 

τοῦ κερκυραϊκοῦ, μοναχισμοῦ2. 

Λίγο παλαιότερα, τὸ 1991, εἶχε δημοσιευτεῖ ἀπὸ τὴν καθηγήτρια 

Χρύσα Μαλτέζου ἕνα ἐξαιρετικῆς σημασίας ἔγγραφο τόσο γιὰ τὸν 
ναὸ εἰδικὰ ὅσο καὶ γιὰ τὸν θεσμὸ τῶν ὀρθόδοξων ἀδελφοτήτων γε-
νικότερα. Πρόκειται γιὰ τὸ «νομικάτο» ἔγγραφο τῆς 7ης Μαρτίου 
1400, μὲ τὸ ὁποῖο οἱ κτήτορες τοῦ ναοῦ βεβαίωσαν τὰ κτητορικά 

τους δικαιώματα καὶ ὅρισαν τὸν τρόπο τῆς μεταβίβασής τους3. 
Στὸ βιβλίο αὐτὸ τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν τὴν Ὁδηγήτρια Ἀγρα-

φῶν, ἄλλα γνωστὰ ἤδη ἀπὸ τὶς παραπάνω μελέτες καὶ δημοσιεύσεις 
καὶ ἄλλα ἄγνωστα, συνδυάζονται σὲ μιὰ ἀπόπειρα νὰ σκιαγραφηθεῖ 
τὸ παρελθὸν τοῦ ναοῦ, ἡ ἀδελφότητα, ποὺ εἶχε τὴ φροντίδα του, καὶ 
ἡ μονή, ποὺ συγκροτήθηκε καὶ λειτούργησε γιὰ περίπου ἑκατὸ χρό-
νια. Σὲ αὐτὰ προστίθενται ἡ περιγραφὴ τοῦ εἰκονογραφικοῦ διάκο-
σμου καὶ μιὰ σύντομη ἀναφορὰ στὰ τέσσερα μετόχια τοῦ ναοῦ. 
Κλείνοντας τὴ σύντομη αὐτὴ εἰσαγωγή, θὰ ἤθελα καὶ ἀπὸ τὴ θέση 

αὐτὴ νὰ εὐχαριστήσω τὸν πρωτοπρεσβύτερο π. Σπυρίδωνα Προβατᾶ 

γιὰ τὸ προσωπικό του ἐνδιαφέρον στὴ σύνταξη τοῦ βιβλίου, καθὼς καὶ 
τὸν κύριο Σπυρίδωνα Κωνσταντᾶ, ποὺ ἀνέλαβε τὴ χρηματοδότηση τῆς 
ἔκδοσης. Θὰ ἤθελα ἐπίσης νὰ εὐχαριστήσω ὅλους ἐκείνους ποὺ μὲ 
τὸν δικό τους τρόπο βοήθησαν στὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἔρευνας καὶ 
πρόσφεραν πολύτιμα γι’ αὐτὴν στοιχεῖα. 

Σπύρος Χρ. Καρύδης 

                                                           

Συνεδρίου (27-29 Μαΐου 2005), Θεσσαλονίκη 2006, σ. 39-44). 

1. Καρύδη, «Ναοί», σ. 292-293, 306-307. 

2. Καρύδη, «Κανονισμοί». 

3. Μαλτέζου, «Μαρτυρίες», σ. 316-317. 
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Ὁ σημερινὸς ἐνοριακὸς ναὸς τοῦ χωριοῦ Ἀγραφοὶ τῆς βόρειας Κέρ-
κυρας ἔχει μακρὰ ἱστορία, ποὺ φτάνει, ἂν τὰ στοιχεῖα ποὺ παρέχουν 
οἱ πηγὲς εἶναι ἀκριβῆ, ἕως τὸν 13ο αἰώνα. Οἱ παλαιότερες πληρο-
φορίες γιὰ τὸν ναό, οἱ ὁποῖες ἔχουν σωθεῖ σὲ πολὺ μεταγενέστερα 

ἀντίγραφα, ἀνάγονται στὰ ἔτη 1286, 1400 καὶ 1401 ἀντίστοιχα. Ἀπὸ 
τὰ ἔγγραφα αὐτά, τὰ ὁποῖα περιγράφονται ἀναλυτικὰ στὴ συνέχεια, 

συνάγονται ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες γιὰ τὴν ἵδρυση τοῦ ναοῦ, τὴν 
ὀργάνωση τῆς ὁμάδας τῶν κτητόρων του, καὶ τὴν ἰδιαίτερη τιμὴ ποὺ 
ἀποδιδόταν στὴν ἐκεῖ τιμώμενη Θεοτόκο. 

 

1. Ὁ «κώδικας» τοῦ 1286 1 

Στὶς 5 Νοεμβρίου 1788 ἐμφανίστηκε στὸν νοτάριο Ἰωάννη Κοπαῖο ὁ 
ἱερομόναχος Ἰωακεὶμ Μαρτίνος, καθηγούμενος τοῦ μοναστηριοῦ τῆς 
Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν, ὁ ὁποῖος τοῦ παρέδωσε ἕνα παλαιὸ χαρτὶ τὸ 
ὁποῖο ἐπιγραφόταν «κώδιξ». Τὸ κείμενο, κατὰ τὸν νοτάριο, εἶχε 
γραφεῖ ἀπὸ πρόσωπο ἀνώνυμο στὶς 6 Μαΐου 1286. Στὸν «κώδικα» 

σημειωνόταν ἡ «ἀρχαία» οἰκοδομὴ τῆς ἐκκλησίας καὶ τὰ ὀνόματα τῶν 
κτητόρων, τὸ καθένα γραμμένο μὲ τάξη καὶ χωριστὰ κατὰ χωριό. Ὁ 

ἱερομόναχος ζήτησε νὰ καταγραφεῖ τὸ κείμενο στὸ κατάστιχο τοῦ 
νοταρίου καὶ νὰ τοῦ δοθεῖ στὴ συνέχεια ἀντίγραφο, παραμένοντας τὸ 
πρωτότυπο «ἰνφιλτζάδο» στὸ κατάστιχο τοῦ νοταρίου γιὰ τὴν παντο-
τινή του διατήρηση. Ὁ νοτάριος πράγματι συνέταξε, παρουσίᾳ δύο 
μαρτύρων, τὴ σχετικὴ πράξη τῆς ἐμφάνισης τοῦ ἱερομονάχου καὶ τῆς 

                                                           

1. Τὸ ἔγγραφο δημοσιεύτηκε σὲ παλαιότερη μελέτη μου· βλ. Καρύδη, «Ναοί», 

σ. 292-293 καὶ 306-307. Ἀναδημοσιεύεται στὸ παράρτημα τῶν ἐγγράφων. 
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παράδοσης τοῦ «κώδικα» καὶ ἀντέγραψε στὸ κατάστιχό του τὸ πε-
ριεχόμενό του. Τὸ «παλαιότατον χαρτὶ» ποὺ παραδόθηκε στὸν νοτά-

ριο δυστυχῶς δὲν βρέθηκε ἀνάμεσα στὶς ἄλλες ἰδιωτικὲς πράξεις ποὺ 
βρίσκονται συρραμμένες στὸ τέλος τοῦ καταστίχου. Ἔτσι δὲν ἔχουμε 
τὴ δυνατότητα πλέον νὰ διαπιστώσουμε τὴν παλαιότητα τοῦ «χαρ-
τίου» καὶ τὴ γνησιότητά του μὲ τὴν ἐξέταση τοῦ ἴδιου τοῦ τεκμηρίου, 
ἀρκούμενοι κατ’ ἀνάγκη στὸ περιεχόμενό του.  
Τὸ ἔγγραφο ποὺ παραδόθηκε ἀπὸ τὸν ἡγούμενο γιὰ ἀντιγραφὴ 

δὲν εἶχε γραφεῖ προφανῶς τὸ 1286, ὅπως σημείωσε ὁ νοτάριος, ἀλλὰ 

πολλὰ χρόνια ἀργότερα κατὰ τὴν περίοδο τῆς βενετικῆς κατοχῆς τοῦ 
νησιοῦ, ὅπως βεβαιώνεται ἀπὸ τὴ σχετικὴ σημείωση στὸ τέλος τοῦ 
ἐγγράφου: ἐξ ἐπιτροπῆς τῶν ὑψηλοτάτων ἀφεντάδων Μπάϊλου καὶ Καπι‐
τανίου καὶ προβεδεδόρου κ. Ἀντωνίου Διέδου ἐπὶ ἔτους ᾳ[κενὸ]π΄ Μαγίου 

ιγ΄. Στὸ νοταρικὸ κατάστιχο καὶ στὸ ἀντίγραφο τῆς πράξης ποὺ ἔγινε 
ἀπὸ τὸν ἴδιο νοτάριο καὶ ὑπάρχει στὸν φάκελο τοῦ ναοῦ, στὴν ἀρ-
χειακὴ σειρὰ Ἔγγραφα Ἐκκλησιῶν τοῦ Ἀρχείου τῆς Κέρκυρας, στὴ 
θέση τῆς χρονολογίας τοῦ παραπάνω σημειώματος ὑπάρχει τὸ πρῶτο 
καὶ τὸ τελευταῖο γράμμα μὲ τέσσερις ἐνδιάμεσες στιγμές, ἔνδειξη 
εἴτε ἀδυναμίας τοῦ νοταρίου νὰ διαβάσει τὰ ἄλλα γράμματα εἴτε 
χάσματος στὸ «χαρτὶ» ποὺ τοῦ προσκόμισε ὁ ἡγούμενος. Προβλή-
ματα παρουσιάζονται καὶ στὴν προσπάθεια ταύτισης τοῦ ἀναφερό-
μενου προβλεπτῆ Ἀντωνίου Διέδου. Στοὺς καταλόγους τῶν Βενετῶν 
ἀξιωματούχων ποὺ ὑπηρέτησαν στὴν Κέρκυρα ἀπαντᾶ ὁ γενικὸς 
προβλεπτὴς Marcantonio Diedo τὸ διάστημα 1728-17311, ὅμως τὰ 

χρονικὰ ὅρια τῆς θητείας του καὶ τὸ ἀξίωμά του δὲν συμπίπτουν μὲ 
τὰ δεδομένα τοῦ ἐγγράφου. Εἶναι γνωστὸς ἐπίσης ὁ Antonio Diedo, 

ὁ ὁποῖος τὸ 1434 ἐκλέχθηκε προβλεπτής, μὲ θητεία ἑνὸς ἔτους, καὶ 
παρέμεινε στὴν Κέρκυρα ἕως τοὺς πρώτους μῆνες τοῦ 14362. Ἡ ταύ-
τιση τοῦ προβλεπτῆ τοῦ ἐγγράφου μας μὲ τὸν τελευταῖο συνάδει μὲ 
τὴν παλαιότητα τοῦ προσκομισθέντος ἐγγράφου, ἡ θητεία του ὅμως 
δὲν συμπίπτει μὲ τὸν χρόνο ποὺ μᾶς ὑποδεικνύει ἡ σημειώση, ἐκτὸς 

                                                           

1. Τσίτσα, Θεσμοί, σ. 122. 

2. Γι’αὐτὸν βλ. Σπ. Ἀσωνίτη, Ἡ Κέρκυρα καὶ τὰ ἠπειρωτικὰ παράλια στὰ τέλη 

τοῦ Μεσαίωνα (1386-1462), Θεσσαλονίκη 2009, σ. 266. F. Rossi, «Diedo, Anto-

nio», Dizionario Biografico degli Italiani, τ. 39, Roma 1991, σ. 761-764. 
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καὶ ἂν θεωρήσουμε ὅτι ὁ νοτάριος ἀνέγνωσε ἢ μετέγραψε λανθα-

σμένα τὴν οὕτως ἢ ἄλλως λειψὴ χρονολογία. 

Σύμφωνα μὲ τοὺς πρώτους στίχους τοῦ ἐγγράφου, ὁ ναὸς τῆς Ὁ-

δηγήτριας οἰκοδομήθηκε καὶ ἱστορήθηκε μὲ τὴ συνδρομὴ τῶν ἀνα-

γραφομένων «τιμίων ἀνδρῶν» καὶ ἀποπερατώθηκε στὶς 6 Μαΐου 
1286. Ἀπορίες καὶ ἀμφιβολίες προξενεῖ ἡ χρονολόγηση τοῦ ναοῦ μὲ 
τὴ δήλωση τοῦ ἔτους ἀπὸ γεννήσεως Χριστοῦ καί ὄχι ἀπὸ κτίσεως 
κόσμου, ἡ ὁποία ἦταν περισσότερο διαδεδομένη. 
Ἀκολουθεῖ ἡ φράση: ἐγράφη δὲ ὁ Κώδιξ οὗτος. εἰσίν δὲ τὰ χέρια 

αὐτῶν. Ἡ φράση προφανῶς ἀνήκει στὸ ἀντιγραφόμενο ἔγγραφο καὶ 
δὲν ἔχει προστεθεῖ ἀπὸ τὸν νοτάριο, διαφορετικὰ ἡ δήλωση «εἰσίν δὲ 

τὰ χέρια αὐτῶν», ποὺ ὑποδηλώνει ὅτι ὁ κατάλογος ποὺ ἀκολουθεῖ 
εἶχε καταρτιστεῖ μὲ τὶς ὑπογραφὲς τῶν ἱδρυτῶν, θὰ σήμαινε ὅτι ὁ νο-
τάριος τοῦ 1788 εἶχε μπροστά του ἔγγραφο μὲ πρωτότυπες ὑπογρα-

φές, περίπτωση ποὺ ἀποκλείεται, ἀφοῦ ὅπως εἴδαμε τὸ ἔγγραφο ποὺ 
τοῦ παραδόθηκε καταρτίστηκε μὲ ἐντολὴ τῶν τοπικῶν βενετικῶν 
ἀρχῶν, πολλὰ χρόνια μετὰ τὴν ἀναφερόμενη χρονολογία οἰκοδόμησης 
τοῦ ναοῦ. Ἡ φράση πιθανὸν νὰ συνδέεται μὲ τὴν κατάρτιση τοῦ 
πρώτου ἀντιγράφου, ὅταν ὁ ἀντιγραφέας εἶχε μπροστά του «τὰ χέ-
ρια» τῶν ἀναγραφομένων κτητόρων. Ἂν ὄντως ἔτσι ἔχουν τὰ πράγ-
ματα, τότε ἡ ὑπὸ συζήτηση φράση θὰ πρέπει νὰ ἐκληφθεῖ ὡς σχόλιο, 
ἐξαιρετικὰ ὅμως σημαντικό, ἀφοῦ προσδιορίζει ὅτι τὸ ἀντιγραφόμενο 
τότε κείμενο, ὁ «κῶδιξ», ἔφερε τὶς ὑπογραφὲς τῶν κτητόρων ἢ ἔστω 

ὅτι ἦταν κατάλογος ὀνομάτων μὲ διαφορὲς στὸν γραφικὸ χαρακτήρα. 

Μὲ τὰ ὑπάρχοντα δεδομένα δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ προσδιοριστεῖ μὲ 
βεβαιότητα ἂν τὸ πρωτότυπο κείμενο ἦταν ἔγγραφο καταστρωμένο 
καὶ ὑπογραμμένο ἀπὸ τοὺς κτήτορες ἢ ἂν ἐπρόκειτο γιὰ τὴν κτητο-
ρικὴ ἐπιγραφὴ τοῦ ναοῦ. Τὸ κείμενο πάντως, μὲ ἐξαίρεση τὴν ὑπὸ 
συζήτηση φράση, θὰ μποροῦσε νὰ προέρχεται καὶ ἀπὸ κτητορικὴ 
ἐπιγραφή, στὴν ὁποία ἀναγράφονταν ὅλα τὰ ὀνόματα τῶν κτητόρων. 
Ἀκολουθοῦν τὰ ὀνόματα τῶν κτητόρων. Στὸν κατάλογο ἀναγρά-

φονται 76 ἄτομα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα 15 γυναῖκες, προερχόμενα ἀπὸ δέκα 

γειτονικὰ χωριά: Πιὸ συγκεκριμένα μνημονεύονται ἀνὰ χωριὸ οἱ πα-

ρακάτω δομήτορες: 
Ἀγραφοί : Ἰωάννης Κορακιανίτης, Βασίλειος Προβατᾶς, Ἰωάννης 

Βατινιώτης, Νικόλαος Κόρεντος, Ἰωάννης Μαχειριώτης, Νικόλαος 
Μαχειριώτης, Θεόδωρος Μασούτης, Νικόλαος Μαχειριώτης, Ἀντώνιος 
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Περίθειος, Γεώργιος Κυριακάτος, Ἰωάννης Κοστάρης, Ἰωάννης Μόρ-
φης, Νικόλαος Κοσκινᾶς. 

Ἀντιπερνοί : παπὰ Ἰωάννης Παντέχης, Κρήνη ἡ Χειμαροῦ, Δημή-
τριος Μαρτίνος, Θεόδωρος Ἀμπελικός, Θεόδωρος Χλωρόπουλος, Νι-
κόλαος Λαϊνᾶς, Γεώργιος Σαλιβαρᾶς, Ἰωάννης τοῦ Λάμπρου, Ἰωάν-
νης Μαρτίνος. 

Καρουσάδες : παπὰ Κυριάκης Κατωμέρης, παπὰ Νικόλαος Ἀνυ-
φαντῆς, Γεώργιος Τζουκαλᾶς, Κώστας Τζουκαλᾶς, Γεώργιος Περιβο-
λάρης, Βρετὸς Μελαχροινός, Θεόδωρος Δουκιανός, Γεώργιος  Δουκια-

νός, Γεώργιος Τῶρκος, Νικόλαος τοῦ Ἰακωβο-Μάνου, Δημήτριος Κα-

λωτᾶς, Χρυσῆ τοῦ Κολωτᾶ, Θεόδωρος Τζαγγάρης, Ποθητὴ ἡ γυναίκα 

τοῦ Μακέδου, Δημήτριος Κωθωνιάτης, παπὰ Μάνος Κλαδαμινός. 
Καβαλούρι : Μιχαὴλ Βαρυβάτης, Περότας τοῦ Νικηφόρου, Ἀντώ-

νιος Στάνος, Μιχαὴλ Θιχάλης, Μιχαὴλ Σέμικος, Νικόλαος Σέμικος, 
Γεώργιος Λυριώτης, Καλὴ ἡ Γραμματίκαινα, Καλὴ ἡ Λαγούλου. 

Λευκοράκι : Νικόλαος ὁ Πρεβέκης, Σταματοῦ ἡ Κοτρώναινα. 

Ἁγία Παρασκευή : Νικόλαος Ζωρέλλος, Κώστας Ριμωτᾶς, Θεοδώρα 

ἡ Λούραινα, Μαρία τοῦ Νικηφόρου, Μιχαὴλ ὁ Σάββας. 
Νυμφές : Νικόλαος Νυφιάτης, Δημήτριος Νυφιάτης, Ἰωάννης Κυ-

ριακόπουλος, Θεοδώρα ἡ Βολάχαινα. 

Κληματιά : Δημήτριος ὁ Καβαλλαρόπουλος, Ἀντώνιος ὁ Μερκού-
ρης, Γεώργιος ὁ Μερκούρης, Ἰωάννης ὁ Μερκούρης, Ἰωάννης ὁ Φω-

τεινός, Ἰωάννης ὁ Μικρόπουλος, Ἀναστασία τοῦ Σώκαλη. 
Κυπριανάδες : Σταματοῦ παπὰ Ῥογιάτη, Ἰωάννης Χειμαριᾶς, Μι-

χαὴλ ὁ Αὐλωνίτης, Ἀναστασία τοῦ Μιχαλόπουλου. 
Ἅγιοι Δοῦλοι : Μαρία τοῦ Φράγκου, Θεόδωρος Λάζαρης, Ἰωάννα 

τοῦ Γουναρόπουλου, Εὑρετὸς Γουναρόπουλος, Γεώργιος Μουργανά-

ρης, Καλὴ τοῦ Καλοπροσκύνη, Νικόλαος Κοσκινᾶς. 
Εἶναι προφανὲς ὅτι τὸ ἔγγραφο ἔχει ἰδιαίτερη σημασία ὄχι μόνον 

γιὰ τὸν ναὸ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἱστορικὴ γεωγραφία τῆς περιοχῆς, κα-

θὼς καὶ γιὰ τὴν ὀνοματολογία, ἀφοῦ διασώζει τοπωνύμια, ὀνόματα 

καὶ ἐπώνυμα τοῦ 13ου αἰώνα. 

 

2. Τὸ «νομικάτο» ἔγγραφο τῆς 7ης Μαρτίου 1400 

Ἡ ἀμέσως ἑπόμενη χρονικὰ πηγὴ ποὺ ἀφορᾶ τὸν ναὸ ἀνάγεται στὶς 
7 Μαρτίου 1400. Πρόκειται γιὰ τὴ συμφωνία ἀνάμεσα στοὺς κτήτο-
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ρες τοῦ ναοῦ μὲ τὴν ὁποία καθορίστηκαν τὰ δικαιώματα καὶ οἱ ὑπο-
χρεώσεις τους. Τὸ ἔγγραφο ἐκδόθηκε σχετικὰ πρόσφατα ἀπὸ ἀντί-
γραφο σωζόμενο στὸ Κρατικὸ Ἀρχεῖο τῆς Βενετίας, χρονολογήθηκε 
ἀπὸ παραδρομὴ στὸ ἔτος 1414 καὶ συμπληρώθηκε στὸ τέλος τοῦ 
ἐγγράφου ἡ χρονολογία ἀπὸ κτίσεως κόσμου, τῆς ὁποίας ὁ ἀντιγρα-

φέας εἶχε δηλώσει μόνον τὰ δύο πρῶτα γράμματα, ὡς ϛ͵ϡκβ΄ 
[=6922]1. Σύμφωνα μὲ τὸ εἰσαγωγικὸ μέρος τοῦ ἐγγράφου, αὐτὸ 
συντάχθηκε τὸ χιλιοστὸ τετρακοσιοστὸ ἔτος ἀπὸ γεννήσεως Χριστοῦ, 
κατὰ τὸ 14ο ἔτος τῆς βενετικῆς κυριαρχίας στὴν Κέρκυρα, ἑπομένως 
τὸ ἔγγραφο χρονολογεῖται στὸ 1400 καὶ τὸ ἔτος ἀπὸ κτίσεως κόσμου 
εἶναι τὸ ϛ͵ϡη΄ [=6908]. Μὲ τὴν ἀποκατάσταση τῆς χρονολογίας 
ἐναρμονίζεται καὶ ἡ 8η ἰνδικτιώνα ποὺ σημειώνεται στὸ ἔγγραφο. Ἡ 

τάση γιὰ διπλὴ χρονολόγηση τῶν κερκυραϊκῶν ἐγγράφων τοῦ 15ου 
αἰώνα ἀπὸ γεννήσεως Χριστοῦ καὶ ἀπὸ ἐνάρξεως τῆς βενετικῆς 
παρουσίας στὸ νησὶ ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ ἄλλα ἔγγραφα τῆς ἴδιας 
περιόδου2. 

Τὸ σωζόμενο ἀντίγραφο γράφτηκε στὶς 15 Ἰανουαρίου 1789 ἀπὸ 
τὸν νοτάριο Ἰωάννη Κοπαῖο, ὁ ὁποῖος ὅπως εἴδαμε εἶχε ἀντιγράψει 
καὶ τὸν «κώδικα», καὶ παραδόθηκε μαζὶ μὲ ἄλλα ἔγγραφα στὶς βενε-
τικὲς ἀρχὲς τὴν ἴδια χρονιά. Τὸ πρωτότυπο ἔγγραφο δὲν σώζεται. 
Ἀπὸ τὶς σημειώσεις στὸ τέλος τοῦ σωζόμενου ἀντιγράφου διαπιστώ-

νεται ὅτι ἀντίγραφο ἀπὸ τὸ περγαμηνὸ πρωτότυπο ἔκανε στὶς 7 Ἰα-

νουαρίου 1553 ὁ ἱερομόναχος καὶ νοτάριος Ἄνθιμος Πολίτης, γιὰ τὸν 
ὁποῖο γνωρίζουμε ὅτι τότε μόναζε στὴ μονὴ τοῦ Παντοκράτορα Ἀ-

σκηταριοῦ στὸ κοντινὸ χωριὸ Νυμφές. Τὸ ἀντίγραφο αὐτὸ κατατέ-
θηκε στὴ γραμματεία τῆς τοπικῆς βενετικῆς Διοίκησης καὶ τοποθετή-
θηκε ἀπὸ τὸν βοηθὸ γραμματέα Ἰωάννη Ἀλταβίλλα στὸν φάκελο 
«ὁποῦ βάνουν ταὶς πέναις, καὶ ὅλαις ταῖς ὀρδινιαὶς ταῖς ρωμαίικες», στὶς 
14 Ἰανουαρίου 1596. Ὁ ἴδιος γραμματέας κατέστρωσε τὸ ἀντίγραφο 

                                                           

1. Μαλτέζου, «Μαρτυρίες», σ. 316-317. Τὸ ἀντίγραφο εἰς A.S.V., Deputazione 

ad Pias Causas, φάκ. 45, [δέσμη Corfù], ἔγγραφο ἀρ. 51. 

2. Βλ. Σπ. Ἀσωνίτη, «Ἔγγραφα ἀναφερόμενα στὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία 

στὴν Παλαιόπολη τῆς Κέρκυρας κατὰ τὸ 14ο καὶ 15ο αἰ.», Ἑῷα καὶ Ἑσπέρια 3 

(1996-1997), 29, ἔγγραφο τῆς 25.4.1431. Σπ. Καρύδη, «Ἀντίγραφα νοταριακῶν 
πράξεων τοῦ 15ου αἰ. στὰ κατάστιχα τοῦ κερκυραίου νοταρίου ἱερέα Σταματίου 
Κοντομάρη», Παρνασσὸς 41 (1999), 164-165. Βλ. ἐπίσης ἐδῶ, ἔγγραφο ἀρ. 3. 
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ποὺ εἶχε στὰ χέρια του τὸ 1789 ὁ ἡγούμενος Ἰωακεὶμ Μαρτίνος, τὸ 
ὁποῖο παρουσίασε πρὸς ἀντιγραφὴ στὸν νοτάριο Ἰωάννη Κοπαῖο1. 

Τὸ ἔγγραφο συντάχθηκε ἀπὸ τὸν ταβουλάριο ἱερέα Γεώργιο Κορ-
φιάτη, κατ’ ἐντολὴ τοῦ νομικοῦ Ἰωάννη Γούναρη ὁ ὁποῖος «πρὸς ἐπι-

κύρωσιν» τὸ ὑπέγραψε. Στὴ σύνταξή του παρέστησαν ὡς μάρτυρες ὁ 
Νικόλαος Ζωγράφος, ὁ Δημήτριος Τοῦρκος, ὁ Ἰωάννης Σέρβος, ὁ Νι-
κόλαος Ροῦσος, ὁ Μιχάλης Ἀγραφιώτης, ὁ Ἀλέξιος Βάτζης καὶ ὁ Δη-
μήτριος Περιστέρης. Μὲ τὸ ἔγγραφο, οἱ κτήτορες τοῦ ναοῦ ἐπισημο-
ποίησαν τὰ δικαιώματά τους στὸν ναό, τὰ ὁποῖα ἀπέρρεαν ἀπὸ ὅ,τι 
ὁ καθένας εἶχε προσφέρει μὲ τὴν ἐργασία του, εἶχε ἀφιερώσει ἢ θὰ 

ἀφιέρωνε μελλοντικά, καὶ συνέταξαν διατάξεις ὑποχρεωτικὲς γιὰ ὅ-
λους, οἱ ὁποῖες καθόριζαν τὸ πλαίσιο μεταβίβασης τῶν κτητορικῶν 
δικαιωμάτων καὶ προστασίας τοῦ ναοῦ ἀπὸ τὴν ἐνδεχόμενη ἐπιβουλὴ 
τῶν κτητόρων. Τέλος συμφώνησαν καὶ δεσμεύτηκαν αὐτοὶ καὶ οἱ κλη-
ρονόμοι τους νὰ κρατήσουν τὸ ἔγγραφο στέρεο καὶ ἀπαρασάλευτο. 
Ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τοῦ ἐγγράφου, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν τρόπο μὲ 

τὸν ὁποῖο δικαιολογοῦνται τὰ κατεχόμενα κτητορικὰ δικαιώματα, 

ἀφήνεται νὰ φανεῖ ὅτι εἶχε προηγηθεῖ ἐκτεταμένη πιθανὸν ἀνακαί-
νιση τοῦ ναοῦ, μὲ τὴ συμβολὴ τῶν συμβαλλομένων κτητόρων. Εἶναι 
πιθανὸν μάλιστα, λόγῳ τῆς ἀνακαίνισης, στοὺς παλαιότερους νὰ προ-
στέθηκαν ὡς νέοι κτήτορες καὶ ὅσοι εἶχαν συνδράμει στὸ ἔργο αὐτό, 
τακτικὴ τὴν ὁποία ἐφάρμοζαν οἱ κτήτορες ἰδιαίτερα ὅταν ἀδυνατοῦ-
σαν νὰ ἀνταπεξέλθουν στὸ κόστος τῆς ἀνακαίνισης. 

 

3. Ἄλλες πρώιμες μαρτυρίες 

Τρίτη κατὰ σειρὰ γραπτὴ μαρτυρία, καὶ αὐτὴ τῶν ἀρχῶν τοῦ 15ου 
αἰώνα, σώζεται σὲ ἡμιτελὲς ἀντίγραφο τοῦ ἔτους 1717. Σύμφωνα μὲ 
τὴ σημείωση στὸ τέλος τοῦ κειμένου, ὁ Τζανέτος Προβατᾶς, ἕνας ἀπὸ 
τοὺς κτήτορες καὶ ἀδελφοὺς τοῦ ναοῦ, βρῆκε σὲ παλιὰ φυλλάδα μιὰ 

διήγηση καὶ τὴν ἀντέγραψε στὶς 26 Ἀπριλίου 1717 στὸ βιβλίο τῆς 
ἀναγραφῆς τῆς περιουσίας τοῦ ναοῦ2. Κατ’ αὐτήν, στίς 21 Αὐγού-

                                                           

1. Δὲν ἐντοπίστηκε οὔτε ἀντίγραφο τοῦ ἐγγράφου στὰ κατάστιχα τοῦ νοτα-

ρίου οὔτε τὸ προσκομισθὲν πρὸς ἀντιγραφὴ ἔγγραφο μεταξὺ τῶν πρωτοτύπων 
ἰδιωτικοῦ χαρακτήρα ἐγγράφων στὸ τέλος τῶν καταστίχων τοῦ νοταρίου. 

2. Α.Ν.Κ., Ε.Ε, φάκ. 5, β. 1, φ. 5rv. Βλ. δημοσιευόμενο ἐδῶ ἔγγραφο ἀρ. 3. 
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στου 1401 ὁ Ἀντώνιος ἀπὸ τὸ χωριὸ Ἅγιοι Δοῦλοι, ὁ ὁποῖος βασα-

νιζόταν ἀπὸ βαρειὰ καὶ ἐπώδυνη ἀσθένεια, προσέφυγε στὸν ναὸ τῆς 
Ὁδηγήτριας στοὺς Ἀγραφοὺς καὶ γονατιστὸς μπροστὰ στὴν εἰκόνα 

τῆς Παναγίας τὴν παρακάλεσε νὰ μεσιτεύσει στὸν Υἱό της ἢ νὰ τοῦ 
χαρίσει τὴν ὑγεία ἢ νὰ συντομεύσει τὸ τέλος του. Ἀπὸ τὴ διήγηση, 
στὴ μορφὴ ποὺ διασώθηκε, δὲν προκύπτει τὸ τέλος, τὸ κείμενο ὅμως 
ἔχει ξεχωριστὴ σημασία, ἀφοῦ σὲ αὐτὸ ἀποτυπώνεται ἡ ἰδιαίτερη 
τιμὴ ποὺ ἔχαιρε τότε ὁ ναὸς τῆς Θεοτόκου Ὁδηγήτριας μεταξὺ τῶν 
κατοίκων τουλάχιστον τῆς βόρειας Κέρκυρας. 
Ὁ ναὸς τὸν 16ο αἰώνα ἐμφανίζεται συχνὰ στὶς πηγές. Εἶναι συνα-

δελφικὸς καὶ ἔχει ὡς μετόχι τὸν ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στὸ ἴδιο 
χωριό. Ἀκόμη συχνότερα ἀπαντᾶ τὸν 17ο καὶ τὸν 18ο αἰώνα, ἀπὸ τὰ 

μέσα μάλιστα τοῦ 18ου αἰώνα μετατρέπεται σὲ μοναστήρι καὶ λει-
τουργεῖ ἔτσι γιὰ περίπου ἑκατὸ χρόνια. 



 

 

 

 

 

Β΄ 
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1. Ἡ συγκρότηση τῆς ἀδελφότητας 

Ἡ ἀδελφότητα τῆς Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν εἶναι ἡ παλαιότερη γνωστὴ 
κτητορικὴ ἀδελφότητα στὸν κερκυραϊκὸ χῶρο1, ἡ λειτουργία τῆς ὁ-
ποίας διαπιστώνεται χωρὶς διακοπὴ ἕως τὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 20οῦ 
αἰώνα, προσαρμοσμένη ἀπὸ τὸν 18ο αἰώνα στὰ πολιτειακὰ διατάγ-
ματα ποὺ καθόρισαν ἄλλωστε τὴ λειτουργία ὅλων τῶν ἀδελφοτήτων 
ὄχι μόνον τοῦ κερκυραϊκοῦ ἀλλὰ εὐρύτερα τοῦ ἰόνιου χώρου. 
Τὸ ἔγγραφο τοῦ 1400, τὴ σύνταξη καὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ ὁποίου 

εἴδαμε προηγουμένως, ἀποτελεῖ ἕνα ἐξαιρετικῆς σημασίας ἔγγραφο 
ὄχι μόνον γιὰ τὸν ναὸ τῆς Ὁδηγήτριας καὶ τὴν ἀδελφότητά του, ἀλλὰ 

γενικότερα γιὰ τὸν θεσμὸ τῶν ὀρθόδοξων κτητορικῶν ἀδελφοτήτων, 
ἀφοῦ σὲ αὐτὸ ἀπαντᾶ γιὰ πρώτη φορὰ ὁ ὅρος ἀδελφός, ἐνταγμένος 
στὸ πλέγμα τῶν κτητορικῶν σχέσεων. Στὸ ἔγγραφο οἱ ὅροι κτήτορας 

καὶ ἀδελφὸς προσδιορίζουν τὰ ἴδια πρόσωπα. Μὲ τὸν πρῶτο ὁρίζεται 
ὁ κάτοχος κτητορικοῦ μεριδίου στὸν ναὸ καὶ μὲ τὸν δεύτερο ἐκφρά-

ζεται ἡ σχέση μεταξὺ τῶν κτητόρων. Ἡ ἀπουσία ὅμως ὁποιασδήποτε 
μνείας διαφοροποίησης ἢ διακύμανσης τοῦ εὔρους τῶν κτητορικῶν 
μεριδίων, δηλαδὴ ἡ κλασματικὴ ἰσότητα τῶν μεριδίων, προσδίδει στὸν 
ὅρο ἀδελφὸς τὴν ἔννοια τῆς σχέσης μεταξὺ κτητόρων ποὺ κατέχουν 
ἴσα μεταξύ τους μερίδια καὶ ἑπομένως ἔχουν ἴσες ὑποχρεώσεις καὶ 
δικαιώματα ἔναντι τοῦ ναοῦ. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ἄλλωστε ὅτι ὁ 
ὅρος ἀδελφὸς χρησιμοποιεῖται μόνον στὸ σημεῖο ποὺ ἀναφέρεται στὴν 
ἀντιμετώπιση τῆς εἰς βάρος τοῦ ναοῦ συμπεριφορᾶς τῶν κτητόρων, 

                                                           

1. Γιὰ τὸν θεσμὸ τῶν θρησκευτικῶν ἀδελφοτήτων στὸν κερκυραϊκὸ χῶρο βλ. 
Καρύδη, Ἀδελφότητες. Γιὰ τὴν ἀδελφότητα τῶν Ἀγραφῶν βλ. κυρίως σ. 223-224. 
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ἐνῶ στὸ ὑπόλοιπο ἔγγραφο χρησιμοποιεῖται ὁ ὅρος κτήτορας. Ὁ ὁρι-
σμὸς τοῦ κτήτορα-ἀδελφοῦ ὅπως διατυπώθηκε παραπάνω συνιστᾶ 

ἀκριβῶς τὸν πρόγονο τῆς ἔννοιας τοῦ ὅρου ὅπως θὰ καθοριστεῖ ἀρ-
γότερα, τὸν 16ο αἰώνα, στὶς καταστατικὲς πράξεις τῶν ἀδελφοτήτων 
ποὺ συστάθηκαν τότε, καὶ ἀποτελεῖ τὸ ἐνδιάμεσο βῆμα τῆς μετάβα-

σης ἀπὸ τὴν ἔννοια τοῦ κτήτορα ὡς κατόχου κτητορικοῦ μερίσματος 
στὴν ἔννοια τοῦ ἀδελφοῦ ὡς κατόχου κτητορικῶν δικαιωμάτων σ’ 
ὁλόκληρο τὸν ναό, ἴσων μὲ τὰ δικαιώματα τῶν συναδελφῶν του1. 

Ἡ ὕπαρξη τοῦ ὅρου ἀδελφὸς καὶ ἐπιπλέον ἡ διαπίστωση τῆς συγ-
κρότησης τῶν κτητόρων σὲ σῶμα, τὸ ὁποῖο λειτουργεῖ μὲ βάση κοινὰ 

ἀποδεκτὸ κανονισμό, κρίνει τὴν τήρηση ἢ τὴν ἄρση τῶν κτητορικῶν 
δικαιωμάτων καὶ καθορίζει ὑποχρεωτικὲς γιὰ τὸ σύνολο διατάξεις, 
ἐπιτρέπει νὰ θεωρήσουμε τὴν ὁμάδα τῶν κτητόρων τοῦ ναοῦ ὡς τὴν 
πρώτη γνωστὴ στὸν κερκυραϊκὸ χῶρο περίπτωση, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ 

χαρακτηριστεῖ ἀβίαστα ὡς ἀδελφότητα. Στὸ ἔγγραφο τοῦ 1400 δὲν 
ἀπαντᾶ ὁ ὅρος ἀδελφότητα, μιὰ τυπολογικὴ ὅμως ἐξέταση τοῦ ἐγγρά-

φου καὶ τοῦ σώματος τῶν κτητόρων, ὅπως ἀναδύεται ἀπὸ αὐτό, σὲ 
σχέση μὲ ἄλλες μεταγενέστερες περιπτώσεις στὶς ὁποῖες ἀναφέρεται 
ρητὰ ὁ παραπάνω ὅρος, πείθει ὅτι πρόκειται γιὰ τὸ ἴδιο μορφολογι-
κὰ σῶμα καὶ ἑπομένως μποροῦμε ἂν ὄχι νὰ τὸ ὁρίσουμε ρητὰ ὡς 
ἀδελφότητα, τουλάχιστον νὰ τὸ ἐντάξουμε στὴν ἴδια οἰκογένεια. 

Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὁριστεῖ ὁ χρόνος κατὰ τὸν ὁποῖο ἡ ὁμάδα 

τῶν κτητόρων ἀπόκτησε τὸν χαρακτήρα ἀδελφότητας. Ὁ πρῶτος κα-

τάλογος τῶν κτητόρων, τὸν ὁποῖο γνωρίζουμε ἀπὸ τὸ ἀντίγραφο τοῦ 
«κώδικα» τοῦ 1286 ποὺ περιγράψαμε ἤδη, περιλαμβάνει 76 ὀνόμα-

τα, ὁ χαρακτηρισμός τους ὅμως μὲ τὸν ὅρο «συναδελφοί», ποὺ χρη-
σιμοποιεῖ ὁ ἀντιγραφέας νοτάριος, ἀπηχεῖ τὴ μορφὴ ὀργάνωσης τῶν 
κτητόρων κατὰ τὸν χρόνο τῆς ἀντιγραφῆς τοῦ ἐγγράφου καὶ ὄχι κατὰ 

τὸν χρόνο τῆς οἰκοδομῆς τοῦ ναοῦ. Πιστεύω ὅμως ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν 
κτητόρων ποὺ περιλαμβάνει ὁ κατάλογος ἐπιτρέπει τὴν ὑπόθεση γιὰ 

τὴ συνεργασία τῶν δομητόρων στὴ φροντίδα καὶ διαχείριση τοῦ 
ναοῦ, χωρὶς ὅμως μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ νὰ θεωρηθεῖ ὅτι ἡ ὁμάδα αὐτὴ 
εἶχε τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἀδελφότητας. Τὸ ἔγγραφο τοῦ 1400, ἔ-

                                                           

1. Γιὰ τὴ νοηματικὴ ἐξέλιξη τῶν ὅρων βλ. Καρύδη, Ἀδελφότητες, σ. 85-120, 

165-172. 
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πειτα πιθανὸν ἀπὸ τὴν ἀνακαίνιση τοῦ ναοῦ, ἔρχεται νὰ προσδιορί-
σει σαφέστερα τὴν ὁμάδα καὶ τὴ σχέση τῶν μελῶν της. 
Στὰ ἔγγραφα, ἕως καὶ τὰ μέσα τοῦ 16ου αἰώνα, ἐπικρατεῖ ὁ ὅρος 

κτήτορας γιὰ τὸν χαρακτηρισμὸ τῶν δικαιούχων καὶ τῶν ἐμπλεκο-
μένων στὴ διοίκηση καὶ στὴ διαχείριση τοῦ ναοῦ1. Οἱ ὅροι ἀδελφὸς 

καὶ ἀδελφότητα ἀπαντοῦν σὲ ἔγγραφα τοῦ δεύτερου μισοῦ τοῦ ἴδιου 
αἰώνα2, καὶ ἔκτοτε καθιερώνονται στὰ ἔγγραφα ἀλλὰ καὶ στοὺς κα-

ταλόγους ὅπου ἀναφέρεται ὁ ναός3, ἂν καὶ ἡ ἐντονότατη παρουσία 

τῆς γενεᾶς Προβατᾶ μεταξὺ τῶν κτητόρων ἄφηνε περιθώρια σὲ κά-

ποια ἀπὸ τὰ μέλη της νὰ τὸν χαρακτηρίζουν ὡς κτητορικό τους4. 
Ἡ ἀδελφότητα λειτούργησε μετὰ τὸ 1400 σύμφωνα μὲ τὸν συντα-

χθέντα κανονισμό, στὸν ὁποῖο ὅπως εἴδαμε περιλήφθηκαν διατάξεις 
ὑποχρεωτικὲς γιὰ ὅλους, οἱ ὁποῖες καθόριζαν τὸ πλαίσιο μεταβίβα-

σης τῶν κτητορικῶν δικαιωμάτων καὶ προστασίας τοῦ ναοῦ ἀπὸ τὴν 
ἐνδεχόμενη ἐπιβουλὴ τῶν κτητόρων. Οἱ συντάκτες τοῦ ἐγγράφου τοῦ 
1400 δεσμεύτηκαν νὰ μὴν ἀλλοιώσουν μελλοντικὰ τὸ περιεχόμενο 
του, ἀλλὰ νὰ τὸ κρατήσουν «στερεὸν καὶ ἀπαρασάλευτον ... εἰς τὸν αἰ-

ῶνα τὸν ἅπαντα» αὐτοὶ καὶ οἱ σαρκικοί τους κληρονόμοι, ὅρισαν μά-

λιστα καὶ ποινὴ ὕψους 500 ὑπερπύρων κατὰ τῶν παραβατῶν. Ἡ 

ρήτρα ἀποσκοποῦσε νὰ ἀποτρέψει τὴν ἐνδεχόμενη παραβίαση τῶν 
διατάξεων ἀπὸ μεμονωμένα μέλη τῆς ἀδελφότητας, ἀφοῦ ἡ ἴδια ἡ 
ἀδελφότητα διατηροῦσε προφανῶς τὸ δικαίωμα τῆς ἀναθεώρησης ἢ 
ἀκόμη καὶ τῆς ἀκύρωσης τῶν θεσπιζομένων ἀπὸ αὐτὴν διατάξεων 
ὁποτεδήποτε τὸ ἔκρινε σκόπιμο, πρὸς τὸ συμφέρον πάντα τοῦ ναοῦ5. 

Δυστυχῶς ἀδυνατοῦμε νὰ βεβαιώσουμε ἂν πράγματι τὸ περιεχό-
μενο τοῦ ἐγγράφου διατηρήθηκε ἀναλλοίωτο ἀπὸ τοὺς κληρονόμους. 
Ἡ ἔλλειψη ἄλλου κανονιστικοῦ κειμένου στοὺς αἰῶνες ποὺ ἀκολού-

                                                           

1. Βλ. ἀντίστοιχα: Α.Ν.Κ., Δ.Σ., φάκ. 3.8, φ. 17r (Παπαρρήγα, «Πράξεις Κα-

τωιμέρη», σ. 69). Δ.Σ., φάκ. 3.10, σ. 141. Δ.Σ., φάκ. 2.9, φ. 4v. 

2. Α.Ν.Κ., Δ.Σ., φάκ. 1.10, φ. 15r. Δ.Σ., φάκ. 1.10, φ. 16v-17r. 

3. Βλ. τὰ φυλασσόμενα ἔγγραφα εἰς Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 5. Βλ. ἐπίσης κατά-

λογο τοῦ 1755 ὅπου ὁρίζεται ὡς confraternita (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, φάκ. 5), κατάλογο 
τοῦ 1820 (Καρύδη, Γεωγραφία, σ. 97 ἀρ. 486). 

4. Βλ. κατάλογο τοῦ 1635 (A.S.V., Consultori in Jure, b. 482, Catastico delle 

chiese greche, σ. 71) ὅπου κατὰ δήλωση τοῦ ἐφημερίου Δήμου Προβατᾶ σημειώ-

νεται ὡς jus patronato de Provatati. 
5. Καρύδη, Ἀδελφότητες, σ. 198-199. 
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θησαν δὲν δίνει τὴ δυνατότητα ἐλέγχου τῶν κανόνων λειτουργίας τῆς 
ἀδελφότητας, τὸ γεγονὸς ὅμως ὅτι τὰ ἀντίστοιχα κανονιστικὰ κείμε-
να ἄλλων ἀδελφοτήτων, ποὺ συντάχθηκαν ἀπὸ τὸν 16ο αἰώνα καὶ 
ἑξῆς ἀκολουθοῦσαν τὴν ἴδια κατὰ βάση θεματολογία, ἐπιτρέπει τὴν 
ὑπόθεση ὅτι ὁ κανονισμὸς ἴσχυσε, πρὸς τοῦτο ἄλλωστε συμμαρτυρεῖ 
καὶ ἡ κατάθεση ἀντιγράφου τοῦ ἐγγράφου στὶς βενετικὲς ἀρχὲς στὸ 
τέλος τοῦ 18ου αἰώνα. 

 

2. Τὰ κτητορικὰ δικαιώματα 

Τὰ ἀναφερόμενα στὸ ἔγγραφο τοῦ 1400 κτητορικὰ δικαιώματα 

ἀπέρρεαν ἀπὸ τὶς προσφορὲς τῶν κτητόρων ὑπὲρ τοῦ ναοῦ, οἱ ὁποῖες 
συνίσταντο εἴτε σὲ προσωπικὴ ἐργασία (ἐξ ὅσον κόπον καὶ ἂν ἐκάμα-

μεν εἰς τὸν εἰρημένον ναὸν...) εἴτε σὲ ἀφιερώσεις ἀκινήτων περιουσια-

κῶν στοιχείων (εἴτι ἐδώσαμεν καὶ εἴτι ἠθέλαμεν δώσῃ). Τὰ δικαιώματα 

αὐτά, τὰ ὁποῖα ὁρίζονται στὸ ἔγγραφο ὡς «μερτικό», κατὰ τὸν χρό-
νο σύνταξης τῆς πράξης ἦταν προσωπικά, ἀφοροῦσαν δηλαδὴ τὰ συ-
γκεκριμένα συμβαλλόμενα πρόσωπα καὶ ὄχι τὴν εὐρύτερη οἰκογένεια 

ἢ τὴ γενεά τους.  
Τὰ κτητορικὰ δικαιώματα μεταβιβάζονταν κληρονομικὰ στοὺς ἐξ 

αἵματος ἀπογόνους (τὰ παιδία ἡμῶν τὰ σαρκικά). Ἂν κάποιος πέθαινε 
χωρὶς νὰ ἔχει ἀποκτήσει παιδιά, δὲν εἶχε δικαίωμα νὰ διαθέσει τὸ 
κτητορικό του μερίδιο σὲ συγγενεῖς ἢ ξένους (νὰ μηδὲν ἠθέλαμεν ἔχῃ 

ἄδειαν ... νὰ ἀφήσωμεν τὸ μερτικό μας ... αὐθεντός μας ἢ ἄλλου τινὸς ἢ 

ἀδελφοῦ μας ἢ ἀδελφῆς μας ἢ ἄλλου τινὸς ἐκ τὴν γενεάν μας), ἀλλὰ ὅ,τι ὁ 
κτήτορας εἶχε προσφέρει μὲ τὴν ἐργασία του, εἶχε ἀφιερώσει ἢ θὰ 

ἀφιέρωνε μελλοντικὰ ἔμενε ἐλεύθερο στὴν ἐκκλησία (νὰ μένῃ ἐλεύθε-

ρον εἰς τὴν αὐτὴν ἐκκλησίαν, εἴτι ἐκοπιάσαμεν καὶ εἴτι ἐδώσαμεν καὶ εἴτι 

ἠθέλαμεν δώσῃ). Σὲ περίπτωση ποὺ πέθαιναν ὅλοι οἱ κτήτορες καὶ τὰ 

παιδιά τους, χωρὶς νὰ ἀφήσουν κληρονόμους, ἡ ἐκκλησία ἔμενε ἐλεύ-
θερη, χωρὶς νὰ ἔχει δικαίωμα κανένας σ’ αὐτὴν οὔτε ἡ Πολιτεία οὔτε 
ἡ λατινικὴ Ἐκκλησία οὔτε βαρόνος οὔτε κάτοικος τῆς πόλης (νὰ μένῃ 

ἡ ρηθεῖσα ἐκκλησία ἐλεύθερη καὶ νὰ μηδὲν ἤθελεν ἔχῃ νὰ κάμῃ μήτε κούρ-

τη μήτε μητρόπολις μήτε μπαροῦνος μήτε βουργισαῖος μήτε τινὰς ἕτερος, 

εἰμὴ νὰ μένῃ ἐλεύθερη ἀπὸ παντὸς ἀνθρωπίνου σώματος καὶ ἀπὸ παντὸς 

δημοσιακοῦ βάρους καὶ τέλους). Τὰ παραπάνω σημαίνουν ὅτι σὲ περί-
πτωση ἐκλείψεως κάποιας κτητορικῆς οἰκογένειας, ἡ ἐκκλησία ἀπο-
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κτοῦσε πλήρη κυριότητα σὲ ὅ,τι ὁ κάτοχος τοῦ κτητορικοῦ μεριδίου 
εἶχε ἀφιερώσει, μὲ ἄλλα λόγια καθίστατο μερικῶς πλέον ἐξαρτημένη, 
ἀφοῦ οἱ ἐναπομένοντες κτήτορες δὲν κατεῖχαν πλέον τὸ 100% τῶν 
κτητορικῶν μεριδίων ἀλλὰ τμῆμα τους, ἐνῶ ἔμενε «ἐλεύθερη» μετὰ 

τὴν ἔκλειψη ὅλων τῶν κτητορικῶν οἰκογενειῶν. Οἱ παραπάνω ρῆτρες 
μοιάζουν μὲ ἐκεῖνες τῶν μοναστηριακῶν τυπικῶν τῆς βυζαντινῆς πε-
ριόδου, μὲ τὶς ὁποῖες οἱ κτήτορες, γιὰ τὴν κατοχύρωση τῶν δικαιω-

μάτων τῆς μονῆς τους καὶ τὴν περιφρούρηση τῆς περιουσίας της ἀπὸ 
τὶς καταχρήσεις, οἱ ὁποῖες προέρχονταν ἀπὸ τοὺς χαριστικάριους ἢ 
ἀπὸ ἄλλους «δυνατοὺς» (λαϊκοὺς ἢ κληρικούς), ὅριζαν νὰ μένει ἡ 
μονή τους ἐλεύθερη, ἀκαταδούλωτη, αὐτοδέσποτη, αὐτεξούσια «μὴ 

ὑπὸ ἐκκλησιαστικὴν ἀρχήν, μὴ ὑπὸ ἀνακτορικὴν ἐξουσίαν, μὴ ὑφ’ ἑτέραν 

ἀρχοντικὴν ἐξουσίαν ταττομένη»1. Παραμένει πάντως ἀσαφὲς τὸ πλαί-
σιο λειτουργίας τοῦ «ἐλεύθερου» ναοῦ, ἀφοῦ δὲν εἶναι γνωστό, του-
λάχιστον σ’ ἐμᾶς, ἄλλο παράδειγμα ἀπὸ τὸν βενετοκρατούμενο χῶρο.  
Ἡ ἀπαγόρευση ἀνάμειξης ξένων πρὸς τὴν ἀρχικὴ ὁμάδα τῶν κτη-

τόρων στὸν ναὸ δὲν περιοριζόταν μόνο στὴ μεταβίβαση δικαιωμάτων, 
ἀλλὰ ἐκτεινόταν καὶ στὴν ἔνταξη νέων κτητόρων ὁποιασδήποτε κοι-
νωνικῆς τάξης (ἄρχοντες ἢ ἄλλους τινὲς) καθὼς καὶ στὸν ὁρισμὸ ἐπι-
τρόπων, ἡ ἀπαγόρευση μάλιστα αὐτὴ ἦταν δεσμευτικὴ καὶ γιὰ τοὺς 
ἀπογόνους τῶν ἀρχικῶν μελῶν, σὲ περίπτωση δὲ παράβασης ὁριζό-
ταν νὰ μένει ὁ παραβάτης «κατῃσχυμένος καὶ νὰ μὴν εἰσακούεται», 

ἔκφραση ποὺ σημαίνει προφανῶς τὴν ἀκύρωση ὁποιασδήποτε ἀντί-
θετης πρὸς τὰ ἀνωτέρω ἐνέργειας. 
Ἡ κτητορικὴ ἀδελφότητα τῆς Ὁδηγήτριας, ὅπως ἀναδύεται ἀπὸ 

τήν πράξη τοῦ 1400, ἦταν ἑπομένως κλειστή, ἀφοῦ οἱ κτήτορες ἀπέ-
κλεισαν κάθε πιθανότητα καταστρατήγησης τῶν ὑπαρχόντων κτητο-
ρικῶν μεριδίων καὶ διάσπασης τῆς ἀρχικῆς τους ἑνότητας μὲ τὴν 
ἀπαγόρευση τῆς ἔνταξης νέων μελῶν ἢ τῆς μεταβίβασης τῶν δικαιω-

μάτων τους σὲ τρίτους. Μὲ τὴν κληρονομικὴ μεταβίβαση ὁ ἀριθμὸς 

                                                           

1. Γιὰ τὰ ἐλεύθερα μοναστήρια τῆς βυζαντινῆς περιόδου, μὲ παραδείγματα 

καὶ πλούσια βιβλιογραφία, βλ. Ι. Κονιδάρη, Τὸ Δίκαιον τῆς μοναστηριακῆς περιου-

σίας ἀπὸ τοῦ 9ου μέχρι καὶ τοῦ 12ου αἰῶνος, Ἀθῆναι 1979, σ. 173-179· Σωτ. Βαρνα-

λίδου, Ὁ θεσμὸς τῆς χαριστικῆς (δωρεᾶς) τῶν μοναστηρίων εἰς τοὺς βυζαντινούς, Θεσ-
σαλονίκη 1985, σ. 227-237. Τὸ παράθεμα ἀπὸ τὸ τυπικὸ τῆς μονῆς Παντοκρά-

τορος (Σωτ. Βαρναλίδου, ὅ.π., σ. 233). 
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τῶν μερτικῶν παρέμενε ἴδιος, ἄσχετα ἂν οἱ κληρονόμοι τοῦ κάθε 
μερτικοῦ ἦταν περισσότεροι. Ὁ ἐνδεχόμενος μερισμὸς τῶν μερτικῶν 
μέσα στὴν οἰκογένεια δὲν εἶχε καμιὰ συνέπεια στὸ σύνολο τῶν κτη-
τορικῶν μεριδίων, τὰ ὁποῖα ἦταν σταθερά, καὶ τὸ καθένα ἀπὸ αὐτὰ 

ἰσοδυναμοῦσε μὲ τὸ σύνολο τῶν ἐνδεχόμενων ἐντὸς τῆς οἰκογένειας 
κλασμάτων του. Ἡ κατοχὴ λοιπὸν μερτικοῦ συνέδεε τὶς κτητορικὲς 
οἰκογένειες ἀδιαλύτως, ἡ δὲ ἀπαγόρευση μεταβίβασης τοῦ μεριδίου 
σὲ τρίτους, διαφύλασσε τὴ σταθερότητα καὶ τὴν ὁμοιογένεια τῆς 
ὁμάδας τῶν κτητόρων, ἡ ὁποία μποροῦσε νὰ ἀλλάξει μόνον μὲ τὴν 
ἔκλειψη κάποιας οἰκογένειας, ὁπότε τὸ κτητορικό της μερίδιο ἔμενε 
«ἐλεύθερον εἰς τὴν ἐκκλησίαν».  

Στὴν πραγματικότητα πάντως ἡ εἴσοδος νέων οἰκογενειῶν στὴν ὁ-
μάδα δὲν μποροῦσε νὰ ἀποκλειστεῖ ἀκόμα καὶ μὲ τοὺς παραπάνω 

περιορισμούς, δεδομένου ὅτι μὲ τὸν ὅρο «παιδία σαρκικὰ» προσδιο-
ρίζονται τόσο τὰ ἄρρενα ὅσο καὶ τὰ θήλεα τέκνα μιᾶς οἰκογένειας, 
τὰ ὁποῖα ἐλλείψει ἀρρένων ἀπογόνων κληρονομοῦσαν τὰ πατρικὰ 

κτητορικὰ δικαιώματα1 καὶ μὲ τὸν γάμο τους μετέφεραν τὰ δικαιώ-

ματα αὐτὰ στὶς νέες τους οἰκογένειες. 
Τὸ κτητορικὸ δικαίωμα στὸν ναὸ δὲν ἦταν ἀναφαίρετο περιουσια-

κὸ στοιχεῖο τοῦ κατέχοντος. Ἐφόσον ὁ κάτοχος μὲ τὴ συμπεριφορά 

του στρεφόταν ἐναντίον τοῦ ναοῦ καὶ τῶν κτητόρων του, ζημιώνο-
ντας τὸν ναὸ ἢ τὴν περιουσία του, μὲ ἀπόφαση τῶν λοιπῶν κτητόρων 
ἔχανε τὸ μερτικό του (νὰ ἔχωμεν ἄδειαν καὶ δύναμιν ἡμεῖς οἱ ἕτεροι 

ἀδελφοὶ καὶ ἐκτήτορες τῆς ρηθείσης ἐκκλησίας νὰ τὸν ἀπολογιαίνωμεν ἀπὸ 

τὴν ρηθεῖσαν ἐκκλησίαν καὶ νὰ χάνῃ τὸ μερτικόν του), δηλαδὴ ἐτίθετο 
ἐκτὸς ἀδελφότητας. Κριτήριο ἑπομένως κατοχῆς τοῦ δικαιώματος 
ἦταν ἡ ὀρθὴ στάση τοῦ κατόχου πρὸς τὸν ναὸ καὶ πρὸς τοὺς κτή-
τορες. Ἡ στάση αὐτὴ θὰ μποροῦσε νὰ ὁριστεῖ, μὲ βάση μεταγενέ-
στερα ἔγγραφα καὶ κανονισμοὺς ἄλλων ἀδελφοτήτων, ὡς φροντίδα 

ὥστε ὁ ναὸς νὰ πηγαίνει «εἰς αὔξησιν καὶ οὐχὶ εἰς ἐλάττωσιν», δρά-

ση ποὺ προσδιορίζει καὶ τὴν ὀρθὴ σχέση μὲ τοὺς συγκτήτορες. 
Ἡ ἀπουσία ὁποιασδήποτε ἀναφορᾶς σὲ ἄλλα νεότερα κανονιστι-

κὰ κείμενα τῆς ἀδελφότητας βεβαιώνει τὴν ἰσχὺ τοῦ κανονισμοῦ τοῦ 
1400 στὰ μετέπειτα χρόνια καὶ τὴ διαμόρφωση τῶν σχέσεων τῶν 

                                                           

1. Γιὰ τὸ ζήτημα τοῦ ἰσχύοντος τότε κληρονομικοῦ δικαίου καὶ τὴ δυνατότητα 

τῶν θηλέων νὰ κληρονομοῦν βλ. Καρύδη, Ἀδελφότητες, σ. 317-321. 
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κτητόρων τοῦ ναοῦ σύμφωνα μὲ τὶς διατάξεις του. Ἄλλωστε σὲ γε-
νικὲς γραμμὲς ἀντίστοιχες διατάξεις περιλήφθηκαν καὶ στοὺς κανονι-
σμοὺς τῶν ἀδελφοτήτων ποὺ συγκροτήθηκαν ἀπὸ τὸν 16ο αἰώνα καὶ 
στὴ συνέχεια στὸν κερκυραϊκὸ χῶρο1. 

Τὸ κτητορικὸ δικαίωμα παρεῖχε στὸν κάτοχο τὴ δυνατότητα συμ-
μετοχῆς στὴ λήψη τῶν ἀποφάσεων ποὺ ἀφοροῦσαν τὸν ναό, στὴ δια-

χείριση τῆς περιουσίας του καὶ στὸν ὁρισμὸ τοῦ ἐφημερίου του. Σὲ 
πολλὲς ὀρθόδοξες ἀδελφότητες ἀπὸ τὸν 16ο αἰώνα καὶ ἑξῆς, διαπι-
στώνεται ἡ λήψη συμβολικοῦ δοσίματος, κυρίως κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς 
ἑορτῆς τοῦ ναοῦ, σὲ ἀναγνώριση τοῦ κτητορικοῦ δικαιώματος, συνή-
θεια ποὺ ἐπιτρέπει νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ἴσχυε καὶ στὴν ἀδελφότητα 

τῆς Ὁδηγήτριας κατὰ τὴν περίοδο ποὺ δὲν ἔχουμε πληροφορίες. Στὶς 
πηγὲς ποὺ ἀφοροῦν τὸν ναό, ἐπισημαίνεται ἡ πάγια ὑποχρέωση τῶν 
ἱερουργῶν του νὰ παραδίδουν στοὺς κυβερνῆτες συγκεκριμένες πο-
σότητες ἀγαθῶν στὶς ἡμέρες τῆς πανήγυρης τοῦ ναοῦ, τὰ ὁποῖα προ-
φανῶς εἴτε μοιράζονταν στοὺς ἀδελφοὺς εἴτε ἀποτελοῦσαν μέρος 
τῶν τροφίμων ποὺ καταναλώνονταν σὲ πανηγυρικὴ δεξίωση. Ἐπι-
πλέον, ἀπὸ τὸν κανονισμὸ ποὺ συντάχθηκε γιὰ τὴ λειτουργία τοῦ μο-
ναστηριοῦ τὸ 1746 προκύπτει ὅτι τότε τὰ μέλη τῆς ἀδελφότητας λάμ-
βαναν κατ’ ἔτος κατὰ τὴν περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου ἕνα κερί, σὲ 
ἀναγνώριση τοῦ κτητορικοῦ τους δικαιώματος, τοῦ «γιούς». 

Μεταξὺ τῶν ἄλλων προνομίων ποὺ ἔχαιραν τὰ μέλη τῆς ἀδελφό-
τητας ἦταν ἐπίσης ἡ συνοδεία τοῦ ἐκλιπόντος ἀδελφοῦ στὴν τελευ-
ταία του κατοικία μὲ τὴ συνοδεία τοῦ σταυροῦ καὶ τοῦ φλάμπουρου 
τοῦ ναοῦ καὶ μὲ τὸ πένθιμο κτύπημα τῆς καμπάνας του. Ἡ πρακτικὴ 
αὐτὴ διαπιστώνεται ἀπὸ τὴ συμπερίληψή της στὸν κανονισμὸ τοῦ 
μοναστηριοῦ τὸ 1746 σὲ ἄρθρο ποὺ ἀφοροῦσε τοὺς ἐκτὸς τοῦ χωριοῦ 
Ἀγραφοὶ ἀδελφούς, εἶναι ὅμως βέβαιο ὅτι ἡ ἴδια τακτικὴ θὰ τηροῦ-
νταν καὶ γιὰ τοὺς Ἀγραφίτες ἀδελφούς2.  

 

 

 

                                                           

1. Βλ. καὶ Καρύδη, Ἀδελφότητες, σ. 288, ὅπου καταγράφονται ἀντίστοιχες 
πρακτικὲς σὲ ἄλλες ἀδελφότητες. 

2. Ἀντίστοιχα δικαιώματα εἶχαν οἱ ἀδελφοὶ σὲ ἄλλες ἀδελφότητες· βλ. Καρύ-
δη, Ἀδελφότητες, σ. 302-304. 
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3. Τὸ μέγεθος τῆς ἀδελφότητας καὶ ἡ διασπορά της 

Ἡ ἀδελφότητα ἐκτεινόταν γεωγραφικὰ σημαντικά, περιλαμβάνοντας 
ἀδελφοὺς ἀπὸ ἕνα εὐρὺ γεωγραφικὸ κύκλο1.  

Σύμφωνα μὲ τὸν «κώδικα» τοῦ 1286, οἱ πρῶτοι κτήτορες τοῦ 
ναοῦ προέρχονταν ἀπὸ τὰ χωριά: Ἀγραφοί, Ἀντιπερνοί, Καρουσάδες, 
Καβαλούρι, Λευκοράκι, Ἁγία Παρασκευή, Νυμφές, Κληματιά, Κυπρι-
ανάδες, Ἅγιοι Δοῦλοι. Στὰ νεότερα χρόνια παύουν νὰ ἐμφανίζονται 
τὰ χωριὰ Λευκοράκι καὶ Ἁγία Παρασκευή, τὰ ὁποῖα καταστράφηκαν 
ἢ συγχωνεύτηκαν μὲ τὰ πλησιόχωρά τους, καὶ τὸ χωριὸ Κληματιά. 

Τὸν 16ο αἰώνα, οἱ πληροφορίες γιὰ τὴ γεωγραφικὴ διασπορὰ τῶν 
κτητόρων ἀδελφῶν καὶ τὸν ἀριθμό τους εἶναι λειψές. Στὶς νοταρικὲς 
πράξεις ποὺ γνωρίζουμε, στὶς ὁποῖες δὲν καταγράφεται τὸ σύνολο 
τῶν ἀδελφῶν καὶ ἡ διαμονή τους, ἀπαντοῦν 12-15 ἀδελφοί, κάποιοι 
ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἐμφανίζονται ὡς ἐκπρόσωποι τῶν ἀδελφοσυνῶν 
τους2. 
Τὸν 18ο αἰώνα ἡ ἀδελφότητα περιλάμβανε ἀδελφοὺς προερχόμε-

νους ἀπὸ τὰ χωριὰ Ἀντιπερνοί, Καρουσάδες, Κυπριανάδες, Ἅγιοι 
Δοῦλοι καὶ Ἀγραφοί3. Ὅπως μάλιστα προκύπτει ἀπὸ τὶς καταστα-

τικὲς διατάξεις τοῦ μοναστηριοῦ, ποὺ συντάχθηκαν στὶς 22 Ἰουνίου 
1746, ἡ ἀδελφότητα συνεκροτεῖτο ἀπὸ γενεές4.  
Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀδελφῶν καθὼς καὶ τῶν χωριῶν ἀπὸ τὰ ὁποῖα 

προέρχονταν εὐρύνεται σημαντικὰ στοὺς καταλόγους τοῦ 19ου αἰώ-

                                                           

1. Μὲ διευρυμένα γεωγραφικὰ ὅρια διαπιστώνονται στὸν κερκυραϊκὸ χῶρο 
πολλὲς ἀδελφότητες, κάποιες μάλιστα ἐκτείνονταν τόσο ποὺ νὰ περιλαμβάνουν 
ὁμάδες χωριῶν ἢ ἀκόμη καὶ περίσσοτερα ἀπὸ ἕνα γεωγραφικὰ διαμερίσματα, 

ὅπως γιὰ παράδειγμα οἱ ἀδελφότητες τῆς Παλαιοκαστρίτσας καὶ τοῦ Ὑψηλοῦ 
Παντοκράτορα. Βλ. ἀναλυτικότερα, Καρύδη, Ἀδελφότητες, σ. 350 καὶ ἑξῆς. 

2. Ἀναλυτικότερα, τὸ 1503 ἀναφέρονται 12 (Α.Ν.Κ., Δ.Σ., φάκ. 3.8, φ. 17r·  
Παπαρρήγα, «Πράξεις Κατωιμέρη», σ. 69), τὸ 1528 τουλάχιστον 13 (Α.Ν.Κ., 

Δ.Σ., φάκ. 3.10, σ. 141), τὸ 1556 ἀναφέρονται 15, οἱ ὁποῖοι παρίστανται «διά 

μερος και των ετέρων εκτητόρων» (Α.Ν.Κ., Δ.Σ., φάκ. 2.9, φ. 4v). Tὸ 1579 ἀναγρά-

φονται 14, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 2 ὡς ἐκπρόσωποι ἀδελφοσυνῶν, καὶ ἐνεργοῦν «και 

δια μέρος και της επίλυπης αδελφότητος» (Α.Ν.Κ., Δ.Σ., φάκ. 1.10, φ. 16v-17r). 

3. Βλ. παρακάτω σ. 114, ἔγγραφο ἀρ. 4 καὶ σ. 129, ἔγγραφο ἀρ. 7. 
4. Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Μ.133, β. 9, φ. 46r. 
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να. Σὲ ἔγγραφο τῆς 10ης Νοεμβρίου 18051 σημειώνεται ὅτι οἱ ἀδελ-
φοὶ τῆς μονῆς κατοικοῦσαν σὲ ἐννέα χωριά, ἀπὸ κατάλογο ὅμως τῶν 
ὀνομάτων τῶν ἀδελφῶν, ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ συντάχθηκε τὸ ἴδιο πε-
ρίπου χρονικὸ διάστημα2, προκύπτει ὅτι ὑπῆρχαν 152 ἀδελφοί, κατα-

νεμημένοι σὲ ἑπτὰ χωριὰ ὡς ἑξῆς: Νυμφὲς 5, Κληματιὰ 7, Κυπρια-

νάδες 12, Ἅγιοι Δοῦλοι 29, Ἀντιπερνοὶ 15, Καρουσάδες 29, Ἀγραφοὶ 
55. Ἀπὸ τὴν ἴδια χρονικὴ περίοδο σώζονται κατάλογοι τῶν ἀδελφῶν 
ποὺ εἶχαν δικαίωμα συμμετοχῆς στὶς συνελεύσεις τῆς ἀδελφότητας. 
Οἱ κατάλογοι αὐτοὶ εἶναι μεγάλου μεγέθους μονόφυλλα, στὰ ὁποῖα 

οἱ ἀδελφοὶ ἐμφανίζονται χωρισμένοι κατὰ χωριό3. Στὸν κατάλογο 
τοῦ 1833 ἀναγράφονται 217 ἀδελφοὶ ἀπὸ 14 χωριά, κατανεμημένοι 
ἀνὰ περιοχὴ ὡς ἑξῆς: Ἀγραφοὶ 94, Ἀντιπερνοὶ 20, Καρουσάδες 32, 

Ἅγιοι Δοῦλοι - Κοκικίλα - Ξαθάτες 37, Κυπριανάδες 10, Κληματιὰ 6, 

Νυμφὲς 4, Καβαλούρι 4, Κοψοχειλάδες 2, Μαλακιοὶ 2, Περουλάδες 2, 

Ὀθωνοὶ 1, Περίθεια 34. Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀδελφῶν εἶναι ἀκόμη μεγαλύ-
τερος στοὺς καταλόγους τοῦ 1851-1854 ὁπότε φτάνει στοὺς 242. Οἱ 
περισσότεροι ὅμως ἀδελφοὶ ἐντοπίζονται στὰ χωριὰ Ἀγραφοί, Ἀντι-
περνοί, Καρουσάδες καὶ Ἅγιοι Δοῦλοι, ἐνῶ στὰ ὑπόλοιπα σημειώ-

νονται ἀπὸ 1-10 ἀδελφοί5. 
 

4. Διοικητικὴ διάρθρωση καὶ λειτουργία  
τῆς ἀδελφότητας 

Κυρίαρχο στοιχεῖο στὴ λειτουργία τῆς ἀδελφότητας, ποὺ ἀπαντᾶ σὲ 
ὅλες τὶς ἀδελφότητες γιὰ ὅλο τὸ διάστημα τῆς μακρᾶς παρουσίας 
τους στὸν κερκυραϊκὸ χῶρο, ἦταν ἡ ἀπὸ κοινοῦ ἢ κατόπιν συμφωνίας 
ὅλων τῶν μερῶν λήψη τῶν ἀποφάσεων ποὺ ἀφοροῦσαν σὲ θέματα 

τοῦ ναοῦ6. 

Κατὰ τὴν περίοδο τῆς βενετοκρατίας ἡ ἀδελφότητα συγκαλοῦνταν 

                                                           

1. Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 5, δ. 5, ἔγγραφο 337. 
2. Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 5, δ. 5, ἔγγραφα 340-342. 

3. Γιὰ τοὺς καταλόγους τοῦ 19ου αἰώνα καὶ τὴ δομή τους βλ. γενικότερα, 

Καρύδη, Ἀδελφότητες, σ. 339-340. 
4. Α.Ν.Κ., Α.Θ., φάκ. 52, ὑποφ. 110. Βλ. δημοσιευόμενο ἔγγραφο ἀρ. 10. 
5. Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, φάκ. 28, ὑποφ. 22 καὶ φάκ. 29, ὑποφ. 154. Ἐπίσης Κα-

ρύδη, Ἀδελφότητες, σ. 497, 700, 707. 

6. Γιὰ τὸ θέμα γενικότερα, βλ. Καρύδη, Ἀδελφότητες, σ. 351 καὶ ἑξῆς. 
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ἀπὸ τὰ μέλη τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς της, μποροῦσε ὅμως νὰ συγ-
κληθεῖ καὶ μὲ «μαντάτο» τῆς τοπικῆς Διοίκησης (Reggimento), ἐφό-
σον αὐτὸ κρινόταν ἀναγκαῖο1. Τὸν 19ο αἰώνα ἡ τακτικὴ σύγκληση 
τῆς ἀδελφότητας γιὰ τὴ διενέργεια ἐκλογῶν ἐπιτρόπων καὶ ἐφημε-
ρίου γινόταν μὲ ἔγγραφη προκήρυξη τῆς ἁρμόδιας κρατικῆς ὑπηρε-
σίας, ἡ ὁποία κοινοποιοῦνταν σὲ ὅλα τὰ χωριὰ ποὺ κατοικοῦσαν τὰ 

μέλη τῆς ἀδελφότητας, καὶ κατάρτιση τοῦ καταλόγου τῶν ἀδελφῶν 
ποὺ εἶχαν δικαίωμα νὰ συμμετάσχουν2. 

Τὰ μέλη τῆς ἀδελφότητας ἐνημερώνονταν γιὰ τὴν προγραμματιζό-
μενη σύγκληση καὶ μὲ τὸ κτύπημα τῆς καμπάνας τοῦ ναοῦ, πού, του-
λάχιστον τὸ ἔτος 1833 ἐπαναλαμβανόταν πρωὶ καὶ βράδυ ἐπὶ τρεῖς 
ἡμέρες3.  
Ἡ γενικὴ συνέλευση τῆς ἀδελφότητας ἐξέλεγε τὰ τακτικὰ μέλη 

τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς. Ἡ πρακτικὴ αὐτή, κοινὸ χαρακτηριστικὸ 
ὅλων τῶν ἀδελφοτήτων, βεβαιώνεται ἀπὸ τὶς πηγὲς τοῦ 16ου αἰώνα 

καὶ ἕως τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰώνα. Ἐπίσης ἤλεγχε τὶς πράξεις τῶν 
κυβερνητῶν καὶ ἐνέκρινε ἢ ἀκύρωνε ἀποφάσεις τους καὶ συμβόλαια 

ποὺ εἶχαν συνταχθεῖ καὶ τὰ ὁποῖα κρίνονταν ἐπιζήμια γιὰ τὸν ναό. Μὲ 
τὸν τρόπο αὐτὸ ἐνήργησε γιὰ παράδειγμα στὶς 12 Φεβρουαρίου 1738 

ὁπότε ἀκύρωσε τὸ συμβόλαιο ποὺ εἶχαν συντάξει οἱ κυβερνῆτες καὶ 
ὁ ταμίας μὲ τὸν πακτωνάρη τοῦ ναοῦ Εὐστάθιο Μαρτίνο4. Λάμβανε 
ἀποφάσεις ποὺ ἀφοροῦσαν τὸν ναὸ ἀλλὰ καὶ τὰ μέλη τῆς ἀδελφό-
τητας, εἶχε δὲ τὴ δυνατότητα, ὅπως εἴδαμε στὴν πράξη τοῦ 1400, νὰ 

ἄρει τὰ κτητορικὰ δικαιώματα καὶ νὰ ἐκδιώξει ἀπὸ τὴν ἀδελφότητα 

ἐκείνους ποὺ μὲ τὴ συμπεριφορά τους ζημίωναν τὸν ναὸ ἢ τοὺς ἄλ-
λους κτήτορες. Μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες ὅμως ἁρμοδιότητές της 
ἦταν ἡ διασφάλιση τῆς τακτικῆς ἱερουργίας τοῦ ναοῦ μὲ τὴν ἐκλογὴ 
ἱερουργῶν, ἐκτὸς βέβαια ἀπὸ τὶς περιόδους ἐκεῖνες κατὰ τὶς ὁποῖες 
ὁ ναὸς μὲ ὅλη τὴν περιουσία του πακτωνόταν, ὁπότε ὑπεύθυνος γιὰ 

                                                           

1. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ συγκλήθηκε ἡ ἀδελφότητα στὶς 8.1.1738 γιὰ τὴν ἐκλογὴ 
ἐφημερίων στὸν ναὸ (Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Γ.87, β. 59, φ. 34v-35r). 

2. Βλ. σχετικὰ ἔγγραφα εἰς Α.Ν.Κ., Α.Θ., φάκ. 52, ὑποφ. 110. 

3. Βλ. σχετικὲς ἀναφορὲς εἰς Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Γ.87 β. 59, φ. 47v, πράξη 
τῆς 12.2.1738. Α.Θ., φάκ. 52, ὑποφ. 110. Γιὰ τὸ θέμα γενικότερα βλ. Καρύδη, 
Ἀδελφότητες, σ. 397-398. 

4. Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Γ.87, β. 59, φ. 47v. 
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τὴν ἱερουργία ἦταν συνήθως ὁ πακτωτής, σὲ ὁρισμένες μάλιστα συμ-
βάσεις ἱερουργίας ὁριζόταν ἡ ἀκύρωση τῆς πράξης ἂν ὁ ναὸς πακτω-

νόταν1. 

Τὸν 19ο αἰώνα πολλὰ πράγματα ποὺ ἀφοροῦσαν τὴ λειτουργία 

τῶν ἀδελφοτήτων πέρασαν στὸν ἔλεγχο τῆς Πολιτείας, ὅπως ἡ σύγ-
κληση γιὰ τὴ διενέργεια ἀρχαιρεσιῶν καὶ τὴν ἐκλογὴ ἐφημερίου. Στὶς 
συνάξεις μποροῦσε νὰ παρευρίσκεται καὶ κρατικὸς ὑπάλληλος, ἐφό-
σον ἡ ἀδελφότητα τὸ ἔκρινε σκόπιμο. Τὸ 1833 οἱ κυβερνῆτες τοῦ 
ναοῦ καὶ μερίδα τῶν ἀδελφῶν κάλεσαν τὴν ἁρμόδια ὑπηρεσία, τὸ 
Ἀρχεῖο τῆς Θρησκείας, νὰ παραστεῖ στὴν προγραμματιζόμενη συνέ-
λευση λόγῳ τῶν διχονοιῶν ποὺ ὑπῆρχαν στὴν ἀδελφότητα ἐξ αἰτίας 
τῆς γενεᾶς Προβατᾶ ποὺ ἀριθμοῦσε πολλὰ μέλη2. 

∗ ∗ ∗ 
Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴ διοικητικὴ διάρθρωση τῆς ἀδελφότητας, στὰ πα-

λαιότερα ἔγγραφα, ἕως καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 16ου αἰώνα, ποὺ ἀφοροῦν 
τὸν ναὸ δὲν ἀναφέρονται ἀξιώματα ἢ τακτικοὶ ἐξουσιοδοτημένοι ἐκ-
πρόσωποι τῶν κτητόρων. Σαφὴς ἀναφορὰ ὑπάρχει σὲ νοταρικὲς πρά-

ξεις ἀπὸ τὸ 1556 καὶ ἑξῆς. 
Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ἀδελφότητας ὀνομάζονταν κατὰ τὸν 16ο αἰώ-

να «κουμέσιοι» ἢ «κουμέσιοι καὶ προβλεπταὶ» ἢ «κυβερνῆτες», ἦταν 
τρεῖς ἢ τέσσερις, ἐκλέγονταν ἀπὸ ὅλη τὴν ἀδελφότητα χωρὶς νὰ 

προσδιορίζεται, τουλάχιστον στὰ ἔγγραφα ποὺ γνωρίζουμε, ὁ χρόνος 
τῆς θητείας τους, καὶ εἶχαν ὡς ἁρμοδιότητες «να ζητούν και γυρεύουν 

τα παντια δικαιώματα» τοῦ ναοῦ, νὰ μισθώνουν τὴν κτηματικὴ περι-
ουσία του καὶ νὰ τὴν διαχειρίζονται σὲ συνεργασία μὲ τὸν ἑκάστοτε 
ἱερουργό, νὰ ἐλέγχουν τὴ διαχείριση τῶν προηγουμένων κυβερνητῶν 
καὶ νὰ δίνουν «τελειον λογαριασμὸν» στοὺς ἄλλους κτήτορες-ἀδελ-
φούς, καθὼς ἐπίσης νὰ λαμβάνουν ἀπὸ τὸν ἱερουργὸ τὰ ἀγαθὰ ποὺ 
θὰ καταναλώνονταν στὴν ἑορτὴ τοῦ ναοῦ3. 

                                                           

1. Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Γ.87, β. 55, φ. 25v Βλ. γιὰ παράδειγμα τὴν πράξη τῆς 
8.1.1738 (Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Γ.87, β. 59, φ. 34v-35r) ἡ ὁποία ἀκυρώθηκε λίγους 
μῆνες ἀργότερα, μετὰ τὸ πάκτωμα τῶν εἰσοδημάτων τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Συμβ., 
φάκ. Γ.87, β. 59β, φ. 9r τῆς 10.4.1738). 

2. Α.Ν.Κ., Α.Θ., φάκ. 52, ὑποφ. 110. Βλ. καὶ Καρύδη, Ἀδελφότητες, σ. 458. 

3. Βλ. πράξεις: Α.Ν.Κ., Δ.Σ., φάκ. 3.8, φ.17r τῆς 18.5.1503 (Παπαρρήγα, 

«Πράξεις Κατωιμέρη», σ. 69). Δ.Σ., φάκ. 2.9, φ. 4v τῆς 19.1.1556, φ. 7v τῆς 
24.5.1556 καὶ φ. 9r τῆς 20.7.1556. Δ.Σ., φάκ. 1.10, φ. 15r τῆς 24.8.1578 καὶ 
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Τὸν 18ο αἰώνα τὸ σύστημα ἀνάδειξης τῶν κυβερνητῶν ἐμφανίζε-
ται περισσότερο περίπλοκο. Ἀπὸ πράξη τῆς 5ης Ὀκτωβρίου 1735 προ-
κύπτει ὅτι τότε ἐξέλεγαν τέσσερις κυβερνῆτες, ὁ ἕνας ἐκ τῶν ὁποίων 
εἶχε καὶ τὴν ἁρμοδιότητα τοῦ «κασιέρη» (ταμία)1. Διαφορετικὴ εἶναι 
ἡ σύνθεση τῆς ἐπιτροπῆς ποὺ προέκυψε στὶς 8 Ἰανουαρίου 1738. 

Ἀπὸ τὴ σχετικὴ πράξη δὲν ἐξάγονται οἱ κανόνες ποὺ διεῖπαν τὸν 
τρόπο ἐπιλογῆς τῶν κυβερνητῶν, ἀπὸ αὐτὴν ὅμως διαπιστώνεται ὅτι 
ἐπιλέχθηκαν ἕξι κυβερνῆτες, ἀνὰ δύο ἀπὸ τρία διαφορετικὰ χωριά, 

μὲ διετὴ θητεία. Τότε οἱ ἀδελφοὶ ἐπέλεξαν τὸν Χριστόφορο Προβατᾶ 

καὶ τὸν Σπύρο Προβατᾶ ἀπὸ τοὺς Ἀγραφούς, τὸν Ἀντώνη Μαρτίνο 
καὶ τὸν Παναγιώτη Μαρτίνο ἀπὸ τοὺς Ἀντιπερνούς, τὸν Γρίτη Κοντο-
μάρη καὶ τὸν Χριστόδουλο Τζουκαλᾶ ἀπὸ τοὺς Καρουσάδες2. Ἀπὸ 
τὴν ἴδια πράξη διαπιστώνεται ἐπίσης ἡ ξεχωριστὴ ἐκλογὴ κασιέρη. 
Τότε, στὶς 8 Ἰανουαρίου 1738, ἐκλέχθηκε γιὰ δύο χρόνια ὁ Ἀλιβίζης 
Σκιαδᾶς ἀπὸ τὸ χωριὸ Καρουσάδες3. Ὁ κασιέρης ἦταν ὑπεύθυνος 
γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν λογαριασμῶν τῶν ἀπερχομένων κυβερνητῶν, ἡ δὲ 
παρουσία του ἦταν ἀναγκαία γιὰ τὴν πραγματοποίηση ὁποιασδή-
ποτε δοσοληψίας, ὅσες δὲ πράξεις γίνονταν ἀπόντος τοῦ κασιέρη 
θεωροῦνταν ἄκυρες4.  
Γενικότερα, ἡ γεωγραφικὴ ἐπέκταση μιᾶς ἀδελφότητας, πέραν 

τῶν ὁρίων τοῦ χωριοῦ, ὁδηγοῦσε σὲ διαφοροποιημένες ἐπιλογὲς στὸν 
τομέα τῆς διοίκησης5 ἰδιαίτερα ὅταν τὰ μέλη της συγκροτοῦσαν 
γεωγραφικὲς ὑποομάδες, οἱ ὁποῖες ζητοῦσαν νὰ ἐκληφθοῦν ὡς ἐπι-
μέρους σύνολα καὶ ἀπαιτοῦσαν τὴν ἐκπροσώπησή τους στὴ διοίκηση. 
Οἱ τάσεις αὐτὲς μποροῦσαν νὰ ἐμφανιστοῦν, ἄσχετα ἀπὸ τὸ πλῆθος 

                                                           

φ. 16r τῆς 16.8.1578. Δ.Σ., φάκ. 1.10, φ. 16v-17r τῆς 7.1.1579. Γιὰ τὶς ὀνομασίες 
τῶν κυβερνητῶν, ἐκπροσώπων τῶν ἀδελφοτήτων, βλ. Καρύδη, Ἀδελφότητες, σ. 
365 ἑξῆς. 

1. Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Γ.87, β. 55, φ. 23rv τῆς 5.10.1735. 

2. Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Γ.87, β. 59, φ. 34r. 

3. Γιὰ τὸ ἀξίωμα τοῦ κασιέρη, ποὺ ἀπαντᾶ σὲ ὁρισμένες ἀδελφότητες τὸν 
18ο αἰώνα, βλ. Καρύδη, Ἀδελφότητες, σ. 370. 

4. Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Γ.87, β. 59, φ. 34r τῆς 8.1.1734, «μιν ημποροντας η α-

νοθεν κουμεσιη να σκουδαρουν κανενα πραμα ητε αλο πιησουν διχος να ηνε παρον ο 

ανοθεν κασιερις και ανισος και καμου κανενα πραμα μοναχη τους η κουμεσιη να μην 

αξιζη ος ουδεν και οτη ηθελε λαβη ο ανοθε κασιερης να τα κρατη στα χερια του». 

5. Βλ. γιὰ τὸ θέμα Καρύδη, Ἀδελφότητες, σ. 501-502. 
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τῶν μελῶν καὶ ἐκφράζονταν μὲ τὴν ἀναγκαία ἐκπροσώπηση ὅλων 
τῶν γεωγραφικῶν ὑποομάδων στὴ γενικὴ συνέλευση τῆς ἀδελφότη-
τας. Ἡ ἀναγκαιότητα αὐτὴ διαπιστώνεται στὶς νοταρικὲς πράξεις 
ποὺ περιεῖχαν τὶς λαμβανόμενες ἀποφάσεις, στὶς ὁποῖες ὡς συμβαλ-
λόμενοι ἀναγράφονταν πρόσωπα ποὺ ἐκπροσωποῦσαν συγκεκριμένη 
περιοχὴ ἢ χωριό. Στὶς διοικοῦσες ἐπιτροπὲς τῶν ἀδελφοτήτων αὐτῶν 
ἐπιδιωκόταν, κατὰ τὸ δυνατόν, ἡ ἰσότιμη συμμετοχὴ ὅλων τῶν μετό-
χων, ἡ ὁποία ἐπιτυγχανόταν εἴτε μὲ τὴν ἐπιλογὴ ἐκπροσώπων ἀπὸ 
κάθε χωριὸ εἴτε μὲ τὴν κατὰ σειρὰν ἐκπροσώπηση στὴ διοικούσα 

ἐπιτροπὴ ὅλων τῶν χωριῶν. Καὶ οἱ δύο ἐπιλογὲς γιὰ τὴν ἀνάδειξη 
τῶν κυβερνητῶν φαίνεται πὼς υἱοθετήθηκαν στὴν Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια 

Ἀγραφῶν τουλάχιστον τὸν 18ο αἰώνα. Ἡ δεύτερη ἐπιλογὴ φαίνεται 
πὼς ἴσχυε περὶ τὸ 1738, ἂν κρίνουμε ἀπὸ τὴ μορφὴ τῆς διοικούσας 
ἐπιτροπῆς ποὺ προέκυψε στὶς ἐκλογὲς τῆς 8ης Ἰανουαρίου 1738, τὴν 
ὁποία περιγράψαμε παραπάνω. Ἡ πρώτη ἐπιλογὴ φαίνεται πὼς 
ἴσχυε στὴν ἴδια ἀδελφότητα λίγα χρόνια ἀργότερα. Ἀπὸ τὰ δεδομένα 

τῆς σύναξης τῆς ἀδελφότητας στὶς 22 Ἰουνίου 1746, ἡ ὁποία ἔθεσε σὲ 
ἐφαρμογὴ τὴν ἀπόφαση γιὰ τὴν ἵδρυση μοναστηριοῦ, προκύπτει ὅτι 
τότε παρέστησαν ἕνδεκα «κιβερνιτὲ αδελφὶ καὶ γιοῦς πατρονάτι» οἱ ὁ-
ποῖοι ἐκπροσωποῦσαν, μὲ διαφορετικὴ ἀναλογία, τοὺς ἀδελφοὺς τῶν 
χωριῶν τους προερχόμενοι δύο ἀπὸ Ἀντιπερνούς, τέσσερις ἀπὸ Κα-

ρουσάδες, ἕνας ἀπὸ Κυπριανάδες, δύο ἀπὸ Ἁγίους Δούλους καὶ τέσ-
σερις ἀπὸ Ἀγραφούς. Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐκπροσώπων ἀνὰ χωριὸ προ-
φανῶς ἀντανακλοῦσε τὸν ἀριθμὸ τῶν ἐκπροσωπουμένων ἀδελφῶν1. 

Διαφοροποιημένη ἐμφανίζεται ἡ εἰκόνα ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὸ 
πρακτικὸ ἐκλογῆς κυβερνητῶν τῆς 3ης Σεπτεμβρίου 1833. Τότε δι-
καίωμα ἐκπροσώπησης στὴ διοικούσα ἐπιτροπὴ εἶχαν τὰ χωριὰ Ἀ-

γραφοί, Ἀντιπερνοί, Καρουσάδες καὶ Ἅγιοι Δοῦλοι μὲ ἕναν κυβερ-
νήτη ἀνὰ χωριό. Ἀπὸ τὸ προεδρεῖο κλήθηκαν οἱ ἀδελφοὶ ἀπὸ τὰ χω-

ριὰ αὐτὰ νὰ προτείνουν ὑποψηφίους, οἱ ὁποῖοι ψηφίστηκαν ἀπὸ 
σύνολη τὴν παρισταμένη ἀδελφότητα ξεχωριστὰ γιὰ κάθε χωριό. Ἀπὸ 
τὸ κάθε χωριὸ ἀνακηρύχθηκε κυβερνήτης ὁ πλειοψηφήσας2. 
Οἱ ἐκλεγόμενοι κυβερνῆτες παραλάμβαναν μὲ τὴν ἴδια ἢ ἄλλη νο-

ταρικὴ πράξη τὸν ναὸ μὲ τὰ πράγματά του. Εἶχαν τὴν εὐθύνη γιὰ τὴ 

                                                           

1. Βλ. παρακάτω σ. 129, ἔγγραφο ἀρ. 7. 
2. Α.Ν.Κ., Α.Θ., φάκ. 52, ὑποφ. 110. 
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διαχείριση τῆς περιουσίας του, τὸ πάκτωμα ἢ τὴν παραχώρησή της 
σὲ σόλδιάτικο, οἱ πράξεις ὅμως καὶ οἱ ἀποφάσεις τους ἐλέγχονταν 
ἀπὸ τὴν ἀδελφότητα, ἡ ὁποία στὴ γενική της συνέλευση ἐπικύρωνε 
τὶς πράξεις, μποροῦσε ὅμως καὶ νὰ τὶς ἀκυρώσει ἐφόσον τὶς ἔκρινε 
ἀσύμφορες ἢ ἐπιζήμιες γιὰ τὸν ναό1. 

∗∗∗ 
Ἡ οἰκονομικὴ διαχείριση τοῦ ναοῦ καὶ ἡ ἀξιοποίηση τῆς ἀκίνητης πε-
ριουσίας του ἀποτελοῦσε βασικὴ μέριμνα τῆς ἀδελφότητας καὶ εἰδι-
κότερα τῶν ἐκλεγμένων ἐκπροσώπων της. Μετὰ δὲ τὴν ἵδρυση τοῦ 
μοναστηριοῦ, τὸ βάρος αὐτὸ ἐπωμίστηκε μαζὶ μὲ τοὺς κυβερνῆτες 
καὶ ὁ ἡγούμενος τῆς μονῆς. 
Ὁ ναὸς διέθετε ἀξιόλογη περιουσία, ἡ ὁποία συνήθως μισθωνόταν. 

Ἀναλυτικὲς ἀναγραφὲς τῆς περιουσίας του συντάσσονταν κατὰ δια-

στήματα. Ἡ παλαιότερη γνωστὴ ἀναγραφὴ συντάχθηκε τὸ 1671 καὶ 
σώζεται σήμερα στὰ κατάστιχα τοῦ νοταρίου Εὐσταθίου Μανάτου2. 

Ἀντίγραφο τῆς ἀναγραφῆς σὲ ξεχωριστὸ βιβλίο ἔγινε μετὰ τὴ δημο-
σίευση τοῦ διατάγματος τοῦ γενικοῦ προβλεπτῆ Zorzi Pasqualigo τῆς 
6ης Ἰουνίου 1721, τὸ ὁποῖο ἐπέβαλε τὴν ἀπόκτηση κτηματολογίου σὲ 
ὅλους τοὺς ναούς. Τὸ βιβλίο αὐτὸ σώζεται σήμερα στὸν φάκελο τοῦ 
ναοῦ στὴν ἀρχειακὴ σειρὰ Ἔγγραφα Ἐκκλησιῶν τῶν Ἀρχείων Νομοῦ 
Κέρκυρας3. Στὴ ἀρχὴ (φ. 1r-3v) περιλαμβάνει τὸ ἀνωτέρω διάταγμα 

σὲ ἑλληνικὴ μετάφραση, καὶ ἀκολουθεῖ ἡ ἀναγραφὴ (φ. 7r-45v). Στὰ 

ὑπόλοιπα φύλλα ὑπάρχουν ἀντίγραφα νοταρικῶν πράξεων τῶν ἐτῶν 
1671-1732 (φ. 46r-59v καὶ 63v-93r), τὸ διάταγμα τῆς 12ης Αὐγού-
στου 1740 τοῦ γενικοῦ προβλεπτῆ Giorgio Grimani περὶ χειροτονιῶν 
σὲ ἑλληνικὴ μετάφραση (φ. 60r-61r), τὸ διάταγμα τοῦ γενικοῦ προ-
βλεπτῆ Antonio Loredan τῆς 3ης Ἰουνίου 1741 γιὰ τὴν περιουσιακὴ 
διαχείριση τῶν ναῶν σὲ ἑλληνικὴ μετάφραση (φ. 62r-63r), ἀποσπά-

σματα σὲ ἑλληνικὴ μετάφραση ἀπὸ τὴν πρεσβεία τοῦ 1618 ποὺ ἀφο-
ροῦσαν τὰ δικαιώματα τῶν ἀγροληπτῶν σὲ κτήματα ποὺ ἀνῆκαν στὴ 

                                                           

1. Γιὰ τὰ ἀνωτέρω βλ. ἐνδεικτικά: Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Γ.87, β. 55, φ. 9v τῆς 
20.8.1735· φ. 23v τῆς 5.10.1735·, φ. 24r τῆς 5.10.1735· φ. 24rv τῆς 6.10.1735· φ. 

24v-25r τῆς 8.10.1735. Βλ. καὶ Καρύδη, Ἀδελφότητες, σ. 423. 

2. Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Μ.27, β. 11, φ. α΄ recto - ιζ΄ recto. 

3. Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 5, β. 1. 
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λατινικὴ Ἐκκλησία ἢ στὶς βαρονίες τοῦ νησιοῦ (φ. 93v-95v)1. 

Νέα ἀναγραφὴ τῆς περιουσίας τοῦ ναοῦ συντάχθηκε τὸ 1735 ἀπὸ 
τὸν νοτάριο Νικόλαο Γουναρόπουλο καὶ ἀντίγραφό της περιλήφθηκε 
σὲ ξεχωριστὸ βιβλίο, κατὰ τὸ πρότυπο τῆς προηγούμενης, τὸ ὁποῖο 
φυλάσσεται στὴν παραπάνω ἀρχειακὴ σειρά. Στὸ νέο βιβλίο προτάσ-
σεται σὲ ἑλληνικὴ μετάφραση τὸ διάταγμα τοῦ γενικοῦ προβλεπτῆ 
Zorzi Pasqualigo τῆς 6ης Ἰουνίου 1721 (φ. 1r-2r), ἀκολουθεῖ ἡ ἀνα-

γραφὴ (φ. 3r-32r) καὶ στὰ ὑπόλοιπα φύλλα (φ. 32v-86v) ὑπάρχουν 
ἀντίγραφα παλαιότερων καὶ νεότερων πράξεων ποὺ ἀφοροῦν τὴν 
περιουσία τῆς μονῆς ἀπὸ τὸ 1574 ἕως τὸ 18172. 

Ἀπὸ τὸν 18ο αἰώνα σώζονται ἐπίσης τὰ διαχειριστικὰ βιβλία τὰ 

ὁποῖα ἀνοίχθηκαν σὲ ἐφαρμογὴ τῶν διαταγμάτων τῆς 6ης Ἰουνίου 
1721 τοῦ γενικοῦ προβλεπτῆ Zorzi Pasqualigo καὶ τῆς 17ης Νοεμβρίου 
1753 τοῦ γενικοῦ προβλεπτῆ Agostino Sagredo3. Τὸ πρῶτο βιβλίο ἀ-

νοίχθηκε στὶς 10 Ὀκτωβρίου 1721, σὲ ἐφαρμογὴ τοῦ πρώτου διατάγ-
ματος, γιὰ νὰ γράφονται τὰ ἔσοδα καὶ τὰ ἔξοδα τῆς ἐκκλησίας. Τὸ 
βιβλίο περιέχει ἐγγραφὲς ἀπὸ τὸ 1721 ἕως τὸ 1821, παρότι στὸ μετα-

ξὺ μὲ ἄλλα διατάγματα ἐπιβλήθηκε τὸ ἄνοιγμα νέου βιβλίου4. Τὸ 
δεύτερο βιβλίο ἀνοίχτηκε σὲ ἐφαρμογὴ τοῦ δεύτερου διατάγματος, 

                                                           

1. Περιλαμβάνονται: α. Τὸ κείμενο τοῦ τρίτου αἰτήματος, ἄρχ.: «Κεφάλεον 

τρίτον. Καθός δια ταῖς προλαβοῦσαις ὐπόθεσες ἐχριάσθη ἐτοῦτη η κομουνιτα δοῦλοι σου 

πιστότατοι και με καλοκαγαθίαν ελαφροθη τιουτοτρόπος μένη με βέβεαν ελπιδα να λά-

βη παριγοριαν καί επιδιορθοσιν εις ταῖς πολά βλαβερές και ζημιοδες κατάχρισες οπου 

νεωστῆ επροχώρισαν εἰς τοῦτο το νησι...». β. Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἀπάντηση στὸ 
τρίτο αἴτημα, ἄρχ.: «Ὄσον δια τοῦς μπαροῦνους με το να εἴναι η υποθεσις πολιποί-

κιλος εὐρισκομένοι η γερουσία και οι εδικοί μας σάβιοι δοσμενοι εις δημόσιαις μεγάλαις 

υποθεσες ευχαριστουμεθα...». γ. Ἡ ἀπόφαση τῶν consiglieri στοὺς ὁποίους εἶχε 
παραπεφθεῖ τὸ ζήτημα τῶν βαρόνων, ἄρχ.: «1618 5 σεμπτεβρίου. Ηκοῦσθησαν ἀπό 

τοῦς ἐξοχοτάτους κυρίους συμβοῦλους και κοριφαίους τῶν τεσαρακοντα κατοθεν γεγρα-

μένους εις τᾶς 9 αυγοῦστου νυν απερασμένου οι αμπασαδόρι της μεγαλοπρεποῦς πώλεος 

καί νήσου τῶν Κοριφών...». Τὸ κείμενο τῆς πρεσβείας ἔχει δημοσιευτεῖ· βλ. Ἕλλης 
Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου, Πρεσβεῖες τῆς βενετοκρατούμενης Κέρκυρας (16ος-18ος 

αἰ.). Πηγὴ γιὰ σχεδίασμα ἀνασύνθεσης τῆς ἐποχῆς, Ἀθήνα 2002, σ. 438-450· τὰ 

ἀνωτέρω κείμενα βρίσκονται στὶς σ. 443-445, 439 καὶ 449 ἀντίστοιχα. 

2. Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 5, β. 2. 

3. Ἀναλυτικὰ γιὰ τὸ περιεχόμενο τῶν διαταγμάτων, τὴν ἐφαρμογή τους καὶ 
τὸν τρόπο τήρησης τῶν βιβλίων βλ. Καρύδη, Ἀδελφότητες, σ. 607 καὶ ἑξῆς. 

4. Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 5, β. 3. 
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τὸ ὁποῖο βρίσκεται ἀντιγραμμένο στὰ πρῶτα φύλλα του στὴν ἰταλικὴ 
καὶ στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα. Περιέχει στὰ πρῶτα φύλλα τὴν περιγρα-

φὴ τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τῆς μονῆς καὶ στὴ συνέχεια τὰ ἔσο-
δα καὶ τὰ ἔξοδα ἀπὸ τὸ 1753 ἕως τὸ 18071.  

Στὴν ἀρχειακὴ σειρὰ Ἔγγραφα Ἐκκλησιῶν σώζονται ἐπίσης σὲ 
ξεχωριστοὺς ὑποφακέλους (1-19) ἔγγραφα ποὺ ἀφοροῦν στὴ διαχεί-
ριση τῆς μονῆς ἀπὸ τὶς ἀρχὲς ἕως τὰ μέσα περίπου τοῦ 19ου αἰώνα. 

 

5. Ἡ διάλυση τῆς ἀδελφότητας 

Ὁ ναὸς διατήρησε τὸν συναδελφικό του χαρακτήρα καὶ μετὰ τὴν Ἕ-

νωση τῶν νησιῶν τοῦ Ἰονίου μὲ τὴν Ἑλλάδα, παρὰ τὸ γενικότερα ἀρ-
νητικὸ κλίμα ποὺ εἶχε πλέον διαμορφωθεῖ γιὰ τοὺς συναδελφικοὺς 
ναοὺς καὶ τὶς ἀδελφότητές τους. Ἡ λειτουργία τῆς ἀδελφότητας, πε-
ριορισμένη οὐσιαστικὰ ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀρχὴ τοῦ τόπου, 
συνέχιζε ἀνὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα, καὶ ἔπειτα ἀπὸ ἐντολὴ τοῦ 
μητροπολίτη νὰ συνάζεται γιὰ νὰ ὑποδείξει καὶ ὄχι νὰ ἐκλέξει πλέον, 
τοὺς ἐπιτρόπους τοῦ ναοῦ, τοὺς ὁποίους, μαζὶ μὲ κατάλογο τῶν ἀδελ-
φῶν καὶ ἐνοριτῶν ἀπέστελλε στὸν μητροπολίτη, ὁ ὁποῖος διόριζε τὸ 
ἐκκλησιαστικὸ συμβούλιο τοῦ ναοῦ, μὲ βάση τὸν κατάλογο τῶν προ-
τεινόμενων πρὸς διορισμὸ μελῶν2. Μετὰ τὴν ἀνάληψη τῆς ὑπηρεσίας 
του, τὸ νέο συμβούλιο ὑπέβαλλε στὸν μητροπολίτη ἀντίγραφο τοῦ 
πρωτοκόλλου παράδοσης καὶ παραλαβῆς τῶν πραγμάτων τοῦ ναοῦ3. 

Ἀπὸ τοὺς καταλόγους τῶν ἀδελφῶν καὶ ἐνοριτῶν ποὺ στάλθηκαν 
στὴ Μητρόπολη Κερκύρας ἀπὸ τὸ 1949 καὶ ἑξῆς διαπιστώνεται ὅτι 
σὲ αὐτοὺς καταγράφονταν οἱ ἀρχηγοὶ οἰκογενειῶν, οἱ ὁποῖοι τὸ μὲν 
1949 ἀνέρχονταν σὲ 139, τὸ δὲ 1964 ἔφτασαν τοὺς 188, πολλοὶ ἀπὸ 
τοὺς ὁποίους ὅμως ζοῦσαν εἴτε ἐκτὸς χωριοῦ εἴτε ἔξω ἀπὸ τὸ νησί. 
Οἱ ἀναγραφόμενοι προσδιορίζονταν στοὺς καταλόγους ἄλλοτε ὡς 
«ἐνορίτες» καὶ ἄλλοτε ὡς «συνάδελφοι καὶ ἐνορίτες»4. Ὡς «συνα-

                                                           

1. Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 5, β. 4. 

2. Βλ. ἐνδεικτικὰ Α.Μ.Κ., Ἀγραφοί, φάκ. 1, ἔγγραφο τῆς 15.10.1949. Βλ. καὶ 
ὅ.π. φάκ. 2, ἔγγραφο τῆς 24.8.1964. 

3. Βλ. ἐνδεικτικὰ τὸ πρωτόκολλο τῆς 24.12.1949, Α.Μ.Κ., Ἀγραφοί, φάκ. 1. 
4. Α.Μ.Κ., Ἀγραφοί, φάκ. 1, ἔγγραφο τῆς 15.10.1949. Ὅ.π. φάκ. 2, συνημμένα 

στὸ ἔγγραφο τῆς 24.8.1964. 
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δελφοὶ» δηλώνονται καὶ σὲ ἔγγραφο τοῦ μητροπολιτικοῦ συμβουλίου 
τῆς 30ῆς Νοεμβρίου 1964 ποὺ ἀφοροῦσε στὸν διορισμὸ νέων ἐπιτρό-
πων, σὲ ἐφαρμογὴ σχετικῆς ἐγκυκλίου τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμά-

των1, ἐνῶ στὸν κατάλογο τῶν προτεινομένων πρὸς διορισμὸ στὸ ἐκ-
κλησιαστικὸ συμβούλιο τῆς 10ης Νοεμβρίου 1967 χαρακτηρίζονται 
ἁπλὰ ὡς «ἐνορίτες»2. Λίγο ἀργότερα, ἄγνωστο πότε ἀκριβῶς ἀφοῦ 
κανένα σχετικὸ ἔγγραφο δὲν ἐντοπίστηκε στὸ ἀρχεῖο τῆς Μητροπό-
λεως, ὁ ναὸς τῆς Ὁδηγήτριας καὶ ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν 
Γουλάτων τοῦ ἴδιου χωριοῦ ἔχασαν τὸν συναδελφικό τους χαρακτήρα 

καὶ ἀποτέλεσαν ἑνιαία ἐνορία. Ἡ μεταβολὴ ἐπῆλθε πιθανότατα τὸ 
1969. Τὸ ἔτος αὐτὸ τὸ μητροπολιτικὸ συμβούλιο, μὲ τὴν ἀπόφασή 
του ἀρ. 846 τῆς 1ης Ὀκτωβρίου 1969, ἀναγνώρισε ὡς ἐνορίες τὶς ἕως 
τότε ὑφιστάμενες στὰ χωριὰ καὶ τοὺς οἰκισμούς, μὲ ἐνοριακὸ ναὸ τὸν 
ἕως τότε ὑπάρχοντα συναδελφικό. Στὸν κατάλογο δὲν περιλαμβά-

νονται οἱ Ἀγραφοί, ὅμως ἡ ἐνορία τῆς Ὁδηγήτριας καὶ τῶν ὑπολοί-
πων ναῶν τοῦ χωριοῦ περιλαμβάνεται στὴν ἀπόφαση ἀρ. 847 τῆς 
30ῆς Δεκεμβρίου 1969, μὲ τὴν ὁποία ἐγκρίθηκαν οἱ πράξεις τῶν ἐνο-
ριακῶν συνελεύσεων γιὰ τὴν ἐκλογὴ μελῶν τῶν ἐκκλησιαστικῶν συμ-
βουλίων3, στοιχεῖο ποὺ δείχνει ὅτι ἡ μεταβολὴ εἶχε ἤδη συντελεστεῖ. 

                                                           

1. Α.Μ.Κ., Ἀγραφοί, φάκ. 2, ἔγγραφο τῆς 30.11.1964. 

2. Α.Μ.Κ., Ἀγραφοί, φάκ. 2, ἔγγραφο τῆς 10.11.1967. 

3. Α.Μ.Κ. Βιβλίο ἀποφάσεων μητροπολιτικοῦ συμβουλίου, ἀποφάσεις 764 

(1962) - 197(1971). 
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ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 
 

 

1. Ἱδρυση καὶ ὀργάνωση 

Ὁ ναὸς τῆς Ὁδηγήτριας μετετράπη σὲ μοναστήρι μὲ ἀπόφαση τῆς 
ἀδελφότητας τὸ 1744 καὶ ὀργανώθηκε τὸ 1746, ἔπειτα ἀπὸ παλινδρο-
μήσεις καὶ ἀνακατατάξεις ὀφειλόμενες στὴν παραίτηση τοῦ ἐκλεγμέ-
νου πρώτου ἡγουμένου καὶ ὀργανωτῆ τοῦ νέου μοναστηριοῦ.  
Ἡ μετατροπὴ τοῦ ναοῦ σὲ μοναστήρι ἔγινε μὲ τὴ σύμφωνη γνώμη 

ὅλων σχεδὸν τῶν ἀδελφῶν καὶ κτητόρων του, οἱ ὁποῖοι μὲ ἰδιωτικὴ 
πράξη τῆς 20ῆς Φεβρουαρίου 1744 ὅρισαν ἐκπροσώπους τους στοὺς 
ὁποίους ἀνέθεσαν τὴν ἐκτέλεση ὅλων τῶν ἀναγκαίων ἐνεργειῶν γιὰ 

τὴν ἵδρυση του. Ἡ ἀπόφαση γνωστοποιήθηκε ἀπὸ τοὺς ἐκπροσώπους 
τῆς ἀδελφότητας στὸν γενικὸ προβλεπτὴ θαλάσσης Daniel Dolfin 4ο 
μὲ ἔγγραφο τῆς 20ῆς Ἀπριλίου 1744 στὸ ὁποῖο ζητοῦσαν νὰ τοὺς δο-
θεῖ ἡ σχετικὴ ἄδεια, ἡ ὁποία πράγματι δόθηκε λίγες ἡμέρες ἀργότε-
ρα, στὶς 27 Ἀπριλίου 1744. Ἡ προσφυγὴ τῶν ἀδελφῶν στὸν γενικὸ 
προβλεπτὴ γιὰ τὴ λήψη τῆς ἔγκρισης δὲν ἔχει τὸ ἀνάλογό της στὰ 

ἄλλα γνωστὰ συναδελφικὰ μοναστήρια ποὺ ἱδρύθηκαν παλαιότερα 

ἀλλὰ καὶ τὸν 18ο αἰώνα στὴν Κέρκυρα, στὰ ὁποῖα φαίνεται πὼς ἀρ-
κοῦσε ἡ ἀπόφαση τῶν ἀδελφῶν καὶ ἡ σύνταξη τῆς σχετικῆς νοταρι-
κῆς πράξης1. 
Στὴ συνέχεια οἱ ἀδελφοὶ ἀναζήτησαν τὸ κατάλληλο πρόσωπο, τὸ 

ὁποῖο θὰ ἀναλάμβανε τὴν ὀργάνωση τοῦ μοναστηριοῦ καὶ τὴν ἡγου-
μενία τῆς πρώτης μοναστικῆς κοινότητας. Κατέληξαν στὸν ἱερομό-
ναχο Γρηγόριο Ἀβράμη, κτήτορα τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης στὴ 
Νῆσο, περιοχὴ τοῦ χωριοῦ Περίθεια, ὁ ὁποῖος δέχτηκε τὴν πρόσ-
                                                           

1. Καρύδη, Ἀδελφότητες, σ. 527. 
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κληση. Στὶς 3 Ἰουνίου 1744 οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ἀδελφότητας μετέ-
βησαν στὸν ναὸ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, ὅπου, μαζὶ μὲ τὸν ἱερομόναχο 
Γρηγόριο Ἀβράμη, συνέταξαν στὰ κατάστιχα τοῦ νοταρίου Νικολάου 
Κουρσάρη τὴ σχετικὴ νοταρικὴ πράξη1, στὴν ὁποία περιέλαβαν ἕνδε-
κα ὅρους καὶ κανόνες γιὰ τὴ λειτουργία τοῦ μοναστηριοῦ, μὲ τὸ ἀκό-
λουθο περιεχόμενο: 
α. Παραχώρηση τῆς «ἐξουσίας καὶ κυριότητας» τοῦ ναοῦ στὸν ἱε-

ρομόναχο Γρηγόριο, μὲ τὸν ὅρο νὰ συστήσει τὸ ταχύτερο κοινόβιο. 
β. Ἕνωση τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης στὴ Νῆσο μὲ τὴν Ὁδηγήτρια Ἀ-

γραφῶν καὶ δέσμευση τοῦ Γρηγορίου νὰ καταστήσει καὶ τὴν Ἁγία 

Αἰκατερίνη μοναστήρι. 
γ. Προσδιορισμὸς τῆς Ὁδηγήτριας ὡς τοῦ «κύριου» μοναστηριοῦ 

καὶ δέσμευση τοῦ Γρηγορίου καὶ τῶν διαδόχων του ἡγουμένων νὰ 

διαμένουν ἐκεῖ, διοικώντας καὶ τὸ μοναστήρι τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης 
στὴν Περίθεια. 

δ. Ὑποχρέωση τῶν ἡγουμένων νὰ δίνουν κατ’ ἔτος στοὺς ἀδελ-
φοὺς τῆς Ὁδηγήτριας ἕνα κερὶ ἄσπρο σὲ ἀναγνώριση τῶν κτητορικῶν 
τους δικαιωμάτων. 
ε. Ἐκλογὴ ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς δύο «κουμεσίων», ἐξουσιοδοτημέ-

νων δηλαδὴ ἐκπροσώπων, ἀπὸ κάθε χωριὸ γιὰ τὴν προστασία τοῦ 
μοναστηριοῦ καὶ τὴ διεκδίκηση τῶν δικαίων του καθὼς καὶ τὴ βοή-
θεια τοῦ ἡγουμένου σὲ ὅ,τι θὰ χρειαζόταν. 
ϛ. Διηνεκὴς ἕνωση καὶ συγκυβέρνηση τῶν δύο μοναστηριῶν. 
ζ. Προτίμηση τῶν μοναχῶν καὶ ἱερομονάχων μελῶν τῆς ἀδελφό-

τητας τῆς Ὁδηγήτριας στὴν ἐπάνδρωση τῶν δύο μοναστηριῶν. 
η. Πλήρης παραίτηση τῆς ἀδελφότητας ἀπὸ κάθε πράξη ἢ ἀπαίτη-

ση ποὺ ἀπέρρεε ἀπὸ τὴν κατοχὴ κτητορικῶν δικαιωμάτων στὸν πα-

ραχωρούμενο ναό, μὲ ἐξαίρεση τὴν κατ’ ἔτος προσφορὰ ἑνὸς κεριοῦ. 
θ. Παραχώρηση στὸν Γρηγόριο τῆς ἐξουσίας κατάστρωσης τοῦ μο-

ναστηριακοῦ κανονισμοῦ, ἰσόβια ἀνάθεση τῆς ἡγουμενίας σ’ αὐτὸν 
καὶ ὁρισμὸς διαδικασίας ἐκλογῆς τῶν διαδόχων του. 
ι. Ρήτρα περὶ ἀκριβοῦς τηρήσεως τῶν ὅρων τῆς πράξης καὶ ὁρι-

σμὸς προστίμου 10.000 δουκάτων εἰς βάρος ἐκείνου ποὺ θὰ ἐπεδίω-

κε τὴν ἀκύρωση τῆς ἕνωσης τῶν δύο ναῶν. 

                                                           

1. Βλ. ἔγγραφο 4. 
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ια. Παραχώρηση πλήρους ἐλευθερίας στὸν Γρηγόριο γιὰ τὴ διακυ-
βέρνηση τῶν δύο μοναστηριῶν. 
Μὲ τὴν πράξη οἱ ἐκπρόσωποι τῶν κτητόρων παρέδωσαν στὴν ἐ-

ξουσία καὶ κυριότητα τοῦ Γρηγορίου τὸν ναὸ τῆς Ὁδηγήτριας μὲ ὅλη 
τὴν περιουσία καὶ τὰ εἰσοδήματά του, ὁ δὲ Γρηγόριος ὑποσχέθηκε νὰ 

μετατρέψει τὸν ναὸ σὲ κοινόβιο μὲ μοναχοὺς καὶ ἱερομονάχους, τὸν 
ἀριθμὸ τῶν ὁποίων θὰ ὅριζε ὁ ἴδιος, ἀνάλογα μὲ τὰ εἰσοδήματα τοῦ 
νέου μοναστηριοῦ. Παράλληλα ὁ Γρηγόριος ἀφιέρωσε τὸν ναὸ τῆς Ἁ-

γίας Αἰκατερίνης στὸν ναὸ τῆς Ὁδηγήτριας μὲ ὅλη τὴν περιουσία καὶ 
τὰ εἰσοδήματά του, ὑποσχόμενος νὰ καταστήσει καὶ αὐτὸ μοναστήρι 
μὲ ὅσους μοναχοὺς καὶ ἱερομονάχους ἔκρινε, παραμένοντας ὅμως 
πάντα ὡς κύριο τὸ μοναστήρι τῆς Ὁδηγήτριας, ὅπου θὰ κατοικοῦσε ὁ 
ἡγούμενος, ὁ ὁποῖος θὰ εἶχε τὴν ἐποπτεία τῶν δύο μοναστικῶν ἀδελ-
φοτήτων. Στὸν Γρηγόριο δόθηκε πλήρης δικαιοδοσία γιὰ νὰ καθορί-
σει «τους ορους και τροπον τις κυβερνισεος τον μοναστιριον» εἴτε μὲ τὴ 
διαθήκη του εἴτε μὲ ἄλλη πράξη. Τοὺς κανόνες αὐτοὺς οἱ ἐκπρόσω-

ποι τῆς ἀδελφότητας τοὺς ἐνέκριναν ἐκ τῶν προτέρων καὶ ὅρισαν τὴν 
πιστὴ τήρησή τους. Τοῦ δόθηκε ἐπίσης ἀπόλυτη ἐξουσία στὴ διακυ-
βέρνηση τοῦ μοναστηριοῦ, μὲ μόνον περιορισμὸ τὴν ἐπιλογὴ τῶν μο-
ναχῶν ἀπὸ τὰ μέλη τῆς ἀδελφότητας τοῦ ναοῦ καὶ τὴν ἰσχὺ τῶν κα-

νονισμῶν ποὺ περιλαμβάνονταν στὴν ἱδρυτικὴ πράξη. Τέλος, ἡ ἀδελ-
φότητα τῆς Ὁδηγήτριας παραιτήθηκε ἀπὸ κάθε κτητορικὸ δικαίωμα, 

μὲ ἐξαίρεση τὴ λήψη κεριοῦ βάρους δύο οὐγγιῶν τὴν ἡμέρα τοῦ Ἐπι-
ταφίου ποὺ γινόταν κατὰ παράδοση τὸ Μέγα Σάββατο, καὶ ὅρισε τὴ 
διηνεκὴ σύνδεση τῶν δύο μοναστηριῶν καθορίζοντας ἐπιπλέον ἕνα ἐ-
ξαιρετικὰ ὑψηλὸ πρόστιμο ἐναντίον ἐκείνου ποὺ θὰ ἐπεδίωκε τὸν χω-

ρισμό, ὥστε νὰ διασφαλίσει τὴν πιστὴ τήρηση τῶν συμφωνηθέντων. 
Μὲ τὴν πράξη ἑπομένως δημιουργοῦνταν ἕνα ἰδιαίτερα σημαντικὸ 

γιὰ τὰ μοναστικὰ πράγματα τῆς Κέρκυρας συγκρότημα δύο μονα-

στηριῶν ὑπὸ κοινὴ διοίκηση. Μάλιστα τὸ δεύτερο μοναστήρι, τὸ ὁ-
ποία ἐπεῖχε θέση μετοχίου, ἱδρυόταν στὴ θέση τοῦ παλαιοῦ μοναστη-
ριοῦ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, ἡ ὕπαρξη τοῦ ὁποίου χρονολογεῖται ἀπὸ 
τὰ μέσα περίπου τοῦ 13ου αἰώνα1. 

                                                           

1. Ἡ χρονολόγηση τοῦ μνημείου στηρίζεται στὴ διαμόρφωση καὶ τὸν διάκο-
σμο τῆς ἁψίδας τοῦ ἱεροῦ. Ἀπὸ τὶς γραπτὲς πηγὲς τοῦ 16ου αἰώνα δὲν προκύ-
πτει ἡ ἐκεῖ ὕπαρξη μοναστηριοῦ, ἀπὸ πράξη ὅμως τῆς 26ης Δεκεμβρίου 1537 
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Ὁ Γρηγόριος τὴν ἴδια ἡμέρα, 3 Ἰουνίου 1744, παρέλαβε μὲ ἄλλες 
πράξεις τὰ κινητὰ καὶ ἀκίνητα περιουσιακὰ στοιχεῖα τῆς Ὁδηγήτριας 
καὶ ἀνέλαβε τὸ ἔργο τῆς πλακόστρωσης τοῦ ναοῦ. Τὰ ἔργα μάλιστα 

στὸν ναὸ συνδυάστηκαν μὲ τὴν ἀπόφαση τῶν ἀδελφῶν ποὺ εἶχαν 
ἐνοριακὰ δικαιώματα, ἀλλὰ δὲν κατεῖχαν τάφο στὸ ἐσωτερικό του, 
νὰ ἐπιτρέψουν στὸν ἡγούμενο νὰ κλείσει τοὺς νάρθηκες ποὺ περιέ-
βαλλαν τὸν ναὸ δεσμευόμενοι νὰ καταστήσουν αὐτοὺς μελλοντικοὺς 
χώρους ταφῆς, ἀποφεύγοντας στὸ ἑξῆς τὴν ταφὴ στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ 
ναοῦ1. 

Ὁ Γρηγόριος διατήρησε τὴν ἡγουμενία γιὰ μικρὸ χρονικὸ διάστη-
μα, ἕως τὴν ἄνοιξη τοῦ 1746. Στὸ διάστημα αὐτὸ ἔγιναν ἐλάχιστα 

βήματα πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς τελικῆς συγκρότησης καὶ διοργάνω-

σης τοῦ μοναστηριοῦ, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ ἔγγραφα ποὺ περι-
γράφουν τὴν μετέπειτα πορεία. Ὁ Γρηγόριος, σὲ προχωρημένη προ-
φανῶς ἡλικία, ἀποσύρθηκε στὴν πόλη καὶ διέμενε σὲ σπίτι στὴν περι-
οχὴ τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Κρεμαστῆς, τὸ ὁποῖο κρατοῦσε μὲ ἐνοίκιο. 
Στὸ σπίτι αὐτό, στὶς 2 Μαρτίου 1746, συνέταξε διαθήκη ἐνώπιον τοῦ 
νοταρίου Σπυρίδωνος Ἀνδρώνη, μὲ τὴν ὁποία κληροδότησε ὅλα τὰ 

περιουσιακά του στοιχεῖα στὴ μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης στὴν Πε-
ρίθεια καὶ ὅρισε τὸν κανονισμὸ λειτουργίας τῶν δύο μονῶν, ἀποτε-

                                                           

γίνεται γνωστὸ ὅτι ὁ ναὸς καὶ τὸ κτιριακὸ συγκρότημα ἀνῆκαν στὴν οἰκογένεια 

Ἀβράμη –στὴν πράξη ἀναφέρεται ὡς συμβαλλόμενος ὁ Ἰάκουμος Ἀβράμης, ὡς 
ἐκπρόσωπος τοῦ πατέρα του Κωνσταντῆ καὶ τῆς θείας του Ἀγγελίνας, μαζὶ μὲ 
τὸν Μανώλη Ἀβράμη γιὸ τῆς Ἀγγελίνας. Στὴν ἴδια οἰκογένεια παρέμεινε ὁ ναὸς 
καὶ τοὺς ἑπόμενους αἰῶνες, χωρὶς ποτὲ νὰ λειτουργήσει ὡς μοναστήρι, μὲ ἐξαί-
ρεση ἴσως μικρὸ χρονικὸ διάστημα κατὰ τὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 18ου αἰώνα, μετὰ 

τὴν ἀποβίωση τοῦ ἱερομονάχου Γρηγορίου, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν τελευταία διαθήκη 
του ὅρισε τὴν ἐκεῖ λειτουργία μοναστηριοῦ. Στὶς 30 Δεκεμβρίου 1811, ἔπειτα ἀπὸ 
αἴτηση τοῦ τότε κτήτορα Ἰωάννη Ἀβράμη, καὶ σὲ ἐφαρμογὴ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
Κανονισμοῦ τοῦ ἴδιου ἔτους, ὁ ναὸς ἀναγνωρίστηκε ὡς οἰκογενειακὸ παρεκκλήσι 
τοῦ αἰτοῦντος καὶ τῶν διαδόχων του. Σήμερα σώζεται σὲ ἐρείπια τὸ ὀχυρωμένο 
μοναστηριακὸ συγκρότημα. Ὁλόκληρο τὸ συγκρότημα εἶναι ἰδιωτικὸ καὶ ἀνήκει 
στοὺς Γ. Κάσσαρη καὶ Γ. Γεωργιάδη. Δημοσίευση τοῦ μοναστηριακοῦ συγκροτή-
ματος ἔκανε ἡ Εὐαγγελία Παπαθεοφάνους-Τσουρῆ, «Ἡ ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Αἰ-
κατερίνης Νήσου Περίθειας στὴν Κέρκυρα», Ἠπειρωτικὰ Χρονικὰ 24 (1982), 182-

203. Βλ. ἐπίσης Ἰω. Μπουνιᾶ, Κερκυραϊκά, τ. Α΄, Ἀθήνα 1954, σ. 37, 113, 182, τ. 
Β΄, σ. 29. Καπάδοχου, Ναοί, σ. 289. Καρύδη, «Ναοί», σ. 303. 

1. Βλ. παρακάτω σ. 117, ἔγγραφο ἀρ. 5.  
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λούμενο ἀπὸ 27 κεφάλαια1. Μὲ τὸ πρῶτο κεφάλαιο ὅρισε τὴν τελικὴ 
συγκρότηση τῶν κοινοβίων μετὰ τὸν θάνατό του. Ὅπως μάλιστα προ-
κύπτει ἀπὸ τὸ ἴδιο κεφάλαιο, στὶς δύο μονὲς ὑπῆρχαν ἤδη δύο ἱερο-
μόναχοι, πνευματικά του παιδιά, ὁ Ἀθανάσιος Γερακάρης καὶ ὁ Ἀρ-
σένιος Βλάχος, καὶ δύο μοναχοί, ὁ Παρθένιος Συριώτης καὶ ὁ Συμεὼν 
Μουρμουράκης. Σ’ αὐτούς, μετὰ τὸν θάνατό του, ὅριζε νὰ προστε-
θοῦν ἀκόμη δύο ἱερομόναχοι, ὁ Σωσίπατρος Κατωμέρης καὶ ὁ Χρι-
στόφορος Τζουκαλᾶς. Ἡ προκύπτουσα κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο μονα-

στικὴ ἀδελφότητα θὰ ἐξέλεγε ἀκόμη δύο ἱερομονάχους, ὥστε ὁ τε-
λικὸς ἀριθμὸς νὰ ἀνέλθει σὲ ἕξι ἱερομονάχους καὶ δύο μοναχούς. 
Ὁ παραπάνω κανονισμὸς δὲν ἔμελλε ὅμως ποτὲ νὰ τεθεῖ σὲ ἐφαρ-

μογή. Ὁ Γρηγόριος τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1746 ζήτησε ἀπὸ τὸν γενικὸ προ-
βλεπτὴ θαλάσσης Daniel Dolfin τὴν ἀκύρωση τῆς συμφωνίας ποὺ εἶχε 
συνάψει μὲ τὴν ἀδελφότητα τῆς Ὁδηγήτριας, αἴτημα τὸ ὁποῖο ἔγινε 
δεκτὸ καὶ ἐκδόθηκε σχετικὴ ἀπόφαση τοῦ προβλεπτῆ μὲ ἡμερομηνία 

30 Ἀπριλίου 1746. Τὴν πληροφορία αὐτὴ ἔχουμε ἀπὸ τὸ εἰσαγωγικὸ 
μέρος τῆς νέας συμφωνίας ποὺ σύναψε ἡ ἀδελφότητα τῆς Ὁδηγή-
τριας στὶς 22 Ἰουνίου 1746, ὅπου δὲν διευκρινίζονται οἱ λόγοι τῆς 
παραίτησης, ἀλλὰ ἁπλὰ σημειώνεται ὅτι ὁ Γρηγόριος «να μιν ιθέλισε 

να κάμι κατά τις συνφονίες οποῦ εκ θελισεος του ελαβε ιπόσχεσιν να 

κάμι». Ὑποθέτουμε ὅτι ἡ παραίτηση τοῦ Γρηγορίου σχετίζεται μὲ τὰ 

κτητορικὰ δικαιώματα στὴ μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης καὶ στὴν 
ἀντίδραση τοῦ ἀδελφοῦ του Εὐσταθίου γιὰ τὴν παραχώρηση καὶ ἕ-
νωσή της μὲ τὴν Ὁδηγήτρια Ἀγραφῶν. Ὁ Γρηγόριος στὴ συμφωνία 

ποὺ σύναψε στὶς 3 Ἰουνίου 1744 μὲ τὴν ἀδελφότητα τῆς Ὁδηγήτριας 
ἐμφανίζεται ὡς ὁ μόνος κτήτορας τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης. Μὲ τὸν ἴδιο 
τρόπο φαίνεται νὰ ἀντιμετωπίζει τὸ ζήτημα καὶ στὴ διαθήκη του, στὸ 
ἔνατο κεφάλαιο μάλιστα τοῦ διαθηκώου κανονισμοῦ, ὅπου ἀναφέρε-
ται μεταξὺ ἄλλων καὶ στὴν πιθανὴ ἀντίδραση τοῦ ἀδελφοῦ του Εὐ-
σταθίου ἢ τῶν κληρονόμων του στὴν ἀπόφασή του αὐτή, τονίζει ὅτι 
«δέν ἕχουν κανένα δίκεον». Ἡ ἀλήθεια ὅμως φαίνεται πὼς ἦταν δια-

φορετική. Γνωρίζουμε ὅτι ὁ πατέρας του Βικέντιος μὲ τὴ διαθήκη του, 
ποὺ συντάχθηκε στὶς 12 Αὐγούστου 1693, ἄφησε τὴν Ἁγία Αἰκατε-
ρίνη στὰ παιδιά του Γιωργάκη (μετέπειτα Γρηγόριο) καὶ Στάθη2. 

                                                           

1. Βλ. παρακάτω σ. 118-129, ἔγγραφο ἀρ. 6. 

2. Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 440, δέσμη ἐγγράφων μὲ ἀριθ. 831. 



44 Η  ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ  ΑΓΡΑΦΩΝ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Πιθανὸν μεταξὺ τῶν δύο ἀδελφῶν νὰ εἶχε ὑπάρξει κάποια συμφωνία, 

τὴν ὁποία δὲν γνωρίζουμε, σίγουρα ὅμως ἡ οἰκογένεια Ἀβράμη δὲν 
εἶχε καμιὰ διάθεση νὰ δεῖ τὴν πατρογονικὴ μονὴ νὰ ἀλλάζει κτήτο-
ρες. Ὁ Γρηγόριος συνέταξε καὶ νέα διαθήκη στὶς 16 Μαΐου 1749, μὲ 
τὴν ὁποία ἄφηνε τὴ μονὴ στοὺς ἐκεῖ ἀσκούμενους τέσσερις ἱερομονά-

χους καὶ καθόριζε τὴ λειτουργία της μὲ κανονισμὸ ἀποτελούμενο 
ἀπὸ 25 κεφάλαια. Στὴ διαθήκη αὐτὴ ἔγιναν συμπληρώσεις μὲ ἐπι-
διαθήκη στὶς 23 Φεβρουαρίου καὶ στὶς 23 Ἀπριλίου 1752. Νέα διαθή-
κη, ἡ τελευταία αὐτὴ τὴ φορά, συντάχθηκε στὶς 26 Μαΐου 1752, στὴν 
ὁποία περιλήφθηκε ἡ προηγούμενη διαθήκη μὲ ὁρισμένες ἀλλαγὲς ὡς 
πρὸς τὸ κτητορικὸ καθεστὼς τῆς μονῆς, ἀφοῦ στὸ μεταξὺ εἶχε μεσο-
λαβήσει ἡ συμφωνία τοῦ Γρηγορίου μὲ τὸν ἀδελφό του Εὐστάθιο καὶ 
ἡ ὑπόσχεση τοῦ πρώτου νὰ κληροδοτήσει τὴ μονὴ στὸν ἀνεψιό του 
Γρηγόριο, ὁ ὁποῖος ἤθελε νὰ γίνει ἱερομόναχος1.  
Ἡ παραίτηση τοῦ Γρηγορίου ἀνάγκασε τὴν ἀδελφότητα νὰ προβεῖ 

σὲ νέα ἐκλογή, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε δύο μῆνες ἀργότερα. Στὶς 
22 Ἰουνίου 1746 οἱ κυβερνῆτες τοῦ ναοῦ ἐξέλεξαν ὡς ἡγούμενο τὸν 
ἱερομόναχο Σωφρόνιο Τζουκαλᾶ καὶ κατέστρωσαν στὶς πράξεις τοῦ 
νοταρίου Εὐσταθίου Μαρτίνου τὸν κανονισμὸ λειτουργίας τῆς μονῆς 
σὲ 15 κεφάλαια μὲ τὸ ἀκόλουθο περιεχόμενο2:  

α. Ἐκλογὴ τοῦ Σωφρονίου Τζουκαλᾶ ὡς ἰσόβιου ἡγουμένου καὶ 
παραχώρηση σ’ αὐτὸν τῶν ἀγαθῶν τῆς μονῆς καὶ τῆς διαχείρισής τους. 
β. Παραχώρηση στὸν Σωφρόνιο τῆς ἐξουσίας ἐπάνδρωσης τῆς μο-

νῆς καὶ προσδιορισμοῦ τοῦ μέγιστου ἀριθμοῦ τῶν μοναχῶν, ἀνάλογα 

μὲ τὰ εἰσοδήματά της. 
γ. Ἐκλογὴ μοναχῶν, προέλευση, καθήκοντα καὶ ἔλεγχος βιωτῆς. 
δ. Κοινοβιακὸς τρόπος ὀργάνωσης τῆς μονῆς καὶ διάκριση τοῦ ἡ-

γουμένου ἀπὸ τὰ λοιπὰ μέλη τῆς μοναστικῆς κοινότητας. 
ε. Ἔλεγχος ἀνὰ τετραετία τῶν ἀγαθῶν ποὺ παραδόθηκαν στὸν 

ἡγούμενο Σωφρόνιο. 
ϛ. Ὑπόσχεση τοῦ ἡγουμένου Σωφρονίου γιὰ τὴν ταχεία ὁλοκλήρω-

                                                           

1. Γιὰ τὸ περιεχόμενο τῶν διαθηκῶν τοῦ Γρηγορίου βλ. πρόχειρα Σπ. Κατσα-

ροῦ, Οἱ Κερκυραῖοι καὶ οἱ “Ξένοι” ἐν Κερκύρᾳ, Κέρκυρα 1960, σ. 73-74. Τὸ κείμενο 
τῶν διαθηκῶν καὶ τοῦ περιεχομένου μοναστικοῦ κανονισμοῦ ἐκδίδεται σὲ ἄλλη 
ἐργασία μὲ θέμα τοὺς Κανόνες τῆς «μοναδικῆς πολιτείας» στὸν Ἰόνιο χῶρο. 

2. Βλ. ἔγγραφο 7. 
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ση τῆς συγκρότησης τῆς μονῆς, καὶ ἔγκριση ὅσων κανόνων κοινοβια-

κῆς ζωῆς θὰ ὅριζε. 
ζ. Παραχώρηση στὸν Σωφρόνιο τοῦ δικαιώματος ὁρισμοῦ τοῦ δια-

δόχου του ἡγουμένου. 
η. Διαδικασία ἐκλογῆς ἡγουμένου. 
θ. Διαχείριση τῆς μονῆς καὶ διενέργεια ἐκτάκτων ἐξόδων μετὰ τὸν 

θάνατο τοῦ πρώτου ἡγουμένου. 
ι. Ἐκλογὴ καὶ καθήκοντα τοῦ οἰκονόμου. 
ια. Διαδικασία λήψεως ἀποφάσεων σὲ θέματα διαχείρισης τῆς μο-

νῆς μετὰ τὸν θάνατο τοῦ πρώτου ἡγουμένου. 
ιβ. Τήρηση τῶν κανόνων λειτουργίας τῆς μονῆς ποὺ θὰ ὅριζε ὁ ἡ-

γούμενος Σωφρόνιος. 
ιγ. Τέλεση τοῦ Ἐπιταφίου καὶ ἀπόδοση τοῦ κτητορικοῦ δικαιώ-

ματος στοὺς κτήτορες-ἀδελφούς. 
ιδ. Ἐνοριακὰ δικαιώματα ταφῆς τῶν ἀδελφῶν καὶ οἱ συνεπαγό-

μενες ὑποχρεώσεις τῆς μονῆς. 
ιε. Προσήλωση μοναχῶν-μελῶν τῆς ἀδελφότητας. 
Ὁ ἱερομόναχος Σωφρόνιος ἐκλέχθηκε ὡς ἰσόβιος ἡγούμενος μὲ ἐ-

ξαιρετικὰ μεγάλη ἐξουσία, περιοριζόμενη μόνον ἀπὸ τὸν κανονισμό, 
τὸν ὁποῖο προσυπέγραψε. Στὸν ἐκλεγέντα παραδόθηκαν ὅλα τὰ κι-
νητὰ καὶ ἀκίνητα περιουσιακὰ στοιχεῖα τῆς μονῆς καὶ τοῦ δόθηκε εὐ-
ρύτατη ἐξουσία στὴ διαχείριση τους1.  
Ὁ Σωφρόνιος ὄφειλε σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα νὰ ὀργανώσει 

τὴ μονή. Ὁ ἴδιος εἶχε ἐπίσης τὴ δυνατότητα, ἐφόσον τὸ ἔκρινε ἀνα-

γκαῖο, νὰ συντάξει τὸν ἐσωτερικό της κανονισμό, ὁ ὁποῖος ἐπικυρώ-

θηκε ἐκ τῶν προτέρων ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ ὁρίστηκε ἡ πιστὴ 
ἐφαρμογή του2. Τέτοιος κανονισμὸς ὅμως οὐδέποτε συντάχθηκε. Ἡ 

μονὴ ὀργανώθηκε πάνω στοὺς κανόνες ποὺ περιλήφθηκαν στὴν ἱδρυ-
τική της πράξη, ὅπως ἐπιβεβαιώνεται ἄλλωστε καὶ ἀπὸ τὸ ἔγγραφο 
τῆς ἐκλογῆς ἡγουμένου τοῦ ἔτους 18123. 

Ἡ μονὴ ὀργανώθηκε σύμφωνα μὲ τὰ κοινοβιακὰ πρότυπα4. Ὁ ἀ-

ριθμὸς τῶν μελῶν τῆς μοναστικῆς κοινότητας δὲν καθορίστηκε, ἀλλὰ 

                                                           

1. Ἔγγραφο ἀρ. 7, ἄρθρο 1. 
2. Ἔγγραφο ἀρ. 7, ἄρθρα 6, 12. 

3. Ἔγγραφο ἀρ. 9. 

4. Ἔγγραφο ἀρ. 7, ἄρθρο 4. 
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δόθηκε ἡ δυνατότητα στὸν Σωφρόνιο, καὶ προφανῶς στοὺς διαδόχους 
του, νὰ δέχεται τόσους μοναχούς, ὅσους τὰ εἰσοδήματα τῆς μονῆς 
μποροῦσαν νὰ συντηρήσουν1.  

Οἱ ἐπιλεγόμενοι ἀπὸ τὸν ἡγούμενο πατέρες ἔπρεπε νὰ προέρχο-
νται ἀπὸ τὰ μέλη τῆς κτητορικῆς ἀδελφότητας τοῦ ναοῦ, μὲ τὸν ὅρο 
νὰ μὴν ἀντιπροσωπεύεται κάθε γενιὰ μὲ περισσότερα ἀπὸ ἕνα μέλη 
της στὴ μοναστικὴ κοινότητα. Στὴν ἐπιλογὴ τῶν μοναχῶν ἡ κτητορικὴ 
ἀδελφότητα παρενέβαινε μόνον στὴν περίπτωση ποὺ δὲν ὑπῆρχαν 
ὑποψήφιοι μοναχοὶ ἀπὸ τὰ μέλη τῆς ἀδελφότητας. Τότε, ὁ ἡγούμενος 
μαζὶ μὲ τοὺς ὑπάρχοντες μοναχοὺς καὶ τοὺς κυβερνῆτες μποροῦσαν 
μὲ ψηφοφορία νὰ ἐντάξουν στὴ μοναστικὴ κοινότητα κάποιον «ξέ-
νον», δηλαδὴ μὴ μέλος τῆς ἀδελφότητας2. 
Οἱ πατέρες ὄφειλαν νὰ ἀποδίδουν τιμὴ καὶ εὐλάβεια στὸν ἡγού-

μενο, καὶ αὐτὸς νὰ τοὺς νουθετεῖ καὶ νὰ διορθώνει ὅσους ἔσφαλλαν. 
Σὲ περίπτωση ἀπείθειας καὶ ἔκδηλης ἀδιαφορίας ἢ ἀντίδρασης πρὸς 
τὶς νουθεσίες του, ὁ ἡγούμενος ὄφειλε νὰ καλεῖ τοὺς κυβερνῆτες, νὰ 

τοὺς γνωστοποιεῖ τὸ σφάλμα καὶ μαζὶ μὲ τοὺς λοιποὺς πατέρες νὰ 

προβαίνουν σὲ ψηφοφορία γιὰ τὴν τύχη τοῦ ἀπειθοῦς. Ἂν τὸ ἀποτέ-
λεσμα τῆς ψηφοφορίας ἦταν ἡ ἀποπομπή του, τότε ὁ ἡγούμενος ὄ-
φειλε νὰ ἐκλέξει ἄλλον μοναχὸ ἀπὸ ἐκείνη τὴ γενεὰ ποὺ δὲν θὰ ἀντι-
προσωπευόταν στὴ μοναστικὴ κοινότητα3.  

Ἡ ἐνδυμασία τῶν μοναζόντων ἔπρεπε νὰ εἶναι ὁμοιόμορφη, σύμ-
φωνα μὲ τὴν τάξη τῶν κοινοβίων, καὶ μόνον ὁ καθηγούμενος μποροῦ-
σε νὰ διαφέρει ὡς πρὸς τὰ ἐνδύματα «διά τιμίν καί εξέρεσην»4. 

Ἡ διοίκηση τῆς μονῆς κατὰ τὴ φάση τῆς διαμόρφωσης καὶ συγ-
κρότησής της ἀνατέθηκε ἰσοβίως στὸν Σωφρόνιο, στὸν ὁποῖο δόθηκε 
εὐρύτατη δικαιοδοσία. Πέραν τῆς ὀργάνωσης τῆς μονῆς καὶ τῆς ἐπι-
λογῆς τῶν μοναχῶν, μὲ τοὺς ὅρους καὶ τοὺς περιορισμοὺς ποὺ εἴδα-

με προηγουμένως, αὐτὸς ἀνέλαβε ἐπίσης τὴν οἰκονομικὴ καὶ περιου-
σιακὴ διαχείριση «χορίς νά εχι ιπόσχεσιν να διδι τινός λογαριασμόν», μὲ 
τὸν ὅρο πάντως νὰ ἐνεργεῖ μὲ γνώμονα τὴν αὔξηση καὶ ὄχι τὴν ἐλάτ-
τωση τῆς περιουσίας ποὺ τοῦ παραδόθηκε. Στὴν πραγματικότητα 

                                                           

1. Ἔγγραφο ἀρ. 7, ἄρθρα 2 καὶ 6. 

2. Ἔγγραφο ἀρ. 7, ἄρθρο 3. 

3. Ἔγγραφο ἀρ. 7, ἄρθρο 3. 

4. Ἔγγραφο ἀρ. 7, ἄρθρο 4. 
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ὅμως οἱ πράξεις τοῦ ἡγουμένου ὑπόκεινταν σὲ περιοδικὸ ἔλεγχο, τὸν 
ὁποῖο ἀσκοῦσαν οἱ μοναχοὶ μὲ τοὺς κυβερνῆτες. Ὅσο γιὰ τὸν ἔλεγχο 
τῶν παραδοθέντων πραγμάτων, αὐτὸς γινόταν κάθε τέσσερα χρόνια 

ἀπὸ τοὺς κυβερνῆτες τῆς ἀδελφότητας, οἱ ὁποῖοι ἂν διαπίστωναν 
«ελάτοσην» εἶχαν τὴν ἐξουσία νὰ «τόν ευγάνοσι»1.  

Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Σωφρονίου τὰ πράγματα ἄλλαζαν δραστι-
κά, ἀφοῦ ἡ διοίκηση τῆς μονῆς περνοῦσε στοὺς πατέρες τῆς μονῆς 
καὶ στοὺς κυβερνῆτες, ἐκπροσώπους τῆς ἀδελφότητας, οἱ ὁποῖοι λάμ-
βαναν ἀποφάσεις γιὰ τὴν οἰκονομική της διαχείριση καὶ ἐξέλεγαν τὸν 
ἡγούμενο, μὲ ἐξαίρεση τὸν πρῶτον μετὰ τὸν Σωφρόνιο ἡγούμενο, τὸν 
ὁποῖο μποροῦσε προνομιακὰ νὰ ὁρίσει ὁ Σωφρόνιος μὲ θητεία διετὴ 
καὶ ἐφόσον τὸν ἔκριναν ὡς ἄξιο οἱ λοιποὶ πατέρες2.  
Ὁ ἡγούμενος, ὁ ὁποῖος ἐκλεγόταν ἀνὰ διετία, ἔπρεπε νὰ ἀνήκει 

στὴ μοναστικὴ ἀδελφότητα καὶ μποροῦσε νὰ ἐπανεκλεγεῖ χωρὶς πε-
ριορισμό, ἐφόσον τὸν ἔκριναν ἄξιο3. Ἡ δικαιοδοσία του, σὲ σχέση μὲ 
ἐκείνη τοῦ πρώτου ἡγουμένου, ἦταν σημαντικὰ περιορισμένη. Διατη-
ροῦσε βέβαια τὴν ποιμαντικὴ φροντίδα τῆς μονῆς καὶ τὸ δικαίωμα 

ἐπιλογῆς τῶν μοναχῶν, οἱ ἀποφάσεις ὅμως γιὰ τὴν οἰκονομικὴ καὶ 
περιουσιακὴ διαχείριση ἀλλὰ καὶ γιὰ κάθε ἄλλο θέμα ποὺ ἀφοροῦσε 
τὴ μονὴ λαμβάνονταν μὲ ψηφοφορία ἀπὸ τοὺς πατέρες καὶ τοὺς κυ-
βερνῆτες τῆς ἀδελφότητας4.  
Τὴν ἄσκηση τῆς οἰκονομικῆς διαχείρισης, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ 

Σωφρονίου ἀναλάμβανε ὁ οἰκονόμος, ὁ ὁποῖος εἶχε, σύμφωνα μὲ τὸν 
κανονισμό, ὡς καθῆκον νὰ οἰκονομεῖ κάθε χρεία τῆς μονῆς. Ὄφειλε 
νὰ δίνει λογαριασμὸ ἐσόδων καὶ ἐξόδων ἀνὰ ἑξάμηνο στοὺς πατέρες, 
στὸν ἡγούμενο καὶ στοὺς κυβερνῆτες. Ὁ οἰκονόμος ἔπρεπε νὰ ἀλλά-

ζει ἀνὰ διετία5. Στὸν κανονισμὸ δὲν προσδιορίζεται ὁ τρόπος ἐκλο-
γῆς του, μᾶλλον ὅμως ἦταν ἴδιος μὲ ἐκεῖνον τοῦ ἡγουμένου. 
 

 

 

                                                           

1. Ἔγγραφο ἀρ. 7, ἄρθρα 1 καὶ 5. 

2. Ἔγγραφο ἀρ. 7, ἄρθρα 7 καὶ 8. 

3. Ἔγγραφο ἀρ. 7, ἄρθρο 8. 

4. Ἔγγραφο ἀρ. 7, ἄρθρα 9 καὶ 11. 
5. Ἔγγραφο ἀρ. 7, ἄρθρο 10. 
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2. Ἡ δικαιοδοσία τῆς ἀδελφότητας 

Τὸ μοναστήρι ἱδρύθηκε γιὰ νὰ καλυφθοῦν συγκεκριμένες ἀνάγκες τῶν 
μελῶν τῆς κτητορικῆς του ἀδελφότητας, δηλαδὴ γιὰ τὴν ἐξασφάλιση 
τόπου μοναστικῆς ἄσκησης ἐκείνων ἀπὸ τὰ μέλη της ποὺ εἶχαν ἀνα-

χωρητικὲς τάσεις. Ὑπῆρχαν μάλιστα ἤδη κατὰ τὴ σύνταξη τῶν ἱδρυ-
τικῶν πράξεων ὑποψήφιοι γιὰ τὴν ἐπάνδρωση τοῦ νέου μοναστηριοῦ. 
Ὁ ἀνωτέρω σκοπὸς τῆς ἵδρυσης τοῦ μοναστηριοῦ ἐκφράζεται καὶ 
ἀπὸ τὰ ἄρθρα ποὺ ἀναφέρονται στὴν προέλευση τῶν ἑκάστοτε ἐν-
τασσομένων μοναχῶν, ἀφοῦ σὲ αὐτὰ ὁρίζεται ρητὰ ὅτι οἱ προσηλού-
μενοι μοναχοὶ ἔπρεπε νὰ προέρχονται ἀπὸ τὶς κτητορικὲς οἰκογέ-
νειες, ὅσο γιὰ τὴ δυνατότητα ἐπιλογῆς ξένου, αὐτὴ ἐνεργοποιοῦνταν 
μόνο στὴν περίπτωση ποὺ ὑπῆρχε «χρία διά πατέρες» καὶ δὲν ὑπῆρ-
χαν ὑποψήφιοι μοναχοὶ ἀπὸ τὴν ἀδελφότητα1. 

Ἡ περίπτωση τῆς Ὁδηγήτριας, ὡς συναδελφικοῦ μοναστηριοῦ, δὲν 
εἶναι μοναδικὴ γιὰ τὰ κερκυραϊκὰ μοναστικὰ πράγματα, ἀφοῦ καὶ 
ἄλλοι συναδελφικοὶ ναοὶ τὸν 17ο καὶ τὸν 18ο αἰώνα μετατράπηκαν 
σὲ μοναστήρια μὲ ἢ χωρὶς ἐπίσημη ἀπόφαση τῆς ἀδελφότητάς τους2. 
Μὲ τὴν ἵδρυση τοῦ μοναστηριοῦ ἡ ἀδελφότητα δὲν ἔχανε τὰ κτη-

τορικά της δικαιώματα στὸν ναό, ἡ μετατροπὴ ὅμως τοῦ συναδελ-
φικοῦ ναοῦ σὲ μοναστήρι ἐπέφερε διαφοροποιήσεις στὴ διοίκηση καὶ 
στὴ διαχείρισή του, ἀφοῦ ἦταν μόνιμη πλέον ἡ παρουσία μοναχῶν 
καὶ ἱερομονάχων οἱ ὁποῖοι εἶχαν τὴ γενικότερη φροντίδα του. Παράλ-
ληλα ἡ διατήρηση τῶν κτητορικῶν δικαιωμάτων τῶν ἀδελφῶν στὸν 
ναὸ καὶ ἡ, σὲ μεγαλύτερο ἢ μικρότερο βαθμό, ἀνάμειξη τῆς ἀδελφό-
τητας στὰ διοικητικὰ καὶ διαχειριστικὰ πράγματα, προσδιόριζε μιὰ 

ἰδιότυπη κατάσταση κατὰ παρέκκλιση συνήθως τῶν πολιτειακῶν 
διατάξεων ποὺ ἀφοροῦσαν γενικότερα τὰ μοναστήρια. 

                                                           

1. Ἀνάλογους περιορισμοὺς στὴν προέλευση τῶν μοναχῶν ἔθετε καὶ ἡ μονὴ 
τῆς Παλαιοκαστρίτσας· βλ. Σπ. Κοντογιάννη – Σπ. Καρύδη, «Ἡ μονὴ Παλαιοκα-

στρίτσας Κερκύρας (Ἱστορικὰ ἐξ ἀνεκδότων ἐγγράφων), Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς 

τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 29 (1994), 611. 

2. Γιὰ τὰ συναδελφικὰ μοναστήρια τῆς Κέρκυρας, τὴ συγκρότησή τους, τοὺς 
λόγους ποὺ ὠθοῦσαν τὶς ἀδελφότητες στὴ μετατροπὴ τῶν ναῶν τους σὲ μονα-

στήρια καὶ τὴ σχέση τῶν ἀδελφοτήτων μὲ αὐτά, βλ. Καρύδη, Ἀδελφότητες, σ. 523 

ἑξῆς. 
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Ἡ θέση τῆς ἀδελφότητας στὴ διοίκηση τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ μοναστη-
ριοῦ, γιὰ τὶς περιπτώσεις ποὺ γνωρίζουμε, δὲν ἐμφανίζεται ὁμοιό-
μορφη, ἀλλὰ κυμαίνεται ἀπὸ τὴν πλήρη οὐδετερότητα ἕως τὸν ἔντονο 
παρεμβατισμὸ στὰ μοναστικὰ πράγματα καὶ ὀφείλεται κυρίως στὸν 
τρόπο ἵδρυσης τοῦ μοναστηριοῦ, στὸν ρόλο ποὺ διαδραμάτισε γιὰ 

τὴν ἵδρυση καὶ τὴν ὀργάνωσή του ὁ πρῶτος ἡγούμενος, ἀλλὰ καὶ 
στὴν ἐν γένει πορεία του1.  

Στὴν Ὁδηγήτρια Ἀγραφῶν ἡ σχέση τῆς ἀδελφότητας μὲ τὴ μονὴ 
ἦταν ἀνάλογη μὲ τὴν ἐπικρατούσα τακτικὴ καὶ στὰ ἄλλα συναδελ-
φικὰ μοναστήρια τοῦ κερκυραϊκοῦ χώρου. Ἡ ἀδελφότητα στὴν πρώ-

τη πράξη ἵδρυσης τῆς μονῆς, τὸ 1744, παραχώρησε κάθε δικαίωμά 

της στὴ μοναστικὴ ἀδελφότητα ποὺ ἐπρόκειτο νὰ συγκροτηθεῖ. Στὴ 
δεύτερη πράξη, τὸ 1746, ἐμφανίζεται περισσότερο συγκρατημένη. 
Διατήρησε τὰ κτητορικά της δικαιώματα, σὲ ἀναγνώριση τῶν ὁποίων 
διανέμονταν στοὺς ἀδελφοὺς κεριὰ στὴν περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου, 
καὶ ὁριοθέτησε τὸ εὖρος τῆς δικαιοδοσίας καὶ τῆς παρέμβασής της. 
Καθόλο τὸν χρόνο τῆς διοίκησης τοῦ πρώτου ἡγουμένου Σωφρο-

νίου ἡ ἀδελφότητα εἶχε περιορισμένη ἀλλὰ ἀποφασιστικὴ ἀνάμειξη 
στὰ ἐσωτερικὰ τοῦ μοναστηριοῦ μέσῳ τῶν τακτικῶν ἐκπροσώπων 
της, τῶν κυβερνητῶν. Οἱ κυβερνῆτες ἐξέταζαν, ὅπως εἴδαμε, τὴ δια-

χείριση τοῦ ἡγουμένου καὶ ἀνὰ τετραετία ἤλεγχαν τὰ περιουσιακὰ 

στοιχεῖα ποὺ τοῦ εἶχαν παραδοθεῖ, ἔχοντας τὴ δικαιοδοσία νὰ τὸν 
ἀπομακρύνουν ἂν διαπίστωναν ζημία ἢ ἐλλείψεις. Οἱ κυβερνῆτες ἐπί-
σης παρενέβαιναν στὴν ἐπάνδρωση ἀλλὰ καὶ στὴν ἐσωτερικὴ ζωὴ τοῦ 
μοναστηριοῦ, συμμετέχοντας στὶς συνάξεις τῆς μοναστικῆς ἀδελφό-
τητας καὶ ψηφίζοντας γιὰ τὴν ἔνταξη μοναχῶν μὴ μελῶν τῆς ἀδελφό-
τητας καὶ γιὰ τὴν ἐπίλυση προβλημάτων πειθαρχίας. 
Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Σωφρονίου ἡ ἀνάμειξη αὐτὴ ἔγινε ἐντονό-

τερη καὶ ἐπεκτάθηκε τόσο στὸν τομέα τῆς διοίκησης ὅσο καὶ τῆς δια-

χείρισης τοῦ μοναστηριοῦ. Ἔκτοτε ἡ ἀδελφότητα, ἐκπροσωπούμενη 

                                                           

1. Στὴν πρώτη περίπτωση, μὲ πλήρη ἀποχὴ τῆς ἀδελφότητας ἀπὸ τὴ διοίκηση 
τῆς μονῆς ἢ ἔστω διακριτικὴ παρουσία, ἀνήκουν οἱ μονὲς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου 
Θεολόγου Καρουσάδων, τῆς Ὑψηλῆς Θεοτόκου Μαγουλάδων καὶ τῆς Ἁγίας Τριά-

δας στοὺς Ἀργυράδες. Στὴ δεύτερη, μὲ ἔντονη τὴν παρουσία τῆς ἀδελφότητας 
καθόλο τὸ διάστημα τῆς λειτουργίας της, ἀνήκει ἡ περίπτωση τῆς μονῆς Παλαιο-
καστρίτσας. Βλ. ἀναλυτικότερα Καρύδη, Ἀδελφότητες, σ. 532-536. 
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ἀπὸ τοὺς κυβερνῆτες, συμμετεῖχε στὶς συνάξεις τῆς μοναστικῆς ἀδελ-
φότητας γιὰ τὴν ἐκλογὴ ἡγουμένου, τὸν ἔλεγχο τῆς διαχείρισης τοῦ 
οἰκονόμου, τὴν ἔγκριση τῆς διενέργειας ἐξόδων καὶ ἰδιαίτερα τῶν 
ἐκτάκτων ἐξόδων, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ λήψη ἀποφάσεων σὲ κάθε ἄλλο 
θέμα ποὺ ἀφοροῦσε τὸ μοναστήρι. 

 

3. Ἡ μοναστικὴ κοινότητα ἕως τὸ τέλος τοῦ 18ου αἰ . 

Κατὰ τὴ σύνταξη τῆς ἱδρυτικῆς πράξης τὸ 1746 ἐκδήλωσαν τὴν πρό-
θεσή τους νὰ ἐνταχθοῦν στὴ μονὴ τέσσερα μέλη τῆς ἀδελφότητας: ὁ 
ἱερέας Στάθης Μερκούρης ἀπὸ τὸ χωριὸ Ἀντιπερνοί, ὁ ἱερέας Νικό-
λαος Κατωμέρης ἀπὸ τοὺς Καρουσάδες, ὁ μοναχὸς Σωφρόνιος Προ-
βατᾶς ἀπὸ τὸ χωριὸ Ἀγραφοὶ καὶ ὁ Στάθης Μαρτίνος ἀπὸ τὸ χωριὸ 
Ἀντιπερνοί1. Ὅλοι αὐτοί, ἐφόσον ἀποφάσιζαν ἐν τέλει νὰ ἐνταχθοῦν, 
ὄφειλαν νὰ λάβουν τὴ μοναχικὴ κουρὰ καὶ νὰ τεθοῦν στὴν «ιποτα-

γίν» τοῦ ἡγουμένου. Πιστεύουμε, ἂν καὶ δὲν ἔχουμε στοιχεῖα γιὰ τὰ 

ἀμέσως ἑπόμενα χρόνια, ὅτι πράγματι αὐτοὶ ἀποτέλεσαν τὴν πρώτη 
μοναστικὴ ἀδελφότητα. Παρότι περιορισμένη χρονικά, σημαντικὴ γιὰ 

τὰ πρῶτα βήματα τῆς μονῆς ἦταν ἐπίσης ἡ παρουσία καὶ διαμονὴ 
στὴ μονὴ γιὰ ἕναν χρόνο τοῦ δασκάλου «ις τα ψαλτικά» Κωνσταντί-
νου Κυπραίου ἢ Κυπριώτη. Σύμφωνα μὲ τὴ σχετικὴ συμφωνία, ποὺ 
σύναψε ὁ νεοεκλεγεὶς ἡγούμενος στὶς 24 Ἰουνίου 1746, ὁ Κωνσταν-
τῖνος Κυπραῖος θὰ παρέμενε στὴ μονὴ «δια να βοηθάη καί ψάλι ις τήν 

ακολουθίαν τίς εκλισίας κάνοντας καί κάπιαν ιπερεσίαν οποῦ ιθελε τού 

δόσι ο ανοθεν καθιγούμενος». Θὰ λάμβανε τέσσερα χρυσὰ τζεκίνια γιὰ 

τὴν ἐνδυμασία του καὶ θὰ εἶχε ἐπιπλέον τὴν ἄδεια νὰ «κρατί ιστό 

παρόν μοναστίριν καί το σκολίο απο τά πεδία ις τό οπίο το ήτι ευγάλι να 

ήνε ις τήν εξουσίαν τοῦ ξεχορα απο τά ανοθεν τζεκίνια τέσερα». Μὲ τὴ 
συμφωνία ἑπομένως ἡ μονή, πέρα ἀπὸ τὴν προσωρινὴ κάλυψη τῶν 
λειτουργικῶν ἀναγκῶν της, ἔδινε ἐπιπλέον τὴ δυνατότητα γιὰ τὴν 
παροχὴ στοιχειώδους ἐκπαίδευσης μέσα στὸν χῶρο της, συμβάλλον-
τας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ στὴν πνευματικὴ ἀνάπτυξη τῆς εὐρύτερης πε-
ριοχῆς τῆς βόρειας Κέρκυρας2. 

                                                           

1. Ἔγγραφο 7, ἄρθρο 15. 

2. Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Μ.133, β. 9, φ. 48v. Παναγιώτας Τζιβάρα, Σχολεῖα καὶ 

δάσκαλοι στὴ βενετοκρατούμενη Κέρκυρα (16ος-18ος αἰ.), Ἀθήνα 2003, σ. 261. Δὲν 
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Ἡ λειτουργία τῆς μονῆς βεβαιώνεται λίγα χρόνια ἀργότερα ἀπὸ 
τὴν πρωτοπαδικὴ ἐπίσκεψη ποὺ πραγματοποιήθηκε τὸν Μάιο τοῦ 
1754, στὴν ὁποία ἀναφέρεται ὁ ἡγούμενος Σωφρόνιος Τζουκαλᾶς καὶ 
περιγράφονται τὰ ὑπάρχοντα στὸν ναὸ ἱερὰ σκεύη καὶ βιβλία, χωρὶς 
νὰ δίνονται ὅμως πληροφορίες γιὰ τὴ μοναστικὴ ἀδελφότητα1. 

Ἀπὸ τὰ ἔξοδα ποὺ καταγράφονται στὸ διαχειριστικὸ βιβλίο τῆς 
μονῆς τεκμαίρεται ὅτι περὶ τὸ 1766 ἡ μοναστικὴ ἀδελφότητα ἀριθ-
μοῦσε μόλις ἕναν μοναχὸ καὶ τὸν ἡγούμενο2. Ἡ κατάσταση ὅμως 
φαίνεται πὼς βελτιώθηκε τὰ ἑπόμενα χρόνια, ἀφοῦ τὸ 1788 μνημο-
νεύονται στὴ μονὴ τρεῖς ἱερομόναχοι καὶ ἕνας μοναχός, ἐνῶ στὸ ὑπη-
ρετικὸ προσωπικὸ καταγράφονται τέσσερις ὑπηρέτες καὶ βοσκοί3. 
Ἡ λειτουργία τῆς μονῆς βεβαιώνεται ἕως τὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰώ-

να, ἂν καὶ λίγα εἶναι γνωστὰ γιὰ τὸ διάστημα αὐτό. Ἕως τότε, ἐκτὸς 
τοῦ Σωφρονίου, γνωρίζουμε ὅτι διετέλεσε ἡγούμενος ὁ ἱερομόναχος 
Ἰωακεὶμ Μαρτίνος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται σὲ πράξη τῆς 5ης Νοεμ-
βρίου 17884, καὶ ὁ Ἰωαννίκιος Μερκούρης, ὁ ὁποῖος τὸν διαδέχθηκε 
τὸ 1790 καὶ διοίκησε τὴ μονὴ ἕως τὸ 1810.  

 

4. Ἡ παρακμὴ καὶ ἡ διάλυση 

Στὸν κατάλογο τῶν συναδελφικῶν ναῶν καὶ τῶν μονῶν τῆς Κέρκυ-
ρας ποὺ τυπώθηκε τὸ ἔτος 1800 καὶ περιέλαβε τὸ εἰσόδημά τους καὶ 
τὸ ποσὸ ποὺ τοὺς ἀναλογοῦσε γιὰ τὴ συντήρηση τῆς νεοσύστατης τό-
τε ὀρθόδοξης ἀρχιεπισκοπῆς5, ἀναγράφεται καὶ ἡ μονὴ τῆς Ὁδηγή-
τριας Ἀγραφῶν. Στὶς ἀρχὲς ὅμως τοῦ 19ου αἰώνα, καὶ παρὰ τὴν ὕ-
παρξη ἡγουμένου, φαίνεται ὅτι δὲν ὑφίστατο πλέον μοναστικὴ ἀδελ-

                                                           

ὑπάρχουν ἄλλες πληροφορίες γιὰ τὸν δάσκαλο Κωνσταντῖνο Κυπραῖο. Εἶναι πι-
θανὸν νὰ παρέμεινε στὴ βόρεια Κέρκυρα διδάσκοντας καὶ τὰ ἑπόμενα χρόνια. Ἡ 

διερεύνηση τοῦ νοταρικοῦ ὑλικοῦ ποὺ ἀφορᾶ τὴν περιοχὴ θὰ μποροῦσε ἴσως νὰ 
φέρει στὸ φῶς συμβάσεις μαθητείας ποὺ νὰ ἀφοροῦν στὴ δραστηριότητά του, 
ἀλλὰ καὶ νὰ πιστοποιοῦν τὸ ἐνδιαφέρον τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς γιὰ τὴ μόρ-
φωση τῶν παιδιῶν τους. 

1. Καπάδοχου, Ναοί, σ. 284. 

2. Βλ. ἐνδεικτικὰ ἔξοδα τοῦ 1766 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 5, β. 4, φ. 110r). 

3. Μαλτέζου, «Μαρτυρίες», σ. 316. 

4. Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Κ.420, β. 15, φ. 21v-22r. 

5. Τὸ μονόφυλλο στὴ συλλογὴ τῆς Ἀναγνωστικῆς Ἑταιρίας Κέρκυρας. 
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φότητα, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι ἡ κτητορικὴ ἀδελφότητα εἶχε 
πάψει πλέον νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴ διατήρηση τῆς μονῆς. Ἴσως ἡ 
ἔλλειψη μοναχῶν ἀπὸ τοὺς κόλπους τῆς ἀδελφότητας νὰ εἶχε ὁδηγή-
σει στὴν κατάσταση αὐτή.  
Ὡς προσπάθεια ἐκ νέου ἐγκατάστασης μοναστικῆς ἀδελφότητας 

καὶ ἑπομένως ἀνασυγκρότησης τῆς μονῆς θὰ πρέπει νὰ θεωρηθεῖ ἡ 
ἐκλογὴ τοῦ ἡγουμένου καὶ τῆς συνοδείας του, ἡ ὁποία ἔγινε τὸ 1812. 

Τὸ πρακτικὸ τῆς συνέλευσης τῆς ἀδελφότητας, τὸ ὁποῖο συντάχθηκε 
χωρὶς δήλωση χρόνου ἀπὸ κάποιο ἀπὸ τὰ παρόντα μέλη, παραδό-
θηκε στὶς 26 Φεβρουαρίου 1821 ἀπὸ τοὺς ἐπιτρόπους τῶν ἀδελφῶν 
καὶ κτητόρων στὸν νοτάριο Ἀντώνιο Βόντα γιὰ νὰ καταχωριστεῖ στὶς 
πράξεις του καὶ νὰ δοθεῖ ἀντίγραφο. Οἱ ἴδιοι ἐπίτροποι βεβαίωσαν 
τὸν νοτάριο ὅτι εἶχε γραφεῖ τὸ 1812. Τὸ ἔγγραφο, ἔχει ὅπως εἶναι 
εὐνόητο, ἰδιαίτερη σημασία γιὰ τὴν ἱστορία τῆς μονῆς, ἀφοῦ σημα-

τοδοτεῖ τὴν τελευταία προσπάθεια τῆς ἀδελφότητας νὰ τὴν διατηρή-
σει ζωντανή1. Κατ’ αὐτό, ἡ ἐκλογὴ νέου ἡγουμένου, μὲ τὴ συνοδεία 

του, ἔγινε σὲ ἐφαρμογὴ τῶν διαταγμάτων τῆς 3ης καὶ τῆς 17ης Ἰου-
νίου 1810 τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Δικαιοσύνης, καὶ σύμφωνα μὲ τὴν ἱδρυ-
τικὴ πράξη τῆς 22ας Ἰουνίου 1746. Οἱ συναγμένοι κυβερνῆτες καὶ ἀ-

δελφοὶ τῆς μονῆς ἐξέλεξαν τότε καὶ διόρισαν νέο ἡγούμενο γιὰ δύο 
χρόνια τὸν ἱερομόναχο Νεόφυτο (κατὰ κόσμον Νικόλαο) Τζουκαλᾶ 

ἀπὸ τὸ χωριὸ Καρουσάδες καὶ ὅρισαν ὡς συνοδεία του τοὺς παρόν-
τες ἱερομόναχο Ἄνθιμο (κατὰ κόσμον Ἀναστάσιο) Προβατᾶ τοῦ ποτὲ 
Στάμου, τὸν ἱερομόναχο Νικόδημο (κατὰ κόσμον Νικόλαο) Γουναρό-
πουλο τοῦ ποτὲ Στεφανῆ ἀπὸ τὸ χωριὸ Ἅγιοι Δοῦλοι, τὸν μοναχὸ Σε-
ραφεὶμ Κατωμέρη τοῦ ποτὲ Θεοδωρῆ ἀπὸ τὸ χωριὸ Καρουσάδες, τὸν 
μοναχὸ Σωφρόνιο Φωτεινὸ τοῦ ποτὲ Ἰωάννη ἀπὸ τὸ χωριὸ Κληματιά, 

τὸν ἀναγνώστη Γεώργιο Προβατᾶ τοῦ Σπύρου ἀπὸ τὸ χωριὸ Ἀγρα-

φοὶ καὶ τὸν Ἀνδρέα Γουναρόπουλο τοῦ Ἀθανασίου ἀπὸ τὸ χωριὸ Κα-

ρουσάδες. Οἱ παραπάνω, ποὺ ἀποτέλεσαν τὴ συνοδεία τοῦ νέου ἡ-
γουμένου, ὑπόσχονταν νὰ ὑπόκεινται «εἶς τήν υποταγήν καί ὐπακωήν» 

τοῦ ἡγουμένου καὶ ἐπιπλέον νὰ τηροῦν τόσο αὐτοὶ ὅσο καὶ ὁ ἡγού-
μενος τὰ κεφάλαια τῆς πράξης τοῦ 1746. Ὅποιος δὲ ἀπὸ τὴ συνο-
δεία ἦταν σκανδαλοποιὸς καὶ παρήκουος τοῦ ἡγουμένου διωκόταν 
ἀπὸ τὴ μονὴ μὲ ἀπόφαση τῶν κυβερνητῶν καὶ τῶν πατέρων. Ὁ 

                                                           

1. Ἔγγραφο ἀρ. 9. 
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ἡγούμενος ὄφειλε νὰ διαχειρίζεται τὴν περιουσία τῆς μονῆς λαμβά-

νοντας τὴ γνώμη τῶν κυβερνητῶν. Μετὰ τὸ πέρας τῆς διετίας ὁ ἡ-
γούμενος ὄφειλε νὰ ἀποδώσει λογαριασμὸ στοὺς κυβερνῆτες καὶ 
στοὺς πατέρες τῆς συνοδείας του, καὶ ἐφόσον κρινόταν ἄξιος καὶ 
καλὸς κυβερνήτης μποροῦσε νὰ ἐπανεκλεγεῖ γιὰ δεύτερη καὶ γιὰ τρί-
τη φορά, ἂν ὅμως διαπιστωνόταν πλημμελὴς διαχείριση, ἔπρεπε νὰ 

ἐκλεγεῖ ἄλλος στὴ θέση του. 
Ἡ λειτουργία τῆς μονῆς ἐπιβεβαιώνεται ἕως τὸ 1829. Γνωρίζουμε 

ὅτι μὲ ἔγγραφο τῆς Μητροπόλεως Κερκύρας, μὲ ἡμερομηνία 29 Ἰα-

νουαρίου 1823, γνωστοποιήθηκε στὸν ἡγούμενο τῆς μονῆς Παλαιοκα-

στρίτσας Καλλίνικο Βιδινιώτη ὅτι, ἐπειδὴ συνέχιζε νὰ φέρεται ἀνάρ-
μοστα πρὸς τοὺς ἱερομονάχους τῆς μονῆς, ὁ ἱερομόναχος Ἰάκωβος 
μετετίθετο στὴ μονὴ τῶν Ἀγραφῶν1. Ἐπίσης στὸν κατάλογο τῶν μο-
νῶν τῆς Κέρκυρας ποὺ συντάχθηκε τὸ 1829, ἀπὸ τὸν τότε τοποτηρητὴ 
τῆς Μητροπόλεως Κερκύρας ἐπίσκοπο Παξῶν Χρύσανθο, κατ’ ἐντολὴ 
τοῦ Ἀρχείου Θρησκείας, ἀναφέρεται καὶ ἡ μονὴ τῆς Ὁδηγήτριας μὲ τὸν 
προσδιορισμὸ «ἀδελφάτον»2. 

Παρὰ τὰ παραπάνω, εἶναι βέβαιο ὅμως ὅτι ἡ μονὴ τότε ὑπολει-
τουργοῦσε. Λίγο νωρίτερα, στὸν κατάλογο κλήρου καὶ ναῶν τοῦ 
ἔτους 1820 ὁ ναὸς σημειώνεται ὡς συναδελφικὸς μὲ ἐφημέριο τὸν 
ἱερομόναχο Νεόφυτο Τζουκαλᾶ, καὶ χωρὶς καμιὰ μνεία ὕπαρξης μο-
ναχῶν σ’ αὐτήν3, παρότι λίγο ἀργότερα, τὸ 1821, οἱ κτήτορες ἔκριναν 
σκόπιμο νὰ καταχωρίσουν τὴν ἰδιωτικὴ πράξη ἐκλογῆς ὡς ἡγουμένου 
τοῦ ἱερομονάχου Νεόφυτου Τζουκαλᾶ στὰ κατάστιχα τοῦ νοταρίου 
Ἀντωνίου Βόντα.  

Παρόλη τὴν προσπάθεια τῶν ἀδελφῶν καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τους, ἡ 
μονὴ στὴν τρίτη δεκαετία τοῦ 19ου αἰώνα, καὶ παρὰ τὴ συμπερίληψή 
της στὸν κατάλογο τῶν μονῶν τοῦ 1829, εἶχε πάψει οὐσιαστικὰ νὰ 

λειτουργεῖ. Ἀπὸ τὴ μονὴ ἀπέμενε μόνον ὡς ἐνθύμηση ἡ τάση τῶν 
ἀδελφῶν νὰ ἐπιλέγουν τὸν ἐφημέριο ἀπὸ τὴν τάξη τῶν ἱερομονάχων. 
Ἔτσι τὸ 1829 ἐκλέχθηκε ὡς ἐφημέριος τοῦ ναοῦ ὁ ἱερομόναχος Γερ-

                                                           

1. Α.Ν.Κ., Μητροπολίτες, φάκ. 62, β. 1, δ. 6, φ. 9r. Βλ. καὶ Καρύδη, Ἀδελφό-

τητες, σ. 536. 

2. Α.Ν.Κ., Μητροπολίτες, φάκ. 77, δ. 13, φ. 13r. 

3. Καρύδη, Γεωγραφία, ἀρ. 486. 
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μανὸς Προβατᾶς1 καὶ στὶς 3 Σεπτεμβρίου 1833 ὁ ἱερομόναχος Ἰάκω-

βος Προβατᾶς γιὰ δύο χρόνια. Εἶχαν μάλιστα τότε ὑποβάλει ὑποψη-
φιότητα γιὰ τὴν ἐφημερία τοῦ ναοῦ τρεῖς ἱερομόναχοι ἐκ τῶν ὁποίων 
διαγράφτηκαν οἱ δύο μὲ τὸ αἰτιολογικὸ ὅτι ἦταν ἐφημέριοι σὲ ἄλλες 
ἐκκλησίες2. 

                                                           

1. Α.Ν.Κ., Α.Θ., φάκ. 221, ὑποφ. 2, Λογοδοσία 1826-1828, ἀπόδειξη ἀρ. 13. 

2. Α.Ν.Κ., Α.Θ., φάκ. 52, ὑποφ. 110. 
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Ο ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ 
 

 

1. Οἱ ἐνορίτες τοῦ ναοῦ ἕως τὸν 19ο αἰώνα 

Ὁ ναός, κτισμένος στὰ ὅρια τοῦ χωριοῦ Ἀγραφοί, μὲ μεγάλο ἀριθμὸ 
κτητόρων καὶ σημαντικὴ περιουσία, ἦταν ἐνταγμένος στὸ ἐνοριακὸ 
πλέγμα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖο προσδιοριζόταν τουλάχι-
στον ἕως καὶ τὴν Ἕνωση (1864) ἀπὸ τὴν κατοχὴ οἰκογενειακοῦ ταφι-
κοῦ μνημείου σὲ ἕναν ναό, τὴ συμμετοχὴ τοῦ κατόχου του στὶς τε-
λούμενες σ’ αὐτὸν ἱεροπραξίες καὶ τὴ λήψη τῶν μυστηρίων ἀπὸ τὸν 
ἐφημέριο τοῦ ναοῦ1.  

Ἐνορίτες τοῦ ναοῦ μποροῦσαν νὰ εἶναι τὰ μέλη τῆς ἀδελφότητάς 
του, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι οἱ ὁποῖοι ἀπόκτησαν κληρονομικὰ ἢ μὲ ἀγορὰ 

ταφικὸ μνημεῖο στὸν ναὸ ἢ στὸν χῶρο ποὺ τὸν περιέβαλλε. Ἡ παρου-
σία ἐνοριτῶν, ὡς σαφῶς διακρινόμενης ὁμάδας, βεβαιώνεται τὸ ἔτος 
1528. Ἔκτοτε ἡ παρουσία της δὲν καταγράφεται, εἶναι βέβαιο ὅμως 
ὅτι ὑπῆρχε καὶ ὑποστήριζε μὲ τὸν τρόπο της τὴν ὀρθὴ λειτουργία τοῦ 
ναοῦ καὶ τὴν τακτική του ἐφημερία.  

Ἡ μετατροπὴ τοῦ ναοῦ σὲ μοναστηριακὸ τὸ 1744-1746 δὲν ἐπέφε-
ρε καμιὰ οὐσιαστικὴ διαφοροποίηση οὔτε στὴ σχέση τῆς ἀδελφότη-
τας μὲ τὸν ναὸ οὔτε φυσικὰ στὴν ἐνοριακή του κατάσταση. Ὁ ναὸς 
διατήρησε τὴν ἐνορία του, οἱ δὲ ἱερομόναχοι ἢ ὁ ὑπεύθυνος γιὰ τὴν 
ἱερουργία του ἐπωμίστηκε ὅλες τὶς ὑποχρεώσεις ποὺ εἶχε προηγου-
μένως ὁ ἐφημέριος τοῦ ναοῦ ἔναντι τῶν ἀδελφῶν καὶ τῶν ἐνοριτῶν.  
Στὴν ἱδρυτικὴ πράξη τοῦ 1744 δὲν ὑπάρχει εἰδικὴ πρόβλεψη γιὰ 

τοὺς ἐνορίτες, εἶναι ὅμως σημαντικὸ νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἀπὸ τὶς πρῶ-

                                                           

1. Γιὰ τὸ ζήτημα τῆς ταφῆς ἐντὸς τῶν ναῶν καὶ τὴ σχέση της μὲ τὴν ἐνοριακὴ 
συγκρότηση τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας βλ. Καρύδη, Ἀδελφότητες, σ. 237 καὶ ἑξῆς. 
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τες πράξεις ποὺ καταγράφονται στὴ σύντομη παρουσία τοῦ πρώτου 
ἡγουμένου ἦταν ἡ διευθέτηση τῆς ταφῆς τῶν ἐνοριτῶν, ἡ ὁποία στὸ 
ἑξῆς μεταφέρθηκε ἀπὸ τὸν κυρίως χῶρο τοῦ ναοῦ στοὺς περιμετρι-
κοὺς νάρθηκες. Στὴ δεύτερη πράξη, τοῦ 1746, τὸ ζήτημα τῆς ἐνορια-

κῆς ταυτότητας τοῦ ναοῦ τέθηκε σὲ εἰδικὸ ἄρθρο, μὲ τὸ ὁποῖο οἱ συν-
τάκτες ὅριζαν ὅτι οἱ ἀδελφοὶ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ Ἀγραφοί, διατη-
ροῦσαν τὰ ἐνοριακά τους δικαιώματα στὸν ναό, τὰ ὁποῖα συνίσταντο 
στὸ δικαίωμα ταφῆς καὶ ἐφημερίας1.  
Τὰ ἴδια δικαιώματα διατήρησαν προφανῶς καὶ οἱ ἁπλοὶ ἐνορίτες 

τοῦ ναοῦ, ἡ ὁμάδα τῶν ὁποίων ἀνανεωνόταν μὲ τὴν ἔνταξη νέων, κα-

τοίκων τοῦ χωριοῦ προερχομένων ἀπὸ ἄλλα μέρη, οἱ ὁποῖοι ἀναζη-
τοῦσαν ἐνοριακὴ ἔνταξη καὶ κυρίως χῶρο ταφῆς. Ἁρμόδιος γιὰ τὴν 
ἀποδοχή τους ἦταν ὁ ἡγούμενος τῆς μονῆς, ὁ ὁποῖος καὶ συνέτασσε 
μὲ τοὺς ἐνδιαφερόμενους ἔγγραφη συμφωνία στὴν ὁποία περιλαμβα-

νόταν ἀπαραίτητα τὸ εἶδος καὶ τὸ ὕψος τῆς προσφορᾶς ὑπὲρ τῆς μο-
νῆς. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ συμφωνία τῆς 7ης Σε-
πτεμβρίου 1802 ἀνάμεσα στὸν ἡγούμενο τῆς μονῆς Ἰωαννίκιο Μερ-
κούρη καὶ τοὺς ἀδελφοὺς Κωνσταντῆ καὶ Πολύμερο Κότζη. Οἱ δύο 
ἀδελφοὶ προέρχονταν «από τό μέρος της Στεριας ήγουν από τό Λικρούσι 

και Αγίους Σαράντα κατικη απο πολιν κερον ιστο παρον χοριο», οἱ ὁποῖοι 
θέλοντας νὰ «αφιεροθουν ος ενοριτε» σὲ μία ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ «δια 

να τους εδοθη ενα μνημα μονον εος να θαπτοντε ος ευσεβης χριστιανι κατα 

τιν σινιθιαν του τοπου τουτου» συμφώνησαν μὲ τὸν ἡγούμενο ὑποσχό-
μενοι νὰ προσφέρουν στὴ μονὴ λάδι σὲ κάθε σοδειά2. 

Ἡ ἀνάμειξη τῶν ἐνοριτῶν στὴ διοίκηση τῶν ναῶν ἦταν γενικὰ πε-
ριορισμένη, ἰδιαίτερα μάλιστα ὅπου ὑπῆρχε κτητορικὴ ἀδελφότητα, 

ὅποτε ὅμως καταγράφεται στὶς πηγὲς ἀναφέρεται κυρίως σὲ ζητήμα-

τα ποὺ ἀφοροῦσαν τὴν τακτικὴ ἱερουργία τοῦ ναοῦ καὶ τὴν ἐξασφά-

λιση κατάλληλου ἐφημερίου. Στὴν Ὁδηγήτρια ἀνάλογη ἀνάμειξη εἶναι 
γνωστὴ ἀπὸ πράξη τῆς 18ης Φεβρουαρίου 1528, στὴ σύνταξη τῆς 
ὁποίας παρίστανται «μερος μεν εκτήτοραις και μερος ενορίταις», οἱ 
ὁποῖοι «ψάλωντε και λειτουργουντε εις τας ηρημενας μονας» τῆς Ὁδηγή-
τριας καὶ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Πιὸ συγκεκριμένα 13 κτήτορες καὶ 

                                                           

1. Ἔγγραφο ἀρ. 7, ἄρθρο 14. 

2. Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 5, β. 2, φ. 32v ἀντίγραφο ἀπὸ τὶς πράξεις τοῦ νοταρίου 
Σταματίου Προβατᾶ. 
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28 ἐνορίτες μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ 2 γυναῖκες, ἐπικύρωσαν τὴν 
ἐκλογὴ τοῦ ἱερέα Χρύσου Προβατᾶ ἡ ὁποία εἶχε γίνει προηγουμένως 
ἀπὸ τοὺς κτήτορες (ἴσως ἄλλους ἀπὸ τοὺς παρόντες), δηλώνοντας 
ὅτι «μενουν ευχαριστημένοι ... επειδή εκτήτωρας και ενορήτης υπάρχει ο 

ρηθεις ιερεύς»1. Ἀπὸ τὸ ἔγγραφο δὲν εἶναι σαφὴς ἡ βαρύτητα τῆς πα-

ρουσίας τῶν ἐνοριτῶν καθὼς καὶ οἱ συνέπειες τῆς ἐνδεχόμενης ἀπόρ-
ριψης τοῦ προεκλεγέντος ἐφημερίου. Εἶναι πάντως πιθανὸν ἡ ἀπόρ-
ριψη νὰ συνιστοῦσε λόγο ἀκύρωσης τῆς ἐκλογῆς, δεδομένου ὅτι ἡ 
ὀρθὴ λειτουργία τῆς ἐνορίας, ἡ οἰκονομικὴ ἐπάρκεια τοῦ ἐφημερίου 
καὶ ἡ ἐξασφάλιση τῶν ἀναγκαίων ἐσόδων τοῦ ναοῦ ἐξαρτιόταν κυ-
ρίως ἀπὸ τὴν ὀρθὴ σχέση ποὺ ἀναπτυσσόταν ἀνάμεσα στὸν ἐφημέριο 
καὶ τοὺς ἐνορίτες2.  
Αὐξημένα δικαιώματα ἀπόκτησαν οἱ ἐνορίτες τῶν συναδελφικῶν 

ναῶν τὸν 19ο αἰώνα. Μὲ τὸν ἐκκλησιαστικὸ κανονισμὸ τοῦ 1811 ὁρί-
στηκε ὅτι ὡς ἀδελφοί, καὶ ἑπομένως ὡς κάτοχοι δικαιώματος ψήφου 
στὶς συνάξεις τῶν ἀδελφοτήτων, λογίζονταν, ἐκτὸς τῶν κτητόρων, καὶ 
οἱ ἐνορίτες τῶν ναῶν3. Σὲ αὐτὸ πιθανὸν ὀφείλεται καὶ ὁ μεγάλος ἀ-

ριθμὸς τῶν κατόχων δικαιώματος ψήφου στὶς ἐκλογικὲς συνάξεις τῆς 
ἀδελφότητας κατὰ τὴν περίοδο αὐτή. Μετὰ τὴν Ἕνωση τὰ πράγματα 

δὲν ἄλλαξαν ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἐνοριακὴ κατάσταση τοῦ ναοῦ, ἀφοῦ 
στὸ χωριὸ συνέχισαν ἕως τὴν δεκαετία τοῦ ’60 νὰ λειτουργοῦν ὡς 
συναδελφικοὶ καὶ συνάμα ὡς ἐνοριακοὶ δύο ναοί: ἡ Ὁδηγήτρια καὶ ὁ 
Ἅγιος Νικόλαος τῶν Γουλάτων. 

 

2. Ἡ ἐφημερία τοῦ ναοῦ 

Ὁ ἱερουργὸς τοῦ ναοῦ ἕως τὸν 19ο αἰώνα, μὲ ἐξαίρεση τὴν περίοδο 
λειτουργίας τῆς μονῆς, ἐκλεγόταν ἀπὸ τοὺς κτήτορες-ἀδελφοὺς καὶ 
τοὺς ἐνορίτες τοῦ ναοῦ γιὰ συγκεκριμένο χρονικὸ διάστημα καὶ ἀνα-

λάμβανε μετὰ τὴ σύνταξη τῆς σχετικῆς σύμβασης στὰ κατάστιχα κά-

ποιου νοταρίου4. 

                                                           

1. Α.Ν.Κ., Δ.Σ., φάκ. 3.10, σ. 141. 

2. Βλ. καὶ Καρύδη, Ἀδελφότητες, σ. 254. 

3. Βλ. ἀναλυτικότερα, Καρύδη, Ἀδελφότητες, σ. 261 καὶ ἑξῆς. 
4. Γιὰ τὸ ζήτημα τῆς ἱερουργίας τῶν ναῶν γενικὰ βλ. Καρύδη, Ἀδελφότητες, σ. 

539-559. 
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Ἡ θητεία τοῦ ἐκλεγόμενου ἱερουργοῦ ἕως τὶς ἀρχὲς τοῦ 18ου αἰ-
ώνα ποίκιλλε ἀπὸ ἕνα ἕως ἕξι χρόνια1 καὶ μποροῦσε νὰ ἀνανεωθεῖ. 
Ὁ ἱερέας εἶχε τὴ δυνατότητα νὰ προσλάβει συνεργάτη ἢ σύντροφο ἢ 
ἀκόμη καὶ νὰ μισθώσει τὴν ἐφημερία σὲ ἄλλον ἱερέα ὁ ὁποῖος λάμ-
βανε μερίδιο ἀπὸ τὰ προκύπτοντα ἔσοδα. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐνήρ-
γησε στὶς 10 Ἀπριλίου 1738 ὁ τότε ἐφημέριος τοῦ ναοῦ ἱερέας Νικό-
λαος Προβατᾶς, ὁ ὁποῖος κατέστησε τὸν ἱερομόναχο Ἄνθιμο Γουλῆ 
σύντροφο στὴν ἐφημερία καὶ στὰ ἔσοδά της2. 
Ἡ σύμβαση τῆς ἱερουργίας μποροῦσε νὰ τροποποιηθεῖ ἢ ἀκόμη 

καὶ νὰ ἀκυρωθεῖ μὲ ἀπόφαση τῶν ἀδελφῶν ἢ μὲ παρέμβαση τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς. Ἡ ἀκύρωση τῆς σύμβασης γινόταν μὲ σχετικὴ 
πράξη στὴν ὁποία ἀναγραφόταν ὁ λόγος ποὺ ὁδήγησε στὴν ἐνέργεια 

αὐτή. Ἡ σύμβαση ἔπαυε νὰ ἔχει ἰσχὺ ἂν οἱ περιλαμβανόμενοι σὲ αὐ-
τὴν ὅροι κρίνονταν ὡς ἐπιζήμιοι γιὰ τὸν ναὸ καὶ τὴν περιουσία του ἢ 
βεβαιωνόταν ἡ ἀκαταλληλότητα τοῦ ἐκλεγέντος ἱερουργοῦ. Ἔτσι, γιὰ 

παράδειγμα, ἡ σύμβαση τῆς 5ης Ὀκτωβρίου 1735 ἀκυρώθηκε τὴν 
ἑπόμενη ἡμέρα ἐπειδὴ θεωρήθηκε ὅτι περιεῖχε νεωτερισμοὺς στὸ ζή-
τημα τῆς μισθοδοσίας τῶν ἱερέων3. 

Μὲ τὴ σύμβαση ὁ ἱερέας ἀναλάμβανε τὴν ὑποχρέωση νὰ ψάλλει 
καὶ νὰ ἱερουργεῖ τὸν ναὸ καὶ τὰ μετόχια του, σὲ ἀντάλλαγμα δὲ καρ-
πωνόταν μέρος ἀπὸ τὰ εἰσοδήματα ποὺ προέκυπταν ἀπὸ τὴν καλλι-
έργεια τῆς ἀκίνητης περιουσίας τοῦ ναοῦ. Ἔτσι στὶς 7 Ἰουλίου 1503 

στὸν ἐκλεγέντα ἱερουργὸ δόθηκε ὡς ἀποζημίωση ἡ κάρπωση τοῦ 1/4 

ἀπὸ τὸ γέννημα, τοῦ 1/2 ἀπὸ τὸ λάδι, τῶν 2/5 ἀπὸ τὸ κρασὶ καὶ ὅλων 
τῶν σολδιάτικων, ἐνῶ μὲ τὴ λήξη τῆς σύμβασης θὰ λάμβανε τὸ 1/2 

ἀπὸ ὅλο τὸ «γένημα της εσοδείας»4. Σὲ περίπτωση ποὺ ὁ ἱερουργὸς 
ἀναλάμβανε τὴ διαχείριση τῆς περιουσίας τοῦ ναοῦ καὶ τὴν εὐθύνη 
γιὰ τὴν καλλιέργεια ἢ τὴ μίσθωσή της, σὲ συνεργασία συνήθως μὲ 
                                                           

1. Ἐνδεικτικά: τὸ 1503 ὁρίζεται γιὰ ἕναν χρόνο (Παπαρρήγα, «Πράξεις Κα-

τωιμέρη», σ. 81-82), τὸ 1556 γίνεται ἀνανέωση γιὰ μία τριετία (Α.Ν.Κ., Δ.Σ., 

φάκ. 2.9, φ. 4v τῆς 19.1.1556), τὸ 1579 ὁρίζεται γιὰ πέντε χρόνια (Α.Ν.Κ., Δ.Σ., 

φάκ. 1.10, φ. 16v-17r τῆς 7.1.1579). Τὸ 1735 ὁρίζεται γιὰ ἕξι χρόνια (Α.Ν.Κ., 

Συμβ., φάκ. Γ.87, β. 55, φ. 22v-23r τῆς 5.10.1735). 

2. Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Γ.87, β. 59β, φ. 9r. 

3. Βλ. τὰ σχετικὰ ἔγγραφα εἰς Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Γ.87, β. 55, φ. 22v-23r 

καὶ φ. 24rv). Γιὰ τὸ θέμα βλ. καὶ Καρύδη, Ἀδελφότητες, σ. 557. 

4. Παπαρρήγα, «Πράξεις Κατωιμέρη», σ. 81-82. 
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τοὺς κυβερνῆτες, τοῦ παραχωροῦνταν καὶ ἡ κάρπωση τοῦ συνόλου 
τῶν εἰσοδημάτων μὲ τὴν ὑποχρέωση συνήθως νὰ καταβάλλει μέρος 
τῶν ἐσόδων γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ ναοῦ ἢ τὴν ἐπισκευή του, ὅπως ἔγι-
νε τὸ 1579 ὁπότε ὁ ἱερουργὸς ἐπιβαρύνθηκε μὲ τὴν ἐτήσια καταβολὴ 
ὀκτὼ δουκάτων1. Δὲν λείπουν πάντως καὶ οἱ περιπτώσεις στὶς ὁποῖες 
ἡ ἀποζημίωση τοῦ ἐφημερίου καθοριζόταν ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὰ εἰσο-
δήματα τοῦ ναοῦ, ὁπότε στὴ σχετικὴ σύμβαση ἀναγραφόταν τὸ ἀκρι-
βὲς ποσὸ τῆς ἀμοιβῆς του, ὅπως στὴ σύμβαση τῆς 5ης Ὀκτωβρίου 
1735 ὁπότε καθορίστηκε γιὰ τοὺς δύο ὁρισθέντες ἐφημερίους ἡ κατ’ 
ἔτος καταβολὴ τοῦ ποσοῦ τῶν 300 λιρῶν2. 

Συνήθως μὲ τὴ σύμβαση ὁ ἱερέας δεσμευόταν νὰ ἱερουργεῖ ἀπο-
κλειστικὰ στὸν ναό, δὲν λείπουν πάντως καὶ οἱ περιπτώσεις ἱερέων 
οἱ ὁποῖοι κατεῖχαν συγχρόνως τὴν ἱερουργία καὶ σὲ ἄλλους ναούς, ὅ-
πως ὁ ἱερέας Πρόγονος Μαρτίνος ὁ ὁποῖος ὅταν τὸ 1556 ἀνέλαβε τὴν 
ἱερουργία τοῦ ναοῦ ἦταν ἐπίσης ἱερουργὸς στὸν Ἅγιο Νικόλαο τοῦ 
Τροῦ στὸ χωριὸ Καρουσάδες καὶ ἀκόμη κτήτορας καὶ ἱερουργὸς στὸν 
ναὸ τὴς Ἁγίας Τριάδας Ἀντιπερνῶν3. Σὲ κάποιες, τέλος, συμβάσεις ὁ 
ἱερέας ἀναλάμβανε τὴν ὑποχρέωση νὰ κατοικεῖ στὸν ναό4, στοιχεῖο 
ποὺ βεβαιώνει τὴν ὕπαρξη οἰκήματος ἢ οἰκημάτων δίπλα στὸν ναό, 
τὰ ὁποῖα μποροῦσαν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ὡς κατοικία καὶ πρὶν ἀπὸ 
τὴν ἵδρυση τοῦ μοναστηριοῦ.  
Μετὰ τὴν Ἕνωση καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ 1910 (Νόμος ΓΦϞϚ΄) τὰ 

πράγματα ἄλλαξαν, ἀφοῦ τὴν ἐπιλογὴ πλέον τοῦ ἐφημερίου εἶχε ἡ 
τοπικὴ ἐκκλησιαστικὴ ἀρχή, τῶν ἀδελφῶν καὶ ἐνοριτῶν περιοριζο-
μένων στὴν ἐκλογὴ καὶ λίγο ἀργότερα στὴν πρόταση τῶν μελῶν τῶν 
ἐκκλησιαστικῶν συμβουλίων. 

 

 

 

 

                                                           

1. Βλ. πράξεις: Α.Ν.Κ., Δ.Σ., φάκ. 2.9, φ. 4v τῆς 19.1.1556. Δ.Σ., φάκ. 1.10, φ. 

16v-17r τῆς 7.1.1579. 

2. Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Γ.87, β. 55, φ. 22v-23r τῆς 5.10.1735. 

3. Α.Ν.Κ., Δ.Σ., φάκ. 2.9, φ. 15r, 17r τοῦ 1557. 

4. Α.Ν.Κ., Δ.Σ., φάκ. 1.10, φ. 16v-17r τῆς 7.1.1579. Συμβ., φάκ. Γ.87, β. 55, φ. 

22v-23r τῆς 5.10.1735. 
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3. Ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις μὲ κέντρο τὸν ναὸ 

Ἡ ἑορτὴ τοῦ ναοῦ 

Ἡ τέλεση τῆς ἑορτῆς τοῦ ναοῦ ἀνῆκε συνήθως στὶς ὑποχρεώσεις τῶν 
ἐφημερίων τοῦ ναοῦ1. Ἡ ἀνάληψη τῶν ἐξόδων αὐτῶν ἦταν ὅμως συ-
νάρτηση τοῦ τρόπου ἀμοιβῆς τοῦ ἐφημερίου, ἀποτελοῦσε δὲ συνήθως 
ὑποχρέωση τοῦ ἱερουργοῦ ἐφόσον αὐτὸς καρπωνόταν τὰ εἰσοδήματα 

τῆς περιουσίας τοῦ ναοῦ. Πέραν τῆς φροντίδας τοῦ ναοῦ, ὁ ἑκάστοτε 
ἐφημέριος ὄφειλε νὰ διαθέσει στοὺς κτήτορες ἀδελφοὺς ποσότητα ἀ-

γαθῶν, σὲ ἀναγνώριση τῶν κτητορικῶν τους δικαιωμάτων, συνήθεια 

ποὺ ἀπαντᾶ σὲ πολλὲς ἀδελφότητες τοῦ νησιοῦ2. Στὴν Ὁδηγήτρια, 

πληροφορίες ἀντλοῦνται γιὰ τὸν 16ο αἰώνα ἀπὸ τὴ σύμβαση τῆς 7ης 
Ἰανουαρίου 1579. Σὲ αὐτὴν περιλαμβάνεται ὁ ἀκόλουθος κατάλογος 
τῶν ἀγαθῶν ποὺ ὄφειλε ὁ ἐκλεγεὶς ἱερουργὸς νὰ διαθέσει κατὰ τὴν 
ἡμέρα τῆς γιορτῆς: ὄσπρια, κρασί, ψωμί, λάδι, «μαγειριά»· πιὸ συγκε-
κριμένα, 9 δεκάλιτρα σιτάρι, 15 μέτρα κρασί, 6 δουκάτα γιὰ ψώνια, 

καὶ «μαγειριὰ» καὶ λάδι ὅσο θὰ χρειαζόταν3. Τὰ ἀγαθὰ αὐτὰ ὄφειλε 
ὁ ἱερέας νὰ τὰ παραδώσει στοὺς ἐπιτρόπους τοῦ ναοῦ, ἡ ἐπισήμανση 
ὅμως γιὰ τὴν «μαγειριὰ» καὶ τὸ λάδι ἐπιτρέπει τὴν ὑπόθεση ὅτι αὐ-
τὰ δὲν θὰ μοιράζονταν στοὺς πανηγυριῶτες ἀδελφούς, ὅπως γινόταν 
γιὰ παράδειγμα στὴ μονὴ τῆς Παλαιοκαστρίτσας, ἀλλὰ θὰ κατανα-

λώνονταν ἐπὶ τόπου. 
Σήμερα ἡ ἑορτὴ τοῦ ναοῦ τελεῖται μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί, 

μὲ φροντίδα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπιτροπῆς καὶ τῶν τοπικῶν φορέων 
τοῦ χωριοῦ ὀργανώνεται παραδοσιακὸ πανηγύρι. 

 

 

 

                                                           

1. Α.Ν.Κ., Δ.Σ., φάκ. 1.10, φ. 16v-17r τῆς 7.1.1579. 

2. Γιὰ τὴν τέλεση τῆς ἑορτῆς τῶν ναῶν, τὶς ὑποχρεώσεις τῶν ἐφημερίων καὶ 
τῶν ἀδελφοτήτων ποὺ εἶχαν τὴ φροντίδα τους, καθὼς καὶ γιὰ τὶς ἑορταστικὲς 
ἐκδηλώσεις βλ. Καρύδη, Ἀδελφότητες, σ. 627 ἑξῆς. 

3. Α.Ν.Κ., Δ.Σ., φάκ. 1.10, φ. 16v-17r. Βλ. καὶ Καρύδη, Ἀδελφότητες, σ. 631 

σημ. 32. 
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Ἡ περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου καὶ ἡ ἑορτὴ τῆς Ἀνάστασης 

Ἡ περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου ἀποτελεῖ σταθμὸ ξεχωριστῆς σημασίας 
στὸν ὀρθόδοξο λειτουργικὸ χρόνο, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ προσοχὴ ποὺ ἔδιναν 
οἱ ἀδελφότητες τοῦ τόπου ἦταν μεγάλη. Τὸ μοίρασμα τῶν κεριῶν 
στοὺς ἀδελφοὺς ποὺ συμμετεῖχαν στὴν περιφορά, καθὼς καὶ σὲ κάθε 
ἄλλον ποὺ συμμετεῖχε ἀποτελοῦσε ἰδιαίτερα διαδεδομένη συνήθεια 

στὰ χωριὰ τῆς Κέρκυρας. Μάλιστα σὲ ὁρισμένους ναοὺς διακρινόταν 
τὸ κερὶ ποὺ λάμβαναν οἱ ἱερεῖς ἀπὸ ἐκεῖνο τῶν λαϊκῶν ὡς πρὸς τὸ 
χρῶμα καὶ τὸ βάρος (λευκὸ γιὰ τοὺς ἱερεῖς, κίτρινο ἢ λευκὸ μικρότε-
ρου βάρους γιὰ τοὺς λαϊκούς). Στὶς συμβάσεις ἱερουργίας τῶν ναῶν 
ἕως καὶ τὸν 19ο αἰώνα, ἀνάμεσα στὶς ὑποχρεώσεις τῶν ἱερουργῶν 
περιλαμβάνονταν συχνὰ καὶ τὰ ἔξοδα τοῦ Ἐπιταφίου καὶ προσδιορι-
ζόταν ὁ βαθμὸς ἐπιβάρυνσης αὐτῶν καὶ τοῦ ναοῦ, ἐνῶ σὲ ὁρισμένους 
ναοὺς ὑπῆρχαν κληροδοτήματα γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἐξόδων τοῦ Ἐπι-
ταφίου1. 

Στὴν Ὁδηγήτρια Ἀγραφῶν ἡ περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου γινόταν τὸ 
Μέγα Σάββατο. Ἡ συνήθεια αὐτὴ ἀπαντᾶ γιὰ πρώτη φορὰ κατα-

γραμμένη σὲ συμβόλαιο πάκτωσης τῆς περιουσίας τοῦ ναοῦ τῆς 1ης 
Σεπτεμβρίου 1700, εἶναι ὅμως σαφῶς παλαιότερη τῆς καταγραφῆς 
της. Σύμφωνα μὲ τὸ συμβόλαιο, ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν τέλεση τοῦ Ἐπι-
ταφίου καὶ ὑπόχρεοι γιὰ τὴν κάλυψη τῶν πάσης φύσεως ἐξόδων 
ἦταν οἱ πακτωτὲς τοῦ ναοῦ2. Ἡ συνήθεια αὐτὴ συμπεριλήφθηκε καὶ 
στὶς καταστατικὲς διατάξεις τοῦ μοναστηριοῦ, στὶς ὁποῖες ὁρίζεται 
ρητὰ ὅτι ὁ ἑκάστοτε ἡγούμενος ὄφειλε νὰ δίνει λευκὸ κερὶ δύο οὐγ-
γιῶν στοὺς λαϊκοὺς καὶ τριῶν στοὺς κληρικούς, γιὰ τὴν περιφορὰ τοῦ 
Ἐπιταφίου τὸ Μέγα Σάββατο3.  

Ἡ διαφοροποίηση αὐτὴ στὸν χρόνο περιφορᾶς σὲ σχέση μὲ τὴν 
ἐπικρατούσα συνήθεια στὸ σύνολο τῶν ναῶν τῆς Κέρκυρας (μὲ ἐξαί-
ρεση τὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος ὁ Ἐπιτάφιος τοῦ ὁποίου περι-

                                                           

1. Γιὰ τὴν περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου στὴν Κέρκυρα καὶ τὶς συνήθειες ποὺ 
ἀπαντοῦν στὶς ἀδελφότητες τοῦ νησιοῦ κατὰ τὴν περίοδο τῆς βενετικῆς κυρι-
αρχίας βλ. Καρύδη, Ἀδελφότητες, σ. 641-645. 

2. Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Π.350, β. 8, φ. 22r. 

3. Ἔγγραφο ἀρ. 7, ἄρθρο 13. 
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φερόταν, ὅπως καὶ σήμερα, τὸ πρωὶ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου), ὀφει-
λόταν πιθανὸν στὴ γεωγραφικὴ διασπορὰ τῶν μελῶν τῆς ἀδελφότη-
τας τῆς Ὁδηγήτριας. Ἡ ἐπιθυμία συμμετοχῆς στὴν περιφορὰ λαϊκῶν 
καὶ κληρικῶν ἀπὸ ἄλλα κοντινὰ χωριὰ ἴσως εἶχε ὁδηγήσει τότε στὴν 
ἐπιλογὴ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, ἡ ὁποία πάντως δὲν ἐπιβεβαιώνε-
ται στὰ νεότερα χρόνια. 

Ἡ συνήθεια διανομῆς κεριῶν στοὺς ἀδελφοὺς καὶ στοὺς συμμετέ-
χοντες στὴν περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου καταγράφεται καὶ σὲ ἔγγραφα 

τοῦ 20οῦ αἰώνα. Γνωρίζουμε ὅτι στὶς 24 Μαρτίου 1947, τὸ ἐκκλησια-

στικὸ συμβούλιο τοῦ ναοῦ συζήτησε, ἔπειτα ἀπὸ εἰσήγηση τοῦ ἐφη-
μερίου ἱερέα Εὐγενίου Προβατᾶ, τὸ «κατ’ ἔτος φλέγον ζήτημα ἐν Ἀγρα-

φοῖς τῆς κηροδοσίας τῆς ἐκφορᾶς τοῦ Ἐπιταφίου ἀφ’ ἑνός καί τῆς Ἀνα-

στάσεως ἀφ’ ἑτέρου ὅπερ καί ἔθιμον θρησκευτικόν ὑπάρχει καί οἱ ἀδελφοί 

τῆς ἐκκλησίας τεραστίαν περιουσίαν ἀφιέρωσαν τῇ ἐκκλησίᾳ πρός τόν 

σκοπόν τοῦτον κατά τάς ἄνωθεν ἐξαιρετικάς θρησκευτικάς ἡμέρας νά δια-

νέμεται δωρεάν ὑπό τῆς ἐκκλησίας εἰς τούς χριστιανούς ἀνά μία λαμπάς 

εἰς ἕκαστον. Καί ἐπειδή κατ’ οὐδένα τρόπον εἶναι δυνατόν νά ἀνακοπῇ τό 

ἔθιμον τοῦτο ἄνευ σοβαρᾶς βλάβης καί ἀνεπανορθώτου κλονισμοῦ ἐπί τοῦ 

θρησκευτικοῦ αἰσθήματος τῶν χριστιανῶν καί ἐπειδή ἕνεκεν τούτου ἑκά-

στοτε δημιουργοῦνται καί ἀναφύονται σχόλια δυσμενῆ καί συζητήσεις 

ἀπρεπεῖς εἰς βάρος τῆς θρησκείας καί τῆς ἐκκλησίας ἐπί μεγίστῃ αὐτῆς ζη-

μίᾳ, ἀναπότρεπτος δέ καί ἐπιβεβλημένη ἀνάγκη ἐπιβάλλει τήν κηροδοσίαν 

τῆς τε Μεγάλης Παρασκευῆς καί τῆς Ἀναστάσεως». Τὸ ἐκκλησιαστικὸ 
συμβούλιο ἀποφάσισε τότε ὁμόφωνα, τὴ δαπάνη 300.000 δραχμῶν 
καὶ ζήτησε τὴν ἔγκριση ἀπὸ τὸ μητροπολιτικὸ συμβούλιο, τὸ ὁποῖο 
ὅμως ἐνέκρινε τελικὰ τὴ δαπάνη 150.000 δραχμῶν γιὰ τὴν κηροδο-
σία τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς καὶ τῆς Ἀνάστασης καὶ κοινοποίησε 
τὴν ἀπόφασή του στὶς 8 Ἀπριλίου 19471. Τὸ ἴδιο ἔθιμο τηρεῖται ἕως 
καὶ σήμερα. 

 

4. Διατελέσαντες ἐφημέριοι 

Στὰ ἔγγραφα ποὺ ἀφοροῦν τὸν ναὸ ἀναφέρονται οἱ ἀκόλουθοι 
ἱερουργοὶ καὶ ἐφημέριοι τοῦ ναοῦ:  

                                                           

1. Α.Μ.Κ., Ἀγραφοί, φάκ. 1, ἔγγραφο τῆς 8.4.1947 μὲ συνημμένη τὴν πράξη 
τῆς 24.3.1947. 
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Θεόδωρος Μερκούρης, ἱερέας. Ἀναφέρεται ὡς ἱερουργὸς τοῦ ναοῦ 
σὲ νοταρικὴ πράξη τῆς 18ης Μαΐου 15031. 

Κωνσταντῖνος Κορακιανίτης, ἱερέας. Στὶς 7 Ἰουλίου 1503 ὁρίστηκε 
ἱερουργὸς γιὰ ἕναν χρόνο2. 

Μιχαὴλ Γουναρόπουλος καὶ Θεόδωρος Μερκούρης, ἱερεῖς. Ἀναφέ-
ρονται σὲ νοταρικὴ πράξη τῆς 27ης Αὐγούστου 15153.  

Χρύσος Προβατᾶς, ἱερέας. Τὸ 1528 οἱ κτήτορες μαζὶ μὲ τοὺς ἐνο-
ρίτες ἐπικύρωσαν τὴν ἐκλογή του ὡς ἱερουργοῦ τῆς Ὁδηγήτριας καὶ 
τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων4. 

Πρόγονος Μαρτίνος, ἱερέας. Στὶς 19 Ἰανουαρίου 1556 ἡ ἀδελφό-
τητα τοῦ ἀνανέωσε τὴ σύμβαση ἱερουργίας γιὰ μία τριετία5. 

Βετοῦρος Μαρτίνος, ἱερέας. Στὶς 7 Ἰανουαρίου 1579 ἡ ἀδελφό-
τητα τὸν ἐξέλεξε ὡς ἱερουργὸ γιὰ πέντε χρόνια6.  

Δῆμος Προβατᾶς, ἱερέας. Ἀναφέρεται στὸ κατάστιχο τῶν ναῶν καὶ 
τῶν μονῶν τῆς Κέρκυρας ποὺ συντάχθηκε τὸ 16357. 

Ζωσιμᾶς Κατωημέρης, ἱερομόναχος. Ἀναφέρεται ὡς ἐφημέριος 
στὶς 19 Φεβρουαρίου 16788.  

Ἰωάννης Μερκούρης, ἱερέας. Τὸ 1721 παραλαμβάνει τὸ βιβλίο λη-
ξιαρχικῶν πράξεων τοῦ ναοῦ, ποὺ ἀνοίχθηκε μὲ διαταγὴ τοῦ γενικοῦ 
προβλεπτῆ Francesco Grimani9. 

Γρηγόριος Δαμηλᾶς, ἱερομόναχος. Ἐφημέριος τὸ ἔτος 172310. 

Ἄνθιμος Γουλῆς, ἱερομόναχος. Ἐφημέριος τὰ ἔτη 1723-1725 καὶ 
1738-173911. 

Παῦλος Προβατᾶς, ἱερέας. Ἐφημέριος τὰ ἔτη 1727, 1732-173812. 

                                                           

1. Α.Ν.Κ., Δ.Σ., φάκ. 3.8, φ. 17r (Παπαρρήγα, «Πράξεις Κατωιμέρη», σ. 69). 

2. Α.Ν.Κ., Δ.Σ., φάκ. 3.8, φ. 21v-22r (Παπαρρήγα, «Πράξεις Κατωιμέρη», 

σ. 81). 

3. Α.Ν.Κ., Δ.Σ., φάκ. 14, φ. 219v. 

4. Α.Ν.Κ., Δ.Σ., φάκ. 3.10, σ. 141. 

5. Α.Ν.Κ., Δ.Σ., φάκ. 2.9, φ. 4v τῆς 19.1.1556. 

6. Α.Ν.Κ., Δ.Σ., φάκ. 1.10, φ. 16v-17r. 

7. A.S.V., Consultori in Jure b. 482, Catastico delle chiese greche, σ. 71. 
8. Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 5, β. [1], φ. 93r. 

9. Α.Ν.Κ., Λ.Π.Ε., φάκ. 2, β. 1. 
10. Α.Ν.Κ., Λ.Π.Ε., φάκ. 2, β. 1. 
11. Α.Ν.Κ., Λ.Π.Ε., φάκ. 2, β. 1. 
12. Α.Ν.Κ., Λ.Π.Ε., φάκ. 2, β. 1. 
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Ευστάθιος Μερκούρης, ἱερέας. Ἐφημέριος τὰ ἔτη 1727-17291. 

Ἀναστάσιος Μαρτίνος, ἱερέας. Ἐφημέριος τὰ ἔτη 1729-17312. 

Νικόλαος Κατωμέρης τοῦ Φράγκου καὶ Νικόλαος Κατωμέρης τοῦ 
παπὰ Ἰωάννη, ἱερεῖς. Ἐκλέχθηκαν ὡς ἐφημέριοι γιὰ δύο χρόνια στὶς 
8 Ἰανουαρίου 17383. Ἡ ἐκλογή τους ὅμως ἀκυρώθηκε τὶς ἑπόμενες 
ἡμέρες, μετὰ τὸ πάκτωμα τῆς περιουσίας τοῦ ναοῦ, ὁπότε ἀνέλαβε 
τὴν εὐθύνη γιὰ τὸν ὁρισμὸ ἱερουργοῦ ὁ νέος πακτωνάρης. 
Νικόλαος Προβατᾶς, ἱερέας. Ἐφημέριος τὰ ἔτη 1733-1745. Στὶς 5 

Ὀκτωβρίου 1735 ἐκλέχθηκε μαζὶ μὲ τὸν ἱερέα Παῦλο Προβατᾶ ὡς 
ἐφημέριος γιὰ ἕξι χρόνια4, ἡ σύμβαση ὅμως ἀκυρώθηκε τὴν ἑπόμενη 
ἡμέρα καὶ στὶς 8 Ὀκτωβρίου 1735 ἀνατέθηκε στὸν πακτωτὴ τῆς πε-
ριουσίας τοῦ ναοῦ νὰ ὁρίσει τὸν ἱερουργό5, ὁ ὁποῖος προφανῶς ἐπέ-
λεξε τοὺς ἴδιους. Ἦταν ὁ τελευταῖος ἐφημέριος πρὶν ἀπὸ τὴν ἵδρυση 
τοῦ μοναστηριοῦ, ὁ ὁποῖος στὶς 9 Ἰουνίου 1744 παρέδωσε στοὺς κυ-
βερνῆτες τὰ ἀντικείμενα τοῦ ναοῦ6. Στὶς 10 Ἀπριλίου 1738 μοιράστη-
κε τὴν ἐφημερία μὲ τὸν ἱερομόναχο Ἄνθιμο Γουλῆ. Σύμφωνα μὲ τὴ 
σχετικὴ νοταρικὴ πράξη, «τον εβανι σιντροφον ης την εφιμεριαν» μὲ 
τὸν ὅρο νὰ ἱερουργεῖ, νὰ κατοικεῖ στὸ κελὶ τοῦ ναοῦ, καὶ νὰ μοιρά-

ζονται τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὸ πετραχήλι καθὼς καὶ τὰ ἔσοδα τοῦ ἱερομο-
νάχου ἀπὸ τὴν ἐφημερία τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ ἴδιο χωριό7. Κατὰ 

τὴν περίοδο τῆς ἐφημερίας του, ἀναφέρονται ἐπίσης ὡς ἐφημέριοι 
τοῦ ναοῦ ὁ ἱερέας Δημήτριος Γουλῆς, τὸ ἔτος 1739, καὶ ὁ ἱερέας Σπυ-
ρίδων Κοτζαντᾶς κατὰ τὰ ἔτη 1740-17448. 

Γρηγόριος Ἀβράμης, ἱερομόναχος. Ἐκλέχθηκε ἡγούμενος τὸ 1744, 

διατήρησε τὴν ἡγουμενία ἕως τὸ 1746. 

Χριστόφορος Τζουκαλᾶς, ἱερομόναχος. Ἐφημέριος τὸ 17459. 

Ἀθανάσιος Γερακάρης, ἱερομόναχος. Ἐφημέριος τὸ 174510. 

                                                           

1. Α.Ν.Κ., Λ.Π.Ε., φάκ. 2, β. 1. 
2. Α.Ν.Κ., Λ.Π.Ε., φάκ. 2, β. 1. 
3. Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Γ.87, β. 59, φ. 34v-35r. 

4. Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Γ.87, β. 55, φ. 22v-23r τῆς 5.10.1735. 

5. Ὅ.π., φ. 24r-25v. 

6. Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Κ.670, β. 9, φ. 12v-13r. 

7. Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Γ.87, β. 59β, φ. 9r τῆς 10.4.1738. 

8. Α.Ν.Κ., Λ.Π.Ε., φάκ. 2, β. 1. 
9. Α.Ν.Κ., Λ.Π.Ε., φάκ. 2, β. 1. 
10. Α.Ν.Κ., Λ.Π.Ε., φάκ. 2, β. 1. 
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Σωφρόνιος Τζουκαλᾶς, ἱερομόναχος. Ἐκλέχθηκε ἡγούμενος τὸ 
1746. Ἀναφέρεται ὡς ἐφημέριος τὰ ἔτη 1746-1748 καὶ 1750-17581. 

Ἀπεβίωσε πιθανὸν λίγο ἀργότερα. 

Ἰωακεὶμ Μαρτίνος, ἱερομόναχος. Ἀναφέρεται ὡς ἐφημέριος τὰ ἔτη 
1748-1790. Διάδοχος τοῦ Σωφρονίου στὴν ἡγουμενία τῆς μονῆς, ἀ-

παντᾶ μὲ τὸν τίτλο τοῦ ἡγουμένου σὲ ἔγγραφο τοῦ 1788. Ἀπεβίωσε 
στὶς 12 Σεπτεμβρίου 17902. Στὰ χρόνια τῆς ἐφημερίας τοῦ Ἰωακεὶμ 
ὑπογράφουν ἐπίσης ληξιαρχικὲς πράξεις ὡς ἐφημέριοι τοῦ ναοῦ καὶ 
οἱ ἀκόλουθοι ἱερεῖς: Εὐστάθιος Μερκούρης τὸ 1763, Ἠλίας Προβατᾶς 
τὸ 1766, Ἰωάννης Δανίλης τὸ 1769, Νικόλαος Τζουκαλᾶς τὸ 1772, 

Ἀναστάσιος Μαρτίνος τὸ 17743.  

Ἰωαννίκιος Μερκούρης, ἱερομόναχος. Ἡγούμενος ἀπὸ τὸ 1790 ἕως 
τὸ 1810. Ἀναφέρεται ὡς ἐφημέριος ἀπὸ τὸ 1779 ἕως τὸ 1809. Ἀπε-
βίωσε στὶς 17 Ἰανουαρίου 18104. 

Ἀναστάσιος Προβατᾶς, ἱερέας. Ἐφημέριος τὸ 18105. 

Ἄνθιμος Προβατᾶς, ἱερομόναχος. Ἀναφέρεται σὲ ἔγγραφο τῆς 7/19 

Νοεμβρίου 1810 ποὺ ἀφορᾶ σὲ περιουσιακὲς διαφορὲς τῆς μονῆς μὲ 
τοὺς ἀδελφοὺς Βάρελη. Ἐφημέριος τὰ ἔτη 1810-18116. 

Νικόδημος Γουναρόπουλος, ἱερομόναχος. Ἐφημέριος τὰ ἔτη 1812-

1815. 

Νεόφυτος Τζουκαλᾶς, ἱερομόναχος. Ἀναφέρεται ὡς ἡγούμενος τὸ 
                                                           

1. Α.Ν.Κ., Λ.Π.Ε., φάκ. 2, β. 1. Βλ. καὶ Καπάδοχου, Ναοί, σ. 284. 

2. Μαλτέζου, «Μαρτυρίες», σ. 316. Α.Ν.Κ., Λ.Π.Ε., φάκ. 2, β. 1, φ. 21r: «απέ-

τυχε ο πανοσιότατος Ιωακείμ Μαρτίνος καθηγούμενος ... ιτον χρονών ευδομήντα δίο 

... ενταφηάσθη εις το άνοθεν μοναστήριον». Στὰ ἔξοδα τοῦ 1790 ὁ ἱερομόναχος 
Ἰωαννίκιος Μερκούρης καταγράφει μεταξὺ τῶν ἄλλων ὅσα πλήρωσε στοὺς ἱερεῖς 
ποὺ «εδιαβασανε το τετραβάγγελο του δασκαλου μου». Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ ἴδιου 
ἔτους σημειώνει: «Ἔκαμα ἔξωδο οπου ἀπέθανε ο προεστώς μου ο πάτερ Ἰωακείμ 

Μαρτίνος ὅλο ὅλο τάλαρα ἵκοσι τέσερα με καιρί με λυτουργίαις τον παπάδονε καί τό 

γεύμα τάλα<ρα> 24» (Α.Ν.Κ. Ε.Ε. φάκ. 5, β. 4, φ. 144rv). 

3. Α.Ν.Κ., Λ.Π.Ε., φάκ. 2, β. 1. 
4. Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 5, β. [2], φ. 32v. Α.Ν.Κ., Λ.Π.Ε., φάκ. 2, β. 1. Ὅ.π., 

β.χ.ἀ. συσταχωμένο στὸ βιβλίο 1 ὅπου καὶ ἡ ληξιαρχικὴ πράξη θανάτου του στὸ 
φ. 3v: «απέτυχε ο ιερομοναχος Ιωανίκιος Μερκούρης ηγούμενος ετών 65 ενταφιάσθη 

στο μοναστήρι». 

5. Α.Ν.Κ., Λ.Π.Ε., φάκ. 2, β.χ.ἀ. συσταχωμένο στὸ βιβλίο 1. 
6. Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 5, δ. 11. Α.Ν.Κ., Λ.Π.Ε., φάκ. 2, β.χ.ἀ. συσταχωμένο στὸ 

βιβλίο 1. 
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18161. Ὑπογράφει ὡς ἐφημέριος τὸ ἔτος 1813 καὶ τὸ 1827 καὶ σπο-
ραδικὰ τὸ διάστημα 1828-18292. 

Παναγιώτης Προβατᾶς, ἱερέας. Ἐφημέριος τὰ ἔτη 1815-18163. 

Γερμανὸς Προβατᾶς, ἱερομόναχος. Ἐφημέριος τὰ ἔτη 1816-1824, 

1829-1830, 1835-1843 ἐναλλασσόμενος μὲ τοὺς Ἰάκωβο καὶ Ἰωάννη 
Προβατᾶ4. 

Ἰάκωβος Προβατᾶς, ἱερομόναχος. Ἐφημέριος τὰ ἔτη 1824-1835, 

18425. 

Ἰωάννης Προβατᾶς, ἱερέας. Ἐφημέριος τὰ ἔτη 1830-1831, 18426. 

Χαραλάμπης Προβατᾶς, ἱερέας. Ἐφημέριος τὸ 18427. 

Μιχαὴλ Προβατᾶς, ἱερέας. Ἀναφέρεται ὡς ἐφημέριος τουλάχιστον 
ἀπὸ τὸ 1900. Ἀπεβίωσε περὶ τὸ 19498. 

Εὐγένιος Προβατᾶς, ἱερέας. Διετέλεσε ἐφημέριος ἀπὸ τὸ 1939 ἕως 
τὸ 19839. 

Σπυρίδων Προβατᾶς, ἱερέας. Ἐφημέριος ἀπὸ τὸ 1984 ἕως σήμερα. 

Ἐλευθέριος Προβατᾶς, ἱερέας. Ἐφημέριος ἀπὸ τὸ 1988 ἕως σή-
μερα. 

 

                                                           

1. Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 5, β. 2, φ. 85r. 

2. Α.Ν.Κ., Λ.Π.Ε., φάκ. 2, β.χ.ἀ. συσταχωμένο στὸ β. 1. Ὅ.π., β. 2. 

3. Α.Ν.Κ., Λ.Π.Ε., φάκ. 2, β.χ.ἀ. συσταχωμένο στὸ β. 1. 
4. Α.Ν.Κ., Λ.Π.Ε., φάκ. 2, β.χ.ἀ. συσταχωμένο στὸ β. 1. Ὅ.π., β. 2 καὶ 3. Βλ. 

καὶ Α.Ν.Κ., Α.Θ., φάκ. 221, ὑποφ. 2, Λογοδοσία 1826-1828, ἀπόδειξη 13. 

5. Α.Ν.Κ., Λ.Π.Ε., φάκ. 2, β. 2. Ὅ.π., β. 3. Βλ. καὶ Α.Ν.Κ., Α.Θ., φάκ. 52, 

ὑποφ. 110, ἐκλογὴ τῆς 3ης Σεπτεμβρίου 1833 γιὰ δύο χρόνια. 

6. Α.Ν.Κ., Λ.Π.Ε., φάκ. 2, β. 2. Ὅ.π., β. 3. 

7. Α.Ν.Κ., Λ.Π.Ε., φάκ. 2, β. 3. 

8. Α.Μ.Κ., Ἀγραφοί, φάκ. 1, ἔγγραφο τῆς 24.12.1949. Βλ. καὶ ἐνθυμήσεις στὸ 
ἔντυπο ἀρ. 11, παρακάτω, σ. 98. 

9. Α.Μ.Κ., Ἀγραφοί, φάκ. 1, ἔγγραφο τῆς 6.11.1945. Α.Ε.Β.Α., φάκ. Ὑ. Θ. 

Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν, ἔγγραφο τῆς 28.6.1983. 



 

 

 

 

 

Ε΄ 
 

Ο ΝΑΟΣ ΚΑΙ Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ 
 

 

1. Ἡ μορφὴ του ναοῦ 

Ὁ ναὸς σήμερα ἔχει τὴ μορφὴ εὐρύχωρης μονόκλιτης βασιλικῆς τοῦ 
συνήθους ἑπτανησιακοῦ τύπου, ἐξωτερικῶν διαστάσεων (μῆκος, πλά-

τος, ὕψος) 23,5 × 8,5 × 9,5 μέτρα.  

Στὸν ναὸ δίνει πρόσβαση ἕνας μακρὺς διάδρομος, πλαισιωμένος 
ἀπὸ τοῖχο μὲ πεσσοὺς καὶ στρωμμένος μὲ πέτρα (γοβολάδο). Στὸ τέ-
λος τοῦ διαδρόμου, δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ ὑπάρχουν δύο κτίσματα, χα-

ρακτηριστικὰ τῆς κερκυραϊκῆς λαϊκῆς ἀρχιτεκτονικῆς, τὰ ὁποῖα προ-
φανῶς χρησιμοποιοῦνταν ὡς κελιά, κατὰ τὴν περίοδο τουλάχιστον 
ποὺ λειτουργοῦσε τὸ μοναστήρι. Ὁ ναὸς ἔχει στὴ βόρεια καὶ τὴ νότια 

πλευρὰ νάρθηκες, ἡ στέγη τῶν ὁποίων στηρίζεται σὲ ἐννέα τόξα στὴν 
κάθε πλευρά. Στὸν νότιο νάρθηκα ὑπάρχει ὁ τάφος τοῦ Θεοφ. Προ-
βατᾶ (1897)1. 

Στὴ νοτιοδυτικὴ πλευρά, ὑψώνεται τὸ κωδωνοστάσιο μὲ διάτρητα 

τοιχώματα καὶ αὐτοτελὴ ἕδραση2. 

Στὸ προαύλιο τοῦ ναοῦ δεσπόζει ἡ μνημειακὴ κεντρικὴ δυτικὴ εἴ-
σοδος μὲ τὴν περίτεχνη διακόσμηση καὶ μὲ τὶς τοιχογραφίες τῶν ἁ-

γίων Πέτρου καὶ Παύλου δεξιὰ καὶ ἀριστερά. Τὸ τοξωτὸ θύρωμα τῆς 
εἰσόδου, συμπληρωμένο ὥστε τὸ ἐξωτερικό της περίγραμμα νὰ εἶναι 
ὀρθογωνικό, φέρει φυτικὸ διάκοσμο στὴν κλεῖδα καὶ στὰ τμήματα 

ποὺ συμπληρώνουν τὸ τόξο. Ἡ κατασκευὴ πλαισιώνεται ἀπὸ κίονες 

                                                           

1. Πρβλ. Μπουνιᾶ, Κερκυραϊκά, σ. 64. 

2. Γιὰ τὰ κερκυραϊκὰ καμπαναριὰ βλ. Ἀφροδίτης Ἀγοροπούλου-Μπιρμπίλη, 
Ἡ ἀρχιτεκτονικὴ τῆς πόλεως τῆς Κέρκυρας κατὰ τὴν περίοδο τῆς ἑνετοκρατίας, Ἀθῆναι 
1977, σ. 267. 
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μὲ κιονόκρανα, καὶ ἐπιστύλιο τὸ ὁποῖο διαμορφώνεται σὲ δύο ζῶνες 
καὶ καταλήγει σὲ βαρὺ ὁριζόντιο γεῖσο καὶ δύο καμπύλα γεῖσα, τὰ 

ὁποῖα δὲν κλείνουν στὴν κορυφή, καὶ πλαισιώνουν στὸ μέσο τοῦ ἡμι-
κυκλικοῦ τυμπάνου τὸν ὑπάρχοντα σταυρό. Πάνω στὴν ὀροφὴ τοῦ 
προαυλίου ὑπάρχει ἡ παλαιά εἰκόνα τῆς Ἀνάστασης. 
Ἐσωτερικὰ ὁ ναὸς διαθέτει λίθινο τέμπλο, χωρισμένο σὲ τέσσερα 

διαζώματα μὲ κορνίζες καὶ κιονίσκους ποὺ ὁριοθετοῦν τὰ φατνώ-

ματα τῶν εἰκόνων, διώροφο γυναικωνίτη καὶ πλούσια διακόσμηση μὲ 
φορητὲς εἰκόνες, στὸ τέμπλο καὶ στοὺς πλαϊνοὺς τοίχους, καὶ τοιχο-
γραφίες στὸν χῶρο τοῦ Ἱεροῦ. 
Ἀγνοοῦμε τὴ μορφὴ ποὺ εἶχε ὁ ἀρχικὸς ναός. Ἀγνοοῦμε ἐπίσης τὴ 

μορφὴ ποὺ εἶχε ἐκεῖνος τοῦ 16ου αἰώνα. Ἡ ὕπαρξή του ὅμως στὰ 

ὅρια τοῦ χωριοῦ, ὁ μεγάλος ἀριθμὸς κτητόρων καὶ ἡ ὕπαρξη ἐνορι-
τῶν ποὺ καταγράφεται τότε, ἐπιτρέπει ἴσως τὴν ὑπόθεση ὅτι δὲν ἐ-
πρόκειτο γιὰ ἁπλὸ ἐξωκκλήσι, ἀλλὰ γιὰ ναὸ ἀνάλογων πρὸς τὴ 
χρήση του διαστάσεων, ὡς πρὸς τὴ μορφή του δέ, πιστεύουμε ὅτι δὲν 
θὰ διέφερε ἀπὸ τοὺς συγχρόνους του ναούς, περιγραφὲς τῶν ὁποίων 
ἔχουν διασωθεῖ στὰ νοταρικὰ κατάστιχα τῆς ἐποχῆς. Ὑποθέτουμε 
λοιπὸν ὅτι θὰ εἶχε τὴ μορφῆς τῆς μονόκλιτης ξυλόστεγης ἢ 
καμαροσκέπαστης βασιλικῆς1. 
Ὁ σημερινὸς ναὸς ἀνεγέρθηκε ἢ ἀνακαινίστηκε τὸ 1677 ἀπὸ τοὺς 

μαστόρους Σπύρο Κούστα καὶ Ζαφείρη Βασιλάκη, οἱ ὁποῖοι χάραξαν 
τὰ ὀνόματά τους καὶ τὸν χρόνο κατασκευῆς σὲ γωνιακὴ πέτρα τῆς 
ἀνατολικῆς πλευρᾶς τοῦ ναοῦ. Ἡ ἐπιγραφή, ὅπως σώζεται σήμερα, 

ἔχει ὡς ἑξῆς: 
 

MAϚΟΡΙ AXOZ / CΠΗΡΟC ΚΟΥϚΑΣ / ΖΑΦΗΡΗC ΒΑCΗΛΑΚΗC. 

 

Στὰ ἔγγραφα ποὺ ἀφοροῦν τὸν ναό, τά ὁποῖα παρήχθησαν ἀπὸ τὸ 
1976 καὶ ἑξῆς ἀπὸ τὴν 8η Ἐφορεία Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν 
Ἀρχαιοτήτων, ἡ οἰκοδομὴ τοῦ ναοῦ ἀνάγεται στὸ ἔτος 16822, λάθος 

                                                           

1. Γιὰ τὴ μορφολογία τῶν ναῶν τὸν 16ο αἰώνα βλ. Σπ. Καρύδη, Ὁ ἀστικὸς 

χῶρος καὶ τὰ ἱερά. Ἡ περίπτωση τῆς Κέρκυρας τὸν 16ο αἰώνα, Ἀθήνα 2007, σ. 64-68, 

ὅπου καὶ ἄλλη βιβλιογραφία. 

2. Βλ. ἐνδεικτικά, Α.Ε.Β.Α., φάκ. Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν, ἔγγραφα τῆς 
20.5.1976 καὶ τῆς 2.7.1979.  
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ποὺ ὀφείλεται προφανῶς σὲ παρανάγνωση τῆς ἐπιγραφῆς, στὴν 
ὁποία τὸ τελευταῖο γράμμα τοῦ ἔτους μοιάζει μὲ τὸ 2. Τὸ ἔτος ὅμως 
εἶναι γραμμένο μὲ ἑλληνικὰ γράμματα ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἀναγνωρίζονται 
χωρὶς ἀμφιβολία τὰ τρίτα πρῶτα, τὸ δὲ τέταρτο ἔχει τὴν ἴδια χάραξη 
μὲ τὸ -Ζ- στὸ ὄνομα τοῦ δεύτερου μάστορα. 

Δὲν γνωρίζουμε τὴ μορφὴ τοῦ ναοῦ τότε, βέβαιο ὅμως εἶναι ὅτι 
δὲν διέθετε νάρθηκες, ἀφοῦ αὐτοὶ βεβαιωμένα προστέθηκαν στὸν ναὸ 
μετὰ τὸ 1700. Τὴν 1η Σεπτεμβρίου 1700 οἱ κτήτορες πάκτωσαν τὴν 
περιουσία τοῦ ναοῦ γιὰ τέσσερα χρόνια στοὺς ἱερεῖς Στέφανο Γου-
ναρόπουλο καὶ Παναγιώτη Μερκούρη, οἱ ὁποῖοι συμφώνησαν ἀντὶ 
πάκτου νὰ ἐκτελέσουν σειρὰ ἔργων στὸν ναό, δηλαδὴ τὴν κατασκευὴ 
τῶν τριῶν ναρθήκων, ἡ ὁποία ἔπρεπε νὰ ὁλοκληρωθεῖ μέσα στὸν 
πρῶτο χρόνο, τὴν κατασκευὴ ἑνὸς πολυκάντηλου τὸν δεύτερο χρόνο, 
καὶ τὴν κατασκευὴ τεσσάρων μεγάλων εἰκόνων, ἑνὸς σταυροῦ καὶ 
ἑνὸς πηγαδιοῦ τὸν τρίτο καὶ τὸν τέταρτο χρόνο. Σύμφωνα μὲ τὸ λε-
κτικὸ τοῦ συμβολαίου, οἱ δύο πακτωτὲς ἀνέλαβαν νὰ φτιάξουν: «τους 

τρις αρτικους τις αυτις μονις τον εναν περ τρεμοντανα και τον δευτερον 

περ πονεντε και τον τρητον περ σηροκο και τους τρης απο ακρη ισε ακρη ο 

καθος ινε τα μουδιομια το πλατος τους, να ινε διο οργιες το κουφηο με 

πίργους ολογηρα και ασηκονοντας τους απο τι γης οσεκυ οπου χρηαζοντε 

και απο κυ και απάνο με κολονες απο μαρμαρο ηγουν με καδρονηα ος κα-

θος ινε ιστιν κουρτυ του εκλαμπροτατου signor Μιδεϊ Καβαλιερ και ι σκε-

παση τους φουντομενη με ταυλες και ξηλυ βενετικυ. να καμουν και τεσερις 

ικονες μεγαλες με τις κορνιζες τους χρησες ιγουν οσαν εκινες οπου ηφερανε 

ιστιν υπεραγηα Θεοτοκο τιν Αντιβηνηότισα μεσα ιστους Κορηφους. να 

καμουν και εναν σταυρο απο λαρυζο ζοογραφισμενον με χρυσαφη να βα-

λουν απανο ιστο τεμπλο τις ανοθεν μονις ιγουν οσαν εκινον τον ηδηον 

οπου ηνε ιστο τεμπλο του αγηου και θαυματουργου Σπιρυδονος μεσα 

ιστους Κορυφους ... οσον ακομι να καμουν και το πιγαδι οπου εχουν αρχυ-

νιμενον οπια ολα ιγουν φαμπρηκες και παναλο να τα καμουν απο χρονον 

ις χρονο ιγουν τον προτο χρονο να καμουν τους διο αρτικους και τον 

δευτερο χρονο να καμουν το πολυκαντιλο και τον τρητον χρονο να καμουν 

τις δηο ικονες και τον σταυρον και τον τεταρτον χρονο να καμουν τες 

ετερες αλες διο ικονες και το πιγαδη»1. 

Ὅπως διαπιστώνεται ἀπὸ τὸ ἔγγραφο, οἱ κτήτορες ἀκολουθοῦσαν 
                                                           

1. Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Π.350, β. 8, φ. 22rv. 
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συγκεκριμένα πρότυπα γιὰ τὰ κτίσματα καὶ τὸν εἰκονογραφικὸ διά-

κοσμο τοῦ ναοῦ. Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τοὺς νάρθηκες, ἀπὸ τὴν περιγραφὴ 
προκύπτει ἡ πρόθεσή τους γιὰ τὴ κατασκευὴ ἀνοικτῶν ναρθήκων μὲ 
χαμηλὸ τοῖχο καὶ μαρμάρινες κολῶνες οἱ ὁποῖες θὰ στήριζαν τὴ στέ-
γη. Ὡς πρότυπο εἶχαν τὸ ἀρχοντικὸ τῶν Μιδέη, τὸ ὁποῖο βρισκόταν 
στὰ περίχωρα1, καὶ τὸ ὁποῖο διέθετε προφανῶς περιστύλιο. Ἡ ἄμεση 
παραπομπὴ σὲ δεῖγμα κοσμικῆς ἀρχιτεκτονικῆς, μὲ ἔντονες πιθανό-
τατα δυτικὲς ἐπιδράσεις, εἶναι χαρακτηριστικὴ καὶ ἀποκαλύπτει τὸν 
βαθμὸ ἐπιρροῆς ἀλλὰ καὶ τὸν τρόπο ἐνσωμάτωσης ξένων στοιχείων 
στὴν ὀρθόδοξη ἀρχιτεκτονικὴ παράδοση. Ἀναφορικὰ μὲ τὶς εἰκόνες, ἡ 
σαφὴς παραπομπὴ σὲ συγκεκριμένα παραδείγματα ναῶν τῆς πόλης 
τῆς Κέρκυρας ἀποκαλύπτει ἀφενὸς τὴ συχνὴ ἐπαφὴ τῆς ὑπαίθρου μὲ 
τὸν ἀστικὸ χῶρο, σὲ τέτοιο βαθμὸ ὥστε νὰ καθίσταται δυνατὴ ἡ πα-

ρακολούθηση τῶν νέων προσκτήσεων ἀλλὰ καὶ τῶν διαφαινόμενων 
τάσεων, καὶ ἀφετέρου βεβαιώνει τὴ λειτουργία τοῦ ἀστικοῦ χώρου 
ὡς προτύπου γιὰ τὶς εἰκαστικὲς προτιμήσεις τῶν πιστῶν τῆς ἐξοχῆς. 
Ὁ ναὸς περὶ τὸ 1744 ἔχρηζε ἐπισκευῶν καὶ συγκεκριμένα τὸ δά-

πεδό του, τὸ ὁποῖο χρειαζόταν ἐκ νέου νὰ λιθοστρωθεῖ ἤ, κατὰ τὴν 
ἔκφραση τῶν πηγῶν, νὰ «σαλιτζαριστι». Τὸ γεγονὸς ὅμως ὅτι ἐντὸς 
τοῦ ναοῦ βρίσκονταν τάφοι τῶν ἀδελφῶν φαίνεται πὼς συνιστοῦσε 
πρόσθετη δυσκολία ἢ ἀνασταλτικὸ παράγοντα στὴ λήψη τῆς σχετικῆς 
ἀπόφασης, Στὶς 7 Ἰουνίου 1744 μερίδα τῶν ἀδελφῶν, οἱ ὁποῖοι ἐκ-
προσωποῦσαν καὶ τοὺς ὑπόλοιπους ἀδελφοὺς ποὺ δὲν εἶχαν «τα θαυ-

τικα τους μεσα εις την ανοθεν αγιαν μονη» ἀφοῦ ἐπισήμαναν ὅτι «ι αυτι 

μονι να ινε πολα χριαζομενι να σαλιτζαριστι» καὶ ἐπιθυμώντας «να μιν 

λιψι τετιον καλον εργος», γιὰ τοῦτο ὅλοι ὁμόφωνα ἔδωσαν ὑπόσχεση 
στὸν ἡγούμενο τοῦ νεοϊδρυμένου μοναστηριοῦ ἱερομόναχο Γρηγόριο 
Ἀβράμη καὶ τοῦ ἐπέτρεψαν «να ιθελε κλισι ολογιρα τους αρτικους τις 

αυτις μονις οπος καλιτερα του φανι και κλιοντας τους υποσχοντε εις το εξις 

να θαπτοντε εις τους αυτους αρτικους καθενας οπου θελισι μιν ινποροντας 

ποτε το κερο ουτε αυτι ουτε ι κλερονομι διαδοχι αυτον να γιρευσουν θα-

                                                           

1. Κατοικίες τῶν Μιδέη ἐντοπίζονται, στὸ τέλος τοῦ 17ου καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 
18ου αἰώνα, στὸ Καβαλούρι καὶ στὸ χωριὸ Ἀγραφοί. Σήμερα στοὺς Ἀγραφοὺς 
ὑπάρχουν τὰ ἐρείπια τοῦ ἀρχοντικοῦ. Εὐχαριστῶ καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ τὸν φίλο 
ἐρευνητὴ Κωνσταντῖνο Καραμοῦτσο, ὁ ὁποῖος εἶχε τὴν καλοσύνη νὰ μοῦ δώσει 
τὴν ἀνωτέρω πληροφορία. 
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πτικό μεσα εις την ανοθεν μονιν μονον να τιριτε το αυτό εργος δια παν-

τοτε και αεί»1. Ἡ περιγραφὴ τῶν ἐργασιῶν ποὺ ἀνέλαβε νὰ ἐκτελέσει 
ὁ ἡγούμενος παρέχει ἱκανοποιητικὴ εἰκόνα τῆς μορφῆς ποὺ εἶχε ὁ 
ναὸς τότε. Αὐτὸς ἐμφανίζεται νὰ ἔχει στὶς τρεῖς πλευρὲς νάρθηκες, 
ἀποτέλεσμα προφανῶς τῶν παρεμβάσεων ποὺ εἶχαν γίνει σὲ ἐφαρ-
μογὴ τῆς σύμβασης τοῦ 1700 ποὺ εἴδαμε παραπάνω. Μὲ τὴ νέα συμ-
φωνία, οἱ ἀνοικτοὶ νάρθηκες θὰ κλείνονταν ὥστε νὰ χρησιμοποιηθοῦν 
ὡς χῶροι ταφῆς. Ἡ πράξη ἑπομένως τοῦ 1744 προσδιορίζει τὸν ter-
minus post quem τῆς μορφῆς ποὺ ἔχουν καὶ σήμερα οἱ νάρθηκες τοῦ 
ναοῦ. 

 

2. Ὁ ναὸς διατηρητέο μνημεῖο 
Τὸ χρονικὸ τῶν ἔργων συντήρησης 

Τὸ 1976 κατατέθηκε στὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καὶ Ἐπιστημῶν πρό-
ταση τοῦ προϊσταμένου τῆς 8ης Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων 
Π. Βοκοτόπουλου γιὰ νὰ κηρυχθεῖ τὸ κτιριακὸ συγκρότημα τοῦ ναοῦ 
διατηρητέο μνημεῖο, ὡς χαρακτηριστικὸ δεῖγμα κερκυραϊκῆς ἀρχιτε-
κτονικῆς2. Πράγματι ὁ ναός, μὲ ὑπουργικὴ ἀπόφαση, ἡ ὁποία δημοσι-
εύτηκε στὶς 26 Ὀκτωβρίου 19763, χαρακτηρίστηκε «ὡς μνημεῖον χρῆ-
ζον εἰδικῆς κρατικῆς προστασίας, καθ’ ὅσον ἀποτελεῖ χαρακτηριστι-
κὸν δεῖγμα κερκυραϊκῆς ἀρχιτεκτονικῆς». Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ κάθε 
ἐργασία συντήρησης ἢ ἀνακαίνισης σ’ αὐτὸν θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχει τὴν 
ἔγκριση τῆς Ὑπηρεσίας. 
Ὁ χαρακτηρισμὸς τοῦ ναοῦ ὡς διατηρητέου μνημείου, δὲν ἔμελλε 

νὰ λύσει τὰ πολλὰ προβλήματα ποὺ παρουσίαζε τὸ συγκρότημα, συ-
νέπεια τῆς ἀναπόφευκτης φθορᾶς ποὺ εἶχε ἐπιφέρει ὁ χρόνος. Τὸ 
συγκρότημα εἶχε τὴν ἀνάγκη ἄμεσης ἐκτέλεσης ἐπισκευῶν. Τὸ πρό-
βλημα ἦταν γνωστὸ ἤδη τὸ 1976, καὶ ἴσως γι’ αὐτὸ δρομολογήθηκε 

                                                           

1. Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Κ.670, β. 9, φ. 11v-12r Βλ. ἔγγραφο ἀρ. 5. 

2. Α.Ε.Β.Α., φάκ. Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν, ἔγγραφο τῆς 20.5.1976. 

3. ΦΕΚ, τεῦχος Β΄, ἀρ. φύλλου 1311 (26.10.1976), σ. 10434-10435. Μὲ ἔγγρα-

φό της τῆς 8.1.1977 ἡ Ἐφορεία γνωστοποίησε στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ 
ναοῦ καὶ στὶς πολιτικὲς καὶ ἐκκλησιαστικὲς ἀρχὲς τοῦ τόπου τὴν ὑπουργικὴ ἀπό-
φαση (Α.Ε.Β.Α., φάκ. Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν, ἔγγραφο τῆς 8.1.1977). Βλ. 
καὶ Α.Μ.Κ., Ἀγραφοί, φάκ. 3. 
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καὶ ὁ χαρακτηρισμός του ὡς διατηρητέου μνημείου. Στὶς 7 Ἰανουα-

ρίου 1978, τὸ ἐκκλησιαστικὸ συμβούλιο τοῦ ναοῦ ἐνημέρωσε μὲ ἔγ-
γραφό του τὴν 8η Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων, γιὰ τὴν ἀνάγκη 
συντήρησης τῆς στέγης, ἐπειδὴ τὰ νερὰ ποὺ ἔμπαιναν προκαλοῦσαν 
φθορὲς στὶς εἰκόνες καὶ στοὺς τοίχους, καὶ γενικότερα τοῦ συνόλου 
τῶν κτισμάτων καὶ ζητοῦσαν ὁδηγίες γιὰ τὴν ὀρθὴ ἐκτέλεση τῶν ἐρ-
γασιῶν1.  

Στὶς 19 Ἀπριλίου 1978, ἡ 8η Ἐφορεία γνωστοποίησε στὴν ἐκκλη-
σιαστικὴ ἐπιτροπὴ ὅτι εἶχε προγραμματιστεῖ ἡ μετάβαση ἀρχιτέ-
κτονα καὶ πολιτικοῦ μηχανικοῦ γιὰ νὰ συντάξουν τεχνικὴ ἔκθεση γιὰ 

τὶς ἀνάγκες τοῦ μνημείου, παρακαλοῦσε δὲ τὴν ἐπιτροπὴ νὰ μὴν 
κάνει καμία ἐργασία ἕως τὴν ἄφιξη τῶν ἁρμοδίων τεχνικῶν καὶ τὴν 
τελικὴ ἔγκριση τῆς Ὑπηρεσίας, γιὰ νὰ ἀποφευχθοῦν καταστροφές2. 
Λίγους μῆνες ἀργότερα, στὶς 2 Ἰουλίου 1978, ἡ 8η Ἐφορεία ἀπευθύν-
θηκε στὴν Ὑπηρεσία Ἀναστηλώσεως τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ γιὰ 

τὸ θέμα τῆς «στερέωσης» τοῦ ναοῦ, γνωστοποίησε τὸ ἔγγραφο τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου καὶ τὴν ἀδυναμία της νὰ προβεῖ στὴ 
σύνταξη τεχνικῆς ἔκθεσης γιὰ τὴ στερέωση τοῦ μνημείου λόγῳ ἔλλει-
ψης προσωπικοῦ, καὶ ζήτησε νὰ ἀποφασιστεῖ ἡ ἐπὶ τόπου μετάβαση 
μηχανικοῦ γιὰ αὐτοψία καὶ σύνταξη τεχνικῆς ἔκθεσης, ὥστε νὰ κατα-

στεῖ δυνατὴ ἡ διάσωση τοῦ μνημείου3. 

Ἀκολούθησε νέο ἔγγραφο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου πρὸς 
τὴν 8η Ἐφορεία μὲ ἡμερομηνία 16 Αὐγούστου 1978, στὸ ὁποῖο τονι-
ζόταν ὅτι λόγῳ τῆς ἐπικείμενης ἔλευσης τῆς περιόδου τῶν βροχῶν, 
ἔπρεπε νὰ ἐπισπευσθεῖ ἡ σχετικὴ διαδικασία καὶ ἡ ἐκτέλεση τῶν ἐρ-
γασιῶν4, τίποτε ὅμως δὲν ἔγινε.  
Τὸ ἑπόμενο καλοκαίρι τὸ ἐκκλησιαστικὸ συμβούλιο ἀπευθύνθηκε 

ἐκ νέου στὴν 8η Ἐφορεία καὶ μὲ ἔγγραφο τῆς 28ης Ἰουλίου 1979 

ὑπενθύμισε ὅτι ἀπὸ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1978 δὲν εἶχε πραγματοποιηθεῖ 
ἡ ἀποστολὴ ἀρχιτέκτονα καὶ μηχανικοῦ γιὰ τὴ σύνταξη ἐκθέσεως, 
παρακαλοῦσε δὲ νὰ ἐπισπευσθεῖ ἡ διαδικασία, ἐπισημαίνοντας ὅτι ἡ 
καθυστέρηση εἶχε προκαλέσει τὴν μῆνι τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ 

                                                           

1. Α.Ε.Β.Α., φάκ. Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν, ἔγγραφο τῆς 7.1.1978. 

2. Α.Ε.Β.Α., φάκ. Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν, ἔγγραφο τῆς 19.4.1978. 

3. Α.Ε.Β.Α., φάκ. Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν, ἔγγραφο τῆς 2.7.1979. 

4. Α.Μ.Κ., Ἀγραφοί, φάκ. 3, ἔγγραφο τῆς 16.8.1978. 
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ἐναντίον τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου1. Στὰ παραπάνω, ἡ 8η Ἐ-

φορεία περιορίστηκε νὰ ἀπαντήσει στὶς 29 Αὐγούστου 1979 ὅτι εἶχε 
ὑποβάλει τὸ θέμα στὴν Ὑπηρεσία Ἀναστηλώσεως καὶ ὅτι περίμενε 
σχετικὴ ἀπόφαση2. 

Ἡ πολύμηνη καθυστέρηση καὶ ἡ ἀνάγκη ἐκτέλεσης τῶν ἔργων 
συντήρησης, κινητοποίησε τοὺς Ἀγραφίτες, τόσο τοὺς κατοίκους τοῦ 
χωριοῦ ὅσο καὶ ἐκείνους ποὺ ζοῦσαν ἐκτός, οἱ ὁποῖοι μὲ ἔγγραφά 

τους ζήτησαν τὴν ἐπίσπευση τῶν διαδικασιῶν γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ 
μνημείου. Ὁ σύλλογος Ἀγραφιτῶν Ἀττικῆς «Ὁ Πολυχρόνης Κωνστα-

ντᾶς» στὶς 28 Δεκεμβρίου 1979, ἀπευθυνόμενος στὶς πολιτικὲς καὶ 
ἐκκλησιαστικὲς ἀρχές, ἐξέφραζε τὴν ἀνησυχία του γιὰ τὴν κατάσταση 
τοῦ ναοῦ, τόνιζε τὴν ἄθλια κατάστασή του καὶ τὸν κίνδυνο τῆς κατα-

στροφῆς του, σημείωνε ὅτι στὸ ταμεῖο τοῦ ναοῦ ὑπῆρχε σημαντικὸ 
χρηματικὸ ποσὸ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ διατεθεῖ γιὰ τὴν ἐκτέλεση τῶν 
ἔργων καὶ ζητοῦσε ἀπὸ τοὺς ὑπεύθυνους νὰ δείξουν ἔμπρακτα τὸ ἐν-
διαφέρον τους3.  
Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἐπιτροπὴ ἐπίσης, στὶς 30 Ἰανουαρίου 1980, μὲ 

ἔγγραφό της πρὸς τὴν 8η Ἐφορεία ζήτησε νὰ συντομευθεῖ ὁ χρόνος 
γιὰ τὶς πάσης φύσεως ἐργασίες (ἀποστολὴ ἁρμοδίων, σύνταξη ἐκθέ-
σεων, ἔγκριση ἐργασιῶν) ὥστε νὰ ξεκινήσουν τὸ γρηγορότερο οἱ ἐρ-
γασίες στὸν ναό, ἀφοῦ ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς ὅλης διαδικασίας εἶχε 
παρέλθει πολὺς χρόνος καὶ τὸ μνημεῖο εἶχε ὑποστεῖ στὸ μεταξὺ ση-
μαντικὲς φθορές. Ἐπιπλέον ζητοῦσε τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τῶν ἐρ-
γασιῶν, διότι τὸ κατατεθειμένο ἀπὸ τὸ 1976 ποσό, λόγῳ τοῦ πληθω-

ρισμοῦ δὲν ἐπαρκοῦσε πλέον γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἐξόδων4. 
Πίεση πρὸς τὶς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες ἄσκησε καὶ ἡ Κοινότητα Ἀ-

γραφῶν, ἡ ὁποία ἀπευθύνθηκε ἀρχικὰ στὴν Ἐφορεία Προϊστορικῶν 
καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων Κέρκυρας. Στὶς 21 Ἀπριλίου 1980 ἀπέ-
στειλε ἔγγραφο στὴν 8η Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων, στὸ ὁ-
ποῖο ὑπενθύμιζε τὴν ἐπιτακτικότητα τῆς προστασίας τοῦ μνημείου 
καὶ τόνιζε χαρακτηριστικὰ ὅτι «εἶναι ἀδιανόητο νά εἴμαστε Χριστια-

                                                           

1. Α.Μ.Κ., Ἀγραφοί, φάκ. 3, ἔγγραφο τῆς 28 Ἰουλίου 1979. 

2. Α.Μ.Κ., Ἀγραφοί, φάκ. 3, ἔγγραφο τῆς 29.8.1979. 

3. Α.Ε.Β.Α., φάκ. Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν, ἔγγραφο τῆς 28.12.1979. Βλ. 
καὶ Α.Μ.Κ., Ἀγραφοί, φάκ. 3. 

4. Α.Μ.Κ., Ἀγραφοί, φάκ. 3, 
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νοί Ὀρθόδοξοι καί νά μήν μποροῦμε νά ἐκκλησιαστοῦμε οὔτε ἐμεῖς 
οὔτε τά παιδιά μας»1, χωρὶς ὅμως οὐσιαστικὸ ἀποτέλεσμα, ἀφοῦ ἡ 
Ἐφορεία περιορίστηκε στὴν ὑποβολὴ σχετικῆς ἀναφορᾶς στὴν Ὑπη-
ρεσία Ἀναστηλώσεως τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καὶ στὴν ἀναμονὴ 
σχετικῆς ἀπόφασης. 
Τὸ ζήτημα, καὶ ἡ ἀδικαιολόγητη καθυστέρηση τῶν κρατικῶν ὑπη-

ρεσιῶν γιὰ δυόμισυ χρόνια, προκάλεσε στὶς 9 Ἰουνίου 1980 τὴ δημο-
σίευση σχετικοῦ ἄρθρου στὴν ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα «Τὰ Νέα» (ἀρ. 
φύλλου 10674 τῆς 9.6.1980) μὲ τὸν ὑπερβολικό, τουλάχιστον ὡς πρὸς 
τὴ χρονολόγηση τοῦ μνημείου, τίτλο: «Κινδυνεύει νά καταστραφεῖ 
ἐκκλησία τοῦ 15ου αἰώνα στήν Κέρκυρα». Κατὰ τὸν ἀρθρογράφο, ἡ 
ἱστορικῆς σημασίας ἐκκλησία κινδύνευε νὰ ἐρειπωθεῖ καὶ νὰ κατα-

στραφοῦν οἱ ἀνεκτίμητης ἀξίας εἰκόνες, τοιχογραφίες καὶ ἐκκλησια-

στικὰ ἀντικείμενα ποὺ φυλάσσονταν σ’ αὐτήν. Ἡ στέγη εἶχε ὑποστεῖ 
ρωγμὲς καὶ τὰ νερὰ τῆς βροχῆς ἔμπαιναν καὶ πλημμύριζαν τὰ πάντα. 

Γράφει μάλιστα χαρακτηριστικὰ ὅτι οἱ λίγοι πιστοὶ ποὺ παρακολου-
θοῦσαν τὸν χειμώνα τὴ λειτουργία, ἦταν «ὑποχρεωμένοι νά κρατοῦν 
ἀνοιχτές τίς ὀμπρέλλες τους μέσα στήν ἐκκλησία». Ἡ κατάσταση τοῦ 
ναοῦ ὀφειλόταν, κατὰ τὸν ἀρθρογράφο, στὴν ἀδιαφορία τῶν ἁρμο-
δίων καὶ ἰδιαίτερα τοῦ ἐφημερίου τῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς Μητρόπολης 
τῆς Κέρκυρας. Οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν πρόεδρο 
Κ. Κωνσταντᾶ καὶ τὸ κοινοτικὸ συμβούλιο εἶχαν κάνει κατ’ ἐπανά-

ληψη διαβήματα στὴ Μητρόπολη τοῦ νησιοῦ καὶ στὶς ἄλλες Ἀρχὲς 
(Νομαρχία, Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων) χωρὶς ἀποτέλεσμα. 

Τὸ «ἐξοργιστικὸ» ἦταν, κατ’ αὐτόν, ὅτι ἡ ἐκκλησία εἶχε ἀρκετὴ περι-
ουσία, περίπου τὸ 1/3 τῶν κτημάτων τοῦ χωριοῦ, τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὴν 
ὁποία θὰ μποροῦσαν νὰ διατεθοῦν γιὰ τὴν ἐπισκευή της. Ἡ ἀδιαφο-
ρία ὅμως τῶν ὑπευθύνων ἐπιβάρυνε τὴν κατάσταση. Ὁ ἀρθρογράφος 
καλοῦσε τὶς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες νὰ δείξουν ἄμεσο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴ 
διάσωση τοῦ ναοῦ καὶ τῶν θησαυρῶν του ἀπὸ τὰ «στοιχεῖα» τῆς φύ-
σης καὶ τὴν ἐγκληματικὴ ἀδιαφορία τῶν ἀνθρώπων. 
Ἡ δημοσίευση στὸν ἡμερήσιο τύπο δὲν φαίνεται νὰ κινητοποίησε 

τὶς Ἀρχές, μὲ ἐξαίρεση τὴν ἐπιμελήτρια ἀρχαιοτήτων Ἀγλαΐα Καρα-

μάνου, ἡ ὁποία μὲ ἀφορμὴ τὸ παραπάνω δημοσίευμα καὶ τὶς συχνὲς 
διαμαρτυρίες ἱερέων γιὰ τὴν ἐγκατάλειψη καὶ τὶς καταστροφὲς εἰκό-
                                                           

1. Α.Ε.Β.Α., φάκ. Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν, ἔγγραφο τῆς 21.4.1980. 
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νων καὶ τοιχογραφιῶν διαφόρων ἐκκλησιῶν τοῦ νησιοῦ, ἀπέστειλε στὶς 
11 Ἰουνίου 1980 τηλεγράφημα στὴν ΙΒ΄ Ἐφορεία Προϊστορικῶν καὶ 
Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων Ἰωαννίνων μὲ τὸ ὁποῖο ὑπενθύμιζε τὴν ἄμε-
ση ἀνάγκη ἄφιξης ἐπιμελητῆ βυζαντινῶν ἀρχαιοτήτων στὴν Κέρκυρα1. 

Ἀκολούθησε νέα παρέμβαση τοῦ συλλόγου Ἀγραφιτῶν μὲ ἔγγρα-

φο τῆς 15ης Ἰουλίου 1980 πρὸς τὶς ἐκκλησιαστικὲς καὶ πολιτικὲς ἀρ-
χὲς τῆς Κέρκυρας, τὸ ὁποῖο κοινοποιήθηκε στὴ Διεύθυνση Βυζαντινῶν 
καὶ Μεταβυζαντινῶν Μνημείων τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ. Σὲ αὐτὸ 
ἐπισημαινόταν ὅτι ἔπειτα ἀπὸ τόσο καιρὸ δὲν εἶχε γίνει τίποτε γιὰ 

τὴ διάσωση τοῦ μνημείου, καὶ γινόταν ἔκκληση γιὰ τὴν ἐπίδειξη ἄ-

μεσου ἐνδιαφέροντος γιὰ τὴν ἐπισκευὴ τῆς στέγης, ἀπὸ τὴν ὁποία 

ἔμπαιναν νερὰ καὶ ἔφθειραν τὶς εἰκόνες, τὴν ἐπισκευὴ τοῦ κτίσματος 
καὶ τὴν ἀποστολὴ εἰδικῶν γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν ζημιῶν ποὺ εἶ-
χαν ὑποστεῖ οἱ εἰκόνες2. Ἡ Διεύθυνση Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντι-
νῶν Μνημείων τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ μὲ ἔγγραφο τῆς 3ης Σε-
πτεμβρίου 1980 ζήτησε ἀπὸ τὴν 8η Ἐφορεία ἀπάντηση, ἡ ὁποία 

πράγματι στάλθηκε στὶς 17 Σεπτεμβρίου 1980 μὲ ἔγγραφο στὸ ὁποῖο 
σημειωνόταν ὅτι εἶχε ὑποβληθεῖ σχετικὴ ἀναφορὰ στὴν Ὑπηρεσία Ἀ-

ναστηλώσεως ἀπὸ τὶς 2 Ἰουλίου 1979 καὶ συναπέστελλε σχετικὸ 
ἀντίγραφο3. 

Θὰ περάσει ἕνας ἀκόμη χρόνος, καὶ στὶς 31 Αὐγούστου 1981 θὰ 

σταλεῖ ἀπὸ τὴν Ὑπηρεσία Ἀναστηλώσεως στὴν 8η Ἐφορεία ἡ ἔγκρι-
ση ἐκτέλεσης ἐργασιῶν γιὰ τὴ στερέωση τοῦ ναοῦ, στὴν ὁποία περι-
λαμβάνονταν, ἡ ἐπισκευὴ τῆς στέγης, ἡ στερέωση τῆς τοιχοποιίας, ἡ 
ἐπανατοποθέτηση βυζαντινῶν κεραμιδιῶν, ἡ συντήρηση τῶν ἐλαιο-
γραφιῶν τῆς οὐρανίας καὶ τῆς ἐσωτερικῆς διακόσμησης, ἡ συντήρηση 
τῶν εἰκόνων καὶ τοῦ τέμπλου. Ἡ δαπάνη γιὰ τὴν ἐκτέλεση τῶν ἐργα-

σιῶν θὰ βάρυνε τὸ ἐκκλησιαστικὸ συμβούλιο4. Ἀκολούθησε ἡ σύνταξη 
τεχνικῆς ἔκθεσης5 καὶ ἡ ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν. 
Τὰ χρήματα ὅμως ποὺ ἀπὸ τὸ 1976 ἦταν συγκεντρωμένα γιὰ τὴ 

                                                           

1. Α.Ε.Β.Α., φάκ. Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν, ἔγγραφο τῆς 11.6.1980. 

2. Α.Μ.Κ., Ἀγραφοί, φάκ. 3, ἔγγραφο τῆς 15.7.1980. 

3. Α.Ε.Β.Α., φάκ. Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν, ἔγγραφα τῆς 3.9.1980 καὶ τῆς 
17.9.1980. 

4. Α.Ε.Β.Α., φάκ. Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν, ἔγγραφο τῆς 31.8.1981. 

5. Α.Μ.Κ., Ἀγραφοί, φάκ. 4, ἔκθεση μὲ ἡμερομηνία Ἰούλιος 1982. 
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συντήρηση τοῦ ναοῦ δὲν ἐπαρκοῦσαν πλέον γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν 
ἐργασιῶν. Στὶς 30 Νοεμβρίου 1982 τὸ ἐκκλησιαστικὸ συμβούλιο τοῦ 
ναοῦ ἀπευθύνθηκε μέσῳ τῆς Μητροπόλεως στὸ Ὑπουργεῖο Γεωργίας 
καὶ ζήτησε τὴν ἔγκριση τῆς πώλησης 55 στρεμμάτων ἐκκλησιαστικῆς 
περιουσίας γιὰ τὴ συνέχιση τῶν ἐργασιῶν1. Ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἀπόρρι-
ψη τοῦ αἰτήματος, τὸ ἐκκλησιαστικὸ συμβούλιο, μὲ ἄλλο ἔγγραφο τῆς 
28ης Ἰουνίου 1983, ἀπευθύνθηκε στὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ ζητών-
τας οἰκονομικὴ ἐνίσχυση γιὰ τὶς ἐπείγουσες στερεωτικὲς ἐργασίες 
στοὺς τρεῖς ναοὺς τοῦ χωριοῦ (Ὁδηγήτρια, Ἅγιος Νικόλαος Γουλά-

των καὶ Ἅγιος Σπυρίδων) καὶ στὰ τέσσερα ἐξωκκλήσια, ἐπισημαίνον-
τας ὅτι οἱ ναοὶ ἦταν ἑτοιμόρροποι2. Δὲν εἶναι γνωστὴ ἡ ἀπάντηση τοῦ 
Ὑπουργείου, προφανῶς ὅμως καμιὰ ἐνίσχυση δὲν δόθηκε καὶ οἱ ἐρ-
γασίες δὲν ὁλοκληρώθηκαν.  
Τρία χρόνια ἀργότερα, μὲ ἔγγραφό του τῆς 3ης Νοεμβρίου 1986 

πρὸς τὴν 8η Ἐφορεία, ὁ ἐφημέριος τοῦ ναοῦ πρωτοπρεσβύτερος Σπυ-
ρίδων Προβατᾶς γνωστοποιοῦσε ὅτι ὁ ναὸς παρουσίαζε φθορὲς στὰ 

ἐσωτερικὰ ἐπιχρίσματα τῶν τοίχων, ἰδιαίτερα στὴν ὀροφὴ καὶ στὰ 

στασίδια, καὶ ζητοῦσε ὁδηγίες γιὰ τὴν ἐπισκευή, τὴν ὁποία θὰ ἀνα-

λάμβανε τὸ ἐκκλησιαστικὸ συμβούλιο, καθὼς καὶ τὴν ἀποστολὴ συν-
τηρητῆ γιὰ τὴ συντήρηση τῆς οὐρανίας3. Ἡ 8η Ἐφορεία ἀπευθύνθηκε 
στὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, τὸ ὁποῖο στὶς 27 Ἰανουαρίου 1987 ἐνέ-
κρινε τὴ συντήρηση καὶ κάλεσε τὴν ὑπηρεσία νὰ φροντίσει, στὸ πλαί-
σιο τῶν δυνατοτήτων της4. Στὶς 28 Ἰανουαρίου ὁ συντηρητὴς τῆς ὑ-
πηρεσίας, μὲ ἀναφορά του περιέγραψε τὴν κατάσταση τοῦ ναοῦ, τὶς 
ἐργασίες ποὺ εἶχαν γίνει καὶ ἐκεῖνες ποὺ ἔπρεπε νὰ γίνουν. Ἀναλυ-
τικότερα, ἐπεσήμαινε ὅτι εἶχαν γίνει διάφορες ἐξωτερικὲς ἐργασίες, 
ὅπως ἡ ἐπισκευὴ τῆς στέγης τοῦ ναοῦ καὶ τῶν ἐξωναρθήκων, ἡ στή-
ριξη τῆς θεμελίωσης, ἡ ἀντικατάσταση τῶν ἐξωτερικῶν σοβάδων, ἡ 
ἀποκατάσταση τοῦ δαπέδου τῶν ναρθήκων. Ἔπρεπε νὰ συντηρηθεῖ 
ἡ οὐρανία, νὰ ἀποκατασταθοῦν καὶ νὰ συντηρηθοῦν οἱ ἐλαιογραφίες, 

                                                           

1. Α.Ε.Β.Α., φάκ. Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν, ἔγγραφο τῆς 30.11.1982. Βλ. 
καὶ Α.Μ.Κ., Ἀγραφοί, φάκ. 4. 

2. Α.Ε.Β.Α., φάκ. Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν, ἔγγραφο τῆς 28.6.1983. 

3. Α.Ε.Β.Α., φάκ. Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν, ἔγγραφο τῆς 3.11.1986. Βλ. 
καὶ Α.Μ.Κ., Ἀγραφοί, φάκ. 4. 

4. Α.Ε.Β.Α., φάκ. Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν, ἔγγραφο τῆς 27.1.1987. 
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οἱ ὁποῖες ἦταν σὲ κακὴ κατάσταση, νὰ ἐπισκευαστοῦν οἱ τοῖχοι καὶ 
τὰ στασίδια1. Στὶς 11 Φεβρουαρίου 1987 ἡ 8η Ἐφορεία ἐνέκρινε τὶς 
ἐργασίες2. 
Τὰ ἔργα ὁλοκληρώθηκαν τὸ 19883. Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωσή τους ἐν-

τοιχίστηκε στὴ δυτικὴ πλευρὰ τοῦ ναοῦ ἡ ἀκόλουθη ἐπιγραφή: 
Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ Υ.Θ. ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ | ΑΝΑΚΑΙΝΗΘΗ ΕΝ ΕΤΗ 1985-1988 

| ΤΗ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΞΩΝ 

κ. κ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ | ΕΥΗΜΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ | 

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΜΜ. ΠΡΟΒΑΤΑ | ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. 

ΠΡΟΒΑΤΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘ. ΔΑΝΙ-
ΛΗ | ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ | ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤ. ΠΡΟΒΑΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΘΕΟΦ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝ. ΓΟΥΛΗ. 

Στὰ ἑπόμενα χρόνια ἀκολούθησε ὁ χρωματισμὸς τῶν ἐσωτερικῶν 
ὄψεων τοῦ ναοῦ4, ἡ συντήρηση τῶν παρακείμενων κτηρίων5, ὁ καθα-

ρισμὸς καὶ ἡ ἐπισκευὴ τοῦ «γοβολάδου» τοῦ διαδρόμου πρόσβασης 
στὸν ναό6. Πρόσφατα ὁλοκληρώθηκε ἡ συντήρηση τῶν φορητῶν εἰκό-
νων καὶ τῶν τοιχογραφιῶν καὶ ἡ ἀντικατάσταση μέρους τοῦ δαπέδου 
τοῦ ναοῦ. 

 

3. Ἡ εἰκονογράφηση τοῦ ναοῦ 

Οἱ ἀρχειακὲς μαρτυρίες γιὰ τὴν εἰκονογράφηση τοῦ ναοῦ στοὺς αἰῶ-

νες ποὺ πέρασαν εἶναι πενιχρές. Ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 18ου αἰώνα γνω-

ρίζουμε τὴν ὕπαρξη φλάμπουρου. Ἦταν αὐτὸ ποὺ συνόδευε τοὺς νε-
κροὺς ἀδελφοὺς στὴν τελευταία τους κατοικία. Ἦταν κατασκευα-

σμένο ἀπὸ κόκκινο βελοῦδο καὶ ἁγιογραφημένο. Στὴν παράδοση τῶν 
κινητῶν ἀντικειμένων τοῦ ναοῦ (κονσένια) τῆς 24ης Ἰουνίου 1746 τὸ 
φλάμπουρο ἀναφέρεται ἀνάμεσα στὰ ἄλλα ἀντικείμενα τοῦ ναοῦ 
ποὺ παραδόθηκαν στὸν ἐκλεγέντα ἡγούμενο7, χωρὶς ἄλλη περιγραφή. 

                                                           

1. Α.Ε.Β.Α., φάκ. Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν, ἔγγραφο τῆς 28.1.1987. 

2. Α.Ε.Β.Α., φάκ. Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν, ἔγγραφο τῆς 11.2.1987. 

3. Βαρβάρας Παπαδοπούλου, Ἀρχαιολογικὸν Δελτίον 43(1988), Β1 Χρονικά, 318. 

4. Α.Ε.Β.Α., φάκ. Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν, ἔγγραφο τῆς 2.2.1988. 

5. Α.Ε.Β.Α., φάκ. Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν, ἔγγραφο τῆς 13.8.1993. 

6. Α.Ε.Β.Α., φάκ. Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν, ἔγγραφο τῆς 29.6.1999. 

7. Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Μ.133, β. 9, φ. 48r. 
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Ἀπὸ τὸ δεύτερο ἐπίσης μισὸ τοῦ 18ου αἰώνα ὑπάρχουν ἀξιόλογες 
μαρτυρίες γιὰ παραγγελίες εἰκόνων ποὺ προορίζονταν εἴτε γιὰ τὸν 
ναὸ εἴτε γιὰ κάποιο μετόχι του, τὶς ὁποῖες θὰ δοῦμε ἀναλυτικότερα 

στὴ συνέχεια. 

Ὁ ναὸς σήμερα κοσμεῖται μὲ ἀξιόλογες εἰκόνες τοῦ 18ου καὶ 19ου 
αἰώνα στὸ τέμπλο, τοὺς τοίχους καὶ τὴν οὐρανία, καθὼς καὶ μὲ τοι-
χογραφίες τοῦ 18ου-19ου αἰώνα στὸ Ἱερὸ (Πρόθεση καὶ κόγχη), στὸ 
τέμπλο καὶ ἐξωτερικὰ στὴ δυτικὴ εἴσοδο τοῦ ναοῦ. 

 

Τοιχογραφίες 1 

Οἱ τοιχογραφίες τοῦ Ἱεροῦ εἶναι ἔργα τοῦ 18ου αἰώνα, σὲ καλὴ γενι-
κὰ κατάσταση, συντηρημένες πρόσφατα. Οἱ τοιχογραφίες τῆς εἰσό-
δου εἶναι ἔντονα ἐπιζωγραφισμένες. Παλαιότερη εἶναι ἡ τοιχογραφία 

στὴ δεξιὰ πλευρὰ τοῦ τέμπλου. 
Στὴν κύρια εἴσοδο τοῦ ναοῦ ἀριστερὰ ὑπάρχει ἡ τοιχογραφία τοῦ 

ἁγίου Πέτρου ποὺ κρατᾶ τὰ κλειδιὰ τοῦ Παραδείσου. Δεξιὰ ἡ τοιχο-
γραφία τοῦ ἁγίου Παύλου μὲ Εὐαγγέλιο καὶ σπαθί. 
Στὸ Ἅγιο Βῆμα, στὴν Πρόθεση, ὑπάρχει ἡ Ἄκρα Ταπείνωση. Δεξιὰ 

τῆς Πρόθεσης, ὁ ἅγιος Στέφανος, εἰκονίζεται σὲ πράσινο κάμπο, κρατᾶ 

θυμιατὸ καὶ Εὐαγγέλιο. Στὴ κορυφή, δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τῆς κεφα-

λῆς: Ὁ ἍΓΙΟΣ ΣΤΕ΄ΦΑΝΟΣ. 
Στὸ τεταρτοσφαίριο τῆς κόγχης τοῦ ἱεροῦ ἡ Πλατυτέρα τῶν Οὐρα-

νῶν, ζωγραφίζεται σὲ προτομή, μὲ ἀνοικτὰ τὰ χέρια καὶ τὸν Χριστὸ 
σὲ μετάλλιο, νὰ εὐλογεῖ μὲ τὰ δύο χέρια. Καὶ τὰ δύο πρόσωπα προ-
βάλλονται μέσα σὲ δόξα μὲ ζῶνες σὲ χρῶμα γαλάζιο καὶ κεραμιδί. 
Στὴν κορυφή: ΜΗΡ ΘΟΥ | Ἡ ΠΛᾺΤΗΤῈΡΑ Τ῀ΩΝ Ο’ΥΡΑΝ῀ΩΝ. 

Τὸ ἡμικύκλιο χωρίζεται σὲ δύο διαζώματα. Στὸ ἄνω διάζωμα εἰ-
κονίζονται κατὰ τὰ τρία τέταρτα ἕξι προφῆτες, μὲ τὸ δεξὶ χέρι σηκω-

μένο καὶ προτεταμένο τὸν δείκτη, ἐνῶ μὲ τὸ ἀριστερὸ κρατοῦν εἰλη-

                                                           

1. Γιὰ τὴν τοιχογραφία στὴν Κέρκυρα βλ. D. Triantaphyllopulos, Die Nachby-

zantinische Wandmalerei auf Kerkyra und den Anderen Ionischen Inseln. Untersuchun-

gen zur Konfrontation zwischen ostkirchlicher und adendlӓndischer Kunst (15.-18. 

Jahrhundert), München 1985. Βαρβάρας Παπαδοπούλου, «Ἡ τοιχογραφία στὴν 
Κέρκυρα ἀπὸ τὸ 15ο ἕως καὶ τὸ 18ο αἰώνα», Βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ τέχνη 

στὴν Κέρκυρα, Μνημεῖα, εἰκόνες, κειμήλια, πολιτισμός, Κέρκυρα 1994, σ. 67-80. 
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τάρια μὲ κείμενο γραμμένο μὲ κεφαλαῖα γράμματα. Ἀπὸ ἀριστερὰ 

πρὸς τὰ δεξιὰ εἰκονίζονται:  
Ὁ προφήτης Σολομών, φορᾶ στέμμα καὶ πανοπλία, κρατᾶ εἰλητά-

ριο μὲ τὸ κείμενο: ΠΟΛΛ|ΑῚ ΘΥ|ΓΑΤΈΡ|ΕΣ ἘΠΟΊ|ΗΣΑΝ ΔΎ|ΝΑΜΙΝ | ΣΥ 
ΔΕ Ὑ|ΠΕΡΚΕΙ|ΣΑΙ ΚΑΙ | ὙΠΕΡ῀ΗΡΑΣ | ΠΆΣΑΣ (πρβλ. Παροιμίαι, 31,29). 

Ὁ προφήτης Γεδεών, κρατᾶ εἰλητάριο μὲ τὸ κείμενο: ἘΓῺ | ΔῈ CῈ | 

ΠΡΟΕ῀ΙΔ|ΟΝ ΠΌ|ΚΟΝ ἜΝ|ΔΡΟC|ΟΝ ΠΑΡ|ΘΕΝΕ ΚΌ|ΡΗ (πρβλ. Κριταί, 
6,36-38). 

Ὁ προφήτης Δανιήλ, κρατᾶ εἰλητάριο μὲ τὸ κείμενο: Σ`Υ ΕἾ | Τ`Ο Ὄ 

|ΡΟΣ ἘΞ | ΟὟ ΛΊ|ΘΟΣ ἘΤ|ΜΉΘΗ | ἌΝΕΥ | ΧΕΙΡ`ΟΣ (πρβλ. Δανιήλ, 2,34). 

Ὁ προφήτης Ἠσαΐας, κρατᾶ εἰλητάριο μὲ τὸ κείμενο: ἸΔΟ`Υ | Ἡ 

ΠΑΡ|ΘΈΝΟC | ἘΝ ΓΑ|ΣΤΡ`Ι Ἔ|ΞΕΙ Κ(αὶ) | ΤΈΞΕΤ|ΑΙ ΥἹ`ΟΝ (Ἠσαΐας, 7,14). 

Ὁ προφήτης Μωυσῆς, κρατᾶ εἰλητάριο μὲ τὸ κείμενο: ἘΓΩ | ΔΈ, 

ΒΆ|ΤΟΝ Ἀ|ΚΑΤΆΦ|ΛΕΚΤΟΝ | ΠΡΟΕΙ῀|ΔΟΝ CΕ | ΚΌΡΗ (πρβλ. Ἔξοδος, 
3,2). 

Ὁ προφήτης Δαβίδ, κρατᾶ εἰλητάριο μὲ τὸ κείμενο: ΠΑΡΈΣΤΗ | Ἡ 

ΒΑC|ΊΛΗCCΑ | ἘΚ ΔΕ|ΞΙΩ῀[Ν] | CΟΥ [ΕΝ] | ἸΜΑ[ΤΙ]ΣΜΩ῀ (Ψαλμ. 44,10). 

Στὸ κάτω διάζωμα εἰκονίζονται ἕξι ὁλόσωμοι ἱεράρχες. Ἀπὸ ἀρι-
στερὰ πρὸς τὰ δεξιά: Ὁ ἅγιος Νικόλαος, εὐλογεῖ μὲ τὸ δεξὶ καὶ κρατᾶ 

Εὐαγγέλιο μὲ τὸ ἀριστερὸ χέρι. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος, εὐλογεῖ μὲ τὸ δεξὶ 
χέρι καὶ κρατᾶ Εὐαγγέλιο μὲ τὸ ἀριστερό. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσό-

στομος, κρατᾶ Εὐαγγέλιο μὲ τὰ δύο χέρια. Ὁ ἅγιος Βασίλειος, κρατᾶ 

Εὐαγγέλιο μὲ τὰ δύο χέρια. Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος, εὐλογεῖ μὲ 
τὸ δεξὶ χέρι καὶ κρατᾶ Εὐαγγέλιο μὲ τὸ ἀριστερό. Ὁ ἅγιος Σπυρίδων, 

κρατᾶ μὲ τὸ δεξὶ χέρι τὸ κεραμίδι καὶ μὲ τὸ ἀριστερὸ εἰλητάριο στὸ 
ὁποῖο ἀναγράφεται τὸ ἀκόλουθο κείμενο: [Κ]ΕΡΑΜω | ἘΔΊΛΩ|ΣΕ 

ΤΡΙΆ|ΔΑ ΜΆΛ[Α] | [Χ]ΟΥ[Ν] ΜΕΝ | ΔΙΑ[ΛΥ]ΣΗ | CΗ[Ν] ΠΥΡ ΔῈ | ΚΑΙ 
ὝΔΩΡ | ΟὝ[ΤΩ] ΔῊ ΚΑ|Τ[ΕΒ]ΑΛΕ ΣΠΥ|ΡΙΔΩΝ, ΔΟΓΜΑ | ἈΡΕΊΟΥ ΤῸ 

ΒΛΆCΦΗ | μον και κατε| σχεθ[η]. 

Στὸ δεξὶ μέρος τῆς νότιας Πύλης τοῦ ἱεροῦ, ὑπάρχει ἡ τοιχογρα-

φία τῆς Θεοτόκου Ὁδηγήτριας. Φαίνεται πὼς παλαιότερα ἦταν ἡ ἐ-
φέστια εἰκόνα τοῦ ναοῦ, ἡ ὁποία ἀργότερα ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ τὴ 
μεγάλη φορητὴ εἰκόνα ποὺ βρίσκεται ἀναρτημένη δίπλα, στὸν νότιο 
τοῖχο τοῦ ναοῦ. Στὸ τμῆμα ποὺ ἔχει διασωθεῖ εἰκονίζεται ἡ Παναγία 

ἔνθρονη κρατώντας τὸν Χριστὸ στὴν ἀγκαλιὰ στὴν ἴδια στάση μὲ τὴ 
διπλανή της φορητὴ εἰκόνα. Ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ ἀπὸ τὸ κεφάλι τῆς 
Παναγίας ἡ ἐπιγραφὴ: Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ. Πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι της εἰκο-
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νίζονται δύο προφῆτες, κρατώντας ἀνοικτὰ εἰλητάρια, πλαισιωμένοι 
ἀπὸ ἑλισσόμενα κλαδιὰ ἀμπέλου. Ἀριστερὰ Ο ΠΡΟΦΗΤΗC ΔΑΒῚΔ, στὸ 
εἰλητάριο τοῦ ὁποίου ἀναγράφεται: ΑΚΟΥΣΟΝ | ΘΥΓΑΤΕΡ | Κ(αὶ) ΙΔΕ 

ΚΑῚ | ΚΛΙΝΟΝ [ΤΟ] ΟΥ[Σ] | [Σ]ΟΥ. Δεξιὰ Ὁ ΠΡΟΦΗΤΗC CΟΛΟΜ῀ΩΝ στὸ 
εἰλητάριο τοῦ ὁποίου ὑπάρχει τὸ κείμενο: ΠΟΛΑῚ | ΘΥΓΑΤΈ|ΡΑΙ ἘΠΊ| 
ΟΙΣΑΝ ΔΥ|ΝΑΜΙΝ. 

 

Τὸ τέμπλο καὶ ἡ οὐρανία 

Τὸ τέμπλο φέρει πλούσια διακόσμηση μὲ εἰκόνες τοποθετημένες σὲ 
διαζώματα καὶ ἐπιπλέον εἰκόνες στὰ μεσοδιαστήματα τῶν διαζωμά-

των, πάνω ἀπὸ τοὺς κιονίσκους ποὺ ὁριοθετοῦν τὰ φατνώματα τῶν 
εἰκόνων, πάνω ἀπὸ τὶς δεσποτικὲς εἰκόνες καθὼς καὶ πάνω ἀπὸ τὸ 
Τρίμορφο1.  

Στὴν ἀριστερὴ θύρα τοῦ Ἱεροῦ εἰκονίζεται ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ 

Ἐλεήμων, ἔργο τοῦ 17ου-18ου αἰ., διαστ. 194 × 81 ἑκ. Ὁ ἅγιος εἶναι 
ὄρθιος, μὲ μακριὰ γενειάδα, ντυμένος μὲ ἀρχιερατικὰ ἄμφια. Εὐλο-
γεῖ μὲ τὸ ὑψωμένο δεξὶ χέρι καὶ κρατᾶ ἀνοικτὸ εἰλητάριο μὲ τὸ ἀρι-
στερό. Φορεῖ πολυτελὴ σάκο σὲ σκοῦρο πράσινο χρῶμα, στολισμένο 
μὲ φυτὰ σὲ ἀνοικτότερο πράσινο καὶ μὲ μὼβ σταυρούς. Ἡ φόδρα κο-
σμεῖται μὲ φυτὰ σὲ φαιοπράσινο κάμπο. Ὁ σάκος φέρει ραμμένους 
χρυσοὺς σταυροὺς ἐγγεγραμμένους σὲ κόκκινους κύκλους καὶ διακο-
σμεῖται στὸ μέσο μὲ κάθετη πλατιὰ ταινία μὲ φυτικὴ διακόσμηση. Τὸ 
στιχάριο εἶναι κόκκινο. Στὸ ἐπιτραχήλιο εἰκονίζονται οἱ εὐαγγελιστὲς 
Μάρκος καὶ Λουκᾶς μὲ χρυσᾶ ἐνδύματα, σὲ χρυσὸ φόντο. Τὸ ἐπιγο-
νάτιο κοσμεῖται μὲ τὴν παράσταση τῆς Ἄκρας Ταπείνωσης καὶ τὰ 

ἐπιμάνικα μὲ τὸν Εὐαγγελισμό. Τὸ ὠμοφόριο εἶναι λευκόφαιο μὲ με-
γάλους σταυροὺς κοσμημένους μὲ πολύτιμους λίθους. Τὰ ὑποδήματα 

καστανά. Στὴν εἰκόνα ἀποδίδονται σχολαστικὰ οἱ λεπτομέρειες στὰ 

                                                           

1. Τὸ τέμπλο ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν λεγόμενων «διπλῶν» τέμπλων, μὲ 
τὴν παρεμβολὴ τῶν εἰκόνων τοῦ Δωδεκάορτου μεταξὺ τῶν δεσποτικῶν εἰκόνων 
καὶ τῶν εἰκόνων τῶν Ἀποστόλων. Γιὰ τὸν τύπο, βλ. Γ. Πιέρη, «Ἀλλαγὴ τῆς μορ-
φῆς τοῦ τέμπλου τῶν κερκυραϊκῶν ἐκκλησιῶν τὸ β΄ μισὸ τοῦ 19ου αἰ.», Πρακτικὰ 

Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου «Ἡ Ἕνωση τῆς Ἑπτανήσου μὲ τὴν Ἑλλάδα 1864-2004», τ. 
Β΄, Ἀθήνα 2006, σ. 435-436. Στὸ τέμπλο τῆς Ὁδηγήτριας, σήμερα δὲν εἶναι εἰκο-
νογραφημένες οἱ «ποδιές», ποὺ σὲ ἄλλα ἀνάλογα τέμπλα ὁρίζουν τὴν πρώτη εἰ-
κονογραφικὴ ζώνη. 
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ἄμφια τοῦ ἁγίου, τὰ κουδουνάκια, οἱ θηλιές, οἱ πολύτιμοι λίθοι. 
Ὁ ἅγιος φορεῖ τιάρα κόκκινη, μὲ χρυσὸ φυτικὸ διάκοσμο, κοσμη-

μένη μὲ πολύτιμους λίθους. Τὸ φωτοστέφανο δὲν φέρει διακόσμηση. 
Στὸ πρόσωπο καὶ στὰ χέρια ὁ προπλασμὸς εἶναι καφὲ σκοῦρος, τὸ 
σάρκωμα ρόδινο. Τὸ τρίχωμα ἔχει ἀποδοθεῖ μὲ ἰδιαίτερη προσοχή.  
Ὁ κάμπος εἶναι χρυσὸς καὶ τὸ δάπεδο ρόδινο. Ἡ εἰκόνα πλαισιώ-

νεται μὲ κόκκινους κίονες ποὺ στηρίζουν καφὲ τόξο μὲ φαιὰ φυτικὴ 
διακόσμηση καὶ κεφαλὴ ἀγγέλου στὴν κλεῖδα. 

Ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ ἀπὸ τὸ κεφάλι του ἁγίου, μὲ κόκκινα γράμ-
ματα ἡ ἐπιγραφή: ’Ο ἍΓΙΟΣ ΙΩ(άννης) Ὁ ἘΛΕΗΜΩΝ. Στὸ εἰλητάριο ποὺ 
κρατᾶ εἶναι γραμμένο τὸ κείμενο: μὴ θησαυρί|ζετε ὑμῖν θη|σαυροὺς 

ἐπὶ | τῆς γῆς, ὁπου | σῆς καὶ βρῶσις | ἀφανίζει, καὶ | ὅπου κλέπται | διο-

ρύσσουσι κ(αὶ) | κλέπτουσι θησαυ|ρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυρὸν ἐν οὐ|ρανῷ, 

ὅπου οὔτε | σῆς, οὔτε βρῶ|σις ἀφανίζει | καὶ ὅπου κλέπται | οὐ διορύσσου-

σιν | οὐδὲ κλέπτουσιν. (Ματθ. 6,19-20). 

Ἡ εἰκόνα εἶναι ἀχρονολόγητη καὶ ἀνυπόγραφη. Ὁ ἅγιος, μὲ τὸν 
ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο, ἀποδίδεται στὴ θύρα τοῦ διακονικοῦ τοῦ ναοῦ 
τῶν Ἁγίων Πάντων τῆς πόλης, ποὺ χρονολογεῖται στὸ τέλος τοῦ 17ου 
αἰώνα1. Καὶ οἱ δύο εἰκόνες ἀκολουθοῦν τὸ εἰκονογραφικὸ πρότυπο 
τοῦ ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας στὸν ναὸ τῶν ἁγίων Ἰάσωνος καὶ 
Σωσιπάτρου, εἰκόνα τοῦ Ἐμμανουὴλ Τζάνε τοῦ ἔτους 16542. Ἀπὸ τὴ 
σύγκριση τῶν εἰκόνων διαπιστώνεται ἡ ὁμοιότητα στὴν ἀπόδοση τῆς 
τιάρας, τοῦ τριχώματος, τοῦ ὠμοφορίου καὶ τῆς διακόσμησής του, τοῦ 
σάκου καὶ τῶν διακοσμητικῶν του στοιχείων, τῆς φόδρας τοῦ σάκου, 
τῶν ἐπιμάνικων, τοῦ ἐπιτραχηλίου, καὶ τοῦ ἐπιγονατίου καθὼς καὶ 
τῶν μικρογραφιῶν σὲ αὐτά, τῆς ἀνάπτυξης τοῦ εἰληταρίου. Ἡ εἰκόνα 

θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδοθεῖ στὸ ἐργαστήριο τοῦ Τζάνε καὶ νὰ τοπο-
θετεῖ στὸ τέλος τοῦ 17ου αἰώνα. 

                                                           

1. Π. Καλλιγᾶ, «Ἡ ἐκκλησία τοῦ Παντοκράτορα. Συμβολὴ στὴν ἐπτανησιακὴ 
τέχνη καὶ ἱστορία», Κερκυραϊκὰ Χρονικὰ 14 (1968), 117. Βοκοτόπουλου, Εἰκόνες, 

σ. 117. 
2. Βλ. περιγραφὴ τῆς εἰκόνας εἰς Βοκοτόπουλου, Εἰκόνες, σ. 116-117 καὶ εἰ-

κόνες 220-223. Ἀντίγραφα τῆς εἰκόνας σώζονται σὲ ναοὺς τῆς πόλης καὶ τῶν 
χωριῶν τῆς Κέρκυρας (Βοκοτόπουλου, Εἰκόνες, σ. 117). Ἀναφέρω ἐνδεικτικὰ τὸν 
ναὸ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος (Ἅγιος Σπυρίδων. Ὁ ναὸς καὶ ἡ λατρεία του στὴν Κέρκυ-

ρα, Κέρκυρα 2007, σ. 213) καὶ τὸν ναὸ τῆς Ὑ. Θ. Λιμνιώτισσας (Βοκοτόπουλου, 
Εἰκόνες, σ. 152-153 καὶ εἰκόνες 290-291). 
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Στὴ μεσαία θύρα εἰκονίζεται ὁ Χριστὸς Μέγας Ἀρχιερέας, ἔργο τοῦ 
Κ. Ἀσπιώτη τοῦ ἔτους 1870, διαστ. 194 × 86 ἑκ. Στὸ κάτω δεξὶ 
μέρος ἡ ἐπιγραφή: Κ. Ἀσπιώτης | εζωγραφισε | 1870.  

Στὴ δεξιὰ θύρα εἰκονίζεται τὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, 18ος 
αἰ., διαστ. 195 × 79 ἑκ. Τὸ σκήνωμα τοῦ ἁγίου εἰκονίζεται ὄρθιο μὲ 
ἀρχιερατικὴ στολή, μὲ ἐλαφρὰ κλίση τῆς κεφαλῆς πρὸς τὰ δεξιά, το-
ποθετημένο μέσα σὲ λάρνακα μὲ κρύσταλλο στὶς τρεῖς πλευρές της 
καὶ κόκκινο βελοῦδο στὴν τέταρτη. Πίσω ἀπὸ τὴ λάρνακα εἰκονίζεται 
παραπέτασμα κοσμημένο μὲ λουλούδια σὲ λευκὸ φόντο, καὶ κόκκινη 
διακοσμητικὴ ταινία μὲ χρυσὸ φυτικὸ διάκοσμο. Πάνω ἀπὸ τὴ λάρ-
νακα ὑπάρχει σκαλιστὸ κιβώριο, στὴν κορυφὴ τοῦ ὁποίου ὑπάρχει 
σταυρός. Ἡ λάρνακα εἶναι τοποθετημένη σὲ βάση πάνω σὲ βάθρο μὲ 
δύο βαθμίδες, τὸ ἀνώτερο τμῆμα τοῦ ὁποίου περικλείεται ἀπὸ κιονί-
σκους. Ἐμπρὸς ἀπὸ τὴ βάση εἰκονίζεται λιθόστρωτο διατεταγμένο σὲ 
δίχρωμα (λευκὰ καὶ κόκκινα) τετράγωνα. Ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ ὑπάρ-
χουν ψηλὰ κηροπήγια μὲ ἀναμμένες λαμπάδες. Ὁ κάμπος χρυσός. Ἡ 

παράσταση περικλείεται ἀπὸ τόξο μὲ φαιὸ φυτικὸ διάκοσμο σὲ καφὲ 
φόντο, στὴν κλεῖδα τοῦ ὁποίου ὑπάρχει κεφαλὴ ἀγγέλου (ὅπως καὶ 
στὴν ἀριστερὴ πύλη). Ἀπὸ τὸ τόξο κρέμεται κόκκινο παραπέτασμα, 

τραβηγμένο στὶς δύο ἄκρες. Πάνω ἀπὸ τὴ λάρνακα ἡ ἐπιγραφή: 
ΛΕΙΨΑΝΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ Κ(αὶ) ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ. 
Ἡ εἰκόνα1 ἀποδίδει πιστά, μὲ ἐξαίρεση κάποιες λεπτομέρειες 

στὸν διάκοσμο, τὸ χαρακτικὸ μὲ τὸ ἴδιο θέμα ποὺ δημοσιεύτηκε στὴν 
πρώτη ἔκδοση τῆς Ἀληθοῦς Ἐκθέσεως τοῦ Νικολάου Βούλγαρη, τὸ 
ἔτος 16692. 

                                                           

1. Τὸ θέμα εἶναι ἰδιαίτερα διαδεδομένο. Βλ. Chatzidakis, Icônes, σ. 150-151, 

193-194, ἀρ. 253-261. Μ. Χατζηδάκη, Εἰκόνες τῆς Πάτμου. Ζητήματα βυζαντινῆς 

καὶ μεταβυζαντινῆς ζωγραφικῆς, [Ἀθήνα] 1977, σ. 172 καὶ πίν. 188. Βλ. ἐπίσης Χρύ-
σας Μαλτέζου, Χαρακτικὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βενετίας, Βενετία 2000, σ. 
68-71. 

2. N. Boulgari, Vera Relatione del thaumaturgo di Corfù Spiridione il Santo ..., In 

Venetia, Per il Mortali. M.DC.LXIX [1669], σ. 22. Ἡ ἴδια ἢ παρόμοια παράσταση 
ὑπάρχει καὶ στὶς ἀκολουθίες τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος ποὺ ἐκδόθηκαν τὸν 18ο αἰώ-

να. Γιὰ τὶς χαλκογραφίες τοῦ 18ου καὶ 19ου αἰώνα μὲ τὸ ἴδιο θέμα βλ. Ντόρης 
Παπαστράτου, Χάρτινες εἰκόνες. Ὀρθόδοξα θρησκευτικὰ χαρακτικὰ 1665-1899, τόμος 
Ι, Ἀθήνα 1986, σ. 289-293 ἀρ. 309-311, 314. 
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Οἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου εἶναι ἔργα τοῦ 18ου ἢ τῶν ἀρχῶν τοῦ 
19ου αἰώνα, ὅλα ἀνυπόγραφα. 

Στὸ ἐπίπεδο τῆς βάσης ὑπάρχουν οἱ τρεῖς δεσποτικὲς εἰκόνες. Ὁ 

Πρόδρομος, εἰκονίζεται ἕως τὴ μέση στραμμένος πρὸς τὰ δεξιά. Ἡ 

βρεφοκρατοῦσα Θεοτόκος εἰκονίζεται καθισμένη σὲ μαρμάρινο θρόνο. 
Ὁ Παντοκράτορας, εἰκονίζεται καθισμένος σὲ θρόνο ἴδιο μὲ τῆς Θεο-
τόκου.  
Στὸ δεύτερο διάζωμα τοῦ τέμπλου ὑπάρχουν οἱ εἰκόνες τοῦ Δωδε-

κάορτου.  

Στὸ τρίτο διάζωμα οἱ Ἀπόστολοι, εἰκονίζονται ἕως τὴ μέση κρα-

τώντας εἰλητάρια ἢ εὐαγγέλια στὸ χέρι. 
Στὴν κορυφὴ ὑπάρχουν οἱ εἰκόνες τοῦ Τριμόρφου: ὁ Χριστὸς ἐν 

δόξῃ, προβάλλεται πάνω σὲ κυκλικὴ δόξα, κάθεται πάνω σὲ δύο ἑξα-

πτέρυγα, ἔχει τὰ χέρια ἁπλωμένα, ἐνῶ πάνω στὰ γόνατά του ὑπάρ-
χει ἀνοικτὸ Εὐαγγέλιο. Ἡ Θεοτόκος καὶ ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος εἰκο-
νίζονται ἕως τὴ μέση γυρισμένοι πρὸς τὸν Χριστὸ. Δεξιὰ καὶ ἀριστε-
ρά, στὰ δύο ἑλικοειδῆ πτερύγια ποὺ πλαισιώνουν τὸ Τρίμορφο, ὑπάρ-
χουν δύο εἰκόνες προσαρμοσμένες στὶς ἀνάγκες τοῦ χώρου: ἀριστερὰ 

ἡ Γέννηση τῆς Θεοτόκου καὶ δεξιὰ τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. 

Πάνω ἀπὸ τὸ Τρίμορφο, στὴν ἐπίστεψη τοῦ τέμπλου, ὑπάρχει ὁ 
μεγάλος ἐπιχρυσωμένος ξυλόγλυπτος Σταυρὸς μὲ τὰ δύο «λυπηρά». 

Ὁ Σταυρὸς ἔχει τρίλοβες ἀπολήξεις, στὶς ὁποῖες εἰκονίζονται τὰ σύμ-
βολα τῶν εὐαγγελιστῶν: πάνω ὁ ἀετὸς συμβολίζει τὸν Ἰωάννη, ἀρι-
στερὰ ὁ ἄγγελος τὸν Ματθαῖο, δεξιὰ τὸ φτερωτὸ λιοντάρι τὸν Μάρκο 
καὶ κάτω τὸ φτερωτὸ βόδι τὸν Λουκᾶ. Πάνω στὸν Σταυρὸ εἰκονίζε-
ται ὁ Ἐσταυρωμένος σύμφωνα μὲ τὴ βυζαντινὴ τεχνοτροπία. Στὰ 

δύο «λυπηρά», τὰ ὁποῖα στηρίζονται πάνω σὲ δράκοντες ποὺ ἑνώ-

νονται στὴ βάση τοῦ Σταυροῦ, εἰκονίζονται ἡ Θεοτόκος καὶ ὁ Ἰωάν-
νης στραμμένοι πρὸς τὸν Σταυρό, μὲ ἔκδηλη τὴν ἔκφραση τῆς ὀδύνης 
στὰ πρόσωπά τους1. Ὅπως εἴδαμε παραπάνω, τὴν 1η Σεπτεμβρίου 
1700 οἱ πακτωτὲς τῶν εἰσοδημάτων τοῦ ναοῦ συμφώνησαν ἀνάμεσα 

στὰ ἄλλα «να καμουν και εναν σταυρο απο λαρυζο ζοογραφισμενον με 

χρυσαφη να βαλουν απανο ιστο τεμπλο τις ανοθεν μονις ιγουν οσαν εκινον 

τον ηδηον οπου ηνε ιστο τεμπλο του αγηου και θαυματουργου Σπιρυδονος 

                                                           

1. Πρβλ. τὴν περιγραφὴ τοῦ Σταυροῦ τοῦ τέμπλου τῆς Ἀντιβουνιώτισσας στὴν 
πόλη τῆς Κέρκυρας· Χονδρογιάννη, Μουσεῖο Ἀντιβουνιώτισσας, σ. 192-194. 
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μεσα ιστους Κορυφους». Οἱ κτήτορες ἀδελφοὶ τοῦ ναοῦ ἀναφέρονται 
στὸ παλαιὸ λίθινο τέμπλο τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου, εἰκόνες τοῦ ὁποίου 
εἶχε ἁγιογραφήσει ὁ Ἐμμανουὴλ Τζάνες1. Προφανῶς ἐντυπωσιασμέ-
νοι ἀπὸ τὸν Σταυρὸ τοῦ τέμπλου στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου, οἱ κτήτορες 
ἀδελφοὶ τῆς Ὁδηγήτριας θέλησαν νὰ κοσμήσουν τὴν ἐκκλησία τους 
μὲ ἀνάλογης τέχνης Σταυρό, χωρὶς πάντως αὐτὸ νὰ σημαίνει ἀπαραί-
τητα ὅτι θὰ ἦταν φτιαγμένος ἀπὸ τὸν ἴδιο ζωγράφο. Εἶναι πιθανὸν ὁ 
Σταυρὸς τῆς ἐπίστεψης τοῦ τέμπλου τῆς Ὁδηγήτριας νὰ εἶναι αὐτὸς 
ποὺ ἀναφέρεται στὴ συμφωνία, ἀδυνατοῦμε ὅμως νὰ βεβαιώσουμε 
ἂν ὄντως εἶχε ὡς πρότυπο τὸν Σταυρὸ τοῦ τέμπλου τοῦ Ἁγίου, ἀφοῦ 
αὐτὸς δὲν σώζεται πλέον2. 

Στὶς πρόσθετες φορητὲς εἰκόνες τοῦ τέμπλου, στὴν κορυφή, στὴ 
βάση τοῦ Σταυροῦ, ἔχουν τοποθετηθεῖ τρεῖς φορητὲς εἰκόνες μὲ χρι-
στολογικὸ περιεχόμενο· ἀπὸ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιὰ ἡ Σαμαρείτιδα, ἡ 
Ἴαση τοῦ τυφλοῦ, ἡ Ἴαση τοῦ παραλυτικοῦ στὴν κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ. 

Στοὺς κίονες πάνω ἀπὸ τὸ ἄνω διάζωμα εἰκονίζονται: στὸ κέντρο ἡ 
Θεοτόκος καὶ ἀπὸ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιὰ μὲ ἀνοικτὰ εἰλητάρια οἱ 
προφῆτες: Ἰακώβ, Δανιήλ, Δαβίδ, Ἠσαΐας, Ζαχαρίας, Ἱερεμίας, Μωυσῆς, 

Σολομών, Ἰεζεκιήλ, Ἰωνᾶς. Στοὺς κίονες πάνω ἀπὸ τὸ μεσαῖο διάζωμα 

εἶναι τοποθετημένες εἰκόνες ἁγίων· ἀπὸ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιά: ὁ 
Ἅγιος Ἀθανάσιος, ὁ Ἅγιος Νικόλαος, ὁ Ἅγιος Ἐλευθέριος, ὁ Ἅγιος Σπυ-

ρίδων, ὁ Ἅγιος Κύριλλος, ἡ Θεοτόκος ὡς φλεγομένη βάτος, ὁ Ἅγιος Π 

[....], ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Ἐλεήμων, ὁ Ἅγιος Πέτρος Πατριάρχης, ὁ Ἅγιος 

Ἰωάννης Χρυσόστομος, ὁ Ἅγιος Βασίλειος. Πάνω ἀπὸ τὶς δεσποτικὲς 
εἰκόνες καὶ τὶς θύρες τοῦ ἱεροῦ εἶναι τοποθετημένες ἀπὸ ἀριστερὰ 

πρὸς τὰ δεξιά, ὁ Ἰωάννης βαπτίζων στὸν Ἰορδάνη, ὁ Ἱερὸς Νιπτήρας, ἡ 
Ἔνθρονη Θεοτόκος βρεφοκρατοῦσα πλαισιωμένη ἀπὸ νέφη ἀγγέλων καὶ 
ἁγίων, ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος, ἡ Αἱμορροοῦσα, ὁ Χριστὸς προσευχόμενος 

στὴ Γεσθημανῆ, ἡ Ἐπίσκεψη τῆς Θεοτόκου στὴν Ἐλισάβετ. 

                                                           

1. Βοκοτόπουλου, Εἰκόνες, σ. 106-107. 

2. Τὸ λίθινο τέμπλο τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος σήμερα κοσμεῖ τὸν ναὸ 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Παλαιὸ Φρούριο. Ἀπὸ τὶς εἰκόνες τοῦ τέμπλου ἐλάχιστα 

κομμάτια σώζονται σήμερα, ἀφοῦ οἱ περισσότερες καταστράφηκαν κατὰ τὴ 
διάρκεια τῆς γερμανικῆς κατοχῆς. Βλ. Γ. Πιέρη, «Ἡ ἐξέλιξη τοῦ ἐσωτερικοῦ δια-

κόσμου τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος», Ἅγιος Σπυρίδων. Ὁ ναὸς καὶ ἡ λατρεία 

του στὴν Κέρκυρα, Κέρκυρα 2007, σ. 64. 
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∗∗∗ 
Ἡ οὐρανία περιλαμβάνει τρεῖς μεγάλες κεντρικὲς ἐλλειψοειδεῖς εἰκό-
νες διαταγμένες κατὰ μῆκος στὶς ὁποῖες παριστάνονται τὰ θέματα: ἡ 

Γέννηση τῆς Θεοτόκου, ὁ Παντοκράτορας, ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Τὰ 

κεντρικὰ θέματα πλαισιώνονται ἀπὸ τοὺς τέσσερις Εὐαγγελιστές. Ἡ 

οὐρανία εἶναι ἔργο τοῦ δεύτερου μισοῦ τοῦ 19ου αἰώνα. Ἐπιγραφὴ 
στὸ ἀριστερὸ κάτω τμῆμα τῆς εἰκόνας τοῦ Παντοκράτορα, σήμερα 

δὲν διαβάζεται. 
 

Φορητὲς εἰκόνες στοὺς τοίχους τοῦ ναοῦ 

Θεοτόκος Ὁδηγήτρια, ἔτους 1682, διαστ. 200 × 132 ἑκ. Πρόκειται γιὰ 

τὴν ἐφέστια εἰκόνα τοῦ ναοῦ, τοποθετημένη στὸν νότιο τοῖχο δίπλα 

στὸ τέμπλο. Εἰκονίζεται ἡ Θεοτόκος μὲ τὸν Χριστὸ στὰ γόνατά της, 
σὲ ἕναν τύπο ποὺ θυμίζει τὴ Θεοτόκο Κασσωπίτρα τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ-

παπαντῆς ἢ τῆς βρεφοκρατούσας Θεοτόκου στὸ μουσεῖο τῆς Ἀντιβου-
νιώτισσας1, μὲ διαφορετικὴ ὅμως διευθέτηση τῶν ρούχων.  
Ἡ Θεοτόκος εἶναι καθισμένη σὲ πολύχρωμο μαρμάρινο θρόνο μὲ 

ὁλόγλυφες φτερωτὲς γοργόνες καὶ κεφάλια ἀγγέλων καὶ μὲ ἀνάγλυ-
φη φυτικὴ διακόσμηση. Κάθεται καὶ πατᾶ σὲ κόκκινα μαξιλάρια μὲ 
χρυσὸ φυτικὸ διάκοσμο. Φορᾶ σταχτογάλαζο χιτώνα καὶ πορφυρὸ 
μαφόριο. Μὲ τὸ δεξὶ χέρι κρατᾶ τὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ καὶ μὲ τὸ ἀ-

ριστερὸ τὸν στηρίζει στὸν ὦμο. Ὁ Χριστὸς φορᾶ λευκὸ χιτώνα καὶ 
κόκκινο ἱμάτιο μὲ χρυσοκονδυλιές. Μὲ τὸ δεξὶ χέρι εὐλογεῖ καὶ στὸ 
ἀριστερὸ κρατᾶ κλειστὸ εἰλητάριο. 
Δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τῆς κεφαλῆς τῆς Θεοτόκου εἰκονίζονται δύο 

ἄγγελοι μὲ ἀνοικτὰ φτερὰ καὶ ροῦχα σὲ τόνους τοῦ κόκκινου καὶ τοῦ 
πράσινου. Ὁ ἀριστερὸς ἔχει τὸ ἕνα χέρι κατεβασμένο καὶ μὲ τὸ ἄλλο 
κρατᾶ εἰλητάριο μὲ τὸ κείμενο: Χαῖρε | ὅτι ὑ | πάρχεις | βασιλέ | ως 

κα | θέδρα. Ὁ δεξιὸς ἄγγελος ἔχει τὸ ἕνα χέρι σηκωμένο μὲ προτετα-

μένο τὸν δείκτη καὶ μὲ τὸ ἄλλο κρατᾶ εἰλητάριο μὲ τὸ κείμενο: Χαῖ-

ρε |  ὅτι βα | στάζεις |  τὸν βα | στάζον | τα |  πάντα. Πάνω ἀπὸ τοὺς ἀγ-
γέλους δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ μὲ κόκκινα γράμματα ἡ ἐπιγραφή: Η ΚΥ-

                                                           

1. Βοκοτόπουλου, Εἰκόνες, σ. 71 (ἀρ. 46), 155 (ἀρ. 125) καὶ εἰκόνες 163, 294. 

Χονδρογιάννη, Μουσεῖο Ἀντιβουνιώτισσας, σ. 89. 
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ΡΙ΄Α Η ΟΔΗΓΗ΄ΤΡΙΑ ΜΗΡ ΘΥ. Ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ τῆς κεφαλῆς τοῦ Χρι-
στοῦ οἱ βραχυγραφίες: ΙC ΧC μὲ χρυσὰ γράμματα. 

Ἡ Θεοτόκος φορεῖ στέμμα χρυσὸ μὲ πετράδια. Τὰ φωτοστέφανα 

φέρουν φυτικὸ διάκοσμο πάνω σὲ στικτὸ βάθος. Ὁ κάμπος χρυσός, 
τὸ δάπεδο σκοῦρο πράσινο. 
Ἡ εἰκόνα εἶναι ἀνυπόγραφη. Στὸ κάτω δεξὶ μέρος ὑπάρχει ἐπι-

γραφή, τῆς ὁποίας σήμερα ἔχουν σχεδὸν ὁλότελα σβηστεῖ τὰ γράμ-
ματα. Διακρίνονται: [Δέησις τοῦ δού]λου [τοῦ] θεού | .................... γο-

[νέων] [α]υτοῦ | ..........αζ ......το | ᾳχπβ ἀυγούστου | κ.1. 

∗∗∗ 
Σκηνὲς ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ἀρχὲς 18ου αἰώνα. Πρόκειται γιὰ δύο 
εἰκόνες, ἡ καθεμία ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἶναι χωρισμένη σὲ τέσσερα τμή-
ματα μὲ χρυσὸ φυτικὸ διάκοσμο σὲ στικτὸ φόντο.  
α. Εἰκόνα διαστ. 160 × 130 ἑκ. Εἰκονίζονται: ἡ Ἐπίπληξη τῶν 

πρωτοπλάστων, ἡ Ἐκδίωξη ἀπὸ τὸν Παράδεισο, ἡ Θυσία τοῦ Νῶε, ὁ 
Φόνος τοῦ Ἄβελ. 

β. Εἰκόνα διαστ. 160 × 130 ἑκ. Εἰκονίζονται: ἡ Γέννηση τοῦ Ἰσαάκ, 

ἡ Θυσία τοῦ Ἀβραάμ, τὸ Ὄνειρο τοῦ Ἰακώβ, ἡ Εὐλογία τοῦ Ἰακὼβ ἀπὸ τὸν 

Ἰσαάκ. Στὴν πρώτη σκηνὴ ἡ δυσανάγνωστη ἐπιγραφή: ἘΞ ἘΠΑΓΓΕ-

ΛΊΑC ΘΕΟΥ ΓΟΝΟC ΤΩ῀ ἈΒΡΑᾺΜ Ὁ ἸCΑᾺΚ ΤΊΚΤΕΤΑΙ. Στὴ δεύτερη σκηνὴ 
ἡ ἐπιγραφή: Ο ΑΒΡΑᾺΜ ΠΙCΘΕῚC ΤΩ῀ ΘΕΩ῀ ΤῸΝ ΥΙῸΝ Α’ΥΤΟΥ῀ ἸCΑᾺΚ ΕἸΣ 

ΘΥCΙΑΝ ΠΡΟCΊΓΑΓΕΝ. Στὴν τρίτη σκηνὴ ἡ ἐπιγραφή: ΔΡΑΠΕΤΕΎΩΝ ἸΑ-

ΚῺΒ ἈΠῸ ΠΡΟΣΏΠΟΥ ΙΣᾺΚ ΤῊΝ Ο’ΥΡΑΝΟΜΊΚΗΝ ΚΛΊΜΑΚΑ ἘΘΕΑCΑΤΟ. 
Στὴν τέταρτη σκηνὴ ἡ ἐπιγραφή: Ὁ ΙΑΚῺΒ ΔΌΛΩ ΤῊΝ ΠΑΤΡΙΚῊΝ Ε’Υ-
ΛΟΓΙΑΝ ΤῸΝ ἸCᾺΚ ΚΈΚΛΟΦΕ. 
Οἱ εἰκόνες πιθανὸν σχετίζονται μὲ τὶς ἀναφερόμενες στὸ συμβό-

λαιο τοῦ πακτώματος τῆς περιουσίας τοῦ ναοῦ τῆς 1ης Σεπτεμβρίου 
1700, τὸ περιεχόμενο τοῦ ὁποίου εἴδαμε παραπάνω. Στὸ συμβόλαιο 
σημειώνεται ἡ κατασκευὴ τεσσάρων εἰκόνων, ἡ θεματικὴ τῶν ὁποίων 
δὲν περιγράφεται, προσδιορίζεται ὅμως μὲ ἀκρίβεια, ἀφοῦ ὁρίζεται 
νὰ γίνουν «οσαν εκινες οπου ηφερανε ιστιν υπεραγηα Θεοτοκο τιν Αντι-

βηνηότισα μεσα ιστους Κορηφους». Οἱ κτήτορες εἶχαν ὑπόψη τους νέες 
εἰκόνες ποὺ προστέθηκαν στὸν διάκοσμο τοῦ ναοῦ τῆς Ἀντιβουνιώ-

τισσας, προφανῶς τέσσερις τὸν ἀριθμό, τὶς ὁποῖες γνώριζαν ἢ μπο-

                                                           

1. Τὴ χρονολογία εἶχε κατορθώσει νὰ διαβάσει τὸ 1959 καὶ ὁ Ἰωάννης Μπου-
νιᾶς (Μπουνιᾶ, Κερκυραϊκά, σ. 65).  
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ροῦσαν νὰ γνωρίσουν οἱ πακτωτές, καὶ παραπέμπουν σ’ αὐτὲς χωρὶς 
νὰ νοιώθουν τὴν ἀνάγκη νὰ περιγράψουν τὸ θέμα τους, ὑπαινισσόμε-
νοι τὴν πραγματοποίηση ἀντίστοιχης παραγγελίας ὄχι ὅμως ἀπαραί-
τητα καὶ στὸν ἴδιο ζωγράφο. Πρόκειται γιὰ τὶς τέσσερις εἰκόνες μὲ 
σκηνὲς ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη ποὺ φιλοτέχνησε ὁ Κωνσταντῖνος 
Κονταρίνης τὸ 1699 καὶ φυλάσσονται καὶ σήμερα στὸν ναὸ τῆς Ἀντι-
βουνιώτισσας1. Ἀπὸ τὶς εἰκόνες τῆς συμφωνίας, ἐφόσον ὄντως ταυτί-
ζονται μὲ τὶς περιγραφόμενες ἐδῶ, εἴτε διασώθηκαν εἴτε κατασκευά-

στηκαν μόνον δύο. 
Οἱ δύο εἰκόνες τῆς Ὁδηγήτριας εἶναι ἀνυπόγραφες. Ὁ ζωγράφος 

εἶχε ὑπόψη του τὶς εἰκόνες τῆς Ἀντιβουνιώτισσας, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἀν-
τλεῖ τόσο τὰ θέματα ὅσο καὶ τὴν ἱστόρησή τους. Στὴν πρώτη εἰκόνα 

ἱστορεῖ τὰ θέματά του πιὸ ἐλεύθερα, μάλιστα ἡ ἐκδίωξη ἀπὸ τὸν Πα-

ράδεισο διαφέρει ἐντελῶς τόσο στὴ σύλληψη ὅσο καὶ στὴν ἐκτέλεση 
ἀπὸ ἐκείνη τοῦ Κονταρίνη, ἀκολουθώντας ὅμως τὸν Κονταρίνη τοπο-
θετεῖ καὶ αὐτὸς ὡς τρίτη στὴ σειρὰ σκηνὴ τὴ θυσία τοῦ Νῶε. Ἀντί-
θετα στὴ δεύτερη εἰκόνα, τὸ στήσιμο τῶν σκηνῶν, τὸ πλάσιμο τῶν 
σωμάτων, ὁ ἀρχιτεκτονικὸς διάκοσμος καὶ οἱ ἐπιγραφὲς παραπέ-
μπουν στὴν ἀντίστοιχη εἰκόνα τῆς Ἀντιβουνιώτισσας, τὴν ὁποία ὁ ζω-

γράφος τῆς Ὁδηγήτριας ἀποδίδει μᾶλλον πιστά. 

∗∗∗ 
Σκηνὲς ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, τέλος 18ου αἰώνα. Πρόκειται γιὰ δύο 
εἰκόνες, ἡ καθεμία ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἶναι χωρισμένη σὲ τέσσερα τμή-
ματα μὲ χρυσὴ ταινία μὲ ἐμπίεστη ὁριοθέτηση.  
α. Εἰκόνα διαστ. 160 × 130 ἑκ. Εἰκονίζονται: ἡ Δημιουργία τοῦ 

κόσμου, ἡ Δημιουργία τοῦ Ἀδάμ, ἡ Δημιουργία τῆς Εὔας, ἡ Παρακοή.  

β. Εἰκόνα διαστ. 160 × 130 ἑκ. Εἰκονίζονται: ἡ Ἔξοδος ἀπὸ τὸν 

Παράδεισο, ὁ Φόνος τοῦ Ἄβελ, ἡ Κιβωτὸς τοῦ Νῶε, ἡ Θυσία τοῦ Νῶε. 

Οἱ δύο εἰκόνες εἶναι ἀνυπόγραφες καὶ ἀχρονολόγητες. Σὲ σημείω-

ση στὸ διαχειριστικὸ βιβλίο τοῦ ναοῦ σημειώνεται στὶς 4 Σεπτεμ-
βρίου 1792 ἡ κατασκευὴ εἰκόνας μὲ θέμα τὴ Δημιουργία τοῦ κόσμου 
(Κοσμοποιΐα), χωρὶς νὰ δηλώνεται τὸ ὄνομα τοῦ ζωγράφου, καὶ ἡ 

                                                           

1. Βοκοτόπουλου, Εἰκόνες, σ. 163. Χατζηδάκη-Δρακοπούλου, Ζωγράφοι, σ. 
105-106. Βλ. τὶς τέσσερις εἰκόνες, μὲ ἀναλυτικὴ περιγραφὴ τῶν θεμάτων τους, 
εἰς Χονδρογιάννη, Μουσεῖο Ἀντιβουνιώτισσας, σ. 136-145. 
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καταβολὴ 1.296 λιρῶν στὸν ζωγράφο1. Στὶς 28 Ἀπριλίου 1793 κατα-

βλήθηκαν στὸν ἴδιο ζωγράφο 1.836 λίρες γιὰ τὴν ἐξόφληση τῆς προη-
γούμενης εἰκόνας καὶ τὴν κατασκευὴ μιᾶς ἄλλης (χωρὶς νὰ προσδι-
ορίζεται τὸ θέμα της)2. 

∗∗∗ 
Οἱ 24 Οἶκοι τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου. Εἰκόνα διαστ. 330 × 210 ἑκ. Ἔργο 
τοῦ ἱερέα Θεόδωρου Ἀγγελάτου3, τοῦ ἔτους 1797.  

Στὸ κέντρο τῆς εἰκόνας, ἡ Θεοτόκος κάθεται σὲ μαρμάρινο θρόνο 
ἐλαφρὰ στραμμένη πρὸς τὰ ἀριστερά. Κρατᾶ τὸν Χριστὸ στὴν ἀγκα-

λιά, ὁ ὁποῖος εὐλογεῖ καὶ κρατᾶ μὲ τὸ ἀριστερό του χέρι εἰλητάριο. 
Κάθεται σὲ κόκκινο μαξιλάρι μὲ χρυσὴ διακόσμηση, ἀπὸ τὶς ἄκρες 
τοῦ ὁποίου προβάλλουν δύο προφῆτες κρατώντας στὰ χέρια τους ἀ-

νοικτὰ εἰλητάρια. Πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι τῆς Θεοτόκου δύο ἄγγελοι 
κρατοῦν στέμμα. Δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ οἱ ἐπιγραφές: ΜΗΡ ΘΥ καὶ Η ΚΥ-
ΡΙΑ Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ. Ἡ ἔνθρονη Θεοτόκος πλαισιώνεται ἀπὸ ἐλλειψο-
ειδὴ χρυσὸ φυτικὸ διάκοσμο στὸ πάνω μέρος τοῦ ὁποίου, δεξιὰ καὶ 
ἀριστερά, δύο ἡμίγυμνοι ἄγγελοι σκύβουν μὲ σεβασμὸ ἔχοντας σταυ-
ρωμένα στὸ στῆθος τὰ χέρια.  

Τὸ κεντρικὸ θέμα πλαισιώνεται μὲ ἕξι προφῆτες μὲ ἀνοικτὰ εἰλη-
τάρια, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ δύο κάθονται στὸ δάπεδο ὅπου στηρίζεται ὁ 
θρόνος, ἀκουμπισμένοι σὲ μαρμάρινες σαρκοφάγους, καὶ οἱ ἄλλοι τέσ-
σερις κάθονται σὲ σύννεφα. Ἀπὸ ἀριστερὰ σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιγρα-

φὲς εἶναι: Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΑΚΩΒ, Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙCΑΙΑC, Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΔΑ-

ΒΗΔ. Ἀπὸ δεξιὰ εἶναι: Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΑΡΩΝ, Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ, Ο 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ. Στὸ εἰλητάριο τοῦ Ἰακὼβ εἶναι γραμμένο: ΤῸ 

ΜΈΓΑ ΘΎΝΑΙ ΣΤΌΡΟΝ ΚΛΊΜΑΚΙ ΚῈ | ἈΠῸ ΓΗ῀Σ ΜΈΧΡΙ ΦΘΆΝΟΥΣΑ Χ(ρι-

στ)ΟΥ ΠΌΛΟΝ. Στὸ εἰλητάριο τοῦ Ἠσαΐα εἶναι γραμμένο: ἘΓῺ ΔῈ ΠΡῸ 

                                                           

1. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. φάκ. 5, β. 4, φ. 148v «Un imagine grande Cosmopigia con sua 

cornice et altre fatture talari 54 fede lire 1296». 

2. Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 5, β. 4, φ. 149v «al pitore per aver fato una imagine detta 

Cosmopigia, et un altra...». 

3. Γιὰ τὸν ζωγράφο βλ. Χατζηδάκη, Ζωγράφοι, τ. 1, Ἀθήνα 1987, σ. 145-146. 

Μαρίας Μελέντη, «Προσθῆκες στὸ Λεξικὸ τῶν Ἑλλήνων ζωγράφων μετὰ τὴν Ἅ-

λωση (1450-1830) – Ζωγράφοι εἰκόνων καὶ ζωγραφικὴ τέχνη στὴν Κέρκυρα στὶς 
ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰώνα», Περὶ Ἱστορίας 3 (2001), 164-166. Σπ. Καρύδη, «Ἀρχεια-

κὲς μαρτυρίες γιὰ τὴ δραστηριότητα ζωγράφων στὴν Κέρκυρα καὶ τὴν ἁγιογρά-

φηση ναῶν», Ἑῷα καὶ Ἑσπέρια 6 (2004-2006), 14-15. 
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ΛΑΒΥΔΑΝ ἈΝΘΡΑΚΟΦΌΡΟΝ ΚΕΚΛΗΚΆ|CΕ ΠΡῚΝ ΠΑΡΘΈΝΕ ΧΑΙΡΕ ΘΡΌΝΕ. 
Στὸ εἰλητάριο τοῦ Δαβὶδ εἶναι γραμμένο: ἘΚ ΚΑΡΠΟΥ῀ ΤΗ῀Σ ΚΟΙΛΊΑΣ 

CΟΥ, ΘΉΣΩ|ΜΑΙ ἘΠῚ ΤΟΥ῀ ΘΡΌΝΟΥ CΟΥ. Στὸ εἰλητάριο τοῦ Ἀαρὼν εἶναι 
γραμμένο: ἘΥΏΔΕΙ ἈΝΘΉCΑΝΤΑ ΤῸΝ ΚΉΣΤΙΝ ἌΝΘΟC, | ῬΑΥ῀ΔΟΣ ΠΡΟΚΑ-

ΤΉΓΓΗΛΕΝ, ἩΜῚΝ ΠΑΡΘΈΝΟΣ. Στὸ εἰλητάριο τοῦ Ἱερεμία εἶναι γραμ-
μένο: ΕΓΩ ΔΕ ΚΑΙΝΗ ΤΟΥ ΒΑCΙΛΕΩC ΚΟΡΗ ΚΕΚΛΗΚΑ ΣΕ ΠΡΙΝ ΚΥΗΤΟΝ 

ΔΕ ΣΟΥ ΤΟ ΘΑΥΜΑ. Στὸ εἰλητάριο τοῦ Σολομῶντος εἶναι γραμμένο: 
ΠΟΛΛΑῚ ΘΥΓΑΤΈΡΕΣ ἘΠΟΊΗCΑΝ ΔΎΝΑΜΙΝ, ΠΟΛΛΑῚ ἘΚΤΉCΑΝΤΟ ΠΛΟΥ῀| 
ΤΟΝ ΠΟΛΛΑῚ ἜΥΡΟΝΤΟ ΔΌΞΑΝ. CῪ ΔῈ, ὙΠΕΡΚΥΣΕ Κ(αὶ) ὙΠΕΡΗ῀ΡΑΣ 

ΠΆ|ΣΑΣ. 
Περιμετρικὰ τοῦ κεντρικοῦ θέματος διατάσσονται εἰκοσιτέσσερις 

σκηνὲς ἀπὸ τοὺς Οἴκους τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, σὲ δύο σειρὲς τῶν 
πέντε σκηνῶν πάνω καὶ κάτω καὶ σὲ δύο στῆλες τῶν δύο σκηνῶν δε-
ξιὰ καὶ ἀριστερά. Στὸ ἄνω μέρος κάθε σκηνῆς σημειώνεται τὸ πρῶτο 
γράμμα τοῦ Οἴκου στὸν ὁποῖο ἀναφέρεται. 
Κάτω ἀπὸ τὴν κεντρικὴ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου ἡ ὑπογραφή: ΧΕΙΡ 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΕΡΕΩC | ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ.| 1797. Δίπλα ἡ ἐπιγραφή: ΔΕΗΣΙC ΤΟΥ 
ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ, | ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙ, ΚΑΘΗΓΟΥΜΕ 

| ΝΟΥ. Ὅπως προκύπτει ἀπὸ σχετικὴ σημείωση στὸ διαχειριστικὸ βι-
βλίο τοῦ ναοῦ μὲ ἡμερομηνία 23 Φεβρουαρίου 1798, ὁ ζωγράφος 
ἔλαβε γιὰ τὴν εἰκόνα αὐτή, μαζὶ μὲ ἐκείνη τῆς Δευτέρας Παρουσίας, 
200 τάλαρα1. 

∗∗∗ 
Ἡ Δευτέρα Παρουσία. Εἰκόνα διαστ. 330 × 210 ἑκ. Ἔργο τοῦ 1797 τοῦ 
ἱερέα Θεόδωρου Ἀγγελάτου.  
Ἡ εἰκόνα εἶναι χωρισμένη σὲ τέσσερις ζῶνες. Στὴν κορυφὴ εἰκονί-

ζεται ὁ Χριστὸς μὲ γυμνὸ τὸ στῆθος, καθισμένος πάνω σὲ ἑξαπτέ-
ρυγα, πατᾶ πάνω στὴ σφαίρα τοῦ κόσμου καὶ κρατᾶ στὰ χέρια ἀνοι-
κτὰ εἰλητάρια μὲ τὰ κείμενα: ΔΕΥΤΕ | ΟἹ Ε’ΥΛΟ|ΓΗΜΈΝΟΙ ΤΟΥ Π(α-

τρ)ΟC ΜΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΉΣΑΤΑΙ Τ(ὴν) ἨΤΟΙΜΑΣΜΈΝΗΝ ἩΜΙ῀Ν ΒΑCΙΛΕΙ|ΑΝ 

ἈΠῸ ΚΑΤΑΒΟ|ΛΗC ΚΌΣΜΟΥ. – ΠΟΡΕΎΕCΘΕ | ἈΠ ἘΜΟΥ῀ ΟἹ ΚΑ|ΤΗΡΑΜΈ-

ΝΟΙ ΕἸC ΤῸ ΠΥ῀Ρ ΤῸ ΑἸ|ΏΝΙΟΝ ΤῸ Ἡ|ΤΟΙΜΑΣΜΈΝ|ΟΝ Τῷ ΔΙΑΒΌ|ΛΩ, 

                                                           

1. «1798 23 φευρουαριου. διά ταλαρα διακόσια δοσμένα τοῦ εὐλαβούς Θεοδόρου 

Ἀγγελάτου ἱερεος διά δύο ἠκόναις διά τούς πίργους τῆς εκκλησίας εἰς τήν μίαν ἠστόρισε 

τούς 24 Οἴκους τῆς Θεοτόκου καί εἰς τήν ἄλλην τήν δευτέραν παρουσίαν ὄς ἡ πίστης νο. 

8. 200» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 5, β. 4, φ. 155r). 
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Κ(αὶ) ΤΟΙ῀C ἈΓΓΈΛΟΙς Α’ΥΤΟΥ῀ | ἘΠΕΊΝΑΣΑ ΓᾺΡ, Κ(αὶ) Ο’ΥΚ ἘΔΩΚΑΤΈ | 

ΜΟΙ ΦΑΓΕΙ῀Ν, Ἐ|ΔΊΨΗΣΑ Κ(αὶ) Ο’ΥΚ | ἘΠΟ[ΤΗΣΑΤΕ ΜΟΙ]. Δεξιὰ καὶ ἀρι-
στερὰ γονατιστοὶ ἡ Παναγία καὶ ὁ Πρόδρομος. Ἡ Παναγία κρατᾶ εἰ-
λητάριο μὲ τὸ κείμενο: CῈ ἸΚΕΤΕΎΩ ὙΙΕ ΜΟΥ ἽΛΕΩΣ ἜC[Η] | Τ(ῶ) Τ(ῶν) 

ΧΡΙΣΤΙΑΝ(ῶν) ΓΈΝΕΙ. Ἄγγελοι πετοῦν, ἄλλοι κρατώντας τὰ σύμβολα 

τοῦ Πάθους, ἄλλοι κίονες, ἄλλοι σαλπίζουν καὶ ἄλλοι κρατοῦν ἀνοι-
κτὰ εἰλητάρια μὲ τὰ κείμενα: ἈΝΑΣΤΉΣΟΝΤΑΙ ΟἸ ΝΕΚΡΟῚ Κ(αὶ) 

ἘΓΕΡ|ΘΉCΟΝΤΑΙ ΟἸ ἘΝ ΤΟΙ῀C ΜΝΗΜΊΟΙC. – ἈΡΠΑΓΗCΟΝΤΑΙ ἘΝ ΝΕΦΈ-

ΛΑΙΣ ΕἸΣ | ἈΠΑΝΤΗΣΙΝ ΤΟΥ῀ Κ(υρίο)Υ. – ΤᾺ ὈΣΤᾺ ΤᾺ ΞΗΡᾺ ἈΚΟΎCΑΤΑΙ 
ΛΌΓΟΝ Κ(υρίο)Υ Κ(ύριο)C ΑΥΤΟΙ῀C CΆΡΚΑ ἘΚΦΥCΑΤΑΙ. – [......]ΤΟC ΣΑΒΑῺΘ 

ἈΠῸ Τ(ῶν) ΤΕCCΆΡΩΝ| [......]Α ΠΛΉΘΗ ΤΗ῀C ΓΗ῀C. Στὶς γωνίες δύο προ-
φῆτες κρατοῦν εἰλητάρια μὲ τὰ κείμενα: ἸΔΟῪ ΚΉΡΥΚΕC ἩΜΑΣ ἘΞ Ο’Υ-
ΡΑΝΟΥ῀ ΒΟΩ῀ΜΕΝ ΜΉΤΙC ΑἸΩ῀Ν(ος) ΠΛΑΝ[....] | ΤΟΙ῀C ἈΝΤΙΧΡΊΣΤΟΥ ΨΕΥ-
ΔῈC ΤΈΡΑC. – ΓΝΩΣΤῸΝ ἜΣΤΩ | ΠΑΝΤῚ Τ(ῶ) ΚΌΣΜΩ | ΩC Ὁ ἈΝΤΊΧΡΙ | 
ΣΤΟC ἭΞΕΙ | ἘΞ ἈΠΑΤΩ῀Ν | ΤΟΙ῀C Ο’ΥΚ ΟΥC ΘΑΎΜΑΣΙ. 
Στὸ κέντρο τῆς δεύτερης ζώνης εἰκονίζεται ὁ σταυρός, τὸν ὁποῖο 

στηρίζουν δύο ἄγγελοι, οἱ ὁποῖοι μὲ τὸ ἄλλο χέρι κρατοῦν ἀνοικτὸ 
βιβλίο μὲ τὸ κείμενο:Μ(ήτη)Ρ Θ(εο)Υ Ὁ ἍΓΙΟΣ |ΙΩ(άννης) Ὁ ΠΡΟΔ|ΡΟΜΟC. 

ΟἹ | ἍΓΙΟΙ ἈΠΌΣΤΟ|ΛΟΙ ΟἹ ἍΓΙ|ΟΙ ΠΡΟΦΗ|ΤΑΙ ΟἹ ἍΓΙΟΙ |ἸΕΡΆΡΧΑΙ | ΟἹ 
ἍΓΙΟΙ ΜΆ|ΡΤΥΡΕC. Πάνω ἀπὸ αὐτό: ΒΊΒΛΟΣ ΖΩΝΤΩΝ καὶ πίσω του σὲ 
ταινία: ἘΦ ὌCΟΝ ἘΠΟΙΉCΑΤΑΙ ἘΝῚ ΤΟΎΤΩΝ ΤΩ῀Ν ἈΔΕΛΦΩ῀Ν ΜΟΥ Τ(ῶν) 

ἘΛΑΧΊΣΤΩΝ ἘΜΟῚ ἘΠΟΙΉCΑΤΕ. Δεξιὰ καὶ ἀριστερά, χωρισμένοι σὲ δύο 
χορούς, κάθονται σὲ ἑνιαίους θρόνους οἱ ἀπόστολοι κρατώντας κλει-
στὰ εἰλητάρια, ἐνῶ οἱ τέσσερις Εὐαγγελιστὲς κρατοῦν ἀνοικτὰ εὐαγ-
γέλια. 

Στὸ κέντρο τῆς τρίτης ζώνης ὁ ἀρχάγγελος Μιχαὴλ κρατᾶ ρομ-
φαία καὶ εἰλητάριο μὲ τὰ λόγια: ἸΔΟῪ ἜΡΧΕΤΑΙ Ὁ ὙΙῸΣ Τ(οῦ) ἈΝ(θρώ-

π)ΟΥ | Τ(οῦ) ἈΠΟΔΟΥ῀ΝΑΙ ἘΚἈΣΤΩ ΚΑΤᾺ ΤᾺ | ἜΡΓΑ ΤΟΥ. Ἀπὸ τὴν ἀρι-
στερὴ πλευρὰ στέκεται ὁ ὅμιλος τῶν εὐλογημένων μὲ πρῶτο τὸν Δα-

βίδ, ὁ ὁποῖος κρατᾶ λύρα, ἐνῶ διακρίνονται ἀκόμη ἡ ἁγία Αἰκατε-
ρίνη, οἱ τρεῖς Ἱεράρχες, ὁ ἅγιος Σπυρίδων. Ἀπὸ τὴ δεξιὰ πλευρὰ στέ-
κονται ὅσοι προορίζονται γιὰ τὸ πῦρ τὸ αἰώνιο. Στὰ πρόσωπα καὶ 
στὶς κινήσεις τους παρατηρεῖται ταραχή. Ὁ πρῶτος ἀπὸ αὐτοὺς κρα-

τᾶ ἀνοικτὸ εἰλητάριο μὲ τὰ λόγια: Κ(ύρι)Ε ΠΌΤΕ |ΣῈ ΕἼΔΟΜ|ΕΝ ΠΕΙ-
Ν(ῶν)|ΤΑ Ἤ ΔΙΨ(ῶν)|ΤΑ Ἤ ΞΈΝ|ΟΝ Ἤ ΓΥΜ(νὸν)| Ἤ ἈΣΘΕΝΗ῀| Ἤ ἘΝ ΦΥ-
ΛΑ|ΚΗ῀ Κ(αὶ) Ο’Υ ΔΙ|ΗΚΟΝΗ[ΣΑ]ΜΕ[Ν]. 

Στὴν τέταρτη ζώνη, στὶς τέσσερις γωνίες τὰ κεφάλια τῶν ἀνέμων. 
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Στὴν ἀριστερὴ πλευρὰ εἰκονίζεται Η ΑΝΑΣΤΑCΙC ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ. Μνή-
ματα ἀνοίγουν καὶ οἱ νεκροὶ ἐγείρονται. Ἀνάμεσά τους ὁ ἀρχάγγελος 
Μιχαήλ, ΖΥΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, κρατᾶ ρομφαία καὶ ζυγαριά, βοηθούμε-
νος ἀπὸ ἄγγελο, ἐνῶ δεξιά του δαίμονες παραμονεύουν. Ἀνθρώπινες 
μορφὲς ὑπερίπτανται προσεγγίζοντας τὸ λευκὸ σύνεφο πάνω στὸ ὁ-
ποῖο ὁ Ἀβραὰμ κρατᾶ γυμνὸ βρέφος στὴν ἀγκαλιά του καὶ ἀνοικτὸ 
εἰλητάριο μὲ τὴν ἐπιγραφή: ΤΈΚΝΟΝ ΜΝΉΣΘΗΤΙ ὍΤΙ ἈΠΈΛΑΒΕΣ ΤᾺ Ἀ-

ΓΑΘΆ CΟΥ ἘΝ ΤΗ῀ ΖΩΉ CΟΥ, Κ(αὶ) ΛΆΖΑΡΟC ὉΜΟΊΩC ΤᾺ ΚΑΚΆ. Στὸ κέν-
τρο ἡ κάμινος τῆς κολάσεως ἔχει τὴ μορφὴ κτίσματος μὲ τρεῖς θό-
λους, ἀπὸ τὸ μέσο τῶν ὁποίων βγαίνει μαῦρος καπνός, καὶ δύο πύλες 
μὲσα ἀπὸ τὶς ὁποῖες φαίνονται φλόγες καὶ ἀνθρώπινες μορφές. Ἐμ-
πρὸς ἀπὸ τὴν κάμινο Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ μὲ τὴ μορφὴ μαύρου φτερωτοῦ 
δαίμονα κάθεται πάνω σὲ τετράποδο θηρίο. Δεξιὰ δαίμονες βασανί-
ζουν τοὺς ἁμαρτωλούς, πάνω ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἀναγράφονται τὰ ἁ-

μαρτήματα. Ὁ πύρινος ποταμὸς τῆς κολάσεως κατεβαίνει ἀπὸ πάνω 

ἀριστερά. 

Ὁ ζωγράφος γνωρίζει τὴν εἰκόνα τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ 
Κλόντζα, ἡ σύνθεσή του ὅμως εἶναι περισσότερο ἐλεύθερη, μὲ λιγό-
τερα πρόσωπα σὲ ὅλα τὰ σημεῖα, ἐνῶ νέα στοιχεῖα προστίθενται καὶ 
ἄλλα ἀλλάζουν θέση. Ἐπίσης φαίνεται νὰ ἔχει ὑπόψη καὶ ἄλλες συν-
θέσεις, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἐπιλέγει στοιχεῖα, ὅπως ἡ ἀπόδοση τῆς καμί-
νου τῆς κολάσεως ἡ ὁποία προσομοιάζει μὲ τὸ ἀντίστοιχο θέμα στὴν 
εἰκόνα τοῦ ἱερέα Ἰωάννη Ἀπακᾶ1. 

Στὸ ἀριστερὸ τμῆμα τῆς εἰκόνας, πάνω σὲ ταφόπλακα ἡ ἐπιγρα-

φή: ΧΕΙΡ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΕΡΕΩC ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ | 1797. Ἐπίσης σὲ ἄλλη ταφό-
πλακα πιὸ κάτω: ΔΕΗΣΙC ΤΟΥ ΔΟΥ|ΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΩ|ΑΝΝΙΚΙΟΥ ΙΕΡΟ| 

ΜΟΝΑΧΟΥ ΜΕΡ|ΚΟΥΡΙ ΚΑ|ΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ. Ἡ κατασκευὴ τῆς εἰκόνας 
ἀναφέρεται στὴ σχετικὴ σημείωση τοῦ διαχειριστικοῦ βιβλίου τοῦ 
ναοῦ ποὺ εἴδαμε προηγουμένως. 

∗∗∗ 
Ἀπὸ τὸ διαχειριστικὸ βιβλίο τῆς ἐκκλησίας συνάχθηκαν ἐπίσης οἱ 
ἀκόλουθες πληροφορίες γιὰ τὶς εἰκόνες τοῦ ναοῦ καὶ τὸν ζωγράφο 
ποὺ τὶς φιλοτέχνησε. Ὁ ἄγνωστος ζωγράφος ποὺ τὸ 1792 ζωγράφισε 
τὶς σκηνὲς ἀπὸ τὴ Γένεση, σύμφωνα μὲ τὴ βεβαίωση τῆς 28ης 

                                                           

1. Περιγραφὴ εἰς Chatzidakis, Icônes, σ. 107 καὶ εἰκόνα 79. Βλ. καὶ Χατζη-
δάκη, Ζωγράφοι, τ. 1, σ. 175. 
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Ἀπριλίου 1793 εἶχε ζωγραφίσει ἐπίσης δύο εἰκόνες τῶν Ἀποστόλων 
καὶ μία τῆς Πεντηκοστῆς, εἶχε κατασκευάσει καὶ ἐπιχρυσώσει μιὰ 

νέα μεγάλη κορνίζα καὶ εἶχε ἐπιδιορθώσει καὶ βερνικώσει τὶς ἄλλες 
μεγάλες εἰκόνες τοῦ ναοῦ. Γιὰ ὅλες τὶς ἐργασίες ἔλαβε 1.836 λίρες1. 
Στὸν ἴδιο ἴσως ἀνώνυμο ζωγράφο καταβλήθηκαν στὶς 20 Μαΐου 1794 

84 λίρες γιὰ τὴν κατασκευὴ ἕξι μικρῶν εἰκόνων καὶ ἑνὸς μικροῦ 
σταυροῦ2. 

Τέλος, ἀπὸ τὸ ἴδιο διαχειριστικὸ βιβλίο προκύπτει ὅτι ὁ ζωγράφος 
ἱερέας Θεόδωρος Ἀγγελάτος, πέραν τῶν δύο παραπάνω εἰκόνων, ζω-

γράφισε τουλάχιστον δύο ἀκόμη, τῶν ὁποίων δὲν γνωρίζουμε τὸ θέ-
μα, καθὼς καὶ δύο ἀντιμίνσια3.  

 

                                                           

1. Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 5, β. 4, φ. 149v «al pitore per aver fato una imagine detta 

Cosmopigia, et un altra, una cornice grande nuova et indorata, e due apostoli et una 

detta le Pentecoste, et ha agiustato e vernizato le altre imagini grandi per talari 7 fede, 

lire 1836».  

2. Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 5, β. 4, φ. 150r «all pitore per aver piturato sei quadreti, et 

una croze picola per talari 3 1/2 fanno fede lire 84». 

3. Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 5, β. 4, φ. 154r: (23.12.1796): «τάλαρα ἥκοσι δοσμένα τοῦ 

παπα Θεοδώρου Ἀγγελάτου διά μίαν ἠκόνα καί δύο αντιμίνσια ος ἡ πιστις νο. 4»· φ. 

158r (15.5.1802): «1802 Μαΐου 15. διά ταλαρα ἑνιά δοσμένα τοῦ εὑλαβί παπά Θεοδό-

ρου Ἀγγελάτου διά ἠκονογραφίαν ὄς εἰς μίαν γραφήν εἰς τό νο. 34». 



 

 

 

 

 

Ϛ΄ 
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Ἀρχειακὲς μαρτυρίες γιὰ τὴν ὕπαρξη βιβλίων στὸν ναὸ ἔχουμε ἀπὸ 
τὴν πρώτη γνωστὴ ἀναγραφὴ τῆς περιουσίας του ποὺ συντάχθηκε τὸ 
16711. Σὲ αὐτὴν σημειώνεται: «Ετι δε κατοθεν γραφομεν τα ηερα σκέβη 

βηβλήα ασιμικό και πανάλο ... ενα τετραβαγγελο με ασιμι αποξο χερίσηο 

... ενα εβαγγελυον τις στάμπας παλεό, εξυ βυβλύα η δόδεκα μίνες, μια πα-

ρακλυτικι, ενα πεντικοσταρι, ενα τριοδη ενα τιπικο ενας αποστολος ενα 

ορολογιον ενα ευχολογι ενα ψαλυτίρι παλεό ... ενας πάνκος αλυπεδευνος 

παλεός οπου βάνουν τα βηβλύα......». 

Μιὰ δεύτερη καταγραφὴ βιβλίων περιλαμβάνεται στὴν παράδοση 
τῶν περιουσιακῶν στοιχείων καὶ ἀντικειμένων τοῦ ναοῦ στὸν ἐκλε-
γέντα ἡγούμενο τοῦ νεοϊδρυθέντος μοναστηριοῦ ποὺ συντάχθηκε ἀπὸ 
τοὺς κυβερνῆτες τοῦ ναοῦ στὶς 7 Ἰουνίου 17442. Τὸ σχετικὸ ἀπό-
σπασμα ἔχει ὡς ἑξῆς: «ενα ευβανγγελιο με βελουδο και φορνιδο ασιμενιο 

και διο σκετα, ενα ευχολογιον, ικοσι τεσερα μινεα, μια παρακλιτικι, διο 

τριοδια, διο πεντικοσταρια, διο παραδισι, ενας θισαυρος, ενα κυριακοδρο-

μιον, ενας δαμασκηνος, ενας σιναξαριστις καθιμερνος, ενα τετραβανγγελο 

χερισιο, ενα υμνολογιον τις Θεοτοκου, ενα ψαλτηρι, ενας αποστολος, ενα 

ορολογιον, ενα ιβενταριον». 

Τὴν ὕπαρξη ὅλων τῶν ἀναγκαίων λειτουργικῶν βιβλίων διαπίστω-

σε τὸ 1754 ὁ μέγας πρωτοπαπὰς Σπυρίδων Βούλγαρης, κατὰ τὴν 
ἐπίσκεψή του στὸν ναό, σημείωσε δὲ εἰδικότερα ἕνα «Εὐαγγέλιον μέ 

λάμαις ἀσιμένιαις καί ἕτερο σκέτο. Δύο μούδαις βιβλία»3. 

                                                           

1. Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Μ.27, β. 11, φ. ιϛ΄rv. Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 5, β. 1, φ. 42r-

44v. 

2. Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Κ.670, β. 9, φ. 11v. 

3. Καπάδοχου, Ναοί, σ. 285. 
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Πληροφορίες γιὰ τὰ βιβλία τῆς μονῆς περιέχονται καὶ στὴν κατα-

γραφὴ ποὺ ἔγινε στὶς 19 Φεβρουαρίου 1829 ἀπὸ τοὺς παλαιοὺς καὶ 
τοὺς νέους κυβερνῆτες μαζὶ μὲ τὸν νέο ἐφημέριο ἱερομόναχο Γερμανὸ 
Προβατᾶ1. Ἀναφέρονται: «ευαγγελια τεσσερα: 4 το ενα απο αυτα ασιμε-

νιο, χαρτία απο ήτι χριαζοντε της ακολουθιας ολλου του χρονου μουδες 

δύω. ενα φλαμπουρο μεταξοτο ... πεντε λεγο επτα βιβλια το ενα σιμεον 

θεσαλονικης το ετερο νομοκανονας χερίσιος το αλλο η εξιγησης του Παύλου 

το ετερο η ιερα κατηχησης, το ετερο η ευαγγεληκη σαλπηκα και το ετερο η 

εξιγισης του Ευαγγελύου και ενας χρονογραφος ολλα επτα. Ακομη ετερο 

ενα βιβλιο Χρι<σοσ>τομικό τεσσερα ηβενταρια ... της εκλησίας οπου σο-

ζοντε σιμιομενα τα αγαθα τις το προτο απο φιλα γραμμενα και αγραφα 

ενενηντα ενεα: 99 το δευτερο ... απο φυλα ... 98 το τριτο απο φηλα ... 97 

και το τεταρτο απο φυλα ... 54». 

Στὰ διαχειριστικά, τέλος, κατάστιχα καταγράφονται συχνὰ ἔξοδα 

γιὰ τὴν ἀγορὰ βιβλίων γιὰ τὸν ναὸ ἢ τὴ μονή, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ με-
τόχια. Σημειώνουμε τὶς ἀκόλουθες ἐγγραφές: 

1732 ἀγορὰ ἑνὸς Ἀπόστολου καὶ ἑνὸς Ψαλτηριοῦ μαζὶ μὲ μιὰ 

«κλειδονιά», κόστος 30 λίρες2. – 1790, ἀγορὰ ἑνὸς Εὐαγγελίου γιὰ 

τὸν Προφήτη Ἠλία. Τὸ ἴδιο ἔτος σημειώνονται ἔξοδα γιὰ «ενα βηβλίο 

καλούμενον παράδεισος κοστήζι λίτρες δεκατέσερις ακομη αλο βιβλήον 

ερμολόει λύτρες οκτό»3. –  1792, ἀγορὰ μιᾶς σειρᾶς (μούδας) Μηναίων 
μὲ κόστος 10 τάληρα4.  

Ἀπὸ τὰ παραπάνω βιβλία, μὲ ἐξαίρεση ἴσως ἕνα Εὐαγγέλιο καὶ 
δύο Μηναῖα, τίποτε ἄλλο δὲν ἔχει σωθεῖ. Μαζὶ μὲ τὰ ἔντυπα χάθη-
καν καὶ τὰ δύο χειρόγραφα, τὸ Εὐαγγέλιο καὶ ὁ Νομοκάνονας. Σήμε-
ρα στὴ βιβλιοθήκη τοῦ ναοῦ ὑπάρχει ἕνα χειρόγραφο τοῦ 18ου αἰώνα 

καὶ 15 παλαίτυπα βιβλία. Σὲ αὐτὰ προστίθενται καὶ 12 λειτουργικὰ 

βιβλία ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν Γου-
λάτων μὲ τὸν ὁποῖον ἀποτελοῦν σήμερα ἑνιαία ἐνορία. Ἐπιπλέον 
ὑπάρχουν λειτουργικὰ βιβλία πρόσφατων σχετικὰ ἐκδόσεων γιὰ τὶς 
λειτουργικὲς ἀνάγκες τοῦ ναοῦ. 

 

                                                           

1. Α.Ν.Κ., Α.Θ., φάκ. 221, ὑποφ. 2, Λογοδοσία 1826-1828, ἀπόδειξη 13. 

2. Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 5, β. 3, φ. 5r. 

3. Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 5, β. 4, φ. 144v. 

4. Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 5, β. 4, φ. 148v «per una muda libri minei tallari 10». 
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1. Χειρόγραφα καὶ ἔντυπα βιβλία 

Χειρόγραφο 1. Χάρτ., διαστ. 210×155 χιλ., φ. 17, 18ος αἰώνας. 

Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος. 

(φ. 1r) Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Στυλιανοῦ τοῦ παφλαγόνος 

Ψαλλομένη τῇ κς ΄ τοῦ Νοεμβρίου Μηνός Ἐνῇ τελεῖται ἡ Αυτοῦ Μνήμη 

Πρὶν μὲν Συντεθεῖσα παρὰ τοῦ ποτὲ Ἐλλογιμωτάτου Κυρίου Στιλιανου 

Ρίκη Καὶ Ἑκδοθεῖσα Σπουδῇ καὶ Δαπάνη Τοῦ ποτὲ Εὑγενεστάτου Κυρίου 

Θεοδώρου Προσαλέντη. Νεωστὶ δὲ, δι’ Ἑπιμελείας καὶ Ἁναλωμάτων του 

Νῦν Ἑκλαμπροτάτου κυρίου Θεοδώρου Προσαλέντη Τοῦ Αὑτοῦ Δισεγγέ-

νου, χάριν Εὑλαβείας Μετατυπωθεῖσα. Ἑνετίῃσιν, ᾳχ ϟ  ΄ Παρα Μιχαῆλ Ἁγ-

γέλῳ τῳ βαρβωνίῳ. εἰς τάμπα. (Legrand, ΒΗ, XVIIs., II, σ. 457-458, 

ἀρ. 630). 

Τὸ φ. 1v, 16v, 17r λευκά. Γραφὴ ὄρθια, ἐπιμελημένη, μιμεῖται τὴ γραφὴ 
τοῦ ἐντύπου. Μελάνι μαῦρο καὶ ἐρυθρό. Ἐπίτιτλο, ἀρχογράμματα καὶ τίτλος 
μὲ ἐρυθρὸ μελάνι. Στάχωση μὲ χοντρὸ χαρτόνι. Στὴ σελίδα τίτλου ὁ 
γραφέας μιμεῖται τὴ μορφὴ τῆς σελίδας τίτλου τοῦ ἐντύπου στὴν ἐναλλαγὴ 
τῶν κεφαλαίων καὶ τῶν πεζῶν γραμμάτων, στὴ χρήση τοῦ ἐρυθροῦ μελανιοῦ 
καὶ στὴν ἔνταξη τοῦ κειμένου σὲ διακοσμημένο πλαίσιο. Στὸ ἐξώφυλλο ὁ 
τίτλος: Ακολουθεἶα τοῦ ὀσίου πατρ(ός) ἠμῶν Στυλιανοῦ. Στὸ φ. 17v νεότερη 
σημείωση: Ἀγραφοί 27 Νοεμβρίου 1912. Ἰδού δή τί καλόν ἢ τί τερπνόν κατοικεῖν 

ἀδελφοῖς ἐπί τῷ αὐτῶ. Ἰδού λοιπόν τί καλείτερον ἤ τί εὐχαριστώτερο νά 

κατοικῶσι οἱ ἀδελφοί ἑνωμένοι. Ἡ χείρ ἡ γράψασα αὐτα λύεται εἰς τό χῶμα τό δέ 

γραφόμενον αὐτῆς μένει εἰς τόν αιῶνα. – Εὐαγ. Ι. Μ. Προβατᾶς. Στὸ φ. 18v ἡ 
σημείωση: Ἐν Ἀγραφοῖς τῇ 25 Νοεμβρίου 1907. Ἰωακείμ ἱερέως Μιχαήλ 

Προβατᾶς Κέρκυρα. 

 

1. ΣΤΙΧΗΡΑ ΨΑ/ΛΛΟΜΕΝΑ / ΜΗΝΙ ΜΑΡΤΙΩ / [τυπ. κόσμημα] 
Χάριτι τῆς ἐκλαμπροτάτης ἀρχῆς τῶν / ἐνετῶν συγχωρηθείσῃ κυρίῳ 

Ανδρέᾳ τῷ / σπινέλλῳ μονεταρίῳ τῆς ἐνδόξωτάτης / τῶν ἐνετῶν 
γερουσίας δι’ ἐτῶν κ΄, ἵνα μη/δεὶς τολμήσῃ ταδὶ τὰ μηναῖα τυπῶσαι, / 
μήτε ἄλλοθι τυπωθέντα πωλῆσαι ἐν / τοῖς χωρίοις ταυτησὶ τῆς ἀρχῆς. 
εἰδεμὴ, / τοιαύτην δώσει δίκην, οἵα συνέχεται ἐν / τῇ χάριτι:-  

[Στὸ τέλος:] Ἐτυπώθη ἐνετίῃσι τὸ παρὸν μηναῖον παρὰ βαρθολο-
μαίῳ τῷ ἰαννίνῳ ἀναλώμασι καὶ ἐπιμελείᾳ κυρίου ἀνδρέου τοῦ σπι-
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νέλλου ᾧ καὶ παρὰ τῆς ἐκλαμπροτάτης ἀρχῆς τῶν ἐνετῶν συνεχω-

ρήθη χάρις μέχρι κ΄. ἐτῶν, ἵνα μηδεὶς ταυτὶ τὰ μηναῖα τολμήσῃ τυ-
πῶσαι μήτ’ ἄλλοθι τυπωθέντα πωλῆσαι ἐν τοῖς χωρίοις ταυτησὶ τῆς 
ἀρχῆς εἰδεμή, μεγίστην δώσει δίκην. Ετει τῷ ἀπὸ τῆς ἐνσάρκου οἰκο-
νομίας τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ. χιλιοστῷ πεντακοσιοστῷ τεσ-
σαρακοστῷ ὀγδόῳ ὀκτωβρίου. ὀγγδόῃ ἱσταμένου. α. β. γ. δ. ε. ζ. η. 
θ. ι. κ. λ. μ. ν. ξ. ἅπαντα εἰσὶ τριάδια, πλὴν τοῦ τελευταίου ὅπερ 
ὑπάρχει τετράδιον. 

Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 3902. 

26,5 ἑκ. – 86 φ.χ.ἀ. Τετράδια: α6, β6, γ6, δ6, ε6, ζ6, η6, θ6, ι6, κ6, λ6, μ6, ν6, 
ξ8. Ὁ τίτλος ἐντὸς πλαισίου μὲ φυτικὸ διάκοσμο. Τὸ ἔντυπο στὴ σημερινή 
του μορφὴ ἔχει 84 φ.χ.ἀ., λείπει τὸ φύλλο αii ἐνῶ τὸ τελευταῖο φύλλο ξviii 

ἔχει ἐπικολληθεῖ στὴν πινακίδα τῆς στάχωσης. Τὰ φύλλα τῶν τριαδίων μ καὶ 
ν εἶναι ἀναστατωμένα. Στάχωση νεότερη μὲ χοντρὸ χαρτόνι ἐπενδυμένο μὲ 
μαρμαρόκολλα, φύλλα κομμένα κατὰ τὴ βιβλιοδεσία. Τὸ φύλλο τίτλου, κομ-
μένο στὴ δεξιὰ καὶ τὴν κάτω πλευρά του, ἦταν ἐπικολλημένο πάνω στὴ 
στάχωση. Στὸ φ. αv recto: ἱερομόναχος Δανιὴλ Προβατᾶς. 

 

2. Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου, καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου Τοῦ 
ἐν τῷ Ὁλύμπῳ Ὄρει τῆς Θετταλίας ἐκλάμψαντος, τοῦ νέου Ἀσκητοῦ. 
Ψαλλομένη τῇ κγ΄. τοῦ Ἰαννουαρίου Μηνός. Νῦν Δεύτερον μετατυπω-

θεῖσα, καὶ ἐπιμελῶς διορθωθεῖσα παρὰ Γεωργίου Κωνσταντίνου ἐξ 
Ἰωαννίνων. Ἑνετίῃσι. ᾳψνζ΄. 1757. Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Τζάττᾳ. Con Li-

cenza de’Superiori. 

Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 117. 
 

3. Μηναῖον τοῦ Σεπτεμβρίου περιέχον --- ᾳψπδ΄. Ἐνετίῃσιν, 1784. 

Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori. 

Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 4128. 

 

4. Θεῖον καὶ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον --- Νεωστὶ δὲ μετατυπωθὲν, καὶ 
ἐπιμελῶς διορθωθέν. ᾳψπε΄. Ἑνετίῃσι, 1785. Παρὰ Δημητρίῳ Θεοδο-
σίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Superiorum Permissu. 

Λαδᾶ-Χατζηδήμου, Συμβολὴ Α΄, σ. 195 ἀρ. 174. Καλυμμένο μὲ βελοῦδο 
κόκκινο πάνω στὸ ὁποῖο ἔχουν ἐπικολληθεῖ ἀσημένιες λάμες μὲ τὶς παρα-

στάσεις τῆς Σταύρωσης καὶ τῆς Ἀνάστασης. 
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5. Εὐαγγελιστάριον --- ᾳψπε΄. Ἑνετίῃσι, 1785. Παρὰ Δημητρίῳ 

Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Superiorum Permissu. 

Λαδᾶ-Χατζηδήμου, Συμβολὴ Α΄, σ. 195-196 ἀρ. 174. 

 

6. Θεῖον καὶ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον --- ᾳψϟ  θ΄. Ἐνετίῃσιν. 1799. Παρὰ 

Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori. 

Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1218. Δερματόδετο. Προέρχεται ἀπὸ τὸν ναὸ 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου Γουλάτων. 

 

7. Εὐαγγελιστάριον --- ᾳψϟ  θ΄. Ἐνετίῃσιν 1799. Παρὰ Νικολάῳ 

Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. Con Licenza de’Superiori. 

Παπαδόπουλου, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1219. 

 

8. Θεῖον καὶ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον --- καὶ νῦν λαμπρότερον ἀνατυπω-

θὲν κατὰ τὴν ἔκδοσιν τοῦ 1833. Ἐν Βενετίᾳ Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυ-
πογραφίας τοῦ Φοίνικος 1848. 

Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 4750. Στὸ τέλος μὲ ξεχωριστὴ ἀρίθμηση τὸ Εὐ-
αγγελιστάριον. Καλυμμένο μὲ βελοῦδο κόκκινο. 

 

9. Πεντηκοστάριον χαρμόσυνον --- Νεωστὶ διορθωθὲν καὶ δι’ ἑνὸς 
προλόγου πλουτισθὲν ὑπὸ Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ τοῦ 
Ἰμβρίου Ἔκδοσις Δευτέρα Μετά τινων ἀκριβεστέρων ἐπιδιορθώσεων 
καὶ προσθηκῶν ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ γενομένων Ἐν Βενετίᾳ Ἐκ τῆς Ἑλ-
ληνικῆς Τυπογραφίας τοῦ Φοίνικος 1848. 

Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 4811. Στὸ πρῶτο παράφυλλο: Ἰεροδιάκονος Μιχα-

ήλ Προβατας 1888 απριλιου 15. Ἐπροχηρίσθη ἱερεύς 1891 Μαΐου 3. ἡ μεν χείρ ἠ 

γράψασα τίθετε τάφο το δε βιβλίον μένει εις τόν αιώνα. Εφημέριος της οδηγητρίας 

Μιχαήλ ἱερεύς Προβατας ποτε .... και της μητρος ποτε Ἀγγελικῆς. 1924 Ἰουνίου 

21. Ἄλλη: Ιερομοναχος Γερμανός Προβατᾶς αρχιερατικος επίτροπος 1861 ᾳωξα Ι-

ουνίου πρῶτη. Ἡ μὲν χεῖρ η γράψασα τίθετε τάφο το δε βήβλιο μενει εις το αἰῶνα. 

 

10. Τριῴδιον κατανυκτικόν, --- νεωστὶ τυπωθὲν καὶ ἐπιμελῶς διορ-
θωθὲν --- ἐπιμελείᾳ Ἰωάννου τε καὶ Σπυρίδωνος τῶν αὐταδέλφων 
Βελουδῶν --- Ἐνετίῃσιν Ἐκ τῆς Τυπογραφίας τοῦ Φοίνικος 1850. 

Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Β΄, ἀρ. 5338. 

 

11. Μηναῖον τοῦ Αὐγούστου Περιέχον --- Ἀναθεωρηθὲν καὶ ἀκρι-
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βῶς ἐπιδιορθωθὲν ἐκδίδοται νῦν τὸ τρίτον. Ἐν Βενετίᾳ Ἐκ τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Τυπογρ. τοῦ Φοίνικος 1861. 

Γκίνη-Μέξα, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 8755. Στὸ παράφυλλο τῆς στάχωσης: Ιερεύς Μι-

χαήλ Προβατᾶς τῇ 5 αὐγούστου 1900. Στὴ σελίδα τίτλου: Ιεροδιάκονος Μιχαήλ 

Προβατᾶς. Στὴν τελευταία σελίδα χωρὶς ἀρίθμηση: Μηνέον τῆς Υ.Θ. Ὁδυγι-

τρίας Ἀγραφῶν. Ἐν Ἀγραφοῖς τὴν 16ην Ἀυγούστου 1901 Ὁ Ἰερεύς Μηχαήλ Προ-

βατᾶς πτ. Εὐθιμήου. 

 

12. Μηναῖον τοῦ Σεπτεμβρίου Περιέχον --- Ἀναθεωρηθὲν καὶ ἀ-

κριβῶς ἐπιδιορθωθὲν ἐκδίδοται νῦν τὸ τρίτον. Ἐν Βενετίᾳ Ἐκ τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Τυπογρ. τοῦ Φοίνικος 1861. 

32 ἑκ. – σ. ιϛ΄+[2]+176. Στὶς δύο σ.χ.ἀ. χαλκογραφία. Πρβλ. Γκίνη-Μέξα, 

ΕΒ Γ΄, ἀρ. 8756 ὅπου περιγράφεται μὲ 176 σελίδες. Κατάσταση κακή. 
 

13. Αἱ θεῖαι Λειτουργίαι τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν Ἰωάννου 
τοῦ Χρυσοστόμου καὶ Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καὶ τῶν Προηγια-

σμένων, --- Ἐν Βενετίᾳ Ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Τυπογραφείου τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου. 1865. 

Ἠλιοὺ-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1865.8. 

 

14. Πεντηκοστάριον Περιέχον --- Ἔκδοσις τρίτη ἀναθεωρηθεῖσα 

ὑπὸ Ἰωάννου καὶ Σπυρίδωνος τῶν Βελουδῶν. Ἐνετίῃσιν Ἐκ τοῦ Ἑλ-
ληνικοῦ Τυπογραφείου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. 1872.  

Καρύδη, «Βιβλιογραφικά», σ. 34. 

 

15. Πεντηκοστάριον χαρμόσυνον --- Διορθωθὲν καὶ δι’ ἑνὸς προλό-
γου πλουτισθὲν ὑπὸ Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ τοῦ Ἰμβρίου 
Ἔκδοσις Τετάρτη ἐν ᾗ προσετέθησαν εἰς τὸν οἰκεῖον αὐτῶν τόπον αἱ 
ἐπιδιορθώσεις καὶ προσθῆκαι τοῦ αὐτοῦ μετὰ καὶ πολλῶν ἄλλων 
Παρὰ Σπυρίδωνος ἱερομονάχου Ζερβοῦ --- Βενετία Ἐκ τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ Τυπογραφείου Ὁ Φοῖνιξ 1873. 

Ἠλιοὺ-Πολέμη, ΕΒ Α΄, ἀρ. 1873.542. 

 

16. Μηναῖον τοῦ Φεβρουαρίου Περιέχον --- Ἔκδοσις ἑβδόμη. Βε-
νετία Ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Τυπογραφείου Ὁ Φοῖνιξ 1877. 

Καρύδη, «Βιβλιογραφικά», σ. 49. 
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17. Μηναῖον τοῦ Ἀπριλίου Περιέχον --- Ἔκδοσις Ἑβδόμη. Βενετία 

Ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Τυπογραφείου Ὁ Φοῖνιξ 1877. 

Καρύδη, «Βιβλιογραφικά», σ. 49. 

 

18. Μηναῖον τοῦ Μαΐου Περιέχον --- Ἔκδοσις ἑβδόμη. Βενετία 

Ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Τυπογραφείου Ὁ Φοῖνιξ 1877. 

Καρύδη, «Βιβλιογραφικά», σ. 49. 

 

19. Μηναῖον τοῦ Ἰουνίου Περιέχον --- Ἔκδοσις ἑβδόμη. Βενετία 

Ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Τυπογραφείου Ὁ Φοῖνιξ 1877. 

Καρύδη, «Βιβλιογραφικά», σ. 50. Στὴ σελίδα τίτλου ἡ σημείωση: Μιχαήλ 

ἱερ. Προβατάς ἐφημέριος τῆς ὁδηγήτριᾶς Ἰουνίου 21 έτος, 1924. 

 

20. Μηναῖον τοῦ Αὐγούστου Περιέχον --- Ἔκδοσις ἑβδόμη. Βενε-
τία Ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Τυπογραφείου Ὁ Φοῖνιξ 1877. 

Καρύδη, «Βιβλιογραφικά», σ. 35. Στὴ σ. τίτλου: Μιχαήλ ιερευς Προβατας 

εφημέριος τῆς εκκλησίας Υ. Θ. Οδηγητριας 1916. 

 

21. Μηναῖον τοῦ Νοεμβρίου Περιέχον --- Ἔκδοσις ἕκτη Βενετία 

Ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Τυπογραφείου Ὁ Φοῖνιξ 1895. 

Ἠλιοὺ-Πολέμη, ΕΒ Γ΄, ἀρ. 1895.669. 

 

22. Αἱ θεῖαι Λειτουργίαι --- Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Βασιλείου 
τοῦ Μεγάλου καὶ τῶν Προηγιασμένων --- Ἀναπληρωθεῖσαι, καὶ --- 

διορθωθεῖσαι ὑπὸ Εὐγενίου Περδικάρη --- Ἔκδοσις νέα Ἰωάννου 
Νικολαΐδου Ἐν Ἀθήναις --- 1906. 

 

23-24. [Εὐχολόγιον Μέγα], 18ος αἰώνας. 
32 ἑκ. Χωρισμένο σὲ δύο ἀνεξάρτητα σήμερα τμήματα. Στὸ πρῶτο περι-

λαμβάνονται οἱ σελίδες 131-298 καὶ στὸ δεύτερο οἱ σελίδες 319-476. Στὴ σ. 
131 ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἐλαίου, στὴ σελίδα 297-298 ἡ Τάξις ἐπὶ καθιε-
ρώσει Ἀντιμινσίων. Στὴ σ. 319 Κανὼν ἱκετήριος εἰς τὸν φιλάνθρωπον Κύριον, 
εἰς Ἀνομβρίαν. Στὴ σ. 476 Τέλος, τοῦ πρώτου μέρους. Στὸ πρῶτο παράφυλ-
λο τῆς στάχωσης τοῦ πρώτου τμήματος: Ἀκολουθεία τοῦ ευχελαίου. Καί τοῦ μι-

κρού Αγίασμού Καί τοῦ μεγάλου Αγιασμού. Καί τεθνεώτω Καί ἄλαις μερικές Ἀκο-

λουθείαις. Στὸ δεύτερο παραφυλλο: σταβρακις κοτζαντας. – Γερμανός Ιερομό-

ναχος προβατας αρχιερατικός οἰκονόμος. – Ἀνδρέας γουναρώπουλος μαρτύρας πα-
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ρόν. Στὸ πρῶτο παράφυλλο τοῦ δεύτερου τμήματος: Ακολουθεία ἀπο τό 

εὐχολόγιον. Ευχαίς καὶ μερικές Ακολουθείαις. Καί Αποστολό Εὐαγγέλια Καί Ακο-

λουθεία εἰς ἰερέα ενυπνηασθέντα Καί Ἄλλας μερικάς. Στὸ δεύτερο παράφυλλο 
τοῦ δεύτερου τμήματος: ο κοσμᾶς δηα τιν εκλησιαν ........ οβ. 3. – έχο άγραφα 

το μαστρο κονσταντι οταν επιγαν ης καρουσαδες με τον πρωτοπαπα -β- 50 ομιος 

της 13 ιουλιου του εδοκα να δοσι το υμαστόρου ταλ.α κολονατα 6. ηδιαν ημεραν 

εδοκα και του μαστρογιανι κολ.α 2 ομιος του εδοκα να φερη κάρφοσιν κολ. 3. – 

ηδιαν ημεραν εδοκα του θεοδορολη δια τιν πετρα κολ. 1. ηδια ημεραν εστηλα δια 

τις πλακες κολ. 3. – της 17 εδοκα του μαστρο κοσταντι -24. 

 

25. [Μηναῖον τοῦ Ἰουλίου], 18ος αἰώνας. 
Λείπει τὸ φύλλο τίτλου. Κατάσταση κακή. Στὴν πρώτη πινακίδα τῆς 

στάχωσης; Ιωαννης Δανιλι. Στὴν τελευταία σελίδα: Ἰωάννης Μαρτύνος βεβεῶ. 

 

26. [Μηναῖον Ἰουλίου], 18ος αἰώνας. 
Ἀκέφαλο. 
 

27. [Εὐχολόγιον Μέγα], τυπογραφία τοῦ Φοίνικος, 19ος αἰώνας. 
Ἀκέφαλο. 
 

2. Ἀρχεῖο 

Στὸν ναὸ δὲν ἐντοπίστηκε ἀρχειακὸ ὑλικὸ γιὰ τὴν περίοδο ἕως καὶ 
τὸ τέλος τοῦ 19ου αἰώνα. Τὰ ἰνβεντάρια ποὺ καταγράφονται μαζὶ μὲ 
τὰ ἄλλα βιβλία τοῦ ναοῦ χάθηκαν, πιθανὸν γιὰ πάντα. Τὴν ἴδια τύχη 
εἶχαν καὶ τὰ ἔγγραφα καὶ τὰ διαχειριστικὰ βιβλία τῆς μοναστικῆς 
περιόδου τῆς μονῆς. Τὸ ἀναφερόμενο ἀρχεῖο τοῦ ναοῦ στὸ πρακτικὸ 
παράδοσης καὶ παραλαβῆς ποὺ συντάχθηκε τὸ 1949 ἀπὸ τοὺς τότε 
ἐπιτρόπους δὲν εἶναι σαφὲς τί περιλάμβανε, εἶναι ὅμως πιθανὸν νὰ 

ἀφοροῦσε τὸ πρόσφατο ἀρχεῖο τοῦ ναοῦ. 
Τὸ ὑπάρχον ἀρχεῖο εἶναι ἀταξινόμητο. Περιλαμβάνει ἔγγραφα, εἰ-

σερχόμενα καὶ ἐξερχόμενα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπιτροπῆς μὲ τὴν 
προϊσταμένη ἐκκλησιαστικὴ ἀρχὴ καὶ τὶς πολιτικὲς ἀρχὲς τοῦ τόπου, 
ἀντίγραφα συμβολαιογραφικῶν πράξεων ποὺ ἀναφέρονται στὴν ἀκί-
νητη περιουσία τοῦ ναοῦ καὶ τῶν μετοχίων του, βιβλία βαπτίσεων, 
γάμων καὶ θανάτων τῶν ἐνοριτῶν τοῦ ναοῦ. 



 

 

 

 

 

Ζ΄ 
 

ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΑ 
 

 

Σύμφωνα μὲ τὶς ἀρχειακὲς μαρτυρίες, ὁ ναὸς κατεῖχε τέσσερα μετό-
χια: τὸν ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ 
Περμαχίδι, τὸν ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καὶ τὸν ναὸ τοῦ Προφήτη 
Ἠλία. Τὰ ἴδια κατέχει καὶ σήμερα. 

 

1. Ὁ ναὸς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 

Ὁ ναὸς ἐμφανίζεται στὶς πράξεις τοῦ 16ου αἰώνα ἑνωμένος μὲ τὸν 
ναὸ τῆς Ὁδηγήτριας, ὡς μετόχι της. Ἡ παλαιότερη γνωστὴ ἀναφορά 

του εἶναι σὲ πράξη τοῦ 15031. Γνωρίζουμε ὅτι στὶς 18 Φεβρουαρίου 
1528 ὁ ἱερέας Χρύσος Προβατᾶς ἀνέλαβε τὴν ἱερουργία καὶ τῶν δύο 
ναῶν2. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ἐμφανίζεται καὶ σὲ πράξη τοῦ 1556 μὲ τὴν 
ὁποία ὁρίστηκε νέος ἱερουργὸς στοὺς δύο ναούς. Ὡς μετόχι τῆς Ὁδη-
γήτριας σημειώνεται στὴν ἀναγραφὴ τοῦ 1671 καθὼς καὶ στὴν πρω-

τοπαπαδικὴ ἐπίσκεψη τοῦ 17543. 

Στὰ διαχειριστικὰ βιβλία τῆς ἐκκλησίας τοῦ 18ου αἰώνα καταγρά-

φονται ἔξοδα γιὰ τὴ συντήρηση τοῦ ναοῦ ἢ τὴν ἀγορὰ ἀντικειμένων4, 

καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἱερουργία του5. 

                                                           

1. Α.Ν.Κ., Δ.Σ., φάκ. 3.8, φ. 17r πράξη τῆς 18.5.1503: Παπαρρήγα, «Πράξεις 
Κατωιμέρη», σ. 69 ἀρ. 71. 

2. Α.Ν.Κ., Δ.Σ., φάκ. 3.10, σ. 141. 

3. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. φάκ. 5, β. 1, φ. 17r. Καπάδοχου, Ναοί, σ. 287. 

4. Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 5, β. 3, φ. 2v ἔξοδα τῆς 18.5.1729 γιὰ τοὺς μαστόρους 
ποὺ «μπουκάρισαν» καὶ ἄσπρισαν τὴν ἐκκλησία. 

5. Στὶς 8.11.1800 ὁ ἡγούμενος τῆς Ὁδηγήτριας ἔδωσε στὸν ἱερέα Ἀναστάσιο 
Προβατᾶ «διά πάγα τῆς ἐφημερίας τῆς ἐκκλησίας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων» 160 λίρες 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 5, β. 4, φ. 156r). 



102 Η  ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ  ΑΓΡΑΦΩΝ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Ξεχωριστὸ ἐνδιαφέρον ἔχει ἡ ἀκόλουθη καταγραφὴ γιὰ τὴν κατα-

σκευὴ εἰκόνων: «1782 20 Δεκ. Εξοδα. έδωσα στόν πιτόρο γιά τους 12 

αποστόλους, το τρίμορφο καί τρία δεσποτικά γιά τήν εκκλησια των αγίων 

αποστόλων λίρες 288»1. 

 

2. Ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ Περμαχίδι  
ἢ Ὑπερμάχου 

Ἀπαντᾶ μὲ τὸν προσδιορισμὸ «στὸ Περμαχίδι». Στὰ ἔγγραφα τοῦ 
19ου καὶ τοῦ 20οῦ αἰώνα ἀπαντᾶ μὲ τὸ προσωνύμιο «Ὑπερμαχί-
της2» ἢ «Ὑπέρμαχος3». Στὶς ἀρχειακὲς πηγὲς τοποθετεῖται στὴν πε-
ριοχὴ τοῦ χωριοῦ Ξαθάτες ἤ, κατ’ ἄλλη περιγραφή, στὰ ὅρια τοῦ χω-

ριοῦ Ἅγιοι Δοῦλοι. 
Ἡ παλαιότερη γνωστὴ ἀναφορά του βρίσκεται στὸ κατάστιχο τῶν 

ναῶν τοῦ νησιοῦ ποὺ συντάχθηκε τὸ 1635, ὅπου σημειώνεται ὅτι εἶχε 
ὡς κτήτορα τὸν Ἠλία Προβατᾶ, ἱερουργὸ τὸν ἱερέα Γεώργιο Προβα-

τᾶ καὶ εἰσόδημα 10 δουκάτα ἐτησίως4. Ὁ ναὸς τὸν 18ο αἰώνα διέθετε 
ἀδελφότητα, ποὺ εἶχε τὴ φροντίδα του. Γνωρίζουμε ὅτι στὶς 3 Ἀπρι-
λίου 1738 οἱ ἀδελφοὶ καὶ «γιοὺς πατρονάτοι» τοῦ ναοῦ ἐξέλεξαν ὡς 
«κουμέσιους» τὸν ἱερέα Ζαφείρη Προβατᾶ καὶ τὸν Ἰωάννη Προβατᾶ 

Ἀλιφιέρη γιὰ δύο χρόνια5. Ὡς ἀδελφάτο ἀπαντᾶ καὶ στοὺς καταλό-
γους τοῦ 1754, τοῦ 1755 καὶ τοῦ 18206.  

Ἀπὸ τὸν φάκελο τοῦ ναοῦ στὴν ἀρχειακὴ σειρὰ Ἔγγραφα Ἐκκλη-
σιῶν τοῦ Ἀρχείου τῆς Κέρκυρας συνάγεται ἐνδιαφέρον ὑλικὸ γιὰ τὸν 
ναὸ καὶ τὴ διαχείρισή του. Ὁ φάκελος περιλαμβάνει ἕνα διαχειρι-
στικὸ βιβλίο, τὸ ὁποῖο ἀνοίχθηκε σὲ ἐφαρμογὴ τοῦ διατάγματος τῆς 
17ης Νοεμβρίου 1753, μιὰ δέσμη μὲ συρραμμένα ἀντίγραφα νοταρι-
κῶν πράξεων, ποὺ ἀφοροῦν τὴν περιουσία τοῦ ναοῦ, καὶ δεκατρεῖς 
ὑποφακέλους μὲ ἔγγραφα τῆς οἰκονομικῆς διαχείρισης τῶν ἐτῶν 
                                                           

1. Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 5, β. 4, φ. 140r. 

2. Ἀρχεῖο ναοῦ Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν, ἔγγραφο τῆς 20.5.1809 (ἀντί-
γραφο). 

3. Βλ. ἔγγραφα στὸ ἀρχεῖο τοῦ ναοῦ. 
4. A.S.V., Consultori in Jure, b. 482, Catastico delle chiese greche, σ. 77. 
5. Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Γ.87, β. 59β, φ. 3v-4r 

6. Βλ. ἀντίστοιχα: Καπάδοχου, Ναοί, σ. 287. Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, φάκ. 11, ὑποφ. 

2. Καρύδη, Γεωγραφία, ἀρ. 495. 



ΤΑ  ΜΕΤΟΧΙΑ  103 

1804-1810, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ τελευταῖος περιέχει ἀναγραφὴ τῶν περι-
ουσιακῶν του στοιχείων τῆς 20ῆς Μαΐου 18091. Χάρη στὸ ὑλικὸ αὐτὸ 
γνωρίζουμε τὴ φροντίδα τῶν ἀδελφῶν γιὰ τὴν ἀγορὰ λειτουργικῶν 
βιβλίων2, ἀλλὰ καὶ τὴν ἄθλια κατάσταση τοῦ ναοῦ στὶς ἀρχὲς τοῦ 
19ου αἰώνα. Σὲ περιγραφὴ τοῦ ναοῦ ποὺ συντάχθηκε στὶς 9 Ἰανουα-

ρίου 1810 καὶ τὴν ὑπογράφουν ὁ Εὐστάθιος Μπαλός, ὁ Σπυρίδων 
Κόντης καὶ ὁ Σταυράκης Λάσκαρης σημειώνεται: «απηλθαμε μέσα 

ιστην ανοθεν ἑκλισίαν καί ιδαμε αυτην ις μεγάλο ροβινο ι σκεπασι σταζι 

... ις δε τό τεμπλο ισην ολο ροβιναδο ις τροπον οποῦ εχι να πεσι, τα στα-

σύδια ισιν χαλασμενα ενέα. ομιος ιδαμε μεσα στην εκλισιαν διο καντιλια 

μπρούτζινα χαλασμενα και ενα μπρατζολι ομιο χαλασμενο και μερικά ιερά 

σκεβι σάπια...». Κατὰ τὴν ἴδια χρονικὴ περίοδο στὸν ναὸ διετέλεσαν 
ὡς ἐφημέριοι ὁ ἱερέας Παναγιώτης Προβατᾶς, ὁ ὁποῖος ἐκλέχθηκε τὸ 
1801 γιὰ δύο χρόνια, ὁ ἱερομόναχος Ἀνανίας Κάπουας, στὸν ὁποῖο 
παραχωρήθηκε ὁ ναὸς τὸ 1804 ἰσοβίως, καὶ ὁ ἱερέας Τζάνης Προβα-

τᾶς, ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται τὸ 18203. 

Δὲν εἶναι γνωστὸ πότε κατέστη μετόχι τῆς Ὁδηγήτριας. Τὸ βέβαιο 
εἶναι ὅτι τουλάχιστον ἕως τὸ 1833 ἦταν συναδελφικός. Ὅπως προ-
κύπτει ἀπὸ τὰ ἔγγραφα ποὺ συντάχθηκαν τὸ 1833 καὶ ἀφοροῦσαν 
στὴ σύγκληση τῆς ἀδελφότητας γιὰ τὴν ἐκλογὴ ἐπιτρόπων-κυβερ-
νητῶν, ἡ ἀδελφότητά του ἀποτελοῦνταν ἀπὸ 88 ἄτομα προερχόμενα 

ὅλα ἀπὸ τὴ γενεὰ Προβατᾶ4. 

 

 

 

                                                           

1. Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 411, ὑποφ. [13]. Ἀντίγραφο τῆς ἀναγραφῆς συνέταξε τὸ 
1922 ὁ τότε ἀρχειοφύλακας τοῦ Ἀρχείου τῆς Κέρκυρας, κατ’ αἴτηση προφανῶς 
τοῦ ἐφημερίου ἢ τῶν ἐπιτρόπων τοῦ ναοῦ τῆς Ὁδηγήτριας, καὶ σώζεται σήμερα 

στὸ ἀρχεῖο τοῦ ναοῦ. 
2. Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 411, βιβλίο, φ. 86r: 18 Ἰουνίου 1765: «εφτηασα το τρηοδη 

εξοδεψα λητρες εξη»· φ. 89r: 1766: «αγορασα και εναν αποστολον λιτρες δοδεκα»· ἔγ-
γραφο λυτὸ μὲ ἀριθ. 5: ἔξοδα 1798: «αγορασα από τον Διμητριων Κεχρά ενα εβαγ-

γελιον, ενα ευχολόγιον, ενα ρολογιον και μηα παρακλιτική και εδοσα δια πλιρομή τα-

λαρα ασιμενια πεντε». 

3. Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 411, βιβλίο, φ. 104v καὶ φύλλο λυτὸ στὸ τέλος τοῦ 
βιβλίου. ΚΑΡΥΔΗ, Γεωγραφία, ἀρ. 495. 

4. Α.Ν.Κ., Α.Θ., φάκ. 52, ὑποφ. 80. 
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3. Ὁ ναὸς τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 

Στὴν ἀναγραφὴ τῆς περιουσίας τῆς Ὁδηγήτριας τοῦ ἔτους 1671 ἀνα-

φέρεται ὡς μετόχι ὁ ναὸς τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς1. Δὲν πρόκειται γιὰ 

τὸν ὁμώνυμο ναὸ ποὺ ἀνῆκε στὴν οἰκογένεια Χαλικιόπουλου, τὸ κτί-
σιμο τοῦ ὁποίου ἀποφασίστηκε τὸ 1689 πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Παν-
τελεήμονος ἀρχικά, ὑλοποιήθηκε τὸ 1691 καὶ ἀφιερώθηκε ἐν τέλει 
στὴν Ἁγία Παρασκευή2. Πιθανὸν νὰ πρόκειται γιὰ τὸ παρεκκλήσι τοῦ 
ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. 

 

4. Ὁ ναὸς τοῦ Προφήτη Ἠλία 

Ὁ ναὸς εἶναι κτισμένος στὸ ἴδιο οἰκόπεδο μὲ τὸν ναὸ τῆς Ὁδηγή-
τριας. Ἡ παλαιότερη γνωστὴ ἀναφορά του βρίσκεται στὴν ἀναγραφὴ 
τῆς περιουσίας τῆς Ὁδηγήτριας ποὺ συντάχθηκε τὸ 1671, ὅπου σημει-
ώνεται στὸ ἴδιο «κλύσμα οπου κάθετε η αυτι μονι» καὶ χαρακτηρίζεται 
ὡς μετόχι της3. Τὸ ἴδιο ἔτος, μὲ τὴν πράξη τῆς 17ης Μαΐου 1671, οἱ 
κυβερνῆτες τῆς Ὁδηγήτριας συμφώνησαν μὲ τὸν ἱερομόναχο Σίλβε-
στρο Προβατᾶ καὶ παραχώρησαν σὲ αὐτὸν καὶ στοὺς κληρονόμους 
του τὸν ναὸ τοῦ Προφήτη Ἠλία μὲ τὸ χωράφι ποὺ τὸν περιέβαλλε, μὲ 
τὸν ὅρο αὐτὸς καὶ οἱ κληρονόμοι του νὰ τὸν ἱερουργοῦν καὶ νὰ τὸν 
κυβερνοῦν «κατὰ τὴν τάξην τῶν ἐκκλησιῶν» καὶ νὰ δίνουν κάθε χρόνο 
τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς του μισὴ λίτρα κερὶ καὶ μία κούπα σπερνὰ «με 

την κουπα την μεγάλη της ανοθεν μονις τις Οδιγιτριας»4. 

Παρὰ τὴν παραχώρηση, ὁ ναὸς διατήρησε τὸν χαρακτήρα τοῦ με-
τοχίου. Ὡς μετόχι ἀναφέρεται στὴν ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη τοῦ 1754 

                                                           

1. Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 5, β. 1, φ. 17α. 

2. Βλ. Σπ. Καρύδη, «Πληροφορίες γιὰ τὴν ἵδρυση ἢ τὴν ἀνακαίνιση ναῶν στὴν 
Κέρκυρα τὸν 17ο καὶ 18ο αἰώνα», Πρακτικὰ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου «Ὄψεις τῆς 

ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας τῆς Κέρκυρας», (7-8 Δεκεμβρίου 2005), Κέρκυρα 2007, σ. 
66 [Κερκυραϊκὰ Χρονικά, περ. Β΄, 4 (2007)]. Τὰ σχετικὰ ἔγγραφα εἰς Α.Ν.Κ., Μ.Π. 

5, φ. 287r-289v. 

3. Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 5, β. 1, φ. 10v. 

4. A.N.K., Συμβ., φάκ. Μ.27, β. 10, φ. ρϟ ε΄rv. Ἀντίγραφο εἰς Α.Ν.Κ., Ε.Ε., 

φάκ. 5, β. 1, φ. 49rv. 
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καθὼς καὶ στὸν κατάλογο τοῦ 1820, ὅπου σημειώνεται ὡς ἐφημέριός 
του ὁ ἱερομόναχος Γερμανὸς Προβατᾶς1.  
Στὰ διαχειριστικὰ βιβλία τῆς Ὁδηγήτριας ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 18ου 

αἰώνα καὶ ἑξῆς καταγράφονται συχνὰ ἔξοδα γιὰ τὸν ναό, γιὰ τὴν τέ-
λεση τῆς ἑορτῆς του, γιὰ τὴν ἀγορὰ βιβλίων, γιὰ τὴν κατασκευὴ εἰκό-
νων2. Γνωρίζουμε ὅτι τὸ 1790 καταβλήθηκαν στὸν ζωγράφο 9 τάλλη-
ρα γιὰ δύο μεγάλες εἰκόνες, χωρὶς νὰ προσδιορίζεται τὸ θέμα τους. 
Ἐπίσης τὸ 1791 δόθηκαν στὸν ζωγράφο 11 τάληρα γιὰ τὴ μεγάλη 
εἰκόνα τοῦ προφήτη Ἠλία3. Δυστυχῶς καὶ στὶς δύο περιπτώσεις δὲν 
δηλώνεται τὸ ὄνομα τοῦ ζωγράφου, εἶναι ὅμως πιθανὸν νὰ πρόκειται 
γιὰ τὸν ἱερέα Θεόδωρο Ἀγγελάτο, ὁ ὁποῖος τὴν ἴδια περίοδο εἶχε φι-
λοτεχνήσει εἰκόνες στὸν ναὸ τῆς Ὁδηγήτριας. 
Σήμερα ὁ ναὸς τοῦ Προφήτη Ἠλία εἶναι ὁ κοιμητηριακὸς ναὸς τοῦ 

χωριοῦ. 

                                                           

1. Καπάδοχου, Ναοί, σ. 287. Καρύδη, Γεωγραφία, ἀρ. 487. 

2. Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 5, β. 3, φ. 3v (ἔξοδα τῆς 4.10.1729). Ὅ.π., β. 4, passim. 

3. Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 5, β. 4, φ. 147v «1790. Per due imagini grandi per la chie-

sa del profetta Εllia talari 9», φ. 148r «1791 6 marzo all’ pittore per un imagine 

grande di san Ellia tallari 11». 
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Στὰ ἔγγραφα διατηρεῖται ἡ ὀρθογραφία τοῦ πρωτοτύπου. Κεφαλαιογραφή-
θηκαν τὰ ὀνόματα προσώπων καὶ τόπων καὶ ἔγινε παρέμβαση στὴ στίξη μό-
νο ὅπου κρίθηκε ἀπολύτως ἀναγκαῖο, γιὰ τὴν κατανόηση τῶν κειμένων. Οἱ 
λιγοστὲς συντομογραφίες ἀναλύθηκαν σιωπηρά. 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ 1 

Καταγραφὴ τοῦ «Κώδικα» τοῦ ναοῦ τῆς 6ης Μαΐου 1286 στὰ κατάστιχα 

τοῦ νοταρίου Ἰωάννη Κοπαίου στὶς 5 Νοεμβρίου 1788. 

Ἔκδοση: Καρύδη, «Ναοί», σ. 306-307. Ἀρχειακὴ πηγή: Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. 
Κ.420, β. 15, φ. 21v-22r. Ἀναδημοσιεύεται ἀπὸ τὴν πρώτη ἔκδοση. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ [5 Νοεμβρίου 1788] ἐνεφανίσθη εἰς τὰς πράξεις ἐμοῦ νο-

ταρίου ὁ παρὼν πανοσιώτατος ἱερομόναχος Ἰωακεὶμ Μαρτῖνος καθηγού-

μενος εἰς τὸ μοναστήριον τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου Ὁδηγήτριας, κείμενον 

εἰς τὸ χωρίον Ἀγραφούς, ὁ ὁποῖος μοῦ ἐπρόσφερεν ἕνα χαρτὶ παλαιότατον 

ἐπιγραφόμενον Κώδιξ φαίνεται γεγραμμένον ἐκ χειρὸς προσώπου ἀνωνύ-

μου εἰς τὸ ἔτος 1286 Μαΐου 6 εἰς αὐτὸ ἀναγινώσκεται ἡ ἀρχαία οἰκοδομὴ 

τῆς ἐκκλησίας τοῦ ἄνωθεν μοναστηρίου, γιναμένη ἀπὸ τοὺς τότε συναδελ-

φοὺς ὁ κατάλογος τῶν ὁποίων ἤτοι τὸ ὄνομα τοῦ καθενὸς ἔρχεται γεγραμ-

μένον κατὰ τάξιν καὶ χωριστὰ ἀπὸ χωρίον εἰς χωρίον. ἀναζητῶντας ὁ ῥη-

θεὶς ἱερομόναχος ὅτι τὸ αὐτὸ χαρτὶ νὰ διαμείνῃ ῥεγγιστράδο καὶ ἰνφιλ-

τζάδο εἰς τὰς πράξεις μου διὰ τὴν παντοτινήν του διατήρησιν, ἔπειτα νὰ 

τοῦ δοθῇ ἀπὸ αὐτὸ κόπια ὅμοια ἀουτέντικα διὰ νὰ τὴν μεταχειρισθῇ ὅπου, 

καὶ τὰ ἑξῆς. καὶ τοῦτο ἐνώπιον μαρτύρων τοῦ κὺρ Τζώρτζη Λακωνίτη τοῦ 

ποτὲ Χρύσου, καὶ κὺρ Ἀλεξάνδρου Λεοντήζη τοῦ ποτὲ Θεοδωρῆ ἀπὸ τὸ πα-

ρὸν χωρίον. ἡ δὲ περίληψις τοῦ ἄνωθεν χαρτίου εἶναι ὡς ἀκολουθεῖ. 
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οἰκοδομήθη καὶ ἱστορήθη ὁ θεῖος καὶ πάνσεπτος Ναὸς τῆς ὑπεραγίας 

Θεοτόκου Ὀδηγητρίας διὰ συνδρομῆς καὶ ἐξόδου τῶν εὐλαβεστάτων ἱερέων 

καὶ τιμίων ἀνδρῶν τῶν κάτωθεν γεγραμμένων ἐπὶ ἔτους ασπϛ΄ Μαγίου ϛ΄. 
ἐγράφη δὲ ὁ Κώδιξ οὗτος. εἰσὶν δὲ τὰ χέρια αὐτῶν. 

χωρίον τῶν Ἀγραφῶν. Ἰωάννης ὁ Κορακιανίτης, Βασίλειος ὁ Προβα-

τᾶς, Ἰωάννης ὁ Βατϊνιώτης, Νικόλαος ὁ Κόρεντος, Ἰωάννης ὁ Μαχειριώ-

της, Νικόλαος ὁ Μαχειριώτης, Θεόδωρος ὁ Μασούτης, Νικόλαος ὁ Μαχει-

ριώτης, Ἀντώνιος ὁ Περίθειος, Γεώργιος ὁ Κυριακάτος, Ἰωάννης ὁ Κοστά-

ρης, Ἰωάννης ὁ Μόρφης, Νικόλαος ὁ Κοσκινᾶς. 

χωρίον Ἀντιπερνῶν. παπᾶ Ἰωάννης ὁ Παντέχης, Κρήνη ἡ Χειμαροῦ, 

Δημήτριος ὁ Μαρτῖνος, Θεόδωρος Ἀμπελικός, Θεόδωρος ὁ Χλωρόπουλος, 

Νικόλαος ὁ Λαϊνᾶς, Γεώργιος Σαλιβαρᾶς, Ἰωάννης τοῦ Λάμπρου, Ἰωάννης 

Μαρτῖνος. 

χωρίον τῶν Καρουσάδων. παπᾶ Κυριάκης ὁ Κατωμέρης, παπὰ Νικό-

λαος Ανυφαντής, Γεώργιος ὁ Τζουκαλλᾶς, Κώστας ὁ Τζουκαλλᾶς, Γεώργιος 

ὁ Περιβολάρης, Βρετὸς ὁ Μελαχρινός, Θεόδωρος ὁ Δουκιανός, Γεώργιος ὁ 

Δουκιανός, Γεώργιος ὁ Τώρκος, Νικόλαος τοῦ Ἰακωβο-Μάνου, Δημήτριος ὁ 

Καλωτᾶς, Χρυσῆ τοῦ Κολωτᾶ, Θεόδωρος ὁ Τζαγγάρης, Ποθητὴ ἡ γυναῖκα 

τοῦ Μακέδου, Δημήτριος ὁ Κωθωνιάτης, παπᾶ Μάνου Κλαδαμινός. 

χωρίον Καβαλλούρι. Μιχαὴλ ὁ Βαρυβάτης, Περώτας τοῦ Νικηφόρου, 

Ἀντώνιος Στάνος, Μιχαὴλ Θιχάλης, Μιχαὴλ Σέμικος, Νικόλαος Σέμικος, 

Γεώργιος ὁ Λυριώτης, Καλὴ ἡ// Γραμματίκαινα, Καλὴ ἡ Λαγούλου. 

χωρίον Λευκορακίου. Νικόλαος ὁ Πρεβέκης, Σταματοῦ ἡ Κοτρώναινα. 

χωρίον τῆς ἁγίας Παρασκευῆς. Νικόλαος ὁ Ζωρέλλος, Κώστας ὁ Ριμω-

τᾶς, Θεοδώρα ἡ Λούραινα, Μαρία τοῦ Νικηφόρου, Μιχαήλ ὁ Σάβας. 

χωρίον τῶν Νηφῶν. Νικόλαος ὁ Νηφιάτης, Δημήτριος ὁ Νηφιάτης, 

Ἰωάννης ὁ Κυριακόπουλος, Θεοδώρα ἡ Βολάχαινα. 

χωρίον Κληματιᾶς. Δημήτριος ὁ Καβαλλαρόπουλος, Ἀντώνιος ὁ Μερ-

κούρης, Γεώργιος ὁ Μερκούρης, Ἰωάννης ὁ Μερκούρης, Ἰωάννης ὁ Φωτι-

νός, Ἰωάννης ὁ Μικρόπουλος, Ἀναστασία τοῦ Σώκαλη. 

χωρίον Κυπριανάδων. Σταματοῦ παπᾶ Ῥογιάτη, Ἰωάννης Χειμαριάς, 

Μιχαὴλ ὁ Αὐλωνίτης, Ἀναστασία τοῦ Μιχαλόπουλου. 

χωρίον τῶν ἁγίων Δούλων. Μαρία τοῦ Φράγκου, Θεόδωρος ὁ Λάζαρης, 

Ἰωάννα τοῦ Γουναρόπουλου, Εὑρετὸς ὁ Γουναρόπουλος, Γεώργιος ὁ Μουρ-

γανάρης, ἡ Καλὴ τοῦ Καλοπροσκύνη, Νικόλαος ὁ Κοσκινᾶς. 

ἐξ ἐπιτροπῆς τῶν ὑψηλοτάτων ἀφεντάδων Μπάϊλου καὶ Καπιτανίου 
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καὶ προβεδεδόρου κ. Ἀντωνίου Διέδου ἐπὶ ἔτους ᾳ[....]π΄1 Μαγίου ιγ΄. 
αὕτη ἐστὶν ἡ περίληψις τοῦ ἄνωθεν χαρτίου τὸ ὁποῖον ἔμεινεν ἰνφιλ-

τζάδο εἰς τοῦτο τὸ βιβλίον καὶ τὰ ἑξῆς. 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ 2 

Νομικάτο ἔγγραφο συμβιβάσεως τῶν κτητόρων τοῦ ναοῦ τῆς 7ης Μαρτίου 
1400. 

Ἔκδοση: Μαλτέζου, «Μαρτυρίες», σ. 316-317. Ἐπανεκδίδεται ἔπειτα ἀπὸ 
παραβολὴ μὲ τὸ χειρόγραφο κείμενο (A.S.V., Deputazione ad Pias Causas, 

φάκ. 45, [δέσμη Corfù], ἔγγραφο ἀρ. 51) καὶ διόρθωση τῶν ἀβλεπτημάτων 
τῆς πρώτης ἔκδοσης. 

 

Ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀμήν. Ἔτει τῆς αὐτοῦ γεν-

νήσεως χιλιοστῷ τετρακοσιοστῷ, κυριεύοντος ἐν τῇ πόλει καὶ νήσῳ τῶν 

Κορυφῶν κομμονίου τῆς Βενετίας, ἔτους δεκάτου τετάρτου εὐτυχῶς ἀμήν. 

Μηνὶ Μαρτίῳ ἡμέρα ζ ΄, ἰνδικτιῶνος η΄. Τῇ παρουσίᾳ ἱερέως Γεωργίου τοῦ 

Κορφιάτη, ταβουλλαρίου πόλεως καὶ νήσου τῶν Κορυφῶν, ἐξ ἐπιτροπῆς 

νομικοῦ Ἰωάννου τοῦ Γούναρη. Νικόλαος ὁ Ζωγράφος, Δημήτριος ὁ Τοῦρ-

κος, Ἰωάννης ὁ Σέρβος, Νικόλαος ὁ Ροῦσος, Μιχάλης Ἀγραφιώτης, Ἀλέξιος 

ὁ Βάτζης καὶ Δημήτριος ὁ Περιστέρης, μάρτυρες πρὸς τοῦτο εἰδικῶς κλη-

θέντες καὶ ἀξιωθέντες. 

Ἡμεῖς ὅλοι οἱ ἐκτήτορες τῆς μονῆς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου Ὁδηγη-

τρίας, ἐν τῷ χωρίῳ τῶν Ἀγραφῶν τῆς νήσου Κορυφῶν, διὰ τῆς περιλή-

ψεως τοῦ παρόντος νομικάτου ἐγράφου ὁμολογοῦμεν ὅτι μετὰ οἰκείας 

ἡμῶν βουλῆς καὶ θελήσεως, ὅτι ἐξ ὅσον κόπον καὶ ἂν ἐκάμαμεν εἰς τὸν 

εἰρημένον ναὸν τῆς Ὁδηγητρίας, νὰ ὁρίζωμεν τὴν αὐτὴν ἐκκλησίαν ἕως τέ-

λους ζωῆς ἡμῶν, ἡμεῖς καὶ τὰ παιδία ἡμῶν τὰ σαρκικὰ καί, εἴ τινος ἀπὸ 

ἑμᾶς τοὺς ἐκτητόρους ἤθελε ἔλθῃ θάνατος καὶ δὲν ἠθέλαμεν ἔχῃ παιδία 

σαρκικά, νὰ μηδὲν ἠθέλαμεν ἔχῃ ἄδειαν καὶ δύναμιν νὰ ἀφήσωμεν τὸ 

μερτικόν μας ἐκ τὴν ἄνωθεν ἐκκλησίαν ἢ αὐθεντός μας ἢ ἄλλου τινὸς ἢ 

ἀδελφοῦ μας ἢ ἀδελφῆς μας ἢ ἄλλου τινὸς ἐκ τὴν γενεάν μας, μόνον νὰ 

                                                           

1. Στὸ κατάστιχο τὸ ἔτος ἔχει τὴν παραπάνω μορφή, σημειώνεται δηλαδὴ τὸ 
πρῶτο καὶ τὸ τελευταῖο γράμμα καὶ στὴ θέση τῶν ἐνδιάμεσων γραμμάτων ἔχουν 
τεθεῖ τέσσερις τελεῖες μέσα σὲ ἀγκύλες.  
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μένῃ ἐλεύθερον εἰς τὴν αὐτὴν ἐκκλησίαν, εἴτι ἐκοπιάσαμεν καὶ εἴτι ἐδώσα-

μεν καὶ εἴτι ἠθέλαμεν δώσῃ. Ἀκομί, θέλομεν καὶ ὁρίζομεν ὅλοι ἡμεῖς οἱ 

ἐκτήτορες τῆς εἰρημένης ἐκκλησίας, παρόντες, ὅτι ποτὲ τὸν ἐρχόμενον και-

ρὸν μᾶς ἤθελε ἔλθῃ θάνατος ὁλουνῶν τῶν ἐκτητόρων καὶ τῶν παιδίων μας 

νὰ μένῃ ἡ ρηθεῖσα ἐκκλησία ἐλεύθερη καὶ νὰ μηδὲν ἤθελεν ἔχῃ νὰ κάμῃ 

μήτε κούρτη μήτε μητρόπολις μήτε μπαροῦνος μήτε βουργισαῖος μήτε τι-

νὰς ἕτερος, εἰμὴ νὰ μένῃ ἐλεύθερη ἀπὸ παντὸς ἀνθρωπίνου σώματος καὶ 

ἀπὸ παντὸς δημοσιακοῦ βάρους καὶ τέλους· καὶ ποτὲ τὸν ἐρχόμενον καιρὸν 

τινὰς ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἐκτητόρους ἠθέλαμεν γένῃ κακοποιὸς εἰς ζημίαν τῆς 

ῥηθείσης ἐκκλησίας ἢ νὰ ἠθέλαμεν κάμῃ νεούργημα κακὸν καταπάνω τῆς 

αὐτῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν κτητόρων αὐτῆς εἰς ἐναντιότητα τῆς ῥηθείσης ἐκ-

κλησίας ἢ διὰ τῶν πραγμάτων αὐτῆς ἢ αὐτὸς ἢ οἱ κληρονόμοι οἱ σαρκικοί, 

ὡς ἄνωθεν εἴρηται, νὰ ἔχωμεν  ἄδειαν καὶ δύναμιν ἡμεῖς οἱ ἕτεροι ἀδελφοὶ 

καὶ ἐκτήτορες τῆς ῥηθείσης ἐκκλησίας νὰ τὸν ἀπολογιαίνωμεν ἀπὸ τὴν ῥη-

θεῖσαν ἐκκλησίαν καὶ νὰ χάνῃ τὸ μερτικόν του, εἴτι δίκαιον ἔχει εἰς τὴν 

ῥηθεῖσαν ἐκκλησίαν, ἀκωλύτως, χωρὶς καμμίαν κρίσιν. Ἀκομί, θέλομεν καὶ 

ὁρίζομεν ἡμεῖς οἱ ῥηθέντες ἐκτήτορες τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας ὅτι νὰ μηδὲν 

βάλλωμεν ἄρχοντες ἢ ἄλλους τινὲς οὐδὲ ἐκτητόρους οὔτε ἐπιτρόπους εἰς 

τὴν ῥηθεῖσαν ἐκκλησίαν οὔτε ἡμεῖς οὔτε οἱ ἡμῶν κληρονόμοι, εἰμὴ μόνον 

νὰ διορίζωμεν καὶ ἐπιτροπεύωμεν αὐτὴν ἡμεῖς καὶ οἱ ἡμῶν κληρονόμοι, 

καὶ ἐὰν ἐξ ἡμᾶς ἤθελεν ἐξέβη ποτὲ τὸν μέλλοντα καιρὸν νὰ ποιήσῃ πάρεξ 

ταῖς ἄνωθεν συμφωνίαις νὰ μένῃ κατῃσχυμένος καὶ νὰ μὴν εἰσακούεται. 

Οὕτω, τοιγαροῦν, συμβιβασθέντων καὶ συναρεσθέντων ἡμῶν τῶν εἰρημέ-

νων ἐκτητόρων, ἀμφοτέρως ὑποσχόμεθα τὸ ἓν μέρος τοῦ ἑτέρου καὶ τοῦ 

ἑτέρου τὸ ἕτερον, ἵνα κατὰ τοῦ παρόντος ἐγράφου μὴ ποιήσωμεν ἢ ἔλθω-

μεν οὐδέποτε τὸν μέλλοντα καιρόν, ἀλλ’ ὀφείλομεν ἔχειν, κρατεῖν καὶ 

στέργειν τὸ παρὸν τῆς συμβιβάσεως ἡμῶν νομικάτον ἔγραφον στερεὸν καὶ 

ἀπαρασάλευτον εἰς τὸν αἰῶνα τὸν ἅπαντα, εἰς ποινὴν καὶ ὑπὸ ποινῆς περ-

πύρων πεντακοσίων, τὴν ἥμισην ταύτην ζημιούσθω τὸ μέρος τὸ μὴ στέρ-

γον πρὸς τὸ μέρος τὸ στέργον καὶ τὴν ἑτέραν ἥμισην εἰς τὴν δουκικὴν καὶ 

αὐθεντικὴν ἡμῶν κούρτην καὶ ἡ ποινὴ ταύτη πληρουμένη καὶ οὐχὶ παντοίῳ 

τρόπῳ τὸ παρὸν ἔγραφον ἐν τῇ αὐτοῦ ἰσχύϊ διαμενέτω ἐς ἀεί, ἀποτασσο-

μένων μας δὲ τὴν δίκην τοῦ δούλου κακούργου, φόβου, βίας καὶ δυναστείας 

καὶ τὴν ἐν πράγματι ἀλλοτρόπως πεποιημένην γραφάς, πρεβελέγγια, 

συνήθεια, νόμους, κεφάλαια, καὶ δίκαια τοῦ δικαίου καὶ πᾶν ἕτερον δίκαιον 

γεγραμμένον ἢ οὐχὶ γεγραμμένον τῶν πρὸς ἡμᾶς βοηθούντων εἰς ἐναντιό-

τητα τοῦ παρόντος ἐγράφου, ἐπὶ τούτοις καὶ σωματικῶς ὅρκον ἐποιήσαμεν 
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εἰς τὰ ἅγια τοῦ Θεοῦ εὐαγγέλια, ἔμπροσθεν εἰς τὸν ναὸν τῆς ὑπεραγίας 

Θεοτόκου τῆς Ὁδηγητρίας τῆς εἰρημένης νήσου Κορυφῶν τοῦ ἔχειν καὶ 

κρατεῖν καὶ στέργειν τὸ παρὸν τῆς συμβιβάσεως νομικάτον ἔγραφον στε-

ρεὸν καὶ ἀπαρασάλευτον, ἡμεῖς καὶ οἱ κληρονόμοι ἡμῶν οἱ σαρκικοί, ὡς 

ἄνωθεν εἴρηται, εἰς τὸν αἰῶνα τὸν ἅπαντα κατὰ πᾶσαν τὴν περίληψιν αὐ-

τοῦ ἐς ἀεί. 

Τοῦ γράφοντος ἀξιώσει τῇ ἐμῇ χειρὶ νομικοῦ Ἰωάννου τοῦ Γούναρη, 

ῥηγικῇ προστάξει νομικὸς τῆς εἰρημένης πόλεως καὶ νήσου τῶν Κορυφῶν, 

τῷ ἐμῷ συνήθει σημείῳ καὶ τῇ ὑπογραφῇ καὶ σιγνιογραφαῖς τῶν εἰρημέ-

νων μαρτύρων, ναὶ μὴν καὶ τῇ ὑπογραφῇ τοῦ εἰρημένου ἱερέως Γεωργίου 

τοῦ Κορφιάτη, ἡμετέρου ταβουλλαρίου, τοῦ προσφέροντος πρός με τὸ πα-

ρὸν ἔγραφον διὰ πρωτοκόλου αὐτοῦ κατὰ τὸ σύνηθες τῆς εἰρημένης πόλεως 

καὶ νήσου τῶν Κορυφῶν, ἐπικυρωθὲν μηνί, ἡμέρᾳ, ἰνδικτιῶνι κατὰ πάντα 

προγραφέντι, ἔτους κόσμου  ͵ϛϡ[η΄] 1. 
+Νικόλαος ὁ Ζωγράφος μαρτυρῶ τὰ ἄνωθεν καὶ ὑπόγραψα 

+σίγνιον σταυροῦ ἰδίας χειρὸς Νικολάου τοῦ Ῥούσου, μαρτύρου, γρά-

φειν οὐ γινώσκω. 

+σίγνιον σταυροῦ ἰδίας χειρὸς Ἰωάννου τοῦ Σέρβου, μαρτύρου, γράφειν 

οὐ γινώσκω 

Ὁ τῆς πόλεως τῶν Κορυφῶν καὶ τῆς ὅλης νήσου νομικὸς Ἰωάννης Γού-

ναρης τὸ παρὸν ἔγραφον κατὰ τὴν συνήθειαν πρὸς ἐπικύρωσιν ὑπόγραψα 

+εὐγάλθη ἀπὸ ἕνα ἰνστρουμέντον βεβράϊνον, διαλαμβάνον ὡς ἄνωθεν, 

παρ’ ἐμοῦ Ἀνθίμου ἱερομονάχου, νοταρίου, τοῦ Πολίτη καὶ εἰς πίστιν ὑπό-

γραψα, α͵φνγ΄, Ἰαννουαρίου ζ ΄. 
+ἐβάλθη τὸ παρὸν ἰστρουμέντο εἰς τὴν ἡμετέραν καγκελλαρίαν παρ’ 

ἐμοῦ Ἰωάννου Ἀρταβίλλα, κογιτούρου, ἤγουν εἰς τὸ βίγλιο, ὁποῦ βάνουν 

ταὶς πέναις καὶ ὅλαις ταὶς ὀρδινιαὶς ταὶς ρωμαίϊκες καὶ οὕτως ἀπὸ ῥῆμα εἰς 

ῥῆμα ἀπαραλλάκτως, ἐν μηνὶ Ἰαννουαρίου ιδ΄, α͵φϟϛ΄. 
1789, Ἰαννουαρίου 15, ἐξεβλήθη ἡ παροῦσα ἀπὸ ἄλλην ὁμοίαν παρ’ 

ἐμοῦ Ἰωάννου Κοπαίου, νοταρίου δημοσίου Κορφῶν. 

 

 

 

 

                                                           

1. Στὸ ἔγγραφο σημειώνονται τὰ δύο πρῶτα γράμματα καὶ ἀκολουθοῦν τρεῖς 
τελεῖες. Γιὰ τὸ ζήτημα τῆς χρονολόγησης τοῦ ἐγγράφου βλ. παραπάνω, σ. 18-19.  
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ΕΓΓΡΑΦΟ 3 

Διήγηση θαυματουργίας. 
Ἀνέκδοτο. Ἐκδίδεται ἀπὸ Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκ. 5, β. 1, φ. 5rv. 

 

Διήγοισις της θαυματουργήας απο μερικον τερατουργημα τον τελεσθεντον 

ηστο θαυμα παρα της πανιπερευλογημένης ενδόξου δεσποινης ἡμόν Θεοτο-

κου κε αει παρθενου Μαρίας. 

Μετα τούς χρόνους ὁπερ ἔλαβον την ἡγεμονίαν οἱ Βενετηκοι ἐν τῆ πόλη 

κε νήσω Κερκίρας χρῶνοι δεκαπέντε κε μήνας τρις εν τῶ χιλιοστῶ τετρα-

κοσιοστω πρωτον ἔτος απο τις Χριστου καταστάσεως εν τη ηκοστη πρότη 

του μηνος αυγουστου εν τη προηρημενι νησο Κερκύρας ήτον τῆς ανθροπος 

ὁνοματη Αντονιος απο χοριο Αγηον Δουλον ὅστις βασανιζωμενος ηπο δη-

νοῖς κε χαλεποῖς νόσου ηδροπηκοῖς ἔχον κε τούς οφθαλμούς βεβαρημενους 

κε ἐμα τον ετρεχε νικτα κε μέραν κε μι ηποφερον την του πόνου δρημητη-

τα ἐπεθήμα τον θάνατον πλέον παρά τοῦ ζῆν ὅθεν θεία νεύσοι πλησθείς 

βουλόμενος προς ἐλθῆν ἐν το σεβασμίο ναό τῆς πανηπερευλογημένης ενδό-

ξου δεσπίνης ημόν Θεοτόκου τῆς Οδηγήτρηας εν το χορήο των Αγραφόν κε 

προσπεσόν μετεβλαβίας κε πίστεος κατενόπιον τῆς οικονος τῆς θεομητορος 

ρένον θερμότατα δάκρηα εκ βαθους ψηχῆς και καρδίας στενάζον τοιαῦτα 

προσευχώμενος ἔλεγεν ο δεσποινα κε μεσήτρηα του σήνπαντος κώσμου και 

πλατητέρα τῶν ουρανῶν ιψηλοτέρα τον χερουβήμ κε σεραφήμ  [κενὸ] κη-

ρηαν πολά γάρ ἰσχύ η δέησις μητρός προς εὐμένιαν δεσπότου ηποχρεόν 

ἔχης αὐτόν ὁς υἱόν σου φίλτατον ὅςτης τες σες δεήσεσι τέρπετε και πληροῖ 

χρεοστηκός τάς αἰτήσις σου τιν σήν δόξαν οἱκῆαν ἡγούμενος μόνον μή πα-

ρήδης με τον πανάθληον αλα ας προφθαση εν τάχοι ἡ σοι βοηθηα κε ευ-

φρανον με τας θλήψις μου αφανιζουσα τεθαραπευμενον με αναδηξον τον 

ενπεμβενότον μη χαλεπον και δρημιτάτον παθόν κε ειγιανε ος το πρότερον 

απεργασε οτι ου δηναμε υπομενην την του πονου δρημητητα και ουκ εχω 

που προσφηγήν ο παναθλιος ὦ ..... σε κε// ετέχθη εκ σοῦ γενόμενος αν-

θρωπος ο τον απάντον κτησματον θεος ων και βασηλευς καταδεξάμενος 

και ονιδησμούς εμπτισμους και λαφησμους κε τελεφτεον σταυρηκον θάνα-

τον δηα την σοτηρια μας ως μη κατεβόν μι παύση υπερ εμου του αθληου 

οικετου κε δουλου σου οπος επιτήχο μοι τον ετησεον του δορησασθε μοι 

την ηασιν οι δέ μί γε δεσπηνά μου δηα τάς εμοῦ πολάς αμαρτίας εν το πα-

ροντη βιο βούλητε βασανήσε με οικετευσον αυτον ος υιον σου φιλτατον 
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είνα αποχορήση η ψυχή εκ του αθληου μου σώματος οπως αναπαυσο με 

τον πόνον και μοχθον κε τον περί εχουσον με οδηνῶν αυτά και ετερα 

ελεγε. 

Η άνοθεν διγησις την ιβρα καγραμενη ησε μία παλεα φηλαδα ξεσκη-

σμένι κε εδηαλεξα οσα εδηνίθηκα με τη βοηθηα τις Παναγηας και να εχο 

την σηχορησην αν εσφαλα κε τηποτης Ντζανετος Προβατας αμαρτολος ζη-

το σηνχορησιν την έγραψα ηστας 26 απρηληου 1717. 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ 4 

Πράξη τῆς 3ης Ἰουνίου 1744. Ἵδρυση τοῦ μοναστηριοῦ καὶ ἀνάθεση τῆς ἡ-
γουμενίας στὸν ἱερομόναχο Γρηγόριο Ἀβράμη. 
Ἔκδοση: Καρύδη, «Κανονισμοί», σ. 228-231. Ἀρχειακὴ πηγή: Α.Ν.Κ., Συμβ., 
φάκ. Κ.670, β. 9, φ. 9r-10v. Ἀναδημοσιεύεται ἀπὸ τὴν πρώτη ἔκδοση. 

 

Εν Χριστοῦ ονοματη αμιν. ετι γενισεος αυτου 1744 σαραντα τεσερις ιμερα 

3 τρις του Ιουνιου μινος εις την μονιν τις αγιας Εκατερινις τις διακημενις 

ις το Νισο περιοχην τις Αντινιοτις θιον ζιλος επαρακινισε τους αδελφους 

και γιους πατρουνατους τις εκλισιας τις υπερευλογιμενις δεσπηνις ιμον 

Θεοτοκου τις Οδιγιτριας διακιμενι εις το χοριο τον Αγραφον να σινφονι-

σουν σχεδον ολι να την καμουν μοναστιρι εις πλεον δοξαν του παντοδη-

ναμου θεου και τις αυτου μιτρος και εις φιμην παντι και επενον τις γαλι-

νοτατις αφεντίας τον Βενετιον και παντοτινο μνιμοσινον τον κτιτορον και 

αδελφον τις αυτις μονις διο και επροσφεραν ταπινοτατην γραφιν ι αυτι 

αδελφι προς τον εξοχοτατον κυριον Δανιελ Δολφιν 4ο προβλεπτι γενεραλ 

θαλασις γιναμενι εις τας 20 Απριλιου με το μεσον τον αυτον κουμεσιον 

κατα την γνομην την αποφασιστικιν οπου εσιμίοσαν με ετεραν 20 Φευ-

ρουαριου νιν απερασμενου καθος αυτι φενετε ηνφιλτζαδα εις το οφικιον 

της σεκρεταριας με την οπιαν αναζιτισαν απο την αυτου ανοτεραν εξουσιαν 

να τους δοθι ι αδια δια το αυτο θιον εργον και ερευνοντας την υποθεσιν και 

καλος ευρισκοντας την θεαρεστιν εδιορισε με δεκρετο προσκινιμενο εις τας 

27 Απριλιου νιν απερασμενου κατα την αναζιτισιν τον αυτον αδελφον οθεν 

θελοντας να ελθουν εις το αποτελεσμα του αυτου θιου εργου εκλεξαν δια 

καθιγουμενον και αυθεντα του αυτου μοναστιριου τον παροντα και δεχο-

μενον οσιοτατον ιερομοναχον Γριγοριον τον κατακοσμου Αβραμιον με τα 

πατα και κοντετζιονες ος κατοθεν γραφοντε και ακορδαροντε αναμεταξι 
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του αυτου Αβραμιου και τον παροντον κυρ Κοσταντι Προβατα του ποτε 

Ντοναδου Ιωανις Προβατας του ποτε Σταματι και Σταματελος Προβατας 

του ποτε παπα Γεοργίου εις το παρον κουμεσιι και κυβερνιτε τις ανοθεν 

αγιας μονις απο χοριον Αγραφους και ετερι αδελφι και γιους πατρουνατι 

ευλαβις παπα κυρ Νικολαος Προβατας του κυρ Παναγιοτι, κυρ Ιωανις 

Προβατας αλιφιερις κυρ Αρσενις Προβατας του ποτε Ιλια καπο Σταματελος 

Προβατας του ποτε Σταθι, Σταθις Μερκουρις του ποτε Σταματελου//(9v) και 

αυτι απο το ριθεν χοριον Αγραφον signor Ευσταθιος Μαρτινος του ποτε 

signor Γεοργιου αδελφος απο το ανοθεν χοριο Αντιπερνον ευλαβεστατος 

παπα κυρ Νικολαος ο Κατομερης του ποτε Φρανκου κυρ Χριστοδουλος 

Τζουκαλας του ποτε Αληβιζι κυρ Νικολαος Κατομερις του ποτε Μανολι και 

κυρ Αντονις Τζουκαλας του ποτε παπα Μανολι κουμεσιι και κυβερνιτε τις 

ανοθεν αγιας μονις απο χοριο Καρουσαδες οσιοτατος μοναχος Αθανασιος 

το κατα κοσμου Σκιαδας του ποτε παπα Χριστοδουλου Κοσταντις Γουνα-

ροπουλος του ποτε Αντονι και Θεοδορις Κατομερις του ποτε Ιωανι αδελφι 

απο το ριθεν χοριον Καρουσαδες ευλαβις παπα κυρ Στεφανος Ψαρας του 

ποτε Σπιρου και Σταθις Ψαρας του ποτε Στελιου κουμέσιι απο χοριον Κυ-

πριαναδον κυρ Σταθις Γουναροπουλος του ποτε Ἰωανι κουμεσιος απο χο-

ριον Αγιον Δουλον κυρ Νικολαος Φοτινος του ποτε Ιωανι απο χοριον Κλι-

ματια κουμεσιος ι οπιι και παρον αδελφι και γιους πατρουνατι και κου-

μεσιι ος ανοθεν κατα την εξουσιαν οπου κρατουν απο την κινοτιτα τον 

ετερον σιναδελφον και γιους πατρουνατον με την ανο ιριμενην γραφην 20 

Φευρουαριου: 

Και προτον διδουν παραδιδουν και αφιερονουν εις την εξουσιαν και κυ-

ριοτιτα του αυτου εκλελεγμενου ιγουμενου Γριγοριου την αυτην εκλισιαν 

Οδιγιτριαν με ολες τις τες εντραδες πασις λογις οθεν και αν εχι μην ευγα-

νοντας το τιποτε και καθε ιερα σκευβη ασιμικο και παναλο οπου να ινε εις 

την εξουσιαν και νομεβετε ι αυτι εκλισια παντιο τροπο ο δε αυτος ιγου-

μενος Γριγοριος περνι υποσχεσιν ενοπιον του παντοδηναμου θεου να καμι 

την αυτην εκλισιαν με καθε ταχιτιτα κυνοβιον δια να μοναζουν οσι ιερο-

μοναχι και καλογερι ευρι ο αυτος ιγουμενος να ινε αρκετα τα εισοδιματα 

τις αυτις εκλισιας να θρεψουν και να κρατη παντοτε εις αυξισιν και ουχι εις 

ελατοσιν τα αυτα εισοδιματα. 

2ο. Και επιδι ο αυτος ιγούμενος Γριγόριος εχι και εξουσιαζι την εκλι-

σιαν τις αγιας και παρθενομαρτιρος του θεου Εκατερινις και αγιου Μερ-

κουριου εις το Νισο ος γιους πατρουνατος και νικοκυρις δια τουτο ενονι και 

αφιερονι την αυτην εκλισιαν τις αγιας Εκατερινις και αγιου Μερκουριου με 
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την εκλισιαν τις Θεοτοκου Οδιγιτριας με οσες εντραδες κτιρια και παναλο 

οπου να εχι και νομεβετε ο αυτος ιγουμενος Γριγοριος τοσον εις το ονομα 

του οσον και εις το ονομα τις αυτις αγιας μιν ευγάνοντας κανενα πραγμα 

ποτε το κερο κινιτον και ακινιτον αμι ολα να ινε ενομενα με εκινα τις 

Θεοτοκου Οδηγιτριας δια να ινε και ενοουντε εν και το αυτο και να κανι 

και την αυτην εκλισιαν τις αγιας Εκατερινις μοναστιριον με οσους ιερο-

μοναχους και καλογερους ιθελε του φανιστι αρμοδιον. 

3ο. Καί εστοντας οπου το μοναστίριον τις Θεοτοκου πρεπι να ινε το 

κύριον ετζι ακομι περνι υποσχεσιν ο αυτος οσιοτατος ιγουμενος να κατικι 

αεναος και να εχι την καθεδρα του εις το αυτο μοναστιριον τις Θεοτοκου 

και ετζι να εξακολουθουν και μετα τον θανατον του αυτου οσιοτατου Γρι-

γοριου και ι μεταγενεστερι ιγουμενι δια παντοτε και αεί να κατικουν και 

εχουν την καθεδρα τους εις το ανοθεν μοναστιριον τις Θεοτοκου εις το χο-

ριον τον Αγραφον και ουχι αλεος. οπιος ιγουμενος και ευρεθεντες κατα 

κερον ιγουμενι του μοναστιριου τις Θεοτοκου να εξουσιαζουν και το ετερο 

μοναστιριον τις αγιας Εκατερινις και ενας μονος ιγουμενος να κιβερνα και 

εξουσιαζι ανφοτερα τα μοναστιρια και εντραδες αυτον. 

4ο. Ο ανοθεν οσιοτατος ιγουμενος Γριγοριος οσον και ι μεταγενεστερι 

ιγουμενι να εχουν υποσχεσιν να διδουν τον καθε χρονον δια παντοτε και 

αει ολονον τον αδελφον και γιους πατρουνατον τις αυτις εκλισιας ενα κερι 

ασπρο απο ουγκιες διο του καθε ενος την ιμεραν του μεγάλου σαβατου και 

ουχι τιποτις αλο δια κανενος τροπου. 

5ο. Ι αυτι αδελφι απο χρονους διο εις χρονους διο να εκλεγουν διο κου-

μεσίους απο τους αδελφους απο πασα χοριον δια να διαφεντιζουν και 

τιρουν τα δικεα τον μοναστιριον και εις καθε αλο οπου ιθελε χριαστι του 

κατα κερον ιγουμενου εις οφελιαν και ανανκι τον αυτον μοναστιριον μα με 

πασαν εξοδον τον μοναστιρίον εις ολα τα χριαζομενα και ι αυτι κουμεσιι 

να εχουν ακομη και την υποσχεσιν να υπαγενουν εις το μοναστιρι εις τους 

Αγραφους να λαβενουν ολα τα κερια//(10r) δια οσους ιθελαν ινε ι αδελφι και 

ι αυτι να τα μιραζουν εις τους αδελφους και ουχι αλεος. 

6ο. Να μην ηνπορουν ποτε το κερο δια κανενος τροπου να εξεχοριζοντε 

τα αυτα μοναστιρια αμι να κιβερνατε εκινο τις αγιας απο το κυριον τις 

Θεοτοκου εις το οπιον μελι να καθετε ο ιγουμενος και να σιναζι τα εσοδι-

ματα ολα τον μοναστιριον. 

7ο. Προβλεπετε ακομι οτι οντας ιερομοναχι και καλογερι απο τους κατα 

κερον αδελφους ο ιγουμενος εις τοπον ξενον οπου ιθελε να προβλεψι δια τα 

μοναστιρια να δινι παντα προτιμισι κατα μερος τον αδελφον ιερομοναχον 



116 Η  ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ  ΑΓΡΑΦΩΝ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

και καλογερον και δοκιμαζοντας τους αν ινε εναρετι και τις ευχαριστισις 

του και τον πατερον να τους κρατουν ο δε ιθελε ιστε σκανταλοπιος να τον 

εξοστρακιζουν. 

8ο. Με την αφιεροσιν και ευκλογιν οπου με το παρον κανουν ι ανοθεν 

αδελφι τις εκλισιας δια να γινετε μοναστιριον να μην εχουν εις κανεναν 

κερον δια κανενος τροπου αλι προτενσιον ιτε εξουσιαν παρεξ το ανοθεν 

γιους το κερι καθος εις το τεταρτο κεφαλεον εγραφι ουτε αλην καμιαν ενο-

χλισιν να διδουν εις το μοναστιρι δια το οπιο εγδινοντε απο πασα ατζιον 

και δικεομα του γιους πατρουνατου οπου εχουν φιλασομενον μονον το 

αυτο γιους του κεριου ος ανοθεν ιπομεν και ος καθος τα παντα εγραφισαν 

και εξεκαθαριστισαν ος ανοθεν εος εις το παρον 8ο κεφαλεον εγραφισαν. 

9ο. Δια δε τους ορους και τροπον τις κυβερνισεος τον μοναστιριον πε-

φιλαγμενα μονον τα οσα εις το παρον ινε γραμενα δηδουν εις το επιλιπον 

ολην την αδιαν ιτε εξουσιαν του αυτου οσιοτατου ιγουμενου Αβραμι να 

προβλεψι και θεσι και διαταξι ολα εκινα οπου πλεον αρμοδια ιθελαν του 

φανιστουν δια την καλην ταξιν τοσον με διαθικιν του οσον και πριν ζοντας 

αυτου και το ιτι ιθελε διορισι να τιριτε αεναος απο ολους τους μεταγενε-

στερους ιγουμενους απαραλακτος περο να ινε εος τελος ζοεις αυτου ιγου-

μενος ο αυτος Αβραμις και μετα τον θανατον του να εχι εξουσιαν να εκλεγι 

δια χρονους διο δια μιαν φοραν μονον τον διαδοχον του τον ιγουμενον και 

απερνοντας ι χρονι διο υ πατερες να σιναγοντε τοσον του ενου οσον και 

του αλουνου μοναστιριου να εκλεγουν με τες περισοτερες γνομες ιγουμενον 

απο το μερος τον αυτον πατερον και ετζι να γινετε απο χρονους διο εις 

χρονους διο ι εκλογι του ιγουμενου δια να αλαζι εις καθε διο χρονους ιγου-

μενος τιροντας τετιαν ταξιν δια παντοτε και αεί. 

10ο. Απο το ιτι προβλεπετε εδιορθοθι και εδιοριστι με το παρον γραμα 

οπου εσινενφονισαν τα ανοθεν μερι να μιν δινετε κανενα απο αυτα τα μερι 

ουτε μεταγενεστερι ποτε το κερο να ξοφιγουν ουτε παραλαξουν την πα-

ρουσα θεαρεστον προβλεψιν τις ανοθεν ενοσεος τον εκλισιον και διορθο-

σεος τον μοναστιριον ιδε και εις κανεναν κερον ευρεθι τινα μερος απο τα 

διο να σινχισι και γιρευσι να χορισι την ανοθεν ενοσιν με τους τροπους 

οπου με το παρον εδεθι εκινου του μερους οπου ιθελε καμι τετιαν σινχισιν 

και ξεχορισιν να ξεπευτι ευθις και να πλερονι εις την αφεντικι καμερα 

δουκατα ασιμενια βενετικα χιλιαδες δεκα απο εδικον του εκινο το μερος 

οπου το ποτε κερο θελισι να χαλασι τετιον θεαρεστον εργον τις ενοσεος ος 

ανοθεν οπου με θιον ζιλον και ποθον τα αυτα μερι εσινενφονισαν και εκα-

τορθοσαν και αυτι να ινε ι πινιν οπου γραφουν τα μερι την οπιαν παρα-
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καλουν εις πτοσιν την δικεοσινιν να την ενεργισι περο τα αυτα μοναστιρια 

να στεκουν παντοτινα ενομενα ος το παρον διαλανβανι.// 
(10v)11ο. Και ιστερα τυρουμενα τα παντα ος ανοθεν να ινε απο την σι-

μερον και εις το εξις κυριος ο ανοθεν ιγουμενος Αβραμις εις τα παντα ος 

θελι και βουλετε χορις καμιαν αλην περισοτεραν εξεταξιν κανοντας αυτος 

εξουσιαζοντας και κυβερνοντας καθος ιθελε του φανιστι πλεον οφελιμον δια 

τα αυτα μοναστιρια εις δοξαν θεου και ψιχικιν σοτιριαν ανθροπον και 

ουτος εδιορισαν εκατορθοσαν ενοπιον μαρτιρον του signor Αναστασιου 

Διμου του ποτε signor Φραντζεσκου κατικος εις το χοριο Καρουσαδες και 

κυρ Ιωανι Πριφτι του ποτε Γολεμι απο χοριον Στρινιλα και κυρ Διμιτρι 

Βλαντου του ποτε Σταματελου απο χοριον Νιφες λαχιτικι εις την ανοθεν 

αγιαν μονι ι οπιι υπογραφουν κατοθεν δια χιρος τους υπογραφουν και τα 

ανοθεν μερι οσι ιξευρουν να γραψουν. 

Αναστασις Διμος μαρτυρας 

Ιωαννης Πριφτις μαρτιρας 

Διμιτρις Βλαντος μαρτιρας 

Γρηγοριος ἰερομόναχος ὀ Ἀβραμις βεβεονο ὀς άνοθεν 

Κοστατης Προβατας βεβεονο 

Ηωανης Προβατας βεβεωνο 

Νηκολαος υερευς ω Πρωβατας βεβεονο 

Γηανις Προβατας βεβεονο 

καπο Σταματελος Προβατας βεβεονο 

Ευσταθιος Μαρκος βεβεονο 

Νικολαος ιερευς ο Κατομερις βεβεωνο 

Χρηστοδουλος Τζουκαλάς βεβεωνο 

Νηκολος Κατομερεις βεβεονω 

Κονσταντης Γουναροπουλος βεβεονο 

Σταιφανος ιερες ω Ψαρας βεβεονο 

Σταθει Ψαρας βεβε<ονο> το ανοθεν. 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ 5 

Ἀπόφαση τῶν κτητόρων ἀδελφῶν τῆς μονῆς τῆς 7ης Ἰουνίου 1744 νὰ μὴν 
χρησιμοποιήσουν πλέον τὸν ναὸ ὡς χῶρο ταφῆς, ἀλλὰ τοὺς νάρθηκες. 

Ἀνέκδοτο. Ἀρχειακὴ πηγή: Α.Ν.Κ., Συμβ., φάκ. Κ.670, β. 9, φ. 11v-12r.  
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1744 σαραντα τεσερις ιμερα 7 ευπτα του ιουνιου μινος εις το μοναστιριον 

τις υπερευλογιμενις ενδοξου δεσπηνις ιμον Θεοτοκου τις Οδιγιτριας τις 

διακιμενις εις το χωριον Αγραφον επιδι και ι παροντες κυρ Κοσταντις 

Προβατας του ποτε Ντοναδου, κυρ Σταματελος και Αποστολις αδελφια 

Προβαταδες του ποτε παπα Γεοργιου, κυρ Γηανις Προβατας, κυρ Ιωανις 

Προβατας αλιφιερις, Μανολις Προβατας, κυρ Αρσενις Προβατας, ολι ι ανο-

θεν αδελφι και γιους πατρουνατι τις ανοθεν αγιας μονις απο το παρον χω-

ριον ι οπιι σινβενουν ος λεγουν και δια τους επιλιπους αδελφους οπου εις 

το παρον δεν ινε να εχουν τα θαυτικα τους μεσα εις την αγιαν μονιν αλε-

πιδη και ι αυτι μονι να ινε πολα χριαζομενι να σαλιτζαριστι και δια να μιν 

λιψι τετιον καλον εργος δια τουτο ολι εκ μιας βουλις και γνομις δινουν 

υποσχεσιν του παροντος πανοσιοτατου κυριου Γριγοριου Αβραμη καθιγου-

μενου και νικοκυρι του ανοθεν ιερου μοναστιριου οτι να ιθελε κλισι ολογι-

ρα τους αρτικους τις αυτις μονις οπος καλιτερα του φανι και κλιοντας τους 

υποσχοντε εις το εξις να θαπτοντε εις τους αυτους αρτικους καθε ενας οπου 

θελισι μιν ηνμποροντας ποτε το// κερο ουτε αυτι ουτε ι κλερονομι διαδοχι 

αυτον να γιρευσουν θαπτικό μεσα εις την ανοθεν μονιν μονον να τιριτε το 

αυτό εργος δια παντοτε και αεί. ετζι ευχαριστιμενι δια πατο εσπρεσο και 

ουτος ενοπιον μαρτυρον του ευλαβι παπα κυρ Ιωανι Χαλικιοπουλου του ευ-

λαβι παπα κυρ Αντονιου και κυρ Σταματελου Γγινακι του ποτε Ιωανι απο 

χωριον Καρουσαδες λαχιτικι εις την ανοθεν αγιαν μονιν. 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ 6 

Διαθήκη τοῦ ἡγουμένου τῆς Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν Γρηγορίου Ἀβράμη 
τῆς 2ας Μαρτίου 1746 μὲ τὸν ἐσωτερικὸ κανονισμὸ λειτουργίας τῆς μονῆς.  
Ἔκδοση: Καρύδη, «Κανονισμοί», σ. 232-239. Ἀρχειακὴ πηγή: Α.Ν.Κ., Συμβ., 
φάκ. Α.130, β. 11, φ. 32v-39r. Ἀναδημοσιεύεται ἀπὸ τὴν πρώτη ἔκδοση. 
 

Στὸ περιθώριο: 1746 adi 3 Marzo presentata la copia del presente 

testamento in officio signor Zorzi Calona s.e canc. Pret. al civil. 

 

Ἐν Χριστοῦ ὀνόματη ἀμήν, ἕτει ἁπό τῆς αὑτοῦ ἁγίας γενισεος 1746 τεσ-

σαράκοντα ἕξι ἡμέρα δύο ἥτη 2 τοῦ Μαρτίου μινῶς, εἰς τό ὁσπίτιον τοῦ 

signor Σπυρίδωνος Γερανοῦ ἕχει γινεκηό ὁνόματι εἰς τήν παρούσαν χῶρα 

Κωριφῶν, εἰς τήν περιοχήν μονῆς τῆς ὑπεραγίας//(33r) Θεοτόκου Κεχαρι-
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τομένης Κρεμαστής τό ὁπίο ὁσπίτιον εἰς τό παρόν τό κρατή εἰς ἑνίκιον ὁ 

παρόν πανοσιότατος κύριος ἱερομόναχος Γρηγόριος τό κατακοσμου Αὑρά-

μις υἱός τοῦ ποτε τιμίου κυρίου Βικεντίου γιους πατρονάτος νικοκύρις, καί 

καθηγούμενος τοῦ μοναστιρίου τῆς ἁγίας παρθενομάρτυρος καί πανσόφου 

τοῦ Χριστοῦ Αἱκατερίνης, καί ἁγίου Μερκουρίου ἑπονομαζόμενο εἰς το Νί-

σο περιοχήν τῆς Ἁντινιότης, ὁ οπίος πανοσιότατος κύριος Γριγόριος ἱβρι-

σκόμενος γηραλέος, καί φοβούμενος τό ἅορον τελος τοῦ θανάτου μήν ἕλθι 

ἑπαυτόν, καί εὕρι τον ἀδιορθοτον ὠς καί ἅλλοις πολλοῖς τούτο συμβέβικε. 

Δια τούτο τόρα ὁποῦ με τήν θήαν χάριν ἡβρίσκετε ἡγηής, και ἕχη σόον τον 

νούν, καί τάς ἑτέρας ἑσθίσης θέλοντας νά ποιοίσι τήν ἑσχατην του διαθί-

κην, και ἡστερίν του θέλησιν ἁνακάλεσε ἑμέν τόν νοτάριον Σπυρίδωνα τόν 

Ἁνδρώνη καί τοῦς παρόντας παρακαλεστικοῦς, καί ἁξιοπιστους μάρτυρας 

διλαδί τόν λογιοτατον κύριον ἱερομόναχον Ἱερεμία Καββαδιά τοῦ ποτέ εὐ-

λαβεστάτου κυριου ἱερέος Γεωργίου, καί τόν λογιώτατον κύριον ἱερομόνα-

χον Εὑθυμιον Παραμιθιότη τοῦ ποτέ Νίκου, ἕμπροσθεν τῶν ὁποίον καθή-

μενος εἰς ἕνα σχαμνί ἥρχισε λέγην οὗτως. Ἑγώ ὁ ἅνοθεν ἱερομοναχος Γρι-

γόριος Αὑραμης ἑμπρώτης παρατίθο την ταπινήν μου ψυχήν εἰς χεῖρας 

θεοῦ ζώντος, καί ἁφίνο πάντων τῶν χριστιανῶν τήν ὁφιλομένην ἁγάπην, 

καί τελίαν συνχόρισιν ἡν δέομε καί ἑγώ παραυτοῖς λαβήν, ἕπιτα ὕπε θέλω 

ὁρίζω, καί ἁφίνω διά καθολικόν κληρονόμον μου εἰς ὅτη ἕχω μου ἱβρισκετε 

και μέ ἁκαρτερί παντίο τρόπο τό ἅνοθεν μοναστίριον τῆς ἁγίας Αἱκατερί-

νης εἰς τό Νύσο, καί τούτο τόσον εἰς τό κυνιτόν, ὅσον και ἡς τό ἁκίνιτον 

πράγμα μου, καί ἠς πάσα ἅλο ὁποῦ διά παντός τρόπου μου εὑρεθή, καί 

ἁκαρτερί οὑδ’ ἕνα ἑξέρετον. Καί ἑπιδή τό αὐτό μοναστιριον μου τό ἕνοσα 

με τήν ἑκκλησίαν τῆς ὑπεραγίας Θεοτοκου Ὁδιγίτριας τῆς διακιμενης εἰς τό 

χωρίον τῶν Ἁγραφῶν, και ἕλαβα τήν ἑξουσίαν, και κυριοτητα, καί εἰς αὑ-

τήν ἁπό τοῦς ἀδελφοῦς καί γιοῦς πατρονάτους τῆς αὑτῆς ἑκκλησίας Ὁδιγί-

τριας καθός ἁπλοτέρος προβλέπετε εἰς τό νοταρικόν γράφος γιναμένο εἰς 

τοῦς 1744 ἡμέρα τρίς τοῦ Ἰουνίου μινῶς εἰς τάς πράξις τοῦ κύρ Νικολάου 

Κουρσάρι, δια τοῦτο πρέποντας νά προβλέψο//(33v) διά τά αὑτά μοναστίρια 

ὠς ἕχω τήν ἑξουσίαν εἰς τά ὅσα ἥνε ἁναγγέα νά γίνοντε, καί ἑνεργούντε 

μετα τήν ἁποβιοσιν μου ὠς ἥνε τό ἕθος τῶν ἱερῶν μοναστιρίων προσθέτο 

τα κατοθεν κεφάλεα τά ὁπία ἁγρικό καί θέλω νά ἑνεργούντε ἁπαραλάκτος 

διά πάντοτε καί ἁεῖ. 

Κεφάλαιον Α. Θέλω και διορίζω ὅτη ἁποτιχοντάς μου τά αὑτά μονα-

στιρια ἁγίας Αἱκατερίνης, καί Θεοτόκου Ὁδιγίτριας νά κατορθούντε καί 

τελιόνοντε εἰς κινόβια και τεληα μοναστίρια μέ ιερομονάχους, και μονα-
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χούς διά πάντοτε και ἁεῖ εἰς ἁριθμῶν τῶν ὁκτώ, ἥγουν εἰς ἕξι ιερομονά-

χους, και δίο μοναχοῦς, ἁπό δέ τοῦς ἱριμένους ἕξι μου ἱβρίσκοντε νά ἕχω 

εἰς τό παρόν δυό μέσα εἰς τά αὑτά μοναστίρια, καί πρώτος Ἁθανάσιος 

ἱερομοναχος ὁ Γερακάρις τοῦ ποτέ Πέτρου καί Ἁρσένιος ἱερομοναχος ὁ 

Βλάχος τοῦ κυρ Ἱακώβου, τοῦς ὁποῖους πεδιοθεν τά ἕλαβα, καί ἁνάθρεψα, 

καί τά εμαθίτευσα ὠς πατίρ αὑτῶν πνευματικός, καί ὠς ἥδια γνίσια τέκνα, 

καί δια τῆς αὑτῶν ἁγαθῆς προερέσεος ὁ Θεός τοῦς ἡξίοσε καί ἁνέβισαν εἰς 

τό τέλιον τον τῆς ἱεροσύνης βαθμῶν. ὁμιος θέλω νά ἑμπένουν εἰς τόν 

αὑτόν ἁριθμῶν τῶν ἕξι ὁ ιερομόναχος Σοσίπατρος Κατομέρις και ὁ ἱερο-

μοναχος Χριστόφορος Τζουκαλᾶς οἰ ὁποίοι ἅνωθεν τέσσερις ἱερομονάχοι 

νά ἕχουν ἑξουσίαν με κάθε τους θέλησιν νά ἐκλέγουν τοῦς ἕτερους δύο 

ἱερομονάχους ὅποιους τοῦς φανή και ἁρέση διά νά σοζετε ὁ αριθμῶς τῶν 

ἕξι, καί δύο μοναχοῦς τοῦς ὁποῖους μάλιστα τοῦς ἕχω εἰς τά αὑτά μοναστί-

ρια, ὁ ἕνας ὁνομάζετε Παρθένιος Σηριότις, καί ὁ ἕτερος Συμεόν Μουρμου-

ράκης, και αὑτοί θέλω νά ἥνε και ἁγρικιόντε εἰς τόν ἁριθμῶν τόν δίο, και 

ἕτζι εἰς τόν αὑτόν τρόπον, νά ἥνε και διασοζοντε ἁπό κερόν εἰς κερόν εἰς 

τά αὑτά μοναστίρια ὁ ἁριθμός τῶν ὁκτώ διά πάντοτε και ἁεῖ. 

Κεφάλαιον Β. Θέλω ὅτη οἰ ἅνωθεν ὁνομασθένταις τέσερις ἱερομοναχοι, 

και οἰ ἕτεροι δίο ὁποῦ μελι νά ελθουν ὠς ἅνωθεν ὕπα, νά ἥνε και ἑνοουντε 

διά νικοκηρέοι, και διαδόχοι μου εἰς τά ἁναγεγραμένα δύο μοναστίρια και 

να τά κιβερνούν μέ φόβον Θεοῦ καθῶς ἥνε ἡ τάξεις τῆς μοναδικῆς πολι-

τείας, και μετα ἱρίνης και ἁγάπης, και αὑτοί οἰ εξει ἱερομονάχοι νά ἐκλέ-

γουν ἕναν ἡγούμενον διά προεστόν τους, και ἕναν ἱκονόμον εἰς χρόνους δίο 

και οὑχύ διά περισότερον, και τούτο τό ἕθος και ἡ αὑτή σινιθια τῆς ἐκλογής 

ἡγουμενου//(34r) και ἱκονόμου νά σοζετε δια πάντοτε εἰς τοῦς εὑρεθέντας 

ἱερομονάχους τῶν αὑτῶν μοναστιρίων ἀπό δίο εἰς δύο χρόνους ὁ καθε ής, 

και οἰ περισοτεραις γνόμαις νά ἕχουν τήν ἑνέργιαν, και κυριότιτα εις πά-

σαν εκλογήν ἡγουμένου και ἱκονόμου ὁμοῖος και εἰς τάς ἅλλας ἁναγγέας 

ὑποθέσης τῶν αὐτῶν μοναστιρίων. 

Κεφάλαιον Γ. Θέλω νά ἥνε και ἑνοάτε διά καθηγούμενος τῶν αὑτῶν 

μοναστιρίων ευθίς ὁποῦ ἀποτίχω και διά τοῦς πρώτους χρόνους δύο ὠς 

ἅνωθεν ὁ πρωλεχθής ἱερομόναχος Ἀθανάσιος Γερακάρις, και διά ἱκονομος 

νά ἥνε εἰς τοῦς αὑτοῦς χρόνους δίο ὁ ἅνοθεν ἱερομόναχος Ἁρσένιος Βλάχος. 

Κεφάλαιον Δ. Ὁ εὑρεθῆς κατά κερόν ἡγούμενος νά ἕχη δια τά αὑτά μο-

ναστίρια πάσαν την ἐπιστασίαν, ἥτη πρώνιαν, και ὅλην τήν φροντίδα τῶν 

ἱερομονάχων, και μοναχῶν, και πάντων τῶν κατακερόν συναθριζομένων 

εἰς τά αὑτά κηνόβια διά νά πολητεβοντε θεαρέστος, και μετά τήν ἐν Χρι-
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στώ ἱρινην νά ἕχει πάσαν τήν ἑπισκεψην τῆς αὑτῆς συνοδίας, ἑξερέτος δέ 

τά τῶν ἑκκλησιῶν δια τήν πρεπουσαν ἑφιμεριαν, και διά τήν κιβέρνισιν 

τῶν αὑτῶν μοναστιρίων, νουθετῶν αὑτοῦς, ἑρμηνέβον και διορθόνη τους, 

και τούτο καθῶς τοῦ ἑδώθει, και με τήν ἑναρετον αὑτοῦ πολιτίαν παρακι-

νῶν εἰς μίμισιν ἕργον ἁγαθῶν, και ζοης θεαρέστου ἁγριπνῶν διά τήν σο-

τιρίαν τοῦ πιμνήου, και διά πάντων τῶν ὁρθοδόξων χριστιανῶν, καί νά 

ἁγαπά πάσαν τήν ἁδελφότιτα, και κυβερνά αὑτοῦς καλλά και πιστά, κάνο-

ντας εἰς αὑτοῦς τά χριαζομενα, και ἁναγγέα ὠς πνευματικός αὑτῶν πατίρ. 

Μέ τοῦτον μόνον τόν ὅρον ὅτη να μήν ἡμπορί νά κάνη δια τά μοναστίρια 

κανένα ἕργος δίχος γνόμην, θέλησην, και συμβουλήν τῶν ἑπιλίπων εὑρι-

σκομένων πατέρων, και πάντα ἡ περισότεραις γνόμαις νά ἕχουν τήν ἑνερ-

γιαν, και πάσαν ἅλην κηριότιτα ἑνεργίας. Καί κάνοντας ὁ κατα κερόν 

ἡγούμενος κανένα πράγμμα δίχος τήν γνόμην τῶν ἐπιλίπων πατέρων νά 

μήν ἕχη κανένα στέραιων ἁλά νά ἑνοάτε ὠς οὑδέν, και τούτο τό ἕθως νά 

σόζετε διά πάσαν κερόν ἁενάως. 

Κεφάλαιον Ε. Νά ἕχη χρέος ὁ κατακερόν ἱκονόμος νά συνάγη ὅλλους 

τοῦς//(34v) καρποῦς, και πάσα λογῆς ἕτερα ἡσοδίματα ἁπό τά ἁγαθά τῶν 

αὑτῶν μοναστιρίων και να τα κρατή με τήν πάσαν ἁλίθιαν, και μέ φόβον 

θεοῦ καί τῆς ψυχής του εἰς καθαρόν λογαριασμόν, κρατόντας ἕνα βιβλιον 

εἰς τό ὁποῖο νά γράφι μέ πασαν ἁκρίβιαν τά ἕσοδα και ἕξοδα και να μήν 

ἀφίνη κανένα πράγμμα τῶν μοναστιρίων ἁγίρευτον, και ὁπόταν δέν λαμ-

βάνη τό ζιτούμενον μετα καλῆς θελίσεος τότες νά δράμι και μέ ἑξοτερικήν 

βοϊθιαν, και ἁκομί νά κάνη πάσαν τήν ἕξοδον τῶν μοναστιρίων, και πά-

ντων τῶν σηναθριζομένων εἰς τά αὑτά κινόβια, τόσον ἱγιῶντων, ὅσον και 

τῶν ἁσθενούντων κατά τήν ἡδίαν προέρεσην, και θέλισιν τοῦ ἡγουμένου 

ἑτιμάζοντας λιπῶν τά ἁναγγέα πρός τροφήν, και ἑνδύματος, και πάσαν 

ἅλην ἑπιούσιον χρίαν καθός θέλη διορίζι ὁ ἡγούμενος, και οὑχή κατά την 

θέλισην τοῦ αὑτοῦ ἱκονόμου. Καί με τιούτον νόμον νά δύνη ἁπό ἕξι εἰς ἕξι 

μίνες καθαρόν λογαριασμόν τοῦ ἡγουμένου, ὁμοῦ με τόν πατέρων ἱερο-

μονάχων, και ὁ κατακερόν ἡγούμενος μέ τοῦς ἑπιλίπους πατέρας νά ἥνε εἰς 

χρέος ὁπόταν λαμβάνουν τοῦς αὑτοῦς λογαριασμοῦς καθαροῦς, και δίχος 

κανένα λάθως νά ἁπαφίνουν τοῦ αὑτοῦ ἱκονόμου μήαν ὁμολογίαν, ἥτη 

καουτζιόν εἰς ἁλιθινήν του βεβαίωσιν, ἁλέος καί δέν εὑρεθή ἅξιος εἰς τήν 

αὑτήν ἑπιστασίαν, και ἥθελε προσφέρι λογαριασμοῦς, και ἁπολογίας ἕξο 

τῆς τάξεως, ἥ και νά ποιοί ἕργα ἁνάξια δια τά αὑτά μοναστίρια, και ψευ-

τικους λογαριασμοῦς, εὐθίς ὁ προεστός μετά τῶν πατέρων νά βάνουν 

λόγον εἰς τό μέσον αὑτῶν, και ἅν τοῦς φανή ἀνάξιος εἰς ὅτη αὑτός ἑπρο-
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σφερε πρός ἐξετασιν, και ἀπολογίαν νά ἁποδιόκετε ὠς ἁνάξιος, και ἑπί-

βουλος και κακής προερέσεος ἅνθρωπος και να πεδεβετε ἁκομεῖ και με τήν 

ἑξοτέραν δικεοσίνην ὡς εἴθελε φανή τοῦ ἡγουμένου, καί τῶν πατέρων ἕχω-

ντας πάντα εἰς ὅλα τα αὑτά ἕργα διά πάντοτε ἡ περισότεραις γνόμαις τήν 

ἑξουσίαν ἁμεταθετην. 

Κεφάλαιον Ϛ. Θέλω ἁκομεί ὅτη εἰς πάσαν κερόν ὁ εὐρεθίς ἡγούμενος 

με κινήν γνόμην πάντων τῶν ἑπιλίπων πατέρων διά πάντοτε, και ἁεῖ και 

νά πέρνουν εἰς τά αὑτά μοναστίρια δύο πεδιά ὅποια λάχουν τόσον ἐκ τῆς 

ἡμετέρας πατρίδος, ὅσον και ἁπό ἅλας νύσους, καί χώρας, μά πάντα ἑκ τα-

πινῆς πολιτίας, καί νά ἕχουν χρέος οἰ κατα//(35r) κερόν ἱερομοναχοι να τα 

μανθάνουν τά ἱερά γραμματα, και πάσαν ἅλην ἑπιστίμην γραμμάτων ὠς 

ηθελε εὑρεθῆ τινάς ἐκ τῶν ἱερομονάχων, ἥτε μοναχῶν μαθιματικῶς, και 

να τά πεδέβουν νουθετῶν και διδάχνον καθιμερινῶς τήν μοναδικήν πολι-

τίαν, και αὕθις ἐκ προερέσεος και ἠδίας βουλίς αὑτῶν ἕαν ἥθελαν ἁνέβουν 

εἰς τό ἁξίομα τῆς ἱεροσήνης, ἥτε τῶν μοναχῶν νά πιγένουν εἰς τόν ἥδιον 

τόπον τοῦ ἐν Κυρίο ἐκδημησαντος ἱερομονάχου, ἥ και μοναχοῦ, ἧ και τινός 

ἁναχορούντος ἧ και διοχθέντος κατά τήν ἡδιαν τους τάξιν ὠς ὑπάρχουσιν, 

καί τουτο τό ἕθως και ἡ καλή σινίθια νά διασόζετε διά πάντοτε πρός ἐκ-

πληροσην τοῦ ἱεροῦ ἁριθμοῦ καθῶς ἑπρωΐπα. Ἑξεκαθαρίζω και θέλω ὅτη 

ἁνίσος και ὁ ἁναγνόστης Κοσταντίνος Κυπριότις υἱός τοῦ Ἁναστασίου ἥ-

θελε θελίσι νά γενή ἱερομοναχος καί νά ἁφιεροθή εἰς τά ἅνωθεν μοναστί-

ρια νά ἥθελαν τόν δέχοντε ὅ τε προεστός και πατέραις, και νά ἥνε και 

αὑτός ἕνας ἁπό τόν ἁριθμῶν τῶν ἕξι, και ὅτη ἕξοδος χριαστί τοῦ αὑτοῦ 

Κυπριότι δια τήν χιροτονίαν του να την κάνουν τα μοναστίρια. 

Κεφάλαιον Ζ. Εἰς καθε κερόν ἁποβιόσεος τινῶς ἑκ τῶν ἱερομονάχων, 

ἥτε και μοναχῶν νά βάνετε εἰς τον τοπον του ἕνα ἁπό τά ἅνοθεν πεδία 

ὁποῦ μέλη νά εὑρισκοντε ὠς ἅνωθεν ὕπα, και τούτο εἅν ἡπάρχωσιν ἅξια, 

και ὁπόταν αὑτά δέν ἥθελαν ἕχουν τήν ἱλικίαν, ἥτε τήν ἥδιαν θέλισιν νά 

γίνετε ἡ ἑκλογή ἁπό τον κατακερόν εὑρισκόμενον ἡγούμενον, και ἑπιλί-

πους πατέρας εἰς ἕτερον πρόσοπον ἁπό τοῦς ἀδελφοῦς και γιοῦς πατρονά-

τους τῆς ἅνωθεν ἑκκλισίας Θεοτόκου Ὁδηγίτριας ἑάν τίχοσην, ἁλέος εἱς 

ὅποιον ἅλο προσοπον τύχη τόσον ἁπό ἑτούτην τήν νίσον, ὅσον και ἁπό 

ἑτέρας πόλης κατά τήν ἡδίαν θέλισην τού τοτε εὑρεθέντος ἡγουμένου και 

πατέρων, μά πάντα νά ἥνε ὁ ἐκλεχθής ἐκ ταπινῆς πολιτίας, και νά ἥνε 

ἁγαθῶς, και ἑνάρετος, ἕχοντας ἥθη χριστά, και θεάρεστα. Με τιουτον τρό-

πον ὅτη ὁ κατα κερόν ἐκλεγμένος νά μήν ἥθελε ἕχη καμίαν συγγένιαν ἥτη 

ἑδικότιτα με τοῦς ἑπιλιπους εὑρισκομένους πατέρας ἁλλά πάντα οἰ συνα-
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θριζόμενοι νά ἥνε ξένοι ἁπό συγγένιαν, και ἡσερχομενος ἑκίνος ὁ εκλεχθίς 

ἱερομόναχος, ἥτε μοναχός νά ἥθελε κάμη//(35v) πρότερον δωκιμήν χρόνον 

ἕναν, εἰς τόν ὁποῖον κερον τῆς δοκιμῆς ἑάν δέν ηθελε εὑρεθή ἅξιος, και εἰς 

εὑχαριστησιν τοῦ καθηγουμένου, και ἑπιλίπων πατέρων, (κατα τήν ἑξου-

σίαν ὁποῦ τοῦς ἑδώθι) νά ἁποδιοκετε ὠς ἀνάξιος τῆς ἱερᾶς συνάξεος και 

τοτε νά εὑρίσκουν ἅλλον δια το τέλιον τοῦ ἀριθμοῦ, και ἀφοῦ ἁπεράσι ἡ 

διορία τοῦ χρόνου ἑνός, και αὑτός εὑρεθή ὑπήκοος και ἑνάρετος και ἁρεστός 

τοῦ ἡγουμένου και πατέρων, τοτες νά ἑνοάτε και αὐτός προσιλομένος ἕος 

τήν ἐν κυρίο ἁποβιοσην αὑτοῦ. 

Κεφάλαιον Η. Ἁκομεί διορίζω ὅτη ὅποιος ἁπό τοῦς πατέρας τῶν αὑ-

τῶν μοναστιρίων ἱερομόναχος, μοναχός, ἥτε ἅλος τινάς ὁποῦ διασκίσεος 

ἱβρίσκετε εἰς τά αὑτά μοναστίρια πιρασμένος ἁπό τόν διαβολον, ἥτε και ἐκ 

τῆς αὑτοῦ πονιρᾶς θελήσεος ἥθελε εὑρεθή σκανδαλοποιός, και κακῆς πολι-

τίας, και πράξι κανένα παράλογο πράγμμα. ὁμοῖος και εἰς πάσα ἅλλο σχί-

σμα, ἥτη σκάνδαλον ὁποῦ ἥθελε συνέβη ἁναμέσον τῶν πατέρων, διά νά 

ἐξεταζετε ἡ ἠπόθεσης τοῦ κακοτρόπου και νά ἱρινεβονται ἐκ τά σκάνδαλα 

νά ἥθελαν συντρέχουν ὅλλοι οἰ πατέραις εἰς δυό πνευματικοῦς πατέρας 

πραχτικοῦς και ἑναρέτους διά νά δώσουν κρίσιν εἰς ὅτη τοῦς προσφέρουν 

οἰ αὑτοί ἡσερχόμενοι πατέραις και ὅτη ἥθελαν κρίνουν και διορίσουν δια 

κάθε διαφοράν και ὑπόθεσην οἰ αὑτοί δυό πνευματικοί πατέρες, να ἥθελαν 

τό κρατούν διά στέραιων καί βέβαιον και όστης ἁπό τοῦς αὑτοῦς πατέρας, 

ἥτε ἅλος τινάς ὁποῦ ἐν ἡσυχία διάγει εἰς τά ἅνωθεν μοναστίρια, ἥθελε πα-

ρακούσι νά μένη εὐθίς ἑξοστρακισμένος ἁπό τό αὑτό ἱερόν συνάθρισμα. 

Ἑξεκαθαρίζω ὁτη ἑαν1 τό ὅμοιον συνέβη και ἠς τοῦς προλεχθέντας δυό 

ἱερομονάχους Ἁθανάσιον, και Ἀρσένιον (οποῦ δέν τό ελπίζω) θέλω νά γί-

νετε και ἠς αὑτοῦς ἡ ἥδια κρίσης ἁπό τοῦς δύο πνευματικοῦς πατέρας διά 

νά ἑπιτιμούντε και αὑτοί και κανονήζοντε, μά αὑτοί οἰ δύο ἱερομονάχοι 

Ἁθανάσιος και Ἀρσένιος νά μήν ἑξοστρακίζοντε ἁπό τήν ἅνοθεν ἱεράν 

σύναξιν. 

Κεφάλαιον Θ. Θέλω ἁκομεί ὅτη ἁνίσος και ὁ ἁδελφός μου κύριος Εὐ-

στάθιος, ἥτε οἰ κλιρονόμοι δηαδοχοι μου ἥθελαν συντρέξουν και βεβαιώ-

σουν τά ὅσα ἐγώ ἐσίβασα με τοῦς ἁδελφοῦς και γιοῦς πατρονάτους τῆς 

ἅνωθεν ἑκκλισίας Θεοτόκου Ὁδιγήτριας, και να μήν ἑναντιοθοῦν εἰς κανένα 

πράγμμα ἁγγαλά και δέν ἕχουν κανένα δίκεον τότες θέλω νά ἡμπορί//(36r) 

ἑλευθέρος ὅποιος τύχη ἁπό τό αυτό γενος τοῦ ἀδελφοῦ μου ἱερομοναχος, 

                                                           

1. Στὸ κατάστιχο: ἕναν. 
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ἥτε και μοναχός νά ἕχη τήν ἥσοδον και νά συναριθμήτε εἰς τόν ἅνοθεν 

ἁριθμόν τῶν ὁκτῶ καί τούτο νά ἁγρικέτε ἁπό ἕνα εἰς ἕνα πρόσοπον ἱερο-

μένο ὠς ἅνωθεν και νά ἥνε πάντα ἁπό τήν ἀρσενικιάν και νόμιμην γενεάν 

τοῦ ἀδελφού μου καί οὑχή εἰς περισότερα προσόπατα ἑἅν τύχοσην. Καί ὁ-

πόταν δέν υπάρχη τινάς ἀφιερομένος ἁπό τήν αὐτήν γενεάν τοῦ ἀδελφού 

μου, τότες νά ἥνε εἰς χρέος ὁ κατακερόν ἡγούμενος νά δίνη τοῦ ἀδελφοῦ 

μου, και τῶν κληρονόμων διαδοχον του ἑονίος πάσαν χρόνον εἰς τήν ἑορ-

τήν τῆς ἁγίας Αἱκατερίνης ἕνα κερί ἅσπρο τοῦ πέζου ὁγγιαῖς ἕξι, καί τούτο 

διά γνορισιν εἰς τό γιοῦς ὁποῦ προσφέρνη εἰς τήν εκκλησίαν τῆς ἅνωθεν 

ἁγίας. 

Κεφάλαιον Ι. Οἰ κατακερόν εὑρισκόμενοι πατέραις τῶν αὐτῶν μονα-

στιρίων ἱερομονάχοι μοναχοί και δόκιμοι νά ἥθελαν ἕχουν τήν πρεπουσαν 

ὑποταγήν, καί ὑπακοήν εἰς τον κατακερόν προεστόν τους, ἥτε ἡγούμενον, 

και νά διαφυλάτουσην ὅλλοι τήν ἐν Χριστῳ ἁγάπιν ὠς γνήσιοι ἁδελφοί, 

και ἑνός πατρός τέκνα, καί νά ἑβαρεστούν μέχρι τέλους Θεόν και ἁνθρώ-

πους, να μιμούντε τοῦς εἰς τό μονήρι βίο ἀπ’ αἱώνως εὑαρεστίσαντας, νά 

αρνουντε ὅσα ἑκίνα τάσι ὁ μάτεος κόσμος, και διεφθαρμένη σάρκα, πλού-

τη, και δόξαις, τρηφαῖς, και ἁνάπαυσαις, και νά μήν βλέπουν εἰς ἅλον παρά 

εἰς τόν πιλόν με τόν ὁποῖον ἑπλάσθισαν, και να μήν θέλουν νά ἁκούγουν 

ἕτερα παρα το γή εἶ και εἰς γήν ἀπελεύση, και να μήν παραβένουν τοῦς 

ὅρους τοῦ μοναστιρίου, και τῆς μοναδικῆς πολιτίας, να ἡσίν πάντοτε πα-

ρόνταις διά να μήν μένουν ἡστεριμένοι ἐκ τήν καθημερινήν ἁκολουθίαν. 

Καί ὅντας τινάς ἥθελε νά πορευθή δια τινά ὑπόθεσιν και ὑπυρεσίαν τῶν 

αὑτῶν μοναστιρίων να μην ἡμπορι χορίς πρώτον τήν ἑρότισιν και ἅδιαν 

τοῦ προεστότος (και ὠς ἥθελε τοῦ φανή ηδιον) και τότες βάνοντας τήν 

πρέπουσαν μετάνιαν νά ἀναχορί εἰς τό ἐργον αὑτοῦ. 

Κεφάλαιον ΙΑ. Πάσαν κερόν οἰ εὑρεθένταις μοναχοί εἰς τά αὑτά κηνό-

βια, και ἅλλοι τιναῖς οποῦ ἐν ἡσυχία διάγουσι να μίν ἕχουσιν οἰ τιούτοι 

καμήαν ἑξουσίαν οὗται νά βάνουν γνόμην εἰς τήν ἐκλογήν τοῦ ἡγουμένου, 

ἱκονόμου και ἠς ἄλας τινάς ἁναγ//(36v)γέας και μεγάλας ὑποθέσης, ἁλλά 

μόνοι οἰ ἱερομοναχοι νά ἕχουν τήν ἑξουσίαν. 

Κεφάλαιον ΙΒ. Οἰ ἐν τά ἱερά μοναστίρια και κινόβια κατά κερόν ὑπάρ-

χοντες, νά ἥθελαν θρεπτοντε ἱρινικά, δια να ζιούν εἰς τήν μεματεομένην 

ζωήν τοῦ παρόντος κόσμου, ἕχοντας χρέος ὁ ἡγούμενος εἰς ὅλην τήν διο-

ρίαν τῆς αὑτοῦ ἑκλογῆς νά ἕχη τήν φροντίδα και ἐπιστασίαν εἰς πάντας 

τοῦς πατέρας ἁνταμός και μέ τήν ἐν Χριστῶ ἀδελφότιτα και νά ἥνε τά 

πάντα τῶν αὑτῶν μοναστιρίων εἰς τοῦς αὑτοῦς συναθριζομένους κινά ἥτοι 
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φαϊτό, ποιοτό, ἑνδιμασία, ποδεμί, καί πάν ἅλλο χριαζομενο πρός τοῦ σό-

ματος ὑπηρεσίαν, και να μήν ἥνε καμία διαφορά εἰς τοῦς πατέρας, ἁπό 

τοῦς ὁποίους οἰ ημησοί νά κάθοντε εἰς τό ἕνα μοναστίρι και οἰ ἅλλοι ἥμι-

σοι εἰς τό ἅλο δια να τά ἐφιμερέβουν και εὑτρεπίζουν. 

Κεφάλαιον ΙΓ. Κατά τό ἔθως, και ἁγία σινίθια τῶν μοναστιρίων και 

κινοβίων τῆς ἁνατολικῆς τοῦ Χριστοῦ Εκκλισίας τόν ἥδιον ὅρον θέλω και 

ἑγώ ὅτη διά κανενός τρόπου να μήν τίθετε κρέας εἰς την τράπεζα αὑτῶν 

ἁμή ἅλλα βρόμματα πρός τροφήν, και κιβερνησιν αὑτῶν ἁφίνο λέγωντας 

δια τοῦς ἁσθενούντας νά ἕχουσιν πάσαν ἅδιαν ἕξοθεν τῆς τραπέζις. Καί 

ἥτις τῶν ἁδελφῶν ἁσθενίσι νά περιποιοίτε ὑποπάντων, και κιβερνίτε, ἑξε-

ρέτος δέ ὁ ἠγούμενος νά τοῦ ἕχη πάσαν φροντίδα και ἑπιστασίαν δια τά 

ὅσα ἡ ἁσθενιά του προσκαλή, και κατά τό δινατόν τῶν μοναστιρίων νά 

ἑξοδέβη εἰς τόν αὑτόν ἁσθενούντα, καί ἐἅν ἐκδημήσι πρός κύριον να τον 

ἑνταφιάζουν ὠς ἕθως ἑστίν καί ἡ σινίθια τῶν μοναστιρίων. 

Κεφάλαιον ΙΔ. Μέσα εἰς τό κελίον τοῦ ἡγουμένου νά εὑρίσκετε μήα 

κάσα, και ἠς αὑτήν νά φιλάτοντε ἱερά, και ἱερά σκέβη και πάσα ἅλο πράγ-

μμα ἑξέρετον, και ἅξιον τιμῆς τῶν ἑκκλισιῶν ἥτε μοναστιρίων. Ἁκομή και 

πάσα ἀργύριον και χρυσίον, τόσον ἑκίνα ὁποῦ συναχθούν ἁπό τά ἁγαθά 

και εσοδήματα τῶν αὑτῶν μοναστιρίων, ὁσον και ἑκίνα ὁποῦ συλεχθοῦν 

ἁπό τοῦς χριστιανοῦς εἰς μετάδοσην τῶν ἱερῶν μυστηριων1 διά χάριν ἑλεϊ-

μοσήνης και διά ἁμαρτιμάτων ἅφεσην. Ἁκομή και ἑκίνα ὁποῦ ἕρχοντε διά 

κάθε ἱερολογίαν διά μνήμην ἁέναων τῶν ψυχοδορισάντων και ἁφιεροσάν-

των, και ἡ αὑτή κάσα να ἕχη τρία κλιδιά, ἁπό τά ὁπία τό ἕνα νά κρατή ὁ 

ἡγούμενος, τό ἅλο ὁ ἱκονόμος, καί το τρίτον ἕνας ἁπό τοῦς ἱερομονάχους// 
(37r)ὅποιος ἥνε με τήν γνόμην τῶν ετέρων ἱερομονάχων, και νά μήν ἡμπο-

ροῦν ποτέ τό κερό νά ἁνίξουσι τήν αὑτήν κάσαν οἰ τρίς μόνον οὗται νά βά-

λουν νά εὐγάλουν ἁπό αὑτήν οὑδένα πράγμμα, ἑἅν πρώτον δέν συναχθούν 

πάντες οἰ πατέρες διά να ἡσιν παρόν, καί τοτε εὑγάζοντας τό χριαζόμενο 

πράγμα, νά γραφετε εἰς ἕνα βιβλίον (ὁποῖο βιβλιον νά εὑρισκετε μέσα εἰς 

τήν αὐτήν κάσα) φανερονοντας τόν κερόν, και ής τίνος χεῖρας ἐδώθη, και 

διά πίαν ὑπόθεσην τό εδωκαν και τούτο διά νά σόζετε ἡ μνίμη ἁενάως. 

Κεφ.ον ΙΕ. Ἁκομεί εἰς τό κελίον τοῦ ἡγουμένου νά ἱβρίσκετε μήα ἕτερη 

κασέλα μέ δύο κλιδιά τό ἕνα νά κρατή ὁ ἡγούμενος, και τό ἅλο οἰ πατέρες, 

και ἑκί μέσα νά φιλάτοντε ὅλλα τά βιβλία, και ἕτερα κινά δια ὑποθέσης 

τῶν μοναστιρίων, τόσον τῶν ἡγουμένων ὅσον καί τῶν ἱκονόμων, και πά-

                                                           

1. Στὸ κατάστιχο: μοναστιριων. 



126 Η  ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ  ΑΓΡΑΦΩΝ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

σαν ἅλην γραφήν δηά ἅλην τινάν ἁναγγέαν ὑποθεσην τῶν αὐτῶν μονα-

στιρίων, ὅλλα νά φιλάσοντε εἰς τήν αὑτήν κασέλα. 

Κεφ.ον ΙΣΤ. Οἰ εὑρεθέντες οἰγούμενοι νά ἕχουν τό αὑτό χρέος ὅτη με 

τήν τελίοσην ὁ καθε ής πλιροθέντων τῶν χρόνων τῆς αὑτῶν διορίας νά 

δίδη τῶν εὑρισκομένων κατα κερῶν πατέρων καθαρῶν λογαριασμόν εἰς τά 

πάντα τῆς ἐαυτοῦ ἐξουσίας και ἑπιχήρισης και ὁ ἐκλεχθής νέος ἡγούμενος 

νά ἐξετάζι ἑπιμελός τήν ἑπιχίρισην τοῦ πρώΐν ἡγουμένου, και ἁνίσος και ὁ 

αὑτός πρωϊν ἡγούμενος μετα το τελος τῆς αὑτοῦ διορίας εἰς μίνας δύο δέν 

θελίσι νά τοῦ γένη καμία ἑξέταξιν, μίτε νά δώσι τόν διορισμένον λογαρια-

σμόν νά πίπτη ἁπό τόν ἁριθμῶν καί ἐκλογίν του και παντελός νά ἁποδιό-

κετε ὠς κακότροπος, και ἱερόσυλος ἅνθρωπος. Ἁκομή ὁ πρώϊν ἡγούμενος 

νά ἕχη χρέος εὑθίς ὁποῦ ἐκλεχθή νέος νά τοῦ δίνη πάντα ὅσα ἡβρίσκοντε 

εἱς τάς χήρας του και νά ἁνίγοντε κάσα και κασέλα ἑνόποιων πάντων τῶν 

ἱερομονάχων να τοῦ παραδίδη ἕνα πρός ἕνα ὅλα τά πράγματα ἐνγράφος 

ὁπου νά εὑρισκοντε μέσα, και τούτα ὅλα νά ἤνε τά χρέοι πάντων τῶν κατα 

κερῶν ἡγουμένων, και νά διασόζετε ἑτούτος ὁ ὄρος ἁπό ἑκλογήν εἰς ἑκλο-

γίν και ἁπό κερον εἰς κεροῦς. 

Κεφ.ον ΙΖ. Να μήν ἡμπορί ὁ κατα κερόν ἡγουμενος, ἥτε ἱερομονάχοι 

(και τούτο τόσον νά//(37v) ἑνοάτε δια τοῦς παρόντας, ὅσον ἁκομεί και μελο-

ντας ἥτοι μεταγενεστέρους) διά κανενός τρόπου, οὗται ἁφορμῆς νά πουλί-

σουν, οὗται ἁποξενόσουν, οὗται χαρίσουν οὗται ψυχοδορίσουν ἁπό πάντων 

τῶν ἁγαθῶν τῶν αὑτῶν κινοβίων, ἁλλά πάντα νά κρατούν αὑτά εἰς αὕξι-

σην, και οὑχή εἰς ἑλάτωσην. 

Κεφ.ον ΙΗ. Μετα τήν ἐν Κυρίο τε<λε>υτήν τινῶς τῶν ἱερομονάχων, 

ἥτε μοναχῶν, ἥτε ἅλλου τινῶς ὁποῦ ἐν ἡσυχία διάγει τα πράγμματα ὁποῦ 

τοῦ εὑρεθόσιν εἰς τό κελήον του νά διαμένουσην ὅλα τοῦ μοναστιρίου τό-

σον νά ἑνοάτε διά ἑκίνους ὁποῦ ἥλθαν δια ἁφιερόσεος, ὅσον καί τῶν λιπῶν 

ὁποῦ εἰς τόν ἁριθμῶν ὑπαρχουσην. 

Κεφ.ον ΙΘ. Οἰ πατέρες τῶν αὐτῶν μοναστιρίων ἱερομονάχοι, ἥτε μο-

ναχοί, καί πάνταις οἰ ἐκ τοῦ ἱεροῦ καταλόγου νά ἥνε δεδωμένοι ὅλλος 

διόλλου ὁ καθ ἕνας εἰς τό ἕργον αυτοῦ, και νά μήν διάγουσιν ἐν αμελία, 

ἁλλά νά κρατή ὁ καθής καί ἑργάζετε κατά την ταξιν αὑτοῦ και ἑκίνο ὁποῦ 

δίνατε και κατά τήν προσταγήν τοῦ ἡγουμένου, εἰς τόν ὁποῖον μέλη νά 

ὑποτάσητε, και ἁνίσος και τινάς διάγη ἐν ἁμελία ἑπιτιμάστο ὁ αὑτός κατά 

τήν ἡδίαν θέλισην τοῦ προεστότος. 

Κεφ.ον Κ. Νά ἕχουν ἁκομεί οἰ κατακερόν σεβασμιότατοι πατέρες ἕνα 

βιβλίον δια νά γράφοντε ἁπό κερόν εἰς κεροῦς οἰ οἱγούμενοι, και οἰκο-
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νόμοι, και οἰ λιποί πατέραις οἰ οἰσιάταις δια ἀφιερόσεος ὑπαρχώντων, και 

οἰ λιποί ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἁριθμοῦ, καί οὗτως διά πάντοτε. 

Κεφ.ον ΚΑ. Ὅποντας ἥνε χρία διά μεγάλην ἁνάγγην νά γενή καμία 

ἕξοδος διά καμίαν αὕξισην εἰς τό νά λάβουν κανένα πραγμμα κινιτόν ἥ 

ἁκίνιτον εἰς παντοτινήν ὁφέλιαν, και κιβέρνισιν τῶν αὑτῶν μοναστιρίων 

νά γίνετε πάντα μέ κινην θέλισιν τῶν εὑσεβεστάτων πατέρων, ἥτη ἱερω-

μονάχων, καί τούτο εἰς μεγάλας ὑποθέσης, εἰς δέ τάς μικρᾶς ὑποθεσης νά 

ἕχη μονος του ὁ ἡγούμενος τήν ἑξουσίαν ἡμπορόντας νά διορίζι, και προ-

στάζι ἑλευθέρος, εἰς δε τά λιπά, ἥτη μεγάλας ὑποθέσης νά γινετε συναθρι-

σης, και νά στοχάζοντε τό πλέον ἁρμοδιον πράγμμα πρός ὁφέλιαν, και ἡ 

περισοτεραις γνόμαις νά ἕχουν τό βέβαιων.// 
(38r)Κεφ.ον ΚΒ. Οἰ αὑτοί κατακερόν πατέραις νά ἕχουν τήν αὑτήν ἅο-

κνον ἑπιστασίαν διά τῆς ἁενάου ἁκολουθίας, καί ἱερουργίας, ἁφίνοντας ὁ 

καθε ής τό ἕργον του, ἕξο ἁπό ἑκίνα τά πραγμματα ὁποῦ ἡ ἁναγγη τά 

βιάζι, και ὁ καθής ἱερομόναχος νά ἕχη τήν εὑδομαδα του ἁραδικός κατά την 

τάξιν τῶν μοναστιρίων. Καί νά ἕχουν ἁκομεί κινόν χρέος οἰ πατέραις νά 

ἁναγνόθουν βίους ἁγίων, και πάσαν ἅλον ψυχοφελή και σοτίριον λόγον, 

και τούτο διά ἑκινούς ὁποῦ ἡ τύχη τοῦς ἡστέρισε γραμμάτων. 

Κεφ.ον ΚΓ. Εἰς ὅλαις ταῖς ἁκολουθίαις τοῦ ἑνιαυτοῦ, ἥγουν ἑσπερινόν, 

ὅρθρον, λιτουργίαν, καί ἠς πασαν ἑκτενή, και ἡκετίριον δέϊσην νά ἕχη χρέος 

ὁ ἱερουργόν, καί πιῶν ταύτα νά μνιμονέβει ἐκφόνος οὗτος. ὑπερ μακαρίας 

μνίμης κιμίσεος και ἑωνίου ἁναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κεκημημένων 

μακαρίων δούλων τοῦ θεοῦ Γριγορίου ἱερομονάχου και Εὑσταθίου, καί τῶν 

γονέων αὑτῶν, και πάντων τῶν ἁφιεροσάντων και ψυχοδορισάντων ἑν τή 

ἁγία μονῆ ταύτη, και πάντων τῶν εὑσεβῶν και ὀρθοδόξων χριστιανῶν. 

Κεφ.ον ΚΔ. Θέλω ἁποτιχοντάς μου νά λιτουργούν πάσαν δευτέρα ὅλου 

τοῦ ἑνιαυτοῦ διά πάντοτε ἕξω ἁπό τήν μεγάλην Τεσσαρακοστήν, καί τούτο 

δια μνιμοσινον μου ὁμοῦ μετά τοῦ ἁδελφοῦ μου Εὐσταθίου. Ἁκομεί εἰς 

πάσαν Κιριακήν καί πάσα δεσποτική ἑορτή και εὕσημον ἡμεραν κατα-

παύσεος ὁ ἱερεῦς ὁ ἱερουργῶν μετά τήν ὁπισθαμβονον εὐχήν να μάς λέγει 

ἕνα τρισάγιον ἕμπροσθεν τῆς σεπτῆς εἱκόνος τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, και 

κατά τήν ἡμέραν τοῦ ἑνταφιασμοῦ μου νά ποιοῦν πάνταις οἰ πατέραις 

ἁνταμός με τόν προεστότα ἕνα σιλιτουργον ἐνδεδιμένοι πάνταις τήν ἱερα-

τικήν στολήν, και τελιομένη ἡ λιτουργία νά ἐξέρχοντε ἕξο τῆς ἑκλισίας και 

ἡστάμενοι ἅνωθεν και γίροθεν τοῦ μνιμίου ἑνό μέλο ἑνταφιασθίνε νά 

ποιούν μήαν πανιχίδα εἰς μνιμοσινον μου, ἐχοντάς το και ἑτούτο διά χρέος 

ἁπαρέτιτον. 
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Κεφ.ον ΚΕ. Θέλω ὅτη τήν ἡμέραν τῆς ἁποβιοσεός μου ὅσοι ἱερεῖς, και 

ἱερομονάχοι εὑρεθοῦν και συναχθούν εἰς τό ἅνοθεν μοναστιριόν μου τῆς 

ἁγίας Αἱκατερίνης νά δίδετε τοῦ καθ’ ἑνός ἕνα κερί ἅσπρο ἁπο ὁγγιαῖς 

τέσερης, καί μικραῖς1 λίτραις δέκα καί νά μέ ἑνταφιάζουν ἕξο τῆς ἑκκλησίας 

εἰς τό μνήμα ὁποῦ ἕχω ἑτιμασμένο//(38v) μέ πλάκα, καί μέ τό σιμήον ἥτη 

γραματα τοῦ ὁνοματός μου. 

Κεφ.ον ΚΣΤ. Οἱ κατακερόν οἰγουμενοι καί πατέραις τῶν αὑτῶν μονα-

στιρίων νά ἕχουν καί ἑτούτο τό χρέος διά πάντοτε νά ἡσιάζουν κινήν τήν 

αὕξισην εἰς ταῖς ἅνωθεν εκκλισίαις Ὁδιγίτριας καί ἁγίας Αἱκατερίνης ἥγουν 

ὅσοι αὕξισιν εἷθελαν κάνουν εἰς τήν μήαν, νά κάνουν καί εἰς τήν ἅλην, καί 

νά τοῦς ἥνε καί ἑτούτο διά χρέος ἁπαρέτιτον. 

Κεφ.ον ΚΖ. Θέλω ὅτη ὁ ἅνοθεν ἱερομοναχος Ἁθανάσιος Γερακάρις τόν 

ὁποῖον ἕκλεξα διά ἡγούμενον εἰς χρόνους δίο μετα τήν ἁποβίοσήν μου να 

μήν ἕχη χρέος νά δίνη τῶν πατέρων κανέναν λογαριασμόν εἰς ὅτη ἑπιχί-

ρισιν λάβη εἰς τά ἑσωδίματα ἥτη καρποῦς τῶν ἁγαθῶν τῶν ἅνωθεν κινο-

βίων, μόνον ὁ ριθίς ἱερομόναχος Βλάχος ἱκονόμος νά δίνη τόν πρεπούμε-

νον λογαριασμόν καθῶς επρωΐπα, καί οὗτη ἡ εξεκαθάρισης δια τόν ἅνοθεν 

ἱερομοναχον Γερακάρι νά ἑνοάτε διά μόνην τήν πρώτην φοράν, ἥτη διά 

τοῦς δίο χρόνους ὁποῦ ἑγώ τόν ἕκλεξα διά ἡγούμενον, εἰς δε τοῦς ἑπακο-

λουθους κεροῦς ὁποῦ ἥθελε ματαλάβη τήν αὑτήν ἁξίαν διά προεστός, εἷται 

ἱκονόμος νά δινη τόταις τοῦς λογαριασμοῦς καθός καί οἰ ἑπίλιποι, καί τού-

το ποιό δια κάποιον δικεότατον τρόπον ὁποῦ ἑγώ στοχάζομε. 

Ὅλλα τά ἅνωθεν κεφάλεα ὁποῦ ἑπρόσθεσα ὠς ἁναγγέα, καί πρεπούμε-

να θέλω νά ἐξακολουθούντε ἁπαραλάκτος διά πάντοτε καί ἁεί, καί νά ἕχη ἡ 

παρούσα μου διαθήκη τό ἱσχυρόν καί βέβαιον κατά πάν ἥδος διαθήκης καί 

διορθόσεος ἁπό τήν ὁπίαν και παρούσαν μου διορθοσην θέλω νά μοῦ αφε-

θή κόπια διά να τήν ἕχω σημά μου. Ἑροτιθίς διά τά σπιτάλια τῶν φυσι-

κῶν πεδίων, καί διά ἅλους τόπους χριαζόμενους, καί ἁπεκρίθι δέν ἀφίνω 

τίποτις. Ταύτα ἵπε και ἐδιόρθοσε ὁ πρωριθίς κύριος ἱερομοναχος Αὑράμις 

ἑνόποιων τῶν ἅνωθεν μαρτυρων και υπογράφουν. 

Γρηγόρηος ιἔρομονάχος ὀ ἀβραμις ιβεβεονο ὀσα ανοθεν. 

Ἱερεμίας ἱερομόναχος Καββαδιάς μάρτυς παρών. 

Εὐθύμιος ἱερομόναχος παραμυθιώτης μάρτυς παρών. 

1746 σαράντα ἕξι μαρτίου τέσερις, κατά τήν ἁναζιτισιν τοῦ ἁναγεγρα-

μένου κυρίου ιερομονάχου Γριγορίου Αὑράμι τοῦ ἁσικοσα τήν ἄνοθεν κό-

                                                           

1. Στὸ κατάστιχο: μιτραῖς. 
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πια καί εἰς χήρας του ἑπα//(39r)ραδωσα, και εις πιστεος αλιθίας ὑπογράφι. 

Γρηγόρηος ἰέρομονάχος ὀ ἀβράμης βεβεόνο. 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ 7 

Πράξη τῆς 22ας Ἰουνίου 1746. Ἵδρυση τῆς μονῆς τῆς Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν καὶ 
ἀνάθεση τῆς ἡγουμενίας στὸν ἱερομόναχο Σωφρόνιο Τζουκαλᾶ. 

Ἔκδοση: Καρύδη, «Κανονισμοί», σ. 240-243. Ἀρχειακὴ πηγή: Α.Ν.Κ. Συμβ., 
φάκ. Μ.133, β. 9, φ. 46r-47v. Ἀναδημοσιεύεται ἀπὸ τὴν πρώτη ἔκδοση. 

 

+ Εν Χριστου ωνόματι αμήν 1746: σαράντα έξι ιμέρα 22 : ικοσι δίο του 

ιουνίου μινός εσοθεν ις τήν μονήν τίς σεβασμίας Θεοτόκου επονομαζόμενι 

Οδιγίτρια κίμενι ις την περιοχην χοριου τόν Αγραφόν με το σίμαμα τίς 

καμπάνας τίς αυτίς αγίας μονίς κατα την σινιθιαν εσιναχθισαν ι κάτοθεν 

κιβερνιτε αδελφί καί γιοῦς πατρονάτι τίς αυτίς αγίας μονίς ιγοῦν ευλαβις 

παπά κύρ Ευστάθιος Μερκούρις τοῦ ποτέ Διμιτρίου απο χορίο Αντιπερ-

νοῦς καί παπα κύρ Αντόνιος Μαρτίνος τοῦ ποτέ Πέτρου απο τό αυτό χορίο 

παπα κυρ Νικολαος ο Κατοημερης του κυρ Φράγγου κυρ Χριστόδουλος 

Τζουκαλάς τού κυρ Αλιβίζι κύρ Νικολός Κατοημέρις τοῦ ποτέ Μανοήλ απο 

χορίο Καρουσάδον, όσιος μοναχός κυρ Αθανάσιος Σκιαδᾶς τοῦ ποτέ παπά 

Χριστόδουλου κάτικος ις τήν μονήν του αγίου Αθανασίου ις τήν περιοχήν 

τόν Καρουσάδον, ευλαβέστατος παπα κυρ Στέφανος Ψαρὰς τοῦ ποτέ Σπί-

ρου απο χορίο Κιπριανάδον, κυρ Σταθις Γουναρόπουλος τοῦ ποτέ [       ] 

από χορίο Αγίον Δοῦλον, κύρ Κονσταντίς Προβατάς τοῦ ποτέ Ντονάδου, 

κύρ Στάθις Προβατάς τοῦ ποτέ μάστρο Σταμάτι, κιβερνιτε, κυρ Σταθης 

Προβατας αλιφιέρις, κύρ Στάθις Μερκούρις τοῦ ποτέ Σταματέλου απο τό 

παρόν χορίο τόν Αγραφόν, κύρ Σταθις Γουναρόπουλος τοῦ ποτέ Ζαφίρι 

απο χορίο Αγίον Δοῦλον, ολι ἠ άνο ονομασμένι παρόν σιναγμενι. περί 

πλέον εδοσαν τήν γνόμην τους με το απόγραμα οποῦ εκαμαν ης μίαν κολα 

χαρτί οποῦ ος κατοθεν ακορδάρισαν τα πάτι ἠ οπία ντόπο τοῦ ρεγγίστρου 

θέλι ηνφίλτζαριστι ις το παρόν ιγουν ο Σοσιπατρος ιερομόναχος ο Κατο-

ημέρις, Νικόλαος Γουναρόπουλος, signor Στάθης Μαρτίνος τοῦ ποτέ signor 

Γεόργου, Κονσταντίς Γουναρόπουλος, Σπίρος Κατοημέρις καί Θεοδορις 

αδελφια, Τζόρτζις Κατοημέρις, ὄλλι εκ χορίο Καροῦσἀδον αδελφί καί γιοῦς 

πατρονάτι τίς αυτίς αγίας μονίς. επιδί θίο ζίλος επαρακίνισε τοῦς αδελφοῦς 

καί γιοῦς πατρονατους τίς αυτίς εκλισίας δεσπίνις ιμόν Θεοτόκου τίς Οδι-
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γϊτρίας να σηνφονίσουν σχεδόν ολι να κάμουν αυτήν ιερόν μοναστίριον ις 

δόξαν τοῦ παντοδινάμου Θεοῦ καί αυτοῦ πανάγνου μητρός καί ις φίμ<ην> 

παντοτε καί έπενον τις γαλινοτατις αφεντίας τόν Ενετόν καί παντοτινόν 

μνιμόσινον τόν κτιτόρον καί αδελφόν τίς αυτίς μονίς καί πάντον τόν ευ-

σεβόν χριστιανόν διό καί επρόσφεραν ταπινοτάτην γραφίν ι ανοθεν ιρι-

μένι αδελφί πρός τόν εξοχότατον κίριον Δανιήλ Τολφίν 4ο προβλεπτήν 

γγενεράλ θαλάσις γεγραμένι ιστας 20: Απριλίου 1744 διά μεσου τόν κοῦ-

μεσιον κατα την κινήν γνόμην οπου αποφασιστικός εσιμίοσαν με ετέραν 

γραφίν 20 φευρουαρίου 1744: καθός φένετε ηνφιλτζαδα ης το οφίκιον τις 

σεκρεταρίας με την οπίαν εζίτισαν απο τήν αυτήν ανοτέρων εξουσίαν να 

τοῦς δοθί άδια να τελιόσουν τιούτον θεάρεστον έργον όθεν ερευνόντας 

ακριβός τήν ιπόθεσην καί καλος ευρίσκοντας αυτήν δια θεάρεστον αποφά-

σισε διά δεκρέτου προσκινιτου ιστάς 27 Απριλίου 1744 κατά την αναζίτι-

σην τόν αυτόν αδελφόν καί στοχαζόμενος τρόπους αρμοδίους διά να ήνε 

παντοτινά κατορθομενον καί στερεομένον το αυτό θεάρεστον έργον επιμε-

λιθίκαν ος κάτοθεν φένετε οδιγιθέντες εκ Θεου καί επιδι προλαβόντος ίχαν 

εκλέξι δια ιγοῦμενον τοῦ ανοθεν ιριμένου μοναστιρίου τόν απόντα οσιότα-

τον ιερομόναχον κυρ Γριγόριον Αβραμι ος φένετε ιστα άτι του κυρ Νικο-

λάου Κουρσάρι νοταρίου// (46v) 1744 Ιουνίου 3 Ε.Π. καί ος ενεκίνο αλεπιδί 

καί ο ριθις οσιότατος Αβράμις να μιν ιθέλισε να κάμι κατά τις συνφονίες 

οποῦ εκ θελισεος του ελαβε ιπόσχεσιν να κάμι ος φένετε ις τό άνο ιριμένον 

νοταρικόν γράμα αλά μάλιστα εξιδιας αυτοῦ θελίσεος καί γνόμις επαρέτισε 

καί έδοσε τό ἡλίομα καί τάγιο του ιριμένου γράματος τρις Ιουνιου ος φα-

νερόνι ι απόφασις καμομένι ιστας 30 Απριλίου τοῦ ενεστότος χρόνου απο 

τον ριθέντα εξοχότατον Δολφιν διά τουτο επιθιμόντας ι ριθέντες αδελφι 

καί γιοῦς πατρονάτι τίς αυτίς ιεράς μονίς νά ηδούσι τελιομένον τό τιούτον 

θεάρεστον έργον καί κατορθομένον τό αυτό μοναστίριον με τοῦς καλιο-

τέρους τρόπους καί τάξες κινοβιατικές οποῦ δια μέσου {οποῦ διαμέσου} τοῦ 

άνο ιριμένου γράματος 20 Φευρουαριου ι αδελφι θέλοντες εδιόρισαν οθεν ι 

παροντες κιβερνιτε καί γιοῦς πατρονάτι φροντίζοντας επιμελός δια νά 

έβροσι κανένα αξιον ιποκίμενον τό οπίον να ήνε καλίς φίμις καί αγαθις 

προερέσεος διά να γίνετε παραδίγμα καί τίπος τις λιπίς αδελφότιτος τόν 

πατέρον καί καλός ερευνόντας ηβρασι δια παρακαλέσεον πολόν τόν παρό-

ντα οσιότατον εν ιερομονάχις κίριον Σοφρόνιον τουπίκλιν Τζουκαλά τόν 

οπίον ομογνομόνος εκλέγουν δια ιγοῦμενον τοῦ ριθεντος μοναστιρίου δια 

να ηνε καί εξουσιάζι αυτό από την σίμερον καί εος τελος ζοής αυτοῦ κατά 

τήν εξουσίαν οποῦ τοῦς εδόθι ενγράφος από τήν λιπίν κινότιτα τόν αδελ-
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φόν καί γιοῦς πατρονάτον καθός φένετε ιστάς 20 Φευρουαριου 1744 ὀ 

ὁπίος δεχθις τιν παρακάλεσην τόν ριθέντον πιθετε καί ιπόσχετε νά εξακο-

λουθίσι κατά τες παρουσες συνφονίες οπου ις τα παροντα κάτοθεν κεφάλεα 

φέροντε καί πρότον 

Αον: εκλέγομεν τόν παρόντα κίριον Σοφρόνιον Τζουκαλά διά καθιγού-

μενον τοῦ αυτοῦ μοναστιρίου εος τέλος ζοής αυτοῦ, ο οπίος νά εχι ις χίρας 

του ὄλλα τά ασιμικά ιερά σκέβι βιβλία καί κάθε άλον πράγμα κιν<ιτ>όν τε 

καί ακίνιτον καί μετόχια τις αυτις ιερας μονίς χορίς νά έχι ιπόσχεσιν να 

διδι τινός λογαριασμόν περό να ήθελε κρατί ὄλλα τά ανοθεν τόσον εντρά-

δες ασιμικό καί κάθε άλο πάντα ις αυξισην καί ουχι ις ελάτοσιν ι οπια εξε-

τασις να γίνετε απο τοῦς πατέρας καί κιβερνιτάς. 

Βον: Νά έχι εξουσίαν νά εκλέγι όσους πατέρες ίνε αρκετά τά ισοδίματα 

τοῦ μοναστιρίου να ζωοθρέφουν χορίς τινάς να τοῦ εναντιόνετε. 

Γον: Η εβρεθέντες καί εκλεχθέντες πατέρες απο τόν καθιγούμενον μό-

νον να ηνε απο τούς αδελφοῦς καί να ήνε ένας απο πάσαν γενεάν κατά τόν 

αριθμόν οποῦ ηνε αρκετά τά ησοδίματα να σόζοντε ις τό αυτό μοναστίριον 

ένας απο κάθε γενεάν καί ουχί περισότερον. εστοσαν ιποσχόμενι νά προσ-

φέρουσιν τήν πρέπουσαν τιμίν καί ευλάβιαν τοῦ αυτοῦ προεστότος όταν δέ 

τινάς απο τοῦς πατέρας ίθελε σφάλι ο ηγούμενος νά έχι χρεος να τόν διορ-

θόνι με τάς αρμοδίους νουθεσίας καί ερμηνίας ι δε καί φανι απιθές καί δέν 

ακουσι τές άνοθεν νουθεσίες τοῦ ανοθεν ιγουμενου νά έχι ιποσχεσην ο 

αυτός ιγούμενος νά ανακράζι τούς εβρεθέντας κιβερνιτάς καί να τοῦς φανε-

ρόνι το σφάλμα του καί νά εμπαλοτάρουν ο αυτός ιγούμενος πατέρες καί 

κιβερνίτε καί ι περισότερες ι γνόμες καί οτι ιθελε διορίσουν ι αυτές γνόμες 

νά γίνετε καί ο ηγούμενος αν τόν εξοστρακίσουν νά εκλέγι άλον διά παρά-

διγμα καί σοφρονισμόν τόν άλον καί τουτο νά εκλέγι άλον οποῦ απο εκί-

νην τήν γενεάν να μίν ισην μέσα εκλελεγμένος ις τόν κερόν οποῦ θέλι νά 

εκλέξι διατί ποτέ να μίν ισήν εκλελεγμένι διο απο μίαν γενεάν, καί ίσος 

καί κανέναν κερόν ἴνε χρία διά πατέρες ις τό αυτό μοναστίριον καί δέν ίνε 

απο τούς αδελφοῦς νά ιμποροῦν ο καθιγούμενος πατέρες καί εβρεθέντες 

κιβερνιτέ νά εμπαλοτάρουν καί ι περισότερες ι γνόμες αν θέλουν νά εκλέ-

γουν καί ξένον αλέος ότι διορίσουν ι περισότερες γνόμες να γίνετε. η οπία 

μπαλοτατζιόν οποῦ πρεπι να γίνετε με τοῦς κιβερνιτάς νά αγρικιέτε μόνον 

αν θελίσουν να εκλέγουν// (47r) κανέναν ξένον, ι δέ δια τοῦς αδελφοῦς να ηνε 

ις τήν εξουσίαν τοῦ ανοθεν καθιγουμενου περό έναν απο πάσα γενεαν ος 

ανοθεν ίπομεν. 

Δον. Τόσον ο αυτός ιγούμενος όσον καί ι λιπί πατέρες οποῦ νά εβρε-
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θόσι εκλελεγμένι απο τον ριθέντα καθιγούμενον να ζοσι κινοβιακος καί νά 

ενδινοντε ομία κατά την τάξιν τόν απανταχοῦ κυνοβίον ο δε καθιγοῦμενος 

νά έχι καπιαν διαφοράν ίς τά ενδίματα διά τιμίν καί εξέρεσην ίς τούς 

άλους. 

Εον. Οτι εις κάθε τέσερους χρόνους νά έχοσι εξουσίαν ι παρόντες καί 

κατα κερόν ευρεθέντες κιβερνιτέ να κάνουν τόσον ις πραγματα κινιτά καί 

ακινιτα ις την ποσότιτα οπου τοῦ παραδόσουν μίαν ρεβιζιόν ητι εξέτασην 

καί αν ευρισκοσι όσον πραγμα τοῦ επαράδοσαν σοστόν καί ακέρεον να ήνε 

εις αύξισην καί ουχι ις ελάτοσην η δι καλός ηδέ καί το εβροσι ελατομένον 

νά ημποροῦσι χορίς καμίαν εναντιότιτα να τόν ευγάνοσι αν θέλοσι. 

Ϛον. Οτι ο ανοθεν καθιγούμενος ιπόσχετε να τελιόσι με κάθε ταχίτιτα 

τό αυτό μοναστίριον διά να σόζετε ης όλον τόν κερόν τις ζοης του καί διά 

πάντοτε εκλέγοντας πατέρες όσους καί όπιους τοῦ φανόσι εύλογον καί όσες 

τάξες κινοβιακές ίθελε διορίσι ενγράφος νά φιλάτοντε απαρασάλευτες τό-

σον τόρα όσον καί έπιτα καί ις κάθε κερόν τές οπίες τινάς να μιν ιμπορί 

νά εναντιόνετε περό ὀς διορίζετε ης το τρίτον κεφαλεον. 

Ζον. Οτι μετά τήν αποβίοσην τοῦ ανοθεν ιγουμένου να μένι διάδοχος 

αυτοῦ όπιον απο την ομίγιρην τόν ευρεθέντον πατέρον ίθελε διορίσι αυτός 

ζοντας του δια ιγοῦμενον διά διό χρόνους μόνον τόν οπίον νά έχοσι χρέος ι 

λιπί πατέρες καί κιβερνιτέ να τόνε στέρξοσι διά ιγοῦμενον φενόμενος αξιος 

πρός αυτοῦς ιδέ να ημποροῦσι να τόν αλαζωσι καί να βάνοσην ἄλον όπιον 

τους φανί ευλογον. 

Ηον. Οτι μετά την αποβίοσην τοῦ ριθέντος ιγουμένου Τζουκαλα ι κι-

βέρνισις του ανοθεν μοναστιριου να μενι πλέον ις την εξουσίαν τον λιπόν 

παρευρεθέντον πατέρον καί κιβερνιτόν η οπίι πατέρες όλι ομοῦ με τοῦς ευ-

ρεθέντας κατα κερόν κιβερνιτάς η οπίι νά ηνε εκκλελεγμένι απο τοῦς λι-

ποῦς να ψιφίζοσην καθιγοῦμενον κάθε διό χρόνους έναν απο τοῦς πατέρας 

τοῦ μοναστιριου καί έτζι απο δίο ις δίο χρόνους νά αλάσι ο καθιγοῦμενος 

καί να γίνετε ἄλος απο τήν ομίγιρην τόν μπατέρον ιδε καί τοῦς φανι άξιος 

καί καλός κιβερνιτις, αν θελουσι να τόν ψιφιζοσι καί δεύτερον καί τρίτον 

καί ακολοῦθος νά εχοσι άδιαν. 

Θον. Οτι μετά την αποβίοσην του ριθέντος ιγουμένου να μίν ιμποροῦν 

η ευρεθέντες κατά κερόν πατέρες να κάμουν καμίαν ιπόθεσην του μονα-

στιρίου ουτε καμίαν εξοδον άτακτον ητε εστραορδινάριαν χορις τήν γνό-

μην τόν ευρεθέντον κιβερνιτόν. 

Ιον. Οτι απο τοῦς πατέρας τοῦ μοναστιρίου νά ήθελαν ίστε ένας κάθε 

δίο χρονους ικονόμος διά νά ικονομί τά πρός τήν χρίαν καί πρός το συν-
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φέρον τοῦ μοναστιρίου καί ετζι απο δίο εις δίο χρόνους νά αλάσι ο ηκο-

νόμος δίδοντας λογαριασμόν τόν λιπόν πατέρον ιγουμένου καί κιβερνιτόν 

καί ότι εσοδευσε καί εξοδευσε ις τον κερόν τίς ικονομίας του κάθε έξι μίνες 

καί τουτο μετά τήν αποβίοσην τοῦ ριθέντος Σοφρονίου να γίνετε. 

ΙΑον. Οτι οπια ιπόθεσις τοῦ μοναστιρίου ιθελεν ισθε χρεία ις κάθε κε-

ρόν να γένι μετά την αποβιοσην τοῦ παρόντος ιγουμένου να μίν γίνετε 

παρά με την γνόμιν τον πατερον όλον καί κιβερνιτον ι οπια γνόμι να μήν 

ιθελε γινετε αλεος παρά με μπα//(47v)λοτατζιόν νά μπαλοτάρουν ομοῦ όλι 

καί ι περισσότερες ι γνόμες νά κιριέβουν. 

ΙΒον. Οτι όσα κεφάλεα ιθελε σιμιόσι ο παρόν καθιγούμενος ις όλον τόν 

κερόν τίς ζοης αυτου διά καλήν τάξιν καί σίστασην τοῦ ιεροῦ μοναστιριου 

νά ηθελαν τα δεχθοσι καί στερξοσι αναντιρίτος ι μεταγενέστερι τόσον καί 

ι εβρεθέντες κιβερνιτέ. 

ΙΓον: Οτι ο ανοθεν ιγοῦμενος όσον καί ι διάδοχι αυτοῦ νά έχοσι χρέος 

απαρετιτον διά πάντοτε καί αή να κάνοσι τό αγίο καί μεγάλο σαβάτο τόν 

σινιθισμένον απο εκπαλε επιτάφιον καί να δίνουν όλον τόν αδελφόν καί 

γιοῦς πατρονάτον τίς αυτίς αγίας μονίς ένα κερί άσπρο από δίο ογγιές τοῦ 

κάθε ενός τόν λαηκόν τον δε ιερέον απο τρις ογγιες διά γιούς τους. 

ΙΔον. Οτι επιδι εις την αγιαν μονήν απο έκπαλε νά ητον τά θαυτικά 

τους καί όλα τις εφιμερίας κατά τήν ταξιν τόν χριστιανόν νά έχι ιπόσχε-

σην ο αυτός ιγούμενος καί η κατά κερόν να τά διατιροῦν διά πάντοτε κα-

θός ίτον καί απο έκπαλε, καί ις κάθε κερόν από τά ἔξο χορία οποῦ ινε 

αδελφί αν έλθι τινάς θανατος καί θελίσουν να κράξουν καί προσκαλέσουν 

κανέναν ιερομόναχον να εχι χρέος να ηπαγένι καί να πέρνουν τον σταυρόν 

με τό φλαμποῦρο καί να σιμένουν καί τές καμπάνες περό δίδοντάς του την 

σινιθισμένην λιτουργίαν διά μνιμόσινον του τεθνεότος. 

ΙΕον. Καί ίς τό παρόν επιδι καί νά ιβρίσκοντε απο τοῦς αδελφοῦς ἡ 

παπα Στάθις Μερκούρις από χορίον Αντιπερνοῦς με τό να γενι ιερομόνα-

χος παπα Νικόλαος ο Κατοιμερις απο χορίον Καρουσάδον γιναμένος ιερο-

μόναχος Σοφρόνιος μοναχός Προβατάς από χορίον Αγραφοῦς καί Σταθης 

Μαρτινος τοῦ ποτέ παπα Αναστάσι απο χορίο Αντιπερνοῦς οπιος εξακο-

λουθάη από μικρόθεν ις τα γράματα ι οπιι κατά τό παρόν άν θελίσουν νά 

ἠπάγουν νά έχουν τήν άδιαν όποντας θελίσουν περό να στέκοντε ι ανοθεν 

εκλελεγμένι πρός τόν ιγούμενον ις την ιποταγίν καθός ις το τρίτον κεφά-

λεον εδιορισαμεν καί αν ο αυτος Ιοανης αν θελίσι να σταματίσι ις διορίαν 

χρόνους δίο νά εχι χρεος το μοναστίρι να τον ιερόνι μέ κάθε εξοδον τοῦ 

μοναστιρίου καί τουτο αν θελίσι νά λάβι τήν ιεροσίνι καί ούτος ιπαμεν 
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έγραψαν καί ος ανοθεν εξεκαθαρίσαμεν καί εκατορθοσαμεν ιγουν εκατορ-

θόσαμεν καί θέλομεν ότι να κρατοῦμε τα πάντα από τήν σίμερον καί μετά 

τοῦς κλιρονόμους διαδόχους αυτόν παντοτες καί αή στέρεα καί βεβεα ις 

δεσμόν τόν αγαθον τους παντίον παρόντον καί μελόντον καί τά εξις τά 

οπία παρακαλοῦν ις πτόσην τήν δικεοσίνι να τα ενεργίσι καί ουτος ενόπιον 

μαρτύρον τοῦ ευλαβί παπά κύρ Σπίρου Κοτζαντᾶ τοῦ ποτέ παπά Σταματέ-

λου από τό παρόν χορίον Αγραφοῦς καί κυρ Παναγιότι Λέκα τοῦ ποτέ κά-

πο Κιριάκι από χορίο Αντιπερνοῦς ι οπιι ιπογράφουν κάτοθεν καί ιπογρα-

φι καί ο ανοθεν καθιγούμενος. 

Σπιριδον ηερες Κοτζαντας μαρτιρας 

Παναγηοτις Λεκας μαρτηρας 

Εὐσταθιος ιερευς ω Μερκουρις βεβεωνω 

Σοσήπατρος ιερωμόναχος ὁ Κατομέρης βεβεώνω 

Νικόλαος ιερευς ο Κατομερις βεβεωνο 

Χριστόδουλος Τζουκαλάς βεβεωνο 

Νηκολαος ο Κατομερεις βεβεονο 

Ηωανης Προβατας βεβεωνο 

Αντονις ιερευς Μαρτινος βεβεονο 

Κοσταντις Προβατας βεβεονο 

Σωφρόνιος ἱερομόναχος ὁ Τζουκαλᾶς βεβαιώνω τά ἄνωθεν. 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ 8 

Πράξη τῆς 24ης Ἰουνίου 1746. Ὁ καθηγούμενος τῆς μονῆς συμφωνεῖ μὲ τὸν 
δάσκαλο τῆς ψαλτικῆς Κωνσταντῖνο Κυπραῖο νὰ παραμείνει ἕναν χρόνο στὴ 
μονὴ ὡς ψάλτης. 
Ἀνέκδοτο. Ἀρχειακὴ πηγή: Α.Ν.Κ. Συμβ., φάκ. Μ.133, β. 9, φ. 48v. 

 

1746 σαράντα έξι ιμέρα 24 ικοσιτέσερις τοῦ Ιουνίου μινος ις την μονήν τίς 

ιπεραγίας Θεοτόκου τίς Οδιγιτρίας τίς διακιμένις ίς τήν περιοχήν χορίου 

τόν Αγραφόν ὁ παρόν πανοσιότατος καί καθιγούμενος τοῦ παρόντος μονα-

στιρίου Σοφρόνιος Τζουκαλας εσινενφόνισε μετα τόν παρόντα λογιότατον 

κύριον Κονσταντίνον Κιπριέον δασκαλον ις τα ψαλτικά ὀ ὁπίος Κιπριότις 

τάσι καί ιπόσχετε να στέκι καί κατικί απο τήν σίμερον καί διά χρόνον 

έναν ις τήν παρόν αγίαν μονί δια να βοηθάη καί ψάλι ις τήν ακολουθίαν τίς 

εκλισίας κάνοντας καί κάπιαν ιπερεσίαν οποῦ ιθελε τού δόσι ο ανοθεν κα-
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θιγούμενος ις τα εσοθεν τίς εκλισίας καί ις τόν αυτόν χρόνον έναν έστο 

ιποσχόμενος ο ανοθεν καθιγοῦμενος να δόσι τοῦ ριθέντος δασκάλου δια εν-

διμασίαν του τζεκίνια χρισά τέσερα καί οὐχί  ἄλο τίποτις έτζι ντακόρδο ε-

μίναν ευχαριστιμένα τα μέρι καί να τοῦ απερνάη καί καθιμεροῦσιον τήν 

τάβλα του καί ούτος τάσι καί ϊπόσχετε ο ανοθεν δάσκαλος να εξακολουθίσι 

απο τήν σίμερον ὀς ανοθεν περί πλέον νά έχι άδιαν να κρατί ιστό παρόν 

μοναστίριν καί το σκολίο απο τά πεδία ις τό οπίο το ήτι ευγάλι να ήνε ις 

τήν εξουσίαν του ξεχορα απο τά ανοθεν τζεκίνια τέσερα οποῦ μέλι να τοῦ 

δόσι διά τήν ενδιμασίαν του καί ούτος εμίναν ευχαριστιμενι ος ανοθεν καί 

ιπόσχοντε ι οπίι ιπογραφουν κατοθεν δια βεβεοσην. 

Σωφρόνιος ἱερομόναχος ὁ Τζουκαλᾶς βεβαιώνω 

Κωνσταντῖνος ὁ Κυπρέος βεβαιώνω 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ 9 

Πράξη τῆς 26ης Φεβρουαρίου 1821. Καταγραφὴ τῆς ἐκλογῆς νέου ἡγουμένου 
τοῦ ἔτους 1812 στὰ κατάστιχα τοῦ νοταρίου Ἀντωνίου Βόντα. 

Ἔκδοση: Καρύδη, «Κανονισμοί», σ. 244-246. Ἀρχειακὴ πηγή: Α.Ν.Κ., Ε.Ε., 

φάκ. 5, δ. 17, ἔγγραφο χωρὶς ἀρίθμηση, ἀντίγραφο. Ἀναδημοσιεύεται ἀπὸ 
τὴν πρώτη ἔκδοση. 

 

1821 ὀκτακόσιους ἤκοσι ἐνοῦ ἠμέρα 26 ἤκοσι ἔξη τοῦ φευρουαρίου μινὸς 

ε.π. ἤτι 10 δέκα Μαρτήου Ε.Ν. εἰς τήν ἰκίαν ἐμοῦ νοταρίου. 

Ἐνεφανίσθι ὀ κύρ Σταμμάτης Προβατάς ποτέ Ἀλοϋζίου ἀπό χωρίον Ἀ-

γραφούς σιμβένοντας καί διά τόν κολέγαν του κύρ Φότιο Μαρτίνο ποτέ 

Βικέντιου ἀπό χωρίον Ἀντηπερνούς κάνοντας αὐτοί ὠς Ἐπιτρόπι τῶν 

ἀδελφῶν καί ἰούς πατρονάτων τοῦ μοναστιρίου της ἐκκλισίας ὑπερ Ἀγίας 

Θεοτόκου Ὀδιγίτριας κίμενη εἰς χωρίον Ἀγραφούς, ὠς λεγει ὀ ριθίς Προ-

βατὰς, ὁ ὀπιος Προβατάς μοῦ ἐπρόσφερε ἕνα φιλο χαρτί γραμμένο εἰς 

χαρτὶ βουλωμένο εἰς δύο ὔμισι πρόσοπα, ἤτε φατζάδες γραμένο δίχος ἔτος, 

λέγει ὁ ριθίς Προβατὰς ὄτη νά ἔγινε στὸν χρονον 1812 δώδεκα αναζιτόντας 

μου νά ρεγγιστράρω αὐτὸ καὶ ἰνφιλτζάρω στὸ παρὸν μου βηβλίον διὰ τὴν 

παντοτινὴν του φύλαξην, καὶ διὰ νὰ τοῦ ἀπαφίσω κόπιες ἤ περίλιψης τοῦ 

ὁπίου περιέχι, ὠς κάτωθεν, καὶ οὔτως εἰς μαρτυρίαν τῶν κυρίων Ἀναστα-

σίου Γερομεριάτη ποτε κυρίου δοκτώρ Διμιτρίου καὶ Ἀλεξάνδρου Διμιτρό-

πουλου τοῦ κυρίου Νικολάου ἀπὸ ἐτούτην τὴν χώραν ὁποῦ γνορίζουν τον 
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ἐνφανιστί, καὶ ὑπογράφουν μὲ αὐτὸν. 

Σταμάτιος Προβατὰς καί διὰ τὸν κολέγα μου Μαρτίνο βεβαιόνο. 

Αναστάσιος Γερομεριάτης μάρτυρας. 

Αλέξανδρος Διμιτρόπουλος μάρτυρας. 

Ἐξακολουθί τὸ ρεγγίστρο τοῦ ἄνωθεν χαρτήου. 

Ἔστωντας χριαζώμενω καὶ ανανγγέων ὄτη νά γένη μίαν νέαν ἐκλογὴν 

ἀπὸ τους κάτωθεν ὐπωγεγραμένους κιβερνιτές καί ἀδελφούς τοῦ μωναστι-

ρίου τῆς ὐπερ Ἀγίας Θεοτόκου Ὀδιγίτριας κίμενω εἰς χωρίον Ἀγραφούς διὰ 

νὰ ἐκλέξουν ἔναν νεον ἰγούμενον τοῦ αὐτοῦ μοναστιρίου μέ τὴν συνοδίαν 

του// κατὰ τὴν τάξην τοῦ μοναστιρίου, καὶ καθώς διορίζουν οἴ δικαιοι νό-

μοι τῆς δικεοσίνης, ἐνεργιτικῶς τῶν αφεντικῶν προσταγμάτων, τάς 3 καί 

17 Ιουνίου 1810 τοῦ Ἐκλαμπρότατου Ὑπουργοῦ της Δικεοσίνης Κοριφῶν, 

δυωρισμένω ἀπό τήν Ἐξωχωτάτην ἀνωτέραν Γενικὴν Διήκισην καί κατά 

τήν διώρισην τῶν ἀδελφῶν 22 Ἰουνίου 1746 πράξης Ευσταθίου Μαρτίνου 

νοταρίου ὁπου τὸ αὐτὸ πρόσταγμα ἐξεκαθαρίζει. Διὰ τοῦτο συναχθέντες 

τὴν σημερον ὅλλοι οἱ κάτωθεν ὑπογεγραμένι κιβερνιταὶ καὶ ἀδελφοὶ τοῦ 

ἄνωθεν μοναστιρίου οἱ ὁποιη ἐκ μίας βουλης καὶ γνώμης μὲ το παρὸν 

πρηβάτο γράμμα τὸ ὁποῖον νὰ ἔχη τὴν ἄδιαν νὰ βάνετε καὶ σὲ ἄτη δημω-

σίου νοταρίου ἐκκλέγουν καὶ διωρίζουν διὰ νέον ηγούμενον καὶ κιβερνιτην 

του αὐτοῦ μοναστιρίου δια χρόνους δίο ἐρχωμένους τὸν παρόντα καὶ δέχο-

ντα ἐνδεσιμώτατων επίτρωπων κύριον Νικόλαον Τζουκαλα ποτέ Χριστο-

δούλου ἀπὸ χορίον Καρουσάδων υπονομαζόμενον Νεοφιτον καὶ διὰ τὴν 

σινοδίαν αυτου τοὺς παροντες και δέχοντας ἐνδεσιμώτατον σακελίων κύ-

ριον Αναστάσιον Προβατὰ ποτὲ Στάμου ἀπὸ το παρον χορίον υπονομαζό-

μενος Ἄνθιμος τὸν εὐλαβεστατον ιερέαν κύριον Νικόλαον Γουναρόπουλον 

τοῦ ποτε Στεφανί ἀπὸ χωρίον Ἀγίων Δούλων ὑπονομαζόμενος Νικόδημος 

των οσηωτάτων μοναχὸν Σεραφίμ Κατωμέρη τοῦ ποτὲ Θεοδορὶ ἀπὸ χω-

ρίον Καρουσάδων των ὀσιότατον μοναχον Σοφρόνιος Φοτινῶν τοῦ ποτὲ 

Ἰωάννη ἀπὸ χωρίον Κληματίας καὶ τὸν ἀναγνώστην Γεώργιον Προβατὰ 

τοῦ Σπίρου ἀπὸ τὸ παρὸν χωρίον καὶ τὸν Ἀνδρέαν Γουναρόπουλον του 

Ἀθανασίου ἀπὸ χωρίον Καρουσάδων, οἱ ὁποίη ὅλοι θέλη ησήν ὐποκύμενη 

εἶς τήν υποταγήν καί ὐπακωήν τοῦ ἄνωθεν καθιγούμενου καὶ ὄττη τους 

διωρίση, χορης να ηνπορι τινας ἀπὸ αὐτοὺς νὰ πράξη κανένα πράγμα χο-

ρης τω θέλιμα του ἄνοθεν καθηγουμένου και περιπλέον θέλει εἰσήν ἠποκί-

μενοι ὄλοι, τόσον ὁ ἄνωθεν καθηγούμενος ὅσον καὶ οἱ λοιπη πατέρες τῆς 

σινοδίας του εἰς ὅλαις ἐκείναις ταῖς περίληψαις καὶ κοντετζιόναις ὁπου πε-

ριέχουν ὁλα// τὰ περιγεγραμένα καιφαλαια τῆς ἄνωθεν διώρησης τῶν 
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ἀδελφῶν 22 Ἰουννίου 1746 καὶ τελειώνοντας οἱ αὐτοί χρόννη δύω θέλει 

ἔχει χρέως ὁ ἄνωθεν καθηγούμενος νὰ κρατὶ καθαρὸν λογαριασμὸν ἀπὸ 

ὄλλα τὰ ἔσοδα καὶ ἔξοδα τοῦ αὐτοῦ μοναστιρίου ὀποῦ θέλει ἐπιχυριστουν 

εἰς τούς αὐτούς χρόνους δύο μὲ νόμιμες ἀπόδιξες ἀνταμός καὶ μὲ ὄτη σινά-

ξουν δια ὄνομα τοῦ μοναστιρίου, ἀπὸ τοὺς εὐσεβῆς χριστιανοὺς διὰ νὰ τοὺς 

παραδίδει τῶν βρισκομένων κιβερνιτῶν καὶ τῶν λοιπῶν πατέρων της συ-

νωδίας του, καὶ ἐξεταζοντάς τους οἴ αὐτοὶ κιβερνιται ἀνταμῶς μὲ τοὺς ἄ-

νωθεν πατέρας ἀν ευρουν αὐτοὺς νομίμους καὶ δικαίους νὰ ἤθελε τοὺς δι-

δουν οἱ αὐτοὶ κιβερνιταὶ μὲ τῶν ἄνωθεν ἠγούμενον ὄθεν ἀκαρτερὴ καὶ τὰ 

ἑξῆς. Καὶ γνωρίζωντας αὐτὸν ἄξιον καὶ καλων κιβερνιτὴν νὰ ἤθελε τὸν 

ἐκλέγουν ὅλοι οἱ ἄνωθεν ἀδελφότιτα και δεύτερον καὶ τρίτον κατὰ ταῖς 

κατὰ ταῖς περίλιψαις τῆς ἄνωθεν διώρισις, ἠ δὲ καὶ τὸν εὕρουν αἰλαττομέ-

νον νὰ ἤθελε τὸν ἐξοστρακίζουν καὶ να ἐκκλέγουν ἄλλων οὕτως μένουν 

ὑποσχόμενοι οἱ ἄνωθεν καθιγούμενος καὶ πατέρες της συνωδίας του εἰς τὸ 

αὐτῶ βάρος καὶ φροντίδες τοῦ μοναστιρίου νὰ ενεργίσουν μὲ ὅλλην την ἀ-

θωότητα καὶ ἐμπιστοσίνην ἐν φώβον Θεοὺ καὶ τῆς πανάγνου αὐτοῦ μιτρὸς 

διατὴ ὅπιος ἀπὸ τὴν ἄνωθεν σινοδίαν ἤθελε ευρεθη σκανδαλοποιως, καὶ 

παρήκουος του ἄνωθεν καθηγουμένου νὰ μένη ἐξοστρακισμένος ἀπὸ τὴν 

αὐτὴν σινοδίαν μὲ τὴν γνομην τῶν εὐρισκομένων κιβερνιτῶν καὶ τῶν λοι-

πῶν πατέρων τῆς σινοδίας του χωρὶς τινὸς ἐναντιώτητος, εἰς δεσμῶν τῶν 

ἀγαθῶν τους καὶ τὰ ἑξῆς, καὶ οὔτως ὐπογραφουν οἱ ἄνωθεν καθιγούμενος, 

πατέρες, κιβερνιταὶ καὶ ἀδελφοὶ τοῦ αὐτοῦ μοναστιρίου ἠδιοχείρως τους 

καὶ περιπλέον ὐπογράφουν κάτωθεν καὶ δύο γνοριμοί τους μάρτυρες μὲ 

χρέος τοῦ ἄνωθεν καθηγούμενου ὅτη εἰς κάθε πράγμα καὶ ὑποθέσης τοῦ 

μοναστιρίου να πέρνι γνόμι της σινοδίας του// καὶ κιβερνιτῶν. 

Νεόφιτος ἰερομόναχος Τζουκαλὰς καὶ ἠγούμενος τοῦ μοναστιρίου τῆς 

Θεοτόκου Οδηγήτριας βαιβεώνο. 

Ἄνθιμος ἰερομόναχος Προβατὰς βαιβεώνω. 

Νικόδημος ιερομόναχος Γουναρόπουλος βεβεώνο. 

Σεραφην μοναχὸς Κατομερις. 

Μάνος Τζουκαλὰς κιβερνιτὴς τοῦ ανωθεν μοναστιριου βεβαιώνω. 

Διμίτριος Προβατάς κιβερνιτὶς τοῦ ανωθεν μοναστιριου βεβαιώνω. 

Ἀνδρέας ἱερεὺς Γουναρόπουλος βεβαιώνω. 

Ιωάννις ἰερεὺς βεβαιώνω. 

Σπυρίδων ἰερευς Τζουκαλὰς βεβαιώνω. 

Νικόλαος ἰερεὺς Μαρτύνος βεβαιώνω. 

Παναγιώτης ἰερεὺς Προβατὰς βεβαιώνω. 
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Κωνσταντίνος Μαρτύνος βεβαιώνω. 

Φιλιπὶς Γουναρόπουλος βεβαιώνω. 

Κοσταντὶς Μερκούρης βεβαιώνω. 

Κωσταντῆς Προβατὰς βεβαιώνω. 

Ζαφίρις Προβατὰς βεβαιώνω. 

Σπίρος Μερκούρις βεβαιωνω. 

Στέλιος Προβατὰς βεβαιώνω. 

Τάτζης Προβατὰς βεβαιώνω. 

Σπυρίδων ἰερεὺς Ψαρὰς βεβαιώνω. 

Βικέντιος Ψαρὰς βεβαιώνω. 

Διμίτριος Ψαρὰς βεβαιώνω. 

Διμίτριος Ψαρὰς βεβαιωνω.// 

Παναγιότης Γουναρόπουλος ἔγραψα καί βεβαιώνω διά τόν πατέρα μου. 

Αὐτη ἔστην ἠ περίλιψης τοῦ ἄνωθεν χαρτήου ὀποῦ ἐγῶ ὁ νοτάριος 

ἐρεγγιστραρισα και ἰνφιλτζάρισα κατέμπροσθεν τους ἄνωθεν ἐνφανιστί 

καί μαρτύρων. 

Εὐγάλθι τή αὐτή ἠμέρα. Αντώνιος Βόντας Νοτάριος Διμ. Κοριφῶν. 

 
 

ΕΓΓΡΑΦΟ 10 

Κατάλογος τῶν συναδελφῶν τοῦ ναοῦ τῆς 27ης Αὐγούστου 1833. Μονό-
φυλλο τετράστηλο. 

Ἀνέκδοτο. Ἀρχειακὴ πηγή: Α.Ν.Κ., Α.Θ. φάκ. 52, ὑποφ. 110. 

 

1833 τρηάντα τρῆς Αὐγούστου 18/30 ΕΠ 

Κατάλογος από τοῦς αδελφοῦς τῆς ἐκλησήας Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ὀδη-

γήτρηας κήμενη εις τό χωρίον Ἀγραφοῦς διά τήν ψηφοφορίαν τοῦ χρόνου 

1833 Σεπτεμβριου 3/15. 

 

χωρίον Ἀγραφούς 

1. Γερμανός ιερομόναχος Προβατάς 

2. Ἰωάννης ἰερεύς Προβατάς 

3. Ἰάκοβος ἰερομόναχος Προβατάς 

4. Δημήτριος Προβατάς ποτέ παπά 

Νικόλα 

5. Νικόλαος Προβατάς τοῦ Δημητρίου 

6. Σπύρος Προβατάς τοῦ Δημητρίου 

7. Γεόργιος Προβατάς τοῦ Δημητρίου 

8. Τάτζης Προβατάς ποτέ παπά Ἠλία 

9. Νικόλαος Προβατάς τοῦ Τάτζη 

10. Θεοτόκης Προβατάς τοῦ Τάτζη 

11. Πάνος Προβατάς τοῦ Τάτζη 

12. Ἀντώνης Προβατάς ποτέ Τζάννη 
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13. Κοσταντής Προβατάς σαργγέντες 

14. Σταμάτης Προβατάς τοῦ 

Κοσταντή 

15. Ἀνδρέας Προβατάς τοῦ Κοσταντή 

16. Θεοδορίς Προβατάς τοῦ Κοσταντή 

17. Ἀλιβήζης Προβατάς ποτέ Σταμάτη 

18. Νικολός Προβατάς ποτέ 

Σταματέλου 

19. Χαραλάμπης Προβατάς τοῦ παπά 

Ιωάννου 

20. Σταμος Προβατάς τοῦ ποτέ 

Ιωάννου 

21. Σπύρος Προβατάς τοῦ ποτέ 

Ιωάννου 

22. Σταμάτης Προβατάς τοῦ ποτέ 

Γεοργίου 

23. Σπύρος Προβατάς τοῦ ποτέ 

Γεοργίου 

24. Τάτζης Προβατάς ποτέ Γεοργίου 

25. Ἰωάννης Προβατάς ποτέ Γεοργίου 

26. Ἀνδρέας Προβατάς ποτέ Γεοργίου 

27. Δήμος Προβατάς ποτέ 

Σταματέλου 

28. Νικολός Προβατάς τοῦ Δήμου 

29. Σπύρος Προβατάς τοῦ Δήμου 

30. Ἀναστάσης Προβατάς ποτέ 

Στεφανή 

31. Στεφανής Προβατάς τοῦ Τάτζη 

32. Ἰωάννης Προβατάς τοῦ Τάτζη 

33. Σταμάτης Προβατάς ποτέ 

Χριστοδούλου 

34. Ἀληβίζης Προβατάς ποτέ 

Χριστοδούλου 

35. Σοτίρις Προβατάς ποτέ κάπο 

Τζάννη 

36. Νικολός Προβατάς ποτέ κάπο 

Τζάννη 

37. Σταμάτης Προβατάς ποτέ Παναγή 

38. Παναγής Προβατάς τοῦ Σταμάτη 

39. Μαργαρίτης Προβατάς τοῦ 

Σταμάτη 

40. Δημητρούλης Προβατάς ποτέ 

Παναγή 

41. Χριστόδουλος Προβατάς ποτέ 

Σταματέλου 

42. Φιλιπής Προβατάς ποτέ Παναγή 

43. Ἀρσένης Προβατάς τοῦ 

Χριστοδούλου 

44. Εὐθήμιος Προβατάς τοῦ 

Χριστοδούλου 

45. Σπύρος Προβατάς τοῦ 

Χριστοδούλου 

46. Τάτζης Προβατάς ποτέ 

Σταματέλου 

47. Πάνος Προβατάς ποτέ 

Σταματέλου 

48. Σπύρος Προβατάς Πάγγαλης 

49. Ἰωάννης Προβατάς τοῦ Σπύρου 

50. Ζαφίρις Προβατάς ποτέ Μένεγου 

51. Ἀθανάσις Προβατάς ποτέ Ἀνδρέα 

52. Νικολός Προβατάς ποτέ Γηόργου 

53. Νικολός Προβατάς ποτέ παπά 

Παναγιότη 

54. Κοσταντής Προβατάς ποτέ Δήμου 

55. Ἀναστάσης Προβατάς ποτέ Μίχου 

56. Τάτζης Προβατάς ποτέ Σπύρου 

57. Νικολός Προβατάς τοῦ Τάτζη 

58. Μαργαρίτης Προβατάς ποτέ 

Θωμά 

59. Ἠλίας Προβατάς λεγόμενος 

ψηχογηός 

60. Ἠλίας Προβατάς ποτέ Σπύρου 

61. Στεφανής Προβατάς τοῦ Ἠλία 

62. Στάθης Προβατάς τοῦ Ἠλία 
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63. Ἰωάννης Προβατάς τοῦ Ἠλήα 

64. Δήμος Προβατάς τοῦ Ἠλήα 

65. Πάνος Προβατάς ποτέ Φήλη 

66. Δήμος Προβατάς ποτέ Παναγιότη 

67. Λεοντάρις Προβατάς τοῦ Δήμου 

68. Χαραλάμπης Προβατάς τοῦ 

Λεοντάρη 

69. Ἰωάννης Προβατάς ποτέ Σταμάτη 

70. Τάτζης Προβατάς τοῦ Ἰωάννου 

71. Σταμάτης Προβατάς τοῦ Ἰωάννου 

72. Σπύρος Προβατάς τοῦ Ἰωάννου 

73. Σπύρος Προβατάς ποτέ Σταμάτη 

74. Πολίχρωνος Προβατάς ποτέ 

Σταμάτη 

75. Λολης Προβατάς ποτέ Σταμάτη 

76. Σπύρος Προβατάς Ἤντρης 

77. Δημίτρις Προβατάς Ἤντρης 

78. Ἀθανάσης Προβατάς ποτέ Ἀντώνη 

79. Δημήτρις Προβατάς τοῦ Σταμάτι 

Κλαβοστάθης 

80. Νικόλας Προβατάς τοῦ Σταμάτι 

Κλαβοστάθης 

81. Σπύρος Μερκούρις ποτέ 

Ἀναστάση 

82. Ἀναστάσης Μερκούρης τοῦ Σπύρου 

83. Ντάντος Μαρτίνος ποτέ Βετούρου 

84. Ἰωάννης Μαρτήνος τοῦ Ντάντου 

85. Ἀνδρέας Γουναρόπουλος ποτέ 

Ἀθανάση 

86. Τζανέτος Κοτζαντάς ποτέ 

Δημητρίου 

87. Σπύρος Κοτζαντάς ποτέ Ἰωάννου 

88. Εὐθήμιος Κοτζαντάς ποτέ 

Ἰωάννου 

89. Φότιος Κοτζαντάς ποτέ Ἰωάννου 

90. Ἀναστάσιος Κοτζαντάς ποτέ 

Σπυράκη 

91. Πάνος Κοτζαντάς ποτέ Σπυράκη 

92. Τάτζης Κοτζαντάς ποτέ Ἀντωνάκη 

93. Βήκος Κοτζαντάς ποτέ Ἀντωνάκη 

94. Γληγόρις Κοτζαντάς ποτέ 

Ἀντωνάκη 

Χωριον Ἀντιπερνοῦς 

95. παπά Νικόλας Μαρτίνος 

96. Φότιος Μαρτίνος ποτέ Βικεντίου 

97. Κοσταντής Μαρτίνος ποτέ 

Ἰωάννου 

98. Κοσταντίς Μαρτίνος ποτέ Σπύρου 

99. Σπύρος Μαρτίνος ποτέ Ἰωάννου 

100. Ἰωάννης Μαρτίνος τοῦ 

Κοσταντή 

101. Σπύρος Μαρτίνος τοῦ Κοσταντή 

102. Φότις Μαρτίνος τοῦ παπά 

Νικολάου 

103. Σπύρος Μαρτίνος τοῦ παπά 

Νικολάου 

104. Σπυρος Μερκούρις ποτέ 

Κοσταντη 

105. Νικολός Μερκούρης τοῦ Σπύρου 

106. Σταμάτης Μερκούρης ποτέ 

Ἀθανασήου 

107. Ἰωάννης Μερκούρις τοῦ 

Σταμάτη 

108. Ἄνθημος μοναχός Μερκούρης 

109. Ἰωάννης Μερκούρις ποτέ 

Γιόργου 

110. Γρηγόριος Μερκούρις ποτέ 

Γιόργου 

111. Μήκιος Μερκουρις ποτέ Τάτζη 

112. Παναγιότης Μερκούρης ποτέ 

Κοσταντή 

113. Χαραλάμπης Μερκούρις τοῦ 

Πάνου 

114. Σπύρος Μερκούρις ποτέ 
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Ἀντζουλέτου 

Χωρίον Καρουσάδες 

115. Νεόφιτος ἱερομόναχος Τζουκαλάς 

116. Δημήτριος ἰερεύς Γουναρόπουλος 

117. Νικόλαος Γουναρόπουλος ποτέ 

Σπύρου 

118. Ἀντώνης Γουναρόπουλος ποτέ 

Σπύρου 

119. Ἀντώνης Γουναρόπουλος ποτέ 

Σπύρου 

120. Ἀναστάσις Γουναρόπουλος ποτέ 

Σπύρου 

121. Ἀναστάσις Γουναρόπουλος ποτέ 

Ἀθανάση 

122. Πάνος Γουναρόπουλος ποτέ 

Ἀθανάση 

123. Σπύρος Γουναρόπουλος ποτέ 

Ἀθανάση 

124. Γιόργης Γουναρόπουλος ποτέ 

Ἀθανάση 

125. Χαραλάμπης Γουναρόπουλος 

126. Νικολός Κατομέρης ποτέ παπά 

Ἀναστάση 

127. Στέλιος Κατομέρης ποτέ 

Σταματέλου 

128. Σπύρος Κατομέρης ποτέ 

Κοσταντή 

129. Νικολός Κατομέρης ποτέ 

Κοσταντή 

130. Δημήτρις Κατομέρης ποτέ 

Κοσταντή 

131. Δήμος Κατομέρης λεγάμενος τοῦ 

παπα Ἰωάννη 

132. Σπύρος Κατομέρης τοῦ Δήμου 

133. Σπύρος Κατομέρης τοῦ Ἰωάννη 

134. Σπύρος Κατομέρης ποτέ 

Παναγιότη 

135. Ζαχαρίας Κατομέρης ποτέ 

Παναγιότη 

136. Νικολός Κατομέρις ποτέ 

Παναγιότη 

137. Σπύρος Κατομέρης ποτέ 

Παναγιότη 

138. Νικολός Κατομέρις ποτέ 

Σταματέλου 

139. Πάνος Κατομέρης ποτέ Νικολοῦ 

140. Σπύρος Κατομέρης ποτέ Νικολοῦ 

141. Τάτζης Κατομέρης ποτέ παπά 

Πέτρου 

142. Στάθης Κατομέρης ποτέ Νικολοῦ 

143. Ἀντώνης Τζουκαλάς 

144. Στάμος Τζουκαλάς ποτέ Μάνου 

145. Ἀθανάσιος Μερκούρις 

146. Σπύρος Μερκούρις ποτέ Τάτζη 

Χωρίον Ἅγιοι Δοῦλοι,  

Κοκικίλα, Ξαθάταις 

147. Θεοτόκης Γουναρόπουλος 

148. Κοσμάς Γουναρόπουλος 

149. Δαμηανός Γουναρόπουλος 

150. Χαραλάμπης Γουναρόπουλος 

151. Φότιος Γουναρόπουλος 

152. Στεφανής Γουναρόπουλος 

153. Χριστόδουλος Γουναρόπουλος 

154. Παναγιότης Γουναρόπουλος 

155. Σπυρίδων Γουναρόπουλος 

156. Ἰωάννης Γουναρόπουλος 

157. Κοσταντής Γουναρόπουλος 

158. Ἀθανάσης Γουναρόπουλος 

159. Παναγιότης Γουναρόπουλος 

160. Σταμάτης Γουναρόπουλος 

161. Νικολός Γουναρόπουλος 

162. Στάμος Γουναρόπουλος 

163. Γηόργος Ψαράς 

164. Ἰωάννης Ψαράς 



142 Η  ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ  ΑΓΡΑΦΩΝ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

165. Πολήμερος Ψαράς ποτέ Ἀθανάσι 

166. Σπυρίδων Ψαράς 

167. Νικολός Ψαράς 

168. Ἰωάννης Ψαράς 

169. Ἀρσένης Ψαράς 

170. Νικολός Ψαράς 

171. Φότιος Ψαράς 

172. Σπυρίδων Ψαράς 

173. Γρεγόριος Ψαράς 

174. Ἀντώνης Ψαράς 

175. Ἀναστάσης Ψαράς 

176. Παναγιότης Ψαράς 

177. Σπυρίδων Ψαράς 

178. Ἀντώνης Ψαράς 

179. Ἀγγελής Ψαράς 

180. Ἰωάννης Ψαράς 

181. Ἀντώνης Ψαράς 

182. Βασίλης Ψαράς 

183. Σταματέλος Ψαράς 

Χωρίο Κυπριανάδαις 

184. Βικέντιος Ψαράς 

185. Δημήτριος Ψαράς 

186. Νικόλαος Ψαράς 

187. Ἀναστάσης Ψαράς 

188. Ἰωάννης Ψαράς 

189. Σπύρος Ψαράς 

190. Πάνος Ψαράς 

191. Εὐστάθιος Ψαράς 

Χωρίον Κληματιά 

192. Πάντος Φοτινός 

193. Σπυρίδων Φοτινός 

194. Ἰωάννης Φοτινός 

195. Ἀνδρέας Φοτινός 

196. Παναγιότης Φοτινός 

197. Εὐστάθιος Μερκούρης 

Χωρίον Νιφαῖς 

198. Ἰωάννης Μερκούρης 

199. Πανταζής Ψαράς 

200. Νικόλαος Τζουκαλάς 

201. Σταματέλος Τζουκαλάς 

Χωρίο Καβαλούρη 

202. Γιοργάκης Προβατάς 

203. Πηέρος Κατομέρης 

204. Θεοδορής Μαρτίνος 

205. Δήμος Ψαράς 

Χωρίον Κοψοχηλάδαις 

206. Κοσταντής Μερκούρης 

207. Τζόρτζης Μερκούρης 

Χωρίον Μαλακιοῦς 

208. παπά Νικόλας Προβατάς 

209. Κάρλος Προβατάς 

Χωρίον Περουλάδαις 

210. Σπύρος Γουναρόπουλος 

211. Θεοδορίς Γουναρόπουλος 

Νησίον Ὀθονούς 

212. Τζόρτζης Γουναρόπουλος 

Προσθέτωντε ὀποῦ διά ἀπροσεξήαν 

αφήθησαν. 

χωριον Περιθια 

213. Ἰωάννης Προβατάς ποτέ 

Παναγιότη 

214. Κοσταντης ἀδελφός του 

215. Ἰωάννης ἀδελφός του 

Κυπριανάδαις 

216. Ἀναστάσιος 

217 Ζαφίρις ἀδέλφια Σαλβάνο ποτέ 

Δημητρίου. ἀπόκτισαν τό δικέομα 

ταφης καί ψήφους ἀπό τόν παπού 

τους Βήτζο Ψαρά. Ορα πράξης τοῦ 

ἀρχείου εἰς τή ἀναφοράν ἀριθ. 

1039. 

Κορφοί τας 2 Σεπτεμβρίου 1833 Ε.Ν. 

Ὀ προσορηνός Ἐγχώρειος Θρισκείας 

Στέφανος Μάστρακας  



 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

 

1. Ἀρχειακὲς πηγὲς 

Α.Ε.Β.Α.: Ἀρχεῖο 21ης Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων. Φάκελος 
ναοῦ Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν. 

Α.Μ.Κ.: Ἀρχεῖο Μητροπόλεως Κερκύρας καὶ Παξῶν. Φάκελοι: Ἀγρα-

φοὶ 1-4. Βιβλίο ἀποφάσεων μητροπολιτικοῦ συμβουλίου, ἀπο-
φάσεις 764(1962)-197(1971). 

Α.Ν.Κ., Α.Θ.: Ἀρχεῖα Νομοῦ Κέρκυρας, Ἀρχεῖο Θρησκείας. Φάκελοι: 
52, 221. 

Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ: Ἀρχεῖα Νομοῦ Κέρκυρας, Ἀρχεῖο Θρησκείας ΙΙ. Φά-

κελοι: 5, 11, 28, 29. 

Α.Ν.Κ., Δ.Σ.: Ἀρχεῖα Νομοῦ Κέρκυρας, Διάφοροι Συμβολαιογράφοι. 
Φάκελοι: 1.10 (Βλάουγγος Νεκτάριος), 2.9 (Κατωμέρης Γεώρ-
γιος), 3.8 (Κατωιμέρης Φίλιππος), 3.10 (Βρανᾶς Φλῶρος), 14 

(κατάστιχο βαρονίας Τρόν). 
Α.Ν.Κ., Ε.Ε.: Ἀρχεῖα Νομοῦ Κέρκυρας, Ἔγγραφα Ἐκκλησιῶν. Φάκε-

λοι: 5 (Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Ἀγραφῶν), 411 (Ἅγιος Νικόλαος, Ξα-

θάτες), 440 (Ἁγία Αἰκατερίνη στὴ Νῆσο, Περίθεια). 

Α.Ν.Κ., Λ.Π.Ε.: Ἀρχεῖα Νομοῦ Κέρκυρας, Ληξιαρχικὲς Πράξεις Ἐκ-
κλησιῶν. Φάκελος 2. 

Α.Ν.Κ., Μητροπολίτες: Ἀρχεῖα Νομοῦ Κέρκυρας, Μητροπολίτες. Φά-

κελοι: 62, 77. 

Α.Ν.Κ., Μ.Π.: Ἀρχεῖα Νομοῦ Κέρκυρας, Μεγάλοι Πρωτοπαπάδες. 
Φάκελος 5. 

Α.Ν.Κ., Συμβ.: Ἀρχεῖα Νομοῦ Κέρκυρας, Συμβολαιογραφικά. Φάκε-
λοι: Α.130 (Ἀνδρώνης Σπυρίδων), Γ.87 (Γουναρόπουλος Νικό-
λαος), Κ.420 (Κοπαῖος Ἰωάννης), Κ.670 (Κουρσάρης Νικόλαος), 
Μ.27 (Μανάτος Εὐστάθιος), Μ.133 (Μαρτίνος Εὐστάθιος), 
Π.350 (Προβατᾶς Ζαφείρης). 
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A.S.V.: Archivio di Stato di Venezia. 

A.S.V., Consultori in Jure. Φάκελος 482. 

A.S.V., Deputazione ad Pias Causas. Φάκελος 45. 

 

2. Δημοσιευμένες πηγὲς καὶ βοηθήματα 

--, «Κινδυνεύει νὰ καταστραφεῖ ἐκκλησία τοῦ 15ου αἰώνα στὴν 
Κέρκυρα», Ἐφημερίδα Τὰ Νέα, φ. 10674 (9 Ἰουνίου 1980). 

Βοκοτόπουλου, Εἰκόνες: Βοκοτόπουλου Π., Εἰκόνες τῆς Κέρκυρας, Ἀ-

θήνα 1990. 

Γκίνη-Μέξα, ΕΒ : Δ. Γκίνη - Β. Μέξα, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 1800-

1863, τ. Α΄ 1800-1839, ἐν Ἀθήναις 1939· τ. Β΄ 1840-1855, ἐν Ἀ-

θήναις 1941· τ. Γ΄ περιέχων τὰ ἔντυπα τῶν ἐτῶν 1856-1863, 

τὰς προσθήκας τῶν ἐτῶν 1800-1855 καὶ τὸ εὑρετήριον τῶν κυ-
ρίων ὀνομάτων, ἐν Ἀθήναις 1957. 

Chatzidakis, Icônes : Chatzidakis Μ., Icônes de saint-Georges des Grecs et 

de la collection de l’Institut, Venice [1962]. 

Ἠλιοὺ-Πολέμη, ΕΒ : Φ. Ἠλιοὺ – Πόπης Πολέμη, Ἑλληνικὴ Βιβλιογρα-

φία 1864-1900. Συνοπτικὴ ἀναγραφή, τόμος Α΄ 1864-1879, 

Ἀθήνα 2006· τόμος Β΄ 1880-1890, Ἀθήνα 2006· τόμος Γ΄ 1891-

1900 & ἀχρονολόγητα, Ἀθήνα 2006. 

Καπάδοχου, Ναοί: Καπάδοχου Δημ., Ναοὶ καὶ Μοναστήρια Κέρκυρας – 

Παξῶν & Ὀθωνῶν στὰ μέσα τοῦ ΙΗ΄ αἰώνα (Σύμφωνα μὲ ἀνέκδοτα 

ἔγγραφα τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Κέρκυρας), Ἀθήνα 1994. 

Καρύδη, Ἀδελφότητες: Καρύδη Σπ., Ὀρθόδοξες ἀδελφότητες καὶ συνα-

δελφικοὶ ναοὶ στὴν Κέρκυρα (15ος-19ος αἰ.), Ἀθήνα 2004.  

Καρύδη, «Βιβλιογραφικά», Καρύδη Σπ., «Βιβλιογραφικά», Ὁ Ἐρανι-

στὴς 27 (2009), 27-52. 

Καρύδη, Γεωγραφία: Καρύδη Σπ., Ἐκκλησιαστικὴ Γεωγραφία τῆς Κέρ-

κυρας. Ὁ κατάλογος κλήρου καὶ ναῶν τοῦ ἔτους 1820, Κέρκυρα 

2004. 

Καρύδη, «Κανονισμοί»: Καρύδη Σπ., «Κανονισμοὶ λειτουργίας τῆς 
μονῆς Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν Κέρκυρας», Θρᾴκιος. Ἀφιε-

ρωματικὸς τόμος στὸν Μητροπολίτη Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. 

Δαμασκηνὸ (τριάντα χρόνια θεοφιλοῦς ἀρχιερατείας), ἐπιμ. Γ. Κ. 

Παπάζογλου, Κομοτηνὴ 2006, σ. 219-246. 
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Καρύδη, «Ναοί»: Καρύδη Σπ., «Ὀρθόδοξοι ναοὶ τῆς Κέρκυρας τὸν 
15ο αἰ.», Βυζαντιακὰ 19 (1999), 263-307. 

Λαδᾶ-Χατζηδήμου, Συμβολὴ Α΄ : Γ. Γ. Λαδᾶ – Α. Δ. Χατζηδήμου, Ἑλλη-

νικὴ Βιβλιογραφία. Συμβολὴ στὸ δέκατο ὄγδοο αἰώνα, Ἀθήνα 1964. 

Legrand, BH : E. Legrand, Bibliographie Hellénique ou description raison-

née des ouvrages publiés en grec par des grecs : α) aux XVe et XVIe 

siècles (τ. I-IV), β) au XVII siècle (τ. I-V), γ) au XVIII siècle (τ. 
I-II), Paris 1885-1928. 

Μαλτέζου, «Μαρτυρίες»: Μαλτέζου Χρύσας, «Ἀρχειακὲς μαρτυρίες 
γιὰ πέντε μεταβυζαντινοὺς ναοὺς τῆς Κέρκυρας», Εὐφρόσυνον 

Ἀφιέρωμα στὸν Μανόλη Χατζηδάκη, τ. Α΄, Ἀθήνα 1991, σ. 309-319. 

Μπουνιᾶ, Κερκυραϊκά: Μπουνιᾶ Ἰω., Κερκυραϊκά. Ἱστορία – Λαογρα-

φία, τόμος Β΄, Κέρκυρα 1959. 

Παπαδόπουλου, ΕΒ : Θ. Ι. Παπαδόπουλου, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία 

(1466 ci -1800). Τόμος Α΄. Ἀλφαβητικὴ καὶ χρονολογικὴ ἀνα-

κατάταξη, Ἀθῆναι 1984· Τόμος Β΄ (Παράρτημα). Προσθῆκαι-
Συμπληρώσεις-Διορθώσεις, Ἀθῆναι 1986 [Πραγματεῖαι τῆς Ἀκα-
δημίας Ἀθηνῶν τ. 48]. 

Παπαρρήγα, «Πράξεις Κατωιμέρη»: Παπαρρήγα-Ἀρτεμιάδη Λυδίας 
– Ροδολάκη Γ. – Καραμπούλα Δήμητρας, «Οἱ πράξεις τοῦ νο-
ταρίου Καρουσάδων Κέρκυρας πρωτοπαπᾶ Φίλιππου Κατωι-
μέρη (1503-1507)», Ἐπετηρίδα τοῦ Κέντρου Ἐρεύνης τῆς Ἱστορίας 

τοῦ Ἑλληνικοῦ Δικαίου τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν 33 (1997), 9-436. 

Τσίτσα, Θεσμοί: Τσίτσα Α. Χ., Βενετοκρατούμενη Κέρκυρα (Θεσμοί), 

Κέρκυρα 1989. 

Χατζηδάκη, Ζωγράφοι: Χατζηδάκη Μ., Ἕλληνες ζωγράφοι μετὰ τὴν 

ἅλωση (1450-1830), τ. 1, Ἀθήνα 1987. 

Χατζηδάκη-Δρακοπούλου, Ζωγράφοι: Χατζηδάκη Μ. – Δρακοπούλου 
Εὐγενίας, Ἕλληνες ζωγράφοι μετὰ τὴν ἅλωση (1450-1830), τ. 2, 

Ἀθήνα 1997. 

Χονδρογιάννη, Μουσεῖο Ἀντιβουνιώτισσας: Χονδρογιάννη Στ., Μουσεῖο 

Ἀντιβουνιώτισσας Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη 2010. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 
 

 
Δὲν εὑρετηριάζονται οἱ λέξεις: Ἀγραφοί, Κέρκυρα, Ὁδηγήτρια Ἀγραφῶν. 
Συντομογραφίες: γ. πρ.: γενικὸς προβλεπτής· ἱερομ.: ἱερομόναχος· ζωγρ.: 
ζωγράφος· ἱερ.: ἱερέας· μητρ.: μητροπολίτης· μον.: μοναχός· νοτ.: νοτάριος· 
οἰκ.: οἰκογένεια· πρωτ.: πρωτοπαπάς· τπν: τοπωνύμιο· χ.: χωριό. 
 

 
Ἀβράμη, οἰκ. 42, 44 

Ἀβράμη Ἀγγελίνα 42 

Ἀβράμης Βικέντιος 43, 119 

Ἀβράμης Γρηγόριος 44 

Ἀβράμης Γρηγόριος, ἱερομ. 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 64, 70, 113, 114, 115, 

116, 117, 118, 119, 127, 128, 129, 

130 

Ἀβράμης Εὐστάθιος 43, 44, 127 

Ἀβράμης Ἰάκουμος 42 

Ἀβράμης Ἰωάννης 42 

Ἀβράμης Κωνσταντῆς 42 

Ἀγγελάτος Θεόδωρος, ζωγρ. 88, 89, 

91, 92, 105 

Ἁγία Παρασκευή, χ. 18, 29, 108 

Ἅγιοι Δοῦλοι, χ. 18, 21, 29, 30, 34, 52, 

102, 108, 112, 114, 129, 136, 141 

Ἅγιοι Σαράντα, χ. 56 

Ἀγραφιώτης Μιχάλης 20, 109 

ἄγραφοι 13 

ἀδελφὸς 22 

ἀδελφότητα 22-37, 48· – Παλαιοκα-

στρίτσας 29 – Ὑψηλοῦ Παντοκρά-

τορα 29 

Ἀλταβίλλας Ἰωάννης 19, 111 

Ἀμπελικὸς Θεόδωρος 18, 108 

ἀναγραφὴ περιουσίας 35, 36, 93 

Ἀναστασία τοῦ Μιχαλόπουλου 18, 108 

Ἀναστασία τοῦ Σώκαλη 18, 108 

Ἀνδρώνης Σπυρίδων, νοτ. 42, 119 

ἀντιμίνσιο 92 

Ἀντινιώτη, τπν. 113, 119 

Ἀντιπερνοί, χ. 18, 29, 30, 33, 34, 50, 

59, 108, 114, 129, 133, 134, 135, 

140 

Ἀνυφαντῆς Νικόλαος, ἱερ. 18, 108 

Ἀπακᾶς Ἰωάννης, ζωγρ. 91 

Ἀρχεῖο· Βενετίας 19· – Θρησκείας 32, 

53· – Κέρκυρας 16, 35 

Ἀσπιώτης Κ., ζωγρ. 82 

Αὐλωνίτης Μιχαὴλ 18, 108 

 

βαρονία 36 

βαρόνος 25 

Βαρυβάτης Μιχαὴλ 18, 108 

Βασιλάκης Ζαφείρης, μάστορας 68 

Βατινιώτης Ἰωάννης 17, 108 

Βάτζης Ἀλέξιος 20, 109 

Βενέτικοι 112 

βιβλία 93-100, 103, 105 

Βιδινιώτης Καλλίνικος, ἱερομ. 53 

Βλάντος Δημήτρης 117 
Βλάχος Ἀρσένιος, ἱερομ. 43, 120, 123, 

128 
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Βοκοτόπουλος Π. 71 

Βόντας Ἀντώνιος, νοτ. 52, 53, 135, 138 

Βούλγαρης Νικόλαος, Ἔκθεσις 82 

Βούλγαρης Σπυρίδων, πρωτ. 93 

βουργισαῖος 25, 110 

 

Γερακάρης Ἀθανάσιος, ἱερομ. 43, 64, 

120, 123, 128 

Γερανὸς Σπυρίδων 118 

Γερομεριάτης Ἀναστάσιος 135, 136 

Γεωργιάδης Γ. 42 

Γκινάκης Ἀντώνιος, ἱερ. 118 

Γκινάκης Σταματέλος 118 

Γουλῆς Ἄνθιμος, ἱερομ. 58, 63, 64 

Γουλῆς Δημήτριος, ἱερ. 64 

Γουλῆς Νικόλαος 77 
Γούναρης Ἰωάννης, νομικὸς 20, 109, 

111 

Γουναρόπουλος Ἀθανάσιος 52 

Γουναρόπουλος Ἀθανάσης 141 

Γουναρόπουλος Ἀναστάσης τοῦ Ἀθα-

νάση 141 

Γουναρόπουλος Ἀναστάσης τοῦ Σπύ-
ρου 141 

Γουναρόπουλος Ἀνδρέας 52, 99, 136, 

137 

Γουναρόπουλος Ἀνδρέας τοῦ Ἀθανάση 
140 

Γουναρόπουλος Ἀντώνης 141 

Γουναρόπουλος Γιώργης 141 

Γουναρόπουλος Δαμιανὸς 141 

Γουναρόπουλος Δημήτριος, ἱερ. 141 

Γουναρόπουλος Εὑρετὸς 18, 108 

Γουναρόπουλος Θεοδωρῆς 142 

Γουναρόπουλος Θεοτόκης 141 

Γουναρόπουλος Ἰωάννης 141 

Γουναρόπουλος Κοσμᾶς 141 

Γουναρόπουλος Κωσταντῆς 114, 117, 

129 

Γουναρόπουλος Κωσταντῆς 141 

Γουναρόπουλος Μιχαήλ, ἱερ. 63 

Γουναρόπουλος Νικόδημος, ἱερομ. 52, 

65, 136, 137 

Γουναρόπουλος Νικόλαος 129 

Γουναρόπουλος Νικόλαος τοῦ Σπύρου 
141 

Γουναρόπουλος Νικόλαος, νοτ. 36 

Γουναρόπουλος Νικολὸς 141 

Γουναρόπουλος Παναγιώτης 138, 141 

Γουναρόπουλος Πάνος 141 

Γουναρόπουλος Σπυρίδων 141 

Γουναρόπουλος Σπύρος 142 

Γουναρόπουλος Σπύρος τοῦ Ἀθανάση 
141 

Γουναρόπουλος Στάθης 114, 129 

Γουναρόπουλος Σταμάτης 141 

Γουναρόπουλος Στάμος 141 

Γουναρόπουλος Στεφανῆς 141 

Γουναρόπουλος Στέφανος, ἱερ. 69 

Γουναρόπουλος Τζώρτζης 142 

Γουναρόπουλος Φιλιππῆς 138 

Γουναρόπουλος Φώτιος 141 

Γουναρόπουλος Χαραλάμπης 141 

Γουναρόπουλος Χριστόδουλος 141 

 

Δαμηλᾶς Γρηγόριος, ἱερομ. 63 

Δανίλης Γρηγόριος 77 
Δανίλης Ἰωάννης 100 

δάσκαλος εἰς τὰ ψαλτικὰ 50, 134, 135 

Δημητρόπουλος Ἀλέξανδρος 135, 136 

Δῆμος Ἀναστάσιος 117 
Διέδος Ἀντώνιος, βάιλος 16, 109 

Δολφὶν Δανιέλ, γ. πρ. 113, 130 

Δουκιανὸς Γεώργιος 18, 108 

Δουκιανὸς Θεόδωρος 18, 108 

 

εἰκόνα, δεσποτικὴ 83, 102· – Ἅγιος Ἀ-

θανάσιος 84· – Ἅγιος Βασίλειος 
84· – Ἅγιος Ἐλευθέριος 84· – Ἅ-

γιος Ἰωάννης Ἐλεήμων 80-81, 84· 
– Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδρομος 83· –
 Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος 84· 
– Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας 
81, 84· – Ἅγιος Νικόλαος 84· –
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 Ἅγιος Πέτρος πατριάρχης 84· –

 Ἅγιος Σπυρίδων 84· – Αἱμορρο-
οῦσα 84· – Ἄκρα Ταπείνωση 80· –
 Ἀνάσταση 68· – Ἀπόστολοι 83, 92, 

102· – Γέννηση τοῦ Ἰσαὰκ 86· –

 Δευτέρα Παρουσία 89-91· – Δημι-
ουργία τῆς Εὔας 87· – Δημιουργία 

τοῦ Ἀδὰμ 87· – Δημιουργία τοῦ 
κόσμου 87· – Δωδεκάορτο 83· –

Ἐκδίωξη ἀπὸ τὸν Παράδεισο 86· –
Ἔξοδος ἀπὸ τὸν Παράδεισο 87· –
Ἐπίπληξη τῶν πρωτοπλάστων 86· 
– Εὐαγγελισμὸς 80· – Εὐαγγε-
λιστὴς Λουκᾶς 80· – Εὐαγγελιστὴς 
Μάρκος 80· – Εὐλογία τοῦ Ἰακὼβ 
86· – Ἐσταυρωμένος 83· – Θεοτό-
κος 83, 84· – Θεοτόκος βρεφοκρα-

τοῦσα 83, 84, 85· – Θεοτόκος Κασ-
σωπίτρα 85· – Θεοτόκος Ὁδηγή-
τρια 85-86· – Θεοτόκος φλεγομένη 
βάτος 84· – Θεοτόκου Γέννηση 83, 

85· – Θεοτόκου Εἰσόδια 83· – Θεο-
τόκου ἐπίσκεψη στὴν Ἐλισάβετ 84· 
– Θεοτόκου Κοίμηση 85· – Θυσία 

τοῦ Ἀβραὰμ 86· – Θυσία τοῦ Νῶε 
86, 87· – Ἴαση παραλυτικοῦ 84· –
Ἴαση τυφλοῦ 84· – Ἱερὸς Νιπτή-
ρας 84· – Ἰωάννης βαπτίζων στὸν 
Ἰορδάνη 84· – Κιβωτὸς τοῦ Νῶε 
87· – Λείψανο ἁγίου Σπυρίδωνος 
82· – Μυστικὸς Δεῖπνος 84· – Οἶ-
κοι τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου 88-89· –
 Ὄνειρο τοῦ Ἰακὼβ 86· – Παντο-
κράτορας 83, 85· – Παρακοὴ τῶν 
πρωτοπλάστων 87· – Πεντηκοστὴ 
92· – Προφήτης Ἰακὼβ 84· – Προ-
φήτης Δανιὴλ 84· – Προφήτης Δα-

βὶδ 84· – Προφήτης Ζαχαρίας 84· –
Προφήτης Ἠσαΐας 84· – Προφήτης 
Ἰεζεκιὴλ 84· –Προφήτης Ἱερεμίας 
84· – Προφήτης Ἰωνᾶς 84· – Προ-
φήτης Μωυσῆς 84· – Προφήτης Σο-

λομὼν 84· – Σαμαρείτιδα 84· –

Σκηνὲς ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη 
86, 87· – Τρίμορφο 83, 102· – Φό-
νος τοῦ Ἄβελ 86, 87· – Χριστὸς ἐν 
δόξῃ 83· – Χριστὸς Μέγας Ἀρχιε-
ρέας 82· – Χριστὸς προσευχόμενος 
στὴ Γεσθημανῆ 84 

ἐκπαίδευση, στοιχειώδης 50, 135 

ἐνορία-ἐνορίτες 55-57 

Ἐπιτάφιος 41, 45, 61, 62, 133 

 

Ζωγράφος Νικόλαος 20, 109, 111 

Ζωρέλλος Νικόλαος 18, 108 

 

θαπτικὸ 118 

Θεοδώρα ἡ Βολάχαινα 18, 108 

Θεοδώρα ἡ Λούραινα 18, 108  

Θιχάλης Μιχαὴλ 18, 108 

 

Ἰωάννα τοῦ Γουναρόπουλου 18, 108 

Ἰωάννης τοῦ Λάμπρου 18, 108 

 

Καβαλλαρόπουλος Δημήτριος 18, 108 

Καβαλούρι, χ. 18, 29, 30, 70, 108, 142 

Καββαδίας Ἱερεμίας, ἱερομ. 119, 128 

Καλὴ ἡ Γραμματίκαινα 18, 108 

Καλὴ ἡ Λαγούλου 18, 108 

Καλὴ τοῦ Καλοπροσκύνη 18, 108 

Καλωτᾶς Δημήτριος 18, 108 

Κάπουας Ἀνανίας, ἱερομ. 103 

Καραμάνου Ἀγλαΐα 74 

Καραμοῦτσος Κωνσταντῖνος 70 

Καρουσάδες, χ. 18, 29, 30, 33, 34, 50, 

52, 59, 100, 108, 114, 117, 118, 129, 

133, 136, 141 

Κάσσαρης Γ. 42 

κασιέρης 33 

Κατωημέρης Ζωσιμᾶς, ἱερομ. 63 

Κατωμέρης Δημήτρης 141 

Κατωμέρης Δῆμος τοῦ Ἰωάννη 141 

Κατωμέρης Ζαχαρίας 141 

Κατωμέρης Θεοδωρῆς 52, 114, 129 
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Κατωμέρης Κυριάκης, ἱερ. 18, 108 

Κατωμέρης Νικόλαος 117, 129, 134 

Κατωμέρης Νικόλαος, ἱερ. 50, 114, 117 

Κατωμέρης Νικόλαος τοῦ Φράγκου, 
ἱερ. 64, 129, 133, 134 

Κατωμέρης Νικόλαος τοῦ Ἰωάννου, 
ἱερ. 64 

Κατωμέρης Νικολὸς τοῦ Ἀναστάση 141 

Κατωμέρης Νικολὸς τοῦ Κωσταντῆ 141 

Κατωμέρης Νικολὸς τοῦ Παναγιώτη 
141 

Κατωμέρης Νικολὸς τοῦ Σταματέλου 
141 

Κατωμέρης Πάνος τοῦ Νικολοῦ 141 

Κατωμέρης Πιέρος 142 

Κατωμέρης Σεραφείμ, μον. 52, 136, 

137 

Κατωμέρης Σπύρος 129 

Κατωμέρης Σπύρος τοῦ Δήμου 141 

Κατωμέρης Σπύρος τοῦ Ἰωάννη 141 

Κατωμέρης Σπύρος τοῦ Κωσταντῆ 141 

Κατωμέρης Σπύρος τοῦ Νικολοῦ 141 

Κατωμέρης Σπύρος τοῦ Παναγιώτη 
141 

Κατωμέρης Στάθης τοῦ Νικολοῦ 141 

Κατωμέρης Στέλιος τοῦ Σταματέλου 
141 

Κατωμέρης Σωσίπατρος, ἱερομ. 43, 

120, 129, 134 

Κατωμέρης Τζώρτζης 129 

Κατωμέρης Τάτζης τοῦ Πέτρου 141 

Κεχρᾶς Δημήτριος 103 

Κλαδαμινὸς Μάνος, ἱερ. 18, 108 

Κληματιά, χ. 18, 29, 30, 52, 108, 114, 

136, 142 

Κλόντζας Γεώργιος, ζωγρ. 91 

Κοκικίλας, χ. 30, 141 

Κονταρίνης Κωνσταντῖνος, ζωγρ. 87 

Κόντης Σπυρίδων 103 

Κοντομάρης Γρίτης 33 

Κοπαῖος Ἰωάννης, νοτ. 15, 19, 20 107, 

111 

Κορακιανίτης Ἰωάννης 17, 108 

Κορακιανίτης Κωνσταντῖνος, ἱερ. 63 

Κόρεντος Νικόλαος 17, 108 

Κορφιάτης Γεώργιος, ἱερ. ταβουλάριος 
20, 109 

Κοσκινᾶς Νικόλαος 18, 108 

Κοστάρης Ἰωάννης 18, 108 

Κοτζαντᾶς Ἀναστάσιος τοῦ Σπυράκη 
140 

Κοτζαντᾶς Βίκος τοῦ Ἀντωνάκη 140 

Κοτζαντᾶς Γληγόρης τοῦ Ἀντωνάκη 
140 

Κοτζαντᾶς Εὐθύμιος τοῦ Ἰωάννου 140 

Κοτζαντᾶς Πάνος τοῦ Σπυράκη 140 

Κοτζαντᾶς Σταυράκης 99 

Κοτζαντᾶς Σπυρίδων, ἱερ. 64, 134 

Κοτζαντᾶς Σπύρος τοῦ Ἰωάννου 140 

Κοτζαντᾶς Τάτζης τοῦ Ἀντωνάκη 140 

Κοτζαντᾶς Τζανέτος τοῦ Δημητρίου 
140 

Κοτζαντᾶς Φώτιος τοῦ Ἰωάννου 140 

Κότζης Κωνσταντῆς 56 

Κότζης Πολύμερος 56 

Κουρσάρης Νικόλαος, νοτ. 40, 119, 130 

κούρτη 110 

Κούστας Σπύρος, μάστορας 68 

Κοψοχειλάδες, χ. 30 

Κρήνη ἡ Χειμαροῦ 18, 108 

κτήτορας 23, 26, 57, 60 

κυβερνῆτες 32, 33, 34 

Κυπραῖος Κωνσταντῖνος 50, 134, 135 

Κυπριώτης Κωνσταντῖνος 122 

Κυπριανάδες, χ. 18, 29, 30, 34, 108, 

129, 142 

Κυριακάτος Γεώργιος 18, 108 

Κυριακόπουλος Ἰωάννης 18, 108 

Κωθωνιάτης Δημήτριος 18, 108 

Κωνσταντᾶς Ἀλέξανδρος 77 
Κωνσταντᾶς Κωνσταντῖνος 74, 77 

Κωνσταντᾶς Σπ. 9, 12, 14  

 

Λάζαρης Θεόδωρος 18, 108 
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Λαϊνᾶς Νικόλαος 18, 108 

Λακωνίτης Τζώρτζης 107 

Λακωνίτης Χρύσος 107 

Λάσκαρης Σταυράκης 103 

Λέκας Παναγιώτης 134 

Λεοντίζης Ἀλέξανδρος 107 

Λεοντίζης Θεοδωρῆς 107 

Λευκοράκι, χ. 18, 29, 108 

Λικρούσι, χ. 56 

λιτανεία, Ἀναστάσεως 61, 62· – Ἐπι-
ταφίου 41, 45, 61, 62 

λυπηρὰ 83 

Λυριώτης Γεώργιος 18, 108 

 

Μαλακιοί, χ. 30, 142 

Μαλτέζου Χρύσα 14 

Μανάτος Εὐστάθιος, νοτ. 35 

Μαρία τοῦ Νικηφόρου 18, 108 

Μαρία τοῦ Φράγκου 18, 108 

Μάρκος Εὐστάθιος 117 
Μαρτίνος Ἀναστάσιος, ἱερ. 64 

Μαρτίνος Ἀντώνης 33 

Μαρτίνος Ἀντώνιος, ἱερ. 129, 134 

Μαρτίνος Βετοῦρος, ἱερ. 63 

Μαρτίνος Δημήτριος 18, 108 

Μαρτίνος Εὐστάθιος 31, 114, 129 

Μαρτίνος Εὐστάθιος, νοτ. 44, 136 

Μαρτίνος Θεοδωρῆς 142 

Μαρτίνος Ἰωακείμ, ἱερομ. 15, 20, 107 

Μαρτίνος Ἰωάννης 18, 108 

Μαρτίνος Ἰωάννης τοῦ Κωσταντῆ 140 

Μαρτίνος Ἰωάννης τοῦ Ντάντου 140 

Μαρτίνος Κωσταντῆς τοῦ Ἰωάννου 140 

Μαρτίνος Κωσταντῆς τοῦ Σπύρου 140 

Μαρτίνος Κωνσταντῖνος 138 

Μαρτίνος Νικόλαος 137 

Μαρτίνος Νικόλας, ἱερ. 140 

Μαρτίνος Ντάντος τοῦ Βετούρου 140 

Μαρτίνος Παναγιώτης 33 

Μαρτίνος Πρόγονος, ἱερ. 59, 63 

Μαρτίνος Σπύρος τοῦ Ἰωάννου 140 

Μαρτίνος Σπύρος τοῦ Κωσταντῆ 140 

Μαρτίνος Σπύρος τοῦ Νικολάου 140 

Μαρτίνος Στάθης 50, 133 

Μαρτίνος Φώτιος 135, 136, 140 

Μαρτίνος Φώτιος τοῦ Βικεντίου 140 

Μαρτίνος Φώτης τοῦ Νικολάου 140 

Μασούτης Θεόδωρος 17, 108 

Μάστρακας Στέφανος 142 

Μαχειριώτης Ἰωάννης 17, 108 

Μαχειριώτης Νικόλαος 17, 108 

Μαχειριώτης Νικόλαος 17, 108 

Μελαχροινὸς Βρετὸς 18, 108 

Μερκούρης Ἀθανάσιος 141 

Μερκούρης Ἀναστάσης τοῦ Σπύρου 
140 

Μερκούρης Ἄνθιμος, μον. 140 

Μερκούρης Ἀντώνιος 18, 108 

Μερκούρης Γεώργιος 18, 108 

Μερκούρης Γρηγόριος τοῦ Γιώργου 
140 

Μερκούρης Εὐστάθιος-Στάθης, ἱερ. 50, 

64, 129, 133, 134 

Μερκούρης Εὐστάθιος 142 

Μερκούρης Θεόδωρος, ἱερ. 63 

Μερκούρης Ἰωάννης 18, 108 

Μερκούρης Ἰωάννης 142 

Μερκούρης Ἰωάννης, ἱερ. 63 

Μερκούρης Ἰωάννης τοῦ Γιώργου 140 

Μερκούρης Ἰωάννης τοῦ Σταμάτη 140 

Μερκούρης Ἰωαννίκιος, ἱερομ. 56, 89, 

91 

Μερκούρης Κωσταντῆς 138, 142 

Μερκούρης Μίκιος τοῦ Τάτζη 140 

Μερκούρης Νικολὸς τοῦ Σπύρου 140 

Μερκούρης Παναγιώτης, ἱερ. 69 

Μερκούρης Παναγιώτης τοῦ Κωσταντῆ 
140 

Μερκούρης Σπύρος 138 

Μερκούρης Σπύρος τοῦ Ἀναστάση 140 

Μερκούρης Σπύρος τοῦ Ἀντζουλέτου 
140 

Μερκούρης Σπύρος τοῦ Κωσταντῆ 140 

Μερκούρης Σπύρος τοῦ Τάτζη 141 
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Μερκούρης Στάθης 114, 129 

Μερκούρης Σταμάτης τοῦ Ἀθανασίου 
140 

Μερκούρης Τζώρτζης 142 

Μερκούρης Χαραλάμπης τοῦ Πάνου 
140 

μερτικὸ 25, 27, 109 

Μητρόπολη Κέρκυρας 37, 53, 74, 76 

Μιδέη, ἀρχοντικὸ 70 

Μιδέης, καβαλιὲρ 69 

Μικρόπουλος Ἰωάννης 18, 108 

μοναστήρι, ἐλεύθερο 26 

μονή, Ἁγίας Αἰκατερίνης στὴ Νῆσο, 
Περίθεια 42, 43, 113, 114, 115, 119, 

128· – Ἁγίας Τριάδας, Ἀργυράδες 
49· – Ἁγίου Ἀθανασίου Καρουσά-

δες 129· – Ἁγίου Ἰωάννου Θεολό-
γου, Καρουσάδες 49· – Παλαιοκα-

στρίτσας 48, 49, 53, 60· – Παντο-
κράτορος Ἀσκηταριοῦ, Νυμφὲς 19· 
–Ὑψηλῆς Θεοτόκου, Μαγουλάδες 
49 

Μόρφης Ἰωάννης 18, 108 

Μουργανάρης Γεώργιος 18, 108 

Μουρμουράκης Συμεών, μον. 43, 120 

μουσεῖο Ἀντιβουνιώτισσας 85 

Μπαλὸς Εὐστάθιος 103 

μπαροῦνος 25, 110 

Μπουνιᾶς Ἰω. 13, 86 

 

ναός, Ἁγίας Αἰκατερίνης στὴ Νῆσο, 
Περίθεια 39, 40, 41, 42· – Ἁγίας 
Παρασκευῆς, Ἀγραφοὶ 13, 101, 104· 
– Ἁγίας Παρασκευῆς τοῦ Χαλικιό-
πουλου, Ἀγραφοὶ 104· – Ἁγίας 
Τριάδας, Ἀντιπερνοὶ 59· – Ἁγίου 
Γεωργίου, Παλαιὸ Φρούριο Κέρκυ-
ρα 84· – Ἁγίου Ἰακώβου, Ἀγραφοὶ 
13· – Ἁγίου Νικολάου Γουλάτων, 
Ἀγραφοὶ 13, 38, 57, 64, 76, 94, 97· 
– Ἁγίου Νικολάου στὸ Περμαχίδι, 
Ξαθάτες 101, 102-103· – Ἁγίου Νι-

κολάου τοῦ Τροῦ, Καρουσάδες 59· 
– Ἁγίου Σπυρίδωνος, Ἀγραφοὶ 13, 

76· – Ἁγίου Σπυρίδωνος, Κέρκυρα 

61, 69, 81, 83, 84· – Ἁγίων Ἀπο-
στόλων, Ἀγραφοὶ 21, 56, 63, 101-

102· – Ἁγίων Θεοδώρων, Ἀγραφοὶ 
13· – Ἁγίων Ἰάσωνος καὶ Σωσιπά-

τρου, Ἀνεμόμυλος 81· – Ἁγίων 
Πάντων, Κέρκυρα 81· – Εὐαγγελι-
σμοῦ, Ἀγραφοὶ 13· – Προφήτη Ἠ-

λία, Ἀγραφοὶ 94, 101, 104-105· –

 Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας, Κέρκυρα 

69, 83, 86, 87· – Ὑ. Θ. Κρεμαστῆς, 
Κέρκυρα 42, 119· – Ὑ. Θ. Λαμπο-
βίτισσας, Ἀγραφοὶ 13· – Ὑ. Θ. Λι-
μνιώτισσας, Κέρκυρα 81· – Ὑπα-

παντῆς, Κέρκυρα 85 

Νεκτάριος, μητρ. Κερκύρας 10, 12 

Νικόλαος τοῦ Ἰακωβο-Μάνου 18, 108 

Νυμφές, χ. 18, 19, 29, 30, 108, 117, 142 

Νυφιάτης Νικόλαος 18, 108 

Νυφιάτης Δημήτριος 18, 108 

 

Ξαθάτες, χ. 30, 102, 141 

 

Ὀθωνοὶ 30, 142 

 

Παντέχης Ἰωάννης, ἱερ. 18, 108 

Παξοί, ἐπισκοπὴ 53 

Παραμυθιώτης Εὐθύμιος, ἱερομ. 119, 

128 

παράσταση, Ἀνάσταση 96· – Σταύρω-

ση 96 

Περιβολάρης Γεώργιος 18, 108 

Περίθεια, χ. 30, 39, 42, 142 

Περίθειος Ἀντώνιος 18, 108 

Περιστέρης Δημήτριος 20, 109 

Περουλάδες, χ. 30, 142 

Περότας τοῦ Νικηφόρου 18, 108 

Ποθητή, γυναίκα τοῦ Μακέδου 18, 108 

Πολίτης Ἄνθιμος, ἱερομ.-νοτ. 19, 111 

Πρεβέκης Νικόλαος 18, 108 
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πρεσβεία 35 

Πρίφτης Ἰωάννης 117 
Προβατᾶ, γενεὰ 24, 32 

Προβατᾶς Ἀθανάσης τοῦ Ἀνδρέα 139 

Προβατᾶς Ἀθανάσης τοῦ Ἀντώνη 140 

Προβατᾶς Ἀλιβίζης τοῦ Σταμάτη 139 

Προβατᾶς Ἀλιβίζης τοῦ Χριστοδούλου 
139 

Προβατᾶς Ἀναστάσης τοῦ Μίχου 139 

Προβατᾶς Ἀναστάσης τοῦ Στεφανῆ 
139 

Προβατᾶς Ἀναστάσιος, ἱερ. 101 

Προβατᾶς Ἀνδρέας 77 
Προβατᾶς Ἀνδρέας Γεωργίου 139 

Προβατᾶς Ἀνδρέας τοῦ Κωσταντῆ 139 

Προβατᾶς Ἀντώνης τοῦ Τζάννη 138 

Προβατᾶς Ἄνθιμος, ἱερομ. 52, 136, 137 

Προβατᾶς Ἀποστόλης 117 
Προβατᾶς Ἀρσένης 114, 118 

Προβατᾶς Ἀρσένης τοῦ Χριστοδούλου 
139 

Προβατᾶς Βασίλειος 17, 108 

Προβατᾶς Γερμανός, ἱερομ. 53, 66, 94, 

97, 99, 105, 138 

Προβατᾶς Γεώργιος 52, 136 

Προβατᾶς Γεώργιος, ἱερ. 102 

Προβατᾶς Γεώργιος τοῦ Δημητρίου 
138 

Προβατᾶς Γιωργάκης 142 

Προβατᾶς Δανιήλ, ἱερομ. 96 

Προβατᾶς Δημήτρης τοῦ Σταμάτη 140 

Προβατᾶς Δημήτρης «Ἤντρης» 140 

Προβατᾶς Δημήτριος 77, 137 

Προβατᾶς Δημήτριος τοῦ Νικολάου 
138 

Προβατᾶς Δημητρούλης τοῦ Παναγῆ 
139 

Προβατᾶς Δῆμος, ἱερ. 24, 63 

Προβατᾶς Δῆμος τοῦ Ἠλία 140 

Προβατᾶς Δῆμος τοῦ Παναγιώτη 140 

Προβατᾶς Δῆμος τοῦ Σταματέλου 139 

Προβατᾶς Ἐλευθέριος, ἱερ. 66 

Προβατᾶς Εὐάγγελος 95 

Προβατᾶς Εὐγένιος, ἱερ. 62, 66 

Προβατᾶς Εὐθύμιος τοῦ Χριστοδούλου 
139 

Προβατᾶς Ζαφείρης 138, 139 

Προβατᾶς Ζαφείρης, ἱερ. 102 

Προβατᾶς Ἠλίας 102 

Προβατᾶς Ἠλίας «ψυχογιὸς» 139 

Προβατᾶς Ἠλίας τοῦ Σπύρου 139 

Προβατᾶς Θεοδωρῆς τοῦ Κωσταντῆ 
139 

Προβατᾶς Θεοτόκης τοῦ Τάτζη 138 

Προβατᾶς Θεοφ. 67 

Προβατᾶς Ἰάκωβος, ἱερομ. 54, 66, 138 

Προβατᾶς Ἰωάννης 102, 114, 117, 118, 

134 

Προβατᾶς Ἰωάννης, ἱερ. 66, 138 

Προβατᾶς Ἰωάννης τοῦ Γεωργίου 139 

Προβατᾶς Ἰωάννης τοῦ Ἠλία 140 

Προβατᾶς Κωσταντῆς 114, 117, 118, 
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SUMMARY 
 

 

The Hodegetria of Agrafoi in Corfu 

Pieces of its long history 

 

Agrafoi village is situated in the northern part of Corfu at a distance 

of 31 kms from the capital of the island. Its name can probably be 

traced back into the byzantine times or into the first years of the 

Angevin occupation of the island and has to do with the “agraphoi” 

or unregistered villagers who were free from any tax obligation to-

wards the state. 

The church of the Hodegetria which is today the parish church of 

the village, has a very long history and its beginning, if we are to 

consider the data in the sources as precise, can be found in the 13th 

century. The oldest information about the church comes from copies 

of documents from the years 1286, 1400 and 1401 respectively. In 

these documents one can find interesting information on the founda-

tion of the church, the organization of its group of founders, and the 

special honours paid to the Virgin Mary.  

The oldest founders of the church constituted a confraternity. The 

fraternity of the church is the oldest known sample of a fraternity of 

founders in the area of Corfu and its uninterrupted existence can be 

traced until the end of the seventh decade of the 20th century, 

adapted since the 18th century to the statal decrees that defined the 

function of all confraternities in the wider Ionian area.  

The church of the Hodegetria was turned into a monastery after a 

verdict of the confraternity in 1744 and came into existence as such in 

1746, after many regressions and changes due to the resignation of 

the elected first prior and organizer of the new monastery. The fact 

that the monastery operated is confirmed until the beginning of the 

19th century, however already on the dawn of the new century and 
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despite the existence of a prior, it seems that a monastic brotherhood 

didn’t exist. Despite all the efforts and the interest on the part of the 

monks, during the third decade of the 19th century the monastery 

had in fact ceased to operate. The only thing that remained of it was 

the inclination of the brothers to elect the parish priest from among 

the priest-monks’ order. 

The church was part of the parochial network of the local Church; 

during the venetian occupation and until the island was united to the 

greek state (1864) this network was defined by the possession of a 

burial monument in a church, as well as by the participation of the 

owner of this monument in the rituals that took place in the church. 

Parishioners of the church could become the members of its brother-

hood as well as other persons through heredity or through the pur-

chase of a burial monument in the church or in the area around it. 

The presence of parishioners, as a clearly distinct group, is confirmed 

in the year 1528. After that their presence is not registered, however 

it is certain that they existed and supported in their own way the 

correct operation of the church and its regular ministration. The con-

version of the church into a monastery didn’t bring any essential 

difference neither to the relation of brotherhood and church nor to 

the church’s parochial status.  

Today the church has the shape of a large single-naved basilica of 

the standard type that can be found in the Ionian islands. The access 

to the church is achieved through a long corridor, paved with stones. 

The church is surrounded from its northern and southern sides by 

arched narthexes. On the south-western side there is a bell-tower with 

pierced walls and autonomous seating. 

In the courtyard of the church the main element is the monu-

mental central western entrance with its elaborate decoration and the 

frescos of Saints Peter and Paul on the right and on the left. In the 

interior, the church has a templon of three friezes and a two-storeyed 

matroneum. The church as it is today, was erected or renovated in 

1677 by the master workmen Spyros Koustas and Zapheiris Vassilakis 

who carved their names and the construction date on a cornerstone of 

the eastern side of the church. The church is decorated with impor-

tant icons of the 18th and 19th centuries on the templon, on the walls 

and on the ceiling, as well as with frescos of the 18th-19th centuries 
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in the Holy Altar or Ierón (Prothesis and central apse) and on the 

templon. 

In the present study, the subject is developed in eight units that 

refer to the first existing evidence about the church; to the confra-

ternity of the church, its composition and operation; to the founding 

of the monastery, its organization and its break-up; to the parochial 

character of the church, its architecture and its icons, its library and 

archives, its dependencies (metochia). In the end, there are published 

the most noteworthy documents that regard the church and the 

monastery. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΕΣ 
 



 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 
 

 

1. Ἐξωτερικὴ ὄψη τοῦ ναοῦ. 
2. Ἐξωτερικὴ ὄψη τοῦ ναοῦ. 
3. Τὸ προαύλιο τοῦ ναοῦ. 
4. Ἐσωτερικὸ τοῦ ναοῦ. 
5. Ἡ Θεοτόκος Ὁδηγήτρια. Τοιχογραφία στὸ τέμπλο. 
6. Τοιχογραφίες στὴν ἁψίδα τοῦ Ἱεροῦ (Θεοτόκος, Προφῆτες, 
Ἱεράρχες). 
7. Ὁ Ἅγιος Στέφανος. Τοιχογραφία στὸ Ἱερό. 
8. Ἡ Θεοτόκος Ὁδηγήτρια, ἐφέστια εἰκόνα. 

9. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων (ἀριστερὸ βημόθυρο). 
10.Ὁ Χριστὸς Μέγας Ἀρχιερέας (μεσαῖο βημόθυρο). 
11. Τὸ Λείψανο τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος (δεξὶ βημόθυρο). 
12. Σκηνὲς ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη. 
13. Σκηνὲς ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη. 
14. Σκηνὲς ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη. 
15. Σκηνὲς ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη. 
16. Ἡ Δευτέρα Παρουσία. 

17. Οἱ 24 Οἶκοι τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου. 
18. Ἡ ἐπιγραφὴ στὸν ἀνατολικὸ τοῖχο τοῦ ναοῦ.  
19. Τὸ παράθυρο τῆς ἁψίδας τοῦ Ἱεροῦ. 
20. Χειρόγραφη ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Στυλιανοῦ. 
21. Ἔντυπο ἀρ. 1. Μηναῖο τοῦ Μαρτίου, Βενετία 1548. 

22. Πολυέλαιος, μὲ τὴν ἐπιγραφή: ΕΓΙΝΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΙΑΣ ΤΩΝ 

ΚΥΡΙΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ 1859 ΙΟΥΝΙΟΥ Α΄. 
23. Ὁ ναὸς τοῦ Προφήτη Ἠλία. 

24. Ὁ ναὸς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. 
25. Ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ Περμαχίδι. 
26. Τὸ κελὶ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ Περμαχίδι. 
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1. Ἐξωτερικὴ ὄψη τοῦ ναοῦ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ἐξωτερικὴ ὄψη τοῦ ναοῦ. 
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3. Τὸ προαύλιο τοῦ ναοῦ. 
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4. Ἐσωτερικὸ τοῦ ναοῦ. 
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5. Ἡ Θεοτόκος Ὁδηγήτρια. Τοιχογραφία στὸ τέμπλο. 
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6. Τοιχογραφίες στὴν ἁψίδα τοῦ Ἱεροῦ (Θεοτόκος, Προφῆτες, Ἱεράρχες). 
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7. Ὁ Ἅγιος Στέφανος. Τοιχογραφία στὸ Ἱερό. 
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8. Ἡ Θεοτόκος Ὁδηγήτρια, ἐφέστια εἰκόνα. 
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9. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων (ἀριστερὸ βημόθυρο). 
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10. Ὁ Χριστὸς Μέγας Ἀρχιερέας (μεσαῖο βημόθυρο). 
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11. Τὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος (δεξὶ βημόθυρο). 
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12. Σκηνὲς ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη. 
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13. Σκηνὲς ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη. 



ΕΙΚΟΝΕΣ  175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Σκηνὲς ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη. 



176 Η  ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ  ΑΓΡΑΦΩΝ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Σκηνὲς ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη. 



ΕΙΚΟΝΕΣ  177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Ἡ Δευτέρα Παρουσία. 



178 Η  ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ  ΑΓΡΑΦΩΝ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Οἱ 24 Οἶκοι τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου. 



ΕΙΚΟΝΕΣ  179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Ἡ ἐπιγραφὴ στὸν ἀνατολικὸ τοῖχο τοῦ ναοῦ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Τὸ παράθυρο τῆς ἁψίδας τοῦ Ἱεροῦ. 



180 Η  ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ  ΑΓΡΑΦΩΝ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Χειρόγραφη ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Στυλιανοῦ. 
21. Ἔντυπο ἀρ. 1. Μηναῖο τοῦ Μαρτίου, Βενετία 1548. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Πολυέλαιος, μὲ τὴν ἐπιγραφή: ΕΓΙΝΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΙΑΣ ΤΩΝ 

ΚΥΡΙΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ 1859 ΙΟΥΝΙΟΥ Α΄. 



ΕΙΚΟΝΕΣ  181 

23. Ὁ ναὸς τοῦ Προφήτη Ἠλία. 

 

 

24. Ὁ ναὸς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. 



182 Η  ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ  ΑΓΡΑΦΩΝ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ Περμαχίδι. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Τὸ κελὶ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ Περμαχίδι. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΠΥΡΟΣ ΧΡ. ΚΑΡΥΔΗΣ 

Ἡ Ὁδηγήτρια Ἀγραφῶν Κέρκυρας 

Τὸ βιβλίο στοιχειοθετήθηκε μὲ στοιχεῖα GFS 

Didot καὶ GFS Olga καὶ σελιδοποιήθηκε  
ἀπὸ τὸν συγγραφέα.  

Τυπώθηκε τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2011  

σὲ 1.000 ἀντίτυπα γιὰ λογαριασμὸ  
τοῦ ναοῦ τῆς Ὑπεραγίας  
Θεοτόκου Ἀγραφῶν  

Κέρκυρας 
 



 

 

 

 




