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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
 
 
Ἀφετηρία γιά τήν ἐνασχόλησή µου µέ τό θέµα τῶν ὀρθόδοξων ἀδελφοτήτων 
καί τῶν συναδελφικῶν ναῶν τῆς Κέρκυρας ἦταν ἡ µελέτη τῶν λατινικῶν ἀδελ-
φοτήτων στόν ἴδιο χῶρο, πού ἀποτέλεσε τό θέµα τῆς διπλωµατικῆς µου ἐργα-
σίας γιά τή λήψη τοῦ µεταπτυχιακοῦ διπλώµατος ἀπό τήν Pontificia Università 
S. Tommaso D’ Aquino, Facoltà di Teologia - Roma, Istituto di Teologia Ecume-
nico-Patristica Greco-Bizantina «San Nicola» - Bari. Τά ἐρωτήµατα πού τότε 
εἶχαν τεθεῖ, ἀναφορικά µέ τή σχέση τῶν λατινικῶν ἀδελφοτήτων µέ τίς ὀρθόδο-
ξες, ἀποτέλεσαν τό ἔναυσµα γιά τήν ἐπιλογή τοῦ θέµατος καί τήν πραγµατο-
ποίηση τῆς σχετικῆς ἔρευνας. 

Μέ τούτη τήν ἐργασία δέν ἐπιχειρεῖται ἡ συνεξέταση δύο διαφορετικῶν 
πραγµάτων. Τά ἐπιµέρους στοιχεῖα τοῦ τίτλου ἐκφράζουν τά κύρια χαρακτηρι-
στικά τῆς µίας καί τῆς αὐτῆς πραγµατικότητας, ἡ ὁποία, ἔχοντας ὡς κυρίαρχο 
καί θεµελιῶδες στοιχεῖο της τόν ναό, ἐκφράζεται ὡς πρός τά πρόσωπα πού τήν 
ἀποτελοῦν µέ τή µορφή τῆς ἀδελφότητας. Στήν ἐργασία ἐπιχειρεῖται ἡ συστηµα-
τική ἐξέταση τοῦ θεσµοῦ τῶν ἀδελφοτήτων – πού ἀποτελεῖ τήν κύρια µορφή 
θρησκευτικῆς συσσωµάτωσης στόν ξενοκρατούµενο ἑπτανησιακό χῶρο – στήν 
κερκυραϊκή του ἐκδοχή καί σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς ὕπαρξής του, ἀπό τότε δη-
λαδή πού ἄφησε τά πρῶτα χνάρια του στίς πηγές ἕως τήν Ἕνωση τῆς Ἑπτα-
νήσου µέ τήν Ἑλλάδα, πού σήµανε τήν ἔναρξη τῆς σταδιακῆς του ἐξαφάνισης.  

Τό θέµα, ἀναµφίβολα ἐνδιαφέρον, ἀπαιτοῦσε τή συστηµατική διερεύνηση 
τῶν ἀρχειακῶν σειρῶν τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Κέρκυρας καί τήν ἀναζήτη-
ση ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ στά ἐπιµέρους ἀρχεῖα τῶν ναῶν τοῦ νησιοῦ. Ἡ προσπά-
θεια ἦταν πολύχρονη, ὄχι µόνο λόγῳ τῆς ἔκτασης τοῦ πρός ἔρευνα ὑλικοῦ ἀλλά 
καί λόγῳ τῶν δυσκολιῶν πού προέκυψαν κατά τή διάρκειά της. Οἱ µετακινή-
σεις τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Κέρκυρας, ἕως τήν ὁριστική του ἐγκατάσταση 
στή σηµερινή θέση, καί οἱ ἰσχύοντες σέ αὐτό περιορισµοί στή χρήση τοῦ ἀρχεια-
κοῦ ὑλικοῦ εἶχαν ὡς συνέπεια νά καθυστερήσει ἡ ἐρευνητική διαδικασία. Με-
γαλύτερες ὅµως ἦταν οἱ δυσκολίες καί οἱ καθυστερήσεις κατά τήν ἀναζήτηση 
ὑλικοῦ στούς ναούς τῆς πόλης, οἱ ὁποῖοι ἦταν παλαιότερα συναδελφικοί καί 
γιά τούς ὁποίους ὑπῆρχαν µαρτυρίες ὅτι διαφύλασσαν σηµαντικό ἀρχειακό 
ὑλικό. Στήν περίπτωση τῶν ναῶν, ἔπρεπε κυρίως νά ἀντιµετωπιστεῖ ἡ ἔντονη 
δυσπιστία καί ἐπιφυλακτικότα τῶν ὑπευθύνων, κληρικῶν καί λαϊκῶν. Τό χρη-
σιµοποιούµενο στήν ἐργασία αὐτή ὑλικό µοῦ δόθηκε γιά µελέτη ἔπειτα ἀπό 
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πολύχρονες καί ἐπίµονες προσπάθειες καί παρακλήσεις καί σειρά ἀναβολῶν, γι’ 
αὐτό καί οὐσιαστικά χρησιµοποιήθηκε γιά νά πλαισιώσει καί νά ἐµπλουτίσει 
τήν ἐργασία, ἡ ὁποία ἤδη εἶχε λάβει τή σηµερινή της µορφή µέ τή συστηµατική 
ἐπεξεργασία τοῦ ὑλικοῦ πού ἀντλήθηκε ἀπό τό Ἱστορικό Ἀρχεῖο τῆς Κέρκυρας.  

Ἡ ἐκπόνηση µιᾶς ἐργασίας εἶναι πάντοτε µιά ἀναµέτρηση µέ τό θέµα καί τό 
ὑλικό, ἐκδεδοµένο καί ἀνέκδοτο, καί ἕνας ἀδιάκοπος ἀγώνας γιά τήν τιθάσευ-
σή του. Ὅταν ὅµως πρόκειται γιά ὑλικό ἀρχειακό, ἡ ἀναµέτρηση δέν εἶναι ποτέ 
βέβαιη, ἀφοῦ ὁ ὄγκος τῶν γραπτῶν µνηµείων τοῦ παρελθόντος συχνά ξεπερνᾶ 
τή δυνατότητα τοῦ ἐρευνητῆ νά τά διεξέλθει ἐξαντλητικά, καί στό τέλος δέν 
εἶναι πάντοτε σίγουρο ποιός εἶναι ὁ νικητής: ὁ ἐρευνητής ἤ τό ἴδιο τό ὑλικό πού 
µέσα στήν «ἀπεραντοσύνη» του κρύβει πιθανές ἐκπλήξεις καί ἀνατροπές τῆς εἰ-
κόνας πού διαµορφώθηκε. Ἔχοντας συνείδηση ὅλων τῶν ἀνωτέρω ὀφείλω νά 
ἐπισηµάνω ὅτι µέ τήν ἐργασία αὐτή δέν ἐπιδιώχθηκε ἡ ἐξαντλητική παρουσία-
ση τοῦ θέµατος οὔτε ἡ προσφορά ὁριστικοποιηµένων θέσεων σέ βαθµό πού νά 
µήν ἐπιδέχονται βελτίωση· ἄλλωστε ὁ ὄγκος τοῦ ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ πού ἀποµέ-
νει νά ἐρευνηθεῖ δέν µοῦ ἐπιτρέπει νά ὑποστηρίξω ὅτι γιά τή µελέτη αὐτή ἐξαν-
τλήθηκαν τά ἀποδεικτικά της στοιχεῖα. Στόχος µου ἦταν ἡ µελέτη καί ἡ παρου-
σίαση τοῦ θεσµοῦ τῶν ἀδελφοτήτων καί τῆς ἐξέλιξής του στή µακρά διάρκεια 
τῶν πέντε αἰώνων, στούς ὁποίους πιστοποιεῖται ἡ παρουσία του στό νησί, µέ 
κύρια αἰτούµενα: νά δοθεῖ ἀπάντηση στά βασικά ἐρωτήµατα πού ἀφοροῦν 
στήν ἀρχή τῶν ἀδελφοτήτων, στή διαδικασία καί στόν λόγο τῆς συγκρότησής 
τους· νά περιγραφεῖ ἡ δοµή καί ἡ λειτουργία τους καί νά ἐντοπιστοῦν οἱ κυριό-
τεροι σταθµοί τῆς ἐξέλιξης τῶν ἐπιµέρους στοιχείων τους· νά διευκρινιστοῦν οἱ 
ἐπιρροές πού δέχτηκαν καί νά προσδιοριστοῦν τά στοιχεῖα πού υἱοθέτησαν 
ἀπό τίς ἄλλες σύγχρονές τους συσσωµατώσεις καί, τέλος, νά ξαναζωντανέψουν 
οἱ ἀδελφότητες, ἄν εἶναι δυνατόν, µέσα ἀπό τά ἴδια τά κείµενα πού παρήγαγαν. 
Ἄν ἐπιτεύχθηκε ὁ στόχος ἄς τό κρίνουν οἱ ἀναγνῶστες. Ἀπό τήν πλευρά µου 
ἐλπίζω καί εὔχοµαι ἡ µελέτη αὐτή νά ὠθήσει στήν περαιτέρω διερεύνηση τοῦ 
θέµατος ὄχι µόνον στήν Κέρκυρα ἀλλά καί στά ἄλλα νησιά, ὥστε νά καταστεῖ 
δυνατή ἡ συνολική ἐξέταση τοῦ θεσµοῦ καί ἡ ὀρθή ἀξιολόγησή του. 

∗∗∗ 
Ἡ ἐργασία µέ τόν τίτλο «Ὀρθόδοξες Ἀδελφότητες καί Συναδελφικοί Ναοί στήν 
Κέρκυρα (ΙΕ΄-ΙΘ΄ αἰ.). Συµβολή στήν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία τῆς Ἑπτανήσου» 
κατατέθηκε ὡς διδακτορική διατριβή στό Τµῆµα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν καί ἐγκρίθηκε στίς 13 Μαρτίου 2002. Στή 
σηµερινή της µορφή ἡ ἐργασία ἔχει ἐµπλουτισθεῖ µέ νέα ἀρχειακά δεδοµένα, 
πού στό µεταξύ διάστηµα ἦλθαν στό φῶς, καί ἔχει ἐνηµερωθεῖ βιβλιογραφικά. 

∗∗∗ 
Ἡ ἔρευνα γιά τή συγκέντρωση τοῦ ὑλικοῦ καί ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας κρά-

τησαν πολλά χρόνια. Στό διάστηµα αὐτό πολλοί µέ βοήθησαν. Ὅλους αὐτούς 
τούς εὐχαριστῶ θερµά. 
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Εἰλικρινεῖς εὐχαριστίες ὀφείλω στά µέλη τῆς τριµελοῦς Συµβουλευτικῆς Ἐπι-
τροπῆς: στόν ἐπιβλέποντα καθηγητή Ἐµµανουήλ Κωνσταντινίδη, στόν καθηγη-
τή π. Γεώργιο Μεταλληνό καί στόν καθηγητή Βλάσιο Φειδᾶ, διότι ἔστρεψαν τήν 
προσοχή µου καί κατηύθυναν τά βήµατά µου στήν ἔρευνα τῆς ἱστορίας τῆς Ὀρ-
θόδοξης Ἐκκλησίας στόν λατινοκρατούµενο ἑπτανησιακό χῶρο, κυρίως ὅµως 
γιά τήν ἐµπιστοσύνη πού ἐπέδειξαν πρός τό πρόσωπό µου τόσο γιά τήν ἐπιλογή 
τοῦ θέµατος ὅσο καί γιά τήν ἐπιτυχή ἔκβαση τῆς ἔρευνας καί τή σύνθεση τῆς 
παρούσας ἐργασίας. 

Εὐχαριστῶ ἐπίσης τόν π. Salvatore Manna, γιά τίς γόνιµες παρατηρήσεις του 
κατά τή σύνταξη τῆς διπλωµατικῆς µου ἐργασίας, πού ἀποτέλεσαν οὐσιαστικό 
παράγοντα γιά τήν ἐνασχόλησή µου µέ τό θέµα τῶν ὀρθόδοξων θρησκευτικῶν 
ἀδελφοτήτων. 

Ἰδιαίτερα, τέλος, εὐχαριστῶ τή σύζυγό µου Παναγιώτα Τζιβάρα γιά τή συµ-
βολή της στή διόρθωση τῆς ἐργασίας, µά πάνω ἀπ’ ὅλα διότι στή µακρόχρονη 
καί κουραστική αὐτή πορεία µοῦ συµπαραστάθηκε τήν κάθε στιγµή, ἄκουσε 
καί συζήτησε τούς προβληµατισµούς, τίς ἀµφιβολίες, τίς σκέψεις µου, τίς ἑρµη-
νεῖες µου καί τήν ἀναίρεσή τους, ἕως ὅτου ὅλα αὐτά νά κατασταλάξουν, νά 
ἀποκτήσουν µορφή καί νά ἀποτελέσουν τό κείµενο αὐτῆς τῆς ἐργασίας. 

 
Σπύρος Χρ. Καρύδης 
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Α.Ε.Κ. : Ἀναγνωστική Ἑταιρεία Κερκύρας, Κέρκυρα. 
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Α.Ι.Ν.Ε. : Ἀρχεῖο Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, Κέρκυρα. 
Α.Ι.Ν.Σ. : Ἀρχεῖο Ἱεροῦ Ναοῦ Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας, Κέρκυρα. 
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Α.Ν.Κ. : Ἀρχεῖα Νοµοῦ Κερκύρας, Κέρκυρα. 
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Α.Ν.Κ., Ε.∆. : Ἀρχεῖα Νοµοῦ Κερκύρας, Ἑνετική ∆ιοίκηση. 
Α.Ν.Κ., Ε.Ε. : Ἀρχεῖα Νοµοῦ Κερκύρας, Ἔγγραφα Ἐκκλησιῶν. 
Α.Ν.Κ., Ἑνετ. : Ἀρχεῖα Νοµοῦ Κερκύρας, Ἑνετοκρατία. 
Α.Ν.Κ., Λ.Π.Ε. : Ἀρχεῖα Νοµοῦ Κερκύρας, Ληξιαρχικές Πράξεις Ἐκκλησιῶν. 
Α.Ν.Κ., Μητρ. : Ἀρχεῖα Νοµοῦ Κερκύρας, Μητροπολίτες. 
Α.Ν.Κ., Μ.Π. : Ἀρχεῖα Νοµοῦ Κερκύρας, Μεγάλοι Πρωτοπαπάδες. 
Α.Ν.Κ., Συµβ. : Ἀρχεῖα Νοµοῦ Κερκύρας, Συµβολαιογραφικά. 
Α.Ν.Κφ. : Ἀρχεῖα Νοµοῦ Κεφαλληνίας, Ἀργοστόλι. 
∆.Α.Ε.Κ. : ∆ελτίον Ἀναγνωστικῆς Ἑταιρίας Κερκύρας, Κέρκυρα. 
∆.Ι.Α. : ∆ελτίον τῆς Ἰονίου Ἀκαδηµίας, Κέρκυρα. 
∆.Ι.Ε.Ε. : ∆ελτίο τῆς Ἱστορικῆς καί Ἐθνολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθήνα. 
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Ε.Ε.Θ.Σ.Π.Α. : Ἐπιστηµονική Ἐπετηρίς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστηµίου Ἀθη-

νῶν, Ἀθήνα. 
Ε.Ε.Κ.Σ. : Ἐπετηρίς Ἑταιρείας Κρητικῶν Σπουδῶν, Ἀθήνα. 
Ε.Ε.Λ.Μ. : Ἐπετηρίς Ἑταιρείας Λευκαδικῶν Μελετῶν, Ἀθήνα. 
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Ι.Ε.Ε.Ε. : Ἱστορική καί Ἐθνολογική Ἑταιρεία Ἑλλάδος. 
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1 .  ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ  ΠΗΓΕΣ  
 

α. Ἀρχεῖα Νοµοῦ Κερκύρας 

i. ∆ιάφοροι Συµβολαιογράφοι. Φάκελοι: 1.1 (Καβάσιλας Πέτρος). – 1.4 (Κουβαρᾶς 
Νικόλαος). – 1.5 (Χαλικιόπουλος Ἄγγελος). – 1.6 (Ἀλεξάκης Ἀρσένιος). – 1.7 (Συναδινός 
Ἐµµανουήλ). – 1.8 (Ἀλεξόπουλος Ἰωαννίκιος). – 1.9 (Γεράσιµος Νικόλαος). –1.10 (Βλά-
ουγγος Νεκτάριος). – 2.1 (Μόσκος Ἰωάννης). – 2.2 (Φλῶρος Ἀνδρέας). – 2.5 (Βέργης 
Ἀνδρέας). – 2.9 (Κατωµέρης Γεώργιος). – 3.1 (Στατίρης Κωνσταντῖνος). – 3.4 (Βάρδας 
∆ηµήτριος). – 3.8 (Κατωµέρης Φίλιππος). – 3.9 (Μπάνος Ἀνδρέας). – 3.10 (Βρανᾶς Φλῶ-
ρος). – 3.11 (Ρωµαῖος Ματθαῖος). – 3.12 (Μεταλληνός Ἰωάννης). – 3.13 (Ἀσπιώτης Ἀν-
δρέας). – 4.1 (Λοῦβρος Στέφανος). – 4.2 (Μίξης Χρύσος). – 4.3 (Σκιαδόπουλος Ἀρσέ-
νιος). – 4.4 (Μοναστηριώτης Μάρκος). – 4.5 (Φαρµάκης ∆ηµήτριος). – 4.7 (Ἀγαπητός 
Πέτρος). – 4.11 (∆ολιανίτης Σταµάτιος). – 5.4 (Κανακάρης ∆ηµήτριος & Κανακάρης 
Ἰωάννης). – 5.6 (Κατσαρός Νικόλαος). – 5.10 (Κάντας Ἰωάννης). – 5.11 (Ἀνδραβιδινός 
Κώστας). – 6.7 (Σπυρῆς Ἀντώνιος). – 6.8 (Σκουλῆς Πέτρος). – 6.9 (Σκουλῆς Σπυρίδων). – 
7.1 (Κοσκινᾶς Σταµάτιος), 7.3 (Αὐλωνίτης Γεώργιος). – 7.4 (Κατωµέρης Ἀλοΐσιος). – 7.5 
(Κοσκινᾶς ∆ηµήτριος). – 7.6 (Μεσάζος Πέτρος). – 7.8 (Λιβάδης Πέτρος). – 7.9 (Σαββανῆς 
Νικόλαος). – 7.10 (Πολίτης Ἰωάννης). – 7.12 (Χονδροµάτης Ἰωάννης). – 8.1 (Ἀρµενιά-
κος Ἀρσένιος). – 8.2 (Βαραγγᾶς Πέτρος). – 8.3 (Καµβύσας ∆ανιήλ). –  Φάκελοι 9, 10. 

ii. Συµβολαιογραφικά. Φάκελοι: Α.76 (Ἀλεξάκης Ἀπόστολος). – Α.77 (Ἀλταβίλας Ἀν-
δρέας). – Α.84 (Ἀνδρώνης Ἰωάννης). – Α.105-106 (Ἀνδρώνης Σπυρίδων). – Α.144 (Ἀ-
ντωνίνος Βερνάρδος). – Β.75 (Βερβιτσιώτης Ἰώαννης). – Β.77 (Βερβιτσιώτης Κωνσταντῖ-
νος). – Β.94 (Βλάσης Βασίλειος). – Β.176 (Βρανιανίτης Πέτρος). – Β.177-178 (Βρανιανί-
της Θεόδωρος). – Β.195 (Βρισινιώτης Θεόφιλος). – Β. 198 (Βρισινιώτης Θεόφιλος). – Β.206 
(Βρισινιώτης Λεονάρδος). – Γ.3 (Γαβρίλης Μιχαήλ). – Γ.50 (Γκίνης Θεόδωρος). – Γ.54-
56 (Γλαβᾶς Μιχαήλ). – Γ.87 (Γουναρόπουλος Νικόλαος). – ∆.5 (∆αλέγενας Χριστόδου-
λος). – Ζ.33 (Ζερβός Γεώργιος). – Θ.10 (Θεοφύλακτος Σπυρίδων). – Κ.7 (Καββαδίας 
Σταµάτιος). – Κ.41 (Κακονύκτης ∆ηµήτριος). – Κ.159 (Καλοχρύσος Σπυρίδων). – K.233 
(Κανακάρης ∆ηµήτριος). – Κ.298 (Καφαράκης Στέφανος). – Κ.319 (Κεφαλλονίτης 
Γεώργιος). – Κ.404-405 (ἱερ. Κοντοµάρης Σταµάτιος). – Κ.406 (Κοντός Ἀντώνιος καί 
Κοντός Εὐστάθιος). – Κ.420 (Κωπαῖος Ἰωάννης). – Κ.457 (Κοτζιάνης ∆ηµήτριος, 1751-
1755). – Κ.532 (Κουβαρᾶς Νικόλαος). – Κ.662-667 (Κούρκουλος Φίλιππος). – Λ.22 (Λε-
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πενιώτης Φίλιππος). – Λ.38 (Λιβαθινός Χριστόδουλος). – Μ.4 (Μάζης Γεώργιος). – Μ.99 
καί 103 (Μαράτζος Ἀντώνιος). – Μ.133 (Μαρτίνος Εὐστάθιος). – Μ.178 (Μεταξᾶς 
Ἀδάµ). – Μ.183 καί 186 (Μεταξᾶς Ἀντώνιος). – Μ.187 (Μεταξᾶς Γαλιανός). – Μ.219 
(Μιλιδώνης Ἀντώνιος). – Μ.225 (Μοναστηριώτης Κωνσταντῖνος, Μοναστηριώτης ∆η-
µήτριος). – Μ.245 (Μόσχος Γεώργιος). – Μ.327 (Μπούµπλιας Ἀρσένιος). – Ν.1 (Νάος 
Αὐγουστίνος). – Π.2 (Παγανόπουλος Μάρκος). – Π.14 (Παδοβᾶς ∆ηµήτριος). – Π.15 
(Παϊπέτης Σταµάτιος). – Π.14 (Παδοβᾶς ∆ηµήτριος). – Π.15 (Παϊπέτης Σταµάτιος). – 
Π.40-41 (ἱερ. Παλατιανός Φώτιος). – Π.186 (Παραστάτης Ἐµµανουήλ). – Π.187-189 
(Παραστάτης Ματθαῖος). – Π.213 (Πετρίτσης Νικόλαος). – Π.235 (Πιέρης Ἀναστά-
σιος). – Π.350 (Προβατᾶς Ζαφείρης). – Ρ.17 (Ραρτοῦρος Ἀλέξιος & Ραρτοῦρος Νικό-
λαος). – Ρ.26 (Ρίκης Στυλιανός). – Σ.140 (Σοφός Ἰωάννης). – Σ.146-148 (Σπόγγος Πέτρος). 
– Τ.11 (Τοξότης Ἐµµανουήλ). Τ.13 (Τοῦρκος Σταµάτιος). – Τ.25 (Τριαντάφυλλος Σπυ-
ρίδων). – Τ.53 (Τρουµπάτσης ∆ηµήτριος & Τρουµπάτσης Ἀλέξιος). – Τ.65 καί 77 (Τσα-
γκαρόλος Ἰωάννης). – Τ.145 (Τυροφᾶς Νικόλαος). – Φ.14 (Φλῶρος Ἰωάννης). – Φ.21 
(Φόρτσιγος Λεονάρδος). – Φ.22 (ἱερ. Φρόνιµος Μάρκος). – Φ.142 (Φωτεινός Ἰωάννης). – 
Χ.18 (Χαµάλης Ἀλέξανδρος). – Χ.29 (Χονδρογιάννης Νικόλαος). 

iii. Ἔγγραφα Ἐκκλησιῶν. Φάκελοι: 5 (Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Ἀγραφῶν). – 26 (Ἅγιος Γεώρ-
γιος στό Γιαλισκάρι Ἀργυράδων). – 52-53 (Ἁγία Παρασκευή Βαρυπατάδων). – 71 (Ἅγι-
ος Ἠλίας Βιτουλάδων). – 121 (Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἁγίων ∆ούλων). – 132 (Ἅγιος Ἠλίας 
∆ραγοτινῶν- Ποδαριῶνες). – 165 (Ὑ. Θ. Εἰσοδίων Καβαλουρίου). – 174 (Ἅγιος Ἠλίας 
Καλαφατιώνων). – 192 (Ἅγιος Ἀθανάσιος Καρουσάδων). – 195 (Ἅγιος Γεώργιος Κα-
ρουσάδων). – 208 (Ὑπαπαντή Καστελλάνων Μέσης). – 209-210 (Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώ-
τισσα πόλεως). – 213 (Ὑ. Θ. Φανερωµένη Στεριωτῶν πόλεως). – 214-215 (Ὑ. Θ. Σπη-
λαιώτισσα πόλεως). – 217 (Ὑ. Θ. Βλαχέρνα πόλεως). – 218 (Ὑ. Θ. Ὑψηλή πόλεως). – 
219-220 (Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένη-Κρεµαστή πόλεως). – 229-230 (Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως). 
– 232 (Ἅγιος Βασίλειος καί Ἅγιος Στέφανος πόλεως). – 233-234 (Ἅγιος ∆ηµήτριος 
πόλεως). – 236 (Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος καί Ἁγία Παρασκευή πόλεως). – 237 (Ἅγιος 
Ἰωάννης Πρόδροµος καί Ἁγία Παρασκευή πόλεως). – 239 (Μιχαήλ Ἀρχάγγελος πό-
λεως). – 244-248 (Ἅγιος Νικόλαος καί Ἅγιος Λάζαρος τῶν Γερόντων πόλεως). – 254 
(Ἅγιος Νικόλαος Μανδρακίου πόλεως). – 255-256 (Ἅγιοι Πατέρες καί Ἅγιος Ἀρσέ-
νιος πόλεως). – 258 (Παντοκράτωρ πόλεως). – 263 (Ὑπαπαντή πόλεως). – 274 (Ὑ. Θ. 
Σωτηριώτισσα Γουβιοῦ). – 333 (Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσα). – 340 (Ὑ. Θ. Λιαπάδων). – 
352 (Ὑ. Θ. Μαµάλων). – 375 (Ἅγιος Ματθαῖος Ἁγίου Ματθαίου). – 379 (Ἁγία Παρα-
σκευή Ἁγίου Ματθαίου). – 380 (Παντοκράτωρ Ἁγίου Ματθαίου). – 448 (Ἅγιος Ἰάκω-
βος Περίθειας). – 456 (Ἅγιος Γεώργιος Περουλάδων). – 477 (Ἁγία Βαρβάρα Ραχτά-
δων). – 502 (Ὑ. Θ. Πάγων). – 562-564 (Ὑψηλός Παντοκράτορας). 

iv. Μεγάλοι Πρωτοπαπάδες. Φάκελοι: 1, 5, 6, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 
34, 40, 43, 44, 45, 51, 61, 62, 63, 65, 66, 70, 71, 78. 

v. Ἀρχεῖο Θρησκείας. Φάκελοι: 52, 137. 
vi. Ἀρχεῖο Θρησκείας ΙΙ. Φάκελοι: 5, 11, 28, 29, 30. 
vii. Ἑνετική ∆ιοίκηση. Φάκελοι: 454, 456-460, 470, 471. 
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viii. Μητροπολίτες. Φάκελοι 13 καί 15. 
ix. Ἑνετοκρατία. Φάκελοι: 44, 55, 80.  
x. Αὐτοκρατορικοί Γάλλοι. Φάκελος 59. 
xi. Ἰόνιο Κράτος. Φάκελος 23, ὑποφ. 2. 
xii. Ἀρχεῖο Ἐγχωρίου ∆ιαχειρίσεως: Φάκελοι: 7, 28-34, 184. 
xiii. Ληξιαρχικές Πράξεις Ἐκκλησιῶν: Φάκελος 210, βιβλίο βαπτίσεων. 
xiv. Ἀρχεῖο Ἰονίου Γερουσίας. Ἑπτάνησος Πολιτεία: Φάκελοι: 69, 179, 182, 184, 

185, 187, 196, 197, 198, 199, 203, 204, 206, 222. 
 
β. Ἀρχεῖα Νοµοῦ Κεφαλληνίας 

i. Ἀρχεῖο Μητρόπολης, Ι-Χ. 
ii. Ἀρχεῖο ναῶν. 

Ναοί. VI, Ἅγιος Γεώργιος Ἀργοστολίου. Κώδικας. 
Ναοί. VI, Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστοµος Ἀργοστολίου. Κώδικας. 
 

γ. Archivio della Sacra Congregazione di Propaganda Fide 

i. Scritture Riferite nelle Congregazioni Generali : τ. 206. 
ii. Acta: τ. 10 (1634-35). 
 
δ. Archivio di Stato di Venezia 

i. Consultori in Jure: busta 482. 
 
ε. Ἱστορική καί Ἐθνολογική Ἑταιρεία Ἑλλάδος 

Συλλογή ἑπτανησιακῶν µονοφύλλων. 
 
ϛ. Ἀναγνωστική Ἑταιρεία Κερκύρας 

Συλλογή ἑπτανησιακῶν ἐντύπων καί µονοφύλλων. 
 
ζ. Ἀρχεῖα Ναῶν καί Μονῶν 

i. Ἀρχεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσας: Κτηµατολόγιο. Λυτά ἔγγραφα. 
ii. Ἀρχεῖο Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Πόλεως: Κώδικας. 
iii. Ἀρχεῖο Ἱεροῦ Ναοῦ  Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας Πόλεως: Κατάστιχα. 
iv. Ἀρχεῖο Ἱεροῦ Ναοῦ Ὑ. Θ. Φανερωµένης τῶν Ξένων Πόλεως: Κώδικας (Μαρέ-

γολα). – Βιβλίο Ταµείου. 
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2 .  ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ -ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ -ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ  
 
Πρόσταγµα τῆς 27.4.1776 τοῦ Συµβουλίου τῶν Σαράντα. Addi 27 Ventisette Aprile 1776. In 

Excellentissimo Consiglio de XL. Civili Novo. ... Stampata per li figliuoli del qu. Z. 
Antonio Pinelli Stampatori Ducali. Μονόφυλλο δίστηλο. Στό Α.Ν.Κ., Α.Ι.Γ.-Ε.Π., 
φάκελος 203, ἔγγραφο 171, συνηµµένο. 

Κατάλογος ἐκκλησιῶν τῆς 9.4.1800. Ἀκολουθάη Κατάλογος τῶν Ἐκκλησιῶν Τὸ ἠσώ-
δηµα κάθε δύο χρόνους τῶν συστηµένων ἀδελφάτων ἑτούτης τῆς χώρας τῶν 
Κορυφῶν, Προάστειων, καὶ Νησίου, µέ τό ἀνάλογον χρονικόν βάῤῥος, πρὸς 
ἐτούτην τήν Ἀρχηπισκοπικὴν Ἀξίαν. ... Ἀπό τήν ∆επ. καὶ Προεδ. τῶν Κορυφῶν, 
τὰς 9 Απριλλίου 1800. Ε.Π. .... Nella Stamperia di Corfù l’ Anno 1800. Μονόφυλλο 
τρίστηλο. Στά ἔντυπα τῆς Α.Ε.Κ., ἀρ. L.577b. 

Ἀπόφαση τῆς Γερουσίας τῆς 20.3.1805. L’ Eccellentissimo Senato. Alla Popolazione della 
Repubblica delle Sette Isole ... Corfù 20 Marzo 1805. Μονόφυλλο στή συλλογή Ἑ-
πτανησιακῶν ἐντύπων τῆς Ι.Ε.Ε.Ε. 

Πρόσταγµα τῆς 9.8.1805 τοῦ Πρύτανη τῆς Κέρκυρας Ἰωάννη Μηνιάτη. Sua Eccellenza 
Pritano, fa sapere, ed ordina la pubblicazione del seguente atto. Data li 9 Agosto 
1805. Μονόφυλλο στή σειρά τῶν Ἑπτανησιακῶν ἐντύπων τῆς Ι.Ε.Ε.Ε. 

Πρόσταγµα τῆς 7.9.1805 τοῦ Πρύτανη τῆς Κέρκυρας Ἰωάννη Μηνιάτη. Sua Eccellenza 
Pritano, fa sapere, ed ordina la pubblicazione del seguente atto. Data li 7 Settembre 
1805. Μονόφυλλο στή σειρά τῶν Ἑπτανησιακῶν ἐντύπων τῆς Ι.Ε.Ε.Ε. 

Προκήρυξη τῆς 15.3.1806 τοῦ Πρύτανη τῆς Κέρκυρας Ἰωάννη Μηνιάτη. Ἡ αὐτοῦ ἐξοχό-
της Ἰωάννης Μηνιάτης Πρύτανις, κάµνει γνωστὸν καὶ διορίζει τὴν δηµοσίευσιν 
τοῦ ἀκολούθου κηρύγµατος. Ἐδόθη εἰς τὰς 15 Μαρτίου 1806 Ε.Π. S. E. Giovanni 
Mignati Pritano Fà sapere, ed ordina la pubblicazione del seguente Proclama. Μονό-
φυλλο στή σειρά τῶν ἐντύπων τῆς Α.Ε.Κ., ἀρ. L.743ab. 

∆ιάταγµα τῆς 24.10.1807 τοῦ Γενικοῦ ∆ιοικητῆ Cesare Berthier. Impero Francese. 1807 24 
8bre/ 5 9bre. In nome di S. M. Imperator de’ Francesi e Re d’ Italia Noi ....Il Segr. 
dell’ Interno C. Flamburiari. Μονόφυλλο. Στό Α.Ν.Κ., Ε.Ε., φάκελος 256, δέσµη 11. 

∆ιάταγµα τῆς 9.10.1811 τοῦ Μαγιστράτου τῶν ἱερῶν ὑποθέσεων. L’ Amministratore del 
Governo di Corfù fa sapere, ed ordina la pubblicazione del seguente regolamento. 
Data li 9 ottobre Corfù. Stelio Vlassopulo Amministratore del Governo. Il C. Burò S. 
Delvinioti. Il Magistrato alle Pie Ragioni... Mονόφυλλο δίστηλο, ἑλληνικά- ἰταλι-
κά. Στό Α.Ν.Κ. Ε.Ε. φάκελος 218, χ.ἀ. 

Προκήρυξη τῆς 25.11.1811 τοῦ Μαγιστράτου τῶν Ἱερῶν Τόπων. L’ Amministratore di 
Governo fa sapere ed ordina la pubblicazione della seguente proclamazione. Data li 
25 Novembre 1811 Corfù. Stelio Vlassopulo Amministratore di Governo. Il Capo Burò 
Sp. Delvinioti. Il Magistrato ai Luoghi Pij. Μονόφυλλο δίστηλο, ἑλληνικά-ἰταλικά. 
Στή σειρά τῶν ἐντύπων τῆς Α.Ε.Κ., ἀρ. L.825a. 

Προκήρυξη τῆς 26.11.1811 τοῦ Μαγιστράτου τῶν Ἱερῶν Τόπων. L’ Amministratore di Go-
verno fa sapere ed ordina la pubblicazione della seguente proclamazione. Data li 26 
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Novembre 1811 Corfù. Stelio Vlassopulo Amministratore di Governo. Il Capo Burò 
Sp. Delvinioti. Il Magistrato ai Luoghi Pij. Μονόφυλλο δίστηλο, ἑλληνικά-ἰταλικά. 
Στή σειρά τῶν ἐντύπων τῆς Α.Ε.Κ., ἀρ. L.825b. 

Ἀπόφαση τῆς Γερουσίας τῆς 28.12.1818. In Senato. Risoluzione del 28 Dicembre 1818. Ἐν τῇ 
Βουλῇ. Ἀπόφασις τῶν 28 ∆εκεµβρίου 1818. ... Κορφοί, ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τῆς 
∆ιοικήσεως. Μονόφυλλο δίστηλο, ἰταλικά-ἑλληνικά. Στή σειρά τῶν ἐντύπων 
τῆς Α.Ε.Κ., ἀρ. L.937b. 

∆ηλοποίηση τῆς 6.8.1819. Notificazione ... ∆ηλοποίησις ... Ἐκ τοῦ Οφφικίου τῆς Καγκελ-
λαρίας τῆς Βουλῆς τὰς 6 Αὐγούστου 1819. Κατ’ Επιταγὴν τῆς Βουλῆς, Σίδνεης 
Γ. Οσβόρνης, Εξ. Αποῤ. τῆς Βουλῆς εἰς τὸ Γεν. ∆ιαµ. Αδείᾳ ὑπερτέρᾳ δηµοσιευ-
θεῖσα. Κορφοί, ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τῆς ∆ιοικήσεως. Μονόφυλλο δίστηλο, ἰταλι-
κά-ἑλληνικά. Στό Α.Ν.Κ., Ἰόνιο Κράτος, φάκελος 23, ὑποφάκελος 2, ἀρ. 136. 

Πράξη 32 τοῦ Α΄ Κοινοβουλίου τῆς 30.5.1820. Terza Sessione Del Primo Parlamento ... No. 
XXXII ... Atto del Parlamento ... Συνάθροισις Τρίτη Τῆς Πρώτης Γερουσίας τοῦ 
Ενωµένου Κράτους τῶν Ιωνικῶν Νήσων ... Αρθ. ΛΒ΄. Τίτλος. Πράξις τῆς Γερου-
σίας, διὰ τῆς ὁποίας διευθετίζεται ἡ Κυβέρνησις τῶν Ιερῶν καὶ Εκκλησιαστικῶν 
Εἰσοδηµάτων. ... Κορφοὶ, ταῖς 30 Μαΐου 1820. ∆ίφυλλο δίστηλο, ἰταλικά-ἑλλη-
νικά. Στά ἔντυπα τῆς Α.Ε.Κ., ἀρ. L.984b. 

 Ἀπόφαση τῆς Γερουσίας τῆς 9.6.1820. Stati Uniti delle Isole Ionie ... In Senato. Risoluzione .... 
Ἑνωµένον Κράτος τῶν Ἰωνικῶν Νήσων. Κορφοὶ, τὰς 9 Ιουνίου 1820. Εν τῇ 
Βουλῇ. Απόφασις.... Ἀδείᾳ Ὑπερτέρᾳ ∆ηµοσιευθεῖσα. Κορφοὶ, ἐν τῇ Τυπογρα-
φίᾳ τῆς ∆ιοικήσεως. Μονόφυλο δίστηλο, ἰταλικά-ἑλληνικά. Στά ἔντυπα τῆς 
Α.Ε.Κ., ἀρ. L.976e. 

Ἀπόφαση τῆς Γερουσίας τῆς 26.6.1820. Stati Uniti delle Isole Jonie ... In Senato. Risoluzio-
ne.... Ἑνωµένον Κράτος τῶν Ἰωνικῶν Νήσων. Κορφοὶ, ταῖς 26 Ιουνίου 1820. Εν 
τῇ Βουλῇ. Απόφασις. ... Pubblicata con autorizzazione. Corfù, nella Stamperia del 
Governo. Μονόφυλλο δίστηλο, ἰταλικά-ἑλληνικά. Στά ἔντυπα τῆς Α.Ε.K., ἀρ. 
L.984d. 

Atto del Parlamento, Risoluzioni, e Mandato del Senato, che regolano l’ amministrazione di tutte 
le rendite pie, ed ecclesiastiche, degli Stati Uniti delle Isole Jonie. Corfù. Stampato 
con autorizzazione, nell’ Uffizio dell’ Amministrazione. Φυλλάδιο 12 φύλλων. Στά 
ἔντυπα τῆς Α.Ε.Κ., ἀρ. L.976d. 

Ἀπόφαση τῆς Γερουσίας τῆς 18.10.1820. Stati Uniti delle Isole Jonie.... In Senato. Risolu-
zione. Ἑνωµένον Κράτος τῶν Ἰωνικῶν Νήσων. Κορφοὶ, ταῖς 18 Οκτωβρίου 
1820. Εν τῇ Βουλῇ. Απόφασις.... Ἀδείᾳ ὑπερτέρᾳ δηµοσιευθεῖσα. Κορφοὶ, ἐν τῇ 
Τυπογραφίᾳ τῆς ∆ιοικήσεως. Μονόφυλλο, δίστηλο, ἰταλικά-ἑλληνικά. Στά 
ἔντυπα τῆς Α.Ε.Κ., ἀρ. L.976f. 

Πρόσταγµα τῆς 1.2.1824 τοῦ Γενικοῦ ∆ιευθυντῆ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν εἰσοδηµάτων. Do-
veri de’ Governatori delle Chiese. Χρέη τῶν Κυβερνητῶν τῶν Ἐκκλησιῶν. ... Κορ-
φοὶ, τὴν 1 Φευρουαρίου 1824. Οὐ. Ρόβινσων, Γενικὸς ∆ιευθυντὴς τῶν Ιερῶν καὶ 
Εκκλησιαστικῶν Εἰσοδηµάτων. Pubblicata con autorizzazione. Corfù, nella Stam-
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peria delle Rendite Pubbliche. Μονόφυλλο, δίστηλο, ἰταλικά-ἑλληνικά. Στά ἔντυ-
πα τῆς Α.Ε.Κ., ἀρ. L.1041b. Τό µονόφυλλο καί εἰς Α.Ν.Κ., Ε.∆., φάκελος 470, 
φ.χ.ἀ. 

Πράξη 29 τοῦ Β΄ Κοινοβουλίου τῆς 28.4.1825. Seconda Sessione Del Secondo Parlamento ... 
No. XXIX .. Atto del Parlamento ... Συνάθροισις ∆ευτέρα Τῆς ∆ευτέρας Γερουσίας 
τοῦ Ενωµένου Κράτους τῶν Ιονικῶν Νήσων ... Αριθ. ΚΘ΄. Τίτλος. Πράξις τῆς 
Γερουσίας, διὰ τῆς ὁποίας διευθετίζεται ἡ κρίσις τῶν Ιερῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν 
ὑποθέσεων. ...Κορφοὶ, 28 Απριλλίου 1825. Μονόφυλλο δίστηλο, ἰταλικά-ἑλλη-
νικά. Στά ἔντυπα τῆς Α.Ε.Κ., ἀρ. L.1041c. 

Πράξη 31 τοῦ Β΄ Κοινοβουλίου τῆς 3.5.1825. Seconda Sessione Del Secondo Parlamento .... 
No. XXXI ... Atto del Parlamento ... Συνάθροισις ∆ευτέρα Τῆς ∆ευτέρας Γερουσίας 
τοῦ Ενωµένου Κράτους τῶν Ιονικῶν Νήσων,... Αριθ. ΛΑ´. Τίτλος Πράξις τῆς 
Γερουσίας, διὰ τῆς ὁποίας διευθετίζονται τὸ Κατάστηµα, αἱ δυνάµεις, καὶ ἡ 
∆ικαιοδοσία τῆς Εκκλησιαστικῆς Ιεραρχίας τῆς Επικρατούσης Ορθοδόξου 
Ανατολικῆς Εκκλησίας τοῦ Ενωµένου Κράτους τῶν Ιονικῶν Νήσων. ... Κορφοὶ, 
3 Μαΐου 1825. Φυλλάδιο 12 φύλλων χ.ἀ., δίστηλο, ἰταλικά-ἑλληνικά. Στά 
ἔντυπα τῆς Α.Ε.Κ., ἀρ. L.1068d. 

∆ηλοποίηση τῆς 20.5.1825. Notificazione. Il Reggente e Presidente del Consiglio Municipale... 
∆ηλοποίησις. Ὁ Ὕπαρχος καὶ Πρόεδρος τοῦ Ἐπιχωρίου Συµβουλίου... Εκ τοῦ 
Παλατίου τοῦ Υπαρχείου Κορφοὶ, 20 Μαΐου 1825. Ιπ. Στ. Χαλικιόπουλος Υ-
παρχος ... Ἀδείᾳ Ὑπερτέρᾳ δηµοσιευθεῖσα, Κορφοὶ, ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τῆς ∆ιοι-
κήσεως. Μονόφυλλο δίστηλο, ἰταλικά-ἑλληνικά. Στά ἔντυπα τῆς Α.Ε.Κ., ἀρ. 
L.1068c. 

Gazzetta degli Stati Uniti delle Isole Jonie. Φύλλα: 69 (1819), 70 (1819), 112 (1820), 123 
(1820), 125 (1820), 134 (1820), 136 (1820), 138 (1820), 140 (1820), 384 (1825), 
492 (1827), 191 (1834), 196 (1834), 469 (1839), 483 (1840), 494 (1840). 

 

3 .  ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ  ΠΗΓΕΣ  ΚΑΙ  ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ  

 
ΑΒΟΥΡΗ, Ἐκκλησιαστικά : ΑΒΟΥΡΗ ΣΠ. Ν., Τά Ἐκκλησιαστικά τῆς Ἑπτανήσου 1815-

1867, Ἀθῆναι 1965. 
ΑΚΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, Ἐνορίες : ΑΚΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡ. Ι., Ἡ ἱστορία τῶν ἐνοριῶν τοῦ Οἰκουµε-

νικοῦ Πατριαρχείου κατά τήν Τουρκοκρατία, Θεσσαλονίκη 1984. 
ΑΜΥΓ∆ΑΛΟΥ,Ἔθιµον : ΑΜΥΓ∆ΑΛΟΥ Ν., Τό ἐν Χίῳ ἔθιµον τῆς κληρονοµικῆς διαδοχῆς τοῦ 

κτητορικοῦ δικαιώµατος, Χιακά Χρονικά 12 (1980), 62-67. 
ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΟΥ, ∆ιοίκησις : ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΟΥ ΑΝ∆Ρ. Μ., Περί τῆς Οἰκονοµικῆς ∆ιοικήσεως τῆς 

Ἑπτανήσου ἐπί Βενετοκρατίας, τ. Α΄-Β΄, ἐν Ἀθήναις 1914. 
ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΟΥ, Ἱστορία : ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΟΥ ΙΩ., Ἱστορία τῆς ἐν Χίῳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Μέ-

ρος Α΄, Ἀθήνησιν 1940. 
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ, Βαρυπατάδες : ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ Σ., Τά κατά τάς ἐκκλησίας τοῦ ἐν Κερκύρᾳ 
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χωρίου Βαρυπατάδων καί τά γένη ὑφ’ ὧν ἐκτίσθησαν αἱ ἐκκλησίαι, Λαογραφία 
2 (1910-1911), 701-703. 

ΑΣ∆ΡΑΧΑ, Πρόσοδος : ΑΣ∆ΡΑΧΑ ΣΠ., Φεουδαλική πρόσοδος καί γαιοπρόσοδος στήν Κέρ-
κυρα τήν ἐποχή τῆς βενετικῆς κυριαρχίας, στό ΣΠ. ΑΣ∆ΡΑΧΑ, Οἰκονοµία καί 
Νοοτροπίες, Ἀθήνα 1988. 

ΑΣ∆ΡΑΧΑ, Φεουδαλική Κέρκυρα : ΑΣ∆ΡΑΧΑ ΑΙΚ. - ΑΣ∆ΡΑΧΑ ΣΠ., Στή φεουδαλική Κέρκυ-
ρα: Ἀπό τούς παροίκους στούς vassalli angararii, στό ΣΠ. ΑΣ∆ΡΑΧΑ, Οἰκονοµία 
καί Νοοτροπίες, Ἀθήνα 1988. 

ΑΣΩΝΙΤΗ, Ἔγγραφα : ΑΣΩΝΙΤΗ ΣΠ., Τρία κερκυραϊκά νοταριακά ἔγγραφα τῶν ἐτῶν 
1398-1458, Ἑῷα καί Ἑσπέρια 1 (1993), 9-44. 

ΒΑΣΙΛΑ, Ναός : ΒΑΣΙΛΑ Η. Π., Ὁ ναός τοῦ Παντοκράτορος τῆς Πρεβέζης. (Τό πρακτικό 
τῆς ἱδρύσεώς του), Η.Ε. 2 (1953), 1137-1140. 

ΒΑΣΙΛΑ, Καπίτουλο : ΒΑΣΙΛΑ Η. Π., Τό Καπίτουλο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστό-
µου καί ὁ Ἄγγλος Πρόξενος ἐν Πρεβέζῃ Σίδνεη Σµίθ Σάνδερς, Η.Ε. 4 (1955), 
983-986. 

ΒΕΗ, Κῶδιξ : ΒΕΗ Ν., Ὁ κῶδιξ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Ἄνδρου καί Σύρου, Βυζαντι-
νά Χρονικά 20 (1913), 208-246. 

ΒΙΤΑΛΗ, Ἀρχεῖον : ΒΙΤΑΛΗ Φ., Τό Ἀρχεῖον τό ἐν τῇ ἱερᾷ Μητροπόλει Νικοπόλεως καί 
Πρεβέζης εὑρισκόµενον, Η.Ε. 5 (1956), 652-656. 

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ, Εἰδήσεις : ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤ., Στατιστικαί καί ἱστορικαί περί Κερκύ-
ρας εἰδήσεις, µετάφραση, σχόλια, εἰσαγωγή Ἀθαν. Τσίτσα, Κ.Χ. 21 (1977), 1-
126. 

ΒΛΑΣΤΟΥ, Χιακά : ΒΛΑΣΤΟΥ ΑΛ. Μ., Χιακά, ἤτοι ἱστορία τῆς νήσου Χίου ἀπό τῶν ἀρχαι-
οτάτων χρόνων µέχρι τῆς ἔτει 1822 γενοµένης καταστροφῆς αὐτῆς παρά τῶν 
Τούρκων, τ. Α΄-Β΄, ἐν Ἑρµουπόλει 1840. 

ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ, Ἔκθεσις : ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ Ν., Ἀληθής Ἔκθεσις περί τοῦ ἐν Κερκύρᾳ θαυµα-
τουργοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, Νῦν δέ ἐξελληνισθεῖσα µετά σηµειώ-
σεων καί προσθηκῶν ὑπό Ν. Τ. Βουλγάρεως καί Ν. Β. Μάνεση, ἐν Κερκύρᾳ, 
1857. 

ΒΡΟΚΙΝΗ, ∆ικαιώµατα : ΒΡΟΚΙΝΗ Λ. Σ., Προνοµιακά Παλατινῆς Κοµητείας ∆ικαιώµατα ἐν 
Κερκύρᾳ κατά τήν ΙϚ΄ ἑκατονταετηρίδα, Λ. ΒΡΟΚΙΝΗ, Ἔργα, τ. Β΄, Κ.Χ. 17 
(1973), 109-139. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
 
Οἱ ἀδελφότητες, ὡς συσσωµατώσεις ἀτόµων µέ θρησκευτικούς ἤ φιλανθρω-
πικούς σκοπούς, εἶναι εὐρύτατα διαδεδοµένες στόν δυτικό χριστιανικό κόσµο, 
ὅπου ἐµφανίστηκαν ἀπό τόν 9ο ὥς τόν 11ο αἰ., καί ἀναπτύχθηκαν στούς ἑπόµε-
νους αἰῶνες τόσο, πού ἀποτέλεσαν ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικότερα φαινόµενα 
τῆς κοινωνικῆς καί θρησκευτικῆς ζωῆς. Οἱ δυτικές ἀδελφότητες ἦταν σύλλογοι 
πιστῶν ἀφιερωµένοι σέ κάποιον ἅγιο, οἱ ὁποῖοι ἀπέβλεπαν στήν ἐντατικοποί-
ηση τῆς θρησκευτικῆς ζωῆς τῶν µελῶν τους, στήν ἄσκηση ἔργων φιλανθρωπίας 
καί ἀλληλοβοήθειας καί στήν τόνωση τῆς δηµόσιας λατρείας. Οἱ ἀδελφότητες 
αὐτές λειτουργοῦσαν µέσα στά πλαίσια τῆς ὑπάρχουσας ἐνορίας, ἀποτελώντας 
µικρές ἐκλεκτικές κοινότητες γι’ αὐτό καί εὐνοήθηκαν ἀπό τή Λατινική Ἐκκλη-
σία. Εἰδικότερα στή Βενετία, οἱ ἀδελφότητες διακρίνονταν στίς scuole grandi 
πού ξεχώριζαν γιά τόν ἀριθµό καί τόν πλοῦτο τους, καί στίς scuole comuni. Στίς 
τελευταῖες ἐντάσσονταν καί οἱ λεγόµενες ἐθνικές (nazionali), οἱ ὁποῖες χαρα-
κτηρίζονταν ἀπό τήν κοινή καταγωγή τῶν µελῶν τους1. Σέ αὐτές ἀνῆκε καί ἡ 
ἑλληνική ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Νικολάου στή Βενετία2 καθώς καί ἐκείνη τῶν 
Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου στή Νάπολη3. 

                                                        
1. Γιά τίς ἰταλικές ἀδελφότητες βλ. G. DE SANDRE GASPARINI (ἐπιµ.), Statuti di confraternite 

religiose di Padova nel Medioevo, Padova 1974. CHR. BLACK, Italian Confraternities in the sixteenth 
century, Cambridge University Press 1989 ὅπου καί πλούσια βιβλιογραφία. Γιά τίς ἀδελφότητες 
τῆς Βενετίας βλ. LIA SBRIZIOLO, Le confraternite veneziane di devozione, saggio bibliografico, 
Rivista di storia della Chiesa in Italia 1 (1967), 167-197 καί 502-542. ΤΗΣ Ι∆ΙΑΣ, Scolae communes. 
ΤΗΣ Ι∆ΙΑΣ, Per la storia delle confraternite veneziane: dalle deliberazioni miste del Consiglio dei 
Dieci. Le scuole dei battuti, Miscellanea Gilles Gerard Meersseman, II, Padova 1970, σ. 715-763. 
T. PIGNATI (ἐπιµ.), Le Scuole di Venezia, Milano 1981. 

2. Γιά τήν ἑλληνική ἀδελφότητα τῆς Βενετίας βλ. IΩ. ΒΕΛΟΥ∆ΟΥ, Ἑλλήνων ὀρθοδόξων 
ἀποικία ἐν Βενετίᾳ, Βενετία 1893. ΜΑΥΡΟΕΙ∆Η, Συµβολή. ΠΑΡ∆ΟΥ, Κατάλογος. Α. ΞΑΝΘΟ-
ΠΟΥΛΟΥ -ΚΥΡΙΑΚΟΥ, Ἡ ἑλληνική Κοινότητα τῆς Βενετίας (1797-1866), Θεσσαλονίκη 1978. Γε-
νικότερα γιά τήν ἑλληνική Κοινότητα στή Βενετία βλ. τή συγκεντρωµένη βιβλιογραφία εἰς Μ. 
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ, Βιβλιογραφία τοῦ Ἑλληνισµοῦ τῆς Βενετίας, Μέρος Α΄. Γενικά, Θησαυρίσµατα 
10 (1973), 7-87. ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ, Βιβλιογραφία τοῦ Ἑλληνισµοῦ τῆς Βενετίας. Μέρος Α΄. Γενικά. 
Συµπλήρωµα (1973-1980), Θησαυρίσµατα 17 (1980), 7-21. 

3. Βλ. C. ΝIKAS, La chiesa e confraternita dei S.S. Pietro e Paolo dei Greci di Napoli, XVI 
Internationaler Byzantinistenkongress, Akten II.6, J.Ö.B. 32.6 (1982), 43-50. V. GIURA, Storie di mi-
noranze Ebrei, Greci, Albanesi nel Regno di Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane 1984, σ. 119-156. 
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Στόν ἑλλαδικό χῶρο γνωρίζουµε σηµαντικό ἀριθµό λατινικῶν ἀδελφοτή-
των, διεσπαρµένων κυρίως στά νησιά ἤ στά παράλια, ὅπου δηλαδή ὑπῆρχαν 
µόνιµα ἐγκατεστηµένοι λατίνοι κάτοικοι4. Εἰδικότερα στήν Κέρκυρα εἶναι γνω-
στή ἡ ὕπαρξη καί δραστηριοποίηση δέκα ἀδελφοτήτων στά χρόνια τῆς βενε-
τικῆς κατοχῆς τοῦ νησιοῦ5. Οἱ ἀδελφότητες ἐµφανίζονται στίς πηγές µέ ποικίλες 
ὀνοµασίες6, στήν Κέρκυρα ὅµως ἀπαντοῦν κυρίως µέ τά ὀνόµατα confraternita, 
sodalitas καί scuola. Ὁ τελευταῖος ὅρος δήλωνε στή Βενετία γενικά κάθε ἐλεύ-
θερη ἕνωση ἤ συσσωµάτωση, ἔτσι ὥστε νά µπορεῖ νά θεωρηθεῖ συνώνυµο κάθε 
συνεταιριστικῆς µορφῆς µέ καταστατικό χαρακτήρα7. 

Σέ ἀντίθεση µέ τή ∆ύση, στήν Ἀνατολή καί κυρίως στόν βυζαντινό κόσµο, 
παρότι τά παραδείγµατα δέν λείπουν, ὁ θεσµός δέν ἐµφανίζει ἀντίστοιχη ἀνά-
πτυξη. Μετά τίς εἰκονοµαχικές ἔριδες καί τήν ἀναστήλωση τῶν εἰκόνων παρα-
τηρεῖται ἡ σύσταση ἀδελφοτήτων γύρω ἀπό κάποια εἰκόνα, γιά τήν ὁποία ἀνα-
φέρονταν θαυµαστές διηγήσεις διάσωσης ἀπό τήν εἰκονοµαχική λαίλαπα. Οἱ 
ἀδελφότητες αὐτές, οἱ ὁποῖες προσδιορίζονται στίς πηγές µέ τούς ὅρους διακο-
νία ἀδελφῶν, ἀδελφότητα, συναυλία, σύνταγµα, εἶχαν λατρευτικό χαρακτήρα 
καί ἀποσκοποῦσαν στήν κατά τακτά χρονικά διαστήµατα λιτάνευση τῆς τιµώ-
µενης εἰκόνας8. 

                                                        
4. Συνοπτικός κατάλογος τῶν γνωστῶν λατινικῶν ἀδελφοτήτων εἰς ΚΑΡΥ∆Η, Ἀδελφό-

τητες, σ. 226. Γιά τήν Κρήτη εἰδικότερα βλ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ἀδελφότητες, σ. 613-617. 
5. Πρόκειται γιά τίς ἀδελφότητες τοῦ Santissimo Sacramento, τοῦ Santissimo Rosario, τοῦ 

San Giacomo e Cristoforo, τοῦ San Carlo, τοῦ San Giuseppe, τῆς B. V. del Carmine, τοῦ San 
Rocco, τῆς Santa Barbara, τοῦ Santissimo Crucifisso καί τῆς B. M. della Consolazione (ΚΑΡΥ∆Η, 
Ἀδελφότητες, σ. 244-253). 

6. Σηµειώνουµε τίς: amicitia, coetus, collegium, colligatio, confraternita, confratria, confra-
duglia, compagnia, congrega, congregazione, consociatio, estaurita, collecta, frateria, fraternita, 
fraglia, gilda, gildonia, pia unio, schola, sodalitas (ANGELOZZI, Confraternite, σ. 10). 

7. MARANGONI, Associazioni, σ. 19-20. 
8. Γιά τίς βυζαντινές ἀδελφότητες γενικά βλ. M. C. BARTUSIS - A. CUTLER, Confraternity 

στό O.D.B., τ. 1, σ. 494. P. HORDER, The confraternities in Byzantium στό W. J. SHEILS, D. 
WOOD, Voluntary Religion, Oxford 1986, σ. 25-45. Στήν Κωνσταντινούπολη τοῦ 7ου αἰ. διαπι-
στώνεται ἡ ὕπαρξη ἀδελφότητας µέ ἕδρα τόν ναό τοῦ Ἁγίου Ιωάννη τοῦ Προδρόµου καί 
Ἁγίου Ἀρτεµίου ἡ ὁποία σχετιζόταν µέ τή λατρεία τῶν δύο ἁγίων. Βλ. P. MAAS, Artemioskult 
in Konstantinopel, B.Ν.J. 1 (1920), 377-380. Γιά τά θαύµατα τοῦ ἁγίου Ἀρτεµίου, ὅπου καί 
µνεῖες τῆς ὕπαρξης τῆς ἀδελφότητας, βλ. Α. PAPADOPOULOS KERAMEUS, Varia Graeca Sacra, 
Petersburg 1909, σ. 1-75. Στήν Κωνσταντινούπολη εἶναι ἐπίσης γνωστές οἱ ἀδελφότητες τῆς 
Θεοτόκου τῆς Ρωµαίας καί τῆς Θεοτόκου Ὁδηγήτριας, βλ. Ε. VON DOBSCHULZ, Maria Ro-
maia, B.Z. 12 (1903), 193-206. J. NESBITT - J. WIITA, A confraternity of the Comnenian era, B.Z. 
68 (1975), 382. N. PATTERSON ŠEVČENKO, Virgin Hodegetria στό O.D.B., τ. 3, σ. 2172. R. L. 
WOLF, Footnote to an incident of the Latin Occupation of Constantinople: The church and the 
icon of the Hodegitria, Traditio 6 (1948), 319-328. Γιά τίς εἰκονογραφικές παραστάσεις τῆς 
λιτανείας ἀπό τόν 13ο αἰ. καί ἑξῆς βλ. Μ. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ - ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ, Βυζαντινές τοιχο-
γραφίες στή µονή Βλαχέρνας τῆς Ἄρτας, Ἀρχαιολογικά Ἀνάλεκτα ἐξ Ἀθηνῶν 8 (1975), 212. 
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Στά νεότερα χρόνια ἡ ἀδελφότητα ὡς µορφή συσσωµάτωσης µέ θρησκευ-
τικό χαρακτήρα ἐµφανίζει τόσο στίς λατινοκρατούµενες ὅσο καί στίς τουρκο-
κρατούµενες ἑλληνικές περιοχές ἰδιαίτερη ἀνάπτυξη. Στά τουρκοκρατούµενα 
µέρη τά σωµατεῖα πού προσδιορίζονταν µέ τόν ὅρο αὐτό ἔκαναν τήν ἐµφάνισή 
τους κατά τόν 19ο αἰ. καί εἶχαν κυρίως φιλανθρωπικούς ἤ φιλεκπαιδευτικούς 
σκοπούς, χωρίς ὅµως νά ἀποκλείεται ἡ ἀνάµειξή τους σέ λατρευτικές ἐκδηλώ-
σεις ἤ στή µέριµνα καί διαχείριση κάποιου ναοῦ. Παραδείγµατα τέτοιων ἀδελ-
φοτήτων ἔχουµε ἀπό τήν περιοχή τῆς Θράκης9, τῆς Ἠπείρου10, τῆς Μικρᾶς Ἀ-
σίας11, καθώς καί ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη12. Κατά τήν ἴδια περίοδο δέν 
λείπουν ἐπίσης οἱ καθαρά θρησκευτικοῦ χαρακτήρα ἀδελφότητες, οἱ ὁποῖες 
λειτουργοῦσαν µέσα στά πλαίσια τῆς ἐνοριακῆς ὀργάνωσης καί ἀποσκοποῦσαν 
κυρίως στή φροντίδα τοῦ ναοῦ καί στή λαµπρή τέλεση τῶν ἑορτῶν13. 

Στίς λατινοκρατούµενες ἑλληνικές περιοχές ἡ ὕπαρξη ἀδελφοτήτων διαπι-
στώθηκε στή Χίο, στή Σκύρο, στήν Τῆνο, στήν Κρήτη καί στά νησιά τοῦ Ἰονίου 
Πελάγους. Ἡ µορφή ὅµως πού προσλαµβάνουν ἐδῶ, µέ διάφορες κατά τόπους 
παραλλαγές, τίς διαφοροποιοῦν ἀπό τούς προηγούµενους τύπους ἀδελφοτήτων, 
δυτικούς καί ἀνατολικούς, ἀφοῦ αὐτές ἐµφανίζονται κυρίως µέ τή µορφή τῶν 
συσπειρωµένων ὁµάδων γύρω ἀπό τόν συναδελφικό τους ναό. Οἱ ἀδελφότητες 
αὐτές ἔχουν ἕως τώρα µελετηθεῖ ἐλάχιστα καί ἡ ὑπάρχουσα βιβλιογραφία εἶναι 
περιορισµένη. Γιά τόν θεσµό καί τή λειτουργία του στή Σκύρο ἔγραψε τό 1972 ὁ 
Μ. Φαλτάϊτς καί ἀκολούθησαν τρεῖς ἐργασίες τῆς Κορνηλίας Ζαρκιᾶ, ἐνῶ ση-

                                                        
ΤΗΣ Ι∆ΙΑΣ, Ἡ ἑρµηνεία µιᾶς τοιχογραφίας στή µονή τῆς Βλαχέρνας κοντά στήν Ἄρτα, 
∆.Χ.Α.Ε. 13 (1985-1986), 301-306. R. JANIN, La geographie Ecclesiastique de l’ Empire Byzantine, 
τ. A΄. III, Paris 1969, σ. 203 ἑξῆς. Γιά τίς λιτανεῖες τῆς εἰκόνας τῆς Ὁδηγήτριας στίς σερβικές 
παραστάσεις τοῦ 14ου αἰ. βλ. Τ. ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗ, Εἰκαστικές ἐκφάνσεις τῆς πολιτικῆς ἰδεο-
λογίας τοῦ Στέφανου Dusan σέ µνηµεῖα τῆς ἐποχῆς του καί τά βυζαντινά πρότυπά τους, εἰς 
Βυζάντιο καί Σερβία κατά τόν Ι∆΄ αἰώνα, Ἀθήνα 1996, σ. 154-155. 

Στή Θήβα εἶναι γνωστή ἡ ἀδελφότητα τῆς Θεοτόκου Ναυπακτιώτισσας, ἡ ὁποία συστή-
θηκε τό 1048. Γιά τήν ἀδελφότητα καί τό τυπικό της βλ. Ν. ΒΕΗ, Ἡ µονή τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ 
τοῦ Στειριώτου καί ἡ ἐκκλησιαστική κοινότης τῆς Παναγίας τῆς Ναυπακτιωτίσσης, ὁ Ἰωάννης 
Ἀπόκαυκος καί Κυριάκος ὁ ἐξ Ἀγκῶνος, B.N.J. 11 (1934-35), 179-192. J. NESBITT - J. WIITA, 
ὅ.π., σ. 360-384, ὅπου ἐπανεκδίδεται κριτικά τό τυπικό της. Τό σωζόµενο τυπικό συντάχθηκε 
ἀπό τήν ἀδελφότητα µεταξύ τῶν ἐτῶν 1080-1120, µέ σκοπό νά διατηρηθοῦν «τὰ τυπωθέντα τε 
καὶ γραφέντα» ἀπό τούς πρώτους ἀδελφούς (ὅ.π., σ. 375-380). 

9. Βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ, Κοινότης, σ. 59-64. 
10. Γιά τόν τόπο καί τούς ἐγκατεστηµένους σέ ἄλλους τόπους Ἠπειρῶτες βλ. ΜΠΕΤΗ, 

Ἀδελφότητες. 
11. ∆ιεξοδική µελέτη τῶν ὀργανώσεων αὐτῶν βλ. εἰς ΜΑΜΩΝΗ, Ὀργάνωση. 
12. Βλ. ΓΕ∆ΕΩΝ, Ἀδελφότητες. ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ, Σύστασις. ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ, Ἱστορία. 
13. Σηµειώνουµε ὡς παράδειγµα τήν ἀδελφότητα τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς Σµύρνης, ἡ ὁποία 

ἀνῆκε στήν κατηγορία τῶν λαµπαδούχων, ἡ ὕπαρξη τῆς ὁποίας µαρτυρεῖται ἀπό τό 1845. Τό 
καταστατικό της δηµοσιεύτηκε ἀπό τόν ΜΗΛΙΩΡΗ, Λαµπαδοῦχοι, σ. 264-267. Βλ. ἐπίσης ΣΟΛΩ-
ΜΟΝΙ∆Η, Παιδεία, σ. 139. ΜΑΜΩΝΗ, Ὀργάνωση, ∆.Ι.Ε.Ε. 28 (1985), 86. 
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µαντικότατα εἶναι τά ἔγγραφα πού ἔχουν δηµοσιευτεῖ ἀπό τούς Ξεν. Ἀντω-
νιάδη καί Ἀ. Χείλαρη14. Γιά τήν Κρήτη σηµειώνουµε τίς πρόσφατες ἐργασίες τῆς 
Ἀγγελικῆς Πανοπούλου γιά τίς λατινικές καί τίς ὀρθόδοξες ἀδελφότητες τοῦ 
νησιοῦ15. Γιά τά ἄλλα νησιά πού ἀναφέραµε, οἱ πληροφορίες µας περιορίζονται 
στήν περιγραφή τοῦ θέµατος στά γενικότερα ἔργα γιά τήν ἱστορία τοῦ κάθε 
τόπου16. 

Εἰδικότερα στά Ἑπτάνησα καί στίς παράλιες περιοχές τῆς Ἠπείρου πού 
ἀκολουθοῦσαν παράλληλη ἱστορική πορεία, οἱ ἀδελφότητες ἀποτελοῦν τυπικό 
παράδειγµα θρησκευτικῆς συµπεριφορᾶς. Ἐµφανίζονται σέ ὅλα τά νησιά τοῦ 
Ἰονίου, συσπειρώνουν τή συντριπτική πλειονότητα τῶν ὀρθόδοξων κατοίκων 
καί ἐκτείνονται χρονικά ἕως τό τέλος τοῦ 19ου αἰώνα, ἐνῶ κάποιες ἐπιβιώνουν 
ἀκόµη καί σήµερα. Γιά τόν ἑπτανησιακό χῶρο, ἀπό τό τέλος τοῦ περασµένου 
αἰώνα εἶδαν τό φῶς µελέτες, στίς ὁποῖες ἐξετάζεται τό ζήτηµα τῶν συναδελφι-
κῶν ναῶν κυρίως κάτω ἀπό τό πρίσµα τῶν συνεπειῶν τῆς ἀφοµοίωσης, ἔπειτα 
ἀπό τήν Ἕνωση τῶν νησιῶν µέ τήν Ἑλλάδα τό 1864. Ἡ στενή σύνδεση τῶν 
ἀδελφοτήτων µέ τόν συναδελφικό ναό καί τό πρόβληµα τῆς θέσης τῶν ναῶν 
αὐτῶν µέσα στόν ἐκκλησιαστικό ὀργανισµό µετά τήν Ἕνωση, λόγῳ τῆς συλ-
λήβδην θεώρησης αὐτῶν ὡς ἐνοριακῶν καί ἑποµένως δηµοτικῶν ναῶν, σύµφω-
να µέ τά ἰσχύοντα στό ἑλληνικό κράτος διατάγµατα, προκάλεσε τή µονοµερή 
ἀνάπτυξη τοῦ θέµατος καί τήν παραθεώρηση τοῦ σωµατειακοῦ χαρακτήρα τῶν 
ἀδελφοτήτων. Χαρακτηριστικό τοῦ τρόπου ἀντιµετώπισης τοῦ ζητήµατος εἶναι 
τό ἀχρονολόγητο φυλλάδιο µέ τίτλο Ἡ δικαίωσις τῶν Συναδελφικῶν Ἐκκλη-
σιῶν, πού ἐκδόθηκε τό 1869, Τύποις «Προόδου», καί στό ὁποῖο περιέχονται τά 
ἔγγραφα πού παρήχθησαν τό προηγούµενο ἔτος 1868 καί ἀφοροῦσαν στό ζήτη-
µα τῶν συναδελφικῶν ἐκκλησιῶν τῆς Ἑπτανήσου. Μέ τό ἴδιο θέµα ἀσχολήθηκε 
καί ὁ ∆ιον. Στεφάνου σέ ἀνακοίνωσή του στό Α΄ Πανιόνιο Συνέδριο τό 191417. 
Στήν ἀνακοίνωση αὐτή παρουσιάζεται µέ ἁδρές γραµµές τό πλέγµα τῶν διατά-
ξεων πού διεῖπε τούς συναδελφικούς ναούς στά χρόνια τῆς βενετικῆς κατοχῆς 
καί ἀφοροῦσε στήν ἐκλογή ἐπιτρόπων καί ἐφηµερίων τῶν ναῶν, ἐπισηµαί-
νονται οἱ τροποποιήσεις πού ἐπῆλθαν µετά τήν κατάλυση τῆς βενετικῆς ∆ηµο-
κρατίας καί κυρίως µετά τή δηµοσίευση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κανονισµοῦ τοῦ 
1811, τονίζεται ὁ διαφορετικός τρόπος κατανόησης τῆς ἐνορίας στά Ἑπτάνησα 

                                                        
14. ΦΑΛΤΑΪΤΣ, Συσσωµατώσεις. ZARKIAS, Fraternité. ΤΗΣ Ι∆ΙΑΣ, Thesis. ΤΗΣ Ι∆ΙΑΣ, Ἀδελ-

φάτα. Ξ. ΑΝΤΩΝΙΑ∆Η - Α. ΧΕΙΛΑΡΗ, Ἀρχεῖον Ἐγγράφων Σκύρου. Παράρτηµα ἐφηµερίδος 
Σκυριανά Νέα, τεύχη 1-9, Ἀθήνα 1977-1986. 

15. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ἀδελφότητες. ΤΗΣ Ι∆ΙΑΣ, Πλούσιοι. 
16. Γιά τήν Τῆνο βλ. ∆ΡΟΣΟΥ, Τῆνος, σ. 9, 265. ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΟΥ, Ἐκκλησία, σ. 361, 373, 386-

387, 396-397. ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ, Συµβολή, σ. 55, 61. Γιά τή Χίο βλ. ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΟΥ, Ἱστορία, σ. 192-199. 
ΒΛΑΣΤΟΥ, Χιακά, τ. Β΄, σ. 145-148. ΖΟΛΩΤΑ, Χίος, τ. Α.2, σ. 57, 77-78, τ. Γ.2, σ. 2. ΣΑΡΟΥ, Ναοί, 
σ. 202. ΣΓΟΥΡΟΥ, Χίος, σ. 254-255, 469. 

17. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Ἐνορίες, σ. 90-95. 
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σέ σχέση µέ ἐκεῖνον τοῦ λοιποῦ ἑλληνικοῦ κράτους καί περιγράφονται οἱ συνέ-
πειες τῆς προσπάθειας πού καταβλήθηκε γιά τήν ἀφοµοίωση τῆς Ἑπτανήσου 
στόν τοµέα αὐτόν. 

Ἀπό τά τέλη τοῦ περασµένου αἰώνα σειρά µελετῶν ἄρχισε νά ἐµφανίζεται 
γιά τό κάθε νησί χωριστά, πού ἀναφέρονταν εἴτε ἄµεσα εἴτε ἔµµεσα στό ἐξετα-
ζόµενο θέµα. Γιά τή Ζάκυνθο καθοριστική ἦταν ἡ συµβολή τοῦ Λεωνίδα Ζώη µέ 
τό πλῆθος τῶν µελετῶν του, στίς ὁποῖες δηµοσίευσε σηµαντικό ἀριθµό ἐγγρά-
φων, πολύτιµων σήµερα ἔπειτα ἀπό τήν καταστροφή τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου 
τοῦ νησιοῦ. Ἐπισηµαίνουµε τό αὐτοτελές ἔργο του γιά τίς συντεχνίες στή Ζά-
κυνθο, τίς µελέτες του γιά τούς Κρητικούς πρόσφυγες, τίς ἀδελφότητες καί τίς 
συντεχνιακές τους ὀργανώσεις καθώς καί τά σχετικά λήµµατα στό γνωστό Λε-
ξικό του18. Ἀνάλογη εἶναι ἡ σηµασία τοῦ ἔργου τοῦ Ντίνου Κονόµου γιά τούς 
ναούς καί τά µοναστήρια τοῦ νησιοῦ, ὅπου ἔχουν ἀποθησαυριστεῖ πολύτιµες 
πληροφορίες, ἀλλά καί τοῦ ἔργου του γιά τή γενικότερη ἐκκλησιαστική ἱστορία 
τοῦ νησιοῦ τῆς Ζακύνθου19. 

Γιά τήν Κεφαλληνία ἄξια λόγου εἶναι ἡ παρουσίαση τοῦ θέµατος ἀπό τόν 
Ἠλία Τσιτσέλη20. Τό 1932 ὁ Εὐθ. Κουρούκλης δηµοσίευσε πράξεις ἀπό τόν κώ-
δικα τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Χαβριάτων, µεταξύ τῶν ὁποίων τά ὀνόµατα τῶν ἀδελ-
φῶν, τόν κανονισµό τῆς ἀδελφότητας καθώς καί τά περιουσιακά στοιχεῖα τοῦ 
ναοῦ. Μέσα στά πλαίσια τῆς ἔκδοσης πηγῶν, πού ἀφοροῦν στίς ἀδελφότητες 
καί στούς συναδελφικούς ναούς τοῦ νησιοῦ, ἐντάσσεται καί τό ἄρθρο τοῦ 
Μιλτ. Μπατιστάτου στό ὁποῖο ἐκδίδεται ὁ κανονισµός τῶν συναδελφικῶν καί 
πατρωνικῶν ναῶν τῆς Κεφαλληνίας τοῦ 1853. Ἐπίσης τό µελέτηµα τοῦ π. Γεωρ-
γίου Μεταλληνοῦ στό ὁποῖο παρέχονται συµπληρωµατικά στοιχεῖα γιά τίς 
συναδελφικές ἐκκλησίες τῆς Κεφαλληνίας, µέ τή δηµοσίευση τῶν τροποποιή-
σεων τοῦ ἀνωτέρω κανονισµοῦ, σύµφωνα µέ τήν ἔκδοση τοῦ 1857, καθώς καί 
τῆς ἀναφορᾶς τῶν Ληξουριωτῶν πρός τήν Ἰόνια Βουλή µέ τήν ὁποία αὐτοί 
στρέφονταν ἐνάντια στήν τελευταία καθώς καί στίς προηγούµενες ἐκδόσεις τοῦ 
κανονισµοῦ. Στό ἴδιο πλαίσιο ἐντάσσεται καί τό µελέτηµα τοῦ Γερ. Πεντόγαλου 
γιά τήν παροχή στοιχειώδους ἐκπαίδευσης στήν Κεφαλληνία στά χρόνια τῆς Βε-
νετοκρατίας, στό ὁποῖο δηµοσιεύεται µιά σηµαντική πράξη πού ἀναφέρεται 

                                                        
18. ΖΩΗ, Συντεχνίαι. ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ, Ἱστορικαί σελίδες Ζακύνθου. Αἱ ἐν Ζακύνθῳ Μοναί. 

Ἀνατύπωσις µετ' ἀναγκαίων τινῶν προσθηκῶν ἐκ τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ ∆ελτίου τοῦ ἐν Κων-
σταντινουπόλει Ἑλληνικοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου, ἐν Ζακύνθῳ 1900. ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ, Ἔγγραφα. 
ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ, Κρῆτες. ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ, Ναοί Κρητῶν. ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ, Σηµειώµατα. ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ, Λεξικόν, τ. 
Α΄ -Β΄. 

19. ΝΤ. ΚΟΝΟΜΟΥ, Ζακυνθινές Ἐκκλησίες. Συµβολή στήν ἱστορία τῆς Νεοελληνικῆς Τέ-
χνης, Ἠώς, περίοδος τρίτη, ἔτος 4ο, ἀριθ. 48/49, ἀριθ. 7/8 (1961). ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ, Ναοί. ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ, 
Ἐκκλησίες. ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ, Ζάκυνθος, ὅπου ἀναδηµοσιεύεται καί ἀνώνυµο ἱστορικό σηµείωµα γιά 
τούς συναδελφικούς ναούς τοῦ νησιοῦ. 

20. ΤΣΙΤΣΕΛΗ, ΚΣ Β΄ , σ. 76-78. 
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στήν ἰσχύουσα στήν Κεφαλληνία συναδελφική πρακτική. Τέλος, ὁ κατάλογος 
τῶν ναῶν καί µονῶν τοῦ νησιοῦ στό τέλος τοῦ 18ου αἰ., πού δηµοσιεύτηκε ἀπό 
τή Μαρία Παναγιωτοπούλου, ἀποτελεῖ πηγή γιά τή διερεύνηση τοῦ ἀριθµοῦ 
τῶν συναδελφικῶν ναῶν, τῆς ἀναλογίας τους µέ ἐκείνους τῶν ὑπολοίπων κατη-
γοριῶν, ἀλλά καί τῆς χρήσης τους µέσα στά πλαίσια τῆς ἐνοριακῆς ὀργάνωσης 
τοῦ νησιοῦ21. 

Γιά τή Λευκάδα ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ τό σηµαντικό ἔργο τοῦ Κ. Μαχαιρᾶ γιά 
τούς ναούς καί τίς µονές τοῦ νησιοῦ, στό ὁποῖο δηµοσιεύεται σηµαντικός ἀριθ-
µός ἐγγράφων ἀναφεροµένων στήν ἵδρυση ναῶν καί ἀδελφοτήτων µετά τήν κα-
τάληψη τοῦ νησιοῦ ἀπό τούς Βενετούς. Ἐπίσης ἀναφέρουµε τό ἔργο τοῦ Π. 
Ροντογιάννη γιά τή χριστιανική τέχνη στό νησί, τό ὁποῖο παρέχει πλῆθος πλη-
ροφοριῶν πού ἀναφέρονται στίς ἀδελφότητες καί στούς συναδελφικούς ναούς 
τοῦ νησιοῦ22. Εἰδικότερα γιά τό νοµικό καθεστώς πού διεῖπε τούς ναούς καί τά 
µοναστήρια τοῦ νησιοῦ κατά τήν περίοδο τῆς Βενετοκρατίας σηµειώνουµε τήν 
πρόσφατη σύντοµη σχετική µελέτη τοῦ Κώστα Κατηφόρη23. 

Ἡ γένεση καί ἡ παρακµή τῶν συναδελφικῶν ναῶν στά Κύθηρα ἀποτέλεσαν 
τό θέµα ἀνακοίνωσης τοῦ Γ. Λεοντσίνη στό 16ο ∆ιεθνές Βυζαντινολογικό Συνέ-
δριο τό 1982. Ἡ µελέτη, µεταφρασµένη στά ἑλληνικά καί ἐνηµερωµένη βιβλιο-
γραφικά, ἀναδηµοσιεύτηκε τό 199124. 

Γιά τούς Παξούς σηµειώνουµε τόν τόµο τῶν νοταριακῶν πράξεων πού δη-
µοσίευσε ὁ Γ. Πετρόπουλος τό 1958, στόν ὁποῖο περιέχονται σηµαντικές πρά-
ξεις πού ἀναφέρονται στούς ναούς καί στίς ἀδελφότητες τοῦ νησιοῦ25. Γιά τήν 
Πρέβεζα, πού ἀποτέλεσε καί αὐτή κτήση βενετική, κατά τά ἔτη 1953-1955 εἶδαν 
τό φῶς τῆς δηµοσιότητας δύο σύντοµα µελετήµατα τοῦ Ἠλία Βασιλᾶ πού ἀνα-
φέρονται στίς ἀδελφότητες τοῦ Παντοκράτορα, τῆς ὁποίας δηµοσιεύει τό κατα-
στατικό, καί τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόµου, τῆς ὁποίας περιγράφει συνο-
πτικά τή συγκρότηση26. Γιά τόν ἴδιο τόπο σηµαντικές εἶναι οἱ εἰδήσεις πού 
περιέχονται στόν συνοπτικό κατάλογο τοῦ Ἀρχείου τῆς Μητρόπολης Πρεβέζης, 
στόν ὁποῖο καταχωρεῖται καί περιγράφεται τό βιβλίο τοῦ συναδελφικοῦ ναοῦ 
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rise and fall of the confraternity churches of Kythera εἰς J.Ö.B. 32.6 (1982), 59-68. 

25. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Πράξεις Παξῶν, ἔγγραφα 34, 46, 132, 180, 257, 263, 344, 380, 424, 437, 
468, 505, 560, 575, 585. 
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τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου27. 
Τέλος γιά τήν Κέρκυρα, ἀπό τίς ἀρχές τοῦ αἰώνα ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν 

τρεῖς σύντοµες περιγραφικές µελέτες. Τό 1902 ὁ Σ. Σακελλαρόπουλος, µεταξύ 
τῶν ἄλλων Σηµειώσεων καί Ἀναµνήσεων ἐκ Κερκύρας πού δηµοσίευσε, ἀναφέ-
ρεται καί στίς ἀδελφότητες τοῦ νησιοῦ28. Στό σύντοµο αὐτό µελέτηµά του ἐπι-
σηµαίνει τό εὐρύ πεδίο ἱστορικῆς ἔρευνας πού παρέχουν οἱ ἐκκλησίες τοῦ νη-
σιοῦ καί τονίζει ὅτι ἡ ἐνδελεχής µελέτη θά διαλευκάνει «πολλάς λεπτοµερείας 
νοµίµων αὐτόχρηµα βυζαντινῶν». Στή συνέχεια, καί ἀφοῦ δηλώσει ὅτι «αἱ 
ἀδελφότητες παρουσιάζουσιν ἐν τῇ ἐκκλησιαστικῇ ἱστορίᾳ τῆς Κερκύρας περι-
εργότατα ζητήµατα», περιγράφει τίς ἐπικρατοῦσες συνήθειες στόν ναό τῆς Ὑ. 
Θ. Βλαχέρνας πόλεως, πού ἀνῆκε στήν ἀδελφότητα τῆς συντεχνίας τῶν κρεο-
πωλῶν, καί στή συνέχεια στόν ναό τῶν Ἁγίων Πάντων στόν ὁποῖο µετακινή-
θηκε ἡ ἀδελφότητα µετά τήν κατεδάφιση τοῦ ναοῦ της. Στό ἐξεταζόµενο θέµα ὁ 
Σακελλαρόπουλος ἐπανέρχεται τό 1911 καί σέ σύντοµο σηµείωµά του περιγρά-
φει µέ ἁδρές γραµµές συνήθειες καί ἔθιµα κατά τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα καί τήν 
ἡµέρα τῆς µνήµης τῶν τιµωµένων στούς ναούς ἁγίων. Στό ἴδιο µελέτηµα σηµει-
ώνει τή διάκριση µεταξύ ἀδελφῶν καί ἐνοριτῶν τοῦ ναοῦ, ἀναφέροντας ὅτι οἱ 
µέν πρῶτοι εἶχαν τότε µόνον κτητορικά δικαιώµατα στόν ναό καί δικαίωµα 
ψήφου στήν ἐκλογή τῶν ἐπιτρόπων, ἐνῶ πρίν ἀπό τήν Ἕνωση τό δικαίωµά 
τους ἐκτεινόταν καί στήν ἐκλογή τοῦ ἐφηµερίου. Ἀντίθετα οἱ ἐνορίτες ἐκτός 
τῶν ἀνωτέρω εἶχαν «ἐπιπλέον καί ἐνοριακά δικαιώµατα ἤτοι γάµου, βαπτί-
σεως, θανῆς»29.  

Τό ἴδιο ἔτος 1911, καί σέ συνέχεια τοῦ ἀνωτέρω µελετήµατος, ὁ Σπ. Ἀρβα-
νιτάκης σέ σύντοµη µελέτη του, ἡ ὁποία ἔγινε κατά παράκληση τοῦ Σ. Σακελ-
λαρόπουλου, ἀναφέρεται στίς ἐκκλησίες τοῦ χωριοῦ Βαρυπατάδες καί στά γένη 
ἀπό τά ὁποῖα κτίστηκαν αὐτές. Στό µελέτηµα τονίζεται ἡ ἔννοια τοῦ ἀδελφοῦ 
ὡς τοῦ κατόχου κτητορικῶν δικαιωµάτων στόν ναό, καθώς καί τό γεγονός ὅτι 
µόνον οἱ ἀδελφοί εἶχαν στίς ἐκκλησίες τοῦ χωριοῦ του τό δικαίωµα ἐκλογῆς 
τῶν ἐπιτρόπων καί τῶν ἐφηµερίων τῶν ναῶν µέ µυστική ψηφοφορία, ἐνῶ οἱ 
ἐνορίτες στεροῦνταν τῶν ἀνωτέρω δικαιωµάτων30. 

Τό 1959, καί σέ δεύτερη ἔκδοση τό 1960, ὁ Σπ. Στούπης στό ἔργο του γιά 
τούς «Ξένους» τῆς Κέρκυρας, παρά τήν ὑπερβολή καί τά λάθη, τά ὁποῖα ἔτυχαν 
σχεδόν ταυτόχρονης ἀνασκευῆς ἀπό τόν Σπ. Κατσαρό, περιγράφει ἀναλυτικά 
τήν ἵδρυση τοῦ ναοῦ καί τή λειτουργία τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Φανερω-
µένης τῶν Ξένων31, ἡ συστατική πράξη τῆς ὁποίας ἔχει δηµοσιευτεῖ ἕως σήµερα 

                                                        
27. ΒΙΤΑΛΗ, Ἀρχεῖον, σ. 652-656. 
28. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Σηµειώσεις, σ. 9-10. 
29. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Σηµείωµα, σ. 699-701. 
30. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ, Βαρυπατάδες, σ. 701-703. 
31. ΣΤΟΥΠΗ, Ξένοι, σ. 114-159. ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Κερκυραῖοι, σ. 15-79. 
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τέσσερις φορές32. Ἀξιόλογες εἶναι ἐπίσης οἱ ἐργασίες τοῦ π. Ἀθ. Τσίτσα γιά τούς 
ναούς τῆς Ὑ. Θ. Κρεµαστῆς στήν πόλη, τῆς Ὑ. Θ. Τριµάρτυρος στή Γαρίτσα καί 
τῆς Ἁγίας Σοφίας στό Πέραµα, στίς ὁποῖες γίνεται λόγος καί γιά τίς δραστηριό-
τητες τῶν ἀδελφοτήτων πού τίς συντηροῦσαν33. Βασική στόν τοµέα τῆς ἔκδοσης 
πηγῶν εἶναι ἡ ἐργασία τῆς Χρύσας Μαλτέζου γιά πέντε ναούς τῆς Κέρκυρας, 
στήν ὁποία δηµοσιεύονται σηµαντικότατα γιά τό εἶδος καί τήν παλαιότητά 
τους ἔγγραφα34, ἐνῶ σηµαντική εἶναι ἐπίσης ἡ ἐργασία τοῦ Πορφ. Πανδῆ γιά τό 
συναδελφικό µοναστήρι τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀργυράδων, καθώς καί οἱ ἐργασίες 
τοῦ Χαρ. Κόλλα, στίς ὁποῖες ὁ ὄγκος τοῦ ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ πού δηµοσιεύεται 
εἶναι πάντοτε χρήσιµος35. Γιά τόν ἴδιο χῶρο σηµειώνουµε καί τή δική µας µικρή 
συµβολή, σέ συνεργασία µέ τόν Σπ. Κοντογιάννη, µέ τά δύο µελετήµατά µας γιά 
τά µοναστήρια τῆς Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσας καί τῆς Ὑ. Θ. Ὑψηλῆς Μαγουλά-
δων, στά ὁποῖα παρότι τό βάρος πέφτει στή συγκρότηση καί τή λειτουργία τῶν 
µοναστικῶν κοινοτήτων, δέν λείπουν οἱ ἀναφορές στίς ἀδελφότητες πού κατεῖ-
χαν τίς µονές καί εἶχαν τήν εὐθύνη γιά τή διοίκησή τους36. 

Ἀπό τή σύντοµη αὐτή παρουσίαση τῆς βιβλιογραφίας, πού ἀφορᾶ στό ζή-
τηµα τῶν ἀδελφοτήτων καί τῶν συναδελφικῶν ναῶν στά Ἑπτάνησα, διαπιστώ-
νεται ἡ εὐρύτατη διάδοση τοῦ θεσµοῦ, ἀλλά καί ἡ ἔλλειψη συστηµατικῆς ἐνα-
σχόλησης µέ τό θέµα. Ὅπως φάνηκε ἀπό τά ἀνωτέρω, οἱ πρῶτες µελέτες ἀπο-
σκοποῦσαν νά ἀναδείξουν τόν κυρίαρχο ρόλο τοῦ συναδελφικοῦ ναοῦ στήν 
ἐκκλησιαστική ζωή, τήν ἄρρηκτη συσχέτιση τῶν ἀδελφοτήτων µέ τόν ναό καί 
µάλιστα τόν ἐνοριακό τους χαρακτήρα. Παράλληλα τόνιζαν τόν κτητορικό χα-
ρακτήρα τῶν συναδελφικῶν δεσµῶν καί τά δικαιώµατα κυριότητας τῆς ἀδελ-
φότητας στόν ναό. Στό πλαίσιο ὅµως αὐτό ἡ ἀδελφότητα ὡς µορφή συσσωµά-
τωσης παρέµενε στό περιθώριο καί µόνον ὁ Ἠλίας Τσιτσέλης σύντοµα περιέ-
γραψε τή δοµή καί τή λειτουργία της. Οἱ νεότερες µελέτες, περιοριζόµενες κυρίως 
στή δηµοσίευση πηγῶν, δέν συνέβαλαν στήν περαιτέρω διερεύνηση τοῦ θέµατος. 

Στροφή στόν τοµέα τῆς ἔρευνας τῶν ἀδελφοτήτων στά Ἑπτάνησα ἀποτελεῖ 
ἡ ἀνακοίνωση τοῦ Γ. Λεοντσίνη, πού ἀναφέραµε προηγουµένως, κυρίως ὅµως ἡ 
ἐργασία τοῦ Ν. Μοσχονᾶ πού δηµοσιεύτηκε τό 1987 καί ἀποτελεῖ τήν πρώτη 
προσπάθεια συνολικῆς θεώρησης τῶν ὀρθόδοξων θρησκευτικῶν ἀδελφοτήτων 
στόν ἑπτανησιακό χῶρο37. Οἱ δύο αὐτές µελέτες ἀποστασιοποιοῦνται ἀπό τήν 
προηγούµενη γραµµή, ἀφοῦ σέ αὐτές τό βάρος πέφτει στόν σωµατειακό χαρα-

                                                        
32. ΣΤΟΥΠΗ, Ξένοι, σ. 116-119. ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Κερκυραῖοι, σ. 44-48. ΣΤΟΥΠΗ, Ποντικονήσι, σ. 

113-116. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, Ναός, σ. 4-9. 
33. ΤΣΙΤΣΑ, Κρεµαστή, σ. 75-76. ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ, Ἁγία Σοφία, σ. 59-60. ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ, Τριµάρ-

τυρος, σ. 167-181. 
34. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Μαρτυρίες, σ. 309-319. 
35. ΠΑΝ∆Η, Πράξεις, σ. 60-134. ΚΟΛΛΑ, Νῆσος, τ. Α΄, Β΄. 
36. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ - ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 598-603. ΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ, Ὑψηλή, σ. 94-97. 
37. ΜΟΣΧΟΝΑ, Ἀδελφότητες. 
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κτήρα τῶν ἀδελφοτήτων, καί διερευνῶνται οἱ λόγοι τῆς γένεσης καί τῆς συγ-
κρότησής τους καθώς καί ὁ τρόπος τῆς λειτουργίας τους. Στήν ἐργασία του ὁ Γ. 
Λεοντσίνης χρονολογεῖ τήν εἰσαγωγή τοῦ θεσµοῦ τῶν συναδελφικῶν ναῶν στά 
Ἰόνια νησιά στήν ἐποχή τῆς βενετικῆς κυριαρχίας. Περιοριζόµενος στά Κύθηρα, 
διαπιστώνει ὅτι οἱ πρῶτοι συναδελφικοί ναοί ἱδρύθηκαν µέ τήν πρωτοβουλία 
ὁρισµένων εὐγενῶν, οἱ ὁποῖοι ἀδυνατώντας γιά λόγους οἰκονοµικούς νά ἀπο-
κτήσουν ἰδιόκτητους ναούς, µέ τόν τρόπο αὐτό ἐπέλυσαν τό πρόβληµα τῆς ἐξα-
σφάλισης ναοῦ γιά τήν κάλυψη τῶν θρησκευτικῶν τους ἀναγκῶν. Οἱ ναοί 
αὐτοί ὑποστηρίχθηκαν ἀπό µέλη ὀργανωµένων ὁλοµελειῶν, τά ἀδελφάτα ἤ 
ἀδελφότητες, ὁ χαρακτήρας τῶν ὁποίων ἦταν ταξικός καί ἀποκλείονταν ἀπό 
αὐτές µέλη τῶν ἀσθενέστερων ἀπό εἰσοδηµατική ἄποψη κοινωνικῶν τάξεων38. 
Στήν ἐργασία τοῦ Ν. Μοσχονᾶ τό ζήτηµα τῶν ἀδελφοτήτων σχετίστηκε µέ τίς 
θρησκευτικές ἀδελφότητες τοῦ λατινικοῦ δόγµατος, διατυπώθηκε µάλιστα ἡ 
ἄποψη ὅτι ὁ θεσµός τῶν ὀρθόδοξων θρησκευτικῶν ἀδελφοτήτων ἀποτελοῦσε 
φαινόµενο ὀφειλόµενο σέ ξένες πολιτισµικές ἐπιδράσεις καί ἦταν ἕως ἕνα βαθµό 
προϊόν τῆς ξένης ἐπέµβασης στή διαµόρφωση τῶν δοµῶν τῆς βενετοκρατού-
µενης νησιωτικῆς κοινωνίας. Ἐντοπίστηκε τό πρότυπο τῶν ἀδελφοτήτων αὐτῶν 
στίς βενετικές θρησκευτικές ἀδελφότητες καί ἐπισηµάνθηκε ὁ κύριος σκοπός τῆς 
ἵδρυσής τους στήν κάλυψη τῶν πνευµατικῶν καί θρησκευτικῶν ἀναγκῶν τῶν 
µελῶν τους. Μέσα στά πλαίσια τῆς ὀπτικῆς αὐτῆς ἐπιλέχθηκε προφανῶς καί ἡ 
χρήση τοῦ ἐπιθέτου «λαϊκές» στόν τίτλο, πού παραπέµπει ἄµεσα στά λατινικά 
πρότυπα. Παρά τή συντοµία της, ἐνδιαφέρουσα εἶναι τέλος ἡ προσέγγιση πού 
ἐπεχείρησε ὁ ∆. Καπάδοχος στό εἰσαγωγικό µέρος τῆς ἐργασίας του γιά τήν 
ἀπονοµή τῆς δικαιοσύνης ἀπό τούς Μ. Πρωτοπαπάδες τῆς Κέρκυρας ὅπου, στίς 
λίγες γραµµές πού ἀφιερώνει, φαίνεται νά ἀντιµετωπίζει ἰσόρροπα τόσο τόν 
ἐνοριακό ὅσο καί τόν σωµατειακό χαρακτήρα τῶν ἀδελφοτήτων. Χωρίς νά δια-
τυπώνονται ἀπόψεις γιά τήν προέλευση καί τόν χρόνο ἐµφάνισης τῶν ἀδελφο-
τήτων στήν Κέρκυρα, αὐτές λογίζονται ὡς µορφή ἑταιρείας καί συσχετίζονται 
µέ τήν ἐνοριακή ὀργάνωση τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας καί τό ὀξύ πρόβληµα ἐξεύ-
ρεσης χώρου ταφῆς, δεδοµένης τῆς συνήθειας τῆς ταφῆς τῶν νεκρῶν στά δά-
πεδα τῶν ναῶν39. 

Οἱ ἀνωτέρω διατυπωθεῖσες θέσεις ἀποτέλεσαν τή βάση καί διέγραψαν τούς 
κύριους ἄξονες στούς ὁποίους κινήθηκε ἀρχικά ἡ ἔρευνά µας, ἡ ὁποία στά πρῶ-
τα της βήµατα εἶχε εὐρύτερη προοπτική καί φιλοδοξοῦσε νά καλύψει τόν θεσµό 
σέ ὅλο τόν ἑπτανησιακό χῶρο. Ἤδη ὅµως ἀπό τήν πρώτη φάση τῆς ἔρευνας στό 
Ἱστορικό Ἀρχεῖο τῆς Κέρκυρας, τό ἀρχειακό ὑλικό πού προέκυψε φαινόταν νά 
µή συµφωνεῖ µέ τήν ἀνωτέρω ἑρµηνεία τοῦ θεσµοῦ, ἀφοῦ οὔτε ἡ συσχέτιση τῶν 
ἀδελφοτήτων µέ τήν ἐνοριακή ὀργάνωση φαινόταν τόσο ἀπόλυτη, οὔτε ἡ ἐπί-

                                                        
38. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ, Συναδελφικοί ναοί, σ. 230-232. 
39. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 46-47. 



46 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

δραση ἤ ξένη παρέµβαση φαινόταν τόσο σηµαντική, οὔτε ἡ κοινωνική διαστρω-
µάτωση τῶν µελῶν τῶν ἀδελφοτήτων τόσο ὁµοιόµορφη. Οἱ πρῶτες αὐτές διαπι-
στώσεις ἐνισχύονταν καί ἀπό ἀντίστοιχα παραδείγµατα ἀδελφοτήτων στή Λευ-
κάδα, στήν Κεφαλληνία, στή Ζάκυνθο καί στή Σκύρο, τά βασικά µορφολογικά 
στοιχεῖα τῶν ὁποίων, στό µέτρο καί τόν βαθµό πού µᾶς ἦταν γνωστά, προ-
σέγγιζαν τό µοντέλο τῶν ὀρθόδοξων ἀδελφοτήτων, ὅπως αὐτό ἀναδυόταν ἀπό 
τίς πηγές µας. 

Τά ἀνωτέρω καθόρισαν τόσο τή µορφή ὅσο καί τήν ἔκταση τῆς περαιτέρω 
ἔρευνας. Αὐτή προσανατολίστηκε στήν ἀναζήτηση τοῦ τρόπου διαµόρφωσης 
τοῦ θεσµοῦ καί τῶν παραγόντων πού συνέβαλαν στήν παγίωσή του µέσα ἀπό 
τή διαπίστωση τῆς δοµῆς καί τῆς λειτουργίας τῶν ἀδελφοτήτων στίς παλαιό-
τερες χρονολογικά µορφές τους. Γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ στόχου αὐτοῦ κρίθηκε 
ἐπιτακτική ἡ ἐνδελεχής διερεύνηση τῶν παλαιότερων ἀρχειακῶν τεκµηρίων πού 
ἀναφέρονταν στόν θεσµό καί ἡ συγκρότηση, στό µέτρο τοῦ δυνατοῦ, ἱκανοποι-
ητικῆς εἰκόνας τῶν πρώτων ἀρχειακά βεβαιωµένων ἐµφανίσεών του. Παράλλη-
λα κρίθηκε ἀναγκαία ἡ παρακολούθηση τῆς πορείας καί τῆς ἐξέλιξης τῶν ἀδελ-
φοτήτων στούς ἑπόµενους αἰῶνες, ἡ διερεύνηση τῆς σχέσης τους µέ τήν ἐνορια-
κή ὀργάνωση τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καθώς καί ἡ σκιαγράφηση τοῦ κοινωνι-
κοῦ τους ρόλου, ὥστε νά δοθεῖ ἀπάντηση στό ζήτηµα τῶν ἐπιρροῶν πού αὐτές 
δέχθηκαν καί στούς σκοπούς πού ἐξυπηρετοῦσαν. 

Ἡ ἔρευνα περιορίστηκε στόν οἰκεῖο χῶρο τῆς Κέρκυρας ὥστε νά καταστεῖ 
δυνατή ἡ συστηµατική καί, στό µέτρο τοῦ δυνατοῦ, ὁλοκληρωµένη ἐξέταση τοῦ 
θέµατος σέ µιά συγκεκριµένη γεωγραφική ἑνότητα τῆς ὁποίας ἡ θέση στό σύ-
νολο τῶν βενετικῶν κτήσεων ἦταν πρωτεύουσα. Ἡ προσπάθειά µας ἐπικεντρώ-
θηκε στήν ἀναζήτηση τῶν παλαιότερων ἀρχειακῶν µαρτυριῶν γιά τήν ὕπαρξη 
ἀδελφοτήτων στό νησί, στόν ἐντοπισµό καί στήν καταγραφή τους, στόν ἐντοπι-
σµό τῶν βιβλίων τους καθώς καί τῶν ἐγγράφων πού τίς ἀφοροῦσαν (καταστα-
τικά, κανονισµοί, πρακτικά συνελεύσεων, δικαιοπραξίες), στόν ἐντοπισµό τῶν 
ἐκκλησιαστικῶν καί πολιτειακῶν διαταγµάτων καί ἀποφάσεων πού ἀναφέρο-
νταν γενικά στούς ναούς καί εἰδικότερα στούς συναδελφικούς ναούς καί στίς 
ἀδελφότητες. 

Ἡ ἔρευνα καλύπτει πέντε συνολικά αἰῶνες, ἀπό τόν 15ο ἕως τόν 19ο, κατά 
τούς ὁποίους ἡ Κέρκυρα γνώρισε σειρά κατακτητῶν καί κυριάρχων πού ἄφη-
σαν ἀνεξίτηλα τά ἴχνη τους στόν τόπο καί στούς ἀνθρώπους40. Τό χρονικό ὅριο 

                                                        
40. Ἡ Κέρκυρα µετά τήν ∆΄ Σταυροφορία συµπεριλήφθηκε στά ἐδάφη πού δόθηκαν στή 

Βενετία (A. CARILE, Partitio terrarum imperii Romaniae, Studi Veneziani 7 (1965), 220. NICOL, 
Epiros, σ. 18-19). Τό 1214 περιῆλθε στό ∆εσποτάτο τῆς Ἠπείρου ὅπου καί παρέµεινε ἕως τό 
1259, ὁπότε δόθηκε ὡς προίκα στήν Ἑλένη θυγατέρα τοῦ ∆εσπότη Μιχαήλ Β΄ καί σύζυγο τοῦ 
Μαµφρέδου βασιλιᾶ τῆς Σικελίας (NICOL, Epiros, σ. 38. ΝΤΟΥΡΟΥ, Κυριαρχία, σ. 59). Στή συνέ-
χεια ἡ Κέρκυρα συνέδεσε τίς τύχες της µέ τό βασίλειο τῆς Σικελίας καί Νεαπόλεως τοῦ Κα-
ρόλου Α΄ τοῦ Ἀνδηγαυοῦ (1266-1285) καί παρέµεινε ὑπό τήν ἀνδηγαυική κατοχή ἕως τό 1386 
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πού τέθηκε ἀνταποκρίνεται, ὡς πρός τό πρῶτο σκέλος του, στό παλαιότερο 
ἀρχειακό ὑλικό πού φυλάσσεται στό Ἱστορικό Ἀρχεῖο τῆς Κέρκυρας καί στίς 
πρῶτες µαρτυρηµένες περιπτώσεις ἀδελφοτήτων πού µπορέσαµε νά ἐντοπί-
σουµε. Ὡς πρός τό δεύτερο σηµατοδοτεῖται ἀπό τό γεγονός τῆς Ἕνωσης τῆς 
Ἑπτανήσου µέ τό ἑλληνικό κράτος τό 1864, πού εἶχε ὡς συνέπεια τήν ἔναρξη 
τῆς διαδικασίας ἀφοµοίωσης καί ἐναρµόνισης τῆς δοµῆς καί λειτουργίας τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῶν νησιῶν µέ τά ἰσχύοντα στόν ἑλλαδικό χῶρο, γεγο-
νός πού σήµανε τή σταδιακή ἐξαφάνιση τοῦ µελετώµενου θεσµοῦ. 

Ἡ ἐρευνητική µας προσπάθεια ἀκολούθησε δύο παράλληλους ἄξονες: τήν 
ἐκµετάλλευση τοῦ ὑλικοῦ πού φυλασσόταν στό Ἱστορικό Ἀρχεῖο τῆς Κέρκυρας, 
τόν πλοῦτο τοῦ ὁποίου γνωρίζαµε ἀπό παλαιότερες ἀναζητήσεις µας, καί τόν 
ἐντοπισµό καί τή µελέτη ἀρχείων καί βιβλίων στούς ναούς τῆς πόλης καί τῶν 
χωριῶν. 

Κατά τήν ἔρευνα στό Ἱστορικό Ἀρχεῖο τῆς Κέρκυρας δόθηκε ἰδιαίτερη βα-
ρύτητα στόν 15ο καί στό πρῶτο µισό τοῦ 16ου αἰ., µέ τήν ἐξάντληση τοῦ ὑπάρ-
χοντος ὑλικοῦ πού προέρχεται ἀπό αὐτήν τήν περίοδο, σέ µιά προσπάθεια νά 
ἐντοπιστεῖ ἡ ἄκρη τοῦ µίτου τῆς ἐµφάνισης καί τῆς διαµόρφωσης τῶν ἀδελφο-
                                                        
(ΝΤΟΥΡΟΥ, Κυριαρχία, σ. 44, 51, 59-60. ΤΗΣ Ι∆ΙΑΣ, Παρουσία, σ. 53, 57) ὁπότε ἡ ἐπικρατούσα 
ἀναρχία καί ὁ κίνδυνος τῶν Τούρκων ἀνάγκασαν τούς Κερκυραίους νά στραφοῦν πρός τή 
Βενετία καί νά ἐνταχθοῦν στίς κτήσεις της. Ἡ Κέρκυρα παρέµεινε ὑπό τή βενετική κατοχή ἕως 
τήν κατάλυση τοῦ βενετικοῦ κράτους τό 1797. Γιά τήν περίοδο τῆς Βενετοκρατίας βλ. ΛΟΥΝ-
ΤΖΗ, Ἑνετοκρατία. VERONESE, Dominazione. BACCHION, Dominio. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ, Βενετοκρα-
τία. Τόν Ἰούνιο τοῦ ἔτους 1797 τό νησί περιῆλθε σέ γαλλική κατοχή ἡ ὁποία διατηρήθηκε ἕως 
τήν 1.3.1799. Τότε καταλήφθηκε ἀπό τόν ἑνωµένο ρωσοτουρκικό στόλο καί µέ τή σύµβαση τῆς 
Κωνσταντινούπολης τῆς 21.3.1800 µαζί µέ τά ἄλλα Ἰόνια νησιά ἀποτέλεσαν ἑνιαῖο κράτος µέ 
τήν ὀνοµασία Πολιτεία τῶν Ἑπτά Ἡνωµένων Νήσων ὑπό τήν προστασία τῶν δύο δυνάµεων 

(ΚΟΥΚΚΟΥ, Ἱστορία, σ. 45-48, 52-59). Μέ τή συνθήκη τοῦ Τιλσίτ τῆς 8.7.1807 περιῆλθε ἐκ νέου 
στή Γαλλία ἕως τίς 23.4.1814, ὁπότε παραδόθηκε στούς Ἄγγλους. Μέ τή συνθήκη τοῦ Παρι-
σιοῦ τῆς 5.11.1815 µαζί µέ τά ὑπόλοιπα νησιά ἀποτέλεσαν ἑνιαῖο κράτος µέ τήν ἐπωνυµία Ἡ-
νωµέναι Πολιτεῖαι τῶν Ἰονίων Νήσων ὑπό τήν «προστασία» τῆς Μ. Βρετανίας (ΚΟΥΚΚΟΥ, 
ὅ.π., σ. 203). Τά νησιά παρέµειναν ὑπό τήν ἀγγλική Προστασία ἕως τό 1864, ὁπότε ἑνώθηκαν 
µέ τήν Ἑλλάδα. 

Σέ ὅλη τήν περίοδο τῆς Bενετοκρατίας τά πράγµατα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας διοικοῦσε 
ἱερέας µέ τό ἀξίωµα τοῦ Μ. Πρωτοπαπᾶ, ἐκλεγόµενος ἀνά πενταετία ἀπό κληρικολαϊκή ἐπι-
τροπή. Γιά τό ἀξίωµα τοῦ Μ. Πρωτοπαπᾶ καί γενικότερα γιά τή διοίκηση τῆς κερκυραϊκῆς 
Ἐκκλησίας στά χρόνια τῆς λατινοκρατίας βλ. ΛΟΥΝΤΖΗ, Ἑνετοκρατία, σ. 44 καί 193-197. ΠΑ-
ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ἱστορία, σ. 47 καί 69. ΤΣΙΤΣΑ, Λατινοκρατία, σ. 30-34, 87. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπο-
νοµή. ΖΑΡΙ∆Η, Ραρτοῦρος, σ. 32-36. Στά ἑπόµενα χρόνια ἀποκαταστάθηκε ὁ ἐπισκοπικός θρό-
νος (ΤΣΙΤΣΑ, Ἀποκατάσταση, σ. 25-51), ἐνῶ µετά τήν Ἕνωση τῆς Ἑπτανήσου µέ τό ἑλληνικό 
κράτος ἐπῆλθε ἡ ἀφοµοίωση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑπτανήσου µέ τήν ἔκδοση πατριαρχικῆς καί 
συνοδικῆς Πράξης τόν Ἰούλιο τοῦ 1866. Γιά τό θέµα καί τίς ἀντιδράσεις πού προκάλεσε βλ. 
ΧΙΩΤΟΥ, Ἀποµνηµονεύµατα, τ. 6, σ. 195-208. ΑΒΟΥΡΗ, Ἐκκλησιαστικά, σ. 93-117. ΠΑΠΑ∆Α-
ΤΟΥ, Ἀφοµοίωσις, σ. 61-112, ὅπου ἐπιχειρεῖται ἡ νοµοκανονική ἑδραίωση τῆς ἀφοµοίωσης καί 
σχολιάζονται τά ἐπιχειρήµατα τῶν ἀντιδρώντων. 
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τήτων. Ἰδιαίτερη ἐπίσης βαρύτητα δόθηκε στόν 18ο καί 19ο αἰ., κατά τούς 
ὁποίους ἡ λειτουργία τῶν ἀδελφοτήτων ἐντάχθηκε µέ πολιτειακή παρέµβαση σέ 
κοινά πλαίσια καθορισµένα νοµοθετικά, παράλληλα δέ, ἰδιαίτερα τόν 19ο αἰώ-
να, προωθήθηκαν ἐκεῖνες οἱ µεταβολές πού καθόρισαν, µετά τήν Ἕνωση, τήν 
παρακµή τοῦ θεσµοῦ. 

Ἡ ἔρευνά µας προσανατολίστηκε κυρίως στά κατάστιχα τῶν νοταρίων καί 
στό σωζόµενο ἐκκλησιαστικό ἀρχεῖο. Τά νοταριακά κατάστιχα διασώζουν πλῆ-
θος πληροφοριῶν, καθώς καί τίς ἐπίσηµες πράξεις τῶν ἀδελφοτήτων τόσο σέ 
ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ἐφηµερία καί τή διαχείριση τῆς περιουσίας τῶν ναῶν, ὅσο καί 
σέ ὅ,τι ἀφορᾶ αὐτήν τήν ἴδια τή λειτουργία τους, ἀφοῦ σέ αὐτά σώζονται οἱ 
πράξεις ὁρισµοῦ τῶν διοικητικῶν τους ὀργάνων καθώς καί οἱ κανονιστικές 
πράξεις πού ρυθµίζουν τή λειτουργία τους. Εἰδικότερα γιά τά χωριά, τά νοτα-
ριακά κατάστιχα ἀποτελοῦν τήν κύρια πηγή πληροφοριῶν γιά ὅλη τήν ἐξετα-
ζόµενη περίοδο λόγῳ τῆς ἔλλειψης ἤ ἐλλιποῦς ἐνηµέρωσης τῶν βιβλίων τῶν 
ἀδελφοτήτων καί τῶν ναῶν. Ἐξάλλου ἡ ἀγραµµατοσύνη τοῦ πληθυσµοῦ τῆς 
ὑπαίθρου ἀποτελοῦσε τόν κατ’ ἐξοχή ἀνασταλτικό παράγοντα γιά τήν τήρηση 
βιβλίων. Ἀντίθετα στήν περιοχή τῆς πόλης καί τῶν προαστείων, µέ ἐξαίρεση τόν 
16ο αἰ., τό ὑλικό πού προέρχεται ἀπό τά βιβλία τῶν συναδελφικῶν ναῶν εἶναι 
ἐπαρκές γιά νά συγκροτηθεῖ ἱκανοποιητικά ἡ εἰκόνα τῶν ἀδελφοτήτων. 

Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τό πρῶτο σκέλος τῆς ἀναζήτησής µας, τά πράγµατα δέν ἦταν 
καί τόσο εὔκολα, λόγῳ τῆς σπανιότητας τοῦ ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ γιά τήν περίοδο 
πρίν ἀπό τόν 16ο αἰ.41. Τό νοταριακό ὑλικό τοῦ 15ου αἰ. περιορίζεται οὐσια-
στικά στό τελευταῖο τέταρτο τοῦ αἰώνα καί ἀποτελεῖται ἀπό ἕνα φυλλάδιο 17 
φύλλων µέ πράξεις τῆς περιόδου 1472-1473, τό ὁποῖο ἀποδίδεται στόν νοτάριο 
Ἰωάννη Χοντροµάτη42, 13 φύλλα πράξεων τοῦ νοταρίου Θεοδώρου Βρανιανίτη 
τοῦ ἔτους 147943 καί ἕνα κατάστιχο ἀποτελούµενο ἀπό 201 φύλλα µέ πράξεις 
τοῦ νοταρίου Γεωργίου Μόσχου, πού καλύπτουν τό χρονικό διάστηµα 1496-
149844. Ἐκτός ἀπό τίς πράξεις αὐτές σώζονται ἀκόµη σκόρπιες πράξεις στό 
πρωτότυπο ἤ σέ ἀντίγραφο, ἄλλες δηµοσιευµένες καί ἄλλες ὄχι, οἱ ὁποῖες δέν 
παρεῖχαν οὐσιαστική βοήθεια. Ἀντίθετα ὁ 16ος αἰ. ἀντιπροσωπεύεται ἀπό ἱκα-
νή ποσότητα νοταριακῶν καταστίχων, ἀφοῦ σώζονται συνολικά 119 φάκελοι 
µέ πράξεις νοταρίων τῆς πόλης καί τῶν χωριῶν. Ἀπό τό ὑλικό αὐτό ἐρευνήθηκε 
στό σύνολό του ἐκεῖνο πού καλύπτει τό πρῶτο µισό τοῦ αἰώνα, καί ἀπό τό 

                                                        
41. Γιά τό ὑπάρχον στό Ἀρχεῖο τῆς Κέρκυρας νοταριακό ὑλικό βλ. Γ. Ε. ΡΟ∆ΟΛΑΚΗ - Γ. Ι. 

ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΥ, Τό Νοταριακό Ἀρχεῖο Κέρκυρας, Ε.Κ.Ε.Ι.Ε.∆. 32 (1996), 9-137. 
42. Ἐκδόθηκε πρόσφατα. Βλ. ΙΩ. Μ. ΚΟΝΙ∆ΑΡΗ - Γ. Ε. ΡΟ∆ΟΛΑΚΗ, Οἱ πράξεις τοῦ 

νοταρίου Κέρκυρας Ἰωάννη Χοντροµάτη (1472-1473), Ε.Κ.Ε.Ι.Ε.∆. 32 (1996), 139-205. 
43. Βλ. ΣΠ. ΚΑΡΥ∆Η, Θεόδωρου Βρανιανίτη δηµοσίου νοταρίου πόλεως καί νήσου Κερ-

κύρας οἱ σωζόµενες πράξεις (1479-1516), Ἀθήνα 2001. 
44. Γιά τόν νοτάριο καί τό κατάστιχο βλ. ΓΙΩΤΑΣ ΤΖΙΒΑΡΑ-ΣΠ. ΚΑΡΥ∆Η, «Ἐγώ Γεώργιος ὁ 

Μόσχος δηµόσιος νοτάριος τῶν Κορυφῶν ἔγραψα», Ἵστωρ 6 (1993), 19-27. 
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ὑπόλοιπο µελετήθηκαν ἐπιλεκτικά ὁρισµένοι νοτάριοι µέ κριτήριο τόν χρόνο 
καί τόν χῶρο τῆς δραστηριότητάς τους. Συνολικά γιά τήν περίοδο ἀπό τόν 15ο 
αἰ. ἕως καί τό τέλος τοῦ 16ου αἰ. ἐρευνήθηκαν 53 φάκελοι. 

Ἡ παρακολούθηση τῶν ἀδελφοτήτων στούς ἑπόµενους αἰῶνες µέσα ἀπό τίς 
ἐπίσηµες πράξεις τῶν νοταριακῶν καταστίχων ἦταν, λόγῳ τοῦ ὄγκου τοῦ σωζο-
µένου ὑλικοῦ, πρακτικά ἀδύνατη, ἀφοῦ τήν περίοδο αὐτή ἀντιπροσώπευαν 
3.143 φάκελοι καταστίχων. ∆ιέξοδο στό πρόβληµα ἔδωσε ἡ ἀρχόµενη ἀπό τόν 
17ο καί καθ’ ὅλο τόν 18ο αἰ. συνήθεια τήρησης βιβλίων ἀπό τίς ἀδελφότητες, 
µέσα ἀπό τά ὁποῖα προβάλλει ἀνάγλυφα ἡ λειτουργία καί ἡ δραστηριότητά 
τους. Ἡ ἀνάλυση µάλιστα καί ἡ συγκριτική ἀντιµετώπιση τῶν δεδοµένων τοῦ 
16ου αἰ. καί αὐτῶν τοῦ 17ου καί 18ου αἰ. ἀπέδειξε τήν ἄρρηκτη συνέχεια τῆς 
τηρούµενης πρακτικῆς, πράγµα πού ἐπέτρεψε τόν περιορισµό τῆς ἔρευνας τοῦ 
νοταριακοῦ ὑλικοῦ. Γιά τόν λόγο αὐτό γιά τόν 17ο καί 18ο αἰ. ἡ ἔρευνα στά 
νοταριακά κατάστιχα ἔγινε δειγµατοληπτικά καί ὅπου ἦταν ἀπαραίτητο νά 
ἐντοπιστοῦν οἱ πρωτότυπες νοταριακές πράξεις πού ἀφοροῦσαν στίς µελετώ-
µενες ἀδελφότητες, γιά τίς ὁποῖες εἴχαµε µνεῖες ἤ παραποµπές σέ ἄλλες πηγές. 

Τά βιβλία καί τά ἔγγραφα τῶν ναῶν περιλαµβάνονται στήν ἀρχειακή σειρά 
Ἔγγραφα Ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία ἐκτείνεται σέ 590 φακέλους καί περιέχει πολύ-
τιµο ὑλικό τό ὁποῖο ἀναφέρεται κυρίως στόν 18ο καί στίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰ. 
Στή σειρά αὐτή, ἰδιαίτερα γιά τούς ναούς τῆς πόλης, φυλάσσονται ἐπίσης βιβλία 
τοῦ 17ου αἰ. Ἡ ἐπισήµανση τῶν συναδελφικῶν ναῶν ἔγινε µέ βάση τά στοιχεῖα 
πού παρεῖχαν οἱ συνταχθέντες κατά τόν 17ο-19ο αἰ. κατάλογοι ναῶν. Θά πρέ-
πει πάντως νά σηµειωθεῖ ὅτι σηµαντικό καί ἐνδιαφέρον ὑλικό ἐντοπίστηκε µό-
νον στούς φακέλους τῶν ναῶν καί τῶν ἀντίστοιχων ἀδελφοτήτων τῆς πόλης 
καί τῶν προαστείων. Ἀντίθετα γιά τούς ναούς καί τίς ἀδελφότητες τῶν χωριῶν 
τά στοιχεῖα πού περιλάµβαναν οἱ φάκελοι ἦταν πενιχρά καί στίς περισσότερες 
τῶν περιπτώσεων περιορίζονταν σέ οἰκονοµικά ζητήµατα καί ἀποδόσεις λογα-
ριασµῶν τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰ. 

Τό ἐνδιαφέρον µας ἐπίσης στράφηκε στήν ἀρχειακή σειρά Μεγάλοι Πρωτο-
παπάδες ἡ ὁποία περιλαµβάνει 80 ὀγκώδεις φακέλους µέ ὑλικό πού καλύπτει τό 
χρονικό διάστηµα 1604-1799. Ἡ σειρά ἐρευνήθηκε στό σύνολό της. Ἀπό τήν 
ἔρευνα ἐξαιρέθηκαν µόνον ἐκεῖνοι οἱ φάκελοι οἱ ὁποῖοι, σύµφωνα µέ τόν κατά-
λογο, περιλάµβαναν ἀποκλειστικά ἔγγραφα πού ἀφοροῦσαν σέ γάµους, ἀφορι-
σµούς καί χειροτονίες ἱερέων. 

Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν οἱ φάκελοι τοῦ Ἀρχείου Θρησκείας. Ἡ 
ἀρχειακή σειρά ἀποτελεῖται ἀπό 313 φακέλους µέ ἔγγραφα τῶν ἐτῶν 1753-
1867. Στούς φακέλους περιέχεται ἡ εἰσερχόµενη καί ἐξερχόµενη ἀλληλογραφία 
τῆς ὁµώνυµης ὑπηρεσίας µέ τίς ἄλλες τοπικές ἀρχές καθώς καί µέ τούς ὑπεύ-
θυνους γιά τή διαχείριση τῶν ἐκκλησιῶν, ἔγγραφα καί ἀποφάσεις πού ἀφοροῦν 
στήν ἐκµετάλλευση τῆς κτηµατικῆς περιουσίας τῶν ἐκκλησιῶν, λογοδοσίες ἐκ-
κλησιῶν, πράξεις, ἀποφάσεις καί πρακτικά συνελεύσεων τῶν συναδελφικῶν 
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ἐκκλησιῶν. Ἀντίστοιχο εἶναι καί τό περιεχόµενο τοῦ Ἀρχείου Θρησκείας ΙΙ, τό 
ὁποῖο συγκροτήθηκε πρόσφατα καί ἀποτελεῖ στήν οὐσία τµῆµα τῆς προηγού-
µενης ἀρχειακῆς σειρᾶς. Ἐκτείνεται σέ 30 συνολικά φακέλους καί περιέχει ἔγ-
γραφα τῶν ἐτῶν 1827-1869. Ἀπό τίς δύο αὐτές σειρές µελετήθηκαν ἐπιλεκτικά 
κυρίως οἱ φάκελοι πού περιεῖχαν καταλόγους ἐκκλησιῶν, καθώς καί ὁρισµένοι 
µέ πρακτικά συνελεύσεων τῶν συναδελφικῶν ἐκκλησιῶν. 

Ἐπιλεκτικά ἐρευνήθηκαν, τέλος, οἱ ἀρχειακές σειρές Μητροπολίτες, Ἑνετο-
κρατία, Ἑνετική ∆ιοίκηση, Ἀρχεῖο Ἐγχωρίου ∆ιαχειρίσεως, Αὐτοκρατορικοί 
Γάλλοι, Ληξιαρχικές πράξεις ἐκκλησιῶν καί τό Ἀρχεῖο Ἰονίου Γερουσίας. 

Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τό δεύτερο σκέλος τῆς ἐρευνητικῆς µας προσπάθειας ὀφείλου-
µε νά ἐπισηµάνουµε ὅτι τά ἀποτελέσµατα ἦταν λιγοστά, ἀξιόλογα ὅµως ὡς πρός 
τόν πλοῦτο τῶν πληροφοριῶν πού ἀποκοµίσαµε. Ὑλικό ἀξιοποιήσιµο ἐντοπί-
στηκε µόνον στήν πόλη καί συγκεκριµένα στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καί 
Ἁγίας Ἄννης, στόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµένης Στεριωτῶν καί στόν ναό τῆς Ὑ. 
Θ. Σπηλαιώτισσας πόλεως. Καί στούς τρεῖς ναούς ἐντοπίστηκαν καί µελετήθη-
καν τά βιβλία τῶν ἀδελφοτήτων πού τούς διοικοῦσαν, µέ πολύτιµες πληροφο-
ρίες γιά τή λειτουργία τους. 

∗∗∗ 
Οἱ στόχοι τῆς ἔρευνας, ὅπως αὐτοί τέθηκαν ἀνωτέρω, καθόρισαν καί τόν τρόπο 
ἀντιµετώπισης τοῦ ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ. Ἀποβλέποντας στόν ἐντοπισµό τῶν στοι-
χείων ἐκείνων τά ὁποῖα ἀποτέλεσαν τή βάση τῆς λειτουργίας τοῦ θεσµοῦ, 
καθώς καί στή διαπίστωση τῶν ἐπιµέρους διαφοροποιήσεών τους µέσα στίς 
ἀδελφότητες, ἐξετάστηκαν κατ’ ἀρχήν οἱ ἀδελφότητες τόσο στό σύνολό τους 
ὅσο καί ἡ κάθε µία ξεχωριστά σέ ὅλο τό χρονικό διάστηµα τῆς παρουσίας τους 
καί στόν βαθµό βέβαια πού τό ἐπέτρεπε τό διαθέσιµο ὑλικό, ὥστε νά ἀπο-
καλυφθοῦν τά πάγια ἐκεῖνα στοιχεῖα πού χαρακτήριζαν τόν θεσµό, ἡ ἐξέλιξή 
τους, οἱ ἐπιµέρους ἐκφάνσεις τους, ἤ ἡ ἐνδεχόµενη κατά τόπους διαφοροποίησή 
τους. Στή διαδροµή αὐτή εἴχαµε πάντα παράλληλα στραµµένη τήν προσοχή µας 
στόν τρόπο λειτουργίας τῶν ἄλλων συσσωµατώσεων στό νησί, ἀλλά καί τῶν 
ἀντίστοιχων ἀδελφοτήτων στά ἄλλα νησιά, ὅπως ἡ παρουσία καί ἡ λειτουργία 
τους σκιαγραφεῖται µέσα ἀπό τίς ἤδη δηµοσιευµένες πηγές, ἀπό τίς ὑπάρχουσες 
µελέτες, ἀλλά καί ἀπό τό ἀνέκδοτο ὑλικό τό ὁποῖο ἐντοπίστηκε στό Ἱστορικό 
Ἀρχεῖο τῆς Κεφαλληνίας. Ἀποφύγαµε ὅµως νά προβοῦµε σέ συγκρίσεις καί πα-
ραλληλισµούς, διότι ἡ ἀπουσία συστηµατικῆς µελέτης γιά τόν κάθε γεωγραφικό 
χῶρο ἐνεῖχε τόν κίνδυνο λανθασµένων ἐκτιµήσεων καί συµπερασµάτων. 

Ἡ ἐργασία ἀρθρώνεται σέ τρία µέρη τά ὁποῖα χωρίζονται σέ κεφάλαια. Στό 
πρῶτο µέρος ἐξετάζεται ὁ ναός καί ἡ συγκροτούµενη περί αὐτόν ἀδελφότητα. 
Ἡ στενή συσχέτιση τῶν ἐξεταζόµενων ἀδελφοτήτων µέ τόν συναδελφικό ναό 
ἐπέβαλε τήν κατ’ ἀρχήν ἐξέταση τοῦ θέµατος τῶν ναῶν ὡς τήν ἀπαραίτητη βά-
ση γιά τή µελέτη καί κατανόηση τοῦ θεσµοῦ. Ἔτσι στό πρῶτο κεφάλαιο ὑπολο-
γίζεται τό πλῆθος τῶν ναῶν κατά χρονικές περιόδους, µέ βάση τούς ὑπάρχοντες 
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καταλόγους, παρουσιάζεται ἡ διαδικασία τῆς ἵδρυσής τους καί ἐπιχειρεῖται ἡ 
διάκρισή τους σέ κατηγορίες. Στό δεύτερο καί στό τρίτο κεφάλαιο ἐξετάζονται 
ἡ διαδικασία συγκρότησης τῶν ἀδελφοτήτων, οἱ µετασχηµατισµοί καί ἡ διάλυ-
σή τους. Στό τέταρτο προσδιορίζεται τό κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας τῶν 
ἀδελφοτήτων, στό πέµπτο παρουσιάζεται ἡ διάδοση τῶν ἀδελφοτήτων στό νη-
σί καί στό ἕκτο σκιαγραφεῖται τό σύστηµα τῆς ἐνοριακῆς ὀργάνωσης τῆς τοπι-
κῆς ἐκκλησίας καί ἐξετάζεται ἡ σχέση τῶν ἀδελφοτήτων µέ αὐτό. Τό δεύτερο 
µέρος ἀρθρώνεται σέ τρία ἐπιµέρους κεφάλαια στά ὁποῖα διερευνᾶται τό ζήτη-
µα τῆς σύνθεσης τῆς ἀδελφότητας, ἡ διοικητική διάρθρωση καί λειτουργία της, 
καί ἐξετάζονται ἐκεῖνες οἱ περιπτώσεις ἀδελφοτήτων οἱ ὁποῖες λόγῳ τῆς ἰδιο-
µορφίας τους ἔχρηζαν ἰδιαίτερης µελέτης. Τό τρίτο µέρος ἀναφέρεται στίς δρα-
στηριότητες τῶν ἀδελφοτήτων καί χωρίζεται ἐπίσης σέ τρία κεφάλαια, στά 
ὁποῖα ἐξετάζεται ἡ φροντίδα γιά τήν ἱερουργία, τή συντήρηση καί διαχείριση 
τοῦ συναδελφικοῦ ναοῦ, καί τέλος, ἡ δραστηριότητα τῶν ἀδελφοτήτων στόν 
λατρευτικό καί φιλανθρωπικό τοµέα. Ἡ ἐργασία ὁλοκληρώνεται µέ τή συνα-
γωγή συµπερασµάτων καί διαπιστώσεων. 
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1 .  ΟΙ  ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ  ΤΩΝ  ΝΑΩΝ  
 
Χαρακτηριστικό φαινόµενο τῶν χρόνων τῆς Βενετοκρατίας στήν Κέρκυρα 
εἶναι ἡ ἀνέγερση ἤ ἀνοικοδόµηση ναῶν, µιά ἀδιάκοπη δραστηριότητα πού πα-
ρασύρει ὄχι µόνο τίς εὔπορες τάξεις, ἀλλά καί τή µεγάλη µάζα τοῦ λαοῦ. Ἀπό 
τά στοιχεῖα πού παρέχουν οἱ σωζόµενοι κατάλογοι ναῶν καί µονῶν, ἡ Κέρκυρα 
παρουσιάζεται κατά τρόπο ἐντυπωσιακό γεµάτη µέ ναούς καί ἐξωκλήσια1. Τά 
κτίσµατα, ἄλλα διατηρηµένα ἕως σήµερα, ἄλλα ἐρειπωµένα καί πολλά ἀφανι-
σµένα τελείως ἀπό τόν χρόνο, γνωστά µόνον ἀπό τίς ἀρχειακές µαρτυρίες, ἀπο-
τελοῦν ἀδιάψευστους µάρτυρες τῆς τότε κατάστασης καί ἀντανακλοῦν µέ τόν 
καλύτερο τρόπο τίς οἰκονοµικές δυνατότητες τῶν κτητόρων τους, τούς ἐπιδιω-
κόµενους σκοπούς ἤ τήν ἐπιτακτικότητα τῆς ἵδρυσής τους. Ἀπό τούς σωζό-
µενους ναούς πολλοί εἶναι αὐτοί πού ἀνάγονται στήν πρό τοῦ 17ου αἰ. περίοδο, 
ἐνῶ ἐλάχιστοι εἶναι ἐκεῖνοι πού χρονολογοῦνται στά πρίν ἀπό τή λατινική 
κατάκτηση χρόνια2. 

Γιά τήν περίοδο ἕως καί τόν 16ο αἰ. καθοριστική εἶναι ἡ σηµασία τῶν νοτα-
ριακῶν καταστίχων γιά τή γνώση τοῦ ἀριθµοῦ τῶν ναῶν, τῆς κατηγορίας στήν 
ὁποία ἀνήκουν, τῶν προσώπων πού τούς διοικοῦν, τῶν ἐφηµερίων καί τῆς περι-
ουσίας τους. Στίς σωζόµενες νοταριακές πράξεις, καί µέ τήν ἐπιφύλαξη γιά ἐνδε-
χόµενα λάθη στίς ταυτίσεις ὁρισµένων ναῶν λόγῳ ἀσάφειας τῶν πηγῶν, ἔχουν 
ἐντοπιστεῖ περί τούς 450 ναούς, ἀπό τούς ὁποίους πολλοί δέν ὑφίστανται 
πλέον, ἐνῶ ἄλλοι ἔχουν διατηρηθεῖ ἔπειτα ἀπό πολλαπλές ἀνακαινίσεις. Γιά τά 
µετέπειτα χρόνια, ἐξ αἰτίας τῆς ἀνάµειξης τῆς Πολιτείας στήν οἰκονοµική δια-
χείριση τῶν ναῶν, ὁ ὄγκος καί ἡ ποικιλία τοῦ ὑλικοῦ πού τούς ἀφορᾶ αὐξά-
νεται ἐντυπωσιακά. Παράλληλα συντάσσονται κατάλογοι καί κατάστιχα στά 

                                                        
1. Ἡ τάση αὐτή δέν περιορίζεται βέβαια µόνο στήν Κέρκυρα, ἀλλά χαρακτήριζε τούς κα-

τοίκους καί τῶν ἄλλων νησιῶν τοῦ Ἰονίου, ἄν κρίνουµε ἀπό τούς σωζόµενους καταλόγους. 
Βλ. ἐνδεικτικά γιά τήν Κεφαλληνία ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Κατάλογος. Γιά τή Ζάκυνθο, ΚΟΝΟ-
ΜΟΥ, Ἐκκλησίες. 

2. Γιά τούς ναούς αὐτούς βλ. ΚΑΡΥ∆Η, Ναοί, ὅπου καί ἡ σχετική βιβλιογραφία. 
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ὁποῖα καταγράφονται τά εἰσοδήµατά τους, οἱ ἐφηµέριοι, οἱ κτήτορες ἤ οἱ δια-
χειριστές τους καθώς καί ἡ κατάστασή τους. Ἐκτός τῶν καταλόγων πλούσια σέ 
πληροφορίες εἶναι καί τά σωζόµενα πρακτικά τῶν ποιµαντικῶν ἐπισκέψεων 
τῶν Μ. Πρωτοπαπάδων, ἰδιαίτερα διαφωτιστικά ὄχι µόνον γιά τόν ἀριθµό τῶν 
ναῶν ἤ τά ὀνόµατά τους, ἀλλά καί γιά πλῆθος ἄλλα στοιχεῖα πού ἀφοροῦν 
στήν κατάσταση, στόν ἐξοπλισµό τους (ἱερά σκεύη, βιβλία κ.ἄ.) καθώς καί στό 
µέγεθος τῆς περιουσίας τους. 

Ὡς πρῶτος κατάλογος ναῶν καί µονῶν τῆς Κέρκυρας λογίζεται τό κατά-
στιχο τῶν ναῶν πού συντάχθηκε τό 1635 καί ἐπιγράφεται «Catastico delle chiese 
greche del rito Greco della Città et Isola di Corfù fatto l’ anno 1635»3. Ἡ καταγρα-
φή τῶν ναῶν ἔγινε ἔπειτα ἀπό σχετικό διάταγµα τῆς πολιτικῆς ἀρχῆς µέ τό 
ὁποῖο προστάχθηκαν οἱ κτήτορες καί οἱ ἱερεῖς τῶν ναῶν νά προσέλθουν καί νά 
δηλώσουν τούς ναούς πού κατεῖχαν4. Ἡ καταγραφή διήρκεσε ἀπό τίς 14 Ἰου-
λίου ἕως τήν 1η Αὐγούστου 1635. Τό κατάστιχο εἶναι χωρισµένο σέ πέντε τµή-
µατα, «Città e Borghi», «Balia di Mezzo», «Balia di Oros», «Balia di Aleftimo» καί 
«Balia di Agiru», ὅσα δηλαδή καί τά πολιτικά διοικητικά διαµερίσµατα τοῦ νη-
σιοῦ5, ἐνῶ στήν ἀρχή προτάσσεται ἡ καταγραφή τῶν ναῶν δηµοσίου δικαίου. 
Στήν πράξη ὅµως οἱ χωρισµοί αὐτοί δέν τηροῦνταν αὐστηρά, ἀφοῦ οἱ ναοί πού 
δηλώνονταν ἀπό τό ἴδιο πρόσωπο, κτήτορα ἤ ἱερουργό ἤ πληρεξούσιο, κατα-
γράφονταν στή σειρά ἄσχετα ἄν αὐτοί ἐντάσσονταν σέ διαφορετικά διοικητι-
κά διαµερίσµατα. Ἐπίσης ἡ µή ἐλεγχόµενη καταχώρηση τῶν δηλώσεων εἶχε ὡς 
συνέπεια τήν καταγραφή µαρτυριῶν γιά τόν ἴδιο ναό ἀπό δύο ἤ καί περισσό-
τερα πρόσωπα µέ ἀξιοσηµείωτες µάλιστα διαφορές µεταξύ τους. Στό κατάστιχο 
καταγράφονται περί τούς 453 ναούς (ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 430 ταυτίστηκαν, 23 
ὅµως παραµένουν ἀταύτιστοι λόγῳ τῆς ἔλλειψης ἀκριβῶν στοιχείων). Ὁ ἀριθ-
µός αὐτός δέν ἐκφράζει τό σύνολο τῶν ὑπαρχόντων τότε ναῶν, ἀφοῦ διαπιστώ-
θηκαν παραλείψεις, τό µέγεθος τῶν ὁποίων ἀδυνατοῦµε νά προσδιορίσουµε µέ 
ἀκρίβεια. Ἡ συγκριτική πάντως ἐξέταση τῶν περιλαµβανόµενων στό κατάστιχο 

                                                        
3. Archivio di Stato di Venezia, Consultori in Jure, b. 482. 
4. Ἀντίστοιχη καταγραφή ναῶν καί µονῶν διενεργήθηκε τό ἔτος 1637 καί στήν Κρήτη. Βλ. 

ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΕΤΗ, Ἡ ἀπογραφή τῶν ναῶν καί τῶν µονῶν τῆς περιοχῆς Χανίων τοῦ ἔτους 
1637, Ε.Ε.Β.Σ. 36 (1968), 335-388, ὅπου δηµοσιεύεται τό τετράδιο τῆς ἀπογραφῆς στή διοικη-
τική περιφέρεια τῶν Χανίων. 

5. Σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς Βενετοκρατίας ἡ ὕπαιθρος ἦταν διαιρεµένη διοικητικά σέ τέσ-
σερις περιφέρειες ἤ βαϊλάτα: τοῦ Γύρου (βορειοδυτικά), τοῦ Ὄρους (βορειοανατολικά), τῆς 
Μέσης (κέντρο) καί τῆς Λευκίµµης (νότια). Ὁ χωρισµός αὐτός εἶχε εἰσαχθεῖ πιθανότατα ἀπό 
τά χρόνια τῶν Ἀνδηγαυῶν (ΝΤΟΥΡΟΥ, Κυριαρχία, σ. 61. ΡΩΜΑΝΟΥ, ∆ίπλωµα, σ. 104). ∆ιαί-
ρεση τοῦ βαϊλάτου ἦταν ἡ σηµαία (bandiera), πού περιλάµβανε ὁµάδα χωριῶν. Ὑπῆρχαν συ-
νολικά ὀκτώ σηµαῖες. Σέ κάθε µία, ἀνάλογα µέ τόν πληθυσµό, ὁρίζονταν ἕνας ἤ δύο προεστῶ-
τες (vecchiardi) καί ἀνάλογοι ἀστυνοµικοί ὑπάλληλοι (contestabili), οἱ ὁποῖοι ἐκλέγονταν ἀπό 
τούς κατοίκους τῶν χωριῶν (ΛΟΥΝΤΖΗ, Ἑνετοκρατία, σ. 252-253). 
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ναῶν µέ τούς γνωστούς ναούς τοῦ 16ου αἰ. καί σέ συσχέτιση µέ τούς µεταγενέ-
στερους καταλόγους τοῦ 18ου καί 19ου αἰ., ἔδειξε ὅτι τουλάχιστον 95 ναοί θά 
ἔπρεπε ἀκόµη νά προστεθοῦν στόν συνολικό ἀριθµό τῶν ναῶν πού ὑπῆρχαν τό 
ἔτος 1635. 

Πολύτιµη πηγή γιά τήν κατάσταση τῶν ναῶν τοῦ νησιοῦ στόν 18ο αἰ. ἀπο-
τελοῦν τέσσερις καταγραφές, οἱ ὁποῖες συντάχθηκαν µέσα σέ διάστηµα τριῶν 
ἐτῶν, ἀπό τό 1752 ἕως τό 1755.  

Ἔπειτα ἀπό ἐπιστολή τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ Agostino Sagredo, µέ τήν 
ὁποία ζητοῦσε ἀναλυτικό κατάλογο τῶν ναῶν τοῦ νησιοῦ µέ δήλωση ἐκείνων 
πού ἀνῆκαν σέ ἰδιῶτες, ὁ Μ. Πρωτοπαπάς Σπυρίδων Βούλγαρης στίς 19.11.1752 
ἐξέδωσε πρόσταγµα µέ τό ὁποῖο κάλεσε τούς Πρωτοπαπάδες τῶν ἐπαρχιῶν6 νά 
τοῦ ἀποστείλουν καταστάσεις τῶν ναῶν τῆς ἐπαρχίας τους. Μέ ἀντίστοιχο πρό-
σταγµα ζητήθηκαν πληροφορίες ἀπό τούς ἱερεῖς τῆς πόλης καί τῶν προαστείων 
γιά τούς ἐκεῖ εὑρισκόµενους ναούς. Στίς 30.11.1752 ὁ Μ. Πρωτοπαπάς ἀπέστειλε 
στόν Sagredo ἕναν κατάλογο ἀποτελούµενο ἀπό 13 φύλλα, στόν ὁποῖο ἀναγρά-
φονταν οἱ ναοί τῆς πόλης, τῶν προαστείων καί τῶν χωριῶν µέ δήλωση ἐκείνων 
πού ἀνῆκαν σέ ἰδιῶτες, ὅπως προέκυπτε ἀπό τά βιβλία τῶν ποιµαντικῶν ἐπι-
σκέψεων. Στή συνηµµένη ἐπιστολή σηµείωνε ὅτι εἶχε ἤδη δώσει ἐντολή στούς 
Πρωτοπαπάδες τῆς ἐξοχῆς νά καταστρώσουν νέους καταλόγους τῶν ναῶν πού 
βρίσκονταν στήν περιοχή τῆς δικαιοδοσίας τους καί ὅτι µετά τήν παραλαβή 
τους θά γνωστοποιοῦσε ὅσους ναούς δέν περιέχονταν στόν ἀποστελλόµενο κα-
τάλογο7. Οἱ καταστάσεις τῶν ναῶν πού ἀπέστειλαν οἱ Πρωτοπαπάδες καί οἱ 
ἱερεῖς τῶν προαστείων βρίσκονται στόν φάκελο 40 τῆς ἀρχειακῆς σειρᾶς Μεγά-
λοι Πρωτοπαπάδες καί σέ αὐτές ἀναγράφονται οἱ ἰδιόκτητοι καί συναδελφικοί 
ναοί καθώς καί τά πρόσωπα ἤ τά γένη πού τούς κατεῖχαν8.  

Ἡ δεύτερη καταγραφή περιέχεται στό πρακτικό τῆς ποιµαντικῆς ἐπίσκεψης 
τοῦ Μ. Πρωτοπαπᾶ Σπυρίδωνος Βούλγαρη πού ἔγινε µέ ἐντολή τοῦ Γενικοῦ 

                                                        
6. Τό νησί ἦταν χωρισµένο σέ ἐννέα ἐκκλησιαστικά διαµερίσµατα τῶν ὁποίων τήν ποι-

µαντική φροντίδα εἶχε ἱερέας µέ τόν τίτλο τοῦ Πρωτοπαπᾶ, ὁ ὁποῖος διοριζόταν ἀπό τόν Μ. 
Πρωτοπαπά καί ἐνεργοῦσε ὡς ἐκπρόσωπός του. Στή δικαιοδοσία τοῦ τελευταίου ὑπαγόταν 
καί τό νησί τῶν Παξῶν πού διοικοῦνταν ἐπίσης ἀπό Πρωτοπαπά. Τά διαµερίσµατα, ἀπό νότο 
πρός βορρᾶ, ἦταν: τῆς Λευκίµµης, τῆς Μεσογγῆς ἤ Ἁγίου Ματθαίου, τῆς Ἄνω Μέσης, τῆς Κάτω 
Μέσης, τοῦ Ὄρους, τοῦ Ὄρους Γύρου, τοῦ Κάτω Γύρου, τοῦ Ἐπάνω Γύρου ἤ Ἁγίου Ἀθανα-
σίου, τοῦ Ἀρχαγγέλου (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 55, 59-60). Ἡ διαίρεση αὐτή τῶν χωριῶν 
συνέχισε νά ὑφίσταται καί µετά τήν ἀποκατάσταση τοῦ ἐπισκοπικοῦ θρόνου, ὁπότε σέ καθέ-
να ἀπό αὐτά τοποθετήθηκε ἕνας ἀρχιερατικός ἐκπρόσωπος, ἐκτός τῆς Λευκίµµης στήν ὁποία 
τοποθετήθηκε ἕνας Οἰκονόµος µέ µιά πεντάδα ὀφφικιούχων ἱερέων (ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ, Εἰ-
δήσεις, σ. 63-64). 

7. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 43, δ. 5, φ. 7r. 
8. Γιά τίς καταστάσεις τῶν χωριῶν βλ. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 211r-243v. Γιά τούς ναούς τῶν 

προαστείων βλ. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ.χ.ἀ. µετά τό φ. 243. Οἱ καταστάσεις πού προέρχονται ἀπό 
τίς ἐπαρχίες τῆς βόρειας Κέρκυρας εἶναι ἐξαιρετικά δυσανάγνωστες. 
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Προβλεπτῆ Agostino Sagredo στό διάστηµα ἀπό 4.5.1753 ἕως 15.10.1754. Ἡ ἐπί-
σκεψη καλύπτει ὅλο τό νησί καί παρέχει ἀναλυτική περιγραφή γιά τόν κάθε 
ναό. Στήν ἐπίσκεψη, τό κείµενο τῆς ὁποίας δηµοσιεύτηκε πρόσφατα9, περιγρά-
φονται 829 ναοί, τό σύνολο ὅµως τῶν ἀναφεροµένων ναῶν εἶναι 83210. 

Τήν 1.4.1755 συντάχθηκε νέος κατάλογος µέ τά ὀνόµατα τῶν ναῶν τῆς πόλης, 
τῶν προαστείων καί τῶν χωριῶν, δίπλα στά ὁποῖα σηµειώθηκαν τά πρόσωπα ἤ 
οἱ ὁµάδες στίς ὁποῖες αὐτοί ἀνῆκαν. Ὁ κατάλογος βρίσκεται στόν φάκελο 45 
τῆς ἀρχειακῆς σειρᾶς Μεγάλοι Πρωτοπαπάδες, δέσµη 27, καί ἀποτελεῖται ἀπό 
25 φύλλα. Ἀριθµεῖ 832 ναούς, ὁ συνολικός ὅµως ἀριθµός τῶν ἀναγραφοµένων 
ναῶν ἀνέρχεται σέ 834. Ὁ ἀνώνυµος συντάκτης τοῦ καταλόγου στηρίχθηκε στό 
κείµενο τῆς ποιµαντικῆς ἐπίσκεψης πού προηγήθηκε, ἀπό τή συγκριτική ὅµως 
ἐξέταση τῶν δύο κειµένων προέκυψαν ἀξιοσηµείωτες διαφοροποιήσεις. ∆ιαπι-
στώθηκε ὅτι 15 ναοί ἀναφερόµενοι στήν ἐπίσκεψη δέν σηµειώνονται στόν κα-
τάλογο, καί ὅτι 17 ναοί σηµειούµενοι στόν κατάλογο δέν ἀναγράφονται στήν 
ἐπίσκεψη. Κατόπιν τούτου, ὁ συνολικός ἀριθµός τῶν ναῶν πού ἀπαντοῦν καί 
στά δύο κείµενα ἀνέρχεται στούς 849. 

Τό ἴδιο ἔτος συντάχθηκε καί ἄλλος κατάλογος, ἔπειτα ἀπό τήν ἔκδοση στίς 
26.8.1754 τοῦ περί ἐκκλησιῶν διατάγµατος τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ Agostino 
Sagredo καί τοῦ διατάγµατος τῆς 1.5.1755 περί ὁρισµοῦ ἐλεγκτῶν τῆς οἰκονοµι-
κῆς διαχείρισης τῶν ναῶν. Tό πρωτότυπο τοῦ καταλόγου βρίσκεται στήν ἀρχει-
ακή σειρά Ἀρχεῖο Θρησκείας ΙΙ, φάκελος 5. Πρόκειται γιά φυλλάδιο διαστάσεων 
497 × 369 χιλ. ἀποτελούµενο ἀπό πέντε ἀριθµηµένα φύλλα (ἡ ἀρίθµηση τῶν 
φύλλων µεταπηδᾶ ἀπό τό 3 στό 5 χωρίς νά λείπει φύλλο, ἐνῶ µέ τόν ἀριθµό 5 
ἀριθµοῦνται δύο φύλλα). Στό ἐξώφυλλο τοῦ φυλλαδίου σηµειώνεται ἡ ἔνδειξη 
«filza no. 22»11 καί ὁ τίτλος: «Cattalogo delle Chiese greche dell’ Isola di Corfù. 
1755», καί ἀκολουθεῖ τό εἰσαγωγικό σηµείωµα µέ τήν περιγραφή τοῦ τρόπου 
σύνταξης καί τῶν περιεχοµένων τοῦ καταλόγου. Ἡ κάθε σελίδα τοῦ φυλλαδίου 
χωρίζεται κάθετα σέ δύο µέρη. Στό κάθε µέρος ἡ καταγραφή τῶν ναῶν γίνεται 
σέ τέσσερις στῆλες. Στήν πρώτη στήλη ἀναγράφεται ὁ ἀριθµός ἀρχειοθέτησης 
(filza) τοῦ κάθε ναοῦ. Στή δεύτερη ἡ ὀνοµασία του καί ὁ χαρακτηρισµός του ἤ 
τό ὄνοµα τῶν κτητόρων του. Στήν τρίτη τά ἔσοδά του ἀνά διετία, ὑπολογιζό-
µενα σέ ρεάλια πρός δέκα λίρες τό καθένα. Στήν τέταρτη τά ποσά πού οἱ διαχει-
ριστές τοῦ ναοῦ ὄφειλαν νά καταβάλλουν στό ∆ηµόσιο Ταµεῖο µέ τήν παρου-
σίαση τῶν διετῶν ἀπολογισµῶν γιά τή µισθοδοσία τῶν ὑπευθύνων µέ τόν ἔλεγ-

                                                        
9. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 98-369. Εἰδικότερα γιά τόν θεσµό τῶν πρωτοπαπαδικῶν ποιµα-

ντικῶν ἐπισκέψεων βλ. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 45. 
10. Ἀναφέρονται ἐπιπλέον οἱ ναοί τῆς Ὑ. Θ. Ἀρκουδίλα, Κυρᾶς ∆ικαίας Συναράδων καί 

Ἁγίου Στεφάνου Μπενιτσῶν γιά τούς ὁποίους δέν ὑπάρχει περιγραφή (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 
118, 142, 185). 

11. Πρόκειται γιά τήν ἐλλείπουσα δέσµη 22 τοῦ φακέλου 55 τῆς ἀρχειακῆς σειρᾶς Ἑνε-
τοκρατία, ἀπό ὅπου ἔχουν γίνει καί τά ἕως τώρα γνωστά ἀντίγραφα τοῦ καταλόγου. 
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χο τῶν διαχειρίσεων. Τά ποσά αὐτά ὑπολογίζονται σέ λίρες καί κυµαίνονται 
ἀνάλογα µέ τά εἰσοδήµατα τοῦ κάθε ναοῦ12. 

Ὁ κατάλογος περιλαµβάνει συνολικά 571 ἐγγραφές. Ὁ ἀριθµός αὐτός δέν 
ἀντιστοιχεῖ σέ ναούς ἀλλά σέ οἰκονοµικές καί διαχειριστικές µονάδες γι’ αὐτό 
καί λείπουν ἀπό τόν κατάλογο τά µετόχια τῶν ναῶν τά ὁποῖα, ὅπου ὑπάρχουν, 
ἁπλῶς µνηµονεύονται χωρίς ὅµως νά κατονοµάζονται (συνολικά ὑπάρχουν 41 
ἐγγραφές στίς ὁποῖες γίνεται µνεία µετοχίων), ἐνῶ ὅσοι ναοί ἀνήκουν στό ἴδιο 
πρόσωπο λαµβάνονται ὡς µιά µονάδα. Στόν κατάλογο συνολικά κατονοµά-
ζονται 584 ναοί13. Ὁ µεγαλύτερος ἀριθµός ναῶν προκύπτει ἀπό τόν διαχωρισµό 
τῶν ναῶν ἐκείνων οἱ ὁποῖοι σηµειώνονται στήν ἴδια ἐγγραφή ὡς ἑνιαία οἰκο-
νοµική ἑνότητα καί ἀποτελοῦν ὁ ἕνας µετόχι τοῦ ἄλλου ἤ ἀνήκουν στούς ἴδιους 
κτήτορες14. 

Τό 1788 ὁ Γενικός Προβλεπτής Θαλάσσης Francesco Falier ἔδωσε ἐντολή στίς 
τοπικές βενετικές ἀρχές τῶν Ἑπτανήσων, τῆς Πάργας, τῆς Βόνιτσας καί τῆς Πρέ-
βεζας νά καταγράψουν τήν περιουσία τῶν ὀρθόδοξων ἐκκλησιαστικῶν ἱδρυ-
µάτων, εἴτε αὐτά ἀνῆκαν στό ∆ηµόσιο, εἴτε σέ ἰδιῶτες, εἴτε σέ ἀδελφάτα. Οἱ 
κτήτορες καί οἱ ἐπίτροποι τῶν ναῶν καί τῶν µονῶν, µαζί µέ τά βιβλία ἐσόδων 
καί ἐξόδων, ὄφειλαν νά ὑποβάλουν στούς Βενετούς ἀξιωµατούχους τούς τίτλους 
ἰδιοκτησίας προκειµένου νά ἀποδειχθεῖ ἄν ὁ ναός ἦταν δηµόσιος, ἰδιόκτητος ἤ 
συναδελφικός. Μέ τόν τρόπο αὐτό συγκεντρώθηκαν πολυάριθµα ἔγγραφα 
βάσει τῶν ὁποίων τά ὄργανα τῆς βενετικῆς ∆ιοίκησης συνέταξαν καταλόγους 
τῶν ναῶν καί τῶν µονῶν τῆς κάθε περιοχῆς, ἀναγράφοντας δίπλα καί τά ἀντί-
στοιχα εἰσοδήµατα15. 

Τό 1820 ὁ πρώην ἐπίσκοπος Ρωγῶν Μακάριος, ὡς τοποτηρητής τῆς µητρό-

                                                        
12. Τοῦ καταλόγου αὐτοῦ σώζεται ἀντίγραφο στήν Ἀναγνωστική Ἑταιρεία Κερκύρας, τό 

ὁποῖο ἔκαµε τό 1816 ὁ ἀρχειοφύλακας Giorgio Giambatista Calogerà ἀπό τό πρωτότυπο. ∆εύ-
τερο ἀντίγραφο τοῦ καταλόγου βρίσκεται ἐπίσης στήν ἀρχειακή σειρά Ἀρχεῖο Θρησκείας ΙΙ. 
Πρόκειται γιά φυλλάδιο 13 φύλλων, τό ὁποῖο ἀντιγράφτηκε ἀπό τόν ἀρχειοφύλακα Κερκύ-
ρας Ἰωάννη Κασιµάτη: «Estratta dalla filzetta no. 22 del volume della città No. 55 degl’ anni 1755 e 
1756 da me infrascritto Giovanni Cassimati quodam Spiridion Archivista di Corfù» (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 
11.2). 

13. ∆ιαφορετικοί εἶναι οἱ ἀριθµοί πού δίνουν ἄλλοι ἐρευνητές. Ὁ π. Ἀθ. Τσίτσας (Λατι-
νοκρατία, σ. 119) ἀριθµεῖ 569 ναούς. Ὁ ∆. Καπάδοχος (Ἀπονοµή, σ. 45), σηµειώνει 547 ναούς. 
Ἡ Μαρία Παναγιωτοπούλου (Κατάλογος, σ. 107 σηµ. 13) σηµειώνει 574 ναούς. 

14. Ὁ διαχωρισµός ἐπιτεύχθηκε χάρη στίς πληροφορίες τῶν ἄλλων καταλόγων. Πρόκειται 
γιά τούς ναούς µέ ἀριθµό φίλτζας: 73, 74, 112, 208, 225, 265, 279, 293, 324, 421, 445, 478, 513. 

15. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Μαρτυρίες, σ. 309. Τό ὑλικό αὐτό ἐντοπίστηκε ἀπό τήν συγγραφέα στό 
βενετικό ἀρχεῖο. Θά πρέπει νά σηµειώσουµε πάντως, ὅτι στήν Κέρκυρα οἱ κατάλογοι αὐτοί 
ποτέ δέν χρησιµοποιήθηκαν ἀπό τίς δηµόσιες ὑπηρεσίες, γιά τίς ὁποῖες συνέχισε ἐπίσηµα νά 
ἰσχύει ὁ κατάλογος τοῦ Sagredo. Αὐτό τουλάχιστον συµπεραίνεται ἀπό τήν ἄµεση σχέση πού 
ἔχουν µέ αὐτόν οἱ εἰδικοί γιά τά ἀδελφάτα κατάλογοι τῶν ἐτῶν 1800 καί 1805 (βλ. ἀναλυ-
τικότερα κατωτέρω). 
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πολης τῆς Κέρκυρας, συνέταξε κατάλογο τοῦ κλήρου καί τῶν ναῶν τοῦ νησιοῦ 
κατ’ ἐντολήν τοῦ τότε Γενικοῦ ∆ιευθυντῆ τῶν ἐκκλησιαστικῶν προσόδων χιλι-
άρχου W. Robinson. Ὁ κατάλογος φυλάσσεται στήν ἀρχειακή σειρά Μητροπο-
λίτες, φάκελος 14016. Στόν κατάλογο οἱ ναοί καταγράφονται κατά ἐπαρχία καί 
χωριό. Τό νησί χωρίζεται σέ ἐννέα ἐπαρχίες, τήν πόλη καί τά προάστεια καί, τέ-
λος, τά ∆ιαπόντια νησιά. Ὁ κατάλογος χωρίζεται σέ τέσσερις στῆλες στίς ὁποῖες 
σηµειώνεται κατά σειρά ὁ αὔξων ἀριθµός, ἡ ὀνοµασία τοῦ ναοῦ, οἱ ἐφηµέριοι, 
οἱ ἐπίτροποι ἤ οἱ κτήτορες. Ὁ κατάλογος ἀριθµεῖ συνολικά 840 ναούς. 

Στούς γενικούς καταλόγους ναῶν πού ἀναφέρονται στόν 19ο αἰ. συµπερι-
λαµβάνονται ἀκόµη δύο, γιά τούς ὁποίους δέν γνωρίζουµε τόν ἀκριβή χρόνο 
τῆς σύνταξής τους. Ὁ πρῶτος, ὁ ὁποῖος ἐπιγράφεται: «Stato di tutte le Chiese di 
Rito Greco esistenti nell’ isola di Corfù», εἶναι ἀλφαβητικός κατάλογος κατά τόπο 
καί ἀριθµεῖ 719 ναούς17. Ὁ δεύτερος, ὁ ὁποῖος ἐπιγράφεται: «Quadro generale 
delle chiese di jus patronato e di jus pubblico dell’ isola di Corfù, e sue suffragane», 
εἶναι ἀλφαβητικός κατά τόπο, δείχνει νά στηρίζεται στόν κατάλογο τοῦ Μακα-
ρίου καί περιλαµβάνει 435 κτητορικούς ναούς µέ τή θέση τους καί τά ὀνόµατα 
τῶν κτητόρων, καθώς καί 41 ναούς τοῦ δηµοσίου, ἐνῶ στή στήλη τῶν παρατη-
ρήσεων σηµειώνεται ἡ κατάσταση τοῦ κάθε ναοῦ18. 

Μεταξύ τῶν καταλόγων ναῶν θά µποροῦσε ἐπίσης νά συµπεριληφθεῖ τό εὑ-
ρετήριο τῆς ἀρχειακῆς σειρᾶς Ἔγγραφα Ἐκκλησιῶν τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς 
Κέρκυρας, πού περιέχει 590 φακέλους µέ ἔγγραφα καί διαχειριστικά βιβλία τῶν 
ναῶν τοῦ νησιοῦ. Στόν κατάλογο σηµειώνονται 568 ναοί, ταξινοµηµένοι ἀλφα-
βητικά κατά τόπο. Φυσικά, στή σειρά δέν περιλαµβάνεται τό σύνολο τῶν ναῶν 
τῆς Κέρκυρας, ἀφοῦ δέν ἀναφέρονται τά µετόχια τῶν ναῶν, τά ἐξωκλήσια καί 
οἱ στερούµενοι περιουσιακῶν στοιχείων ναοί, καθώς ἐπίσης οἱ δηµόσιοι ναοί καί 
κάθε ἄλλος ναός τή διαχείριση τοῦ ὁποίου εἶχε ἀναλάβει ἡ ἁρµόδια γιά τή δια-
χείριση τῆς ἐγχώριας περιουσίας ὑπηρεσία. 

Τέλος, µεταξύ τῶν γενικῶν καταλόγων ναῶν προσθέτουµε καί τόν παρατι-
θέµενο ἀπό τόν Σπ. Παπαγεώργιο στήν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία του19. Ὁ κατά-
λογος αὐτός στηρίζεται κυρίως, ὅπως ὁ ἴδιος δηλώνει, στόν κατάλογο τῶν ναῶν 
τῆς ἀρχειακῆς σειρᾶς Ἔγγραφα Ἐκκλησιῶν πού ἀναφέραµε, µέ τήν ἐπιπλέον 
προσθήκη τῶν ναῶν πού ἱδρύθηκαν στήν συνέχεια καθώς καί ὅσων ναῶν ἀνα-
φέρονταν σέ κατάλογο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καί παραλείπονταν στόν βασικό κα-
τάλογο. Στόν κατάλογο σηµειώνονται µέσα σέ παρένθεση ὅσοι ναοί τοῦ βασι-
κοῦ καταλόγου παραλείπονται στόν ἀντίστοιχο ἀρχιεπισκοπικό, θεωρούµενοι 
ὡς µή σωζόµενοι. 

                                                        
16. Ὁ κατάλογος ἐκδίδεται ἀπό τόν γράφοντα (ΚΑΡΥ∆Η, Κατάλογος). 
17. Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 11.4. 
18. Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 11.5. 
19. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ἱστορία, σ. 186-237. 
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Οἱ ναοί πού περιλαµβάνονται στούς πέντε κύριους καταλόγους, πού περι-
γράψαµε ἀνωτέρω, κατά γεωγραφικές περιφέρειες (προσδιορίστηκαν µέ βάση 
τόν χωρισµό τοῦ καταλόγου τοῦ 1820) ἐµφανίζουν τήν ἀκόλουθη κατανοµή: 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ 1635 1753 1755.α 1755.β 1820 
Χώρα-Προάστεια 98 155 155 110 149 
Ἐπαρχία Ἄνω Μέσης 70 95 91 66 108 
Ἐπαρχία Κάτω Μέσης 37 88 87 67 93 
Ἐπαρχία Ἄνω Γύρου 18 32 32 22 34 
Ἐπαρχία Ἀρχαγγέλου 13 33 33 22 33 
Ἐπαρχία Κάτω Γύρου 47 75 75 50 68 
Ἐπαρχία Ὄρους Γύρου 36 78 77 52 78 
Ἐπαρχία Ὄρους 33 66 67 45 67 
Ἐπαρχία Μεσογγῆς 26 75 80 45 70 
Ἐπαρχία Λευκίµµης 67 135 137 104 132 
∆ιαπόντια νησιά - - - - 8 
ΣΥΝΟΛΑ 45320 832 834 585 840 

 
2 .  Ι∆ΡΥΣΗ  ΚΑΙ  ΑΝΕΓΕΡΣΗ  ΝΑΩΝ  

 
Ὁ µεγάλος ἀριθµός ναῶν πού διαπιστώνεται καθόλη τή µελετώµενη περίοδο 
στό νησί, σέ σχέση µέ τόν χῶρο καί τόν πληθυσµό του, ἀποτελεῖ τήν ἀδιαµφι-
σβήτητη ἀπόδειξη τῆς ἔντονης θρησκευτικότητας τῶν κατοίκων, ἡ ὁποία ἐκ-
φραζόταν µέ τήν οἰκοδόµηση ναῶν. Ἡ δραστηριότητα αὐτή τροφοδοτοῦνταν 
ἀπό µιά ποικιλία λόγων καί σκοπῶν. 

Ἡ λατρεία τοῦ θεοῦ, ἡ φήµη τῶν ἑκάστοτε κρατούντων καί τό αἰώνιο µνη-
µόσυνο τῶν κτητόρων καί ὅλων τῶν πιστῶν ἀποτελοῦν τούς στερεότυπους λό-
γους πού σταθερά ἐπαναλαµβάνονται στίς πράξεις ἵδρυσης ναῶν21. Ἐξάλλου ἡ 
ἀνέγερση, ἀνοικοδόµηση ἤ συντήρηση ναοῦ ἐθεωρεῖτο ὕψιστη χριστιανική ἀρε-
τή καί ἐπιβεβληµένο καθῆκον· µάλιστα, ὅπως ἔχει ἐπισηµανθεῖ, στίς ἀνεγέρσεις 
πολλῶν ναῶν καθώς καί στίς δωρεές πρός αὐτούς συνέβαλλαν καί οἱ πνευµα-
τικοί, οἱ ὁποῖοι ἐπέβαλλαν συχνά ὡς ἐξιλαστήριο τῶν ἁµαρτηµάτων τό κτίσιµο 
ἐρηµοκλησιοῦ22. 

                                                        
20. Στόν συνολικό ἀριθµό συνυπολογίζονται καί 8 ναοί γιά τούς ὁποίους δέν ὑπάρχει 

καµιά ἔνδειξη γιά τή θέση τους. 
21. Βλ. ἐνδεικτικά Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 891rv (Ἅγιος ∆ηµήτριος Μαντουκίου) καί φ. 1127rv 

(Ὑ. Θ. Ζωοδόχος Πηγή Χλοµοῦ). Πρβλ. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 289, ἔγγραφο 87. ΕΜΜΑ-
ΝΟΥΗΛΙ∆Η, ∆ίκαιο, σ. 189. 

22. ΤΣΙΤΣΕΛΗ, ΚΣ Β΄, σ. 76. Τήν ἵδρυση ναῶν ἀπό τούς πιστούς ἡ Ἐκκλησία ἐκτιµοῦσε 
ἰδιαίτερα καί σέ αὐτό τούς παρότρυνε ἀπό τούς πρῶτες αἰῶνες (ΙΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ὑπόµνη-
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Ἕνας ἀπό τούς κύριους ἐπίσης λόγους ἐντοπίζεται στήν ἀνάγκη κάλυψης 
τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν τῶν πιστῶν. Εἰδικότερα ἡ τότε ἰδιόµορφη ἐνοριακή 
ὀργάνωση τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία στηριζόταν στήν κατοχή ταφικοῦ 
µνηµείου σέ ἕναν ναό (βλ. κατωτέρω ἀναλυτικότερα), καθώς καί ἡ γενικευµένη 
συνήθεια τῆς ταφῆς τῶν νεκρῶν µέσα στούς ναούς ἤ στά προαύλιά τους, ἡ ὁ-
ποία διατηρήθηκε ἕως τά µέσα τοῦ 19ου αἰ.23, φαίνεται πώς ἔπαιξαν καθοριστι-
κό ρόλο γιά τήν ἵδρυση σηµαντικοῦ ἀριθµοῦ ναῶν τόσο στήν πόλη ὅσο καί στά 
χωριά. Ἡ ἄποψη πάντως ὅτι ἡ διαίρεση τοῦ λαοῦ σέ τάξεις καί ἡ ἔλλειψη ἐπι-
κοινωνίας ἀνάµεσα στά µέλη τους καθιστοῦσε ἀναγκαία τήν ἀνέγερση ξεχωρι-
στῶν ναῶν24 δέν φαίνεται πιθανή. Ἀντίθετα, ὅπως θά φανεῖ καί µέ τήν εἰδικότε-
ρη διαπραγµάτευση τῶν συναδελφικῶν ναῶν πού ἀκολουθεῖ, γύρω ἀπό τούς 
ναούς τόσο τῆς πόλης ὅσο καί τῶν χωριῶν συγκεντρώνονταν µέλη ὅλων τῶν 
κοινωνικῶν στρωµάτων. 

Στά ἀνωτέρω θά πρέπει ἐπίσης νά προστεθεῖ ἡ τάση κοινωνικῆς προβολῆς 
πού πιθανόν ὑποκινοῦσε τίς εὐπορότερες τάξεις στήν ἀνάληψη τέτοιου ἔργου. Τό 
ἐνδεχόµενο ὅµως τῆς ἵδρυσης ναῶν γιά τή διασφάλιση τοῦ ἀναπαλλοτρίωτου 
τῶν κτηµατικῶν τους περιουσιῶν ἤ λόγῳ τῆς ἐξαίρεσης τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
κτηµάτων ἀπό τή φορολογία τῆς δεκάτης25 θά πρέπει µᾶλλον νά ἀποκλειστεῖ. 

                                                        
µα εἰς τάς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, M.P.G. τ. 60, στῆλες 147-148). 

23. Ἡ συνήθεια αὐτή δέν ἀποτελεῖ ἰδιαιτερότητα τοῦ χώρου πού ἐξετάζουµε, ἀλλά εἶναι 
γενικότερο φαινόµενο πού παρατηρεῖται σέ λατινοκρατούµενες καί µή περιοχές, ἔχει τίς ρίζες 
του στά πρῶτα χριστιανικά χρόνια καί, στή µορφή πού τό γνωρίζουµε, εἶναι τό ἀποτέλεσµα 
µακρᾶς ἐξελικτικῆς διαδικασίας κατά τήν περίοδο τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας ὅπου καί 
ἐπικράτησε ὡς θεσµός. Ὁ ζῆλος τῆς ἀπόκτησης τάφου στόν ναό καί τούς πέριξ αὐτοῦ χώρους, 
πού ἐξασφάλιζαν τήν ἀδιάλειπτη προσευχή, τίς δεήσεις καί τά µνηµόσυνα, ὁδήγησε στήν ἀνέ-
γερση ναῶν καί παρεκκλησίων ἀπό ἰδιῶτες, φαινόµενο πού βρίσκεται σέ ἔξαρση ἀπό τόν 10ο 
αἰ., ἐνῶ τόν 15ο αἰ. γενικεύεται, ἀφοῦ πλέον δέν ἐνταφιάζονται στούς ναούς µόνον µέλη τῆς 
ἀριστοκρατίας ἀλλά καί ἁπλοί πιστοί. Γιά τήν ἐξέλιξη τοῦ θεσµοῦ στά βυζαντινά χρόνια βλ. 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆Η, ∆ίκαιο, σ. 180-223. Ὁ πληθυσµός τῶν λατινοκρατούµενων τόπων διατήρησε 
τίς παραδόσεις του προσαρµοζόµενος ἀνάλογα στίς ἑκάστοτε συγκεκριµένες καταστάσεις, ἐνῶ 
δέν ἔπαψαν κατά καιρούς καί κατά τόπους νά δηµοσιεύονται διατάγµατα πού ἀπαγόρευαν 
τήν ταφή στούς ναούς. Βλ. γιά παράδειγµα διάταγµα τοῦ ∆ούκα τῆς Κρήτης περί τό 1365: Φ. 
ΚΟΥΚΟΥΛΕ, Συµβολή εἰς τήν κρητικήν λαογραφίαν ἐπί Βενετοκρατίας, Ε.Ε.Κ.Σ. 3 (1940), 31. 
Στήν Κέρκυρα, καί ἕως τά µέσα τοῦ 19ου αἰ., ὡς τόπος ταφῆς θεωροῦνταν ὁ ναός καί ὁ περι-
βάλλων αὐτόν χῶρος. ∆ιαπιστώνεται ὅµως µιά διαφοροποίηση ἀνάµεσα στήν πόλη καί τά 
χωριά, ἀφοῦ στή µέν πόλη ἡ στενότητα τοῦ χώρου ἐπέβαλε τή δηµιουργία τάφων πολλαπλῶν 
χρήσεων στά δάπεδα τῶν ναῶν, ἐνῶ στά χωριά συνηθίζονταν ἐπίσης οἱ ταφές στό προαύλιο 
καί ἰδιαίτερα στόν χῶρο πίσω ἀπό τό ἱερό βῆµα. Γιά τήν ταφή τῶν νεκρῶν στήν Κέρκυρα καί 
τά τηρούµενα ληξιαρχικά βιβλία βλ. ΤΣΙΤΣΑ, Περιπλάνηση, σ. 5-26. 

24. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 46. 
25. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ἱστορία, σ. 191. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 45-46. Ἡ θέση γιά τήν ἰσχύ 

τῆς φορολογίας τῆς δεκάτης στά εἰσοδήµατα τῶν ναῶν καί µονῶν στήν Κέρκυρα ἕως τό 1504 
ἀποτελεῖ προέκταση τῶν ὅσων γράφει ὁ Ἠ. Τσιτσέλης (ΚΣ Β΄, σ. 79), ὁ ὁποῖος ὅµως ἀνα-
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∆έν λείπουν ὅµως καί οἱ περιπτώσεις ἐκεῖνες πού ἡ αἰτιολόγηση τῆς οἰκοδό-
µησης τῶν ναῶν στηριζόµενη ἀποκλειστικά σέ θεολογικά θεµέλια ἀποκαλύπτει 
τούς βαθύτερους λόγους πού ὠθοῦσαν τούς κατοίκους σέ αὐτή τή δραστηριό-
τητα. Οἱ λόγοι αὐτοί καί ἡ ἐπιδιωκόµενη ὠφέλεια ἀπό τήν οἰκοδόµηση ναῶν 
ἀποτυπώνονται µέ τόν καλύτερο τρόπο ἀπό τή γραφίδα τοῦ δηµοσίου νοταρίου 
Στυλιανοῦ Ρίκη, στό εἰσαγωγικό τµῆµα νοταριακῆς πράξης τῆς 27.10.1577 µέ 
τήν ὁποία ὁ κτήτορας τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου πόλεως συµφώνη-
σε τή συνένωση τοῦ ναοῦ του µέ τόν κατεδαφισθέντα ναό τῆς Ἁγίας Παρα-
σκευῆς τοῦ Βρανιανίτη. Τήν εἰσαγωγή αὐτή παραθέτουµε στή συνέχεια ἀντί 
ὁποιασδήποτε ἄλλης προσπάθειας διακρίβωσης λόγων καί σκοπῶν. 

«Επειδή περ πλήστοι των προ ἡµῶν ἤρωες ἄνδρες το του προφήτου ∆αυίδ ῥῆµα 
ἀκηκοότες, το, Κύριε ἠγάπησα εὐπρέπειαν οἶκου σου και τόπον σκηνώµατος δόξης 
σου καί τό, ἐν ἐκκλησίαις εὐλογείτε τόν Θεόν καί ὁτι τους ἀγαπόντας τήν εὐπρέπειαν 
τοῦ οἶκου αὐτοῦ, αὐτός ἀντιδοξάζει αὐτοῦς καί ἔτερα πλήστα, τα ἐν τῆ θεῖα Γραφῆ 
ἀδόµενα ἀκηκοότες, θεῖους ναοῦς, τους µέν ἐκ βάθρου ἀνήγειρον, τους δέ ἀνεκαί-
νησαν, καί µετα κτηµάτων πολλυτελῶν, πόνοις καί δαπάναις ϊδίαις, ἐπί ἀναπαῦσει 
τῶν τούτους ιερουργοῦντων ἐνέστϊσαν, ὅπως ἀδιαλείπτως ψαλλόµενοι, το τοῦ εὐερ-
γέτου των ὄλλων Θεοῦ ὁνοµα, καί τῶν αὐτοῦ θεραπόντων δοξάζηται. οὐ µόνον δέ, 
ἀλλά καί µεγίστης ὠφελείας καί σωτηρίας των ψυχῶν, των ἀδιστάκτω πίστει ἐπαυ-
τοίς προσἐρχοµένων τέ και προσεὐχοµένων, πρόξενοι γεγόνασιν. καί γάρ ὡς ἐπί λιµέ-
νας ακϋµάντους, οἱ ἀπό ζάλης καί τρϊκυµίας των βιωτικῶν θορΰβων ἐνοχλοῦµενοι 
ἄνθρωποι, τῆ τοῦ Θεοῦ ἐκκλησία καταφεῦγοντες σωτηριῶδους γαλήνης ἀπολαµβά-
νουσιν καί τα καταυτῶν ἁπαντα θηριῶδη πάθη διά ταύτης κοιµήζει καί καταστέλε-
ται. Ἐπεί οὖν λιµένας σωτηριώδεις των ἡµετέρων ψυχῶν τάς ἁγίας του Χριστοῦ εἶναι 

                                                        
φέρεται στήν Κεφαλληνία. Πράγµατι ἐκεῖ, µέ δουκικό διάταγµα τῆς 15.8.1505, καθορίστηκε 
ὅτι κανένας, οὔτε κἄν τά µοναστήρια καί οἱ εὐαγεῖς οἶκοι, δέν ἐξαιροῦνταν τῆς καταβολῆς τῆς 
δεκάτης χωρίς ρητή ἀπόφαση πού θά προερχόταν ἀπό τή Βενετία (ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΟΥ, ∆ιοίκησις, Β΄, 
σ. 120-121). Ἡ ἀπόφαση αὐτή προκάλεσε στήν Κεφαλληνία ἀντιδράσεις, λόγῳ τῆς φορολογι-
κῆς ἀπαλλαγῆς τῶν ναῶν κατά τήν πρό τῆς Βενετοκρατίας περίοδο, γι’ αὐτό καί συµπερι-
λήφθηκε σχετικό αἴτηµα στήν πρεσβεία τῆς Κοινότητος τοῦ νησιοῦ, τῆς ὁποίας τά θέµατα 
συζητήθηκαν καί ψηφίστηκαν στίς 22.1.1506 (SATHAS, Documents, τ. 5, σ. 164 στίχοι 21-24: ἡ 
πρεσβεία φέρει ἡµεροµηνία 22.1.1505 more veneto), καί πέτυχε τήν ἐξαίρεση τῶν ναῶν, ὄχι 
ὅµως καί τῶν µοναστηριῶν, τά ὁποῖα συνέχισαν νά ὑπόκεινται στήν φορολογία τῆς δεκάτης 
(ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΟΥ, ∆ιοίκησις, Β΄, σ. 121 σηµ. 1). Γιά τήν ἐφαρµογή της στή µονή τοῦ Ἁγίου Γερα-
σίµου βλ. Κ. Γ. ΤΣΙΚΝΑΚΗ, Εἰδήσεις γιά τό µοναστήρι τοῦ Ἁγίου Γερασίµου τῆς Κεφαλονιᾶς 
στά τέλη τοῦ 16ου αἰώνα, Σύµµεικτα 9 (1994), Μνήµη ∆. Α. Ζακυθηνοῦ, Μέρος Β΄, σ. 332-343. 
Εἰδικότερα γιά τά ποσά πού ἀπέδιδε ἡ φορολογία τῶν µοναστηριῶν τό 1678 βλ. Ν. Γ. ΜΟ-
ΣΧΟΝΑ, Φοροδοτικός πίνακας τῆς Κεφαλονιᾶς τοῦ ἔτους 1678, ∆.Ι.Α. 1 (1977), 106-107. Ἡ 
Κέρκυρα, ὅµως εἶχε τό προνόµιο νά µήν ὑπόκειται στή φορολογία τῆς δεκάτης ἕως τίς ἀρχές 
τοῦ 18ου αἰ., ὁπότε καταργήθηκε τό προνόµιο. Γιά τό θέµα βλ. ΕΛΛΗΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΙΣΙ-
ΛΙΑΝΟΥ, Ἡ φορολογία τῆς ∆εκάτης στή βενετοκρατούµενη Κέρκυρα: Ἕνα σηµαντικό προνό-
µιο καί ἡ κατάργησή του, Π.Ϛ΄Π.Σ. τ. Β΄, Ἀθήνα 2001, σ. 211-223. 
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ἔφηµεν ἐκκλησίας, ὅσοι των ανθρώπων συνεργοῦσιν ἀνεγείρεσθαι ταύτας, οὐ σµι-
κρόν τόν µισθόν παρα του µισθαποδότου Θεοῦ λήψονται, ὡς τῆς των ἁνθρώπων συ-
νεργοί σωτηρίας γενόµενοι. οὐδέν γαρ οὑτω φασίν ἥρεσκον Θεῶ, ὅσον επ' ἀνθρώπου 
σωτηρία, καί διορθώσει. Ταύτα τοίνυν και οἱ παρόντες τίµηοι καί θεοσεβείς ἄνδρες 
µεθ' ἐτέρων των νῦν οὐκ όντων ἐνταύθα, ἀκηκοότες, καί ὀπαδοί των προρῥηθέντων 
ἑκπαλαι ἠρώων καί φιλοθέων ἀνδρῶν ἐγένοντο. καί θείω ζήλω συνεργία τοῦ ἁγίου 
Πνεύµατος πλησθέντες, ναοῦς του τε πανἐνδόξου ἀποστόλου καί εὐαγγελιστοῦ Ιω-
άννου του Θεολόγου καί τῆς του Χριστού ἁγίας µεγαλοµάρτυρος Παρασκεβῆς, ἐν 
ταύτη τη θεοφρουρητω πόλει Κερκύρων, ἀνοικοδόµησαν»26. 
Μέ τήν οἰκοδόµηση ναῶν σχετίζεται τέλος καί ἡ παρατηρούµενη στά χρόνια 

τῆς Βενετοκρατίας τάση ἔνταξης στίς τάξεις τοῦ κλήρου µεγάλου ἀριθµοῦ ἀτό-
µων, ἡ ὁποία ὀφειλόταν σέ διαφόρους λόγους, κυρίως ὅµως στήν ἀποφυγή τῶν 
ἀγγαρειῶν καί τῆς στράτευσης27. Ἡ βενετική Γερουσία διαβλέποντας τό µέγεθος 
τοῦ προβλήµατος προσπάθησε νά τό περιορίσει, καί στίς 10.1.1408 διέταξε τόν 
Βάιλο καί Καπιτάνο τοῦ νησιοῦ νά µήν ἐπιτρέψει στό µέλλον τή χειροτονία νέων 
ἱερέων ἤ µοναχῶν παρά µόνον γιά τήν ἀντικατάσταση τῶν ἀποθανόντων28. 
Στίς 30.11.1425 ἡ Γερουσία µέ νέα της διαταγή, ἔπειτα ἀπό τή διαπίστωση ὅτι 
στό νησί πολλοί ἱερεῖς καί µοναχοί προσπαθοῦσαν νά πολλαπλασιάσουν τίς ἐκ-
κλησίες τους, καί φοβούµενη ὅτι µέ τόν τρόπο αὐτό οἱ κληρικοί θά µποροῦσαν 
νά µεταστρέψουν τούς λατίνους κατοίκους τοῦ νησιοῦ, ἀπαγόρευσε τό κτίσιµο 
ἤ τόν ἐγκαινιασµό νέων ναῶν, ὅρισε ποινή προστίµου 1.000 δουκάτων στούς πα-
ρηκόους καί ἀνέθεσε τήν ἐκτέλεση τῆς ἀπόφασης στόν Βάιλο καί Καπιτάνο τοῦ 
νησιοῦ29. Ἡ ἀπόφαση αὐτή, πέρα ἀπό τούς ἀντικειµενικούς λόγους πού τήν προ-
κάλεσαν, τούς ὁποίους ἀδυνατοῦµε νά κρίνουµε λόγῳ τῆς ἔλλειψης στοιχείων 
γιά τήν περίοδο ἐκείνη30, ἐναρµονίζεται µέ τή γενικότερη ἐκκλησιαστική πολιτι-
κή τῆς Βενετίας κατά τήν περίοδο αὐτή, ἡ ὁποία ἐκφράζεται κατά τρόπο σαφή 
στό κείµενο τῆς παραπάνω ἀπόφασης καί συσχετίζεται χωρίς ἄλλο ὡς πρός τούς 

                                                        
26. Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 425rv πράξη τῆς 27.10.1577. 
27. Σέ καταγραφή τοῦ ἔτους 1739, πού περιλάµβανε τούς ρασοφόρους καί κληρικούς 

ἐξαιρουµένων τῶν µοναχῶν, σηµειώνονται περί τούς 630 (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ἱστορία, σ. 182), 
γιά τήν ἴδια ὅµως περίοδο ὑπάρχει ἐπίσης ἡ µαρτυρία ὅτι οἱ κληρικοί δέν ὑπερέβαιναν τούς 
451 (ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ, Εἰδήσεις, σ. 138 σηµ. 52). Ὑψηλός ἐµφανίζεται ὁ ἀριθµός τῶν κληρικῶν 
καί τόν 19ο αἰ. Κατά µία µαρτυρία, στίς ἀρχές τοῦ αἰώνα ὑπῆρχαν περί τούς 385 ἱερεῖς 
(ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ, ὅ.π., σ. 63), ἐνῶ στόν κατάλογο κλήρου καί ναῶν τοῦ 1820 σηµειώνονται 
504 κληρικοί ἐκ τῶν ὁποίων 1 ἐπίσκοπος, 235 ἱερεῖς, 95 ἱεροµόναχοι, 59 µοναχοί, 19 µοναχές, 5 
διάκονοι καί 90 ἀναγνῶστες (βλ. ΚΑΡΥ∆Η, Κατάλογος). Τό 1827 σέ ἔκθεση τοῦ Μητροπολίτη 
Μακαρίου σηµειώνονται 285 ἱερεῖς ἀπό τούς ὁποίους οἱ 40 ξένοι (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ὅ.π., σ. 184). 

28. SATHAS, Documents, τ. 2, σ. 192-193. Πρβλ. FEDALTO, Chiesa, ἀρ. 422. Ἀνάλογα µέτρα 
λήφθηκαν καί γιά τήν Εὔβοια τό 1416 (SATHAS, ὅ.π., τ. 3, σ. 153. FEDALTO, ὅ.π., ἀρ. 474). 

29. SATHAS, Documents, τ. 3, σ. 302. FEDALTO, Chiesa, ἀρ. 540. 
30. Κατά τόν 15ο αἰ. διαπιστώθηκε ἡ ὕπαρξη 78 ναῶν στήν Κέρκυρα (ΚΑΡΥ∆Η, Ναοί, σ. 

266). 
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σκοπούς της µέ τήν προηγούµενη ἀπόφαση τῆς 10.1.1408. ∆έν γνωρίζουµε ἄν ἡ 
πρώτη ἐκείνη περιοριστική ἀπόφαση εἶχε ἀποτελέσµατα καί ἄν πράγµατι ἀνα-
χαίτισε τήν παρατηρούµενη αὐτή τάση. Ἀπό τά στοιχεῖα πού διαθέτουµε, ἕως 
καί τό τέλος τοῦ 16ου αἰ. διαπιστώνεται ἡ ὕπαρξη τουλάχιστον 450 ναῶν στό 
νησί, ἀριθµός πού αὐξάνεται σηµαντικά κατά τόν 17ο αἰ. 

Γιά τόν 16ο αἰ. οἱ πληροφορίες µας εἶναι λιγοστές καί περιορίζονται στήν 
περιοχή τῆς πόλης καί τῶν προαστείων. Κατά τή χρονική αὐτή περίοδο ἡ ἵδρυ-
ση ἤ ἀνοικοδόµηση ναῶν ἐλεγχόταν ἀπό τήν Πολιτεία, ἀπαραίτητη δέ προϋπό-
θεση ἀποτελοῦσε ἡ λήψη ἄδειας ἀπό τήν ἁρµόδια πολιτική ἀρχή. Τήν ἄδεια 
ἐξέδιδε συνήθως ἡ τοπική διοίκηση πού εἶχε ὡς κεφαλή τόν Βάιλο, χωρίς ὅµως 
νά ἀποκλείεται ἡ προσφυγή καί σέ ἱεραρχικά ἀνώτερους, ὅταν αὐτοί βρίσκο-
νταν στό νησί31. Μοναδική, καθόσον γνωρίζουµε, εἶναι ἡ παρέµβαση τῆς κεν-
τρικῆς διοίκησης στήν περίπτωση τοῦ Παντοκράτορα στό Ποντικονήσι γιά τό 
κτίσιµο ἤ τήν ἀνοικοδόµηση τοῦ ὁποίου ἐκδόθηκαν δύο δουκικές ἄδειες, ἡ µιά 
στίς 24.7.1535 καί ἡ ἄλλη στίς 27.11.153632. Ἡ Πολιτεία, σέ ὅλον τόν 16ο αἰ., τη-
ροῦσε περιοριστική πολιτική στό ζήτηµα τῆς ἀνέγερσης ναῶν, ἡ προοπτική 
ὅµως καί οἱ λόγοι εἶχαν µεταβληθεῖ ἀφοῦ τώρα κεντρική σηµασία εἶχε ἡ προ-
στασία τῆς πόλης. Κατά τό πρῶτο τέταρτο τοῦ 16ου αἰ. ἡ Πολιτεία ἐµφανίζεται 
διστακτική στήν παραχώρηση ἀδειῶν ἀνοικοδόµησης τῶν ναῶν πού εἶχαν κα-
τεδαφιστεῖ µέσα στά πλαίσια τῶν ἔργων ὀχύρωσης τῆς πόλης καί διαµόρφωσης 
τοῦ ἀκάλυπτου χώρου (spianata) ἐµπρός ἀπό τό Παλαιό Φρούριο. Ἡ στάση 
αὐτή προκάλεσε τή συµπερίληψη τοῦ θέµατος µεταξύ τῶν αἰτηµάτων τῆς κερ-
κυραϊκῆς πρεσβείας τοῦ 1524, ὁπότε καί δόθηκε ἀπό τή βενετική Γερουσία ἡ αἰ-
τούµενη σχετική ἄδεια ὑπό τόν ὅρο οἱ κατεδαφισθέντες ναοί νά ἀνοικοδοµη-

                                                        
31. Γνωρίζουµε ὅτι γιά τήν ἵδρυση τοῦ πρώτου ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στή θέση 

Κουκουναριά κοντά στόν ναό τοῦ Ἁγίου Λαζάρου, χρειάστηκαν οἱ δοµήτορες νά προσφύ-
γουν τρεῖς φορές στήν πολιτική ἀρχή, ὅπως φαίνεται ἀπό τό κείµενο τῆς ἄδειας ἀποπεράτω-
σης τοῦ ναοῦ πού ἐκδόθηκε τήν 1.12.1527. Τήν ἀρχική ἄδεια οἰκοδόµησης τοῦ ναοῦ εἶχε λάβει 
ὁ ἱερέας Φίλιππος Καλοχαιρέτης προφορικά ἀπό τόν Γενικό Καπιτάνο τῆς Θάλασσας Βενέ-
δικτο Πίσαυρο. Ἀκολούθησε ἡ ἔκδοση νέας ἄδειας γιά τή συνέχιση τῶν ἐργασιῶν στίς 5.6.1522 
ἀπό τόν Ἰωάννη Βαρβαρίγο Σύνδικο, Προβλεπτή καί Συνήγορο τῆς Ἀνατολῆς, καί τέλος ἐκεί-
νη τῆς 1.12.1527, τήν ὁποία ζήτησε καί ἔλαβε ὁ Σταµατέλος Βούλγαρης, γαµβρός τοῦ ποτέ ἱε-
ρέα Φιλίππου, ἀπό τόν Βάιλο καί Καπιτάνο Νικόλαο Βραγαδίνο (ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ, Ἔκθεσις, σ. 
20-23 ὅπου δηµοσιεύεται σέ µετάφραση ἡ σχετική ἄδεια). Ἡ ἡµεροµηνία ἔκδοσης τῆς δεύτερης 
ἄδειας πού µνηµονεύεται στό κείµενο τῆς ἄδειας τοῦ 1527 γεννᾶ προβλήµατα. Ἄν εἶναι ὀρθή 
τότε ἡ ἄδεια δέν δόθηκε στόν ἴδιο τόν ἱερέα Φίλιππο Καλοχαιρέτη, ὅπως προκύπτει ἀπό τά 
συµφραζόµενα, ἀλλά σέ κληρονόµο του, δεδοµένου ὅτι αὐτός εἶχε πεθάνει πρίν ἀπό τόν Σε-
πτέµβριο τοῦ 1512, ἡµεροµηνία κατά τήν ὁποία συντάχθηκε ἡ δωρεά τοῦ Λουκᾶ Καλοχαι-
ρέτη, ἀδελφοῦ τοῦ Φιλίππου πρός τήν Ἀσηµίνα, θυγατέρα τοῦ τελευταίου (ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ, ὅ.π., 
σ. 14-15). Ἄν ὅµως ἡ δεύτερη ἄδεια δόθηκε στόν ἱερέα Φίλιππο τότε αὐτή θά πρέπει νά ἐκδό-
θηκε πρό τοῦ 1512. 

32. ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Κερκυραῖοι, σ. 80. 
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θοῦν ὅσο γινόταν πιό µακριά ἀπό τήν πόλη ὥστε νά ἀποφευχθεῖ σέ περίπτωση 
ἀνάγκης ἡ νέα κατεδάφισή τους33. Στά ἑπόµενα χρόνια ἡ Πολιτεία τείνει νά πε-
ριορίσει τήν οἰκοδόµηση νέων ναῶν στήν πόλη καί στά προάστεια, ἐπιτρέπο-
ντας µόνο τήν ἀνοικοδόµηση ἤ µετακίνηση ἤδη ὑφισταµένων ναῶν. Ἀπό τίς πη-
γές διαπιστώνεται ἡ προτίµηση τῶν κτητόρων νά ἀνακαινίζουν ναούς ἐρειπω-
µένους παρά νά ἀνεγείρουν νέους, τάση ἡ ὁποία προφανῶς ἀντανακλᾶ τούς 
ἰσχύοντες πολιτειακούς περιορισµούς34. Εἰδικότερα µετά τήν τουρκική πολιορ-
κία τοῦ 1571 καί τή συνακόλουθη ἔναρξη τῶν ἔργων ὀχύρωσης τῆς ἀτείχιστης 
πόλης, ἡ πρακτική αὐτή ἐντείνεται. Τότε κατεδαφίστηκαν πολλοί ναοί35, ὁρι-
σµένοι ἀπό τούς ὁποίους συγχωνεύτηκαν µέ τούς ὑπάρχοντες, ἐνῶ ἄλλοι, εὑρι-
σκόµενοι ἐκτός τῶν τειχῶν, µέ πρωτοβουλία τῶν κτητόρων τους καί ἔπειτα ἀπό 
σχετική ἄδεια τῆς πολιτικῆς καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς, µνεία τῆς ὁποίας ἔ-
χουµε γιά πρώτη φορά, µετακινήθηκαν καί ἀνοικοδοµήθηκαν µέσα στήν πόλη 
εἴτε ἐκ θεµελίων, ὅπως ὁ Ἅγιος Σπυρίδων, εἴτε συγχωνευόµενοι µέ προϋπάρχο-
ντες ναούς, ὅπως ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόµου36. 

Στίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰ. ἡ βενετική ∆ιοίκηση ἐπιδίωξε νά λύσει τό ζήτηµα τῆς 
ἵδρυσης ναῶν καί εὐαγῶν ἱδρυµάτων κατά τρόπο ἑνιαῖο σέ ὅλη τήν ἐπικράτειά 
της. Στίς 10.1.1603, µέ ἀπόφαση τῆς Γερουσίας ἐπεκτάθηκε καί στίς κτήσεις τό 
ἰσχύον στή Μητρόπολη περί ναῶν καί λοιπῶν ἱδρυµάτων καθεστώς. Γιά τό ζή-
τηµα εἶχαν δηµοσιευθεῖ κατά καιρούς διάφορες διαταγές, σηµαντικότερες ἀπό 
τίς ὁποῖες ἦταν ἐκεῖνες τοῦ Μεγάλου Συµβουλίου τῆς 22.3.1337, 11.6.1515 καί 
27.12.1561, µέ τίς ὁποῖες ὁριζόταν ὅτι κανείς δέν µποροῦσε νά κτίσει στήν πόλη 

                                                        
33. SATHAS, Documents, τ. 5, σ. 260 στίχοι 21-36. Τήν ἐφεκτικότητα αὐτή στή χορήγηση ἄ-

δειας οἰκοδόµησης διαπιστώνουµε καί στήν περίπτωση τῆς οἰκοδόµησης τοῦ πρώτου ναοῦ τοῦ 
Ἁγίου Σπυρίδωνος, γιά τόν ὁποῖο, ἕως τό 1524 εἶχαν ἐκδοθεῖ δύο ἄδειες, ἡ Κοινότητα ὅµως 
θεώρησε καλό νά συµπεριλάβει στά αἰτήµατα τῆς πρεσβείας τοῦ 1524 καί τή χορήγηση τῆς 
ἄδειας γιά τήν οἰκοδόµηση ναοῦ πρός τιµήν τοῦ Ἁγίου. Γιά τά ἔργα ὀχύρωσης τῆς πόλης καί 
διαµόρφωσης τῆς spianata κατά τήν περίοδο αὐτή βλ. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Πρόβληµα, σ. 181-182. 

34. Σηµειώνουµε ὡς χαρακτηριστικό δεῖγµα τή νοταριακή πράξη τῆς 22.1.1566 µέ τήν 
ὁποία ὁ ἱερέας Ἀντώνιος Κοντός ἔδωσε στόν ἱερέα Ἀλέξιο Ραρτοῦρο τόν ἐρειπωµένο ναό τοῦ 
Ἁγίου Βασιλείου πού βρισκόταν στό χωριό Γαστούρι ἐπιτρέποντάς του νά τόν ἀνακαινίσει 
«ησε οπιον τόπον της πόλεως αρέση αυτου τόσον εις τὸ όνοµα του αγίου Βασιλείου όσον και 
ησέ άλον όνοµα αγιου ... εις µνηµόσυνον των παλεων και νέων κτητόρων ... εστω κύριος και 
οικοκύρης του αὐτου ναου όπερ θελει ανακαινίσει ... αυτος και οι αυτοῦ κληρονόµοι και δια-
δοχοι» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.178, φ. 131v-132r. Τό ἔγγραφο δηµοσιευµένο εἰς ΖΑΡΙ∆Η, Ραρτοῦρος, 
σ. 237). 

35. Γιά τό θέµα βλ. ΚΑΡΥ∆Η, «Ἀφανισµοί», σ. 94-99. 
36. Ὅπως φαίνεται ἀπό πράξη τῆς 23.4.1580 ἡ ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Προ-

δρόµου, λεγόµενου Καινούριου, µετέθεσε τόν ναό καί τόν ἀνοικοδόµησε στή θέση τοῦ ναοῦ 
τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τοῦ Φόρου, «µε θέληµα και ευχαρίστηση του εκλαµπροτάτου ρεγγι-
µέντου ως λέγουν και τοῦ αιδεσιµοτάτου πρωτοπαπά καί χωρεπισκόπου» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, 
φ. 588r). 
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τῆς Βενετίας ναό, µοναστήρι ἤ εὐαγές ἵδρυµα χωρίς τήν προηγούµενη ἄδεια τῆς 
Γερουσίας καί τοῦ Μεγάλου Συµβουλίου. Μέ τήν ἀπόφαση καλοῦνταν οἱ διοι-
κητές τῶν τόπων νά ἐφαρµόσουν τόν νόµο, µή ἐπιτρέποντας σέ κανέναν κληρι-
κό ἤ λαϊκό, σωµατεῖο ἤ ἀδελφότητα νά κτίζει ναούς, µοναστήρια ἤ εὐαγῆ ἱδρύ-
µατα στόν τόπο τῆς δικαιοδοσίας τους, χωρίς προηγούµενη ἄδεια τῆς Γερουσίας. 
Γιά τούς παραβάτες ὁριζόταν ὡς ποινή, ἐκτός ἐκείνων πού προέβλεπαν τά πα-
λαιότερα διατάγµατα, ἡ διηνεκής ἐξορία ἤ ἡ ἰσόβια κάθειρξη γιά ὅσους παρα-
βίαζαν τά σύνορα, τά δέ κτίσµατα καταστρέφονταν καί τήν περιουσία τους µοι-
ράζονταν ἐξ ἴσου ὁ καταγγείλας τήν παράβαση καί ὁ ἐκτελεστής τῆς πράξης37. 

Ἡ ἀνωτέρω ρύθµιση τοῦ ζητήµατος ὀφειλόταν στή διαπίστωση τῆς αὔξησης 
τῶν ἱερῶν καθιδρυµάτων στίς βενετικές κτήσεις καί ἀποσκοποῦσε στόν ἔλεγχο 
καί τόν περιορισµό τῶν οἰκοδοµήσεων. Μοναδική περίπτωση στήν ὁποία ἡ ἀνέ-
γερση ναῶν εὐνοήθηκε, µέ τήν ἐνθάρρυνση τοῦ Γενικοῦ Καπιτάνου Francesco 
Morosini καί τῶν Βενετῶν Προβλεπτῶν καί µέ τήν παραχώρηση οἰκοπέδων τοῦ 
∆ηµοσίου γιά τήν ἀνέγερση ναῶν, ἦταν ἡ Λευκάδα38. Οἱ παραχωρήσεις αὐτές, 
πού ἴσχυσαν µόνο στήν περιοχή τῆς πρωτεύουσας τοῦ νησιοῦ, ἀποτελοῦσαν προ-
φανῶς ἀπόρροια τῆς ἀπόφασης τοῦ Morosini τό 1684 νά µεταφέρει τήν πρωτεύ-
ουσα τοῦ νησιοῦ ἀπό τήν πέριξ τοῦ φρουρίου περιοχή στήν τότε λεγόµενη Ἁµα-
ξική39. 

Οἱ ἀνωτέρω ἀπαγορευτικές διατάξεις ἐπαναλήφθηκαν γιά τό νησί τῆς Ζα-
κύνθου ἀπό τόν Γενικό Προβλεπτή Francesco Grimani, ὁ ὁποῖος σέ διάταγµα 
τῆς 28.12.1705 ὅρισε τήν ἄρση τῆς ἐλευθερίας πού εἶχε ἐπικρατήσει στήν ἀνέγερ-
ση ναῶν στήν πόλη καί στά χωριά τοῦ νησιοῦ καί ἀπαγόρευσε στό ἑξῆς τήν 
ἀνέγερση ναῶν χωρίς τήν ἄδεια τῆς Γερουσίας καί τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ, ὁρί-
ζοντας ποινή 500 δουκάτων σέ ὅποιον καθιέρωνε τόν ναό καί ἄλλες αὐστηρότε-
ρες τιµωρίες ἐναντίον τοῦ ἱδρυτῆ40. Μέ τό ἴδιο θέµα ἀσχολήθηκε ἐπίσης ὁ Γενι-
κός Προβλεπτής Agostino Sagredo στό γενικό περί τῶν ναῶν τῶν Ἰονίων νησιῶν 
διάταγµά του τῆς 26.8.1754, στό ὁποῖο ἐπεσήµαινε τήν κατά παράβαση τῶν δια-
τάξεων τοῦ νόµου τοῦ 1603 ἐκτεταµένη οἰκοδόµηση ναῶν καί κοινοβίων, χωρίς 
πρόβλεψη γιά τόν ἀναγκαῖο ἐξοπλισµό τους καί τήν προίκισή τους µέ τά ἀπα-
ραίτητα γιά τή συντήρησή τους περιουσιακά στοιχεῖα, καί ὅριζε τήν αὐστηρή 
τήρηση τοῦ νόµου τοῦ 1603 ἀπαγορεύοντας τήν ἵδρυση ναῶν, µοναστηριῶν, νο-
σοκοµείων καί ἄλλων εὐαγῶν ἱδρυµάτων χωρίς τήν ἄδεια τῆς βενετικῆς Γερου-
σίας41. 

                                                        
37. Βλ. Raccolta, σ. 9-10. 
38. ΜΑΧΑΙΡΑ, Ναοί, σ. 7. 
39. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, Ἱστορία, σ. 502, 518-519. 
40. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 363-365. Πρβλ. ΚΟΝΟΜΟΥ, Ζάκυνθος, σ. 64-66. ΖΩΗ, Ἱστορία, σ. 

315-316. 
41. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 169. 
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Ἡ ἐπέκταση τῶν µητροπολιτικῶν νόµων µέ τά ἀνωτέρω διατάγµατα δέν σή-
µαινε ὅµως ἀπαραίτητα καί τήν ἐφαρµογή τους. ∆υστυχῶς γιά τόν χῶρο τῆς 
Κέρκυρας δέν διαθέτουµε πληροφορίες γιά τό πρῶτο µισό τοῦ 17ου αἰ. Τά 
στοιχεῖα ὅµως πού διαθέτουµε γιά τό δεύτερο µισό τοῦ 17ου καί γιά τόν 18ο αἰ., 
τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό τό ἀρχεῖο τῶν Μ. Πρωτοπαπάδων, δείχνουν µιά ἀξιό-
λογη δραστηριότητα ἵδρυσης ἤ ἀνοικοδόµησης ναῶν τόσο στήν πόλη ὅσο καί 
στήν ὕπαιθρο. Ἀπό τή µελέτη καί ἀποδελτίωση τοῦ περιεχοµένου τοῦ ἀνωτέρω 
ἀρχείου προέκυψαν γιά τήν πόλη καί τά χωριά 48 ἄδειες ἵδρυσης ναῶν, 14 ἄ-
δειες ἀνακαίνισης, 77 ἄδειες ἐγκαινιασµοῦ νέων καθώς καί 69 ἄδειες ἐγκαινια-
σµοῦ ἀνακαινισθέντων ναῶν, χωρίς νά ἀναφέρουµε τίς ἄδειες πού ἀφοροῦσαν 
στήν τέλεση τῆς ἀκολουθίας ἐπί σαλευθείσης Τραπέζης, οἱ ὁποῖες σαφῶς προϋ-
ποθέτουν εὐρείας ἔκτασης ἀνακαινιστικές ἐργασίες στούς ναούς42. 

Κατά τήν περίοδο αὐτή τήν ὅλη διαδικασία γνωρίζουµε µέσα ἀπό τά σχετι-
κά ἔγγραφα πού ἀφοροῦν στόν κάθε ἱδρυόµενο ἤ ἀνακαινιζόµενο ναό. Σύµφω-
να λοιπόν µέ τίς πηγές µας, γιά τήν ἀνέγερση ἤ γιά τήν ἐκ βάθρων ἀνοικοδό-
µηση ἑνός ναοῦ ἀπαιτοῦνταν ἡ λήψη ἄδειας ἀπό τήν πολιτική καί τήν ἐκκλησια-
στική ἀρχή, πρίν ἀπό τήν ἔναρξη ὁποιασδήποτε ἐργασίας.  

Ὡς ὑπεύθυνη πολιτική ἀρχή, στίς περιπτώσεις πού γνωρίζουµε, ἐµφανίζεται 
ὁ Γενικός Προβλεπτής Θαλάσσης. Ἕως καί τήν ἔκδοση τοῦ διατάγµατος τοῦ 
Sagredo ἡ ἀνάγκη λήψης τῆς ἄδειας ἀπό τήν πολιτική ἀρχή φαίνεται πώς περι-
οριζόταν µόνον γιά τούς ναούς τῆς πόλης καί συγκεκριµένα γιά τό κτίσιµο νέας 
ἐκκλησίας, ἐνῶ γιά τούς ναούς τῶν προαστείων καί τῶν χωριῶν ἀρκοῦσε ἡ ἐκ-
κλησιαστική ἄδεια. Αὐτό προκύπτει ἀπό τή διαπίστωση ὅτι σέ ὅλες τίς περιπτώ-
σεις, πού ἀναφέρονται σέ ναούς τῆς πόλης, στήν αἴτηση πρός τόν Μ. Πρωτοπα-
πά ἐπισυνάπτεται καί ἡ σχετική πολιτική ἄδεια43, ἐνῶ γιά τούς ναούς τῆς ὑπαί-
θρου αὐτή λείπει. Ὁ περιορισµός τῆς χορήγησης πολιτικῆς ἄδειας στήν περιοχή 
τῆς πόλης φανερώνει τό ἐνδιαφέρον τῆς Βενετίας γιά τή συγκρότηση τῆς πόλης 
ἐντός τῶν τειχῶν, πού εἶχε, ὅπως εἶναι φανερό, ἄµεσες ἐπιπτώσεις στήν ἀποτε-
λεσµατικότητα τῆς ἀµυντικῆς της θωράκισης. Παράλληλα ὅµως ἀποδεσµεύει τή 
διαδικασία χορήγησης ἄδειας ἀπό τήν ἐφαρµογή συγκεκριµένου νοµοθετικοῦ 
πλαισίου, πού σηµαίνει ὅτι στήν Κέρκυρα, τουλάχιστον κατά τήν περίοδο πού 
διαθέτουµε πληροφορίες, δέν ἐφαρµόστηκε αὐστηρά τό διάταγµα τοῦ 1603. Ἡ µή 
ἐφαρµογή του ὀφειλόταν προφανῶς στή χρονοβόρα διαδικασία γιά τή λήψη τῆς 
σχετικῆς ἄδειας ἀπό τή Γερουσία. Ὁ συγκεντρωτισµός αὐτός, πού χωρίς ἄλλο 
ἀποσκοποῦσε στήν ἀποφυγή χορήγησης χαριστικῶν ἀδειῶν ἀπό τά τοπικά διοι-
κητικά ὄργανα, µπορεῖ νά εἶχε θετικά ἀποτελέσµατα στή Μητρόπολη, ἦταν ὅµως 

                                                        
42. Τό πλούσιο αὐτό ὑλικό θά παρουσιαστεῖ σέ προσεχή ἐργασία. 
43. Βλ. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 5, φ. 106r, 141r, 149r, 176r, 218r. Πρβλ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Κερκυραῖοι, σ. 18. 

Ἄδεια ἀπό τήν Πολιτεία ἔλαβε καί ἡ λατινική ἀδελφότητα τοῦ Rosario γιά τήν ἵδρυση τοῦ ὁ-
ρατορίου της· βλ. Α.Ν.Κ., Α.Ε.∆. 184, Libro Capitolario, φ. 103v. ΚΑΡΥ∆Η, Ἀδελφότητες, σ. 257. 
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µᾶλλον ἀναποτελεσµατικός στίς ἐπαρχίες καί ἰδιαίτερα στήν ὕπαιθρο πού δύ-
σκολα µποροῦσε νά τήν ἐλέγξει κανείς44. 

Ἡ ἔκδοση τῆς ἄδειας φαίνεται πώς ἀποτελοῦσε µᾶλλον τυπική διαδικασία 
χωρίς νά παρεµβάλλεται καµιά δυσκολία καί χωρίς νά τίθενται προϋποθέσεις45. 
Ὅπως φαίνεται ἀπό τά σχετικά ἔγγραφα πού ἀφοροῦν στούς ναούς τῆς πόλης, 
µετά τήν ἐξεύρεση τοῦ κατάλληλου χώρου γιά τήν οἰκοδόµηση τοῦ ναοῦ, ὁ δο-
µήτορας ἀπευθυνόταν µέ αἴτησή του στήν πολιτική ἀρχή ζητώντας τή χορήγηση 
τῆς ἄδειας, δηλώνοντας παράλληλα καί τόν τόπο ὅπου ἐπρόκειτο νά οἰκοδοµη-
θεῖ ὁ ναός. Ἡ ἄδεια, ἡ ὁποία ἐχορηγεῖτο στίς περισσότερες περιπτώσεις αὐθηµε-
ρόν, ἐπέτρεπε τήν ἀνέγερση τῆς ἐκκλησίας τηρουµένων τῶν προβλεποµένων 
στίς περιπτώσεις αὐτές ἐκκλησιαστικῶν κανονισµῶν46. 

Ἡ τηρούµενη στή συνέχεια διαδικασία κινεῖται µέσα στά πλαίσια τοῦ δικαί-
ου τῶν κανόνων τῆς Ἐκκλησίας47, χρέη δέ ἐπισκόπου ἀσκοῦσε ὁ Μ. Πρωτοπα-

                                                        
44. Ἀντίστοιχη φαίνεται πώς ἦταν ἡ ἀκολουθούµενη πρακτική καί στά ἄλλα νησιά. Στή 

Ζάκυνθο γνωρίζουµε ὅτι οἱ ἀδελφοί τῆς Ἐπισκοπιανῆς κατέθεσαν αἴτηση στίς 7.12.1683 στόν 
Προβλεπτή καί ζήτησαν τήν ἄδεια γιά τή µετατροπή δωρηθείσης οἰκίας σέ ναό. Τό κείµενο σέ 
µετάφραση εἰς ΚΑΤΡΑΜΗ, Ἀνάλεκτα, σ. 481-482. Ἡ πράξη δηµοσιεύεται καί εἰς ΖΩΗ, Ναοί 
Κρητῶν, σ. 181-183. Στήν Κεφαλληνία γιά τήν ἀνοικοδόµηση τῆς µονῆς τῶν Βαρδιάνων οἱ 
µοναχοί κατέθεσαν αἴτηση στήν πολιτική ἀρχή τοῦ τόπου τό 1658 µέ τήν ὁποία ζητοῦσαν τήν 
ἄδεια ἀνοικοδόµησης. Ἡ ἄδεια δόθηκε µέ θέσπισµα τοῦ δόγη Contarini τό 1660 (ΤΣΙΤΣΕΛΗ, 
ΚΣ Β΄, σ. 346). Ἡ διαδικασία αὐτή ἦταν σύµφωνη µέ τίς διατάξεις τοῦ 1603, γιά τήν ἴδια ὅµως 
χρονική περίοδο ὁ Τσιτσέλης µᾶς δίνει τήν πληροφορία ὅτι «ἀπητεῖτο ὡς καί ἐγίγνετο ἔκτοτε, 
ἡ τοῦ Συµβουλίου τῆς νήσου ἄδεια», τακτική ἡ ὁποία καταργήθηκε ἀπό τόν Sagredo, πού 
ἀπαγόρευσε τίς ἀνεγέρσεις νέων ναῶν χωρίς τήν ἄδεια τῆς Γερουσίας, «διότι τά Συµβούλια, 
ἄνευ ἀνάγκης πολλάκις ἤ χαριζόµενα εἰς πρόσωπα ἐνδιαφέροντα ἤ ἐξ ἐπιπολαίας εὐσεβείας, 
ἐπέτρεπον ἀνεγέρσεις, χωρίς νά ὑπολογίζωσιν καί πῶς θά συνετηροῦντο ἐν τῷ µέλλοντι οἱ 
ναοί» (ΤΣΙΤΣΕΛΗ, ὅ.π., σ. 52). Τέλος στή Λευκάδα οἱ αἰτήσεις τῶν κατοίκων πρός τίς τοπικές 
ἀρχές ἤ τόν Γενικό Προβλεπτή δέν ἀφοροῦσαν στή λήψη ἄδειας γιά τήν ἀνέγερση ναοῦ, ἀλλά 
στήν παραχώρηση δηµόσιου οἰκοπέδου, τά δέ ἐκδιδόµενα διατάγµατα εἶχαν ὡς ἀντικείµενο 
τήν παραχώρηση καί καθόριζαν τίς ὑποχρεώσεις τῶν κτητόρων (βλ. ΜΑΧΑΙΡΑ, Ναοί, σ. 83-84, 
93, 97, 108, 113, 125). 

45. Πρβλ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ἱστορία, σ. 191. 
46. ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Κερκυραῖοι, σ. 21. Ἰδιότυπη εἶναι ἡ ἄδεια πού δόθηκε γιά τήν ἵδρυση τοῦ 

ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Μανδρακίνας. Ὅπως φαίνεται ἀπό τό σχετικό διάταγµα πού ἐξέδωσε ὁ 
Γενικός Προβλεπτής Andrea Corner στίς 3.6.1722, ὁ ἱερέας Ἀναστάσιος Γιαλινᾶς, πρόσφυγας 
ἀπό τήν Κρήτη, εἶχε ζητήσει ἀπό τόν Προβλεπτή τήν ἄδεια νά κτίσει µικρό ναό γιά νά θέσει 
µέσα τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας πού βρισκόταν τοποθετηµένη σέ κάποιο κιονόκρανο πάνω στό 
τεῖχος τῆς Σπιανάδας καί νά χαίρεται τό εὐεργέτηµα αὐτός καί οἱ κληρονόµοι του. Ὁ Γενικός 
Προβλεπτής, ἀφοῦ ἐξέτασε τήν περίπτωση, παραχώρησε τόπο γιά τό κτίσιµο τοῦ ναοῦ (ΜΑΛ-
ΤΕΖΟΥ, Μαρτυρίες, σ. 315). 

47. ΜΑΡΙΝΟΥ-ΤΡΩΪΑΝΟΥ, Ἵδρυσις ναῶν, σ. 53. Γιά τήν τηρούµενη στόν τουρκοκρατούµενο 
ἑλληνικό χῶρο διαδικασία βλ. ΜΑΡΙΝΟΥ-ΤΡΩΪΑΝΟΥ, ὅ.π., σ. 55. Γ. ΧΩΡΑ, Ἡ ἀνέγερσις ναῶν ἐπί 
Τουρκοκρατίας (εἰδικώτερον εἰς τήν περιοχήν Σερβίων καί Κοζάνης), Θεολογία 62 (1991), 
528-559. 
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πάς, στόν ὁποῖο εἶχε περιέλθει καί ἡ δικαιοδοσία γιά τήν ἔκδοση ἀδειῶν ἵδρυ-
σης καί ἐγκαινιασµοῦ τῶν ναῶν. Στήν πρωτοπαπαδική γραµµατεία ὁ δοµήτο-
ρας κατέθετε αἴτηση µέ τήν ὁποία ζητοῦσε τή χορήγηση τῆς ἄδειας γιά τή θεµε-
λίωση τοῦ ναοῦ. Σέ ὁρισµένες περιπτώσεις, πού ἀφοροῦσαν στούς ναούς τῆς 
πόλης, µέ τήν αἴτηση ζητοῦσε τή χορήγηση ἄδειας γιά τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν 
οὕτως ὥστε νά καταστεῖ δυνατή ἡ θεµελίωση τοῦ ναοῦ, µετά τή λήψη τῆς ὁποίας 
ἄρχιζε τίς, σύντοµες συνήθως, διαδικασίες διαµόρφωσης τοῦ χώρου καί προµή-
θειας τῶν ἀναγκαίων ὑλικῶν καί ὅταν ὅλα ἦταν ἕτοιµα, καλοῦσε τόν Πρωτο-
παπά νά «βάλῃ τὸ θεµέλιον κατὰ τὴν τάξιν τῆς ἐκκλησίας καὶ ἐρµηνείαν τοῦ εὐ-
χολογίου»48. Γιά τούς ναούς τῆς ὑπαίθρου µέ τήν αἴτηση ὁ δοµήτορας συνήθως 
γνωστοποιοῦσε τίς προπαρασκευαστικές ἐργασίες πού εἶχαν γίνει καί ζητοῦσε 
τή χορήγηση τῆς ἄδειας γιά τή θεµελίωση τοῦ ναοῦ49. Στούς ναούς τῆς ὑπαίθρου 
τή θεµελίωση ἐνεργοῦσε ἐκπρόσωπος τοῦ Μ. Πρωτοπαπᾶ. 

Μαζί µέ τήν αἴτηση κατετίθετο συνηµµένη ἡ πολιτική ἄδεια, γιά τούς ναούς 
τῆς πόλης καί ἡ νοταριακή πράξη τῆς παραχώρησης ἤ δωρεᾶς τοῦ τόπου, ἄν 
αὐτός δέν ἀνῆκε στούς δοµήτορες. Ἐκτός ὅµως τῶν ἀνεγέρσεων πού γίνονταν 
µέ τήν ἄδεια τῆς πολιτικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς, φαίνεται ὅτι πολλοί ναοί 
ἐπίσης οἰκοδοµοῦνταν χωρίς νά ληφθεῖ προηγουµένως καµιά ἄδεια, τῶν κτητό-
ρων περιοριζοµένων στήν κατάθεση αἴτησης στήν πρωτοπαπαδική γραµµατεία 
µετά τό πέρας τῶν ἐργασιῶν, γιά τή χορήγηση ἄδειας ἐγκαινιασµοῦ τοῦ ναοῦ. 
Γιά τήν πάταξη τοῦ φαινοµένου ὁ Μ. Πρωτοπαπάς Χριστόδουλος Βούλγαρης 
ἐξέδωσε πρόσταγµα στίς 3.6.1692, ἐξ ἀφορµῆς παρόµοιων ἐνεργειῶν στήν περι-
οχή τῆς Λευκίµµης, µέ τό ὁποῖο ἀπαγόρευσε τήν ἀνέγερση ναῶν χωρίς νά ἔχει 
ληφθεῖ προηγουµένως ἡ σχετική πρωτοπαπαδική ἄδεια καί καλοῦσε ὅσους εἶ-
χαν ἀρχίσει ἀνάλογο ἔργο νά τό διακόψουν50. Ἡ πρωτοπαπαδική ὅµως ἀπαγό-
ρευση δέν ἀνέκοψε τήν τάση αὐτή. 

Σέ ὅλες τίς περιπτώσεις, εἴτε ἐπρόκειτο γιά τή θεµελίωση εἴτε τόν ἐγκαινια-
σµό ἑνός ναοῦ, µαζί µέ τήν αἴτηση κατετίθετο ἀπαραίτητα καί ἀντίγραφο τῆς 
νοταριακῆς πράξης τῆς προικοδότησης τοῦ ναοῦ, ἡ ὁποία ἀποτελοῦσε τήν ἀνα-
γκαία προϋπόθεση γιά τή χορήγηση τῆς σχετικῆς ἄδειας, ὅπως φαίνεται ἀπό τό 
ὑπάρχον ἀρχειακό ὑλικό πού ἀναφέρεται στό τέλος τοῦ 17ου κυρίως ὅµως στόν 
18ο αἰ.51. 

                                                        
48. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 5, φ. 251v (Ἁγία Αἰκατερίνη πόλεως). Πρβλ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Κερκυραῖοι, σ. 

34 (Ὑ. Θ. Φανερωµένη τῶν Ξένων). 
49. Βλ. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 342rv (Ἁγία Τριάς χωρίου Ψωραρῶν). Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 147r 

(Ἅγιος Σπυρίδων Καναλίου), φ. 201r (Ἅγιος Στέφανος Γαρδελάδων). 
50. Βλ. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 5, φ. 295r. Πρβλ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Κερκυραῖοι, σ. 33. 
51. Γιά τόν 17ο αἰ. βλ. ἐνδεικτικά: Α.Ν.Κ., Μ.Π. 14, φ. 260r-261v (Ἅγιος Νικόλαος Στρινί-

λα), φ. 331r-333v (Ἁγία Μαρίνα Μπενιτσῶν), φ. 455r-457r (Ὑ. Θ. Ζωοδόχος Πηγή Περίθειας). 
Γιά τόν 18ο αἰ. βλ. ἐνδεικτικά: Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 624r-630r (Ἅγιος Ἐλευθέριος πόλεως), φ. 
665r-666v (Ἅγιος Προκόπιος Μελικίων), φ. 722r-723v (Ἅγιοι Σαράντα Περιβολίου). Α.Ν.Κ., 
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Μετά τό πέρας τῶν ἐργασιῶν, στούς ναούς τῆς πόλης ὁ δοµήτορας καλοῦσε 
τόν Μ. Πρωτοπαπά νά ἐγκαινιάσει τόν ναό52. Αὐτός ἀπέστελλε ἐκπρόσωπό του 
νά ἐλέγξει τήν κατασκευή καί στή συνέχεια ἐγκαινίαζε τόν ναό53. Ἡ τελετή γι-
νόταν συνήθως τήν ἑπόµενη Κυριακή, ἐκτός καί ἄν µεσολαβοῦσε ἑορτή, ἐνῶ ἄν 
ἦταν δυνατόν προτιµοῦνταν ἡ ἡµέρα ἑορτασµοῦ τοῦ ναοῦ54. Στούς ναούς τῆς 
ὑπαίθρου ὁ δοµήτορας κατέθετε αἴτηση µέ τήν ὁποία ζητοῦσε τήν ἄδεια ἐγκαι-
νιασµοῦ τῆς ἐκκλησίας, µέ τήν ἔκδοση τῆς ὁποίας ὁ Μ. Πρωτοπαπάς ὅριζε καί 
τόν ἐκπρόσωπό του πού θά προέβαινε στήν τέλεση τῆς ἀκολουθίας55. Ἄδειες 
ἐγκαινιασµοῦ χορηγοῦνταν καί στίς ἐκτεταµένες ἀνακαινίσεις ναῶν56, ἐνῶ γιά 
µικρότερης κλίµακας ἀνακαινιστικές ἐργασίες, στίς ὁποῖες εἶχε µετακινηθεῖ ἡ 
Ἁγία Τράπεζα, χορηγοῦνταν ἄδεια τέλεσης τῆς ἀκολουθίας ἐπί σαλευθείσης 
Τραπέζης57. Τίς ἀκολουθίες τελοῦσε στήν ἐξοχή συνήθως ὁ Πρωτοπαπάς ἤ ὁ Ἱε-
ροµνήµων, χωρίς ὅµως νά ἀποκλείεται ἡ ἀνάθεση τῆς τελετῆς καί σέ κάποιον 
ἀπό τούς ἱερεῖς τοῦ χωριοῦ. Στήν πρωτοπαπαδική γραµµατεία τηροῦνταν βιβλίο 
τῶν καθιερώσεων ὅπου καταγράφονταν οἱ ἄδειες θεµελίωσης, ἀνακαίνισης, κα-
θιέρωσης ἤ τέλεσης ἀκολουθιῶν ἐπί σαλευθείσης Τραπέζης58. 

Ἡ λήψη ἄδειας ἀπό τήν πολιτική ἀρχή φαίνεται πώς ἀτόνησε κατά τό πρῶ-
το µισό τοῦ 18ου αἰ., ἀφοῦ ἀπό τίς ἑπτά γνωστές περιπτώσεις ἵδρυσης ναῶν 
µόνον σέ δύο δόθηκε ἡ σχετική ἄδεια, ἐνῶ στίς ὑπόλοιπες οἱ ὑποψήφιοι κτήτο-
ρες ἀπευθύνθηκαν µόνον στόν Μ. Πρωτοπαπά59. Μετά τήν ἔκδοση ὅµως τοῦ 
διατάγµατος τοῦ Sagredo στίς διαδικασίες πού ἀφοροῦν στήν ἵδρυση, ἀνακαίνι-
ση καί ἐνθρονιασµούς τῶν ναῶν διαπιστώνεται ἡ καθοριστική παρέµβαση τῆς 

                                                        
Μ.Π. 23, φ. 475r-476r (Ἅγιος Χαράλαµπος πόλεως). Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, 82r-83v (Ἅγιος Νικόλαος 
στό Κολοκύθι), φ. 142r-145v (Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστρια τοῦ Τουρλινοῦ πόλεως), φ. 204r-205r (Ἅ-
γιος Νικόλαος στή Σκάλα Ἁγίου Ματθαίου). Ἀντίθετη εἶναι ἡ ἄποψη τοῦ ∆. Καπάδοχου κατά 
τόν ὁποῖο οἱ πρωτοπαπαδικές ἄδειες χορηγοῦνταν χωρίς νά ἀκριβολογοῦνται τά εἰσοδήµατα 
πού ἦταν ἀπαραίτητα γιά τή συντήρηση τῶν ναῶν (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 46). 

52. Ὁ δοµήτορας τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης πόλεως στίς 17.11.1690 ἀνέφερε πώς «ἔκτυσε την 
ἄνωθεν ἐκκλησίαν καὶ ἐκατεσκέβασε τὰ πάντα τὰ πρέποντα ἐνὸς ναοῦ και ὅντες χρία ἐνθρο-
νιασµοῦ προσεκαλέσατο τὸν αἰδεσιµώτατον αὐθέντη Πρωτοπαπὰ» (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 5, φ. 251v). 

53. ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Κερκυραῖοι, σ. 37 (Ὑ. Θ. Φανερωµένη τῶν Ξένων). Γιά τά ἐγκαίνια τῶν 
ναῶν στήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία βλ. Κ. Μ. ΡΑΛΛΗ, Περί τῶν ἐγκαινίων τῶν ναῶν κατά τό δί-
καιον τῆς ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, Ε.Ε.Π.Α. 9 (1913), 99-130. 

54. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 5, φ. 251r ( Ἁγία Αἰκατερίνη πόλεως). 
55. Βλ. ἐνδεικτικά: Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 82r (Ἅγιος Νικόλαος στό Κολοκύθι), καί φ. 259r 

(Ἅγιος Σπυρίδων Καναλίου). 
56. Βλ. ἐνδεικτικά: Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 477r-479v (Ταξιάρχης καί Ἁγία Παρασκευή ∆ου-

κάδων). Μ.Π. 63, Μέρος 1ο, β. 3, φ. 1r (Ἅγιος Στέφανος Μαγουλάδων). 
57. Βλ. ἐνδεικτικά: Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 133r (Ἅγιος Νικόλαος τοῦ Κάντηλα Κοψοχει-

λάδων). Μ.Π. 63, Μέρος 1ο, β. 3, φ. 2r (Ἅγιος Νικόλαος Στρινίλα). 
58. Βλ. ἐνδεικτικά Α.Ν.Κ., Μ.Π. 44, β. 3. Μ.Π. 63, Μέρος 1, β. 3. 
59. Ἐκτός ἀπό τήν Ὑ. Θ. Μανδρακίνα πού ἀναφέραµε προηγουµένως, πολιτική ἄδεια 

ἐντοπίστηκε καί γιά τήν Ὑ. Θ. Βλαχέρνα στό Νέο Φρούριο (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 7, φ. 28v-29r). 
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πολιτειακῆς ἀρχῆς στό πρόσωπο τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ ὄχι µόνον γιά τούς 
ναούς τῆς πόλης ἀλλά καί τῆς ὑπαίθρου. Ἡ λήψη πολιτικῆς ἄδειας γιά τόν ἐν-
θρονισµό τοῦ ναοῦ ἦταν ἀπαραίτητη, τόσο γιά τούς ναούς ἐκείνους γιά τούς 
ὁποίους δέν εἶχε προηγουµένως ληφθεῖ ἡ ἄδεια γιά τή θεµελίωσή τους, ὅσο καί 
γιά τούς ἀνακαινιζόµενους ναούς. Στήν πρώτη περίπτωση ἐνέπιπταν ἐκεῖνοι οἱ 
ναοί ἡ οἰκοδόµηση τῶν ὁποίων εἶχε ξεκινήσει πρίν ἀπό τή δηµοσίευση τοῦ δια-
τάγµατος καί οἱ ὁποῖοι ἀποπερατώθηκαν µετά τό 1755. Στίς περιπτώσεις αὐτές 
ὁ κτήτορας µέ αἴτησή του πρός τόν Γενικό Προβλεπτή ζητοῦσε τή χορήγηση ἄ-
δειας γιά τόν καθαγιασµό τοῦ ναοῦ, συνυποβάλλοντας καί τά σχετικά ἔγγραφα 
τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ ναοῦ60. Στή δεύτερη, ἡ αἴτηση τῆς ἄδειας γινό-
ταν µετά τό τέλος τῶν ἀνακαινιστικῶν ἐργασιῶν ἀπό τόν κτήτορα ἤ τούς ἐπι-
τρόπους τοῦ ναοῦ καί σέ κάποιες περιπτώσεις συνυποβαλλόταν καί ἀντίγραφο 
τῶν κινητῶν τοῦ ναοῦ61. Ὁ Γενικός Προβλεπτής, ἐφόσον δέν ὑπῆρχε τίποτε ἀντί-
θετο µέ τίς διατάξεις τοῦ διατάγµατος, χορηγοῦσε τήν ἄδεια στόν ἐνδιαφερό-
µενο, συνήθως ὅµως διαβίβαζε τήν αἴτηση καί τά συνηµµένα ἔγγραφα στόν Μ. 
Πρωτοπαπά σηµειώνοντας στό διαβιβαστικό ἔγγραφο τήν ἔγκρισή του. Στήν πε-
ρίπτωση πού ἡ πολιτειακή ἄδεια εἶχε χορηγηθεῖ στόν ἐνδιαφερόµενο, αὐτός 
ὄφειλε νά ὑποβάλει νέα αἴτηση στήν πρωτοπαπαδική γραµµατεία γιά τή χορή-
γηση τῆς ἄδειας ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ἀρχή, ὅπως συνέβη µέ τόν Ἐµµανουήλ 
Τουρλινό κτήτορα τῆς Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστριας στή Χώρα, ὁ ὁποῖος ἔλαβε τήν πο-
λιτική ἄδεια στίς 31.7.1755 καί στίς 12.2.1758 ζήτησε καί ἔλαβε τήν ἐκκλησιαστι-
κή συνυποβάλλοντας καί τήν πολιτική62. Τήν τήρηση τῶν ἀνωτέρω διατάξεων 
διαπιστώσαµε στήν Κέρκυρα τουλάχιστον ἕως τό 178563, γενικότερα ὅµως γιά 
τήν περίοδο ἀπό τό 1755 καί ἕως τό τέλος τῆς Βενετοκρατίας τά στοιχεῖα µας 
εἶναι λιγοστά, ἐνῶ τό µεγαλύτερο µέρος τους περιορίζεται σέ ἀντίγραφα ἀδειῶν 
θεµελίωσης ἤ ἐγκαινιασµοῦ πού δέν ἐπιτρέπουν πάντοτε τή γνώση τῆς διαδικα-
σίας πού τηρήθηκε64. 

Κατά τόν 19ο αἰ. ἡ οἰκοδόµηση ἤ ἀνακαίνιση ναῶν τέθηκε ὑπό τόν ἄµεσο 

                                                        
60. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 406rv (Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστρια τοῦ Τουρλινοῦ). 
61. Βλ. τήν περίπτωση τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί Ταξιάρχη ∆ουκάδων τό 1759 

(Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 477r-479v) καί τήν περίπτωση τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐπίσκεψης τό 1758 
(Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 482r-483r). 

62. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 405r. 
63. Γνωρίζουµε ὅτι ἐκδόθηκε ἄδεια τοῦ Προβλεπτῆ γιά τή θεµελίωση τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας 

Κυριακῆς Κυνοπιαστῶν τό 1785 (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 71, β. 1, δ. 5, φ. 6r), ἐνῶ ζητήθηκε ἀπό τόν Μ. 
Πρωτοπαπά ἡ λήψη πολιτικῆς ἄδειας γιά τήν ἐκ βάθρων ἀνοικοδόµηση τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου καί Ἁγίου Σώστη Ποταµοῦ τό 1763 (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 51, φ. 224v). 

64. Ἄν κρίνουµε ἀπό τά ἰσχύοντα στήν Κεφαλληνία, φαίνεται ὅτι οἱ διατάξεις τοῦ διατάγ-
µατος σύντοµα ἀτόνησαν. Ὁ Τσιτσέλης σηµειώνει ὅτι κατά τήν περίοδο αὐτή γιά τήν ἀνέγερ-
ση ναοῦ ἀπαιτεῖτο µόνον ἡ ἄδεια τοῦ Ἐπισκόπου (ΤΣΙΤΣΕΛΗ, ΚΣ Β΄, σ. 51-52). Βλ. καί τήν χο-
ρήγηση ἄδειας ἀνέγερσης τῆς µονῆς Εὐαγγελισµοῦ Κηπουρίων τό 1759 ἀπό τόν Μέγα Οἰκο-
νόµο καί µετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπο Κεφαλληνίας Γεώργιο Κλαδᾶ (ΤΣΙΤΣΕΛΗ, ὅ.π., σ. 315-316). 
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ἔλεγχο τῆς Πολιτείας. Στίς 24.10.1807 ὁ γενικός διοικητής τῶν Ἰονίων νήσων Ce-
sare Berthier ἐξέδωσε διάταγµα µέ τό ὁποῖο ἀπαγορευόταν ἡ ἀνέγερση νέων 
ναῶν στίς πόλεις καί τά χωριά τῶν νησιῶν καθώς καί οἱ χειροτονίες ἱερέων πρίν 
εἰδοποιηθεῖ τό Ὑπουργεῖο τῶν Ἐσωτερικῶν καί ἐκδοθεῖ ἡ ἀπαιτούµενη ἄδεια65. 
Μέ τόν ἐκκλησιαστικό κανονισµό πού ἐκδόθηκε τό 1811 οἱ ναοί ὑπήχθησαν στή 
δικαιοδοσία τῆς ∆ιοίκησης καί ὁρίστηκε σαφῶς ὅτι κανείς δέν µποροῦσε νά 
οἰκοδοµήσει ἤ νά ἀνακαινίσει ναό χωρίς νά εἰδοποιήσει τή ∆ιοίκηση καί νά λά-
βει τή σχετική ἄδεια66. Στά χρόνια τῆς ἀγγλικῆς Προστασίας τό διαµορφωµένο 
ἀπό τόν ἀνωτέρω κανονισµό πλαίσιο διατηρήθηκε, καί µέ τόν ἐκκλησιαστικό 
κανονισµό τοῦ ἔτους 1825 ἀπαγορεύτηκε ἡ ἀνέγερση ναῶν χωρίς τήν ἔγκριση 
τοῦ σχεδιαγράµµατος ἀπό τήν τοπική ∆ιοίκηση67. Ἤδη ὅµως ἀπό τά τέλη τοῦ 
18ου αἰ. ἡ ἀνέγερση νέων ναῶν εἶχε ἀρχίσει νά ἐγκαταλείπεται. Ὁ κορεσµός 
τοῦ νησιοῦ, κυρίως ὅµως ἡ αὐστηρότητα τῶν πολιτειακῶν ἐλέγχων ἀποτέλεσαν 
πιθανότατα τούς κύριους παράγοντες γιά τήν παρατηρούµενη µειωµένη οἰκοδο-
µική δραστηριότητα καί τή στροφή τοῦ λαοῦ πρός τή συντήρηση τῶν ὑπαρχό-
ντων ναῶν. 
 

3 .  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ  ΝΑΩΝ  
 
Στούς καταλόγους καί στά κατά καιρούς ἐκδοθέντα νοµοθετήµατα διαπιστώ-
νεται µιά ἀξιόλογη ποικιλία ὅρων πού ἀφοροῦν ἤ περιγράφουν τούς ναούς καί 
οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται στήν ἰδιοκτησιακή καί λειτουργική τους κατάσταση. 
Πρίν ὅµως προχωρήσουµε στήν παρουσίαση τῶν ποικίλων αὐτῶν προσδιορι-
σµῶν ὀφείλουµε νά προβοῦµε στήν ἀναγκαία διευκρίνιση καί διάκριση ἀνάµεσα 
στόν ναό, στή µονή καί στό µοναστήρι, ὅρων οἱ ὁποῖοι στίς πηγές χρησιµοποι-
οῦνται σχεδόν ἀδιάκριτα, µέ συνέπεια συχνά νά προκαλεῖται σύγχυση ὡς πρός 
τό ἀκριβές περιεχόµενό τους. 

Κατά τή µελετώµενη περίοδο ἡ διάκριση τοῦ µοναστηριοῦ ἀπό τόν ναό εἶναι 
ἀσαφής, λόγῳ κυρίως τοῦ µή αὐστηροῦ προσδιορισµοῦ τοῦ περιεχοµένου τῶν 
ὅρων µονή καί µοναστήρι στίς πηγές. Ὁ ὅρος µονή χρησιµοποιεῖται ἀδιάκριτα 
γιά νά δηλώσει τόσο τόν ναό, ὅσο καί τό µοναστήρι68, κυρίως ὅµως σηµαίνει τόν 
ναό. Ἡ κατ’ αὐτόν τόν τρόπο χρήση τοῦ ὅρου διαπιστώνεται σέ ὅλη τήν ἐξετα-
ζόµενη περίοδο, ἀρχῆς γενοµένης ἀπό τή νοταριακή πράξη τῆς 7.3.1400 πού ἀνα-
φέρεται στήν Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν69, ἐνῶ εἶναι ἰδιαίτερα εὐκρινής στό κείµενο τῆς 

                                                        
65. ΜΑΧΑΙΡΑ, Ναοί, σ. 68. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Βιβλιογραφία, ἀρ. 852. 
66. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρο 2. 
67. Gazzetta Jonia, ἀρ. 384 (1825), σ. 4, ἄρθρο 72. Ὁ Κ. Μαχαιρᾶς (Ναοί, σ. 73) σηµειώνει 

ὅτι τή διάταξη αὐτή περιεῖχε τό ἄρθρο 6 ἑνός νόµου τῆς 28.3.1820, τόν ὁποῖο δέν ἐντοπίσαµε. 
68. Πρβλ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ἱστορία, σ. 191. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 48. 
69. Στήν πράξη χρησιµοποιοῦνται οἱ ὅροι ἐκκλησία καί µονή µέ τήν ἴδια σηµασία· βλ. 

ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Μαρτυρίες, σ. 316-317. 
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πρωτοπαπαδικῆς ἐπίσκεψης τοῦ 1753-175470. Σέ ὁρισµένες πράξεις ἡ παράλλη-
λη χρήση τοῦ ὅρου µονή µαζί µέ τόν ὅρο ναός, ὅπως γιά παράδειγµα στή φράση 
«ὁ ανοθεν ναος της ανοθεν µονῆς»71, φαίνεται νά ὑποδηλώνει µία διαφοροποίη-
ση στή σηµασία τῶν ὅρων ἡ ὁποία ἐν τέλει δέν ἐπιβεβαιώνεται, ἀφοῦ ἡ φράση 
ἀναφέρεται βεβαιωµένα σέ ναό καί ὄχι σέ µοναστήρι, καί ἑποµένως θά πρέπει 
νά θεωρήσουµε τήν παράλληλη χρήση τους ὡς πλεονασµό ἤ ταυτολογία. Ἀπό 
τήν ἔρευνα διαπιστώθηκε ἐπίσης ἡ παράλληλη χρήση τῶν ἀνωτέρω δύο ὅρων 
καί σέ περιπτώσεις ναῶν στούς ὁποίους συνενώθηκαν ἄλλοι κατεδαφισθέντες, 
ἰδιαίτερα πρός τό τέλος τοῦ 16ου αἰ. ὅπου οἱ ὅροι συχνά ἐναλλάσσονται, ἔτσι 
ὥστε ὁ ὅρος ναός ἄλλοτε νά προσδιορίζει τούς δύο ναούς πρίν ἀπό τή συνένω-
ση καί ὁ ὅρος µονή τό ἀποτέλεσµα τῆς συνένωσης72, ἄλλοτε δέ νά συµβαίνει τό 
ἀντίστροφο73. 

Στό σηµεῖο αὐτό ὀφείλουµε νά ἐπισηµάνουµε τή συνήθη γιά τούς ναούς τῆς 
Κέρκυρας ὕπαρξη βοηθητικῶν οἰκηµάτων, προσκολληµένων στόν ναό ἤ εὑρισκο-
µένων σέ κοντινό σηµεῖο, τά ὁποῖα χρησιµοποιοῦνταν συνήθως ὡς ἀποθηκευ-
τικοί χῶροι. Τά οἰκήµατα αὐτά, παρότι ὀνοµάζονταν κελιά, δέν εἶχαν πάντοτε 
σχέση µέ τά οἰκήµατα τῶν µοναχῶν, ἀφοῦ ἡ ὕπαρξή τους διαπιστώνεται καί σέ 
ναούς πού δέν ἦταν µοναστηριακοί74, ἐνῶ δέν λείπουν καί οἱ περιπτώσεις στίς 
ὁποῖες δηλώνεται ρητά ἡ διαφορετική χρήση τους75. Ὁρισµένα ἀπό τά οἰκήµα-
τα αὐτά χρησιµοποιοῦσε ὁ ἑκάστοτε ἐφηµέριος τοῦ ναοῦ γιά τή διαµονή του, 
ἄλλα παραχωροῦνταν περιστασιακά σέ µοναχούς ἤ µοναχές ἤ ἀκόµη σέ πρόσω-
πα πού ἔχρηζαν βοηθείας76, ἐνῶ στά ἴδια οἱ κτήτορες τοῦ ναοῦ µποροῦσαν, ἄν 

                                                        
70. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, passim. 
71. Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 10r τοῦ 1762 (ναός Παντοκράτορα Ὑψηλοῦ). 
72. Σηµειώνουµε τήν πράξη τῆς 1.4.1583 µέ τήν ὁποία ὁ ἐκλεγείς ἱερουργός Βασίλειος 

Νοµικός δεσµεύεται νά δουλεύσει τούς «ναούς» τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη 
Θεολόγου «εις µίαν µονὴν ως ευρίσκονται εως του νῦν» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.77, φ. 59r). 

73. Ὅπως στήν πράξη τῆς 12.8.1583 κατά τήν ὁποία ὁ ἱερέας Μιχαήλ Λέτζης ἀπό τή Χίο 
εἶναι «ηερουργος της µονῆς της αγίας Νήκοις της κοιµενης εν τον ναὸν τον αγιον αποστολον 
Ηασωνος καὶ Σωσιπατρου» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.2, φ. 123v-124r). Γιά τούς δύο ναούς βλ. ΚΑΡΥ∆Η, 
Ναοί, σ. 274 ἀρ. 2.2 καί σ. 288 ἀρ. 3.9. 

74. Ὁ ναός τοῦ Ὑψηλοῦ Παντοκράτορα χωρίς νά εἶναι µοναστήρι, εἶχε τό 1762 «κεληὰ 
ηκοσηενα κενούρια» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 10r). 

75. Στήν Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσα, στίς 16.8.1616 παραχωρήθηκε ὡς χῶρος γιά τή διαµονή 
µοναχοῦ «ενα κελάριον εκ τα κελυα της εκλυσιας ήγουν το κελύ στω οπιο βανετε το λαδη» 
(ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 597). Βλ. ἐπίσης πράξη τῆς 6.7.1736 µέ τήν 
ὁποία ἐκτός τῶν ἄλλων ἡ κτητόρισσα τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Σωτηριώτισσας στό Γουβί παραχώ-
ρησε τόπο γιά «νά γενη ἕνα κελη εἰς αυτήν εκκλησίαν διά νά σερβίρετε καί κατικά ὁ ἐφιµέριος 
ὀπου θέλει εκλεχθή» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.99, β. 27, φ. 10r ἔνθετο µετά τό φ. 41). 

76. Στόν ναό τοῦ Παντοκράτορα στό Γρηγοροβούνι γνωρίζουµε ὅτι τό 1578 ἐκτός τοῦ 
κελιοῦ τοῦ ἱερουργοῦ ὑπῆρχε καί ἄλλο οἴκηµα στό ὁποῖο διέµενε ἡ µοναχή Μερόπη καί ἡ 
πρεσβυτέρα µέ τά παιδιά τοῦ ποτέ ἱερέα Πέτρου Λιβάδη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 446v). 
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ἤθελαν νά γίνουν µοναχοί, νά ἐγκατασταθοῦν γιά νά µονάσουν. Ἡ δυνατότητα 
αὐτή στή χρήση τῶν κτισµάτων καθόρισε καί τήν ἰδιότυπη χρήση τοῦ ὅρου µο-
ναστήρι πού ἐµφανίζεται στίς πηγές τόσο µέ τή σηµερινή του σηµασία ὅσο καί 
µέ ἐκείνη τοῦ ναοῦ, ταυτιζόµενος νοηµατικά µέ τούς ὅρους ἐκκλησία77, µονή καί 
ναός78, δηλώνοντας εἰδικότερα τόν ναό στά οἰκήµατα τοῦ ὁποίου ἐγκαθίσταται 
µοναχός, ἱεροµόναχος ἤ ἱερέας ὁ ὁποῖος ἔχει καί τή φροντίδα τῆς ἱερουργίας 
του79. Μέ τόν ἴδιο τρόπο χρησιµοποιεῖται ἐπίσης καί στίς ρῆτρες ἐκεῖνες τῶν 
συµβάσεων ἱερουργίας στίς ὁποῖες τονίζεται τό ἀναφαίρετο δικαίωµα τῶν κτη-
τόρων, ἐφ’ ὅσον τό θελήσουν, νά ἐγκατασταθοῦν ὡς µοναχοί στά οἰκήµατα τοῦ 
ναοῦ τρεφόµενοι ἀπό τά εἰσοδήµατά του80. 

∗∗∗ 
Οἱ χαρακτηρισµοί πού συνοδεύουν τούς ναούς στό κατάστιχο τοῦ 1635 καί οἱ 
ὁποῖοι ἀπεικονίζουν τήν ἰδιοκτησιακή τους κατάσταση εἶναι: «delli confratelli», 
«jus patronato», «metochio», «del casale», «jus patronato pubblico» ἤ «della Serenis-

                                                        
77. Βλ. τήν πράξη τῆς 13.5.1579 µέ τήν ὁποία ὁ κτήτορας τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 

στή Σπιανάδα ἔδωσε τόν ναό στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόµου γιά νά ἀνεγερ-
θεῖ ναός ἐπ’ ὀνόµατι καί τῶν δύο ἁγίων, ὅπου χρησιµοποιοῦνται ἀδιάκριτα οἱ ὅροι «ἐκκλη-
σία», «παλαιοκλησούριον», «παλαιοκλήσιον», «µοναστήριον» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 614r). 
Βλ. καί πράξη τῆς 22.1.1566 µέ τήν ὁποία ὁ ἱερέας Ἀντώνιος Κοντός ἔδωσε στόν ἱερέα Ἀλέξιο 
Ραρτοῦρο «τὸ παλεοκλήσιον αὐτοῦ ἐν τι ἀφανισµένο, ἐπονοµαζόµενον ποτὲ ἅγιος Βασίληος, 
.... ὅπως ὁ ρηθεὶς... ὀφείλει ἀνακενίσει τὸ ρηθὲν µοναστήριον... ὁ δὲ ρηθεὶς ... ἔστω κύριος καὶ 
οἰκοκύρης τοῦ αὐτοῦ ναοῦ» (ΖΑΡΙ∆Η, Ραρτοῦρος, σ. 237). 

78. Βλ. τήν πράξη τῆς 6.6.1562 µέ τήν ὁποία ὁ ἱεροµόναχος Μακάριος Λαγάτορας ὁρίστη-
κε ἱερουργός τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Παλαιοπόλεως γιά τρία χρόνια. Αὐτός ἔλαβε τήν «µονήν» µέ 
χρέος νά κατοικεῖ καί ἱερουργεῖ ἐπειδή «το αυτῶν µοναστήριον» ἦταν χωρίς ἱερέα (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Π.40, φ. 277r-278r). Ἐπίσης στόν ἀνωτέρω ναό στίς 15.4.1569 ὁ ἱεροµόναχος Σάββας 
Μουσούλης ὁρίστηκε ἱερουργός στό «µοναστήρι» γιά νά ψάλλει «εν τω θείω νεῶ» (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Π.40, φ. 707r). Ἀντίστοιχα στόν ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἑβραΐδος στίς 10.8.1574 ὁρί-
στηκε ἱερουργός µέ τόν ὅρο νά σταθεῖ στή «µονή» ἰσοβίως καί µετά θάνατον νά τόν κληρο-
νοµεῖ τό «µοναστήρι» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 356v). 

79. Βλ. ἐνδεικτικά: τήν πράξη τῆς 27.11.1575 µέ τήν ὁποία ὁ Ἰωάννης Σκαφιδᾶς διά µέρος 
τῆς ἀδελφότητας τῶν ναῶν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, Σωτῆρος καί Ἁγίου Στεφάνου χωρίου Βα-
ρυπατάδων, συµφώνησε µέ τόν ἱερέα Στυλιανό Μακρῆ καί τοῦ ἔδωσε τά τρία «µοναστήρια» 
νά κατοικεῖ καί ἱερουργεῖ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 431v-432r). Βλ. ἐπίσης τήν πράξη τῆς 
4.9.1570 µέ τήν ὁποία ἡ Ἕλενα ∆αρµέρα ἔδωσε στόν ἱερέα Ἀλέξιο Κεφαλονίτη λεγόµενο Χα-
λικιόπουλο τό «µοναστήριον» τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου στίς Ἁλυκές γιά τρία χρόνια µέ τόν ὅρο 
νά κατοικήσει ἐκεῖ µέ ὅλη τήν οἰκογένειά του καί νά ἱερουργεῖ (Συµβ. Π.41, φ. 24r). 

80. Εἶναι χαρακτηριστικό τό παράδειγµα τῆς σύµβασης τῆς 7.12.1544 πού ἀφοροῦσε στήν 
ἱερουργία τοῦ Ἁγίου Νικολάου ∆ράκοντος χωρίου Ριγγλάδων στήν ὁποία ὁ ναός χαρακτηρί-
ζεται ἀδιάφορα ὡς «µονή» καί «ἐκκλησία», ἀλλά καί ὡς «µοναστήρι» ἔπειτα ἀπό τή διατύ-
πωση τῆς διάταξης πού ἔδινε τή δυνατότητα σέ κάθε κτήτορα τοῦ ναοῦ νά ἐγκατασταθεῖ σέ 
ἕνα ἀπό τά ὑπάρχοντα κελιά, νά µονάσει «και να δουλεύη της εκλησιας τα πραγµατα νὰ ζοο-
θροφάτε απὸ το µοναστηρι µι εµποδιζοµενος απο τον ... ϊερεαν της εκλησιας» (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Τ.13, φ. 714v). 
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sima Signoria». Ἀναλυτικότερα στό κατάστιχο ὑπάρχουν 7 µή χαρακτηριζόµενοι 
ναοί, 103 ἀδελφάτα, 272 ἰδιόκτητοι, 19 κυριότητος συγκεκριµένου χωρίου, 2 
µοναστηριακοί, 26 δηµόσιοι στούς ὁποίους περιλαµβάνονται καί τά 10 δηλού-
µενα µετόχια τους, καί 24 µετόχια. 

Στήν πρωτοπαπαδική ἐπίσκεψη τοῦ 1753-1754 οἱ ναοί προσδιορίζονται µέ 
τούς χαρακτηρισµούς: «γιούς», «ἀδελφάτο», «γιούς δηµόσιον», «τῆς κοινότητος», 
«µοναστήρι», «µετόχι». Συγκεκριµένα ὑπάρχουν 165 ναοί µή χαρακτηριζόµενοι, 
93 ἀδελφάτα, 424 ἰδιόκτητοι ἤ γιούς, 8 τῆς κοινότητας συγκεκριµένου χωριοῦ, 
11 µοναστήρια, 21 δηµόσιοι, 9 πού ἀνῆκαν στή λατινική µητρόπολη (κανονικά-
τα) καί 103 µετόχια. Μεταξύ τῶν ἰδιόκτητων περιλαµβάνονται καί 22 ναοί οἱ 
ὁποῖοι προσδιορίζονται ὡς «γιούς» κάποιας βαρωνίας, ἐνῶ δύο ναοί προσδιορί-
ζονται ὡς «γιούς ἐπαρχίας»81. Ἀντίστοιχες διακρίσεις περιλαµβάνει καί ὁ κατά-
λογος τῆς 1.4.1755 στόν ὁποῖο σηµειώνονται: 228 ἀδελφάτα, 436 ἰδιόκτητοι, 8 
ναοί τῆς κοινότητας συγκεκριµένων χωριῶν, 8 µοναστηριακοί, 19 δηµόσιοι, 105 
µετόχια ἐνῶ 31 ναοί µένουν χωρίς χαρακτηρισµό. 

Στόν κατάλογο τοῦ Sagredo τοῦ 1755 οἱ ναοί χαρακτηρίζονται ὡς «jus patro-
nato», «jus pubblico», «confraternità» καί «parocchia», ἐνῶ οἱ ἰδιόκτητοι ναοί προσ-
διορίζονται συχνά µέ τό ὄνοµα τοῦ ἰδιοκτήτη ἤ τῆς οἰκογένειας. Ἀναλυτικά, 
ὑπάρχουν: 28 ναοί µή χαρακτηριζόµενοι, 149 ἀδελφάτα, 359 ἰδιόκτητοι, 11 µο-
ναστήρια, 16 ἐνοριακοί (parocchiali), 13 δηµόσιοι καί 8 µετόχια82. 

Στόν κατάλογο τοῦ 1820 οἱ ναοί χαρακτηρίζονται ὡς «ἀδελφάτα», «γιούς», 
«µετόχια», «µοναστήρια», «γιούς τοῦ ∆ηµοσίου», «γιούς τῆς µητροπόλεως» ἤ «ἐκ-
κλησιαστικόν», ἐνῶ ἕνας σηµαντικός ἀριθµός δέν φέρει χαρακτηρισµό. Σέ λίγες 
περιπτώσεις οἱ χαρακτηρισµοί εἶναι σύνθετοι ὅπως «γιούς καί ἀδελφάτο», «µε-
τόχι καί ἀδελφάτο», «µοναστήρι καί ἀδελφάτο». Ἀντίστοιχα ὁρισµένοι δηµόσιοι 
ναοί χαρακτηρίζονται καί ὡς «µετόχια», ἄν ἦταν κατ’ αὐτόν τόν τρόπο προ-
σαρτηµένοι σέ ἄλλο δηµόσιο ναό, ἀλλά καί ὡς «µοναστήρια». Ἀναλυτικότερα, 
ὑπάρχουν 122 ναοί µή χαρακτηριζόµενοι, 247 ἀδελφάτα, 375 ἰδιόκτητοι, 7 µο-
ναστήρια, 23 δηµόσιοι, 7 τῆς ὀρθόδοξης µητρόπολης καί 59 µετόχια. 

Συνοπτικά τά δεδοµένα τῶν πέντε ἀνωτέρω καταλόγων ἐµφανίζονται στόν 
πίνακα πού ἀκολουθεῖ. 

                                                        
81. Τά στοιχεῖα πού παρέχει ὁ ∆. Καπάδοχος ἀπό τήν ἐπεξεργασία τοῦ κειµένου τῆς ἐπί-

σκεψης (Ναοί, σ. 45 καί 56) διαφέρουν ἐν µέρει ἀπό τά δικά µας. 
82. ∆ιαφορετικοί εἶναι οἱ ἀριθµοί ἀνά κατηγορία πού παρέχονται ἀπό τούς ἄλλους µελε-

τητές γιά τόν ἴδιο κατάλογο. Ὁ ∆. Καπάδοχος (Ἀπονοµή, σ. 45), σηµειώνει 352 ἰδιωτικούς, 114 
δηµοσίους, 11 µοναστηριακούς, 117 συναδελφικούς καί 10 ἀµφισβητούµενους ναούς. Ἡ Μα-
ρία Παναγιωτοπούλου (Κατάλογος, σ. 107 σηµ. 13), σηµειώνει τούς ἴδιους ἀνά κατηγορία 
ἀριθµούς ἐκτός τῶν συναδελφικῶν πού τούς ἀνεβάζει στούς 177 καί παραπέµπει στό ἔργο τοῦ 
Στ. Βλασσόπουλου, «Στατιστικαί καί ἱστορικαί περί Κερκύρας εἰδήσεις». Εἶναι προφανές 
ὅµως ὅτι οἱ ἀνωτέρω ἀριθµοί δέν ἀνταποκρίνονται στήν πραγµατικότητα, ἀφοῦ τό ἄθροισµά 
τους ὑπερβαίνει τόν συνολικό ἀριθµό τῶν ναῶν πού ἀναγράφονται στόν κατάλογο. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1635 1753 1755α 1755β 1820 
Ἀδελφάτα 103 93 228 149 247 
Ἰδιόκτητοι 272 424 436 359 375 
Τοῦ χωρίου 19 8 8 - - 
Μοναστήρια83 2 11 7 11 7 
Ἐνοριακοί - - - 16 - 
∆ηµόσιοι 26 21 19 13 23 
Μητροπόλεως - 9 - - 7 
Μετόχια 24 103 105 8 59 
Ἀχαρακτήριστοι 7 165 31 28 122 
ΣΥΝΟΛΟ 453 832 834 585 840 
 
Οἱ κατάλογοι περιλαµβάνουν ἐπίσης, ἐκτός τῶν ἀνωτέρω διακρίσεων, καί 

ποικίλους χαρακτηρισµούς πού ἀναφέρονται στή θέση, τήν κατάσταση καί τή 
λειτουργική χρήση τοῦ ναοῦ. Πιό συγκεκριµένα: 

Στό κατάστιχο τοῦ 1635, τή λειτουργική κατάσταση τοῦ ναοῦ περιγράφουν 
οἱ φράσεις: «haver cura d’ anime καί non haver cura d’ anime», µέ τίς ὁποῖες οὐ-
σιαστικά γίνεται διάκριση µέ γνώµονα τήν ὕπαρξη ἤ µή ἐνοριτῶν στόν ναό, 
καθώς καί οἱ χαρακτηρισµοί «mansionaria» καί «chiesa semplice». 

Στήν πρωτοπαπαδική ἐπίσκεψη τοῦ 1753-1754 ἀπαντοῦν 65 ναοί πού χαρα-
κτηρίζονται ὡς «ἐρηµοκλήσια» (48 ἀπό τούς ναούς αὐτούς εἶναι κτητορικοί, 9 
µετόχια καί 8 µή χαρακτηριζόµενοι), ἐνῶ 19 ναοί σηµειώνονται ὡς «χαλασµέ-
νοι», «κατεστραµµένοι» ἤ «γκρεµισµένοι» (πρόκειται γιά 9 κτητορικούς, ἕναν δη-
µόσιο, 3 µετόχια καί 6 µή χαρακτηριζόµενους). Παράλληλα οἱ ναοί διακρίνονται 
σέ σχέση µέ τούς τιµώµενους ἁγίους ἤ γεγονότα σέ δισυπόστατους ἤ τρισυπό-
στατους ναούς, σηµειούµενοι στίς πηγές ὡς «δικλήσια» ἤ «τρικλήσια»84. 

Τέλος, στόν κατάλογο τοῦ 1820 σέ 76 ναούς δηλώνεται ἡ µή λειτουργική 
τους ἐπάρκεια µέ τήν προσθήκη, κατά περίπτωση, τῶν χαρακτηρισµῶν: «ἐρηµο-
κλήσι», «κλεισµένος», «ἀτελείωτος», «κατεδαφισµένος», «γκρεµισµένος», «µισο-
κρηµνισµένος», «χαλασµένος», «χαλασµένος σχεδόν», «µισοχαλασµένος», «ξέσκε-
πος», «καµµένος»85. 

Ποικιλία ὅρων καί διακρίσεις ναῶν διαπιστώνονται, πέραν τῶν καταλόγων, 
καί στά διατάγµατα πού ἀναφέρονται στούς ναούς. Τό διάταγµα τοῦ Γενικοῦ 

                                                        
83. Στόν πίνακα, ὁ ἀριθµός τῶν µοναστηρίων τῶν καταλόγων ἀπεικονίζει ἐκεῖνες τίς περι-

πτώσεις πού δέν φέρουν ἄλλο χαρακτηρισµό. Συνολικά, περιλαµβανοµένων καί ἐκείνων τῶν 
περιπτώσεων πού ἐντάχθηκαν κατά τήν ταξινόµηση σέ ἄλλη κατηγορία, στόν κατάλογο τοῦ 
1635 σηµειώνονται 3, στόν κατάλογο τῆς 1.4.1755 10, στόν κατάλογος τοῦ Sagredo 13 καί στόν 
κατάλογο τοῦ 1820 10 µοναστήρια. 

84. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, passim. 
85. Βλ. ἀναλυτικότερα ΚΑΡΥ∆Η, Κατάλογος. 
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Προβλεπτῆ Α. Sagredo τῆς 26.8.1754, γιά τό ὁποῖο θά κάνουµε ἐκτενέστερα λό-
γο παρακάτω, εἶναι χωρισµένο σέ κεφάλαια τά ὁποῖα ἀναφέρονται στίς: «chiese 
di confraternità», «chiese di jus patronato privato», «chiese di pubblico jus patrona-
to», «conventi di monaci e monache». Πέρα ἀπό τή γενική αὐτή διαίρεση, στό ἴδιο 
κείµενο διαπιστώνεται καί ἡ χρήση τοῦ ὅρου «parochia» γιά τόν χαρακτηρισµό 
τῶν συναδελφικῶν ναῶν86, ὅρο τόν ὁποῖο διαπιστώσαµε καί στόν κατάλογο 
τοῦ 1755. 

Ἐπίσης ὁ ἐκκλησιαστικός κανονισµός τοῦ 1811 διακρίνει «µοναστήρια», «ἐκ-
κλησίες ἐνορίας», «ἐκκλησίες µερικοῦ δικαιώµατος (jus particolare)» καί «ἐκκλη-
σίες δηµοσίου δικαιώµατος»87. 

Ὅπως γίνεται εὔκολα ἀντιληπτό ἀπό τά ἀνωτέρω, οἱ διακρίσεις αὐτές ἀπο-
τελοῦν οὐσιαστικά περιγραφές τῆς κατάστασης τῶν ναῶν καί δέν συνεπάγο-
νται τήν ἔνταξή τους σέ συγκεκριµένη κατηγορία, γι’ αὐτό καί συχνά γιά τόν 
ἴδιο ναό ἀπαντοῦν περισσότεροι τοῦ ἑνός χαρακτηρισµοί. Ὅπως διαπιστώνε-
ται ἐξάλλου ἀπό τόν πίνακα, πολλοί ναοί δέν φέρουν κανέναν χαρακτηρισµό, ὁ 
ἀριθµός µάλιστα τῶν µή χαρακτηριζοµένων ναῶν εἶναι ἰδιαίτερα ὑψηλός στήν 
πρωτοπαπαδική ἐπίσκεψη τοῦ 1753-1754 καί στόν κατάλογο τοῦ 1820 ὅπου 
φτάνει σέ ποσοστό 19,83% καί 14,5% ἀντίστοιχα. Εἰδικότερα στήν πρωτοπαπα-
δική ἐπίσκεψη, οἱ µή χαρακτηριζόµενοι ναοί ἐµφανίζονται κυρίως στίς περιοχές 
τῆς µέσης καί τῆς βόρειας Κέρκυρας, λόγῳ, πιθανόν, τῆς υἱοθέτησης, κατά τήν πο-
ρεία τῆς ἐπίσκεψης, συνοπτικότερου ἐρωτηµατολογίου ἤ τῆς παράλειψης ἀπό 
τόν γραφέα τῆς ἀκριβοῦς περιγραφῆς τοῦ ναοῦ, γεγονός πού φανερώνει ὅτι ἡ 
ἔνταξη τῶν ναῶν σέ κατηγορίες δέν περιλαµβανόταν στά πλαίσια τοῦ ἐνδιαφέ-
ροντος τοῦ Μ. Πρωτοπαπᾶ. Ἡ γενικότερη ἐντύπωση πού ἀποκοµίζει κανείς 
ἀπό τό κείµενο τῆς ἐπίσκεψης εἶναι ὅτι σέ αὐτήν καταγράφτηκε ὅ,τι δηλώθηκε 
καί ἀπό τή στιγµή πού τό ζητούµενο ἦταν νά περιγραφεῖ κυρίως ἡ κατάσταση 
τοῦ ναοῦ καί νά σηµειωθοῦν οἱ διαχειριστές του, ὁποιοσδήποτε ἄλλος συγκε-
κριµένος χαρακτηρισµός δέν ἐπιζητοῦνταν. 

Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τέλος τά νοµοθετικά διατάγµατα, στό διάταγµα τοῦ Sagredo ἡ 
διαίρεση τῶν κεφαλαίων ὀφείλεται ἐπίσης σέ ἀντίστοιχες διαφοροποιήσεις τοῦ 
τρόπου περιουσιακῆς διαχείρισης τῶν ναῶν παρά σέ διάθεση κατηγοριοποίη-
σής τους. Προσπάθεια ἔνταξης τῶν ναῶν σέ κατηγορίες διαπιστώνεται οὐσια-
στικά γιά πρώτη φορά στόν ἐκκλησιαστικό κανονισµό τοῦ 1811 µέ τόν τρόπο 
πού εἴδαµε προηγουµένως. 

Ἔπειτα ἀπό τά ἀνωτέρω, καταλήγουµε ὅτι, πέρα ἀπό τούς ὁποιουσδήποτε 
χαρακτηρισµούς πού ἀπαντοῦν στίς πηγές, στούς καταλόγους καί στά διατάγ-
µατα, οἱ ναοί τόσο στά χρόνια τῆς Βενετοκρατίας ὅσο καί κατά τόν 19ο αἰ. δια-
κρίνονται σέ δύο µεγάλες κατηγορίες: τούς ναούς ἰδιωτικοῦ δικαίου ἤ jus 

                                                        
86. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 159-160, 167. 
87. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρο 12. 
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patronato privato καί τούς δηµοσίου δικαίου ἤ jus patronato publico. Σέ αὐτές 
ὡς τρίτη κατηγορία θά µποροῦσε νά προστεθεῖ ἐκείνη τῶν µοναστηριακῶν. 

Κυρίαρχη κατηγορία, ἀπό τήν ὁποία ἀπορρέουν καί οἱ δύο ἑπόµενες καθώς 
καί ὅλες οἱ ἄλλες ὁµάδες καί διακρίσεις πού διαπιστώθηκαν, εἶναι ἐκείνη τῶν 
ναῶν ἰδιωτικοῦ δικαίου. Ἄν µάλιστα ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν ὅτι οἱ δηµόσιοι ναοί ἦταν 
προηγουµένως ναοί ἰδιόκτητοι πού περιῆλθαν στό ∆ηµόσιο, καθώς καί ὅτι ὅλοι 
οἱ µοναστηριακοί εἶχαν τήν ἀρχή τους σέ κάποιον κτήτορα, τότε θά µπορούσα-
µε νά ποῦµε ὅτι ὅλοι οἱ ναοί ἦταν ἀρχικά ἰδιόκτητοι ἑνός ἤ περισσοτέρων προ-
σώπων ἤ οἰκογενειῶν πού τούς ἀνήγειραν, τούς προίκισαν καί εἶχαν τή φρο-
ντίδα τους. Ὁ ὁποιοσδήποτε ἄλλος χαρακτηρισµός πού προστίθεται, ἀλλά καί 
ἡ ὁποιουδήποτε βαθµοῦ κρατική ἤ ἐκκλησιαστική κηδεµονία ἤ παρέµβαση δέν 
µποροῦν νά ἀλλοιώσουν τόν χαρακτήρα τους αὐτό88. 

Οἱ ναοί ἰδιωτικοῦ δικαίου µποροῦν νά ἀνήκουν σέ µεµονωµένα πρόσωπα, 
σέ ὁµάδα συγγενῶν προσώπων, ὁπότε χαρακτηρίζονται ὡς ναοί γενεᾶς ἤ ἀδελ-
φοσύνης89, ἤ ἀκόµη νά ἀποτελοῦν µέρος ἑνός τιµαρίου90. Θεωρεῖται γενικά ὅτι 
οἱ ναοί αὐτοί ἦταν ἀνεξάρτητοι ἀπό κάθε πολιτική ἤ ἐκκλησιαστική ἀρχή καί 
ὅτι χρησίµευαν ὡς εὐκτήρια καί οἰκογενειακά ταφεῖα91, στήν πραγµατικότητα 
ὅµως ἡ ἀνεξαρτησία αὐτή γνώρισε πολλούς περιορισµούς ἀπό τά ἑκάστοτε ἐκ-
διδόµενα πολιτειακά διατάγµατα, ἐνῶ ἀπό τόν 18ο αἰ. ἡ λειτουργία καί δια-
χείρισή τους ἐντάχθηκε στίς γενικότερες περί ναῶν ρυθµίσεις, ὅπως θά φανεῖ 
στή συνέχεια. Οἱ ναοί αὐτοί ταυτίζονται µέ τούς ναούς «µερικοῦ δικαιώµατος» 
ἤ «jus particolare» τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κανονισµοῦ τοῦ 1811, οἱ ὁποῖοι διακρί-
νονταν εἰδικότερα στούς ναούς «γιούς πατρονάτου µερικοῦ» καί στά οἰκογε-
νειακά εὐκτήρια ἤ ἐκκλησίες «φαµίλιας». Στήν πρώτη ὑποκατηγορία ἀνῆκαν 
ἐκεῖνες οἱ ἐκκλησίες πού τίς κατεῖχε οἰκογένεια ἤ ἰδιώτης καί οἱ ὁποῖες προι-
κίζονταν µέ ἀγαθά γιά τή διατήρηση τῆς λατρείας, ἐνῶ στή δεύτερη ἐντάσσο-
νταν ὅσες ἐκκλησίες «µερικοῦ» δικαιώµατος εἴτε δέν ἦταν προικισµένες µέ ἀγα-
θά, ὁπότε ὁ κτήτορας φρόντιζε γιά τή διατήρηση τῆς λατρείας, εἴτε ἦταν προι-
κισµένες µέ ἀγαθά ἀλλά τό περίσσευµα τῶν ἐσόδων, µετά τήν ἀφαίρεση τῶν 
ἐξόδων λατρείας, καρπώνονταν οἱ κτήτορες92. 

                                                        
88. Πρβλ. γιά τή Ζάκυνθο τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖο ἀντιµετωπίζει τό ζήτηµα τῶν ναῶν ὁ 

ἀνώνυµος συντάκτης ἱστορικοῦ σηµειώµατος «Περί τῶν Συναδελφικῶν Ναῶν Ζακύνθου» 
(ΚΟΝΟΜΟΥ, Ζάκυνθος, σ. 143). 

89. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 54-55. Γιά τήν ἀδελφοσύνη βλ. παρακάτω. 
90. Στούς καταλόγους σηµειώνονται ὡς «γιούς τῆς Ἐµπαρουνίας...» (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, 

σ. 52-53). Εἰδικότερα γιά τόν Ἅγιο Γεώργιο Ὑψηλό, πού ἀνῆκε στή βαρωνία Marcello, βλ. IR. 
ANDRIOTTI, Beni ecclesiastici e istituzioni feudali a Corfù: la chiesa di san Zorzi Ipsilò (XVIII 
secolo), Levante veneziano. Aspetti di storia delle Isole Ionie al tempo della Serenissima, a cura di 
Massimo Costantini -Aliki Nikiforou, Quaderni di Cheiron n. 2, σ. 39-58. 

91. ΤΣΙΤΣΕΛΗ, ΚΣ Β΄, σ. 76. Πρβλ. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 46. 
92. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρα 82-86. 
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Οἱ ναοί ἀδελφότητας (di confraternità) ἤ ἀδελφάτα, πού ἀποτελοῦν καί τό 
ἀντικείµενο τῆς παρούσας ἐργασίας, προσδιορίζονται ἀπό τήν παρουσία ὁµάδας 
κτητόρων ὀργανωµένων σέ σωµατεῖο. Οἱ ναοί αὐτοί, παρότι ἀποτελοῦν ἀντι-
κείµενο ξεχωριστῆς διαπραγµάτευσης στά διατάγµατα τῆς ἐποχῆς, δέν συνιστοῦν 
ξεχωριστή κατηγορία, ἀλλά ἐντάσσονται στήν εὐρύτερη κατηγορία τῶν ἰδιωτι-
κοῦ δικαίου ναῶν93. Αὐτό φαίνεται ἄλλωστε καί ἀπό τά στοιχεῖα τῶν καταλό-
γων πού παραθέσαµε παραπάνω, ὅπου διαπιστώνεται ρευστότητα σέ ὅ,τι ἀφορᾶ 
τόν χαρακτηρισµό τοῦ ναοῦ, ἰδιαίτερα ἐκεῖ ὅπου ὁ συναδελφικός ναός ἀνῆκε 
σέ περιορισµένο ἀριθµό µετόχων. Τότε ὁ ναός χαρακτηρίζεται τόσο ὡς γιούς 
προσώπων ἤ οἰκογενειῶν ὅσο καί ὡς ἀδελφάτο94. Ἰδιαίτερα µάλιστα ρευστή 
εἶναι ἡ χρήση τῶν προσδιορισµῶν σέ ναούς οἱ ὁποῖοι ἀνῆκαν κατά κυριότητα 
σέ τιµάριο, ὁπότε ἐπικρατεῖ ἄλλοτε ἡ δήλωση τῆς κυριότητας τοῦ ναοῦ καί ἄλ-
λοτε ὁ συναδελφικός χαρακτήρας τῆς ὁµάδας πού εἶχε τή φροντίδα του95. Ἡ ξε-
χωριστή τους ἀντιµετώπιση ὀφείλεται στόν διαφοροποιηµένο τρόπο διαχείρισης 
τοῦ ναοῦ, ἐνῶ ὁ προσδιορισµός τους µέ τούς ἀνωτέρω ὅρους στούς καταλόγους 
καί τά διατάγµατα ἐκφράζει µᾶλλον τόν τρόπο ἄσκησης τῆς διαχείρισης παρά 
τούς ἴδιους τούς κατόχους τοῦ ναοῦ. 

Στούς ναούς ἐνορίας (parrocchia), τέλος, καθώς καί σέ ἐκείνους τῆς κοινότη-
τος, χωρίς νά δηλώνεται ἡ ἔνταξή τους σέ ἰδιαίτερη κατηγορία, τονίζεται στούς 
πρώτους ὁ ρόλος τους στήν κάλυψη τῶν λατρευτικῶν ἀναγκῶν τῶν πιστῶν καί 
στούς δεύτερους ὅτι τά κτητορικά δικαιώµατα κατεῖχε ἡ κοινότητα τοῦ χωριοῦ. 
Αὐτοί ἐντάσσονται, ἀπό τήν ἄποψη τῆς ὀργάνωσης καί τῆς διαχείρισης, στήν 
ὁµάδα τῶν συναδελφικῶν ναῶν. 

                                                        
93. Πρβλ. ΜΑΪΝΑ, Κανόνες, σ. 717-718. 
94. Σηµειώνουµε ὡς χαρακτηριστικά παραδείγµατα στό κατάστιχο τοῦ 1635 τόν ναό τοῦ 

Ταξιάρχη Καµάρας (σ. 47 καί 57) καί τόν ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Κουραµάδων (σ. 41-43, 
58). Στόν κατάλογο τοῦ 1820 βλ. ΚΑΡΥ∆Η, Κατάλογος, ἀρ. 335, 338, 346, 385, 500, 574, 577, 
581, 603, 630, 631, 637, 672, 687, 691, 718. 

95. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις ἀποτελοῦν ὁ ναός τῆς Ἁγίας Μαρίνας Μαρµάρου καί 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κανακάδων οἱ ὁποῖοι ἀνῆκαν στήν βαρωνία Marcello καί οἱ ὁποῖοι ἀπό 
τόν 16ο αἰ. εἶχαν παραχωρηθεῖ σέ ἰδιῶτες. Ἡ διηνεκής ἰσχύς τῆς παραχώρησης ἀποτελεῖ τόν 
κύριο λόγο γιά τόν ὁποῖο στούς ναούς δέν δηλώνεται πάντα ὁ κάτοχος τῆς κυριότητας. Συγκε-
κριµένα ὁ ναός τῆς Ἁγίας Μαρίνας τό 1635 σηµειώνεται ὡς «jus patronato» τοῦ Γιάννη ∆όικα 
καί τῆς ἀδελφοσύνης του, στήν ἐπίσκεψη τοῦ 1753 ὡς «γιούς» τῆς βαρωνίας Marcello, στόν κα-
τάλογο τοῦ 1755 ὡς «confraternità» καί στόν κατάλογο τοῦ 1820 ὡς «γιούς τοῦ Μαρτζέλου». 
Ἀπό τό νοταριακό ἐπίσης ὑλικό γνωρίζουµε τήν ὕπαρξη καί τή δραστηριότητα ἀδελφάτου 
τουλάχιστον ἀπό τό 1569 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 207r). Ἀντίστοιχα στόν Ἅγιο Νικόλαο Κα-
νακάδων γνωρίζουµε τήν ὕπαρξη ἀδελφάτου ἀπό τό 1598 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.76, φ. 6r), ὅµως ὁ 
ναός δηλώνεται τό 1635 ὡς «jus patronato» τοῦ Νίκου Περδικοµάτη, τό 1753 ὡς µετόχι τῆς Ὑ. 
Θ. Εἰσοδίων πού χαρακτηρίζεται ὡς ἀδελφάτο, ἐνῶ τό 1755 ἡ σχέση τῶν δύο ναῶν ἐµφανίζε-
ται ἀντίστροφη. Τέλος τό 1820 χαρακτηρίζεται ὡς «ἀτέλειωτη», προφανῶς λόγῳ ἀνακαινι-
στικῶν ἔργων, καί γιούς τῶν Μουµούρηδων, στούς ὁποίους ἀνῆκε καί ὁ ναός τῶν Εἰσοδίων. 
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Στούς ναούς δηµοσίου δικαίου ἤ δικαιώµατος (jus patronato pubblico) ἐντάσ-
σονται ὅσοι ἀνῆκαν στό ∆ηµόσιο µαζί µέ τά κτήµατά τους, περιῆλθαν δέ σέ αὐ-
τό λόγῳ κυρίως τῆς ἔκλειψης τῶν κτητορικῶν οἰκογενειῶν96. Κατά τόν 19ο αἰ. 
συµπεριλήφθηκαν στήν ἴδια κατηγορία καί οἱ ναοί ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι δηµεύθη-
καν γιά τήν κάλυψη τῶν ἀναγκαίων γιά τή δηµόσια ἐκπαίδευση δαπανῶν97. Οἱ 
ναοί αὐτοί παραχωροῦνταν σέ κληρικούς, σέ ὁρισµένες µάλιστα περιπτώσεις 
ἐτίθετο ὡς προϋπόθεση γιά τήν παραχώρησή τους ἡ κατοχή τῆς ἰδιότητας τοῦ 
ἱεροµονάχου98. Συχνά παραχωροῦνταν ὡς οἰκονοµική ἐνίσχυση σέ ἱερωµένους 
πού ἔχαιραν γενικῆς ἀναγνώρισης99 ἤ ὡς οἰκονοµική ἐνίσχυση σέ ἐκκλησιαστι-
κούς φορεῖς100. Ὁρισµένες φορές οἱ ναοί αὐτοί, καί παρά τήν ὑφιστάµενη ἀπα-
γόρευση τῆς ἐκµετάλλευσης τῶν ἐκκλησιαστικῶν περιουσιῶν ἀπό λαϊκούς, παρα-
χωροῦνταν τιµητικά καί σέ ἄτοµα µή ἱερωµένα, τά ὁποῖα εἶχαν παράσχει µεγά-
λες ὑπηρεσίες στό Κράτος, ἤ ἀκόµη καί σέ οἰκογένειες, ὁπότε µεταβιβάζονταν 
κληρονοµικά µέ τόν περιορισµό τοῦ ἀναπαλλοτρίωτου τῆς περιουσίας καί τόν 
ὅρο τῆς ἐπιστροφῆς στό ∆ηµόσιο σέ περίπτωση ἀκληρίας101. Ἡ παραχώρηση τοῦ 
ναοῦ ἀποσκοποῦσε κυρίως στή φροντίδα του καί τήν τακτική του ἱερουργία, ὁ 
δέ διαχειριζόµενος τήν περιουσία τοῦ ναοῦ κληρικός ὄφειλε νά τόν συντηρεῖ 
καί µέ τό περίσσευµα νά συντηρεῖται καί ὁ ἴδιος102. Ἡ παραχώρηση τοῦ ναοῦ 
γινόταν ἀρχικά ἀπό τήν τοπική βενετική ∆ιοίκηση (Reggimento) ἤ τόν Γενικό 
Προβλεπτή καί ἐπικυρωνόταν ἀπό τή βενετική Γερουσία χωρίς ὅµως νά ἀπο-
κλείεται καί ἡ ἀπ’ εὐθείας ἀπό τή Γερουσία παραχώρηση, διαδικασία πού ἐπι-

                                                        
96. Βλ. περίπτωση στά Κύθηρα καθώς καί τήν ὅλη διαδικασία εἰς ΧΡ. Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Εἰ-

δήσεις γιά ναούς καί µονές στά Κύθηρα ἀπό ἀρχειακές πηγές, Π.Ε΄.Π.Σ., τ. 1, Ἀργοστόλι 1989, 
σ. 269-288. Ὁ Ν. Πανταζόπουλος θεωρεῖ τούς ναούς αὐτούς ὡς ἐκκλησιαστικά τιµάρια, ἀνή-
κοντα στήν εὐρύτερη κατηγορία τῶν feudi diretti e legali τά ὁποῖα περιῆλθαν στό ∆ηµόσιο µέ 
τήν κατάκτηση (ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, Τιµαριωτισµός, σ. 172-173 καί σηµ. 5). Ἡ ὑπόθεση ὅτι 
ἐπρόκειτο γιά ναούς πού ἀνεγέρθηκαν ἀπό τό ∆ηµόσιο (ΤΣΙΤΣΕΛΗ, ΚΣ Β΄, σ. 76) καθώς καί ἡ 
θέση ὅτι ἀνεγείρονταν ἀπό ἰδιῶτες σέ οἰκόπεδα τοῦ ∆ηµοσίου (ΜΑΧΑΙΡΑ, Ναοί, σ. 23, ὁ ὁποῖος 
ἔχει ὑπ’ ὄψιν τίς παραχωρήσεις οἰκοπέδων ἀπό τό ∆ηµόσιο γιά ἵδρυση ναῶν στή Λευκάδα) 
δέν εὐσταθοῦν. Ἀστήρικτη εἶναι ἐπίσης καί ἡ θέση ὅτι οἱ «δηµόσιοι πατρωνυµικοί ναοί ξεκι-
νοῦσαν βασικά ἀπό τούς κατοίκους ἑνός µικροῦ συνοικισµοῦ καί τόν σφικτοδεµένο κύκλο 
τῶν ἐνοριτῶν του» (ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ, Συναδελφικοί ναοί, σ. 228). 

97. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρο 9. 
98. Βλ. γιά παράδειγµα τήν παραχώρηση τοῦ ναοῦ τοῦ Παντοκράτορα στό Καρδάκι στόν 

Ἀλοΐσιο Γραδενίγο (ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ, Γραδενίγος, σ. 102, 129, 139 ἑξῆς). 
99. Βλ. τήν παραχώρηση τοῦ ναοῦ τοῦ Παντοκράτορα στόν Πετάσωνα στόν Ἠλία Μη-

νιάτη (ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, Μηνιάτης, σ. 314-334). 
100. Βλ. τήν παραχώρηση τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Μωραΐτη στούς ἑκάστοτε 

Ἀρχιεπισκόπους Φιλαδελφείας (POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 183-185). 
101. ΜΑΧΑΙΡΑ, Ναοί, σ. 24. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 46. ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ, Ναοί, σ. 48. ΠΑ-

ΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, Τιµαριωτισµός, σ. 172 καί σηµ. 5. 
102. POJAGO, Leggi, τ. 1, σ. 126-127, 159. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, Μηνιάτης, σ. 316. 
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κράτησε τελικά103. Οἱ Κερκυραῖοι διεκδίκησαν ἰδιαίτερη µεταχείριση τῶν ντό-
πιων ὑποψηφίων στήν ἐκλογή τοῦ ἐπικαρπωτῆ τῶν εἰσοδηµάτων τῶν ναῶν αὐ-
τῶν χωρίς ὅµως καί νά τό ἐπιτύχουν104. 

Στή γενικότερη κατηγορία τῶν δηµοσίου δικαίου ναῶν θά πρέπει νά ἐντα-
χθοῦν καί οἱ ναοί τῆς Κοινότητας τῆς Κέρκυρας. Οἱ ναοί αὐτοί, περιορισµένοι 
στόν ἀριθµό, προσδιορίζονται στίς πηγές µέ τήν προσθήκη στήν ὀνοµασία τους 
τοῦ διευκρινιστικοῦ ὅρου «τῆς Κοινότητος». Πρόκειται γιά τούς ναούς τοῦ Ἁ-
γίου Λαζάρου τῶν ἀδυνάτων, τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου καί τοῦ Ταξιάρχη. Οἱ ναοί 
αὐτοί, οἱ ὁποῖοι περιῆλθαν στήν Κοινότητα πιθανότατα µέ κάποια δωρεά105, 
βρίσκονταν ὑπό τήν ἄµεση ἐποπτεία τῶν Συνδίκων τῆς πόλης, οἱ ὁποῖοι ἦταν 
ὑπεύθυνοι γιά τή διοίκηση καί διαχείρισή τους καθώς καί γιά τήν τακτική τους 
ἐφηµερία106. Οἱ ὑπάρχοντες κατάλογοι δέν εἶναι πάντοτε ἀκριβεῖς γιά τήν πραγ-
µατική κατάσταση τῶν ναῶν αὐτῶν. Ἔτσι ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ἐµφα-
νίζεται τόν 18ο αἰ. ὡς κτητορικός τῶν Λαρδέα, οἱ ὁποῖοι µάλιστα τόν κληρονό-
µησαν ἀπό τόν ἱερέα Ἀντώνιο Ἀγαπητό. Παρότι δέν ὑπάρχουν στοιχεῖα πού νά 
διευκρινίζουν τόν λόγο, πιστεύουµε ὅτι ὁ ναός εἶχε παραχωρηθεῖ διηνεκῶς σέ 
πρόγονο τοῦ Ἀντωνίου Ἀγαπητοῦ, ἴσως µάλιστα ἡ παραχώρηση αὐτή νά ἀνά-
γεται στά χρόνια ἀµέσως µετά τήν πολιορκία τοῦ 1537, ἀφοῦ ἤδη ἀπό τό 1544-
1545 σχετίζονται οἱ Ἀγαπητοί µέ τόν ναό. Ἡ Κοινότητα ὅµως διατήρησε τήν 
κυριότητα τοῦ ναοῦ, ἡ δικαιοδοσία τῆς ὁποίας ἀναγνωρίζεται καί ἀπό τά µέλη 
τῆς οἰκογένειας Λαρδέα107. Ἐπίσης ὁ ναός τοῦ Ταξιάρχη, χωρίς νά χάσει τόν χα-
ρακτήρα του, κατέστη τό κέντρο ἀδελφότητας καί τόν 18ο αἰ. ἀποτέλεσε τόν 
καθεδρικό ναό τῆς πόλης. 

Οἱ µοναστηριακοί ναοί ἀποτελοῦν ὁµάδα τῆς ὁποίας τά ὅρια δέν εἶναι ἀπο-
λύτως ἀκριβῆ, δεδοµένου ὅτι ὁ ὁρισµός τοῦ µοναστηριοῦ στή µελετώµενη περί-
οδο εἶναι ἀσαφής, ὅπως ἐπίσης ἀσαφής εἶναι ὅπως εἴδαµε καί ἡ διάκριση τοῦ 
µοναστηριοῦ ἀπό τόν ναό. Πάντως τά ὑπάρχοντα διατάγµατα διακρίνουν σα-

                                                        
103. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, Μηνιάτης, σ. 315-326. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ, Γραδενίγος, σ. 102-148. POJAGO, 

Leggi, τ. 2, σ. 21-23. 
104. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 22. 
105. Σηµειώνουµε ὡς παράδειγµα, παρότι δέν ἀναφέρεται στούς καταλόγους µέ τήν ἰδιό-

τητα αὐτή, τόν ναό τοῦ Ἁγίου Χαραλάµπους πόλεως πού κτίστηκε ἀπό τήν Ἀντζουλέτα ∆ό-
ρια γυναίκα τοῦ ποτέ Ἀντωνίου Λουπινᾶ ἔπειτα ἀπό αἴτηση πού κατέθεσε στίς 14.6.1733 στόν 
Μ. Πρωτοπαπά (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 23, δ. 8, φ. 486r-487v καί ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Κερκυραῖοι, σ. 83). Αὐτή, 
µή ἔχοντας ἴσως διαδόχους, ἄφησε ἐφ’ ὅρου ζωῆς ἐφηµέριο τῆς ἐκκλησίας τόν ἱεροµόναχο 
Ἰωακείµ Ἀρµένη µέ τήν ἐντολή νά τή δωρίσει µετά τόν θάνατό του στό Κοινό τῆς Κέρκυρας. 
Πράγµατι αὐτός ὑπάκουσε στήν ἐντολή, ὅρισε δέ µέ τή διαθήκη του νά ἐκλέγεται ἐφηµέριος 
ἀπό τήν ἀδελφότητα τῆς Παναγιᾶς τῶν Ξένων (ΚΑΤΣΑΡΟΥ, ὅ.π., σ. 84), ἄγνωστο ὅµως γιά 
ποιό λόγο ὁ ναός τόσο στήν ἐπίσκεψη τοῦ 1753-54 ὅσο καί στόν κατάλογο τοῦ 1755 ση-
µειώνεται ὡς κτητορικός τοῦ ἱεροµονάχου Ζαχαρία Ράσου. 

106. ΚΑΡΥ∆Η-ΤΖΙΒΑΡΑ, Nαός, σ. 86-87. 
107. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 327-328, ἔγγραφο 133. Ἑνετ. 41, δ. 2 (8), φ. 13r, 14r. 
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φῶς τούς µοναστηριακούς ναούς ἀπό τούς ὑπολοίπους καί προβλέπουν εἰδικές 
διατάξεις πού ἀφοροῦν στή λειτουργία τους. Σύµφωνα µέ τόν ἐκκλησιαστικό 
κανονισµό τοῦ 1811, µοναστήρια ἦταν ἐκεῖνα πού σύµφωνα µέ τούς κανονι-
σµούς τους περιεῖχαν ὁρισµένο ἀριθµό µοναχῶν ἤ µοναζουσῶν108. Ὁ ὁρισµός, 
παρά τήν γενικότητά του, δέν καλύπτει τό σύνολο τῶν µοναστηριῶν τῆς Κέρ-
κυρας, ἀφοῦ ὁρισµένα ἀπό τά σηµαντικότερα µοναστήρια τοῦ νησιοῦ παρότι 
διέθεταν µοναστική ἀδελφότητα λογίζονταν ὡς ναοί ἰδιόκτητοι ἤ συναδελφικοί 
µέ συνέπεια τή µερική µόνο ἐφαρµογή σέ αὐτούς τῶν περί µοναστηρίων πολι-
τειακῶν νοµοθετηµάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ἀποτελεῖ ἡ µονή τῆς Ὑ. 
Θ. Παλαιοκαστρίτσας, γιά τήν ὁποία ἀναφερθήκαµε ἐκτενῶς σέ σχετικό µελέ-
τηµά µας, ἡ ὁποία τότε λογιζόταν ὡς συναδελφικός ναός ὁ δέ ἡγούµενός της 
ὑπαγόταν στίς περί ἐφηµερίων διατάξεις τῶν σχετικῶν νόµων, σέ ὅ,τι τουλάχι-
στον ἀφοροῦσε τήν ἐκλογή του. Μέ τά δεδοµένα λοιπόν αὐτά, θά µπορούσαµε 
νά ποῦµε ὅτι λογίζονται ὡς µοναστήρια καί ὑπάγονται πλήρως στίς περί µονα-
στηρίων διατάξεις τῶν κατά καιρούς ἐκδοθέντων διαταγµάτων ἐκεῖνα τά ὁποῖα 
µέ κανένα τρόπο δέν ὑπάγονταν σέ ἄλλη κατηγορία ναῶν. 

Τά µοναστήρια διακρίνονταν σέ ἀνδρικά καί γυναικεῖα καί ἦταν ὅλα κοι-
νόβια. Ἡ λειτουργία τους ρυθµιζόταν ἀπό τόν ἐσωτερικό κανονισµό τους καθώς 
καί ἀπό τά ἑκάστοτε ἐκδιδόµενα εἰδικά ἤ γενικά περί µονῶν διατάγµατα. Πέρα 
ἀπό αὐτά ἀρκετοί ναοί, κυρίως ἐρηµοκλήσια, λειτουργοῦσαν ὡς ἡσυχαστήρια 
ὅπου ἐγκαθίσταντο µοναχοί γιά νά µονάσουν φροντίζοντας παράλληλα γιά τή 
συντήρηση καί λειτουργία τους109. 

Οἱ κατηγορίες ναῶν καί οἱ διακρίσεις πού ἀναφέραµε, δέν ἀποτελοῦσαν φυ-
σικά στεγανά. Ἡ πραγµατικότητα ἦταν περισσότερο περίπλοκη, ἀφοῦ εἶχε νά 
παρουσιάσει περιπτώσεις πού ἀνῆκαν ταυτόχρονα σέ περισσότερες τῆς µιᾶς 
κατηγορίες. Ἐκτός τῶν µοναστηριακῶν, πού ὅπως σηµειώσαµε ἤδη ἐµφανίζο-
νται καί ὡς ναοί κτητορικοί, ὑπῆρχαν καί ναοί µέ µικτό κτητορικό δικαίωµα, 
τῶν ὁποίων ὁρισµένα κτητορικά µερίδια κατεῖχε τό ∆ηµόσιο καί ἄλλα ἰδιώτης. 
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα µέσα ἀπό τήν ποιµαντική ἐπίσκεψη τοῦ 1753-
54 ἀποτελοῦν οἱ ναοί τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ στά Γουβιά πού ἀνῆκε κατά τό 1/3 στό 
∆ηµόσιο, καί κατά τά 2/3 στούς κληρονόµους τοῦ Βιάρου Καποδίστρια110, καί 
τῆς Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστριας στό χωριό Πέλεκας πού ἀνῆκε κατά τά 2/3 στό 
∆ηµόσιο καί κατά 1/3 στόν ἱερέα Ἀνδρέα Βασιλᾶ111. 

Σηµειώνουµε τέλος τά µετόχια τῶν ναῶν τά ὁποῖα θά µποροῦσαν νά διακρι-
θοῦν σέ µετόχια κτητορικῶν ναῶν, δηµοσίων καί µοναστηριῶν, παρότι ἡ ἔν-

                                                        
108. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρα 13-14. 
109. Πρβλ. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 48-49. Βλ. καί παρακάτω σ. 523 καί ἑξῆς. 
110. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 330. Τό 1635 τόν ναό κατεῖχε κατά τό ἥµισυ τό ∆ηµόσιο 

(Κατάστιχο 1635, σ. 4-5). 
111. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 52. 



84 Ο  ΝΑΟΣ  ΚΑΙ  Η  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ  

 

νοια τοῦ µετοχίου δέν προσδιορίζει µιά συµπαγή µέ κοινά χαρακτηριστικά 
ὁµάδα ναῶν, ἀλλά µιά ποικιλία ἰδιαιτεροτήτων µέ κοινό χαρακτηριστικό τήν 
περιουσιακή καί διαχειριστική ἐξάρτηση τοῦ ναοῦ ἀπό ἄλλον ναό. Ἡ ἐξάρτηση 
ὅµως αὐτή δέν ἐπέφερε ἀπαραίτητα καί τήν κατοχή τῆς κυριότητας. Οἱ κατάλο-
γοι καί οἱ ἄλλες πηγές παρέχουν παραδείγµατα ναῶν, τούς ὁποίους, παρότι οἱ 
κτήτορες τούς δώριζαν καί τούς καθιστοῦσαν µετόχια ἄλλων ναῶν, ἐν τούτοις 
αὐτοί συνέχιζαν νά κατέχουν τήν ψιλή κυριότητα, ἡ ὁποία ἀποδεικνυόταν µέ 
τήν παροχή συγκεκριµένου δοσίµατος κατά τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ ναοῦ112. 

 

                                                        
112. Ἀναφέρουµε ἐνδεικτικά τόν ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Καρδάκι, τόν ὁποῖο οἱ 

κτήτορες Τζανέτος Τζιγόνιας, ἡ ἀδελφή του Μαργαριταρέλα, καί ὁ Νικόλαος Κοκκίνης τοῦ 
Νικολάου, µέ πράξη τῆς 6.5.1718, τόν δώρισαν καί τόν κατέστησαν µετόχι στόν ναό τοῦ 
Ἁγίου Ἐλευθερίου πόλεως µέ τόν ὅρο νά δίνεται κάθε χρόνο τήν παραµονή τῆς ἑορτῆς «ένα 
κερι ασπρο απὸ λιτρα µισι τοῦ καθενος καὶ µιά κουπα σπερνά ὀποὺ ισιν ολα κιρια διο καὶ 
σπερνά κουπες διο τον κάθε χρονον διὰ ρεκονιτζιόν τοῦ γιοὺς διχος νὰ εχουν αλιν επιχιρισιν». 
Βλ. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 34rv. Πρβλ. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Μαρτυρίες, σ. 312. Γιά τά σπερνά καί τήν 
παρασκευή τους βλ. παρακάτω, σ. 629. 
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Κύριο στοιχεῖο τῆς ἀδελφότητας ἦταν ἡ ἄρρηκτη σύνδεσή της µέ κάποιον ναό. 
Τό γεγονός αὐτό προσδιορίζει τόσο τή φύση τῆς ἴδιας, τῆς ὁποίας τά µέλη πα-
ράλληλα µέ τόν τίτλο τοῦ ἀδελφοῦ ἤ συναδελφοῦ ἔφεραν καί τόν τίτλο τοῦ 
κτήτορα ἤ γιούς πατρονατάριου τοῦ ναοῦ, ὅσο καί τοῦ ναοῦ τῆς ἀδελφότητας, 
ὁ ὁποῖος ἦταν κτητορικός ναός, διακρινόµενος ἀπό τούς ἄλλους ἐπειδή σέ αὐ-
τόν τόν κύριο λόγο δέν εἶχε ὁ κτήτορας ὡς ἄτοµο ἀλλά ὁ ἀδελφός ὡς µέλος τῆς 
ἀδελφότητας. Ὁ συνδεόµενος ὅµως µέ τόν κτήτορα ὅρος ἀδελφός ἦταν φορτι-
σµένος µέ ποικιλία σηµασιολογικῶν ἀποχρώσεων πού ὀφείλονταν ὄχι τόσο 
στήν ἐκκλησιαστική του σηµασία καί χρήση, ἡ ὁποία δέν βεβαιώνεται ἀπό τά 
ἀρχειακά τεκµήρια, ὅσο κυρίως στήν καθηµερινή χρήση του γιά τόν προσδιο-
ρισµό ποικίλης ὑφῆς οἰκογενειακῶν καί οἰκονοµικῶν σχέσεων, τίς ὁποῖες κατά 
τή χρήση του µέσα στήν ἀδελφότητα ἐν πολλοῖς προϋπέθετε. 

Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγµάτων, γιά νά γίνει κατανοητή ἡ ἀδελφότητα καί 
νά διευκρινιστεῖ ἡ λειτουργία της καθώς καί τό πλέγµα τῶν δικαιωµάτων καί 
ὑποχρεώσεων πού εἶχαν τά µέλη της, καθίσταται ἐπιτακτική ἡ προκαταρκτική 
ἀνάλυση τῶν βασικῶν ἐννοιῶν τοῦ κτήτορα καί τοῦ θεσµοῦ τῆς κτητορείας, 
τοῦ ἀδελφοῦ καί τῆς ἀδελφότητας καί τῆς χρήσης τους στόν συγκεκριµένο γεω-
γραφικό χῶρο. Στήν ἑνότητα αὐτή δέν ἐπιδιώκεται ἡ ἀναζήτηση τοῦ νήµατος 
µιᾶς ἐξελικτικῆς πορείας πού ὁδηγεῖ στήν ἀδελφότητα, ἀλλά ἡ κατανόηση τοῦ 
θεσµοῦ καί τῆς λειτουργίας του µέσα ἀπό τή µελέτη τῶν βασικῶν ἐννοιῶν πού 
τόν χαρακτηρίζουν. Ὅπως εἶναι εὐνόητο, οἱ ὅροι καί οἱ πρακτικές πού ἀποκα-
λύπτουν ἐξετάζονται καί πέρα ἀπό τό χρονικό σηµεῖο στό ὁποῖο συναντῶνται 
οἱ πρῶτες ἀδελφότητες. Στήν ἔρευνα ὅµως δόθηκε ἰδιαίτερη βαρύτητα στίς πλη-
ροφορίες πού προέρχονται ἀπό τόν 15ο καί 16ο αἰ., περίοδο κατά τήν ὁποία 
ἀποκρυσταλλώνεται ἡ σχετική γιά τίς ἀδελφότητες ὁρολογία καί κατά συνέ-
πεια παρέχεται ἡ δυνατότητα ἐπισήµανσης τῶν νοηµατικῶν ἀποχρώσεων τῶν 
ἐρευνωµένων ὅρων. 
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α. Ἡ ἔννοια τοῦ κτήτορα καί ὁ θεσµός τῆς κτητορείας 

Ἡ ἵδρυση ναῶν ἀπό ἰδιῶτες ἐµφανίζεται ἀπό νωρίς µέσα στήν Ἐκκλησία1. 
Ἀρχικά, καί ἕως τά µέσα τοῦ 5ου αἰ., οἱ ἰδιῶτες ἔχαιραν σχεδόν πλήρους ἐλευ-
θερίας στήν κατασκευή, προίκιση καί διαχείριση τῶν ἱδρυµάτων τους. Ἡ σύνο-
δος τῆς Χαλκηδόνας (451) σηµάδεψε τήν ἀρχή ἑνός αὐστηροῦ κανονισµοῦ τῶν 
ἱδρυµάτων αὐτῶν πού κορυφώθηκε στά χρόνια τοῦ Ἰουστινιανοῦ, ὁπότε τό 
πλέγµα τῶν δικαιωµάτων καί ὑποχρεώσεων τοῦ κτήτορα βρῆκε τή νοµοθετική 
του ἔκφραση σέ σειρά νεαρῶν διατάξεων, µέ τίς ὁποῖες ρυθµίστηκαν τά δικαι-
ώµατα καί οἱ βασικές ὑποχρεώσεις τοῦ ἁρµόδιου ἐπισκόπου, τά δικαιώµατα 
καί τά τιµητικά προνόµια τοῦ κτήτορα2. Τά καθήκοντα τῶν κτητόρων συνίστα-
ντο, πέρα ἀπό τήν κατασκευή τοῦ ναοῦ καί τόν ἐξοπλισµό του, στή φροντίδα 
γιά τήν κανονική του λειτουργία. Αὐτοί ὄφειλαν νά καταβάλλουν τά ἔξοδα γιά 
τήν ἱερουργία καί τήν καθηµερινή ὑµνωδία, γιά τίς ἐτήσιες ἑορτές καί τά µνηµό-
συνα τῶν θεµελιωτῶν τοῦ ναοῦ, γιά τή µισθοδοσία τοῦ ἱερουργοῦ καί τόν φω-
τισµό τοῦ ναοῦ. Τά δικαιώµατά τους ἀντίστοιχα συνίσταντο στόν διορισµό τοῦ 
ἱερουργοῦ τοῦ ναοῦ, ἔπειτα ἀπό ἔγκριση τοῦ τοπικοῦ ἐπισκόπου, στή διοίκηση 
καί στή διαχείριση τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ ναοῦ, χωρίς βέβαια νά 
ἐπιτρέπεται ἡ ἰδιοποίησή τους, στή µετά θάνατον µνηµόνευση, στό προβάδισµα 
στίς ἐκκλησιαστικές συναθροίσεις, στόν ἐντοιχισµό ἀφιερωτικῆς ἐπιγραφῆς κα-
θώς καί στό δικαίωµα τῆς ταφῆς στόν ναό3. Τά ἴδια πού ἴσχυαν γιά τούς ναούς 
ἴσχυσαν σέ γενικές γραµµές καί γιά τά µοναστήρια, γιά τά ὁποῖα ὁ κτήτορας ἤ 
δοµήτορας µποροῦσε, ἄν ἤθελε, νά συντάξει κανονισµό πού νά περιέχει τούς 
βασικούς κανόνες διοίκησης καί διαβίωσης τῶν µοναχῶν εἴτε µέ Τυπικό εἴτε µέ 
κτητορική διαθήκη4. 

Στό ζήτηµα τῆς διοίκησης τῆς περιουσίας τῶν ναῶν καί µονῶν, παρότι ἴσχυε 
ἡ γενική ἀρχή ὅτι τά καθιερωµένα δέν ἀνῆκαν σέ κανέναν, δέν φαίνεται νά τη-
ρήθηκε ἑνιαία γραµµή. Ἰδιαίτερα ἀπό τόν 10ο καί ἕως τόν 14ο αἰ. οἱ κτήτορες 

                                                        
1. Γιά τό κτητορικό δίκαιο βλ. ZHISHMAN, Stifterrecht. Τό ἔργο, βασισµένο στά πατριαρχι-

κά ἔγγραφα τοῦ 14ου αἰ. καθώς καί στήν ἰουστινιάνεια νοµοθεσία, ἀποτελεῖ συστηµατική 
περιγραφή τοῦ θέµατος κατά τίς δύο αὐτές χρονικές περιόδους. Βλ. ἀκόµη R. PUZA, Gründer 
einer gemeinde und stifter einer Kirche oder eines klosters in der christlichen antike. Kirchen 
und rechtsgeschichtliche Überlegungen zu den Begriffen κτίστης und fundator, Archiv für katho-
lisches Kirchenrecht 151 (1982), 58-72 πού ἀνακεφαλαιώνει τά πορίσµατα τῆς ἕως τότε ἔρευνας. 
THOMAS, Foundations ὅπου καί περισσότερη βιβλιογραφία. 

2. ΚΟΝΙ∆ΑΡΗ, Θεώρηση, σ. 36-37. THOMAS, Foundations, σ. 37-58. Γιά τούς ὅρους «κτήτωρ» 
- «κτίτωρ» βλ. Γ. ΖΟΛΩΤΑ, Κτίστης ὄχι κτίτωρ, Νέος Ἑλληνοµνήµων 2 (1905), 506-507. Γ. ΧΑ-
ΤΖΗ∆ΑΚΙ, Κτήτωρ καί κτίτωρ, Ἀθηνᾶ 21 (1909), 441-463. 

3. ZHISHMAN, Stifterrecht, σ. 61. THOMAS, Foundations, σ. 53-58, 254-257. ΚΟΝΙ∆ΑΡΗ, Θεώ-
ρηση, σ. 37-38. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆Η, ∆ίκαιο, σ. 187. 

4. Γιά τά µοναστηριακά τυπικά καί τίς διαθῆκες βλ. Κ. ΜΑΝΑΦΗ, Μοναστηριακά Τυπικά-
∆ιαθῆκαι, ἐν Ἀθήναις 1970. ΚΟΝΙ∆ΑΡΗ, Θεώρηση, σ. 29-42. 
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µποροῦσαν νά καρπώνονται γιά προσωπικό τους ὄφελος µέρος τῶν εἰσοδηµά-
των τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἱδρυµάτων. Ἐπίσης εἶχαν τή δυνατότητα πώλησης τῶν 
ἐκκλησιαστικῶν ἱδρυµάτων παρά τήν ἀρχή, τήν διατυπωµένη ἤδη ἀπό τόν Ἰου-
στινιανό, ὅτι τά καθιερωµένα θρησκευτικά ἱδρύµατα ἦταν ἀδέσποτα καί ἀδια-
τίµητα. Οἱ κτήτορες δηλαδή ἐνεργοῦσαν ὡς πραγµατικοί ἰδιοκτῆτες τῶν ναῶν 
καί τῶν µονῶν τους. Ἡ Ἐκκλησία βέβαια ποτέ δέν ἀποδέχθηκε τήν κατάσταση 
αὐτή, τήν ἀνέχτηκε ὅµως. Ἀπόψεις πού στρέφονταν ἐνάντια στήν πρακτική αὐ-
τή διατυπώθηκαν ἤδη τόν 11ο αἰ. χωρίς ὅµως νά τύχουν γενικῆς ἀποδοχῆς, ἀφοῦ 
ἡ συνήθεια αὐτή ἀποτελοῦσε παγιωµένη τακτική. Ἡ ἴδια κατάσταση συνεχί-
στηκε ἕως τόν 14ο αἰ. ὁπότε ἀντιµετωπίστηκε ἀποφασιστικά ἀπό τό Πατριαρ-
χεῖο, κατ’ ἀρχήν µέ τήν ἀπαγόρευση τῆς πώλησης τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἱδρυµά-
των καί στή συνέχεια µέ τήν ἀπαγόρευση ὁποιουδήποτε οἰκονοµικοῦ ὀφέλους 
προερχοµένου ἀπό τή διαχείριση τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἱδρυµάτων. Καί µετά τίς 
ἀπαγορεύσεις ὅµως αὐτές πωλήσεις µεριδίων κτητορείας συνέχισαν νά γίνονται, 
ἀφοῦ ἡ συνήθεια ἦταν δύσκολο νά ξεριζωθεῖ5. 

Οἱ κάτοχοι κτητορικῶν δικαιωµάτων µποροῦσαν νά τά µεταβιβάσουν στούς 
ἀπογόνους τους, ἤ νά ὁρίσουν διαδόχους χωρίς ἐµπόδιο ἤ προηγούµενη ἔγκριση 
ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ἀρχή6, ἤ ἀκόµη νά τά δώσουν ὡς προίκα. Ἡ δυνατότη-
τα µεταβίβασης δέν ἀφοροῦσε µόνον στό σύνολο ἀλλά καί στά ἐπιµέρους, πού 
σηµαίνει ὅτι κάποιο ἀπό τά δικαιώµατα αὐτά µποροῦσε νά µεταβιβαστεῖ καί 
µεµονωµένα. Οἱ βυζαντινές πηγές ἀναφέρονται σέ σειρά προσώπων πού δέν εἶ-
χαν τήν ἰδιότητα τοῦ κτήτορα, ἀπέκτησαν ὅµως δικαίωµα ταφῆς ἤ καί µνηµο-
σύνου ἐπειδή κατάρτισαν ὑπέρ τοῦ ναοῦ ἤ τῆς µονῆς χαριστική δικαιοπραξία7. 
Ἐξ αἰτίας τῆς πρακτικῆς αὐτῆς συχνά τά ἐκκλησιαστικά ἱδρύµατα εἶχαν µεγάλο 
ἀριθµό κτητόρων καί δέν ἔλειπαν οἱ φιλονικίες µεταξύ τῶν κληρονόµων, πού 
κατέληγαν σέ περίπλοκες διαµάχες περί τῶν δικαίων κτητορείας, ὅπως φαίνεται 
ἀπό τίς ἀποφάσεις τοῦ πατριαρχικοῦ δικαστηρίου τόν 14ο αἰ.8. Κατά τόν αἰώ-
να αὐτόν παρατηρεῖται δραστική περικοπή τῶν ἐκτεταµένων δικαιωµάτων τῶν 
λαϊκῶν κτητόρων τῶν ναῶν καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἱδρυµάτων. Τά δικαιώ-
µατα οἰκονοµικῆς ἐκµετάλλευσης ἐξαλείφθηκαν, ὅπως εἴπαµε, σχεδόν πλήρως9. 
Ἡ διαχειριστική ἐξουσία τῶν κτητόρων περιορίστηκε, ἐκτός καί ἄν ἦταν κληρι-
κοί. Αὐτοί ὄφειλαν νά ξοδεύουν ὅλα τά εἰσοδήµατα τοῦ ναοῦ γιά τίς ἀνάγκες 
τοῦ ἱδρύµατος καί τήν αὔξησή του. Ἦταν ὑπεύθυνοι γιά τήν τήρηση τοῦ τυπι-
κοῦ τοῦ ἱδρύµατος, ἀδυνατοῦσαν ὅµως, τουλάχιστον θεωρητικά, νά εἰσαγάγουν 

                                                        
5. HERMAN, Chiese, σ. 317-318. THOMAS, Foundations, σ. 255-262. 
6. THOMAS, Foundations, σ. 255. 
7. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆Η, ∆ίκαιο, σ. 190-192. 
8. THOMAS, Foundations, σ. 255-256. 
9. ZHISHMAN, Stifterrecht, σ. 63-64. THOMAS, Foundations, σ. 255. 



88 Ο  ΝΑΟΣ  ΚΑΙ  Η  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ  

 

ἀλλαγές ἤ νά ἐπιφέρουν ἀλλοιώσεις στίς παραδοσιακές πρακτικές10. Κατά τήν 
ἴδια περίοδο οἱ παραχωρούµενες ἀπό τούς πατριάρχες τιµητικές κτητορεῖες τεί-
νουν νά ἐξισωθοῦν πρός τίς «ἐφορεῖες» µέ ἀποτέλεσµα τήν ἐξασθένιση τῆς ἐξου-
σίας τοῦ κτήτορα, παράλληλα δέ περιόριζαν τίς περισσότερες «ἐφορεῖες» καί 
τιµητικές κτητορεῖες σέ ἰσόβιες κατοχές. Ἔτσι ἡ κτητορεία προσλαµβάνει τόν 
χαρακτήρα τῆς ἁπλῆς λειτουργίας, ὑπηρεσίας δηλαδή ἀντί τοῦ συνήθους δικαι-
ώµατος ἰδιοκτησίας, ὅπως συνέβη νωρίτερα καί στή µεσαιωνική ∆ύση11. 

Ἡ ἐξέλιξη αὐτή δέν ἐπιβεβαιώνεται στήν Κέρκυρα. Οἱ πολιτικές µεταβολές 
πού ἐπῆλθαν στό νησί ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 13ου αἰ. καί στή συνέχεια εἶχαν ὡς 
συνέπεια τήν ὁριστική ἀποκοπή του ἀπό τά λοιπά ἐδάφη τῆς αὐτοκρατορίας. 
Οἱ νέες πολιτικές συνθῆκες, σέ συνδυασµό µέ τήν ἐκκλησιαστική µεταβολή πού 
τίς συνόδευσε, καί ἐννοοῦµε τήν κατάργηση τοῦ ὀρθόδοξου ἐπισκοπικοῦ θρό-
νου, στέρησαν τή δυνατότητα τῆς παρακολούθησης τῶν ἐξελίξεων καί τήν 
ἐναρµόνιση πρός αὐτές µέσῳ τῆς ἔγκαιρης παρέµβασης τῆς ἁρµόδιας ἐκκλησια-
στικῆς ἀρχῆς. Ὅπως θά φανεῖ καί στή συνέχεια, στήν Κέρκυρα, κατά τή µακρά 
περίοδο τῆς Λατινοκρατίας, διατηρήθηκε σέ γενικές γραµµές ἡ πρό τῆς ἀποκο-
πῆς της κατάσταση. Εἰδικότερα ἡ ἔννοια τῆς κτητορείας παρέµεινε ἄµεσα συν-
δεµένη µέ τήν κυριότητα τοῦ ναοῦ καί τῶν ἀφιερωµένων σέ αὐτόν περιουσια-
κῶν στοιχείων, τά ὁποῖα ὁ κτήτορας µποροῦσε νά χρησιµοποιήσει γιά προσω-
πικό του ὄφελος. Τήν πραγµατικότητα αὐτή ἀναγνώρισε µέ ἀπόφασή του τῆς 
16 Ἰουνίου 1294 ὁ Ἀνδηγαυός κύριος τοῦ νησιοῦ Κάρολος Β΄ (1289-1300), µέ 
τήν ὁποία ἀπαγόρευσε στόν λατίνο Ἀρχιεπίσκοπο τοῦ νησιοῦ νά παρεµποδίζει 
τήν ἐφαρµογή τῆς παλαιᾶς, κατά τήν ἀπόφαση, συνήθειας, σύµφωνα µέ τήν 
ὁποία ὅποιος ἔκτιζε ναό ὅριζε τούς ἱερουργούς του καί ἐπωφελεῖτο ἀπό τά εἰ-
σοδήµατά του12. 

Ἡ ἐξέταση τοῦ θέµατος πού ἀκολουθεῖ στηρίζεται κυρίως στίς πηγές τοῦ 
16ου αἰ. Ἡ εἰκόνα πού παρουσιάζεται κατά τόν αἰώνα αὐτόν διατηρήθηκε σέ 
γενικές γραµµές καί στά µετέπειτα χρόνια, ὅπως προέκυψε ἀπό τόν δειγµατολη-
πτικό ἔλεγχο τῶν πηγῶν, παρά τίς συνεχεῖς προσπάθειες τῆς πολιτειακῆς ἀρχῆς 
νά περιορίσει τά δικαιώµατα τῶν κτητόρων, κυρίως σέ ὅ,τι ἀφοροῦσε τήν πρός 
ἴδιον ὄφελος ἐκµετάλλευση τῶν ἐκκλησιαστικῶν κτηµάτων. Στηριζόµενος στίς 
προσπάθειες αὐτές, καί κυρίως σέ ἐκείνη τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ A. Sagredo τό 
1754, ὁ Κ. Μαχαιρᾶς ὑποστήριξε τήν ἐφαρµογή τοῦ πατρωνικοῦ δικαίου τῆς 
∆υτικῆς Ἐκκλησίας καί στά Ἑπτάνησα13. Ὅπως ὅµως προκύπτει ἀπό τίς πηγές, 
τό µόνο πού ἐπεκτάθηκε ἦταν ἡ ὁρολογία µέ τή χρήση κυρίως τοῦ ὅρου jus 
patronato. Ἡ χρήση λατινικῆς-ἰταλικῆς ὁρολογίας παράλληλα µέ τήν ἑλληνική 

                                                        
10. THOMAS, Foundations, σ. 254-255. 
11. THOMAS, Foundations, σ. 253, 255, 258. 
12. PERRAT - LONGNON, Actes, σ. 94-95, ἀρ. 92. Πρβλ. ΝΤΟΥΡΟΥ, Παρουσία, σ. 54-55. 
13. ΜΑΧΑΙΡΑ, Ναοί, σ. 22, 24. 
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ἐµφανίζεται στά νοταριακά ἔγγραφα ἀραιά, καί µόλις πρός τό τέλος τοῦ 16ου 
αἰ. πυκνώνει. Ἡ µετέπειτα χρήση ἰταλικῶν ἤ λατινικῶν ἑλληνοποιηµένων ὅρων 
δέν προϋποθέτει ὅµως καί τήν εἰσαγωγή τοῦ θεσµοῦ, ἀλλά µπορεῖ νά ἐξηγηθεῖ 
ἐπαρκῶς ἀπό τή χρήση τῆς ἰταλικῆς γλώσσας στίς ἐπίσηµες ἀποφάσεις καί τήν 
κατά συνέπεια υἱοθέτηση κοινῆς ὁρολογίας ἱκανῆς νά ἐκφράσει τίς ἐν λόγῳ 
σχέσεις στή γλώσσα τῆς κυριάρχου. Ἄλλωστε ὁ ἀνωτέρω ὅρος χρησιµοποιεῖται 
γιά νά δηλώσει τήν ἰδιοκτησία γενικότερα, ἡ δέ χρήση του δέν περιορίζεται µό-
νο στούς ναούς ἀλλά ἀναφέρεται σέ κάθε µορφή ἀκίνητης περιουσίας14. Εἰδι-
κότερα στούς ναούς, ἀκόµη καί ἐκεῖ πού ἀπαντοῦν ξένοι ὅροι, αὐτοί συνοδεύ-
ονται ἀπό τούς ἀντίστοιχους ἑλληνικούς, σάν νά µήν ἔφταναν µόνον οἱ πρῶτοι 
γιά νά περιγράψουν τά πράγµατα καί τίς σχέσεις15. 

Τό κτητορικό δικαίωµα στήν Κέρκυρα ἀναφέρεται τόσο σέ πρόσωπα ὅσο 
καί σέ ὁµάδες προσώπων µέσα στά πλαίσια τῆς γενεᾶς καί τῆς ἀδελφοσύνης, 
τῆς ἄτυπης δηλαδή ἑταιρείας πού συγκροτοῦνταν γύρω ἀπό τήν ἀδιανέµητη 
πατρική περιουσία.  

Τά κτητορικά δικαιώµατα σέ ἕναν ναό ἐκφράζονται µέ τόν σαφή διαχωρι-
σµό τῶν κτητορικῶν µεριδίων, χωρίς νά ἀποκλείεται ὅµως καί ἡ παράλειψη τῆς 
ἀναφορᾶς τους. Στίς συµβάσεις ἱερουργίας, πού ἀποτελοῦν σηµαντικό τµῆµα 
τῶν ἐγγράφων πού ἀναφέρονται στούς ναούς, τά µερίδια σηµειώνονται µόνον 
ὅταν τίς πράξεις συντάσσει µέρος τῶν µεριδιούχων καί αὐτό γιά νά εἶναι εὐκο-
λότερα προσδιορίσιµο τό ποσοστό ἐπί τῶν ἐσόδων πού δικαιοῦται ὁ ἱερουργός, 
καθώς καί ἡ κατ’ ἀναλογία συµµετοχή του σέ ἔξοδα ὑπέρ τοῦ ναοῦ, ὅπως θά 
δοῦµε παρακάτω. Τά µερίδια αὐτά ἀντανακλοῦσαν τόν ἀριθµό τῶν ἀρχικῶν 
κτητόρων καί τόν βαθµό συµµετοχῆς τους στήν ἵδρυση τοῦ ναοῦ16. Τά µερίδια 
µέ τό πέρασµα τοῦ χρόνου µποροῦσαν νά δεχτοῦν ἐπιµέρους κατατµήσεις µέ 

                                                        
14. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ χρήση του σέ πράξη δωρεᾶς τῆς 4.3.1689 µέ τήν ὁποία ἡ Θεο-

δωρέλα Βερβιτζιώτη «απὸ την σήµερον θεληµατικὸς θέλη δίδι χαρίζη και ρεφουδάρη τὸ ἄνο-
θεν οσπήτιον ταύληνο σιντα µε τον τοπον ... γηµνονετε θεληµατικὸς η ανοθεν τηµηα κυρατζα 
Θοδορέλα απὸ το γιους και κηριότητα τοῦ ανοθεν οσπητίου καὶ τόπου βακούου καὶ καταστένη 
κύριον καὶ καθολικὸν νικοκήρη καὶ γιους πατρονάτορα ος καθος αυτὴ τὸ ηχε καὶ ενοµεβε τον 
ανοθεν ιεροµόναχον Κολύτζαν...» (ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Κερκυραῖοι, σ. 20. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, Ναός, σ. 5). 

15. Βλ. γιά παράδειγµα τήν ἐκτεταµένη χρήση τῆς ἔκφρασης «κτήτορες καί γιούς πατρονα-
τάριοι». Ἰδιαίτερα χαρακτηριστικό εἶναι τό κείµενο τοῦ κανονισµοῦ τῆς µονῆς Σισίων Κεφαλ-
ληνίας πού συντάχθηκε στίς 15.3.1677 σύµφωνα µέ τό ὁποῖο «...ο ναός ... ἡ καθέδρα µὲ τὰ περί-
γυρα περιβόλια καὶ µὲ τὰ λοιπὰ δικαιώµατα ὁποῦ τῆς εἶναι, ἤτανε ἔκπαλαι κυριευµένα ἀπὸ 
τὸν ἐξοχώτατόν µας πρίγκηπα, ὡς φραγκικώτερα λέγεται jus patronatus, καὶ ἦτο κύριος καὶ 
δεσπότης καὶ τὴν ἔδινε ὅτινος ἱερέως ἤθελε...» (ΤΣΙΤΣΕΛΗ, ΚΣ Β΄, σ. 282-283). 

16. Λόγῳ τῆς ἐπικείµενης κατεδάφισης τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Παγκρατίου, πού βρισκόταν 
στό Κάστρο τῆς πόλης, ὁ κτήτορας τοῦ ναοῦ µαστρο Στεφανῆς Πρωτοψάλτης, συµφώνησε 
στίς 26.7.1523 µέ τόν ἱερέα Θεόδωρο Παλατιανό καί τόν Λεονάρδο Μπελµπελίτζα νά ἀνοι-
κοδοµήσουν τόν ναό σέ οἰκόπεδο τοῦ τελευταίου «καί να ἐξουσιάζουσι την αὐτήν µονήν καί 
πράγµατα αυτῆς οι τρεῖς ἀνα τρίτω» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 22rv). 
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τήν κληρονοµική τους µεταβίβαση17, ὅπως ἐπίσης µποροῦσαν νά διατηρηθοῦν 
ἀδιαίρετα διαχειριζόµενα ἀπό κοινοῦ ἀπό τούς νόµιµους κληρονόµους τῶν κτη-
τόρων18. Στίς πηγές ἐνίοτε γίνεται διάκριση ἀνάµεσα σέ κατόχους «µεριδίου» καί 
σέ κατόχους «µερτικοῦ», τοῦ τελευταίου λογιζοµένου ὡς κλάσµατος τοῦ µε-
ριδίου19. 

Τά κτητορικά δικαιώµατα σέ ἕναν ναό, ἀπ’ ὅπου καί ἄν προέρχονταν, συνί-
σταντο σέ πραγµατική κυριότητα τοῦ ναοῦ ἤ τοῦ κτητορικοῦ µεριδίου καί ἐκτεί-
νονταν στόν ναό καί στά πράγµατά του. Αὐτά συνόδευαν αὐτονόητα τόν δοµή-
τορα καί τούς ἀπογόνους του, χωρίς νά χρειάζεται γιά τήν κατοχή τους ἡ ἐπι-
κύρωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς. Ὁ ναός ἤ τό κτητορικό µερίδιο ἀποτελοῦσε 
µέρος τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τῶν κατόχων του καί ὑπέκειτο σέ ὅλες ἐκεῖ-

                                                        
17. Ὁ ναός τῆς Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Στρογγυλῆς ἦταν στίς 30.8.1502 χωρισµένος σέ τρία µε-

ρίδια τά ὁποῖα κατεῖχαν τά τέκνα τοῦ ποτέ Ἀναστάση Βλυζηµᾶ, ὁ παπά Νικόλαος µέ τήν 
ἀδελφοσύνη του καί ὁ παπά Κώστας µέ τήν ἀδελφοσύνη του (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.11, φ. 4v-5r). Στόν 
Ἅγιο Στέφανο Κορακιάνας, κατά τήν πράξη τῆς 29.9.1582, ὁ ἱεροµόναχος Συµεών Μάρκος κα-
τεῖχε τό ἥµισυ τῆς ἐκκλησίας, ἐνῶ τό ὑπόλοιπο κατεῖχαν αὐτός καί οἱ ἀδελφοί του ἀνά τρίτον 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 697rv). Μέ τόν ἴδιο τρόπο ἦταν κατανεµηµένα τά κτητορικά µερίδια καί 
στόν ναό τοῦ Σωτῆρος στό Γαλήσιο ὄρος (περιοχή Σταυροῦ καί Ἁγίων ∆έκα) ὅπου, σύµφωνα 
µέ πράξη τῆς 19.7.1572, ὁ Ἀλιβίζης Μουρέλος κατεῖχε τόν µισό ναό, ὡς δωρεοδόχος τοῦ µερτι-
κοῦ τῆς ποτέ κυράτζας Καβάλαινας, ἐνῶ τό ἄλλο µισό µοιράζονταν ἐξ ἴσου αὐτός καί τά ἀδέλ-
φια του Μπατίστας καί Γερόλυµος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 147rv). Στόν Ἅγιο Γεώργιο Σορο-
νιοῦ, κατά τήν πράξη τῆς 26.11.1580, ὁ Σίµος ∆ελαµπιόντας καί ὁ Μπατίστας Λουκάνης ἦταν 
κτήτορες εἰς µέρος τέταρτον (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 613r). Στόν Ἅγιο Νικόλαο τῶν Τζιράτων 
Περίθειας, ὅπως προκύπτει ἀπό πρωτοπαπαδική ἀπόφαση τῆς 27.4.1720, ὁ ἱεροµόναχος ∆ιο-
νύσιος Τζαρῆς ἦταν «γιούς πατρονάτος» σέ «πλέων µερτικά της µονής», ὁ µοναχός ∆ιονύσιος 
Καίσαρης «σε µέρος της µονής», ἐνῶ ἄλλα κτητορικά µερίδια κατέχονταν ἀπό λαϊκούς (ΚΑ-
ΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 329-330, ἔγγραφο 135). Βλ. ἐπίσης τόν ναό τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων 
Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 294v τῆς 15.5.1556) καί τόν ναό τῶν Ἁγίων Θεο-
δώρων τοῦ ὁµώνυµου χωριοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 421r τῆς 17.1.1535). 

18. Σηµειώνουµε ὡς παράδειγµα τόν ναό τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου χωρίου Ἁγίων Θεοδώρων, 
ὁ ὁποῖος, σύµφωνα µέ πράξη τῆς 20.4.1552, ἦταν µοιρασµένος σέ τρία µερίδια: τό «πλασκασο-
βήτικο» κατεῖχαν ὁ ἱερέας Μιχαήλ Παγιάτης, ὁ Ἀνδρέας Πλασκασοβίτης καί ὁ Μιχαήλ Ἀλα-
µάνος. τό «ζερβάτικο» κατεῖχε ὁ Ἀναστάσιος Γαρδικιώτης. τό «σαµολάτικο» κατεῖχε ὁ Σταµά-
τιος Σαµόλης µέ τήν ἀδελφοσύνη του καί ὁ Νικόλαος Σαµοΐλης (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 885r). 
Στήν πράξη τῆς 16.8.1523 οἱ ἀναγραφόµενοι εἶναι «εκτιτοροι ... καθος εχει ο κάθε εις µε την 
αδελφοσύνη του» στόν ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος Παυλιάνας (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.5, φ. 32r). Στήν πρά-
ξη τῆς 18.7.1534 ὁ Ἀντώνης Φουκᾶς ἐκπροσωπεῖ τό µερτικό τό «φουκάτικο», στόν ναό τοῦ Ἁ-
γίου Θωµᾶ Ποδαριώνων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 418v). Βλ. ἐπίσης πράξη τῆς 25.3.1536 ὅπου 
ἀναφέρονται ὡς κτήτορες τοῦ Ταξιάρχη ∆ουκάδων ὁ ἱερέας Γιάκουβος Λίβερης µέ τή γενεά 
καί ἀδελφότητά του, τούς Νέστορα, Ἰωάννη καί Μάρκο καί τήν γενεά του, καί οἱ Καλοϊω-
άννης καί Στάθης Γλυκιώτης διά µέρους τῆς γενεᾶς τους (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 52rv). 

19. Σέ πράξη τῆς 15.5.1556 δύο κτήτορες τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Στανοπου-
λάδων κατέχουν ἀπό κοινοῦ µερτικό «οπίο ἐχουν µερίδιον ηµησῶ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 
294v-295r). 
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νες τίς διατάξεις πού ἀφοροῦσαν καί στή λοιπή περιουσία τους. Εἰδικότερα αὐτό 
µποροῦσε: 

α. Νά ἀποτελέσει µέρος τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ ἀποθανόντος συ-
ζύγου τά ὁποῖα λάµβανε ἡ σύζυγος σέ περίπτωση πού ἡ προίκα της εἶχε κατα-
ναλωθεῖ, καί µέχρι νά καλυφθεῖ τό καταναλωθέν µέρος20. 

β. Νά ἀποτελέσει ἀντικείµενο ἀγοραπωλησίας. Ὁ καθορισµός τῆς τιµῆς πώ-
λησης τοῦ ναοῦ µποροῦσε, ἄν αὐτό κρινόταν ἀναγκαῖο, νά προσδιοριστεῖ ἀπό 
ἐκτιµητές, οἱ ὁποῖοι φυσικά συνεκτιµοῦσαν τόσο τό κτίσµα ὅσο καί τήν περιου-
σία του21. Σέ περίπτωση ὅµως πού ὁ ναός ἦταν ὑποθηκευµένος ἡ πωλητήρια πρά-
ξη ἐθεωρεῖτο ἄκυρη22. 

γ. Νά παραχωρηθεῖ ἀπό τόν κτήτορα σέ σολιάτικο. Μέ τήν πράξη ὁ ναός 
παραχωροῦνταν διηνεκῶς στόν ἀποδέκτη καί τούς ἀπογόνους του µέ τήν ὑπο-
χρέωση νά καταβάλλει ἐτησίως ὁρισµένη ποσότητα χρηµάτων. Οἱ ἀποδέκτες 
τῶν παραχωρήσεων αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται στίς πηγές καί ὡς κτήτορες, 
µποροῦσαν νά χρησιµοποιήσουν τόν ναό ὅπως καί τά λοιπά περιουσιακά τους 
στοιχεῖα, δηλαδή νά τόν πωλήσουν, δωρίσουν, ἀνταλλάξουν, συµπεριλάβουν σέ 
προικώα δωρεά, σάν νά ἦταν αὐτοί κύριοι τοῦ ναοῦ23, µέ τήν προϋπόθεση βέ-
                                                        

20. Ὅπως φαίνεται ἀπό τήν πράξη τῆς 8.6.1571, ἡ κυράτζα Φράγγω πρεσβυτέρα τοῦ ποτέ 
ἱερέα ∆ηµητρίου ∆εµεντίου «ασήκοσε τὸ γιουδικάτω αυτῆς και ἐντήθη την αυτῆς προικαν εις 
τά καλα τοῦ ποτε ἄνωθεν πρεσβυτέρου αυτῆς καὶ ἔστοντας ὁποῦ δεν ἐσώσανε νὰ ἐντηθῆ 
ἐντήθη καὶ την µονην τοῦ ἁγίου Ιωάννου τοῦ Θεολόγου µε τα παντία αυτῆς αγαθά ὀποία 
µονῆ ἤτονε πατρικη τοῦ ἄννωθεν ἰερέος ως πλατυτέρος εις το εαυτης γιουδικάτω φένετε» 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.327, φ. 737r-738r). Γιά τό ζήτηµα γενικότερα βλ. ΜΑΝΙΝ, Νοµοθεσία, σ. 29-32. 

21. Στίς 2.7.1548 ὁ Νικόλαος Χαλκιᾶς ἀπό τό χωριό Ἅγιος Ματθαῖος πώλησε τό τέταρτο 
µέρος ἀπό τό «γιούς πατρονάτο» τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τό ὁποῖο εἶχε ἀγοράσει ὁ 
παππούς του, µαζί µέ ἕνα κοµµάτι χωράφι ἀντί 3 δουκάτων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.187, φ. 26v-27r). 
Στίς 14.8.1551 ὁ Ἰάκωβος Κακούρης, ὡς ἐκπρόσωπος καί τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν καί κτητόρων 
τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στήν περιοχή τοῦ Κατζίνα, πώλησε τόν ναό στούς ἐκπροσώ-
πους τῆς ἀδελφότητας τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Ἄνω «δια τιµην, ως καθως εξετιµώσαν αυτήν οἱ 
εξετιµωταί ... ως καθώς φενεται εις τάς πράξεις νοταρίου ιερέως παπά κύρ Μάι Φλόρου ηγουν 
δια δουκατα 29 εκ τα οποία δουκατα ... οµολόγησε ο µισέρ Ιακωβος οτι ελαβε µερος εξ αυ-
τών» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.187, φ. 256r). Ἐπίσης γιά τήν οἰκοδόµηση τῆς µονῆς Ὑ. Θ. Πλατυτέρας 
στό Σαρόκκο ὁ ἱεροµόναχος Χρύσανθος Συρόπουλος ἀγόρασε παλαιά ἐκκλησία ἀπό τόν 
ἰδιοκτήτη της Μιχαήλ Ἄνθη πού βρισκόταν στόν ἴδιο τόπο (ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΥ, Πλατυτέρα, σ. 14). 
Βλ. ἐπίσης τήν ἀγορά τῶν ναῶν τῆς Ἁγίας Μαρίνας καί Ἁγίου Γεωργίου ἀπό τούς ἐπιτρόπους 
τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Χρυσοστόµου τοῦ ποτέ ἱερέα Θωµᾶ Αὐλωνίτη καί τή µετατροπή 
τους σέ µετόχια τοῦ ναοῦ (ΠΙΕΡΗ, Φλαγγίνης, σ. 12). 

22. Αὐτό συνέβη µέ τόν ναό τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας Παλαιοπόλεως, τήν ὁποία εἶχε πωλή-
σει ὁ Ἰάκωβος Σασουπράνος στόν Νικόλαο ∆ονάδο στήν τιµή τῶν 40 δουκάτων. Μετά τόν θά-
νατο τοῦ πωλητῆ ὁ Θεόφιλος Ραρτοῦρος, στόν ὁποῖο εἶχε περάσει ἡ περιουσία τοῦ ἀποθανό-
ντος, ὑποστήριξε ὅτι κακῶς εἶχε ἀποξενωθεῖ ἡ ἐκκλησία ἐπειδή αὐτή ἦταν «κοντιτζιονάδα» καί 
τήν διεκδίκησε ἀπό τήν Γουργέτζα, κληρονόµο τοῦ Νικολάου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 610v-611r). 

23. Στίς 8.1.1443 οἱ Adam de Sant' Ippolito, Giannello de Abitabulo καί Marco della Pace, 
κάτοχοι τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Κουναβάδων, παραχώρησαν τόν ναό στόν ἱερέα Ἀντώ-
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βαια ὅτι τηροῦνταν οἱ περιγραφόµενες στό ἀρχικό συµβόλαιο συµφωνίες καί 
δεσµεύσεις ἔναντι τοῦ ἰδιοκτήτη, γι’ αὐτό καί µέ τήν πράξη τῆς µεταβίβασης 
περιέρχονταν ταυτόχρονα στόν νέο κάτοχο τοῦ ναοῦ καί ὅλες οἱ ἀνειληµµένες 
ἀπό τόν προηγούµενο κάτοχο ὑποχρεώσεις24. 

δ. Νά δοθεῖ ὡς ἐνέχυρο25. 
ε. Νά δωρηθεῖ. Ἀποδέκτης τῆς δωρεᾶς µποροῦσε νά εἶναι ἕνα πρόσωπο ἤ 

ἀκόµη καί ὁµάδα προσώπων, λαϊκῶν ἤ µοναχῶν. Ὁ κτήτορας ἐκχωροῦσε κατά 
περίπτωση τά δικαιώµατά του ἀποσκοπώντας στή συγκρότηση µοναστικῆς ἀ-

                                                        
νιο Βρανᾶ ἀπό τό χωριό Βελονάδες «καί δι' αὐτοῦ πρός τούς αὐτοῦ κληρονόµους καί διαδό-
χους, ... ὅπως ... ὀφείλουν ἔχειν, κρατεῖν καί νοµέσθαι τήν προρρηθεῖσαν µονήν καί χωράφιον 
καί ποιεῖν εἰς αὐτήν εἴτι δ' ἄν θέλουν καί βούλονται, πουλεῖν, προικοδοτεῖν, δωρεῖσθαι, 
ἀνταλλάττειν καί τ' ἄλλα πάντα ποιεῖν ἐν αὐτῇ, ὥσπερ ἀληθεῖς κύριοι καί αὐθένταις». Ὁ ἱε-
ρέας ἀναλάµβανε τήν ὑποχρέωση νά καταβάλλει κατ’ ἔτος στίς 31 Αὐγούστου «σολδιάτικον 
καί εἰς σολιατίκου ὀνόµατος πρός τούς ἀναγεγραµµένους τρεῖς µπαρούνους ... καί πρός τούς 
αὐτῶν κληρονόµους καί διαδόχους διά τήν προγραφεῖσαν µονήν καί χωράφιον ἄσπρα ἕξη καί 
πλέον οὐχί» (ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Μαρτυρίες, σ. 318-319). Μέ ἀντίστοιχο συµβόλαιο στίς 10.3.1549 ἡ 
Κατέρω, θυγατέρα τοῦ ποτέ Τζώρτζη Μιδέη καί ἰδιοκτήτρια τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Ἀρκαδάδων, 
γιά τήν ψυχή της καί γιά νά µήν ἀφανιστεῖ ἡ ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἔµενε ἄψαλτη καί ἀνοικονό-
µητη, συµφωνεῖ µέ τόν Ἀλέξανδρο καί τόν Θεόδωρο Κορακιανίτη ἀπό τό ἴδιο χωριό «και πα-
ραδίδει προς αυτούς και κληρονοµοδιαδοχους αυτών από του νύν και εις το εξης όλην την 
µονή ... σύντα µε τα παντία πράγµατα ... να εχουσιν αυτην ... ως κυριοι και δεσπόται τούτων ... 
µε τοιούτον τρόπον και συµφωνίαν οτι να οφείλουν τελούν, πληρόνουν και δίδουν ... εις πά-
σαν εσχάτην του µηνός Αυγούστου σολιάτικο άσπρα 5» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.55, φ. 10r). Γιά τό 
σολιάτικο γενικότερα βλ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, Τιµαριωτισµός, σ. 192 ἑξῆς. ΑΣ∆ΡΑΧΑ, Φεουδα-
λική Κέρκυρα, σ. 92-93. ΑΣ∆ΡΑΧΑ, Πρόσοδος, σ. 61-62. ΡΟ∆ΟΛΑΚΗ, Συµβάσεις, σ. 439-446. 

24. Σύµφωνα µέ πράξη τῆς 9.3.1610, ἡ «ποτε κϋρατζα Ρεµοῦντα η Μπουµπληενα γηνή του 
ποτε µισέρ Αντωνηου του Μπουµπληα ος οἰκοκηρά καί κουµέσηα καί ἐξουσηάστρα οπερ ήνε 
... και ἀπό την κυράτζα Ἔλενα γηνή του ποτέ µισέρ Ἀντονάδου ∆εληγώτη» εἶχε παραχωρήσει 
τόν ναό τοῦ Παντοκράτορα στό χωριό Μελίκια στόν «ποτέ παπά κύρ Πέτρον τον Κουρην καί 
κύρ Ιωαννη τον Μπαντή καί τους ἔδωσε την ανοθεν µονήν µετά καί των παντήων πραγµάτον 
αυτης εις παντήα τους εξουσήα καθός και η σηµφωνήα αυτόν φένεται εἰς τά ἀτη νοταρήου 
κϋρ Ιωαννη του Κανητα εις τους αφϟ΄ ηµέρα ιε΄ του µαΐου µηνος». Μέ τήν πράξη ὁ Ἰωάννης 
Μπαντῆς «δήδη καί παραδηνη καί ευβεργετή καί χαρήζη τόν αυτών ναόν του παρόντος γαν-
βρού αυτοῦ του παπα κύρ Κοσταντή του Βλάσι καί των κληρονόµων καί διαδώχον αυτού καί 
νά την ἔχουν από την σηµερον καί εἰς τό εξης του πηούν εἴτη δ' αν θέλουν καί βούλονται µέ 
ὄλλαις ταις υπόσχεσες καί σηµφωνηες ὀπερ ἔχη καί ο αυτος Παντης µε την αναγεγραµενη 
κϋρατζα Ρεµουντα» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 549v). ∆υστυχῶς δέν γνωρίζουµε τό ἀκριβές περι-
εχόµενο τῆς πρώτης συµφωνίας διότι οἱ διασωθεῖσες πράξεις τοῦ µνηµονευόµενου νοτάριου 
Ἰωάννη Κάνητα ἀρχίζουν ἀπό τίς 16.6.1597. 

25. Στίς 3.9.1559 ὁ Σταµάτιος Γαστεράτος ἔδωσε στόν ἱερέα Καλοϊωάννη Ζερβό τό µερίδιό 
του στόν ναό τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου στό χωριό Ἅγιοι Θεόδωροι. Ἡ πράξη ἀκυρώθηκε στίς 
7.8.1575 καί στό περιθώριο τοῦ καταστίχου συντάχθηκε πράξη πού βεβαίωνε ὅτι ἐπεστρά-
φησαν στόν ἱερέα τά τορνήσια πού εἶχε δώσει στόν Γαστεράτο (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.94, κατάστιχο 1, 
φ. 32r). 
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δελφότητας26, στήν ἀπαλλαγή του ἀπό τό βάρος τῆς φροντίδας τοῦ ναοῦ27 ἤ στήν 
ἐλάφρυνση τῆς συνείδησής του γιά τήν ἀνάρµοστη κατάσταση τοῦ ναοῦ, ἄν ὁ 
ναός χρειαζόταν ἀνακαίνιση28. Ἄλλοτε πάλι ἡ δωρεά γινόταν «δια µέρος καὶ 
ὄνοµα της ψυχίς» τοῦ κτήτορα29 ἤ χωρίς νά διευκρινίζονται µέ σαφήνεια οἱ 
λόγοι30, συνήθως ὅµως αὐτή συνδυαζόταν µέ συγκεκριµένη ρήτρα πού ὅριζε τό 
µνηµόσυνο τοῦ δωρητῆ31. Ἄλλες φορές πάλι ὁ διαθέτης ἐκχωροῦσε τό δικαίωµά 
του ὑπό ὅρους, λαµβάνοντας πρόνοια γιά τούς ἀπογόνους του καί ἰδιαίτερα 
γιά ἐκείνους πού θά ἀκολουθοῦσαν τό ἱερατικό στάδιο. Στίς περιπτώσεις αὐτές 
ἡ ἰσχύς τοῦ δωρητηρίου συµβολαίου ἐκτεινόταν ἕως ἐκείνη τή χρονική στιγµή 

                                                        
26. Βλ. τήν πράξη τῆς 31.7.1549 µέ τήν ὁποία ὁ Κωστάντιος Μονόλιθος γιός τοῦ ποτέ Γεωρ-

γίου, ὡς κτήτορας τῆς Ὑ. Θ. ∆ικαίας περιοχῆς Συναράδων, παραχώρησε τόν ναό σέ τέσσερις 
µοναχούς γιά νά συστήσουν µοναστήρι (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 8.1, φ. 6r). 

27. Στίς 22.8.1572 ἡ Γερολύµα Μιδίχα, «θέλοντας νά εύγει από τό βάρος καί φροντίδα» 
τοῦ µοναστηριοῦ τοῦ Σωτῆρος στό Καρδάκι, τό παραχώρησε στόν ἱεροµόναχο Σάββα Μου-
σούλη καί τοῦ ἔδωσε τήν ἐξουσία νά θέτει σέ αὐτό ἱεροµονάχους µέ τόν ὅρο νά τό κληροδο-
τήσει σέ ἱεροµόναχο µέ ἀνάλογες πρός τίς δικές του ἐξουσίες (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 159r). 

28. Στίς 8.5.1739 ἡ Σοφία, σύζυγος τοῦ ποτέ Στάµου Σταµατόπουλου θυγατέρα καί κληρο-
νόµος τοῦ ποτέ Ἀντριόλου Τυροφᾶ, ὡς κάτοχος τοῦ γιούς πατρονάτου στή µισή ἐκκλησία τῆς 
Ἁγίας Παρασκευῆς Καββαδάτων, «γνοριζοντας την καλιν προερεσι και ευλαβηα οπου εχη ο 
αυτος Τζουκαλας ης την αυτην εκλισια δια να ιερουργετε ... µαλιστα δια να µην εχι κανενα 
βαρος ης την ψυχην της οπου η αυτη εκλισια ηβρισκετε αφανησµενη» δώρισε αὐτό στόν Στέ-
λιο Τζουκαλᾶ, ὁ ὁποῖος ἤδη ἀπό τίς 14.11.1738 εἶχε λάβει µέ τόν ἴδιο τρόπο τόν ἄλλο µισό ναό 
ἀπό τήν ἀδελφή τῆς δωρήτριας, Παγουλίνα σύζυγο τοῦ ποτέ Ζαφείρη Κούρκουλου (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Γ.87, β. 60, φ. 45rv). 

29. Στίς 5.5.1555 ὁ Γεώργιος Μελαχροινός ἔδωσε γιά τόν λόγο αὐτό στόν ἱερέα Νικόλαο 
Εὑρετόπουλο καί τούς κληρονόµους του τό µερτικό πού κατεῖχε στόν ναό τοῦ Ταξιάρχη Πο-
λιτάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 98v). 

30. Στίς 21.11.1532 ὁ ἱερέας ∆ηµήτριος Μουρµούρης, ὁ Βασίλειος Κωστῆς καί ὁ Μιχαήλ 
Καλαµινός συµφώνησαν µέ τόν ἱερέα ∆ηµήτριο Κοντοµάρη καί ἔδωσαν σέ αὐτόν καί τούς 
κληρονόµους του «απὸ τὴν σήµερον καὶ εις τὸν ἅπαντα αιωνα τον ηµοισῶν ναὸν» τοῦ Ἁγίου 
Ἀρσενίου χωρίου Στανοπουλάδων «σηντα τα οιερὰ σκεβη βηβλία καὶ πράγµατα αυτου ... του 
ποιην εἰς αὐτὴν οιτη δὰν θέλει καὶ βούλετε» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 394r). Μέ τόν ἴδιο τρόπο 
ὁ µοναχός Συµεών Βερβιτζιώτης στίς 4.11.1679 «απο την σηµερον και εις τον εονα τον απαντα 
διδι (τόν ναό στό Ποντικονήσι) και ιποτασι σιντα µε ταγαθα του αυτου µοναστηριου µονο 
ιστιν εξουσία κε κυριοτητα του αυτου Κολιτζα να το κανι ος θελι κε βουλετε τοσον ζοντανος 
οσον κε µετα το τελος τις ζοης αυτου ος καθος το εχι κε ποσιδερι ο αυτος µοναχος δηδι χαριζι 
αφιερονι κε αφινι αυτο...» (ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Κερκυραῖοι, σ. 80-81). 

31. Στήν πράξη τῆς 6.4.1537 ἡ κυρά «Θοµαεί θυγάτηρ του ποτέ Σαγούλη Χαλκηά ... ορηζη 
και διδϊ διά τήν ψυχήν τον γονεον της το µερήδιον τις όλον όσον έχι να κάµϊ» ἀπό τόν ναό τῆς 
Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστριας στό Ποτάµι Λευκίµµης πρός τόν παπά κύρ Ἀνδρέα Κουλούρη καί πρός 
τούς κληρονόµους καί διαδόχους του «από την σίµερον καί εις τον αιωνα τόν άπαντα του ψά-
λην καί ηερουργϊ τον ανοθεν θηον ναόν συντα µε τα ϊερα σκέβη και πραγµάτων αυτης ἤγουν 
τό µερήδϊον της ... και ἐχϊ αυτό ... εις παντία του εξουσία ... ητι θελη και βουλετε µε τιουτον 
τρόπον να τους γράψη εις την λητουργία του να τους µνηµονεβη...» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 763r). 
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κατά τήν ὁποία κάποιος ἀπό τούς ἀπογόνους θά γινόταν ἱερέας32. 
ϛ. Νά ἀποτελέσει ἀντικείµενο ἀνταλλαγῆς µέ ἄλλο περιουσιακό στοιχεῖο33. 
ζ. Νά δοθεῖ ὡς προίκα. Παρότι ἡ συµπερίληψη ναοῦ ἤ κτητορικοῦ δικαιώµα-

τος µεταξύ τῶν προικώων δέν ἀποτελοῦσε συνήθη περίπτωση, ἐντούτοις δέν 
λείπουν τά παραδείγµατα. Πιθανόν ἡ προικοδότηση αὐτή νά προϋποθέτει τή 
βούληση τοῦ ὑποψήφιου γαµβροῦ νά χειροτονηθεῖ, ὁπότε µέ τόν τρόπο αὐτό ἐ-
ξασφαλιζόταν σέ αὐτόν σταθερό εἰσόδηµα ἀπό τήν κάρπωση τῶν εἰσοδηµάτων 
τοῦ ναοῦ καί τῆς ἐφηµερίας του34, δέν λείπουν ὅµως καί οἱ περιπτώσεις πού οἱ 
προικῶες αὐτές παραχωρήσεις ἀναφέρονταν σέ λαϊκούς35. 

η. Νά δοθεῖ ὡς πρόσθετη οἰκονοµική ἐνίσχυση σέ ἱερέα γιά ὁρισµένο 
διάστηµα36. 

θ. Ὁ κτήτορας µποροῦσε, τέλος, νά παραχωρήσει ἴσα µέ τά δικά του δικαιώ-
µατα κτητορείας σέ ἕνα ἤ περισσότερα πρόσωπα καθιστώντας αὐτά συγκτή-
τορες στόν ναό. Ἡ παραχώρηση ὀφειλόταν κατά περίπτωση στήν ἀδυναµία τοῦ 

                                                        
32. Χαρακτηριστική περίπτωση ἀποτελεῖ ἡ πράξη τῆς 7.4.1553 µέ τήν ὁποία ὁ Πέτρος Κω-

στῆς «οµολόγισεν... ὁτι ἀπό το µερτικῶ ὅπερ ορήζη εις τον ναῶν του µεγάλου Ταξηάρχου εις 
τό χορίον τῶν Μπολιτάδων θελη και ορηζη καί διδϊ προς τον εὐλαβέστατον παπά κύρ Νηκό-
λαον τον παπά-Βρετόπουλο καί πρός τους κληρονόµους καί διαδόχους αυτοῦ τό ηµισό απο 
ἤτι ορήζη διά ψυχηκήν του σοτηρήαν νά τό έχι από την σίµερον καί εις τον αιωνα τον απαντα 
αὐτός καί η κλοιρονόµοι... καί αν ποτε το κερώ γενή απο του ανοθεν κύρ Πέτρου του Κοστή 
την γενηά ηερεύς να ηµπορῆ νά γενετε και να ορήζη το µερτικό του ειρηµενου κύρ Πετρου ως 
ηκοκίρης» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 481r). 

33. Στίς 12.10.1677 ἡ Μαργετούλα Νούντζιου ἔδωσε στόν µοναχό Συµεών Βερβιτζιώτη τήν 
ἐκκλησία τοῦ Παντοκράτορα στό Ποντικονήσι καί ἔλαβε ἀντ’ αὐτῆς ἕνα κτῆµα µέ σαράντα 
ἐλαιόδενδρα στό χωριό Κανάλια (ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Κερκυραῖοι, σ. 80). 

34. Ὁ ναός τῆς Ὑ. Θεοτόκου στό Μεσοχώρι τοῦ χωριοῦ Ἅγιοι Θεόδωροι, ὅπως φαίνεται 
ἀπό ἀντίγραφο προικοσυµφώνου τῆς 11.5.1552, εἶχε περιληφθεῖ µεταξύ τῶν προικώων πού 
ἔλαβε ὁ ἱερέας ∆ηµήτριος Μοναστηριώτης γιά λογαριασµό τοῦ γιοῦ του Μάρκου ἀπό τόν ἱε-
ρέα Ἀναστάσιο Γαρδικιώτη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 57v). Ἀντικείµενο προικῶο θά πρέπει νά 
ἀποτέλεσε καί ὁ ναός τῆς Ὑπαπαντῆς πόλεως, ὁ ὁποῖος ἀνῆκε τό 1523 στόν ἱερέα Σταυράκη 
Φρόνιµο, ἐνῶ τό 1544 ὡς ἰδιοκτήτρια τοῦ ναοῦ ἐµφανίζεται ἡ Ἰακώβα, πρεσβυτέρα τοῦ ποτέ 
ἱερέα Πορφυρίου Κυνηγοῦ, καί ὡς ἱερουργός ὁ ἀδελφός της ἱερέας Μάρκος Φρόνιµος (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Σ.148, φ. 160rv). 

35. Σύµφωνα µέ τά στοιχεῖα πού παρέχει στή διαθήκη της ἡ Εἰρήνη Βίβα, κτητόρισσα τοῦ 
ναοῦ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου πόλεως, τόν ναό εἶχε λάβει ὡς προίκα ἡ µητέρα της, ἡ ὁποία τῆς 
τόν παρέδωσε µέ τόν ἴδιο τρόπο (βλ. τή διαθήκη εἰς ΚΑΡΥ∆Η, Ναοί, σ. 305). Γνωρίζουµε ἐπίσης 
ὅτι ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Ἀβράµη περιῆλθε στήν οἰκογένεια Ἀβράµη ὡς προικῶο 
τῆς Ἀγγελίνας συζύγου τοῦ ποτέ Μιχαήλ Ἀβράµη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.186, φ. 179r τῆς 2.4.1546). 

36. Βλ. πράξη τῆς 17.5.1549 µέ τήν ὁποία ὁ Τζάνης Παπαδόπουλος «ειπεν οτι όσον κερόν 
στέκη ο παπα Καλοιωάννης ο Κουλούρης εις στο χορηον των ∆ραγοτινων να ηερουργι τον 
Ταξιάρχη του παραδίδι την εκλησίαν την Μπαναγία οπερ ενε ες στο αυτό χωριον να την έχϊ 
συντα µε τα παντία αυτῆς πράγµατα ... οµίος να ορήζει καί το κόνησµα να το δίδι ότηνος θελη 
αυτός να τό ἀσϊκονη εις την λητή καί να µνηµονέβη τους γονεους στου όσον γγερόν τρόη το 
σοδηµα της εκλησιας» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 563v). 
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κτήτορα νά συντηρήσει τόν ναό37, στήν ἀναγνώριση τῆς φροντίδας καί τοῦ ἐν-
διαφέροντος τοῦ ἀποδέκτη γιά τόν ναό38 ἤ ἀκόµη χωρίς νά ὑφίσταται ἰδιαίτε-
ρος λόγος ὡς ἔκφραση τῆς καλῆς θέλησης τοῦ κτήτορα39. 

Τά κτητορικά µερίδια ἤ τµήµατά τους µποροῦσαν νά µεταβιβαστοῦν σέ τρί-
τους εἴτε µέ σχετική νοταριακή πράξη, ὅπως εἴδαµε προηγουµένως, εἴτε µέ τή 
διαθήκη τοῦ κτήτορα40. Μέ τόν ἴδιο τρόπο µποροῦσαν νά παραχωρηθοῦν καί 
σέ κάποιον ναό, τόν ὁποῖο εὐλαβοῦνταν ὁ κάτοχός τους41. Κατά κανόνα ὅµως 
τά κτητορικά δικαιώµατα κληρονοµοῦσαν οἱ ἀπόγονοι τοῦ κτήτορα εἴτε µέ 
διαθήκη, εἴτε µέ βάση τήν ἐξ ἀδιαθέτου κληρονοµική διαδοχή καί σύµφωνα µέ 
τίς ἰσχύουσες διατάξεις τοῦ κληρονοµικοῦ δικαίου τῆς ἐποχῆς. Ἔχει διατυπωθεῖ 
ἡ ἄποψη ὅτι ἡ ὕπαρξη εἰδικῶν ἐκκλησιαστικῶν κανόνων µεταβίβασης τοῦ κτη-
τορικοῦ δικαιώµατος δέν ἄφηνε περιθώριο ἐφαρµογῆς τῶν διατάξεων περί κλη-
ρονοµικῆς διαδοχῆς τοῦ δικαίου πού ἴσχυε στόν τόπο πού βρισκόταν ὁ ναός, 
χωρίς αὐτό νά ἀποκλείει ὅµως τή γένεση τοπικῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐθίµων42. Ἡ 
ἄποψη στηρίζεται στή θέση ὅτι τό κτητορικό δικαίωµα δέν εἶναι περιουσιακό 
ἀντικείµενο πού ἀνήκει κατά κυριότητα στόν κληρονοµούµενο, ἀλλά καθαρά 
πνευµατικό δικαίωµα ἀπό τή φύση του προσωποπαγές παραχωρούµενο ἀπό 

                                                        
37. Στίς 20.3.1550 ἡ Μακαρία Πολυλᾶ, κτητόρισσα τοῦ Ταξιάρχη στήν Παλαιόπολη, λόγῳ 

τῆς ἐπιτακτικῆς ἀνάγκης συντήρησης τοῦ κτίσµατος, κατέστησε σύντροφο καί οἰκοκύρη στόν 
ναό τόν Μανώλη Ραψοµανίκη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.176, β. 2, φ. 240r). 

38. Στίς 19.5.1734 ὁ µοναχός Γεράσιµος Αὐγερινός, γιούς πατρονάτος τῆς Ἁγίας Τριάδος 
Νυµφῶν, «γνορίζοντας την καλή εφηµερία και αυξηση» πού ἔχει κάνει ὁ ἱεροµόναχος Τιµό-
θεος Λαλούτζης, ἐφηµέριος καί πακτωνάρης τῶν ἀγαθῶν τοῦ ναοῦ, «απο την σιµερον και ης 
το αης βαλι τον ανοθεν ιεροµοναχον γιους πατρονατον ης την ανοθεν εκλισια ος καθος ησην ο 
ανοθεν Αὐγερινος» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 52, φ. 46v). 

39. Τό 1545 ὁ Γιάκουµος Στεφανάτος, κτήτορας τῆς Ὑ. Θ. Σωτηριώτισσας στό Κάστρο τῆς 
πόλης, ἔθεσε ὡς κτήτορα στόν ναό καί τόν ἐξάδελφό του ἱεροµόναχο Ἄνθιµο Ἀρκαδιώτη 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.54, φ. 182v). 

40. Σέ πράξη τῆς 7.7.1546 ὁ Νικόλαος Κοσκινᾶς σηµειώνεται ὡς οἰκοκύρης τοῦ ναοῦ τῆς 
Ἁγίας Παρασκευῆς Κουραµάδων ὡς κληρονόµος τοῦ Μανώλη Λαγκαδίτη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.187, 
φ. 34r). Μέ τήν ἀπό 22.4.1569 διαθήκη του ὁ ἱεροµόναχος Ζακχαῖος Σκιαδόπουλος ἄφησε τόν 
Νικόλαο Θωµόπουλο «κύριον καί οἰκοκύρη» τοῦ µερτικοῦ του στίς ἐκκλησίες τῆς Ἁγίας Τριά-
δος καί Ἁγίου Τρύφωνος Παυλιάνας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.327, φ. 342v). Ἐπίσης µέ τή διαθήκη 
του τῆς 30.3.1686 ὁ ἱερέας Ἀντώνιος Ἀγαπητός ἄφησε τήν ἐκκλησία τῆς Ὑ. Θ. Ἐλεούσας Κυ-
νοπιαστῶν στήν κοινότητα τοῦ χωριοῦ, τήν δέ ἐκκλησία τῆς Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας καί Ἁγίου Ἀ-
θανασίου στά Μουράγια πόλεως στούς ἐνορίτες (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.144, φ. 35v-37r). Μέ νεότερη 
διαθήκη τῆς 9.12.1701 ὁ ἀνωτέρω ἀκύρωσε τά γραφόµενα γιά τόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας 
καί τόν κληροδότησε στόν ἱερέα Νικόλαο Λαρδέα (Α.Ν.Κ., Ἑνετ. 41, δ. 2, φ. 14rv). 

41. Ὁ Πιέρος Πετρετίν µέ τή διαθήκη του τῆς 10.8.1695 ἄφησε κληρονόµο του τόν ναό τῆς 
Ὑ. Θ. Κρεµαστῆς πόλεως στόν ἕνα ἀπό τούς ἑπτά ψήφους τῆς Ὑ. Θ. τῶν Μαµάλων, στό γιούς 
πατρονάτο τοῦ τρίτου τῆς Ἀναλήψεως στό Γαλήσιο ὄρος καί στόν ναό τῶν Ἁγίων Κωνστα-
ντίνου καί Ἑλένης στό χωριό Ἅγιος Ἀθανάσιος (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 220, δ. 1, φ.χ.ἀ.). 

42. ΤΡΩΙΑΝΟΥ, Μεταβίβαση, σ. 319. ΑΜΥΓ∆ΑΛΟΥ, Ἔθιµον, σ. 62-67. 
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τήν Ἐκκλησία µέσῳ τῶν ἁρµοδίων ὀργάνων της43. Εἶναι προφανές ὅτι ἡ ἄποψη 
αὐτή δέν µπορεῖ νά ἔχει ἰσχύ στήν Κέρκυρα. Τό κτητορικό δικαίωµα, ὅπως εἴ-
δαµε, νοεῖται ὡς δικαίωµα κυριότητας τοῦ ναοῦ, ἡ δέ ἀνάµειξη τῆς Ἐκκλησίας 
στήν παραχώρησή του εἶναι ἀνύπαρκτη. Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ἰσχύ τῶν ἐκκλησια-
στικῶν διατάξεων περί κληρονοµικῆς διαδοχῆς, αὐτές ἀντανακλοῦν κοινωνικές 
δοµές πού δέν ἀνταποκρίνονται στά δεδοµένα τῆς βενετοκρατούµενης Κέρκυ-
ρας γι’ αὐτό καί ὅπως θά δοῦµε στή συνέχεια, ἀκόµη καί ἄν ἦταν γνωστές, δέν 
λαµβάνονταν ὑπ’ ὄψιν. Ἡ βασική προϋπόθεση ἐπίσης πού συναντᾶται σέ πα-
τριαρχική ἀπόφαση τοῦ 1361, σύµφωνα µέ τήν ὁποία ὁ ἀποδέκτης τοῦ δικαιώ-
µατος ἔπρεπε νά εἶναι µέλος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας44, δέν φαίνεται νά τηρεῖ-
ται αὐστηρά στόν χῶρο πού ἐξετάζουµε, ἀφοῦ γνωρίζουµε περιπτώσεις κατοχῆς 
ὀρθόδοξων ναῶν ἀπό µέλη τοῦ λατινικοῦ δόγµατος, πού περιῆλθαν σέ αὐτούς 
εἴτε ὡς προίκα εἴτε ὡς τµῆµα τῶν τιµαρίων τοῦ νησιοῦ εἴτε µέ ἄλλο τρόπο45. 

Τά δικαιώµατα αὐτά κληρονοµοῦσαν οἱ ἄρρενες κατιόντες τοῦ κτήτορα46, 
ἐνῶ τά θήλεα τέκνα ἀποκλείονταν ἀπό τήν κληρονοµία. Ἡ πρακτική αὐτή, ἡ 
ὁποία ἀποσκοποῦσε στή διατήρηση τοῦ ναοῦ ἤ τοῦ δικαιώµατος στήν ἴδια οἰ-
κογένεια, ἀποτελεῖ τή βάση τοῦ κληρονοµικοῦ δικαίου τῆς ἐποχῆς καί ἀπαντᾶ 
κάποτε ὡς ρητός ὅρος στίς πράξεις ἐκεῖνες µέ τίς ὁποῖες διευθετοῦνται διαφορές 
µεταξύ τῶν κτητόρων ἤ µεταβιβάζονται δικαιώµατα47. Σέ περίπτωση ἔλλειψης 

                                                        
43. ΤΡΩΙΑΝΟΥ, Μεταβίβαση, σ. 318. 
44. ΜIKLOSICH -MÜLLER, Acta, τ. 1, σ. 423-425. Πρβλ. ΤΡΩΙΑΝΟΥ, Μεταβίβαση, σ. 317. 
45. Ὁ Λεονάρδος Φόρτιος, λόγιος καί νοτάριος τοῦ 16ου αἰ., ἦταν κτήτορας «γυνεκίο ονο-

µατι» τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στή Γαρίτσα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.189, φ. 51v-52r καί 250v). 
Ὁ Φόρτιος, κατά τόν Λ. Βροκίνη ἦταν καθολικός, ἡ οἰκογένειά του ὅµως, παρότι ἀνέκαθεν 
συναριθµοῦνταν στίς λατινικές, σύν τῷ χρόνῳ ἀσπάστηκε τό ὀρθόδοξο δόγµα (ΒΡΟΚΙΝΗ, ∆ι-
καιώµατα, σ. 128). Κατά τήν πρωτοπαπαδική ἐπίσκεψη τοῦ 1753 ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
στό Πόρτο Καραγός ἤ Κοχλιός ἦταν «γιούς τοῦ ἐξοχωτάτου ἄρχοντος τῶν Βενετιῶν κυρίου 
Τοµάζου Κουερίνη» ( ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 289), ἄγνωστο ὅµως πῶς εἶχε περιέλθει σέ αὐτόν. 

46. Στήν Κέρκυρα δέν ἀπαντᾶ τό σύστηµα ἀπόδοσης τοῦ κτητορικοῦ δικαιώµατος στόν 
πρωτότοκο γιό πού ἴσχυε στή Χίο. Γιά τή συνήθεια τῆς Χίου βλ. ΖΟΛΩΤΑ, Χίος, σ. 201-202· 
ΑΜΥΓ∆ΑΛΟΥ, Ἔθιµον, σ. 63-66. 

47. Κατά τήν ἐπίλυση τῶν διαφορῶν πού ἀνέκυψαν µεταξύ τῶν κτητόρων τοῦ ναοῦ τοῦ 
Σωτῆρος στά Γουβιά συµφωνήθηκε ὅτι «η αυτή µονή καί παντία αυτης ... νά ειναι καί διαµενει 
εν µεσω του µισέρ Κουµέλου (Πλανούδη) κληρονόµων και διαδόχων εισε αρσενικά καί προς 
τες δύο αρχόντισες (Μηρούλα συµβία του Τζαν Ιακώβου Κονταρη και θυγάτηρ του ποτέ 
Μανουήλ Πλανούδη και κυρά Ρεµουντα αυταδέλφη αυτης) κληρονοµων καί διαδόχων αυτῶν 
ἠγουν εις σε αρσενικά...» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.187, φ. 285rv τῆς 30.11.1551). Ὁ ἴδιος ὅρος ἀπαντᾶ 
καί σέ πράξη τῆς 29.9.1582 µέ τήν ὁποία ὁ ἱεροµόναχος Συµεών Μάρκος ἄφησε κληρονόµο καί 
διάδοχο στή µισή ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Κορακιάνας τόν ἀδελφό του Στυλιανό καί 
τούς σαρκικούς ἄρρενες κληρονόµους του «ουχί δε τά θηλυκά παιδιά», διότι κατά τή γνώµη 
του δέν ἦταν «πρεπον ουδέ αξιον οτι αι εκκλησιαι να απέρχονται εις θηλυκά και γαµβρούς» 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 697rv). 
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ἀρρένων τά δικαιώµατα αὐτά κληρονοµοῦσαν τά θήλεα τέκνα48. Στό ἴδιο ἀπο-
τέλεσµα ἀπέβλεπαν ἀκόµη καί ὅσες διαθῆκες συµπεριλάµβαναν µεταξύ τῶν κλη-
ρονόµων καί τά θήλεα τέκνα, περιορίζοντας οὐσιαστικά τό παρεχόµενο δικαίω-
µα στό πρόσωπο τοῦ ἀποδέκτη καί µόνον, χωρίς τή δυνατότητα κληρονοµικῆς 
µεταβίβασης, ἀφοῦ κατ’ αὐτόν τόν τρόπο τό δικαίωµα θά καθίστατο κτῆµα ἄλ-
λης οἰκογένειας49. 

Ἄν οἱ κληρονόµοι ἦταν ἀνήλικοι, τά δικαιώµατά τους στόν ναό ἀσκοῦσε 
ἐπίτροπος, πού συνήθως ἦταν ἡ µητέρα τους50. Οἱ ἔγγαµες γυναῖκες κάτοχοι 
κτητορικῶν δικαιωµάτων συνήθως δέν ἀσκοῦσαν αὐτά στήν πράξη, ἀλλά ἐκ-
προσωποῦνταν ἀπό τούς συζύγους τους51. Σέ περίπτωση διάλυσης τοῦ γάµου ἡ 

                                                        
48. Βλ. τόν ναό τοῦ Σωτῆρος στά Γουβιά (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.187, φ. 285rv). Μέ τόν ἴδιο προ-

φανῶς τρόπο περιῆλθε ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Ἀρκαδάδων στήν κατοχή τῆς Κατέρως, θυ-
γατέρας τοῦ ποτέ µισέρ Τζώρτζη Μιδέη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.55, φ. 10r τῆς 10.3.1549), καθώς καί ὁ 
ναός τῆς Ὑ. Θ. Ἐλεούσας στά Πρηνίτικα (περιοχή Περάµατος) στή Θόδω, θυγατέρα τοῦ ποτέ 
∆ήµου Βλάχου, καί στόν ἐξάδελφό της Τζάνη Βλάχο (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.18, φ. 248v-249r τῆς 
11.6.1583). 

49. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ διαθήκη τῆς Ἀσηµίνας Βούλγαρη, ἡ ὁποία ὅρισε γιά τόν ναό 
τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος «να ὑπαγένη ἀπὸ κληρονοµίαν εἰς κληρονοµίαν τοῦ γένους τοῦ ἐδικοῦ 
µου, ἤγουν εἰς τὸ γένος τῶν Βουλγαρέων, τόσον ἀρσενικά, ὅσον καὶ θηλυκά παιδία τύχωσιν 
ἐκ τὸ αὐτὸ γένος τῶν Βουλγαρέων, ὁ καθεὶς νὰ ἔχῃ τὸ µέρος του, καθὼς ἄνωθεν, καὶ οὐχὶ εἰς 
γένος ἄλλον γυναικὸς ἤ ἑτέρου προσώπου παρ’ ὅ εἰς τὸ γένος τῶν Βουλγαρέων, θηλυκῶν καὶ 
ἀρσενικῶν» (ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ, Ἔκθεσις, σ. 34). Τά παραπάνω δείχνουν νοµίζουµε σαφῶς τόν 
τρόπο µέ τόν ὁποῖο ἀντιµετωπίζεται ἡ περίπτωση τῆς ἐξ ἀδιαθέτου κληρονοµικῆς διαδοχῆς, ὁ 
ὁποῖος δέν ἔχει καµιά σχέση µέ τόν υἱοθετούµενο σέ ἀπόφαση τῆς πατριαρχικῆς Συνόδου τό 
1401, στήν ὁποία τό δικαίωµα µερίζεται µεταξύ τῶν παιδιῶν τοῦ κληρονοµουµένου ἀνεξάρ-
τητα ἀπό τό φύλο τους. Ἡ ἀπόφαση εἰς ΜIKLOSICH-ΜÜLLER, Acta, τ. 2, σ. 455-458. Βλ. καί 
ZHISHMAN, Stifterrecht, σ. 81 ἑξῆς. ΤΡΩΙΑΝΟΥ, Μεταβίβαση, σ. 318. 

50. Στίς 30.8.1502 ἡ Φιλίππα, σύζυγος τοῦ ποτέ Ἀναστάση Βλυζηµᾶ, ὡς «οικοκυρά» µερι-
δίου τῆς Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Στρογγυλῆς «διά µέρους των παιδιών» τοῦ ἀποθανόντος συζύγου 
της, ἔθεσε ὡς ἱερουργούς τούς ἄλλους δύο κτήτορες ἱερεῖς γιά δύο χρόνια (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.11, 
φ. 4v-5r). Στίς 7.11.1530 ἡ Κατέρω, σύζυγος τοῦ ποτέ Ἀντώνη Ρεµούντα διά µέρος τῆς θυγα-
τρός της Ἀλιβίζας, πάκτωσε τά πράγµατα τῆς Ὑ. Θ. Παντάνασσας Νεοχωρίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Τ.13, φ. 680r). Στίς 10.1.1571 ἡ Ἀγγέλω, σύζυγος τοῦ ποτέ Ἀνδρέα Βέργη, ὡς «κυρια καί νοικο-
κοιρά καί κουµεσάρια» τῶν παιδιῶν της, συµφώνησε µέ τόν ἱερέα Τιµόθεο Γραµµένο καί τοῦ 
ἔδωσε ἰσοβίως τόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστριας Συναράδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.15, φ. 42rv). 
Γιά τόν ρόλο τῆς µητέρας ὡς ἐπιτρόπου τῶν ἀνηλίκων τέκνων της βλ. καί FLOGAITIS, Système, 
σ. 96-97. 

51. Στίς 22.4.1533 ὁ Φράγκος Πρέντζης, ὡς «κουµέσιος» τῆς συζύγου του Μαριγούλας, «κυ-
ρᾶς καί οἰκοκυρᾶς καί ἐκτητόρισας» τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Μελικίων, ἔδωσε τό κατεχόµενο ἀπό 
αὐτήν µερτικό σέ ἱερέα γιά πέντε χρόνια (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 434v. Βλ. καί Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Π.186, φ. 173v τῆς 16.3.1546 γιά τήν ἴδια περίπτωση). Στήν πράξη τῆς 5.5.1549 σηµειώνεται 
µεταξύ ἄλλων καί ὁ Ἰωάννης Μοναστηριώτης «διά µέρος τῆς συµβίας του εἰς ὅσων ἀκαρτερεῖ 
το µερτηκό της» στόν ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων τοῦ ὁµώνυµου χωριοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, 
φ. 382v). Στίς 21.10.1590 ὁ καπετάνιος Μπενέτος ∆αµόντε ἐξ ὀνόµατος τῆς συζύγου του, ἡ 
ὁποία εἶχε κληρονοµήσει τό γιούς πατρονάτο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς χωρίου Κυνοπιαστῶν 
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γυναίκα καθίστατο ἐκ νέου κυρία τῆς προικός της52 καθώς καί µόνη διαχειρί-
στρια ὅλων τῶν ἄλλων περιουσιακῶν της στοιχείων. Πράγµατι οἱ ἐµφανιζόµε-
νες στά συµβόλαια γυναῖκες εἶναι εἴτε ἀνύπανδρες θυγατέρες, πού κληρονόµη-
σαν τά πατρικά δικαιώµατα ἐλλείψει ἀρρένων ἀπογόνων, εἴτε χῆρες οἱ ὁποῖες ἤ 
διαχειρίζονται τή δική τους περιουσία ἤ ἀσκοῦν τήν ἐπιτροπεία τῶν ἀνηλίκων 
τέκνων τους53, χωρίς πάντως αὐτό νά ἀποτελεῖ κανόνα ἀπαράβατο ἀφοῦ δέν 
λείπει καί ἡ περίπτωση ἔγγαµης γυναίκας ἡ ὁποία ἐµφανίζεται ὡς διαχειρίστρια 
ὄχι µόνο τοῦ δικοῦ της δικαιώµατος, ἀλλά καί ἐκείνου τοῦ συζύγου της54. 

Ὁ κτήτορας εἶχε τή φροντίδα γιά τή συντήρηση τοῦ ναοῦ καί τῆς περιου-
σίας του καθώς καί γιά τήν ἱερουργία του, ἡ ὁποία οὐσιαστικά ἐξαντλοῦνταν 
στό πάκτωµα τῶν εἰσοδηµάτων τοῦ ναοῦ σέ ἱερέα ἤ ἱεροµόναχο, ὁ ὁποῖος ἀνα-
λάµβανε τόσο τή διαχείριση τῆς περιουσίας ὅσο καί τήν ὑποχρέωση νά ἱερουρ-
γεῖ σέ τακτά χρονικά διαστήµατα, προσδιοριζόµενα συνήθως στή σχετική σύµ-
βαση. ∆έν λείπουν ὅµως οἱ περιπτώσεις τοῦ πακτώµατος τοῦ ναοῦ καί σέ λαϊ-
κούς55, οἱ ὁποῖοι ἐπωµίζονταν καί τή φροντίδα τῆς ἱερουργίας τοῦ ναοῦ. Συχνά 
τή φροντίδα τοῦ ναοῦ καί τῆς περιουσίας του ὁ κτήτορας ἀνέθετε σέ µοναχό ἤ 
ἱεροµόναχο56 ἤ ἀκόµη καί σέ ὑποψήφιο µοναχό57 µέ σύµβαση ἰσόβιας διάρκειας. 
                                                        
ἀπό τήν Καπελέτα συµβία τοῦ ποτέ Φιδέλ Φιδέλη, ὅρισε ἱερουργό τοῦ ναοῦ τόν ἱερέα Καλο-
ϊωάννη Καλούδη γιά τρία χρόνια (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.17, φ. 286rv). Βλ. ἐπίσης ἀντίστοιχες περι-
πτώσεις στήν πρωτοπαπαδική ἐπίσκεψη τοῦ 1753-1754 (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 140, 147, 175, 
192, 198, 300, 321, 331). 

52. ΜΑΝΙΝ, Νοµοθεσία, σ. 28-31. 
53. Σέ πράξη τῆς 5.5.1549 µεταξύ τῶν παρισταµένων κτητόρων τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Θεο-

δώρων τοῦ ὁµώνυµου χωριοῦ ἦταν καί ἡ κυρά Μαρία σύζυγος τοῦ ποτέ Ἐµµανουήλ Χρυσι-
κόπουλου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 382v). Στίς 15.5.1556 σέ πράξη γιά τό πάκτωµα τῶν µερτικῶν 
τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Στανοπουλάδων ἐκτός τῶν ἄλλων ἀναγράφονται ἡ Θεοδώ-
ρα, συµβία τοῦ ποτέ ∆ηµητρίου Γλαρεντζινοῦ καί θυγατέρα τοῦ ποτέ Καλοϊωάννη Γαστερά-
του, καί ἡ Μάρω, θυγατέρα τοῦ ποτέ Σταµατίου Γιαννιώτη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 294v-295r). 

54. Στίς 15.5.1556 ἡ Ἀθανασία, θυγατέρα τοῦ ποτέ ∆ήµου Γλαρέντζου καί σύζυγος τοῦ 
Χρύσου Παπαβλασόπουλου, πάκτωσε τό µερτικό της καθώς καί τό µερτικό τοῦ ἀνδρός της 
ἀπό τόν ναό τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Στανοπουλάδων στόν ἱεροµόναχο Γαβριήλ Μεριµνᾶ 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 295r). 

55. Στίς 7.11.1530 ὁ ναός τῆς Ὑ. Θ. Παντάνασσας Νεοχωρίου πακτώθηκε στόν Ματθαῖο 
Μοναστηριώτη γιά 6 χρόνια (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 680r). 

56. Στίς 26.11.1580 ὁ Σίµος ∆ελαµπιόντας καί ὁ Μπατίστας Λουκάνης παραχώρησαν τόν 
ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Σορονιοῦ στόν ἱεροµόναχο Ἰωάσαφ Ἰωαννινιώτη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, 
φ. 613r). Στίς 27.10.1570 ὁ Νικόλαος Ἀναβαγγέλης ἔδωσε τό µερίδιό του ἀπό τόν ναό τοῦ Ἁ-
γίου Νικολάου Βυροῦ στόν µοναχό Θεόδουλο (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.25, β. 1, φ. 94r). Στίς 6.12.1588 
ὁ Θεοδωρῆς Μοναστηριώτης συµφώνησε µέ τόν ἱεροµόναχο Σωφρόνιο Μοναστηριώτη καί τόν 
ἔβαλε ἱερουργό στό µερτικό του στόν Ἅγιο Ἰωάννη Θεολόγο Πολιτάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, 
φ. 27r). 

57. Στίς 24.1.1554 ὁ Γιάκουµος Πρίγκιπας συµφώνησε µέ τόν Χρύσο Σπούργιτα πού ἤθελε 
«νά γενη καλογιρος καί διδι του τήν µονήν της Παναγίας την Παντάνασα (Μελικίων) συντα 
µέ τα παντία αυτῆς πράγµατα ... νά την φτιασι ... και να καληεργι και τα χοραφηα .. να ζοο-
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Σέ περίπτωση πού γύρω ἀπό τόν ναό εἶχε συγκροτηθεῖ µοναστική κοινότητα, 
τίς ὑποχρεώσεις τοῦ κτήτορα ἀναλάµβαναν συνήθως οἱ µοναχοί, χωρίς νά πα-
ραβλάπτονται τά κτητορικά του δικαιώµατα58. Στούς ναούς ὅπου ὑπῆρχαν πε-
ρισσότερα κτητορικά µερίδια, τό ζήτηµα τῆς ἱερουργίας ἀντιµετωπίζεται διαφο-
ρετικά κατά περίπτωση, ἐξαρτώµενο κυρίως ἀπό τή δυνατότητα συνεργασίας 
τῶν κτητόρων του. Ὁ κάθε κτήτορας µποροῦσε, ἀνεξάρτητα ἀπό τίς ἐπιλογές 
τῶν ἄλλων κτητόρων, νά παραχωρήσει τή νοµή τοῦ µεριδίου του εἴτε γιά ὁρι-
σµένο χρόνο59 εἴτε ἰσοβίως60, σέ ἱερουργό ὁ ὁποῖος καρπωνόταν ἀπό τά εἰσο-
δήµατα τοῦ ναοῦ ποσοστό ἀνάλογο µέ τό παραχωρούµενο κτητορικό µερίδιο 
καί ἀναλάµβανε συνάµα τίς ἀντίστοιχες ὑποχρεώσεις ἔναντι τοῦ ναοῦ. Ἡ παρα-
χώρηση τῆς νοµῆς τοῦ µερτικοῦ δέν προϋπέθετε τήν προηγούµενη συµφωνία µέ 
τούς λοιπούς κτήτορες, ἀφοῦ τό κάθε µερίδιο ἦταν ἀνεξάρτητο καί ἑποµένως 
µποροῦσε νά διατεθεῖ ἐλεύθερα ἀπό τόν κάτοχό του. Ἄν ὁ κάτοχος ἄλλου µε-
ριδίου συµφωνοῦσε µέ τήν ἐπιλογή, µποροῦσε νά προχωρήσει στήν παραχώ-

                                                        
θροφατε καί να την έχι εως τέλος ζοης αυτου....» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 530rv). 

58. Βλ. τό µοναστήρι τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας στόν Ἔγριπο περιοχῆς Λευκίµµης (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Β.178, φ. 334r-335r τῆς 15.5.1567). 

59. Στίς 14.11.1531 ὁ Τζώρτζης Κουλούρης ἔδωσε τό µερτικό του ἀπό τόν ναό τοῦ Ταξι-
άρχη Πολιτάδων στόν ἱερέα Νικόλαο Εὑρετόπουλο «νά ηερουργϊ τόν ἄνοθεν ναῶν χρόνους β΄ 
... σηντα µε τά παντία σκέβη καί υποστατικά του ἄνοθεν ναοῦ µε τϊούτον τρόπον και σηνφο-
νήα οτϊ ο ρηθης παπα κύρ Νηκόλαος νά διδϊ πρός τον ανοθεν ναων υπερπυρα κε΄ τόν χρόνον 
ἤγουν εις την ἥµϊσϊ ἐκλησία» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 154r). Στίς 10.3.1537 ὁ Κωσταντῆς Μονα-
στηριώτης, ὡς κτήτορας τοῦ ναοῦ τοῦ Ταξιάρχη Πολιτάδων, «ειπεν οτι ιστην ηµισή εκλησία 
οπερ ἐχϊ εις τον ανοθεν ναῶν» εἶχε θέσει τόν ἱερέα Νικόλαο Εὑρετόπουλο ὡς ἱερουργό γιά 
δύο χρόνια καί ἀνανεώνει τή σύµβαση (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 735r). Μέ ἀνάλογο τρόπο εἶχε 
ἐνεργήσει καί ὁ ἱερέας Πέτρος Βαρσάκης ὁ ὁποῖος στήν πράξη τῆς 17.4.1546 «οµολογισεν καί 
εἴπεν ὅτι εἰς στο µερτικό όπερ όρήζη ἀπό τόν... ναῶν τῶν ἀγίων Θεοδώρων τό ἔχϊ δοµένο τοῦ 
κύρ εξάρχου τοῦ παπα κύρ Μιχάλη του Παγιάτη καί τοῦ παπά Καλοιωάννη τοῦ Ζερβοῦ καί 
πλερόνουν το πακτος οπερ ἐσυνφονησαν...» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 266v). Ἐπίσης στίς 9.9.1548 
ὁ Νικόλαος Μικρούλης συµφώνησε µέ τόν ἱερέα ∆ῆµο Μοναστηριώτη «καί ἔδοσέ του τό µε-
ρήδιον του από την µονήν της αγίας Αναστασίας εις στο χοριον των Μπολητάδων η οπία εχι 
να κάµυ την ηµισι ... από την σιµερον και εις σε χρόνους ι΄ ερχαµένους...» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, 
φ. 499r). Βλ. ἐπίσης ὁρισµούς ἐφηµερίων στόν Ἅγιο Θωµᾶ Ποδαριώνων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, 
φ. 418v τῆς 18.7.1534) καί στήν Ὑ. Θ. Κοκκινάδα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.235, β. 40, φ. 37r τῆς 1.6.1744 
ὁρισµός ἐφηµερίου στό µερτικό τοῦ Μπενέτου Τριβώλη). 

60. Στίς 2.3.1528 ὁ µοναχός ∆εµέτιος Ψαροπούλης «έδοσεν ἐπαρέδοσεν καί σοµατηκώς 
ἐλευθέροσεν» πρός τόν ἱερέα Ἀναστάσιο Ψαροπούλη «το µερίδϊον του όλον ἐξ όσο ἔχι νά 
κάµι ἀπό τόν ναῶν τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Θωµα (Ποδαριῶνες) ἤγουν µέρος τρίτο» νά ἱε-
ρουργεῖ τόν ναό ἕως τό τέλος τῆς ζωῆς του (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 140v). Ἐπίσης στίς 20.1.1523 
ὁ ∆ηµήτριος Γλαρέντζος «κτήτορ καὶ αδελφὼς της µωνὴς του Σωτηρος ης µέρος ταίταρτον ης 
την περηωχὴν χωρηου του Χλωµοῦ ... ἔδωσεν ... το µερήδηον αυτου πρως τον παρώντα παπὰ 
κηρ Θεωχάρϊ Λευκαδήτη ... σηντα ἐτερα αγαθὰ ... του ψάλην και ἡἐρουργην αυτην εν ωλω το 
χρωνο τῆς ζοης αυτου ... καὶ µετα θανάτου αυτου ... να δηαµενει πρως τον ρηθεντα κϊρ ∆ηµή-
τριον καί πρως τους κληρονόµους καί διαδόχους αυτου...» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 402r). 
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ρηση καί τοῦ δικοῦ του µεριδίου, µέ τήν ἴδια πράξη ἤ µέ τή σύνταξη ἄλλης61. Ὁ 
ἱερουργός ἐπίσης µποροῦσε νά ὁριστεῖ, ἔπειτα ἀπό συνεννόηση τῶν κτητόρων, 
ἀπό ἕναν κάθε φορά κτήτορα κατά τακτά χρονικά διαστήµατα62. Συνηθέστερος 
πάντως φαίνεται πώς ἦταν ὁ ὁρισµός τοῦ ἱερουργοῦ µέ κοινή συναίνεση ὅλων 
τῶν κτητόρων ἤ µερικῶν ἐξ αὐτῶν63. Σέ κάποιες περιπτώσεις µάλιστα ἡ πρα-
κτική αὐτή θεσµοθετεῖται ἀπό τούς κτήτορες ὡς ὁ µόνος ἔγκυρος τρόπος γιά 
τήν ἀνάθεση τῆς ἱερουργίας64. Ἄν κάποιος ἀπό τούς κτήτορες χειροτονοῦνταν 
ἱερέας ἤ λάµβανε τό ἀγγελικό σχῆµα ἀναλάµβανε αὐτοδίκαια τόν ναό καί τήν 
ἱερουργία του65. 

Οἱ ἰδιοκτῆτες τῶν ναῶν καρπώνονταν µέρος ἀπό τά ἔσοδα πού προέκυπταν 

                                                        
61. Στό τέλος τῆς πράξης πού συντάχθηκε ἀπό τόν Τζώρτζη Κουλούρη στίς 14.11.1531 γιά 

τήν ἱερουργία τοῦ Ταξιάρχη Πολιτάδων σηµειώνεται ὅτι «ακόµϊ καί ο κυρ Νηκως ο Μελα-
χρηνως παρών οµολόγισεν καί αυτος ὅτι διδϊ του ἄνοθεν παπά κυρ Νηκολαου τό µερτϊκώ 
του» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 154r). Στίς 22 καί 23.10.1544 οἱ κτήτορες τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων 
Θεοδώρων τοῦ ὁµώνυµου χωριοῦ, εἴτε ὁ καθένας χωριστά εἴτε σέ ὁµάδες, σύναψαν πέντε συ-
νολικά συµβάσεις στά κατάστιχα δύο νοταρίων, µέ τίς ὁποῖες παραχώρησαν τά µερτικά τους, 
ἄλλοι στόν ἱερέα Μιχαήλ Παγιάτη, ἄλλοι στόν Καλοϊωάννη Κουλούρη καί ἄλλοι στόν Κα-
λοϊωάννη Ζερβό γιά τρία χρόνια (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 705v-706r. Συµβ. Μ.225, φ. 819rv). 

62. Στίς 7.7.1546 ὁ Νικόλαος Κοσκινᾶς, οἰκοκύρης τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Κου-
ραµάδων, ὅρισε ἱερουργό γιά ἕναν χρόνο «επειδή οι ετεροι οικοκυρέοι εβαλαν ιερέα στη µονή 
ο καθείς τον χρονον του» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.187, φ. 34r). 

63. Στίς 17.1.1535 οἱ κτήτορες «εις την ηµησην εκλησίαν» τῶν Ἁγίων Θεοδώρων τοῦ ὁµώ-
νυµου χωριοῦ ἔδωσαν τόν ναό γιά δύο χρόνια στούς ἱερεῖς Θεοχάρη Κουλούρη καί Ἰαννούλη 
Ζερβό (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 421r). Στίς 16.7.1542 οἱ κτήτορες τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Θεο-
δώρων Κουσπάδων παραχώρησαν τά µερίδια τους σέ ἱερουργό (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 785r). 
Στίς 7.7.1544 οἱ «εκτιτώροι καί ηκοκηρέει» τοῦ Ταξιάρχη Πολιτάδων «εις στα µερτηκά οπερ 
ὁρήζουν» συµφώνησαν µέ τόν παπά ∆ηµήτριο Μοναστηριώτη καί τοῦ ἔδωσαν τή µονή µέ τά 
ἱερά σκεύη, βιβλία καί λοιπά πράγµατα νά τήν ἱερουργεῖ γιά δέκα χρόνια (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, 
φ. 660v. Βλ. ἐπίσης γιά τόν ἴδιο ναό Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 789v τῆς 26.8.1542. Συµβ. Μ.225, φ. 
382v τῆς 5.5.1549). 

64. Τέτοια διάταξη περιλαµβάνεται στή συµφωνία γιά τήν ἀνοικοδόµηση τοῦ ναοῦ τοῦ 
Ἁγίου Παγκρατίου πόλεως τό 1523, στήν ὁποία ὁρίζεται ὅτι ὁ ἱερουργός ἐκλέγεται ἀπό ὅλους 
τούς κτήτορες µέ ψηφοφορία: «νά µπαλοταρουν οἱ τρεῖς καί οὕτως µετά τῶν περισσοτέρων 
µπαλότων να ποιωσι...» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 22v). Μέ τόν ἴδιο τρόπο διευθετήθηκε καί ἡ 
διαδικασία ὁρισµοῦ ἱερουργοῦ στόν ναό τοῦ Σωτῆρος στά Γουβιά ἀφοῦ µέ τήν πράξη τῆς 
30.11.1551 ἀποφασίστηκε ὅτι οἱ κτήτορες δέν εἶχαν ἐξουσία «νά εµπάζουν ήτε ευγανουν ιερε-
αν ή ιεροµοναχον εις τήν αυτῶν µονην τό εν µέρος χωρίς τό ετερον» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.187, φ. 
285rv). 

65. Σέ συµφωνία τῶν κτητόρων τοῦ ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Γουβιῶν στίς 30.11.1551 ὁρίζεται: 
«καί αν πωλάκις ήθελε γενη καλογερος ἠτε ιερεύς ἠ ιεροµοναχος εκ την κληρονοµίαν των ρι-
θεντων τριῶν µερων νά ενε εις την αυτην µονην καί εχειν αυτην µε τα παντια αυτης εως τελος 
ζωῆς αυτοῦ» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.187, φ. 285rv). Βλ. ἐπίσης Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 294v-295r γιά 
τούς Ἁγίους Ἀναργύρους Στανοπουλάδων καί φ. 382v γιά τόν ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων τοῦ 
χωριοῦ Ἅγιοι Θεόδωροι. 
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ἀπό τήν ἐκµετάλλευση τῆς περιουσίας τοῦ ναοῦ66. Τό δικαίωµα αὐτό ἐκφρά-
ζεται µέ τρόπο ρητό στίς συντασσόµενες ἀπό τούς κτήτορες νοταριακές πράξεις. 
Στίς συµβάσεις διηνεκοῦς χαρακτήρα, µέ τίς ὁποῖες ὁ ναός παραχωροῦνταν µαζί 
µέ τά εἰσοδήµατά του στόν ἀποδέκτη καί στούς ἀπογόνους του, καθορίζονταν 
ρητά οἱ οἰκονοµικές ὑποχρεώσεις ἀπέναντι στόν κτήτορα καί κύριο τοῦ ναοῦ 
καί προσδιοριζόταν ἡ ἐτήσια καταβολή τοῦ σολιάτικου, ἡ ὁποία βάρυνε τόν 
ἑκάστοτε κάτοχο τοῦ ναοῦ. Τό ὕψος τοῦ σολιάτικου θά πρέπει µᾶλλον νά ἦταν 
ἀνάλογο τῶν ἐσόδων τοῦ ναοῦ, στίς περιπτώσεις ὅµως πού γνωρίζουµε αὐτό 
κυµαίνεται ἀνάµεσα στά 5 καί 6 ἄσπρα67. Στίς συµβάσεις ἱερουργίας, τά πακτώ-
µατα ἤ τίς παραχωρήσεις τῶν ναῶν σέ µοναχούς συχνά προσδιοριζόταν ποσό-
τητα ἀγαθῶν συνήθως σέ χρῆµα ὑπέρ τοῦ ναοῦ68, ἄλλοτε πάλι τά εἰσοδήµατα 
τοῦ ναοῦ χρησίµευαν ἐξ ὁλοκλήρου γιά τήν κάλυψη τῶν ἐξόδων τῆς ἱερουργίας, 
διδόµενα ὡς ἀποζηµίωση στόν ἱερουργό, σέ περίπτωση δέ πού περί τόν ναό εἶχε 
συγκροτηθεῖ µοναστική ἀδελφότητα τά εἰσοδήµατα κάλυπταν τίς ἀνάγκες τῶν 
µοναζόντων. ∆έν ἦταν ὅµως σπάνιες καί οἱ περιπτώσεις στίς ὁποῖες οἱ σχετικές 
συµβάσεις προέβλεπαν τήν καταβολή ποσότητας ἀγαθῶν στόν κτήτορα τοῦ 

                                                        
66. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ διαθήκη τῆς Ἀσηµίνας Βούλγαρη, κατόχου τοῦ λειψάνου τοῦ 

Ἁγίου Σπυρίδωνος καί κτητόρισσας τοῦ ὁµώνυµου ναοῦ, τῆς 25.11.1571. Μέ αὐτήν κατέστησε 
τούς δύο γιούς της, Ἀρτέµιο καί Νικόλαο, ἐφηµερίους καί νοµεῖς τῶν εἰσοδηµάτων τοῦ ναοῦ 
«εὐγάνοντας τὴν κάσσαν ὁποία θέλω νὰ ἔναι ἰδία µου, ὅσον δηλονότι καὶ ταῖς δεσποτικαῖς 
ἡµέραις, ψυχοσάββατα καὶ ἑορταῖς, ὁποῖα θέλω νὰ εἶναι κεκλεισµένα, καὶ τελειώνωντας ἡ ἑορ-
τὴ νὰ τὰ ἀνοίγωµεν ὁµοῦ καὶ οἱ τρεῖς, νὰ ἐµοιράζωσιν οἱ ἄνωθέν µου υἱοὶ οἱ ἱερεῖς τὸ ἥµισυ 
ἀπὸ ὅλον εἰς τὸ µέσον τους, τὸ δὲ ἕτερον ἥµισυ νὰ εἶναι ἐδικό µου µοναχῆς. τὸ δὲ ἔξοδον τῶν 
ἑορτῶν ... νὰ εἶναι καὶ ἐννοῆται εἰς τὸ µέσον µας ... ὁµοίως καὶ τὸ εἴτι βάρος σολδιάτικου πλη-
ρώνει ἡ αὐτὴ ἐκκλησία... τὸ δὲ εἰσόδηµα τῶν ὑποστατικῶν τῆς ἐκκλησίας, τόσον ἀπὸ λάδι, 
κρασὶ καὶ πᾶν ἕτερον, νὰ εἶναι εἰς τὸ µέσον µας ὡς ἄνωθεν ... µέχρι τῆς ἐµῆς ἀποβιώσεως». 
Μετά τόν θάνατό της κληροδοτοῦσε τόν ναό στούς ἀνωτέρω ἱερεῖς καί στά ἐγγόνια της µέ 
τούς ἑξῆς ὅρους σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τά εἰσοδήµατα: «...τὰ δὲ ἥµισα, τόσον ταῖς ∆εσποτικαῖς ἑορταῖς 
καὶ ψυχοσάββατα καὶ ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου, ὅσον καὶ ταῖς καθηµεριναῖς ἑβδοµάδες τοῦ καθενὸς 
χρόνου, νὰ εἶναι τῶν τριῶν µου ἐγκονίων, ἤγουν τῆς Λάουρας, θυγατρὸς τοῦ ποτέ µου υἱοῦ 
Φιλίππου, καὶ τοῦ Ἰακώβου καὶ Μαρίνας παιδίων τοῦ ἑτέρου µου ποτὲ υἱοῦ Ἀνδριόλου, νὰ 
ἐµοιράζουν τὰ ἥµισα ἀπὸ πᾶν πρᾶγµα, ἀνὰ τρίτα τὸ καθένα .... ὁµοίως δὲ καὶ τὸ εἴτι εἰσόδηµα 
ἔχει ἡ αὐτὴ ἐκκλησία ἀπὸ πᾶν πρᾶγµα νὰ ἔναι εἰς τὸ µέσον τῶν ἱερέων καὶ ἐγκονίων ὡς ἄνω-
θεν. ἐξεκαθαρίζω καὶ τοῦτο, ὅτι θέλω τὸ καθηµερινὸν ὅπου θέλει ἔρχεσθεν εἰς τὸ κουροῦπι, 
εὐγάνοντας ὅλαις ταῖς ἄνωθεν τοῦ χρόνου ἐορταῖς νὰ ἔναι µόνον καὶ µοναχὸν πάντοτε καὶ ἀεὶ 
τῶν δύο µου ἐγκονίων µοναχῶν τοῦ ποτὲ Ἀνδρέου, δὴλον τοῦ Ἰακώβου καὶ τῆς Μαρίνας 
ἀδελφῆς αὐτοῦ. καὶ ἐὰν οἱ αὐτοί µου υἱοὶ καὶ ἱερεῖς καὶ τὰ δύο µου ἐγκόνια τοῦ ποτὲ Ἀνδρέου 
τὰ παιδιά .... θελήσωσι νὰ δώσουν τῆς Λάουρας ... δουκάτα ἑκατὸν κορέντε ... νὰ ἐνε ἡ αὐτὴ 
Λάουρα ἔξω ἐκ τὴν συντροφίαν αὐτῶν παντελῶς καὶ αὐτοὶ ὅλοι ὁµοῦ νὰ ἔχωσι ἀναµέσον 
αὐτῶν τὸ µερτικὸν ἐκείνης» (ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ, Ἔκθεσις, σ. 32-34). 

67. Βλ. τίς παραχωρήσεις τῶν ναῶν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Βελονάδων καί τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη 
Ἀρκαδάδων, πού σηµειώσαµε ἀνωτέρω. 

68. Βλ. ἐνδεικτικά τίς πράξεις: Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 660v καί 706r. Συµβ. Μ.225, φ. 294v-
295r. 
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ναοῦ. Τά ἀγαθά αὐτά µποροῦσαν νά εἶναι εἴτε µέ τή µορφή µερίσµατος περιο-
δικά καταβαλλόµενου69, εἴτε µέ τή µορφή ἐφ' ἅπαξ καταβολῆς, ἡ ὁποία χαρα-
κτηρίζεται στίς πηγές ὡς «ἐµπατίκι»70. Τά ποσά αὐτά, ὅπου στά ἔγγραφα δέν 
προσδιορίζεται σαφῶς ἡ ὑπέρ τοῦ ναοῦ καταβολή τους, θεωροῦµε ὅτι προσθέ-
τονταν στά εἰσοδήµατα τοῦ κτήτορα, ὁ ὁποῖος κατ' αὐτόν τόν τρόπο διέθετε 
τόν ναό καί τήν περιουσία του ὅπως καί τά λοιπά περιουσιακά του στοιχεῖα. 
Καί σέ ἐκεῖνες ὅµως τίς περιπτώσεις πού τά χρηµατικά ποσά προσδιορίζονταν 
ὑπέρ τῆς ἐκκλησίας αὐτά παραδίδονταν στόν κτήτορα. Συνήθης ἦταν ἐπίσης ἡ 
λήψη ἀπό τούς κτήτορες µικρῆς ποσότητας ἀγαθῶν κατά τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς 
τοῦ ναοῦ σέ ἀναγνώριση τῆς κυριότητάς τους ἐπί τοῦ ναοῦ71. Ἡ ὕπαρξη τοῦ δο-
σίµατος αὐτοῦ, τό ὁποῖο συχνά καλεῖται «γιούς», ἐκφράζει ἀκριβῶς τό δικαίω-
µα κάρπωσης τῶν εἰσοδηµάτων τοῦ ναοῦ τό ὁποῖο µέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου 
ἀπόκτησε συµβολικό χαρακτήρα. 

Τό ζήτηµα τῆς ἐκµετάλλευσης τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καί τῆς κάρ-
πωσης τῶν ἐκκλησιαστικῶν εἰσοδηµάτων ἀπό λαϊκούς ἀπασχόλησε ἔντονα τήν 
Πολιτεία, ἡ ὁποία µέ σειρά διαταγµάτων προσπάθησε νά περιορίσει τό φαινό-
µενο. Περισσότερο ἀπόλυτος στό θέµα ἐµφανίστηκε ὁ Γενικός Προβλεπτής A. 
Sagredo στό διάταγµα τοῦ 1754, µέ τό ὁποῖο ἀπαγόρευσε αὐστηρά στούς κτήτο-
ρες τήν κάρπωση τῶν εἰσοδηµάτων τῶν ναῶν, ἐπαναλαµβάνοντας τήν πάγια 
ἀρχή ὅτι τά ἀγαθά πού ἀφιερώθηκαν σέ ἱερούς τόπους δέν ἀνῆκαν σέ κανέ-

                                                        
69. Στίς 8.1.1534 ὁ Ἀλέξανδρος ∆εκανάλ καί ὁ Γιαννούλης Θόδοτος ἔδωσαν στόν ἱεροµό-

ναχο Ἱερεµία καί στόν ὑποτακτικό του Παχώµιο Πάγκαλο, τόν ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ 
Ταυλία µέ τή συµφωνία νά λαµβάνουν στήν κάθε καρποφορία «µέρος ηµισό και τὸ ετερο ηµι-
σὸ να το λαβανι ο ανοθε ευγενις» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 24r). Ἀντίστοιχα στίς 21.11.1567 ὁ οἰ-
κοκύρης τῆς Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστριας στή ∆ριµόπολη Ἀνδρέας Θωµόπουλος ἔδωσε τόν ναό στόν 
Παργινό ἱερέα Νικόλαο Γλέντζη γιά τρία χρόνια µέ τή συµφωνία «καί από όσο λαδι παρη νά 
περνη (ὁ ἱερέας) το ηµισό καί το ἐτερον ηµισο να το πέρνη ὀ ρηθεις µρ Ανδρέας ως ἠκοκύρις 
τῆς ανωθεν µονῆς καί από ητι σπαρµον νά λαµβανουν οι ανωθεν εφηµισίας» (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Μ.327, φ. 113v-114r). Ἐπίσης στόν ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τοῦ Βρανιανίτη πόλεως, ἡ Ζα-
µπέτα σύζυγος τοῦ ποτέ Θεόδωρου Βρανιανίτη καί οἰκοκυρά τοῦ ναοῦ, ὅρισε στίς 21.12.1568 
στόν ἐφηµέριο Ἀρτέµιο Βούλγαρη νά συνάζει τά εἰσοδήµατα τοῦ ναοῦ καί νά τῆς παραδίδει 
τό ἕνα τρίτο (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.327, φ. 274r). Ἡ κάρπωση µέρους τῶν εἰσοδηµάτων τοῦ ναοῦ 
ἀπό τόν κτήτορα φαίνεται καί σέ συµβόλαιο τῆς 7.11.1530 µέ τό ὁποῖο πακτώθηκε ἡ περιου-
σία τῆς Ὑ. Θ. Παντάνασσας Νεοχωρίου, στό ὁποῖο δηλώνεται ὅτι ἀπό τό πάκτο τό µισό θά 
καταβαλλόταν στήν ἐκκλησία καί τό ἄλλο µισό στόν κτήτορα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 680r). 

70. Βλ. ἐνδεικτικά Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 634v πράξη τῆς 7.5.1545. Ἀναλυτικότερα γιά τό 
«ἐµπατίκι» βλ. παρακάτω, σ. 584. 

71. Σύµφωνα µέ πράξη τῆς 15.5.1567 ὁ κτήτορας τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας στόν Ἔγριπο καί 
τοῦ µετοχίου της τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου στό Περιβόλι καθώς καί οἱ κληρονόµοι του λαµβά-
νουν, «διά νά αναγνωρίζονται πάντοτε διά εκτητορι», κατ' ἔτος µία «λειτουργία» καί ἕνα κερί 
ἄσπρο τῶν τεσσάρων οὐγγιῶν σέ κάθε γιορτή τῶν µοναστηριῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.178, φ. 334r-
335r). 
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ναν72. Μέ τό ἴδιο κατά βάση σκεπτικό κινήθηκε καί ἡ ἐκκλησιαστική ἀρχή ὅταν 
κλήθηκε νά ἐπιλύσει διαφορές µεταξύ τῶν κτητόρων τῶν ναῶν73. Ἀπό τήν πλευ-
ρά τῶν κτητόρων δέν λείπουν ἐπίσης οἱ µαρτυρίες γιά συµπόρευση, τουλάχι-
στον θεωρητικά, µέ τίς πολιτειακές διατάξεις καί τίς ἐκκλησιαστικές ἀποφάσεις, 
οἱ ὁποῖες ἄλλωστε ἐπαναλάµβαναν τίς ὑπάρχουσες κανονικές διατάξεις. Ἀνα-
φέρουµε ὡς χαρακτηριστικό παράδειγµα τόν συγγραφέα τῆς Ἀληθοῦς Ἐκθέ-
σεως Νικόλαο Βούλγαρη, ὁ ὁποῖος ὑποστήριζε τό ἀθέµιτο τῆς κάρπωσης τῶν 
εἰσοδηµάτων τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος ἀπό λαϊκούς διότι, κατ’ αὐτόν, 
αὐτά προορίζονταν γιά τούς κληρικούς, ἐκτός βέβαια καί «ἐὰν δὲν ἔχωσι τὰ 
πρὸς τὸ ζῆν»74. Οἱ θέσεις ὅµως τόσο τῶν βενετικῶν ἀρχῶν ὅσο καί τοῦ Μ. Πρω-
τοπαπᾶ φαίνεται πώς ἔρχονταν σέ ἀντίθεση µέ τήν παγιωµένη ἀπό αἰῶνες κα-
τάσταση, γι’ αὐτό καί ὁ ἐκκλησιαστικός κανονισµός τοῦ 1811 δέν ἐπανέλαβε τή 
σχετική ἀπαγόρευση, ἀντίθετα µάλιστα ἀναγνώρισε στούς κτήτορες τή δυνατό-
τητα κάρπωσης µέρους τῶν εἰσοδηµάτων τῶν ναῶν µετά τήν ἀφαίρεση τῶν ἐξό-
δων γιά τή λατρεία75. 

Στό πλέγµα τῶν κτητορικῶν σχέσεων, ὅπως αὐτές περιγράφτηκαν παραπά-
νω, ἡ θέση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς δέν εἶναι ἀπόλυτα σαφής. Εἶναι γεγονός 
ὅτι τόσο κατά τήν ἀπόκτηση ὅσο καί κατά τή µεταβίβαση τῶν κτητορικῶν δι-
καιωµάτων δέν ἦταν ἀναγκαία ἡ ἔγκριση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς τοῦ τόπου, 
ἡ ὁποία περιοριζόταν µόνο στήν ἀντιµετώπιση ζητηµάτων καί διαφορῶν κτητο-
ρικῶν ἔπειτα ἀπό προσφυγή τῶν ἐνδιαφεροµένων µερῶν. Σύµφωνα µέ τό ὑπάρ-
χον ἀρχειακό ὑλικό, ὁ Μ. Πρωτοπαπάς, µέσα στά πλαίσια τῶν ἁρµοδιοτήτων 
του, ἀντιµετώπιζε καί ἐπέλυε ζητήµατα πού ἀναφέρονταν σέ διαφορές µεταξύ 
προσώπων γιά τήν κατοχή κτητορικῶν δικαιωµάτων στούς ναούς76 ἤ ἀναγνώ-
ριζε τήν κατοχή τῶν κτητορικῶν δικαιωµάτων στούς αἰτοῦντες, ἀφοῦ προηγου-
µένως προσκαλοῦσε τούς κατόχους ἤ διεκδικητές νά παρουσιαστοῦν καί νά 
ἀποδείξουν ἐγγράφως τά δικαιώµατά τους77. Πέραν τούτων ὁ Μ. Πρωτοπαπάς 
ἐµφανίζεται νά ἔχει τή δικαιοδοσία τῆς παροχῆς καί τῆς ἀφαίρεσης κτητορικῶν 

                                                        
72. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 162. 
73. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ ἀπόφαση τῆς 27.4.1720 πού ἀφοροῦσε στά εἰσοδήµατα τοῦ 

ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν Τζιράτων Περίθειας, µέ τήν ὁποία ὁ Μ. Πρωτοπαπάς ὅρισε ὅτι 
τό εἰσόδηµα τοῦ ναοῦ ἔπρεπε νά χωρίζεται σέ δύο µερίδια ἐκ τῶν ὁποίων τό ἕνα νά λαµβάνει 
ὁ ναός καί τό ἄλλο νά κατανέµεται ἐξ ἴσου στόν ἱεροµόναχο ∆ιονύσιο Τζαρῆ καί στόν µοναχό 
∆ιονύσιο Καίσαρη, κτήτορες τοῦ ναοῦ. Οἱ λαϊκοί κτήτορες δέν λάµβαναν µερίδιο ἀπό τά εἰσο-
δήµατα ἀλλά τό συνηθισµένο «γιούς» (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 329-330, ἔγγραφο 135). 

74. ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ, Ἔκθεσις, σ. 36-38. 
75. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρα 83 καί 91, 93, 95. 
76. Βλ. κτητορικές διαφορές στήν Ἁγία Τριάδα Πάγων τό 1730 (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 23, φ. 393r). 
77. Βλ. ἀπόφαση τῆς 23.5.1737 µέ τήν ὁποία ὁ Ρουσέλης ἀναγνωρίζεται ὡς µοναδικός κτή-

τορας τοῦ Ἁγίου Μαρτίνου ἀφοῦ, ἔπειτα ἀπό ἐπανειληµµένα προστάγµατα, δέν ἐµφανίστηκε 
κανείς διεκδικητής (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 4, φ. 187v-188r). 
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δικαιωµάτων σέ ναούς. Ἡ δικαιοδοσία του αὐτή ἐµφανίζεται σέ προστάγµατα 
πού ἀναφέρονταν στήν ἄσκηση τῆς ἐφηµερίας τῶν ναῶν ἀπό τούς κτήτορες - ἱε-
ρεῖς καθώς καί σέ προστάγµατα καί ἀποφάσεις πού ἀποσκοποῦσαν στήν τόνω-
ση τοῦ ἐνδιαφέροντος τῶν κτητόρων γιά τόν ναό, ὅταν αὐτός εἶχε ἐγκαταλει-
φθεῖ. Σέ αὐτά σηµειώνεται ἡ ἄρση τῶν κτητορικῶν δικαιωµάτων ὡς ποινή γιά 
τούς παραβάτες τῆς προσταγῆς78, παράλληλα ὅµως ἐκφράζεται καί ἡ δυνατό-
τητα τοῦ Μ. Πρωτοπαπᾶ νά διαθέτει τά δικαιώµατα αὐτά εἴτε µέ τή µετατροπή 
τοῦ ναοῦ σέ µετόχι ἄλλου ναοῦ, εἴτε µέ τήν παραχώρησή τους σέ ἰδιώτη, ὁ ὁποῖος 
καί θά ἀναλάµβανε τήν ἀνακαίνιση τοῦ ναοῦ79. Ἡ δυνατότητα ἄρσης τοῦ κτη-
τορικοῦ δικαιώµατος ἀπό τόν Μ. Πρωτοπαπά εἶναι ἰδιαίτερα σηµαντική γιά τήν 
κατανόηση τοῦ τρόπου µέ τόν ὁποῖο λογιζόταν καί λειτουργοῦσε ἡ κτητορεία 
στήν Κέρκυρα. Εἶναι γεγονός ὅτι τά πρωτοπαπαδικά προστάγµατα εἶχαν ἀπή-
χηση καί οἱ κτήτορες προέβαιναν στίς ὁριζόµενες ἀνακαινίσεις ἤ εὐπρεπισµούς80, 
δέν γνωρίζουµε ὅµως ἄν ὄντως ὁ Μ. Πρωτοπαπάς εἶχε τήν ἐξουσία πού προέ-
βαλλε στά προστάγµατά του, ἀφοῦ ἀπό τίς γνωστές σέ ἐµᾶς περιπτώσεις φαίνε-
ται ὅτι, παρά τίς σχετικές ἀποφάσεις του, οἱ ναοί συνέχιζαν νά δηλώνονται καί 
νά ἀναγνωρίζονται ὡς κτητορικοί τῶν ἴδιων οἰκογενειῶν πού τίς κατεῖχαν καί 
παλαιότερα81, γεγονός πού µᾶς ὁδηγεῖ στή σκέψη ὅτι οἱ ποινές αὐτές, παρότι 

                                                        
78. Σέ πρόσταγµα τῆς 20.12.1728 ἀπαγορεύει στούς ἱερεῖς, κτήτορες ναῶν, νά πωλήσουν ἤ 

πακτώσουν τήν ἑβδοµάδα τῆς ἐφηµερίας τους στόν ναό καί ὁρίζει ὡς ποινή στούς παραβάτες 
τή στέρηση τῶν κτητορικῶν τους δικαιωµάτων (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 7, φ. 32rv). 

79. Βλ. πρόσταγµα τῆς 18.7.1728, τό ὁποῖο ἐκδόθηκε ἔπειτα ἀπό καταγγελία ὅτι ὁ ναός 
τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου Ὁµαλῆς εἶχε ἐγκαταλειφθεῖ καί τό εἰσόδηµά του κατασπαταλιόταν. Μέ 
αὐτό κλήθηκαν οἱ διαχειριστές τοῦ ναοῦ νά προσκοµίσουν τά βιβλία τῆς ἐκκλησίας ἀπειλού-
µενοι ὅτι, σέ περίπτωση ἀµέλειας, θά ἐπιβάλλονταν οἱ προβλεπόµενες ἀπό τά πολιτειακά προ-
στάγµατα ποινές, ἐνῶ ὁ ναός θά µετατρεπόταν σέ µετόχι τοῦ Ὑψηλοῦ Παντοκράτορα (Α.Ν.Κ., 
Μ.Π. 25, β. 2, φ. 93v-94r). Ἀνάλογο εἶναι καί τό πρόσταγµα τῆς 5.7.1738, τό ὁποῖο ἀφοροῦσε 
στούς ναούς τῆς Ἁγίας Τριάδος Πάγων καί Ὑπαπαντῆς Βίστωνα. Μέ αὐτό προστάχθηκαν οἱ 
κτήτορες τῶν δύο ἐκκλησιῶν νά τίς εὐπρεπίσουν µέσα σέ τέσσερις µῆνες. Ἄν µετά τό πέρας τῆς 
διορίας αὐτοί δέν εἶχαν ἐνεργήσει σύµφωνα µέ τήν προσταγή, ἐπαπειλεῖτο ἡ ἄρση τῶν δικαιω-
µάτων τους: «θέλωµεν ἀσυκόσῃ αὐτὰς ἀπὸ τὴν ἐξουσίαν αὐτῶν καὶ δώσοµεν αὐτὰς ἑτέρων 
προσώπων πλέων εὐλαβῶν, ἤ ποιήσοµεν αὐτὰς µετόχια ἐτέρων ἐκκλησιῶν» (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, 
φ. 26r). 

80. Γνωρίζουµε ὅτι στίς 11.5.1742 οἱ κτήτορες τοῦ ναοῦ τῆς Ὑπαπαντῆς Βίστωνα ζήτησαν, 
ἔπειτα ἀπό τήν ἀνακαίνισή του, τήν ἄδεια ἐγκαινιασµοῦ ἡ ὁποία δόθηκε τήν ἴδια ἡµέρα 
(Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 221r), ἐνῶ γιά τήν Ἁγία Τριάδα στό πρωτοπαπαδικό ἀρχεῖο ὑπάρχει αἴ-
τηση τῶν κτητόρων µέ τήν ὁποία ζήτησαν καί ἔλαβαν τήν ἄδεια γιά τή συγχώνευση τῆς ἐκκλη-
σίας µέ ἐκείνη τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ ἴδιου χωριοῦ, ἔτσι ὥστε νά καταστεῖ δυνατή ἡ συντή-
ρηση καί ἡ τακτική της ἐφηµερία (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 105r). 

81. Βλ. τά ἔγγραφα πού ἀφοροῦν στήν περίπτωση τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου Στρινίλα. 
Στίς 21.5.1736 ἐκδόθηκε πρόσταγµα πού ὅριζε στούς κτήτορες νά ἀνακαινίσουν τόν ναό δια-
φορετικά θά ἔχαναν τά κτητορικά τους δικαιώµατα, τά ὁποῖα θά παραχωροῦνταν σέ ἄλλο 
πρόσωπο πού θά ἀναλάµβανε τό ἔργο. Στίς 22.8.1736 µέ νέο πρόσταγµα κλήθηκαν οἱ κτήτορες 
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ἐξέφραζαν τή συµπόρευση τῆς κερκυραϊκῆς Ἐκκλησίας µέ τά ἰσχύοντα στόν ὀρ-
θόδοξο χῶρο, δέν ἀπηχοῦσαν τήν πραγµατική δικαιοδοσία τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
ἀρχῆς. 

β. Ὁ ὅρος ἀδελφός καί ἡ χρήση του στίς οἰκογενειακές καί οἰκονοµικές 
σχέσεις 

Ὁ ὅρος ἀδελφός, ὡς γνωστόν, δηλώνει κατ’ ἀρχήν τή συγγένεια µεταξύ δύο ἤ 
περισσοτέρων προσώπων, τά ὁποῖα ἔχουν κοινούς γεννήτορες. Παράλληλα 
ὅµως δηλώνει καί τίς ἀναπτυσσόµενες µεταξύ τῶν τέκνων τῆς οἰκογένειας σχέ-
σεις οἱ ὁποῖες θεµελιώνονται πάνω στήν κοινότητα στέγης, τροφῆς, πραγµάτων 
καί κτηµάτων. Οἱ σχέσεις αὐτές µορφοποιοῦνται στόν θεσµό τῆς ἀδελφοσύνης, 
τῆς ἄτυπης δηλαδή ἑταιρείας πού συσταίνεται ἀπό τούς νόµιµους κληρονόµους, 
τούς ἐξ αἵµατος δηλαδή ἀδελφούς καί τά ἄρρενα τέκνα τῶν προαποβιωσάντων 
ἀδελφῶν, ὅταν αὐτοί µέ τόν θάνατο τοῦ πατέρα µένουν περιουσιακά ἑνωµένοι. 
Ἡ ἀδελφοσύνη ἀποτελεῖ µιά πραγµατικότητα ἀναντίρρητη στήν κοινωνική καί 
οἰκονοµική ζωή τῆς Κέρκυρας82 καί γιά τή δήλωσή της στά νοταριακά ἔγγραφα 
τῆς ἐποχῆς χρησιµοποιεῖται ὁ ὅρος φρατέρνα83, συνηθέστερα ὅµως οἱ ὅροι ἀδελ-
φοσύνη84 καί ἀδελφότης85. 

                                                        
νά παρουσιαστοῦν ἐντός ὀκτώ ἡµερῶν καί νά δικαιολογήσουν τήν ἀδιαφορία τους φέρνοντας 
τά δικαιολογητικά πού ἀποδείκνυαν τόν τίτλο τους, διαφορετικά ὁ ναός θά παραχωροῦνταν 
σέ ἄλλον. Στίς 14.9.1736 ἐµφανίστηκε στόν Πρωτοπαπά ὁ Σταµατέλος Πρίφτης, ὁ ὁποῖος ζήτη-
σε νά δοθεῖ σέ αὐτόν ὁ ναός, ὑποσχόµενος νά τόν ἀνακαινίσει καί γενόµενος µοναχός νά ἀφιε-
ρωθεῖ σέ αὐτόν. Τήν ἴδια ἡµέρα ὁ Πρωτοπαπάς ἔδωσε τόν ναό σέ αὐτόν καθιστώντας τον κύ-
ριο καί καθολικό οἰκοκύρη (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 4, φ. 174v-177r). Παρά τήν ἀπόφαση ὅµως 
αὐτή, ὁ ναός συνέχισε νά ἀνήκει στήν οἰκογένεια Μπάνου καί στούς ἄλλους κτήτορες, ὅπως 
φαίνεται ἀπό τόν κατάλογο τοῦ 1752 (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 231r) καί τήν πρωτοπαπαδική ἐπί-
σκεψη τοῦ 1753 (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 301). 

82. Ὁ θεσµός εἶναι γενικότερα γνωστός. Βλ. ἐνδεικτικά: C. FUMAGALLI, Il diritto di fraterna 
nella giurisprudenza da Accursio alla codificazione, Torino 1912. KLARISCH-DEMONET, Ἀγροτική 
οἰκογένεια, σ. 101-142. Στήν Κέρκυρα οἱ καταβολές τοῦ θεσµοῦ θά πρέπει νά ἀναζητηθοῦν 
στό νοµικό καθεστώς πού ἴσχυε στό νησί πρίν ἀπό τή λατινική κατάκτηση, τό ὁποῖο διατη-
ρήθηκε καί µετά τήν ἐφαρµογή τοῦ φεουδαλικοῦ συστήµατος στό νησί στά χρόνια τῶν Ἀνδη-
γαυῶν. Τό φεουδαλικό σύστηµα ἐνθάρρυνε ἄλλωστε τά συντροφιάσµατα αὐτά διότι καθι-
στοῦσαν τά µέλη ἀλληλέγγυα στίς ὀφειλές τους (BLOCH, Φεουδαλική κοινωνία, σ. 196). Μνεία 
τοῦ θεσµοῦ ἔχουµε ἀπό τό 1373 σέ πράξη τοῦ Φιλίππου Β΄ τοῦ Τάραντα στήν ὁποία ὁρίζεται 
τό περιεχόµενο τοῦ ὅρου οἰκογένεια στό φορολογικό ἐπίπεδο (ΑΣ∆ΡΑΧΑ, Φεουδαλική Κέρκυ-
ρα, σ. 89). Ἡ ἔναρξη τῆς βενετικῆς κυριαρχίας βρῆκε ἑποµένως τόν θεσµό τῆς ἀδελφικῆς κοινο-
κτηµοσύνης στήν Κέρκυρα ἤδη ἀναπτυγµένο. 

83. Βλ. ἐνδεικτικά Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 65v πράξη τοῦ 1575 µέ τήν ὁποία ὁ Κουµῆς Ἀργύ-
ρης «συµφωνεί δια µέρος των αδελφών αυτου καί ως πρωτος αδελφος της φρατερνας». 

84. Βλ. ἐνδεικτικά Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 45r πράξη τοῦ 1575 ὅπου παρίσταται «ο ιεροµο-
ναχος Ανθιµος Σκιαδόπουλος οµού µε την αδελφοσύνην αυτού». 
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Ἡ ἀδελφοσύνη κατά κανόνα συγκροτοῦνταν ἀπό τά ἄρρενα τέκνα, ἐξαι-
ρουµένων τῶν θηλέων τά ὁποῖα δέν κληρονοµοῦσαν86. Μέσα στά πλαίσια τῆς 
ἀδελφοσύνης λοιπόν, κατά τή στιγµή τῆς σύστασής της, ὁ ὅρος ἀδελφός ἐξέφρα-
ζε τή συγγενική σχέση τῶν προσώπων πού τή συνιστοῦσαν, παράλληλα ὅµως, 
διευρυνόµενος νοηµατικά, περιλάµβανε καί τήν ἔννοια τῆς συγκυριότητας ἐπί 
τῆς ἀδιαίρετης πατρικῆς περιουσίας. Μέ τή διατήρηση τῆς ἀδελφοσύνης καί 
στούς ἀπογόνους τῶν τέκνων, ἡ παράλληλη χρήση τοῦ ὅρου ἀδελφός, ὡς δη-
λωτικοῦ τῶν µετόχων, ἀφοροῦσε στό σύνολο τῶν µελῶν ἀνεξάρτητα ἀπό τήν 
ὑπάρχουσα µεταξύ τους συγγένεια. Κατ' αὐτόν τόν τρόπο θέτονταν σέ δεύτερη 
µοίρα ἡ ἔννοια τῆς συγγένειας καί ὁ ὅρος χρησιµοποιοῦνταν κυρίως γιά νά ἐκ-
φράσει τό πλέγµα τῶν σχέσεων πού προέκυπταν ἀπό τή συγκυριότητα τῆς ἀδια-
νέµητης περιουσίας. Μέ τήν τελευταία αὐτή σηµασία ὁ ὅρος, παγιωµένος ἀπό 
τήν εὐρεία διάδοση τοῦ θεσµοῦ τῆς ἀδελφοσύνης, δήλωνε τό σύνολο τῶν µελῶν 
της ἀκόµη καί ὅταν, σέ σπάνιες περιπτώσεις, ἡ ἀδελφοσύνη κατά τή σύστασή 
της ἀπέκλινε ἀπό τόν ἀνωτέρω συνήθη τύπο. Ἔτσι ὡς ἀδελφός χαρακτηρίζεται 
στίς νοταριακές πράξεις καί ἡ µητέρα τῶν τέκνων, ὅταν µέ τή διαθήκη τοῦ πα-
τέρα καθίσταται καί αὐτή συγκληρονόµος καί µέλος τῆς συσταινόµενης ἐπί τῆς 
πατρικῆς περιουσίας ἀδελφοσύνης87 ἤ στήν περίπτωση κατά τήν ὁποία µέ τήν 
πράξη διανοµῆς τῆς πατρικῆς περιουσίας ἡ µητέρα δεσµεύεται νά µήν διεκδι-

                                                        
85. Βλ. πράξη τῆς 15.1.1497 µέ τήν ὁποία γίνεται χωρισµός «τῆς κοινότητος τῆς φρατέρνας 

καί ἀδελφότητος» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.245, φ. 4r). Πράξη τῆς 25.3.1536 στήν ὁποία ἀναφέρεται ὁ 
ἱερέας Γιάκουβος Λίβερης µέ τή «γενεά και αδελφότητά του» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 52r). Μέ 
τήν ἴδια ἔννοια καί στή φράση «αδελφός τῆς αδελφότητος αυτοῦ» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.327, φ. 
436r πράξη τῆς 23.10.1569) καθώς καί στήν πράξη τῆς 19.1.1565 µέ τήν ὁποία ὁ «κυρ Ματ-
θαῖος Ἰωάννης ἀπὸ τὸ Ἀργυρόκαστρον ὡς ἀδελφὸς τῆς ἀδελφότητος ... ὁµολόγησεν ὅτι ἐποίη-
σεν ... κουµέσιους» (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 227, ἔγγραφο 4). Βλ. ἀκόµη πράξη τοῦ 1585 
στήν ὁποία παρίσταται ὁ «µισέρ Σαµπαθος Ματζας συµβαινοντας δια ονοµα του και δια ονο-
µα ως αδελφός της αδελφότητος» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.77, φ. 84r). Πράξη τοῦ 1571 ὅπου παρίστα-
ται ἡ «αδελφότης» τῶν ἀδελφῶν Ἁγιοβλασίτη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.178, φ. 112r). Πράξη τοῦ 1580 
ὅπου παρίσταται ὁ µισέρ Ἱερώνυµος Μουρέλος «δια µέρος αυτού και δια µέρος της αδελφότη-
τος αυτού ήγουν µισέρ Αλιβιζίου Μουρέλου και του αδελφού αυτού µισέρ Γιαννούτζου Μου-
ρέλου και του εξαδελφου αυτού µισέρ Μπατίστα Μουρέλου ως καθώς εχη να κάµη ο κάθε εις 
εις το µοναστήριον» τῆς Ἀναλήψεως στό Γαλήσιο ὄρος (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.4, φ. 1r). Βλ. καί στήν 
πράξη τῆς 19.8.1612 τήν ἔκφραση «ἀδελφός τῆς ἀδελφότητος» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 655v). 

86. ΜΑΝΙΝ, Νοµοθεσία, σ. 27 καί 53. FLOGAITIS, Système, σ. 87, 90. 
87. Βλ. τή διαθήκη τοῦ Τζουάν δε Μανόλη τῆς 30.9.1479 µέ τήν ὁποία αὐτός ὅρισε: «εἰς 

αὐτὰ γοῦν πάντα τὰ αναγεγραµµένα καὶ εἰς ἅπαντα τὰ ἐναποληφθὲν ἕτερα µου πραγµατα 
κινητὰ ακηνητα καὶ αυτοκήνητα συνίσταµαι καὶ ποιῶ ηστατους µου κληρονόµους καὶ διοικη-
τὰς τὴν ἡµετέραν συµβίαν τὴν Μαρίαν καὶ τὰ τρια ἡµῶν παιδία Νικολούζαν, Παυλίναν καὶ 
Πιερον νὰ ἵναι ὡς αδελφια δ΄ νὰ κληρονοµεῖ ὁ εἷς τὸν ἕτερον» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 272v). 
Βλ. ἐπίσης τή διαθήκη τοῦ ἱερέα Σταµάτη Μαυρίκη, τῆς 26.1.1544, στήν ὁποία ὅρισε: «ἀφηνο 
τα τρήα µου πεδιά τα ἀσερνηκά µέ την µάνα τους νά ένε αδελφοί είς τα παντία µου πράγ-
µατα...» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 619v). 



Η  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΤΗΣ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ  107 

 

κήσει τήν προίκα της καί λαµβάνει ἀπό τήν πατρική περιουσία ἴσο µερίδιο µέ 
τά τέκνα της, λογιζόµενη καί αὐτή ὡς ἀδελφός88. Ἡ συµπερίληψη τῆς συζύγου 
στήν ἀδελφοσύνη προϋπέθετε τήν παραµονή της στό σπίτι τοῦ ἀποθανόντος ἀν-
δρός της, σέ περίπτωση δέ πού αὐτή ἔφευγε, τά δικαιώµατά της περιορίζονταν 
µόνον στήν ἐπιστρεφόµενη προίκα της89. 

Ἀπό τά ἀνωτέρω ἑποµένως διαπιστώνεται ὅτι ὁ ὅρος ἀδελφός, πού ἀπαντᾶ 
στά νοταριακά ἔγγραφα πού ἀναφέρονται στίς ἀδελφοσύνες, δέν δήλωνε τή 
συγγένεια µεταξύ τῶν συµβαλλοµένων προσώπων, ἀλλά τό ἀνάλογο πρός τίς 
ἀδελφικές σχέσεις πλαίσιο λειτουργίας πού ἀναπτυσσόταν µεταξύ τῶν προσώ-
πων τά ὁποῖα κατεῖχαν ἐξ ἀδιαιρέτου δικαιώµατα κυριότητας στήν πατρική 
περιουσία καί τά ὁποῖα ἤθελαν νά τήν καλλιεργοῦν καί νά νέµονται τά προκύ-
πτοντα εἰσοδήµατα ἀπό κοινοῦ90. Παράλληλα οἱ χρησιµοποιούµενοι ὅροι ἀδελ-
φότητα, ἀδελφάτο καί ἀδελφοσύνη χαρακτήριζαν τή σχέση αὐτή, ἀλλά συνάµα 
καί τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖο αὐτή πραγµατωνόταν. 

Στήν ἀδελφική κοινωνία περιλαµβάνονταν ὅλα τά πατρικά κτήµατα, καί 
ὅσα ἀποκτήθηκαν ἀπό πατρικούς πόρους, ἐξαιροῦνταν δέ ἐκεῖνα τά ὁποῖα εἶ-
χαν ἀφεθεῖ ἰδιαιτέρως ἀπό τόν πατέρα ἤ ἄλλον ἀνιόντα, σέ τέκνο ἤ ἄλλον κα-
τιόντα. Στά περιουσιακά στοιχεῖα τῆς ἀδελφοσύνης µποροῦσε νά περιληφθεῖ 
κατόπιν σχετικῆς συµφωνίας ἡ συνεκµετάλλευση καί τῶν ἀνωτέρω περιουσια-
κῶν στοιχείων. Αὐτά, σέ περίπτωση διάλυσης τῆς ἀδελφοσύνης, διαχωρίζονταν 
πρίν ἀπό τό µοίρασµα τῆς πατρικῆς περιουσίας, ἐκτός ἄν στή σχετική συµφω-

                                                        
88. Βλ. τήν πράξη τῆς 31.10.1543 µέ τήν ὁποία ἡ Θεοδώρα, χήρα τοῦ ποτέ Μιχάλη Κου-

λούρη, µοίρασε µέ τά παιδιά της, τόν Σταµάτη, τόν Γεώργιο καί τήν Καλή, τήν πατρική περι-
ουσία λαµβάνοντας ὁ καθένας ἀπό 1/4, µέ τή συµφωνία «ὅτϊ η ρηθήσα κυρὰ Θεοδόρα ... ποτὲ 
το κερῶ να µην ἔχϊ καµία ἐξουσία να εὐγάλη πρηκηον της ἀπὸ τα πεδία της µόνον νά ἔνε καί 
αυτῆ ἐνας αδελφὸς µε τὰ πεδία της να ἔχι το τετάρτι της εις σεξουσια της να τὸ κάµνη οσαν 
θέλη καὶ πρηκηον να µην ἔχι εξουσία να εὐγαλη ποτὲ τὸ κερῶ καὶ νὰ κάµνουν και τὰ πεδία 
της καλὰ πρὸς αυτὴ ὅσον ἕνε τὸ δινατο τους...» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 599v). 

89. Ὁ Ἀντώνης Συριώτης στή διαθήκη του τῆς 3.8.1590 ὅριζε: «αποτηχοντας µου αφήνο 
τήν µητερα µου κηρα καί είκοκηρά εἰς σε ολά µου τα παντήα αγαθά κηνητά και ακήνητα νά 
κληρονοµάει τα πεδιά µου καί τά παιδιά µου αυτήν. αφηνο και τήν σηβήα µου άν κανη καλά 
να στεκη στήν απακουη της µανας µου ἀποτηχοντες της νά ενε ενας αδελφος µετά πεδια µου. 
καί αν δε θεληση να σταθη να παρη τη πρηκα της και να εἰπάγη στο καλο» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.1, 
φ. 15r). Ἀντίστοιχο ὅρο περιέλαβε καί ὁ Γιακουµῆς Μαυρωνᾶς στή διαθήκη του τῆς 30.6.1591, 
ἀπό αὐτήν ὅµως φαίνεται ὅτι οἱ κληρονόµοι ἦταν µόνον θήλεα τέκνα, σέ περίπτωση δέ πού ἡ 
ἔγκυος γυναίκα του γεννοῦσε ἀρσενικό παιδί, αὐτό καθίστατο ὁ µοναδικός κληρονόµος του: 
«αποτηχόντες µου αφηνό τη συβηα µου να ενε ενας αδελφος µέ τα πεδια µου καί αν λάχη το 
πεδι οπου εἰνε γκαστροµενη και γενή αρσενηκό νά διάµενη κληρωνόµος ... καί αν γενη και 
τάλο θηληκό να ενοουντε τρής αδελφοί µε τη σηβηα µου κανοτες καλά να το εχη τό τρητός σέ 
πάσα της καλό θεληµα αλεος τροπου να πάρη τήν πρήκα της» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.1, φ. 22r). 

90. Γιά τίς περιουσιακές σχέσεις τῶν ἀδελφῶν στήν ἀδελφοσύνη βλ. Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 
268v τῆς 5.6.1546. 
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νία ὑπῆρχε διαφορετική πρόβλεψη91. Ἡ συγκυριότητα τῶν ἐπίκοινων πατρικῶν 
πραγµάτων ἀνῆκε στούς ἀδελφούς κατά κεφαλές καί στούς υἱούς τῶν προαπο-
βιωσάντων ἀδελφῶν κατά ρίζες. Τά κτήµατα τῆς ἀδελφικῆς κοινωνίας δέν ἐπι-
τρεπόταν νά κατασταθοῦν ὑπέγγυα ἀπό κάποιον ἀπό τούς ἀδελφούς χωρίς τή 
συναίνεση τῶν ὑπολοίπων92. 

Ἡ ἀδελφοσύνη διοικοῦνταν ἀπό τόν γηραιότερο µεταξύ τῶν ἀδελφῶν. Στίς 
πηγές αὐτός δηλώνεται µέ τόν ὅρο πρῶτος, ὅρος ὁ ὁποῖος προσλαµβάνει τήν 
εἰδική ἔννοια τῆς διοικητικῆς κεφαλῆς τῆς ἀδελφοσύνης, καί στόν ὁποῖο ὄφει-
λαν νά πειθαρχοῦν τά νεότερα µέλη της93. Ἡ ἀδελφοσύνη διετηρεῖτο ἕως τή 
διανοµή τῆς περιουσίας καί, τουλάχιστον στήν Κέρκυρα, δέν ξεπερνοῦσε τούς 
πρώτους ἐξαδέλφους. Ἡ διάλυσή της γινόταν µέ νοταριακή πράξη διά τῆς ὁ-
ποίας τά µέλη ἀπελευθερώνονταν ἀπό τούς δεσµούς τῆς ἀδελφότητας ἤ ἀδελφο-
σύνης καί προέβαιναν στή διανοµή τῆς περιουσίας94. 

Ἡ εὐρεία διάδοση τῶν ἀδελφοσυνῶν ἐπέφερε τήν παγίωση τῶν ὅρων ἀδελ-
φός, ἀδελφοσύνη καί ἀδελφότητα στήν οἰκονοµική ζωή τοῦ τόπου καί τήν ἀπο-
δέσµευσή τους ἀπό τά στενά οἰκογενειακά πλαίσια. Ὡς δηλωτικοί τῆς ἐµπράγ-
µατης σχέσης µεταξύ προσώπων, ὅπως αὐτή περιγράφτηκε ἀνωτέρω, οἱ ὅροι 
ἐµφανίζονται σέ ποικίλες συµβάσεις γιά νά προσδιορίσουν ὁποιαδήποτε περί-
πτωση προσέγγιζε µορφολογικά στήν οἰκογενειακή ἀδελφοσύνη. Συναντήσαµε 
τούς ὅρους ἀδελφός καί ἀδελφοσύνη νά χρησιµοποιοῦνται στίς συναπτόµενες 
συµφωνίες µεταξύ δύο ἤ περισσοτέρων προσώπων µέ τίς ὁποῖες αὐτά, κατ’ ἀπο-
µίµηση τῆς οἰκογενειακῆς ἀδελφοσύνης, ἐπισηµοποιοῦσαν τήν ἀπόφασή τους 

                                                        
91. Στίς 5.6.1546 ὁ Γεώργιος Ἀσπιώτης, γιός τοῦ ποτέ Ἀνδρέα, βάνει τόν ἀδελφό του 

Ματίο στά πράγµατα πού κληρονόµησε ἀπό τόν θεῖο του Γεώργιο Ἀσπιώτη «νὰ τὰ ἔχουν ἡ 
δίο ἐφηµησίας ωσὰν καὶ τὰ πατρηκὰ τους ἀπὸ τὴν σίµερον καὶ εἰς ἀεί.....». Σέ περίπτωση διά-
λυσης τῆς ἀδελφοσύνης λόγῳ ἀσυµφωνίας, ὁ Γεώργιος εἶχε «ἐξουσίαν... να ευγάνη τὰ κατζή-
βελα ὅπερ τοῦ ἄφησε ὁ θηος του και τὰ ἐπίληπα τα πατρηκά τους να τα ηµηράζουν...», σέ 
ἀντίθετη περίπτωση µετά τόν θάνατό του αὐτά συνυπολογίζονταν µέ ὅλα τά ὑπόλοιπα πατρι-
κά κατά τή διανοµή τῆς περιουσίας: «καὶ ἀποτηχοντας του κυρ Γεόργϊ ἀν ηβρεθοῦν τὰ ἄνοθεν 
πράγµατα ηµιρασµενα καὶ ηβρεθοῦν καὶ ἐκῆνα ὁπου ἀφησε ο θηος του νὰ τὰ ηµηράζουν µὲ τὰ 
πεδιά τοῦ κὺρ Γεόργϊ καὶ ὁ κὺρ Ματίος καὶ ἡ κληρονοµια του και του ἐνοῦ και του ἀλουνου η 
κληρονόµϊ να ηµιράζουν εφηµησιας» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 268v). 

92. ΜΑΝΙΝ, Νοµοθεσία, σ. 66. 
93. Σέ πράξη τῆς 5.6.1546 τονίζεται χαρακτηριστικά: «ο ρηθὴς κυρ Ματίος να πὶθετε τὸν 

πρότον του αδελφῶν ως πρότον καὶ αὐτὸς ος µϊκρότερος νὰ κάµνη τὰ θεληµατά του καὶ τες 
δουλήαις τὸν πραγµάτον ἀσϊνέρηστα καὶ νὰ τὸν τιµάη ως πρότον του αδελφῶν...» (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Τ.13, φ. 268v). Ἀντίστοιχη ἔννοια ἔχει ὁ ὅρος πρῶτος καί σέ πράξη τῆς 3.3.1611 ὅπου 
ἐµφανίζεται ὁ ἱερέας Κωσταντῆς Μοναστηριώτης γιός τοῦ ποτέ ἱερέα ∆ηµητρίου µέ τόν τίτλο 
«πρώτος αδελφος της αδελφότητος» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 611v). 

94. Βλ. γιά παράδειγµα Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.245, φ. 4r πράξη τῆς 15.1.1497 µέ τήν ὁποία διευ-
θετοῦνται ζητήµατα πού ἀνέκυψαν µετά τή διάλυση τῆς «κοινότητος τῆς φρατρίας καί ἀδελ-
φότητος» τῶν ∆ηµητρίου καί Γεωργίου Μπόρση γιῶν τοῦ ποτέ Τάτζη. 
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νά ζήσουν µαζί ὡς ἀδελφοί κάτω ἀπό τήν ἴδια στέγη µέ κοινό ταµεῖο, συµµερι-
ζόµενοι τούς κόπους τῆς καλλιέργειας τῶν κτηµάτων τους καί ἀλληλοβοηθούµε-
νοι95. Ὁ ὅρος ἀδελφός χρησιµοποιεῖται ἐπίσης γιά νά προσδιορίσει τήν ἐξ ἀδι-
αιρέτου κατοχή ἴσων δικαιωµάτων κυριότητας δύο ἤ περισσοτέρων προσώπων 
σέ παραχωρούµενα ἀγαθά, κινητά καί ἀκίνητα96. Ὁ ἴδιος ὅρος χρησιµοποιεῖται, 
τέλος, καί σέ συµφωνίες διηνεκοῦς ἐκµετάλλευσης ἀκινήτων γιά νά ἐκφράσει 
τήν ἐπί ἴσοις ὅροις ἐκµετάλλευση καί νοµή τῶν προκυπτόντων εἰσοδηµάτων 
ὁλοκλήρου τοῦ κεφαλαίου χωρίς νά ὑφίσταται διάκριση µεριδίων, µέ ὁποιαδή-
ποτε ἔννοια καί ἄν µποροῦσαν αὐτά νά ὁριστοῦν. Οἱ συµφωνίες αὐτές ἀποτε-
λοῦσαν µορφή συντροφίας, οἱ συµβαλλόµενοι ἄλλωστε χαρακτηρίζονται ὡς 
σύντροφοι, µέ ἰδιότυπα χαρακτηριστικά τά ὁποῖα ὀφείλονταν στήν παράλληλη 
χρήση τοῦ ὅρου ἀδελφός ὡς προσδιοριστικοῦ τοῦ τρόπου ἐκµετάλλευσης τῶν 
ἀκινήτων97. 

∗∗∗ 
Οἱ ἐξεταζόµενοι ὅροι ἀδελφός καί ἀδελφότητα χρησιµοποιοῦνται ἐπίσης σέ 
ἀξιοσηµείωτη ποικιλία νοταριακῶν συµβάσεων πού ἀναφέρονται σέ ναούς καί 
µοναστήρια προσδιορίζοντας σχέσεις καί πραγµατικότητες ἀντίστοιχες πρός 
ἐκεῖνες πού ἤδη περιγράψαµε. Ὁ ὅρος ἀδελφός σηµαίνει σέ αὐτές τόν σύντροφο 

                                                        
95. Βλ. τή νοταριακή πράξη τῆς 1.8.1553 µέ τήν ὁποία ὁ Βασίλης Κοσµᾶς καί ὁ Ἀνδρέας 

Μπούµπλης συµφώνησαν καί «θέλουν νὰ ἡναι ἀπὸ τὴν σήµερον καὶ ἐν ὅλο τὸ χρόνο της ζωὴς 
αὐτων, ἀδελφοὶ µία ψυχῆ ἐν σώµα ἠς ἕνα ψοµῆ καὶ κατοικοῦν ὁµοῦ καὶ δουλεύουν πιστὰ ἀση-
νέριστα καὶ ἀσκανδάλιστα καὶ ἔχουν ἔνα πουγγῆ ὡς ἀδελφοί ἐγγαρδιακοὶ ἐνώλο τὸ χρόνο τῆς 
ζωὴς αὐτῶν» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.176, φ. 153r : ΚΟΛΛΑ, Νῆσος, Α΄, σ. 415). Ἀντίστοιχη εἶναι καί ἡ 
πράξη τῆς 21.7.1538 µέ τήν ὁποία ὁ Καλοϊωάννης Σαρακηνός συµφώνησε µέ τόν Ἀθανάσιο 
Κατζαΐτη «καὶ ἐποίησαν ἀδελφρωσήνη, νὰ ἔχουν καί κατοικοῦν ὁµοὺ εἰς ὅλη τους τὴν ζωὴν 
εἰς ἕνα ψοµὶ καὶ ἔξοδον ἡ ἡγίαν καὶ ἀνάγγη νὰ κυβερνή καί ἐπιβλέπι ο ἡς τό ἑτερο ὡς ἀδελφοί 
καλοί καί κυβερνοῦν τά πράγµατα καί ὑποστατικά ὁπου ἔχη ὁ ρηθείς Ἀθανάσης πιστά καί 
καλά» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.176, φ. 21v: ΚΟΛΛΑ, Νῆσος, Α΄, σ. 418). 

96. Στίς 26.7.1591 ἡ Νάστω θυγατέρα τοῦ ποτέ Νικολάου Σπίνουλα «οµολόγησαι και ειπέ 
ωτι πος κάνη τον κυρ Θωµά Σπινούλα έναν αδελφο µε τον ηό της το Νηκολό εις σε όλα της τά 
πάντια αγαθά κηνητά και ακοίνητα πατρηκά καί µητρηκά από τήν σηµερον και εις των εονα 
τὸν απαντα. και µε τηούτον τροπον νὰ τὴν ζοοθροφήσου εὤς που ζηση και αποτήχοντες της 
να ἡµηράζουν ευφηµησηας ος αδελφοί. και το πεδί ο Νηκολος να στέκη στω θεληµα του αυτού 
Θωµά εός που ζήση ει ανοθε Νάστο ...» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.1, φ. 23r). 

97. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ἀποτελεῖ ἡ πράξη τῆς 11.1.1533 µέ τήν ὁποία ὁ Καλοϊω-
άννης Μανοήλης καί «ὁ γαµπρός αὐτου κὺρ Σταµάτϊς Βαµπακὰς παρῶν σωµατϊκῶς ἐσηµφό-
νησαν θεληµατϊκως τρόπου καὶ βάνουν τὸν κὺρ Φήληπον τὸν Βορούσϊ σήντροφον εἰς στὰ 
χοράφηα ὥπερ ἔχουν νὰ τὰ ἔχουν καὶ καληεργοῦν τα ἡ τρῆς ὡς σαν ἀδελφοὶ ἀπὸ τὴν σίµερον 
καὶ εἰς τὸν αιώνα τὸν ἄπαντα αυτοὶ καὶ εἱ κλοιρονόµοι αὐτῶν καὶ νὰ τὰ καληεργοῦν ασϊνέρη-
στα ἡ τρης ως ἀδελφοὶ καὶ νὰ πλερόνουν τὸ τέλος τὸν χοραφηων ἡ τρῆς καὶ ἥτϊ καρποφορήα 
γένη νὰ ἡµϊράζουν ἀνα τρήτον ως καλοὶ αδελφοὶ ... οµίος νὰ µὴν εχουν ἐξουσία ἡ ἄνοθεν νὰ 
εὐγάλη ἕνας τὸν ἄλον ἀπὸ τὰ ἄνοθεν χοράφηα µίτε αυτοὶ µίτε η κλοιρονόµοι αυτῶν...» 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 205r). 
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καί συνεργάτη καί ἀντίστοιχα ἡ ἀδελφότητα, ἐναλλασσόµενη ὡς ὅρος µέ τή 
συντροφία, ἐκφράζει τό εἶδος τῆς ἑταιρικῆς σχέσης πού συνάπτεται, µέ τή σύ-
νταξη καί ὑπογραφή τῆς σχετικῆς νοταριακῆς σύµβασης, µεταξύ τῶν προσώπων 
ἐκείνων τά ὁποῖα λογίζονται ὡς ἀδελφοί. 

Ὁ ὅρος συναδελφός ἀπαντᾶ σέ σύµβαση πού σχετίζεται µέ τή διαχείριση 
τῶν εἰσοδηµάτων τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ὑψηλοῦ στό χωριό Βάτος καί 
περιγράφει τή σχέση πού προέκυψε ἀπό τή συµφωνία συνεκµετάλλευσης τῶν 
εἰσοδηµάτων τοῦ ναοῦ τήν ὁποία σύναψε ὁ ἱερουργός τοῦ ναοῦ Σπυρίδων Θεο-
φύλακτος µέ τόν µοναχό Συµεών ∆ῆµο ἀπό τήν Πόγνιανη98. Ὁ ὅρος ταυτίζεται 
νοηµατικά µέ τόν ὅρο σύντροφος, ὁ ὁποῖος ἀπαντᾶ σέ ἄλλες ἀνάλογου περιεχο-
µένου πράξεις πού συνάπτονταν µεταξύ κληρικῶν ἐκ τῶν ὁποίων ὁ πρῶτος εἶχε 
ἀναλάβει προηγουµένως τήν ἐφηµερία τοῦ ναοῦ καί τήν κάρπωση, ὡς ἀποζηµί-
ωση, τῶν εἰσοδηµάτων του99. Οἱ συµβάσεις αὐτές ἀναφέρονται τόσο σέ κτητο-
ρικούς ὅσο καί σέ δηµόσιους ναούς καί συνάπτονται συνήθως ὅταν ὁ ναός καί 
τά κτήµατά του βρίσκονται µακριά ἀπό τόν τόπο µόνιµης κατοικίας τοῦ κατό-
χου ἤ ὅταν ἡ ποσότητα τῶν περιουσιακῶν τους στοιχείων εἶναι τόση πού νά 
χρειάζεται τουλάχιστον ἕνας συνεργάτης γιά τήν ἐκµετάλλευσή τους. Ὁ συνερ-
γάτης συνήθως ἐπιλέγεται ἀπό τούς πλησιόχωρους τοῦ ναοῦ, ἐνίοτε ὅµως προτι-
µᾶται µοναχός, ὁ ὁποῖος ἐγκαθιστάµενος στούς βοηθητικούς χώρους τοῦ ναοῦ 
ἀναλαµβάνει συνάµα καί τή φροντίδα του. Οἱ συµβάσεις, τουλάχιστον αὐτές 
πού γνωρίζουµε, εἶναι ἰσόβιες, ἀνταποκρινόµενες προφανῶς στόν ἰσόβιο χαρα-
κτήρα τῶν παραχωρήσεων πού εἶχαν προηγηθεῖ. 

Ἄλλες συµβάσεις παρουσιάζουν ἔντονη µοναστική χροιά, καί οἱ χρησιµοποι-
ούµενοι ὅροι ἐµφανίζονται µέ ἐνδιαφέρουσες νοηµατικές ἀποχρώσεις ὀφειλό-
µενες στόν µοναστικό τρόπο ζωῆς τῶν χαρακτηριζόµενων ὡς ἀδελφῶν προσώ-
πων100. Οἱ συµβάσεις αὐτές ἀναφέρονται εἴτε σέ παραχώρηση ἀπό τόν κτήτορα 
τῆς ἐπικαρπίας τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ ναοῦ101, εἴτε σέ συνεκµετάλ-

                                                        
98. Μέ τήν πράξη πού συντάχθηκε στίς 24.10.1597, ὁ ἱερέας συµφώνησε µέ τόν µοναχό καί 

«εβαλεν αυτον συναδελφον» στή µονή γιά ὅλον τόν χρόνο τῆς ζωῆς του µέ τόν ὅρο νά κατοι-
κήσει στή µονή, νά καλλιεργεῖ τά κτήµατά της καί νά µοιράζονται ἐξ ἴσου τά προκύπτοντα 
εἰσοδήµατα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.213, φ. 151v-152r). 

99. Σηµειώνουµε τίς κατωτέρω συµβάσεις: Στίς 19.3.1554 ὁ ἱεροµόναχος Ἰάκωβος Τραχω-
τῆς συµφώνησε µέ τόν ἱερέα Ἀντώνιο Μονοβασιώτη καί τόν ἔβαλε «σύντροφο» στή µονή τῆς 
Ὑ. Θ. Φανερωµένης στό Τρίκλινο (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.188, φ. 81r). Στίς 8.9.1593 ὁ ἡγούµενος τῆς 
Ὑ. Θ. Παλαιοπόλεως Παρθένιος Λαγάτορας συµφώνησε µέ τόν Πρωτοπαπά Μέσης καί κά-
τοικο τοῦ χωριοῦ Συναράδες Τιµόθεο Γραµµένο καί τόν ἔβαλε «σύντροφο» στήν µονή τῆς Ὑ. 
Θ. ∆ικαίας καί στά εἰσοδήµατά της µέ τόν ὅρο «να ἐνε ο αυτος θοιος ναος στο µεσο αυτον ἕος 
τελος τις ζοοἷς αὐτόν ϊερουργόντας τον αυτον θοῖον ναόν» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.15, β. 2, φ. 4v). 

100. Οἱ συµβάσεις αὐτές ἀφοροῦν στό ζήτηµα τῶν µοναστηριῶν καί τοῦ µοναχισµοῦ γε-
νικότερα στήν Κέρκυρα. Ἐδῶ χρησιµοποιοῦνται ἀποκλειστικά καί µόνον γιά νά διαφανεῖ ἡ 
χρήση καί τό σηµασιολογικό περιεχόµενο τῶν ἐξεταζόµενων ὅρων. 

101. Στίς 6.6.1554 ὁ ἱεροµόναχος Νικόδηµος Σµοΐλης, ἱερουργός καί οἰκοκύρης τῆς µονῆς 
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λευση περιουσιακῶν στοιχείων τῶν συµβαλλοµένων, µεταξύ τῶν ὁποίων φυσι-
κά περιλαµβάνονται καί ναοί µέ τά εἰσοδήµατά τους102. Στίς συµβάσεις αὐτές ὡς 
συµβαλλόµενοι ἐµφανίζονται µοναχοί καί ἱεροµόναχοι ἤ ἀκόµη καί λαϊκοί, οἱ 
ὁποῖοι ἀκολουθοῦν τόν µοναστηριακό τρόπο διαβίωσης τῶν ὑπολοίπων. 

Μέ τίς πράξεις οἱ συµβαλλόµενοι συνιστοῦν συντροφία καί καθίστανται ἀ-
δελφοί δεσµευόµενοι ἐξ ἴσου γιά τήν ὀρθή τήρηση τῆς συµφωνίας, ἡ ὁποία βα-
σίζεται στήν κοινή µοναστική ζωή καί στή συνεκµετάλλευση τῶν περιουσιακῶν 
στοιχείων τῶν ναῶν. Ἡ χρήση τοῦ ὅρου ἀδελφός στίς πράξεις αὐτές δέν παρα-
πέµπει στή µοναστική κοινότητα ἀλλά στόν χαρακτήρα τῆς σύµβασης καί στόν 
τρόπο µέ τόν ὁποῖο προσδιορίζονται οἱ σχέσεις τῶν συµβαλλοµένων ἐπί τῶν ἀνα-
φεροµένων ἀντικειµένων καί τῆς διαχείρισής τους. Ὁ ἑταιρικός χαρακτήρας τῆς 

                                                        
τοῦ Σωτῆρος εἰς τοῦ Κερνουσίου (Νεοχώρι) συµφώνησε µέ τόν ἱεροµόναχο Θεοδόσιο Κουλού-
ρη καί τόν µοναχό Ἰωαννίκιο Ρήκα καί τούς ἔδωσε τόν ναό «συντα µε τα παντία αυτου πραγ-
µατα ... να την ηερουργουν από την σήµερον καί εως τέλους ζοης αυτον και νά µήν έχουν εξου-
σίαν ποτε τό κερῶ εις τα παντία πράγµατα τῆς εκλησιας µήτε πολήσουν µίτε χαρήσουν µήτε 
ψυχοδόσουν µονον να τα καληεργουν να ζοοθροφουντε εως τέλους ζοης αυτων και αν ποτε το 
κερό ηβρεθή κανης από τούς εδικους του ανοθεν κύρ Νηκοδίµου καί γενη παπας ιεροµοναχος 
από την αδελφοσίνη του, να εχι ἐξουσιαν να εµπενει εις τήν συντροφήα τους καί νά ήνε αδελ-
φοί έως τέλους ζοης αυτων να ζοοθροφουντε ἀπό τά πράγµατα της εκλησίας καί νά ήνε ἐρο-
τιζάµενοι εἰς από τον ἕτερο ησε πάσα χρήα του µοναστηρήου...» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 541r). 

102. Στίς 4.6.1542 ὁ µαστρο Νικολός Κασελάρης συµφώνησε µέ τόν µοναχό Μάξιµο Φιο-
µάχο καί «γένοντε ἀδελφοί νά στέκουν εις την µονην του αγιου Ελευθερήου τω οπιο µοναστή-
ρη ενε του ανοθεν κύρ Μαξήµου καί βάνη ο ρηθης κύρ Μάξηµος τα ηποστατηκά του µονα-
στηρήου να τα δουλέβουν αντάµα η διο καί να ζοοθροφοῦντε απαυτα εως τέλους ζοης τους 
τόσο ζοοθροφή τόσο καί εντιµασια και ποδεµϊ οµιο καί ο ρηθής µαστρο Νηκολός βάνη εις την 
συντροφήα ήγουν εις την µέσι τους υπερπυρα κβ΄ να ζοοθροφουντε και να ζήσουν απεθάνουν 
αντάµα ες στο ανοθεν µοναστηρη καί οὕτος εσυνφόνησαν...» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 784v). 
Στίς 23.9.1543 ὁ µοναχός Μάξιµος, ἔπειτα προφανῶς ἀπό ἀκύρωση τοῦ προηγούµενου συµβο-
λαίου, συµφώνησε µέ τούς µοναχούς Ἄνθιµο Φιοµάχο καί Γεράσιµο Ἀνυφαντόπουλο «καί 
εγήνηκαν αδελφοι ζήσουν αποθάνουν ἀντάµα ασκανταληστα καί ἀνοχλητα µε τηοῦτον τρό-
πον καί σηνφονηα ὁτϊ η ρηθέντες µοναχϊ κυρ Ἄνθηµος καί κύρ Μάξηµος βάνουν τα µονα-
στήργια τους ἐν το µεσο τους τόν Μπαντοκράτορα εις στον Μπετάσονα καί τον ἅγιον Ελευ-
θέριον σήντα µε τά παντήα αυτόν πράγµατα νά ηκονοµοῦν η τρῆς τά πράγµατα τόν ἐκλη-
σι(ῶν) και να ζοοθροφοῦντε ἀπό τά ἄνοθεν µοναστήρια καί νά µήν ἔχουν η ἄνοθεν ἐξουσία 
να εὐγάλουν κανεναν ἀπό τούς ἄνοθεν αδελφοῦς µήτε αυτη νά ἔχουν ἐξουσία νά ευγϊ κανένας 
µόνον νά ζήσουν νά ἀποθάνουν ἀντάµα εις στά ἄνοθεν µοναστήρια. καί αν πέσουν καµια βο-
λά ης ὄχλητα καί θελήσουν τά τρήα µεροι να χορήσουν θεληµατικῶς νά ἡµηράζουν ἤτη εσο-
διά ἠβρεθῆ να περνη ο κάθε εις τό τρήτο του και αν γρηκηθῆ ὅτϊ θέλουν να χορήσουν απο 
λογια τηνός ανθρόπου να µην ἔχουν ἐξουσίαν να χορήσουν ὁµήος ο ρηθῆς κύρ Ἄνθηµος ἀφηε-
ρόνη εἰς τόν ναῶν του Σοτήρος ἕνα κοµάτη ἀµπέλη ὁποῦ ἔχι ἀπο του Λαδηκηνοῦ ἤγουν τήν 
τεταρτήα ἀκοµϊ καί τά πράγµατα ὅσα ἔχϊ εις στους Λακιάδες ... οµίος ὑπόσχοντε η άνοθεν ἀν 
ἔρθη κανένας ἀδελφός να εµπϊ εις την σηντροφήα τους να τον δέχοντε ὄλοι να ἔνε ος ἄνοθεν 
ὀµίος ο ρηθής κύρ Ἄνθηµος ἔνε γηραλέως καί ἀχαµνός καί να µην τόν φορτζάρουν εἰς σέ δου-
ληά µόνον ὅσον τό δινατο του νά κάµνη ἥγουν ὅλα τα πράµατα τον εκλησι(ων) τά βάνουν 
σήντα µε τό τελος στους καί οὑτος ἐσηνφόνησαν...» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 593r). 
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σύµβασης ἀποδεικνύεται ἄλλωστε καί ἀπό τόν ὁρισµό τοῦ ἀποτελέσµατος ὡς 
συντροφίας, ἡ ὁποία δέν εἶχε κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ἀλλά ἀπέβλεπε στή 
συµβίωση καί στήν ἀλληλοβοήθεια τῶν µοναχῶν-ἀδελφῶν. 

Σαφής εἶναι ἐπίσης ὁ οἰκονοµικός χαρακτήρας καί τῶν συµβάσεων ἐκείνων 
οἱ ὁποῖες θά µποροῦσαν νά χαρακτηριστοῦν καί ὡς προσηλώσεις. Μέ αὐτές ὁ 
συµβαλλόµενος, ἐντασσόµενος ὡς µοναχός στό µοναστήρι, καθίσταται ἀδελφός 
µέ τούς ὑπάρχοντες µοναχούς, δηλαδή συµµέτοχος στά δικαιώµατα καί τίς ὑπο-
χρεώσεις πού τούς δεσµεύουν, ἄρα σύντροφος καί συνεργάτης αὐτῶν στήν καλ-
λιέργεια τῶν κτηµάτων τοῦ ναοῦ. Ὁ τρόπος µάλιστα µέ τόν ὁποῖο περιγράφε-
ται ἡ σχέση αὐτή σέ ὁρισµένες πράξεις ἀποδεικνύει ὅτι τό περιεχόµενο τῆς συ-
ναπτόµενης συµφωνίας ἀναφέρεται στήν κοινωνία κατοικίας, χρηµάτων καί 
πραγµάτων103. Ἡ εἴσοδος µοναχοῦ στή µοναστική κοινότητα καί ἡ συµπερίλη-
ψή του µεταξύ τῶν ἀδελφῶν σηµαίνει λοιπόν τήν ἐπί ἴσοις ὅροις συµµετοχή του 
στή διαχείριση καί κάρπωση τῶν εἰσοδηµάτων τοῦ ναοῦ, γι’ αὐτό καί θεωρεῖται 
ἀπαραίτητη ἡ σύνταξη νοταριακῆς πράξης γιά τήν εἴσοδό του. Ἡ νοταριακή 
πράξη δέν δεσµεύει τόν µοναχό οὔτε τό µοναστήρι γιά τήν πρόθεση τοῦ προσώ-
που νά ἀναλάβει τήν πνευµατική ἄσκηση καί νά ἐνδυθεῖ τό ἔνδυµα τῆς µετα-
νοίας. Ἡ ἀπόφασή του αὐτή ἐπισηµοποιεῖται ἐκκλησιαστικά µέ τή µοναχική 
κουρά. Ἡ νοταριακή πράξη ἔχει ὡς σκοπό νά προσδιορίσει τή θέση καί τή σχέ-
ση τοῦ µοναχοῦ µέ τούς λοιπούς µοναχούς καί τόν ναό, ἡ ὁποία ἔχει βασικά 
οἰκονοµικό χαρακτήρα104. 

Μέ ἀντίστοιχο περιεχόµενο πρός τίς συντροφίες πού περιγράψαµε ἀνωτέρω 

                                                        
103. Στίς 9.1.1558 ὁ Γεώργιος Χούµπαβος ἀπό τό χωριό Μελίκια ἦλθε σέ συµφωνία µέ τόν 

ἱεροµόναχο Νικόδηµο Σµοΐλη καί τόν µοναχό Ἰωαννίκιο, ἡγούµενο τῆς µονῆς τοῦ Σωτῆρος εἰς 
τοῦ Κερνουσίου, µέ τούς ἑξῆς ὅρους: «ὅτι ο ρηθης κύρ Γεοργις ο Χοῦνµπαβος θέλη µε ηδιόν 
του θέληµα να δόσι µετάνηα εις στον ναῶν του Σωτίρος νά γενη αδελφός µε τον ἄνοθεν µονα-
χόν τόν κύρ Γιανήκηον εις στο µοναστήρι και να δουλεβουν τό ανοθεν µοναστήρη τα πράγ-
µατα του µοναστηριου ασινέρηστος καί να µην ἔχουν εξουσιαν να βάνουν ϊερέαν εις στο µο-
ναστήρη να ηερουργϊ δίχος θέληµα του ηβρησκαµένου ηγουµένου ιεροµονάχου του Αρκου-
δίλος και να δουλέβουν τα πράγµατα του µοναστηρίου να ζοοθροφοῦντε και να µην έχουν 
εξουσίαν ἀπο τα πράγµατα του µοναστηριου µίτε να πολήσουν µίτε να χαρήσουν µίτε να ψυ-
χοδόσουν και να ἤνε η δίο ἔνα κορµί να κονοµίσι ἔνας τον αλον ἔως τα ζήουν καί ἀποτήχο-
ντας ο ένας να ἔνε ο άλος να µενη εις στο µοναστήρη ηκοκύρης και να ἔχουν ἕνα πουνγγή καί 
ένα ψοµϊ και να µην ξεσινερήζετε ενας τον άλον και να κάµνουν αυξησι είς στο µοναστήρη 
καί ουχι εισελάτοσι καί ἤτις αληλογίσι ἀπο τους ἄνοθεν απο ἤτι διαλαβανη ἄνοθεν να πλε-
ρόνη πενα υπέρπυρα ρ΄ εις την κτίσην του κάστρου και αν θελήσι να ἀληχορήσι ενας ἀπο τον 
άλον να πλερονη εις στο µοναστήρη ὑπέρπυρα ν΄ και να χάνη και τόν κόπον ὅπερ θέλη κάνη 
εις στό µοναστήρη καί οὕτος ἐσυνφόνησαν...» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 860v). 

104. Μέ τόν τρόπο αὐτό θά πρέπει νά νοηθεῖ ἡ πράξη τῆς 25.10.1552 µέ τήν ὁποία ὁ ∆ιο-
νύσιος Τορναῖος ἤ Τορνάγιας ἐπισηµοποίησε, µέ τήν καταχώρισή της στά κατάστιχα τοῦ νο-
ταρίου ἱερέα Πέτρου Βρανιανίτη, τήν πράξη τῆς 3.2.1552 µέ τήν ὁποία ὁ ἱεροµόναχος Ἄνθιµος 
Πολίτης, κυβερνήτης τῆς µονῆς τοῦ Παντοκράτορα Ἀσκηταριοῦ, εἶχε πάρει αὐτόν ὡς «ἀδελ-
φό» στή µονή (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.176, φ. 106v). 
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ἐµφανίζεται καί ὁ ὅρος ἀδελφότητα σέ πράξεις συγκρότησης ἀδελφότητας εἴτε 
µεταξύ µοναχῶν, οἱ ὁποῖοι συµφωνοῦσαν νά κτίσουν µοναστήρι καί νά µονά-
σουν ἐκεῖ105, εἴτε µεταξύ ἱεροµονάχου καί λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τήν πρόθεση 
νά µονάσουν καί νά ἀναλάβουν τήν ἀπό κοινοῦ διαχείριση τοῦ ναοῦ106. Μέ τό 
ἴδιο νόηµα χρησιµοποιεῖται ὁ ὅρος καί σέ πράξεις µεταβίβασης τῆς πλήρους κυ-
ριότητας τοῦ ναοῦ σέ µοναχούς, προκειµένου νά συγκροτηθεῖ καί λειτουργήσει 
µοναστήρι, ὅπου τόσο ὁ χρησιµοποιούµενος ὅρος ἀδελφότητα ὅσο καί ὁ ὅρος 
ἀδελφός σχετίζονται περισσότερο µέ τά προκύπτοντα ἀποτελέσµατα ἀπό τήν 
παραχώρηση τοῦ ναοῦ παρά µέ τήν κοινοβιακή ζωή107. Στίς περιπτώσεις αὐτές 
ὁ ὅρος ἀδελφότητα προσλαµβάνει τή σηµασία τοῦ συνόλου τῶν µοναζόντων, οἱ 
ὁποῖοι δυνάµει τῶν παραχωρητηρίων ἐγγράφων κατεῖχαν ἀπό κοινοῦ τόν ναό, 
νέµονταν τά ἀγαθά του καί κατοικοῦσαν στά οἰκήµατά του. Οἱ συµβάσεις αὐ-
τές ἐναρµονίζονται µέ τόν τύπο τοῦ µοναχισµοῦ πού ἐπικρατοῦσε στήν Κέρκυ-
ρα, τούς περιπλανώµενους δηλαδή ρασοφόρους, µοναχούς ἤ ἱεροµονάχους, οἱ 
ὁποῖοι συνέτασσαν συµβάσεις ἱερουργίας ἤ ἐπικαρπίας ναῶν, τούς ὁποίους 

                                                        
105. Σύµφωνα µέ τή νοταριακή πράξη τῆς 15.5.1567 πού συνέταξε ὁ Φραγκίσκος Φιοµά-

χος, ὁ ποτέ πατέρας του καί µοναχός Μάξιµος «εἶχεν συµφωνήσει µὲ τοὺς ποτὲ δύο ιεροµο-
νάχους κὺρ Ἰωάσαφ Ἰωανόπουλον καὶ κὺρ Αρσένιον Μενίδην οι οποῖοι τρεῖς εἶχαν ποιήσει 
µιαν αδελφώτητα αναµεταξὺ αυτῶν καὶ εκτισαν ... το µοναστήριον της Υ. Θ. Βλαχέρενας εις 
το νησιον της Εγριπου» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.178, φ. 334r). 

106. Στίς 10.11.1577 ὁ ἱεροµόναχος Παχώµιος Κλάδης, κάτοικος τῆς Ὑ. Θ. Χρυσικοῦ, ὁ 
Ἀνδρέας ∆ελάρτας καί ὁ Θεόδωρος Κουβάτζης, πού ἤθελαν νά µονάσουν, «συνεφώνησαν καί 
εποίησαν αδελφότητα συν Θεῶ ητις να εχει το στεραιόν αµετατρεπτον και αµετακίνητον εις 
τον αιωνα τον άπαντα». Μέ τήν πράξη ὁ κτήτορας τοῦ ναοῦ Κουµῆς Γεωργωτᾶς ἔδωσε σέ αὐ-
τούς τή µονή µέ ὅλα της τά ἀγαθά «κινητά, ἀκίνητα καί αὐτοκίνητα» παρόντα καί µέλλοντα, 
«του ἔχειν αυτην παντα, επιτηρωσι και διακυβερνῶσι εις αυξησιν ... και τρέφονται ... και καθε 
αυξηση η αλλο τι ειθελε χρειασθῆ να γινεται µετ’ ερωτήσεως καί ευχαριστήσεως τοῦ ανωθεν 
Κουµή» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 433r). 

107. Μέ τήν πράξη τῆς 31.7.1549 ὁ Κωνστάντιος Μονόλιθος, κτήτορας τῆς µονῆς Ὑ. Θ. ∆ι-
καίας περιοχῆς Συναράδων, «θελει και ελευθερωνει το αυτο µοναστήριον νά ενε ελευθερωµέ-
νο καί ξεδουλευµενο εξ αυτοῦ καί εκ του γενους αυτοῦ .. συντα µέ τα παντία αυτῆς ψυχικά ... 
εις πάσαν δικαίωµα και νοµην της αυτης µονής πρός τον κύριον Γεράσιµον τον ιεροµόναχον 
Τορνάρην επονοµαζόµενον και προς τον κύριον Σπηρίδων Βαντόρον επονοµαζόµενον Σκου-
φάν και προς του ετερους δύο αδελφούς αυτών κύρ Νεόφυτον και Παχώµιον ... ὁπως να οφεί-
λουν ψάλλουν ιερουργοῦν την αυτην µονην ... και ιτι αλο δικαίωµα οπου νά καρτερεί την αυ-
τήν µονην διδο την αυτην εξουσίαν να την εχουν οι εκεῖσε καλόγεροι ι εβρησκάµενοι .... η δε 
και ει τις εξ αυτῶν ήθελεν εὐγη εκ την αυτην µονην να υπάρχει εξο εκ την αδελφότητα καί νά 
µηδέν ήθελε εχει εξουσίαν να αναγηρεύση τους αδελφούς δια κανενος τρόπου ινα παρη εκ την 
αυτην µονήν τήποτες δια κόπον του µονον να ενε αµέτοχος καί να υπαγενη από καλογέρους 
εισε καλογερους εισε κοινοβιον. Οµίως καί εγώ ο Κωνσταντιος αν ήθελα υπάγη να µονάσω εις 
το αυτό µοναστήριον να ιµε καί εγώ ενας µε τους αδελφους και πλέον µικρότερος ουτως και 
εκ του γενους ηµων ήθελεν υπάγη νά µονάσι να ενε ένας εκ τους αδελφους. Και αποτηχοντας 
του προεστοῦ να εκλεγουν εναν εκ τους αδελφους ιτε οποιον ήθελαν η αδελφοί η εκεῖσε ευρη-
σκαµενοι να βανουν...» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 8.1, φ. 6r). 
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µετέτρεπαν σέ ἐφήµερα µοναστήρια. Ἡ παράλληλη χρήση τοῦ ὅρου ἀδελφός 
στίς περιπτώσεις αὐτές, πέρα ἀπό τή µοναστική του χροιά, δέν ἐκφράζει τόσο 
τή σχέση µέσα στή µοναστική οἰκογένεια, ὅσο προσδιορίζει τόν τρόπο διευ-
θέτησης τῶν σχέσεων τῶν συµβαλλοµένων προσώπων σέ συνάρτηση µέ τά ἀπό 
κοινοῦ διαχειριζόµενα περιουσιακά στοιχεῖα µέσα στά πλαίσια τῆς κοινοβιακῆς 
ζωῆς, δηλαδή σηµαίνει τόν σύντροφο καί συνεργάτη παράλληλα µέ τόν συν-
µοναστή. Οἱ µοναχοί - ἀδελφοί εἶναι ὑπεύθυνοι γιά τήν ἱερουργία τοῦ ναοῦ καί 
τήν καλλιέργεια τῆς ἀκίνητης περιουσίας του, ὑποχρεοῦνται νά ζοῦν ἁρµονικά, 
νά ἔχουν κοινό ταµεῖο καί νά λαµβάνουν ἀπό κοινοῦ ἀποφάσεις σέ θέµατα πού 
ἀφοροῦν στόν ναό. Ἡ ἀγαστή τους συνεργασία δέν περιορίζεται µόνο στήν ἀλ-
ληλοβοήθεια καί τόν σεβασµό τῆς γνώµης τῶν ἄλλων, ἀλλά ἐκτείνεται στήν κοι-
νότητα τῶν πάντων, ὅπως χαρακτηριστικά δηλώνεται µέ τίς φράσεις «να εχουν 
ἕνα πουνγγὴ καὶ ἐνα ψωµι» καί «να ἤνε η διο ἔνα κορµι», ἐκφράσεις πού συνα-
ντῶνται καί στήν οἰκογενειακή ἀδελφότητα. Ἡ ἀδελφότητα τῶν µοναχῶν εἴτε 
προϋποθέτει τήν κατοχή ἤ ἐκχώρηση τῆς πλήρους κυριότητας τοῦ ναοῦ εἴτε τήν 
παραχώρηση τῆς νοµῆς τῆς περιουσίας του, στηρίζεται ἀποκλειστικά καί µόνο 
στή φροντίδα τοῦ ναοῦ, τήν καλλιέργεια καί διαχείριση τῶν περιουσιακῶν του 
στοιχείων, γι’ αὐτό καί ἡ ἄνιση σέ ὁρισµένες περιπτώσεις συµµετοχή τῶν συµ-
βαλλοµένων σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τά προσφερόµενα περιουσιακά στοιχεῖα δέν ἐπηρεά-
ζει τήν ἰσότητα µεταξύ τῶν ἀδελφῶν. Μή ἀποσκοπώντας στό κέρδος ἀπό τήν 
ἐκµετάλλευση ἀλλά στήν ἀλληλοϋποστήριξη κατά τή µοναχική ἄσκηση, ἡ ἀδελ-
φότητα δέν ἔχει λόγο νά περιορίζεται στούς ἀρχικούς συµβαλλοµένους, ἀλλά εἶ-
ναι ἀνοικτή καί µπορεῖ νά δεχτεῖ τήν ἔνταξη νέων ἀδελφῶν µοναχῶν, οἱ ὁποῖοι 
καθίστανται συνυπεύθυνοι µέ τούς λοιπούς ἀδελφούς µοναχούς στήν τήρηση 
τῶν ὅρων τῆς ἀρχικῆς σύµβασης. Τά δικαιώµατα τῶν ἀδελφῶν-µοναχῶν µέσα 
στήν ἀδελφότητα εἶναι προσωπικά καί µή µεταβιβάσιµα, ἰσχύουν ἐφόσον ἱκα-
νοποιοῦνται οἱ καθοριζόµενες ἀπό τή σύµβαση προϋποθέσεις καί ἐξαλείφονται 
µέ τήν ἀποχώρηση τῶν προσώπων ἤ µέ τήν ἔκλειψη τῆς µοναστικῆς οἰκογένειας. 

Οἱ συµβάσεις αὐτές ἦταν εἴτε διηνεκεῖς εἴτε ἰσόβιες, στήν πραγµατικότητα 
ὅµως καί γιά διάφορους λόγους, διαλύονταν σέ σύντοµο χρονικό διάστηµα108. 
Τά συντροφιάσµατα ὅµως αὐτά, τά ὁποῖα συνιστοῦσαν ὑποτυπώδη περί τόν 
ναό κοινόβια, φαίνεται πώς ἦταν ἰδιαίτερα προσφιλῆ µεταξύ τῶν µοναχῶν, ἄν 
λάβει κανείς ὑπ’ ὄψιν τή συχνότητα µέ τήν ὁποία διαπιστώνονται καί τήν ἐµµο-
νή ὁρισµένων µοναχῶν νά συγκροτοῦν ἀνάλογες συντροφίες παρά τήν ἀποτυ-

                                                        
108. Ἡ µονή τῆς Ὑ. Θ. ∆ικαίας πρίν ἀπό τό 1569 πέρασε στήν κυριότητα τοῦ ∆ηµοσίου: 

στίς 27.2.1569 ὁ Βίτζος Φερέντης, γιός τοῦ ἱερουργοῦ τῆς µονῆς ἱεροµονάχου Φιλαρέτου, παρέ-
δωσε τά βιβλία τῆς µονῆς στόν ἱεροµόναχο Σωφρόνιο Ράπτη τόν ὁποῖο ἐξέλεξε ἡ τοπική ∆ιοί-
κηση στίς 29.1.1569 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.327, φ. 308v-309r). Τό ἴδιο διαπιστώνεται καί στήν Ὑ. Θ. 
Χρυσικοῦ, ἀφοῦ µέ πράξη τοῦ 1580 ὁ κτήτορας Κουµῆς Γεωργωτᾶς ἔδωσε τόν ναό στόν µέλ-
λοντα ἱερέα Μάρκο Ἀγουδέτη µέ 10ετή σύµβαση (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 583r). 
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χία τῶν προηγουµένων109. Ἐξαίρεση στά παραπάνω ἀποτελοῦν οἱ περιπτώσεις 
ἐκεῖνες στίς ὁποῖες ἡ ἀδελφότητα στηριζόταν στήν συνιδιοκτησία τοῦ ναοῦ καί 
τή σταθερή θέληση τῶν ἀδελφῶν νά µονάσουν. Τότε γύρω ἀπό τόν ἀρχικό πυ-
ρήνα συγκροτοῦνταν ἀξιόλογη µοναστική κοινότητα στήν ὁποία καί περιέρχο-
νταν ὁ ναός καί ἡ διαχείρισή του µετά τόν θάνατο τῶν πρώτων ἀδελφῶν110. 

γ. Σηµασιολογικές προεκτάσεις τοῦ ὅρου ἀδελφός στά πλαίσια τῆς 
κτητορείας 

Ὁ ὅρος ἀδελφός, φορτισµένος ἀπό τή γενικότερη σηµασία πού εἶχε προσλάβει 
µέσα στό οἰκογενειακό περιβάλλον καί στίς προσεγγίζουσες τήν ἀδελφοσύνη 
οἰκονοµικῆς φύσης συµβάσεις, πού ἐξετάσαµε προηγουµένως, χρησιµοποιεῖται 
παράλληλα καί σέ πράξεις πού ἀναφέρονται στή φροντίδα καί διαχείριση τῶν 
ναῶν, συνδεόµενος ἤ προϋποθέτοντας τόν ὅρο κτήτορας, γιά νά δηλώσει τόν 
κάτοχο ἤ τόν ἀποδέκτη ἴσων καί ὅµοιων ὑποχρεώσεων καί δικαιωµάτων µέ 
τούς λοιπούς ἀδελφούς καί συγκτήτορες, τά ὁποῖα ἀναφέρονται στή διοίκηση, 
διαχείριση καί κάρπωση τῶν προκυπτόντων ἀγαθῶν. Ἡ χρήση του ὅµως γιά 
τόν προσδιορισµό τῶν σχέσεων µεταξύ τῶν κτητόρων ἑνός ναοῦ δέν εἶναι ὁµοι-

                                                        
109. Βλ. ὡς παράδειγµα τόν µοναχό Ἄνθιµο Φιοµάχο, κτήτορα τοῦ Παντοκράτορα στόν 

Πετάσωνα, ὁ ὁποῖος προέβη σέ τέτοια συµφωνία τό 1543 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 593r) καί ἐκ 
νέου στίς 7.4.1551 ὁπότε συµφώνησε µέ τούς Ἀντώνη Χούµπαβο καί Αὐγουστῆ Φρεγγιατᾶ καί 
τούς ἔδωσε τή µονή «νὰ τὴν ἔχουν ἔως τέλους ζοῆς αυτοῦ σήντα µε τα παντία της πράγµατα ... 
µε τηούτον τρόπον καὶ σηνφονήα ὅτη ... νὰ γένουν µοναχῒ νὰ δουλέβουν τὸ µοναστήρη ... καὶ 
νὰ ἔνε καὶ ὁ ἄνοθεν κὺρ Ἄνθηµος µε αυτουνοὺς ἄλος ἕνας σήντροφος» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 
319r). Ἐπίσης ὁ µοναχός Μάξιµος Φιοµάχος, ἔπειτα ἀπό τίς προσπάθειες τοῦ 1542 καί 1543, 
ἀκολουθώντας ἀνάλογη τακτική ἵδρυσε τό µοναστήρι τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας στό χωριό Κορα-
κάδες σέ συνεργασία µέ δύο ἄλλους µοναχούς (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.178, φ. 334r). 

110. Μετά τόν θάνατο τῶν τριῶν µοναχῶν µελῶν τῆς ἀδελφότητας πού ἔκτισε τή µονή τῆς 
Ὑ. Θ. Βλαχέρνας Κορακάδων τά µέν κτητορικά δικαιώµατα τοῦ ναοῦ καί τοῦ προσκολληµέ-
νου σέ αὐτόν ναοῦ τοῦ Παντοκράτορα στόν Πετάσωνα περιῆλθαν στόν Φραγκίσκο γιό τοῦ 
µοναχοῦ Μαξίµου, τό δέ µοναστήρι καί ἡ διαχείρισή του µέ τή διαθήκη τοῦ τελευταίου ἐναπο-
µείναντος τῆς ἀδελφότητας µοναχοῦ Μενίδη πέρασε στούς ἱεροµονάχους Μελέτιο Γαρδικιώτη 
καί Ἀγάθωνα Φρεγγιάτη (βλ. τό κείµενο τῆς διαθήκης πού συντάχθηκε στίς 19.1.1567 εἰς 
Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 649v). Ὁ νέος κτήτορας ἀναγνώρισε στίς 15.5.1567 τό παγιωµένο αὐτό 
καθεστώς καί περιορίστηκε στήν ψιλή κυριότητα τοῦ ναοῦ, ὁρίζοντας «να ὦσιν κατικοῦσιν 
κιβερνοῦσιν καί ιερουργοῦσιν τά ανωθεν δύο µοναστήρια.... καί κρατοῦν καί κυβερνουν τα 
εσωδήµατα αυτῶν... τόσον αυτοι ... ὁσον και οι µετ’ αυτῶν µέλοντες ιεροµῶναχοι ἡπαγενοντες 
τα αυτα µοναστηρια όσον καί τά εσωδήµατα αὐτῶν ἀπό ἱεροµοναχον εἰς ἱεροµοναχον ... να 
χρεοστουν νά διδουν και τελουν προς τον ... Φραντζεσκον ... και κληρονόµους ... δια νά ἐγνω-
ρίζονται πάντοτε διά εκτητόροι ... καί αν γινει κάποιος απο την κληρονοµία µοναχός να εναι 
και αὐτός αδελφός ὁµού µέ τούς ευρισκοµένους ἀδελφούς µοναχούς ... οποιος εκ τους ευρη-
σκοµένους ἀδελφούς τῶν αὐτῶν µοναστηρίων ήθελεν ύστεν σκανδαλοπιος ... να εχουν εξου-
σίαν οἱ έτεροι αδελφοί να τόν διόχνουν» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.178, φ. 334r-335r). 
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όµορφη, ὀφειλόµενη στό εἶδος καί τό εὖρος τῶν δικαιωµάτων πού περιλαµβάνει 
ὁ ὅρος κτήτορας στήν κάθε περίπτωση. Σαφέστερα φαίνεται τό περιεχόµενο τοῦ 
ὅρου ἀδελφός στίς πράξεις παραχώρησης ἀνάλογων δικαιωµάτων, ὅπου αὐτά 
περιγράφονται ἀναλυτικά. Τίς πράξεις αὐτές θά µπορούσαµε κατ’ ἀρχήν νά 
διακρίνουµε, ἀνάλογα µέ τά παραχωρούµενα δικαιώµατα, σέ δύο ὁµάδες. 

Στήν πρώτη ὁµάδα τά παραχωρούµενα δικαιώµατα, τά ὁποῖα καθιστοῦν τόν 
ἀποδέκτη κτήτορα, οἰκοκύρη, ἀδελφό καί κυβερνήτη, ἀναφέρονται στή διαχεί-
ριση καί φροντίδα τοῦ ναοῦ, ἡ δέ διάρκειά τους δέν ἐκτείνεται πέραν τῆς ζωῆς 
τοῦ ἀποδέκτη, ἀφοῦ στίς σχετικές συµβάσεις δέν προβλέπεται ἡ κληροδότησή 
τους στούς ἀπογόνους του111. Στίς περιπτώσεις αὐτές ἡ κυριότητα τῶν ναῶν πα-
ραµένει στούς ἀρχικούς κτήτορες καί οἰκοκυραίους, στούς ὁποίους καί περιέρ-
χεται ἡ πλήρης κατοχή τοῦ ναοῦ µετά τόν θάνατο τῶν ἀποδεκτῶν. Οἱ προσωπι-
κές αὐτές παραχωρήσεις εἶχαν κυρίως ὡς ἀποδέκτες µοναχούς καί οὐσιαστικά 
δέν διαφοροποιοῦνται ἀπό τίς ἰσόβιες παραχωρήσεις ναῶν σέ µοναχούς ἤ ἱερο-
µονάχους µέ τή διαφορά ὅτι οἱ µοναχοί ἐξασφαλίζουν µόνιµο τόπο διαµονῆς 
χωρίς νά διατρέχουν τόν κίνδυνο τῆς ἀποµάκρυνσής τους ἀπό τόν ναό µέ τή 
µονοµερή ἄρση τῆς σύµβασης. Στίς πράξεις αὐτές ὁ ὅρος κτήτορας ἐκφράζει τό 
σύνολο τῶν ὑποχρεώσεων καί δικαιωµάτων τῶν ὁποίων εἶναι φορέας ὁ ἰδιο-
κτήτης τοῦ ναοῦ, τά ὁποῖα αὐτός συµµερίζεται µέ τούς ἄλλους συµβαλλοµένους 
χωρίς ὅµως νά ἐκχωρεῖ καί ἀνάλογο µέρος τῆς κυριότητας τοῦ ναοῦ. Ἀντίστοι-
χα ὁ ὅρος ἀδελφός ἐκφράζει τήν ἰσότητα τῶν παραχωρουµένων δικαιωµάτων 
καί ὑποχρεώσεων σέ σχέση µέ ἐκεῖνα πού κατέχει ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ ναοῦ, καί 
προσδιορίζει τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖο νοεῖται ἡ συνεργασία µεταξύ τοῦ ἐκχω-
ρητῆ καί τοῦ ἀποδέκτη τῆς παραχώρησης. 

Στή δεύτερη ὁµάδα ὁ ὅρος ἀδελφός χρησιµοποιεῖται γιά τόν χαρακτηρισµό 

                                                        
111. Ἀναφέρουµε τά ἀκόλουθα χαρακτηριστικά παραδείγµατα: Στίς 19.10.1505 ἡ Φιορέν-

τζα Μακέδαινα ἀπό τό χωριό Καρουσάδες, ἰδιοκτήτρια τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, συµφώ-
νησε µέ τόν δόκιµο µοναχό Καλοκυριάκη Μαρτίνο καί τόν µοναχό Παλλάδιο Κονταλοῦπο 
ἀπό τό χωριό Ἀντιπερνοί καί τούς ἔβαλε «αδελφούς και εκτητόρους ... ανα τρίτον» στόν ναό, 
στά σκεύη, πράγµατα καί εἰσοδήµατα, περιβόλια, ἀµπέλια, ἐλιές «και παν έτερον της αυτής 
µονής, να τα έχουν από την σήµερον και έως τέλους ζωής αυτών, να έχουν έξουσία να βάνουν 
ιερέα και εξεβάνουν... και να κατοικούν σωµατικώς εις τον ειρηµένον ναόν, να δουλεύουν την 
ειρηµένη µονή και τα πράγµατα της ... και ήτι εξαποστειλει ο Θεός... να το µοιράζουν κατέτος 
ανά τρίτον» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 97r. Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 271, ἀρ. 377). Στίς 7.7.1578 ὁ µο-
ναχός Γρηγόριος Πατζός, κτήτορας καί νοικοκύρης τῆς µονῆς τῆς Ἁγίας Κυριακῆς Γαστου-
ρίου, συµφώνησε µέ τόν Μπατίστα Μουρέλο καί τόν Γεώργιο Λιτζαρδόπουλο καί τούς ἔβαλε 
«αδελφους και ἐκτοιτόρους καί κουµέσιους κουµεσάροιους παντοτε οῖς τὸν ἅνοθεν ναόν ὡπος 
οἱ ανοθεν να οἵνε προσπαθοιστάδες και κοιβερνιτάδες οις τόν αυτόν ναόν οἱς αυξοισην καί 
οὐχοι οις ελάτοσοι». Ἐπίσης ἔβαλε καί τόν µοναχό Συµεών Λιόπουλο «να ἕνε και αυτός αδελ-
φος οις την ἅνοθεν µονήν καί να ἕνε οιποσχόµενος» νά συγκεντρώνει τίς λειτουργίες καί τίς 
παρακλήσεις κατά τήν ἑορτή τῆς µονῆς καί νά τίς παραδίνει στόν Γρηγόριο (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Π.15, φ. 94v). 
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τοῦ ἀποδέκτη παραχωρούµενων κτητορικῶν δικαιωµάτων σέ ἕναν ναό, τά ὁ-
ποῖα ἀναφέρονται στήν κυριότητα αὐτοῦ καί τῶν ὁποίων ἡ κατοχή εἶναι διηνε-
κής, κληρονοµούµενη ἀπό τούς ἀπογόνους τοῦ ἀποδέκτη. Μέ τήν παραχώρηση 
ὁ ἀποδέκτης, καθιστάµενος ἀδελφός ἤ ἀδελφός καί κτήτορας, ἀποκτᾶ δικαιώ-
µατα ἴσα καί ὅµοια µέ ἐκεῖνα τοῦ διαθέτη, τά ὁποῖα µποροῦν νά ἀναφέρονται 
εἴτε σέ ὁλόκληρο τόν ναό εἴτε ἀκόµη καί σέ κτητορικό µερίδιο. Στήν πρώτη 
περίπτωση ὁ ἐκχωρητής, πού εἶναι συνήθως ὁ µοναδικός κτήτορας, προβαίνει 
στήν παραχώρηση ἀποβλέποντας στήν ἀνακαίνιση ἤ τήν ἀποπεράτωση τοῦ 
ναοῦ καί µέ τή συναπτόµενη πράξη ὁριοθετεῖ ἐπακριβῶς τά προκύπτοντα δι-
καιώµατα καί ὑποχρεώσεις τῶν δύο µερῶν ἔναντι τοῦ ναοῦ καθώς καί τόν τρό-
πο λήψης τῶν ἀποφάσεων112. Στή δεύτερη, ἡ παραχώρηση τοῦ δικαιώµατος καί 
τοῦ τίτλου τοῦ ἀδελφοῦ γίνεται ἀπό τόν κάτοχο τοῦ µεριδίου, χωρίς ἡ πράξη 
νά χρειάζεται ἐπικύρωση ἀπό τούς ὑπόλοιπους κτήτορες, ἀφοῦ ὁ διαθέτης δέν 
παρέχει δικαιώµατα ἰσοδύναµα µέ τά δικά τους, ἀλλά καθιστᾶ τόν ἀποδέκτη 
µέτοχο στό δικό του µερίδιο. Μέ τήν πράξη ὁ διαθέτης ὁριοθετεῖ τή σχέση τοῦ 
ἀποδέκτη µέ τόν ἴδιο καί ὄχι µέ τούς λοιπούς κτήτορες τοῦ ναοῦ, ἡ ὁποία θεω-
ρεῖται δεδοµένη καί δέν χρήζει περαιτέρω διασαφήσεων. Κατ' αὐτόν τόν τρόπο 
τό βάρος στήν πράξη µετατίθεται ἀπό τά κτητορικά δικαιώµατα στήν προσω-
πική σχέση µεταξύ διαθέτη καί ἀποδέκτη, ἡ ὁποία θεµελιώνεται στήν παραχώ-
ρηση ἴσων δικαιωµάτων κτητορείας, γι’ αὐτό καί στίς πράξεις ἐπικρατεῖ ἡ ἔν-

                                                        
112. Ἀναφέρουµε ὡς παράδειγµα τήν πράξη τοῦ 1526, µέ τήν ὁποία ὁ Ἀνδρέας Θόδοτος, 

ἰδιοκτήτης τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου στό χωριό Ἐξαχειράδες, «εβαλε αδελ-
φόν και κτήτορα εις το παλαιοκλήση αυτού ... τον παπα Σέβον τον Σεµικόν» ἀπό τό χωριό 
Καβαλούρι «καί τούς κληρονόµους καί διαδόχους αυτοῦ από την σήµερον και εις τον αιώνα 
τον άπαντα, το οποιο παλαιοκλήσι ... ήτο χαλασµένο και αφανισµενο εκπαλαι και ο ιερευς 
από καλή γνώµη αυτοῦ από οικείου κόπου µόχθου καί εξόδου οικοδόµησε καί εκτισε αυτό 
καί ιερουργεί...». Ὁ ἱερέας ὄφειλε νά «σκεπάσει καί οικοδοµήσει την εκκλησία καί ιστορήσει 
καί ψάλει εως τέλους ζωῆς αυτοῦ ... εσθωντας ιερεύς από την κληρονοµία του παπα Σεβου να 
µηδεν εχουν εξουσίαν να βανουν αλλον ιερέα και αν δεν ήθελε ηυρίσκεται τοτε να συνάζονται 
τα δύο µέρη καί νά βανουν ιερεα όποιον τους αρεση καί ούτως νά ποιούν αυτοί καί οι κληρο-
νόµοι τους» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.3, φ. 7v-8r). Ἀντίστοιχη σέ περιεχόµενο εἶναι καί ἡ πράξη τῆς 
24.4.1559 µέ τήν ὁποία ὁ µοναχός Φιλόθεος Μαστρόκαλος, ἀδυνατώντας νά ἀποπερατώσει 
τόν ναό τοῦ Ἁγίου Παντελεήµονος στήν περιοχή Ἀβράµη πόλεως, συµφώνησε µέ τόν ἱεροµόνα-
χο Γρηγόριο Χαµάλη καί τόν γιό του Ἰωάννη «καὶ βάνι αὐτούς, ἐν τή αὐτή µονῆ καί παντία 
αὐτῆς, ἀδελφούς καί κλϊρονῶµους ἀπό την σϊµερον καί εἰς τό ἐξῆς ὥσπερ καί τό ἐαυτοῦ σωµα 
... ἔχοντας καί ὁ ρηθείς µοναχός κυρ Φιλόθεος ὁµοῦ µε τούς ρηθεντες Χαµάλϊδες τήν κυριώ-
τητα» µέ τόν ὅρο αὐτοί νά κτίσουν µέ ἔξοδά τους τή µονή καί τά κελιά της (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Π.189, φ. 218v-219v). Ἐπίσης στίς 3.8.1573 ἡ Κατέρω, σύζυγος τοῦ ποτέ Πέτρου Κοθονικιάτη, 
«ως οικοκυρα τῆς µονῆς τῆς αγίας Μαρινας στην περιοχή Κοθονικίου ηυρίσκεται την σήµερον 
αφανισµένη παντελῶς καί διά να µην ἔχη την δύναµιν να την φτιάση την σήµερον θελη θελη-
µατικώ τρόπο και βανη τον µισερ Φήληπον Καρτανο αδελφόν και κυβερνητήν εις την ήµιση 
αύτην εκκλησίαν όπως ... να προηδή να διαφεντεύση από καθε ανθρωπον ... νά ειναι αδελφός 
καί οικοκύρης καί κυβερνητής ... ωςπερ και ή κυράτζα Κατέρω» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.18, φ. 63r). 



118 Ο  ΝΑΟΣ  ΚΑΙ  Η  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ  

 

νοια τοῦ ἀδελφοῦ, παρότι ἡ ἔννοια τοῦ κτήτορα προϋποτίθεται113. 
Στίς πράξεις καί τῶν δύο ὁµάδων πού ἐξετάσαµε ὁ χρησιµοποιούµενος ὅρος 

κτήτορας περιγράφει τή σχέση τοῦ ὑποκειµένου µέ τό ἀντικείµενο τῆς κτήσης, ὁ 
δέ ὅρος ἀδελφός, εἴτε µόνος του εἴτε σέ συνδυασµό µέ τόν κτήτορα, τονίζει πε-
ρισσότερο τή συµµετοχή στήν ὁµάδα, ἡ ὁποία προκύπτει ἀπό τήν παραχώρηση 
τῶν δικαιωµάτων, καί τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖο ἡ συµµετοχή αὐτή ἐκδηλώνεται, 
ἑποµένως προσδιορίζει τίς σχέσεις σέ προσωπικό ἐπίπεδο. Ἰδιαίτερα ὅµως στή 
δεύτερη ὁµάδα πράξεων τό περιεχόµενο τῆς ἐξεταζόµενης ἔννοιας ἀποκτᾶ ἰδιαί-
τερες ἀποχρώσεις λόγῳ ἀκριβῶς τῆς ἔκτασης τῶν παραχωρούµενων δικαιωµά-
των. Με τίς πράξεις αὐτές καί τά δύο µέρη ἀποκτοῦν ὅµοια δικαιώµατα. Στήν 
πραγµατικότητα ὅµως ὁ ἐκχωρητής ἀπεκδύεται µέρους τῶν δικαιωµάτων του, 
ἀφοῦ στό ἑξῆς ὁποιαδήποτε δικαιοπραξία πού ἀφοροῦσε στόν ναό ἔπρεπε νά 
ἔχει καί τήν ἔγκριση τοῦ ἀποδέκτη. Τό διαµορφούµενο κατ’ αὐτόν τόν τρόπο 
καθεστώς ἐκτείνεται καί στίς ἑπόµενες γενιές, ἀφοῦ τά παραχωρούµενα δικαιώ-
µατα κληροδοτοῦνται καί στούς ἀπογόνους. 

Παράλληλα µέ τά ἀνωτέρω, στίς πράξεις τοῦ 16ου αἰ. διαπιστώθηκε ἐπίσης 
ἡ χρήση τοῦ ὅρου ἀδελφός µέ ταυτόχρονη ὕπαρξη καί κατοχή κτητορικῶν µε-
ριδίων ἀπό τούς χαρακτηριζόµενους κατ’ αὐτόν τόν τρόπο κτήτορες. Στίς πρά-
ξεις ὅµως αὐτές ἀπουσιάζει ὁποιαδήποτε ἀναφορά σέ διαφοροποίηση ἤ διακύ-
µανση τοῦ εὔρους τῶν δηλουµένων κτητορικῶν µεριδίων, πού σηµαίνει τήν ἰσό-

                                                        
113. Ἀναφέρουµε ὡς παράδειγµα τήν πράξη τῆς 21.11.1524 µέ τήν ὁποία ὁ Θεόδωρος ∆ε-

µέστικος, ἕνας ἀπό τούς κτήτορες τῶν ναῶν τῆς Ἁγίας Τριάδος καί τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος 
Κάτω Παυλιάνας, συµφώνησε µέ τόν ἱερέα Ἀντώνιο Ἀσπρογένη ἀπό τό ἴδιο χωριό «και ποιεί 
αυτόν αδελφόν, να είναι και αυτός εις το µέρος αυτού το πατρικόν ένας αδελφός µετ’ αυτού, 
αυτός και οι αυτού κληρονοµοι και διαδοχοι, µαζί µε τα σκεύη βιβλία και πράγµατα» (Α.Ν.Κ., 
∆.Σ. 4.5, φ. 55v). Ἐξίσου χαρακτηριστική εἶναι καί ἡ πράξη τῆς 6.8.1570 µέ τήν ὁποία ὁ Γεώρ-
γιος Βασιλάκης ἀπό τό χωριό Συναράδες, ἐκπροσωπώντας καί τόν ἀνεψιό του Στάθη Βασι-
λάκη, ὡς «οἰκοκυρέει» τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θεοτόκου πού βρισκόταν στήν περιοχή τοῦ χωριοῦ 
Πέλεκας «κατω εἰς τα αµπελια», συµφώνησαν µέ τόν Γεώργιο Νικάτο καί κατέστησαν αὐτόν 
«τρίτον οἰκοκύρη» µέ τόν ὅρο νά ἀνακαινίσει τόν ναό, νεµόµενος τό εἰσόδηµα τῆς ἐκκλησίας 
µέχρις ἀποπληρωµῆς τῶν ἐξόδων, «καὶ νὰ βαλει καὶ ἄλους ἀδελφοὺς εις τὴν αὐτὴν µονῆν καὶ 
νὰ µὴν ἠθελε ὑµπορῆ κανεὶς ἀπὸ τοὺς ἄνωθεν τρεις οἰκοκυρέους νὰ πουλήση ἰ βαλη ἱερέαν ἠ 
εὐγάλη τίποτα ἀπὸ τὸ ἐσώδιµα τῆς ἄνωθεν µονῆς δίχος θέληµα καὶ προσερώτηση καὶ τῶν 
τριῶν ἄνωθεν οἰκοκυρέων» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.327, φ. 604v-605r). Ἐδῶ, παρότι ὁ ὅρος ἀδελφός 
µέ τόν τρόπο πού εἰσάγεται στήν φράση φαίνεται νά περιλαµβάνει καί νά χαρακτηρίζει καί 
τούς τρεῖς οἰκοκυραίους, στήν πραγµατικότητα ἀναφέρεται στά πρόσωπα ἐκεῖνα πού ὁ τρίτος 
οἰκοκύρης καί ἀποδέκτης τῆς παραχώρησης ἀποκτᾶ τό δικαίωµα νά δεχθεῖ. Ἄν λάβουµε ὅµως 
ὑπ’ ὄψιν τό γεγονός ὅτι οἱ ἀποφάσεις λαµβάνονται ἀπό τούς τρεῖς οἰκοκυραίους καί µόνον, 
χωρίς νά ὑπολογίζονται οἱ πιθανοί ἀδελφοί, συµπεραίνουµε ὅτι ἡ ἐγγραφή ἀδελφῶν δέν ἀνα-
φέρεται στόν ναό ὡς σύνολο, ἀλλά περιορίζεται στό παραχωρούµενο τρίτο κτητορικό µερί-
διο, τό ὁποῖο ὅµως νοεῖται, παρά τόν ὁποιονδήποτε ἐπιµερισµό του, ὡς µονάδα κατά τή λήψη 
τῶν ἀποφάσεων πού ἀφοροῦν στόν ναό. 
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τητα τῶν µεριδίων αὐτῶν114. Ἔτσι ὁ ὅρος ἀδελφός ἀκόµη καί ἐδῶ δέν διαφο-
ροποιεῖται οὐσιαστικά ὡς πρός τό περιεχόµενό του ἀφοῦ ἡ ἰσότητα τῶν µερι-
δίων αὐτῶν, νοούµενη ὡς ἰσότητα δικαιωµάτων καί ὑποχρεώσεων, καθιστᾶ τούς 
κατόχους τους συνυπεύθυνους γιά τόν ναό καί ἐπιφέρει ἀναπόφευκτα τή σχετι-
κοποίηση τῶν µεριδίων, τή σταδιακή ἀπαγκίστρωση τῶν κτητόρων ἀπό αὐτά 
καί τήν προώθηση τῆς ἔννοιας τοῦ κτήτορα-ἀδελφοῦ ὡς κατόχου δικαιωµάτων 
στό σύνολο τοῦ ναοῦ115. Βέβαια δέν λείπουν καί οἱ ἐξαιρέσεις, ὅπου ἡ παράλλη-
λη ἐκφορά τοῦ ὅρου κτήτορας µέ τόν ὅρο ἀδελφός, ὡς δηλωτικῶν τοῦ ἴδιου προ-
σώπου, δέν συµβαδίζει µέ τά ἀνωτέρω προαπαιτούµενα, ἀλλά ἐµφανίζεται ὡς 
τυποποιηµένη ἔκφραση χρησιµοποιούµενη ἀδιάφορα ἀπό τίς πραγµατικές πα-
ραµέτρους τῆς περιγραφόµενης κατάστασης116. Ἡ τελευταία διαπίστωση ἐκτεί-

                                                        
114. Βλ. ἐνδεικτικά τήν πράξη τῆς 16.8.1523 µέ τήν ὁποία οἱ Στέλιος Φωτεινός, Ἀντώνης 

Φωτεινός, Ἀθανάσης ∆εµέστικος, Σταµάτης ∆εµέστικος, Ἰωάννης Σκιαδόπουλος καί Φίλιππος 
Σκιαδόπουλος, ὅλοι ἀπό τά χωριά Παυλιάνα καί Ἁγία Τριάδα, «οµολογησαν οτι ως εκτιτοροι 
οπερ υπαρχουν και εινε εις την µονήν (τῆς Ἁγίας Τριάδος Κάτω Παυλιάνας) ... καθος εχει ο 
κάθε εις µε την αδελφοσύνη του καί ως καθώς αποδίχνουν οι αυτών γραφές εσυµφώνησαν µε 
τον παπά Θοµά τον Φοτινό ... ος κτιτορ καί αδελφός καί αυτός καί επεδοσαν προς αυτον την 
µονή...» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.5, φ. 32r). Τά δικαιώµατα τῶν ἀνωτέρω, ὅπως προκύπτει ἀπό πράξη 
τῆς 21.11.1524, συνιστοῦσαν κτητορικά µερίδια (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.5, φ. 55v). Ἀνάλογη εἶναι καί ἡ 
πράξη τῆς 13.7.1523 µέ τήν ὁποία ὁ Ἀντώνιος Ὀλιόπουλος ἀπό τό χωριό Ἅγιος Ματθαῖος 
ἔδωσε στόν ἱερέα Ἀθανάσιο Ἀρµενιάκο ὅλο του τό µέρος στόν ναό τοῦ Ταξιάρχη Ἁγίου Ματ-
θαίου µαζί µέ τά ἱερά σκεύη καί βιβλία «οπως οφιλι ο ριθεις ιερεύς να ψάλι καί ιερουργιν το 
ναόν εν όλο το χρόνο της ζωής του ... καί να οφιλει ο ριθείς ιερεύς από ήτι θέλουν οικοδοµή 
πειουν οι ετερι αδελφι εις αυξησιν ... νά βοηθί καί κάνι καί αυτός τό αναλογον του εις αυξι-
σιν» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.5, φ. 29r). 

115. Ἁγία Βαρβάρα ∆οραχιτάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 107r-108r. Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 
293-294, ἀρ. 404). Ἀντίστοιχη χρήση τῶν ὅρων καί στήν πράξη τῆς 1.8.1479 στήν ὁποία οἱ 
κτήτορες τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Βαρυπατάδων χαρακτηρίζονται ἐπίσης ὡς «αὐταδελφοι και 
ενορίτες» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 308v). Τήν ἴδια ἔννοια πρέπει νά ἔχουν οἱ ὅροι καί στίς 
κατωτέρω πράξεις πού ἀφοροῦν στόν ναό τῆς Ὑ. Θ. τῶν Μαµάλων : στίς 10.5.1576 οἱ Σίµος 
Μπούγας, Ἰωάννης Γκιµπιλτίνος, Νικόλαος Φραγκούλης καί Νικόλαος Καλοκυριάκης, ὡς «οι-
κοκυρέοι καί κυβερνήται» τοῦ ναοῦ καί ἐκπρόσωποι τῶν «ετέρων αδελφων», συµφώνησαν µέ 
τόν ἱερέα Ἀντώνιο Πεκούλη καί τόν ὅρισαν ἱερουργό τοῦ ναοῦ γιά τρία χρόνια (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
∆.5, φ. 86v), στίς 15.4.1585 ὁ Μικέλης Μπελάντας, µέ θέληµα τῆς κυράτζας Μπελάντα ὡς 
«εκτητόρος και οικοκύρης», ὁ Καλοϊωάννης Γκιµπιλτίνος, ἡ κυράτζα Πάντω καί ὁ Στάθης Κα-
λοκυριάκης, «δια µέρους και των ετέρων αδελφών» ὡς «εκτητόροι και οικοκυρέοι», συµφώ-
νησαν µέ τόν ἱεροµόναχο Ἀµφιλόχιο Λιγνό καί τόν µοναχό Γεράσιµο Κλάδη καί τούς ἔδωσαν 
τόν ναό γιά δύο χρόνια (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.18, φ. 349v). Οἱ ἀναφερόµενοι ἀπόντες «ἀδελφοί» 
στίς ἀνωτέρω πράξεις κατέχουν προφανῶς τά ἴδια δικαιώµατα µέ τούς παρόντες. Σέ ἄλλες 
πράξεις µεταξύ τῶν δύο ἀνωτέρω ἡµεροµηνιῶν ὁ ὅρος ἀδελφός παραλείπεται, προτιµούµενος 
ἐκεῖνος τοῦ κτήτορα καί οἰκοκύρη (βλ. Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 126r τῆς 28.12.1577. Συµβ. Ρ.26, φ. 
59r τῆς 21.5.1580. Συµβ. Ρ.26, φ. 625r τῆς 28.3.1581. Συµβ. Β.77, φ. 52v τῆς 27.4.1584). 

116. Βλ. γιά παράδειγµα πράξη τῆς 20.1.1523 µέ τήν ὁποία ὁ ∆ηµήτριος Γλαρέντζος, «κτή-
τορ καὶ αδελφὼς ... ης µέρος ταίταρτον» τοῦ Σωτῆρος χωρίου Χλοµοῦ, ἔδωσε τό µερίδιό του 



120 Ο  ΝΑΟΣ  ΚΑΙ  Η  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ  

 

νεται χρονικά καί στούς ἑπόµενους αἰῶνες καί σηµειώνουµε ὡς χαρακτηριστικό 
παράδειγµα τή χρήση τοῦ ὅρου ἀδελφός στόν κατάλογο τῶν ναῶν τοῦ 1752 γιά 
νά χαρακτηρίσει τόν ἕναν καί µοναδικό κτήτορα τοῦ ναοῦ117. Ἡ χρήση αὐτή 
τοῦ ὅρου, παρότι ἀνακριβής, φανερώνει νοµίζουµε µέ τόν καλύτερο τρόπο τήν 
παγίωση τῆς σχετικῆς ὁρολογίας στή δήλωση τῶν κτητορικῶν σχέσεων. 

Συνοψίζοντας, λοιπόν, µποροῦµε νά ποῦµε ὅτι ἡ εἰσαγωγή τοῦ ὅρου ἀδελφός 
στό κτητορικό δίκαιο παραπέµπει νοηµατικά στίς ἀναπτυσσόµενες σχέσεις µε-
ταξύ τῶν τέκνων τῆς οἰκογένειας µέσα στά πλαίσια τοῦ θεσµοῦ τῆς ἀδελφοσύ-
νης καί ὀφείλεται πιθανότατα στή στενή σχέση πού εἶχαν τά κτητορικά δικαιώ-
µατα καί ἡ µεταβίβασή τους µέ τίς διαδικασίες ἐκεῖνες πού συνέθεταν τό πλέγµα 
τῶν οἰκογενειακῶν δραστηριοτήτων καί ἐπιλογῶν, ἀφοῦ µεταξύ τῶν ἀδιανέµη-
των πατρικῶν περιουσιακῶν στοιχείων ἦταν συχνά κάποιος ἰδιόκτητος ναός ἤ 
µερίσµατά του. Ἡ ταυτόχρονη χρήση του µέ τόν ὅρο κτήτορας, µέ τόν συγκερα-
σµό τῶν σηµασιολογικῶν τους περιεχοµένων, συνθέτει τήν ἔννοια τοῦ κτήτορα-
ἀδελφοῦ ἤ ἁπλῶς ἀδελφοῦ, πού σηµαίνει τόν κάτοχο κτητορικῶν δικαιωµάτων 
στό σύνολο τοῦ ναοῦ ἤ τοῦ κτητορικοῦ µεριδίου, ἴσων καί ὅµοιων µέ τούς ὑπο-
λοίπους, πού συνθέτουν τήν ὁµάδα, καί κατά τρόπο ἀνάλογο µέ ἐκεῖνο τῶν τέ-
κνων στήν πατρική περιουσία. Μέ τήν ἰδιαίτερη αὐτή σηµασία του ὁ ὅρος ἀδελ-
φός καθιερώνεται ὡς δηλωτικός µιᾶς συγκεκριµένης κατάστασης καί συµπερι-
φορᾶς, τήν ὁποία διαπιστώνουµε στίς ὀργανωµένες ἀδελφότητες ναῶν. Τήν 
πραγµατικότητα τῶν ἀνωτέρω ἀποδεικνύουν τά ἴδια τά ἔγγραφα τόσο τοῦ 16ου 
αἰ. ὅσο καί τῶν µετέπειτα χρόνων ἀπό τά ὁποῖα ἀποκαλύπτεται ὁ τρόπος τῆς 
συγκρότησης τῶν ἀδελφοτήτων. 
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Στήν ἑνότητα αὐτή παρουσιάζουµε τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖο συγκροτεῖται ἡ 
ἀδελφότητα ἑνός ναοῦ, στηριζόµενοι στίς πληροφορίες πού µᾶς παρέχει τό 
διαθέσιµο νοταριακό ὑλικό. ∆ιακρίνονται δύο περιπτώσεις οἱ ὁποῖες χρήζουν 
ἰδιαίτερης ἐξέτασης. Στήν πρώτη ἡ συγκρότηση τῆς ἀδελφότητας εἶναι ἄµεση µέ 
τήν ἀπόκτηση κτητορικῶν καί συναδελφικῶν δικαιωµάτων σέ νεοϊδρυόµενο ἤ 
ἐκ βάθρων ἀνεγειρόµενο ἤ σέ παραχωρούµενο ἰδιόκτητο ναό, διαδικασία τήν 
ὁποία γνωρίζουµε ἀπό τίς σχετικές νοταριακές συµβάσεις. Στή δεύτερη ἡ συγκρό-
τηση τῆς ἀδελφότητας ὀφείλεται σέ ἄτυπη ἐπιλογή τοῦ συναδελφικοῦ µοντέλου 
ἀπό τούς ὑπάρχοντες κτήτορες ἑνός ναοῦ καί διαπιστώνεται ἀπό τή συγκριτική 
ἐξέταση νοταριακῶν πράξεων πού ἀναφέρονται στή διοίκηση καί διαχείριση 

                                                        
στόν ἱερέα Θεοχάρη Λευκαδίτη γιά νά ἱερουργεῖ τόν ναό (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 402r). 

117. Βλ. τούς ναούς: Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ζυγονοῦ (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 221v), Ἁγίου Νικο-
λάου Ἐπισκοπιανῶν, Ἁγίας Αἰκατερίνης Σταυροῦ (ὅ.π., φ.χ.ἀ. µετά τό φ. 221) καί Ἁγίου 
Ἀρσενίου Καµάρας (ὅ.π., φ.χ.ἀ. µετά τό φ. 225). 
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τοῦ ἴδιου ναοῦ, οἱ ὁποῖες συντάχθηκαν ἀπό τούς κτήτορες σέ διαφορετικές χρο-
νικές στιγµές. 

α. Πράξεις ἀναγνώρισης κτητορικῶν-συναδελφικῶν δικαιωµάτων σέ 
νεοϊδρυόµενο ναό 

i. Τό πλῆθος τῶν πράξεων καί τό περιεχόµενό τους 

Τά παραδείγµατα πού ἐντάσσονται στήν ἑνότητα αὐτή εἶναι λίγα, ἐνδεικτικά 
ὅµως τῆς ὅλης διαδικασίας. Γιά τόν 16ο αἰ. γνωρίζουµε µιά µόνον περίπτωση 
συγκρότησης ἀδελφότητας γιά τήν ἵδρυση ναοῦ. Πρόκειται γιά τήν ἀδελφότητα 
τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Κυριακῆς στό χωριό Στανοπουλάδες, ἡ ἱδρυτική πράξη τῆς 
ὁποίας συντάχτηκε στίς 12.4.1569118. Ὁ ναός κτίστηκε στή θέση Λεύκα ἤ Λεύκη 
καί σέ χῶρο πού ἀνῆκε στή Λατινική Ἐκκλησία, σύµφωνα µέ πληροφορία προ-
ερχόµενη ἀπό νοταριακή πράξη τῆς 5.6.1586 µέ τήν ὁποία ὁ τότε οἰκοκύρης τοῦ 
µπενεφικίου µισέρ Ἀντώνιος ∆οτάτος δώρισε τόν τόπο στόν ναό119. Στήν ἴδια 
ἑνότητα θεωροῦµε ὅτι ἐντάσσονται δύο ἀκόµη νοταριακές πράξεις, οἱ ὁποῖες 
ἔχουν καταστατικό χαρακτήρα γιά τίς ἀδελφότητες στίς ὁποῖες ἀναφέρονται. Ἡ 
πρώτη συντάχτηκε στίς 19.4.1545 καί ἔχει ὡς θέµα τήν ἐγγραφή ἀδελφῶν στήν 
ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου χωρίου Βιτουλάδων120. Ἀπό τό περιεχόµενο 
ὅµως τῆς πράξης προκύπτει ὅτι ὁ ναός ἦταν τότε ὑπό κατασκευή, οἱ δέ ἀρχικοί 
κτήτορες καί πρωτεργάτες τῆς οἰκοδόµησής του, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦσαν, κατά 
τήν ἔκφραση τοῦ ἐγγράφου, τήν «ἀδελφότητα» τοῦ ναοῦ, φαίνεται πώς δέν εἶ-
χαν προηγουµένως προβεῖ στή σύνταξη ἄλλης πράξης, γι’ αὐτό καί στή µελετώ-
µενη, πέραν τῆς ἐγγραφῆς τῶν νέων ἀδελφῶν, συµπεριλήφθηκαν γενικές διατά-
ξεις πού ἀφοροῦσαν στούς ἀδελφούς καί στήν ἀδελφότητα οὕτως ὥστε τό ἔγ-
γραφο αὐτό νά ἀποκτᾶ τόν χαρακτήρα καταστατικῆς πράξης τῆς ἀδελφότητας. 
Ἡ δεύτερη πράξη συντάχτηκε στίς 31.3.1555 καί ἀφορᾶ στήν ἀδελφότητα τοῦ 
Ἁγίου Ἀθανασίου Καρουσάδων. Ἡ πράξη συντάχθηκε ἔπειτα προφανῶς ἀπό 
τήν ἵδρυση ἤ ἀνακαίνιση τοῦ ναοῦ. Μέ αὐτήν οἱ 61 ὀνοµαστικά καταχωρού-
µενοι κάτοικοι τοῦ χωριοῦ Καρουσάδες «εβάλθησαν δια εκτητόρι» καί «ἀδελ-
φοί» τοῦ ναοῦ καί καθόρισαν τά ζητήµατα ἐκεῖνα πού σχετίζονταν µέ τό κτητο-
ρικό δικαίωµα τοῦ καθενός ἐξ αὐτῶν καί τή µεταβίβασή του121. 

Ἀπό τό πρῶτο µισό τοῦ 17ου αἰ. δέν ἔχουµε καµιά πληροφορία. Ἀπό τό 
τέλος ὅµως τοῦ 17ου καί ἕως τά µέσα τοῦ 18ου αἰ. γνωρίζουµε ὀκτώ περιπτώ-
σεις συγκρότησης ἀδελφότητας γιά τήν ἵδρυση ναοῦ καθώς καί τά σχετικά ἔγ-

                                                        
118. Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.94, φ. σϟη΄v - σϟθ΄r. 
119. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.4, φ. 29v-30r. 
120. Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 78v. 
121. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 2.9, φ. 2rv. 
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γραφα. Πρόκειται, κατά χρονολογική σειρά, γιά τίς ἀδελφότητες τῶν ναῶν τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου Πετάλιας Στρινίλα τό 1694122, τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας Καµάρας 
τό 1706123, τῆς Ὑ. Θ. Ζωοδόχου Πηγῆς Χλοµοῦ τό 1706124, τῆς Ὑ. Θ. Εἰσοδίων 
στά Σφακερά τό 1737125, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ὀθωνῶν τό 1739126, τῆς Ἁγίας 
Τριάδος Ψωραρῶν τό 1745127, τῆς Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Πέλεκα τό 1748128 καί τοῦ 
Ἁγίου Σπυρίδωνος στό Κανάλι τό 1749129. Γιά ὅλες τίς ἀνωτέρω περιπτώσεις τά 
σχετικά ἔγγραφα τά γνωρίζουµε ἀπό τό πρωτότυπο καί ἀπό τά ἀντίγραφά τους 
πού κατατέθηκαν ἀπό τούς ἐνδιαφερόµενους κτήτορες ἤ τούς ἐκπροσώπους 
τους στήν πρωτοπαπαδική γραµµατεία γιά νά λάβουν τήν ἄδεια οἰκοδόµησης 
τοῦ ναοῦ ἤ τήν ἄδεια ἐγκαινιασµοῦ του. Ἀντίστοιχη διαδικασία πρός τά ἀνω-
τέρω παραδείγµατα ἀκολούθησαν προφανῶς καί οἱ ἀδελφοί τοῦ ναοῦ τῆς Ἁ-
γίας Κυριακῆς καί Ἁγίου Νικοδήµου στήν περιοχή Χρυσίδα Κυνοπιαστῶν, γιά 
τόν ὁποῖο ὅµως ἐντοπίστηκε µόνον ἡ πρωτοπαπαδική ἄδεια θεµελίωσης τοῦ 
ναοῦ, ἡ ὁποία ἐκδόθηκε στίς 27.6.1785130. 

Σέ ὅλες τίς ἀνωτέρω περιπτώσεις ἡ διαδικασία πού ἀκολούθησαν οἱ δοµήτο-
ρες τῶν ναῶν ἦταν ταυτόσηµη καί συνίστατο στή σύνταξη νοταριακῆς πράξης, 
ἡ ὁποία περιλάµβανε, στήν πλειονότητα τῶν περιπτώσεων, τά ἀκόλουθα στοι-
χεῖα: 

• τά ὀνόµατα ὅσων ἐπιθυµοῦσαν νά εἶναι κτήτορες καί ἀδελφοί στόν µέλ-
λοντα νά ἱδρυθεῖ ναό.  

• τήν ἀπόφαση τῶν ἀνωτέρω νά ἱδρύσουν τόν ναό καί νά ὑποβληθοῦν στά 
ἔξοδα πού ἀπαιτοῦνταν γιά τό κτίσιµό του· 

                                                        
122. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 14, φ. 260r-261r: αἴτηση τῆς 28.1.1695 γιά τόν ἐγκαινιασµό τοῦ ναοῦ καί 

ἀντίγραφο τῆς προικοδότησης τῆς 27.12.1694. Τό πρωτότυπο τῆς προικοδότησης εἰς Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Κ.319, β. 5, φ. 2v-3v. 

123. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 875r-876v: αἴτηση τῆς 6.7.1708 γιά τόν ἐγκαινιασµό τοῦ ναοῦ καί 
ἀντίγραφο τῆς προικοδότησης τῆς 28.3.1706. Τό πρωτότυπο τῆς προικοδότησης εἰς Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Κ.298, β. 2, φ. 81r-82r. 

124. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 1126r-1128r: αἴτηση τῆς 4.2.1714 γιά τήν ἔκδοση τῆς ἄδειας ἐγκαι-
νιασµοῦ, πράξη τῆς 21.4.1706 µέ τήν παραχώρηση τοῦ τόπου γιά τήν ἵδρυση τοῦ ναοῦ καί 
ἀφιερώσεις ἀγαθῶν, πράξη ἐγγραφῆς ἀδελφῶν τῆς 22.5.1707. Τά πρωτότυπα τῶν νοταριακῶν 
πράξεων εἰς Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.7, β. 1, φ. 36v-37v καί β. 2, φ. 17rv ἀντίστοιχα. 

125. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 198r-199v: νοταριακή πράξη τῆς 14.4.1737. 
126. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 78rv: νοταριακή πράξη τῆς 11.8.1739. 
127. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 342r-344rv καί φ.χ.ἀ.: ἡ αἴτηση γιά τήν ἄδεια θεµελίωσης, ἡ κατα-

στατική πράξη τῆς ἀδελφότητας καί οἱ ἀφιερώσεις τῶν ἀδελφῶν. 
128. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 38, δ. 6, φ. 30rv καί 37rv: πράξη ἀφιέρωσης ἀγαθῶν τῆς 1.8.1748, ἀντί-

γραφο ἀπό τίς πράξεις τοῦ νοταρίου Ἰωάννη Σαγιᾶ, καί αἴτηση τῆς 21.3.1749 γιά τήν ἔκδοση 
τῆς ἄδειας θεµελίωσης. 

129. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, 147r-150v: αἴτηση τῆς 4.7.1751. Συνηµµένη ἡ πράξη συγκρότησης τῆς 
ἀδελφότητας τῆς 3.4.1749 καί ἡ πράξη τῆς 4.4.1749 µέ τήν προίκιση τοῦ ναοῦ. 

130. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 71, β. 1, δ. 5, φ. 6r. 
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• τούς λόγους πού τούς ὠθοῦσαν καί τούς σκοπούς στούς ὁποίους ἀπέ-
βλεπαν· 

• τά ἀγαθά πού ὁ καθένας ἀφιέρωνε ὑπέρ τοῦ ναοῦ· 
• βασικές διατάξεις πού καθόριζαν τά πλαίσια λειτουργίας τῆς ὁµάδας, νο-

ουµένης ὡς ἀδελφότητας, τόν τρόπο διοίκησης τοῦ ναοῦ, τήν κατανοµή τῶν 
δικαιωµάτων καί ὑποχρεώσεων τῶν κτητόρων καθώς καί τόν τρόπο διάθεσης ἤ 
µεταβίβασης τῶν δικαιωµάτων αὐτῶν. 

Οἱ ἀφιερώσεις τῶν ἀδελφῶν δέν περιλαµβάνονται στήν πράξη πού ἀφορᾶ 
στήν Ἁγία Κυριακή Στανοπουλάδων. Ὅπως ὅµως σηµειώσαµε στό προηγούµε-
νο κεφάλαιο, ἡ προικοδότηση τοῦ ναοῦ ἀποτελοῦσε θεµελιώδη ὑποχρέωση τῶν 
κτητόρων του, γι’ αὐτό καί θεωροῦµε ὅτι πιθανότατα οἱ ἀφιερώσεις περιλήφθη-
καν σέ πράξη χωριστή ἡ ὁποία δέν ἐντοπίστηκε, χωρίς πάντως νά µπορεῖ νά 
ἀποκλειστεῖ καί τό ἐνδεχόµενο τῆς µή προίκισης τοῦ ναοῦ. Τήν πρακτική τῆς 
σύνταξης διαφορετικῆς πράξης ἀκολούθησαν οἱ κτήτορες ἀδελφοί τῆς Ἁγίας 
Τριάδος Ψωραρῶν καί τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Καναλίου, οἱ ἀφιερώσεις τῶν ὁ-
ποίων καταχωρήθηκαν σέ πράξη, ἡ ὁποία στήν µέν πρώτη περίπτωση συντά-
χθηκε αὐθηµερόν, στήν δέ ἄλλη τήν ἑπόµενη ἡµέρα. Ἡ ἐπιλογή αὐτή χρωµατίζει 
τήν πρώτη πράξη ὡς ἱδρυτική τῆς ἀδελφότητας τῶν κτητόρων τοῦ ναοῦ, ἡ δια-
φοροποίηση ὅµως αὐτή δέν ἐπιβεβαιώνεται στίς ὑπόλοιπες γνωστές περιπτώσεις 
καί θά πρέπει µᾶλλον νά ὀφείλεται σέ ἐπιλογή τοῦ συντάκτη τῶν πράξεων, 
νοταρίου ∆ηµητρίου Κοτζιάνη. 

Ἐπίσης δέν λείπουν καί οἱ περιπτώσεις στίς ὁποῖες οἱ νοταριακές πράξεις 
περιορίζονται στήν ἀναγραφή καί µόνον τῶν προσώπων καί τῶν ἀγαθῶν τά ὁ-
ποῖα τό καθένα ἀφιερώνει, ἐνῶ σέ µιά περίπτωση, στόν Ἅγιο Γεώργιο Ὀθωνῶν, 
σηµειώνεται στή νοταριακή πράξη ὅτι µετά τήν κατασκευή τοῦ ναοῦ θά ἀκο-
λουθοῦσε ἡ σύνταξη ἄλλης πράξης στήν ὁποία θά καθορίζονταν οἱ διατάξεις 
σύµφωνα µέ τίς ὁποῖες θά κυβερνιόταν ὁ ναός καί τά ἀγαθά του. 

Ἡ νοταριακή πράξη, λοιπόν, ἐπισηµοποιοῦσε τή συµφωνία τῶν παρόντων 
καί τή δέσµευσή τους νά πραγµατοποιήσουν τά συµφωνηθέντα. Μέ τόν τρόπο 
αὐτό οἱ παρόντες καί ὑπογράφοντες καθίσταντο ἀδελφοί καί κτήτορες τοῦ 
ναοῦ πού ἐπρόκειτο νά ἱδρυθεῖ. Μέ τήν ἴδια πράξη οἱ ἐπιθυµοῦντες νά συγκα-
ταριθµηθοῦν στούς ἀδελφούς ἀφιέρωναν ὅ,τι ὁ καθένας µποροῦσε τόσο γιά τήν 
προίκα τοῦ ναοῦ ὅσο καί γιά τά ἀναγκαῖα ἔξοδα τῆς κατασκευῆς. Ἡ σύνταξη 
τῆς νοταριακῆς πράξης ἑποµένως ἀποσκοποῦσε ἐπιπλέον στήν καταγραφή τῶν 
ἀφιερώσεων καί στήν ἐξασφάλιση τοῦ ναοῦ. Μέ τήν πράξη ἡ ἐκκλησία γινόταν 
κυρία τῶν ἀφιερουµένων ἀγαθῶν, οἱ δέ ἀφιερωτές δεσµεύονταν νά τήν ὑπερα-
σπίζουν ἀπό ὁποιεσδήποτε µελλοντικές ἀµφισβητήσεις ἤ διεκδικήσεις. Εἶναι χα-
ρακτηριστικό ὅτι ἡ σχετική πράξη τῆς Ὑ. Θ. Ζωοδόχου Πηγῆς Χλοµοῦ, παρότι 
περιλαµβάνει καί ἄλλες διατάξεις πού ἀναφέρονταν στόν ναό καί στούς ἀδελ-
φούς, λογίζεται ὡς «ἀβενταρηο», καταγραφή δηλαδή τῆς περιουσίας τοῦ ναοῦ, 
καί στήν κατακλείδα της οἱ ἀφιερωτές ἀδελφοί δεσµεύονταν νά φροντίζουν 
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πάντοτε γιά τήν «αὔξηση» τῆς ἐκκλησίας καί τῆς περιουσίας της. 
Θά πρέπει πάντως νά σηµειώσουµε ὅτι ἡ σύνταξη τῆς νοταριακῆς αὐτῆς 

πράξης δέν ἀποτελοῦσε προϋπόθεση ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ γιά τή συγκρότηση 
τῆς ἀδελφότητας. Ὅπως εἴδαµε στήν περίπτωση τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Βιτουλά-
δων, αὐτή οὐδέποτε συντάχτηκε, τά δέ ὀνόµατα τῶν πρώτων κτητόρων ἀδελ-
φῶν καί οἱ γενικές διατάξεις πού ἀφοροῦσαν στήν ἀδελφότητα συµπεριλήφθη-
καν στήν πράξη ἐγγραφῆς νέων ἀδελφῶν τῆς 19.4.1545. Ἄλλωστε, ὅπως εἴδαµε, 
ἡ πράξη, παρότι λειτουργοῦσε ὡς ἀπόδειξη κατοχῆς κτητορικῶν δικαιωµάτων 
στόν ναό ἀπό τούς ἀναγραφόµενους, στήν πλειονότητα τῶν περιπτώσεων ἀπο-
σκοποῦσε µᾶλλον στήν ἐξασφάλιση τοῦ ναοῦ µέ τήν καταγραφή τῶν ἀφιερω-
µάτων του. Τό γεγονός αὐτό διαπιστώνεται σαφῶς στή νοταριακή πράξη πού 
συντάχθηκε στίς 14.4.1737 ἀπό τόν νοτάριο Στάµο Γουναρόπουλο γιά τόν ναό 
τῆς Ὑ. Θ. τῶν Εἰσοδίων στό χωριό Σφακερά, ἡ ὁποία, ὅπως ρητά δηλώνεται, 
συντάχθηκε γιά τήν καταγραφή τῶν ἀφιερωµάτων οὕτως ὥστε νά καταστεῖ δυ-
νατή ἡ ἔκδοση ἄδειας ἐγκαινιασµοῦ τοῦ ναοῦ. Στήν πράξη, ἐκτός τῶν ἀφιερω-
µάτων, καταγράφτηκαν καί ὅλες οἱ ἄλλες ἀφιερώσεις πού εἶχαν γίνει στό πα-
ρελθόν καθώς καί κάθε ἄλλο περιουσιακό στοιχεῖο τό ὁποῖο εἶχε περιέλθει ἕως 
ἐκείνη τή στιγµή στήν κατοχή τοῦ ναοῦ µέ διαθήκη ἤ δωρεά131. Ἄς σηµειωθεῖ, 
ὅτι στήν πράξη δέν συναντήσαµε τή συνήθη ρήτρα πώς ὅσοι ἀφιέρωναν λογί-
ζονταν ἀδελφοί καί πατρονάτοι, παράλειψη πού ἴσως ὀφείλεται στό γεγονός 
ὅτι ἡ οἰκοδόµηση τοῦ ναοῦ εἶχε ἤδη ἀρχίσει καί ἑποµένως οἱ ἀφιερωτές εἶχαν 
ἤδη µέ τή συνδροµή τους ἀποκτήσει δικαιώµατα στόν ἀνεγειρόµενο ναό. 

Ἡ πρώτη ὀργάνωση τῆς ἀδελφότητας λάµβανε χώρα ἀµέσως µετά τή σύντα-
ξη τοῦ ἱδρυτικοῦ συµβολαίου µέ τήν ἐκλογή ἤ τόν ὁρισµό ἐκπροσώπων µέ εὐ-
ρύτατη δικαιοδοσία καί ἁρµοδιότητες, πού συνήθως ἀφοροῦσαν στήν ἐπίβλεψη 
καί ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου καί στήν αὔξηση τοῦ ἀριθµοῦ τῶν κτητόρων µέ τήν 
ἐγγραφή νέων ἀδελφῶν132. 

ii. Οἱ πρῶτοι ἀδελφοί: τά δικαιώµατα καί οἱ ὑποχρεώσεις τους 

Σύµφωνα µέ τίς ἀνωτέρω πράξεις, ἡ συγκρότηση τῆς ἀδελφότητας σέ νεοϊδρυό-
µενο ἤ ἐκ βάθρων ἀνακαινιζόµενο ναό ἦταν τό ἀποτέλεσµα συνειδητῆς ἐπιλο-
γῆς τῶν δοµητόρων, οἱ ὁποῖοι λογίζονταν ὡς «ἀδελφοί», µέ τήν ἔννοια τοῦ ὅρου 
ὅπως τήν περιγράψαµε παραπάνω. Οἱ λόγοι πού ὠθοῦσαν τούς ἀδελφούς στήν 

                                                        
131. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 198r-199v. 
132. Ἡ ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Καναλίου προέβη σέ ἐκλογή κυβερνητῶν τέσ-

σερις µῆνες µετά τήν ὑπογραφή τοῦ πρώτου συµβολαίου καί ἐξέλεξε κυβερνῆτες µέ καθήκοντα 
τήν ἀποπεράτωση τῆς οἰκοδοµῆς καί τήν ἐγγραφή νέων ἀδελφῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 21, 
φ. 21rv. Βλ. καί β. 22, φ. 21v πράξη τῆς 6.12.1751 µέ τήν ἐγγραφή νέων ἀδελφῶν στόν ναό). Γιά 
τήν Ὑ. Θ. Ζωοδόχο Πηγή Χλοµοῦ βλ. τήν πράξη τῆς 7.5.1707 µέ τήν ὁποία οἱ ἀδελφοί ἐξέλεξαν 
δύο κυβερνῆτες µέ κύριο καθῆκον νά κτίσουν τήν ἐκκλησία (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.7, β. 2, φ. 16rv). 
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ἀνάληψη τῆς πρωτοβουλίας γιά τήν ἵδρυση ἤ τήν ἀνακαίνιση τοῦ ναοῦ, οἱ 
ὁποῖοι προσδιορίζονται µέ τρόπο τυποποιηµένο στίς νοταριακές πράξεις, ἀνα-
φέρθηκαν στό πρῶτο κεφάλαιο τῆς ἐργασίας µας ἀναλυτικά. Οἱ σκοποί πού 
ἐπιδιώκονταν µέ τό κτίσιµο ἑνός ναοῦ ἐµφανίζονται ἐπίσης τυποποιηµένοι καί 
ἀναφέρονται στό µνηµόσυνο τῶν κτητόρων καί τῶν οἰκείων τους. Σέ πολλές πε-
ριπτώσεις ὅµως οἱ ἐπιδιωκόµενοι σκοποί, πού δέν δηλώνονται στά συµβόλαια, 
εἶχαν σχέση µέ τήν κάλυψη ἐπιτακτικῶν λατρευτικῶν ἀναγκῶν ὀφειλοµένων 
στήν ἔλλειψη ναοῦ κατάλληλου γιά τή λατρεία. Τό γεγονός αὐτό ἐπισηµαίνεται 
στήν αἴτηση τῶν κτητόρων τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πετάλιας περιοχῆς 
Στρινίλα γιά τήν ἔκδοση ἄδειας ἐγκαινιασµοῦ τοῦ ναοῦ πού κατατέθηκε στήν 
πρωτοπαπαδική γραµµατεία στίς 28.1.1695. Σέ αὐτήν δηλώνεται καθαρά ὅτι 
«ἰστο αυτό χωρίον µας Πετάλια δεν ινε ἐτέρα ἐκλισία καί ἴµεστεν τελιος ἔριµη 
ἀπό οἴκον θεού. και ἀκολούθος ἀπό ἐφιµέριον ὂστε ὁποῦ ἄν µας ἔλθι θανατος 
δεν έχοµεν ἔτιµον τινά ἰερέα να µάς δόσι τα µιστίρια της εκλισίας δια το µάκρος 
της οδιπορίας οπού ἀπό το αὐτό χορίον µας ἐος εκίνο του Στρινίλος ἲνε σχεδον 
δίο µιλια...»133. Ἀντίστοιχους λόγους µποροῦµε νά ὑποθέσουµε καί στήν ἵδρυση 
τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας Καµάρας, ἡ ὁποία ἦταν ἀποτέλεσµα τῆς κοινῆς προσπά-
θειας τῶν κατοίκων τῆς γειτονιᾶς Ρελιάτικα, στό κέντρο τῆς ὁποίας κτίστηκε ὁ 
ναός. Ἀνάλογοι ἦταν καί οἱ λόγοι γιά τήν ἵδρυση τῆς Ἁγίας Τριάδος Ψωραρῶν, 
ἄν κρίνουµε ἀπό τό γεγονός ὅτι ἕως τότε τίς λατρευτικές ἀνάγκες τῶν κατοίκων 
κάλυπτε ὁ µικρός ἰδιόκτητος ναός τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, γιά τόν ὁποῖο ἔχουν 
διασωθεῖ κάποια ληξιαρχικά βιβλία, καί ἴσως ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Προκοπίου, 
µετόχι τοῦ ἀνωτέρω ναοῦ. ∆έν εἶναι βέβαιο ἄν ἡ ἀδελφότητα περιλάµβανε τό 
σύνολο τῶν οἰκογενειῶν τοῦ χωριοῦ, εἶναι ὅµως πιθανόν, ἄν λάβουµε ὑπ’ ὄψιν 
ὅτι στήν ἱδρυτική πράξη σηµειώνονται 28 ἀδελφοί, προφανῶς µέλη ἀντίστοι-
χων οἰκογενειῶν, καί ὅτι στήν αἴτηση πρός τόν Πρωτοπαπά τῆς 17.8.1745 γιά 
τήν λήψη τῆς ἄδειας οἰκοδόµησης οἱ αἰτοῦντες χαρακτηρίζονταν ὡς «κοινότης 
τοῦ χωρίου». Ἄλλωστε στό διάστηµα 1675-1693 ὁ µέσος ἀριθµός κατοίκων 
ἀνερχόταν σέ 91, ἐνῶ στήν ἀπογραφή πληθυσµοῦ τοῦ 1802 σηµειώνονται 161 
ἄτοµα134. Οἱ ἀνωτέρω παρατηρήσεις ἐξηγοῦν τήν ἀναγκαιότητα τῆς ἵδρυσης 
τῶν ναῶν ἀλλά δέν ἑρµηνεύουν τήν ἐµφάνιση τῆς ἀδελφότητας, ἡ ὁποία ὅµως 
δικαιολογεῖται ἐπαρκῶς ἄν λάβουµε ὑπ’ ὄψιν τίς οἰκονοµικές δυνατότητες τῶν 
κτητόρων, ὅπως αὐτές ἀπεικονίζονται ἀπό τίς ἀφιερώσεις τους, τίς ὁποῖες θά 
δοῦµε ἀναλυτικότερα στή συνέχεια. Μέ τίς παρατηρήσεις αὐτές βρισκόµαστε 
οὐσιαστικά µπροστά στόν τρόπο ὀργάνωσης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου στό νη-
σί, ὅπου ἡ ἵδρυση ναοῦ γιά τίς ἀνάγκες τῶν κατοίκων ἐντάσσεται µέσα στό 
πλαίσιο τῶν κτητορικῶν δικαιωµάτων, οἱ δέ κτήτορες µέ τήν ἵδρυση ἤ γιά τήν 
ἵδρυση συνιστοῦσαν ἀδελφότητα. 

                                                        
133. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 14, φ. 260r. 
134. ΚΟΛΛΑ, Χῶρος, σ. 159. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ, Εἰδήσεις, σ. 30. 
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Οἱ πρῶτοι ἀδελφοί καταγράφονταν ὀνοµαστικά στά ἱδρυτικά συµβόλαια. 
Στίς πράξεις πού ἐξετάζουµε περιλαµβάνονται κατάλογοι ἀπό 15 ἕως καί 29 
ἀδελφούς, σέ κάποιες ὅµως περιπτώσεις οἱ ἐγγραφόµενοι ἐκπροσωποῦσαν ἐπι-
πλέον ἀπόντες συγγενεῖς τους, τά ἀδέλφια τους ἤ τίς ἀδελφοσύνες τους135. Οἱ 
ἐγγραφόµενοι ἦταν σχεδόν ἀποκλειστικά ἄνδρες. Ἀπό τίς ἐξεταζόµενες περι-
πτώσεις µόνο στήν Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Καµάρας συγκαταλέγονται γυναῖκες µεταξύ 
τῶν πρώτων ἐγγραφοµένων ἀδελφῶν. Πρόκειται γιά τρεῖς χῆρες ἀπό τίς ὁποῖες 
οἱ δύο ἀποκτοῦν τό συναδελφικό δικαίωµα µαζί µέ τά προφανῶς ἀνήλικα 
παιδιά τους136. 

Μέ τήν πράξη τῆς ἀφιέρωσης τῶν ἀγαθῶν οἱ δωρητές ἀποκτοῦσαν τόν τίτλο 
καί τά δικαιώµατα τοῦ ἀδελφοῦ στόν ναό, τά ὁποῖα συµπυκνώνονταν στήν κα-
τοχή τῶν κτητορικῶν δικαιωµάτων τοῦ ναοῦ. Τά ἀποκτούµενα δικαιώµατα συ-
ναρτῶνταν ἄµεσα µέ τήν ἀφιέρωση ἀγαθῶν ὑπέρ τοῦ ναοῦ. Ἡ ἀναγκαιότητα 
τῆς ἀφιέρωσης γιά τήν ἀπόκτηση τοῦ δικαιώµατος δηλώνεται σέ ὁρισµένες πρά-
ξεις ρητά137 καί ἡ πραγµατοποίησή της ἀποτελεῖ τήν ἐγγύηση γιά τή νοµιµότητα 
τῆς κατοχῆς του. 

Πρώτη καί κύρια ὑποχρέωση τῶν ἀδελφῶν ἦταν ἡ συνδροµή τους γιά τήν 
οἰκοδόµηση τοῦ ναοῦ138, ἡ ὁποία δέν προσδιορίζεται στίς πράξεις πού διαθέ-
τουµε, ὑποθέτουµε ὅµως ὅτι θά συνίστατο σέ χρηµατική εἰσφορά, προµήθεια 
ὑλικῶν καί κυρίως σέ προσωπική ἐργασία. Ὁ ὑποχρεωτικός χαρακτήρας τῆς 
συµµετοχῆς στά ἔργα οἰκοδόµησης τοῦ ναοῦ φαίνεται καθαρά στήν περίπτωση 
τῆς Ὑ. Θ. Ζωοδόχου Πηγῆς Χλοµοῦ καί συγκεκριµένα στήν πράξη τῆς 22.5.1707 
µέ τήν ὁποία οἱ κυβερνῆτες τοῦ ἀνεγειρόµενου ναοῦ δέχθηκαν δύο νέους ἀδελ-
φούς στόν ναό. Μέ τήν ἔνταξη στήν ἀδελφότητα αὐτοί ἀποκτοῦσαν «το γιους 
κε τιν αδελφοτιτα», συνάµα ὅµως ἐπωµίζονταν καί τίς ὑποχρεώσεις πού εἶχαν 
ἀναλάβει οἱ ὑπόλοιποι ἀδελφοί, οἱ ὁποῖες δέν εἶχαν καταγραφεῖ στήν ἱδρυτική 
πράξη τοῦ περασµένου χρόνου, γι’ αὐτό καί κρίθηκε ἀναγκαία ἡ καταγραφή 
τους µέ τήν εὐκαιρία τῆς ἔνταξης νέων µελῶν στήν ἀδελφότητα. Συγκεκριµένα 
οἱ νέοι ἀδελφοί δεσµεύονταν νά δουλεύουν στόν ναό ὅπως καί οἱ ἄλλοι, καί γιά 
ὅσες ἡµέρες θά ἔλειπαν ἀπό τίς ἐργασίες τοῦ ναοῦ ὑπόσχονταν νά καταβάλουν 
µισό δουκάτο γιά τήν κάθε ἡµέρα, ἐκτός βέβαια καί ἄν ἡ ἀπουσία τους ὀφειλό-

                                                        
135. Στήν Ὑ. Θ. Εἰσοδίων Σφακερῶν σηµειώνονται 15 ἀπό τούς ὁποίους οἱ 4 ὡς ἐκπρόσω-

ποι ἀδελφοσυνῶν (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 198r-199v). Στόν Ἅγιο Γεώργιο Ὀθωνῶν καταγράφο-
νται 28 ἀδελφοί ἀπό τούς ὁποίους ὁρισµένοι ἐκπροσωποῦν καί τά ἀδέλφια τους (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 
30, φ. 78rv). 

136. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 876rv. 
137. «και οσι πρικίσουν αυτήν να ησην ολη αδελφή ηστην αυτήν µονήν κληρονόµοι δια-

δόχη αυτόν παντότε κε αη» (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 876r). 
138. «ηπόσχοντε ολλη η ανοθεν αδελφί να σηντρεξουν µε δίχος καµήα απεµεληα µονον να 

βοηθισου ολλη απο εδηκον τους και µε καθεν κόπον να κτήσουν εκ βόθρου τον θίον και παν-
σεµπτο και αγιο ναόν .. εις καθε χριαζόµενο εος εις τον εγγενηασµον» (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 343v). 
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ταν σέ ἔκτακτες περιστάσεις οἱ ὁποῖες δέν χωροῦσαν ἀναβολή139. 
Πέραν τῶν ἐξόδων γιά τήν οἰκοδόµηση, οἱ ὑποχρεώσεις τῶν δοµητόρων 

ἐκτείνονταν καί στήν προίκιση τοῦ ναοῦ. Οἱ ἀφιερώσεις αὐτές, παρότι σέ ὁρι-
σµένες πράξεις σηµειώνεται ὅτι γίνονταν µέ τήν ἐλεύθερη βούληση τοῦ καθενός 
καί ἀποσκοποῦσαν στήν ψυχική σωτηρία αὐτῶν καί τῶν προγόνων τους140, 
ἀποτελοῦσαν εἰσφορά ὑποχρεωτική γιά ὅλους ὅσους ἐπιθυµοῦσαν νά συναριθ-
µηθοῦν στήν ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ. Οἱ ἀφιερώσεις αὐτές δέν ἦταν ἰσόποσες 
ἀλλά ἐξαρτῶνταν προφανῶς ἀπό τή δυνατότητα τῶν ἀφιερωτῶν. Θά πρέπει νά 
σηµειώσουµε προκαταβολικά ὅτι οἱ µελετώµενες ἀδελφότητες εἶναι ὅλες ἀδελ-
φότητες χωριῶν, γεγονός πού καθορίζει ἐν µέρει τόσο τό ὕψος ὅσο καί τό εἶδος 
τῶν ἀφιερώσεων τῶν ἀδελφῶν. 

Οἱ ἀφιερώσεις διακρίνονται σέ ἐφ’ ἅπαξ καί σέ περιοδικές. Οἱ πρῶτες συνί-
σταντο σέ δωρεές τόπων καί ἐλαιοδένδρων ἤ δωρεές µέρους τῆς κυριότητας 
ἀµπελώνων καί ἐλαιοδένδρων. ∆ιαπιστώθηκαν δωρεές µισῆς ἕως καί 14 ἐλαι-
ῶν141, καθώς καί ἀµπελιῶν µαζί µέ ὅλα τά δένδρα πού ὑπῆρχαν µέσα142. 

Οἱ περιοδικές συνίστανται στήν καταβολή ἀγαθῶν σέ τακτά χρονικά δια-
στήµατα καί ἔχουν διηνεκή χαρακτήρα, µέ τήν ἔννοια ὅτι δεσµεύονταν στήν 
καταβολή τους τόσο οἱ πρῶτοι ἀδελφοί ὅσο καί οἱ ἀπόγονοί τους. Τόν διηνεκή 
χαρακτήρα τῆς προσφορᾶς τονίζει καί ὁ χαρακτηρισµός της σέ ὁρισµένες πρά-
ξεις ὡς «σολιάτικο» ἤ «σολδιάτικο»143, ἔκφραση πού χρωµατίζει ἰδιότυπα τήν 
ἀναλαµβανόµενη ὑποχρέωση ἐξισώνοντάς την µέ τή φεουδαλική πρόσοδο. Οἱ 
ἀφιερώσεις αὐτές, οἱ ὁποῖες ὀφείλονταν προφανῶς στίς περιορισµένες οἰκονοµι-
κές δυνατότητες τῶν ἐγγραφοµένων, ἦταν κυρίως σέ εἶδος. ∆ιαπιστώθηκαν ἀφι-
ερώσεις σταριοῦ, οἱ ὁποῖες καταβάλλονταν κατ’ ἔτος καί κυµαίνονταν ἀπό ἕνα 
πινάκι ἕως καί ἕνα µιζούρι144. Συνηθέστερη ἦταν ἡ προσφορά λαδιοῦ, πού κυ-
µαινόταν ἀπό τρία µίλιτρα ἕως καί µία ξέστα λάδι κατ’ ἔτος ἤ ἀνά διετία145, ἐνῶ 

                                                        
139. «να ηθελαν δουλεβουν και αυτι οσπερ και τους αλους αδελφους και ανησος κε οσες 

ηµερες ηθελε ληψη κανενας απο αυτους απο τιν δουλεψην τις ανοθεν εκλησιας να ηνε υποσχο-
µενη να πλερονουν µησο δουκατο τιν ηµερα παρεξ ανησος και ηνε ησε µεγαλη τους δουληα» 
(Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 1128r). 

140. Ἁγία Τριάς Ψωραρῶν (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 344r). 
141. Σηµειώνουµε ἐνδεικτικά: στόν Ἅγιο Σπυρίδωνα Καναλίου ὑπάρχουν ἀφιερώσεις 13-

14 ἐλαιῶν (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 149r-150v). Στήν Ὑ. Θ. Εἰσοδίων Σφακερῶν 1-10 ἐλαιῶν 
(Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 199rv). Στήν Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Καµάρας ἀπό µισή ἕως µία ἐλιά (Α.Ν.Κ., 
Μ.Π. 15, φ. 876rv). 

142. Βλ. ἐνδεικτικά: Ὑ. Θ. Εἰσοδίων Σφακερῶν (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 199rv). 
143. Ἅγιος Σπυρίδων Καναλίου (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 149r-150v). Ὑ. Θ. Εἰσοδίων Σφακε-

ρῶν (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 199rv). Ἁγία Τριάς Ψωραρῶν (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 344rv). Ὑ. Θ. Βλα-
χέρνα Καµάρας (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 876rv). 

144. Βλ. Ἅγιος Γεώργιος Ὀθωνῶν (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 78rv). Στήν Ὑ. Θ. Εἰσοδίων Σφα-
κερῶν (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 199rv). 

145. Βλ. ἐνδεικτικά:Ἅγιος Σπυρίδων Καναλίου (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 149r-150v). Ὑ. Θ. 
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συναντήσαµε καί προσφορά ἄσπρου κεριοῦ µιᾶς ἤ δύο λιτρῶν κατ’ ἔτος146 κα-
θώς καί τήν κατ’ ἔτος καταβολή κρασιοῦ ἀπό µία ἕως ὀκτώ ξέστες147 ἤ τήν 
καταβολή µισῆς ξέστας κρασιοῦ, ἡ τελευταία ὅµως περίπτωση ἐµφανίζεται σέ 
συνδυασµό µέ τήν ἀφιέρωση καί ἄλλων ἀγαθῶν λόγῳ τῆς περιορισµένης ἀξίας 
της148. Ἡ χρηµατική προσφορά κυµαινόταν ἀπό 6 ὥς 20 λίτρες149. Συνήθης περί-
οδος καταβολῆς τοῦ σολιάτικου ἦταν τό ἔτος. Οἱ χρηµατικές εἰσφορές καταβάλ-
λονταν στό τέλος Αὐγούστου, τό στάρι τόν µήνα Αὔγουστο, τό κρασί τόν Σε-
πτέµβριο, τό λάδι τόν ∆εκέµβριο καί τό κερί συνήθως στήν ἑορτή τῆς ἐκκλησίας. 
Ἡ παράλειψη καταβολῆς τῶν σολιάτικων τόσο ἀπό τούς πρώτους ἀδελφούς 
ὅσο καί ἀπό τούς κληρονόµους τους εἶχε ὡς συνέπεια τήν ἄρση τῶν δικαιω-
µάτων τους στόν ναό150. 

Ἐξαιρετικά σπάνιες ἦταν οἱ δωρεές ἀντικειµένων: σκευῶν, ἀµφίων καί βι-
βλίων, πού κάλυπταν τίς βασικές λειτουργικές ἀνάγκες τοῦ ναοῦ151. Ἄλλες, τέλος, 
ἀφιερώσεις ἦταν µικτοῦ χαρακτήρα καί περιλάµβαναν ἀκίνητο (µία ἤ περισσό-
τερες ἐλιές) καί σολδιάτικο λάδι ἤ σιτάρι ἤ κρασί ἤ τήν καταβολή σέ χρῆµα ἕως 
καί 12 λιτρῶν κατ’ ἔτος152. 

Τά ἀφιερούµενα ἀγαθά, ὅπως φαίνεται ἄλλωστε καί ἀπό τήν ἀνωτέρω περι-
γραφή, δέν εἶχαν τήν ἴδια ἀξία, ἡ διαφορά µάλιστα ἀπό δωρεά σέ δωρεά ἦταν 
κάποτε σηµαντική, ὀφειλόµενη προφανῶς στήν οἰκονοµική ἐπιφάνεια τοῦ δια-
θέτη, στήν εὐσέβειά του, ἤ ἴσως καί στήν ἐπιθυµία του νά ἐπιτύχει ἰδιαίτερης µε-
ταχείρισης ἤ νά ἐξασφαλίσει προνοµιακή θέση ταφῆς στόν ναό, ὅπως γιά παρά-
δειγµα ὁ Βασίλης Μπαρούτζης, ὁ ὁποῖος ὑποσχέθηκε τήν κατ’ ἔτος προσφορά 

                                                        
Βλαχέρνα Καµάρας (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 876rv). Ὑ. Θ. Ζωοδόχος Πηγή Χλοµοῦ (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 
15, φ. 1127rv). 

146. Ἅγιος Σπυρίδων Καναλίου (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 149r-150v). Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Καµάρας 
(Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 876rv). 

147. Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Καµάρας (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 876rv). 
148. Ὑ. Θ. Εἰσοδίων Σφακερῶν (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 199rv). 
149. Βλ. ἐνδεικτικά: Ὑ. Θ. Εἰσοδίων Σφακερῶν (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 199rv). Ἅγιος Σπυ-

ρίδων Καναλίου (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 149r-150v). 
150. Ἅγιος Σπυρίδων Καναλίου (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 150v). 
151. Ἐντοπίστηκε µία. Πρόκειται γιά τή δωρεά τοῦ ἱερέα Χριστόδουλου Καρύδη στόν 

µέλλοντα νά οἰκοδοµηθεῖ ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος Ψωραρῶν, ὁ ὁποῖος δώρισε, πέραν τῶν ἀκι-
νήτων, ὅλα του τά ἱερά ἄµφια, σκεύη καί βιβλία: «αφιερονη ..... και ολα του τα ηερα σκεβη και 
παν αλο εκλησιαστικο πρανµα οσον και χαρτηα οπου να εχη ος κατοθεν. Μηα µουδα γερα 
φελονη και στηχαρι ραζα µεταξοτα µε σταυβρους µε ασηµογνεµα πασαµα ποτηροκαληµατα 
δησκοκαληµατα και αερα µεταξοτα ολα µε σταυβρους ασιµενιους πασαµα πετραχηλη ενα δα-
µασκο φουρνιδο µε πασαµαδες και µε σταυβρους ασιµενηους ενα δισκοποτηρο ενα δησκαρι 
ενα στερισκο στανγγινα µηα λαβηδα ασιµενηα και µηα λονχην ατζαλενια ενα ζευγαρι ηποµα-
νηκα βελουδενια σκετα µε µηα ζονη ενα αντηµηνσιον διο ενµποληες ενα εβαγγεληο ενα τριο-
διο ενα ανθολογι ενα εὐκολογιο ενα ρολογιον ενα πεντηκοσταρι ενα κηριακοδροµηο ολαν ος 
καθος ηβρισκοντε» (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 344r). 

152. Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Καµάρας (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 876rv). 
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ὀκτώ ξεστῶν κρασιοῦ στόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας Καµάρας µέ τόν ὅρο νά 
λάβει «ενα µνηµα οπρος υστο Χριστο υστην εξουσια του»153. Τή διακύµανση 
τῆς ἀξίας τῶν ἀφιερωµάτων µποροῦµε νά διαπιστώσουµε στήν προικοδότηση 
τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Εἰσοδίων Σφακερῶν, στήν ὁποία τά ἀφιερωθέντα ἀγαθά, 
ἔπειτα ἀπό τή λεπτοµερή περιγραφή τους, ἐκτιµήθηκαν σέ δουκάτα καί τό πο-
σόν τῆς ἐκτίµησης ἀναγράφτηκε στό τέλος τῆς κάθε ἀφιέρωσης154. Ἔτσι ἡ µισή 
ξέστα λάδι ἀντιστοιχοῦσε µέ 20 δουκάτα, τό ἕνα µιζούρι σιτάρι µέ 40 δουκάτα, 
ἡ µισή ξέστα κρασί µέ 5 δουκάτα. Ἐπίσης, σύµφωνα µέ τίς τιµές πού σηµειώ-
νονται στίς ἀφιερώσεις αὐτές, οἱ ἐλεύθερες λιανολιές κυµαίνονταν ἀπό 10 ὥς 15 
δουκάτα, ἐνῶ ἐκεῖνες πού βαρύνονταν µέ τήν καταβολή µερτικοῦ κυµαίνονταν 
ἀπό 5 ὥς 7 δουκάτα. Οἱ ἀντιστοιχίες αὐτές ὅµως δέν ἀνταποκρίνονταν στήν 
πραγµατική ἀξία τῶν ἀγαθῶν τότε. Τοῦτο τεκµαίρεται ἀπό τό γεγονός ὅτι τό 
σολιάτικο τῶν 6 λιρῶν ἀντιστοιχοῦσε σέ 25 δουκάτα, γεγονός πού φανερώνει 
ὅτι εἶχε ὑπολογιστεῖ ἡ καταβλητέα ποσότητα µιᾶς 25ετίας, ἄν λάβουµε ὑπ’ ὄψιν 
ὅτι ἡ ἀντιστοιχία δουκάτου-λίρας ἦταν 1:6. Πιθανότατα µέ τό ἴδιο κριτήριο 
ὑπολογίστηκαν καί τά προηγούµενα ποσά. Ὅπως καί νά ἔχει πάντως τό πράγ-
µα, ἡ σηµείωση τῆς χρηµατικῆς ἀντιστοιχίας τῶν ἀφιερώσεων µᾶς ἐπιτρέπει νά 
διαπιστώσουµε τή διακύµανση τοῦ ὕψους τῶν ἀφιερώσεων, ἡ ὁποία φτάνει 
ἀπό 10 ἕως 70 δουκάτα. 

β. Πράξεις παραχώρησης κτητορικῶν-συναδελφικῶν δικαιωµάτων σέ 
ἰδιόκτητο ναό 

Ἡ µεταβίβαση τῶν δικαιωµάτων γίνεται µέ τή σύνταξη σχετικῆς παραχωρητή-
ριας πράξης. Ἡ ἐξέταση τοῦ θέµατος στηρίζεται σέ 23 περιπτώσεις παραχωρη-
τηρίων πράξεων πού ἀφοροῦν σέ ναούς τῆς πόλης καί τῶν χωριῶν καί καλύ-
πτουν τό χρονικό διάστηµα 1523-1801. Συγκεκριµένα τά ὑπάρχοντα στοιχεῖα 
ἀφοροῦν στή συγκρότηση τῶν ἀδελφοτήτων τῶν κατωτέρω ναῶν: 

Τῆς Ὑ. Θ. Ἐπίσκεψης στίς 19.4.1523155, τῆς Ὑ. Θ. στό Κλῆµα Ἀντιπερνῶν 
στίς 30.4.1525, τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου χωρίου Ἁγίων ∆ούλων στίς 25.10.1528156, 
τῆς Ὑπαπαντῆς πόλεως στίς 14.4.1544157, τοῦ Ἁγίου Ἰσαύρου Μελικίων στίς 
15.4.1544158, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόµου Καινούριου πόλεως στίς 16.4.1544159, 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Χρυσοστόµου Ρουµανάδων στίς 11.3.1548160, τῆς Ὑ. Θ. Κρε-

                                                        
153. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 876r. 
154. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 199rv. 
155. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 122. 
156. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 57r καί 101r ἀντίστοιχα. 
157. Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 160r. 
158. Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 651v-652r. 
159. Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 161v-162r. 
160. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 677v. 
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µαστῆς πόλεως στίς 24.4.1549161, τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου χωρίου Ἁγίων Θεο-
δώρων στίς 20.4.1552162, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου πόλεως στίς 8.6.1571163, τῆς 
Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστριας στό Ποτάµι Λευκίµµης στίς 10.2.1572164, τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου τοῦ Μόρου Μπενιτσῶν στίς 7.4.1588165, τῆς Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστριας 
στό Παλαιοχώρι Λευκίµµης τό 1591166, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόµου Ἀργυρά-
δων στίς 30.3.1581 καί στίς 13.6.1593167, τῆς Ὑ. Θ. Ἐλεούσας Κυνοπιαστῶν τό 
1683168, τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµένης τῶν Ξένων πόλεως στίς 25.10.1700169, τῆς Ὑ. Θ. 
Βλαχέρνας Καρουσάδων στίς 30.3.1701170, τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Κουσπάδων 
στίς 3.3.1706171, τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καί Ἁγίας Ἄννας πόλεως στίς 31.8.1714172, 
τῆς Ὑ. Θ. Σωτηριώτισσας περιοχῆς Γουβιῶν στίς 6.7.1736173, τοῦ Ταξιάρχη 
Μπρεντάτων χωρίου ∆ουκάδων στίς 20.9.1741174, τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Καµά-
ρας τήν 1.2.1752175 καί τῆς Ὑψηλῆς Θεοτόκου πόλεως στίς 4.9.1801176. Ἐξυπα-
κούεται ὅτι στίς ἀνωτέρω ἀδελφότητες θά πρέπει νά προστεθοῦν καί ἄλλες τῶν 
ὁποίων τήν ἀρχή δέν γνωρίζουµε, ἀπό τά στοιχεῖα ὅµως πού διαθέτουµε θεω-
ρεῖται ὡς βέβαιο ὅτι γιά τή συγκρότησή τους εἶχε προηγηθεῖ ἀντίστοιχη πράξη 
παραχώρησης. Τέτοια εἶναι ἡ ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου τῆς γέφυρας 
πόλεως, ὁ ναός τῆς ὁποίας παραχωρήθηκε σέ ἀδελφότητα ἀπό τήν οἰκογένεια 
Ρίκη µεταξύ τῶν ἐτῶν 1537-1541177. Ἐπίσης µέ τόν ἴδιο τρόπο θά πρέπει νά συ-
γκροτήθηκε ἡ ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Περουλάδων καί πιθανότατα ἡ 
ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Λαµποβίτισσας Μελικίων. 

Στίς παραχωρητήριες πράξεις ἀναφέρονται ὁ κτήτορας καί οἱ συµβαλλόµε-

                                                        
161. Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.146, φ. 200v-201r. 
162. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 885rv. 
163. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.327, φ. 737r-738r. 
164. Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.94, φ. 353v-354r. 
165. ΚΟΛΛΑ, Νῆσος, Α΄, σ. 276. 
166. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 187r τῆς 30.11.1591, φ. 190v τῆς 13.12.1591. 
167. Βλ. ἀντίστοιχα: Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.1, φ. 40v. Συµβ. Κ.405, φ. 387v. 
168. ∆ιαθήκη τοῦ ἱερέα Ἀντωνίου Ἀγαπητοῦ τῆς 30.3.1683 µέ τήν ὁποία παραχώρησε τόν 

ναό στήν κοινότητα τοῦ χωριοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.144, φ. 35v-37r). 
169. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.532, β. 111, φ. 29v-32r. Ἡ πράξη ἔχει ἐκδοθεῖ ἐπανειληµµένα. Βλ. ΚΑ-

ΤΣΑΡΟΥ, Κερκυραῖοι, σ. 44-48. ΣΤΟΥΠΗ, Ποντικονήσι, σ. 113-116. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, Ναός, σ. 6-9. 
170. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 678r-681v. 
171. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.7, β. 1, φ. 34v-35v. 
172. ∆ωρεά τῆς Θεοδωρέλας Βερβιτζιώτη τῆς 31.4.1714, µέ τήν ὁποία παραχώρησε τόν ναό 

στήν συντεχνία «τῶν ἀργαστηριαραίων τῶν φαουλάρικων» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.77, βιβλίο πρά-
ξεων, φ. 38r-41v). 

173. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.99, β. 27, φ. 8r-11r ἔνθετα µετά τό φ. 41. 
174. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 350rv. 
175. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 22, φ. 43r-44v. 
176. Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.279, β. 62, φ. 33r-34v. 
177. Τόν τρόπο συγκρότησης γνωρίζουµε ἀπό σειρά ἐγγράφων πού ἀφοροῦν ζητήµατα 

δυσλειτουργίας τῆς ἀδελφότητας τό 1584 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, βιβλίο 3 (filzetta no. 1), φ. 95r-96v).  
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νοι ἀποδέκτες τῆς παραχώρησης, τό ἐκχωρούµενο ἀντικείµενο ἤ τό εὖρος τῶν 
παραχωρούµενων δικαιωµάτων, οἱ λόγοι ἤ οἱ ἐπιδιωκόµενοι σκοποί, οἱ ὑποχρε-
ώσεις τῶν ἀποδεκτῶν, οἱ δεσµεύσεις τοῦ κτήτορα καί οἱ προνοµιακές διατάξεις 
ὑπέρ αὐτοῦ, κάποτε µάλιστα προστίθενται καί ὁρισµένοι βασικοί κανόνες πού 
ἀφοροῦσαν στή λειτουργία τοῦ σώµατος τῶν ἀδελφῶν καί στή διαχείριση τοῦ 
ναοῦ. 

i. Ὁ κτήτορας - ἐκχωρητής καί τό ἐκχωρούµενο ἀντικείµενο 

Ἡ παραχώρηση τῶν συναδελφικῶν δικαιωµάτων γίνεται ἀπό τούς κτήτορες 
τοῦ ναοῦ οἱ ὁποῖοι παρίστανται αὐτοπροσώπως κατά τή σύνταξη τοῦ σχετικοῦ 
νοταριακοῦ ἐγγράφου. Ἡ πράξη µπορεῖ ὅµως νά γίνει καί ἀπό τούς νόµιµους 
ἀντιπροσώπους τους, ὅταν φυσικά ἔχει δοθεῖ σέ αὐτούς ἡ σχετική δικαιοδο-
σία178. Ὅπου ὑπάρχει διάκριση κτητορικῶν µεριδίων ὁ κάτοχος αὐτῶν µπορεῖ 
νά τά διαθέσει ἐλεύθερα χωρίς νά χρειάζεται τή συγκατάθεση τῶν ἄλλων κτη-
τόρων179. Ὅταν ὅµως ἡ παραχώρηση περιλαµβάνει ὁλόκληρο τόν ναό καί ὑπάρ-
χουν περισσότεροι τοῦ ἑνός κτήτορες, ἡ πράξη συνάπτεται πάντοτε µέ τή σύµ-
φωνη γνώµη ὅλων180. Ἄν ὁ ναός ἤ µέρος του περιλαµβάνεται στήν ἀδιανέµητη 
πατρική περιουσία πρέπει νά προηγηθεῖ ἡ συγκατάθεση καί τῶν λοιπῶν µελῶν 
τῆς ἀδελφοσύνης181, διαφορετικά ἡ παραχώρηση κινδυνεύει νά ἀκυρωθεῖ, ὅπως 
συνέβη στόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστριας στό Ποτάµι Λευκίµµης 18 χρόνια 
µετά τήν παραχωρητήρια πράξη182. 

Ἡ παραχώρηση µπορεῖ νά γίνει µέ τή σύνταξη µιᾶς πράξης, µπορεῖ ὅµως νά 
ἐπιµεριστεῖ καί σέ περισσότερες τῆς µιᾶς, χωρίς µέ τόν τρόπο αὐτό νά ἀλλοιώ-

                                                        
178. Βλ. πράξη τῆς 12.4.1581 µέ τήν ὁποία ὁ Μιχάλης καί Ἀλιβίζης Κουρσάρης, διά µέρος 

καί τῶν ἀδελφῶν τους Ἰάκουµου καί Φράγγου, ὅρισαν «κουµέσιους» τόν Στέλιο Χαλκιόπου-
λο καί τόν Παδουβᾶ Σουβλάκη «εις το µέρος αυτών οπερ εχουν εις την αγίαν Παρασκευην» 
καί τούς ἔδωσαν ἐξουσία, ἐκτός τῶν ἄλλων «να µπορουν ... να βάζουν καί αδελφότητα εις την 
αυτην µονήν δια νά υπάγη εις αύξησιν» (Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 224v). Βλ. καί τήν πράξη τῆς 
1.2.1752 πού ἀφορᾶ στήν Ἁγία Παρασκευή Καµάρας, ὅπου τήν κτητόρισσα Μαρίνα ἐκ-
προσωπεῖ ὁ γιός της Σπύρος Γιαννούλης, ὡς ἐπίτροπός της (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 22, φ. 43r). 

179. Βλ. ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόµου πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 161v-162r). 
Βλ. καί ὅσα γράψαµε ἀνωτέρω στήν ἑνότητα γιά τήν κτητορεία. 

180. Βλ. ἐνδεικτικά τίς πράξεις: Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 885r (Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἁγίων 
Θεοδώρων). Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 651v-652r (Ἅγιος Ἴσαυρος Μελικίων). Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.327, 
φ. 737r-738r (Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος πόλεως). ΚΟΛΛΑ, Νῆσος, Α΄, σ. 276 (Ἅγιος Νικόλαος 
τοῦ Μόρου Μπενιτσῶν). Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 679r (Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Καρουσάδων). Α.Ν.Κ., 
Μ.Π. 30, φ. 350rv (Ταξιάρχης ∆ουκάδων). Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.279, β. 62, φ. 33r-34v (Ὑψηλή Θεο-
τόκος πόλεως). 

181. Στήν Ὑ. Θ. Ἀντιπερνῶν ὁ κτήτορας ἐνεργεῖ «εχωντας και την καταδοχὴν τῆς αδελφο-
σύνης του» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 57r). 

182. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 98v-99r τῆς 2.2.1590. 
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νεται τό τελικό ἀποτέλεσµα, ἀφοῦ σέ ὅλες τίς ἐπιµέρους πράξεις οἱ ἀποδέκτες 
καθίστανται µέτοχοι τῶν ἴδιων δικαιωµάτων183. Οἱ σχετικές πράξεις ἐνίοτε ἦταν 
δυνατόν νά συνταχθοῦν ἀπό τούς κτήτορες τοῦ ναοῦ χωριστά καί σέ διαφο-
ρετικά χρονικά διαστήµατα, ἀκόµη καί ἔτσι ὅµως εἶχαν ὡς ἀποτέλεσµα τή συγ-
κρότηση ἑνιαίας ἀδελφότητας184. Σέ περίπτωση πού γιά διάφορους λόγους ἡ 
συγκροτούµενη ἀδελφότητα γιά µεγάλο χρονικό διάστηµα δέν δραστηριοποιη-
θεῖ κρίνεται ἀναγκαία ἡ ἐπικύρωση τοῦ ἀρχικοῦ παραχωρητηρίου συµβολαίου 
ἀπό τούς κτήτορες ἤ τούς ἀπογόνους τους, οἱ ὁποῖοι ὁρίζουν τήν πλήρωση τῶν 
προβλεπόµενων στό ἀρχικό συµβόλαιο ὑποχρεώσεων τῶν ἀδελφῶν καί κτητό-
ρων τοῦ ναοῦ185. 

Στίς πράξεις παραχώρησης γιά τή συγκρότηση ἀδελφότητας τοῦ 16ου αἰώνα 
σηµειώνεται ἀπό τόν νοτάριο στό περιθώριο τῆς πράξης ἡ ἔκδοση ἀντιγράφου, 
τό ὁποῖο παραδινόταν προφανῶς στούς ἐνδιαφερόµενους, καθώς καί τό ὅτι 
αὐτή «ἐνοµικιάσθη»186. Μέ τήν ἔκφραση αὐτή ὁ νοτάριος δήλωνε ὅτι γιά τήν 
πράξη εἶχε τηρηθεῖ ἡ νόµιµη διαδικασία τῆς κατάθεσής της δηλαδή στήν ἁρ-
µόδια κρατική ὑπηρεσία, τῆς δηµοσιοποίησης καί τῆς ἐπικύρωσής της ἀπό τήν 

                                                        
183. Μέ τόν τρόπο αὐτό συγκροτήθηκε ἡ ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστριας στό Πα-

λαιοχώρι. Γνωρίζουµε δύο νοταριακές πράξεις τῆς 30.11.1591 µέ τίς ὁποῖες ὁ κτήτορας Νικό-
λαος Καλοδίκης κατέστησε τούς ἱερεῖς Ἀνδρέα καί Στυλιανό Βλάση καί τόν ∆ῆµο Πλασκασο-
βίτη ἀδελφούς καί κτήτορες στόν ναό (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 187r), ἐνῶ µία τρίτη συντά-
χθηκε στίς 13.12.1591, µέ τήν ὁποία ἐντάχθηκε ὡς ἀδελφός ὁ ἱερέας ∆ῆµος Μπογδάνος (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Κ.404, φ. 190v). Μέ ἀντίστοιχο τρόπο ἴσως συγκροτήθηκε καί ἡ ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννη Χρυσοστόµου Ρουµανάδων, ἄν κρίνουµε ἀπό τήν πράξη τῆς 11.3.1548 µέ τήν ὁποία ὁ 
Θωµᾶς ∆ανίλης, κτήτορας τοῦ ναοῦ, δέχτηκε τούς ἀναγραφόµενους «να ἥνε ἀδελφεῖ ἡς τὴν 
ἄνοθεν µονῆ µὲ τοὺς ἐτέρους σηντρόφους», ἔκφραση πού φανερώνει ὅτι προηγήθηκε καί ἄλλο 
ἀντίστοιχο συµβόλαιο τό ὁποῖο δέν γνωρίζουµε (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 677v). 

184. Ἀναφέρουµε τήν περίπτωση τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόµου Ἀργυράδων. Στίς 
30.3.1581 οἱ κτήτορες Τόγιας Μηνᾶς καί Στέφος Κοτούτζικος συµφώνησαν µέ τόν Ἀλιβίζη, τόν 
Ἀναστάση καί τόν Βασίλη Καταβάτη, τόν Στέλιο Ληµιώτη καί τόν Στάθη Ἀτζίγκανο καί τούς 
ἔβαλαν ἀδελφούς στόν ναό µέ τόν ὅρο «να τὴν επτιάσου την ανοθεν εκλησία» καί ἄν δέν τήν 
φτιάξουν «να πλερόνουν τήν καρπωφορίαν οπου θελου φαγι» ἀπό τά κατζίβελα τῆς µονῆς 
(Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.1, φ. 40v). Λίγα χρόνια ἀργότερα, στίς 13.6.1593, ἡ Ἀντριάνα, σύζυγος τοῦ ποτέ 
Γεωργίου Κακούρη, ὡς οἰκοκυρά τοῦ ναοῦ, συµφώνησε καί κατέστησε τούς ἑπτά συµβαλλό-
µενους ἀδελφούς στόν ναό καί τά πράγµατά του, συµπεριλαµβάνοντας µεταξύ τῶν ἀδελφῶν 
καί τόν ἑαυτό της, µέ τόν ὅρο νά σκεπάσουν καί νά φτιάξουν τόν ναό (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 
τπζ΄ verso ἀντίγραφο). 

185. Βλ. τήν περίπτωση τοῦ Ταξιάρχη Μπρεντάτων χωρίου ∆ουκάδων. Ἡ ἀρχική παρα-
χωρητήρια πράξη συντάχθηκε στίς 13.11.1725, ἐνῶ στίς 20.9.1741 ὁ ἀπόγονος ἑνός ἐκ τῶν πρώ-
των κτητόρων, ὁ Ἀντζολέτος ∆αµαρᾶς, ὡς ἀδελφός καί κτήτορας, ἐπικύρωσε τήν πράξη καί 
ὅρισε τήν ἐκτέλεσή της. Μέ τήν ἴδια πράξη καταγράφτηκαν καί ὅσοι ἄλλοι ζήτησαν τότε νά 
ἐνταχθοῦν στήν ἀδελφότητα (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 350rv). 

186. Βλ. πράξεις Ὑ. Θ. Κρεµαστῆς, Ὑπαπαντῆς καί Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόµου πόλεως: 
Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.146, φ. 200v· Συµβ. Σ.148, φ. 160r καί Συµβ. Σ.148, φ. 161v ἀντίστοιχα. 
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τοπική ἀρχή187. Ἀναλυτικότερα στοιχεῖα γιά τήν ἐφαρµογή τῆς ἀνωτέρω διαδι-
κασίας στίς παραχωρήσεις - δωρεές ναῶν σέ ἀδελφότητα ἔχουµε γιά δύο ἀδελ-
φότητες πού συγκροτήθηκαν στίς ἀρχές τοῦ 18ου αἰ., ὅπως αὐτή προκύπτει ἀπό 
τά σχετικά ἔγγραφα πού ἔχουν καταχωριστεῖ στό βιβλίο (Μαρέγολα) τους. Πρό-
κειται γιά τίς ἀδελφότητες τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµένης τῶν Ξένων καί τοῦ Ἁγίου 
Ἐλευθερίου πόλεως. Καί στίς δύο ἡ ὅλη διαδικασία εἶναι ἴδια. Μετά τή σύνταξη 
τῆς πράξης, οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἀδελφῶν κατέθεσαν στήν τοπική ∆ιοίκηση τήν 
πράξη καί ζήτησαν τήν ἔναρξη τῆς διαδικασίας πιστοποίησής της. Αὐτή περι-
λάµβανε τήν ἐµφάνιση καί βεβαίωση τοῦ δωρητῆ ὅτι εἶχε ἐνεργήσει αὐτοβού-
λως, καί τή διακήρυξή της µέ τόν δηµόσιο διαλαλητή ἐπί τέσσερις συνεχόµενες 
Κυριακές, ὥστε νά ἐµφανιστοῦν ὅσοι ἐνδεχοµένως εἶχαν ἔννοµο δικαίωµα στόν 
ναό καί τά περιουσιακά του στοιχεῖα ἤ εἶχαν λόγους νά ζητήσουν τήν ἀκύρωση 
τῆς πράξης. Μετά τό πέρας τῆς διαδικασίας ὁ Βάιλος µέ ἀπόφασή του ἐπικύ-
ρωνε τήν πράξη188. Τόν 19ο αἰ. πρίν ἀπό τή σύνταξη τῆς πράξης ὁ κτήτορας 
ἔπρεπε νά γνωστοποιήσει στήν ἁρµόδια πολιτική ἀρχή τήν παραίτησή του ἀπό 
τά κτητορικά του δικαιώµατα, νά δικαιολογήσει τήν ἐπιτακτικότητα τῆς παρα-
χώρησης τοῦ ναοῦ ὥστε νά ἐξασφαλιστεῖ ἡ ὁµαλή λειτουργία του καί νά ζητή-
σει τήν ἄδεια σύνταξης τῆς παραχωρητήριας πράξης189. 

Ἡ παραχώρηση ἀναφέρεται εἴτε σέ ὁλόκληρο τόν ναό (ἐδῶ ἀνήκει τό σύνο-
λο σχεδόν τῶν περιπτώσεων) εἴτε περιορίζεται σέ µικρό ἤ µεγαλύτερο κτητορι-
κό µερίδιο190 καί περιλαµβάνει τόν ναό µαζί µέ τά περιουσιακά του στοιχεῖα, 
κινητά καί ἀκίνητα. Στίς παραχωρήσεις ἀπαντοῦν τόσο κεντρικοί ναοί τῆς πό-

                                                        
187. Γιά τή διαδικασία αὐτή καί τήν καθιέρωσή της βλ. ΑΣΩΝΙΤΗ, Ἔγγραφα, σ. 13-15. 
188. Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 3rv. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 12r-14r. 
189. Ἔτσι, πρίν ἀπό τή σύνταξη τῆς παραχωρητήριας πράξης τοῦ ναοῦ τῆς Ὑψηλῆς Θεο-

τόκου πρός τά µέλη τῆς συντεχνίας τῶν ταβερναραίων, ὁ Γεώργιος Θεοτόκης κατέθεσε στίς 
24.4.1801 ὑπόµνηµα στήν Προσωρινή Ἀντιπροσωπεία (provisoria deputazione) µέ τό ὁποῖο 
ἀποδείκνυε τήν κατοχή τοῦ ναοῦ, ἀνέφερε τήν ἐπιτακτική ἀνάγκη ἀνακαίνισής του, σηµείωνε 
τήν ἐπιβάρυνση πού ὑφίστατο ἡ οἰκογένεια ἀπό τήν ἱερουργία του, καί βεβαίωνε ὅτι γιά τή 
βελτίωση τῆς λατρείας ἐπιβαλλόταν ἡ παραχώρηση τοῦ ναοῦ καί ὅλων τῶν δικαιωµάτων τῆς 
οἰκογένειας σέ ὁρισµένο ἀριθµό ἀδελφῶν. Μέ τό ἔγγραφο ζητοῦσε ἀπό τήν πολιτική ἀρχή νά 
ἐγκρίνει τήν παραίτηση ἀπό τά κτητορικά δικαιώµατα καί νά δοθεῖ ἡ ἄδεια γιά τή σύνταξη 
τοῦ συµβολαίου. Τήν ἴδια ἡµέρα τό ὑπόµνηµα ἐξετάστηκε, καί ἐγκρίθηκε ἡ σύνταξη τοῦ συµ-
βολαίου. Τό ὑπόµνηµα καί ἡ ἀπόφαση τῆς Προσωρινῆς Ἀντιπροσωπείας ἐξετάστηκαν στή συ-
νέχεια ἀπό τόν Πρύτανη καί τούς Συνδίκους, οἱ ὁποῖοι στίς 20.8.1801 ἐνέκριναν τό αἴτηµα τοῦ 
Θεοτόκη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.279, β. 62, φ. 35r-36r ἀντίγραφα). 

190. Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδροµος Καινούριος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 161v-162r). 
Σηµειώνουµε ἀκόµη τόν ναό τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου Καρουσάδων, ὁ ὁποῖος, περί τό 1734-1736, 
ἦταν κατά τό ἥµισυ συναδελφικός, ἀφοῦ στίς 17.1.1734 οἱ κτήτορες καί ἀδελφοί ὅρισαν κυ-
βερνῆτες καί ἐφηµερίους στόν ναό (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 52, φ. 6r), ἐνῶ στίς 2.5.1736 ἡ Νέτε, 
γυναίκα τοῦ ποτέ Νικολάου Κατωµέρη, ἀνέθεσε τήν ἰσόβια ἐφηµερία τοῦ ναοῦ καί τήν κάρ-
πωση τοῦ µισῶν εἰσοδηµάτων στόν ἱεροµόναχο Συµεών Χαγιάνη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 56, φ. 
36rv). 
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λης καί τῶν χωριῶν ὅσο ἀκόµη καί οἰκογενειακά εὐκτήρια191, ἐνῶ σέ ὁρισµένες 
περιπτώσεις στήν παραχώρηση περιλαµβάνονται περισσότεροι τοῦ ἑνός ναοί192. 

Οἱ λόγοι πού ὠθοῦσαν τόν κτήτορα στή σύναψη τῆς παραχωρητήριας πρά-
ξης καθώς καί οἱ ἐπιδιωκόµενοι σκοποί συνδέονται µέ τήν ἀδυναµία του νά 
ἀνταπεξέλθει στά ἀπαιτούµενα ἔξοδα γιά τή συντήρηση ἤ τήν ἀνακαίνιση τοῦ 
ναοῦ, ὁ ὁποῖος στίς πράξεις εἴτε περιγράφεται ὡς κατεστραµµένος, καµένος ἤ 
ἐρειπωµένος, εἴτε παρουσιάζεται ὡς καθηµερινά καταστρεφόµενος, ἤ ἑτοιµόρ-
ροπος193. Ὁ ἴδιος λόγος διαπιστώνεται καί ἀπό τίς ὑποχρεώσεις πού ἀναλαµβά-
νουν οἱ ἀποδέκτες τῆς παραχώρησης, οἱ ὁποῖες συνοψίζονται στήν ἀνακαίνιση 
τοῦ ναοῦ ἤ τήν ἀνοικοδόµησή του καί στή µετέπειτα φροντίδα του. Ἡ ἀδυνα-
µία λοιπόν τῶν κτητόρων νά συντηρήσουν ἤ νά ξανακτίσουν τούς χώρους λα-
τρείας τούς ὁδηγοῦσε στήν ἀναζήτηση προσώπων τά ὁποῖα ἦταν διατεθειµένα 
νά ἀναλάβουν τό βάρος τῶν ἐξόδων ἀνοικοδόµησης, συντήρησης ἤ ἀποπεράτω-
σης τοῦ ναοῦ ἀποβλέποντας στόν ἐπιµερισµό τῶν βαρῶν καί στήν ἐξασφάλιση 
τῶν ἀναγκαίων πόρων γιά τή µετέπειτα συντήρηση τοῦ ναοῦ194. Νά σηµειώσου-
µε ἐδῶ ὅτι ἀρκετές ἀπό τίς ἀδελφότητες τοῦ 16ου αἰ. συγκροτήθηκαν ἔπειτα 
ἀπό τίς καταστροφές πού ὑπέστη τό νησί ἀπό τούς Τούρκους τόσο κατά τήν 
πολιορκία τοῦ 1537, πού εἶχε ὡς συνέπεια τήν ὁλοκληρωτική σχεδόν καταστρο-
φή τοῦ τόπου, ὅσο καί κατά τήν πολιορκία τοῦ 1571. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι 
οἱ περισσότερες ἀπό τίς παραχωρήσεις πού χρησιµοποιοῦµε στήν παρούσα ἑνό-
τητα σχετίζονται χρονικά µέ τίς πολιορκίες αὐτές. Θά πρέπει πάντως νά ἐπιση-
µάνουµε τό γεγονός ὅτι ἡ ἀνωτέρω αἰτιολογία διαπιστώνεται καί σέ πράξεις 
πού δέν ἕπονται ἀνάλογων ἀκραίων καταστάσεων, εἶναι δέ ἰδιαίτερα συχνή σέ 
διάφορες νοταριακές πράξεις πού ἀναφέρονται σέ ναούς καί δέν ἀποκλείεται 
νά ἀποτελεῖ µιά µᾶλλον καθιερωµένη τυπολογία, ἡ ὁποία δικαιολογοῦσε τήν 
ἐνέργεια τῆς παραχώρησης τοῦ ναοῦ ἤ τῆς ἐκχώρησης τῶν δικαιωµάτων, τονί-
ζοντας ὅτι ἀποκλειστικός σκοπός ἦταν τό συµφέρον τοῦ ναοῦ. 

Ἐκτός τῶν ἀνωτέρω στίς παραχωρητήριες πράξεις διαπιστώνεται ἐπίσης ἡ 
ἐπιθυµία τοῦ κτήτορα νά ἀνταµείψει συγκεκριµένα πρόσωπα γιά τή βοήθεια 
καί τίς εὐεργεσίες πού τοῦ πρόσφεραν στό κτίσιµο τοῦ ναοῦ195 ἤ στή συντή-

                                                        
191. Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἁγίων ∆ούλων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 57r). 
192. Βλ. τήν παραχώρηση τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί τοῦ Ἁγίου Βλασίου στήν Καµάρα 

τήν 1.2.1752 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 22, φ. 43r-44v). 
193. Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 160r (Ὑπαπαντή πόλεως). Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.327, φ. 737r (Ἅγιος 

Ἰωάννης Θεολόγος πόλεως). Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.279, β. 62, φ. 35r (Ὑψηλή Θεοτόκος πόλεως). 
194. Βλ. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 677v (Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστοµος Ρουµανάδων). Α.Ν.Κ., 

Συµβ. Μ.225, φ. 885rv (Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἁγίων Θεοδώρων). Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.94, φ. 353v (Ὑ. Θ. 
Εὐαγγελίστρια στό Ποτάµι). Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 678r-681v (Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Καρουσάδων). 
Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 350rv (Ταξιάρχης ∆ουκάδων). 

195. Ὑ. Θ. Φανερωµένη τῶν Ξένων (ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Κερκυραῖοι, σ. 44-48). 
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ρησή του196, ἐνῶ σέ ἕνα σηµαντικό ἀριθµό πράξεων ἐπισηµαίνεται ὡς κύριος 
λόγος τῆς παραχώρησης δικαιωµάτων καί ἐγγραφῆς ἀδελφῶν ἡ ἐνίσχυση τοῦ 
ναοῦ καί τῆς περιουσίας του197. Τέλος, ἡ σύνταξη τῆς παραχωρητήριας πράξης 
µποροῦσε νά εἶναι τό ἀποτέλεσµα σχετικοῦ αἰτήµατος ὁµάδος προσώπων, τά 
ὁποῖα ὡς ἐνορίτες τοῦ ναοῦ ἐπιθυµοῦσαν µέ τόν τρόπο αὐτό νά ἀποκτήσουν 
στόν ναό ἴσα µέ τούς κτήτορες δικαιώµατα συσσωµατούµενοι κατά τό πρότυπο 
τῶν ἄλλων ἀδελφοτήτων198. 

Τό εὖρος τῶν παραχωρουµένων δικαιωµάτων καί ἡ θέση τοῦ κτήτορα µετά 
τή σύναψη τῆς παραχωρητήριας πράξης ποικίλλουν. Μέ τήν πράξη ὁ κτήτορας 
τοῦ ναοῦ ἄλλοτε καθίσταται µέλος τῆς ὁµάδας τῶν ἀδελφῶν καί ἄλλοτε παρα-
µένει ἐκτός αὐτῆς. Ἡ ἔνταξη τοῦ κτήτορα στήν ἀδελφότητα γίνεται ἀφοῦ προη-
γουµένως ἀποξενωθεῖ ἀπό τά κτητορικά του δικαιώµατα καθιστώντας ἔτσι τόν 
ἑαυτό του ἰσότιµο µέ τούς ἐγγραφόµενους ἀδελφούς199, συνηθέστερα ὅµως ἡ 
ἔνταξη αὐτή συνίσταται στήν παραχώρηση ἴσων δικαιωµάτων στά πρῶτα µέλη 
τῆς ἀδελφότητας καθιστώντας αὐτούς «συγκτήτορες καί συναδελφούς» ἤ «συν-
τρόφους» στόν ναό200. Μέ ὁποιοδήποτε τρόπο καί ἄν ἐπέλθει ἡ ἔνταξη, εἶναι 
σαφές ὅτι ἡ παραχώρηση ἔχει ὡς ἀντικείµενο τό σύνολο τῶν κατεχοµένων ἀπό 
τόν κτήτορα δικαιωµάτων τά ὁποῖα περιέρχονται στούς ἀδελφούς. Ἡ ἔνταξη 
τοῦ κτήτορα στήν ἀδελφότητα συνεπάγεται καί γι’ αὐτόν τίς ἴδιες ὑποχρεώσεις 
καί δικαιώµατα, σέ µιά µάλιστα περίπτωση οἱ κτήτορες δωρίζουν ἀγαθά µαζί 

                                                        
196. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 122 (Ὑ. Θ. Ἐπίσκεψης). 
197. Βλ. Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 160r (Ὑπαπαντή πόλεως). Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 161v-162r 

(Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδροµος πόλεως). Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.146, φ. 200v (Ὑ. Θ. Κρεµαστή πόλεως). 
Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 224v (Ἁγία Παρασκευή). 

198. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 22, φ. 43r-44v (Ἁγία Παρασκευή Καµάρας). Μέ τόν τρόπο 
αὐτό θεωροῦµε ὅτι συγκροτήθηκε καί ἡ ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Λαµποβίτισσας Μελικίων. Ὁ 
ναός ἕως τό 1545 ἀνῆκε στήν οἰκογένεια Πρέντζη. Γνωρίζουµε ὅτι τό 1533 κατεῖχε τόν ναό ἡ 
Μαριγούλα σύζυγος τοῦ Φράγκου Πρέντζη, ἡ ὁποία ὡς κτητόρισσα τοῦ ναοῦ στίς 22.44.1533 
ὅρισε ἱερουργό τόν ὑποψήφιο ἱερέα Σταµάτιο Μουρίκη γιά πέντε χρόνια µετά τή λήξη τῆς 
σύµβασης τοῦ ἱερέα Ἠλία Ἀλεξόπουλου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 434v). Τό 1546 οἱ ἐνορίτες 
τοῦ ναοῦ καί κάτοικοι τοῦ χωρίου προσέφυγαν στή ∆ιοίκηση γιά τήν ἐπίλυση διαφορῶν µέ 
τόν κτήτορα Φράγκο Πρέντζη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.186, φ. 173v), οἱ ὁποῖες δυστυχῶς δέν διευ-
κρινίζονται. Ἕξι χρόνια ἀργότερα, στίς 20.2.1551, στόν ναό ὑπάρχει ὀργανωµένη ἀδελφότητα 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 315v). 

199. Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστρια στό Ποτάµι Λευκίµµης (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.94, φ. 353v). 
200. Βλ. Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 651v (Ἅγιος Ἴσαυρος Μελικίων). Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 101r 

(Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἁγίων ∆ούλων). Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 57r (Ὑ. Θ. Ἀντιπερνῶν). Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 
3.10, σ. 122 (Ὑ. Θ. Ἐπίσκεψης). Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 387v (Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδροµος Ἀρ-
γυράδων). Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 677v (Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστοµος Ρουµανάδων). Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Μ.225, φ. 885r (Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἁγίων Θεοδώρων). Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 678r-681v (Ὑ. 
Θ. Βλαχέρνα Καρουσάδων). Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 350rv (Ταξιάρχης ∆ουκάδων). Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Μ.99, β. 27, φ. 10r-11r ἔνθετα µετά τό φ. 41 (Ὑ. Θ. Σωτηριώτισσα Γουβιοῦ). 
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µέ τούς ὑπόλοιπους ἀδελφούς201, συχνά ὅµως ἡ ἔνταξή του στήν ἀδελφότητα 
συνοδεύεται µέ διατάξεις πού ἀφοροῦν στήν προνοµιακή του µεταχείριση. 

Ἄν ὁ κτήτορας παραµένει ἐκτός ἀδελφότητας, τότε µέ τήν παραχωρητήρια 
πράξη εἴτε ἐκχωρεῖ ὅλα του τά δικαιώµατα, δεσµεύοντας παράλληλα τήν ἀδελ-
φότητα στήν τήρηση συγκεκριµένων ὅρων, ὅπως θά δοῦµε παρακάτω, εἴτε δια-
τηρεῖ τά κτητορικά του δικαιώµατα, τά ὁποῖα µεταβιβάζει κληρονοµικά στούς 
ἀπογόνους του, καί παραχωρεῖ δικαιώµατα ἴσα µέ τά δικά του στά πρῶτα µέλη 
τῆς ἀδελφότητας καθιστώντας αὐτά συγκτήτορες καί ἀδελφούς202. Μέ τήν πα-
ραχώρηση αὐτή ὁ ἀρχικός κτήτορας γίνεται συµµέτοχος τῶν δικαιωµάτων µέ 
τούς ἀποδέκτες, κατά τρόπο πού νά µήν εἶναι δυνατόν πλέον νά προσδιοριστεῖ 
τό ὕψος τῆς συµµετοχῆς. Ἡ µή ἔνταξη ὅµως αὐτοῦ στήν ἀδελφότητα µετατρέπει 
οὐσιαστικά τά δικαιώµατά του αὐτά σέ σαφῶς διακριτό µερίδιο, τό ὁποῖο µπο-
ρεῖ νά διαθέσει ὅπως ἐπιθυµεῖ. Ὁ µερισµός αὐτός, ἄν δέν διακρίνεται καθαρά 
στήν ἀρχή, µέ τήν ἀλλαγή τῆς γενιᾶς καί τήν κληροδότηση τῶν δικαιωµάτων 
ἀποκαλύπτεται σαφῶς. Τό γεγονός αὐτό διαπιστώνεται στήν πράξη παραχώρη-
σης τοῦ ναοῦ τῆς Ὑπαπαντῆς πόλεως, στήν ὁποία ἡ πρεσβυτέρα Ἰακώβα, ὡς 
κυρία τοῦ ναοῦ, παρότι παραχώρησε ἴσα µέ τά δικά της δικαιώµατα καθιστώ-
ντας τούς ἀποδέκτες συγκτήτορες καί ἀδελφούς, ὅρισε συνάµα µετά τόν θάνατό 
της νά περιέλθει τό κατεχόµενο ἀπ’ αὐτήν «µέρος» στήν ἀδελφότητα τοῦ να-
οῦ203, ὅρος ὁ ὁποῖος τελικά δέν τηρήθηκε ἀφοῦ πρός τό τέλος τοῦ αἰώνα παράλ-
ληλα µέ τήν ἀδελφότητα ἐµφανίζεται ὡς «γιούς πατρονατάριος» τοῦ ναοῦ ὁ ἱε-
ρέας Ἀντώνιος Φρόνιµος, γιός τοῦ ἀδελφοῦ της Μάρκου καί προφανῶς κληρο-
νόµος της204.  

Μέ µεγαλύτερη ἀκόµη σαφήνεια διακρίνεται ὁ µερισµός τῶν δικαιωµάτων 
στόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Κρεµαστῆς τόν ὁποῖο ἡ Κιάρα, σύζυγος τοῦ ποτέ Νικολάου 
Ἀποστόλη, ὡς κτητόρισσα τοῦ ναοῦ, ἐπέδωσε στίς 24.4.1549 σέ ὁµάδα προσώ-
πων «ὅπως οἱ ῥηθέντες ἔστωσαν σϋνκτίτορες καὶ σϋναδελφοὶ ἐν τῆ ρηθειση µο-
νῆ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς πράγµασι καὶ δϊκαιώµασι αὐτῆς ὡς ἄνωθεν ὁµοῦ µετὰ τῆς 
προδηλωθείσης κϋράτζας Κιάρας»205. Ἡ Κιάρα µέ τήν ἴδια πράξη ἐπεφύλασσε 
γιά τόν ἑαυτό της τό δικαίωµα ἔγκρισης τῶν ὁριζοµένων ἀπό τήν ἀδελφότητα 
ἱερουργῶν «ὡς πρώτη τῆς ρηθείσης ἀδελφότητος», χωρίς ὅµως τό πρωτεῖο αὐτό 
νά σηµαίνει καί τή συµµετοχή της στό σῶµα τῆς ἀδελφότητας. Ἡ παραµονή της 
ἐκτός ἀδελφότητας µέ τήν ταυτόχρονη διατήρηση τῶν κτητορικῶν της δικαιω-
µάτων ἐπί τοῦ ναοῦ ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τά συµβάντα τοῦ ἔτους 1578. Στίς 

                                                        
201. Ταξιάρχης ∆ουκάδων (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 350rv). 
202. Βλ. Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 161v-162r (Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδροµος πόλεως). Α.Ν.Κ., 

Συµβ. Σ.148, φ. 160r (Ὑπαπαντή πόλεως). Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.146, φ. 200v-201r (Ὑ. Θ. Κρεµαστή 
πόλεως). Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.77, βιβλίο πράξεων, φ. 38r-41v (Ἅγιος Ἐλευθέριος πόλεως). 

203. Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 160r. 
204. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.187, φ. 424r τῆς 20.10.1588. Α.Ν.Κ., Συµβ. Λ.22, φ. 637r τῆς 3.11.1593. 
205. Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.146, φ. 201r. 
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21.5.1578 οἱ κτήτορες καί ἀδελφοί τοῦ ναοῦ, στηριζόµενοι προφανῶς στά παρα-
χωρηθέντα σέ αὐτούς δικαιώµατα, συµφώνησαν µέ τήν ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ 
τῆς Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένης νά ἑνώσουν τούς ναούς καί τίς περιουσίες τους. Ἡ 
συµφωνία ἀκυρώθηκε ἀπό τούς συµβαλλόµενους στίς 28 Ἰουνίου καί λίγο ἀρ-
γότερα, στίς 16 Αὐγούστου τοῦ ἴδιου ἔτους, συνήφθη νέα συµφωνία αὐτή τή 
φορά ἀνάµεσα στούς ἀδελφούς τῆς Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένης καί τήν εὐγενή Ἕλενα 
∆αρµέρα, σύζυγο τοῦ ποτέ µισέρ ∆ανιήλ ∆αρµέρ κτητόρισσα στά τρία µερτικά 
τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Κρεµαστῆς καί ἐκπρόσωπο τοῦ µεριδίου τῆς Μαργέτας συ-
ζύγου τοῦ ποτέ µισέρ Μάρκου Κιρήνου, µέ τήν ὁποία αὐτή ἐκχώρησε στούς 
ἀδελφούς τόν ναό µέ τόν ὅρο νά ἑνώσουν τόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένης καί 
νά προβοῦν σέ ἔργα συντήρησης206. Ἡ προέλευση τῶν δικαιωµάτων τῶν ἀνωτέ-
ρω προσώπων στήν πράξη τῆς 16.8.1578 δέν εἶναι σαφής, ἀπό τή στιγµή ὅµως 
πού στήν πράξη τοῦ 1549 δέν ὑπάρχει κανένα στοιχεῖο πού νά πιστοποιεῖ τήν 
ὕπαρξη ἄλλων κτητόρων, χωρίς πάντως νά µπορεῖ νά ἀποκλειστεῖ ρητά τό 
ἐνδεχόµενο, τά κατεχόµενα ἀπό τήν Ἕλενα ∆αρµέρα δικαιώµατα θά πρέπει νά 
προέρχονται ἀπό τή µεταβίβαση τῶν δικαιωµάτων τῆς Κιάρας. Τό ἀκριβές ἀντί-
κρυσµα τῶν ἀναφεροµένων τεσσάρων µερτικῶν ἐπί τοῦ συνόλου τοῦ ναοῦ δέν 
εἶναι γνωστό, ἄν ὅµως λάβουµε ὑπ’ ὄψιν τό γεγονός ὅτι λίγα χρόνια ἀργότερα 
οἱ κτήτορες τῆς Ὑ. Θ. Κρεµαστῆς καί οἱ κτήτορες τῆς Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένης, ὡς 
ἀποδέκτες τῶν τεσσάρων µερτικῶν, συµµετέχουν ἰσότιµα στή διοίκηση τοῦ ναοῦ, 
δέν µένει παρά νά δεχτοῦµε ὅτι τά µερτικά αὐτά ἀντιπροσώπευαν δικαιώµατα 
ἀνάλογα ἐκείνων πού κατεῖχαν οἱ κτήτορες τῆς Ὑ. Θ. Κρεµαστῆς ἔπειτα ἀπό 
τήν παραχώρηση τοῦ 1549. 

Ἡ ἀκριβής ὅµως διαπίστωση τοῦ περιεχοµένου τῆς παραχώρησης εἶναι κά-
ποτε δύσκολη, ἰδιαίτερα ὅταν οἱ χρησιµοποιούµενοι στά ἔγγραφα ὅροι δέν 
εἶναι ἀκριβεῖς. Ἀναφέρουµε ὡς παράδειγµα τήν παραχώρηση τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁ-
γίου Ἐλευθερίου πόλεως ἀπό τή Θεοδωρέλα Βερβιτζιώτη στά µέλη τῆς συντε-
χνίας τῶν ἀργαστηριαραίων στίς 31.8.1714. Μέ αὐτήν οἱ ἀδελφοί ἀποκτοῦσαν 
τήν «κυριότητα» τοῦ ναοῦ, παράλληλα ὅµως µέσα στήν πράξη ἀναφέρεται ὁ 
«γιους πατρονατος οπου µετα τον θανατον τος ιθελε αφιση», ἐνῶ οἱ ἀδελφοί 
δεσµεύονται νά δίνουν «δια ρεκογνιτζιον εκινου οπου αφινη το γιους τις ανο-
θεν εκλισίας ενα καντελότο από κερυ ασπρο µια λιτρα του πεζου και µια κού-
πα σπερνά και ενα ψοµοπουλο απο αρτο...»207. Ἡ Θεοδωρέλα δώρισε τό «γιούς» 
της στόν Βίτζο Τζιγάλα, καί µέ τόν κωδίκελλο πού συνέταξε στίς 20.2.1717 
ὅρισε µέ κάθε αὐστηρότητα νά µήν πειράξει σέ τίποτε οὔτε αὐτός οὔτε οἱ κλη-
ρονόµοι του τούς ἀδελφούς πού γράφτηκαν στήν ἐκκλησία καί τούς κληρονό-
µους τους, καθώς καί ὅσους ἄλλους θά γράφονταν. Ἡ ἐξουσία καί προτίµησή 
του περιοριζόταν µόνον στό κερί πού τοῦ χορηγοῦσε ἡ ἐκκλησία, σέ ἀντίθετη 

                                                        
206. Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 139r. 
207. Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.77, βιβλίο πράξεων, φ. 38r-41v. 
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περίπτωση αὐτός στεροῦνταν τοῦ «γιούς»208. Ἀνάλογα εἶναι τά προβλήµατα 
καί στήν πράξη τῆς παραχώρησης τοῦ ναοῦ τῆς Ὑψηλῆς Θεοτόκου στή συντε-
χνία τῶν ταβερναραίων. Μέ τήν πράξη ὁ Γεώργιος Θεοτόκης «απο του νιν και 
διὰ παντοτε ρινουντζιαρι και απαφίνι τιν ανοθεν εκλισιαν µε ιερὰ σκεβι οπου 
εις τὸ παρὸν εχι, και µὲ καθε τις ρεντιτα οπου τιν σίµερον τις ηβρίσκετε να πο-
σεδερι», στά µέλη τῆς συντεχνίας καί ὁρίζει νά δίνονται στήν οἰκογένεια Θεοτό-
κη καί στούς κληρονόµους της τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς «δια ιους και προτιµισιν» 
ἕνα κερί ἄσπρο βάρους µιᾶς λίτρας καί ἕνας ἄρτος209. Τά ἀνωτέρω δηλώνουν 
ὅτι µέ τήν παραχώρηση τοῦ ναοῦ δέν παραχωρήθηκε ἡ πλήρης κυριότητα, ἀλλά 
ἡ διηνεκής διαχείριση, φροντίδα καί χρήση τοῦ ναοῦ µέ τόν ὅρο νά συγκρο-
τηθεῖ ἀδελφότητα. Ἡ ἑρµηνεία αὐτή, τουλάχιστον στήν περίπτωση τῆς Ὑψηλῆς 
Θεοτόκου, ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπό ἔγγραφο τοῦ 1812, στό ὁποῖο σηµειώνεται 
ὅτι ἡ συντεχνία εἶχε λάβει ἀπό τήν οἰκογένεια Θεοτόκη τήν διηνεκή περιβολή 
(«investitura perpetua») τοῦ ναοῦ τῆς Ὑψηλῆς Θεοτόκου µαζί µέ ὅλα τά εἰσοδή-
µατά του210. Ἡ ἐπισήµανση αὐτή εἶναι σηµαντική, διότι φανερώνει ὅτι µέ τήν 
πράξη δέν ἐκχωρήθηκε ἡ κυριότητα τοῦ ναοῦ, ἡ ὁποία παρέµενε στήν οἰκογέ-
νεια Θεοτόκη, στήν ὁποία καί θά ἐπέστρεφε ὁ ναός ὅταν καί ἐφόσον δέν ἐτη-
ροῦντο οἱ ὅροι πού εἶχαν τεθεῖ στό συµβόλαιο. Τήν πραγµατικότητα αὐτή ὑπεν-
θύµιζε ἡ συµβολική προσφορά στόν κάτοχο τοῦ «γιούς» κατά τήν ἡµέρα τῆς 
ἑορτῆς. 

ii. Οἱ ἀποδέκτες 

Οἱ ἀποδέκτες τῆς παραχώρησης συγκροτοῦσαν τήν ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ, ὅπως 
ρητά ἀναφέρεται στίς σχετικές πράξεις211. Μέ τήν παραχωρητήρια πράξη πιστο-

                                                        
208. Τό κείµενο ἔχει ὡς ἑξῆς: «...... θελο οτι να µιν εχι εξουσια υτε τολµισι ποτε το κερο ο sr 

Βίτζος Τζιγαλας οπου του υχα καµι δονατζιον ις το γιους µου τυς ανοθεν εκλισιας µου να δοσι 
καµια πιραξι υτε ενοχλυσι υτε αυτος υτε υ κλιρονοµι διαδοχι του τον αδελφον οπου εος τιν 
όρα υνε γραµενι υς τιν ανοθεν εκλισιαν µου υτε τον κλιρονοµον διαδοχον του δια το αυτο 
αδελφατο υτε εκινον που ις καθεν κερόν υθελαν γραφτιν τοσο ο αυτος sr Βιτζος υτε κλιρονοµι 
διαδοχι του υτε τινας αλος µα να εχου υ αυτι αδελφι εξουσιαν να εκλεγου πριορι κε κιβερνι-
ταδες τις αυτις εκλισιας µου ις καθεν κερόν οπου τους φανι κατα τιν σινιθιαν οπου σινιθίζουν 
τα αδελφατα τον εκλισιον τις παρουσις χορας κε να µιν εχι αλι εξουσιαν ο αυτος sr Βίτζος 
Τζιγάλας υτε καµίαν αλι προτιµισι ις τιν ανοθεν εκλισιαν µου κε αδελφους παρεξ µονο να λα-
βενι το µοναχό κερι κε αυτό οπού του δινι υ αυτι εκλισια δια το αυτό γιούς οπου του εχαρυσα 
αλεος κε υθελε δοσι καµιαν πιραξι υτε ενόχλισι τον ανοθεν αδελφον να µενι πριβος απο το 
αυτό γιούς ....» (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 30r). 

209. Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.279, β. 62, φ. 33r-34v. 
210. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 218, δ. 14, ἔγγραφο 76. 
211. Βλ. τήν πράξη τῆς 8.6.1571 µέ τήν ὁποία ἡ κυράτζα Φράγγω δίνει στούς ἀναγραφόµε-

νους στήν πράξη τόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου «ἴνα προσπαθήσουν καί ποιήσουν 
ἀδελφοτητα εἰς την αὐτῆν µονῆν καί κτήσουν καί ἀνακενήσουν αυτήν ... εἰς µνηµόσυνον ... 
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ποιοῦνταν ἡ κατοχή τῶν παραχωρουµένων δικαιωµάτων ἀπό τούς ἀποδέκτες, 
γι’ αὐτό καί ἡ ἀναγραφή τους σέ αὐτήν ἦταν ἀναγκαία. Ἡ ἀναγραφή τῶν ὀνο-
µάτων τῶν ἀδελφῶν δέσµευε αὐτούς στήν ἐκπλήρωση τῶν ἀναλαµβανοµένων 
ὑποχρεώσεων καί ταυτόχρονα ἀποτελοῦσε ἀπόδειξη γιά τή συµµετοχή τους 
στήν ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ. Πράγµατι σέ ἀρκετές πράξεις οἱ ἀποδέκτες ἀνα-
γράφονται ὅλοι ὀνοµαστικά212, κάποτε µάλιστα συντασσόταν εἰδική πράξη ἡ 
ὁποία περιεῖχε τά ὀνόµατα τῶν ἐγγραφοµένων213. Συνήθως ὅµως ἡ ὁµάδα τῶν 
ἀποδεκτῶν κατά τή σύνταξη τῆς πράξης δέν παρίσταται στό σύνολό της ἀλλά 
δι’ ἀντιπροσώπων, οἱ ὁποῖοι εἶχαν λάβει τή σχετική ἐξουσιοδότηση προφορικά, 
ὅπως προκύπτει ἀπό τό γεγονός ὅτι γιά τήν ἀναφορά της ὁ νοτάριος δέν χρη-
σιµοποιεῖ τόν συνήθη τύπο δήλωσης τῆς ἐξουσιοδότησης πού ἀπαιτοῦσε τή ση-
µείωση τοῦ χρόνου καί τοῦ ὀνόµατος τοῦ νοταρίου, πού τήν εἶχε συντάξει214. 
Σπανιότερα τέλος, ἡ παραχώρηση ἦταν γενική καί ἀφοροῦσε σέ σύνολα προ-
σώπων χωρίς νά γίνεται ἀκριβέστερος προσδιορισµός οὔτε τοῦ ἀριθµοῦ οὔτε 
τῶν ὀνοµάτων τῶν ἀποδεκτῶν215. Στήν πράξη µαζί µέ τά ὀνόµατα τῶν ἀποδε-
κτῶν σηµειωνόταν καί ἡ δυνατότητα κληροδότησης τῶν δικαιωµάτων αὐτῶν 
µέ τήν προσθήκη τῆς σχετικῆς φράσης πού ἐπεξέτεινε τήν ἰσχύ τῆς παραχώρη-
σης στούς κληρονόµους καί διαδόχους τῶν παρόντων216, χωρίς νά λείπουν πά-
ντως καί οἱ ἐξαιρέσεις στίς ὁποῖες ἡ σχετική ἔκφραση παραλείπεται217. Ἐπίσης 
σέ ὁρισµένες πράξεις ἐπισηµαινόταν ὁ δυναµικός χαρακτήρας τῆς ἔννοιας τοῦ 

                                                        
τῶν αδελφῶν τῆς ἀγίας µονῆς ... καί νά ἔνε καί ὀ υἱός αὐτῆς ὁ Σταµατέλος καί µία ἐκ τῆς θυ-
γατέραις αὐτῆς αδελφοί εις την ἄνωθεν µονῆν... ει οπειοι αδελφοι ὑποσχεθησαν να ποιήσουν 
ως ἄννωθεν» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.327, φ. 737r). Βλ. ἐπίσης πράξη τῆς 12.4.1581 πού ἀφορᾶ στόν 
ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς χωρίς δήλωση τόπου, µέ τήν ὁποία οἱ ὁριζόµενοι κουµέσιοι ἐξου-
σιοδοτοῦνται νά «βάζουν ἀδελφότητα» γιά τό συµφέρον τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 224v). 
Μέ τόν ὅρο «να γενι µία ἀδελφότιτα» ἄφησε µέ τήν διαθήκη του ὁ ἱερέας Ἀντώνιος Ἀγαπητός 
στίς 30.3.1686 τόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Ἐλεούσας Κυνοπιαστῶν στήν κοινότητα τοῦ χωριοῦ (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Α.144, φ. 35v-37r). 

212. Βλ. ἐνδεικτικά: Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 57r (Ὑ. Θ. Ἀντιπερνῶν). Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.77, βιβλίο 
πράξεων, φ. 38-41v (Ἅγιος Ἐλευθέριος πόλεως). Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 677v (Ἅγιος Ἰωάννης 
Χρυσόστοµος Ρουµανάδων). Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 885r (Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἁγίων Θεο-
δώρων). 

213. Βλ. ναό Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστριας στό Ποτάµι (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.94, φ. 354r). 
214. Στήν πράξη τῆς Ὑπαπαντῆς πόλεως οἱ παρόντες ἐνεργοῦν καί ἐξ ὀνόµατος τῶν ἀπό-

ντων «διὰ καταδοχῆς ἥν οἱ προδηλωθέντες λέγουσι ὅτι ἔλαβον καὶ ἔχουσι ἐξ αυτῶν ποιησαι 
τὸ παρὸν ϊνστρουµέντο τῆς ἀδελφώτητος» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 160r). Βλ. καί Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Σ.148, φ. 161v-162r (Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδροµος πόλεως). Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.146, φ. 200v (Ὑ. Θ. 
Κρεµαστή πόλεως). Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.327, φ. 737r (Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος πόλεως). 

215. Βλ. διαθήκη ἱερέα Ἀντωνίου Ἀγαπητοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.144, φ. 35v-37r). 
216. Βλ. ἐνδεικτικά: Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 160r (Ὑπαπαντή πόλεως). Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, 

φ. 387v (Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδροµος Ἀργυράδων). Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.99, β. 27, φ. 10r ἔνθετο µετά 
τό φ. 41 (Ὑ. Θ. Σωτηριώτισσα Γουβιῶν). 

217. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 885rv (Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἁγίων Θεοδώρων). 
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ἀποδέκτη, πού περιλάµβανε, πέρα ἀπό τούς παρόντες καί ἀναγεγραµµένους, καί 
ὅλους ἐκείνους πού στό µέλλον θά ἐντάσσονταν ὡς ἀδελφοί, γι’ αὐτό καί σηµει-
ώνεται ρητά ὅτι οἱ παριστάµενοι ἐνεργοῦσαν καί ἐξ ὀνόµατος ὅλων τῶν µελλο-
ντικῶν µελῶν τῆς ἀδελφότητας218. Ὁ κτήτορας µάλιστα σέ κάποιες περιπτώσεις 
δέν παρέλειπε νά ἀναφερθεῖ εἰδικά σέ αὐτούς, προσδιορίζοντας κάποτε συγκε-
κριµένες προϋποθέσεις καί περιορισµούς γιά τή µελλοντική ἔνταξη ἀδελφῶν, 
ἀναφερόµενους εἴτε στήν καταγωγή τους219 εἴτε στήν ἐπαγγελµατική τους δρα-
στηριότητα220. 

Οἱ ἄµεσα ἀναλαµβανόµενες ὑποχρεώσεις τῶν ἀδελφῶν προσδιορίζονταν ἀπό 
τούς λόγους τῆς συγκεκριµένης παραχώρησης καί ἐκφράζονταν µέ τή συνδροµή 
τους στά ἔξοδα γιά τήν ἀνοικοδόµηση, τή συντήρηση ἤ τήν ἐκτέλεση ἄλλων 
ἀναγκαίων ἔργων στόν ναό. Ἡ ὑποχρέωση αὐτή τῶν ἀδελφῶν δηλώνεται ρητά 
στή συναπτόµενη συµφωνία, ὅπου ὡς κύριος σκοπός τῆς παραχώρησης προ-
βάλλει ἡ ἐκτέλεση τῶν ἀνωτέρω ἔργων, ἀντίθετα ὅπου τά ἔργα ἀνοικοδόµησης 
τοῦ ναοῦ εἶχαν ἤδη συντελεσθεῖ ἡ ὑποχρέωση εἰσφορᾶς παραλείπεται221. Τό 
ὕψος τῆς συµµετοχῆς τῶν ἀδελφῶν στά ἔργα συνήθως δέν σηµειώνεται, γεγονός 
πού µᾶς ἐπιτρέπει νά θεωρήσουµε ὅτι αὐτό κυµαινόταν ἀνάλογα µέ τίς δυνατό-
τητες τοῦ καθενός. Μοναδική ἐξαίρεση ἀποτελεῖ ἡ πράξη παραχώρησης τοῦ Ἁ-
γίου Ἴσαυρου Μελικίων στήν ὁποία τό ὕψος τῆς συνδροµῆς καθορίστηκε σέ µισό 
δουκάτο γιά τόν κάθε ἀδελφό222. 

Ὅπου δέν συνέτρεχε λόγος ἀνακαίνισης ἤ ἄλλης ἐπείγουσας ἐργασίας στόν 
ναό, οἱ νέοι κτήτορες καί ἀδελφοί προέβαιναν σέ δωρεές ἀγαθῶν ὑπέρ τοῦ 
ναοῦ. Οἱ δωρεές αὐτές εἶχαν χαρακτήρα ὑποχρεωτικό, ὡς πράξεις ὅµως δωρεᾶς 
στά συµβόλαια σηµειώνεται ρητά ὅτι ἀποτελοῦσαν ἔκφραση τῆς ἐλεύθερης βού-
λησης καί τῆς εὐλάβειας τῶν δωρητῶν223, δήλωση πού σκοπό εἶχε νά προστα-
τεύσει µελλοντικά τόν ναό ἀπό τυχόν ἀµφισβήτηση τῆς πράξης τῆς δωρεᾶς καί 

                                                        
218. «καὶ δια µερος των ετέρων όσοι µέλουσι βάζειν εις τὴν αυτήν αδελφότητα» (Ἅγιος 

Ἰωάννης Πρόδροµος πόλεως: Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 161v-162r). 
219. Ὑ. Θ. Φανερωµένη τῶν Ξένων (ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Κερκυραῖοι, σ. 44 ἑξῆς). 
220. Βλ. τίς περιπτώσεις τῶν ἀδελφοτήτων τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου πόλεως καί τῆς Ὑ. Θ. 

Σωτηριώτισσας Γουβιοῦ πού ἀναλύονται στήν ἑνότητα γιά τίς συντεχνιακές ἀδελφότητες. 
221. Βλ. πράξη πού ἀφορᾶ στήν Ὑ. Θ. Σωτηριώτισσα: Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.99, β. 27, φ. 10r-11r 

ἔνθετα µετά τό φ. 41. 
222. Οἱ ἀδελφοί ὑπόσχονται «να δόσουν ο κάθε εις ἠµισό δουκάτο νὰ φτηαστὴ ἡ εκλησία 

δίχος καµία κρησϊ» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 651v-652r). 
223. Βλ. πράξη τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Καµάρας ὅπου οἱ δωρητές «µη ειπό τηνός βηαζό-

µενι ούτεν αναγγαζούµενι αλεξιδίας αφτόν γνοµης βουλής και θελίσεος και µαλιστα επιδι και 
να έχου σέβας και ευλάβήαν πρός τες άνοθεν εκλίσιες και δια να έχουν παντοτηνό µνιµόσινον 
εδικόν τους και προπατορο τους και το κεκιµηµενο αφτο και δια κιβερνισιν και ευτρεπίσιν 
τον ανοθεν δίο εκλισίον» προβαίνουν στίς περιγραφόµενες δωρεές (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 22, 
φ. 43rv). Ἀντίστοιχες καί οἱ περιπτώσεις στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο Ἁγίων ∆ούλων, Ὑ. Θ. Σωτηριώ-
τισσα, Ἅγιο Ἐλευθέριο πόλεως. 
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διεκδίκηση τῶν δωρουµένων ἀπό τούς ἀπογόνους τοῦ κτήτορα. 
Σέ ὁρισµένες περιπτώσεις –τέσσερις ἀπό τίς 23 µελετώµενες224– διαπιστώθη-

κε ἡ δωρεά ἀγαθῶν παράλληλα µέ τήν ὑποχρέωση συνδροµῆς στά ἔργα ἀνακαί-
νισης τοῦ ναοῦ, γεγονός πού χρωµατίζει ἰδιαίτερα τήν ἐνέργεια καί τή συσχε-
τίζει µέ τίς εἰσφορές πού διαπιστώσαµε καί περιγράψαµε στίς νοταριακές πρά-
ξεις πού ἀφοροῦσαν στίς ἱδρύσεις ναῶν καί στήν προίκισή τους. Τό γεγονός 
αὐτό φανερώνει ὅτι οἱ εἰσφορές ἀποτελοῦσαν οὐσιαστικά τό καταβαλλόµενο 
τίµηµα γιά τήν ἔνταξη κάποιου στήν ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ, σέ µιά µάλιστα 
περίπτωση, στήν Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστρια τοῦ χωριοῦ Ποτάµι διαπιστώσαµε τήν 
ὕπαρξη εἰσφορῶν πού προηγοῦνταν τῆς σύνταξης τῆς παραχωρητήριας πράξης, 
καί κατ’ αὐτόν τόν τρόπο θά µποροῦσαν νά λογισθοῦν ὡς προεγγραφές. Τή 
µορφή αὐτή ἔχει γιά παράδειγµα ἡ πράξη τῆς 12.1.1572 µέ τήν ὁποία ὁ Νικολός 
καί ὁ Πιέρος Μήλας, δώρισαν στόν ναό ἕνα χωράφι καί τρία δουκάτα γιά νά 
γίνουν ἀδελφοί225. Τά ὀνόµατά τους πράγµατι περιλαµβάνονται µεταξύ τῶν 
πρώτων ἀδελφῶν τοῦ ναοῦ πού καταγράφτηκαν στή νοταριακή πράξη τῆς 
10.2.1572, ὑποθέτουµε δέ ὅτι θά πρέπει νά συντάχθηκαν καί ἄλλα ἀνάλογα 
συµβόλαια δεδοµένου ὅτι στήν ἀνωτέρω πράξη δέν γίνεται καθόλου λόγος γιά 
τίς εἰσφορές τῶν ἐγγραφοµένων. Ἡ χρονική ἀπόσταση τῆς σύνταξης τῆς δωρεᾶς 
ἀπό τήν ἐπίσηµη πράξη καταγραφῆς τῶν ἀδελφῶν τοῦ ναοῦ δηλώνει ὅτι εἶχε 
γνωστοποιηθεῖ ἡ πρόθεση τῶν κτητόρων τοῦ ναοῦ, τό δέ συµβόλαιο τῆς 
10.2.1572 ἀποτελοῦσε τήν κατάληξη µιᾶς διαδικασίας προεγγραφῶν, ἡ χρονική 
διάρκεια τῆς ὁποίας δέν εἶναι µέ ἀκρίβεια γνωστή, δέν θά πρέπει ὅµως νά ὑπε-
ρέβαινε τούς τέσσερις µῆνες δεδοµένου ὅτι οἱ κτήτορες κίνησαν τή διαδικασία 
γιά τή σύσταση τῆς ἀδελφότητας µετά τήν καταστροφή τοῦ ναοῦ ἀπό τήν τε-
λευταία τουρκική ἐπιδροµή καί σίγουρα µετά τήν ἀποχώρηση τῶν Τούρκων 
ἀπό τό νησί (6.9.1571), πιθανότατα δέ µετά τή ναυµαχία τῆς Ναυπάκτου 
(7.10.1571). Στήν κατηγορία τῶν προεγγραφῶν θά πρέπει µᾶλλον νά ἐνταχθοῦν 
καί οἱ 25 πράξεις ἐγγραφῆς ἀδελφῶν στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα Μαντουκίου 
πού συντάχθηκαν ὅλες τό 1735226. Οἱ πράξεις αὐτές δέν ἀκολουθοῦν τόν συνή-
θη τύπο τῆς ἐγγραφῆς ἀδελφοῦ σέ ὑπάρχουσα ἀδελφότητα, πού ἐξετάζουµε σέ 
ἑπόµενο κεφάλαιο, ἀφοῦ µόνοι παρόντες κατά τή σύνταξη τῆς πράξης εἶναι ὁ 
νοτάριος καί οἱ ἀναγκαῖοι γιά τήν ἐγκυρότητά της µάρτυρες ἐνῶ ἀπουσιάζει ἡ 
ἐγκρίνουσα τήν ἐγγραφή ἀδελφότητα ἤ οἱ ἐκπρόσωποί της. Οἱ πράξεις ἔχουν 
τόν χαρακτήρα δωρεᾶς ἀγαθῶν ὑπό ὅρους, ὅπου ὡς ὅρος ἀναφέρεται ἡ συνα-
ρίθµηση µεταξύ τῶν ἀδελφῶν τοῦ ναοῦ. Οἱ πράξεις συντάχθηκαν µέ πρωτοβου-

                                                        
224. Πρόκειται γιά τίς πράξεις πού ἀναφέρονται στούς ναούς τῆς Ὑ. Θεοτόκου Ἀντι-

περνῶν, Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστριας στό Ποτάµι, Ὑ. Θ. Βλαχέρνας Καρουσάδων καί Ταξιάρχη ∆ου-
κάδων. 

225. Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.94, φ. 351v. 
226. Βλ. Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.106, β. 36, φ. 32v-35v. 
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λία τῶν δωρητῶν ἤ ἔπειτα ἀπό πρόσκληση τῶν κτητόρων καί θά πρέπει νά συ-
σχετιστοῦν µέ προγραµµατιζόµενη ἀνακαίνιση ἤ ἀνοικοδόµηση τοῦ ναοῦ. Ἡ 
ὕπαρξη πάντως ἀνάλογων πράξεων δέν σηµαίνει ἀπαραίτητα καί τή συνακό-
λουθη συγκρότηση τῆς ἀδελφότητας. Ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, παρά τήν ὕ-
παρξη τῶν ἀνωτέρω πράξεων δωρεᾶς γιά τή λήψη τοῦ τίτλου τοῦ ἀδελφοῦ, δέν 
προκύπτει ἀπό τούς µεταγενέστερους καταλόγους ὡς ναός ἀδελφότητας, ἀλλά 
ὡς ἰδιόκτητος227, πού σηµαίνει ὅτι µᾶλλον ἡ ὅλη προσπάθεια δέν εἶχε τό ἀνα-
µενόµενο τέλος, γιά ἄγνωστους σέ µᾶς λόγους. 

Τό ὕψος τῆς εἰσφορᾶς δέν ἀνταποκρίνεται σέ κάποιο ἐκ τῶν προτέρων κα-
θορισµένο ποσό, ἀλλά ἐξαρτᾶται ἀπό τίς οἰκονοµικές δυνατότητες τῶν ἐπιθυ-
µούντων νά συναριθµηθοῦν στό σῶµα τῶν ἀδελφῶν καί τήν εὐλάβειά τους228. 
Ὁ καθένας, ἀνάλογα µέ τήν οἰκονοµική του κατάσταση, µποροῦσε νά δωρίσει 
χρήµατα, ἀκίνητα, δικαιώµατα ἐπί ἀκινήτων, ποσότητες ἀγαθῶν ἤ, σέ περίπτω-
ση πού ἀδυνατοῦσε νά προβεῖ σέ τέτοιου εἴδους προσφορές, νά παράσχει τήν 
προσωπική του συµµετοχή στίς ἐργασίες ἀνακαίνισης ἤ ἀνοικοδόµησης τοῦ ναοῦ, 
οἱ ὁποῖες γίνονταν εὐµενῶς δεκτές. Ἡ ἀνισόποση δωρεά δέν εἶχε καµιά ἐπίπτω-
ση ἤ περιορισµό στήν ἀποκτούµενη ἰδιότητα τοῦ ἀδελφοῦ, ἀφοῦ ὅλοι σύµφωνα 
µέ τίς πράξεις συναριθµοῦνταν ἰσότιµα στό σῶµα τῶν ἀδελφῶν. 

Οἱ συνδροµές ἦταν ἀνάλογες µέ ἐκεῖνες πού περιγράψαµε στήν προηγούµενη 
ἑνότητα. ∆ιαπιστώθηκαν ἐφ’ ἅπαξ χρηµατικές δωρεές ὕψους 4-60 λιρῶν229, ἐνῶ 

                                                        
227. Ὁ ναός, εὑρισκόµενος στήν περιοχή τοῦ Ἀβράµη εἶναι γνωστός ἀπό τό 1564 (Α.Ν.Κ., 

Συµβ. Π.40, φ. 415r τῆς 7.6.1564. Συµβ. Μ.327, φ. 236r τῆς 1.11.1568) ἀγνοοῦµε ὅµως τά ὀνόµα-
τα τῶν κτητόρων του. Στίς ἀρχές τοῦ 18ου αἰ. ὁ ναός ἀνῆκε στόν ἱεροµόναχο Βίκτωρα (Βενια-
µίν) Κλαπατζαρᾶ, καί στούς ἱερεῖς Γεώργιο Κονοφάο, Γεώργιο Κάλµπο καί ἱεροµόναχο Θεο-
δόσιο Βούλγαρη (Α.Ν.Κ., Ἑνετ. 52, δ. 18, φ. 20r), µετά τόν θάνατο δέ τοῦ Κλαπατζαρᾶ τή φρο-
ντίδα τοῦ ναοῦ εἶχαν ὡς κληρονόµοι του ἡ ἀδελφή του Μενεζίνα καί ὁ Ἀνδρέας Μπολίτζας 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.105, β. 30, φ. 23v τῆς 18.4.1734). Στήν πρωτοπαπαδική ἐπίσκεψη τοῦ 1754 ὁ 
ναός σηµειώνεται ὡς γιούς τῆς κληρονοµίας τοῦ ποτέ παπᾶ Γεωργίου Κονοφάου, τοῦ ποτέ 
παπᾶ Γεωργίου Κάλµπου, τοῦ ποτέ ἱεροµονάχου Βενιαµίν Κλαπατζαρᾶ, τοῦ Μάρκου Ποφά-
ντη καί τοῦ Πανταζῆ Κώστα µέ ἐφηµέριο τόν ἱερέα ∆ηµήτριο Κονοφάο (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, 
σ. 324), ἐνῶ στόν κατάλογο τοῦ 1820 χαρακτηρίζεται ὡς γιούς πατρονάτο τοῦ Ἀνδρέα Ποφά-
ντη (ΚΑΡΥ∆Η, Κατάλογος, ἀρ. 88).Ὁ ναός ἀνακαινίστηκε περί τό 1860 καί ἀποτέλεσε τό κέν-
τρο τῆς συντεχνίας τῶν ἁλιέων τοῦ Μανδουκίου (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ἱστορία, σ. 221). 

228. Στήν Ὑ. Θ. στό Κλῆµα Ἀντιπερνῶν οἱ ἀδελφοί ὑπόσχονται «να βανουν ο καθεις εις 
την µονην ητι εταξαν» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 57r) καί πράγµατι µέ ἄλλη πράξη τῆς ἴδιας ἡµέρας 
«οι ανωθεν αδελφοί καί εκτητόρι µε ιδιον καλὸν θέληµα των αυτών εδωσαν καὶ εψυχωδό-
τησαν ο καθε εις απ’ αυτοὺς εἰς την ανοθεν εκκλησίαν» ἀκίνητα (ὅ.π., φ. 57v). Ἐπίσης στόν Ἅ-
γιο ∆ηµήτριο Ἁγίων ∆ούλων οἱ ἐγγραφόµενοι ὑπόσχονται «ητι εταξαν να βαλλουν» (Α.Ν.Κ., 
∆.Σ. 7.4, φ. 101r). Βλ. καί τήν περίπτωση τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Καµάρας (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Κ.457, β. 22, φ. 43r: «κατα το διναµενο του»). 

229. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 187r (Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστρια Παλαιοχωρίου). Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, 
φ. 679r-681v (Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Καρουσάδων). Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 350rv (Ταξιάρχης ∆ουκάδων). 
Οἱ µικρές χρηµατικές εἰσφορές συχνά συµπληρώνονταν µέ τήν ἀφιέρωση ἐλαιοδένδρων (ὅ.π.). 
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δέν λείπουν καί οἱ ἐξαιρετικές ἐκεῖνες περιπτώσεις στίς ὁποῖες ἡ δωρεά ἄγγιζε 
τά 25 ἤ ἀκόµη καί τά 40 δουκάτα230. Ἐπισηµάνθηκαν ἀκόµη ἀφιερώσεις ἀκινή-
των, συνήθως 1-4 ἐλαιοδένδρων231 ἤ χωραφιῶν232 καθώς καί εἰσφορές σέ εἶδος 
ὅπως λάδι ἀπό 1 ἕως 2 ξέστες, στάρι ἤ κρασί233 ἀλλά καί βιβλία234. Στίς ἐφ’ ἅπαξ 
τέλος εἰσφορές ἐντάσσονται καί οἱ παροχές ὑλικῶν ἀπαραίτητων γιά τήν ἐκτέ-
λεση ἐπισκευῶν στόν ναό, καθώς καί ἡ παροχή προσωπικῆς ἐργασίας ὑπέρ τοῦ 
ναοῦ235. ∆ιαπιστώθηκαν ἐπίσης περιοδικοῦ χαρακτήρα δωρεές, οἱ ὁποῖες δηλώ-
νονται καί ὡς «σολδιάτικα», οἱ ὁποῖες συνίσταντο στήν ἀνά διετία παροχή λα-
διοῦ ἀπό ἑνάµισυ µίλιτρο ἕως καί µιά ξέστα, καθώς καί στήν ἐτήσια καταβολή 3 
ἕως 10 λιρῶν, γιά τήν ἀνελλιπή καταβολή τῶν ὁποίων στίς πράξεις προσδιο-
ριζόταν καί τό ὑποθηκευόµενο ἀκίνητο τοῦ δωρητῆ236. 

Ἡ ἐπιπλέον προσφορά ἀγαθῶν ἀπό τούς ἀδελφούς ἦταν ἐπιθυµητή. Τέτοιες 
ἀφιερώσεις, πέραν τῶν παγίων καί συνηθισµένων, δέν ἔλειπαν καί εἶναι αὐτές 
πού περισσότερο ἐξέφραζαν τήν εὐσέβεια τῶν δωρητῶν237. Μετά τή σύνταξη καί 
τήν ὑπογραφή τῆς σύµβασης ἡ καταβολή τῆς συνδροµῆς ἦταν ὑποχρεωτική καί 
σέ ὁρισµένες πράξεις προβλέπονταν κυρώσεις κατά τῶν ἀµελούντων, οἱ ὁποῖες 
συνίσταντο στήν ἐνεχυρίαση περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ ἀµελοῦς ἕως τήν κα-
ταβολή τῶν χρεωστουµένων238. 

                                                        
230. Βλ. ἀντίστοιχα τήν ἀφιέρωση τοῦ Μ. Πρωτοπαπᾶ Σπυρίδωνος Βούλγαρη στόν Τα-

ξιάρχη ∆ουκάδων (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 350r), καί τοῦ Ἀντωνίου Ποφάντη ποτέ Στάµου στόν 
ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα Μαντουκίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.106, β. 36, φ. 32v). 

231. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 679r-681v (Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Καρουσάδων). Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 
22, φ. 43r-44v (Ἁγία Παρασκευή Καµάρας). 

232. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 187r (Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστρια Παλαιοχωρίου). 
233. Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.106, β. 36, φ. 32v-35v (Ἅγιος Ἀνδρέας Μαντουκίου). Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, 

φ. 679r-681v (Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Καρουσάδων). 
234. Στίς 13.12.1591 ὁ ἱερέας ∆ῆµος Μπογδάνος µέ τήν ἔνταξή του ὡς ἀδελφοῦ στήν Ὑ. Θ. 

Εὐαγγελίστρια Παλαιοχωρίου, δώρισε µιά Παρακλητική (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 190v). 
235. Στόν Ἅγιο Ἀνδρέα Μαντουκίου τέσσερις ἀδελφοί πρόσφεραν ἀντίστοιχα 3.000 τοῦ-

βλα, 4.000 τοῦβλα, µισή χιλιάδα ἄβρεχτο ἀσβέστη, 1.000 τοῦβλα καί 1.000 κεραµίδια. Τρεῖς 
ἄλλοι πρόσφεραν προσωπική ἐργασία, ὁ ἕνας 6 ἡµερῶν, ὁ ἄλλος 20 ἡµερῶν, ἐνῶ ἕνας κτίστης 
ἀνέλαβε τούς ἐξωτερικούς τοίχους τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.106, β. 36, φ. 32v-35v). Βλ. καί 
Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 679r-681v (Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Καρουσάδων). 

236. Βλ. πράξεις Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 679r-681v (Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Καρουσάδων). Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Κ.457, β. 22, φ. 43r-44v (Ἁγία Παρασκευή Καµάρας). Βλ. καί Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.106, β. 36, 
φ. 35r γιά τόν Ἅγιο Ἀνδρέα Μαντουκίου. 

237. Στόν Ἅγιο Ἴσαυρο Μελικίων ὁ Καλοϊωάννης Χούµπαβος καί ὁ Καλοϊωάννης Ἀλεξό-
πουλος µέ τήν ἀδελφοσύνη του, ἐκτός τῆς ὁρισθείσης εἰσφορᾶς, ὑποσχέθηκαν νά δώσουν «ἀπὸ 
τὰ σόχορά τους στρατα νὰ ἡπαγένουν εις την ἐκλησία ἠγουν να δόσουν ὀρήαις τρῆς ἤµισϊ», 
ἐνῶ ὁ ἱεροµόναχος Φιλόθεος Καµενάκης «διδι καὶ διὰ µέρος τῆς ψυχῆς της σηνβής στου τὸ 
πρηκηόν του το µερτικό της ἀπό δίο ελαηκά ὅπερ ἔχι εις στό χορηον τῶν ∆ραγοτινῶν» 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 652r). 

238. Στόν Ἅγιο Ἴσαυρο Μελικίων ὁρίζεται ὅτι «ογιος δεν τὸ δοσι (τό ὁρισθέν µισό δου-
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iii. Κανονιστικές καί προνοµιακές διατάξεις 

Οἱ πράξεις συχνά ὁλοκληρώνονται µέ τή συµπερίληψη διατάξεων, οἱ ὁποῖες 
ἀφοροῦσαν στή λειτουργία τῆς ἀδελφότητας καί στήν προνοµιακή µεταχείριση 
τοῦ κτήτορα ἤ ἄλλων ὀνοµαστικά ὁριζοµένων προσώπων, καθώς καί µέ τή ρή-
τρα ὅτι ὁ κτήτορας καί οἱ κληρονόµοι του ἀναλάµβαναν τήν ὑπεράσπιση τῶν 
δικαιωµάτων τῆς ἀδελφότητας ἔναντι παντός ἀντιθέτου239. Σέ ἀντίστοιχες δε-
σµεύσεις προέβαιναν καί οἱ ἀδελφοί γιά τά ἀγαθά τά ὁποῖα ἀφιέρωναν στόν 
ναό240. Οἱ διατάξεις πού ἀναφέρονταν στή λειτουργία τῆς ἀδελφότητας συνί-
σταντο σέ γενικές κατευθυντήριες ἀρχές πού περιλάµβαναν κυρίως τά ἔργα πού 
αὐτή κατά προτεραιότητα ἐπωµιζόταν νά φέρει σέ πέρας, τή συλλογική λει-
τουργία τοῦ σώµατος, τήν τακτική ἐκλογή ἐκπροσώπων ἤ διοικούσας ἐπιτρο-
πῆς, τά δικαιώµατα τῶν ἀδελφῶν καί τόν τρόπο τῆς µεταβίβασής τους, τήν ἐγ-
γραφή νέων ἀδελφῶν, κυρίως ὅµως τόν ὁρισµό ἐφηµερίου καί τίς ὑποχρεώσεις 
του. Γιά τά θέµατα ὅµως αὐτά θά µιλήσουµε ἐκτενέστερα στίς ἑνότητες πού 
ἀκολουθοῦν. 

Προνοµιακές διατάξεις ὑπέρ τοῦ κτήτορα τοῦ ναοῦ ἀπαντοῦν σέ κάθε περί-
πτωση, ἄσχετα ἄν αὐτός διατηροῦσε τήν κυριότητα ἤ εἶχε προβεῖ στήν πλήρη 
ἐκχώρησή της, ἄν εἶχε ἐνταχθεῖ στήν ἀδελφότητα ἤ παρέµενε ἐκτός αὐτῆς. Τά 
προνόµια αὐτά, τῶν ὁποίων ἡ ἔκταση, τό περιεχόµενο, καί ὁ χρόνος ἰσχύος ποι-
κίλλουν, θά µποροῦσαν νά διακριθοῦν σέ προνόµια προσωπικά, προνόµια τῶν 
ὁποίων ἡ ἰσχύς ἐκτεινόταν στούς νόµιµους ἀπογόνους τοῦ κτήτορα, καί τέλος 
σέ προνόµια πού ἀφοροῦσαν σέ συγγενικά ἤ φιλικά του πρόσωπα. 

Τά πρῶτα, τά ὁποῖα περιορίζονταν ἀποκλειστικά στόν κτήτορα, ἀναφέρο-
νται στή λήψη µεριδίου ἀπό τά εἰσοδήµατα τοῦ ναοῦ γιά τή συντήρησή του241, 
στήν ἐξασφάλιση τόπου γιά τή διαµονή του καί στή γενικότερη φροντίδα καί 
βοήθεια γιά ὅλη τήν περίοδο τῆς ζωῆς του242. Μετά τόν θάνατό τοῦ κτήτορα τά 

                                                        
κάτο) νὰ ἡµποροῦν ἡ ἔτεροι ἀδελφοὶ νὰ του πέρνουν σιµάδι διὰ τὸ ἠµισὸ δουκάτο διὰ ὄλον 
τον ιουνηον τον ερχάµενον» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 651v). 

239. Βλ. Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 162r (Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδροµος πόλεως). 
240. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 22, φ. 44v (Ἁγία Παρασκευή Καµάρας). 
241. Ἡ κτητόρισσα τῆς Ὑπαπαντῆς πόλεως ἐπιφορτίζει τόν ἑκάστοτε ἐφηµέριο νά τῆς δί-

νει «το κατετος δια βοήθειαν της ζωοτροφιας αυτης το τεταρτον εξ όλου του εσωδήµατος της 
ειρηµενης µονης τόσον από κρασί καί ελαδι όσον καί από παν ετερο τόσον εκ των παροντων 
όσον καί εκ των µελλοντων ειτε καί εκ πασων των προσφορών των εν αυτῆ καθεκαστην ηµέ-
ραν προσφεροµενων παρεξ εκ του εισοδήµατος του επιτραχηλίου αυτου...» (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Σ.148, φ. 160r). 

242. Στόν Ἅγιο Ἰωάννη Θεολόγο πόλεως οἱ ἀδελφοί δεσµεύονταν νά «ποιήσουν ένα κε-
λίον εἰς την ἄνωθεν µονῆν διὰ να κατηκεῖ η ἄνωθεν κυρὰ πρεσβυτέρα εος τελος ζωῆς αυτῆς» 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.327, φ. 737r). Στήν Ὑ. Θ. Φανερωµένη τῶν Ξένων ὁ κτήτορας ὅρισε «η αυτι 
αδελφι να του ασιστερουν και εχουν τιν εγνια του οταν ηθελε του ελθι τιποτες αναγκη να µὴ 
του λιψουν» (ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Κερκυραῖοι, σ. 48). 
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προνόµια αὐτά συνεχίζονταν µέ τή φροντίδα γιά τόν ἐνταφιασµό του σέ κεν-
τρική θέση ἐντός τοῦ ναοῦ, τήν κάλυψη τῶν ἐξόδων τῆς κηδείας καί τήν τακτι-
κή τέλεση µνηµοσύνων καί λειτουργιῶν ὑπέρ αὐτοῦ243. 

Ἡ δεύτερη ὁµάδα προνοµιακῶν διατάξεων, τῶν ὁποίων ἡ ἰσχύς συνήθως 
ἐκτείνεται καί στούς ἀπογόνους τοῦ κτήτορα, προσδιορίζει τή σχέση τοῦ κτήτο-
ρα καί τῆς οἰκογενείας του µέ τόν ναό καί τήν ἀδελφότητα. Ἄν ὁ κτήτορας 
ἦταν µέλος τῆς ἀδελφότητας, οἱ διατάξεις αὐτές ἀναφέρονταν στήν προτίµησή 
του κατά τήν ἑορτή τοῦ ναοῦ µέ τήν προσφορά «σπερνῶν» καί κεριοῦ ἤ ἄρτου 
σέ ἀναγνώριση τῶν κτητορικῶν του δικαιωµάτων244, σέ ὁρισµένες περιπτώσεις 
µάλιστα προσθέτονταν καί ἡ ὑποχρέωση δεξίωσης αὐτοῦ καί τῶν κληρονόµων 
του245. Ἄν ὁ κτήτορας ἤ κάποιος ἀπό τήν οἰκογένειά του ἦταν ἱερέας συνήθως 
ἀναλάµβανε τήν ἰσόβια ἱερουργία τοῦ ναοῦ246, ἐνῶ σέ µιά τουλάχιστον περί-
πτωση, στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο Ἁγίων Θεοδώρων, ἀναγνωρίστηκε στόν ἕναν ἀπό 
τούς κτήτορες µεγαλύτερη δικαιοδοσία ἔναντι τῶν ὑπολοίπων ἀδελφῶν, σέ ἀ-

                                                        
243. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ πράξη τῆς κτητόρισσας τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου πό-

λεως Θεοδωρέλας Βερβιτζιώτη, στήν ὁποία ὁρίζει «να ενταφιαζετε ιστο µνιµα οπουνε ιστιν 
µεσινιν θίρα οπου ινε θαµενος και ο αδελφος της». Οἱ κυβερνῆτες ὄφειλαν νά κάνουν «τιν εξο-
δον της θανιστης καί τες πανυχίδες εις τον χρόνον ιγουν ιστες ενεα, ιστες σαραντα, ιστα τριµι-
νια, εξαµινια, ενιαµινια καί τον χρόνον». Ὁ ἐφηµέριος ὄφειλε «καθε οπου λιτουργη να 
µνηµονεβυ αφτιν κε τους γονεους της κατα παρισιας ος καθος τα ονόµατα ινε γραµενα ιστι 
µπρακα», ἐπίσης οἱ ἀδελφοί δεσµεύονταν νά ὑποχρεώνουν τόν ἐφηµέριο «να λυτουργιν ολλες 
τες ιµερες του ενιαυτου ιγουν καθε ιµερα δια µνιµοσινον της» καί «ης πασαν λιτουργια να της 
ψαλυ ο ανοθεν εφιµεριος και η κατακερον εβρισκοµενος εφιµέριος ενα τρισαγιο από πανοθεν 
της ... και οι κυβερνητε να τις κάνουν τον κάθε χρόνον µιαν πανιχίδα τιν ιδιαν ιµερα οπου 
αποτύχη...». Ἀπό τίς διατάξεις αὐτές µόνον ἡ τελευταία φαίνεται νά ἔχει διηνεκή χαρακτήρα 
πού ἀφοροῦσε στόν ἑκάστοτε ἐφηµέριο τοῦ ναοῦ. Ὅλες οἱ ἄλλες, ἐλλείψει προσδιορισµοῦ, 
περιορίζονταν προφανῶς στόν ὁρισθέντα ἀπό αὐτήν ἰσόβιο ἐφηµέριο. Τέλος οἱ ἀδελφοί ὑπο-
χρεώνονταν, σέ συνδυασµό µέ τήν ἀπόδοση τοῦ «γιούς», νά βάνουν «κερη καί ληβανι» στό 
µνῆµα τῆς διαθέτριας κατά τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.77, βιβλίο πράξεων, φ. 40rv). 
Ὁ ὁρισµός τοῦ µνηµοσύνου, ὡς βασικῆς ὑποχρέωσης τῆς ἀδελφότητας καί τοῦ ἐφηµερίου τοῦ 
ναοῦ, περιέχεται καί στήν παραχωρητήρια πράξη τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµένης τῶν Ξένων (ΚΑ-
ΤΣΑΡΟΥ, Κερκυραῖοι, σ. 47). 

244. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 681v (Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Καρουσάδων). Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.99, β. 27, φ. 
10r-11r µετά τό φ. 41 (Ὑ. Θ. Σωτηριώτισσα Γουβιοῦ). Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 22, φ. 44v (Ἁγία 
Παρασκευή Καµάρας). 

245. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.99, β. 27, φ. 10r-11r µετά τό φ. 41 (Ὑ. Θ. Σωτηριώτισσα Γουβιοῦ). 
246. Στήν πράξη τῆς 26.11.1504, πού ἀφορᾶ στήν ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωρ-

γίου Περουλάδων, ὁ ἀρχικός κτήτορας τοῦ ναοῦ ταυτίζεται µέ τόν ἱερέα Κωνσταντῖνο Κου-
βαρᾶ, ὅπως τεκµαίρεται ἀπό τήν ἰσόβια ἀνάθεση τῆς ἱερουργίας τοῦ ναοῦ σέ αὐτόν καί τήν 
ἀνάθεση τῆς φύλαξης τῶν κλειδιῶν τοῦ ναοῦ µετά τόν θάνατό του στόν γιό του, ὁ ὁποῖος εἶχε 
τήν εὐθύνη τῆς παράδοσής τους στόν ἑκάστοτε ὁριζόµενο ἱερέα καί τῆς παραλαβῆς τους µέ τή 
λήξη τῆς σύµβασης (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 31v. Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 106, ἀρ. 128). Στήν Ὑ. Θ. 
Βλαχέρνα Καρουσάδων ὁ κτήτορας ἱερέας Παναγιώτης Πιτικάρης καθίσταται ἰσόβιος ἐφηµέ-
ριος νεµόµενος τό µισό τῶν εἰσοδηµάτων τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 678r-681v). 
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ναγνώριση τοῦ κτητορικοῦ µεριδίου πού κατεῖχε πρίν ἀπό τήν παραχώρηση247. 
Ἄν ὁ κτήτορας ἔµενε ἐκτός ἀδελφότητας, πέραν τῆς ἀναγνώρισης τοῦ δικαι-

ώµατός του στόν ναό µέ τήν προσφορά σπερνῶν καί κεριοῦ, µέ τίς διατάξεις 
προσδιοριζόταν κυρίως ὁ βαθµός ἀνάµειξής του στή διοίκηση καί διαχείριση 
τοῦ ναοῦ, ἡ ὁποία ἐκδηλωνόταν εἴτε µέ τή συµµετοχή στίς συνεδριάσεις τῆς ἀ-
δελφότητας εἴτε µέ τήν ἐπικύρωση ὁρισµένων ἀπό τίς ἀποφάσεις της. Ἡ συµµε-
τοχή τοῦ κτήτορα στίς συνελεύσεις συχνά περιοριζόταν στίς ψηφοφορίες γιά 
τήν ἀνάδειξη ἐφηµερίου τοῦ ναοῦ, ἀλλά καί σέ κάθε ἄλλη ἀνάγκη πού ἀφοροῦ-
σε στόν ναό, ἐνῶ ἡ βαρύτητα τῆς παρουσίας του, ἄν καί δέν εἶναι πάντοτε σα-
φής, θεωροῦµε ὅτι ἦταν ἴση µέ ἐκείνη τῶν ἄλλων µελῶν τῆς ἀδελφότητας248. 
Ὅπου ἡ δικαιοδοσία του συνίστατο στήν ἐπικύρωση τῶν ἀποφάσεων τῆς ἀδελ-
φότητας, αὐτή προσδιοριζόταν ὡς πρός τήν ἔκτασή της σαφῶς, ἀφοῦ µέ τόν 
τρόπο αὐτό θά µποροῦσε νά ἐπηρεάσει καταλυτικά κάθε µορφή δραστηριό-
τητας τῶν ἀδελφῶν. Συνήθως ἀναγνωρίζεται ἡ δικαιοδοσία τοῦ κτήτορα νά ἐγ-
κρίνει τήν ἐκλογή τοῦ ἐφηµέριου τοῦ ναοῦ ἤ τήν ἐγγραφή νέων ἀδελφῶν στόν 
ναό249. 

Στήν ἴδια συνάφεια θά πρέπει νά προστεθοῦν καί οἱ διατάξεις ἐκεῖνες πού 
ἀναφέρονταν στήν ὑποχρέωση τῆς ἀδελφότητας νά παρέχει στόν κτήτορα συµ-
βολικό µέρισµα ἀπό τά ἔσοδα τοῦ ναοῦ. Αὐτό, ὅπου τήν κυριότητα τοῦ ναοῦ 
διατηροῦσε ὁ κτήτορας, λογιζόταν ὡς ἀναγνώριση τῆς κυριότητας καί συνίστα-
το συνήθως σέ ἕνα κερί καί «σπερνά» τά ὁποῖα προσφέρονταν τήν ἡµέρα τῆς 
ἑορτῆς τοῦ ναοῦ250. Ἀνάλογου τύπου ὑποχρεώσεις ἐµφανίζονται ὅπως εἴδαµε 

                                                        
247. Κατά τή σύνταξη τῆς πράξης ὁ Σταµάτης Σαµόλης ἀπαίτησε «να ἔχη ἄλον ένα µερτη-

κῶ µε τὴν ἀδελφοσήνη του δίχος ἔξοδον καὶ δούλεψη δια το µερτηκῶ ὅπερ ὕχαν προτα καὶ ἡ 
ἄνοθεν ἀναγεγραµενοι ὅλη τόσων ἡ ἀναγεγραµενοι ἐκτητόρη ὅσων καὶ ἥ ἔτερη να ἥνε ὅλη 
ἥσια ἀδελφὴ να ἔχουν να κάµουν εἰς τὴν εκλησίαν καὶ πραγµάτον αὐτῆς πάρεξ τὸ µερτηκῶ 
ὅπου ἐχη ὁ Σαµόλης» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ. 225, φ. 885r). 

248. Στόν Ἅγιο Ἰωάννη Πρόδροµο πόλεως µετεῖχε καί ὁ Νικόλαος Αὐλωνίτης ἤ οἱ κληρο-
νόµοι του (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 161v-162r τῆς 16.4.1544). Στήν Ὑπαπαντή πόλεως ἐπίσης, 
στίς συναθροίσεις προβλεπόταν καί ἡ παρουσία τῆς κτητόρισσας Ἰακώβας (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Σ.148, φ. 160rv). Στόν Ἅγιο Ἐλευθέριο πόλεως στήν ἐκλογή ἱερουργοῦ ψήφιζε καί ὁ «γιούς 
πατρονάτος» τοῦ ναοῦ «µε µια µπαλα ος κε τους αλους αδελφους» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.77, βιβλίο 
πράξεων, φ. 40r τῆς 31.8.1714). Τέλος, στήν Ὑψηλή Θεοτόκο πόλεως ὁ Γεώργιος Θεοτόκης δια-
τήρησε γιά τόν ἑαυτό του καί γιά ὅσους ἐκπροσωποῦσε τό «ιους, και βοτο τις αδελφοτιτος» 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.279, β. 62, φ. 34r). 

249. Σηµειώνουµε τήν πράξη συγκρότησης τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Κρεµαστῆς πόλεως 
τῆς 24.4.1549, µέ τήν ὁποία ἡ κτητόρισσα Κιάρα ἐπιφύλαξε γιά τόν ἑαυτό της τό δικαίωµα 
ἔγκρισης τοῦ ἐφηµερίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.146, φ. 201r), καί τήν περίπτωση τοῦ Σταµάτη Μαυ-
ροζούµη «πρώτου οἰκοκύρη» τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Βιταλάδων, ἡ ἀδελφότητα τοῦ 
ὁποίου δέν µποροῦσε νά δεχθεῖ νέο ἀδελφό «διχος θέληµα και προσερώτηση αυτου» (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Ν.1, κατάστιχο 1628-1635, φ. 71r). 

250. Οἱ ἀδελφοί τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου πόλεως ὄφειλαν νά δίνουν «δια ρεκογνιτζιον εκι-
νου οπου αφινη το γηους τις ανοθεν εκλισιας ενα καντελοτο από κερυ ασπρο µια λίτρα του 
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καί σέ ἰδιόκτητους ναούς, οἱ ὁποῖοι παραχωροῦνταν εἴτε ὡς µετόχια σέ ναούς, 
εἴτε σέ ἱερεῖς συνήθως µέ σύµβαση διηνεκοῦς χαρακτήρα. Ἄλλοτε πάλι τά διδό-
µενα παρέχονταν, σύµφωνα µέ τό λεκτικό τῶν πράξεων, χάριν εὐλογίας. Πρό-
κειται γιά τίς περιπτώσεις ἐκεῖνες στίς ὁποῖες εἶχε παραχωρηθεῖ ἡ πλήρης κυριό-
τητα τοῦ ναοῦ, ὅπου τά δοσίµατα αὐτά, χωρίς στήν οὐσία νά ἀφίστανται ἀπό 
τόν ἀνωτέρω πρωταρχικό τους χαρακτήρα, ἐξέφραζαν τήν τιµητική ἀναγνώρι-
ση τοῦ πρώτου κτήτορα ἀπό τήν ἀδελφότητα251. 

Ἡ τρίτη ὁµάδα προνοµιακῶν διατάξεων ἀναφερόταν στούς προγόνους τοῦ 
κτήτορα, γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ὁποίων ὁριζόταν ἡ τέλεση µνηµοσύνων ἀπό 
τόν ἐφηµέριο τοῦ ναοῦ252, στούς ἀπογόνους τοῦ κτήτορα, γιά τούς ὁποίους προ-
βλεπόταν ἡ προνοµιακή ἀνάληψη τῆς ἱερουργίας τοῦ ναοῦ σέ περίπτωση πού 
κάποιος ἀπό αὐτούς χειροτονοῦνταν ἱερέας253, καθώς καί σέ ἄλλα πρόσωπα 
τοῦ στενοῦ του περιβάλλοντος. Γιά τούς τελευταίους, ἄν αὐτοί ἦταν λαϊκοί, 
προβλεπόταν ἡ ἰσόβια οἰκονοµική τους ἐνίσχυση254. Ἄν αὐτοί ἦταν κληρικοί οἱ 
προνοµιακές διατάξεις ἀναφέρονταν στήν ἐγκατάστασή τους ὡς ἰσόβιων ἐφηµε-
ρίων στόν ναό τόσο αὐτῶν προσωπικά255 ὅσο καί τῶν τέκνων τους, µέ τήν 

                                                        
πέζου και µια κούπα σπερνά καί ενα ψοµοπουλο απο αρτο...» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.77, βιβλίο πρά-
ξεων, φ. 40v). Βλ. ἐπίσης ἀντίστοιχη ὑποχρέωση στήν Ὑψηλή Θεοτόκο πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Π.279, β. 62, φ. 34r). 

251. Στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόµου πόλεως ὁ ἑκάστοτε ἱερέας ὄφειλε «δίδειν το 
κατ' ετος του ειρηµενου µισερ Νικολάου και των αυτού κληρονόµων και διαδόχων εις την 
εορτην της αποτοµης της τιµίας κεφαλης του Προδροµου διά ευλογίας χαριν προσφοράς τέσ-
σαρας, κηριον εν λιτραν ηµισυ και σκουτελιν εν εσπερινου καί ουχι αλλον τι» (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Σ.148, φ. 162r). Τοῦ ἴδιου τύπου ἦταν καί ἡ ὑποχρέωση πού ἀναλάµβανε ὁ ἐφηµέριος τῆς Ὑ. Θ. 
Κρεµαστῆς, ἔπειτα ἀπό τήν παραχώρηση τοῦ ναοῦ στήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Κεχαριτω-
µένης, ὁ ὁποῖος ὄφειλε νά στέλνει στό σπίτι τῶν κτητόρων χάριν εὐλογίας ἕνα «σκουτέλι ἑσπε-
ρινό» (Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 139r). 

252. Ἡ Θεοδωρέλα Βερβιτζιώτη ἐπιφόρτιζε τόν ἐφηµέριο τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου 
«να βαζη κερι λιβανι καί τρισαγιο καθε καλιν ιµερα ιστο µνιµα του πατρος της εχη ιστιν 
Αντηβινιοτισα». Ἡ ὑποχρέωση δέσµευε τόν ἐφηµέριο πού εἶχε ὁρίσει ἡ ἴδια, στόν ὁποῖο εἶχε 
παραχωρήσει τό µνῆµα τοῦ πατέρα της (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.77, βιβλίο πράξεων, φ. 41r). 

253. Στήν πράξη παραχώρησης τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου πόλεως ἡ κτητόρισσα ὅριζε 
ὅτι «αν ἡθελε γενη ὀ ἄνωθεν υἱός αυτῆς ἰερεύς νά στέκετε εἰς την ἄνωθεν µονῆν καί ἰερουργει 
αυτήν ἔος τέλους ζωῆς αὐτου καί ἄν δέν ἤθελε γένη ἰερεύς καί ἤθελε πανδρευτη καµία εκ της 
θυγατέραις αὐτῆς καί ἤθελε πάρη ἄνδρα καί ἤθελε γένη ἰερεύς νά στέκετε εις την αὐτῆν µονῆν 
καί ψάλειν αὐτῆν ἐος τέλους ζωῆς αὐτοῦ» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.327, φ. 737v-738r). 

254. Ἐδῶ ἐντάσσεται ἡ διάταξη πού ἔθεσε ἡ Θεοδωρέλα Βερβιτζιώτη κατά τήν παραχώρη-
ση τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ἡ ὁποία ὅριζε ὅτι «... απο τα νικια τον ανοθεν αργαστη-
ριον της να διδουν τις ανοθεν Αναστασενας δουλεφτρας της εος οπου ζυ τον καθε µίνα λυτρες 
δεκαπεντε δια ζοοθροφι αυτης και µια ξεστα λαδυ τον κάθε χρονο εχοντας και τό ανοθεν χα-
µογιον οπου ισιν ιστιν κοντραδα της Παπαντης εος τελος ζους της και αποτιχοντας της να µε-
νη ιστιν ανοθε µονιν» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.77, βιβλίο πράξεων, φ. 40v). 

255. Γιά τόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου ἡ διαθέτρια ὅρισε «να ινε καί στεκετε εφηµέριος 
εος τελος ζους του ὁ µρ Θεοδορος Κοντος του ποτε µρ Αθαναση ὁ οπίος ισιν αναγνοστης καί 
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προϋπόθεση βέβαια ὅτι κάποιο ἀπ’ αὐτά θά ἀκολουθοῦσε τόν ἱερατικό κλά-
δο256, ἤ καθόριζαν τό χρονικό διάστηµα τῆς προνοµιακῆς ἀνάληψης τῆς ἐφηµε-
ρίας καί κάρπωσης τῶν εἰσοδηµάτων τοῦ ναοῦ257. Γιά τήν ἰσχύ τῶν προνοµια-
κῶν αὐτῶν ὁρισµῶν ἱερουργῶν σέ κάποιες ἀδελφότητες θέτονταν ἀπό τόν κτή-
τορα περιορισµοί οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονταν στό παρεχόµενο ἀπό τόν ἐφηµέριο 
ἔργο, καθώς καί στήν ἐπιθυµία τῆς ἀδελφότητας νά τόν διατηρήσει στή θέση 
αὐτή258. 

γ. Πράξεις ἀπόκτησης συναδελφικῶν δικαιωµάτων σέ ἐγκαταλελειµµέ-
νο ἤ κατεστραµµένο ναό 

Ἰδιότυπη ἐµφανίζεται ἡ διαδικασία συγκρότησης τῆς ἀδελφότητας στούς ναούς 
ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἦταν ἐγκαταλελειµµένοι ἤ ἐρειπωµένοι καί στούς ὁποίους ἤ 
δέν ἦταν γνωστοί οἱ κτήτορες ἤ εἶχαν ἐκλείψει. Ἡ ἑνότητα αὐτή στηρίζεται στό 
ὑλικό πού συγκεντρώθηκε καί ἀφορᾶ χρονολογικά στίς ἀδελφότητες τοῦ Τα-
ξιάρχη Ἀργυράδων259, τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας πόλεως260, τῆς Ἁγίας Σοφίας στό 

                                                        
ὁποτε ιθελε γιενη ιερευς εφθης να λαβενη τιν αφτιν εφιµεριαν τις αυτης εκλισιας δια τες ασι-
στεντζες οπου του εκαµε ιστιν φαµπρικα τις αυτης εκλισιας καί απο τιν σηµερον καί εος να γε-
νη ιερευς ὁ αυτός Θεοδορης να εφιµερεβυ ὁ ανοθεν Φιλιπος ιερευς ο Μαρκετης καί ανίσος καί 
ιθελε τυχη θανατος του αυτου Θεοδορου οπου ο Θεος να µιν το δοση να µενη ιστιν ζοιν του ὁ 
ανοθεν Φιλιπος ιερευς ο Μαργκετης καί αποτιχοντας τον ανοθεν διο εφιµεριον να ιθελαν 
εκλεξουν εφθυς εφιµεριον» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.77, βιβλίο πράξεων, φ. 40r). 

256. Στήν παραχωρητήρια πράξη τῆς Ὑπαπαντῆς πόλεως ὁριζόταν ὅτι «ο παρών παπα 
κύρ Μάρκος ο Φρονιµος αδελφός της πρεσβυτερας όστις την σήµερον ευρίσκεται ιερουργός 
της µονής νά επικρατεί την ειρηµένην µονήν µετά των παντίων αυτης αγαθων παροντων καί 
µελλοντων µέχρι τέλους ζωῆς αυτοῦ ... και µετά την αποβίωσιν του ρηθέντος ιερέως εαν ευρεθῆ 
παιδιον αυτοῦ αξιον τῆς ιερωσυνης και γεννη ιερεύς να εχη την ειρηµένην µονην µετά παντία 
αυτῆς αγαθά ... µεχρι τέλους ζωῆς αυτου...» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 160rv τῆς 14.4.1544). Ἀνά-
λογη εἶναι καί ἡ σχετική διάταξη τῆς πράξης παραχώρησης τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Κρεµαστῆς 
στήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένης µέ τήν ὁποία ὁρίστηκε ἰσόβιος ἱερουργός τοῦ ναοῦ 
ὁ ἱερέας Φώτιος Παλατιανός: «και αν ίσως καί ιερωθεῖ ο ιος αυτου ο µρ. Νικόλαος καί ελθει 
εις τον τῆς ιερωσύνης βαθµόν νά ενι καί αυτος ιερουργος ως ανοθεν εν όλω τω χρόνω της ζωῆς 
αυτοῦ» (Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 139v τῆς 16.8.1578). 

257. Στήν πράξη παραχώρησης τῆς Ὑψηλῆς Θεοτόκου στίς 4.9.1801 δίνεται γιά µιά πε-
νταετία ἡ ἱερουργία τοῦ ναοῦ στόν ἱερέα Ἀναστάσιο Καλογερόπουλο, ὁ ὁποῖος εἶχε λάβει τήν 
ἰσόβια ἐπικαρπία τοῦ ναοῦ τό 1790 καί εἶχε παραιτηθεῖ αὐτῆς γιά νά συνταχθεῖ τό συµβόλαιο 
τῆς παραχώρησης. Στόν ἴδιο ἱερέα ἀναγνωρίστηκε ἐπίσης ἡ ἰσόβια κάρπωση τῶν εἰσοδηµάτων 
τῆς ἐκκλησίας, ἐκτός τῶν σολιάτικων, καί ἡ συµµετοχή του στίς ψηφοφορίες τῆς ἀδελφότητας 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.279, β. 62, φ. 34v). 

258. Στήν Ὑ. Θ. Φανερωµένη τῶν Ξένων ὁ ἱεροµόναχος Νικόδηµος Κολήτζας ἔθεσε ἰσόβιο 
ἐφηµέριο τόν ἱεροµόναχο Ἀµβρόσιο Σαµοΐλη µέ τόν ὅρο νά ἐνεργεῖ κατά τρόπο πού νά εὐ-
χαριστεῖ τούς ἀδελφούς (ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Κερκυραῖοι, σ. 46). 

259. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 601rv τῆς 26.12.1610. 
260. Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.195, φ. 447v-448r, πράξη τῆς 7.1.1618. 
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Πέραµα261 καί τῆς Ὑ. Θ. Σωτηριώτισσας στά Γουβιά κατά τήν πρώτη φάση συγ-
κρότησης τῆς ἀδελφότητας262. 

Στίς περιπτώσεις αὐτές ἡ πρωτοβουλία ἀνήκει κυρίως στά πρόσωπα ἐκεῖνα 
τά ὁποῖα ἀποφασίζουν νά ἀναλάβουν τήν ἀνακαίνιση καί τή µετέπειτα φροντί-
δα τοῦ ναοῦ καί, σπανιότερα, στίς ἐκκλησιαστικές ἀρχές τοῦ τόπου µέσα στά 
πλαίσια τῶν γενικότερων καθηκόντων τους γιά τή φροντίδα τῶν ναῶν. Στή 
δεύτερη περίπτωση ἐντάσσεται ἡ συγκρότηση τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ταξιάρχη 
Ἀργυράδων στίς 26.12.1610. Ὁ ναός ἦταν ἐρηµωµένος, καµένος καί ἀφανισµέ-
νος «απο πάσα πράγµα όσον καί από αδελφούς καί εκτητόρους η οπηη αποτη-
χαν και εχαθησαν ώλλοι», γι’ αὐτό καί ὁ Πρωτοπαπάς Λευκίµµης Σταµάτιος 
Κοντοµάρης, ὁ ὁποῖος βρέθηκε στό χωριό, κάλεσε ὅσους ἐνδιαφέρονταν νά 
ἐνταχθοῦν ὡς ἀδελφοί καί κτήτορες στόν ναό καί νά ἀναλάβουν µέ ἔξοδά τους 
τήν ἀνακαίνισή του. Στή συνέχεια συντάχθηκε ἡ σχετική νοταριακή πράξη στήν 
ὁποία καταγράφτηκαν τά ὀνόµατα τῶν προσελθόντων καθώς καί ἡ προσφορά 
τοῦ καθενός263.  

Ὅπου ὁ ναός ἐµφανίζεται ἐγκαταλελειµµένος καί χωρίς γνωστούς κτήτορες, 
ἡ πρώτη ἐνέργεια τῶν ἐνδιαφεροµένων εἶναι νά διευκρινισθεῖ τό ἰδιοκτησιακό 
καθεστώς τοῦ ναοῦ καί νά πιστοποιηθεῖ ἡ ὕπαρξη ἤ µή προσώπων τά ὁποῖα 
κατεῖχαν τίτλους ἰδιοκτησίας ἤ ἄλλα δικαιώµατα σέ αὐτόν, στή συνέχεια δέ νά 
κατοχυρωθοῦν τά ἐνδιαφερόµενα πρόσωπα γιά τά κτητορικά δικαιώµατα πού 
ἀποκτοῦσαν µέ τή συνδροµή τους στήν ἀνακαίνιση τοῦ ναοῦ. Σηµειώνουµε ἐδῶ 
τή χαρακτηριστική περίπτωση τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Σωτηριώτισσας Γουβιῶν. Οἱ 
ἐνδιαφερόµενοι Νικόλαος Βούλγαρης, Ἀναστάσιος Προβατᾶς καί Κωνσταντῖνος 
Καµινάρης κατέθεσαν στίς 8.5.1733 αἴτηση στήν πρωτοπαπαδική γραµµατεία 
µέ τήν ὁποία γνωστοποίησαν τήν κατάσταση τοῦ ναοῦ καί τήν πρόθεσή τους 
νά ἀναλάβουν τήν ἀνακαίνισή του. Κατ’ αὐτούς ὁ ναός ἦταν ἐρηµοκλήσι χωρίς 
περιουσιακά στοιχεῖα καί γνωστό ἰδιοκτήτη, τό ὁποῖο κατά τήν τελευταία 
τουρκική πολιορκία τῆς Κέρκυρας τό 1716 εἶχε καταστραφεῖ σχεδόν ὁλοσχε-
ρῶς. Οἱ αἰτοῦντες, κινούµενοι ἀπό εὐλάβεια, ἀποφάσισαν νά τόν ἀνακαινίσουν, 
καί ζήτησαν ἀπό τόν Πρωτοπαπά νά κληθοῦν δηµόσια καί νά ἐµφανιστοῦν 
στήν πρωτοπαπαδική γραµµατεία ὅσοι εἶχαν δικαιώµατα στόν ναό καθώς καί 
ὅσοι ἤθελαν νά συνδαπανήσουν ἤ νά ἀφιερώσουν ὑπέρ τοῦ ναοῦ συναριθµού-
µενοι κατ’ αὐτόν τόν τρόπο στούς κτήτορες καί ἀδελφούς. Τό κήρυγµα τῆς πρό-
σκλησης θά γινόταν σέ τρεῖς ἑορτάσιµες ἡµέρες στήν πλησιέστερη ἐκκλησία. Ἄν 
µετά ἀπ’ αὐτό δέν ἐµφανιζόταν κανείς διεκδικητής δικαιώµατος ἐπί τοῦ ναοῦ, 
θά ἄρχιζαν τίς ἐργασίες ἀνοικοδόµησης. Μέ τήν αἴτησή τους αὐτή ἀποσκοποῦ-
σαν νά ἐξασφαλίσουν τήν παντοτινή κατοχή τῆς ἐκκλησίας γι’ αὐτούς καί τούς 

                                                        
261. ΤΣΙΤΣΑ, Ἁγία Σοφία, σ. 59-60. 
262. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.99, β. 27, φ. 8r-11r ἔνθετα µετά τό φ. 41, τῆς 6.7.1736. 
263. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 601rv. 
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ἀπογόνους τους, ἀφοῦ ὅπως δήλωναν, τά ἔξοδα πού ἐπρόκειτο νά κάνουν θά 
ἦταν µεγάλα. Στήν αἴτηση τῶν ἀνωτέρω συγκατανεύοντας ὁ Πρωτοπαπάς διό-
ρισε στίς 12.5.1733 νά γίνει ἡ σχετική προκήρυξη καί νά συνταχθεῖ ἐκτίµηση 
τῶν ἀναγκαίων ἐργασιῶν ἀπό ὁµάδα ἐµπειρογνωµόνων, ἀποτελούµενη ἀπό 
ἕναν κτίστη, ἕναν µαραγκό καί ἕναν ζωγράφο. Ἡ προκήρυξη συντάχθηκε στίς 
14.5.1733 καί µέ αὐτήν κλήθηκαν ὅσοι εἶχαν δικαιώµατα κατοχῆς στόν ναό καί 
ὅσοι ἤθελαν νά συναριθµηθοῦν στήν ἀδελφότητα νά ἐµφανιστοῦν καί νά τό 
δηλώσουν στήν πρωτοπαπαδική γραµµατεία ἐντός σαράντα ἡµερῶν264. Ἡ πρό-
σκληση αὐτή, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τίς νοταριακές πράξεις πού συντάχθη-
καν στή συνέχεια, εἶχε ἀπήχηση καί τά ἔργα τῆς ἀνακαίνισης τῆς ἐκκλησίας 
ἄρχισαν γρήγορα, περί τά µέσα δέ τοῦ 1736 ὁ ναός ἦταν σχεδόν ἕτοιµος. Τότε, ἤ 
λίγο νωρίτερα, ἔκανε τήν ἐµφάνισή της καί ἡ κτητόρισσα τοῦ ναοῦ, ἡ Ἀναστα-
σούλα θυγατέρα τοῦ ποτέ Ἰωάννη Μαζαράκη ἡ ὁποία, ἐκτιµώντας τήν προσπά-
θεια καί τά ἔξοδα πού εἶχαν στό µεταξύ γίνει, προέβη στίς 6.7.1736 στή σύνταξη 
τῆς σχετικῆς παραχωρητήριας πράξης µέ τήν ὁποία ἔλαβε τήν ἀρχή της ἡ ἀδελ-
φότητα τοῦ ναοῦ. Λίγες µέρες ἀργότερα, στίς 11.7.1736 ἐκπρόσωποι τῶν ἀδελ-
φῶν κατέθεσαν αἴτηση καί ζήτησαν τήν ἄδεια ἐγκαινιασµοῦ τοῦ ναοῦ, ἡ ὁποία 
καί δόθηκε τήν ἑπόµενη ἡµέρα265. Στήν ἀνωτέρω περίπτωση ἡ πρωτοβουλία γιά 
τή συγκρότηση τῆς ἀδελφότητας ἀνήκει σέ ἐκεῖνα τά πρόσωπα τά ὁποῖα ἐκδή-
λωσαν τή διάθεση νά ἀναλάβουν τήν ἀνοικοδόµηση τοῦ κατεστραµµένου ναοῦ. 
Οἱ πρῶτες αὐτές ἐνέργειες χαρακτηρίζονταν ἀπό µιά ἰδιαιτερότητα λόγῳ τοῦ 
γεγονότος ὅτι δέν ἦταν γνωστός ὁ κτήτορας τοῦ ναοῦ. Ἀπό τή στιγµή ὅµως πού 
αὐτός ἐµφανίστηκε, γιά τήν ἀπόκτηση ὁποιωνδήποτε δικαιωµάτων στόν ναό ἔ-
πρεπε νά τηρηθεῖ ἡ νόµιµη διαδικασία, µέ τήν παραχώρηση δηλαδή τῶν δικαιω-
µάτων αὐτῶν καί τήν ἐπισηµοποίησή της µέ τή σύνταξη τῆς σχετικῆς νοταρια-
κῆς πράξης. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο ἡ παραχώρηση τῶν δικαιωµάτων καί κατά 
συνέπεια ἡ ἀρχή τῆς ἀδελφότητας τοῦ ναοῦ ἦταν τό ἀποτέλεσµα τῆς ἀναγνώ-
ρισης ἀπό µέρους τοῦ κτήτορα τῶν γενοµένων ἐξόδων ὑπέρ τοῦ ναοῦ καί ἡ 
βεβαιότητα ὅτι ἡ ἀγαθή αὐτή διάθεση τῶν ἀνακαινιστῶν καί ἡ φροντίδα θά 
συνεχιζόταν καί στό µέλλον. 

Συνοπτικότερη ἐµφανίζεται ἡ διαδικασία στίς περιπτώσεις ἐκεῖνες πού ἀπο-
δεδειγµένα δέν ὑφίσταντο κτήτορες τοῦ ναοῦ, ὁπότε ἀρκοῦσε ἡ σύνταξη τῆς 
σχετικῆς νοταριακῆς πράξης στήν ὁποία περιγραφόταν ἡ κατάσταση τοῦ ναοῦ, 
ἡ πρόθεση συγκρότησης ἀδελφότητας καί ἡ ὀνοµαστική ἐγγραφή τῶν πρώτων 
ἀδελφῶν. Σηµειώνουµε ὡς παράδειγµα τήν πράξη τῆς 7.1.1618, ἡ ὁποία θά µπο-
ροῦσε νά λογιστεῖ ὡς ἡ ἱδρυτική πράξη τῆς ἀδελφότητας τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. 
Βλαχέρνας πόλεως. Σύµφωνα µέ αὐτήν, στήν ἐκκλησία δέν ὑπῆρχε οὔτε ἀδελ-
φάτο γιά τήν κυβέρνησή της, οὔτε ἱερουργός γιά τήν ἱερουργία της, οὔτε καί 

                                                        
264. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 23, φ. 485rv καί φ.χ.ἀ. 
265. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 23, φ. 594rv. 
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κανένας γνωστός κτήτορας πού νά τήν κατεῖχε. Τόν ναό φρόντιζαν ὁ Ἰωάννης 
Νούνεσης, ὁ Νικολός ∆ηδηµός καί ὁ Μάρκος Μπούρης, οἱ ὁποῖοι χαρακτηρί-
ζονται ὡς «εξ αρχηθεν προβλεπτε και κιβερνηται εἰς τὴν αὐτην µωνην ... τόρα 
διο τρης χρωνους και πλεοτερο», χωρίς νά διευκρινίζεται µέ ποιόν τρόπο εἶχαν 
ἀναλάβει τή φροντίδα της. Αὐτοί ἀποφάσισαν νά ἐγγράψουν ἀδελφούς στή µο-
νή οἱ ὁποῖοι στή συνέχεια θά προέβαιναν στήν ἐκλογή κυβερνητῶν. Πράγµατι 
τή συγκεκριµένη ἡµέρα συνάχτηκαν 20 ἀδελφοί µαζί µέ τούς ὑπάρχοντες κυβερ-
νῆτες, στούς ὁποίους προστέθηκαν λίγο µετά ἀκόµη ἄλλοι ἑπτά. Οἱ συναχθέντες 
ὡς πρώτη τους ἐνέργεια εἶχαν «να γραψουν και καµου το παρων ενστρουµεντο 
δια βεβεοσην και ασφαληαν τις συνδροφιας» καί διευκρίνησαν ὅτι «άκοµη και 
οση αλη ετερη άδελφη θελουν ελθη να γραυτουν να γραφωνται»266. 

Ἡ ἀναγνώριση ὅµως τῶν κτητορικῶν δικαιωµάτων µποροῦσε νά γίνει καί 
µέ τή γνωστοποίηση τῶν ἐνεργειῶν καί τῶν προθέσεων τῶν ἀνακαινιστῶν στόν 
Μ. Πρωτοπαπά. Σηµειώνουµε τήν περίπτωση τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας στό 
Πέραµα, τόν ὁποῖο ὁ ἱεροµόναχος Σεραφείµ Ὀφιοµάχος µαζί µέ τόν ἱεροµόναχο 
Γρηγόριο ∆ράγια, τόν Χριστόδουλο Μπέτζη καί τόν Σπύρο ∆ιγενῆ εἶχαν ἀνοι-
κοδοµήσει κατά τό 1692 «ἐκ βόθρου ... ἔστωντας καὶ τῷ κλησουράκῃ παντέρι-
µον ... νὰ ἠβρεισκόντουν παντελῶς ἀφανισµένῳ καί ἀπὸ πᾶσαν κυβέρνησιν καὶ 
ἱερουργείαν». Ἐπιθυµώντας δέ νά κάµουν «ἀδελφάτω εἰς τὸν αὐτὸν ναὸν διὰ 
κυβέρνησιν καὶ καθεκάστιν διατήρισιν» κατέθεσαν αἴτηση στόν Μ. Πρωτοπα-
πά Χριστόδουλο Βούλγαρη ζητώντας νά δοθεῖ ἡ σχετική ἄδεια. Πράγµατι στίς 
11.4.1692 ὁ Μ. Πρωτοπαπάς ἔδωσε τήν ἄδεια συναρίθµησης καί ἄλλων ἀδελ-
φῶν267. Μέ τόν τρόπο αὐτό οὐσιαστικά ὁ Πρωτοπαπάς ἀναγνώριζε στούς αἰ-
τοῦντες δικαιώµατα κτητορικά στόν ναό µέσα στά πλαίσια τῶν ἁρµοδιοτήτων 
του, οἱ ὁποῖες δέν περιορίζονταν µόνο στή φροντίδα καί τόν ἔλεγχο τῶν ναῶν, 
ἀλλά καί στήν ἐξέταση καί ἐκδίκαση ὑποθέσεων πού ἀναφέρονταν σέ διεκ-
δικήσεις κτητορικῶν δικαιωµάτων στούς ναούς τοῦ νησιοῦ. 

Καί στίς ἀνωτέρω περιπτώσεις πού ἐξετάσαµε ἡ ἐγγραφή τῶν ἀδελφῶν συ-
νοδευόταν ἀπό τήν προσήκουσα εἰσφορά ὑπέρ τοῦ ναοῦ, ἡ ὁποία ἦταν εἴτε 
χρηµατική εἴτε σέ εἶδος268. Στήν Ὑ. Θ. Βλαχέρνα µάλιστα τονίστηκε ἡ ἀναγκαι-
ότητα τῆς παρουσίας ἑνός κυβερνήτη κατά τήν ἐγγραφή τῶν νέων ἀδελφῶν 
τόσο στό νοταριακό κατάστιχο ὅσο καί στό βιβλίο τῆς ἐκκλησίας, τό ὁποῖο θά 
ἀνοίγονταν ὥστε «να φενονται τα οσα πραγµατα αφιερονονται»269. 

                                                        
266. Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.195, φ. 447v-448r. 
267. ΤΣΙΤΣΑ, Ἁγία Σοφία, σ. 59-60. 
268. Στόν Ταξιάρχη Ἀργυράδων σηµειώνονται προσφορές ἀπό 6 λίτρες ἕως ἕνα κροζάτο 

(7½ λίτρες), καί ἀπό 1 ἕως 2 ξέστες λάδι : Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 601rv. 
269. Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.195, φ. 448r. 



152 Ο  ΝΑΟΣ  ΚΑΙ  Η  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ  

 

δ. Ἡ υἱοθέτηση συναδελφικῶν πρακτικῶν ἀπό τούς κτήτορες 

Ὅ,τι εἰπώθηκε προηγουµένως ἀποτελεῖ τήν τηρούµενη διαδικασία στίς συγκε-
κριµένες περιπτώσεις στίς ὁποῖες ἀναφερθήκαµε. Ἡ διάδοση ὅµως καί ἡ καθιέ-
ρωση τοῦ θεσµοῦ συνέτεινε στή γενικότερη ἐφαρµογή του γιά τήν ἀντιµετώπιση 
προβληµάτων πού ἀφοροῦσαν στούς κτήτορες ἑνός ναοῦ, πράγµα πού ὁδήγησε 
σέ πολλές περιπτώσεις στή µετατροπή τῆς ὁµάδας τῶν κτητόρων σέ ἀδελφότη-
τα. Ἡ µεταβολή αὐτή µποροῦσε νά εἶναι τό ἀποτέλεσµα ἐξωτερικῆς παρέµβα-
σης ἐξ αἰτίας προστριβῶν ἤ διαφορῶν µεταξύ τῶν κτητόρων, ὁπότε ἐπιβαλλό-
ταν σέ αὐτούς τό συναδελφικό µοντέλο ὡς τό πλέον ἐνδεδειγµένο γιά τήν ὁριο-
θέτηση τῶν µεταξύ τους σχέσεων. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ περίπτωση τῆς Ἁγίας 
Βαρβάρας ∆οραχιτάδων, ὅπως αὐτή ἀποκαλύπτεται στήν πράξη διαιτησίας τῆς 
18.7.1506, µέ τήν ὁποία δόθηκε λύση στίς διαφορές τῶν ὀκτώ οἰκοκυραίων καί 
κτητόρων τοῦ ναοῦ πάνω σέ θέµατα κτήσης τοῦ ναοῦ καί τῶν πραγµάτων του, 
ἱερουργίας καί προνοµιακῆς µεταχείρισης τῶν κτητόρων ἱερέων. Οἱ διαιτητές, 
παρεµβαίνοντας ἀποφασιστικά, ὅρισαν τήν ἐξίσωση τῶν δικαιωµάτων τῶν κτη-
τόρων, ἀπαγόρευσαν τή µεταβίβαση τῶν µεριδίων σέ τρίτους, γιά τήν ἀποφυγή 
προφανῶς πιθανῆς συσσώρευσης αὐτῶν στό ἴδιο πρόσωπο, καί ὅρισαν τήν 
ἄρση τῶν δικαιωµάτων σέ ἐκείνους πού µέ τή συµπεριφορά τους ζηµίωναν τόν 
ναό καί τούς λοιπούς κτήτορες270. Μέ τήν ἀπόφαση αὐτή, χωρίς νά καταργοῦ-
νται οὐσιαστικά τά µερίδια, συντελέστηκε ἕνα σηµαντικότατο βῆµα γιά τήν 
ὑπέρβασή τους, ἀφοῦ αὐτά ἔχασαν τόν ἀρχικό χαρακτήρα τῆς κυριότητας καί 
ἀπόκτησαν ἐκεῖνον τοῦ διακριτικοῦ γνωρίσµατος γιά τήν ἔνταξη καί συµµετο-
χή τῶν προσώπων στήν ὁµάδα, µέ τήν ἴση δέ κατανοµή τους ἀποκλείστηκαν οἱ 
ἐπιδιώξεις διάκρισης καί ἐξουσιαστικῆς ἐπιβολῆς ὁποιουδήποτε ἐκ τῶν µελῶν, 
γεγονός πού συνέτεινε στήν ἰσχυροποίηση τῆς συνεργασίας µεταξύ τῶν κτη-
τόρων. 

Συνήθως ὅµως ἡ µεταβολή αὐτή ἦταν ἀποτέλεσµα ἐπιλογῶν τῶν κτητόρων, 
οἱ ὁποῖες καθορίζονταν ἀπό συγκεκριµένες ἀνάγκες πού ζητοῦσαν συλλογική 
ἀντιµετώπιση. Οἱ ἐπιλογές αὐτές, οἱ ὁποῖες ἔτειναν πρός τήν υἱοθέτηση τῆς συ-
ναδελφικῆς πρακτικῆς, ἐπέφεραν τή βραδεία καί ὁµαλή µεταµόρφωση αὐτῶν σέ 
συναδελφικοῦ τύπου ὁµάδες. Ἀπό τήν ἔρευνα προέκυψε ἕνας σηµαντικός ἀριθ-
µός περιπτώσεων στίς ὁποῖες µποροῦµε νά διακρίνουµε τή σταδιακή αὐτή µετα-
µόρφωση, κάθε ὁµάδα κτητόρων ὅµως ἐπέλεγε, ἀνάλογα µέ τίς ἰδιαιτερότητές 
της, τόν δικό της δρόµο, ὁ ὁποῖος σέ ὁρισµένες περιπτώσεις εἶχε ὡς τελικό ἀπο-
τέλεσµα τήν πλήρη προσαρµογή καί ἔνταξη στήν ὁµάδα τῶν ἀδελφοτήτων. Τά 
παραδείγµατα πού ἐντάσσονται στήν ἐξεταζόµενη περίπτωση εἶναι πολλά, γιά 
τήν παρακολούθηση ὅµως αὐτῆς τῆς σταδιακῆς µεταλλαγῆς ἐπιλέξαµε πέντε πε-
ριπτώσεις τοῦ 16ου αἰ. προερχόµενες ἀπό τό γεωγραφικό διαµέρισµα τῆς Λευ-

                                                        
270. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 107v-108r. Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 293-294 ἀρ. 404. 
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κίµµης, τίς ὁποῖες παρουσιάζουµε στή συνέχεια. 
Ὁ ναός τοῦ Ταξιάρχη Πολιτάδων στό πρῶτο µισό τοῦ 16ου αἰ. ἐµφανίζεται 

ὡς κτητορικός διαφόρων προσώπων τά ὁποῖα διαχειρίζονταν ἐλεύθερα τά µερί-
διά τους, ὅριζαν σέ αὐτά τόν ἱερουργό τῆς προτίµησής τους271 ἤ τά µεταβίβα-
ζαν272. Παράλληλα ὅµως, ἰδίως ἀπό τό 1544, καί παρά τήν ὕπαρξη µεριδίων, 
ἐµφανίζονται πρακτικές συλλογικῆς λήψης ἀποφάσεων πού ἀφοροῦσαν στήν 
ἱερουργία τοῦ ναοῦ µέ ταυτόχρονη ἐξασθένηση τῆς ἔννοιας τοῦ µεριδίου, τό ὁ-
ποῖο παύει πλέον νά ἐκφράζει πραγµατική κατάτµηση τοῦ ναοῦ καί τῶν περι-
ουσιακῶν του στοιχείων273. Τέλος, ἀπό τό 1551 τουλάχιστον, καθιερώνεται ὁ 
ὁρισµός τακτικῶν ἀντιπροσώπων στούς ὁποίους ἀνατίθεται ἡ διαχείριση τοῦ 
ναοῦ καί ἡ φροντίδα γιά τήν ἐφηµερία του274, καί προσλαµβάνει πλέον ὁ ναός 
καί ἡ περί αὐτόν ὁµάδα τῶν κτητόρων τόν χαρακτήρα τῆς ἀδελφότητας275. 

Ἀντίστοιχη πορεία διαπιστώνεται καί στόν ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων τοῦ 
ὁµώνυµου χωριοῦ. Ἕως τό 1546 σηµειώνεται ἡ ὕπαρξη µεριδίων στά ὁποῖα οἱ 
κάτοχοι ὅριζαν ἐλεύθερα τόν ἱερουργό εἴτε χωριστά276 εἴτε σέ συνεργασία µέ 

                                                        
271. Σύµφωνα µέ πράξη τῆς 14.11.1531 ὁ ναός ἀνῆκε κατά τό ἥµισυ στόν Τζώρτζη Κου-

λούρη, ὁ ὁποῖος µαζί µέ τόν Νικολό Μελαχροινό, ἐπίσης κάτοχο µεριδίου, ὅρισε ἱερουργό τόν 
ἱερέα Νικόλαο Εὑρετόπουλο (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 154r). Σέ πράξη τῆς 10.3.1537 ἐµφανίζεται 
ὡς κτήτορας στό ἥµισυ τοῦ ναοῦ ὁ Κωσταντῆς Μοναστηριώτης, ὁ ὁποῖος ἀνανέωσε παλαιό-
τερη σύµβαση µέ τήν ὁποία εἶχε ὁρίσει ἱερουργό στό µερτικό του τόν ἀνωτέρω ἱερέα (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Τ.13, φ. 735r). 

272. Στίς 7.4.1553 ὁ Πέτρος Κωστῆς παραχώρησε τήν κυριότητα τοῦ µισοῦ µεριδίου του 
στόν ἱερέα Νικόλαο Εὑρετόπουλο καί στούς κληρονόµους του (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 481r). 
Στίς 5.5.1555 ὁ Γεώργιος Μελαχροινός ἔδωσε στόν ἴδιο ἱερέα τό µερτικό πού κατεῖχε στόν ναό 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 98v). 

273. Τό 1544 οἱ Θοδωρῆς Μελαχροινός, Μιχάλης Νέστορας, Στυλιανός Κωστῆς καί Νικο-
λός Μελαχροινός ὡς κτήτορες καί µεριδιοῦχοι τοῦ ναοῦ ὅρισαν ἐφηµέριο «εις στα µερτηκά 
οπερ ὁρήζουν» γιά δέκα χρόνια τόν ἱερέα ∆ηµήτριο Μοναστηριώτη καί τοῦ ἔδωσαν τόν ναό 
«συντα µε τα παντοία πράγµατα» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 660v). 

274. Στίς 29.3.1551 οἱ κτήτορες ὅρισαν πριόρηδες (ἐκπροσώπους) γιά τρία ἔτη, µέ καθή-
κοντα τή διαχείριση τῶν πραγµάτων τοῦ ναοῦ καί τή φροντίδα γιά τήν ἐφηµερία του (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Μ.225, φ. 191v), ἐνῶ στίς 15.3.1556 οἱ πριόρηδες διευθέτησαν χρέη τοῦ ἐφηµερίου καί µέ 
ἄλλη πράξη τῆς ἴδιας ἡµέρας ἀνανέωσαν τή σύµβασή του (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 285r). 

275. Βλ. πράξεις: τῆς 9.4.1559 γιά τόν ὁρισµό ἐφηµερίου καί τῆς 14.12.1561 γιά τόν ὁρισµό 
πριόρηδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.94, φ. 18r, φ. 102r), καθώς καί τῆς 13.12.1590 γιά τή σύνταξη «ἀβε-
νταρίου» τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 133r). 

276. Στίς 22.10.1544 ὁ ∆ηµήτριος Πλασκασοβίτης ἔδωσε τό µερτικό του στόν ἱερέα Μιχαήλ 
Παγιάτη γιά τρία χρόνια (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 705v). Τήν ἴδια ἡµέρα ὁ Ἀνδρέας Χρυσικό-
πουλος καί ἡ Μπέτα, σύζυγος ποτέ Νίκου Σµοΐλη, ἔδωσαν τά µερτικά τους στόν ἱερέα Καλο-
ϊωάννη Κουλούρη γιά τρία χρόνια (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 706r). Στίς 17.4.1546 ὁ ἱερέας Πέτρος 
Βαρσάκης, ὁ ὁποῖος εἶχε δώσει τό µερτικό του στούς ἱερεῖς Μιχαήλ Παγιάτη καί Καλοϊωάννη 
Ζερβό (κτήτορες τοῦ ναοῦ ὅπως προκύπτει ἀπό ἄλλη πράξη: Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 263r τῆς 
22.8.1549), µέ τήν πράξη τούς ἔδωσε καί τό µερίδιό του σέ χωράφι τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Τ.13, φ. 266v). Στίς 22.10.1544 ὁ Γεώργιος Ἀλαµάνος ἔδωσε στόν ἱερέα Ἰωάννη Κουλούρη τό 
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τούς ὑπόλοιπους κτήτορες277. Στό διάστηµα πού µεσολαβεῖ ἀπό τό 1546 ὥς τό 
1549 οἱ κτήτορες, παρά τήν ὕπαρξη µεριδίων, ἐµφανίζονται ὀργανωµένοι καί 
λαµβάνουν ἀπό κοινοῦ ἀποφάσεις278, ἐνῶ ἀπό τό 1548 γνωρίζουµε τήν ὕπαρξη 
τακτικῶν ἐκπροσώπων279. Στά µετέπειτα χρόνια, χωρίς πλέον νά ἐµφανίζονται 
τά κτητορικά µερίδια, οἱ κτήτορες καί οἰκοκυραῖοι τοῦ ναοῦ λαµβάνουν συλλο-
γικά ἀποφάσεις γιά τήν ἐφηµερία280 καί τήν περιουσιακή του διαχείριση281 καί 
ἐκλέγουν τούς τακτικούς ἐκπροσώπους τους282. 

Ἡ διαδικασία συγκρότησης τῆς ἀδελφότητας καί ἡ λειτουργία τῶν κτητό-
ρων σύµφωνα µέ τά συναδελφικά πρότυπα, δέν συµπεριέλαβε ὅµως τό σύνολο 
τῶν κτητόρων τοῦ ναοῦ. Γνωρίζουµε ὅτι στίς 21.6.1557 ὁ Νικόλαος καί ὁ Καλο-
ϊωάννης Σαµοΐλης κατέστησαν ἱερουργό στό µερτικό πού κατεῖχαν τόν ἱερέα 

                                                        
µερίδιό του ἀπό τόν ναό (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 819r). 

277. Στίς 17.1.1535 οἱ «εκτητόροι ... εις την ηµησην εκλησίαν» Γεώργιος Παγιάτης, Μαρίνος 
καί Ἀνδρέας Πλασκασοβίτης τήν ἔδωσαν στούς ἱερεῖς Θεοχάρη Κουλούρη καί Ἰωαννούλη 
Ζερβό γιά δύο χρόνια (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 421r). Στίς 22.10.1544 ὁ Τζώρτζης Κουλούρης 
καί ὁ Νικολός Χρυσικόπουλος παραχώρησαν τά µερίδιά τους στόν ἱερέα Ἰωάννη Κουλούρη 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 819r). Τήν ἑπόµενη 23.10.1544 ὁ ἱερέας Μιχαήλ Παγιάτης, ὁ Μαρίνος 
Πλασκασοβίτης, ὁ Ἀνδρέας Πλασκασοβίτης, ὁ Μιχαήλ Ἀλαµάνος, ὁ ἱερέας Πέτρος Βαρσάκης, 
ὁ ἱερέας Ἰωάννης Ζερβός, ὁ ἱεροµόναχος Νικόδηµος, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀνδρέα Χρυσικό-
πουλου, καί ἡ Μάρω τοῦ ποτέ Μανουήλ Χρυσικόπουλου ἔδωσαν τόν ναό στόν ἱερέα Μιχαήλ 
Παγιάτη καί στόν Καλοϊωάννη Ζερβό γιά τρία χρόνια (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 819v). 

278. Στίς 5.5.1549 ὁ ἱερέας Μιχαήλ Παγιάτης, ὁ Ἀνδρέας Πλασκασοβίτης καί ὁ Μικέλης 
Βούργαρης, «ικοκηρέοι καί εκτητόρη ... ης τόν ηµησῶν ναόν», ὁ ἱερέας Καλοϊωάννης Ζερβός 
καί ὁ Σταµάτης Ζερβός, «ης όσων ἀκαρτερεῖ τό µερτικό τους», ἡ κυρά Μαρία, σύζυγος τοῦ 
ποτέ Ἐµµανουήλ Χρυσικόπουλου καί ὁ Ἰωάννης Μοναστηριώτης διά µέρος τῆς συµβίας του, 
«εις όσων ακαρτερεῖ το µερτηκό τους», οἱ ἱερεῖς Θεοχάρης Κουλούρης καί Τοµάζος Μοναστη-
ριώτης, ὁ Γεώργιος Μοναστηριώτης καί ὁ Γεώργιος Βούργαρης, συµφώνησαν µέ τούς κτήτορες 
ἱερεῖς Μιχαήλ Παγιάτη, Θεοχάρη Κουλούρη καί Καλοϊωάννη Ζερβό καί τούς ἔδωσαν τόν ναό 
γιά τέσσερα χρόνια (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 382v). 

279. Στίς 11.3.1548 ὁ Σταµάτιος Σαµόλης καί ὁ Σταµάτιος Μοναστηριώτης, πριόρηδες τοῦ 
ναοῦ, ἔδωσαν τόν ναό στούς ἱερεῖς Μιχαήλ Παγιάτη, Θεοχάρη Κουλούρη καί Καλοϊωάννη 
Ζερβό (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 676v). 

280. Στίς 25.11.1554, ὁ ἱερέας Καλοϊωάννης Ζερβός καί οἱ λοιποί παρόντες, ὡς οἰκοκυ-
ραῖοι, ὅρισαν τά τῆς ἐφηµερίας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 57r). Στίς 10.5.1556 οἱ κτήτορες ἔδωσαν 
τόν ναό στόν ἱερέα Μιχαήλ Παγιάτη, ἐνῶ µεταξύ τῶν παρόντων σηµειώνονται οἱ πριόρηδες 
καί οἱ κυβερνῆτες τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 293v-294r). 

281. Στίς 30.3.1555 οἱ κτήτορες ἀνταλλάσσουν ἀκίνητο (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 71v). 
282. Στίς 3.2.1556 οἱ Μικέλης Βούλγαρης καί ∆ηµήτριος Πάργας «πρηόρηδες καί ηκοκη-

ρεη» µαζί µέ τούς κτήτορες ἱερέα Μιχαήλ Παγιάτη, ∆ηµήτριο Πλασκασοβίτη, Ἀνδρέα Χρυσι-
κόπουλο, Γεώργιο Μοναστηριώτη καί Νικόλαο Παγιάτη µίσθωσαν χωράφι (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Μ.225, φ. 273r). Στίς 17.2.1556 οἱ ἀνωτέρω πριόρηδες ἔλαβαν τό πάκτο ἀπό τόν πακτωνάρη 
Νικολῆ Σαµοΐλη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 274v-275r). Στίς 12.3.1556 οἱ κτήτορες, ὡς ἐκπρόσω-
ποι τῶν ἀδελφοσυνῶν τους, ὅρισαν πριόρηδες τούς Σταµάτη Σαµόλη καί Γεώργιο Κουλούρη 
καί κυβερνῆτες τούς ∆ῆµο Πάργα καί Μικέλη Βούλγαρη γιά τρία χρόνια (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, 
φ. 284rv). 
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Καλοϊωάννη Ζερβό283, ἐνῶ στίς 10.12.1591 ὁ ∆ῆµος Χουσκόπος ὡς «ηκοκήρης 
καί αδελφός και καθοληκός εκτητορ» συµφώνησε µέ τόν ἱερέα ∆ηµήτριο Βλάση 
καί τόν ὅρισε ἰσόβιο ἱερουργό «εις το µέρος αυτοῦ το χουσκοπουλάτικο»284. Τά 
παραδείγµατα αὐτά φανερώνουν ὅτι συνέχισαν νά ὑπάρχουν στόν ναό κτητο-
ρικά µερίδια τά ὁποῖα οἱ κτήτορές τους, παρά τό γεγονός ὅτι αὐτοχαρακτηρί-
ζονταν ὡς «ἀδελφοί», τά διέθεταν ἐλεύθερα καί ἀνεξάρτητα, τόνιζαν µάλιστα 
στίς συντασσόµενες πράξεις ὅτι στίς ἐπιλογές τους δέν µποροῦσε νά «αντητηνη 
κανεις απο τούς αδελφους τῆς αυτης µωνης...». Οἱ περιπτώσεις ὅµως αὐτές, µᾶλ-
λον ὡς ἐξαιρέσεις θά πρέπει νά θεωρηθοῦν, οἱ ὁποῖες, παρότι ἐκφράζουν τά ἀ-
βέβαια βήµατα τῶν κτητόρων καί τίς ἀντιδράσεις πού πιθανότατα διατυπώ-
νονταν ἀπό τούς µεριδιούχους στήν υἱοθέτηση νέων πρακτικῶν, δέν ἐπηρέασαν 
τήν ἐπικράτηση τοῦ συναδελφικοῦ προτύπου στήν ὀργάνωση τῶν κτητόρων 
τοῦ ναοῦ285. 

Τήν ἴδια βασικά διαδικασία, τῆς σχετικοποίησης δηλαδή τῶν κτητορικῶν 
µεριδίων ἕως τήν ἐξαφάνισή τους, καί τήν ἐπιλογή τοῦ ἀντιπροσωπευτικοῦ συ-
στήµατος στή διαχείριση τοῦ ναοῦ, διαπιστώνουµε ἐπίσης στούς κτήτορες τοῦ 
ναοῦ τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας Πολιτάδων, ὅπου ἡ µετάβαση πρός τήν ἀδελφό-
τητα τοποθετεῖται µεταξύ τῶν ἐτῶν 1548 καί 1589286, καί στούς κτήτορες τοῦ 
ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου Στανοπουλάδων περί τό 1549287. 

                                                        
283. Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 838v. 
284. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 189rv. 
285. Βλ. ἐνδεικτικά πράξη τῆς 11.6.1559 γιά τήν ἐκλογή πριόρηδων καί κυβερνητῶν 

(Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.4, β. 1, φ. 5v) καί τῆς 8.9.1562 µέ τήν ὁποία οἱ πριόρηδες διευθέτησαν διαφορά 
µέ τούς ἱερεῖς κανονίζοντας τά τῆς ἱερουργίας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.94, φ. 117rv). Ἐπίσης πράξη 
τοῦ 1571 µέ τήν ὁποία οἱ κτήτορες ὅρισαν δύο κυβερνῆτες καί τρεῖς πριόρηδες (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Ρ.17, φ. 286v). Πράξη τῆς 28.2.1610 µέ τήν ὁποία οἱ ἀδελφοί ἐξέλεξαν τρεῖς πριόρηδες γιά 2 
χρόνια (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 544r). 

286. Στίς 9.9.1548 ὁ Νικόλαος Μικρούλης, κάτοχος τοῦ µισοῦ ναοῦ, παραχώρησε τό µερί-
διό του στόν ἱερέα ∆ῆµο Μοναστηριώτη γιά δέκα χρόνια µέ χρέος νά ἱερουργεῖ τόν ναό 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 499r). Τό 1589 στόν ναό ὑπῆρχε πριόρης καί οἱ κτήτορες χαρακτηρί-
ζονταν ὡς «ἀδελφοί» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 71v). 

287. Στίς 21.11.1532 ὁ ἱερέας ∆ηµήτριος Μουρµούρης, ὁ Βασίλειος Κωστῆς καί ὁ Μιχαήλ 
Καλαµινός ἔδωσαν στόν ἱερέα ∆ηµήτριο Κοντοµάρη καί τούς κληρονόµους του «ηµοισῶν 
ναὸν» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 394r). Στίς 12.3.1546 οἱ κτήτορες τοῦ ναοῦ Πέτρος Κωστῆς, 
Κωσταντῆς Κοντοµάρης καί Νίκος Κουρῆς, ἔδωσαν τόν ναό στόν ἱερέα Τοµάζο Μοναστη-
ριώτη νά τόν ἱερουργεῖ γιά τρία χρόνια (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 261v). Στίς 31.3.1549 οἱ πριόρη-
δες Γεώργιος Καρούκης καί Νικόλαος Κουρῆς συµφώνησαν µέ τόν «ἀδελφό» τοῦ ναοῦ ἱερέα 
Τουµάζο Μοναστηριώτη καί ἀνανέωσαν τή σύµβαση τῆς ἱερουργίας τοῦ ναοῦ γιά τρία χρόνια 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 380v). Στίς 29.6.1559 γράφτηκε ἀδελφός ὁ Ἀντώνης Κουρµεκιάρης 
καί τήν ἴδια ἡµέρα ἐκλέχθηκε µαζί µέ τόν Καλοϊωάννη Κουρῆ ὡς πριόρης (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.4, β. 
1, φ. 6v-7r). Στίς 20.1.1583 οἱ ἀδελφοί τοῦ ναοῦ ἐξέλεξαν γιά πριόρηδες τόν Θεοδωρῆ Βούλγα-
ρη καί τόν Ἀνδρέα Χρυσικόπουλο γιά δύο χρόνια (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 338r). Στίς 8.6.1583 
ὁ ∆ῆµος Σµοΐλης γράφτηκε ἀδελφός στόν ναό (Α.Ν.Κ., Ε.∆. 456, ὑποφάκελος 5, φ. 346v). 
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Ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ περίπτωση τῆς ὁµάδας τῶν κτητόρων τοῦ 
ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων χωρίου Στανοπουλάδων, ὅπου ἡ ὕπαρξη κτητορι-
κῶν µεριδίων διαπιστώνεται σέ ὅλο τό χρονικό διάστηµα πού καλύπτουν τά ἔγ-
γραφα πού ἐξετάζουµε (1537-1608), µέ ἐξαίρεση τίς πράξεις ἐκλογῆς πριόρηδων 
τῆς 4.4.1537, 6.1.1550, 15.3.1556 καί 24.5.1556288. Ἐδῶ, σταθερά ἐπαναλαµβανό-
µενη πρακτική ἀποτελεῖ ἡ ἐκλογή πριόρηδων ἀπό τούς κτήτορες γιά τακτό χρο-
νικό διάστηµα, συνήθως τρία ἔτη, οἱ ὁποῖοι ἀναλαµβάνουν τή φροντίδα καί 
διαχείριση τοῦ ναοῦ, τόν ὁρισµό ἐφηµερίου καί ὑποχρεώνονται σέ ἀπόδοση 
λογαριασµοῦ τῆς διαχείρισής τους εἴτε κατ' ἔτος εἴτε µέ τό πέρας τῆς τριετίας. Ἡ 
δικαιοδοσία µάλιστα τῶν πριόρηδων στήν ἐπιλογή τοῦ ἱερουργοῦ ὁρίζεται µέ 
σαφήνεια στίς ἀνωτέρω πράξεις καί ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τίς σωζόµενες συµβά-
σεις289. Ἀπόκλιση ἀπό τή συνήθη πρακτική φαίνεται νά ἀποτελεῖ ἡ πράξη τῆς 
15.5.1556 µέ τήν ὁποία ὀκτώ κτήτορες «εἰς ὅσων ακαρτερῆ το µερτηκόν τους» 
συµφώνησαν µέ τόν ἱεροµόναχο Γαβριήλ Μεριµνᾶ καί τοῦ πάκτωσαν τό µερτι-
κό τους ἀπό τόν ναό γιά τρία χρόνια µέ χρέος νά ἱερουργεῖ καί νά πληρώνει 
κατ’ ἔτος ἕνα σκοῦδο, τό ὁποῖο νά τό «δίδη τον εὐρησκοµένον πρηόρηδον νά 
κανουν φτηαση»290. Τά ὀνόµατα τῶν συµβαλλοµένων στήν πράξη αὐτή εἶναι 
διαφορετικά ἀπό ἐκεῖνα πού περιλαµβάνονται στήν πράξη ἐκλογῆς πριόρηδων 
τῆς 24.5.1556, τό χαρακτηριστικότερο δέ εἶναι ὅτι σέ καµιά ἀπό τίς δύο πράξεις 
οἱ παρόντες δέν ἐµφανίζονται ὡς ἐκπρόσωποι τῶν ὑπολοίπων. Ἐπίσης ὁ ὁρι-
σµός ἐφηµερίου, ἀνεξάρτητα ἀπό τή βούληση τῶν λοιπῶν µεριδιούχων, ἀποτε-
λοῦσε βέβαια ἐπακόλουθο τοῦ πάγιου δικαιώµατος τοῦ κάθε µεριδιούχου νά 
διαθέτει τό µερίδιό του ἐλεύθερα, ἡ ἐνέργεια ὅµως αὐτή ἐρχόταν σέ ἀντίθεση µέ 
τή δικαιοδοσία πού εἶχε παραχωρηθεῖ στούς πριόρηδες στίς 15.3.1556. Μέ τά 
δεδοµένα αὐτά πιστεύουµε ὅτι ἡ ἐξεταζόµενη πράξη ὑποδηλώνει ὅτι ἀρκετοί 
κτήτορες τοῦ ναοῦ, παρά τήν υἱοθέτηση συλλογικῶν διαδικασιῶν στή διοίκηση 
καί διαχείριση τοῦ ναοῦ, εἴτε µετεῖχαν ἐπιλεκτικά στίς συλλογικές διαδικασίες, 
διατηρώντας τά ἀπορρέοντα ἀπό τά κτητορικά µερίδια δικαιώµατά τους, εἴτε 
δέν εἶχαν ἐνταχθεῖ στήν ἀδελφότητα. ἀποδέχονταν πάντως, τουλάχιστον στόν 
τοµέα τῆς διαχείρισης, τήν ἁρµοδιότητα τῶν ἐκλεγοµένων πριόρηδων, ἀφοῦ σέ 
αὐτούς ὄφειλε ὁ ἐφηµέριος νά καταβάλλει τό συµφωνηθέν πάκτο. 

Οἱ διαπιστώσεις αὐτές ἐπιβεβαιώνονται καί ἀπό ἔγγραφα τοῦ τέλους τοῦ 
16ου αἰ. ἀπό τά ὁποῖα φαίνεται καθαρά ὁ τρόπος µέ τόν ὁποῖο ἦταν διαρθρω-
µένη ἡ ὁµάδα τῶν κτητόρων τοῦ ναοῦ τότε, µέ τήν ὕπαρξη δηλαδή ὀργανωµέ-
νων σέ ἀδελφότητα κτητόρων, ἀλλά καί κτητόρων ἀνεξάρτητων, οἱ ὁποῖοι συ-

                                                        
288. Βλ. ἀντίστοιχα: Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 737v. Συµβ. Τ.13, φ. 310v. Συµβ. Μ.225, φ. 284v 

καί 298rv. 
289. Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 349r τῆς 16.3.1550. Συµβ. Τ.13, φ. 477r τῆς 20.2.1553. Συµβ. 

Κ.404, φ. 48v-49r τῆς 27.4.1589. 
290. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 294v-295r. 
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νέχιζαν νά διατηροῦν καί νά διαχειρίζονται τά κτητορικά τους µερίδια ἐλεύθε-
ρα. Συγκεκριµένα, στίς 4.4.1596 ὁ Γεώργιος Μεριµνᾶς «ὀς καθοληκὸς ἐκτήτορ 
καὶ ἠκοκήρης και µῶνος ἐξουσηαστὴς εις το µερος το µερηµνάτηκο εις ἔνα µερ-
τικὸ ὁπερ έχη» στόν ναό, «βανη σηντροφον καί ἀδελφῶν εἰς όλο το µερτηκόν 
αυτου το µερηµνατηκο, οπερ έχη απο τούς γωνης αὐτοῦ καθοληκον ος τό εαυ-
του σώµα» τόν ἱερέα Ἰωάννη Μεταξᾶ καί τούς κληρονόµους του «να ησην εις 
την ανοθεν µωνή ἁπο την σήµερο καὶ εἰς τὸν αιῶνα τον ἁπαντα εστοσαν κή-
ρηος και ηκοκήρης ηστην ρηθησαν µωνην και αγαθα αυτῆς... καί να ψάλη καί 
ϊερουργη καὶ αυτος οςπερ και τους ληπους ιερεις και ἀδελφους της ρηθίσης µω-
νῆς αὐτος καί ἡ αὐτού κληρονόµη παντοτε καί αεί και απολαµβάνει καί απο 
πάσα σοδιµα καί καρποφορα καί δικαίοµα της ανοθεν µωνης»291. Τήν ἴδια ἡµέ-
ρα ὁ Στέλιος Γιαννιώτης, ὁ Στάµος Γιαννιώτης µέ τόν ἀνεψιό του Ἰωάννη, καί ὁ 
Μιχαήλ Γιαννιώτης ὡς καθολικοί κτήτορες, ἀδελφοί καί οἰκοκυραῖοι εἰς ἕνα 
µερτικό στήν ἴδια ἐκκλησία «βάνουν ... σηντροφον καὶ αδελφὸν εἰς ὄλο το µερ-
τηκὸν αὐτόν τον ανοθεν γηανηοτατον ... παντοτε και αει και τον βανουν καθο-
ληκον κτητορ και ἠκοκείρην καθοληκά ος τα εαυτου σωµα αυτον» τόν ἀνωτέ-
ρω ἱερέα Ἰωάννη Μεταξᾶ µέ τούς κληρονόµους του «απο την σηµερον και εἰς 
τον αιωνα τον ἅπαντα...» µέ τούς ὅρους καί τά προνόµια τῆς προηγούµενης 
πράξης292. Οἱ πράξεις αὐτές ἐντάσσονται στήν ἴδια ὁµάδα µέ ἐκεῖνες πού ἐξετά-
σαµε σέ προηγούµενη ἑνότητα, κατά τή διερεύνηση τοῦ περιεχοµένου τοῦ ὅρου 
ἀδελφός. Ἐδῶ ὅµως οἱ πράξεις αὐτές ἀποκτοῦν ἐξαιρετικό ἐνδιαφέρον κυρίως 
γιά τή χρονική στιγµή κατά τήν ὁποία συντάχθηκαν καθώς καί γιά τόν τρόπο 
µέ τόν ὁποῖο αὐτές σχετίζονται. Ὅπως εἴδαµε, οἱ δύο πράξεις συντάχθηκαν τήν 
ἴδια ἡµέρα ἀπό δύο διαφορετικούς κατόχους κτητορικῶν µεριδίων στόν ἴδιο 
ναό, καί µέ αὐτές παραχωρήθηκαν στό ἴδιο πρόσωπο, τόν ἱερέα Ἰωάννη Μετα-
ξᾶ ἀπό τόν κάθε κτήτορα µεριδιοῦχο χωριστά ἴσα καί ὅµοια κτητορικά δικαιώ-
µατα στό κάθε µερίδιο. Μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ ἱερέας Ἰωάννης Μεταξᾶς κατέστη 
ἀδελφός ταυτόχρονα καί στά δύο κτητορικά µερίδια. Ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο οἱ 
δύο κτήτορες προέβησαν στήν ἐνέργεια αὐτή χωριστά, ἔχει νά κάνει δίχως ἄλλο 
µέ τά δικαιώµατα πού συνεπάγονταν στόν κάτοχό τους τά κτητορικά µερίδια 
σέ ἕναν ναό, ἄν λάβουµε ὅµως ὑπ’ ὄψιν τό γεγονός ὅτι οἱ κτήτορες τοῦ ναοῦ 
ἤδη συνεργάζονταν µεταξύ τους ἐπιλέγοντας στοιχεῖα καί πρακτικές συναδελ-
φικοῦ χαρακτήρα, ἡ ἐνέργεια αὐτή ἀποτελεῖ ἔνδειξη ὅτι οἱ συγκεκριµένοι κτή-
τορες δέν µετεῖχαν στή διαµορφωµένη ἀδελφότητα, ἀλλά συνέχιζαν νά διαχειρί-
ζονται τά κτητορικά τους µερίδια ἀνεξάρτητα. Μέ τήν ταυτόχρονη ὅµως παρα-
χώρηση δικαιωµάτων ἀδελφοῦ στό ἴδιο πρόσωπο καί στά δύο κτητορικά µερί-
δια, ἡ διάκριση αὐτή δέχθηκε ἰσχυρό πλήγµα, τέτοιο ὥστε νά ἀνατραπεῖ τό 
ὑπάρχον σκηνικό. Αὐτό φαίνεται καθαρά στή νοταριακή πράξη πού συντά-

                                                        
291. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 365rv. 
292. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 365v-366r. 
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χθηκε τήν 1.7.1596 µέ τήν ὁποία ὁ ἱερέας Ἰωάννης Μεταξᾶς ἀναγνωρίστηκε ἐκ 
νέου ἀδελφός ἀπό τό σύνολο τῶν κτητόρων ἀδελφῶν τοῦ ναοῦ. Τότε οἱ ἀδελ-
φοί καί κτήτορες τοῦ ναοῦ ἱερέας Γεώργιος Σµοΐλης µέ τήν ἀδελφοσύνη του, ἱε-
ρέας Σταµάτιος Γαρδικιώτης µέ τήν ἀδελφοσύνη του, Σπύρος Σµοΐλης, Στέφος 
Γαστεράτος µέ τήν ἀδελφοσύνη του, Ἀλέξανδρος Σµοΐλης, Ἀλιβίζης Γαρδικιώ-
της µέ τήν ἀδελφοσύνη του, Ἀρσένιος Καψοκαβάδης µέ τήν ἀδελφοσύνη του, 
Στέλιος Γιαννιώτης, Στάµος Γιαννιώτης, Μίχος Γιαννιώτης, Ἰωάννης Γιαννιώ-
της, Γεώργιος Μεριµνᾶς, Ἰωάννης Παπαβλασόπουλος µέ τήν ἀδελφοσύνη του, 
Ἀλιβίζης Παπαβλασόπουλος καί Νίκος Γαστεράτος µέ τήν ἀδελφοσύνη του µέ 
«θεληµα απο τους ετερους αδελφους της ανοθεν µωνης, ὄλλοι η ανοθεν αδελφοί 
καί εκτήτορες» συµφώνησαν µέ τά ἀδέλφια ἱερέα Ἰωάννη Μεταξᾶ, Σταµατέλο 
Μεταξᾶ καί Στέλιο Μεταξᾶ καί «βάνουν καί αυτούς αδελφούς καί εκτητόρους 
εις την ανοθεν µωνην να ησην καί αυτή και η κληρονοµωδηαδόχη αυτον οςπερ 
καί τους ανοθεν αδελφους παντοτε καί αεί»293. Τήν ἴδια πρακτική ἀκολούθησε 
ἡ ἀδελφότητα καί στήν ἐγγραφή τριῶν ἀκόµη ἀδελφῶν στόν ναό πού πραγµα-
τοποίησε στίς 8.7.1596294. 

Στή συνέχεια, παρότι τά κτητορικά µερίδια συνεχίζουν νά ἀναφέρονται στίς 
νοταριακές συµβάσεις, ἡ ὁµάδα τῶν κτητόρων ἀποκτᾶ ὁµοιογένεια καί ἐµφανί-
ζεται ὡς σύνολο στίς ἀποφάσεις της πού ἀφοροῦν στόν ναό. Τήν εἰκόνα αὐτή 
παρέχει ἡ πράξη ἐκλογῆς πριόρηδων τοῦ 1608295 ὅπου οἱ παρόντες, 12 συνολι-
κά, προέρχονται ἀπό ἕξι οἰκογένειες καί ἀντιπροσωπεύουν ἰσάριθµα µέ τίς οἰ-
κογένειες µερίδια. Οἱ παρόντες τό 1608 ἀποφασίζουν ἐξ ὀνόµατος τῶν ὑπολοί-
πων, χωρίς ὅµως νά εἶναι σαφές ἄν πρόκειται γιά πρόσωπα πού ἀνήκουν στίς 
ἀναφερόµενες οἰκογένειες ἤ γιά ἄλλα κτητορικά µερίδια. Παρά τήν ἐπισήµανση 
λοιπόν προβληµάτων καί διαφορετικῶν συµπεριφορῶν, τό κύριο σῶµα τῶν 
κτητόρων τοῦ ναοῦ ἀπό νωρίς ἐµφανίζει ἀναπτυγµένη µορφή ἐσωτερικῆς ὀργά-
νωσης, ἡ ὁποία ἐκφράζεται µέ τή συλλογική λήψη τῶν ἀποφάσεων, τήν ἐκλογή 
τακτικῶν ἐκπροσώπων καί τήν µέσῳ αὐτῶν φροντίδα καί διαχείριση τοῦ ναοῦ, 
καί ἀφοµοιώνει σταδιακά ὅσους ἀπό τούς κτήτορες παρέµεναν προσκολληµέ-
νοι στό µοντέλο τῆς ἀνεξάρτητης διαχείρισης τῶν µεριδίων τους. Κατά τό ἴδιο 
χρονικό διάστηµα τή συγκρότηση τῆς ἀδελφότητας ἐπισφραγίζει ἡ υἱοθέτηση 
τῶν ὅρων «ἀδελφός» καί «ἀδελφός καί κτήτορας»296 γιά τόν χαρακτηρισµό τῶν 
µελῶν της. 

Ἡ µετάβαση αὐτή, τήν ὁποία διαγράψαµε µέ τήν περιγραφή τῶν ἀνωτέρω 
παραδειγµάτων, δέν εἶναι παντοῦ καί πάντοτε διακριτή. Τοῦτο ὀφείλεται κυ-
ρίως στήν ἔλλειψη τῶν ἀναγκαίων πληροφοριῶν. Συχνά τά στοιχεῖα πού κατέ-

                                                        
293. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 376v-377r. 
294. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 378v-379r. 
295. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 442r. 
296. Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 477r τῆς 20.2.1553. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 442r. 
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χουµε εἶναι παραπλανητικά καί ὁδηγοῦν σέ ἄλλους δρόµους, λόγῳ ἀκριβῶς τῆς 
ἀδυναµίας νά διεισδύσουµε πίσω ἀπό τίς πράξεις γιά νά διαπιστώσουµε τήν 
πραγµατικότητα πού αὐτές ὑπαινίσσονται. Ὅπου αὐτό καθίσταται δυνατό, µέ 
τήν παράλληλη ἀνάγνωση ἄλλων πηγῶν, οἱ δρόµοι καί οἱ ἐπιλογές τῶν κτητό-
ρων µᾶς ἀποκαλύπτονται. Κάποτε πάλι οἱ πληροφορίες ἀπέχουν µεταξύ τους 
χρονικά τόσο πού νά γίνεται ἀπαγορευτική ἡ ὁποιαδήποτε συσχέτιση, χωρίς 
βέβαια µέ αὐτό καί νά ἀποκλείεται297. Ἕνας ἄλλος ἐξίσου σηµαντικός παράγο-
ντας ἐντοπίζεται στόν ἀριθµό τῶν κτητόρων ἀδελφῶν τοῦ ναοῦ. Ἡ διαπίστωση 
ἀδελφοτήτων προερχοµένων ἀπό ἰδιόκτητους ναούς καθίσταται δυνατή µόνον 
στίς περιπτώσεις ἐκεῖνες πού ἡ ἀδελφότητα αὐξάνεται ἀριθµητικά τόσο πού νά 
ἀποτελεῖ ἀναγνωρίσιµο µέγεθος καί ἀποτυπώνεται ὡς τέτοια στίς ἐπίσηµες πη-
γές. Ὅπου ὅµως ἡ ἀδελφότητα περιορίζεται στόν ἀρχικό πυρήνα τῶν κτητόρων 
ὁ ἐντοπισµός της εἶναι ἀβέβαιος, ἀφοῦ συχνά ὁ ναός ἐµφανίζεται ὡς ἰδιόκτητος 
κάποιου ἤ κάποιων ἀπό τούς κτήτορες-ἀδελφούς298. 

Ἡ διαπίστωση στούς κτητορικούς ναούς πρακτικῶν οἱ ὁποῖες ἀναγνωρίζο-
νται ὡς συναδελφικές, δέν θά πρέπει νά νοηθεῖ ὡς προγραµµατισµένη πορεία 
ἐξοµοίωσης µέ τό συναδελφικό πρότυπο ἤ συµπόρευσης µέ τίς πρακτικές αὐτές, 
ἀλλά µᾶλλον ὡς υἱοθέτηση προσφορότερων καί λειτουργικότερων λύσεων γιά 
τήν ἀντιµετώπιση συγκεκριµένων ἀναγκῶν διαχείρισης καί διακυβέρνησης τοῦ 
ναοῦ, χωρίς πάντως νά µπορεῖ νά ἀποκλειστεῖ καί τό ἐνδεχόµενο τῆς ἐπιλογῆς 
αὐτῶν σύµφωνα µέ τό παράδειγµα τῶν ὑφισταµένων ἀδελφοτήτων. Οἱ λόγοι οἱ 
ὁποῖοι εὐνοοῦσαν τή στροφή αὐτή πρός τό συναδελφικό µοντέλο θά πρέπει νά 
ἐντοπιστοῦν ἀφ’ ἑνός στή σταδιακή σχετικοποίηση τῆς σηµασίας τῶν κτητορι-
κῶν µεριδίων, κυρίως ἀπό τά µέσα τοῦ 16ου αἰ., ὁπότε ἡ Κέρκυρα γνώρισε τίς 
συνέπειες τῆς τουρκικῆς βαρβαρότητας, καί ἀφ’ ἑτέρου στήν ἱερουργία τοῦ 
ναοῦ. 

Σέ σχέση µέ τά κτητορικά µερίδια, ἡ σταδιακή σχετικοποίηση τῆς σηµασίας 
τους ὁδήγησε ἀντίστοιχα στήν ἰσχυροποίηση τῆς ὁµάδας τῶν κτητόρων ὡς συ-

                                                        
297. Σηµειώνουµε ὡς παράδειγµα τόν ναό τοῦ Σωτῆρος Χλοµοῦ. Ἀπό πράξη τῆς 20.1.1523 

γνωρίζουµε τόν ∆ηµήτριο Γλαρέντζο «κτήτορ καὶ αδελφὼς της µωνὴς ... ης µέρος ταίταρτον» 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 402r), τόν 18ο ὅµως αἰ. ὑπῆρχε συγκροτηµένη ἀδελφότητα (ΚΑΠΑ∆Ο-
ΧΟΥ, Ναοί, σ. 141). 

298. Βλ. ὡς χαρακτηριστικό παράδειγµα τόν ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν Μαµάλων. Ὁ 
ναός στά µέσα τοῦ 16ου αἰ. ἐµφανίζεται ὡς συναδελφικός τῶν οἰκογενειῶν Καρδαµίτζη καί 
Περούλη διαπιστώνεται µάλιστα ὅτι ὑπῆρχε ἐκλεγµένος πριόρης ἤ κυβερνήτης ὡς διοικητική 
καί διαχειριστική ἀρχή (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.146, φ. 197v τῆς 14.7.1549. Συµβ. Σ.148, φ. 451r τῆς 
2.7.1551). Ὁ ναός στόν 17ο αἰ. διατηρεῖ τόν συναδελφικό του χαρακτήρα, φαίνεται µάλιστα 
ὅτι στίς ἀρχικές δύο οἰκογένειες εἶχε προστεθεῖ καί ἡ οἰκογένεια Κανταρέλη (Κατάστιχο 1635, 
σ. 19). Στούς καταλόγους ὅµως τοῦ 18ου καί 19ου αἰ. ὁ ναός σηµειώνεται ὡς ἰδιόκτητος τῶν 
Καρδαµίτζη καί Περούλη (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 347. ΚΑΡΥ∆Η, Κατάλογος, ἀρ. 147) χωρίς 
βέβαια αὐτό νά σηµαίνει καί τήν µή ὕπαρξη ἀδελφότητας. 
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νόλου µέ ταυτόχρονη θυσία µέρους τοῦ περιεχοµένου τῶν κτητορικῶν τίτλων. 
Ἡ µετάβαση αὐτή φαίνεται πώς προέκυψε ὁµαλά ὡς ἀποτέλεσµα ἐσωτερικῶν 
διεργασιῶν µεταξύ τῶν κτητόρων τῶν ναῶν, ἀλλά καί αὐτῆς τῆς φύσης τῶν 
κτητορικῶν µεριδίων. Παρότι κάθε κτήτορας ἦταν κύριος τοῦ µεριδίου του καί 
µποροῦσε νά τό διαθέσει κατά τήν ἐπιθυµία του, στήν πράξη ἡ κατάτµηση αὐτή 
δέν φαίνεται νά ὑπερέβαινε τά ὅρια ἑνός θεωρητικοῦ πλαισίου µερισµοῦ299, στό 
ὁποῖο τά κτητορικά µερίδια ἀποκτοῦσαν τό πραγµατικό τους νόηµα µόνον 
κατά τήν ἀπό κοινοῦ λήψη ἀποφάσεων καί κυρίως στό ποσοστό τῆς συµβολῆς 
τοῦ καθενός στά ἔξοδα συντήρησης τοῦ ναοῦ. Ἐξ ἄλλου ἡ ἀνεξάρτητη διαχεί-
ριση τῆς περιουσίας τοῦ ναοῦ µέ βάση τά κτητορικά µερίδια ἦταν οὐσιαστικά 
ἀνέφικτη ἀφοῦ ἡ καθ’ οἱονδήποτε τρόπο ἐκµετάλλευσή της θά ἔπρεπε προκατα-
βολικά νά ἐγκριθεῖ ἀπό τό σύνολο τῶν µετόχων. Ἐπίσης ἡ δυνατότητα διά-
θεσης τοῦ κτητορικοῦ µεριδίου συνέτεινε στήν ἔνταξη µεταξύ τῶν κτητόρων 
καί προσώπων ξένων, ἡ παρουσία τῶν ὁποίων, παρότι δέν εἶχε ἐπιπτώσεις στήν 
ἀρχική κατάτµηση τῶν κτητορικῶν µεριδίων, ἀλλοίωνε ὅµως ἀνεπανόρθωτα 
τήν ἀρχική σύνθεση τῆς ὁµάδας αὐξάνοντας τόν ἀριθµό τῶν µετόχων300. Ἡ διά-
σπαση τῆς ἀρχικῆς ὁµάδας θά ἐνταθεῖ ἀκόµη περισσότερο ἀπό τίς ἀνάγκες συ-
ντήρησης ἤ ἀνοικοδόµησης τῶν ναῶν, οἱ ὁποῖες σέ ἐνδεχόµενη ἀδυναµία τῶν 
κτητόρων νά ἀνταπεξέλθουν στά ἀπαιτούµενα ἔξοδα ὁδηγοῦσαν σέ παραχωρή-
σεις δικαιωµάτων µέ ἀποτέλεσµα τήν ἀνακατανοµή τῶν κτητορικῶν µεριδίων ἤ 
τήν ἄρση τῆς ἔννοιας τοῦ µεριδίου καί τήν κατανόηση τῶν δικαιωµάτων ὡς 
ἀναφεροµένων στό σύνολο τοῦ ναοῦ. Ὅπως εἴδαµε καί παραπάνω οἱ ἀνάγκες 
ἀκριβῶς τῆς συντήρησης τῶν ναῶν ἀποτελοῦσαν τόν κατ’ ἐξοχήν λόγο γιά τήν 
παραχώρησή τους σέ ἀδελφότητες. Ὅλα αὐτά σέ συνδυασµό µέ τήν κατά κανό-
να αὔξηση τοῦ ἀριθµοῦ τῶν κτητόρων ἀπό γενεά σέ γενεά, καί τήν περαιτέρω 
κατάτµηση τῶν κτητορικῶν µεριδίων ὁδηγοῦσαν ἀναπόφευκτα τήν ἰσχυροποί-
ηση τῆς ἐπιλογῆς τῆς ἀπό κοινοῦ ἀντιµετώπισης καί ἐπίλυσης τῶν ἑκάστοτε 
ἀνακυπτόντων ζητηµάτων καί τή συγκρότηση τῆς ὁµάδας στή µορφή τῆς ἀδελ-
φότητας. 

Σέ σχέση ἐπίσης µέ τήν ἱερουργία τοῦ ναοῦ ἐπισηµαίνεται ὅτι ὁ ὁρισµός ἐφη-
µερίου ἀπό τόν κάθε µεριδιοῦχο κτήτορα χωριστά ἦταν κατ' ἀρχήν δυνατός, 
µέσα στά πλαίσια τῶν δικαιωµάτων πού τοῦ παρεῖχε ἡ κατοχή τοῦ µεριδίου, 

                                                        
299. Στό κτητορικό µερίδιο τοῦ Θεόδωρου ∆εµέστικου στόν ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος Κάτω 

Παυλιάνας περιλαµβάνονταν τόσο τά σκεύη ὅσο καί τά βιβλία τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.5, φ. 
55v), χωρίς ὅµως αὐτό νά σηµαίνει ὅτι κάποια ἀπό αὐτά ἀνῆκαν ἀποκλειστικά σέ αὐτόν. Ἡ 
συµπερίληψή τους δήλωνε µᾶλλον δικαίωµα χρήσης παρά κατοχή. Ὑπ' αὐτή τήν ἔννοια κα-
τανοεῖται καί τό κτητορικό µερίδιο τοῦ Ἀντωνίου Ὀλιόπουλου στόν ναό τοῦ Ταξιάρχη Ἁγίου 
Ματθαίου, ὁ ὁποῖος στίς 13.7.1523 ἔδωσε ὅλο του τό µερίδιο µαζί µέ σκεύη καί βιβλία στόν 
ἱερουργό τοῦ ναοῦ Ἀθανάσιο Ἀρµενιάκο (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.5, φ. 29r). 

300. Βλ. γιά παράδειγµα τήν συµπερίληψη τοῦ ἱερέα Ἀντωνίου Ἀσπρογένη ὡς «ἀδελφοῦ» 
στό πατρικό µερίδιο τοῦ Θεόδωρου ∆εµέστικου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.5, φ. 55v τῆς 21.11.1524). 
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στήν πράξη ὅµως σπάνια διαπιστώνεται ἡ συνύπαρξη πολλῶν ἱερουργῶν στόν 
ἴδιο ναό, ἀφοῦ συχνά στόν ὁριζόµενο γιά κάποιο µερίδιο ἱερουργό περιέρχο-
νταν πολύ σύντοµα µέ ἄλλες νοταριακές πράξεις καί µέρος τῶν λοιπῶν µερι-
δίων. Ἡ τακτική αὐτή, τῆς συγκέντρωσης τῶν παραχωρουµένων µεριδίων στό 
ἴδιο πρόσωπο, ὀφείλεται στό εἶδος τῆς σύµβασης, ἡ ὁποία δέν διέφερε οὐσιαστι-
κά ἀπό τό πάκτωµα τῶν µεριδίων, καί στό µέγεθος τῆς περιουσίας τοῦ ναοῦ, ἡ 
ὁποία σπάνια ἦταν τόσο προσοδοφόρα ὥστε νά παρέχει ἱκανοποιητική ἀποζη-
µίωση γιά πολλούς ἱερεῖς. Ἑποµένως ἡ ἀνάγκη τῆς ἱερουργίας τοῦ ναοῦ ἐπέβαλ-
λε τήν ἔστω καί µέ χωριστές πράξεις ἐπιλογή τοῦ ἴδιου ἱερουργοῦ. Κατά συνέ-
πεια καί ἡ ἀπαντώµενη σέ ὁρισµένες πράξεις κοινή ἐπιλογή ἱερουργοῦ ἀνταπο-
κρίνεται µᾶλλον στήν ἀνάγκη διασφάλισης τῆς ὁµαλῆς τέλεσης τῶν λατρευτι-
κῶν πράξεων στόν ναό καί τῆς διαχείρισης τῶν παραχωρουµένων περιουσια-
κῶν του στοιχείων, παρά στήν ἐπιθυµία τῶν κτητόρων νά συµπορευτοῦν µέ τήν 
ἰσχύουσα σέ ἄλλους ναούς συναδελφική πρακτική. Ἡ διαπίστωση αὐτή ἐνισχύ-
εται καί ἀπό τό γεγονός ὅτι οἱ πρακτικές αὐτές ἐµφανίζονται µέ τήν παράλληλη 
διατήρηση ἄλλων στοιχείων πού δέν συνάδουν στή συναδελφική πρακτική. Ἐ-
ξάλλου οἱ ἐπιλογές αὐτές δέν εἶναι σαφές πάντα ἄν προϋποθέτουν κοινή ἀπό-
φαση τοῦ συνόλου τῶν κτητόρων ἤ µερίδας. Ἄν ἐπίσης αὐτές δέν ἀποτελοῦν τό 
ἀποτέλεσµα ἀπόφασης µέ διαρκή χαρακτήρα, ἀλλά νοηθοῦν ὡς πρόσκαιρη ἐπι-
λογή, τότε ἡ ἐµφάνιση ἄλλων πρακτικῶν ἀπό ὁµάδα ἤ µεµονωµένα ἄτοµα θά 
πρέπει νά θεωρηθεῖ ὡς αὐτονόητη. Γιά ὁποιουσδήποτε ὅµως λόγους καί ἄν ἔχει 
γίνει, ἡ ἐπιλογή αὐτή φέρνει τήν ὁµάδα τῶν κτητόρων ἕνα βῆµα πλησιέστερα 
στίς ἀδελφότητες, πολύ περισσότερο ὅταν αὐτή θεσµοθετεῖται ἀπό τούς κτήτο-
ρες καί ἐπαναλαµβάνεται σταθερά γιά τήν ἀντιµετώπιση ὁµοειδῶν ζητηµάτων. 

Ὅπως διαπιστώθηκε ἀπό τήν περιγραφή τῶν ἀνωτέρω παραδειγµάτων, ἡ 
στροφή πρός τίς συναδελφικές πρακτικές, µέ ὅλες τίς παλινδροµήσεις της, ἀκο-
λούθησε κατά κανόνα τήν ἴδια στοιχειώδη πορεία, ἡ ὁποία ξεκινᾶ ἀπό τήν κα-
θιέρωση σέ µόνιµη βάση τῆς ἐκλογῆς κοινοῦ ἱερουργοῦ στόν ναό γιά νά κατα-
λήξει στήν ἐκλογή τακτικῶν ἀντιπροσώπων. Ἡ ἐκλογή τῶν ἐκπροσώπων τῶν 
κτητόρων κλείνει µιά µακρά πορεία συµβιβασµῶν, ἕπεται δέ τῆς ἐφηµερίας καί 
τήν συνοδεύει ὡς ἀναγκαστική ἐπιλογή τῶν κτητόρων οἱ ὁποῖοι θέλουν νά 
ἐλέγχουν τίς πράξεις τοῦ ἐφηµερίου, κατά τρόπο τέτοιο πού νά καλύπτει, χωρίς 
περιθώρια ἀµφισβητήσεων, ὅλους ἐκείνους τούς κτήτορες οἱ ὁποῖοι παραχώρη-
σαν στόν ἐφηµέριο τά δικαιώµατα τῶν µεριδίων τους. 

Ὁ κατόπιν κοινῆς συµφωνίας ὁρισµός ἐφηµερίου, πού διαπιστώνεται ὅπως 
εἴδαµε σέ ὅλα τά παραδείγµατά µας, ὅπως ἐπίσης ὁ ὁρισµός κυβερνητῶν καί ἡ 
ἀνάθεση σέ αὐτούς ὅλων τῶν θεµάτων πού ἀφοροῦσαν στή διαχείριση καί στήν 
ἱερουργία τοῦ ναοῦ, συνεπάγεται τήν ἑκούσια δέσµευση τῶν κτητόρων γιά τή 
µή χρήση βασικῶν δικαιωµάτων πού ἀπέρρεαν ἀπό τήν κατοχή κτητορικοῦ µε-
ριδίου, ἑποµένως µᾶς ἐπιτρέπει νά δεχτοῦµε τήν ἐπιλογή καί ἐφαρµογή τῆς ἀπό 
κοινοῦ διαχείρισης τοῦ ναοῦ καί τήν ἐγκατάλειψη τῆς ἀνεξάρτητης διάθεσης 
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τῶν κτητορικῶν µεριδίων ἀπό τούς κατόχους. Τά κτητορικά µερίδια, τουλάχι-
στον ἀναφορικά µέ τή φροντίδα γιά τήν ἱερουργία καί διαχείριση, ἀποτελοῦν 
µόνο τό ἀπαραίτητο ἀποδεικτικό στοιχεῖο γιά τή συµµετοχή στή λήψη τῶν ἀπο-
φάσεων. Αὐτά καθ' ἑαυτά ὅµως τά κτητορικά µερίδια παραµένουν καί µπο-
ροῦν, ὅπως εἴδαµε, νά διατεθοῦν ἤ µεταβιβαστοῦν ἐλεύθερα χωρίς νά χρειάζε-
ται ἡ γνώµη τῶν λοιπῶν κτητόρων (κάτι πού συµβαίνει ἄλλωστε καί µέ τά συ-
ναδελφικά δικαιώµατα). Ἡ διαγραφόµενη αὐτή εἰκόνα µᾶς ἐπιτρέπει νά ὑπο-
θέσουµε ὅτι βρισκόµαστε σέ µιά µορφή ὀργάνωσης τῶν κτητόρων τοῦ ναοῦ, 
ὅπου ἡ ἀνεξαρτησία τους ὡς πρός τή διάθεση τῶν µεριδίων τους αἴρεται µόνο 
σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τόν ναό, τή διαχείριση καί τήν ἱερουργία του, ἐνῶ ὡς πρός τά 
λοιπά συνεχίζουν νά ἰσχύουν τά προηγουµένως ἰσχύοντα. ∆έν χωρεῖ ὅµως ἀµφι-
βολία ὅτι µέ τό πέρασµα τοῦ χρόνου παρατηρεῖται µιά βαθµιαία ἐξασθένιση 
τοῦ κτητορικοῦ µεριδίου ἔναντι τῆς ἔννοιας τοῦ ἀδελφοῦ. Ἔτσι, ὅπως εἴδαµε, ἡ 
ὕπαρξη κτητορικῶν µεριδίων στούς Ἁγίους Ἀναργύρους τό 1596 καί ἡ ἀνεξάρ-
τητη διάθεσή τους ἀπό τούς κατόχους τους καταλήγει στήν κατόπιν συµφωνίας 
ὅλων τῶν ἀδελφῶν ἐγγραφή νέου ἀδελφοῦ στόν ναό, ἐνῶ στόν Ταξιάρχη Πολι-
τάδων µπορεῖ ἡ ὕπαρξη κτητορικῶν µεριδίων νά θεωρεῖται ἀναµφίβολη ἀκόµη 
τό 1599, ὅµως αὐτά χρησιµοποιοῦνται ἀπό τούς κατόχους τους, ὅταν παρίστα-
νται στή σύνταξη τῶν νοταριακῶν πράξεων, γιά νά ἐκφράσουν µόνον τήν κτη-
τορική σχέση τους µέ τόν ναό, ἀφοῦ ἡ ταυτόχρονη παρουσία τοῦ ὅρου ἀδελφός 
καί τῆς δήλωσης τῆς ἐκπροσώπησης καί τῶν «ἑτέρων ἀδελφῶν» τοῦ ναοῦ προσ-
διορίζουν σαφῶς τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖο θά πρέπει νά κατανοηθοῦν αὐτά 
καθώς καί τό εὖρος τῶν δικαιωµάτων πού παρέχουν στούς κατόχους τους301. 

Ἡ διατήρηση τῶν κτητορικῶν µεριδίων παραµένει περισσότερο ἰσχυρή στίς 
ἀδελφότητες ἐκεῖνες πού κυρίαρχο ρόλο παίζει τό γένος. Ἐδῶ ἡ σχετικοποίηση 
τῶν µεριδίων δέν ἐπιφέρει ἀπαραίτητα καί τήν ἀλλοίωση τῆς δοµῆς τῆς ὁµάδας 
τῶν κτητόρων, ἡ ὁποία συνεχίζει νά ὑπάρχει. Ὅπου τό κτητορικό µερίδιο ἀπο-
τελεῖ κτῆµα τῆς γενεᾶς, ἐξαρτᾶται ἄµεσα ἀπό τούς δεσµούς τῶν µελῶν πού αὐτή 
συνεπάγεται, καθορίζει δέ µέ τρόπο οὐσιαστικό τή λειτουργία τῆς ἀδελφότη-
τας. Ἡ δύναµη τῆς γενεᾶς φαίνεται καθαρά στόν Ἅγιο Νικόλαο τῆς Μαυριάνας 
στό χωριό Σωκράκι, ὅπου σύµφωνα µέ πράξη τῆς 24.11.1521 οἱ κτήτορες τοῦ 
ναοῦ ἐξέλεγαν τέσσερις ἐπιτρόπους, ἕναν ἀπό τή γενεά Στογιάνου, δύο ἀπό 
τούς Χοντρογιάννη καί ἕναν ἀπό τούς Κούδα302. Προφανῶς ἡ ἀναλογία αὐτή 
ἀντικατοπτρίζει τή δοµή τῆς ἀδελφότητας καί προϋποθέτει ἀντίστοιχη κατα-
νοµή τῶν ἀρχικῶν µεριδίων τοῦ ναοῦ. Παρά τήν ὕπαρξη ὅµως αὐτῶν καί τήν 

                                                        
301. Βλ. τήν πράξη τῆς 28.1.1599 µέ τήν ὁποία οἱ ἀδελφοί καί κτήτορες τοῦ Ταξιάρχη Πο-

λιτάδων ἱερέας Ἰάκωβος Μοναστηριώτης, Μιχαήλ Μοναστηριώτης, Ἰωαννοῦτζος Παπαβλα-
σόπουλος, Ἰωάννης Κυνηγόπουλος καί Θεόδωρος Κυνηγόπουλος ἐξέλεξαν πριόρηδες γιά τρία 
χρόνια (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 484v). 

302. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 83. 
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αὐξηµένη συγκριτικά µέ τούς ὑπόλοιπους, παρουσία τῆς οἰκογένειας Χοντρο-
γιάννη, τά µέλη της τήν 1.10.1528 χαρακτηρίζονται ὡς «εκτητόροι» καί ὡς «ἀ-
δελφοί»303. Ἡ ὕπαρξη τῆς ἀδελφότητας βεβαιώνεται καί στούς µετέπειτα αἰῶνες, 
ἐνῶ τουλάχιστον ἀπό τά µέσα τοῦ 18ου αἰ. διαπιστώνεται διαφοροποίηση τόσο 
στή σύνθεσή της, ἀφοῦ πλέον περιλαµβάνει τά µέλη τῶν οἰκογενειῶν Χοντρο-
γιάννη καί Βασιλάκη, ὅσο καί στήν ἀναλογική παρουσία τους στίς δραστηριό-
τητές της304. Μέ ἀντίστοιχο τρόπο λειτουργοῦσαν καί πολλές ἄλλες ἀδελφό-
τητες, ὅπως προκύπτει ἀπό τόν πρωτεύοντα ρόλο πού εἶχαν τά γένη στά ἔγγρα-
φα πού τίς ἀφοροῦσαν καί στούς καταλόγους τῶν ἀδελφῶν τοῦ 19ου αἰ.305. 

Ἡ ἐµφάνιση τέλος, τῆς ἀδελφότητας ὡς ἀποτέλεσµα ἐσωτερικῶν διαδικα-
σιῶν καί ἐπιλογῶν, εἶναι ἐµφανής στόν οἰκογενειακό ναό, ὁ ὁποῖος παραµέ-
νοντας ἀδιανέµητος µεταβάλλεται οὐσιαστικά σέ συναδελφικό καί κοινό κτῆµα 
τῆς γενεᾶς, ὅπως προκύπτει ἀπό τούς καταλόγους πού δέν παραλείπουν νά το-
νίζουν γιά ὁρισµένους ναούς ὅτι αὐτοί ἀποτελοῦσαν ἀδελφάτο συγκεκριµένης 
οἰκογένειας306. 

 
3 .  ΤΑ  ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η  ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ  ΤΗΣ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ  

α. Ὁ ναός 

Ὅπως φάνηκε ἀπό τά ἕως τώρα ἐκτεθέντα, στόν ἐκκλησιαστικό χῶρο θεµελι-
ώδη προϋπόθεση γιά τήν ὕπαρξη ἀδελφότητας ἀποτελοῦσε ὁ ναός καί ἡ κατο-
χή κτητορικῶν δικαιωµάτων σέ αὐτόν κατά τέτοιο τρόπο ὥστε ἡ σχέση µεταξύ 
τῶν κτητόρων νά χαρακτηρίζεται ὡς συναδελφική. Ὁ ναός τῆς ἀδελφότητας 
µποροῦσε νά εἶναι, ὅπως εἴδαµε, κάποιος κεντρικός ναός τοῦ χωριοῦ ἤ τῆς 
πόλης, ἕνα ἐρηµοκλήσι, ἕνα οἰκογενειακό εὐκτήριο, κάποιο κτητορικό µερίδιο 
σέ ἰδιόκτητο ναό ἤ ἀκόµη καί ἕνας µοναστηριακός ναός, ἄν καί οἱ περιπτώσεις 
πού γνωρίζουµε ἀφοροῦν σέ ναούς πού µέ ἀπόφαση τῆς ἀδελφότητας µετα-

                                                        
303. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 98r. 
304. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 306. ΚΑΡΥ∆Η, Κατάλογος, ἀρ. 603. 
305. Βλ. ἀναλυτικότερα γι’ αὐτές παρακάτω, σ. 460-462. 
306. Βλ. τούς ναούς τῶν Ἁγίων Θεοδώρων καί Παντοκράτορα Ἁγίων ∆ούλων τῶν ὁποίων 

οἱ ἀδελφότητες ἀποτελοῦνταν ἀπό µέλη τῆς γενεᾶς Γουναρόπουλου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 52, 
φ. 13v τῆς 3.3.1734. Συµβ. Γ.87, β. 56, φ. 43v τῆς 22.5.1736 ἀντίστοιχα). Βλ. ἐπίσης τήν ἀδελφό-
τητα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κλουδάτων Ποταµοῦ ἡ ὁποία, σύµφωνα µέ κατάλογο τοῦ 1853, 
ἀποτελοῦνταν ἀπό τή γενεά Κλουδᾶ (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 30.49). Βλ. ἀκόµη ἐνδεικτικά ΚΑΡΥ∆Η, 
Κατάλογος, ἀρ. 637, 672, 687, 691, 718. Ἐκτός Κερκύρας σηµειώνουµε δύο ἀδελφάτα τῶν 
Παξῶν, τά ὁποῖα ἀποτελέστηκαν ἀπό τά µέλη δύο ἀντίστοιχα γενεῶν. Πρόκειται γιά τόν ναό 
τῶν Ταξιαρχῶν τῶν Μητσιάλη καί τόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στοῦ Μπάστα τῶν Ἀρβανι-
τάκη (ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Πράξεις Παξῶν, ἔγγραφο 424). 
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τράπηκαν σέ µοναστήρια καί ὄχι ἀντίστροφα307. Ἄλλοτε πάλι ἡ ἀδελφότητα 
ἐµφανίζεται ὡς κάτοχος περισσότερων ναῶν οἱ ὁποῖοι λογίζονται ὡς µετόχια 
τῆς κύριας ἐκκλησίας308. Ἡ ἄρρηκτη σύνδεση ναοῦ καί ἀδελφότητας διαπιστώ-
νεται ἀπό τίς καταστατικές πράξεις πού ἐξετάσαµε προηγουµένως, ἀπό τούς 
σωζόµενους καταλόγους ἀλλά καί ἀπό τό λοιπό ἀρχειακό ὑλικό τό ὁποῖο ἀνα-
φέρεται σέ ναούς ἀδελφοτήτων ἤ ἀδελφάτων. Ἡ σχέση αὐτή ἀδελφότητας καί 
ναοῦ διαπιστώνεται ἐπίσης ἀπό τήν ὅλη δραστηριότητα τῶν ἀδελφοτήτων ἡ 
ὁποία, ὅπως θά δοῦµε, ἔχει ὡς ἀντικείµενο σχεδόν ἀποκλειστικά τόν ναό καί τά 
περί αὐτόν. Στόν ὀρθόδοξο κερκυραϊκό χῶρο ἡ ὕπαρξη ἀδελφότητας συγκρο-
τηµένης γιά τήν ἐξυπηρέτηση ἤ πραγµάτωση ἄλλων στόχων καί σκοπῶν, εὐσέ-
βειας ἤ φιλανθρωπίας, θά πρέπει νά ἀποκλειστεῖ, παρότι τή δυνατότητα αὐτή 
τή γνώριζαν οἱ ὀρθόδοξοι, ἀφοῦ στόν ἴδιο χῶρο ὑφίσταντο παράλληλα καί λει-
τουργοῦσαν οἱ λατινικές ἀδελφότητες, οἱ ὁποῖες ἦταν δοµηµένες µέ τόν τρόπο 
αὐτό. Ἡ εὐσέβεια ὅµως γιά τόν ὀρθόδοξο τῆς ἐποχῆς ἐκφραζόταν κυρίως µέ τήν 
ἵδρυση καί συντήρηση ναοῦ γι’ αὐτό, ὅπως εἴδαµε καί στό πρῶτο κεφάλαιο, 
παρατηροῦνταν ἔντονη δραστηριότητα στόν τοµέα αὐτό τόσο στήν πόλη ὅσο 
καί στά χωριά. Τήν εὐσεβή αὐτή διάθεση ἐξυπηρετοῦσε ἡ συγκρότηση τῆς ἀδελ-
φότητας µέ τόν καλύτερο τρόπο, ἀφοῦ δινόταν ἔτσι ἡ δυνατότητα τῆς ἐνεργοῦ 
συµµετοχῆς µεγάλης µερίδας τοῦ πληθυσµοῦ σέ ἕνα ἔργο πού ἔφερνε τόν παρά-
δεισο πάνω στή γῆ καί ἐξασφάλιζε αἰώνιο µνηµόσυνο καί ἀντιµισθία309. Τήν 
πραγµατικότητα αὐτή ἀποδεικνύουν καί οἱ µεγάλες ἀδελφότητες τοῦ Ὑψηλοῦ 
Παντοκράτορα καί τῆς Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσας οἱ ὁποῖες εἶχαν ἀναµφισβή-
τητα σαφή λατρευτική προοπτική, ἀφοῦ ἀνήγαγαν τή συγκρότησή τους στήν 
κατά παράδοση θαυµαστή ἀνεύρεση εἰκόνας καί τή λατρευτική προσκύνησή 
της310. Ἡ εὐσέβεια ὅµως τῶν κατοίκων τῶν κοντινῶν χωριῶν ἐκφράστηκε καί 
στίς δύο αὐτές περιπτώσεις ἀκριβῶς µέ τήν ἀνέγερση ναοῦ πρός τιµήν τῶν εἰκό-
νων στόν τόπο τῆς ἀνεύρεσής τους καί τή συγκρότηση τῆς ὁµάδας τῶν κτητό-
ρων τῶν ναῶν στόν τύπο τῆς ἀδελφότητας, γιά τήν ὁµαλή ρύθµιση τῶν ἀπορρε-
όντων ἀπό τήν ἵδρυση κτητορικῶν δικαιωµάτων καθώς καί τή διασφάλιση τῆς 
ἀπρόσκοπτης λατρευτικῆς ἔκφρασης τῶν κατοίκων στά δύο αὐτά θρησκευτικά 
κέντρα. Ἡ µή ὕπαρξη ἀδελφότητας, ἐκτός τῶν πλαισίων πού διαγράφει ὁ ναός, 
ἐπιβεβαιώνεται, ἐξάλλου καί ἀπό τήν ἔλλειψη ὁποιασδήποτε ἀναφορᾶς στούς 
καταλόγους καί τά πολιτειακά διατάγµατα, κάτι πού θά συνέβαινε σέ ἀντίθετη 
περίπτωση ἀφοῦ αὐτές θά λειτουργοῦσαν παράλληλα καί ὡς διαχειριστικές 
µονάδες τῶν περιουσιακῶν στοιχείων πού θά κατεῖχαν. Τέτοιες διαχειριστικές 

                                                        
307. Τό θέµα ἐξετάζεται παρακάτω, σ. 523 καί ἑξῆς. 
308. Βλ. ἀναλυτικότερα παρακάτω, σ. 235. 
309. Πρβλ. ΙΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ὑπόµνηµα εἰς τάς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, Ὁµιλία XVIII, 

M.P.G. τ. 60, στῆλες 147-148. 
310. Ἀναλυτική παρουσίαση παρακάτω, σ. 503 καί ἑξῆς. 



Η  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΤΗΣ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ  165 

 

µονάδες στόν τοµέα τῶν ἀδελφοτήτων δέν συναντήσαµε, ἐνῶ ἀντίθετα διαπι-
στώθηκε στό κατάστιχο τῶν ναῶν τοῦ 1635 ἡ ὕπαρξη δηµοσίου δικαίου εὐεργε-
τήµατος, τῆς εἰκόνας τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης311. Ἡ µόνη περίπτωση ἀδελφότη-
τας συγκροτηµένης γύρω ἀπό τή λατρευτική προσκύνηση εἰκόνας στήν Κέρ-
κυρα εἶναι ἡ ἀναφερόµενη στίς πηγές «scola» τοῦ Ἁγίου Λαζάρου, διαφορετική 
ἀπό τή γνωστή ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Λαζάρου, ἡ ὁποία ἑνώθηκε µέ 
ἐκείνην τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν Ἀλβανιτῶν ὅταν κατεδαφίστηκε ὁ ναός. Ἡ ἐν 
λόγῳ «scola» εἶχε τόν χαρακτήρα λατρευτικῆς ἀδελφότητας δυτικοῦ τύπου πού 
ἀποσκοποῦσε στήν τιµητική προσκύνηση τοῦ ὁµώνυµου ἁγίου καί τά µέλη της 
προέρχονταν ἀποκλειστικά ἀπό τήν τάξη τῶν εὐγενῶν. Ἡ ἀδελφότητα ἐµφανί-
ζεται ἐνταγµένη µέσα στή γενικότερη δραστηριότητα τοῦ Συµβουλίου τῶν εὐγε-
νῶν τό ὁποῖο, ὡς ὁ νόµιµος ἐκλεγµένος ἐκπρόσωπος τοῦ σώµατος τῶν εὐγενῶν, 
καθόριζε τά τῆς λειτουργίας της312. 

β. Τό συναδελφικό δικαίωµα 

Τό συναδελφικό δικαίωµα, νοούµενο ὡς δικαίωµα κτητορικό, ἀποτελεῖ τόν δεύ-
τερο ὅρο πού ἐκφράζει τόν ἰδιαίτερο χαρακτήρα τῆς ἀδελφότητας, ἀφοῦ ὁρίζει 
τή σχέση τῶν προσώπων πού τήν ἀπαρτίζουν µέ τόν ναό καί µεταξύ τους. Ὁ 
κτητορικός χαρακτήρας τῆς σχέσης αὐτῆς διαπιστώνεται ἀπό τίς πρῶτες ἱδρυ-
τικές πράξεις, οἱ ὁποῖες εἶναι οὐσιαστικά πράξεις ἐκχώρησης ἤ ἀναγνώρισης 
κτητορικῶν δικαιωµάτων σέ πρόσωπα ἤ σύνολα προσώπων, ἀλλά καί ἀπό τή 

                                                        
311. Βλ. Κατάστιχο 1635, σ. 5 ὅπου σηµειώνεται ὡς «imagine di santa Catarina della Bren-

da». Πιστεύουµε ὅτι πρόκειται γιά τήν εἰκόνα τοῦ κατεδαφισθέντος ναοῦ τῆς Ἁγίας Αἰκατερί-
νης τοῦ Πρέντζα. Ὁ ναός στίς 26.8.1565 ἀνῆκε στόν Νικόλαο Πρέντζα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.189, φ. 
151r) καί ἦταν κτισµένος στήν περιοχή πού βρισκόταν ὁ παλαιός ναός τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.17, φ. 363r). Ὁ κτήτορας µέ τή διαθήκη του ἀνέθεσε τή διαχείριση τοῦ ναοῦ 
στόν Νικόλαο Μεταξᾶ, τόν ὁποῖο συναντᾶµε νά φροντίζει γιά τήν ἱερουργία τοῦ ναοῦ στίς 
5.12.1578 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.206, β. 2, φ. 106v-107v). Ὁ ναός ὑφίστατο ἀκόµη στίς 15.12.1605, 
ὁπότε ὡς ἱερουργός του ἀναφέρεται ὁ Σακελλάριος Σπυρίδων Θεοφύλακτος (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Λ.22, φ. 1069r). 

312. ∆έν εἶναι γνωστός ὁ χρόνος τῆς συγκρότησής της οὔτε τό λατρευτικό της κέντρο, πι-
στεύουµε ὅµως ὅτι θά πρέπει νά τοποθετηθεῖ στά χρόνια πού καταστράφηκε ὁ ναός τοῦ Ἁγί-
ου Λαζάρου τῆς Κοινότητας καί ὅτι οἱ λατρευτικές της δραστηριότητες λάµβαναν χώρα στόν 
ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί Λαζάρου ὅπου εἶχε µεταφερθεῖ ἡ εἰκόνα τοῦ ἁγίου. Γι’ αὐτήν βλ. 
Α.Ν.Κ., Ἑνετ. 76, δ. 3, φ. 25rv. Ἑνετ. 76, δ. 21, φ. 1r-2v. Ἑνετ. 79, δ. 1, φ. 4r. Ἑνετ. 94, δ. 1, φ. 
13r. Στόν εὐρύτερο ἑπτανησιακό χῶρο θά πρέπει νά ἀναφερθεῖ ἐπίσης ἡ ἐκ Κρήτης µεταφυ-
τευθεῖσα στή Ζάκυνθο ἀδελφότητα τῆς Θεοτόκου Ἐπισκοπιανῆς ἡ ὁποία ὅµως γρήγορα ἐντά-
χθηκε στό πλαίσιο λειτουργίας τῶν ἀδελφοτήτων τῶν νησιῶν τοῦ Ἰονίου µέ τήν ἀπόκτηση 
ναοῦ ἀφιερωµένου στή Θεοτόκο (βλ. ΚΑΤΡΑΜΗ, Ἀνάλεκτα, σ. 481-482. ΖΩΗ, Ναοί Κρητῶν, σ. 
179-186. ΡΕΝΑΣ ΒΛΑΧΑΚΗ, Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἐπισκοπιανῆς στήν Κρήτη πρίν ἀπό 
τή µεταφορά της στή Ζάκυνθο, Θησαυρίσµατα 16 (1979), 255-268). 
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χρησιµοποιούµενη σέ αὐτά ὁρολογία. Ἡ ἐπιµονή τῶν συντακτῶν νοταρίων στή 
διευκρίνιση τοῦ περιεχοµένου τῶν δικαιωµάτων πού παραχωροῦνται ἤ ἀναγνω-
ρίζονται στίς πράξεις αὐτές, δηλώνει τήν πρόθεση τῶν ἐνδιαφεροµένων προσώ-
πων νά ὁρίσουν µέ κάθε δυνατή ἀκρίβεια τά δικαιώµατά τους.  

Τά ἀποκτούµενα δικαιώµατα καθιστοῦσαν τούς ἀποδέκτες κτήτορες ἤ συγ-
κτήτορες καί ἀδελφούς ἤ ἀδελφούς καί γιούς πατρονάτους στόν ναό. Τόσο στίς 
ἀδελφότητες τῆς πόλης ὅσο καί στήν ὕπαιθρο, τά δικαιώµατα αὐτά ἦταν ἴσα 
καί ὅµοια γιά ὅλους τούς ἀδελφούς καί ἀναφέρονταν σέ ὁλόκληρο τόν ναό ἤ 
στό κτητορικό µερίδιο ἐπί τοῦ ὁποίου συσταινόταν ἡ ἀδελφότητα, στίς παρα-
χωρήσεις µάλιστα ναῶν τά δικαιώµατα αὐτά ὁρίζονταν ὡς ἴδια µέ ἐκεῖνα τά 
ὁποῖα κατεῖχε ὁ κτήτορας, καί σέ αὐτά µετεῖχε ὁ κάθε ἀποδέκτης ἐξ ἴσου313. Σέ 
ὁρισµένες πράξεις δινόταν ἰδιαίτερη βαρύτητα στόν τονισµό τῆς ἰσότητας τῶν 
δικαιωµάτων µεταξύ τῶν ἀποδεκτῶν ἀδελφῶν, ἡ ὁποία ὁριζόταν ρητά καί ἀ-
παγορευόταν αὐστηρά ἡ διεκδίκηση πρωτείου314. Σέ µιά µάλιστα περίπτωση 

                                                        
313. Ἔτσι στήν πράξη τῆς 14.4.1544 ἡ ἰδιοκτήτρια τοῦ ναοῦ τῆς Ὑπαπαντῆς ὅρισε ὅτι οἱ 

µέλλοντες νά ἀποτελέσουν τήν ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ «εστωσαν... παντες µετά των αυτών κλη-
ρονοµων και αδελφών συγκτίτορες και αδελφοί ο καθείς εξ αυτών ωσπερ και η ειρηµένη», ἤ 
κατ' ἄλλη ἔκφραση τοῦ ἴδιου ἐγγράφου «αληθείς κύριοι και δεσπότες πάντες εν αυτή και ως 
αγαθοί κυβερνήται αυτής» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 160rv). Μέ ἀνάλογο τρόπο ὁ Νικόλαος Αὐ-
λωνίτης, κτήτορας κατά τό ἥµισυ τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόµου πόλεως, στίς 
16.4.1544 ἔβαλε τούς ἀναγραφόµενους «συγκτιτορας και αδελφούς εις το ρηθέν µερος αυτού... 
εις τρόπον ότι ο καθείς εξ αυτών εστω κύριος εις το µερος του ειρηµένου µισερ Νικολαου εκ 
της αυτής µονής και αγαθών αυτής ως και ο ειρηµένος µισερ Νικόλαος και οι αυτών κληρονό-
µοι και ουχι ολιγοτερον...» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 161v-162r). Βλ. ἐπίσης τήν πράξη τῆς 19.4.1545 
στήν ὁποία τονίζεται «να ηνε ολη ευξησου» οἱ ἀδελφοί καί κτήτορες τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Βι-
τουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 78v), τήν πράξη τῆς 20.4.1552 ὅπου ὁρίζεται ἐπίσης ἡ ἰσότη-
τα τῶν δικαιωµάτων τῶν ἀδελφῶν τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου Ἁγίων Θεοδώρων (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Μ.225, φ. 885rv), τήν πράξη τῆς 6.7.1736 µέ τήν ὁποία ἡ κτητόρισσα τῆς Ὑ. Θ. Σωτηριώτισσας 
Γουβιῶν κατέστησε τούς ἀνακαινιστές τοῦ ναοῦ «αδελφους κτίτορας, καὶ νικοκιρέους εις την 
αυτην µονήν, ως καθὸς είναι, καὶ ἡ ἤδια αυτή κιράτζα Αναστασούλα» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.99, β. 
27, φ. 10r ἔνθετο µετά τό φ. 41), καί ἀνάλογες ἐκφράσεις στίς πράξεις Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 679r 
(Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Καρουσάδων) καί Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 350rv (Ταξιάρχης ∆ουκάδων). 

314. Στά παρεχόµενα δικαιώµατα στόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Ἐπίσκεψης στίς 19.4.1523 µετεῖχαν 
ἐξίσου «τόσον ο πρώτος όσον ο έσχατος, όσον ο έσχατος ως ο πρώτος» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 
122). Μέ τήν πράξη τῆς 30.4.1525 οἱ νέοι ἀδελφοί τῆς Ὑ. Θ. Ἀντιπερνῶν ἀποκτοῦσαν κτητο-
ρικά δικαιώµατα στόν ναό ἴσα γι’ αὐτούς καί τούς κληρονόµους τους (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 57r). 
Στίς 25.10.1528 ἀδελφοί τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου Ἁγίων ∆ούλων ἀποκτοῦσαν δικαιώµατα ἴδια 
µέ ἐκεῖνα τῶν δύο ἰδιοκτητῶν «να είναι και αυτοι ως και οι ανοθεν εις τον αυτόν ναόν... και 
κανεις να µηδέν έχει πρωτείον» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 101r), ἐνῶ µέ τήν παραχώρηση τοῦ ναοῦ 
τοῦ Ἁγίου Ἰσαύρου Μελικίων στίς 15.4.1544, οἱ κτήτορες ὅριζαν «να ἤνε όλη ἡ ἄνοθεν ἀδελ-
φοί τόσο ὁ πρότος σαν καί ὁ µϊκρότερος τόσο καί αὐτοί ὁπου ἠσαν προσλαβόν εκτιτόροι ἔνα 
να ἤνε ὄλοι» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 651v). Στήν ἱδρυτική πράξη τῆς Ὑ. Θ. Ζωοδόχου Πηγῆς 
Χλοµοῦ ὁρίζεται: «να ενε κε νοµεβοντε δια νικοκηρεη γηους πατρονατη κε αδελφη της ανοθεν 
µονης ωλη ησια» (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 1127v). Στήν ἱδρυτική πράξη τῆς Ἁγίας Τριάδος Ψωρα-
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παραχώρησης, γιά τή διασφάλιση τῆς ἰσότητας αὐτῆς, οἱ κτήτορες τοῦ ναοῦ 
ἀπεκδύθηκαν τῶν δικαιωµάτων τους καί ἐντάχθηκαν στή συγκροτούµενη ἀδελ-
φότητα καί αὐτοί ὡς ἁπλά µέλη της315. Οἱ βασικές αὐτές ἀρχές θά πρέπει νά 
θεωρήσουµε ὅτι ἴσχυαν καί ὅπου δέν ὑπῆρχαν ρητές διευκρινίσεις τοῦ περιεχο-
µένου τῶν παρεχοµένων ἤ ἀναγνωριζοµένων δικαιωµάτων, τά ὁποῖα ὅµως κα-
θιστοῦσαν τούς ἀποδέκτες ἀδελφούς καί κτήτορες τοῦ ναοῦ316. 

Ἡ ἔννοια αὐτή τῆς ἰσότητας τῶν δικαιωµάτων σήµαινε τήν ὑπέρβαση τῶν 
κτητορικῶν µεριδίων, χωρίς νά ἀποκλείει πάντως τήν ἀναφορά στήν ὕπαρξη 
µεριδίων ἤ µερτικῶν317, σέ ὁρισµένες µάλιστα περιπτώσεις αὐτά ὁρίζονταν καί 
ὡς ἀδελφάτα318. Τό µερτικό χρησιµοποιεῖται ἐπίσης γιά νά δηλώσει τό εἶδος καί 
τήν ἔκταση τῶν δικαιωµάτων πού παραχωροῦνταν σέ ἕναν ἀδελφό319, αὐτά 

                                                        
ρῶν σηµειώνεται: «θέλου να ενοούντε όλλη η ανοθεν αδελφι ησιαν και όχη περισότερο αποκει 
του ετέρου» (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 343v). Πρβλ. καί τόν ὁρισµό τῆς διαιτησίας πού ἀφοροῦσε 
στήν Ἁγία Βαρβάρα ∆οραχιτάδων: «να την ἔχουν ὅλοι οἱ προγεγραµµένοι, να ἥναι ολοι οἱκο-
κϋρεοι καί ἐκτίτορες ὅλοι ἐξήσου µετά τά κληρονόµους καί δϊαδόχους αὐτῶν καί οὐδε εἱς ἀπ’ 
αὐτούς να ἔχει πρωτιον» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 108r. Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 294, ἀρ. 404). 

315. Μέ τήν πράξη τῆς 10.2.1572 ὁ ἱερέας Θεόδωρος Κουλούρης, «ὁς κτῆτορ κέ ἡκωκῆρις» 
τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστριας στό Ποτάµι Λευκίµµης, ὁ Στυλιανός Κουλούρης, «ὁς κτῆ-
τωρας ὁπερ ἔνε κέ αυτός εἰς τό µερήδιον τό πἔνταµοδάτηκω», καί ὁ Καλοϊωάννης Χαλκιᾶς, 
κτήτορας καί αὐτός στό µερίδιο τοῦ πατέρα του, συµφώνησαν καί «ρεφουδάρουν ἀπό ἐκῆνο 
τῶ µερῆδιον τῶ πρότω ὁπου ἡχαν ἄπω τήν ἄνοθεν µωνήν κέ νά ἔνε ὁ κάθε ἠς ἐξαυτούς ἔνας 
ἀδελφός ὁσάν κέ ἔκηνους τούς ανθρώπους ὁποῦ θέλουν γράφθῆ ἀπό τήν σίµερον κέ ἔµπρο-
σθεν κέ νά µή έχουν καµίαν πρῶτιο περησότερο µῶνον να ἔνε ὁλοι ήσια ἀδελφοί...» (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Β.94, φ. 353v). 

316. Σηµειώνουµε γιά παράδειγµα τήν πράξη τῆς 25.10.1700 µέ τήν ὁποία ὁ κτήτορας τῆς 
Ὑ. Θ. Φανερωµένης πόλεως Νικόδηµος Κολήτζας κατέστησε τούς συµβαλλόµενους ἀδελφούς 
καί οἰκοκυραίους τοῦ ναοῦ του, ἐκχωρώντας σέ αὐτούς «το γιούς τις ανοθεν εκκλησίας» (ΚΑ-
ΤΣΑΡΟΥ, Κερκυραῖοι, σ. 45). 

317. Στόν Ταξιάρχη χωρίου Ἁγίου Ματθαίου, σύµφωνα µέ τόν κατάλογο τοῦ 1752, ὑπῆρ-
χαν τέσσερα µερτικά: τό ἕνα κατεῖχε ἡ µονή τοῦ Παντοκράτορα τῆς κοινότητας τοῦ χωριοῦ, 
τό δεύτερο ἡ οἰκογένεια Ραρτούρου, τό τρίτο ἡ γενεά Καβουδίστρα καί τό τέταρτο ἡ γενεά 
Ἀρµενιάκου, ὅλοι ἀδελφοί καί γιούς πατρονάτοι στόν ναό (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 220r). 

318. Βλ. κατάλογο τοῦ 1752 (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 221rv). Γιά τόν ὅρο καί τή σηµασία του 
ἀναλυτικότερα στήν ἑπόµενη ἑνότητα. 

319. Βλ. τή χρήση τοῦ ὅρου στήν πράξη τῆς 19.4.1545 πού ἀφορᾶ στόν ναό τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου Βιτουλάδων, ὅπου ἀπαγορεύεται στούς ἀδελφούς νά µεταβιβάσουν σέ ξένους τό 
«µερτηκό» τους (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 78v). Σηµειώνουµε ἐπίσης τή διάταξη τῆς ἱδρυτικῆς 
πράξης τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου στό χωριό Ἅγιοι Θεόδωροι µέ τήν ὁποία 
ἐπετράπη στόν Σταµάτη Σαµόλη νά ἔχει ἕνα ἐπιπλέον µερτικό (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 885r). 
Σέ αὐτό ἄς προστεθεῖ καί ἡ πράξη ἐγγραφῆς ἀδελφοῦ στόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Ἐλεούσας Κρητικῶν 
τῆς 10.3.1590, µέ τήν ὁποία ὁ ἐγγραφόµενος ἔγινε δεκτός «να ηνε καί αυτός οςπερ καί τους 
ετέρους αδελφούς εις µερτικον α´ και να ενε και αυτός ος ενας των κτητόρων και αδελφός» 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 104v). Εἶναι φανερό ὅτι µέ τόν ὅρο ὁ νέος ἀδελφός καθίσταται ἰσό-
τιµος τῶν ὑπολοίπων. Αὐτό ἄλλωστε ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπό νεότερη πράξη ἐγγραφῆς στόν 
ἴδιο ναό τῆς 27.12.1590, ὅπου ὁ ἐγγραφόµενος καθίσταται «αδελφός και εκτήτωρ ... ως και 
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ὅµως στήν πραγµατικότητα ἦταν ἴσα καί ὅµοια µεταξύ τους καί ἰσοδυναµοῦ-
σαν οὐσιαστικά µέ τήν κατοχή µιᾶς ψήφου στίς γενικές συνελεύσεις τῆς ἀδελ-
φότητας. 

Μέσα στίς ἀδελφότητες, ἡ σηµασία τοῦ ὅρου ἀδελφός δέν ἐντοπίζεται µόνο 
στή δήλωση τῆς ἰσότητας τῶν κτητορικῶν δικαιωµάτων, ἀλλά καί στόν τονισµό 
τῆς συνεργασίας µεταξύ τῶν κτητόρων πρός ὄφελος τοῦ ναοῦ. Ὁ ὅρος ἀδελφός 
λοιπόν προσδιορίζει ὅτι οἱ κτήτορες, ὡς ὁµάδα, ἦταν ἀλληλεγγύως ὑπεύθυνοι 
γιά τόν ναό καί τή διαχείρισή του, ἄσχετα ἄν κατεῖχαν ἤ ὄχι κτητορικά µερίδια. 
Τό γεγονός αὐτό καταγράφεται σέ ὁρισµένες περιπτώσεις µέ τήν παράλληλη 
χρήση τοῦ ὅρου σύντροφος. Τόν ὅρο συναντήσαµε στή νοταριακή πράξη τῆς 
11.3.1548, µέ τήν ὁποία ὁ κτήτορας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Χρυσοστόµου Ρουµανά-
δων ἔβαλε τούς ἀναγραφόµενους «σηντρόφους να ἥνε ἀδελφεῖ ἡς τὴν ἄνοθεν µο-
νῆ µὲ τοὺς ἐτερους σηντρόφους»320, καί στήν πράξη τῆς 20.4.1552, µέ τήν ὁποία 
οἱ κτήτορες τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου Ἁγίων Θεοδώρων «βάνουν αὐτοὺς σηντρό-
φους εἰς τὴν ἄνοθεν µονεῖ να ἤνε ἥσια να ἔχουν να κάµουν εἰς τὴν ἄνοθεν µονεῖ 
καὶ πραγµάτων αὐτῆς»321. Τό λεκτικό αὐτό προσδίδει στήν προκύπτουσα ἀδελ-
φότητα χαρακτήρα ἑταιρικό, ὑπενθυµίζοντας τά συντροφιάσµατα πού διαπι-
στώσαµε, ὅταν ἐξετάζαµε τό νοηµατικό περιεχόµενο τῶν ὅρων, µεταξύ τῶν µο-
ναχῶν, µέ τή διαφορά ὅτι ἐδῶ ἡ συντροφία ἔχει χαρακτήρα διηνεκή ἀφοῦ τά 
παραχωρούµενα δικαιώµατα κληροδοτοῦνται στούς ἀπογόνους τῶν πρώτων 
συντρόφων. 

Ἡ ἔννοια τῆς συνεργασίας ἐξάλλου µέσα στίς ἀδελφότητες θεωρεῖται αὐτο-
νόητη, διότι µέ τόν τρόπο πού νοοῦνται τά κτητορικά δικαιώµατα εἶναι πρα-
κτικά ἀδύνατη ἡ αὐτόνοµη ἐνέργεια τῶν κτητόρων, ἀφοῦ αὐτή προσκρούει στά 
ἀντίστοιχα δικαιώµατα τῶν ἄλλων. Ἡ πραγµατικότητα αὐτή ἐπισηµαίνεται 
στίς καταστατικές πράξεις τῶν ἀδελφοτήτων ὅπου τονίζεται ὅτι ἀναγκαία προϋ-
πόθεση γιά τή νόµιµη ἐκλογή ἐπιτρόπων καί ἱερουργῶν ἤ γιά τήν ἐκποίηση τῶν 
περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ ναοῦ εἶναι ἡ ἐκπεφρασµένη θέληση ὁλόκληρης τῆς 
ἀδελφότητας322. Ὁρισµένες φορές µάλιστα στίς ἱδρυτικές πράξεις προστίθενται 
ποινικές ρῆτρες πού ἀποσκοποῦν ἀκριβῶς στή διασφάλιση τῶν σκοπῶν τῆς ὁ-
µάδας τῶν κτητόρων καί τοῦ ναοῦ, πού ἀποτελεῖ τό κέντρο τοῦ ἐνδιαφέροντός 
τους. Σέ κάποιες µάλιστα περιπτώσεις οἱ ρῆτρες αὐτές ἐπιβάλλουν τήν ἄρση τῶν 
κτητορικῶν δικαιωµάτων ὅταν ἡ συµπεριφορά τῶν προσώπων βαίνει εἰς βάρος 

                                                        
τους ετέρους αδελφους ησηα ολλοι εις την ανοθεν µονή» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 135v). 

320. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 677v. 
321. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 885r. 
322. Ἅγιος Γεώργιος Βιτουλάδων : «και οποτες ηθελαν ηθεληση να βαλουν η να ευβγα-

λουν ηερεα η επιτροπους ης στην αυτην εκλησηα νά ηνε ολη εροτηζαµενι ολη η αδελφη» 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 78v τῆς 19.4.1545). Ἁγία Κυριακή Στανοπουλάδων : «ἐστωσαν ἄδελ-
φοὶ εἰς τὴν ἡἐρὴν αυτὸν µῶνὴν ... µὴ ἔχων ἐξουσία τῆς ἐξ αυτοὺς πωτε τῶ κερό νὰ εὔγάλη τῆ 
ἀνεὔ θελήσεος κὲ σίµφῶνηας τῆς ἀδελφῶτητος ἄπἄσις» (Συµβ. Β.94, φ. σϟη´v - σϟθ´r τῆς 12.4.1569). 
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τοῦ ναοῦ, ἑποµένως καί τῶν δικαιωµάτων τῶν ὑπολοίπων κτητόρων323. Ἡ δυ-
νατότητα ἄρσης τῆς ἰδιότητας τοῦ κτήτορα δέν ἦταν ἄγνωστη στό βυζαντινό 
κτητορικό δίκαιο, ἐκεῖ ὅµως τήν παραχώρηση τῶν δικαιωµάτων ἐνεργοῦσε ἡ ἐκ-
κλησιαστική ἀρχή, ἡ ὁποία ἤλεγχε τόν κτήτορα καί ἀκύρωνε τήν παραχώρηση 
ὅταν ἡ δραστηριότητά του ἦταν ἐπιζήµια γιά τόν ναό. Στόν χῶρο τῆς Κέρκυρας 
ὅµως κατά τή χρονική περίοδο πού ἐξετάζουµε δέν ὑφίσταται ἀνάλογη πρακτι-
κή, ὅπως µάλιστα εἴδαµε στήν περί κτητορείας ἑνότητα, ἡ κατοχή τῆς ἰδιότητας 
τοῦ κτήτορα συνόδευε αὐτονόητα τόν δοµήτορα καί τούς ἀπογόνους του χωρίς 
νά χρειάζεται ἡ ἐπικύρωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς, συνίστατο δέ σέ δικαίω-
µα κυριότητας τοῦ ναοῦ. Ἡ ἀνάκληση ἑποµένως τῶν κτητορικῶν δικαιωµάτων 
δέν ἀποτελοῦσε στοιχεῖο τῆς κτητορείας, ἀλλά ἦταν συνέπεια τῶν διαµορφούµε-
νων σχέσεων µεταξύ τῶν κτητόρων, ὅπως αὐτές ἐκφράζονταν µέσα στά πλαίσια 
τῆς ἀδελφότητας. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι στή νοταριακή πράξη τῆς 7.3.1400, 
πού ἀφορᾶ στήν Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν καί στήν ὁποία ὑπάρχει ἡ σχετική ρήτρα, ὁ 
ὅρος ἀδελφός χρησιµοποιεῖται µέσα στό ἔγγραφο, στό ὁποῖο ἐπαναλαµβάνεται 
συχνά ὁ ὅρος κτήτορας, µόνον στή φράση πού ἀναφέρεται στόν τρόπο ἀντιµε-
τώπισης τῆς εἰς βάρος τοῦ ναοῦ συµπεριφορᾶς τῶν κτητόρων324. Τό ἴδιο συµ-
βαίνει καί στή νοταριακή πράξη τῆς 31.3.1555 πού ἀφορᾶ στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο 
Καρουσάδων325. Ἡ δυνατότητα ἄρσης τοῦ δικαιώµατος, παρότι διαπιστώνεται 
περιορισµένη τοπικά καί χρονικά καί ἑποµένως δέν µπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὡς αὐ-
τονόητη καί γιά τίς ὑπόλοιπες ἀδελφότητες, ἀποκαλύπτει τίς µεταβολές πού στα-
διακά ὑπέστη τό κτητορικό δικαίωµα µέσα στά πλαίσια τῶν ἀδελφοτήτων. Σέ 
αὐτές, τό κτητορικό δικαίωµα, χωρίς νά ἀποβάλλει τήν ἔννοια τῆς κυριότητας, 
ὅπου αὐτή ὑφίσταται, καθίσταται δικαίωµα ἐξαρτώµενο ἀπό τήν ὅλη συµπερι-
φορά τοῦ κατόχου του σέ σχέση µέ τόν ναό καί τούς ὑπόλοιπους συγκτήτορες-
ἀδελφούς, µετασχηµατιζόµενο κατ’ αὐτόν τόν τρόπο σέ πνευµατικοῦ κυρίως χα-
ρακτήρα δικαίωµα. Ἡ δυνατότητα ἄρσης τοῦ δικαιώµατος οὐσιαστικά σηµατο-
δοτεῖ τήν κατάληξη τῆς πορείας συρρίκνωσης τῆς ἔννοιας καί τοῦ περιεχοµένου 
τοῦ κτήτορα, ἡ ὁποία µετά τήν ὑπέρβαση τῆς ἔννοιας τοῦ κτητορικοῦ µεριδίου 
περιόριζε οὐσιαστικά τό κτητορικό δικαίωµα σέ ἕνα ἰδεατό µέγεθος χωρίς οὐ-
σιαστικό ἀντίκρυσµα καί δυνατότητα διάθεσης ἐκτός ἀπό τήν µεταβίβασή του. 
Μέσα στά πλαίσια λοιπόν τῆς ἀδελφότητας τό δικαίωµα τοῦ κτήτορα-ἀδελφοῦ 
καθίσταται ἀνακλητό, ἐξαρτώµενο ἀπό τή συµπεριφορά καί δράση τοῦ προσώ-
που σέ σχέση µέ τόν ναό καί τούς ἄλλους ἀδελφούς, καί προσλαµβάνει τή ση-
µασία τοῦ ἀλληλεγγύως ὑπευθύνου γιά τή διαχείριση καί συντήρηση τοῦ ναοῦ, 
γιά νά καταλήξει τόν κατά 18ο καί 19ο αἰ. νά δηλώνει τόν κάτοχο δικαιώµατος 
ψήφου καί ταφῆς (jus votandi καί jus seppeliendi) στόν ναό. Παράλληλα ὅµως 

                                                        
323. Βλ. ἀναλυτικότερα κατωτέρω. 
324. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Μαρτυρίες, σ. 317. 
325. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 2.9, φ. 2rv. 
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ἀναδεικνύεται ἡ ἔννοια τῆς ἀδελφότητας ὡς ὑπερκειµένης συλλογικῆς προσωπι-
κότητας, ἡ ὁποία ἔχει οὐσιαστικά τήν κυριότητα τοῦ ναοῦ καί τήν πλήρη εὐθύ-
νη γιά τή διοίκηση καί τήν οἰκονοµική του διαχείριση326. Ἡ ἐξέλιξη αὐτή τῆς 
σηµασίας τοῦ ὅρου ἀδελφός, ὅπως διαφαίνεται µέσα ἀπό τά νοταριακά ἔγγρα-
φα, δέν ἀποκλείει πάντως τήν ταυτόχρονη χρήση του µέ ὅλες τίς σηµασιολογι-
κές ἀποχρώσεις πού ἐντοπίσαµε ἕως τώρα. Ἡ ἄρση ἤ ἀνάκληση τῶν δικαιω-
µάτων ἐξάλλου, στήν ὁποία φαίνεται νά διακόπτεται ἡ πορεία αὐτή, διαπι-
στώνεται σέ λίγες µόνον ἀδελφότητες, ἐνῶ γιά ἀρκετές ἄλλες ἡ διατήρηση τῆς 
συνήθειας τῆς ἐτήσιας ἀπόδοσης στούς ἀδελφούς τοῦ «γιούς» ἀπό τά εἰσοδήµα-
τα τοῦ ναοῦ πιστοποιεῖ τή διατήρηση τῆς ἔννοιας τῶν κτητορικῶν-συναδελφι-
κῶν δικαιωµάτων ὡς δικαιωµάτων κυριότητας, ὅπως τά περιγράψαµε σέ προη-
γούµενη ἑνότητα καί ὅπως αὐτά ἔγιναν κατανοητά στά µετά τήν Ἕνωση τῆς 
Ἑπτανήσου χρόνια, ὁπότε οἱ συναδελφικοί ναοί ἀντιµετωπίστηκαν ὡς ναοί 
ἰδιωτικοί. 

Τά ἀνωτέρω περιγράφουν τήν κυρίαρχη τάση, τό γεγονός ὅµως ὅτι ὁ ὅρος 
κτήτορας-ἀδελφός χρησιµοποιεῖται γιά νά περιγράψει καί σχέσεις πού δοµοῦ-
νται πάνω στή διαχείριση ἤ ἐκµετάλλευση τῆς περιουσίας ἑνός ναοῦ, ἐντάσσει 
χωρίς ἄλλο καί τίς περιπτώσεις αὐτές στή µεγάλη κατηγορία τῶν ἀδελφοτήτων. 
Λόγῳ τοῦ ἰδιότυπου χαρακτήρα τους ὅµως καί τοῦ γεγονότος ὅτι τά δικαιώ-
µατα πού προσδιόριζαν τόν ἀδελφό ἦταν προσωπικά καί µή µεταβιβάσιµα, οἱ 
ἀδελφότητες αὐτές ἦταν γενικά ἐφήµερες, ἐνῶ ὅσες εἶχαν ὡς µέλη µοναχούς, ἐµ-
φάνιζαν ἔντονα µοναστικά χαρακτηριστικά καί ἄν διατηροῦνταν στόν χρόνο 
µετασχηµατίζονταν σέ µοναστικές κοινότητες. 

Οἱ ἀδελφότητες ἐκεῖνες πού διατηροῦν τόν χαρακτήρα τους, παρότι δέν κα-
τέχουν τόν ναό κατά κυριότητα, περιοριζόµενες σέ κτητορικά δικαιώµατα πού 
ἀναφέρονται στή διαχείριση καί τή γενικότερη φροντίδα του, στηρίζονται σέ 
διηνεκεῖς παραχωρήσεις τῶν δικαιωµάτων αὐτῶν. Οἱ ἀδελφότητες αὐτές δρα-
στηριοποιοῦνται σέ ναούς τῶν ὁποίων τήν κυριότητα κατέχουν ἰδιῶτες ἤ ἀνή-
κουν στά περιουσιακά στοιχεῖα τῶν βαρωνιῶν τοῦ νησιοῦ327. Ἡ διηνεκής παρα-
χώρηση µέ τήν ὁποία ἡ ἀδελφότητα κατέχει τόν ναό, ἔχει πολλά κοινά σηµεῖα 
µέ τίς διηνεκεῖς ἀγροληπτικές καί ἄλλες συµβάσεις φεουδαλικοῦ χαρακτήρα, 
σύµφωνα µέ τίς ὁποῖες ἡ κατοχή τοῦ παραχωρούµενου ἀκινήτου ἀπό τόν ἀγρο-

                                                        
326. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τῆς χρήσης τοῦ ὅρου µέ τήν ἔννοια αὐτή ἀποτελεῖ ἡ 

πράξη τῆς 14.4.1544 µέ τήν ὁποία ἡ κτητόρισσα τοῦ ναοῦ τῆς Ὑπαπαντῆς πόλεως ὅρισε µετά 
τόν θάνατό της τό µέρος πού κατεῖχε στόν ναό «να ενι και διαµενει προς την ειρηµένην αδελ-
φότητα ως κυρία τῆς ρηθείσης µονῆς» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 160r). 

327. Τέτοιες ἦταν οἱ ἀδελφότητες τῶν ναῶν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κανακάδων καί τῆς 
Ἁγίας Μαρίνας Μαρµάρου πού ἀνῆκαν στή βαρωνία Marcello. Βλ. καί τήν Ἁγία Παρασκευή 
Ἄνω Γαρούνα, στήν ὁποία ὁ κατάλογος τοῦ 1752 διακρίνει ἀνάµεσα σέ γιούς πατρονάτους 
τοῦ ναοῦ καί σέ ἀδελφούς, τά ὀνόµατα τῶν ὁποίων παρατίθενται ξεχωριστά (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, 
φ. 219v). 
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λήπτη ἦταν γενική καί τό ἀκίνητο µποροῦσε νά διατεθεῖ ὅπως ὁ ἀποδέκτης ἐπι-
θυµοῦσε, ἀρκεῖ νά τηροῦνταν οἱ ὅροι τῆς σύµβασης πού ἀφοροῦσαν στίς ὑπο-
χρεώσεις τοῦ ἀποδέκτη ἔναντι τοῦ κυρίου τοῦ ἀκινήτου328. Στήν περίπτωση τῶν 
ναῶν, ἡ παραχώρηση ἀποσκοποῦσε στή φροντίδα καί στήν ἁρµόζουσα χρήση 
του, σέ ὁρισµένες µάλιστα περιπτώσεις προστίθεται ὡς πάγιος ὅρος ἡ τακτική 
ἀπόδοση συµβολικῆς ποσότητας ἀγαθῶν στόν κύριο τοῦ ναοῦ σέ ἀναγνώριση 
τῶν δικαιωµάτων του. 

Μέ ἀντίστοιχο τρόπο δοµοῦνται καί οἱ ἀδελφότητες ἐκεῖνες πού εἶχαν ὡς 
κέντρο τους ναό τῆς κερκυραϊκῆς Κοινότητας καί στίς ὁποῖες ἐπίσης ἡ σχέση 
τῶν ἀδελφῶν µέ τόν ναό περιγράφεται στίς πηγές ὡς κτητορικοῦ χαρακτήρα. 
Πρόκειται γιά τίς ἀδελφότητες τῶν ναῶν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου329, τοῦ Ἁγίου 
Λαζάρου τῶν ἀδυνάτων330 καί τοῦ Ταξιάρχη πόλεως331. Γιά κανέναν ἀπό τούς 
ναούς αὐτούς δέν γνωρίζουµε τόν τρόπο συγκρότησης τῆς ἀδελφότητας, ἄν ὅ-
µως λάβουµε ὑπ’ ὄψιν τό παράδειγµα τοῦ Ἁγίου Λαζάρου, πιστεύουµε ὅτι αὐτές 
συγκροτήθηκαν ἀπό τούς ἐνορίτες τοῦ ναοῦ, στούς ὁποίους ἡ Κοινότητα παρα-
χώρησε τή διηνεκή διαχείριση, χωρίς ὅµως ποτέ νά ἀποξενωθεῖ τῶν δικαιωµά-
των κυριότητας, τά ὁποῖα ἀσκοῦσε µέσῳ τῶν ἐκλεγµένων ὀργάνων της, τῶν 
Συνδίκων. 

Ἡ φθίνουσα κλιµάκωση τῶν σχέσεων τῆς ἀδελφότητας µέ τόν ναό καταλή-
γει στίς ἀδελφότητες ἐκεῖνες οἱ ὁποῖες δέν ἐµφανίζουν καµιά σχέση κτητορικοῦ 
χαρακτήρα µέ τόν ναό, ἀλλά ἡ σύνδεσή τους προσδιορίζεται ἀπό ἄλλους παρά-
γοντες, οἱ ὁποῖοι σχετίζονται µέ τήν ἐνοριακή ἔνταξη τῶν προσώπων πού τίς ἀ-
παρτίζουν. Σέ αὐτές, ὁ ὅρος ἀδελφός δέν προϋποθέτει τήν ἔννοια τῆς κτήσης ἤ 
διαχείρισης τοῦ ναοῦ, ἀλλά ἀναφέρεται στήν ὁµοιότητα τῶν χαρακτηριστικῶν 
ἐκείνων πού προσδιορίζουν τόν ἐνορίτη ἑνός ναοῦ, γι’ αὐτό καί θά µποροῦσαν 
κατά συνθήκη νά χαρακτηριστοῦν ὡς ἀδελφότητες ἐνοριτῶν ἀδελφῶν, ἀντιδια-
στελλόµενες ἀπό ἐκεῖνες τῶν κτητόρων ἀδελφῶν332. 

Οἱ ἀνωτέρω περιπτώσεις δέν ἀλλοιώνουν τόν βασικό χαρακτήρα τῆς ἀδελ-
φότητας ὅπως τόν εἴδαµε προηγουµένως, ἀντίθετα ἀποδεικνύουν τή ζωντάνια 
τοῦ συναδελφικοῦ µοντέλου καί τή δυνατότητά του νά λάβει ἐναλλακτικές 
µορφές, προσαρµοζόµενο στίς ἑκάστοτε συνθῆκες καί σχέσεις τῶν προσώπων µέ 

                                                        
328. Βλ. καί ἀνωτέρω σ. 91-92. 
329. Ἡ παρουσία ἀδελφότητας διαπιστώνεται στήν πράξη ὁρισµοῦ ἐφηµερίου τῆς 

15.11.1497, ὅπου τά µέλη τῆς ἀδελφότητας φέρονται ὡς «κτήτορες καὶ ἀδελφοὶ» (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Μ.245, φ. 139v-140r). 

330. Τήν παρουσία τῆς ἀδελφότητας πιστοποιήσαµε στό χρονικό διάστηµα 1568-1570 
(ΚΑΡΥ∆Η-ΤΖΙΒΑΡΑ, Ναός, σ. 87). 

331. Στόν Ταξιάρχη ἡ παρουσία κυβερνητῶν οἱ ὁποῖοι ἔχουν τή διαχείριση τοῦ ναοῦ δια-
πιστώνεται ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 16ου αἰ. (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.147, φ. 170r τοῦ 1529. Συµβ. Μ.187, φ. 
102v τῆς 21.4.1583. Συµβ. Ρ.17, φ. 121v τῆς 29.7.1587). 

332. Γιά τήν ἰδιότυπη αὐτή περίπτωση γίνεται λόγος κατωτέρω. 
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τόν ναό. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅµως ὅτι ἀκόµη καί σέ ἐκεῖνες τίς περιπτώσεις 
πού δοµοῦνται ἐκτός τῶν πλαισίων τοῦ κτητορικοῦ δικαιώµατος, ἡ ὕπαρξη τῆς 
ἀδελφότητας δέν ἀφίσταται ἀπό τήν κυρίαρχη γραµµή τῆς κεντρικῆς παρου-
σίας τοῦ ναοῦ. 

γ. Ὁ σωµατειακός χαρακτήρας 

Ὅπως φάνηκε ἀπό τά προηγηθέντα ὁ ὅρος ἀδελφότητα κατ’ ἀρχήν δέν σηµαί-
νει µορφή συσσωµάτωσης ἀλλά κατάσταση, ἐκφράζει δηλαδή τήν ἕνωση καί 
τήν προκύπτουσα σχέση µεταξύ τῶν προσώπων ἐκείνων πού ἔχουν τήν ἰδιότη-
τα τοῦ ἀδελφοῦ καί τοῦ κτήτορα σέ ἕναν ναό, ταυτόχρονα ὅµως σηµαίνει καί 
τό σύνολο τῶν κατόχων τῆς παραπάνω ἰδιότητας, ὅπως αὐτό ἀποτυπώνεται 
χαρακτηριστικά στήν ἔκφραση «πάσης της αδελφότητος κτητόρων και ενορι-
τών», ἡ ὁποία χρησιµοποιεῖται σέ πράξη πού ἀφορᾶ στόν ναό τῆς Ἁγίας Παρα-
σκευῆς Βαρυπατάδων333. Μέ ἀντίστοιχο νοηµατικό περιεχόµενο χρησιµοποιεῖται 
στίς πηγές ἐπίσης ὁ ὅρος ἀδελφάτο, τόν ὁποῖο ἀναλύουµε ἐκτενέστερα στή συ-
νέχεια, ἐνῶ ἡ παράλληλη χρήση τοῦ ὅρου ἀδελφοσύνη, παρότι σπανιότερη334, 
εἶναι ἰδιαίτερα ἀποκαλυπτική γιά τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖο λογιζόταν ἡ ἕνωση 
καί ἡ σχέση τῶν κτητόρων µέ τόν ναό καί µεταξύ τους. 

Ὁ ὅρος ἀδελφάτο εἶναι γνωστός στή βυζαντινή µοναστηριακή ὁρολογία ὅ-
που δήλωνε τή σύµβαση µέ τήν ὁποία ἡ µονή παρεῖχε σέ κάποιον (µοναχό, κλη-
ρικό ἤ λαϊκό) συµφωνηµένο ἀντάλλαγµα ἤ ἀντιπαροχή γιά τήν προσφορά ἀκι-
νήτων, πραγµάτων ἤ χρηµάτων. Τό τακτικό αὐτό εἰσόδηµα ἤ σιτηρέσιο µπο-
ροῦσε ἐπίσης νά ληφθεῖ ἀπό ἀντιπρόσωπο, νά µεταβιβαστεῖ ἤ καί νά πωλη-
θεῖ335. Στήν περίπτωσή µας ὁ ὅρος σηµαίνει κατ’ ἀρχήν τό κτητορικό µερίδιο σέ 
ἕναν ναό, τό ὁποῖο προσδιορίζεται µέ βάση τίς ἀρχές τῆς ἀδελφότητας, µέ ὅλα 
τά δικαιώµατα πού τό µερίδιο αὐτό παρεῖχε στούς κατόχους του, καθώς καί τό 

                                                        
333. Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 431v-432r τῆς 27.11.1575. Ἀντίστοιχη εἶναι ἡ χρήση τοῦ ὅρου 

καί στήν πράξη τῆς 18.1.1506 πού ἀφορᾶ στούς κτήτορες τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας ∆ορα-
χιτάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 107r-108r. Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 293-294, ἀρ. 404). 

334. Τόν ὅρο συναντήσαµε στίς ἀκόλουθες πράξεις: Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.54, φ. 284v (Παντο-
κράτορας πόλεως). Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.2, φ. 222r, 256v. Συµβ. Α.77, φ. 95r (Ἁγία Παρασκευή Βα-
ρυπατάδων). Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.188, φ. 111r (Ἅγιοι Πατέρες πόλεως). 

335. Ὁ καρπωτής τοῦ σιτηρεσίου καλοῦνταν ἀδελφατάριος καί, ἀνάλογα µέ τόν τόπο τῆς 
διαµονῆς του, τό ἀδελφάτο εἶχε τήν προσωνυµία ἐξωµονιτάτο ἤ ἐσωµονιτάτο. Βλ. ΜIKLOSICH - 
ΜÜLLER, Acta, τ. 2, σ. 325-326, 353, 424, 430-431. ΖΕΠΟΥ, JGR, τ. 1, σ. 326. ΚΟΝΙ∆ΑΡΗ, Θεώρη-
ση, σ. 225-228. ALICE-MARY TALBOT, Old age in Byzantium, B.Z. 77 (1984), 276-277. P. M(AG-
DALINO), Adelfaton, O.D.B., τ. 1, σ. 19. Γιά τόν ὅρο βλ. καί G. W. LAMPE, A Patristic Greek Lexi-
con, Oxford 1961, σ. 1420. Ὁ ὅρος, µέ τήν ἔννοια τῆς καταβολῆς ὁρισµένου τιµήµατος, ἀπαντᾶ 
καί σέ πατριαρχικό γράµµα τοῦ ἔτους 1663 πού ἀφοροῦσε στή λειτουργία τῆς Πατριαρχικῆς 
Σχολῆς, βλ. ΕΜΜ. ΓΕ∆ΕΩΝ, Παιδεία καί Πτωχεία παρ’ ἡµῖν κατά τούς τελευταίους αἰῶνας, 
Κωνσταντινούπολις 1893, σ. 43. 
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σύνολο τῶν δικαιούχων τοῦ µεριδίου αὐτοῦ. Μέ τήν ἔννοια αὐτή ὁ ὅρος ἀδελ-
φάτο ἀπαντᾶ στίς πηγές ἤδη ἀπό τίς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 16ου αἰ., ὅπως φαί-
νεται ἀπό τήν πράξη τῆς 25.3.1536 µέ τήν ὁποία καταστάθηκαν «οµπλιγαδη τα 
δϊο αδελφατα Λιβερατες και Γλικιοταδες» νά συµβάλουν ἐξ ἴσου στά ἔξοδα γιά 
τήν ἁγιογράφηση τοῦ Ταξιάρχη ∆ουκάδων336. Μέ τήν ἴδια ἔννοια χρησιµοποι-
εῖται ὁ ὅρος καί στόν κατάλογο τοῦ 1752 καί συγκεκριµένα στήν καταγραφή 
τῶν κτητόρων τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς χωρίου Ἁγίου Ματθαίου στήν 
ὁποία ἦταν ἀδελφοί καί γιούς πατρονάτοι οἱ Καβουδίστρα εἰς «αδελφάτο ενα», 
οἱ Ἀβραµιώτη εἰς «αδελφάτο β´», οἱ Μπόικου «αδελφάτο γ´», οἱ Ἀρµενιάκου 
«αδελφάτο δ´», οἱ Καφαράκη «αδελφατο ε´», οἱ Ρεβίθη καί Χαλιδιᾶ «αδελφάτο 
στ´»337. Σέ περίπτωση πού ἡ χρήση τοῦ ὅρου ἀδελφάτο ἀναφέρεται στούς πρώ-
τους ἀδελφούς µιᾶς ἀδελφότητας, ὁ ὅρος ἐκφράζει τόν κάθε ἀδελφό ξεχω-
ριστά338. 

Τό ἀδελφάτο, µέ τίς σηµασιολογικές αὐτές ἀποχρώσεις, εἶχε ἄµεση σχέση µέ 
τήν ἀφιέρωση τῶν ἀγαθῶν στήν ὁποία προέβαιναν ὅσοι ἐνδιαφέρονταν νά συ-
ναριθµηθοῦν στούς κτήτορες καί ἀδελφούς ἑνός ναοῦ, ἡ ὁποία, ὅπως εἴδαµε, 
εἶχε ὑποχρεωτικό χαρακτήρα, καί µέ τόν τρόπο αὐτό θυµίζει τή βασική προϋπό-
θεση γιά τήν παροχή τοῦ ἀδελφάτου στά βυζαντινά µοναστήρια. Τή σχέση αὐτή 
ἐκφράζουν ρητά ὁρισµένες πράξεις τοῦ 18ου αἰ. στίς ὁποῖες ὁ ὅρος φαίνεται νά 
προσλαµβάνει τήν εἰδικότερη σηµασία τῆς ἀφιέρωσης τῶν ἀγαθῶν, χωρίς ὅµως 
παράλληλα νά χάνει τή γενικότερη σηµασία του, τῆς κατοχῆς δηλαδή τῆς κυ-
ριότητας τοῦ ναοῦ. Ἡ πραγµατοποίηση τῆς ἀφιέρωσης ἀποτελοῦσε τήν ἐγγύ-
ηση γιά τή νοµιµότητα τῆς κατοχῆς τῶν δικαιωµάτων, γι’ αὐτό καί καταγραφό-
ταν µέ κάθε ἐπιµέλεια στίς νοταριακές πράξεις ἤ στά βιβλία τῶν ἐκκλησιῶν. Ὁ-
ποιαδήποτε µεταβίβαση σέ τρίτον τῶν δικαιωµάτων πού κατεῖχε ἕνα πρόσωπο 
ὡς ἀδελφός τοῦ ναοῦ, συνιστοῦσε οὐσιαστικά µεταβίβαση τοῦ ἀφιερώµατος. Τό 
γεγονός αὐτό διαπιστώνεται ἀπό σχετική ρήτρα συµβολαίου ἐγγραφῆς ἀδελ-
φῶν στήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Ζωοδόχου Πηγῆς Χλοµοῦ µέ τήν ὁποία ἀπαγο-
ρεύτηκε ρητά ἡ πώληση ἤ µέ ἄλλον τρόπο µεταβίβαση τοῦ «ἀφιερώµατος» σέ 
ἄλλους, ἐκτός ἀπό τούς νοµίµους κληρονόµους339. Τή ρήτρα αὐτή συναντήσαµε 

                                                        
336. Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 52v τῆς 25.3.1536. 
337. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 221r. Μέ ἀντίστοιχο τρόπο ἦταν δοµηµένη καί ἡ ἀδελφότητα 

στούς Ἁγίους Πάντες χωρίου Ζυγονοῦ (ὅ.π., φ. 221v). 
338. Βλ. τή χρήση τῶν ὅρων στή φράση : «νά ηνε ολη εροτηζαµενι ολη η αδελφη και να 

µην εχη εξουσηα κανις απο τα αναγεγραµενα αδελφατα µητε απο τους αυτον κλιρονοµους 
µητε πουληση µητε χαρηση µητε ψηχοδοτηση το µερτηκον του», Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 78v 
πράξη ἐγγραφῆς ἀδελφῶν στόν Ἅγιο Γεώργιο Βιτουλάδων τῆς 19.4.1545. 

339. «ακοµη ξεκαθαρηζουν και τουτο ωλη ι αδελφη τις ανοθεν µονης οτι να µην ηνπορι 
κανενας απο αυτουνους µητε κλερονωµη κε διαδοχη τους µητε να πουλησουν µητε να ψη-
χοδορισουν το αφηεροµα ωπου αφιεροσε ο καθε υςτους καθος ης το αβενταριο τις αυτις µονης 
φενετε µονων να πηενη απο κλερονοµηα ησε κληρονωµηα τους» (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 1128r). 
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καί σέ ἄλλες ἀδελφότητες µέ τή µόνη διαφορά ὅτι στή θέση τοῦ «ἀφιερώµατος» 
ἀπαντᾶ ὁ ὅρος ἀδελφάτο µέ τή σηµασία τῆς κυριότητας καί κατοχῆς τοῦ «γιούς 
πατρονάτο» τοῦ ναοῦ, σέ περίπτωση δέ ἀκληρίας, τό ἀδελφάτο ἔµενε ὑπέρ τοῦ 
ναοῦ340. Μέ τόν ἴδιο τρόπο χρησιµοποιεῖται ὁ ὅρος ἀδελφάτο καί στόν κανο-
νισµό τοῦ Ὑψηλοῦ Παντοκράτορα πού συντάχθηκε τό 1762341, ἐνῶ στήν πράξη 
µεταβίβασης πού συνέταξε στίς 24.12.1754 ἡ Σταµατέλα, σύζυγος τοῦ ποτέ Μα-
ρίνου Μαζαράκη καί κληρονόµος τοῦ πατέρα της, ὑπέρ τοῦ γιοῦ της Γιακου-
µέτου Μαζαράκη, τό ἀδελφάτο φαίνεται νά διακρίνεται ἀπό τό γιούς πατρονά-
το τῆς ἐκκλησίας342. 

Ἤδη ὅµως στά ἀνωτέρω παραδείγµατα ὁ ὅρος χρησιµοποιεῖται καί γιά νά 
προσδιορίσει τό κτητορικό δικαίωµα σέ σύνολα προσώπων, οἰκογένειες ἤ γε-
νεές στά ὁποῖα εἶχε περιέλθει τό ἀρχικό κτητορικό µερίδιο, ἐκφράζει ἑποµένως 
καί τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖο ἦταν δοµηµένη ἡ ὁµάδα τῶν κτητόρων τοῦ ναοῦ, ὡς 
τό ἄθροισµα δηλαδή ὑποσυνόλων µέσα στά ὁποῖα οἱ σχέσεις ἀντανακλοῦσαν 
τίς σχέσεις τῆς οἰκογενειακῆς ἀδελφοσύνης. Παράλληλα ὁ ὅρος ἀδελφάτο στίς 
πηγές µας σηµαίνει καί τό σύνολο τῶν κτητόρων ἑνός ναοῦ. Μέ τήν ἔννοια αὐτή 
ἀπαντᾶ σέ πράξη τῆς 29.1.1581 κατά τήν ὁποία οἱ «αδελφί και δούλι και 
κτιτόρι» τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος Κάτω Παυλιάνας συνάχθηκαν τήν ἡµέρα 
ἐκείνη «δια να εγνοριστουν και ιδουν πόσοι ειναι αδελφάτο ιστιν ανοθεν µονην 
ος καθος και η γονής τους ήταν εκ παλεό αδελφάτο»343. Μέσα στά πλαίσια αὐ-
τά θά πρέπει νά ἑρµηνευτεῖ καί τό περιεχόµενο τῆς αἴτησης πού κατέθεσαν στόν 
Μ. Πρωτοπαπά Χριστόδουλο Βούλγαρη τό 1692 οἱ ἀνακαινιστές τοῦ ἐρηµο-

                                                        
340. Στήν Ἁγία Τριάδα Ψωραρῶν µέ τήν καταστατική της πράξη ἀπαγορεύεται «να δη-

σπονερι τηνας ενξαυτους το ποσεσον και κηριοτητα τον ηους πατρονατο της ανοθεν και αγι-
ας µονης εις τηνα ξενον ανθροπον τηνας απο τους αναγεγραµενους αδελφους µονον να πιενη 
το αδελφατο απο κληρονοµηα εις κληρονοµηα εδηκην τους και αν καζον οπου ο Θεος να µην 
το δοσην τηνος εξ αυτο και δεν ηθελε του εβρεθη κληρονοµηα ουτε ασερνηκη ουτε θηληκη να 
διαµενη το ανοθεν αδελφατο εις την ανοθεν και αγιαν µονην» (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 343v). 

341. «ετζη θέλουν ορήζουν καὶ εξουσηαζουν πος ποτε τὸ κερὼ νὰ µὴν ηµπορῆ τηνὰς απὸ 
ταῖς ανοθεν κινοτηταις αδελφοτητα τῆς ανοθεν αγηας µονῆς νὰ πουληση ή χαρήση ἠ ης χαριν 
δορεας µὲ τονατζιον τζεδερη ης ἄλο προσοπο τὸ αδελφάτο τους ουτε ὴς ανταλαγὴν ουτε ης 
πρηκαν δοση ουτε ὴς κανεναν αλον τροπον τζεδέρη τὸ γηους αυτοὺ δηα κανενὸς τρόπου δηα-
τὴ οπηος µόνον επιχηρηστὴ νὰ βαλη τετηαν σκληρὴν γνόµη καὶ ελθι ης φὸς τῶν κιβερνητῶν 
τῆς ανοθεν µονῆς νὰ µενη πρηβος απὸ τὸ αδελφάτο του τεληος» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 11r). 

342. Στήν πράξη σηµειώνεται ὅτι αὐτή εἶχε λάβει ὡς προίκα «το αδελφάτον και το γιοὺς 
πατρουνάτο της εκλισίας της ειπεραγιας Θεοτοκου της Βλαχέρενας» στήν Καµάρα καί µέ τήν 
πράξη «τζεδερη το ανοθεν γιούς της εκλισίας» στόν γιό της «κανοτας ο αφτος υιός της και 
µετα τον κλιρονοµον και διαδοχον του ης το αφτο γιους και αδελφάτο το ειτη θελλι και βού-
λετε» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 29, φ. 42v). 

343. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.6, φ. 2v-3r. Βλ. καί τή χρήση τοῦ ὅρου µέ ἀντίστοιχο περιεχόµενο στήν 
πράξη τῆς 28.2.1610 µέ τήν ὁποία ὅλο τό «ἀδελφάτο» τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων τοῦ 
ὁµώνυµου χωριοῦ ὅρισαν πριόρηδες στόν ναό (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 544r). 
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κλησιοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας στό Πέραµα, οἱ ὁποῖοι ζήτησαν τήν ἄδεια «νά κάµω-
µεν καί ἀδελφάτω εἰς τὸν αὐτὸν ναόν», ὅπου ἡ ἔκφραση σηµαίνει τή συµπερί-
ληψη καί ἄλλων ἀδελφῶν µέ τήν προσήκουσα ἀφιέρωση ἀγαθῶν γιά τήν κυ-
βέρνηση καί διατήρησή του, ὅπως ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπό τό λεκτικό τῆς ἀπό-
φασης τοῦ Μ. Πρωτοπαπᾶ, µέ τήν ὁποία αὐτός «δίδει ἄδειαν νὰ ἰµποροῦσι νὰ 
συγγραφθοῦσι καὶ συναριθµηθοῦσιν, εἰς αὐτὸ (ἐρηµοκλήσιον) καὶ ἕτεροι ἀδελ-
φοὶ ἔχοντας τὴν πρόβλεψιν τῶν ἀναγκαίων διὰ τὴν κυβέρνησιν καὶ τὴν κατὰ 
καιρὸν φτιάσην αὐτῶν»344. Ὁ ὅρος στούς µετέπειτα αἰῶνες καί κυρίως στόν 18ο 
καί 19ο θά ἐπικρατήσει ὡς ὁ κατ’ ἐξοχήν ὅρος γιά τόν προσδιορισµό τῶν ἀδελ-
φοτήτων τῶν ναῶν. 

Ἡ χρήση γενικῶν ὅρων γιά τή δήλωση τοῦ συνόλου τῶν κτητόρων - ἀδελ-
φῶν ἑνός ναοῦ δέν σηµαίνει ἀπαραίτητα καί τήν ὕπαρξη ἐσωτερικῆς ὀργάνω-
σης τῶν ὁµάδων αὐτῶν. Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς συνάθροισης τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἁ-
γίας Τριάδος Κάτω Παυλιάνας τό 1581 γιά τήν καταµέτρηση τῶν µελῶν τοῦ 
ἀδελφάτου, ἀποδεικνύει τή χαλαρότητα τῶν σχέσεων, ἡ ὁποία ὀφειλόταν στή 
γεωγραφική διασπορά τῶν ἀδελφῶν καί τήν ἄγνοια τῶν µεταβολῶν πού, µέ τό 
πέρασµα τῶν γενεῶν καί τήν κληροδότηση τῶν κτητορικῶν δικαιωµάτων, εἶχαν 
ἐπέλθει στό ἀδελφάτο. Τήν πραγµατικότητα αὐτή καί τήν ἀναγκαιότητα ἐπα-
ναπροσδιορισµοῦ τῆς ὁµάδας δείχνει ἐξάλλου καί ἡ προσφυγή στόν νοτάριο 
γιά τήν καταχώριση τῆς καταµέτρησης στά κατάστιχά του. Ἡ ὕπαρξη λοιπόν 
τοῦ ἀδελφάτου στηριζόταν ἀποκλειστικά στήν ὕπαρξη κτητόρων στόν ναό χω-
ρίς ὅµως αὐτό νά σηµαίνει καί τήν ἀναγκαστική συµµετοχή τους σέ σαφῶς 
ἀπαρτισµένο σύνολο. Ἐπίσης οἱ ἀπαντώµενες σέ πράξεις παραχώρησης ναῶν 
ἐκφράσεις οἱ ὁποῖες ὁρίζουν τή συγκρότηση ἀδελφότητας καί τίς ὁποῖες εἴδαµε 
προηγουµένως, µέ δεδοµένο ὅτι ἡ ἀδελφότητα στηρίζεται στήν κοινότητα τῶν 
δικαιωµάτων τῶν µελῶν της τά ὁποῖα ἀποκτοῦνται µέ τήν παραχωρητήρια 
πράξη, σηµαίνουν µᾶλλον τό πλαίσιο λειτουργίας καί συνεργασίας µεταξύ τῶν 
ἀδελφῶν παρά αὐτή καθ’ ἑαυτήν τήν ἀδελφότητα µέ τήν ἔννοια τοῦ σωµατείου, 
γι’ αὐτό καί στίς παραχωρητήριες πράξεις, παρότι ἀρχικά δηλώνεται ὅτι ὁ ναός 
παραχωρεῖται «ἴνα προσπαθήσουν καί ποιήσουν ἀδελφότητα εις τήν αυτῆν µο-
νῆν», στή συνέχεια αὐτή θεωρεῖται ἤδη ἀπαρτισµένη καί τά µέλη της προσφω-
νοῦνται «ἀδελφοί»345. 

Ὅλες οἱ ἀνωτέρω ἐκφράσεις ὅµως, ἐνέχουν παράλληλα καί τή σηµασία τοῦ 

                                                        
344. ΤΣΙΤΣΑ, Ἁγία Σοφία, σ. 59-60. 
345. Βλ. τήν πράξη συγκρότησης τῆς ἀδελφότητας στόν ναό Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου πό-

λεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.327, φ. 737r-738r). Μέ ἀντίστοιχο ἄλλωστε τρόπο χρησιµοποιεῖται καί ἡ 
ἔκφραση «ἐποίησαν ἀδελφωσύνη» σέ πράξη τῆς 21.7.1538 ὅπου σηµαίνει τή συµπόρευση τῶν 
συµβαλλοµένων σύµφωνα µέ τούς ὅρους πού διέπουν τή ζωή καί τή δραστηριότητα τῶν ἐξ 
αἵµατος ἀδελφῶν (ἡ πράξη εἰς ΚΟΛΛΑ, Νῆσος, Α΄, σ. 418). Πρβλ. καί τήν πράξη παραχώρησης 
τῆς Ὑπαπαντῆς πόλεως τό 1544 κατά τήν ὁποία οἱ παριστάµενοι ἦταν ἐξουσιοδοτηµένοι ἀπό 
τούς ἀπόντες νά συντάξουν τό «ινστρουµέντο τῆς αδελφότητος» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 160r). 
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σωµατείου, ἀφοῦ οἱ παραχωρητές, καθώς καί οἱ αἰτοῦντες, χρησιµοποιώντας 
τούς ὅρους ἀδελφότητα καί ἀδελφάτο ἀναφέρονταν σέ συγκεκριµένα πρότυπα 
ὀργάνωσης καί λειτουργίας τῶν ἀδελφῶν. Αὐτό ὅµως δέν σηµαίνει ὅτι θά πρέ-
πει νά δεχτοῦµε κατ’ ἀνάγκη τήν ὕπαρξη ἑνός αὐστηρά ἀπαρτισµένου σωµα-
τείου κάτω ἀπό τόν τίτλο τῆς ἀδελφότητας καί τήν σέ κάποια χρονική στιγµή 
σύσταση τοῦ σωµατείου αὐτοῦ µέ τήν αὐστηρή ἔννοια τοῦ ὅρου, δηλαδή µέ τή 
σύνταξη καταστατικῆς πράξης, στήν ὁποία νά προσδιορίζονται ἀκριβῶς οἱ 
σκοποί καί ἡ λειτουργία του. Τέτοιες πράξεις δέν ἐντοπίστηκαν, οὔτε ἄλλωστε 
ἦταν ἀναγκαία ἡ σύνταξή τους ἀφοῦ τά πάντα συµπυκνώνονταν στήν κατεχό-
µενη ἀπό τό µέλος ἰδιότητα τοῦ κτήτορα καί ἀδελφοῦ τοῦ ναοῦ. 

Ἡ ἀρχή τῆς ἀδελφότητας, ὅπως διαπιστώνεται ἀπό τά ἔγγραφα πού ἀναλύ-
θηκαν στήν προηγούµενη ἑνότητα, ἐντοπίζεται σέ ἐκείνη τή χρονική στιγµή 
κατά τήν ὁποία τά δικαιώµατα αὐτά ἀναγνωρίζονταν στούς κατόχους τους εἴτε 
µέ τήν ἐπίσηµη δέσµευση αὐτῶν νά φέρουν σέ πέρας τό ἀναλαµβανόµενο ἔργο, 
σέ περίπτωση ἵδρυσης τοῦ ναοῦ ἤ ἐκ βάθρων ἀνοικοδόµησής του, εἴτε µέ τήν 
παραχώρηση ἀπό τόν κτήτορα τοῦ ναοῦ ὡς κοινό κτῆµα ἐκείνων πού ὑπόσχο-
νταν νά συνδράµουν στήν ἐπισκευή, συντήρηση, ἀνακαίνιση ἤ γενικά στή φρο-
ντίδα του. Ἀντίθετα ἡ µετατροπή τῆς ὁµάδας τῶν κτητόρων ἑνός ναοῦ σέ ἀδελ-
φότητα µέ τήν υἱοθέτηση συναδελφικῶν πρακτικῶν θά πρέπει νά κατανοηθεῖ 
ὡς τό ἀποτέλεσµα µακρόχρονης διεργασίας κατά τήν ὁποία ἡ ἐφαρµογή τῆς 
ἀρχῆς τῆς ἰσότιµης παρουσίας τῶν µελῶν συχνά παρεµποδίζεται ἀπό στοιχεῖα 
τά ὁποῖα ἔχουν σχέση µέ τή γενεά καί τούς δεσµούς της, τά ὁποῖα ἀποδεικνύ-
ονται ἰδιαίτερα ἀνθεκτικά καί διατηροῦνται συνήθως ὥς τή στιγµή πού θά 
ἐνταχθοῦν στό σῶµα τῶν ἀδελφῶν νέα µέλη. 

Οἱ πρῶτες πράξεις τῶν ἀδελφοτήτων, ὡς πράξεις µέ τίς ὁποῖες ἐκχωροῦνται 
ἤ ἀναγνωρίζονται κτητορικά δικαιώµατα σέ πρόσωπα ἤ ὁµάδες προσώπων, 
ἀποτελοῦν, χωρίς ἀµφιβολία, τό ἐπιστέγασµα µιᾶς διαδικασίας, ἡ ὁποία ἀναφέ-
ρεται εἴτε στήν προπαρασκευή καί σύναξη τῶν ἐπιθυµούντων νά συµµετάσχουν 
στήν ἵδρυση ἤ ἀνακαίνιση κάποιου ναοῦ εἴτε ἀκόµη καί σέ αὐτήν τήν ἐκτέλεση 
τοῦ ἔργου. Οἱ πράξεις αὐτές ἔχουν καθοριστική σηµασία γιά τή συγκρότηση τῆς 
ἀδελφότητας καί ὑπάρχουν ὅπου αὐτή στηρίζεται στήν ἀπόκτηση δικαιωµά-
των. Γιά τούς νεοϊδρυόµενους ναούς καί τίς παραχωρήσεις ναῶν ἡ προσφυγή 
στόν νοτάριο καί ἡ σύνταξη τῆς σχετικῆς πράξης θεωρεῖται ἐνέργεια ἐκ τῶν ὧν 
οὐκ ἄνευ, διότι µέ τόν τρόπο αὐτό ἐπισηµοποιεῖται ἡ παραχώρηση ἤ προσδιο-
ρίζεται ὁ τρόπος κατανοµῆς ἤ ὑπολογισµοῦ τῶν κτητορικῶν δικαιωµάτων. Θά 
πρέπει µάλιστα νά θεωρήσουµε ὅτι ὑφίσταται καί στίς περιπτώσεις ἐκεῖνες πού 
τήν ἀγνοοῦµε. Ἀνάλογες πράξεις ὅµως δέν εἶναι ἀπαραίτητες καί συχνά δέν 
ὑπάρχουν στίς ὁµάδες ἐκεῖνες τῶν κτητόρων τῶν ναῶν πού προσαρµόζουν τή 
λειτουργία τους σύµφωνα µέ τά συναδελφικά πρότυπα. Στούς ναούς αὐτούς ἡ 
ἀδελφότητα ὀργανώνεται ἄτυπα καί δέν ὑφίσταται λόγος γιά τή σύνταξη συµ-
βολαίου, ἀφοῦ ὁ βασικός συσχετικός παράγοντας, τά κτητορικά δηλαδή δικαι-
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ώµατα, ὑφίστανται, οἱ δέ κάτοχοί τους µποροῦν νά τά ἀποδείξουν ἐπικαλούµε-
νοι τή συγγενική τους σχέση µέ τούς ἀρχικούς κτήτορες καί τήν κατοχή τους 
µέσῳ τῆς κληρονοµικῆς ὁδοῦ. Ἄν στίς πρῶτες βασική προϋπόθεση εἶναι ἡ θέλη-
ση τῶν δοµητόρων ἤ ἀνακαινιστῶν νά ἀποτελέσουν ἀδελφότητα, ἐδῶ ἡ προϋ-
πόθεση αὐτή µετασχηµατίζεται στή θέληση τῶν κτητόρων νά διατηρήσουν τόν 
ναό ἀδιανέµητο ἤ, ὅπου ὑπάρχουν µερίδια, νά συνεργαστοῦν ἀπό κοινοῦ γιά 
τή φροντίδα τοῦ ναοῦ. 

Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγµάτων, ἡ ἀναζήτηση προϋποθέσεων πέραν τῆς 
ὕπαρξης ναοῦ, τῆς κατοχῆς κτητορικῶν δικαιωµάτων σέ αὐτόν καί τῆς διευθέ-
τησης τῶν µεταξύ τῶν κτητόρων σχέσεων, κατά τρόπο ἀνάλογο µέ τή συµµετο-
χή τῶν ἀδελφῶν στήν οἰκογενειακή ἀδελφοσύνη, δέν ἔχει νόηµα. Ἡ ἀδελφότη-
τα ὑπάρχει στήν ὁποιαδήποτε περίπτωση ἱκανοποιοῦνται οἱ πρωταρχικοί αὐ-
τοί παράγοντες. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο, θεµελιώδης προϋπόθεση γιά τή σύσταση 
ἀδελφότητας εἶναι ἡ ὕπαρξη τουλάχιστον δύο οἱ ὁποῖοι λογίζονται ὡς ἀδελφοί 
λόγῳ τῆς ἴσης κατοχῆς τοῦ ναοῦ ἤ τοῦ κτητορικοῦ µεριδίου ἀπ’ αὐτούς346. Αὐτό 
σηµαίνει ὅτι θά πρέπει νά δεχτοῦµε τήν ὕπαρξη ἀδελφότητας ἀκόµη καί στίς 
περιπτώσεις ἐκεῖνες στίς ὁποῖες ὁ κτήτορας ἑνός ναοῦ ἤ µεριδίου συνάπτει συµ-
φωνία καί παραχωρεῖ ἴσα µέ τά δικά του δικαιώµατα σέ κάποιο πρόσωπο, ὅ-
πως γιά παράδειγµα σέ ἐκεῖνες πού καταγράψαµε ὅταν ἐξετάζαµε τό νοηµατικό 
περιεχόµενο τοῦ ὅρου ἀδελφός. Εἰδικότερα µάλιστα στήν περίπτωση πού τό 
ἀντικείµενο εἶναι κτητορικό µερίδιο, ἡ ἀδελφότητα περιορίζεται στά συµβαλ-
λόµενα πρόσωπα καί δέν ἐκτείνεται στούς λοιπούς κτήτορες τοῦ ναοῦ οἱ ὁποῖοι 
συνεχίζουν νά κατέχουν τό κτητορικό τους µερίδιο ὅπως καί πρίν. Μέσα στό 
ἴδιο πνεῦµα ἡ ἀδελφότητα ἐντοπίζεται καί σέ ἐκεῖνες τίς περιπτώσεις ναῶν πού 
διοικοῦνται µέσα στά πλαίσια τῆς οἰκογενειακῆς ἀδελφοσύνης, ἀφοῦ καί ἐδῶ 
ἀνιχνεύονται οἱ ἀνωτέρω προϋποθέσεις. Ἑποµένως ἀδελφότητα δέν ἀποτελοῦν 
µόνο τά σύνολα ἐκεῖνα τῶν κτητόρων πού δηλώνονται µέ τόν ὅρο αὐτό στίς πη-
γές ἀλλά καί ὅλα ἐκεῖνα τά σύνολα τά ὁποῖα λειτουργοῦν µέ βάση τούς κανόνες 
πού διέπουν τίς σχέσεις µεταξύ τῶν ἀδελφῶν. Εἶναι γεγονός πάντως ὅτι οἱ ὀλι-
γοµελεῖς ἀδελφότητες δέν διακρίνονται, ὅπως ἐπίσης σπάνια γίνεται λόγος γιά 
ἀδελφότητα στά ἀρχικά στάδια τῆς διαµόρφωσης τῆς συγγενικῆς ὁµάδας, µέ τό 
πέρασµα ὅµως τοῦ χρόνου αὐτή ἀναγνωρίζεται ὡς τέτοια. Ἡ ἐπιλογή ἄλλωστε 
τοῦ νοµοθέτη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κανονισµοῦ τοῦ 1811, ὅπως εἴδαµε στό προ-
ηγούµενο κεφάλαιο, νά χαράξει διαχωριστική γραµµή ἀνάµεσα στούς ἰδιόκτη-
τους καί στούς ἐνοριακούς (συναδελφικούς) ναούς στηριζόµενος ἀποκλειστικά 
στόν ἀριθµό τῶν κτητόρων τους, φανερώνει τή στενή συσχέτιση τῶν δύο κατη-

                                                        
346. Στόν κατάλογο τοῦ 1752 καταγράφονται πράγµατι ναοί στούς ὁποίους σηµειώνονται 

δύο ἤ τρεῖς ἀδελφοί. Πρόκειται γιά τούς ναούς: τοῦ Ταξιάρχη Κάτω Γαρούνα (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 
40, φ. 219r), τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Βαρυπατάδων (ὅ.π., φ. 225r), τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Βου-
νιατάδων (ὅ.π., φ. 223r). 
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γοριῶν. Κάποτε µάλιστα ἡ ὀργανωµένη ἀδελφότητα δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό 
τή διεύρυνση τῆς ὑφιστάµενης σέ σχέση µέ τόν ναό ἀδελφοσύνης, µέ τή συµπε-
ρίληψη καί νέων προσώπων ὡς ἀδελφῶν σέ αὐτή347, εἶναι δέ τόσο ἰσχυρή ἡ 
ἔννοια τῆς ἀδελφικῆς σχέσης µεταξύ τῶν µελῶν ὥστε οἱ ἀδελφοί νά λογίζονται 
καί νά σηµειώνονται στίς νοταριακές πράξεις ὡς «αὐτάδελφοι»348. Τό γεγονός 
αὐτό διαπιστώνεται καί µέσα ἀπό τούς ὑπάρχοντες καταλόγους ναῶν ὅπου γί-
νεται λόγος γιά ἀδελφάτα οἰκογενείας ἤ οἰκογενειῶν. Συνήθως ὅµως ὅλες οἱ 
ἀνωτέρω περιπτώσεις, παρότι τυπικά ἐντάσσονται στίς ἀδελφότητες, δέν ὑπο-
λογίζονται ὡς τέτοιες. Οἱ σωζόµενοι κατάλογοι περιορίζουν τόν χαρακτηρισµό 
τῆς ἀδελφότητας ἤ τοῦ ἀδελφάτου κυρίως γιά τίς πολυπληθεῖς ἐκεῖνες ὁµάδες οἱ 
ὁποῖες ἐµφανίζουν ἔντονα διαφοροποιηµένα χαρακτηριστικά στή λειτουργία 
καί στή διαχείριση τοῦ ναοῦ καί ἀναπτυγµένη ὀργανωτική δοµή. 

Ἀπό τά ἀνωτέρω καθίσταται νοµίζουµε σαφές ὅτι ἡ ἐσωτερική ὀργάνωση 
πού παρατηρεῖται στίς εὐµεγέθεις ἀδελφότητες τόσο τῆς πόλης ὅσο καί τῆς ἐξο-
χῆς δέν ἀποτελεῖ συστατικό τους στοιχεῖο ἀλλά ἐπίκτητο. Ἡ ἀδελφότητα στηρί-
ζεται στή συνεργασία µεταξύ τῶν ἀδελφῶν καί αὐτό ἀποτελεῖ τή θεµελιώδη 
ἀρχή τῆς ὕπαρξής της, ἡ ὁποία ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπό τίς πρῶτες, καταστατι-
κοῦ χαρακτήρα πράξεις στίς ὁποῖες δέν ἐντοπίζονται διατάξεις λεπτοµερεῖς πού 
νά ἀφοροῦν στή λειτουργία της, ἀλλά γενικές ρῆτρες πού ὁρίζουν τή συνεργα-
σία µεταξύ τῶν κτητόρων καί ἀδελφῶν σέ κάθε τί πού ἀφορᾶ στόν ναό καί 
κυρίως στόν ὁρισµό τοῦ ἐφηµερίου. Ἡ συνεργασία αὐτή στίς ὀλιγοµελεῖς ἀδελ-
φότητες δέν συνιστᾶ λόγο γιά τήν ἐπιλογή διαφοροποιηµένων τρόπων ἄσκησης 
τῆς διοίκησης καί διαχείρισης σέ σχέση µέ ἐκείνη τῶν ἄλλων κτητορικῶν ναῶν, 
στούς ὁποίους ἄλλωστε, ὅπως εἴδαµε, ἡ συνεργασία µεταξύ τῶν κτητόρων δέν 
ἦταν ἄγνωστη. 

Στή διαµόρφωση τῆς ἀδελφότητας τῶν κτητόρων-ἀδελφῶν στόν τύπο τοῦ 
σωµατείου µέ ἐσωτερική ὀργάνωση συνέβαλε πρῶτα ἀπ’ ὅλα ἡ στενή συσχέτισή 
της µέ τήν οἰκογενειακή ἀδελφοσύνη, στήν ὁποία, ὅπως εἴδαµε, διαπιστώνεται 
µιά στοιχειώδης µορφή ὀργάνωσης µέ διοικητική κεφαλή τόν «πρῶτο» ἀδελφό. 
Τήν ἔννοια τοῦ «πρώτου» µέσα στίς ἀδελφότητες τῶν ναῶν ἐντοπίσαµε σέ µιά 
πράξη τοῦ 15ου αἰ. µέ τό ἴδιο βασικά περιεχόµενο, γεγονός πού φανερώνει τή 
σχέση τους349. Ἡ ἀναπτυγµένη ὀργανωτική δοµή, ἡ ὁποία διαπιστώνεται κυρί-
ως στίς µεγάλες ἀδελφότητες τῆς πόλης καί τῆς ἐξοχῆς, ὀφείλεται ὅµως στήν ἰδι-
αιτερότητα τῆς ἔννοιας τοῦ ἀδελφοῦ, ὡς τοῦ κατόχου κτητορικῶν δικαιωµάτων 
ἴσων καί ὅµοιων µέ ἐκεῖνα τῶν ἄλλων συν-ἀδελφῶν, καί στή συνεπαγόµενη ἀ-
παίτηση γιά τήν ἀµοιβαία ἀναγνώριση καί τόν σεβασµό τῶν δικαιωµάτων αὐ-
τῶν καθώς καί τήν ἴση συµµετοχή ὅλων τῶν ἀδελφῶν στίς δραστηριότητες τῆς 

                                                        
347. Βλ. Ἅγ. Νικόλαο τοῦ Μόρου Μπενιτσῶν (ΚΟΛΛΑ, Νῆσος, Α΄, σ. 276). 
348. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 308v. 
349. Βλ. καί παρακάτω, σ. 358. 
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ἀδελφότητας. Στίς ἀδελφότητες αὐτές τό αἴτηµα γιά τήν ἁρµονική συνύπαρξη 
καί συνεργασία τῶν µετόχων-ἀδελφῶν συνέτεινε στήν ἀνάπτυξη τῆς ὀργάνω-
σής τους µέ τήν ψήφιση καταστατικῶν διατάξεων καί κανονισµῶν, µέ τήν καθι-
έρωση τῆς τακτικῆς γενικῆς συνέλευσης τοῦ σώµατος καί µέ τήν ἐπιλογή τοῦ συ-
στήµατος τῆς τακτικῆς ἐκλογῆς ἐκπροσώπων γιά τή φροντίδα καί τή διαχείριση 
τοῦ ναοῦ. Πράγµατι, ἡ ἀνάδειξη ἐκπροσώπων, µέ ὁποιαδήποτε ὀνόµατα καί ἄν 
παρουσιάζονται στήν κάθε ἀδελφότητα, κάλυπτε τήν ἀνάγκη τῆς διαχείρισης 
τοῦ ναοῦ, µέ τήν τακτική τους δέ ἐναλλαγή διαφυλασσόταν τόσο ὁ ναός ἀπό 
ἐνδεχόµενες διαχειριστικές καταχρήσεις, ὅσο καί τό δικαίωµα τοῦ κάθε µέλους 
νά συµµετέχει ἐνεργά στή διαχείριση τοῦ ναοῦ. 

Γιά τήν ὀρθή καί ἀποτελεσµατική ἐσωτερική ὀργάνωση καί λειτουργία τους 
οἱ ἀδελφότητες αὐτές κατέφυγαν σέ πρότυπα σωµατειακῆς ὀργάνωσης ξένης 
πρός τόν ἀρχικό χαρακτήρα τῆς ἀδελφότητας, τά ὁποῖα µέ τήν υἱοθέτηση καί 
τήν ἐφαρµογή τους προσέδωσαν σέ αὐτές τόν σωµατειακό τους χαρακτήρα. Τά 
πρότυπα αὐτά θά µποροῦσαν νά ἐντοπιστοῦν στόν περιβάλλοντα χῶρο καί συ-
γκεκριµένα στά ὑπάρχοντα ἐπαγγελµατικά σωµατεῖα350, στίς λατινικές ἀδελφό-
τητες πού λειτουργοῦσαν στήν πόλη, στόν τρόπο λειτουργίας τοῦ Συµβουλίου 
τῆς Κοινότητας, τό ὁποῖο ἀποτελοῦνταν ἀπό λατίνους καί ἕλληνες εὐγενεῖς351 
πού µετεῖχαν στίς ἀδελφότητες τῆς πόλης καί τῶν προαστείων, καθώς καί στή 
λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Τάγµατος, πού ἦταν ἐπίσης δοµηµένο καί λειτουργοῦσε 
ὡς σωµατεῖο352. Οἱ ἐπιλογές αὐτές, οἱ ὁποῖες διαπιστώνονται ἤδη στίς ἀδελφό-
τητες τῆς πόλης κατά τόν 16ο αἰ., ὁδήγησαν στή σταδιακή ἀποδέσµευση τῶν 
ἀδελφοτήτων ἀπό τό ἀρχικό πρότυπο τῆς οἰκογενειακῆς ἀδελφοσύνης, χωρίς 
ὅµως αὐτό νά καταστεῖ κανόνας γιά ὅλες τίς ἀδελφότητες ἀφοῦ, ὅπως σηµειώ-
σαµε καί παραπάνω, δέν λείπουν οἱ περιπτώσεις, ἰδιαίτερα σέ ἀδελφότητες πού 
προέκυψαν ἀπό τή διεύρυνση τῆς ὁµάδας τῶν κτητόρων, πού συνέχισαν νά λει-
τουργοῦν πάνω στά ἴδια στοιχειώδη πρότυπα τῆς οἰκογενειακῆς ἀδελφοσύνης. 
Ἐξάλλου, ἀπό τήν ποικιλία ἐπιλογῶν καί ἐκφράσεων πού χαρακτηρίζει τόν θε-
σµό σέ ὅλη σχεδόν τή διάρκεια τῆς Ἑνετοκρατίας, ἐπιβεβαιώνεται ὅτι τουλάχι-
στον ἕως τά µέσα τοῦ 18ου αἰ. δέν ὑπῆρξε ἕνα πλαίσιο αὐστηρά καθορισµένο 
γιά τή συγκρότηση καί τή λειτουργία τους353. Ἰδιαίτερα µάλιστα στίς ἀδελφό-

                                                        
350. Γιά τίς συντεχνίες καί τή σχέση τους µέ τό µελετώµενο θέµα βλ. ἀναλυτικότερα παρα-

κάτω, σ. 462 καί ἑξῆς. 
351. Γιά τή λειτουργία τοῦ Συµβουλίου, τή σύνθεση τοῦ ἐκλεγοµένου ἀπό αὐτό Μικροῦ 

Συµβουλίου, τίς ἁρµοδιότητές του καί τά ἐκλεγόµενα ἀπό αὐτό ἀξιώµατα βλ. ΛΟΥΝΤΖΗ, Ἑνε-
τοκρατία, σ. 118-123 καί 147. KARAPIDAKIS, Civis fidelis. 

352. Γιά τή λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Τάγµατος βλ. ΛΟΥΝΤΖΗ, Ἑνετοκρατία, σ. 44, 106 καί 
194-196. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ἱστορία, σ. 63 καί 115. ΖΑΡΙ∆Η, Ραρτοῦρος, σ. 18-20, 27, 30. ΠΑΠΑ-
ΓΙΑΝΝΗ, Οἰκονοµικά, σ. 258, 267, 273. ΤΣΙΤΣΑ, Λατινοκρατία, σ. 75-78, 81-83. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, 
Ἀπονοµή, σ. 42. 

353. Γιά τή λειτουργία τῶν ἀδελφοτήτων βλ. παρακάτω, σ. 351 καί ἑξῆς. 
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τητες τῶν χωριῶν ἡ σωµατειακή ὀργάνωση ἦταν καί παρέµεινε στίς περισσό-
τερες περιπτώσεις στοιχειώδης. 

Ἡ ἀναπτυγµένη ὀργάνωση, τέλος, δέν ἐπέφερε σέ καµιά περίπτωση τήν ἀπώ-
λεια τῶν κύριων χαρακτηριστικῶν τῶν ἀδελφοτήτων, ὅπως αὐτά τά προσδιορί-
σαµε καί τά περιγράψαµε στά προηγούµενα. Ἄλλωστε, ὅπως ἤδη ἔχει τονιστεῖ, 
ἡ ἀναπτυγµένη ὀργανωτική δοµή δέν ἀποτελοῦσε συστατικό στοιχεῖο τῆς ἀδελ-
φότητας, γι’ αὐτό καί ἡ µή διαπίστωσή της, ἰδιαίτερα στίς ὀλιγοµελεῖς ἀδελφό-
τητες, δέν στεροῦσε σέ τίποτε τίς ἀδελφότητες αὐτές ἀπό τίς ὑπόλοιπες, ὅπως δέν 
ὑφίστατο καµιά οὐσιαστική διαφοροποίηση ἀνάµεσα στίς ὀργανωµένες ἀδελ-
φότητες ἀπό τήν παρουσία ἤ ἀπουσία συγκεκριµένων ἀξιωµάτων στή διοικού-
σα ἐπιτροπή τους. Ἡ ἀδελφότητα, λοιπόν, ἀκόµη καί ὅταν ἐµφανίζεται ὡς ὁµά-
δα ὀργανωµένη κατά τά σωµατειακά πρότυπα, ποτέ δέν χάνει τόν βασικό της 
χαρακτήρα, δηλαδή τῆς ὁµάδας τῶν κτητόρων τοῦ ναοῦ354. Οἱ ἀδελφοί µπορεῖ 
νά ὁρίζονται σέ κάποιες περιπτώσεις ὡς µέλη τῆς ἀδελφότητας, κυρίως ὅµως 
εἶναι οἱ κτήτορες τοῦ ναοῦ καί αὐτό εἶναι τό κύριο στοιχεῖο πού τούς καθιστᾶ 
καί µέλη τῆς ἀδελφότητας. Ἄλλωστε οἱ ἴδιοι συνεχίζουν ὄχι µόνον νά προσδιο-
ρίζονται ὡς κτήτορες, ἀλλά καί νά χαρακτηρίζουν τούς ὑπόλοιπους ἀδελφούς 
ὡς «συγκτήτορες». Ἡ ἀδελφότητα µπορεῖ νά διαθέτει ποικίλης µορφῆς καί σύν-
θεσης διοικούσα ἐπιτροπή, ὅµως οἱ µετέχοντες σέ αὐτή δέν ἀποτελοῦν τά διοι-
κητικά ὄργανα τῆς ἀδελφότητας νοουµένης ὡς σωµατείου, ἀλλά τούς διαχειρι-
στές τοῦ ναοῦ. Τά βιβλία δέ πού τηροῦνται ἀπό αὐτούς δέν εἶναι ἄλλα ἀπό τά 
βιβλία διαχείρισης τοῦ ναοῦ, στά ὁποῖα συχνά καταχωρίζονται ἐπίσης οἱ πράξεις 
καί οἱ ἀποφάσεις τῶν συνελεύσεων τῶν ἀδελφῶν διότι ἀκριβῶς οἱ ἀποφάσεις 
αὐτές δέν ἀφοροῦν στίς ἀδελφότητες αὐτές καθ’ ἑαυτές, ἀλλά στόν ναό, ἀκόµη 
καί στίς περιπτώσεις ἐκεῖνες πού λαµβάνονται ἀποφάσεις καί ὁρίζονται διατά-
ξεις πού ἔχουν σχέση µέ τήν ὀργάνωσή τους καί τά µέλη τους355. 

4 .  Ο  ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΣ  ΚΑΙ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ  
ΣΤΗ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΤΗΣ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ  

Ἡ ἵδρυση καί λειτουργία τῶν ἀδελφοτήτων µέ τήν ἔγκριση τῶν πολιτικῶν καί 
ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν, ἀποτελοῦσε διαδικασία πού ἀκολουθοῦνταν γιά τήν 

                                                        
354. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ ἐναλλαγή τῶν ὅρων στήν πράξη τῆς 11.7.1523 µέ τήν ὁποία ὁ 

Γεώργιος Σκιαδᾶς συµφώνησε «µετὰ τοῦ παρόντος µαστρο Θοδωρου του Τρουµπέτη πριόρι 
τῆς αδελφότητος της µονῆς» τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου πόλεως καί «µετὰ τοῦ ἱερέως Γεωργίου τοῦ 
Μαρκέζη ... αδελφοῦ τῆς εἰρηµένης αδελφότητος» καί δώρισε τόπο γιά τή µετάθεση τοῦ ναοῦ 
µέ τόν ὅρο «να ενι και ο ρηθείς Γεώργιος και οι αυτοῦ κληρονόµοι καί διάδοχοι συνκτήτορες 
και αυτοι ὁµού µετὰ των ετερων κτητόρων ... ος και αν θελήσει να βάζη καὶ ετερους αδελφους 
εις την ανοθεν αδελφότητα» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.11, φ. 54r). 

355. Βλ. καί παρακάτω, σ. 197 καί ἑξῆς, 411 καί ἑξῆς. 
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ἵδρυση τῶν λατινικῶν ἀδελφοτήτων356, στήν περίπτωση ὅµως τῶν ὀρθόδοξων 
ἀδελφοτήτων ναῶν καί εἰδικά στόν χῶρο πού ἐξετάζουµε δέν διαπιστώθηκε. 
Ἀπό τή στιγµή πού οἱ ἀδελφότητες ἀποτελοῦσαν µορφή συσσωµάτωσης πού 
ἐπιτυγχανόταν µέ τήν ἀναγνώριση ἤ παραχώρηση κτητορικῶν δικαιωµάτων σέ 
ἕναν ναό, ὁ ἀπαρτισµός τους ἀποτελοῦσε ζήτηµα ἰδιωτικῆς συµφωνίας µεταξύ 
τῶν ἐνδιαφεροµένων προσώπων καί ἀναφερόταν στό ἐµπράγµατο δικαίωµα 
αὐτῶν ἐπί τοῦ ναοῦ. Ἔτσι ἡ ἀδελφότητα, νοούµενη ὡς τό σύνολο τῶν κτητό-
ρων ἑνός ναοῦ, βρισκόταν ἐκτός τῶν ὁρίων δικαιοδοσίας τῆς Πολιτείας καί τῆς 
Ἐκκλησίας, καί ἑποµένως ἡ ἀναζήτηση ὁποιασδήποτε παρέµβασης πολιτειακῆς 
ἤ ἐκκλησιαστικῆς στή σύστασή της δέν ἔχει νόηµα, ἀφοῦ τό µόνο στοιχεῖο τό 
ὁποῖο ἔχρηζε ἐπίσηµης ἀναγνώρισης ἦταν ἡ κατοχή τῶν κτητορικῶν δικαιω-
µάτων, ἡ ὁποία ἐπισηµοποιοῦνταν µέ τή σύνταξη τῆς σχετικῆς νοταριακῆς 
πράξης ὅπου αὐτό ἦταν ἀπαραίτητο, καθώς καί τήν ἄδεια γιά τήν ἵδρυση τοῦ 
ναοῦ357. Ἄλλωστε ἀκόµη καί αὐτή ἡ νοταριακή πράξη, παρότι ἀναγκαία γιά 
ὁρισµένες περιπτώσεις, ὅπως εἴδαµε, δέν ἀποτελοῦσε προϋπόθεση ἀπαραίτητη, 
ἀφοῦ ὑπῆρχαν ἀδελφότητες πού προέρχονταν ἀπό τήν ἄτυπη µεταβολή τῶν 
ὅρων λειτουργίας τῆς ὁµάδας τῶν κτητόρων ἑνός ναοῦ. Ἡ κατ’ αὐτόν τόν τρό-
πο συγκροτούµενη ἀδελφότητα, καθώς καί οἱ ἀλλαγές πού αὐτή ἐπέφερε στή 
διοίκηση καί διαχείριση τοῦ ναοῦ, ἀναγνωρίζονταν στήν πράξη ἀπό τήν Πο-
λιτεία καί τήν Ἐκκλησία, χωρίς νά χρειάζεται εἰδική ἄδεια ἤ ἐπικύρωση γιά τή 
συγκρότησή της. 

Τόσο ἡ Πολιτεία ὅσο καί ἡ Ἐκκλησία σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς Βενετοκρατίας 
ἐνδιαφέρονταν γιά τήν ὕπαρξη ἀδελφότητας σέ ἕναν ναό, µόνον ἀπό τήν ἄπο-
ψη τῆς διαχείρισης τοῦ ναοῦ καί τῆς ἐφηµερίας του, ἡ δέ στάση τους διαφορο-
ποιοῦνταν σέ σχέση µέ τούς ἰδιόκτητους ναούς στούς ἴδιους ἀκριβῶς τοµεῖς. Ἡ 
ἀνάµειξη τῆς Ἐκκλησίας περιοριζόταν σέ θέµατα πού ἀφοροῦσαν στόν ναό καί 
µόνον, εἰδικότερα δέ ὅταν ἐπρόκειτο γιά τήν ἵδρυση νέου ναοῦ, τό ἐνδιαφέρον 
της ἑστιαζόταν κυρίως στήν ἁρµόζουσα προίκιση τοῦ ναοῦ, παρά στή δοµή τῆς 
ὁµάδας τῶν κτητόρων του. Οἱ ἐνδιαφερόµενοι κατέθεταν, ὅπως εἴδαµε, στήν 
ἱερογραµµατεία αἴτηση µέ τήν ὁποία ζητοῦσαν ἄδεια θεµελίωσης τοῦ ναοῦ καί 
ὄχι συγκρότησης ἀδελφότητας, σέ αὐτήν δέ ἐπισύναπταν ὡς τεκµήρια τῆς σοβα-
ρότητας τῆς ἀπόφασης τό συµβόλαιο προίκισης τοῦ ναοῦ καθώς καί τή συστα-
τική πράξη τῆς ἀδελφότητας, ἐφόσον ἡ τελευταία ἀποτελοῦσε χωριστό συµβό-
λαιο ἀπό ἐκεῖνο τῆς προίκισης. Αὐτό ἴσχυε καί στίς περιπτώσεις ἀνοικοδόµησης 
ναῶν τῶν ὁποίων δέν ἦταν γνωστός ὁ κτήτορας, ὁπότε ἡ προσφυγή στόν Πρω-
τοπαπά θεωροῦνταν ἀναγκαία γιά τήν ἐξασφάλιση τῶν κτητορικῶν δικαιωµά-

                                                        
356. SBRIZIOLO, Scolae communes, σ. 406. 
357. Ἡ ἀντίθετη ἄποψη ὑποστηρίχθηκε ἀπό τόν Ν. Μοσχονᾶ (Ἀδελφότητες, σ. 194), χωρίς 

νά προσκοµίζεται κάποιο ἀποδεικτικό στοιχεῖο. Ἴσως ὁ ἐρευνητής νά ἔχει ὑπ’ ὄψιν του πρα-
κτική ἐφαρµοζόµενη στήν Κεφαλληνία, τήν ὁποία ἐµεῖς ἀγνοοῦµε. 
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των τῶν ἀνακαινιστῶν. Παρ’ ὅτι ἡ ἀνάµειξη τοῦ Πρωτοπαπᾶ στίς περιπτώσεις 
αὐτές ἀποδεικνύεται ἐντονότερη, δέν θά πρέπει νά θεωρηθεῖ ὡς καθοριστική 
γιά τή συγκρότηση τῆς ἀδελφότητας, ἡ ὁποία ἀκολουθοῦσε τήν πάγια διαδικα-
σία τῆς σύνταξης τῆς νοταριακῆς πράξης µέ τίς ἀφιερώσεις ὅσων ἤθελαν νά συ-
ναριθµηθοῦν στήν ἀδελφότητα. 

Ἡ Πολιτεία ἐπίσης, ἀποδεχόµενη τήν ὕπαρξη τῆς ἀδελφότητας ὡς σωµα-
τείου, περιοριζόταν στήν ἀναγνώριση τῆς ἀπό κοινοῦ διαχείρισης τοῦ ναοῦ καί 
λάµβανε µέτρα γιά τήν ὀρθολογικότερη καί πρός τό συµφέρον τοῦ ναοῦ διαχεί-
ριση τῆς περιουσίας του. Μέσα στά πλαίσια αὐτά θά πρέπει νά νοηθοῦν καί οἱ 
διατάξεις ἐκεῖνες πού ἀφοροῦσαν στήν ἐκλογή τῶν ὀργάνων διοίκησης τῆς ἀ-
δελφότητας, ἀφοῦ αὐτά ἐνεργοῦσαν ὡς διαχειριστές τῆς περιουσίας τοῦ ναοῦ. 
Ἡ πραγµατικότητα αὐτή ἐπιβεβαιώνεται τόσο ἀπό τό διάταγµα τοῦ Α. Sagredo 
τό 1754 ὅσο καί ἀπό τόν ἐκκλησιαστικό κανονισµό τοῦ 1811. Μόνον στά χρό-
νια τῆς Ἀγγλοκρατίας ἡ πολιτική ἀρχή θά ἀναµειχθεῖ στό θέµα τῆς συγκρό-
τησης τῶν ἀδελφοτήτων, ἀρχικά µέ τήν ἀπόφαση τῆς Γερουσίας στίς 26.6.1820, 
µέ τήν ὁποία ἀποφασίστηκε ἡ διατήρηση τῶν ἤδη ὑφισταµένων ἀδελφοτήτων 
στό Ἰόνιο Κράτος358, καί στή συνέχεια µέ τόν ἐκκλησιαστικό κανονισµό τοῦ 
1825 καί συγκεκριµένα µέ τό ἄρθρο 40, µέ τό ὁποῖο ὁρίστηκε ὡς βασική προϋ-
πόθεση γιά τή συγκρότηση νέας ἀδελφότητας ναοῦ ἡ προηγούµενη εἰδοποίηση 
τῆς ∆ιοίκησης καί ἡ ἔκδοση τῆς σχετικῆς ἔγκρισης359. Ἡ ἀναγκαιότητα τήρησης 
τῆς διαδικασίας αὐτῆς σήµαινε ὅτι γιά τόν νοµοθέτη ἡ ἀδελφότητα ἀποτελοῦσε 
µορφή σωµατείου, πράγµα πού, τουλάχιστον θεωρητικά, τή διαφοροποιοῦσε 
ἀπό τήν ἀδελφότητα πού γνωρίσαµε καί περιγράψαµε στά προηγούµενα. Ἐ-
φαρµογή τῆς διάταξης αὐτῆς ἔχουµε στήν περίπτωση τῆς ἵδρυσης τῆς ἀδελφότη-
τας τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Σαρόκκου πού ἔγινε τό 1851. Σύµφωνα µέ τά ὑπάρ-
χοντα στοιχεῖα, ἡ συγκρότηση τῆς ἀδελφότητας στά πρῶτα της στάδια δέν δια-
φοροποιεῖται ἀπό τίς γενικές ἀρχές πού περιγράψαµε προηγουµένως. Τήν πρω-
τοβουλία καί ἐδῶ ἀναλαµβάνει ὁ κτήτορας τοῦ ναοῦ Σπυρίδων Ἀλιφιεράκης ὁ 
ὁποῖος ἐπιθυµοῦσε «νά ὑποτάξη τήν αὐτήν ἐκκλησίαν εἰς ἕνα ἀδελφάτο, διά τό 
καλλήτερον συµφέρον καί κηβερνησιν τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας». Γιά τόν λόγο αὐτό 
κάλεσε ὅσους ἐπιθυµοῦσαν νά ἐγγραφοῦν καί νά ὑπογράψουν τό σχετικό ἔγ-
γραφο, τό ὁποῖο κατέθεσε στή συνέχεια στήν ἁρµόδια πολιτική ἀρχή, δηλαδή 
στό Ἀρχεῖο τῆς Θρησκείας ὥστε νά ἐγκριθεῖ360. 

                                                        
358. Μονόφυλλο εἰς Α.Ε.Κ., ἀρ. L.984d. 
359. «Ogni qualvolta che si dovrà formare una nuova confraternità di chiesa, il Governo deve 

esserne avvisato per la sua sanzione per mezzo dei Reggenti» (Gazzetta Jonia, ἀρ. 384 (1825) σ. 3, 
ἄρθρο 40). 

360. Βλ. Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 28.1. Ἀντίστοιχο ὡς πρός τή διαδικασία εἶναι καί τό παράδειγµα 
τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Χρυσοστόµου Ἀργοστολίου ἡ ὁποία συγκροτήθηκε κατά 
τό χρονικό διάστηµα 1858-1861 (βλ. τά σχετικά ἔγγραφα εἰς Α.Ν.Κφ., Ναοί, VI. Ἀργοστόλι 2, 
Κώδικας τοῦ ναοῦ, φ. 1r-3v). 
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1 .  ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΤΗΣ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ  

Μέ τόν ὅρο ἀνασυγκρότηση ἐννοοῦµε τήν ἐκ νέου συγκρότηση τῆς ὑπάρχουσας 
ἀδελφότητας µέ τήν ἐπανεγγραφή τόσο τῶν ὑπαρχόντων ὅσο καί τῶν νέων 
ἀδελφῶν πού ἐπιθυµοῦσαν νά συναριθµηθοῦν. Ἡ διαδικασία αὐτή λειτουργοῦ-
σε ἐξισορροπητικά καί ἐξουδετέρωνε τίς τάσεις διάκρισης καί φατριασµοῦ µέ-
σα στίς ἀδελφότητες πού ὀφείλονταν στήν ἔνταξη ὁµάδων ἀδελφῶν σέ διαφο-
ρετικά χρονικά διαστήµατα ἤ στήν κατοχή ἰδιαίτερων προνοµίων ἀπό κάποια 
µερίδα τους. Βέβαια, οἱ περιπτώσεις πού ἐντάσσονται στήν ἑνότητα αὐτή δέν 
εἶναι πολλές. Ἐµεῖς γνωρίζουµε µέ σιγουριά ἐκείνη τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας στό 
προάστειο τοῦ Σαρόκκου τό 1638, εἴκοσι χρόνια µετά τή συγκρότηση τῆς ἀδελ-
φότητας, τήν ὁποία οἱ ἴδιοι οἱ κυβερνῆτες καί οἱ λοιποί ἀδελφοί τήν λογίζουν 
ὡς συγκρότηση ἀδελφάτου1. 

Οἱ λόγοι πού κίνησαν τήν ἀδελφότητα στήν ἐνέργεια αὐτή ἦταν, ὅπως τονί-
ζεται στό σχετικό ἔγγραφο, ἡ ἀνάγκη γιά τήν καλύτερη διακυβέρνηση τοῦ ναοῦ 
µέ τή δραστική αὔξηση τῶν µελῶν τοῦ ἀδελφάτου. Γι’ αὐτό τήν 1.4.1638 οἱ κυ-
βερνῆτες τοῦ ναοῦ κάλεσαν σέ σύναξη τήν ἀδελφότητα µέ τό χτύπηµα τῆς κα-
µπάνας καί ὅσοι συνάχτηκαν καταγράφτηκαν «και ἔγηναν ὅλη αδελφοὶ και 
µηαν αδελφοτητα κατα τὴν τάξην τον ἀδελφῶν τον αγίον του θεου εκλησιον 
και εγηναν ὅλη αδελφοί». Κατά τήν ἡµέρα αὐτή γράφτηκαν ὡς ἀδελφοί 63 συ-
νολικά ἄτοµα, τά ὁποῖα καταγράφτηκαν ὀνοµαστικά, χωρίς νά γίνει διάκριση 
σέ παλαιούς καί νέους ἀδελφούς. Ἡ διαδικασία τῆς ἐγγραφῆς νέων ἀδελφῶν 
συνεχίστηκε στίς 15.4.1638, ἡµέρα τῆς Ἀνάστασης καί τῆς πανηγυρικῆς συγκέν-
τρωσης τῆς ἀδελφότητας, κατά τήν ὁποία γράφτηκαν ἐπιπλέον 18 ἀδελφοί, καί 
διήρκεσε ἕως τίς 6 ∆εκεµβρίου τοῦ ἴδιου ἔτους. 

Οἱ ἐγγραφόµενοι παλαιοί καί νέοι ἀδελφοί καθόριζαν παράλληλα καί τήν 
προσφορά τους ὑπέρ τοῦ ναοῦ, ὅπως εἴδαµε καί ὅταν ἐξετάσαµε τή συγκρότη-
ση τῶν ἀδελφοτήτων. Οἱ προσφορές αὐτές λογίζονται στό ἔγγραφο ὡς σολιάτι-

                                                        
1. Βλ. τήν ἔκφραση «τη αυτη όρα και ηµερα οπου εσηνάχτησαν και εκαµαν το αυτο αδελ-

φάτο» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.41, φ. 311r). 
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κο, ὅρος πού στήν προκειµένη περίπτωση σηµαίνει τήν ἰσόβια δέσµευση κατα-
βολῆς τοῦ ὑποσχεθέντος ἀγαθοῦ ἤ, σύµφωνα µέ τό λεκτικό τοῦ ἐγγράφου, «εκύ-
νο οπου γράφη και τάση ος κατοθεν θέλουν να ενοἄτε οσπερ σοληἄτηκο, να το 
δηνη των γκαθεν χρόνον ὅσο οπου ζῆ δήχος καµήαν κρήσην οὐτε εναντηώ-
τητα». Καί ἐδῶ, ὅπως καί στήν περίπτωση τῆς συγκρότησης τῆς ἀδελφότητας, 
τά ἀγαθά καί ἡ ποσότητά τους ποικίλλουν. Ἀναφέρονται κρασί, λάδι, χρήµατα, 
ἐλαιόδενδρα ἀλλά καί προσφορές πρωτότυπες στό εἶδος τους, οἱ ὁποῖες χρωµα-
τίζουν ἰδιαίτερα τήν ἔντονη ἐπιθυµία τῶν ἀνθρώπων νά ἐνταχθοῦν στούς ἀδελ-
φούς τοῦ ναοῦ παρέχοντας ὅ,τι ὁ καθένας διέθετε, µικρό ἤ µεγάλο. Ἔτσι, γιά 
παράδειγµα, ὁ µαστρο Ρίζος, µουσικός προφανῶς, ὑποσχέθηκε «τον µπασα χρό-
νον εις την πανηγηρην της Παναγιας να λαλὴ διχος πλεροµην»2. Οἱ ἐγγραφό-
µενοι καθώς καί οἱ ἀφιερώσεις τους καταγράφονταν πρόχειρα ἀπό τούς κυβερ-
νῆτες τοῦ ναοῦ ἕως τίς 6 ∆εκεµβρίου δίνοντας τή δυνατότητα σέ ὅσους ἤθελαν, 
νά προσέλθουν καί νά γραφτοῦν. «και επιδὴ και εος την σηµερον δεν ηλθανε 
ἅλη να γραφοῦν αδελφοὶ και θελοντες η παροντες ανοθεν κυβερνιτες ηνα θέ-
σουν και νοµικυασουν αυτω δια να ηµπορουν και σκουδάρουν τα αυτὰ χρεοι» 
παρουσιάστηκαν στόν νοτάριο ∆ηµήτριο Κακονύκτη καί τοῦ παρέδωσαν τίς 
σηµειώσεις τους τίς ὁποῖες αὐτός κατέγραψε στό κατάστιχό του3. 

2 .  ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ  ΤΗΣ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ  

Ἡ δοµηµένη µέ τόν τρόπο πού περιγράψαµε παραπάνω ἀδελφότητα ὑφίστατο 
ἐφόσον ὑφίστατο ὁ ναός. Ἡ µέ ὁποιονδήποτε τρόπο ἀπώλεια, καταστροφή ἤ 
κατεδάφιση τοῦ ναοῦ εἶχε καταλυτικές συνέπειες γι’ αὐτήν καί ἐπέφερε σέ σύ-
ντοµο χρονικό διάστηµα καί τή δική της διάλυση, ἀφοῦ ἔπαυαν νά ὑφίστανται 
οἱ ἀναγκαῖοι ἐκεῖνοι δεσµοί πού συνένωναν τά µέλη της. Ἡ ἀδελφότητα πάντως 
διατηροῦνταν µετά τήν ἀπώλεια τοῦ ναοῦ γιά ἕνα χρονικό διάστηµα διαχειρι-
ζόµενη τά κινητά καί ἀκίνητα περιουσιακά στοιχεῖα πού ἀνῆκαν στόν ναό, ἡ 
διατήρησή της ὅµως ἦταν βραχύβια ἄν δέν φρόντιζε νά προσκολληθεῖ σέ κά-
ποιον ἄλλον ναό. Αὐτό καθίσταται πρόδηλο ἀπό τόν τρόπο ἀντίδρασης τῶν 

                                                        
2. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.41, φ. 310v. Σηµειώνονται ὡς προσφορές: κρασί, µία βαρέλα, ἕνα φόρ-

τωµα, µία ξέστα. λάδι, 1-3 µίλιτρα. χρήµατα, 1-12 λίτρες, µισό ἤ ἕνα κροζάτο. 
3. Τό πρωτότυπο ἔγγραφο εἰς Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.41, φ. 309r-312v µέ ἡµεροµηνία 6.12.1638. Ἡ 

ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ τό ἔτος 1749 κατεῖχε ἀντίγραφο αὐτοῦ καµωµένο στίς 21.5.1690 ἀπό 
τόν Ἰάκωβο Φίλιο, φύλακα τῶν νοταριακῶν καταστίχων. Τό ἀντίγραφο αὐτό ὁ κυβερνήτης 
τοῦ ναοῦ Ἰωάννης Κασιµάτης κατέθεσε στίς 14.3.1749 στόν νοτάριο ∆ηµήτριο Μαρκέτη καί 
ζήτησε νά τό καταγράψει στά κατάστιχά του καί νά ἐκδώσει ἀντίγραφο µέ τό αἰτιολογικό ὅτι 
ἡ πράξη δέν βρισκόταν στά κατάστιχα τοῦ νοταρίου ∆ηµητρίου Κακονύκτη, διότι µέρος ἀπό 
αὐτά εἶχαν καταστραφεῖ κατά τήν πρόσφατη πολιορκία τοῦ 1716. Ἀπό τό δεύτερο αὐτό ἀ-
ντίγραφο ἔγινε καί τό ἀντίγραφο πού βρίσκεται στό βιβλίο τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, 
φ. 51v-54r). 
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ἀδελφοτήτων τῶν ναῶν πού κατεδαφίστηκαν µέ πολιτειακή ἀπόφαση στήν πε-
ριοχή τῆς πόλης γιά τήν ἐκτέλεση τῶν ἔργων ὀχύρωσης κατά τό τέλος τοῦ 16ου 
αἰ., οἱ ὁποῖες διατηρήθηκαν καί µετά τήν καταστροφή τοῦ ναοῦ τους ἐπειδή 
ἀκριβῶς µετακινήθηκαν σέ ἄλλο ναό. 

Σέ περίπτωση καταστροφῆς ἤ κατεδάφισης τοῦ ναοῦ ἡ ἀδελφότητα µετέ-
φερε προσωρινά τίς εἰκόνες τοῦ καταστραφέντος σέ ἄλλον ναό καί παράλληλα 
δραστηριοποιοῦνταν µέ σκοπό τήν ἀνοικοδόµηση τοῦ ναοῦ της, τή µετάθεσή 
του σέ ἄλλο τόπο, ἤ τήν ἀγορά ὑπάρχοντος ναοῦ ὅπου µετέφερε τό κέντρο τῆς 
λατρείας της µετονοµάζοντάς τον. Συνήθως ὅµως ἡ ἀδελφότητα ἀδυνατοῦσε νά 
ἀνταπεξέλθει στό βάρος πού συνεπαγόταν ἡ ἀνοικοδόµηση τοῦ ναοῦ καί προ-
έβαινε στήν ἐπιλογή µέσων λύσεων, οἱ ὁποῖες ἐξασφάλιζαν καί τή διατήρηση 
τῆς λατρείας καί τή σύµφωνη µέ αὐτήν χρησιµοποίηση τῶν περιουσιακῶν στοι-
χείων πού ἀνῆκαν στόν ναό. Ἡ ἕνωση τοῦ µέλλοντος νά κατεδαφιστεῖ ἤ κατε-
δαφισµένου ναοῦ µέ ἄλλον φαίνεται πώς ἀποτελοῦσε προσφιλή λύση, ἀφοῦ µέ 
τόν τρόπο αὐτό ἱκανοποιοῦνταν οἱ ἀνωτέρω ἐπιταγές µέ τόν καλύτερο τρόπο. 
Στή λύση αὐτή κατέφυγαν ἀρκετές ἀδελφότητες τόν 16ο αἰ. ἀλλά καί στά µετέ-
πειτα χρόνια ὅταν µέ διαταγή τῶν πολιτικῶν ἀρχῶν κατεδαφίστηκαν οἱ ναοί 
τους. Ἀνάλογες µετακινήσεις καί ἑνώσεις ναῶν διαπιστώθηκαν καί τόν 19ο αἰ., 
ἔπειτα ἀπό τήν κατεδάφιση ὁρισµένων ναῶν ἀπό τήν ἀγγλική ∆ιοίκηση. Τά 
ὑπάρχοντα παραδείγµατα διακρίνουµε σέ δύο ὁµάδες. Πρῶτον στίς περιπτώ-
σεις ἐκεῖνες στίς ὁποῖες οἱ ἀδελφότητες τῶν κατεδαφιζοµένων ναῶν ἐπιλέγουν 
ἰδιόκτητους ἤ δηµόσιους ναούς καί δεύτερον τίς περιπτώσεις στίς ὁποῖες ὁ ἐπι-
λεγόµενος ναός εἶναι συναδελφικός. 

Στήν πρώτη ὁµάδα ἀνήκει ἡ ἕνωση τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου τῆς συ-
ντεχνίας τῶν τζαγκαράδων µέ τόν ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου πού ἀνῆκε στό Ἱε-
ρό Τάγµα τό 15774, ἡ ἕνωση τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τοῦ Βρανιανίτη 
µέ τόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου τό 15775, ἡ ἕνωση τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. 
Θ. Σπηλαιώτισσας µέ τόν ναό τοῦ Ἁγίου Βλασίου, κτητορικό ναό τῆς οἰκογέ-
νειας Ρίκη6, τό 1577, ἡ ἕνωση τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας µέ τόν ναό τῶν Ἁγίων Πά-
ντων τό 18277 καί ἡ ἕνωση τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Πλατυτέρας καί Ἁγίου Νικο-

                                                        
4. Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 401r τῆς 24.5.1577. 
5. Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 425r-428r πράξη τῆς 27.10.1577. 
6. Ἡ σχετική νοταριακή πράξη τῆς 21.2.1577 σώζεται σέ ἀντίγραφο· βλ. Α.Ι.Ν.Σ., Κατά-

στιχο 2, φ. 94r-95r. Γιά τόν ναό τοῦ Ἁγίου Βλασίου, πού βρισκόταν στή θέση τοῦ σηµερινοῦ 
µητροπολιτικοῦ ναοῦ τῆς Κέρκυρας, βλ. Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.147, φ. 52r πράξη τοῦ 1523· Συµβ. 
Τ.13, φ. 216r πράξη τῆς 29.4.1533· ΚΑΡΥ∆Η, Ναοί, σ. 271· ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ἱστορία, σ. 203· ∆. 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, Παρατηρήσεις γιά τήν ἐξέλιξη τῆς µεταβυζαντινῆς ζωγραφικῆς στά 
Ἑπτάνησα, Π.∆΄.Π.Σ., τ. 2, Κερκυραϊκά Χρονικά 26 (1982), 312. Γιά τόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαι-
ώτισσας, πού βρισκόταν στή θέση ὅπου καί σήµερα ὑπάρχει ὁ ὁµώνυµος ναός τοῦ Νέου Φρου-
ρίου, βλ. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.245, φ. 57r τῆς 26.4.1497· ΚΑΡΥ∆Η, Ναοί, σ. 284-285. 

7. Τά ἔγγραφα τῆς προσπάθειας µεταστέγασης τῆς ἀδελφότητας εἰς Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βι-



186  Ο  ΝΑΟΣ  ΚΑΙ  Η  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ  

 

λάου µέ τόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Τριµάρτυρος πού ἀνῆκε στό ∆ηµόσιο τό 18428. Στήν 
ἴδια ἑνότητα ἐξετάζουµε καί τήν περίπτωση τῆς µετάθεσης τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννη Προδρόµου Καινούριου ἀπό τήν ἐκτός τῶν τειχῶν περιοχή στή νέα τει-
χισµένη πόλη τό 15799. Ἡ διαδικασία, ὅπως φαίνεται ἀπό τίς ὑπάρχουσες µαρ-
τυρίες, ἦταν ἀνάλογη µέ τίς παραχωρητήριες πράξεις πού ἐξετάσαµε στήν προη-
γούµενη ἑνότητα. Ἡ ἀδελφότητα ἐρχόταν σέ συµφωνία µέ τόν κτήτορα ἀπό τόν 
ὁποῖο λάµβανε µέ νοταριακή πράξη τόν ναό, µετέφερε σέ αὐτόν ὅλα τά περιου-
σιακά στοιχεῖα καί τροποποιοῦσε τήν ἐπωνυµία του µέ τήν προσθήκη τοῦ ὀνό-
µατος τοῦ καταλυθέντος ναοῦ, σέ περίπτωση δέ πού ὁ ναός ἦταν κατεστραµµέ-
νος ἡ ἀδελφότητα ἀναλάµβανε ἐπιπλέον τήν ἀνακαίνισή του. Ἄν ὁ ναός ἀνῆκε 
στό ∆ηµόσιο µέ αἴτηση τῆς ἀδελφότητας στήν ἁρµόδια ἀρχή παραχωροῦνταν 
σέ αὐτήν ὁ ναός καί ἡ διαχείρισή του. Καί ἐδῶ ἰσχύουν σέ γενικές γραµµές οἱ 
ἴδιες παρατηρήσεις, πού κάναµε στήν προηγούµενη ἑνότητα, ἀφοῦ µέ τήν παρα-
χώρηση ὁ κτήτορας ἐντασσόταν στήν ἀδελφότητα εἴτε ὡς ἁπλό µέλος της10, εἴτε 
ὡς κάτοχος ἰδιαίτερων προνοµίων τά ὁποῖα πέρα ἀπό τόν τιµητικό τους χαρα-
κτήρα, ἀνάλογα µέ τήν ἔκτασή τους, µποροῦσαν νά ἐπιφέρουν σηµαντική µετα-
βολή στόν τρόπο λειτουργίας τῆς ἀδελφότητας µέ τήν καθοριστική παρέµβαση 
τοῦ ἀρχικοῦ κτήτορα στή λήψη τῶν ἀποφάσεων11. Ἡ ἐπιλογή ἑποµένως αὐτή 
µποροῦσε νά ἀλλοιώσει τήν ἀρχική φυσιογνωµία τῆς ἀδελφότητας, ἀνάλογα µέ 
τό εἶδος τῆς συναπτόµενης σύµβασης. Ἡ ἕνωση τῶν δύο ναῶν σήµαινε τή µόνι-
µη προσκόλληση τῆς ἀδελφότητας στόν νέο ναό καί κατά συνέπεια τόν µετα-
σχηµατισµό της σέ ἀδελφότητα τοῦ νέου αὐτοῦ ναοῦ, τοῦ ὁποίου ἀναλάµβανε 
τή διαχείριση καί φροντίδα µέσα στά νέα πλαίσια τά ὁποῖα προσδιορίζονταν 
µέ τήν πράξη τῆς παραχώρησης. Ἀρχικά, καί γιά µικρό χρονικό διάστηµα ἡ 

                                                        
βλίο, φ. 92v-99r. Πρβλ. ΣΚΙΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Ἅγιοι Πάντες, σ. 4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Σηµειώσεις, 
σ. 9. 

8. ΤΣΙΤΣΑ, Τριµάρτυρος, σ. 178-179. 
9. Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 614r. 
10. Στόν Ἅγιο Ἰωάννη Πρόδροµο λεγόµενο Καινούριο µέ τήν παραχώρηση τοῦ µεριδίου 

του ἐπί τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς ὁ Μάριος Ἀνύσης τό 1579 ἀπεκδύθηκε τῶν δικαιω-
µάτων του καί γράφτηκε ὡς «εις αδελφός» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 614r τῆς 13.5.1579). 

11. Μέ τήν πράξη τῆς ἕνωσης τῶν ναῶν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη 
Θεολόγου τό 1577 ὁ Χριστόφορος Κοντόκαλης ἐπιφύλαξε γιά τόν ἑαυτό του καί τούς κληρο-
νόµους του ἐξέχουσα θέση στή συνέλευση µέ τήν κατοχή τοῦ 1/4 τῶν ψήφων. Ἐπίσης µέ τήν 
ἴδια πράξη ὁ Κοντόκαλης καθώς καί ὁ Μιδέης καί οἱ ἀπόγονοί τους ἀναγνωριζόµενοι ὡς κτή-
τορες καί δοµήτορες τῶν δύο ναῶν λάµβαναν ὁ πρῶτος τόν Μάιο καί ὁ δεύτερος τόν Ἰούλιο ἕ-
να κερί ἄσπρο τῶν 3 οὐγγιῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 425r-428r). Στήν πράξη ἕνωσης τῶν ναῶν 
Ἁγίου Στεφάνου καί Ἁγίου Βασιλείου συµπεριλήφθηκε διάταξη κατά τήν ὁποία στή συνέ-
λευση γιά τήν ἐκλογή ἱερουργοῦ µετεῖχαν ὡς ἐκπρόσωποι τοῦ Ἱεροῦ Τάγµατος ὁ Πρωτοπαπάς 
καί ὁ Σακελλάριος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 401r τῆς 24.5.1577). Στήν πράξη ἕνωσης τῶν ναῶν 
Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας καί Ἁγίου Βλασίου, παραχωρήθηκε στά µέλη τῆς οἰκογένειας Ρίκη τό 
δικαίωµα συµµετοχῆς στίς συνελεύσεις µέ δύο ψήφους (Α.Ι.Ν.Σ., Κατάστιχο 2, φ. 94v). 
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ἀδελφότητα φαίνεται πώς ἐπέµενε στή διάκριση τῶν δύο ναῶν, λογίζοντας τόν 
ἑαυτό της ὡς ἀδελφότητα τοῦ ἑνωθέντος ναοῦ, µέ τήν πάροδο ὅµως τοῦ χρόνου 
ὁποιοδήποτε διαφοροποιητικό στοιχεῖο ὑπενθύµιζε τό παρελθόν ἔπαυε πλέον 
νά ἐµφανίζεται12. 

Βαθύτερος καί οὐσιαστικότερος ἦταν ὁ µετασχηµατισµός στίς ἀδελφότητες 
ἐκεῖνες οἱ ὁποῖες ἐπέλεγαν ναούς πού ἀνῆκαν σέ ἄλλες ἀδελφότητες, ἀφοῦ ἡ 
ἕνωση τῶν δύο ναῶν ἐπέφερε καί τήν ἕνωση τῶν κτητόρων τους σέ µία ἀδελφό-
τητα. Γνωρίζουµε συνολικά πέντε περιπτώσεις, οἱ ὁποῖες περιορίζονται στήν πε-
ριοχή τῆς πόλης καί ἐντοπίζονται χρονικά στό τελευταῖο τέταρτο τοῦ 16ου αἰ.: 
τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Πέρσου καί Ἁγίου ∆ηµητρίου Γέφυρας, τοῦ Ἁγίου Λα-
ζάρου καί Ἁγίου Νικολάου τῶν Ἀλβανιτῶν, τῆς Ὑ. Θ. Πλατυτέρας καί τοῦ Ἁ-
γίου Νικολάου Ἑβραΐδος, τῆς Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένης καί τῆς Ὑ. Θ. Κρεµαστῆς. 
Ἀπό τίς ἀνωτέρω µόλις γιά δύο ὑπάρχουν ἱκανοποιητικές πληροφορίες πού µᾶς 
ἐπιτρέπουν νά παρακολουθήσουµε τή διαδικασία. Γιά τίς ὑπόλοιπες µποροῦµε 
κατά προσέγγιση νά προσδιορίσουµε τόν χρόνο τῆς ἕνωσης καθώς καί τά ἀπο-
τελέσµατά της ἀπό τίς πρῶτες µετά τήν ἕνωση συναφθεῖσες δικαιοπραξίες. 

Ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Πέρσου καταστράφηκε κατά τήν τουρκική 
πολιορκία τοῦ 1571, ἡ δέ µεταφορά τῆς λατρείας τοῦ ἁγίου στόν ναό τοῦ Ἁγίου 
∆ηµητρίου ἔγινε πρίν ἀπό τίς 3.4.1574, ἡµεροµηνία κατά τήν ὁποία ὁ ναός τοῦ 
Ἁγίου ∆ηµητρίου ἐµφανίζεται γιά πρώτη φορά τιµώµενος στό ὄνοµα καί τῶν δύο 
ἁγίων. Ἀρχικά οἱ δύο ἀδελφότητες συνεργάζονταν στά θέµατα τῆς λατρείας 
χωρίς νά συγχωνευτοῦν, ἀντίθετα, ὅπως φαίνεται ἀπό τή σύµβαση ἱερουργίας 
τῆς 3.4.1574, ἡ ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου εἶχε τήν πρόθεση νά ἀνοικοδο-
µήσει τόν ναό της γι’ αὐτό καί τό εἰσόδηµα τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ 
Ἁγίου Ἰακώβου παρακρατοῦνταν γι’ αὐτό τόν σκοπό13. Ἀπό τίς πράξεις ὅµως 
τῶν ἑποµένων ἐτῶν διαπιστώνεται ὅτι ἡ ἐπιθυµία τῆς ἀδελφότητας δέν πραγµα-
τοποιήθηκε, γεγονός πού ὁδήγησε στήν ὁριστική της συγχώνευση µέ τήν ἀδελ-
φότητα τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου14. Ἄλλωστε περί τό 1577 ἀποφασίστηκε ἡ κατε-
δάφιση καί τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου γιά τίς ἀνάγκες ὀχύρωσης τῆς πόλης 
καί ἡ ἑνωµένη πλέον ἀδελφότητα προχώρησε στήν οἰκοδόµηση νέου ναοῦ στή 

                                                        
12. Βλ. γιά παράδειγµα τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖο καταγράφεται ἡ µετάβαση αὐτή στήν ἀ-

δελφότητα τῶν τζαγκαράδων τοῦ Ἁγίου Στεφάνου στά νοταριακά ἔγγραφα τῆς πρώτης εἰκο-
σαετίας µετά τήν ἕνωση τοῦ ναοῦ µέ τόν Ἅγιο Βασίλειο. Βλ. ἐνδεικτικά πράξεις: Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Β.77, φ. 6r τῆς 7.12.1582. Συµβ. Χ.18, φ. 381v-382r τῆς 20.6.1586. Συµβ. Χ.18, φ. 428v τῆς 
23.5.1587. Συµβ. Χ.18, φ. 465v-466r τῆς 14.4.1588. Συµβ. Ρ.26, φ. 79v τῆς 2.4.1592. 

13. Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.206, β. 1, φ. 163rv. 
14. Βλ. πράξεις Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.17, φ. 317r τῆς 21.4.1576. Συµβ. ∆.5, φ. 125r τῆς 30.11.1577. 

Στήν τελευταία πράξη οἱ δύο ἀπό τούς ὁριζόµενους κυβερνῆτες, ὁ µαστρο Τρώιλος Σπόγγος καί 
ὁ Νικόλαος Κυνηγός εἶχαν διατελέσει στό παρελθόν πριόρηδες τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Σ.148, φ. 375v πράξη τοῦ 1549 καί Συµβ. Τ.53, φ. 249v πράξη τοῦ 1562). 
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θέση πού βρισκόταν στό παρελθόν ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου15. 
Ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Λαζάρου τῶν ἀδυνάτων πρέπει νά ἑνώθηκε µέ τόν ναό 

τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν Ἀλβανιτῶν µετά τό 157716 καί πρίν ἀπό τίς 26.2.1581, 
ἡµεροµηνία σύνταξης τῆς σύµβασης ἐφηµερίας µέ τόν ἱερέα Γεώργιο Φλῶρο, ὁ-
πότε ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου φέρεται τιµώµενος στό ὄνοµα καί τῶν δύο 
ἁγίων17. Στήν προκειµένη περίπτωση ὁ τρόπος τῆς ἕνωσης δέν εἶναι τόσο σαφής 
δεδοµένου ὅτι ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ἀνῆκε στήν Κοινότητα τῆς Κέρκυρας 
καί ὄχι στήν ἐκεῖ ὑπάρχουσα ἀδελφότητα. Βέβαιο εἶναι ὅτι στόν ναό τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου µεταφέρθηκε ἡ ἐφέστια εἰκόνα τοῦ ἁγίου Λαζάρου, και ὅτι ἡ ἀδελ-
φότητα ἐνσωµατώθηκε στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Νικολάου18. Στήν παρούσα 
ὅµως περίπτωση δέν εἶναι βέβαιο ἄν ἐπῆλθε καί ἡ περιουσιακή ἑνοποίηση ἤ µή-
πως ἡ περιουσία παρέµεινε µέ τή µορφή εὐεργετήµατος προσκολληµένη στήν 
εἰκόνα τοῦ ἁγίου. 

Ἡ διπλή ὀνοµασία τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Πλατυτέρας καί Ἁγίου Νικολάου 
Ἑβραΐδος ἐντοπίστηκε γιά πρώτη φορά σέ πράξη τῆς 14.4.1596, κατά τήν ὁποία 
ὁ ναός βρισκόταν στή Σπιανάδα19. Ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου σηµειώνεται 
στίς πηγές πού διαθέτουµε ἕως τίς 2.1.159220, ἀδυνατοῦµε ὅµως νά διευκρινί-
σουµε σέ τί συνίσταται ἡ ἕνωση αὐτή, δεδοµένου ὅτι δέν ἔχουµε καµιά προη-
γούµενη πληροφορία γιά τόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Πλατυτέρας. 

Περισσότερο διαφωτιστικές ἀποδεικνύονται οἱ πληροφορίες πού ἀναφέρο-
νται στήν περίπτωση τῆς Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένης Γαρίτσας. Οἱ κινήσεις τῶν ἀδελ-
φῶν καί κτητόρων τοῦ ναοῦ πρός τήν κατεύθυνση τῆς ἕνωσης ἄρχισαν ἀµέσως 
µετά τή γνωστοποίηση τῆς ἐπικείµενης κατεδάφισης τοῦ ναοῦ. Ἕνα ἀπό τά 
µέλη τῆς ἀδελφότητας, ὁ ζωγράφος Ἠλίας Μαυροκέφαλος21, ἐξουσιοδοτήθηκε 
νά ἔλθει σέ συνεννόηση µέ τούς ἀδελφούς καί κτήτορες τῆς Ὑ. Θ. Κρεµαστῆς µέ 

                                                        
15. Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ.125r. 
16. Σέ πράξη τοῦ ἔτους αὐτοῦ σηµειώνεται ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ὑφιστάµενος 

(Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 414r). 
17. Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 220r. 
18. Στήν πράξη τῆς 26.2.1581 ὡς κυβερνήτης τοῦ ναοῦ ἐµφανίζεται ὁ Γεώργιος Ζαγορίτης, 

τόν ὁποῖο γνωρίζουµε ὡς πριόρη τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Λαζάρου στίς 13.8.1579 (ΚΑΡΥ∆Η-
ΤΖΙΒΑΡΑ, Ναός, σ. 87). 

19. Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.213, φ. 8v-9r. 
20. Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.17, φ. 197r. Ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Ἑβραΐδος βρισκόταν ἀρ-

χικά ἐντός τοῦ Κάστρου τῆς πόλης (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.7, φ. 10r), κατεδαφίστηκε ὅµως καί ἀνοικο-
δοµήθηκε στή συνέχεια στό Ἐµπορεῖο ὅπου τόν βρίσκουµε ἀπό τό 1521 καί στή συνέχεια µέ 
τόν ἐπιπλέον προσδιορισµό «νῦν δέ λεγοµένου τοῦ νέου» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.147, φ. 93r. Συµβ. 
Σ.148, φ. 18v). Ὁ ναός βρισκόταν κοντά στόν ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.56, φ. 
32r τῆς 25.4.1539) ἤ κατ’ ἄλλη µαρτυρία στόν Ἀνεµόµυλο (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.55, φ. 418r τῆς 
3.3.1555). 

21. Γιά τόν ζωγράφο βλ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΖΑΝΑΚΗ, Εἰδήσεις γιά τό ζωγράφο Θωµᾶ Μπαθᾶ 
(1554-1599) ἀπό τό νοταριακό ἀρχεῖο τῆς Κέρκυρας, ∆.Ι.Α. 1 (1977), 130. 
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σκοπό νά «συντροφεύσουν» µέ αὐτούς. Τό ἀποτέλεσµα τῆς συµφωνίας κατα-
γράφτηκε στά κατάστιχα τοῦ νοταρίου ἱερέα Σπυρίδωνος Θεοφύλακτου µέ ἡµε-
ροµηνία 21.5.157822. Σύµφωνα µέ τό λεκτικό τῆς πράξης, οἱ ἀδελφοί καί κτήτο-
ρες τῆς Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένης «βανουν την εκκλησιαν .... ἤγουν ταις εικόνες, τὴν 
ὕλην καὶ τὰ εισοδήµατα αὐτὴς ἀσηµι βηβλια ιερὰ σκεύη καὶ πὰν ἕτερον ακ-
τζηὸν καὶ δικαιολογηµα.... καὶ συντροφεύουν µε τοὺς ανωθεν τιµιοτάτους ἀδελ-
φους τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Κρεµαστῆς εἰς τρόπον ὅτι νὰ ἐννοουνται ... 
µία ἐκκλησία καὶ µία ἀδελφότης καὶ εἰς µίαν ἐξουσίαν καὶ κυριώτητα τὸ εἴτοι 
ἤθελεν ψηφίσουν τὸ πλίο µερος της ανωθεν ἀδελφότητος τῶν πλίο ψήφος νὰ 
ἔχει τὸ βεβαιον....». Ἡ πράξη ἀκυρώθηκε στίς 28.6.1578 χωρίς νά διευκρινίζεται 
ἡ αἰτία. Λίγο ἀργότερα, στίς 16.8.1578, ἡ ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένης 
σύναψε νέα συµφωνία αὐτή τή φορά µέ τήν Ἕλενα ∆αρµέρα, σύζυγο τοῦ ποτέ 
∆ανιήλ ∆αρµέρη καί ἐπίτροπο τῶν παιδιῶν της, ἡ ὁποία ἦταν κτητόρισσα στά 
τρία µερτικά τοῦ ναοῦ τῆς Κρεµαστῆς καί ἐκπροσωποῦσε ἐπίσης τό µερίδιο τῆς 
Μαργέτας συζύγου τοῦ ποτέ Μάρκου Κιρήνου. Μέ τήν πράξη αὐτή, ἡ κτητόρισ-
σα συµφώνησε µέ τόν ἱερέα Φώτιο Παλατιανό καί τόν Τζώρτζη Θεοτόκη, ἐκ-
προσώπους τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένης, καί τούς ἔδωσε «ολην 
την αγογὴν καὶ ακτιον οπερ έχει εις τον αυτὸν ναὸν της Κρεµαστῆς» µέ ὑποχρέ-
ωση τῶν ἀδελφῶν νά «ἑνώσουν καί προσφέρουν τόν αὐτόν ναόν τῆς Κεχαριτω-
µένης µετά παντία αὐτῆς ἀγαθά κινιτά καί ἀκίνητα ἥλην πάσαν καί ἐσωδίµατα 
καί πάν ἕτερον ὁπου νά ἔχει ὁ αὐτός ναός καί ἕσονται οἱ αὐτοί δύο ναοί εἰς ἕν 
πάντοτε καί ἀεί», διατηροῦσε ὅµως γι' αὐτήν καί τούς κληρονόµους της τήν ἐπι-
κύρωση τοῦ ἐκλεγόµενου ἀπό τήν ἀδελφότητα ἱερουργοῦ23. 

Οἱ λόγοι πού ὁδήγησαν στήν ἀκύρωση τῆς πρώτης πράξης ἀνιχνεύονται µέ-
σα ἀπό τούς ὅρους καί τίς ρῆτρες πού οἱ δύο πράξεις περιέχουν. Φαίνεται πώς, 
παρά τή συµφωνία καί ὑπογραφή τῆς σύµβασης, µεταξύ τῶν ἀδελφῶν καί κτη-
τόρων τῶν δύο ναῶν ἐκκρεµοῦσε διαφορά πού ἀφοροῦσε στόν ἱερουργό τοῦ 
ναοῦ. Στό κείµενο τῆς συµφωνίας ὁριζόταν ἡ ἐκλογή τοῦ ἱερουργοῦ µέ ψηφοφο-
ρία ἀπό τό σῶµα τῶν ἀδελφῶν, χωρίς νά διευκρινίζεται ἡ τύχη τῶν ἐφηµερίων 
πού ὑπῆρχαν κατά τή στιγµή τῆς σύνταξης τῆς συµφωνίας. Μεταξύ τῶν ὑπο-
γραφόντων τήν πράξη ὁ Ἀλιβίζης Μουρέλος χρωµατίζει τή διαφορά σηµειώνο-
ντας ὅτι προσυπογράφει τήν ἕνωση µέ τήν προϋπόθεση ὅτι θά καταστεῖ ἰσόβιος 
ἐφηµέριος στόν ναό ὁ ἱερέας Φώτιος Παλατιανός, ἐφηµέριος τῆς Ὑ. Θ. Κεχαρι-
τωµένης ἕως τότε. Ἡ διαφορά ὁδήγησε τελικά στήν ἀκύρωση τῆς συµφωνίας. Σέ 
αὐτό ἴσως συνέβαλε καί ἡ φιλική πρός τόν ἱερέα Παλατιανό στάση τῶν κτητο-
ρισσῶν τοῦ ναοῦ, πού ἐκδηλώθηκε στή σύναψη τῆς δεύτερης συµφωνίας µέ τήν 
ὁποία ὁρίστηκε ἰσόβιος ἱερουργός τόσο αὐτός ὅσο καί ὁ γιός του Νικόλαος, σέ 
περίπτωση πού θά γινόταν ἱερέας. 

                                                        
22. Α.Ν.Κ., Συµβ. Θ.10, φ. 199r-200r. 
23. Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 139r. 
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Ἡ ἕνωση τῶν δύο ναῶν, πού ἐπιτεύχθηκε µέ τή δεύτερη πράξη, προσέγγισε 
ἐκ νέου τίς ἀδελφότητες τῶν δύο ναῶν. Εἶναι πάντως χαρακτηριστικό ὅτι στήν 
πράξη τῆς ἕνωσης τῶν δύο ναῶν δέν γίνεται καµιά µνεία γιά τήν ὕπαρξη ἄλλης 
ἀδελφότητας στόν ναό µέ ἀντίστοιχα δικαιώµατα. Τό γεγονός αὐτό καθώς καί 
ἡ προηγούµενη διαφορά ἀνάµεσα στίς δύο ἀδελφότητες γιά τήν ἐφηµερία, δέν 
παρεῖχαν τό κατάλληλο ἔδαφος γιά τήν περαιτέρω προσέγγιση καί τελική τους 
ἕνωση. Ἡ κοινότητα ὅµως τῶν δικαιωµάτων ἀναγκαστικά τίς ὁδήγησε στήν 
ἐπιλογή τῆς ἀπό κοινοῦ ἀντιµετώπισης τῶν ζωτικῶν θεµάτων τοῦ ναοῦ, ἡ ὁποία 
µέ τό πέρασµα τοῦ χρόνου συνετέλεσε στήν ὁριστική τους ἕνωση. Πάντως εἴκο-
σι χρόνια µετά, οἱ ἀδελφοί καί κτήτορες συνέχιζαν ἀκόµη νά διακρίνονται σέ 
κτήτορες τῆς Κεχαριτωµένης καί σέ κτήτορες τῆς Κρεµαστῆς, ἐξέλεγαν ὅµως 
µαζί τούς κυβερνῆτες τοῦ ναοῦ24. 

Ὅπως φαίνεται λοιπόν ἀπό τίς ἀνωτέρω περιπτώσεις, ἡ συµφωνία τῆς ἕνω-
σης προσλαµβάνει τή µορφή «συντροφιάσµατος» ὅπου οἱ ἑταῖροι καταθέτουν 
καί συνενώνουν τούς ναούς τους µέ τά περιουσιακά τους στοιχεῖα. Μέ τόν τρό-
πο αὐτό ἐπιτυγχάνεται ἡ ἕνωση ναῶν καί κτητόρων, οἱ ὁποῖοι στό ἑξῆς ἀποτε-
λοῦν τήν ἑνιαία ἀδελφότητα τοῦ δυσυπόστατου πλέον ναοῦ. Τά πρώην µέλη 
τῶν δύο ἀδελφοτήτων στό ἑξῆς ἐνεργοῦν καί συναποφασίζουν γιά τά θέµατα 
τοῦ ναοῦ. Ἀκόµη καί ἐκεῖ πού ἡ ἕνωση τῶν δύο ναῶν δέν γίνεται µέ τή σύµ-
φωνη γνώµη καί τῶν δύο ἀδελφοτήτων, ἡ συνύπαρξη δύο χωριστῶν ἀδελφο-
τήτων στόν ἴδιο ναό, δέν εἶναι δυνατή. Ἀντίθετα, µέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου, οἱ 
διακρίσεις σταδιακά ἀπαλύνονται ἕως τήν ὁριστική συγχώνευση τῶν δύο 
ὁµάδων. 

3 .  ∆ΙΑΛΥΣΗ  ΤΗΣ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ  

Τό ζήτηµα τῆς διάλυσης τῆς ἀδελφότητας σχετίζεται στενά µέ τό εἶδος καί τήν 
ἔκταση τῶν κατεχοµένων ἀπό τούς ἀδελφούς δικαιωµάτων, ἐνῶ σέ ἐλάχιστες 
περιπτώσεις καθοριστικός παράγοντας φαίνεται νά εἶναι ἡ διάρκεια τῆς παρα-
χώρησης, ἀφοῦ, παρά τόν συνήθη διηνεκή χαρακτήρα τῶν παραχωρητηρίων συµ-
βολαίων, δέν λείπουν, ὅπως σηµειώσαµε, καί οἱ περιπτώσεις ἐκεῖνες στίς ὁποῖες 
δέν γίνεται ρητή ἀναφορά στήν κληροδότηση τῶν παραχωρουµένων δικαιωµά-
των στούς ἀπογόνους τῶν πρώτων ἀποδεκτῶν, γεγονός πού συντελεῖ στή γρή-
γορη διάλυση τῆς ἀδελφότητας25. 

                                                        
24. Οἱ «συνκτιτόρη και συναδελφι της µωνης τις Κεχαριτοµενης οπιαν ηνε ενοµενη µε την 

µωνην της Κρεµαστης ... ποιουν και διορθονουν κουµεσιους καὶ προκουρατορας αυτων µαζι 
µὲ τους εκτιτόρους τῆς µονῆς τῆς Κρεµαστῆς» τούς Ἀλιβίζη Μουρέλο καί Νικόλαο Θεοτόκη 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.213, φ. 443v τῆς 15.4.1600). 

25. Βλ. γιά παράδειγµα τήν πράξη πού ἀφορᾶ στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου χω-
ρίου Ἁγίων Θεοδώρων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 885rv). Ἡ ἀδελφότητα πρός τό τέλος τοῦ 16ου 
καί τίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰ. περιορίστηκε στίς οἰκογένειες Πλασκασοβίτη καί Σαµοΐλη (Α.Ν.Κ., 
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Εἶναι προφανές ὅτι ἐκεῖ ὅπου ἡ ἀδελφότητα ἔχει τήν κυριότητα τοῦ ναοῦ, οἱ 
δεσµοί πού ἀναπτύσσονται µεταξύ τῶν µελῶν της εἶναι ἰσχυρότεροι. Ἀντίθετα 
στίς ἀδελφότητες ἐκεῖνες πού συγκροτοῦνται µέ τήν παραχώρηση τοῦ ναοῦ χω-
ρίς νά περιλαµβάνεται σέ αὐτήν καί ἡ κυριότητα, οἱ δεσµοί εἶναι χαλαρότεροι 
καί εὐκολότερα διαλυόµενοι. Τά ἀποκτούµενα µέ παραχώρηση δικαιώµατα 
ὑφίσταντο ὑπό τόν ὅρο ὅτι ἱκανοποιοῦνταν οἱ προϋποθέσεις καί οἱ ὅροι πού 
περιλαµβάνονταν στό παραχωρητήριο συµβόλαιο. Ὅπου λοιπόν καί ὅποτε οἱ 
σκοποί τῆς παραχώρησης δέν ἐξυπηρετοῦνταν, ὁ κτήτορας µποροῦσε νά προβεῖ 
σέ καταγγελία τῆς συµφωνίας µέ συνέπεια τήν ἄρση τῶν δικαιωµάτων καί τή 
διάλυση τῆς ἀδελφότητας, χωρίς βέβαια νά ἀποκλείονται καί οἱ ἐξαιρέσεις, 
ὅπως γιά παράδειγµα συνέβαινε στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἰσαύρου Μελικίων ὅπου 
ἡ ἀµέλεια ἐκπλήρωσης τῶν ἀνειληµµένων ὑποχρεώσεων δέν ἐπέφερε τήν ἄρση 
τῶν δικαιωµάτων ἀλλά τήν ἐνεχυρίαση µέρους τῶν περιουσιακῶν στοιχείων 
τῶν ἀδελφῶν26. 

Ἡ ἀνάκληση τῶν παραχωρηθέντων δικαιωµάτων µποροῦσε νά ἐπέλθει καί 
µέ τήν ἀκύρωση τῆς παραχωρητήριας πράξης ὅταν ὁ κτήτορας ἐκχωρητής δέν 
εἶχε τή δικαιοδοσία ἤ τήν ἐξουσιοδότηση ἀπό τούς λοιπούς δικαιούχους νά 
προβεῖ στή σύνταξή της. Παράδειγµα ἀκύρωσης πράξης, καί κατά συνέπεια 
διάλυσης τῆς ἀδελφότητας, ἀποτελεῖ ἡ πράξη τῆς 2.2.1590 πού ἀναφέρεται στόν 
ναό τῆς Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστριας στό Ποτάµι Λευκίµµης. Μέ αὐτήν ὁ ἱερέας Θεό-
δωρος Κουλούρης, ὡς πρῶτος οἰκοκύρης τοῦ ναοῦ καί κληρονόµος τοῦ ποτέ 
Τζώρτζη Κουλούρη, µαθαίνοντας ὅτι «η αυτή εκλησηα ητων και ηνε του ποτέ 
κύρ Τζόρτζη Κουλούρη καί ολλοι η αδελφοσήνη τον Κουλουράτον του ποτέ 
κύρ Τζόρτζη Κουλούρη έχουν να κάµουν καί αυτι εις την αυτήν µωνήν» καί 
ἐπειδή αὐτός, χωρίς νά λάβει τήν ἔγκριση τῆς ἀδελφοσύνης του, δηλαδή τοῦ Ἀ-
ποστόλη, Γεωργίου καί Στέφου Κουλούρη καί τῆς ἀδελφοσύνης αὐτῶν, εἶχε 
δώσει τόν ναό «ησε αδελφάτο», γι’ αὐτό µέ τήν πράξη ὁµολόγησε ὅτι «εκήνο 
οπου εκαµα δεν ήχα εξουσηα µωναχός µου να το καµο τηούτο εργο και επηδί 
µε σερβήρη και η διαθηκη του ποτέ κύρ Τζόρτζη Κουλούρη να ήµε µωναχός µου 
ηκοκηρης της εκλησήας χόρης τους ανοθεν αδελφούς, διά τούτο θέλο το η-
στρουµέντο εκήνο να ήνε κοµενο και ηληωµενο ος χαρτή αγραφο και θέλο και 
ορίζο και δίνο παντία εξουσία να ορηζουν και εξουσηέβουν εις την ανοθε µω-
νην η ανοθεν Κουλουράτες οσπερ και εγώ παντοτε και αή εις καλό και εις κα-
λήτερο ος το εµώ σώµα οσπερ ήχε και ο ποτέ κύρ Τζόρτζης Κουλούρης ος ηκο-

                                                        
Συµβ. Μ.225, φύλλα λυτά, πράξη τῆς 17.10.1585. Συµβ. Κ.405, φ. 508v-509r τῆς 27.9.1609), ἐνῶ 
τό 1635 ὡς κτήτορας τοῦ ναοῦ δηλώνεται µόνον ὁ ἱερέας Φίλιππος Πλασκασοβίτης (Κατάστι-
χο 1635, σ. 97). Τόν 18ο αἰ. στή µέν πρωτοπαπαδική ἐπίσκεψη τοῦ 1753 ἀναφέρεται ὡς γιούς 
τῶν Ροδόσταµου καί Λεπενιώτη (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 113), στόν δέ κατάλογο τοῦ 1755 καί 
στόν κατάλογο τοῦ 1820 ὡς γιούς τῶν Κουλούρη (ΚΑΡΥ∆Η, Κατάλογος, ἀρ. 747). 

26. Βλ. Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 651v-652r τῆς 15.4.1544. 
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κήρης πρότος εκπαλε έτζη και εµής τόρα ολλοι εκήνου την εξουσία να την έχοµε 
ανταµα...»27. Παρά τήν ἀκύρωση τῆς παραχώρησης, ἡ ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ εἴτε 
δέν διαλύθηκε τελικά εἴτε ἀνασυγκροτήθηκε πολύ γρήγορα, ἄν κρίνουµε ἀπό 
ἀπό µεταγενέστερες νοταριακές πράξεις πού πιστοποιοῦν τήν ὕπαρξή της28. 

Ἡ διάλυση τῆς ἀδελφότητας µποροῦσε ἐπίσης νά ἐπέλθει ὡς ἀποτέλεσµα τῆς 
πολύχρονης ἐγκατάλειψης τοῦ ναοῦ, πού συνήθως εἶναι κάποιο ἐξωκλήσι µέ 
ἐλάχιστη ἤ καθόλου περιουσία, ἤ τῆς ἀδιαφορίας τῶν µελῶν της νά διεκδική-
σουν τά κτητορικά τους δικαιώµατα. Σηµειώνουµε ὡς παράδειγµα τόν ναό τοῦ 
Ἁγίου Ἀθανασίου στό χωριό Περίθεια, τοῦ ὁποίου ὁ Μ. Πρωτοπαπάς τό 1720 
ὅρισε τήν κατάργηση καί τή µεταφορά τῶν περιουσιακῶν του στοιχείων στόν 
ναό τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ ἴδιου χωριοῦ29. Ἡ πρωτοπαπαδική ἀπόφαση δέν 
ἐφαρµόστηκε καί στίς 6.5.1733 κατατέθηκε αἴτηση γιά τήν ἐκ βάθρων ἀνακαί-
νιση τοῦ ναοῦ ἀπό τόν ἱερέα Σωτήριο Συριώτη ἀδελφό καί κτήτορα αὐτοῦ. Ἐ-
πειδή ὅµως ὑπῆρχαν παλαιότερα καί ἄλλοι ἀδελφοί καί κτήτορες, ὁ ἱερέας κά-
λεσε καί αὐτούς, µέσῳ τῆς πολιτειακῆς καί ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς, ἐφόσον ἤθε-
λαν, νά συµµετάσχουν στήν ἀνακαίνιση ἄλλως θά στεροῦνταν τά κτητορικά τους 
δικαιώµατα30. Ἡ πρόσκλησή του ὅµως φαίνεται ὅτι δέν βρῆκε ἀνταπόκριση 
ἀφοῦ λίγα χρόνια ἀργότερα ἐµφανίζεται αὐτός καί ἡ οἰκογένειά του ὡς οἱ µόνοι 
κτήτορες τοῦ ναοῦ31. 

∆ιάλυση τῆς ἀδελφότητας ἐπέρχεται ἀκόµη ὅταν τά µέλη της, ἀδυνατώντας 
νά ἀνταπεξέλθουν στά ἔξοδα πού συνεπαγόταν ἡ φροντίδα τοῦ ναοῦ, ἀποξε-
νώνονταν ἀπό τά κτητορικά τους δικαιώµατα, παραχωρώντας τα σέ ἄλλον, 
ἰδιώτη, ναό ἤ µοναστήρι. Μέ τήν παραχώρηση λύνονταν οἱ δεσµοί πού συνέ-
δεαν τά πρόσωπα τόσο µεταξύ τους ὅσο καί µέ τόν ναό, ἐκτός βέβαια ἄν ὑφί-
σταντο ἐνοριακά δικαιώµατα τά ὁποῖα διατηροῦνταν. Τό παράδειγµά µας ἀνα-
φέρεται στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου καί Ἁγίας Παρασκευῆς πόλεως. 
Μέ τήν πράξη τῆς 23.12.1585 ὁ µαστρο Ρίκος Στανίτζας, ἀντιπροσωπεύοντας 
τόν ἄλλο πριόρη Ἀντώνιο Πετρίτζη καί τόν ἀδελφό τοῦ ναοῦ Νικόλαο Μά-
ντουκα, προέβη σέ παραχώρηση τοῦ ναοῦ στόν ἐφηµέριό του ἱερέα Βασίλειο 
Νοµικό καί στούς κληρονόµους του. Οἱ λόγοι πού ὤθησαν τήν ἀδελφότητα 
στήν παραχώρηση ἦταν ἀφ’ ἑνός τό διογκούµενο χρέος πρός τόν ἐφηµέριο τοῦ 
ναοῦ, ὁ ὁποῖος εἶχε ὁριστεῖ µέ τήν νοταριακή πράξη τῆς 29.1.1578 καί µέ τόν 
ὅρο νά καρποῦται τά ἀναλογοῦντα στόν ναό εἰσοδήµατα τοῦ Μεγάλου Μύλου 

                                                        
27. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 98v-99r. 
28. Στίς 25.4.1591 ἕνδεκα ἀδελφοί τοῦ ναοῦ ἐξέλεξαν κυβερνῆτες (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 

173v). Στίς 19.3.1599 οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ἀδελφότητας διενήργησαν ἀπογραφή τῶν περιουσια-
κῶν στοιχείων τῆς ἐκκλησίας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 492r). 

29. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 23, δ. 1, φ. 55r. 
30. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 23, δ. 8, φ. 484r. Ἡ πρόσκληση ἔγινε ὀνοµαστικά τόσο µέσῳ τῆς πολι-

τειακῆς ἀρχῆς ὅσο καί µέσῳ τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί ἀπευθυνόταν σέ 14 συνολικά ἀδελφούς. 
31. Βλ. κατάλογο τοῦ 1752 (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ.χ.ἀ.). ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 292. 
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στίς Μπενίτσες χωρίς ὅµως αὐτός νά λάβει ποτέ τίποτε, ἀφ’ ἑτέρου δέ ἡ κακή 
κατάσταση τοῦ ναοῦ καί ἡ ἀδυναµία τῆς ἀδελφότητας νά ἀνταπεξέλθει στά 
ἀπαιτούµενα ἔξοδα ἀνακαίνισης. Μέ τήν πράξη τῆς παραχώρησης ὁ ἱερέας ὑπο-
σχόταν νά µήν ἀπαιτήσει τά χρεωστούµενα καί νά ἀνοικοδοµήσει τόν ναό ἀνά-
λογα µέ τίς δυνάµεις του, οἱ δέ ἀδελφοί ὑπόσχονταν νά παραµείνουν ὡς ἐνο-
ρίτες, νά ἔχουν δικαίωµα ταφῆς καί νά φροντίζουν τόν ναό κατά τή δύναµη τοῦ 
καθενός32. Γιά τούς ἴδιους λόγους ἐπῆλθε καί ἡ διάλυση τῆς ἀδελφότητας τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου Παλαιοχωρίτη ἤ Παλαιοκαστρίτη στήν περιοχή Λακώνων. 
Γιά τήν ἀδελφότητα οἱ πληροφορίες µας περιορίζονται στά ὅσα περιέχονται σέ 
πρωτοπαπαδική ἀπόφαση τῆς 17.5.1720, ἔπειτα ἀπό τήν ἐπιθεώρηση τοῦ ναοῦ 
ἀπό τόν Μ. Πρωτοπαπά κατά τή διάρκεια τῆς ποιµαντικῆς ἐπίσκεψης τοῦ νη-
σιοῦ. Κατ’ αὐτήν, ὁ ναός, ὁ ὁποῖος εἶχε ἄµεση ἀνάγκη γιά ἐπισκευές, εἶχε ἀφιε-
ρωθεῖ ἀπό τούς ἀδελφούς µέ νοταριακή πράξη στό µοναστήρι τῆς Ὑ. Θ. Πα-
λαιοκαστρίτσας33. ∆υστυχῶς δέν ἐντοπίστηκε τό νοταριακό ἔγγραφο τῆς ἀφιέ-
ρωσης, ἀπό τό ὁποῖο χωρίς ἀµφιβολία θά προέκυπταν ἐνδιαφέρουσες λεπτοµέ-
ρειες γιά τό εἶδος τῆς παραχώρησης καί τίς συνέπειές της στήν ἀδελφότητα τοῦ 
ναοῦ. Πιστεύουµε πάντως ὅτι µέ τήν παραχώρηση ἡ ἀδελφότητα ἀποξενώθηκε 
ἀπό τά κτητορικά της δικαιώµατα καί κατά συνέπεια διαλύθηκε34. 

Μέ τόν ἴδιο τρόπο θά πρέπει νά κατανοηθεῖ καί ἡ ἐνέργεια τῆς ἀδελφότητας 
τῶν ναῶν τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, Ἁγίου Γεωργίου καί Ἁγίας Βαρβάρας χωρίου 
Συνιῶν, ἡ ὁποία µέ ἔγγραφο τῆς 13.6.1820 ζήτησε ἀπό τόν Γενικό ∆ιαχειριστή 
τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Εἰσοδηµάτων νά ἀναλάβει τή φροντίδα τῶν ναῶν αὐτῶν, 
οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐγκαταλειφθεῖ ἀλειτούργητοι γιά πολύ καιρό καί τῶν ὁποίων ἡ 
περιουσία εἶχε περιέλθει σέ χέρια ἰδιωτῶν. Πράγµατι ὁ Γενικός ∆ιαχειριστής µέ 
ἀπόφαση τῆς 14.8.1820 ἀποδέχθηκε τό αἴτηµα, διόρισε προσωρινό ἐπίτροπο 
στόν ναό καί ὅρισε τήν κάλυψη τῶν ἐξόδων γιά τίς ἀπαραίτητες ἐπισκευές ἀπό 
τό Ταµεῖο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ∆ιαχείρισης35. Ἀνάλογη πρέπει νά ἦταν ἡ διαδι-
κασία πού ἀκολούθησαν καί οἱ ἀδελφοί τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Ζωοδόχου Πηγῆς 
καί Ἁγίου Σπυρίδωνος στήν Ἀστρακερή Καρουσάδων, τῶν ὁποίων ὁ ναός πέ-
ρασε στήν ἄµεση διαχείριση τῆς ∆ιοίκησης µέ ἀπόφαση τῆς Γερουσίας στίς 
8.10.1822 καί συντάχθηκε ἡ ἀναγραφή τῆς περιουσίας του τό ἑπόµενο ἔτος 
182336. 

                                                        
32. Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.77, φ. 95rv. 
33. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, δ. 9, φ. 15v-16r. Ὁ χρόνος τῆς παραχώρησης τοῦ ναοῦ στή µονή Πα-

λαιοκαστρίτσας δέν εἶναι γνωστός. 
34. Ἀντίστοιχη ἐµφανίζεται στήν Κεφαλληνία ἡ περίπτωση τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Κοιµήσεως 

στά Τραχόνια Πρόννων, τόν ὁποῖο ἡ ἀδελφότητα µέ νοταριακή πράξη τῆς 24.1.1703 παραχώ-
ρησε µέ ὅλην τήν περιουσία του στή µονή Ἄτρου. Τό ἔγγραφο παρουσιάζει ἰδιαίτερο ἐνδια-
φέρον καί εἶναι δηµοσιευµένο εἰς ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΥ, Ἔγγραφα, σ. 292-293. 

35. Gazzetta Jonia, ἀρ. 138, 7/19 Αὐγούστου 1820, σ. 1. 
36. Βλ. περιγραφή τοῦ µονοφύλλου εἰς ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Βιβλιογραφία, ἀρ. 1439. 
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Στήν οὐσιαστική διάλυση τῆς ἀδελφότητας ὁδηγοῦσε ἐπίσης ἡ παραχώρηση 
τοῦ ναοῦ σέ µοναστική ἀδελφότητα, ἐφόσον µέ τή σχετική συµφωνία οἱ µονα-
χοί ἀποκτοῦσαν τήν πλήρη κυριότητα τοῦ ναοῦ. Στήν κατηγορία αὐτή ἐντάσ-
σεται ἡ περίπτωση τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Παλαιοπόλεως ἡ ὁποία µέ σχετι-
κή πράξη τῆς 7.1.1577 παραχώρησε τόν ναό της στούς µοναχούς τῆς µονῆς τῆς 
Ὑ. Θ. Ἀναφωνήτριας, ἡ ὁποία εἶχε κατεδαφιστεῖ περί τά τέλη τοῦ 1576. Μέ τήν 
πράξη οἱ ἀδελφοί καί κτήτορες συγκατανεύοντας στό αἴτηµα τῶν µοναχῶν 
«τοῦ δοῦναι αὐτοῖς τὸ αὐτὸν µοναστήρι τῆς Παλαιόπολης ὅπως ἐν αὐτῇ προση-
λώσουσι ἅπασαν τὴν ὕπαρξιν τοῦ προῤῥηθέντος µοναστηρίου τῆς Ἀναφωνή-
τρας, καὶ µετάστασιν τελείαν ἐπ’ αὐτὸν ποιήσαντες καὶ τοῦ λοιποῦ ἔσονται τὰ 
δύο εἰς ἕν, καὶ κατοικοῦντες ...ἐν αὐτῇ ... ἐν µοναχικῇ καταστάσει, καὶ πολιτείᾳ 
κατὰ τὴν τάξιν τῶν µοναστηρίων...» ἀποφάσισαν νά τούς παραχωρήσουν τόν 
ναόν καί µέ τήν πράξη πού συνέταξαν στά κατάστιχα τοῦ νοταρίου ἱερέα Φώ-
τιου Παλατιανοῦ «ἀπεκδίονται τέλεια τελείως ἀπὸ πᾶσαν τὴν ἐξουσίαν αὐτῶν 
τὴν πολιτικῶς πολιτευοµένην ἀπὸ τὴν αὐτὴν ἐκκλησίαν τῆς Παλαιοπόλεως τοῦ 
µηκέτι ἔχουσιν µετοχην τινα τὸ σύνολον εἰς τὴν αὐτὴν ἐκκλησίαν ἀλλ’ ἀπὸ τοῦ 
νῦν καὶ εἰς τὸ ἑξῆς ἔστω µοναστήριον, καὶ καταγώγιον µοναχόν, ... καὶ τῇ δια-
τάξει ἑποµένῃ καὶ διηκουµένη τῇ τῶν µοναστηρίων, καὶ λαϊκὸς τὶς µήτε µέγας 
τυχών, µήτε µικρὸς οἵος ἂν οἴεν, µὴ ἐπέχει ἰσχὴν τινα πόποτε διασήσει αὐτὸς ἐν 
οὐδενὶ τρόπω και εξης...»37. Ἀπό τότε καί στό ἑξῆς ἡ ἀδελφότητα ἔπαψε νά 
ἐµφανίζεται στίς πράξεις διαχείρισης τοῦ ναοῦ τῆς Παλαιόπολης. 

Τό ἴδιο ἀποτέλεσµα ἐπιφέρει καί ἡ πώληση τοῦ ναοῦ ἀπό τήν ἀδελφότητα. 
Ἀναφέρουµε ὡς παράδειγµα τόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στήν περιοχή τοῦ 
Κατζίνα. Στίς 14.8.1551 ὁ Ἰάκωβος Κακούρης, ὡς ἀδελφός τοῦ ναοῦ καί ἐκπρό-
σωπος τῶν ἄλλων ἀδελφῶν καί κτητόρων, συµφώνησε µέ τούς ἐπιτρόπους τῆς 
ἀδελφότητας τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Ἄνω καί τόν πώλησε σέ αὐτήν38. Μέ τήν 
πράξη, οἱ ἀδελφοί καί κτήτορες τοῦ ναοῦ ἀποξενώθηκαν ἀπό κάθε κτητορικό 
δικαίωµα στόν ναό. Ὡς λόγος πού ὁδήγησε στήν πράξη, σηµειώνεται ἡ πρόθεση 
τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἁγίας Τριάδος νά µεταθέσουν τόν ναό τους στή θέση πού 
βρισκόταν ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου πού ἦταν «ταύλινος». ∆υστυχῶς ἀγνο-
οῦµε τούς λόγους πού ὤθησαν τήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στήν 
πώληση τοῦ ναοῦ, ἴσως ὅµως δέν ἦταν ἄσχετοι µέ τήν κατάσταση τοῦ ναοῦ, ἄν 
λάβουµε ὑπ’ ὄψιν ὅτι ὁ ναός ἦταν κατασκευασµένος ἀπό ὑλικό πού δέν µπο-
ροῦσε νά κρατήσει στόν χρόνο. 

Καθοριστική ὅµως γιά τήν ὕπαρξη τῆς ἀδελφότητας ἀποδεικνύεται καί ἡ 
ἱστορική τύχη τοῦ ναοῦ. Ἡ καταστροφή ἤ κατεδάφιση τοῦ ναοῦ δέν ὁδηγοῦσε 
πάντοτε στήν ἀνοικοδόµησή του. ∆έν λείπουν τά παραδείγµατα ναῶν οἱ ὁποῖοι 
ἐγκαταλείφθηκαν ἀπό τίς ἀδελφότητες εἴτε ἐξ αἰτίας τῆς ἀδυναµίας εἴτε ἀκόµη 

                                                        
37. Α.Ν.Κ., Ἑνετ. 54, δ. 20, φ. 5r-6v. 
38. Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.187, φ. 256r. 
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καί τῆς ἔλλειψης διάθεσης ἀπό µέρους τῶν ἀδελφῶν νά ἐπωµισθοῦν τό βάρος 
µιᾶς ἀνακαίνισης, γεγονός πού ὁδηγοῦσε ἀναπόφευκτα καί στήν ὁριστική διά-
λυση τῆς ἀδελφότητας. Τά παραδείγµατά µας περιορίζονται σέ δύο. Τό πρῶτο 
ἀφορᾶ στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς Κοινότητος, ὁ ναός τῆς ὁ-
ποίας καταστράφηκε κατά τήν τουρκική πολιορκία τοῦ 1537. Ἡ ὕπαρξη τῆς 
ἀδελφότητας ἀνιχνεύεται ἕως τό 154439 στή συνέχεια ὅµως ἐξαφανίζεται, ὁ δέ 
ναός, χωρίς νά χάσει τόν δηµόσιο χαρακτήρα του, στά ἑπόµενα χρόνια κατέ-
χεται ἀπό µέλη τῆς οἰκογένειας Ἀγαπητοῦ. Χαρακτηριστικότερη ὅµως εἶναι ἡ 
περίπτωση τῆς ἀδελφότητας τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Τριµάρτυρος στή Γαρίτσα. Ὁ 
ναός λεηλατήθηκε τόν Νοέµβριο τοῦ 1798 ἀπό τούς Γάλλους καί ἔκτοτε δέν 
ἀνακαινίστηκε. Στόν κατάλογο τῶν ναῶν τοῦ 1820 ὁ ναός συνεχίζει νά χαρα-
κτηρίζεται ὡς ἀδελφάτο40, ἡ ἀδελφότητα ὅµως εἶχε οὐσιαστικά διαλυθεῖ. Ἡ 
ἀδυναµία της νά ἀποκαταστήσει τίς προκληθεῖσες ζηµιές στόν ναό γιά δεύτερη 
φορά µέσα σέ 50 χρόνια (ὁ ναός εἶχε πάθει ἐκτεταµένες ζηµιές καί στόν σεισµό 
τοῦ 1743) τήν ὁδήγησε στήν ὁριστική ἐγκατάλειψή του. Τόν κατεστραµµένο ναό 
καί τή διαχείριση τῆς περιουσίας του ἀνέλαβε ἡ ἁρµόδια κρατική ὑπηρεσία, 
ἐνῶ τό 1842, ἔπειτα ἀπό σχετική αἴτηση παραχωρήθηκε στήν ἀδελφότητα τοῦ 
κατεδαφισθέντος ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Πλατυτέρας καί Ἁγίου Νικολάου ἡ ὁποία καί 
ἀνέλαβε τήν ἀνακαίνισή του41. 

Τέλος, µιά µᾶλλον σπάνια περίπτωση διάλυσης ἀδελφότητας ἐντοπίζεται 
στή σταδιακή ἤ ξαφνική, λόγῳ ἐκτάκτων περιστάσεων, ἐξάλειψη τῶν µελῶν 
της. Ἡ περίπτωση προσιδιάζει κυρίως σέ ἀδελφότητες µέ κλειστό ἀριθµό µελῶν, 
ἐπέρχεται δέ λόγῳ τῆς µή ἔγκαιρης ἀνανέωσης καί ἐγγραφῆς νέων µελῶν σέ αὐ-
τές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ἀποτελεῖ ἡ περίπτωση τῆς πρώτης ἀδελφό-
τητας τοῦ ναοῦ τοῦ Ταξιάρχη Ἀργυράδων. Ὅπως σηµειώνεται στή νοταριακή 
πράξη µέ τήν ὁποία συγκροτήθηκε ἡ νέα ἀδελφότητα, ἡ ἐκκλησία βρισκόταν 
«αφανησµενη απο πάσα πράγµα όσον και απο αδελφούς και εκτητόρους η ο-
πηη αποτηχαν και εχαθησαν ωλλοι»42. Στήν ἴδια περίπτωση ἐντάσσονται καί οἱ 
ἀδελφότητες ἐκεῖνες πού προέρχονται ἀπό τήν προσαρµογή τῶν κτητόρων σέ 
συναδελφικές πρακτικές. Ἡ διάλυση τῆς ἀδελφότητας ἐδῶ µποροῦσε νά ὀφεί-
λεται στή δραµατική µείωση τοῦ ἀριθµοῦ τῶν µετόχων ἀνά οἰκογένεια ἤ ἀκόµη 
καί ὁλόκληρων οἰκογενειῶν. Στίς πηγές δέν λείπουν οἱ περιπτώσεις ναῶν οἱ ὁ-
ποῖοι σέ µιά χρονική περίοδο ἐµφανίζονται ὡς συναδελφικοί ἐνῶ ἀργότερα 
δηλώνονται ὡς κτητορικοί κάποιου ἤ κάποιων ἀπό τούς ἀρχικούς κτήτορες-

                                                        
39. Στίς 12.10.1544 ὁ Ἀλιβίζης Ἀρκούδης ὡς πριόρης τοῦ κατεστραµµένου ναοῦ καί ὁ 

Ἰάκωβος Μπρεντάνος ὡς γραµµατικός διευθετοῦν περιουσιακές διαφορές (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Σ.148, φ. 221r). 

40. ΚΑΡΥ∆Η, Κατάλογος, ἀρ. 54. 
41. ΤΣΙΤΣΑ, Τριµάρτυρος, σ. 178-179. 
42. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 601r τῆς 26.12.1610. 
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ἀδελφούς, ὅπως εἴδαµε προηγουµένως. Εἰδικότερα ὅµως γιά τούς ναούς αὐτούς 
ἡ διαπίστωση τῆς διάλυσης τῆς ἀδελφότητας εἶναι δύσκολη διότι στίς πηγές οἱ 
ναοί, λόγῳ προφανῶς τοῦ περιορισµένου ἀριθµοῦ τῶν κτητόρων ἐµφανίζονται 
ὡς ἰδιόκτητοι κάποιου ἤ κάποιων ἐξ αὐτῶν χωρίς νά δίνονται ἄλλα στοιχεῖα. 



 

 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ∆΄  
 

ΤΑ  ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ  ΠΛΑΙΣΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΤΗΣ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ  

 

1 .  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ  ΠΡΑΞΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  
ΤΩΝ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ  

Καταστατικά µέ τήν ἔννοια τοῦ αὐστηρά διαρθρωµένου σώµατος κανόνων ἤ 
διατάξεων πού νά ἀφοροῦν στή λειτουργία τῶν ἀδελφοτήτων δέν ἐντοπίστη-
καν, πράγµα πού σηµαίνει πώς καί ἄν ἀκόµα ὑπῆρχαν τέτοια κείµενα ἡ διά-
δοσή τους θά ἦταν πολύ περιορισµένη.  

Ἀπό τόν 16ο αἰ. µοναδικές παραµένουν οἱ µαρτυρίες γιά τήν ὕπαρξη κα-
ταστατικοῦ ἤ τουλάχιστον καταγραµµένης σειρᾶς διατάξεων στίς ἀδελφότητες 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόµου πόλεως καί Ἁγίου ∆ηµητρίου πόλεως. Πιό συ-
γκεκριµένα, γιά τήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου ἀναφέρεται ὅτι οἱ ἀδελ-
φοί εἶχαν συναχθεῖ τή ∆ευτέρα τῆς ∆ιακαινισίµου τοῦ 1580 σύµφωνα µέ τήν 
«ορδινία και καπήτουλα της αυτής αδελφότητος»1, ἐνῶ σέ ἄλλη συγκυρία τό 
1592, οἱ ἀδελφοί «ερεβόκαραν το καπήτουλο εκείνο οπου έλεγεν οτι να βάνεται 
ιερουργός... διά δύο χρόνους»2. Πότε συντάχθηκαν τά καπήτουλα τῆς ἀδελφό-
τητας καί ποιό τό περιεχόµενό τους δέν γνωρίζουµε. Μέ τόν ὅρο πάντως αὐτόν 
δέν µποροῦµε νά θεωρήσουµε ὅτι ἐννοεῖται ἡ νοταριακή πράξη παραχώρησης 
τοῦ ναοῦ καί συγκρότησης τῆς ἀδελφότητας τῆς 16.4.15443 διότι ἐκεῖ περιέχο-
νται µέν γενικές διατάξεις, σέ καµιά περίπτωση ὅµως αὐτές δέν µποροῦν νά ἱκα-
νοποιήσουν τόν χρησιµοποιούµενο ὅρο καπήτουλα. Ἡ σύνταξη τους θά πρέπει 
νά ἔγινε µετά τή συγκρότηση τῆς ἀδελφότητας, ἴσως µάλιστα νά µήν καταχωρή-
θηκαν κἄν σέ πράξεις νοταρίου, ἄν κρίνουµε ἀπό τό γεγονός ὅτι τήν ἀκύρωση 
τοῦ ἑνός καπήτουλου τό 1592 τήν γνωρίζουµε ἀπό τήν ἀναφορά της στή σύµ-
βαση µέ τόν ἐκλεγµένο ἔπειτα ἀπό τήν ἀκύρωση αὐτή ἐφηµέριο τοῦ ναοῦ. Ἡ 
ὑπόθεση ἐνισχύεται καί ἀπό τήν περίπτωση τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου ∆ηµη-
τρίου, τά «κεφάλαια» ἤ «καπήτουλα» ἤ «ὀρδινίαις» τῆς ὁποίας γνωρίζουµε ἀπό 

                                                        
1. Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 588v. 
2. Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 72v-73r. 
3. Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 161v-162r. 
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τά ἔγγραφα πού παρήχθησαν τό 1584 γιά τήν ἐπίλυση τῶν προβληµάτων πού 
προκάλεσε ὁ ἀντικανονικός ὁρισµός ἐφηµερίου στόν ναό. Σέ αὐτά σηµειώνεται 
ὅτι ὁ ὁρισµός ἔγινε «παράνοµα καί καταπάνω τῶν κεφαλαίων καί ὀρδηνίων 
τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας» ἤ «καταπάνω ταῖς ὀρδηνίαις καί καπήτουλα», τά ὁποῖα 
µάλιστα «κεφάλαια» ἦταν «γεγραµµένα διά χειρός νοταρίου ποτέ κϋρ Πέτρου 
Σπόγγου εἰς αφµδω απριλίου ιδ»4. Τά κεφάλαια αὐτά σέ καµιά περίπτωση δέν 
ταυτίζονται µέ τήν ἱδρυτική πράξη τῆς ἀδελφότητας, ἡ ὁποία δέν ἐντοπίστηκε 
µέν, ὅµως ἄν ὕπῆρξε θά πρέπει νά συντάχθηκε ἀρκετά χρόνια πρίν τό 1544, δε-
δοµένου ὅτι γνωρίζουµε τή δραστηριότητα τῆς ἀδελφότητας στόν ναό τουλάχι-
στον ἀπό τό 1541. 

Βασικοί κανόνες λειτουργίας τῶν ἀδελφοτήτων περιέχονται συνήθως στίς 
ἱδρυτικές τους πράξεις, διατυπωµένοι ἀπό τόν κτήτορα τοῦ ναοῦ, ἄν πρόκειται 
γιά παραχώρηση ναοῦ, ἤ τήν ἴδια τήν ἀδελφότητα, ἄν πρόκειται γιά ἵδρυση 
ναοῦ. Ἐπίσης διατάξεις ἀπαντοῦν καί σέ ἔγγραφα τῶν ὁποίων ἡ σύνταξη ὀφεί-
λεται σέ σηµαντικά γεγονότα τῆς ἀδελφότητας, ὅπως στήν περίπτωση µετάθε-
σης τοῦ ναοῦ ἤ ἕνωσης µέ ἄλλον ναό, ὁπότε ἐπαναπροσδιορίζονταν ὁρισµένα 
σηµεῖα τῆς λειτουργίας τῆς ἀδελφότητας βάσει τῶν νέων δεδοµένων. 

Κανόνες ἐπίσης διατυπώνονταν καί ὅποτε ἀνέκυπταν ζητήµατα ἤ διαφορές 
µεταξύ τῶν µελῶν τά ὁποῖα ἀπαιτοῦσαν ἄµεση ἀντιµετώπιση. Οἱ διατάξεις αὐ-
τές συνήθως ψηφίζονταν ἀπό τήν ἀδελφότητα καί καταχωροῦνταν εἴτε στά βι-
βλία τῆς ἐκκλησίας, ὅπου περιέχονταν καί τά πρακτικά τῶν συνεδριάσεων τοῦ 
σώµατος, γιά ἐκεῖνες τίς ἀδελφότητες πού τηροῦσαν πρακτικά5, εἴτε στά κατά-
στιχα τῶν νοταρίων κυρίως γιά τίς ἀδελφότητες τῶν χωριῶν6. 

Κανόνες λειτουργίας µποροῦσαν ὅµως νά διατυπωθοῦν καί νά τεθοῦν σέ 
ἐφαρµογή καί ἀπό πρόσωπα ἐκτός ἀδελφότητας, ὅταν κατ’ αἴτηση τῆς ἀδελφό-
τητας ἀναθέτονταν σέ αὐτά ἡ ἐπίλυση θεµάτων πού ζητοῦσαν ἐπιτακτικά λύ-
ση7. Στίς πράξεις αὐτές περιέχονταν κανόνες πού ἀφοροῦσαν στόν προσδιορι-
σµό τῆς ἔννοιας καί τοῦ περιεχοµένου τοῦ τίτλου ἀδελφός, στόν καθορισµό τῶν 
δικαιωµάτων καί ὑποχρεώσεων τῶν ἀδελφῶν καί τοῦ πλαισίου µεταβίβασης 
τῶν δικαιωµάτων τους, στόν τρόπο λειτουργίας τοῦ σώµατος τῶν ἀδελφῶν, στά 
ὄργανα διοίκησης καί στά καθήκοντά τους, στή διαχείριση, στήν ἐφηµερία τοῦ 
ναοῦ καί στήν τέλεση τῶν ἑορτῶν. 

Ἡ τήρηση τῶν γενικῶν αὐτῶν διατάξεων διασφαλιζόταν συχνά ἀπό ρῆτρες 
µέ τίς ὁποῖες ἀπαγορευόταν ὁποιαδήποτε ἀλλοίωση τοῦ περιεχοµένου τους8, 

                                                        
4. Α.Ν.Κ. Ε.Ε. 234, βιβλίο 3 (filzetta no. 1), φ. 95r-97r. 
5. Βλ. ἐνδεικτικά τούς Κώδικες τῶν ναῶν Ἁγίου Ἐλευθερίου πόλεως καί Ὑ. Θ. Φανερω-

µένης τῶν Ξένων πόλεως. 
6. Ὑψηλός Παντοκράτορας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 10v-12r). 
7. Βλ. τή διαιτητική ἀπόφαση τῆς 18.7.1506 πού ἀφοροῦσε στήν Ἁγία Βαρβάρα ∆οραχι-

τάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 107r-108r. Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 293-294, ἀρ. 404). 
8. Τό 1400 οἱ κτήτορες τῆς Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν ὑπόσχονταν «ἵνα κατὰ τοῦ παρόντος ἐγγρά-
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στήν πραγµατικότητα ὅµως οἱ ρῆτρες αὐτές λειτουργοῦσαν ὡς ἀποτρεπτικός 
παράγοντας ἐνδεχόµενης παραβίασης τῶν διατάξεων ἀπό µεµονωµένα µέλη, 
ἀφοῦ ἡ ἀδελφότητα διατηροῦσε τό δικαίωµα ἀναθεώρησης ἤ ἀκύρωσης αὐτῶν 
ὁποτεδήποτε τό ἔκρινε ἀναγκαῖο9. Ἡ δυνατότητα αὐτή ὑφίστατο γιά τίς δια-
τάξεις πού ὁρίζονταν µέ ἀπόφαση τῆς ἀδελφότητας. Οἱ διατάξεις ὅµως ἐκεῖνες, 
οἱ ὁποῖες ἀπέρρεαν ἀπό τή θέληση προσώπου ἐκτός ἀδελφότητας, καί ἐδῶ 
ἐντάσσονται οἱ περιπτώσεις ἵδρυσης τῆς ἀδελφότητας µέ πρωτοβουλία τοῦ κτή-
τορα τοῦ ναοῦ ἤ παράδοσης τοῦ ναοῦ σέ ὑπάρχουσα ἀδελφότητα, φαίνεται 
πώς εἶχαν διηνεκή χαρακτήρα, κάποτε µάλιστα στίς σχετικές νοταριακές πρά-
ξεις προσθέτονταν εἰδική ρήτρα ἡ ὁποία καθιστοῦσε ἄκυρη ὁποιαδήποτε πρά-
ξη ἤ ἐνέργεια ἦταν ἀντίθετη πρός αὐτές10. 

∆έν διαπιστώσαµε τήν ὕπαρξη κανονιστικῶν κειµένων γιά ὅλες τίς ἀδελφό-
τητες, ἀκόµη ὅµως καί σέ ἐκεῖνες γιά τίς ὁποῖες γνωρίζουµε ἀνάλογα κείµενα, ἡ 
θεµατολογία τους ἦταν γενικά περιορισµένη καί σέ καµιά περίπτωση δέν µπο-
ροῦσε νά θεωρηθεῖ ἐπαρκής γιά τήν κάλυψη ὅλων τῶν θεµάτων πού ἀφοροῦ-
σαν στή λειτουργία τους. Οἱ ἀδελφότητες στήν πλειονότητά τους, τόσο τῆς πόλης 
ὅσο καί τῶν χωριῶν, φαίνεται ὅτι λειτουργοῦσαν µέ βάση στοιχειώδεις ἄγρα-
φους κανόνες οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἀποκρυσταλλωθεῖ µέ τό πέρασµα τοῦ χρόνου. Τό 
πλέγµα τῶν κανόνων αὐτῶν µεταδιδόταν προφορικά καί ἀποτελοῦσε τήν «πα-
λαιά συνήθεια», τό «ἔθος» ἤ τήν «τάξιν» στήν ὁποία οἱ ἀδελφότητες συχνά 
ἀναφέρονταν κατά τήν ἐπίσηµη νοταριακή διατύπωση τῶν ἀποφάσεών τους11. 

                                                        
φου µὴ ποιήσωµεν ἢ ἔλθωµεν οὐδέποτε τὸν µέλλοντα καιρόν, ἀλλ' ὀφείλοµεν ἔχειν, κρατεῖν 
καὶ στέργειν τὸ παρὸν τῆς συµβιβάσεως ἡµῶν νοµικάτον ἔγγραφον στερεὸν καὶ ἀπαρασάλευ-
τον εἰς τὸν αἰῶνα τὸν ἅπαντα, εἰς ποινὴν καὶ ὑπὸ ποινῆς περπύρων πεντακοσίων, τὴν ἥµισην 
ταύτην ζηµιοῦσθω τὸ µέρος τὸ µὴ στέργον 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 ἔγγραφον ἐν τῇ αὐτοῦ ἰσχύει διαµενέτω ἐς ἀεί». Ἀκόµη περισσότερο οἱ κτή-
τορες ὁρκίστηκαν «εἰς τὰ ἅγια τοῦ Θεοῦ εὐαγγέλια, ἔµπροσθεν εἰς τὸν ναὸν τῆς ὑπεραγίας 
Θεοτόκου τῆς Ὁδηγήτριας τῆς εἰρηµένης νήσου Κορυφῶν τοῦ ἔχειν καὶ κρατεῖν καὶ στέργειν 
τὸ παρὸν τῆς συµβιβάσεως νοµικάτον ἔγγραφον στερεὸν καὶ ἀπαρασάλευτον, ἡµεῖς καὶ οἱ 
κληρονόµοι ἡµῶν οἱ σαρκικοί, ὡς ἄνωθεν εἴρηται, εἰς τὸν αἰῶνα τὸν ἅπαντα κατὰ πάσαν τὴν 
περίληψιν αὐτοῦ ἐς ἀεί» (ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Μαρτυρίες, σ. 317). Ἐπίσης στόν κανονισµό τοῦ 1762 
πού ἀφοροῦσε στήν ἀδελφότητα τοῦ Ὑψηλοῦ Παντοκράτορα προστέθηκε ἡ ρήτρα: «καὶ θε-
λουν καὶ αγρικουν νὰ στεκετε ἡ παρούσα σηνφονήαν καὶ κοντετζηον ης την ανοθεν αδελ-
φοτητα αιωνηως κρατωντας αυτην στερεα βεβεα καὶ αµετατρεπτη καὶ µετὰ τους κλερονόµους 
δηαδόχους τους παντοτε καὶ αιι» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 10v-11r). 

9. Βλ. Ἅγιο Ἰωάννη Πρόδροµο πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 72v-73r). 
10. Βλ. τή συµφωνία τοῦ Χριστόφορου Κοντόκαλη, κτήτορα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου 

πόλεως, µέ τήν ἀδελφότητα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τό 1577 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 425r-428r). 
11. Βλ. πράξεις τῆς 29.1.1543 πού ἀφοροῦσαν στήν Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένη Γαρίτσας (Α.Ν.Κ., 

Συµβ. Σ.148, φ. 59rv). Βλ. ἐπίσης τήν πράξη τῆς 16.3.1572 µέ τήν ὁποία ἐκλέχθηκαν κυβερνῆτες 
τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστριας στό Ποτάµι «ος τω έθος επετε» καί ὁρίστηκαν τά καθή-
κοντά τους «κατά τήν παληαν σινηθηα» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.94, φ. 354r). 
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Ἡ «τάξις» αὐτή ἤ ἡ «συνήθεια» δέν δήλωνε ἀπαραίτητα τήν ὕπαρξη κάποιου 
κανονισµοῦ ἀναφερόµενου ἀποκλειστικά στή συγκεκριµένη ἀδελφότητα, ἀλλά 
µᾶλλον ἀνακαλοῦσε τήν παγιωµένη ἀπό τό παρελθόν συνήθεια τήν ὁποία ἀκο-
λουθοῦσαν κατά κανόνα οἱ ἀδελφότητες τοῦ τόπου, προσαρµοσµένη στίς ἰδιαι-
τερότητες τῆς καθεµιᾶς. Οἱ κανόνες αὐτοί διατηροῦσαν τόν προφορικό τους χα-
ρακτήρα ἕως τή στιγµή πού οἱ ἀνάγκες ἐπέβαλλαν τήν καταγραφή τους. Ἔτσι ἡ 
ἀδελφότητα τοῦ Ὑψηλοῦ Παντοκράτορα λειτούργησε βάσει κανόνων προφο-
ρικά µεταδιδόµενων ἕως τό ἔτος 1762 ὁπότε οἱ ἀδελφοί ἀποφάσισαν τήν κατα-
γραφή τῶν διατάξεων αὐτῶν «δηά νά στερεοθή εκηνη η γνοµη τον ανοθεν ποτε 
κεκηµιµενον οπού ετζη επηαστηκε η παρτε τό τοτε κερό ος καθος τό φανερο-
νουν οι κινοτηταις των ανογεγραµενον χορήον οπιοι τό έχουν εξ ακοης από 
τους προην ποτε γενητορες αυτών». Ὁ κανονισµός συντάχθηκε ἀπό νοτάριο 
καί καταχωρήθηκε στά κατάστιχά του12. 

Οἱ κανόνες αὐτοί εἴτε καταγραµµένοι στίς ἐπίσηµες πράξεις τῆς ἀδελφότη-
τας εἴτε ἄγραφοι καθόριζαν τό γενικό πλαίσιο λειτουργίας, δέν κάλυπταν ὅµως 
τό σύνολο τῶν ζητηµάτων πού µποροῦσαν νά ἀνακύψουν. Ὅταν ἡ «συνήθεια» 
ἀδυνατοῦσε νά παράσχει λύση ἤ ὅταν οἱ ἀντιδικίες µεταξύ τῶν ἐνδιαφερο-
µένων καθιστοῦσαν ἀδύνατη τήν ἐφαρµογή τῶν ἀποφάσεων τῆς ἀδελφότητας, 
ἡ προσφυγή στίς ἀρχές ἦταν ἀναπόφευκτη. Κάπως ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ προσφυγή 
τῆς ἀδελφότητας τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Σγουράδων στόν Μ. Πρωτοπαπά γιά 
νά δοθεῖ λύση σέ προκύψαν ζήτηµα ἐφηµερίας13. Ἡ προσφυγή στήν περίπτωση 
αὐτή δέν ὀφειλόταν τόσο στήν ἀναρµοδιότητα τῆς ἀδελφότητας νά λύσει τό 
πρόβληµα, ὅσο στήν ἀσυµφωνία τῶν µελῶν της περί τοῦ πρακτέου καί στήν 
ἐπιµονή τοῦ θιγόµενου ἐφηµερίου. 

Ἐξαίρεση στά ἀνωτέρω φαίνεται ὅτι ἀποτελοῦσαν οἱ συντεχνιακές ἀδελφό-
τητες πού συγκροτήθηκαν τόν 18ο καί τίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰ. στήν πόλη. Πέραν 
τῶν γενικῶν διατάξεων πού περιέχονταν στήν πράξη παραχώρησης τοῦ ναοῦ, 
πού ἦταν καί ἡ ἱδρυτική τους πράξη, οἱ ἀδελφότητες αὐτές συγκαλοῦνταν ἀµέ-
σως µετά τή συγκρότησή τους καί σέ µιά ἤ περισσότερες συνεδριάσεις ψήφιζαν 
σειρά ἄρθρων πού καθόριζαν τή λειτουργία τους καθώς καί τίς οἰκονοµικές 
ὑποχρεώσεις τους ἀπέναντι στόν ναό. Ἡ ἀδελφότητα τῆς συντεχνίας τῶν «ἀρ-
γαστηριαραίων τῶν φαουλάρικων» τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τούς πρώτους µῆ-
νες µετά τή συγκρότησή της, σέ τρεῖς ἀλλεπάλληλες συνεδριάσεις ψήφισε σειρά 
κεφαλαίων πού ἀποτέλεσαν τή βάση τοῦ κανονισµοῦ τῆς λειτουργίας της, ὁ 
ὁποῖος στά µετέπειτα χρόνια πλουτίσθηκε µέ νέες διατάξεις. Ἡ προετοιµασία 
τῶν κεφαλαίων γινόταν ἀπό τή διοικούσα ἐπιτροπή, ἡ ὁποία κατά τήν ἡµέρα 
τῆς σύναξης τῆς ἀδελφότητας τά παρουσίαζε πρός ψήφιση. Ἀναλυτικότερα: 
στίς 16.1.1715 ψηφίστηκαν ὀκτώ κεφάλαια τά ὁποῖα ἀφοροῦσαν στήν ἐκλογή 

                                                        
12. Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 10v-12r. 
13. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 298-299, ἔγγραφο 100. 
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τῶν προσώπων πού θά ἀπάρτιζαν τή διοικούσα ἐπιτροπή, στή δικαιοδοσία 
τους, καθώς καί στήν ὑποχρέωση εἰσφορᾶς ὑπέρ τοῦ ναοῦ, ἀνάλογα µέ τίς ἐ-
µπορικές συναλλαγές τῆς συντεχνίας. Τήν ἑπόµενη ἡµέρα 17.1.1715 ψηφίστηκαν 
τρία νέα κεφάλαια τά ὁποῖα ἀφοροῦσαν στό ζήτηµα τῆς νόµιµης σύναξης τῆς 
ἀδελφότητας, στή θέσπιση τῆς διανοµῆς τῆς «λουµινάριας» µέ ἀντίστοιχη ὑπο-
χρέωση εἰσφορᾶς τῶν ἀδελφῶν, καί στήν ἐκλογή «ἀβοκάτου». Στίς 20.1.1715 
ψηφίστηκαν τέσσερα νέα κεφάλαια πού ἀφοροῦσαν στή δίκαιη ἀντιπροσώπευ-
ση τῶν «ἀργαστηριαραίων» τῆς Σπηλιᾶς καί τοῦ Φόρου στή διοικούσα ἐπιτρο-
πή, στή θέσπιση τῆς πανηγυρικῆς σύναξης τῆς Λαµπρῆς, στήν ἀπαγόρευση τῆς 
συµµετοχῆς στίς συνελεύσεις ὅσων δέν κατέβαλλαν τίς τακτικές τους εἰσφορές, 
στή φορολόγηση ὑπέρ τοῦ ναοῦ ὅσων ἀγορῶν ἐµπορευµάτων γίνονταν χωρίς 
τή µεσολάβηση τῶν γαστάλδων τῆς συντεχνίας, στή συντήρηση τῆς ἐκκλησίας. 
Σηµαντικά εἶναι ἐπίσης τά κεφάλαια τά ὁποῖα ψηφίστηκαν στίς 4.1.1747 καί τά 
ὁποῖα ἀφοροῦσαν κυρίως στήν ἱερουργία τοῦ ναοῦ, καθώς καί ἡ ἀπόφαση τῆς 
28.12.1765 γιά τήν ἐφ’ ἅπαξ εἰσφορά τῶν ἐκλεγοµένων γαστάλδων τῆς συντε-
χνίας ὑπέρ τοῦ ναοῦ. Ἡ καταγραφή τῶν συνάξεων καί τῶν ἀποφάσεων γινό-
ταν στόν κώδικα τῆς ἐκκλησίας ἀπό τόν ὁποῖο ἀντλήθηκαν καί οἱ ἀνωτέρω 
πληροφορίες14. Τό σύνολο αὐτῶν τῶν ψηφισµένων ἀπό τήν ἀδελφότητα ἀπο-
φάσεων ἀποτελοῦσαν τά «καπίτολα τῆς µαρέγολας» ἤ τήν «maregola» τῆς ἀδελ-
φότητας, κατά τήν ἔκφραση τῶν ἐγγράφων τῆς ἐποχῆς15. 

Κανονισµό λειτουργίας ψήφισε καί ἡ ἀδελφότητα τῶν ταβερναραίων τῆς 
Ὑψηλῆς Θεοτόκου στίς 8.12.1801, λίγους µῆνες µετά τή συγκρότησή της16. Ἀ-
ναφορά σέ µαρέγολα καί καπίτολα γίνεται καί στήν πράξη τῆς 6.7.1736 µέ τήν 
ὁποία ἐντάχθηκαν στήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Σωτηριώτισσας Γουβίου τά µέλη 
τῆς συντεχνίας τῶν σταροπωλητῶν. Μέ τήν πράξη τά ἐγγραφόµενα µέλη ἀνα-
λάµβαναν τήν ὑποχρέωση νά ἐνεργοῦν «κατὰ τὴν µαρέγολα ητε καπίτολα ὀπου 
σιµφονως θέλει σταµπιλήρουν»17, δυστυχῶς ὅµως πέραν τῆς ἀναφορᾶς αὐτῆς 
δέν γνωρίζουµε τίποτε ἄλλο γιά τό ζήτηµα καί ἔτσι ἀδυνατοῦµε νά βεβαιώ-
σουµε ἄν πράγµατι ὁ ὅρος τηρήθηκε. Σέ ἀντίθεση πρός τά ἀνωτέρω, ἀπό τήν 
ἔρευνα δέν προέκυψαν ἰδιαίτεροι κανονισµοί στήν ἀδελφότητα τῶν τζαγκα-
ράδων τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, ἐνῶ γιά τήν ἀδελφότητα τῶν «µακελαραίων» τῆς 
Ὑ. Θ. Βλαχέρνας ὑπάρχουν διάφορες ἀποφάσεις πού ἀφοροῦν στίς εἰσφορές 
τῶν µελῶν τῆς συντεχνίας ὑπέρ τοῦ ναοῦ18. 

Οἱ ἀποφάσεις τῶν ἀδελφοτήτων σέ θέµατα πού τίς ἀφοροῦσαν καί φυσικά 
ἡ διατύπωση κανόνων λειτουργίας ἤ ἡ ἀναθεώρησή τους ἦταν ἰσχυρές χωρίς νά 

                                                        
14. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 18r-19r, 21r-22v, 83v, 367r-368r. 
15. Βλ. τήν ἔκφραση εἰς Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 71αv καί φ. 74r. 
16. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 218, δ. 14, ἔγγραφο 76. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ἱστορία, σ. 209. 
17. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.99, β. 27, φ. 8r ἔνθετο µετά τό φ. 41. 
18. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, passim. 



202  Ο  ΝΑΟΣ  ΚΑΙ  Η  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ  

 

χρειάζονται τήν ἐκκλησιαστική ἤ πολιτειακή ἐπικύρωση γιά τήν ἐφαρµογή 
τους. Ὁρισµένες ὅµως φορές οἱ ἀδελφότητες προσέφευγαν στίς πολιτικές ἀρχές 
καί ὑπέβαλλαν σέ αὐτές τούς ψηφιζόµενους ἀπό τίς συνελεύσεις τους κανονι-
σµούς. Μέ τόν τρόπο αὐτό γνωρίζουµε ὅτι ἐνήργησε ἡ ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. 
Φανερωµένης τῶν Ξένων πόλεως, ἔπειτα ἀπό σχετική ἀπόφαση τῆς σύναξης τῆς 
1.6.170119, ἡ ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου πόλεως περί τό 1756 καί ἡ ἀδελ-
φότητα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καρουσάδων τό 1773, τῆς ὁποίας οἱ διατάξεις ἐπι-
κυρώθηκαν ἀπό τόν Γενικό Προβλεπτή Antonio Renier στίς 3.2.177420. Ἐπίσης 
ἡ ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου πόλεως, µετά τήν ψήφιση τῶν κανονι-
σµῶν καί ἀποφάσεών της, ἀπευθυνόταν στόν Γενικό Προβλεπτή, στόν ὁποῖο τά 
ὑπέβαλλε µεταφρασµένα στήν ἰταλική καί ζητοῦσε τήν ἐπικύρωσή τους21. Ὁ 
Γενικός Προβλεπτής, ἀφοῦ τά µελετοῦσε, ἐξέδιδε ἀπόφαση µέ τήν ὁποία τά 
ἐπικύρωνε καί διέτασσε τήν ἐφαρµογή τους22. 

Θεωροῦµε ὅτι οἱ ἐνέργειες αὐτές δέν ἀποτελοῦσαν ὑποχρέωση τῶν ἀδελφο-
τήτων, ἀλλά στίς συγκεκριµένες περιπτώσεις ἐπιζητοῦνταν ἡ ἐπικύρωση τῶν 
ἀποφάσεων γιά νά καταστοῦν αὐτές ἀπρόσβλητες. Ὅπως µάλιστα σηµειώνεται 
στό πρακτικό τῆς σύναξης τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµένης τῶν Ξένων 
στίς 1.6.1701, οἱ ὑποβαλλόµενες πρός ἐπικύρωση διατάξεις ὄφειλαν νά ἐφαρ-
µόζονται εἴτε λάµβαναν τήν ἐπικύρωση εἴτε ὄχι23. Εἰδικότερα γιά τήν ἀδελφό-
τητα τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου ὁ λόγος τῆς προσφυγῆς, ἔτσι ὅπως διατυπώνεται 
στά σχετικά κείµενα, συνίστατο στήν ἐξασφάλιση τῆς ἀδιατάρακτης ἐφαρµογῆς 
τῶν θεσπισθέντων καί ἑποµένως στήν ἀποφυγή ὁποιασδήποτε ἐνέργειας θά ὁ-
δηγοῦσε στήν ἀλλοίωση ἤ παράβασή τους24. Ἡ διαπίστωση αὐτή, σέ συσχέτιση 
µέ τόν σηµαντικό ἀριθµό ἄλλων ἀποφάσεων οἱ ὁποῖες δέν ἔτυχαν ἀντίστοιχης 

                                                        
19. Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 99v. Οἱ ὑποβληθεῖσες διατάξεις ἐπικυρώθηκαν ἀπό τήν τοπική 

∆ιοίκηση στίς 11.5.1702 (ὅ.π., φ. 100v). 
20. Σέ ἔγγραφο προτάσεων τῶν ἐπιτρόπων τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου πόλεως σηµειώνεται ὅτι 

«το παρον κεφαλεον να εχοµε αδια ιµις ι κιβερνιταδες να το κονφερµαροµε κε από τιν εξοχό-
τατιν εξουσιαν του προβλεπτοῦ Γγενεράλ» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, δ. 2, ἔγγραφο 24). Γιά τόν Ἅγιο 
Γεώργιο Καρουσάδων βλ. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 195, ἔγγραφο 6. 

21. Βλ. τίς ἰταλικές µεταφράσεις τῶν συνάξεων τῆς 16.1.1715, τῆς 17.1.1715 καί τῆς 20.1.1715 
(Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 23v-25rv). Ἐπίσης τήν ἰταλική µετάφραση τῶν κεφαλαίων τοῦ 1747 
(ὅ.π., φ. 368r-369r) καί τῆς ἀπόφασης τοῦ 1765 (ὅ.π., φ. 84r). 

22. Βλ. τίς ἀποφάσεις: τῆς 17.6.1715 πού ἐκδόθηκε ἀπό τόν Andrea Pisani (Α.Ι.Ν.Ε., Κώ-
δικας, φ. 25v-26r), τῆς 9.4.1747 τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ Marin Antonio Cavalli (ὅ.π., φ. 369r), 
καθώς καί ἐκείνη τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ Antonio Marin Priuli 2ου τῆς 30.5.1766 (ὅ.π., φ. 84v). 

23. «οσον ἐὰν δεκρεταρηστοὺν ὄσον και ἀν δὲν δεκρεταρηστοὺν να µένουν πάντα εζεκρή-
δες δήχος καένα ἐνπόδιων» (Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 99v). 

24. Βλ. τήν ἔκφραση τῆς αἴτησης τοῦ 1715 «perche non habbino a pattire in conto alcuno in 
avenire minimo neo d’ inosservanza» (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 23v) καί τῆς κατακλείδας τῶν ἀπο-
φάσεων τοῦ 1747 ὅπου ὁρίζεται ἡ πολιτειακή ἐπικύρωση γιά νά ἔχουν «τήν αέναον ἐνέργηαν 
καί σιντήρισιν» (ὅ.π., φ. 368r). 
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πολιτειακῆς ἐπικύρωσης, καί ἄλλων οἱ ὁποῖες ἐπικυρώθηκαν ἔπειτα ἀπό παρέ-
λευση πολλοῦ χρόνου εὐκαιριακά µαζί µέ ἄλλες ἀποφάσεις25, µᾶς ἐπιτρέπει νά 
συµπεράνουµε ὅτι ἡ ἀδελφότητα εἶχε τήν ἐξουσία νά λαµβάνει ἀποφάσεις γιά 
ζητήµατα πού τήν ἀφοροῦσαν καί νά ψηφίζει διατάξεις οἱ ὁποῖες εἶχαν δεσµευ-
τικό χαρακτήρα γιά τά µέλη της καί καθόριζαν τή γενικότερη λειτουργία της. 
Οἱ ἀποφάσεις πού λάµβανε ἦταν ἰσχυρές καί εἶχαν ἄµεση ἐφαρµογή. Ἡ κατά-
θεσή τους στήν πολιτική ἀρχή πρός ἐπικύρωση ἀποτελοῦσε συνηθισµένη ἐνέρ-
γεια πού ἀποσκοποῦσε στήν ἰσχυροποίηση τῶν ἀποφάσεων αὐτῶν, δέν συνι-
στοῦσε ὅµως ἀναγκαία προϋπόθεση γιά τήν ἐφαρµογή τους. 

Τόν 19ο αἰ. οἱ ἀποφάσεις τῶν ἀδελφοτήτων γιά νά τύχουν ἐφαρµογῆς ἔπρε-
πε προηγουµένως νά ἐγκριθοῦν ἀπό τήν ἁρµόδια κρατική ὑπηρεσία. Ἔτσι στό 
κανονιστικό κείµενο πού συντάχθηκε ἀπό τήν ἀδελφότητα τοῦ Ὑψηλοῦ Πα-
ντοκράτορα στίς 30.9.1805 σηµειώνεται ὅτι ἀφοῦ «ἀπογραφτῆ ἀπό τους προε-
στους του κάθε χωρίου θέλει προσφερθῆ εις χείρας τοῦ ἐξοχοτάτου Πριτάνου 
Κωρηφῶν διά τήν κυροσήν του καί παντοτηνήν ενέργειαν ἀπό τόν κύριον 
Γεώργιον Μπανο ος κυβερνητής τῆς ἀνοθεν ἐκκλησήας»26. 

2 .  Η  ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ  ΚΑΙ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  

α. Ἀποφάσεις καί διατάγµατα ἐπί Βενετοκρατίας 

∆εύτερη, ἐξ ἴσου σηµαντική, πηγή κανονιστικῶν διατάξεων ἀποτελοῦσε ἡ πολι-
τική ἀρχή ἡ ὁποία, µέ σειρά διαταγµάτων, ἐπιδίωξε τή ρύθµιση διαφόρων θεµά-
των πού ἀφοροῦσαν στούς ναούς καί στά µοναστήρια καί κυρίως στή διαχείρι-
ση καί στόν ἔλεγχο τῶν διαχειριστικῶν πράξεων. Ἡ λειτουργία τῶν ἀδελφοτή-
των, ἄρρηκτα συνυφασµένη µέ τόν συναδελφικό ναό, προσδιορίστηκε ἀπό τόν 
17ο, κυρίως ὅµως κατά τόν 18ο καί 19ο αἰ., ἀπό τό γενικό αὐτό πλαίσιο λει-
τουργίας τῶν ναῶν καί µονῶν, τό ὁποῖο διαµορφώθηκε σταδιακά κατά τήν 
ἐξεταζόµενη περίοδο στόν χῶρο τῆς Κέρκυρας. 

Οἱ κύριοι ἄξονες τῆς βενετικῆς θρησκευτικῆς πολιτικῆς στό ζήτηµα τῶν ναῶν 

                                                        
25. Σηµειώνουµε ἐνδεικτικά τήν ἐξουσιοδότηση πού παρέσχε ἡ ἀδελφότητα στούς ἐπι-

τρόπους στίς 15.9.1744 «να δεκρετάρουν απο τήν δικεοσήνη τήν µπαρούσα πάρτε ὀσον ακόµη 
καί όλλες τες επίλιπες πιασµένες εἰς το απερασµένο ρεκιστράδος εἰς τό βιβλίον τής εκλισίας 
οπού να εβρήσκοντε αδεκρετάριστες» (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 367r). Βλ. καί τό σχετικό ἀπόσπα-
σµα ἀπό τήν ἀπόφαση τῆς 4.1.1747 (ὅ.π., φ. 368r): «τά παρόντα καιφάλεα καί ὅσα ἄλλα απε-
ρασµένα ἐγνορισθούν πλέον αναγκαία νά έχουν χρέος όλοι οἱ κατά καιρόν ευρισκόµενη πρι-
όρις, κυβερνηταί, καί γραµατηκός, νά τά βάνουν εἰς ενέργηαν καί νά ζιτήσουν τήν επηκύ-
ρωσην καί κονφερµατζιόν από τήν ἐξουσίαν τοῦ αυθεντου προβλεπτού Γκενεράλε ή καί από 
κάθε άλλο µαγγιστράτο της γαληνοτάτης Βενετίας, διά τήν αέναον ἐνέργηαν καί σιντήρισιν». 

26. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 563, φ. 321v. 



204  Ο  ΝΑΟΣ  ΚΑΙ  Η  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ  

 

συνοψίζονται στόν περιορισµό τῶν οἰκοδοµῶν, στήν ἀποφυγή τῆς συγκέντρωσης 
µεγάλης ἀκίνητης περιουσίας µέσῳ τῶν δωρεῶν καί ἀφιερώσεων, καί στόν ἔλεγ-
χο τῆς οἰκονοµικῆς τους διαχείρισης. Γιά τήν ἐφαρµογή τους ὅµως στίς κτήσεις 
καί εἰδικότερα στήν Κέρκυρα, ἡ Βενετία, ἀποβλέποντας κυρίως στήν ἀπρόσκο-
πτη ἐξυπηρέτηση τῶν συµφερόντων της, πού δέν ἦταν ἄλλα ἀπό τή λειτουργία 
τῶν συγκοινωνιῶν καί τόν ἀνεφοδιασµό ναυτικῶν καί ἐµπόρων, ἀκολούθησε πο-
λιτική εὐέλικτη, µέ κύριο χαρακτηριστικό τήν ἀποφυγή τῶν συγκρούσεων καί 
τῆς ρήξης µέ τό ντόπιο στοιχεῖο27. Κατά τήν περίοδο ἕως καί τόν 16ο αἰ. ἡ βενε-
τική ∆ιοίκηση, τόσο ἡ κεντρική ὅσο καί ἡ περιφερειακή, ἐπιδίωξε ὅπως εἴδαµε 
καί προηγουµένως τόν περιορισµό τῶν ναῶν µέ ἀµφίβολα πάντως ἀποτελέσµα-
τα. Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τή λειτουργία τῶν ναῶν καί τή διαχείριση τῆς περιουσίας τους 
οἱ λίγες πληροφορίες πού ἔχουµε ἕως καί τό τέλος τοῦ 16ου αἰ. περιορίζονται 
στήν ἀπόφαση τῆς Γερουσίας τῆς 27.10.1412, µέ ἰσχύ σέ ὅλη τήν τότε βενετική 
ἐπικράτεια, µέ τήν ὁποία ἀπαγορεύτηκε ἡ ἀποξένωση ἐκκλησιαστικῶν κτηµά-
των χωρίς τήν ἔγκρισή της28, καί στίς ἀποφάσεις τῆς 9.5.1584 καί 8.4.1590 τῆς 
τοπικῆς βενετικῆς ∆ιοίκησης τῆς Κέρκυρας, πού ἀποτελοῦν τίς πρῶτες πολιτεια-
κές πράξεις πού ἀφοροῦν στή λειτουργία τῶν ναῶν καί τῶν µονῶν τοῦ νησιοῦ29. 

Ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ 17ου αἰ. ἡ νοµοθετική παραγωγή αὐξήθηκε σηµαντικά 
ἀγκαλιάζοντας κάθε σχεδόν πτυχή τῶν περί ναῶν καί µονῶν ζητηµάτων χωρίς 
πάντως νά παύσει νά ἔχει χαρακτήρα κυρίως περιστασιακό, τοπικοῦ ἐνδιαφέ-
ροντος καί περιορισµένης ἰσχύος, µέσα δηλαδή στά ὅρια δικαιοδοσίας τῶν τοπι-
κῶν κυβερνητικῶν φορέων. Ἀντίστοιχες εἶναι οἱ παρατηρήσεις καί γιά τά ὑπό-
λοιπα νησιά τοῦ Ἰονίου. Τό παρατηρούµενο αὐτό ἐνδιαφέρον δέν εἶναι ἄσχετο 
µέ τή γενικότερη στροφή τῆς Βενετίας ὑπέρ τῶν ὀρθοδόξων ὑπηκόων της ἀπό τό 
τέλος τοῦ 16ου αἰ. καί στή συνέχεια30, τό ὁποῖο εἰδικότερα στό θέµα πού ἐξετά-
ζουµε ἐκδηλώνεται ὡς ἐνδιαφέρον γιά τή λαµπρότητα τῆς Ἐκκλησίας, τήν ἀνελ-
λιπή τέλεση τῶν ἀκολουθιῶν καί τή συντήρηση τῶν ναῶν. Τό ἐνδιαφέρον αὐτό, 
πού διαπιστώνεται µέσα ἀπό τά διατάγµατα, κλιµακώνεται καί διαφοροποιεῖται 
ἀνάλογα µέ τή θέση καί τή δικαιοδοσία τοῦ νοµοθετικοῦ ὀργάνου, οἱ ὁποιεσ-

                                                        
27. Γιά τή βενετική πολιτική στίς κτήσεις βλ. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ, Βενετοκρατία, σ. 85, 90-91. 

ΠΛΟΥΜΙ∆Η, Χῶρες, σ. 20. Εἰδικότερα γιά τή θρησκευτική πολιτική τῆς Βενετίας βλ. ΠΑΝΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, Βενετοί, σ. 288-297. 

28. Raccolta, σ. 4. 
29. Πρβλ. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 44. ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ, Ναοί, σ. 24. Γιά τόν χῶρο τοῦ Ἰονίου 

γενικότερα προστίθεται ἐπιπλέον τό διάταγµα πού ἐξέδωσε ὁ Προβλεπτής Ζακύνθου Gero-
lamo Dandolo στίς 25.5.1546 γιά τή διευθέτηση σκανδάλων καί φιλονικιῶν πού εἶχαν ξεσπάσει 
στό µοναστήρι τῶν Στροφάδων καί τόν καθορισµό τῶν καθηκόντων τοῦ ἡγουµένου (POJAGO, 
Leggi, τ. 2, σ. 298-300). 

30. Ἡ στροφή αὐτή σχετίζεται µέ τή σταδιακή ἀπώλεια τῶν ὑπερπόντιων κτήσεων τῆς 
Βενετίας. Βλ. ΖΑΧ. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗ, Ἀπό τήν φιλορθόδοξη πολιτική τῆς Βενετίας στήν Ἑλληνική 
Ἀνατολή (Ἀνέκδοτα ἔγγραφα τῶν ἐτῶν 1581-1597), Ε.Ε.Β.Σ. 39-40 (1972-1973), 295. 
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δήποτε ὅµως διαπιστούµενες ἀποκλίσεις θά πρέπει νά ἑρµηνεύονται µέσα στό 
γενικότερο πλαίσιο τῆς βενετικῆς πολιτικῆς, ἐκφάνσεις τῆς ὁποίας ἀποτελοῦν. 

Ἀπό τά ἐκπορευόµενα ἀπό τή Μητρόπολη διατάγµατα καί ἀποφάσεις κατά 
τό διάστηµα αὐτό διαπιστώνεται ἡ διάθεση ὁµοιόµορφης ἀντιµετώπισης τῶν 
περί ναῶν καί µονῶν θεµάτων σέ ὅλη τήν ἔκταση τῆς βενετικῆς ἐπικράτειας. Ἡ 
τάση αὐτή ὑλοποιήθηκε µέ τή δηµοσίευση τοῦ διατάγµατος τῆς 10.1.1603 πού 
εἴδαµε στήν προηγούµενη ἑνότητα καί ἀφοροῦσε στόν ἔλεγχο τῶν ἀνεγειρό-
µενων ναῶν, σύµφωνα µέ τούς νόµους πού ἴσχυαν στή Βενετία, καί δύο χρόνια 
ἀργότερα µέ τή δηµοσίευση τοῦ διατάγµατος τῆς 26.3.1605, µέ τό ὁποῖο ἐπε-
κτάθηκαν στίς κτήσεις οἱ ἰσχύουσες στή Μητρόπολη διατάξεις πού ἀφοροῦσαν 
στήν ἐκκλησιαστική περιουσία31. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἐπιδιώχθηκε νά τεθοῦν 
ὑπό ἔλεγχο οἱ ἀκίνητες περιουσίες πού ἀφιερώνονταν γιά φιλανθρωπικούς ἤ 
χάριν εὐσεβείας σκοπούς σέ ναούς καί ἱδρύµατα. Οἱ δύο αὐτές ἀποφάσεις σηµα-
τοδοτοῦν τίς προθέσεις τῆς βενετικῆς ∆ιοίκησης νά ἀποκτήσει τόν πλήρη ἔλεγχο 
ἐπάνω στόν τοµέα τῶν ναῶν καί τῆς περιουσίας τους µέ σκοπό νά περιορίσει 
τήν ὑπερβολική αὔξηση τῶν καθιδρυµάτων αὐτῶν καί νά ἀσκήσει τόν οἰκονο-
µικό καί περιουσιακό τους ἔλεγχο µέσα στά πλαίσια τῆς προσπάθειας ἀποδέ-
σµευσης καί ἀξιοποίησης τῶν ἀκινήτων περιουσιῶν τῶν θρησκευτικῶν ἱδρυµά-
των µέσῳ τῆς τακτικῆς τους ρευστοποίησης. Μέσα στά πλαίσια αὐτά ἐντάσσε-
ται καί τό ἐνδιαφέρον της γιά τήν ἀνάπτυξη καί ἐφαρµογή µεθόδων περιου-
σιακῆς διαχείρισης, χῶρο στόν ὁποῖο θά κινηθοῦν νοµοθετικά οἱ ἐκπρόσωποί 
της στά νησιά. 

Ἡ προσπάθεια ἐλέγχου τῆς συνεχῶς διογκούµενης ἐκκλησιαστικῆς καί ἰδιαί-
τερα µοναστηριακῆς περιουσίας δέν εἶχε ἀποτελέσµατα, τουλάχιστον στήν Κέρ-
κυρα, ὅπου τό διάταγµα τοῦ 1605 δέν ἐφαρµόστηκε32. Ὅταν µάλιστα κατά τά 
µέσα τοῦ 18ου αἰ. ἐπιδιώχθηκε νά τεθεῖ σέ ἐφαρµογή, προκλήθηκε θύελλα ἀντι-
δράσεων µέ τελικό ἀποτέλεσµα τήν ἐγκατάλειψη κάθε περαιτέρω προσπά-
θειας33. Ἡ ἀποτυχία τῶν προσπαθειῶν αὐτῶν δέν ὀφειλόταν τόσο σέ ἀδυναµία 

                                                        
31. Raccolta, σ. 10-11. Μέ αὐτό ἐπεκτάθηκε ἡ ἰσχύς τῶν διατάξεων τῆς ἀπόφασης τοῦ 

Μεγάλου Συµβουλίου τῆς 31.12.1536 (Raccolta, σ. 5). 
32. Χωρίς ἄµεση ἀναφορά στό διάταγµα τοῦ 1605, πιστό ὅµως στίς διατάξεις τοῦ 1536, 

εἶναι τό διάταγµα τῆς 28.12.1705 πού ἐκδόθηκε ἀπό τόν Γενικό Προβλεπτή Θαλάσσης Fran-
cesco Grimani καί ἀφοροῦσε στούς ναούς τῆς Ζακύνθου καί στήν περιουσία τους (POJAGO, 
Leggi, τ. 2, σ. 363-365, οἱ ρυθµίσεις γιά τήν περιουσία στή σ. 364. Πρβλ. ΚΟΝΟΜΟΥ, Ζάκυνθος, 
σ. 64-66. ΖΩΗ, Ἱστορία, σ. 315-316. ΤΣΙΤΣΕΛΗ, ΚΣ Β΄, σ. 237 ὁ ὁποῖος θεωρεῖ ὅτι τό διάταγµα 
ἴσχυσε καί στήν Κεφαλληνία). 

33. Βλ. τά σχετικά ἔγγραφα εἰς Α.Ν.Κ., Ἑνετ. 44, δ. 1, φ. 2r. Ἑνετ. 44, δ. 11, φ. 34r. Ἑνετ. 44, 
δ. 15, φ. 3r-4r καί φ. 7 (ἔντυπο). Τήν ἀποστολή καί κοινοποίηση προσταγµάτων πού ἀφοροῦ-
σαν στή ρευστοποίηση τῆς ἀκίνητης ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, σέ ἐφαρµογή τοῦ διατάγµα-
τος τοῦ 1605, γνωρίζουµε καί γιά τά ἑπόµενα χρόνια χωρίς ὅµως αὐτά, ἀπό ὅ,τι τουλάχιστον 
γνωρίζουµε, νά ἐφαρµοστοῦν. Ἀναλυτική παρουσίαση τοῦ θέµατος προτίθεµαι νά δώσω σέ 
προσεχή ἐργασία. 
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ὑλοποίησης τοῦ προγράµµατος ὅσο στήν προσπάθεια νά ἀποφευχθεῖ ἡ ρήξη µέ 
τό ντόπιο στοιχεῖο γιά λόγους πολιτικῆς σκοπιµότητας. Εἰδικότερα ἀπό τά 
µέσα τοῦ 18ου αἰ. ἀποφεύγεται ὁ,τιδήποτε θά µποροῦσε νά διαταράξει τήν 
τάξη καί νά στρέψει ἐνάντια στήν Κυρίαρχο τόν ντόπιο πληθυσµό, ἰδιαίτερα σέ 
µιά ἐποχή πού ἡ δύναµη ἀντίδρασης ἀπό µέρους της σταδιακά µειωνόταν34. 

Ἡ ἀπορρέουσα ἀπό τίς τοπικές βενετικές ἀρχές35 νοµοθεσία περιοριζόταν 
κυρίως σέ συγκεκριµένους τοµεῖς ἤ ἐκφάνσεις τῆς λειτουργίας τῶν ναῶν καί 
µονῶν χωρίς ποτέ νά ἀφίσταται ἀπό τό γενικό πλαίσιο, µάλιστα, ὅποτε αὐτό 
θεωροῦνταν ἀναγκαῖο, ἐπαναλαµβάνονταν οἱ ἀνωτέρω γενικές ρυθµίσεις. Ἡ θε-
µατολογία της περιοριζόταν κυρίως στήν ἐπεξεργασία διαφόρων διαχειριστικῶν 
µεθόδων, αὐξανόµενης σταδιακά πολιτειακῆς παρέµβασης, πού σκοπό εἶχαν τήν 
πάταξη τῶν διαπιστούµενων διαχειριστικῶν καταχρήσεων. Ὅπως διαπιστώ-
νεται ἀπό τίς προτασσόµενες στά διατάγµατα αἰτιολογίες, πού προκάλεσαν τήν 
ἔκδοσή τους, καί ἀπό τούς σκοπούς πού αὐτά ἐπιδίωκαν, κύριος στόχος ἦταν ἡ 
ἀποκατάσταση τῶν ἱερῶν ἱδρυµάτων (ναῶν καί µονῶν) στό ὕψος καί στή λει-
τουργία γιά τήν ὁποία εἶχαν κτιστεῖ, τή λατρεία δηλαδή τοῦ Θεοῦ. Γιά τόν λόγο 
αὐτό τό ἐνδιαφέρον ἑστιαζόταν στή λειτουργία τῶν ναῶν καί στήν τακτική τέ-
λεση τῆς λατρείας, στή φροντίδα γιά τήν πλήρωση τῶν κενῶν θέσεων τῶν ἱε-

                                                        
34. Πρβλ. τόν οὐδέτερο τρόπο µέ τόν ὁποῖο ἀντιµετώπισε τίς ταραχές πού ξέσπασαν στό 

προάστειο τοῦ Μαντουκιοῦ ἐξ αἰτίας τοῦ Costantino Slade, ἑλληνο-καθολικοῦ ἐφηµερίου τοῦ 
ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Ἐλεούσας (ΚΑΡΥ∆Η, Θέση). 

35. Τά διοικητικά ὄργανα τῶν κτήσεων ἐκλέγονταν ἀπό τή βενετική Γερουσία ἀπ’ ὅπου 
λάµβαναν διαταγές πού ρύθµιζαν σέ κάθε λεπτοµέρεια τίς πράξεις τους καί ὅπου ἔδιναν λόγο 
µέ τακτικές ἀναφορές. Ἡ διοίκηση τῆς Κέρκυρας ἀνατέθηκε σέ ἀξιωµατοῦχο µέ τόν τίτλο τοῦ 
Βάιλου, ὁ ὁποῖος εἶχε θητεία διετή καί σέ αὐτόν συγκεντρώνονταν ἡ πολιτική καί στρατιωτι-
κή διοίκηση τοῦ τόπου. Στό ἔργο του συνεπικουροῦσαν δύο Σύµβουλοι οἱ ὁποῖοι µαζί µέ τόν 
Βάιλο ἀποτελοῦσαν τήν τοπική ∆ιοίκηση ἤ Reggimento. Κατά τό 1430 προστέθηκε τό ἀξίωµα 
τοῦ Προβλεπτῆ (Provveditore), ὁ ὁποῖος πρός τό τέλος τοῦ 16ου αἰ. θά ὀνοµαστεῖ καί Καπι-
τάνος (Capitano) καί µαζί µέ τόν Βάιλο θά διατηρηθεῖ σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς Βενετοκρατίας. 
Τά καθήκοντα του ἀφοροῦσαν στόν στρατό, στά δηµόσια οἰκονοµικά καί στήν ἐκδίκαση φο-
ρολογικῶν ὑποθέσεων. Σηµαντικότατο ἀξίωµα µέ δικαιοδοσία τήν γενικότερη ἐποπτεία τῶν 
κτήσεων ἦταν τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ Θαλάσσης (Provveditor General da Mar) τό ὁποῖο συ-
στάθηκε τό 1500 καί ἀσκοῦσε τήν ὑπέρτατη πολιτική καί δικαστική ἐξουσία ἀφοῦ σέ αὐτόν 
ἐφεσιβάλλονταν οἱ ἀποφάσεις τῶν τοπικῶν διοικητικῶν καί δικαστικῶν ὀργάνων. Οἱ ἰδιαίτε-
ρες ἀνάγκες ὅµως τῶν νησιῶν ὁδήγησαν τή Γερουσία στή σύσταση τοῦ ἀξιώµατος τοῦ Provve-
ditore Generale delle isole, στό ὁποῖο ἐνίοτε προσθέτονταν καί τό ὑπούργηµα τοῦ Ιnquisitore. 
Τό ἀξίωµα αὐτό ἐµφανίζεται σποραδικά ἀπό τό 1552, ἀπό τίς ἀρχές ὅµως τοῦ 17ου αἰ. γίνεται 
συνεχές κυρίως κατά τήν περίοδο τοῦ Κρητικοῦ πολέµου (1654-1669). Μετά τήν πτώση τῆς 
Κρήτης ἡ Κέρκυρα καθίσταται µόνιµη ἕδρα τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ τοῦ Στόλου, περί τό 1718 
ὅµως οἱ ἁρµοδιότητες τοῦ ἀξιώµατος συµπεριλήφθηκαν σέ ἐκεῖνες τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ 
Θαλάσσης (BACCHION, Dominio, σ. 37-39, 99, 158, 186. ΛΟΥΝΤΖΗ, Ἑνετοκρατία, σ. 103-106. 
ΠΛΟΥΜΙ∆Η, Χῶρες, σ. 20-22, 28-29. ΤΣΙΤΣΑ, Θεσµοί, σ. 72-75 ὅπου καί ἐνηµερωµένος κατά-
λογος τῶν Γενικῶν Προβλεπτῶν στίς σ. 119-124). 
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ρουργῶν, στή συντήρηση τοῦ κλήρου µέ τήν ὀρθή καί δίκαιη παραχώρηση τῶν 
ναῶν καί µονῶν, στήν ὑπέρ τῶν ναῶν διαχείριση τῶν ἀκινήτων περιουσιῶν 
τους, στήν προστασία τους ἀπό καταχρήσεις ἤ ἰδιοποιήσεις καί στήν ἀπαγό-
ρευση τῆς ἐκµετάλλευσης τῶν εἰσοδηµάτων τῶν ναῶν ἀπό λαϊκούς. 

Ἡ Βενετία, µέ τά διατάγµατα καί τίς ἀποφάσεις της, ἕως τά µέσα τοῦ 18ου 
αἰ. δέν ἔθετε ζήτηµα συνολικῆς ρύθµισης τῶν περί ναῶν καί µονῶν θεµάτων, µέ 
τήν ἔννοια τῆς δηµιουργίας ἑνός κανονισµοῦ ὑποχρεωτικοῦ σέ ὅλη τήν ἐπικρά-
τεια ἤ τήν ἐπιβολή ἑνός ἑνιαίου πλαισίου λειτουργίας πού θά εἶχε ὡς συνέπεια 
τόν παραµερισµό καί τήν κατάργηση τῶν ἰδιαίτερων ἀνά ναό κανονισµῶν καί 
συνηθειῶν. Ἀντίθετα ἡ λύση στό ἑκάστοτε ζήτηµα ἐπιδιωκόταν µέσῳ τῆς ἐνερ-
γοποίησης τῶν ἰδιαίτερων αὐτῶν κανονισµῶν καί µόνον σέ περίπτωση ἔκδηλης 
ἀδιαφορίας τῶν ὑπευθύνων οἱ κανονισµοί παρακάµπτονταν. Ἐντονότερη καθί-
σταται ἡ παρουσία τῆς Πολιτείας µέ τήν ἔκδοση τοῦ διατάγµατος τοῦ Γενικοῦ 
Προβλεπτῆ Agostino Sagredo τό 1754, µέ τό ὁποῖο ἐγκαινιάστηκε ἡ δραστική 
πολιτειακή παρέµβαση στήν οἰκονοµική διαχείριση τῶν ναῶν µέ τήν ἐπιβολή 
ἑνός ἑνιαίου µοντέλου τό ὁποῖο εἶχε ὡς κύριους ἄξονες τή λεπτοµερή τήρηση βι-
βλίων, τήν ἀπόδοση λογαριασµῶν καί τόν ἔλεγχο τῶν πεπραγµένων τῶν ἑκά-
στοτε διαχειριστῶν. Τό διάταγµα αὐτό συµπύκνωσε ὅλη τήν προηγούµενη νο-
µοθετική παραγωγή καί ἀποτέλεσε τό γενικό πλαίσιο λειτουργίας τῶν ναῶν ὄχι 
µόνο στά χρόνια τῆς Βενετοκρατίας ἀλλά καί στή συνέχεια, ἄσκησε δέ ἐπί-
δραση στούς µεταγενέστερους περί ναῶν κανονισµούς. 

Στήν Κέρκυρα ἡ προσπάθεια γιά τήν ἀντιµετώπιση τοῦ θέµατος τῆς διοίκη-
σης καί διαχείρισης τῶν ναῶν καί µονῶν σέ τοπικό ἐπίπεδο ἄρχεται, καθόσον 
γνωρίζουµε, µέ τήν ἔκδοση τοῦ διατάγµατος τῆς 9.5.1584 ἀπό τήν τοπική διοί-
κηση τοῦ νησιοῦ. Ἡ µή τακτική ἱερουργία τῶν ναῶν, ἡ ἔλλειψη λειτουργῶν λό-
γῳ τῆς ἀµέλειας τῶν ὑπευθύνων ἰδιοκτητῶν, ἐπιτρόπων καί κυβερνητῶν γιά τήν 
πλήρωση τῶν κενῶν θέσεων, ἀποτέλεσαν τήν αἰτία γιά τήν ἔκδοση τοῦ διατάγ-
µατος µέ σκοπό τή θεραπεία τοῦ προβλήµατος. Μέ τό διάταγµα ἀνατέθηκε στόν 
Μ. Πρωτοπαπά ἡ ἐπιτήρηση τῶν ναῶν καί ἡ φροντίδα γιά τήν πλήρωση τῶν 
κενῶν θέσεων τῶν ἱερουργῶν καί ἐφηµερίων, µέσα στά πλαίσια τῶν ἰδιαίτερων 
ἀνά ναό καί µονή κανονισµῶν, εἴτε µέ τήν προτροπή τῶν πρός τοῦτο ὑπευθύ-
νων εἴτε µέ τόν ἄµεσο διορισµό ἱερέων, ἱεροµονάχων καί µοναχῶν. Ἡ Πολιτεία 
διατηροῦσε τό δικαίωµα ἐκδίκασης τῶν ἐφέσεων στίς ἀποφάσεις τῆς ἐκκλησια-
στικῆς ἀρχῆς36. Ἐπίσης λήφθηκαν µέτρα πού ἀποσκοποῦσαν στήν πάταξη κα-

                                                        
36. POJAGO, Leggi, τ. 1, σ. 86. Πρβλ. ΤΣΙΤΣΑ, Λατινοκρατία, σ. 125. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, 

σ. 44. ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ, Ναοί, σ. 24. Ἡ δυνατότητα παρέµβασης τῆς Πολιτείας, κυρίως µέσῳ τῶν 
ἐφέσεων, δέν ἦταν ἴδια σέ ὅλα τά νησιά. Γιά τή Ζάκυνθο καί τήν Κεφαλληνία τό θέµα ρυθµί-
στηκε µέ τό δουκικό διάταγµα τῆς 24.12.1639. Κατ' αὐτό οἱ ἀποφάσεις τοῦ ὀρθόδοξου Ἀρχι-
επισκόπου τῶν δύο νησιῶν γιά χρηµατικές ποινές ἕως 50 ρεάλια, ἐφεσιβάλλονταν στή ∆ιοίκη-
ση τοῦ κάθε νησιοῦ. Οἱ ἀποφάσεις γιά µεγαλύτερες χρηµατικές ποινές, ἀργίες ἱερέων, θέµατα 
γάµου κ.ἄ. ἐφεσιβάλλονταν στόν Γενικό Προβλεπτή, ὅταν ὑπῆρχε, ἤ στόν Βάιλο καί τούς Συµ-
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ταχρήσεων, τή µελλοντική κανονική λειτουργία τῶν ναῶν καί τῶν µονῶν, τήν 
αὔξηση τῶν εἰσοδηµάτων τους καί τή συντήρηση τῶν ἱερωµένων. Στίς 6.5.1609 
ἐκδόθηκε νέο διάταγµα ἀπό τήν ἴδια ἀρχή µέ τό ὁποῖο κλήθηκε ὁ Μ. Πρω-
τοπαπάς νά ὁρίσει ἱερουργούς στίς ἐκκλησίες τῶν χωριῶν καί στίς 29.3.1610 µέ 
ἄλλο διάταγµα ἐπαναλήφθηκαν τά ὅσα περιελάµβανε τό διάταγµα τοῦ 1584, 
στό ὁποῖο γινόταν ρητή ἀναφορά, καί ἐγκρίθηκαν οἱ ὁρισµοί ἱερουργῶν πού 
ἕως ἐκείνη τή στιγµή εἶχε κάνει ὁ Πρωτοπαπάς Γρηγόριος Φλῶρος, καθώς καί 
ὅλοι ἐκεῖνοι πού θά γίνονταν µελλοντικά37. Ἀνάλογο σέ περιεχόµενο ἦταν καί 
τό διάταγµα τῆς 15.4.161538 χωρίς ὅµως, κατά τά φαινόµενα, νά ἐπιτευχθοῦν τά 
προσδοκώµενα ἀποτελέσµατα. 

Στίς 8.2.1622 ὁ Γενικός Προβλεπτής καί Καπιτάνος Giust' Antonio Belegno 
ἐξέδωσε νέο διάταγµα39 στό ὁποῖο τονιζόταν τό ἐνδιαφέρον τῆς ∆ιοίκησης γιά 
τή διατήρηση τῆς θείας λατρείας καί ἰδιαίτερα στήν Κέρκυρα ὅπου ἡ ἀθέτηση 
τῶν κειµένων διατάξεων ἐπέβαλλε τήν ἐκ νέου ἀντιµετώπιση τῶν χρονιζόντων 
προβληµάτων. Μέ αὐτό ὁρίστηκε ἡ πλήρωση τῶν κενῶν θέσεων τῶν ἱερουργῶν 
σέ διάστηµα ἑνός µήνα ἀπό τή δηµοσίευσή του. Ἔπειτα ἀπό τήν παρέλευση τῆς 
προθεσµίας, τήν πλήρωση τῶν θέσεων ἀναλάµβανε ὁ Μ. Πρωτοπαπάς σύµφωνα 
µέ τίς προηγούµενες διαταγές. Ἐπίσης καθορίστηκαν οἱ προϋποθέσεις γιά τήν 
ἀνάληψη τῆς ἐφηµερίας καί ἀπαγορεύτηκε ἡ κατοχή περισσότερων τῆς µιᾶς 
ἐφηµεριῶν ἀπό τόν ἴδιο κληρικό. 

∆ιατάξεις ἀντίστοιχες µέ ἐκεῖνες τῶν προηγουµένων ἐτῶν περιλήφθηκαν καί 
σέ νέο διάταγµα τῆς τοπικῆς ∆ιοίκησης τῆς Κέρκυρας στίς 12.10.1646 πού φέρει 
τήν ὑπογραφή τοῦ Βάιλου Michel Malipiero καί τῶν συµβούλων Lorenzo Vio 
καί Antonio Lombardo40, πού σηµαίνει ὅτι παρά τά ἐπανειληµµένα διατάγµατα 
ἡ κατάσταση δέν εἶχε βελτιωθεῖ. Κυρίαρχο θέµα ἦταν πάλι ἡ ὕπαρξη ναῶν καί 

                                                        
βούλους τῆς Κέρκυρας, ἄν ἀπουσίαζε (POJAGO, ὅ.π., τ. 1, σ. 212). Τό ἴδιο µέτρο ἴσχυσε καί στή 
Λευκάδα µετά τήν κατάκτηση τοῦ νησιοῦ (βλ. ἄρθρο 8 τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κανονισµοῦ τοῦ 
1695 πού ἐξοµοιώνει τή δικαιοδοσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Λευκάδος µέ ἐκείνη τοῦ Κεφαλλη-
νίας-Ζακύνθου. Τό κείµενο εἰς ΜΑΧΑΙΡΑ, Ναοί, σ. 18). Στήν Κέρκυρα ἀντίθετα, οἱ ἀποφάσεις 
τοῦ πρωτοπαπαδικοῦ δικαστηρίου ὑπόκεινταν σέ ἐφέσεις µόνον ὅταν ἀφοροῦσαν σέ θέµατα 
ἀστικῆς φύσης. Σέ ζητήµατα ἐκκλησιαστικά αὐτές ἦταν ἀνέκκλητες, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό 
τήν ἀπόφαση τοῦ Γενικοῦ Καπιτάνου Giacomo Corner τῆς 7.1.1697 (more veneto = 1698) (PO-
JAGO, ὅ.π., τ. 1, σ. 367) καί τήν ἀπόφαση τῆς τοπικῆς ∆ιοίκησης τοῦ νησιοῦ τῆς 26.3.1704 µέ τήν 
ὁποία ἀπορρίφθηκε ἡ ἔφεση τοῦ Marino Binga λαµβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τά προνόµια τοῦ Πρω-
τοπαπᾶ (POJAGO, ὅ.π., τ. 1, σ. 392. Πρβλ. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 66, 96-97), οἱ ἐγκύκλιοι 
ὅµως καί τά προστάγµατά του λάµβαναν ἰσχύ µετά τήν ἐπικύρωσή τους ἀπό τόν Βάιλο (ΛΟΥΝ-
ΤΖΗ, Ἑνετοκρατία, σ. 196. ΤΣΙΤΣΑ, ὅ.π., σ. 84-101). 

37. Βλ. τά διατάγµατα εἰς Α.Ν.Κ., Α.Ε.∆. 7, φ. 271v-273r. 
38. Τήν ὕπαρξή του γνωρίζουµε ἀπό µνεία στό διάταγµα τῆς 8.2.1622 (POJAGO, Leggi, τ. 1, 

σ. 159). 
39. POJAGO, Leggi, τ. 1, σ. 158-160. 
40. POJAGO, Leggi, τ. 1, σ. 245-246. 
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µονῶν ἐγκαταλελειµµένων ἀπό τούς κτήτορες, οἱ ὁποῖοι περιορίζονταν στήν 
οἰκειοποίηση τῶν εἰσοδηµάτων τους. Ἀποβλέποντας λοιπόν στήν ἐξάλειψη τῶν 
καταστάσεων αὐτῶν, διατάχθηκε ὁ Μ. Πρωτοπαπάς Θεοδόσιος Φλῶρος νά 
φροντίσει γιά τούς ναούς καί τίς µονές, τή σωστή κυβέρνηση τῶν ἀγαθῶν τους 
καί τήν ἐπάνδρωσή τους µέ ἱερουργούς καί µοναχούς. Ταυτόχρονα ἐγκρίθηκαν 
ὅλοι οἱ διορισµοί ἱερουργῶν πού ἐν τῷ µεταξύ εἶχε πραγµατοποιήσει ὁ Μ. Πρω-
τοπαπάς καθώς καί ὅλοι οἱ µελλοντικοί. 

Ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 18ου αἰ. ἐγκαινιάζεται ἡ ἐντονότερη ἀνάµειξη τῆς Πολι-
τείας στόν τρόπο τῆς περιουσιακῆς καί οἰκονοµικῆς διαχείρισης τῶν ναῶν, καί 
καθορίζονται τά πλαίσια καί οἱ διαδικασίες, τίς ὁποῖες ὄφειλαν νά τηροῦν οἱ 
κατά περίπτωση ὑπεύθυνοι. Παράλληλα, στά ἴδια διατάγµατα, περιλαµβάνο-
νται σηµαντικές διατάξεις πού ἀναφέρονται στή λειτουργία τῶν περί τούς να-
ούς ἀδελφοτήτων µέ ποικιλία θεµάτων πού ἀφοροῦσαν σχεδόν σέ ὅλο τό πλέγ-
µα τῶν δραστηριοτήτων τῆς ἀδελφότητας. 

Τήν πρώτη οὐσιαστική παρέµβαση στά διαχειριστικά πράγµατα τῶν ναῶν 
καί τῶν µονῶν τῆς Κέρκυρας ἀποτέλεσε τό διάταγµα τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ 
Zorzi Pasqualigo πού ἐκδόθηκε στίς 6.6.172141 καί τό ὁποῖο κατέστη ἡ ἀφετηρία 
σειρᾶς ἀνάλογων συµπληρωµατικῶν διαταγµάτων. Τό διάταγµα, τό ὁποῖο ἀφο-
ροῦσε κατ’ ἀρχήν στούς συναδελφικούς ναούς καί ἐπεκτεινόταν ἡ ἰσχύς τῶν 
περιεχοµένων διατάξεων καί στίς ἄλλες κατηγορίες ναῶν, χωρίζεται σέ ἐννέα 
ἄρθρα µέ τό ἀκόλουθο περιεχόµενο: Ἄρθρα 1-2: Περί τηρήσεως διαχειριστικῶν 
βιβλίων καί καταγραφῆς τῆς περιουσίας στούς συναδελφικούς ναούς. Ἄρθρα 3-
4: Περί τηρήσεως τῶν ἀνωτέρω βιβλίων στούς ἰδιόκτητους καί δηµόσιους ναούς. 
Ἄρθρο 5: Περί ἐλέγχου τῶν βιβλίων ἀπό τόν Μ. Πρωτοπαπά. Ἄρθρο 6: Περί 
ἐκλογῆς ἐφηµερίων στούς συναδελφικούς ναούς. Ἄρθρο 7: Περί ἐκλογῆς καί λο-
γοδοσίας τῶν κυβερνητῶν. Ἄρθρο 8: Περί τῆς διαχειρίσεως τοῦ γυναικείου µο-
ναστηριοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Καστράδων Κερκύρας. Ἄρθρο 9: Περί δια-
χειρίσεως τῶν λοιπῶν γυναικείων µοναστηριῶν. 

Ἡ ἰδιαίτερη φροντίδα τῆς πολιτικῆς διοίκησης γιά τή διασφάλιση τῆς περι-
ουσίας τῶν ναῶν καί ἰδιαίτερα τῶν συναδελφικῶν, ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπό τό 
διάταγµα τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ Antonio Loredan τῆς 3.6.1741 τό ὁποῖο ἀφο-
ροῦσε στή διασφάλιση τῶν ἀντικειµένων τῶν ναῶν42, κυρίως ὅµως ἀπό τά δια-
τάγµατα πού ἐκδόθηκαν κατά τό διάστηµα πού τό ἀξίωµα τοῦ Γενικοῦ Προ-
βλεπτῆ Θαλάσσης κατεῖχε ὁ Agostino Sagredo (1752-1755). Ἡ περίοδος αὐτή 
σήµανε τήν ἀρχή εὐρύτερων παρεµβάσεων στά διοικητικά καί διαχειριστικά 
πράγµατα τῶν ναῶν καί µονῶν ὄχι µόνον στήν Κέρκυρα ἀλλά καί στά ἄλλα 
νησιά τοῦ Ἰονίου. Τό ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον πού ἐπέδειξε ὁ Sagredo γιά τίς ἐκ-
κλησίες τῶν νησιῶν ἀποδεικνύεται ἀπό σειρά διαταγµάτων πού φέρουν τήν 

                                                        
41. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 3-5. 
42. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 33, β. 2, δ. 1, φ. 20r-22r καί φ.χ.ἀ. 
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ὑπογραφή του, κυρίως ὅµως ἀπό ἐκεῖνο τῆς 26.8.1754 πού ἔµεινε γνωστό ὡς κα-
νονισµός τοῦ Sagredo. 

Ὁ Sagredo ἔχοντας λάβει ἀπό τήν βενετική Γερουσία τήν ἐντολή τοῦ ἐλέγχου 
τῶν ἱερῶν τόπων τῶν κτήσεων καί τήν ἐξουσία νά προβεῖ στίς ἀναγκαῖες κατά 
τήν κρίση του µεταρρυθµίσεις, ἀσχολήθηκε ἀπό τήν ἀρχή µέ θέρµη καί ἐπιµέ-
λεια. Ἡ ἀρχική ἔρευνα στήν Κέρκυρα ἀποκάλυψε, ὅπως ὁ ἴδιος βεβαιώνει, ὅτι 
οἱ ναοί στεροῦνταν τῆς ὀφειλόµενης λατρείας καθώς καί τῶν ἀναγκαίων ἱερῶν 
σκευῶν καί βιβλίων, ἐνῶ τά εἰσοδήµατά τους ζηµιώνονταν ἀπό τούς κυβερνῆτες 
καί ἐπιτρόπους οἱ ὁποῖοι διαιωνίζονταν στήν ἄσκηση τῶν ἀξιωµάτων τους χω-
ρίς νά ἀποδίδουν λογαριασµό σέ κανένα. Ἀντικρίζοντας τήν κατάσταση αὐτή, 
ἐπεδίωξε νά ἀποκαταστήσει τή λατρεία καί νά προστατεύσει τά εἰσοδήµατα 
τῶν ναῶν µέ τήν ἔκδοση σειρᾶς διαταγµάτων, πού ἀναφέρονταν στούς ἐφηµε-
ρίους καί στούς κυβερνῆτες, καί τήν ἐπιβολή ἀπόδοσης λογαριασµοῦ σέ ἐκεί-
νους πού στό παρελθόν εἶχαν καταχρασθεῖ τήν περιουσία τῶν ναῶν43. Γνωρί-
ζουµε ὅτι στίς 18.1.1753 ἐξέδωσε διάταγµα πού ἀφοροῦσε στόν ὁρισµό κυβερνη-
τῶν στούς ἰδιόκτητους ναούς τῆς Κέρκυρας44. Τήν ἴδια ἡµέρα µέ ἄλλο διάταγµα 
καθόρισε τά ἀναγκαῖα γιά τίς ἐκκλησίες ἀντικείµενα (καλύµµατα, ἱερά σκεύη 
καί βιβλία) καί ὅρισε τήν ἄµεση προµήθειά τους45. Στίς 16.5.1753 ρύθµισε ζητή-
µατα πού ἀναφέρονταν στούς κυβερνῆτες καί ἐφηµέριους τῶν συναδελφικῶν 
ναῶν46 καί στίς 6.7.1753 θέµατα σχετικά µέ τή διαχείριση τῶν εἰσοδηµάτων τῶν 
ναῶν47. Στίς 17.11.1753 µέ διάταγµα, πού ὁ ἴδιος θεωροῦσε ὡς συνέχεια τοῦ 
προηγουµένου, πρόσθεσε νέες διατάξεις γιά τήν οἰκονοµική διαχείριση τῶν 
ναῶν καί εἰδικότερα τήν τήρηση διαχειριστικῶν βιβλίων τόσο ἀπό τούς κυβερ-
νῆτες τῶν συναδελφικῶν ναῶν, ὅσο καί ἀπό τούς κυβερνῆτες τῶν δηµόσιων καί 
ἰδιόκτητων ναῶν48. 

Στό ἴδιο χρονικό διάστηµα ὁ Sagredo παρακίνησε τόν Μ. Πρωτοπαπά νά 
ἐπισκεφθεῖ τούς ναούς καί τίς µονές τῆς δικαιοδοσίας του γιά νά διαπιστώσει 
τήν κατάστασή τους, τόν ἐξοπλισµό τους σέ ἱερά σκεύη, βιβλία καί ὅ,τι ἄλλο 
ἦταν ἀναγκαῖο γιά τή λατρεία καί τήν πρέπουσα λειτουργία τους. Ἀπό τήν ἐπί-
σκεψη, ἡ ὁποία πραγµατοποιήθηκε στό διάστηµα ἀπό τίς 4.5.1753 ἕως τίς 
15.10.175449, διαπιστώθηκαν σοβαρότατες ἐλλείψεις πού χρειάζονταν ἄµεση καί 

                                                        
43. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 157-158, εἰσαγωγικό σηµείωµα στό διάταγµα τοῦ 1754. 
44. Τήν ὕπαρξή του γνωρίζουµε ἀπό µνεία σέ ἐπιστολή τῆς 26.7.1779. Βλ. POJAGO, Leggi, τ. 

2, σ. 255. 
45. Τό κείµενο εἰς Α.Ν.Κ., Μ.Π. 43, δ. 2, φ. 19v-21v καί φ.χ.ἀ. Βλ. ἐπίσης ἐπιστολή τοῦ 

Sagredo πρός τόν Μ. Πρωτοπαπά τῆς 21.5.1753 πού ἀφοροῦσε στή δηµοσίευση τοῦ ἀνωτέρω 
διατάγµατος (ὅ.π., 43, φ. 31r). 

46. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 147-148. 
47. Τό διάταγµα εἰς Α.Ν.Κ. Ἑνετ. 54, δ. 9, φ. 25rv καί 54rv. 
48. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 154-157. 
49. Βλ. τό κείµενο τῆς ἐπίσκεψης εἰς ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί. 
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ἀποτελεσµατική ἀντιµετώπιση. Ἀντίστοιχη µέ τῆς Κέρκυρας ἦταν ἡ κατάσταση 
τῶν ναῶν καί στά ἄλλα νησιά. Στήν Κεφαλονιά καί τή Ζάκυνθο µάλιστα ἤδη 
ἀπό τήν πρώτη ἐπίσκεψή του εἶχε προσπαθήσει νά ἐφαρµόσει τά κατάλληλα 
µέτρα συνεργαζόµενος στή µέν Ζάκυνθο µέ τόν Πρωτοπαπά Λεύκιο Μονδίνο, 
στή δέ Κεφαλονιά µέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀβράµιο Μελισσινό εἰδικότερα στό 
ζήτηµα τοῦ τρόπου λειτουργίας τῶν γυναικείων µοναστηριῶν τοῦ νησιοῦ50. Ὅ-
λα τά ἀνωτέρω τόν παρακίνησαν στή σύνταξη ἑνός κανονισµοῦ σταθεροῦ καί 
διαρκοῦς πού νά ἀγκαλιάζει ὅλους τούς τύπους ἐκκλησιῶν καί µοναστηριῶν. 
Τό διάταγµα ἐκδόθηκε στή Ζάκυνθο στίς 26.8.1754, ἐγκρίθηκε ἀπό τή βενετική 
Γερουσία στίς 18.1.1755 καί στή συνέχεια τυπώθηκε µαζί µέ τήν ἔγκριση σέ 
4.000 ἀντίτυπα51, τά ὁποῖα θά στέλνονταν στόν Sagredo γιά νά µοιραστοῦν, 
σύµφωνα µέ τήν τελευταία παράγραφο τοῦ διατάγµατος, καί νά χρησιµεύσουν 
ὡς καταστατικός χάρτης σέ ἐκκλησιαστικούς καί λαϊκούς πού εἶχαν σχέση µέ 
τά οἰκονοµικά τῶν ἐκκλησιῶν52. Τό διάταγµα δηµοσιεύτηκε ἐπίσηµα στήν Κέρ-
κυρα στίς 29.5.175553. 

Μέ τόν νέο κανονισµό ὁ Sagredo κωδικοποιοῦσε ὅλες τίς περασµένες διατά-
ξεις καθώς καί τούς πρόσφατους δικούς του ὁρισµούς, ἐνῶ πρόσθετε νέες δια-
τάξεις περί ἐφηµερίων καί µοναχῶν. Τά προηγούµενα διατάγµατα διατηροῦ-
νταν ἐφόσον δέν ἔρχονταν σέ ἀντίθεση µέ τόν νέο κανονισµό, νοοῦνταν ὅµως 
καί ἐφαρµόζονταν µέσα στά πλαίσια τοῦ κανονισµοῦ. Ὁ κανονισµός περιέχει 
γενικές διατάξεις περί ναῶν καί εἰδικές γιά κάθε κατηγορία, καί διαιρεῖται στά 
ἀκόλουθα κεφάλαια: α΄. Περί ναῶν ἀδελφότητας (Ordini per le chiese di confra-
ternità). β΄. Περί ναῶν ἰδιωτικοῦ δικαίου (Ordini per le chiese di jus patronato 
privato). γ΄. Περί ναῶν δηµοσίου δικαίου (Ordini per le chiese di publico jus 
patronato). δ΄. Περί ἀνδρικῶν µοναστηρίων (Ordini per li conventi di monaci). 
ε΄. Περί γυναικείων µοναστηρίων (Ordini per li conventi di monache). ϛ΄. Περί 
ναῶν γενικά (Ordini per le chiese in genere). ζ΄. Περί σκολῶν καί ἀδελφοτήτων 
λατινικοῦ δόγµατος (Ordini per le scuole, e confraternite di rito latino). 

Ὁ κανονισµός τοῦ Sagredo, συµπυκνώνοντας ὅλα τά ἕως τότε περί ναῶν 
διατάγµατα, ἀποτέλεσε τήν πρώτη προσπάθεια συνολικῆς ρύθµισης τῶν ἐκκλη-

                                                        
50. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 158. 
51. Περιγραφή τοῦ φυλλαδίου εἰς ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Βιβλιογραφία, ἀρ. 277. Τό κείµενο 

τοῦ διατάγµατος συµπεριλήφθηκε καί στή συλλογή τοῦ POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 157-170. 
52. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 170. 
53. Στό ἀντίτυπο πού περιγράφει ὁ Θ. Παπαδόπουλος (Βιβλιογραφία, ἀρ. 277) µετά τό 

κείµενο τῆς ἔγκρισης ὑπάρχει ἡ χειρόγραφη σηµείωση «29 Maggio s.v. Corfù Pub. Iseppo Zonta 
Cancel(ier) P(ub)l(i)co)». Ἴδια, µέ µικρή µετάθεση τῶν λέξεων καί διαφορετική ἀνάπτυξη βρα-
χυγραφιῶν, εἶναι καί ἡ σηµείωση στό τέλος τοῦ κειµένου πού δηµοσιεύει ὁ Pojago πού ἔχει ὡς 
ἑξῆς: «Publicata il 29 Maggio 1755 s.v. Corfù Iseppo Zonta cancelier Prettoreo» ( POJAGO, Leggi, 
τ. 2, σ. 170). Κατά τή γνώµη µας, ἡ σηµείωση ἀναφέρεται στήν ἐπίσηµη δηµοσίευση τοῦ δια-
τάγµατος στήν Κέρκυρα καί προστέθηκε µέ τό χέρι στά ἀποσταλέντα ἀντίτυπα. 
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σιαστικῶν πραγµάτων στά νησιά τοῦ Ἰονίου. Παρά τή σηµασία του ὅµως, οὔτε 
σήµανε τό τέλος τῆς νοµοθετικῆς παραγωγῆς οὔτε ἔλυσε κατά τρόπο ἐπαρκή τά 
προβλήµατα πού ἀντιµετώπιζαν οἱ ναοί καί οἱ µονές στά νησιά. Μέ τό πέρασµα 
τοῦ χρόνου νέα ζητήµατα ἀνέκυπταν πού ζητοῦσαν ἐπιτακτικά λύση καί ἄλλα 
παλαιότερα ἐπανέρχονταν, παρά τήν προηγούµενη ἀντιµετώπισή τους, καί τά 
ὁποῖα ἐπιλύονταν κατά τόπους µέ εἰδικά διατάγµατα. Ὅµως, παρά τίς ἐλλεί-
ψεις καί τίς δυσκολίες πού ἀντιµετώπισε στήν ἐφαρµογή του, ὁ κανονισµός 
ἀποτέλεσε τή βάση γιά τή µετέπειτα διοίκηση τῶν ναῶν καί µονῶν καί ἀφε-
τηρία γιά τίς µεταγενέστερες ἀναγκαῖες συµπληρώσεις. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο 
ἀποτέλεσε τό σηµεῖο ἀναφορᾶς γιά ὁποιαδήποτε νοµοθετική ρύθµιση στή συνέ-
χεια καί παρέµεινε σέ γενική ἰσχύ, τροποποιηµένος στίς λεπτοµέρειές του, καί 
µετά τήν κατάλυση τῆς βενετικῆς ∆ηµοκρατίας54. 

Τό ἰδιαίτερο αὐτό ἐνδιαφέρον τῆς Πολιτείας γιά τούς συναδελφικούς ναούς, 
πού διαφαίνεται ἀπό τά ἀνωτέρω ἀναφερθέντα διατάγµατα, ὀφειλόταν προφα-
νῶς στό γεγονός ὅτι οἱ συναδελφικοί ναοί συγκέντρωναν ἀξιόλογη περιουσία 
ἐνῶ παράλληλα ἀποτελοῦσαν σέ σηµαντικό ποσοστό τόν κύριο κορµό τῆς ἐνο-
ριακῆς ὀργάνωσης τοῦ νησιοῦ. Οἱ περί τούς ναούς αὐτούς ὑπάρχουσες ἀδελφό-
τητες ἀπασχολοῦσαν τήν Πολιτεία ἀποκλειστικά καί µόνον στόν βαθµό πού 
αὐτές ἦταν ὑπεύθυνες γιά τή διοίκηση τῶν ναῶν καί τή διαχείριση τῶν περιου-
σιακῶν στοιχείων τους. Παρά τό γεγονός αὐτό ὅµως, καί χωρίς νά ἐπιδιώκεται 
ἡ ὁµοιόµορφη ρύθµιση τῆς ἐσωτερικῆς λειτουργίας τῶν ἀδελφοτήτων, κάτι πού 
θά εἶχε ὡς συνέπεια τόν παραµερισµό καί τήν κατάργηση τῶν ἰδιαίτερων συνη-
θειῶν καί κανονισµῶν τῆς κάθε ἀδελφότητας, στά ἀνωτέρω διατάγµατα τό 
προβαλλόµενο µοντέλο ἐπίλυσης ἤ ἀντιµετώπισης τῶν ρυθµιζοµένων ζητηµάτων 
ἐκτείνονταν ἀναπόφευκτα καί σέ θέµατα πού ἅπτονταν τῆς ἐσωτερικῆς λει-
τουργίας τῶν ἀδελφοτήτων, ὅπως γιά παράδειγµα ἡ ἐκλογή ἐφηµερίων καί κυ-
ρίως ἡ ἐκλογή τῶν κυβερνητῶν, ἐπειδή ἀκριβῶς αὐτοί ὡς ἐκπρόσωποι τῶν 
ἀδελφῶν ἦταν ὑπεύθυνοι γιά τόν ναό καί τήν περιουσία του. Κατ’ αὐτόν τόν 
τρόπο τά διατάγµατα αὐτά καί οἱ διατάξεις τους καθίσταντο στή γενικότητά 
τους ὑποχρεωτικά, καί οἱ ἐπί µέρους ρυθµίσεις τους ὑπερίσχυαν τῆς διάφορης 
ἀνά ἀδελφότητα πρακτικῆς. 

Πέραν τῶν ἀνωτέρω γενικῶν διαταγµάτων ἐκδόθηκαν ἐπίσης διατάγµατα 
ἀποκλειστικά γιά τούς συναδελφικούς ναούς καί τήν περί αὐτούς ἀδελφότητα. 
Μέ τά διατάγµατα αὐτά ἡ Πολιτεία καθόρισε σηµαντικούς τοµεῖς τῆς λειτουρ-
γίας τῶν ἀδελφοτήτων ἀναφερόµενους στό δικαίωµα συµµετοχῆς στίς συνελεύ-
σεις τῆς ἀδελφότητας καθώς ἐπίσης στόν τρόπο καί στίς προϋποθέσεις γιά τήν 
ἀνάδειξη στά ἀξιώµατα τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς, καί τήν ἐκλογή ἐφηµερίου, 
χωρίς πάντως οἱ διατάξεις αὐτές νά ἀφίστανται ἀπό τή γενικότερη προοπτική 
τῆς φροντίδας της γιά τήν ὀρθή περιουσιακή διαχείριση τοῦ ναοῦ. Ἀναφέρουµε 

                                                        
54. Πρβλ. ΤΣΙΤΣΕΛΗ, ΚΣ Β΄, σ. 238. 
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τό διάταγµα τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ Giorgio Grimani τῆς 12.8.1740 πού ρύθµιζε 
τό ζήτηµα τῆς χειροτονίας τῶν ἱερέων καί τήν ἐφηµερία τῶν ναῶν, τό διάταγµα 
τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ Antonio Loredan τῆς 3.6.1741 µέ τό ὁποῖο ἀπαγορεύ-
τηκε ἡ ὕπαρξη συγγενικῶν σχέσεων µεταξύ ἐφηµερίου καί κυβερνητῶν τοῦ 
ναοῦ, τό διάταγµα τῆς 6.12.1752 τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ Αgostino Sagredo µέ τό 
ὁποῖο ἀπαγορεύτηκε ἡ ἐπανεκλογή τῶν κυβερνητῶν τῶν ναῶν µετά τή λήξη τῆς 
θητείας τους γιά τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, τό διάταγµα τῆς 16.5.1753 πού 
ὅριζε τήν ταυτόχρονη ἐκλογή τῶν κυβερνητῶν καί ἀπαγόρευε τό δικαίωµα ψή-
φου στούς χρεῶστες ἀδελφούς, τό διάταγµα τέλος τοῦ Συµβουλίου τῶν Σαρά-
ντα τῆς 27.4.1776 τό ὁποῖο, ἀναφερόµενο τόσο στό Συµβούλιο τῆς Κέρκυρας 
ὅσο καί σέ κάθε µορφῆς σωµατειακή ὀργάνωση, ἐπεδίωκε τήν ἀντιµετώπιση 
τῶν δυσλειτουργιῶν πού προέκυπταν ἀπό τήν παρατεταµένη παραµονή τῶν 
ἴδιων προσώπων στά ἀξιώµατα. Τά πολιτειακά αὐτά διατάγµατα εἶχαν ἰσχύ 
γενική γιά ὅλες τίς ἀδελφότητες γι’ αὐτό καί ὁριζόταν ἡ ἀντιγραφή στά βιβλία 
τους πρός γνώση καί συµµόρφωση55. 

Πηγή, τέλος, κανονιστικῶν διατάξεων κατά τήν ἐξεταζόµενη περίοδο, σέ πε-
ριορισµένο ὅµως βαθµό, ἀποτελεῖ καί ἡ ἐκκλησιαστική ἀρχή. Πέραν τῶν ἐπιµέ-
ρους καί κατά περίπτωση παρεµβάσεών της στά θέµατα πού ἀφοροῦσαν στούς 
ναούς καί στήν ἐσωτερική λειτουργία τῶν ἀδελφοτήτων, ὅπου καί ὅποτε τό 
ζητοῦσαν οἱ ἀδελφοί ἤ οἱ νόµιµοι ἐκπρόσωποί τους, ὁ Μ. Πρωτοπαπάς µέ προ-
στάγµατα τά ὁποῖα εἶχαν γενική ἰσχύ, ἔπειτα ἀπό τήν ἐπικύρωσή τους ἀπό τήν 
πολιτειακή ἀρχή, τροποποιοῦσε ἤ ἀκύρωνε συνήθειες καί δικαιώµατα τῶν 
ἀδελφῶν µέ γνώµονα τό συµφέρον τῶν ἐκκλησιῶν. Τά προστάγµατα πού ἔχουν 
ἐντοπιστεῖ πάντως εἶναι ἐξαιρετικά περιορισµένα σέ ἀριθµό καί ἀναφέρονται 
κυρίως στή λατρευτική ζωή τῶν ἀδελφῶν καί κτητόρων ἀποσκοπώντας ἀφ’ 
ἑνός στήν ἐξασφάλιση τῶν ναῶν ἀπό καταχρήσεις ἤ ὑπερβολικά ἔξοδα καί ἀφ’ 
ἑτέρου στήν πρέπουσα καί σύµφωνα µέ τήν ἐκκλησιαστική παράδοση διεξα-
γωγή τῶν θρησκευτικῶν ἐκδηλώσεων. Σηµειώνουµε τό πρόσταγµα τῆς 22.3.1725 
µέ τό ὁποῖο περιορίστηκε ἡ διαδεδοµένη συνήθεια τῆς χορήγησης κεριῶν κατά 
τίς λιτές καί τούς ἐπιταφίους καί τό πρόσταγµα τῆς 27.5.1725 πού ἀναφέρεται 
στή συνήθεια παράθεσης γευµάτων στούς ἀδελφούς τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ 
ναοῦ, γιά τά ὁποῖα θά γίνει ἐκτενής λόγος στίς οἰκεῖες ἑνότητες. 

β. Οἱ περί ναῶν ρυθµίσεις κατά τόν 19ο αἰ. 

Ὁ 19ος αἰ. χαρακτηρίζεται ἀπό τήν τάση γιά ὁµοιόµορφη ἀντιµετώπιση τῶν ἐκ-
κλησιαστικῶν πραγµάτων σέ ἑπτανησιακό πλέον ἐπίπεδο, ἀφοῦ τά Ἰόνια νησιά 
µετά τήν πτώση τῆς Γαληνοτάτης (1797) ὀργανώθηκαν γιά πρώτη φορά σέ ἑνι-
αία πολιτική ὀντότητα, χωρίς πάντως αὐτή νά ἐπιτευχθεῖ σέ ὅλα τά ἐπίπεδα. 

                                                        
55. Τά διατάγµατα αὐτά παρουσιάζονται καί ἀναλύονται στίς οἰκεῖες ἑνότητες. 
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Μέσα στά πλαίσια τῆς εὐρύτερης προσπάθειας γιά τή διοργάνωση τῆς ἐκκλη-
σίας στά Ἰόνια νησιά πού παρατηρεῖται κατά τά χρόνια αὐτά, ἐντάσσεται καί 
σειρά µέτρων πού ἀφοροῦσαν στούς ναούς καί στίς µονές, παρότι οἱ κανονι-
σµοί καί οἱ θεσµοί καθώς καί ἡ κωδικοποίηση τοῦ Sagredo συνέχισαν νά ἐφαρ-
µόζονται τόσο κατά τήν πρώτη Γαλλοκρατία ὅσο καί ἀπό τούς Ρωσότουρ-
κους56. Σέ γενικές γραµµές οἱ ἴδιες ἀρχές διατηρήθηκαν καί στά λίγα χρόνια τῆς 
Ἑπτανήσου Πολιτείας, ἤδη ὅµως ἀπό τότε ἐγκαινιάζεται ἡ ἔντονη παρεµβατική 
πολιτική στά ἐκκλησιαστικά πράγµατα πού θά συνεχιστεῖ κατά τήν περίοδο 
τῆς Β΄ Γαλλοκρατίας καί θά ὁδηγήσει σέ σηµαντικές ἀλλαγές στόν τοµέα τοῦ 
ἐλέγχου τῶν ναῶν καί τῶν µονῶν. 

Μέ τά Συντάγµατα τοῦ 1800 καί 180357 ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία κατέστη ἐπι-
κρατούσα θρησκεία τοῦ κράτους καί δόθηκε ἰδιαίτερη σηµασία στή διοργάνω-
σή της σέ ἑπτανησιακό πλέον ἐπίπεδο καί στήν ἄσκηση κοινῆς ἐκκλησιαστικῆς 
πολιτικῆς γιά ὅλα τά νησιά. Πρῶτο σηµαντικότατο βῆµα ἀποτέλεσε ἀναµφίβο-
λα ὁ ἀποτελούµενος ἀπό 60 ἄρθρα ἐκκλησιαστικός κανονισµός πού δηµο-
σιεύτηκε στίς 8.9.1804 σέ ἐκτέλεση τοῦ ἄρθρου 113 τοῦ Συντάγµατος τοῦ 1803, 
κατά τό ὁποῖο ἡ θεία λατρεία ἐτίθετο ὑπό τήν ἄµεση ἐξουσία καί προστασία 
τῆς Κυβέρνησης, καί τοῦ νόµου τῆς 20.3.1804, δυνάµει τοῦ ὁποίου καί ἕως τή 
νέα σύνοδο τῆς Ἰόνιας Βουλῆς ἐχορηγεῖτο στήν Κυβέρνηση τό δικαίωµα νά 
ἐκδίδει νοµοθετικά διατάγµατα58. Μέ τόν κανονισµό ρυθµίστηκαν τά ζητήµατα 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας, εἰσήχθη τό ἀξίωµα τοῦ Μεγάλου Οἰκονόµου στά 
νησιά ἐκεῖνα πού δέν ὑπῆρχε ἐπισκοπική ἕδρα, καθορίστηκε ἡ κανονική δικα-
στική δικαιοδοσία τῶν Μητροπολιτῶν καί Μεγάλων Οἰκονόµων τῆς ἐπικρά-
τειας, καθώς καί ἡ δικαιοδοσία τους ἀναφορικά µέ τούς ναούς, τόν κλῆρο καί 
τόν λαό, ἡ ὁποία περιορίστηκε ἀποκλειστικά σέ θέµατα πού ἀφοροῦσαν στή 
λατρεία, στήν εὐπρέπεια τῶν ἱεροτελεστιῶν καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν πανηγύ-
ρεων, καί στήν πνευµατική κατάρτιση τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ. Εἰδικότερα 
γιά τούς ναούς, ὁ κανονισµός µεριµνοῦσε γιά τά κτηµατολόγια µονῶν καί 
ναῶν, τή διαχείριση τῶν περιουσιῶν τους, τήν ἐκλογή ἐφηµερίων κ.ἄ.59. Ὁ κα-
νονισµός συµπληρώθηκε µέ διάταγµα τῆς Γερουσίας στίς 11.2.1805 πού ἔλυνε 
ζητήµατα πού ἀφοροῦσαν στόν Μέγα Οἰκονόµο Ζακύνθου60, καί µέ δεύτερο 
διάταγµα τῆς 16.2.1806 πού ἀποσαφήνιζε θέµατα σχετικά µέ τίς χειροτονίες δια-

                                                        
56. ΜΑΧΑΙΡΑ, Ναοί, σ. 50. 
57. Τό κείµενο τῶν Συνταγµάτων εἰς ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Συντάγµατα, σ. 665-708. 
58. Ὁ κανονισµός πρωτοτυπώθηκε ἰταλικά µέ τόν τίτλο: Regolamento Ecclesiastico riguar-

dante il Clero ortodosso della Serenissima Repubblica Settinsulare. In Corfù MDCCCIV. Nella Stam-
peria Nazionale, per Dionisio Sarandopulo direttore. Τό ἑπόµενο ἔτος τυπώθηκε στά ἑλληνικά 
ἀπό τό ἴδιο τυπογραφεῖο. Ἑλληνική µετάφραση ἀπό τό ἰταλικό δηµοσίευσε ὁ Μαχαιρᾶς (Ναοί, 
σ. 51-62). Περιληπτική ἀπόδοση τοῦ περιεχοµένου του εἰς ΤΣΙΤΣΑ, Ἀποκατάστασις, σ. 56-59. 

59. Α.Ν.Κ., Α.Ι.Γ.-Ε.Π. 222, κατάστιχο 2, φ. 51v-54v. Πρβλ. ΤΣΙΤΣΕΛΗ, ΚΣ Β΄, σ. 163. 
60. Α.Ν.Κ., Α.Ι.Γ.-Ε.Π. 222, κατάστιχο 2, φ. 91. 
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κόνων καί ἱερέων61. 
Στό ἴδιο χρονικό διάστηµα ἡ διοργάνωση τῆς δηµόσιας ἐκπαίδευσης σέ ὅλο 

τόν ἑπτανησιακό χῶρο συνδέθηκε µέ τήν ἀναζήτηση πόρων µέσῳ τῆς δήµευσης 
τῶν µοναστηριακῶν περιουσιῶν καί ἀποτέλεσε τήν ἀφορµή γιά τή δραστική 
πολιτειακή παρέµβαση στή διαχείριση τῶν ἐκκλησιαστικῶν εἰσοδηµάτων. Μέ 
τό διάταγµα τῆς 20.1.1805 διαλύθηκαν στά νησιά ὁρισµένες µονές γιά νά ἐξευ-
ρεθοῦν οἱ ἀναγκαῖοι πόροι. Τό γεγονός αὐτό κατέστησε ἐπιτακτική τή σύσταση 
ὑπηρεσίας ἡ ὁποία θά εἶχε τή φροντίδα τῆς διαχείρισης τῶν περιερχοµένων στό 
∆ηµόσιο περιουσιῶν. Πράγµατι µέ τό διάταγµα τῆς 25.2.1805 ἡ Γερουσία ὅρισε 
τίς λεπτοµέρειες τῆς διαχείρισης τῶν κτηµάτων τῶν µοναστηριῶν πού διαλύθη-
καν σέ ὅλα τά νησιά καί ὅρισε µέ τά ἄρθρα 1, 2 καί 4 γιά τά µεγαλύτερα νησιά 
τετραµελή ἐπιτροπή γιά τή διαχείριση τῶν κτηµάτων αὐτῶν µέ τόν τίτλο «Ma-
gistrato sopra l’ amministrazione de’ beni ecclesiastici devoluti alla pubblica 
istruzione e sopra i Luoghi Pii»62. Μέ τό ἴδιο διάταγµα ἐνέταξε στήν ἁρµοδιό-
τητα τῆς ὑπηρεσίας αὐτῆς καί τήν ἐποπτεία τῶν ὑπολοίπων ναῶν καί εὐαγῶν 
ἱδρυµάτων. Τά µέλη τοῦ Μαγιστράτου µαζί µέ τά µέλη τῆς ∆ιοίκησης τοῦ κάθε 
νησιοῦ (τόν Πρύτανη δηλαδή καί τούς Παρέδρους) ἀποτελοῦσαν τό Collegio ai 
Luoghi Pij ἤ «Συµβούλιο ἐπί τῶν Ἱερῶν Τόπων», τό ὁποῖο ὑπό τήν προεδρία 
τοῦ Πρύτανη, ἀσκοῦσε τήν ἐποπτεία στή διαχείριση τῶν δηµευθέντων µοναστη-
ριακῶν κτηµάτων καθώς καί τῶν περιουσιῶν τῶν ἄλλων ἱερῶν ἱδρυµάτων, 
ἐξέδιδε ἀποφάσεις καί πρότεινε στήν Κυβέρνηση τή λήψη τῶν κατάλληλων νο-
µοθετικῶν µέτρων63. Μέσα ἀπό τή νέα αὐτή τάξη πραγµάτων προέκυψε τό 
γνωστό Μαγιστράτο τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Τόπων, ἤ Ἀρχεῖο Θρησκείας ἤ Μα-
γιστράτο τῆς Θρησκείας, τοῦ ὁποίου ἡ δικαιοδοσία διαµορφώθηκε µέ σειρά ἐπι-
µέρους ἀποφάσεων τῆς Γερουσίας καί βρῆκε τήν τελειότερη ἔκφρασή της µέ τόν 
ἐκκλησιαστικό κανονισµό τοῦ 1811. 

Μέσα στά πλαίσια αὐτά, καί σύµφωνα µέ τό πρότυπο διαχείρισης τῶν δη-
µευθεισῶν περιουσιῶν, µέ εἰδικά διατάγµατα ρυθµίστηκαν τά θέµατα τῆς περι-
ουσίας καί τῆς οἰκονοµικῆς διαχείρισης τῶν ναῶν καί τῶν µονῶν. Στίς 23.5.1805 
τό Collegio ai Luochi Pij ἐξέδωσε κανονισµό, ὁ ὁποῖος ἐγκρίθηκε ἀπό τή Γε-
ρουσία µέ διάταγµα τῆς 24.6.1805 καί ὁ ὁποῖος ἀφοροῦσε στή διαχείριση τῶν 
περιουσιῶν τῶν συναδελφικῶν ναῶν καί τῶν µοναστηριῶν καί στόν τρόπο ἐκ-

                                                        
61. Α.Ν.Κ., Α.Ι.Γ.-Ε.Π. 199, ἔγγραφο 322. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Βιβλιογραφία, ἀρ. 800. 
62. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, Ἐκπαίδευση, σ. 64. ΜΑΧΑΙΡΑ, Ναοί, σ. 250. Τά µέλη τοῦ Μαγιστράτου 

σέ κάθε ἕνα ἀπό τά νησιά Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο καί Λευκάδα ὁρίστηκαν µέ ἀπόφα-
ση τῆς Γερουσίας ἡ ὁποία δηµοσιεύτηκε στίς 20.3.1805. Βλ. µονόφυλλο στή συλλογή ἑπτα-
νησιακῶν ἐντύπων τῆς Ι.Ε.Ε.Ε. 

63. ΜΑΧΑΙΡΑ, Ναοί, σ. 250. Βλ. καί Προκήρυξη τῆς 15.3.1806 τοῦ Πρύτανη Κερκύρας 
Ἰωάννη Μηνιάτη: Μονόφυλλο εἰς Α.Ε.Κ., ἀρ. L.743ab. Ὅπου δέν συστάθηκε ἡ ἀνωτέρω ὑπη-
ρεσία, τίς ἁρµοδιότητές της ἀνέλαβε τό ∆ιοικητικό Συµβούλιο (Consiglio Amministrativo) ὑπό 
τήν προεδρία τοῦ Πρύτανη. 
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µίσθωσης τῶν εἰσοδηµάτων τους. Ὁ νέος κανονισµός δηµοσιεύτηκε µέ πρόσταγ-
µα τοῦ Πρύτανη τῆς Κέρκυρας Ἰωάννη Μηνιάτη στίς 9.8.1805 τό ὁποῖο περιεῖχε 
καί τά σχετικά ἄρθρα τοῦ κανονισµοῦ64. Ἕναν µήνα ἀργότερα, στίς 7.9.1805 ἡ 
ἴδια ἀρχή ἐξέδωσε ἄλλο πρόσταγµα τό ὁποῖο ἀναφερόταν στήν ἀδυναµία πλή-
ρους ἐφαρµογῆς τοῦ κανονισµοῦ λόγῳ τῆς παρέλευσης τοῦ ὁρισθέντος χρονι-
κοῦ ὁρίου γιά τήν ὁλοκλήρωση τῆς ὅλης διαδικασίας καί στή µερική µόνον 
ἐφαρµογή του65. Ὁ κανονισµός τέθηκε σέ πλήρη ἐφαρµογή τό 1807 µέ πρόσταγ-
µα πού ἐξέδωσε στίς 22.2.1807 ὁ Πρύτανης τῆς Κέρκυρας ∆ιονύσιος Ρώµας66. 

Στό µεταξύ µέ ἀπόφαση τοῦ Μαγιστράτου πού ἐκδόθηκε στίς 15.3.180667, 
καθορίστηκαν τά ζητήµατα τῆς σύγκλησης καί τῆς λειτουργίας τῶν γενικῶν συ-
νελεύσεων τῶν ἀδελφοτήτων. Ἡ ἀπόφαση αὐτή ἀποτέλεσε τήν ἀρχή µιᾶς ἐντο-
νότερης ἐνασχόλησης τῆς Πολιτείας µέ τό ζήτηµα τῶν ἀδελφοτήτων πού ὁδή-
γησε λίγο ἀργότερα στήν ἔκδοση δύο διαταγµάτων τῆς Γερουσίας µέ ἡµερο-
µηνία 3.8.1806 καί 21.9.1806, τά ὁποῖα ρύθµιζαν τόν τρόπο ἐκλογῆς τῶν κυβερ-
νητῶν καί τῶν ἐφηµερίων καί τόν βαθµό παρέµβασης τοῦ Collegio. 

Ἡ νέα πολιτική µεταβολή πού ἐπῆλθε στόν ἑπτανησιακό χῶρο µέ τή συνθή-
κη τοῦ Tilsit (8.7.1807) καί ἡ ὁποία ὁδήγησε τά νησιά γιά δεύτερη φορά ὑπό 
γαλλική κατοχή δέν ἐπηρέασε τήν ὀργάνωση καί τή λειτουργία τοῦ νησιοῦ, 
διότι παρά τήν κατάλυση τοῦ Συντάγµατος τοῦ 1803, διατηρήθηκε ἡ ἐγχώρια 
νοµοθεσία, καθώς καί ἡ Γερουσία, τῆς ὁποίας ὅµως οἱ ἀποφάσεις ἔπρεπε νά 
ὑποβάλλονται στήν ἔγκριση τοῦ Αὐτοκρατορικοῦ Ἐπιτρόπου, ἐνῶ καταργήθη-
καν οἱ Πρυτάνεις τῶν νησιῶν καί διορίστηκαν στή θέση τους οἱ ∆ιαχειριστές 
τῆς Κυβέρνησης ἤ Amministratori del Governo68. Στίς 24.10.1807 ἐκδόθηκε ἀπό 
τόν Γενικό ∆ιοικητή Cesare Berthier νέο διάταγµα µέ τό ὁποῖο ἐπικυρώθηκε ὁ 
κανονισµός τοῦ 1805, συµπληρώθηκαν οἱ διατάξεις του69 καί ἐπεκτάθηκε ἡ 
ἰσχύς του σέ ὅλες τίς ἐκκλησίες καί τά µοναστήρια τῶν νησιῶν. Μέ τό ἴδιο διά-
ταγµα καθορίστηκαν ἐπίσης ἐπακριβῶς καί οἱ σχετικές ἁρµοδιότητες τοῦ Μαγι-
στράτου. 

Ἕναν χρόνο ἀργότερα, στίς 4.9.1808, δηµοσιεύτηκε θέσπισµα ἐπικυρωµένο 
ἀπό τόν αὐτοκρατορικό κοµµισάριο Ἰουλιανό Bessieres, πού ἀφοροῦσε στούς 
ναούς καί στούς ἐφηµερίους, καθώς καί στό πλαίσιο δικαιοδοσίας τῶν ἱεραρ-
χῶν τῶν νησιῶν70. Τό θέσπισµα συµπλήρωνε τόν ἐκκλησιαστικό κανονισµό τοῦ 

                                                        
64. Βλ. τό πρόσταγµα στήν σειρά τῶν ἑπτανησιακῶν ἐντύπων τῆς Ι.Ε.Ε.Ε. 
65. Βλ. τό πρόσταγµα στήν σειρά τῶν ἑπτανησιακῶν ἐντύπων τῆς Ι.Ε.Ε.Ε. 
66. Περιγραφή τοῦ διατάγµατος εἰς ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Βιβλιογραφία, ἀρ. 845. 
67. Μονόφυλλο εἰς Α.Ε.Κ. ἀρ. L743ab. 
68. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ, Ἱστορία, τ. 2, σ. 194. ΚΟΥΚΚΟΥ, Ἱστορία, σ. 165-170. 
69. Τό διάταγµα δηµοσιεύτηκε σέ ἑλληνική µετάφραση ἀπό τόν Μαχαιρᾶ (Ναοί, σ. 65-68). 

Βλ. καί ΤΣΙΤΣΑ, Ἀποκατάσταση, σ. 60. Ἐµεῖς χρησιµοποιοῦµε τό ἰταλικό πρωτότυπο τοῦ 
µονοφύλλου πού ἐντοπίσαµε στό Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 256, δ. 11. 

70. ∆ηµοσιευµένο εἰς ΜΑΧΑΙΡΑ, Ναοί, σ. 68-69. ΤΣΙΤΣΑ, Ἀποκατάσταση, σ. 60-61. 
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1804 καί ἀποτελεῖ βασικό κείµενο γιά τήν ἐξεταζόµενη περίοδο ἀφοῦ συνέβαλε 
στήν τελική διαµόρφωση τῆς σχετικῆς νοµοθεσίας. Ἐκδόθηκε λόγῳ τῆς παρατη-
ρούµενης ἀνυποταγῆς τῶν ἱερέων πρός τήν ἐπισκοπική ἐξουσία, τῆς ἐπικρατού-
σας ἀταξίας στίς ἐκκλησιαστικές πράξεις καί τῆς ἀµέλειας τῶν ἱερέων στήν 
ἐκτέλεση τῶν καθηκόντων τους. Μέ αὐτό ὁ κλῆρος καί οἱ ναοί τέθηκαν ὡς πρός 
τά πνευµατικά ζητήµατα ὑπό τή δικαιοδοσία τῶν ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι ὄφειλαν 
νά περιοδεύουν δύο φορές τόν χρόνο στίς ἐπαρχίες τους, γιά νά διαπιστώνουν 
ἰδίοις ὄµµασι τήν κατάσταση τῶν ἐκκλησιῶν καί νά παρεµβαίνουν ἀνάλογα71. 

Ἡ Πολιτεία σέ ὅλο αὐτό τό διάστηµα ἐπεδίωξε λοιπόν, καί πέτυχε, νά πα-
ρέµβει δυναµικά καί ἀποτελεσµατικά στά πράγµατα τῶν ναῶν καί τῶν µονῶν, 
µέ σηµεῖο αἰχµῆς τήν περιουσιακή τους διαχείριση, ἡ ὁποία τέθηκε ὑπό τήν ἄµε-
ση ἐποπτεία της κατά τρόπο περισσότερο ἄµεσο ἀπό ὅ,τι στά χρόνια τῆς Βε-
νετοκρατίας, µέ ὅλα τά παρεπόµενα στόν τρόπο ἀνάδειξης τῶν ἐπιτρόπων - 
διαχειριστῶν καί τῶν ἱερουργῶν, ἐνῶ περιόρισε τή δικαιοδοσία τῆς ἐκκλησια-
στικῆς ἀρχῆς στά πνευµατικά ζητήµατα. ∆έν κατόρθωσε ὅµως νά δώσει ἕνα 
συνολικό νοµοθετικό πλαίσιο πού νά καλύπτει τίς ἐπιµέρους κατηγορίες ναῶν 
καί τίς ἰδιαιτερότητές τους κατά περιοχή, καί νά ἀγκαλιάζει συνάµα ὅλα τά 
νησιά. Αὐτό ἔγινε πραγµατικότητα πρός τό τέλος τῆς Β΄ Γαλλοκρατίας, µέ τή 
σύνταξη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κανονισµοῦ τοῦ 1811. Ὁ κανονισµός αὐτός ἀπο-
τελεῖ καθοριστικῆς σηµασίας νοµοθέτηµα γιά τά θέµατα πού ἅπτονται τῶν 
ναῶν καί τοῦ κλήρου τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ὄχι µόνον γιά τή χρονική 
στιγµή τῆς δηµοσίευσής του ἀλλά καί γιά τά κατοπινά χρόνια τῆς Ἀγγλοκρα-
τίας καί τῆς Ἕνωσης τῶν νησιῶν µέ τήν Ἑλλαδα. Ἡ γαλλική αὐτοκρατορική 
διοίκηση συνέταξε τόν νέο κανονισµό «τῶν Ἐκκλησιῶν καί Κλήρου τῶν Γραι-
κῶν τῶν Ἰονικῶν Νήσων» µέ βάση τό διάταγµα τοῦ Sagredo καί τά νοµοθετή-
µατα τῶν διοικήσεων τῆς Ἑπτανήσου τῆς προηγούµενης δεκαετίας. Ὁ κανονι-
σµός οὐσιαστικά συµπλήρωνε ἐκεῖνον τοῦ 1804 καί παγίωνε τήν παρεµβατική 
κρατική πολιτική στά ἐκκλησιαστικά ζητήµατα. Ὁ κανονισµός ἀποτελεῖται 
ἀπό 114 ἄρθρα κατανεµηµένα σέ ἕνδεκα κεφάλαια, µέ τήν ἀκόλουθη θεµατική: 
Ἄρθρα 1-12: ∆ιατάξεις γενικαί (Disposizioni generali). Ἄρθρα 13-23: Περί τῶν 
Μοναστηρίων (Dei conventi). Ἄρθρα 24-31: Καθήκοντα τῶν Ἡγουµένων καί 
Ἡγουµενισσῶν (Doveri degli Abbati e Abbadesse). Ἄρθρα 32-45: Καθήκοντα τῶν 
Οἰκονόµων (Doveri degli Economi ed Econome). Ἄρθρα 46-65: Περί τῶν Ἐνορια-
κῶν Ἐκκλησιῶν καί περί τῶν ἐνοριῶν αὐτῶν (Delle Chiese Parochiali e loro Pa-
rochie). Ἄρθρα 66-71: Περί τῶν Κυβερνητῶν καί χρεῶν αὐτῶν (Dei Governatori e 
loro doveri). Ἄρθρα 72-81: Περί τῶν Ἐφηµερίων καί καθηκόντων αὐτῶν (Dei 
Parochi e loro doveri). Ἄρθρα 82-96: Περί τῶν Ἐκκλησιῶν µερικοῦ δικαιώµατος 
(Delle Chiese di jus particolare). Ἄρθρα 97-98: Περί τῶν Ἐκκλησιῶν δηµοσίου 
δικαιώµατος (Delle Chiese di jus pubblico). Ἄρθρα 100-107: Νοικιάσµατα τῶν 

                                                        
71. ΤΣΙΤΣΑ, Ἀποκατάσταση, σ. 61. 
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ἐκκλησιαστικῶν ἀγαθῶν (Affitanze dei boni di Chiese). Ἄρθρα 108-114: Περί τοῦ 
Μαγιστράτου καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Τόπων (Del Magistrato a’ Luochi pij). 

Στίς 18.9.1811, ἡ τότε Βουλή τῶν Ἰονίων Νήσων, µέ θέσπισµά της, καί ἀφοῦ 
συµβουλεύθηκε τόν Ἀρχιεπίσκοπο καί τό Μαγιστράτο τῶν Ἐκκλησιαστικῶν 
Τόπων ἐπικύρωσε τόν κανονισµό. Τό θέσπισµα ὑπογράφουν οἱ Κ. Σορδίνας 
Ὑποπρόεδρος, Μ. Καρατζίας Βουλευτής, Εὐ. Στεφανίτζης Βουλευτής, Φλαµπου-
ριάρης Βουλευτής, Καβαλ. Μιλίκης Βουλευτής καί ὁ Αὐτοκρατορικός Κοµµισά-
ριος Μ. Λεσέψ. Ὁ κανονισµός, ὁ ὁποῖος τυπώθηκε στήν ἑλληνική καί τήν ἰτα-
λική γλώσσα, εἶχε προοπτική ἑπτανησιακή καί ἐπεδίωκε νά καλύψει καί νά 
θέσει σέ ἑνιαῖο νοµοθετικό πλαίσιο ὅλα τά νησιά µέ τίς ἰδιαιτερότητές τους. Στό 
µεταξύ διάστηµα ὅµως τά νησιά τοῦ Ἰονίου εἶχαν ἀρχίσει νά περνοῦν σταδιακά 
στήν ἀγγλική κατοχή, ἔτσι µετά τή δηµοσίευσή του, ὁ κανονισµός ἐφαρµόστηκε 
µόνον στήν Κέρκυρα καί στούς Παξούς, πού παρέµεναν ἀκόµη ὑπό τή γαλλική 
κυριαρχία72. 

Κατά τήν περίοδο τῆς ἀγγλικῆς Προστασίας κύριο µέληµα τῆς ∆ιοίκησης 
ἦταν ὁ ἄµεσος πολιτειακός ἔλεγχος σέ ὅλες τίς πτυχές τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
ζωῆς73, κυρίως ὅµως ἡ συνολική καί ὁµοιόµορφη ὀργάνωση τῶν ἐκκλησιαστι-
κῶν πραγµάτων τῶν νησιῶν τοῦ Ἰονίου, ἡ ὁποία ἐπιτεύχθηκε κατ’ ἀρχήν µέ τό 
Σύνταγµα τοῦ 1817, µέ τό ὁποῖο καθορίστηκε ἡ ἐκκλησιαστική ὀργάνωση τοῦ 
Ἰόνιου Κράτους74, καί στή συνέχεια µέ τήν ἔκδοση σειρᾶς διαταγµάτων καί κα-
νονισµῶν75. Ἀντίστοιχη προσπάθεια ἐπιβολῆς ὁµοιοµορφίας παρατηρεῖται καί 

                                                        
72. Ὁ κανονισµός τυπώθηκε τό ἴδιο ἔτος δίγλωσσος σέ φυλλάδιο 47 σελίδων µέ τόν τίτλο 

Regolamento Delle Chiese e Clero Greco Nelle Isole Jonie (ΗΛΙΟΥ, Βιβλιογραφία, ἀρ. 1811.57). 
Μετά τήν Ἕνωση τυπώθηκε τό ἑλληνικό κείµενο τό 1877 στήν Κέρκυρα ἀπό τό Τυπογραφεῖο 
Ἀθηνᾶ (PIERRIS, Suppléments, ἀρ. 907). Τό ἴδιο κείµενο τό 1881 τυπώθηκε στή Ζάκυνθο ἀπό τό 
Τυπογραφεῖο τοῦ Σ. Καψοµένου (PIERRIS, ὅ.π., ἀρ. 3245). Τό ἑλληνικό κείµενο τοῦ κανονισµοῦ 
γνώρισε τόν 20ό αἰώνα τρεῖς ἐκδόσεις. Τό 1921 ἐκδόθηκε ἀπό τόν Φ. Παπαµάρκο µέ ἑρµηνευ-
τικά σχόλια (ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Οἱ ἐν Ἑπτανήσῳ Ἐνοριακοί Ναοί µετά τόν περί Ἐνοριακῶν 
Ναῶν Νόµον ΓΦϞΣΤ΄, ἐν Κερκύρᾳ 1921). Τό 1933 ἐκδόθηκε στή Ζάκυνθο ἐπιτοµή τοῦ κανο-
νισµοῦ µέ βάση τήν ἔκδοση τοῦ 1921 ἀπό τά τυπογραφικά καταστήµατα Μ. Φ. Κοντόγιωργα. 
Τέλος τό 1953 ἐπανεκδόθηκε τό κείµενο τοῦ 1921 µέ πρόσθετα σχόλια τοῦ Μητροπολίτη Κερ-
κύρας Μεθοδίου (ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός). 

73. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ προσπάθεια τῆς Πολιτείας πρίν ἀπό τήν ἐφαρµογή τοῦ 
Συντάγµατος τοῦ 1817 νά παρέµβει στή διαδικασία ἐκλογῆς τῶν ὑποψηφίων κληρικῶν. Γιά τό 
θέµα καθώς καί τήν ἀντίδραση τοῦ τότε τοποτηρητῆ τοῦ ἐπισκοπικοῦ θρόνου Κερκύρας ἱερο-
µονάχου Χρυσάνθου Κεφαλᾶ, βλ. ΤΣΙΤΣΑ, Κεφαλᾶς, σ. 415-416. 

74. Τό Σύνταγµα τοῦ 1817 ψηφίστηκε στίς 2.5.1817, ἐπικυρώθηκε στίς 26.8.1817 καί τέθηκε 
σέ ἐφαρµογή στίς 17/29 ∆εκεµβρίου 1817. Τό κείµενο συντάχθηκε στήν ἰταλική. Τήν ἐκ τοῦ 
ἰταλικοῦ µετάφραση, ἡ ὁποία ἔγινε τό 1855, βλ. εἰς ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Συντάγµατα, σ. 726-766. 
Γενικότερα γιά τήν ὀργάνωση τῆς Ἐκκλησίας στά Ἰόνια νησιά, ὅπως αὐτή διαµορφώθηκε 
µετά τήν ἐφαρµογή τοῦ Συντάγµατος, βλ. ΧΙΩΤΟΥ, Ἀποµνηµονεύµατα, τ. 6, σ. 173-183. ΑΒΟΥ-
ΡΗ, Ἐκκλησιαστικά, σ. 10-14 καί 19-20. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥ, Ἀφοµοίωσις, σ. 66-71. 

75. Μέσα στά πλαίσια αὐτά ἐκδόθηκε ἀπό τή Γερουσία ἀπόφαση στίς 28.12.1818 ἡ ὁποία 
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στά ζητήµατα τῶν ναῶν καί µονῶν κυρίως δέ σέ ὅ,τι ἀφοροῦσε τή διαχείριση 
τῶν εἰσοδηµάτων τους πού ἕως τότε ρυθµίζονταν ἀπό τούς παλιούς νόµους, 
ἔθιµα καί κανόνες, δηλαδή σύµφωνα µέ τό ἰδιαίτερο καθεστώς τοῦ κάθε νησιοῦ. 

Στά πρῶτα χρόνια τῆς ἀγγλικῆς Προστασίας ὁ ἔλεγχος τῆς διοίκησης καί 
διαχείρισης τῶν ναῶν καί τῶν µονῶν ἀνατέθηκε στήν Ὑπηρεσία ∆ιαχείρισης 
τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καί ∆ηµοτικῶν Προσόδων (Ufficio dell' Amministrazione 
delle Rendite Ecclesiastiche e Municipali dell’ Isola) τοῦ Μαγιστράτου τῆς Θρη-
σκείας καί τῆς ∆ηµόσιας Οἰκονοµίας (Magistrato Religione Morale ed Economia 
Pubblica), ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ὁποίας χιλίαρχος W. Robinson ὑπογράφει ὡς Collo-
nello Collettore Generale delle rendite pubbliche ed incaricato della sorveglianza 
delli effetti, mobili e stabili dei pij ospizi degli Stati Uniti delle Isole Jonie, ὅπως 
φαίνεται ἀπό τίς πράξεις του πού καλύπτουν τό διάστηµα Φεβρουάριος-Μάιος 
182076. Μέ τήν πράξη 32 τοῦ Α΄ Κοινοβουλίου τῆς 30.5.182077, µέ τήν ὁποία ἐπι-
διώχθηκε ἡ θεραπεία τῆς κακοδιαχείρισης τῶν ἐκκλησιαστικῶν εἰσοδηµάτων 
καί ἡ πάταξη τῶν καταχρήσεων τοῦ παρελθόντος, εἰσήχθη τό ἀξίωµα τοῦ Γενι-
κοῦ ∆ιευθυντῆ ἤ ∆ιαχειριστῆ τῶν Ἱερῶν καί Ἐκκλησιαστικῶν Εἰσοδηµάτων 
(Amministratore Generale delle Rendite Pie ed Ecclesiastiche), ὁ ὁποῖος ὁρίστηκε 
ὑπεύθυνος γιά τόν ἔλεγχο τῆς διαχείρισης τῶν εἰσοδηµάτων αὐτῶν σέ ὅλα τά 
νησιά, καθορίστηκαν τά καθήκοντά του καί ἀνατέθηκε στή Γερουσία ἡ πλή-
ρωση τῆς θέσης. Σέ ἐφαρµογή τῆς πράξης αὐτῆς ἡ Γερουσία, µέ ἀπόφαση τῆς 
9.6.1820, διόρισε στό ἀξίωµα τόν χιλίαρχο W. Robinson καί µέ τό ἄρθρο 2 τῆς 
ἴδιας ἀπόφασης ἀποδέσµευσε τή διαχείριση τῶν ναῶν ἀπό τή δικαιοδοσία τοῦ 
Γενικοῦ Θησαυροφύλακα καί τῶν τοπικῶν ἀρχῶν τῶν νησιῶν78. Μέ τίς ἀνωτέ-
ρω λοιπόν πράξεις ἀνατέθηκαν ἐπίσηµα πλέον στόν Robinson τά καθήκοντα 
πού ἤδη ἀσκοῦσε κατ’ ἀνάθεση, χωρίς ὁ τελευταῖος νά παραιτηθεῖ τοῦ προη-
γούµενου τίτλου του. Ἔτσι τά δηµόσια εἰσοδήµατα καί τά δηµοτικά, στά ὁποῖα 
ἀνῆκαν καί τά ἐκκλησιαστικά πού εἶχαν περιέλθει στό ∆ηµόσιο, καθώς καί ὁ 
ἔλεγχος τῶν ναῶν καί τῆς διαχείρισής τους συγχωνεύτηκαν ὑπό τή διοίκηση 
ἑνός ὑπαλλήλου. Ὡς προϊστάµενος τῶν τοµέων αὐτῶν ὁ Robinson παρενέβαινε 

                                                        
εἶχε τόν χαρακτήρα προσωρινοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κανονισµοῦ (µονόφυλλο εἰς Α.Ε.Κ., ἀρ. 
L.937b). Στίς 23.3.1819 µέ τήν πράξη 7 τοῦ Α΄ Κοινοβουλίου ρυθµίστηκαν θέµατα πού ἀφο-
ροῦσαν στή χειροτονία διακόνων καί ἱερέων (Gazzetta Jonia ἀρ. 69 τῆς 12/24 Ἀπριλίου 1819, 
σ. 2) καί στίς 25.3.1819 µέ τήν πράξη 11 τέθηκαν προσωρινά καί ἕως τήν ὁριστική ὀργάνωση 
τῶν ἐπισκοπῶν, οἱ ἀποφάσεις τῶν ἐκκλησιαστικῶν δικαστηρίων ὑπό τόν ἔλεγχο τῆς Γερου-
σίας (Gazzetta Jonia, ἀρ. 70 τῆς 19 Ἀπριλίου-1ης Μαΐου 1819, σ. 3). 

76. Βλ. πράξεις καί ἀποφάσεις του στήν Gazzetta Jonia, ἀρ. 112 τῆς 7/19 Φεβρουαρίου 
1820, σ. 2. Στό ἴδιο, ἀρ. 123 τῆς 24 Ἀπριλίου - 6 Μαΐου 1820, σ. 4. Στό ἴδιο, ἀρ. 125 τῆς 8/20 
Μαΐου 1820, σ. 3 καί 4. Βλ. ἐπίσης ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Βιβλιογραφία, ἀρ. 1270-1271, 1296. Γιά 
τόν W. Robinson βλ. ΧΙΩΤΟΥ,Ἱστορία, τ. 2, σ. 18-19, σηµ. 1. 

77. ∆ίφυλλο, εἰς Α.Ε.Κ., ἀρ. L.984b. Τό κείµενο καί εἰς ΜΑΧΑΙΡΑ, Ναοί, σ. 275-276. 
78. Μονόφυλλο εἰς Α.Ε.Κ., ἀρ. L.976e. 
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καί ἐξαπέλυε πράξεις εἴτε µέ τόν τίτλο τοῦ Collettore Generale delle Rendite 
Pubbliche degli Stati Uniti delle Isole Jonie79, εἴτε µέ τόν τίτλο τοῦ Amministra-
tore Generale delle Rendite Ecclesiastiche e Pie degli Stati Uniti delle Isole Jonie80. 
Οἱ πράξεις του ὑπόκεινταν στόν ἐτήσιο ἔλεγχο τοῦ «γενικοῦ ἀναθεωρητοῦ» (re-
visore generale) τοῦ κράτους, ὁ ὁποῖος συνέτασσε ἔκθεση καί τήν ὑπέβαλλε στό 
Κοινοβούλιο 15 ἡµέρες µετά τήν πρώτη σύγκλησή του81. Ἡ Κέρκυρα τέθηκε ὑπό 
τήν ἄµεση ἐποπτεία τοῦ Robinson, ἐνῶ στά ἄλλα νησιά εἶχε ἐκπροσώπους 
ὑπαγόµενους σέ αὐτόν82. Ὁ πρόεδρος τῆς Γερουσίας γνωστοποίησε στόν Ro-
binson τόν διορισµό του µέ «µαντάτο» τῆς 21.6.182083 καί στίς 26.6.1820 ἐκδό-
θηκε ἀπόφαση τῆς Γερουσίας µέ ἰσχύ σέ ὅλα τά Ἰόνια νησιά µέ τήν ὁποία τρο-
ποποιήθηκαν ὁρισµένες διατάξεις τῶν κανονισµῶν τοῦ Sagredo καί τοῦ 1811 
καί καθορίστηκαν θέµατα διοίκησης καί λειτουργίας τῶν συναδελφικῶν ναῶν 
καί τῶν µοναστηριῶν καθώς καί οἱ ἐπ’ αὐτῶν ἁρµοδιότητες τοῦ Γενικοῦ ∆ιευ-
θυντῆ84. Μέ νέα ὅµως ἀπόφαση τῆς Γερουσίας στίς 18.10.1820 ἀκυρώθηκαν ὅλες 
οἱ προηγούµενες ἀποφάσεις καί ἡ δικαιοδοσία τοῦ Robinson περιορίστηκε µό-
νον στήν Κέρκυρα µέσα στά πλαίσια τῶν διατάξεων τῆς πράξης 32 τοῦ Α΄ Κοι-
νοβουλίου, ἡ ἐκτέλεση τῆς ὁποίας γιά τά ὑπόλοιπα ἕξι νησιά ἀνατέθηκε στούς 
κατά τόπους Ὑπάρχους καί τοποτηρητές85. Μετά τήν κατάργηση τῶν ἀνωτέρω 
ρυθµίσεων, στή διοίκηση καί διαχείριση τῶν ναῶν καί µονῶν ἐπανῆλθαν σέ 
ἰσχύ οἱ κατά τόπους παλαιότεροι κανονισµοί. Ἀπό τήν τελευταία ἀπόφαση τῆς 
Γερουσίας διαπιστώνεται ἀκόµη ἡ πρόθεση σύνταξης ἑνός γενικοῦ κανονισµοῦ, 
ὁ ὁποῖος ὅµως δέν ἐκδόθηκε. Στήν Κέρκυρα, καί µέσα στά πλαίσια τῆς προ-
σπάθειας γιά τή βελτίωση τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγµάτων, δηµοσιεύτηκε τήν 
1.2.1824 πρόσταγµα ἀπό τόν Γενικό ∆ιευθυντή W. Robinson, τό ὁποῖο ἦταν πε-
ριορισµένης ἰσχύος καί θεµατικῆς, ἀποτελοῦνταν ἀπό 16 ἄρθρα καί ἀναφερό-
ταν στίς ὑποχρεώσεις καθώς καί στόν τρόπο διαχείρισης καί λογοδοσίας τῶν 
κυβερνητῶν τῶν συναδελφικῶν ἐκκλησιῶν86. 

                                                        
79. Gazzetta Jonia, ἀρ. 136 τῆς 10 Ἰουλίου 1820, σ. 1. 
80. Gazzeta Jonia, ἀρ. 136 τῆς 10 Ἰουλίου 1820 σ. 2-3. 
81. Πράξη 32 τοῦ Α΄ Κοινοβουλίου, ἄρθρο 3. ∆ίφυλλο εἰς Α.Ε.Κ., ἀρ. L.984b. 
82. Ἀπόφαση τῆς 26.6.1820, ἄρθρο 24. Μονόφυλλο εἰς Α.Ε.K., ἀρ. L.984d. 
83. Τό κείµενο τοῦ µαντάτου στό ἔντυπο: Atto del Parlamento, Risoluzioni, e Mandato del Se-

nato, che regolano l’ amministrazione di tutte le rendite pie, ed ecclesiastiche, degli Stati Uniti delle 
Isole Jonie. Corfù. Stampato con autorizzazione, nell’ Uffizio dell’ Amministrazione, σ. 6-8 (φυλλά-
διο εἰς Α.E.K., ἀρ. L.976d). 

84. Μονόφυλλο εἰς Α.Ε.Κ., ἀρ. L.984d. Πρβλ. ΚΟΝΟΜΟΥ, Ζάκυνθος, σ. 94-95 καί ΜΑΧΑΙΡΑ, 
Ναοί, σ. 71-72 ὅπου σηµειώνεται ὡς ἡµεροµηνία ἔκδοσης ἡ 20.6.1820. 

85. Μονόφυλλο εἰς Α.Ε.Κ., ἀρ. L.976f. Στήν ἀπόφαση δέν ἀναφέρεται τό µαντάτο τῆς 21 
Ἰουνίου ὑποθέτουµε ὅµως ὅτι πρόκειται γιά λάθος καί ὅτι ἡ σηµειούµενη πράξη τῆς 24 Ἰου-
νίου, τήν ὁποία δέν γνωρίζουµε ἀπό ἀλλοῦ, ταυτίζεται µέ αὐτό. 

86. Μονόφυλλο εἰς Α.Ε.Κ., ἀρ. L.1041b. 
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Μέ τήν 31η πράξη τοῦ Β΄ Κοινοβουλίου πού ἐκδόθηκε στίς 3.5.182587 καί ἡ 
ὁποία εἶχε τόν χαρακτήρα ἐκκλησιαστικοῦ κανονισµοῦ, ἡ Πολιτεία ἐπιχείρησε 
τήν τακτοποίηση τῆς διοίκησης τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στό Ἰόνιο Κράτος. 
Στόν κανονισµό, ὁ ὁποῖος µέ συµπληρώσεις καί ἀλλαγές ἴσχυσε σέ ὅλη τήν πε-
ρίοδο τῆς Προστασίας, ἡ δικαιοδοσία τῶν κατά τόπους ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν 
ἀναφορικά µέ τούς ναούς δέν διαφοροποιήθηκε ἀπό ἐκείνη πού εἶχε διαγράψει 
ὁ κανονισµός τοῦ 1811. Οἱ ἀρχιερεῖς τῶν νησιῶν δέν ἀναµιγνύονταν στήν οἰκο-
νοµική διαχείριση τῶν ναῶν καί τῶν µοναστηριῶν, εἶχαν ὅµως ἀπόλυτη ἐξου-
σία στήν ἐσωτερική εὐταξία τῶν ἐκκλησιῶν, τό ἦθος καί τήν ἐξωτερική συµπε-
ριφορά τῶν ἱερέων, καί ὅριζαν τήν ἀκριβή τέλεση τῶν ἐθίµων καί τῶν κανονι-
κῶν διατάξεων. Ὄφειλαν, τέλος, νά ἐπισκέπτονται τίς ἐκκλησίες τῆς ἐπισκοπῆς 
τους τουλάχιστον µιά φορά ἀνά τριετία, χωρίς ὅµως νά ἐπιβαρύνουν στό παρα-
µικρό οὔτε τό ∆ηµόσιο οὔτε τίς ἐκκλησίες οὔτε τίς κοινότητες88. Μέ τόν κανο-
νισµό ἀνατέθηκε στήν ἐκτελεστική ἐξουσία ἡ εὐθύνη νά λάβει τίς ἀναγκαῖες 
ἀποφάσεις καί νά ὁρίσει τίς δηµόσιες καί ἰδιωτικές ἐκκλησίες καθώς καί τίς συ-
ναδελφικές. Μέ τόν ἴδιο τρόπο ἔπρεπε νά ληφθεῖ φροντίδα ὥστε νά τηροῦνται 
οἱ συνθῆκες ἐκεῖνες οἱ ὁποῖες καθόριζαν τόν ἰδιωτικό χαρακτήρα ὁρισµένων 
ναῶν, διαφορετικά ἡ ἐκτελεστική ἐξουσία ὄφειλε νά µεταβάλει τούς ναούς 
αὐτούς σέ δηµοσίους89. 

Τά ζητήµατα τῆς διαχείρισης τῶν προσόδων τῶν ἐνοριακῶν καί ἑποµένως 
τῶν συναδελφικῶν ἐκκλησιῶν διευθετήθηκαν τά ἑπόµενα χρόνια µέ εἰδικά δια-
τάγµατα. Στίς 4.12.1839 ἡ Γερουσία δηµοσίευσε διάταγµα πού ἀφοροῦσε στή 
διαχείριση τῶν προσόδων τῶν µοναστηριῶν καί τῶν ἐνοριακῶν ἐκκλησιῶν 
ὅλων τῶν νησιῶν90. Ἡ ἀπόφαση ἀναδηµοσιεύτηκε στίς 2/14 Μαρτίου 1840 ὡς 
1η πράξη τοῦ Ζ΄ Κοινοβουλίου µέ τόν τίτλο «Πράξις τῆς Γερουσίας διά τήν 
ἀκριβῆ διαχείρισιν τῶν προσόδων τῶν Μοναστηρίων καί τῶν Ἐνοριακῶν Ἐκ-
κλησιῶν τῆς Νήσου Κερκύρας»91 καί µέ σηµαντικές τροποποιήσεις ὁρισµένων 
ἄρθρων καί ἀφαίρεση ἄλλων. Στή νέα της µορφή ἡ ἀπόφαση εἶχε ἐφαρµογή µό-
νο στό νησί τῆς Κέρκυρας, διότι, σύµφωνα µέ τό ἄρθρο 22, ἑτοιµαζόταν πράξη 
µέ τήν ὁποία θά κανονίζονταν γενικά ἡ διαχείριση τῶν προσόδων τῶν ἐκκλη-
σιῶν καί τῶν µοναστηριῶν σέ ὅλο τό Ἰόνιο Κράτος. Τέτοιος κανονισµός ὅµως 
οὐδέποτε δηµοσιεύτηκε. Ἀντίθετα, δύο µῆνες ἀργότερα στίς 11/23 Μαΐου 1840 
µέ τήν πράξη 15 τοῦ Ζ΄ Κοινοβουλίου92 ἐπεκτάθηκαν σέ ὅλα τά Ἰόνια νησιά οἱ 

                                                        
87. Gazzetta Jonia, ἀρ. 384 (1825), σ. 1-4. Ἐκδόθηκε καί ὡς φυλλάδιο (Α.Ε.Κ., ἀρ. L.1068d). 
88. Gazzetta Jonia, ἀρ. 384 (1825), σ. 2 ἄρθρα 18-20, σ. 3 ἄρθρο 47. 
89. Gazzetta Jonia, ἀρ. 384 (1825), σ. 3, ἄρθρα 37-40. 
90. Gazzetta Jonia, ἀρ. 469 (1839), σ. 9-11. 
91. Gazzetta Jonia, ἀρ. 483 (1840), σ. 7-10. 
92. Φέρει τίτλο «Πράξις τῆς Γερουσίας ἐπεκτείνουσα ἐφ’ ὅλας τάς Νήσους τοῦ Κράτους 

τάς προνοήσεις τῆς ὑπ’ ἀριθµόν Α΄ Πράξεως τῆς Ἐνεστώσης Γερουσίας» (Gazzetta Jonia, ἀρ. 
494 (1840), σ. 12-13). 
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διατάξεις τῆς 1ης πράξης τοῦ Ζ΄ Κοινοβουλίου. Μέ τό 3ο ὅµως ἄρθρο ἐξαιρέ-
θηκαν ἀπό τήν ἐφαρµογή ἡ Κεφαλληνία καί ἡ Λευκάδα ὅπου ἡ διαχείριση τῶν 
προσόδων τῶν µοναστηριῶν καί οἱ σχετικές λογοδοσίες θά γίνονταν, ἕως τήν 
ἔκδοση νέων διατάξεων, σύµφωνα µέ τούς ὑπάρχοντες κανόνες καί µεθόδους. 
Ὁποιοδήποτε ἄλλο µέτρο ἀφοροῦσε στήν εἴσπραξη καί διαχείριση, ἀνεξαρτή-
τως τῶν διατάξεων τῆς 1ης καί 15ης πράξης τοῦ Ζ΄ Κοινοβουλίου θά σχηµάτιζε 
τούς ἐπιχώριους κανονισµούς σύµφωνα µέ τό 14ο ἄρθρο τοῦ 3ου τµήµατος τοῦ 
4ου κεφαλαίου τοῦ Συντάγµατος. 

Ἡ ἐπανειληµµένα διατυπωθεῖσα πρόθεση συνολικῆς διευθέτησης τῶν περί 
ναῶν καί µονῶν ζητηµάτων δέν εὐοδώθηκε. Αὐτό εἶχε ὡς συνέπεια τή διατήρη-
ση τῶν νόµων καί διατάξεων πού εἶχαν ἐκδοθεῖ καί τεθεῖ σέ ἐφαρµογή πρίν ἀπό 
τήν ἔναρξη τῆς ἀγγλικῆς Προστασίας ἰδιαίτερα στά ζητήµατα τοῦ τρόπου ὁρι-
σµοῦ κυβερνητῶν, ἐνοικίασης καί διαχείρισης τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τῶν 
ναῶν. Εἰδικότερα στήν Κέρκυρα διατηρήθηκε ἡ ἰσχύς κυρίως τοῦ κανονισµοῦ 
τοῦ 1811, ὁ ὁποῖος ἄλλωστε ἦταν καί τό µόνο διάταγµα πού µποροῦσε νά ἱκανο-
ποιήσει τίς ἀπαιτήσεις µιᾶς ἄρτια ὀργανωµένης διοικητικῆς µηχανῆς ὅπως ἐκεί-
νης τοῦ Ἰονίου Κράτους, µέ ἐξαίρεση βέβαια τά σηµεῖα ἐκεῖνα γιά τά ὁποῖα εἶχαν 
ληφθεῖ εἰδικά µέτρα. Ὁ νόµος ἐπίσης τοῦ Sagredo, πού δέν εἶχε ποτέ ἐπίσηµα 
καταργηθεῖ, συνέχισε νά ἐφαρµόζεται ὅπου δέν ὑπῆρχε ἀντίστοιχη πρόβλεψη93.

                                                        
93. Στά ἄλλα νησιά, ἴσχυσαν ἐκτός τοῦ νόµου τοῦ Sagredo, οἱ ἐγχώριοι νόµοι καί διατά-

ξεις, καί ἀπό τό 1850 καί µετά οἱ κανονισµοί πού ἐκδόθηκαν ἀπό τά κατά τόπους Ἐπαρχιακά 
Συµβούλια. Στίς 25.1.1851 ψηφίστηκε ἀπό τό Ἐπαρχιακό Συµβούλιο Ζακύνθου κανονισµός πού 
τακτοποιοῦσε τό θέµα τῶν ἐκλογῶν στίς συναδελφικές ἐκκλησίες (περιγραφή εἰς ΠΑΠΑ∆Ο-
ΠΟΥΛΟΥ, Βιβλιογραφία, ἀρ. 3015). Στήν Κεφαλληνία στίς 21.5.1853 τό Ἐπαρχιακό Συµβούλιο 
ψήφισε κανονισµό γιά τίς µονές τοῦ νησιοῦ ὁ ὁποῖος ἐγκρίθηκε ἀπό τήν Γερουσία καί τυ-
πώθηκε σέ φυλλάδιο (περιγραφή εἰς ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, ὅ.π., ἀρ. 3131. Γιά προβλήµατα ἐφαρµο-
γῆς τοῦ κανονισµοῦ βλ. ΤΣΙΤΣΕΛΗ, ΚΣ Β΄, σ. 177). Τήν ἴδια ἡµέρα ψηφίστηκε ἀπό τό Ἐπαρ-
χιακό Συµβούλιο καί ὁ κανονισµός γιά τούς συναδελφικούς καί ἰδιόκτητους ναούς, ὁ ὁποῖος 
ἐγκρίθηκε ἀπό τή Γερουσία στίς 18.6.1853. Ὁ κανονισµός αὐτός ξαναδηµοσιεύτηκε ἔπειτα ἀπό 
ἔγκριση τῆς Γερουσίας στίς 28.2.1856 καί τροποποίηση τοῦ περιεχοµένου του, ἐνῶ γνώρισε καί 
τρίτη ἔκδοση ἔπειτα ἀπό νέα τροποποίησή του στίς 19.2.1857. Περισσότερα γιά τόν κανονισµό 
καί τίς ἐκδόσεις του εἰς ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ, Κανονισµός. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, Νέα στοιχεῖα, σ. 141-152. 

Γιά τήν ἐφαρµογή τῶν διατάξεων τοῦ κανονισµοῦ τοῦ 1811 στά Ἰόνια νησιά ἐκτός τῆς 
Κέρκυρας δέν ὑπάρχει µεταξύ τῶν µελετητῶν συµφωνία. Ὁρισµένοι θεωροῦν ὅτι αὐτός ἐπε-
κτάθηκε µέ τούς νόµους τῆς Προστασίας σέ ὅλη τήν Ἑπτάνησο (ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, 
σ. 9. ΖΩΗ, Ἱστορία, σ. 304), ἐνῶ κατ’ ἄλλους εἶχε περιορισµένη ἐφαρµογή (ΜΑΧΑΙΡΑ, Ναοί, σ. 
70. ΚΟΝΟΜΟΥ, Ζάκυνθος, σ. 91) καί σέ ἐξαιρετικές περιπτώσεις ἐλλείψει νόµων, κανονισµῶν ἤ 
ἄλλης καθιερωµένης πρακτικῆς (ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ, Κανονισµός, σ. 98. ΤΡΩΪΑΝΟΥ, Μεταβίβαση, 
σ. 321, σηµ. 4). Πάντως, καί παρά τή µή ἐπίσηµη ἐπέκταση τῆς ἰσχύος του, ἡ χρήση τοῦ κανο-
νισµοῦ τοῦ 1811 καί ἡ ἐπίδρασή του στή ρύθµιση τῶν θεµάτων πού ἀφοροῦσαν στούς ναούς 
ἐπιβεβαιώνεται τόσο ἀπό τόν κανονισµό τῶν συναδελφικῶν ἐκκλησιῶν Κεφαλληνίας τοῦ 
1853-57, τοῦ ὁποίου ἀποτελεῖ τό κανονιστικό ὑπόβαθρο, ὅσο καί ἀπό τή γενική ἐφαρµογή του 
µετά τήν Ἕνωση στή διοίκηση τῶν συναδελφικῶν ναῶν. 



 

 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε΄  
 

Η  ∆ΙΑ∆ΟΣΗ  ΤΟΥ  ΘΕΣΜΟΥ  ΣΤΗΝ  ΚΕΡΚΥΡΑ  
 

1 .  ΟΙ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΕΣ  ΤΟΥ  15ου  ΚΑΙ  16ου  ΑΙ .  

Ἡ ἀρχή τῆς ἀδελφότητας, ὡς µορφῆς ἔκφρασης τῶν κτητορικῶν δικαιωµάτων 
σέ ἕναν ναό δέν εἶναι δυνατόν νά προσδιοριστεῖ. Περιπτώσεις ἀναφορᾶς τοῦ 
ὅρου ἀδελφότητα ἀπαντοῦν γιά πρώτη φορά, στόν γεωγραφικό χῶρο πού ἐξε-
τάζουµε, σέ πράξεις τῆς τελευταίας δεκαετίας τοῦ 15ου αἰ. Τόν ὅρο ὅµως ἀδελ-
φός συναντήσαµε γιά πρώτη φορά ἐνταγµένο στό πλέγµα τῶν κτητορικῶν σχέ-
σεων στό «νοµικάτο» ἔγγραφο συµβιβάσεως τῶν κτητόρων τῆς Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν 
τῆς 7.3.1400, ὅπου ὁ ὅρος «ἀδελφοί» χρησιµοποιεῖται µαζί µέ τόν ὅρο «ἐκτήτο-
ρες», τῶν τελευταίων νοουµένων ὡς τῶν κατόχων κτητορικοῦ «µερτικοῦ» στόν 
ναό1. Ἡ χρήση του αὐτή στό ἀνωτέρω ἔγγραφο ὁριοθετεῖ χρονικά τή διαµόρ-
φωση τῆς ἔννοιας ἀδελφός ὡς παράλληλης τοῦ κτήτορα, καθώς καί τήν ὕπαρξη 
συγκροτηµένων ὁµάδων, ἄσχετα ἄν αὐτές ἀναφέρονται ὡς ἀδελφότητες ἤ ὄχι, 
στά χρόνια πού προηγοῦνται τῆς πρώτης ἐµφάνισης τῶν ὅρων2. 

                                                        
1. «νὰ ἔχωµεν ἄδειαν καὶ δύναµιν ἡµεῖς οἱ ἕτεροι ἀδελφοὶ καὶ ἐκτήτορες τῆς ρηθείσης ἐκ-

κλησίας...» (ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Μαρτυρίες, σ. 317). 
2. Μέσα στά πλαίσια τοῦ βυζαντινοῦ κτητορικοῦ δικαίου, ἡ κατοχή κτητορικοῦ δικαιώ-

µατος ἀπό ὁµάδα προσώπων καί ἡ συλλογική ἄσκηση τῆς διαχείρισης τοῦ ναοῦ δέν ἦταν 
ἄγνωστη. Ἤδη τόν 10ο αἰ. ὁ αὐτοκράτορας Βασίλειος Β΄ κάνει λόγο γιά κατοχή εὐκτηρίων οἴ-
κων ἀπό τίς κοινότητες χωριῶν (ΖΕΠΟΥ, JGR, τ. 1, σ. 268) ἐνῶ τό 1395 τό κτητορικό δικαίωµα 
σέ εὐκτήριο µεταβιβάστηκε σέ ὁµάδα ἡ ὁποία εἶχε ἀπό κοινοῦ τήν ἐπιτροπεία καί τήν κτητο-
ρεία. Σύµφωνα µέ τό σχετικό ἔγγραφο, ὁ Ἀσθλάνης, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀνεγείρει µονύδριο πρός τι-
µήν τοῦ ἁγίου Γεωργίου, ἀνέθεσε µέ τή διαθήκη του τή φροντίδα τοῦ ναοῦ σέ ἑπτά ἐπιτρό-
πους, ὁρίζοντας ὅτι ἄν πέθαινε κάποιος ἀπό αὐτούς οἱ ὑπόλοιποι ἕξι ὄφειλαν νά ἐκλέξουν 
ἄλλον στή θέση τοῦ ἀποθανόντος ἔτσι ὥστε νά µήν ἐλαττωθεῖ ποτέ ὁ ἀριθµός τους. Οἱ ὁρισθέ-
ντες ἐπίτροποι παρέδωσαν τήν «ἐφορεία» καί «κτητορεία» τοῦ ναοῦ στόν Πατριάρχη Κων-
σταντινουπόλεως, καί ζήτησαν βεβαίωση. Ὁ Πατριάρχης τόν Αὔγουστο τοῦ 1395 ἐξέδωσε 
σχετικό γράµµα µέ τό ὁποῖο ὅριζε τό µονύδριο «πατριαρχικόν εἶναι καὶ ὀνοµάζεσθαι νὰ οἰκο-
νοµῆται καὶ οἰκοκυρεύηται παρὰ τῶν εἰρηµένων ἐπιτρόπων, ὡς καὶ πρότερον, µετὰ συνειδή-
σεως καὶ φόβου Θεοῦ, ὀφειλόντων διοικεῖν τὰ κατ' αὐτό...» (MIKLOSICH -MÜLLER, Acta, τ. 2, σ. 
70-71). Ὁ ναός λοιπόν παραδόθηκε στήν ὁµάδα τῶν ἐπιτρόπων οἱ ὁποῖοι εἶχαν τήν οἰκονο-
µική διαχείριση καί τή φροντίδα του, προφανῶς δέ καί τή µέριµνα γιά τήν ἱερουργία του. Ἡ 



224  Ο  ΝΑΟΣ  ΚΑΙ  Η  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ  

 

Ἡ πρώτη ἕως τώρα γνωστή περίπτωση, ἡ ὁποία µπορεῖ νά χαρακτηριστεῖ 
ἀβίαστα ὡς ἀδελφότητα, εἶναι ἡ ὁµάδα τῶν κτητόρων τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Ἀ-
γραφῶν. Ὅπως ἔχουµε σηµειώσει σέ ἄλλο µελέτηµά µας, ὁ ναός ἱδρύθηκε τό 
1286 µέ τή συνδροµή 76 ἀτόµων προερχοµένων ἀπό τά κοντινά χωριά, τά ὀνό-
µατα τῶν ὁποίων διασώθηκαν µαζί µέ τήν κτητορική ἐπιγραφή τοῦ πρώτου 
ναοῦ σέ νοταριακό ἀντίγραφο πού καταρτίστηκε τό 17883. Τά ἀναγραφόµενα 
πρόσωπα χαρακτηρίζονται ἀπό τόν ἀντιγραφέα νοτάριο ὡς «συναδελφοί», ὁ 
χαρακτηρισµός ὅµως αὐτός ἀπηχεῖ τή µορφή ὀργάνωσης τῶν κτητόρων τοῦ 
ναοῦ κατά τόν χρόνο τῆς ἀντιγραφῆς καί ὄχι κατά τόν χρόνο τῆς οἰκοδόµησης 
τοῦ ναοῦ. Πιστεύουµε ὅµως ὅτι ὁ ἀριθµός τῶν κτητόρων πού περιλαµβάνει ὁ 
κατάλογος ἐπιτρέπει τήν ὑπόθεση γιά τή συνεργασία τῶν δοµητόρων στή φρο-
ντίδα καί διαχείριση τοῦ ναοῦ, χωρίς φυσικά µέ τόν τρόπο αὐτό νά θεωρηθεῖ 
ὅτι ἡ ὁµάδα αὐτή εἶχε τά χαρακτηριστικά τῆς ἀδελφότητας. Ἡ νοταριακή πρά-
ξη τήν ὁποία συνέταξαν οἱ κτήτορες τοῦ ναοῦ στίς 7.3.1400 ἐνώπιον τοῦ νοτα-
ρίου Ἰωάννη Γούναρη, ἔχει τόν χαρακτήρα καταστατικοῦ χάρτη τῆς ὁµάδας 
τῶν κτητόρων, ἀφοῦ µέ αὐτήν ἐπισηµοποιεῖται τό κτητορικό τους δικαίωµα 
στόν ναό, τό ὁποῖο ἀπορρέει ἀπό τή συµβολή τους στούς κόπους καί στά ἔξοδα 
πού ἔγιναν πιθανόν γιά τήν ἀνακαίνιση τοῦ ναοῦ, καί περιέχει διατάξεις ὑπο-
χρεωτικές γιά ὅλους τούς κτήτορες καί ἀδελφούς, οἱ ὁποῖες καθορίζουν κυρίως 
τό πλαίσιο µεταβίβασης τῶν κτητορικῶν τους δικαιωµάτων4. Στίς µεταγενέστε-
ρες τοῦ ἐγγράφου πηγές πού προέρχονται ἀπό τόν 16ο αἰ., τά ἀντίστοιχα ἔγ-
γραφα ἄλλων ἀδελφοτήτων, τά ὁποῖα παρουσιάσαµε παραπάνω, ἀκολουθοῦν 
τήν ἴδια βασικά τυπολογία στόν καθορισµό τῶν δικαιωµάτων τῶν ἀδελφῶν. 

Μέσα στόν 15ο αἰ. ἐντοπίστηκαν ἐπίσης πληροφορίες γιά τίς ἀδελφότητες 
τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Βαρυπατάδων, πρώτη ἀναφορά τῆς ὁποίας ἔχουµε σέ 
πράξη τοῦ 1479, τῆς Ὑπαπαντῆς Καστελλάνων Μέσης, τήν ὁποία γνωρίζουµε 
ἀπό πράξη τοῦ 1497, καί τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς Κοινότητας στό Ἐµπορεῖο, 
τήν ὁποία γνωρίζουµε ἐπίσης ἀπό πράξη τοῦ 14975. Ἰδιαίτερης προσοχῆς χρή-
ζουν οἱ δύο µεγάλες ἀδελφότητες τῆς βόρειας Κέρκυρας, τῶν ναῶν τῆς Ὑ. Θ. 
Παλαιοκαστρίτσας καί τοῦ Ὑψηλοῦ Παντοκράτορα. Ἡ διαχρονική ἐξέταση 
τῶν ἀδελφοτήτων αὐτῶν µᾶς ἐπιτρέπει, παρά τή µή ὕπαρξη σαφῶν µαρτυριῶν, 

                                                        
ὁµάδα τῶν ἐπιτρόπων ἦταν σταθερή ὡς πρός τόν ἀριθµό ὄχι ὅµως καί ὡς πρός τά πρόσωπα, 
ἀφοῦ αὐτοί εἶχαν τήν ἐξουσία νά ἐκλέγουν ἀντικαταστάτες τῶν ἀποθνησκόντων µελῶν, τά 
ὁποῖα προφανῶς ἀποκτοῦσαν καί τό δικαίωµα τοῦ ἐκλέγειν, µέ συνέπεια τή συνεχή ἀνανέωση 
τῆς ὁµάδας τῶν ἑπτά ἐπιτρόπων. Ἡ διάταξη περί ἐκλογῆς ἄλλου στή θέση τοῦ ἀποθανόντος 
φαίνεται νά ἀποκλείει τήν κληρονοµική διαδοχή τοῦ δικαιώµατος τῆς ἐπιτροπείας, δέν ἀπο-
κλείει ὅµως τήν ἀναζήτηση τοῦ ἀντικαταστάτη µεταξύ τῶν συγγενῶν τοῦ νεκροῦ. 

3. ΚΑΡΥ∆Η, Ναοί, σ. 292-293 ἀρ. 4.3, σ. 306-307 ἔγγραφο 3. 
4. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Μαρτυρίες, σ. 316-317. 
5. Βλ. ἀντίστοιχα: Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 308v. Συµβ. Μ.245, φ. 76v-77r. Συµβ. Μ.245, φ. 

139v-140r. 
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νά µεταθέσουµε τή συγκρότησή τους σέ χρόνους παλαιότερους τῶν πρώτων 
ἐµφανίσεών τους, ἄν ὄχι κατά τούς χρόνους τῆς ἵδρυσης τῶν ναῶν, τουλάχιστον 
ὅµως µέσα στόν 15ο αἰ.6. 

Ὁ προσδιορισµός τοῦ ἀριθµοῦ τῶν ἀδελφοτήτων γιά τούς 15ο καί 16ο αἰ., 
λόγῳ τῆς φύσης τῶν πηγῶν καί τῆς ἀποσπασµατικότητας τῶν πληροφοριῶν, 
εἶναι ἐξαιρετικά δύσκολος. Ἀπό τά στοιχεῖα πού συγκεντρώθηκαν γιά τόν 15ο 
αἰ. ὁ συνολικός ἀριθµός τῶν ἀδελφοτήτων πού γνωρίζουµε περιορίζεται στίς 
ἀνωτέρω ἀναφερθεῖσες ἕξι ἀδελφότητες. 

Στίς ἀρχές τοῦ 16ου αἰ. ὁ θεσµός τῆς ἀδελφότητας στήν Κέρκυρα διαπιστώ-
νεται ὄχι µόνον πλήρως ἀναπτυγµένος ἀλλά καί τόσο διαδεδοµένος ὥστε νά 
ἐπιλέγεται, ὅπως εἴδαµε, ὡς µοντέλο γιά τήν ἐπίλυση διαφορῶν µεταξύ τῶν κτη-
τόρων τῶν ναῶν7. Τό γεγονός ὅµως αὐτό δέν σηµαίνει τήν ἐξοµάλυνση τῶν 
πραγµάτων στήν ἀναζήτηση καί στόν ἐντοπισµό τῶν ἀδελφοτήτων. Ἀντίθετα ὁ 
ἐντοπισµός τους στόν 16ο αἰ. εἶναι ἐξαιρετικά δύσκολος διότι συχνά τό ἀρχεια-
κό ὑλικό περιορίζεται στήν περιγραφή δραστηριοτήτων τῶν δικαιούχων τοῦ 
ναοῦ χωρίς νά παρέχει περισσότερες πληροφορίες. Ἐξάλλου, ἡ ἀπόδοση ἴσων 
καί ὅµοιων δικαιωµάτων σέ ἕνα πρόσωπο, παρότι συνιστοῦσε αὐτό τό γεγονός 
τῆς ἀδελφότητας, στήν πράξη δέν ἐπέφερε πάντα διαφοροποιήσεις τέτοιες πού 
νά καθιστοῦν τήν ἀδελφότητα σαφῶς διαφοροποιηµένη καί ἑποµένως ἀναγνω-
ρίσιµη ὀντότητα. Τό γεγονός αὐτό ἔχει ὡς συνέπεια νά µήν µποροῦν νά ἐντοπι-
στοῦν καί νά διακριθοῦν κυρίως οἱ ἀδελφότητες µέ περιορισµένο ἀριθµό µελῶν, 
ὅπου ὅλα συνεχίζουν νά λειτουργοῦν ὅπως καί πρίν. 

Ἕνα δεύτερο πρόβληµα προκύπτει ἀπό τήν ἴδια τή χρήση τῶν ὅρων. Κατά 
τόν 16ο αἰ. σέ ἐκεῖνες τίς περιπτώσεις πού βεβαιωµένα ὁρίζονται ὡς ἀδελφότη-
τες, τόσο κατά τήν περίοδο αὐτή ὅσο καί στούς µετέπειτα χρόνους, κεντρική θέ-
ση γιά τή δήλωση τῶν µελῶν τους ὡς προσώπων ἤ ὡς ὁµάδων κατέχει ὁ ὅρος 
κτήτορας καθώς καί ὁ ὅρος ἀδελφός, µόνοι τους ἤ συνδυαζόµενοι, ἐνῶ περιορι-
σµένη ἐµφανίζεται ἡ χρήση τῶν σύνθετων ὅρων συγκτίτορες καί συναδελφοί, ἡ 
ὁποία διαπιστώθηκε µόνον στήν περιοχή τῆς πόλης στήν τέταρτη δεκαετία τοῦ 
16ου αἰ. καί στά κατάστιχα ἑνός νοταρίου, τοῦ Πέτρου Σπόγγου8. Ἀκόµη σπα-
νιότερα ἐµφανίζεται στίς πηγές ὁ ὅρος «ιη πατρουνατοι»9, πού ἀποτελεῖ ἀδό-
κιµη µεταφορά στήν ἑλληνική τοῦ ἀντίστοιχου λατινικοῦ ὅρου jus patronato, 
καθώς ἐπίσης οἱ ὅροι δοῦλοι10, µέτοχοι11, νοικοκυραῖοι12, ἐνορίτες13 µόνοι τους 

                                                        
6. Βλ. ἀναλυτικότερα γιά τήν κάθε ἀδελφότητα παρακάτω, σ. 503 καί ἑξῆς. 
7. Ἁγία Βαρβάρα ∆οραχιτάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 107r-108r. Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 293-

294, ἀρ. 404). 
8. Οἱ ὅροι ἀπαντώµενοι µόνοι ἤ σέ συνδυασµό χαρακτηρίζουν τούς ἀδελφούς τῶν ναῶν 

Ὑ. Θ. Κρεµαστῆς, Ὑπαπαντῆς, Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένης Γαρίτσας καί Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόµου 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.146, φ. 200v. Συµβ. Σ.148, φ. 59rv, 160rv, 161v-162r). 

9. Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Ζυγονοῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.2, φυλλάδιο 2, φ. 1r, φ. 6rv). 
10. Ἐντοπίστηκε στήν περιφέρεια Ἁγίου Ματθαίου κατά τά ἔτη 1569-1594 γιά τούς ἀδελ-
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ἤ συνδυαζόµενοι µεταξύ τους. Στήν ἴδια χρονική περίοδο, στά νοταριακά ἔγ-
γραφα διαπιστώνεται ἡ περιορισµένη χρήση περιληπτικῶν ὅρων γιά τή δήλωση 
τοῦ συνόλου τῶν µελῶν τῆς ἀδελφότητας. Ἀντίθετα συνηθέστερη εἶναι ἡ χρήση 
τῶν ὅρων πού εἴδαµε προηγουµένως σέ πληθυντικό ἀριθµό ὅπως: ἀδελφοί καί 
ἐκτητόροι, κτήτορες καί νοικοκυραῖοι, δοῦλοι καί ἐκτιτόροι, ἀδελφοί καί δοῦ-
λοι καί κτητόροι, δοῦλοι καί ἐκτητόροι καί ιη πατρουνάτοι, ἀδελφοί καί πα-
τρουνάτοι, συγκτίτορες καί ἀδελφοί, συγκτίτορες καί συναδελφοί. Σέ ὁρισµένες 
περιπτώσεις µάλιστα δέν χρησιµοποιεῖται κανένας ὅρος πού νά προσδιορίζει 
τήν ὕπαρξη ἀδελφότητας, παρότι ἡ ὁµάδα τῶν κτητόρων ἔχει ὅλα τά χαρακτη-
ριστικά τῆς ἀδελφότητας καί τά µέλη της ὀνοµάζονται ἀδελφοί14. Μεταξύ τῶν 
χρησιµοποιουµένων περιεκτικῶν ὀνοµάτων γιά τή δήλωση τοῦ συνόλου ἐπι-
κρατεῖ ὁ ὅρος ἀδελφότης15, ἐνῶ σπανιότερα ἐµφανίζεται ὁ ὅρος ἀδελφοσύνη16, 

                                                        
φούς τῶν ναῶν Ἁγίας Παρασκευῆς καί Ταξιάρχη Ἁγίου Ματθαίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.11, φ. 95r 
καί 113v), Ἁγίας Τριάδος Κάτω Παυλιάνας (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.11, φ. 146v. ∆.Σ. 5.6, φ. 2v-3r), Ὑ. Θ. 
Ὁδηγήτριας Σταυροπηγῆς Σταυροῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.6, φ. 46v-47r), Ὑ. Θ. Ἐλεούσας Ζυγονοῦ 
(Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.2, φυλλάδιο 2, φ. 1r, 6rv, 15r). Γιά τή δουλεία καί τούς δούλους στήν Κέρκυρα 
κατά τήν περίοδο τῆς Βενετοκρατίας βλ. ΣΠ. ΚΑΡΥ∆Η, Σκλάβοι στή βενετοκρατούµενη Κέρκυ-
ρα, Ἵστωρ 7 (1994), 93-108. Ὁ ὅρος δοῦλος, πέρα ἀπό τήν τρέχουσα σηµασία του, ἐµφανίζεται 
καί στή µορφή τοῦ δουλοπάροικου γιά νά δηλώσει τό πρόσωπο πού ἦταν στενά δεµένο µέ τή 
γῆ πού καλλιεργοῦσε καί τόν χωροδεσπότη. Γι’ αὐτούς βλ. Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆Η, Οἱ βυζαντινοί 
δουλοπάροικοι, Σύµµεικτα 5 (1983), 295-302. Γνωστός εἶναι ἐπίσης ὁ ὅρος ἁγιόδουλοι, πού 
ἀπαντᾶ σέ χρυσόβουλο τοῦ ∆εσπότη Θεοδώρου Ἀγγέλου, τό ὁποῖο ἀναφέρεται στή µητρό-
πολη τῆς Κέρκυρας, ἀπό ὅπου πιθανόν καί τό ὄνοµα τοῦ κερκυραϊκοῦ χωριοῦ Ἅγιοι ∆οῦλοι 
(ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, Οἰκονοµικά, σ. 200 σηµ. 75). 

11. Παντοκράτορας Ἀσκηταριοῦ Νυµφῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 93), Παντοκράτορας Με-
σαριᾶς (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 72-73). 

12. Ἁγία Βαρβάρα ∆οραχιτάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 107r-108r. Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 
293-294, ἀρ. 404), Ὑ. Θ. Καρισκιώτισσα Μεσαριᾶς (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 107), Ὑ. Θ. στό Κλῆµα 
Ἀντιπερνῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 57r), Ἅγιος Κωνσταντῖνος Νυµφῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.10, φ. 28r), 
Ἅγιος Γεώργιος Κληµατιᾶς (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.10, φ. Α3r), Ὑπαπαντή Καστελλάνων Μέσης (Α.Ν.Κ., 
∆.Σ. 4.2, φυλλάδιο 1, φ. 9r). Ὁ ὅρος χρησιµοποιεῖται καί στούς ἰδιόκτητους ναούς ὡς συνώνυ-
µος τοῦ κτήτορα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 147v, 185v-186r), ἀλλά καί µέ τήν ἔννοια τοῦ ἐπιτρό-
που καί διαχειριστῆ τῶν δικαιωµάτων ἀνηλίκων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.11, φ. 4v-5r τῆς 30.8.1502). 

13. Ὁ ὅρος χρησιµοποιεῖται σέ πράξη τοῦ 1503 πού ἀφορᾶ στήν Ὑ. Θ. Καρισκιώτισσα 
Μεσαριᾶς (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 10v. Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 50, ἀρ. 42). 

14. Βλ. γιά παράδειγµα τόν Ἅγιο Ἀθανάσιο Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 2.9, φ. 2rv). 
15. Βλ. ἐνδεικτικά τίς ἀδελφότητες τῶν ναῶν: Ἁγίου Γεωργίου Κληµατιᾶς (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 

1.10, φ. Α3r). Ἁγίου Γεωργίου Περουλάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 31v. Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 
106, ἀρ. 128). Ἁγίου ∆ηµητρίου πόλεως (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 6.7, φ. 158. Συµβ. Μ.183, φ. 113v. Συµβ. 
Γ.55, φ. 453r). Ἁγίου Βλασίου πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.189, φ. 23r). Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόµου 
πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 614r). Ἁγίου Κωνσταντίνου Νυµφῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.10, φ. 28r). 
Ἁγίου Νικολάου Ἀλβανιτῶν πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.11, φ. 267v). Ἁγίου Νικολάου Ἑβραΐδος 
(Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.7, φ. 150v-151r. Συµβ. Σ.148, φ. 18v. Συµβ. Π.41, φ. 356v). Παντοκράτορα Ὑψη-
λοῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 19r. Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 74, ἀρ. 77). Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Σταυρο-
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καθώς ἐπίσης καί ὁ ὅρος ἀδελφάτο17. Τέλος ἐµφανίζεται ὁ ὅρος ἐνορία, µέ ἀµ-
φίβολη ὅµως σηµασία18, καθώς καί ὁ ὅρος κοινότης γιά νά δηλώσει τήν ὁµάδα 
τῶν ἀποδεκτῶν παραχώρησης κτητορικῶν δικαιωµάτων19. Ὅπως φαίνεται ἀπό 
τά παραπάνω ἡ χρησιµοποιούµενη ἀπό τούς νοταρίους τοῦ 16ου αἰ. ὁρολογία 
γιά τή δήλωση τῶν µελῶν τῶν ἀδελφοτήτων χαρακτηρίζεται ἀπό µιά ἀξιοση-
µείωτη εὐρύτητα, ἡ ὁποία σέ συνδυασµό µέ τίς σηµασιολογικές ἀποχρώσεις πού 
προσλαµβάνουν οἱ ὅροι καί τή γενικότερη ρευστότητα τοῦ περιεχοµένου τους, 
καθιστᾶ συχνά ἀδύνατο τόν ἔλεγχό τους, ἐκτός ἴσως ἀπό τίς ἐλάχιστες ἐκεῖνες 
περιπτώσεις ὅπου ἡ πηγή εἶναι ἰδιαίτερα ἀναλυτική. Ὅµως ἀκόµη καί στίς πε-
ριπτώσεις αὐτές ἀδυνατοῦµε νά προχωρήσουµε πέρα ἀπό τά δεδοµένα τῶν 
πράξεων, πού δέν ἀποκλείεται νά κρύβουν ἐκπλήξεις, ἀφοῦ ἡ υἱοθέτηση συνα-
δελφικῶν πρακτικῶν ἀπό τήν ὁµάδα τῶν κτητόρων εἶναι διαδικασία ἀργή καί 
δύσκολα ἀνιχνεύσιµη στά πρῶτα στάδια. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἡ ἀδελφότητα, 
ἰδιαίτερα µεταξύ ὀλιγοµελῶν ὁµάδων κτητόρων πού παραµένουν κλειστές, ἀφ’ 
ἑνός εἶναι δύσκολο νά ἐπιβεβαιωθεῖ, ἀφ’ ἑτέρου δέ νά διαπιστωθεῖ ἡ διάρκειά 
της ἀφοῦ διάφοροι λόγοι ὅπως ἀκληρία ἤ µεταβίβαση δικαιωµάτων µποροῦσαν 
νά διαφοροποιήσουν τήν ὁµάδα τόσο πού ἕνας συναδελφικός ναός νά καταλή-
ξει σέ κτητορικό οἰκογενείας. 

Μέ τά δεδοµένα αὐτά, γιά τόν ἐντοπισµό τῶν ἀδελφοτήτων στόν 16ο αἰ. 
τέθηκαν συγκεκριµένοι ὅροι ἡ ὕπαρξη τῶν ὁποίων στό σύνολό τους ἤ ἐν µέρει 
καθόρισε καί τήν τελική ἀναγραφή τῶν ναῶν στόν πίνακα πού παραθέτουµε 
στό Παράρτηµα. Συγκεκριµένα, ἀναγνωρίζουµε τήν ὕπαρξη ἀδελφότητας στίς 
περιπτώσεις ἐκεῖνες πού ἔχουµε ρητή µαρτυρία µέ τή χρήση τῶν οἰκείων ὅρων 
καί ὅπου οἱ περί τόν ναό δραστηριότητες τελοῦνται ἀπό τακτικούς ἐκπροσώ-
πους τῶν ἀδελφῶν καί κτητόρων, ἐνῶ εἴµαστε ἰδιαίτερα προσεκτικοί γιά τούς 
ναούς ἐκείνους οἱ ὁποῖοι στούς µεταγενέστερους καταλόγους δηλώνονται ὡς 
ναοί ἀδελφότητας. Εἰκάζουµε τήν ὕπαρξη ἀδελφότητας ὅπου χρησιµοποιεῖται ὁ 
χαρακτηρισµός ἀδελφός γιά τόν 16ο αἰ. ἐνῶ τό θεωροῦµε ὡς βέβαιο γιά τούς 

                                                        
πηγῆς Σταυροῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.6, φ. 46v-47r). Ὑ. Θ. Παλαιοπόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 
277v-278r. Συµβ. Π.40, φ. 707r. Συµβ. Τ.53, φ. 120v-121r). Ὑ. Θ. στό Κλῆµα Ἀντιπερνῶν (Α.Ν.Κ., 
∆.Σ. 7.4, φ. 57r). Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.10, φ. 15r καί φ. 16r-17r). 

16. Παντοκράτορας πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.54, φ. 284v). Ἁγία Παρασκευή Βαρυπατάδων 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.2, φ. 222r, 256v. Συµβ. Α.77, φ. 95r). Ἅγιοι Πατέρες πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Μ.188, φ. 111r). 

17. Ἁγία Τριάς Κάτω Παυλιάνας (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.6, φ. 2v-3r). Ἅγιοι Θεόδωροι Ἁγίων 
Θεοδώρων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 544r). 

18. Ὑ. Θ. ∆ουκάδων, πράξη τῆς 18.9.1513 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.6, φ. 5v - Πράξεις Ἀλεξάκη, σ. 35, 
ἀρ. 20) µέ τήν ὁποία ἕξι ἄτοµα, πού ἀποτελοῦν τήν «ενορία του παπα Καλοιωάννη Μου-
µουρη» ἱερουργοῦ τοῦ ναοῦ, συνάπτουν πράξη ἀνταλλαγῆς ἀκινήτου τοῦ ναοῦ. Οἱ ἴδιοι σέ 
ἄλλη πράξη σηµειώνονται ὡς ἀδελφοί καί κτήτορες τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.6, φ. 1r τῆς 
3.4.1513 - Πράξεις Ἀλεξάκη, σ. 23, ἀρ. 3). 

19. Ὑ. Θ. Κρεµαστή πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.146, φ. 200v-201r). 
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µετέπειτα αἰῶνες. Ἡ προσφυγή πάντως σέ κριτήρια ἐγκυµονεῖ κινδύνους γιά 
λανθασµένες διαπιστώσεις, ἰδιαίτερα ὅταν ἡ ἀπόδοση στηρίζεται ἀποκλειστικά 
σέ ἕνα καί µόνο στοιχεῖο, διότι ἐνδέχεται κάποιο ἀπό τά χαρακτηριστικά αὐτά 
νά ἐντοπιστεῖ καί σέ ἰδιόκτητο ναό, ἡ ἀποσπασµατικότητα ὅµως τῆς πληροφό-
ρησης νά µήν ἐπιτρέπει νά διακρίνουµε ἄν αὐτό ἔχει µόνιµο ἤ εὐκαιριακό χαρα-
κτήρα. Ἔτσι γιά παράδειγµα, τό κριτήριο τῆς ὕπαρξης τακτικῶν ἐκπροσώπων 
ἰσχύει ὅταν διαπιστώνεται ἀναπτυγµένη ὀργανωτική δοµή, δεδοµένου ὅτι ἡ 
µεµονωµένη χρήση τίτλων ἤ ἀξιωµάτων ὅπως τοῦ πριόρη ἤ τοῦ κυβερνήτη λόγῳ 
τῆς εὐρείας χρήσης τους, ὅπως θά δοῦµε στό ἑπόµενο κεφάλαιο, δέν ἀποτελεῖ 
ἐπαρκές στοιχεῖο. Ἐπίσης οἱ περιπτώσεις συνεργασίας µεταξύ τῶν κτητόρων 
ἑνός ναοῦ, ὅπως στήν ἀπό κοινοῦ ἐκλογή ἱερουργοῦ ἤ στήν ἀνάληψη ἔργων 
συντήρησης τοῦ ναοῦ, δέν λείπουν, ὅπως εἴδαµε, καί σέ προηγούµενη ἑνότητα. 
Ἡ συνεργασία ὅµως αὐτή εἶναι εὐκαιριακή καί δέν συνιστᾶ λόγο γιά νά 
καταγράψουµε τήν περίπτωση ὡς ἀδελφότητα. Μέ τά δεδοµένα αὐτά καί τούς 
περιορισµούς πού θέσαµε, σέ ὅλο τόν 16ο αἰ. ἐντοπίστηκαν 122 ἀδελφότητες 
στίς ὁποῖες περιλαµβάνονται καί ἐκεῖνες πού σηµειώσαµε γιά τόν 15ο αἰ. 

2 .  ΤΑ  ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ  ΤΩΝ  ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ  ΤΟΥ  17ου  -  19ου  ΑΙ .  

Ἀπό τόν 17ο αἰ. καί ἑξῆς τό πρόβληµα τῆς ὁρολογίας ἐξοµαλύνεται. Τό µέλος 
τῆς ἀδελφότητας ὁρίζεται ὡς κτήτορας καί ἀδελφός, κτήτορας καί γιούς πατρο-
νάτος ἤ σπανιότερα ὡς συναδελφός20, χωρίς ὅµως νά λείπουν καί οἱ περιπτώ-
σεις στίς ὁποῖες τό κατεχόµενο δικαίωµα προσδιορίζεται µέ βάση τό δικαίωµα 
ταφῆς καί τό δικαίωµα ψήφου στίς συνελεύσεις τῆς ἀδελφότητας21. Ἐπίσης σέ 
ὅ,τι ἀφορᾶ τούς περιεκτικούς ὅρους, ἐπικρατοῦν οἱ ὅροι ἀδελφότης, confrater-
nità καί ἀδελφάτο. Ὁ τελευταῖος ὅρος θά ἐπικρατήσει ἀπό τό δεύτερο µισό τοῦ 
17ου αἰ. καί θά ἀποτελέσει τόν terminus tecnicus γιά τίς ἐπίσηµες καταγραφές 
τῶν ναῶν πού γνωρίζουµε, ἐνῶ παράλληλα χρησιµοποιεῖται γιά νά δηλώσει τό 
σύνολο τῶν δικαιωµάτων πού κατέχει ἕνας ἀδελφός22. 

Ἀπό τόν 17ο αἰ. καί ἑξῆς ὁ ἀριθµός τῶν ἀδελφοτήτων σέ µιά δεδοµένη χρο-
νική στιγµή ἐπιτυγχάνεται µέσα ἀπό τούς ὑπάρχοντες καταλόγους ναῶν καί 
ὅπου ἡ χρησιµοποιούµενη ὁρολογία τό ἐπιτρέπει, δεδοµένου ὅτι σέ αὐτούς δέν 
καταγράφονται ἀδελφότητες ἀλλά ναοί, ὁρισµένοι ἀπό τούς ὁποίους ἀνῆκαν 
σέ ἀδελφότητες χωρίς ὅµως νά δηλώνεται αὐτό πάντοτε. Στό κατάστιχο τοῦ 

                                                        
20. Ἁγία Ἀγάθη Ζυγοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 8, φ. 5r-6r τῆς 23.9.1762). Ἅγιος Βλάσιος 

Σωκρακίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 8, φ. 7v τῆς 1.12.1762). 
21. Βλ. γιά παράδειγµα Ἅγιο Ἀντώνιο πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 61r καί 64r). Ἅγιο 

∆ηµήτριο πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, δ. 2, ἔγγραφο 24). 
22. Παντοκράτορας Ὑψηλός (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 11r). Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Καµάρας 

(Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 29, φ. 42v). 
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1635 τήν ἀναγραφή τοῦ συναδελφικοῦ ναοῦ συνοδεύουν οἱ ἐκφράσεις: «auta 
dalli confratelli»23, «di ragione della confraternità di essa chiesa»24, «di ragione delli 
confratelli»25. Στήν πρωτοπαπαδική ἐπίσκεψη τοῦ 1753-1754 χρησιµοποιεῖται ὁ 
ὅρος «ἀδελφάτο»26, τό ἴδιο στόν κατάλογο τῆς 1.4.175527 καί στόν κατάλογο 
τοῦ 182028, ἐνῶ στόν κατάλογο τοῦ 1755 ὑπάρχει ὁ ὅρος «confraternità» πού 
συνοδεύει τόν ναό. 

Γιά τόν πραγµατικό ὅµως ὑπολογισµό τῶν ἀδελφοτήτων σέ µιά χρονική 
στιγµή δέν ἀρκεῖ µόνο ἡ ἀποµόνωση τῶν χαρακτηριζόµενων ὡς ἀνωτέρω ναῶν. 
Ὅπως φαίνεται καί ἀπό τόν Πίνακα τοῦ Παραρτήµατος, στούς ὑπάρχοντες 
καταλόγους παρατηρεῖται σχετική ἀσάφεια σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τόν προσδιορισµό 
ἀρκετῶν ναῶν, οἱ ὁποῖοι χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα µέ περισσότερους τοῦ 
ἑνός τρόπους ἤ µέ διαφορετικό τρόπο ἀπό κατάλογο σέ κατάλογο, πού σηµαί-
νει ὅτι οἱ ὅροι δέν ἐκφράζουν τήν ὕπαρξη οὐσιαστικῆς διαφοροποίησης. Τό 
γεγονός αὐτό ἔχει ὡς συνέπεια τή σηµαντική αὐξοµείωση τοῦ ἀριθµοῦ τῶν συ-
ναδελφικῶν ναῶν ἀπό κατάλογο σέ κατάλογο, ἀλλά καί µία ἀξιόλογη ποικιλία 
χαρακτηρισµῶν οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται στήν ἴδια πραγµατικότητα. 

Ἰδιαίτερης ἀναφορᾶς χρήζουν οἱ ναοί οἱ χαρακτηριζόµενοι ὡς ναοί τῆς 
«κοινότητος» ἤ κατ’ ἄλλη ἔκφραση «del casale». Ὁ ὅρος κοινότητα συνήθως 
ἀναφέρεται στό σύνολο τῶν προσώπων πού κατοικοῦν σέ συγκεκριµένη σαφῶς 
περιγεγραµµένη περιοχή29, ἡ γεωγραφική ἔκταση τῆς ὁποίας δέν ταυτίζεται 
ἀπαραίτητα µέ τά ὅρια ἑνός χωριοῦ, ἀλλά µπορεῖ νά ἀναφέρεται καί σέ ἐπιµέ-
ρους τµήµατα, ὅπως γιά παράδειγµα στή γειτονιά. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ χρή-
ση αὐτή τοῦ ὅρου στήν ἱδρυτική πράξη τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας 
Καµάρας, τήν ὁποία ἀποτέλεσαν οἱ κάτοικοι τῆς γειτονιᾶς Ρελιάτικα τό σύνολο 
τῶν ὁποίων ἀποτελοῦσαν τήν «κινότητα τῆς γητονηας»30. Συνήθως ὅµως ὁ ὅρος 
προσδιορίζει τούς κατοίκους ἑνός χωριοῦ καί µέ τόν τρόπο αὐτό θά πρέπει νά 
γίνει κατανοητός ὅπου ἀναφέρεται στίς πηγές µας. Στό κατάστιχο τοῦ 1635 
προσδιορίζονται ὡς τέτοιοι 19 ναοί, στήν πρωτοπαπαδική ἐπίσκεψη τοῦ 1753-

                                                        
23. Κατάστιχο 1635, σ. 87 (ναός Ἁγίων Ἀποστόλων Βιταλάδων) κ.ἀ. 
24. Κατάστιχο 1635, σ. 10 (ναοί Ἁγίων Πατέρων καί Ἁγίου Ἀντωνίου πόλεως) κ.ἀ. 
25. Κατάστιχο 1635, σ. 14 (ναός Ἁγίου Νικολάου Γαστράδων), σ. 16 (ναός Κρεµαστῆς 

πόλεως), σ. 17 (ναός Ἁγίου Νικολάου Μαµάλων) κ.ἀ. 
26. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, passim. 
27. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 45, δ. 27. 
28. ΚΑΡΥ∆Η, Κατάλογος, passim. 
29. Ὁ ὅρος στίς πηγές τῆς ἐποχῆς χρησιµοποιεῖται ἐπίσης γιά νά δηλώσει ὀργανωµένες 

ὁµάδες προσώπων µέ κριτήριο τήν κοινή οἰκονοµική ἤ ἐπαγγελµατική τους δραστηριότητα. 
Τόν ὅρο βρήκαµε σέ πράξη τῆς 19.6.1733 στήν ἔκφραση «κινότιτα τῶν φουρναρέων» ὡς ταυ-
τόσηµο τῆς συντεχνίας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.105, β. 24, φ. 26v-27r). 

30. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 876r. 
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54 καί στόν κατάλογο τῆς 1.4.1755 αὐτοί περιορίζονται στούς 831. Σέ αὐτούς θά 
πρέπει νά προστεθοῦν καί οἱ ἐπιπλέον 5 ναοί οἱ ἀναφερόµενοι στόν κατάλογο 
τοῦ 175232. Ἐκτός αὐτῶν στίς πηγές ἀναφέρονται καί ἄλλοι µέ τόν ἴδιο χαρα-
κτηρισµό οἱ ὁποῖοι στούς καταλόγους περιλαµβάνονται στά ἀδελφάτα33. 

Ἡ ἔκφραση ἀπαντᾶ ἤδη στά νοταριακά κατάστιχα τοῦ 16ου αἰ.34, τούς 
ναούς ὅµως αὐτούς κατά τόν 16ο αἰ. διακρίνουµε κυρίως ἀπό τήν ἐξέχουσα θέ-
ση τήν ὁποία κατεῖχαν οἱ γέροντες τῶν χωριῶν στόν ὁρισµό τῶν διαχειριστικῶν 
ὀργάνων τῶν ναῶν καί τοῦ ἱερουργοῦ35. Ἡ ἰδιαίτερη αὐτή θέση τῶν γερόντων 
δέν ὀφειλόταν στήν τιµή πού ἔχαιραν µεταξύ τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ, ἀλλά 
στό γεγονός ὅτι ὁ ναός ἀνῆκε στήν κοινότητα τοῦ χωριοῦ. Μέ τήν ἔννοια αὐτή 
ὅπου διαπιστώνεται ἡ παρουσία γερόντων στίς νοταριακές πράξεις πού ἀφο-
ροῦν σέ ἕναν ναό, θά πρέπει λογικά νά δεχτοῦµε ὅτι ὁ ναός αὐτός ἀνῆκε στήν 
κοινότητα τοῦ χωριοῦ. Ἡ διακρίβωση τῶν ναῶν αὐτῶν διαπιστώνεται στά 
ἔγγραφα καί ἀπό τόν τύπο τῆς ἐξουσιοδότησης τῶν ἐπιτρόπων τῶν ναῶν οἱ ὁ-
ποῖοι ἐνεργοῦσαν «µε θεληµα του χοριου ολουνου»36 ἤ «δια ονοµα των ανθρώ-
πων του ετερου χωριου»37. 

Μέ τόν ὅρο λοιπόν ναός κοινότητος ἐννοεῖται ὁ ναός τοῦ ὁποίου τά κτητο-
ρικά δικαιώµατα κατέχει ἡ κοινότητα τοῦ χωριοῦ. Ἡ κατοχή τῶν δικαιωµάτων 
αὐτῶν προέρχεται εἴτε ἀπό τό γεγονός ὅτι ὁ ναός κτίστηκε µέ κοινή προσπά-
θεια ὅλων τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ εἴτε ἀπό δωρεά πρός τήν κοινότητα τοῦ 
χωριοῦ38. Ἡ χρήση τοῦ ὅρου ἑποµένως προσδιορίζει τή διασπορά τῶν κτητορι-
κῶν δικαιωµάτων κατά τή στιγµή τῆς χρήσης του γι’ αὐτό καί γιά τόν ἴδιο ναό 

                                                        
31. Βλ. τά ὀνόµατα τῶν ναῶν στόν Πίνακα 1 τοῦ Παραρτήµατος. 
32. Πρόκειται γιά τόν Ἅγιο Γεώργιο Παυλιάνας τόν ὁποῖο κατεῖχε ἡ κοινότητα µαζί µέ 

τόν Ἀναστάση Θεοφύλακτο (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 223r), καί οἱ ναοί Ἁγίων Θεοδώρων, Ἁγίου 
Γεωργίου, Ἁγίας Βαρβάρας καί Ἁγίου Ἀρσενίου τῆς κοινότητας τοῦ χωριοῦ Συνιές (Α.Ν.Κ., 
Μ.Π. 40, φ. 230v). 

33. Σηµειώνουµε τούς ναούς: Ἁγίας Τριάδος Ἀντιπερνῶν (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 5, φ. 19rv 
ἀπόφαση τῆς 28.7.1690), Ἁγίου Νικολάου Κρήνης (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 344, ἔγγραφο 
158 τῆς 9.1.1726), Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀρµενάδων (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 1096rv τῆς 29.3.1713). 
Βλ. καί σηµειώσεις πού ἀκολουθοῦν. 

34. Ἅγιος Ἀθανάσιος Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 192, Libro inventario, φ. 6r ἀντίγραφο 
πράξης τῆς 14.7.1586). 

35. Βλ. ἐνδεικτικά: Ὑ. Θ. Γαρδελάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 113r τῆς 13.2.1548). Ἅγιος 
Στέφανος Σκριπεροῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 165r τῆς 26.3.1558). Ὑ. Θ. Λιαπάδων (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Τ.145, φ. 173r τῆς 19.11.1553). Ὑ. Θ. Σκριπεροῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 200v τῆς 17.1.1559). 

36. Βλ. Ταξιάρχη ∆ραγοτινῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 737v τῆς 5.4.1537). Πρβλ. Ὑ. Θ. Κου-
καµιώτισσα Χωρεπισκόπων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.25, β. 1, φ. 59rv τῆς 14.7.1570). 

37. Ἅγιος Ἀρσένιος καί Προφήτης Ἠλίας Σπαρτίλα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ζ.33, φ. 13rv τῆς 
17.4.1582). 

38. Βλ. τή διαθήκη τοῦ ἱερέα Ἀντωνίου Ἀγαπητοῦ µέ τήν ὁποία ἄφησε τόν ναό τῆς Ὑ. Θ. 
Ἐλεούσας Κυνοπιαστῶν «τις κινοτιτος του αυτου χορίου» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.144, φ. 35v-37r). 
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οἱ πληροφορίες µπορεῖ νά ποικίλλουν, ἀκόµη καί σέ µικρά χρονικά διαστήµα-
τα, δίνοντας ἔµφαση ἄλλοτε στήν ἔννοια τοῦ χωριοῦ, ἄλλοτε στούς ἴδιους τούς 
κτήτορες καί ἄλλοτε στόν τύπο τῆς ὑφιστάµενης µεταξύ τῶν κτητόρων σχέσης 
µέ τόν χαρακτηρισµό τοῦ ναοῦ ὡς ἀδελφότητας ἤ ἀδελφάτου39. Ἄλλωστε στούς 
καταλόγους τοῦ 1755 καί τοῦ 1820 δέν ἀπαντᾶ ἡ διάκριση αὐτή, τῶν ναῶν λο-
γιζοµένων ὡς συναδελφικῶν. Τόν χαρακτηρισµό ὡς ναοῦ τῆς κοινότητος µπο-
ροῦν νά φέρουν περισσότεροι τοῦ ἑνός ναοί µέσα στόν ἴδιο χῶρο. Ἄλλοτε πάλι 
ἐγκαταλείπεται ὁ χαρακτηρισµός γιά κάποιους ναούς καί µέσα στόν ἴδιο γεω-
γραφικό χῶρο ὡς ναός τῆς κοινότητος δηλώνεται ἄλλος, γεγονός πού φανερώ-
νει ὅτι πιθανότατα οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ ἦταν στήν πλειονότητά τους κτήτο-
ρες στούς περισσότερους ἀπό τούς ἐκεῖ ὑπάρχοντες ναούς40. Ἡ λειτουργία καί ἡ 
διοίκηση τῶν ναῶν αὐτῶν ἐντάσσεται µέσα στά πλαίσια λειτουργίας τῶν ἀδελ-
φοτήτων, ὅπως φαίνεται ἄλλωστε καί ἀπό τήν ἐναλλαγή τῶν ὅρων στίς πηγές 
καί στούς καταλόγους. Γι’ αὐτό καί οἱ ναοί αὐτοί συνυπολογίζονται µεταξύ τῶν 
συναδελφικῶν ναῶν, ἡ δέ λειτουργία τῆς ἐκεῖ ὑπάρχουσας ἀδελφότητας ἐξετά-
ζεται ἀπό κοινοῦ µέ τήν ἐπισήµανση ὅπου χρειάζεται τῶν ἰδιαιτεροτήτων τους. 

Στούς συναδελφικούς ναούς συνυπολογίζονται ἐπίσης οἱ ναοί πού χαρακτη-
ρίζονται στίς πηγές µέ τόν ὅρο ἐνορία (parrocchia). Στόν κατάλογο τοῦ Sagredo 
τοῦ 1755 σηµειώνονται συνολικά 16 ναοί πού βρίσκονται ὅλοι στά χωριά. Ἀπό 
τούς ναούς αὐτούς οἱ 11 δηλώνονται στούς ἄλλους καταλόγους ὡς ἀδελφάτα 
καί οἱ λοιποί ὡς ἰδιόκτητοι41, ἐνῶ περιλαµβάνονται ὅλοι στόν κατάλογο τῶν 
ἀδελφάτων τοῦ 180042. 

Ἀναλυτικότερα, οἱ κατάλογοι περιλαµβάνουν τά παρακάτω στοιχεῖα: 
Τό 1635 σηµειώνονται 103 συναδελφικοί ναοί, στούς ὁποίους προστίθενται 

οἱ 19 ναοί πού φέρουν τόν χαρακτηρισµό «del casale» καί ἀνέρχονται συνολικά 
στούς 122. Στήν ἐπίσκεψη τοῦ 1753-1754 σηµειώνονται 93 ἀδελφάτα ἀπό τά 
ὁποῖα ἕνα ἔµµεσα, µέ τή δήλωση τῆς ὕπαρξης ἀδελφῶν πού λαµβάνουν τό ἐτη-
σίως καταβαλλόµενο ἀπό τόν ἱερουργό τοῦ ναοῦ «γιούς», καί ἕνα µέ τόν πα-
ράλληλο χαρακτηρισµό του ὡς «γιούς»43. Σέ αὐτούς προστίθενται οἱ 8 ναοί τῆς 

                                                        
39. Γιά τήν ἐναλλαγή τῶν ὅρων βλ. ἐνδεικτικά στόν Πίνακα 1 τοῦ Παραρτήµατος τούς 

ναούς τοῦ Ταξιάρχη ∆ραγοτινῶν, Ἁγίας Παρασκευῆς Σγουράδων, Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Γα-
στουρίου. 

40. Στό χωριό Σπαρτίλας τό 1582 ἀναφέρονται οἱ ναοί τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου καί τοῦ 
Προφήτη Ἠλία (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ζ.33, φ. 13rv), ἐνῶ στήν ἐπίσκεψη τοῦ 1754 ὁ χαρακτηρισµός 
περιορίζεται στόν ναό τῆς Ὑ. Θ. εἰς τόν Ἅγιο Σώζοντα (βλ. Πίνακα 1). Γιά τό χωριό Γαστούρι 
σέ πρωτοπαπαδική ἀπόφαση τῆς 5.11.1689 γίνεται λόγος γιά «ἐκκλησίες» τῆς κοινότητας 
(Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 1, φ. 28v-29r) γνωρίζουµε δέ ὅτι ὡς ναοί τῆς κοινότητας χαρακτη-
ρίζονταν τό 1635 ἡ Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια καί ὁ Ἅγιος Θεόδωρος (βλ. Πίνακα 1). 

41. Βλ. Πίνακα 1 στό Παράρτηµα. 
42. Μονόφυλλο εἰς Α.Ε.Κ. ἀρ. L.577b. 
43. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 178, 256. 
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«κοινότητος» καθώς καί οἱ 3 ναοί µέ τόν χαρακτηρισµό «γιούς ἐπαρχίας». Πρό-
βληµα σ’ ὅ,τι ἀφορᾶ τόν πραγµατικό ἀριθµό τῶν ἀδελφάτων συνιστοῦν οἱ µή 
χαρακτηριζόµενοι ναοί, ὁ ἀριθµός τῶν ὁποίων εἶναι ἰδιαίτερα µεγάλος καί φτά-
νει σέ ποσοστό 19,83%, ἤτοι 165 ναούς. Οἱ µή χαρακτηριζόµενοι ναοί τῆς ἐπί-
σκεψης συγκεντρώνονται κυρίως στή µέση καί βόρεια Κέρκυρα, µέ ἀντίστοιχη 
µείωση τῶν δηλουµένων ἀδελφάτων. Εἶναι χαρακτηριστικό ἐπίσης ὅτι ὁ µεγα-
λύτερος ἀριθµός ἀδελφάτων καταγράφεται κατά τήν πρώτη φάση τῆς ἐπίσκε-
ψης πού περιέλαβε τίς τέσσερις πρῶτες ἐπαρχίες44, ἐνῶ στή συνέχεια ὁ χαρακτη-
ρισµός σπανίζει, τοῦ γραφέα ἀρκουµένου νά καταγράφει τούς «κουµεσίους», 
δηλαδή τούς κυβερνῆτες τοῦ ναοῦ. Ἀπό τούς µή χαρακτηριζόµενους ναούς µε-
γάλο µέρος ἀνῆκε, σύµφωνα µέ τά στοιχεῖα τῶν ἄλλων καταλόγων, στήν κατη-
γορία τῶν ἀδελφάτων. Στηριζόµενοι στή συστηµατική καταγραφή τῶν κουµε-
σίων τῶν ναῶν πού παρατηρεῖται στήν ἐπίσκεψη, ἐπιχειρήσαµε µιά ἐπιπλέον 
ταξινόµηση τῶν ναῶν µέ κριτήριο τή µνεία κουµεσίων ἤ κυβερνητῶν σέ αὐτούς, 
ἡ ὁποία ἔδωσε τά ἀκόλουθα ἀνά κατηγορία ἀποτελέσµατα: 

 
ἀδελ-
φάτα

ἰδιό-
κτητοι

κοινό-
τητος

µονα-
στήρια

µετόχια ἀχαρα-
κτήριστοι 

Σύνολο 
ναῶν 

Μέ κουµεσίους 87 9 6 3 1 138 244 
Σύνολο ναῶν 93 424 8 11 103 165 832 
 
Ἀπό τούς µή χαρακτηριζόµενους ναούς οἱ 27 ὑπολειπόµενοι κατανέµονται ὡς ἑξῆς: 7 

ἐξωκλήσια, 7 κατεστραµµένοι, 8 ἐκκλησάκια χωρίς περιουσία καί κτήτορα, 3 ναοί ἀνα-
καινιζόµενοι, καί 2 χωρίς ἐπαρκῆ στοιχεῖα (Ἅγιος Στέφανος Μπενιτσῶν, Ἅγιος Νικό-
λαος καί Ἅγιος Σπυρίδων στό Μαγιστράτο). Τό ἀναφερόµενο µετόχι εἶναι ὁ Ταξιάρχης 
Κουναβάδων, πού ἀνῆκε στήν Ἁγία Παρασκευή τοῦ ἴδιου χωριοῦ, στήν περιγραφή τοῦ 
ὁποίου ἐπαναλαµβάνονται τά ὀνόµατα τῶν κουµεσίων τῆς κύριας ἐκκλησίας45. Ἀπό τά 
ἀδελφάτα χωρίς κουµεσίους σέ δύο περιπτώσεις δηλώνεται ρητά ἡ µή ὕπαρξή τους καί ἡ 
ἀνάληψη τῆς διαχείρισης τοῦ ναοῦ ἀπό τούς ἐφηµερίους46. Ἀναφορικά µέ τούς ἰδιόκτη-
τους ναούς πού ἔχουν κουµεσίους, σέ ὅλους τό κτητορικό δικαίωµα ἀνῆκε σέ µιά ἤ πε-
ρισσότερες γενεές47. 

                                                        
44. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 98-217. 
45. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 243. 
46. Ἅγιος Ἀρσένιος στό Περιβόλι, Ταξιάρχης Χλοµοῦ : ὅ.π., σ. 128 καί 141. 
47. Πρόκειται γιά τούς ναούς Ἁγίου Σπυρίδωνος Μελικίων γενεᾶς Παντῆ (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, 

Ναοί, σ. 101), Ἁγίας Τριάδος Σταυροῦ γενεᾶς Φωτεινῶν (ὅ.π., σ. 167), Προφήτη Ἠλία Καλα-
φατιώνων γενεᾶς Γουλιαρµῆ (ὅ.π., σ. 189), Ἁγίου Νικολάου Γαρδελάδων γενεῶν Λευτεριώτη – 
Κλήµη (ὅ.π., σ. 202), Προφήτη Ἠλία Βιτουλάδων τῶν ἐπαρχιῶν Κάτω Μέσης καί Ἀρχαγγέλου 
(ὅ.π., σ. 221), Ἁγίας Παρασκευῆς Μανατάδων γενεᾶς Μανάτου (ὅ.π., σ. 232), Ἁγίας Παρα-
σκευῆς Βελονάδων γενεῶν Κοντογιώργη – Μπογδάνου (ὅ.π., σ. 238), Ἁγίου Γεωργίου Κασ-
σιώπης γενεᾶς Κορµαρῆ (ὅ.π., σ. 293), Ἁγίου Νικολάου Ποταµοῦ γενεᾶς Ἀρµένη (ὅ.π., σ. 340). 
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Ἀπό τόν πίνακα προκύπτει λοιπόν ὅτι ὁ µεγαλύτερος ἀριθµός τῶν µή χαρα-
κτηριζόµενων ναῶν εἶχαν κουµεσίους. Ἐπίσης διαπιστώνεται ἡ στενή σύνδεση 
τῆς ὕπαρξης κουµεσίων εἴτε µέ ἀδελφότητες εἴτε µέ συγγενικές ὁµάδες κτητόρων 
πού εἶχαν κάποια µορφή ὀργάνωσης πού προσέγγιζε ἐκείνη τῶν ἀδελφοτήτων. 
Ἡ διαπίστωση αὐτή µᾶς ἐπιτρέπει νά θεωρήσουµε ὅτι καί οἱ µή χαρακτηριζό-
µενοι ναοί ἀνῆκαν κυρίως στήν κατηγορία αὐτή καί ὅτι µέ τήν υἱοθέτηση συνο-
πτικότερου ἐρωτηµατολογίου κατά τήν ἐξέταση τῆς κατάστασης τοῦ κάθε ναοῦ 
τό ἐρώτηµα τῆς ὕπαρξης ἀδελφάτου ἀπαλείφθηκε. Οἱ διαπιστώσεις µας ἐπιβε-
βαιώνονται καί ἀπό τά δεδοµένα τοῦ καταλόγου τῆς 1.4.1755. Στόν κατάλογο 
αὐτόν σέ σύνολο 834 ναῶν ἀναφέρονται 228 ἀδελφάτα καί µόλις 31 ναοί χωρίς 
κανέναν χαρακτηρισµό. Ἡ κατανοµή τῶν ἀδελφάτων καί τῶν µή χαρακτηριζο-
µένων ναῶν στούς δύο αὐτούς καταλόγους ἔχει ὡς ἑξῆς: 

 
Ἐπίσκεψη 1753-54 1.4.1755 

ΠΕΡΙΟΧΗ ἀδελφάτα ἀχαρακτή-
ριστοι 

ἀδελφάτα ἀχαρακτή-
ριστοι 

Χώρα - Προάστεια 20 16 29 4 

Ἐπαρχία Ἄνω Μέσης 20 6 21 4 

Ἐπαρχία Κάτω Μέσης 12 12 22  

Ἐπαρχία Ἄνω Γύρου  13 11 2 

Ἐπαρχία Ἀρχαγγέλου 2 13 15 3 

Ἐπαρχία Κάτω Γύρου 2 28 27 5 

Ἐπαρχία Ὄρους Γύρου  31 30 1 

Ἐπαρχία Ὄρους 3 26 24 5 

Ἐπαρχία Μεσογγῆς 3 11 11 4 

Ἐπαρχία Λευκίµµης 31 9 38 3 

ΣΥΝΟΛΑ 93 165 228 31 

Στόν κατάλογο τοῦ Sagredo τοῦ 1755 σηµειώνονται 149 συναδελφικοί ναοί. 
Σέ αὐτούς προστίθενται οἱ 16 δηλούµενοι ὡς ἐνορίες, ἐνῶ ἀπό τούς µή χαρακτη-
ριζόµενους ναούς οἱ 13 στούς ἄλλους καταλόγους ἐµφανίζονται ὡς ἀδελφάτα. 

Ἄξιος ἰδιαίτερης µνείας εἶναι ὁ κατάλογος τῶν ἀδελφάτων τοῦ νησιοῦ πού 
ἐκδόθηκε στίς 9.4.1800. Πρόκειται γιά µονόφυλλο πού φυλάσσεται στήν Ἀνα-
γνωστική Ἑταιρεία Κερκύρας µέ ἀριθµό L.577b. Φέρει τόν τίτλο «Κατάλογος 
Ἐκκλησιῶν. Το εισόδηµα κάθε δύο χρόνους των συστηµένων αδελφάτων ετού-
της της χώρας των Κορυφων, προαστείων καί Νησίου, µέ τό ανάλογο χρονικό 
βάρος, προς ετούτην την Αρχηπισκοπική αξία»48. Περιλαµβάνει 169 ναούς µέ τά 
ἔσοδά τους ἀνά διετία καί τίς οἰκονοµικές ὑποχρεώσεις τους πρός τήν ἀρχιεπι-

                                                        
48. Βλ. καί ΜΟΥΧΑ, Bibliographie, σ. 117 ἀρ. 17. 
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σκοπή. Στόν ἴδιο κατάλογο καταγράφονται ἐπίσης 11 µοναστήρια. Ὁ συντά-
κτης τοῦ καταλόγου στηρίχθηκε ἀποκλειστικά στόν κατάλογο τοῦ Sagredo ἀπό 
τόν ὁποῖο ἀντιγράφει τούς ναούς πού σέ αὐτόν χαρακτηρίζονται ὡς ναοί ἀδελ-
φότητας ἤ ἐνορίας καί προσθέτει τέσσερις ἐπιπλέον ναούς ὡς συναδελφικούς. 
Σηµειώνει τά ἴδια ἔσοδα, µετατρέποντας τά ρεάλια σέ λίρες, καί προσδιορίζει 
τό βάρος τοῦ κάθε ἀδελφάτου τό ὁποῖο ἰσοῦται κατά µέσον ὅρο µέ τό 3% τῶν 
διετῶν εἰσοδηµάτων του. 

Στούς καταλόγους τῶν ἀδελφάτων προστίθεται ἐπίσης ὁ κατάλογος µέ ἡµε-
ροµηνία 5/17 Ὀκτωβρίου 1807 τῶν συναδελφικῶν ναῶν καί τῶν µοναστηρίων, 
τῶν ὁποίων τά εἰσοδήµατα ἐκµισθώθηκαν σύµφωνα µέ τίς διατάξεις τοῦ δια-
τάγµατος τῆς 23.5.1805, γιά τόν ὁποῖο κάναµε λόγο στό προηγούµενο κεφά-
λαιο49. Στόν κατάλογο ἀριθµοῦνται συνολικά 191 ναοί καί µοναστήρια. 

Στόν κατάλογο τοῦ 1820 σηµειώνονται 247 ἀδελφάτα. Ὁ κατάλογος περι-
λαµβάνει ἐπίσης σηµαντικό ἀριθµό µή χαρακτηριζόµενων ναῶν πού φτάνουν 
στό 14,5%, ἤτοι 122 ναούς. Ἀπό αὐτούς χωρίς ἀµφιβολία οἱ ναοί τῆς πόλης ἦταν 
συναδελφικοί, ἐνῶ ἀπό τούς ὑπόλοιπους, οἱ περισσότεροι θά ἔπρεπε ἐπίσης νά 
ἐνταχθοῦν στήν κατηγορία τῶν ἀδελφάτων µέ βάση ἄλλες πληροφορίες, ἀλλά 
καί τῆς σηµείωσης ἐπιτρόπων στήν οἰκεία στήλη τοῦ πίνακα. Αὐτό σηµαίνει ὅτι 
στόν κατάλογο ὁ ἀριθµός τῶν συναδελφικῶν ναῶν εἶναι σαφῶς µεγαλύτερος 
τῶν δηλουµένων, δέν ὑπάρχει ὅµως ἡ δυνατότητα ἀκριβέστερου προσδιο-
ρισµοῦ. 

Στούς καταλόγους καί καταστάσεις τοῦ 19ου αἰ. πού περιλαµβάνουν ἀπο-
κλειστικά συναδελφικούς ναούς σηµειώνουµε, τέλος, τέσσερις ἀκόµη γιά τούς 
ὁποίους δέν γνωρίζουµε τόν ἀκριβή χρόνο τῆς σύνταξής τους. Ὁ πρῶτος ἐπι-
γράφεται «Quadro da cui, sulla base della Rendita Annua delle Chiese di Confrater-
nità col raguaglio di quattr’ anni, vedonsi fissate alle medesime le spese ordinarie an-
nuali», ἀποτελεῖ κατάστιχο τῶν τακτικῶν ἐξόδων τῶν συναδελφικῶν ναῶν, 
σύµφωνα µέ τά ἐτήσια ἔσοδά τους, καί ἀριθµεῖ 149 ναούς50. Ὁ δεύτερος ἐπιγρά-
φεται «Stato delle chiese di jus Confraternità della città e sobborghi con li nomi delli 
officiatori e governatori et epoca della loro durata» καί ἀριθµεῖ 40 ναούς51. Ὁ τρί-
τος ἐπιγράφεται «Stato Generale delle Chiese di Confraternità dell’ Isola di Corfù». 
Πρόκειται γιά µονόφυλλο στό ὁποῖο καταγράφονται 240 συναδελφικοί ναοί 
µεταξύ τῶν ὁποίων περιλαµβάνονται καί πέντε λατινικές ἀδελφότητες52. Ὁ τέ-
ταρτος τέλος, ὁ ὁποῖος ἐπιγράφεται «Stato generale relativo alle Rese di Conti da 
prodursi da’ Governatori delle Chiese di Confraternità dall’ anno 1829 in poi», ἀπο-
τελεῖ κατάστιχο 20 φύλλων. ∆ιαιρεῖται ἀνά δύο σελίδες, ἀρχίζοντας ἀπό τό φ. 

                                                        
49. Α.Ν.Κ., Α.Ι.Γ.-Ε.Π. 69, ὑποφάκελος 24. 
50. Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 11.1. 
51. Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 11.3. 
52. Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 11.6.  
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1v, σέ 12 στῆλες καί περιλαµβάνει, ἐκτός ἀπό τό ὄνοµα καί τή θέση τοῦ ναοῦ, 
τά ὀνόµατα καί τή διάρκεια τῆς θητείας τῶν κυβερνητῶν σέ τέσσερις κατά 
σειρά διετεῖς διαχειριστικές περιόδους πού καλύπτουν τό διάστηµα 1830-1839. 
Στήν κατάσταση ἀριθµοῦνται 169 συναδελφικοί ναοί, στούς ὁποίους συνυπο-
λογίζονται καί τρεῖς λατινικές ἀδελφότητες53. 

Ἀναλυτικά οἱ συναδελφικοί ναοί στούς κύριους καταλόγους πού µελετήθη-
καν ἀνωτέρω σηµειώνονται στόν Πίνακα 1 τοῦ Παραρτήµατος. Ὅπως διαπι-
στώνεται ἀπό τή συγκριτική µελέτη τῶν καταλόγων, κάποιοι ναοί εἶναι γνω-
στοί µόνον ἀπό ἕναν ἤ περισσότερους καταλόγους, ἐνῶ γιά ἄλλους ὑπάρχουν 
πληροφορίες ἀπό τόν 16ο αἰ. καί ἑξῆς. Ἡ ἀναλογία τῶν συναδελφικῶν ναῶν 
στό σύνολο τῶν ναῶν, σύµφωνα µέ τά στοιχεῖα πού µᾶς παρέχουν οἱ κατάλογοι 
καί ἔπειτα ἀπό τίς ἀνωτέρω παρατηρήσεις καί προσθῆκες, ἀνέρχεται περίπου 
στό 1:4 µέ µικρές διακυµάνσεις ἀνά κατάλογο. Γεγονός εἶναι ὅµως ὅτι ὁ ἀριθµός 
τῶν συναδελφικῶν ναῶν δέν ἰσοδυναµεῖ µέ τόν ἀριθµό τῶν ἀδελφοτήτων. Ἡ 
ἀδελφότητα µποροῦσε νά κατέχει περισσότερους τοῦ ἑνός ναούς, οἱ ὁποῖοι 
στούς καταλόγους δέν λογίζονται πάντοτε ὡς ναοί τῆς ἴδιας ἀδελφότητας ἤ ὡς 
µετόχια κάποιου ναοῦ, ἀλλά κάποτε σηµειώνονται ὡς ξεχωριστά ἀδελφάτα54. 

                                                        
53. Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 11.7. 
54. Στήν ἴδια ἀδελφότητα κατά περίπτωση ἀνῆκαν: στό χωριό Σκριπερό οἱ ναοί τῆς Ὑ. 

Θεοτόκου καί τοῦ Ἁγίου Στεφάνου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 165r). Στούς Ἀγραφούς ἡ Ὑ. Θεο-
τόκος, ὁ ναός τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 2.9, φ. 4v. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 141) καί 
ἀργότερα καί ὁ ναός τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 5, β. 1, φ. 17r). Στούς Πάγους ὁ ναός 
τῆς Ὑ. Θεοτόκου καί τά µετόχια της ἡ Ἁγία Τριάς καί ὁ Ἅγιος Γεώργιος (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 502, ἔγ-
γραφο 202). Στούς Χωρεπισκόπους ἡ Ὑ. Θ. Κουκαµιώτισσα καί ὁ Ἅγιος Νικόλαος (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Τ.25, β. 1, φ. 59rv). Στούς Καστελλάνους Μέσης ἡ Ὑπαπαντή καί ὁ Ἅγιος Γεώργιος 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.15, φ. 79r-80r). Στό χωριό Κουναβάδες οἱ ναοί τοῦ Ταξιάρχη καί τῆς Ἁγίας 
Παρασκευῆς (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.77, φ. 60v-61r), στήν ἐπίσκεψη µάλιστα τοῦ 1753 ὁ Ταξιάρχης 
σηµειώνεται ὡς µετόχι (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 243) ἐνῶ στόν κατάλογο τοῦ 1820 δηλώνονται 
ὡς χωριστά ἀδελφάτα (ΚΑΡΥ∆Η, Κατάλογος, ἀρ. 452-453). Στό χωριό Λιαπάδες στήν ἴδια 
ἀδελφότητα ἀνῆκαν οἱ ναοί τῆς Ὑ. Θεοτόκου, τῆς Ἁγίας Θέκλας, τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας Φαρ-
µακολύτριας καί τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.6, φ. 15r - Πράξεις Ἀλεξάκη, σ. 63, ἀρ. 
56. Συµβ. Τ.145, φ. 173r. Μ.Π. 40, φ. 228v. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, ὅ.π., σ. 203. ΚΑΡΥ∆Η, ὅ.π., ἀρ. 312). 
Στό χωριό Βουνιατάδες στήν ἴδια ἀδελφότητα ἀνῆκαν οἱ ναοί τῆς Ὑ. Θ. Καλαµιώτισσας καί 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόµου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.5, φ. 29v-30r). Στό χωριό Βαρυπατάδες στήν 
ἴδια ἀδελφότητα ἀνῆκαν οἱ ναοί τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, Ἁγίου Στεφάνου καί Παντοκράτο-
ρα, οἱ ὁποῖοι ὅµως δηλώνονται ὡς χωριστά ἀδελφάτα στόν κατάλογο τοῦ 1820 (ΚΑΡΥ∆Η, ὅ.π., 
ἀρ. 148-150). Στό χωριό Συνιές οἱ ναοί τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, Ἁγίου Γεωργίου, Ἁγίων Θεο-
δώρων καί Ἁγίου Ἀρσενίου ἀνῆκαν στήν ἴδια ἀδελφότητα (Gazzetta Jonia, ἀρ. 138, 7/19 Αὐ-
γούστου 1820, σ. 1. ΚΑΡΥ∆Η, ὅ.π., ἀρ. 584, 585, 588, 590). Ἐπίσης οἱ ναοί τῶν Ἁγίων ∆έκα, 
Ἁγίου Σπυρίδωνος καί Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας χωρίου Ἁγίων ∆έκα ἀνῆκαν στήν ἴδια ὁµάδα κτη-
τόρων καί ἀδελφῶν (τό 1696 µέ ἀπόφαση τοῦ Πρωτοπαπᾶ οἱ ναοί χωρίστηκαν σέ δύο ἐφηµε-
ρίες: Α.Ν.Κ., Μ.Π. 19, Μέρος Α΄, β. 6, φ. 9v-10v). Στούς Κανακάδες ἡ ἴδια ἀδελφότητα κατεῖχε 
τούς ναούς τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης καί Ἁγίων Θεοδώρων (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, δ. 6, φ. 321r). 
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Ὁ ἐντοπισµός τῶν περιπτώσεων αὐτῶν δέν εἶναι εὔκολος γι’ αὐτό καί εἶναι 
πρακτικά ἀδύνατο νά δοθεῖ ἀκριβής ἀριθµός τῶν ἀδελφοτήτων σέ δεδοµένη 
χρονική στιγµή. 

Οἱ ἀδελφότητες στή βάση τους καί στούς σκοπούς πού ἐπιδιώκουν δέν πα-
ρουσιάζουν ἰδιαίτερες µορφολογικές διαφορές πού νά καθιστοῦν ἀναγκαία τήν 
εἰδολογική τους ταξινόµηση καί ξεχωριστή ἐξέταση. Μέσα ἀπό τό σύνολο ὅµως 
τῶν ἀδελφοτήτων µποροῦν νά γίνουν κάποιες διακρίσεις οἱ ὁποῖες στηρίζονται 
στά ἰδιαίτερα µορφολογικά στοιχεῖα τά ὁποῖα χαρακτηρίζουν ὁρισµένες ἀπό 
αὐτές καί τά ὁποῖα ἀναφέρονται στή συγκρότηση ἤ στή λειτουργία τους. Ὁ 
ἀριθµός ὅµως τῶν ἀδελφοτήτων αὐτῶν εἶναι ἐξαιρετικά περιορισµένος γι’ αὐτό 
καί µόνον ὡς διαφοροποιηµένες ἐκδηλώσεις ἐκλαµβάνονται καί ἐξετάζονται. 
Ἔτσι ὁρισµένες ἀδελφότητες ἐµφανίζονται νά ἔχουν στήν κατοχή τους καί νά 
διαχειρίζονται µοναστήρια, ἐνῶ ἄλλες περιλαµβάνουν µέλη ἀπό πολλά χωριά ἤ 
ὁλόκληρα γεωγραφικά διαµερίσµατα. Ἐπιµέρους, τέλος, διακρίσεις µποροῦν νά 
γίνουν µέ βάση τήν καταγωγή καί τό ἐπάγγελµα τῶν µελῶν τους. Ἔτσι διαπι-
στώνονται ἀδελφότητες ὀργανωµένες κυρίως ἀπό ξένους πού διέµεναν στό νησί 
ἤ πρόσφυγες οἱ ὁποῖοι γιά διάφορους λόγους ἀναγκάστηκαν νά ἐγκαταλείψουν 
µαζικά τόν τόπο τους, καθώς καί ἀδελφότητες τῶν ὁποίων τόν κορµό ἀποτε-
λοῦσαν τά µέλη µιᾶς συντεχνίας. Γιά τίς ἰδιαίτερες αὐτές ὁµάδες ἀδελφοτήτων 
γίνεται λόγος σέ ξεχωριστή ἑνότητα. 



 

 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ϛ΄  
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ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  
 

1 .  Η  ΕΝΟΡΙΑΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΤΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  

Ἡ ἐνορία, ὡς τό σύνολο τῶν πιστῶν πού κατοικοῦν στήν ἐκκλησιαστική περι-
φέρεια ἐνοριακοῦ ναοῦ καί οἱ ὁποῖοι συνέρχονται σέ αὐτόν γιά τή θεραπεία 
τῶν θρησκευτικῶν τους ἀναγκῶν, ἀπεικονίζει τή σύγχρονη ἐκκλησιαστική 
πραγµατικότητα, δέν φαίνεται ὅµως νά ἀνταποκρίνεται στήν κατάσταση πού 
ἐπικρατοῦσε κατά τήν ἐξεταζόµενη χρονική περίοδο καί στήν περιοχή πού 
ἐκτείνεται ἡ ἔρευνα. Ἄλλωστε ἡ ἐνορία, ὡς ἡ µικρότερη διοικητική µονάδα 
στόν ἐκκλησιαστικό ὀργανισµό, παρ’ ὅτι ἡ ἀρχή της ἐντοπίζεται στούς πρώτους 
χριστιανικούς αἰῶνες1, διαµορφώνεται στήν Ἀνατολική Ἐκκλησία πολύ ἀργό-
τερα καί συγκεκριµένα ἀπό τά µέσα τοῦ 15ου ὥς τίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰ., συµπί-
πτει δέ µέ τήν κοινοτική ὀργάνωση τῶν ὑποδούλων ὀρθοδόξων µέσα στά πλαί-
σια τῆς Ὀθωµανικῆς Αὐτοκρατορίας. Ὁ ὅρος ἐξάλλου ἐνορία στίς πηγές ἀπό 
τόν 4ο αἰ. καί ἑξῆς ἐµφανίζεται µέ εὐρύτερη πολιτική καί ἐκκλησιαστική ἔννοια 
ἐµπλουτιζόµενη σύν τῷ χρόνῳ χωρίς ὅµως ποτέ νά ἀποτελέσει νοµικό ἤ τεχνικό 
ὅρο γιά τόν χαρακτηρισµό συγκεκριµένης κατάστασης. Ἀπό τό δεύτερο µισό 
τοῦ 15ου καί ἕως τίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰ. ἄρχισε νά διαπλάσσεται ἡ ἔννοια τῆς 
ἐνορίας ὡς βασικῆς µονάδας ὀργάνωσης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου κατ’ ἀναλο-
γία πρός τήν πολιτική της ἔννοια ὡς διοικητικοῦ τµήµατος πόλης2. 

Τό σύστηµα ὅµως αὐτό ἐνοριακῆς ὀργάνωσης δέν ἀποτέλεσε τό µοναδικό 
πρότυπο ὀργάνωσης τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας σέ ὅλο τόν ὀρθόδοξο ἑλληνικό χῶ-
ρο λόγῳ τῶν ἰδιαιτεροτήτων τῆς κάθε περιοχῆς, ὅπως αὐτές εἶχαν διαµορφωθεῖ 
στή µακρά περίοδο ὑποδούλωσης, κυρίως ὅµως λόγῳ τῆς µή ἐπίσηµης ἀναγνώ-

                                                        
1. Βλ. ΙΩ. ΖΗΖΙΟΥΛΑ, Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῇ θείᾳ Εὐχαριστίᾳ καί τῷ ἐπισκόπῳ 

κατά τούς τρεῖς πρώτους αἰῶνας, ἐν Ἀθήναις 19902, σ. 175-176, ὁ ὁποῖος τοποθετεῖ τήν ἀρχή 
της στά µέσα τοῦ 3ου καί στίς ἀρχές τοῦ 4ου αἰ., καί ΒΛ. ΦΕΙ∆Α, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία Α΄, 
Ἀθῆναι 19942, σ. 189 καί 216, ὁ ὁποῖος ἐντοπίζει τήν ἀρχή τῆς ἐνορίας στό β΄ µισό τοῦ 2ου αἰ. 

2. ΑΚΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, Ἐνορίες, σ. 1-12. Γ. ΜΑΝΤΖΑΡΙ∆ΟΥ, Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας µπροστά 
στίς σύγχρονες κοινωνικές ἐξελίξεις, στόν τόµο Ἐνορία. Πρός µιά νέα ἀνακάλυψή της, Ἀκρί-
τας (Ἀθήνα, χ.χ.), σ. 69. 
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ρισης καί ἐπιβολῆς του ἀπό τήν Ἐκκλησία3. Ἔτσι σέ ὁρισµένες αὐτόνοµες περι-
οχές ἡ ἐκκλησιαστική ὀργάνωση συνέχισε νά ἀκολουθεῖ τήν ὀργάνωση τῶν 
γενεῶν, ἐνῶ τό ἐνοριακό σύστηµα εἰσήχθη σέ αὐτές µετά τόν Ἀγώνα γιά τήν 
ἀνεξαρτησία4. Ἐπίσης στίς περιοχές πού γνώρισαν τή λατινική κατοχή πρίν πε-
ράσουν στήν τουρκική κυριαρχία, διατηρήθηκε τό ἐπί Λατινοκρατίας ὑφιστά-
µενο σύστηµα ὀργάνωσης, τό ὁποῖο µάλιστα γινόταν ἀποδεκτό ἀπό τό Πα-
τριαρχεῖο5. 

Στά Ἑπτάνησα καί εἰδικότερα στήν Κέρκυρα, ὅπου καί περιορίζεται ἡ ἔρευ-
να, ἡ ἔννοια τῆς ἐνορίας δέν ἔχει σχέση µέ τόν θεσµό ἔτσι ὅπως διαµορφώθηκε 
µέσα στόν τουρκοκρατούµενο ἑλληνικό χῶρο ἀφοῦ, πολύ πρίν ἀπό τήν ἔναρξη 
τῶν ζυµώσεων ἐκείνων πού ὁδήγησαν στήν ἐνορία, τό νησί εἶχε ἀποκοπεῖ ἀπό 
τό ἑνιαῖο σῶµα τοῦ βυζαντινοῦ κράτους, ὑποκύπτοντας στόν Λατίνο κατακτη-
τή. Ἡ διαφοροποίηση αὐτή ἐµφανίστηκε µάλιστα µέ ἰδιαίτερη ἔνταση στά 
πρῶτα χρόνια µετά τήν Ἕνωση ὁπότε καί προκλήθηκαν ποικίλες ἀντιδράσεις 
στήν προσπάθεια εἰσαγωγῆς τοῦ µοντέλου ὀργάνωσης τῆς Ἐκκλησίας πού 
ἴσχυε στόν λοιπό ἑλλαδικό χῶρο6. 

Ἀπό τή διερεύνηση τοῦ περιεχοµένου τῶν ὅρων ἐνορία καί ἐνορίτης στίς πη-
γές κατά τήν ἐξεταζόµενη περίοδο προέκυψαν τά ἀκόλουθα: 

Ὁ ὅρος ἐνορία χρησιµοποιεῖται συχνά στά ἔγγραφα τῆς ἐποχῆς µέ περιεχό-
µενο κατ’ ἀρχή γεωγραφικό, δηλώνοντας τό διαµέρισµα τῆς πόλης τό ὁποῖο 
προσδιορίζεται µέ τό ὄνοµα τοῦ ναοῦ τῆς περιοχῆς7, ὁπότε καί ταυτίζεται νοη-
µατικά µέ τόν ὅρο «κοντράδα»8 πού χρησιµοποιεῖται καί σήµερα στήν Κέρκυρα 
µέ τήν ἴδια σηµασία. Ὡς ἐκκλησιαστικός ὅρος σηµαίνει τό σύνολο τῶν πιστῶν 
πού ἀσκοῦν τά θρησκευτικά τους καθήκοντα σέ ἕναν ναό καί ὑπάγονται στή 
δικαιοδοσία τοῦ ἐφηµερίου τοῦ ναοῦ9, καθώς καί τόν ναό στόν ὁποῖο ὁµάδα 

                                                        
3. Πρβλ. ΑΚΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, Ἐνορίες, σ. 45. 
4. ΑΛΕΞΑΚΗ, Μάνη, σ. 149-158. 
5. Βλ. πρόχειρα ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ, Κῶδιξ, σ. 246-248, 409-410. ΒΕΗ, Κῶδιξ, σ. 223-225, 243. 
6. Βλ. σχετικά τό ἔντυπο Ἡ δικαίωσις. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Ἐνορίες, σ. 93-95. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, 

Κανονισµός, σ. 10-13. ΚΟΝΟΜΟΥ, Ἐκκλησιαστικά, σ. 142-146. 
7. «εντός καγγελαρίας του εκλαµπροτάτου µπαΐλου Κορυφῶν της υπαρχούσης εις την 

ενορίαν µονῆς της επονοµαζοµένης λατινικῶς Νουντζιάτας» (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 243, 
ἔγγραφο 26, τῆς 19.4.1581). «υποκάτω παλατίου ... του όντος εις την περιοχήν καί εννορίαν 
µονῆς της επονοµαζοµένης λατινικῶς Νουντζιάτας» (ὅ.π., σ. 243, ἔγγραφο 27, τῆς 22.4.1581). 
Βλ. καί πρόσταγµα τῆς 20.8.1715 µέ τό ὁποῖο ὁ Μ. Πρωτοπαπάς προστάζει «καθ’ ἕκαστον 
ἐφηµέριον τῶν ἐνωριῶν Πόλεώς τε καί προαστείων» νά προβεῖ στήν καταγραφή τῶν ἀρρένων 
τέκνων (ὅ.π., σ. 317, ἔγγραφο 125). 

8. «εἰς τήν κοντράδα τῆς ἐκκλισίας Ἁγίας Παρασκεβίς καί Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου 
πρός τήν πόρτα Ρεµούντα» (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 390, ἔγγραφο 231 τῆς 12.5.1768). 

9. Στήν πράξη τῆς 18.9.1513 ὁ ἱερέας Καλοϊωάννης Μουµούρης, ἐφηµέριος τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. 
Θ. Μεσοχωρίτισσας ∆ουκάδων, µέ τήν «ἐνορίαν» του, τήν ὁποία ἀποτελοῦσαν ἕξι πρόσωπα 
πού ἀναφέρονται µέ τά ὀνόµατά τους, συντάσσει πράξη ἀνταλλαγῆς ἀκινήτου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 
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πιστῶν, τῶν ἐνοριτῶν, ἔχει δικαίωµα ταφῆς10, συµµετέχει τακτικά στίς ἱεροπρα-
ξίες καί λαµβάνει τά µυστήρια11. 

Ἀντίστοιχα, ὡς ἐνορίτης ἑνός ναοῦ λογίζεται ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος µέ τήν ἀγορά 
τάφου ἀπέκτησε δικαίωµα ταφῆς στόν ναό12. Ἡ ἐνέργειά του αὐτή, ἡ ὁποία τόν 
ἐντάσσει στήν ἐνορία τοῦ ναοῦ, εἶναι ἀποτέλεσµα ἐλεύθερης ἐπιλογῆς καί 
προσδιορίζεται ἀπό τήν εὐλάβεια πού αὐτός τρέφει γιά κάποιο ναό13, ἀπό τή 
σχέση του µέ τούς κτήτορες ἤ ἀπό τή γεωγραφική ἐγγύτητα τοῦ ναοῦ στόν τόπο 
τῆς κατοικίας του14, κυρίως ὅµως ἀπό τήν ἀνάγκη ἐξασφάλισης χώρου γιά τήν 

                                                        
1.6, φ. 5v. – Πράξεις Ἀλεξάκη, σ. 35, ἀρ. 20). Θεωροῦµε ὅτι οἱ ἀναγραφόµενοι ἀνῆκαν στόν κύ-
κλο τῶν κτητόρων καί ὄχι τῶν ἁπλῶν ἐνοριτῶν τοῦ ναοῦ διαφορετικά δέν θά εἶχαν τή δικαιο-
δοσία νά συντάξουν ἀνάλογη πράξη. ∆έν εἶναι σαφές ἄν στήν «ἐνορία» τοῦ ἱερέα περιλαµβά-
νονταν µόνον οἱ ἀναφερόµενοι ἕξι, χωρίς ὅµως καί νά ἀποκλείεται. Μέ τήν εἰδικότερη ἔννοια 
τῶν µελῶν ἑνός σωµατείου χρησιµοποιεῖται ὁ ὅρος στό Γράµµα τῆς 1.4.1578 τοῦ Πατριάρχη 
Ἱερεµία Β΄, µέ τό ὁποῖο κατεστάθη ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Μώλου Ζακύνθου, ὁ ὁ-
ποῖος εἶχε κτιστεῖ ἀπό τή συντεχνία τῶν ναυτῶν, πατριαρχικό σταυροπήγιο καί δόθηκε στή 
συντεχνία ἡ ἄδεια «ὁλως ἰδίαν ἐνορίαν εἶναι καί ἀκαταπάτητον καί ελευθέραν...» (ΚΑΤΡΑΜΗ, 
Ἀνάλεκτα, σ. 182-185). Ὁ Πατριάρχης µέ τόν ὅρο προσδιορίζει τό σύνολο τῆς συντεχνίας τῶν 
ναυτῶν στήν ὁποία ἀναγνωρίζει «ἰδίαν» ἐκκλησιαστική ὀργάνωση. Ὁ Πατριάρχης µέ τό ἀνω-
τέρω ἤ ἀποδέχεται ἰσχύουσα κατάσταση στή Ζάκυνθο ἤ ἁπλά ἀπεικονίζει τή µορφή τῆς ἐνο-
ριακῆς ὀργάνωσης τῆς ἐποχῆς του. 

10. Εἶναι χαρακτηριστική ἡ περιγραφή στή συµφωνία πού σύναψε ὁ Ἀντώνης Μουµούρης 
µέ τή διοικούσα ἐπιτροπή τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου πόλεως στίς 24.8.1735. Αὐτός ὡς ἀνεψιός καί 
κληρονόµος τοῦ «ποτε Στεφανι Μουµουρι µπαρπα του επιδι και ο ανοθεν ποτε Στεφανις 
Μουµουρις να µην ηχε ενορια ης καµιαν εκλισιαν µεσα ης τιν χωρα δια τιν θανι του εσινενφο-
νισε µε τον µπαροντα µρ Νικολο Σαµικο του ποτε Κοσταντι πριορις τις ανοθεν µονις δηα να 
θαφτι και µνιµονεβετε ης την αυτιν µονιν ο ανοθεν ποτε Στεφανις» (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 55r). 

11. Μέ τόν τρόπο αὐτό χρησιµοποιεῖται ὁ ὅρος σέ πρωτοπαπαδικό πρόσταγµα τῆς 
20.8.1715 τό ὁποῖο προστάσσει «καθ’ ἕκαστον ἐφηµέριον τῶν ἐνωριῶν πόλεώς τε καί προα-
στειων ... ὅπως ... ποιήσῃ ... ἀναγραφήν ὁ καθ’ εἵς εἰς τήν αὐτοῦ ἐνωρίαν» ὅλων τῶν ἀνδρῶν 
ἄνω τῶν δεκάξι ἐτῶν (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 317-318, ἔγγραφο 125). 

12. Εἶναι χαρακτηριστική ἡ ἀπόφαση τῆς 25.12.1752 τῆς ἀδελφότητας τοῦ Παντοκράτορα 
πόλεως ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ανκαλά και να φαίνεται εις τα βιβλία της εκκλησίας ότι εις τους 
απερασµένους καιρούς νά εδόθησαν εις κάποιους µνήµατα ελεύθερα διά δουκάτα πέντε, και 
να έγιναν µε τέτοιαν αγοράν ενορίταις. να έχουν εξουσίαν εις το ερχόµενον οι κατά καιρόν 
ευρισκόµενοι µπανκάλοι της εκκλησίας να δίδουν µε ταις περισσότεραις γνώµαις αυτών µνή-
µα ελεύθερον ωτινος το ζητήση δια να γένη ενορίτης. το καθε µνήµα όµως να µην πλερώνεται 
ποτέ ολιγώτερον από δουκάτα δεκαπέντε προς L.6 το κάθε δουκάτο και τουτα να δίνωνται 
από τον καινούργιον ενορίτην ευθύς» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 258, δ. 11, ἔγγραφο 28, ἄρθρο β΄). Πρβλ. 
καί ἀνάλογη ἀπόφαση γιά τήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως «..επιδη και να ηβρίσκοντε 
καπιι παλεότατι ενορίτε η οποιι εχουν µνίµατα...» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 75v τῆς 25.5.1772). 
Στίς 2.2.1761 ὁ Ἀναστάσιος Λοΐσιος ἀπό τούς Παξούς ἀγόρασε µνῆµα στόν ναό τῶν Ἁγίων 
Πάντων πόλεως καθιστάµενος µέ αὐτόν τόν τρόπο ἐνορίτης (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.103, φ. 37v-38r). 

13. Πρβλ. γιά τή Ζάκυνθο ΚΟΝΟΜΟΥ, Ἔγγραφα, σ. 235. 
14. Πρβλ. Ὑπαπαντή πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, β. 1, φ. 132r). 
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ταφή τοῦ ἴδιου καί τῶν οἰκείων του15. Ἡ ἔνταξη κάποιου µεταξύ τῶν ἐνοριτῶν 
τοῦ ναοῦ µποροῦσε νά γίνει ἀκόµη µέ παρέµβαση τοῦ Μ. Πρωτοπαπᾶ, ὅταν οἱ 
κτήτορες-ἀδελφοί ἀρνοῦνταν νά τόν δεχθοῦν, χωρίς ὅµως µέ αὐτή νά ἀπαλλάσ-
σεται ἀπό τήν ὑποχρέωση ἀγορᾶς τοῦ τάφου16. Τά δικαιώµατα ταφῆς, περιλαµ-
βανόµενα µεταξύ τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ κατόχου τους, µποροῦσαν 
νά κληρονοµηθοῦν17, ὁπότε στήν κατηγορία τῶν ἐνοριτῶν ἐντάσσονταν καί οἱ 
κληρονόµοι τῶν κατόχων τῶν τάφων18, ὅπως ἐπίσης νά ἐκχωρηθοῦν σέ τρίτον. 

Ἡ ἔννοια τοῦ ἐνορίτη ὅµως δέν περιορίζεται ἀποκλειστικά στήν κατοχή τά-
φου σέ ἕναν ναό ἀλλά περιλαµβάνει καί τή λατρευτική σχέση του µέ τόν ναό. 
Σέ ὁρισµένες µάλιστα περιπτώσεις ὁ χρησιµοποιούµενος ὅρος περιορίζεται νοη-
µατικά στή δήλωση ἐκείνου πού σέ τακτική βάση µετέχει στίς ἱεροπραξίες ἑνός 
ναοῦ19. Ἡ κατ’ αὐτόν τόν τρόπο ὅµως νοούµενη σχέση ἐνορίτη - ναοῦ φέρει τόν 
χαρακτήρα τῆς προσωρινότητας, ἀφοῦ αὐτή ὑφίσταται ἐφόσον συντρέχουν 
ἐκεῖνες οἱ συνθῆκες πού τήν εὐνοοῦν, παύει δέ νά ὑπάρχει ὅταν αὐτές ἀρθοῦν ἤ 
τροποποιηθοῦν. Ἑποµένως µόνο ἡ συµµετοχή στίς ἱεροπραξίες καί ἡ λήψη τῶν 
µυστηρίων δέν συνιστοῦν τόν ἐνορίτη, ἀφοῦ αὐτά µποροῦν νά ληφθοῦν καί σέ 
ὁποιονδήποτε ἄλλο ναό. Αὐτό πού καθιστᾶ κάποιον ἐνορίτη ἑνός ναοῦ, µέ τήν 
πλήρη ἔννοια τοῦ ὅρου, καί ἀποτελεῖ κριτήριο γιά τόν προσδιορισµό του εἶναι 
ἡ ἀπόκτηση ἤ κατοχή οἰκογενειακοῦ τάφου στόν ναό, ἡ ὁποία θεµελιώνει σέ 
σταθερή βάση τή σχέση ναοῦ καί πιστοῦ καί ἀποτελεῖ τήν ἀφετηρία γιά τήν 
ἐκδίπλωση τῶν ἐνοριακῶν δικαιωµάτων καί ὑποχρεώσεων, ὅπως θά δοῦµε 
παρακάτω. 

Ἔπειτα ἀπό τά ἀνωτέρω, γίνεται φανερό ὅτι ἡ διαµόρφωση τῆς περί τόν 
ναό ἐνορίας δέν στηριζόταν στήν κατάτµηση τῆς περιφέρειας τῆς τοπικῆς ἐκ-
κλησίας σέ γεωγραφικά διαµερίσµατα ἀλλά στήν κοινωνία τῶν πιστῶν πού 
συναθροίζονταν στόν συγκεκριµένο ναό. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο ἡ ἐνορία δή-
λωνε τό ἐλεύθερα καί πέρα ἀπό ὁποιουσδήποτε περιορισµούς συγκροτούµενο 
καί δυναµικά ἀνανεούµενο σύνολο τῶν προσώπων ἐκείνων πού κατεῖχαν τόν 

                                                        
15. Τό 1691 ὁ Στάµος Πέρος δηλώνει «µοῦ ἐδοσαν ἕναν τόπον διὰ νὰ ἰµπορῶ νὰ ἐνταφια-

ζω τῶ παντὶ καιρῶ τὰ λείψανα τῶν ανθρώπων ὅπου ἤθελαν ἀποτίχη ἀπὸ τοὺς ἐδικοὺς µου» 
(Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 5, φ. 22r). Τό ἴδιο ἔτος ὁ Στεφανῆς ∆ούκας ζητοῦσε «νά ἤθελε τοῦ δοθῆ 
... ἕνας τάφος εἰς τήν αὐτήν ἐκκλησίαν διά νά ἐνταφιάζη εἰς αὐτόν τά λείψανα τῶν ἐδικῶν 
του» ( ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 294, ἔγγραφο 92). 

16. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 294-295, ἔγγραφο 92. 
17. Τά δικαιώµατα ταφῆς ἀποτελοῦσαν ἀντικείµενο κληρονοµικῆς διαδοχῆς ἀπό τόν Ἰου-

στινιανό καί µετά (ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆Η, ∆ίκαιο, σ. 327). 
18. Βλ. π.χ. τήν περίπτωση τοῦ Κωνσταντίνου Τσιριγώτη ὁ ὁποῖος κατεῖχε «il diritto della 

sepoltura» στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα «relativamente a quelli della sua famiglia» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 
210, β. 1, φ. 88v). 

19. Ὅπως χαρακτηριστικά σηµειώνεται σέ πράξη τῆς 18.2.1528 πού ἀφορᾶ στούς ναούς 
τῆς Ὑ. Θεοτόκου καί τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων χωρίου Ἀγραφῶν, ἐνορίτες εἶναι ἐκεῖνοι πού 
«ψάλλονται και ιερουργουνται στίς µονες» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 141). 
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τίτλο τοῦ ἐνορίτη ὅπως τόν προσδιορίσαµε παραπάνω. Ἡ πραγµατικότητα 
αὐτή φυσικά δέν περιορίζεται ἀποκλειστικά στήν περιοχή τῆς πόλης καί τῶν 
προαστείων, ἀλλά ἐντοπίζεται καί στήν ὕπαιθρο παρ' ὅτι ἐκεῖ, λόγῳ τοῦ µειω-
µένου ἀριθµοῦ τῶν κατοίκων, σέ ὁρισµένες περιπτώσεις οἱ ἐνορίτες ἑνός ναοῦ 
ἀποτελοῦσαν τό σύνολο τοῦ πληθυσµοῦ καί ἑποµένως στήν πράξη ἡ ἐνορία 
ταυτιζόταν µέ τή γεωγραφική περιφέρεια τοῦ χωριοῦ. 

Στόν καθορισµό τῆς ἐνορίας µέ τήν παραπάνω ἔννοια, τόν προσδιορισµό 
τῶν ὁρίων της καί τοῦ ἀριθµοῦ τῶν πιστῶν δέν ὑπάρχει, οὔτε θά µποροῦσε νά 
ὑπάρξει ἄλλωστε, παρέµβαση ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ἀρχή. Εἶναι χαρακτηρι-
στικό ὅτι στήν πρωτοπαπαδική ἀπόφαση τοῦ 1691 µέ τήν ὁποία ἀντιµετωπί-
στηκε καταγγελία τῶν κυβερνητῶν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Σγουράδων ὅτι ὁ 
ἐφηµέριος τοῦ ναοῦ ἔκτισε δικό του ναό καί παραµελοῦσε τήν ἱερουργία µέ 
σκοπό νά προσελκύσει τούς ἀδελφούς ὡς ἐνορίτες στή δική του ἐκκλησία, ὁ Μ. 
Πρωτοπαπάς δέν λαµβάνει θέση ἀπέναντι στίς καταγγελόµενες προθέσεις τοῦ 
ἱερέα, ἀλλά περιορίζεται στή διαφύλαξη τῶν ἐφηµεριακῶν δικαιωµάτων τοῦ 
καταγγελλόµενου ἱερέα, τά ὁποῖα ἀπέρρεαν ἀπό τά συναδελφικά του δικαιώ-
µατα στόν ναό20. Ἡ σιωπή αὐτή τοῦ Μ. Πρωτοπαπᾶ δηλώνει στήν πράξη ὅτι ἡ 
ἐκκλησιαστική ἡγεσία δέν εἶχε καµιά ἀνάµειξη στή διαµόρφωση τῶν ἐνοριακῶν 
ὁµάδων, οἱ ὁποῖες συγκροτοῦνταν ἐλεύθερα καί ἀνάλογα µέ τίς λατρευτικές 
ἀνάγκες τῶν πιστῶν. 

Ἡ κατοχή χώρου ταφῆς καθώς καί ἡ κληρονοµική µεταβίβαση τοῦ δικαιώ-
µατος αὐτοῦ, ὡς στοιχεῖα προσδιοριστικά τοῦ ἐνορίτη, παρήγαγαν ἕνα περί-
πλοκο πλέγµα ὑποχρεώσεων καί δικαιωµάτων τῶν ἐνοριτῶν ἀπέναντι στόν ναό 
καί τόν ἐφηµέριο καθώς καί ἕνα σύνολο δικαιωµάτων τοῦ ἐφηµερίου τοῦ ναοῦ 
οἰκονοµικῆς στή βάση τους ὑφῆς, ὅπως µποροῦµε νά συµπεράνουµε ἀπό τά ἐκ-
κλησιαστικά ἔγγραφα πού χρονολογοῦνται ἀπό τό τέλος κυρίως τοῦ 17ου αἰ. 
καί στή συνέχεια. Σηµαντικότατο κείµενο γιά τό θέµα ἀποτελεῖ ἡ αἴτηση πού 
ἀπηύθυνε στίς 26.1.1720 πρός στόν Μ. Πρωτοπαπά ὁ ἱερέας Νικόλαος Λαρδέας, 
ἐφηµέριος τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου πόλεως, µέ τήν ὁποία ζητοῦσε τήν 
κατοχύρωση τῶν ἐφηµεριακῶν του δικαιωµάτων ἀπέναντι στίς προσπάθειες 
τοῦ Ἀναστασίου ∆εδότζη ὁ ὁποῖος ἤθελε νά λάβει τήν ἱερολογία τοῦ γάµου 
ἀπό τόν ἐφηµέριο τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, στηριζόµενος στό γεγονός 

                                                        
20. Συγκεκριµένα ἡ καταγγελία ἦταν ὅτι ὁ ἐφηµέριος τοῦ ναοῦ ἱερέας Τζώρτζης Σγοῦρος 

«ἀφ' οὗ ἔκτισεν ἐκκλησίαν ἐδικήν του εἰς ὄνοµα Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Εὐαγγελιστρίας νά 
µήν ἔχῃ τήν πρέππουσαν ἔγνια καί φροντίδα εἰς τήν ἐκκλησίαν τῆς κοινότητος ὁποῦ εἶναι 
ἀδελφάτον καί εἶναι ἐνταφιασµένοι οἱ αὐτῆς κτίτωρες γονέοι τους..... Πάσχοντας είς τέτοιον 
τρόπον ὁ αὐτός ἱερέας νά ἀποκλισθῆ ἡ παλαιά ἐκκλησία τῆς κοινότητος καί νά τραβίση τούς 
ἀδελφούς αὐτῆς ὡς ἐνορίτας εἰς τήν ἐδικήν του...». Μέ τήν ἀπόφασή του ὁ Μ. Πρωτοπαπάς 
ἐπέτρεψε τήν ἀνάθεση τῆς ἐφηµερίας τοῦ ναοῦ τῆς κοινότητας σέ ἄλλον ἱερέα τονίζοντας: «καί 
βάνοντες οἱ ἀδελφοί ἕτερον ἱερουργόν εἰς αὐτήν νά ἔχῃ ὁ αὐτός παπάς Τζόρτζης τήν ἑβδοµάδα 
του εἰς αὐτήν, ὡς ὤν ἐκ τῆς κοινότητος» (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 298-299, ἔγγραφο 100). 
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ὅτι ἀνῆκε στή συντεχνία τῶν ἀργαστηριαραίων πού κατεῖχε τόν ναό καί στό 
ὅτι ὁ ἀδελφός του Μάρκος ∆εδότζης τάφηκε ἐκεῖ21. Σύµφωνα µέ τόν ἱερέα 
Λαρδέα, ἡ Ἀνατολική Ἐκκλησία ἀπό παλαιά πολιτεύτηκε µέ µεγάλη ἀκρίβεια 
στά ἐκκλησιαστικά θέµατα ἀποβλέποντας στήν ἀδελφική ἀγάπη µεταξύ τῶν 
ἐφηµερίων τῶν ναῶν. Αὐτή ἡ «σεβασµία παλαιά τάξις» ὅριζε ὅτι τά τέκνα ὄφει-
λαν νά λαµβάνουν τά συνηθισµένα µυστήρια καί ἱερολογίες σέ ὅποια ἐκκλησία 
ἐνταφιαζόταν ὁ πατέρας. Ἄν κάποιο ἀπό τά τέκνα ἀγόραζε ἤ ἀποκτοῦσε ἀδελ-
φάτο, ἐνορία ἤ µνῆµα σέ ἄλλον ναό αὐτό δέν τοῦ παρεῖχε καί τό δικαίωµα νά 
ὑστερήσει τόν πατρικό ἐφηµέριο ἀπό τά ἐφηµεριακά του δικαιώµατα. Οὕτως 
ἐχόντων τῶν πραγµάτων, οἱ ἐνέργειες τοῦ Ἀναστασίου ∆εδότζη ἀποτελοῦσαν 
νεωτερισµό ἱκανό νά ὑποσκάψει τήν ἀδελφική τῶν ἐφηµερίων ἀγάπη, ἀφοῦ δέν 
ἦταν δυνατόν, στηριζόµενος στόν ἐνταφιασµό τοῦ ἀδελφοῦ του σέ ἄλλο ναό, 
νά ὑστερήσει τόν πατρικό ἐφηµέριο ἀπό τά ἔσοδα τῆς ἐφηµερίας του. Ἡ τάξη 
αὐτή ἐξάλλου, τηροῦνταν ἀπαρέγκλιτα ἀπό τούς ἐνορίτες τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου 
Σπυρίδωνος στόν ὁποῖο ἦταν θαµµένος ὁ πατέρας τους, ἐνῶ οὐδέποτε ἐφηµέ-
ριος «σκόλας» εἶχε τολµήσει νά προβεῖ σέ τέτοιο νεωτερισµό, νά στεφανώσει 
δηλαδή ἀδελφό ὁ ὁποῖος εἶχε πατρικό µνῆµα σέ ἄλλο ναό. Γιά τούς ἀνωτέρω 
λόγους ὁ ἱερέας Λαρδέας ζητοῦσε ἀπό τόν Μ. Πρωτοπαπά νά µή δώσει τήν ἄ-
δεια ἱερολογίας τοῦ γάµου σέ ἄλλον ἱερέα. Ὁ Μ. Πρωτοπαπάς ἀφοῦ µελέτησε 
τήν αἴτηση καί ἐξέτασε τά ἐπιχειρήµατα τοῦ ∆εδότζη ἀποφάσισε ὅτι ὁ τελευ-
ταῖος ἦταν ὑποχρεωµένος νά τελεῖ στεφανώµατα καί βαπτίσια στόν ναό τοῦ 
Ἁγίου Ἀθανασίου, δηλαδή στόν πατρικό του ναό, ἐνῶ τό ζήτηµα τῆς θανῆς του 
µποροῦσε νά τό διευθετήσει ὅπως αὐτός ἐπιθυµοῦσε. 

Ἡ ἀνωτέρω ἀντιδικία ἔχει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον διότι προσδιορίζει ὄχι µό-
νον τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖο νοοῦνται τά ἐνοριακά δικαιώµατα ἀλλά καί τόν 
λόγο γιά τόν ὁποῖο καθορίστηκαν αὐτά. Ἄν λάβουµε ὑπ’ ὄψιν τή βεβαίωση τοῦ 
ἐγκαλοῦντος, τό περιγραφόµενο σύστηµα ἐνοριακῶν δικαιωµάτων ἀποτελοῦσε 
συνήθεια ὅλης τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ θέση αὐτή, πέρα ἀπό τήν ἐνδεχό-
µενη ὑπερβολή της, νοµίζουµε ὅτι χρήζει προσοχῆς διότι δηλώνει εἴτε ἄγνοια 
ἄλλου συστήµατος ἐνοριακῆς ὀργάνωσης εἴτε τή µή εὐρεία ἀνάπτυξη καί διά-
δοσή του. Ὁ ἱερέας χαρακτηρίζει τό ἐπικρατοῦν σύστηµα ὡς «παλαιάν τάξιν» 
καί προσδιορίζει τόν λόγο γιά τόν ὁποῖο ἐµφανίστηκε ἡ τάξη αὐτή, στήν ἐπι-
κράτηση τῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης µεταξύ τῶν ἐφηµερίων τῶν ἐκκλησιῶν. Τοῦτο 
σηµαίνει ὅτι κατ’ αὐτόν ἡ τάξη δέν ἀποσκοποῦσε στήν ὀργάνωση τῆς ἐκκλησια-
στικῆς περιφέρειας καί τῆς λατρευτικῆς ζωῆς τῶν ποιµενοµένων, ἀλλά στήν τα-
κτοποίηση καί ἁρµονική συνύπαρξη τῶν ἐφηµερίων, µέ τόν καθορισµό τῶν ἐνο-
ριακῶν δικαιωµάτων καί συνεπῶς µέ τή διευθέτηση τῶν οἰκονοµικῶν ζητηµά-
των τους, ἀφοῦ σέ τελευταία ἀνάλυση τά ἐνοριακά δικαιώµατα λογίζονταν ὡς 
«δωσίµατα», ὅπως σηµειώνει ἀλλοῦ ὁ ἴδιος ἱερέας. Θά µπορούσαµε λοιπόν, 

                                                        
21. ∆ηµοσιευµένη εἰς ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 327-328, ἔγγραφο 133. 
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συνοψίζοντας, νά ποῦµε ὅτι ἡ παγίωση τῶν κανόνων πού ρυθµίζουν τό πλέγµα 
τῶν σχέσεων τοῦ πιστοῦ µέ τόν ναό καί ἑποµένως διαγράφουν τό πλαίσιο ἐνο-
ριακῆς ὀργάνωσης, δέν προσδιορίζει τόσο τόν τρόπο ὀργάνωσης τῆς τοπικῆς 
Ἐκκλησίας, ὅσο ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἐφηµερία τοῦ ναοῦ καί τόν προσπορισµό 
σταθεροῦ εἰσοδήµατος στούς ἑκάστοτε ἱερουργούς. 

Σύµφωνα λοιπόν µέ τά ἀνωτέρω, ὁ ἐφηµέριος τοῦ ναοῦ στόν ὁποῖο βρισκό-
ταν ὁ πατρικός τάφος εἶχε ἀναφαίρετα δικαιώµατα ἐπί τῶν τέκνων, τά ὁποῖα 
ἐθεωροῦντο ὡς ἐνορία του. Ἡ καταπάτηση τῶν δικαιωµάτων αὐτῶν µποροῦσε 
νά προκαλέσει τήν προσφυγή του στό ἐκκλησιαστικό δικαστήριο. Ἡ δυνατότη-
τα ὅµως ἀπόκτησης τόπου ταφῆς σέ ναό τῆς ἀρεσκείας τοῦ καθενός, περιέπλεξε 
τά πράγµατα τόσο, ὥστε νά καταστεῖ ἀναγκαία ἡ διάκριση τῶν δικαιωµάτων 
καί νά ἀναπτυχθεῖ ὁλόκληρη περιπτωσιολογία ἀναφορικά µέ τά δικαιώµατα 
τοῦ ναοῦ καί τοῦ ἐφηµερίου του, τά ὁποῖα, ὅπως φαίνεται ἀπό τό παραπάνω 
ἔγγραφο, προσδιορίζονταν κυρίως στά «δωσίµατα», ἀφοροῦσαν δηλαδή στίς 
προσφορές τῶν πιστῶν οἱ ὁποῖες καί ἀποτελοῦσαν σέ πολλές περιπτώσεις τόν 
σηµαντικότερο πόρο γιά τή συντήρηση τοῦ ἐφηµερίου. Ἡ ἀπόκτηση συναδελφι-
κῶν δικαιωµάτων ἤ δικαιωµάτων ταφῆς ἀπό τήν πλευρά τῆς µητέρας ἤ συγγε-
νοῦς ἤ ξένου, ἡ ἀγορά τάφου ἤ ἡ ταφή µέλους τῆς οἰκογένειας σέ ἄλλον ναό δέν 
συνεπαγόταν τήν ἄρση τῶν δικαιωµάτων τοῦ ἐφηµερίου τοῦ ναοῦ ὅπου βρι-
σκόταν ὁ πατρικός τάφος καί τήν ταυτόχρονη ἀπόκτηση τῶν δικαιωµάτων αὐ-
τῶν ἀπό τόν ἐφηµέριο τοῦ δεύτερου ναοῦ. Ἡ οἰκογένεια, θεωρητικά, εἶχε τό 
δικαίωµα νά τελέσει ἱεροπραξίες στόν νέο ναό, τό ἔθιµο ὅµως τό ἀπαγόρευε. 

Τά τέκνα ὄφειλαν νά τελοῦν τίς κοινωνικές λεγόµενες ἱεροπραξίες στόν ἐνο-
ριακό τους ναό, ὁ προσδιορισµός ὅµως τοῦ τόπου ταφῆς, παρά τή γενικευµένη 
συνήθεια τοῦ ἐνταφιασµοῦ στόν πατρικό τάφο, ἀφηνόταν στήν ἐπιθυµία τοῦ 
καθενός22. Τό γεγονός αὐτό σηµαίνει ὅτι τά δικαιώµατα τῶν ἐφηµερίων ἐκτεί-
νονταν οὐσιαστικά ἕως τά τέκνα, ἀφοῦ ἡ παρεχόµενη ἐλευθερία στό θέµα τῆς 
ταφῆς ἔδινε στήν πράξη τή δυνατότητα ἀλλαγῆς ἐνορίας καί ἐφηµερίου, καθό-
σον ἡ ταφή σέ ἄλλον ναό ἐνεργοποιοῦσε τό πλέγµα τῶν ἐνοριακῶν δικαίων γιά 
τόν νέο αὐτό ναό σέ σχέση πρός τά τέκνα τοῦ θανόντος καί καθιστοῦσε τόν 
ναό αὐτό πατρικό, ἄρα ἐνοριακό, γιά τούς ἀπογόνους τοῦ θανόντος ἐνῶ πα-
ράλληλα ἐπέφερε τήν ἐξάλειψη τῶν ἐνοριακῶν δικαίων τοῦ προηγούµενου 
ναοῦ καί ἐφηµερίου καί τή διάσπαση τῆς ἐνοριακῆς ἑνότητας τῆς οἰκογένειας. 

Τά τέκνα, τέλος, µποροῦσαν νά ἀποκτήσουν ἄλλον ἐνοριακό ναό ἔπειτα 
ἀπό αἴτηση τοῦ πατέρα καί µέ ἀπόφαση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς, ἐφόσον οἱ 
λόγοι πού προβάλλονταν δικαιολογοῦσαν τή µεταβολή αὐτή. Ἡ προσχώρηση 
στήν ἐνορία ἄλλου ναοῦ προϋπέθετε τήν κατοχή ἀπό τόν αἰτοῦντα τῶν ἀνα-
γκαίων προσόντων, τά ὁποῖα συνίσταντο κυρίως στήν κατοχή τάφου καί κατά 

                                                        
22. Βλ. σχετική πρωτοπαπαδική βεβαίωση τῆς 15.7.1777 (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 62, β. 3, βίβλος Γη, 

φ. 136r). 
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δεύτερο λόγο στό δικαίωµα ψήφου, ἐφόσον ὁ ναός ἦταν συναδελφικός. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγµα ἀλλαγῆς ἐνοριακοῦ ναοῦ ἀποτελεῖ ἡ περίπτωση τῶν 
τέκνων τοῦ Ἀνδρέα Καλικιόπουλου Μπίζη ὁ ὁποῖος µέ αἴτησή του πρός τόν 
Μητροπολίτη Κερκύρας τό 1825 ζήτησε καί πέτυχε νά ἀναγνωριστεῖ ὡς κύρια 
ἐνορία τῶν τέκνων πού ἀπόκτησε ἀπό τόν δεύτερο γάµο του ὁ ναός τοῦ Πα-
ντοκράτορα πόλεως, στόν ὁποῖο εἶχε δικαίωµα ταφῆς καί ψήφου, ἔτσι ὥστε νά 
µείνουν ἀνενόχλητα τά τέκνα ἀπό τόν πρῶτο του γάµο στήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου 
Σπυρίδωνος23. 

Ἀντίστοιχα πρός τό πλέγµα τῶν ἐνοριακῶν δικαίων ἦταν καί τά ὅρια τῆς 
δικαιοδοσίας τῶν ἐφηµερίων τῶν ναῶν στήν τέλεση ἱερουργιῶν ἤ ἁγιασµῶν, οἱ 
ὁποῖοι περιορίζονταν στίς οἰκογένειες πού συνιστοῦσαν τήν ἐνορία τους, ὁ-
ποιαδήποτε δέ ὑπερόρια ἐνέργεια ἀπαγορευόταν αὐστηρά καί τιµωροῦνταν µέ 
πρόστιµα24. Ἰδιαίτερη µέριµνα λαµβανόταν γιά τό µυστήριο τοῦ Βαπτίσµατος 
καί τῆς θείας Εὐχαριστίας, τά ὁποῖα, λόγῳ τῆς ἀναγκαιότητας καί τῶν δύο, 
µποροῦσαν κατά περίπτωση νά ἐξαιρεθοῦν ἀπό τό πλέγµα τῶν ἐνοριακῶν δι-
καιωµάτων καί νά χορηγηθοῦν ἀπό ὁποιονδήποτε ἱερέα ἤ ἐκκλησία25. 

Μέ δεδοµένη τήν ἔννοια τῆς ἐνορίας ὅπως τήν εἴδαµε προηγουµένως, τό ἐρώ-

                                                        
23. Α.Ν.Κ., Μητρ. 64, 1, συνεδρίαση 5η τῆς 19.6.1825. 
24. Βλ. πρωτοπαπαδική ἀπόφαση τῆς 19.1.1722 πού ἀφοροῦσε στούς ἁγιασµούς στό χωριό 

Χωρεπίσκοποι στήν ὁποία τονίζεται: «καί ἄν κανείς ἀπό τούς ἐπιλείπους ἱερεῖς ἤθελεν ἔχει ἐκ-
κλησίαν ἐδικήν του, νά µήν ἡµπορῆ νά ὑπαγένῃ νά φωτήσῃ παρά µόνον εἰς τά ὀσπήτια ὅσων 
ἐνωριτῶν ἔχει εἰς τήν ἐκκλησίαν του. Καί τοῦτο εἰς ποινήν νά πλερώνη κερί λήτρες τέσσερης 
εἰς τόσα καντιλότα εἰς τό µοναστήριον τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐπιλεγοµένης τῆς Ὑψηλῆς, 
ἐάν παρακούση» (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 336, ἔγγραφο 146). 

25. Βλ. πρόσταγµα τοῦ Μ. Πρωτοπαπᾶ Χριστόδουλου Βούλγαρη τοῦ 1675 «...µένοντας 
διά τοῦτο χρεώσται οἱ ἐφηµέριοι τῶν ἐκκλησιῶν πού ἀρτοφοροῦν νά µεταδίδουν τούς ἀρρώ-
στους ὅλους τῶν χωρίων τους εἰς πάσαν αὐτῶν ἀναζήτησιν, ἀνκαλά καί δέν εἶναι τῆς ἐνορίας, 
ἤ νά δίδουν ἑτοίµως ἄδειαν τῶν τῆς ἐνορίας ἐφηµερίων νά λαµβάνουν αὐτοί τόν τίµιον ἄρτον» 
(ΤΣΙΤΣΑ, Βούλγαρης, σ. 225 κεφ. 23). Βλ. ἐπίσης τήν πρωτοπαπαδική ἀπόφαση τῆς 19.1.1722 
στήν ὁποία σηµειώνεται ὅτι «εἰς ὅσον δέ διά τά βαπτίσµατα τῶν βρεφῶν νά στέκῃ εις τό αὐτε-
ξούσιον τῶν γονέων καί ἐδικῶν τῶν βρεφῶν νά τά βαπτίζουν εἰς ὅ,τι ἐκκλησίαν θελήσουν. 
Καί τοῦτο διά τό ἀναγκαῖον τοῦ βαπτίσµατος καί τόσον καί τήν θείαν µετάληψιν τῶν µυ-
στηρίων» (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 336, ἔγγραφο 146). Μέ ἀντίστοιχο περιεχόµενο εἶναι καί 
τό θέσπισµα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροθέου στίς 13.5.1804 τό ὁποῖο ἐκδόθηκε µέ ἀφορµή τίς 
ὑπερόριες δραστηριότητες ὁρισµένων ἐφηµερίων στό χωριό Περίθεια. Σύµφωνα µέ αὐτό, ὁρι-
σµένοι ἱερεῖς καί λαϊκοί, καταστρατηγώντας τήν ἐνοριακή διαίρεση τοῦ χωριοῦ, ἄνοιγαν τόν 
ναό τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου, ἀπουσιάζοντος τοῦ ἐφηµερίου τοῦ ναοῦ, καί προσκαλώντας τούς 
ἱερεῖς ἄλλης ἐνορίας τελοῦσαν τά µυστήρια συγχέοντας κατ’ αὐτό τόν τρόπο τά ἐνοριακά δί-
καια καί ζηµιώνοντας τόν νόµιµο ἐφηµέριο. Γιά τήν ἄρση τῶν ἀτόπων, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπα-
γόρευσε στό ἑξῆς στούς ἱερεῖς τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου ὁποιαδήποτε ἐνέργεια προσέ-
βαλε τά ἐνοριακά δικαιώµατα τοῦ ἐφηµερίου τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου καί κυρίως τήν 
τέλεση τῶν µυστηρίων ἐκτός ἀπό τήν περίπτωση τοῦ Βαπτίσµατος καί µόνο ὅταν τό βρέφος 
κινδύνευε νά πεθάνει (Α.Ν.Κ., Μητρ. 15, Βιβλίο 1ο πολυποικίλων, φ. 39). 
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τηµα πού προκύπτει εἶναι ἄν ὅλος ὁ πληθυσµός ἦταν ἐνταγµένος σέ κάποια 
ἐνορία. Τό ζήτηµα τῆς ἐνοριακῆς κάλυψης τῶν κατοίκων, µέ τήν ἔννοια τῆς πα-
ρακολούθησης καί τέλεσης τῶν µυστηρίων, θά πρέπει νά θεωρηθεῖ ὡς βέβαιο 
τουλάχιστον στήν πόλη καί στά µεγαλύτερα χωριά, λόγῳ τῆς πληθώρας τῶν 
ἐφηµερευοµένων ναῶν, στά µικρότερα ὅµως χωριά, καί ἰδιαίτερα σέ ἐκεῖνα πού 
δέν ὑπῆρχε συναδελφικός ναός, τό πρόβληµα ἦταν ἰδιαίτερα δύσκολο, ἀφοῦ 
ἐξαρτῶνταν οὐσιαστικά ἀπό τήν ὕπαρξη κάποιου ἰδιόκτητου ναοῦ καί ἀπό τή 
συχνότητα τῆς ἱερουργίας του, ἡ ὁποία ὁριζόταν στή νοταριακή σύµβαση πού 
σύναπτε ὁ ἑκάστοτε ἐφηµέριος τοῦ ναοῦ. ∆έν λείπουν µάλιστα οἱ περιπτώσεις 
στίς ὁποῖες οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ συνάπτουν εἰδική νοταριακή σύµβαση µέ 
τόν ἱερουργό κάποιου κοντινοῦ ναοῦ µέ θέµα τήν τακτική ἱερουργία τοῦ ναοῦ 
γιά χάρη τους26. 

Ἡ ἐνοριακή ὅµως ἔνταξη, ὅπως εἴδαµε, δέν σχετιζόταν τόσο µέ τήν παρακο-
λούθηση ἤ τέλεση τῶν µυστηρίων, πού µποροῦσε νά γίνει ὁπουδήποτε, ὅσο µέ 
τήν ἐξεύρεση οἰκογενειακοῦ τάφου, πού σέ ὅλη τήν περίοδο καί ἕως τά µέσα 
τοῦ 19ου αἰ. ἦταν ἄρρηκτα συνυφασµένος µέ τόν ναό καί τόν περιβάλλοντα 
αὐτόν χῶρο. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο ὁ πιστός εἶχε νά ἀντιµετωπίσει, πέραν τῶν 
ἀναγκῶν τῆς λειτουργικῆς ζωῆς, ἡ ὁποία µέ κάποιο τρόπο µποροῦσε νά ἀνα-
πληρωθεῖ, τό πρωτεῦον ζήτηµα τῆς ταφῆς, καί εἶναι ἀκριβῶς αὐτό τό ζήτηµα 
πού ἐπισηµαίνεται στίς πηγές καί ἀποδεικνύει ὅτι ἕνα µέρος τοῦ πληθυσµοῦ δέν 
ἦταν ἐνταγµένο ἐνοριακά. Περιοριζόµενοι στό χωριό Περλεψιµάδες τό ἔτος 
1691 διαπιστώνουµε ὅτι τουλάχιστον δύο κάτοικοι, προφανῶς µέ τίς οἰκογέ-
νειές τους, δέν ἀνῆκαν ἐνοριακά σέ κανένα ναό. Ὁ πρῶτος, ὁ Στεφανῆς ∆ούκας 
µέ παρέµβαση τοῦ Μ. Πρωτοπαπᾶ ἀπόκτησε δικαίωµα ἐνορίας ἀγοράζοντας 
τάφο στόν ναό τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου, καί ὁ δεύτερος ὁ Στάµος Πέρος ἐπίσης 
ἐντάχθηκε ἐνοριακά στόν ἴδιο ναό µέ πρωτοπαπαδική παρέµβαση27. Μή ἐνταγ-
µένος ἐνοριακά ἐµφανίζεται καί ὁ Σπύρος Πέτας, ὁ ὁποῖος δώρισε µιά ἐλιά στόν 
ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου ∆ουκιανάτων τοῦ χωριοῦ Καρουσάδες µέ τόν ὅρο νά 
τοῦ παραχωρηθεῖ µετά τόν θάνατό του µνῆµα, δωρεά τήν ὁποία ἀκύρωσαν στίς 
10.1.1696 οἱ συγγενεῖς του ἐπειδή δέν τηρήθηκε ὁ ὅρος καί δώρισαν τήν ἐλιά 
στόν Ἅγιο Γεώργιο Καρουσάδων ὅπου τελικά ἐνταφιάστηκε28. Τό ποσοστό 
πάντως τῶν ἀνένταχτων ἐνοριακά, παρότι δέν ἔχουµε ἀκριβῆ στοιχεῖα δέν θά 
πρέπει νά ἦταν µεγάλο, ἄν λάβουµε ὑπ’ ὄψιν ὅτι ἡ ἀναλογία πιστῶν καί ναῶν 
στήν Κέρκυρα τοῦ 18ου αἰ. ἦταν περίπου 1 πρός 50. 

                                                        
26. Βλ. πράξη τοῦ 1630 µέ τήν ὁποία οἱ γέροντες τοῦ χωριοῦ Μαλαθρίας συµφώνησαν µέ 

τόν ἱερέα Γερόλυµο Βαλάση «ὅπως υποκλίνονται ὅλοι οι ανωθεν στην ἐφηµερία του στόν 
Ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστοµο Ρουµανάδων, ὁ ὁποῖος ἱερεας νά τούς ἐφηµερεύει Κυριακές, Πά-
σχα καί δεσποτικές ἑορτές» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ν.1, κατάστιχο 1628-1635, φ. 58r). 

27. Βλ. ἀντίστοιχα ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 294, ἔγγραφο 92. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 5, φ. 
22r. 

28. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Μαρτυρίες, σ. 310. 
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2 .  Ο  ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ  ΚΑΙ  Ο  ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΙΚΟΣ  ΝΑΟΣ  

Σύµφωνα µέ τήν ἐπικρατούσα ἄποψη, κάθε συναδελφικός ναός ἀποτελοῦσε τή 
βάση τῆς ἐνορίας, ἡ ἐνορία δηµιουργήθηκε γύρω ἀπό τόν συναδελφικό ναό µέ 
τή µορφή µικρῆς κοινότητας καί µέ τήν ἄµβλυνση τῆς στενῆς σχέσης µεταξύ 
συναδελφοῦ καί ναοῦ δηµιουργήθηκε ἡ νέα ἰδιότητα τοῦ ἐνορίτη. Παράλληλα 
ὅµως γίνεται ἀποδεκτή ἡ διάκριση ἀνάµεσα σέ ἀδελφούς καί ἐνορίτες ἡ ὁποία 
ἐντοπίζεται στά µειωµένα δικαιώµατα τῶν τελευταίων στόν συναδελφικό ναό29. 
Ἡ συσχέτιση αὐτή τοῦ συναδελφικοῦ ναοῦ µέ τόν ἐνοριακό εἶναι ἰσχυρή καί 
ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τίς πηγές. Στίς νοταριακές πράξεις καί στά βιβλία τῶν ἀ-
δελφοτήτων ἀπό τόν 16ο αἰ. καί στή συνέχεια εἶναι σχετικά συχνή ἡ χρήση τοῦ 
ὅρου «ἐνορίτες» µαζί µέ τούς ὅρους «κτήτορες» καί «ἀδελφοί»30 γιά τόν χαρα-
κτηρισµό τῶν ἴδιων προσώπων. Αὐτό ὅµως δέν σηµαίνει ἀπαραίτητα καί τήν 
ἀποκλειστική σύνδεση τοῦ ἐνοριακοῦ ναοῦ µέ τή συγκεκριµένη κατηγορία ναῶν 
κάτι πού θά προσέδιδε στούς ναούς αὐτούς ρόλο καθοριστικῆς σηµασίας στήν 
ἐνοριακή ὀργάνωση τοῦ τόπου. 

Ὁ ἐντοπισµός τῶν ἐνοριακῶν ναῶν καί ἡ διάκρισή τους ἀπό τούς ὑπολοί-
πους εἶναι ἔργο ἐπίπονο καί ἐν τέλει ἀµφίβολο ὡς πρός τήν ἀποτελεσµατικό-
τητά του. Κατά συνθήκη θεωροῦµε ὡς ναούς ἐνοριακούς ἐκείνους γιά τούς 
ὁποίους ὑπάρχει µαρτυρία ὅτι οἱ ἐφηµέριοι τους ἀσκοῦσαν παράλληλα καί ποι-
µαντικά καθήκοντα. Εἰδικότερα γιά τόν 16ο αἰ. οἱ πηγές δέν παρέχουν στοιχεῖα 
τέτοια πού νά µποροῦν νά ἀξιολογηθοῦν πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση, ἐκτός 
ἴσως ἀπό τίς ἐλάχιστες ἐκεῖνες περιπτώσεις στίς ὁποῖες ὑπάρχει ρητή ἀναφορά 
ἐνοριτῶν. Ἕνας ἄλλος πιθανός δείκτης τῆς παρουσίας ἐνορίας σέ ἕναν ναό, 
εἶναι ἡ συχνότητα τῆς ἱερουργίας τῶν ναῶν, ὅπως αὐτή προκύπτει ἀπό τίς συµ-
βάσεις ἱερουργίας, ὅµως αὐτό δέν ἀποτελεῖ ἐπαρκές στοιχεῖο, ἀφοῦ συνήθως ἡ 
συχνότητα τῆς ἱερουργίας ἐξαρτᾶται ἀπό τήν εὐσέβεια τοῦ κτήτορα ἀλλά καί 
ἀπό τήν περιουσιακή κατάσταση τοῦ ναοῦ, ἑποµένως ἀπό τά ποσά πού διατί-
θενταν ὡς ἀποζηµίωση γιά τόν ἱερουργό τοῦ ναοῦ καί λιγότερο ἀπό τίς ἐνδεχό-

                                                        
29. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 46-47. Πρβλ. καί ΜΟΣΧΟΝΑ, Ἀδελφότητες, σ. 203. 
30. Βλ. ἐνδεικτικά: Ὑ. Θ. Καρισκιώτισσα (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 10v τῆς 5.4.1503. Πράξεις Κα-

τωιµέρη, σ. 50, ἀρ. 42. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 107 τῆς 15.1.1523). Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Π.186, φ. 206r τῆς 4.6.1546). Ἅγιος Νικόλαος τῶν Ξένων Γαρίτσας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.187, 
φ. 95rv τῆς 5.5.1549. ∆.Σ. 1.9, φ. 45r τῆς 21.12.1567). Παντοκράτορας στό Γρηγοροβούνι 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.18, φ. 67r τῆς 23.8.1573). Ἅγιος ∆ηµήτριος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 125r 
τῆς 30.11.1577. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 3, φ. 75r τοῦ 1604. E.E. 234, β. 2, φ. 7r-8r τοῦ 1731, φ. 19r 
τοῦ 1738, φ. 25r τοῦ 1754). Ἁγία Παρασκευή Βαρυπατάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 308v τῆς 
1.8.1479. Συµβ. Π.41, φ. 431v-432r τῆς 27.11.1575). Ὑ. Θ. Κουκαµιώτισσα Χωρεπισκόπων (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Τ.25, β. 1, φ. 244rv, τῆς 27.2.1572). Ἅγιοι Πατέρες πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.186, φ. 274rv 
τῆς 7.12.1546). Ἅγιος Νικόλαος Ἀλβανιτῶν (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 1, φ. 130v τῆς 31.3.1689). 
Ὑπαπαντή πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, β. 1, φ. 72rv). 
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µενες ἀνάγκες τῶν ἐνοριτῶν τοῦ ναοῦ. 
Ἀπό τά στοιχεῖα πού διαθέτουµε γιά τόν 16ο αἰ. προκύπτει ὅτι ὡς ἐνοριακοί 

ναοί χρησιµοποιοῦνταν οἱ ναοί ἀδελφοτήτων, οἱ ἰδιόκτητοι ἀλλά καί οἱ δηµό-
σιοι ναοί31. Γιά τόν 17ο αἰ. καθοριστική εἶναι ἡ σηµασία τοῦ καταστίχου τοῦ 
1635. Σέ αὐτό ἡ διάκριση ἐνοριακῶν καί µή ἐνοριακῶν ναῶν εἶναι ἐφικτή λόγῳ 
ἀκριβῶς τῆς συµπερίληψης τῆς δήλωσης «haver cura d’ anime» σέ περίπτωση πού 
ὁ ναός εἶχε ἐνορίτες. Ἡ µή ἀναφορά τῆς δήλωσης ἤ ἡ ἀντικατάστασή της ἀπό 
ἐκφράσεις ὅπως «non haver cura d’ anime», «chiesa semplice», «mansionaria» ἐκ-
φράζει τούς µή ἐνοριακούς ναούς. Μέ βάση τό κριτήριο αὐτό, ἡ ἀπεικόνιση τῆς 
ἐνοριακῆς κατάστασης τοῦ νησιοῦ καί ἡ συµµετοχή τῆς κάθε κατηγορίας ναῶν 
σέ αὐτήν εἶναι ἡ ἀκόλουθη. 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ἐνοριακοί Μή ἐνοριακοί ΣΥΝΟΛΑ 

Ἀδελφάτα 93 10 103 

Ἰδιόκτητοι 76 196 272 

Κοινότητος 13 6 19 

Μοναστήρια - 2 2 

∆ηµόσιοι 2 24 26 

Μετόχια 1 23 24 

Ἀχαρακτήριστοι 3 4 7 

ΣΥΝΟΛΑ 188 265 453 

 
Ὅπως διαπιστώνεται, τά ἀδελφάτα µαζί µέ τούς ναούς κοινότητος, στό σύ-

νολό τους σχεδόν, εἶναι ναοί ἐνοριακοί (οἱ 106 στούς 122) καί καλύπτουν συνο-
λικά τό 56,38% τοῦ συνόλου τῶν ἐνοριακῶν ναῶν, ἐνῶ τό ὑπόλοιπο καλύπτε-
ται σχεδόν ἀποκλειστικά ἀπό τούς ἰδιόκτητους ναούς. Ἡ διαπίστωση αὐτή φανε-
ρώνει τή στενή συσχέτιση τῶν συναδελφικῶν ναῶν µέ τήν ἐνορία, ἡ παρουσία 
ὅµως ἔστω καί ἑνός µικροῦ ποσοστοῦ τῆς τάξης τοῦ 10% πού δέν ἐντάσσεται 
στό ἐνοριακό πλέγµα δηλώνει ὅτι ἡ συσχέτιση αὐτή παρότι φανερή, δέν εἶναι 
ἀποκλειστική. Ἐπίσης ἡ ἰσχυρή παρουσία ἰδιόκτητων ναῶν ὡς ἐνοριακῶν δέν 
ἐπιτρέπει τήν ἀντίστροφη συσχέτιση τῆς ἐνορίας µέ τόν συναδελφικό ναό, διότι 
δέν θά µποροῦσε νά δικαιολογηθεῖ ἡ ἰσόποση σχεδόν ἐνοριακή ἔνταξη τῶν 
προσώπων στούς ἰδιόκτητους ναούς. Ἰδιαίτερης σηµασίας ἀποδεικνύεται ἡ 
ὕπαρξη ναῶν κοινότητας στό κατάστιχο τοῦ 1635 καί ἡ συσχέτισή τους µέ τήν 
ἐνορία. Ἡ µή ἀναφορά ναῶν κοινότητας σέ ποσοστό µεγάλο σέ σχέση µέ τούς 
ἐνοριακούς ναούς δηλώνει ὅτι τά χωριά, τουλάχιστον στόν λατρευτικό τοµέα, 

                                                        
31. Βλ. τόν ναό τοῦ Ἁγίου Λαζάρου τῶν ἀδυνάτων τῆς Κοινότητος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.187, 

φ. 114r τῆς 14.7.1549 καί µεταγενέστερες πράξεις). 
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δέν λειτουργοῦσαν ὡς σύνολα, ἤ ἀκόµη ὅτι ὁ γεωγραφικός παράγοντας στή 
συγκρότηση τῆς ἐνορίας δέν ἔπαιζε κανένα οὐσιαστικά ρόλο. ∆υστυχῶς οἱ 
κατάλογοι τοῦ 18ου αἰ. δέν προσφέρονται γιά ἀντίστοιχες ἀναλύσεις. Ἀπό τήν 
πρωτοπαπαδική ἐπίσκεψη ὅµως τοῦ 1753-54 µποροῦµε, σύµφωνα µέ τά στοι-
χεῖα πού περιέχει, νά δοῦµε τούς ναούς ἐκείνους πού εἶχαν ἐφηµερία καθώς καί 
τήν ἀνά κατηγορία κατανοµή τους. 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ἐφηµερευόµενοι ΣΥΝΟΛΟ ΝΑΩΝ 
Ἀδελφάτα 86 93 
Ἰδιόκτητοι 194 431 
Κοινότητος 7 8 
Μοναστηριακοί 3 11 
∆ηµόσιοι 9 21 
Μετόχια 21 103 
Ἀχαρακτήριστοι 120 165 
ΣΥΝΟΛΑ 440 832 

 
Ἡ ἐπισήµανση στόν κατάλογο τοῦ 1755 τῶν ἐνοριακῶν (parrocchiali) ναῶν 

ὡς ἰδιαίτερης κατηγορίας δέν µπορεῖ νά ληφθεῖ σοβαρά ὑπ’ ὄψιν δεδοµένου ὅτι 
ὁ προσδιορισµός, ὅπως σηµειώσαµε ἤδη, περιορίζεται σέ 16 συνολικά ναούς, 
ἀριθµός πού δέν ἀνταποκρίνεται στήν πραγµατικότητα. Ἔτσι καθίσταται ἀδύ-
νατη ἡ παρακολούθηση τῆς ἐνοριακῆς κατάστασης τόν αἰώνα αὐτό καί ἡ συγ-
κριτική ἀξιολόγηση τῶν στοιχείων. 

Στόν κατάλογο τοῦ 1820 τά πράγµατα ἐµφανίζονται ἰδιαίτερα διαφοροποι-
ηµένα σέ σχέση µέ ἐκεῖνα τοῦ 1635. Σέ αὐτόν ἀπό τούς 840 συνολικά ναούς οἱ 
76 ἦταν ἀκατάλληλοι γιά τή λατρεία, ἐνῶ ἀπό τούς ἀποµένοντες 764 ναούς µό-
λις οἱ 285 ἐφηµερεύονταν, ἀριθµός πού ἀντιστοιχεῖ στό 33,9% ἐπί τοῦ συνόλου 
τῶν ναῶν ἤ στό 37,3% ἐπί τῶν καταλλήλων γιά τήν ἄσκηση τῆς λατρείας. Ὁ 
ἀριθµός αὐτός ὅµως δέν ἐκφράζει ἀπαραίτητα ἀντίστοιχες ἐνορίες, ἀλλά ἁπλῶς 
ναούς ἐφηµερευόµενους, ἐνῶ ἐνδέχεται ὁρισµένοι ἀπό τούς ναούς στούς ὁποίους 
δέν σηµειώνεται ἱερουργός νά ἦταν ἐνοριακοί, οἱ ὁποῖοι τή στιγµή τῆς κατα-
γραφῆς γιά διάφορους λόγους δέν εἶχαν ἱερουργό. Ἡ κατανοµή τῶν 285 ἐφηµε-
ρευόµενων ναῶν κατά κατηγορία εἶναι ἡ ἀκόλουθη: 

 
Ἀδελ-
φάτα 

Ἰδιό-
κτητοι

Μετό-
χια 

Μονα-
στήρια

Μητρο-
πόλεως

∆ηµό-
σιοι 

Ἀχαρα-
κτήριστοι 

ΣΥΝΟ
ΛΟ ΝΑΟΙ 

ΕΦΗΜΕΡΕΥ-
ΟΜΕΝΟΙ 125 88 11 6 1 12 42 285 
 
Σαφῶς τό προβάδισµα ἔχουν οἱ συναδελφικοί ναοί, οἱ ὁποῖοι ὅµως δέν κα-

λύπτουν οὔτε τό 50% τῶν ἐφηµερευόµενων ναῶν. Παράλληλα ἀπό τούς 247 
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συνολικά συναδελφικούς ναούς µόλις οἱ 125 ἔχουν ἱερουργό, γεγονός πού καθι-
στᾶ προβληµατική τή συσχέτιση τοῦ συναδελφικοῦ ναοῦ µέ τήν ἐνορία. Τό πο-
σοστό αὐτό διαφοροποιεῖται βέβαια ἄν προσθέσουµε στά ἀδελφάτα καί ὁρι-
σµένους ἀπό τούς µή χαρακτηριζόµενους ναούς, καθώς καί κάποια ἀπό τά ἱε-
ρουργούµενα µετόχια, πολλά ἀπό τά ὁποῖα ἦταν µετόχια συναδελφικῶν ναῶν, 
ἀδυνατοῦµε ὅµως νά παράσχουµε ἀκριβέστερα στοιχεῖα. 

Σαφέστερα εἶναι τά στοιχεῖα πού παρέχονται ἀπό τόν συνδυασµό τῶν δε-
δοµένων τοῦ καταλόγου τοῦ 1820 µέ ἐκεῖνον τοῦ 1824 στόν ὁποῖο καταγράφο-
νται 455 µή ἐνοριακοί ναοί καί ἑποµένως µή χρήζοντες ληξιαρχικῶν βιβλίων32, 
καθώς καί µέ τόν κατάλογο τῆς ἀρχειακῆς σειρᾶς Ληξιαρχικές Πράξεις Ἐκκλη-
σιῶν τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Κέρκυρας στόν ὁποῖο ἀριθµοῦνται 335 φάκε-
λοι ἀναφερόµενοι σέ 345 ναούς τῆς πόλης καί τῶν χωριῶν. Ὁ κατάλογος τοῦ 
1824 προφανῶς βασίζεται σέ ἐκεῖνον τοῦ 1820 τόν ὁποῖο στό µεγαλύτερο µέρος 
του ἀκολουθεῖ µέ ἀκρίβεια ἀκόµη καί στή σειρά τῶν σηµειούµενων ναῶν. Θά 
πρέπει ὅµως νά σηµειωθεῖ ὅτι κατά τή συγκριτική µελέτη τῶν δύο καταλόγων 
δέν κατέστη δυνατή ἡ ταύτιση 17 συνολικά ναῶν, οἱ ὁποῖοι σέ δύο τουλάχιστον 
περιπτώσεις δέν ἀναφέρονται στόν κατάλογο τοῦ 1820. Μέ τά δεδοµένα αὐτά 
οἱ ναοί τοῦ καταλόγου τοῦ 1824 πού µποροῦν νά τύχουν ἐπεξεργασίας εἶναι 
συνολικά 438, πού σηµαίνει ὅτι βάσει τοῦ ἀριθµοῦ τῶν ναῶν τοῦ καταλόγου 
τοῦ 1820 πού εἶναι 840, οἱ ναοί πού εἶχαν ἐνορίες καί ἑποµένως ἔχρηζαν λη-
ξιαρχικῶν βιβλίων ἀνέρχονταν σέ 402 ἤ στήν περίπτωση πού οἱ ἀταύτιστοι 
ναοί περιέχονται στόν κατάλογο σέ ἄλλη θέση ἤ µέ ἀλλοιωµένο ὄνοµα, σέ 385. 
Ἐπίσης ἀπό τή συγκριτική µελέτη τοῦ καταλόγου τοῦ 1820 µέ ἐκεῖνον τῶν 
Ληξιαρχικῶν Πράξεων Ἐκκλησιῶν δέν κατέστη δυνατή ἡ ταύτιση 15 ναῶν. 

Στόν πίνακα πού ἀκολουθεῖ παρουσιάζονται τά ἀποτελέσµατα τῆς συσχέτι-
σης τῶν δεδοµένων τῶν ἀνωτέρω τριῶν καταλόγων. Στήν πρώτη στήλη παρου-
σιάζονται τά στοιχεῖα τοῦ καταλόγου τοῦ 1824, ἀναλυµένα µέ βάση τήν κατη-
γοριοποίηση τῶν ναῶν στόν κατάλογο τοῦ 1820. Στή δεύτερη στήλη σηµειώνο-
νται, ἀνά κατηγορία, ὅσοι ναοί τοῦ καταλόγου τοῦ 1820 δέν περιλαµβάνονται 
σέ ἐκεῖνον τοῦ 1824, οἱ ὁποῖοι λογικά ἔχρηζαν ληξιαρχικῶν βιβλίων καί ἑποµέ-
νως διέθεταν ἐνορίτες. Στήν τρίτη, τέλος, στήλη σηµειώνεται ἀνά κατηγορία ὁ 
ἀριθµός τῶν ναῶν γιά τούς ὁποίους σώζονται ληξιαρχικά βιβλία στό Ἱστορικό 
Ἀρχεῖο τῆς Κέρκυρας33. 

                                                        
32. Ὁ κατάλογος ἀποτελεῖται ἀπό ὀκτώ φύλλα καί φέρει τόν τίτλο «Nota delle chiese dell’ 

Isola che non hanno cura d’ anime accompagnata dal Monsignor Arcivescovo Macario con sua let-
tera delli 16/28 Luglio 1824 e ricevuta li 8 8bre susseguente» καί στά ἑλληνικά «Ἐκκλησίαι των 
Προαστείων καί όλης της Νήσου των οποίων δεν χρειάζονται βιβλία» (Α.Ν.Κ., Ε.∆. 460, ὑπο-
φάκελος 13). 

33. Γιά τή συγκρότηση τοῦ πίνακα τηρήθηκαν οἱ ἀκόλουθες συµβάσεις καί συµπτύξεις τῶν 
στοιχείων τοῦ καταλόγου τοῦ 1820: οἱ ναοί πού δηλώνονται ὡς γιούς καί ἀδελφάτο ἤ ἀδελ-
φάτο καί µετόχι καθώς καί τό συναδελφικό µοναστήρι τῆς Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσας συµπερι-
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ναοί χωρίς χρεία 
ληξ. βιβλίων 

Ναοί µέ χρεία 
ληξ. βιβλίων 

Κατάλογος 
Λ.Π.Ε. 

Ἀδελφάτα 89 160 149 
Ἰδιόκτητοι 240 136 101 
Μοναστηριακοί 2 7 6 
∆ηµόσιοι 10 12 11 
Μετόχια 41 14 7 
Μητροπόλεως 3 4 2 
Ἀχαρακτήριστοι 53 69 54 
Μή ταυτισθέντες 17 - 15 
ΣΥΝΟΛΟ 455 402 345 

 
Ὅπως προκύπτει, λοιπόν, ἀπό τήν ἐπεξεργασία τῶν στοιχείων τῶν ἀνωτέρω 

καταλόγων, ἡ χρήση τῶν συναδελφικῶν ναῶν ὡς ἐνοριακῶν ἦταν αὐξηµένη, ἄν 
µάλιστα λάβουµε ὑπ’ ὄψιν ὅτι µεταξύ τῶν µή χαρακτηριζόµενων ναῶν τοῦ κα-
ταλόγου τοῦ 1820 περιλαµβάνονται ὅλοι οἱ ναοί τῆς πόλης καί τῶν προαστείων 
Γαρίτσας καί Μαντουκίου, οἱ ὁποῖοι κατεῖχαν ληξιαρχικά βιβλία, τότε ἡ συµµε-
τοχή τῶν συναδελφικῶν ναῶν στούς ναούς πού διέθεταν ἐνορία ἤ γενικότερα 
εἶχαν χρεία ληξιαρχικῶν βιβλίων ἀγγίζει τό 50%. Θά πρέπει ὅµως νά ἐπισηµαν-
θεῖ παράλληλα καί ὁ σηµαντικός ἀριθµός συναδελφικῶν ναῶν οἱ ὁποῖοι, 
σύµφωνα µέ τόν κατάλογο τοῦ 1824, δέν χρειάζονταν ληξιαρχικά βιβλία, οἱ ὁ-
ποῖοι φτάνουν περίπου στό ἕνα τρίτο τοῦ συνόλου τῶν συναδελφικῶν ναῶν. Ὁ 
αὐξηµένος, σέ σύγκριση µέ τά δεδοµένα τοῦ καταστίχου τοῦ 1635, ἀριθµός συ-
ναδελφικῶν ναῶν χωρίς ἐνορία ὀφείλεται, κατά πάσα πιθανότητα, στήν ἐφαρ-
µογή τῶν διατάξεων τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κανονισµοῦ τοῦ 1811, µέ τίς ὁποῖες 
περιλήφθηκαν στούς συναδελφικούς ναούς καί ὅσοι ναοί εἶχαν πάνω ἀπό ὀκτώ 
κτήτορες. Γιά τό τελευταῖο ὅµως ζήτηµα καί τά προβλήµατα πού προκλήθηκαν 
ἀπό τήν ἐφαρµογή τῶν διατάξεων γίνεται ἐκτενής λόγος παρακάτω. 

Ἀπό τήν ἀνωτέρω παρουσίαση τῶν διαθέσιµων στοιχείων προκύπτει λοι-
πόν, ὅτι µέσα στά πλαίσια τῆς ἐνοριακῆς ὀργάνωσης τοῦ νησιοῦ ἡ θέση τῶν 
συναδελφικῶν ναῶν ἦταν σηµαντική, ἀφοῦ στήν πλειονότητά τους λογίζονται 
ὡς ἐνοριακοί, γεγονός πού ὀφείλεται δίχως ἄλλο στό ὅτι αὐτούς χρησιµοποι-
οῦσαν ὡς ἐνοριακούς τά µέλη τῶν ἀδελφοτήτων, ἐνῶ µέ τήν τακτική ἱερουργία 
τους προσήλκυαν παράλληλα καί τούς µή ἐνταγµένους ἐνοριακά πιστούς. Οἱ 
διαπιστώσεις ὅµως αὐτές ἀπέχουν πολύ ἀπό τό νά χαρακτηρίσουν τούς ναούς 
αὐτούς ὡς τή βάση τῆς ἐνοριακῆς ὀργάνωσης τοῦ τόπου, δεδοµένου ὅτι ἕνας 

                                                        
λήφθηκαν στά ἀδελφάτα. Οἱ ναοί πού δηλώνονται ὡς γιούς καί µετόχι συµπεριλήφθηκαν 
στούς ἰδιόκτητους. Στά µοναστήρια προστέθηκαν καί ἐκεῖνα πού ἀνῆκαν στό δηµόσιο καθώς 
καί τά δηλούµενα ὡς ἰδιόκτητα. Τά µετόχια τοῦ δηµοσίου λογίστηκαν στούς δηµοσίους. 
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µεγάλος ἀριθµός τους δέν ἀνήκει στούς ἐνοριακούς ναούς, ἐνῶ τήν ἴδια στιγµή 
ὡς ἐνοριακοί ἐµφανίζονται καί ἄλλοι ναοί ἄλλων κατηγοριῶν, κυρίως ἰδιό-
κτητοι, καί µάλιστα σέ ποσοστό πού ἀγγίζει τό 50% τοῦ συνόλου. Τά ἴδια θά 
µποροῦσαν νά παρατηρηθοῦν εἰδικότερα καί γιά τούς χαρακτηριζόµενους ὡς 
ναούς τῆς κοινότητος συγκεκριµένων χωριῶν, οἱ ὁποῖοι πράγµατι συχνά λει-
τουργοῦσαν καί ὡς ἐνοριακοί ναοί34. Οἱ ναοί ὅµως αὐτοί δέν κάλυπταν ἀπα-
ραίτητα λατρευτικές ἀνάγκες τῶν κατοίκων ἑνός χωριοῦ, ἀφοῦ ὡς τέτοιοι ἀνα-
φέρονται καί ναοί πού βρίσκονται ἐκτός τοῦ χωριοῦ, ἀποκλείοντας ἔτσι τή χρή-
ση τους ὡς ἐνοριακῶν ναῶν καί δικαιολογώντας τόν προσδιορισµό τους ἀπό τό 
γεγονός ὅτι ἀνῆκαν στό σύνολο τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ, ὅπως γιά παρά-
δειγµα ὁ ναός τοῦ Παντοκράτορα στό χωριό τοῦ Ἁγίου Ματθαίου. 

∗∗∗ 
Μέ δεδοµένη τήν ἔννοια τοῦ ἐνορίτη καί τοῦ ἀδελφοῦ, ὅπως τίς περιγράψαµε 
προηγουµένως, ἡ ἐνορία, ὡς τό σύνολο τῶν ἐνοριτῶν, διακρίνεται σαφῶς ἀπό 
τήν ἀδελφότητα ἀκόµη καί στήν περίπτωση πού ὁ συναδελφικός ναός λειτουρ-
γεῖ παράλληλα καί ὡς ἐνοριακός. Στίς πηγές ἡ ἔννοια τοῦ ἀδελφοῦ διακρίνεται 
σαφῶς ἀπό τήν ἔννοια τοῦ ἐνορίτη. Ὁ ἀγοραστής ἤ κάτοχος τάφου, λογιζόµε-
νος ὡς ἐνορίτης τοῦ ναοῦ, δέν ἦταν αὐτονόητα καί µέλος τῆς ἀδελφότητας τοῦ 
ναοῦ. Αὐτός στεροῦνταν ὁποιασδήποτε µορφῆς κτητορικῶν δικαιωµάτων στόν 
ναό35 καί κατά συνέπεια τοῦ δικαιώµατος τοῦ ψηφίζειν καί ψηφίζεσθαι, ἑποµέ-
νως δέν εἶχε κανένα δικαίωµα συµµετοχῆς στίς δραστηριότητες τῆς ἀδελφότη-
τας καί πολύ λιγότερο στίς συνελεύσεις της36. Γιά νά ἐνταχθεῖ στόν ἀριθµό τῶν 
ἀδελφῶν ἔπρεπε νά καταθέσει σχετική αἴτηση καταβάλλοντας, στήν περίπτωση 
πού θά γινόταν δεκτός, καί τήν προβλεπόµενη εἰσφορά, ὅπως κάθε ἄλλος πού 
ἐπιθυµοῦσε νά καταστεῖ µέλος τῆς ἀδελφότητας37. Ἡ ἀδελφότητα µποροῦσε νά 
ἀρνηθεῖ τήν ἔνταξη κάποιου ὡς ἀδελφοῦ σέ αὐτήν, ὄχι ὅµως καί τήν ἐνοριακή 

                                                        
34. Βλ. ὡς παραδείγµατα ἀπό τόν 16ο αἰ. τόν Ταξιάρχη ∆ραγοτινῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, 

φ. 737v τῆς 5.4.1537), τήν Ὑ. Θ. Γαρδελάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 113r τῆς 13.2.1548) καί 
τόν Ἅγιο Στέφανο Σκριπεροῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 165r τῆς 26.3.1558). 

35. Ὅταν, στίς 23.12.1585, ἡ ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου καί Ἁγίας Παρα-
σκευῆς πόλεως παραχώρησε τόν ναό καί τά δικαιώµατά της στόν ἱερέα Βασίλειο Νοµικό, οἱ 
ἀδελφοί διατήρησαν τά ἐνοριακά τους δικαιώµατα: «ενοόντας οι αυτοί αδελφοί να ιβρίσκο-
νται εις την αυτήν µονήν ενορίτες και εξουσιαστε εις το θαφηναι αυτης και επιµελουνται εις 
παν αὔξησιν τῆς αὐτῆς µονῆς κατά το δυνάµεων τοῦ καθενος» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.77, φ. 95rv). 
Βλ. καί τόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου Περίθειας γιά τόν ὁποῖο ὁ κατάλογος τοῦ 1752 διακρίνει 
70 ἀδελφούς καί 17 ἐνορίτες (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ.χ.ἀ.). 

36. ∆ιαφορετικά εἶναι τά ὅσα γράφει ὁ Ἠ. Τσιτσέλης, ὁ ὁποῖος ὅµως ἔχει ὑπ’ ὄψιν τίς δια-
τάξεις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κανονισµοῦ τοῦ 1811 πού θά δοῦµε παρακάτω, κυρίως ὅµως τίς 
περιεχόµενες στόν κανονισµό τοῦ 1853 πού ἀφοροῦσε µόνο στήν Κεφαλληνία, τίς ὁποῖες καί 
προεκτείνει στά χρόνια τῆς Βενετοκρατίας (ΤΣΙΤΣΕΛΗ, ΚΣ Β΄, σ. 76). 

37. Βλ. ἀπόφαση τῆς ἀδελφότητας τοῦ Παντοκράτορα πόλεως τῆς 25.12.1752 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 
258, δ. 11, ἔγγραφο 28, ἄρθρο γ΄). 
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του τακτοποίηση, ὅποτε δέ συνέβαινε κάτι τέτοιο ἡ ἐκκλησιαστική ἀρχή ἐπέ-
βαλλε τήν παραχώρηση τάφου στόν αἰτοῦντα38, ἐκτός βέβαια ἄν συνέτρεχαν 
σοβαροί λόγοι, ὁπότε παρέπεµπε τήν ὑπόθεση στά πολιτικά δικαστήρια39. Σέ 
ὁρισµένες πάντως ἀδελφότητες ὑπῆρχε εἰδική µέριµνα γιά τούς ἐνορίτες καί 
προβλεπόταν εἰσφορά σηµαντικά κατώτερη σέ σύγκριση µέ τήν προβλεπόµενη 
γιά τούς ξένους40. Στήν κατηγορία τῶν ἐνοριτῶν ἐντάσσονταν σέ ὁρισµένες 
ἀδελφότητες καί ὅσοι εἶχαν ἀποκτήσει τάφο καί δικαιώµατα µέ πράξη ἐκχώ-
ρησης, ἐφόσον δέν εἶχαν καταβάλει τήν προβλεπόµενη εἰσφορά γιά τήν πλήρη 
ἔνταξή τους στήν ἀδελφότητα41. 

Ἀντίστοιχα, ἡ συγκρότηση µιᾶς ἀδελφότητας δέν σήµαινε καί τή διαφορο-
ποίηση τῆς ἐνοριακῆς ἔνταξης τῶν µελῶν της, παρότι ὁρισµένες ἀδελφότητες µέ 
τίς ἀποφάσεις τους ἐπέβαλλαν στά µέλη τους συγκεκριµένη συµπεριφορά, ὅπως 
γιά παράδειγµα τήν ὑποχρεωτική συµµετοχή τους στήν πανηγυρική τέλεση τῆς 
θείας λειτουργίας τήν ἡµέρα τῆς Ἀνάστασης στόν ναό τῆς ἀδελφότητας. Ὁ ἐφη-
µέριος τοῦ συναδελφικοῦ ναοῦ εἶχε ἐνοριακά δικαιώµατα ἐπί τῶν µελῶν ἐκεί-
νων τά ὁποῖα δέν ἦταν ἐνταγµένα ἐνοριακά σέ ἄλλο ναό καί ἐφ’ ὅσον αὐτά 
ἐπιθυµοῦσαν νά ἀποκτήσουν τάφο στόν ναό τῆς ἀδελφότητας. Ἐπίσης ἡ ἔνταξη 
ἑνός προσώπου στήν ἀδελφότητα ἑνός ναοῦ, µεταβίβαζε µέν σέ αὐτό ὅλα τά δι-
καιώµατα τῶν ἀδελφῶν, ὄχι ὅµως ἀπαραίτητα καί τήν ἰδιότητα καί τίς ὑποχρε-
ώσεις τοῦ ἐνορίτη, ἀφοῦ αὐτές ὅπως εἴδαµε συνδέονταν µέ τόν πατρικό τάφο. 
∆έν λείπουν πάντως οἱ περιπτώσεις ἐκεῖνες στίς ὁποῖες ἡ ἔνταξη ἑνός προσώπου 
στήν ἀδελφότητα χρωµατίζεται ἀπό τήν παράλληλη ἐπιθυµία του γιά ἐνοριακή 
ἔνταξη42, χωρίς ὅµως αὐτό νά µπορεῖ θεωρηθεῖ ὡς κανόνας. Ἐξάλλου, τό γεγο-

                                                        
38. Σηµειώνουµε τήν περίπτωση τοῦ Στεφανῆ ∆ούκα ἀπό τό χωριό Περλεψιµάδες, ὁ ὁποῖ-

ος µέ προσφυγή του στόν Μ. Πρωτοπαπά ἐγκαλοῦσε τόν ἐφηµέριο καί τούς κυβερνῆτες τοῦ 
Ἁγίου ∆ηµητρίου ζητώντας νά τοῦ δοθεῖ τάφος στήν ἐκκλησία. Ὁ Μ. Πρωτοπαπάς Χριστό-
δουλος Βούλγαρης, ἀφοῦ ἐξέτασε τήν ὑπόθεση καί διαπίστωσε τήν ἄρνηση τῶν κυβερνητῶν 
τοῦ ναοῦ νά τόν συναριθµήσουν στούς ἀδελφούς, ἐξέδωσε στίς 28.4.1691 ἀπόφαση µέ τήν ὁ-
ποία ὅρισε «νά ἤθελαν τοῦ δόσουν ἐνταφιασµόν εἰς τήν αὐτήν ἐκκλησίαν πλερόνοντάς τον 
καί νά ἐνωᾶται ἐνορίτης καί οὐχί ἀδελφός» (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 294-295, ἔγγραφο 92). 

39. Βλ. τήν ὑπόθεση τοῦ Στάµου Πέρου. Οἱ ἀδελφοί τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου Περλεψιµάδων 
ἀκύρωσαν συµβόλαιο παραχώρησης τάφου πού εἶχαν συνάψει οἱ κυβερνῆτες τοῦ ναοῦ µέ τό 
αἰτιολογικό ὅτι αὐτός ἦταν σκανδαλοποιός. Ὁ Πέρος προσέφυγε στόν Μ. Πρωτοπαπά ὁ 
ὁποῖος ἀφοῦ ἐξέτασε τήν ὑπόθεση κάλεσε τήν ἀδελφότητα νά ἀποδείξει τούς ἰσχυρισµούς της 
στά πολιτικά δικαστήρια (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 5, φ. 22rv τῆς 29.4.1691). 

40. Βλ. ἀπόφαση τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας πόλεως στίς 25.5.1772 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 75v). 

41. Βλ. ἀπόφαση τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας στίς 18.6.1766 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 
210, β. 1, φ. 54v). 

42. Χαρακτηριστικό εἶναι τό κείµενο τῆς αἴτησης τοῦ Γεωργίου Ντάντολου, µέ τήν ὁποία 
ζητοῦσε νά συναριθµηθοῦν αὐτός καί οἱ ἀδελφοί του ὡς «ἀδελφοί» στόν ναό τῆς Ὑπαπαντῆς 
πόλεως: «Επιδή καί νά ευρισκόµεσθεν εδώ εις την παρούσαν χώραν ηµις οι κατοθεν γεγραµε-
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νός ὅτι ἕνα πρόσωπο µποροῦσε νά κατέχει ταυτόχρονα τόν τίτλο καί τά δικαι-
ώµατα τοῦ ἀδελφοῦ σέ περισσότερες τῆς µιᾶς ἀδελφότητες, καθιστᾶ σαφές ὅτι 
οἱ ἀδελφότητες ὡς σύνολα προσώπων δέν µποροῦσαν νά θεωρηθοῦν ὡς τύποι 
ἐνορίας. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο ἡ ἀδελφότητα διακρίνεται ἀπό τήν ἐνορία, σέ 
σχέση δέ µέ τόν συναδελφικό ναό µποροῦν νά διακριθοῦν τρεῖς ὁµάδες προσώ-
πων: οἱ ἐνορίτες, οἱ ἐνορίτες-ἀδελφοί καί οἱ ἀδελφοί. Ἡ ἀδελφότητα θά πρέπει 
νά διακριθεῖ ἀπό τήν ἐνορία ἀκόµη καί στίς λίγες ἐκεῖνες περιπτώσεις πού οἱ ἐ-
νορίτες τοῦ ναοῦ εἶναι αὐτοί πού συγκροτοῦν τήν ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ µέ πα-
ραχώρηση τῶν κτητορικῶν δικαιωµάτων σέ αὐτούς ἀπό τόν κτήτορα τοῦ ναοῦ 
καθιστάµενοι κατ’ αὐτόν τόν τρόπο κτήτορες-ἀδελφοί καί ἐνορίτες στόν ναό43. 
Ἡ διαµορφούµενη κατ’ αὐτόν τόν τρόπο ἀδελφότητα, παρότι ἀρχικά ταυτί-
ζεται µέ τήν ὑπάρχουσα ἐνορία, στή συνέχεια ἐκ τῶν πραγµάτων διαχωρίζεται 
διότι ἡ ἐνοριακή ἔνταξη στόν ναό δέν συµβάδιζε πάντα µέ τήν ἔνταξη τῶν 
προσώπων καί στήν ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ44. 

Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγµάτων, καθ’ ὅλη τήν περίοδο τῆς βενετικῆς κυριαρ-
χίας καί ἕως τίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰ., ἡ ἀναφορά ἐνοριτῶν παρόντων κατά τή 
λήψη τῶν ἀποφάσεων καί τή σύνταξη τῶν συµβολαίων ἤ τοῦ περιεκτικοῦ ὅρου 
«ἐνορία», δηλώνει τούς ἐνορίτες ἀδελφούς καί ὄχι τούς ἁπλούς ἐνορίτες45, ὅπως 

                                                        
νοι, και εχοντες εξερετον ευλαβιαν εις τούτον τον άγιον ναόν, µάλιστα οπου κατοικούµεν εις 
τούτην την κοντράδα, καί λαµβάνοµε τας ευλογίας εξακολουθοντες εις τάς ιεράς λιτουργίας 
και ακολουθίας οπού εις αυτά τελειωνουνται καί µην εχωντας εδώ εις Κοριφους ενωρίαν ήτε 
αδελφατο και καµίαν άλλην εκκλησίαν αναζητούµεν από την καλοσύνην σας ότι να ηθελαµεν 
συναριθµηθή και ηµείς µε τους εποιλοίπους όλους αδελφούς της αυτής µονής και να µας δοθή 
και µνήµα δια να χαιρόµεσθεν ως συναδελφοί..» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, β. 1, φ. 132r). 

43. Βλ. Ἁγία Παρασκευή Καµάρας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 22, φ. 43r-44v). Ὑ. Θ. Λαµπο-
βίτισσα Μελικίων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.186, φ. 173v καί Συµβ. Β.94, φ. 117r). Στίς 25.10.1700 ὁ 
ἱεροµόναχος Νικόδηµος Κολήτζας παρέδωσε τό «γιούς» τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµένης στούς προσυ-
πογράφοντες τή σχετική νοταριακή πράξη καί «βανι αὐτους ενορητας αδελφους και νικοκι-
ρεους» (ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Κερκυραῖοι, σ. 45). 

44. Στήν Ὑ. Θ. Φανερωµένη τῶν Ξένων, ὅπως θά δοῦµε παρακάτω, ἴσχυαν περιοριστικοί 
ὅροι γιά τήν εἴσοδο στήν ἀδελφότητα, ἐνῶ ἀντίθετα, ὅπως προκύπτει ἀπό τά ληξιαρχικά της 
βιβλία, ἡ ἐνορία τοῦ ναοῦ διαµορφωνόταν ἐλεύθερα περιλαµβάνοντας καί ἄτοµα πού δέν ἀνῆ-
καν στήν ἀδελφότητα. 

45. Βλ. ἐνδεικτικά: πράξη τῆς 5.4.1537 µέ τήν ὁποία ὁ ὁρισθείς ἐφηµέριος στόν ναό τοῦ Τα-
ξιάρχη ∆ραγοτινῶν δεσµευόταν νά δίνει κάθε Λαµπρή τρεῖς ξέστες κρασί «προς την ενορήα 
και ἡ ενορηα να διδϊ καθε ἄνδρας προς τον εἰερέαν τορνεσια ϛ΄ καὶ αν δεν τα δόσουν η ενο-
ρηα να τα δίδουν η πρηόληδες» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 737v). Πρβλ. καί πράξη τῆς 6.10.1545 µέ 
τήν ὁποία ὁ ἱερέας Σταµάτης Καλοπροσκύνης «µε τους ἐνορϊτες» τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀρσε-
νίου στό χωριό Βαλανιό ὅρισαν ὡς κουµέσιο τόν µισέρ Μανώλη Λουκάνη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.14, 
φ. 165r, τό περιεχόµενο τοῦ ὅρου διευκρινίζεται ἀπό νεότερες πληροφορίες πού βεβαιώνουν 
τόν συναδελφικό χαρακτήρα τοῦ ναοῦ). Βλ. ἐπίσης πράξη τῆς 13.2.1548 πού ἀφορᾶ στήν Ὑ. Θ. 
Γαρδελάδων καί τῆς 26.3.1558 πού ἀφορᾶ στόν Ἅγιο Στέφανο Σκριπεροῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Τ.145, φ. 113r καί 165r ἀντίστοιχα). 
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ἄλλωστε συµβαίνει καί στήν παράλληλη χρήση τοῦ ὅρου ἐνορίτης µέ τούς ὅ-
ρους κτήτορας καί ἀδελφός. Μέσα στήν ἀδελφότητα οἱ ἐνορίτες, διακρινόµενοι 
ἀπό τούς ἀδελφούς, ὅταν ἐµφανίζονται στίς νοταριακές πράξεις, περιορίζονται 
σέ θέµατα ἐφηµερίας, κάτι ἄλλωστε πού φαίνεται λογικό ἀφοῦ οἱ ἄµεσα ἐν-
διαφερόµενοι ἦταν ἀκριβῶς αὐτοί, καί ἐγκρίνουν τίς ἀποφάσεις τῶν κτητόρων 
τοῦ ναοῦ46. Ἀγνοοῦµε ὅµως τή βαρύτητα πού εἶχε ἡ παρουσία αὐτή καθώς καί 
τίς συνέπειες µιᾶς ἐνδεχόµενης ἀπόρριψης τοῦ ἐκλεγέντος ἐφηµερίου. Εἶναι πά-
ντως πιθανό, ἡ ἀπόρριψη αὐτή νά συνιστοῦσε λόγο ἀκύρωσης τῆς ἐκλογῆς, δε-
δοµένου ὅτι ἡ ὀρθή λειτουργία τῆς ἐνορίας ἐξαρτᾶται κυρίως ἀπό τή σχέση πού 
ἀναπτύσσεται µεταξύ ποιµένος καί ποιµενοµένων. Ἐξάλλου, ἡ παρουσία τῶν 
ἐνοριτῶν σέ ἕναν ναό δέν ἦταν πάντοτε περιθωριακή, ἀντίθετα µέσα ἀπό τίς 
πηγές συχνά αὐτοί ἐµφανίζονται νά µετέχουν στά πράγµατα τῶν ναῶν µέ δι-
καιοδοσίες οἱ ὁποῖες ἐξαρτῶνται ἀπό τόν κτήτορα τοῦ ναοῦ. Κατ’ αὐτόν τόν 
τρόπο δέν λείπουν τά παραδείγµατα στά ὁποῖα κάποιοι ἀπό τούς ἐνορίτες, 
λόγῳ ἀκριβῶς τῆς ἰδιότητάς τους αὐτῆς πού προδιαγράφει τό ἐνδιαφέρον τους 
γιά τόν ναό ὁρίζονται ἀπό τόν κτήτορα ὡς κουµέσιοι καί ἐπίτροποι τοῦ ναοῦ47. 
Σέ ὁρισµένες µάλιστα περιπτώσεις οἱ ἐνορίτες τοῦ ναοῦ ἐµφανίζονται µέ τή 
µορφή συγκροτηµένων ὁµάδων στόν τύπο τῆς ἀδελφότητας. 

3 .  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΕΣ  ΕΝΟΡΙΤΩΝ  

Ἡ ὕπαρξη ἀδελφοτήτων ἀποτελουµένων ἀποκλειστικά ἀπό τούς ἐνορίτες ἑνός 
ναοῦ ἀποτελεῖ µιά πραγµατικότητα, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τίς λιγοστές περι-
πτώσεις πού γνωρίζουµε. Οἱ ἀδελφότητες αὐτές, στερούµενες ὁποιασδήποτε 
σχέσης ἐκτός τῆς ἐνοριακῆς µέ τόν ναό, τίς περισσότερες φορές δέν εἶχαν ἐνεργό 
συµµετοχή στή διοίκησή του γι’ αὐτό καί ἡ ἀνίχνευσή τους δέν εἶναι εὔκολη, 
ἀλλά ἐξαρτᾶται ἀπό συγκεκριµένες συγκυρίες πού εὐνοοῦσαν τήν ἐµφάνισή 
τους καί ἀναφέρονταν σέ διαφορές µέ τούς κτήτορες τοῦ ναοῦ καί τή διεκδί-
κηση ἤ ἀναγνώριση τῶν ἐνοριακῶν τους δικαιωµάτων. Τό γεγονός αὐτό δέν 
ἐπιτρέπει δυστυχῶς τή διαπίστωση τοῦ εὔρους τῆς παρουσίας ἀνάλογων ἀδελ-

                                                        
46. Βλ. πράξη τῆς 18.2.1528 µέ τήν ὁποία 41 ἄτοµα «µερος µεν εκτήτοραις και µερος ενο-

ρίταις» τῶν ναῶν τῆς Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν καί Ἁγίων Ἀποστόλων, συγκεκριµένα 13 κτήτορες καί 
28 ἐνορίτες, δήλωσαν ὅτι µένουν εὐχαριστηµένοι µέ τόν ὁρισµένο ἀπό τούς κτήτορες ἐφηµέριο 
τῶν ναῶν ἱερέα Χρύσο Προβατᾶ «... οτι να ειναι ιερουργός αυτῶν ως καθως τον εθεσαν καί 
εις εκείνο το ινστρουµεντο επηδή εκτήτωρας και ενορήτης υπάρχει ο ρηθεις ιερεύς» (Α.Ν.Κ., 
∆.Σ. 3.10, σ. 141). 

47. Βλ. πράξη τῆς 19.1.1545 µέ τήν ὁποία ἡ κυράτζα Πούλω, θυγατέρα τοῦ ποτέ µισέρ 
Σταυράκη Σαντιππόλυτο καί κτητόρισσα τῶν ναῶν τοῦ Προφήτη Ἠλία καί τῆς Ὑ. Θ. Σωτη-
ριώτισσας στό Παλαιό Κάστρο, ὅρισε ὡς κουµέσιους καί ἐπιτρόπους τούς Ἀλιβίζη Ἀρκούδη, 
Μαρῆ Καλούτζικο, Μανώλη Μόσχο καί Ἰάκωβο Καλόθετο «ὡς ἐνορΐτες στὲς αὐτες µονές» 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.14, φ. 82r). 
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φοτήτων, ἀφοῦ αὐτές, ἐκτός ἀπό ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις, δέν ἐµφανίζονται στίς δι-
καιοπραξίες. Ἡ ὕπαρξή τους θά µποροῦσε νά θεωρηθεῖ ὡς ἐπιρροή τοῦ συνα-
δελφικοῦ µοντέλου στήν ὀργάνωση τῶν ἐνοριῶν, θά πρέπει ὅµως νά σηµειώ-
σουµε ὅτι τά ὑπάρχοντα παραδείγµατα εἶναι ἐξαιρετικά λίγα γιά νά µποροῦν 
νά ἀποτελέσουν ἀντιπροσωπευτικό δεῖγµα µιᾶς κατάστασης. Ἡ ὕπαρξή τους 
πάντως εἶναι ἀναµφισβήτητη, φαίνεται δέ ἀπό ἔµµεσες πληροφορίες ὅτι ἀποτε-
λοῦσε συνήθη τύπο ὀργάνωσης τῶν ἐνοριτῶν, χωρίς πάντως αὐτό νά σηµαίνει 
ὅτι θά πρέπει νά θεωρηθοῦν ὡς ὑπάρχουσες σέ κάθε ἐνοριακό ναό. Πρός ἐπίρ-
ρωση σηµειώνουµε τήν πολύ σηµαντική µαρτυρία πού προέρχεται ἀπό τή γρα-
φίδα τοῦ ἱερέα ∆ηµητρίου Μακρῆ, ἐφηµερίου τοῦ Παντοκράτορα πόλεως, ὁ 
ὁποῖος τό 1607 ἀµφισβήτησε τά κτητορικά δικαιώµατα τῆς ἀδελφότητας τοῦ 
ναοῦ καί τά διεκδίκησε γιά τόν ἑαυτό του ὑποστηρίζοντας, σέ ἀναφορά του τῆς 
16.6.1607, ὅτι τά µέλη τῆς ἀδελφότητας τοῦ ναοῦ καλοῦνταν «ἀδελφοί» κατα-
χρηστικά καί «οὐχί κυρίως» διότι ἡ ἀδελφοσύνη τους δέν συνίστατο σέ τίποτε 
ἄλλο παρά µόνον «εἰς τό ἐνταφιάζεσται», δικαίωµα πού εἶχαν ἀποκτήσει ἀπό 
τόν πατέρα του κατόπιν πληρωµῆς48. Πέρα ἀπό τήν ἀλήθεια ἤ ὄχι τῶν ἰσχυρι-
σµῶν τοῦ ἱερέα Μακρῆ γιά τή συγκεκριµένη ἀδελφότητα, οἱ θέσεις του φανερώ-
νουν ὅτι οἱ ἀδελφότητες ἐνοριτῶν, στηριζοµένων ἀποκλειστικά καί µόνο στό 
δικαίωµα κατοχῆς τάφου στόν ναό, δέν ἀποτελοῦσαν ἐξαίρεση, ἀλλά µιά δια-
δεδοµένη κατάσταση, στήν ὁποία αὐτός ἐντάσσει καί τήν ἀδελφότητα τοῦ 
Παντοκράτορα. 

Οἱ ἀδελφότητες ἐνοριτῶν ἐµφανίζονται τόσο σέ δηµόσιους, ὅσο καί σέ ἰδιό-
κτητους ναούς. Συνεκτικό παράγοντα τῶν ἀδελφοτήτων αὐτῶν συνιστοῦν τά 
κατεχόµενα ἐνοριακά δικαιώµατα στόν ναό, καί κυρίως ἡ κατοχή τάφου. Σέ 
ὁρισµένες ἀπό αὐτές ὅµως ὁ ἀρχικός τους χαρακτήρας δέν ἦταν τέτοιος ἀλλά 
µετατράπηκαν σέ ἀδελφότητες ἐνοριτῶν ἔπειτα ἀπό τήν ἀπώλεια τῶν κτητορι-
κῶν τους δικαιωµάτων, ὅπως γιά παράδειγµα στήν ἀδελφότητα τῆς Ἁγίας Πα-
ρασκευῆς καί Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου πόλεως πού σηµειώσαµε σέ προηγού-
µενη ἑνότητα49. 

Ἡ συγκρότηση µιᾶς ἀδελφότητας ἐνοριτῶν δέν διαφέρει οὐσιαστικά ἀπό τή 
συγκρότηση τῶν ὑπολοίπων ἀδελφοτήτων ὅπως τήν γνωρίσαµε προηγουµένως. 
Ἐκεῖ πού ἐπισηµαίνεται ἡ κυριότερη διαφορά εἶναι στό εἶδος καί στήν ἔκταση 
τῶν κατεχοµένων ἀπό τούς ἀδελφούς δικαιωµάτων, τά ὁποῖα καί ἀποτελοῦν 
καθοριστικό παράγοντα τόσο γιά τή διατήρηση τῆς ἀδελφότητας στόν χρόνο 
ὅσο καί τήν ἐµφανή δραστηριοποίησή της περί τόν ναό. Στή συγκρότηση µιᾶς 
ἀδελφότητας ἀδελφῶν-ἐνοριτῶν προϋποτίθεται ἡ ὕπαρξη ἑνός ναοῦ, ὁ ὁποῖος 
µπορεῖ νά εἶναι παλαιός, µπορεῖ ὅµως νά εἶναι καί νέος. Γνωρίζουµε δύο περι-
πτώσεις συγκρότησης ἀδελφότητας ἐνοριτῶν οἱ ὁποῖες χρονολογοῦνται στό 

                                                        
48. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 1, φ. 100rv. 
49. Βλ. παραπάνω, σ. 192-193. 
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1708. Πρόκειται γιά τήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό χωριό Κολοκύθι 
καί τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου στό Μαντούκι, τίς ὁποῖες παρουσιάζουµε. 

Στίς 20.5.1708 κατατέθηκε στήν πρωτοπαπαδική γραµµατεία αἴτηση ἀπό 
τόν Ἀλοΐζιο Παλαιοχωρίτη, κτήτορα τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἐξ ὀνόµατος καί 
τῶν ἄλλων κτητόρων τοῦ ναοῦ, δηλαδή τῆς ἐκκλησίας τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισ-
σας πόλεως, τῆς κληρονοµίας τοῦ ποτέ Ἀρτεµίου Βούλγαρη, τοῦ ποτέ Στάµου 
Σαγιάνου καί τοῦ ποτέ σιόρ Πικολῆ, µέ τήν ὁποία ζητοῦνταν ἡ χορήγηση τῆς 
ἄδειας γιά τήν ἐκ βάθρων ἀνακαίνιση τοῦ ναοῦ, γιά τό κόστος τῆς ὁποίας εἶχαν 
συνδράµει οἱ ἀνωτέρω κτήτορες. Ὁ Πρωτοπαπάς στίς 22 Μαΐου χορήγησε τή 
σχετική ἄδεια καί λίγους µῆνες ἀργότερα, στίς 2.12.1708 ζητήθηκε καί δόθηκε ἡ 
ἄδεια γιά τόν ἐγκαινιασµό της. Μαζί µέ τήν αἴτηση κατατέθηκε καί ἀντίγραφο 
πράξης τῆς 31.10.1708 ἀπό τά κατάστιχα τοῦ νοταρίου Στάµου Καββαδία στήν 
ὁποία καταγραφόταν ἡ περιουσία τοῦ ναοῦ καί οἱ πρόσφατες ὑπέρ τοῦ ναοῦ 
ἀφιερώσεις, καθώς καί πράξη τῆς 9.11.1708 διορθωτική τῆς προηγούµενης ἀπό 
τά κατάστιχα τοῦ ἴδιου νοταρίου50. Οἱ δύο αὐτές πράξεις περιλαµβάνουν καί 
τίς πρῶτες µας πληροφορίες γιά τήν ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ, καθώς καί γιά τόν 
ἰδιαίτερο χαρακτήρα της. Στήν πρώτη πράξη σηµειώνεται ὅτι τά ἀναγραφόµε-
να πρόσωπα προέβησαν στίς περιγραφόµενες ἀφιερώσεις διά «να ενοουντε δια 
αδελφη γιους πατρονατι και εκτητορη τις ανοθεν µονης δια µνηµοσηνον τους 
και εις βοηθια τις γαληνωτατις αφεντιας τον Βενετιον». Στή δεύτερη πράξη οἱ 
ἀνωτέρω ἀφιερωτές «εστοντας οπου εγραφτηκαν δια αδελφη κε γιους πατρο-
νατι ησε αυτη δια τουτο την σιµερον ενπροστεν εµου νωταρηου και µαρτιρον 
τον κατοθεν εξεκαθαρηζουν το πος να αγρηκηοντε δια δελφη και ενοριτες µο-
νον και ουχη γιους πατρονατι κε εστοντας και η γιους πατρονατη να ησην 
εκηνη οπου ηχαν πρεζενταρι την γραφην ηστην ηεροκανκελαρια του αφεντος 
ενδεσιµοτατου... προτοπαπα Κοριφον και ος πλατιτερος φενετε κε ηστην ανο-
θεν γραφη και ουτος υπα και εγραφτη». Ὅπως γίνεται φανερό ἀπό τά ἀνωτέ-
ρω, βρισκόµαστε µπροστά σέ ἀδελφότητα ἐνοριτῶν καί ὄχι κτητόρων τοῦ ναοῦ. 
Παρόλα αὐτά, στόν ναό φαίνεται πώς ἐπικράτησε ὁ συναδελφικός χαρακτήρας 
στή διοίκηση καί διαχείρισή του, ὅπως διαπιστώνεται ἀπό τούς καταλόγους 
στούς ὁποίους αὐτός δηλώνεται ὡς ἀδελφάτο51. Τό γεγονός αὐτό, πέρα ἀπό τήν 
πιθανότητα νά παραχωρήθηκε πράγµατι ὁ ναός ἀπό τούς κτήτορες στήν συγ-
κροτηθεῖσα ἀδελφότητα, ὀφείλεται µᾶλλον στόν εὐρύ καταµερισµό τοῦ κτητο-
ρικοῦ δικαιώµατος, καί στή θέση τοῦ ναοῦ, πού εὐνοοῦσε τή δραστηριοποίηση 

                                                        
50. Βλ. τά σχετικά ἔγγραφα εἰς Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 872rv, 888r-890r. Βλ. ἀντίγραφο τῆς ἄ-

δειας ἐγκαινιασµοῦ καί εἰς Α.Ν.Κ., Μ.Π. 19, β. 1, δ. 1, φ. 31v ὅπου σηµειώνεται ἡ ἡµεροµηνία 
18.12.1708. Τά πρωτότυπα τῶν νοταριακῶν πράξεων εἰς Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.7, β. 3, φ. κ΄rv καί 
κβ΄v ἀντίστοιχα. 

51. Κατάλογος τοῦ 1752 (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ.χ.ἀ), ἐπίσκεψη τοῦ 1753 (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, 
σ. 136), κατάλογος τοῦ 1820 (ΚΑΡΥ∆Η, Κατάλογος, ἀρ. 825). 
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τῆς ἀδελφότητας τῶν ἐνοριτῶν περισσότερο ἀπό τούς κτήτορες. 
Τόν ναό τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου στό Μαντούκι τόν ἔκτισε ὁ Κωνσταντῆς Γκιό-

κας, κάτοικος τοῦ ἴδιου προαστείου. Τόν ∆εκέµβριο τοῦ 1708 ὁ ναός ἦταν ἕτοι-
µος νά ἐγκαινιαστεῖ καί γιά τόν λόγο αὐτό στίς 2.12.1708 ὁ κτήτορας κατέθεσε 
αἴτηση στόν Μ. Πρωτοπαπά, συνυποβάλλοντας δύο νοταριακές πράξεις µέ τίς 
δωρεές πού εἶχαν γίνει ὑπέρ τοῦ ναοῦ52. Μέ τή νοταριακή πράξη τῆς 23.4.1708 ὁ 
κτήτορας, ἀφοῦ ἔκτισε τόν ναό, κάλεσε ὅσους ἤθελαν νά γραφτοῦν ὡς ἀδελφοί 
καί ἐνορίτες νά ἐµφανιστοῦν ἐνώπιον τοῦ νοταρίου καί νά ἀφιερώσουν ὅ,τι θά 
τούς φώτιζε ὁ Θεός. Ἡ πρόσκληση ἀποσκοποῦσε προφανῶς στήν ὁλοκλήρωση 
τῶν ἐργασιῶν πού ὑπολείπονταν στόν ναό, ἄν κρίνουµε ἀπό τό λεκτικό τῆς νο-
ταριακῆς πράξης («οπιος εκινος µικρος η µεγας αντρας η τε γινεκα ηθελε να ελ-
θη δια να γραφτι αδελφος κε ενοριτις ηστην παρουσαν µονην να φανηστι να 
αφιεροσι το υτι τον εφοτισι ο Κύριος δια να ανηχτι ο ανοθεν θηος ναος του 
θεου»). Οἱ ἐγγραφόµενοι ἀποκτοῦσαν διηνεκές δικαίωµα στόν ναό, τό ὁποῖο 
ἀναφερόταν στή χρήση του ὡς ἐνοριακοῦ τους ναοῦ καί στή συµµετοχή τους 
στή διαχείρισή του καί στήν ἐκλογή τοῦ ἐφηµερίου. Ἡ κυριότητα ὅµως τοῦ 
ναοῦ παρέµενε στόν δοµήτορα Κωνσταντῆ Γκιόκα, ὁ ὁποῖος µέ τήν ἴδια πράξη 
ὅριζε ὅτι σέ ἀναγνώριση τοῦ «γηους πατρονατο» τοῦ ναοῦ θά λάµβανε ἀπό τόν 
ἑκάστοτε ἐφηµέριο καί τούς ἀδελφούς κατ’ ἔτος στή µνήµη τοῦ ἁγίου ∆ηµη-
τρίου ἕνα κερί τῆς µιᾶς λίτρας καί µιά κούπα «σπερνά». Ἐπιπλέον τόσο αὐτός 
ὅσο καί οἱ κληρονόµοι του συµµετεῖχαν στίς ψηφοφορίες γιά θέµατα πού ἀφο-
ροῦσαν στόν ναό κατέχοντας δύο ψήφους. Στήν πρόσκληση τοῦ κτήτορα δέν 
ὑπῆρξε µεγάλη ἀνταπόκριση, ἀφοῦ γράφτηκαν µόλις δώδεκα µέ ἀφιερώσεις 
ἀνάλογες ἐκείνων πού εἴδαµε προηγουµένως. Οἱ πράξεις ἐγγραφῆς καί ἀφιέρω-
σης ἔγιναν τήν ἴδια ἡµέρα παρουσίᾳ τοῦ κτήτορα, ὁ ὁποῖος, κατά τό λεκτικό 
τῶν πράξεων, «γράφι» τόν κάθε ἀφιερωτή «δια αδελφον κε ενοριτην» στόν 
ναό. Μέ τήν ἔνταξή τους ὡς ἐνορίτες οἱ ἐγγραφόµενοι ἀποκτοῦσαν δικαίωµα 
ταφῆς, µάλιστα ὅταν ἡ προσφορά ἦταν ἰδιαίτερα σηµαντική, ὁ ἐγγραφόµενος 
µποροῦσε νά ζητήσει τήν ἐξασφάλιση συγκεκριµένης θέσης τοῦ τάφου µέσα 
στόν ναό, ὅπως ὁ Νικολάος Μανιάτης ὁ ὁποῖος ὑποσχέθηκε ἐκτός τῶν ἄλλων 
νά φτιάξει καί τό µπρούτζινο πολυκέρι στή µέση τῆς ἐκκλησίας µέ τόν ὅρο νά 
ἔχει µνῆµα κάτω ἀπό αὐτό. Λίγους µῆνες ἀργότερα, στίς 29.11.1708 ἡ σύζυγος 
τοῦ κτήτορα Σµαράλδω, καί ἐνῶ ἀπουσίαζε ὁ σύζυγός της, κάλεσε τόν νοτάριο 
Λορέντζο Προβατᾶ καί παρουσίᾳ µαρτύρων ἀφιέρωσε στόν ναό 58 ριζάρια ἐ-
λιές µέ τόν τόπο τους καί σολιάτικο 10 δουκάτων, ὅλα στήν περιοχή τοῦ Μα-
ντουκιοῦ, τά ὁποῖα εἶχαν περιέλθει σέ αὐτήν ἀπό τή µητέρα της. Τά περιουσια-
κά αὐτά στοιχεῖα θά περιέρχονταν στόν ναό µετά τόν θάνατο τῆς δωρήτριας. 
Μέ τή δωρεά ἡ Σµαράλδω ἐπιθυµοῦσε νά ἐνταχθεῖ αὐτή καί οἱ κληρονόµοι της 
ὡς ἀδελφοί καί ἐνορίτες στόν ναό. Ἐπιπλέον ζητοῦσε νά τελεῖται ἀπό τόν ἑκά-

                                                        
52. Βλ. τά σχετικά ἔγγραφα εἰς Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 891r-894v καί φ.χ.ἀ. 
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στοτε ἐφηµέριο τοῦ ναοῦ µία λειτουργία τήν ἑβδοµάδα καί ἕνα τρισάγιο κατ’ 
ἔτος στόν τάφο της, ἐνῶ ὁ πρῶτος ἀπό τούς κληρονόµους της καί οἱ ἀπόγονοί 
του νά ἔχει δικαίωµα νά ψηφίζει σέ κάθε ψηφοφορία µέ δύο µπάλες, ἐπειδή 
ἐκτός ἀπό αὐτήν καί τόν ἄνδρα της κανένας ἄλλος ἀπό τούς γραµµένους ἀδελ-
φούς δέν ἀφιέρωσε περισσότερα ἀγαθά. Ἡ ἀφιέρωση µέ τούς ὅρους αὐτούς θά 
εἶχε ἰσχύ ἐφόσον θά τήν ἀποδεχόταν ὁ κτήτορας τοῦ ναοῦ καί ἄνδρας της. 
Πράγµατι στίς 30 Νοεµβρίου, ὁ Κωνσταντῆς Γκιόκας ἀποδέχθηκε τή δωρεά καί 
ὑποσχέθηκε νά φροντίσει γιά τήν πιστή τήρηση τῶν ὅρων ἀπό τούς ἐφηµερίους 
τοῦ ναοῦ. ∆έν µπορέσαµε νά ἐπιβεβαιώσουµε τή λειτουργία τῆς ἀδελφότητας 
στά ἑπόµενα χρόνια. Στούς ὑπάρχοντες καταλόγους τοῦ 18ου αἰ. ὁ ναός σηµει-
ώνεται ὡς κτητορικός τῶν Γκιόκα, ἐνῶ στόν κατάλογο τοῦ 1820 δηλώνεται ὡς 
ἀδελφάτο53, προφανῶς ὅµως ὁ συναδελφικός του χαρακτήρας δέν εἶχε σχέση µέ 
τήν ἱδρυτική πράξη πού ἀναφέραµε, ἀλλά µέ τήν ἐφαρµογή τοῦ ἐκκλησια-
στικοῦ κανονισµοῦ τοῦ 1811 πού θά δοῦµε στήν ἑπόµενη ἑνότητα. 

Τά δικαιώµατα τῶν ἀδελφῶν-ἐνοριτῶν στούς ναούς ἦταν γενικά περιορι-
σµένα. Τό γεγονός αὐτό διαπιστώνεται στούς ἰδιόκτητους ναούς, ὅπως γιά πα-
ράδειγµα στήν Ἁγία Παρασκευή τοῦ Βρανιανίτη54, κυρίως ὅµως στίς ἀδελφότη-
τες ἐκεῖνες πού συγκροτοῦνταν σέ δηµόσιους ναούς, ὅπως ἡ ἀδελφότητα τοῦ 
ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Παλαιοπόλεως καί ἐκείνη τῆς Ὑ. Θ. Ἐλεούσας Μαντουκίου, ὅ-
που ἡ σχέση τους µέ τά πράγµατα τοῦ ναοῦ ἦταν µηδενική. Ὁ ναός ἐντάσσεται 
στίς διατάξεις πού διέπουν γενικότερα τούς ναούς τοῦ ∆ηµοσίου παραχωρού-
µενος σέ κληρικούς, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τή διαχείρισή του καί καρπώνονταν τά εἰ-
σοδήµατά του ἰσοβίως. Οἱ ἀδελφότητες περιορίζονταν εἴτε στήν ἐπιβεβαίωση 
τῆς ἀνελλιποῦς ἐκτέλεσης τῶν καθηκόντων τῶν ἐπικαρπωτῶν ἐφηµερίων55 εἴτε, 
στίς περιπτώσεις ἐκεῖνες πού θεωροῦσαν ὅτι δέν εἶχε ἐπιλεγεῖ τό ἐνδεδειγµένο 
πρόσωπο, στήν ἔκφραση τῆς δυσαρέσκειάς τους πρός τή ∆ιοίκηση, χωρίς ὅµως 
νά ἔχουν καί τή δυνατότητα γιά µιά περισσότερο ἀποτελεσµατική παρέµβαση56.  

                                                        
53. Βλ. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 325. ΚΑΡΥ∆Η, Κατάλογος, ἀρ. 90. 
54. Ἡ ὕπαρξη τῆς ἀδελφότητας διαπιστώνεται ἀπό πράξη τῆς 14.3.1568 µέ τήν ὁποία ὁρί-

στηκε πληρεξούσιος γιά τή διευθέτηση διαφορᾶς µέ τήν κτητόρισσα τοῦ ναοῦ Ζαµπέτα, 
σύζυγο τοῦ ποτέ Θεοδώρου Βρανιανίτη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.327, φ. 151rv). Λίγο νωρίτερα, στίς 
21.2.1568 ἡ Ζαµπέτα εἶχε ὁρίσει ἐφηµέριο τοῦ ναοῦ καί πληρεξούσιό της τόν ἱερέα Ἀρτέµιο 
Βούλγαρη µέ καθῆκον νά συνάζει τά εἰσοδήµατα τοῦ ναοῦ καί νά τῆς παραδίδει τό ἕνα τρίτο 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.327, φ. 274r). 

55. Βλ. πιστοποιητικό µέ ἡµεροµηνία 26.8.1742 τό ὁποῖο ὑπογράφουν οἱ ἀδελφοί καί ἐνο-
ρίτες τοῦ δηµόσιου ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Παλαιοπόλεως πού ἀφοροῦσε στό ποιµαντικό ἔργο τοῦ 
ἐφηµερίου Γερόλυµου Καποδίστρια (Α.Ν.Κ., Ἑνετ. 46, δ. 5, φ. 43r). 

56. Εἶναι χαρακτηριστικές ἐπί τοῦ προκειµένου οἱ ἀντιδράσεις τῶν ἐνοριτῶν τῆς Ὑ. Θ. 
Ἐλεούσας, οἱ ὁποῖοι συνιστοῦσαν ἀδελφότητα 100 καί πλέον ἀτόµων, καί τό ἀποτέλεσµα πού 
αὐτές εἶχαν, ὅταν τό 1765 ὁρίστηκε ἀπό τή βενετική ∆ιοίκηση ὡς ἐφηµέριος τοῦ ναοῦ ὁ οὐνί-
της ἱερέας Κωνσταντῖνος Slade (παρουσίαση τῶν γεγονότων βλ. εἰς ΚΑΡΥ∆Η, Θέση). Ἀντιδρά-
σεις τῶν ἐνοριτῶν τοῦ ναοῦ διαπιστώθηκαν καί στό διάστηµα 1768-1770 ἐναντίον τοῦ ἐφηµε-



Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΙ  ΕΝΟΡΙΑΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ   259 

 

Σέ ὁρισµένες ὅµως ἀδελφότητες, ὅπως εἴδαµε, τά δικαιώµατα αὐτά ἦταν 
περισσότερα καί ἀφοροῦσαν τόσο στή διαχείριση ὅσο καί στήν ἐπιλογή ἐφηµε-
ρίου. Τά δικαιώµατα αὐτά εἴτε στηρίζονταν στήν ἀρχική σύµβαση µέ τόν κτή-
τορα, ὅπως στήν περίπτωση τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου, εἴτε περιέρχονταν σταδιακά 
στήν ἀδελφότητα, ὡς ἀποτέλεσµα τῆς ἀναγνώρισης τοῦ ἐπιτελούµενου ἀπό 
αὐτήν ἔργου. Ἡ διαδικασία αὐτή, ἡ ὁποία δέν εἶναι πάντοτε ἐµφανής, ἀνιχνεύ-
εται µέσα ἀπό τίς ὑπάρχουσες πληροφορίες πού ἀπεικονίζουν τόν χαρακτήρα 
καί τή δραστηριότητα τῆς ἀδελφότητας σέ διαφορετικές χρονικές στιγµές. Ση-
µειώνουµε ὡς παράδειγµα τήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Λαζάρου πόλεως. Ὁ 
ναός, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνταν ἡ κοινότητα τῶν «ἀδυνάτων» (λωβῶν), ἦταν 
ἐνοριακός. Οἱ ἐνορίτες τοῦ ναοῦ ἐµφανίζονται γιά πρώτη φορά ὡς ὁµάδα σέ 
πράξη τῆς 19.4.1568 µέ τήν ὁποία ἐξέλεξαν πέντε συνενορίτες ὡς «κουµεσίους 
καί ἐπιτρόπους καθολικοὺς διὰ ὄνοµα τῆς ἄνοθεν µονῆς εἰς σὲ πασαν διαφορὰν 
ὅπερ ἔχουν διὰ τὴν ἀνοθεν µονὴν ως τὸ εαυτῶν σῶµα µὲ κάθεν καὶ ἔκαστον 
ανθρωπον»57. Ἡ ἐκλογή τῶν κουµεσίων στήν πράξη δέν εἶχε σχέση µέ κάποιας 
µορφῆς ὀργάνωση, οὔτε οἱ ἐκλεγόµενοι ἀποτελοῦσαν µέλη τακτικῆς ἐπιτροπῆς 
τῶν ἐνοριτῶν. Ἡ ἐκλογή ἔγινε γιά τήν ἀντιµετώπιση ζητηµάτων, πού τούς ἀφο-
ροῦσαν καί ἦταν περιστασιακοῦ χαρακτήρα. Εἶναι προφανές ὅµως ὅτι οἱ ἐνορί-
τες λειτουργοῦσαν ὁµαδικά. Ἡ λειτουργία τῶν ἐνοριτῶν ὡς σῶµα ὀργανωµένο 
διαπιστώνεται λίγο ἀργότερα σέ πράξη τῆς 13.8.157058. Τότε, ἡ ἡγουµένη τῆς 
κοινότητας τῶν «ἀδυνάτων» καί ὁ µάστρο Γεώργιος Ζαγορίτης «ὀβρησκόµενος 
πριόρης του µπαροντα χρονου εἰς τὴν ἄνωθεν µονῆν καὶ ος θεληµα και εξου-
σιαν ὅπερ ἐχει ος λεγει καὶ απὸ τὸν γραµµατικὸν αὐτου τὸν κὺρ Μαρκον Ψυχη-
κάρη» συµφώνησε µέ τόν ἱερέα Ἀρτέµιο Βούλγαρη καί τόν ὅρισε ἱερουργό τοῦ 
ναοῦ γιά ἕναν χρόνο. Ἡ λειτουργία τῆς ἀδελφότητας ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπό 
πράξη τῆς 19.10.1573 µέ τήν ὁποία ὁ µαστρο Πασχάλης Μπούγας ὅρισε κουµέ-
σιο τόν κύρ Γεώργιο Ψηλιανό στή διαφορά πού εἶχε µέ τούς ἀδελφούς τοῦ ναοῦ 
τοῦ Ἁγίου Λαζάρου λόγῳ τοῦ ἐργαστηρίου πού εἶχε νοικιασµένο59. Στό διά-
στηµα λοιπόν ἀπό τό 1568 ὥς τό 1570 οἱ ἐνορίτες ἐµφανίζονται ὡς ἀδελφοί καί 
λίγο ἀργότερα ἔχουν πριόρη καί γραµµατικό, συγκροτοῦν λοιπόν ἀδελφότητα. 
Τά δικαιώµατα πού ἀποτελοῦν τή βάση τῆς ἀδελφότητας, πέραν τῶν ἐνορια-
κῶν, δέν εἶναι δυνατόν νά προσδιοριστοῦν µέ ἀκρίβεια, πιστεύουµε ὅµως ὅτι 
αὐτά συνίσταντο στή διαχείριση καί στόν ὁρισµό τοῦ ἱερουργοῦ ἀπό κοινοῦ µέ 
τήν ἡγουµένη τῆς µονῆς. Ἡ κατοχή τῶν δικαιωµάτων αὐτῶν καί ἡ ἀπουσία τῶν 

                                                        
ρίου Παρθενίου Ματζαβίνου τοῦ ὁποίου ἐπίσης ζήτησαν τήν ἀντικατάσταση (ἀχρονολόγητο 
ἔγγραφο τῶν ἀδελφῶν τῆς Ὑ. Θ. Ἐλεούσας πρός τόν Γενικό Προβλεπτή : Α.Ν.Κ., Α.Ε.∆. 30, 6, 
1, φ.χ.ἀ., ἀχρονολόγητο. Ὁ Ματζαβίνος διετέλεσε ἐφηµέριος στό διάστηµα 8.5.1768-6.2.1770: 
Α.Ν.Κ., Λ.Π.Ε. 210, βιβλίο βαπτίσεων, φ. 3r-3v). 

57. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.327, φ. 168v. 
58. Βλ. ΚΑΡΥ∆Η - ΤΖΙΒΑΡΑ, Ναός, σ. 107-108, ἔγγραφο 8. 
59. Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 284v. 
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Συνδίκων, ὡς ὑπευθύνων γιά τή διαχείριση καί φροντίδα τῶν ναῶν τῆς Κοι-
νότητας, ἀπό τίς συναπτόµενες κατά τήν περίοδο αὐτή συµβάσεις, φανερώνει 
ὅτι στούς ἀδελφούς-ἐνορίτες εἶχε ἐπίσηµα παραχωρηθεῖ ἡ διαχείριση τοῦ ναοῦ. 
Τά πρόσθετα αὐτά δικαιώµατα προσέδιδαν στίς ἀδελφότητες τῶν ἐνοριτῶν 
χαρακτήρα ἀνάλογο πρός ἐκεῖνο τῶν κτητορικῶν ἀδελφοτήτων. 

4 .  Η  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  Η  ΕΝΟΡΙΑ  ΣΤΑ  ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ  
ΤΟΥ  18ΟΥ  ΚΑΙ  19ΟΥ  ΑΙ .  

Ὁ προσδιορισµός τοῦ ἀδελφοῦ καί τῆς ἀδελφότητας σέ ὅλο τό διάστηµα τῆς 
Βενετοκρατίας δέν κατέστη ἀντικείµενο νοµοθετικῆς ἐνασχόλησης. Τόσο ἡ Πο-
λιτεία ὅσο καί ἡ Ἐκκλησία προϋποθέτουν τήν καθιερωµένη ἔννοια τοῦ ἀδελ-
φοῦ καί κτήτορα τοῦ ναοῦ ὁ ὁποῖος εἶναι κάτοχος δικαιωµάτων πού ἀναφέ-
ρονται στή συµµετοχή του στίς δραστηριότητες τῆς ἀδελφότητας καί στήν 
κατοχή ταφικοῦ µνηµείου στόν ναό. Ὁ ἀδελφός, προσδιοριζόµενος µέ αὐτόν 
τόν τρόπο, ἀντιδιαστέλλεται σαφῶς, ἀπό τόν ἐνορίτη, ὁ ὁποῖος περιοριζόταν 
στήν κατόπιν ἀγορᾶς ἤ δωρεᾶς κατοχή ταφικοῦ µνηµείου στόν ναό. Ἀπό τά 
µέσα πάντως τοῦ 18ου αἰ. διαφαίνεται ἡ τάση τῆς ταύτισης τῶν συναδελφικῶν 
ναῶν µέ τούς ἐνοριακούς καί τῶν ἀδελφῶν µέ τούς ἐνορίτες. Στό διάταγµα τοῦ 
Sagredo τῆς 26.8.1754, καί συγκεκριµένα στήν ἑνότητα τῶν διατάξεων γιά τίς 
«chiese di confraternità», οἱ ἴδιοι ναοί χαρακτηρίζονται καί ὡς «chiese parochia-
li», ἐνῶ γίνεται ἐναλλαγή τοῦ ὅρου «confratelli» µέ τόν ὅρο «parochiani»60. Ἡ 
χρήση τοῦ ὅρου «parochia» διαπιστώθηκε, ὅπως εἴδαµε, καί στόν κατάλογο τοῦ 
1755 γιά 16 συνολικά περιπτώσεις, οἱ ὁποῖες στόν κατάλογο τοῦ 1800 περι-
λαµβάνονταν µεταξύ τῶν ἀδελφάτων. Ὁ ὅρος «confratelli» χρησιµοποιεῖται γιά 
νά ἐκφράσει τή σχέση τῶν προσώπων µέ τόν ναό, γι’ αὐτό καί χρησιµοποιεῖται 
ὅταν πρόκειται γιά πράξεις ἤ ἀποφάσεις τῆς ἀδελφότητας, ἐνῶ ὁ ὅρος «paro-
chiani» προσδιορίζει τά ἴδια πρόσωπα ὡς ἐνορίτες, γι’ αὐτό καί χρησιµοποιεῖται 
σέ σχέση µέ τήν ὅλη συµπεριφορά τοῦ ἐφηµερίου. Ὡς ἐνοριακοί ὅµως, ὅπως εἴ-
δαµε, θά πρέπει νά θεωρηθοῦν πολύ περισσότεροι ναοί ἀπό ὅσους χαρακτη-
ρίζονται στόν κανονισµό καί στόν κατάλογο. Ἡ χρήση τῶν ὅρων αὐτῶν γιά 
τόν χαρακτηρισµό ἀποκλειστικά τῶν συγκεκριµένων ναῶν στό διάταγµα τοῦ 
Sagredo ὀφείλεται πιθανότατα στό ὅτι οἱ συναδελφικοί ναοί τῆς πόλης, τῶν 
προαστείων καί τῶν κεντρικῶν ναῶν τῶν χωριῶν, στήν πλειονότητά τους, ἦταν 
καί ἐνοριακοί τῶν µελῶν τῆς ἀδελφότητας. Πάντως ἡ ἔννοια τοῦ ἐνοριακοῦ 
ναοῦ ὡς ξεχωριστῆς κατηγορίας, παρά τή χρήση τῶν ὅρων, δέν φαίνεται νά 

                                                        
60. «Nelle chiese parochiali ... li religiosi che fungono l’ officiatura dovranno ... esser eletti ... 

dalli confratelli ... sarà aperto l’ adito ad ogni sacerdote di meritarsi l’ impiego colle prerogative 
delle virtù e di una vita esemplare, ed averanno pure stimolo gli attuali di conciliarsi con l’ edifi-
cazione, ed esatto culto verso la chiesa il voto de’ loro parochiani» (POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 159). 
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ὑφίσταται, ἄν λάβουµε ὑπ’ ὄψιν ὅτι στήν πρωτοπαπαδική ἐπίσκεψη τοῦ 1753-
1754 κανένας ναός δέν χαρακτηρίζεται ὡς ἐνοριακός. 

Μέ τήν αὐγή τοῦ 19ου αἰ. ἡ Πολιτεία ἐπεδίωξε τόν ἐπαναπροσδιορισµό τῆς 
ἔννοιας τοῦ µέλους τῆς ἀδελφότητας ἀναζητώντας καί προτείνοντας κριτήρια 
διάκρισης, χωρίς ὅµως νά λάβει ὑπ’ ὄψιν τόν τρόπο πού ἡ διάκριση αὐτή γινό-
ταν παλαιότερα. Ἀπό τά νοµοθετικά διατάγµατα πού δηµοσιεύτηκαν προκύ-
πτει ὅτι ἡ Πολιτεία ἀπέκλεισε κατ’ ἀρχήν τό κτητορικό δικαίωµα πού δέσποζε 
ἕως τότε, καί συνειδητά ἐπέλεξε κριτήρια πού εἶχαν σχέση µέ τά ἀπορρέοντα 
ἀπό τό δικαίωµα αὐτό προνόµια, µή λαµβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τήν πηγή τῶν προ-
νοµίων αὐτῶν. Εἶναι προφανές ὅτι µέ τόν τρόπο αὐτό ἡ Πολιτεία ἐπεδίωκε νά 
µειώσει τή δύναµη τῶν ἀδελφοτήτων µέ προφανή σκοπό ἀφ’ ἑνός τόν πλήρη 
ἔλεγχο τῆς περιουσιακῆς διαχείρισης τῶν ναῶν καί ἀφ’ ἑτέρου τή διάσπαση τῆς 
ἀδελφότητας ὡς ὀργανωµένης ὁµάδας. Μέ τήν ἐπιλογή κριτηρίων δευτερεύου-
σας σηµασίας, πού ποτέ στό παρελθόν δέν εἶχαν ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν, ἡ Πολιτεία 
πέτυχε νά εἰσαγάγει, τουλάχιστον νοµοθετικά, µέσα στίς ἀδελφότητες ὡς ἰσό-
τιµα µέλη τούς ἐνορίτες. 

Στόν ἐκκλησιαστικό κανονισµό τοῦ 1811 ἐµφανίζεται ὁ ὅρος ἐκκλησία  ἐνο-
ρίας, ὁ ὁποῖος, ὅπως φαίνεται ἀπό τή συγκριτική ἐξέταση τοῦ κανονισµοῦ µέ τό 
διάταγµα τοῦ Sagredo, ἀντικαθιστᾶ τούς συναδελφικούς ναούς. Σύµφωνα µέ τό 
ἄρθρο 46 τοῦ κανονισµοῦ, «ἐνορικαὶ ἐκκλησίαι εἶναι ἐκεῖνες ὁποῦ ἀνήκουσιν 
εἰς ἕνα διωρισµένον ἀριθµὸν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἐκλέγουσι τὸν ἱερέα διὰ τὴν 
ἄσκησιν τῆς λατρείας καὶ διατηροῦσι τὴν κυβέρνησιν αὐτῆς διὰ µέσου τῶν ἐπι-
τρόπων των». Ἐπίσης ὡς ἐκκλησία ἐνορίας θεωρεῖται, σύµφωνα µέ τό ἄρθρο 86, 
καί κάθε ναός µερικοῦ δικαιώµατος τοῦ ὁποίου οἱ µέτοχοι ὑπερέβαιναν τούς 
ὀκτώ. Ὁ «ὁρισµένος ἀριθµός ἀνθρώπων» τοῦ ἄρθρου 46 ἐπεξηγεῖται στό ἑπό-
µενο ἄρθρο 47 σύµφωνα µέ τό ὁποῖο «ἐκεῖνοι ὁποῦ ἔλαβον τὸ βάπτισµα, καὶ 
ἔχουσι δικαίωµα ταφῆς εἰς µίαν ἐκκλησίαν εἶναι µέλη τῆς ἐνορίας ἐκείνης. Εἶναι 
συνάδελφοι ἐνορίας ἐκεῖνοι ὁποῦ δι’ ἕνα ὁποιονδήποτε τίτλον παραστένουσιν 
ἕνα ἐνορίτην. Παρατηροῦνται ὡς ἐνορῖται καὶ συνάδελφοι ὅλοι ἐκεῖνοι ὁποῦ δι’ 
ὁποιονδήποτε τίτλον ἐστάθησαν τοιοῦτοι ἕως τώρα καὶ πρὶν τῆς παρούσης ∆ια-
ταγῆς». Μέ τό ἄρθρο προσδιορίζονται δύο κατηγορίες δικαιούχων τοῦ ναοῦ, οἱ 
ἐνορίτες καί οἱ συναδελφοί, καί ὁρίζονται οἱ προϋποθέσεις γιά τήν ἀπόκτηση ἤ 
τήν κατοχή τῶν τίτλων, οἱ ὁποῖες γιά τόν τίτλο τοῦ «συναδέλφου» συµπυκνώ-
νονται στά στοιχεῖα ἐκεῖνα πού προσδιορίζουν τόν ἐνορίτη τοῦ ναοῦ. Παράλ-
ληλα ὅµως γίνονται δεκτοί καί ὅλοι ὅσοι µέ ὁποιονδήποτε τρόπο κατεῖχαν τούς 
τίτλους µέχρι τή δηµοσίευση τοῦ διατάγµατος. Μέ τό ἄρθρο λοιπόν αὐτό οὐσια-
στικά καταργεῖται ὁ παλαιότερος τρόπος προσδιορισµοῦ τοῦ τίτλου συναδελ-
φός καί ἑποµένως τοῦ συναδελφικοῦ δικαιώµατος. Θέτοντας ὁ νοµοθέτης τοῦ 
1811 τίς ἀνωτέρω προϋποθέσεις ὡς τίς µόνες γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ τίτλου, 
ἐνεργοποιοῦσε οὐσιαστικά τήν ὁµάδα τῶν ἐνοριτῶν, καθιστώντας αὐτούς συµ-
µέτοχους στή διοίκηση καί διαχείριση τοῦ ναοῦ, ἐνῶ παράλληλα σχετικοποι-
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οῦσε τό περιεχόµενο τῶν κτητορικῶν δικαιωµάτων πού κατεῖχαν ἕως τότε οἱ 
συναδελφοί ἐξισώνοντάς τους µέ τούς ἐνορίτες τοῦ ναοῦ. Μέ ἄλλα λόγια παρα-
χωροῦσε τή δικαιοδοσία τῆς παρέµβασης καί τῆς λήψης τῶν ἀποφάσεων σέ 
ἕναν ναό σέ ἐκείνους πού ὁ ναός χρησίµευε ὡς λατρευτικός χῶρος, τούς ὁποίους 
καί θεωροῦσε ὡς τούς πλέον ἁρµοδίους. Οἱ πραγµατικοί κάτοχοι τῶν κτητορι-
κῶν δικαιωµάτων τοῦ ναοῦ, καί κατά συνέπεια οἱ µόνοι στούς ὁποίους ἀνῆκε ὁ 
τίτλος τοῦ συναδελφοῦ, µέ τή δεύτερη παράγραφο τοῦ ἴδιου ἄρθρου ἀναγνωρί-
ζονται ὡς ἰσότιµοι κάτοχοι τοῦ τίτλου. Παράλληλα, µέ τόν προσδιορισµό τοῦ 
ἐνορίτη ὡς ἀνωτέρω, στήν κατηγορία τῶν ἐνοριακῶν ἐκκλησιῶν ἐντάσσονταν 
καί ὅλες ἐκεῖνες οἱ ἰδιόκτητες ἐκκλησίες οἱ ὁποῖες ἦταν ἀνοικτές στή δηµόσια 
λατρεία καί στίς ὁποῖες ὑπῆρχαν ἐνορίτες οἱ ὁποῖοι κατεῖχαν τάφους καί λάµ-
βαναν τακτικά τά µυστήρια61. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἐπιδιώχθηκε ἡ διαµόρφωση 
µιᾶς νέας κατηγορίας ναῶν µέ τήν ἀλλοίωση τῶν βασικῶν µορφολογικῶν στοι-
χείων τῶν συναδελφικῶν καί τήν προσθήκη µέρους τῶν ἰδιοκτήτων ναῶν. 

Ἡ προσπάθεια ἐφαρµογῆς ἑνός ἑνιαίου πλαισίου γιά ὅλα τά νησιά, πού κα-
τέληξε στήν εἰσαγωγή τῆς ἔννοιας τῆς ἐνορίας ὡς κυρίαρχης ἔννοιας, µέ τήν 
ἀποφασιστική παρέµβαση τῶν ἐνοριτῶν στά πράγµατα τῶν ναῶν, δέν ἐπιβεβαι-
ώνεται στή συνέχεια. Ἄλλωστε ὁ περιορισµός τῆς ἐφαρµογῆς τοῦ κανονισµοῦ 
µόνο στήν Κέρκυρα καί στούς Παξούς, ὅπως εἴδαµε στό προηγούµενο κεφά-
λαιο, δέν ἄφηνε περιθώρια, δεδοµένης τῆς ἐπικρατούσας ὁµοιοµορφίας ἀναφο-
ρικά µέ τή λειτουργία τῶν ἐνοριῶν καί τῶν διακρίσεων τῶν ναῶν. Ἔτσι ἡ προ-
κήρυξη πού ἐκδόθηκε στίς 25.11.1811 καί ἡ ὁποία ἔθετε σέ ἐφαρµογή τά ἄρθρα 
50 καί 51 τοῦ κανονισµοῦ, παρότι ἀπευθύνεται στούς κυβερνῆτες τῶν «ἐνορι-
κῶν ἐκκλησιῶν» καλεῖ αὐτούς νά συντάξουν κατάλογο τῶν «συναδελφῶν», 
πού φανερώνει ὅτι ἀκόµη καί ἡ ∆ιοίκηση, παρά τή χρήση ἄλλης ὁρολογίας, µέ 
τόν ὅρο ἐνοριακή ἐκκλησία καί ἐνορίτης ἐννοοῦσε τή συναδελφική ἐκκλησία 
καί τόν συναδελφό ἀντίστοιχα. Ἐπίσης ὁ κατάλογος τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ 1820 
δέν κάνει λόγο γιά ναούς ἐνοριακούς, ἀλλά ἀκολουθώντας τήν παλαιότερη τοῦ 
κανονισµοῦ τοῦ 1811 ὁρολογία γιά τή διάκριση τῶν ναῶν, χρησιµοποιεῖ στήν 
περίπτωσή µας τόν ὅρο «ἀδελφάτο». Πάντως ὁ κατάλογος ἐµφανίζει αὐξηµένη 
παρουσία ἀδελφάτων, παρά τόν σηµαντικό ἀριθµό µή χαρακτηριζόµενων ναῶν 
πού περιλαµβάνει, σέ σύγκριση δέ µέ τούς καταλόγους τοῦ 1753 καί 1755 προ-
στίθενται σέ αὐτόν τουλάχιστον 44 ἀδελφάτα (βλ. Παράρτηµα), ἡ δηµιουργία 

                                                        
61. Τή δυνατότητα αὐτή ἐπιχείρησαν προφανῶς νά ἐκµεταλλευτοῦν οἱ ἐνορίτες τῆς ἐκκλη-

σίας τῶν Ἁγίων Πάντων πόλεως. Γιά τήν περίπτωση ἐλήφθη σχετική ἀπόφαση στίς 27.11.1811 
ἀπό τό Μαγιστράτο τῶν Ἱερῶν τόπων (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 257, δ. 2, φ. 1), τό ὁποῖο ἀφοῦ ἔλαβε ὑπ’ 
ὄψιν ὅλα τά σχετικά δικαιολογητικά, τά ὁποῖα ἀποδείκνυαν τήν κατοχή τοῦ ναοῦ ἀπό τόν 
ἱερέα Νικόλαο Κουλούρη, καί τό ἄρθρο 83 τοῦ κανονισµοῦ, χαρακτήρισε τόν ναό ὡς οἰκογε-
νειακό εὐκτήριο (capella familiare) παρά τό γεγονός ὅτι ὁ ναός ἦταν ἐνοριακός, ὅπως ἀποδει-
κνύεται ἀπό τήν «Περιγραφή τῶν ἐνοριτῶν τῆς ἐκκλησίας» τῆς 4.12.1811 στήν ὁποία σηµειώ-
νονται τουλάχιστον 41 ἐνορίτες (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 257, δ. 7, φ.χ.ἀ.). 
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τῶν ὁποίων ὀφείλεται ἴσως στήν ἐφαρµογή τῶν διατάξεων τοῦ κανονισµοῦ τοῦ 
1811 περί τῶν ἰδιοκτήτων ναῶν µέ πάνω ἀπό ὀκτώ µετόχους. Ἡ ἄποψη ἐνισχύ-
εται ἀπό τό γεγονός ὅτι ὁρισµένοι ναοί προσδιορίζονται µέ τό ὄνοµα τῆς οἰκο-
γένειας πού τούς κατεῖχε, ὅπως ἐπίσης καί ἀπό τή χρήση τοῦ ὅρου «γιούς καί 
ἀδελφάτο»62. Θά πρέπει πάντως νά προστεθεῖ ὅτι ὁρισµένοι ἀπό τούς ναούς 
πού χαρακτηρίζονται ὡς ἀδελφάτα ἦταν στήν πραγµατικότητα µετόχια συνα-
δελφικῶν ναῶν. 

∆ιαφοροποιηµένη προσέγγιση σέ σχέση µέ τόν κανονισµό τοῦ 1811 σέ ὅ,τι 
ἀφορᾶ τήν ἔννοια τῆς ἀδελφότητας καί τόν ὁρισµό τοῦ ἀδελφοῦ ὡς µέλους τῆς 
ἀδελφότητας, µέ ὅλα τά συνεπαγόµενα δικαιώµατα, παρέχει ἡ ἀπόφαση τῆς 
Ἰόνιας Γερουσίας στίς 26.6.182063. Ἡ ἀπόφαση, παρότι στό πρῶτο ἄρθρο της 
ἀναγνώριζε καί διατηροῦσε τίς ἐκκλησιαστικές ἀδελφότητες τοῦ Κράτους, οὐ-
σιαστικά καταργοῦσε κάθε ἔννοια τῆς ἀδελφότητας µετατρέποντάς τες σέ 
ὀργανωµένες ὁµάδες ἐνοριτῶν µέ µειωµένα δικαιώµατα. Σύµφωνα µέ τό 16ο 
ἄρθρο της, ἀρκοῦσε ἡ ἰδιοκτησία ταφικοῦ µνηµείου σέ ναό συναδελφικό γιά νά 
δώσει στόν ἰδιοκτήτη τό δικαίωµα τῆς ἀδελφότητας. Ἡ ἀπόφαση, περιορίζο-
ντας τίς προϋποθέσεις κατοχῆς τοῦ δικαιώµατος µόνο στήν κατοχή τάφου, ὑπε-
ρέβαινε τόν σκόπελο τῆς διερεύνησης τῆς πηγῆς τῶν συναδελφικῶν δικαιωµά-
των ἀφενός καί ἀφετέρου παρεῖχε κριτήριο κοινό γιά κάθε περίπτωση. Ἡ προϋ-
πόθεση βέβαια αὐτή δέν ἐπέφερε καµιά οὐσιαστική ἀλλαγή στά ὅσα δροµολο-
γήθηκαν µέ τόν κανονισµό τοῦ 1811, ἀφοῦ ὁ περιορισµός σέ ἕνα καί µόνον 
κριτήριο καί εἰδικά σέ αὐτό τοῦ ταφικοῦ µνηµείου ἐπέτρεπε τήν ἰσότιµη συµµε-
τοχή µέ τήν ἰδιότητα τοῦ ἀδελφοῦ στή διοίκηση τοῦ ναοῦ τόσο τῶν ἐνοριτῶν 
ὅσο καί ἐκείνων πού, παρότι κατεῖχαν ταφικό µνηµεῖο, ἦταν ἐνταγµένοι ἐνορια-
κά σέ ἄλλο ναό. Παράλληλα παρείχετο ἡ δυνατότητα στούς κατόχους ταφικῶν 
δικαιωµάτων σέ περισσότερους ναούς νά µετέχουν ταυτόχρονα στίς ἀντίστοιχες 
ἀδελφότητες. Ἡ ἐφαρµογή τοῦ διατάγµατος πιστοποιεῖται ἀπό τίς προκηρύξεις 
γιά τή σύναξη τῆς ἀδελφότητας τῶν Ἁγίων Πατέρων πόλεως τῆς 22.7.1820 καί 
21.8.182064. Ἔπειτα ἀπό τήν κατάργηση τοῦ διατάγµατος στίς 18.10.1820 καί ἐν 
ἀναµονῇ τοῦ νέου γενικοῦ περί ναῶν κανονισµοῦ, τά πράγµατα ἐπανῆλθαν καί 
στό θέµα αὐτό στήν προηγούµενη κατάστασή τους, διεπόµενα ἀπό τίς διατάξεις 
τοῦ κανονισµοῦ τοῦ 1811, ὁ ὁποῖος οὐδέποτε εἶχε καταργηθεῖ. 

Ὁ βαθµός προσαρµογῆς τῶν ἀδελφῶν καί τῶν ἐνοριτῶν στά νέα δεδοµένα 
καθώς καί ἡ ἔκταση τῆς ἐφαρµογῆς τῶν διατάξεων τοῦ κανονισµοῦ τοῦ 1811 
δέν εἶναι εὔκολο νά διαπιστωθεῖ. Ἀπό τίς σωζόµενες πηγές, τουλάχιστον στήν 
περιοχή τῆς πόλης, ἐπιβεβαιώνεται ἡ παρουσία τῶν ἁπλῶν ἐνοριτῶν στά πράγ-

                                                        
62. ΚΑΡΥ∆Η, Κατάλογος, ἀρ. 170, 171, 340, 435, 574, 577, 581 κ.ἀ. 
63. Μονόφυλλο εἰς Α.Ε.K. ἀρ. L.984d. 
64. Gazzetta Jonia, ἀρ. 134 τῆς 10/22 Ἰουλίου 1820, σ. 2-3. Στό ἴδιο, ἀρ. 140 τῆς 21 Αὐ-

γούστου (2 Σεπτεµβρίου) 1820, σ. 1-2. 
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µατα τῆς ἀδελφότητας, ἀφοῦ, ὅπως προκύπτει ἀπό τούς ὑπάρχοντες καταλό-
γους τῶν µετεχόντων στίς τακτικές συνελεύσεις τοῦ σώµατος, αὐτοί µετεῖχαν στίς 
διαδικασίες λήψης ἀποφάσεων τῆς ἀδελφότητας, ὅµως, πέρα ἀπό τήν ὁποιαδή-
ποτε θέληση τοῦ νοµοθέτη, οἱ ἀδελφότητες συνέχιζαν νά τονίζουν τή διάκριση 
τῶν ἀδελφῶν ἀπό τούς ἐνορίτες65.  

Ἄν στίς περιπτώσεις αὐτές, καί παρά τή διατηρούµενη διάκριση, οἱ ἐνορίτες 
µετέχουν στά θέµατα πού ἀφοροῦν στούς ναούς, δέν λείπουν ὅµως καί ἐκεῖνες 
οἱ περιπτώσεις οἱ ὁποῖες πιστοποιοῦν πώς ἡ προσπάθεια ἐφαρµογῆς τοῦ κανο-
νισµοῦ µέ τήν ἔνταξη τῶν ἐνοριτῶν στήν ἀδελφότητα προκάλεσε ἀντιδράσεις, 
κυρίως σέ ἐκεῖνες τίς ἀδελφότητες πού εἶχαν ἔντονο κτητορικό χαρακτήρα. 
Γνωρίζουµε µιά τέτοια προσπάθεια ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα ἀρκετά χρόνια µετά τή 
δηµοσίευση τοῦ κανονισµοῦ, καί συγκεκριµένα στό διάστηµα 1823-24, µέσα 
ἀπό τά σχετικά ἔγγραφα τῆς ὁποίας ἀποκαλύπτεται µέ τρόπο γλαφυρό τόσο ἡ 
προσπάθεια ὅσο καί οἱ ἑρµηνευτικές προσεγγίσεις τῶν ἐπίµαχων ἄρθρων τοῦ 
κανονισµοῦ ἀπό τούς ἐνδιαφερόµενους. Πρόκειται γιά τήν περίπτωση τοῦ ναοῦ 
καί τῆς ἀδελφότητας τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Βαρυπατάδων, πού περιλάµβανε 
τά µέλη τῶν γενεῶν Σκαφιδᾶ, Κοµπολίτη καί Λούβρου, καί τήν προσπάθεια µε-
ρίδας τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ νά ἐνταχθοῦν στήν ἀδελφότητά της στηριζό-
µενοι ἀφ’ ἑνός στή διεκδίκηση κτητορικῶν δικαιωµάτων καί ἀφ’ ἑτέρου στίς 
διατάξεις τοῦ κανονισµοῦ τοῦ 181166. Ἡ ὑπόθεση ξεκίνησε περί τά τέλη τοῦ 
1823 ὅταν ὁ Νικόλαος Ἀρβανιτάκης καθώς καί οἱ οἰκογένειες Σκιαδόπουλου, 
Κοφιρᾶ, Ἀρµένη, Μισθοῦ, ∆ελάρτα, Παξινοῦ καί Κυρολύτη ἀπευθύνθηκαν 
στόν ἁρµόδιο γιά τούς ναούς καί τή διαχείρισή τους Γενικό ∆ιαχειριστή W. Ro-
binson καί πέτυχαν τήν ἔκδοση σχετικῆς ἀπόφασης στίς 14/26 ∆εκεµβρίου 1823. 
Ἡ ἀπόφαση αὐτή κινητοποίησε τούς κτήτορες καί ἀδελφούς τοῦ ναοῦ οἱ ὁποῖοι 
µέ τή σειρά τους ἀπέστειλαν ἀναφορά µέ ἡµεροµηνία 23.1.1824 πρός τήν ἀνωτέ-
ρω ἀρχή ὑποστηρίζοντας τά δικαιώµατά τους, ἐνῶ παράλληλα ἀνέθεσαν τήν 
ὑπεράσπιση τῆς ὑπόθεσης στόν δικηγόρο Νικόλαο Καλλονᾶ, ὁ ὁποῖος µέ τή 
σειρά του ἀπέστειλε στόν W. Robinson σχετική ἔκθεση. Ἡ σειρά τῶν ἐγγράφων 
κλείνει µέ ἀναφορά τῶν διεκδικητῶν µέ τήν ὁποία αὐτοί ζητοῦσαν νά ἐφαρµο-
στεῖ ἡ ἀπόφαση καί νά δοθοῦν οἱ ἀναγκαῖες ὁδηγίες γιά τήν καταγραφή τους 

                                                        
65. Βλ. ἐνδεικτικά κατάλογο τῆς Ὑπαπαντῆς πόλεως στόν ὁποῖο ἀριθµοῦνται: confratelli e 

Parocchiani 10, Parocchiani 4, confratelli 48, ὁ ἀριθµός πάντως τῶν µή ἀδελφῶν ἐνοριτῶν εἶναι 
πολύ µικρός (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, δ. 17). Στόν κατάλογο τῶν ἀδελφῶν τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας 
πόλεως τοῦ ἔτους 1811 παρατίθεται ξεχωριστός κατάλογος ἐκείνων πού «senza essere confra-
telli della detta chiesa pure in essa vi anno sepoltura» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 215, δ. 29). Βλ. ἐπίσης κατάλο-
γο τοῦ 1853 τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Ἐπίσκεψης ὅπου σηµειώνονται 33 ἀδελφοί καί 23 ἐνορίτες 
(Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 30.66) καί κατάλογο τοῦ Ἁγίου Χαραλάµπους Γαρίτσας τοῦ 1852 ὅπου 
γίνεται διάκριση ἀνάµεσα σέ πατρογονικούς ἰδιοκτῆτες καί σέ οἰκογένειες µέ δικαίωµα ταφῆς 
(Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 30.13). 

66. Τά σχετικά ἔγγραφα βλ. εἰς Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 53, δ. 9. 
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στό βιβλίο τοῦ ναοῦ, ἐνῶ παράλληλα παρέθεταν σειρά ἐπιχειρηµάτων γιά τήν 
ὑποστήριξη τῆς ἀρχικῆς ἀπόφασης. Ἡ ὑπόθεση, παρότι δέν ἔχουµε τήν ἀπόφα-
ση, γνωρίζουµε ὅτι τελικά ἔκλεισε ὑπέρ τῶν κτητόρων καί ἀδελφῶν τοῦ ναοῦ, 
ἀφοῦ στόν κατάλογο τῶν ἀδελφῶν τοῦ ναοῦ τοῦ ἔτους 1833 καταγράφονται 
µόνον τά ὀνόµατα τῶν µελῶν τῶν τριῶν ἀνωτέρω κτητορικῶν οἰκογενειῶν67. 

Τό ὑλικό πού ἀναφέρεται στήν ὑπόθεση αὐτή καί ἡ περιεχόµενη σέ αὐτό 
ἐπιχειρηµατολογία ἀποδίδει µέ τρόπο ἀνάγλυφο τό προκύψαν µέ τόν κανονι-
σµό τοῦ 1811 πρόβληµα, καθώς καί τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖο ἀντιµετωπίστηκαν 
οἱ ἐµπίπτουσες στίς διατάξεις του περιπτώσεις ναῶν. Σύµφωνα µέ τήν ἀναφορά 
τῶν κτητόρων, ὁ ναός ἀνῆκε κτητορικῷ δικαιώµατι στίς τρεῖς οἰκογένειες Σκα-
φιδᾶ, Κοµπολίτη καί Λούβρου, ἡ τελευταία µάλιστα εἶχε ἀποκτήσει τό δικαίω-
µα τοῦ κτήτορα ἔπειτα ἀπό σχετική παραχώρηση πού ἔγινε µέ νοταριακή πρά-
ξη τῆς 6.3.1628. Οἱ τρεῖς αὐτές οἰκογένειες κατεῖχαν ἀποκλειστικά τά δικαιώµα-
τα τοῦ ναοῦ καί κανείς ἄλλος οὐδέποτε ἔγινε δεκτός ὡς ἀδελφός ἤ ὡς κάτοχος 
συναδελφικῶν δικαιωµάτων στόν ναό. Μόνες οἱ οἰκογένειες αὐτές εἶχαν τό δι-
καίωµα τοῦ ἐκλέγειν, καί µεταξύ τῶν µελῶν τους ἐκλέγονταν τόσο οἱ ἐφηµέριοι 
τοῦ ναοῦ ὅσο καί οἱ κυβερνῆτες του. Ὁ κτητορικός χαρακτήρας τοῦ ναοῦ δέν 
ἐµπόδιζε ὅµως τή χρήση του ἀπό τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ γιά τήν τέλεση ἤ 
τήν παρακολούθηση τῶν ἱεροπραξιῶν. Οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ βαπτίζονταν, 
νυµφεύονταν καί θάβονταν στόν ναό, ὅµως ποτέ ἕως τότε δέν διανοήθηκε κα-
νείς ὅτι ἀνῆκε στίς τρεῖς κτητορικές οἰκογένειες ἤ ὅτι ἔπρεπε νά θεωρεῖται 
ἰσότιµος µέ αὐτές. Μέ τήν ἀναφορά οἱ κτήτορες ζητοῦσαν νά ἐπικυρωθοῦν τά 
ἀνωτέρω δικαιώµατά τους, ἀποδεχόµενοι τό δικαίωµα τῶν συγχωριανῶν τους 
νά τελοῦν βαπτίσεις, ταφές καί γάµους στήν ἐκκλησία. 

Σύµφωνα µέ τούς διεκδικητές, ὁ ναός µετά τήν ἔκδοση τοῦ κανονισµοῦ τοῦ 
1811 εἶχε καταστεῖ ναός ἐνορίας καί ἑποµένως αὐτοί ὡς ἐνορίτες τοῦ ναοῦ ἔπρε-
πε νά συµπεριληφθοῦν ὡς συναδελφοί στήν ὑπάρχουσα ἀδελφότητα. Ἡ ἀπαί-
τηση τῆς ἔνταξης τῶν διεκδικητῶν στήν ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ µέ τόν χαρακτη-
ρισµό αὐτοῦ ὡς ναοῦ ἐνορίας στηρίχθηκε στά ἄρθρα 85 καί 86 πού ἀφοροῦσαν 
στούς ἰδιόκτητους ναούς καί ὅριζαν ὅτι οἱ ναοί πού κατέχονταν ἀπό περισσό-
τερους τῶν ὀκτώ µετόχους λογίζονταν ὡς ναοί ἐνορίας καί ἡ διοίκηση, διαχεί-
ριση καί λατρεία ρυθµίζονταν σύµφωνα µέ τίς περί ἐνοριακῶν ναῶν διατάξεις. 
Στίς διατάξεις αὐτές ἐνέπιπτε κατ’ αὐτούς καί ὁ ναός τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 
ἀφοῦ τά µέλη τῶν οἰκογενειῶν Κοµπολίτη, Σκαφιδᾶ καί Λούβρου ὑπερέβαιναν 
τούς 50 ἀδελφούς. Ἄλλωστε ὡς τέτοιος εἶχε καταγραφεῖ καί στόν γενικό κατά-
λογο ναῶν πού συντάχθηκε κατ’ ἐφαρµογή τοῦ κανονισµοῦ. Ἡ διατύπωση τοῦ 
ἄρθρου 86 θεωρήθηκε ὅτι περιλάµβανε τό σύνολο τῶν διατάξεων πού ἀναφέ-
ρονταν στούς ναούς ἐνορίας ἑποµένως καί τῶν ἄρθρων 46 καί 47, πού ὅριζαν 

                                                        
67. Α.Ν.Κ., Α.Θ. 52, ἀρ. 78. 
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ὡς µέλη µιᾶς ἐνορίας, µέ δικαίωµα ψήφου στίς συνελεύσεις της, ἐκείνους πού 
ἔλαβαν τό βάπτισµα καί εἶχαν δικαίωµα ταφῆς σέ αὐτήν. 

∆ιαφορετικός εἶναι ὁ τρόπος µέ τόν ὁποῖο προσεγγίστηκε ἡ περίπτωση ἀπό 
τούς κτήτορες τοῦ ναοῦ, κυρίως ὅµως ἀπό τόν δικηγόρο Νικόλαο Καλλονᾶ. 
Κατ’ αὐτόν στόν ναό θά ἔπρεπε νά γίνει διάκριση ἀνάµεσα στούς κτήτορες 
(fondatori) καί σ’ ἐκείνους πού συµµετεῖχαν στά τελούµενα µυστήρια καί εἶχαν 
δικαίωµα ταφῆς, ἡ προσπάθεια ὅµως ἐφαρµογῆς τῶν διατάξεων περί ἐνοριακῶν 
ναῶν τοῦ κανονισµοῦ τοῦ 1811 στήν περίπτωση τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρα-
σκευῆς δέν εὐσταθοῦσε, διότι ὁ ναός, σύµφωνα µέ τήν ὑπάρχουσα διάκριση 
στόν κανονισµό, ἀνῆκε προφανῶς στήν κατηγορία τῶν ἰδιωτικοῦ δικαίου (jus 
particolare ἤ jus patronato) ὅπως σηµειώνονται καί στό ἄρθρο 85. Τό ὅλο θέµα 
ὀφείλετο κατ’ αὐτόν στήν ἐπικρατούσα σύγχυση ἀνάµεσα στούς ἐνοριακούς 
ναούς καί στούς ἰδιωτικοῦ δικαίου ναούς. Ὁ κανονισµός ὅµως διέκρινε σαφῶς 
τίς δύο κατηγορίες, ἀφοῦ τά ἄρθρα 46-81 περιλάµβαναν διατάξεις πού ἀφοροῦ-
σαν στίς ἐνοριακές ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες διέφεραν ἐκείνων τῶν jus patronato καί 
jus particolare γιά τίς ὁποῖες ὑπῆρχαν εἰδικές διατάξεις στήν ἑνότητα τῶν ἄρ-
θρων 82-96. Κατά τόν Καλλονᾶ ἡ ἑρµηνεία αὐτή ἦταν λαθεµένη. Κατ’ ἀρχήν οἱ 
ναοί ἐνορίας ἦταν οἱ εὐρείας ἀδελφότητας ὅπου ἐντάσσονταν ἐπίσης οἱ ἐνορί-
τες καθώς καί οἱ σύζυγοι γυναικῶν πού κατεῖχαν ἐνοριακά δικαιώµατα, ἐνῶ οἱ 
jus patronato ναοί ἦταν ναοί κτητορικῆς οἰκογενείας ἤ οἰκογενειῶν. Τά ἄρθρα 
46 καί 47 παρεῖχαν τά ἀναφερόµενα σέ αὐτά δικαιώµατα µόνο στούς ναούς 
ἐνορίας στήν ἑνότητα τῶν ὁποίων περιέχονται. Ἄν ὁ νόµος ἤθελε νά εἶναι ὁ κα-
θένας µέλος ἤ συναδελφός στούς jus patronato ναούς ὅπως στούς ἐνοριακούς, 
θά εἶχε ἐπαναλάβει τό περιεχόµενο τῶν ἄρθρων 46-47 καί γιά τούς ναούς αὐ-
τούς, κάτι πού δέν ἔγινε. ∆ιαφορετική ἀντιµετώπιση τοῦ θέµατος θά καθιστοῦ-
σε περιττή τήν ὑπάρχουσα διάκριση τῶν ἑνοτήτων τοῦ κανονισµοῦ καί τή δια-
φοροποίηση τῶν θεµατικῶν. Τά ἄρθρα 46-47 δέν εἶχαν ἐφαρµογή στόν περί οὗ 
ὁ λόγος ναό διότι αὐτός δέν ἦταν ναός ἐνορίας ἀλλά jus patronato. Μέ τά 
ἄρθρα 85-86 ὁρίζεται ὅτι ὅταν σέ µιά ἐκκλησία jus patronato τά µέλη τῆς οἰκο-
γένειας ἤ τῶν οἰκογενειῶν ξεπεράσουν τούς 8 τότε ἡ διαχείριση τῶν εἰσοδηµά-
των καί ἡ λατρεία τοῦ ναοῦ ρυθµίζονται ὅπως στίς ἐνοριακές ἐκκλησίες, αὐτό 
ὅµως δέν σηµαίνει καί ἐπικύρωση τοῦ δικαιώµατος στούς ξένους καί µή κατό-
χους τοῦ ναοῦ νά µετέχουν στή διοίκηση καί διαχείριση. Ἡ διάταξη τοῦ νόµου 
ἀφοροῦσε µόνον στά εἰσοδήµατα τοῦ ναοῦ καί περιλάµβανε τό σύνολο τῶν 
περιεχοµένων στήν ἑνότητα τῶν περί ναῶν ἐνορίας ἄρθρων. Ἐξάλλου οἱ διατά-
ξεις τῶν ἄρθρων 85 καί 86 κάνουν λόγο γιά ὀκτώ ἤ περισσότερους µετόχους, 
ἑποµένως πάντα θά πρέπει νά ὑπάρχουν µέτοχοι καί τέτοιοι εἶναι µόνον οἱ κά-
τοχοι τοῦ «γιούς». Ὁ µεγαλύτερος τῶν ὀκτώ ἀριθµός ἐξάγεται ἀπό τόν ὑπολο-
γισµό τῶν µετόχων καί ποτέ τῶν ξένων. Ἄν οἱ µέτοχοι εἶναι περισσότεροι τῶν 
ὀκτώ τότε ἡ διαχείριση κανονίζεται ὅπως στούς ἐνοριακούς ναούς, ἀλλά πάντα 
µεταξύ τῶν µετόχων, ἑποµένως ἀποκλείεται ἡ συναρίθµηση ξένων ὡς µετόχων. 
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Τήν ὀρθότητα τῆς ἀνωτέρω ἑρµηνείας τοῦ κανονισµοῦ συνάγει ὁ συντάκτης τῆς 
ἔκθεσης δικηγόρος Καλλονᾶς καί ἀπό τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖο ἐφαρµόστηκε ὁ 
κανονισµός γιά τόν συγκεκριµένο ναό στό διάστηµα πού µεσολάβησε ἀπό τό 
1811 ὡς τό 1824, ἀφοῦ στόν κατάλογο τῶν ἀδελφῶν πού συντάχθηκε τό 1812 
σύµφωνα µέ τό ἄρθρο 50 τοῦ κανονισµοῦ, ὁ ὁποῖος δηµοσιεύτηκε καί φυλά-
χθηκε στό ἁρµόδιο Μαγιστράτο, περιέχονται µέλη προερχόµενα µόνον ἀπό τίς 
τρεῖς κτητορικές οἰκογένειες, χωρίς κανείς τότε νά ζητήσει τήν ἐγγραφή του σέ 
αὐτόν παρότι ὁ κατάλογος περιελάµβανε περισσότερους τῶν ὀκτώ µετόχους. Ἡ 
πραγµατικότητα αὐτή διαπιστώνεται καί ἀπό τούς µετέπειτα καταλόγους τῶν 
ἀδελφῶν πού συντάχθηκαν µέ τήν εὐκαιρία τῶν συνάξεων τῆς ἀδελφότητας 
στίς 11.7.1812, 21.7.1812, 25.1.1815, ἐνῶ τά ἴδια διαπιστώνονται καί ἀπό τίς 
ἐκλογές τῶν ἐφηµερίων καί τῶν κυβερνητῶν ἀπό τά µέλη καί µεταξύ τῶν µελῶν 
τῶν τριῶν οἰκογενειῶν. Ἡ ἀδυναµία ἄλλωστε τοῦ προβαλλόµενου ἐπιχειρή-
µατος ἀπό µέρους τῶν διεκδικητῶν µέ βάση τόν κανονισµό τοῦ 1811 φαινόταν, 
κατά τόν ἀνωτέρω δικηγόρο, καί στό γεγονός ὅτι ἡ ὅλη ὑπόθεση δέν στηρί-
χθηκε ἀποκλειστικά στίς διατάξεις τοῦ κανονισµοῦ, ἀλλά παράλληλα ἐπιστρα-
τεύτηκε καί ἡ διεκδίκηση κτητορικῶν δικαιωµάτων, τά ὁποῖα εἶχαν περιέλθει 
σέ αὐτούς µέσω τῆς κληρονοµικῆς ὁδοῦ. 

Σέ τελική ἀνάλυση τό ζήτηµα τῶν ναῶν κατά τούς ἐπαγγελµατίες νοµικούς 
τῆς ἐποχῆς ἐκκινοῦσε ἀπό τήν κατηγορία στήν ὁποία ἐντασσόταν ὁ κάθε ναός. 
Ἡ ἔνταξη τῶν συναδελφικῶν ναῶν στήν κατηγορία τῶν ναῶν jus particolare, 
λόγῳ τῶν ὑφισταµένων κτητορικῶν δικαιωµάτων, τούς ἀπάλλασσε ἀπό τά πα-
ρεπόµενα τοῦ χαρακτηρισµοῦ τους ὡς ναῶν ἐνορίας. Ὁ χαρακτηρισµός τῶν συ-
ναδελφικῶν ναῶν, ὡς ναῶν ἰδιωτικοῦ δικαίου, καί κατά συνέπεια ὡς jus parti-
colare σύµφωνα µέ τόν κανονισµό, διαπιστώνεται καί στά χρόνια µετά τήν 
Ἕνωση ὅταν ἀκριβῶς σέ αὐτό τό στοιχεῖο στηρίχθηκε ἡ ὑποστήριξη τῆς ἰδιαι-
τερότητας τῶν ναῶν αὐτῶν. Ἡ κατηγοριοποίηση αὐτή ἀφενός προστάτευε τίς 
ἀδελφότητες ἀπό τόν ἐκφυλισµό τους σέ ἐνορίες, ἐκτός ἀπό τίς περιπτώσεις ἐ-
κεῖνες πού κατέστησαν τέτοιες βάσει τοῦ νόµου, καί ἀφετέρου µέσῳ τῶν διατά-
ξεων τοῦ ἄρθρου 86 διευθετιζόταν ἡ διοίκηση καί διαχείριση τῶν ναῶν σύµφω-
να µέ τά πρότυπα τῶν ἐνοριακῶν ναῶν πού στίς γενικές τους γραµµές δέν διέ-
φεραν καί πολύ ἀπό τήν ἕως τότε ἐφαρµοζόµενη συναδελφική πρακτική. Πα-
ράλληλα ἡ ἰσχύς τοῦ κανονισµοῦ καί συγκεκριµένα τῶν ἄρθρων 46 καί 47 σέ 
καµιά περίπτωση δέν µποροῦσε νά θεωρηθεῖ ὅτι καταργοῦσε τίς ἰδιαίτερες ἀνά 
ἀδελφότητα ἤ ναό διατάξεις πού διεῖπαν ἕως τότε τό ζήτηµα τῶν µελῶν τους, 
ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τίς ἀποτυχηµένες προσπάθειες ἔνταξης στήν ἀδελφό-
τητα τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµένης τῶν Ξένων προσώπων πού δέν εἶχαν τά προβλεπό-
µενα ἀπό τίς καταστατικές της διατάξεις προσόντα68. 

                                                        
68. Βλ. ἀναλυτικά παρακάτω σ. 496-497. 
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1 .  Η  ΕΝΤΑΞΗ  ΣΤΗΝ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ  

α. Προϋποθέσεις καί περιορισµοί 

Στό ζήτηµα τῆς ἔνταξης νέων µελῶν δέν διαπιστώνεται ἡ τήρηση ἑνιαίας γραµµῆς 
µεταξύ τῶν ἀδελφοτήτων. Ἀπό τά στοιχεῖα πού µᾶς παρέχουν οἱ πηγές µποροῦ-
µε νά διακρίνουµε ἀδελφότητες «κλειστές», στίς ὁποῖες ἀπαγορεύεται ἡ ἐγγραφή 
νέων µελῶν ἤ γίνεται δεκτή σέ ἐξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς καί ἀδελφότητες 
«ἀνοικτές» σέ νέες ἐγγραφές, χωρίς ὅµως αὐτό νά σηµαίνει καί τήν ἀνυπαρξία 
προϋποθέσεων ἤ περιορισµῶν. 

«Κλειστές» ἀδελφότητες ἦταν κυρίως ἐκεῖνες πού εἶχαν ἔντονο κτητορικό 
χαρακτήρα, ὁ ὁποῖος ἐνίοτε διαφαίνεται ἀπό τήν παρουσία µερισµάτων στόν 
ναό. Οἱ ἀδελφότητες αὐτές χαρακτηρίζονταν ἀπό τή σταθερότητα τοῦ ἀριθµοῦ 
τῶν οἰκογενειῶν ἤ γενεῶν πού µετεῖχαν σέ αὐτές, ὁ ἀριθµός τῶν µελῶν τους 
ὅµως µεταβαλλόταν µέσα στόν χρόνο ἀνάλογα µέ τίς ἀνακατατάξεις πού συνέ-
βαιναν µέσα στόν συγγενικό χῶρο, µέ τή διαµόρφωση νέων «οἴκων» ἤ τήν ἐξά-
λειψή τους ἐλλείψει ἀρρένων ἀπογόνων. Σέ αὐτές, οἱ κτητορικές οἰκογένειες 
διατηροῦσαν ζηλότυπα τόν τίτλο τοῦ κτήτορα καί στρέφονταν ἐνάντια σέ κάθε 
ἀπόπειρα καταστρατήγησης τῶν ὑπαρχόντων κτητορικῶν µεριδίων καί διά-
σπασης τῆς ἀρχικῆς τους ἑνότητας µέ τήν ἀπαγόρευση εἴτε τῆς ἐγγραφῆς νέων 
µελῶν εἴτε τῆς µεταβίβασης τῶν κτητορικῶν δικαιωµάτων σέ τρίτους. Ἰδιαίτερα 
µάλιστα γιά τή δεύτερη περίπτωση, καθορίζονταν ρητές ἀπαγορευτικές διατά-
ξεις µέ διηνεκή χαρακτήρα. Τέτοια διάταξη διαπιστώθηκε γιά πρώτη φορά 
στήν πράξη τῆς 7.3.1400 πού ἀφορᾶ στόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν, µέ τήν ὁποία 
οἱ κτήτορες ἀπαγόρευσαν τήν ἀπόδοση τοῦ κτητορικοῦ δικαιώµατος σέ ξένους 
τόσο ἀπό τούς ἴδιους ὅσο καί ἀπό τούς ἀπογόνους τους1. Ἡ µή δυνατότητα ἐγ-
γραφῆς νέων ἀδελφῶν στίς ἀδελφότητες αὐτές µποροῦσε νά µήν ἐµπεριέχεται 
πάντα σέ συγκεκριµένη κανονιστική διάταξη, ὅµως ἀκόµη καί αὐτή ἡ ἀπαγό-
ρευση τῆς µεταβίβασης τοῦ δικαιώµατος σέ τρίτους, πέραν τῆς συγκεκριµένης 

                                                        
1. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Μαρτυρίες, σ. 317. 
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σηµασίας της, µποροῦσε διασταλτικά νά ἑρµηνευτεῖ µέ αὐτόν τόν τρόπο ἀποκα-
λύπτοντας τήν ἀπροθυµία τῶν κτητόρων ἀδελφῶν νά δεχθοῦν ὁποιαδήποτε µε-
ταβολή στήν ὁµάδα τους. Εἶναι χαρακτηριστική ἡ περίπτωση τῆς ἀδελφότητας 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καρουσάδων, ὁρισµένοι ἀπό τούς ἀδελφούς τῆς ὁποίας 
στίς 13.4.1819, ἀποβλέποντας στήν οἰκονοµική ἐνίσχυση τοῦ ναοῦ, ἀποφάσισαν 
νά δεχθοῦν δύο νέους ἀδελφούς τούς ὁποίους µάλιστα ἐξέλεξαν κυβερνῆτες τοῦ 
ναοῦ καί καταχώρησαν τήν ἀπόφαση στίς πράξεις τοῦ νοταρίου Σταµατίου 
Προβατᾶ. Ἡ ἐνέργεια αὐτή προκάλεσε τήν ἔντονη ἀντίδραση τῶν ὑπολοίπων 
οἱ ὁποῖοι, ἐπικαλούµενοι ἀκριβῶς διάταξη πού ἀπαγόρευε τή µεταβίβαση τοῦ 
δικαιώµατος σέ τρίτους, ἡ ὁποία εἶχε διατυπωθεῖ τό 1773 ἀπό τούς τότε ἀδελ-
φούς, ζήτησαν τήν ἀκύρωση τῆς ἀπόφασης. Τό θέµα µάλιστα ἔφτασε στήν ἁρ-
µόδια κρατική ὑπηρεσία καί ἀπασχόλησε τίς Ἀρχές ἕως τουλάχιστον τόν Νοέµ-
βριο τοῦ 18202. Τέτοιου εἴδους ἀπαγορεύσεις µποροῦσαν νά ὁδηγήσουν στήν 
ἐξάλειψη τῶν κτητορικῶν οἰκογενειῶν, ὅπως συνέβη γιά παράδειγµα στόν ναό 
τοῦ Ταξιάρχη Ἀργυράδων3. Παρ’ ὅλα αὐτά ὑπῆρχε, σέ περιορισµένο βέβαια 
βαθµό καί µέ τή συναίνεση ὅλων τῶν µετόχων, ἡ δυνατότητα διεύρυνσης τοῦ 
σώµατος µέ τήν ἐγγραφή νέων οἰκογενειῶν, ὅπως διαπιστώνεται ἀπό τά ὑπάρ-
χοντα παραδείγµατα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Βαρυπατάδων τό 16284 καί τῆς Ὑ. 
Θ. Ὑψηλῆς Μαγουλάδων τό 17275. 

∆έν λείπουν ἐπίσης οἱ ἀδελφότητες ἐκεῖνες στίς ὁποῖες ὁ κλειστός ἀριθµός 
ἐµφανίζεται µᾶλλον ὡς ἐπιλογή τῶν ἀδελφῶν, χωρίς κατ’ ἀνάγκην νά ὑφίστα-
νται οἱ ἀνωτέρω λόγοι. Σέ αὐτές ἡ ἐγγραφή νέου µέλους γινόταν µόνον ἔπειτα 
ἀπό τήν κένωση κάποιας θέσης, ἡ ὁποία ὀφειλόταν προφανῶς στήν ἀκληρία 
θανόντος µέλους. Ὡς παράδειγµα ἀναφέρουµε τήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου τῶν Ἀλβανιτῶν πόλεως, ἡ ὁποία, τουλάχιστον στίς ἀρχές τοῦ 16ου αἰ., 
ἀκολουθοῦσε τούς ἀνωτέρω κανόνες, ὅπως διαπιστώνεται ἀπό πράξη τῆς 
2.2.1513 µέ τήν ὁποία ἐνεγράφησαν σέ αὐτή νέα µέλη µέ τό αἰτιολογικό ὅτι εἶ-
χαν ἀποθάνει ὁρισµένοι ἀπό τούς κτήτορες τοῦ ναοῦ6. Θά πρέπει νά σηµειωθεῖ 
πάντως ὅτι στά µετέπειτα χρόνια στήν ἀδελφότητα δέν διαπιστώνεται ἀνάλο-
γος περιορισµός. 

Στήν πλειονότητα τῶν περιπτώσεων θά πρέπει νά θεωρήσουµε ὅτι ἦταν δυ-
νατή ἡ ἐγγραφή νέων µελῶν, χωρίς αὐτό νά σηµαίνει καί τήν ἄκριτη ἀποδοχή 
κάθε αἴτησης ἐγγραφῆς. Ἡ ἐγγραφή νέων ἀδελφῶν στήν ἀδελφότητα ἑνός ναοῦ 
σχετιζόταν κυρίως µέ τή φροντίδα γιά τή συντήρηση τοῦ ναοῦ7, ἀποσκοποῦσε 

                                                        
2. Βλ. τά σχετικά ἔγγραφα εἰς Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 195, ἔγγραφο 6 καί ἄλλο τῆς 1.11.1820 χ.ἀ. 
3. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 601r τῆς 26.12.1610. 
4. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 53, δ. 9, φ.χ.ἀ. 
5. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Ὑψηλή, σ. 103-104. 
6. Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.11, φ. 267v. 
7. Στήν πράξη τῆς 27.10.1577 ἀναγνωρίζεται στούς ἀδελφούς τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη 

Θεολόγου καί Ἁγίας Παρασκευῆς πόλεως ἡ ἐξουσία νά βάζουν ἐνορίτες καί ἀδελφούς «διά 
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δέ κυρίως στήν κάλυψη συγκεκριµένων ἀναγκῶν του. Αὐτό φαίνεται καλύτερα 
ὅπου οἱ ἐγγραφές νέων ἀδελφῶν συνδυάζονταν ἄµεσα µέ ἐκτεταµένες ἐπισκευές 
ἤ µέ τήν ἀνοικοδόµηση τοῦ ναοῦ καί ἀποσκοποῦσαν στήν κάλυψη τῶν ἀνα-
γκαίων ἐξόδων8. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο οἱ ἐγγραφές ἐµφανίζονται ὡς συνέπεια 
τῆς ἀδυναµίας τῆς ἀδελφότητας νά ἀνταποκριθεῖ στά ἔκτακτα ἔξοδα πού ἐπέ-
βαλλαν οἱ ἀνωτέρω ἐργασίες, ἤ τῆς ἐπιθυµίας της νά προβεῖ στή βελτίωση τοῦ 
ναοῦ. Πάνω στήν ἴδια βάση κινοῦνται καί οἱ ἀδελφότητες οἱ ὁποῖες λάµβαναν 
ὑπ’ ὄψιν γιά τήν ἐγγραφή νέων ἀδελφῶν τήν αὔξηση τῆς περιουσίας τοῦ ναοῦ9. 
Ἕνας ἐπίσης σηµαντικός παράγοντας, ὁ ὁποῖος ἐπηρέαζε τήν ἀπόφαση τῶν 
ἀδελφοτήτων, ἦταν ἡ συνολική παρουσία τοῦ ὑποψηφίου10 ἤ ἡ «χρησιµότητά» 
του11, καθώς καί τό ζήτηµα τῆς ὕπαρξης ἤ µή ἐλεύθερων χώρων ταφῆς στόν 
ναό, δεδοµένου ὅτι ἡ ἐγγραφή νέων ἀδελφῶν συνεπαγόταν, στήν πλειονότητα 
τῶν περιπτώσεων, καί τήν παραχώρηση τόπου ταφῆς σέ αὐτόν12. 

Πέραν τῶν ἀνωτέρω γενικῶν προϋποθέσεων, ἀπό τά ὑπάρχοντα στοιχεῖα 
καί γιά τήν πλειονότητα τῶν ἀδελφοτήτων, δέν προκύπτει ἡ ὕπαρξη ἄλλων 
ὅρων ἤ µέτρων περιοριστικῶν. Κατ’ ἀρχήν ἡ κατοχή κτητορικῶν καί συναδελ-
φικῶν δικαιωµάτων σέ ἕναν ναό δέν ἀπέκλειε τή δυνατότητα ἀπόκτησης ἀνά-
λογων δικαιωµάτων σέ ἄλλους ναούς καί τήν ἐνεργό παρουσία τοῦ κατόχου 
τους στίς ἀντίστοιχες ἀδελφότητες. Ἀπό τά νοταριακά ἔγγραφα καί τούς µετα-
γενέστερους καταλόγους ἀδελφῶν διαπιστώνεται πληθώρα ἀνάλογων περιπτώ-
σεων τόσο στήν πόλη13 ὅσο καί στήν ὕπαιθρο, στό ἴδιο ἤ σέ γειτονικά χωριά14. 

                                                        
αύξησιν καί συµφέρον τῶν αὐτῶν ἐκκλησιῶν» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 427r). Μέ τό ἴδιο 
αἰτιολογικό ἐπιτρέπεται ἡ ἐγγραφή ἀδελφῶν καί στήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένης-
Κρεµαστῆς στήν πράξη τῆς 16.8.1578 (Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 139v). 

8. Τυπικό παράδειγµα ἀποτελοῦν οἱ ἐγγραφές ἀδελφῶν στήν Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Ζυγονοῦ µέ 
τήν πράξη τῆς 18.1.1594 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.2, φυλλάδιο 2, φ. 6rv), καθώς καί οἱ ἐγγραφές στήν 
ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας πόλεως κατά τό διάστηµα 1727-1733, οἱ ὁποῖες σχετίζονται 
µέ τήν ἀνοικοδόµηση τοῦ ναοῦ στήν περιοχή τῆς Σπηλιᾶς (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 9r-12v). 

9. Βλ. ἐγγραφές κτητόρων-ἀδελφῶν στήν Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Γαστουρίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Κ.457, β. 23, φ. 15r-16r τῆς 26.4.1752, φ. 42v-43v τῆς 16.8.1752 καί Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 25, φ. 
18v-19v τῆς 18.4.1753). Καί στίς τρεῖς πράξεις δηλώνεται ὅτι οἱ κτήτορες προέβησαν στή συνα-
ρίθµηση τῶν αἰτούντων «δια να δόσουν περησότερη θερµοτητα και ετέρον φαµηλλίον του 
παρόντος χορήου να ενοθούν ης το αφτο γιούς πατρουνάτον µε το να αφηερόσουν και αφτη 
πράγµα ης σε µπενεφήτζηον της αφτης εκλλισίας». 

10. Τό 1691 ἀπορρίφθηκε ἡ αἴτηση τοῦ Στεφανῆ ∆ούκα ἀπό τούς ἀδελφούς τοῦ Ἁγίου ∆η-
µητρίου Περλεψιµάδων διότι αὐτοί «δέν τόν θέλουσι εἰς τήν συναρίθµησιν τῶν ἀδελφῶν» 
(ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 294, ἔγγραφο 92). 

11. Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένη Γαστράδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 59v τῆς 29.1.1543). 
12. Βλ. ἀπόφαση τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας πόλεως τῆς 18.6.1766 µέ 

τήν ὁποία δίνεται ἡ δυνατότητα ἐγγραφῆς νέων ἀδελφῶν ἐπειδή ἀκριβῶς ὑπάρχουν κενά µνή-
µατα (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 55r). 

13. Σηµειώνουµε ἐνδεικτικά τά κάτωθι παραδείγµατα: Ὁ Νικόλαος Ρίκης ἦταν ἀδελφός 
τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.176, φ. 196v τῆς 29.3.1554), ἀλλά καί 
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Οἱ ἀδελφότητες ἐπίσης δέχονταν ὡς ἀδελφούς πρόσωπα ἀπό κάθε κοινωνική 
ὁµάδα καί ἀπό ὁποιοδήποτε τόπο καί ἄν προέρχονταν, ἐνῶ ἡ ἴδια ἐλευθερία 
διαπιστώνεται καί στό ζήτηµα τῆς θρησκευτικῆς ἔνταξης τῶν µελῶν στό ἕνα ἤ 
στό ἄλλο δόγµα, τουλάχιστον γιά τήν περιοχή τῆς πόλης, ἄν καί ἡ δυνατότητα 
αὐτή µᾶλλον ἀφοροῦσε σέ συγκεκριµένα πρόσωπα15. Ἀκόµη, τουλάχιστον θεω-
ρητικά, δέν ὑφίστατο περιορισµός ἀναφορικά µέ τό φύλο τῶν ἐγγραφοµένων 
ἀδελφῶν, στή συντριπτική τους ὅµως πλειονότητα οἱ ἐγγραφόµενοι ἦταν ἄν-
δρες, ἐνῶ οἱ περιπτώσεις ἐγγραφῆς γυναικῶν εἶναι ἐξαιρετικά περιορισµένες 
καί ἀφοροῦν ἀποκλειστικά χῆρες16. Ὁ µόνος γενικῆς ἰσχύος περιορισµός τοῦ 
δικαιώµατος ἐγγραφῆς ἀφοροῦσε στό ζήτηµα τῆς αὐτεξουσιότητας ἤ ὑπεξου-
σιότητας τοῦ προσώπου. Ἀπό σχετική περίπτωση τῶν ἀρχῶν τοῦ 16ου αἰ. δια-

                                                        
τοῦ Ἁγίου Βλασίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.189, φ. 23r τῆς 23.1.1557). Ὁ Νικόλαος Πόθος ἦταν στίς 
22.6.1567 κυβερνήτης στήν Ἁγία Τριάδα Ἄνω (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.327, φ. 48r) ἐνῶ στίς 25.7.1568 
σηµειώνεται ὡς πριόρης στόν Ἅγιο Ἰάκωβο τόν Πέρση (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.327, φ. 201r). Ὁ 
Νικόλαος Λογγοβίτης ἐµφανίζεται τό 1574 ὡς γραµµατικός στόν Ἅγιο Νικόλαο τῶν Ξένων 
Γαρίτσας καί ὡς πριόρης καί γραµµατικός στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.206, 
β. 1, φ. 147r καί 163r). Ὁ Zuanne Schendo ἀδελφός στόν Ἅγιο Νικόλαο καί Ἅγιο Λάζαρο, 
ἦταν ἀδελφός καί σέ ἄλλες ἕξι ἀδελφότητες (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 248, δ. 49, φ. 37r). Ὁ Vincenzo Boni-
facio ἦταν ἀδελφός τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου καί κυβερνήτης τοῦ Ἁγίου Νικολάου τό 1806. Ὁ 
ἴδιος µαζί µέ τόν ∆ηµήτριο Βαρούχα τό 1812 ἦταν ὑποψήφιοι κυβερνῆτες καί κατεῖχαν τό ἴδιο 
ἀξίωµα ὁ ἕνας στήν Ὑ. Θ. Κρεµαστή καί ὁ ἄλλος στόν Ἅγιο Νικόλαο (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 
70r-71v). Γιά τόν 18ο αἰ. βλ. τήν ἐπίσκεψη τοῦ 1753 (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, passim) καί γιά τόν 
19ο αἰ. βλ. τόν κατάλογο ναῶν τοῦ 1820 (ΚΑΡΥ∆Η, Κατάλογος). 

14. Ὁ ἱερέας Ἀντώνιος Φλεκάρης ἦταν τό 1506 ἀδελφός στούς Ἁγίους Θεοδώρους Περί-
θειας (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 121r. Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 327, ἀρ. 456) καί κτήτορας ἱερουργός 
στόν Ἅγιο Ἰάκωβο τοῦ ἴδιου χωριοῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 115r. Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 312, ἀρ. 
434). Τό 1551 οἱ Στυλιανός Βούλγαρης, Γεώργιος Τζουκιᾶς καί Σταµάτης Τοῦρκος ἦταν κυ-
βερνῆτες στούς ναούς τῆς Ὑ. Θ. Λαµποβίτισσας καί τῆς Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Μελικίων (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Τ.13, φ. 315v καί 320r). Οἱ Ἀντώνιος καί Νικόλαος Σαµοΐλης ἦταν τό 1609 κτήτορες καί 
ἀδελφοί στούς ναούς τῶν Ἁγίων Θεοδώρων καί τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου Ἁγίων Θεοδώρων 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 508v-509r τῆς 28.9.1609). Τό 1734 ὁ ἱερέας Τζώρτζης Καββαδίας ἦταν 
ἀδελφός στόν Ἅγιο Ἰωάννη Πρόδροµο, στήν Ἁγία Τριάδα καί στόν Ταξιάρχη χωρίου Ἀργυ-
ράδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Φ.142, β. 3, φ. 5r, 8v). Οἱ Σταµάτης ∆ουκιανός, Γεώργιος Κατωµέρης, Ἰω-
άννης Τζουκαλᾶς καί Γεώργιος Ἀνυφαντῆς ἦταν ἀδελφοί στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο Καρουσάδων 
τό 1555 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 2.9, φ. 2rv) καί στήν Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 2.9, φ. 4v τῆς 19.1.1556). 
Γιά τόν 18ο καί 19ο αἰ. βλ. τά στοιχεῖα πού παρέχουν ἡ ἐπίσκεψη τοῦ 1753 (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, 
Ναοί, passim) καί ὁ κατάλογος ναῶν τοῦ 1820 (ΚΑΡΥ∆Η, Κατάλογος). 

15. Βλ. κατωτέρω σ. 342 καί ἑξῆς. 
16. Στίς 2.7.1610 ἔγινε δεκτή ὡς «ἀδελφός» στόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Ἐλεούσας Κρητικῶν ἡ Μα-

ρούλα ἡ Κουρήχα, χήρα προφανῶς, µαζί µέ τόν γιό της Σταµατέλο (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 
575r). Στίς 21.4.1625 γράφτηκαν ὡς ἀδελφοί στήν Ὑ. Θ. Βλαχέρνα πόλεως ἡ Λουτζία σύζυγος 
τοῦ ποτέ Στέλιου Ζηνιάτη καί ἡ Στελούλα σύζυγος τοῦ ποτέ Νικολοῦ Τζήφριου (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Β.198, φ. 70v-71v) καί στίς 15.4.1638 γράφτηκε µαζί µέ ἄλλους ἀδελφούς στόν ἴδιο ναό ἡ Μα-
ρούλα τοῦ ποτέ Κώστα Βασιλάκη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.41, φ. 311v). 
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πιστώνεται ἡ ἀδυναµία τῶν ὑπεξουσίων νά ἐγγραφοῦν ὡς ἀδελφοί χωρίς τή συ-
γκατέθεση τοῦ πατέρα τους. Στήν περίπτωση πού ἡ προϋπόθεση αὐτή ἱκανο-
ποιεῖτο, ἡ διαδικασία τῆς ἐγγραφῆς ὁλοκληρωνόταν µέ τήν παραχώρηση τοῦ 
τίτλου τοῦ ἀδελφοῦ στόν πατέρα τοῦ ὑπεξουσίου ὡς ἀρχηγοῦ τῆς οἰκογένειας17. 

Ὡς ἐξαίρεση στόν γενικό αὐτό κανόνα ἐµφανίζονται περιορισµένες σέ ἀριθ-
µό ἀδελφότητες οἱ ὁποῖες ἔθεταν συγκεκριµένες προϋποθέσεις γιά τήν ἔνταξη 
ἑνός ἀτόµου στό σῶµα τους, οἱ ὁποῖες ἀναφέρονταν στόν τόπο καταγωγῆς τῶν 
ὑποψηφίων καί στό ἐπάγγελµά τους. Ὁ τόπος καταγωγῆς διαπιστώθηκε ὡς βα-
σικό κριτήριο στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Καρουσάδων, στήν 
ἱδρυτική πράξη τῆς ὁποίας στίς 31.3.1555 τέθηκε ὡς προϋπόθεση γιά τήν εἴσοδο 
νέων µελῶν ἡ καταγωγή τους ἀπό τό ἴδιο χωριό18. Κυρίως ὅµως ὁ περιορισµός 
αὐτός διαπιστώνεται σέ ἐκεῖνες τίς ἀδελφότητες στίς ὁποῖες ἡ καταγωγή τῶν 
προσώπων ἀποτελοῦσε τή βάση γιά τή συγκρότησή τους. Ἀναφερόµαστε στίς 
ἀδελφότητες τῶν «ξένων» καί συγκεκριµένα στήν ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. 
Θ. Τριµάρτυρος, καί στήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµένης τῶν Ξένων. 
Τέλος, ἡ ἄσκηση συγκεκριµένου ἐπαγγέλµατος, ὡς κριτήριο γιά τήν ἔνταξη ἑνός 
προσώπου στήν ἀδελφότητα, ἀναφέρεται ὡς προϋπόθεση σέ κάποιες ἀπό τίς 
λεγόµενες «συντεχνιακές» ἀδελφότητες, Οἱ ἀδελφότητες αὐτές, λόγῳ τῆς ἰδιοτυ-
πίας τους ἐξετάζονται ξεχωριστά σέ ἄλλη ἑνότητα. 

β. ∆ιαδικασία εἰσόδου 

Γιά τόν 16ο καί ἕως τίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰ. τόν τρόπο ἐγγραφῆς τόν γνωρίζουµε 
κυρίως ἀπό τίς σχετικές νοταριακές πράξεις ἐγγραφῆς ἀδελφῶν, οἱ ὁποῖες ὅµως 
ἀποτελοῦσαν τήν κατάληξη µιᾶς διαδικασίας, τῆς ὁποίας τά βήµατα δέν εἶναι 
πάντοτε γνωστά. Κατά τή σύνταξη τῆς πράξης ἀπό τήν πλευρά τῆς ἀδελφότη-
τας ἄλλοτε παρίσταται ὅλη ἡ ἀδελφότητα19 καί ἄλλοτε µέρος τῶν ἀδελφῶν µέ 

                                                        
17. Βλ. πράξη τῆς 2.2.1513 µέ τήν ὁποία ὁ πριόρης τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου Νικολάου 

τῶν Ἀλβανιτῶν µέ δύο ἄλλους ἀδελφούς «....εσυµφώνησαν µέ τόν παρόντα κύρ Κάρλον τόν 
Γολέµην καί βάνουν τόν πατέραν αυτου δηλαδή κύρ Κωσταντή τόν Γολέµην εις την ρηθήσαν 
µονήν ὅπως ἀπό τοῦ νῦν καί εἰς τό ἑξῆς νά ενι αὐτός καί οἱ αὐτοῦ κληρονόµοι καί διάδοχοι 
ἐκτητόροι...» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.11, φ. 267v). Ἀνάλογες περιπτώσεις ἀπαντοῦν πολλά χρόνια 
ἀργότερα καί στή Λευκάδα. Γνωρίζουµε ὅτι τό 1791 ὁ Παναγιώτης Μωραΐτης Ταµπάκης ἔγινε 
δεκτός ὡς συναδελφός στόν ναό τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Μεγάλης Βρύσης ἐπειδή ὁ γιός του 
Ἀνδρέας ζωγράφισε εἰκόνες τοῦ ναοῦ. Γιά τόν ἴδιο λόγο γράφτηκε στόν ἴδιο ναό ὡς συναδελ-
φός καί ὁ Κωνσταντῖνος Ἀρκελές πατέρας τοῦ Βασιλείου ( ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, Τέχνη, σ. 400, 403). 

18. «να µην έχουν εξουσίαν ποτέ τω καιρώ αυτοί µήτε οι κληρονοµοι αυτών να θέτουν εις 
την αυτήν µονή διά κτητορα απο έτερον χωρίον δια κανενός τρόπου» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 2.9, φ. 2rv). 

19. Βλ. ἐνδεικτικά: Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστοµος Ρουµανάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 677v 
τῆς 11.3.1548). Ἅγιος Ἀρσένιος Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.4, β. 1, φ. 7r τῆς 29.6.1559). 
Ἁγία Κυριακή Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 121r τῆς 8.7.1590). Ὑ. Θ. τῶν Πάγων 
(Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.7, φ. 9v). Ταξιάρχης Χλοµοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 548v τῆς 7.3.1610). Ἅγιος 
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τήν ἐξουσιοδότηση τῶν ἀπόντων20. Στή δεύτερη περίπτωση οἱ παρόντες ἐνερ-
γοῦν ὡς ἐκπρόσωποι τῆς ἀδελφότητας καί ἐκτελεστές τῶν ἀποφάσεών της, µέ 
ὁποιονδήποτε τρόπο καί ἄν ἔχουν ληφθεῖ αὐτές. Ἐξίσου συχνή ὅµως εἶναι ἡ πα-
ρουσία µερίδας τῶν ἀδελφῶν µέ τή διοικούσα ἐπιτροπή21 ἤ χωρίς αὐτήν22, ὅπως 
ἀκόµη καί ἡ παρουσία µόνης τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς23 χωρίς καµιά δήλωση 
ἐξουσιοδότησης. Παράλληλα δέν λείπουν καί τά παραδείγµατα πράξεων οἱ ὁ-
ποῖες συντάχθηκαν ἀπό ἕνα µέλος τῆς ἐπιτροπῆς χωρίς µάλιστα νά δηλώνεται ἡ 
συγκατάθεση τῶν ἀδελφῶν ἤ τῶν ἄλλων ἐπιτρόπων24, ὅπως καί πράξεις στίς 
ὁποῖες ὡς συµβαλλόµενοι ἐµφανίζονται οἱ ἱερουργοί τοῦ ναοῦ, οἱ ὁποῖοι προέ-
βαιναν στήν ἐγγραφή ἀδελφῶν στόν ναό χωρίς νά δηλώνεται παρέµβαση τῆς 
ἀδελφότητας ἤ τῶν ἐπιτρόπων25 ἤ σέ συνεργασία µέ τόν πριόρη τοῦ ναοῦ26. Ἡ 
ποικιλία αὐτή, πού φανερώνει τήν εὐρεία δικαιοδοσία τῶν ἀδελφῶν ὡς µονά-
δων, δέν διαπιστώνεται µόνον σέ διαφορετικές ἀδελφότητες, ἀλλά ἀκόµη καί 
στήν ἴδια ἀδελφότητα, ὡς παράλληλο φαινόµενο, χωρίς στήν οὐσία νά ὑπάρχει 
κάποιος συγκεκριµένος λόγος πού νά ἐπιβάλλει τή µιά ἤ τήν ἄλλη τακτική. Ἡ 
ἀπουσία τῆς ἐξουσιοδότησης τῶν παρόντων προσώπων στίς ἀνωτέρω περιπτώ-
σεις καθιστᾶ τό κείµενο τῆς πράξης ἀσαφές, ἀφοῦ δέν εἶναι γνωστό ἄν τά πρό-
σωπα αὐτά παρίστανται ἀποκλειστικά ὡς ἐκτελεστές τῶν ἀποφάσεων τῆς ἀ-
δελφότητας ἤ ἄν εἶναι αὐτοί οἱ ἴδιοι πού λαµβάνουν τίς ἀποφάσεις. Ἡ ἀσάφεια 
αὐτή ἐπιτείνεται ἀκόµη περισσότερο λόγῳ τοῦ χρησιµοποιούµενου στίς νοτα-
ριακές πράξεις λεκτικοῦ, πού δίνει τήν ἐντύπωση ὅτι ἡ περιγραφόµενη ἐνέργεια 
εἶναι ἀποτέλεσµα τῆς πρωτοβουλίας τῶν συµβαλλοµένων, ἀλλά καί λόγῳ τῆς 
ἄγνοιας τοῦ τρόπου µέ τόν ὁποῖο λειτουργοῦσε ἡ κάθε ἀδελφότητα χωριστά. 

Σέ ὁρισµένες ἀδελφότητες πράγµατι ἡ δικαιοδοσία τῆς διοικούσας ἐπιτρο-
πῆς ἐκτεινόταν ἀκόµη καί στήν ἐγγραφή νέων µελῶν. Ὅπως µάλιστα διαπιστώ-
νεται ἀπό συγκεκριµένα παραδείγµατα, ἡ δικαιοδοσία αὐτή στηριζόταν σέ 

                                                        
Ἀρσένιος Περιβολίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 668r τῆς 5.4.1613). Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Ζυγονοῦ 
(Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.2, φυλλάδιο 2, φ. 6rv τῆς 18.1.1594). Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κρητικῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Κ.405, φ. 573r καί 575r τῆς 2.7.1610). 

20. Ἅγιος Νικόλαος τῶν Ἀλβανιτῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.11, φ. 267v τῆς 2.2.1513). Ἅγιος Πα-
ντελεήµων Βιταλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 624v τῆς 4.8.1611). Ἁγία Τριάς Ἀργυράδων 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Ν.1, κατάστιχο 1635-1640, φ. 3r-4v τῆς 19.5.1635). 

21. Ὑ. Θ. Λαµποβίτισσα Μελικίων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.10, β. 1, φ. 184rv τῆς 9.4.1599). Ἅγιος 
Γεώργιος στό Γιαλισκάρι Ἀργυράδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ν.1, κατάστιχο 1635-1640, φ. 4v-5r τῆς 
20.5.1635). Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κρητικῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 547r τῆς 27.2.1610). 

22. Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κρητικῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 19rv τῆς 6.10.1588, φ. 135v τῆς 
27.12.1590). 

23. Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κρητικῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 104v τῆς 10.3.1590). 
24. Ἅγιος Ἀρσένιος Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 125v τῆς 4.10.1590). 
25. Ἅγιος Ἀρσένιος Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Ε.∆. 456, ὑποφάκελος 5, φ. 346v τῆς 

8.6.1583). Ἁγία Κυριακή Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 469rv τῆς 16.4.1608). 
26. Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.147, φ. 54r τῆς 21.7.1523). 
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ἀπόφαση τῆς ἀδελφότητας, ἡ ὁποία τήν ὁποιαδήποτε στιγµή µποροῦσε νά ἐπε-
κτείνει ἤ νά περιορίσει τό εὖρος τῆς δικαιοδοσίας τῶν διοικητικῶν ὀργάνων 
ἀνάλογα µέ τίς ἀνάγκες πού ἀποσκοποῦσε νά ἐξυπηρετήσει27. Ἡ δικαιοδοσία 
αὐτή σέ καµιά ὅµως περίπτωση δέ ἔθιγε τά ἀναφαίρετα δικαιώµατα τῆς ὁλοµέ-
λειας τῆς ἀδελφότητας28, ὅπου δέ ἡ δραστηριότητα τῶν κυβερνητῶν ὑπερέβαινε 
τή δικαιοδοσία πού τούς εἶχε δοθεῖ, ἡ ἀδελφότητα παρενέβαινε γιά τήν ἀντιµε-
τώπιση τοῦ ζητήµατος29. Ἐπίσης ἡ ἔντονη παρουσία τῶν ἀδελφῶν καί ἡ διαφαι-
νόµενη καθοριστική σηµασία τους γιά τήν ἐγγραφή ὁρισµένων προσώπων θά 
πρέπει νά θεωρηθεῖ βέβαιη. Αὐτή διαπιστώνεται κυρίως στά χωριά καί ὀφείλε-
ται πιθανότατα στή µή αὐστηρή ὀργάνωση τῆς ἀδελφότητας, ἴσως µάλιστα καί 
στόν ἀρχικό κτητορικό χαρακτήρα ὁρισµένων ναῶν, ὁπότε ἡ διαπίστωσή της 
ἀπηχεῖ τή διατήρηση παλαιότερων µορφῶν διαχείρισης τῶν κτητορικῶν δι-
καιωµάτων. Εἶναι γεγονός ὅµως ὅτι τό δικαίωµα τῆς ἐγγραφῆς νέων ἀδελφῶν 
ἀναγνωρίζεται καί στά µέλη τῶν ἀδελφοτήτων τῆς πόλης, ὅπως τουλάχιστον 
διαπιστώνεται ἀπό τήν πράξη τῆς 21.7.1523 µέ τήν ὁποία ὁ Γεώργιος Σκιαδᾶς 
ἐνεγράφη ὡς ἀδελφός στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου καί τοῦ ἀναγνωρίστηκε 
τό δικαίωµα νά «βάζει ἑτέρους ἀδελφούς»30. 

Τά ἀνωτέρω φανερώνουν ὅτι κατά τήν περίοδο αὐτή δέν ὑπῆρχε ἑνιαία 
ἀντιµετώπιση τοῦ ζητήµατος τῶν ἐγγραφῶν. Ἡ παρουσία τῆς ἀδελφότητας ὡς 
συνόλου ἦταν ἰσχυρή καί διαπιστώνεται σέ ἀρκετές πράξεις, δέν ἦταν ὅµως πα-
ντοῦ καί πάντοτε καθοριστική, ὅπως φαίνεται ἀπό τήν αὐτόνοµη δραστηριό-
τητα τῶν ἀδελφῶν, ἄν καί αὐτή δέν σηµαίνει κατ’ ἀνάγκην τόν παραγκωνισµό 
τῆς ἀδελφότητας ὡς συνόλου, ἀφοῦ εἰδικότερα στόν περιορισµένο χῶρο τοῦ 
χωριοῦ ἡ συναίνεση καί τῶν ὑπολοίπων ἀδελφῶν ἦταν κάτι παραπάνω ἀπό 
ἀναγκαία. 

Τόν 17ο κυρίως ὅµως τόν 18ο αἰ. ὁ ρόλος τῆς ἀδελφότητας ὡς συνόλου γίνε-

                                                        
27. Μέ τήν ἱδρυτική πράξη τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου χωρίου Ἁγίων Θεοδώ-

ρων ἀνατέθηκε στούς πριόρηδες ἡ εὐθύνη γιά τήν ἐγγραφή νέων ἀδελφῶν ἡ ὁποία ἐπαναλή-
φθηκε καί στή νοταριακή πράξη ἐκλογῆς τῶν πρώτων κυβερνητῶν τῆς ἀδελφότητας (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Μ.225, φ. 885v τῆς 20.4.1552). Στήν ἴδια δικαιοδοσία στηρίχθηκαν καί οἱ πριόρηδες τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου ∆ράκοντος στό χωριό Ριγγλάδες ὅταν στίς 24.6.1538 ἔβαλαν τέσσερις ἀδελ-
φούς στόν ναό (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 345r). Ἐπίσης στήν Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένη τό 1543, µέσα 
στά πλαίσια τῆς δικαιοδοσίας τῶν κυβερνητῶν, εἶναι καί «ετέρους χρησίµους ανθρώπους εύ-
ρωσι και εκεινους συγκτιτορας και αδελφούς θέσωσι και τουτο διά οφέλειαν και αύξησιν της 
µονής» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 59v). 

28. Πρβλ. Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένη Γαρίτσας: Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 59rv τῆς 29.1.1543. Α.Ν.Κ., 
Συµβ. ∆.5, φ. 139r τῆς 16.8.1578. 

29. Βλ. τό ζήτηµα πού προκλήθηκε τό 1626 στόν Ἅγιο Νικόλαο πόλεως ἐξ αἰτίας τοῦ 
Τζώρτζη Φλώρου. Οἱ κυβερνῆτες τόν δέχτηκαν ὡς ἀδελφό στήν ἐκκλησία, χωρίς τή θέληση 
τῶν ἀδελφῶν, γεγονός πού προκάλεσε τή σύγκληση συνέλευσης καί τόν ὁρισµό «κουµεσίων» 
γιά τήν ἀντιµετώπιση τοῦ ζητήµατος (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 87rv). 

30. Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.147, φ. 54r. 
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ται καθοριστικός, ἀφοῦ γιά τήν ἐγγραφή νέου µέλους ἦταν ἀπαραίτητη ἡ ὑπερ-
ψήφιση τοῦ ὑποψηφίου στήν ὁλοµέλεια τοῦ σώµατος31. Κατά τήν περίοδο αὐτή, 
λόγῳ τῆς ὕπαρξης πρακτικῶν τῶν συνελεύσεων τῶν ἀδελφοτήτων, γνωρίζουµε 
ἱκανοποιητικά τήν ἀκολουθούµενη διαδικασία στούς ναούς τῆς πόλης. Αὐτή 
προέβλεπε τήν κατάθεση σχετικῆς αἴτησης ἀπό τόν ἐνδιαφερόµενο πρός τήν 
ἀδελφότητα ἤ τή διοικούσα ἐπιτροπή, τήν κοινοποίηση τῆς αἴτησης στήν ὁλο-
µέλεια τῆς ἀδελφότητας κατά τήν τακτική της συνεδρία καί τή διενέργεια ψη-
φοφορίας γιά τήν ἀποδοχή ἤ τήν ἀπόρριψή της. Ἡ διαδικασία αὐτή ἐτηρεῖτο 
τόν 18ο αἰ. στίς ἀδελφότητες τῆς Ὑπαπαντῆς32, τῆς Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας33, 
τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου καί Ἰακώβου34, τοῦ Παντοκράτορα35. Ἀνάλογες εἶναι οἱ 
διαπιστώσεις µας καί γιά τίς ἀδελφότητες τῶν χωριῶν, ὅπως προκύπτει ἀπό τίς 
περιγραφές τῶν νοταριακῶν πράξεων ἐγγραφῆς, παρότι δέν γνωρίζουµε τίς λε-
πτοµέρειες36. Ἡ ἐκτός τῶν ἀνωτέρω πλαισίων ἐγγραφή ἀδελφοῦ καί σύνταξη 
τῆς σχετικῆς νοταριακῆς πράξης ἔπρεπε νά ἐγκριθεῖ ἀπό τήν ἀδελφότητα, ἡ 
ὁποία µποροῦσε νά τήν ἐπικυρώσει37 ἤ καί νά τήν ἀπορρίψει38. 

                                                        
31. Βλ. τή σχετική ρήτρα στήν καταστατική πράξη τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Εἰσοδίων 

Σφακερῶν τῆς 14.4.1737 (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 198r-199v). 
32. Βλ. τή διαδικασία γιά τήν εἴσοδο ὡς ἀδελφῶν τοῦ Γεωργίου Ντάντολου καί τῶν ἀδελ-

φῶν του στίς 6.4.1735 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, β. 1, φ. 132r). 
33. Στίς 18.4.1764 ὁ καπετάν Ἀνδρέας Βλατᾶς µέ τήν αἴτησή του ζητοῦσε νά γίνει «συνα-

δελφός εις την παρουσα αγία µονή εις τον τρόπον οπου υσιν και η άλλοι ... οτη µε το µπούσου-
λα και µπαλότα να µινω αδµεσο εις την αδελφότητα δια να χεροµαι εγω και οι κληρονοµοι 
διαδοχοί µου παντοτες εις τα προνόµια ατζιον και αλλο οπου εχουν και χαίροντε και η άλλοι 
αδελφοί και δια το jus και µνήµα...». Τό αἴτηµα ἔγινε δεκτό (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 38v). Μέ 
ἀνάλογο τρόπο γράφτηκαν στήν ἴδια ἀδελφότητα στίς 3.4.1765 οἱ ἀδελφοί Θεόδωρος καί 
Μικελῆς Καραβέλας (ὅ.π. φ. 47r). 

34. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 1, φ. 19r ἐγγραφή τοῦ ∆ηµητρίου Πιέρη στίς 12.6.1720. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 
234, β. 2, φ. 10r ἐγγραφή τοῦ Μικαΐλη Βινιέρη Ζακυνθινοῦ στίς 30.5.1731, φ. 31r ἐγγραφή τοῦ 
Παύλου Μαγδαληνοῦ στίς 14.4.1756, φ. 36rv ἐγγραφή τοῦ Χριστόφορου Ρίζου στίς 29.3.1760. 

35. Σύµφωνα µέ ἀπόφαση τῆς ἀδελφότητας στίς 25.12.1752, ὅποιος ἤθελε νά λάβει µνῆµα 
γιά νά γίνει ἀδελφός, ὄφειλε «να προσφέρη την γραφήν του εδώ εις ηµέραν συναθροίσεως δια 
να µπαλοταρησθή από την αδελφότητα και να πιασθή µε ταις περισσοτεραις γνώµαις αυτής» 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 258, δ. 11, ἔγγραφο 28, ἄρθρο γ΄). Ἡ ἴδια διαδικασία προβλεπόταν καί γιά ὅ-
ποιον ἐνορίτη ἤθελε νά γίνει ἀδελφός. 

36. Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Γαστουρίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 23, φ. 15v-16r τῆς 26.4.1752 καί 
φ. 42v-43v τῆς 16.8.1752. Ἐπίσης Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 25, φ. 18v-19v τῆς 18.4.1753). 

37. Βλ. σχετική ἔγκριση τῆς 9.4.1738 ἀπό τήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου πόλεως 
(Α.Ν.Κ., E.Ε. 234, β. 2, φ. 19r). 

38. Σχετική εἶναι ἡ περίπτωση τῆς ἐγγραφῆς τοῦ Ράλη Πιέρη ὡς ἀδελφοῦ στήν ἀδελφότη-
τα τοῦ µοναστηριοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀργυράδων τό 1713 ἀπό ὁρισµένους ἀδελφούς µέ τόν 
ὅρο νά ἀφιερώσει ἀγαθά (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.7, β. 6, φ. 24r). Τό 1718 τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς, ὅταν ὁ 
Ἀναστάσης Πιέρης ζήτησε νά τοῦ δώσουν τό «γιούς» ὡς κληρονόµος τοῦ ἀδελφοῦ του Ράλη, ὁ 
ἡγούµενος ἀνέφερε τό γεγονός στή συγκεντρωµένη ἀδελφότητα ἡ ὁποία ἀκύρωσε τήν πράξη 
µέ τό αἰτιολογικό, ἐκτός τῶν ἄλλων, ὅτι ἔγινε χωρίς τήν «σύντρεξιν τον ετέρον περισσοτέρων 
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Ἡ παρουσία τῆς ἀδελφότητας ἦταν ἰσχυρή ἀκόµη καί στήν ἰδιάζουσα περί-
πτωση στήν ὁποία ἡ παρέµβαση τοῦ ἀρχικοῦ κτήτορα τοῦ ναοῦ ἐκτεινόταν καί 
στό θέµα τῆς ἐγγραφῆς νέων ἀδελφῶν. Ἡ σύναψη ὁποιασδήποτε πράξης ἀπό 
τήν ἀδελφότητα ἔπρεπε µέν νά ἔχει τήν ἔγκριση τοῦ κτήτορα τοῦ ναοῦ, ἡ παρά-
βαση ὅµως τοῦ ὅρου δέν καθιστοῦσε τήν πράξη ἄκυρη, ἀλλά καταχρηστική, γι’ 
αὐτό καί σέ περίπτωση ἐπίµονης ἄρνησης τοῦ κτήτορα νά ἀποδεχθεῖ τή συµφω-
νία, αὐτή λυνόταν µέ ἄλλη νοταριακή πράξη ἀποποίησης τῶν δικαιωµάτων39. 
Ἐπίσης ἡ χορήγηση τοῦ δικαιώµατος τῆς ἐγγραφῆς ἀδελφῶν σέ τρίτον, ἐνέρ-
γεια ἡ ὁποία συνδυαζόταν µέ τήν ἐκτέλεση σηµαντικῶν ἀνακαινιστικῶν ἐργα-
σιῶν στόν ναό ἀπό τόν ἀποδέκτη καί λειτουργοῦσε µᾶλλον ὡς ἔνδειξη ἀνα-
γνώρισης τοῦ παρασχεθέντος ἔργου, παρότι ἰσχυρή, δέν ἔθιγε στήν οὐσία τά 
δικαιώµατα τῆς ἀδελφότητας, ἡ ὁποία ὅποτε τό ἔκρινε ἀναγκαῖο µποροῦσε 
ἀνεµπόδιστα νά τά ἀσκήσει40. Τέλος, ἡ ἀνάµειξη τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς στήν 
ἐγγραφή νέων ἀδελφῶν, ἡ ὁποία διαπιστώθηκε σέ ὁρισµένες περιπτώσεις στόν 
χῶρο τῆς ὑπαίθρου ἀλλά καί τῆς πόλης, προϋποθέτει τήν προηγούµενη συγκα-
τάθεση τῆς ἀδελφότητας41 ἤ διαπιστώνεται κατά τήν περίοδο διοργάνωσης τῆς 
ἀδελφότητας µέ τήν κατασκευή ἤ συντήρηση τοῦ ναοῦ, ὁπότε οἱ ἁρµοδιότητές 
της ἦταν αὐξηµένες42. 

Ἡ εἴσοδος νέων µελῶν στήν ἀδελφότητα ἐπισηµοποιοῦνταν µέ τή σύνταξη 
τῆς σχετικῆς νοταριακῆς πράξης ἤ ἄλλης ἰδιωτικῆς ἐπέχουσας θέση ἐπισήµου. Ἡ 
ἐγγραφή προϋπέθετε τήν ἀποδοχή τῶν ὅρων τοῦ ἀρχικοῦ ἱδρυτικοῦ συµβολαί-

                                                        
αδελφών». Συγχρόνως ἀποφασίστηκε ὅτι «ανήσος και ήνε ή ήθελε βρεθί ο σρ. Τζαναντώνιος 
Πατζος αδελφός στο µοναστήρι θέλοµε όλι εκ µιας βουλίς και γνώµης να µην γρικέτε αδελ-
φός», πού σηµαίνει ὅτι καί αὐτός εἶχε καταστεῖ στό παρελθόν ἀδελφός µέ τρόπο ἀνάλογο. 
Τέλος ὁρίστηκε ὅτι καµιά νέα παραχώρηση συναδελφοσύνης στούς ἀνωτέρω «να µην αξιζει 
ποτε ανήσος και πάντα δεν συντρέχουν όλη σοστά» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Φ.142, β. 3, φ. 7r τῆς 
18.8.1734 ὅπου περιέχεται ἡ πράξη τοῦ 1718). 

39. Βλ. τήν περίπτωση τῆς ἐγγραφῆς τοῦ Ἀνδρέα Σµοΐλη καί τοῦ Λορέντζου Χιοναδίτη 
στήν ἀδελφότητα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Βιταλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ν.1, κατάστιχο 1628-
1635, φ. 71r τῆς 12.7.1631), τήν ὁποία ἐξετάζουµε ἀναλυτικότερα παρακάτω. 

40. Μέ τήν πράξη τῆς 5.4.1691 οἱ ἀδελφοί τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀργυράδων µετέτρεψαν τόν 
ναό σέ µοναστήρι καί ἔδωσαν στόν ἱεροµόναχο Ἰωακείµ, ἀνακαινιστή τοῦ ναοῦ, τήν ἐξουσία 
νά καλεῖ «και ετερους αδελφους µε εκεινο το δόσιµο οπου ηθελαν ευχαριστηθῆ» (ΠΑΝ∆Η, 
Πράξεις, σ. 73, ἔγγραφο 13). Ὅπως διαπιστώνεται ὅµως ἀπό νεότερες πράξεις, ἡ ἀδελφότητα 
διατήρησε τό δικαίωµα νά δέχεται νέους ἀδελφούς (Α.Ν.Κ., Συµβ. Φ.142, β. 3, φ. 7r). 

41. Τό δικαιώµα αὐτό χορηγήθηκε στήν ἐπιτροπή τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου πόλεως στίς 
16.1.1715 καί ἐφαρµόστηκε παράλληλα µέ τίς ἐγγραφές πού διενεργοῦσε ἡ ἀδελφότητα κατά 
τή γενική της συνέλευση (βλ. περιπτώσεις εἰς Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, passim). 

42. Βλ. τήν ἱδρυτική πράξη τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας Καρουσάδων τῆς 30.3.1701: «η ανοθεν 
κουµεσηη να ιπορουν µε την γνοµην τον ανοθεν αδελφον να βανουν και ετερους αδελφους» 
(Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ.χ.ἀ. συνέχεια τοῦ φ. 681). Βλ. ἐπίσης Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 1128r πράξη ἐγ-
γραφῆς ἀδελφῶν στήν Ὑ. Θ. Ζωοδόχο Πηγή Χλοµοῦ τῆς 22.5.1707. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 22, 
φ. 21v πράξη ἐγγραφῆς ἀδελφῶν στόν Ἅγιο Σπυρίδωνα Καναλίου τῆς 6.12.1751. 
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ου τῆς ἀδελφότητας, πού ἀποτελοῦσε τήν καταστατική της πράξη, καί συνεπα-
γόταν σειρά δεσµεύσεων ἀπέναντι στόν ναό43. Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς νοταριακῆς 
πράξης γιά τήν ἔνταξη ἑνός προσώπου στήν ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ ἀποσαφηνί-
ζει τόν χαρακτήρα τῆς ἔνταξης, ἡ ὁποία ἐθεωρεῖτο ὡς παραχώρηση δικαιωµά-
των, σύµφωνα µέ τούς ὅρους καί τίς προϋποθέσεις πού εἶχαν τεθεῖ ἀπό τά ἱδρυ-
τικά µέλη τῆς ἀδελφότητας, καί συνεπαγόταν τήν ἰσότιµη παρουσία καί συµµε-
τοχή στήν ὁµάδα ἐκείνων πού εἶχαν κτίσει, ἀνοικοδοµήσει ἤ συντηρήσει τόν 
ναό καί οἱ ὁποῖοι συνέχιζαν νά ἔχουν τή φροντίδα του44. Ἡ συµµετοχή αὐτή 
ἔβρισκε τήν πλήρη ἔκφρασή της στήν καταβολή εἰσφορᾶς ἀπό τό ὑποψήφιο νέο 
µέλος ὑπέρ τοῦ ναοῦ, ἡ ὁποία ἀντιστοιχοῦσε στίς δαπάνες τῶν πρώτων ἀδελ-
φῶν γιά τήν οἰκοδόµηση ἤ ἀνοικοδόµηση τοῦ ναοῦ καί τήν προίκισή του. Μέ 
τή σύνταξη τῆς νοταριακῆς πράξης τόσο ὁ νέος ἀδελφός ὅσο καί ἡ ἀδελφότητα 
ἐξασφαλίζονταν γιά τήν πιστή τήρηση τῶν περιεχοµένων στό συµβόλαιο συµ-
φωνιῶν. 

Μέ τήν πράξη ὁ νέος ἀδελφός ἀποκτοῦσε ἴσα δικαιώµατα µέ ἐκεῖνα τῶν 
ὑπολοίπων ἀδελφῶν ἤ, κατά τήν ἔκφραση τῶν ἐγγράφων, καθίστατο «ος ενας 
αδελφός καί κτητορ ος και τους ετερους αδελφούς»45 ἤ «αδελφός εις τον 
ναόν»46 καί καταγραφόταν στό βιβλίο τοῦ ναοῦ, ὅπου αὐτό ὑπῆρχε, στό ὁποῖο 
σηµειώνονταν καί οἱ οἰκονοµικές ὑποχρεώσεις πού ἀναλάµβανε ἔναντι τοῦ 
ναοῦ47. Ταυτόχρονα ἐπωµιζόταν καί ὅλες τίς ὑποχρεώσεις πού εἶχαν οἱ ἄλλοι 

                                                        
43. Βλ. τήν πράξη ἐγγραφῆς τοῦ µαστρο Ἰωάννη Ταραχία καί ∆ηµητρίου Πλασκασοβίτη 

ὡς ἀδελφῶν στόν Ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστοµο Ρουµανάδων στίς 11.3.1548 (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Μ.225, φ. 677v). Ἐπίσης τήν πράξη ἐγγραφῆς τοῦ Κωσταντῆ ποτέ Μάνθου στόν Ἅγιο Σπυρί-
δωνα Καναλίου στίς 6.12.1751 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 22, φ. 21v). 

44. Ὅπως χαρακτηριστικά σηµειώνεται σέ πράξη ἐγγραφῆς τῆς 24.6.1538, «να εἵνε ἀδελφη 
εις τον ἡρϊµενον ναόν µε όλες ταῖς ἐξουσείες οπερ εἵνε και υ πρωλαβων αδελφη» (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Μ.225, φ. 345r). Στίς 7.10.1610 οἱ ἐγγραφόµενοι νέοι ἀδελφοί στόν Ταξιάρχη Χλοµοῦ 
ἀποκτοῦσαν δικαιώµατα «οσαν και τους ανοθεν αδελφούς πάντοτε και αεί και η κληρονοµία 
αυτών» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 548v). Ἀνάλογες ἐκφράσεις στόν Ἅγιο Ἀρσένιο Στανοπου-
λάδων (Α.Ν.Κ., Ε.∆. 456, ὑποφάκελος 5, φ. 346v τῆς 8.6.1583. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 125v τῆς 
4.10.1590) καί τήν Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Ζυγονοῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.2, φυλλάδιο 2, φ. 6rv τῆς 18.1.1594). 

45. Ἅγιος Παντελεήµων Βιταλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 177v-178r τῆς 27.7.1591). 
Ἅγιοι Ἀνάργυροι Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 376v-377r τῆς 1.7.1596). Ὑ. Θ. 
Ἐλεούσα Κρητικῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 206v τῆς 21.2.1592). Ἁγία Κυριακή Στανοπου-
λάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 189r τῆς 6.12.1591). 

46. Βλ. τίς πράξεις τῆς 21.7.1565 µέ τίς ὁποῖες ὁ ∆ηµήτρης ∆ήσας Ἀρβανίτης καί ὁ Κώστας 
Παπαδόπουλος ἔγιναν ἀδελφοί στόν ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σιδαρίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.4, φ. 
26r). 

47. Τά ὀνόµατα τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἁγίας Τριάδος Παραλίου ἦταν γραµµένα τό 1572 στό 
ἰνβεντάριο τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 113r). Στήν Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κρητικῶν, σύµφωνα 
µέ τήν πράξη τῆς 6.10.1588, οἱ ἀδελφοί ὄφειλαν νά γράψουν τόν νέο ἀδελφό «εις τον κόν-
δηκα...» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 19rv). Βλ. ἐπίσης τήν ἰδιόχειρη πράξη τοῦ Πρωτοπαπᾶ Ὄρους 
Ἰακώβου Τρύφωνα ἡ ὁποία καταχωρήθηκε στίς 15.5.1689 στά κατάστιχα τοῦ νοταρίου Ζα-
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ἀδελφοί48. Ἄν ὁ ἐγγραφόµενος ἦταν ἱερέας ἀποκτοῦσε συνάµα τό δικαίωµα νά 
ἱερουργεῖ στόν ναό ἄν τό ἐπιθυµοῦσε, στήν περίπτωση ὅµως αὐτή λαµβανόταν 
πρόνοια γιά τή διαφύλαξη τῶν δικαιωµάτων τῶν ὑπολοίπων ἱερέων ἀδελφῶν, 
γι’ αὐτό καί ἀποκλειόταν γιά ἕνα χρονικό διάστηµα ἀπό τήν κάρπωση τοῦ 
εἰσοδήµατος τοῦ ναοῦ49. 

Ἡ ἐγγραφή ἑνός προσώπου ὡς ἀδελφοῦ στήν ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ δέν εἶχε 
προσωπικό χαρακτήρα. Τά ἀποκτούµενα δικαιώµατα δέν περιορίζονταν σέ αὐ-
τόν ἀποκλειστικά ἀλλά ἐκτείνονταν καί στούς κληρονόµους καί διαδόχους του, 
ὅπως χαρακτηριστικά σηµειώνεται στίς πράξεις50. Μόνον σέ δύο περιπτώσεις 
διαπιστώθηκε ἡ ἐγγραφή ἀδελφοῦ σέ ἀδελφότητα µέ ἰσόβια διάρκεια51, οἱ ὁ-
ποῖες διαφοροποιοῦνται ἀπό τήν πάγια συναδελφική πρακτική. Μέτοχοι στά 
ἀποκτούµενα δικαιώµατα ἦταν καί τά πρόσωπα πού βρίσκονταν ὑπό τήν ἐξου-
σία τοῦ ἐγγραφοµένου εἴτε ἐπρόκειτο γιά τά ἄρρενα µέλη τῆς οἰκογενείας του 
εἴτε γιά τά µέλη τῆς ἀδελφοσύνης του. Τά δικαιώµατα ὅµως αὐτά, παρότι πραγ-
µατικά, καθίσταντο πλήρη εἴτε µέ τόν θάνατό του καί τή µεταβίβασή τους 
στούς ἀπογόνους εἴτε µέ τή διάλυση τῆς ἀδελφοσύνης. Τοῦτο διαπιστώνεται 

                                                        
φείρη Προβατᾶ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.350, β. 4, φ. 5v) µέ τήν ὁποία δήλωνε ὅτι «µιν ηξεροντας 
εβαλα πος ο παπα Σπίρος Πρήφτης νά ηνε αδελφός ιστιν ανοθεν µονι οποία απογραφή εγρα-
φη ηστο βηβληον του νοδάρου κε ευγαλθυ κοπηα κε εγραφη ιστο κενουριο ινβενταρηο δηα 
τουτο τιν σηµερον ελαβα ινφορµατζηον τόσον από τους αδελφούς όσον κε από τον κοντικα 
τις ανοθεν µονις πος ο παπα Σπίρος Πρήφτης να µην εχυ κανε αδελφατο ιστιν ανοθεν µονη 
δηα τουτο κόφτο κε ιλυονο το ποντο οπου εκαµα ιστο ανοθεν µαντατο του αφεντος προ-
τοπαπα πος νά ηνε αδελφός ο ανοθεν Πριφτης...». Γιά τήν περιοχή τῆς πόλεως βλ. τόν Ἅγιο 
∆ηµήτριο: Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 3, φ. 50v-52r, καταγραφές ἀδελφῶν τῶν ἐτῶν 1570-1607. 

48. Ἐνδεικτική εἶναι ἡ ἔκφραση «και οταν ηθελα καµι φθηαση και δουληα η πασα αλο τι 
στην ανοθεν µωνη το αυτο αυδελφατο να εινε οµπληγαδος να κανη και ο ανοθεν....» πού πε-
ριέχεται σέ πράξη ἐγγραφῆς στήν ἀδελφότητα τῆς Ἁγίας Κυριακῆς Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Κ.404, φ. 189r τῆς 6.12.1591). Βλ. ἐπίσης Ἅγιος Παντελεήµων Βιταλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Κ.404, φ. 177v-178r τῆς 27.7.1591). 

49.Ἔτσι ὅταν τήν 1.7.1596 ὁ ἱερέας Ἰωάννης Μεταξᾶς ἔγινε δεκτός ὡς ἀδελφός στόν ναό 
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Στανοπουλάδων, οἱ ἀδελφοί τοῦ ἔδωσαν τό δικαίωµα «να ψαλη και 
ιερουργη εις την ανοθεν µωνην εαν θελη και βουλεται ..» µέ τόν ὅρο ἕως τόν ∆εκέµβριο νά µή 
λαµβάνει τίποτε ἀπό τό εἰσόδηµα τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 376v-377r) 

50. Βλ. ἐνδεικτικά: Ἁγία Κυριακή Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 189r τῆς 
6.12.1591, φ. 439r τῆς 7.7.1597). Ἅγιοι Ἀνάργυροι Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 
376v-377r τῆς 1.7.1596). Ἅγιος Νικόλαος καί Ἅγιος Λάζαρος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 
87rv τῆς 18.6.1626) Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Ζυγονοῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.2, φυλλάδιο 2, φ. 6r). Ἁγία Τριάς 
Ἀργυράδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ν.1, κατάστιχο 1635-1640, φ. 3r-4v τῆς 19.5.1635). Ὑ. Θ. Ἐλεούσα 
Κρητικῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 547r τῆς 27.2.1610. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 573rv καί φ. 575r 
τῆς 2.7.1610). Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.147, φ. 54r τῆς 11.7.1523). 

51. Βλ. τήν περίπτωση τοῦ Ἰωάννη Σκάλα, ὁ ὁποῖος ἔγινε ἀδελφός στόν Ἅγιο Παντελεή-
µονα Βιταλάδων «δια ὄλον τον χρονον της ζοης αυτου» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 177v-178r τῆς 
27.7.1591), καί τοῦ Αὐγούστη Σακοράφη, ὁ ὁποῖος γράφτηκε ἀδελφός στόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Ἐ-
λεούσας Κρητικῶν στίς 2.7.1610 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 573r). 
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κατά τόν 18ο καί 19ο κυρίως αἰώνα ἀπό τούς ὑπάρχοντες καταλόγους τῶν ἀ-
δελφῶν πού µετεῖχαν στίς συνελεύσεις τῶν ἀδελφοτήτων, οἱ ὁποῖοι ἀπεικονί-
ζουν τήν κατά οἰκογένειες διάρθρωση τῆς ἀδελφότητας καί στούς ὁποίους τό 
ὄνοµα τοῦ πατέρα συνοδεύουν τά τέκνα ἤ οἱ κληρονόµοι του, ἄν αὐτός εἶχε πε-
θάνει52, ἐνῶ µέ µεγαλύτερη ἀκόµη καθαρότητα διαπιστώνεται στούς καταλό-
γους ἐκείνους πού ἀναγράφουν τά ἐνηλικιωθέντα µέλη τῆς ἀδελφότητας53. 

Ἡ προσφορά ἀγαθῶν ὑπέρ τοῦ ναοῦ, πού ἀποτελοῦσε τήν ἀπαραίτητη 
προϋπόθεση γιά τήν ἐγγραφή κάποιου στήν ἀδελφότητα, διαπιστώνεται στό 
σύνολο σχεδόν τῶν περιπτώσεων πού γνωρίζουµε54, σέ µιά µάλιστα χαρακτη-
ρίζεται ὡς «ἐµβατίκι»55. Ἡ ὑποχρέωση τῆς ἀφιέρωσης παρακάµπτεται µόνον ὅ-
που ἡ ἐγγραφή στήν ἀδελφότητα γινόταν σέ ἔνδειξη ἀναγνώρισης τῶν δαπα-
νῶν καί τοῦ γενικότερου ἐνδιαφέροντος τοῦ ὑποψηφίου γιά τόν ναό56. Ἡ προ-
βαλλόµενη στά ἔγγραφα αἰτιολογία τῆς δωρεᾶς εἶναι γιά τήν «ψυχική σωτη-
ρία»57, ἤ γιά τό «µνηµόσυνο»58 τοῦ δωρητῆ, δέν εἶναι ὅµως σπάνια καί ἡ ρητή 
σύνδεση τῆς δωρεᾶς µέ τό γεγονός τῆς ἐγγραφῆς «δια να ήνε αδελφός ος ανο-
θεν»59. Ἡ µή καταβολή τῆς προσφορᾶς, ἀνάλογα µέ τούς ὅρους τοῦ συµβολαίου 
ἐγγραφῆς, σέ ἄλλες ἀδελφότητες καθιστοῦσε ἀνενεργή τήν πράξη ἐγγραφῆς ἤ 
                                                        

52. Γιά τήν πόλη βλ. ἐνδεικτικά τούς καταλόγους τῶν παρόντων στίς συνελεύσεις τοῦ 1731 
καί 1733 στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 2, φ. 8v καί 12v), τόν 
κατάλογο τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας τό 1815 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 215, δ. 29), τῆς Ὑπαπαντῆς (Α.Ν.Κ., 
Ε.Ε. 263, δ. 17), τῶν Ἁγίων Πατέρων τό 1811 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 256, δ. 6), τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τό 
1812 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 229, δ. 13), τοῦ Παντοκράτορα (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 258, δ. 14). Γιά τά χωριά βλ. 
Ἁγία Τριάς Ἀργυράδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.65, φ. 18v τῆς 10.7.1708), Ὑ. Θ. Εἰσοδίων Καβαλου-
ρίου (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 165, δ. 1 κατάλογος ἀδελφῶν τοῦ 1817), Ἅγιος Νικόλαος τῶν Ξένων Κα-
ρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.420, β. 11, φ. 20rv τῆς 25.3.1782). 

53. Βλ. τόν κατάλογο τῶν ἀδελφῶν «η οποίη έχουν την ηλικίαν» τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου 
Βασιλείου πόλεως πού συντάχθηκε στίς 4.8.1816 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 232, ἔγγραφο 330). Βλ. καί τόν 
ἐκκλησιαστικό κανονισµό τοῦ 1811, ὁ ὁποῖος ὁρίζει ὡς προϋπόθεση γιά τή συµµετοχή στίς συ-
νελεύσεις τῆς «ἐνορίας» τήν ἡλικία (ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρο 48). 

54. Μόνο στήν περίπτωση τοῦ Ἀλιβίζη Μπενεβίτη, πού γράφτηκε στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁ-
γίου ∆ηµητρίου πόλεως στίς 29.3.1570, δέν σηµειώνεται ἀφιέρωση (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 3, φ. 50v). 

55. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 50v σ. 92 ἐγγραφή τῆς 7.1.1731. 
56. Τέτοια εἶναι ἡ περίπτωση τῆς ἐγγραφῆς τοῦ ∆ηµητρίου Πιέρη, τήν ὁποία ἡ ἀδελφό-

τητα τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου πόλεως δικαιολόγησε µέ τά ἀκόλουθα λόγια: «ιστοντας και να α-
σηστέρισε και ασηστερι ο αυτός ησε κάθε λογις κρίσες και χρίες της µονής και άλες εβεργεσίες 
οπου εδηξε και δήχνη» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, filzetta no 5, φ. 19r). 

57. Ἅγιος Ἀρσένιος Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Ε.∆. 456, ὑποφάκελος 5, φ. 346v τῆς 8.6.1583). 
Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κρητικῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 19r τῆς 6.10.1588). 

58. Ἅγιος Ἀρσένιος Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.4, β. 1, φ. 6v-7r τῆς 29.6.1559). 
59. Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κρητικῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 104v τῆς 10.3.1590, φ. 135v τῆς 

27.12.1590 καί κυρίως φ. 206v τῆς 21.2.1592). Βλ. ἐπίσης Ἅγιος Ἀρσένιος Στανοπουλάδων 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 125v τῆς 4.10.1590), Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Γαστουρίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, 
β. 23, φ. 15r-16r τῆς 26.4.1752, φ. 42v-43v 16.8.1752 καί Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 25, φ. 18v-19v 
τῆς 18.4.1753). 
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συνιστοῦσε λόγο γιά τήν ἀκύρωσή της60, ἐνῶ σέ ἄλλες ὁδηγοῦσε στήν ἐνεχυρία-
ση τῶν ἀγαθῶν τοῦ νέου ἀδελφοῦ ἕως τήν καταβολή τῶν συµφωνηθέντων61. 

Στίς πράξεις ἀπαντοῦν ἀφιερώσεις κάθε µορφῆς, πού δηλώνουν ὅτι δέν ὑφί-
στατο περιορισµός ἤ προτίµηση στό εἶδος τῶν εἰσφορῶν, ἐκτός βέβαια ἀπό τίς 
ἀδελφότητες ἐκεῖνες στίς ὁποῖες εἶχε θεσπισθεῖ συγκεκριµένη διάταξη πού ἀφο-
ροῦσε στόν τρόπο ἐγγραφῆς νέων ἀδελφῶν ὁπότε καί προσδιοριζόταν ἀκριβῶς 
τό εἶδος καί τό ὕψος τῆς εἰσφορᾶς.  

Οἱ ἀφιερώσεις ἦταν ἀνάλογες ἐκείνων τῶν πρώτων ἀδελφῶν, πού εἴδαµε 
στό προηγούµενο κεφάλαιο, καί διακρίνονταν σέ ἐφ' ἅπαξ καί περιοδικές. Οἱ 
ἐφ’ ἅπαξ ἀφιερώσεις ὡς ἀντικείµενο εἶχαν χωράφια ἤ ἀµπέλια62, ἐλαιόδενδρα ἤ 
µερίδια σέ ἐλαιόδενδρα63, ποσότητες λαδιοῦ64 ἤ σταριοῦ65, εἰσοδήµατα ἀπό 
ἀκίνητα66, ζῶα67, κερί68 ἀλλά καί βιβλία69. Ἐπίσης ἀπαντοῦν προσφορές ὑλικῶν 
ἀπαραίτητων γιά ἐπισκευαστικές ἐργασίες στόν ναό70, προσφορές ὑπό µορφήν 

                                                        
60. Ἁγία Τριάς Ἀργυράδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Φ.142, β. 3, φ. 7r). 
61. Ὑ. Θ. Πάγων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.7, φ. 9v πράξη Νοεµβρίου 1593). 
62. Ἅγιος Ἀρσένιος Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Ε.∆. 456, ὑποφάκελος 5, φ. 346v τῆς 8.6.1583). 

Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.147, φ. 54r τῆς 21.7.1523). Ἁγία Κυριακή Στανο-
πουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 455v-456r τῆς 2.2.1598). 

63. Ὁ ἱερέας Εὐστάθιος ∆οκανάρης ἀφιέρωσε τό 1590 «από εξη ριζάρια ελιές ταις ηµησες» 
γιά τήν ἐγγραφή του στήν Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κρητικῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 135v). Ὁ Τζώρ-
τζης ∆αρµάνος ἀφιέρωσε στήν Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κρητικῶν τό 1590 δύο ρίζες ἐλιές µέ τό τέλος 
τους καί ἕνα χρυσό τζεκίνι (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 104v). Στήν Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Γαστουρίου 
στίς 26.4.1752 ἀφιερώνονται µιά µέ δύο ἐλιές (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 23, φ. 15r-16r), στήν 
περίπτωση ὅµως τοῦ ἱερέα Ἀντωνίου Κοντοῦ ἡ ἀφιέρωση περιέλαβε 10 ἐλαιόδενδρα καθώς 
καί τρία µίλιτρα λάδι τήν κάθε σοδειά (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 23, φ. 42v-43v τῆς 16.8.1752). 

64. Στούς Ἁγίους Ἀναργύρους Στανοπουλάδων οἱ ἀδελφοί Μεταξᾶ τήν 1.7.1596 προσφέ-
ρουν µιά ξέστα λάδι (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 376v-377r). Στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως 
τό 1765 οἱ ἀδελφοί Καραβέλα δίνουν 10 ξέστες λάδι (E.Ε. 210, β. 1, φ. 47r). 

65. Στήν Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Γαστουρίου στίς 18.4.1753 ἡ ἀφιέρωση τῶν ἀδελφῶν Ἀναστά-
ση καί Γιάννη Κρητικοῦ ἀποτελεῖτο ἀπό δύο µιζούρια στάρι καί τό τρίτο µέρος ἀπό ὁρισµένα 
ἐλαιόδενδρα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 25, φ. 18v-19v). 

66. Ἁγία Τριάς Ἀργυράδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.7, β. 6, φ. 24r). 
67. Στόν Ἅγιο Νικόλαο Σιδαρίου στίς 21.7.1565 ὁ ∆ηµήτριος ∆ήσας πρόσφερε µισό τζεκίνι 

καί 10 πρόβατα, ὁ δέ Κώστας Παπαδόπουλος 5 πρόβατα (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.4, φ. 26r). 
68. Τήν 1.4.1806 ὁ Χριστόδουλος Αὐγερινός τοῦ ποτέ Τοµάζου γράφτηκε στήν ἀδελφό-

τητα τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καί ἀφιέρωσε 10 λίτρες κερί ἄσπρο (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 122v). 
69. Στίς 9.4.1738 δύο νέοι ἀδελφοί ἀφιέρωσαν ἀπό κοινοῦ στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο πόλεως 

ἕνα Εὐαγγέλιο (E.Ε. 234, β. 2, φ. 19r). Στίς 5.8.1769 οἱ Ἰωάννης, Κωσταντῆς, Ζαχαρίας καί Ἄν-
τζολος Φραγκούλης γράφτηκαν στήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας ὑποσχόµενοι νά δωρί-
σουν δώδεκα Μηναῖα καινούρια, τά ὁποῖα παρέδωσαν στίς 20.11.1772 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, 
βιβλίο, φ. 78r). 

70. Στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο πόλεως στίς 29.3.1570 ὁ Νικόλαος Μάντουκας καί ὁ Ἰωάννης Το-
ξότης ἔδωσαν «κεραµίδια κεντινάρι ἕνα» ὁ καθένας (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 3, φ. 50v), ἐνῶ ὁ Μί-
χος Ρεκάτζης στίς 20.11.1607 ἔδωσε 3 ταῦλες (ὅ.π., φ. 52r). 
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ἐργασίας, ἰδιαίτερα ὅταν ἡ ἐγγραφή ἀποσκοποῦσε στήν ἐνίσχυση τῶν ἔργων 
ἀνοικοδόµησης ἤ ἐπισκευῆς τοῦ ναοῦ71, ἀλλά καί ἡ προσφορά συγκεκριµένης 
ὑπηρεσίας72 ἤ ἄµισθης ἱερουργίας τοῦ ναοῦ γιά ὁρισµένο χρονικό διάστηµα73. 
Οἱ ἀφιερώσεις, τέλος, σέ χρῆµα ποικίλλουν ἀνάλογα µέ τίς οἰκονοµικές δυνατό-
τητες τῶν ἐγγραφοµένων74. Στίς ἐφ' ἅπαξ ἀφιερώσεις τά ἀγαθά εἴτε καταβάλ-
λονταν ἀµέσως εἴτε τµηµατικά εἴτε σέ χρονικό διάστηµα προσδιοριζόµενο ρητά 
στήν πράξη τῆς ἐγγραφῆς75. Σέ περίπτωση πού ἡ καταβολή ἦταν τµηµατική, 
σηµειωνόταν στήν πράξη ἡ ἀµέσως καταβαλλόµενη ποσότητα καθώς καί ὁ χρό-
νος κατά τόν ὁποῖο θά καταβαλλόταν τό ὑπόλοιπο76 ἐνῶ σέ µία περίπτωση 

                                                        
71. Μέ τήν πράξη τῆς 4.4.1604 ἔγινε δεκτός ὡς ἀδελφός στόν ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνας 

Καββαδάτων ὁ Γεώργιος Ξένος, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε νά τήν ἀνακαινίσει λαµβάνοντας ὡς ἀποζη-
µίωση τά εἰσοδήµατα τοῦ ναοῦ γιά 9 χρόνια (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.11, φ. 36r). 

72. Στίς 16.4.1783 ὁ Σπύρος Ἀγγουράκης ζήτησε νά γραφεῖ ἀδελφός στόν Ἅγιο Ἐλευθέριο 
καί πρότεινε νά τοῦ δοθεῖ ἡ «σκάτολα τοῦ ἁγίου Ἐλευθερίου διά νά εὐγένι κάθε σάβατο ης τά 
ἐργαστίρια καί ἁδελφούς τῆς ἀνοθεν ἐκκλησίας διά χρόνους ἑξι ἁκολούθους» (Α.Ι.Ν.Ε., 
Κώδικας, φ. 95v). 

73. Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κρητικῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 206v τῆς 21.2.1592). 
74. Ἀνά ναό καί µέ χρονολογική σειρά εἶναι γνωστά τά κάτωθι ποσά: Στόν Ἅγιο Νικόλαο 

Ἀλβανιτῶν τό 1513, 50 ὑπέρπυρα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.11, φ. 267v). Στόν Ἅγιο Ἀρσένιο Στανο-
πουλάδων τό 1559, 20 ὑπέρπυρα (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.4, β. 1, φ. 7r). Στήν Ὑ. Θ. Πάγων τό 1593, 7 
λίρες (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.7, φ. 9v). Στήν Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κρητικῶν τό 1588, 3 τάληρα (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Κ.404, φ. 19r). Στήν Ἁγία Κυριακή Στανοπουλάδων ἕνας «µοτσενίγος» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, 
φ. 439r τῆς 7.7.1597). Στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο πόλεως τό 1605 σέ πέντε ἐγγραφές τά ποσά κυµαί-
νονται ἀπό 3 ἕως 6 λίτρες (E.Ε. 234, β. 3, φ. 51r-52r). Στόν ἴδιο ναό στίς 30.5.1731 δόθηκαν 10 
δουκάτα (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 2, φ. 10r), ἐνῶ τό 1756 καί τό 1760 3 τζεκίνια (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 
2, φ. 31r καί 36rv ἀντίστοιχα). Στήν Ὑ. Θ. Βλαχέρνα στό διάστηµα 1727-1733 οἱ προσφορές 
κυµαίνονταν ἀπό 2 ἕως 10 τζεκίνια (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 9r-12v). Στήν Ὑπαπαντή πό-
λεως γιά τήν ἐγγραφή τοῦ Γεωργίου Ντάντολου καί τῶν ἀδελφῶν του τό 1735 δόθηκαν 2 
τζεκίνια χρυσά (E.Ε. 263, β. 1, φ. 132r). Στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως τό 1764 δόθηκαν 
40 δουκάτα (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 38v). 

Στόν Ἅγιο Ἐλευθέριο πόλεως (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, passim), ἡ συνήθης προσφορά ἦταν ἕνα 
τζεκίνι στό ὁποῖο συχνά προσθέτονταν καί ἕνα ἀσηµένιο δουκάτο. ∆ιαπιστώθηκαν ὅµως καί 
µεγαλύτερες προσφορές πού φτάνουν ἕως τά 4 τζεκίνια, ἐνῶ πρός τό τέλος τοῦ 18ου αἰ. ἡ εἰ-
σφορά σηµειώνεται σέ τάληρα καί κυµαίνεται ἀπό 4 ἕως 12 τάληρα, πού συνιστᾶ σηµαντική 
αὔξηση ἀφοῦ ἡ σχέση τζεκινιοῦ - ταλήρου στό τέλος τοῦ 18ου αἰ. ἦταν 1:2 (ὅ.π., φ. 110v, ἐγ-
γραφή ἀδελφοῦ τῆς 30.4.1793). Ὅπου ἡ αἴτηση περιλάµβανε καί τή χορήγηση µνήµατος, ἡ 
εἰσφορά ἦταν προσαυξηµένη, κυµαινόµενη ἀπό 4 ἕως 6 τζεκίνια (ὅ.π., φ. 94r, 101v, 102r, 122r). 

75. Ὁ Καλοϊωάννης Ἀβραµιώτης καί ὁ Κωσταντῆς Κορονῆς, ἀδελφοί τῆς Ὑ. Θ. Ἐλεούσας 
Ζυγονοῦ, ὑποσχέθηκαν νά καταβάλουν 3 τάληρα µέ τήν ἔναρξη τῶν ἐπισκευῶν τοῦ ναοῦ 
(Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.2, φυλλάδιο 2, φ. 6rv τῆς 18.1.1594). 

76. Στίς 7.3.1610 ὁ νέος ἀδελφός στόν Ταξιάρχη Χλοµοῦ δεσµεύτηκε νά προσφέρει µιά 
ξέστα λάδι, τή µισή ἀµέσως καί τήν ἄλλη µισή τήν ἐρχόµενη σοδειά (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 
548v). Στόν Ἅγιο Νικόλαο Ἀλβανιτῶν τό 1513 ὁ νέος κτήτορας ὑποχρεώθηκε νά καταβάλει 
20 ὑπέρπυρα ἀµέσως καί τά ὑπόλοιπα 30 σέ κάθε ἀνάγκη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.11, φ. 267v). 
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ὁρίστηκε καί ὁ ἐγγυητής τῆς συµφωνίας77. 
Οἱ περιοδικοῦ χαρακτήρα ἀφιερώσεις καί ἐδῶ χαρακτηρίζονται συχνά ὡς 

«σολδιάτικο»78 ἐνῶ σέ µιά περίπτωση δηλώνεται ὡς «κανίσκι»79. ∆ιαπιστώθηκαν 
ἀφιερώσεις σέ λάδι πού κυµαίνονταν ἀπό 1 µίλιτρο ἕως 1 ξέστα80, ἀφιερώσεις 
σέ κρασί κυµαινόµενες ἀπό 1 ἕως 4 ξέστες81 καθώς καί σιτηρῶν82. Τέλος δέν λεί-
πουν οἱ περιοδικές προσφορές σέ χρῆµα83 καθώς καί σύνθετης µορφῆς δωρεές84. 

Ὅπως προκύπτει ἀπό τά ἀνωτέρω, οἱ ἀφιερώσεις δέν ἀνταποκρίνονταν σέ 
κάποιο ἐκ τῶν προτέρων καθορισµένο τίµηµα. Ἀπό τά στοιχεῖα πού διαθέτουµε 
φαίνεται ὅτι οἱ ἀδελφότητες ἀπόφευγαν νά καθορίσουν κατώτερο ὅριο εἰσφο-
ρᾶς, ἀφήνοντας τόν καθορισµό τοῦ ὕψους στή συνήθεια, τήν εὐσέβεια καί τήν 
οἰκονοµική δυνατότητα τοῦ ἐγγραφοµένου, ὅπως ἄλλωστε γινόταν καί κατά τή 
σύσταση τῆς ἀδελφότητας. Ὁ καθένας ἀφιέρωνε ἀνάλογα µέ τίς δυνατότητές 
του, σέ περίπτωση δέ πού ἀδυνατοῦσε νά προσφέρει κάποιο ἀγαθό, παρεῖχε 
τήν προσωπική του συµµετοχή στίς ἐργασίες ἀνακαίνισης ἤ ἐπισκευῆς τοῦ 
ναοῦ, ἡ ὁποία γινόταν εὐµενῶς δεκτή. Ἡ ἀνισόποση δωρεά δέν εἶχε καµιά ἐπί-
πτωση καί δέν συνεπαγόταν κανέναν περιορισµό στήν ἀποκτούµενη ἰδιότητα 
τοῦ ἀδελφοῦ, ἀφοῦ ὅλοι, σύµφωνα µέ τίς πράξεις, συναριθµοῦνταν κατά τρόπο 
ἰσότιµο στό σῶµα τῶν ἀδελφῶν. 

Στήν εὐρύτατα διαδεδοµένη τάση µή καθορισµοῦ κατώτερου ὁρίου συνδρο-
µῆς δέν λείπουν βέβαια καί οἱ ἐξαιρέσεις. Σέ αὐτές τό ποσό τῆς ἀφιέρωσης εἴτε 

                                                        
77. Ἅγιος Νικόλαος Σιδαρίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.4, φ. 26r). 
78. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 177v-178r τῆς 27.7.1591. Συµβ. Κ.405, φ. 547r τῆς 27.2.1610. 

Συµβ. Κ.405, φ. 573r τῆς 2.7.1610. Συµβ. Ν.1, φ. 3rv τῆς 19.5.1635. Βλ. ἐπίσης Συµβ. Κ.457, β. 22, 
φ. 21v τῆς 6.12.1751. 

79. Στίς 9.4.1599 ὁ Ἀνδρέας Κάφιρης ἐγγράφεται ἀδελφός στήν Ὑ. Θ. Λαµποβίτισσα Με-
λικίων καί ὑπόσχεται νά δίνει «δια σολδιάτικο ήγουν κανίσκη» κάθε χρόνο τέσσερις ξέστες 
κρασί (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.10, β. 1, φ. 184r). 

80. Ἁγία Κυριακή Στανοπουλάδων τό 1590 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 121r). Ἅγιος Ἀρσένιος 
Στανοπουλάδων τό 1590 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 125v). Ἅγιος Γεώργιος στό Γιαλισκάρι τό 
1590 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 115v-116r). Ἅγιος Ἀρσένιος στό Περιβόλι τό 1613 (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Κ.405, φ. 668r). Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κρητικῶν τό 1610 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 573r καί 575r). Ἅ-
γιος Παντελεήµων Βιταλάδων τό 1611 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 624v). Ἁγία Τριάς Ἀργυράδων 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Ν.1, φ. 3r-4v τῆς 19.5.1635). Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Γαστουρίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, 
β. 25, φ. 18v-19v τῆς 18.4.1753). 

81. Ὑ. Θ. Λαµποβίτισσα Μελικίων τό 1599 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.10, φ. 184r). Ἅγιος Γεώργιος στό 
Γιαλισκάρι (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ν.1, φ. 4v-5r τῆς 20.5.1635). Ἁγία Τριάς Ἀργυράδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Ν.1, φ. 3r-4v τῆς 19.5.1635). 

82. Ἁγία Τριάς Ἀργυράδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ν.1, φ. 3r-4v τῆς 19.5.1635). 
83. Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κρητικῶν τό 1610 µέ 15 ἄσπρα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 573v), Ἁγία 

Τριάς Ἀργυράδων τέσσερις ἐγγραφές ἐκ τῶν ὁποίων τρεῖς µέ 10 γαζέτες καί µία µέ 2 λίτρες 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Ν.1, φ. 3r-4v τῆς 19.5.1635). 

84. Βλ. τήν ἀφιέρωση µιᾶς ἐλιᾶς µέ τό τέλος της καί ἑνός µίλιτρου λαδιοῦ στήν Ὑ. Θ. Ἐλε-
ούσα Κρητικῶν στίς 2.7.1610 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 573v). 
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καθορίζεται κατά περίπτωση ἀπό τήν ὁλοµέλεια τῆς ἀδελφότητας, ὅπως στήν 
Ὑ. Θ. Εἰσοδίων Σφακερῶν85, εἴτε προσδιορίζεται ἐπακριβῶς καί ἀνεξάρτητα 
ἀπό τά ἐγγραφόµενα πρόσωπα. Τόν ἀκριβή προσδιορισµό τοῦ τιµήµατος διαπι-
στώσαµε σέ τρεῖς ἀδελφότητες. Στήν ἀδελφότητα τῆς Ἐλεούσας Ζυγονοῦ τό 
1594 καθορίστηκε τό τίµηµα γιά τήν ἐγγραφή στά 3 τάληρα, ἔπειτα ἀπό τόν 
ὑπολογισµό τῶν προβλεπόµενων ἐξόδων γιά τήν ἐπισκευή τοῦ ναοῦ86. Στήν 
ἀδελφότητα τοῦ Παντοκράτορα πόλεως στίς 25.12.1752 λήφθηκε ἀπόφαση πού 
ὅριζε ὅτι αὐτός πού θά ζητοῦσε τάφο γιά νά γίνει ἀδελφός ὄφειλε, ἀµέσως µετά 
τήν ἔγκριση τῆς αἴτησής του, νά καταβάλει τουλάχιστον 100 δουκάτα, ποσό τό 
ὁποῖο βάρυνε ἐξίσου καί τούς ἐνορίτες πού ἐπιθυµοῦσαν νά γίνουν ἀδελφοί τοῦ 
ναοῦ87. Στήν ἀδελφότητα τῆς Ἀντιβουνιώτισσας ἡ σχετική ἀπόφαση ἐλήφθη 
στή συνέλευση τῆς 18.6.1766 καί ὁρίστηκε ὡς προϋπόθεση γιά τήν εἴσοδο νέων 
ἀδελφῶν ἡ καταβολή πέντε χρυσῶν βενετικῶν τζεκινιῶν88. Λίγο ἀργότερα στή 
συνέλευση τῆς 25.5.1772 ἡ ἀνωτέρω ἀπόφαση τροποποιήθηκε ἀναφορικά µέ 
τούς ἐνορίτες τοῦ ναοῦ γιά τούς ὁποίους τό ποσό περιορίστηκε στά 16 δου-
κάτα89. 

2 .  ΕΞΟ∆ΟΣ  Ἤ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ  

Τό ἐξεταζόµενο ζήτηµα ἀπαντᾶ σπανιότατα στίς πηγές. Οἱ περιπτώσεις στίς 
ὁποῖες στηριζόµαστε προέρχονται σχεδόν ἀποκλειστικά ἀπό τή βόρεια Κέρκυ-
ρα, µέ ἐξαίρεση µία πού ἀφορᾶ σέ ναό τῆς περιοχῆς τῆς Λευκίµµης. 

Ὡς ἔξοδο ἐννοοῦµε τήν ἑκούσια ἀποµάκρυνση µέλους ἀπό τήν ἀδελφότητα 

                                                        
85. Βλ. τήν καταστατική πράξη τῆς Ὑ. Θ. Εἰσοδίων Σφακερῶν τῆς 14.4.1737, κατά τήν 

ὁποία οἱ ἐγγραφόµενοι ὄφειλαν «να βανουν πραµα οσο ηθελε φανι τις αυτις προτις αδελφο-
τητος» (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 198r-199v). 

86. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.2, φυλλάδιο 2, φ. 6rv. 
87. Ἡ ἀπόφαση ἔχει ὡς ἑξῆς: «... καὶ να µην πλερωνη τινας το µνήµα δια να γενη αδελφός 

ολιγώτερον από δουκάτα εκατόν προς L. 6 τό κάθε δουκάτον. Οµοίως εις κάθε καιρόν οποῦ 
και τινάς ενορίτης επιθυµεῖσει να γενη αδελφός να εχει το αυτό χρέος (µέ τούς ὑπόλοιπους 
ὑποψήφιους ἀδελφούς δηλαδή) να προσφερη την γραφήν του, διά νά µπαλοταρησθῆ και να 
πιασθή ως ανωθεν καί ανκαλά και νά εχη το µνήµα του ως ενορίτης, µε όλον τοῦτο επειδή καί 
θελει νά γενη αδελφός, να δινη και αυτός τά ανωθεν δουκάτα εκατόν τα οποία να πλερω-
νωνται από τον καινούργιον αδελφόν ευθύς ὁποῦ να πιασθή ἡ γραφή του» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 258, 
δ. 11, ἔγγραφο 28, ἄρθρο γ΄). 

88. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 55r.  
89. Ἡ ἀπόφαση ἔχει ὡς ἑξῆς: «... µα επιδη και να ηβρίσκοντε καπιι παλεότατι ενορίτε η 

οποιι εχουν µνιµατα και επιθυµουν νά ισεβουν καί αυτοί αδελφί δια τούτο πρεποντας νά 
εχουν καπιαν εξαίρεση από τους ξενους προβάλοµεν οτι κάθε ενορίτης οπου επιθυµα να ήναι 
αδελφός νά δίδι µονον δουκάτα προς L. 6 το ενα δεκαξι» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 75v). Βλ. 
καί περίπτωση ἐφαρµογῆς τῆς διάταξης στίς 3.4.1781 γιά τόν ἐνορίτη Κωνσταντῖνο Τσιριγώτη 
(ὅ.π., φ. 88v). 
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µέ παράλληλη παραίτηση ἀπό τά δικαιώµατα πού συνόδευαν τόν τίτλο τοῦ 
ἀδελφοῦ. Ὡς ἔξοδος ἀπό τήν ἀδελφότητα χαρακτηρίζεται ἡ περίπτωση τοῦ Ἀν-
δρέα Σµοΐλη καί τοῦ Λορέντζου Χιοναδίτη, ἀδελφῶν τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀπο-
στόλων τοῦ χωριοῦ Βιταλάδες, οἱ ὁποῖοι µέ τή νοταριακή πράξη τῆς 12.7.1631 
«ευχαριστήθησαν να εύγουν από την ανωθεν µονήν»90. Σύµφωνα µέ τό ἔγγρα-
φο, οἱ ἀνωτέρω εἶχαν ἐγγραφεῖ ὡς ἀδελφοί τοῦ ναοῦ µέ ἀπόφαση µερίδας τῶν 
ἀδελφῶν, δίχως ὅµως νά λάβουν τήν ἔγκριση τοῦ κτήτορα τοῦ ναοῦ Σταµάτη 
Μαυροζούµη, ὁ ὁποῖος διατηροῦσε τόν τίτλο τοῦ «πρώτου οἰκοκύρη» στόν ναό 
µέ ὅλα τά συνεπαγόµενα προνόµια. Ἡ ἔξοδός τους ὀφειλόταν ἀκριβῶς στό γε-
γονός αὐτό καί στίς προστριβές µέ τόν κτήτορα πού ἀκολούθησαν τήν ἐγγραφή 
τους. Μέ τήν πράξη οἱ δύο ἀδελφοί παραιτήθηκαν ἀπό τά κτητορικά τους δι-
καιώµατα καί τούς ἐπεστράφησαν τά ἀγαθά πού εἶχαν ἀφιερώσει µέ τήν ἐγγρα-
φή τους στόν ναό. Ἡ ἐπιστροφή τῶν ἀγαθῶν δικαιολογεῖται ἀπό τήν ἰδιαιτερό-
τητα τῆς περίπτωσης ἀφοῦ ἡ ἀποχώρησή τους ἔγινε γιά λόγους ἀνεξάρτητους 
τῆς θελήσεώς τους91. Ἡ ἔξοδος ἀπό τήν ἀδελφότητα δέν στεροῦσε στούς ἐξερχό-
µενους τό δικαίωµα νά ζητήσουν στό µέλλον τήν ἐπανεγγραφή τους. Στήν περί-
πτωση πού ἐξετάζουµε ὅµως ἡ δυνατότητα αὐτή θά πρέπει νά ἀποκλειστεῖ 
ἀφοῦ, σύµφωνα µέ τήν πράξη, ἀπαγορεύτηκε στούς ἄλλους κτήτορες νά προ-
βοῦν σέ ἀνάλογη ἐνέργεια, ἀπαγόρευση ἡ ὁποία προφανῶς προστέθηκε κατ' 
ἀπαίτηση τοῦ οἰκοκύρη λόγῳ τῶν προστριβῶν πού εἶχαν προκύψει. 

Στήν ἴδια κατηγορία ἐντάσσεται καί ἡ περίπτωση τοῦ Ἀντώνη Βραχλιώτη 
τοῦ ποτέ Ἀντρία, ὁ ὁποῖος γράφτηκε ἀδελφός στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἐ-
λευθερίου πόλεως τήν 1.4.1806 ἀφιερώνοντας 4 ἀσηµένια τάληρα, καί τήν ἑπό-
µενη ἡµέρα 2 Ἀπριλίου ζήτησε ἀπό τή διοικούσα ἐπιτροπή νά διαγραφεῖ διότι 
εἶχε µετανιώσει. Τό αἴτηµά του καταγράφτηκε στό βιβλίο τῆς ἐκκλησίας στό 
περιθώριο δίπλα ἀπό τήν ἐγγραφή του92, ἀπό τή σηµείωση ὅµως δέν διευκρινί-
ζεται ἡ τύχη τῆς προσφορᾶς του. 

Ὡς διαγραφή ἐννοεῖται συγκεκριµένη ἐνέργεια τῶν ἀδελφῶν καί κτητόρων 
ἤ τῶν ἐκπροσώπων τους µέ τήν ὁποία ἐπιβάλλεται σέ µέλος τῆς ἀδελφότητας 
καί στούς ἀπογόνους του ἡ στέρηση τοῦ τίτλου τοῦ ἀδελφοῦ καί τῶν συνεπα-
γοµένων δικαιωµάτων, µέ τή συνακόλουθη ἀπώλεια καί τῶν ἀγαθῶν πού εἶχε 
ἀφιερώσει στόν ναό. Ἡ διαγραφή ἐπιβάλλεται ὡς ποινή σέ παραπτώµατα πού 

                                                        
90. Α.Ν.Κ., Συµβ. Ν.1, κατάστιχο 1628-1635, φ. 71r. 
91. Ἀνάλογη τακτική ἀκολουθεῖται καί στά µοναστήρια, ὅπου ἡ ἐπιστροφή τῶν ἀφιερω-

θέντων ἀπό τούς µοναχούς προβλέπεται µόνο γιά τίς περιπτώσεις ἐκεῖνες στίς ὁποῖες ὁ µονα-
χός θά ἐγκατέλειπε τό µοναστήρι γιά λόγους ἀνεξαρτήτους τῆς θελήσεώς του. Ὅταν ὅµως τό 
ἐγκατέλειπε οἰκειοθελῶς ἤ ἀποβαλλόταν ἐξ αἰτίας ἀνάρµοστης συµπεριφορᾶς τότε δέν εἶχε τό 
δικαίωµα νά διεκδικήσει ὅ,τι εἶχε ἀφιερώσει· βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, 
σ. 611, 630. 

92. «ἐνεφανήσθη ὁ ἄντικρις ὁ ὁποῖος ἑπερικάλεσε νά ἤθελε τὸν ντεµπενάροµαι ἀπὸ νέον 
ἀδελφόν ἔστωντας και νὰ ἐµαταγνιοσε» (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 123r). 
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σχετίζονται µέ τόν ναό, τά ὁποῖα συνίστανται προφανῶς σέ πράξεις ἐπιζήµιες 
γιά τόν ναό καί τά περιουσιακά του στοιχεῖα, σέ πράξεις πού ὑπονοµεύουν τήν 
ἐσωτερική ζωή καί δραστηριότητα τῆς ἀδελφότητας καί γενικότερα σέ πράξεις 
πού ἔρχονται σέ ἀντίθεση µέ τίς ἰσχύουσες σέ αὐτή διατάξεις. Ἡ διαγραφή, ὡς 
ποινή ἐπιβαλλόµενη γιά τούς ἀνωτέρω λόγους, ἀπαντᾶ στή νοταριακή πράξη τῆς 
7.3.1400 πού ἀφοροῦσε στήν Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν93, ἐνῶ µέ ἀνάλογες ἐκφράσεις πε-
ριλαµβάνεται καί σέ νοταριακές πράξεις τοῦ 16ου αἰ. προερχόµενες ἀπό τή βό-
ρεια Κέρκυρα οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν στούς ναούς: τῆς Ἁγίας Βαρβάρας ∆οραχιτά-
δων, πράξη τῆς 18.7.150694. τῆς Ὑ. Θεοτόκου Ἐπίσκεψης, πράξη τῆς 19.4.152395. 
τῆς Ὑ. Θεοτόκου στό Κλῆµα Ἀντιπερνῶν, πράξη τῆς 30.4.152596. τοῦ Ἁγίου ∆η-
µητρίου Ἁγίων ∆ούλων, πράξη τοῦ 152897. τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Καρουσά-
δων, πράξη τῆς 31.3.1555 ὅπου ἡ ποινή τῆς διαγραφῆς συνδυάζεται καί µέ χρη-
µατικό πρόστιµο ὕψους 100 ὑπερπύρων98. Στόν 18ο αἰ. ἀνήκει ἡ ρήτρα τῆς ἱδρυ-
τικῆς πράξης τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας Καρουσάδων τῆς 30.3.170199. 

Εἰδικότερα στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Βιτουλάδων, σύµφωνα µέ 
πράξη τῆς 19.4.1545, ἡ ποινή τῆς διαγραφῆς ἐπιβαλλόταν στούς ἀδελφούς ἐκεί-
νους οἱ ὁποῖοι ἀµελοῦσαν ἤ ἀρνοῦνταν νά καταβάλουν τό µερίδιο τῶν ἐξόδων 
πού τούς ἀναλογοῦσε γιά τήν ἐκτέλεση ἀνακαινιστικῶν ἤ ἐξωραϊστικῶν ἐργα-
σιῶν στόν ναό100. 

Στόν Ὑψηλό Παντοκράτορα τέλος, σύµφωνα µέ τόν κανονισµό πού συντά-
χθηκε τό 1762, ὁ ἀδελφός στεροῦνταν τοῦ δικαιώµατός του καί διαγραφόταν 
ἀπό τήν ἀδελφότητα σέ περίπτωση πού θά προέβαινε σέ παραχώρηση τοῦ κτη-
τορικοῦ του δικαιώµατος σέ τρίτον. Στήν ἴδια ἀδελφότητα ἡ ποινή τῆς διαγρα-
φῆς ὁρίζεται καί γιά τούς κυβερνῆτες ἐκείνους οἱ ὁποῖοι θά ἀµελοῦσαν τήν 

                                                        
93. «καὶ ποτὲ τὸν ἐρχόµενον καιρὸν τινὰς ἀπὸ ἐµᾶς τοὺς ἐκτητόρους ἠθέλαµεν γένῃ κακο-

ποιὸς εἰς ζηµίαν τῆς ρηθείσης ἐκκλησίας ἢ νὰ ἠθέλαµεν κάµη νεούργηµα κακὸν καταπάνω τῆς 
αὐτῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν κτητόρων αὐτῆς εἰς ἐναντιότητα τῆς ρηθείσης ἐκκλησίας ἢ διὰ τῶν 
πραγµάτων αὐτῆς ... νὰ ἔχωµεν ἄδειαν καὶ δύναµιν ἡµεῖς οἱ ἕτεροι ἀδελφοὶ καὶ ἐκτήτορες ... νὰ 
τὸν ἀπολογιαίνωµεν ἀπὸ τὴν ρηθεῖσαν ἐκκλησίαν καὶ νὰ χάνῃ τὸ µερτικόν του, εἴτι δίκαιον 
ἔχει εἰς τὴν ρηθεῖσαν ἐκκλησίαν» (ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Μαρτυρίες, σ. 317). 

94. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 107v-108r. Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 293-294, ἀρ. 404. 
95. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 122. 
96. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 57r. 
97. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 101r. 
98. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 2.9, φ. 2rv. 
99. Α.Ν.Κ., Μ.Π.15, φ.χ.ἀ. συνέχεια τοῦ φ. 681: «µε εξεκαθαρισιν οτι οπιος ησην σκαντα-

λοπιος να τον εξεστρακιζουν η ετερι και να χανι και το πραµα που αφιερονι». 
100. «και οποτες ηθελαν ηθεληση να καµουν ευτηαση και αυξηση ης στην αυτην µονι και 

ουδεν ηθελε ηθεληση κανενα µερος απο τα αναγεγραµενα αδελφατα να βανι κοπον και εξο-
δον το αναλογον του να εχουν εξουσηα η ετερη αδελφη να τονε βγανου απο την αδελφοτητα 
αυτον απο την αυτην εκλισηα και να χανι και ητη κοπον και εξοδον ηθελε εχη βαληµενο και 
καµοµενο ης στην αυτην µονι» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 78v). 
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τήρηση τοῦ προβλεπόµενου ἀπό τόν κανονισµό τοῦ 1762 διαχειριστικοῦ βι-
βλίου, περιορίζεται ὅµως σέ αὐτούς προσωπικά καί δέν ἐκτείνεται στούς ἀπο-
γόνους τους101. 

3 .  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΤΩΝ  Α∆ΕΛΦΩΝ  

α. Τά δικαιώµατα τῶν ἀδελφῶν 

i. Τό δικαίωµα ψήφου καί ταφῆς 

Μέ τήν ἐγγραφή του στήν ἀδελφότητα ὁ ἀδελφός γίνεται µέτοχος τῶν δικαιω-
µάτων καί προνοµίων πού χαίρουν καί οἱ λοιποί ἀδελφοί102, τά ὁποῖα, σύµφω-
να µέ τίς πηγές τοῦ 18ου καί 19ου αἰ., συνοψίζονται στό συναδελφικό δικαίωµα 
ἤ δικαίωµα ψήφου καί στό δικαίωµα ταφῆς στόν ναό103. 

Τό πρῶτο σκέλος τῶν δικαιωµάτων αὐτῶν συνίσταται στήν ἰσότιµη ἔναντι 
τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν συµµετοχή στή λήψη τῶν ἀποφάσεων πού ἀφοροῦν στόν 
ναό104. Μέ τή συµµετοχή του στίς συνελεύσεις ὁ ἀδελφός εἶχε τήν ἐξουσία νά 
ὁρίζει τόν ἱερουργό τοῦ ναοῦ, νά ἐγγράφει νέους ἀδελφούς καί νά διαχειρίζεται 
τά οἰκονοµικά τοῦ ναοῦ. Τά δικαιώµατα αὐτά, παρότι στίς σχετικές πράξεις ἐγ-
γραφῆς φαίνονται νά ἔχουν προσωπικό χαρακτήρα105, δέν µποροῦν νά λογι-
στοῦν ὡς προσωπικά δικαιώµατα ἀσκούµενα ἐρήµην τῶν ὑπολοίπων συναδελ-
φῶν, ἀλλά θά πρέπει νά κατανοηθοῦν µέσα στά πλαίσια τῆς συµµετοχῆς τοῦ 
ἐγγραφοµένου στίς δραστηριότητες τῆς ἀδελφότητας. 

Ἡ δεύτερη κατηγορία δικαιωµάτων ἐπικεντρώνεται στό δικαίωµα κατοχῆς 
ταφικοῦ µνηµείου στόν ναό. Ἀπό τόν 18ο αἰ. εἶναι χαρακτηριστικές οἱ αἰτήσεις 

                                                        
101. Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 11r. 
102. Τό 1720 στήν αἴτηση ἐγγραφῆς του στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου πόλεως ὁ 

∆ηµήτριος Πιέρης σηµειώνει νά «χέρετε και .. αυτός... εκινα τα δηκεολογίµατα καί µπενεφίτζια 
οπου έχουν και χέροντε καί η επήληπη αδελφι της µονής...» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 1, φ. 19r). 

103. Τά δικαιώµατα αὐτά στίς πηγές δηλώνονται µέ τίς ἐκφράσεις: «jus di confraternità e 
sepoltura» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 31v, 38v) ἤ «γιοὺς βοτάντη καὶ µνῆµα» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 237, δ. 
13, ἔγγραφο τῆς 8.5.1819). 

104. Βλ. τή σχετική διάταξη τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Βιτουλάδων στήν πρά-
ξη τῆς 19.4.1545: «και οποτες ηθελαν ηθεληση να βαλουν η να ευβγαλουν ηερεα η επιτροπους 
ης στην αυτην εκλησηα νά ηνε ολη εροτηζαµενι ολη η αδελφη» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 78v). 
Ἐπίσης τήν πράξη ἐγγραφῆς ἀδελφοῦ στήν Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κρητικῶν τό 1590, κατά τήν ὁ-
ποία ὁ νέος ἀδελφός «πρέπει να είναι ερωτηµένος καί ανακρασµένος εις πάσαν υπόθεσι» τοῦ 
ναοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 104v). Πρβλ. τήν ἱδρυτική πράξη τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου 
Σπυρίδωνος Καναλίου τῆς 3.4.1749 (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 148rv) καί τίς πράξεις ἐγγραφῆς στήν 
Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Γαστουρίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 23, φ. 15r-16r τῆς 26.4.1752, φ. 42v-43v 
τῆς 16.8.1752. Συµβ. Κ.457, β. 25, φ. 18v-19v τῆς 18.4.1753). 

105. Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.147, φ. 54r τῆς 11.7.1523. 
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τῶν ἐνδιαφεροµένων νά ἐγγραφοῦν στίς ἀδελφότητες τῆς πόλης στίς ὁποῖες ἡ 
ἀπόκτηση τάφου προβάλλει ὡς τό κύριο χαρακτηριστικό τοῦ συναδελφικοῦ 
δικαιώµατος106 καί πρώτιστο δικαίωµα τοῦ κάθε ἀδελφοῦ. Ἡ κατοχή τάφου 
καθιστοῦσε τόν κάτοχο αὐτόχρηµα ἐνορίτη τοῦ ναοῦ, ἐφόσον βέβαια δέν ἦταν 
προηγουµένως ἐνταγµένος ἐνοριακά σέ ἄλλο ναό107.  

Ἡ χρήση τοῦ ναοῦ ὡς χώρου ταφῆς τόσο στήν πόλη ὅσο καί στά χωριά 
ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τίς πληροφορίες πού µᾶς παρέχει τό ἀρχειακό ὑλικό, ἀλλά 
καί ἀπό τήν ἕως στίς µέρες µας εἰκόνα τοῦ ἐσωτερικοῦ τῶν ναῶν, ἰδιαίτερα ἐ-
κείνων τῆς πόλης, πού ἦταν γεµάτο µέ τάφους108. Κατά τήν ἐπικρατούσα τακτι-
κή, ὡς χῶρος ταφῆς τῶν νεκρῶν ἐχρησιµοποιεῖτο τό δάπεδο τοῦ ναοῦ, σπανίως 
δέ οἱ περιβάλλοντες αὐτόν χῶροι. Μόνο σέ µιά περίπτωση ἐντοπίσαµε ρητή 
ἀπαγόρευση ταφῆς ἐντός τοῦ ναοῦ. Πρόκειται γιά τήν πράξη τῆς 27.10.1577 µέ 
τήν ὁποία ἑνώθηκαν οἱ ναοί τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί Ἁγίου Ἰωάννη Θεολό-
γου πόλεως, στήν ὁποία οἱ συντάκτες, ἐπικαλούµενοι τό δίκαιο καί τήν ἐκκλη-
σιαστική τάξη καί γιά τήν ἀποφυγή συγχύσεων, ὅρισαν ὡς τόπο ταφῆς τούς 
νάρθηκες καί τόν γύρω ἀπό τήν ἐκκλησία χῶρο109. 

Τό δικαίωµα ταφῆς, µόνο του ἤ ὡς µέρος τοῦ συνόλου τῶν συναδελφικῶν 
δικαιωµάτων, µποροῦσε νά κληρονοµηθεῖ110 ἤ νά µεταβιβαστεῖ µέ παραχωρητή-
ρια ἤ δωρητήρια πράξη, δυνατότητα πού, χωρίς ἄλλο, προξενοῦσε προβλήµατα 
καί συγχύσεις στίς ἀδελφότητες ἀναφορικά µέ τόν ἑκάστοτε κάτοχο τοῦ ταφι-
κοῦ µνηµείου. Στόν Παντοκράτορα πόλεως τό πρόβληµα ἀντιµετωπίστηκε ἀπό 
τήν ἀδελφότητα στή συνεδρίαση τῆς 25.12.1752, καί ἔπειτα ἀπό πρόταση τῆς 
διοικούσας ἐπιτροπῆς, ἐλήφθη ἀπόφαση σύµφωνα µέ τήν ὁποία κανένα δικαίω-
µα ταφῆς στηριζόµενο σέ παραχωρητήρια ἤ δωρητήρια πράξη δέν γινόταν ἀπο-
δεκτό ἄν προηγουµένως δέν ἀποφάσιζε ἐπ’ αὐτοῦ ἡ ὁλοµέλεια τῆς ἀδελφότητας, 
ἔπειτα ἀπό αἴτηση καί προσκόµιση τῶν σχετικῶν ἀποδεικτικῶν στοιχείων ἀπό 
µέρους τῶν ἐνδιαφεροµένων111. 

                                                        
106. Βλ. αἰτήσεις στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 1, φ. 10r, 31r, 36rv) καί 

στήν Ὑπαπαντή πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, β. 1, φ. 132r). 
107. Πρβλ. πράξη τῆς 27.10.1577 µέ τήν ὁποία ἀπαγορεύεται στούς ἀδελφούς τοῦ Ἁγίου 

Ἰωάννη Θεολόγου καί Ἁγίας Παρασκευῆς νά θάβονται σέ ἄλλη ἐκκλησία (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, 
φ. 427r). 

108. Πρβλ. ΤΣΙΤΣΑ, Περιπλάνηση, σ. 5-6. 
109. Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 427r. 
110. Βλ. πιστοποιητικό τῆς 12.10.1742 µέ τό ὁποῖο βεβαιώνεται ὅτι τό δικαίωµα ταφῆς πού 

εἶχε ὁ Πέτρος Μπούας στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως εἶχε κληροδοτηθεῖ στόν ἱεροµόνα-
χο Γερόλυµο Καποδίστρια (Α.Ν.Κ., Ἑνετ. 46, δ. 5, σ. 15). Βλ. ἐπίσης πωλήσεις µνηµάτων στόν 
Ἅγιο Ἐλευθέριο πόλεως (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 16r). 

111. Τό κείµενο τῆς ἀπόφασης ἔχει ὡς ἑξῆς: «Εστωντας καί να συµβαίνει κάποιαις φοραίς 
να γίνωνται από τους αδελφούς ή από τους ενορίταις τζεσσιώνες ή δονατζιώνες, ή µε κάθε άλ-
λον τρόπον αποξενωσες από τα µνήµατά τους, κανοντας τα να διαβαίνουν εις άλλα πρόσωπα, 
να µην έχη ποτέ εις την παρούσαν εκκλησίαν απ' εδώ και έµπροσθεν δύναµιν µήτε ενέργηµα, 
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Ἡ ἀπόκτηση τάφου καί τό συνακόλουθο δικαίωµα ταφῆς δέν ἦταν παντοῦ 
ἀναφαίρετο στοιχεῖο τοῦ συναδελφικοῦ δικαιώµατος. Σέ ὁρισµένες ἀδελφότη-
τες οἱ ἀδελφοί γιά νά ἀποκτήσουν χῶρο καί δικαίωµα ταφῆς στόν ναό ὄφειλαν 
νά καταβάλλουν ὁρισµένο πρόσθετο τίµηµα, τό ὁποῖο συνήθως διέφερε ἀνάλο-
γα µέ τή θέση στήν ὁποία βρισκόταν ὁ τάφος, ἐνῶ σέ µιά τουλάχιστον περί-
πτωση, στήν Ὑ. Θ. Φανερωµένη τῶν Ξένων, οἱ ἀδελφοί εἶχαν δικαίωµα ταφῆς, ἡ 
κατοχή ὅµως τῶν τάφων παρέµενε στήν ἀδελφότητα112. Στόν ναό τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου καί Λαζάρου πόλεως, ὅπως τουλάχιστον προκύπτει ἀπό τίς ἀποφά-
σεις τῆς ἀδελφότητας τοῦ 17ου αἰ., ὁ τάφος µποροῦσε νά δοθεῖ στόν ἀδελφό µέ 
ἀπόφαση τῆς συνέλευσης καί ἀφοῦ αὐτός κατέβαλλε ὁρισµένο τίµηµα τό ὁποῖο 
θά πρέπει νά διακριθεῖ ἀπό τήν πάγια ὑποχρέωσή του κατά τή στιγµή τῆς 
ἐγγραφῆς113. Τό ἴδιο συνέβαινε καί στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου πόλεως, τό 
δάπεδο τοῦ ὁποίου διαµορφώθηκε κατάλληλα µετά τή συγκρότηση τῆς ἀδελφό-
τητας καί στίς 28.11.1714 καταστρώθηκε τό σκαρίφηµα τῆς διάταξης τῶν τά-
φων, στό ὁποῖο σηµειώνονται 35 ἀριθµηµένοι τάφοι µέ τό ὄνοµα τοῦ κατόχου 
τους καί πληροφορίες γιά τό ποσό τῆς ἀγορᾶς. Οἱ ἡµεροµηνίες πού σηµειώνο-
νται ἀρχίζουν ἀπό τίς 28.11.1714 καί φτάνουν ἕως τό ἔτος 1752. Γιά τήν ἀγορά 
τους οἱ τιµές κυµαίνονται ἀπό 50 ρεάλια ἕως καί 5 δουκάτα114. Ἀνάλογη πρα-
κτική διαπιστώνεται καί στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Καναλίου 
ὅπου, µετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν οἰκοδόµησης, οἱ ἀδελφοί συνάχθη-
καν στίς 9.3.1754 γιά νά κατανείµουν µεταξύ τους τά µνήµατα τοῦ ναοῦ. Ἡ δια-
νοµή ἔγινε µέ δηµοπρασία καί ἀφοῦ προηγουµένως χωρίστηκε ὁ ναός σέ τέσσε-
ρις «στάσεις» ἤ ζῶνες µέ ἕξι µνήµατα στήν καθεµιά. Ἡ διανοµή ἄρχισε ἀπό τήν 

                                                        
καµία από τέτοιας λογής πράξες, αλλά να λογίζεται ως ουδέν, ανισως και οποιος λάβη µνήµα 
µε τινά από τους ανωθεν τρόπους δεν προσφέρη πρώτα εδώ εις ηµέραν συναθροίσεως την 
γραφήν του σύντα µε τα χαρτία οπού κάνουν εις την υπόθεσιν, δια να µπαλοταρισθή από την 
αδελφότητα και να πιασθή µε ταις περισσότεραις γνώµαις αυτής» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 258, δ. 11, 
ἔγγραφο 28). 

112. Στή σύναξη τῆς 20.4.1704 λήφθηκε ἀπόφαση γιά τά ὑπάρχοντα µνήµατα πού ὅριζε 
«να µιν ιµπορι κανίς απο τους αδελφους να τα πουλίσι µονον να ήνε λιµπερα τις αδελφοτιτος 
κυνός και τα όσα µνίµατα προθαυτίκανε µερικύ κατόπι από την δονατζιο να ήνε και αυτα 
λιµπερα» (Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 101v). Ἡ ἀπόκτηση πάντως ἰδιόκτητου τάφου ἦταν δυνατή 
καί στήν ἀδελφότητα αὐτή, ἐφόσον βέβαια ὁ ἐνδιαφερόµενος κατέβαλλε ἕνα σεβαστό ποσό 
ὑπέρ τοῦ ναοῦ. Γνωρίζουµε ὅτι στίς 18.8.1754 ἐγκρίθηκε σχετικό αἴτηµα τοῦ Ἰωάννη Κοµατᾶ, 
ὁ ὁποῖος κατέβαλε γιά τό µνῆµα τό ποσό τῶν 50 τζεκινιῶν (ὅ.π., φ. 119v). 

113. Μέ ἀπόφαση τῆς συνέλευσης τοῦ 1626 οἱ ἀδελφοί ἔδωσαν µνῆµα µέσα στόν ναό στόν 
νέο ἀδελφό Ἰωάννη Σπυρῆ µέ ἀντάλλαγµα τήν ὑποχρέωση νά δώσει τά κεραµίδια γιά τή στέ-
γαση τῶν ναρθήκων. Τό 1636 ὁ ἀδελφός Τζώρτζης Καλοχρύσος ζήτησε ἀπό τήν ἀδελφότητα 
µνῆµα στόν ναό µέ ἀντάλλαγµα 8 δουκάτα. Τό 1638 ὁ ἀδελφός Γεώργιος Κυπριώτης ζήτησε 
καί ἔλαβε τάφο στόν ναό ἔναντι ἀνταλλάγµατος (βλ. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 86v, 107r, 114v 
ἀντίστοιχα). 

114. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 16r. 
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πλέον προνοµιοῦχο ζώνη, τήν πρώτη, καί συγκεκριµένα ἀπό τή θέση δίπλα στό 
προσκυνητάρι τοῦ ἁγίου καί ἐµπρός ἀπό τή δεξιά θύρα τοῦ ἱεροῦ. Οἱ τιµές τῶν 
µνηµάτων τῆς στάσης αὐτῆς κυµάνθηκαν, ἀπό δεξιά πρός τά ἀριστερά, ἀπό 23 
ἕως 18 δουκάτα καί τήν προσφορά λαδιοῦ µισῆς ἕως µιᾶς ξέστας. Στή δεύτερη 
στάση ἀντίστοιχα οἱ τιµές κυµάνθηκαν ἀπό 18 ἕως 14 δουκάτα, ἐνῶ ἀκολούθη-
σαν µικρότερες προσφορές γιά τά ὑπόλοιπα µνήµατα115. Τή µή ὕπαρξη τοῦ δι-
καιώµατος ταφῆς ὡς συστατικοῦ τοῦ συναδελφικοῦ δικαιώµατος διαπιστώνου-
µε τέλος καί στίς ἀδελφότητες ἐκεῖνες τῶν ὁποίων ὁ ναός βρισκόταν ἐκτός τῶν 
ὁρίων τῶν οἰκισµῶν καί κυρίως στίς µεγάλες ἀδελφότητες χωριῶν ὅπως τῆς Ὑ. 
Θ. Παλαιοκαστρίτσας καί τοῦ Ὑψηλοῦ Παντοκράτορα. 

Τό δικαίωµα τοῦ ψηφίζειν καί ψηφίζεσθαι στίς συνελεύσεις τῆς ἀδελφότη-
τας µποροῦσε νά ἀρθεῖ γιά ὁρισµένο χρονικό διάστηµα γιά λόγους πού ἅπτο-
νταν ἄµεσα τῶν συµφερόντων τοῦ ναοῦ. Τό δικαίωµα συµµετοχῆς στίς ψηφο-
φορίες, ὅπως θά δοῦµε ἀναλυτικότερα στή συνέχεια, αἴρεται γιά τά µέλη ἐκεῖνα 
πού ἀµελοῦσαν τίς οἰκονοµικές τους ὑποχρεώσεις ὅπως ἐπίσης αἴρεται τό δικαί-
ωµα τοῦ ἐκλέγεσθαι σέ ὁρισµένα ἄτοµα καί στούς ἀπογόνους τους ἄν διαπι-
στωθοῦν ἀτασθαλίες στήν οἰκονοµική διαχείριση τοῦ ναοῦ. Μέ τήν ἔξοδο ἤ τή 
διαγραφή ἀπό τήν ἀδελφότητα ἔπαυαν νά ὑφίστανται τά δικαιώµατα συµµετο-
χῆς στίς δραστηριότητες τῆς ἀδελφότητας, ὄχι ὅµως καί τά δικαιώµατα ταφῆς, 
τά ὁποῖα, λόγῳ τοῦ γεγονότος ὅτι ἀποτελοῦσαν τή βάση τῆς ἐνοριακῆς ἔνταξης 
τῶν προσώπων, πιστεύουµε ὅτι διατηροῦνταν, ὁ δέ διαγραφόµενος µεταβαλλό-
ταν σέ ἁπλό ἐνορίτη τοῦ ναοῦ. 

ii. Τό δικαίωµα ἐφηµερίας τῶν ἱερέων - ἀδελφῶν 

Τό δικαίωµα τῆς ἀποκλειστικῆς προτίµησης τῶν ἱερέων ἀδελφῶν στήν ἐφηµε-
ρία τοῦ ναοῦ ἀναφέρεται ρητά στίς καταστατικές πράξεις τῶν ἀδελφοτήτων116. 

                                                        
115. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 27, φ. 36r-37r. Βλ. καί ἀντίγραφο εἰς Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 261rv. 
116. Ἁγία Βαρβάρα ∆οραχιτάδων : «οἱ εὑβρϊσκόµενοι οἱἐρεῖς ἀπό τήν αὐτήν ἀδελφότητα 

να ἔχουν τήν αὐτήν µονήν ... νά τήν ψάλλουν καί ἱερουργοῦν αὐτήν ... ὅλοι εξήσου ὁµίως καί 
τάς ἐσοδίας αὐτῆς ὅλοι ἐξήσου» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 108r τῆς 18.1.1506. Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 
294, ἀρ. 404). Ὑ. Θ. Ἐπίσκεψης: «εστοντας να ευβρίσκεται ιερέας από τούς ηρηµένους Καβα-
δάτες (ἀρχικοί κτήτορες τοῦ ναοῦ) νά ιερουργεί αυτην καί αν ... καί ουδεν εβρίσκεται απαυ-
τούς καί υβρίσκεται από τους ετέρους αδελφούς να ιερουργεί αυτήν ή µεν καί ηβρίσκωνται 
καί από όλα τα µερη να ιερουργουν αυτήν εξίσου» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 122 τῆς 19.4.1523). Ὑ. 
Θ. Ἀντιπερνῶν: «και αν ήθελαν ιστεν καί δεκα ιερείς από τους αδελφούς να ιερουργούν ο κα-
θε εις την αράδα του...» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 57r τῆς 30.4.1525). Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἁγίων ∆ού-
λων: «αν ήθελαν γενει καί δεκα ιερείς εκ τους αδελφούς νά ψάλλουν όλοι καθώς ήθελαν ησιά-
σει οι ευρισκόµενοι εκτητοροι η και αν ήθελεν ήστε καί ενας µονος, νά ιερουργεῖ καθώς τον 
ήθελαν βάλει οι αδελφή» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 101r τῆς 25.10.1528). Ὑ. Θ. Ζωοδόχος Πηγή Χλο-
µοῦ : «ακοµη λεγουν ι ανοθεν ωτι οπιος απο αυτους ητε απο τους κλερονοµους τους ηθελε εβρεθη 
ηερεας να ηνπορη να πιενη καθενας την αραδα του» (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 1127rv τῆς 12.4.1706). 
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Τήν πραγµατικότητα αὐτή, ὡς σύµφωνη µέ «ταῖς παλαιαῖς τάξες», ἀναγνώριζε 
καί ὁ Μ. Πρωτοπαπάς, στόν ὁποῖο κατέφευγαν ὅσοι ἱερωµένοι ἀδελφοί γιά 
διάφορους λόγους παρεµποδίζονταν στήν ἄσκηση τῶν δικαιωµάτων τους, καί 
διέτασσε τούς κυβερνῆτες καί τούς ἄλλους ἐφηµερίους τοῦ ναοῦ, ἐφόσον ἀπο-
δεδειγµένα οἱ καταγγέλλοντες κατεῖχαν συναδελφικά δικαιώµατα στόν ναό, νά 
τούς δεχθοῦν ὡς ἐφηµερίους117. Ἄµεση συνέπεια τοῦ δικαιώµατος αὐτοῦ ἦταν ἡ 
ἀπαγόρευση τῆς ἀνάθεσης τῆς ἐφηµερίας καί γενικότερα τῆς ἀνάµειξης ἱερέων 
ξένων πρός τήν ἀδελφότητα στήν ἐφηµερία τοῦ ναοῦ, στίς περιπτώσεις πού 
ὑπῆρχε ἱερέας ἀδελφός. Ἡ ἀπαγόρευση αὐτή διαπιστώθηκε ὡς βασικός ὅρος 
στίς καταστατικές πράξεις ἀρκετῶν ἀδελφοτήτων118 καί ἡ τήρησή της ἐπιβεβαι-
ώθηκε ἀπό τίς σχετικές πρωτοπαπαδικές ἀποφάσεις119. 

Ὁ ἐγγραφόµενος ἀδελφός ἀποκτοῦσε τόσο αὐτός ὅσο καί οἱ ἀπόγονοί του 
δικαίωµα ἐφηµερίας στόν ναό120, ἄν µάλιστα αὐτός ἦταν ἤδη ἱερέας ἀναλάµβα-
νε αὐτοµάτως τήν ἐφηµερία, γεγονός πού µποροῦσε νά ἀποτελέσει αἰτία ἀντι-
δικίας µεταξύ τῶν ἱερέων, ἰδιαίτερα στίς περιπτώσεις ἐκεῖνες πού ὁ ἱερέας ἀπο-
κτοῦσε τό δικαίωµα τοῦ ἀδελφοῦ µέσῳ κληρονοµιᾶς. Οἱ ἀντιδικίες αὐτές συχνά 
κατέληγαν ἐνώπιον τοῦ Μ. Πρωτοπαπᾶ ὁ ὁποῖος ὅµως µέ τίς ἀποφάσεις του δέν 
παρέκκλινε στό παραµικρό ἀπό τήν ἰσχύουσα πρακτική121. ∆ικαίωµα στήν ἐφη-

                                                        
117. Βλ. ἀπόφαση τῆς 18.4.1726 µέ τήν ὁποία προστάζονται οἱ κουµέσιοι τοῦ Ἁγίου Νικο-

λάου Ἀγραφῶν νά δώσουν ἑβδοµάδα ἐφηµερίας στούς ἱερεῖς Ἀντώνιο καί Στάµο Χαλικιόπου-
λο «διὰ νὰ εἶναι παλαιόθεν ἀδελφοί» (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 2, φ. 78v). 

118. Ἡ σχετική διάταξη στόν Ἅγιο Γεώργιο Περουλάδων εἶχε ὡς ἑξῆς: «ολοι οι αδελφοί 
οµοθυµαδόν να βάνουν ιερέα καί εσθοντας ιερεύς κτίτορας να µιδέν έχουν εξουσίαν νά 
βάνουν ξένον καί οντε ουδεν ενε ιερεύς κτίτορας να µαζονοντε όλοι οι αδελφοί καί βάνουν 
οίον θέλουν» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 31v. Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 106, ἀρ. 128). Ἀνάλογου περιεχο-
µένου διατάξεις στήν Ἁγία Βαρβάρα ∆οραχιτάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 108r. Πράξεις Κατωι-
µέρη, σ. 294, ἀρ. 404), στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο Ἁγίων ∆ούλων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 101r), στόν Ἅ-
γιο Ἴσαυρο Μελικίων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 651v-652r) καί στήν Ὑ. Θ. στό Κλῆµα Ἀντιπερ-
νῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 57v). Ἀνάλογη διάταξη εἶχαν θεσπίσει καί οἱ κτήτορες τοῦ ναοῦ τῶν 
Ἁγίων Θεοδώρων τοῦ ὁµώνυµου χωριοῦ, ὅπως προκύπτει ἀπό πράξη ὁρισµοῦ ἱερουργοῦ τῆς 
25.11.1554 ὅπου σηµειώνεται ὅτι «ἤχαν κάµη ει προτη εκτιτόροι ὥπερ τὴν ανακένησαν εκ βό-
θρου ὅτι ὅγιος ἀπὸ τοὺς ἐκτιτόρους ηβρήσκετε ϊερέας νὰ ἔνε εἰς τὴν ἄνοθεν εκλησία νὰ ηε-
ρουργϊ ... καὶ λέγουν ὅτϊ ἤχαν καὶ τουτο ὅτϊ νὰ µην βάνουν ποτε το κερῶ ξένον ιερέαν...» 
(Συµβ. Τ.13, φ. 57r). 

119. Βλ. ἀπόφαση τῆς 16.1.1730 µέ τήν ὁποία ἀναγνωρίζει ὡς νόµιµο ἐφηµέριο στόν Ταξι-
άρχη ∆ραγοτινῶν τόν ἀδελφό καί κτήτορα ∆ηµήτριο Κάνιτα καί ὄχι τόν ξένο πρός τήν ἀδελ-
φότητα ἱερέα Σταυράκη Λεκαρτούτζη στόν ὁποῖο ἀπαγορεύει κάθε περαιτέρω ἀνάµειξη 
(Α.Ν.Κ., Μ.Π. 23, φ. 366r). 

120. Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Γαστουρίου : Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 23, φ. 15r-16r τῆς 26.4.1752, φ. 
42v-43v 16.8.1752 καί Συµβ. Κ.457, β. 25, φ. 18v-19v τῆς 18.4.1753. 

121. Βλ. τήν περίπτωση διεκδίκησης τῆς συµµετοχῆς στήν ἐφηµερία τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θεο-
τόκου στό χωριό Πάγοι ἀπό τόν ἱερέα Νικόλαο Παπαδάτο, κληρονόµο τῆς Ἀσηµίνας θυγα-
τέρας τοῦ ποτέ Ἀνδριόλου Παγιατάκη καί συζύγου τοῦ ποτέ Βαγγέλη Παπαδάτου ἀδελφοῦ 
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µερία τοῦ ναοῦ καί ἀντίστοιχη πρός τούς ἱερεῖς ἀδελφούς προνοµιακή µεταχεί-
ριση ἔχαιραν καί οἱ ἱερεῖς ἐκεῖνοι τῶν ὁποίων οἱ σύζυγοι κατεῖχαν τόν τίτλο 
τοῦ ἀδελφοῦ σέ ἕναν ναό. Τό δικαίωµα αὐτό ἀναγνωριζόταν τόσο ἀπό τίς 
ἀδελφότητες122 ὅσο καί ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ἀρχή ἡ ὁποία, σέ περίπτωση 
ἀµφισβήτησης τοῦ δικαιώµατος ἤ ἄρνησης τῆς ἀδελφότητας νά τό ἀποδεχτεῖ, τό 
ἐπέβαλλε µέ σχετική ἀπόφασή της, ὅταν βέβαια ζητοῦνταν ἡ παρέµβασή της123. 

Τό µέλος τῆς ἀδελφότητας πού χειροτονοῦνταν ἱερέας ἀποκτοῦσε αὐτοµά-
τως δικαιώµατα ἐφηµερίας στόν ναό. Ὁ νέος ἱερέας ἀδελφός, ὅπου τήν ἐφηµε-
ρία τοῦ ναοῦ κατεῖχαν ἄλλοι ἱερεῖς ἀδελφοί, συµπεριλαµβανόταν καί αὐτός 
στήν ἐφηµερία τοῦ ναοῦ, συµµεριζόµενος τά δικαιώµατα καί τίς ὑποχρεώσεις 
τῶν συνεφηµερίων του124. Στήν περίπτωση πού ἐφηµέριος τοῦ ναοῦ ἦταν πρό-
σωπο µή µέλος τῆς ἀδελφότητας τότε ὁ χειροτονηθείς ἀδελφός καθίστατο σύν-

                                                        
στόν ναό. Τή συµπερίληψή του µεταξύ τῶν ἐφηµερίων ὅρισε ὁ Μ. Πρωτοπαπάς ὁ ὁποῖος στίς 
15.6.1688 πρόσταξε τόν ὑπάρχοντα ἐφηµέριο τοῦ ναοῦ «να ἡθελε παραδοση το κληδι, καὶ 
βιβλία και ἱερα τῆς αὐτῆς µονῆς ἐάν εἰσιν τοῦ ἄνωθεν ἱερέως Παπαδάτου και ουχι ἑτέρου δια 
να εφηµερεψη καὶ αὐτὸς ὠς νυκοκύρης...» (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 1, φ. 28v). Ἀντίστοιχη καί ἡ 
ἀπόφαση τῆς 8.7.1737 µέ τήν ὁποία προστάχθηκαν οἱ ἐφηµέριοι τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀναργύ-
ρων Στανοπουλάδων νά δώσουν ἑβδοµάδα ἐφηµερίας στόν ἱερέα ∆ηµήτριο Θηβαῖο «ὡς ἀδελ-
φοῦ τῆς αὐτῆς µονῆς θεµένου παρὰ τοῦ ποτέ Κάπο Σταµµάτι Σουλάνι γυναικί ὀνόµατι µετὰ 
τὴν αἰσχάτην αὐτοῦ διαθήκην γηναµένην 1730 Αὐγούστου 11 καὶ ἀκόµι κατὰ τὴν τελείαν κυ-
ριότητα ὁποῦ διὰ νοταρικοῦ γράµµατος γηναµένου 1734 2 ἰουνίου ὁ αὐτὸς Θηβαῖος ἔλαβε 
παρὰ τοῦ Φωτιου Γαρδικιώτη Νικολοῦ Γαστεράτου καί Θεοφίλου Σµοΐλη κουµέσων τῆς αὐτῆς 
µονῆς ... καί ὡς ἐκεῖνος ὁποῦ ἀδιαλείπτως δίδει τὸ χρονικὸν σολδιάτικον τῆς ἀυτῆς ἐκκλησίας 
ὡς ἡ καουτζιόνες τους φαίνονται διὰ µέσου τοῦ ὁποίου ἔλαβε ἀπὸ τοὺς αὐτοὺς κουµέσους καὶ 
λοιποὺς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ταύτην ἀδελφότητα» (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 4, 193rv). 

122. Βλ. πράξεις τῆς 27 καί 28.9.1609 µέ τίς ὁποῖες ἀναγνωρίστηκαν τά «γυναικείῳ ὀνό-
µατι» δικαιώµατα τοῦ ἱερέα Νικολάου Πικέρνη στούς ναούς τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου καί τῶν 
Ἁγίων Θεοδώρων τοῦ ὁµώνυµου χωριοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 508v-509r). 

123. Βλ. τήν περίπτωση τοῦ ἱερέα Ἰωάννη Μπούρδη ποτέ Γεωργίου ἀπό τό χωριό Σκριπε-
ρό, ὁ ὁποῖος διεκδικοῦσε τή συµπερίληψή του µεταξύ τῶν ἐφηµερίων τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου 
Στεφάνου «καὶ τουτο διὰ την γενεὰν τοῦ Κουλη ἐπηδὴ καὶ να ηναι σόγαµπρος ης την θυγα-
τέραν τῆς ∆ιαµάντες θυγατρὸς τοῦ ποτὲ Ἱωάννου Κουλη ἀδελφοῦ τῆς αὐτῆς µονῆς µὴν οντος 
ετερου αρσενηκοῦ ἀπὸ τὴν αὐτὴν γενιὰ» (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 5, φ. 4rv). 

124. Μέ τήν πράξη τῆς 26.11.1504 οἱ ἀδελφοί κατέστησαν ἐφηµέριο στόν Ἅγιο Γεώργιο 
Περουλάδων τόν ἱερέα Κωνσταντῖνο Κουβαρᾶ «να την εχει ... εως τέλους ζωης αυτοῦ σύντα 
τα παντία πράγµατα αυτῆς µέ τιούτην συµφωνίαν οτι εντός τῆς ζωής του ηριµένου ιερέως αν 
γενη καί έτερος ιερεύς εκ την αδελφότητα αυτῶν να ψάλλι καί ιερουργή καί αυτός εἰς τήν ρι-
θήσαν µονήν καθώς καί ο άνοθεν ιερεύς....» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 31v. Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 
106, ἀρ. 128). Ἐπίσης µέ τή σύµβαση τῆς 10.5.1514 οἱ κτήτορες τῶν ἐκκλησιῶν τῆς Ὑ. Θεο-
τόκου καί Ἁγίας Θέκλας χωρίου Λιαπάδων «βανουν υερεῖς τον παπά κήρ Γεόργι Μιχαήλ καί 
παπα κύρ Αντόνι Λευτεριότι καί παπα Καλοιωάννη τόν Μάζην να ιερουργοῦν ... και τα 
πράγµατα των αυτων εκκλησιῶν να τα υµηράζουν ι τρης ιερεις από τρίτου και αν γινη από 
τους αναγεγραµένους εκτητόρους καί άλλος παπάς νάχει καί αυτός το µερτικό του...» (Α.Ν.Κ., 
∆.Σ. 1.6, φ. 15r - Πράξεις Ἀλεξάκη, σ. 63, ἀρ. 56). 
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τροφος τοῦ ὑπάρχοντος ἐφηµερίου ἕως τή λήξη τῆς σύµβασης125, µετά τό πέρας 
τῆς ὁποίας ἀναλάµβανε αὐτός αὐτοδίκαια τήν ἐφηµερία. Ἡ παραβίαση τοῦ 
πλαισίου αὐτοῦ εἴτε ἀπό τόν ξένο πρός τήν ἀδελφότητα ἱερέα εἴτε ἀπό τούς ἀ-
δελφούς µποροῦσε νά προκαλέσει τήν προσφυγή τοῦ θιγέντος στό πρωτοπαπα-
δικό κριτήριο γιά τή δικαίωσή του126. Τά δικαιώµατα τῶν ἱερέων ἀδελφῶν δέν 
αἴρονται οὔτε στήν περίπτωση πού ὁ ναός ἔχει πακτωθεῖ σέ ἰδιώτη λαϊκό, ὁ 
ὁποῖος, τουλάχιστον σέ µιά περίπτωση, δεσµεύεται νά καλεῖ κατά σειράν τούς 
ἱερεῖς τῆς ἀδελφότητας γιά τήν ἱερουργία τοῦ ναοῦ127. Ἡ διαπίστωση πάντως 
αὐτή δέν εἶναι γνωστό ἄν εἶχε γενικότερο χαρακτήρα, ἀφοῦ δέν ὑπάρχουν ἄλ-
λες πληροφορίες, ὅπου ὅµως ἡ ρήτρα δέν ἀναφέρεται ὑποθέτουµε ὅτι ὁ µισθω-
τής δέν δεσµευόταν. 

Στό δικαίωµα αὐτό περιλαµβάνονταν ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ ἱερεῖς καί ἱεροµό-
ναχοι τῆς ἀδελφότητας, εἰδικότερα ὅµως γιά τούς τελευταίους τό δικαίωµα αὐ-
τό, παρότι γινόταν κατ’ ἀρχήν ἀποδεκτό, φαίνεται πώς ἀντιµετωπιζόταν µέ 
δυσαρέσκεια ἀπό τούς κοσµικούς ἱερεῖς. Τό ζήτηµα ἀπασχόλησε καί τόν Μ. 
Πρωτοπαπά τό 1725 ἔπειτα ἀπό προσφυγή τῶν ἱερέων Πολύχρονου Κουλούρη, 
Μάρκου Κουλούρη, Χριστοδούλου Κουτρούλη, Ἰωάννη Γαρδικιώτη, Στυλια-
νοῦ Κουλούρη καί Γεωργίου Μυρίλα ἐναντίον τῶν ἱεροµονάχων Εὐθυµίου Μι-
κρούλη, Ἰωακείµ Σµοΐλη καί Γρηγορίου Κουλούρη. Κατά τούς ἱερεῖς, δέν ἦταν 
δίκαιο νά συµµετέχουν οἱ ἱεροµόναχοι στήν ἐφηµερία τῶν ναῶν τῶν χωριῶν, 
παρότι κατεῖχαν κτητορικά δικαιώµατα σέ αὐτούς, διότι ἀφ’ ἑνός αὐτοί εἶχαν 
ἐκκλησίες καί µονύδρια ἔξω ἀπό τά χωριά καί νέµονταν τά εἰσοδήµατά τους 

                                                        
125. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ ρήτρα σύµβασης ἐφηµερίας τῆς 16.3.1550 γιά τόν ναό τῶν 

Ἁγίων Ἀναργύρων Στανοπουλάδων στήν ὁποία τονίζεται «και οποντες γενει κανένας από 
τούς αδελφούς ιερέας να ἔνε συντροφος νά ηερουργι µέ τον ἄνοθεν εὐλαβέστατον προτοπαπά 
εἰς την ανοθεν αγίαν µονην τῶν αγίων Αναργίρων καί να πληρονη το µερήδιόν του καθός τον 
ακαρτερη» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 349r). Ἀντίστοιχο τό περιεχόµενο τῆς σχετικῆς ρήτρας καί 
στή σύµβαση τῆς 20.2.1553 γιά τόν ἴδιο ναό (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 477r). 

126. Βλ. τό πρόβληµα πού προέκυψε στήν ἐφηµερία τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Ἀρκαδάδων τό 
1682. Λόγῳ τῆς ἔλλειψης ἀδελφοῦ-ἱερέα, οἱ ἀδελφοί τοῦ ναοῦ ἐξέλεξαν ὡς ἐφηµέριο στίς 
13.6.1680 τόν ἱεροµόναχο Ἀβέρκιο Κουλούρη. Λίγο ἀργότερα χειροτονήθηκε ἱερέας ὁ ἀδελφός 
τοῦ ναοῦ Σπυρίδων Λάσκαρης. Στίς 3.11.1681 µερίδα τῶν ἀδελφῶν ἀνανέωσε τή σύµβαση 
στόν ἱεροµόναχο καί τρεῖς µέρες ἀργότερα τό µεγαλύτερο µέρος τῶν ἀδελφῶν ἐξέλεξε ὡς ἐφη-
µέριο τόν ἱερέα Σπυρίδωνα Λάσκαρη. Τό πρόβληµα πού προέκυψε κατήγγειλε ὁ Ἀναστάσιος 
Λάσκαρης, πατέρας τοῦ ἱερέα Σπυρίδωνος, στόν Μ. Πρωτοπαπά ζητώντας τήν ἀκύρωση τοῦ 
συµβολαίου ἐπανεκλογῆς τοῦ ἱεροµονάχου Κουλούρη καί τήν ἀναγνώριση τοῦ γιοῦ του ὡς 
νοµίµου ἐφηµερίου. Ὁ Μ. Πρωτοπαπάς µέ ἀπόφασή του στίς 16.6.1682 ἀναγνώρισε ὡς νόµιµες 
καί τίς δύο ἐκλογές καί ὅρισε τήν ἑβδοµαδιαία ἐναλλαγή τῶν δύο ἐφηµερίων στήν ἐφηµερία 
τοῦ ναοῦ ἕως τή λήξη τοῦ συµβολαίου τοῦ ἱεροµονάχου, πέραν τῆς ὁποίας αὐτός δέν µπο-
ροῦσε νά ζητήσει ἀνανέωση (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 4, φ. 61v-62r). 

127. Ἅγιοι Θεόδωροι Περίθειας (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 121r τῆς 8.6.1506. Πράξεις Κατωιµέρη, 
σ. 328, ἀρ. 456). 
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καί ἀφ’ ἑτέρου διότι µέ τήν ἀναχώρησή τους ἀπό τά κοσµικά καί τήν παραµονή 
τους στά ἐρηµοκλήσια τό βάρος τῆς ποιµαντικῆς φροντίδας τῶν πιστῶν ἔπεφτε 
στούς παραµένοντες στά χωριά ἱερεῖς. Οἱ ἱεροµόναχοι ὅµως ἀνατρέποντας τήν 
ἀνωτέρω ἐπιχειρηµατολογία ὑποστήριξαν ὅτι παρότι εἶχαν µονύδρια ἐκτός τῶν 
χωριῶν διά νά ἡσυχάζουν ποτέ δέν ἔλειψαν ἀπό τίς ὑποχρεώσεις τους κατά τήν 
ἐφηµερία τῶν ναῶν γι’ αὐτό καί «δὲν ἀγροικοῦν νὰ εἶναι διωγµένοι ἀπὸ ταῖς 
ἐκκλησίαις ὁποῦ ἔκτισαν οἱ προγόνοι τους διατὶ τέτοιον πράγµα δὲν ἐστάθη 
ποτέ». Γιά τήν ἀνωτέρω ἀντιδικία, ὁ Μ. Πρωτοπαπάς ἐξέδωσε στίς 27.3.1725 
ἀπόφαση µέ τήν ὁποία ἀναγνώρισε τό δικαίωµα ἐφηµερίας τῶν ναῶν σέ ἐκεί-
νους τούς ἱεροµονάχους πού δέν ἦταν προσηλωµένοι σέ κάποιο κοινόβιο µέ τόν 
ὅρο ὅµως νά ἐκπληρώνουν τίς ὑποχρεώσεις τους κατά τόν χρόνο τῆς ἐφηµερίας 
τους128. 

Ἡ κατοχή θέσης ἐφηµερίου σέ ἄλλο ναό δέν ἐµπόδιζε τόν ἱερέα-ἀδελφό νά 
συµµετέχει στήν ἐφηµερία τοῦ συναδελφικοῦ ναοῦ, ἀφοῦ αὐτό ἀποτελοῦσε 
ἀναφαίρετο δικαίωµά του. Τό ἴδιο συνέβαινε καί ὅταν ὁ ἱερέας ἦταν κάτοχος 
τοῦ τίτλου τοῦ ἀδελφοῦ σέ περισσότερους τοῦ ἑνός ναούς129. Στίς περιπτώσεις 
αὐτές ἡ ἐναλλαγή τῶν ἱερέων στήν ἐφηµερία τοῦ ναοῦ ἴσως ἔδινε λύση στούς 
ἀπασχολουµένους καί σέ ἄλλους ναούς ἱερεῖς. Τό δικαίωµα ὅµως τῆς κατοχῆς 
ἑβδοµάδας ἐφηµερίας σέ περισσότερους ναούς εἶχε ὡς συνέπεια τήν ἀδυναµία 
τοῦ ἴδιου προσώπου νά ἀνταποκριθεῖ σέ ὅλες τίς ὑποχρεώσεις του. Τό πρόβλη-
µα γινόταν ἐντονότερο ὅταν τά δικαιώµατα αὐτά ἀναφέρονταν σέ ναούς πού 
ἀπεῖχαν σηµαντικά ἀπό τόν τόπο µόνιµης κατοικίας τοῦ κατόχου τους. Τό γε-
γονός αὐτό ὁδηγοῦσε τούς ἱερεῖς στή σύναψη διαφόρων συµβάσεων πώλησης ἤ 
ἐνοικίασης τῶν ἑβδοµάδων ἐφηµερίας εἴτε σέ ἱερεῖς πού δέν κατεῖχαν ἀνάλογα 
δικαιώµατα εἴτε σέ ἱερεῖς πού κατοικοῦσαν κοντά στούς ναούς. Τήν κατάσταση 
αὐτή προσπάθησε νά ἀντιµετωπίσει ὁ Μ. Πρωτοπαπάς Σπυρίδων Βούλγαρης, ὁ 
ὁποῖος ἐξέδωσε στίς 20.12.1728 πρόσταγµα µέ τό ὁποῖο ἀπαγόρευσε στούς 
ἀδελφούς ἱερεῖς πού δέν ἐκτελοῦσαν οἱ ἴδιοι τήν ἑβδοµάδα τῆς ἐφηµερίας τους ἤ 
δέν κατοικοῦσαν στό χωριό πού βρισκόταν ὁ ναός, νά ἔχουν ἑβδοµάδα ἐφηµε-
ρίας σέ αὐτόν ἤ νά βάλουν ἀντικαταστάτη ὁρίζοντας ποινή στέρησης τοῦ κτη-
τορικοῦ δικαιώµατος σέ ἐκείνους πού θά πουλοῦσαν ἤ θά συνοµολογοῦσαν ἄλ-
λη σύµβαση µέ ἀντικείµενο τήν ἑβδοµάδα τῆς ἐφηµερίας τους. Μέ τό πρόσταγµα 
ὁρίστηκε ὅτι στίς ἑβδοµάδες ἐφηµερίας ἔπρεπε νά ἐναλλάσσονται οἱ ἱερεῖς πού 
εἶχαν τήν κατοικία τους στό συγκεκριµένο χωριό, ἐνῶ οἱ ἱερεῖς κάτοικοι ἄλλων 
χωριῶν δέν συµπεριλαµβάνονταν στήν ἑβδοµαδιαία ἐναλλαγή, ἐφόσον ἀδυνα-
τοῦσαν νά ἐφηµερεύσουν αὐτοπροσώπως, διατηροῦσαν ὅµως πάντοτε τό δικαί-

                                                        
128. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 9, φ. 35v-36r. 
129. Βλ. γιά παράδειγµα τόν ἱερέα Ἀντώνιο Φλέκαρη ἀδελφό καί ἱερουργό στούς ναούς 

τῶν Ἁγίων Θεοδώρων καί Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Πέρσου χωρίου Περίθειας τό 1506 (Α.Ν.Κ., 
∆.Σ. 3.8, φ. 115r καί φ. 121r. Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 312, ἀρ. 434 καί σ. 327 ἀρ. 456). 
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ωµα τῆς ἐφηµερίας τοῦ ναοῦ, ἐφόσον συνέτρεχαν οἱ ἀνωτέρω προϋποθέσεις130. 
Τό πρόσταγµα πάντως δέν φαίνεται νά ἐφαρµόστηκε αὐστηρά, ἀφοῦ δέν ἔπα-
ψαν νά συνοµολογοῦνται µισθώσεις µέ ἀντικείµενο τήν ἑβδοµάδα ἐφηµερίας, ἡ 
ἰσχύς τῶν ὁποίων ἐξαρτιόταν ἀπό τήν ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ, γι’ αὐτό καί σέ 
αὐτές περιλαµβανόταν εἰδική ρήτρα µέ τήν ὁποία ἀκυρωνόταν ἡ σχετική σύµ-
βαση σέ περίπτωση ἄρνησης τῆς ἀδελφότητας νά τήν ἀποδεχθεῖ131. 

Προβλήµατα καί ἀντιδικίες προέκυπταν ὅταν ὁρισµένοι ἀπό τούς ἱερεῖς 
προέρχονταν ἀπό τήν ἴδια οἰκογένεια καί κυρίως ὅταν πατέρας καί γιός διεκδι-
κοῦσαν τήν κατοχή ἑβδοµάδας ἐφηµερίας στόν ἴδιο ναό. Τό ζήτηµα αὐτό ἀπα-
σχόλησε συχνά τήν ἐκκλησιαστική ἀρχή, ἡ ὁποία, τουλάχιστον στήν ἀρχή, φαί-
νεται νά τό ἀντιµετώπισε περιστασιακά χωρίς νά τηρεῖ ἑνιαία γραµµή. 

Ἡ πρώτη πρωτοπαπαδική ἀπόφαση πού γνωρίζουµε χρονολογεῖται στίς 
28.7.1690. Τότε ὁ ἱερέας Παναγιώτης Μαρτίνος, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ γιοῦ του 
ἱερέα Ἰωάννη, δήλωσε ὅτι οἱ ἱερεῖς τοῦ χωριοῦ Ἀντιπερνοί ἀρνοῦνταν νά δώ-
σουν στόν γιό του ἑβδοµάδα ἐφηµερίας στήν ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπως 
ἦταν ἡ συνήθεια καί σύµφωνα µέ τίς σχετικές διατάξεις πράξης τοῦ 1597 κατα-
χωρηµένης στά κατάστιχα τοῦ νοταρίου Ἀντωνίου Κοντογιώργη. Οἱ λόγοι τῆς 
ἄρνησης τῶν ἄλλων ἐφηµερίων, ὅπως ἐκφράστηκαν ἀπό τόν ἐκπρόσωπό τους 
ἱερέα Μαρίνο Βούλγαρη, στηρίζονταν στό ἀθέµιτο τῆς κατοχῆς ἐφηµερίας στόν 
ἴδιο ναό ἀπό πατέρα καί γιό καί στήν τηρούµενη συνήθεια στόν ναό τοῦ Ἁγίου 
Σπυρίδωνος στήν πόλη. Ἡ ἀπόφαση τοῦ Μ. Πρωτοπαπᾶ ὅµως δικαίωσε τό πα-
τρικό αἴτηµα ὁρίζοντας ὅτι ὁ ἱερέας Ἰωάννης µποροῦσε «νὰ ἔχῃ ἐφηµερίαν εἰς 
τὴν ἐκκλησίαν τοῦ ῥηθέντος χωρίου ἄνγκαλὰ καὶ νὰ ζῆ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ὡς καὶ 
εἰς ἕτερα χωρία συνηθίζεται»132. Ἀνάλογη ἦταν ἡ ἀντιµετώπιση τοῦ θέµατος καί 
στίς 6.5.1696 ὅταν οἱ ἱερεῖς Χριστόδουλος Κληρονόµος καί Παναγιώτης Καριώ-
της κατήγγειλαν ὡς ἀθέµιτη καί ἄδικη τήν κατοχή δύο ἑβδοµάδων ἐφηµερίας 
ἀπό τόν ἱερέα Τζώρτζη Κληρονόµο καί τόν γιό του Ἰωάννη στόν ναό τοῦ Ἁ-
γίου Νικολάου ∆ουκιανάτων χωρίου Καρουσάδων καί ζήτησαν νά ἀπαγορευ-
τεῖ στόν Ἰωάννη ἡ ἐφηµερία τοῦ ναοῦ133. 

                                                        
130. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 7, φ. 32rv. 
131. Στίς 28.10.1750 ὁ ἱερέας Στέλιος Στογιάνος συµφώνησε µέ τούς ἱερεῖς Μάρκο, Σταµά-

τη καί Γεώργιο Χοντρογιάνη, καί τούς ἔδωσε τήν «ευδοµαδα τῆς εφηµεριας» του στόν ναό τῆς 
Ὑ. Θ. Περιβολιώτισσας στό Σωκράκι «να την δουλεβουν µε κάθε εξοδον εδικόν τους» καί νά 
τοῦ δίνουν 25 λίτρες καί «οσα σίνφερα ήγουν λαδη, κερη, λητουργηες, βαπτίσια, γαµους εξο 
απο καθηµερινή λητουργια να τα εχουν εφηµησιας τους ... ἀµή ανισος και το κόψουν η κι-
βερνιτε τῆς ανοθεν αγηας µονης το αυτό ηνστρουµεντο τὸ παρον να µην αξιζη ος οὐδέν» 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 2, φ. 20v). 

132. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 5, φ. 19rv. 
133. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 19, Μέρος Α´, β. 6, φ. 11r. Μέ τήν πρωτοπαπαδική ἀπόφαση ὁριζόταν 

«ὅτι ο ῥηθείς παπά Ιωάννης Κληρονόµος νὰ ἔχη ἐφηµερίαν εἰς τὴν αὐτὴν ἐκκλησίαν τοῦ ἁγίου 
Νικολάου, ἄν καλλὰ καὶ νὰ ζῆ, καὶ ὁ πατήρ αὐτοῦ, ὡς καὶ εἰς ἕτερα χωρία συνηθίζεται». 
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Παρά τήν ἀναγνώριση τῆς εὐρείας διάδοσης τῆς συνήθειας αὐτῆς στά χωριά, 
τό 1701 σέ ἀντίστοιχο πρός τά ἀνωτέρω αἴτηµα πού προέβαλε ὁ ἱερέας Γεώρ-
γιος Μαγουλᾶς, ἐφηµέριος τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Μαγουλάδων, κατά τοῦ ἱερέα 
Θεοδοσίου Μαγουλᾶ καί τοῦ γιοῦ του Τζώρτζη πού κατεῖχαν δύο ἑβδοµάδες 
ἐφηµερίας στόν ναό, ὁ Μ. Πρωτοπαπάς δικαίωσε τόν αἰτοῦντα καί ἀπαγόρευσε 
τή διπλή ἐφηµερία πατέρα καί γιοῦ134. 

Ὡς µέση λύση στίς ἀνωτέρω δύο ἐκ διαµέτρου ἀντίθετες πρωτοπαπαδικές 
ἀποφάσεις µπορεῖ νά θεωρηθεῖ ἡ ἀπόφαση στό σχετικό ζήτηµα πού ἀφοροῦσε 
στήν ἐφηµερία τῶν ναῶν τοῦ χωριοῦ Ἅγιοι ∆έκα στίς 24.2.1719, κατά τήν ὁ-
ποία ἄν συνέβαινε νά εἶναι ὁ πατέρας καί ὁ γιός ἱερεῖς, ἀπό τά εἰσοδήµατα τοῦ 
ναοῦ λάµβανε µερίδιο µόνον ὁ πατέρας, ἐνῶ ὁ γιός περιοριζόταν στά ἔσοδα πού 
προέκυπταν «ἀπό τὸ περιτραχήλιον .... καὶ τοῦτο ἕως ὁποῦ ζῆ ὁ πατέρας του 
διατὶ τοτε νὰ τραβιζη καὶ αὐτὸς τὸ µερτικό του.....»135. 

Στίς παραπάνω ἀποφάσεις ἀναγνωρίζεται ἡ ὕπαρξη καί ταυτόχρονη ἰσχύ 
δύο διαφορετικῶν πρακτικῶν, ἐνῶ τήν τρίτη, τή µέση λύση, τήν ἐντοπίσαµε µό-
νον στή συγκεκριµένη πρωτοπαπαδική ἀπόφαση. Ὁ Μ. Πρωτοπαπάς, ἀποφεύ-
γοντας νά καθορίσει ἑνιαῖο πλαίσιο ρύθµισης τοῦ προβλήµατος, περιορίζεται 
στήν ἀναγνώριση τοῦ δικαιώµατος τοῦ γιοῦ στηριζόµενος στήν εὐρεία, κατά 
τήν ἀπόφαση, διάδοση τῆς πρακτικῆς αὐτῆς στά χωριά. Ἡ ἰσχύς ἀντίθετης πρα-
κτικῆς στήν πόλη καί συγκεκριµένα στόν ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος ἀναγνω-
ρίζεται µέν ἀλλά αὐτή δέν τίθεται ὡς µέτρο, παρά τήν προσπάθεια τοῦ ἱερέα 
Μαρίνου Βούλγαρη νά τήν παρουσιάσει ὡς παράδειγµα πρός γενικότερη ἐφαρ-
µογή. Ἡ πρακτική ὅµως αὐτή θά ἀποτελέσει τή βάση γιά τήν ἐπίλυση ἀντίστοι-
χου ζητήµατος στίς 20.5.1730. Τότε τέθηκε τό ἴδιο πρόβληµα ἀπό τόν ἱερέα 
Πολύχρονο Κουλούρη ἐξ ὀνόµατος καί τῶν λοιπῶν ἱερέων τῆς ἐπαρχίας Λευ-
κίµµης πού δέν εἶχαν γιούς ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι ὑποστήριξαν ὅτι οἱ γιοί, ζώντων 
τῶν πατέρων τους, δέν ἔπρεπε νά ἔχουν ἑβδοµάδα ἐφηµερίας. Τήν ἀντίθετη 
ἄποψη στό πρόβληµα ἐξέφρασε τότε ὁ ἱερέας ∆ηµήτριος Βούλγαρης ἐκπροσω-
πώντας καί τούς λοιπούς ἱερεῖς πού εἶχαν γιούς ἱερεῖς, ὁ ὁποῖος πρότεινε νά 
ἔχουν αὐτοί ἑβδοµαδιαία ἐφηµερία διότι αὐτή ἦταν ἡ παλαιά συνήθεια. Ἡ πρω-
τοπαπαδική ἀπόφαση ὅµως, στηριζόµενη στήν ἀκολουθούµενη στόν ναό τοῦ 
Ἁγίου Σπυρίδωνος τάξη, ἀπαγόρευσε τήν ταυτόχρονη κατοχή ἐφηµερίας ἀπό 
πατέρα καί γιό στόν ἴδιο ναό. Τήν ἐφηµερία εἶχε ὁ πατέρας ἤ ἀδυνατοῦντος 
αὐτοῦ ἕνας ἀπό τούς γιούς, µετά δέ τόν θάνατο τοῦ πατέρα εἶχαν δικαίωµα 
στήν ἐφηµερία ὅλοι οἱ ἱερωµένοι γιοί136. Οἱ ἀποκλειόµενοι κατ’ αὐτόν τόν τρό-
πο ἱερεῖς δέν µετεῖχαν στήν κατανοµή τῶν ἑβδοµάδων ἐφηµερίας τοῦ ναοῦ, µπο-

                                                        
134. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 19, β. 1, δ. 6, φ. 22v-23r ἀπόφαση τῆς 6.2.1701. 
135. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 1, φ. 41r. 
136. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, δ. 9, φ. 47r, δηµοσιευµένο εἰς ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 352-353, 

ἔγγραφο 169. 
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ροῦσαν ὅµως νά συµµετάσχουν στίς ἀκολουθίες καί ἰδιαίτερα κατά τήν ἡµέρα 
τῆς ἑορτῆς τοῦ ναοῦ, φυλασσοµένων ὅµως πάντοτε τῶν δικαίων τῶν νοµίµων 
ἐφηµερίων τοῦ ναοῦ137. Τή γενική αὐτή ἀρχή ἀκολουθώντας ὁ Μ. Πρωτοπαπάς 
Σπυρίδων Βούλγαρης στίς 2.5.1734 πρόσταξε τόν ἱερέα Ἀρσένιο Μίαρη καί τόν 
γιό του Ἰωάννη νά παύσουν νά ζητοῦν δύο ἑβδοµάδες ἐφηµερίας στόν ναό τῶν 
Ἁγίων Σαράντα στό χωριό Περιβόλι καί νά διατηρήσει τήν ἐφηµερία µόνον ὁ 
πατέρας, ἐκτός βέβαια ἄν ἤθελε αὐτός νά τή δώσει στόν γιό του138. Οἱ ἀποφά-
σεις ὅµως αὐτές φαίνεται ὅτι προκάλεσαν ἀναστάτωση στήν ἐπαρχία Λευκίµ-
µης καί στίς 13.6.1734 κατατέθηκε στήν πρωτοπαπαδική γραµµατεία ἔγγραφη 
ἀναφορά ἀπό τόν ἱερέα Ἰωάννη Μοναστηριώτη µέ τήν ὁποία γνωστοποιοῦσε 
ὅτι στά χωριά Ἅγιοι Θεόδωροι, Ἀναπλάδες, Μελίκια καί Ποτάµι στό ζήτηµα 
τῶν ἐφηµεριῶν ἴσχυε ἡ παλαιά συνήθεια σύµφωνα µέ τήν ὁποία «πατήρ καί 
υιός εκαναν εφιµεριες ἴγουν αράδες κε ἔπερναν κε πάγες τους» καί σηµείωνε τά 
ὀνόµατα τῶν ἱερέων πατέρων καί υἱῶν πού ἐνέπιπταν στήν περίπτωση139. Τό 
ζήτηµα ἀπασχόλησε τόν Μ. Πρωτοπαπά καί τόν µεθεπόµενο χρόνο ἔπειτα ἀπό 
προσφυγές τῶν ἱερέων τῆς Λευκίµµης πού δέν εἶχαν τέκνα, µέ τίς ὁποῖες ζητοῦ-
σαν νά ἀπαγορευτεῖ ἡ κατοχή δύο ἐφηµεριῶν ἀπό πατέρα καί γιό. Γιά τήν ἐξο-
µάλυνση τῆς κατάστασης ὁ Μ. Πρωτοπαπάς ἐξέδωσε στίς 26.6.1736 πρόσταγµα 
µέ τό ὁποῖο ὅριζε στούς κυβερνῆτες τῶν ναῶν τήν καταβολή τῶν χρεωστουµέ-
νων µισθῶν σέ ὅλους τούς ἐφηµερίους καί κάλεσε τά δύο µέρη νά προσέλθουν 
τόν µήνα Αὔγουστο γιά τήν ἐπανεξέταση τοῦ θέµατος ὥστε νά δοθεῖ ὁριστική 
λύση στό ζήτηµα140. ∆υστυχῶς δέν βρέθηκε ἄλλη ἀπόφαση πού νά ἀφορᾶ στό 
θέµα. Ἀρκετά ὅµως χρόνια ἀργότερα, στίς 18.7.1743 κατατέθηκε στόν Μ. Πρω-
τοπαπά νέα αἴτηση τοῦ ἱεροµονάχου Σεραφείµ Παπαβλασόπουλου, ἐφηµερίου 
τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀναπλάδων, µέ τήν ὁποία ζητοῦσε νά ἀπαγο-
ρευτεῖ στόν ἱερέα Ἀνδρέα Μεταξᾶ, γιό τοῦ ἱερέα καί ἐφηµερίου τοῦ ναοῦ Θεο-
δώρου Μεταξᾶ, νά λάβει ἑβδοµάδα ἐφηµερίας στόν ἴδιο ναό, σέ ἐφαρµογή τῆς 
πρωτοπαπαδικῆς ἀπόφασης τοῦ 1730141, γεγονός πού φανερώνει ὅτι στό µεταξύ 

                                                        
137. Βλ. τήν τάξη πού τηρήθηκε κατά τόν ἑορτασµό τοῦ Ἁγίου στίς 12.12.1724 ὁπότε ἔτυχε 

νά εἶναι ἐφηµέριος ὁ Μ. Πρωτοπαπάς Σπυρίδων Βούλγαρης. Μέ αὐτόν συλλειτούργησαν ὁ 
Ἰωάννης καί ὁ Χριστόδουλος Βούλγαρης «ὅστις εἶχε καὶ τὰ δεξιὰ ἀπὸ τὸν κύριον Ἰωάννην ὡς 
ἐνεργεία ἐφηµέριος, ἐπειδὴ καὶ ὁ προρρηθεὶς κύριος Ἰωάννης ἀγκαλὰ καὶ προχειροτονηµένος 
ἱερεὺς καὶ ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Τάγµατος, µ’ ὅλον τοῦτο κατὰ τὴν τάξιν, ὁποῦ ἕχουν εἰς τὸν ἅγιον ὅτι 
ζῶντος ἐφηµερίου τοῦ πατρός, ὁ υἱὸς νὰ µὴν ἔχῃ ἑβδοµάδα ἀγκαλὰ καὶ ἱερεὺς εἰς τὴν ἑορτὴν 
τοῦ ἁγίου ἐφυλάχθη µὲ ἀκρίβειαν τὸ αὐτὸ γιοὺς χωρὶς καµίαν ἐναντιότητα» (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, 
Ναοί, σ. 407). 

138. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 3, φ. 143r. 
139. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 23, φ. 515r. 
140. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 23, φ. 591r. Τό ἴδιο πρόσταγµα καί εἰς Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 4, φ. 173rv. 
141. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, δ. 6, φ. 277r. Στό ἔγγραφο δέν σηµειώνεται ἡ ἀπόφαση τοῦ Μ. Πρω-

τοπαπᾶ, ἡ ὁποία θεωροῦµε ὅτι θά ἦταν σύµφωνη µέ τήν προηγούµενη. 
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διάστηµα γιά τό θέµα δέν εἶχε ληφθεῖ ἄλλη ἀπόφαση. Ἡ ἀπόφαση τοῦ 1730 
φαίνεται πώς, παρά τίς ἀντιδράσεις, ἀποτέλεσε τή βάση γιά τήν ἀντιµετώπιση 
ἀνάλογων προβληµάτων καί στά ἑπόµενα χρόνια, χωρίς ὅµως αὐτό νά σηµαίνει 
καί τή γενικότερη συµµόρφωση τῶν θιγοµένων ἱερέων πρός αὐτήν142. 

Ἡ ἔκταση τῆς ἰσχύος τῶν ἐφηµεριακῶν δικαιωµάτων τῶν ἱερέων ἀδελφῶν 
δέν εἶναι γνωστή, ἀπό τά ὑπάρχοντα ὅµως στοιχεῖα φαίνεται πώς ἡ προνοµιακή 
αὐτή µεταχείριση περιοριζόταν µᾶλλον στίς ἀδελφότητες τῶν χωριῶν ὅπου 
ἐντοπίστηκαν τόσο οἱ σχετικές καταστατικές διατάξεις ὅσο καί τά ὑπάρχοντα 
παραδείγµατα. Ἀδυνατοῦµε νά ὑποστηρίξουµε τή γενική ἰσχύ τῶν δικαιωµά-
των αὐτῶν διότι στίς περισσότερες περιπτώσεις γνωρίζουµε µόνον τίς συµβάσεις 
ἱερουργίας χωρίς παράλληλα νά κατέχουµε καί τίς σχετικές διατάξεις. Ἀκόµη 
ὅµως καί ὅπου δέν φαίνεται νά ἰσχύουν τά ἀνωτέρω δικαιώµατα τῶν ἱερέων 
ἀδελφῶν ἤ δέν εἶναι γνωστή ρητή κανονιστική διάταξη, ἡ ἀδελφότητα εἴτε 
ὄφειλε νά ἐπιλέξει ἀπό τούς ὑπάρχοντες στό σῶµα της ἱερεῖς143 εἴτε προτιµοῦσε 
τούς ἱερεῖς ἀδελφούς144. Ἀντίστοιχα παραδείγµατα ἐφηµερίων ἀδελφῶν ὑπάρ-
χουν καί ἀπό τήν περιοχή τῆς πόλης145, χωρίς πάντως νά ἔχει διαπιστωθεῖ ἄν ἡ 
ἐκλογή αὐτῶν συνιστοῦσε ἐφαρµογή ἀνάλογων διατάξεων. Τά δικαιώµατα τῶν 
ἱερέων ἀδελφῶν στήν ἐφηµερία τοῦ ναοῦ, ὅπου ἐφαρµόζονταν, ἀναγνωρίζονταν 
καί ἀπό τά πολιτειακά διατάγµατα τά ὁποῖα ἐξαιροῦσαν τούς ναούς αὐτούς 
ἀπό τήν προβλεπόµενη διαδικασία ἀνάδειξης ἐφηµερίων146. Γενικότερα ὅµως ἡ 
ἀπαρέκκλιτη τήρηση τῆς προτίµησης ἱερέων ἀδελφῶν στήν ἐφηµερία τοῦ ναοῦ 
προσέκρουε στήν ἐνδεχόµενη ἀπουσία τους, γεγονός πού, σέ συσχέτιση µέ τή 

                                                        
142. Βλ. ἀναφορά τῆς 14.7.1748 τῶν ἱερουργῶν τῆς Ἁγίας Τριάδος Βελονάδων ἐναντίον 

τοῦ ἱερέα Μιχαήλ Βρανᾶ ὁ ὁποῖος ζητοῦσε νά ἔχει στόν ναό ἐφηµερία καί ὁ γιός του Πανα-
γιώτης, µέ τήν ὁποία συνυποβλήθηκε καί ἀντίγραφο τῆς πρωτοπαπαδικῆς ἀπόφασης τοῦ 1730 
(Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, δ. 8, φ. 449r). 

143. Βλ. πρωτοπαπαδικό πρόσταγµα τῆς 3.5.1720 γιά τόν Ἅγιο Νικόλαο Μαυριάνας Σω-
κρακίου (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 9, φ. 14v-15r). Βλ. ἐπίσης τήν ἱδρυτική πράξη τῆς ἀδελφότητας 
τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας Καρουσάδων τῆς 30.3.1701 (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 681v). 

144. Βλ. ἐνδεικτικά: Ἅγιος Ἰάκωβος Πέρσης Περίθειας (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 115r τῆς 13.4.1506. 
Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 312, ἀρ. 434). Ὑ. Θ. Λιαπάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.6, φ. 15r τῆς 10.5.1514 - 
Πράξεις Ἀλεξάκη, σ. 63, ἀρ. 56). Ἁγία Τριάς Παυλιάνας (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.5, φ. 32r τῆς 16.8.1523). 
Ἅγιος Νικόλαος Μαυριάνας Σωκρακίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 98r τῆς 1.10.1528). Ταξιάρχης Πο-
λιτάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.94, β. 1, φ. 23r). Ταξιάρχης Κουναβάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.77, φ. 60v-
61r τῆς 12.4.1583). Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κρητικῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 575v τῆς 2.7.1610). Ἅγιος 
Γεώργιος Παλαιοχωρίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 595r τῆς 10.9.1610). Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδρο-
µος Ἀργυράδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Φ.142, β. 3, φ. 5r τῆς 20.7.1734). Ταξιάρχης Ἀργυράδων (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Φ.142, β. 3, φ. 4v-5r τῆς 20.7.1734). 

145. Βλ. ἐνδεικτικά: Ἅγιος Ἀθανάσιος τῆς Κοινότητας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.245, φ. 139v-140r 
τῆς 15.11.1497). Παντοκράτορας στό Γρηγοροβούνι (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 446v τῆς 7.2.1578). 
Ἅγιος Νικόλαος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 66v, 77r). 

146. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 6 ἄρθρο 6, σ. 159 ἄρθρο 2. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρο 72. 
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γενικευµένη ἀπουσία καταστατικῶν διατάξεων, δέν ἐπιτρέπει νά ὁρίσουµε τήν 
ἔκταση τῆς ἰσχύος τῶν προνοµίων αὐτῶν, ἀλλά οὔτε καί νά διευκρινίσουµε τήν 
αἰτία γιά τήν ὁποία οἱ ἀδελφότητες ἄλλοτε ἐπιλέγουν ἱερεῖς ἀδελφούς καί ἄλ-
λοτε ξένους γιά τήν ἐφηµερία τοῦ ναοῦ. Θά µπορούσαµε πάντως νά παρατηρή-
σουµε ὅτι τό δικαίωµα κατοχῆς ἑβδοµάδας ἐφηµερίας ἀπό τούς ἱερεῖς ἀδελφούς 
σχετιζόταν µᾶλλον µέ τήν οἰκονοµική κατάσταση τῆς ἐκκλησίας. Ὅπου τό εἰ-
σόδηµά της ἦταν ἀρκετό γιά νά συντηρήσει περισσότερους ἱερεῖς τά δικαιώµα-
τα τῶν ἱερέων ἀδελφῶν θά πρέπει νά θεωρηθοῦν µᾶλλον αὐτονόητα, ἀντίθετα, 
ὅπου τό εἰσόδηµά της ἦταν πενιχρό, τόν ἐφηµέριο ὅριζε εἴτε ἡ ἀδελφότητα εἴτε 
οἱ κυβερνῆτες. Τό γεγονός πάντως αὐτό προξενοῦσε, χωρίς ἄλλο, παρεξηγήσεις, 
θεληµένες ἤ ἀθέλητες, καί διενέξεις οἱ ὁποῖες κατέληγαν στό πρωτοπαπαδικό 
κριτήριο γιά νά βροῦν τή λύση τους, ὅπως ἡ περίπτωση τῶν ἱερέων Σπυρίδωνος, 
Γεωργίου καί Χριστοδούλου Καβαδάτων, οἱ ὁποῖοι κατέθεσαν στίς 15.9.1730 
γραφή στήν πρωτοπαπαδική γραµµατεία ἐναντίον τῶν κυβερνητῶν τοῦ ναοῦ 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στό Γιαλισκάρι Ἀργυράδων ἐπειδή δέν τούς ἐπέτρεπαν νά 
ἔχουν ἑβδοµάδα ἐφηµερίας στό ναό, παρότι ἦταν ἀδελφοί τοῦ ναοῦ147. Ὅπως 
ὅµως προκύπτει ἀπό τήν ἀπαντητική στίς καταγγελίες γραφή τῶν ἐπιτρόπων 
τοῦ ναοῦ, πού συντάχθηκε τήν 1.10.1730, οἱ ἀνωτέρω ἱερεῖς δέν εἶχαν κανένα 
δικαίωµα νά λάβουν ἑβδοµάδα ἐφηµερίας διότι «απὸ εκπαλε καὶ έος τὶν σιµε-
ρον ει κουµεσοιει εκλεγουν εναν εφιµεριον επιδι και ει αυτί εκλισια να εχι 
ολιγον ησοδιµα»148. 

iii. Ἄλλα δικαιώµατα καί προνόµια 

Σαφής ἔκφραση τῶν κτητορικῶν δικαιωµάτων τοῦ ἀδελφοῦ στόν ναό, ἦταν ἡ 
κάρπωση τοῦ «γιούς», πού συχνά ἀναφέρεται στίς συµβάσεις ἱερουργίας ἀλλά 
καί σέ ἐκεῖνες τίς πράξεις µέ τίς ὁποῖες παραχωρεῖται ὁ ναός καί τά εἰσοδήµατά 
του σέ πρόσωπο ἱερωµένο ἤ µή. Τό «γιούς», ὅπως σηµειώσαµε ὅταν ἐξετάζαµε 
τό ἰσχύον στήν Κέρκυρα κτητορικό δίκαιο, ἐκφράζει τό δικαίωµα κυριότητας 
τοῦ κτήτορα στόν ναό καί στήν περιουσία του. Μέ ἀντίστοιχο τρόπο ἐκλαµβά-
νεται καί µέσα στά πλαίσια τῆς ἀδελφότητας, ἀφοῦ αὐτή, ὅπως δείξαµε, ἀπο-
τελεῖ οὐσιαστικά τό σύνολο τῶν κτητόρων τοῦ ναοῦ. Στήν περίπτωση ὅµως τῶν 
ἀδελφοτήτων τό «γιούς» ὑφίσταται ὁρισµένες διαφοροποιήσεις, χάνοντας τόν 
κύριο χαρακτήρα του πού συνίστατο στήν κάρπωση µεριδίου ἀπό τά ἔσοδα 
τοῦ ναοῦ, καί µετατρέπεται σέ ἔκφραση ἤ ἐκδήλωση τῆς ἀναγνώρισης τοῦ κτη-
τορικοῦ δικαιώµατος, γι’ αὐτό καί περιορίζεται σέ συµβολική ποσότητα. Ἄλλω-
στε ὁ ἀριθµός τῶν µελῶν τῶν ἀδελφοτήτων ἦταν ἀρκετά µεγάλος γιά νά προσ-
διοριστεῖ διαφορετικά, ἀφοῦ ἔτσι θά στεροῦσε τόν ναό ἀπό τά ἀναγκαῖα γιά τή 

                                                        
147. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 23, φ. 383r. 
148. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 23, φ. 387r. 
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λειτουργία του ἔσοδα. 
Τό «γιούς», στήν πλειονότητα τῶν περιπτώσεων, περιοριζόταν στή συµβολι-

κή λήψη γλυκίσµατος («σπερνά») κατά τήν ἑορτή149, συνοδευοµένου σέ ὁρισµέ-
νες ἀδελφότητες καί ἀπό ἕνα κερί150. Τό «γιούς» δινόταν στούς ἀδελφούς ἀπό 
τόν ἐφηµέριο τοῦ ναοῦ, ἐφόσον αὐτός εἶχε καί τήν ἐκµετάλλευση τῆς περιουσίας 
τοῦ ναοῦ, ἤ τόν ἡγούµενο, ἄν ὁ ναός ἦταν µοναστηριακός. Ἡ ποσότητα τοῦ 
«γιούς» ἦταν κατά κανόνα ἴση γιά ὅλους τούς ἀδελφούς κάποτε ὅµως οἱ ἱερεῖς 
τῆς ἀδελφότητας ἐµφανίζονται περισσότερο εὐνοηµένοι ἔναντι τῶν λαϊκῶν 
λαµβάνοντας µεγαλύτερο µερίδιο151. 

Ἡ ἡµέρα ἀπόδοσης τοῦ «γιούς» συνήθως συνέπιπτε µέ τήν ἑορτή τοῦ ναοῦ, 
δέν λείπουν ὅµως καί οἱ περιπτώσεις πού αὐτό ἐχορηγεῖτο µέ ἄλλη εὐκαιρία, 
ἀνάλογα φυσικά µέ τή φύση τοῦ διανεµόµενου ἀγαθοῦ152. Οἱ ἀδελφοί ὄφειλαν 
νά τό παραλάβουν ἀπό τήν ἐκκλησία, µάλιστα στόν Ἅγιο Ἰωάννη Θεολόγο Κα-
ρουσάδων τό 1747 ὁρίστηκε ὅτι αὐτό θά δινόταν σέ ἐκείνους µόνον τούς ἀδελ-
φούς οἱ ὁποῖοι θά παρακολουθοῦσαν τή θεία λειτουργία153. 

Στή µονή Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσας, γιά τήν ὁποία οἱ πληροφορίες εἶναι 
πλουσιότερες, ἡ ἀπόδοση τοῦ «γιούς» πρός τούς δικαιούχους γινόταν στίς 15 
Αὐγούστου, ἡµέρα ἑορτῆς τῆς µονῆς, καί ἀποτελοῦσε µέρος τῶν ἐπιβαλλοµένων 
γιά τήν ἑορτή ἐξόδων. Ἡ ποσότητα τῶν ἀγαθῶν συγκεντρωνόταν µερικές ἡµέ-
ρες νωρίτερα καί παραδινόταν ἀπό τόν ἡγούµενο ἤ ἀργότερα ἀπό τόν οἰκονό-
µο στούς κυβερνῆτες γιά νά διανεµηθεῖ στούς ἀδελφούς πού τύχαινε νά βρίσκο-
νται στή µονή κατά τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς. Ἡ διανεµητέα ποσότητα σέ εἶδος 
περιλάµβανε σιτάρι, λάδι, λαθούρια, φάβα, κρασί154. Στίς παλαιότερες πράξεις 

                                                        
149. Ἅγιοι Θεόδωροι Ἁγίων ∆ούλων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 56, φ. 43rv τῆς 22.5.1736). 

Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 57, φ. 21rv τῆς 13.9.1736 καί 
Συµβ. Π.235, β. 49, φ. 33r-35r τῆς 8.5.1747). Ἅγιος Ἀθανάσιος Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, 
β. 58, φ. 16v τῆς 17.4.1737). Ἅγιος Νικόλαος Μαυριάνας Σωκρακίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 8, 
φ. 24r τῆς 27.2.1764 καί β. 10, φ. 27v τῆς 18.10.1767). 

150. Στήν Ὑ. Θ. Φανερωµένη Καβαλουρίου ὁ πακτωτής ὄφειλε νά δίνει µιά κούπα σπερνά 
καί ἕνα κερί ἄσπρο ἀπό τρεῖς οὐγγιές (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.420, β. 13, φ. 9v). Στήν Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν 
σηµειώνεται ἡ προσφορά κεριοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.133, β. 9, φ. 47v ἄρθρο 13). Στήν Ὑ. Θ. Ὑ-
ψηλή Μαγουλάδων τό «γιούς» συνίστατο σέ ἕνα κερί καί µιά κούπα σπερνά γιά κάθε κτητο-
ρικό σπίτι (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Ὑψηλή, σ. 96). 

151. Στήν Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν, σύµφωνα µέ τόν κανονισµό τοῦ µοναστηριοῦ, ὁ ἡγούµενος 
ὄφειλε νά δίνει γιά τό «γιούς» 2 οὐγγιές κερί στούς λαϊκούς καί 3 οὐγγιές στούς ἱερεῖς (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Μ.133, β. 9, φ. 47v ἄρθρο 13). 

152. Στήν Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν τά προβλεπόµενα ἀπό τόν κανονισµό κεριά δίνονταν στούς 
ἀδελφούς τό Μ. Σάββατο (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.133, β. 9, φ. 47v ἄρθρο 13). Στήν Ὑ. Θ. Ὑψηλή Μα-
γουλάδων δινόταν τήν Παρασκευή τῆς ∆ιακαινησίµου κατά τήν ὥρα τῆς λειτουργίας µετά τό 
«Ἐξαιρέτως» (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Ὑψηλή, σ. 96). 

153. Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.235, β. 49, φ. 33r-35r. 
154. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 636. 



ΤΑ  ΜΕΛΗ  303 

 

τά ἀγαθά αὐτά προορίζονταν γιά τή συντήρηση τοῦ ναοῦ καί τά λάµβαναν οἱ 
κυβερνῆτες ὡς ἐκπρόσωποι τῶν ἀδελφῶν155. Ἀργότερα συµπεριελήφθησαν στά 
ἔξοδα γιά τήν τέλεση τῆς ἑορτῆς, ἐνῶ ἀπό τά µέσα τοῦ 18ου αἰ. καί ἑξῆς αὐτά 
προσδιορίζονταν ὡς «γιούς» διανεµόµενο στούς ἀδελφούς156. Ἡ διαπιστούµενη 
ἀρχική χρήση τῶν ἀγαθῶν αὐτῶν, χωρίς νά διαφοροποιεῖ τόν χαρακτήρα τους, 
ὀφειλόταν πιθανότατα στήν οἰκονοµική κατάσταση τοῦ ναοῦ, ἄλλωστε καί σέ 
νεότερα χρόνια διαπιστώθηκε ἡ διάθεση τῶν ποσοτήτων αὐτῶν γιά τήν κάλυ-
ψη ἐπιτακτικῶν ἀναγκῶν τῆς µονῆς157. Ὁ τρόπος διανοµῆς τῶν ἀγαθῶν αὐτῶν 
στούς ἀδελφούς εἶναι γνωστός ἀπό πράξη τῆς 16.8.1781, σύµφωνα µέ τήν ὁποία 
οἱ κυβερνῆτες καλοῦσαν τούς ἀδελφούς νά ἔλθουν στή µονή κατά τήν ἡµέρα 
τῆς ἑορτῆς γιά νά λάβουν τό µερίδιό τους, ὁπότε καί µοιράζονταν οἱ ποσότητες 
στούς παρισταµένους. Φαίνεται µάλιστα ὅτι συντασσόταν καί σχετική νοταρια-
κή πράξη γιά τήν κατοχύρωση τῶν κυβερνητῶν158. 

Οἱ ἀδελφοί ἔχαιραν ἰδιαίτερων τιµῶν κατά τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ ναοῦ. 
Τότε µοιράζονταν στούς ἀδελφούς «σπερνά», καί συνήθως παρετίθετο γεῦµα µέ 
ἔξοδα ἐκείνου πού νεµόταν τήν περιουσία τοῦ ναοῦ, τό ὁποῖο σέ ὁρισµένες πε-
ριπτώσεις ταυτιζόταν µέ τήν καταβολή τοῦ «γιούς»159. Ἡ διαδεδοµένη συνήθεια 
τῆς ἑορταστικῆς συνεστίασης τῶν ἀδελφῶν ἀποτέλεσε τό θέµα πρωτοπαπαδι-
κῶν προσταγµάτων µέ τά ὁποῖα περιορίστηκε ἀρχικά τό δικαίωµα στή συµµε-
τοχή ἑνός µόνον µέλους ἀπό κάθε συναδελφική οἰκογένεια καί στή συνέχεια ἀ-
παγορεύτηκε ἐντελῶς. Τά προστάγµατα αὐτά ἀφοροῦσαν στίς ἀδελφότητες τῶν 

                                                        
155. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 649, ἔγγραφο 2. 
156. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 699, ἔγγραφο 28. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.664, 

β. 30, φ. 16r. 
157. Τό 1777 οἱ κυβερνῆτες βλέποντας ὅτι τά ἔξοδα γιά τήν ἀνακαίνιση τοῦ ναοῦ ἦταν 

µεγάλα, «επουλησαν ... κε το σηνηθισµενο γιοὺς του παροντος χρόνου οποῦ εµελε να µηρασθη 
τον αδελφόν...» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.664, β. 30, φ. 16r). 

158. Ἡ πράξη ἔχει ὡς ἑξῆς: «1781 ογδοηντα µήα αβγουστου 16 δεκάξη ιστο ηγουµενιὸ τις 
Θεοτοκου Παλεοκαστρητισας περιοχὶν τον Λακόνον ο παρον Γιακουµετος Κατζαρος του µο-
ναστηριου τις Θεοτοκου Παλεοκατρητισας εξεκαθαρίζη κε λεγη ιστιν παρουσια ηµὸν κε µαρ-
τιρον τον κατοθεν οτι έλαβε απο τον παροντα ηεροµόναχον Σεραφὶµ Μιχαλᾶ ικονόµον του 
ἀνοθεν µοναστηρίου το σινηθισµένο γιοὺς πατρονᾶτο ιγουν σταρι µιζοῦρια δόδεκα κούλουµα 
κρασὴ µετρα δεκατεσερα λαδη ξέστα µῆα ιστι µαγιριὰ ριάλια έξη ανγγαλα λεγη ο ρηθις Για-
κοµετος πος ακαρτερόντας κε τους ετερους κολεγους του απο παντιερας Μέσης κε Αγιρου 
ανταµος δια να µιρᾶσουν αφθτὸ κατα τιν παλεᾶν σινήθιαν κε δεν ῆλθαν οθεν τίχοντας ι πα-
ρόντες Αναστάσης Αγάθος καποδετζεντος κε ο Τζωρτζης Μαζης του ποτὲ Πάτιου απο χορηόν 
Λιαπαδον παντιερα τις αφθτις Μεσης το εµῆρασαν ανταµος τιν εκτες ιµερα εορτις του 
τιχουµένου αδελφᾶτου κατὰ τιν παλεᾶν σινήθιαν...» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.665, β. 38, φ. 43r). 

159. Στήν Ἁγία Τριάδα Κληµατιᾶς προβλεπόταν ἡ χορήγηση κρασιοῦ καί ψωµιοῦ 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 1, φ. 34rv τῆς 20.5.1746). Στόν Ἅγιο Νικόλαο Σιδαρίου ὁ ἐφηµέριος 
ὄφειλε νά δίνει στούς ἀδελφούς 22 ρεάλια σέ ψωµί καί κρασί (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 256). Βλ. 
καί Ἁγία Τριάς Ἀργυράδων (ΠΑΝ∆Η, Πράξεις, σ. 117-120). 
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χωριῶν, δέν γνωρίζουµε ὅµως ἄν καί σέ ποιά ἔκταση ἐφαρµόστηκαν160. 
Ἡ συνήθεια τῆς χορήγησης κεριῶν στούς ἀδελφούς πού µετεῖχαν στίς λιτα-

νεῖες καί τούς ἐπιταφίους ἦταν ἰδιαίτερα διαδεδοµένη στά χωριά, φαίνεται µά-
λιστα πώς ἡ χορήγηση τοῦ κεριοῦ γιά ἀρκετές ἀδελφότητες ἀποτελοῦσε µέρος 
τῶν δικαιωµάτων πού ἀπολάµβαναν οἱ ἀδελφοί, γι’ αὐτό καί συνηθιζόταν τό 
µοίρασµά τους ἀκόµη καί σέ ἐκείνους πού δέν µετεῖχαν στίς λιτανεῖες ἤ βρίσκο-
νταν ἐγκατεστηµένοι σέ ἄλλα χωριά. Τή συνήθεια αὐτή, πού ἐπιβάρυνε σηµα-
ντικά τόν προϋπολογισµό τῶν ἐκκλησιῶν, στηλίτευσε ὁ Μ. Πρωτοπαπάς καί σέ 
πρόσταγµά του τῆς 22.3.1725 ἀπαγόρευσε αὐστηρά τό µοίρασµα κεριῶν στούς 
ἀπόντες ἀδελφούς ὁρίζοντας ποινές γιά τούς παραβάτες161. Σέ ἄλλο του δέ πρό-
σταγµα τῆς 21.7.1734, ἀναφερόµενο στούς ναούς τῆς κοινότητας Στρινίλα, ἔπει-
τα ἀπό τήν αὐστηρή ἀπαγόρευση τῶν ἑορταστικῶν συνεστιάσεων «διὰ νὰ µὴν 
µίνουν ἅµηροι, καὶ ἀµετοχοι οἱ ἀδελφοὶ καὶ γιοὺς πατρονάτοι ἀπὸ κάποια δι-
καιοµατα τῆς αὐτῶν δεσποτίας», ὅρισε νά λαµβάνει τό κάθε σπίτι πού εἶχε κτη-
τορικό καί συναδελφικό δικαίωµα «δύο ὀγγιαῖς κερὶ ὁποῦ εἰς κερὸν ὁποῦ γίνε-
ται ὁ ἐπιτάφιος τῇ ἁγίᾳ καὶ µεγάλῃ παρασκευῆ καὶ τοῦτο ὄχι κεφαλικῶς, µόνον 
εἰς κάθε ὀσπήτιον»162. 

Οἱ ἀδελφοί, πέραν τῶν ἀνωτέρω, εἶχαν τό ἀναφαίρετο δικαίωµα νά χρησιµο-
ποιήσουν ἕνα ἀπό τά κελιά ἤ τούς βοηθητικούς χώρους τοῦ ναοῦ γιά νά µονά-
σουν, σέ περίπτωση δέ πού πέριξ τοῦ ναοῦ λειτουργοῦσε µοναστήρι, οἱ ἀδελφοί 
εἴτε ἐπάνδρωναν κατ’ ἀποκλειστικότητα τή µοναστική κοινότητα εἴτε ἐντάσ-
σονταν ἐλεύθερα χωρίς περιορισµό ἤ προηγούµενη ἐπιλογή καί ἀποδοχή ἤ ἀφι-
έρωση ἀγαθῶν163. 

Ὁ νεκρός ἀδελφός, ἀκόµη καί ἄν κατοικοῦσε σέ ἄλλο χωριό, συνοδευόταν 
στήν τελευταία του κατοικία, ἐφόσον βέβαια τό ζητοῦσε ἡ οἰκογένειά του, µέ 
τόν σταυρό καί τό φλάµπουρο τοῦ συναδελφικοῦ ναοῦ, τοῦ ὁποίου οἱ καµπά-
νες κτυποῦσαν πένθιµα164. Γιά τούς ἀποβιώσαντες ἀδελφούς ὁ ἐφηµέριος τοῦ 
ναοῦ τελοῦσε κάθε Κυριακή καί ἐπίσηµη ἑορτή µνηµόσυνο. 

Τέλος, ἀνά ἀδελφότητα διαπιστώνονται ἐπιµέρους δικαιώµατα καί προνό-
µια, ὅπως τό δικαίωµα χρησιµοποίησης κάποιου κελιοῦ τοῦ µοναστηριοῦ γιά 
ὀλιγοήµερη παραµονή, ἡ δωρεά σειρᾶς ἱερατικῶν ἀµφίων στούς χειροτονούµε-
νους ἱερεῖς ἀδελφούς, ἡ ἐξασφάλιση τῶν ἀναγκαίων γιά τή διαβίωση σέ ὅσους 
ἐκ τῶν ἀδελφῶν ἀποδεδειγµένα βρίσκονταν σέ κατάσταση «ἐσχάτης πενίας»165. 

                                                        
160. Ἀναλυτικότερα παρακάτω, σ. 634-636. 
161. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 23, δ. 4, φ. 212rv. Τό πρόσταγµα ἐπικυρώθηκε ἀπό τόν Γενικό Προ-

βλεπτή στίς 13.4.1725. 
162. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 3, φ. 145v-146r. 
163. Ἀναλυτικότερα παρακάτω, σ. 525, 529. 
164. Βλ. τό ἄρθρο 14 τῶν καταστατικῶν διατάξεων τῆς 3.6.1746 πού ἀφοροῦν στήν Ὑ. Θ. 

Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.133, β. 9, φ. 47v). 
165. Βλ. σχετικές διατάξεις στήν ἱδρυτική πράξη τῆς µονῆς Ὑ. Θ. Ὑψηλῆς Μαγουλάδων 
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β. Ὑποχρεώσεις τῶν ἀδελφῶν 

i. Τακτικές εἰσφορές 

Τά µέλη τῶν ἀδελφοτήτων τῆς πόλης ὄφειλαν νά καταβάλλουν ἐτήσια τακτική 
εἰσφορά, τό ὕψος τῆς ὁποίας ὁρίζεται διαφορετικά ἀπό τήν κάθε ἀδελφότητα 
καί παρουσιάζει διακυµάνσεις µέσα στόν χρόνο. Ἡ εἰσφορά αὐτή εἶναι συν-
δεµένη, στήν πλειονότητα τῶν περιπτώσεων, µέ τόν ἑορτασµό τοῦ Πάσχα καί 
τήν ἑορταστική συγκέντρωση τῶν ἀδελφῶν κατά τήν ἡµέρα αὐτή. Ἡ εἰσφορά 
προσδιορίζεται στίς πηγές ἀπό τή λήψη τοῦ κεριοῦ τῆς Ἀνάστασης καί τήν κα-
ταβολή τοῦ ὁρισθέντος ἀπό τήν ἀδελφότητα ποσοῦ, γι’ αὐτό καί συνήθως δη-
λώνεται ὡς «πιάσιµο» τοῦ κεριοῦ166 ἤ «καντελότο»167. Ἐξίσου συχνή ὅµως εἶναι 
καί ἡ χρήση τοῦ ὅρου «λουµινάρια»168, ἡ ὁποία προσδιορίζει τήν ἐτήσια τακτι-
κή εἰσφορά καί σέ ἄλλες θρησκευτικές ὀργανώσεις τόσο λατινικές ὅσο καί ὀρ-
θόδοξες στήν Κέρκυρα καί ἀλλοῦ169. Τέλος µέ τήν ἴδια σηµασία χρησιµοποιεῖ-
ται καί ὁ ὅρος «καταβόλι», ὁ ὁποῖος ἐµφανίζεται στίς παλαιότερες χρονολογικά 
ἀναφορές τῆς εἰσφορᾶς170. Ὁ τελευταῖος ὅρος, τουλάχιστον σέ µιά περίπτωση, 
χρησιµοποιεῖται µαζί µέ τό «κερί» λογιζόµενος ὡς ἄλλης µορφῆς εἰσφορά, ὅµως 
ἡ διαφοροποίηση περιορίζεται µόνον στό λεκτικό ἐπίπεδο, ἀφοῦ τό συνολικό 

                                                        
(ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Ὑψηλή, σ. 96). 

166. Βλ. Ὑπαπαντή (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, β. 1, φ. 72v). Πρβλ. Ἅγιος Νικόλαος καί Ἅγιος Λά-
ζαρος (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 38v). Πρβλ. καί τήν ἔκφραση «levar candela», στόν κατάλογο 
τῶν ἀδελφῶν τῆς Ὑ. Θ. Κρεµαστῆς πόλεως πού συγκεντρώθηκαν τή Λαµπρή στίς 9.4.1805 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 219, ἔγγραφο ἀρ. 24). 

167. Ἅγιος Νικόλαος καί Ἅγιος Λάζαρος (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 30r-31r). 
168. Ἀπαντᾶ στίς ἀδελφότητες τῆς πόλης, βλ. Ἅγιος Βασίλειος (Κατάστιχο 1635, σ. 37). Ὑ. 

Θ. Ἀντιβουνιώτισσα (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 106r ἑξῆς), Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδροµος (Α.Ν.Κ., 
Ε.Ε. 237, β. 2, φ. 41v). Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσα (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 214, β. 1, φ. 3v, 5v). 

169. Μέ τόν ὅρο λουµινάρια (luminaria) δηλωνόταν τόσο ἡ πανηγυρική φωταγώγηση τοῦ 
ναοῦ ὅσο καί ἡ καταβαλλόµενη εἰσφορά γιά τόν σκοπό αὐτό (C. DU GANGE, Glossarium me-
diae et infimae Latinitatis, Niort 1885 (ἀνατ. Graz 1954), τ. 5, σ. 152). Ὁ θεσµός υἱοθετήθηκε ἀπό 
τίς θρησκευτικές ἀδελφότητες στίς ὁποῖες συνδυάστηκε µέ τήν προσφορά ἀπό µέρους τῆς 
ἀδελφότητας κεριοῦ καί ἄρτου κατά τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ προστάτη ἁγίου. Στήν ἑλληνι-
κή ἀδελφότητα τῆς Βενετίας τό ἔθιµο τῆς διανοµῆς ψωµιοῦ καί κεριοῦ ὁρίζεται ἀπό τό κατα-
στατικό καί σχετίζεται ἄµεσα µέ τό ὕψος τῆς συνδροµῆς. Γιά τό θέµα βλ. εἰδικότερα ΜΑΥΡΟ-
ΕΙ∆Η, Συµβολή, σ. 42-44. ΠΑΡ∆ΟΥ, Κατάλογος, σ. 308-311. Γιά τή λουµινάρια στίς λατινικές 
ἀδελφότητες τῆς Κέρκυρας βλ. ΚΑΡΥ∆Η, Ἀδελφότητες, σ. 268-270. Βλ. ἀκόµη ΖΩΗ, Λεξικόν, τ. 
Β΄, σ. 251. 

170. Ἅγιος Νικόλαος καί Λάζαρος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 52v-63r συνελεύσεις 
τῶν ἐτῶν 1601-1605). Γιά τή σηµασία τοῦ ὅρου βλ. ἐπίσης C. DU GANGE, Glossarium ad Scri-
ptores Mediae et infimae graecitatis, τ. 1, Lugduni 1688, στήλη 607 (ἀνατ. Graz Austria 1958), ὁ 
ὁποῖος ἑρµηνεύει τή λέξη «καταβόλια» ὡς «ἔρανοι», ἀλλά καί τήν εὐρύτερη σηµασία τῆς λέξης 
«καταβολή» ὡς πληρωµῆς, ἰδίως µερικῆς, κατά διαλείµµατα καταβαλλόµενης. 
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ποσό πού ἐπιβαρύνει τόν κάθε ἀδελφό δέν διαφοροποιεῖται171. Ὁ ὅρος κατα-
βόλι παράλληλα δήλωνε καί τήν ἑορταστική συγκέντρωση τῶν ἀδελφῶν τή 
∆ευτέρα τοῦ Πάσχα172, σύµφωνα µάλιστα µέ µιά πληροφορία, στήν ἀδελφότη-
τα τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀλβανιτῶν τό 1601 τό «καταβόλι» συγκεντρώθηκε ἀπό 
τούς κυβερνῆτες τῆς ἀδελφότητας τήν ἡµέρα αὐτή, ἐνέργεια πού πιθανόν ἀπηχεῖ 
τήν παλαιότερη πρακτική ἡ ὁποία µέ τό πέρασµα τοῦ χρόνου καθιερώθηκε ὡς 
τό «πιάσιµο» τοῦ κεριοῦ τῆς Ἀνάστασης. 

Ρητές µαρτυρίες γιά τήν ὕπαρξη τῆς ἀνωτέρω τακτικῆς εἰσφορᾶς ἔχουµε ἀπό 
τίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰ., γιά ἐκεῖνες τίς ἀδελφότητες τῆς πόλης τῶν ὁποίων σώ-
ζονται διαχειριστικά βιβλία τοῦ ναοῦ καί βιβλία πράξεων τῆς ἀδελφότητας173. 
Καλύτερα καί λεπτοµερέστερα ὅµως γιά τήν καταβαλλόµενη ποσότητα, τήν 
ἀνταπόκριση τῶν ἀδελφῶν, τά ποικίλα προβλήµατα πού ἀναφέρονταν στή συ-
γκέντρωσή της καί τούς ἰσχύοντες κανονισµούς γνωρίζουµε ἀπό τίς πηγές τοῦ 
17ου καί 18ου αἰ. 

Σέ ὁρισµένες ἀδελφότητες ἡ εἰσφορά αὐτή, χαρακτηριζόµενη ὡς λουµινάρια, 
συνδέεται µέ τήν ἑορτή τοῦ τιµωµένου ἤ τῶν τιµωµένων ἁγίων τοῦ ναοῦ174, ἐνῶ 
σέ ἄλλες ἀδελφότητες διαπιστώνονται «λουµινάριες» καί στίς δύο περιπτώσεις. 
Στήν Ὑ. Θ. Φανερωµένη τῶν Ξένων, ὅπως προκύπτει ἀπό βιβλίο στό ὁποῖο κα-
ταγράφονταν οἱ λουµινάριες τῶν ἐτῶν 1817-1819, λόγῳ τοῦ ἰδιότυπου χαρα-
κτήρα τῆς ἀδελφότητας τῆς ὁποίας σηµαντικός ἀριθµός ἦταν ἔµποροι, σηµειώ-
νονταν ξεχωριστά οἱ προσφορές τῶν ταξιδιωτῶν ἀδελφῶν «πασατζέριδων ὁπου 
ἔρχονται ἀπὸ ταξίδιον ἢ απερνοῦν...». Σέ ὅλους τούς ξένους πού ἔρχονταν ἀπό 
ταξίδια ἦταν συνήθεια νά δίνεται κερί 6 οὐγγιῶν ζωγραφισµένο, καθώς καί ἡ 
«στάµπα» τῆς Θεοτόκου, τά ὁποῖα πλήρωναν κατά βούληση. Μεταξύ τῶν προ-
σφερόντων συµπεριλαµβάνονται στούς καταλόγους καί ἄλλοι οἱ ὁποῖοι δέν 
εἶχαν τά τυπικά προσόντα γιά νά ἀνήκουν ὡς µέλη στήν ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ. 
Στόν κατάλογο τῶν λουµιναριῶν τῶν ἐτῶν 1817-1819 ὑπάρχουν Πρεβεζιάνοι, 
Γαλαξιδιῶτες, Κεφαλονίτες, Χιῶτες, Λευκαδίτες. Στό βιβλίο σηµειώνονται χωρι-

                                                        
171. Στόν ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί Λαζάρου στίς 6.4.1740 «εσιναχθισαν οι αδελφι... 

δηά νά πιάσουν κερί ... οπιο εβαλθι σίντα µε το καταβόλι από L.5 το καθενα» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 
248, δ. 49, φ. 12r). Τό ποσό αὐτό εἶναι ἴσο µέ ἐκεῖνο πού δόθηκε γιά τό κερί τό 1720 (Α.Ν.Κ., 
Ε.Ε. 245, β. 4, φ. 51r). 

172. Ἀναλυτικότερα παρακάτω, σ. 637 καί ἑξῆς. 
173. Γιά τόν Ἅγιο Νικόλαο καί Λάζαρο πόλεως βλ. πρακτικό συνέλευσης τῆς 13.4.1601 

(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2 φ. 52v). Βλ. ἐπίσης γιά τόν ἴδιο ναό πρακτικό συνέλευσης τῆς 30.3.1657 
ὅπου ἐκτός τῶν ἄλλων συζητήθηκε καί τό θέµα γιά τούς ἀδελφούς ἐκείνους πού «εληψαν νά 
δώσουν εκείναις ταῖς συνδροµαῖς ή βοήθειαις ταῖς χρονικαῖς καί διατεταγµέναις εις την αυτήν 
µονήν ήγουν ὁπου δέν επλέροσαν το κερί, κάθε αγίαν λαµπρά τοῦ Χριστοῦ...» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, 
β. 2, φ. 38v). Γιά τήν Ὑπαπαντή πόλεως βλ. πρακτικό τῆς 15.4.1677 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, β. 1, φ. 72v). 

174. Στόν ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καί Στεφάνου τόν 19ο αἰ. διακρίνονταν σέ λουµι-
νάριες τοῦ Ἁγίου Στεφάνου καί τοῦ Ἁγίου Βασιλείου (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 232, λυτά ἔγγραφα). 
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στά οἱ λουµινάριες πού µοιράζονταν τήν ἡµέρα τῆς µνήµης τῆς Ὑ. Θεοτόκου, 
δηλαδή ἡ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου καί ἕνα ἀρτόπουλο, µέ τά ποσά πού κατέβαλ-
λαν οἱ ἀδελφοί. Ἐπίσης χωριστά καταγράφονταν οἱ λουµινάριες τῶν ἀδελφῶν 
καί ἐνοριτῶν τήν ἡµέρα τοῦ Πάσχα µέ τό κερί τῆς Ἀνάστασης175. 

Ἐπίσης στόν Ἅγιο Ἐλευθέριο πόλεως ὡς τακτικές λογίζονταν οἱ εἰσφορές 
τῶν ἀδελφῶν τόσο τήν ἡµέρα τοῦ Πάσχα, κατά τήν ὁποία πλήρωναν «το κερύ 
τις αγίας λαµπράς κατά τιν σινήθιαν τον εκλισιον»176, ὅσο καί κατά τήν ἡµέρα 
τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου. Μέ τίς ἀποφάσεις της στίς 17.1.1715 καί στίς 
20.1.1715 ἡ ἀδελφότητα ὅρισε τήν ὑποχρεωτική προσέλευση τῶν ἀδελφῶν καί 
τήν καταβολή τοῦ τιµήµατος τῶν λουµιναριῶν καί στίς δύο περιπτώσεις177. Εἰ-
δικότερα ἡ λουµινάρια τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου, περιλάµβανε τή διανοµή στούς 
ἀδελφούς ψωµιοῦ, κεριοῦ τεσσάρων οὐγγιῶν καί τῆς εἰκόνας τοῦ ἁγίου, µέ 
ἀντίστοιχη ὑποχρέωση τῶν ἀδελφῶν νά καταβάλλουν ὑπέρ τοῦ ναοῦ τό ποσό 
τῶν τριῶν λιτρῶν, τό ὁποῖο αὐξήθηκε τά ἑπόµενα χρόνια καί ἔφτασε τίς πέντε 
λίτρες178. Ἡ ὑποχρέωση αὐτή τῶν ἀδελφῶν ἔπαυσε νά ὑφίσταται µετά τήν ἀπό-
φαση τῆς συνέλευσης τῆς 16.1.1793 νά καταργήσει τή διανοµή τῶν λουµιναριῶν 
µέ τό αἰτιολογικό ὅτι αὐτές ἐπιβάρυναν τόν προϋπολογισµό τῆς ἐκκλησίας. 
Ἀντ’ αὐτῶν διατηρήθηκε ἡ διανοµή τῆς τυπωµένης εἰκόνας τοῦ ἁγίου, µέ ἀντί-
στοιχη ἐπιβάρυνση τῶν ἀδελφῶν µέ 15 γαζέτες. Ἡ κατάργηση τῆς διανοµῆς τους 
ἐντάσσεται, κατά τήν ἀπόφαση τῆς 16.1.1793, στή γενικότερη πρακτική πού 
ἐφαρµοζόταν στίς ἐκκλησίες τῆς πόλης καί ἰδιαίτερα στήν ἐκκλησία τῆς Ὑ. Θ. 
Φανερωµένης τῶν Ξένων179. 

Ἡ εἰσφορά εἶναι γνωστή γιά τίς περισσότερες ἀδελφότητες τῆς πόλης180. Ἡ 
µή τακτική καταβολή της εἶχε ὡς συνέπεια γιά τούς χρεῶστες τήν ἄρση τοῦ 
δικαιώµατος συµµετοχῆς στίς συνελεύσεις καί ψηφοφορίες τῆς ἀδελφότητας ἕως 
τήν ἀποπληρωµή τῶν χρεωστουµένων, ἡ ὁποία µποροῦσε νά γίνει ὁποιαδήποτε 
χρονική στιγµή181. Παρ’ ὅλα αὐτά αὐτή δέν καταβαλλόταν τακτικά. Ἡ ταύτιση 
τῆς εἰσφορᾶς κυρίως µέ τήν πληρωµή τοῦ κεριοῦ τῆς Ἀνάστασης µᾶς παρέχει τή 
δυνατότητα, λόγῳ τῆς λεπτοµεροῦς ἀναγραφῆς ὅσων «ἔπιασαν» κερί στά βι-
βλία ὁρισµένων ἀδελφοτήτων, νά διαπιστώσουµε τό µέγεθος τοῦ προβλήµατος. 

                                                        
175. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 213, βιβλίο λουµιναριῶν, φ.χ.ἀ. Πρβλ. ΣΤΟΥΠΗ, Ξένοι, σ. 161-162. 
176. Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.77, βιβλίο πράξεων, φ. 40r. 
177. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 22r. 
178. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 21r, 70v-71r. 
179. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 108r. 
180. Ἐκτός τῶν ἀνωτέρω παραδειγµάτων, γνωρίζουµε τήν εἰσφορά στόν Ἅγιο Ἀντώνιο 

ἀπό τό 1733 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 1v), στόν Ταξιάρχη (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 246, ἀταξινόµητα φύλ-
λα τοῦ 1726). 

181. Στό βιβλίο διαχείρισης τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας στίς 4.8.1778 σηµειώνονται 
«48 Luminarie» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 214, β. 1, φ. 5v). Γιά τά µέτρα πού ἔλαβαν οἱ ἀδελφότητες γιά τήν 
ἀντιµετώπιση τοῦ προβλήµατος βλ. περισσότερα στήν ἑπόµενη ἑνότητα. 
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Πιό συγκεκριµένα, στόν Ἅγιο Νικόλαο καί Λάζαρο πόλεως ἐπί συνόλου περί-
που 72 µελῶν κατά τά µέσα τοῦ 17ου αἰ. οἱ παρόντες τήν ἡµέρα τῆς Ἀνάστασης 
κυµαίνονται ἀπό 39 ἕως 51182. Στήν Ὑπαπαντή στό διάστηµα 1677-1744 ὁ 
ἀριθµός τους κυµαίνεται ἀπό 18 ἕως 36 ἄτοµα183. Στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου 
∆ηµητρίου γιά τό χρονικό διάστηµα 1735-1786 γνωρίζουµε ὅτι τήν ἡµέρα τοῦ 
Πάσχα προσέρχονταν στόν ναό καί λάµβαναν κερί ἀπό 7 ἕως 22 ἀδελφοί184 ἐνῶ 
ἡ δυναµικότητα τῆς ἀδελφότητας κατά τήν περίοδο αὐτή ὑπερέβαινε τά 120 
µέλη185. Ἀντίστοιχα στήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας οἱ ἀδελφοί 
πού παρίστανται καί λαµβάνουν κερί στό διάστηµα 1757-1806 κυµαίνονται 
ἀπό 17 ἕως 60186 µέ ἀντίστοιχη δυναµικότητα τῆς ἀδελφότητας κατά τήν ἴδια 
περίοδο ἄνω τῶν 300 µελῶν187. Ἐπίσης στόν Ἅγιο Ἀντώνιο στό διάστηµα 1735-
1786 ὁ ἀριθµός τῶν παρόντων κυµαίνεται ἀπό 13 ἕως 37 ἄτοµα188, µέ δεδοµένα 

                                                        
182. Ἀναλυτικότερα: τό 1646 51 µαζί µέ τούς ξένους, τό 1652 39, τό 1653 43, τό 1655 43, τό 

1657 49 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 23r, 30v, 31r, 33r, 37v-38r ἀντίστοιχα). 
183. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, β. 1, φ. 72r, 74v, 75r, 125r, 135v. 
184. Ἀναλυτικότερα: τό 1735 συνάχθηκαν 19, τό 1752 συνάχθηκαν 14, τό 1753 13, τό 1754 

16, τό 1755 17, τό 1756 14, τό 1757 12, τό 1758 16, τό 1759 15, τό 1760 15, τό 1761 11, τό 1762 
10, τό 1763 11, τό 1764 11, τό 1765 10, τό 1766 8, τό 1767 7, τό 1768 9, τό 1769 9, τό 1770 8, τό 
1771 9, τό 1772 11, τό 1773 10, τό 1774 11, τό 1775 17, τό 1776 11, τό 1777 13, τό 1778 14, τό 
1779 14, τό 1780 16, τό 1781 14, τό 1782 16, τό 1783 13, τό 1784 22, τό 1785 9, τό 1786 8. Οἱ 
πληροφορίες προέρχονται ἀπό Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 2, φ. 15rv, 23r, 25r, 27v, 31r-32r, 34rv, 37r-
40v, 43r-44v, 49v, 51r-52v. 

185. Σύµφωνα µέ τά ὑπάρχοντα στοιχεῖα στή συνέλευση τῆς 8.7.1733 παρέστησαν 82 
ἀδελφοί (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 2, φ. 12v), ἐνῶ σέ ἐκείνη τοῦ 1781 σηµειώνονται 120 ἀδελφοί, οἱ 
ὁποῖοι εἶχαν δικαίωµα ψήφου (ὅ.π., φ. 45v-47r). 

186. Ἀναλυτικότερα: τό 1757 26, τό 1758 31, τό 1759 35, τό 1760 60, τό 1761 40 καί 4 
«ξένοι», τό 1762 34, τό 1765 29, τό 1767 24, τό 1768 29, τό 1769 17, τό 1770 18, τό 1771 17, τό 
1773 28, τό 1774 28, τό 1775 24, τό 1776 28, τό 1777 26, τό 1778 35 καί 5 ξένοι, τό 1779 26 καί 
6 ξένοι, τό 1780 43, τό 1781 24 καί 6 ξένοι, τό 1784 36 καί 2 ξένοι, τό 1785 27 καί 1 ξένος, τό 
1786 26 καί 4 ξένοι, τό 1787 30 καί 4 ξένοι, τό 1788 33, τό 1789 37, τό 1790 32, τό 1791 57, τό 
1792 42, τό 1793 37, τό 1794 43, τό 1795 32, τό 1796 40, τό 1797 31, τό 1798 36, τό 1799 34, τό 
1800 37, τό 1801 60, τό 1802 32 καί 3 ξένοι, τό 1803 40, τό 1806 23. Οἱ πληροφορίες ἀπό 
Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 8r, 9v, 22r, 26r, 30v, 32r, 46r, 57r, 69v-70r, 76v, 78r, 82rv, 86r-88v, 95r, 
102v, 104r, 105r, 106r, 107r, 108rv, 113r, 115r, 120r, 121r, 122r, 123rv, 124v, 125v-126r, 134r, 
135r, 137v. 

187. Στήν συνέλευση τοῦ 1758 συνάχθηκαν 177 ἀδελφοί (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 17v-
20v), ἐνῶ τό 1801 ἔλαβαν µέρος 303 ἀδελφοί (ὅ.π., φ. 130v ἑξῆς). 

188. Ἀναλυτικότερα: τό 1735 18, τό 1737 37, τό 1743 14, τό 1744 14, τό 1745 13, τό 1746 
13, τό 1749 13, τό 1755 15, τό 1756 15, τό 1757 13, τό 1758 14, τό 1759 13, τό 1760 17, τό 1761 
14, τό 1762 16, τό 1763 20, τό 1764 12, τό 1765 12, τό 1766 11, τό 1767 18, τό 1768 15, τό 1769 
15, τό 1770 15, τό 1771 20, τό 1772 15, τό 1773 16, τό 1774 25, τό 1775 21, τό 1776 19, τό 1777 
21, τό 1778 17, τό 1779 17, τό 1780 18, τό 1781 18, τό 1782 33, τό 1786 24 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 
1, φ. 10r-56v). 
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στοιχεῖα δυναµικότητας τῆς ἀδελφότητας 90-131 µέλη189. Ἡ µικρή αὐτή συµµε-
τοχή διαπιστώνεται καί κατά τόν 19ο αἰ.190. 

Τό ὕψος τῆς εἰσφορᾶς ἦταν ἴσο γιά ὅλα τά µέλη τῆς ἀδελφότητας191. Οἱ ἐξαι-
ρέσεις προσώπων ἀπό τήν καταβολή ἦταν σπάνιες. Γνωρίζουµε ὅτι στόν Ἅγιο 
Νικόλαο καί Ἅγιο Λάζαρο πόλεως, τουλάχιστον τό 1657, λαµβανόταν εἰδική 
µέριµνα γιά τά ἄπορα µέλη καθώς καί γιά ὅσους ταξίδευαν µέ πλεούµενα ἔξω 
ἀπό τό νησί, οἱ ὁποῖοι ἐξαιροῦνταν τῆς ὑποχρέωσης καταβολῆς τῆς εἰσφορᾶς192. 
Ἐπίσης στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο ἐξαιρεῖτο τῆς εἰσφορᾶς τοῦ κεριοῦ ὁ γαστάλδος, ὁ 
ὁποῖος ἦταν ἐπιφορτισµένος µέ τήν περιφορά τοῦ κυτίου τῶν εἰσφορῶν ὑπέρ 
τῆς ἐκκλησίας193. Ὁ γενικός χαρακτήρας τῆς καταβολῆς διαπιστώνεται καί στίς 
συντεχνιακές ἀδελφότητες. Μόνο σέ µιά περίπτωση διαπιστώθηκε περιορισµός 
τῆς ὑποχρέωσης σέ ὁρισµένους ἀπό τούς ἀδελφούς. Πρόκειται γιά τήν ἀδελφό-
τητα τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, στήν ὁποία, σύµφωνα µέ τό κατάστιχο τῶν ναῶν 
τοῦ 1635, τή λουµινάρια κατέβαλλαν µόνον ὅσοι ἀπό τούς µαστόρους εἶχαν κα-
τάστηµα194, ὁ περιορισµός πάντως δέν ἐπιβεβαιώθηκε ἀπό τίς µεταγενέστερες 
πηγές. 

Τό ὕψος τῆς τακτικῆς αὐτῆς εἰσφορᾶς, καί ἑποµένως τοῦ τιµήµατος τοῦ κε-
ριοῦ κατά τήν ἡµέρα τῆς Λαµπρῆς, ποικίλλει ἀπό ἀδελφότητα σέ ἀδελφότητα, 
ἐνῶ παρουσιάζει µιά αἰσθητή ἄνοδο σέ ὅλες τίς ἀδελφότητες µέσα στόν 18ο αἰ. 
σέ σχέση µέ τά λιγοστά στοιχεῖα πού διαθέτουµε γιά τόν προηγούµενο αἰώνα. 
Τόν 17ο αἰ. τό ποσό κυµαινόταν ἀπό 2:10 ἕως 3:10 λίρες195. Τόν 18ο αἰ. ἡ εἰσφο-
ρά κυµαινόταν ἀπό 3 ἕως 6 λίρες196, ἐνῶ τόν 19ο αἰ. ἐντοπίστηκαν εἰσφορές τοῦ 

                                                        
189. Βλ. τήν συνέλευση τῆς 29.3.1740 µέ 90 παρόντες (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 15v) καί τῆς 

3.2.1787 µέ 131 παρόντες (ὅ.π., φ. 59v-61r). 
190. Βλ. ἐνδεικτικά τήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Βασιλείου στήν ὁποία τό 1822 ἔλαβαν τό 

κερί 22 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 232, φύλλα λυτά), ἐνῶ ἡ ἀδελφότητα εἶχε τήν ἴδια περίοδο δυναµικότητα 
περί τά 190 µέλη (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 232, β. 29, συνέλευση τῆς 27.7.1823). 

191. Στήν ἑλληνική ἀδελφότητα τῆς Βενετίας διαπιστώνεται κλιµάκωση τοῦ ὕψους τῆς 
συνδροµῆς ἀνάλογα µέ τό µέγεθος τοῦ λαµβανοµένου κεριοῦ, τό ἀξίωµα καί τό φύλο τῶν 
µελῶν (ΠΑΡ∆ΟΥ, Κατάλογος, σ. 309). 

192. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 38v. Στίς λατινικές ἀδελφότητες βρίσκουµε, τουλάχιστον γιά 
τόν 18ο αἰ., ρυθµίσεις κατά περίπτωση πού ἀφοροῦσαν στό ποσό καταβολῆς καί στή λήψη 
µέτρων µειωµένης καταβολῆς τῆς λουµινάριας ἀπό τούς πτωχούς (ΚΑΡΥ∆Η, Ἀδελφότητες, σ. 
268-270). 

193. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, δ. 2, ἔγγραφο 24. 
194. Κατά τή δήλωση τοῦ πρωτοµάστορα, ἡ λουµινάρια ποίκιλλε ἐξαρτώµενη ἀπό τόν 

ἀριθµό «dei maestri che hanno botegha» (Κατάστιχο 1635, σ. 37). 
195. Ἀναλυτικότερα: στόν Ἅγιο Νικόλαο καί Λάζαρο πόλεως ἦταν 2:12 λίρες (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 

244, β. 2, φ. 23r κ.ἀ.). Στήν Ὑπαπαντή στίς 15.4.1677 ἀνερχόταν σέ 2:10 λίρες (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, 
β. 1, φ. 72r), τό 1683 σέ 2:6 λίρες (ὅ.π., φ. 82v), τό 1684 σέ 2:16 λίρες (ὅ.π., φ. 84r), τό 1688 ἦταν 
2:10 λίρες (ὅ.π., φ. 88r) ἐνῶ τό 1689 ἀνῆλθε στίς 3:10 λίρες (ὅ.π., φ. 89r). 

196. Ἀναλυτικότερα: Στόν Ἅγιο Νικόλαο καί Λάζαρο τό 1715 ἦταν 3 λίρες (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 
245, β. 4, φ. 42r), τό 1717-1718 ἦταν 4 λίρες (ὅ.π., φ. 48r), ἐνῶ τό 1720 ἀνῆλθε στίς 5 λίρες (ὅ.π., 
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µισοῦ ταλήρου197, ἀλλά καί κυµαινόµενες εἰσφορές στήν ἴδια ἀδελφότητα ὅπως 
σέ αὐτήν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου γιά τήν ὁποία τό 1824 σηµειώνονται εἰσφορές 
24-48 ὀβολῶν198. 

Γιά τίς ἀδελφότητες τῆς ὑπαίθρου δέν γνωρίζουµε ἄν ἴσχυε ἀντίστοιχη ὑπο-
χρέωση. Γεγονός εἶναι πάντως ὅτι, τουλάχιστον σέ κάποιες ἀπό αὐτές, ὑφίστατο 
ἕνα εἶδος τακτικῆς εἰσφορᾶς ὑποχρεωτικῆς γιά ὅλους τούς ἀδελφούς. Γνωρίζου-
µε ὅτι τό 1580 καθιερώθηκε τακτική εἰσφορά σέ εἶδος γιά τούς κτήτορες τοῦ να-
οῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης χωρίου Νυµφῶν, οἱ ὁποῖοι σύµφωνα 
µέ τή σχετική νοταριακή πράξη, ἀνέλαβαν τήν ὑποχρέωση νά προσφέρουν ὁ 
καθένας κατ’ ἔτος γιά τήν οἰκοδοµή καί τήν αὔξηση τοῦ ναοῦ καί γιά τήν τέλε-
ση τοῦ πανηγυριοῦ ποσότητα κρασιοῦ ἴση µέ µία ξέστα. Ὡς λήξη τῆς προθε-
σµίας καταβολῆς ὁρίστηκε ὁ Μάιος, σέ συνδυασµό προφανῶς µέ τήν τελούµενη 
τότε ἑορτή τοῦ ναοῦ, ὁπότε ἡ προσφορά µετατρεπόταν σέ χρηµατική καταβολή 
ὑπολογιζόµενη µέ βάση τήν τότε τιµή τοῦ κρασιοῦ. Ἡ προσφορά εἶχε ὑποχρεω-
τικό χαρακτήρα, ἐπιπτώσεις ὅµως σέ περίπτωση ἀµέλειας σηµειώνονται µόνον 
γιά τούς κυβερνῆτες οἱ ὁποῖοι ἄν ἀµελοῦσαν τή συγκέντρωσή της ὄφειλαν νά 
τήν πληρώνουν ἐξ ἰδίων199. Τήν ὕπαρξη τακτικῆς εἰσφορᾶς, τέλος, διαπιστώ-
νουµε καί στήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Εἰσοδίων τοῦ χωριοῦ Καβαλούρι, ὅπως 
συµπεραίνεται ἀπό τόν κατάλογο τῶν ἀδελφῶν τοῦ 1817, στόν ὁποῖο οἱ ἀδελ-

                                                        
φ. 51r. Βλ. καί Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 248, δ. 49, φ. 12r). Στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο τό 1735 ἦταν 3 λίρες 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 1, φ. 15rv), ἐνῶ τά ἔτη 1752-53 ἀνῆλθε στίς 4 λίρες (ὅ.π., φ. 23r). Στόν Ἅγιο 
Ἐλευθέριο τό 1753 ἦταν 5 λίρες (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 70v-71r). Στήν Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσα, τό 
διάστηµα 1777-1778, ἡ λουµινάρια ἀνερχόταν σέ 5 λίρες (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 214, β. 1, φ. 3v καί 5v). 
Στήν Ὑπαπαντή τό 1722 ἰσοῦνταν µέ 5:10 λίρες (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, β. 1, φ. 114r), τό 1723 µέ 4:12 
(ὅ.π., φ. 115v), τό 1734 µέ 5:6 (ὅ.π., φ. 128r), τό 1753 τό κερί κυµαινόταν ἀπό 1 ἕως 1.5 τάλληρο 
(ὅ.π., φ. 141r), ἐνῶ τό 1776-1777 ἐπανῆλθε στίς 5 λίρες (ὅ.π., φ. 144v-145r). Στήν Ὑ. Θ. Φανε-
ρωµένη τῶν Ξένων στίς 6.4.1757 ἀποφασίστηκε ἡ αὔξηση τῆς λουµινάριας ἀπό 12 γαζέτες σέ 4 
λίρες, µέ ἀφορµή τήν ἀπόφαση γιά τήν ἵδρυση νοσοκοµείου καί µέ σκοπό νά διατεθοῦν τά 
ἔσοδα ὑπέρ αὐτοῦ (ΣΤΟΥΠΗ, Ξένοι, σ. 153). Στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα τό κερί τό 1757 ὁρί-
στηκε στίς 5 λίρες καί 4 σολδιά µαζί µέ τό «πασχάτικο» τοῦ ἐφηµερίου (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, 
φ. 8r), ἐνῶ στά ἑπόµενα χρόνια γνώρισε τήν ἀκόλουθη διακύµανση: τό 1788 ἦταν 6 λίρες (ὅ.π., 
φ. 106r), τό 1799 λίρες 6:10 (ὅ.π., φ. 124v), τό 1802 λίρες 6:12 (ὅ.π., φ. 134r), τό 1804 λίρες 6:16 
(ὅ.π., φ. 136r) τό 1806 3/8 τοῦ ταλήρου (ὅ.π., φ. 137v). Στόν Ἅγιο Ἰωάννη Πρόδροµο ἡ λου-
µινάρια κόστιζε τό 1757 5 λίρες (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 237, β. 2, φ. 41v). 

197. Ἅγιος Βασίλειος : Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 232, λυτά ἔγγραφα ἔτους 1822. Ὑ. Θ. Φανερωµένη τῶν 
Ξένων γιά τό διάστηµα 1817-1819 βλ. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 213, βιβλίο λουµιναριῶν, σ. 32: «Κατάλογος 
των λουµιναρίων σηκώνουν σήµερον το Πάσχα οι αδελφοί καί ενορίται της Υ.Θ. κέοντας το 
κερί απο µιά λίτρα οπου δίδη η εκκλησια την αυγή και εσπερινο εις την ανάστασιν καί το 
αφίηνουν πίσω εις την εκκλησία δίδοντας µισό ταλαρον και περνουν από δύο αυγά καί µιά 
κουλούρα».  

198. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 232, λυτά ἔγγραφα. 
199. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.10, φ. 28r πράξη τῆς 21.5.1580. 
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φοί διακρίνονται σέ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι «ησην χρεόστε εις την ανοθεν αγια µονι 
καί σέ αὐτούς οπου δεν χρεοστούν»200. 

ii. Ἔκτακτες καί προαιρετικές εἰσφορές  

Οἱ ἔκτακτες εἰσφορές ἦταν ἔνδειξη τοῦ διαρκοῦς ἐνδιαφέροντος τῶν ἀδελφῶν 
γιά τόν ναό. Ὅπως εἴδαµε ὅταν κάναµε λόγο γιά τή συγκρότηση τῆς ἀδελφό-
τητας, οἱ ἀδελφοί ὄφειλαν κατά περίπτωση νά συνδράµουν στήν οἰκοδόµηση 
τοῦ ναοῦ, στήν ἀνακαίνιση ἤ στήν ἀνοικοδόµησή του. Ὅµως καί µετά τό πέρας 
τῶν ἐργασιῶν αὐτῶν ὁ ναός δέν ἀφηνόταν στήν τύχη του. Οἱ ὑποχρεώσεις τῶν 
ἀδελφῶν στή συνέχεια συνίσταντο στή φροντίδα γιά τή συντήρηση καί τήν αὔ-
ξηση τῆς περιουσίας του. Σέ ὅλα τά ἔγγραφα κανονιστικοῦ χαρακτήρα πού γνω-
ρίζουµε καί σέ ὅλο τό χρονικό εὖρος πού καλύπτει ἡ ἔρευνα, τό ἀνωτέρω καθῆ-
κον ἐπαναλαµβάνεται σταθερά ὡς τό πρώτιστο καθῆκον τῶν ἀδελφῶν. Πιό 
συγκεκριµένα, σύµφωνα µέ τό λεκτικό τῶν πηγῶν, οἱ ἀδελφοί ὑποχρεοῦνταν νά 
ἔχουν τόν ναό «εις αύξησιν και ουχί εις ελάττωσιν» καί «να είναι εις πάσαν 
συνδροµήν και βοηθειαν και πτιάσιν»201 ἤ, κατ’ ἄλλη ἔκφραση, «προβλέπειν τα 
αγαθά και συµφέροντα της ειρηµένης µονής και από αγαθου εις καλίτερον κα-
θός το δίκαιον απαιτει»202. Οἱ συνδροµές αὐτές τῶν ἀδελφῶν ἦταν ἴσες µεταξύ 
τους, τῶν ἐξόδων κατανεµοµένων σέ ἴσα µερίδια, τό ὕψος τῶν ὁποίων ἐξαρ-
τιόταν ἀπό τόν ἀριθµό τῶν ἀδελφῶν203. Οἱ ὑποχρεώσεις αὐτές τῶν ἀδελφῶν δέν 
εἶχαν τόν χαρακτήρα τακτικῆς εἰσφορᾶς, ἀλλά ἐνεργοποιοῦνταν ὅποτε ὑπῆρχε 
ἀνάγκη, µποροῦσαν δέ νά λάβουν διάφορες µορφές, ὅπως χρηµατική καταβο-
λή204, ἤ ἀκόµη καί προσωπική συµµετοχή στίς ἐργασίες205. Ἡ µή καταβολή τῆς 

                                                        
200. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 165, δ. 1, φ.χ.ἀ. 
201. Ἅγιος Ἀθανάσιος Καρουσάδων τό 1555 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 2.9, φ. 2rv). Πρβλ. Ἅγιος ∆ηµή-

τριος Ἁγίων ∆ούλων τό 1528 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 101r) καί Ὑ. Θ. Κρεµαστή πόλεως (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Σ.146, φ. 200v-201r τῆς 24.4.1549). 

202. Ἅγιος Ἀθανάσιος τῆς Κοινότητος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.245, φ. 139v-140r τῆς 15.11.1497). 
Πρβλ. καί τή δέσµευση τῶν ἀδελφῶν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Χρυσοστόµου Ρουµανάδων: «να ακο-
λουθοῦν ἔνας τὸν ἄλον εἰς δουλίαν καὶ εἰς σε πάσα ἔξοδων ὁπου να µπεζιουνιἄρη τῆς ἐκλη-
σίας» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 677v). 

203. Βλ. τήν πρακτική πού ἀκολούθησαν οἱ ἀδελφοί τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἑβραΐδος πό-
λεως γιά τήν ἐπισκευή τοῦ ναοῦ τό 1522-1523 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 18v). Βλ. ἐπίσης τήν 
ἀπόφαση γιά τήν Ἁγία Βαρβάρα ∆οραχιτάδων τοῦ 1506 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 107v-108r. Πρά-
ξεις Κατωιµέρη, σ. 293-294, ἀρ. 404), τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖο ἀντιµετωπίζεται τό θέµα στήν 
ἱδρυτική πράξη τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόµου πόλεως τό 1544 (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Σ.148, φ. 161v-162r), καθώς καί τήν ἀπόφαση τῶν ἀδελφῶν καί κτητόρων τῶν Ἁγίων 
Ἀναργύρων Στανοπουλάδων τῆς 28.1.1599 µέ τήν ὁποία ὅρισαν ὅτι τό κάθε σπίτι ἔπρεπε νά 
καταβάλει ἕνα τάληρο γιά τή συγκέντρωση τοῦ ποσοῦ πού χρειαζόταν γιά τήν ἁγιογράφηση 
τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 485r). 

204. Στόν Ἅγιο Νικόλαο Ἑβραΐδος τό 1522 τό µερίδιο τοῦ κάθε ἀδελφοῦ ὁρίστηκε στά 



312 ∆ΟΜΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΗΣ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ  

 

συνδροµῆς στά ἔξοδα γιά τήν ἐκκλησία ἐπέφερε κατά περίπτωση τήν ἄρση τοῦ 
δικαιώµατος τοῦ ἐκλέγειν καί ἐκλέγεσθαι, ἕως φυσικά τήν καταβολή τοῦ ἀνα-
λογοῦντος ποσοῦ206, τήν ἐπιβολή χρηµατικοῦ προστίµου, τό ὕψος τοῦ ὁποίου 
κυµαινόταν ἀνάλογα µέ τή σοβαρότητα τῆς ὑπόθεσης καί διετίθετο ὑπέρ τοῦ 
ναοῦ207 ἤ ἀκόµη καί τή διαγραφή τοῦ ἀδελφοῦ ἀπό τήν ἀδελφότητα208. ∆ιαφο-
ρετική φαίνεται ὅµως νά εἶναι ἡ ἀντιµετώπιση ἐκείνων οἱ ὁποῖοι δέν ἐκπλήρω-
ναν τίς ὑποχρεώσεις τους γιά λόγους ἀνεξάρτητους τῆς θελήσεώς τους. Οἱ ὑπο-
χρεώσεις τῶν ἀδελφῶν ἀναστέλλονταν καί ἡ µή συµµετοχή τους στά ἔξοδα δέν 
λογιζόταν ὡς ἀµέλεια ὅταν ὑπῆρχε ἀνάγκη µεγάλη καί «αὐθεντική δουλεία»209, 
δηλαδή ὑποχρέωση ἀγγαρείας. 

Πέραν τῶν ἀνωτέρω, οἱ ἀδελφοί συνέβαλλαν στήν κάλυψη τῶν ἐξόδων τοῦ 
ναοῦ µέ τήν προσφορά χρηµάτων, κατά τή δύναµή τους. Οἱ εἰσφορές αὐτές 
ἦταν προαιρετικές καί εἶχαν συνήθως εὐκαιριακό χαρακτήρα, δηλαδή δίνονταν 
γιά τήν κάλυψη συγκεκριµένων ἀναγκῶν πού ὑπερέβαιναν τόν τακτικό προϋ-
πολογισµό τοῦ ναοῦ ἤ ἐµφανίζονταν ὡς ἔκτακτη εἰσφορά γιά τήν ἐνίσχυση τῆς 

                                                        
δυόµισι δουκάτα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 18v). Βλ. καί πράξη τῆς 5.4.1613 µέ τήν ὁποία οἱ ἐγ-
γραφόµενοι στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου Περιβολίου ὑπόσχονταν «να κάνουν και 
πληρώνουν καθε φάµπρικα καί φτιάση» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 668r). 

205. Εἶναι χαρακτηριστική ἡ φράση ἐγγράφου τῆς 16.8.1523 στό ὁποῖο οἱ κτήτορες τῆς 
Ἁγίας Τριάδος Κάτω Παυλιάνας ὑπόσχονταν νά δουλεύουν «µετά κορµιά τους» σέ κάθε 
χρεία τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.5, φ. 32r). Ἀνάλογη εἶναι καί ἡ ὑπόσχεση τοῦ ἐγγραφοµένου τό 
1588 ἀδελφοῦ στήν Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κρητικῶν ὅτι «την πάσαν φορά οπου ήθελε κάµη χρήα 
διά φθηάση και στόρηση ή καί άλη δουληα τις ανοθεν µονης καί εθελεν τον ανακραζη να δου-
λεύση και βοηθηση... οσαν και τους ετερους αδελφους το ωµηος και εις σε εξοδο και πλεροµή» 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 19rv τῆς 6.10.1588. Βλ. καί Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 104v τῆς 10.3.1590. 
Συµβ. Κ.405, φ. 547r τῆς 27.2.1610. Συµβ. Κ.405, φ. 573rv καί 575r µέ πράξεις ἐγγραφῆς 
ἀδελφῶν). Τήν ἴδια ἔννοια ἔχει καί ἡ ὑποχρέωση πού ἀνέλαβαν τό 1590 οἱ ἐγγραφόµενοι στήν 
Ἁγία Κυριακή Στανοπουλάδων ἀδελφοί ὅτι «ονταν ήθελαν θελήση να κάµουν φθηάση ή αλλη 
δουληά να δουλεύβουν καί αυτή» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 121r), καθώς καί τό χρέος τῶν κτη-
τόρων τοῦ Ταξιάρχη Πολιτάδων Λευκίµµης νά συντρέχουν σέ κάθε «δουλεψη της εκκλησιας» 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 191v τῆς 29.3.1551). 

206. Τήν ἰσχύ τοῦ µέτρου αὐτοῦ διαπιστώσαµε στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
Ἑβραΐδος πόλεως κατά τό 1522-1523 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 18v). 

207. Στήν ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Ἐλεούσας Κρητικῶν οἱ πριόρηδες εἶχαν ἐξου-
σία νά «κουντενάρουν την οσι κουντάνα τους ηθελε φανηστή» στόν ἀµελοῦντα νά προσέλθει 
ὅταν συνεκαλεῖτο ἡ ἀδελφότητα «διά δουλιά ήτε άλο µπιζόνιο» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 490v-
491r τῆς 10.10.1608) «καί η αυτή κοντάνα να γινεται φθηάση ηστην ανοθεν µωνήν» (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Κ.405, φ. 535v τῆς 17.12.1609). 

208. Βλ. τή σχετική διάταξη στήν πράξη τῆς 19.4.1545 πού ἀφορᾶ στήν ἀδελφότητα τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου Βιτουλάδων (Συµβ. Τ.145, φ. 78v). 

209. Ἡ περίπτωση αὐτή ἀντιµετωπίζεται στήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. στό Κλῆµα Ἀντιπερ-
νῶν. Μέ τήν πράξη τῆς 30.11.1525 οἱ ἀδελφοί ἀνέλαβαν τήν ὑποχρέωση νά ἀνακαινίσουν µέ 
ἔξοδά τους τόν ναό καί νά «ηνε όλοι εις πάσαν συνδροµήν καί επτηασιν ... παρεξ ανάγγις 
µεγάλης καί αυθεντικής δουλίας φανερής» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 57r). 
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ἐκκλησίας, χωρίς νά προσδιορίζεται ἐπακριβῶς ὁ λόγος210. Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέ-
ρον παρουσιάζουν οἱ προτάσεις πού κατέθεσαν στίς 9.4.1805 οἱ κυβερνῆτες τῆς 
Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένης Κρεµαστῆς γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ ναοῦ καί τήν κάλυψη 
τῶν χρεῶν του, καί οἱ ὁποῖες ψηφίστηκαν ἀπό τήν ὁλοµέλεια τοῦ σώµατος. Σύµ-
φωνα µέ αὐτές, κάθε ἀδελφός καλοῦνταν νά προσφέρει ποσό χρηµάτων ἀνάλο-
γα µέ τόν ζῆλο καί τήν εὐσέβειά του. Οἱ κυβερνῆτες ἀνάλαµβαναν νά ζητήσουν 
τήν προσφορά καί τῶν ἀπόντων ἀδελφῶν, καθώς καί τήν πραγµατοποίηση ἐ-
ράνου στήν πόλη. Τακτικά, γιά ὅσο χρόνο θά ὑπῆρχε ἡ ἀνάγκη, κάθε ἑβδοµάδα 
θά περιφερόταν ἀπό τόν ὑπηρέτη τοῦ ναοῦ (nonzolo) ἤ ἀπό ἄλλο πρόσωπο, τό 
ὁποῖο θά ὅριζαν οἱ κυβερνῆτες, τό κουτί τῆς ἐλεηµοσύνης στά σπίτια τῶν ἀδελ-
φῶν ὥστε νά προσφέρουν κατά τήν εὐσέβειά τους211. 

Σέ ὁρισµένες, τέλος, περιπτώσεις ἡ πρόσκληση τῶν ἀδελφῶν νά συνεισφέ-
ρουν ὑπέρ τοῦ ναοῦ ἐµφανίζει µιά κανονικότητα, διενεργεῖται δέ ἀπό ἐξουσιο-
δοτηµένο ἀπό τήν ἀδελφότητα πρόσωπο, τόν γαστάλδο, χωρίς ὅµως ποτέ νά 
παραθεωρεῖται ὁ προαιρετικός της χαρακτήρας212. 

iii. Ἄλλες ὑποχρεώσεις 

Πέρα ἀπό τίς ἀνωτέρω τακτικές ἤ ἔκτακτες εἰσφορές, οἱ ὁποῖες ἀποσκοποῦσαν 
κυρίως στήν ἐνίσχυση ἤ τή συντήρηση τοῦ ναοῦ, στίς πηγές διαπιστώνονται 
ἐπίσης διάφορες ὑποχρεώσεις τῶν ἀδελφῶν, οἱ ὁποῖες προέρχονται ἀπό συγκε-
κριµένες δεσµεύσεις τῆς ἀδελφότητας καί ἀφοροῦν στήν ἐφηµερία τοῦ ναοῦ, 
στά ἔξοδα λατρείας καί στήν τέλεση ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων κατά τήν ἡµέρα 
τῆς ἑορτῆς τοῦ ναοῦ. 

Οἱ ἔναντι τοῦ ἐφηµερίου ὑποχρεώσεις δέν ἀποτελοῦσαν πάγια δέσµευση 
τῶν ἀδελφῶν, ἀλλά προσδιορίζονταν ἀπό τίς ἑκάστοτε συµβάσεις ἱερουργίας, 
εἶχαν δέ ἰσχύ καθόλο τό διάστηµα πού εἶχε ἀνατεθεῖ ἡ ἐφηµερία τοῦ ναοῦ στό 
συγκεκριµένο πρόσωπο. Οἱ ὑποχρεώσεις αὐτές οἱ ὁποῖες, ὀφείλουµε νά σηµειώ-
σουµε, δέν ἐντοπίζονται σέ ὅλες τίς ἀδελφότητες προσδιορίζονταν µέ τόν ὅρο 
«λειτουργίες», καί ποίκιλλαν ὡς πρός τόν ἀριθµό τους ἀνάλογα µέ τό εἶδος καί 
τό ὕψος τῆς πληρωµῆς τοῦ ἐφηµερίου πού εἶχε συµφωνηθεῖ213. 

                                                        
210. Οἱ ἐπισκευαστικές ἐργασίες πού ἔγιναν τό 1601-1603 στόν ναό Ἁγίου Νικολάου καί 

Λαζάρου πόλεως στηρίχθηκαν ἐν µέρει καί στίς εἰσφορές τῶν ἀδελφῶν (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, 
φ. 52v-58r). Στή συνέλευση τῆς 6.12.1638 ὁ πριόρης τῆς ἀδελφότητας τοῦ ἴδιου ναοῦ ζήτησε νά 
«παγι γυρωθεν ο δίσκος να µάσουν σολδία δια χρεία της εκκλησιας», δίνοντας ὁ καθένας ὅ,τι 
τόν φωτίσει ὁ Θεός (ὅ.π., φ. 116r). 

211. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 219, ἔγγραφο ἀρ. 26. Βλ. καί ΤΣΙΤΣΑ, Κρεµαστή, σ. 75 ὁ ὁποῖος λαν-
θασµένα σηµειώνει ὡς ἡµεροµηνία τήν 9.4.1806. 

212. Γιά τόν γαστάλδο καί τά καθήκοντά του στίς ἀδελφότητες βλ. παρακάτω, σ. 376-378, 
ὅπου καί οἱ παραποµπές στίς πηγές. 

213. Εἰδικότερα γιά τίς «λειτουργίες» βλ. παρακάτω, σ. 573. 
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Στόν λατρευτικό τοµέα, ὁρισµένες φορές οἱ ἀδελφοί ἀναλάµβαναν τή φρο-
ντίδα γιά τήν προµήθεια τῶν ἀναγκαίων γιά τή λατρεία214, συνήθως ὅµως αὐτή 
ἀφηνόταν στόν ἑκάστοτε ὁριζόµενο ἐφηµέριο τοῦ ναοῦ, κατά ρητή δήλωση στή 
σχετική σύµβαση. Οἱ ἀναφερόµενες στόν ἑορτασµό τοῦ ναοῦ ὑποχρεώσεις ἐξαρ-
τῶνταν ἐπίσης ἀπό τό εἶδος τῆς σύµβασης ἱερουργίας πού εἶχε συναφθεῖ µέ τόν 
ἐφηµέριο τοῦ ναοῦ. Συνήθως τήν εὐθύνη γιά τήν τέλεση τῆς ἑορτῆς καί τήν κά-
λυψη τῶν ἐξόδων εἶχε ὁ ἐφηµέριος τοῦ ναοῦ, ἄλλοτε ὅµως τήν εὐθύνη εἶχε ἡ 
ἀδελφότητα, ἡ ὁποία, ἀνάλογα µέ τίς οἰκονοµικές δυνατότητες τοῦ ναοῦ, εἴτε 
κάλυπτε τά ἀπαιτούµενα ἔξοδα ἀπό τά εἰσοδήµατά του εἴτε ἐπωµιζόταν αὐτή 
τά ἔξοδα, τά ὁποῖα κατανέµονταν µεταξύ τῶν ἀδελφῶν215. 

γ. ∆ιακρίσεις καί ἐπιµερισµοί 

Ἡ ἀδελφότητα, στηριζόµενη στήν ἰσότητα τῶν δικαιωµάτων τῶν µελῶν της, καί 
ἀντίστοιχα στήν ἀναγνώριση ἴσων δικαιωµάτων στούς ἑκάστοτε νέους ἀδελ-
φούς, ὅπως δείξαµε στήν προηγούµενη ἑνότητα, ἀποτελοῦσε στή συντριπτική 
πλειονότητα τῶν περιπτώσεων σῶµα ὁµοιόµορφο, στό ὁποῖο δέν ὑφίσταντο δια-
κρίσεις, φατρίες καί διαχωρισµοί. Γιά τήν ἀποφυγή µάλιστα αὐτῶν, ὅπως εἴδα-
µε, ἡ ἀδελφότητα µποροῦσε νά καταφύγει στήν ἀνασυγκρότησή της, ὥστε νά 
ἐξασφαλιστεῖ ἡ ἰσότιµη παρουσία ὅλων µέσα στό σῶµα της. ∆έν λείπουν ὅµως 
καί οἱ ἐξαιρέσεις. Σηµειώνουµε τήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας, γιά τήν 
ὁποία ἔχουµε κάνει ἰδιαίτερο λόγο ὅταν περιγράφαµε τήν ἀνασυγκρότησή της 
τό ἔτος 1638. Ἡ κατεδάφιση τοῦ ναοῦ τῆς ἀδελφότητας ἀπό τή βενετική ∆ιοί-
κηση τοῦ νησιοῦ λίγο πρίν ἀπό τήν τουρκική πολιορκία τῆς πόλης τό 1716 καί 
ἡ ἀπόφαση τῶν µελῶν της νά ἀνοικοδοµήσουν τόν ναό στόν χῶρο τῆς Σπηλιᾶς, 
ἀποτέλεσαν τήν ἀφετηρία γιά τόν διαχωρισµό τῶν µελῶν τῆς ἀδελφότητας σέ 
δύο ὁµάδες, τούς ἀδελφούς γιούς πατρονάτους καί τούς ἁπλούς ἀδελφούς. Ἡ 
διάκριση αὐτή προέκυψε ἔπειτα ἀπό τίς ἐγγραφές νέων ἀδελφῶν κατά τό χρο-
νικό διάστηµα τῆς ἀνοικοδόµησης τοῦ ναοῦ καί παρά τό γεγονός ὅτι οἱ ἐγγρα-
φόµενοι τότε ἐγγράφονταν ὡς συναδελφοί «ος κε τους έτερους ὀποῦ ινε ονοµα-
σµενι εις το ανωθεν κοντρατο» τῆς ἀπόφασης γιά τήν ἀνοικοδόµηση τοῦ ναοῦ. 
Σύµφωνα µέ τά στοιχεῖα τῆς σύναξης τῆς ἀδελφότητας στίς 21.1.1742, ὑπῆρχαν 
τουλάχιστον 16 µέ τήν ἰδιότητα τοῦ γιούς πατρονάτου καί ἀδελφοῦ καί 28 µέ 
τήν ἰδιότητα τοῦ ἀδελφοῦ216. Ἡ διάκριση αὐτή ἀναγνωρίζεται καί στήν αἴτηση 
τῆς συντεχνίας τῶν κρεοπωλῶν τῆς 31.3.1744 γιά τήν ἐγγραφή τους στήν ἀδελ-
φότητα. Σέ αὐτήν γίνεται σαφής διάκριση ἀνάµεσα στούς «γηοῦς πατρονάτους» 

                                                        
214. Βλ. γιά παράδειγµα τήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς Κοινότητας (Α.Ν.Κ., 

Συµβ. Μ.245, φ. 139v-140r τῆς 15.11.1497). 
215. Ἀναλυτικότερα παρακάτω, σ. 628. 
216. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 20r. 
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καί στούς «µεταγενεστέρους αδελφοῦς», ἀναγνωρίζονται στούς ὑπάρχοντες γιούς 
πατρονάτους τά δικαιώµατα καί προνόµια πού κατεῖχαν, καί ζητεῖται ἡ ἔνταξη 
τῶν µελῶν τῆς συντεχνίας στήν ἀδελφότητα µέ τά δικαιώµατα ἐκεῖνα πού κα-
τεῖχαν οἱ ὑπόλοιποι ἀδελφοί, στήν τάξη τῶν ὁποίων συναριθµοῦνταν217. Ἡ διά-
κριση αὐτή δέν ἐπέφερε πάντως διαφοροποίηση στή συµµετοχή τῶν προσώπων 
στίς δραστηριότητες τῆς ἀδελφότητας ἤ στήν ἀνάληψη τῶν ἀξιωµάτων218, εἶχε 
ὅµως συνέπειες στήν ἐπιλογή τοῦ ἐφηµερίου τοῦ ναοῦ, ὁ ὁποῖος ἔπρεπε νά προ-
έρχεται ἀπό τούς ἱερεῖς γιούς πατρονάτους τοῦ ναοῦ, σέ περίπτωση δέ πού 
ὑπῆρχαν περισσότεροι, τήν ἐφηµερία ἀναλάµβανε ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος θά λάµβανε 
τήν πλειονότητα τῶν ψήφων τῶν γιούς πατρονάτων219. Ἡ τελευταία παρατή-
ρηση εἶναι ἰδιαίτερα σηµαντική, ἀφοῦ περιορίζει ἐκείνους πού εἶχαν δικαίωµα 
ψήφου γιά τήν ἀνάδειξη ἐφηµερίου µεταξύ τῶν γιούς πατρονάτων, δέν γνωρί-
ζουµε ὅµως ἄν ὄντως αὐτό ἐφαρµόστηκε. 

4 .  ∆ΙΑΘΕΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΙΚΟΥ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  

Τά συναδελφικά δικαιώµατα εἶχαν διηνεκή χαρακτήρα καί µποροῦσαν, ὅπως 
καί τά κτητορικά δικαιώµατα πού εἴδαµε σέ προηγούµενη ἑνότητα, νά κληρο-
νοµηθοῦν ἀπό τούς ἀπογόνους τῶν κατόχων τους, σύµφωνα µέ τίς ἰσχύουσες 
διατάξεις τοῦ κληρονοµικοῦ δικαίου, ἤ νά µεταβιβαστοῦν µέ σχετική νοτα-
ριακή πράξη σέ τρίτον. 

α. Οἱ ἀποδέκτες 

Ἀποτελεῖ κοινό τόπο, τόσο στίς παραχωρήσεις ναῶν πρός σύσταση ἀδελφότη-
τας ὅσο καί στίς πράξεις ἐγγραφῆς νέων ἀδελφῶν, ἡ ὑπόµνηση πώς ἡ ἀπόκτηση 
τῶν δικαιωµάτων ἀφοροῦσε στούς ἐγγραφοµένους καθώς καί στούς κληρονό-

                                                        
217. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 23v-24r. 
218. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 24r. 
219. Μέ τήν πράξη τῆς 7.5.1725 στά κατάστιχα τοῦ νοταρίου Ἀντωνίου Μηλιδώνη, ὁρί-

στηκε, µετά τόν θάνατο τοῦ ἰσόβιου ἐφηµερίου ἱερέα Ἰωάννη Τριαντάφυλλου, «νὰ σινάγοντε 
ἱστιν αὐτὶν ἐκλησίαν ἡ ἀδελφὴ δια νὰ ἐκλέγουν νέον ἐφιµέριον ἱστιν αὐτὶν µονὶν κατα τὶν 
σινίθιαν µένοντας πάντα πρεφερίδι ἱ ἅνοθεν καὶ παρόντες ἀδελφὴ ἵγουν ἱ ἅνοθεν εκλαµπρό-
τατοι sr Kavalier Μιδέης, sr Πετρετίνος, Πάουλο, Καλογερὰς καὶ Κριτικος καὶ κλιρονόµη δια-
δόχη αὐτοῦ ἱστὶν ἅνοθεν ἐφιµερίαν ὅταν ἥθελε ἥστε ἀπὸ τιν δισεντέντζα αὐτὸν ιερις, ἰ ὁπιι νὰ 
µπαλοτάροντε διὰ νὰ ἐκλέγετε ἕνας ἐξ’ αὐτοὺς διὰ ἐφιµέριος» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.219, β. 73, φ. 
13v-14r). Τόν ὅρο αὐτό ἐφαρµόζοντας οἱ ἀδελφοί καί γιούς πατρονάτοι στή συνέλευση τῆς 
21.1.1742, ἔθεσαν ἱερουργό τόν ἱερέα Νικόλαο Κρητικό µέ τήν παρατήρηση ὅτι «ὄποτε τῶ 
κερῶ ήθελε γένη κέ τηνας ἔτερος ιερευς ἀπό τους ανοθεν γηους πατρωνάτους ὠποῦ εξεκαθα-
ρίζη τῶ ανοθεν ... νὰ ηµπορη κε αυτως να κωνκωρερη µε τα πλέων βῶτα τῶν ανοθεν γηοῦς πα-
τρωνάτων εις την ανοθεν ἐφηµερηαν» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 21rv). 
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µους καί διαδόχους τους220. Ἡ διατύπωση αὐτή σηµαίνει ὅτι πρῶτα καί κύρια 
τά συναδελφικά δικαιώµατα µεταβιβάζονταν κληρονοµικά στούς ἐξ αἵµατος 
ἀπογόνους, οἱ ὁποῖοι ἐπωµίζονταν καί τά βάρη ἔναντι τοῦ ναοῦ πού κατά περί-
πτωση εἶχε ἀναλάβει µέ τήν ἐγγραφή του ὁ κάθε ἀδελφός. Σέ ὁρισµένες µάλιστα 
ἀδελφότητες ἴσχυαν ρητοί ὅροι οἱ ὁποῖοι ἀπαγόρευαν ὁποιονδήποτε ἄλλον 
τρόπο µεταβίβασης πέραν αὐτοῦ. 

Ἡ πρώτη ἀντιµετώπιση τοῦ θέµατος ἀπαντᾶ στή νοταριακή πράξη τῆς 
7.3.1400 πού ἀφοροῦσε στούς κτήτορες τῆς Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν. Σύµφωνα µέ τήν 
περιεχόµενη σέ αὐτήν διάταξη, τό κτητορικό δικαίωµα (µερτικό) ἐπί τοῦ ναοῦ 
µεταβιβάζεται µόνον στούς σαρκικούς ἀπογόνους τῶν κτητόρων καί ἀπαγορεύ-
εται αὐστηρά ἡ διάθεσή του σέ ἄλλον, ξένο ἤ συγγενή, σέ περίπτωση δέ ἀκλη-
ρίας τό δικαίωµα µένει στόν ναό221. Ἀνάλογη µέ τήν ἀνωτέρω ἀπαγόρευση, τό-
σο ὡς πρός τό λεκτικό ὅσο καί ὡς πρός τό περιεχόµενο, εἶναι καί ἡ σχετική διά-
ταξη στήν πράξη διαιτησίας τῆς 18.1.1506 πού ἀφοροῦσε στούς κτήτορες τοῦ 
ναοῦ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας χωρίου ∆οραχιτάδων (Ραχτάδων)222. Ἡ ἴδια ἀπαγό-
ρευση ἀπαντᾶ ἐπίσης στήν πράξη ἐγγραφῆς ἀδελφῶν στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁ-
γίου Γεωργίου χωρίου Βιτουλάδων τῆς 19.4.1545223 καί ἐπιγραµµατικά στήν 
πράξη συγκρότησης τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου χωρίου Καρουσά-
δων τῆς 31.3.1555224. Στήν ἱδρυτική πράξη τῆς µονῆς τῆς Ὑ. Θ. Ὑψηλῆς Μαγου-
λάδων τῆς 30.11.1727 ἐπαναλαµβάνονται οἱ ἀνωτέρω ἀπαγορεύσεις καί τονίζε-
ται τό ἀθέµιτο τῆς ἐκχώρησης τῶν δικαιωµάτων σέ κάποια ἀπό τίς ὑπάρχουσες 
κτητορικές οἰκογένειες225, ἐνῶ στήν πράξη τῆς 30.3.1701 πού ἀφορᾶ στή συ-
γκρότηση τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας Καρουσάδων, στήν πράξη τῆς 
22.5.1707 πού ἀφορᾶ στήν ἐγγραφή δύο ἀδελφῶν στήν συγκροτούµενη ἀδελφό-
τητα τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χλοµοῦ καί στήν πράξη τῆς 12.5.1745 πού ἀφορᾶ 
στή συγκρότηση τῆς ἀδελφότητας τῆς Ἁγίας Τριάδος Ψωραρῶν ἰδιαίτερη ση-
µασία δίνεται στή µή παραχώρηση τοῦ δικαιώµατος σέ ξένον226. 

Ἰδιαίτερα ἀναλυτική, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τόν τύπο τῶν ἀπαγορευοµένων πρά-
ξεων µεταβίβασης, εἶναι ἡ σχετική διάταξη ἡ ὁποία περιέχεται στόν κανονισµό 
τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ὑψηλοῦ Παντοκράτορα πού συντάχθηκε τό 1762. Σύµ-
φωνα µέ αὐτήν, ἀπαγορεύεται αὐστηρά στόν ἀδελφό νά πουλήσει, νά δωρίσει, 
νά ἀνταλλάξει ἤ νά δώσει σέ προίκα ἤ µέ ὁποιονδήποτε ἄλλον τρόπο νά παρα-

                                                        
220. Βλ. ἀνωτέρω στίς οἰκεῖες ἑνότητες. 
221. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Μαρτυρίες, σ. 316. 
222. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 108r. Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 294, ἀρ. 404. 
223. Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 78v. 
224. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 2.9, φ. 2rv. 
225. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Ὑψηλή, σ. 106, κεφ. 8. 
226. Βλ. ἀντίστοιχα Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ.χ.ἀ. συνέχεια τοῦ φ. 681. Μ.Π. 15, φ. 1128r. Μ.Π. 30, 

φ. 343v. 
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χωρήσει τό ἀδελφάτο του καί τό «γιούς» πού κατέχει227. Ἀντίστοιχα ἀναλυτική 
εἶναι καί ἡ σχετική ἀπαγορευτική διάταξη στόν Ἅγιο Γεώργιο Καρουσάδων, ἡ 
ὁποία συµπεριλήφθηκε στή νοταριακή πράξη γιά τήν ἐκλογή κυβερνητῶν τῆς 
8.12.1773, στήν ὁποία, ἐκτός τῶν ἀνωτέρω, ἀπαγορεύεται καί ἡ µέσῳ διαθήκης 
κληροδότηση τοῦ δικαιώµατος σέ ξένον228. 

Οἱ ἀδελφότητες φρόντιζαν γιά τήν πιστή τήρηση τῶν ἀπαγορευτικῶν αὐτῶν 
διατάξεων ἀπό τούς ἀδελφούς. Ἡ ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καρουσά-
δων µάλιστα τό 1773 ἐξουσιοδότησε τούς κυβερνῆτες νά ζητήσουν τήν ἐπικύρω-
σή της ἀπό τόν Γενικό Προβλεπτή Θαλάσσης Antonio Renier ἡ ὁποία καί ἔγινε 
µέ θέσπισµα τῆς 3.2.1774229. Παράλληλα θεσπίζονταν συγκεκριµένες ποινικές 
ρῆτρες οἱ ὁποῖες ἐνεργοποιοῦνταν σέ περίπτωση ἀθέτησης τῶν ἀπαγορευτικῶν 
διατάξεων. Στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καρουσάδων οἱ συνέπειες τῆς 
σύναψης πράξης µεταβίβασης περιορίζονταν στήν ἀκύρωση τοῦ συµβολαίου230, 
στήν ἀδελφότητα ὅµως τοῦ Ὑψηλοῦ Παντοκράτορα ἡ ἀντίστοιχη πράξη, ἐφό-
σον ἀποκαλυπτόταν, τιµωροῦνταν αὐστηρότατα µέ τήν παντοτινή στέρηση τοῦ 
συναδελφικοῦ δικαιώµατος στόν παραβάτη231. 

Οἱ ἀπαγορεύσεις αὐτές, ὅπως διαπιστώνεται καί ἀπό τά παρατιθέµενα πα-
ραδείγµατα, περιορίζονται στόν χῶρο τῆς ἐξοχῆς. Ἀντίθετα γιά τίς ἀδελφότητες 
τῆς πόλης δέν ἐντοπίστηκαν ἀντίστοιχες διατάξεις ἐκτός µόνον ἀπό τήν ἀδελ-
φότητα τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου ἡ ὁποία, ἔπειτα ἀπό σχετική πρόταση, ἔθεσε λίγο 
πρίν τό 1756 συγκεκριµένους ὅρους πού ἀφοροῦσαν στήν µέσῳ διαθήκης κλη-
ρονοµική µεταβίβαση τῶν δικαιωµάτων, ὁρίζοντας συγκεκριµένα ὅτι κανείς 
ἀπό τούς ἀδελφούς δέν µποροῦσε νά καταστήσει νέο ἀδελφό παραχωρώντας 
του τό δικαίωµα ψήφου ἄν προηγουµένως δέν τόν ἄφηνε καί κληρονόµο στήν 
περιουσία του, ὁ δέ νέος ἀδελφός θά ἀσκοῦσε τό δικαίωµα τῆς ψήφου µετά τόν 
θάνατο τοῦ παλαιοῦ ἀδελφοῦ232. Ἡ ἀπαγόρευση αὐτή, πού προφανῶς ἀποσκο-
ποῦσε νά ἀντιµετωπίσει συγκεκριµένη κατάσταση ἤ ἀθέµιτη διάθεση δικαιωµά-
των, παρότι δέν προϋποθέτει τή συγγενική σχέση µεταξύ τοῦ παλαιοῦ καί τοῦ 
νέου ἀδελφοῦ, ἀπέκλειε οὐσιαστικά τή µεµονωµένη κληροδότηση, τοῦ δικαιώ-
µατος διατηρουµένου προφανῶς στούς ἀπογόνους τοῦ ἀδελφοῦ ἤ στούς νόµι-
µους κληρονόµους του. 

Ὁ προσδιορισµός τῆς ταυτότητας ἐκείνων πού θεωροῦνται νόµιµοι ἀπόγο-
νοι, καί ἑποµένως δικαιοῦχοι τῶν πατρικῶν δικαιωµάτων, ἐντάσσεται ὡς ζήτη-
µα στά γενικότερα πλαίσια τοῦ κληρονοµικοῦ δικαίου τῆς ἐποχῆς καί τῶν ἀκο-

                                                        
227. Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 11r. 
228. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 195, ἔγγραφο 6. 
229. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 195, ἔγγραφο 6. 
230. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 195, ἔγγραφο 6. 
231. Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 11r. 
232. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, δ. 2, ἔγγραφο 24. 
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λουθούµενων κανόνων διανοµῆς τῆς πατρικῆς περιουσίας. Πιό συγκεκριµένα, 
τό κτητορικό καί συναδελφικό δικαίωµα κληρονοµεῖται ἀπό τούς νόµιµους 
σαρκικούς ἀπογόνους τοῦ κατόχου. Ἡ διατύπωση αὐτή, ἡ ὁποία ἀπαντᾶ ἤδη 
τό 1400 ἀναφερόµενη στούς κτήτορες τῆς Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν233, ἐκφράζεται ἐπίσης 
µέ τρόπο σαφή καί στίς µεταγενέστερες πράξεις234. Τήν ἴδια πρακτική φαίνεται 
νά προϋποθέτουν καί ὅλες οἱ παραπάνω µνηµονευθεῖσες ἀπαγορευτικές διατά-
ξεις πού κάνουν λόγο γενικά περί κληρονόµων καί διαδόχων ἤ κληρονοµίας. 
Στούς νόµιµους σαρκικούς ἀπογόνους περιλαµβάνονται τά τέκνα τά ὁποῖα 
προῆλθαν ἀπό νόµιµο γάµο, ἀποκλείονται κατά συνέπειαν τῆς κληρονοµίας οἱ 
τυχόν νόθοι γόνοι, τά τέκνα δηλαδή πού προέρχονταν ἀπό ἐξωσυζυγικές σχέ-
σεις. Ρητή δήλωση ἀποκλεισµοῦ ἀπό τά συναδελφικά δικαιώµατα τῶν «φυσι-
κῶν», δηλαδή τῶν νόθων τέκνων, ὑπάρχει στίς διατάξεις πού συντάχθηκαν τό 
1762 καί ἀφοροῦσαν στήν ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ τοῦ Ὑψηλοῦ Παντοκράτο-
ρα235, δήλωση τήν ὁποία θά πρέπει µᾶλλον νά θεωρήσουµε σέ ἰσχύ καί πρίν 
ἀπό τήν ἀνωτέρω χρονολογία, παρότι δέν ὑπάρχει σαφής ἀναφορά της σέ πα-
λαιότερες πράξεις236. 

Εἰδικότερα, καί σύµφωνα µέ τό ἰσχύον κληρονοµικό δίκαιο, ὡς κληρονόµοι 
θεωροῦνται οἱ ἄρρενες κατιόντες τοῦ κατόχου, γιά τήν ἀποφυγή µάλιστα συγ-
χύσεων, σέ ὁρισµένες ἀδελφότητες οἱ γονεῖς ἕναν µήνα µετά τή γέννηση ἄρρενος 
τέκνου ὄφειλαν νά τό δηλώσουν καί νά τό γράψουν στό βιβλίο τῆς ἐκκλη-
σίας237. Ἀπό τά ὑπάρχοντα στοιχεῖα φαίνεται ὅτι τά συναδελφικά δικαιώµατα 
τοῦ πατέρα κληρονοµοῦσαν ὅλα τά ἄρρενα τέκνα, ἐκτός καί ἄν ὑπῆρχε στίς 
πράξεις ἐκεῖνες πού νοµιµοποιοῦσαν τήν κατοχή τοῦ δικαιώµατος, ρητή δήλω-
ση ἡ ὁποία νά καθορίζει διαφορετικά τόν τρόπο διάθεσής του. Οἱ περιπτώσεις 
ὅµως στίς ὁποῖες διατυπώνεται ἀνάλογος περιορισµός πρέπει νά ἦταν ἐξαιρε-
τικά σπάνιες. Ἐµεῖς ἐντοπίσαµε µία µόνον σέ πράξη τοῦ 1528 πού ἀναφέρεται 
στή συγκρότηση τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου χωρίου Ἁγίων ∆ούλων 
καί συγκεκριµένα στήν περίπτωση τοῦ Ἀντωνίου Πένα τοῦ Ἀνδρέα ὁ ὁποῖος, 
ἀντίθετα ἀπό τούς ὑπολοίπους, ζήτησε νά σηµειωθεῖ στήν πράξη ὅτι τό δικαί-
ωµά του «να στέκη εις την ύστερη κληρονοµία και η πρώτη να µιδεν έχουν να 

                                                        
233. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Μαρτυρίες, σ. 316. 
234. Ἅγ. Ἀθανάσιος Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 2.9, φ. 2rv τῆς 31.3.1555). ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-

ΚΑΡΥ∆Η, Ὑψηλή, σ. 103. 
235. Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 10v. 
236. Σέ πράξη τῆς 31.8.1614 ἀποκλείονται ἀπό τήν ἀδελφότητα τῶν χωριῶν µόνον οἱ ξένοι 

χωρίς νά γίνεται λόγος γιά τούς φυσικούς (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.350, β. 4, φ. 5r), ἡ ἀπουσία ὅµως 
εἰδικῆς µνείας δέν εἶναι ἀρκετή γιά νά ὑποστηριχθεῖ ἡ µεταγενέστερη εἰσαγωγή τῆς ἀπαγόρευ-
σης. Γενικότερα γιά τό ἰσχύον στά νόθα τέκνα κληρονοµικό δίκαιο βλ. ∆. ΧΡ. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ὁ 
Σολωµός δέσµιος τοῦ νοµικοῦ καθεστῶτος τῆς ἐποχῆς του, Ἀθήνα 1992, σ. 24-25, 33-37. 

237. Ἡ πρακτική αὐτή διαπιστώθηκε στήν Ὑψηλή Θεοτόκο Μαγουλάδων, βλ. ΚΟΝΤΟ-
ΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Ὑψηλή, σ. 104. 
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κάµουν»238. Ἐξάλλου µιά ἐπιλεκτική διάθεση τοῦ δικαιώµατος, ἰδιαίτερα κατά 
τόν 18ο αἰ. καί ἑξῆς, ὁπότε διαπιστώνεται ἡ ἐνεργός συµµετοχή στίς δραστηριό-
τητες τῆς ἀδελφότητας καί τῶν ἐνηλίκων ἀρρένων τέκνων ζῶντος τοῦ πατρός, 
θά περιέπλεκε τά πράγµατα ἀφοῦ ἔτσι θά ἔπρεπε ἐκ τῶν ὑστέρων νά ἀποκλει-
στοῦν ἀπό τήν ἀδελφότητα ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι, παρότι ἕως τότε ἀσκοῦσαν 
τά δικαιώµατα αὐτά ὡς τέκνα ζῶντος ἀδελφοῦ, δέν συµπεριλήφθηκαν στή δια-
θήκη. Ἡ µή ἐφαρµογή τῆς πρακτικῆς αὐτῆς φαίνεται ἐξάλλου καί ἀπό τόν τρό-
πο µέ τόν ὁποῖο ἐνεργοῦσε ἡ ἀδελφότητα στίς περιπτώσεις πού κάποιος διεκδι-
κοῦσε τήν ἀναγνώριση τῶν συναδελφικῶν του δικαιωµάτων στόν ναό. Στίς 
περιπτώσεις πού ἡ διεκδίκηση θεµελιωνόταν σέ ἀδελφό πρόγονο τοῦ αἰτοῦντος 
προσώπου κατ’ εὐθεία γραµµή, δέν µνηµονευόταν ποτέ ἡ µέσῳ διαθήκης ἀπό-
κτηση τῶν δικαιωµάτων αὐτῶν, οὔτε ἡ ἀδελφότητα ἤλεγχε τό περιεχόµενο τῆς 
διαθήκης, ἀλλά ἡ ἀποδεικτική διαδικασία περιοριζόταν στή διαπίστωση τῆς 
ἐπικαλούµενης συγγενικῆς σχέσης καί στήν ὕπαρξη τοῦ ἀναφερόµενου προγό-
νου µεταξύ τῶν κτητόρων ἀδελφῶν στά βιβλία τῆς ἐκκλησίας. Μόνον ὅταν τά 
δικαιώµατα αὐτά προέρχονταν ἀπό γυναίκα ἐξεταζόταν ἡ κληρονοµική τους 
προέλευση λόγῳ τῆς ἐξαιρετικά περιορισµένης δυνατότητας τῆς γυναίκας νά 
κληρονοµεῖ239. 

Τά θήλεα τέκνα τῆς οἰκογένειας, ἐφόσον ὑπῆρχαν ἄρρενες, δέν περιλαµβά-
νονται µεταξύ τῶν κληρονόµων τῆς πατρικῆς περιουσίας. Ὁ πατέρας φρόντιζε 
νά συστήσει γιά τή θυγατέρα τήν ἁρµόδια προίκα πέραν τῆς ὁποίας αὐτή δέν 
εἶχε κανένα δικαίωµα στήν πατρική περιουσία. Ὁ πατέρας µέ τή διαθήκη του, 
ἄν ἡ κόρη ἦταν ἀνύπανδρη, εἴτε προέβαινε στή σύσταση τῆς προίκας εἴτε ἐπι-
φόρτιζε µέ τή φροντίδα αὐτή τούς γιούς καί κληρονόµους του240. Στίς περι-
πτώσεις τῆς ἐξ ἀδιαθέτου διαδοχῆς καί σέ περίπτωση πού δεν εἶχε δοθεῖ ἤ ὁρι-
σθεῖ προίκα, ἡ θυγατέρα ἦταν συγκληρονόµος µαζί µέ τούς ἄρρενες στά κινητά 
περιουσιακά στοιχεῖα τοῦ πατέρα241. Τά θήλεα τέκνα κληρονοµοῦσαν αὐτοδί-
καια καί κατ’ ἰσοµοιρία τόν ἀδιάθετο πατέρα ἐφ’ ὅσον δέν ὑπῆρχαν ἄρρενα τέ-
κνα242. Εἰδικότερα γιά τό ἐξεταζόµενο θέµα, τά πατρικά συναδελφικά δικαιώ-
µατα, ἐλλείψει ἀρρένων, µεταβιβάζονταν στά θήλεα τέκνα, ὅπως φαίνεται ἀπό 
τίς καταστατικές πράξεις τῶν ἀδελφοτήτων243, τίς πράξεις ἐγγραφῆς νέων ἀδελ-

                                                        
238. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 101r. 
239. Βλ. τίς περιγραφόµενες περιπτώσεις στήν ἑπόµενη ἑνότητα. 
240. ΜΑΝΙΝ, Νοµοθεσία, σ. 27 καί 53. FLOGAITIS, Système, σ. 87, 90. 
241. ΜΑΝΙΝ, Νοµοθεσία, σ. 27 καί 53. FLOGAITIS, Système, σ. 48-49, 55. 
242. FLOGAITIS, Système, σ. 46-47. 
243. Στήν ἱδρυτική πράξη τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας Καρουσάδων τῆς 30.3.1701 

ὁρίζεται ὅτι «οπιος από τους αδελφούς δεν εχι κλερονοµηα ασερνικι να κλερονοµάη και το θι-
λικό» (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ.χ.ἀ. συνέχεια τοῦ φ. 681). Μέ τήν ἔννοια αὐτή θά πρέπει νά κατα-
νοηθεῖ καί ἡ σχετική ἔκφραση τῆς νοταριακῆς πράξης τῆς Ἁγίας Τριάδος Ψωραρῶν, στήν 
ὁποία σηµειώνεται ὅτι τό δικαίωµα µεταβιβάζεται κληρονοµικά στούς ἀπογόνους ἄρρενες ἤ 



320 ∆ΟΜΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΗΣ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ  

 

φῶν244, τίς ἀναφορές γιά τήν προέλευση τῶν συναδελφικῶν δικαιωµάτων συ-
γκεκριµένων προσώπων245, ἀλλά καί τίς συνήθεις δηλώσεις ὅτι οἱ παριστάµενοι 
στίς συνεδριάσεις τῶν ἀδελφοτήτων ἐνεργοῦσαν «γυναικί ὀνόµατι». Τέτοιου 
εἴδους περιπτώσεις ἀπαντοῦν στίς πηγές ἀραιά κατά τόν 16ο καί 17ο συχνό-
τερα δέ κατά τόν 18ο καί 19ο αἰ. ὁπότε καί ἔχουµε στή διάθεσή µας καταλόγους 
τῶν µελῶν πού παρίσταντο στίς συνεδριάσεις τῶν ἀδελφοτήτων. 

Τά συναδελφικά δικαιώµατα µποροῦσαν, σπανιότερα, νά περιέλθουν σέ γυ-
ναικεία κατοχή µέ τή συµπερίληψή τους στήν προίκα τῆς θυγατρός246, ἤ µέσῳ τῆς 
κληρονοµίας προαποβιώσαντος ἀδελφοῦ κατόχου τοῦ δικαιώµατος. Ἡ τελευ-
ταία περίπτωση ὅµως εἶναι ἀρκετά σπάνια λόγῳ τῶν περιορισµῶν πού προέ-
βλεπε τό ἰσχύον κληρονοµικό δίκαιο, σύµφωνα µέ τό ὁποῖο ἡ ἀδελφή ἀποκτοῦ-
σε τό δικαίωµα τῆς κληρονοµίας µόνον στήν περίπτωση πού ὁ ἀδελφός ἐστε-
ρεῖτο κατιόντων ἤ ἀνιόντων καί ἐφόσον δέν ὑπῆρχε ἄλλος ἀδελφός ἐν ζωῇ247. 
Στήν περίπτωση αὐτή πάντως παραπέµπει ἡ περιγραφή τοῦ τρόπου µέ τόν 
ὁποῖο περιῆλθαν στήν κατοχή τῶν ἀδελφῶν Μάστρακα τά συναδελφικά δικαι-
ώµατα στόν ναό τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου πόλεως, ἀφοῦ σύµφωνα µέ διάταγµα 
τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ A. Sagredo τῆς 18.4.1754, πού ὅριζε τήν ἐγγραφή τους 
στήν ἀδελφότητα, αὐτοί ἦταν κληρονόµοι τῆς ποτέ Φραντζέσκας, ἡ ὁποία κα-
τεῖχε τά δικαιώµατα ὡς κληρονόµος τοῦ ἀδελφοῦ της Βίκτωρα, γιοῦ τοῦ ποτέ 
Αὐγουστίνου, ὁ ὁποῖος ἦταν γιός καί κληρονόµος τοῦ ποτέ Σταµάτη Ρίκη248. 

Οἱ ἀνωτέρω διατάξεις δέν φαίνεται νά εἶχαν πάντως γενική ἐφαρµογή, ἀντί-
θετα σέ ὁρισµένες ἀδελφότητες διαπιστώνονται ἀξιοσηµείωτες παρεκκλίσεις. 

                                                        
θήλεις (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 343v). 

244. Βλ. πράξη ἐγγραφῆς ἀδελφῶν στήν Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Στανοπουλάδων ὅπου σηµειώ-
νεται ὅτι στήν ἀποκτούµενη ἰδιότητα εἶχαν δικαίωµα «τόσον κληρονόµη τους αρσενηκή οσον 
αν δεν θελουν εχη αρσενηκά νά ήνε και θηληκά» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 451rv τῆς 26.12.1597). 
Τό ἴδιο θά πρέπει νά ἴσχυε καί στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Βιτουλάδων, παρά τήν 
ἀσάφεια τῆς σχετικῆς διάταξης τῆς πράξης τῆς 19.4.1545, κατά τήν ὁποία τό δικαίωµα «δια-
µενι ης στην κλερονοµηα του καθενος» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 78v). 

245. Ὁ Καλοϊωάννης Μακρυδήµητρας κατεῖχε κτητορικό δικαίωµα στόν ναό τοῦ Ταξιάρ-
χη καί Ἁγίας Παρασκευῆς Κουναβάδων τό 1583 ὡς κληρονόµος τῆς Ἑλένης Χτενοῦς (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Α.77, φ. 60v-61r). Ἐπίσης τό δικαίωµα τοῦ ποτέ Ἰωάννη Κουλῆ, ἀδελφοῦ στόν Ἅγιο 
Στέφανο Σκριπεροῦ, κατεῖχε τό 1687 ἡ ἐγγονή του ἀπό τή θυγατέρα του ∆ιαµαντίνα (Α.Ν.Κ., 
Μ.Π. 6, β. 1, δ. 5, φ. 4rv). Στόν Ἅγιο Ἀντώνιο πόλεως στίς 23.1.1787, κατά τόν ἔλεγχο τῆς 
προέλευσης τῶν προβαλλοµένων δικαιωµάτων ἀπό µέρους τῶν ἀδελφῶν γιά τή σύνταξη τοῦ 
καταλόγου ὅσων εἶχαν δικαίωµα συµµετοχῆς στή συνέλευση πού θά πραγµατοποιεῖτο, πολλοί 
ἐµφανίζονται ὡς κάτοχοι δικαιώµατος παραχωρηµένου ἀπό γυναίκα (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 
57rv). Ἐπίσης ἀπό ἔγγραφο τῆς 29.5.1819 διαπιστώνεται ὅτι ἡ Θεοδώρα θυγατέρα τοῦ ποτέ 
Ἰωάννη Περούλη εἶχε, ὡς κληρονόµος του, δικαιώµατα στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη 
Προδρόµου πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 237, δ. 24). 

246. Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Καµάρας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 29, φ. 42v τῆς 24.12.1754). 
247. ΜΑΝΙΝ, Νοµοθεσία, σ. 54. FLOGAITIS, Système, σ. 59. 
248. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 1, φ. 25rv. 
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Ἀπό τίς ἀπαγορευτικές διατάξεις πού ἀφοροῦσαν στή διάθεση τοῦ δικαιώµα-
τος καί τίς ὁποῖες εἴδαµε στήν ἀρχή τῆς παρούσας ἑνότητας, διαπιστώνεται ὅτι 
σέ ὁρισµένες ἀδελφότητες δινόταν ἰδιαίτερη σηµασία στό θέµα τῆς µεταβίβασης 
τοῦ συναδελφικοῦ δικαιώµατος, ἡ ὁποία ἐκφραζόταν µέ τή λήψη µέτρων πού 
ἀποσκοποῦσαν στή διατήρησή του στόν κύκλο τῶν νοµίµων ἀπογόνων τῶν ἀρ-
χικῶν κτητόρων καί στήν ἀποφυγή τῆς συγκέντρωσης τῶν κτητορικῶν καί συ-
ναδελφικῶν δικαιωµάτων σέ λίγα πρόσωπα, κάτι πού θά σήµαινε τήν ἀνα-
τροπή τῆς ἰσότιµης παρουσίας καί συµµετοχῆς τῶν ἀδελφῶν στά πράγµατα τοῦ 
ναοῦ. Γιά τόν λόγο αὐτό µέ εἰδικές διατάξεις ἀπαγορευόταν ἡ µεταβίβαση τοῦ 
δικαιώµατος σέ τρίτους ἤ ὁριζόταν ἡ ὑπέρ τοῦ ναοῦ ἀπώλεια τοῦ κτητορικοῦ 
δικαιώµατος σέ περίπτωση ἀκληρίας, διάταξη πού διατυπώνεται στίς ἀνωτέρω 
παρατεθεῖσες περιπτώσεις. 

Σέ ὁρισµένες ὅµως ἀδελφότητες, ἡ φροντίδα διατήρησης τῆς ἀρχικῆς σύνθε-
σης τῆς ὁµάδας τῶν κτητόρων συγκεκριµενοποιεῖται µέ τήν ἀποφυγή τῆς πα-
ρείσφρησης ξένων οἱ ὁποῖοι θά ἀλλοίωναν ἀνεπανόρθωτα τήν ταυτότητά της. 
Αὐτό σήµαινε, ὄχι µόνο τή µή µεταβίβαση τοῦ δικαιώµατος σέ ξένους, ἀλλά καί 
τόν περιορισµό τῆς µεταβίβασης µόνον στούς ἄρρενες ἀπογόνους τῶν οἰκογε-
νειῶν µέ τόν παντελή ἀποκλεισµό τῶν θηλέων, κατά παρέκκλιση ἀπό τό ἰσχύον 
κληρονοµικό δίκαιο, διότι τά θήλεα τέκνα, ἐξερχόµενα ἀπό τήν πατρική οἰκο-
γένεια, συνιστοῦσαν τήν ἀρχή νέας οἰκογένειας. Ἡ ἀπαγόρευση αὐτή διαπιστώ-
θηκε στίς ἀδελφότητες ἐκεῖνες στίς ὁποῖες οἱ οἰκογένειες, τά «σπίτια», εἶχαν 
πρωταρχική σηµασία, ἡ δέ ὁµάδα τῶν κτητόρων συγκροτοῦνταν ἀπό ἀνεξάρ-
τητες οἰκογενειακές µονάδες. Ἡ ἀπαγόρευση εἶναι ρητή στήν ἱδρυτική πράξη 
τῆς µονῆς τῆς Ὑψηλῆς Θεοτόκου Μαγουλάδων στήν ὁποία ἐπανειληµµένα τονί-
ζεται ὅτι τά δικαιώµατα θά ἔπρεπε νά παραµένουν στά συγκεκριµένα «σπίτια», 
τά ὁποῖα ἀναγράφονταν στήν πράξη, καί σέ ἐκεῖνα πού θά προέκυπταν ἀπό 
τούς κατά σάρκα νόµιµους ἄρρενες κατιόντες249, διάταξη πού φανερώνει τήν 
ἐπιθυµία τῶν κτητόρων νά διατηρηθεῖ ἀναλλοίωτη ἡ βασική δοµή τῆς ὁµάδας, 
παρά τήν ἐνδεχόµενη αὐξοµείωση τῶν «σπιτιῶν», µέ τή µεταβίβαση τῶν δικαιω-
µάτων στούς ἄρρενες ἀπογόνους. Μέ µεγαλύτερη σαφήνεια διαπιστώνεται ἡ 
τήρηση τῆς πρακτικῆς αὐτῆς στήν ἀδελφότητα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς χωρίου 
Βαρυπατάδων, µέσα ἀπό τίς προσπάθειες ὁρισµένων κατοίκων τοῦ χωριοῦ νά 
ἐνταχθοῦν στήν ἀδελφότητα στηριζόµενοι στό ἀνωτέρω κληρονοµικό δικαίωµα 
τῶν θηλέων τέκνων µιᾶς οἰκογένειας. Ὁ Σταµατέλος Κοφιρᾶς ποτέ Σπύρου καί 
ὁ Νικόλαος Ἀρβανιτάκης ποτέ Ἀναστασίου, ζήτησαν τό 1808 διευκρίνιση τοῦ 
ἰσχύοντος κληρονοµικοῦ δικαίου ἀπό τήν Magistratura delle Finanze Locali e 
sopra Luochi Pij, ἡ ὁποία στίς 13 Ἰουλίου ἐξέδωσε ἔγγραφο στό ὁποῖο βεβαιω-
νόταν ὅτι ἡ νόµιµη θυγατέρα κληρονοµοῦσε µέσῳ διαθήκης καί ἐξ ἀδιαθέτου σέ 
µιά ἐκλειπούσα γραµµή (χωρίς ἀρρενογονία) στίς περιπτώσεις πού προβλέπο-

                                                        
249. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Ὑψηλή, σ. 106, κεφ. 8. 
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νταν ἀπό τόν νόµο, τόσο στίς συναδελφικές ὅσο καί στίς ἰδιόκτητες ἐκκλησίες, 
ὁ δέ σύζυγος αὐτῆς ἔχαιρε τά δικαιώµατα τοῦ συναδελφοῦ. Μετά τόν θάνατο 
τοῦ συζύγου, τά δικαιώµατα αὐτά περιέρχονταν στά νόµιµα ἄρρενα τέκνα ἐφό-
σον ἡ µητέρα τούς τά εἶχε παραχωρήσει µέ δωρεά ἐν ζωῇ, ἤ τά εἶχε κληροδο-
τήσει µέ τή διαθήκη της ἤ εἶχε πεθάνει χωρίς νά διαθέσει τήν περιουσία της250. 
Παρά τήν ἀνωτέρω γνωµάτευση, οἱ προσπάθειες τῶν αἰτούντων φαίνεται πώς 
ἀπέτυχαν, ἀφοῦ οἱ ἰδιαίτεροι κάθε ναοῦ καί ἀδελφότητας κανονισµοί ἦταν πά-
ντοτε σεβαστοί καί στή συγκεκριµένη περίπτωση τό κτητορικό καί συναδελφι-
κό δικαίωµα κληρονοµοῦνταν ἀποκλειστικά ἀπό τούς ἄρρενες ἀπογόνους τῶν 
οἰκογενειῶν, ἐνῶ χανόταν σέ περίπτωση µή ἀρρενογονίας. Ὅταν ἀνακινήθηκε 
ἐκ νέου τό ζήτηµα τό 1823 οἱ διεκδικητές, στούς ὁποίους ἐν τῷ µεταξύ προστέ-
θηκαν καί ἄλλοι κάτοικοι τοῦ χωριοῦ, προσπάθησαν νά στηρίξουν τίς ἀπαιτή-
σεις τους τόσο στά ἐκ κληρονοµίας δικαιώµατά τους ὅσο καί στίς διατάξεις τοῦ 
ἐκκλησιαστικοῦ κανονισµοῦ τοῦ 1811 περί ἐνοριακῶν ἐκκλησιῶν. Ἀπό τήν ἔκ-
θεση τοῦ ὑπερασπιστῆ τῶν κτητόρων δικηγόρου Νικολάου Καλλονᾶ φαίνεται 
καθαρά ὁ τρόπος µέ τόν ὁποῖο νοοῦνταν τό ζήτηµα τῆς κληρονοµικῆς διαδοχῆς 
στήν κτητορική ἀδελφότητα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. Ὁ ἀνωτέρω, στηριζόµενος 
στίς διατάξεις τῆς πράξης τοῦ 1628 µέ τήν ὁποία παραχωρήθηκαν δικαιώµατα 
κτήτορα στήν οἰκογένεια Λούβρου, τόνισε ὅτι ἀποκλειόταν ἡ µέσῳ τῆς κληρο-
νοµικῆς ὁδοῦ ἀπόκτηση ἀπό τρίτους δικαιωµάτων κτήτορα στόν ναό. Κανείς 
µή ἐξ αἵµατος ἄρρενας ἀπόγονος δέν γεύτηκε ποτέ τό δικαίωµα αὐτό. Ἄλλωστε 
ἀπό τίς διατάξεις τῆς πράξης τοῦ 1628 προέκυπτε τό ἀποκλειστικό δικαίωµα 
τῶν ἀρρένων ἀπογόνων τῶν τριῶν κτητορικῶν οἰκογενειῶν. Ξένοι δέν µποροῦ-
σαν νά ἐνταχθοῦν στήν ὁµάδα τῶν κτητόρων, οὔτε φυσικά καί οἱ γυναῖκες µπο-
ροῦσαν νά ἀποκτήσουν ἤ νά κληρονοµήσουν τό δικαίωµα τοῦ κτήτορα διότι 
ἀποτελοῦσαν τήν ἀρχή ἄλλων οἰκογενειῶν, διαφορετικῶν ἀπό ἐκεῖνες στίς ὁ-
ποῖες γεννιοῦνταν251. 

Τήν ἴδια ἀπαγόρευση τέλος, ἐντοπίσαµε στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἰωάν-
νη Θεολόγου Καρουσάδων, καί συγκεκριµένα στήν πράξη τῆς 8.5.1747 µέ τήν ὁ-
ποία µετατράπηκε ὁ ναός σέ µοναστήρι, ὡς ἐπιµέρους ἄρθρο τοῦ κανονισµοῦ252, 

                                                        
250. «A richiesta delli nobili signori Stamatelo Coffirà q.m Spiro e Nicolò Arvanitachi q.m Ana-

stasio si attesta che una femina leggitima succede per testamento, e successione ab intestata ad una 
linea estinta nei casi e gradi contemplati e voluti dalla legge, tanto nelle chiese di confraternita, 
quanto di gius patronati; che il di lei marito gode il diritto di confratello, e decesso questo subentrano 
i figli suoi maschi leggittimi allor quando la madre con donazione intervivos, li investisse dei suoi 
dritti, o testasse a loro favore, o morisse intestata, sempre però quando si attrovassero in età legale» 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 53, δ. 6, ἔγγραφο 103. Α.Ν.Κ., Α.Θ. 137, β. 4, φ. 1r). 

251. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 53, δ. 9, ἔκθεση τῆς 11.4.1824. 
252. «διὰ κηνὶ γνόµι τῶν αυτῶν αδελφῶν τις αυτὴς αγίας µονὴς θέλουν ὄτι ποτέ τὸ κερὸ 

νὰ µὶν έχουν καµιανὴς λογὶς γιοὺς τὰ θιληκὰ τέκνα αυτῶν οὔτε οἱ κληρονόµοι διαδόχοι τῶν 
αυτῶν θιλικὸν πεδίον αλλά πάντα νὰ ενοουντε διὰ αδελφοὶ ὴ νόµιµη αρσενικί κληρονοµία 
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καθώς καί στίς πράξεις ἐγγραφῆς νέων κτητόρων-ἀδελφῶν στήν Ὑ. Θ. Ὁδηγή-
τρια Γαστουρίου τό διάστηµα 1752-1753253. Μέσα στά πλαίσια αὐτά, τοῦ ἀθέµι-
του τῆς συναρίθµησης ξένων στήν ἀδελφότητα καί τῆς κατά συνέπεια ἀδυνα-
µίας τῶν θηλέων νά κληρονοµήσουν τά συναδελφικά δικαιώµατα, θά πρέπει νά 
θεωρήσουµε ὅτι κινοῦνταν καί ἡ ἀδελφότητα τοῦ Ὑψηλοῦ Παντοκράτορα, πα-
ρότι δέν ἔχουµε ρητή δήλωση γιά τήν ἰσχύ της, ὅπως µπορεῖ νά ἐξαχθεῖ ἀπό 
σειρά συσχετίσεων καί ἑρµηνειῶν τῶν κανονιστικῶν της κειµένων254. 

∗∗∗ 
Οἱ γυναῖκες-σύζυγοι, σύµφωνα µέ τό ἰσχύον δίκαιο, δέν κληρονοµοῦσαν τόν 
ἄνδρα τους, παρά µόνον ἴσως στή σπάνια ἐκείνη περίπτωση πού δέν ὑπῆρχαν 
ἄλλοι συγγενεῖς255. Ὁ κανόνας αὐτός, ὁ ὁποῖος φαίνεται πώς τηροῦνταν αὐστη-
ρά, δέν αἴρει τή δυνατότητα τοῦ συζύγου νά ὁρίσει τά τῆς περιουσίας του δια-
φορετικά, περιλαµβάνοντας στούς κληρονόµους καί τή σύζυγό του ἤ ὁρίζοντας 
τή συµπερίληψή της ὡς «ἀδελφοῦ» στή συγκροτούµενη περί τήν περιουσία 
ἀδελφοσύνη256. Ἀπό τήν ἔρευνα πάντως δέν προέκυψε περίπτωση κτητορικοῦ ἤ 
συναδελφικοῦ δικαιώµατος τό ὁποῖο νά ἔχει περιέλθει στή σύζυγο διά τῆς κλη-
ρονοµικῆς ὁδοῦ. Ἀντίθετα γνωρίζουµε περιπτώσεις στίς ὁποῖες τό δικαίωµα τοῦ 
συζύγου περιῆλθε στή σύζυγο µέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστροφῆς τῆς προί-
κας. Σύµφωνα µέ τό ἰσχύον δίκαιο, µετά τόν θάνατο τοῦ ἄνδρα ἤ τή διάλυση 
τοῦ γάµου, ἐφόσον ἡ σύζυγος δέν ἐπιθυµοῦσε νά παραµείνει στή συζυγική κα-
τοικία, τά προικῶα ἀποδίδονταν αὐτούσια σέ αὐτήν καί στούς κληρονόµους 
της. Γιά τήν ἀπόδοση τῆς προίκας, ἔπρεπε προηγουµένως αὐτή νά ἀποδειχθεῖ ἐ-
νώπιον τοῦ ἁρµοδίου δικαστηρίου τό ὁποῖο ἐξέδιδε πράξη λεγόµενη vadimonio. 
Ἄν ἡ προίκα εἶχε προεξασφαλιστεῖ µέ τήν κατάσχεση περιουσιακῶν στοιχείων 
τοῦ ἄνδρα, αὐτή πληρωνόταν ἀπό τά ἀγαθά αὐτά, ἄλλως ἡ ἀπόδοσή της γινό-
ταν µέ τήν κατάσχεση τῶν κτηµάτων τοῦ συζύγου ἐκκινώντας ἀπό τά κινητά257. 
Ὅταν ἐξετάζαµε τό κτητορικό δικαίωµα εἴδαµε ὅτι τά δικαιώµατα τοῦ συζύγου 
σέ κάποιο ναό περιλαµβάνονταν στά περιουσιακά του στοιχεῖα καί µποροῦσαν 
νά συνυπολογιστοῦν γιά τή συµπλήρωση τοῦ ἀναγκαίου ποσοῦ ὥστε νά καλυ-
φθεῖ τό καταναλωθέν τµῆµα τῆς προίκας. Ὡς περίπτωση µεταβίβασης συναδελ-

                                                        
τῶν ριθέντων αδελφῶν» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.235, β. 49, φ. 33r-35r). 

253. Στίς πράξεις ἐπαναλαµβάνεται σταθερά «να εινε απο αρσενικό ης σε αρσενικίν 
κλιρονοµήα και ποτε το κερο να µιν εχι να κάµην κλιρονοµήα θιλλικι». Βλ. Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Κ.457, β. 23, φ. 15r-16r τῆς 26.4.1752. Συµβ. Κ.457, β. 23, φ. 42v-43v τῆς 16.8.1752. Συµβ. Κ.457, 
β. 25, φ. 18v-19v τῆς 18.4.1753. 

254. Βλ. ἀναλυτικότερα γιά τήν ἀδελφότητα παρακάτω, σ. 516. 
255. Γιά τή θέση τῆς συζύγου στό κληρονοµικό σύστηµα τῆς ἐποχῆς βλ. FLOGAITIS, Système, 

σ. 93. 
256. Βλ. παραπάνω, σ. 106-107. 
257. Γιά τή διαδικασία τῆς ἐξασφάλισης καί τῆς ἐπιστροφῆς τῆς προίκας βλ. ἀναλυτικό-

τερα ΜΑΝΙΝ, Νοµοθεσία, σ. 29-32. 
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φικοῦ δικαιώµατος µέ τή διαδικασία αὐτή µπορεῖ νά θεωρηθεῖ ἐκείνη τῆς Ἀση-
µίνας θυγατέρας τοῦ ποτέ Ἀνδριόλου Παγιατάκη καί συζύγου τοῦ ποτέ Βαγγέ-
λη Παπαδάτου ἀδελφοῦ στόν ναό τῆς Ὑ. Θ. τῶν Πάγων, ἡ ὁποία κληροδότησε 
τά δικαιώµατά της στόν ναό στόν ἱερέα Νικόλαο Παπαδάτο258. 

∗∗∗ 
Στό θέµα, τέλος, τῆς µεταβίβασης τοῦ συναδελφικοῦ δικαιώµατος σέ τρίτους, 
ὅπως εἴδαµε ἤδη, δέν διαπιστώνεται ἡ τήρηση ἑνιαίας γραµµῆς. Παρότι τό συ-
ναδελφικό δικαίωµα ἀποτελοῦσε κτῆµα τοῦ κατόχου του καί µποροῦσε νά δια-
τεθεῖ µέ τόν ἴδιο τρόπο πού διαθέτονταν καί τά λοιπά περιουσιακά του στοι-
χεῖα, σέ ὁρισµένες ἀδελφότητες ἡ µεταβίβαση τοῦ δικαιώµατος σέ τρίτον ἀπα-
γορευόταν ρητά. Οἱ περιπτώσεις πάντως αὐτές εἶναι περιορισµένες σέ ἀριθµό, 
προέρχονται ἀποκλειστικά ἀπό τόν χῶρο τῆς ἐξοχῆς καί φαίνεται νά ἀναφέ-
ρονται σέ ἀδελφότητες ὅπου ὁ κτητορικός χαρακτήρας τοῦ συναδελφικοῦ δι-
καιώµατος ἦταν ἰδιαίτερα ἔντονος. Ἀντίθετα, ἀπό τά ὑπάρχοντα παραδείγµατα 
διαπιστώνεται ὅτι ἡ µεταβίβαση τοῦ δικαιώµατος σέ τρίτους, κατά τόν 18ο καί 
19ο αἰ., ἰδιαίτερα στίς ἀδελφότητες τῆς πόλης, ἦταν ἀρκετά συνηθισµένη259. 

Οἱ µεταβιβάσεις αὐτές µποροῦσαν νά γίνουν µέ διαθήκη, µέ τήν ὁποία ὁ 
διαθέτης κληροδοτοῦσε στόν ἀναγραφόµενο τά συναδελφικά του δικαιώµα-
τα260, µέ παραχωρητήρια (cessione) ἤ µέ δωρητήρια (donazione) πράξη261. Οἱ λό-

                                                        
258. Βλ. πράξη τῆς 15.6.1688 µέ τήν ὁποία ὁ ἱερέας διεκδικεῖ, βάσει τῶν δικαιωµάτων αὐ-

τῶν, ἑβδοµάδα ἐφηµερίας στόν ναό (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 1, φ. 28v). 
259. Γνωρίζουµε περιπτώσεις µεταβίβασης δικαιωµάτων γιά τούς ναούς τοῦ Ἁγίου Ἀντω-

νίου, τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόµου, τοῦ Παντοκράτορα, τῆς Ὑπα-
παντῆς, τῆς Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας, τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας καί τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας. Ἀπό 
τήν ὕπαιθρο ὡς παράδειγµα θά πρέπει µᾶλλον νά θεωρηθεῖ ἡ κληροδότηση ἀπό τήν Ἑλένη 
Χτενοῦ στόν Καλοϊωάννη Μακρυδήµητρα τοῦ συναδελφικοῦ της δικαιώµατος στόν Ταξιάρχη 
καί Ἁγία Παρασκευή Κουναβάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.77, φ. 60v-61r). 

260. Ὁ Σπυρίδων Γονέµης κληρονόµησε τό «jus di confraternità» στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώ-
τισσα πόλεως ἀπό τόν ποτέ Ἰωάννη Κολιτᾶ (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 25v). Ὁ Χριστόδουλος 
Κοσκινᾶς στίς 7.4.1762, ὡς κληρονόµος τοῦ Πρεβεζιάνου, ἔγινε δεκτός στήν ἀδελφότητα τοῦ 
Ἁγίου Ἀντωνίου πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 41r). Ἡ Ἀνεζίνα θυγατέρα καί κληρονόµος 
τοῦ ποτέ Ἀντωνίου Γράψα µέ τήν ἀπό 11.4.1763 διαθήκη της κληροδότησε τό συναδελφικό 
της δικαίωµα στόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας πόλεως στόν ἱερέα Κωνσταντῖνο Βλάχο 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 60r). Ὁ Μαρίνος Πετριτῆς τοῦ ποτέ Παναγιώτη µέ τή διαθήκη του 
τῆς 5.5.1805 ἄφησε στόν ἱερέα Νικόλαο Θεριογιάννη «τό γιούς καί τό µνῆµα του» στόν ναό 
τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 215, δ. 21, ἔγγραφο 5). 

261. Ὁ Σπύρος Χαλικιόπουλος ἀπόκτησε τό δικαίωµα ἀδελφότητας καί ταφῆς στόν ναό 
τῆς Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας ἀπό τόν Ἀνδρέα Garzi κάτοικο Λευκάδας µέ πράξη συνταγµένη 
στά κατάστιχα τοῦ νοταρίου Σπύρου Μαράτζου στίς 28.8.1753 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 31v). 
Ἐπίσης γιά τόν ἴδιο ναό στίς 16.6.1766 ὁ ∆ηµήτριος Καλογερᾶς παρουσίασε στήν ἀδελφότητα 
τήν πράξη παραχώρησης πού τοῦ ἔκανε ὁ ἱερέας Ἀντώνιος Μισθός µέ τήν ὁποία αὐτός «δίδει, 
τζεδέρει και από την σήµερον και εις τον αιωνα τον απαντα τελείως απαφίνει ... το γιούς της 
αδελφότητος οπου εχει ως κληρονόµος της ποτέ sra Φραντζέσκας Γράψα µητρός του ... και 
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γοι πού ὁδηγοῦσαν τούς κατόχους συναδελφικῶν δικαιωµάτων στή µεταβίβασή 
τους σέ τρίτους θά µποροῦσαν νά συνοψιστοῦν: στήν ἀποµάκρυνσή τους ἀπό 
τόν τόπο πού εἶχε ὡς ἕδρα ἡ ἀδελφότητα ἤ στήν ἀλλαγή µόνιµης κατοικίας· στήν 
κατοχή περισσότερων τοῦ ἑνός συναδελφικῶν δικαιωµάτων στόν ἴδιο ναό προ-
ερχοµένων ἀπό τήν πατρική καί µητρική πλευρά, ὁπότε ἕνα ἐξ αὐτῶν καί συ-
γκεκριµένα τό µητρικό, τό ὁποῖο δέν καθόριζε τήν ἐνοριακή ἔνταξη τοῦ προσώ-
που, µποροῦσε νά παραχωρηθεῖ· τέλος, στήν ἀκληρία ἡ ὁποία πιθανότατα 
καθόριζε τίς διαθηκῷες µεταβιβάσεις τῶν συναδελφικῶν δικαιωµάτων. 

β. Ἡ ἀναγνώριση τῶν µεταβιβαζόµενων δικαιωµάτων 

Ἡ ἰδιότητα τοῦ ἀδελφοῦ καί τά συνεπαγόµενα δικαιώµατα κατέχονται αὐτο-
δίκαια ἀπό τούς κληρονόµους χωρίς νά χρειάζεται προηγούµενη ἔγκριση τῆς 
ἀδελφότητας. Αὐτός φαίνεται πώς ἦταν ὁ κανόνας, χωρίς ὅµως νά λείπουν καί 
οἱ περιπτώσεις στίς ὁποῖες γιά τήν ἀναγνώριση τῶν δικαιωµάτων ἀπαιτεῖτο ἡ 
προσκόµιση ἀπό µέρους τῶν ἐνδιαφεροµένων τῶν σχετικῶν δικαιολογητικῶν, 
τά ὁποῖα ἀποδείκνυαν τή νοµιµότητα τῆς κατοχῆς τοῦ δικαιώµατος καθώς καί 
τή συγγενική σχέση µέ ἐκλιπόν µέλος τῆς ἀδελφότητας262. Σέ περίπτωση µάλι-
στα ἄρνησης τῆς ἀδελφότητας νά ἀναγνωρίσει τά διεκδικούµενα δικαιώµατα, 

                                                        
γδύνεται παντελώς από καθε ατζιον οπου είχε, και ηµπορεί νά εχη εις τό αυτό γιούς µητρικό 
του και ενδίνει καί βάνει... τον ανωθεν. Και επειδή εις την ανωθεν εκκλησίαν έχει ο ρηθείς 
ιερεύς και ετερον όµοιον γιους της αδελφοτητος πατρικόν, διά τούτο αυτό το ρησερβάρει δια 
λόγου του...» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 52r). Στίς 8.9.1819 ὁ Σπυρίδων Παυλογιάννης παραχώ-
ρησε στόν Γεώργιο Καρυόφυλλο ὅλα τά δικαιώµατά του στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Προ-
δρόµου (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 237, δ. 13). Ἐπίσης ὁ ἱερέας Κωνσταντῖνος Κόκλας ἀπέκτησε δικαιώµατα 
στόν ἴδιο ναό ἀπό τή Θεοδώρα θυγατέρα τοῦ ποτέ Ἰωάννη Περούλη (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 237, δ. 24). 
Γιά τόν ναό τῆς Ὑπαπαντῆς πόλεως βλ. τίς παραχωρήσεις καί δωρεές πού προσκοµίστηκαν 
καί ἀναγνωρίστηκαν στίς 31.3.1779 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, β. 1, φ. 136v). Στίς 4.1.1758 ὁ Ἀντώνης 
Μιχαλᾶς, κάτοικος ∆ουκάδων, παραχώρησε τά δικαιώµατά του στήν Ὑ. Θ. Βλαχερνῶν πό-
λεως στόν ∆ηµήτρη Βασιλάκη ἀπό Συναράδες καί κάτοικο στήν πόλη (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βι-
βλίο, φ. 76v). Στόν ἴδιο ναό ὁ ἱερέας Ἀναστάσιος Βραχλιώτης ἔλαβε ἀπό τόν Βινιέρη Μαρίτζα 
«τό δρίτον τις αδελφοτιτος και ταφις οπου εχι» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 89v-90r). 

262. Στή συνέλευση τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί Λαζάρου πόλεως τῆς 
9.4.1637 ὁ Μανώλης Μπαδουβᾶς ζήτησε νά γίνει δεκτός ὡς ἀδελφός ἐπικαλούµενος τό γεγονός 
ὅτι ὁ πατέρας του εἶχε στό παρελθόν διατελέσει κυβερνήτης καί πριόρης, ἀξιώµατα πού κα-
τεῖχαν µόνον ἀδελφοί τοῦ ναοῦ. Oἱ ἀδελφοί τόν δέχθηκαν µέ τόν ὅρο νά προσφέρει κάτι στόν 
ναό. Αὐτός πρόσφερε µιά ξέστα λάδι σέ κάθε σοδειά (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 109v). Ὁ Ἰωάν-
νης Μάστρακας τοῦ ποτέ Στεφάνου, κατέθεσε στίς 20.5.1760 αἴτηση στή διοικούσα ἐπιτροπή 
τῆς Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας πόλεως µέ τήν ὁποία ζήτησε νά τοῦ ἀναγνωριστεῖ τό συναδελ-
φικό δικαίωµα στήν ἐκκλησία τό ὁποῖο κατεῖχε καί ὁ πατέρας του, προσκοµίζοντας τά σχετι-
κά δικαιολογητικά. Οἱ κυβερνῆτες ἔπειτα ἀπό ἐξέταση τῆς ὑπόθεσης τόν δέχτηκαν (Α.Ν.Κ., 
Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 25r). 
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οἱ ἐνδιαφερόµενοι µποροῦσαν νά προσφύγουν στίς πολιτειακές263 ἤ στίς ἐκκλη-
σιαστικές264 ἀρχές γιά τόν ἔλεγχο τῶν ἀποδεικτικῶν στοιχείων καί τήν ἱκανο-
ποίηση τοῦ αἰτήµατός τους. Ἡ διαδικασία πάντως αὐτή, τῆς ἀναγνώρισης δη-
λαδή τῶν δικαιωµάτων ἀπό τήν ἀδελφότητα, δέν φαίνεται νά εἶχε εὐρεία ἐφαρ-
µογή, ἐτηρεῖτο δέ µᾶλλον στίς περιπτώσεις ἐκεῖνες ὅπου δέν ὑπῆρχε ὁµαλή 
διαδοχή, µέ τήν ἔννοια ὅτι ὁ κάτοχος τῶν δικαιωµάτων εἴτε δέν εἶχε διεκδικήσει 
εἴτε δέν εἶχε ἀσκήσει τά περιελθόντα σέ αὐτόν δικαιώµατα ἕως τότε. 

Ἐπίσης ἡ ἄσκηση τῶν δικαιωµάτων τῆς γυναικός ἀπό τόν σύζυγό της δέν 
φαίνεται νά χρειαζόταν τήν προηγούµενη ἐπικύρωση τῆς ἀδελφότητας. Ὁ σύ-
ζυγος τῆς κατόχου τῶν δικαιωµάτων ἀναλάµβανε αὐτοδίκαια τήν ἄσκηση τῶν 
δικαιωµάτων αὐτῶν ὡς ἐκπρόσωπός της καί ἔχαιρε τῶν παρεχοµένων ἀπό τό 
διαχειριζόµενο δικαίωµα προνοµίων265. Ὅταν ὅµως ὁ σύζυγος ἦταν ἱερέας, στίς 
ἀδελφότητες ἐκεῖνες πού προέβλεπαν εἰδικά προνόµια γιά τούς ἀδελφούς ἱερεῖς, 
τά ἀπορρέοντα ἀπό τή σύζυγό του δικαιώµατα ἐκτείνονταν ἐπίσης στήν προνο-
µιακή ἄσκηση τῆς ἐφηµερίας καί στήν ἀναλογική κάρπωση τῶν προκυπτόντων 
ἐσόδων. Αὐτό ἐπέφερε τήν ἀναστάτωση τοῦ ἰσχύοντος τρόπου κατανοµῆς τῶν 
ἑβδοµάδων ἐφηµερίας τοῦ ναοῦ καί ἐπέβαλλε τόν ἐπαναπροσδιορισµό µεταξύ 
τῶν ἐφηµερίων τόσο τοῦ χρόνου τῆς ἐφηµερίας ὅσο καί τῶν µερισµάτων ἐπί τῶν 
ἐσόδων. Οἱ συνέπειες αὐτές καθιστοῦσαν σαφή τήν ἀναγκαιότητα ἀφενός τῆς 
ἐπίσηµης ἀναγνώρισης τῶν δικαιωµάτων τοῦ «γυναικείῳ ὀνόµατι» ἱερέα ἀδελ-
φοῦ καί ἀφετέρου τῆς ἐφηµεριακῆς ἔνταξης αὐτοῦ µέ τή λεπτοµερή διατύπωση 
ὅλων ἐκείνων τῶν ὅρων πού προσδιόριζαν τά προνόµια πού αὐτός ἀπολάµ-
βανε, καθώς καί τόν περιορισµό τῶν προνοµίων αὐτῶν στό πρόσωπο τοῦ ἱερέα, 
ὡς ἐκπροσώπου τῆς συζύγου του, µέ παράλληλο ἀποκλεισµό ὁποιασδήποτε 
ἀπόπειρας ἐπέκτασής τους στά µέλη τῆς ἀδελφοσύνης τοῦ ἱερέα266. 

                                                        
263. Βλ. τήν περίπτωση τῶν ἀδελφῶν Μάστρακα καί τό σχετικό διάταγµα τῆς 18.4.1754 

γιά τό ὁποῖο κάναµε λόγο καί προηγουµένως. Ὁποιαδήποτε ἀµέλεια στήν ἐφαρµογή τοῦ 
διατάγµατος ἐτιµωρεῖτο µέ πρόστιµο 200 δουκάτων (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 1, φ. 25rv). Πρβλ. καί 
τήν ὑπόθεση τῆς διεκδίκησης συναδελφικῶν δικαιωµάτων στόν ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί 
Λαζάρου ἀπό τόν Τζώρτζη Φλῶρο τό 1626 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 87rv). 

264. Βλ. τήν ἀπόφαση τῆς 10.5.1727 µέ τήν ὁποία ὁ Μ. Πρωτοπαπάς Σπυρίδων Βούλγαρης 
ἀναγνώρισε τό δικαίωµα τοῦ ἀδελφοῦ καί κτήτορα τοῦ ναοῦ τῆς Ὑπαπαντῆς Παξῶν στόν 
καπετάν ∆ηµάκη Μακρῆ καί τή γενεά του, ἔπειτα ἀπό αἴτηµα τοῦ τελευταίου (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 
23, φ. 291rv). 

265. Βλ. περίπτωση στόν Ἅγιο Στέφανο Σκριπεροῦ (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 5, φ. 4rv). Πρβλ. 
καί τήν ἀνωτέρω ἐκτεθεῖσα γνωµάτευση τοῦ Μagistrato σέ σχέση µέ τήν Ἁγία Παρασκευή 
Βαρυπατάδων. 

266. Τά ἀνωτέρω τηρήθηκαν αὐστηρά ἀπό τίς ἀδελφότητες τῶν ναῶν τοῦ Ἁγίου ∆ηµη-
τρίου καί τῶν Ἁγίων Θεοδώρων στό χωριό Ἅγιοι Θεόδωροι ὅταν, µέ τόν θάνατο τοῦ Ἀλέξαν-
δρου Σαµοΐλη κτήτορα καί ἀδελφοῦ στούς δύο ναούς, τά δικαιώµατά του κληρονόµησε ἡ 
θυγατέρα του, σύζυγος τοῦ ἱερέα Νικολάου Πικέρνη. Τό γεγονός αὐτό προκάλεσε τή σύνταξη 
δύο νοταριακῶν πράξεων µέ τίς ὁποῖες προσδιορίστηκαν τά δικαιώµατα τοῦ ἀνωτέρω ἱερέα 
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Ἀντίθετα πρός τά ἀνωτέρω, ἡ παραχώρηση τοῦ τίτλου τοῦ κτήτορα καί 
ἀδελφοῦ σέ τρίτον δέν καθιστοῦσε τόν ἀποδέκτη αὐτοδίκαια µέτοχο τῶν δι-
καιωµάτων καί προνοµίων πού παρεῖχε ἡ ἀδελφότητα. Ἀπαραίτητη προϋπόθε-
ση γιά τήν πλήρη ἔνταξή του στήν ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ ἀποτελοῦσε ἡ ἀνα-
γνώριση τῶν δικαιωµάτων του αὐτῶν ἀπό τούς ἀδελφούς ἤ ἀπό τή διοικούσα 
ἐπιτροπή. Σύµφωνα µέ τή συνήθη τακτική, ὅπως αὐτή περιγράφεται στά βιβλία 
τῶν ναῶν, ὁ ἀποδέκτης τῶν µεταβιβαζόµενων δικαιωµάτων ἐµφανιζόταν στή 
διοικούσα ἐπιτροπή καί τούς λοιπούς ἀδελφούς καί παρουσίαζε τά ἀπαραίτητα 
πιστοποιητικά, ἔπειτα ἀπό τόν ἔλεγχο τῶν ὁποίων γινόταν δεκτός ὡς ἀδελ-
φός267. Σέ ὁρισµένες µάλιστα ἀδελφότητες ἡ ἔνταξή του γινόταν κατόπιν ψη-
φοφορίας268. Ἡ παρουσίαση καί ὁ ἔλεγχος τῶν ἐγγράφων ἀποσκοποῦσε στήν 
προφύλαξη τῆς ἀδελφότητας ἀπό τυχόν πλαστές πράξεις µεταβίβασης, ἀλλά 
καί στή γνώση τῶν κατόχων τῶν συναδελφικῶν δικαιωµάτων καθώς καί τῶν 
ἑκάστοτε συντελουµένων µεταβολῶν. Ἄν ἡ ἀδελφότητα ἀρνιόταν νά ἐγκρίνει 
τά ἀπορρέοντα ἀπό τήν παραχώρηση δικαιώµατα, ὁ κάτοχος µποροῦσε νά 
προσφύγει στίς ἁρµόδιες κρατικές ὑπηρεσίες γιά τή δικαίωσή του269. 

Οἱ ἀνωτέρω τρόποι µεταβίβασης δικαιωµάτων καί οἱ ἀντίστοιχες πράξεις 
ἦταν ἰσχυρές καί κανείς δέν µποροῦσε νά τίς ἀµφισβητήσει ἤ νά τίς ἀρνηθεῖ. Οἱ 
παραχωρήσεις ὅµως καί οἱ δωρεές, οἱ ὁποῖες, ἀντίθετα πρός τίς διαθηκῷες κλη-

                                                        
στούς δύο ναούς. Μέ τήν πρώτη πράξη, πού συντάχθηκε στίς 27.9.1609, αὐτός ἀναγνωρίστηκε 
ἀπό τούς Ἀντώνιο, Σταµατέλο, Νικόλαο καί Κωσταντῆ Σαµοΐλη, κτήτορες τοῦ ναοῦ τοῦ 
Ἁγίου ∆ηµητρίου, «να ήνε καί ηβρήσκετε καί αυτός και η αυτού κληρονόµη καί δηάδοχη 
αυτού εκτήτορες και ηκοκηρέη οσαν καί τους ανοθεν αδελφούς ... καί να ιερουργή και απο-
λαµβάνη καί αυτός εκ τό εσόδηµα της ανοθεν µωνής οσαν και τους ληπούς ιερείς» (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Κ.405, φ. 508v-509r). Μέ τή δεύτερη τῆς 28.9.1609, πού ἀφοροῦσε στόν ναό τῶν Ἁγίων 
Θεοδώρων, ἀναγνωρίστηκε σέ αὐτόν νά «ησην καί αυτός και οι αυτού κληρονοµοι παντοτε 
καί αεί εκτήτορες καί αδελφή και ηκοκυρέοι καί τούτο εκ το µέρος του ποτέ πεθερού αυτού 
κύρ Αλεξάνδρου Σαµοήλ ... ουχή δε η αδελφωσυνη του ανοθεν ιερέως µώνον η κληρονοµοι 
του ανοθεν ιερέως από τού νύν καί εις τό εξής νά εισήν ηκοκυρέοι ος ανοθεν εφηµεν...» 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 509r). 

267. Βλ. περιπτώσεις στήν Ὑπαπαντή πόλεως τῆς 31.3.1779 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, β. 1, φ. 136v). 
Ἐπίσης γιά τήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως τίς περιπτώσεις τοῦ Σπυρίδωνος Γονέµη στίς 
26.3.1760, τοῦ Σπύρου Χαλικιόπουλου στίς 7.4.1764, τοῦ ∆ηµητρίου Καλογερᾶ στίς 16.6.1766 
καί τοῦ ἱερέα Κωνσταντίνου Βλάχου στίς 6.4.1768 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 25v, 31v, 52r, 60r). 
Στήν Ὑ. Θ. Βλαχέρνα πόλεως τίς περιπτώσεις τοῦ ∆ηµήτρη Βασιλάκη στίς 4.1.1758 καί τοῦ 
ἱερέα Ἀναστασίου Βραχλιώτη στίς 12.5.1810 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 76v, 89v-90r). 

268. Βλ. τήν περίπτωση τοῦ Χριστόδουλου Κοσκινᾶ στίς 7.4.1762 στήν ἀδελφότητα τοῦ 
Ἁγίου Ἀντωνίου πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 41r). Βλ. ἐπίσης τόν κατάλογο τῶν ἀδελφῶν 
τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας πόλεως τοῦ ἔτους 1825 στόν ὁποῖο σηµειώνονται κατά µέρος 13 
«parte nuovi agregati e parte cessionari dovranno in questa balotazione essere proposti alla con-
fraternita per la loro conferma» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 215, δ. 25). 

269. Βλ. τήν περίπτωση τοῦ ἱερέως Κωνσταντίνου Κόκλα ὁ ὁποῖος ἀπευθύνθηκε στήν 
«∆ικαιοσύνη» καί τό σχετικό ἔγγραφο τῆς 29.5.1819 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 237, δ. 24). 
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ροδοτήσεις, φαίνεται πώς ἦταν ἀρκετά διαδεδοµένες, παρά τήν ἰσχύ τους, ἀντι-
µετωπίζονταν µέ ἐπιφύλαξη ἀπό τίς ἀδελφότητες. Ὁ λόγος ἐντοπίζεται στό γε-
γονός ὅτι ἡ ἀπόκτηση δικαιωµάτων µέ τόν τρόπο αὐτό συνεπαγόταν τήν ἀπώ-
λεια σηµαντικῶν ἐσόδων τά ὁποῖα προέρχονταν ἀπό τίς ἐγγραφές νέων µελῶν 
καί τίς πωλήσεις τάφων, ἀφοῦ οἱ καθιστάµενοι µέ τήν παραχώρηση ἤ τή δωρεά 
δικαιωµάτων ἀδελφοί σέ κάποια ἀδελφότητα, δέν ὑπάγονταν στίς διατάξεις 
περί ἐγγραφῆς νέων µελῶν, καί ἑποµένως δέν ἀπαιτεῖτο ἀπό αὐτούς ἡ συνηθι-
σµένη σέ πολλές ἀδελφότητες γιά τούς νεοεισερχοµένους ἐφ’ ἅπαξ εἰσφορά. Ἡ 
καταβολή τῶν 12 δουκάτων, τά ὁποῖα «εµέτρησε διά µιαν βολάν» ὁ ∆ηµήτριος 
Καλογερᾶς γιά τήν ἀναγνώριση τῶν παραχωρηθέντων σέ αὐτόν δικαιωµάτων 
στήν ἀδελφότητα τῆς Ἀντιβουνιώτισσας πόλεως270 ἀποτελεῖ τήν πρώτη σέ µᾶς 
γνωστή περίπτωση εἰσφορᾶς καί θά πρέπει µᾶλλον νά εἰδωθεῖ κάτω ἀπό τό 
πρίσµα τῶν ἀποφάσεων πού ἔλαβε, γιά πρώτη ἀπ' ὅ,τι φαίνεται φορά, εἰδικά 
γιά τό θέµα τῶν παραχωρήσεων, ἡ ἀδελφότητα τῆς Ἀντιβουνιώτισσας δύο 
ἡµέρες ἀργότερα. Στή συνεδρίαση τῆς 18.6.1766, µέ ἀφορµή τήν παραχωρητήρια 
πράξη πού παρουσίασε ὁ Καλογερᾶς, λήφθηκε ἀπόφαση µέ τήν ὁποία διευθε-
τοῦνταν τά οἰκονοµικά ζητήµατα πού προέκυπταν ἀπό αὐτές καί ἀποφασίστη-
κε ὅτι ἀπό τοῦδε καί εἰς τό ἑξῆς γιά νά γίνει δεκτός ὡς ἀδελφός ὁ κάτοχος πα-
ραχωρητηρίου συµβολαίου ὄφειλε νά προσφέρει στήν ἐκκλησία τό ποσό τῶν 30 
δουκάτων, σέ ἀντίθετη περίπτωση τά δικαιώµατά του περιορίζονταν σέ δικαι-
ώµατα ἐνορίτη, ἐστερεῖτο δηλαδή τοῦ δικαιώµατος τοῦ ψηφίζειν καί ψηφί-
ζεσθαι271. Λίγο ἀργότερα στή συνέλευση τῆς 25.5.1772 ἡ ἀδελφότητα µείωσε τό 
ἀνωτέρω ποσό στά 16 δουκάτα272. 

5 .  Η  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ  ΤΗΣ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ  

α. Ὁ ἀριθµός τῶν µελῶν καί τό ζήτηµα τῶν καταλόγων 

Ὁ προσδιορισµός τοῦ ἀριθµοῦ τῶν µελῶν τῶν ἀδελφοτήτων ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό 
τά δυσκολότερα σηµεῖα τοῦ ἐξεταζόµενου θέµατος. Κατ' ἀρχήν ὀφείλουµε νά 
διευκρινίσουµε ὅτι ὁ ζητούµενος ἀριθµός εἶναι ἐνδεικτικός τῆς δυναµικότητας 
τῶν ἀδελφοτήτων, ἀφοῦ αὐτές ἀποτελοῦσαν σύνολα προσώπων αὐξοµειούµενα 
µέ τήν ἐγγραφή νέων µελῶν, µέ τόν θάνατο ἤ, σπανιότατα, µέ τήν ἀποχώρηση 
τῶν ὑπαρχόντων. Ἰδιαίτερα σηµαντική καί ποικιλότροπα ἀξιοποιήσιµη θά 
ἦταν ἡ γνώση αὐτή ἄν ἀναφερόταν γιά τήν ἴδια χρονική στιγµή στό σύνολο 
τῶν ἀδελφοτήτων µιᾶς γεωγραφικῆς ἑνότητας. Ἡ δυνατότητα αὐτή κατά τήν 
περίοδο τῆς Βενετοκρατίας οὐσιαστικά ἐκµηδενίζεται, ἀφοῦ οἱ ἀδελφότητες δέν 

                                                        
270. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 52r. 
271. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 54v-55r. 
272. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 75v. 
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τηροῦσαν εἰδικό βιβλίο στό ὁποῖο νά ἀναγράφονται ὅλα τά µέλη τους καί νά 
ἐνηµερώνεται µέ τίς ἑκάστοτε προκύπτουσες µεταβολές τῆς σύνθεσης τοῦ σώ-
µατός τους. Ἀντίθετα τόν 19ο αἰ., καί ἰδιαίτερα κατά τήν περίοδο τῆς Ἀγγλο-
κρατίας, τά πράγµατα εἶναι εὐκολότερα, ἀφοῦ ἐντοπίστηκαν ἀναλυτικοί κατά-
λογοι ἀδελφῶν, ἡ σύνταξη καί ἡ τακτική ἐνηµέρωση τῶν ὁποίων ἐπιβλήθηκαν 
µέ τά πολιτειακά διατάγµατα πού ρύθµιζαν τή γενικότερη λειτουργία τῶν 
ἀδελφοτήτων. 

Γιά τήν περίοδο τῆς Βενετοκρατίας, πρώτη καί κύρια πηγή πληροφοριῶν 
ἀποτελοῦν οἱ συστατικές πράξεις τῶν ἀδελφοτήτων, οἱ ὁποῖες περιέχουν καί 
τήν πρώτη ἐπίσηµη καταγραφή τῶν ἀδελφῶν. Ἀπό τούς καταλόγους αὐτούς 
διαπιστώνεται τό µέγεθος τῆς πρώτης ἀδελφότητας, οἱ πράξεις ὅµως πού γνωρί-
ζουµε εἶναι λιγοστές σέ σχέση µέ τόν πραγµατικό ἀριθµό τῶν ἀδελφοτήτων, 
ἐνῶ, ὅπως εἴδαµε καί σέ προηγούµενο κεφάλαιο, δέν λείπουν καί οἱ περιπτώ-
σεις στίς ὁποῖες οἱ ἱδρυτικές πράξεις περιλαµβάνουν µόνον τά ὀνόµατα τῶν ἐκ-
προσώπων τῶν ἀδελφῶν. 

∆εύτερη πηγή πληροφοριῶν γιά τά µέλη τῶν ἀδελφοτήτων καί τόν ἀριθµό 
τους ἀποτελοῦν οἱ σωζόµενες στά νοταριακά κατάστιχα δικαιοπραξίες στίς ὁ-
ποῖες περιέχονται ὀνοµαστικοί κατάλογοι τῶν ἀδελφῶν πού παρίστανται κατά 
τή σύνταξη τῆς πράξης. Ἕως καί τίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰ. οἱ πράξεις αὐτές ἀποτε-
λοῦν τήν ἀποκλειστική πηγή πληροφοριῶν γιά τό σύνολο σχεδόν τῶν ἀδελφο-
τήτων, γι’ αὐτό καί τά στοιχεῖα πού µπορεῖ κανείς νά ἀποκοµίσει ἀπό τίς πρά-
ξεις αὐτές εἶναι πολύτιµα, δέν παύουν ὅµως νά ἔχουν ἀποσπασµατικό χαρακτή-
ρα, ἀφοῦ εἶναι ἐλάχιστες οἱ περιπτώσεις στίς ὁποῖες οἱ πράξεις ἀποτυπώνουν 
πλήρως τή σύνθεση τῆς ἀδελφότητας. Τό γεγονός αὐτό ὀφείλεται στήν τακτική 
τῆς διεκπεραίωσης τῶν θεµάτων πού ἀφοροῦσαν στίς ἀδελφότητες µέ ἀντιπρο-
σώπους, οἱ ὁποῖοι ἦταν εἴτε τά τακτικά ἐξουσιοδοτηµένα ὄργανα τῆς ἀδελφό-
τητας εἴτε ὁµάδα µελῶν. Στίς πράξεις δηλώνεται σαφῶς πότε οἱ παριστάµενοι 
ἐκπροσωποῦσαν καί ἄλλους ἀπόντες ἀδελφούς µέ ἐκφράσεις πού δηλώνουν τήν 
ἐξουσιοδότηση αὐτή. Ἡ ἀπουσία τῆς δήλωσης αὐτῆς ἐξέφραζε πιθανόν τήν πα-
ρουσία σύνολης τῆς ἀδελφότητας ἐνώπιον τοῦ νοταρίου, χωρίς ὅµως αὐτό νά 
µπορεῖ νά ἐκληφθεῖ ὡς ἀπαρέγκλιτη τακτική ἐφαρµοζόµενη στό σύνολο τῶν 
περιπτώσεων. Ὑπάρχουν πράξεις πού ὁ µικρός ἀριθµός τῶν παρόντων µελῶν 
ὑποψιάζει γιά τήν ὕπαρξη ἀπόντων273, χωρίς ὅµως νά παρέχουν κανένα στοι-
χεῖο ἀπό τό ὁποῖο νά προκύπτει τό ἀντίθετο. Σέ ὁρισµένες ὅµως ἀδελφότητες, 

                                                        
273. Ἁγία Παρασκευή Βαρυπατάδων, τήν 1.4.1479 παρόντες 7 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 

308v). Ἅγιος Γεώργιος Κληµατιᾶς, στίς 6.12.1550 παρόντες 7 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.5, φ.χ.ἀ.). Ταξιάρ-
χης Πολιτάδων, στίς 29.3.1551 παρόντες 7 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 191v). Ἁγία Παρασκευή 
Ἁγίου Ματθαίου, στίς 21.5.1569 παρόντες 4 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.1, φ. 8rv). Ἁγία Τριάς Σταυροῦ, 
στίς 24.4.1583 παρόντες 6 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.2, φυλλάδιο 1, φ. 2r). Ἅγιος Ἀρσένιος Περιβολίου, στίς 
5.4.1613 παρόντες 11 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 668r). Ταξιάρχης ∆ραγοτινῶν, στίς 15.10.1609 
παρόντες 9 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 522v- 523r). 
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γιά τίς ὁποῖες ἡ πληροφόρηση εἶναι πλουσιότερη, διαπιστώνεται ὅτι ἡ παρεχό-
µενη ἀπό τίς πράξεις πληροφορία εἶναι συχνά παραπλανητική274. 

Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν οἱ νοταριακές ἐκεῖνες πράξεις οἱ ὁποῖες 
συντάσσονται ἀπό τούς ἐκπροσώπους τῆς ἀδελφότητας ἤ µερίδα τῶν ἀδελφῶν 
καί οἱ ὁποῖες προσυπογράφονται εἴτε ἀπό τό σύνολο τῆς ἀδελφότητας, κατά 
ρητή ἀπαίτηση τοῦ συµβολαίου, εἴτε ἀπό τούς ἀπόντες ἀδελφούς. Γνωρίζουµε 
τρεῖς τέτοιες πράξεις γιά τίς ἀδελφότητες τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἑβραΐδος πό-
λεως275, τῆς Ὑ. Θ. Παρηγορήτισσας πόλεως276 καί τοῦ Ἁγίου Νικολάου Γαρί-
τσας277, τῶν ὁποίων τό περιεχόµενο ἀφορᾶ στήν ἐκλογή ἱερουργοῦ. Ὁ µικρός 
ἀριθµός τῶν διαθέσιµων παραδειγµάτων ἀναδεικνύει καί τήν ἰδιαίτερη σηµα-
σία πού οἱ πράξεις αὐτές προσλαµβάνουν, ἀφοῦ ἀπεικονίζουν µέ τόν καλύτερο 
τρόπο τή σύνθεση τῆς ἀδελφότητας στή συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Ἡ ἰδιο-
τυπία τῶν πράξεων αὐτῶν ὁδηγεῖ εὔλογα στή σκέψη ὅτι τά παριστάµενα καί 
ὑπογράφοντα µέλη συνιστοῦν τό σύνολο τῆς ἀδελφότητας. Ἡ ὑπόθεση αὐτή 
προϋποθέτει ὅτι πράγµατι ὅλοι οἱ ἀδελφοί ἀνταποκρίνονταν καί προσέρχο-
νταν στόν νοτάριο γιά νά ὑπογράψουν τήν πράξη, προϋπόθεση ἡ ὁποία δέν 
φαίνεται νά ἱκανοποιεῖται πάντοτε ὅπως προκύπτει ἀπό ἀνάλογα παραδείγµα-
τα πράξεων στίς ὁποῖες, παρά τόν σχετικό ὅρο, λείπουν οἱ ὑπογραφές τῶν ἀπό-
ντων ἀδελφῶν278. Ἡ ἀνωτέρω παρατήρηση µᾶς ὑποχρεώνει νά θεωρήσουµε τά 
στοιχεῖα καί τῶν πράξεων αὐτῶν ἁπλῶς ὡς ἐνδεικτικά τῆς δυναµικότητας τῶν 
συγκεκριµένων ἀδελφοτήτων. 

                                                        
274. Σηµειώνουµε γιά παράδειγµα πράξη τῆς 16.9.1604 πού ἀναφέρεται στόν Ἅγιο Γεώρ-

γιο Παλαιοχωρίου στήν ὁποία σηµειώνονται τέσσερις ἀδελφοί χωρίς καµιά ἄλλη δήλωση 
(Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.10, β. 2, φ.χ.ἀ.), σέ πράξη ὅµως τῆς 10.9.1610 οἱ παρόντες εἶναι δέκα «µε θέληµα 
καί των ετέρων» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 593r). 

275. Πράξη τῆς 29.4.1515. Κατά τή σύνταξή της παρέστησαν 36 ἀδελφοί καί τήν ὑπέγρα-
ψαν καί ἄλλοι 21 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.7, φ. 150v-151r). 

276. Στίς 18.6.1549 οἱ πριόρηδες τοῦ ναοῦ ὅρισαν ἱερουργό «διά ονοµα αυτων καί των ετε-
ρων αδελφων της αυτῆς µονης οιτινες θέλουσιν υπογράψαι κατωθεν οικεία χειρι αυτων καί ως 
καταδοχήν και θελησιν ωπερ εχουν εξ αυτους ως λεγουν». Πράγµατι στό τέλος τοῦ συµβο-
λαίου ὑπάρχουν οἱ ὑπογραφές ἕξι ἀδελφῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.187, φ. 110r). 

277. Στήν πράξη πού συντάχθηκε ἀπό τούς ἐκπροσώπους τῆς ἀδελφότητας στίς 28.4.1568 
βεβαιώνεται ὅτι θά προσυπέγραφαν καί οἱ λοιποί ἀδελφοί, καί πράγµατι ἀκολουθοῦν οἱ 
ἰδιόχειρες ὑπογραφές 10 ἀδελφῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 589rv). 

278. Ὅταν στίς 22.4.1584 δεκαπέντε ἀδελφοί τοῦ Παντοκράτορα πόλεως προέβησαν σέ 
ὁρισµό ἱερουργοῦ, σηµείωναν ὅτι «επειδή λήπουν µερος απο τους αδελφούς καί δεν είναι πα-
ροντες θελουν υπογραψουν από κάτου από τήν ανωθεν γραφήν δια τον ανωθεν ιεροµόναχον 
αν ήνε ευχαριστηµενοι» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.77, φ. 51v). Ἀντίστοιχη εἶναι καί ἡ ἔκφραση στήν 
πράξη τῆς 2.3.1544, µέ τήν ὁποία πέντε ἀδελφοί τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Ἀνδρονίκαινας 
ἀφοῦ ὅρισαν τόν ἱερουργό τοῦ ναοῦ βεβαίωσαν ὅτι «θελουσιν ελθή καί οι αλλοι κτήτορες καί 
αδελφοί νά υπογράψωσι καί βεβαιώσωσι τόν αυτόν ιερέαν» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.183, φ. 62r), καί 
στίς δύο περιπτώσεις ὅµως στό νοταριακό κατάστιχο λείπουν οἱ ὑπογραφές τῶν ἀπόντων 
ἀδελφῶν. 
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Ἐξαιρετικά σπάνιες εἶναι τέλος οἱ περιπτώσεις νοταριακῶν πράξεων στίς 
ὁποῖες ἀναγράφονται ὅλα τά ὀνόµατα τῶν ἀδελφῶν, τόσο τῶν παρόντων ὅσο 
καί τῶν ἀπόντων. Γνωρίζουµε δύο τέτοιες πράξεις: ἡ πρώτη ἀφορᾶ στήν ἀδελ-
φότητα τῶν Ἁγίων Πατέρων πόλεως καί συντάχθηκε στίς 7.12.1546279 καί ἡ 
δεύτερη ἀφορᾶ στόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Λιαπάδων καί συντάχθηκε στίς 10.5.1514280. 
Ὅµως καί ἐδῶ ὁ κατάλογος δέν εἶναι πάντα ἐξαντλητικός, ἀφοῦ δέν λείπουν τά 
παραδείγµατα ὅπου ἐκτός τῶν παρόντων καί τῶν ἀπόντων σηµειώνεται καί ἡ 
ὕπαρξη «ἑτέρων» ἀδελφῶν281.  

Ἕνας ἄλλος παράγοντας πού ἐπιτείνει τήν ἀσάφεια ὡς πρός τόν πραγµα-
τικό ἀριθµό τῶν ἀδελφῶν ἔχει σχέση µέ τή δοµή τοῦ σώµατος τῆς ἀδελφότητας, 
ἡ ὁποία συχνά ἀναπαράγει τούς τρόπους µέ τούς ὁποίους συνάπτονται µεταξύ 
τους τά µέλη µιᾶς οἰκογένειας ἤ τά πρόσωπα µέ κοινή καταγωγή, ἀλλά καί τούς 
τρόπους τῆς διοικητικῆς ὀργάνωσης τοῦ χώρου σέ χωριά ἤ διοικητικά διαµερί-
σµατα. Στίς δικαιοπραξίες πού συνάπτει ἡ ἀδελφότητα οἱ ὁµάδες αὐτές, λογιζό-
µενες ὡς µονάδες ἑνός εὐρύτερου συνόλου, συχνά ἐκπροσωποῦνταν ἀπό ἕνα ἤ 
περισσότερα πρόσωπα καθιστώντας οὐσιαστικά ἀδύνατη τήν ἐκτίµηση τῆς 
δυναµικότητας τῶν ἀδελφοτήτων αὐτῶν ἀφοῦ δέν προσδιορίζεται ὁ ἀριθµός 
τῶν ἐκπροσωπουµένων. 

Ἡ παρουσία ἀδελφοσυνῶν στίς ἀδελφότητες εἶναι ἀνάλογη προφανῶς τῆς 
γενικότερης παρουσίας τους στόν ἐξεταζόµενο χῶρο, γιά τήν ὁποία πάντως δέν 
ὑπάρχουν ποσοτικά στοιχεῖα. Ἀπό τούς καταλόγους ἀδελφῶν πού περιλαµβά-
νονται στίς µελετώµενες νοταριακές πράξεις διαπιστώσαµε τήν παρουσία ἀδελ-
φοσυνῶν κατά τούς 15ο-18ο αἰ. ἀποκλειστικά στίς ἀδελφότητες τῶν χωριῶν. Ἡ 
διαπίστωση αὐτή δέν εἶναι ἴσως ἄσχετη µέ τό γεγονός ὅτι οἱ ἀδελφοσύνες ἐµφα-
νίζονται κυρίως ὡς ἀγροτικές ἀδελφικές κοινότητες πού βασίζονταν στή διατή-
ρηση τῶν οἰκογενειακῶν δεσµῶν συνοχῆς καί ἀλληλεγγύης, παράγοντες οἱ ὁ-
ποῖοι δέν εὐνοοῦνταν στόν χῶρο τῆς πόλης282. Θά πρέπει ἐπίσης νά ἐπισηµάνου-
µε τό γεγονός ὅτι µόνο σέ τρεῖς ἱδρυτικές πράξεις ἔχουµε ἀναφορά ἀδελφοσύνης 
µεταξύ τῶν ἐγγραφοµένων πρώτων ἀδελφῶν. Ἡ πρώτη ἀφορᾶ στήν ἀδελφότη-
τα τῆς Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστριας Ποταµίου, στήν ὁποία τό 1572 γράφτηκαν τρεῖς 
ἀδελφοί µέ τίς ἀδελφοσύνες τους283, ἡ δεύτερη στήν Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Καρουσά-
δων, στήν ἱδρυτική πράξη τῆς ὁποίας τό 1701 σηµειώνονται ὀκτώ ἀδελφοί ὡς 
ἐκπρόσωποι ἀδελφοσυνῶν284, καί ἡ τρίτη στήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Εἰσοδίων 

                                                        
279. Ἀναγράφονται 32 ἀπό τούς ὁποίους οἱ 31 παρόντες (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.186, φ. 274rv). 
280. Ἀναγράφονται 25 παρόντες καί 5 ἀπόντες (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.6, φ. 15r - Πράξεις Ἀλε-

ξάκη, σ. 63, ἀρ. 56). 
281. Βλ. τήν πράξη ὁρισµοῦ ἱερουργοῦ στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου πόλεως τῆς 4.6.1546 

(Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.186, φ. 206r). 
282. Πρβλ. KLARISCH-DEMONET, Ἀγροτική οἰκογένεια, σ. 116-117. 
283. Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.94, φ. 354r. 
284. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 679r-681r. 
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Σφακερῶν, στήν ὁποία τό 1737 γράφτηκαν τέσσερις ἀδελφοί µέ τίς ἀδελφοσύ-
νες τους285. Ἡ περιορισµένη αὐτή παρουσία ἀδελφοσυνῶν στίς ἱδρυτικές πρά-
ξεις εἶναι ἐνδεικτική, καί φανερώνει ὅτι στή συγκρότηση τῆς ἀδελφότητας ἤ τήν 
ἐγγραφή νέου µέλους σέ αὐτήν ὑπερτερεῖ ἡ ἔννοια τοῦ προσώπου, ἡ δέ ἀδελφο-
σύνη ἐµφανίζεται πιθανόν µετά τόν θάνατο τοῦ πρώτου ἀδελφοῦ ὡς ἀποτέλε-
σµα τῶν οἰκογενειακῶν διεργασιῶν πού ἀναφέρονται στόν τρόπο ἐκµετάλλευ-
σης τῆς πατρικῆς περιουσίας, στήν ὁποία περιλαµβάνονται καί τά κτητορικά 
δικαιώµατα. Οἱ ἀδελφοσύνες, παρότι τά µέλη τους θεωροῦνταν ὅλα ἐξίσου ἀ-
δελφοί, στά διοικητικά πράγµατα τῆς ἀδελφότητας λογίζονταν ὡς µονάδες καί 
στίς συναπτόµενες δικαιοπραξίες παρίσταντο συνήθως δι’ ἀντιπροσώπων286. 

Κατά τρόπο ἀνάλογο πρός τίς ἀδελφοσύνες ἀσάφεια παρουσιάζεται καί 
στίς περιπτώσεις ἐκεῖνες πού τά δικαιώµατα ἐκφράζονταν µέ τή µορφή τοῦ µε-
ριδίου, τό ὁποῖο µποροῦσε νά κατέχεται τόσο ἀπό ἄτοµα ὅσο καί ἀπό σύνολα, 
ὅπως ἡ οἰκογένεια ἤ κάποια ἀδελφοσύνη287. Ἰδιαίτερα ὅµως ἔντονη εἶναι ἡ 
ἀσάφεια στίς ἀδελφότητες ἐκεῖνες τῶν χωριῶν πού ἔχουν ὡς βάση στή σύνθεσή 
τους τή γενεά, τῆς ὁποίας ὅλα τά µέλη λογίζονται ὡς ἀδελφοί στόν ναό. Ἡ κυ-
ρίαρχη παρουσία τῆς γενεᾶς διπιστώνεται στίς πράξεις ἐκεῖνες στίς ὁποῖες ὁ 
κατάλογος τῶν ἀδελφῶν καί κτητόρων τοῦ ναοῦ παρατίθεται συνοπτικά µέ τή 
δήλωση µόνον τῶν ὀνοµάτων τῶν γενεῶν288, ἐνῶ ἀποκαλυπτικός γιά τήν ἔκτα-
ση τῆς παρουσίας καί τή δυναµικότητα τῆς γενεᾶς εἶναι ὁ κατάλογος τῶν ναῶν 
τοῦ 1752 πού συντάχθηκε ἀπό τούς κατά τόπους πρωτοπαπάδες. Σέ αὐτόν οἱ 
ἀδελφοί σηµειώνονται κατά οἰκογένειες ἤ γενεές ἐνῶ σέ ἐλάχιστες περιπτώσεις 

                                                        
285. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 198r-199v. 
286. Βλ. ἐνδεικτικά: Ἅγιοι Ἀνάργυροι Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.94, φ. 71r τοῦ 

1560). Ἁγία Βαρβάρα ∆οραχιτάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 107v τῆς 18.1.1506. Πράξεις Κατωι-
µέρη, σ. 293, ἀρ. 404). Ἅγιος Γεώργιος Κληµατιᾶς (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.10, φ. Α3r τῆς 24.4.1584). 
Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἁγίων Θεοδώρων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φύλλο λυτό τῆς 17.10.1585). Ἅγιος 
Νικόλαος Μαυριάνας Σωκράκι (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 98r τῆς 1.10.1528). Ταξιάρχης Ἁγίου Ματ-
θαίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.11, φ. 113v τῆς 18.10.1570). Ταξιάρχης Πολιτάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, 
φ. 133r τῆς 13.12.1590). Ἁγία Τριάς Κάτω Παυλιάνας (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.5, φ. 32r τῆς 16.8.1523). 
Ὑ. Θ. Πάγων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.7, φ. 9v 1593). Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.10, φ. 16v-17r τῆς 
7.1.1579). Ἅγιοι Θεόδωροι Ἁγίων Θεοδώρων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 509r τῆς 28.9.1609). Ἁγία 
Τριάς Ἀργυράδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.65, κατάστιχο 1708, φ. 17v τῆς 4.8.1708). Ἅγιος Ἀθανάσιος 
Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 58, φ. 15v-16r τῆς 17.4.1737). 

287. Στούς Ἁγίους Ἀναργύρους Στανοπουλάδων σέ πράξη τοῦ 1608 παρίστανται 12 ἀδελ-
φοί προερχόµενοι ἀπό 6 οἰκογένειες πού ἀντιπροσωπεύουν ἰσάριθµα µερίδια καί ἀποφασί-
ζουν «µε θέληµα και από τους ετέρους» χωρίς ὅµως νά εἶναι σαφές ἄν πρόκειται γιά πρόσωπα 
πού ἀνήκουν στίς παραπάνω οἰκογένειες ἤ γιά ἄλλα κτητορικά µερίδια (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, 
φ. 442r). 

288. Βλ. γιά παράδειγµα τήν πράξη τῆς 2.5.1660 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Λ.38, β. 5, φ. 29r) στήν ὁ-
ποία σηµειώνεται ὅτι οἱ κουµέσιοι τῆς Ὑ. Θ. Γαρδελάδων ἐνεργοῦν µέ βάση τή δικαιοδοσία 
πού τούς ἔχει δοθεῖ ἀπό τίς ἐννέα γενεές πού κατέχουν τόν ναό: «τούς Μουµουράτες, Μεσαζά-
τες, Λευθεριωτάτες, Τζακαράτες, Γουλάτες, Μαµαλάτες, Κουρκουλάτες, Χαράτες, Μαρκάτες». 
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σηµειώνονται, ὅπου ὑπάρχουν, ὀνοµαστικά οἱ ἀδελφοί πού µετέχουν ὡς ἄτο-
µα289. Σέ κάποιες µάλιστα περιπτώσεις ὡς ἀδελφοί καί κτήτορες ἐµφανίζονται 
τά µέλη µιᾶς καί µόνης γενεᾶς290. Οἱ γενεές σέ ὁρισµένες περιπτώσεις, στίς 
ὁποῖες σηµειώνονται ἀναλυτικά τά ἄτοµα πού τίς συγκροτοῦσαν, ἐµφανίζονται 
ἐξαιρετικά πολυµελεῖς ἀριθµώντας ἕως καί 25 µέλη291. 

Παράγοντα ἀσάφειας ἀποτελεῖ ἐπίσης ὁ χρησιµοποιούµενος ὅρος κοινότης. 
Ὅπως εἴδαµε σέ προηγούµενο κεφάλαιο, οἱ ναοί τῆς κοινότητος ἀποτελοῦσαν 
µιά µικρή, σύµφωνα µέ τά ὑπάρχοντα στοιχεῖα, ὁµάδα ναῶν οἱ ὁποῖοι ἀνῆκαν 
στήν κοινότητα ὁρισµένου χωριοῦ, δέν εἶναι ὅµως σαφές ἄν κάτω ἀπό τόν γε-
νικό ὅρο κοινότης περιλαµβάνονταν ὅλοι οἱ κάτοικοι ἑνός χωριοῦ ἤ ὁρισµένοι 
ἀπό αὐτούς. Ἀπό τίς πράξεις ἄλλοτε ἀφήνεται νά ἐννοηθεῖ ὅτι ὁ ναός ἀνήκει σέ 
ὅλο τό χωριό καί ἄλλοτε γιά τόν ἴδιο ναό ὑπάρχουν ἀλληλοαναιρούµενες κατά 
τά φαινόµενα πληροφορίες292. Μέ ὁποιονδήποτε τρόπο καί ἄν ἐννοηθεῖ ὁ ὅρος 
ὅµως, ἡ χρήση του ὡς προσδιοριστικοῦ τῶν µελῶν τῆς ἀδελφότητας δέν ἐπιτρέ-
πει ἀκριβέστερες ποσοτικές προσεγγίσεις. Τέλος, ἀντίστοιχης ἀσάφειας πρός 
τόν ἀνωτέρω εἶναι καί ὁ περιεκτικός ὅρος χωρίον πού χρησιµοποιεῖται κυρίως 
γιά τή δήλωση τῶν µετόχων στίς µεγάλες ἀδελφότητες πού περιλαµβάνουν 
ὁµάδες χωριῶν καί ὁλόκληρες ἐπαρχίες, γιά τό συγκεκριµένο ὅµως ζήτηµα θά 
µιλήσουµε ἀναλυτικότερα σέ ἄλλη ἑνότητα. 

Ἔπειτα ἀπό τά ἀνωτέρω, εἶναι νοµίζουµε προφανές ὅτι ἡ ἐξακρίβωση τοῦ 
συνόλου τῶν κατόχων τῆς ἰδιότητας τοῦ κτήτορα-ἀδελφοῦ σέ µιά ἀδελφότητα 

                                                        
289. Βλ. γιά παράδειγµα τή σύνθεση τῆς ἀδελφότητας τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἁγίου 

Ματθαίου, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπό τίς γενεές Καβουδίστρα (σύνολο 12), Ἀβραµιώτη (σύνολο 
3), Μπόικου, Ἀρµενιάκου (σύνολο 3), Καφαράκη (σύνολο 4), Ρεβύθη (σύνολο 3) καί Χαλιδιᾶ 
(σύνολο 3). Μέ ἀντίστοιχο τρόπο στούς Ἁγίους Πάντες χωρίου Ζυγονοῦ τήν ἀδελφότητα ἀπο-
τελοῦσαν οἱ γενεές Παπαδόπουλου καί Κοντοῦ καθώς καί οἱ Νικολέτος Γουληµῆς, Ἰωάννης 
Ἀρµενιάκος, Πολύχρονος Τζαρούχης, ∆ῆµος Ἀρβανίτης, Ἰωάννης Ἀρβανίτης, Χριστόδουλος 
Σινιόρης, Ἰωάννης Βούργαρης (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 221rv). 

290. Βλ. τούς ναούς Ἁγίου Ἀθανασίου καί Ἁγίου Σπυρίδωνος χωρίου Ἁγίου Ματθαίου 
(Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 220r). Ἐπίσης στό ἴδιο χωριό τούς ναούς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων (ἀδελφοί 
οἱ Ἀρµενιάκου) καί Ἁγίου Βασιλείου (ἀδελφοί οἱ Καφαράκη) (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 221r). 
Ἀκόµη τήν Ἁγία Βαρβάρα Βαρυπατάδων, τῆς γενεᾶς Κοµπολίτη (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 225r). 
τούς Ἁγίους Ἀποστόλους Καµάρας (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ.χ.ἀ. µετά τό φ. 225). Βλ. ἐπίσης τούς 
ναούς Ἁγίου Γεωργίου, Ὑ. Θ. Βλαχέρνας καί Ἁγίας Βαρβάρας µέ ἀδελφούς καί κτήτορες τούς 
Τζιλιµπάρη στό Σκριπερό (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ.χ.ἀ. µετά τό φ. 227). 

291. Βλ. γιά παράδειγµα τήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ματθαίου τοῦ ὁµώνυµου χωριοῦ 
(Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 220r). 

292. Σύµφωνα µέ πράξη τῆς 5.4.1537 ὁ ναός τοῦ Ταξιάρχη ∆ραγοτινῶν ἦταν «του χορίου 
ολουνου» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 737v), ἀπό πράξη ὅµως τῆς 12.5.1549 φαίνεται πώς οἱ κτήτο-
ρες ἦταν µόλις δέκα, τά ὀνόµατα τῶν ὁποίων ἀναγράφονται (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 251v-
252r), χωρίς πάντως νά ἀποκλείεται τό ἐνδεχόµενο νά ἀριθµοῦσε τότε τό χωριό µόλις δέκα 
οἰκογένειες. Γιά τά πληθυσµιακά τοῦ χωριοῦ τόν 17ο αἰ. βλ. ΚΟΛΛΑ, Χῶρος, σ. 159. Γιά τόν 
πληθυσµό του τόν 19ο αἰ. βλ. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ, Εἰδήσεις, σ. 32. 
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κατά τόν 16ο καί ἕως τουλάχιστον τίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰ., ἐκτός ἀπό τή σπανιό-
τατη περίπτωση τῆς ἄµεσης δήλωσης τοῦ συνολικοῦ ἀριθµοῦ τῶν µελῶν293, 
ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικά ἀπό τή συγκυριακή παρουσία τῶν µελῶν της µέ τήν 
εὐκαιρία κάποιου γεγονότος ἤ δραστηριότητας ἡ ὁποία καταγράφεται στά 
κατάστιχα κάποιου νοταρίου, µέ ἐξαίρεση βέβαια τίς ἀδελφότητες ἐκεῖνες τῶν 
ὁποίων γνωρίζουµε τίς ἱδρυτικές πράξεις.  

Ἀκριβέστερα εἶναι τά στοιχεῖα πού προκύπτουν ἀπό τά βιβλία τῶν ναῶν 
καί τά πρακτικά τῶν συνεδριάσεων τῶν ἀδελφοτήτων τῆς πόλης πού ἀναφέρο-
νται στόν 17ο, κυρίως ὅµως στόν 18ο αἰ. Στά βιβλία αὐτά συναντῶνται συχνά 
κατάλογοι ἀδελφῶν οἱ ὁποῖοι µετέχουν στίς δραστηριότητες τῆς ἀδελφότητας. 
Μιά κατηγορία καταλόγων εἶναι αὐτοί πού περιέχουν ὅσους ἀδελφούς κατέ-
βαλλαν τό ἀντίτιµο τοῦ «κεριοῦ» τήν ἡµέρα τῆς Λαµπρῆς. Οἱ κατάλογοι ὅµως 
αὐτοί ἀπέχουν πολύ ἀπό τοῦ νά ἀπεικονίζουν τόν πραγµατικό ὄγκο τῶν µελῶν 
τῶν ἀδελφοτήτων δεδοµένης τῆς τάσης ἀποχῆς ἀπό τήν ἀνωτέρω καταβολή πού 
παρατηρεῖται σέ ὅλες τίς ἀδελφότητες. Αὐξηµένος εἶναι ὁ ἀριθµός τῶν ἀδελφῶν 
πού συµµετεῖχαν στίς συνελεύσεις τῆς ἀδελφότητας γιά τήν ἐκλογή προεδρείου, 
ἰδιαίτερα ὅµως µεγάλη ἐµφανίζεται ἡ προσέλευση στίς συνελεύσεις γιά τήν 
ἐκλογή τοῦ ἐφηµερίου ἤ τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του. Πρίν ἀπό τίς συνελεύ-
σεις αὐτές, τόν 18ο αἰ. γινόταν ἐνηµέρωση τοῦ καταλόγου τῶν ἀδελφῶν πού 
εἶχαν δικαίωµα ψήφου ἔπειτα ἀπό πρόσκληση τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς294. Ἡ 
παρατηρούµενη µαζική συµµετοχή τῶν ἀδελφῶν στίς συνελεύσεις γιά τήν ἐκλο-
γή ἐφηµερίων σέ ὅλες τίς ἀδελφότητες, µᾶς ἐπιτρέπει νά θεωρήσουµε ὅτι οἱ ἀ-
ριθµοί αὐτοί εἶναι ἐνδεικτικοί τῆς δυναµικότητας τῶν ἀδελφοτήτων στίς συγκε-
κριµένες χρονικές στιγµές, ἡ θεώρηση ὅµως καί τῶν ἀριθµῶν αὐτῶν ὡς δηλωτι-
κῶν τοῦ συνόλου τῶν ἀδελφῶν δέν εἶναι ὀρθή διότι στούς καταλόγους δέν 
περιλαµβάνονται οἱ κάτοχοι τοῦ δικαιώµατος τοῦ ἀδελφοῦ ἀλλά ὅσοι εἶχαν δι-
καίωµα ψήφου. Σέ αὐτούς λοιπόν θά πρέπει νά προστεθοῦν ὅσοι γιά διάφορους 
λόγους ἀποκλείστηκαν ἀπό τήν ψηφοφορία295, καθώς καί ἕνας σηµαντικός 
ἀριθµός ἀπόντων πού τελικά δικαιολογεῖ καί τίς παρατηρούµενες διακυµάνσεις 

                                                        
293. Ἔτσι γνωρίζουµε ὅτι ἡ ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Παλαιοπόλεως ἀποτελεῖτο στίς 6.6.1562 

ἀπό 50 µέλη, σύµφωνα µέ ρητή µαρτυρία ἐγγράφου πού συντάχθηκε αὐτήν τήν ἡµέρα (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Π.40, φ. 277v-278r). 

294. Τέτοιοι εἶναι οἱ κατάλογοι τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί Λαζάρου τό 1739 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 
248, δ. 49, φ. 1r-2v), τῆς Ὑπαπαντῆς τό 1809 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, β. 1, φ. 158r-159v καί 160r), τῆς 
Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας τό 1758, τό 1781, τό 1784 καί τό 1801 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 17v-
20v, 89r ἑξῆς, 98v ἑξῆς, 130v ἑξῆς), τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου τό 1731 καί 1781 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 
2, φ. 8v-9r, 45v-47r). 

295. Στόν κατάλογο τῶν ἀδελφῶν τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί Λαζάρου τό 1731 
σηµειώνονται οἱ ἔχοντες δικαίωµα ψήφου καθώς καί οἱ ἀποκλειόµενοι (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 248, δ. 49, 
φ. 1r-2v). 
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τῶν ἀριθµῶν296. 
Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγµάτων, καί σύµφωνα µέ τά στοιχεῖα πού παρέχουν 

οἱ λιγοστές ἱδρυτικές πράξεις πού καλύπτουν τό διάστηµα 16ος-18ος αἰ., οἱ 
ἀδελφότητες κατά τή στιγµή τῆς συγκρότησής τους ἀριθµοῦσαν στήν πόλη ἀπό 
10 ἕως 57 µέλη297 καί στά χωριά ἀπό 4 ἕως 61 µέλη298. 

Τόν 16ο αἰ. στή σύνταξη τῶν νοταριακῶν συµβάσεων ὁ ἀριθµός τῶν παρι-
σταµένων ἤ ἀναγραφοµένων ἀδελφῶν τῶν ἀδελφοτήτων τῆς πόλης εἶναι περιο-
ρισµένος. Ἀπαντοῦν ὁµάδες τῶν 3-6299 συνηθέστερα ὅµως τῶν 10-19 ἀτόµων300, 

                                                        
296. Σηµειώνουµε ὡς ἐνδεικτικά παραδείγµατα τή διακύµανση τοῦ ἀριθµοῦ τῶν παρό-

ντων στίς συνελεύσεις γιά τήν ἐκλογή ἐφηµερίου σέ δύο ἀδελφότητες. Στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβου-
νιώτισσα πόλεως τό 1758 συνάχτηκαν 177, τό 1801 ἔλαβαν µέρος 303, ἐνῶ ὁ κατάλογος τῆς 
23.3.1817 περιλαµβάνει 265 ὀνόµατα (βλ. ἀντίστοιχα Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 17v-20v, φ. 130v 
ἑξῆς. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 209, δ. 13). Ἀντίστοιχα στόν Ἅγιο Ἀντώνιο πόλεως τό 1735 ἀριθµοῦνται 75 
µέ δικαίωµα ψήφου, τό 1740 συγκεντρώθηκαν 90, ἐνῶ τό 1812 ὁ κατάλογος τῶν συναδελφῶν 
ἀριθµεῖ 143 µέλη (βλ. ἀντίστοιχα Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 9r, φ. 15v. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 229, δ. 13). 

297. Ὑπαπαντῆς πόλεως 25 µέλη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 160r τῆς 14.4.1544). Ἁγίου Ἰωάν-
νη Πρόδροµου πόλεως 57 µέλη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 161v-162r τῆς 16.4.1544). Ἁγίου Ἰωάν-
νη Θεολόγου πόλεως 10 µέλη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.327, φ. 737r-738r τῆς 8.6.1571). Ἁγίου ∆ηµη-
τρίου Μαντουκίου 12 (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 891r-894r τῆς 23.4.1708). Ἁγίου Ἐλευθερίου 42 µέλη 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.77, βιβλίο πράξεων, φ. 38r-39v τῆς 31.8.1714). 

298. Ὑ. Θ. Ἐπίσκεψης 12 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 122 τῆς 19.4.1523). Ὑ. Θ. Ἀντιπερνῶν 4 
(Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 57r τῆς 30.4.1525). Ἁγίου ∆ηµητρίου Ἁγίων ∆ούλων 42 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 
101r τῆς 25.10.1528). Ἁγίου Ἰσαύρου Μελικίων 35 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 651v-652r τῆς 
15.4.1544). Ἁγίου Ἰωάννη Χρυσοστόµου Ρουµανάδων 8 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 677v τῆς 
11.3.1548). Ἁγίου ∆ηµητρίου Ἁγίων Θεοδώρων 28 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 885rv τῆς 20.4.1552). 
Ἁγίου Ἀθανασίου Καρουσάδων 61 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 2.9, φ. 2rv τῆς 31.3.1555). Ἁγίας Κυριακῆς 
Στανοπουλάδων 29 (Συµβ. Β.94, φ. σϟη΄v - σϟθ΄r τῆς 12.4.1569). Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστριας Ποτα-
µιοῦ 24 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.94, φ. τνγ΄v-τνδ΄r, τῆς 10.2.1572). Ἁγίου Νικολάου Μόρου Μπενιτζῶν 
12 (ΚΟΛΛΑ, Νῆσος, Α΄, σ. 276 τῆς 7.4.1588). Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόµου Ἀργυράδων 8 (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Κ.405, φ. 387v τῆς 13.6.1593). Ταξιάρχη Ἀργυράδων 17 µέλη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 
601rv τῆς 26.12.1610). Ὑ. Θ. Βλαχέρνας Καρουσάδων 42 (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 679r-681v τῆς 
30.3.1701). Ὑ. Θ. Βλαχέρνας Καµάρας 26 (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 875r-876v τῆς 28.2.1706). Ὑ. Θ. 
Ζωοδόχου Πηγῆς Χλοµοῦ 15 (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 1126r-1128r τό 1706). Ὑ. Θ. Σωτηριώτισσας 
Γουβιοῦ 58 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.99, β. 27, φ. 8r-11r ἔνθετο µετά τό φ. 41 τῆς 6.7.1733). Ἁγίου 
Γεωργίου Ὀθονῶν 28 (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 78rv τοῦ 1739). Ταξιάρχη Μπρεντάτων ∆ουκάδων 
13 (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 350rv τοῦ 1741). Ἁγίας Τριάδος Ψωραρῶν 28 (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 343 
τοῦ 1745). Ἁγίου Σπυρίδωνος Καναλίου 20 (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 147r-148v τῆς 3.4.1749). Ἁγίας 
Παρασκευῆς Καµάρας 12 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 22, φ. 43r-44v τῆς 1.2.1752). 

299. Ἅγιος Νικολαος Ἀλβανιτῶν πράξη τῆς 2.2.1513 µέ 3 παρόντες (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.11, φ. 
267v). Ἅγιος Νικόλαος Ἀνδρονίκαινας τῆς 2.3.1544 µέ 5 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.183, φ. 62r). Ὑ. Θ. 
Παρηγορίτισσα τῆς 18.6.1549 µέ 6 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.187, φ. 110r). Ἅγιοι Σαράντα τῆς 
13.10.1563 µέ 3 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.53, φ. 168r). 

300. Ἅγιος Ἀθανάσιος Κοινότητος πράξη τῆς 15.11.1497 µέ 11 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.245, φ. 
139v). Ἅγιος Ἀντώνιος τῆς 4.6.1546 µέ 11 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.186, φ. 206r) καί τῆς 11.4.1558 µέ 12 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.189, φ. 130v). Ἅγιος Βασίλειος τῆς 14.4.1588 µέ 15 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.18, φ. 
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ἐνῶ σέ τρεῖς περιπτώσεις ὁ ἀριθµός αὐτός ἀνέρχεται σέ 32, 50 καί 57 µέλη301. 
Στά χωριά κατά τήν ἴδια περίοδο συνήθεις εἶναι οἱ ὁµάδες τῶν 4-10 µελῶν, 
συναντήσαµε ὅµως καί πράξεις στίς ὁποῖες σηµειώνονται ἀπό 11 ἕως καί 16 
ἀδελφοί302, ἐνῶ δύο ἀδελφότητες γνωρίζουµε ὅτι περιλάµβαναν τουλάχιστον 30 
καί 47 µέλη ἀντίστοιχα303. 

Τόν 17ο καί 18ο αἰ. γιά τίς ἀδελφότητες τῆς πόλης οἱ πληροφορίες µας προ-
έρχονται ἀπό τά βιβλία τῶν ἐκκλησιῶν καί τά σωζόµενα πρακτικά τῶν συνε-
δριάσεων. Κατά τόν 17ο αἰ. γνωρίζουµε ὅτι ἡ ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
καί Λαζάρου ἀριθµοῦσε τουλάχιστον 86 µέλη304, ἡ ἀδελφότητα τῆς Ὑπαπαντῆς 
20 µέλη305, ἡ ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου 89 µέλη306 καί ἡ ἀδελφότητα 
τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στό Μαντούκι 39 µέλη307. Τόν 18ο αἰ. ὁ ἀριθµός τῶν µε-
λῶν τῶν ἀδελφοτήτων ἐµφανίζεται αὐξηµένος µέ σηµαντικές ὅµως διακυµάν-
σεις. Συγκεκριµένα γιά τήν ἀδελφότητα τοῦ Ταξιάρχη σηµειώνονται 29 µέλη308, 
τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου ἀπό 75 ἕως 90 µέλη309, τῆς Ὑπαπαντῆς 69 µέλη310, τῆς Ὑ. 

                                                        
465v-466r). Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος καί Ἁγία Παρασκευή τῆς 27.10.1577 µέ 10 (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Ρ.26, φ. 425r-428r). Ἅγιος Νικόλαος Γαρίτσας τῆς 28.4.1568 µέ 10 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 
589rv). Παντοκράτορας στό Γρηγοροβούνι τῆς 7.2.1578 µέ 19 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 446v). Πα-
ντοκράτορας πόλεως τῆς 22.4.1584 µέ 15 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.77, φ. 51v). 

301. Βλ. ἀντίστοιχα Ἅγιοι Πατέρες πράξη τῆς 7.12.1546 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.186, φ. 274rv), Ὑ. 
Θ. Παλαιοπόλεως τῆς 6.6.1562 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 277v-278r), Ἅγιος Νικόλαος Ἑβραΐδος 
τῆς 29.4.1515 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.7, φ. 150v-151r). 

302. Βλ. ἐνδεικτικά: Ἅγιος Νικόλαος τοῦ Κοντογιώργη στό Λαύκι τῆς 19.2.1504 µέ 4 
(Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 7r). Ἅγιοι Θεόδωροι Περιβολίου τῆς 21.7.1562 µέ 4 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 
286v). Ἅγιος Γεώργιος Περουλάδων τῆς 26.11.1504 µέ 5 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 31v. Πράξεις Κα-
τωιµέρη, σ. 106, ἀρ. 128). Ὑπαπαντή Καστελλάνοι Μέσης τῆς 2.6.1497 µέ 6 (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Μ.245, φ. 76v-77r). Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Ζυγονοῦ τῆς 18.1.1594 µέ 6 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.2, φυλλάδιο 2, φ. 
6rv). Ταξιάρχης Πολιτάδων τῆς 29.3.1551 µέ 7 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 191v). Ἁγία Παρα-
σκευή Καρουσάδων τῆς 6.12.1527 µέ 8 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 78r). Ἅγιος Νικόλαος Μαυριάνας 
Σωκρακίου τῆς 24.11.1521 µέ 9 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 83). Παντοκράτορας Ἀσκηταριοῦ τῆς 
29.7.1522 µέ 10 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 93). Ὑ. Θ. Λαµποβίτισσα Μελικίων τῆς 9.4.1599 µέ 11 
(Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.10, β. 1, φ. 184r). Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν τῆς 18.5.1503 µέ 12 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 17r. 
Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 69, ἀρ. 71 ), τῆς 18.2.1528 µέ 13 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 141), τῆς 19.1.1556 
µέ 15 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 2.9, φ. 4v). Ἁγία Παρασκευή ∆ουκάδων τοῦ 1557 µέ 14 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, 
φ. 147v). Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστρια Ποταµίου τῆς 19.3.1589 µέ 16 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 43v). 

303. Βλ. ἀντίστοιχα Ὑ. Θ. Λιαπάδων πράξη τῆς 10.5.1514 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.6, φ. 15r - Πράξεις 
Ἀλεξάκη, σ. 63, ἀρ. 56). Ὑ. Θ. Σκριπεροῦ πράξη τῆς 1.4.1513 στήν ὁποία οἱ ἀναγραφόµενοι 
ἐκπροσωποῦν καί τούς ὑπολοίπους (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.6, φ. 2r - Πράξεις Ἀλεξάκη, σ. 26, ἀρ. 6). 

304. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 1, φ. 130v τῆς 31.3.1689. 
305. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, β. 1, φ. 72r τῆς 15.4.1677. 
306. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 3, φ. 73r τῆς 24.5.1605. 
307. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 10, φ.χ.ἀ. τῆς 11.4.1642. 
308. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 246, φύλλα ἀταξινόµητα, πράξη τοῦ 1726. 
309. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 9r τοῦ 1735, φ. 15v τοῦ 1740. 
310. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, β. 1, φ. 133v τοῦ 1738. 
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Θ. Ἀντιβουνιώτισσας 177 µέλη311, τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου ἀπό 14 ἕως 120 µέλη312, 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί Ἁγίου Λαζάρου ἀπό 132 ἕως 254 µέλη313. 

Στά χωριά τά στοιχεῖα τῶν νοταριακῶν πράξεων εἶναι ἀντίστοιχα ἐκείνων 
πού σηµειώσαµε καί γιά τόν 16ο αἰ. Γιά τόν 17ο αἰ. συνήθεις εἶναι οἱ πράξεις 
πού περιλαµβάνουν 4-10 µέλη314, χωρίς νά λείπουν καί ἐκεῖνες µέ µεγαλύτερο 
ἀριθµό δηλουµένων µελῶν πού κυµαίνεται ἀπό 12 ἕως 29 µέλη315. Ἀνάλογες 
εἶναι οἱ παρατηρήσεις µας καί γιά τόν 18ο αἰ. ἀφοῦ σέ σηµαντικό ἀριθµό πρά-
ξεων οἱ ἀναγραφόµενοι κυµαίνονται ἀπό 4 ἕως 22 ἀδελφούς316. Γιά τήν ἴδια πε-
ρίοδο ὅµως ὑπάρχουν οἱ µαρτυρίες τόσο τῶν νοταριακῶν πράξεων ὅσο καί τῶν 
ἐγγράφων τοῦ πρωτοπαπαδικοῦ ἀρχείου γιά ἀδελφότητες τά µέλη τῶν ὁποίων 
κυµαίνονται ἀπό 29 ἕως 84 τουλάχιστον317. 

                                                        
311. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 17v-20v τοῦ 1758. 
312. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 233, βιβλίο ἐσόδων, φ. 8v-9r. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 2, φ. 8v-9r, 12v, 45v-47r. 
313. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 247, σ. 19-21. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 248, δ. 49, φ. 1r-2v, 8r. 
314. Βλ. ἐνδεικτικά: Ἅγιος Γεώργιος Παλαιοχωρίου τῆς 16.9.1604 µέ 4 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.10, β. 

2, φ.χ.ἀ.). Ταξιάρχης ∆ουκάδων τῆς 12.5.1611 µέ 5 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.76, φ. 241v). Ἅγιος Γεώρ-
γιος Ἀργυράδων τῆς 24.4.1609 µέ 6 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 501v). Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κρητικῶν τῆς 
17.12.1609 µέ 7 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 535v). Ἅγιος Παντελεήµων Βιταλάδων τῆς 28.7.1609 µέ 
8 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 505v). Ἅγιος Ἀρσένιος Περιβολίου τῆς 5.4.1613 µέ 9 (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Κ.405, φ. 668r). Ἅγιος Γεώργιος Παλαιοχωρίου τῆς 10.9.1610 µέ 10 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ. 405, φ. 
593r). 

315. Βλ. Ἅγιοι Ἀνάργυροι Στανοπουλάδων τῆς 18.1.1608 µέ 12 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 
442r). Ὑ. Θ. Φανερωµένη Καβαλουρίου τῆς 12.5.1689 µέ 15 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.350, β. 4, φ.3rv). 
Ἅγιοι Θεόδωροι Ἁγίων Θεοδώρων τῆς 28.2.1610 µέ 20 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 544r). Ἁγία 
Τριάς Ἀργυράδων τῆς 19.4. 1635 µέ 29 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ν.1, φ. 3r-4v). 

316. Βλ. ἐνδεικτικά: Ἅγιος Νικόλαος Μαυριάνας Σωκρακίου τῆς 10.12.1752 µέ 4 (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Χ.29, β. 1, φ. 4v) καί τῆς 27.2.1762 µέ 22 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 8, φ. 24r). Ἅγιος Ἰωάννης 
Πρόδροµος Ἀργυράδων τῆς 20.7.1734 µέ 5 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Φ.142, β. 3, φ. 5r). Ἅγιος Νικόλαος 
τῶν Τζουκαλάτων Καρουσάδων τῆς 26.10.1738 µέ 9 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 60, φ. 6r). Ἁγία Αἰ-
κατερίνη Καρουσάδων τῆς 3.12.1787 µέ 11 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.420, β. 14, φ. 31r). Ἅγιος Νικόλαος 
τῶν Ξένων Καρουσάδων τῆς 25.11.1782 µέ 14 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.420, β. 11, φ. 20rv). Ὑ. Θ. Βλα-
χέρνα Καµάρας τῆς 20.11.1754 µέ 17 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 29, φ. 27v-28r). Ὑ. Θ. Φανερωµένη 
Καβαλουρίου τῆς 2.5.1782 µέ 19 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.420, β. 11, φ. 1v). Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος 
Καρουσάδων τῆς 8.5.1747 µέ 21 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.235, β. 49, φ. 33r-35r). Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Γα-
στουρίου τῆς 16.8.1752 µέ 21 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 23, φ. 42v-43v). Ὑ. Θ. Περιβολιώτισσα 
Σωκρακίου τῆς 9.2.1758 µέ 22 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 5, φ. 18v-19r). 

317. Σηµειώνουµε: Ἁγία Παρασκευή Ἁγίου Ματθαίου τό 1752 µέ 29 (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 
221r). Ἅγιος Γεώργιος στήν Κασσιώπη τό 1752 µέ 30 (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ.χ.ἀ. µετά τό φ. 231). 
Προφήτης Ἠλίας Περίθειας τό 1752 µέ 36 (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ.χ.ἀ µετά τό φ. 231). Ἁγία Τριάς 
Ἀργυράδων τίς 4.8.1708 µέ 37 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.65, κατάστιχο τοῦ 1708, φ. 17v). Ἁγία Τριάς 
Κληµατιᾶς στίς 20.5.1746 µέ 42 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 1, φ. 34rv). Ἅγιοι Θεόδωροι Περίθειας 
τό 1752 µέ 69 (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 233r). Ἅγιος Ἰάκωβος Περίθειας τό 1752 µέ 69 (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 
40, φ.χ.ἀ. µετά τό φ. 231). Ἅγιος Ματθαῖος Ἁγίου Ματθαίου τό 1752 µέ 79 (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 
220r). Ἅγιος Ἀθανάσιος Καρουσάδων τῆς 17.4.1737 µέ 84 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 58, φ. 15v-16r). 
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Τόν 19ο αἰ. καί κυρίως µετά τή δηµοσίευση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κανονισµοῦ 
τοῦ 1811 ὑπάρχουν πολλοί κατάλογοι ἀδελφῶν. Σέ ἐφαρµογή τοῦ κανονισµοῦ 
συντάσσονταν κατάλογοι πρίν ἀπό τίς τακτικές συνελεύσεις τῶν ἀδελφοτήτων, 
µέ τά ὀνόµατα ὅσων εἶχαν δικαίωµα συµµετοχῆς, καί παραδίνονταν στήν ἁρµό-
δια πολιτική ὑπηρεσία γιά τήν κοινοποίησή τους318. Οἱ κατάλογοι αὐτοί συ-
ντάσσονταν σύµφωνα µέ τίς προϋποθέσεις καί τά κριτήρια πού ὅριζε ὁ κανο-
νισµός καί περιλάµβαναν καί τούς ἔχοντες δικαίωµα ψήφου ἐνορίτες. Στούς πε-
ρισσότερους καταλόγους εἶναι ἀδύνατο νά διακρίνουµε τόν ἀριθµό τῶν ἐνορι-
τῶν, δέν λείπουν ὅµως καί κατάλογοι στούς ὁποίους αὐτοί σηµειώνονται ξεχω-
ριστά319. Οἱ κατάλογοι τοῦ 19ου αἰ., ἀκόµη καί µέ τήν προσθήκη τῶν ἐνοριτῶν 
ὡς κατόχων τοῦ δικαιώµατος ψήφου, διαφωτίζουν ἱκανοποιητικά τήν ἀριθµητι-
κή δύναµη τῶν ἀδελφοτήτων. Πάντως καί µέ τούς καταλόγους αὐτούς φαίνεται 
ἀδύνατη ἡ γνώση τοῦ συνόλου τῶν ἀδελφῶν σέ δεδοµένη στιγµή, ἀφοῦ καί σέ 
αὐτούς διαπιστώνονται, ἀφ’ ἑνός σηµαντικές αὐξοµειώσεις τοῦ ἀριθµοῦ τῶν 
ἀναγραφοµένων σέ διάφορα χρονικά διαστήµατα320, καί ἀφ’ ἑτέρου ἡ παρου-
σία συλλογικῶν καταγραφῶν στίς ὁποῖες δέν εἶναι ξεκάθαρος οὔτε ὁ ἀριθµός 
τῶν προσώπων πού περικλείουν οὔτε καί ὁ βαθµός συµµετοχῆς τους στίς συνε-
λεύσεις τῆς ἀδελφότητας. Σέ ὁρισµένους µάλιστα καταλόγους ὁ ἀριθµός τῶν 
συλλογικῶν αὐτῶν καταγραφῶν εἶναι τέτοιος πού νά ἀποκλείει ὁποιαδήποτε 
δυνατότητα προσδιορισµοῦ τοῦ ἀριθµοῦ τῶν ἀδελφῶν. Τέτοιες περιπτώσεις πε-
ριληπτικῆς ἀναγραφῆς προσώπων ἀποτελοῦν οἱ ἐκφράσεις «eredità» ἤ «κληρο-
νοµία», µέ τίς ὁποῖες δηλώνονται συλλήβδην οἱ κληρονόµοι ἐκλιπόντος ἀδελ-
φοῦ, καθώς καί οἱ καταγραφές στίς ὁποῖες τό ὄνοµα τοῦ πατέρα ἀκολουθοῦν 
περιληπτικά τά τέκνα µέ τή λέξη «figli» ἤ τό ὄνοµα τοῦ ἑνός ἀδελφοῦ καί 
περιληπτικά τῶν ὑπολοίπων µέ τή λέξη «fratelli»321. 

                                                        
318. Βλ. ἀναλυτικότερα στήν ἑνότητα γιά τή σύγκληση τῶν συνελεύσεων τόν 19ο αἰ. Βλ. 

γιά παράδειγµα τόν κατάλογο τοῦ 1815 τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 215, δ. 
29). Βλ. ἐπίσης τόν κατάλογο τῶν ἀδελφῶν τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου πόλεως στό πρακτικό τῆς συ-
νέλευσης τῆς 12)24.5.1812 ὅπου σηµειώνεται: «Estratto il Presente Elenco dall’ originale esistente 
nel Burò de Luoghi Pij presso l’ Amministrazione Locale» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 70r). Σέ ἐφαρ-
µογή ἐπίσης τοῦ κανονισµοῦ ἔχουν συνταχθεῖ καί οἱ κατάλογοι τοῦ Παντοκράτορα (Α.Ν.Κ., 
Ε.Ε. 258, δ. 14), τῆς Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 209, δ. 13), τῆς Ὑ. Θ. Εἰσο-
δίων Καβαλουρίου (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 165). 

319. Ὁ κατάλογος τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας πόλεως τοῦ 1811 ἐπιγράφε-
ται: «Elenco di tutti quelli che anno diritto di confraternita e parocchia nella chiesa» καί στό τέλος 
προστίθεται «Cattalogo di quelli che senza essere confratelli della detta chiesa pur in essa vi anno 
sepoltura» ὅπου ἀναγράφονται συνολικά ἑπτά (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 215, δ. 29). 

320. Σηµειώνουµε ἐνδεικτικά τήν Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσα πόλεως ὅπου τό 1815 ἀριθµοῦνται 
315 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 215, δ. 29), τό 1825 375 καί τό 1830 363 ἀδελφοί (ὅ.π., δ. 25). Ἐπίσης τόν Ἅ-
γιο Βασίλειο πόλεως ὅπου ἐνῶ στή συνέλευση τοῦ 1816 παραβρέθηκαν 90 ἀδελφοί, στή συ-
νέλευση τοῦ 1823 παραβρέθηκαν 190 (βλ. ἀντίστοιχα : Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 232, ἔγγραφα, ἀρ. 330-332). 

321. Βλ. κατάλογο Ὑπαπαντῆς πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, δ. 17). 
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Ἐνδιαφέροντα εἶναι τά στοιχεῖα πού περιέχουν οἱ φάκελοι τοῦ Ἀρχείου 
Θρησκείας καί τοῦ Ἀρχείου Θρησκείας ΙΙ τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Κέρκυρας 
ὅπου, ἐκτός τῶν ἄλλων, φυλάσσονται ἔγγραφα πού ἀφοροῦν στή σύγκληση 
τῶν ἀδελφοτήτων καθώς καί κατάλογοι τῶν µελῶν τῆς καθεµιᾶς. Γιά τήν ἐξέ-
ταση τοῦ µεγέθους τῶν ἀδελφοτήτων στά µέσα τοῦ 19ου αἰ. χρησιµοποιήσαµε 
τό ὑλικό πού περιέχει ὁ φάκελος ἀριθ. 52 τοῦ Ἀρχείου Θρησκείας, πού κα-
λύπτει τό διάστηµα 1832-1834 καί τό ὁποῖο στή συνέχεια δηλώνεται συνοπτικά 
ὡς δεῖγµα α΄. Ἐπίσης τό ὑλικό τῶν φακέλων 28, 29 καί 30 τοῦ Ἀρχείου Θρη-
σκείας ΙΙ, πού καλύπτει τό χρονικό διάστηµα 1850-1854322 καί τό ὁποῖο στή 
συνέχεια δηλώνεται συνοπτικά ὡς δεῖγµα β΄. 

Τό δεῖγµα α΄ περιλαµβάνει 100 ὑποφακέλους µέ ἔγγραφα πού ἀφοροῦν σέ 
ἰσάριθµους συναδελφικούς ναούς τῶν χωριῶν. Ἀπό αὐτούς οἱ 23 δέν περιεῖχαν 
κατάλογο ἀδελφῶν. 

Τό δεῖγµα β΄ περιλαµβάνει 317 ὑποφακέλους, οἱ ὁποῖοι εἶναι κατά κανόνα 
µοναδικοί γιά κάθε ἀδελφότητα καί γιά συγκεκριµένη τακτική συνέλευση, 
χωρίς πάντως νά λείπουν καί τά παραδείγµατα τῆς ὕπαρξης διπλῶν φακέλων 
κατά τό ἴδιο ἔτος γιά τόν ἴδιο ναό, οἱ περιπτώσεις ὅµως αὐτές εἶναι ἐξαιρετικά 
περιορισµένες καί ἀφοροῦν µόλις σέ πέντε ἀδελφότητες323. Τό δεῖγµα ἀφορᾶ σέ 
240 συνολικά ναούς ἀπό τούς ὁποίους οἱ 205 βρίσκονταν στά χωριά καί οἱ 35 
στήν περιοχή τῆς πόλης καί τῶν προαστείων. Ἀπό τήν ἐξέταση τοῦ περιεχοµέ-
νου τῶν φακέλων προέκυψε ὅτι σέ 85 γιά διάφορους λόγους δέν ὑπῆρχε κατά-
λογος. Οἱ 155 διέθεταν ἕναν ἤ περισσότερους καταλόγους, καί κατανέµονταν 
26 στήν πόλη καί στά προάστεια καί 129 στά χωριά. 

Οἱ κατάλογοι τῶν ἀδελφοτήτων τῆς πόλης, λόγῳ τοῦ µεγάλου ἀριθµοῦ τῶν 
ἀναγραφοµένων µελῶν, συνίσταντο σέ µεγάλου µεγέθους χειρόγραφα µονόφυλ-
λα τά ὁποῖα χωρίζονταν σέ τµήµατα σύµφωνα µέ τήν ἀλφαβητική τους κατά-
ταξη. Ἀντίστοιχα, οἱ κατάλογοι ἐκείνων τῶν ἀδελφοτήτων τῆς ὑπαίθρου πού 
εἶχαν ὡς µέλη τούς κατοίκους πολλῶν χωριῶν εἶχαν ἀνάλογη µορφή, ὁ χωρι-
σµός ὅµως τῶν ἀδελφῶν γινόταν σύµφωνα µέ τήν καταγωγή τοῦ καθενός324. Οἱ 
κατάλογοι τῶν ἀδελφοτήτων τῶν χωριῶν ἐµφανίζονται συνήθως χωρισµένοι µέ 
διάφορους τρόπους ἀνάλογα µέ τήν ἰδιοµορφία τῆς σύνθεσης κάθε ἀδελφό-
τητας, ἄν καί συνήθως ἐπικρατεῖ ἡ ἁπλή ἀλφαβητική παράθεση τῶν ὀνοµάτων. 
Πιό συγκεκριµένα, στίς ἀδελφότητες στίς ὁποῖες ἡ παρουσία τῆς οἰκογένειας ἤ 

                                                        
322. Χρονολογικό πίνακα τοῦ περιεχοµένου τῶν φακέλων αὐτῶν βλ. στό Παράρτηµα. 
323. Πρόκειται γιά τίς ἀδελφότητες τῶν ναῶν Ἁγίου ∆ηµητρίου χωρίου Ἁγίων ∆έκα 

(Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 30.18 καί 30.29), Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ἐπίσκεψης (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 30.15 καί 
30.23), Ἁγίου Νικολάου Κυνοπιαστῶν (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 28.39 καί 28.48), Ἁγίας Τριάδος 
Νεοχωρίου (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 29.94 καί 30.75) καί Ἁγίου Νικολάου Σιδαρίου (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 
29.143 καί 29.153). 

324. Βλ. τόν κατάλογο τῶν ἀδελφῶν τῆς Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν τοῦ 1833 (Α.Ν.Κ., 
Α.Θ. 52.110). 
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τῆς γενεᾶς ἔπαιζε πρωταρχικό ρόλο, οἱ κατάλογοι εἶναι χωρισµένοι κατά γένη ἤ 
οἰκογένειες325. σέ ἐκεῖνες τῶν ὁποίων τά µέλη προέρχονταν ἀπό εὐρύτερες περι-
φέρειες ἤ περισσότερα χωριά οἱ κατάλογοι χωρίζονται σέ τόσα τµήµατα ὅσες 
καί οἱ οἰκιστικές ἑνότητες326· στίς ἀδελφότητες ἐκεῖνες ὅπου οἱ ἔχοντες δικαίωµα 
συµµετοχῆς στίς ψηφοφορίες διακρίνονταν µέ βάση τήν προέλευση τῶν δικαιω-
µάτων αὐτῶν (ἀδελφοί-ἐνορίτες, πατρογονικοί κτήτορες-πρόσωπα µέ δικαίωµα 
ταφῆς, ἐκπρόσωποι γυναικῶν), αὐτοί εἴτε ἀναγράφονται χωριστά στούς κατα-
λόγους µέ ρητή δήλωση τῆς ἰδιότητάς τους327 εἴτε οἱ διακρίσεις αὐτές σηµειώ-
νονται στούς καταλόγους στή στήλη τῶν παρατηρήσεων328. 

Ὁ ἀριθµός τῶν ἀδελφῶν πού ἀναγράφονται στούς καταλόγους δέν εἶναι 
σταθερός, σέ ὁρισµένες µάλιστα περιπτώσεις οἱ διαφορές εἶναι ἰδιαίτερα σηµα-
ντικές. Σηµειώνουµε γιά παράδειγµα τήν ἀδελφότητα τῶν Ἁγίων Πατέρων πό-
λεως γιά τήν ὁποία στόν ἴδιο φάκελο ὑπάρχουν κατάλογοι τῶν ἐτῶν 1836-1850 
στούς ὁποίους οἱ ἀναγραφόµενοι ἀδελφοί κυµαίνονται ἀπό 200 ἕως 335329. ἐπί-
σης τήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας Γαρίτσας γιά τήν ὁποία στό διάστηµα 
21.10.1851 – 19.5.1852 γνωρίζουµε τρεῖς καταλόγους µέ 421, 465 καί 467 ἀδελ-
φούς ἀντίστοιχα330. Ἀπό τά χωριά σηµειώνουµε τήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου Ἀσκελᾶ στό χωριό Ἅγιοι ∆οῦλοι γιά τήν ὁποία ὁ κατάλογος τοῦ 1851 
περιλαµβάνει 138 ἀδελφούς καί τοῦ 1853 µόλις 56331, καθώς ἐπίσης τήν ἀδελφό-
τητα τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου χωρίου Νυµφῶν γιά τήν ὁποία κατάλογος τοῦ 
1851 σηµειώνει 114 ἐνῶ κατάλογος τοῦ 1853 σηµειώνει µόλις 23332 ἀδελφούς. Οἱ 
διαπιστούµενες διαφορές ὀφείλονται σέ διάφορους λόγους, κυρίως ὅµως στό 

                                                        
325. Βλ. τούς καταλόγους τῶν ἀδελφοτήτων: Ἁγίου Νικολάου Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., Α.Θ., 

52.105). Ἁγίου Γεωργίου τῶν Κλουδάτων Ποταµοῦ (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 30.49), Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας 
Ἁγίων ∆έκα (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 29.137), Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωµαίας Λιαπάδων (Α.Ν.Κ., Α.Θ. 
ΙΙ, 29.130), Ἁγίου Νικολάου τῶν Ξένων Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 29.38), Ἁγίου Ἀρσενίου 
Ἀναπλάδων (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 29.19). 

326. Βλ. τούς καταλόγους τῶν ἀδελφοτήτων: Ἁγίου Νικολάου Ἀσκελᾶ Ἁγίων ∆ούλων 
(Α.Ν.Κ., Α.Θ. 52.85), Ἁγίου ∆ηµητρίου Ἁγίων ∆ούλων (Α.Ν.Κ., Α.Θ. 52.86), Ἁγίου Νικολάου 
∆ράκοντος Ριγγλάδων (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 30.57), Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., Α.Θ. 52. 110. Α.Ν.Κ., 
Α.Θ. ΙΙ, 28.22 καί Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 29.154), Ἁγίου Νικολάου Σιδαρίου (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 29.153), 
Ἁγίου Γεωργίου Πάγων (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 29.42), Ἁγίας Τριάδος στό Ρίφι Κληµατιᾶς (Α.Ν.Κ., 
Α.Θ. ΙΙ, 29.7), Ἁγίου Ὀνουφρίου Σκριπεροῦ (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 28.29), Ἁγίου Νικολάου Πραι-
τωρίου Καστελλάνων Γύρου (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 28.13). 

327. Ὑ. Θ. Καµπιώτισσα Μαγουλάδων (Α.Ν.Κ., Α.Θ. 52.113), Ἅγιος ∆ηµήτριος Παυλιάνας 
(Α.Ν.Κ., Α.Θ. 52.121), Παντοκράτορας Χλοµοῦ (Α.Ν.Κ., Α.Θ. 52.127). 

328. Βλ. τόν κατάλογο τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Ἐπίσκεψης (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 30.66), καί τόν 
κατάλογο τοῦ Ἁγίου Χαραλάµπους Γαρίτσας (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 30.13). 

329. Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 28.74. 
330. Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 30.33. 
331. Βλ. ἀντίστοιχα Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 28.71 καί Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 29.112. 
332. Βλ. ἀντίστοιχα Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 28.54 καί Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 29.87. 
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γεγονός ὅτι ὁ κατάλογος δέν περιλάµβανε τό σύνολο τῶν ἀδελφῶν ἀλλά ἐκεί-
νους µόνον πού εἶχαν τή νόµιµη ἡλικία333 καί δέν ἦταν χρεῶστες ἔναντι τοῦ 
ναοῦ, χωρίς φυσικά νά µπορεῖ νά ἀποκλειστεῖ ἡ ἀµέλεια τῶν κυβερνητῶν νά 
περιλάβουν ὅλους τούς ἀδελφούς ἤ ἀκόµη καί ἡ ἄγνοια τοῦ συνόλου τῶν κα-
τόχων τοῦ τίτλου τοῦ ἀδελφοῦ334. 

Γιά τόν προσδιορισµό τοῦ µεγέθους τῶν ἀδελφοτήτων τῶν ναῶν πού περι-
λαµβάνονται στά ἐξεταζόµενα δείγµατα, ὅπου ὑπῆρχαν περισσότεροι τοῦ ἑνός 
κατάλογοι καί ὅπου, κυρίως κατά τό χρονικό διάστηµα 1850-1854, γιά τόν ἴδιο 
ναό σηµειώνονταν διαφορετικοί ἀριθµοί ἀδελφῶν, ἐπιλέξαµε τόν µεγαλύτερο 
ἀπό αὐτούς. Τά ἀριθµητικά µεγέθη πού προέκυψαν ἀπεικονίζονται στό διά-
γραµµα πού ἀκολουθεῖ. 

 
Τά δεδοµένα καί τῶν δύο δειγµάτων παρουσιάζουν τίς ἴδιες ἀναλογίες. Οἱ 

ἀδελφότητες πού ἀριθµοῦν ἕως 10 µέλη εἶναι ἐξαιρετικά περιορισµένες. στό 
δεῖγµα α΄ εἶναι 3 καί στό β΄ εἶναι 2. Ὁ µεγαλύτερος ἀριθµός ἀδελφοτήτων ἐµφα-
νίζεται νά ἔχει ἕως 60 µέλη. στό δεῖγµα α΄ ἀριθµοῦνται 52 ἀδελφότητες ἤ ποσο-
στό 67,53% καί στό δεῖγµα β΄ 69 ἤ ποσοστό 44,51%. Σηµαντικός ἐπίσης ἀριθµός 

                                                        
333. Στόν κατάλογο τῶν ἀδελφῶν τοῦ Ἁγίου Ματθαίου τοῦ ὁµώνυµου χωριοῦ τοῦ ἔτους 

1833 καταγράφονται καί οἱ ἡλικίες τῶν ἀναγραφοµένων οἱ ὁποῖες κυµαίνονται ἀπό τά 16 ἕως 
τά 60 ἔτη (Α.Ν.Κ., Α.Θ. 52.122). Βλ. ἐπίσης τόν κατάλογο τῶν ἀδελφῶν τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου 
Ἀναπλάδων τοῦ ἔτους 1853, πού εἶναι κατάλογος «τῶν ἐχόντων τήν νόµιµον ἡλικίαν τοῦ 
ψηφοφορεῖν» (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 29.19). 

334. Βλ. τήν ἀναφορά τοῦ προεστοῦ τοῦ χωριοῦ Ποτάµι, ὁ ὁποῖος καταγγέλλει τούς κυ-
βερνῆτες τῆς ἀδελφότητας τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστριας ὅτι «µή γνωρίζωνταις βεβαίως 
καί ἀληθῶς ὅλην τήν ἀδελφότητα δέν µοῦ παρέδωσαν τακτικόν κατάλογον...» (Α.Ν.Κ., Α.Θ. 
ΙΙ, 30.43). 

∆ιάγραµµα δεδοµένων καταλόγων
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περιπτώσεων ἔχει ἀπό 61 ἕως 120 µέλη, στό δεῖγµα α΄ περιλαµβάνονται 18 περι-
πτώσεις καί στό δεῖγµα β΄ 43. Ὅπως φαίνεται ἀπό τά ἀνωτέρω, οἱ ἀδελφότητες 
πού ἀριθµοῦν ἕως 120 µέλη ἀποτελοῦν τήν πλειονότητα στά ἐξεταζόµενα 
δείγµατα, ἀφοῦ στό µέν α΄ ἀριθµοῦν 70 ἤ 90,9%, στό δέ β΄ 112 ἤ 72,25%. Οἱ µε-
γαλύτερες ἀδελφότητες εἶναι ἐξαιρετικά περιορισµένες στό α΄ δεῖγµα, ἀφοῦ ἀ-
ριθµοῦν µόλις 7 ἤ 9,1%, ἐνῶ στό β΄ δεῖγµα ἡ παρουσία τους εἶναι σηµαντική καί 
ἀριθµοῦν 43 ἤ 27,75%. Ἡ διαπιστούµενη αὐτή διαφορά ὀφείλεται στό γεγονός 
ὅτι στό β΄ ἀντιπροσωπεύονται καί οἱ ἀδελφότητες τῆς πόλης καί τῶν προα-
στείων, ἀπό τίς ὁποῖες οἱ 5 ἀδελφότητες ἔχουν ἕως 100 ἀδελφούς, συγκεκριµένα 
τέσσερις ἀπό τόν Ποταµό καί µία ἀπό τή Γαρίτσα, καί 21 ἀδελφότητες ἀριθ-
µοῦν περισσότερα ἀπό 100 µέλη, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 13 περισσότερα ἀπό 200 
µέλη335. 

Συνοψίζοντας τά ἀνωτέρω, καί παρά τή σχετικότητα τῶν στοιχείων πού πα-
ρατέθηκαν, θά µποροῦσαν νά γίνουν κάποιες παρατηρήσεις καί διαπιστώσεις. 
Κατ’ ἀρχήν οἱ ἀδελφότητες κατά τόν χρόνο τῆς συγκρότησής τους ἐµφανίζουν 
περιορισµένο σχετικά ἀριθµό µελῶν, τό σῶµα ὅµως αὐξάνει ἀριθµητικά στό πέ-
ρασµα τοῦ χρόνου µέ τήν ἐγγραφή νέων µελῶν, κυρίως ὅµως µέ τήν κληροδότη-
ση τοῦ δικαιώµατος στούς ἀπογόνους. Τά στοιχεῖα πού προέρχονται ἀπό τόν 
16ο αἰ., µέ ὅλες τίς ἀνωτέρω ἐπιφυλάξεις ὡς πρός τήν ἀκρίβεια τῶν πληροφο-
ριῶν πού παρέχουν τά νοταριακά ἔγγραφα, ἐµφανίζουν τίς ἀδελφότητες ὡς µι-
κρές σχετικά ὁµάδες, µέ ἐξαίρεση ἐκεῖνες τῆς πόλης οἱ ὁποῖες εἶναι καί οἱ περισ-
σότερο πολυµελεῖς. Στούς ἑπόµενους αἰῶνες ὁ ἀριθµός τῶν µελῶν αὐξάνεται, 
ἰδιαίτερα µάλιστα κατά τόν 18ο καί τόν 19ο αἰ. τά στοιχεῖα ἐµφανίζουν τίς 
ἀδελφότητες ὡς σηµαντικές σέ µέγεθος συσσωµατώσεις. Πολυµελεῖς ἀδελφότη-
τες ἐντοπίζονται κυρίως στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς πόλης, ἐνῶ στήν ὕπαιθρο, 
µέ ἐξαίρεση τίς µεγάλες ἀδελφότητες ὁµάδων χωριῶν, ἐπικρατοῦν οἱ σχετικά 
ὀλιγοµελεῖς ἀδελφότητες. Τά στοιχεῖα πού µᾶς παρέχουν οἱ πηγές τοῦ 19ου αἰ. 
ἐµφανίζονται ἰδιαίτερα αὐξηµένα, κυρίως στίς ἀδελφότητες τῆς πόλης, ἔπειτα 
ἀπό τήν εἴσοδο καί ἐνεργό συµµετοχή τῶν ἐνηλίκων ἀρρένων τέκνων τῶν ἀδελ-
φῶν στίς ἀδελφότητες, κυρίως ὅµως µέ τίς ἀλλαγές πού ἐπέφερε ἡ δηµοσίευση 
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κανονισµοῦ τοῦ 1811 µέ τήν ἰσότιµη ἔνταξη τῶν ἐνοριτῶν 
στό σῶµα τῆς ἀδελφότητας. 

β. Ἡ θρησκευτική ταυτότητα τῶν µελῶν 

Ἡ ἀνάµειξη τῶν ὀρθόδοξων καί τῶν λατίνων στίς θρησκευτικές δραστηριό-
τητες καί ἐκδηλώσεις στόν χῶρο τῆς πόλης κατά τήν περίοδο τῆς Βενετοκρατίας 
εἶναι βεβαιωµένες καί µαρτυρηµένες ἀπό πολλές πλευρές. Οἱ µαρτυρίες ξεκινοῦν 

                                                        
335. Ἀναλυτικά τά δεδοµένα τῶν δειγµάτων βλ. στό Παράρτηµα. 
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ἀπό τίς ἐπιβαλλόµενες µικτές θρησκευτικές τελετές336 καί φτάνουν ὥς ἕναν βαθµό 
στή µυστηριακή ἐπικοινωνία παρά τήν αὐστηρή ἀπαγόρευσή της τόσο ἀπό τήν 
ὀρθόδοξη ὅσο καί ἀπό τή λατινική πλευρά337. Ἔτσι τό ἐξεταζόµενο στήν ἑνό-
τητα αὐτή θέµα, παρότι ἀρχικά φαίνεται περίεργο, εἶναι δικαιολογηµένο, πολύ 
περισσότερο διότι ἀπό τήν ἔρευνα προέκυψαν στοιχεῖα τά ὁποῖα χρήζουν ἰδιαί-
τερης ἀντιµετώπισης καί τά ὁποῖα ἀφοροῦν στό θρήσκευµα τῶν µελῶν τῶν 
ἀδελφοτήτων. 

Τά πρόσωπα πού µετέχουν ὡς µέλη στίς ὀρθόδοξες ἀδελφότητες ἀνήκουν 
στή συντριπτική τους πλειοψηφία στό ὀρθόδοξο δόγµα. Σέ ὁρισµένες ὅµως ἀ-
δελφότητες τῆς πόλης κάποια πρόσωπα, πού ἐµφανίζονται στίς πηγές ὡς ἀδελ-
φοί, κινοῦν τήν ὑποψία ὅτι ἀνῆκαν στό καθολικό δόγµα. Οἱ ὑποψίες µας στηρί-
ζονται τόσο στήν προέλευση τῶν ὀνοµάτων, ὁρισµένα ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι 
σαφῶς ἰταλικά, παρότι τά θέµατα πίστης εἶναι ἐξαιρετικά ἐπικίνδυνο νά ὁρί-
ζονται µέ βάση τά ὀνόµατα καί µόνον, ὅσο καί σέ διασταυρωµένες πληροφορίες 
γιά τή συµµετοχή τους καί σέ λατινικές ἀδελφότητες. 

Σταχυολογώντας ἀπό τό ὑπάρχον ὑλικό καί τούς καταλόγους ἀναφέρουµε 
τόν Λεονάρδο Φόρτιο, καθολικό στό δόγµα, ὁ ὁποῖος στίς 29.3.1554 σηµειώνε-
ται ὡς κυβερνήτης στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου Γέφυρας πόλεως338. 
Ἀργότερα, στόν ἴδιο ναό ἐµφανίζεται ὡς ἀδελφός καί ἐνορίτης ὁ µισέρ Μπατί-
στας Σφόρτζιος, γιός τοῦ Λεονάρδου339. Πιθανότατα στό καθολικό δόγµα ἀνῆ-
κε καί ὁ Βίδος Νάλδης, γραµµατικός τῆς ἀδελφότητας τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 
τοῦ Βρανιανίτη, ὁ ὁποῖος σηµειώνεται σέ πράξη τῆς 27.10.1577340. Ὁ κατάλογος 
τῶν ἀδελφῶν τοῦ ναοῦ τοῦ Παντοκράτορα πόλεως τοῦ 19ου αἰ.341 περιλαµβά-
νει ἐκτός τῶν ἄλλων καί τούς Francesco Vaftisma, Giorgio Daverona (uxore 
nomine), Nicolò Capello, Nicolò Lucateli, Gianni Malerba, οἱ ὁποῖοι πιθανόν νά 
ἀνῆκαν στό λατινικό δόγµα. Ἀντίστοιχα στήν Ὑπαπαντή πόλεως µεταξύ τῶν 
ὀνοµάτων καταλόγου τοῦ 19ου αἰ.342 σηµειώνονται καί ὁ Zan Benetto καί ὁ 
ἀδελφός του Lando, ὁ Cosmetto Tagliavacca καί ὁ Andrea Ruggeri, πού πιθανόν 

                                                        
336. Γιά τίς τελούµενες στήν Κέρκυρα µικτές τελετές βλ. γενικά ΛΟΥΝΤΖΗ, Ἑνετοκρατία, σ. 

199-203. ΤΣΙΤΣΑ, Λατινοκρατία, σ. 130-162. Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Σχέσεις καθολικῶν καί ὀρθοδόξων, 
Ἀθῆναι 1958, σ. 111-152. 

337. Τό ζήτηµα τῆς µυστηριακῆς ἐπικοινωνίας στήν Κέρκυρα εἶχε ἀπασχολήσει τήν Προ-
παγάνδα ἐπανειληµµένα στό πρῶτο µισό τοῦ 17ου αἰ. (A.P.F., S.O.C.G., τ. 206, φ. 320r-330v) 
καί συγκεκριµένα στίς 5.6.1634 (A.P.F., Acta, τ. 10 (1634-35), φ. 50rv). Τό θέµα συζητήθηκε καί 
στή συνεδρίαση τῆς 29.8.1634 (A.P.F., Acta, τ. 10 (1634-1635), φ. 108v). Γιά τό θέµα βλ. γενικό-
τερα ΙΩ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ µυστηριακή ἐπικοινωνία ὀρθοδόξων καί λατίνων εἰς τά Ἑπτά-
νησα κατά τήν Λατινοκρατίαν, Θεολογία 57 (1986), 569-576 ὅπου καί ἄλλη βιβλιογραφία. 

338. Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.176, φ. 196v. Γιά τόν Φόρτιο βλ. καί παραπάνω, σ. 96 σηµ. 45. 
339. Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 125r πράξη τῆς 30.11.1577. 
340. Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 425v. 
341. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 258, δ. 14. 
342. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, β. 1, φ. 158r-160r. 
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νά ἦταν τοῦ καθολικοῦ δόγµατος. 
Περισσότερο σαφεῖς εἶναι ἐκεῖνες οἱ περιπτώσεις στίς ὁποῖες τά συγκεκρι-

µένα πρόσωπα ἐµφανίζουν παράλληλη δραστηριότητα στόν ὀρθόδοξο καί τόν 
λατινικό θρησκευτικό χῶρο. Χαρακτηριστική περίπτωση εἶναι ἐκείνη τοῦ Gio-
vanni Battista Mozzanega343, τοῦ ὁποίου ἡ πληθώρα τῶν δραστηριοτήτων προ-
κάλεσε τήν ἔκδοση διατάγµατος ἀπό τόν Προβλεπτή Nicolὸ Erizzo 2ο στίς 
6.12.1732, µέ τό ὁποῖο ἀπαγορεύτηκε σέ αὐτόν νά ἐκλεγεῖ σέ ὁποιοδήποτε ἄλλο 
ἀξίωµα344. Στό διάταγµα, ὅπου ἀπαριθµοῦνται τά κατεχόµενα ἀξιώµατα καί οἱ 
δραστηριότητες του, αὐτός ἐµφανίζεται ἐκτός τῶν ἄλλων ὡς proveditore τῆς 
ἀδελφότητας τοῦ Rosario, sindico τῆς ἀδελφότητας τοῦ S. Giacomo, governator 
τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἐνῶ λίγο ἀργότερα στίς 26.1.1735 ἐµφα-
νίζεται καί µέ τόν τίτλο τοῦ priore τῆς ἀδελφότητας τοῦ Santissimo Sacra-
mento345. 

Μιά δεύτερη χαρακτηριστική περίπτωση ἀποτελεῖ ὁ Zuanne Schendo, τόν 
ὁποῖο γνωρίζουµε ὡς µέλος τῆς ἀδελφότητας τοῦ Rosario346. Ἀπό ἀχρονολόγητη 
ἐπιστολή του πρός τόν πριόρη τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί Ἁγί-
ου Λαζάρου πόλεως, ἡ ὁποία γράφτηκε λίγο πρίν τό 1767, πληροφορούµαστε 
ὅτι ἦταν µέλος τῆς ἀδελφότητας καί µάλιστα εἶχε τότε ἐκλεγεῖ στό ἀξίωµα τοῦ 
πριόρη ἀπό τό ὁποῖο µέ τήν ἐπιστολή του παραιτήθηκε λόγῳ τῶν ὑποχρεώσεων 
πού εἶχε ἤδη ὡς πριόρης, κυβερνήτης καί γραµµατικός σέ ἄλλες ἕξι ἀδελφότητες 
(scuole)347, στίς ὁποῖες συγκαταλέγονται προφανῶς τόσο ὀρθόδοξες ὅσο καί 
λατινικές. 

Ἐπίσης µεταξύ τῶν ὑποψηφίων κυβερνητῶν οἱ ὁποῖοι προτάθηκαν στή συ-
νέλευση τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου πόλεως τό 1812 σηµειώνεται καί 
ὁ Vincenzo Bonifacio, ὁ ὁποῖος ζήτησε νά µήν συµµετάσχει στήν ἐκλογή διότι 
ἦταν ἤδη κυβερνήτης στόν Ἅγιο Νικόλαο348. 

Ἀπό τά ἀνωτέρω συνάγεται ὅτι ἡ διαφορά τοῦ δόγµατος δέν ἀποτελοῦσε 
ἀνασταλτικό παράγοντα γιά τήν ἔνταξη καθολικῶν σέ ὀρθόδοξες ἀδελφότητες, 
ἀντίθετα µάλιστα οἱ ἐκ τῶν λατίνων προερχόµενοι, διατηρώντας τή θρησκευτι-
κή τους ἰδιαιτερότητα, ὄχι µόνον γίνονταν δεκτοί ὡς ἰσότιµα µέλη, ἀλλά συχνά 

                                                        
343. Γόνος προφανῶς τῆς γνωστῆς κυπριακῆς οἰκογένειας, ἡ ὁποία συµπεριλήφθηκε τό 

1643 στήν τάξη τῶν εὐγενῶν. Πρόγονος αὐτοῦ, ὁ Θωµᾶς Μοτζάνεγας εἶναι γνωστός ὡς δωρη-
τής τῆς πρώτης λάρνακας τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος (ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ, Ἔκθεσις, 
σ. 46. Α. ΤΣΙΤΣΑ, Ὁ Ἱερός Σπυρίδων, Κέρκυρα 1967, σ. 52. ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ, Γύρω ἀπό τό ναό καί τό 
ἱερό λείψανο τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος. Miscellanea (Τετρακόσια χρόνια ἀπό τήν ἀνέγερση τοῦ 
ναοῦ), Κέρκυρα 1994, σ. 16-17). 

344. Βλ. τό διάταγµα εἰς Α.Ν.Κ., Ἑνετ. 40, δ. 4, φ. 32r. 
345. Α.Ν.Κ., Α.Ε.∆. 57, β. 1, φ. 1r. 
346. Α.Ν.Κ., Α.Ε.∆. 184, Libro Capitolario, φ. 129v-130r, 134v, 138r. 
347. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 248, δ. 49, φ. 37r. 
348. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 70r-71v. 
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προτιµῶνταν στή διοίκηση τῆς ἀδελφότητας καί στή διαχείριση τοῦ ναοῦ ἐκλε-
γόµενοι στά ἀντίστοιχα ἀξιώµατα. Εἶναι χαρακτηριστικό µάλιστα ὅτι οἱ ἀνωτέ-
ρω ἀναφερόµενοι ἦταν µέλη περισσοτέρων τῆς µιᾶς ἀδελφοτήτων. 

Ἡ ὕπαρξη τῶν ἀνωτέρω προσώπων στίς ἀντίστοιχες ἀδελφότητες καί γενι-
κότερα ἡ κατοχή συναδελφικῶν δικαιωµάτων σέ ὀρθόδοξους ναούς ἀπό µέλη 
τοῦ λατινικοῦ δόγµατος, δέν εἶναι σαφές ἄν ὀφείλεται σέ ἐγγραφή τῶν προ-
σώπων στήν ἀδελφότητα µέ τή συνήθη διαδικασία. Πιθανότερο φαίνεται ὅτι ἡ 
κατοχή καί ἡ ἄσκηση τῶν δικαιωµάτων αὐτῶν ὀφείλεται στήν κληρονοµική µε-
ταβίβαση τῶν δικαιωµάτων αὐτῶν µέσῳ τῶν µικτῶν γάµων. Στίς περιπτώσεις 
µικτῶν γάµων ἡ γυναίκα, συνήθως ὀρθόδοξη, κάτοχος τῶν συναδελφικῶν ἤ 
κτητορικῶν δικαιωµάτων κληροδοτοῦσε αὐτά στά ἄρρενα τέκνα της, τά ὁποῖα 
ἀνατρέφονταν σύµφωνα µέ τό δόγµα τοῦ πατέρα349, ὁ δέ σύζυγός της συµµε-
τεῖχε στίς δραστηριότητες τῆς ἀδελφότητας ὡς ἐκπρόσωπός της. 

Ἐκτός τῶν ἀνωτέρω, µικτό χαρακτήρα φαίνεται πώς εἶχαν καί ὁρισµένες 
συντεχνιακές ἀδελφότητες. Οἱ συντεχνίες συσπείρωναν ὁµοτέχνους τόσο τοῦ 
ὀρθόδοξου ὅσο καί τοῦ λατινικοῦ δόγµατος. Βέβαια τό γεγονός καί µόνον ὅτι 
οἱ συντεχνίες εἶχαν µικτό θρησκευτικό χαρακτήρα δέν ἀρκεῖ γιά νά δικαιολο-
γήσει τήν παρουσία λατίνων στίς ἀδελφότητες, ἐκτός βέβαια καί ἄν στήν ἀδελ-
φότητα, ὡς θρησκευτική ἔκφραση τῆς συντεχνίας, συµµετεῖχαν ὑποχρεωτικά τά 
µέλη τῆς συντεχνίας. Ὅπως ὅµως θά δοῦµε ἀναλυτικότερα στήν οἰκεία ἑνότητα, 
στίς περισσότερες περιπτώσεις τά µέλη τῆς συντεχνίας δέν καθίσταντο αὐτοµά-
τως καί µέλη τῆς ἀδελφότητας, τῆς θρησκευτικῆς δηλαδή ἔκφρασης τοῦ σωµα-
τείου. Τά µέλη µποροῦσαν νά ἀπέχουν ἤ νά ἀποτελέσουν ἄλλη ἀδελφότητα. Μέ 
τήν ἔννοια αὐτή, ἡ παρουσία λατίνων στίς ὀρθόδοξες ἀδελφότητες ἀποτελεῖ ἐν-
συνείδητη ἐνέργεια, ἀφοῦ ἡ συµµετοχή τους δέν εἶχε ὑποχρεωτικό χαρακτήρα. 
Στήν πράξη ὅµως, ὁρισµένες συντεχνιακές ἀδελφότητες ἀναπαρήγαγαν τό µο-
ντέλο διοίκησης τῆς συντεχνίας, µέ τήν αὐτονόητη ἀνάληψη τῆς διοίκησης καί 
διαχείρισης τοῦ ναοῦ ἀπό τόν πρῶτο ἤ πρωτοµάστορα τῆς συντεχνίας καί τούς 
λοιπούς ἀξιωµατούχους. Ἔτσι ὁ πρωτοµάστορας, ἀκόµη καί ἄν ἀνῆκε στό ἄλ-
λο δόγµα, ἐµφανίζεται ὡς διοικητική κεφαλή τῆς θρησκευτικῆς ἀδελφότητας. 
Μέ ὁποιονδήποτε τρόπο ὅµως καί ἄν µετέχει αὐτός στήν ἀδελφότητα, δέν γνω-
ρίζουµε µέχρι ποίου σηµείου ἔφτανε ἡ συµµετοχή αὐτή, δεδοµένης τῆς ρητῆς ἀ-
παγόρευσης τῆς µυστηριακῆς ἐπικοινωνίας, ἡ ὁποία βέβαια καθηµερινά κατα-
πατοῦνταν. 

Ἡ ἀπάντηση πάντως στό ἐρώτηµα ἄν ὄντως ὑπῆρχε ἀνάµειξη δογµάτων καί 
ἕως ποιό βαθµό στίς συντεχνιακές ἀδελφότητες, εἶναι ἀδύνατο νά δοθεῖ ἀφοῦ 
δέν γνωρίζουµε µέ βεβαιότητα σέ ποιό δόγµα ἀνῆκε τό καθένα ἀπό τά µέλη 
τους. Ἀπό τά ὀνόµατα µποροῦµε νά ὑποθέσουµε τήν ξενική καταγωγή κάποιων 

                                                        
349. Γιά τούς µικτούς γάµους καί τήν ἀνατροφή τῶν τέκνων βλ. ΛΟΥΝΤΖΗ, Ἑνετοκρατία, 

σ. 186-188. 
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ἀδελφῶν, χωρίς ὅµως αὐτό νά σηµαίνει ἀπαραίτητα ὅτι ἀνῆκαν στό καθολικό 
δόγµα. Ὡς τέτοια σηµειώνουµε στήν ἀδελφότητα τῆς Ὑψηλῆς Θεοτόκου τῶν 
ταβερναραίων τόν Γαβριήλ Ρόνκη ποτέ Βιτζέντζου350. Στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁ-
γίου Ἐλευθερίου τῶν ἀργαστηριαραίων, τόν Ἰζέπο Τζέντερ πού γράφτηκε ἀδελ-
φός στίς 9.11.1763, τόν Ἀντώνιο Οὐζελάτζη (ἤ Uccelazzi) πού γράφτηκε ἀδελφός 
στίς 21.12.1768, τόν Ἰζέπο Καρταγένοβα τοῦ Γιάκοµου πού γράφτηκε ἀδελφός 
στίς 14.2.1794, τόν Φράντζε Νατόλη ἀπό τήν Ἀπουλία τῆς Ἰταλίας πού γράφτη-
κε ἀδελφός στίς 14.4.1762, καί τούς Andrea Uccelazzi, Francesco Scarpa, Anto-
nio Trento καί Giuseppe Natoli πού παρίσταντο στή συνέλευση τῆς 11.8.1822351. 
Σηµειώνουµε ἐπίσης γιά τήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καί Στεφάνου 
τῶν τζαγκαράδων ὅτι τό 1635 εἶχε ἐπικεφαλῆς τόν πρωτοµάστορα mastro Gio-
vani Battista da Brescia352. 

Τό ζήτηµα πού ἐγείρεται, ἀπό τίς ἔστω καί ἐλάχιστες αὐτές περιπτώσεις ἀνά-
µειξης τῶν δογµάτων, δέν ἀφορᾶ µόνο στή συµµετοχή τῶν λατίνων στίς συνε-
λεύσεις ἤ στή διαχείριση τῶν οἰκονοµικῶν τοῦ ναοῦ, ἀλλά καί στήν ἐνδεχόµενη 
µυστηριακή ἐπικοινωνία µέ πρῶτο καί κύριο ζήτηµα ἐκεῖνο τῆς ταφῆς, ἀφοῦ ἡ 
κατοχή δικαιώµατος τάφου ἀπό λατίνο σέ ὀρθόδοξο ναό συνεπαγόταν καί τή 
δυνατότητα τῆς χρησιµοποίησής του. 

Σύµφωνα µέ τήν ὑπάρχουσα βιβλιογραφία, στίς σχέσεις τῶν δύο δογµάτων 
στόν κερκυραϊκό χῶρο δέν ἔλειψαν ποτέ οἱ προστριβές, ὀφειλόµενες κυρίως 
στήν τάση τῆς λατινικῆς Ἐκκλησίας νά θέσει ὑπό τόν ἔλεγχό της τήν ὀρθόδοξη. 
Μέσα σέ ἕνα κλίµα ὀξείας ἀντίθεσης καί διαχωρισµοῦ τοῦ ἑνός δόγµατος ἀπό 
τό ἄλλο, ἡ ἁρµονική συνύπαρξη τῶν µελῶν τῶν δύο δογµάτων µέ κέντρο τούς 
ὀρθόδοξους ναούς, ἀποτελεῖ ἀξιοπρόσεκτο σηµεῖο τό ὁποῖο χρήζει προσοχῆς ὡς 
πρός τήν ἀντιµετώπισή του, διότι ἀποτελεῖ δείκτη ὅτι οἱ κατά καιρούς ἀντι-
θέσεις δέν ξεπερνοῦσαν τελικά τό ἐπίπεδο τῆς ἱεραρχίας, ἐνῶ οἱ πιστοί τῶν δύο 
δογµάτων συνέχιζαν νά ζοῦν ἁρµονικά µεταξύ τους. 

γ. Ἡ κοινωνική καί ἐπαγγελµατική ταυτότητα τῶν µελῶν 

Τό ζήτηµα τῆς κοινωνικῆς διαστρωµάτωσης ἀφορᾶ περισσότερο στίς ἀδελφό-
τητες πού βρίσκονται στήν περιοχή τῆς πόλης καί τῶν προαστείων παρά ἐκεῖνες 
τῶν χωριῶν. Ὁ λόγος εἶναι προφανής. Στόν χῶρο αὐτό συγκεντρώνονταν καί 
ζοῦσαν ἄτοµα πού ἀνῆκαν σέ ὅλες τίς κοινωνικές ὁµάδες353, ἰδιαίτερα δέ οἱ 

                                                        
350. Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.279, β. 62, φ. 34r. 
351. Βλ. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 80v, 88v, 110v, 77r, 129rv ἀντίστοιχα. 
352. Κατάστιχο 1635, σ. 37. 
353. Γενικότερα γιά τή διαστρωµάτωση τῆς κοινωνίας στά χρόνια τῆς Βενετοκρατίας βλ. 

ΛΟΥΝΤΖΗ, Ἑνετοκρατία, σ. 112-117. Ν. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑ, Κοινωνικές δοµές στά Ἰόνια νησιά στή 
µεταβυζαντινή περίοδο, Τό Ἰόνιο. Περιβάλλον-Κοινωνία-Πολιτισµός, Πρακτικά Συµποσίου 
1984, Ἀθήνα 15-17 Ὀκτωβρίου, Κέντρο Μελετῶν Ἰονίου, Ἀθήνα 1984, σ. 197-206. ΠΛΟΥΜΙ∆Η, 



ΤΑ  ΜΕΛΗ  347 

 

εὐγενεῖς στόν χῶρο αὐτό εἶχαν τίς µόνιµες κατοικίες τους, ἀφοῦ σύµφωνα µέ τίς 
ἰσχύουσες διατάξεις γιά τή συµµετοχή τους στίς συνελεύσεις τοῦ Συµβουλίου 
ἀπαραίτητη προϋπόθεση ἦταν ἡ κατοχή οἰκίας καί ἡ µόνιµη διαµονή στήν 
πόλη354. Ἀπό τίς πηγές δέν προέκυψαν γιά καµιά ἀδελφότητα καί σέ καµιά χρο-
νική περιόδο περιορισµοί στηριζόµενοι στήν κοινωνική προέλευση τῶν µελῶν 
της. Ἀντίθετα, σύµφωνα πάντα µέ τά ὑπάρχοντα στοιχεῖα, στίς ἀδελφότητες ἐκ-
προσωποῦνταν ὅλες οἱ κοινωνικές ὁµάδες. Πιό συγκεκριµένα, στίς νοταριακές 
πράξεις ἀναγράφονται ὡς συµβαλλόµενοι, γιά λογαριασµό τῶν ναῶν τῶν ἀδελ-
φοτήτων, χωρίς διάκριση πρόσωπα τῶν ὁποίων ἡ κοινωνική θέση προσδιορί-
ζεται µέ τά δηλωτικά «µισέρ», «κύρ», «µάστρο»355. Στούς καταλόγους ἐπίσης 
τοῦ 18ου καί κυρίως τοῦ 19ου αἰ. ἡ ἀδελφότητα περιλαµβάνει τόσο «nobili signo-
ri» ὅσο καί ἁπλούς «signori» καί τεχνίτες356. Ἡ ὕπαρξη εὐγενῶν διαπιστώνεται 
ἐπίσης καί σέ ὁρισµένες ἀδελφότητες τῶν χωριῶν, κάποιοι µάλιστα ἀπ’ αὐτούς 
φαίνεται πώς ἦταν ἰδιαίτερα δραστήρια µέλη τους357. 

Ἡ ἀδιάκριτη ἀνάµειξη τῶν κοινωνικῶν ὁµάδων διαπιστώνεται καί στά πρό-
σωπα τῶν ἐκλεγοµένων κυβερνητῶν τῶν ναῶν358 ἄν καί στήν περίπτωση ἀδελ-
φοτήτων ὅπου συµφύρονται οἱ κοινωνικές ὁµάδες ἐµφανίζεται συνήθως τό φαι-
νόµενο τῆς ἀποχῆς τῶν εὐγενῶν ἀπό τά ἀξιώµατα. Ἐπίσης, τουλάχιστον γιά τόν 

                                                        
Χῶρες, σ. 45-49. Εἰδικότερα γιά τήν Κέρκυρα βλ. ἐπίσης F. THIRIET, Agriculteurs et agriculture 
à Corfou au XVème siècle, Π.∆΄.Π.Σ., τ. Α΄, Κερκυραϊκά Χρονικά 23 (1980), 317-321. Γ. 
ΛΙΝΑΡ∆ΟΥ, Ἡ κερκυραϊκή κοινωνία κατά τήν βενετοκρατία καί ἡ ἐξέγερση τῶν κερκυραίων 
χωρικῶν τοῦ 1640, Κέρκυρα 1983. Ν. ΚΑΡΑΠΙ∆ΑΚΗ, Ἡ κερκυραϊκή εὐγένεια τῶν ἀρχῶν τοῦ 
ιζ´ αἰώνα, Τά Ἱστορικά 3 (1985), 95-124. ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ, Civis fidelis. 

354. Στίς 20.11.1610 ἐκδόθηκε ψήφισµα µέ τό ὁποῖο ἀναστελλόταν ἡ εἴσοδος στό Συµ-
βούλιο ὅσων ζοῦσαν στήν ἐξοχή καί στίς 16.8.1641 ἀπαγορεύτηκε τό δικαίωµα τοῦ ψηφίζειν 
στίς συνελεύσεις τοῦ Συµβουλίου σέ ὅσους δέν εἶχαν ἰδιόκτητη οἰκία στήν πόλη (ΛΟΥΝΤΖΗ, 
Ἑνετοκρατία, σ. 116). 

355. Στόν Ἅγιο Νικόλαο Ἑβραΐδος τό 1515 ἀπό τούς 57 παρόντες, 23 ἦταν τεχνίτες καί 4 
εὐγενεῖς (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.7, φ. 150v-151r). Στόν Παντοκράτορα στό Γρηγοροβούνι µεταξύ τῶν 
παρισταµένων στίς 7.2.1578 διακρίνουµε τόν Μ. Πρωτοπαπά Νικόλαο Σπυρῆ, ἔνδεκα ἄτοµα 
πού φέρουν τόν χαρακτηρισµό «τίµιος µισέρ», ἕνας ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι ὁ εὐγενής καβαλλά-
ριος Γεώργιος Κοκκίνης, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι ὁρίζονται µέ τό προσδιοριστικό «κύρ» (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Ρ.26, φ. 446v). Στόν Παντοκράτορα πόλεως τό 1584 ἀπό τούς παρόντες πέντε φέρουν 
τόν τίτλο τοῦ «µισέρ» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.77, φ. 51v). Βλ. ἐπίσης ἐνδεικτικά καί τίς ἀδελφότητες 
τῶν ναῶν: Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόµου πόλεως τό 1592 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 72v-73r), Ἁγίου 
Ἀντωνίου πόλεως τό 1546 καί τό 1558 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.186, φ. 206r. Συµβ. Π.189, φ. 130v). Ὑ. 
Θ. Παλαιοπόλεως τό 1562 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 277v-278r). Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου καί 
Ἁγίας Παρασκευῆς πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 425r-428r). 

356. Βλ. τούς καταλόγους πού ἀναφέραµε στήν προηγούµενη ἑνότητα. 
357. Βλ. τό κείµενο τῆς πρωτοπαπαδικῆς ἐπίσκεψης τοῦ 1753-1754: ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 

206, 228, 230, 232. 
358. Στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο πόλεως τό 1560 ἀπό τά 8 µέλη τοῦ προεδρείου οἱ 4 ἦταν τεχνίτες 

(Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 6.7, φ. 158r). 
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16ο αἰ., φαίνεται ὅτι ὑπῆρχε ἡ τάση νά ἀποφεύγουν οἱ εὐγενεῖς νά συµµετέχουν 
στίς συνεδριάσεις τῆς ἀδελφότητας ἐπικυρώνοντας ἐκ τῶν ὑστέρων µέ τήν ὑπο-
γραφή τους τίς ἀποφάσεις359. 

∆έν λείπουν βέβαια καί οἱ ἀδελφότητες οἱ ὁποῖες εἶχαν ἕναν σαφέστερο τα-
ξικό προσανατολισµό λόγῳ τῆς µαζικῆς συµµετοχῆς σέ αὐτές ἀτόµων ἀπό τήν 
ἴδια κοινωνική ὁµάδα. Ὡς τέτοιες ἀδελφότητες θεωροῦνται κυρίως ἐκεῖνες οἱ 
ὁποῖες εἶχαν ὡς ὑπόβαθρο τή συντεχνιακή ὀργάνωση συγκεκριµένου ἐπαγγέλ-
µατος. ∆έν λείπουν ὅµως καί οἱ ἀδελφότητες εὐγενῶν οἱ ὁποῖες ἀπόκτησαν ὁ-
µοιόµορφο χαρακτήρα σταδιακά συγκεντρώνοντας τήν προτίµηση τῶν εὐγενῶν 
τῆς πόλης, χωρίς πάντως νά µποροῦν νά χαρακτηριστοῦν κλειστές, ἀφοῦ ἔστω 
καί σέ περιορισµένο ἀριθµό ἀπαντοῦν σέ αὐτές καί ἄτοµα πού ἀνῆκαν σέ ἄλλες 
κοινωνικές ὁµάδες. Ὁ Σπ. Παπαγεώργιος θεωρεῖ, ὑπερβάλλοντας, ὡς ἀδελφότη-
τες εὐγενῶν οἰκογενειῶν τῆς πόλης ἐκεῖνες τοῦ Ταξιάρχη, τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώ-
τισσας, τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου καί τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν Γερόντων360. Στήν 
πραγµατικότητα σηµαντικός ἀριθµός ἀπό τά µέλη τους ἦταν εὐγενεῖς, ἐκείνη 
ὅµως ἡ ὁποία θά µποροῦσε ὄντως νά χαρακτηριστεῖ κατά τό τέλος τῆς ἐξεταζό-
µενης περιόδου ὡς ἀδελφότητα εὐγενῶν ἦταν ἡ ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Κεχαρι-
τωµένης-Κρεµαστῆς ἡ ὁποία παρότι τό 1549 δέν ἀριθµοῦσε στό πρῶτο ἀδελφά-
το κανέναν εὐγενή, σύν τῷ χρόνῳ καί µετά τή συνένωση τοῦ ναοῦ καί τῆς 
ἀδελφότητας τῆς Κεχαριτωµένης Γαρίτσας, ὁ πυρήνας τῶν εὐγενῶν µεγάλωσε 
ὥστε τόν 19ο αἰώνα ἀριθµοῦσε σχεδόν ἀποκλειστικά «nobili signori»361. 

δ. Ἡ γεωγραφική διασπορά τῶν ἀδελφῶν 

Τά γεωγραφικά ὅρια προέλευσης τῶν µελῶν µιᾶς ἀδελφότητας δέν εἶναι στα-
θερά, ἐκτός βέβαια ἀπό τίς ἐλάχιστες ἐκεῖνες ἐξαιρέσεις οἱ ὁποῖες ὅπως εἴδαµε 
θέτουν γεωγραφικῆς φύσης περιορισµούς γιά τήν ἀποδοχή νέων ἐγγραφῶν, ἤ 
τίς λίγες ἐκεῖνες περιπτώσεις στίς ὁποῖες γιά τή σύνθεση τῆς ἀδελφότητας κα-
θοριστικός εἶναι ὁ παράγοντας τῆς καταγωγῆς. Οἱ ἀδελφότητες τῆς πόλης ἔχουν 
κατά κανόνα ὡς µέλη κατοίκους τῆς πόλης καί τῶν προαστείων, χωρίς ὅµως 
αὐτό νά σηµαίνει ὅτι ἐτίθετο ὡς προϋπόθεση ἡ µόνιµη διαµονή ἀφοῦ ἀπό τίς 
πηγές διαπιστώνεται καί ἡ ὕπαρξη ἀδελφῶν προερχοµένων ἀπό ἄλλους τόπους 
οἱ ὁποῖοι γιά κάποιο χρονικό διάστηµα διέµεναν στήν Κέρκυρα362. Ἀντίστοιχα 
οἱ ἀδελφότητες τῶν χωριῶν ἔχουν κατά κανόνα µέλη ἀπό τό ἴδιο χωριό στό 

                                                        
359. Βλ. γιά παράδειγµα τήν πράξη ἐκλογῆς ἱερουργοῦ στόν Ἅγιο Νικόλαο Ἑβραΐδος τῆς 

29.4.1515 στήν ὁποία δέν σηµειώνεται κανείς ἐκ τῶν εὐγενῶν µελῶν οἱ ὁποῖοι προσυπογρά-
φουν τήν πράξη τήν ἑποµένη ἡµέρα (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.7, φ. 151r). 

360. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ἱστορία, σ. 201, 203, 205, 206 ἀντίστοιχα. 
361. ΤΣΙΤΣΑ, Κρεµαστή, σ. 85-87 πρακτικό συνέλευσης τῆς 15.6.1806. 
362. Βλ. τήν περίπτωση τοῦ Ἀνδρέα Garzi ἀπό τή Λευκάδα ὁ ὁποῖος κατεῖχε συναδελφικά 

δικαιώµατα στήν Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 31v τῆς 28.8.1753). 
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ὁποῖο βρίσκεται ὁ ναός363, καθώς καί ἀπό τά γειτονικά χωριά364. Οἱ πρῶτες αὐ-
τές ἐπισηµάνσεις ἐκφράζουν τήν παρατηρούµενη τάση, σέ καµιά ὅµως περίπτω-
ση δέν µποροῦν νά ἀπεικονίσουν τό πραγµατικό εὖρος τῆς διασπορᾶς τῶν µε-
λῶν τῶν ἀδελφοτήτων τήν κάθε χρονική στιγµή, ἀφοῦ ἦταν δυνατόν συναδελ-
φικά δικαιώµατα σέ ἕναν ναό νά ἐµφανιστοῦν σέ κατοίκους ἀκόµη καί ἀποµα-
κρυσµένων ἀπό τό κέντρο τῆς ἀδελφότητας τόπων λόγῳ τῶν ἐπιγαµιῶν καί τῆς 
συνακόλουθης µεταφορᾶς τῶν δικαιωµάτων αὐτῶν, ἰδιαίτερα ἄν εἶχαν περιέλ-
θει κληρονοµικά σέ θήλεις. Κατ' αὐτόν τόν τρόπο οἱ δηλούµενοι τόποι κατα-
γωγῆς τῶν µελῶν µιᾶς ἀδελφότητας σέ διαφορετικά χρονικά διαστήµατα µπο-
ροῦν νά διαφέρουν365 χωρίς νά µποροῦµε νά προσδιορίσουµε πάντοτε τόν λόγο 
τῆς µετακίνησης αὐτῆς. Ἀντίστοιχα, συναδελφικά δικαιώµατα διαπιστούµενα 
σέ συγκεκριµένες οἰκιστικές ἑνότητες εἶναι δυνατόν νά ἐκλείψουν µέ συνέπεια 
τή γεωγραφική συρρίκνωση τῆς ἀδελφότητας λόγῳ ἀκληρίας τῆς οἰκογένειας 
πού κατεῖχε τά δικαιώµατα ἤ µετακίνησής της σέ ἄλλον τόπο. Ἀναφέρουµε ὡς 
παράδειγµα τήν ἀδελφότητα τῆς Ὑπαπαντῆς Καστελλάνων Μέσης ἡ ὁποία 
σύµφωνα µέ πράξη τῆς 2.6.1497 περιελάµβανε ἀδελφούς προερχόµενους ἀπό τά 
χωριά Βυρό, Κυνοπιάστες, Γαστούρι, Κουραµάδες καί Καλαφατιῶνες366, ἐνῶ 
στή συνέχεια καί σίγουρα πρίν ἀπό τίς 2.1.1588 οἱ ἀδελφοί περιορίστηκαν στήν 
περιφέρεια τοῦ χωριοῦ Καστελλάνοι367. 

Ὁρισµένες ἀδελφότητες ἐκτείνονταν σηµαντικά περιλαµβάνοντας ἀδελφούς 
ἀπό ἕνα εὐρύ γεωγραφικό κύκλο γύρω ἀπό τόν ναό. Ἡ ἔκτασή τους ἄλλοτε 
ἀνταποκρινόταν στήν προέλευση τῶν πρώτων κτητόρων τοῦ ναοῦ καί ἄλλοτε 

                                                        
363. Βλ. ἐνδεικτικά: Ταξιάρχης καί Ἁγία Παρασκευή Κουναβάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.77, φ. 

60v-61r τῆς 12.4.1583). Ἁγία Τριάς Ἀργυράδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.65, κατάστιχο 1708, φ. 17v τῆς 
4.8.1708). Ἁγία Παρασκευή Σγουράδων (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, ἔγγραφο 100 τῆς 3.12.1691). 
Ὑ. Θ. Κουκαµιώτισσα Χωρεπισκόπων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.25, β. 1, φ. 59rv τῆς 14.7.1570). Ἅγιος 
Γεώργιος Κληµατιᾶς (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.5, φ.χ.ἀ. τῆς 6.12.1550). Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδροµος Ἀργυ-
ράδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 387v. Συµβ. Φ.142, β. 3, φ. 5r). 

364. Στήν Ὑ. Θ. Ἐπίσκεψης οἱ πρῶτοι ἀδελφοί προέρχονται ἀπό τά χωριά Ἐπίσκεψη καί 
Ὁµαλή (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 122 τῆς 19.4.1523). Στόν Παντοκράτορα Ἀσκηταριοῦ τό 1522 οἱ 
κτήτορες προέρχονται ἀπό τά χωριά Ἅγιοι ∆οῦλοι, Κληµατιά καί Βαλανιό (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, 
σ. 93). Στόν Ταξιάρχη Ἁγίου Ματθαίου τό 1570 προέρχονται ἀπό τά χωριά Ζυγονό καί Ἅγιος 
Ματθαῖος (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.11, φ. 113v). Στήν Ὑ. Θ. στό Κλῆµα Ἀντιπερνῶν οἱ ἀδελφοί προέρχο-
νται ἀπό τά χωριά Ἀντιπερνοί καί Ἀγραφοί (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 57r). 

365. Στήν Ἁγία Τριάδα Κάτω Παυλιάνας τό 1523 οἱ ἀδελφοί προέρχονται ἀπό τά χωριά 
Παυλιάνα καί Ἁγία Τριάδα (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.5, φ. 32r), ἐνῶ τό 1572 προέρχονται ἀπό τήν Ἁγία 
Τριάδα καί τό Ζυγονό (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.11, φ. 146v). Πιό χαρακτηριστική εἶναι ἡ περίπτωση τῆς 
ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου Ἁγίων ∆ούλων ἡ ὁποία τό 1528 ἀποτελέστηκε ἀπό 42 
ἀδελφούς κατοίκους τοῦ ἴδιου χωριοῦ, ἐνῶ ἀπό πράξη τῆς 13.5.1800 προκύπτει ὅτι οἱ ἀδελφοί 
τότε προέρχονταν ἀπό τούς Ἁγίους ∆ούλους, τούς Κυπριανάδες καί τό Βαλανιό (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 
121, ἔγγραφο 2). 

366. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.245, φ. 76v. 
367. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.2, φυλλάδιο 1, φ. 9r. 
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ἦταν τό ἀποτέλεσµα µακρόχρονων ἀλλαγῶν στό ἀδελφάτο µέ τήν ἔνταξη νέων 
µελῶν. Σηµειώνουµε ὡς παραδείγµατα τόν Ἅγιο ∆ηµήτριο Ἁγίων ∆ούλων, τόν 
Ἅγιο Νικόλαο Σιδαρίου, τόν Παντοκράτορα Μεσαριᾶς καί τήν Ὑ. Θ. Ἀγρα-
φῶν. Σέ ὁρισµένες ἀδελφότητες τά γεωγραφικά ὅρια εὐρύνονταν τόσο πού νά 
περιλάβουν ὁµάδες χωριῶν, ὁλόκληρη ἐπαρχία ἤ ἀκόµη καί ὁµάδες ἐπαρχιῶν. 
Στίς ἀδελφότητες αὐτές ἡ συµµετοχή στήν ἵδρυση ἤ ἀνοικοδόµηση τοῦ ναοῦ 
ἀπό τόν συγκεκριµένο γεωγραφικό χῶρο ἦταν µαζική ὥστε πλέον τά κτητορικά 
δικαιώµατα νά λογίζονται σέ ἐπίπεδο χωριοῦ ἤ ἐπαρχίας. Οἱ ἀδελφότητες αὐτές 
γιά τό διάστηµα πού ἔχουµε πληροφορίες χαρακτηρίζονται ἀπό τή σταθερό-
τητα τῶν γεωγραφικῶν τους ὁρίων ἡ ὁποία φαίνεται νά ἔχει ἄµεση σχέση µέ τή 
ζηλότυπη διατήρηση τῆς σύνθεσης τῆς ἀρχικῆς ἀδελφότητας. Οἱ µεγάλες αὐτές 
τόσο ἀριθµητικά ὅσο καί γεωγραφικά ἀδελφότητες εἶναι τοῦ Ὑψηλοῦ Παντο-
κράτορα, τῆς Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσας, τοῦ Προφήτη Ἠλία στό Ἀράκλι Βιτου-
λάδων καί τοῦ Προφήτη Ἠλία στή Λευκίµµη. Τή σύνθεση τοῦ σώµατος τῶν 
ἀδελφοτήτων αὐτῶν καθώς καί τή γενικότερη λειτουργία τους ἐξετάζουµε ἀνα-
λυτικά σέ ἄλλη ἑνότητα. 

Σύνηθες γεωγραφικό περίγραµµα στίς ἀδελφότητες πού ὑπερβαίνουν τά 
ὅρια τοῦ χωριοῦ πολύ δέ περισσότερο σέ ἐκεῖνες πού ἐκτείνονται σέ ὁλόκληρα 
γεωγραφικά διαµερίσµατα εἶναι τό «χωριό»368. Στίς ἀδελφότητες αὐτές µέ τόν 
ὅρο δηλώνεται συνήθως τό τοπικό ἀδελφάτο, δηλαδή οἱ οἰκογενειακοί ἐκεῖνοι 
πυρῆνες πού κατεῖχαν κτητορικά δικαιώµατα στόν ναό τῆς ἀδελφότητας, γι’ 
αὐτό καί συχνά ὑπό τόν τίτλο «ἀδελφάτο τοῦ χωρίου...» σηµειώνονται ὀνοµα-
στικά οἱ κάτοχοι τοῦ τίτλου τοῦ ἀδελφοῦ369. Ἡ χρήση ὅµως τοῦ περιληπτικοῦ 
αὐτοῦ ὅρου γιά τή δήλωση τῶν ἀδελφῶν, εἰδικότερα στίς µεγάλες ἀδελφότητες, 
γεννᾶ ἰδιαίτερα προβλήµατα ὡς πρός τόν τρόπο ἑρµηνείας του ἀφοῦ δέν διευ-
κρινίζεται ἄν συµπεριλαµβανόταν τό σύνολο τῶν κατοίκων στήν ἀδελφότητα ἤ 
συγκεκριµένοι οἰκογενειακοί πυρῆνες κάτοχοι τοῦ κτητορικοῦ καί συναδελφι-
κοῦ δικαιώµατος. Ἡ ἀσάφεια ὀφείλεται κυρίως στό γεγονός ὅτι γιά καµιά ἀπό 
τίς ἀδελφότητες στίς ὁποῖες ἀναφέρεται δέν γνωρίζουµε τήν ἱδρυτική πράξη, ἡ 
ὁποία πιθανότατα θά διευκρίνιζε τόν τρόπο συµµετοχῆς τοῦ χωριοῦ ἤ µερίδας 
τῶν κατοίκων στήν ἵδρυση τοῦ ναοῦ καθώς καί τά συνεπαγόµενα κτητορικά 
δικαιώµατα. Ἀπό τά ὑπάρχοντα πάντως παραδείγµατα, τά ὁποῖα ἐξετάζονται 
διεξοδικά σέ ἄλλη ἑνότητα, φαίνεται πώς στίς ὑπάρχουσες ἀδελφότητες ἀντι-
προσωπευόταν τόσο ἡ µία ὅσο καί ἡ ἄλλη περίπτωση. 

                                                        
368. Βλ. ἐνδεικτικά πράξη τῆς 1.7.1521 µέ τήν ὁποία πέντε ἀδελφοί τοῦ Παντοκράτορα 

Μεσαριᾶς, ὡς ἐκπρόσωποι ἀντίστοιχων χωριῶν, ἔθεσαν ἱερουργό στόν ναό (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, 
σ. 72). Βλ. ἐπίσης τήν πράξη τῆς 25.5.1503 µέ τήν ὁποία ὁρίστηκε ἱερουργός στόν Ὑψηλό Πα-
ντοκράτορα ὁ ἱεροµόναχος Ἀκάκιος Βούλγαρης, τήν ὁποία συνέταξαν οἱ κυβερνῆτες τοῦ ναοῦ 
ὡς ἐκπρόσωποι τῶν χωριῶν τους (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 19r. Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 74, ἀρ. 77). 

369. Βλ. Ἅγιο Ἠλία στό Ἀράκλι (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 340, ἔγγραφο 120 χ.χ.) καθώς καί κατάλογο 
τῆς Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 5, δ. 5, ἔγγραφο 340). 
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1 .  ΤΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ  ΟΡΓΑΝΑ  

Στίς πηγές καί στά νοµοθετικά διατάγµατα ἐµφανίζονται δύο πόλοι ἄσκησης 
τῆς διοίκησης: ἡ ὁλοµέλεια τοῦ σώµατος τῶν ἀδελφῶν καί τά ὁριζόµενα ἀπό 
αὐτήν διοικητικά ὄργανα, τά ὁποῖα δραστηριοποιοῦνται µέσα στά πλαίσια τῶν 
ἑκάστοτε παραχωρουµένων ἁρµοδιοτήτων τους. 

α. Ἡ ὁλοµέλεια τῆς ἀδελφότητας 

Κυρίαρχο στοιχεῖο τῆς λειτουργίας τῆς ἀδελφότητας σέ ὅλη τή χρονική περίοδο 
πού καλύπτει ἡ ἔρευνα, ἀπαντώµενο ἤδη στίς λιγοστές πληροφορίες πού 
κατέχουµε ἀπό τόν 15ο αἰ.1, ἀποτελεῖ ἡ ἀπό κοινοῦ ἤ κατόπιν συµφωνίας ὅλων 
τῶν µερῶν λήψη τῶν ἀποφάσεων πού ἀφοροῦν σέ θέµατα τοῦ ναοῦ καί τῆς 
ἀδελφότητας. Γιά ὁρισµένες ἀδελφότητες οἱ καταστατικές πράξεις τους ὁρίζουν 
σαφῶς τή συλλογική λήψη τῶν ἀποφάσεων γιά κάθε θέµα πού ἀφοροῦσε στόν 
ναό καί στήν ἀδελφότητα2. Ἰδιαίτερα µάλιστα γιά τόν ὁρισµό ἐφηµερίου τόσο 

                                                        
1. Βλ. Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν πράξη τοῦ 1400 (ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Μαρτυρίες, σ. 315-317). Ἁγία Παρα-

σκευή Βαρυπατάδων πράξη τοῦ 1479 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 308v). Ὑπαπαντή Καστελλά-
νων τό 1497 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.245, φ. 76v-77r). Ἅγιος Ἀθανάσιος τῆς Κοινότητος πόλεως τό 
1497 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.245, φ. 139v-140r). 

2. Ἅγιος Γεώργιος Βιτουλάδων, πράξη τῆς 19.4.1545 : «και οποτες ηθελαν ηθεληση να βα-
λουν η να ευβγαλουν ηερεα η επιτροπους ης στην αυτην εκλησηα νά ηνε ολη εροτηζαµενι ολη 
η αδελφη» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 78v). Βλ. ἐπίσης τήν πράξη τῆς 25.10.1700 µέ τήν ὁποία ὁ 
Νικόδηµος Κολήτζας, ὡς κτήτορας τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµένης τῶν Ξένων πόλεως, ὅρισε 
ὅτι οἱ ἀδελφοί τοῦ ναοῦ µποροῦσαν νά «µαζόνοντε ις την αυτην εκκλησιαν ... να εκλεγουν 
απο κερον ις κερον κιβερνητάδες....» καί νά ὁρίζουν τόν ἐφηµέριο (ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Κερκυραῖοι, σ. 
46). Ἀκόµη τήν πράξη τῆς 20.9.1741 πού ἀφορᾶ στόν Ταξιάρχη Μπρεντάτων χωρίου ∆ουκά-
δων στήν ὁποία ὁρίζεται : οἱ ἀδελφοί νά «κυβερνοὺν ὄλλοι µε µήαν γνόµην πάντα µέ θέληµα 
καὶ προσερότησην ὀλονών δηὰ νὰ µὴν ἔχη κανένα <κουµά>ντο οὐδης ἐξαυτοὺς καὶ διὰ νὰ 
γύνονται τὰ χρυαζόµενα τῆς αὐτὴς µονὴς εἰς <κα>λύτερον τρόπον καὶ τὰξην πάντα εἰς αὔξη-
σην καὶ ουχὴ εἰς ἐλάτοσην» (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 350rv). Βλ. καί Ἁγία Παρασκευή Καµάρας 
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στίς ἀδελφότητες τῆς χώρας ὅσο καί τῶν χωριῶν τονίζεται χαρακτηριστικά ἡ 
ἀναγκαιότητα τῆς συνάθροισης τῶν ἀδελφῶν γιά τή διενέργεια τῆς ἐκλογῆς3. Ἡ 
διαπίστωση πάντως αὐτή δέν µπορεῖ νά γενικευτεῖ ἄκριτα καί νά περιλάβει 
ὅλες τίς ἀδελφότητες, ἐφόσον ἀπό τήν ἀκολουθούµενη ἤ διαφαινόµενη ἀπό τά 
ἔγγραφα πού τίς ἀφοροῦν πρακτική δέν προκύπτουν σαφεῖς ἐνδείξεις, δεδοµέ-
νου ὅτι τουλάχιστον ἕως τίς ἀρχές τοῦ 18ου αἰ. οἱ ἀδελφότητες λειτουργοῦσαν 
ἐλεύθερα ἤ σύµφωνα µέ τή συνήθεια, χωρίς νά ὑπάρχει νοµικό πλαίσιο πού νά 
καθορίζει τή λειτουργία τους. 

Τό εὖρος τῆς ἐφαρµογῆς τῆς πρακτικῆς τῶν συνάξεων καθώς καί ὁ τρόπος 
λειτουργίας τους, κυρίως γιά τούς 16ο καί 17ο αἰῶνες, συνάγονται ἀπό τίς πλη-
ροφορίες πού παρέχουν οἱ νοταριακές πράξεις πού ἀφοροῦν στόν ναό καί στήν 
ἀδελφότητα. Οἱ νοταριακές πράξεις περιέχουν τήν τελική διατύπωση τῶν ἀπο-
φάσεων τῆς ἀδελφότητας καί ἀντικατοπτρίζουν χωρίς ἄλλο τή λειτουργία της, 
δέν παρέχουν ὅµως πάντοτε ἐπαρκῆ στοιχεῖα γιά τόν χρόνο καί τόν τρόπο µέ 
τόν ὁποῖο ἐλήφθη ἡ περιεχόµενη ἀπόφαση, γι’ αὐτό καί ἡ χρήση τους ὡς πηγῶν 
γιά τή γνώση τῆς λειτουργίας τῶν ἀδελφοτήτων χρήζει ἰδιαίτερης προσοχῆς. 

Ἄν στή νοταριακή πράξη ἀναγράφεται τό σύνολο τῶν ἀδελφῶν4, ἤ ἔστω 
δηλώνεται ὅτι κατά τή σύνταξή της παρίσταται ὅλη ἡ ἀδελφότης5, τότε ὁ συλ-
λογικός χαρακτήρας στή λήψη τῆς συγκεκριµένης ἀπόφασης εἶναι αὐτονόητος. 
Στό ἴδιο συµπέρασµα ὁδηγοῦν καί οἱ ἐκφράσεις στίς ὁποῖες τονίζεται ἡ σύναξη 
τῶν µελῶν καθώς καί ὁ συλλογικός τρόπος λήψης τῶν καταχωριζοµένων στή 
νοταριακή πράξη ἀποφάσεων6. Συχνότερα ὅµως στίς πράξεις ἀναφέρεται µερί-

                                                        
πράξη τῆς 1.2.1752 ὅπου ὁρίζεται ἡ συµµετοχή ὅλων τῶν κτητόρων στήν ἐκλογή κυβερνητῶν 
τῆς ἐκκλησίας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 22, φ. 44r). 

3. Ἅγιος Γεώργιος Περουλάδων : «ολοι οι αδελφοί οµοθυµαδόν νά βάνουν ιερέα» (Α.Ν.Κ., 
∆.Σ. 3.8, φ. 31v - Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 106, ἀρ. 128). Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἁγίων ∆ούλων: «νά 
συνάζονται όλοι οι αδελφοί νά βανουν ιερέα» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 101r). Ὑπαπαντή πόλεως: 
«καί όταν θελουσιν έχει χρειαν θετειν καί εξηβάζειν ιερείς... είτε καί πασαν ετέραν χρείαν της 
αυτῆς µονῆς την πάσαν φοράν ... να συναθροίζονται παντες εν τη ρηθείση µονή» (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Σ.148, φ. 160r). Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδροµος πόλεως: «καί τήν πάσαν φοράν όταν θε-
λουσιν εχει χρείαν θέτειν καί εξηβάζειν ιερείς ... ειτε καί εις πάσαν ετέραν χρείαν ... νά συνά-
ζωνται πάσα η ειρηµένη αδελφότης» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 161v). Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος 
πόλεως: «εἰς τους καιρούς τῆς συνάξεως δηλαδῆ εἰς το βαλλείν ιερέα καί εὐγάνειν καί εἰς πα-
σαν ἀλλην ἀνοικοδοµήν εἴτε τινα χρείαν της ανοθεν εκκλησιας» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 427r). 
Βλ. ἐπίσης Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένη-Κρεµαστή (Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 139rv). Ἅγιος Ἴσαυρος Μελι-
κίων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 651v-652r). 

4. Βλ. ἐνδεικτικά: Ταξιάρχης Πολιτάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 191v). Γιά τό πρόβληµα 
τῆς παρουσίας τοῦ συνόλου τῆς ἀδελφότητας στίς πράξεις ἔχουµε µιλήσει σέ προηγούµενο 
κεφάλαιο. 

5. Ἁγία Τριάς Παράλιος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 113r τῆς 7.4.1572). 
6. Βλ. ἐνδεικτικά: Παντοκράτορας πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.77, φ. 51v). Ἅγιος ∆ηµήτριος 

πόλεως (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 6.7, φ. 158r). Ἅγιοι Θεόδωροι Ἁγίων Θεοδώρων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.17, φ. 
286v). Ἅγιος Κωνσταντῖνος Νυµφῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.10, φ. 25v-26r, 28r). Ἅγιος Νικόλαος 
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δα τῶν ἀδελφῶν ἤ οἱ κυβερνῆτες τοῦ ναοῦ οἱ ὁποῖοι ἐνεργοῦν ὡς ἐξουσιοδοτη-
µένοι ἐκπρόσωποι τῆς ἀδελφότητας7. Οἱ ἐξουσιοδοτήσεις αὐτές δέν εἶχαν τόν 
χαρακτήρα ἐπίσηµης πράξης συνταγµένης ἀπό νοτάριο διότι στήν περίπτωση 
αὐτή ἡ νοταριακή πρακτική προέβλεπε τή λεπτοµερή σηµείωση τοῦ χρόνου σύ-
νταξης τῆς ἐξουσιοδότησης καί τοῦ ὀνόµατος τοῦ νοταρίου πού τήν συνέταξε. 
Ἀπό τόν τρόπο τῆς διατύπωσής τους φαίνεται πώς ἐπρόκειτο γιά ἁπλές προφο-
ρικές ἐξουσιοδοτήσεις, γι’ αὐτό καί ὁ νοτάριος συχνά πρόσθετε τή φράση «ὡς 
λέγουν», πού σηµαίνει ὅτι τά σηµειούµενα προέρχονταν ἀποκλειστικά ἀπό τή 
δήλωση τῶν παρισταµένων. Στά ἔγγραφα δέν ἀποσαφηνίζεται ἄν οἱ ἐξουσιοδο-
τήσεις αὐτές ἀφοροῦσαν στούς συγκεκριµένους ἀδελφούς ἤ ὁ ἀριθµός τῶν πα-
ρισταµένων ἦταν τυχαῖος, ἄν ἀναφέρονταν στή λήψη τῆς ἀπόφασης ἤ µήπως ἡ 
ἐξουσιοδότηση περιοριζόταν στή σύνταξη τῆς πράξης. ∆έν διευκρινίζεται ἑπο-
µένως πάντοτε ἄν ἡ νοταριακή πράξη πού κατέχουµε εἶναι τό ἀποτέλεσµα 
προηγούµενης σύναξης τῶν µελῶν τῆς ἀδελφότητας, ὁπότε οἱ συµβαλλόµενοι 
ἐνεργοῦν ὡς ἐκπρόσωποι ἐπιφορτισµένοι µέ τήν ἐκτέλεση τῆς ἀπόφασης καί τή 
σύνταξη τοῦ συµβολαίου, ἤ ἄν τόσο ἡ ἀπόφαση ὅσο καί ἡ σύνταξη τῆς πράξης 
εἶναι προϊόν συµφωνίας τῶν παρισταµένων καί ἀναγραφοµένων στήν πράξη 
ἀδελφῶν, ὁπότε καί ἡ ἔκφραση τῆς ἐκπροσώπησης ἀποκτᾶ νέο περιεχόµενο. 

Στίς ἀδελφότητες ἐκεῖνες πού ἐκτείνονταν σέ περισσότερες τῆς µιᾶς γεωγρα-
φικές ἑνότητες, ἤ ὅπου τό σῶµα τους συγκροτοῦνταν ἀπό ἀδελφοσύνες, ἡ 
ἐξουσιοδότηση ἀναφερόταν σέ ἐκείνους τούς ἀδελφούς πού προέρχονταν ἀπό 
τή συγκεκριµένη γεωγραφική ἑνότητα ἤ συγγενική ὁµάδα τήν ὁποία καί ἐκπρο-
σωποῦσαν8. Ἔτσι ἡ σύναξη τῶν ἐκπροσώπων οὐσιαστικά ἦταν σύναξη ὅλης 

                                                        
Κανακάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.76, φ. 6r). Ὑ. Θ. Παλαιοπόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 277v-278r 
καί φ. 707r). Βλ. ἐπίσης πράξη τῆς 29.7.1522 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 93) κατά τήν ὁποία οἱ κτήτο-
ρες τοῦ Παντοκράτορα Νυµφῶν ἐνεργοῦν «δια µερος αυτῶν καί δια µερος των µη λαχοντων 
εις την σύναξιν», καθώς καί τήν πράξη τῆς 25.4.1591 κατά τήν ὁποία οἱ ἀδελφοί τῆς Ὑ. Θ. 
Εὐαγγελίστριας στό Ποτάµι ἐξέλεξαν κυβερνῆτες «κηνη ψηφω» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 173v). 

7. Ἡ δήλωση τῆς ἐξουσιοδότησης ἐµφανίζεται µέ τούς ἀκόλουθους τύπους: «ως εκτητόροι 
καί αδελφοί τῆς µονῆς µέ θεληµα εξουσία καί καταδοχή των ετερων αδελφῶν» (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Τ.53, φ. 168r τῆς 13.10.1563). «δια ονοµα καί των ετερων αδελφων» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.77, φ. 60v 
τοῦ 1583. Πρβλ. καί πράξη τῆς 25.2.1599 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ζ.33, φ. 98r). «διά µέρος αυτῶν καί 
τῶν ετέρων εκτητόρων...» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 78r). «διά µέρους αυτῶν καί διά µέρους των ετέ-
ρων οικοκυραίων και αδελφών.. δια καταδοχής ήν έλαβον παρ' αυτων ως λέγουν» (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Μ.245, φ. 76v τοῦ 1497. Πρβλ. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.11, φ. 95r τῆς 21.5.1569). 

8. Βλ. τήν πράξη τῆς 1.7.1521 γιά τόν ὁρισµό ἱερουργοῦ στόν Παντοκράτορα Μεσαριᾶς 
ὅπου ὁ καθένας παρίσταται «δια µέρος αυτοῦ και του χωρίου» του (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 72). 
Στόν ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων χωρίου Ἁγίου Μάρκου στό διάστηµα 1583-1591 οἱ νοτα-
ριακές πράξεις συντάσσονταν ἀπό τόν Ἀρσένη Πελάγη καί τόν Κοσµᾶ Τυροφᾶ ὡς ἐκπρο-
σώπους τῶν ἀδελφοσυνῶν τους (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ζ.33, φ. 18v-19r, 26v, 58v). Ἀντίθετα γενικός 
εἶναι ὁ χαρακτήρας τῆς ἐξουσιοδότησης στήν πράξη ὁρισµοῦ ἱερουργοῦ στήν Ὑπαπαντή Κα-
στελλάνων Μέσης τῆς 2.6.1497, στή σύνταξη τῆς ὁποίας παρίστανται «δια µερους των ετερων 
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τῆς ἀδελφότητας, ἡ δέ πράξη ἀποτελοῦσε τό ἀποτέλεσµα τῆς σύναξης αὐτῆς. 
Ἰδιαίτερα περίπλοκο ἐµφανίζεται τό θέµα στίς πράξεις ἐκεῖνες στίς ὁποῖες ὡς 
συµβαλλόµενοι ἐµφανίζονται οἱ τακτικοί ἐκπρόσωποι τῆς ἀδελφότητας. Ἡ δρα-
στηριότητά τους σέ πολλές περιπτώσεις θά πρέπει νά θεωρηθεῖ αὐτονόητη, 
µέσα στά πλαίσια τῶν ἁρµοδιοτήτων πού τούς παρεῖχε µέ τήν ἐκλογή τους ἡ 
ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ. Θά µπορούσαµε νά δεχτοῦµε ὅτι γενικά ὅπου δέν ὑπάρ-
χει δήλωση ἐξουσιοδότησης οἱ ἀποφάσεις λαµβάνονται ἀπό τούς ἴδιους τούς 
κυβερνῆτες χωρίς νά ἔχει προηγηθεῖ σύναξη τῆς ἀδελφότητας. Τό ἴδιο θά µπο-
ρούσαµε νά ὑποστηρίξουµε καί ὅπου ἡ ἐξουσιοδότηση ἀναφέρεται γενικά στή 
δικαιοδοσία πού αὐτοί ἔλαβαν κατά τήν ἐκλογή τους9, χωρίς ὅµως νά εἴµαστε 
ἀπόλυτοι ἀφοῦ δέν µπορεῖ νά ἀποκλειστεῖ τό ἐνδεχόµενο νά ἐνεργοῦν ἁπλῶς 
ὡς ἐκτελεστικά ὄργανα προειληµµένων ἀποφάσεων τῆς ἀδελφότητας. Αὐτό 
τουλάχιστον προκύπτει ἀπό τήν παράλληλη ἐξέταση πράξεων ἴδιου περιεχοµέ-
νου γιά τόν ἴδιο ναό καί σέ κοντινά χρονικά διαστήµατα ὅπου ἐµφανίζονται 
ἄλλοτε ἡ ἀδελφότητα καί ἄλλοτε οἱ κυβερνῆτες ὡς ἐκεῖνοι πού λαµβάνουν τίς 
ἀποφάσεις10. Ἡ γενικότερη ἀµφιβολία ὡς πρός τήν πραγµατική βαρύτητα τῆς 
παρουσίας τῶν κυβερνητῶν στίς νοταριακές πράξεις ὀφείλεται στό ὅτι ἕως τόν 
18ο αἰ. δέν ὑφίστατο ἕνα σαφῶς προσδιορισµένο καί ὁµοιόµορφο πλαίσιο δι-
καιοδοσιῶν τῶν κυβερνητῶν. Τό γεγονός αὐτό καθιστᾶ οὐσιαστικά ἀδύνατο 
νά γνωρίζουµε τήν πραγµατική δικαιοδοσία τους σέ κάθε ἀδελφότητα καί σέ 
κάθε χρονική στιγµή, γι’ αὐτό ἐκτός ἀπό ἐκεῖνες τίς περιπτώσεις γιά τίς ὁποῖες 
διαθέτουµε τά ἀπαραίτητα στοιχεῖα, στίς ὑπόλοιπες θεωροῦµε ὅτι οἱ κυβερνῆ-
τες ἐνεργοῦν ὡς ἐκτελεστές τῶν ἀποφάσεων τῆς ἀδελφότητας. Ἄλλωστε δέν 
λείπουν οἱ περιπτώσεις πού οἱ ἴδιες οἱ πράξεις µᾶς κατευθύνουν πρός τά ἐκεῖ 
σηµειώνοντας ρητά τήν προηγηθεῖσα συνεδρία καί τήν ἐξουσιοδότηση τῶν κυ-
βερνητῶν γιά τή σύνταξη τῆς πράξης11. Μέ ἀντίστοιχο τρόπο λογίζονται καί οἱ 

                                                        
οικοκυραίων και αδελφῶν ... δια καταδοχῆς ήν ελαβον παρ’ αὐτῶν ὡς λέγουν», ἕξι ἀδελφοί ἐκ 
τῶν ὁποίων τέσσερις προέρχονται ἀπό τέσσερα διαφορετικά χωριά καί δύο ἀπό τό χωριό 
Κουραµάδες (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.245, φ. 76v-77r). 

9. Αὐτό διαπιστώνεται σέ ὁρισµένες συµβάσεις ἱερουργίας: βλ. Ἅγιοι Ἀνάργυροι Στανο-
πουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 477r τῆς 20.2.1553). Ἅγιος Νικόλαος καί Λάζαρος πόλεως τό 
1581 (Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 220r). Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδροµος Ἀργυράδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Κ.405, φ. 593v τῆς 9.9.1610. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 681r τῆς 26.11.1613). Περισσότερα παρα-
κάτω, σ. 540-541. 

10. Βλ. γιά παράδειγµα τίς ἀκόλουθες συµβάσεις γιά τήν ἱερουργία τῶν ἑξῆς ναῶν: Ὑ. Θ. 
Παλαιοπόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 277v τῆς 6.6.1562. Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.53, φ. 120v-121r τῆς 
24.6.1563. Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 707r τῆς 15.4.1569). Ἅγιος ∆ηµήτριος πόλεως (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 6.7, 
φ. 158rv τῆς 25.1.1560. Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.17, φ. 317r τῆς 21.4.1576). Παντοκράτορας στό Γρηγο-
ροβούνι Γαρίτσας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.18, φ. 67r τῆς 23.8.1573. Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 355r τῆς 
7.8.1574. Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 446v τῆς 7.2.1578). 

11. Σηµειώνουµε ὡς παράδειγµα τή σύµβαση ἱερουργίας τῆς 2.4.1592 πού ἀφορᾶ στόν 
Ἅγιο Βασίλειο πόλεως. Τήν πράξη συντάσσουν οἱ κυβερνῆτες τοῦ ναοῦ «διά όνοµα αυτῶν καί 
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πράξεις ἐκεῖνες στίς ὁποῖες µεταξύ τῶν συµβαλλοµένων ἐκτός τῶν κυβερνητῶν 
ἀναφέρεται καί µερίδα ἀδελφῶν12 ἤ τήν πράξη συντάσσει µόνον µερίδα ἀδελ-
φῶν µέ τήν ἐξουσιοδότηση καί τῶν ὑπολοίπων13, ἐκτός βέβαια ἄν ὑπάρχει ρητή 
δήλωση ἀπό τήν ὁποία νά προκύπτει ὅτι οἱ παρόντες ἦταν αὐτοί πού µετεῖχαν 
στή σύναξη καί ὅτι ἡ ἐξουσιοδότησή τους ἀναφερόταν στή λήψη τῆς ἀπόφα-
σης14. Θά πρέπει πάντως νά σηµειώσουµε ὅτι σέ ἀρκετές πράξεις, ἰδιαίτερα σέ 
ἐκεῖνες πού ἀφοροῦν σέ ναούς τῶν χωριῶν, οἱ ἀνωτέρω σκέψεις καί διακρίσεις 
φαίνονται νά χάνουν τό βάρος τους, ἔτσι ὥστε νά µήν γνωρίζει κανείς τί πράγ-
µατι προηγήθηκε15. 

                                                        
των ετέρων µαστόρων της σκόλας», ἔπειτα ἀπό τή σύναξη τῆς ἀδελφότητας καί τήν ἐκλογή 
τοῦ ἱερουργοῦ ὁπότε «και εδωσαν προς αυτους εξουσίαν πρωτοµάστοραν καί γαστάλδους νά 
κάµουν ινστρουµέντο νοταρικόν προς τόν ανωθεν Κάφυριν δια την αυτην εκκλησίαν ὡς 
αυτοί λέγουν» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 79v). Σηµειώνουµε ἀκόµη τήν πράξη ἱερουργίας τῆς 
5.10.1585 πού ἀφορᾶ στόν Παντοκράτορα πόλεως κατά τήν ὁποία οἱ συµβαλλόµενοι ἔχουν 
«εξουσιαν ... νά ποιήσουν τό παρόν ιστροµέντο» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.187, φ. 76v-77r). Ἐπίσης 
στόν Ἅγιο Ἰωάννη Πρόδροµο πόλεως στίς 28.3.1592, ὁ ἱερουργός ἐξελέγη ἀπό τή γενική συνέ-
λευση, οἱ δέ κυβερνῆτες συνέταξαν τή σχετική πράξη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 72v-73r.) Βλ. ἐπί-
σης πράξεις γιά τόν Ἅγιο Νικόλαο τῶν Ξένων Γαρίτσας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.187, φ. 95rv τῆς 
5.5.1549. Συµβ. Γ.54, φ. 238r τῆς 19.4.1545. ∆.Σ. 1.9, φ. 45r τῆς 21.12.1567), Ὑ. Θ. Γαρδελάδων 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 113r καί 127r τῆς 13.2.1548 καί 1.3.1549), Ἅγιο Νικόλαο ∆ράκοντος 
Ριγγλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 714v τῆς 7.12.1544), Ἅγιο Στέφανο Σκριπεροῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Τ.145, φ. 165r τῆς 26.3.1558), Ταξιάρχη ∆ραγοτινῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 737v τῆς 5.4.1537), Ὑ. 
Θ. Λιαπάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 173r τῆς 19.11.1553), Ὑ. Θ. Σκριπεροῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, 
φ. 200v τῆς 17.1.1559), Παντοκράτορα Ἀσκηταριοῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 106r τῆς 28.12.1505 - 
Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 288-289, ἀρ. 398), Ὑ. Θ. Παρηγορήτισσα πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.187, 
φ. 110r τῆς 18.6.1549). 

12. Βλ. ἐνδεικτικά τή σύµβαση τῆς 27.4.1576 γιά τόν Ἅγιο Νικόλαο Ἑβραΐδος πόλεως 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 457r). 

13. Ἅγιος Ἰάκωβος Πέρσης πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ. 148, φ. 375v τῆς 7.5.1549). Ἅγιοι Σα-
ράντα πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.53, φ. 168r τῆς 13.10.1563). Ἅγιος Ἴσαυρος Μελικίων (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Κ.404, φ. 123rv τῆς 9.8.1590). Βλ. ἀκόµη πράξεις πού ἀναφέρονται στούς ναούς: Ἁγίου 
Παντελεήµονος Βιταλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 505v τῆς 28.7.1609), Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν 
(Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 2.9, φ. 4v τῆς 19.1.1556. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.10, φ. 16v-17r τῆς 7.1.1579), Ὑ. Θ. Μεσοχω-
ρίτισσας ∆ουκάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.6, φ. 5v τῆς 18.9.1513 - Πράξεις Ἀλεξάκη, σ. 35, ἀρ. 20), 
Ἁγίου Γεωργίου στό Γιαλισκάρι (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 501v τῆς 24.4.1609), Ἁγίας Παρα-
σκευῆς Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 78r). 

14. Σηµειώνουµε τήν πράξη τῆς 29.7.1522 πού ἀφορᾶ στήν ἱερουργία τοῦ Παντοκράτορα 
Νυµφῶν, κατά τήν ὁποία οἱ παρόντες ἀδελφοί παρίστανται καί «δια µερος των µη λαχοντων 
εις την σύναξιν ως λεγουν οτι εχουν την καταδοχην και θέληµα αυτῶν» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 93). 

15. Βλ. γιά παράδειγµα τόν ὁρισµό ἱερουργοῦ στούς ναούς τοῦ χωριοῦ Σπαρτίλας ἀπό τόν 
Ἀρσένιο Σέρβο καί Σταµάτη Σγοῦρο «δια ονοµα των ανθρωπων του ετερου χωρίου» (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Ζ.33, φ. 13r, τῆς 17.4.1582). Βλ. ἐπίσης τίς συµβάσεις ἱερουργίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 
Παλαιοχωρίου στό διάστηµα 1604-1612 οἱ ὁποῖες συντάσσονται ἀδιάφορα ἀπό κυβερνῆτες ἤ 
ἀδελφούς (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.10, φ.χ.ἀ. τῆς 16.9.1604. Συµβ. Κ.405, φ. 595r τῆς 10.9.1610. Συµβ. 
Κ.405, φ. 636v τῆς 20.1.1612) σέ συσχέτιση µέ τήν εὐρύτατη ἁρµοδιότητα πού ἀποκτοῦσαν οἱ 
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Τά ἀνωτέρω φανερώνουν ὅτι ἡ καθιέρωση τοῦ θεσµοῦ τῶν συνάξεων ἤ συ-
νελεύσεων ὡς ἀποκλειστικοῦ τρόπου ἔκφρασης τῶν ἀπόψεων καί λήψης τῶν 
ἀποφάσεων, παρά τόν ἐντοπισµό του σέ ἀρκετές περιπτώσεις, δέν µπορεῖ νά 
γενικευτεῖ γιά τό σύνολο τῶν ἀδελφοτήτων κατά τόν 16ο καί 17ο αἰ. Ἀπό τίς 
πληροφορίες πού κατέχουµε συνάγεται ὅτι ἡ προσφυγή σέ συνέλευση, ἀκόµη 
καί γιά τίς ἀδελφότητες πού γνωρίζουµε τήν ἐφαρµογή τῆς πρακτικῆς αὐτῆς, 
δέν ἀποτελοῦσε τήν ἀναγκαία συνθήκη γιά τή λήψη ἀποφάσεων ἀκόµη καί 
στήν περίπτωση ἀντιµετώπισης τῶν ἴδιων θεµάτων. Ἐκεῖνο ὅµως τό ὁποῖο δια-
πιστώνεται σέ κάθε περίπτωση εἶναι ὁ συλλογικός χαρακτήρας τῶν ἀποφά-
σεων. Ἡ παρουσία τῶν συµβαλλοµένων στίς νοταριακές πράξεις, ὡς ἐκπροσώ-
πων καί τῶν ὑπολοίπων ἀδελφῶν, ἐκφράζει ἀκριβῶς τή συγκατάθεση ὅλων τῶν 
µελῶν τῆς ἀδελφότητας στή λήψη τῶν ἀποφάσεων καί τή σύµφωνη γνώµη τους 
γιά τό περιεχόµενο τῆς συντασσόµενης πράξης. Σέ ὁρισµένες µάλιστα ἀδελφό-
τητες ἀπό τίς πράξεις συνάγεται ὅτι εἶχε γίνει ἡ προκαταρκτική διερεύνηση τῶν 
ἀπόψεων καί τῶν προτιµήσεων τῶν µελῶν, τά ὁποῖα καί προσυπογράφουν τή 
σχετική νοταριακή πράξη16. Τήν ὑπογραφή τῆς πράξης, ὡς ἔκφραση τῆς συµ-
φωνίας τῶν µελῶν µέ τή ληφθεῖσα ἀπόφαση καί τόν τρόπο τῆς λεκτικῆς της ἐκ-
φορᾶς, διαπιστώνουµε καί σέ ἄλλες περιπτώσεις, ὅταν τά προσυπογράφοντα 
µέλη ἀπουσίαζαν ἀπό τή σύναξη τῆς ἀδελφότητας17. Ὅποτε ἡ ἀπόφαση λαµβα-
νόταν ἀπό µερίδα τῶν ἀδελφῶν ἤ ἀπό τούς κυβερνῆτες χωρίς τήν ἐξουσιοδό-
τηση ἤ τή συναίνεση τῶν ἀδελφῶν, αὐτή εἶχε προσωρινό χαρακτήρα καί στή 
συντασσόµενη πράξη τονιζόταν ἡ ἀναγκαιότητα τῆς ἐπικύρωσής της ἀπό τήν 
ὁλοµέλεια τοῦ σώµατος18. 

Ἀπό τόν 17ο αἰ. καί στή συνέχεια, κυρίως γιά τίς ἀδελφότητες τῆς πόλης, ἡ 
συνέλευση ἀποτέλεσε τόν κατ' ἐξοχήν χῶρο ἀντιµετώπισης τῶν πάσης φύσεως 
ζητηµάτων πού τίς ἀπασχολοῦσαν, ὅπως ἀποδεικνύεται καί ἀπό τά τηρούµενα 
πρακτικά τῶν συνεδριάσεων τά ὁποῖα ἀποτελοῦν πολύτιµη πηγή γιά τή γνώση 
τῆς λειτουργίας τους. Ὁµοιοµορφία ἐπιτεύχθηκε ὡς ἕνα βαθµό στήν πόλη καί 
τήν ὕπαιθρο κυρίως µετά τή δηµοσίευση τῶν πολιτειακῶν διαταγµάτων τοῦ 
18ου αἰ. πού ἐπέβαλαν τήν τακτική τῶν συνάξεων ὡς τόν µόνο ἔγκυρο τρόπο 
γιά τόν ὁρισµό τῶν ἐφηµερίων, τόν ὁρισµό διοικητικῶν ὀργάνων καί τή λήψη 

                                                        
κυβερνῆτες µέ τήν ἐκλογή τους στήν ὁποία περιλαµβανόταν καί ὁ ὁρισµός ἱερουργοῦ (Α.Ν.Κ., 
∆.Σ. 5.10, πράξεις τῆς 17.7.1603 καί 16.9.1604). 

16. Βλ. σύµβαση ἱερουργίας τῆς 2.3.1544 γιά τόν ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Ἀνδρονί-
καινας πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.183, φ. 62r). Ἀνάλογη ὡς πρός τή διαδικασία καί τό περιεχό-
µενο εἶναι καί ἡ πράξη τῆς 28.4.1568 πού ἀφορᾶ στόν ὁρισµό ἱερουργοῦ στόν Ἅγιο Νικόλαο 
τῶν Ξένων Γαρίτσας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 589rv). 

17. Ἅγιος Ἀθανάσιος τῆς Κοινότητος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.245, φ. 139v-140r). Ἅγιος Νικόλαος 
Ἑβραΐδος πόλεως (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.7, φ. 150v-151r). Παντοκράτορας πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.77, 
φ. 51v τῆς 22.4.1584). 

18. Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.17, φ. 317r τῆς 21.4.1576. 
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ἀποφάσεων γιά τά οἰκονοµικά ζητήµατα τῆς ἀδελφότητας. Τά διατάγµατα, 
τέλος, τοῦ 19ου αἰ. καθόρισαν στίς λεπτοµέρειές της τή λειτουργία τῶν συνε-
λεύσεων τῶν ἀδελφοτήτων καί ἔθεσαν αὐτήν ὑπό τήν ἐποπτεία τῶν ἁρµοδίων 
γιά τούς ναούς κρατικῶν ὑπηρεσιῶν. 

β. Ἡ διοικούσα ἐπιτροπή 

i. Ἡ σύνθεση τῆς ἐπιτροπῆς στήν πόλη καί στά χωριά 

Τά ἀξιώµατα πού συγκροτοῦν τή διοικούσα ἐπιτροπή ἀναφέρονται στίς πηγές 
σέ σχέση µέ τόν ναό καί ὄχι µέ τήν ἀδελφότητα. Ἀκόµη καί οἱ ἐλάχιστες ἐκεῖνες 
περιπτώσεις τοῦ τέλους τοῦ 15ου καί τοῦ πρώτου µισοῦ τοῦ 16ου αἰ. στίς ὁποῖες 
τά σηµειούµενα ἀξιώµατα δηλώνονται σέ σχέση µέ τήν ἀδελφότητα, ἀπό τά 
συµφραζόµενα προκύπτει ὅτι αὐτά ἐκφράζουν µᾶλλον τούς ἐκπροσώπους τῆς 
ὁµάδας τῶν κτητόρων τοῦ ναοῦ παρά διακριτά ἀξιώµατα τῆς ἀδελφότητας19. 
Μοναδική περίπτωση πού φανερώνει ὅτι, ἔστω καί σέ περιορισµένη ἔκταση, 
ὑπῆρχε κάποια διάκριση µεταξύ διαχειριστῶν τοῦ ναοῦ καί ἀξιωµατούχων τῆς 
ἀδελφότητας, ἀποτελεῖ ἡ πράξη τῆς 15.1.1545 πού ἀφορᾶ στόν ναό τῆς Ὑ. Θ. 
Ἀντιβουνιώτισσας πόλεως, σύµφωνα µέ τήν ὁποία ὁ πριόρης τῆς ἀδελφότητας 

                                                        
19. Ἔτσι στήν πράξη τῆς 15.11.1497 παρίσταται ὁ «πρῶτος τῆς αδελφότητος τῆς ενδόξου 

µονης του αγίου Αθανασιου της κοινοτητος των Κορυφῶν» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.245, φ. 139v). 
Στίς 28.10.1511 ὁ Νικολός Πλαγιώτης «πριόρης της αδελφότητος της Αγίας Τριάδος εἰς τήν 
παραθαλασσίαν καί Ἀνδρέας ὁ Μαυροιωάννης γραµµατικός τῆς εἰρηµένης αδελφότητος διά 
µέρος αὐτῶν καί µέ ἐξουσίαν ἀπό όλην την ειρηµένην αδελφότητα» δίνουν ἀκίνητο σέ σολιά-
τικο (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.11, φ. 145v). Στίς 2.2.1513 ἀναφέρεται ὁ Γκίνης Βραστανίγος «ὡς κτήτο-
ρας καί προιόρης της αδελφότητος» τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀλβανιτῶν, µαζί δέ µέ τούς ὑπολοί-
πους ἐπειδή «από τοὺς εκτιτόρους καὶ διαφεντευτὲς της µονῆς απότιχαν της ζωης καὶ θελουν 
νὰ βαλουν ετερους εκτιτόρους εις τον τόπον εκείνων....» βάζουν τόν Κωσταντῆ Γολέµη «να ενι 
αυτος καί οι αυτοῦ κληρονόµοι καί διάδοχοι εκτητόροι» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.11, φ. 267v). Στήν 
πράξη τῆς 11.6.1523 πού ἀφορᾶ στόν Ἅγιο Νικόλαο Ἑβραΐδος, οἱ Λέκας Σπάτας, Σίλβεστρος 
Πεταλᾶς καί Ἀνδρέας Μπογδάνος «πριόριδες της αδελφότητος της ειρηµένης µονῆς καὶ κὺρ 
∆ηµήτριος ὁ Βαλµης γραµµατικὸς τῆς αὐτῆς αδελφότητος παροντες διὰ µέρους αυτῶν καί διὰ 
µέρους τῆς ρηθείσης ετέρας αδελφότητος διὰ καταδοχὴν ἥν λέγουσι ὅτι ἔχουσι παρ’ εκείνης...» 
ἐπιλύουν διαφορές ἐπειδή ὁρισµένοι «απὸ την ρηθείσα αδελφότητα» δέν εἶχαν καταβάλει τό 
µερίδιό τους στά ἔξοδα ἀνακαίνισης τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 18v). Ἀντίθετα λίγο νω-
ρίτερα, µέ τήν πράξη τῆς 29.4.1515 ὁ µαστρο Ἀνδρέας Μπογδάνος «ως πριόρης ευρισκόµενος 
του ενεστότος χρόνου της ενδόξου µονης» καί οἱ παριστάµενοι «ἀδελφοί» ἔθεσαν ἱερουργό νά 
ἱερουργεῖ «εις µνηµόσυνον της ρηθείσης αδελφότητος» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.7, φ. 150v). Ἐπίσης στίς 
29.1.1543 οἱ «σϋνκτιτορες καὶ ἀδελφοὶ» τῆς Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένης Γαστράδων µαζί µέ τόν 
∆ηµήτριο Τριβολισιάνο, πριόρη «τῆς ρηθείσης ἀδελφωτητος ἐν τῆ ῥηθειση µονῆ», ἔκαναν 
ἔλεγχο στή διαχείρισή του καί µέ ἄλλη πράξη τῆς ἴδιας ἡµέρας ἔθεσαν «τὸν ἀναγεγραµµένον 
πριορην τοῦ εἶναι πριορης ἐν παση χρεία τῆς εἰρηµένης µονῆς καθὼς ὑπῆρχε καὶ τοὺς παρελ-
θόντας χρονους» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 59rv). 
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εἶχε ἀναλάβει καί καθήκοντα ἐπιτρόπου τοῦ ναοῦ20. Τό παράδειγµα ὅµως εἶναι 
µεµονωµένο καί δέν ἐναρµονίζεται µέ τήν ἀκολουθούµενη στίς ἀδελφότητες 
πρακτική καθ’ ὅλη τήν ἐξεταζόµενη χρονική περίοδο ἀπό τήν ὁποία δέν παρέ-
χονται ἀνάλογα στοιχεῖα διάκρισης ἀξιωµάτων καί ἁρµοδιοτήτων, ἀντίθετα 
µάλιστα ὁ πριόρης λογίζεται κυρίως ὡς ὁ διαχειριστής τοῦ ναοῦ. 

Γιά τόν 15ο αἰ. ἀγνοοῦµε τήν ὕπαρξη ἀξιωµατούχων στίς γνωστές ἀδελφό-
τητες. Στήν Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν τόσο τό 1400 ὅσο καί τό 1503 δέν ἀναφέρονται 
ἀξιώµατα21. Τό ἴδιο διαπιστώνεται στήν Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσα τό 146922, 
ἀλλά καί στήν Ἁγία Παρασκευή καί Ἅγιο Στέφανο Βαρυπατάδων τό 147923. 
Στήν Ὑπαπαντή Καστελλάνων Μέσης στίς 2.6.1497 ἐκλέχθηκαν «προκουρά-
τορες και επιτροποι» τῆς ἀδελφότητας24, δέν εἶναι ὅµως σαφές ἄν πρόκειται γιά 
τακτικό ἀξίωµα οὔτε ἄν αὐτοί προέρχονταν ἀπό τά µέλη τῆς ἀδελφότητας. 
Πρώτη σαφής µαρτυρία ἀξιώµατος ἀπαντᾶ στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἀθα-
νασίου τῆς Κοινότητος πόλεως καί συγκεκριµένα στήν πράξη τῆς 15.11.1497 
στήν ὁποία σηµειώνεται τό ἀξίωµα τοῦ «πρώτου» τῆς ἀδελφότητας25. Ἡ µή 
διαπίστωση ἀξιωµάτων στόν 15ο αἰ. ὀφείλεται µᾶλλον στίς λιγοστές πληροφο-
ρίες πού µπορέσαµε νά συλλέξουµε, διότι, ἄν λάβουµε ὑπ’ ὄψιν τή µορφή ὀργά-
νωσης πού παρουσιάζουν οἱ ἀδελφότητες στίς ἀρχές τοῦ 16ου αἰ., εἴµαστε ἐκ 
τῶν πραγµάτων ἀναγκασµένοι νά δεχθοῦµε τήν ὕπαρξη ἤ ἔστω τή διαµόρφωσή 
τους στόν προηγούµενο αἰώνα. 

Στίς πράξεις τοῦ 16ου αἰ. οἱ ἀδελφότητες ἐµφανίζονται µέ διαµορφωµένη 
διοικούσα ἐπιτροπή, χωρίς βέβαια αὐτό νά σηµαίνει καί τήν ὕπαρξη µιᾶς πά-
γιας, καί σταθερά ἐπαναλαµβανόµενης µορφῆς ὀργάνωσης σέ ὅλες τίς ἀδελφό-
τητες. Αὐτό πού διαπιστώνεται εἶναι κυρίως ἡ ὕπαρξη ὁµάδας προσώπων τά 
ὁποῖα ἐκπροσωποῦν τό σύνολο τῶν ἀδελφῶν, εἶναι αἱρετά καί ἔχουν σαφῶς 
προσδιορισµένες ἁρµοδιότητες. Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τή δοµή τῆς ὁµάδας αὐτῆς, τήν 
ὀργάνωσή της, τή δικαιοδοσία τῶν µελῶν της, τόν ἀριθµό τῶν προσώπων καί 
τά ἀξιώµατα πού τήν ἀπαρτίζουν, διαπιστώνεται µιά ἀξιοσηµείωτη ποικιλία, ἡ 
ὁποία ἐκφράζει τήν ἐλεύθερη ὀργάνωση τῶν ὁµάδων αὐτῶν, καθώς καί τήν ἔλ-
λειψη ἑνός γενικοῦ πλαισίου ὑποχρεωτικοῦ γιά ὅλες τίς ἀδελφότητες. Ἰδιαίτερα 
ἐµφανεῖς εἶναι οἱ διαφορές µεταξύ τῶν ἀδελφοτήτων τῆς πόλης, οἱ ὁποῖες πα-
ρουσιάζουν µεγαλύτερο βαθµό ὀργάνωσης, καί ἐκείνων τῶν χωριῶν, ἀλλά καί 

                                                        
20. Ἡ συσχέτιση τῶν δύο ἀξιωµάτων εἶχε γίνει «διά δυνάµεως µιας γραφής είχε ποιήσει ο 

µισερ Φιορέντζος Πελεκάνος ... οτι ο ευρισκοµενος πριορης του ενιαυτού να ένι επίτροπος του 
ναού» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.186, φ. 19v). 

21. Βλ. ἀντίστοιχα: ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Μαρτυρίες, σ. 316-317. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 17r, 21v - 
Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 69, ἀρ. 71 καί σ. 81, ἀρ. 87. 

22. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 648, ἔγγραφο 1. 
23. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 308v. 
24. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.245, φ. 76v-77r. 
25. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.245, φ. 139v-140r. 
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µεταξύ διαφορετικῶν γεωγραφικῶν διαµερισµάτων τοῦ νησιοῦ, τά ὁποῖα, του-
λάχιστον σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τή χρησιµοποιούµενη ὁρολογία στά ἀξιώµατα, συγκρο-
τοῦν ἐπιµέρους ἑνότητες. Ἡ ποικιλία αὐτή σταδιακά ἀπό τόν 17ο, κυρίως ὅµως 
τόν 18ο αἰ., ἔδωσε τή θέση της σέ περισσότερο ὁµοιόµορφες δοµές, χωρίς ὅµως 
νά γεφυρωθεῖ καί ἡ διαφορά ἀνάµεσα στήν πόλη καί τήν ὕπαιθρο. 

Κύριο ἀξίωµα τό ὁποῖο ἀπαντᾶ στίς περισσότερες ἀδελφότητες τῆς πόλης 
τόν 16ο αἰ. εἶναι ἐκεῖνο τοῦ πριόρη. Ἐπίσης συχνό ὄχι ὅµως καί πάντοτε παρόν 
εἶναι τό ἀξίωµα τοῦ γραµµατικοῦ. Κάποιες φορές τό ἀξίωµα αὐτό µαζί µέ 
ἐκεῖνο τοῦ πριόρη κατέχεται ἀπό ἕνα καί µόνο πρόσωπο26, ὅµως, ἀκόµη καί µέ 
αὐτόν τόν τρόπο, ἡ ἀναφορά τοῦ ἀξιώµατος ἐπιβεβαιώνει τή χρήση του µέσα 
στίς ἀδελφότητες. 

Ὁ συνδυασµός ἑνός πριόρη καί ἑνός γραµµατικοῦ, θά ἀποτελέσει τό συνη-
θέστερο µοντέλο σύνθεσης τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς κατά τό πρῶτο µισό τοῦ 
16ου αἰ.27. Τό µοντέλο αὐτό σέ ὁρισµένες ἀδελφότητες ἐµφανίζει ἀξιόλογη στα-
θερότητα καί διαπιστώνεται σέ ὁλόκληρο σχεδόν τόν αἰώνα. Ἡ βασική αὐτή 
δοµή παρουσιάζει ὅµως διακυµάνσεις ὡς πρός τόν ἀριθµό τῶν προσώπων πού 
κατέχουν τά ἀξιώµατα ἀκόµη καί στήν ἴδια ἀδελφότητα. Ἔτσι κάποτε ἐµφανί-
ζεται τό µοντέλο δύο ἤ τριῶν πριόρηδων καί ἑνός γραµµατικοῦ28 ἤ ἀντίστροφα 
ἑνός πριόρη καί τριῶν γραµµατικῶν29 ἤ ἀκόµη καί µόνου τοῦ πριόρη30, χωρίς 
πάντως τό τελευταῖο νά ἀποκλείει ρητά τήν ὕπαρξη τοῦ γραµµατικοῦ, δεδοµέ-
νου ὅτι οἱ πράξεις στίς ὁποῖες ἀπαντᾶ δέν εἶναι πράξεις ἐκλογῆς τῆς διοικούσας 
ἐπιτροπῆς τῶν ναῶν αὐτῶν, ἀλλά διάφορες συµβάσεις πού ἀφοροῦν στόν ναό. 

Παράλληλα, κυρίως ὅµως πρός τά µέσα τοῦ αἰώνα, διαπιστώνεται καί ὁ 
συνδυασµός τῶν ἀξιωµάτων τοῦ πριόρη καί τοῦ κυβερνήτη ἤ κουβερναδούρου, 
στόν ὁποῖο οἱ κάτοχοι τοῦ δεύτερου ἀξιώµατος συχνά εἶναι περισσότεροι τοῦ 

                                                        
26. Σέ πράξη τῆς 28.2.1545 ὁ Σίµος Μάγης εἶναι «πρηώρης καί γραµατικός» τῆς µονῆς τοῦ 

Ἁγίου Νικολάου τῶν Ξένων Γαρίτσας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.14, φ. 96v). 
27. Βλ. Ἁγία Τριάς Παράλιος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.11, φ. 145v τῆς 28.10.1511. Συµβ. Π.41, 

φ. 113r τῆς 7.4.1572). Ἅγιος Νικόλαος Ἑβραΐδος (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.7, φ. 150v-151r τῆς 29.4.1515. 
Συµβ. Π.41, φ. 356v τῆς 10.8.1574). Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένη Γαρίτσας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 59rv 
τῆς 29.1.1543). Ἅγιος Νικόλαος τῶν Ξένων Γαρίτσας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.54, φ. 238r τῆς 19.4.1545. 
∆.Σ. 1.9, φ. 45r τῆς 21.12.1567). Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.186, φ. 19v 
τῆς 15.1.1545). Ἅγιοι Πατέρες πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.186, φ. 274rv τῆς 7.12.1546). Ἅγιος 
∆ηµήτριος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 3, φ. 104v τοῦ 1549). 

28. Ἅγιος Νικόλαος Ἑβραΐδος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 18v τῆς 11.6.1523). Παντοκράτορας 
στό Γρηγοροβούνι (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.18, φ. 67r τῆς 23.8.1573). 

29. Ἅγιος Νικόλαος τῶν Ξένων Γαρίτσας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.187, φ. 95rv τῆς 5.5.1549). 
30. Ἅγιος Νικόλαος Ἀλβανιτῶν πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.11, φ. 267v τῆς 2.2.1513). Παντο-

κράτορας πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.54, φ. 284v τῆς 10.8.1545). Ἁγία Τριάς Παράλιος πόλεως 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 597v τῆς 17.6.1568). Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.147, φ. 
54r τῆς 11.7.1523. Συµβ. Π.186, φ. 206r τῆς 4.6.1546). 
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ἑνός31. Τό ἀξίωµα τοῦ κυβερνήτη υἱοθετεῖται σταδιακά ἀπό τίς ἀδελφότητες 
ἐκεῖνες γιά τίς ὁποῖες γνωρίζαµε ὅτι ἡ προηγούµενη σύνθεσή τους ἀποτελεῖτο 
ἀπό µόνον τόν πριόρη32, καθώς καί ἀπό ὁρισµένες ἀπό τίς ἀδελφότητες οἱ 
ὁποῖες περιελάµβαναν στή σύνθεσή τους καί τόν γραµµατικό33. Ἡ διευρυµένη 
αὐτή σύνθεση τῆς ἐπιτροπῆς µέ πριόρη, κυβερνήτη ἤ κυβερνῆτες καί γραµµα-
τικό ἤ γραµµατικούς ἀρχίζει νά ἐµφανίζεται ὅλο καί πιό συχνά στίς πηγές34 καί 
σέ αὐτή προσαρµόζονται καί ἐκεῖνες οἱ ἀδελφότητες πού ἀρχικά ἀκολουθοῦ-
σαν τό µοντέλο τοῦ πριόρη-κυβερνήτη, διατηρώντας παράλληλα τόν ὁρισµό πε-
ρισσότερων τοῦ ἑνός προσώπων στό ἀξίωµα35. 

Πρός τό τέλος τοῦ αἰώνα ἐµφανίζεται στά ἔγγραφα τό ἀξίωµα τοῦ γαστάλ-
δου. Αὐτό σέ µιά περίπτωση φαίνεται νά ἀντικαθιστᾶ τό ἀξίωµα τοῦ κυβερνή-
τη36, συνήθως ὅµως προστίθεται στά ὑπάρχοντα καί ἐµπλουτίζει τή διοικούσα 
ἐπιτροπή ἡ ὁποία στό ἑξῆς περιλαµβάνει τόν πριόρη, τόν κουβερναδοῦρο, τόν 
γαστάλδο καί τόν γραµµατικό37. Τό ἀξίωµα µπορεῖ νά κατέχεται ἀπό ἕνα ἤ καί 
περισσότερα πρόσωπα, ἀνάλογα µέ τίς ἀνάγκες προφανῶς τῆς κάθε ἀδελφό-

                                                        
31. Ἅγιος ∆ηµήτριος πόλεως µέ τέσσερις κυβερνῆτες στίς 8.5.1544 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.183, φ. 

113v), Ἅγιος Ἰάκωβος Πέρσης πόλεως µέ δύο κυβερνῆτες στίς 7.5.1549 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 
375v). 

32. Ἅγιος Νικόλαος Ἀλβανιτῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 220r τῆς 26.2.1581). Ἅγιος Ἀντώνιος 
πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.189, φ. 130v τῆς 11.4.1558). 

33. Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.189, φ. 57v τῆς 4.5.1557). Ἅγιοι Πατέρες πό-
λεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.25, β. 2, φ. 50r τῆς 13.12.1572. Συµβ. Β.206, β. 1, φ. 107r τῆς 28.3.1573. 
Συµβ. ∆.5, φ. 172r τῆς 7.12.1579). 

34. Βλ. Ἁγία Τριάς Ἄνω (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.327, φ. 48r τῆς 22.6.1567). Ἁγία Παρασκευή τοῦ 
Βρανιανίτη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 425v τῆς 27.10.1577). Στήν Ὑ. Θ. Παλαιοπόλεως στίς 6.6.1562 
σηµειώνονται ἕνας πριόρης, ἕνας κουβερναδοῦρος καί δύο γραµµατικοί (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, 
φ. 277v-278r), ἐνῶ στίς 24.6.1563 ἀναφέρεται ἕνας γραµµατικός καί δύο κουβερναδοῦροι 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.53, φ. 120v-121r). Στόν ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί Ὑ. Θ. Πλατυτέρας στίς 
29.3.1597 ἡ ἐπιτροπή ἀποτελοῦνταν ἀπό ἕναν κουβερναδοῦρο, δύο πριόρηδες καί ἕναν γραµ-
µατικό (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.213, φ. 82v-83r). 

35. Στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο πόλεως τό 1554 σηµειώνεται ἕνας πριόρης, ἕνας γραµµατικός καί 
ἕνας κουβερναδοῦρος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.176, φ. 196v). Τό 1555 ὁ ἀριθµός τῶν κουβερναδούρων 
ἀνέρχεται σέ τρεῖς (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.55, φ. 453r), τό 1560 σέ ἕξι (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 6.7, φ. 158r) καί τό 
1576 σέ δύο (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.17, φ. 317r). Βλ. ἐπίσης τόν ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀλβανιτῶν 
τό 1601 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 52v). 

36. Στήν Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσα πόλεως στίς 18.1.1583 σηµειώνονται τά ἀξιώµατα τοῦ πριό-
ρη, τοῦ γαστάλδου καί τοῦ γραµµατικοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 714v-715v), στίς 2.8.1589 τά 
ἀξιώµατα τοῦ πριόρη, γαστάλδου, κασσιέρη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.17, φ. 250r τῆς 2.8.1589) καί στίς 
12.4.1596 τά ἀξιώµατα τοῦ πριόρη, γραµµατικοῦ, γαστάλδου καί κασσιέρη (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Λ.22, φ. 745v). 

37. Στόν Ἅγιο Ἰωάννη Πρόδροµο πόλεως τό διάστηµα 1580-1584 ὑπάρχουν ἕνας κουβερ-
ναδοῦρος, δύο πριόρηδες, δύο γαστάλδοι καί ἕνας γραµµατικός (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 588v-
590r. Συµβ. Χ.18, φ. 301r), ἐνῶ τό 1592 ἀναφέρονται ἕνας κουβερναδοῦρος, ἕνας πριόρης, ἕνας 
γαστάλδος καί ἕνας γραµµατικός (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 72v-73r). 
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τητας38. Κατά τό ἴδιο χρονικό διάστηµα σέ ὁρισµένες ἀδελφότητες ἐµφανίζεται 
καί τό ἀξίωµα τοῦ κασσιέρη (ταµία). Αὐτό διαπιστώθηκε στήν ἀδελφότητα τῆς 
Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας ὅπου ἀρχικά ἐµφανίζεται στή θέση τοῦ γραµµατικοῦ, στή 
συνέχεια ὅµως προστίθεται ὡς ἐπιπλέον ἀξίωµα στήν ἐπιτροπή39. 

Ἡ σύνθεση τῆς ἐπιτροπῆς τόν 17ο αἰ. δέν παρουσιάζει σταθερότητα. Ἀντί-
θετα χαρακτηρίζεται ἀπό αὐξοµειώσεις τῶν µελῶν της, προσθῆκες ἤ παραλεί-
ψεις ἀξιωµάτων χωρίς καµιά φανερή αἰτία. Συνήθως αὐτή περιλαµβάνει ἕναν 
πριόρη, ἕναν κυβερνήτη, ἕναν γραµµατικό καί ἕναν γαστάλδο πού ἐνίοτε ἀντι-
καθίσταται ἀπό ἕναν κασσιέρη. Στήν πραγµατικότητα ὅµως εἶναι λίγες οἱ 
φορές πού συναντῶνται τά ἀξιώµατα αὐτά ὅλα µαζί40, ἀφοῦ ἡ σύνθεση τῶν 
ἐπιτροπῶν γινόταν ἀνάλογα µέ τίς ἑκάστοτε ἀνάγκες τῆς ἀδελφότητας41. Εἰδι-
κότερα στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί Λαζάρου, µέ ἐξαίρεση τά 
ἀξιώµατα τοῦ πριόρη καί γραµµατικοῦ πού παραµένουν σταθερά, στά ὑπόλοι-
πα παρατηροῦνται συχνά παραλείψεις. Τό ἀξίωµα τοῦ γαστάλδου ἀπουσιάζει 
ἀπό τή σύνθεση τῆς ἐπιτροπῆς ὅταν σέ αὐτήν ὑπάρχει τό ἀξίωµα τοῦ κασσιέρη, 
ὅπως διαπιστώνεται ἀπό τή σύνθεση τῆς ἐπιτροπῆς κατά τά ἔτη 1601, 1611 καί 
1679. Ἐπίσης τό ἀξίωµα τοῦ κασσιέρη δέν εἶναι συχνό καί ὅπου ἐµφανίζεται 
δέν παρουσιάζει σταθερότητα, ἀλλά φαίνεται νά ἐξαρτᾶται ἀπό συγκεκριµένες 
ἀνάγκες τῆς ἀδελφότητας. Τό ἀξίωµα συναντήσαµε τά ἔτη 1601, 1611 καί 1636, 
δέν ἐµφανίζεται ὅµως τά ἑπόµενα χρόνια, γιά νά ἐπανέλθει τό 1666 ἔπειτα ἀπό 
σχετική πρόταση στή συνέλευση τῶν ἀδελφῶν, στήν ὁποία αὐτό λογίζεται ὡς 
νέο ἀξίωµα καί εἰσήχθη ἐξ αἰτίας τοῦ αὐθαίρετου δανεισµοῦ ἱερῶν σκευῶν καί 
ἄλλων ἀντικειµένων τοῦ ναοῦ πού εἶχε ὡς συνέπεια τήν ἀπώλειά τους. Στά 
ἑπόµενα χρόνια τό ἀξίωµα ἀπουσιάζει γιά νά ἐµφανιστεῖ ἐκ νέου τό 1679 καί 
µάλιστα παρά τή γενοµένη µείωση τοῦ ἀριθµοῦ τῶν µελῶν τῆς ἐπιτροπῆς σέ 
τρία. Ὅποτε ἐµφανίζεται ὁ κασσιέρης στή σύνθεση τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου ἀπουσιάζει κάποιο ἀπό τά ἄλλα ἀξιώµατα εἴτε τοῦ κουβερναδούρου 
εἴτε τοῦ γαστάλδου, ἐνῶ τό 1611 καί τό 1679 ἀπουσιάζουν καί τά δύο42. 

                                                        
38. Βλ. προηγούµενη σηµείωση. 
39. Βλ. ἀντίστοιχα Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.17, φ. 250r τῆς 2.8.1589. Συµβ. Λ.22, φ. 745v τῆς 12.4.1596. 
40. Ἅγιος ∆ηµήτριος πόλεως τό 1604 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 3, φ. 75r). Στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο 

Μαντουκίου, σύµφωνα µέ τήν πράξη τῆς 11.4.1642, ὑπῆρχαν δύο πριόρηδες, ἕνας κασσιέρης, 
ἕνας γαστάλδος, ἕνας κουβερναδοῦρος καί ἕνας γραµµατικός (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 10, φ.χ.ἀ.). 

41. Σηµειώνουµε ὡς παράδειγµα τήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας ἡ ἐπιτροπή τῆς 
ὁποίας τό 1625 ἀποτελεῖτο ἀπό ἕναν κουβερναδοῦρο, ἕναν πριόρη, ἕναν γαστάλδο, ἕναν 
γραµµατικό καί ἕναν «διὰ την σκάτουλα» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.198, φ. 71v-72r), ἐνῶ τό 1638 περι-
λάµβανε ἕναν κουβερναδοῦρο, ἕναν πριόρη, ἕναν γαστάλδο, ἕναν κασσιέρη, ἕναν «δια τιν κα-
σελοπουλα ... να την ἐχη εἰς τό Σαρόκο» καί ἕναν «να την ἔχη την κασελοπούλα εἰς την Σπη-
λια» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.41, φ. 311v). 

42. Ἡ σύνθεση τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί Λαζάρου ἐµφανίζεται σέ διάφορες 
χρονικές στιγµές ὡς ἑξῆς: τό 1601 ἔγινε ἐκλογή γιά τά ἀξιώµατα τοῦ πριόρη, κουβερναδούρου, 
κασσιέρη, γραµµατικοῦ. Τό 1604 γιά τά ἀξιώµατα τοῦ πριόρη, κουβερναδούρου, γαστάλδου, 
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Τόν 18ο αἰ. ἡ διοικούσα ἐπιτροπή ὀνοµάζεται ἐπίσης καί «µπάνκα» ἤ «µπά-
γκα» ἤ «banca» καί τά µέλη της «µπανκάλοι» ἤ «bancali», ὅρους πού συναντᾶµε 
κυρίως στίς ἀδελφότητες τῆς πόλης, χωρίς ὅµως νά λείπουν καί τά παραδείγµα-
τα ἀπό ἀδελφότητες τῶν χωριῶν43. Στήν πλήρη µορφή της κατά τήν περίοδο 
αὐτή περιλαµβάνει ἕναν πριόρη, δύο κυβερνῆτες ἤ κουβερναδούρους καί ἕναν 
γραµµατικό44. Στή βασική αὐτή σύνθεση προστίθεται σέ ὁρισµένες ἀδελφότητες 
καί ἕνας ἤ περισσότεροι γαστάλδοι45, χωρίς πάντως νά ἀποτελεῖ σέ ὅλες τίς 
ἀδελφότητες σταθερό ἀξίωµα στή σύνθεση τῆς ἐπιτροπῆς46. Παράλληλα ὅµως 
ὑπάρχουν καί παραδείγµατα ἁπλούστερων µορφῶν, ὅπως ἡ ὕπαρξη ἑνός κυ-
βερνήτη καί ἑνός γραµµατικοῦ47 ἤ δύο κυβερνητῶν καί ἑνός γραµµατικοῦ48. 

                                                        
γραµµατικοῦ καί ἑνός ἀκόµη «ηστην κασελοπούλαν». Τό 1610 ὑπάρχουν δύο πριόρηδες καί 
ἕνας γραµµατικός. Τό 1611 ἀναφέρονται δύο πριόρηδες, ἕνας κασσιέρης, ἕνας γραµµατικός 
καί ἕνας βοηθητικός χωρίς τίτλο. Τό 1613 ἔγιναν ἐκλογές γιά κυβερνῆτες, πριόρηδες, ἕναν 
γραµµατικό καί ἕναν γιά τήν «σκάτουλα». Τό 1619 ἐκλέχθηκαν πριόρης, κουβερναδοῦρος καί 
γραµµατικός. Τό 1636 ἐκλέχθηκε ἕνας κασσιέρης. Τό 1650 ἐκλέχθηκαν ἕνας πριόρης καί ἕνας 
γαστάλδος. Τό 1653 ἔγιναν ἐκλογές γιά «νέους κυβερνήτας» δηλαδή πριόρη, κουβερναδοῦρο, 
γραµµατικό καί γαστάλδο. Τά ἴδια ἀξιώµατα ἀπαντοῦν καί στίς ἐκλογές τοῦ 1670. Τό 1679 
προτάθηκε ἡ µείωση τῶν µελῶν τῆς ἐπιτροπῆς στούς πριόρη, κασσιέρη καί γραµµατικό γιά νά 
ἀποφεύγονται οἱ µεταξύ τους ἀσυµφωνίες. Τό 1684 ὅµως ἐκλέχθηκαν ἕνας πριόρης, δύο κου-
βερναδοῦροι καί ἕνας γραµµατικός (οἱ πληροφορίες ἀπό Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 1 καί β. 2, 
passim). 

43. Βλ. Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 33v τῆς 21.1.1755 καί φ. 41r τῆς 
23.4.1762). Ἅγιος ∆ηµήτριος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 2, φ. 15r τῆς 6.4.1735). Ἅγιος Ἐ-
λευθέριος πόλεως (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, passim). Παντοκράτορας πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 258, δ. 11, 
ἔγγραφο 28 τῆς 25.12.1752). Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 1r τῆς 
1.5.1756 καί φ. 21r τῆς 5.9.1758). Ὑ. Θ. Βλαχέρνα πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 20r, 61v). 
Ἁγία Τριάς Ψωραρῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 23, φ. 19v-20r τῆς 3.5.1752). Γιά τόν ὅρο στίς 
λατινικές ἀδελφότητες βλ. ΚΑΡΥ∆Η, Ἀδελφότητες, σ. 260, 265. 

44. Ὑ. Θ. Βλαχέρνα (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 20v τοῦ 1742, φ. 24v τῆς 6.5.1744). Ὑ. Θ. 
Ἀντιβουνιώτισσα τό 1756, 1758 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 1-2r καί 10rv). Ὑ. Θ. Φανερωµένη 
τῶν Ξένων ἐκλογή τῆς 1.12.1700 (ΣΤΟΥΠΗ, Ξένοι, σ. 137). Ἅγιος Νικόλαος Ἀλβανιτῶν τό 1771 
(Stampa S. Nicolò, σ. 20). 

45. Στήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµένης τῶν Ξένων οἱ γαστάλδοι ἦταν συνήθως τρεῖς 
ἤ τέσσερις (Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, passim). Στόν Ἅγιο Ἐλευθέριο πόλεως ἦταν δύο (Α.Ι.Ν.Ε., Κώ-
δικας, passim). 

46. Τό ἀξίωµα ἐντοπίστηκε στόν Ταξιάρχη πόλεως τό 1726 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 246, φ.χ.ἀ.). Στόν 
Ἅγιο Νικόλαο καί Ἅγιο Λάζαρο ἐµφανίζεται µιά φορά τό 1741 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 248, δ. 49, φ. 
12v) ἐνῶ στίς προηγούµενες καί ἑπόµενες ἐκλογές δέν ἀναφέρεται. Τήν ὕπαρξη τοῦ ἀξιώµατος 
τοῦ γαστάλδου διαπιστώσαµε καί στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα τό διάστηµα 1760-1772 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 28v, 36v, 57v, 75v). Ἐπίσης στήν Ὑ. Θ. Βλαχέρνα στίς 6.5.1744 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 24v) καί προφανῶς ταυτίζεται µέ τόν γαστάλδο «τις σκατουλας 
τῆς αυτις εκλησιας» πού ἐκλέχθηκε τήν 1.4.1749 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 62r). 

47. Ἅγιος ∆ηµήτριος πόλεως τό 1706 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 1, φ. 10r). 
48. Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως τό 1733 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 1v). Ἅγιος ∆ηµήτριος πόλεως 

(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 1, φ. 12v τοῦ 1713. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 2, φ. 8v καί 9rv τῆς 23 καί 30 Μαΐου 
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Εἰδικότερα κατά τό δεύτερο µισό τοῦ 18ου αἰ. ὁρισµένες ἀπό τίς ἀδελφό-
τητες τῆς πόλης, ἐναρµονιζόµενες πρός τό διάταγµα τοῦ Sagredo πού ὅριζε τήν 
ἐκλογή µόνον δύο κυβερνητῶν, ἐπέλεξαν τόν ἁπλό αὐτό τύπο διοικούσας ἐπι-
τροπῆς. Γνωρίζουµε, πιό συγκεκριµένα, ὅτι στόν Ἅγιο Ἐλευθέριο ἡ διάρθρω-
ση τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς µέ ἐπικεφαλῆς τόν πριόρη, διατηρήθηκε ἕως καί 
τίς ἐκλογές τῆς 30.12.1767. Στή σύναξη τῶν ἀδελφῶν γιά τήν ἐκλογή νέας ἐπι-
τροπῆς καί ἐφηµερίου τῆς 10.1.1770, καί πρίν ἀπό τή διενέργεια τῶν ἐκλογῶν, 
ὁ κυβερνήτης τοῦ ναοῦ Στέφανος Παραµυθιώτης παρουσίασε τό διάταγµα 
τοῦ Sagredo καί ζήτησε νά ἐκλέγονται στό ἑξῆς µόνον δύο κυβερνῆτες ὅπως 
συνέβαινε καί στίς ἄλλες ἐκκλησίες σέ ἐφαρµογή τοῦ διατάγµατος. Ἡ πρότα-
ση ὅµως δέν ἔγινε εὐµενῶς δεκτή ἀπό τά µέλη τῆς συνέλευσης, τά ὁποῖα κατα-
ψήφισαν καί τούς δύο ὑποψήφιους κυβερνῆτες. Τό ἴδιο ἐπαναλήφθηκε καί τήν 
ἑπόµενη Κυριακή, καθώς ἐπίσης καί στίς ἑπόµενες συνελεύσεις τῆς 2.2.1770 
καί τῆς 13.3.1771. Τελικά ἡ ἐκλογή τῆς νέας διοικούσας ἐπιτροπῆς ἐπιτεύχθηκε 
στίς 15.1.1772. Στίς ἑπόµενες συνάξεις τό νέο αὐτό σχῆµα υἱοθετήθηκε χωρίς 
ἄλλες ἀντιδράσεις µέ ἐξαίρεση τίς ἐκλογές τῆς 11.8.1822 ὁπότε ἐκλέχθηκαν 
τρεῖς κυβερνῆτες49. Ἀνάλογη πρακτική ἀκολούθησε καί ἡ ἀδελφότητα τῆς Ὑ. 
Θ. Βλαχέρνας, ἀφοῦ ἀπό τή συνέλευση τῆς 21.5.1793 διαπιστώνεται ὅτι τήν 
ἐπιτροπή της ἀποτελοῦσαν δύο κυβερνῆτες50 σέ ἀντίθεση πρός τήν συνήθη τά 
προηγούµενα χρόνια σύνθεση πού συνίστατο σέ ἕνα πριόρη, δύο κυβερνῆτες 
καί ἕνα γραµµατικό. Ἀντίθετα στήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµένης τῶν 
Ξένων δέν παρατηρήθηκε ἀλλαγή τῆς σύνθεσης τῆς ἐπιτροπῆς. 

Τέλος, τόν 19ο αἰ. ἡ δοµή τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς παρέµεινε ἴδια µέ ἐκείνη 
πού εἴδαµε προηγουµένως51, µετά τή δηµοσίευση ὅµως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Κα-
νονισµοῦ τοῦ 1811 ἡ δοµή της ἔγινε ἑνιαία ἀποτελούµενη ἀπό τρεῖς κυβερνῆ-
τες52 ἤ δύο κυβερνῆτες καί ἕναν γραφέα53. 

Ὅπως φάνηκε ἀπό τά ἀνωτέρω, στίς ἀδελφότητες τῆς πόλης ἡ διοικούσα 
ἐπιτροπή ἀποτελοῦνταν ἀπό ἀξιώµατα διακριτά µεταξύ τους, τά ὁποῖα σέ ὁρι-
σµένες ἀπό αὐτές συνιστοῦσαν µιά καλά ὀργανωµένη ἀπό κάθε ἄποψη ἐπι-
τροπή. Ἡ ὕπαρξη πάντως πολλῶν ἀξιωµάτων δέν σήµαινε ἀπαραίτητα καί τή 

                                                        
1731. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 233, βιβλίο ἐσόδων- ἐξόδων τῶν ἐτῶν 1722-1729). Ὑπαπαντή πόλεως τό 
1722 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, β. 1, φ. 114v). 

49. Α.Ι.Ν.Ε, Κώδικας, φ. 87v-91v (σ. 168-176). 
50. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, δ.χ.ἀ. ἀρ. φύλλου 4r. 
51. Ὑ. Θ. Φανερωµένη τῶν Ξένων (Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 159v-169v. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 213, δ. 15, 

φ.χ.ἀ.). Ἅγιος Ἀντώνιος (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 67r τοῦ 1806). Παντοκράτορας (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 
258, δ. 14). Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένη Κρεµαστή τό 1806 (ΤΣΙΤΣΑ, Κρεµαστή, σ. 85-86). 

52. Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 173v-178r. Ἅγιος Ἀντώνιος (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 70r τοῦ 
1812). Βλ. ἐπίσης καί τίς συνελεύσεις τῶν ἀδελφοτήτων εἰς Α.Ν.Κ., Α.Θ. φάκελοι 52-73. Α.Ν.Κ., 
Α.Θ.ΙΙ, φάκελοι 9, 20, 24, 27-30. 

53. Ἅγιος Ἀντώνιος (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 229, δ. 13, κατάλογος τοῦ 1812). 
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σαφή διάκριση τῶν ἁρµοδιοτήτων τους. Αὐτό ἄλλωστε διαπιστώνεται καί ἀπό 
τή χρήση τοῦ ὀνόµατος ὁρισµένων ἀξιωµάτων στόν πληθυντικό γιά τή δήλωση 
ὅλων τῶν µελῶν τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς, µέ πρῶτο ἐκεῖνο τοῦ πριόρη πού 
συναντᾶµε σέ ὅλο τόν 16ο αἰ.54. Παράλληλα µέ τό ἴδιο περιεχόµενο χρησιµοποι-
εῖται καί ὁ ὅρος κυβερνῆτες, ὁ ὁποῖος διαπιστώνεται στίς πηγές ἀπό τά µέσα 
τοῦ 16ου αἰ. καί στή συνέχεια55, ἐνῶ συχνός εἶναι καί ὁ συνδυασµός τῶν ἀνω-
τέρω στήν ἔκφραση «κυβερνῆτες καί πριόρηδες» ἤ «κουβερναδοῦροι καί πριό-
ροι»56. Ἡ χρήση τῶν ἀνωτέρω ἐκφράσεων διαπιστώνεται καί τόν 17ο αἰ.57. Ἡ 
διαπίστωση πάντως αὐτή δέν αἴρει τή σηµασία τῆς ὕπαρξης τῶν ἀξιωµάτων 
αὐτῶν, καθώς καί τήν, σέ ὁρισµένες περιπτώσεις, διαφοροποιηµένη χρήση τους. 

∗∗∗ 
Ἁπλούστερη ἐµφανίζεται ἡ δοµή τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς στίς ἀδελφότητες 
τῶν χωριῶν, σέ κάποιες µάλιστα δέν ἀναφέρονται καθόλου ἐξουσιοδοτηµένα 
ὄργανα, ἀλλά οἱ παρόντες καί ἐνεργοῦντες στίς νοταριακές πράξεις εἶναι εἴτε οἱ 
ἴδιοι οἱ κτήτορες ὡς σύνολο εἴτε κάποια εὐκαιριακά ἐξουσιοδοτηµένη µερίδα. 
Τό γεγονός αὐτό µπορεῖ νά ὀφείλεται στήν ἐλλιπή γνώση τῆς λειτουργίας ἀρ-
κετῶν ἀδελφοτήτων ἤ σέ παράλειψη τοῦ νοταρίου νά δηλώσει τή συγκεκριµένη 
ἰδιότητα τῶν συµβαλλοµένων προσώπων ἤ ἀκόµη σέ πραγµατική ἀπουσία διοι-
κούσας ἐπιτροπῆς, ἐνδεχόµενο πού δέν θά πρέπει νά θεωρηθεῖ ἀπίθανο, ἰδιαί-
τερα στίς ὀλιγοµελεῖς ἀδελφότητες58. Ἀκόµη σέ ὁρισµένες περιπτώσεις δέν εἶναι 

                                                        
54. Βλ. Ὑ. Θ. Παρηγορήτισσα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.187, φ. 110r τῆς 18.6.1549). Ἅγιος Ἰωάννης 

Θεολόγος καί Ἁγία Παρασκευή (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.2, φ. 27r τῆς 10.8.1582). Ἅγιος Νικόλαος 
Ἑβραΐδος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 457r τῆς 27.4.1576). Στόν Ἅγιο Νικόλαο τῶν Ξένων τό 1568 
σηµειώνονται δύο πριόρηδες καί προβλεπτές τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 589rv) εἶναι 
γνωστό ὅµως ἀπό πράξη τοῦ 1567 ὅτι τά ἴδια πρόσωπα διακρίνονταν σέ πριόρη καί γραµµα-
τικό (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.9, φ. 45r). 

55. Στόν Ἅγιο Ἀντώνιο ἀναφέρονται δύο κυβερνῆτες καί ἄλλοι ἀπόντες (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Μ.187, φ. 95r τῆς 17.11.1585) καί στίς 27.6.1599 τρεῖς κυβερνῆτες (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.213, φ. 345v-
346r). Βλ. ἐπίσης: Ἅγιος Νικόλαος τῶν Ξένων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.9, φ. 45r τῆς 21.12.1567). Παντο-
κράτορας πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.187, φ. 76v τῆς 5.10.1585). Ὑ. Θ. Παλαιοπόλεως τό 1562 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 277v-278r). 

56. Παντοκράτορας στό Γρηγοροβούνι (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 355r τῆς 7.8.1574). Ἅγιοι 
Πατέρες πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 147r τῆς 15.12.1578). 

57. Ἅγιος Νικόλαος καί Ἅγιος Λάζαρος (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 31r τοῦ 1653, φ. 52v τοῦ 
1601, φ. 66v τοῦ 1610). Ὑ. Θ. Βλαχέρνα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.41, φ. 311r τῆς 6.12.1638). 

58. Ὡς τέτοιες περιπτώσεις, καί γιά συγκεκριµένες χρονικές στιγµές, σηµειώνουµε τήν Ἁγία 
Παρασκευή Βαρυπατάδων τά ἔτη 1555-1575 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.55, φ. 499v-500r. Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Π.41, φ. 431v-432r), τόν Ἅγιο Γεώργιο Περουλάδων τό 1504 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 31v - Πράξεις 
Κατωιµέρη, σ. 106, ἀρ. 128), τήν Ὑ. Θεοτόκο Λιαπάδων τό 1514 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.6, φ. 15r - Πρά-
ξεις Ἀλεξάκη, σ. 63, ἀρ. 56), τήν Ὑ. Θ. Καρισκιώτισσα Μεσαριᾶς τό 1523 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 
107), τόν Ἅγιο Γεώργιο Κληµατιᾶς τό 1550-1584 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.5, φ.χ.ἀ., πράξη τῆς 6.12.1550. 
∆.Σ. 1.10, φ. Α3r), τήν Ἁγία Παρασκευή Ἁγίου Ματθαίου τό 1569-1599 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.11, φ. 
95r. ∆.Σ. 3.1, φ. 8r), τόν Ταξιάρχη Ἁγίου Ματθαίου τό 1555-1570 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.11, φ. 113v. 
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σαφές ἄν οἱ ἐκλεγόµενοι ἀποτελοῦσαν τακτικά ὄργανα τῆς ἀδελφότητας ἤ πλη-
ρεξουσίους, ἀφοῦ ἡ πράξη ἐκλογῆς φέρει ὅλα τά στοιχεῖα µιᾶς τυπικῆς πράξης 
γενικῆς ἐξουσιοδότησης. Γιά τήν ἐξέταση τοῦ θέµατος χωρίσαµε τό νησί συµβα-
τικά σέ τρεῖς ἑνότητες: τή βόρεια, τή µέση καί τή νότια ἤ περιοχή τῆς Λευκίµµης, 
διότι ἀπό τό ὑλικό διαπιστώθηκαν σηµαντικές διαφοροποιήσεις, οἱ ὁποῖες 
ἔχρηζαν ἰδιαίτερης ἐξέτασης. 

Στή βόρεια Κέρκυρα τόν 16ο καί 17ο αἰ. ἐπικρατεῖ ὁ τίτλος τοῦ «κουµέσιου» 
ἤ «κουµεσάριου» εἴτε µόνος του59, συνοδευόµενος σέ κάποιες περιπτώσεις µέ τό 
ἐπίθετο «καθολικός»60, εἴτε µαζί µέ τόν τίτλο τοῦ «κυβερνήτη»61 ἤ τοῦ «προβλε-
πτῆ»62 ἤ τοῦ «διαφέστορα»63 ἤ τοῦ «πρεκουρατόρου - «πρεκουλατόρου»64 ἤ 
τοῦ «ἐπιτρόπου»65. Ὁ τελευταῖος τίτλος, δηλαδή ὁ ἐπίτροπος, ἐντοπίστηκε καί 

                                                        
Συµβ. Γ.55, φ. 405r), τόν Ταξιάρχη ∆ουκάδων τό 1611 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.76, φ. 241v). 

59. Βλ. Ἅγιος Νικόλαος τοῦ Κοντογιώργη Λαυκίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 7r τῆς 19.2.1504). 
Παντοκράτορας Μεσαριᾶς (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 72-73 τῆς 1.7.1521). Ἅγιος Νικόλαος τοῦ Κά-
ντηλα (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 119 τῆς 13.4.1523). Ἁγία Παρασκευή Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, 
φ. 78r τῆς 6.12.1527). Ἅγιοι Θεόδωροι Περίθειας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.140, φ. 28r τῆς 18.2.1560). Ὑ. 
Θ. Κουκαµιώτισσα Χωρεπισκόπων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.25, β. 1, φ. 44rv τῆς 2.5.1570 καί φ. 59rv 
τῆς 14.7.1570). Ἅγιος Ἠλίας Βιτουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.25, β. 1, φ. 198v τῆς 26.5.1571). Ἁγία 
Μαρίνα Μαρµάρου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.6, β. 2, τῆς 11.1.1594). Ἅγιος Νικόλαος Κανακάδων (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Α.76, φ. 6r τῆς 19.12.1598). Ταξιάρχης Κορακιάνας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ζ.33, φ. 137v τῆς 
30.1.1607). Ἅγιος ∆ηµήτριος Περλεψιµάδων (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 294, ἔγγραφο 92 τῆς 
28.4.1691). Ἁγία Παρασκευή Σγουράδων (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, ὅ.π., σ. 298-299, ἔγγραφο 100 τῆς 
3.12.1691). 

60. Τήν ἔκφραση «καθολικοί κουµέσιοι» συναντήσαµε µόνο στίς πράξεις τοῦ νοταρίου Νι-
κολάου Τυροφᾶ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145) στίς ἀκόλουθες περιπτώσεις: Ἅγιος Στέφανος Σκριπε-
ροῦ (φ. 165r τῆς 26.3.1558), Ὑ. Θ. Λιαπάδων (φ. 173r τῆς 19.11.1553), Ὑ. Θ. Ἀρκαδιώτισσα (φ. 
183r τῆς 25.2.1554), Ὑ. Θ. Σκριπεροῦ (φ. 200v τῆς 17.1.1559), Ἁγία Μαρίνα Μαρµάρου (φ. 207r 
τῆς 17.7.1569), Ἁγία Παρασκευή ∆ουκάδων (φ. 212r τῆς 6.7.1568). 

61. Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.10, φ. 15r τῆς 24.8.1578 καί φ. 16r τῆς 16.8.1578). Ὑψη-
λός Παντοκράτορας (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.9, φ. 17v-18r τῆς 6.8.1592). Ἅγιος Κωνσταντῖνος Νυµφῶν 
(Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.10, φ. 28r τῆς 21.5.1580). Ὑ. Θ. Φανερωµένη Καβαλουρίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.350, 
β. 4, φ. 4v τῆς 12.5.1689). 

62. Ἅγιος Κωνσταντῖνος Νυµφῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.10, φ. 25v-26r τῆς 9 καί 22.5.1580). Ὑ. Θ. 
Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.10, φ. 16v-17r τῆς 7.1.1579). Παντοκράτορας Μεσαριᾶς (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Κ.406, τῆς 7.8.1597). Προφήτης Ἠλίας στό Ἀράκλι (Α.Ν.Κ., Συµβ. Λ.38, β. 4, φ. 55v-56r 
τῆς 14.4.1658). 

63. Ἁγία Παρασκευή ∆ουκάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 147v τῆς 22.8.1557). 
64. Ταξιάρχης ∆ουκάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 52r τῆς 25.3.1536). Ἅγιος Γεώργιος 

Βιτουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 78v τῆς 19.4.1545). 
65. Ὑ. Θ. Σκριπεροῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.6, φ. 2r τῆς 1.4.1513 - Πράξεις Ἀλεξάκη, σ. 26, ἀρ. 6). 

Ἅγιος Νικόλαος Μαυριάνας (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 83 τῆς 24.11.1521). Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἁγίων 
∆ούλων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 101r τῆς 25.10.1528). Ὑ. Θ. Γαρδελάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 
113r τῆς 13.2.1548). Ταξιάρχης Κορακιάνας (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.12, φ. 8rv τῆς 27.12.1555). Ὑ. Θ. 
Ὁδηγήτρια Αὐλιωτῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.4, φ. 4r τῆς 9.3.1556). Ὑ. Θ. ∆ουκάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Τ.145, φ. 20r τῆς 9.7.1533). Ὑ. Θ. Κουκαµιώτισσα Χωρεπισκόπων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.25, β. 1, φ. 
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µόνος ὡς ἀξίωµα σέ δύο περιπτώσεις66. Τέλος, ἐµφανίζεται µιά φορά ὁ τίτλος 
τοῦ πριόρη, ἡ πράξη ὅµως στήν ὁποία σηµειώνεται ἔχει συνταχθεῖ στόν νοτάριο 
πόλεως Ἀνδρέα Ἀλταβίλα καί πιστεύουµε ὅτι ἀπηχεῖ τήν ὁρολογία πού ἐπικρα-
τοῦσε στήν πόλη παρά στήν περιοχή στήν ὁποία ἡ πράξη ἀναφέρεται67. Οἱ τί-
τλοι ἀναφέρονται σέ ὅλα τά µέλη τῆς ἐπιτροπῆς χωρίς διάκριση. Μόνον στήν 
ἀδελφότητα τοῦ Ὑψηλοῦ Παντοκράτορα διαπιστώθηκε διαφοροποιηµένη σύν-
θεση στή διοικούσα ἐπιτροπή, κυρίως ἀπό τόν 17ο αἰ., γιά τήν ἀδελφότητα 
ὅµως κάνουµε ἰδιαίτερο λόγο σέ ἄλλη ἑνότητα. 

Στήν περιοχή τῆς Μέσης δέν διαπιστώνεται καµιά ὁµοιοµορφία. Στήν εὐρύ-
τερη περιοχή ἐντοπίζεται µιά σηµαντική ποικιλία τίτλων, οἱ ὁποῖοι χρησιµοποι-
οῦνται µόνοι τους ἤ συνδυαζόµενοι µεταξύ τους. Καί ἐδῶ ἡ ποικιλία αὐτή δέν 
σηµαίνει τήν ὕπαρξη ἀντίστοιχων ἀξιωµάτων, ἀντίθετα οἱ τίτλοι ἀποδίδονται 
στά ἴδια πρόσωπα χωρίς νά γίνεται καµιά διάκριση. Τό γεγονός αὐτό, σέ συν-
δυασµό µέ τή διαπίστωση ποικιλίας τίτλων ἀκόµη καί στήν ἴδια ἀδελφότητα, 
φανερώνει ὅτι οἱ συγκεκριµένοι τίτλοι χρησιµοποιοῦνται, χωρίς ἰδιαίτερη ση-
µασιολογική βαρύτητα, γιά νά προσδιορίσουν γενικά τούς ἐκπροσώπους τῆς ἀ-
δελφότητας. Πιό συγκεκριµένα, ἀναφέρονται: «προκουράτορες καί ἐπίτροποι»68, 
«κουµέσιοι»69, «κουµέσιοι - ἐπίτροποι καί διαφέστορες»70, «πριόρηδες»71, «προ-
βλεπτές»72, «κουµέσιοι καί κυβερνῆτες»73, «κουµέσιοι καί πριόρηδες»74, «κουµέ-
σιοι καί ἐπίτροποι»75. Μόνον σέ µιά περίπτωση διαπιστώθηκε ἡ ὕπαρξη δύο 
ξεχωριστῶν ἀξιωµάτων. Πρόκειται γιά τήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας 
Σταυροπηγῆς Σταυροῦ στήν ὁποία τό 1586 ἐκλέχθηκαν τρεῖς «πριόρηδες» καί 

                                                        
244rv τῆς 27.2.1572). 

66. Παντοκράτορας Ἀσκηταριοῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 106r τῆς 28.12.1505 - Πράξεις Κατωι-
µέρη, σ. 288, ἀρ. 398). Ἅγιος Ἀθανάσιος Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 2.9, φ. 2rv τῆς 31.3.1555). 

67. Ταξιάρχης καί Ἁγία Παρασκευή Κουναβάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.77, φ. 60v-61r τῆς 
12.4.1583). 

68. Ὑπαπαντή Καστελλάνων Μέσης (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.245, φ. 76v-77r τῆς 2.6.1497). 
69. Ὑπαπαντή Καστελλάνων Μέσης (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.183, φ. 25rv τῆς 27.1.1544). Ἅγιος 

Ἠλίας Καλαφατιώνων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.3, φ. 4r τῆς 1.8.1556). Ἅγιος Γεώργιος Καστελλάνων 
Μέσης (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.15, φ. 199v τῆς 20.4.1589). Ἁγία Παρασκευή Ἁγίου Ματθαίου (Α.Ν.Κ., 
∆.Σ. 3.11, φ. 95r τῆς 21.5.1569). 

70. Ὑπαπαντή Καστελλάνων Μέσης (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.15, φ. 79v τῆς 14.8.1577). 
71. Ὑπαπαντή Καστελλάνων Μέσης (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.15, φ. 6v-7r τῆς 14.4.1568, φ. 188r τῆς 

7.10.1588). 
72. Ἁγία Παρασκευή Ἁγίου Ματθαίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.11, φ. 95r τῆς 21.5.1569). 
73. Ἅγιος Νικόλαος στούς Ἀρµαράτες Σταυροῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.6, φ. 47r τῆς 23.8.1586). 

Ὑπαπαντή Καστελλάνων Μέσης (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.2, φυλλάδιο 1, φ. 9r τῆς 2.1.1588). Ἅγιος Βάρ-
βαρος Ποταµοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.41, φ. 105v τῆς 21.6.1637). 

74. Ἁγία Τριάς Σταυροῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.2, φυλλάδιο 1, φ. 2r τῆς 24.4.1583). Ἅγιος Νικό-
λαος Συναράδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.15, φ. 225rv τῆς 18.3.1590). 

75. Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Ζυγονοῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.2, φυλλάδιο 2, φ. 15r τῆς 30.6.1594). 
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ἕνας «κυβερνήτης καί κουβερναδοῦρος»76. 
Στή Λευκίµµη ἐπικρατεῖ τόν 16ο καί 17ο αἰ. ὁ τίτλος τοῦ «πριόρη»77 ἤ παρε-

φθαρµένος στόν πληθυντικό ὡς «πριόληδες»78 ἤ ὡς «πιργιόλης»79. Σέ ὁρισµένες 
περιπτώσεις ὁ ἀνωτέρω τίτλος ἐµφανίζεται συνοδευόµενος ἀπό τόν τίτλο «οἰκο-
κυρέοι»80, «περκουλάτορες»81 ἤ «προβλεπτές»82. Στήν ἴδια περιοχή χρησιµοποι-
εῖται ἐπίσης ὁ τίτλος τοῦ «κυβερνήτη» ἤ «κουβερναδούρου», σπάνια µέσα στόν 
16ο καί συχνότερα ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰ., εἴτε µόνος του83 εἴτε συνοδεύ-
οντας τόν τίτλο «πριόρης»84, ἐνῶ σέ µιά περίπτωση διαπιστώθηκε καί ἡ χρήση 

                                                        
76. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.6, φ. 46v-47r. 
77 Ἅγιοι Ἀνάργυροι Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 477r τῆς 20.2.1553. Συµβ. 

Μ.225, φ. 284v τῆς 15.3.1556. Συµβ. Κ.404, φ. 48v τῆς 27.4.1589. Συµβ. Κ.405, φ. 442r τῆς 
18.1.1608 καί φ. 599r τῆς 8.11.1610). Ἁγία Ἀναστασία Πολιτάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 66v 
τῆς 15.6.1589). Ἅγιος Ἀρσένιος Περιβολίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 637r τῆς 26.1.1612). Ἅγιος 
Ἀρσένιος Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 338r τῆς 20.1.1583). Ἅγιος Γεώργιος στό 
Γιαλισκάρι (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 115v-116r τῆς 24.4.1590. Συµβ. Κ.405, φ. 501v τῆς 24.4.1609). 
Ἅγιος Γεώργιος Παλαιοχωρίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.10, β. 2, φ.χ.ἀ., πράξη τῆς 16.9.1604). Ἅγιος 
Θεόδωρος Ἁγίων Θεοδώρων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 274v τῆς 17.2.1556. Συµβ. Κ.405, φ. 544r 
τῆς 28.2.1610). Ἅγιοι Θεόδωροι Περιβολίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 618r τῆς 5.5.1611). Ἅγιος 
Ἴσαυρος Μελικίων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 123rv τῆς 9.8.1590). Ἁγία Κυριακή Στανοπουλά-
δων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.4, φ. 29v-30r τῆς 5.6.1586). Ἅγιος Νικόλαος στούς ∆ράκοντες Στανοπουλά-
δων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 66v τῆς 15.6.1589). Ἅγιος Παντελεήµων Βιταλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Κ.405, φ. 624v τῆς 4.8.1611). Ταξιάρχης ∆ραγοτινῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 510r τῆς 10.10.1609). 
Ταξιάρχης Ἀργυράδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 623v τῆς 27.7.1611). Ταξιάρχης Πολιτάδων 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 191v τῆς 29.3.1551. Συµβ. Κ.405, φ. 53v τῆς 1.3.1601). Ὑ. Θ. Ἐλεούσα 
Κρητικῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 19rv τῆς 6.10.1588. Συµβ. Κ.405, φ. 535v τῆς 17.12.1609). Ὑ. 
Θ. Εὐαγγελίστρια Ποταµίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.94, φ. 354r τῆς 10.2.1572). Ὑ. Θ. Λαµποβίτισσα 
Μελικίων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.10, β. 1, φ. 174r τῆς 20.8.1598). 

78. Ἅγιοι Ἀνάργυροι Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 737v τῆς 4.4.1537 καί φ. 349r 
τῆς 16.3.1550). Ἅγιος Νικόλαος ∆ράκοντος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 345r τῆς 24.6.1538. Συµβ. 
Τ.13, φ. 714v τῆς 7.12.1544 καί φ. 559r τῆς 10.3.1549). Ταξιάρχης ∆ραγοτινῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Τ.13, φ. 737v τῆς 5.4.1537). Ταξιάρχης Πολιτάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 342v τῆς 17.12.1551). 
Ἅγιος Γεώργιος στό Γιαλισκάρι (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ν.1, φ. 4v-5r τῆς 20.5.1635). Ἁγία Τριάς Ἀργυ-
ράδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ν.1, φ. 3r-4v τῆς 19.5.1635). 

79. Ἅγιοι Θεόδωροι Ἁγίων Θεοδώρων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.94, φ. 117rv τῆς 8.9.1562). 
80. Ἅγιος Ἀρσένιος Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 380v τῆς 31.3.1549). Ἅγιοι 

Θεόδωροι Ἁγίων Θεοδώρων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 273r τῆς 3.2.1556). 
81. Ἅγιοι Ἀνάργυροι Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 298rv τῆς 24.5.1556). 
82. Ταξιάρχης Πολιτάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.94, κατάστιχο 1, φ. 18rv τῆς 9.4.1559). 
83. Ὑ. Θ. Λαµποβίτισσα Μελικίων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 315v τῆς 20.2.1551). Ὑ. Θ. Ὁδη-

γήτρια Μελικίων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 320v τῆς 4.5.1551). Ἅγιοι Θεόδωροι Περιβολίου 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 286v τῆς 21.7.1562). Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδροµος Ἀργυράδων (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Κ.405, φ. 681r τῆς 26.11.1613). Ἅγιος Γεώργιος Παλαιοχωρίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 
595r τῆς 10.9.1610). 

84. Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστοµος Ρουµανάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 677v τῆς 11.3.1548). 
Ἅγιος Γεώργιος στό Γιαλισκάρι (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 501v τῆς 24.4.1609. Συµβ. Ν.1, φ. 4v 
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τοῦ τίτλου «κουµέσιος»85. Οἱ ἀνωτέρω τίτλοι χαρακτηρίζουν τά ἴδια πρόσωπα 
χωρίς διάκριση. Ἡ χρήση τῶν τίτλων τοῦ «πριόρη» καί «κυβερνήτη» ἤ «κουβερ-
ναδούρου» ὡς ξεχωριστῶν ἀξιωµάτων, ἐντοπίστηκε σέ πράξεις τοῦ δεύτερου 
µισοῦ τοῦ 16ου αἰ. πού ἀφοροῦσαν στόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Ἐλεούσας Κρητικῶν καί 
στόν ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων τοῦ ὁµώνυµου χωριοῦ. Στούς Ἁγίους Θεοδώ-
ρους κατά τό διάστηµα αὐτό φαίνεται νά ἐπικρατεῖ τό σχῆµα τῆς συγκρότησης 
τῆς ἐπιτροπῆς µέ δύο ἤ τρεῖς πριόρηδες καί ἕναν ἤ δύο κουβερναδούρους86, στίς 
πράξεις ὅµως τῆς πρώτης δεκαετίας τοῦ 17ου αἰ. φαίνεται νά ἐγκαταλείπεται ἡ 
διάκριση, ἀφοῦ πλέον ἀπαντοῦν µόνον δύο ἤ τρεῖς πριόρηδες87. Στήν Ὑ. Θ. 
Ἐλεούσα Κρητικῶν τήν ὕπαρξη τῶν ἀξιωµάτων τοῦ πριόρη καί τοῦ κουβερνα-
δούρου διαπιστώσαµε τό 159788, ἡ διάκριση ὅµως αὐτή δέν ἐπιβεβαιώθηκε οὔτε 
γιά τά προηγούµενα οὔτε γιά τά ἑπόµενα χρόνια ἀφοῦ στίς πράξεις σηµειώ-
νεται ἡ ἐκλογή δύο ἐκπροσώπων µέ τόν τίτλο τοῦ πριόρη89. 

Τόν 18ο αἰ., σέ ὁλόκληρο τό νησί, καί σύµφωνα µέ τή συχνότητα τῆς ἀπα-
ντώµενης ὁρολογίας στήν πρωτοπαπαδική ἐπίσκεψη τοῦ 1753-1754, ἐπικρατοῦν 
οἱ ὅροι «κουµέσιος» καί «κυβερνήτης», οἱ ὁποῖοι δηλώνουν τόν τακτικό ἐκπρό-
σωπο τῶν κτητόρων καί ἀδελφῶν ἑνός ναοῦ, ὑπεύθυνο γιά τή διαχείρισή του. 
Ἀπό αὐτήν διαπιστώνεται ἡ ἰδιαίτερη προτίµηση στόν τίτλο τοῦ «κουµέσιου», 
πού ἐµφανίζεται συνολικά 244 φορές, οἱ ὁποῖες µέ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις ἀναφέ-
ρονται σέ συναδελφικούς ναούς90, ἐνῶ ἐξαιρετικά περιορισµένη ἐµφανίζεται ἡ 
χρήση τοῦ ὅρου «πριόρης» πού ἀπαντᾶ 20 συνολικά φορές91 καί χαρακτηρίζει 
σχεδόν ἀποκλειστικά πρόσωπα τῆς τάξης τῶν εὐγενῶν. Ἀπό αὐτές οἱ 13 ἐντο-

                                                        
τῆς 20.5.1635). Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κρητικῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 547r τῆς 27.2.1610). 

85. Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κρητικῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 206v τῆς 21.2.1592, ὡς πριόρηδες καί 
κουµέσιοι). 

86. Στίς 12.3.1556 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 284rv) καί στίς 11.6.1559 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.4, β. 1, 
φ. 5v) ἐκλέχθηκαν ἀπό τήν ἀδελφότητα δύο πριόρηδες καί δύο κουβερναδοῦροι. Τό ἴδιο 
σχῆµα ἐµφανίζεται καί στίς 8.9.1562 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.94, φ. 117rv). Τό 1571 ὑπῆρχαν δύο κου-
βερναδοῦροι καί τρεῖς πριόρηδες (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.17, φ. 286v), ἐνῶ στίς 31.8.1595 ἐκλέχθηκαν 
δύο πριόρηδες καί ἕνας κουβερναδοῦρος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 334rv). 

87. Στίς 28.9.1609 ὑπάρχουν δύο πριόρηδες (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 509r), ἐνῶ στίς 
28.2.1610 ἐκλέχθηκαν τρεῖς (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 544r). 

88. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 440r τῆς 1.8.1597. 
89. Βλ. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 135v τῆς 27.12.1590. Συµβ. Κ.405, φ. 490v-491r τῆς 10.10.1608. 
90. Βλ. περισσότερα παραπάνω, σ. 232. 
91. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 202 Ἁγία Ἀναστασία Γαρδελάδων, σ. 206 Ἁγία Βαρβάρα ∆ου-

κάδων, σ. 228 Ὑ. Θ. Ἀρκαδάδων, σ. 230 Ὑ. Θ. Κουκαµιώτισσα, σ. 232 Ἅγιος Νικόλαος Πραι-
τωρίου Καστελλάνων Γύρου, σ. 249 Ἅγιος Νικόλαος τοῦ Γκενουβέζε, σ. 297 Παντοκράτορας 
Ὑψηλός, σ. 311 Ἁγία Τριάς Γαρίτσας, σ. 312 Ἅγιος Νικόλαος Γαρίτσας, σ. 320 Τριµάρτυρος 
Γαρίτσας, σ. 327 Ἅγιος Ἀθανάσιος Μαντουκίου, σ. 351 Ταξιάρχης Χώρας, σ. 352 Ὑ. Θ. Σπη-
λαιώτισσα Χώρας, σ. 354 Ἅγιος Βασίλειος Χώρας, σ. 357 Ὑ. Θ. Πλατυτέρα Χώρας, σ. 358 Ἁ-
γία Παρασκευή Χώρας, σ. 360 Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα Χώρας, σ. 361 Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Χώρας, 
σ. 364 Ἅγιοι Πατέρες Χώρας, σ. 365 Ἅγιος Νικόλαος Χώρας. 
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πίζονται στήν περιοχή τῆς πόλης καί τῶν προαστείων, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιπες ἑπτά 
περιπτώσεις ἐντοπίζονται ἀποκλειστικά στή βόρεια Κέρκυρα. Τά στοιχεῖα πά-
ντως αὐτά δέν ἀπεικονίζουν ἱκανοποιητικά τήν πραγµατικότητα, ἀντίθετα µά-
λιστα φαίνεται πώς κατά τή σύνταξη τοῦ πρακτικοῦ τῆς ἐπίσκεψης ὁ γραφέας 
ἀκολούθησε κατά τό δυνατόν ὁµοιόµορφη ὁρολογία ἀπαλείφοντας τίς λεκτικές 
διαφοροποιήσεις ὅπου καί ὅποτε αὐτές ἐµφανίζονταν. Αὐτό προκύπτει ἀπό τίς 
πληροφορίες πού παρέχει γιά τήν ἴδια περίοδο τό νοταριακό ἀρχεῖο ἀπό τό 
ὁποῖο ἀναδεικνύεται µιά ἐνδιαφέρουσα ποικιλία ἐπιτροπῶν, τουλάχιστον σέ 
ὅ,τι ἀφορᾶ τούς χρησιµοποιούµενους ὅρους. Κατά τήν περίοδο λοιπόν αὐτή, 
καί σύµφωνα µέ τά δεδοµένα τῶν νοταριακῶν πράξεων, οἱ ἐκλεγόµενοι ὀνοµά-
ζονται συλλήβδην «κουµέσιοι καί ἐπίτροποι»92 ἤ «κουµέσιοι καί κυβερνῆτες»93 
ἤ «κουµέσιοι καί προβλεπτάδες»94 ἤ «κουµέσιοι καί πριόρηδες»95 ἤ «κουµέσιοι, 
πριόρηδες καί κυβερνητάδες»96. Σέ ὁρισµένες περιπτώσεις φαίνεται νά ὑπάρχει 
διάκριση ἀξιωµάτων, ἀφοῦ ἐµφανίζονται ἐπιτροπές µέ ἕναν «πριόρη-κυβερνή-
τη» καί δύο «κουµεσίους»97 ἤ µέ δύο «πριόρηδες» καί ἕναν «κουβερναδοῦρο»98 
ἤ ἀκόµη περισσότερο σύνθετων ἐπιτροπῶν, ὅπως γιά παράδειγµα στήν Ὑ. Θ. 
Ὁδηγήτρια Γαστουρίου ὅπου τό 1752 ἀπαντοῦν τά ἀξιώµατα τοῦ «πριόρη» καί 
τοῦ «κασσιέρη» πού τά κατεῖχε τό ἴδιο πρόσωπο, τριῶν «κυβερνητῶν» καί ἑνός 
«γραµµατικοῦ»99. Στήν πραγµατικότητα ὅµως οἱ διαφοροποιήσεις αὐτές ἦταν 
λεκτικές χωρίς πραγµατικό περιεχόµενο, ἄν κρίνουµε τουλάχιστον ἀπό τήν 
περίπτωση τῆς Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Γαστουρίου ὅπου, παρά τή χρησιµοποιούµενη 
ὁρολογία, ὅλοι ἐκτός τοῦ γραµµατικοῦ εἶχαν τίς ἴδιες ἁρµοδιότητες, ὅπως προ-
κύπτει ἀπό ἄλλη πράξη τῆς 18.4.1753 ὅπου χαρακτηρίζονται ὅλοι συλλήβδην 
ὡς «πριόρηδες»100. Ἐξαίρεση φαίνεται νά ἀποτελεῖ σέ ὁρισµένες ἀδελφότητες 

                                                        
92. Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 678r-681v τῆς 30.3.1701). 
93. Ἀνάληψη Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 52, φ. 20v τῆς 23.3.1734). Ἅγιος 

Κωνσταντῖνος Νυµφῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 54, φ. 37v τῆς 20.4.1735). Ὑ. Θ. Φανερωµένη 
Καβαλουρίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.420, β. 11, φ. 1v). Ἅγιος Νικόλαος Μαυριάνας Σωκρακίου 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 3, φ. 4v τῆς 10.12.1752). Ὑ. Θ. Περιβολιώτισσα Σωκρακίου (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Χ.29, β. 5, φ. 18v-19r τῆς 9.2.1758). Ταξιάρχης Μπρεντάτων ∆ουκάδων (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, 
φ. 350rv τῆς 20.9.1741). 

94. Ἁγία Μαρίνα Μαρµάρου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Φ.14, β. 2, φ. 49v τῆς 10.8.1702). 
95. Ὑπαπαντή Καστελλάνων Μέσης (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 23, φ. 2v τῆς 15.3.1752). Ὑ. Θ. 

Ζωοδόχος Πηγή Χλοµοῦ (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 1128r τῆς 22.5.1707). Ἁγία Τριάς Ψωραρῶν 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 23, φ. 19v-20r τῆς 3.5.1752). Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Γαστουρίου (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Κ.457, β. 21, φ. 26rv). 

96. Ἁγία Παρασκευή Καµάρας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 22, φ. 44r τῆς 1.2.1752). 
97. Ἁγία Τριάς Κληµατιᾶς (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 1, φ. 34rv τῆς 20.5.1746). Ὑ. Θ. Περιβο-

λιώτισσα Σωκρακίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 3, φ. 4v). 
98. Ἅγιος Σπυρίδων Καναλίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 22, φ. 21v τῆς 6.12.1751). 
99. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 23, φ. 42v-43v τῆς 16.8.1752. 
100. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 25, φ. 18v-19v. 
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τό ἀξίωµα τοῦ κασσιέρη, τό ὁποῖο, ὅπου διαπιστώνεται, διακρίνεται σαφῶς 
ἀπό τά ὑπόλοιπα. Τό ἀξίωµα διαπιστώθηκε, ἐκτός τῆς Ὁδηγήτριας Γαστουρίου 
πού ἤδη ἀναφέραµε, στόν Ἅγιο Γεώργιο Καρουσάδων τουλάχιστον στό χρονι-
κό διάστηµα 1729-1734101, στήν Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν102, στήν Ἁγία Παρασκευή Κα-
ρουσάδων103 καί στόν Ὑψηλό Παντοκράτορα γιά τόν ὁποῖο θά κάνουµε λόγο 
σέ ἄλλη ἑνότητα. 

Στό σηµεῖο, τέλος, αὐτό θά πρέπει νά σηµειωθεῖ ἡ συνήθεια πού παρατη-
ρεῖται στά χωριά τῆς βόρειας Κέρκυρας νά ἐκλέγουν, ἐκτός τῶν τακτικῶν κυ-
βερνητῶν ἤ κουµεσίων, καί ἕναν πριόρη. Αὐτός ἐκλέγεται εἴτε ἀπό τήν ὁλοµέ-
λεια τῆς ἀδελφότητας µετά τό πέρας τῆς ἐκλογῆς τῶν κυβερνητῶν, εἴτε ἀπό τούς 
ἐκλεγέντες κυβερνῆτες, χωρίς ἀνάµειξη τῆς ἀδελφότητας, µέ τή σύνταξη νέας 
νοταριακῆς σύµβασης104. Ὡς πριόρης µποροῦσε νά ὁριστεῖ κάποιο µέλος τῆς 
ἀδελφότητας, τό ὁποῖο διακρινόταν γιά τίς διοικητικές καί διαχειριστικές του 
ἱκανότητες, συνήθως ὅµως ὁ τίτλος δινόταν σέ πρόσωπα πού ἀνῆκαν στήν τάξη 
τῶν εὐγενῶν, τά ὁποῖα προφανῶς εἶχαν συµφέροντα στήν περιοχή ἤ διέµεναν 
κατά διαστήµατα ἐκεῖ καί τά ὁποῖα θά πρέπει µᾶλλον νά µετεῖχαν στήν ἀδελ-
φότητα τοῦ ναοῦ105. Τά πρόσωπα αὐτά ἦταν συνήθως ἀπόντα ἀπό τήν ἐκλο-
γική διαδικασία γι’ αὐτό καί µέ τήν πράξη πού συντασσόταν τούς παρακαλοῦ-
σαν νά ἀποδεχθοῦν τό βάρος πού τούς ἀνετίθετο106. Μέ τήν ἐκλογή τους τά 
πρόσωπα αὐτά τίθενται «αποπανοθηο» ἀπό τούς ὑπάρχοντες κυβερνῆτες107 µέ 
θητεία ἴση µέ ἐκείνη τῶν κυβερνητῶν καί καθίστανται ἐπιτηρητές τοῦ ἔργου 
τῶν κυβερνητῶν, φύλακες τῶν δικαιωµάτων καί τῶν συµφερόντων τοῦ ναοῦ 
καί ὑπεύθυνοι γιά τόν εὐπρεπισµό καί τή βελτίωσή του. 

∗∗∗ 
Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τόν ἀριθµό τῶν προσώπων πού ἀπαρτίζουν τή διοικούσα ἐπιτρο-
πή τῶν ἀδελφοτήτων τῆς πόλης, τῶν προαστείων καί τῶν χωριῶν δέν παρουσι-
άζεται καµιά τάση ὁµοιοµορφίας. Ἡ ποικιλία ὡς πρός τόν ἀριθµό τῶν κυβερνη-
τῶν διαπιστώνεται ἀκόµη καί στίς ἴδιες ἀδελφότητες σέ διαφορετικές χρονικές 

                                                        
101. Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 52, φ. 23r τῆς 26.3.1734, φ. 34r τῆς 28.4.1734. 
102. Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 55, φ. 23rv τῆς 5.10.1735. Βλ. καί ὅ.π., β. 59, φ. 34r τῆς 8.1.1734. 
103. Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 57, φ. 18r τῆς 29.8.1736. 
104. Βλ. Ὑ. Θ. Περιβολιώτισσα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 3, φ. 4v τῆς 10.12.1752). 
105. Στίς 7.5.1757 ἐκλέχθηκε ὁ Τζώρτζης Πολυλᾶς ὡς πριόρης καί ἐπιτηρητής τοῦ Ἁγίου 

Βλασίου Σωκρακίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 5, φ. 12r). Τό 1762 ἐκλέχθηκε ὁ Σπυράκης ∆αδίκης 
ὡς πριόρης καί ἐπιτηρητής τῆς Ἁγίας Ἀγάθης Ζυγοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 6v-7r), ἐνῶ 
στίς 25.9.1764 οἱ ἀδελφοί τοῦ ἴδιου ναοῦ ἐξέλεξαν τόν Σπυρίδωνα Ἀνδρώνη (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Χ.29, β. 8, φ. 46r). Στίς 23.8.1766 οἱ ἀδελφοί τῆς Ὑ. Θ. Κουκαµιώτισσας ἐξέλεξαν γιά πριόρη 
τόν ἐντιµότατο Γεώργιο Ἀρλιώτη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 9, φ. 46rv). 

106. Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 5, φ. 12r. 
107. Ὑ. Θ. Περιβολιώτισσα Σωκρακίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 3, φ. 4v τῆς 10.12.1752). 

Ἁγία Ἀγάθη Ζυγοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 8, φ. 46r τῆς 25.9.1764). 
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στιγµές. Πιό ἀναλυτικά, στήν περιοχή τῆς πόλης καί τῶν προαστείων κατά τόν 
16ο αἰ., καί σύµφωνα µέ τά στοιχεῖα πού παρέχουν οἱ νοταριακές πράξεις, 
ἀπαντοῦν περιπτώσεις ἐπιτροπῶν πού ἀποτελοῦνται ἀπό ἕνα µέλος108, ἀπό δύο 
µέλη109, ἀπό τρία110 ἤ ἀκόµη καί τέσσερα111 µέλη. Τόν 17ο αἰ. ἀπαντοῦν ἐπιτρο-
πές ἐπίσης µέ τρία, τέσσερα, πέντε ἀκόµη καί ἕξι µέλη112. Τήν ἴδια διακύµανση 
διαπιστώνουµε καί τόν 18ο αἰ.113. 

Ἀντίστοιχες πρός τίς ἀνωτέρω εἶναι οἱ διαπιστώσεις καί στίς ἀδελφότητες 
τῶν χωριῶν σέ ὅλο γενικά τό νησί. Ἀναλυτικότερα κατά τόν 16ο αἰ. ἀπαντοῦν 
ἐπιτροπές µέ ἕνα µέλος114, συνηθέστερες ὅµως εἶναι οἱ ἀποτελούµενες ἀπό δύο115 

                                                        
108. Ἅγιος Νικόλαος Ἀλβανιτῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.11, φ. 267v τῆς 2.2.1513). Παντοκράτο-

ρας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.54, φ. 284v τῆς 10.8.1545). Ἁγία Τριάς Παράλιος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 
597v τῆς 17.6.1568). 

109. Βλ. Ἁγία Τριάς Παράλιος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 113r τῆς 7.4.1572). Ἅγιος Νικόλαος 
Ἑβραΐδος (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.7, φ. 150v-151r τῆς 29.4.1515. Συµβ. Σ.148, φ. 18v τῆς 11.6.1523. Συµβ. 
Π.41, φ. 356v τῆς 10.8.1574). Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 59rv τῆς 29.1.1543). 
Ἅγιος Νικόλαος τῶν Ξένων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.54, φ. 238r τῆς 19.4.1545 καί ∆.Σ. 1.9, φ. 45r τῆς 
21.12.1567). Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.186, φ. 19v τῆς 15.1.1545). Ἅγιοι Πατέ-
ρες (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.186, φ. 274rv τῆς 7.12.1546). Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.2, 
φ. 27r τῆς 10.8.1582). 

110. Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.189, φ. 57v τῆς 4.5.1557). Ἁγία Τριάς Ἄνω 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.327, φ. 48r τῆς 22.6.1567). Ἅγιοι Πατέρες (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.25, β. 2, φ. 50r τῆς 
13.12.1572. Συµβ. ∆.5, φ. 172r τῆς 7.12.1579). Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 714v-
715v τῆς 18.1.1583. Συµβ. Ρ.17, φ. 250r τῆς 2.8.1589). Ἅγιος Ἀντώνιος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.213, φ. 
345v τῆς 27.6.1599). 

111. Ἅγιος Νικόλαος καί Ὑ. Θ. Πλατυτέρα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.213, φ. 82v-83r τῆς 29.3.1597). 
112. Ἅγιος Ἀθανάσιος Μαντουκίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 10, φ.χ.ἀ. τῆς 11.4.1642) µέ ἕξι µέλη. Βλ. 

ἐπίσης γιά τόν Ἅγιο Νικόλαο καί Ἅγιο Λάζαρο τίς διακυµάνσεις πού παρουσιάζει ἡ ἐπιτροπή 
εἰς Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 1 καί β. 2 passim. 

113. Ἀπό τρία µέλη ἀποτελοῦνταν οἱ ἐπιτροπές στόν Ἅγιο Ἀντώνιο τό 1733 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 
230, β. 1, φ. 1v), τόν Ἅγιο ∆ηµήτριο τό 1713-1731 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 233, βιβλίο ἐσόδων, passim. 
Ε.Ε. 234, β. 1, φ. 12v. Ε.Ε. 234, β. 2, φ. 8v-9v), τήν Ὑπαπαντή (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, β. 1, φ. 114v). 
Ἀπό τέσσσερα µέλη στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα τό 1756 καί 1758 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 1-
2r, 10rv) καί στόν Ἅγιο Νικόλαο τό 1735 καί 1771 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 245, βιβλίο ἐσόδων, φ. 16v. 
Stampa S. Nicolò, σ. 20). Τέλος ἀπό πέντε µέλη στόν Ταξιάρχη τό 1726 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 246, δ. 62, 
φ.χ.ἀ.), καί στόν Ἅγιο Νικόλαο τό 1741 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 248, δ. 49, φ. 12v). 

114. Ἐνδεικτικά: Ἅγιος Νικόλαος τοῦ Κοντογιώργη Λαυκίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 7r τῆς 
19.2.1504). Ταξιάρχης καί Ἁγία Παρασκευή Κουναβάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.77, φ. 60v-61r τῆς 
12.4.1583). Ἁγία Τριάς Σταυροῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.2, φυλλάδιο 1, φ. 2r τῆς 24.4.1583). Ἅγιοι Θεό-
δωροι Περιβολίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 286v τῆς 21.7.1562). Ἁγία Ἀναστασία Πολιτάδων 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 66v τῆς 15.6.1589). Ἁγία Παρασκευή Ἁγίου Ματθαίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 
3.11, φ. 95r τῆς 21.5.1569). 

115. Ἐνδεικτικά: Παντοκράτορας Ἀσκηταριοῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 106r τῆς 28.12.1505 - 
Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 288, ἀρ. 398). Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Αὐλιωτῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.4, φ. 4r τῆς 
9.3.1556). Ταξιάρχης ∆ουκάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 52r τῆς 25.3.1536). Ὑπαπαντή Κα-
στελλάνων Μέσης (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.183, φ. 25rv τῆς 27.1.1544). Ἅγιος Γεώργιος Καστελλάνων 
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ἤ τρία µέλη116. Στίς πηγές ἀπαντοῦν ἐπίσης ἐπιτροπές ἀποτελούµενες ἀπό τέσσε-
ρα µέλη, κυρίως στίς ἀδελφότητες πού προέρχονται ἀπό τή βόρεια Κέρκυρα117, 
σέ ἀντίθεση πρός τίς ὑπόλοιπες στίς ὁποῖες ὑπάρχουν ἐλάχιστα παραδείγµα-
τα118, ἐνῶ ἡ ὕπαρξη ἐπιτροπῶν µέ πέντε µέλη εἶναι ἰδιαίτερα περιορισµένη119. 
Κατά τόν 17ο αἰ. διαπιστώνεται ἡ ἴδια ποικιλία ἄν καί ἀπό τά ὑπάρχοντα στοι-
χεῖα διαφαίνεται µιά προτίµηση πρός τίς ἐπιτροπές τῶν δύο ἤ τριῶν µελῶν120. 

                                                        
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.15, φ. 199v τῆς 20.4.1589). Ἅγιοι Ἀνάργυροι Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Κ.404, φ. 48v-49r τῆς 27.4.1589). Ἅγιος Γεώργιος στό Γιαλισκάρι (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 115v-
116r τῆς 24.4.1590). Ἅγιοι Θεόδωροι Ἁγίων Θεοδώρων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 273r τῆς 
3.2.1556). Ἅγιος Ἴσαυρος Μελικίων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 123rv τῆς 9.8.1590). Ἁγία Κυρια-
κή Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.4, φ. 29v-30r τῆς 5.6.1586). Ἅγιος Νικόλαος στούς ∆ράκο-
ντες Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 714v τῆς 7.12.1544). Ταξιάρχης ∆ραγοτινῶν (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Τ.13, φ. 737v τῆς 5.4.1537). Ταξιάρχης Πολιτάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 191v τῆς 
29.3.1551).Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κρητικῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 19rv τῆς 6.10.1588). Ἅγιος Ἰωάν-
νης Χρυσόστοµος Ρουµανάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 677v τῆς 11.3.1548). 

116. Ἐνδεικτικά: Ὑ. Θ. ∆ουκάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 14r τῆς 15.6.1533). Ὑ. Θ. Ἀγρα-
φῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 2.9, φ. 4v τῆς 19.1.1556). Ὑ. Θ. Κουκαµιώτισσα Χωρεπισκόπων (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Τ.25, β. 1, φ. 44rv τῆς 2.5.1570). Ἁγία Μαρίνα Μαρµάρου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.6, β. 2 τῆς 11.1.1594). 
Ὑ. Θ. Γαρδελάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 113r τῆς 13.2.1548). Ὑ. Θ. Λιαπάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Τ.145, φ. 173r τῆς 19.11.1553). Ἅγιος Νικόλαος Συναράδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.15, φ. 225rv τῆς 
18.3.1590). Ἅγιος Νικόλαος ∆ράκοντος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 559r τῆς 10.3.1549). Ὑ. Θ. Ὁδη-
γήτρια Μελικίων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 320v τῆς 10.5.1551). Ἁγία Κυριακή Στανοπουλάδων 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 121r τῆς 8.7.1590). Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἁγίων Θεοδώρων (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Μ.225, φ. 885v τῆς 20.4.1552). Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστρια Ποταµίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 181r 
τῆς 20.5.1585). 

117. Ἐνδεικτικά: Ὑ. Θ. Ἀρκαδιώτισσα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 183r τῆς 25.2.1554). Ὑψη-
λός Παντοκράτορας (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 19r τῆς 25.5.1503 - Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 74, ἀρ. 77). 
Ὑ. Θ. Σκριπεροῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.6, φ. 2r τῆς 1.4.1513 - Πράξεις Ἀλεξάκη, σ. 26, ἀρ. 6). Ἅγιος 
Νικόλαος Μαυριάνας (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 83 τῆς 24.11.1521). Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσα (Α.Ν.Κ., 
∆.Σ. 10, φ.χ.ἀ., πράξη τῆς 16.8.1564). Ἅγιος Ἠλίας Βιτουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.25, β. 1, φ. 
198v τῆς 26.5.1571). Ταξιάρχης Κορακιάνας (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.12, φ. 8rv τῆς 27.12.1555). 

118. Γιά τήν περιοχή Μέσης βλ. Ἅγιος Ἠλίας Καλαφατιώνων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.3, φ. 4r τῆς 
1.8.1556). Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Σταυροπηγή Σταυροῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.6, φ. 46v-47r τῆς 23.8.1586). 
Γιά τή Λευκίµµη βλ. Ἅγιοι Θεόδωροι Ἁγίων Θεοδώρων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 284rv τῆς 
12.3.1556). 

119. Γιά τή βόρεια Κέρκυρα βλ. Παντοκράτορας Μεσαριᾶς (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 72-73 τῆς 
1.7.1521. Συµβ. Κ.406 τῆς 7.8.1597). Ὑψηλός Παντοκράτορας τό 1592 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.9, φ. 17v-
18r τῆς 6.8.1592). Γιά τή Λευκίµµη βλ. Ἅγιοι Θεόδωροι Ἁγίων Θεοδώρων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.17, 
φ. 286v τοῦ 1571). 

120. Σηµειώνουµε ἐνδεικτικά, µονοµελεῖς ἐπιτροπές: Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἁγίων Θεοδώρων 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 508v-509r τῆς 27.9.1609). Ἅγιος Γεώργιος Παλαιοχωρίου (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Κ.405, φ. 595r τῆς 10.9.1610). ∆ιµελεῖς: Ὑ. Θ. Φανερωµένη Καβαλουρίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Π.350, β. 4, φ. 4v τῆς 12.5.1689). Ταξιάρχης Κορακιάνας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ζ.33, φ. 137v τῆς 
30.1.1607). Ἅγιοι Ἀνάργυροι Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 442r τῆς 18.1.1608). Ὑ. 
Θ. Ἐλεούσα Κρητικῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 490v-491r τῆς 10.10.1608). Ἅγιοι Θεόδωροι 
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Ἡ ἴδια προτίµηση διαπιστώνεται ἐπίσης τόν 18ο αἰ.121, δέν λείπουν ὅµως καί οἱ 
περιπτώσεις ἐκλογῆς ἑνός µόνον κυβερνήτη122, οἱ ὁποῖες θά µποροῦσαν ἴσως νά 
συσχετιστοῦν µέ τίς ἀδελφότητες ἐκεῖνες πού παρουσιάζουν ἐντονότερο κτητο-
ρικό χαρακτήρα, καθώς καί οἱ περιπτώσεις ἐπιτροπῶν µέ ἐξαιρετικά µεγάλο 
ἀριθµό µελῶν πού φθάνει ἀκόµη καί τά ἕξι στίς ἀδελφότητες ἐκεῖνες πού συνε-
νώνουν περισσότερα τοῦ ἑνός χωριά123. 

Ἡ διαπιστούµενη αὐτή ἐλευθερία στή συγκρότηση τῆς διοικούσας ἐπιτρο-
πῆς ἕως καί τόν 18ο αἰ. ἐπιτρέπει µέν τή διαγραφή τάσεων στή διαµόρφωση καί 
τόν ἐµπλουτισµό της, ἀποκλείει ὅµως τόν καθορισµό ἑνός αὐστηροῦ µοντέλου 
σύνθεσης, ἀφοῦ οἱ ἴδιες ἀδελφότητες, ὅπως εἴδαµε, ὄχι µόνον δέν χαρακτηρί-
ζονται ἀπό σταθερότητα στό ἑκάστοτε ἐπιλεγόµενο µοντέλο, ἀλλά συχνά ἀκό-
µη καί σέ κοντινά χρονικά διαστήµατα διαφοροποιοῦν τή σύνθεση τῆς διοικού-
σας ἐπιτροπῆς τους124. Ἡ ποικιλία αὐτή θά ἐξαφανιστεῖ τόν 19ο αἰ. Κατά τήν 

                                                        
Ἁγίων Θεοδώρων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 509r τῆς 28.9.1609). Ἅγιος Ἴσαυρος Μελικίων 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 620v τῆς 9.6.1611). Ἅγιος Γεώργιος στό Γιαλισκάρι (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, 
φ. 501v τῆς 24.4.1609). Ταξιάρχης ∆ραγοτινῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 510r τῆς 10.10.1609). 
Ἅγιος Παντελεήµων Βιταλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 505v τῆς 28.7.1609). Ἅγιοι Θεόδωροι 
Περιβολίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 618r τῆς 5.5.1611). Ἅγιος Ἀρσένιος Περιβολίου (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Κ.405, φ. 637r τῆς 26.1.1612). Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδροµος Ἀργυράδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Κ.405, φ. 593v τῆς 9.9.1610). Τριµελεῖς: Ταξιάρχης ∆ραγοτινῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 522v-
523r τῆς 15.10.1609). Ἅγιοι Ἀνάργυροι Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 599r τῆς 
8.11.1610). Ὑ. Θ. Λαµποβίτισσα Μελικίων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 619v τῆς 26.5.1611). Ἅγιος 
Παντελεήµων Βιταλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 624v τῆς 4.8.1611). Ταξιάρχης Ἀργυράδων 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 623v τῆς 27.7.1611). Ἅγιος Γεώργιος στό Γιαλισκάρι (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Ν.1, φ. 4v-5r τῆς 20.5.1635). Πενταµελεῖς: Ἁγία Τριάς Ἀργυράδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ν.1, φ. 3r-4v 
τῆς 19.5.1635). 

121. Ἐνδεικτικά: ∆ιµελεῖς: Ἀνάληψη Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 59, φ. 36r τῆς 
12.1.1738). Ἅγιος Νικόλαος στό Προµαχίδι Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 59β, φ. 3v-4r τῆς 
3.4.1738). Ὑ. Θ. Περιβολιώτισσα Σωκρακίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 5, φ. 18v-19r 9.2.1758). 
Ἁγία Ἀγάθη Ζυγοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 8, φ. 5r-6r). Τριµελεῖς: Ἁγία Τριάς Κληµατιᾶς 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 1, φ. 34rv). Ἅγιος Σπυρίδων Καναλίων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 21, φ. 
21rv τῆς 18.7.1751). Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Καµάρας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 29, φ. 27v-28r, τῆς 
20.11.1754). Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἁγίων ∆ούλων (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 121, ἔγγραφο 2 τῆς 13.5.1800). 

122. Ἁγία Βαρβάρα Σωκρακίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 10, φ. 1r τῆς 16.2.1767). Ἅγιος 
∆ηµήτριος Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.420, β. 14, φ. 22v-23r τῆς 30.10.1787). Ἅγιος Νικό-
λαος Μαυριάνας Σωκρακίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 3, φ. 4v τῆς 10.12.1752). Ἅγιος Βλάσιος 
Σωκρακίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ. 29, β. 3, φ. 4r τῆς 30.11.1752). 

123. Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 59, φ. 34r τῆς 8.1.1738). Γιά τόν Ὑψηλό Παντο-
κράτορα βλ. παρακάτω, σ. 512 καί ἑξῆς. 

124. Σηµειώνουµε ἐνδεικτικά γιά τόν 16ο αἰ. τήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου 
πόλεως ἡ ὁποία τό 1544 ἀποτελεῖτο ἀπό ἕναν πριόρη καί τέσσερις κυβερνῆτες (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Μ.183, φ. 113v), τό 1549 ἀπό ἕναν πριόρη καί ἕναν γραµµατικό (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 3, φ. 
104v), τό 1554 ἀπό ἕναν πριόρη, ἕναν γραµµατικό καί ἕναν κουβερναδοῦρο (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Β.176, φ. 196v), τό 1555 ἀπό ἕναν πριόρη, ἕναν γραµµατικό καί τρεῖς προβλεπτές καί κου-
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περίοδο αὐτή τόσο στήν πόλη ὅσο καί στά χωριά ἐπικρατοῦν οἱ ἐπιτροπές τῶν 
τριῶν µελῶν, ἰδίως µετά τή δηµοσίευση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κανονισµοῦ τοῦ 
1811 πού ἐπέβαλε τήν ἑκάστοτε ἐκλογή τριῶν κυβερνητῶν125, χωρίς πάντως τό 
σχῆµα αὐτό νά τηρεῖται παντοῦ καί πάντοτε ἀπαρέγκλιτα126. 

ii. Τά διάφορα ἀξιώµατα 

Ὅπως φάνηκε ἀπό τά ἀνωτέρω, στίς ἀδελφότητες τῆς πόλης ἡ διοικούσα 
ἐπιτροπή εἶχε δοµή περισσότερο σύνθετη, µέ διακριτά ἀξιώµατα τῶν ὁποίων οἱ 
ἁρµοδιότητες ἦταν κατά τό µᾶλλον ἤ ἦττον σαφῶς προσδιορισµένες, χωρίς 
πάντως νά λείπουν καί τά παραδείγµατα τοῦ συλλήβδην χαρακτηρισµοῦ ὅλων 
τῶν προσώπων µέ τούς ἴδιους τίτλους. Ἀντίθετα ἡ δοµή τῆς διοικούσας ἐπι-
τροπῆς τῶν ἀδελφοτήτων τῶν χωριῶν ἦταν ἁπλούστερη, ἀποτελούµενη ἀπό 
ἀριθµό προσώπων, τά ὁποῖα, µέ ὁποιονδήποτε τίτλο καί ἄν προσδιορίζονταν, 
ἀναλάµβαναν οὐσιαστικά τά ἴδια καθήκοντα, χωρίς πάντως νά λείπουν καί 
ἐδῶ οἱ ἐξαιρέσεις ὅπως δείξαµε προηγουµένως. 

Τό ἀξίωµα τοῦ πριόρη (priore) προσδιόριζε στίς λατινικές ἀδελφότητες τόν 
ἀρχηγό τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς (banca)127. Ὁ τίτλος διαπιστώθηκε στίς ὀρθό-
δοξες ἀδελφότητες τῆς πόλης ἕως τίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰ. Στίς ἀδελφότητες τῶν 
χωριῶν κατά τόν 16ο αἰ. αὐτός ἐπιχωριάζει στήν περιοχή τῆς Λευκίµµης. Ἡ 
πρώιµη παρουσία τοῦ ὅρου στήν περιοχή αὐτή ὀφειλεται πιθανότατα σέ ἐπιρ-
ροή τοῦ ἀστικοῦ περιβάλλοντος καί θά πρέπει νά συσχετιστεῖ µέ τήν ὕπαρξη 
στήν περιοχή µεγάλων κτηµατικῶν περιουσιῶν κατοίκων τῆς πόλης (ὅπως οἱ οἰ-
κογένειες Χαµάλη, Φιοµάχου) καί τήν κατά συνέπεια ἐπαφή τῶν κατοίκων µέ 
τίς πρακτικές καί τίς συνήθειες τῆς πόλης. Στά ἑπόµενα χρόνια ὁ ὅρος διαπιστώ-
θηκε καί στίς ἄλλες περιφέρειες, χωρίς ὅµως ποτέ νά ἀποτελέσει τόν κατ’ ἐξοχή 
ὅρο γιά τή δήλωση τῶν κυβερνητῶν τῶν ναῶν, ἐνῶ κατά τόν 18ο αἰ. συνοδεύει 
στή συντριπτική του πλειονότητα µέλη τῆς κερκυραϊκῆς εὐγένειας. Ὡς τίτλος 
στίς νοταριακές πηγές τοῦ 16ου αἰ. σηµαίνει γενικότερα τόν προϊστάµενο ἤ καί 

                                                        
βερναδούρους (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.55, φ. 453r), τό 1560 ἀπό ἕναν πριόρη, ἕναν γραµµατικό καί ἕξι 
κουβερναδούρους (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 6.7, φ. 158r) καί τό 1576 ἀπό ἕναν πριόρη, ἕναν γραµµατικό 
καί δύο κυβερνῆτες (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.17, φ. 317r). 

125. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρο 53. Βλ. τίς συνελεύσεις τῶν ἀδελφοτήτων εἰς 
Α.Ν.Κ., Α.Θ. φάκελοι 52-73. Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, φάκελοι 9, 20, 24, 27-30. 

126. Σηµειώνουµε τήν ἐκλογή δύο κυβερνητῶν στόν Ἅγιο Ἰάκωβο Περίθειας τό 1817 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 448, πράξη τῆς 15.7.1817). Περισσότεροι ἦταν οἱ ἐκλεγόµενοι κυβερνῆτες στίς 
µεγάλες ἀδελφότητες τῆς ἐξοχῆς. 

127. Βλ. ΚΑΡΥ∆Η, Ἀδελφότητες, σ. 265. Τόν ἴδιο τίτλο ἔφερε καί ὁ πρῶτος τοῦ Ἱεροῦ 
Τάγµατος ὁ ὁποῖος ἐκλεγόταν µέ ἐτήσια θητεία µέ τή λήξη τῆς ὁποίας ὄφειλε νά ὑποβάλει ἔκ-
θεση τῆς οἰκονοµικῆς του διαχείρισης, βλ. ΛΟΥΝΤΖΗ, Ἑνετοκρατία, σ. 194. ΤΣΙΤΣΑ, Λατινο-
κρατία, σ. 78. ΖΑΡΙ∆Η, Ραρτοῦρος, σ. 30. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 42. 
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τόν ἐξουσιοδοτηµένο ἐκπρόσωπο, χωρίς νά περιορίζεται ἀποκλειστικά σέ πρά-
ξεις ἀφορῶσες στίς ἀδελφότητες. Ἀντίθετα ὑπάρχουν σαφεῖς µαρτυρίες γιά 
ὅλον τόν 16ο αἰ. ἀπό τίς ὁποῖες πιστοποιεῖται ἡ χρήση του καί σέ ἰδιόκτητους 
ναούς µέ τή σηµασία τοῦ κυβερνήτη, κυρίως ὅµως τοῦ νοµίµου ἐκπροσώπου, 
πού ὁρίζεται ἀπό τόν κτήτορα ἤ ἀκόµη καί ἀπό τόν ἐφηµέριο τοῦ ναοῦ γιά τή 
διευθέτηση ζητηµάτων πού ἀφοροῦσαν στόν ναό καί στήν περιουσία του128. Τή 
γενική αὐτή σηµασία τοῦ νόµιµου ἐκπροσώπου, µέ τακτικό πάντως χαρακτήρα, 
διατήρησε ὁ τίτλος καί µέσα στίς ὀρθόδοξες ἀδελφότητες, γι’ αὐτό καί, παρότι 
δηλώνει γενικά τή διοικητική κεφαλή τῆς ἀδελφότητας καθώς καί τῆς διοικού-
σας ἐπιτροπῆς, συχνά κατέχεται ὅπως εἴδαµε ἀπό περισσότερους τοῦ ἑνός, τόσο 
στήν πόλη ὅσο καί στά χωριά. Ὁ πριόρης ἔχει τήν ἐξουσία καί τήν εὐθύνη γιά 
κάθε τι πού ἀφορᾶ στόν ναό καί στή διαχείρισή του. Τηρεῖ τά διαχειριστικά 
βιβλία σέ συνεργασία µέ τόν γραµµατικό, λογοδοτεῖ στόν κουβερναδοῦρο, ὅπου 
ὑπάρχει, καί παραδίδει τά βιβλία τοῦ ναοῦ καθώς καί κάθε ἄλλο σχετικό ἔγ-
γραφο στόν διάδοχό του129. 

Τό ἀξίωµα τοῦ γραµµατικοῦ, ὅπως εἴδαµε, ἀπαντᾶ µόνο στίς ἀδελφότητες 
τῆς πόλης. Τόν 16ο αἰ. ὁ γραµµατικός ἦταν ὁ βοηθός τοῦ πριόρη130. Τό περιεχό-
µενο τοῦ ἀξιώµατος καί οἱ ἁρµοδιότητες τοῦ κατόχου του, παρότι θά µποροῦσε 
κανείς νά ἰσχυριστεῖ ὅτι εἶναι προφανεῖς, φαίνεται πώς ἦταν ἀρκετά ἀσαφεῖς 
τόν 16ο αἰ. ἄν κρίνουµε ἀπό τό γεγονός ὅτι σέ κάποιες ἀδελφότητες ἐµφανίζο-
νται, ὅπως εἴδαµε, περισσότεροι τοῦ ἑνός γραµµατικοί, οἱ ὁποῖοι πιθανόν ταυ-
τίζονταν µέ τούς ἀναφερόµενους σέ ἄλλες πράξεις κυβερνῆτες, ἀλλά καί ἀπό τό 

                                                        
128. Τή χρήση του διαπιστώσαµε στόν Ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστοµο στό προάστειο τοῦ 

Σαρόκκου, ἰδιοκτησίας τῶν Αὐλωνίτη, τό 1544 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ. 148, φ. 221r). Ἐπίσης τό 1546 
ὁ ὅρος χρησιµοποιεῖται γιά νά χαρακτηρίσει τόν ἱερέα Παῦλο ∆εµέντιο, κτήτορα τοῦ ναοῦ 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.54, φ. 408v). Εἶναι χαρακτηριστική ἡ 
πράξη τῆς 16.7.1542 µέ τήν ὁποία οἱ κτήτορες τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Κουσπάδων 
ὅρισαν ἱερουργό στά µερίδιά τους τόν ἱεροµόναχο Ἀλέξανδρο Μενίδη γιά δέκα χρόνια καί 
τοῦ ἔδωσαν ἐξουσία «να βανη ἀπό τούς ἐκτιτόρους δίο περγιόληδες να ἀναγιρεβουν τα δικεό-
µατα της εκλησίας τόσο εις στο κρητιρηον τόσο οπου τους ηπϊ ο ανοθεν ϊερουργός...» (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Τ.13, φ. 785r). Βλ. ἀκόµη τή χρήση του στόν Ἅγιο Θωµᾶ Ποδαριώνων τό 1607 (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Κ.405, φ. 400v) γιά τόν ὁποῖο ναό ἡ ὕπαρξη ἀδελφότητας ἐπιβεβαιώνεται µόλις τό 1820. 

129. Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένη Γαρίτσας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 59rv τῆς 29.1.1543). Χαρακτη-
ριστικός εἶναι ὁ τρόπος πού τά καθήκοντα προσδιορίζονται στόν Ἅγιο Νικόλαο καί Ἅγιο 
Λάζαρο πόλεως, ὅπου αὐτός ἔχει «κάθε εξουσία ήστά ιντερέσα της εκκλησιας οπία του τα 
ρακοµαντάρουν από το µερος του Θεού..» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 30r, ἐκλογή τοῦ 1650). 
Αὐτός µαζί µέ τόν γραµµατικό ὀφείλουν «να γηρεύουν το ήτι χρεωστούν της εκκλησίας, να το 
λαβαινουν και ξοδιάζουν, να κρατούν λογαρισµό µενουταµεντε» καί νά δίνουν λογαριασµό 
στόν κουβερναδοῦρο (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 86v, 88v-89r πρακτικά τῆς 9.4.1626 καί 
26.3.1627 ἀντίστοιχα). Ὁ νέος πριόρης παραλαµβάνει ἀπό τόν προκάτοχό του ὅλα τά βιβλία 
καί ἔγγραφα τῆς ἐκκλησίας (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244.253Α, β. 5 φ. 79r). 

130. Στήν Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένη τό 29.1.1543 ὁρίστηκε ὁ µισέρ Ἄγγελος Σουβλάκης ὡς 
γραµµατικός τοῦ πριόρη «εις βοήθειαν του ειρηµένου πριόρη» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 59v). 
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ὅτι διαπιστώνεται, τουλάχιστον σέ µιά περίπτωση, νά κατέχεται µαζί µέ ἐκεῖνο 
τοῦ πριόρη ἀπό τό ἴδιο πρόσωπο. Τό γεγονός αὐτό, σέ συσχέτιση µέ τό ὅτι ὁ 
γραµµατικός περιλαµβάνεται καί αὐτός συχνά στίς ἀνωτέρω γενικές ἐκφράσεις 
πού ἀφοροῦν σέ ὅλα τά µέλη τῆς ἐπιτροπῆς131, µᾶς ἐπιτρέπει νά θεωρήσουµε ὅτι 
τά καθήκοντά του δέν διαφοροποιοῦνταν ἰδιαίτερα ἀπό ἐκεῖνα τῶν ὑπολοί-
πων, ὀφείλουµε ὅµως νά σηµειώσουµε ὅτι δέν λείπουν καί οἱ περιπτώσεις στίς 
ὁποῖες τό ἀξίωµα τοῦ γραµµατικοῦ σηµειώνεται ξεχωριστά132, τονίζοντας κατ’ 
αὐτόν τόν τρόπο τή διάκρισή του ἀπό τά ὑπόλοιπα µέλη τῆς ἐπιτροπῆς. Κύριο 
καθῆκον τοῦ γραµµατικοῦ ἦταν ἡ ὑποβοήθηση τοῦ ἔργου τοῦ πριόρη, ἡ λεπτο-
µερής τήρηση τῶν ἐσόδων καί ἐξόδων, ἡ ἀνακοίνωση τῶν πρός συζήτηση θεµά-
των στίς συνελεύσεις τῆς ἀδελφότητας, ἡ τήρηση τῶν πρακτικῶν καί ἡ κατά-
στρωση τῶν κοινοποιήσεων µέ τά εἰσοδήµατα τοῦ ναοῦ, ὅταν αὐτά ἐτίθεντο σέ 
δηµοπρασία γιά τή µίσθωσή τους133. 

Τό ἀξίωµα τοῦ γαστάλδου, ὅπου καί ὅποτε ἀπαντᾶ, εἶναι ἄµεσα συνδεµένο 
µέ τά οἰκονοµικά τῆς ἐκκλησίας, καί συγκεκριµένα µέ τήν περιφορά τοῦ δίσκου 
στίς λατρευτικές συνάξεις καί µέ τήν εἴσπραξη τῶν προαιρετικῶν εἰσφορῶν τῶν 
µελῶν ὑπέρ τῆς ἐκκλησίας, πού ἐκφράζεται στίς πηγές µέ τή δήλωση τῆς περι-
φορᾶς τῆς «σκάτολας» τοῦ ναοῦ ἤ µέ τήν περιφορά τῆς «σκάτολας» γιά τή σύ-
ναξη χρηµάτων ὑπέρ τῶν πτωχῶν. Οἱ γαστάλδοι, ὅπως σηµειώσαµε ἀνωτέρω, 
σέ ὁρισµένες ἀδελφότητες περιλαµβάνονταν στά τακτικά ἀξιώµατα πού συγ-
κροτοῦσαν τήν ἐπιτροπή, σέ ἄλλες ὅµως αὐτοί εἶχαν µᾶλλον ἔκτακτο χαρα-
κτήρα. Συνήθως ἐκλέγονταν ἀπό τήν ὁλοµέλεια τῆς ἀδελφότητας, χωρίς νά λεί-
πουν ὅµως καί οἱ περιπτώσεις ἐκλογῆς αὐτῶν ἀπό τή διοικούσα ἐπιτροπή 
ἔπειτα ἀπό σχετική ἐξουσιοδότηση τῆς ἀδελφότητας134. Ὡς ὑπεύθυνος «διά τήν 
σκάτουλα» ἐκλέγεται ὁ γαστάλδος στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί 

                                                        
131. Βλ. Ἅγιος Νικόλαος Ἑβραΐδος πράξη τῆς 27.4.1576 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 457r) σέ 

συσχέτιση µέ τήν πράξη τῆς 10.8.1574 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 356v). Ὑ. Θ. Παλαιοπόλεως 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 277v-278r τῆς 6.6.1562). 

132. Βλ. Ὑ. Θ. Παλαιοπόλεως τό 1563 καί τό 1569 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.53, φ. 120v-121r. Συµβ. 
Π.40, φ. 707r). 

133. Βλ. Ἅγιος Νικόλαος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 160r συνέλευση τῆς 27.7.1675· 
ὅ.π., β. 1, φ. 36r). Ἅγιος Ἀθανάσιος Μαντουκίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 10, πράξη τῆς 11.4.1642). Ὑ. Θ. 
Ἀντιβουνιώτισσα (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 2r κοινοποίηση ἐνοικίασης τῆς περιουσίας τό 1756, 
φ. 8v συνέλευση τῆς 30.3.1757). 

134. Σύµφωνα µέ ἀχρονολόγητο κείµενο, ἡ διοικούσα ἐπιτροπή τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου 
πόλεως πρότεινε στήν ὁλοµέλεια νά τῆς δοθεῖ ἡ ἄδεια νά ἀναθέτει τό ἀξίωµα καί τά 
καθήκοντα τοῦ γαστάλδου εἴτε σέ κάποιον ἀπό τούς ἀδελφούς εἴτε καί σέ ξένους (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 
234, δ. 2, ἔγγραφο 24). Τό κείµενο πιθανότατα συντάχθηκε πρίν ἀπό τό 1756, ἄν κρίνουµε ἀπό 
τήν παρουσία γαστάλδου στήν ἀδελφότητα στίς 14.4.1756 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 2, φ. 31r). Στήν 
Ὑ. Θ. Φανερωµένη τῶν Ξένων, µέ ἀπόφαση τῆς ἀδελφότητας στίς 14.5.1777, ἀνατέθηκε ὁ 
διορισµός τῶν γαστάλδων στόν πριόρη (Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 131r). 
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Λαζάρου τό 1650135, καί στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο πόλεως περί τό 1756 εἶχε ὡς ἔργο 
«να περνι τιν σκατουλα ολογιρα να σιναζι δια τι εφτρεπισι τις αφτις εκλι-
σιας»136. Ἀνάλογα καθήκοντα εἶχε καί ὁ γαστάλδος στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώ-
τισσα, ὁ ὁποῖος µάλιστα τό 1760 λάµβανε ἀπό τά ἔσοδα τῆς «σκάτολας» τό ἕνα 
τρίτο137. Στήν ἴδια ἀδελφότητα µέ ἀπόφαση τῆς 25.5.1772, καί γιά τήν κάλυψη 
τῶν χρεῶν τῆς ἐκκλησίας ὁρίστηκε ὅτι ὁ γαστάλδος ὄφειλε «κάθε σάβατο της 
εβδοµάδος ... ηπάγη µε την σκάτολα γύροθεν εις τα σπίτια των αδελφών ος εγέ-
νετο και παλεόθεν»138. Σέ ὁρισµένες ἀδελφότητες ἐµφανίζονται περισσότεροι 
τοῦ ἑνός γαστάλδοι µέ συγκεκριµένα ὁ καθένας καθήκοντα. Στήν ἀδελφότητα 
τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας πόλεως στίς 21.4.1625 ἐκλέχτηκε ἕνας γαστάλδος καί ἕνας 
ἀκόµη «δια τι σκατουλα να πιενουν τρογηρο καθεν κηρηακη», ἐνῶ στίς ἐκλογές 
τῆς 1.4.1638 ἐκλέχθηκε ἕνας «δηα την κασελοπούλα ... να την ἔχη εις το Σαρό-
κο» καί ἕνας «να εχη την κασελοπουλα εις την Σπηλιαν»139. 

Στήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµένης πόλεως ἐκλέγονταν δύο ἕως τέσ-
σερις γαστάλδοι. Τά καθήκοντά τους ἦταν συγκεκριµένα καί ἀφοροῦσαν στή 
σύναξη τῶν προαιρετικῶν εἰσφορῶν τῶν πιστῶν γιά τόν ναό, γιά τό µετόχι τοῦ 
Παντοκράτορα στό Ποντικονήσι, καί γιά τούς πτωχούς. Στήν πρώτη συναξη 
τῆς ἀδελφότητας τήν 1.12.1700 ἐκλέχτηκαν δύο γαστάλδοι «δηα νὰ κρατοὺν δηο 
σκάτουλες µηα δια την εκλησήαν κε άλην δηα ξένους πτοχοὺς»140. Στίς ἑπόµενες 
ἐκλογές προστέθηκε ἕνας ἀκόµη ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τή «σκάτολα» τοῦ Παντο-
κράτορα στό Ποντικονήσι141, ἐνῶ ὅποτε ἐµφανίζεται τέταρτος γαστάλδος, αὐτός 
ἀναλάµβανε µέρος τῶν εὐθυνῶν τοῦ γαστάλδου πού ἦταν ὑπεύθυνος γιά τόν 
ναό τῆς Φανερωµένης καί συγκεκριµένα γιά τήν «σκάτολα» καί τόν δίσκο142. Ὁ 
ὁριζόµενος γιά τή σύναξη τῶν εἰσφορῶν ὑπέρ τῶν πτωχῶν ὄφειλε, σύµφωνα µέ 
τό πρακτικό τῆς 31.3.1706, «να πηγενη καθεν παρασκεβη µε τιν σκατουλα τις 
ελεηµοσηνης»143. 

Στή συντεχνιακή ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου πόλεως στίς 16.1.1715 
ὁρίστηκε ἡ ἐκλογή ἑνός ἀδελφοῦ ὁ ὁποῖος θά κρατοῦσε καί θά περιέφερε τό 
κουτί τῶν προσφορῶν ὑπέρ τῆς ἐκκλησίας, τό κλειδί τῆς ὁποίας φύλασσε ὁ πρι-
όρης144. Αὐτός στή συνέχεια χαρακτηρίζεται ὡς γαστάλδος τῆς «σκάτολας» τοῦ 
Ἁγίου Ἐλευθερίου καί ἡ ἐκλογή του διαπιστώνεται σταθερά σέ ὅλον τόν 18ο 

                                                        
135. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 30r. 
136. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, δ. 2, ἔγγραφο 24. 
137. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 28v. 
138. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 75v. 
139. Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.198, φ. 71v. Συµβ. Κ.41, φ. 311v. 
140. Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 4v. 
141. Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 116v. 
142. Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 130r. 
143. Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 102v. 
144. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 18v (σ. 32). 
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αἰ.145. Μετά τήν παραχώρηση τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Καρδακίου στόν 
ναό τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, πού ἔγινε στίς 6.5.1718, ἐµφανίζεται καί τό ἀξίωµα 
τοῦ γαστάλδου τῆς «σκάτολας» τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἡ πρώτη ἐκλογή τοῦ 
ὁποίου ἔγινε τήν 1.1.1719 καί ἔκτοτε σηµειώνεται ἀνελλιπῶς ἕως τό τέλος τοῦ 
18ου αἰ.146. Πρός τό τέλος τοῦ 18ου αἰ. ἐµφανίζεται καί τρίτος γαστάλδος ὑπεύ-
θυνος γιά τή «σκάτολα» τῆς Ἁγίας Ἄννης «δια τους πτοχους τις αδελφοτιτος» ἤ 
«δια τους πτοχους αδελφους». Ἡ πρώτη ἐκλογή του ἔγινε στίς 15.1.1772 καί 
ἐπαναλήφθηκε στίς 12.1.1774147. Στά ἑπόµενα χρόνια καί ἕως τό 1790 δέν ἔγιναν 
ἐκλογές, ἀλλά παρέµειναν στά ἀξιώµατά τους οἱ ὑπάρχοντες. Στίς ἐκλογές ὅµως 
τῆς 14.7.1790 δέν ἔγινε ἐκλογή γιά τό ἀξίωµα αὐτό. Οἱ ἀνωτέρω γαστάλδοι 
εἶχαν ὡς καθῆκον τήν περιφορά τῆς «σκάτολας» τῶν εἰσφορῶν στά ἐργαστήρια 
τῶν ἀδελφῶν. Ἡ περιφορά αὐτή θά πρέπει νά γινόταν κάθε Σάββατο, ἄν κρί-
νουµε ἀπό σχετική πρόταση τοῦ ὑποψήφιου γιά τή «σκάτολα» τοῦ Ἁγίου 
Ἐλευθερίου Σπύρου Ἀγγουράκη, στίς 16.4.1783148. 

Τό ἀξίωµα τοῦ κουβερναδούρου ἤ κυβερνήτη στίς περισσότερες ἀδελφότη-
τες δέν προσδιόριζε κάποια συγκεκριµένη ἁρµοδιότητα. Αὐτός µαζί µέ τόν πριό-
ρη εἶχε τήν εὐθύνη καί τή φροντίδα τοῦ ναοῦ, γι’ αὐτό καί συχνά ταυτίζεται µέ 
τόν πριόρη, ἐνῶ δέν λείπουν καί πρωτότυποι λεκτικοί συνδυασµοί ὅπως τό 
«πρῶτος κουβερναδοῦρος»149, πού δηλώνουν τήν οὐσιαστική ταύτιση τῶν ἁρ-
µοδιοτήτων τῶν δύο ἀξιωµάτων. Σέ ὁρισµένες ὅµως περιπτώσεις, ὁ κουβερνα-
δοῦρος ἤ οἱ κουβερναδοῦροι τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς ἀναφέρονται ὡς ὄργανα 
ἐλέγχου τῆς διαχείρισης τοῦ πριόρη καί τοῦ γραµµατικοῦ, ὅπου ὑπάρχει, στούς 
ὁποίους αὐτοί ὄφειλαν νά δίνουν ἀναλυτικό λογαριασµό τῶν πράξεών τους. 
Μέ τήν ἁρµοδιότητα αὐτή ἐκλέχθηκαν δύο κουβερναδοῦροι στήν ἀδελφότητα 
τῶν Ἁγίων Θεοδώρων τοῦ ὁµώνυµου χωριοῦ στίς 11.6.1559150, καί µέ ἀντίστοι-
χα καθήκοντα συναντήσαµε τό ἀξίωµα στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
καί Λαζάρου πόλεως καί συγκεκριµένα τά ἔτη 1626 καί 1627151, ἀργότερα ὅµως 
σηµειώνεται ὅτι ἡ ἐκλογή του ἀποσκοποῦσε στήν ὑποβοήθηση τοῦ ἔργου τοῦ 

                                                        
145. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, passim. 
146. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 39r (σ. 69) καί ἑξῆς. 
147. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 91v (σ. 176), 92v (σ. 178). 
148. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 95v (σ. 184). 
149. Στόν Παντοκράτορα πόλεως σέ πράξη τῆς 22.4.1584 σηµειώνεται ὁ «πρώτος κουβερ-

ναδουρος της µονής» καί ὁ γραµµατικός (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.77, φ. 51v), ἐνῶ τό ἑπόµενο ἔτος 
γίνεται λόγος γιά πριόρη καί κυβερνῆτες (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.187, φ. 76v). 

150. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.4, β. 1, φ. 5v. 
151. «ήνε υποσχόµενοι ο ανοθεν πριόρης και γραµµατικος να δινουν λογαριασµό του ανο-

θεν κουβερναδουρου ήστό εσοδον και εξοδον οπού ήθελε γενή διά ούζο της ανοθεν µονής 
χωρις κανένα πρεγηουδίτζο της εκκλησιας...» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 86v). Ἀνάλογα καθή-
κοντα τοῦ δίνονται καί τό 1627 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 88v-89r). 
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πριόρη152. 
Ὁ κασσιέρης ἦταν ὑπεύθυνος γιά τή φύλαξη τῶν ἱερῶν σκευῶν καί τῶν πο-

λύτιµων ἀντικειµένων τοῦ ναοῦ, τά ὁποῖα παρέδιδε στούς κυβερνῆτες γιά τόν 
στολισµό τῆς ἐκκλησίας στίς µεγάλες ἑορτές153. Ὁ ρόλος του ὡς ταµία καί συνά-
κτη τῶν εἰσοδηµάτων τοῦ ναοῦ, σέ ὁρισµένες ἀδελφότητες ἦταν καθοριστικός 
τῆς ὅλης λειτουργίας τους, ἀφοῦ αὐτός ἦταν ὑπεύθυνος γιά τήν παραλαβή τῶν 
λογαριασµῶν τῶν ἀπερχοµένων κυβερνητῶν, ἡ δέ παρουσία του ἦταν ἀπαραί-
τητη γιά τήν πραγµατοποίηση ὁποιασδήποτε δοσοληψίας, ὅσες δέ πράξεις 
γίνονταν ἀπόντος τοῦ κασσιέρη θεωροῦνταν ἄκυρες154. 

Οἱ ἀδελφότητες τῆς πόλης, τουλάχιστον τόν 18ο αἰ., ἐξέλεγαν ἐπίσης µέ ψη-
φοφορία ἕναν ἤ δύο «ἀβοκάτους»155, οἱ ὁποῖοι µετεῖχαν στίς συνεδριάσεις τῆς 
διοικούσας ἐπιτροπῆς καί τῆς ὁλοµέλειας τῶν ἀδελφῶν156. Ἡ ἐκλογή τοῦ ἀβο-
κάτου δέν ἦταν γιά ὁρισµένο χρονικό διάστηµα, ἀλλά εἶχε ἰσχύ συνεχή ἕως τήν 
παραίτηση ἤ τόν θάνατο τοῦ ἐκλεγέντος157. Οἱ κατέχοντες τό ἀξίωµα τιµοῦνταν 
ἰδιαιτέρως ἀπό τίς ἀδελφότητες, οἱ ὁποῖες τούς πρόσφεραν κατά τήν ἡµέρα τῆς 
ἑορτῆς κερί158. 

Τέλος, σέ διάφορα χρονικά διαστήµατα καί γιά διαφόρους λόγους, ἡ ἀδελ-
φότητα προέβαινε στόν ὁρισµό πληρεξουσίων ἤ «κουµεσίων» στούς ὁποίους 
ἀναθέτονταν συγκεκριµένες ἐργασίες. Οἱ πληρεξούσιοι συνήθως ἦταν µέλη τῆς 
ἀδελφότητας, χωρίς ὅµως νά ἀποκλείεται καί ὁ διορισµός ξένων. Ἡ ἐκχωρούµε-

                                                        
152. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 248, δ. 49, φ. 27r. 
153. Ἅγιος Νικόλαος καί Λάζαρος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 44v-45r). Γιά τό 

ἀξίωµα τοῦ κασσιέρη στήν ἀδελφότητα τοῦ Ὑψηλοῦ Παντοκράτορα βλ. ἀναλυτικότερα στό 
ἑπόµενο κεφάλαιο. 

154. Βλ. πράξη ἐκλογῆς κυβερνητῶν καί κασσιέρη τῆς 8.1.1738 στήν Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 59, φ. 34r). 

155. Ἅγιος ∆ηµήτριος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 2, φ. 8r ἐκλογή ἑνός στίς 23.5.1731). 
Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 4r ἐκλογή δύο τό 1733). Ὑ. Θ. Ἀντιβου-
νιώτισσα πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 24r ἐκλογή δύο στίς 11.4.1759). Ὑ. Θ. Βλαχέρνας 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, δ.χ.ἀ., ἀρ. φύλλου 4r, ἐκλογή ἑνός στίς 21.5.1793). 

156. Βλ. Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, passim. Ἐπίσης, Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 
210, β. 1, φ. 25r συνεδρίαση διοικούσας ἐπιτροπῆς τῆς 20.5.1760 καί φ. 35r συνεδρίαση τῆς 
ὁλοµέλειας στίς 23.3.1763). 

157. Στόν Ἅγιο Ἐλευθέριο πόλεως ὁ ὁρισµός του ἀποφασίστηκε στίς 17.1.1715 ὁπότε καί 
ψηφίστηκε ὡς «ἀβοκάτος» ὁ Γεώργιος Παλαιοχωρίτης Βρισινιώτης (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 21r). 
Ἑπόµενη ἐκλογή ἔγινε τήν 1.1.1731 µετά τήν ἀποβίωση τοῦ Παλαιοχωρίτη, ὁπότε καί ἐκλέ-
χθηκε ὁ εὐγενής Ἀναστάσιος Μπουνιᾶς (ὅ.π., φ. 50r). Τήν 1.1.1736 στή θέση τοῦ Μπουνιᾶ ἐξε-
λέγη ὁ Πέτρος Ἀντώνιος Γαλιέλος (ὅ.π., φ. 54r), στίς 25.1.1744 ψηφίστηκε ὁ Νικόλαος Πετριτῆς 
(ὅ.π., φ. 64r) και στίς 28.12.1765, µετά τήν παραίτηση τοῦ Νικολάου Πετριτῆ, ψηφίστηκε ὁ 
Σπυρίδων Παπαδόπουλος (ὅ.π., φ. 83r). 

158. Βλ. τήν ἐκλογή τοῦ 1733 στόν Ἅγιο Ἀντώνιο πόλεως, ὅπου ὁρίζεται νά «τους διδεται 
χαριν ευλογίας τον καθε χρονον την ηµέρα της εορτής... το συνηθισµένο καντελοτο ως καθος 
περιέχει η παλεα παρτε εις τα βιβλία της εκκλησιας» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 4r). 
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νη σέ αὐτούς ἐξουσία ἀνταποκρινόταν σέ συγκεκριµένο πάγιο τύπο, ἡ δέ χρονι-
κή διάρκεια τῆς ἐξουσιοδότησης ἐξαρτιόταν ἀπό τό ἔργο τό ὁποῖο τούς ἀνετί-
θετο. Οἱ ἐξουσιοδοτήσεις αὐτές εἴτε παρεῖχαν γενική πληρεξουσιότητα159 εἴτε 
περιορίζονταν σέ συγκεκριµένα ζητήµατα καί ἀφοροῦσαν στήν ἀναζήτηση καί 
διεκδίκηση τῶν περιουσιακῶν κυρίως δικαιωµάτων τοῦ ναοῦ160, στόν ἔλεγχο 
καί στήν ἐνηµέρωση τοῦ βιβλίου τῶν περιουσιακῶν στοιχείων (ἰνβεντάριο) τοῦ 
ναοῦ161, στόν ἔλεγχο καί στή συµπλήρωση τῶν βιβλίων ἐσόδων-ἐξόδων162, στή 
διεκπεραίωση τῶν διαπραγµατεύσεων καθώς καί τῆς ὅλης διαδικασίας γιά ση-
µαντικά ζητήµατα τῆς ἀδελφότητας ὅπως γιά παράδειγµα τῆς µετακίνησής της, 
τῆς ἀνοικοδόµησης τοῦ ναοῦ ἤ τῆς ἕνωσης τοῦ ναοῦ µέ ἄλλον ναό163, καθώς καί 
γιά κάθε ἄλλο ζήτηµα τό ὁποῖο ἔχρηζε ἄµεσης ἀντιµετώπισης ἀπό πρόσωπα 
πού εἶχαν τά ἀπαραίτητα προσόντα164. 

                                                        
159. Στόν Ταξιάρχη Ἀργυράδων στίς 27.7.1611, µετά τήν ἐκλογή τῶν τριῶν πριόρηδων, οἱ 

ἀδελφοί ὅρισαν ὡς γενικό πληρεξούσιο τῆς ἀδελφότητας τόν Πέτρο Παντῆ (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Κ.405, φ. 623v). 

160. Βλ. ἐνδεικτικά: Ἅγιοι Ἀνάργυροι Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 737v τῆς 
4.4.1537, φ. 310v τῆς 6.1.1550). Ἅγιος Νικόλαος στά Καµπούλια Κορακιάνας (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Ζ.33, φ. 98r). 

161. Στόν Ἅγιο Νικόλαο καί Λάζαρο πόλεως στίς 11.5.1740 ἐκλέχθηκαν δύο µέλη τῆς 
ἀδελφότητας γιά τήν ἐνηµέρωση τοῦ ἰνβενταρίου (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 248, δ. 49, φ. 12v). 

162. Ἡ ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας στή συνέλευση τῆς 30.3.1757 ψήφισε ἀπό-
φαση µέ τήν ὁποία ὁρίστηκε ἕνας «οπου να ξέρη λωγαριασµούς» γιά νά βγάλει «τό δάρ και 
αβερ», ἐπειδή τά οἰκονοµικά τοῦ ναοῦ, λόγῳ τῶν πολλῶν χρεωστῶν, ἦταν «confusa» (Α.Ν.Κ., 
Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 8v-9r). 

163. Στήν Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένη Γαρίτσας τό 1578 κατά τή σύνταξη τῆς παραχωρητήριας 
πράξης παρίστανται ὡς ἐκπρόσωποι τῆς ἀδελφότητας δύο ἀδελφοί χωρίς νά κατέχουν κάποιο 
συγκεκριµένο ἀξίωµα (Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 139r). Ἐπίσης στόν Ἅγιο Ἰωάννη Πρόδροµο πό-
λεως στίς 13.5.1579 οἱ δύο ἐκπρόσωποι τῆς ἀδελφότητας, οἱ ὁποῖοι πέτυχαν τήν παραχώρηση 
τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, εἶχαν ἐξουσιοδοτηθεῖ γιά τό συγκεκριµένο ἔργο (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. ∆.5, φ. 154v-155r. Συµβ. Π.41, φ. 614r). Στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο πόλεως ἡ ἀδελφότητα τό 
1577 ὅρισε γιά τήν ἀνοικοδόµηση τοῦ ναοῦ «κυβερνῆτες» οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν τήν ἐξουσία «να 
χαλάσουν την αυτήν εκκλησιαν και συνάξουν ολην την ύλην και ποιήσουν έτερον ναόν... εις 
την περιοχήν εκείνην όπου ειτον πρώτον ο αγιος Ιάκωβος». Μέσα στά πλαίσια τῆς ἁρµοδιότη-
τάς τους συνέταξαν καί τό ἔγγραφο µέ τό ὁποῖο νοίκιασαν τόν συγκεκριµένο τόπο ἀπό τόν 
πριόρη τοῦ λατινικοῦ µοναστηριοῦ τῆς Νουντζιάτας πρός 3 ἄσπρα τήν ὀργιά (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
∆.5, φ. 125r). 

164. Σηµειώνουµε γιά παράδειγµα ὅτι ἡ ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί Λαζάρου 
πόλεως ἔπειτα ἀπό τήν ἀπόφαση τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ γιά τή µεταφορά τοῦ λειψάνου τῆς 
ἁγίας Θεοδώρας, πού φυλασσόταν ἕως τότε στόν ναό της, στόν πρωτοπαπαδικό ναό τοῦ 
Ταξιάρχη, σέ ἔκτακτη συνεδρίασή της τό 1725 ἐξέλεξε δύο ἐπιτρόπους γιά τήν προάσπιση τῶν 
δικαίων της καί τούς ἔδωσε τήν ἐξουσία νά ἐκλέξουν αὐτοί τούς κατάλληλους «διά τα παλά-
τια και κριτέρια» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 245, β. 4, φ. 66r). 
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2 .  Η  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΩΝ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ  ΕΩΣ  ΤΟΝ  18ο  ΑΙ .  

Ὁ τρόπος λειτουργίας τῶν ἀδελφοτήτων κατά τή χρονική περίοδο πού ἐκτείνε-
ται, γιά τίς περισσότερες ἀπό αὐτές, ἕως καί τό τέλος τοῦ 17ου αἰ. δέν εἶναι 
γνωστός σέ ὅλη του τήν ἔκταση καί αὐτό ὀφείλεται κυρίως στήν ἔλλειψη ἀνα-
λυτικῶν περιγραφῶν τῆς τηρούµενης µέσα στίς ἀδελφότητες διαδικασίας γιά τή 
λήψη τῶν ἀποφάσεων. Εἰδικότερα ἕως καί τόν 16ο αἰ. γιά τίς ἀδελφότητες τῆς 
πόλης καί γιά ὅλη τήν ἐξεταζόµενη περίοδο γιά τίς ἀδελφότητες τῆς ὑπαίθρου, 
ὅ,τι γνωρίζουµε ἀπό τή λειτουργία καί τή δραστηριότητά τους περιορίζεται οὐ-
σιαστικά στίς σωζόµενες στά νοταριακά κατάστιχα πράξεις. Γιά τούς µετέπειτα 
αἰῶνες τά πράγµατα ἁπλουστεύονται καθόσον οἱ πληροφορίες πολλαπλασιά-
ζονται, ἰδιαίτερα γιά τίς ἀδελφότητες τῆς πόλης. 

Θά πρέπει πάντως νά σηµειωθεῖ ἐξ ἀρχῆς ὅτι ἡ λειτουργία τῶν ἀδελφοτήτων 
καί ἡ διοίκησή τους δέν ὑπαγόταν σέ ἕνα ἑνιαῖο πλαίσιο, ἀλλά διαµορφωνόταν 
ἐλεύθερα σέ κάθε ἀδελφότητα µέ τήν ἐπιλογή πρακτικῶν ἀπό ἄλλες ἀδελφότη-
τες ἤ ναούς πού κρίνονταν προσφορότερες, ἤ ἀκόµη µέ τήν υἱοθέτηση πρακτι-
κῶν ἐφαρµοζοµένων στίς παράλληλα δραστηριοποιούµενες στόν ἴδιο χῶρο 
ἐπαγγελµατικές ὀργανώσεις, στίς λατινικές ἀδελφότητες, ἤ ἀκόµη καί στό Συµ-
βούλιο τῶν εὐγενῶν. Τή συγκρότηση ἑνός αὐστηροῦ πλαισίου λειτουργίας ἀπέ-
φευγαν ἀκόµη καί οἱ ἴδιοι οἱ κτήτορες στίς παραχωρητήριες πράξεις τους, ὅπου 
περιορίζονταν µόνον σέ γενικές ἐπισηµάνσεις ἀφήνοντας τούς ἀδελφούς ἐλεύθε-
ρους νά διαµορφώσουν τόν τρόπο λειτουργίας ὅπως αὐτοί ἐπιθυµοῦσαν165. 

Ἡ λειτουργία τῶν ἀδελφοτήτων τῆς πόλης σέ σχέση µέ ἐκείνην τῶν ἀδελ-
φοτήτων τῶν χωριῶν ἐµφανίζεται, τουλάχιστον ἕως τίς ἀρχές τοῦ 18ου αἰ., δια-
φοροποιηµένη, ἀφοῦ στίς ἀδελφότητες τῶν χωριῶν τά πράγµατα εἶναι ἁπλού-
στερα τόσο στήν ὀργάνωση ὅσο καί στή λειτουργία, σέ συσχέτιση δέ µέ τά ὅσα 
σηµειώσαµε ὅταν µιλούσαµε γιά τή διαµόρφωση τοῦ θεσµοῦ, τείνουµε νά δε-
χτοῦµε ὅτι στά χωριά διατηρήθηκε ἡ ἀρχική µορφή τῆς ἀδελφότητας, ἀπαλλαγ-
µένη ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἀπό ἐξωτερικές καί ξένες πρός τόν θεσµό ἐπιδράσεις. 
Ἀντίθετα οἱ ἀδελφότητες τῆς πόλης δέχτηκαν στήν ὀργάνωσή τους ἔντονες ἐπι-
δράσεις ἀπό τίς ἄλλες ὑπάρχουσες συσσωµατώσεις, στίς ὁποῖες ἄλλωστε ἀνῆ-
καν τά µέλη τους, παρέχοντας, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ἐξωτερική ἐµφάνιση καί τόν 
τρόπο λειτουργίας, τήν ἐντύπωση ὅτι ἐπρόκειτο γιά ἀδελφότητες δυτικοῦ τύ-
που. Παρά τή διαπίστωση αὐτή, στίς ἑνότητες πού ἀκολουθοῦν οἱ ἀδελφότητες 

                                                        
165. Στήν πράξη τῆς 25.10.1700, µέ τήν ὁποία ὁ ἱεροµόναχος Νικόδηµος Κολήτζας παρα-

χώρησε τήν Ὑ. Θ. Φανερωµένη τῶν Ξένων πόλεως σέ ἀδελφότητα, ὅριζε ὅτι οἱ ἀδελφοί µπο-
ροῦσαν «...να µαζονοντε ις την αυτην εκκλησιαν καθε ηµερα της αγιας Λαµπρης και αλην ηµε-
ραν ος το εθος ετερον εκλησιον να εκλεγουν απο κερον ις κερον κιβερνηταδες γραµµατικον 
γασταλδον και αλους οπου να ηθελαν τους φανηστι και αυτι να εξουσιαζουν και κιβερνουν» 
(ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Κερκυραῖοι, σ. 46). 
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τῶν χωριῶν καί τῆς πόλης ἐξετάζονται ὡς ἑνιαῖο σύνολο, ὅπως εἶναι ἄλλωστε, 
καί ἐπισηµαίνονται ὅπου χρειάζεται οἱ διαφοροποιήσεις τους. 

α. Ἡ σύγκληση καί ἡ λειτουργία τῆς συνέλευσης 

i. Ἡ συµµετοχή τῶν ἀδελφῶν στίς συνάξεις 

∆ικαίωµα συµµετοχῆς στίς συνάξεις τῶν ἀδελφοτήτων καί κατοχῆς ψήφου στίς 
ψηφοφορίες εἶχαν ὅλοι οἱ ἀδελφοί166. Ἡ βασική αὐτή ἀρχή ἀπορρέει ἀπό τήν 
ἰσότητα τῶν δικαιωµάτων τους. Ὡς µοναδική περίπτωση σύναξης µέ περιορι-
σµένο ἀριθµό µελῶν ἀναφέρουµε ἐκείνη τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη 
Θεολόγου πόλεως στήν ὁποία, σύµφωνα µέ τήν καταστατική της πράξη, οἱ ψῆφοι 
(«µπαλώταις») στίς ψηφοφορίες ἦταν συνολικά εἰκοσιτέσσερις, ἐκ τῶν ὁποίων 
τίς ἕξι κατεῖχε ὁ ἀρχικός κτήτορας τοῦ ναοῦ Χριστόφορος Κοντόκαλης καί οἱ 
ἀπόγονοί του. Ἡ διάταξη εἶχε, σύµφωνα µέ τήν πράξη, διηνεκή ἰσχύ χωρίς πά-
ντως νά διευκρινίζεται ὁ τρόπος κατανοµῆς τῶν ψήφων µεταξύ τῶν ὑπολοίπων 
ἀδελφῶν167. Ἀνάλογη περίπτωση περιορισµοῦ τῶν ψήφων στίς συνελεύσεις 
ἐντοπίστηκε τό 1740 καί στήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσας, ὁπότε 
λόγῳ τοῦ µεγάλου ἀριθµοῦ τῶν ἀδελφῶν ἀποφασίστηκε ἡ ἐκπροσώπηση τοῦ 
κάθε χωριοῦ µέ δύο ἀδελφούς168. 

Στίς συνάξεις µετεῖχαν οἱ ἄρρενες ἀδελφοί, ὅπως φαίνεται ἀπό τούς ὑπάρχο-
ντες καταλόγους. Σέ αὐτούς περιλαµβάνονται καί τά ἐνήλικα ἄρρενα τέκνα τῶν 
οἰκογενειῶν, ἡ συµµετοχή ὅµως ὅσων ἐξ αὐτῶν ζοῦσαν «εις την υποταγιν του 
πατρος» περιοριζόταν µόνον στό ἐκλέγειν169. Ἡ γυναικεία παρουσία στίς ἀδελ-
φότητες, ἐξαρτώµενη τόσο ἀπό τή θέση τῆς γυναίκας στήν κοινωνία τῆς ἐπο-
χῆς170 ὅσο καί ἀπό τό ἰσχύον κληρονοµικό δίκαιο µέ τό ὁποῖο διευθετοῦνταν 
καί τά συναδελφικά δικαιώµατα τῶν ἀποθνησκόντων ἀδελφῶν καί κτητόρων, 

                                                        
166. «νά συνάζωνται πάσα η ειρηµενη αδελφότης... καί ουτως να ψηφίζωσι παντες όσοι εις 

την παρούσαν πόλιν θέλουσιν ευρίσκεσθαι» (Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδροµος πόλεως: Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Σ.148, φ. 161v-162r τῆς 16.4.1544). Βλ. ἐπίσης Ὑπαπαντή πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 160rv 
τῆς 14.4.1544). Ἅγιοι Πατέρες πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.186, φ. 274rv τῆς 7.12.1546). 

167. Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 425r-428r τῆς 27.10.1577. 
168. Βλ. περισσότερα παρακάτω, σ. 507. Ἀνάλογοι περιορισµοί στόν ἀριθµό τῶν µετε-

χόντων στίς συνελεύσεις ὑπῆρχαν καί στίς λατινικές ἀδελφότητες τοῦ νησιοῦ (ΚΑΡΥ∆Η, Ἀδελ-
φότητες, σ. 260-261). Περιορισµός τοῦ ἀριθµοῦ τῶν ἐκλεκτόρων ἐφαρµόστηκε καί στίς 
ψηφοφορίες τοῦ Μεγάλου Συµβουλίου τῶν εὐγενῶν ἀπό τό 1681 ὁπότε γιά τήν ἀνάδειξη τῶν 
ἐκλεκτόρων ἐτίθετο σέ πίλο (καπέλο) ἴσος µέ τούς παρόντες ἀριθµός σφαιριδίων ἐκ τῶν ὁ-
ποίων τά µισά ἦταν χρυσά καί τά µισά ἀργυρά. Ὅσοι ἐπέλεγαν χρυσό σφαιρίδιο εἶχαν δικαί-
ωµα συµµετοχῆς στήν ἐκλογή (ΛΟΥΝΤΖΗ, Ἑνετοκρατία, σ. 122). 

169. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 35v. 
170. Γιά τή θέση τῆς γυναίκας στήν Κέρκυρα στήν περίοδο τῆς Βενετοκρατίας βλ. ΚΑ-

ΡΥ∆Η-ΤΖΙΒΑΡΑ, Ναός, σ. 93 σηµ. 64, ὅπου καί σχετική βιβλιογραφία. 
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ἐµφανίζεται ἰσχνή. Ἄλλωστε στίς ἱδρυτικές πράξεις τῶν ἀδελφοτήτων οἱ ἀνα-
γραφόµενοι καί συγκροτοῦντες τό πρῶτο ἀδελφάτο ἦταν σχεδόν ἀποκλειστικά 
ἄνδρες, µέ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις171 στίς ὁποῖες θά πρέπει νά προστεθοῦν καί οἱ 
κτητόρισσες ἐκεῖνες πού µέ τήν παραχώρηση τοῦ ναοῦ τους ἐντάχθηκαν στήν 
ἀδελφότητα172, ἐνῶ ἐξαιρετικά σπάνια ἦταν ἡ ἐγγραφή γυναικῶν ὡς ἀδελφῶν 
σέ µιά ἀδελφότητα173. 

Ἡ γυναικεία συµµετοχή στίς συνελεύσεις καί ψηφοφορίες τῆς ἀδελφότητας 
διαπιστώθηκε σέ µικρό ἀριθµό περιπτώσεων τόν 16ο αἰ. καί ἕως τίς ἀρχές τοῦ 
17ου, κυρίως ὅπου ἡ ἀδελφότητα διατηροῦσε ἔντονα τά κτητορικά της χαρα-
κτηριστικά, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τήν παρουσία τους στή σύνταξη τῶν σχε-
τικῶν νοταριακῶν πράξεων. Οἱ γυναῖκες αὐτές συνήθως ἦταν εἴτε χῆρες174, οἱ 

                                                        
171. Στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου χωρίου Ἁγίων ∆ούλων µεταξύ τῶν πρώτων 

ἀδελφῶν τό 1528 περιλήφθηκαν τρεῖς γυναῖκες, θυγατέρες ἐγγραφοµένων µελῶν: ἡ θυγατέρα 
τοῦ Ἰωάννη Φλεκάρη, ἡ Σταµάτω θυγατέρα τοῦ Ἀντωνίου Πασχάλη καί ἡ Ζαφείρα θυγατέρα 
τοῦ Θωµᾶ Βούλγαρη (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 101r). Στή ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας Καρου-
σάδων τό 1701 γράφτηκε ὡς «ἀδελφός» καί ἡ Λαγούλα θυγατέρα τοῦ ποτέ Νικολέτου Σταµα-
τόπουλου (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 679v). Στήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας Καµάρας τό 1706 
σηµειώνονται ἡ Κορνέλια τοῦ ποτέ Φράγκου Μπαρούτζη µαζί µέ τά παιδιά της, ἡ Κατερίνα 
τοῦ ποτέ Ἀναστάση Μπαρούτζη µέ τά παιδιά της καί ἡ Κιαρέτα τοῦ ποτέ Ἀναστάση Μπα-
ρούτζη (Α.Ν.Κ., Μ.Π.15, φ. 876rv πράξη τῆς 28.3.1706). Στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Σπυρί-
δωνος Καναλίου τό 1749 γράφτηκε καί ἡ Μαριώ σύζυγος τοῦ Γιάννη Γκίνη καί θυγατέρα τοῦ 
ποτέ Παντουλῆ Λιγνοῦ (Α.Ν.Κ., Μ.Π.40, φ. 148r). 

172. Στήν Ὑ. Θ. Κρεµαστή τό 1549 µετεῖχε καί ἡ κτητόρισσα Κιάρα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.146, 
φ. 200v-201r). Στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου καί Ἁγίας Παρασκευῆς τό 1577 
µεταξύ τῶν ἀναγραφοµένων µελῶν ὑπάρχουν καί δύο γυναῖκες: ἡ Πούλω ἀδελφή τοῦ ποτέ 
µισέρ Θεοδώρου Βρανιανίτη καί ἡ Ζαµπέτα σύζυγός του, οἱ ὁποῖες καί ὑπογράφουν τήν πρά-
ξη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 426v). Στόν Ἅγιο Ἰωάννη Πρόδροµο Ἀργυράδων στούς πρώτους 
ἀδελφούς συµπεριλήφθηκε καί ἡ ἰδιοκτήτρια ὡς «αδελφή» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 387v). 
Στόν Ἅγιο Ἴσαυρο Μελικίων ἐντάχθηκε ὡς ἀδελφός καί ἡ κτητόρισσα «κυρά Σταµατοῦ σην-
βία τοῦ ποτε κύρ Νηκολοῦ τοῦ Φράξου» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 651v-652r). Στήν Ὑ. Θ. Βλα-
χέρνα Καρουσάδων τό 1701 ἐντάχθηκε καί ἡ Μαργετούλα θυγατέρα τοῦ ποτέ εὐγενῆ Γεωρ-
γίου Λισγαρᾶ (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 679r). Στήν Ὑ. Θ. Σωτηριώτισσα στό Γουβί τό 1736 ἐντά-
χθηκε καί ἡ Ἀναστασούλα θυγατέρα τοῦ ποτέ Ἰωάννη Μαζαράκη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.99, β. 27, 
φ. 10v ἔνθετο µετά τό φ. 41). 

173. Βλ. παραπάνω, σ. 274. 
174. Στόν Ἅγιο Νικόλαο Ἑβραΐδος τό 1523 µεταξύ τῶν ἀδελφῶν πού κατέβαλαν τήν 

ἔκτακτη συνδροµή γιά τήν ἀνακαίνιση τοῦ ναοῦ καί εἶχαν δικαίωµα συµµετοχῆς στίς ψηφο-
φορίες σηµειώνονται καί δύο γυναῖκες, σύζυγοι ἀποθανόντων µελῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 
18v). Στήν Ἁγία Παρασκευή Ἁγίου Ματθαίου στίς 21.5.1569 παρίσταται ἡ κυράτζα Κάλω 
σύζυγος τοῦ ποτέ Θεοδωρῆ Ἀρµενιάκου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.11, φ. 95r). Στόν Παντοκράτορα πό-
λεως στίς 22.4.1584 παρίσταται ἡ Αὐγούστω Μποκόαινα «διά µερος του υιοῦ της» (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Β.77, φ. 51v). Στήν Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Ζυγονοῦ σέ πράξεις τοῦ 1593-1594 ἀναγράφεται ἡ 
Ζόλτα σύζυγος τοῦ ποτέ ∆ήµου Πετρούτζου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.2, φυλλάδιο 2, φ. 1r). Ἡ ἀναγρα-
φόµενη χήρα, ἡ ὁποία ἐµφανίζεται καί σέ πράξη τῆς 18.1.1594 (ὅ.π., φ. 6r) καί στά δύο ἔγγρα-
φα χαρακτηρίζεται ὡς κτήτορας, δέν εἶναι ὅµως σαφές ἄν τά δικαιώµατά της ἀπορρέουν ἀπό 
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ὁποῖες πιθανότατα ἀσκοῦσαν τά δικαιώµατα τοῦ ἀποθανόντος συζύγου ὡς ἐπί-
τροποι ἀνήλικων τέκνων, εἴτε θυγατέρες, κληρονόµοι ἀποθανόντων µελῶν175, 
ἐνῶ δέν λείπουν καί οἱ περιπτώσεις ἐγγάµων γυναικῶν176. Ἀπό τίς γνωστές πε-
ριπτώσεις διαπιστώνεται ὅτι οἱ γυναῖκες κατεῖχαν ἴσα µέ τῶν λοιπῶν ἀρρένων 
µελῶν δικαιώµατα στόν ναό καί στίς δραστηριότητες τῆς ἀδελφότητας. Σέ ὅ,τι 
ἀφορᾶ τήν ἄσκηση τῶν δικαιωµάτων αὐτῶν, τόσο οἱ ἄγαµες ὅσο καί οἱ χῆρες 
ἦταν ἐνεργά µέλη στίς ἀδελφότητες µετέχοντας στίς δραστηριότητές τους, ὅπως 
ἄλλωστε φαίνεται καί ἀπό τήν ἀναγραφή τους στίς νοταριακές πράξεις. Ὡς 
µόνος ἐµφανής περιορισµός ἦταν ἐκεῖνος τῆς ἐκλογῆς τους στά ἀξιώµατα τῆς 
ἀδελφότητας, τά ὁποῖα κατεῖχαν ἀποκλειστικά ἄνδρες. 

Ἀπό τήν πλειονότητα ὅµως τῶν περιπτώσεων φαίνεται ὅτι ἡ γυναικεία πα-
ρέµβαση στή λήψη τῶν ἀποφάσεων τῆς ἀδελφότητας ἀποκλειόταν ἀπολύτως, ἡ 
γυναίκα ὅµως µποροῦσε νά ἀσκήσει τό δικαίωµα ψήφου µέσῳ τῶν ἐπιτρόπων 
της177. Οἱ γυναῖκες µετά τόν γάµο τους ἄφηναν τήν ἄσκηση τῶν δικαιωµάτων 
τους στούς συζύγους τους, ὅπως διαπιστώνεται ἀπό τή χαρακτηριστική δήλωση 
τῆς ἐκπροσώπησης «γυναικί ὀνόµατι» πού συνοδεύει τίς ἀντίστοιχες πράξεις ἤ 
παρεµβάσεις. Στά µεταγενέστερα µάλιστα χρόνια καί ἰδιαίτερα στούς καταλό-
γους τοῦ 18ου καί 19ου αἰ. ἡ γυναικεία παρουσία καί ἡ κατοχή συναδελφικῶν 
δικαιωµάτων στίς ἀδελφότητες διαπιστώνεται ἀποκλειστικά µέσῳ τῶν δηλώ-
σεων αὐτῶν178. Ἡ κατοχή συναδελφικῶν δικαιωµάτων ἀπό τή µητέρα δέν συ-

                                                        
κληρονοµιά ἤ ἀπό τυχόν ἐπιτροπεία ἀνήλικων τέκνων. Στήν Ἁγία Μαρίνα Μαρµάρου στίς 
27.3.1600 συµβαλλόµενη εἶναι ἡ κυράτζα Φύρα Φραντζοῦ σύζυγος τοῦ ποτέ Γεωργίου Φραντζῆ 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.76, φ. 23r). Στόν Ταξιάρχη Χλοµοῦ στίς 7.3.1610 ἀναφέρεται καί ἡ κυρά 
Μπέλα σύζυγος τοῦ ποτέ Γεωργίου Κοµποδήµου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 548r). 

175. Στήν Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Ζυγονοῦ στίς 13.11.1592 παρίσταται ἡ κυρά Φροσύνη θυγατέρα 
τοῦ ποτέ ἱερέα Νικολάου Ζυγονιάτη (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.2, φυλλάδιο 2, φ. 1r). 

176. Στήν Ἁγία Παρασκευή Καρουσάδων µεταξύ τῶν κτητόρων τό 1527 συγκαταλέγεται 
καί ἡ Κιάρα Βεγενίταινα ἡ ὁποία µετέχει στή σύνταξη τῆς πράξης (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 78r). 
Στήν Ἁγία Παρασκευή Βαρυπατάδων µεταξύ τῶν ἀδελφῶν καί κτητόρων πού συντάσσουν 
τήν πράξη ἱερουργίας στίς 14.1.1583 εἶναι καί ἡ κυράτζα Ἀσηµίνα τοῦ ἱερέα Καλο-Γεωργό-
πουλου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.2, φ. 256v). Στήν ἀδελφότητα τοῦ Παντοκράτορα πόλεως στίς 22.4.1584 
συγκαταλέγονται ἡ κυράτζα Ἄντζουλα τοῦ ∆ηµήτρη καί ἡ κυρά Κούκια τοῦ µαστρο Ἀντω-
νίνου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.77, φ. 51v). 

177. Βλ. σχετική διάταξη στήν πράξη τῆς 6.7.1736 πού ἀφοροῦσε στά δικαιώµατα τῆς 
κτητόρισσας τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Σωτηριώτισσας στή συγκροτούµενη ἀδελφότητα (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Μ.99, β. 27, φ. 10r ἔνθετο µετά τό 41). 

178. Βλ. ἐνδεικτικά: Ἅγιος Νικόλαος τῶν Ἀλβανιτῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.2, φυλλάδιο 2, φ. 6rv). 
Στήν Ἁγία Τριάδα Κάτω Παυλιάνας ἐκ τῶν παρισταµένων τό 1581 δύο ἔχουν ἀποκτήσει δι-
καιώµατα ὡς κληρονόµοι τοῦ ποτέ πεθεροῦ τους Ἀνδρέα Φωτεινοῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.6, φ. 2v-3r). 
Στήν Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Ζυγονοῦ στίς 18.1.1594 ὁ Γούλιος Ἀργαλιᾶς καί ὁ Στέφος Στεφανάτος 
παρίστανται «γυνεκί ονοµατι» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.2, φυλλάδιο 2, φ. 6r). Βλ. ἀκόµη Ταξιάρχη πό-
λεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 246, δ. 62, φ.χ.ἀ. συνέλευση τῆς 10.4.1726), Παντοκράτορα πόλεως (Α.Ν.Κ., 
Ε.Ε. 258, δ. 14 κατάλογος τοῦ 19ου αἰ. στόν ὁποῖο σηµειώνονται 11 περιπτώσεις µέ τήν 
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νεπαγόταν τήν αὐτονόητη συµµετοχή καί τῶν τέκνων της στήν ἀδελφότητα. Τά 
τέκνα ἀποκτοῦσαν τό δικαίωµα, καί ἑποµένως συµµετεῖχαν στίς δραστηριό-
τητες τῆς ἀδελφότητας, µόνον ὅταν µετά τόν θάνατο τοῦ πατέρα περιερχόταν 
σέ αὐτά ἡ περιουσία τῆς µητέρας καί ἑποµένως τό συναδελφικό δικαίωµα, ἤ ἄν 
αὐτή µέ εἰδική πράξη παραχωροῦσε τά δικαιώµατά της στά τέκνα της179. 

∆ικαίωµα συµµετοχῆς στίς συνελεύσεις τῆς ἀδελφότητας, κυρίως σέ ἐκεῖνες 
πού ἀφοροῦσαν στήν ἐκλογή ἱερουργοῦ, εἶχε καί ὁ ἀρχικός κτήτορας τοῦ ναοῦ, 
ἐφόσον βέβαια ὑπῆρχε σχετική προνοµιακή ρήτρα στό συµβόλαιο τῆς παραχώ-
ρησης τοῦ ναοῦ στήν ὁποία καί καθοριζόταν ἡ βαρύτητα τῆς παρουσίας του180. 

Ἐπίσης δικαίωµα συµµετοχῆς εἶχε καί ὁ ἐκπρόσωπος τῆς κληρονοµίας ἐκλι-
πόντος ἀδελφοῦ ὡς διαχειριστής τῆς περιουσίας του181. Ἡ παρουσία του φανε-
ρώνει ὅτι ἐκπροσωποῦσε ἤ ἀνηλίκους ἤ γυναῖκες ἀνύπανδρες, τά δέ δικαιώµα-
τά του ἦταν προσωρινά, χωρίς πιθανότατα νά ἔχει τό δικαίωµα τοῦ ἐκλέγεσθαι. 
Τέλος, σέ ὁρισµένες ἀδελφότητες πιστοποιεῖται ἡ σταθερή συµµετοχή στίς συνε-
λεύσεις καί προσώπων πού δέν ἀνῆκαν στό σῶµα της, τῶν ὁποίων ἡ παρουσία 
γιά διάφορους λόγους προβλεπόταν ἀπό τίς καταστατικές πράξεις τοῦ ναοῦ182. 

Οἱ ἀδελφοί στίς συνελεύσεις παρίσταντο αὐτοπροσώπως. Τόν 16ο αἰ. σέ ὁρι-
σµένες ἀδελφότητες φαίνεται πώς ὑπῆρχε ἡ δυνατότητα τῆς συµµετοχῆς στίς 
συνεδριάσεις καί δι' ἀντιπροσώπου ὁ ὁποῖος ἦταν κάποιος ἀπό τά παρόντα 
µέλη183. 

Στίς συνελεύσεις οἱ ἀδελφοί µετεῖχαν ἰσότιµα κατέχοντας ἀπό µιά ψῆφο 
ἐκτός ἐάν εἶχε ἐπιφυλαχθεῖ γιά κάποιο ἤ κάποια µέλη ἰδιαίτερο προνόµιο, ἡ 

                                                        
παρατήρηση «uxorio nomine»), Ἅγιο ∆ηµήτριο πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 2, φ. 8v-9r, κα-
τάλογος τῆς 23.5.1731 ὅπου 7 ἀδελφοί σηµειώνονται µέ τόν προσδιορισµό «γυνεκί ονόµατι»). 
Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 57r τοῦ 1787). 

179. Βλ. τήν περίπτωση τῆς Σταµατέλας συζύγου τοῦ ποτέ Μαρίνου Μαζαράκη ἡ ὁποία 
στίς 24.12.1754 παραχώρησε τό ἀδελφάτο της στήν Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Καµάρας στόν γιό της 
Γιακουµέτο (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 29, φ. 42v). Βλ. καί τή γνωµάτευση τῆς Magistratura delle 
Finanze Locali τῆς 13.7.1808 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 53, δ. 6, ἔγγραφο 103). 

180. Βλ. περισσότερα παραπάνω, σ. 146, 186. 
181. Σέ κατάλογο τῶν ἀδελφῶν τῆς Ὑπαπαντῆς πόλεως τοῦ 19ου αἰ. σηµειώνεται καί ὁ 

«nob. sig. Cristodulo Pieri rapresentante l’ eredità quodam nob. sig. Georgio Quartano Sarandari 
confratello» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, δ. 17). 

182. Στόν Ἅγιο Ἀντώνιο πόλεως ἀπό τό 1733 καί ἑξῆς πιστοποιεῖται ἡ παρουσία ξένων, 
Γιαννιωτῶν καί Παραµυθιωτῶν σέ ὅλες τίς συνελεύσεις (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1). Ἀπό κατάλογο 
τοῦ 1812 γνωρίζουµε ὅτι στίς συνελεύσεις τῆς ἀδελφότητας τοῦ ναοῦ µετεῖχαν καί ἕξι ξένοι, 
τρεῖς ἀπό τά Ἰωάννινα καί τρεῖς ἀπό τήν Παραµυθιά «in ordine alla fondazione della chiesa», ἡ 
ἐπιλογή τῶν ὁποίων γινόταν ἀπό τούς ἐπιτρόπους τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµένης τῶν 
Ξένων (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 229, δ. 13). 

183. Σηµειώνουµε τήν περίπτωση τοῦ Ἀνδρέα Ἀρώνη, ὁ ὁποῖος στή σύναξη τῶν ἀδελφῶν 
τῶν Ἁγίων Πατέρων πόλεως τό 1546 ἐκπροσωπήθηκε ἀπό τόν πριόρη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.186, φ. 
274r). 
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περίπτωση ὅµως αὐτή ἦταν σπάνια καί µόνον ὡς ἐξαίρεση µπορεῖ νά θεωρη-
θεῖ184. Ἀµφιβολία ὑπάρχει ὡς πρός τή βαρύτητα τῆς συµµετοχῆς τῶν κατόχων 
περισσότερων τοῦ ἑνός συναδελφικῶν δικαιωµάτων πού προέρχονταν ἀπό τήν 
πατρική καί τή µητρική πλευρά185, πιστεύουµε ὅµως ὅτι αὐτά δέν συνεπάγονταν 
τήν κατοχή περισσότερων ψήφων στίς συνελεύσεις. Ὅπου ὑφίσταντο διακρί-
σεις κτητορικῶν µεριδίων, οἱ ἀδελφοί µετεῖχαν στή συνέλευση ἀνάλογα µέ τά 
µερίδιά τους ἄσχετα ἀπό τόν ἀριθµό τῶν µελῶν πού ἀντιπροσώπευε τό κάθε 
µερίδιο, γι’ αὐτό καί στή νοταριακή πράξη σηµειώνονταν ἀναλυτικά τόσο τά 
πρόσωπα ὅσο καί τά ἐκπροσωπούµενα µερίδια186. Τό ἴδιο συνέβαινε καί σέ 
ἐκεῖνες τίς ἀδελφότητες τῶν ὁποίων ἡ δοµή εἶχε ὡς βάση τούς «οἴκους», ὅπου ὁ 
κάθε «οἶκος» λογιζόταν ὡς µονάδα καί ἐκπροσωποῦνταν στή συνέλευση καί 
γενικότερα στή διοίκηση µέ ἕνα ἀπό τά µέλη του, πού συνήθως ἦταν ὁ πατέρας 
ἤ τό ἐξουσιοδοτηµένο ἀπό αὐτόν µέλος τοῦ «οἴκου»187. Μέ τόν ἴδιο τρόπο 
ἀντιµετωπιζόταν καί ἡ παρουσία ἀδελφοσυνῶν, τά µέλη τῶν ὁποίων θεωροῦ-
νταν µέν ὅλα ἐξ ἴσου ἀδελφοί, στίς συνελεύσεις ὅµως τῆς ἀδελφότητας ἡ ἀδελ-
φοσύνη λογιζόταν ὡς µονάδα ἐκπροσωπούµενη ἀπό ἕνα µέλος της188. 

Βασική προϋπόθεση γιά τή συµµετοχή τῶν ἀδελφῶν στίς συνάξεις ἦταν ἡ 
τήρηση τῶν ὑποχρεώσεών τους πρός τήν ἀδελφότητα καί τόν ναό. Ὁ περιορι-
σµός αὐτός ἐµφανίζεται ἤδη τόν 16ο αἰ. γιά ὁρισµένες ἀδελφότητες, θά ἐφαρµο-
στεῖ ὅµως σέ εὐρεία κλίµακα κατά τούς ἑπόµενους αἰῶνες. Τήν ἐφαρµογή του 
διαπιστώσαµε γιά πρώτη φορά στήν ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικο-

                                                        
184. Τέτοια εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ Χριστόφορου Κοντόκαλη πού σηµειώσαµε ἤδη (Α.Ν.Κ., 

Συµβ. Ρ.26, φ. 427v τῆς 27.10.1577)· ἐπίσης ἡ περίπτωση τῶν µελῶν τῆς οἰκογένειας Ρίκη (Νι-
κολάου, Στυλιανοῦ, Λινάρδου) µετά τήν ἕνωση τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Βλασίου µέ τόν ναό τῆς Ὑ. 
Θ. Σπηλαιώτισσας (Α.Ι.Ν.Σ., Κατάστιχο 2, φ. 94v). Ἀνάλογη καί ἡ περίπτωση τοῦ Σταµατίου 
Σαµόλη καί τῆς ἀδελφοσύνης του στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου χωρίου Ἁγίων 
Θεοδώρων, στόν ὁποῖο ἀναγνωρίστηκε ἡ κατοχή ἑνός ἐπιπλέον µερτικοῦ, τό ὁποῖο οὐσιαστικά 
ἰσοδυναµοῦσε µέ τήν κατοχή µιᾶς ἐπιπλέον ψήφου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 885r τῆς 20.4.1552). 

185. Βλ. γιά παράδειγµα τήν περίπτωση τοῦ ἱερέα Ἀντωνίου Μισθοῦ στήν ἀδελφότητα 
τῆς Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 52r). 

186. Στούς Ἁγίους Ἀναργύρους Στανοπουλάδων στή συνέλευση τοῦ 1608 παρίστανται 
δώδεκα «µε θέληµα και από τους ετέρους αδελφούς, ἐνῶ στήν ἀναγραφή τῶν ὀνοµάτων ση-
µειώνονται καί τά µερίδια: «παπά Ιωάννης Μεταξάς εν µέρος, παπά Κωσταντής Σµοηλης και 
Αλέξανδρος Σµοϊλης και Ανδρέας εν µέρος, παπά Ιάκωβος Γαρδικιώτης παπά Γεώργιος Γαρ-
δικιώτης και Σταµατέλος Γαρδικιώτης εν µέρος, Γεώργιος Γαστεράτος και Μήχος Γαστεράτος 
εν µέρος, ∆ήµος Σουλάνης και Βασίλης εν µερος, Στάθης Μεριµνάς µερτικό εν» (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Κ.405, φ. 442r). 

187. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Ὑψηλή, σ. 106. 
188. Ἁγία Βαρβάρα Ραχτάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 107v τῆς 18.1.1506 - Πράξεις Κατωι-

µέρη, σ. 293, ἀρ. 404). Ταξιάρχης Πολιτάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 191v τῆς 29.3.1551). 
Ἅγιοι Θεόδωροι Ἁγίων Θεοδώρων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 544r τῆς 28.2.1610). Ἅγιοι Ἀπό-
στολοι Ἁγίου Μάρκου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ζ.33, φ. 18v-19r τῆς 17.2.1583). Ὑ. Θ. Βραχλερή Ἁγίου 
Ἀθανασίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 2.1, φ.χ.ἀ. τῆς 16.8.1602). 
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λάου Ἑβραΐδος πόλεως. Τό µέτρο λήφθηκε µέ ἀπόφαση τῆς διοικούσας ἐπιτρο-
πῆς στίς 21.10.1522 λόγῳ τῆς σύγχυσης πού εἶχε προκληθεῖ στήν ἀδελφότητα ἐξ 
αἰτίας τοῦ γεγονότος ὅτι ὁρισµένοι ἀδελφοί, παρότι δέν εἶχαν συµµετάσχει στά 
ἔξοδα γιά τήν ἀνακαίνιση τοῦ ναοῦ, ἀπαιτοῦσαν «να ορίζουν ως και εκεινοι 
οιτινες επλήρωσαν». Ἡ ἀπαίτηση αὐτή εἶχε ὡς συνέπεια τή διακοπή τῶν ἐργα-
σιῶν ἀνακαίνισης, διότι ὅσοι εἶχαν καταβάλει τήν εἰσφορά ἀρνοῦνταν νά συν-
δράµουν ἐκ νέου γιά τήν ἀποπεράτωση τῶν ἔργων. Ἡ ἐπιτροπή, ἀποβλέποντας 
στήν ἐκτόνωση τῆς κατάστασης καί ἔχοντας τή σύµφωνη γνώµη τῶν λοιπῶν 
ἀδελφῶν, συνέταξε τότε νοταριακή πράξη µέ τήν ὁποία ὁρίστηκε ὅτι δικαίωµα 
συµµετοχῆς στήν ψηφοφορία γιά τήν ἀνάδειξη πριόρη καί γραµµατικοῦ εἶχαν 
µόνον ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι εἶχαν καταβάλει τήν ὁρισθεῖσα συνδροµή, οἱ δέ ὑπόλοι-
ποι ἀποκλείονταν ἕως ὅτου συµµορφωθοῦν µέ τήν ἀπόφαση τῆς ἀδελφότητας. 
Τήν ἀπόφαση ἀκολούθησε νέα νοταριακή πράξη στίς 11.6.1523 στήν ὁποία 
καταγράφηκαν ὅλα τά ὀνόµατα τῶν ἀδελφῶν πού κατέβαλαν τή συνδροµή189. 
∆έν εἶναι γνωστό ὅµως ἄν ἡ ἀπόφαση αὐτή ἀποτέλεσε στή συνέχεια πάγια 
ἀρχή τῆς συγκεκριµένης ἀδελφότητας ἤ ἄν εἶχε πρόσκαιρο χαρακτήρα. 

Συχνότερα οἱ ἀδελφότητες ἐπέβαλλαν τήν ἄρση τοῦ δικαιώµατος συµµετο-
χῆς στίς ψηφοφορίες σέ ὅσους ἀδελφούς δέν ἐκπλήρωναν τίς τακτικές οἰκονοµι-
κές τους ὑποχρεώσεις πού περιγράψαµε παραπάνω. Οἱ ἀδελφοί γίνονταν δε-
κτοί στίς ψηφοφορίες ἔπειτα ἀπό τήν ἐξόφληση τοῦ χρέους τους190. Ἡ ἰσχύς τοῦ 
µέτρου αὐτοῦ, τό ὁποῖο περιλήφθηκε καί σέ ἀπόφαση τῆς τοπικῆς ∆ιοίκησης µέ 
ἡµεροµηνία 16.4.1631191, εἶναι γνωστή γιά τίς ἀδελφότητες τῆς πόλης ἀπό τίς 
ἀρχές τοῦ 17ου αἰ. Συγκεκριµένα διαπιστώθηκε στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου καί Λαζάρου κατά τήν περίοδο 1605-1609, ὅπως προκύπτει ἀπό τίς 
γενόµενες τότε συνελεύσεις στίς ὁποῖες µετεῖχαν ὅσοι εἶχαν καταβάλει τήν 
εἰσφορά καί ὅσοι εἶχαν ὑποσχεθεῖ ὅτι θά τήν κατέβαλλαν192, τό µέτρο ὅµως δέν 
εἶχε ἀποτελέσµατα, ἄν κρίνουµε ἀπό τό ὅτι ἡ ἀδελφότητα στή συνέλευση τῆς 
30.3.1657 γιά τήν ἐκλογή νέου ἐφηµερίου τοῦ ναοῦ ἐπανέλαβε τήν ἴδια ἀπαγό-

                                                        
189. Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 18v. 
190. Τό µέτρο τοῦ ἀποκλεισµοῦ τῶν ὀφειλετῶν ἀπό τίς ψηφοφορίες ἴσχυε καί στό Ἱερό 

Τάγµα, στό ὁποῖο ἐφαρµόστηκε µέ διάταγµα τῆς τοπικῆς ∆ιοίκησης τῆς 19.10.1563 ἔπειτα ἀπό 
σχετική πρόταση τοῦ τότε πριόρη ἱερέα Ἀλεξίου Ραρτούρου (Α.Ν.Κ., Α.Ε.∆. 7, φ. 257v). Ἀντί-
στοιχη ἀπαγόρευση ἴσχυσε ἀπό τό 1786 καί στή λατινική ἀδελφότητα τοῦ Rosario (ΚΑΡΥ∆Η, 
Ἀδελφότητες, σ. 260). Ἡ ἴδια πρακτική φαίνεται πώς ἀκολουθοῦνταν καί στήν Κεφαλονιά. Τό 
1658 ὁ ἐπίσκοπος Ἱερεµίας Περιστιάνος ἀφαίρεσε τό δικαίωµα ψήφου στούς ὀφειλέτες τῶν 
ναῶν (ΤΣΙΤΣΕΛΗ, ΚΣ Β΄, σ. 77). Γιά τήν ἰσχύ τοῦ µέτρου στήν Ἑλληνική Ἀδελφότητα τῆς 
Βενετίας βλ. ΜΑΥΡΟΕΙ∆Η, Συµβολή, σ. 29. 

191. Ἡ ἀπόφαση µνηµονεύεται σέ «µαντάτο» τῆς ∆ιοίκησης τῆς 6.4.1659 µέ τό ὁποῖο ὁρί-
στηκε ἡ σύγκληση τῆς ἀδελφότητας τῶν Ἁγίων Πατέρων πόλεως (Α.Ν.Κ., Ἑνετ. 80, δ. 19, φ. 
29v-30r). 

192. Α.Ν.Κ., E.Ε. 244, β. 2, φ. 52v-66r. 
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ρευση193. Μέ ἀνάλογο τρόπο ἀντιµετώπισε τό ζήτηµα καί ἡ ἀδελφότητα τῆς 
Ὑπαπαντῆς, ἡ ὁποία σέ συνέλευση τῆς 15.4.1677 ὅρισε ὅτι ἡ µή συµµετοχή στόν 
ἑορτασµό τοῦ Πάσχα καί ἡ µή καταβολή τοῦ τιµήµατος τοῦ κεριοῦ γιά τρεῖς συ-
νεχόµενες φορές ἐπέφερε τήν ἄρση τοῦ δικαιώµατος ψήφου στίς συνελεύσεις194. 
Τό µέτρο ἐπαναλαµβάνεται σταθερά σέ ὅλο τόν 18ο αἰ. καί διαπιστώνεται ἐπίσης 
στήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµένης τῶν Ξένων195, στόν Ἅγιο Ἀντώνιο196 
καί στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα197. Ἰδιαίτερα στή συντεχνιακή ἀδελφότητα 
τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου πόλεως ἡ ἀπαγόρευση αὐτή ἐντάχθηκε στίς καταστατι-
κές της διατάξεις µέ τήν ἀπόφαση τῆς 20.1.1715, ἐνῶ µέ νεότερη ἀπόφαση τῆς 
7.1.1731 ἐπεκτάθηκε ἡ ἀπαγόρευση συµµετοχῆς καί στίς συνάξεις τῆς συντεχνίας 
πού πραγµατοποιοῦνταν ἐνώπιον τοῦ Βαΐλου γιά τήν ἐκλογή τῶν γαστάλδων198. 

Τήν ἐξόφληση τῶν ὀφειλῶν, ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση συµµετοχῆς στίς 
συνελεύσεις, σηµειώνουν καί τά πολιτειακά προστάγµατα πού ἐκδίδονταν γιά 
τή σύγκληση τῶν ἀδελφοτήτων199, τακτική πού ἐπιβλήθηκε νοµοθετικά σέ ὅλες 
τίς ἀδελφότητες µέ τό διάταγµα τῆς 16.5.1753200. Ἡ ἐφαρµογή ὅµως τοῦ µέτρου 
αὐτοῦ σέ συνδυασµό µέ τήν ἀποχή πολλῶν µελῶν τῶν ἀδελφοτήτων κατά τήν 
ἡµέρα τῆς Λαµπρῆς, ὁπότε καταβαλλόταν τό «κερί», εἶχε ὡς συνέπεια τή δυσ-
λειτουργία τῶν ἀδελφοτήτων, ὅπως θά δοῦµε ἀναλυτικότερα παρακάτω, λόγῳ 
ἀδυναµίας σύγκλησης τῆς γενικῆς συνέλευσης.  

Ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 18ου αἰ. ἀρχίζει νά καθιερώνεται ἡ πρακτική τῆς κατα-

                                                        
193. Ἡ ἀπόφαση εἶχε ὡς ἑξῆς: «ὁµίως ὅσοι αδελφοί εληψαν νά δώσουν εκειναις ταις 

συνδροµαις ἤ βοήθειαις ταῖς χρονικαῖς καί διατεταγµέναις εἰς την αυτήν µονήν ήγουν ὁπου 
δεν επλέροσαν το κερί, κάθε αγίαν λαµπρά του Χριστού ... έξο απο τους πτωχούς και από 
εκείνους οπου λήπουν µε πλεούµενα όξο της παρούσης νήσου, νά µήν ηµπορούν νά µπαλο-
τάρουν αν πρωτον δεν πλερωσουν το αυτο χρονικό δόσηµον τις αυτης µονης όσον χρονον 
ήθελαν είστε χρεώστε καί όταν πλερόσουν τότε να µποροῦ να µπαλοτάρουν...» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 
244, β. 2, φ. 38v). 

194. Οἱ ἀδελφοί λαµβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τήν τάση ὁρισµένων νά ἀπέχουν ἀπό τήν ἑορτή τῆς 
Λαµπρῆς καί τό καταβόλι ἤ νά φέρνουν δικό τους κερί, ἀποφάσισαν ὅτι «ανίσως και τινάς 
από τους αδελφούς δεν ήθελε έλθη να πιάση κερη τρης λαµπριές να µην ηµπορή να µπαλοτάρη 
πλέο οσάν η άλη αδελφή» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, β. 1, φ. 72v). 

195. Ὁ περιορισµός τέθηκε σέ ἰσχύ µετά τή σύναξη τῆς 8.4.1716 καί ἔπειτα ἀπό τήν ψήφιση 
πρότασης, σύµφωνα µέ τήν ὁποία «ὁπιος ἀδελφος δεν ήθελε πιἀσι κερη την αγίαν λαµπραν 
και ἔλθη να µπαλοταρι προτα να πλερονη το κερη και εἰστερα να µπαλοταρη µε τούς ἀδελ-
φους» (Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 106v). 

196. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 1v. 
197. Αὐτό προκύπτει ἀπό τό πρακτικό τῆς συνέλευσης τῆς 5.9.1758, ἄν καί δέν γνωρίζουµε 

ἀπό πότε τέθηκε σέ ἐφαρµογή (Α.Ν.Κ., Ε.Ε.210, β. 1, φ. 17v). 
198. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 22r καί 51r ἀντίστοιχα. 
199. Στόν Ἅγιο Ἀντώνιο πόλεως τό 1733 τό πρόσταγµα τοῦ Προβλεπτῆ γιά τήν ἐκλογή 

ἐφηµερίου καλοῦσε τούς χρεῶστες ἀδελφούς, πού ἤθελαν νά ψηφίσουν, νά πληρώσουν τά 
χρέη τους ἕως τήν καθορισµένη ἡµέρα (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 7v). 

200. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 147-148. 



∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   389 

 

βολῆς τῆς µισῆς εἰσφορᾶς ὡς προϋπόθεση γιά τή συµµετοχή στίς συνελεύσεις γιά 
ἐκείνους τούς ἀδελφούς οἱ ὁποῖοι δέν ἐµφανίζονταν νά πάρουν τό κερί κατά 
τήν ἡµέρα τοῦ Πάσχα ἤ νά λάβουν τή λουµινάρια κατά τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς 
τοῦ Ἁγίου. Ἡ πρακτική αὐτή υἱοθετήθηκε σταδιακά ὡς µέτρο γιά τήν ἀντιµε-
τώπιση τοῦ προβλήµατος ἀποχῆς τῶν ἀδελφῶν ἀπό τίς συνάξεις, ἰδιαίτερα 
ὅταν οἱ ἀνάγκες τῆς ἀδελφότητας ἐπέβαλλαν τήν ἄµεση σύναξη τῶν ἀδελφῶν, 
καί καθιερώθηκε στή συνέχεια ἀποκτώντας µάλιστα σέ ὁρισµένες ἀδελφότητες 
καταστατικό χαρακτήρα. Τήν ἐφαρµογή τῆς πρακτικῆς αὐτῆς υἱοθέτησε ἡ συ-
ντεχνιακή ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου πόλεως καί τήν ἐνέταξε στίς κα-
ταστατικές της διατάξεις µέ τήν ἀπόφαση τῆς 20.1.1715201. Ἐπίσης ἡ ἀδελφό-
τητα τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµένης τῶν Ξένων, παρότι, ὅπως εἴδαµε, εἶχε λάβει στίς 
8.4.1716 ἀπόφαση µέ τήν ὁποία ὅριζε τήν καταβολή τοῦ τιµήµατος τοῦ κεριοῦ 
ὡς προϋπόθεση γιά τή συµµετοχή τῶν ἀδελφῶν στίς συνάξεις, σύντοµα ἀναγκά-
στηκε νά τήν τροποποιήσει δίνοντας τή δυνατότητα συµµετοχῆς στίς συνάξεις 
σέ ὅσους κατέβαλλαν τή µισή ἀξία τοῦ κεριοῦ τῆς Λαµπρῆς. Ἡ ἐφαρµογή τῆς 
τακτικῆς αὐτῆς σηµειώνεται γιά πρώτη φορά στό πρακτικό τῆς 26.4.1724202 καί 
ἐπιβεβαιώνεται ἡ τήρησή της καί στά µετέπειτα πρακτικά.  

Τήν ἴδια πρακτική ἀκολούθησε ἡ ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στίς 
15.4.1733 ὁπότε ἐλήφθη ἀπόφαση νά δοθεῖ ἡ δυνατότητα στούς ἀπόντες τῆς 
Λαµπρῆς νά συµµετάσχουν στίς συγκαλούµενες ἐντός τοῦ ἔτους συνελεύσεις µέ 
τήν προϋπόθεση νά πληρώσουν τό µισό «κερί»203. Τήν ἰσχύ τῆς τακτικῆς αὐτῆς 
διαπιστώσαµε καί στήν ἀδελφότητα τῆς Ὑπαπαντῆς στήν ἐκλογική συνέλευση 
τῆς 23.6.1737204. Χαρακτηριστικότερη ὅµως εἶναι ἡ περίπτωση τῆς ἀδελφότητας 
τῆς Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας, τῆς ὁποίας ἡ προγραµµατισµένη γιά τίς 23.8.1758 
συνέλευση µέ θέµα τήν ἐκλογή ἱερέα πρός ἀντικατάσταση τοῦ ἀποθανόντος 
ἐφηµερίου τοῦ ναοῦ δέν πραγµατοποιήθηκε ἐπειδή δέν συγκεντρώθηκε ὁ ἀπα-
ραίτητος ἀριθµός. Ἡ νέα συνέλευση ὁρίστηκε γιά τίς 5.9.1758 καί τότε παρου-
σιάστηκαν καί ἔλαβαν µέρος 177 ἀδελφοί ἔπειτα ἀπό πρόσταγµα τοῦ Γενικοῦ 
Προβλεπτῆ Francesco Grimani πού κοινοποιήθηκε τήν ἴδια ἡµέρα καί µέ τό 
ὁποῖο ἐπετράπη ἡ συµµετοχή στήν ψηφοφορία καί ὅσων δέν εἶχαν πληρώσει τή 
«λουµινάρια» µέ τήν προϋπόθεση νά καταβάλουν τό ἥµισυ τοῦ ποσοῦ205. 

Γιά τίς ἀδελφότητες τῶν χωριῶν δέν ἐντοπίστηκαν διατάξεις περιοριστικές 
τοῦ δικαιώµατος συµµετοχῆς στίς ψηφοφορίες, ἀντίστοιχες πρός τίς ἀνωτέρω. 

                                                        
201. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 22r. 
202. Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 108v. 
203. «Καὶ ευθυς ηπαγι παρτε ότι εκινι η αδελφι οπου δεν ερχονται την αγίαν λαµπρην να 

πιάσουν κερι επιτα εις την µπαλοτατζιον οπου γινετε αναµεσα εις τον χρονον αν θελουν να 
µπαλοτάρουν να πλερονον το ηµισο κερη». Ἡ πρόταση «επιάσθη» µέ ψήφους 24-6 (Α.Ν.Κ., 
Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 1v). 

204. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, β. 1, φ. 128v. 
205. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 17v. 
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Σέ ὁρισµένες ἀδελφότητες ὅµως ἴσχυαν καί ἐφαρµόζονταν ἄλλες περιοριστικές 
διατάξεις, ὅπως γιά παράδειγµα αὐτή πού ψηφίστηκε τό 1762 ἀπό τούς ἀδελ-
φούς τοῦ Ὑψηλοῦ Παντοκράτορα κατά τήν ὁποία ἀποκλείονταν τῆς ψηφοφο-
ρίας ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι εἶχαν διατελέσει κυβερνῆτες καί τῶν ὁποίων οἱ διαχειρι-
στικές πράξεις δέν ἦταν σύµφωνες µέ τούς κανονισµούς τῆς ἀδελφότητας206. 

∗∗∗ 
Ἀναφορικά µέ τόν βαθµό συµµετοχῆς τῶν ἀδελφῶν στίς συνελεύσεις καί τό 
ζήτηµα τῆς ὕπαρξης κατώτατου ὁρίου γιά νά χαρακτηριστεῖ µιά συνάθροιση ὡς 
ἱκανή νά λαµβάνει ἔγκυρες ἀποφάσεις, παρατηροῦνται τά ἀκόλουθα. Γιά ὅλον 
τόν 16ο αἰ. τά στοιχεῖα µας περιορίζονται στίς λιγοστές πληροφορίες τῶν νοτα-
ριακῶν ἐγγράφων ἀπό τά ὁποῖα διαπιστώνεται ἡ ἀναγκαιότητα τῆς σύµφωνης 
γνώµης τῆς ἀδελφότητας γιά κάθε πράξη πού ἀφορᾶ σέ αὐτήν ἤ στόν ναό, 
χωρίς πάντως νά εἶναι σαφές ἄν αὐτό σήµαινε τήν ὁµοφωνία τοῦ συνόλου τῶν 
µελῶν τῆς ἀδελφότητας ἤ τῶν παρόντων κατά τή σύνταξη τῆς πράξης, καί χω-
ρίς νά διευκρινίζονται οἱ ὅροι καί οἱ προϋποθέσεις δυνάµει τῶν ὁποίων ἐνοµι-
µοποιεῖτο µιά µερίδα τῆς ἀδελφότητας νά λαµβάνει ἀποφάσεις. Σηµειώνουµε ὡς 
παράδειγµα τή σύναξη τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἑβραΐδος τό 1515 
τήν ὁποία γνωρίζουµε ἐπαρκῶς. Ἡ νοταριακή πράξη, ἡ ὁποία τήν περιγράφει 
ὅπως σηµειώσαµε καί σέ προηγούµενη ἑνότητα, συντάχθηκε δύο φορές τήν ἴδια 
ἡµέρα. Στήν πρώτη ἀναγράφονταν 27 ἀδελφοί. Στή δεύτερη πράξη προστέθη-
καν ἐννέα ἐπιπλέον ὀνόµατα καί τήν ὑπέγραψαν ἀκόµη τέσσερις, ἐνῶ τήν 
ἑπόµενη ἡµέρα προσυπέγραψαν τήν πράξη ἄλλοι 18 ἀδελφοί. Ἄν οἱ ἀναγραφό-
µενοι καί ὑπογράφοντες τή δεύτερη πράξη ἀποτελοῦσαν τό σύνολο τῆς ἀδελ-
φότητας, τότε οἱ συντάκτες τῆς πρώτης πράξης ἦταν λιγότεροι ἀπό τούς µισούς 
ἀδελφούς, ὅµως ἡ πράξη δέν διαγράφτηκε ἐπειδή ὁ µικρός ἀριθµός τῶν παρό-
ντων ἀποτελοῦσε αἰτία ἀκύρωσης τῆς ἀπόφασης, ἀλλά γιά νά συµπεριληφθοῦν 
καί οἱ ἄλλοι ἀδελφοί πού εἶχαν ἐν τῷ µεταξύ προσέλθει207. Στόν Παντοκράτορα 
πόλεως ἐπίσης στίς 22.4.1584 οἱ συγκεντρωµένοι 15 ἀδελφοί ὅρισαν ἱερουργό, 
ἀγνοοῦµε ὅµως τόν ἀριθµό τῶν ἀπόντων, τῶν ὁποίων πάντως ἡ ἀντίθετη γνώµη 
δέν συνιστοῦσε λόγο ἀκύρωσης τῆς ἀπόφασης208. 

Λεπτοµερέστερα γιά τό θέµα εἶναι τά στοιχεῖα πού παρέχουν τά σωζόµενα 
πρακτικά τῶν συνελεύσεων τῶν ἀδελφοτήτων τῆς πόλης, ἀπό τόν 17ο αἰ. καί 
ἑξῆς. Μελετήθηκαν τά σωζόµενα βιβλία τῶν ναῶν τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, τῶν Ἁ-
γίων ∆ηµητρίου καί Ἰακώβου τοῦ Πέρσου, τῶν Ἁγίων Νικολάου καί Λαζάρου, 
τῆς Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας, τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµένης τῶν Ξένων καί τῆς Ὑπα-
παντῆς. 

Στόν Ἅγιο Ἀντώνιο ἀπό τό 1733 ὡς τό 1787 πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 

                                                        
206. Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 10v-12r. 
207. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.7, φ. 150v-151r. 
208. Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.77, φ. 51v. 
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19 συνεδριάσεις καί ἡ συµµετοχή σέ αὐτές κυµάνθηκε ἀπό 25-131 ἀδελφούς209. 
Στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο, ἔχοντας ὡς ἀριθµητικούς δεῖκτες τοῦ µεγέθους τῆς ἀδελ-
φότητας τούς 89 ἀδελφούς πού παρέστησαν στή συνέλευση τῆς 24.4.1605, τούς 
83 τῆς συνέλευσης τῆς 8.7.1733 καί τούς 120 ἀδελφούς πού περιλήφθηκαν στόν 
κατάλογο πού συντάχθηκε τό 1781, ἡ διακύµανση τῶν παρόντων στίς συνελεύ-
σεις στό χρονικό διάστηµα 1706-1784 ἦταν ἀπό 13 ἕως 107, ἐνῶ στίς περισσό-
τερες περιπτώσεις δέν ὑπερέβησαν τούς 20210. Στήν ἀδελφότητα τῶν Ἁγίων 
Νικολάου καί Λαζάρου οἱ µετέχοντες στίς συνεδριάσεις τοῦ 17ου αἰ. κυµαίνο-
νταν ἀπό 19 ἕως 65211, ἐνῶ στίς συνεδριάσεις τοῦ 18ου αἰ. σηµειώνονται ὡς 
παρόντες ἀπό 20 ἕως 254 ἀδελφοί212. 

Στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα, ἔχοντας ὡς σηµεῖα ἀναφορᾶς τή συνέλευση 
τῆς 5.9.1758 στήν ὁποία παρέστησαν 177 µέλη καί τοῦ 1801 στήν ὁποία παρα-
βρέθηκαν 303 ἀδελφοί, τά στοιχεῖα πού παρέχουν τά πρακτικά γιά τίς συνελεύ-

                                                        
209. Ἀναλυτικά : στίς 15.4.1733 µέ 30, στίς 3.6.1733 µέ 28, στίς 2.3.1734 µέ 23, στίς 12.2.1735 

µέ 75 γιά ἐκλογή ἐφηµερίου, στίς 14.4.1737 µέ 37 γιά τήν ἐφηµερία, στίς 29.3.1740 ἐκλογή 
ἐφηµερίου µέ 90 παρόντες, στίς 18.5.1740 γιά ψήφιση προτάσεων, στίς 7.9.1746 µέ 35 µέλη, στίς 
8.5.1747 µέ 30, στίς 22.1.1755 µέ 40 γιά ἐφηµερία καί ἐπιτρόπους, στίς 15.6.1757 ἐκλογή ἐπι-
τρόπων µέ 33, στίς 22.6.1757 µέ 38 γιά ἐκλογή ἐπιτρόπων λόγῳ παραιτήσεως τῶν ἐκλεχθέντων, 
στίς 29.6.1757 µέ 33 γιά τό ἴδιο θέµα, στίς 23.4.1761 µέ 24, τήν 1.5.1765 µέ 27, στίς 20.4.1774 µέ 
25, στίς 27.3.1782 µέ 33, στίς 12.4.1786 µέ 24, στίς 3.2.1787 µέ 131 (βλ. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 
1v-61r). 

210. Ἀναλυτικά: στίς 24.4.1605 παρόντες 89 ἀδελφοί (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 3, φ. 73r). Στίς 
28.3.1706 γιά ἐκλογή κυβερνήτη καί γραµµατικοῦ 13 ἀδελφοί. Στίς 7.4.1713 ἦταν 13. Στίς 
12.6.1720 γιά τήν εἴσοδο νέου ἀδελφοῦ 18 ἀδελφοί (βλ. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 1, φ. 10r, 12v, 19r). 
Στίς 15.6.1729 γιά ἐπισκευές τοῦ ναοῦ 19. Στίς 16.5.1731 ἦταν 25 ἀδελφοί. Στίς 23.5.1731 γιά 
ἀβοκάτο καί ἐφηµέριο ἦταν 68 καί στή συνέχεια προσῆλθαν καί ἄλλοι καί ἔγιναν 73. Στίς 
23.5.1731 ἦταν 73. Στίς 30.5.1731 γιά τήν ἐκλογή ἐπιτρόπων 21. Στίς 20.5.1733 γιά ἐκλογές 22. 
Στίς 24.6.1733 γιά τήν ἔγκριση ἄδειας στόν ἐφηµέριο 33. Στίς 8.7.1733 γιά ἐκλογή ἐφηµερίου 
83. Στίς 6.4.1735 παρόντες 19 γιά ἀνανέωση ἐφηµερίας καί ἐκλογές. Στίς 9.4.1738 ἐκλογές µέ 32 
παρόντες. Στίς 27.3.1744 ἐκλογές µέ 19 παρόντες. Στίς 14.4.1751 παρόντες 24. Στίς 12.6.1755 
ἐκλογές µέ 26 παρόντες. Στίς 19.11.1755 ἐκλογή κυβερνήτη µέ 22. Στίς 14.4.1756 ἔγκριση 
ἐγγραφῆς ἀδελφοῦ µέ 15 παρόντες. Στίς 28.12.1757 ἐκλογές µέ 18 παρόντες. Στίς 29.3.1760 
παρόντες 31. Στίς 12.4.1775 ἐκλογή ἐφηµερίου καί ἐπιτρόπων µέ 17 ἀδελφούς. Ἡ ἑπόµενη 
συνέλευση ἔγινε στίς 8.8.1781 γιά τήν ἐκλογή ἐφηµερίου µέ 107 παρόντες, ἐνῶ ἡ ἀναβληθεῖσα 
ἐκλογή κυβερνητῶν ἔγινε στίς 31.3.1784 (βλ. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 2, φ. 6r-51v). 

211. Σύµφωνα µέ τά στοιχεῖα πού κατέχουµε στίς 13.4.1601 ἦταν 23 παρόντες. Στίς 
21.4.1609 παρόντες 25 (ἐνῶ τήν ἡµέρα τῆς Λαµπρῆς ἀναγράφονται 58). Στίς 9.4.1610 παρόντες 
19. Στίς 28.10.1655 σέ ἔκτακτη συνέλευση ἦταν παρόντες 29. Στίς 6.1.1668 ἦταν 26. Στίς 
4.4.1670 ἦταν παρόντες 65 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 6r-137r). 

212. Στίς 22.6.1739 ἦταν 254. Στίς 11.5.1740 γιά τήν ἐκλογή ἐφηµερίου τοῦ µετοχίου τῆς Ὑ. 
Θ. Κυροπούλας ἦταν 67. Στίς 31.5.1741 γιά ἐκλογή ἐπιτρόπων καί ἐφηµερίου ἦταν 37. Στίς 
7.4.1751 ἦταν 20. Στίς 25.12.1752 γιά τήν ἐκλογή κυβερνητῶν ἦταν 56. Στίς 19.4.1769 γιά τήν 
ἐκλογή κυβερνητῶν ἦταν 22 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 248, δ. 49, φ. 8r, 12v, 19r, 27r, 41r). Τό 1771 παρόντες 
235 (Stampa S. Nicolò, σ. 20). 
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σεις πού πραγµατοποιήθηκαν ἀπό τό 1757 ἕως τό 1803 εἶναι τά ἑξῆς. Κατά τό 
διάστηµα ἀπό τό 1757 ἕως τό 1786 πραγµατοποιήθηκαν 24 συνεδριάσεις στίς 
ὁποῖες ἡ συµµετοχή κυµαίνεται ἀπό 24-84 µέλη ἐνῶ σέ µόλις ἕξι περιπτώσεις ὁ 
ἀριθµός τῶν παρόντων ὑπερέβη τούς ἑκατό213. Ἰδιαίτερα µειωµένη ἦταν ἡ πα-
ρουσία τῶν ἀδελφῶν στίς συνελεύσεις κατά τά ἔτη 1786-1803. Στό διάστηµα 
αὐτό πραγµατοποιήθηκαν 12 συνεδριάσεις στίς ὁποῖες µετεῖχαν 26-57 ἀδελφοί, 
µέ ἐξαίρεση τή συνεδρίαση τοῦ 1801 γιά τήν ἐκλογή ἐφηµερίου πού ἀναφέραµε 
ἤδη214. 

Στήν Ὑ. Θ. Φανερωµένη τῶν Ξένων ἐπίσης, σέ µία ἀδελφότητα ἡ ὁποία ἐµφα-
νίζει 216 ἐνεργά µέλη στή σύναξη τῆς 24.4.1715, 231 στή σύναξη τῆς 26.4.1775, 290 
µέλη στή σύναξη τῆς 6.7.1808 καί ἀριθµεῖ 243 ἀδελφούς σέ κατάλογο τοῦ 
1811215, διαπιστώθηκαν νόµιµες συνάξεις µέ 42 καί 43 ἄτοµα216. Πάντως σέ µιά 
τουλάχιστον περίπτωση ἡ σύναξη δέν πραγµατοποιήθηκε γιά δύο συνεχόµενες 
φορές διότι δέν εἶχε προσέλθει ἀρκετός ἀριθµός ἀδελφῶν217, πού σηµαίνει ὅτι 
ὑπῆρχε ἕνα ἐλάχιστο ὅριο, τό ὁποῖο ὅµως ἦταν ἐξαιρετικά χαµηλό. Ἡ συνήθης 
συµµετοχή τῶν ἀδελφῶν στίς συνάξεις κυµαίνεται ἀπό 42-100 ἄτοµα καί ἀφορᾶ 
περίπου στά δύο τρίτα τῶν συνάξεων πού καταγράφονται στή Μαρέγολα τῆς 
ἀδελφότητας, ἐνῶ οἱ συνάξεις µέ πάνω ἀπό 150 παρόντες φτάνουν µόλις στό 

                                                        
213. Ἀναλυτικότερα στίς 30.3.1757 γιά διάφορα θέµατα µετεῖχαν 26. Στίς 19.4.1758 γιά 

ἐκλογή κυβερνητῶν παρόντες 31. Στίς 5.9.1758 γιά διάφορα θέµατα παρόντες 177. Στίς 
11.4.1759 παρόντες 35 γιά διάφορα θέµατα. Στίς 26.3.1760 παρόντες 60 γιά ἐκλογές. Στίς 
7.4.1762 παρόντες 34 γιά ἐκλογές. Στίς 23.3.1763 παρόντες 68 γιά ἐπισκευές καί ὁρισµό 
ὑπηρέτη. Στίς 18.4.1764 παρόντες 62. Στίς 3.4.1765 τήν Λαµπρή παρόντες 29 γιά τήν κατα-
σκευή ἄµβωνα. Στίς 23.4.1766 παρόντες 145 γιά ἐκλογές. Στίς 12.6.1766 ἀναβλήθηκε ἡ συνέ-
λευση ἐπειδή δέν ὑπῆρχε ἀπαρτία ἐνῶ ἦταν 60 παρόντες. Στίς 18.6.1766 παρόντες 64 γιά 
ἐπισκευές στόν νάρθηκα. Στίς 8.4.1767 παρόντες 24. Στίς 6.4.1768 παρόντες 49 γιά πάκτωµα 
περιουσίας καί ἐκλογή. Στίς 31.7.1771 παρόντες 73 γιά οἰκονοµικά ζητήµατα. Στίς 7.8.1771 πα-
ρόντες 47 γιά ἐκλογή ἐφηµερίου. Στίς 27.10.1771 παρόντες 115 γιά κυβερνῆτες. Στίς 15.4.1772 
παρόντες 122 γιά ἐκλογή κυβερνητῶν. Στίς 25.5.1772 παρόντες 31 γιά θέµατα ἐγγραφῶν. Στίς 
20.4.1774 παρόντες 28, ἐκλογές ἐφηµερίου καί κυβερνητῶν. Στίς 7.9.1774 παρόντες 84. Στίς 
23.5.1776 παρόντες 61 γιά ἐκλογές. Στίς 18.4.1781 παρόντες 133. Στίς 21.4.1784 παρόντες 116 
γιά ἐκλογή κυβερνητῶν. Στίς 26.5.1784 παρόντες 136 γιά ἐκλογή ἱερουργοῦ (τά στοιχεῖα ἀπό 
Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 8r-97v). 

214. Ἀναλυτικότερα: στίς 12.4.1786 παρόντες 26 γιά ἐκλογή ἱερουργοῦ. Στίς 28.3.1787 
παρόντες 33 γιά ἐκλογή κυβερνητῶν. Στίς 8.4.1789 παρόντες 37 γιά ἐκλογή κυβερνητῶν. Στίς 
24.3.1790 παρόντες 32 γιά ἐκλογή ἱερουργοῦ. Στίς 13.4.1791 παρόντες 57 γιά ἐκλογή κυ-
βερνητῶν. Στίς 4.4.1792 παρόντες 42 γιά οἰκονοµικά. Στίς 24.4.1793 παρόντες 37 γιά ἐκλογή 
κυβερνητῶν. Στίς 9.4.1794 παρόντες 43 γιά τήν ἱερουργία. Στίς 20.4.1796 παρόντες 40 γιά 
κυβερνῆτες. Στίς 21.4.1801 παρόντες 303 γιά τήν ἐκλογή ἱερουργοῦ. Στίς 13.4.1802 παρόντες 40. 
Στίς 5.4.1803 παρόντες 40 γιά τήν ἱερουργία (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 104r-135r). 

215. Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ 105v, 129r, 163r ἑξῆς, 173rv ἀντίστοιχα. 
216. Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 120v τῆς 27.8.1749, 121r τῆς 15.10.1749. 
217. Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 109r τῆς 4.4.1725, 109v τῆς 11.4.1725. 
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15% τοῦ συνόλου. 
Στήν Ὑπαπαντή, τέλος, γνωρίζουµε µία συνεδρία τό 1677 στήν ὁποία ἔλα-

βαν µέρος 20 ἀδελφοί, καί τέσσερις τοῦ 18ου αἰ. στίς ὁποῖες ἡ παρουσία τους 
κυµαίνεται ἀπό 12-69 ἀδελφούς218. 

Μέ τά δεδοµένα αὐτά καί σέ σχέση µέ τούς ἀριθµούς πού προκύπτουν ἀπό 
τίς συνελεύσεις στίς ὁποῖες παρατηρεῖται αὐξηµένη παρουσία ἀδελφῶν, διαπι-
στώνεται ὅτι ἡ συµµετοχή τῶν ἀδελφῶν στίς συνάξεις ἦταν πολύ µικρή, σέ 
σύγκριση µέ τόν συνολικό ἀριθµό τους. Ἐπίσης φαίνεται ὅτι στίς ἀδελφότητες, 
σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς Βενετοκρατίας, δέν ὑφίστατο κανόνας πού νά καθορίζει 
τό ζήτηµα τῆς ἐλάχιστης συµµετοχῆς γιά τήν πραγµατοποίηση τῆς συνέλευσης219 
ἤ αὐτή ἦταν ἐξαιρετικά χαµηλή. Ὡς ἐξαιρέσεις θά πρέπει νά θεωρηθοῦν γιά µέν 
τόν 17ο αἰ. ἡ ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας, γιά δέ τόν 18ο αἰ. οἱ ἀδελφό-
τητες τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καί τῆς Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας. Γιά τήν πρώτη µέ 
τήν πράξη συγκρότησής της στίς 7.1.1618 ὁρίστηκε ὅτι µποροῦσε νά λάβει ἔγκυ-
ρες ἀποφάσεις ἐφόσον συγκεντρώνονταν τουλάχιστον 12 ἀδελφοί, δηλαδή πε-
ρίπου τό 50% τῶν ἐγγραφέντων220. Ὁ ἀριθµός αὐτός, ἔπειτα ἀπό τήν ἀνασυγ-
κρότηση τῆς ἀδελφότητας µέ τήν πράξη τῆς 6.12.1638, ἀνῆλθε στούς 30 ἀδελ-
φούς221, πού ἀντιστοιχοῦσε ἐπίσης περίπου στό 50% τοῦ συνόλου τῶν ἀδελφῶν. 

Στόν Ἅγιο Ἐλευθέριο ἡ σύναξη θεωροῦνταν νόµιµη ἐφόσον ἦταν παρόντες 
τουλάχιστον 30 ἀδελφοί. Ὁ περιορισµός αὐτός τέθηκε µέ τό πρῶτο κεφάλαιο 
τῶν διατάξεων πού ψηφίστηκαν στίς 17.1.1715222. Ὁ ἀριθµός αὐτός ἀντιστοι-
χοῦσε σέ ἰδιαίτερα αὐξηµένο ποσοστό, ἄν λάβουµε ὑπ’ ὄψιν ὅτι τότε ἡ ἀδελφό-
τητα ἀριθµοῦσε περί τά 44 µέλη, στή συνέχεια ὅµως καί παρά τίς ἐγγραφές νέων 
µελῶν τό ὅριο αὐτό δέν ἀναπροσαρµόστηκε. Τήν ἐφαρµογή τοῦ µέτρου διαπι-
στώνουµε ἀπό τόν ἀριθµό τῶν ἀδελφῶν πού παρίσταντο στίς συνάξεις, οἱ 
ὁποῖοι σέ 80 γνωστές συνάξεις µόνο σέ 4 εἶναι λιγότεροι τῶν 30, ἐνῶ τό 50% 
περίπου τῶν συνάξεων ἔχουν ἀριθµό παρόντων ἀπό 30-40 ἄτοµα. 

                                                        
218. Ἀναλυτικά: τό 1677 µέ 20 ἀδελφούς. Τό 1732 µέ 33 γιά ἐκλογές. Τό 1738 µέ 69 γιά τήν 

ἐκλογή κυβερνητῶν. Τό 1744 µέ 13 γιά τήν ἐπανεκλογή τοῦ ἐφηµερίου καί τήν ἐκλογή κυβερνη-
τῶν. Τό 1753 µέ µόλις 12 γιά τό ἴδιο ζήτηµα (τά στοιχεῖα ἀπό Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, β. 1, φ. 72v-142v). 

219. Ἡ δυνατότητα πραγµατοποίησης γενικῆς συνέλευσης µέ ἐξαιρετικά µικρό ἀριθµό 
παρόντων ἀδελφῶν διαπιστώθηκε καί στίς λατινικές ἀδελφότητες τοῦ νησιοῦ (ΚΑΡΥ∆Η, Ἀδελ-
φότητες, σ. 261), καθώς καί στήν ἑλληνική ἀδελφότητα τῆς Βενετίας (ΜΑΥΡΟΕΙ∆Η, Συµβολή, σ. 
29-30). Ἀντίθετα στό Ἱερό Τάγµα ἀπαιτοῦνταν ἡ παρουσία τουλάχιστον τῶν δύο τρίτων τῶν 
µελῶν του γιά τήν πραγµατοποίηση τῆς συνέλευσης (ΖΑΡΙ∆Η, Ραρτοῦρος, σ. 30). 

220. Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.195, φ. 448r. 
221. «και να µην ηµπορούν να µπαλοτάρουν ἕαν και δεν ηνε ροτηζάµενη ὅλη, και αν δεν 

συναχτοῦν ὅλη και ηθελαν ηβρεθή 30 να ϊµποροῦν να µπαλοτάρουν, και οτη ηθελαν καµοι να 
ηνε καλα καµοµενο, οσαν να ἥτων ὅλη δια να ἥνε η αυτη εκλησία εις κυβερνισην να ϋµνήτε 
και δοξαζεται ο θεος» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.41, φ. 309v). 

222. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 21r: «πος εις το ερχοµενον να µην υµπορη να γινετε κονσεγιο 
εαν δεν ιθελε ηνε σινηθρισµενι αδελφι τριαντα». 
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Στήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας µέ ἀπόφαση τῆς συνέλευσης 
τῆς 5.9.1758 ὁρίστηκε ὡς ἐλάχιστο ὅριο ἡ παρουσία 60 ἀδελφῶν στίς συνεδριά-
σεις ἐκεῖνες πού θά ἀσχολοῦνταν µέ τήν ἔγκριση ἐξόδων ἤ τήν ἐκποίηση περι-
ουσιακῶν στοιχείων τοῦ ναοῦ223, ἀριθµός πού σέ σύγκριση µέ τή συνολική δύ-
ναµη τῆς ἀδελφότητας πού σηµειώσαµε προηγουµένως ἀντιστοιχοῦσε µόλις στό 
ἕνα πέµπτο. Ἡ ἐφαρµογή τῆς διάταξης ἐπιβεβαιώνεται στά ἑπόµενα χρόνια ἀπό 
τά τηρούµενα πρακτικά τῶν συνεδριάσεων τῆς ἀδελφότητας224. Τό ὅριο ὅµως 
αὐτό δέν εἶχε γενικότερη ἐφαρµογή, ἀλλά ἀφοροῦσε ἀποκλειστικά στίς συγκα-
λούµενες γιά τά σηµειούµενα ζητήµατα συνελεύσεις.  

Στίς ὑπόλοιπες ἀδελφότητες, ὅπως διαπιστώνεται ἀπό τά πρακτικά, ὑπάρχει 
µία ποικιλία ἐπιλογῶν χωρίς νά διαπιστώνεται ἡ τήρηση κάποιου συγκεκρι-
µένου κανόνα ἤ ὁρίου. Εἶναι γεγονός ὅµως ὅτι ἕνας ἐξαιρετικά µεγάλος ἀριθµός 
προγραµµατισµένων συνελεύσεων ἀναβλήθηκε ἤ µαταιώθηκε λόγῳ τῆς µικρῆς 
προσέλευσης ἀδελφῶν ἤ, κατά τό λεκτικό τῶν βιβλίων τῶν ἀδελφοτήτων, «ερη-
µετερίσθη το ανωθεν κονσεγιο ... επηδί ίνε οληγο νούµερο τον αδελφόν»225. Ὁ 
µικρός αὐτός ἀριθµός ὁ ὁποῖος δέν ἐπέτρεπε τήν πραγµατοποίηση τῆς συνέλευ-
σης δέν εἶναι σαφές ἄν ἀντιστοιχοῦσε σέ συγκεκριµένο ποσοστό ἤ ἄν προσδιο-
ριζόταν ἀνάλογα µέ τή σηµασία τῶν θεµάτων πού ἐπρόκειτο νά συζητηθοῦν226. 

                                                        
223. Συγκεκριµένα ὁρίστηκε ὅτι τά µέλη τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς δέν µποροῦσαν «να 

προβάλουν της αδελφότητας καµίαν πάρτε όπου νά ηνε εις βάρος της εκκλησίας ή δια νά 
δώσουν σταµπιλε της εκκλησίας χωρίς να κιριχθή πρότα .... και µε τό να σιµαζοχθουν 60 
αδελφή και οχί οληγότερη δια να µην εχουν τοπον εις τους ολίγους τα µπρόγια εις ζηµίαν και 
βάρος της εκκλησιας» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 21r). 

224. Στίς 3.4.1765 πραγµατοποιήθηκε συνεδρίαση µέ 29 παρόντες, ἡ ὁποία ἀποφάσισε τήν 
κατασκευή τοῦ ἄµβωνα τοῦ ναοῦ, τήν αὔξηση τοῦ µισθοῦ τοῦ ὑπηρέτη καί τήν ἐγγραφή νέων 
ἀδελφῶν (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 46r). Ἀπό τίς ἀποφάσεις αὐτές ἀκυρώθηκαν ὅσες ἔρχονταν 
σέ ἀντίθεση µέ τήν ἀπόφαση τοῦ 1758 (ὅ.π., φ. 48v). Γιά τόν ἴδιο λόγο ἀναβλήθηκε στίς 
12.6.1766 ἡ προγραµµατισµένη συνεδρίαση στήν ὁποία παρέστησαν 60 ἀδελφοί (ὅ.π., φ. 51v). 
Αὐτή πραγµατοποιήθηκε στίς 18 τοῦ µηνός µέ 64 παρόντες ἀδελφούς καί εἶχε ὡς θέµα τήν 
ἔγκριση ἐπισκευῶν στόν νάρθηκα τοῦ ναοῦ (ὅ.π., φ. 52v). 

225. Ἅγιος Νικόλαος καί Λάζαρος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 1, φ. 125r τῆς 26.8.1688). Γιά 
τόν Ἅγιο Ἀντώνιο βλ. τό πρακτικό τῆς 3.4.1754 ὅπου σηµειώνεται: «αγγαλα ολίγος ο αριθµός 
των συναγµένων αδελφῶν, δεν ηθελισαν και κάποιοι να σταθουν όθεν εριµετερίσθη» (Α.Ν.Κ., 
Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 33r). Γιά τήν Ὑ. Θ. Βλαχέρνα πόλεως βλ. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 23r, 61v. 

226. Στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα, ὅπως φαίνεται ἀπό τά ὑπάρχοντα στοιχεῖα, στίς 
8.4.1767 µέ 24 παρόντες πραγµατοποιήθηκε, ἐνῶ στίς 19.4.1769 µέ 17 παρόντες, στίς 4.4.1770 µέ 
18 παρόντες καί στίς 27.3.1771 µέ 17 παρόντες ἀναβλήθηκε (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 69v-70r). 
Στίς 19.4.1780 για τήν ἐκλογή κυβερνητῶν µέ 43 παρόντες διαλύθηκε (ὅ.π., φ. 87v). Ἐπίσης δέν 
πραγµατοποιήθηκε καί στίς 9.4.1781 ἡ συγκληθεῖσα γιά ἐκλογές συνέλευση διότι οἱ 51 συγκεν-
τρωθέντες δέν ἀποτελοῦσαν ἀπαρτία (ὅ.π., φ. 88v). Ἀντίθετα στή συνέλευση τῆς 30.3.1757 
στήν ὁποία συζητήθηκαν διάφορα θέµατα µετεῖχαν 26 (ὅ.π., φ. 8r), στίς 19.4.1758 ἐκλέχθηκαν 
κυβερνῆτες καί ἐφηµέριος ἀπό 31 ἀδελφούς (ὅ.π., φ. 9v), στίς 8.4.1767 πραγµατοποιήθηκε 
συνέλευση µέ 24 παρόντες (ὅ.π., φ. 56v-57r) καί στίς 6.4.1768 οἱ 49 παρόντες πάκτωσαν τήν 
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Ἡ δυνατότητα συσχέτισης τοῦ ζητήµατος τῆς ἀπαρτίας µέ τόν ἀριθµό ἐκείνων 
πού εἶχαν καταβάλει τήν ἐτήσια εἰσφορά (λουµινάρια) καί ἑποµένως, σύµφωνα 
µέ τίς ἰσχύουσες διατάξεις, εἶχαν δικαίωµα συµµετοχῆς στίς συνεδριάσεις, 
παρότι ἑλκυστική δέν φαίνεται πιθανή, διότι διαφορετικά δέν θά µποροῦσαν 
νά δικαιολογηθοῦν οἱ ἀναβολές καί µαταιώσεις τῶν συνεδριάσεων τήν ἡµέρα 
τοῦ Πάσχα κατά τήν ὁποία οἱ παρόντες εἶχαν ὅλοι καταβάλει τή «λουµινάρια». 

ii. Ἡ τηρούµενη διαδικασία 

Ἡ διαδικασία γιά τήν πραγµατοποίηση τῶν συνελεύσεων ἀποτελοῦσε ἐσωτε-
ρική ὑπόθεση τῶν ἀδελφοτήτων χωρίς τήν παρέµβαση τῆς πολιτικῆς ἤ τῆς ἐκ-
κλησιαστικῆς ἀρχῆς. Ὅµως δέν λείπουν καί τά παραδείγµατα τά ὁποῖα φανε-
ρώνουν τήν πολιτειακή ἀνάµειξη στή σύγκληση τῶν ἀδελφοτήτων. Τήν διαπι-
στώσαµε γιά πρώτη καί µοναδική φορά κατά τόν 16ο αἰ. στή σύναξη τῆς ἀδελ-
φότητας τοῦ Ὑψηλοῦ Παντοκράτορα στίς 9.6.1566 γιά τήν ἐκλογή κυβερνητῶν, 
ἡ ὁποία ἔγινε µέ ὁρισµό τοῦ Βαΐλου, τήν ἔκδοση τοῦ ὁποίου προκάλεσαν καί 
ἔφεραν στά χωριά τέσσερις ἀδελφοί τοῦ ναοῦ. Ἀγνοοῦµε τήν αἰτία πού προκά-
λεσε τήν παρέµβαση αὐτή, πιστεύουµε ὅµως ὅτι ὀφειλόταν σέ διαφορές ἤ φιλο-
νικίες µεταξύ τῶν ἀδελφῶν, ἄν κρίνουµε ἀπό τό γεγονός ὅτι δέκα µῆνες νωρί-
τερα, στίς 16.8.1585 εἶχαν ἐκλεγεῖ κυβερνῆτες γιά τρία χρόνια, οἱ ὁποῖοι τελικά 
ἀναγνωρίστηκαν καί ἀπό τούς συγκεντρωθέντες στίς 9 Ἰουνίου µέ τόν ὁρισµό 
τοῦ Βαΐλου227. Πρόσταγµα τῆς τοπικῆς ∆ιοίκησης ἐκδόθηκε καί στίς 6.4.1659 
γιά τή σύγκληση τῆς ἀδελφότητας τῶν Ἁγίων Πατέρων πόλεως228 ἔπειτα ἀπό 
αἴτηση τοῦ πριόρη, τοῦ κυβερνήτη καί τοῦ γραµµατικοῦ τῆς ἀδελφότητας. Τό 
πρόσταγµα χρησίµευσε ὡς µέσο πίεσης τῶν ἀδελφῶν, λόγῳ τῆς ἀποτυχίας σύ-
ναξης αὐτῶν γιά δύο συνεχόµενες φορές, γι’ αὐτό καί σέ αὐτό ὁρίστηκε χρηµα-
τική ποινή στούς παρηκόους ὕψους 3 δουκάτων ὑπέρ τῆς ἐκκλησίας. ∆έν εἶναι 
γνωστό ἄν ἡ ἀνωτέρω διαδικασία ἀποτελοῦσε συνήθη πρακτική γιά τίς ἀδελ-
φότητες σέ ἀνάλογες περιπτώσεις, διότι ἕως καί τίς ἀρχές τοῦ 18ου αἰ. δέν 
βρέθηκαν ἄλλες ἀνάλογες ἀναφορές. 

Τόν 18ο αἰ. τά παραδείγµατα παρεµβάσεων τῆς Πολιτείας µέ τήν ἔκδοση 
προσταγµάτων γιά τή σύναξη τῶν ἀδελφῶν πληθαίνουν καί περιλαµβάνουν 
τόσο τίς ἀδελφότητες τῆς πόλης ὅσο καί τῶν χωριῶν, χωρίς ὅµως νά µπορεῖ νά 
γίνει λόγος γιά κανόνα, ἀφοῦ οὔτε ὁ ἀριθµός τῶν παραδειγµάτων τό ἐπιτρέπει 
οὔτε εἶναι γνωστό πολιτειακό διάταγµα πού νά ἐπιβάλλει τήν τήρηση τῆς δια-
δικασίας αὐτῆς229. 

                                                        
περιουσία καί προέβησαν σέ ἐκλογές (ὅ.π., φ. 58v). 

227. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.1, φ. 85rv. 
228. Α.Ν.Κ., Ἑνετ. 80, δ. 19, φ. 29v-30r. 
229. Ὁ Λ. Ζώης ἀναφερόµενος στίς συνελεύσεις τῶν συντεχνιῶν τῆς Ζακύνθου σηµειώνει 
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Ἡ παρεχόµενη ἀπό τήν Πολιτεία ἄδεια ἤ «µαντάτο» γιά τή σύγκληση τῆς 
ἀδελφότητας µποροῦσε νά εἶναι προφορική, ὁπότε καί σηµειωνόταν ὁ προφο-
ρικός της χαρακτήρας στήν ἀρχή τοῦ πρακτικοῦ τῆς συνέλευσης230, εἴτε γραπτή, 
τά δέ ἔξοδα γιά τήν ἔκδοσή της βάρυναν τήν ἀδελφότητα231. Ὁ προφορικός ἤ 
γραπτός χαρακτήρας τῆς προσταγῆς καθόριζαν πιθανότατα καί τόν τρόπο µέ 
τόν ὁποῖο αὐτή δηλωνόταν στίς πηγές, ἀφοῦ ἀπαντᾶµε τόσο τόν ὅρο «permes-
so» ὅσο καί τούς «µαντάτο», «ὁρισµός» καί «πρόσταγµα». Ἡ ἀρχή πού παρα-
χωροῦσε τήν ἄδεια ἤ ἐξέδιδε τό πρόσταγµα σύγκλησης εἴτε προσδιορίζεται 
γενικά µέ τόν τίτλο Rettori232 εἴτε κατονοµάζεται συγκεκριµένα ὁ Γενικός Προ-
βλεπτής Θαλάσσης233, συνηθέστερα ὅµως σηµειώνεται ἡ τοπική ∆ιοίκηση (Reg-
gimento)234 καί πιό συγκεκριµένα ὁ Βάιλος235 ἤ ὁ Προβλεπτής καί Καπιτάνος 
τοῦ νησιοῦ236. 

Ἡ ἄδεια χορηγοῦνταν ἔπειτα ἀπό αἴτηση τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς237 ἤ 
σηµαίνοντος προσώπου τῆς ἀδελφότητας238 καί προηγοῦνταν κυρίως τῶν συγ-

                                                        
τήν ὕπαρξη σχετικοῦ προστάγµατος σύµφωνα µέ τό ὁποῖο οἱ ἐπίτροποι κάθε λαϊκοῦ σωµα-
τείου ἤ ἀδελφότητας ὄφειλαν πρίν ἀπό τή σύγκληση αὐτοῦ νά ζητοῦν ἀπό τόν Προβλεπτή τήν 
ἔγγραφη ἄδεια (ΖΩΗ, Συντεχνίαι, σ. 27). 

230. Βλ. συνέλευση τῆς Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας πόλεως στίς 9.4.1781 πού συγκλήθηκε 
«precesso il vocale permesso dell' eccelentia Primaria Carica» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 87v) καί 
τή συνέλευση τῆς 21.4.1784 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 96r). 

231. Στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο Καρουσάδων µεταξύ τῶν ἐξόδων τοῦ 1763 σηµειώνεται «δια 
ενα µαντατο απο το ρεγγιµεντο να γενι ι µπαλοτατζιόν διὰ τους νέους κουµεσιους L:6» 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 192, β. 1, φ. 104v). Ἐπίσης στά ἔξοδα τοῦ 1768 «δια ετερο µαντατο νεας εκλογις 
κιβερνιτόν L:10» (ὅ.π., φ. 113v). 

232. Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 96r). 
233. Στήν Ὑ. Θ. Φανερωµένη τῶν Ξένων ἡ σύναξη τῆς 1.8.1731 ἔγινε µέ προσταγή τοῦ 

Γενικοῦ Προβλεπτῆ Nicolò Erizzo (Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 116r). Τή διαταγή στόν Ἅγιο Νικό-
λαο καί Λάζαρο πόλεως τό 1739 ἐξέδωσε ὁ Γενικός Προβλεπτής Zorzi Grimani (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 
248, δ. 49, φ. 4r καί 11v). Ἀπό τόν ἴδιο ἐκδόθηκε τό πρόσταγµα καί γιά τή συνέλευση τοῦ 
Ἁγίου Ἀντωνίου τό 1740 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 15r). Ἡ σύναξη τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας στίς 
21.1.1742 ἔγινε µέ ὁρισµό τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ Antonio Loredan (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, 
φ. 20r). Ὁ Γενικός Προβλεπτής ἐννοεῖται καί στήν ἔκφραση Primaria Carica πού ἀπαντᾶ στήν 
Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα στίς 9.4.1781 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 87v). 

234. Ἅγιοι Πατέρες πόλεως (Α.Ν.Κ., Ἑνετ. 80, δ. 19, φ. 29v). Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Γ.87, β. 59, φ. 34v). Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσα (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρί-
τσα, σ. 674, ἔγγραφο 18 στίχος 14). Ἅγιος Ἀθανάσιος Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 192, β. 1, φ. 
104v, 113v). Ὑ. Θ. Εἰσοδίων Καβαλουρίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.420, β. 11, φ. 20v). 

235. Ὑψηλός Παντοκράτορας (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.1, φ. 85v). 
236. Ἅγιος Νικόλαος καί Λάζαρος πόλεως (Stampa S. Nicolò, σ. 21). Ἁγία Αἰκατερίνη 

Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.420, β. 14, φ. 31r). 
237. Ἅγιοι Πατέρες πόλεως (Α.Ν.Κ., Ἑνετ. 80, δ. 19, φ. 29v). Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως 

(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 15r). 
238. Ἡ ἔκδοση τοῦ ὁρισµοῦ γιά τή σύναξη τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας στίς 21.1.1742 ἔγινε µέ 

αἴτηση τοῦ εὐγενῆ Στέφανου Πετριτῆ (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 20r). 
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κλήσεων τῆς ἀδελφότητας γιά τήν ἐκλογή ἐφηµερίου239, ἀλλά καί γιά τήν ἐκλο-
γή κυβερνητῶν240, καθώς καί γιά οἰκονοµικά ζητήµατα241. Τό µέτρο φαίνεται 
πώς υἱοθετήθηκε ἀπό τίς ἴδιες τίς ἀδελφότητες ὡς µέσο πίεσης στήν προσπάθειά 
τους νά ἐπιτύχουν µεγαλύτερη συµµετοχή τῶν ἀδελφῶν στίς συνελεύσεις, ἀλλά 
καί κατοχύρωσης τῆς ὅλης διαδικασίας µέ τή δηµόσια κοινοποίηση (strida) τῆς 
συνέλευσης πού ἐπρόκειτο νά πραγµατοποιηθεῖ242. 

Στήν πόλη, ἄν γιά τή σύγκληση τῆς ἀδελφότητας εἶχε προηγηθεῖ ἡ ἔκδοση 
ἄδειας ἀπό τήν πολιτειακή ἀρχή, αὐτή κοινοποιοῦνταν ἀπό τόν δηµόσιο διαλα-
λητή µέ τόν ἦχο τῆς σάλπιγγας σέ δηµόσιο χῶρο243. Μέ τόν τρόπο αὐτό καλοῦ-
νταν οἱ ἀδελφοί νά συναχθοῦν τήν ὁριζόµενη σέ αὐτό ἡµέρα καί γνωστοποι-
οῦνταν τά θέµατα πού ἐπρόκειτο νά ἀπασχολήσουν τή συνέλευση. 

Τόν 18ο αἰ., κατά ἀραιά διαστήµατα καί κυρίως ὅταν ἡ ἀδελφότητα ἐπρό-
κειτο νά προβεῖ σέ ἐκλογή νέου ἐφηµερίου, ἀρχικά γνωστοποιοῦνταν στούς 
ἀδελφούς ὅτι ὄφειλαν νά ἐµφανιστοῦν στή διοικούσα ἐπιτροπή γιά νά ἐγγρα-
φοῦν στόν κατάλογο τῶν ἀδελφῶν πού εἶχαν δικαίωµα ψήφου. Ἡ διαδικασία 
αὐτή, χαρακτηριζόµενη στίς πηγές ὡς «ἐσποῦργο» ἤ «espurgo» (= ἐκκαθάριση), 
συνίστατο στή γενική καταγραφή τῶν ἀδελφῶν ἔπειτα ἀπό τήν προσκόµιση 
καί τόν ἔλεγχο τῶν ἐγγράφων πού πιστοποιοῦσαν τά δικαιώµατά τους244. Ὁ 
ἔλεγχος τῶν ἀποδεικτικῶν στοιχείων ἦταν ἐξονυχιστικός καί λάµβανε χώρα συ-

                                                        
239. Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 7rv, 15r). Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα 

(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 17r) Ἅγιος Νικόλαος καί Λάζαρος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 248, δ. 49, φ. 
4r ἑξῆς. Ε.Ε. 247, σ. 19-21). Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 59, φ. 34v). 

240. Ἅγιος Νικόλαος καί Λάζαρος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 248, δ. 49, φ. 12v). Ὑ. Θ. Φανερω-
µένη τῶν Ξένων (ΣΤΟΥΠΗ, Ξένοι, σ. 143). Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 
1, φ. 87v καί 96r). Ὑ. Θ. Βλαχέρνα πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 20r). Ἅγιος Ἀθανάσιος 
Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 192, β. 1, φ. 104v, 113v). Ὑ. Θ. Εἰσοδίων Καβαλουρίου (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Κ.420, β. 11, φ. 20v). Ἁγία Αἰκατερίνη Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.420, β. 14, φ. 31r). 

241. Στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα τό 1774 ζητήθηκε «per cose e materie riguardanti interesse 
di detta chiesa» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 79r). 

242. Εἶναι νοµίζουµε χαρακτηριστική ἡ ἀπόφαση τῶν κυβερνητῶν τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου 
πόλεως στίς 20.4.1774 «να καµοµε ενα στριδόρο ηστιν µεσιν του φόρου της χόρας ης ηδισιν 
του καθενος αδελφου .. δια να σιναχτουνε τις 4 του ερχοµενου Μαίου» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 2, 
φ. 40r), ἡ ὁποία ἐλήφθη λόγῳ τῆς παρατεταµένης ἀδυναµίας σύγκλησης τῆς ἀδελφότητας, 
χωρίς ὅµως ἀποτέλεσµα. 

243. Ἅγιος Ἀντώνιος: «nel luogo solito in piazza publica» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 7rv τῆς 
20.2.1735 καί φ. 15r τῆς 29.3.1740). Στόν Ἅγιο Νικόλαο καί Λάζαρο πόλεως τό 1739 (Α.Ν.Κ., 
Ε.Ε. 248, δ. 49, φ. 4r ἑξῆς) καί τό 1771 ἔγινε «a suon di tromba in piazza publica, in quella dei bor-
ghi, Manduchio e Castrades» (Stampa S. Nicolò, σ. 21). Βλ. ἐπίσης Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πό-
λεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 17r τῆς 12.8.1758 καί φ. 79r τοῦ 1774). 

244. Βλ. Ἅγιος Νικόλαος καί Λάζαρος (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 247, σ. 19 τό 1771). Βλ. ἐπίσης Ἅγιος 
Ἀντώνιος (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 7r τοῦ 1735 καί φ. 15r τοῦ 1740). Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 17r τοῦ 1758, φ. 97v τοῦ 1784, φ. 130v τοῦ 1801). Ἅγιος ∆ηµήτριος 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 2, φ. 45r τοῦ 1781). Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 97v-99r. 
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νήθως σέ περισσότερες τῆς µιᾶς συνεδρίες τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς245, γι’ αὐτό 
καί σέ ὁρισµένες περιπτώσεις ὁ χρόνος πού µεσολαβοῦσε ἀνάµεσα στήν πρό-
σκληση τῶν ἀδελφῶν καί τήν πραγµατοποίηση τῆς συνέλευσης ὑπερέβαινε τό 
σύνηθες διάστηµα τῶν ὀκτώ ἡµερῶν246, κάποτε µάλιστα ἡ προγραµµατισµένη 
συνέλευση ἀναβαλλόταν ὥστε νά δοθεῖ ὁ ἀπαραίτητος χρόνος γιά τόν ἔλεγχο 
τῶν δικαιολογητικῶν πού προσκόµιζαν οἱ ἀδελφοί247. Στή συνέχεια ἀκολου-
θοῦσε νέα εἰδοποίηση µέ τόν ἴδιο τρόπο, µέ τήν ὁποία γνωστοποιοῦνταν ἡ ἡµέ-
ρα τῆς σύναξης248. Γιά τίς ἄλλες περιπτώσεις ἡ κοινοποίηση ἦταν µία καί ὁ δη-
µόσιος διαλαλητής καλοῦσε τήν ἀδελφότητα νά συναθροιστεῖ τήν ὁρισµένη 
ἡµεροµηνία γιά θέµατα πού τήν ἀφοροῦσαν249. 

Ἄν δέν εἶχε προκληθεῖ ἡ ἔκδοση προστάγµατος, ἡ κοινοποίηση τῆς προ-
γραµµατισµένης συνεδρίασης γινόταν συνήθως µιά ἑβδοµάδα πρίν στόν ναό τῆς 
ἀδελφότητας µετά τή θεία λειτουργία ἀπό ἕνα µέλος τῆς διοικούσας ἐπι-
τροπῆς250. 

Τά µέλη τῶν ἀδελφοτήτων τόσο τῆς πόλης ὅσο καί τῶν χωριῶν, ὅπως φαί-
νεται ἀπό τίς πηγές, εἰδοποιοῦνταν ἀπό τήν ἐπιτροπή γιά τή συνάθροιση µέ τό 
κτύπηµα τῆς καµπάνας τοῦ ναοῦ251. Ἡ πρακτική αὐτή ἀποτελοῦσε ἤδη κατά 
τόν 16ο αἰ. παγιωµένη τακτική στίς ἀδελφότητες, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν προ-

                                                        
245. Στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου πόλεως τό 1790 ἡ καταγραφή ἔγινε σέ τρεῖς 

συνεχόµενες συνεδρίες στίς 9, 16 καί 23 Ἰουνίου (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 97v-99r). 
246. Στόν Ἅγιο Νικόλαο καί Λάζαρο πόλεως γιά τή συνέλευση τῆς 22.6.1739 ἡ διαδικασία 

ξεκίνησε ἀπό τίς 9 Μαΐου (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 248, δ. 49, φ. 1r-4r), ἐνῶ γιά τή συνέλευση τοῦ 1771 ἡ 
ὅλη διαδικασία ὁλοκληρώθηκε ἀπό τίς 8 ἕως τίς 14 Ἰουλίου (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 247, σ. 19-21). Στήν 
Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα οἱ ἀδελφοί κλήθηκαν στίς 12.8.1758 καί ἡ συνέλευση προγραµµατί-
στηκε γιά τίς 23.8.1758, κλήθηκαν στίς 14.5.1784 καί αὐτή ἔγινε στίς 26.5.1784, κλήθηκαν στίς 
31.3.1801 καί ἡ συνεδρίαση ἔγινε στίς 21.4.1801 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 17r, 97v, φ. 130v ἑξῆς 
ἀντίστοιχα). 

247. Ἅγιος Ἀντώνιος (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 15v ὁπότε ἀναβλήθηκε ἡ προγραµµατι-
σµένη γιά τίς 16.3.1740 συνέλευση γιά τήν ἐκλογή ἐφηµερίου). 

248. Βλ. γιά παράδειγµα τίς συνάξεις τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου Νικολάου πόλεως τό 
1739 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 248, δ. 49, φ. 1-4r) καί τό 1771 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 247, σ. 19-21). 

249. Στίς 29.8.1774 κατ' αἴτηση τῆς ἐπιτροπῆς προσκλήθηκε ἡ ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Ἀντι-
βουνιώτισσας «per cose e materie riguardanti interesse di detta chiesa» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 
79r). 

250. Στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα µετά τή λειτουργία τῆς 11.4.1764 κηρύχθηκε ἀπό τόν γα-
στάλδο ἡ σύναξη γιά τήν ἐκλογή κυβερνητῶν στίς 18 τοῦ µηνός (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 36v). 

251. Βλ. Ὑπαπαντή πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 160r τῆς 14.4.1544). Ἅγιος Ἰωάννης 
Πρόδροµος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 161v-162r τῆς 16.4.1544). Ἅγιοι Πατέρες πόλεως 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.186, φ. 274v τῆς 7.12.1546). Ἅγιος Βασίλειος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 
79v τῆς 2.4.1592). Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 1r τῆς 15.4.1733). Ὑ. Θ. 
Φανερωµένη τῶν Ξένων (Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, passim). Γιά τά χωριά βλ. Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Γ.87, β. 59, φ. 47v τῆς 12.2.1738. Συµβ. Μ.133, β. 9, φ. 46r τῆς 22.6.1746), Ἁγία Τριάς 
Ψωραρῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 23, φ. 19v-20r τῆς 3.5.1752). 
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σθήκη τῶν ἐκφράσεων «κατά τήν τάξιν» ἤ «κατά τήν συνήθειαν» στίς νοταρια-
κές πράξεις πού περιγράφουν τό γεγονός252. Στά πρακτικά τοῦ 17ου καί 18ου 
αἰ. ἄλλοτε ἀναφέρεται ἁπλῶς ὅτι ἡ πρόσκληση ἔγινε µέ τό κτύπηµα τῆς κα-
µπάνας253 καί ἄλλοτε προσδιορίζεται ἀκριβέστερα ὁ χρόνος καί ὁ ἀριθµός τῶν 
εἰδοποιήσεων. Ἀπό τίς ἀναλυτικότερες αὐτές ἀναφορές προκύπτει ὅτι ἡ κρούση 
τῆς καµπάνας γινόταν τό βράδυ τῆς προηγούµενης ἡµέρας254 καί σέ ὁρισµένες 
ἐπαναλαµβανόταν καί τό πρωί τῆς ἡµέρας τῆς σύναξης255.  

Συνήθης τόπος σύναξης ἕως καί τίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰ. ἦταν ὁ ναός τῆς ἀδελ-
φότητας256 ἤ κάποιο ἀπό τά οἰκήµατά του257, ἐνῶ σέ ὁρισµένες περιπτώσεις ὁρί-
ζεται πιό συγκεκριµένα τό προαύλιο τοῦ ναοῦ258. ∆έν λείπουν ὅµως καί τά πα-
ραδείγµατα σύναξης τῆς ἀδελφότητας σέ ἄλλον τόπο, ὅπως στήν πλατεία τοῦ 
χωριοῦ259, στό ἐργαστήριο τοῦ νοταρίου πού συνέτασσε καί τή σχετική πρά-

                                                        
252. Στούς Ἁγίους Πατέρες πόλεως τό 1546 συνάχθηκαν «κρούοντας τάς καµπανας κατά 

την ταξιν» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.186, φ. 274v). Ἐπίσης οἱ ἀδελφοί τῆς Ὑπαπαντῆς πόλεως, σύµ-
φωνα µέ τή συστατική πράξη τῆς ἀδελφότητας τοῦ 1544, θά συναθροίζονταν «κρούοντες τήν 
καµπάνα κατά την συνήθειαν» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 160r). Μέ ἀντίστοιχο τρόπο καλοῦ-
νταν καί τά µέλη τοῦ Μεγάλου Συµβουλίου τῶν εὐγενῶν στήν τακτική συνέλευση (ΛΟΥΝΤΖΗ, 
Ἑνετοκρατία, σ. 119). 

253. «col suono della campana»: πρακτικό σύναξης τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
καί Λαζάρου τῆς 17.7.1771 (Stampa S. Nicolò, σ. 19-21). Ὑ. Θ. Φανερωµένη τῶν Ξένων (ΣΤΟΥ-
ΠΗ, Ξένοι, σ. 142). 

254. Στίς 17.4.1764 στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα «εσύµανε η καµπάνα δια είδησιν του κα-
θενος πος αβριον µετά την λητουργίαν θέλουν συναχθή» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 36v). 

255. Στόν Ἅγιο Νικόλαο καί Λάζαρο πόλεως στίς 24.8.1688 τά µέλη τῆς ἐπιτροπῆς ἀπο-
φάσισαν γιά τήν ἔκτακτη σύγκληση τῆς ἀδελφότητας «να σιµανουν την καµπάνα αφεσπέρας 
του σαββάτου ερχοµένου και την Κυριακή ταποταχια απολητουργα να σιµανι δια να σηµα-
ζοθούν η αδελφή...» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 1, φ. 124v). Ἐπίσης στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο πόλεως στίς 
15.6.1729 συγκεντρώθηκαν «επιδί και νά ακουσαν την καµπανα εχτές το βράδι καί τιν σίµε-
ρον» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 2, φ. 6r). Στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα στή συνεδρίαση τῆς 30.3.1757, 
ἡµέρα τῆς Λαµπρῆς, οἱ ἀδελφοί κλήθηκαν «µε το σήµαµα της καµπανας αφ' εσπέρας το ταχύ 
και µετά την λυτουργίαν» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 8r). 

256. Ἐνδεικτικά: Ὑπαπαντή πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 160r τῆς 14.4.1544). Ἅγιος Ἀ-
θανάσιος Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 2.9, φ. 2rv τῆς 31.3.1555). Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.189, φ. 130v τῆς 11.4.1558. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, passim). Ἅγιοι Πατέρες πό-
λεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.186, φ. 274rv τῆς 7.12.1546), Ἅγιος Ἀθανάσιος Μαντουκίου (Α.Ν.Κ., 
∆.Σ. 10 πράξη τῆς 11.4.1642). Ἅγιος ∆ηµήτριος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 233, β. 1). Ἅγιος Ἰωάννης 
Πρόδροµος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ Ρ.26, φ. 588v-590r τῆς 23.4.1580). Ἅγιος Νικόλαος καί 
Λάζαρος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 1 καί 2 passim). Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Γαστουρίου (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Κ.457, β. 21, φ. 37v τῆς 2.9.1751). 

257. Βλ. πράξη ἐκλογῆς ἐφηµερίου τῆς µονῆς Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσας: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-
ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 651, ἔγγραφο 4 στίχος 1. 

258. Ἁγία Τριάς Ἀργυράδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ν.1, φ. 3r τῆς 19.5.1635). Ὑ. Θ. Βλαχέρνα 
Καµάρας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 29, φ. 27v τῆς 20.11.1754). 

259. Ἡ σύναξη τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Λιαπάδων στίς 10.5.1514 ἔγινε στό «χωρευ-
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ξη260, στό σπίτι κάποιου ἀδελφοῦ ἤ τοῦ πριόρη261 ἤ ἀκόµη καί σέ ἄλλον ναό, ὁ 
ὁποῖος στήν πόλη ἦταν συνήθως ὁ ναός τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας262, λόγῳ προ-
φανῶς τῆς χωρητικότητάς του. 

Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τόν χρόνο καί τή συχνότητα τῶν συνάξεων, στόν 16ο αἰ. ἡ 
ἔννοια τῆς τακτικῆς σύναξης τῆς ἀδελφότητας µόνον σέ σχέση µέ τήν ἐκλογή 
τῶν µελῶν τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς µπορεῖ νά συσχετιστεῖ, δεδοµένου ὅτι ὁ 
ὁρισµός τοῦ ἱερουργοῦ ἐξαρτιόταν ἀπό τή χρονική διάρκεια τῆς προηγούµενης 
σύµβασης, ἡ ὁποία, ὅπως θά δοῦµε καί στή συνέχεια, δέν χαρακτηριζόταν ἀπό 
σταθερότητα. Τόν 18ο αἰ. ἡ συνέλευση συγκαλοῦνταν τακτικά ἀνά διετία γιά 
τήν ἐκλογή ἐφηµερίου καί κυβερνητῶν, σύµφωνα µέ τά διατάγµατα τῶν Γενι-
κῶν Προβλεπτῶν G. Pasqualigo (1721) καί A. Sagredo (1754)263, καί ἔκτακτα σέ 
περίπτωση θανάτου τοῦ ἐφηµερίου, ὁπότε αὐτή συγκαλοῦνταν ἀπό τούς κυβερ-
νῆτες ἐντός ὀκτώ ἡµερῶν γιά τήν ἐκλογή νέου, καί σέ κάθε ἄλλη περίπτωση πού 
χρειαζόταν ἐπειγόντως ἡ λήψη κάποιας ἀπόφασης. Στήν πράξη ὅµως καί γιά 
ὅλη τήν ἐξεταζόµενη περίοδο ὁ χρόνος καί ἡ συχνότητα τῶν συνελεύσεων κα-
θορίζονταν ἀπό τά ἑκάστοτε ἀνακύπτοντα ζητήµατα. 

Οἱ τακτικές συνελεύσεις γίνονταν συνήθως τήν ἡµέρα τῆς Λαµπρῆς ἤ τήν ἡ-
µέρα τοῦ καταβολίου πού συνέπιπτε συνήθως µέ τή δεύτερη ἡµέρα τοῦ Πά-
σχα264. Ἡ ἡµέρα αὐτή, παρότι ἐπιβεβαιώνεται στίς περισσότερες περιπτώσεις, 
δέν ἦταν βέβαια ἡ µοναδική265. Στίς πηγές ἀπαντοῦν ἐπίσης τακτικές συνελεύ-
σεις κατά τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ ναοῦ266 ἤ τήν ἡµέρα τῶν Χριστουγέννων267, 

                                                        
ταριό» τοῦ χωριοῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.6, φ. 15r - Πράξεις Ἀλεξάκη, σ. 63, ἀρ. 56). Βλ. καί Ἅγιο Νι-
κόλαο Σωκρακίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 8, φ. 24r τῆς 27.2.1764). 

260. Ἅγιος Ἀθανάσιος τῆς Κοινότητος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.245, φ. 139v-140r τῆς 
15.11.1497). 

261. Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.186, φ. 206r τῆς 4.6.1546). 
262. Στόν ναό αὐτό ἔγιναν ὁρισµένες συνάξεις τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου 

στίς 29.11.1797 καί στίς 9.8.1803 (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 116r καί 119r). Ἐπίσης στόν ἴδιο ναό 
συνάχθηκε δύο φορές καί ἡ ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τό 1806 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, 
φ. 62v καί 64r). 

263. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 4, 159-160. 
264. Ἅγιος Ἀντώνιος «εν τῶ καταβολίω» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.189, φ. 130v τῆς 11.4.1558. Ε.Ε. 

230, β. 1). Ἅγιος ∆ηµήτριος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.17, φ. 317r τῆς 21.4.1576. Ε.Ε. 234, β. 1, φ. 
10r τῆς 28.3.1706. Ε.Ε. 234, β. 2, φ. 15rv). Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδροµος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Ρ.26, φ. 588v-590r τῆς 23.4.1580. Συµβ. Ρ.26, φ. 72v-73r τῆς 28.3.1592). Ἅγιος Νικόλαος καί 
Λάζαρος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 6r τῆς 9.4.1610. Ε.Ε. 248, δ. 49, φ. 41r). Ὑπαπαντή 
πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, β. 1, φ. 72 ἑξῆς). Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 
1, φ. 1r, 8r, 9v). Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Σαρόκκου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.195, φ. 448r τῆς 7.1.1618. Συµβ. 
Β.198, φ. 69v τῆς 21.4.1625). 

265. Στήν πράξη τῆς 25.10.1700 ὁ ἱεροµόναχος Κολήτζας ὅριζε στούς ἀδελφούς τῆς Ὑ. Θ. 
Φανερωµένης τῶν Ξένων «να µαζονοντε ις την αυτην εκκλησιαν καθε ηµέρα της αγιας Λα-
µπρης και αλην ηµεραν ος το εθος ετερον εκλησιον» (ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Κερκυραῖοι, σ. 46). 

266. Ἅγιος Κωνσταντῖνος Νυµφῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.10, φ. 28r τῆς 21.5.1580). Ἅγιος Νικό-
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µποροῦσαν ὅµως νά γίνουν καί σέ ὁποιαδήποτε ἄλλη ἡµεροµηνία. Συνήθως ἐπι-
λέγεται ὡς ἡµέρα συνάθροισης ἡ Κυριακή268, χωρίς πάντως αὐτό νά εἶναι κανό-
νας ἀπαράβατος269. Ἡ ἔκτακτη συνάθροιση λάµβανε χώρα ὁποιαδήποτε ἡµέρα 
τῆς ἑβδοµάδας, ἐφόσον ὑπῆρχαν ἐπείγοντα θέµατα τά ὁποῖα ἔχρηζαν ἄµεσης 
ἀντιµετώπισης270. Ἀκόµη καί τότε ὅµως, ἰδιαίτερα µάλιστα ὅταν τά θέµατα αὐ-
τά ἦταν καθοριστικά γιά τήν τύχη τῆς ἀδελφότητας, προτιµοῦνταν ἡµέρες στίς 
ὁποῖες µποροῦσε νά ἐπιτευχθεῖ ἡ µεγαλύτερη δυνατή προσέλευση ἀδελφῶν271. 

Ἡ συνέλευση γινόταν κατά κανόνα τό πρωί µετά τήν τέλεση τῆς θείας λει-
τουργίας, ἡ ὁποία προηγεῖτο καί σέ ἐκεῖνες τίς συνελεύσεις πού δέν πραγµατο-
ποιοῦνταν τήν Κυριακή272. Ἡ ὥρα πάντως πραγµατοποίησης τῶν συνελεύσεων 
ἐξαρτιόταν κυρίως ἀπό τόν ἐλεύθερο χρόνο τῶν ἀδελφῶν, γι’ αὐτό καί στήν ἀ-
δελφότητα τοῦ ναοῦ τῆς Φανερωµένης τῶν Ξένων στήν πόλη, τά µέλη τῆς ὁποί-
ας ἦταν κυρίως ἔµποροι, γίνονταν συνελεύσεις καί στίς ἀπογευµατινές ὧρες273. 

∗∗∗ 

                                                        
λαος τῶν Ξένων Γαρίτσας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 589rv τῆς 28.4.1568). 

267. Ἅγιος Νικόλαος καί Λάζαρος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 248, δ. 49, φ. 27r συνέλευση τῆς 
25.12.1752). Παντοκράτορας πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 258, δ. 11, ἔγγραφο 28, συνέλευση τῆς 
25.12.1752). 

268. Στίς 6.4.1729 οἱ ἀδελφοί τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου πόλεως «ευχαριστήθησαν να γενη 
εκλογή νέας µπάγκας την Κυριακή των Αγίων Πάντων» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 233, βιβλίο ἐσόδων, φ. 
6r). Βλ. καί συνέλευση τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Καβαλουρίου στίς 27.11.1782 (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Κ.420, β. 11, φ. 20v). 

269. Τό µαντάτο τῆς ∆ιοίκησης τῆς 6.4.1659 ὅρισε ὡς ἡµέρα σύναξης τῆς ἀδελφότητας τῶν 
Ἁγίων Πατέρων τήν Πέµπτη (Α.Ν.Κ., Ἑνετ. 80, δ. 19, φ. 29v). Στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο πόλεως στίς 
7.4.1713 ἡ συνάθροιση ἔγινε τή Νέα Τρίτη (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 1, φ. 12v). Βλ. καί τή συνέλευση 
τῶν ἀδελφῶν τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν Ξένων Καρουσάδων πού ἔγινε τήν Παρασκευή 
25.3.1782 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.420, β. 11, φ. 20rv). Στήν Ὑ. Θ. Βλαχέρνα στίς 26.3.1749 ἡ σύναξη 
ἀναβλήθηκε γιά τήν Πέµπτη 30 τοῦ µηνός, καί τότε γιά τό ἐρχόµενο Σάββατο (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 
217, βιβλίο, φ. 61v). 

270. Στόν Ἅγιο Νικόλαο καί Λάζαρο πόλεως ἡ ἔκτακτη συνέλευση τῆς 29.8.1688 ἔγινε 
ἡµέρα Τετάρτη (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 1, φ. 125rv), ἡ συνέλευση τῆς 22.6.1739 ἔγινε Παρασκευή 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 248, δ. 49, φ. 4r), ἐνῶ ἐκείνη τῆς 14.7.1771 ἔγινε ἡµέρα Πέµπτη (Stampa S. Nicolò, 
σ. 21). 

271. Στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο πόλεως τό 1577 ὡς ἡµέρα συνάθροισης γιά τή συζήτηση τοῦ 
θέµατος τῆς κατεδάφισης τοῦ ναοῦ καί τῆς ἀνοικοδόµησής του σέ ἄλλη θέση ἐπιλέχθηκε ἡ 
ἡµέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 125r). 

272. Ἅγιοι Πατέρες πόλεως (Α.Ν.Κ., Ἑνετ. 80, δ. 19, φ. 29v-30r τῆς 6.4.1659). Ἅγιος 
∆ηµήτριος πόλεως 1722-1729 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 233, βιβλίο ἐσόδων, φ. 1r-7r), τό 1706 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 
234, β. 1, φ. 10r), τό 1729 καί 1735 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 2, φ. 6r, 15rv). Ἅγιος Νικόλαος καί 
Λάζαρος πόλεως τό 1688 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 1, φ. 125r), τό 1739 καί 1769 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 248, δ. 
49, φ. 4r καί 41r), τό 1771 (Stampa S. Nicolò, σ. 21). Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως (Α.Ν.Κ., 
Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 8v συνέλευση τοῦ 1757). Ὑ. Θ. Εἰσοδίων Καβαλουρίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.420, 
β. 11, φ. 20v τῆς 27.11.1782). 

273. ΣΤΟΥΠΗ, Ξένοι, σ. 142. 
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Ἡ τηρούµενη διαδικασία στίς συνελεύσεις τῶν ἀδελφοτήτων τόν 16ο αἰ. δέν 
εἶναι ἐπαρκῶς γνωστή διότι δέν ἔχουν διασωθεῖ πρακτικά, ὁρισµένα ὅµως ζητή-
µατα καί κυρίως ὁ τρόπος µέ τόν ὁποῖο λαµβάνονταν οἱ ἀποφάσεις εἶναι γνω-
στός ἀπό τίς νοταριακές πράξεις πού συντάσσονταν στή συνέχεια. Οἱ πληρο-
φορίες πληθαίνουν γιά τούς ἑπόµενους αἰῶνες ἰδιαίτερα γιά τήν πόλη, λόγῳ τῆς 
ὕπαρξης πρακτικῶν. 

Στίς ἀδελφότητες τῆς πόλης ἡ ὅλη διαδικασία, ἤδη ἀπό τόν 16ο αἰ., ἐµφανί-
ζεται περισσότερο ἀναπτυγµένη. Ἀντίθετα στά χωριά ἡ διαδικασία λήψης ἀπο-
φάσεων ἐµφανίζεται ἁπλούστερη ἤ συνοπτικότερη καί χωρίς νά ἀκολουθεῖται 
πάντοτε συγκεκριµένη διαδικαστική πορεία. Οἱ διαπιστώσεις αὐτές δέν περιο-
ρίζονται µόνον στόν 16ο καί 17ο ἀλλά ἐκτείνονται καί στόν 18ο αἰ. Ὅπου 
ὅµως, ἰδιαίτερα τόν 18ο αἰ., ὑπάρχει ἀναλυτική περιγραφή τῆς διαδικασίας πού 
τηρήθηκε δέν διαπιστώθηκαν σηµαντικές διαφορές µέ τήν πόλη. Σύµφωνα µέ τίς 
διαθέσιµες πληροφορίες ἡ τηρούµενη διαδικασία στίς συνάξεις τῶν ἀδελφο-
τήτων εἶχε ὡς ἑξῆς: 

Μετά τή συγκέντρωση τῶν ἀδελφῶν καί πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς συνε-
δρίας, ἐξέρχονταν ἀπό τόν ναό ὅσοι δέν εἶχαν σχέση µέ τήν ἀδελφότητα274 ἤ 
δικαίωµα συµµετοχῆς στή συνέλευση καί κλείνονταν οἱ θύρες τοῦ ναοῦ275.  

Στή συνέλευση προήδρευε ἡ διοικούσα ἐπιτροπή276, ἡ παρουσία τῆς ὁποίας 
ἦταν ἀπαραίτητη, γι’ αὐτό καί σέ περίπτωση ἀπουσίας της ἡ συνέλευση ἀνα-
βαλλόταν277. Ἀπαραίτητη ἐπίσης ἦταν ἡ παρουσία τοῦ «ἀβοκάτου» τῆς ἀδελφό-
τητας, γιά ὅσες ἀδελφότητες, φυσικά, διέθεταν278. ∆έν διαπιστώθηκε ἡ παρου-
σία ἤ παρέµβαση τῆς πολιτικῆς ἤ ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς κατά τή διάρκεια τῶν 
συνεδριάσεων279. 

                                                        
274. Βλ. τή συνεδρίαση τῆς 11.4.1759 στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως ὁπότε βγῆκαν 

ἔξω «οσοι δεν είχαν να κάµουν» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 23r). 
275. Στόν Ἅγιο Νικόλαο καί Λάζαρο πόλεως βλ. τή συνεδρίαση τῆς 7.3.1725 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 

245, β. 4, φ. 66r), τῆς 25.12.1752 ὁπότε µετά τή διακοπή τῆς συνεδρίας οἱ ἀδελφοί «... α-
νοίγοντας ταις πόρταις ελισεντζιαρίστηκαν» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 248, δ. 49, φ. 27r), τῆς 19.4.1769 
ὁπότε κατά τό πρακτικό «furono serate le porte» (ὅ.π., δ. 49, φ. 41r). Γιά τόν Ταξιάρχη πόλεως 
βλ. τή συνεδρίαση τῆς 10.4.1726 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 246, δ. 62, φ.χ.ἀ.). Γιά τήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα 
πόλεως βλ. τή συνεδρίαση τοῦ 1757 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 8v-9r) καί τοῦ 1759 (ὅ.π., φ. 23r). 
Γιά τόν Ἅγιο ∆ηµήτριο πόλεως βλ. τή συνεδρίαση τῆς 14.4.1751 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 2, φ. 21v). 
Βλ. ἐπίσης Ἁγία Τριάς Ψωραρῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 23, φ. 19v-20r τῆς 3.5.1752). 

276. Στόν Ἅγιο Νικόλαο καί Λάζαρο πόλεως στή συνέλευση τῆς 25.12.1752 πού πραγµα-
τοποιήθηκε λόγῳ τῆς παραίτησης τῶν κυβερνητῶν τοῦ ναοῦ, µετά τήν ἐκλογή τῶν νέων κυ-
βερνητῶν αὐτοί ἔλαβαν τίς θέσεις τους «στον συνηθισµένο τόπον της µπάγκας» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 
248, δ. 49, φ. 27r). 

277. Βλ. Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως στίς 3.4.1768 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 58v). 
278. Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 102r, 105r κ.ἀ. 
279. Μόνον στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου πόλεως τήν τελευταία δεκαετία τοῦ 

18ου αἰ. διαπιστώθηκε ἡ παρέµβαση ἐκπροσώπων τῆς πολιτικῆς ἀρχῆς. Στή σύναξη τῆς 
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Ἡ συνεδρία ἄρχιζε µέ τήν καταµέτρηση280 ἤ τήν καταγραφή τῶν ὀνοµάτων 
τῶν παρόντων ἀδελφῶν281. Σέ περίπτωση πού µεταξύ τῶν παρισταµένων ὑπῆρ-
χαν κάποιοι γιά τούς ὁποίους ὑπῆρχε ἀµφιβολία ἄν ὄντως ἦταν ἀδελφοί, ἡ ἀ-
δελφότητα, ἄν γιά διάφορους λόγους ἀδυνατοῦσε νά προβεῖ στόν ἄµεσο ἔλεγχο 
τῶν δικαιωµάτων τους, µποροῦσε νά ἐπιτρέψει τή συµµετοχή τους στή συνέλευ-
ση χωρίς ὅµως αὐτό νά σηµαίνει καί τήν de facto ἀναγνώρισή τους ὡς ἀδελ-
φῶν282. 

                                                        
14.7.1792 παρέστη µέ τήν ἰδιότητα τοῦ «coadiutor di Banca» τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ Anzelo 
Memo ὁ Ἀντώνιος Ἀµπελικόπουλος (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 100r), στή σύναξη τῆς 16.1.1793 πα-
ρέστη ὁ Francesco Selini ὁ ὁποῖος ἀντικαθιστοῦσε τόν coadiutor di Banca Lodovico Alberti, 
καί στή σύναξη τῆς 20.2.1793 ἦταν παρών καί ὁ Piero Vicenti Foscarini, Γραµµατέας τοῦ 
Γενικοῦ Προβλεπτῆ (ὅ.π., φ. 109r). Ἡ παρουσία τους ὅµως µᾶλλον ὀφειλόταν στήν ἰδιάζουσα 
κατάσταση πού εἶχε δηµιουργηθεῖ στήν ἀδελφότητα λόγῳ τῆς µακρᾶς περιόδου κακοδιοίκη-
σης πού διήρκεσε ἀπό τό 1774-1789 καί στή συνέχεια λόγῳ τῆς ἀδυναµίας της νά ἐκλέξει 
τακτικούς ἐκπροσώπους ἐξ αἰτίας τῶν ἐνστάσεων πού εἶχαν ὑποβληθεῖ, ἡ ἐκδίκαση τῶν ὁποί-
ων καθυστεροῦσε. ∆ιαφορετικά ἐµφανίζονται τά πράγµατα στήν Κεφαλληνία καί τή Ζάκυν-
θο. Κατά τόν Ζώη στίς συνεδριάσεις τῶν λαϊκῶν σωµατείων (συντεχνιῶν, ἀδελφοτήτων) τῆς 
Ζακύνθου συµµετεῖχε καί ἡ δηµόσια ἀρχή µέ ἕναν ἀπό τούς Συνδίκους τῆς Κοινότητας ὁ 
ὁποῖος καί προήδρευε (ΖΩΗ, Συντεχνίαι, σ. 27). Ἐπίσης κατά τόν Τσιτσέλη, στίς συνελεύσεις 
τῶν ἀδελφῶν στήν Κεφαλληνία προΐστατο ὁ Προνοητής τοῦ νησιοῦ καί στά χωριά ὁ ∆ιοι-
κητής τῶν ὅπλων (Governatore delle armi) (ΤΣΙΤΣΕΛΗ, ΚΣ Β΄, σ. 77-78). 

280. Ταξιάρχης πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 248, δ. 62, φ.χ.ἀ. τῆς 10.4.1726). Ἅγιος Νικόλαος καί 
Λάζαρος πόλεως τό 1739 καί 1769 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 248, δ. 49, φ. 4r καί 41r). Ὑ. Θ. Ἀντιβου-
νιώτισσα πόλεως τό 1757 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 8v-9r). Ἁγία Τριάς Ψωραρῶν (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Κ.457, β. 23, φ. 19v-20r τῆς 3.5.1752). 

281. Γιά τόν 16ο αἰ. βλ. τήν καταγραφή τῶν ὀνοµάτων στίς νοταριακές πράξεις τῆς 
29.4.1515 γιά τόν Ἅγιο Νικόλαο Ἑβραΐδος (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.7, φ. 150v-151r), τῆς 7.12.1546 γιά 
τόν ναό τῶν Ἁγίων Πατέρων πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.186, φ. 274rv). Γιά τούς ἑπόµενους αἰ-
ῶνες βλ. τά τηρούµενα πρακτικά στά βιβλία τῶν ναῶν. Ἐνδεικτικά βλ. Ἅγιο ∆ηµήτριο πόλεως 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 2, φ. 8r ἑξῆς τῆς 23.5.1731). Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένη-Κρεµαστή 1806 (ΤΣΙΤΣΑ, 
Κρεµαστή, σ. 82 ἑξῆς). Ὑ. Θ. Φανερωµένη τῶν Ξένων (Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, passim). 

282. Στόν Ἅγιο Ἀντώνιο ἕνας ἀπό τούς ἀδελφούς ἔγινε δεκτός στή συνέλευση τῆς 
20.2.1735 «διχως πρεγιουδιτζιο επιδη δεν ήταν ξαστερα τα φονταµεντα οπου επροσφερε εις 
την µπαγκα δια να αποδίξει την ατζιον του εις την αδελφότητα και υποσχεθι να την δίξη» 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 7v-8r). Ἀνάλογη περίπτωση διαπιστώθηκε καί στίς 15.4.1691 στόν 
Ἅγιο Νικόλαο καί Λάζαρο πόλεως ὅταν ἀµφισβητήθηκε ἡ ἰδιότητα τοῦ ἀδελφοῦ σέ δύο ἀπό 
τούς παρισταµένους, λόγῳ ὅµως τῆς ἀκαταλληλότητας τῆς ὥρας ἐπετράπη σέ αὐτούς ἡ συµµε-
τοχή στήν ψηφοφορία «δίχα περό να ονοµαζοντε αδµεση δια αδελφη και δίχος κανένα πρε-
γιουδίτζιο της εκκλησιας και της αλίθιας» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 1, φ. 22v). Βλ. ἐπίσης τό πρα-
κτικό τῆς συνέλευσης τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας στίς 21.1.1742 κατά τήν ὁποία 
ὁρισµένοι ἔγιναν δεκτοί µέ τήν ὑπόσχεση ὅτι στήν ἑπόµενη ψηφοφορία θά ἀποδείκνυε ὁ 
καθένας τή νοµιµότητα τῆς κατοχῆς τοῦ δικαιώµατός του (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 20v). 
Ἀκόµη τό πρακτικό τῆς σύναξης τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας στίς 19.4.1780 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 87v) καί τό πρακτικό τῆς σύναξης τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Φανε-
ρωµένης τῶν Ξένων στίς 13.6.1781 (Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 27r). 
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Ἄν ὁ ἀριθµός τῶν συγκεντρωµένων ἦταν πολύ µικρός, ἡ συνέλευση ἀναβαλ-
λόταν γιά ἄλλη ἡµέρα, συνήθως τήν ἑπόµενη Κυριακή283. Ἡ τακτική συνέλευση 
ἔπειτα ἀπό ὁρισµένο ἀριθµό ἀποτυχηµένων συγκλήσεων, οἱ ὁποῖες κυµαίνο-
νταν ἀνάλογα µέ τό ἔτος καί τήν ἀδελφότητα ἀπό µία ἕως ὀκτώ, µέ συνηθέ-
στερο ὅριο τίς τέσσερις ἀπόπειρες284, ἀναβαλλόταν γιά τό ἑπόµενο ἔτος. 

Σέ περίπτωση πού κάποια ἀπό τά µέλη ἀποχωροῦσαν κατά τή διάρκεια τῆς 
συνεδρίας, καταγράφονταν τά ὀνόµατά τους καί γινόταν ἡ ἀναγκαία ἀφαίρεση 
ἀπό τόν ἀριθµό τῶν παρόντων285. Στή συνέχεια ἡ συνέλευση ἀσχολοῦνταν µέ 
τά θέµατα γιά τά ὁποία εἶχε συγκληθεῖ. Ἡ θεµατική τῶν συνεδριάσεων περι-
λάµβανε τήν ἐκλογή διοικούσας ἐπιτροπῆς καί ἐφηµερίου, ἀλλά καί τήν ἐπίλυ-
ση κάθε ἄλλου ζητήµατος διοίκησης καί διαχείρισης τοῦ ναοῦ καί τῆς ἀδελ-
φότητας. Ἡ συνέλευση µποροῦσε νά διακοπεῖ πρίν ἀπό τήν ἐξάντληση τῶν ὑπό 
συζήτηση θεµάτων, ἄν σέ αὐτό συµφωνοῦσε ἡ πλειοψηφία τῶν παρόντων286. 

Τά πρός συζήτηση θέµατα περιέγραφαν οἱ κυβερνῆτες καί ἀκολουθοῦσαν οἱ 
προτάσεις καί τοποθετήσεις τῶν µελῶν287. Ἄν ἡ ἀδελφότητα ἔπρεπε νά λάβει 
ἀπόφαση γιά αἰτήσεις ἤ προτάσεις τῆς ἐπιτροπῆς πού εἶχαν κατατεθεῖ γραπτῶς, 
αὐτές διαβάζονταν ἀπό ἕναν κυβερνήτη288 ἤ τόν γραµµατικό289, ὅπου αὐτός 
                                                        

283. Στίς 20.4.1728 οἱ ἀδελφοί τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου πόλεως «συγκεντρώθηκαν ... και 
επειδή δεν ήτον κόρπο τον αδελφόν να κάµουν νέα εκλογή των κυβερνητών... δια τουτο ερε-
µετερισθη να γενή την ερχοµενη Κυριακή του Θωµά» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 233, βιβλίο ἐσόδων, φ. 5v). 

284. Στόν Ἅγιο Ἀντώνιο πόλεως τό 1735 ἔγιναν δύο ἀποτυχηµένες συγκλήσεις, τά ἔτη 
1749-1752 ἔγιναν τέσσερις ἀπόπειρες κάθε χρόνο, τό 1753 ἔγιναν 8 ἀποτυχηµένες συγκλήσεις, 
ἐνῶ τό 1754 πέντε. Τό 1757 αὐτές ἀνῆλθαν στίς δέκα, τό 1759 στίς τέσσερις, τό 1760 στίς πέντε 
καί τό 1761 στίς δύο (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 10r-40v). 

285. Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως, συνέλευση τῆς 27.10.1771 κατά τήν ὁποία ἀπό τούς 
115 παρόντες ἀποχώρησαν ἑπτά (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 78v). Ἅγιος Ἐλευθέριος πόλεως 
πρακτικό τῆς 19.9.1772 «και µετα ταυτα ανιγοντας τες πορτες καποι σκανταλοποι εφιγαν µε-
ρικι και παρευθις νουµεραροντας παλλιν το κορπο εβρεθισαν εκινι οπου εµιναν ολλι πενιντα 
τρις no 53» (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας φ. 91r). 

286. Στή συνέλευση τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί Λαζάρου πόλεως στίς 
25.12.1752 «εκφόνως άπαντες απεκρίθησαν να ρεµετερισθούν η αυταις µπαλοτατζιονες την 
ερχόµενην αγίαν λαµπράν και ανοίγοντας ταις πόρταις ελισεντζιαρίστηκαν» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 
248, δ. 49, φ. 27r). Ἐπίσης στίς 18.4.1781 ἡ συνεδρίαση τῆς Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας πόλεως 
διακόπηκε γιά τήν ἑπόµενη Παρασκευή 23 Ἀπριλίου «per esser l’ ora assai tarda e furono aperte 
le porte» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 93v). 

287. Τό 1577 οἱ ἀδελφοί τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου πόλεως «εποιησαν βουλήν» (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
∆.5, φ. 125r). Στήν Ὑπαπαντή πόλεως τό 1677 ὁ κουβερναδοῦρος «βάνη πάρτε» δηλαδή κα-
ταθέτει πρόταση γιά τό θέµα τῶν ἀποχῶν ἀπό τήν καταβολή τοῦ κεριοῦ (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, β. 
1, φ. 72v). Βλ. ἀκόµη Ἅγιος Νικόλαος καί Λάζαρος πόλεως σύναξη τῆς 7.4.1751 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 
248, δ. 49, φ. 19r). Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένη-Κρεµαστή σύναξη τῆς 9.4.1806 (ΤΣΙΤΣΑ, Κρεµαστή, σ. 
75). Ὑ. Θ. Φανερωµένη τῶν Ξένων (Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, passim). 

288. Παντοκράτορας πόλεως συνεδρίαση τῆς 25.12.1752 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 258, δ. 11, ἔγγραφο 
28). Ἅγιος Ἀντώνιος (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 1v). 

289. Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 8v-9r). Ὑ. Θ. Βλαχέρνα πό-
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ὑπῆρχε, ἤ τόν πριόρη290. Τήν παρουσίαση ὅµως τῶν προτάσεων ἤ τῶν «γραφῶν» 
µποροῦσε νά κάνει καί ὁποιοσδήποτε ἀπό τούς παρόντες ἀδελφούς291. Περιο-
ρισµός ὡς πρός τή φύση τῶν προτάσεων πού µποροῦσαν νά ὑποβληθοῦν ἀπό τή 
διοικούσα ἐπιτροπή τέθηκε στίς 5.9.1758 ἀπό τή συνέλευση τῆς ἀδελφότητας 
τῆς Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας πόλεως, ἡ ὁποία ἀποφάσισε ὅτι ἡ ἐπιτροπή δέν 
ἐπιτρεπόταν νά ὑποβάλει πρόταση πρός ψήφιση, ἡ ὁποία θά ἦταν εἰς βάρος τῆς 
ἐκκλησίας ἤ θά ἀφοροῦσε σέ πώληση ἀκινήτου τῆς ἐκκλησίας, ἄν προηγου-
µένως αὐτή δέν κηρυσσόταν ἀπό τόν δηµόσιο διαλαλητή σέ δηµόσιο χῶρο292. 

Ἄν ἡ συνέλευση ἐπρόκειτο νά ψηφίσει νέα ἐπιτροπή ἤ ἐφηµέριο προηγοῦ-
νταν ἡ ὑποβολή ὑποψηφιοτήτων καί ὁ ἔλεγχος τῆς νοµιµότητας τῶν ὑποψη-
φίων. Γιά τήν ἐκλογή ἐφηµερίου ὁ γραµµατικός τῆς ἀδελφότητας ἀρχικά συ-
γκέντρωνε τά ὀνόµατα τῶν ὑποψηφίων πρός ἐκλογή ἱερέων τά ὁποῖα προτεί-
νονταν ἀπό τούς ἀδελφούς. Ἡ ἴδια διαδικασία ἐπαναλαµβανόταν καί γιά τή 
συγκέντρωση τῶν ὑποψηφιοτήτων γιά τά ἀξιώµατα τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς. 
Ἀκολουθοῦσε ἡ ἀνακοίνωση τῶν ὀνοµάτων τῶν ὑποψηφίων, ἡ κλήρωσή τους 
γιά τόν καθορισµό τῆς σειρᾶς µέ τήν ὁποία θά θέτονταν σέ ψηφοφορία, καί στή 
συνέχεια διεξαγόταν ἡ ψηφοφορία χωριστά γιά τόν κάθε ὑποψήφιο293. 

Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τόν τρόπο λήψης τῶν ἀποφάσεων, στίς νοταριακές πράξεις 
τοῦ 16ου καί τῶν ἀρχῶν τοῦ 17ου αἰ. χρησιµοποιοῦνται ἐκφράσεις πού δηλώ-

                                                        
λεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 23rv). Ὑ. Θ. Φανερωµένη τῶν Ξένων (Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, 
passim). 

290. Ἅγιος ∆ηµήτριος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 1, φ. 19r). 
291. Στή συνέλευση τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου πόλεως στίς 30.5.1731 ὁ ∆ηµήτριος Ντούσας 

παρουσίασε γραφή τοῦ Μικέλη Βινιέρη µέ τήν ὁποία ζητοῦσε νά γίνει ἀδελφός (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 
234, β. 2, φ. 10r). 

292. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 21r. 
293. Βλ. ἐκλογή τῆς 14.6.1739 στόν Ἅγιο Νικόλαο καί Λάζαρο πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 248, δ. 

49, φ. 8v-11r). Βλ. ἐπίσης ἐκλογή τῆς 21.7.1771 στόν ἴδιο ναό στό πρακτικό τῆς ὁποίας ὁ 
γραµµατικός σηµείωσε: «Sono andato per scortinio io scrivano per un officiatore .. e furono eletti 
Filippo Lisgara e Angelo Gonemi» (Stampa S. Nicolò, σ. 20). Μέ τόν ἴδιο τρόπο περιγράφονται οἱ 
πρῶτες ἐνέργειες καί στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως στίς 5.9.1758 ὅπου ὁ γραµµατικός 
πῆγε «περ σκουρτίνιο δια ενα εφηµέριο και ενοµιναρίσθηκαν δύο» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 
21r). Βλ. ἐπίσης τή συνεδρίαση τῆς 25.3.1722 γιά τήν ἐκλογή κυβερνητῶν στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο 
πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 233, βιβλίο ἐσόδων, φ. 1v), τή συνεδρίαση τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµένης τῶν 
Ξένων στίς 10.4.1745 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 213, δ. 15, ἔγγραφο 567), καί τήν ἐκλογή κυβερνητῶν στίς 
3.5.1752 στήν Ἁγία Τριάδα Ψωραρῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 23, φ. 19v-20r). Ἀνάλογη ἦταν ἡ 
διαδικασία καί στό Μεγάλο Συµβούλιο τῶν εὐγενῶν γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ Συµβουλίου τῶν 
150. Πιό συγκεκριµένα, καταγράφονταν σέ δελτία τά ὀνόµατα τῶν προτεινοµένων ὑποψη-
φίων, πού εἶχαν τά προσόντα, καί ρίχνονταν σέ κάλπη ἤ, ἀργότερα, σέ κιβώτιο τριπλοκλειδω-
µένο, ἀπό ὅπου, µετά τό πέρας τῆς πρώτης φάσης, ὁ Βάιλος ἔβγαζε ἀπό ἕνα δελτίο, ἀνακοί-
νωνε τό ὄνοµα τοῦ ὑποψηφίου καί ἀκολουθοῦσε ἡ ψηφοφορία (ΛΟΥΝΤΖΗ, Ἑνετοκρατία, σ. 
121). Ἡ διαδικασία ἀνάδειξης τοῦ Συµβουλίου τροποποιήθηκε ἀπό τόν Γενικό Προβλεπτή 
Nicolò Erizzo τό 1786, ὁπότε ἐπελέγη ἡ διαδικασία τῆς κλήρωσης (ὅ.π., σ. 147). 
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νουν τή σύµφωνη γνώµη ὁλόκληρης τῆς ἀδελφότητας294, ἴσως µάλιστα σέ ἀρκε-
τές ἀπό τίς ἀδελφότητες αὐτές νά ἦταν πράγµατι ἀπαραίτητη ἡ ὁµοφωνία τῆς 
ἀδελφότητας γιά νά εἶναι ἔγκυρη µιά πράξη. Ἡ σύµφωνη γνώµη ὅλων τῶν 
ἀδελφῶν φαίνεται ἐξάλλου πώς ἐπιζητοῦνταν σέ ὁρισµένες ἀδελφότητες, ὅταν 
οἱ λαµβανόµενες ἀποφάσεις ἐθεωροῦντο σηµαντικές γιά τόν ναό, γι’ αὐτό ἄν 
κατά τή λήψη τῆς ἀπόφασης δέν παρίσταντο ὅλοι οἱ ἀδελφοί, ἡ συντασσόµενη 
στή συνέχεια νοταριακή πράξη ἔπρεπε νά ἀναγνωστεῖ καί νά ἐπικυρωθεῖ καί 
ἀπό τά ὑπόλοιπα ἀπόντα µέλη, σέ ὁρισµένες µάλιστα πράξεις ἡ ρήτρα αὐτή ση-
µειώνεται µέ κάθε δυνατή σαφήνεια295. Βέβαια αὐτό προϋπέθετε ὅτι εἶχαν 
προηγουµένως ἐρωτηθεῖ ἤ ἔστω ἐνηµερωθεῖ ὅλοι οἱ ἀδελφοί. Ἄν ὅµως τήν ἀπό-
φαση λάµβανε µερίδα τῶν ἀδελφῶν ἐρήµην τῶν ὑπολοίπων, τότε αὐτοί, ἐφόσον 
τό ἔκριναν σκόπιµο, διαχώριζαν τή θέση τους ἀπό τίς ληφθεῖσες ἀποφάσεις, 
χωρίς πάντως µέ αὐτό νά τίθεται ὑπό ἀµφισβήτηση καί ἡ ἰσχύς τῆς ἀπόφασης296. 

Ἐπικρατέστερη ἀποδεικνύεται ἤδη ἀπό τόν 16ο αἰ., κυρίως ὅµως γιά τούς 
ἑπόµενους αἰῶνες, ἡ τήρηση τῆς ἀρχῆς τῆς πλειοψηφίας297. Μετά τήν ὑποβολή 
τῶν προτάσεων ἀκολουθοῦσε ψηφοφορία ἡ ὁποία ἦταν µυστική298, καί κατά 

                                                        
294. Ἐνδεικτικά: Ὑ. Θ. Λιαπάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.6, φ. 15r τῆς 10.5.1514 - Πράξεις Ἀλε-

ξάκη, σ. 63, ἀρ. 56). Ἅγιος Νικόλαος Κανακάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.76, φ. 6r τῆς 19.12.1598). 
Ἅγιος Ἴσαυρος Μελικίων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 123rv τῆς 9.8.1590). Ἅγιος Παντελεήµων 
Βιταλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 505v τῆς 28.7.1609). Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 2.9, φ. 
4v τῆς 19.1.1556. ∆.Σ. 1.10, φ. 16v-17r τῆς 7.1.1579). Ὑ. Θ. Μεσοχωρίτισσα ∆ουκάδων (Α.Ν.Κ., 
∆.Σ. 1.6, φ. 1r τῆς 3.4.1513 - Πράξεις Ἀλεξάκη, σ. 23, ἀρ. 3). Ἅγιος Γεώργιος στό Γιαλισκάρι 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 501v τῆς 24.4.1609). Ἁγία Παρασκευή Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, 
φ. 78r τῆς 6.12.1527). 

295. Ἅγιος Ἀθανάσιος Κοινότητος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.245, φ. 139v-140r τῆς 
15.11.1497). Ἅγιος Νικόλαος Ἑβραΐδος (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.7, φ. 150v-151r τῆς 29.4.1515). Ἅγιος 
Νικόλαος Ἀνδρονίκαινας πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.183, φ. 62r τῆς 2.3.1544). Ὑ. Θ. Παρηγορή-
τισσα πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.187, φ. 110r τῆς 18.6.1549). Ἅγιος Νικόλαος τῶν Ξένων Γαρί-
τσας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 589rv τῆς 28.4.1568). Ἅγιος Νικόλαος Μαυριάνας Σωκρακίου 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 3, φ. 49rv τῆς 22.5.1754). 

296. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ πράξη τῆς 7.8.1757 ἡ ὁποία συντάχθηκε κατ’ ἐντολήν τοῦ 
Λινάρδου Στογιάνου, Θεοφίλη ἀδελφοῦ του, καί Πιέρου Στογιάνου οἱ ὁποῖοι δήλωσαν ὅτι 
«δεν αγρικουν πος η κοµεσηον οπου εγινε ἀπὸ τους επηληπους αδελφους τῆς µονῆς του αγήου 
βλασήου και επίησαν επίτροπο τον ευγενη sr Τζόρτζη Ποληλά να αγρηκετε το ονοµα τους .... 
σταντε και δεν ητανε ρωτηµενη ης κερον τῆς αυτῆς κοµεσιονος» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 5, φ. 
13v-14r). 

297. Στήν Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένη-Κρεµαστή πόλεως ἡ ἀνάθεση τῆς ἱερουργίας τοῦ ναοῦ γινό-
ταν τό 1578 µέ τή διενέργεια ἐκλογῶν καί ἐπικράτηση αὐτοῦ πού θά εἶχε τήν πλειοψηφία 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 139r). Πρβλ. καί Παντοκράτορα πόλεως ὅπου γιά τήν ἐκλογή τοῦ 1585 
στή σχετική πράξη σηµειώνεται ὅτι θά ὑπέγραφαν ἐπίσης καί ὅσοι ἄλλοι συµφωνοῦσαν 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.187, φ. 76v-77r). 

298. Ἐνδεικτικά: Ταξιάρχης πόλεως 1726 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 246, δ. 62, φ.χ.ἀ. τῆς 10.4.1726). Ἅγιος 
Ἀντώνιος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 1v). Παντοκράτορας πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 258, δ. 
11, ἔγγραφο 28). Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 8v-9r). Ἅγιος 



∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   407 

 

τήν ὁποία οἱ προτάσεις ψηφίζονταν εἴτε κατ' ἄρθρο εἴτε στό σύνολο τους299, 
ἐνῶ στήν περίπτωση πού ἡ ψηφοφορία γινόταν γιά τήν ἐκλογή κυβερνητῶν ἤ 
ἐφηµερίου, οἱ ὑποψήφιοι ψηφίζονταν ὁ καθένας χωριστά καί στή συνέχεια 
ἀριθµοῦνταν οἱ θετικές καί ἀρνητικές ψῆφοι300. 

Στήν πόλη, τά προάστεια καί τά κοντινά στή πόλη χωριά, ἡ ψηφοφορία 
γινόταν µέ «µπούσουλα» καί «µπαλότες» ἤ «µπάλλες» (κάλπη καί σφαιρίδια). 
Ἡ πρακτική αὐτή, γνωστή ἤδη ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 16ου αἰ., διατηρεῖται ἀναλ-
λοίωτη, τουλάχιστον ὡς πρός τήν ἔκφραση, ἕως καί τόν 18ο αἰ.301. Ἡ χρήση τῆς 
πρακτικῆς αὐτῆς θά πρέπει να θεωρηθεῖ ὡς ἰσχύουσα καί στίς περιπτώσεις 
ἐκεῖνες πού τά ἔγγραφα δέν κάνουν σαφή µνεία της302. Ὁρισµένοι µάλιστα ναοί 
διέθεταν «µπούσουλες», οἱ ὁποῖοι καταγράφονταν µεταξύ τῶν κινητῶν τους 
ἀντικειµένων303. Τήν ψηφοφορία µέ κάλπη καί σφαιρίδια γιά τήν ἐκλογή ἐφη-

                                                        
∆ηµήτριος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 125r τῆς 30.11.1577. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 1, φ. 19r). 

299. Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 1v). ΤΣΙΤΣΑ, Κρεµαστή, σ. 75. 
300. Βλ. πράξη τῆς 7.12.1546 γιά τήν ἐκλογή ἱερουργοῦ στόν ναό τῶν Ἁγίων Πατέρων 

πόλεως, σύµφωνα µέ τήν ὁποία ἀπό τούς τρεῖς ὑποψηφίους ἱερεῖς, τόν Φίλιππο Παλατιανό, 
Θεόδωρο Μακρῆ καί Θεοδόσιο Φλῶρο, ἐξελέγη ὁ πρῶτος συγκεντρώνοντας 29 ψήφους στό 
«ναί» καί 2 στό «ὄχι» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.186, φ. 274rv). Ἀπό τά πρακτικά τοῦ 18ου αἰ. βλ. ἐνδει-
κτικά γιά τόν Ἅγιο Νικόλαο καί Λάζαρο πόλεως τό πρακτικό τοῦ 1739 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 248, δ. 
49, φ. 4rv) καί τοῦ 1771 (Stampa S. Nicolò, σ. 20-21). Γιά τήν Ἀντιβουνιώτισσα πρακτικό τῆς 
5.9.1758 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 21rv). 

301. Βλ. ἐνδεικτικά: Ἅγιος Νικόλαος Ἑβραΐδος: τό 1515 οἱ ἀδελφοί «εµπαλοταραν» (Α.Ν.Κ., 
∆.Σ. 4.7, φ. 150v-151r· βλ. καί Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 18v τῆς 11.6.1523). Ἅγιοι Πατέρες πόλεως: 
ἡ ἐκλογή ἱερέα στίς 7.12.1546 ἔγινε µετά «µπουσούλων καί µπαλότων» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.186, φ. 
274rv). Ὑ. Θ. Παλαιοπόλεως: τό 1562 ὅλοι ὁρίζονται «παρά πάσης της ψηφου των τιµίων 
αδελφών της αυτής ιεράς µονής» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 277v-278r· βλ. καί Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, 
φ. 707r τῆς 15.4.1569). Ἅγιος ∆ηµήτριος πόλεως: ἡ λήψη τῶν ἀποφάσεων κατά τήν πράξη τῆς 
21.4.1576 ἔγινε «µετά µπουσούλων και µπαλότων ως το συνηθες» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.17, φ. 317r). 
Γιά τόν ἴδιο ναό στίς 30.11.1577 οἱ ἀδελφοί «εποιησαν βουλην .. και εµπαλοτάραν µε µπούσου-
λα και εκλεξαν κυβερνήτας» (Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 125r). Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδροµος πόλεως: 
τό 1580 καί 1592 οἱ ἀποφάσεις λήφθηκαν «µετά µπουσουλων και µπαλότων κατά το ειωθός», 
ἐπικράτησε δέ αὐτή πού εἶχε τίς «πλεότεραις γνώµαις» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 588v-590r τῆς 
23.4.1580· Συµβ Ρ.26, φ. 72v-73r τῆς 28.3.1592). Βλ. ἀκόµη γιά τόν 16ο αἰ.: Ἅγιος Ἰωάννης Θεο-
λόγος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 425r-428r τῆς 27.10.1577). Ἅγιος Βασίλειος πόλεως (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Ρ.26, φ. 79v τῆς 2.4.1592). Γιά τόν 18ο αἰ. Ἅγιος Ἐλευθέριος πόλεως: «να ιµπορουν να 
µπαλοταρουν οπερ και τους ανοθεν» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.77, φ. 38r-41v τῆς 31.8.1714). Ὑ. Θ. Φα-
νερωµένη τῶν Ξένων (Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, passim). 

302. Βλ. ἐνδεικτικά: Ἅγιος Βάρβαρος Ποταµοῦ, πράξη τῆς 21.6.1637 κατά τήν ὁποία οἱ 
ἀδελφοί «εµπαλόταραν» κυβερνῆτες καί ἐφηµέριο (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.41, φ. 105r). Ὑπαπαντή 
πόλεως, τό 1677 ἡ πρόταση «επηάστη µε όλα τα βοτα» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, β. 1, φ. 72v). Παντο-
κράτορας πόλεως, συνέλευση τοῦ 1752: «µε ταις περισσότεραις γνώµαις αυτής» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 
258, δ. 11, ἔγγραφο 28). 

303. Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσα πόλεως, κατάλογος κινητῶν τῆς 15.7.1765: «due bossoli da ballo-
tar» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 214, β. 2, φ. 13r). Ὑ. Θ. Φανερωµένη τῶν Ξένων (Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 8v). 
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µερίου καί κυβερνητῶν ἐπέβαλε γιά ὅλες τίς ἀδελφότητες τῆς πόλης καί τῶν 
χωριῶν τό διάταγµα τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ A. Sagredo τῆς 6.12.1752 καί στή 
συνέχεια τό διάταγµα τῆς 26.8.1754304. 

Τήν κάλπη καί τά σφαιρίδια γιά τήν ψηφοφορία περιέφερε µεταξύ τῶν µε-
λῶν συνήθως ὁ γραµµατικός305. Τά σφαιρίδια, ἦταν ἄσπρα καί πράσινα καί τά 
πρῶτα δήλωναν τή θετική ψῆφο ἐνῶ τά δεύτερα τήν ἀρνητική306. 

Τῆς ψηφοφορίας ἀπεῖχαν γιά ὁποιοδήποτε θέµα ὁ ὑποβάλλων τήν πρόταση 
ἤ, σέ περίπτωση ἐκλογῆς, ὁ ὑποψήφιος γιά κάποιο ἀξίωµα καί οἱ συγγενεῖς του 
γιά τήν ἀποφυγή προφανῶς προσωποληψίας307. Τό µέτρο πάντως αὐτό δέν φαί-
νεται νά ἦταν γενικό, ἀφοῦ τουλάχιστον στήν ψηφοφορία τοῦ 1668 γιά τήν ἀνά-
δειξη κυβερνητῶν στόν Ἅγιο Νικόλαο καί Λάζαρο πόλεως, µετεῖχαν καί οἱ ὑπο-
ψήφιοι, ὅπως προκύπτει ἀπό τό ἄθροισµα τῶν ψήφων πού ἔλαβε ὁ καθένας308. 

Στά χωριά ἡ τηρούµενη διαδικασία εἶχε συνήθως συνοπτικότερο χαρακτήρα 
τόσο γιά τή λήψη ἀποφάσεων πού ἀφοροῦσαν στόν ναό ὅσο καί γιά τή διενέρ-
γεια ἐκλογῆς τῶν ἐκπροσώπων τῶν ἀδελφῶν µέ κύριο στοιχεῖο της τή σύνταξη 
τῆς σχετικῆς νοταριακῆς ἐξουσιοδότησης. Ἡ τήρηση τῆς διαδικασίας τῆς ψηφο-
φορίας στά χωριά ἐπιβεβαιώνεται ἤδη ἀπό τόν 16ο αἰ. ἀπό τό λεκτικό τῶν νο-
ταριακῶν πράξεων, στίς ὁποῖες σηµειώνεται ὅτι οἱ ἀποφάσεις λήφθηκαν «κηνῆ 
ψῆφω»309, καί ἀπό τή χρήση τῶν ρηµάτων «ψηφοῦν»310 ἤ «ἐκλέγουν»311, γιά νά 
δηλωθεῖ ἡ διαδικασία. Σπανιότερα αὐτό καταδεικνύεται ἀπό τή διασωθεῖσα 

                                                        
304. Στό διάταγµα τοῦ 1752 ὁρίστηκε ὅτι ἡ ἐκλογή νέου κυβερνήτη «να ηθελε γένη µετὰ 

µπουσουλων και µπαλότων των συναδελφῶν και ιοὺς πατροναταρίων µέθοδος τούτη οποὺ 
κατὰ χρέος θελει είναι απαραλλάκτως διατετηρηµένη εις το ερχόµενον εις ολαις ταις εκλογαὶς 
οπου θέλει γένουν εις καθ’ ένα κυβερνήτην απὸ ταις αυταὶς εκκλησίαις...» (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 43, δ. 
1, φ. 1rv). Ἐπίσης στό διάταγµα τοῦ 1754 ἡ ἐκλογή τῶν ἐφηµερίων καί τῶν κυβερνητῶν 
ὁρίστηκε νά γίνεται µέ κάλπες καί σφαιρίδια (POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 159-160). 

305. Βλ. ἐνδεικτικά πρακτικά συνεδριάσεων τῆς ἀδελφότητας Ἁγίου ∆ηµητρίου πόλεως 
τῆς 25.3.1722 καί 1.6.1729 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 233, βιβλίο ἐσόδων, φ. 1v καί 7r). Ἐπίσης, Α.Ι.Ν.Φ., 
Κώδικας, passim. 

306. Βλ. ψηφοφορία τοῦ 1720 στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο πόλεως ὅπου κατά τήν ψηφοφορία ὁ 
ὑποψήφιος ἀδελφός «επήρε εις το άσπρο 15 καί εις το πράσινο 3 και έµινε...» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, 
β. 1, φ. 19r). 

307. Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 10v). Ἅγιος Βασίλειος πόλεως 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 232, ἔγγραφο 331, ἐκλογή τῆς 18.8.1816). Ἅγιος Ἐλευθέριος πόλεως, πρακτικό 
τῆς 1.1.1733 (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 52v σ. 96). 

308. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 45r. 
309. Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστρια Ποταµίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.94, φ. 354r τῆς 16.3.1572· Συµβ. 

Κ.404, φ. 173v τῆς 25.4.1591). Ἅγιος Γεώργιος Βιταλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.94, φ. 155v-156r τῆς 
8.8.1563. 

310. Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 1, φ. 5v τῆς 27.5.1744. 
311. Ἀνάληψη Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 52, φ. 20v τῆς 23.3.1734). Ἅγιος Κων-

σταντῖνος Νυµφῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 54, φ. 37v τῆς 20.4.1735). Ὑ. Θ. Φανερωµένη Καβα-
λουρίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.420, β. 11, φ. 1v τῆς 2.5.1782). 
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ἀναλυτική περιγραφή τῆς ὅλης διαδικασίας, ὅπως τήν κατέγραψε ὁ νοτάριος 
στήν πράξη πού συνέταξε στή συνέχεια, ἡ ὁποία δέν διαφέρει σέ τίποτε ἀπ’ ὅσα 
γράψαµε προηγουµένως312. Εἶναι ὅµως γεγονός ὅτι οἱ κάτοικοι τῶν χωριῶν δέν 
ἦταν ἰδιαίτερα ἐξοικειωµένοι µέ τίς διαδικασίες πού διαπιστώθηκαν στίς ἀδελ-
φότητες τῆς πόλης. Αὐτό ἄλλωστε διαφαίνεται καί ἀπό τήν περιγραφή τῆς 
ἐκλογῆς τοῦ ∆ιονυσίου Αὐλωνίτη ὡς ἡγουµένου καί ἐφηµερίου στή µονή τῆς Ὑ. 
Θ. Παλαιοκαστρίτσας τό 1740, στή νοταριακή πράξη τῆς ὁποίας περιγράφεται 
ἀναλυτικά ἡ διαδικασία σάν νά ἦταν ξένη πρός τήν ἕως τότε τηρούµενη 
πρακτική313. Ἐπίσης ἡ εἰδική ἀναφορά τοῦ διατάγµατος τοῦ 1752 στήν τήρηση 
τοῦ περιγραφόµενου τρόπου ἐκλογῆς φανερώνει ὅτι σέ πολλές ἀδελφότητες, 
καί ἰδιαίτερα σέ ἐκεῖνες τῶν χωριῶν, δέν ἐτηρεῖτο ἡ µέθοδος αὐτή. Μετά τήν 
ἐπιβολή τῆς κάλπης καί τῶν σφαιριδίων ὡς τοῦ µόνου ἐνδεδειγµένου τρόπου 
γιά τή διενέργεια ἐκλογῶν σέ ὅλη τήν περιφέρεια τῆς Κέρκυρας, οἱ ἀδελφοί 
ἀντιµετώπισαν σηµαντικές δυσκολίες οἱ ὁποῖες καταγράφτηκαν στά νοταριακά 
ἔγγραφα πού συντάχθηκαν τότε, στά ὁποῖα ἐκφράζεται ἡ ἀδυναµία τους νά 
ἀνταποκριθοῦν στό ζητούµενο ὄχι µόνον διότι στά χωριά δέν ὑπῆρχαν κάλπες 
καί σφαιρίδια, ἀλλά καί διότι αὐτοί δέν εἶχαν ἐξοικειωθεῖ µέ ἀνάλογες πρακτι-
κές. Στήν προσπάθειά τους δέ νά ἐναρµονιστοῦν πρός τίς πολιτειακές ἐπιταγές 
σέ κάποιες περιπτώσεις ἐπέλεξαν τή διαδικασία τῆς κλήρωσης µεταξύ τῶν 
ὑποψηφίων, ἀφήνοντας τήν ἐπιλογή τοῦ πλέον κατάλληλου στόν Θεό314. 

Τό πρόβληµα τῆς ἐξεύρεσης κάλπης στά χωριά λυνόταν µέ τή µεταφορά της 
ἀπό τήν πόλη315, τή δέ διενέργεια τῆς ψηφοφορίας πραγµατοποιοῦσε εἴτε ὁ 

                                                        
312. Ἁγία Τριάς Ψωραρῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 23, φ. 19v-20r τῆς 3.5.1752). 
313. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 674-675, ἔγγραφο 18. 
314. Εἶναι χαρακτηριστικό τό παρακάτω κείµενο πού προέρχεται ἀπό τήν πράξη ἐκλογῆς 

πριόρη στήν ἀδελφότητα τοῦ Ὑψηλοῦ Παντοκράτορα στίς 7.8.1754: «οµοφονος ἐψυφησαν 
δηα νέον πρηερη καὶ κυβερνητῆ προς τὴν ανοθεν αγηαν µονὴν τὼν κὴρ Σπήρω Μπάστα του 
ποτε Τζόρτζη, καὶ καπο-Σταθι ∆ηµητρὰ τοῦ ποτε Κουµέλου καὶ ἡ δήο ἀπὸ χωρίον Επίσκεψης, 
καὶ σταντε καὶ εἰς τὰ παρώντα χορήα να µὴν ἔχουν πούσουλα νὰ παλοτάρουν τῶν αυτὼν 
πρηέρη κατὰ τὰ προκλαµα τοῦ αυφθεντὸς γγενεράλε, ἀγγαλὰ καὶ ουδε ποτε επραξαν τὸ αυτὸ 
ἔργος, καὶ δὲν εχουν καµίαν καπατζιτὰ δηα αυτὼ, ἔµυναν τακορδο σινφονισµένα τὰ παντα, 
καὶ εκαµαν δήο µπουλετηὰ καὶ εβαλαν ης τὸ ἔνα πουλετῆ τὸ ὄνοµα τοῦ καπο-Στάθη ∆ιµιτρὰ 
καὶ ης τὸ ἔτερο τὸ ὄνοµα τοῦ κὴρ Σπήρου Μπάστα τὰ οπηα πουλετηα τὰ ανακάτοσε ὁ 
εὐλαβέστατος παπὰ κὴρ Αντώνηος Μαχηµάρης ης τὴν παρουσίαν ἠµὸν καὶ ευγαληµένα απὸ 
ἑνὸς πεδαρήου εἰς τρὴς φοραῖς ευγήκε πρωτον τὸ ονοµα τοῦ κὴρ Σπήρου Μπάστα καὶ εἰς 
δευτερη βολὰν εὐγήκε τὸ ὄνοµα τοῦ καπο-Στάθη ∆ηµιτρὰ τοῦ ποτέ Κουµέλου καὶ εἰς τρήτων 
βολὰν πάλην ευγηκε τὸ όνοµα τοῦ ανοθεν κὴρ Σπήρου Μπάστα. τὸ ληπων βλέποντας ἡ 
ανοθεν γηους πατρονάτη καὶ τὸ θεληµα τοῦ Παντοκρατορος Χριστοῦ ἔµυναν ευχαρηστηµένη 
καὶ κοντενδη εἰς τὴν αυτὴν παλοτατζηόν καὶ στερεόνουν καὶ βεβεόνουν τὸν ἄνοθεν κὴρ 
Σπήρω Μπάστα δηὰ Πρηέρη» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 4, φ. 3r). 

315. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 674, ἔγγραφο 18 στίχος 15. Στόν Ἅγιο 
Ἀθανάσιο Καρουσάδων στά ἔξοδα τοῦ 1763 σηµειώνεται ἡ πληρωµή «του ανθροπου οπου 
ἤφερε το µπουσουλα L.: 1:10» γιά τήν ἐκλογή κυβερνητῶν (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 192, β. 1, φ. 104v). 
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καλεσµένος ἀπό τήν ἀδελφότητα νοτάριος, ὁ ὁποῖος πληρωνόταν εἰδικά γι’ 
αὐτό ξέχωρα ἀπό τή σύνταξη τῆς σχετικῆς πράξης316, εἴτε ὁ κοντόσταυλος τοῦ 
χωριοῦ317. 

Ἀπόφαση µποροῦσε ἀκόµη νά ληφθεῖ καί διά ζώσης. Ἡ ἴδια µέθοδος ἀκο-
λουθοῦνταν σέ περιορισµένο βαθµό καί στήν ἐκλογή τῶν ἀξιωµάτων τῆς διοι-
κούσας ἐπιτροπῆς ὅταν ἐπρόκειτο γιά τήν ἐπανεκλογή τοῦ ἴδιου προσώπου στό 
ἀξίωµα ἤ ὅταν τό προτεινόµενο πρόσωπο ἐτύγχανε καθολικῆς ἀποδοχῆς. Τή 
µέθοδο αὐτή διαπιστώσαµε σέ ἀδελφότητες τῆς πόλης ἀπό τόν 16ο ἕως καί τόν 
18ο αἰ. Πιό συγκεκριµένα διαπιστώθηκε στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Βασι-
λείου τό 1592318, στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου πόλεως319, στήν ἀδελ-
φότητα τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου320, στήν Ὑ. Θ. Βλαχέρνα321 καί στήν Ὑ. Θ. Φανε-
ρωµένη τῶν Ξένων322. Στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί Λαζάρου 
πόλεως ἡ µέθοδος αὐτή ἀποτελοῦσε συνήθη τρόπο γιά τή λήψη ἀποφάσεων στό 
πρῶτο µισό τοῦ 17ου αἰ. καί καταργήθηκε ἔπειτα ἀπό ἀπόφαση τῆς ἀδελφό-
τητας τό 1666 ἡ ὁποία ἐπέβαλε τήν ψηφοφορία µέ κάλπη καί σφαιρίδια κατά τή 
συνήθεια τῶν ἐκκλησιῶν τῆς Χώρας323. 

                                                        
316. Στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο Καρουσάδων στά ἔξοδα τοῦ 1763 σηµειώνονται: «του νοδάρου 

οπου εκαµε την µπαλοτατζιον µονέδα L: 12» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 192, β. 1, φ. 105r). Ἐπίσης «του 
νοδάρου δια την δεύτερι κουµεσιον όπου µας εκαµε το αδελφάτο µονέδα λίτρες δεκα L:10» 
(ὅ.π., φ. 105v). Βλ. καί ἔξοδα τοῦ 1773 «diedi al noder per la balotazione dell’ officiatore L:12» 
(ὅ.π., φ. 115v). Βλ. ἐπίσης τήν πράξη ἐκλογῆς κυβερνητῶν στήν Ἁγία Τριάδα Ψωραρῶν τῆς 
3.5.1752 σύµφωνα µέ τό λεκτικό τῆς ὁποίας οἱ ἀδελφοί πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς συνεδρίας κά-
λεσαν τόν νοτάριο ∆ηµήτριο Κοτζιάνη νά συντάξει τήν πράξη στήν ὁποία καταγράφτηκε καί 
ἡ ὅλη διαδικασία (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 23, φ. 19v-20r). 

317. Στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο Καρουσάδων στά ἔξοδα τοῦ 1764 σηµειώνεται: «εδοσαµε του 
γερόντου και κοντόσταυλου όπου εγινε ι µπαλοτατζιόν καὶ µας εβαλανε κουµεσίους µονεδα 
L:5» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 192, β. 1, φ. 107v). 

318. Στή συνέλευση τῆς 2.4.1592 οἱ συναθροισµένοι «όλοι εξ ενος στοµατος και βουλης 
είπον προς τους αυτους πρωτοµαστοραν και γαστάλδους ότι δεν θέλουν να µπαλωταρουν 
ουτε άλλο τι πλεότερον να κάµουν», ἀλλά νά τηρηθοῦν οἱ προειληµµένες ἀποφάσεις (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Ρ.26, φ. 79v). 

319. Βλ. τήν ἐκλογή γραµµατικοῦ τό 1722 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 233, βιβλίο ἐσόδων, φ. 1v). 
320. Ἅγιος Ἐλευθέριος πόλεως, ἐκλογή γραµµατικοῦ τῆς 17.6.1750 (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 

65v), ἐκλογές γαστάλδων καί γραµµατικοῦ στίς 28.12.1765 (ὅ.π., φ. 83r). 
321. Βλ. τήν ἐκλογή γαστάλδου στίς 6.5.1744 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 24v), ἐπίσης τίς 

ἐκλογές γραµµατικοῦ καί γαστάλδων τήν 1.4.1749 (ὅ.π., φ. 62r). 
322. Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 4v (ἐκλογή γαστάλδων καί ψήφιση προτάσεων τῆς 1.12.1700), φ. 

101v (ἐκλογή γραµµατικοῦ καί γαστάλδου τῆς 20.4.1704) κ.ἀ.. 
323. Στή συνέλευση κατατέθηκε σχετική πρόταση πού εἶχε ὡς ἑξῆς: «...η πάρτες οπου 

πρωπονεροντε εκ την αδελφότητα... και πάσα άλω οπου να χρηάζεται η γνώµη των αδελφών 
να είναι χρεία να πειένετε δια µπουσουλων και µπαλώτων και όχι µε την φωνή ως καθώς 
απρεπώς έγεινε έως την σήµερον για τούτο... βάνουν την µπαρούσα πάρτε ότι καµήα πάρτε 
ήτε εκλογή των κυβερνήτων οπού κάθε κερόν µελη να γένουν µήτε άλω τι οπου να ηµπορή 
κανεις να ... µην αξίζουν εάν δε γένουν δια µπαλότων και µπουσούλων κατά το πρέπον και 
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Σέ τέσσερις, τέλος, περιπτώσεις διαπιστώθηκε ἡ λήψη ἀποφάσεων µέ ὑπο-
γραφές. Τό πρῶτο παράδειγµα προέρχεται ἀπό τήν περιοχή τῆς πόλης καί ἀφο-
ρᾶ στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου καί Ἰακώβου, ἡ ὁποία µέ τήν µέθο-
δο τῶν ὑπογραφῶν ἀνέθεσε τό 1584 τήν ἐφηµερία τοῦ ναοῦ στόν ἱερέα Γεώργιο 
Μπαµπούρη. Ἡ νοµιµότητα ὅµως τῆς πράξης ἀµφισβητήθηκε ἀπό τόν πριόρη 
καί τόν γραµµατικό τῆς ἀδελφότητας οἱ ὁποῖοι προσέφυγαν στόν Μ. Πρωτοπα-
πά καί πέτυχαν τήν ἀκύρωσή της324. Ἀνάλογη πρακτική ἀκολουθοῦσε ἡ ἀδελ-
φότητα τοῦ Ἁγίου Νικολάου πόλεως ἕως τό 1657 γιά τήν ἐκλογή ἱερουργοῦ 
στόν ναό, ἡ ὁποία ἀπαγορεύτηκε ἀπό τή συνέλευση τοῦ ἴδιου ἔτους325. Στά 
χωριά ἡ διαδικασία αὐτή διαπιστώθηκε στήν ἀδελφότητα τῆς Ἁγίας Τριάδος 
Ἀργυράδων τό ἔτος 1734. Τότε µέρος τῶν ἀδελφῶν (ἕξι συνολικά) συνάχθηκαν 
στήν οἰκία τοῦ ἑνός ἐξ αὐτῶν καί παρουσίᾳ νοταρίου ἀποφάσισαν τήν πλήρη 
ἐφαρµογή τῆς διαθήκης τοῦ ἱεροµονάχου Ἰωακείµ Κονοφάου σέ ὅ,τι ἀφοροῦσε 
τόν ἀριθµό τῶν µοναζόντων στή µονή. Στή συνέχεια αὐτοί µαζί µέ τόν νοτάριο 
πῆγαν σέ ὅλο το χωριό γιά νά πάρουν τίς γνῶµες καί τῶν ὑπολοίπων οἱ ὁποῖοι 
καί βεβαίωσαν τό περιεχόµενο τῆς διαθήκης326. Ἡ ἴδια, τέλος, διαδικασία δια-
πιστώθηκε καί στήν ἀδελφότητα τοῦ Ὑψηλοῦ Παντοκράτορα τό 1744 ὁπότε 
ἐπικυρώθηκε ἡ διατήρηση τοῦ µοναχοῦ Γερασίµου Γαρνέλη στόν ναό327. 

iii. Ἡ τήρηση πρακτικῶν καί τό πρόβληµα τῶν νοταριακῶν πράξεων 

Ἡ τήρηση πρακτικῶν κατά τίς συνεδριάσεις τῶν ἀδελφοτήτων ἐµφανίζεται 
µᾶλλον ἀργά. Τά πρῶτα διάσπαρτα στοιχεῖα ἀνήκουν στόν 17ο αἰ. καί περιορί-
ζονται µόνο στίς ἀδελφότητες τῆς πόλης. Κατά τόν 16ο αἰ. δέν εἶναι σαφές ἄν 
ἐτηροῦντο πρακτικά τῶν συνεδριάσεων. Μοναδική µέχρι στιγµῆς παραµένει ἡ 
µαρτυρία πράξης τῆς 15.1.1545, σύµφωνα µέ τήν ὁποία ἡ ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. 
Ἀντιβουνιώτισσας τό ἔτος 1544 εἶχε ἐκλέξει ὡς ἱερουργό τοῦ ναοῦ τόν ἱερέα 
Νικόλαο Γεράσιµο καί εἶχε καταχωρήσει τήν πράξη στό κτηµατολόγιο («αβε-
ντάριο») τῆς ἐκκλησίας328. Ἀπό τό ὑπάρχον πάντως ὑλικό φαίνεται ὅτι οἱ ἀπο-
φάσεις τῶν ἀδελφοτήτων δέν ἐτηροῦντο σέ κάποιο βιβλίο τοῦ ναοῦ ἤ τῆς ἀδελ-
φότητας, ἀλλά ὅτι αὐτές καταχωροῦνταν στά κατάστιχα τῶν νοταρίων. Ἄλλω-
στε καί στήν ἀνωτέρω ἀναφερθεῖσα µοναδική ἐξαίρεση ἡ ἀδελφότητα καταχώ-
ρησε τήν πράξη τῆς ἐκλογῆς στίς πράξεις νοταρίου «εις πληροφορίαν και 

                                                        
σύνηθες των εκκλησιών της παρούσας χώρας και οτη ήθελε γένη αλέως να µη έχει καµίαν 
δύναµιν µήτε ενεργιαν µηδέ να ηµπορή να γραφθή ηστω βιβλίο της αυτής µονής» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 
244, β. 2, φ. 44v-45r). 

324 .Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, filzetta 1, φ. 95v-97v. 
325. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 38v. 
326. ΠΑΝ∆Η, Πράξεις, σ. 93-94. 
327. Βλ. τό ἔγγραφο µέ τίς πρωτότυπες ὑπογραφές εἰς Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 294rv. 
328. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.186, φ. 19v. 
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πλειοτέραν ασφάλειαν του αυτού ιερέως». 
Ἀπό τά ὑπάρχοντα παραδείγµατα διαπιστώθηκαν νοταριακές πράξεις συ-

νταγµένες πρίν ἀπό τή σύναξη τῆς ἀδελφότητας µέ προσωρινή ἰσχύ ἕως ὅτου 
συγκληθεῖ τό σῶµα γιά νά τίς ἐπικυρώσει, καί πράξεις συνταγµένες µετά ἀπό 
αὐτήν. Οἱ δεύτερες συντάσσονταν εἴτε ἀπό ἐξουσιοδοτηµένα µέλη τῆς ἀδελφό-
τητας τήν ἑποµένη ἤ ἀρκετές µέρες ἀργότερα329 εἴτε ἀµέσως µετά τό πέρας τῆς 
συνεδρίασης παρόντων τῶν ἀδελφῶν, ὁπότε καί καταχωροῦνταν σέ αὐτές ὅλα 
τά ὀνόµατα τῶν παρισταµένων. Ἰδιαίτερα σηµαντικές εἶναι ἐκεῖνες οἱ πράξεις 
στίς ὁποῖες οἱ συµβαλλόµενοι ἀποτελοῦσαν τό σύνολο τῶν κτητόρων - ἀδελφῶν 
τοῦ ναοῦ330, ἤ τό µεγαλύτερο µέρος τους331. Τέτοιου τύπου πράξεις διαπιστώ-
νονται τόσο γιά ὀλιγάριθµες ὁµάδες ἀδελφῶν ὅσο καί γιά µεγάλες ἀδελφότητες. 
Στίς περιπτώσεις αὐτές ἡ πιθανότητα νά ἔχει προηγηθεῖ ἄλλη σύναξη γιά τή 
λήψη τῆς ἀπόφασης, ἡ ὁποία στερεώνεται µέ τή νοταριακή πράξη, θά πρέπει νά 
ἀποκλειστεῖ, ἑποµένως ἡ συγκέντρωση τῶν ἀδελφῶν ἐνώπιον τοῦ νοταρίου 
ἀποτελοῦσε αὐτήν τήν ἴδια τή σύναξη τῆς ἀδελφότητας τῆς ὁποίας τήν ἀπόφα-
ση καταχωροῦσε ὁ νοτάριος στά κατάστιχά του. Ἰδιαίτερα µάλιστα γιά τίς 
ἀδελφότητες τῶν χωριῶν, συχνά ὁ περιορισµένος ἀριθµός τῶν παρόντων καί 
συµβαλλοµένων, χωρίς κἄν νά διευκρινίζεται ἄν αὐτοί ἀποτελοῦσαν τό σύνολο 
τῶν ἀδελφῶν ἤ µερίδα τους, δέν ἀφήνει περιθώρια νά ὑποθέσουµε ἤ νά ἀναζη-
τήσουµε συνάξεις καί λήψη ἀποφάσεων πρίν ἀπό τή σύνταξη τῆς πράξης. Στίς 
πράξεις αὐτές ἡ σύνταξη συµπίπτει χρονικά µέ τή σύναξη τῆς ἀδελφότητας καί 
κατ’ αὐτόν τόν τρόπο ἡ συντασσόµενη πράξη ἐπέχει παράλληλα καί θέση πρα-
κτικοῦ. Τήν ἀκρίβεια τῶν ἀνωτέρω βεβαιώνουν µέ τόν καλύτερο δυνατό τρόπο 
δύο πράξεις πού συντάχθηκαν τήν ἴδια ἡµέρα, στίς 29.4.1515, καί εἶχαν ὡς θέµα 
τήν ἐκλογή ἱερουργοῦ στόν ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἑβραΐδος στό ἐσώπολο 
τῶν Κορυφῶν332. Στήν πρώτη καταγράφονται 27 ὀνόµατα ἀδελφῶν τοῦ ναοῦ, 

                                                        
329. Ἐνδεικτικά βλ. τήν πράξη τῆς 15.1.1545 πού ἀφορᾶ στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα 

(Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.186, φ. 19v). Ἐπίσης τήν πράξη τῆς ἐκλογῆς κυβερνητῶν στόν Ὑψηλό Πα-
ντοκράτορα, οἱ ὁποῖοι ψηφίστηκαν στίς 9.8.1566 ἡ δέ πράξη συντάχθηκε στίς 16.8.1566 (Α.Ν.Κ., 
∆.Σ. 7.1, φ. 85rv). Βλ. ἀκόµη πράξη τῆς 15.4.1569 γιά τόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Παλαιοπόλεως (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Π.40, φ. 707r), τή σύµβαση ἱερουργίας γιά τόν Ἅγιο Βασίλειο πόλεως τῆς 2.4.1592 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 79v) καθώς καί τή σύµβαση ἱερουργίας γιά τόν Ἅγιο Ἰωάννη Πρόδρο-
µο πόλεως τῆς 27.3.1592 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 72v-73r). 

330. Βλ. Ταξιάρχης Πολιτάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 191v τῆς 29.3.1551). Ἅγιος Νικό-
λαος Κανακάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.76, φ. 6r τῆς 19.12.1598). Ἅγιος Γεώργιος Κληµατιᾶς (Α.Ν.Κ., 
∆.Σ. 7.5, τῆς 6.12.1550). Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστρια Ποταµίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.94, φ. 354r τῆς 
16.3.1572). Ἁγία Τριάς Παράλιος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 113r τῆς 7.4.1572). 

331. Ἐνδεικτικά: Ὑ. Θ. Σκριπεροῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.6, φ. 2r τῆς 1.4.1513 - Πράξεις Ἀλεξάκη, 
σ. 26, ἀρ. 6). Ὑ. Θ. Λιαπάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.6, φ. 15rv τῆς 10.5.1514 -Πράξεις Ἀλεξάκη, σ. 63, 
ἀρ. 56). Παντοκράτορας Ἀσκηταριοῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 93 τῆς 29.7.1522). Ἅγιοι Πατέρες 
πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.206, β. 1, φ. 107rv τῆς 28.3.1573). 

332. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.7, φ. 150v-151r. 
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οἱ ὁποῖοι γιά λογαριασµό καί τῶν ἀπόντων συµφώνησαν µέ τόν ἱερέα Λάµπρο 
Μαυροµάτη καί τόν ὅρισαν ἐφηµέριο τοῦ ναοῦ. Ἡ πράξη ἀκυρώθηκε τήν ἴδια 
ἡµέρα, ὡς αἰτία δέ τῆς διαγραφῆς σηµειώθηκε στό περιθώριο τοῦ φύλλου ἡ 
φράση «καθώς εµπαλόταραν την σηµερον και ευρεθησαν πλεον µέρος διά να 
βαλλουν τον παπά κύρ Λαµπρο», καί συντάχθηκε νέα ἡ ὁποία εἶναι ἴδια ὡς 
πρός τό περιεχόµενο µέ τή διαγραφεῖσα µέ µόνη διαφορά τήν προσθήκη 9 νέων 
ὀνοµάτων µεταξύ τῶν παρόντων καί τήν ἀντικατάσταση τοῦ πρώτου λεκτικοῦ 
τῆς ἐκπροσώπησης µέ τή φράση «διά µέρους καί των ετερων αδελφῶν ... των 
µελλόντων γραφήναι κατωθεν». Ὁ σηµειούµενος ὡς λόγος διαγραφῆς τῆς πρώ-
της πράξης δείχνει ὅτι αὐτή εἶχε συνταχθεῖ πρίν ἀπό τήν ψηφοφορία γιά τήν 
ἐκλογή τοῦ ἱερέα, στήν ὁποία οἱ παρόντες καί ψηφίσαντες ἦταν τελικά περισ-
σότεροι ἀπό τούς ἀρχικά καταγραφέντες. Τό γεγονός αὐτό δηλώνει τήν παρου-
σία του νοταρίου κατά τή συνεδρίαση τῆς ἀδελφότητας, διότι ἄν ἡ σύνταξη τῆς 
σύµβασης µέ τόν ἱερέα εἶχε γίνει µετά τό πέρας τῆς συνεδρίας τότε δέν θά 
ὑπῆρχε λόγος διαγραφῆς, ἀφοῦ τά ὀνόµατα τῶν παρόντων καί ψηφισάντων θά 
ἦταν πλέον ὁριστικά. Ὁ νοτάριος λοιπόν ἦταν παρών κατά τή συνεδρία καί 
ἄρχισε νά συντάσσει τήν πράξη κατά τή διάρκειά της. Κατέγραψε τά ὀνόµατα 
τῶν παρόντων καθώς καί τούς ὅρους τῆς σύµβασης, ἐν τῷ µεταξύ ὅµως προσῆλ-
θαν στή συνέλευση καί ἄλλοι ἀδελφοί οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν µέρος στήν ψηφοφορία. 
Ὁ ἐπιπλέον ἀριθµός τῶν ψηφισάντων κατέστησε τήν πράξη ἀνακριβή ὡς πρός 
τό σκέλος τῶν συµβαλλοµένων γι' αὐτό καί ἀκυρώθηκε. Θά πρέπει πάντως νά 
σηµειώσουµε ὅτι ἡ πράξη τοῦ νοταρίου δέν ἀποτελεῖ πρακτικό τῆς συνε-
δρίασης, ἀλλά τήν ἐπίσηµη σύµβαση τῆς ἀδελφότητας µέ τόν ἐκλεγέντα ἱερέα. 

Οἱ περιεχόµενες στά νοταριακά κατάστιχα πράξεις εἶναι συµβάσεις οἰκονο-
µικοῦ χαρακτήρα, οἱ ὁποῖες καταχωροῦνται πρός «πλειοτέραν ἀσφάλειαν» τῶν 
συµβαλλοµένων µερῶν333, ἤ κανονιστικοῦ χαρακτήρα κείµενα καί ἀποσκοποῦν 
στήν κατοχύρωση τῆς ἀδελφότητας γιά τήν ἀκριβή τήρησή τους334. Ἡ ἀπουσία 
ὅµως πρακτικῶν ἀφ’ ἑνός καί ἡ περιγραφικότητα σέ ὁρισµένες περιπτώσεις τῆς 
διαδικασίας πού τηρήθηκε προσδίδουν στίς πράξεις αὐτές χαρακτήρα πρακτι-
κοῦ τῆς συνεδρίασης παρά τή λακωνικότητα τους. Ἀναφέρουµε ὡς χαρακτηρι-
στικό παράδειγµα τή σύµβαση ἱερουργίας τῆς 7.12.1546 γιά τόν ναό τῶν Ἁγίων 
Πατέρων πόλεως ἡ ὁποία συντάχθηκε ἀµέσως µετά τή λήξη τῆς συνεδρίας τῆς 

                                                        
333. Βλ. τήν πράξη τῆς 15.1.1545 πού ἀναφέρεται στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα (Α.Ν.Κ., 

Συµβ. Μ.186, φ. 19v). Βλ. ἐπίσης τήν πράξη ἐγγραφῆς ἀδελφοῦ στήν Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κρητικῶν 
τό 1588 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 19rv). Βλ. ἐπίσης τόν ὁρισµό ἱερουργοῦ στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο 
πόλεως τό 1560 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 6.7, φ. 158r) καθώς καί τήν ἀντίστοιχη πράξη τοῦ 1576 γιά τήν 
ὁποία προστέθηκε στό περιθώριο τοῦ νοταριακοῦ καταστίχου ἡ ἐπικύρωση τῆς σύµβασης καί 
ἀπό τήν ὁλοµέλεια τῆς ἀδελφότητας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.17, φ. 317r). 

334. Βλ. τήν πράξη τῆς 11.6.1523 πού ἀφορᾶ στά µέτρα πού ἔλαβε τότε ἡ διοικούσα 
ἐπιτροπή τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἑβραΐδος γιά τήν ἐπίλυση τῶν διαφορῶν µεταξύ τῶν ἀδελφῶν 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 18v). 
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ἀδελφότητας καί στήν ὁποία ἀναγράφονται ὅλα τά ὀνόµατα τῶν ἀδελφῶν τοῦ 
ναοῦ, σηµειώνονται οἱ ὑποψήφιοι ἱερεῖς, ὁ ἀριθµός τῶν ψήφων πού ἔλαβε ὁ 
καθένας καί τέλος περιγράφονται οἱ ὅροι τῆς σύµβασης καί οἱ ὑποχρεώσεις τοῦ 
ἱερέα πού ἐκλέχθηκε335. 

Ἀντίστοιχο πρός τά ἀνωτέρω χαρακτήρα διαπιστώνουµε καί σέ πράξεις πού 
συντάχθηκαν ἀπό τούς ἐκλεγµένους ἐκπροσώπους τῶν ἀδελφοτήτων καί στίς 
ὁποῖες περιέχεται περιγραφή τῆς γενοµένης συνεδρίας καί τῶν ἀποφάσεων τῆς 
ἀδελφότητας336. 

Τόν 17ο αἰ. οἱ ἀδελφότητες τῆς πόλης δέν διαθέτουν ἰδιαίτερο βιβλίο πρα-
κτικῶν τῶν συνεδριάσεών τους, τηροῦν ὅµως πρακτικά καί καταγράφουν τίς 
ἀποφάσεις τους. Πρακτικά συνεδριάσεων ἐντοπίζονται στά βιβλία ὅπου περιέ-
χονται οἱ καταγραφές ἐσόδων-ἐξόδων καί τά ἀντίγραφα πράξεων πού ἀφοροῦν 
στήν περιουσιακή κατάσταση τοῦ ναοῦ337, τά ὁποῖα ἀναφέρονται στίς πηγές µέ 
τή γενικότερη ὀνοµασία «ατι του γραµµατικού»338. Μέ τόν ἴδιο τρόπο πιστεύ-
ουµε ὅτι τηροῦνταν οἱ ἀποφάσεις τῶν ἀδελφοτήτων καί στούς ναούς ἐκείνους 
γιά τούς ὁποίους ἔχουµε µαρτυρίες καί παραποµπές σέ ἀποφάσεις εἰληµµένες 
κατά τόν 17ο αἰ.339, δέν ἔχουν ὅµως διασωθεῖ τά σχετικά βιβλία. Ἐξαίρεση φαί-
νεται νά ἀποτελεῖ ἡ ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας, τά βιβλία πρακτι-
κῶν τῆς ὁποίας φυλάσσονται σήµερα στό ἀρχεῖο τοῦ ναοῦ. 

Κατά τήν ἴδια χρονική περίοδο διαπιστώθηκε ἐπίσης ἡ συνέχιση τῆς τακτι-
κῆς τῆς προσφυγῆς σέ δηµόσιο νοτάριο γιά τήν καταγραφή τῶν ἀποφάσεων τῆς 
ἀδελφότητας, παρά τήν ὕπαρξη γραµµατικοῦ στήν διοικούσα ἐπιτροπή, ὀφει-
λόµενη προφανῶς στήν ἐπιθυµία τῶν ἀδελφῶν νά διασφαλίσουν τήν ἀπαρέκ-
κλιτη τήρηση τῶν ἀποφάσεών τους. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ πράξη τῆς 21.4.1625 
πού συνέταξε ὁ νοτάριος Θεόφιλος Βρισινιώτης, στήν ὁποία περιγράφεται ἀνα-
λυτικά ἡ πασχαλινή συγκέντρωση τῶν ἀδελφῶν τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας πόλεως, 
τά θέµατα πού συζητήθηκαν καί οἱ ἀποφάσεις πού λήφθηκαν, κατά τέτοιο τρό-

                                                        
335. Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.186, φ. 274rv. Βλ. καί πράξη τῆς 28.3.1573 γιά τόν ἴδιο ναό (Α.Ν.Κ., 

Συµβ. Β.206, β. 1, φ. 107rv). 
336. Ἀναφέρουµε ὡς χαρακτηριστικά παραδείγµατα: τήν πράξη τῆς 15.1.1545 γιά τήν Ὑ. 

Θ. Ἀντιβουνιώτισσα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.186, φ. 19v). Τήν πράξη τῆς 15.4.1569 γιά τήν Ὑ. Θ. Πα-
λαιοπόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 707r). Τήν πράξη τῆς 2.4.1592 γιά τήν ἐκλογή ἐφηµερίου 
στόν Ἅγιο Βασίλειο πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 79v), τήν ἀντίστοιχη πράξη τῆς 27.3.1592 
γιά τόν Ἅγιο Ἰωάννη Πρόδροµο πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 72v-73r). 

337. Βλ. βιβλίο Ἁγίου Νικολάου καί Λαζάρου πόλεως µέ καταγραφές ἀπό τό 1601 (Α.Ν.Κ., 
Ε.Ε. 244, β. 2). Βλ. ἐπίσης βιβλίο τῆς Ὑπαπαντῆς πόλεως ἀπό τό 1670 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, β. 1). Βλ. 
ἐπίσης βιβλίο Ἁγίου ∆ηµητρίου πόλεως ἀπό τό 1650 καί ἑξῆς (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 1). 

338. Στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο Μαντουκιοῦ τό 1642 δηλώνεται ὅτι ἡ ἐκλογή τοῦ ἱερουργοῦ 
καταγράφτηκε στό συγκεκριµένο βιβλίο (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 10, φ.χ.ἀ., πράξη τῆς 11.4.1642). 

339. Βλ. γιά παράδειγµα τόν Ἅγιο Ἀντώνιο πόλεως, ἡ ἀδελφότητα τοῦ ὁποίου στίς 2.3.1734 
παραπέµπει σέ ἀπόφαση, «πάρτε», τοῦ 1661 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 5r), ἐνῶ στίς 3.6.1733 
παραπέµπει σέ «παλεα παρτε εις τα βιβλια της εκκλησίας» (ὅ.π., φ. 4r). 
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πο ὥστε ἡ πράξη νά ἀποτελεῖ πλῆρες πρακτικό τῆς γενοµένης συνεδρίασης340. 
Κατά τόν 18ο αἰ. ἡ τήρηση πρακτικῶν τῶν συνεδριάσεων γενικεύεται, µάλι-

στα σέ ὁρισµένες ἀδελφότητες τῆς πόλης, παράλληλα µέ τά προβλεπόµενα ἀπό 
τά πολιτειακά διατάγµατα βιβλία, τηροῦνταν καί βιβλίο πρακτικῶν τῶν συνε-
δριάσεων τό ὁποῖο, σέ µιά τουλάχιστον περίπτωση, ἀριθµήθηκε καί ὑπογράφτη-
κε ἀπό τόν Μ. Πρωτοπαπά341. Τῆς περιόδου αὐτῆς εἶναι καί οἱ δύο κώδικες ἤ 
«Μαρέγολες» πού ἐντοπίστηκαν στούς ναούς τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καί τῆς Ὑ. 
Θ. Φανερωµένης τῶν Ξένων. Συχνότερα ὅµως γιά τήν ἀναγραφή τῶν πρακτικῶν 
τῶν συνεδριάσεων, τῶν ἀποφάσεων καί λοιπῶν πράξεων χρησιµοποιοῦνταν 
καί στήν περίοδο αὐτή τά κτηµατολόγια, ἀλλά καί τά διαχειριστικά βιβλία, τῶν 
ὁποίων τή συγκρότηση ἐπέβαλε ἡ πολιτική ∆ιοίκηση µέ σχετικά διατάγµατα, 
ὅπως θά δοῦµε ἀναλυτικότερα στήν οἰκεία ἑνότητα342. 

Τά πρακτικά τῶν συνεδριάσεων τῆς ἀδελφότητας τηροῦνταν ἀπό τόν γραµ-
µατικό343. Σέ περίπτωση ἀδυναµίας ἤ ἀπουσίας τοῦ γραµµατικοῦ τήν τήρηση 
τῶν πρακτικῶν ἀναλάµβανε κάποιο ἀπό τά µέλη τῆς ἐπιτροπῆς ἤ καλοῦνταν 
κάποιος ἀπό τούς ὑπάρχοντες δηµόσιους νοταρίους344. Τά πρακτικά περιλαµ-

                                                        
340. Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.198, φ. 69v-72r. 
341. Στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως τό ἐπιγραφόµενο ὡς «Libro della chiesa...» 

περιέχει πράξεις τῆς ἀδελφότητας ἀπό τίς 6.5.1756 ἕως τίς 8.7.1806 καί καταχωρήσεις ἐσόδων - 
ἐξόδων ἀπό 1756 ἕως τό 1817. Τό βιβλίο προσήχθη τήν 1.5.1756 στήν ἱεροκαγγελαρία τοῦ Μ. 
Πρωτοπαπᾶ ἀπό τόν πριόρη καί τούς κυβερνῆτες γιά νά «διορισθή εις αυτό εις το να γράφω-
νται η µπαλοτατζιόνες, πάρτες, ινκάντα της εντράδας, δελιµπερατζιόν και συναξες των αδελ-
φών οπού ευρεθούν κατά την αγίαν λαµπρην και ασηκωσουν κερί από την µπάνκα» καί 
ὑπογράφτηκε ἀπό τόν Μ. Πρωτοπαπά (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 1r). Στόν Ἅγιο Ἀντώνιο 
πόλεως τήν τήρηση βιβλίου πρακτικῶν γνωρίζουµε ἀπό τό 1733. Τότε ἄνοιξε βιβλίο πράξεων, 
ἀποφάσεων καί ψηφισµάτων τῆς ἀδελφότητας τό ὁποῖο ἐκτείνεται ἕως καί τό 1814 (Α.Ν.Κ., 
Ε.Ε. 230 β. 1. Στό φ. 1r ὁ τίτλος: «Κατάστιχο ηγουν ληµπρο οπου εχει να δουλεβη δια ταις 
συναξες τις αγιας λαµπρας καί παρτες οπου κατά κερον πιανοντε και αλαις µπαλοτατζιοναις 
οπου γηνοντε εις την µονη του θείου και Μεγάλου Αντονίου και Αγίου Ανδρέου»). 

342. Σηµειώνουµε ὡς παράδειγµα τήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου πόλεως, πρακτι-
κά τῶν συνελεύσεων τῆς ὁποίας ἐντοπίζονται στό βιβλίο ἐσόδων-ἐξόδων πού ἀπόκτησε ἡ 
ἀδελφότητα σέ ἐφαρµογή τοῦ διατάγµατος τῆς 6.6.1721 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 233), στό βιβλίο τῶν πε-
ριουσιακῶν στοιχείων τοῦ ναοῦ πού φτιάχτηκε σέ ἐφαρµογή τοῦ ἀνωτέρω διατάγµατος ὅπου 
ὑπάρχουν πρακτικά ἕως τό 1786 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 2), ἀλλά καί στό παλαιότερο διαχειρι-
στικό βιβλίο στό ὁποῖο περιέχονται ἀντίγραφα συµβολαίων, καταστάσεις ἐσόδων ἐξόδων 
ἀλλά καί πρακτικά συνεδριάσεων (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 1). Στόν Ἅγιο Νικόλαο καί Λάζαρο 
πόλεως τό ἐπιγραφόµενο «Libro della chiesa di S.Sti Nicolò e Lazaro di Città no. 2» καθώς καί τό 
«Libro Primo della chiesa....» περιέχουν σχεδόν ἀποκλειστικά πράξεις καί ἀποφάσεις τῆς ἀδελ-
φότητας ἕως τό 1716 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244). Μεταγενέστερες πράξεις βρίσκουµε στά διαχειριστικά 
βιβλία τοῦ ναοῦ σέ ἕνα ἀπό τά ὁποῖα ἡ ἐπιγραφή ἔχει ὡς ἑξῆς: «Libro della Chiesa di S.Sti Nicolò 
e Lazaro in Città no. 6. Εσοδος καί εξοδος και µερικές σύναξες» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 245). 

343. Ἅγιος Νικόλαος καί Λάζαρος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 1, φ. 36r). Ὑ. Θ. Ἀντιβου-
νιώτισσα (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 8v-9r). Ἅγιος ∆ηµήτριος (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 233, βιβλίο ἐσόδων). 

344. Στή συνεδρίαση τῆς 27.7.1675 τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί Λαζάρου 
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βάνουν τή σύγκληση τῶν µελῶν, τόν ἀριθµό τῶν συγκεντρωθέντων καί ἀπό µιά 
στιγµή καί µετά τά ὀνόµατα τῶν παρόντων, τό θέµα τῆς συνεδρίασης – ἄν πρό-
κειται γιά πρόταση ἡ ὁποία ἔχει κατατεθεῖ ἐγγράφως ἀντιγράφεται πιστά – τή 
διενέργεια τῆς ψηφοφορίας καί τό ἀποτέλεσµα. 

Ἀντίθετα µέ τήν πόλη, στά χωριά δέν διαπιστώθηκε ἡ τήρηση πρακτικῶν 
τῶν συνεδριάσεων οὔτε τόν 18ο αἰ. Ὁ λόγος τῆς µή τήρησης πρακτικῶν ἀπό τίς 
ἀδελφότητες τῆς ὑπαίθρου θά πρέπει νά συσχετιστεῖ µέ τή γενικότερη µορφω-
τική κατάσταση τοῦ πληθυσµοῦ345. Στήν πόλη τό µορφωτικό ἐπίπεδο ἐµφανί-
ζεται ἀνώτερο σέ σύγκριση µέ τήν ὕπαιθρο, δεδοµένου ὅτι οἱ ἀσχολίες τῶν κα-
τοίκων ἀπαιτοῦσαν ἔστω τήν κατοχή στοιχειώδους παιδείας. Εἶναι ἐξ ἄλλου 
χαρακτηριστικό ὅτι τό ἀξίωµα τοῦ γραµµατικοῦ ἐµφανίζεται µόνο στήν πόλη. 
Στά χωριά συνεχίζεται µέ τόν ἴδιο τρόπο ὅπως καί παλαιότερα ἡ προσφυγή 
στίς ὑπηρεσίες τοῦ νοταρίου, ὅπως µάλιστα φαίνεται ἀπό ὁρισµένα χαρακτηρι-
στικά παραδείγµατα, στίς συνελεύσεις τῶν ἀδελφῶν παρίστατο πάντοτε νοτά-
ριος. Αὐτός κατέγραφε τό πρακτικό τῆς συνεδρίασης στίς πράξεις του ἡ δέ ἐκτέ-
λεση τῶν ἀποφάσεων καί ἡ σύνταξη τῶν συνεπαγοµένων συµβάσεων γινόταν 
στή συνέχεια στόν ἴδιο ἤ ἀκόµη καί σέ ἄλλο νοτάριο346. Συνηθέστερα ὅµως 
αὐτός τηροῦσε σηµειώσεις κατά τή διάρκεια τῆς συνεδρίασης καί στή συνέχεια 
σέ ἐκτέλεση τῶν ἀποφάσεων τῆς ἀδελφότητας συνέτασσε τίς σχετικές συµβάσεις 
τίς ὁποῖες καί καταχωροῦσε στά κατάστιχά του347. Ἐξάλλου ὁ νοτάριος στίς 
συνελεύσεις τῶν ἀδελφῶν, ὅπως εἴδαµε, µετεῖχε ἐνεργά ἀναλαµβάνοντας τήν 
τήρηση τῆς προβλεπόµενης διαδικασίας καί τή διενέργεια τῆς ψηφοφορίας, ἡ 
σύνταξη ἑποµένως τῆς σχετικῆς νοταριακῆς πράξης µετά τήν ψηφοφορία ἀποτε-
λοῦσε τή µόνη στοιχειώδη περιγραφή τῆς συνέλευσης πού εἶχε προηγηθεῖ καί µέ 
τήν ἔννοια αὐτή οἱ πράξεις αὐτές ἀποτελοῦσαν ταυτόχρονα καί πρακτικά τῆς 
συνεδρίας. Χαρακτηριστικά εἶναι τά παραδείγµατα τῶν νοταριακῶν πράξεων 
πού ἀφοροῦν στή µονή τῆς Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσας. Ἐκεῖ τόσο ὁ χρόνος ὅσο 

                                                        
πόλεως, λόγῳ τῆς ἀπουσίας τοῦ γραµµατικοῦ, κλήθηκε ὁ νοτάριος Ἀλέξανδρος Οὔγγαρος γιά 
τήν τήρηση τῶν πρακτικῶν (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 160r). 

345. Γιά τήν ἐκπαίδευση στήν Κέρκυρα κατά τήν περίοδο τῆς Βενετοκρατίας βλ. ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΑΣ ΤΖΙΒΑΡΑ, Σχολεῖα καί δάσκαλοι στή βενετοκρατούµενη Κέρκυρα (16ος-18ος αἰ.), 
Ἀθήνα 2003. 

346. Ὅπως προκύπτει ἀπό πράξη τῆς 21.6.1637 ἡ ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Βαρβάρου Πο-
ταµοῦ τίς περασµένες ἡµέρες εἶχε «µπαλοτάρει» κυβερνῆτες καί ἐφηµέριο τόν ἱερέα ∆ηµήτριο 
Ριγανᾶ, «ος καθος ἡ αυτή µπαλοτατζηον φενετε λενε εις της πραξης του ... ιεροµοναχου 
Ροδητη». Στηριζόµενοι στήν ἀπόφαση αὐτή, οἱ νέοι κυβερνῆτες ἐµφανίστηκαν στόν νοτάριο 
∆ηµήτριο Κακονύκτη διά «να κάµουν ηστρουµέντο του ανοθεν ιερέος Ρυγανά ος εκλελεγµέ-
νον από όλους τους αδελφοῦς» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.41, φ. 105r). 

347. Βλ. Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κρητικῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 535v τῆς 17.12.1609). Ἁγία 
Τριάς Ἀργυράδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ν.1, φ. 3r πέντε πράξεις τῆς 19.5.1635). Ἁγία Παρασκευή 
Καµάρας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.103, φ. 50rv τῆς 11.3.1761). Ἁγία Παρασκευή Βαρυπατάδων (Α.Ν.Κ., 
Ε.Ε. 53, β. 1, φ. 22 τῆς 2.7.1745· ὅ.π., δ. 7 ἔγγραφο 347 τῆς 10.9.1805). 
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καί ὁ τόπος σύνταξης τῶν συµβολαίων συνάδουν στό νά δεχτοῦµε ὅτι ὁ νοτά-
ριος παρίστατο στή συνεδρίαση καί κατέγραφε τίς ἀποφάσεις της348. 

Ἡ προσφυγή στόν νοτάριο γιά κάθε πράξη πού ἀφοροῦσε στή λειτουργία 
τοῦ ναοῦ διαπιστώνεται ἀπό τή συχνότητα µέ τήν ὁποία ἀπαντοῦν οἱ πράξεις 
αὐτές στά νοταριακά κατάστιχα. Οἱ κτήτορες καί ἀδελφοί τοῦ ναοῦ προσέφευ-
γαν στόν νοτάριο γιά τή σύνταξη τῶν συµβάσεων ἱερουργίας καί ἐκλογῆς κυ-
βερνητῶν, τήν καταγραφή τῶν πραγµάτων πού παραδίδονταν ἀπό τούς παλαι-
ούς στούς νέους κυβερνῆτες καί στούς ἑκάστοτε ἐφηµερίους, τή σύνταξη τῶν 
συµβάσεων µίσθωσης τῶν ἀγαθῶν τοῦ ναοῦ. Συχνά, κυρίως στίς ἀδελφότητες 
τῶν χωριῶν, ὁ χρόνος σύνταξης τῆς πράξης συνέπιπτε µέ τόν χρόνο σύναξης 
τῶν ἀδελφῶν. ∆έν λείπουν ὅµως καί οἱ περιπτώσεις πού ἡ σύναξη τῆς ἀδελφό-
τητας γινόταν χωρίς τήν παρουσία νοταρίου. Τότε τά πρακτικά τῆς συνέλευσης 
τηροῦνταν ἀπό κάποιο ἀπό τά µέλη της πού γνώριζε γράµµατα καί ὑπογρά-
φονταν ἀπό τούς ὑπόλοιπους παρόντες ἀδελφούς. Τά πρακτικά αὐτά στή 
συνέχεια καταθέτονταν σέ κάποιον ἀπό τούς νοταρίους τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι 
τά ἀντέγραφαν στά κατάστιχά τους φυλάσσοντας τά πρωτότυπα349. 

β. Ἡ ἐκλογή τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς καί οἱ ἁρµοδιότητές της 

Ἡ διοικούσα ἐπιτροπή ἐκλεγόταν ἀπό τήν ὁλοµέλεια τῆς ἀδελφότητας. Αὐτό 
ἀποτελοῦσε πάγια τακτική ἀπαντώµενη σέ ὅλη τήν ἐξεταζόµενη περίοδο, σα-
φέστερα δέ κατά τόν 18ο αἰ. ὁπότε καί κατέχουµε ἀναλυτικά πρακτικά τῆς 
τηρούµενης διαδικασίας350. Σέ περίπτωση µή ἀπαρτίας τῆς συγκαλούµενης συ-

                                                        
348. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 649-654, ἔγγραφα 2-5, σ. 657-666, 

ἔγγραφα 8-9 καί 12, σ. 674-684, ἔγγραφα 18-19, σ. 688-691, ἔγγραφο 23. 
349. Βλ. τήν πράξη τῆς 4.8.1708 πού ἀφορᾶ στήν Ἁγία Τριάδα Ἀργυράδων, στήν ὁποία 

καταχωρίζεται ἀπόφαση τῆς ἀδελφότητας τῆς 10.7.1708 ἡ ὁποία κατατέθηκε στίς 4.8.1708 
στόν νοτάριο Ἰωάννη Τζαγκαρόλ γιά νά τήν «νοµιµάρει καί ινφιλτζάρει» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.65. 
φ. 17v ἑξῆς). Τήν ἐκλογή κυβερνητῶν στόν Ὑψηλό Παντοκράτορα τό 1762 (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Χ.29, β. 7, φ. 50v). Τήν ἐκλογή πριόρη στήν Ἁγία Ἀγάθη Ζυγοῦ τῆς 25.9.1764 (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Χ.29, β. 8, φ. 46r). Τό πρακτικό ἐκλογῆς κυβερνητῶν στόν Ἅγιο Νικόλαο τῶν Ξένων Καρου-
σάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.420, β. 11, φ. 20rv τῆς 25.3.1782). 

350. Σηµειώνουµε ἐνδεικτικά: Ἅγιος Νικόλαος Ἑβραΐδος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 18v τῆς 
11.6.1523). Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἁγίων ∆ούλων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 101r τῆς 25.10.1528). Ταξι-
άρχης ∆ουκάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 52r τῆς 25.3.1537). Ἅγιος Νικόλαος ∆ράκοντος 
Ριγγλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 345r τῆς 24.6.1538). Ὑπαπαντή πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Σ.148, φ. 160rv τῆς 14.4.1544). Ὑ. Θ. Παλαιοπόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 277v-278r τῆς 
6.6.1562). Ἅγιος Ἀρσένιος Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 338r τῆς 20.1.1583). Ὑ. Θ. 
Κουκαµιώτισσα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.25, β. 1, φ. 244rv). Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Ζυγονοῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.2, 
φυλλάδιο 2, φ. 15r τῆς 30.6.1594). Ἅγιοι Ἀνάργυροι Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 
442r τῆς 18.1.1608). Ἀνάληψη Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 59, φ. 36r τῆς 12.1.1738). 
Ἅγιος Σπυρίδων στό Κανάλι (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 21, φ. 21rv 18.7.1751). 
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νέλευσης, καί ἔπειτα ἀπό συνεχόµενες ἀποτυχηµένες συγκλήσεις, διατηροῦνταν 
ἡ ὑπάρχουσα ἐπιτροπή351. 

Ἰδιοτυπίες ἐµφανίζονται στίς ἀδελφότητες ἐκεῖνες πού ἔφεραν ἔντονο κτη-
τορικό χαρακτήρα, κυρίως ὅµως στίς ἀδελφότητες πού λόγῳ τοῦ µεγέθους τους 
περιλάµβαναν χωριά ἤ διοικητικά διαµερίσµατα. Σέ αὐτές τό ζήτηµα τῆς διοι-
κούσας ἐπιτροπῆς προσαρµοζόταν στά δεδοµένα τῆς δοµῆς τοῦ σώµατος τῆς 
ἀδελφότητας, γι’ αὐτό καί ἐξετάζεται, µαζί µέ ὅλες τίς ἄλλες ἰδιαιτερότητες πού 
παρουσιάζουν, στήν ἑπόµενη ἑνότητα. 

∆ικαίωµα ὑποβολῆς ὑποψηφιότητας καί ἐκλογῆς εἶχαν κατ’ ἀρχήν ὅλα τά 
µέλη τῆς ἀδελφότητας τόσο τά παλαιά ὅσο καί τά νέα352, µέ τήν προϋπόθεση νά 
µήν εἶναι χρεῶστες στήν ἐκκλησία353. Τό δικαίωµα αὐτό ἀναγνωρίζεται καί στά 
µέλη τῆς ἀδελφότητας πού ἀνῆκαν στό λατινικό δόγµα, καθώς καί σέ ἐκεῖνα 
πού κατεῖχαν ἀντίστοιχα ἀξιώµατα σέ ἄλλη ἤ ἄλλες ἀδελφότητες354. 

Βασική προϋπόθεση θεωροῦνταν νά εἶναι ὁ ὑποψήφιος ὑγιής355 καί αὐτε-
ξούσιος356. Σέ περίπτωση πού ἐκλεγόταν ἀδελφός ὑπεξούσιος στήν πατρική 
ἐξουσία ἡ ἐκλογή µποροῦσε νά καταγγελθεῖ στίς ἁρµόδιες πολιτειακές ἀρχές 
καί νά ἀκυρωθεῖ357. Ἐκτός τῶν ἀνωτέρω, ὁρισµένες ἀδελφότητες, ἀποβλέπο-
ντας στήν προστασία τῆς περιουσίας τοῦ ναοῦ, ἀπαγόρευαν τήν ταυτόχρονη 

                                                        
351. Στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο πόλεως, ἔπειτα ἀπό δύο συνεχόµενες συγκλήσεις τῆς ἀδελφό-

τητας τό 1728, ἡ ἐκλογή νέας ἐπιτροπῆς ἀναβλήθηκε γιά τήν ἑπόµενη χρονιά (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 233, 
βιβλίο ἐσόδων, φ. 6rv). Στόν Ἅγιο Ἀντώνιο πόλεως τό 1735, ἔπειτα ἀπό δύο ἀποτυχηµένες 
προσπάθειες, ἡ ἐκλογή ἀναβλήθηκε γιά τήν ἑπόµενη διετία (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 10rv). 

352. Στόν Ἅγιο Ἀρσένιο Στανοπουλάδων στίς 29.6.1559 ἐκλέχθηκε ὡς πριόρης ὁ Ἀντώνης 
Κουρµεκιάρης πού εἶχε γίνει δεκτός ὡς ἀδελφός τήν ἴδια ἡµέρα (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.4, β. 1, φ. 6v-7r). 
Στήν Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Ζυγονοῦ στίς 18.1.1594 ἐκλέχθηκαν οἱ δύο νεοεισελθόντες ἀδελφοί 
(Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.2, φυλλάδιο 2, φ. 15r τῆς 30.6.1594). 

353. Α.Ν.Κ., Ἑνετ. 80, δ. 19, φ. 29v. 
354. Σηµειώνουµε γιά παράδειγµα ὅτι τό 1574 ὁ µαστρο Νικόλαος Λογγοβίτης ἦταν γραµ-

µατικός στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν Ξένων καί πριόρης στήν ἀδελφότητα τοῦ 
Ἁγίου ∆ηµητρίου πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β. 206, β. 1, φ. 147r καί 163rv). Βλ. καί τήν ἐπιστολή 
τοῦ Zuanne Schendo, ἀδελφοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀλβανιτῶν, µέ τήν ὁποία αὐτός παραι-
τήθηκε ἀπό τό ἀξίωµα τοῦ πριόρη στό ὁποῖο εἶχε ἐκλεγεῖ (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 248, δ. 49, φ. 37r). 

355. Ὁ Νικόλαος Θεοτόκης ἀποκλείστηκε στίς 22.1.1755 ἀπό τήν ψηφοφορία γιά τήν 
ἀνάδειξη κυβερνητῶν στόν Ἅγιο Ἀντώνιο πόλεως «και διά την αστένιά του» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 
230, β. 1, φ. 35v). 

356. Στόν Ἅγιο Ἀντώνιο πόλεως στίς 22.1.1755 ἀποκλείστηκε ὁ Σπυρίδων Θεοτόκης δοτό-
ρος «επιδι και ζι εις την υποταγιν του πατρός» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 35v). 

357. Οἱ ἀδελφοί τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Βαρυπατάδων, µέ ἀναφορά τους πρός τό Magi-
strato sopra i luochi pij τῆς 16.3.1806, ζήτησαν τήν ἀκύρωση τῆς ἐκλογῆς τοῦ Χριστόφορου 
Λούβρου ὡς κυβερνήτη διότι ὁ πατέρας του ζοῦσε καί αὐτός δέν ἦταν χειραφετηµένος, 
ὑπενθυµίζοντας ὅτι ὁ νόµος ἦταν ἀκριβής καί µόνον παραβαίνοντας τόν νόµο θά µποροῦσε νά 
σταθεῖ µιά τέτοια ἐκλογή (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 53, δ. 7, ἔγγραφο 513). 
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ἐκλογή δύο συγγενῶν στή διοικούσα ἐπιτροπή358, ὅπως καί τῶν προσώπων 
ἐκείνων πού κατεῖχαν ἄλλα ἀξιώµατα ὅπως ἐκεῖνο τοῦ «ἀβοκάτου», σέ ὅσες 
ἀδελφότητες βέβαια ὑφίστατο αὐτό359. Εἰδικότερα γιά τό ἀξίωµα τοῦ γραµµα-
τικοῦ, ὅπου αὐτό ὑπῆρχε, βασική προϋπόθεση ἀποτελοῦσε φυσικά ἡ γνώση τῆς 
γραφῆς360. 

Στίς 3.6.1741 µέ ἀφορµή τήν ἐκποίηση καί ἐνεχυρίαση ἀντικειµένων τῆς Ὑ. 
Θ. Κρεµαστῆς ἀπό τόν ἐφηµέριο, καί γιά τήν ἀποφυγή µελλοντικῶν ἀτόπων, τά 
ὁποῖα θά µποροῦσαν νά συµβοῦν λόγῳ πιθανῆς συγγένειας ἀνάµεσα στόν ἐφη-
µέριο τοῦ ναοῦ καί τούς κυβερνῆτες, ὁ Γενικός Προβλεπτής Antonio Loredan 
ἀπαγόρευσε τήν ἐκλογή στήν ἐπιτροπή τῶν πατέρων, ἀδελφῶν καί ἄλλων 
συγγενῶν τῶν ἐφηµερίων, ὁποιαδήποτε δέ ἐκλογή πραγµατοποιοῦνταν κατά 
παράβαση τῆς διαταγῆς θεωροῦνταν ἄκυρη361. 

Τά µέλη τῆς ἀπερχόµενης ἐπιτροπῆς εἶχαν δικαίωµα ἐπανεκλογῆς, ἡ ὁποία 
λογιζόταν ὡς ἀνανέωση τῆς θητείας καί γινόταν µέ ἀπόφαση τῆς συνέλευσης 
τῶν ἀδελφῶν. Ἡ παραµονή τους στό ἀξίωµα ὀφειλόταν συνήθως στό ἐνδιαφέ-
ρον πού αὐτοί εἶχαν ἐπιδείξει κατά τήν ἄσκηση τῶν καθηκόντων τους362 ἤ σέ 
συνεχιζόµενες ἀνακαινιστικές ἐργασίες στόν ναό, γιά τήν ἀποπεράτωση τῶν 
ὁποίων ἡ διατήρηση τῶν ὑπαρχόντων κυβερνητῶν κρινόταν ἀναγκαία363. Τήν 
πρακτική αὐτή διαπιστώνουµε σέ πράξεις τοῦ 16ου αἰ. καί ἕως τά µέσα τοῦ 
18ου αἰ.364. Παράλληλα ὅµως, καί γιά τό ἴδιο χρονικό διάστηµα, σέ ὁρισµένες 

                                                        
358. Στόν Ἅγιο Ἀντώνιο πόλεως τό 1737, µέ τήν πρώτη ψηφοφορία ἐκλέχθηκε ὡς κυβερ-

νήτης µόνον ὁ Βικέντιος ∆οντᾶς, ἐνῶ οἱ λοιποί ὑποψήφιοι ἰσοψήφισαν. Στήν ἐπανάληψη τῆς 
ψηφοφορίας δέν µετεῖχε ὁ ἀρχικά συνυποψήφιος θεῖος του Σπύρος ∆οντᾶς (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, 
β. 1, φ. 10v-11r). 

359. Γιά τόν λόγο αὐτόν ἀποκλείστηκε στόν Ἅγιο Ἀντώνιο πόλεως στίς 22.1.1755 ὁ Νικό-
λαος Ἀλιβίζιος Θεοτόκης ἀπό τήν ὑποψηφιότητα γιά τή θέση τοῦ κυβερνήτη (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, 
β. 1, φ. 35r). 

360. Στό πρακτικό ἐκλογῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς τῆς 21.4.1679 στόν Ἅγιο Νικόλαο 
πόλεως σηµειώνεται ἡ ἀναγκαιότητα τῆς ἐκλογῆς καί ἑνός γραµµατικοῦ «ὁπου να ξερει νά 
γραψη» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 1, φ. 11v). 

361. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 33, β. 2, δ. 1, φ. 20rv. 
362. Βλ. τήν ἀνανέωση τῆς θητείας τοῦ Κωσταντῆ Κούστα στήν Ἁγία Ἀγάθη Ζυγοῦ στίς 

15.5.1751 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 2, φ. 32rv)· τήν ἀνανέωση τῆς θητείας τῆς ἐπιτροπῆς τῆς Ὑ. Θ. 
Φανερωµένης τῶν Ξένων στίς 29.3.1733 «δηα την τεληα κηβερνηση του θιου ναου τουτου» 
(Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 117v). 

363. Ἅγιος Γεώργιος Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 52, φ. 23r τῆς 26.3.1734). Στήν ἀ-
δελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου πόλεως, στή συνεδρίαση τῆς 23.4.1762, ἀποφασίστηκε ἡ ἀνα-
νέωση τῆς θητείας τῆς ἐπιτροπῆς µέ αἰτιολογικό τήν ἀποπεράτωση τῆς κατασκευῆς τοῦ 
τέµπλου τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 41rv). Ἡ ἴδια διοικούσα ἐπιτροπή διατηρήθηκε 
γιά τόν ἴδιο λόγο καί στίς 3.4.1765 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 44r). 

364. Βλ. Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένη Γαρίτσας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 59rv τῆς 29.1.1543). Ὑπα-
παντή πόλεως τό 1677 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, β. 1, φ. 72r). Ἅγιος Νικόλαος καί Λάζαρος πόλεως 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 54v τῆς 6.4.1602). Ἅγιος ∆ηµήτριος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 2, φ. 
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ἀδελφότητες ἴσχυε ἡ ἀντίθετη πρακτική, κατά τήν ὁποία ἀπαγορευόταν νά 
ψηφιστοῦν σέ ὁποιοδήποτε ἀξίωµα ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι κατεῖχαν ἀξίωµα στήν 
ἀπερχόµενη διοικούσα ἐπιτροπή. Τήν τακτική αὐτή διαπιστώσαµε στήν ἀδελ-
φότητα τῶν Ἁγίων Πατέρων πόλεως, ὅπου τέθηκε σέ ἐφαρµογή µέ ἀπόφαση τῆς 
ἴδιας τῆς ἀδελφότητας στίς 18.4.1647365. Ἡ τακτική αὐτή θά γενικευτεῖ τόν 18ο 
αἰ. Τήν ἀπαγόρευση τῆς ὑποβολῆς ὑποψηφιότητας ἀπό τά µέλη τῆς ἀπερχό-
µενης ἐπιτροπῆς πιθανόν ὑπαινισσόταν τό διάταγµα τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ G. 
Pasqualigo ὅταν ὅριζε τήν ἀνά διετία ἐκλογή νέων κυβερνητῶν καί τή λογοδο-
σία τῶν ἀπερχοµένων στούς νέους366. Αὐτή ὅµως διατυπώθηκε ρητά γιά πρώτη 
φορά σέ διάταγµα τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ Θαλάσσης Agostino Sagredo στίς 
6.12.1752367. Τό διάταγµα ἐκδόθηκε µέ ἀφορµή τήν ἐπανεκλογή τοῦ Ἀντωνίου 
Τζουκαλᾶ στό ἀξίωµα τοῦ κυβερνήτη τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κατω-
µεράτων χωρίου Καρουσάδων στίς 15.11.1752, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐκλεγεῖ γιά πρώτη 
φορά τό 1750 καί ἡ θητεία του εἶχε λήξει στίς 26.10.1752. Ἡ ἀπόφαση τῆς 
ἀδελφότητας ἐξέφραζε, σύµφωνα µέ τό διάταγµα, ἐναντίωση στίς διατάξεις τοῦ 
διατάγµατος τοῦ 1721 πού ἀπαγόρευαν τήν παράταση τῆς θητείας τῶν κυβερ-
νητῶν πέραν τῶν δύο ἐτῶν. Μέ τό διάταγµα ἀπαγορεύτηκε στό ἑξῆς ἡ ἐπανε-
κλογή τῶν ἐν ἐνεργείᾳ κυβερνητῶν στό ἀξίωµα πρίν ἀπό τήν παρέλευση τουλά-
χιστον τεσσάρων ἐτῶν µετά τή λήξη τῆς θητείας τους368, καί καλοῦνταν οἱ ἀδελ-
φοί τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου νά προβοῦν σέ νέα ἐκλογή γιά τήν ἀντικα-
τάσταση τοῦ Ἀντωνίου Τζουκαλᾶ. Τό µέτρο ἀποσκοποῦσε στή διαφύλαξη τῆς 
περιουσίας τῶν ναῶν ἀπό πιθανές καταχρήσεις καί στή διευκόλυνση τοῦ δια-
χειριστικοῦ ἐλέγχου τῶν ἀπερχοµένων κυβερνητῶν, γι’ αὐτό καί ὁρίστηκε ἡ 
πιστή ἐφαρµογή του σέ ὅλους τούς ναούς τοῦ νησιοῦ, στούς ὁποίους κοινοποιή-
θηκε τό διάταγµα καί διατάχθηκε ἡ καταγραφή του, σέ ἑλληνική µετάφραση, 
στά βιβλία τῶν ναῶν369. 

                                                        
20r-21r στίς 10.4.1748 «κονφερµάρεται» ἡ παλιά ἐπιτροπή ἡ ὁποία εἶχε ἐκλεγεῖ στίς 27.3.1744). 
Βλ. ἐπίσης Ὑπαπαντή Καστελλάνων Μέσης (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 23, φ. 2v τῆς 15.3.1752). 

365. Α.Ν.Κ., Ἑνετ. 80, δ. 19, φ. 30r. 
366. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 4, ἄρθρο 7. 
367. Τό διάταγµα εἶναι ἀνέκδοτο. Τό κείµενο στήν ἰταλική εἰς Α.Ν.Κ., Μ.Π. 43, δ. 1, φ. 1rv. 

Τό διάταγµα σέ ἑλληνική µετάφραση εἰς Α.Ν.Κ., Μ.Π. 43, δ. 1, φ. 2r-3r. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 258, δ. 1, φ. 
178rv. 

368. Ἡ µέθοδος αὐτή, γνωστή γενικότερα µέ τήν ὀνοµασία κοντουµάτζια-contumacia, 
ἐφαρµοζόταν καί στά δηµόσια ἀξιώµατα τῆς Κοινότητας (ΛΟΥΝΤΖΗ, Ἑνετοκρατία, σ. 128. 
KARAPIDAKIS, Civis fidelis, σ. 190, 204 σηµ. 50, 223.) 

369. Τήν 1.12.1752 ἔ.π., µέ πρωτοπαπαδικό πρόσταγµα πρός ὅλες τίς ἐκκλησιαστικές ἐπαρ-
χίες, κλήθηκαν οἱ Πρωτοπαπάδες νά τό κηρύξουν εἰς ἐπήκοον ὅλων καί οἱ κουµέσιοι τῶν ἐκ-
κλησιῶν νά φέρουν στήν ἱεροκαγγελαρία τά βιβλία τους γιά νά ἀντιγραφεῖ τό ἀνωτέρω διά-
ταγµα (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 43, δ. 1, φ. 3rv· βλ. καί Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ.χ.ἀ. µετά τό φ. 243). Ἐπίσης τήν 
ἑπόµενη ἡµέρα ἐκδόθηκε ἄλλο πρόσταγµα πρός τούς κυβερνῆτες τῶν ἐκκλησιῶν Χώρας καί 
προαστείων µέ τό ὁποῖο καλοῦνταν νά φέρουν τά βιβλία τους γιά τήν ἀντιγραφή τοῦ διατάγ-



∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   421 

 

Μερική τροποποίηση στά ἀνωτέρω ἐπῆλθε µέ τό διάταγµα τῆς 17.11.1753 
στό ὁποῖο τό διάστηµα ἀναµονῆς τῶν κυβερνητῶν πρίν ἀπό τή νέα ἐκλογή τους 
ὁρίστηκε στά δύο τουλάχιστον ἔτη370. Στό διάταγµα τῆς 26.8.1754 δέν ὑπάρχει 
εἰδική πρόβλεψη, µέ αὐτό ὅµως ἐπικυρώθηκαν τά προηγούµενα διατάγµατα 
ἑποµένως καί τά ἀνωτέρω πού ἀσχολοῦνταν µέ τό ἐξεταζόµενο θέµα, ἀγνοοῦµε 
ὅµως ποιά ἀπό τίς δύο ρυθµίσεις ἐπικράτησε. Τήν ἐφαρµογή τοῦ ἀνωτέρω µέ-
τρου διαπιστώσαµε στόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας πόλεως τό 1768371, 
φαίνεται ὅµως ὅτι δέν τηρήθηκε µέ τήν ἴδια αὐστηρότητα παντοῦ, ὅπως προκύ-
πτει ἀπό τίς διαπιστωθεῖσες ἀνανεώσεις τῆς θητείας διοικουσῶν ἐπιτροπῶν καί 
µετά τή δηµοσίευση τῶν ἀνωτέρω διαταγµάτων372. Ἐξάλλου ἡ αὐστηρή τήρηση 
τοῦ περιορισµοῦ αὐτοῦ προσέκρουε καί στήν ἐπικρατούσα δυσλειτουργία τῶν 
ἀδελφοτήτων κατά τό διάστηµα αὐτό πού εἶχε ὡς συνέπεια τή συχνή ἀνάθεση 
τῶν ἀξιωµάτων στά ἴδια πρόσωπα, ὅπως θά δοῦµε ἐκτενέστερα παρακάτω. 

Σέ ὁρισµένες, τέλος, ἀδελφότητες τό δικαίωµα ὑποβολῆς ὑποψηφιότητας καί 
ἐκλογῆς ἐξαρτιόταν ἀπό τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖο ὁ ὑποψήφιος εἶχε στό παρελ-
θόν διαχειριστεῖ τά οἰκονοµικά καί περιουσιακά ζητήµατα τοῦ ναοῦ, σέ περί-
πτωση δέ ἀµέλειας ἤ παράβασης τοῦ ἐσωτερικοῦ κανονισµοῦ τῆς ἀδελφότητας 
στεροῦνταν τοῦ δικαιώµατος τοῦ ἐκλέγεσθαι373. 

Περιορισµοί στό δικαίωµα ἐκλογῆς στή διοίκηση τοῦ ναοῦ φαίνεται πώς 
ὑφίσταντο γιά τούς ἱερεῖς ἀδελφούς πού κατεῖχαν ἰσοβίως τήν ἐφηµερία τοῦ 
ναοῦ. Ὁ ἀποκλεισµός τῶν ἐφηµερίων ἀπό τό ἀξίωµα τοῦ κυβερνήτη δέν διαπι-
στώθηκε εὐρύτερα, τέθηκε ὅµως στήν πρωτοπαπαδική ἀπόφαση µέ τήν ὁποία 
διευθετήθηκαν οἱ οἰκονοµικές διαφορές µεταξύ τῶν κυβερνητῶν καί τῶν ἐφηµε-
ρίων τῶν ναῶν τοῦ χωριοῦ Ἅγιοι ∆έκα στίς 24.2.1719374, γι’ αὐτό καί πιστεύ-
ουµε ὅτι ἴσως ἀνταποκρινόταν σέ πρακτική ἤδη ὑπάρχουσα. 

Τούς ὑποψηφίους γιά κάθε θέση πρότειναν οἱ ἀδελφοί375. Ὁ ἀριθµός τῶν 

                                                        
µατος (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 43, δ. 1, φ. 3v). Σέ ἐφαρµογή τῶν ἀνωτέρω δύο πρωτοπαπαδικῶν 
προσταγµάτων ἐµφανίστηκαν στήν πρωτοπαπαδική γραµµατεία ἐκπρόσωποι 114 ναῶν κατά 
τό χρονικό διάστηµα ἀπό 2.12.1752 ἕως 14.4.1754, τά ὀνόµατα τῶν ὁποίων καταγράφτηκαν 
(Α.Ν.Κ., Μ.Π. 43, δ. 1, φ. 4r-9v). 

370. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 156, ἄρθρο 13. 
371. Στίς 6.4.1768 ὁ σιόρ Γεώργιος ∆άδος «εδεπεναρίσθη» ἀπό τήν ὑποψηφιότητά του 

«διά να είναι ατουάλ» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 58v). 
372. Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Καµάρας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 29, φ. 27v τῆς 20.11.1754). Στήν 

ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου πόλεως διαπιστώθηκε ἡ διατήρηση τῆς διοικούσας ἐπιτρο-
πῆς γιά τή δεκαετία 1757-1767 µέ ἀντίστοιχες ἀνά διετία ἀνανεώσεις (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 
41rv, 44r). 

373. Ἡ διάταξη περιλήφθηκε στόν κανονισµό τοῦ 1762 τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ὑψηλοῦ 
Παντοκράτορα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 10v-12r). 

374. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 1, φ. 41r-42r. 
375. Ἐνδεικτικά: Ταξιάρχης πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 246, δ. 62, φ.χ.ἀ.). Ἅγιος Νικόλαος καί 

Λάζαρος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 1 καί 2, passim). Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως (Α.Ν.Κ., 
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ὑποψηφίων γιά τό κάθε ἀξίωµα ποίκιλλε ἀνάλογα µέ τίς ὑποβαλλόµενες προτά-
σεις376. Οἱ προτεινόµενοι ὑποψήφιοι µποροῦσαν νά ζητήσουν τή διαγραφή τους 
ἀπό τή λίστα τῶν ὑποψηφίων καί τή µή συµµετοχή τους στήν ψηφοφορία ἐφό-
σον δέν τό ἐπιθυµοῦσαν377. Στή συνέχεια διενεργοῦνταν ψηφοφορία γιά κάθε 
ἕνα ἀπό τά προταθέντα πρόσωπα καί γιά κάθε ἀξίωµα χωριστά, σύµφωνα µέ 
τή διαδικασία πού περιγράψαµε προηγουµένως. Ἐκλεγµένος θεωροῦνταν ὁ 
πλειοψηφήσας. Ἡ ἐκλογική διαδικασία τελείωνε στήν πρώτη φάση ὅταν ὁ 
προταθείς ὑποψήφιος συγκέντρωνε τό σύνολο τῶν προτιµήσεων378. 

Μετά τήν ἐκλογή ἀκολουθοῦσε ἡ σύνταξη τῆς σχετικῆς ἐξουσιοδοτικῆς πρά-
ξης, ἡ ὁποία ὀνοµαζόταν «κουµεσιόν» ἤ «ἐπιτροπική»379. Ἡ πράξη µποροῦσε νά 
συνταχθεῖ ἀπό κάποιον ἐγγράµµατο ἀδελφό καί στή συνέχεια νά καταχωριστεῖ 
στά κατάστιχα τοῦ νοταρίου380, συνηθέστερα ὅµως αὐτή συντασσόταν ἀπ’ εὐ-
θείας ἀπό τόν νοτάριο. Ἡ τακτική αὐτή διαπιστώνεται γιά τίς ἀδελφότητες τῶν 
χωριῶν σέ ὅλο τό χρονικό διάστηµα πού καλύπτει ἡ ἔρευνα. Γιά τίς ἀδελφό-
τητες τῆς πόλης ἡ σύνταξη τῆς νοταριακῆς ἐξουσιοδότησης διαπιστώθηκε τόν 
16ο αἰ.. Γιά τούς ἑπόµενους αἰῶνες γνωρίζουµε ὅτι ἡ ἐκλογή καταγραφόταν στό 
βιβλίο τῶν πράξεων τοῦ ναοῦ. ∆έν διαπιστώθηκε µέχρι στιγµῆς ἡ σύνταξη νοτα-

                                                        
Ε.Ε. 210, β. 1, passim). Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, passim). Ἁγία Τριάς 
Ψωραρῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 23, φ. 19v-20r τῆς 3.5.1752). 

376. Στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο πόλεως γιά τίς δύο θέσεις κυβερνήτη τό 1722 ὑπῆρχαν δύο 
ὑποψήφιοι καί τό 1729 τέσσερις (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 233, βιβλίο ἐσόδων, φ. 1v, 7r). Στόν Ἅγιο 
Νικόλαο καί Λάζαρο πόλεως τό 1666 γιά τήν ἐκλογή κασσιέρη ἦταν τέσσερις ὑποψήφιοι, τό 
1670 γιά τή θέση τοῦ πριόρη τρεῖς, καί γιά τίς θέσεις τοῦ κουβερναδούρου καί γραµµατικοῦ 
δύο (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 45rv, 137r). Γιά τήν ἴδια ἀδελφότητα τό 1684 ἦταν τέσσερις 
ὑποψήφιοι πριόρηδες, δύο γραµµατικοί καί πέντε γιά τίς δύο θέσεις κουβερναδούρου, ἐνῶ τό 
1688 στήν ἔκτακτη ἐκλογή πριόρη ἐµφανίστηκαν ἕξι ὑποψήφιοι (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 1, φ. 
125v). Τό 1752 ὑποψήφιοι γιά τίς δύο θέσεις κυβερνητῶν ἦταν ὀκτώ (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 248, δ. 49, φ. 
27r). Στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα τό 1758 προτάθηκαν ἐννέα ὑποψήφιοι γιά τό ἀξίωµα τοῦ 
πριόρη, τέσσερις γιά τοῦ κυβερνήτη καί δύο γιά τοῦ γραµµατικοῦ (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 
9r). Στήν ἴδια ἀδελφότητα στίς 18.4.1781 βρέθηκαν 12 ὑποψήφιοι γιά τή θέση τοῦ πριόρη 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 93v). 

377. Βλ. ἐνδεικτικά πρακτικό τῆς συνέλευσης τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου 
πόλεως τῆς 17.6.1761 στό ὁποῖο ἕνας ἀπό τούς προταθέντες γιά τή θέση τοῦ πριόρη «δεπενά-
ρετε επηδή και να µην αγρηκα να παρθη ινελετζιον» (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 75v σ. 144). 

378. Ἅγιος ∆ηµήτριος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 233, βιβλίο ἐσόδων, φ. 1v). 
379. Βλ. Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 1, φ. 18v τῆς 8.8.1745 καί Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 50v τῆς 

25.8.1762 γιά τόν ναό τοῦ Ὑψηλοῦ Παντοκράτορα. Ἐπίσης Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 21, φ. 26rv 
τῆς 12.8.1751 γιά τήν Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Γαστουρίου. 

380. Βλ. Ἁγία Τριάδα Κληµατιᾶς (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 1, φ. 40r τῆς 14.9.1746). Ἐπίσης 
στόν Ὑψηλό Παντοκράτορα στίς 27.6.1759 οἱ νέοι κυβερνῆτες εἶχαν ὁριστεῖ µέ «επιτροπική 
γηναµένη από όλη την αδελφότητα», ἡ ὁποία καταχωρίστηκε στίς 16.7.1759 στίς πράξεις τοῦ 
νοταρίου Ἰω. Κοσµᾶ Φίλιου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 50v τῆς 25.8.1762). 
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ριακῆς πράξης στά νοταριακά κατάστιχα τοῦ 18ου αἰ. πού ἐρευνήθηκαν381, θά 
πρέπει ὅµως, νοµίζω, νά θεωρηθεῖ ὡς βέβαιη ἀφοῦ µόνον µέ τόν τρόπο αὐτό 
γινόταν ἡ νόµιµη ἐξουσιοδότηση τοῦ ἐκλεγέντος ἀπό τήν ἀδελφότητα. Ἡ πράξη 
εἴτε συντασσόταν ἀµέσως µετά τήν ἐκλογή, ὁπότε παρίσταντο ὡς συµβαλλό-
µενοι ὅλα τά παρόντα µέλη τῆς ἀδελφότητας, εἴτε ἀργότερα ἀπό ἐκπροσώπους 
τῆς ἀδελφότητας382. Μέ τήν ἴδια ἤ µέ ἄλλη πράξη παραδίνονταν στούς νεοεκλε-
γέντες ὁ ναός µέ τά πράγµατά του383. Τήν παράδοση αὐτή προϋποθέτουν καί τά 
πολιτειακά διατάγµατα τοῦ 18ου αἰ.384. 

Ἡ ἐκλογή ἑνός προσώπου καθώς καί ἡ νοταριακή ἐξουσιοδοτική πράξη 
µποροῦσαν νά ἀκυρωθοῦν ἄν συνέτρεχαν λόγοι πού τό ἐπέβαλλαν. Ὅταν 
µεταξύ τῶν ἐκλεγέντων κυβερνητῶν περιλαµβάνονταν πρόσωπα τά ὁποῖα ἐκ 
τῶν ὑστέρων ἀποδεικνύονταν ἀκατάλληλα γιά τήν ἄσκηση τῶν ἀνατεθέντων 
καθηκόντων, ἡ ἀδελφότητα προέβαινε σέ ἀκύρωση τῆς ἐκλογῆς καί εἴτε ἀνέθετε 
τά καθήκοντα στούς λοιπούς κυβερνῆτες385 εἴτε προέβαινε στήν ἐκλογή ἀντικα-
ταστάτη γιά τήν κενωθεῖσα θέση386. Σέ περίπτωση διαφωνίας καί διαµάχης γιά 
τό ζήτηµα, ἡ παρέµβαση τοῦ Μ. Πρωτοπαπᾶ, ἔπειτα ἀπό αἴτηµα τῶν ἐµπλεκο-
µένων µερῶν, µποροῦσε νά δώσει τήν ἐπιθυµητή λύση µέ τήν ἀκύρωση, ἄν αὐτό 
ἦταν ἀναγκαῖο, τῶν νοταριακῶν ἐξουσιοδοτικῶν πράξεων τῶν κυβερνητῶν καί 
τήν κλήση τῆς ἀδελφότητας σέ ἐκλογή νέων κυβερνητῶν387. Μέ τήν ἴδια δια-

                                                        
381. Ἀπό τούς νοταρίους πόλεως ἐρευνήθηκαν οἱ φάκελοι Α.84, Α.105, Μ.99, Π.235. 
382. Ἁγία Παρασκευή Βαρυπατάδων τῆς 2.7.1745 καί 10.9.1805 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 53, β. 1, φ. 22 

καί δ. 7, ἔγγραφο 347 ἀντίστοιχα). Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.15, φ. 79v σύµβαση τῆς 14.8.1577 τῶν νέων 
κυβερνητῶν τῆς Ὑπαπαντῆς Καστελλάνων Μέσης στήν ὁποία συµβαλλόµενοι εἶναι δύο ἀδελ-
φοί «σηντα και µε το θέλοιµα και εξουσοίας τὸν ετέρον αδελφὸν καὶ εκτοιτόρον ος λέγουν 
τοῖς µονοῖς». 

383. Ἅγιοι Ἀνάργυροι Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 737v τῆς 4.4.1537), Ὑ. Θ. 
Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 55, φ. 24v-25v τῆς 8.10.1735). 

384. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 4. 
385. Οἱ ἀδελφοί τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Στανοπουλάδων στίς 15.3.1556 ὅρισαν 

πριόρηδες τόν Θεοδωρῆ Γαρδικιώτη, τόν Θεοχάρη Γαστεράτο καί τόν Κωνσταντῖνο Καψο-
καβάδη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 284v). ∆ύο µῆνες ἀργότερα, στίς 24.5.1556 συνέταξαν νέα 
πράξη µέ τήν ὁποία ὅρισαν ὡς πριόρηδες τόν Θεοδωρῆ Γαρδικιώτη καί τόν Κωνσταντῖνο 
Καψοκαβάδη, καί ἀκύρωσαν τό προηγούµενο συµβόλαιο καθώς καί τόν ὁρισµό τοῦ Θεοχάρη 
Γαστεράτου ὡς πριόρη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 298v). 

386. Στίς 14.9.1746 οἱ ἀδελφοί τῆς Ἁγίας Τριάδος Κληµατιᾶς, οἱ ὁποῖοι στίς 20.5.1746 
εἶχαν ἐκλέξει ὡς πριόρη καί κυβερνήτη τόν Μάρκο Παπούτζη καί ὡς κουµέσιους τόν Γεώργιο 
Βουτζινᾶ καί τόν Ἰωάννη Στατήρη, ἐπισηµαίνοντας ὅτι «τὸν καπο Ιωαννη Στατήρη σταντε 
και να µην τὸν ἐγνορήζοµε δηα καλον κηβερνητή να παγι ησε αυξησι µονο παγενοντας ησε 
λατοσιν δηα τουτο θελοµε ὅλι οτη να µην εχη καµηαν εξουσιαν απὸ την σηµερον να πρατη 
κανενα πραγµα ... µονον πηουµε και δηορθονοµε δηα κοµεσηον και κηβερνητη ... τον κηρ 
Σταµατελο Λαµπουρα» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 1, φ. 40r). 

387. Ἡ ἀδελφότητα τοῦ Παντοκράτορα χωρίου Μακράδων στίς 29.6.1676 ἐξέλεξε τρεῖς 
κυβερνῆτες, γιά ἄγνωστους ὅµως σέ µᾶς λόγους, τόν ἑπόµενο χρόνο στίς 23.12.1677 ἐξέλεξε 
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δικασία δινόταν λύση καί στίς ὄχι σπάνιες περιπτώσεις ταυτόχρονης ἐκλογῆς 
δύο ἐπιτροπῶν ἀπό διαφορετικές µερίδες τῶν ἀδελφῶν, πού εἶχε ὡς συνέπεια 
τήν ἀδυναµία λειτουργίας τῆς ἀδελφότητας καί τήν πρόκληση προστριβῶν 
µεταξύ τῶν ἀδελφῶν388. 

Τά µέλη τῆς ἐπιτροπῆς µποροῦσαν νά παραιτηθοῦν τοῦ ἀξιώµατος, ἐφόσον 
συνέτρεχαν λόγοι πού τό ἐπέβαλλαν. Σαφεῖς πληροφορίες παραίτησης κυβερνη-
τῶν κατά τόν 16ο αἰ. δέν ἔχουµε, µποροῦµε ὅµως νά τίς εἰκάσουµε γιά τίς περι-
πτώσεις ἐκεῖνες στίς ὁποῖες ἐµφανίζονται ὡς ἀξιωµατοῦχοι τῆς ἀδελφότητας 
ἄλλα πρόσωπα χωρίς νά ἔχει ἐξαντληθεῖ ἡ θητεία τῶν ἐκλεγµένων389. Γιά τούς 
ἑπόµενους αἰῶνες, καί κυρίως τόν 18ο αἰ., γνωρίζουµε συγκεκριµένες περιπτώ-
σεις παραιτήσεων κυβερνητῶν σέ ἀδελφότητες τῆς πόλης καί τῶν χωριῶν, οἱ 
ὁποῖες ἔλαβαν χώρα εἴτε στίς ἀµέσως µετά τήν ἐκλογή ἡµέρες εἴτε κατά τή 
διάρκεια τῆς θητείας τους. Οἱ πρῶτες θά µποροῦσαν νά λογιστοῦν καί ὡς ἄρ-
νηση τῶν ἐκλεγέντων, συνήθως ἀπόντων κατά τήν ἐκλογική διαδικασία, νά 
ἀποδεχθοῦν τή θέση καί τήν ἐκλογή. Οἱ λόγοι πού προέβαλλαν συνήθως οἱ πα-
ραιτούµενοι ἀναφέρονταν κυρίως στίς ἀνειληµµένες καί σέ ἄλλες ἀδελφότητες 
ὑποχρεώσεις τους οἱ ὁποῖες καθιστοῦσαν ἀδύνατη τήν ἐκπλήρωση τῶν καθηκό-
ντων πού συνεπαγόταν τό ἀναλαµβανόµενο ἀξίωµα390, σέ ἐπείγουσες προσω-
πικές ὑποθέσεις391, σέ ἐπαγγελµατικές τους ἐνασχολήσεις πού δέν τούς ἐπέτρε-
παν νά ἐπωµισθοῦν τά βάρη τῆς φροντίδας τοῦ ναοῦ392, σέ ἀδυναµία νά ἀντα-

                                                        
ἄλλους, οἱ ὁποῖοι κάλεσαν τούς πρώτους σέ ἀπόδοση λογαριασµοῦ. Αὐτοί ἀρνήθηκαν ἐπι-
καλούµενοι τήν ἀναληφθεῖσα κατά τήν ἐκλογή τους ὑποχρέωση ἀπόδοσης λογαριασµοῦ στό 
τέλος τῆς τριετίας. Οἱ νέοι κυβερνῆτες προσέφυγαν στόν Μ. Πρωτοπαπά, ὁ ὁποῖος ἀκύρωσε 
τίς δύο ἐκλογές καί κάλεσε τήν ἀδελφότητα νά ἐκλέξει νέους κυβερνῆτες (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, 
δ. 6, φ. 31r-33r τῆς 18.1.1678). 

388. Βλ. τό σχετικό πρωτοπαπαδικό πρόσταγµα τῆς 14.8.1738, πού ἀφοροῦσε στήν 
ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστριας Ποταµίου (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 32, β. 1, φ. 2v-3r). 

389. Στήν Ὑ. Θ. Ευαγγελίστρια Ποταµίου ἐκλέχθηκαν τό 1572 πριόρηδες γιά δύο χρόνια 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.94, φ. 354r τῆς 16.3.1572). Αὐτοί φαίνεται ὅτι δέν ἐξάντλησαν τή διετία γιά 
τήν ὁποία τούς εἶχε ἀνατεθεῖ τό λειτούργηµα, ἀφοῦ στίς 8.10.1573 συναντᾶµε ἄλλους σέ πράξη 
ὁρισµοῦ ἐφηµερίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.94, φ. 388r). 

390. Ὁ παραιτηθείς ἀπό τήν θέση τοῦ πριόρη τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί Λαζάρου πόλεως 
Zuanne Schendo σηµειώνει: «Onorato da questa Veneranda Fratellanza con l' ellezione di me 
Zuanne Schendo in Prior della stessa col Capitolo di .... Gennaio corrente devo in prima render 
umilmente grazie a cadauno de confratelli elletori, e suplicarli nel tempo stesso a dispensarmi dal 
sudetto incarico immeritamente appoggiatomi col divenire all' ellezione d' altro soggetto. Il servizio 
adossattomi da qualche anno in altre sei scuole come Prior, Governator et Scrivan che tutt’ ora 
debolmente esercito non mi permettono d' incaricar altri pesi» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 248, δ. 49, φ. 37r). 

391. Στόν Ἅγιο Νικόλαο καί Λάζαρο πόλεως τό 1767 ὁ ἐκλεγµένος πριόρης Νικόλαος Χα-
λικιόπουλος ἀποποιήθηκε τήν ἐκλογή «per li suoi gravi interessi» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 248, δ. 49, φ. 40r). 

392.Ὁ Θεόφιλος Παπαδόπουλος παραιτήθηκε στίς 28.1.1715 ἀπό τό ἀξίωµα τοῦ γραµµα-
τικοῦ τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου ἐπειδή «δεν ιµπορη να ατεντερη εις την αφτην 
επιχιρισην δια τες πολες του δουλιες» (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 23r, σ. 41). 
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ποκριθοῦν στίς ἀπαιτήσεις τοῦ λειτουργήµατος393 ἤ σέ λόγους ἀνεξάρτητους 
τῆς θελήσεώς των, ὅπως γιά παράδειγµα στήν περίπτωση πού ἐκκρεµοῦσε εἰς 
βάρος τους καταδικαστική ἀπόφαση394. Στίς περιπτώσεις παραίτησης τῶν κυ-
βερνητῶν κατά τή διάρκεια τῆς θητείας τους, οἱ προβαλλόµενοι λόγοι ἀναφέρο-
νταν εἴτε στήν ἡλικία εἴτε στήν ἀδυναµία περαιτέρω ἄσκησης τῶν καθηκόντων 
τους395. 

Ἡ διαδικασία παραίτησης ποίκιλλε καί µποροῦσε νά γίνει µέ αἴτηση πρός 
τή διοικούσα ἐπιτροπή τῆς ἀδελφότητας396, ἡ ὁποία τήν κατέγραφε στό βιβλίο 
τῆς ἐκκλησίας, ἐφόσον αὐτό ὑπῆρχε, καί ὑποχρέωνε τόν παραιτηθέντα νά ὑπο-
γράψει397. Ἐπίσης µέ τή σύνταξη σχετικῆς πράξης ἀπό δηµόσιο νοτάριο398 ἤ µέ 
τήν κατάθεση σχετικῆς δήλωσης στήν τοπική ∆ιοίκηση399. Στίς δύο τελευταῖες 
περιπτώσεις ἡ παραίτηση κοινοποιοῦνταν στήν ἀδελφότητα, οὕτως ὥστε νά 
προβεῖ στήν ἔγκαιρη ἀντικατάσταση τῶν παραιτηθέντων. Στή σχετική µάλιστα 
νοταριακή πράξη περιλαµβανόταν διάταξη πού ὅριζε τήν εἰδοποίηση τῆς 

                                                        
393. Πρβλ. τήν παραίτηση τοῦ Στάθη Μαρίτζα ποτέ Βίτζου ἀπό τό χωριό Νυµφές στίς 

26.4.1765, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐκλεγεῖ κουµέσιος ἀπό τήν ἀδελφότητα τῆς Ἁγίας Τριάδος Κληµατιᾶς 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.84, β. 26, φ. 45v). Βλ. ἐπίσης τήν παραίτηση τοῦ Σπυρίδωνος Σκορδίλη ποτέ 
Ἰωάννη στίς 29.4.1765, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐκλεγεῖ πριόρης ἀπό τήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Περιβο-
λιώτισσας Σωκρακίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.84, β. 26, φ. 46rv). 

394. Στόν Ἅγιο Νικόλαο καί Λάζαρο πόλεως στίς 25.12.1752 ὁ ἕνας ἀπο τούς δύο ἐκλεγ-
µένους κυβερνῆτες ἀντικαταστάθηκε διότι «από πολήν καιρόν εβρήσκεται εµποδισµένος από 
την δικαιοσύνην» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 248, δ. 49, φ. 27r). 

395. Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως, παραίτηση τοῦ πριόρη Σπυρίδωνος Γονέµη στίς 
13.4.1784 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 96r). Ὑψηλός Παντοκράτορας, παραίτηση στίς 31.8.1762 
τῶν κυβερνητῶν τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 50v). Παντοκράτορας πόλεως (Α.Ν.Κ., 
Ε.Ε. 258, δ. 5). 

396. Στόν Ἅγιο Νικόλαο καί Λάζαρο πόλεως ὁ Ζuanne Schendo παραιτήθηκε ἀπό τή θέση 
τοῦ πριόρη µέ ἐπιστολή του πρός τήν «µπάγκα» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 248, δ. 49, φ. 37r). 

397. Ἅγιος Ἐλευθέριος πόλεως, παραίτηση τοῦ Θεόφιλου Παπαδόπουλου στίς 28.1.1715 
(Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 23r). 

398. Στόν Ἅγιο Ἀντώνιο πόλεως οἱ ἐκλεγµένοι στίς 15.6.1757 κυβερνῆτες «µε δυο κο-
µπαρσες εις τας 16 και 17 του παροντος εις τα άτι του Σπύρου Καλοχρύσου ρεφουδάρησαν» 
τήν ἐκλογή (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 37v). Στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα στίς 20.4.1768 ἔγινε 
νέα σύγκληση γιά τήν ἐκλογή πριόρη διότι ὁ ἐκλεχθείς «ερεφουδάρισε µε κοµπάρσα στα άτη 
του Σπύρου Καλικιόπουλου» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 60rv). Γιά τόν Ἅγιο Ἐλευθέριο πόλεως 
βλ. τήν παραίτηση τῶν δύο κυβερνητῶν τό 1761, οἱ ὁποῖοι «ερηνουντζιαρισαν µαι κοµπαρσες 
τους 21 και 30 του αυτου µηνος (Ἰουνίου) και η δυο εις ταις πράξης του s. Σπυρίδωνος 
Ανδρόνη νοταρίου» (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 76r). Βλ. καί Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 50v πράξη 
παραίτησης τῆς 31.8.1762. Ἐπίσης Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.84, β. 26, φ. 45v, 46rv, πράξεις παραίτησης 
τῆς 26.4.1765 καί 29.4.1765 ἀντίστοιχα. 

399. Ὁ Ἰωάννης Ρίκης, ἐκλεγµένος στίς 29.3.1760 γιά τήν θέση τοῦ γραµµατικοῦ στόν Ἅγιο 
∆ηµήτριο πόλεως, στίς 30.3.1760 ἔκαµε «κοµπάρσα ηστο εκλαµπρότατο ρεγγιµεντο .... καί 
ερεφουδαρισε την εκλογιν του» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 2, φ. 37r). Βλ. παραιτήσεις στόν Ἅγιο 
Ἐλευθέριο πόλεως (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 72r, 75r). 
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ἀδελφότητας ἤ τῶν παλαιῶν κυβερνητῶν400. 
Ἡ δυνατότητα παραίτησης στήν πλειονότητα τῶν ἀδελφοτήτων λογιζόταν 

ὡς ἀναφαίρετο δικαίωµα τῶν µελῶν τῆς ἐπιτροπῆς, παρά τά ποικίλα προβλή-
µατα πού συνεπαγόταν. Ὡς ἐξαίρεση στόν κανόνα θά πρέπει µᾶλλον νά θεω-
ρηθοῦν οἱ ἀποφάσεις δύο ἀδελφοτήτων, τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµένης τῶν Ξένων καί 
τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου πόλεως, µέ τίς ὁποῖες ἐπιβλήθηκαν πρόστιµα σέ ὅσους 
παραιτοῦνταν. Πιό συγκεκριµένα, στήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµένης 
στή σύναξη τῆς 12.4.1702, καί ἔπειτα ἀπό πρόταση τῶν τότε κυβερνητῶν, ἀπο-
φασίστηκε ὅτι οἱ ἐκλεγόµενοι σέ κάποιο ἀπό τά ἀξιώµατα καί παραιτούµενοι, 
ὄφειλαν νά καταβάλλουν ὡς ποινή ὑπέρ τῆς ἐκκλησίας 10 δουκάτα401. Ἐπίσης ἡ 
ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου στή σύναξη τῆς 15.9.1744, καί ἔπειτα ἀπό 
πρόταση ὁρισµένων ἀδελφῶν, στήν ὁποία τονιζόταν τό ἀθέµιτο τοῦ πράγµατος 
καί ἡ ζηµιά πού ὑφίστατο ὁ ναός πού ἔµενε ἀκυβέρνητος µέχρι νά γίνει ἡ νέα 
ἐκλογή, ἀποφάσισε ὅτι κανείς ἀπό τά µέλη τῆς ἐπιτροπῆς δέν µποροῦσε νά 
παραιτηθεῖ ἄν πρῶτα δέν κατέβαλλε ὑπέρ τοῦ ναοῦ 4 χρυσά τζεκίνια402. ∆έν 
γνωρίζουµε ἄν ὄντως ἐφαρµόστηκαν οἱ ρυθµίσεις αὐτές, θά πρέπει ὅµως νά πα-
ρατηρήσουµε ὅτι παρά τήν ἐπιβολή τοῦ προστίµου οἱ παραιτήσεις συνεχίστη-
καν, ὅπως φαίνεται ἀπό τίς σχετικές σηµειώσεις στό βιβλίο τῆς κάθε ἀδελφό-
τητας καί τά πρακτικά ἐκλογῆς ἀντικαταστατῶν. 

Ἄν ἡ παραίτηση κατετίθετο ἀµέσως µετά τήν ἐκλογή καί πρίν ἀπό τήν ἀνά-
ληψη καθηκόντων, ἡ ἀδελφότητα συγκαλοῦνταν ξανά τό ταχύτερο δυνατόν 
γιά τήν ἐκλογή ἀντικαταστάτη. Σέ περίπτωση ἀδυναµίας τῆς ἀδελφότητας νά 
ἐκλέξει ἀντικαταστάτη, τή θέση καταλάµβανε ὁ πρό τῆς ἐκλογῆς κάτοχος τοῦ 
ἀξιώµατος403. Ὅταν ἡ παραίτηση ἀφοροῦσε σέ ὅλα τά µέλη τῆς ἐπιτροπῆς, ἡ 
ἀντικατάσταση λογιζόταν ὡς νέα ἐκλογή404. 

                                                        
400. Βλ. Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 50v. Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.84, β. 26, φ. 45v, 46v. 
401. Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 100r. 
402. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 367r. Ἡ ἀπόφαση αὐτή τῆς ἀδελφότητας πιθανόν νά σχετίζεται 

µέ τήν παραίτηση τοῦ πριόρη στίς 25.1.1744, ὁ ὁποῖος µέ τή δήλωσή του δεσµεύτηκε νά 
χαρίσει στήν ἐκκλησία 6 λίτρες κερί (ὅ.π., φ. 63v). 

403. Στίς 22.6.1757, καί ἔπειτα ἀπό µία ἑβδοµάδα ἀπό τήν ἐκλογή κυβερνητῶν, οἱ ἀδελφοί 
τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου συνάχθηκαν ξανά ἐπειδή οἱ δύο ἐκλεγµένοι «ρεφουδάρησαν» τήν ἐκλο-
γή (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 37v). Ἡ συνέλευση ἐπαναλήφθηκε καί στίς 29 τοῦ µηνός, ἐπειδή ὁ 
ἕνας ἀπό τούς νέους κυβερνῆτες ἀποποιήθηκε ἐκ νέου τήν ἐκλογή (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 
38v). Στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα στίς 20.4.1768 καί στίς 4.5.1768 ἔγιναν νέες συγκλήσεις γιά 
τήν ἐκλογή πριόρη, διότι ὁ ἐκλεχθείς «ερεφουδάρισε» τήν ἐκλογή του, χωρίς ἐπιτυχία, γι’ αὐτό 
καί διατήρησε τό ἀξίωµα ὁ παλαιός πριόρης (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 60rv). Στόν Ἅγιο ∆ηµή-
τριο πόλεως, ἔπειτα ἀπό τήν παραίτηση τοῦ Ἰωάννη Ρίκη ἀπό τή θέση τοῦ γραµµατικοῦ, ἔγι-
ναν νέες συγκλήσεις, καί στίς 30.3.1760 ἐπειδή, «ης όσες βολές εκραξαµε κονσεγιο για να καµο-
µε ετερον γραµµατικό ... δεν εσταθηκε καλό να µαζωχτουν ποτέ διά τούτο εµελε νά τρεχι ο 
προην γραµµατικος» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 2, φ. 37r). 

404. Βλ. περίπτωση νέας ἐκλογῆς στόν Ἅγιο Ἐλευθέριο πόλεως στίς 14.3.1734 (Α.Ι.Ν.Ε., 
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Στήν περίπτωση παραίτησης κάποιου ἀπό τά µέλη τῆς ἐπιτροπῆς, καί ἀφοῦ 
εἶχε παρέλθει ἱκανός χρόνος ἀπό τήν ἐκλογή, µέ τήν ἀντικατάστασή του συχνά 
προξενοῦνταν σύγχυση στή διοικούσα ἐπιτροπή ἐπειδή ὁ ἀντικαταστάτης δέν 
θεωροῦνταν πάντα ὡς ἀναπληρωτής τοῦ παραιτηθέντος γιά τόν ἀποµένοντα 
χρόνο, ἀλλά ὡς νέος κυβερνήτης µέ πλήρη θητεία. Αὐτό εἶχε ὡς συνέπεια τή µή 
ταυτόχρονη ἐκλογή τῶν µελῶν τῆς ἐπιτροπῆς, ἀλλά τή µερική ἀντικατάσταση 
τῶν µελῶν της, µέ ἀποτέλεσµα τήν ἀδυναµία ἀπόδοσης λογαριασµοῦ τῆς δια-
χείρισης καί γενικότερα τήν κακή διοίκηση τοῦ ναοῦ. Τήν κατάσταση αὐτή 
προσπάθησε νά διορθώσει ὁ Γενικός Προβλεπτής Agostino Sagredo, ὁ ὁποῖος µέ 
τό διάταγµα τῆς 16.5.1753 καί γιά τήν ἐξάλειψη τῶν ἀτόπων, διέταξε τήν ἀνά-
δειξη νέων ἐπιτροπῶν σέ ὅλες ἐκεῖνες τίς ἀδελφότητες στίς ὁποῖες τά µέλη τῶν 
ἐπιτροπῶν εἶχαν ἐκλεγεῖ σέ διαφορετικό χρόνο καί τήν ἀπό τοῦδε καί εἰς τό 
ἑξῆς ἐκλογή ἀντικαταστατῶν γιά τόν χρόνο πού ἀπέµενε ἕως τή λήξη τῆς 
θητείας405. 

Ἡ ἀντικατάσταση τῶν παραιτουµένων ἤ ἀπερχοµένων γιά ἄλλους λόγους 
ἀπό τή διοικούσα ἐπιτροπή µποροῦσε ἀκόµη νά γίνει καί µέ παρέµβαση πο-
λιτειακή. Γνωρίζουµε ὅτι στίς 10.6.1689 ὁ Γενικός Προβλεπτής Andrea Navagier, 
ἔπειτα ἀπό αἴτηση τοῦ πριόρη καί τοῦ κυβερνήτη τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικο-
λάου καί Λαζάρου πόλεως, ὅρισε τόν Νικόλαο Μάνεση στή θέση τοῦ κυβερνή-
τη Φίλιππου Λισγαρᾶ πού ἔγινε µοναχός406. Ἐπίσης στίς 21.1.1755, ἔπειτα ἀπό 
αἴτηµα τοῦ Vicenzo Dendi κυβερνήτη τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου πόλεως, ὁ Βάιλος 
Giambatista Pizzamano ἐξέδωσε διαταγή µέ τήν ὁποία ἔθεσε ὡς προσωρινό 
γραµµατικό τῆς ἀδελφότητας τόν Τζώρτζη Μίχο στή θέση τοῦ ἀσθενῆ Στέλιου 
Μάνεση. Οἱ πολιτειακές αὐτές παρεµβάσεις προϋπέθεταν φυσικά τή σύµφωνη 
γνώµη τῆς ἀδελφότητας καί ὀφείλονταν πιθανότατα σέ ἀδυναµία σύναξης τῶν 
µελῶν, ὥστε ἡ ἀντικατάσταση νά διενεργηθεῖ µέ τή συνήθη διαδικασία. 

Ἀνάλογα ἦταν, τέλος, τά προκύπτοντα προβλήµατα σέ περίπτωση ἀπουσίας 
κάποιου ἀπό τά µέλη τῆς ἐπιτροπῆς γιά µεγάλο χρονικό διάστηµα καθώς καί σέ 
περίπτωση θανάτου τοῦ πριόρη ἤ κάποιου κυβερνήτη, ὁπότε ἡ ἀδελφότητα 
συγκαλοῦνταν ἐκτάκτως γιά τήν ἐκλογή ἀντικαταστάτη γιά τό ὑπόλοιπο διά-
στηµα ἕως τή λήξη τῆς θητείας τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς407, χωρίς πάντως νά 

                                                        
Κώδικας, φ. 53r). Στόν Ὑψηλό Παντοκράτορα µετά τήν παραίτηση τῶν κυβερνητῶν συγκλή-
θηκε ἡ ἀδελφότητα στίς 25.8.1762 καί ἐξέλεξε νέους γιά δύο χρόνια (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, 
φ. 50v). 

405. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 147-148. Βλ. ἐκλογή ἀντικαταστάτη γραµµατικοῦ στόν Ἅγιο 
Ἐλευθέριο πόλεως στίς 21.4.1756 καθώς καί τίς ἐκλογές στίς 21.12.1759, ἔπειτα ἀπό τήν 
παραίτηση ἑνός κυβερνήτη καί τοῦ γραµµατικοῦ (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 72r καί 75r). 

406. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 1, φ. 41r. 
407. Στόν Ἅγιο Νικόλαο καί Λάζαρο πόλεως στίς 29.8.1688 ἐξέλεξαν πριόρη «ἕως τήν 

ἐρχαµένη Λαµπρά» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 1, φ. 124v-125v). Βλ. ἐπίσης γιά τόν Ἅγιο Ἐλευθέριο 
πρακτικό ἐκλογῆς πριόρη τῆς 16.9.1744 µετά τόν θάνατο τοῦ Γιάννη Φώτη, καί τήν ἐκλογή 
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λείπουν καί περιπτώσεις διενέργειας ἐκλογῆς νέας διοικούσας ἐπιτροπῆς γιά 
µιά πλήρη θητεία408. 

∗∗∗ 
Ὁ χρόνος θητείας τῶν ἐκλεγοµένων κυβερνητῶν ἕως καί τόν 17ο αἰ. ποικίλλει 
ἀπό ἀδελφότητα σέ ἀδελφότητα ἰδιαίτερα µάλιστα σέ ἐκεῖνες τῆς ὑπαίθρου, 
ἐνῶ ὑπάρχουν ἀρκετές πράξεις στίς ὁποῖες ὁ χρόνος δέν προσδιορίζεται409. 

Στίς ἀδελφότητες τῆς πόλης καί τῶν προαστείων κατά τόν 16ο αἰ. φαίνεται 
πώς κατά κανόνα ἡ θητεία τῶν µελῶν τῆς ἐπιτροπῆς ἦταν ἑνός ἔτους, ὅπως ση-
µειώνεται χαρακτηριστικά τόσο στίς πράξεις ἐκλογῆς ὅσο καί στίς συναπτόµε-
νες ἀπό τούς κυβερνῆτες συµβάσεις410. Τόν 17ο αἰ. καί ἕως τίς ἀρχές τοῦ 18ου αἰ. 
ἀπό τήν περιοχή τῆς πόλης ἔχουµε παραδείγµατα ἐπιτροπῶν πού ἐκλέχθηκαν 
τόσο µέ ἐτήσια θητεία411 ὅσο καί µέ διετή412, διακύµανση ἡ ὁποία διαπιστώ-
νεται ἀκόµη καί στήν ἴδια ἀδελφότητα413. Στίς ἀδελφότητες ἐπίσης τῆς ὑπαί-
θρου τόν 16ο καί 17ο αἰ. δέν φαίνεται να τηρεῖται κάποιος κανόνας πού νά 
καθορίζει τόν χρόνο θητείας. Στίς πηγές ἀναφέρονται ἐπιτροπές τῶν ὁποίων ἡ 

                                                        
πριόρη στίς 14.4.1762 µετά τόν θάνατο τοῦ Τζώρτζη Μακρῆ (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 64r, 76v). 
Ἐπίσης στήν ἴδια ἀδελφότητα τήν ἐκλογή νέου γραµµατικοῦ στίς 30.4.1729 διότι «εµησεψε ο 
προην γραµατηκος µησερ Βαγγεληστρας Παραµηθηοτης απο ετουτα τα µερη κε να επηε εις 
στα Γανενα δηα ηντερεσα του» (ὅ.π., φ. 49v). 

408. Στίς 25.3.1782 οἱ ἀδελφοί τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν Ξένων Καρουσάδων 
συνάχθηκαν γιά νά ἐκλέξουν κυβερνῆτες καί κουµέσιους λόγῳ τοῦ θανάτου τοῦ ἑνός κυβερ-
νήτη. Οἱ ἀδελφοί στή θέση τοῦ ἀποθανόντος ἐξέλεξαν τόν Ἀλοΐζιο Αὐγερινό καί ὡς δεύτερο 
κυβερνήτη τόν ὑπάρχοντα Ἀντώνη Κουρσάρη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.420, β. 11, φ. 20rv). 

409. Σηµειώνουµε: Ὑ. Θ. Σκριπεροῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.6, φ. 2r τῆς 1.4.1513 - Πράξεις Ἀλεξάκη, 
σ. 26, ἀρ. 6). Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένη Γαρίτσας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 59rv τῆς 29.1.1543). Ὑ. Θ. 
Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 2.9, φ. 4v τῆς 19.1.1556. ∆.Σ. 1.10, φ. 16v-17r τῆς 7.1.1579). Ταξιάρχης 
Κορακιάνας (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.12, φ. 8rv τῆς 27.12.1555). Ὑψηλός Παντοκράτορας (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 
3.9, φ. 3v τῆς 16.8.1585. ∆.Σ. 3.9, φ. 17v-18r τῆς 6.8.1592). 

410. Ἐνδεικτικά: Ἅγιος Νικόλαος Ἑβραΐδος (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.7, φ. 150v-151r τῆς 29.4.1515 
«του ενεστώτος χρόνου»). Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.186, φ. 19v τῆς 15.1.1545). 
Ἅγιος Ἰάκωβος Πέρσης (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 375v τῆς 7.5.1549). Ἅγιος ∆ηµήτριος (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Β.176, φ. 196v τῆς 29.3.1554. Συµβ. ∆.5, φ. 125r τῆς 30.11.1577). Ἁγία Τριάς Ἄνω (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Μ.327, φ. 48r τῆς 22.6.1567). Ἅγιος Νικόλαος τῶν Ξένων Γαρίτσας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, 
φ. 589rv τῆς 28.4.1568). Ἁγία Τριάς Παράλιος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 597v τῆς 17.6.1568). 
Ἅγιος Νικόλαος Ἀλβανιτῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 220r τῆς 26.2.1581). Ἅγιος Ἀντώνιος 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.187, φ. 95r τῆς 17.11.1585). Ἅγιος Νικόλαος καί Ὑ. Θ. Πλατυτέρα, ὅπως προ-
κύπτει ἀπό τήν ἀλλαγή τῶν ὀνοµάτων τῶν πριόρηδων στίς πράξεις τῆς 14.4.1596 καί 29.3.1597 
ἀντίστοιχα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.213, φ. 8v-9r καί 82v-83r). 

411. Ἅγιος Νικόλαος καί Λάζαρος (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 54v-68r, ἐκλογές τῶν ἐτῶν 
1602-1613). Ἅγιος ∆ηµήτριος (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 3, φ. 75r ἐκλογή τοῦ 1604). 

412. Ὑπαπαντή (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263 β. 1, φ. 72r ἐκλογή τοῦ 1677). 
413. Ἅγιος ∆ηµήτριος (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 1, φ. 10r ἐκλογή τοῦ 1706 γιά κυβερνήτη καί 

γραµµατικό µέ ἐτήσια θητεία, φ. 12v ἐκλογή τοῦ 1713 γιά δύο χρονια). 
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θητεία ἦταν ἑνός ἔτους414, ἐξ ἴσου συχνές ὅµως ἦταν ἐπίσης οἱ διετεῖς415 καί οἱ 
τριετεῖς416, ἐνῶ σέ ἀρκετές περιπτώσεις ὑπάρχει διακύµανση τοῦ χρόνου θητείας 
καί µέσα στήν ἴδια ἀδελφότητα, ὅπως διαπιστώνεται ἀπό τή σύγκριση τῶν δε-
δοµένων τῶν πράξεων πού τήν ἀφοροῦν. 

Τόν 18ο αἰ., καί κυρίως µετά τήν ἔκδοση ἀρχικά τοῦ διατάγµατος τοῦ G. 
Pasqualigo τό 1721 καί στή συνέχεια τοῦ διατάγµατος τοῦ A. Sagredo τό 1754, ἡ 
θητεία τῶν κυβερνητῶν τόσο στήν πόλη ὅσο καί στά χωριά ἔγινε διετής417. Ἀπό 
τίς γνωστές ἐκλογές κυβερνητῶν κατά τήν περίοδο αὐτή διαπιστώθηκε ἡ τήρη-
ση τῶν διατάξεων αὐτῶν418, ἐνῶ ἀπό τά πρακτικά τῶν συνελεύσεων δέν λεί-
πουν οἱ φράσεις πού ὑποδηλώνουν ὅτι ἡ θητεία τῶν κυβερνητῶν ἀκολουθοῦσε 

                                                        
414. Ἐνδεικτικά: Ὑψηλός Παντοκράτορας (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 19r τῆς 25.5.1503 - Πράξεις 

Κατωιµέρη, σ. 74, ἀρ. 77). Ἅγιος Ἀθανάσιος Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 2.9, φ. 2rv τῆς 
31.3.1555). Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Αὐλιωτῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.4, φ. 4r τῆς 9.3.1556). Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια 
Σταυροπηγή Σταυροῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.6, φ. 46v-47r τῆς 23.8.1586). Ἅγιοι Θεόδωροι Ἁγίων 
Θεοδώρων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.17, φ. 286v τοῦ 1571). Ἁγία Κυριακή Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Κ.404, φ. 121r τῆς 8.7.1590). Ἅγιος Ἴσαυρος Μελικίων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 123rv τῆς 
9.8.1590). Ἅγιος Γεώργιος Παλαιοχωρίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 595r τῆς 10.9.1610). Ταξιάρ-
χης Ἀργυράδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 623v τῆς 27.7.1611). 

415. Ἐνδεικτικά: Ἅγιος Νικόλαος Μαυριάνας (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 83 τῆς 24.11.1521). Ὑ. Θ. 
Εὐαγγελίστρια Ποταµίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.94, φ. 354r τῆς 16.3.1572). Ἅγιος Ἀρσένιος Στανο-
πουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 338r τῆς 20.1.1583). Ἅγιος Νικόλαος στούς ∆ράκοντες Ριγ-
γλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 66v τῆς 15.6.1589). Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κρητικῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Κ.404, φ. 135v τῆς 27.12.1590). Ἅγιοι Ἀνάργυροι Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 
442r τῆς 18.1.1608). Ταξιάρχης ∆ραγοτινῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 522v - 523r τῆς 15.10.1609). 
Ἅγιοι Θεόδωροι Περιβολίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 618r τῆς 5.5.1611). Ἅγιος Γεώργιος στό 
Γιαλισκάρι (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ν.1, φ. 4v-5r τῆς 20.5.1635). Ὑ. Θ. Φανερωµένη Καβαλουρίου το 
1689 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.350, β. 4, φ. 4v τῆς 12.5.1689). 

416. Ἐνδεικτικά: Ὑπαπαντή Καστελλάνων Μέσης (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.245, φ. 76v-77r τῆς 
2.6.1497. Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.15, φ. 79v τῆς 14.8.1577). Ταξιάρχης ∆ουκάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, 
φ. 52r τῆς 25.3.1536). Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστοµος Ρουµανάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 677v 
11.3.1548). Ἅγιοι Θεόδωροι Ἁγίων Θεοδώρων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 284rv τῆς 12.3.1556). 
Ἁγία Παρασκευή ∆ουκάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 147v τῆς 22.8.1557). Ὑψηλός Παντοκρά-
τορας (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.1, φ. 85rv τῆς 16.8.1566). Ταξιάρχης Πολιτάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 
191v τῆς 29.3.1551). Ὑ. Θ. Κουκαµιώτισσα Χωρεπισκόπων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.25, β. 1, φ. 244rv 
τῆς 27.2.1572). Ὑ. Θ. Γαρδελάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 113r τῆς 13.2.1548). Ὑ. Θ. Λαµπο-
βίτισσα Μελικίων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.10, β. 1, φ. 174r τῆς 20.8.1598). Παντοκράτορας Μακράδων 
(Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 6, φ. 31r-33r τῆς 18.1.1678). 

417. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 4, 160.  
418. Σηµειώνουµε ἐνδεικτικά: Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 9v 

τῆς 9.4.1758). Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 1r τῆς 15.4.1733). Ἅγιος Ἰωάν-
νης Θεολόγος Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.235, β. 49, φ. 33r-35r τῆς 8.5.1747). Παντοκρά-
τορας Ἁγίων ∆ούλων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 56, φ. 43v τῆς 22.5.1736). Ἅγιος Ἀθανάσιος 
Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 58, φ. 16v-17r τῆς 17.4.1737). Ὑ. Θ. Φανερωµένη Καβαλου-
ρίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.420, β. 11, φ. 1v τῆς 2.5.1782). Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδροµος Ἀργυράδων 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Φ.142, β. 3, φ. 5r τῆς 20.7.1734). 
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τόν καθορισµένο τύπο πού ἐπέβαλλαν τά πολιτειακά διατάγµατα419, χωρίς νά 
ἀποκλείονται πάντως καί τά παραδείγµατα παρεκκλίσεων ἀπό τόν κανόνα καί 
υἱοθέτησης ἄλλων ἐπιλογῶν οἱ ὁποῖες ἐξυπηρετοῦσαν καλύτερα τούς σκοπούς 
τῆς κάθε ἀδελφότητας420. 

Ἡ διοικούσα ἐπιτροπή εἶχε ὡς κύριο ἔργο τήν ἐκτέλεση τῶν ἀποφάσεων τῆς 
ἀδελφότητας421, ἡ δικαιοδοσία ὅµως αὐτή µποροῦσε, ἀνάλογα µέ τίς ἑκάστοτε 
ἀνάγκες, νά διευρυνθεῖ καί νά περιλάβει ἀκόµη καί θέµατα τῆς ἀποκλειστικῆς 
ἁρµοδιότητας τῆς ὁλοµέλειας τῶν ἀδελφῶν, ἔπειτα ἀπό σχετική ἐξουσιοδότηση 
ἡ ὁποία σηµειωνόταν στή νοταριακή πράξη τῆς ἐκλογῆς της. Σέ ἀρκετές ἀδελ-
φότητες ἡ ἐπιτροπή ἀναλάµβανε µέ τήν ἐκλογή της τήν πλήρη διακυβέρνηση 
τοῦ ναοῦ καί δικαιοδοσία ἀνάλογη µέ ἐκείνη πού παρείχετο στούς πληρεξου-
σίους, συχνά µάλιστα τό λεκτικό τῶν σχετικῶν συµβάσεων ἦταν ἴδιο µέ ἐκεῖνο 
τῶν πράξεων πληρεξουσιότητας422, σέ ἄλλες πάλι προσδιορίζονταν µέ ἀκρίβεια 
οἱ ἐνέργειες ἐκεῖνες οἱ ὁποῖες ἔχρηζαν τῆς προηγούµενης ἔγκρισης τῶν 
ἀδελφῶν423. 

                                                        
419. Βλ. γιά παράδειγµα τήν ἐκλογή τοῦ 1741 στόν Ἅγιο Νικόλαο καί Λάζαρο πόλεως ἡ 

ὁποία ἔγινε γιά «χρόνους δίο ερχαµένους κατά τις προσκυνιτές δειορθοσες» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 248, 
δ. 49, φ. 12v). 

420. Στήν Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Καρουσάδων τό 1735 ἡ θητεία τῶν κυβερνητῶν ἦταν τετραετής 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 55, φ. 10r). Στόν Ὑψηλό Παντοκράτορα τό 1759 οἱ κυβερνῆτες εἶχαν 
ἐκλεγεῖ γιά 4 χρόνια, ἐνῶ στίς 25.8.1762 οἱ νέοι κυβερνῆτες ἐκλέχθηκαν γιά 2 χρόνια (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 50v). 

421. Ἐνδεικτικά: Ὑ. Θ. Παρηγορίτισσα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.187, φ. 110r τῆς 18.6.1549). Ὑ. Θ. 
Παλαιοπόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 707r τῆς 15.4.1569). Ἅγιος Νικόλαος τῶν Ξένων 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.54, φ. 238r τῆς 19.4.1545. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.9, φ. 45r τῆς 21.12.1567). Στόν Ἅγιο 
Ἰωάννη Πρόδροµο πόλεως τό 1580 ἐνεργοῦν µέ «θέληµα, καταδοχήν και εξουσίαν ήτινα ... 
έλαβον παρά του πλεοτέρου µέρους της ανωθεν αδελφότητος» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 588v-
590r). Στήν Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσα τό 1583 ἐνεργοῦν «κατά γνώµην και θέλησιν της αδελφοτη-
τος και εξουσίαν οπου έλαβαν παρ' αυτών» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 714v-715v). 

422. Σηµειώνουµε τό κείµενο τῆς πράξης ὁρισµοῦ «προκουρατόρων» στήν Ὑπαπαντή Κα-
στελλάνων Μέσης τό 1497 µέ τήν ὁποία αὐτοί ἔλαβαν «άδειαν και γενικήν ελευθερίαν ως το 
αυτών σώµα, του παρασταθήναι εν κρίσει και έξωθεν κρισεως, γυρεύουν αναζητουν και λαµ-
βάνουν διά µέρους της ... µονής πάσα δικαιον και όφελος το έχει και οπερ ακαρτερεί να λαβη 
... απο τον κάθε και έκαστον ανθρωπον εν τη πολει και νήσω ταύτη, και υπεραπολογεισθω 
υπέρ της ρηθήσης µονής ένδον δικαστηρίου και έξω τουτου, κρισιν και δικην συν τοινυν 
µαρτύρων προσφέρειν και αποδεικνύναι όρκον ιδείν υπέρ αυτής γραφάς διδειν και λαµβάνειν 
τέρµενα και διοριας αιτείν και εκζητειν εντολµίας θέτειν ήτοι αβοκάτους εις το εντελύον και 
λεγειν τα δικαιωµατα αυτών .. και απλώς τα πάντα πράττειν και ενεργείν..» (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Μ.245, φ. 76v-77r). Ἀντίστοιχο γιά τόν ἴδιο ναό τό περιεχόµενο τῆς πράξης τῆς 14.8.1577 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.15, φ. 79r-80r). Βλ. ἀκόµη στόν Ἅγιο Νικόλαο Κανακάδων τήν ἐξουσιοδό-
τηση «και ότι ποιήσουν υπόσχονται οι αδελφοι να έχει το ισχυρόν και βεβαιον» (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Α.76, φ. 6r τῆς 19.12.1598). Βλ. ἐπίσης πράξη τῆς 6.12.1527 ἀφορῶσα στήν Ἁγία Παρασκευή 
Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 78r). 

423. Βλ. Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 4, φ. 3v τῆς 7.8.1754 πράξη κατά τήν ὁποία ὁ πριόρης τοῦ 
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Ἀναλυτικότερα, τά ὄργανα διοίκησης εἶχαν ὡς κύριο ἔργο τή διαχείριση τοῦ 
ναοῦ καί τῆς περιουσίας του, ἐνῶ µποροῦσαν ἐπίσης νά τούς ἀνατεθοῦν κατά 
τή διάρκεια τῆς θητείας τους ἔκτακτες ἁρµοδιότητες πού ἀφοροῦσαν στήν ἐπι-
σκευή τοῦ ναοῦ ἤ στή διευθέτηση περιουσιακῶν ἐκκρεµοτήτων καί διαφορῶν 
τοῦ ναοῦ. Οἱ κυβερνῆτες ἦταν ὑπεύθυνοι γιά τήν τήρηση καί φύλαξη τῶν δια-
χειριστικῶν βιβλίων τῆς ἐκκλησίας, τά ὁποῖα ἐνηµερώνονταν ἀπό τόν γραµµα-
τικό, ἐφόσον ὑπῆρχε τό ἀξίωµα στήν ἀδελφότητα, καί παραδίδονταν µετά τή 
λήξη τῆς θητείας τους στούς διαδόχους τους. Ἀπό τόν 18ο αἰ., καί ἔπειτα ἀπό 
τήν ἔκδοση τῶν σχετικῶν µέ τή διαχείριση τῶν ἐκκλησιῶν διαταγµάτων, τά 
καθήκοντα τῶν κυβερνητῶν, σέ σχέση κυρίως µέ τήν οἰκονοµική διαχείριση, 
προσδιορίστηκαν κατά τρόπο ἑνιαῖο καί µέ κάθε λεπτοµέρεια424. 

Οἱ κυβερνῆτες εἶχαν ἐπίσης τή φροντίδα γιά τήν ἱερουργία τοῦ ναοῦ καί τήν 
τακτική τέλεση τῶν ἀκολουθιῶν καί ἑορτῶν. Σέ κάποιες περιπτώσεις µάλιστα 
ἀποκτοῦσαν µέ τήν ἐκλογή τους καί τή δικαιοδοσία ὁρισµοῦ τῶν ἱερουργῶν 
τοῦ ναοῦ, συνήθως ὅµως αὐτοί περιορίζονταν στή σύνταξη τῆς σχετικῆς σύµβα-
σης µέ τή σύµφωνη γνώµη καί τῆς ὑπόλοιπης ἀδελφότητας. Ὅριζαν προσωρι-
νούς ἐφηµερίους ἕως τή σύγκληση τῆς τακτικῆς συνέλευσης τοῦ σώµατος καί 
ἦταν ὑπεύθυνοι γιά τόν ἔλεγχο τῆς κανονικότητας τῆς χειροτονίας τῶν ὑποψη-
φίων ἱερέων425. 

Ἦταν ὑπεύθυνοι γιά τόν ἔλεγχο τῶν δικαιολογητικῶν ὅσων ἤθελαν νά συ-
γκαταριθµηθοῦν στήν ἀδελφότητα, τά δικαιώµατα τῶν ὁποίων προέρχονταν 
ἀπό κληρονοµιά ἤ παραχώρηση, σέ ὁρισµένες ἀδελφότητες µάλιστα καί γιά 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, διαπιστώθηκε ἡ δικαιοδοσία τῶν κυβερνητῶν 
καί στήν ἐγγραφή νέων ἀδελφῶν426. Ἦταν ὑπεύθυνοι γιά τή σύγκληση τῆς 
συνέλευσης τῆς ἀδελφότητας καί γιά τή σύνταξη τοῦ καταλόγου τῶν ἀδελφῶν 
πού ἦταν ἱκανοί πρός ψηφοφορία427. Ἐπίσης εἶχαν τό δικαίωµα νά προβαίνουν 
στήν πώληση τάφων, σύµφωνα µέ τούς ὅρους καί τήν τιµή πού εἶχε καθορίσει ἡ 
ἀδελφότητα, ἀποφάσιζαν γιά τό ἄνοιγµα νέου µνηµείου καί γιά τήν ἄδεια τα-
φῆς ξένων στόν ναό, καί σέ ὅσους ναούς ἡ ἀδελφότητα εἶχε ὑπό τή διοίκησή της 
φιλανθρωπικά ἱδρύµατα, ἐπωµίζονταν ἐπιπλέον τή διαχείριση καί τῶν ἱδρυ-
µάτων αὐτῶν428. 

Οἱ ἀποφάσεις πού ἀφοροῦσαν στή διαχείριση τοῦ ναοῦ λαµβάνονταν ἀπό 
ὅλα τά µέλη τῆς ἐπιτροπῆς429, ἡ σύνταξη ὅµως τῶν σχετικῶν νοταριακῶν πρά-

                                                        
Ὑψηλοῦ Παντοκράτορα πρίν «ἀρχήσι νά κάµη φάµπρικα» ὄφειλε «νά περνη γνοµιν ἀπό τούς 
κοµέσηους ολονον τόν χορήον». 

424. Ἀναλυτικότερα βλ. παρακάτω σ. 607 καί ἑξῆς. 
425. Βλ. ἀναλυτικότερα παρακάτω σ. 540-548. 
426. Βλ. παραπάνω, σ. 276-277. 
427. Βλ. παραπάνω, σ. 395 καί ἑξῆς. 
428. Βλ. παρακάτω, σ. 666, 670. 
429. Μέ τήν ἀπόφαση τῆς 21.4.1679 στόν Ἅγιο Νικόλαο καί Λάζαρο πόλεως ἀπαγορεύ-
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ξεων µποροῦσε, σέ περίπτωση ἀπουσίας ἑνός ἤ περισσοτέρων µελῶν τῆς ἐπιτρο-
πῆς, νά γίνει ἀπό τούς παρόντες, ἐφόσον αὐτοί εἶχαν λάβει τή συγκατάθεση ἤ 
ἦταν ἐξουσιοδοτηµένοι ἀπό τούς ὑπολοίπους430. 

Οἱ κυβερνῆτες µποροῦσαν νά ὁρίσουν πληρεξουσίους γιά τήν ἀντιµετώπιση 
ζητηµάτων τοῦ ναοῦ431 καθώς καί βοηθό ἤ «σύντροφο» γιά τήν ἀποτελεσµατι-
κότερη ἄσκηση τῶν καθηκόντων τους432. Ἐπίσης τά µέλη τῆς ἐπιτροπῆς µπο-
ροῦσαν, ἐφόσον συνέτρεχαν λόγοι πού νά τό ἐπιβάλλουν, νά ὁρίσουν προσω-
ρινούς ἀντικαταστάτες γιά ὅλο ἐκεῖνο τό χρονικό διάστηµα πού αὐτοί θά ἔµε-
ναν µακρυά ἀπό τά καθήκοντά τους. Συνήθως ὡς ἀντικαταστάτες προτιµοῦνταν 
πρόσωπα τοῦ στενοῦ συγγενικοῦ περιβάλλοντος τοῦ ἐκπροσωπουµένου, ὅπως 
τά τέκνα ἤ οἱ γαµβροί433. Στίς περιπτώσεις πού τό θέµα ὑπερέβαινε τή δοθεῖσα 
σέ αὐτούς δικαιοδοσία, οἱ κυβερνῆτες προσέφευγαν στήν ὁλοµέλεια τῆς ἀδελφό-
τητας434. Οἱ ἀποφάσεις καί οἱ πράξεις τῶν κυβερνητῶν µποροῦσαν νά ἀκυρω-
θοῦν ἀπό τήν ὁλοµέλεια τῆς ἀδελφότητας, ἄν αὐτή ἔκρινε ὅτι οἱ συνοµολογού-

                                                        
τηκε ρητά ἡ διενέργεια ἐξόδων ἀπό τούς κυβερνῆτες «απάρτε», καί ὁρίστηκε ὅτι ὁποιοδήποτε 
ἔξοδο ἔπρεπε νά γίνεται µέ τή σύµφωνη γνώµη ὅλων (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 1, φ. 11v). Βλ. καί Ὑ. 
Θ. Περιβολιώτισσα Σωκρακίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 3, φ. 4v τῆς 10.12.1752). 

430. Βλ. Ἅγιος ∆ηµήτριος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.55, φ. 453r τῆς 27.5.1555). Ἅγιοι Πατέ-
ρες πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 147r τῆς 15.12.1578). Ἅγιος Νικόλαος τῶν Ξένων Γαρίτσας 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.54, φ. 353r τῆς 1.1.1546). Ἅγιοι Ἀνάργυροι Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Κ.405, φ. 599r τῆς 8.11.1610) Ἅγιος Γεώργιος Παλαιοχωρίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.10, β. 2, φ.χ.ἀ. τῆς 
17.7.1603). Ταξιάρχης ∆ραγοτινῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 737v τῆς 5.4.1537). Ὑ. Θ. ∆ουκάδων 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 20r τῆς 9.7.1533). Ὑ. Θ. Λιαπάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 173r τῆς 
19.11.1553). 

431. Ἅγιοι Πατέρες πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 172r τῆς 7.12.1579). Στούς νέους κυβερ-
νῆτες τῆς Ὑ. Θ. Περιβολιώτισσας Σωκρακίου δόθηκε ἡ δυνατότητα «και ης καθε κρηση και 
εναντηοτητα οπου τους ηθελε συνεβη να ηµπορουν να εκλεγουν κοµέσηους δια να ασιστερουν 
ης τα αυφθεντικά κρητηρηα» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 5, φ. 18v τῆς 9.2.1758). Στόν Παντοκρά-
τορα Ὑψηλό στή σύµβαση τῆς 25.8.1762 ὁρίστηκε «καί ης κάθε κρηση καί εναντιότητα οπου 
τους ηθελε συνεβη να ηµπορουν νά εκλεγουν κοµεσιους..» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 50v). 

432. Στίς 20.2.1553 οἱ πριόρηδες τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Στανοπουλάδων ἔβαλαν «συν-
τροφον τον κύρ ∆ιµο τον Παπαβλασώπουλο διά τους τρεις χρόνους να βοηθη εις στο ανοθεν 
περγιολήκη» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 477r). 

433. Στίς 19.4.1734 ὁ ἱερέας Νικόλαος Κατωµέρης ἐνεργεῖ ἐξ ὀνόµατος τοῦ πατέρα του 
Φράγγου, κουµεσίου τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 52, φ. 
31r). Στίς 27.12.1750 ὁ Σταυράκης Χοντρογιάννης ἐνεργεῖ ὡς κυβερνήτης τοῦ Ὑψηλοῦ Παντο-
κράτορα «κατα την κοµεσιον ὁποῦ ἔχει απο τον πατερα του» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 2, φ. 27r). 
Στίς 29.8.1754 τόν κυβερνήτη τῆς Ἁγίας Ἀγάθης Ζυγοῦ Ἰωάννη Βασιλάκη ἐκπροσωπεῖ ὁ 
γαµπρός του Παναγιώτης Καλικιόπουλος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 4, φ. 11rv). 

434. Αὐτό πρότειναν οἱ κουµέσιοι ἱεροµόναχος Στέφανος Παπούτζης καί Στέλιος Μουστο-
ξύδης, ὅταν οἱ ἐφηµέριοι τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Νυµφῶν ζήτησαν ὡς οἰκονοµική 
ἀποζηµίωση γιά τήν ἱερουργία τό τρίτο τῶν εἰσοδηµάτων τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 6, 
φ. 3v-4r τῆς 19.10.1675). 
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µενες πράξεις δέν ἀπέβλεπαν στό συµφέρον τοῦ ναοῦ435. Ἡ µή ἐκπλήρωση τῶν 
ἀναλαµβανοµένων ἀπό τούς κυβερνῆτες ὑποχρεώσεων ἤ ἡ πληµµελής διαχείρι-
ση τούς ἐπιβάρυνε µέ τίς προκαλούµενες στόν ναό βλάβες ἤ ζηµίες436, ἐνῶ ἡ ἀνάρ-
µοστη συµπεριφορά τους µποροῦσε νά ὁδηγήσει στήν ἀκύρωση τῆς ἐκλογῆς437. 

γ. Φαινόµενα δυσλειτουργίας τῶν ἀδελφοτήτων τόν 18ο αἰ. 

Ὅπως διαπιστώσαµε ὅταν ἐξετάζαµε τό θέµα τῆς συµµετοχῆς τῶν ἀδελφῶν στίς 
συνελεύσεις τοῦ σώµατος, κύριο χαρακτηριστικό ἀρκετῶν ἀδελφοτήτων τῆς 
πόλης ἀποτελοῦσε ἡ περιορισµένη προσέλευση τῶν ἀδελφῶν. Ὁ µικρός βαθµός 
συµµετοχῆς τῶν ἀδελφῶν στίς συνελεύσεις, ὡς τάση, παρατηρεῖται ἤδη ἀπό τόν 
17ο αἰ., ἀρχίζει ὅµως νά ἐµφανίζει ἰδιαίτερη βαρύτητα κατά τόν 18ο. Ἡ τάση 
αὐτή θά πρέπει νά συσχετιστεῖ µέ τή συνήθεια τῶν ἀδελφῶν νά µήν καταβάλ-
λουν τήν ἐτήσια εἰσφορά τους κατά τήν ἡµέρα τῆς Λαµπρῆς438, γεγονός πού 
ἐνεργοποιοῦσε τίς ἰσχύουσες στίς περισσότερες ἀδελφότητες διατάξεις οἱ ὁποῖες 
ἀπαγόρευαν τή συµµετοχή στίς συνελεύσεις, καί ἑποµένως τήν ἄσκηση τοῦ δι-
καιώµατος τοῦ ψηφίζειν καί ψηφίζεσθαι, στούς χρεῶστες ἀδελφούς. Οἱ ἀδελφό-
τητες, ὅπως εἴδαµε, προσπάθησαν νά ἀντιµετωπίσουν τό πρόβληµα µειώνοντας 
τήν εἰσφορά στό µισό γιά ὅσους θά προσέρχονταν στίς συνελεύσεις, ὅµως παρά 
τήν εἰδική ρύθµιση τοῦ ζητήµατος ἡ συµµετοχή παρέµεινε ἐξαιρετικά µικρή. 

                                                        
435. Βλ. τήν ἀκύρωση τοῦ συµβολαίου πού εἶχαν συνάψει οἱ κυβερνῆτες τοῦ Ἁγίου ∆ηµη-

τρίου Περλεψιµάδων µέ τόν Στάµο Πέρο, στόν ὁποῖο εἶχαν παραχωρήσει τόπο ταφῆς (Α.Ν.Κ., 
Μ.Π. 6, β. 1, δ. 5, φ. 22r). 

436. Στόν Ἅγιο Κωνσταντῖνο Νυµφῶν, σύµφωνα µέ τήν πράξη τῆς 21.5.1580, ἄν ἀπό ὑπαι-
τιότητα δική τους δέν συγκεντρωνόταν ἡ ἐτήσια εἰσφορά, αὐτοί ὑποχρεοῦνταν νά «το πληρώ-
νουν απο εδικο τους» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.10, φ. 28r τῆς 21.5.1580). Στήν Ἁγία Τριάδα Σταυροῦ τό 
1583 ὁ κουµέσιος, ἄν ἀµελοῦσε νά διεκδικήσει τά δίκαια καί ψυχικά πού χρεωστοῦνταν στόν 
ναό, πλήρωνε ἀπό «ιδίον του» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.2, φυλλάδιο 1, φ. 2r τῆς 24.4.1583). Βλ. καί Ὑ. Θ. 
Φανερωµένη Καβαλουρίου πράξη τῆς 12.5.1689: «κε µην πιοντας κε ατεντεροντας ος ανοθεν 
να πίπτουν στα ντανα κε ιντερεσα οπου ηθελανε καουζαρη ηστην ανοθεν µονήν» (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Π.350, β. 4, φ. 4v). 

437. Στήν πράξη τῆς 6.8.1592 γιά τήν ἐκλογή κυβερνητῶν στόν Ὑψηλό Παντοκράτορα 
ὁρίστηκε πώς «οποιος από αυτουνούς τούς κουµεσαρίους ήθελε ήσται σκανταλοπιός να τον 
ευγάνουν το πλήο µέρος..» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.9, φ. 17v-18r). 

438. Βλ. Ὑπαπαντή πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, β. 1, φ. 72v πρακτικό συνέλευσης τῆς 
15.4.1677). Τό ἴδιο παρατηρεῖται καί στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα, ὅπως φαίνεται ἀπό τούς 
καταλόγους τῶν ἀδελφῶν πού κατέβαλλαν τό «κερί» καί οἱ ὁποῖοι ἐµφανίζονται ὡς παρόντες 
στίς συνελεύσεις τῆς Λαµπρῆς (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, passim). Εἶναι ἐπίσης χαρακτηριστικό ὅτι 
στή συνέλευση τοῦ 1601 τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί Λαζάρου πόλεως παρέ-
στησαν 23, ἐνῶ τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς συγκεντρώθηκαν 46. Τό ἴδιο παρατηρεῖται καί τό 1609 
ὅπου ἐνῶ τήν ἡµέρα τῆς Λαµπρῆς ἀναγράφονται 58 ὀνόµατα τήν ἑπόµενη ἡµέρα στή γενική 
συνέλευση συνάχτηκαν 25, ὅλοι χρεῶστες, ἀπό τούς ὁποίους οἱ 13 κατέβαλαν τήν εἰσφορά ἤ 
µέρος τῶν ὀφειλοµένων καί 12 ἔδωσαν ὑπόσχεση (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 52v, 66r ἀντίστοιχα). 
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Θά πρέπει ἐπίσης νά τονιστεῖ ὅτι ἡ παρατηρούµενη ἀδιαφορία ἐµφανίζεται 
κυρίως στίς συνάξεις γιά τήν ἐκλογή κυβερνητῶν, τήν ἀνανέωση τῆς θητείας 
τοῦ ἐφηµερίου καί γιά οἰκονοµικά θέµατα, ὅταν ὅµως ἐπρόκειτο γιά τήν ἐκλογή 
νέου ἐφηµερίου ἡ συµµετοχή ἦταν µεγαλύτερη καί πρός τό τέλος τοῦ αἰώνα 
γίνεται θεαµατική. Ἡ διαπίστωση αὐτή θά πρέπει µᾶλλον νά συνδυασθεῖ µέ τό 
γεγονός ὅτι γιά τή συµµετοχή στίς συνελεύσεις αὐτές προηγεῖτο ἡ ἐπικύρωση 
τῶν συναδελφικῶν δικαιωµάτων καί ἡ ἀναγνώριση ὅλων ἐκείνων πού ἐν τῷ 
µεταξύ εἶχαν ἀποκτήσει τήν ἰδιότητα τοῦ ἀδελφοῦ µέ παραχώρηση ἤ διαθήκη. 
Παράλληλα ὅµως ἀποδεικνύει καί τήν ἐξαιρετική σηµασία πού ἀπέδιδε ἡ ἀ-
δελφότητα στήν ἐκλογή ἱερουργοῦ, ὁ ὁποῖος, ὡς ἐφηµέριος τοῦ ναοῦ, ἦταν καί 
ὁ πνευµατικός ποιµένας τῆς ἀδελφότητας. Χαρακτηριστικό τῆς ἀποδιδόµενης 
σηµασίας στήν ἐκλογή καί τῆς ἀναγωγῆς της στή σηµαντικότερη ἴσως δραστη-
ριότητα τῆς ἀδελφότητας εἶναι καί τό γεγονός ὅτι στίς ἀνά διετία ἀνανεώσεις 
τῆς ἐφηµερίας ἡ συµµετοχή κινοῦνταν στά συνηθισµένα ἐπίπεδα. ∆έν θά πρέπει 
ἐξάλλου νά ξεχνᾶµε ὅτι ἤδη ἀπό τόν 16ο αἰ. ἀπό τά δικαιώµατα τοῦ ἀδελφοῦ 
ἐκεῖνο πού τονιζόταν περισσότερο ἦταν ἡ ἐκλογή καί ὁ ἔλεγχος τοῦ ἱερέα. 

Ἡ µειωµένη προσέλευση στίς συνάξεις γιά τήν ἐκλογή τῆς διοικούσας ἐπι-
τροπῆς φανερώνει τή µειωµένη σηµασία πού δινόταν σέ αὐτήν, ἀλλά καί γενι-
κότερα τό µειωµένο ἐνδιαφέρον τῶν ἀδελφῶν γιά συµµετοχή στίς δραστηριό-
τητες τῆς ἀδελφότητας. Ἡ πλειονότητα τῶν ἀδελφῶν ὄχι µόνον ἀδιαφοροῦσε 
γιά τή διαχείριση τοῦ ναοῦ, ἀλλά δέν συµµετεῖχε οὔτε στίς διαδικασίες γιά τήν 
ἀνάδειξη τῶν ἐκπροσώπων τους. Τό γεγονός αὐτό φανερώνει ὅτι οἱ λόγοι πού 
ἀποµάκρυναν τούς ἀδελφούς ἀπό τήν ἐνασχόλησή τους µέ τά θέµατα τοῦ ναοῦ 
καί τῆς ἀδελφότητας δέν περιορίζονταν µόνον στούς οἰκονοµικούς πού θίξαµε 
προηγουµένως, ἀλλά, τουλάχιστον ἀπό τά µέσα τοῦ 18ο αἰ., ἐκτείνονταν καί σέ 
ἄλλα ἐπίπεδα, καί θά µποροῦσαν ἴσως νά συνδυαστοῦν µέ τήν ἐντονότερη 
ἐνασχόληση τῶν πολιτειακῶν ἀρχῶν µέ τίς ἀδελφότητες καί γενικότερα µέ τούς 
ναούς, ἡ ὁποία κατέληξε στήν ἔντονη παρέµβασή τους στά ζητήµατα διοίκησης 
καί διαχείρισης τῶν ναῶν ἀλλά καί σέ ὅλα ἐκεῖνα τά θέµατα πού εἶχαν κάποια 
σχέση µέ αὐτά (συνελεύσεις, ὁρισµός ἐφηµερίων καί κυβερνητῶν). 

Ἡ περιορισµένη συµµετοχή τῶν ἀδελφῶν ὡς τάση θά ἐνταθεῖ ἀπό τά µέσα 
τοῦ 18ου αἰ. µέ συνέπεια οἱ ἀδελφότητες νά ἀντιµετωπίσουν σοβαρά προβλή-
µατα λειτουργίας, ὀφειλόµενα στή συστηµατική ἀποχή τῶν ἀδελφῶν ἀπό τά 
κοινά καί κυρίως στή µή συνάθροισή τους γιά τήν πραγµατοποίηση τῶν τα-
κτικῶν συνελεύσεων γιά µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Τό γεγονός αὐτό εἶχε ὡς 
συνέπεια τή µή ὁµαλή διεξαγωγή τῶν ἐκλογῶν µέ ἀποτέλεσµα τήν ἀδυναµία 
ἀντικατάστασης τῶν µελῶν τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς καί τήν παραµονή τῶν 
ἴδιων προσώπων στά ἀξιώµατα γιά µεγάλα χρονικά διαστήµατα439, παρά τή 

                                                        
439. Σέ περίπτωση µή ἀπαρτίας τῆς συγκαλούµενης συνέλευσης, καί ἔπειτα ἀπό συνεχό-

µενες ἀποτυχηµένες προσπάθειες, διατηροῦνταν ἡ ὑπάρχουσα διοικούσα ἐπιτροπή. Στόν Ἅγιο 
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ρητή ἀπαγόρευση τῶν σχετικῶν διατάξεων τῶν πολιτειακῶν διαταγµάτων, καί 
µέ ὅλα τά παρεπόµενα στόν τοµέα τῆς περιουσιακῆς διαχείρισης τῶν ναῶν. Τό 
φαινόµενο αὐτό διαπιστώνεται µέ ἰδιαίτερη ἔνταση στίς ἀδελφότητες τῆς πόλης, 
χωρίς πάντως νά λείπουν τά παραδείγµατα καί ἀπό τίς ἀδελφότητες τῶν χω-
ριῶν. Ἀπό τά βιβλία τῶν ἐκκλησιῶν διαπιστώνεται πληθώρα ἀποτυχηµένων 
συγκλήσεων τοῦ σώµατος τῶν ἀδελφοτήτων440. Ἐπιλέγοντας ὡς παραδείγµατα 
τίς ἀδελφότητες τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου, Ἁγίου Ἀντωνίου καί Ὑ. Θ. Ἀντιβου-
νιώτισσας σηµειώνουµε τά ἀκόλουθα. 

Στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο, στό χρονικό διάστηµα 1731-1784 ὁπότε καί γνωρίζου-
µε ὅλη τή σειρά τῶν πρακτικῶν, πραγµατοποιήθηκαν 20 συνολικά συνεδριά-
σεις τοῦ σώµατος, ἐνῶ ἔγιναν 51 ἀποτυχηµένες προσπάθειες σύγκλησης τῆς ἀ-
δελφότητας, οἱ ὁποῖες, κατά τό λεκτικό τοῦ πρακτικοῦ, «ριµετερίστηκαν» ἐπει-
δή δέν προσῆλθε ἱκανός ἀριθµός ἀδελφῶν. Ὑπῆρξαν µάλιστα χρονικές περίοδοι 
ὅπως ἀπό τό 1761-1774 καί 1775-1781 πού ἡ ἀδελφότητα ἀδυνατοῦσε οὐσια-
στικά νά λειτουργήσει. Πιό συγκεκριµένα, µετά τήν ἐκλογή τῆς διοικούσας ἐπι-
τροπῆς στίς 27.3.1744 ἡ ἑπόµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στίς 10.4.1748 
κατά τήν ὁποία ἀνανεώθηκε ἡ θητεία τῆς ὑπάρχουσας ἐπιτροπῆς. Ἀκολούθη-
σαν οἱ ἐκλογές τοῦ 1751, 1755, 1757 καί 1760. Στό διάστηµα ἀπό τό 1761 ἕως 
καί τό 1774 λόγῳ µή σύγκλησης τῆς ἀδελφότητας προφανῶς δέν ἔγινε καµιά 
ἐκλογή κυβερνητῶν. Ἀντικατάσταση τῶν κυβερνητῶν ἔγινε στίς 12.4.1775, καί 
αὐτοί παρέµειναν στή θέση τους ἕως τήν ἑπόµενη ἐκλογή πού πραγµατοποιή-
θηκε ἔπειτα ἀπό συνεχεῖς ἀναβολές στίς 31.3.1784441. 

                                                        
∆ηµήτριο πόλεως, ἔπειτα ἀπό δύο συνεχόµενες συγκλήσεις τῆς ἀδελφότητας τό 1728, ἡ ἐκλογή 
νέας ἐπιτροπῆς ἀναβλήθηκε γιά τό ἑπόµενο ἔτος (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 233, βιβλίο ἐσόδων, φ. 5v-6r). 
Στόν Ἅγιο Ἀντώνιο πόλεως τό 1735, ἔπειτα ἀπό δύο ἀποτυχηµένες προσπάθειες, ἡ ἐκλογή 
ἐγκαταλείφθηκε γιά τήν ἑπόµενη διετία (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 10rv). 

440. Σηµειώνουµε τήν ἀναφορά πού κατέθεσε στίς 11.1.1731 στήν πρωτοπαπαδική γραµ-
µατεία ὁ ∆ούλης Βλάχος, ἐκλεγµένος κουµέσιος τῶν ἀδελφοτήτων τῆς Ἁγίας Μαρίνας καί τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου Μαρµάρου. Σέ αὐτήν ὁ Βλάχος σηµειώνει ὅτι µετά τό πέρας τῆς διετοῦς θη-
τείας του «κατά τά ἀφεντικά δεκρέτα δέν ἔλειψα νὰ συντρέξω εἰς ταῖς ἄνωθεν ἀδελφότιταις 
καὶ νὰ ταῖς παρακαλέσω νὰ ἐκλέξουν ἄλλον ἀντ’ ἐµοῦ κουµέσιον, ἀλλ’ αὐτοὶ ὡς δυσκολο-
σύνακτοι δὲν ἀποφάσισαν νὰ συναχθοῦν νὰ ἀπεράσουν εἰς ἄλλην ἐκλογήν. Βιασµένος διὸ 
ἀπὸ τὴν ἀκρίβιαν τῶν ἀφεντικῶν δεκρέτων, διὰ τῆς παρούσης µου ρηνουντζιάρω την ἀνωτέ-
ρω κοµεσιόν, καὶ προτεστάρω ταῖς ἀνωθεν ἀδελφότιταις ὅτι εἰς διορίαν ὀχτώ ἡµερῶν ἐρχο-
µένων νὰ ἤθελαν συναχθοῦν νὰ ἐκλέξουν ἄλλον εἰς τὸν τόπον µου κοµέσιον, διὰ τὸ ὁποῖον 
ἀναζιτῶ να τοὺς εἶναι ἠντιµάδα ἡ παρούσα µου διατὶ ἀπερασµένη ἡ ὀκτοήµερος διορία 
ὕστερα ἀπὸ τὴν ἠντιµατζιὸν τῆς παρούσης µου, ἀγρικῶ νὰ εἶναι ἰνσόλιδουν ᾑ ἀδελφότιταις 
ὑποσχόµεναις ὄχι µοναχὰ εἰς τὴν ποινὴν τοῦ δεκρέτου, ἀλλὰ καὶ εἰς κάθε ἄλλην ζηµίαν...» 
(Α.Ν.Κ., Μ.Π. 23, φ. 397r). 

441. Ἀναλυτικά, σύµφωνα µέ τά στοιχεῖα πού κατέχουµε, ἀναβλήθηκαν οἱ ἀκόλουθες προ-
γραµµατισµένες συνάξεις: στίς 30.3.1746 Λαµπρή, στίς 7.4.1746, στίς 19.4.1747, στίς 27.4.1747, 
στίς 15.4.1750 Λαµπρή, στίς 7.4.1751, στίς 15.6.1757, στίς 25.12.1757, στίς 26.3.1760 Λαµπρή. 
Ἀπό τίς 15.4.1761, ἡµέρα τοῦ Πάσχα, ἕως καί τίς 20.4.1774, ἡµέρα τοῦ Πάσχα, ἔγιναν 24 ἀπο-
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Στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα ἐπίσης, λόγῳ τῆς µειωµένης προσέλευσης τῶν 
ἀδελφῶν στίς συγκαλούµενες συνελεύσεις, ἦταν ἡ συχνή ἀναβολή τῶν προ-
γραµµατισµένων συνεδριάσεων µέ συνέπεια τήν µή ὁµαλή λειτουργία τῆς ἀδελ-
φότητας. Ἄς σηµειωθεῖ ὅτι στό διάστηµα ἀπό τίς 20.4.1768 ἕως τίς 18.4.1771 ἔγι-
ναν ἕνδεκα ἀποτυχηµένες ἀπόπειρες σύγκλησης τῆς ἀδελφότητας442. 

Στόν Ἅγιο Ἀντώνιο, τέλος, τήν περίοδο 1733-1784 ἔγιναν 19 συνεδριάσεις 
καί 109 ἀποτυχηµένες προσπάθειες σύγκλησης τῆς ἀδελφότητας443, γεγονός πού 
φανερώνει τό ἐξαιρετικά σοβαρό πρόβληµα διοίκησης καί διαχείρισης πού δι-
ῆλθε ἡ ἀδελφότητα. Ἰδιαίτερα µάλιστα µετά τό 1757 καί ἕως τό 1784 ὁποιαδή-
ποτε προσπάθεια σύγκλησης γιά τήν ἐκλογή ἐπιτροπῆς ἀπέτυχε, µέ ἀποτέλεσµα 
οἱ ἐκλεγµένοι ἀπό τό 1757 κυβερνῆτες νά ἀντικατασταθοῦν στίς 27.3.1784444.  

Ἡ διαπιστούµενη κακοδιοίκηση στίς ἀδελφότητες ἀπό τά µέσα τοῦ 18ου αἰ. 
φαίνεται πώς ἀντανακλοῦσε µιά γενικότερη τάση στή διοίκηση τοῦ τόπου καί 
συγκεκριµένα στή λειτουργία τοῦ Συµβουλίου τῆς Κοινότητας. Ἰδιαίτερα τό 
πρόβληµα συνίστατο στήν ἀδυναµία σύγκλησης τοῦ Συµβουλίου καί συνάθροι-
σης τῶν µελῶν του λόγῳ τῶν ἐπανειληµµένων ἐφέσεων καί διακοπῶν µέ ἀποτέ-
λεσµα τήν ἀδυναµία ἀνανέωσης τῶν µελῶν τῶν συλλογικῶν ὀργάνων πού ἐκλέ-
γονταν ἀπό αὐτό καί τή διαιώνιση στά ἀξιώµατα καί ἄλλα ὑπουργήµατα τῶν 
ἴδιων προσώπων. 

Λύση στό πρόβληµα ἔδωσε τό Συµβούλιο τῶν Σαράντα, ἔπειτα ἀπό τίς 

                                                        
τυχηµένες προσπάθειες γιά τή σύγκληση τῆς ἀδελφότητας, στίς ὁποῖες προσέρχοντα 7-11 ἀδελ-
φοί. Κατά τό διάστηµα αὐτό γίνονταν δύο συγκλήσεις τόν χρόνο, ἡ πρώτη τήν ἡµέρα τοῦ Πά-
σχα καί ἡ δεύτερη τήν ἑπόµενη πρώτη ἤ δεύτερη ἑβδοµάδα. Στίς 4.5.1774. Μετά τή συνέλευση 
τῆς 12.4.1775 ὁπότε ἐκλέχθηκε ἐφηµέριος καί κυβερνῆτες καί ἕως τό 1781 ἔγιναν 11 (1-3 κατ' 
ἔτος) συγκλήσεις τῆς ἀδελφότητας καί σέ ὅλες τίς περιπτώσεις ἀναβλήθηκε ἡ συνεδρίαση (πα-
ρόντες κατά τίς συνάξεις τοῦ Πάσχα 13-16 ἀδελφοί). Μετά τήν ἐκλογή ἐφηµερίου στίς 8.8.1781 
ἡ ἀναβληθεῖσα ἐκλογή τῶν κυβερνητῶν ἔγινε στίς 31.3.1784, ἔπειτα ἀπό 6 ἀποτυχηµένες συγ-
κλήσεις τῆς ἀδελφότητας (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 2, φ. 20v-21v, 28rv, 31v, 34v, 36r, 37r-40v, 43r-51v). 

442. Ἀναλυτικά: στίς 20.4.1768, στίς 4.5.1768, στίς 15.8.1768, στίς 17.8.1768, στίς 24.8.1768, 
στίς 19.4.1769, στίς 4.4.1770, στίς 27.3.1771, στίς 3.4.1771, στίς 10.4.1771, στίς 18.4.1771, στίς 
19.4.1769, στίς 4.4.1770, στίς 27.3.1771 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 60r-70r). 

443. Ἀπέτυχαν οἱ συγκλήσεις: στίς 6.4.1735 γιά κυβερνῆτες µέ 18 παρόντες, στίς 8.4.1735 µέ 
13 παρόντες, στίς 27.3.1740. Κατά τά ἔτη 1743-1745 δέν κατορθώθηκε νά γίνει καµιά συνέ-
λευση, παρότι συγκαλοῦνταν τρεῖς κάθε χρόνο. Τό 1746 ἔγιναν τρεῖς ἀποτυχηµένες προσπά-
θειες. Ἀπό τίς 25.12.1748 ἕως τίς 8.5.1754 ἔγιναν 32 ἀποτυχηµένες προσπάθειες σύγκλησης τῆς 
ἀδελφότητας. Ἀπό 23.4.1755 ἕως καί 8.6.1757 ἔγιναν 11 ἀποτυχηµένες προσπάθειες. Ἀπό τίς 
19.4.1758 ἕως τίς 7.4.1761 14 ἀποτυχηµένες συγκλήσεις. Ἀπό τίς 23.3.1763 ἕως τίς 17.4.1765 5 
ἀποτυχηµένες συγκλήσεις. Ἀπό τίς 23.4.1766 ἕως τίς 14.4.1773 ἔγιναν 32 ἀποτυχηµένες προ-
σπάθειες στίς ὁποῖες οἱ παρουσιαζόµενοι ἀδελφοί κυµαίνονταν ἀπό 11-20. Σέ ὅλο τό διάστηµα 
ἀπό τό 1775-1781 δέν ἔγιναν συνελεύσεις, οἱ δέ συγκεντρώσεις τοῦ Πάσχα ἦταν ἐξαιρετικά 
περιορισµένες σέ ἀριθµό. Τά ἑπόµενα χρόνια καί ἕως τό 1806 δέν σηµειώνεται καµιά σύγκλη-
ση συνέλευσης (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 10r-61v). 

444. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 38r-53v. 
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συνεχεῖς ἐκθέσεις τοῦ Νούντζιου τῆς κερκυραϊκῆς Κοινότητας στή Βενετία. Στίς 
27.4.1776 ἐξέδωσε Deliberazione445 µέ τήν ὁποία ὅρισε ὅτι µετά τή λήξη τοῦ 
ὁρισµένου ἀπό τούς νόµους ἤ τή συνήθεια χρόνου παραµονῆς στά ἀξιώµατα 
κάθε εἴδους, ἀπαγορευόταν στόν κάτοχο νά τά διατηρεῖ µέ τό πρόσχηµα τῆς 
ἄσκησης ἔφεσης ἤ διακοπῆς τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας. Ὁ κάτοχος, µέ τή λήξη 
τῆς θητείας του, ὄφειλε νά παραιτηθεῖ, καί στήν Κοινότητα παραχωροῦνταν τό 
δικαίωµα, ἄν εἶχε κατατεθεῖ ἔφεση ἤ ἄλλη πράξη ἐξ αἰτίας τῆς ὁποίας καί ἕως 
τήν ἐξέτασή της διακοπτόταν ἡ διαδικασία ἐκλογῆς νέων, νά προβεῖ στήν προ-
σωρινή ἐκλογή καί κάλυψη τῶν ἀξιωµάτων καί ὑπηρεσιῶν. Γιά τήν προσωρινή 
ἐκλογή, ὡς δικαίωµα παραχωρηθέν ἀπό τό Συµβούλιο τῶν Σαράντα, δέν γινό-
ταν δεκτή κανενός εἴδους ἔφεση ἤ αἴτηση διακοπῆς. Ἡ προσωρινή αὐτή διαδι-
κασία ἐφαρµοζόταν µόνον γιά τό διάστηµα πού ἐκκρεµοῦσε ἡ ἐξέταση τῆς ἔφε-
σης. Σέ περίπτωση ὅµως πού ἡ ἐκκρεµότητα αὐτή ἐπιµηκυνόταν πέραν τοῦ χρό-
νου κατοχῆς τῶν ἀξιωµάτων, ἡ Κοινότητα ἔπρεπε µέ τήν ἴδια διαδικασία νά 
προβεῖ σέ νέες προσωρινές ἐκλογές.  

Ἡ ρύθµιση αὐτή φαίνεται πώς ἐπεκτάθηκε καί στόν τρόπο λειτουργίας τῶν 
ἀδελφοτήτων, γιά τίς περιπτώσεις ἐκεῖνες πού ἐνέπιπταν στίς διατάξεις της, δια-
τηρήθηκε δέ σέ ἰσχύ ἕως καί τό 1806 καί λήφθηκε ὑπ’ ὄψιν ἀπό τή Γενική Τι-
µητεία τῆς Ἑπτανήσου Πολιτείας στίς γνωµατεύσεις της γιά δύο διατάγµατα 
τῆς Γερουσίας, τά ὁποῖα ἀναφέρονταν στήν ἀντιµετώπιση τοῦ ἴδιου προβλήµα-
τος, τῆς ἐκλογῆς δηλαδή τῶν κυβερνητῶν καί τῶν ἐφηµερίων τῶν συναδελφι-
κῶν ναῶν. Γιά τούς τελευταίους µάλιστα ἡ νέα νοµοθετική ρύθµιση διατήρησε 
ἐν πολλοῖς τό πνεῦµα τῆς ἀνωτέρω διαταγῆς. 

Παρά τήν ὕπαρξη ὅµως τῆς διαταγῆς αὐτῆς τά πράγµατα δέν φαίνεται νά 
διορθώθηκαν, ὅπως διαπιστώσαµε ἄλλωστε καί ἀπό τά παραδείγµατα πού 
προτάχθηκαν, ἀπό τά ὁποῖα φαίνεται πώς ἡ κακοδιοίκηση διατηρήθηκε καί 
µετά τόν χρόνο ἔκδοσης τῆς ἀνωτέρω διαταγῆς. Ἄλλωστε ἡ διαταγή δέν ἐπέλυε 
οὐσιαστικά τό ζήτηµα, δεδοµένου ὅτι περιοριζόταν στήν ἀντιµετώπιση τῶν δια-
κοπῶν τῶν συνεδριάσεων, ἐνῶ τό πρόβληµα στίς ἀδελφότητες συνίστατο κυ-
ρίως στήν ἀποχή ἀπό τίς συνεδριάσεις. Ἔτσι ἡ προβαλλόµενη λύση τοῦ προσω-
ρινοῦ ὁρισµοῦ στά ἀξιώµατα προσέκρουε στήν ἀδυναµία σύγκλησης ἔστω καί 
γιά τήν προσωρινή αὐτή ἐκλογή. Τά ἀνωτέρω φανερώνουν τό κενό πού ὑφίστα-
το στήν ἀντιµετώπιση ἀνάλογων καταστάσεων, ἀφοῦ οὔτε ἡ Πολιτεία οὔτε ἡ 
Ἐκκλησία εἶχαν δικαιοδοσία ἀνάµειξης στά ἐσωτερικά τῶν ἀδελφοτήτων καί 
εἰδικότερα στά θέµατα ἐκλογῆς κυβερνητῶν καί ἐφηµερίων, παρά τό γεγονός 
ὅτι ἡ ἀνάδειξη καί ἡ τακτική τους ἀνανέωση δέν ἀποτελοῦσε ἀποκλειστικά 

                                                        
445. [Λέων τῆς Βενετίας] Addi 27 Ventisette Aprile 1776. In Excellentissimo Consiglio de 

XL. Civili Novo. Ἄρχ. Commossa al sommo grado... Στό τέλος: Stampata per li figliuoli del qu. Z. 
Antonio Pinelli Stampatori Ducali. Μονόφυλλο δίστηλο. 456 × 355 χιλ. (Α.Ν.Κ., Α.Ι.Γ.-Ε.Π. 203, 
ἔγγραφο 171, συνηµµένο). 
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ἐσωτερικό ζήτηµα τῶν ἀδελφοτήτων, ἀφοῦ σχετιζόταν ἄµεσα µέ τή λειτουργία 
τοῦ ἴδιου τοῦ ναοῦ446. 

3 .  Η  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΩΝ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ  ΤΟΝ  19ο  ΑΙ .  

Ὁ 19ος αἰώνας, µέ τίς συνεχόµενες πολιτειακές µεταβολές, χαρακτηρίστηκε 
ὅπως εἴδαµε ἀπό σηµαντικές διαφοροποιήσεις στό θέµα τῆς διοίκησης τῶν ναῶν 
καί τῶν περιουσιῶν τους, οἱ ὁποῖες εἶχαν καθοριστική ἐπίδραση καί στίς ἀδελ-
φότητες. Ἡ τάση τῆς πολιτείας νά θέσει ὑπό τόν ἄµεσο ἔλεγχό της τά ἐκκλησια-
στικά πράγµατα, ἡ ὁποία ἐκφράστηκε, σέ ὅλο τό χρονικό διάστηµα καί ἕως τήν 
Ἕνωση τῶν νησιῶν τοῦ Ἰονίου µέ τήν Ἑλλάδα, µέ τήν ἔκδοση σειρᾶς διαταγ-
µάτων, εἶχε καταλυτική ἐπίδραση πάνω στή δοµή καί τή λειτουργία τῶν ἀδελ-
φοτήτων. Σέ γενικές γραµµές καί κατά τήν περίοδο αὐτή διατηρήθηκε τό πα-
λαιότερο πρότυπο, πού συνίστατο στόν συλλογικό χαρακτήρα τῆς λειτουργίας 
τῆς ἀδελφότητας µέ τίς τακτικές της συνελεύσεις, καί τή διαδικασία τῶν ψηφο-
φοριῶν γιά τήν ἀνάδειξη τῶν κυβερνητῶν, τῶν ἐφηµερίων, καί τήν ἐγγραφή 
νέων ἀδελφῶν. Ὅµως ἡ ἀνάµειξη τῆς Πολιτείας διαπιστώνεται ἰδιαίτερα ἔντονη 
σέ ὅλους αὐτούς τούς τοµεῖς, ἀφοῦ αὐτή δέν περιορίστηκε πλέον µόνον στόν 
ἔλεγχο τῆς οἰκονοµικῆς διαχείρισης, ἀλλά µέ σειρά διατάξεων ἐπεκτάθηκε σέ 
ὅλο τό φάσµα τῆς δοµῆς καί τῆς λειτουργίας τῶν ἀδελφοτήτων, θέτοντας ὑπό 
τήν ἐποπτεία της κάθε πτυχή τῆς συναδελφικῆς ζωῆς καί δραστηριότητας. Πα-
ράλληλα ἐπιχειρήθηκε ἡ ἑνιαία ἀντιµετώπιση τῶν σχετικῶν µέ τίς ἀδελφότητες 
ζητηµάτων σέ ὅλα τά νησιά, χωρίς ὅµως ποτέ αὐτή νά ἐπιτευχθεῖ. 

α. Οἱ πρῶτες νοµοθετικές ρυθµίσεις καί ὁ ἐκκλησιαστικός κανονισµός 
τοῦ 1811 

Ἡ περίοδος ἀστάθειας πού ἀκολούθησε τήν κατάλυση τῆς βενετικῆς κυριαρ-
χίας, συνέτεινε ὄχι µόνον στή διατήρηση ἀλλά καί στήν ἐπέκταση τῶν διαλυτι-
κῶν τάσεων πού χαρακτήριζαν τή λειτουργία τῶν ἀδελφοτήτων κατά τό δεύτε-
ρο µισό τοῦ 18ου αἰ. Κύρια χαρακτηριστικά τῶν πρώτων ἐτῶν τοῦ 19ου αἰ. 
ἦταν οἱ πολυπληθεῖς συνελεύσεις γιά τήν ἐκλογή ἐφηµερίου447, ἀλλά καί ἡ ἔντο-
νη τάση ἀποχῆς ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη συναδελφική δραστηριότητα, ἡ ὁποία 

                                                        
446. Ριζικά διάφορη ἐµφανίζεται ἡ κατάσταση στήν Κεφαλονιά, ὅπου ἡ συνέλευση πού 

συγκαλοῦνταν γιά τή διενέργεια ἐκλογῶν κυβερνητῶν καί ἐφηµερίου ἦταν µοναδική. Ἄν ἡ 
σύγκληση ἀποτύγχανε, τότε τόν ὁρισµό ἀναλάµβανε ὁ ἐπίσκοπος (ΤΣΙΤΣΕΛΗ, ΚΣ Β΄, σ. 77). 

447. Στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως στίς 21.4.1801 παρέστησαν 303 ἀδελφοί (Α.Ν.Κ., 
Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 130v). Στόν Ἅγιο Ἀντώνιο πόλεως στίς 22.4.1806 παρόντες 124 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 
230, β. 1, φ. 64r). Στήν Ὑπαπαντή πόλεως τό 1809 παρόντες 99 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, β. 1, φ. 160r). 
Στόν Ἅγιο Ἰωάννη Πρόδροµο πόλεως στίς 23.2.1817 παρόντες 224 ἀδελφοί (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 237, 
δ. 25). 
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σέ ὁρισµένες ἀδελφότητες παρέλυε οὐσιαστικά κάθε τους λειτουργία. Κατά τήν 
περίοδο µάλιστα αὐτή τό φαινόµενο τῆς µή συνάθροισης τῶν ἀδελφῶν δέν 
περιορίστηκε µόνον στήν πόλη ἀλλά ἐπεκτάθηκε καί στίς ἀδελφότητες τῶν 
χωριῶν. 

Ἡ σύγκληση καί λειτουργία τῶν συνελεύσεων τῶν ἀδελφοτήτων, πού κατά 
τά πρῶτα χρόνια µετά τήν κατάλυση τῆς βενετικῆς ∆ηµοκρατίας δέν διέφερε 
καθόλου ἀπό τά ὅσα ἐκθέσαµε προηγουµένως, καθορίστηκε µέ τρόπο σαφή στίς 
15.3.1806. Τότε ὁ Πρύτανης τῆς Κέρκυρας Ἰωάννης Μηνιάτης ἐξέδωσε ἀπόφαση 
τοῦ Magistrato sopra l' Amministrazione de' Benni Ecclesiastici devoluti alla 
pubblica Istruzione e sopra Luochi Pij πού ἀφοροῦσε στίς συνελεύσεις τῶν ἀδελ-
φοτήτων τῶν ναῶν τῆς πόλης καί τῶν προαστείων. Ἡ ἀπόφαση φέρει ἡµεροµη-
νία 12.3.1806 καί ὑπογράφεται ἀπό τούς Σπυρίδωνα Χρυσοβιτζιάνο Ὑποπρό-
εδρο, Χριστόδουλο ∆ώρια Προσαλένδη Προβλεπτή, Ἀναστάσιο Κασιµάτη 
Προβλεπτή καί Ἰωάννη Σπυρίδωνα Μάνο ἐξ Ἀπορρήτων· τυπώθηκε στή ἑλληνι-
κή καί ἰταλική γλώσσα καί διατάχθηκε ἡ κήρυξή της στήν πόλη καί στά προ-
άστεια «διά κατάληψιν και γνώρισιν τοῦ καθε ἑνός»448. 

Μέ τήν ἀπόφαση ὁρίστηκε ὅτι οἱ ἀδελφότητες πόλης καί προαστείων, πού 
κατά τή συνήθεια συνάζονταν τήν ἡµέρα τῆς Λαµπρῆς, δέν µποροῦσαν πλέον 
νά συνάζονται χωρίς τήν ἄδεια τοῦ Collegio sopra i Luoghi Pij. Οἱ κυβερνῆτες 
τῶν ἀδελφοτήτων ὄφειλαν ὀκτώ ἡµέρες πρίν ἀπό τή συνάθροιση νά παρουσια-
στοῦν στόν Πρύτανη καί Πρόεδρο τοῦ Collegio γιά νά ζητήσουν καί λάβουν 
ἀπό αὐτόν τή σχετική προσταγή ἤ «µαντάτο». Ἡ προσταγή αὐτή ἐκδιδόταν 
ἀπό τόν ἐξ Ἀπορρήτων τῆς ἀνωτέρω ὑπηρεσίας καί ὅριζε τήν ἡµέρα καί τήν 
ὥρα τῆς σύναξης στήν ὁποία προήδρευε ἐκπρόσωπος τοῦ Μαγιστράτου. Οἱ 
ἀποφάσεις τῶν ἀδελφοτήτων πού θά συναθροίζονταν χωρίς τήν τήρηση τῆς 
ἀνωτέρω διαδικασίας ἐθεωροῦντο ἄκυρες καί οἱ ἐπίτροποί τους ὑπέκειντο «εἰς 
τὴν δηµόσιαν ἀγανάκτησιν καὶ ὀργήν». 

Ἡ ἰσχύς τῆς ἀπόφασης γρήγορα ἐπεκτάθηκε καί στίς ἀδελφότητες τῶν χω-
ριῶν, ὅπως διαπιστώνεται ἀπό ἔκθεση πού ὑπέβαλε τό ἀνωτέρω Μαγιστράτο 
στίς 9.7.1806 στό Collegio καί τόν Πρόεδρό του ∆ιονύσιο Ρώµα, στήν ὁποία κα-
ταγγελλόταν ἡ συµπεριφορά τῶν ἀπερχοµένων κυβερνητῶν, οἱ ὁποῖοι ἀπέφευ-
γαν νά προσέλθουν καί νά λάβουν τό µαντάτο τῆς σύγκλησης τῆς ἀδελφότη-
τας449, ἀλλά καί ἀπό τήν τηρούµενη στίς ἀδελφότητες αὐτές πρακτική450. 

Ἀπό τά πρακτικά τῶν συνεδριάσεων τῶν ἀδελφοτήτων διαπιστώθηκε ἡ τή-
ρηση τῆς ἀνωτέρω ἐπιβληθείσης διαδικασίας451. Ἡ εἰδοποίηση τῶν ἀδελφῶν 

                                                        
448. Μονόφυλλο εἰς Α.Ε.Κ. ἀρ. L743ab. 
449. Α.Ν.Κ., Α.Ι.Γ.-Ε.Π. 203, ἔγγραφο 121 συνηµµένη ἔκθεση. 
450. Βλ. πρόσταγµα τῆς 25.5.1807 γιά τή σύγκληση τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Λιαπάδων 

(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 340, ἔγγραφο 59). 
451. Βλ. τή σύγκληση τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας στίς 23.6.1806 (Α.Ν.Κ., 
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γινόταν µέ τήν κήρυξη τοῦ προστάγµατος σέ δηµόσιο χῶρο καί στή συνέχεια µέ 
τό κτύπηµα τῆς καµπάνας τρεῖς ἡµέρες πρίν ἀπό τή σύναξη452, ἡ ὁποία πραγµα-
τοποιοῦνταν στόν ναό τήν Κυριακή µετά τή θεία λειτουργία453. Ἀναφορικά µέ 
τόν ἐλάχιστο ἀπαιτούµενο ἀριθµό παρόντων µελῶν, πληροφορίες προερχόµενες 
ἀπό πρακτικά συνελεύσεων δείχνουν ὅτι τό ζήτηµα αὐτό εἶχε πλέον καθοριστεῖ 
νοµοθετικά καί καµιά ἀδελφότητα δέν µποροῦσε νά πραγµατοποιήσει νόµιµη 
συνάθροιση ἄν δέν ἦταν παρόντες περισσότεροι ἀπό τούς µισούς ἀδελφούς. 
Τήν ἐφαρµογή τῆς διάταξης αὐτῆς διαπιστώσαµε στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου 
Ἀντωνίου πόλεως στίς 24.3.1806, ὁπότε ἀναβλήθηκε ἡ προγραµµατισµένη συνε-
δρίαση454· ἐπίσης σέ ἀναφορά τοῦ Μαγιστράτου ad Pias Causas τῆς 24.7.1806, 
στήν ὁποία χαρακτηριζόταν, µέ βάση τήν ἀνωτέρω διάταξη, ὡς ἄκυρη ἡ συνε-
δρίαση τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας Καρουσάδων, πού πραγµατοποι-
ήθηκε στίς 15.7.1806, διότι σέ αὐτήν εἶχαν λάβει µέρος 27 ἀπό τούς 100 καί 
πλέον ἀδελφούς τοῦ ναοῦ455. Κατά τό ἴδιο ὅµως χρονικό διάστηµα διαπιστώθη-
κε, τουλάχιστον στήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Κρεµαστῆς πόλεως, ἡ πραγµατο-
ποίηση ἔγκυρων συνεδριάσεων µέ µεγάλες ἀποκλίσεις στόν ἀριθµό τῶν παρό-
ντων µελῶν, γεγονός πού ὑποψιάζει πώς ἴσως ἡ ἀπαίτηση τῆς παρουσίας πε-
ρισσοτέρων ἀπό τούς µισούς ἀδελφούς δέν ἴσχυε σέ ὅλες τίς περιπτώσεις456. 

Τήν προεδρία τῶν συνεδριάσεων γιά τίς ἀδελφότητες τῆς πόλης εἶχε ὁ ἐκ-
πρόσωπος τοῦ Μαγιστράτου καί οἱ κυβερνῆτες τοῦ ναοῦ457. Στά χωριά ἡ προε-
δρία τῆς συνέλευσης καθοριζόταν ἀπό τό σχετικό πρόσταγµα τῆς σύγκλησής 
της, συνήθως ὅµως αὐτήν κατεῖχαν οἱ κυβερνῆτες τοῦ ναοῦ458. Ἡ σύναξη τῆς 
ἀδελφότητας εἶχε χαρακτήρα ὑποχρεωτικό καί ὁποιαδήποτε ἀµέλεια ἤ µή ἐ-
φαρµογή τοῦ προστάγµατος σύγκλησης τιµωροῦνταν αὐστηρά ἐκτός τῶν ἄλ-

                                                        
Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 138r-139r) καί τή σύγκληση τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου πόλεως 
στίς 28.10.1806 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 67r). 

452. Ὑ. Θ. Λιαπάδων (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 340, ἔγγραφο 59 τῆς 25.5.1807). Βλ. καί πρακτικό 
συνέλευσης τῆς Ὑ. Θ. Κρεµαστῆς στίς 15.6.1806 (ΤΣΙΤΣΑ, Κρεµαστή, σ. 85). 

453. Ὑ. Θ. Λιαπάδων (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 340, ἔγγραφο 59). 
454. Ὅπως προκύπτει ἀπό τό πρακτικό τῆς συνέλευσης, συνάχθηκαν 24 ἀδελφοί γιά τήν 

ἐκλογή κυβερνητῶν, ἡ συνεδρίαση ὅµως ἀναβλήθηκε «per non esser il numero prescritto dalle 
leggi» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 62v). 

455. Α.Ν.Κ., Α.Ι.Γ.-Ε.Π. 203, ἔγγραφο 121, ἀναφορά τοῦ Magistrato sopra Luochi Pij στόν 
Πρύτανη ∆ιονύσιο Ρώµα τῆς 24.7.1806. 

456. Στήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Κρεµαστῆς στή µέν ἔκτακτη συνέλευση τῆς 9.4.1806 γιά 
τήν ψήφιση προτάσεων πού ἀφοροῦσαν στήν οἰκονοµική ἀνάκαµψη τῆς ἀδελφότητας παρα-
βρέθηκαν 36 ἀδελφοί (ΤΣΙΤΣΑ, Κρεµαστή, σ. 75), στή δέ συνέλευση γιά τήν ἐκλογή ἐπιτρόπων 
καί ἐφηµερίου στίς 15.6.1806 παραβρέθηκαν 157 ἀδελφοί (ὅ.π., σ. 85 ἑξῆς). 

457. Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 138r-139r). Ἅγιος Ἀντώνιος 
πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 64r τῆς 22.4.1806). ΤΣΙΤΣΑ, Κρεµαστή, σ. 86. 

458. Ὑ. Θ. Λιαπάδων (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 340, ἔγγραφο 59). 
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λων καί µέ χρηµατική ποινή πού ἔφτανε τά 200 δουκάτα459. Μετά τό πέρας τῶν 
ἐργασιῶν γνωστοποιοῦνταν ἀπό τούς κυβερνῆτες στήν ἁρµόδια κρατική ὑπηρε-
σία ἡ ἐκτέλεση τοῦ διατάγµατος καί τό ἀποτέλεσµα τῆς συνεδρίας460. 

Ἡ ἀνωτέρω ἀπόφαση ἀποτέλεσε τήν ἀρχή µιᾶς ἐντονότερης ἐνασχόλησης 
τῆς Πολιτείας µέ τό ζήτηµα τῶν ἀδελφοτήτων πού ὁδήγησε λίγους µῆνες ἀργό-
τερα στήν ἔκδοση δύο διαταγµάτων, αὐτή τή φορά ἀπό τή Γερουσία, τά ὁποῖα 
ρύθµιζαν τόν τρόπο ἐκλογῆς τῶν κυβερνητῶν καί τῶν ἐφηµερίων καί τόν βαθµό 
παρέµβασης τοῦ Collegio. Μέ τά διατάγµατα αὐτά ἐπῆλθαν σηµαντικές ἀλλαγές 
στήν ἐκλογή τῶν κυβερνητῶν καί τῶν ἐφηµερίων τῶν ναῶν, οἱ ὁποῖες ἀποσκο-
ποῦσαν στή διασφάλιση τῆς διαρκοῦς ὕπαρξης νοµίµων κυβερνητῶν καί ἐφηµε-
ρίων στούς ναούς οὕτως ὥστε νά διασφαλίζεται ἡ ὀρθή διαχείριση καί ἡ τακτι-
κή ἱερουργία τους. Ἡ αἰτία γιά τήν παρέµβαση αὐτή ἦταν τό ὀξύτατο πρόβλη-
µα δυσλειτουργίας τῶν ἀδελφοτήτων πού παρατηροῦνταν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 
αἰώνα καί τό ὁποῖο ἀποτελοῦσε φυσική συνέχεια τῆς ἀντίστοιχης κατάστασης 
πού διαπιστώσαµε στά χρόνια τῆς Βενετοκρατίας. Ἡ κατάσταση αὐτή ὀφειλό-
ταν στήν ἀµέλεια τῶν κυβερνητῶν, στή γενικότερη ἀδιαφορία τῶν ἀδελφῶν ἡ 
ὁποία ἐκφραζόταν µέ τήν ἀποχή τους ἀπό τίς συναθροίσεις παρά τήν αὐστηρό-
τητα τῶν ποινῶν πού προβλέπονταν στά προστάγµατα σύγκλησης, ἀλλά καί 
στήν τάση ὁρισµένων ἀδελφῶν νά κατευθύνουν τίς ἀποφάσεις τῶν ἀδελφοτή-
των ἐκµεταλλευόµενοι τό δικαίωµα τῆς διακοπῆς τῶν συνεδριῶν πού τούς πα-
ρεῖχε ὁ νόµος ἕως τήν ἐπίλυση τῶν προβαλλοµένων ἀντιρρήσεων καί διαφορῶν 
στά πολιτικά δικαστήρια. Ἀποτέλεσµα τῶν ἀνωτέρω ἦταν ἡ ἀδυναµία σύναξης 
τῶν ἀδελφοτήτων καί ἡ κατοχή τῶν λειτουργηµάτων ἀπό τά ἴδια πρόσωπα γιά 
µεγάλο χρονικό διάστηµα. Εἰδικότερα γιά τούς κυβερνῆτες, χαρακτηριστική 
εἶναι ἡ περίπτωση τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας πόλεως, οἱ κυβερνῆτες τῆς ὁποίας 
µέ ἀναφορά τους στίς ἀρχές τοῦ 1806 πρός τό Collegio δήλωναν ὅτι βρίσκονταν 
στό ἀξίωµα ἀπό τίς 10.4.1800 λόγῳ ἀδυναµίας τῆς ἀδελφότητας νά συναχθεῖ, 
καί ζητοῦσαν τήν παρέµβαση τῆς Πολιτείας καί τήν ἀντικατάστασή τους µέ 
προσωρινούς, τούς ὁποίους πράγµατι διόρισε τό Collegio τήν 1.6.1806461. 

Τήν κατάσταση αὐτή ἐπιχείρησε νά θεραπεύσει ἡ Γερουσία µέ διάταγµα πού 
ἐκδόθηκε στίς 3.8.1806, ἔπειτα ἀπό σειρά ἀναφορῶν τοῦ Μαγιστράτου462. Στήν 
πρώτη του ἀναφορά πρός τό Collegio, µέ ἡµεροµηνία 9.7.1806, τό Μαγιστράτο 
περιέγραφε τήν ἰδιάζουσα αὐτή κατάσταση τῆς διατήρησης τοῦ ἀξιώµατος ἀπό 

                                                        
459. Τό πρόσταγµα σύγκλησης τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Λιαπάδων τῆς 25.5.1807 κλείνει 

µέ τή φράση «Προστάζωµεν λοιπὸν τὸν καθ’ ἕναν καὶ ἐξωχος τοῦς ἀδελφοῦς τῆς αὐτῆς ἐκ-
κλησίας νὰ ὑποταχθοῦν καὶ σέβωνται τὴν αυτὴν αὐθεντικὴν προσταγὴν εἰς ποινὴν τοῦ πα-
ρηκόου να πλερωνουν δουκατα 200 αφιερωµένα εις την ∆ηµόσιον Κάσσαν τῆς ∆ιδασκαλίας 
καὶ κάθε ἄλην σωµατικὴν τιµωρίαν κατὰ τὸ αὐτεξούσιον µας» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 340, ἔγγραφο 59). 

460. Ὑ. Θ. Λιαπάδων (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 340, ἔγγραφο 59). 
461. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 215, δ. 3, ἔγγραφα 117-118. 
462. Α.Ν.Κ., Α.Ι.Γ.-Ε.Π. 203, ἔγγραφο 121. 
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τούς κυβερνῆτες καί µετά τήν ἐκπνοή τῆς θητείας τους, ἡ ὁποία κατ’ αὐτό ὀφει-
λόταν στήν ἀµέλεια τῶν κυβερνητῶν νά λάβουν τό ἀναγκαῖο γιά τή σύναξη τῆς 
ἀδελφότητας πρόσταγµα ὥστε νά ἐκλεγοῦν νέοι κυβερνῆτες, ἀλλά καί στή µή 
συνάθροιση τῶν ἀδελφῶν γιά τήν ἀντικατάσταση τῶν ὑπαρχόντων κυβερνη-
τῶν. Γιά τήν ἀντιµετώπιση τῆς κατάστασης πρότεινε τόν διορισµό προσωρινῶν 
κυβερνητῶν στούς ναούς ἐκείνους τῶν ὁποίων οἱ κυβερνῆτες εἶχαν ὑπερβεῖ τόν 
προβλεπόµενο χρόνο τῆς θητείας τους, καί τή σύγκληση τῶν ἀδελφοτήτων γιά 
τήν ἐκλογή τακτικῶν, ὅπου ὅµως ἀδυνατοῦσε νά συγκληθεῖ τό σῶµα γιά νά 
προβεῖ σέ νέα ἐκλογή πρότεινε νά καθίστανται τακτικοί οἱ προσωρινοί κυβερ-
νῆτες. Τό Collegio, ἀφοῦ ἐξέτασε τήν ἀνωτέρω ἀναφορά, ἀποφάσισε στίς 
19.7.1806 νά γνωστοποιήσει τό περιεχόµενό της στή Γερουσία, γι’ αὐτό καί στίς 
28.7.1806 ὁ Πρύτανης ∆ιονύσιος Ρώµας ἀπέστειλε στόν Πρόεδρο τῆς Γερουσίας 
τήν ἀναφορά τοῦ Μαγιστράτου καθώς καί ἀντίγραφο τῆς ἀπόφασης τοῦ Col-
legio ζητώντας τή λήψη τῶν ἀναγκαίων µέτρων. 

Ἐν τῷ µεταξύ τό Μαγιστράτο ἐπανῆλθε στό θέµα στίς 24.7.1806 µέ νέα ἀνα-
φορά πρός τόν Πρύτανη πού ἀφοροῦσε αὐτή τή φορά εἰδικά στό ζήτηµα τῆς 
ἐκλογῆς νέων κυβερνητῶν στόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας Καρουσάδων. Γιά τόν 
ναό ὑπῆρχε διαταγή τῆς Γερουσίας τῆς 15 Ἰουνίου, µέ τήν ὁποία εἶχαν διοριστεῖ 
προσωρινοί κυβερνῆτες καί εἶχε ἐκδοθεῖ τό σχετικό πρόσταγµα γιά τή σύγκλη-
ση τῆς ἀδελφότητας στίς 7 Ἰουλίου. Ἡ προγραµµατισµένη ὅµως γιά τίς 15 Ἰου-
λίου σύναξη πραγµατοποιήθηκε χωρίς νά ὑπάρχει ἀπαρτία. Μέ τήν ἀναφορά 
του τό Μαγιστράτο, λόγῳ τῆς ἐπικείµενης λήξης τῆς θητείας τῶν προσωρινῶν 
κυβερνητῶν καί γιά νά µήν µείνει ἡ ἐκκλησία χωρίς κυβερνῆτες, ζητοῦσε τή λή-
ψη τῶν ἀναγκαίων µέτρων. Ἡ ἀναφορά ἀπεστάλη στή Γερουσία στίς 31.7.1806 
καί συµπεριλήφθηκε στά ἔγγραφα πού εἶχαν σταλεῖ προηγουµένως µέ τό ἴδιο 
θέµα. 

Ἡ Γερουσία, ἀφοῦ ἔλαβε ὑπ’ ὄψιν τίς ἀνωτέρω ἀναφορές, στίς 3.8.1806 ἐξέ-
δωσε διάταγµα µέ ἰσχύ σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια µέ τό ὁποῖο διόριζε ὅτι οἱ κυβερ-
νῆτες τῶν ἐνοριακῶν καί τῶν συναδελφικῶν ναῶν τῶν νησιῶν ὄφειλαν δεκα-
πέντε ἡµέρες πρίν ἀπό τή λήξη τῆς θητείας τους νά λαµβάνουν ἀπό τήν ἁρµόδια 
κρατική ἀρχή καί νά δηµοσιεύουν τή διαταγή σύγκλησης τῆς ἀδελφότητας γιά 
τήν ἐκλογή τῶν διαδόχων τους. Τό Collegio sopra i luochi pij, ὡς ἁρµόδια ὑπη-
ρεσία γιά τά ἐκκλησιαστικά ζητήµατα, ἐξουσιοδοτοῦνταν, σέ περίπτωση ἀδυ-
ναµίας ἐκλογῆς, νά ὁρίσει προσωρινούς κυβερνῆτες µέ µηνιαία θητεία οἱ ὁποῖοι 
ὄφειλαν νά συγκαλέσουν τήν ἀδελφότητα γιά τήν ἐκλογή τακτικῶν ἀρχίζοντας 
ἀπό τήν πρώτη µετά τήν ἐκλογή τους Κυριακή καί, σέ περίπτωση ἀποτυχίας, 
κάθε Κυριακή ἕως τό πέρας τοῦ µηνός. Μετά τήν πάροδο µηνός, ἡ ἀδελφότητα 
ἔχανε τό δικαίωµα ἐκλογῆς γιά τή διετία αὐτή καί ὁρίζονταν ὡς µόνιµοι ἐκεῖνοι 
πού εἶχαν ὁριστεῖ προσωρινά. 

Μέ τήν ἔκδοση τοῦ διατάγµατος τῆς 3.8.1806 πάντως τό πρόβληµα δέν βρῆκε 
τή λύση του, ὅπως πιστοποιεῖται ἀπό τή συχνότητα µέ τήν ὁποία προσέφευγαν 
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τά ἁρµόδια κρατικά ὄργανα στόν ὁρισµό προσωρινῶν κυβερνητῶν, λόγῳ τῆς 
µή σύναξης τῶν µελῶν γιά τήν ἐκλογή τακτικῶν κυβερνητῶν, ἀδιαφορίας ἤ ἀ-
κόµη καί ἀποχῆς ἀπό τίς διαδικασίες, ἀλλά καί στή µονιµοποίηση τῶν προσω-
ρινῶν463. Ὅµως ἀκόµη καί ὁ προσωρινός διορισµός δέν γινόταν πάντοτε ἀποδε-
κτός, ὅπως δείχνουν τά παραδείγµατα παραίτησης ἀπό τό ἀξίωµα τοῦ προσω-
ρινοῦ κυβερνήτη464 ἤ ἄρνησης τοῦ προσωρινοῦ διορισµοῦ465. Σέ περίπτωση 
παραίτησης τῶν διοριζοµένων προσωρινῶν κυβερνητῶν ὁρίζονταν ἀπό τό 
Collegio νέοι466. 

Στήν περίπτωση πού ἐπιτυγχανόταν ἡ νόµιµη συνάθροιση τῶν ἀδελφῶν, ἡ 
ἐκλογή διενεργοῦνταν σύµφωνα µέ τόν τρόπο πού περιγράψαµε ἀνωτέρω, καί 
τό ἀποτέλεσµα γνωστοποιοῦνταν στήν ἁρµόδια ὑπηρεσία. Οἱ ἐκλεγόµενοι κυ-
βερνῆτες µποροῦσαν νά παραιτηθοῦν ἀπό τή θέση. Ἡ συνήθης διαδικασία προ-
έβλεπε εἴτε τή σύνταξη τῆς σχετικῆς πράξης ἐνώπιον νοταρίου, καί τή γνωστο-
ποίησή της στή συνέχεια µέσῳ τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς τοῦ ναοῦ στή Γραµ-
µατεία τοῦ Μαγιστράτου467, εἴτε τήν ἀπευθείας ὑποβολή τῆς παραίτησης στό 
Μαγιστράτο. Στή θέση τῶν παραιτηθέντων, τό Collegio διέτασσε τόν ὁρισµό 
προσωρινῶν ἤ τήν ἀνάθεση τῶν καθηκόντων στούς διατελέσαντες προσωρι-
νούς κυβερνῆτες, καί τήν ἄµεση σύγκληση τῆς ἀδελφότητας γιά τήν ἐκλογή 

                                                        
463. Στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα γνωρίζουµε ὅτι ἡ προγραµµατισµένη γιά τήν 1.7.1806 

συνέλευση ἀναβλήθηκε γιά τίς 8.7.1806, ὁπότε ἀναβλήθηκε ἐκ νέου (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 
139r). Στόν Ἅγιο Ἀντώνιο στίς 24.3.1806 συγκεντρώθηκαν µόλις 24 καί ἀναβλήθηκε (Α.Ν.Κ., 
Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 62v), ἐνῶ τό ἴδιο ἀποτέλεσµα εἶχαν καί οἱ συνάξεις τῆς 28.10.1806 τῆς 
4.11.1806, τῆς 11.11.1806 καί τῆς 18.11.1806 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 67r). Στόν ἴδιο ναό ἕως τό 
1812 δέν πραγµατοποιήθηκε ἄλλη σύναξη ἐκτός ἀπό ἐκείνη τῆς 12.5.1812, στήν ὁποία παρέ-
στησαν 107 ἀπό τούς 150 ἐγγεγραµµένους στόν κατάλογο γιά τήν ἐκλογή ἐφηµερίου καί 
κυβερνητῶν (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 70r). Στίς 20.8.1808 τό Collegio, ἔπειτα ἀπό ἀναφορά τοῦ 
Μαγιστράτου, ὅρισε στήν Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσα προσωρινούς κυβερνῆτες (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 215, δ. 
3, ἔγγραφα 222-223). Στίς 17(29).3.1810, ἔπειτα ἀπό ἀναφορά τοῦ Μαγιστράτου, τό Collegio 
ὅρισε προσωρινούς κυβερνῆτες στήν Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσα πόλεως, στήν Ἁγία Παρασκευή Βα-
ρυπατάδων, στόν Ἅγιο Νικόλαο ∆ουκιανάτων Καρουσάδων, στήν Ἀνάληψη Καρουσάδων 
καί στόν Ἅγιο Γεώργιο Περουλάδων (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 215, δ. 3, ἔγγραφα 269-270) εἴτε ἐπειδή 
κανείς δέν εἶχε παραλάβει τό µαντάτο γιά τή σύγκληση τῶν ἀδελφοτήτων εἴτε διότι εἶχαν 
ἀρνηθεῖ νά ἐκλέξουν κυβερνῆτες. 

464. Βλ. τήν περίπτωση τῶν προσωρινῶν κυβερνητῶν Νικολάου Παλατιανοῦ καί Ἰωάννη 
Γονέµη τό ἔτος 1810 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 215, δ. 11, ἔγγραφα 201, 202). Βλ. ἀκόµη Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώ-
τισσα (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 209, δ. 3). 

465. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 215, δ. 3, ἔγγραφα 269-270. 
466. Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 209, δ. 3, φ.χ.ἀ.). 
467. Στίς 26.6.1808 ἐµφανίστηκε ἐνώπιον τοῦ νοταρίου Ἀναστασίου Καλοχρύσου ὁ Γεώρ-

γιος Ζερµπίνης, κυβερνήτης τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµένης τῶν Ξένων, καί δήλωσε ὅτι ἀδυνατοῦσε νά 
ἀνταποκριθεῖ στίς ἀπαιτήσεις τοῦ ἀξιώµατος «poichè glielo impediscono li fisici suoi incomodi e 
le molteplici sue occupazioni». Ἡ πράξη κοινοποιήθηκε στήν ἐπιτροπή, ἡ ὁποία κατέθεσε ἀντί-
γραφο στή Γραµµατεία τοῦ Μαγιστράτου στίς 27.7.1808 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 213, δ. 15, ἔγγραφο 29). 
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ἀντικαταστάτη468. 
Κατά τό ἴδιο χρονικό διάστηµα ἡ Πολιτεία ἀσχολήθηκε καί µέ τό ζήτηµα 

τῆς ἐκλογῆς τῶν ἐφηµερίων, ἀρχίζοντας ἀπό τή Ζάκυνθο, γιά τήν ὁποία, ἔπειτα 
ἀπό πρόταση τῶν ἐκεῖ τοπικῶν ἀρχῶν, ἐξέδωσε διάταγµα στίς 31.1.1806469, µέ 
τό ὁποῖο καταργοῦνταν οἱ συνελεύσεις τῶν ἀδελφῶν γιά τήν ἐκλογή ἱερουργοῦ 
καί υἱοθετοῦνταν τό σύστηµα τῆς ἀνάληψης τῆς ἐφηµερίας ἐκ περιτροπῆς ἀπό 
τούς ἐνορίτες ἱερεῖς, τόν ὁρισµό τῶν ὁποίων ἀναλάµβανε ἡ τοπική ∆ιοίκηση. 
Στίς 10.8.1806 ἡ Γερουσία ἐξέδωσε νέες συµπληρωµατικές διατάξεις, ἔπειτα ἀπό 
παραστάσεις ὁρισµένων ἱερέων, οἱ ὁποῖοι στεροῦνταν ἐφηµερίας ἐξ αἰτίας τῆς 
ἐφαρµογῆς τοῦ πρώτου διατάγµατος470. Τήν ἴδια ἡµέρα ἡ Γερουσία ἐξέδωσε καί 
δεύτερο διάταγµα, τό ὁποῖο ἀφοροῦσε στό ζήτηµα τῶν ἐφηµερίων τῆς Κέρκυ-
ρας471. Τοῦ διατάγµατος αὐτοῦ εἶχε προηγηθεῖ ἡ ἀποστολή ἀναφορᾶς ἐκ µέρους 
τοῦ Μαγιστράτου πρός τόν Πρύτανη τῆς Κέρκυρας στίς 31.7.1806, ὁ ὁποῖος τή 
διαβίβασε στή Γερουσία συνοδευόµενη ἀπό δική του ἔκθεση τῆς 4.8.1806. Σύµ-
φωνα µέ τήν ἀναφορά αὐτή, στίς 29.7.1806 εἶχε συγκληθεῖ ἡ ἀδελφότητα τοῦ 
ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας καί Ἁγίου Βλασίου πόλεως γιά τήν ἐκλογή δύο 
ἱερουργῶν, δύο κυβερνητῶν καί ἑνός γραµµατέα ὑπό τήν προεδρία του. Ἔπει-
τα ἀπό τήν ἀνακοίνωση τῶν ὀνοµάτων τῶν ὑποψηφίων ἐφηµερίων, τό Μαγι-
στράτο ἀνήγγειλε ὅτι µεταξύ τῶν προταθέντων ὀνοµάτων εἶχε περιληφθεῖ καί 
ἐκεῖνο τοῦ ἱερέα Σπυρίδωνος Ρίκη, ὁ ὁποῖος εἶχε καταδικαστεῖ σέ φυλάκιση 
ἑνός ἔτους, γιά λόγους πού δέν διευκρινίζονται στό ἔγγραφο καί ἑποµένως ἔ-
πρεπε νά διαγραφεῖ. Ἐξ αἰτίας ὅµως τῶν ἀντιρρήσεων τῶν κυβερνητῶν τό Μα-
γιστράτο ἀποφάσισε νά προχωρήσει στήν ἐκλογή τοῦ ἑνός ἐφηµερίου µόνον, 

                                                        
468. Τό 1806 ὁ κυβερνήτης τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας πόλεως Ἰωάννης Φραγκούλης παραι-

τήθηκε «per essere impiegato come Proveditore dal Magistrato alla Sanità, avere l’ incarico di Go-
vernatore nella chiesa B.V. Faneromeni e del convento di Santa Euffemia oltre alle cure che deve 
avere come capo di famiglia». Τό Μαγιστράτο ἀποδεχόµενο τήν παραίτηση ὅρισε τήν ἄµεση 
σύγκληση τῆς ἀδελφότητας γιά τήν ἐκλογή ἀντικαταστάτη (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 215, δ. 3, ἔγγραφα 
154-155). Βλ. ἐπίσης τήν παραίτηση τῶν κυβερνητῶν τοῦ Ὑψηλοῦ Παντοκράτορα Φωτίου 
Σγούρου καί Σπύρου Θόδοτου ἀπό τό χωριό Σπαρτίλας στίς 18(30) Ἰουλίου 1811. Σύµφωνα 
µέ τό σχετικό ἔγγραφο, αὐτοί παρουσιάστηκαν στό Μαγιστράτο καί δήλωσαν «να µήν ηµπο-
ρουν νά δεχθοῦν τό αυτό βάρος, ἴστωντας και ὁ πρότος νά ἔχει τό ἐπάγγελµα τοῦ προεστοῦ 
και εν ταυτῷ καί νοτάριος καί ὁ δεύτερος νά ησύ ὀµοίως Γέρωντας δεπουτάδος και τέλως 
παντων διατή ἐγγίζη ἡ εορτή της ανωθεν αγίας µονῆς ... ∆ιά τοῦτο ρινουντζιάρουν την αὐτην 
ἐκκλογήν τους µην υµπορῶντας να τήν δεχθοῦν δια όλα τα ανοιριµενα δικαια». Τήν ἴδια 
ἡµέρα τό Μαγιστράτο ἀνέθεσε τή διοίκηση στούς προηγούµενους προσωρινούς κυβερνῆτες 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 563, ἔγγραφο 512). 

469. Α.Ν.Κ., Α.Ι.Γ.-Ε.Π. 199, ἔγγραφο 314 καί 180. Πρβλ. ΧΙΩΤΟΥ, Ἀποµνηµονεύµατα, σ. 
173. Τήν ἀπόφαση αὐτή τῆς Γερουσίας σέ ἑλληνική µετάφραση δηµοσίευσε ὁ Ντ. Κονόµος, 
Ζάκυνθος, σ. 136-138. 

470. Α.Ν.Κ., Α.Ι.Γ.-Ε.Π. 203, ἔγγραφο 133. 
471. Α.Ν.Κ., Α.Ι.Γ.-Ε.Π. 203, ἔγγραφο 129. 
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ἀναβάλλοντας ἐκείνη τοῦ δευτέρου µέχρις ὅτου ἡ ∆ιοίκηση λάµβανε τίς κατάλ-
ληλες γιά τό προκύψαν ζήτηµα ἀποφάσεις. Τή στιγµή ἐκείνη παρενέβη ὁ Χρι-
στόφορος Ρίκης, ὁ ὁποῖος ζήτησε τή διακοπή τῆς διαδικασίας ἐκλογῆς τῶν ἐφη-
µερίων. Ἔτσι τό Μαγιστράτο ἀναγκάστηκε νά ἀναβάλει τήν ἐκλογή τῶν ἐφηµε-
ρίων καί νά προχωρήσει σέ ἐκείνη τῶν δύο κυβερνητῶν καί τοῦ γραµµατέα, ἡ 
ὁποία πραγµατοποιήθηκε. Στήν ἀναφορά του τό Μαγιστράτο τόνιζε τήν ἀδυ-
ναµία του νά ἀντιταχθεῖ σέ τέτοιες πράξεις καί ζητοῦσε, µέσῳ τοῦ Πρύτανη, 
ἀπό τή Γερουσία νά λάβει τά ἀναγκαῖα µέτρα γιά τήν ἐξάλειψη τέτοιων ἐπιβλα-
βῶν γιά τίς ἀδελφότητες ἐνεργειῶν καί νά ἀνατεθεῖ ἡ ἐπίλυση τῶν προκυπτό-
ντων στίς συνεδρίες ζητηµάτων στό Collegio. Στή συνηµµένη ἔκθεση ὁ Πρύτανης 
∆ιονύσιος Ρώµας ἐξέθετε καί αὐτός µέ συντοµία τά διατρέξαντα καί ζητοῦσε 
ἀπό τή Γερουσία νά ἐπιληφθεῖ τοῦ θέµατος καί νά προσδιορίσει τή δικαιοδοσία 
τοῦ Μαγιστράτου σέ ἀνάλογες περιπτώσεις, ἐπισπεύδοντας τήν ἀπόφασή της 
διότι ὁ Χριστόφορος Ρίκης εἶχε προσφύγει στά δικαστήρια. Στό ἔγγραφό του 
αὐτό ὁ Πρύτανης παρεῖχε ἄκρως ἀρνητική εἰκόνα γιά τίς συνελεύσεις τονίζο-
ντας τά µικροσυµφέροντα, τούς µικροκοµµατισµούς καί τό πνεῦµα διάσπασης 
πού ἐπικρατοῦσε µεταξύ τῶν ἀδελφῶν. Παράλληλα διατύπωνε τίς ἐπιφυλάξεις 
του ἀναφορικά µέ τή δικαιοδοσία τῶν κυβερνητῶν νά ἐναντιώνονται στίς ἀπο-
φάσεις τοῦ Μαγιστράτου δεδοµένου ὅτι αὐτοί, κατά τήν ἄποψή του, δέν ἦταν 
παρά ἁπλοί διαχειριστές τῶν εἰσοδηµάτων τοῦ ναοῦ, καί ζητοῦσε τήν ἐνίσχυση 
τῶν ἐξουσιῶν τοῦ Μαγιστράτου. 

Ἡ Γερουσία θεώρησε τό ἀνωτέρω συµβάν καί ἄλλα ἀνάλογα περιστατικά 
ὡς καταχρήσεις πού παρέλυαν τήν ἐκκλησιαστική διαχείριση καί ὁδηγοῦσαν 
στή διαιώνιση τῶν ἐφηµερίων καί τῶν κυβερνητῶν στίς θέσεις τους πέραν τοῦ 
καθορισµένου ἀπό τόν νόµο χρόνου, πράγµα πού ζηµίωνε τίς ἐκκλησίες, ἀνα-
γνώριζε ὅµως παράλληλα καί τό δικαίωµα τοῦ κάθε ἀδελφοῦ νά παρεµβαίνει 
στίς συνελεύσεις καί νά διακόπτει τή διαδικασία ἐφόσον ὑπῆρχαν λόγοι πού τή 
δικαιολογοῦσαν. Μέ τό σκεπτικό αὐτό ἐξέδωσε ἀπόφαση στίς 10 Αὐγούστου µέ 
τήν ὁποία ὅρισε ὅτι, δεκαπέντε µέρες πρίν ἀπό τή λήξη τῆς θητείας τῶν ἐφηµε-
ρίων τῶν ἐκκλησιῶν, ὄφειλαν οἱ κυβερνῆτες νά συγκαλέσουν τήν ἀδελφότητα 
γιά νά προβεῖ σέ νέα ἐκλογή σύµφωνα µέ τούς νόµους. Σέ περίπτωση πού ἡ 
ἀδελφότητα ἀδυνατοῦσε νά συγκληθεῖ ἤ νά ἐκλέξει γιά ὁποιονδήποτε λόγο, 
ἐξουσιοδοτεῖτο τό Collegio νά ὁρίσει προσωρινούς ἐφηµερίους, οἱ ὁποῖοι ἀνα-
λάµβαναν ὑπηρεσία χωρίς κανείς νά µπορεῖ νά παρεµποδίσει τήν ἐγκατάστασή 
τους. Οἱ ἐφηµέριοι αὐτοί παρέµεναν στή θέση τους µέχρις ὅτου ξεπερνιόταν 
κάθε ἐµπόδιο καί µποροῦσε ἡ ἀδελφότητα νόµιµα νά συγκληθεῖ καί νά ἐκλέξει 
τακτικό ἱερουργό. Ἡ ἀπόφαση ὑποβλήθηκε στή Γενική Τιµητεία (Censura Ge-
nerale)472 ἡ ὁποία, στήν ἀπάντησή της τῆς 23.8.1806, ἐξέφρασε τή διαφωνία της 

                                                        
472. Γιά τόν θεσµό βλ. ΑΝΤ. ΜΑΤΕΣΙ, Περί τοῦ Ἰονίου Πολιτεύµατος τοῦ 1803 καί τοῦ 

θεσµοῦ τῆς Τιµητείας, Π.Α΄.Π.Σ., σ. 80-86. ΚΟΥΚΚΟΥ, Ἱστορία, σ. 136-139. 
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µέ τήν ἀπόφαση τῆς Γερουσίας διότι µέ αὐτήν καταργοῦσε τό παλαιό δικαίωµα 
τῆς διαφωνίας καί διακοπῆς τῆς διαδικασίας πού κατεῖχαν τά µέλη τῶν ἀδελ-
φότητων τῶν ἐκκλησιῶν στηριζόµενη στήν κατάχρησή του πού παρατηροῦνταν 
σέ ὁρισµένες συνελεύσεις, ἐνῶ παράλληλα παραθεωροῦσε παλαιότερο νόµο ὁ 
ὁποῖος ἀντιµετώπιζε τό συγκεκριµένο πρόβληµα ὁρίζοντας ὅτι ἡ ἀδελφότητα 
εἶχε τήν ἐξουσία νά προβεῖ στήν προσωρινή ἐκλογή ἐφηµερίου, ἐνέργεια πού 
δέν ἐπηρεαζόταν ἀπό κανενός εἴδους διακοπή. Ὁ νόµος τόν ὁποῖο ἐπικαλοῦ-
νταν ἡ Τιµητεία ἦταν τό διάταγµα τῆς 27.4.1776 γιά τό ὁποῖο µιλήσαµε στήν 
προηγούµενη ἑνότητα, µέ τό ὁποῖο ἀναγνωριζόταν ἀφ’ ἑνός τό δικαίωµα τῆς 
διακοπῆς ἤ τῆς ἔφεσης καί ἀφ’ ἑτέρου διασφαλιζόταν ἡ ἀπρόσκοπτη λειτουργία 
τοῦ ναοῦ µέ τή µέθοδο τῆς προσωρινῆς ἐκλογῆς γιά ὅσο διάστηµα ἀδυνατοῦσε 
νά συγκληθεῖ τό σῶµα γιά νά προβεῖ σέ τακτική ἐκλογή. Ἡ Γερουσία ζήτησε 
στίς 27 Αὐγούστου τό διάταγµα αὐτό ἀπό τόν Πρύτανη καί ὁ τελευταῖος στίς 
6.9.1806 τό ἀπέστειλε µαζί µέ ἔκθεση τοῦ Μαγιστράτου, ἐνῶ παράλληλα µέ 
ἔγγραφό του ζητοῦσε καί αὐτός τήν ἄµεση παρέµβαση τῆς Γερουσίας καί τή 
λήψη ἀπόφασης ἡ ὁποία θά ἔλυνε ὁριστικά τό ζήτηµα473. Ἡ Τιµητεία ἐπανῆλθε 
στό ζήτηµα µέ νέα της ἀναφορά στίς 18.9.1806, στήν ὁποία τόνιζε ὅτι ἦταν προ-
τιµητέα ἡ διατήρηση τοῦ παλαιοῦ νοµικοῦ καθεστῶτος καί προέτρεπε τή Γε-
ρουσία νά µήν προχωρήσει σέ νέους περιορισµούς τῶν δικαιωµάτων τῶν ἀδελ-
φῶν τῶν ἐκκλησιῶν διότι αὐτό θά µποροῦσε νά ἔχει δυσάρεστες συνέπειες. 
Τέλος, στίς 21.9.1806 ἡ Γερουσία, ἀφοῦ ἔλαβε ὑπ’ ὄψιν τά προηγηθέντα ἔγγρα-
φα, ἐπιδιώκοντας, κατά τό λεκτικό τῆς ἀπόφασης, νά ἐξαλείψει κάθε κατάχρη-
ση καί νά ἐπιβάλει τήν τήρηση τῶν νόµων, τροποποίησε τήν ἀρχική της ἀπόφα-
ση καί ὅρισε ὅτι ἄν ἡ ἀδελφότητα ἀδυνατοῦσε νά προβεῖ στή διετή ἐκλογή τῶν 
ἐφηµερίων ἤ τῶν κυβερνητῶν, λόγῳ διακοπῆς τῆς διαδικασίας ἤ διαφωνίας ἤ 
γιά ὁποιαδήποτε ἄλλη αἰτία, τότε αὐτή ὄφειλε νά ἐκλέξει ὡς προσωρινούς τούς 
ὑπάρχοντες ἐφηµερίους ὅπως γινόταν ἕως τότε καί αὐτός ὁ προσωρινός ὁρισµός 
δέν µποροῦσε νά διακοπεῖ µέ κανένα τρόπο ἤ δικαιολογία. Οἱ προσωρινοί 
ἐφηµέριοι θά παρέµεναν στή θέση τους µέχρις ὅτου ἡ ἀδελφότητα θά ἦταν σέ 
θέση νά ἐκλέξει τακτικούς. Ἄν ἡ ἀδελφότητα ἔπειτα ἀπό νόµιµη πρόσκληση δέν 
συγκαλοῦνταν ἤ σέ τρεῖς συνεχόµενες συνεδριάσεις ἀρνοῦνταν νά ἐκλέξει προ-
σωρινούς ἐφηµερίους, τότε τό Collegio ἐξουσιοδοτοῦνταν νά προβεῖ στήν προ-
σωρινή ἐκλογή. 

Ὁ ἐκκλησιαστικός κανονισµός τοῦ 1811, πού ἀκολούθησε, συµπλήρωσε τίς 
ἀνωτέρω διατάξεις καί τίς ἐνέταξε στό γενικότερο πλαίσιο τῶν περί ναῶν καί 
µονῶν ρυθµίσεών του. Παράλληλα ὅµως εἰσήγαγε σηµαντικότατες διαφοροποι-
ήσεις, µέσα στά πλαίσια τῆς ἀρχικῆς ἑπτανησιακῆς του προοπτικῆς, µέ τήν 
ἔνταξη τῆς λειτουργίας τῶν ἀδελφοτήτων στίς διατάξεις πού ἀφοροῦσαν στούς 
ναούς ἐνορίας, οἱ ὁποῖοι καθίσταντο ἡ κυρίαρχη κατηγορία ναῶν. Ὁ περιο-
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ρισµός ὅµως τῆς ἐφαρµογῆς του στήν Κέρκυρα, δέν βοήθησε στήν ὑλοποίηση 
τῆς ἀλλαγῆς αὐτῆς. Τά πράγµατα οὐσιαστικά παρέµειναν ὅπως ἦταν πρίν ἀπό 
τή σύνταξη καί δηµοσίευσή του, µέ τή µόνη διαφορά ὅτι τά ζητήµατα τῶν ἀδελ-
φοτήτων διέπονταν πλέον ἀπό τίς διατάξεις πού περιέχονταν στό περί ἐνορια-
κῶν ἐκκλησιῶν κεφάλαιο. 

Σύµφωνα µέ τόν κανονισµό, δικαίωµα συµµετοχῆς στή συνέλευση εἶχαν ὅλοι 
οἱ ἐνορίτες καί ἀδελφοί τοῦ ναοῦ οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἡλικία τουλάχιστον 18 ἐτῶν, 
δέν ἦταν χρεῶστες καί δέν εἶχαν ἄλλη διαφορά µέ τήν ἐκκλησία474. Ἡ τήρηση 
τῆς δεύτερης αὐτῆς προϋπόθεσης διαπιστώνεται ἀπό τούς σωζόµενους καταλό-
γους, σέ ὁρισµένους ἀπό τούς ὁποίους γίνεται διαχωρισµός τῶν ἀδελφῶν σέ 
χρεῶστες καί µή475. 

Οἱ κυβερνῆτες, σέ συνεργασία µέ τόν ἐφηµέριο, ὄφειλαν νά συντάξουν, ἀµέ-
σως µετά τήν ἔναρξη τῆς ἰσχύος τοῦ κανονισµοῦ, κατάλογο τῶν ἀδελφῶν καί 
ἐνοριτῶν, ὁ ὁποῖος θά παραδινόταν στό Μαγιστράτο καί θά καταγραφόταν 
στό βιβλίο τῆς ἐκκλησίας476. Σέ ἐφαρµογή τῆς διάταξης αὐτῆς δύο µῆνες µετά τή 
δηµοσίευση τοῦ κανονισµοῦ, στίς 26.11.1811 δηµοσιεύτηκε προκήρυξη τοῦ Μα-
γιστράτου µέ τήν ὁποία καλοῦνταν οἱ κυβερνῆτες καί οἱ ἐφηµέριοι τῶν ἐνο-
ριακῶν ἐκκλησιῶν τῆς χώρας, τῶν προαστείων καί τῶν χωριῶν νά συντάξουν 
σέ διάστηµα ἑνός µήνα τόν κατάλογο τῶν συναδελφῶν τοῦ ναοῦ καί νά τόν 
καταθέσουν στό Μαγιστράτο. Σέ περίπτωση ἀνυπακοῆς οἱ κυβερνῆτες τιµω-
ροῦνταν µέ πρόστιµο, τό ὕψος τοῦ ὁποίου ἔφτανε στό 10% τῶν ἐτησίων εἰσοδη-
µάτων τοῦ ναοῦ, τό δέ Μαγιστράτο συνέτασσε τόν κατάλογο «µετά τήν προκά-
λεσιν ὁπού θέλει κάµη τῶν µετεχῶντων διά νά παρρησιαστού εἰς τό ὀφφίκιον 
τοῦ Μαγιστράτου καί οὕτως µετά τήν πρέπουσαν ἐξέτασιν, θέλει γείνη ἡ 
περιγραφή τῶν ὀνοµάτων τους»477. 

Πρίν ἀπό τή σύγκληση τῆς ἀδελφότητας-ἐνορίας οἱ κυβερνῆτες ὄφειλαν νά 
γνωστοποιήσουν στό Μαγιστράτο τίς µεταβολές πού στό µεταξύ διάστηµα 
εἶχαν ἐπέλθει στό σῶµα καί τό Μαγιστράτο ὅριζε τή σχετική τροποποίηση τοῦ 
καταλόγου478. Στήν πράξη ὅµως, καί ὅπως προκύπτει ἀπό τό ὑπάρχον ἀρχειακό 
ὑλικό, ὁ ἐφηµέριος και οἱ κυβερνῆτες κάθε φορά πού ἐπρόκειτο νά συγκληθεῖ 
τό σῶµα συνέτασσαν κατάλογο µέ τά ὀνόµατα τῶν ἀδελφῶν καί ἐνοριτῶν πού 
εἶχαν δικαίωµα συµµετοχῆς στή συνέλευση, τόν ὁποῖο παρέδιδαν στήν ἁρµόδια 
κρατική ὑπηρεσία γιά τή δηµοσίευσή του479. Στόν κατάλογο περιλαµβάνονταν 
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γραφόµενους ἀδελφούς µόλις οἱ 9 δέν ἦταν χρεῶστες (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 165, δ. 1). 
476. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρο 50. 
477. Μονόφυλλο εἰς Α.Ε.Κ. L.825b. 
478. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρο 51. 
479. Βλ. ἐνδεικτικά κατάλογο τοῦ 1815 τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 

215, δ. 29). 
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καί ἐκεῖνοι πού, παρότι δέν ἦσαν µέλη τῆς ἀδελφότητας ἤ ἐνορίτες, εἶχαν ἐν 
τούτοις δικαίωµα συµµετοχῆς στίς συνελεύσεις σύµφωνα µέ τόν ἐσωτερικό κα-
νονισµό τῆς κάθε ἀδελφότητας480. Ὅποιος δέν ἦταν καταγραµµένος στόν κα-
τάλογο καί εἶχε τό δικαίωµα αὐτό, ὑπέβαλλε αἴτηση µαζί µέ ὅλα τά ἀναγκαῖα 
πιστοποιητικά στό Μαγιστράτο, τό ὁποῖο, ἄν τό ἔκρινε δίκαιο, διόριζε τήν ἐγ-
γραφή του στόν κατάλογο481. Τά πιστοποιητικά αὐτά ἦταν γιά µέν τούς κατό-
χους συναδελφικοῦ δικαιώµατος ἡ πράξη παραχώρησης ἤ ἡ διαθήκη µέ τήν ὁ-
ποία κληροδοτήθηκε σέ αὐτούς τό δικαίωµα482, γιά δέ τούς κατόχους ἐνορια-
κῶν δικαιωµάτων οἱ βεβαιώσεις βάπτισης καί θανάτου µελῶν τῆς οἰκογενείας 
τους στόν ναό483. Ἡ δικαιοδοσία αὐτή τῶν κρατικῶν ὑπηρεσιῶν δέν διαπιστώ-
νεται παντοῦ καί πάντοτε. Γνωρίζουµε ὅτι στήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαι-
ώτισσας, τουλάχιστον τό 1825, ὅσοι µέ ὁποιοδήποτε τρόπο εἶχαν ἀποκτήσει τό 
συναδελφικό δικαίωµα στό ἐνδιάµεσο διάστηµα µεταξύ δύο τακτικῶν συνε-
λεύσεων δέν εἶχαν δικαίωµα συµµετοχῆς στή συνέλευση πρίν τό ἀποκτηµένο 
δικαίωµα ἐπικυρωθεῖ ἀπό τήν ὁλοµέλεια τῶν ἀδελφῶν, γι’ αὐτό καί στόν κατά-
λογο πού συντάχθηκε στίς 5(17) Ἰουνίου 1825 σηµειώνονται ξεχωριστά οἱ νέοι 
ἀδελφοί καθώς καί ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἀποκτήσει τό δικαίωµα µέ πράξη 
παραχώρησης, µέ τήν παρατήρηση ὅτι αὐτοί ἐπρόκειτο νά προταθοῦν καί νά 
ψηφιστοῦν484. 

Τήν ἐφαρµογή τῶν διατάξεων τοῦ κανονισµοῦ στήν περιοχή τῆς πόλης καί 
ἰδιαίτερα ἐκείνων πού ἀφοροῦσαν στή συµµετοχή τῶν ἐνοριτῶν στή διοίκηση 
τοῦ ναοῦ, διαπιστώνουµε ἀπό τούς ὑπάρχοντες καταλόγους485, εἶναι γεγονός 

                                                        
480. Βλ. Ἅγιο Ἀντώνιο πόλεως ὅπου στίς συνελεύσεις συµµετεῖχαν καί 6 ξένοι (Α.Ν.Κ., 

Ε.Ε. 229, δ. 13, κατάλογος τῆς 12.5.1812). 
481. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρο 52. 
482. Στίς 7.9.1816 ὁ ἱερέας Νικόλαος Θεριογιάννης ἔστειλε στόν ∆ιαχειριστή τῆς ∆ιοίκησης 

ἀπόσπασµα τῆς διαθήκης τοῦ Μαρίνου Πετριτῆ µέ τήν ὁποία εἶχε γίνει κάτοχος τοῦ «γιούς» 
στήν ἐκκλησία τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας καί τοῦ µνήµατος τοῦ διαθέτη «per essere ... descritto 
nel numero de confratelli e quindi admesso come tale nella convocazione che deve seguire» (Α.Ν.Κ., 
Ε.Ε. 215, δ. 21, ἔγγραφο 5). 

483. Βλ. τίς βεβαιώσεις πού κατατέθηκαν γι’ αὐτόν τόν σκοπό πρίν ἀπό τή συνέλευση τῆς 
ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας τό 1816 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 215, δ. 21, ἔγγραφο 12). 

484. Στόν κατάλογο σηµειώνονται 13 «parte nuovi aggregati e parte cessionari». Αὐτοί «do-
vranno in questa balotazione essere proposti alla confraternita per la loro conferma e quindi per 
questa volta non possono vottare» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 215, δ. 25). 

485. Βλ. κατάλογο τοῦ 19ου αἰ. τῆς Ὑπαπαντῆς πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, δ. 17). Στή 
συνέλευση τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου Βασιλείου πόλεως τοῦ 1823 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 232, β. 29) οἱ 
συµµετέχοντες χαρακτηρίζονται ὡς «confratelli e parocciani». Τή συµµετοχή τῶν ἐνοριτῶν στίς 
συνελεύσεις καί τήν προϊούσα αὔξηση τῆς παρέµβασής τους σηµειώνει καί ὁ Τσιτσέλης, ὁ ὁ-
ποῖος ἀναφερόµενος στό θέµα σηµειώνει ὅτι αὐτά συνέβαιναν ἕως τίς µέρες του. Εἶναι φανερό 
ὅτι ὁ Τσιτσέλης στίς ἐπισηµάνσεις του αὐτές µεταφέρει τήν ἰσχύουσα στά χρόνια του πρακτι-
κή, ὅπως αὐτή εἶχε καθοριστεῖ ἀπό τίς ἀλλαγές πού ἐπῆλθαν στά χρόνια τῆς Ἀγγλοκρατίας, 
κυρίως ὅµως µετά τήν Ἕνωση (ΤΣΙΤΣΕΛΗ, ΚΣ Β΄, σ. 77). 
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πάντως πώς ἡ συµµετοχή αὐτή ἐµφανίζεται µειωµένη, ἐκτός βέβαια καί ἄν θεω-
ρήσουµε ὅτι ὁ ἀριθµός τῶν ἐνοριτῶν στούς ναούς ἦταν µικρός, δεδοµένης τῆς 
ἐνοριακῆς τακτοποίησης τῶν περισσότερων κατοίκων στούς ναούς στούς ὁποί-
ους κατεῖχαν συνάµα καί συναδελφικά ἤ κτητορικά δικαιώµατα. Ἐξάλλου, 
ὅπως σηµειώσαµε καί σέ προηγούµενο κεφάλαιο, ἡ ἐφαρµογή τῶν ἄρθρων 47 
καί 48 τοῦ κανονισµοῦ µέ τά ὁποῖα ἐξισώθηκαν οἱ ἐνορίτες καί οἱ ἀδελφοί τῶν 
ναῶν, οὔτε γενική ἦταν οὔτε ἔγινε ἀποδεκτή χωρίς ἀντιδράσεις ἀπό τά µέλη 
ὁρισµένων ἀδελφοτήτων. 

Ἡ σύγκληση τῆς ἀδελφότητας ἦταν νόµιµη ἄν παρευρίσκονταν οἱ περισσό-
τεροι ἀπό τούς ἐγγεγραµµένους στόν κατάλογο486. Ἡ ἀδελφότητα συγκαλοῦ-
νταν κανονικά κάθε δύο χρόνια γιά τήν ἐκλογή τοῦ ἐφηµερίου καί τριῶν κυ-
βερνητῶν487, µποροῦσε ὅµως νά συγκληθεῖ καί νωρίτερα, ἄν αὐτό κρινόταν 
ἀναγκαῖο, ὅπως γιά τήν ἔγκριση ἐκτάκτων ἐξόδων ὑπέρ τοῦ ναοῦ488, πάντα 
ὅµως ἔπειτα ἀπό ἄδεια τοῦ Μαγιστράτου489. 

Γιά τή διαδικασία σύγκλησης τῆς τακτικῆς συνέλευσης, στόν κανονισµό ἐ-
παναλήφθηκαν οἱ διατάξεις τῶν προηγούµενων διαταγµάτων, καί ἰδίως ἐκείνου 
τῆς 3.8.1806. Οἱ κυβερνῆτες, ἕναν µήνα πρίν ἀπό τή λήξη τῆς θητείας τους, 
λάµβαναν µέ αἴτησή τους ἀπό τό Μαγιστράτο τό πρόσταγµα γιά τή σύγκληση 
τῆς ἀδελφότητας («ἐνορίας»), στό ὁποῖο ὁριζόταν ἡ ἡµέρα καί ὁ τόπος τῆς συ-
νάθροισης. Τό πρόσταγµα κηρυσσόταν στήν ἐκκλησία ὀκτώ ἡµέρες πρίν ἀπό τή 
σύγκληση καί ὑπενθυµιζόταν τίς τρεῖς τελευταῖες µέρες µέ τό κτύπηµα τῆς κα-
µπάνας490. Ἡ ἴδια διαδικασία ἀκολουθοῦνταν καί γιά τή σύγκληση τῆς συνέ-
λευσης γιά οἰκονοµικά ζητήµατα491. Ἄν κάποιος θεωροῦσε πώς εἶχε λόγους νά 
παρεµποδίσει τήν πραγµατοποίηση τῆς τακτικῆς συνέλευσης, ὄφειλε νά ἀπευ-
θυνθεῖ στό Μαγιστράτο, τό ὁποῖο καί ἀποφάσιζε σχετικά492. Ἄν ἡ συνάθροιση 
ἀναβαλλόταν µέ ἀπόφαση τοῦ Μαγιστράτου ἤ δέν ἐπιτυγχανόταν ἡ σύναξη 
τῶν ἀδελφῶν, τό Μαγιστράτο ὅριζε προσωρινούς κυβερνῆτες, ἐνῶ στήν ἐφηµε-
ρία τοῦ ναοῦ παρατεινόταν γιά ἀνάλογο χρόνο ἡ θητεία τοῦ ὑπάρχοντος ἱε-
ρουργοῦ493. Οἱ προσωρινοί κυβερνῆτες ἀναλάµβαναν ὑπηρεσία µέ τό πέρας τοῦ 
χρόνου τῆς θητείας τῶν τακτικῶν καί γιά ἕναν µήνα, καί εἶχαν ὡς καθῆκον νά 
ἐπιτύχουν τή σύγκληση τῆς ἀδελφότητας. Ἄν ἡ ἀδελφότητα δέν συναθροιζόταν 

                                                        
486. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρο 49. 
487. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρο 53. 
488. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρο 70. 
489. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρο 57. 
490. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρο 58. Βλ. καί Ἅγιοι Πατέρες πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 

256, δ. 6). Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 70r συνέλευση τῆς 12.5.1812). 
Ἅγιος Βασίλειος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 232, ἔγγραφα 331, 332 συνέλευση τῆς 18.8.1816). 

491. Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 73v συνέλευση τῆς 30.5.1814). 
492. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρο 54. 
493. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρο 55. 
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µέσα στόν µήνα τῆς θητείας τῶν προσωρινῶν κυβερνητῶν ἔχανε γιά τή διετία 
ἐκείνη τό δικαίωµα τῆς ἐκλογῆς καί οἱ διορισµένοι ἀπό τό Μαγιστράτο προσω-
ρινοί κυβερνῆτες καθίσταντο τακτικοί γιά τά ἑπόµενα δύο χρόνια. Μέ ἀντίστοι-
χο τρόπο ρυθµιζόταν τό ζήτηµα τῆς ἐφηµερίας τοῦ ναοῦ, στήν ὁποία παρέµενε ὁ 
ὑπάρχων ἐφηµέριος γιά τά ἑπόµενα δύο χρόνια494. 

Στή συνέλευση προήδρευε ἕνα µέλος τοῦ Μαγιστράτου καί ἕνας τουλάχι-
στον κυβερνήτης495. Στά προάστεια καί στά χωριά τό Μαγιστράτο ἀνέθετε τήν 
προεδρία στούς κατά τόπους προεστῶτες496. Ἡ ψηφοφορία γιά τή λήψη τῶν 
ἀποφάσεων ἦταν µυστική, ἡ δέ καταµέτρηση τῶν ψήφων δηµόσια. Ἡ ἐκλογή 
τῶν κυβερνητῶν καί τοῦ ἐφηµερίου γινόταν µέ τήν πλειονότητα τῶν ψήφων. 
Κάθε ἄλλο ζήτηµα ὅµως γιά νά ἐγκριθεῖ ἀπαιτοῦσε τά δύο τρίτα τῶν ψήφων 
τῶν παρόντων µελῶν. Τό πρακτικό τῆς συνέλευσης καταγραφόταν στό βιβλίο 
τῆς ἐκκλησίας, τό ὑπέγραφαν ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Μαγιστράτου καί οἱ κυβερνῆ-
τες καί στή συνέχεια διαβαζόταν καί ἐπικυρωνόταν ἀπό τή συνέλευση497. Ἡ 
ἐκτέλεση τοῦ προστάγµατος σύγκλησης καί τό ἀποτέλεσµα τῆς γενοµένης συνε-
δρίας γνωστοποιοῦνταν στήν ἁρµόδια πολιτική ὑπηρεσία. Ὑπεύθυνοι γιά αὐτό 
ἦταν οἱ προεδρεύοντες, οἱ προεστοί τῶν χωριῶν, ἤ ἄλλο ἁρµόδιο πρόσωπο τῆς 
περιοχῆς498. 

Οἱ κυβερνῆτες ἔπρεπε νά εἶναι µέλη τῆς ἀδελφότητας, δέν µποροῦσαν νά 
εἶναι µεταξύ τους συγγενεῖς ἕως καί τόν βαθµό τῶν δευτέρων ἐξαδέλφων ἀπό 
πατέρα ἤ µητέρα ἤ ἀπό γυναίκα καί ἐκλέγονταν ἀνά διετία, ἀπαγορευοµένης 
αὐστηρῶς τῆς ἐπανεκλογῆς τους γιά τήν ἑπόµενη διετία499. Ἡ διαδικασία ἀνά-
δειξής τους δέν διέφερε σέ τίποτε ἀπό τήν τηρούµενη καί στά χρόνια τῆς Βενε-
τοκρατίας. Τά ὀνόµατα τῶν ὑποψηφίων, τόσο παρόντων ὅσο καί ἀπόντων ἀπό 
τή συνέλευση500, προτείνονταν ἀπό τό σῶµα. Οἱ προτεινόµενοι ὑποψήφιοι εἶχαν 
τό δικαίωµα νά ἀρνηθοῦν καί νά ζητήσουν τήν ἀκύρωση τῆς ὑποψήφιότητάς 
τους ἀπό τήν ὁλοµέλεια τῶν ἀδελφῶν, ἡ ὁποία ἀποδεχόταν ἤ ἀπέρριπτε τό αἴ-
τηµα, ἐξετάζοντας κατά περίπτωση τήν προβαλλόµενη αἰτιολογία501. Οἱ ἐκλεγό-

                                                        
494. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρα 59-62. 
495. Βλ. συνέλευση τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τῆς 12.5.1812 ὅπου τό µέλος τοῦ 

Μαγιστράτου δηλώνεται ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ ∆ιαχειριστῆ τῆς ∆ιοίκησης (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 
1, φ. 70r). 

496. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρο 65. 
497. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρο 56. 
498. Στήν Ἁγία Παρασκευή Ἁγίου Ματθαίου στίς 27.12.1814 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 379, δ.χ.ἀ.) καί 

στόν Ἅγιο Γεώργιο Περουλάδων τό 1817 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 456, ἔγγραφο 362) τήν ἀναφορά ἀπέ-
στειλαν οἱ προεστοί. Στόν Ἅγιο Γεώργιο Καρουσάδων τό 1819 τήν εἰδοποίηση ὑπογράφει ὁ 
Ἐπιστάτης (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 195, ἔγγραφο 2). 

499. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρα 66-67. 
500. Βλ. γιά παράδειγµα τή συνέλευση τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου Περίθειας 

στίς 15.7.1817 ὅπου οἱ ἐκλεγέντες κυβερνῆτες ἦταν ἀπόντες (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 448, φ.χ.ἀ.). 
501. Στόν Ἅγιο Ἀντώνιο πόλεως τό 1812 ἐγκρίθηκε ἡ αἴτηση τοῦ ∆ηµήτριου Βαρούχα καί 
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µενοι κυβερνῆτες εἶχαν ἐπίσης τό δικαίωµα τῆς παραίτησης. Σέ τέτοια περίπτω-
ση ὁ κυβερνήτης παρουσίαζε τούς λόγους τῆς παραίτησης στό Μαγιστράτο, τό 
ὁποῖο ἔπειτα ἀπό τήν ἐξέταση τῶν προβαλλοµένων λόγων, τήν ἀποδεχόταν ἤ 
τήν ἀπέρριπτε ἀµετάκλητα. Στήν κενωθεῖσα θέση, λόγῳ θανάτου, ἀποβολῆς ἤ 
παραίτησης τοῦ κυβερνήτη, τό Μαγιστράτο ὅριζε ἀναπληρωτή γιά τόν καιρό 
πού ἀπέµενε ἕως τή λήξη τῆς διετίας502. 

Μετά τήν ἐκλογή τῶν κυβερνητῶν οἱ ἀδελφοί ἀπευθύνονταν στόν νοτάριο 
γιά τή σύνταξη τῆς σχετικῆς πράξης. Τήν πρακτική αὐτή, παρότι δέν προβλέπε-
ται ἀπό τόν κανονισµό, διαπιστώσαµε κυρίως στά χωριά503. 

Οἱ κυβερνῆτες, πέραν τῶν καθηκόντων τους πού ἀναφέρονταν στή σύνταξη 
τοῦ καταλόγου τῶν ἀδελφῶν, τή σύγκληση τῆς συνέλευσης καί τή συµπρο-
εδρεία σέ αὐτήν, ἐπόπτευαν τό ἔργο τοῦ ἐφηµερίου καί ἀνέφεραν κάθε παρά-
λειψη ἤ ἀπρεπή συµπεριφορά στό Μαγιστράτο, τό ὁποῖο µέ τή σειρά του εἰδο-
ποιοῦσε τόν Ἀρχιεπίσκοπο γιά τή διόρθωση, ἀποµάκρυνση ἀπό τήν ἐφηµερία ἤ 
τήν ἐπιβολή τῶν ἀναγκαίων γιά τήν περίπτωση ἐκκλησιαστικῶν ποινῶν. Οἱ κυ-
βερνῆτες εἶχαν τήν οἰκονοµική διαχείριση τοῦ ναοῦ, σύµφωνα µέ τίς διατάξεις 
πού εἶχε ὁρίσει τό Μαγιστράτο, παρευρίσκονταν στίς δηµοπρασίες γιά τή 
µίσθωση τῶν κτηµάτων τῆς ἐκκλησίας, ὑπέγραφαν τήν τελική συµφωνία µέ τόν 
ἐνοικιαστή καί σύναζαν τά εἰσοδήµατα. 

β. Οἱ ἀδελφότητες στά χρόνια τῆς ἀγγλικῆς Προστασίας 

Ἡ ἔναρξη τῆς περιόδου τῆς ἀγγλικῆς Προστασίας βρῆκε τίς ἀδελφότητες νά 
λειτουργοῦν ὑπό τόν ἄµεσο ἔλεγχο τῶν κρατικῶν ὑπηρεσιῶν. Ταυτόχρονα 
ὅµως, καί ὡς συνέπεια τῆς ἔντονης αὐτῆς κρατικῆς παρέµβασης, βρῆκε τίς ἀδελ-
φότητες νά δυσλειτουργοῦν εἴτε λόγῳ τῆς ἀδυναµίας τῶν ἁρµοδίων κρατικῶν 
ἀρχῶν νά ἐπιβάλουν τόν νόµο εἴτε λόγῳ τῆς ἀντίδρασης τῶν ἀδελφῶν νά δε-
χθοῦν τή διαµορφωθεῖσα κατάσταση. Ἡ κατάσταση τῶν ἀδελφοτήτων, παρά 
τά διατάγµατα πού προηγήθηκαν, δέν εἶχε βελτιωθεῖ, ἄν λάβουµε ὑπ’ ὄψιν τήν 
εἰκόνα πού παρέχουν συγκεκριµένα παραδείγµατα. Σηµειώνουµε ἐνδεικτικά 
τήν ἀναφορά τοῦ ἱερέα καί ἀδελφοῦ Νικολάου Βοντετζιάνου ὁ ὁποῖος, ἀπευθυ-
νόµενος στό Μαγιστράτο τό 1819, κατήγγειλε τά συµβαίνοντα στόν Ἅγιο ∆η-
µήτριο χωρίου Ἁγίων ∆ούλων καί συγκεκριµένα τήν ἐπί πενταετία µή ἀπόδοση 
λογαριασµοῦ ἀπό τούς κυβερνῆτες καί τή µή ἐκλογή ἐφηµερίου στόν ναό. Μέ τό 

                                                        
τοῦ Vincenzo Bonifacio οἱ ὁποῖοι ζήτησαν νά διαγραφοῦν ἐπειδή ἦταν ἤδη κυβερνῆτες σέ 
ἄλλες ἐκκλησίες, ὁ ἕνας στήν Ὑ. Θ. Κρεµαστή καί ὁ ἄλλος στόν Ἅγιο Νικόλαο. Ἀντίστοιχη 
αἴτηση κατέθεσε καί ὁ Ἀλέξανδρος Προσαλένδης ὁ ὁποῖος ἐπικαλέστηκε τήν ἀπασχόλησή του 
στήν ὕπαιθρο (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 70r-71v). 

502. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρα 63-64. 
503. Βλ. τήν ἐκλογή κυβερνητῶν τῆς 13.4.1819 στόν Ἅγιο Γεώργιο Καρουσάδων ἡ ὁποία 

καταχωρήθηκε στίς πράξεις τοῦ νοταρίου Σταµατίου Προβατᾶ (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 195, ἔγγραφο 4). 
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ἔγγραφο ζητοῦσε τήν παρέµβαση τοῦ Μαγιστράτου ὥστε νά ἐπιτευχθεῖ ἡ ἀπό-
δοση τῶν ὀφειλοµένων λογαριασµῶν, ἡ ἐκλογή νέων κυβερνητῶν, ἡ µίσθωση 
τῶν εἰσοδηµάτων καί ἡ κάλυψη τῆς ἐφηµερίας τοῦ ναοῦ504. Ἀντίστοιχη διαγρά-
φεται ἡ κατάσταση καί στήν ἀδελφότητα τῶν Ἁγίων Πατέρων πόλεως, µερίδα 
ἀδελφῶν τῆς ὁποίας ὑπέβαλε αἴτηση πρός τήν ἁρµόδια πολιτική ἀρχή µέ τήν 
ὁποία ζητοῦσε νά διαταχθεῖ ἡ ἄµεση σύγκληση συνέλευσης γιά τήν ἐκλογή νέων 
κυβερνητῶν, διότι δέν εἶχε ἐπιτευχθεῖ συνάθροιση τῆς ἀδελφότητας γιά µιά 
ὁλόκληρη δεκαετία505. 

Στά πρῶτα χρόνια τῆς ἀγγλικῆς Προστασίας, ὅπως εἴδαµε, τή φροντίδα τῶν 
ναῶν ἀνέλαβε τό Μαγιστράτο τῆς Θρησκείας καί ∆ηµόσιας Οἰκονοµίας καί 
εἰδικότερα τό Ufficio dell’ Amministrazione delle Rendite Ecclesiastiche e Muni-
cipali dell’ Isola µέ ἐπικεφαλῆς τόν Collettore Generale delle Rendite Pubbliche. 
Τήν εὐθύνη γιά τή λειτουργία τῶν ἀδελφοτήτων, τή σύγκληση τῶν συνελεύ-
σεων καί τήν ἐκλογή κυβερνητῶν καί ἐφηµερίων κατά τήν περίοδο ἕως τό 1820 
εἶχε ὁ Ἐγχώριος Ἀξιωµατικός τοῦ Ἀρχείου Θρησκείας, ὅπως προκύπτει ἀπό τά 
σχετικά ἔγγραφα καί τά πρακτικά τῶν συνελεύσεων πού ἔλαβαν τότε χώρα506. 
Στή συνέχεια τά θέµατα τῶν ἀδελφοτήτων ἐµφανίζεται νά τά διαχειρίζεται ὁ 
Collettore Generale, ὁ ὁποῖος παρεῖχε τήν ἄδεια γιά τή σύγκληση τῶν συνε-
λεύσεων τῶν ἀδελφοτήτων507. 

Μετά τήν εἰσαγωγή τοῦ ἀξιώµατος τοῦ Amministratore Generale delle Ren-
dite Pie ed Ecclesiastiche, µέ τήν πράξη 32 τοῦ Α΄ Κοινοβουλίου στίς 30.5.1820, 
καί τόν διορισµό τοῦ W. Robinson στό ἀξίωµα, ἡ Γερουσία µέ τήν ἀπόφαση τῆς 
26.6.1820 ἀναγνώρισε καί ὅρισε τή διατήρηση τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀδελφοτή-
των τοῦ Κράτους, τροποποίησε ὅµως ἤ ἀντικατέστησε ἀρκετά ἄρθρα καί ρυθµί-
σεις τοῦ κανονισµοῦ τοῦ 1811 πού ἀφοροῦσαν στή λειτουργία τους. Οἱ ἀλλαγές 
αὐτές ἀποσκοποῦσαν οὐσιαστικά στήν κατάργηση τῶν συνελεύσεων καί τήν 
ἄµεση ἄσκηση τῆς διοίκησης τῶν ναῶν ἀπό τόν Γενικό ∆ιαχειριστή. Σύµφωνα 

                                                        
504. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 121, ἔγγραφο 91 τῆς 6(18).11.1819. 
505. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 256, δ. 6, φ.χ.ἀ. 
506. Βλ. πρόσταγµα σύγκλησης τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας πόλεως στίς 

22.5.1819 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, δ.χ.ἀ., ἀρ. φύλλου 3). Γιά τόν Ἅγιο Γεώργιο Καρουσάδων ἡ αἴτηση 
κατατέθηκε στίς 8.4.1819 καί µέ αὐτήν ζητοῦνταν «το θεληµα και αναφωρικὴν προσταγιν δια 
να σηνναθρήσουν τοὺς ολήγους αδελφους οπου σχηµατίζουσην την αδελφωτητα τῆς ριθείσις 
ἐκκλησίας εἰς την πλησιαζοµενην ηµέραν τῆς λαµπρωφόρου εγέρσεως». Ἀκολούθησε τό πρό-
σταγµα πού ὅριζε τήν ἡµεροµηνία τῆς σύγκλησης (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 195, ἔγγραφο 32). Βλ. ἀντί-
στοιχη διαδικασία καί γιά τόν Ἅγιο Γεώργιο Περουλάδων (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 456, ἔγγραφο 362 τῆς 
12.6.1817). Εἰδικότερα γιά τήν Ὑ. Θ. Φανερωµένη γνωρίζουµε ὅτι ἡ αἴτηση γιά τή σύγκληση 
τῶν ἀδελφῶν κατατέθηκε στίς 16.6.1819 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 213, δ. 15, φ. 4r), ἐνῶ ἀπό τό σωζόµενο 
πρακτικό προκύπτει ὅτι στή συνέλευση προήδρευσαν ἐκπρόσωποι τοῦ Ἀρχείου Θρησκείας 
καί σέ αὐτήν παρέστη ἐπιπλέον καί ἕνας ἐπιθεωρητής τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἀστυνοµίας γιά τήν 
ἐξασφάλιση τῆς δηµόσιας ἡσυχίας (ὅ.π., φ. 5v). 

507. Βλ. Gazzetta Jonia, ἀρ. 123, 24 Ἀπριλίου - 6 Μαΐου 1820, σ. 4. 
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µέ τήν ἀπόφαση, ὁ Γενικός ∆ιευθυντής σέ συνεργασία µέ τούς κυβερνῆτες κάθε 
ἐκκλησίας εἶχε τή φροντίδα γιά τήν τακτική καί κανονική ἐκπλήρωση τῶν 
ἐσωτερικῶν καί ἐξωτερικῶν τελετῶν καί ὑπέβαλλε στήν Κυβέρνηση ἐτήσια κα-
ταγραφή τῶν τελουµένων λιτανειῶν. Ἦταν ὑπεύθυνος γιά τόν ἔλεγχο τῆς τήρη-
σης τῶν ληξιαρχικῶν βιβλίων ἀπό τούς ἐφηµερίους, ἀσκοῦσε ἔλεγχο στίς διαχει-
ρίσεις τῶν ναῶν, ὅριζε τά τακτικά καί ἔκτακτα ἔξοδά τους καί φρόντιζε γιά τήν 
τακτική ἐνοικίαση τῶν περιουσιῶν τους. Ἰδιαίτερα ὅµως αἰσθητές ἦταν οἱ ἀλ-
λαγές στόν τρόπο ἀνάδειξης τῶν ἐφηµερίων τῶν συναδελφικῶν ναῶν καί τῶν 
κυβερνητῶν. Ὁ ἐφηµέριος τοῦ ναοῦ, σύµφωνα µέ τό ἄρθρο 13, ψηφιζόταν ἀπό 
τόν Γενικό ∆ιαχειριστή ἀπό διπλό κατάλογο ὀνοµάτων πού παρέδιδαν σέ αὐ-
τόν οἱ ἐπίτροποι τοῦ ναοῦ. Οἱ ἀναγραφόµενοι ὑποψήφιοι ἔπρεπε νά εἶναι ἀπό 
τήν ἴδια ἀδελφότητα, ἄν ὅµως αὐτό ἦταν ἀδύνατο, ἔπρεπε νά ἐπιλέγονται ἀπό 
τά µέλη ἀδελφότητας κοντινῆς ἐκκλησίας. Σέ ὅσες ἐκκλησίες ὁ Γενικός ∆ια-
χειριστής τό ἔκρινε ἀναγκαῖο µποροῦσε νά διορίζει ὑποεφηµέριο, ὁ ὁποῖος ὅµως 
δέν πληρωνόταν ἀπό τό ταµεῖο τῆς ἐκκλησίας, ἀλλά περιοριζόταν προφανῶς 
στά τυχερά καί στίς προσφορές τῶν πιστῶν. Οἱ δύο ἐπίτροποι τοῦ ναοῦ ἐπίσης, 
κατά τό ἄρθρο 14, ἐκλέγονταν µεταξύ τῶν ἀδελφῶν τῆς ἐκκλησίας ἀπό τόν 
Γενικό ∆ιαχειριστή ἀπό διπλό κατάλογο ὀνοµάτων. Τῆς ἐκλογῆς προηγοῦνταν 
ἡ σύνταξη τοῦ καταλόγου τῶν ἀδελφῶν, ὁ ὁποῖος τυπωνόταν, κοινοποιοῦνταν 
καί διορθωνόταν κατ’ ἔτος, ἄν αὐτό ἦταν ἀναγκαῖο. Ὁ κατάλογος περιλάµβανε 
τά ὀνόµατα τῶν ἀδελφῶν τοῦ ναοῦ πού ἦταν νυµφευµένοι ἤ χῆροι. Τά ὀνόµατα 
αὐτά ὁ Γενικός ∆ιαχειριστής τοποθετοῦσε σέ κυτίο καί κλήρωνε τό δέκατο 
µέρος. Οἱ κληρωθέντες στή συνέχεια προέβαιναν στή σύνταξη τοῦ διπλοῦ κατα-
λόγου µέ πλειοψηφία. Ἡ θητεία τόσο τῶν ἐφηµερίων ὅσο καί τῶν ἐπιτρόπων 
προσδιορίστηκε στά δυόµισι χρόνια508. 

Ἐφαρµογή τῶν διατάξεων τῆς ἀνωτέρω ἀπόφασης µέ ἐνδιαφέρουσες λεπτο-
µέρειες γνωρίζουµε ἀπό τή διαδικασία πού τηρήθηκε γιά τήν ἐκλογή ἐφηµερίου 
καί κυβερνητῶν στόν ναό τῶν Ἁγίων Πατέρων πόλεως, λίγο µετά τή δηµοσίευ-
ση τοῦ διατάγµατος509. Στίς 22.7.1820 ὁ Γενικός ∆ιαχειριστής ἐξέδωσε δηλοποί-
ηση510 µέ τήν ὁποία ἀνακοίνωσε τόν κατάλογο τῶν ἀδελφῶν τοῦ ναοῦ, ὁ ὁ-
ποῖος εἶχε συνταχθεῖ σύµφωνα µέ τίς διατάξεις τῆς ἀπόφασης τῆς 26 Ἰουνίου 
καί ἀποτελοῦνταν ἀπό 57 µέλη. Μέ τήν ἴδια πράξη καλοῦσε ὅλους ἐκείνους, 
ἔγγαµους ἤ χήρους πού, παρότι εἶχαν τό δικαίωµα, δέν ἀναγράφονταν στόν 
κατάλογο, νά καταθέσουν σχετική αἴτηση ἕως τίς 31 Ἰουλίου γιά νά γίνουν οἱ 
ἀναγκαῖες προσθῆκες. Ἡ δηλοποίηση ἐπρόκειτο νά µεταφραστεῖ στά ἑλληνικά, 
νά δηµοσιευτεῖ καί νά τοιχοκολληθεῖ στούς πιό πολυσύχναστους χώρους τῆς 

                                                        
508. Μονόφυλλο εἰς Α.Ε.K., ἀρ. L.984d. 
509. Ἡ συνέλευση τῆς ἀδελφότητας εἶχε ἀρχικά ὁριστεῖ γιά τίς 7.5.1820 καί ἀναβλήθηκε µέ 

ἀπόφαση τοῦ Γενικοῦ ∆ιαχειριστῆ W. Robinson (Gazzetta Jonia, ἀρ. 123, 24.4 / 6.5.1820, σ. 4). 
510. Gazzetta Jonia, ἀρ. 134, 22.7.1820, σ. 2-3. 
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πόλης, στίς ἐνοριακές ἐκκλησίες καθώς καί στήν ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Πατέρων. 
Στίς 21.8.1820 ἐκδόθηκε νέα δηλοποίηση511 µέ τήν ὁποία γνωστοποιήθηκε ὁ τε-
λικός κατάλογος τῶν ἀδελφῶν, ἔπειτα ἀπό τήν προσθήκη ὅσων εἶχαν καταθέ-
σει τή σχετική αἴτηση (ὁ ἀριθµός τους στόν νέο αὐτό κατάλογο ἀνῆλθε στούς 
114), τά ὀνόµατα ἐκείνων οἱ ὁποῖοι, σύµφωνα µέ τό ἄρθρο 14 τῆς ἀπόφασης, 
εἶχαν κληρωθεῖ γιά νά συµµετάσχουν στή συνέλευση καί, τέλος, ὁ χρόνος καί ὁ 
τόπος τῆς συνάθροισης. Ἡ συνάθροισή τους θά πραγµατοποιοῦνταν στίς 10 
Σεπτεµβρίου καί ὥρα 10 τό πρωί στό Γραφεῖο τοῦ Γενικοῦ ∆ιαχειριστῆ γιά νά 
προσφέρουν σέ αὐτόν τή διπλή λίστα τῶν κυβερνητῶν τῆς ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι, 
µετά τήν ἐκλογή τους, θά κατέθεταν τή διπλή λίστα τῶν ἐνοριτῶν ἱερέων γιά νά 
ἐκλεγεῖ ὁ ἐφηµέριος τῆς ἐκκλησίας. 

Μετά τήν κατάργηση τῆς ἀνωτέρω ἀπόφασης στίς 18.10.1820, καί τόν περι-
ορισµό τῶν ἁρµοδιοτήτων τοῦ Γενικοῦ ∆ιαχειριστῆ στίς προβλεπόµενες ἀπό 
τήν πράξη 32 τοῦ Α΄ Κοινοβουλίου, ἡ λειτουργία τῶν ἀδελφοτήτων συνέχισε 
νά ὑπάγεται στίς διατάξεις τοῦ κανονισµοῦ τοῦ 1811. Τήν εὐθύνη γιά τή διοί-
κηση τῶν ναῶν ἀνέλαβε ἡ τοπική ἀρχή καί εἰδικότερα ὁ ἐπί τῆς Θρησκείας 
Ἐπιχώριος Ἀξιωµατικός512, οἱ ἁρµοδιότητες τοῦ ὁποίου ἦταν ἀνάλογες µέ ἐκεῖ-
νες τοῦ Μαγιστράτου τῆς Θρησκείας, ὅπως τίς εἶχε ὁρίσει ὁ κανονισµός τοῦ 
1811. Αὐτός εἶχε τήν εὐθύνη γιά τή σύγκληση τῶν ἀδελφοτήτων, στίς συνελεύ-
σεις τῶν ὁποίων προήδρευε, τήν ἐκλογή ἐφηµερίων καί κυβερνητῶν, µέσα στά 
γενικά πλαίσια πού διέγραφε ὁ ἰσχύων κανονισµός τοῦ 1811, καί σύµφωνα µέ 
τίς ἐν τῷ µεταξύ ἐπελθοῦσες τροποποιήσεις, οἱ ὁποῖες ὅµως περιορίζονταν στό 
ζήτηµα τῆς διαχείρισης καί τῆς λογοδοσίας τῶν κυβερνητῶν513. Ὁ Γενικός ∆ια-
χειριστής διατήρησε τόν ἔλεγχο καί τήν ἐποπτεία τῶν εἰσοδηµάτων καί τῶν δια-
χειριστικῶν πράξεων τῶν κυβερνητῶν τῶν ναῶν καί µέσα στά πλαίσια τῶν 
ἁρµοδιοτήτων του αὐτῶν ἐξέδωσε τήν 1.2.1824 σχετικό πρόσταγµα, τό ὁποῖο 
ἀναφερόταν στά καθήκοντα τῶν κυβερνητῶν πού ἀφοροῦσαν στήν οἰκονοµική 
καί περιουσιακή διαχείριση τῶν ναῶν514. 

Τή λειτουργία τῶν ἀδελφοτήτων κατά τό χρονικό αὐτό διάστηµα καί ἕως 

                                                        
511. Gazzetta Jonia, ἀρ. 140, 21.8.1820, σ. 1-2. 
512. Ἡ τοπική ∆ιοίκηση σέ κάθε νησί ἀποτελοῦνταν ἀπό πέντε µέλη, τούς καλούµενους 

«ἐπιχώριους Ἀξιωµατικούς», στόν καθένα ἀπό τούς ὁποίους εἶχε ἀνατεθεῖ ἕνα ἀπό τά ὑπουρ-
γήµατα τοῦ ἄρθρου 9 τοῦ τρίτου τµήµατος τοῦ Συντάγµατος, µεταξύ τῶν ὁποίων καί τό τῆς 
Θρησκείας (Σύνταγµα 1817, κεφάλαιο ∆΄: ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Συντάγµατα, σ. 745). Οἱ συνε-
δρίες τῶν πέντε αὐτῶν Ἀξιωµατικῶν προεδρεύονταν ἀπό τόν Ὕπαρχο, ὁ ὁποῖος εἶχε τήν 
ἀνώτατη ἐποπτεία τοῦ ἔργου τους. Εἰδικότερα γιά τήν Κέρκυρα βλ. τό «Ἐσωτερικόν ∆ιάταγ-
µα τοῦ Ἐπιχωρίου Συµβουλίου τῶν Κορυφῶν», τό ὁποῖο ἐκδόθηκε ἀπό τόν Ὕπαρχο Β. ∆όν-
δη στίς 12.9.1834 καί ρύθµιζε τά τῆς λειτουργίας τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Συµβουλίου καί τίς ἁρµο-
διότητες τοῦ Ὑπάρχου (Gazzetta Jonia, ἀρ. 196 (1834), σ. 6-9). 

513. Βλ. παραπάνω, σ. 221 ἑξῆς. 
514. Μονόφυλλο εἰς Α.Ε.Κ., ἀρ. L.1041b. Βλ. ἀναλυτικότερα σέ ἑπόµενο κεφάλαιο. 
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τήν Ἕνωση τῆς Ἑπτανήσου µέ τήν Ἑλλάδα γνωρίζουµε µέσα ἀπό τά ἔγγραφα 
πού περιέχονται στίς ἀρχειακές σειρές Ἀρχεῖο Θρησκείας καί Ἀρχεῖο Θρησκείας 
ΙΙ τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Κερκύρας. Στούς φακέλους τῶν σειρῶν αὐτῶν περι-
έχεται ἡ ἀλληλογραφία τοῦ ∆ηµογέροντα ἐπί τῆς Θρησκείας µέ τόν Ἔπαρχο 
καί τίς ἄλλες ἀρχές πού ἀφορᾶ στή ρύθµιση διαφόρων ἐκκλησιαστικῶν ζητη-
µάτων ὅπως: στόν διορισµό καί ἀνάθεση καθηκόντων σέ ἱερεῖς, στόν καθορισµό 
µισθοῦ τῶν ἐφηµερίων, στίς ἐκλογές ἐπιτρόπων, στήν ἐκµίσθωση καί διαχείριση 
τῶν ἐκκλησιαστικῶν κτηµάτων, στήν ὀργάνωση θρησκευτικῶν ἐκδηλώσεων (λι-
τανειῶν, ἐπιταφίων καί ἄλλων), στήν ἐπισκευή ἐκκλησιῶν. Ἐπίσης περιέχονται 
διαχειριστικά ἔγγραφα πού ἀφοροῦν στήν ἐκµετάλλευση τῆς κτηµατικῆς περι-
ουσίας τῶν ἐκκλησιῶν, κλήσεις σέ ὀφειλέτες, κατάλογοι περιουσιακῶν στοιχεί-
ων, ἀντίγραφα πλειστηριασµῶν, καί λογοδοσίες ἐκκλησιῶν. Ἀκόµη ἕνα σηµα-
ντικό τµῆµα περιλαµβάνει πράξεις, ἀποφάσεις καί πρακτικά τῶν συνελεύσεων 
τῶν συναδελφικῶν ἐκκλησιῶν γιά τήν ἐκλογή κυβερνητῶν καί ἐφηµερίων καί 
καταλόγους ἀδελφῶν τῶν ναῶν. Ἡ τελευταία ὁµάδα ἐγγράφων, πού µᾶς ἐνδια-
φέρει ἰδιαίτερα, στό Ἀρχεῖο Θρησκείας περιέχεται στούς φακέλους 51-73 καί 
157, καί ἀφορᾶ σέ 2066 τουλάχιστον περιπτώσεις σύγκλησης συνελεύσεων 
κατά τό διάστηµα 1827-1850. Στό ὑλικό αὐτό θά πρέπει νά προστεθοῦν ὀκτώ 
ἀκόµη φάκελοι τοῦ Ἀρχείου Θρησκείας ΙΙ (ἀρ. 2, 9, 20, 24, 27-30) στούς ὁποίους 
περιέχονται 984 τουλάχιστον συγκλήσεις συνελεύσεων συναδελφικῶν ναῶν 
κατά τό χρονικό διάστηµα 1850-1866. Κάθε φάκελος συγκροτεῖται ἀπό ἀριθµό 
ὑποφακέλων ἀνά ἐκκλησία καί συνέλευση. Στόν κάθε ὑποφάκελο περιέχεται 
κατά κανόνα ἡ προκήρυξη τοῦ Ἀρχείου Θρησκείας γιά τή σύγκληση τῶν ἀδελ-
φῶν, ὁ κατάλογος τῶν ἀδελφῶν πού εἶχαν δικαίωµα ψήφου στή συνέλευση, ἡ 
ἀναφορά τοῦ ὑπεύθυνου γιά τή σύγκληση τῆς συνέλευσης, στήν ὁποία περιγρά-
φεται ἡ πραγµατοποίησή της, καί τό ἐκλογικό ἀποτέλεσµα. Σέ κάποιους ὑπο-
φακέλους περιέχεται ἐπιπλέον καί ἄλλο ὑλικό πού συνίσταται εἴτε σέ συµπλη-
ρωµατικούς καταλόγους ἀδελφῶν εἴτε σέ παραδόσεις κινητῶν ἀντικειµένων 
τῶν ναῶν στούς ἐκλεγόµενους κυβερνῆτες. Στήν ἀνάλυση πού ἀκολουθεῖ χρησι-
µοποιοῦµε τά στοιχεῖα πού περιέχονται στόν φάκελο 52 τοῦ Ἀρχείου Θρη-
σκείας, πού καλύπτει τό διάστηµα 1832-1834, καί στούς φακέλους 28-30 τοῦ 
Ἀρχείου Θρησκείας ΙΙ, πού καλύπτουν τό διάστηµα 1850-1854 καί ἀναφέρονται 
κυρίως σέ συγκλήσεις τῶν ἀδελφοτήτων γιά τήν ἀνάδειξη ἐπιτρόπων καί ἐφη-
µερίων. 

Τό πρῶτο δεῖγµα περιλαµβάνει τά ἔγγραφα 100 συγκλήσεων ἰσάριθµων 
ἀδελφοτήτων τῆς ἐξοχῆς. Ἀπό αὐτές σέ 5 δέν γνωρίζουµε ἄν ἐπιτεύχθηκε ἡ σύ-
ναξη τῶν ἀδελφῶν, σέ 36 περιπτώσεις πραγµατοποιήθηκε ἡ σύναξη, ἐνῶ στίς 
ὑπόλοιπες 59 δηλώνεται ὅτι δέν ἐπιτεύχθηκε ἡ σύναξη τῶν ἀδελφῶν. Τό δεύτε-
ρο δεῖγµα περιλαµβάνει τά ἔγγραφα 317 συγκλήσεων τῶν ἀδελφῶν 240 ἀδελ-
φοτήτων, ἀπό τίς ὁποῖες οἱ 205 προέρχονται ἀπό τήν ἐξοχή καί οἱ 35 ἀπό τήν 
πόλη καί τά προάστεια. Ἀπό αὐτές γιά 5 περιπτώσεις δέν γνωρίζουµε ἄν πραγ-
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µατοποιήθηκε ἡ προγραµµατισµένη συνέλευση, γιά 71 περιπτώσεις γνωρίζουµε 
ὅτι αὐτή πραγµατοποιήθηκε, ἐνῶ γιά τίς ὑπόλοιπες 241 περιπτώσεις γνωρίζουµε 
ὅτι δέν ἐπιτεύχθηκε ἡ συνάθροιση τῶν ἀδελφῶν καί ὅτι τήν ἀνάδειξη ἐπιτρό-
πων ἀνέλαβε, σύµφωνα µέ τόν κανονισµό, τό Ἀρχεῖο515. Ὁ µεγάλος αὐτός ἀριθ-
µός ἀποτυχηµένων συγκλήσεων, πού φτάνει τό 59% γιά τό πρῶτο δεῖγµα καί τό 
76% γιά τό δεύτερο, εἶναι ἀποκαλυπτικός τῆς στάσης πού τηροῦσαν οἱ ἀδελφό-
τητες ἀπέναντι στό ζήτηµα τῆς διαχείρισης τῶν ναῶν κατά τή συγκεκριµένη 
χρονική περίοδο, ἀλλά καί τοῦ τρόπου µέ τόν ὁποῖο ἀντιµετώπιζαν τήν ἔντονη 
κρατική παρέµβαση στά ζητήµατα τῶν ναῶν. 

Γιά τή σύγκληση τῆς ἀδελφότητας τό Ἀρχεῖο Θρησκείας ἐξέδιδε ὀκτώ ἡµέρες 
νωρίτερα τή σχετική δηλοποίηση µέ τήν ὁποία γνωστοποιοῦσε τόν χρόνο τῆς 
τακτικῆς σύναξης γιά τήν ἐκλογή νέων κυβερνητῶν καί ἐφηµερίου, καί προσκα-
λοῦσε τούς ἀδελφούς, σύµφωνα µέ τό ἄρθρο 57 τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κανονι-
σµοῦ, νά συγκεντρωθοῦν τήν ὁριζόµενη ἡµέρα µετά τή θεία λειτουργία. Ἡ δη-
λοποίηση δηµοσιευόταν στήν ἐκκλησία, οἱ δέ ἀδελφοί εἰδοποιοῦνταν µέ τό κτύ-
πηµα τῆς καµπάνας τό πρωί καί τό βράδυ τίς τρεῖς τελευταῖες ἡµέρες. Οἱ κυβερ-
νῆτες ὄφειλαν, µετά τή δηµοσίευση τῆς δηλοποίησης καί ἐντός τριῶν ἡµερῶν, νά 
γνωστοποιήσουν στήν ὑπηρεσία τίς ἐπελθοῦσες µεταβολές στόν κατάλογο τῶν 
ἀδελφῶν, νά συντάξουν ἀντίγραφο τοῦ καταλόγου καί νά τό θυροκολλήσουν, 
ἔτσι ὥστε νά δοθεῖ ἡ δυνατότητα νά ὑποβληθοῦν τυχόν ἐνστάσεις ἐπί τῶν ἀνα-
γραφοµένων ἤ αἰτήσεις γιά τή συµπερίληψη τῶν παραλειφθέντων, οἱ ὁποῖες θά 
ἔπρεπε νά κατατεθοῦν τό ἀργότερο ἕως τό µεσηµέρι τῆς παραµονῆς τῆς ἡµέρας 
τῆς σύναξης, ὥστε νά ὑπάρχει χρόνος γιά τήν ἀναγκαία διόρθωση. Ἐπίσης οἱ 
ὑποψήφιοι ἱερεῖς, πού εἶχαν ἐφηµερία ἤ κατεῖχαν ἰδιόκτητες ἐκκλησίες καί ἤθε-
λαν νά ὑποβάλουν ὑποψηφιότητα γιά τήν ἐφηµερία τῆς συναδελφικῆς ἐκκλη-
σίας, ὄφειλαν νά ὑποβάλουν στό Ἀρχεῖο Θρησκείας δήλωση µέ τήν ὁποία νά 
δεσµεύονται ὅτι ἄν ἐκλεγοῦν, καί γιά ὅλο τό διάστηµα τῆς ἐφηµερίας τους, θά 
ἀπεῖχαν ἀπό τήν ἐφηµερία ἄλλου ναοῦ. ∆ικαίωµα ὑποψηφιότητας γιά τή θέση 
τοῦ κυβερνήτη εἶχαν οἱ αὐτεξούσιοι ἀδελφοί. Σέ περίπτωση ἐκλογῆς ὑπεξου-
σίου στήν πατρική ἐξουσία ὁ πατέρας τοῦ ἐκλεγέντος συνέτασσε βεβαίωση µέ 
τήν ὁποία καθίστατο ἐγγυητής γιά κάθε ἔργο τοῦ γιοῦ του. Ἡ βεβαίωση αὐτή 
ἐπισυναπτόταν στή σχετική ἀναφορά τοῦ ὑπεύθυνου γιά τή σύναξη τῆς ἀδελ-
φότητας καί ἀποστελλόταν στό Ἀρχεῖο516. Ἡ σύναξη θεωροῦνταν νόµιµη ἄν 
παρευρίσκονταν οἱ περισσότεροι ἀδελφοί ἀπό τούς καταγραµµένους στόν 

                                                        
515. Βλ. ἀναλυτικά τόν σχετικό πίνακα τοῦ Παραρτήµατος. 
516. Βλ. τή βεβαίωση τοῦ ἱερέα Σταµατίου Βέργη τῆς 10.5.1833, ἔπειτα ἀπό τήν ἐκλογή τοῦ 

γιοῦ του ὡς κυβερνήτη στόν Παντοκράτορα Κουραµάδων, µέ τήν ὁποία δηλώνει ὅτι ἐπειδή τό 
Ἀρχεῖο Θρησκείας εἶχε διορίσει ὅτι οἱ κυβερνῆτες δέν ἔπρεπε νά «ηνε υποκάτω στην εξουσια 
του πατρος», γι’ αὐτό ὁ ὑπογεγραµµένος ὑπόσχεται «χρεοστικος και δια εγιειτής εις κάθε 
έργον της αταξίας που ήθελε συνεβη απο τον ανοθεν υιῶν µου» (Α.Ν.Κ., Α.Θ. 52, ἀρ. 77). Βλ. 
ἐπίσης ἄλλα ἀνάλογα ἐγγυητήρια εἰς Α.Ν.Κ., Α.Θ. 119, ὑποφάκελος 5. 
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κατάλογο πού φυλασσόταν στό Ἀρχεῖο. 
Στήν πόλη καί στά προάστεια γιά τή σύγκληση τῆς ἀδελφότητας γίνονταν 

δύο «πειράµατα»517. Στή σύναξη προΐστατο τό Ἀρχεῖο Θρησκείας. Ἄν ἡ ἀδελ-
φότητα δέν συναζόταν τό Ἀρχεῖο, σύµφωνα µέ τίς διατάξεις τοῦ νόµου, διόριζε 
προσωρινούς ἐπιτρόπους καί ὅριζε νέα ἡµεροµηνία γιά τή σύγκληση τῆς ἀδελ-
φότητας. Ἄν καί τή δεύτερη φορά δέν συνάζονταν οἱ ἀδελφοί, τό Ἀρχεῖο ὅριζε 
ὡς τακτικούς ἐπιτρόπους ἐκείνους πού εἶχε διορίσει προσωρινά518. Ἡ ἐκλογική 
διαδικασία γιά τίς ἀδελφότητες τῆς πόλης λάµβανε χώρα εἴτε στήν ἐκκλησία τῆς 
ἀδελφότητας εἴτε στήν ἐκκλησία τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας519, πού ἀπό τό 1840 
εἶχε καταστεῖ µητροπολιτικός ναός. Σύµφωνα µέ τίς ὑπάρχουσες περιγραφές, 
κατά τήν εἴσοδο τῶν ἀδελφῶν σηµειωνόταν τό ὄνοµα τοῦ καθενός στόν κατά-
λογο µέ τό γράµµα -π-. Στή συνέχεια διαβαζόταν ὁ ὀνοµαστικός κατάλογος. Οἱ 
µή ἀναγραφόµενοι σέ αὐτόν δέν εἶχαν δικαίωµα νά συµµετάσχουν στήν ψηφο-
φορία. Στή συνέχεια οἱ παριστάµενοι καλοῦνταν νά προτείνουν ὑποψηφίους, οἱ 
ὁποῖοι εἶχαν τή δυνατότητα νά ἀρνηθοῦν τήν ὑποψηφιότητα καί νά ζητήσουν 
τή διαγραφή τους, καί ἀκολουθοῦσε ἡ ψηφοφορία γιά τόν καθένα ἐκ τῶν ὑπο-
ψηφίων, σύµφωνα µέ τήν ἤδη γνωστή διαδικασία520. Σύµφωνα µέ µία µαρτυρία, 
κατά τή διάρκεια τῶν συνελεύσεων στίς θύρες τοῦ ναοῦ ὑπῆρχαν χωροφύλακες 
οἱ ὁποῖοι παρεµπόδιζαν τήν ἔξοδο τῶν ἀδελφῶν πρίν ἀπό τήν ὁλοκλήρωση τῶν 
ἐργασιῶν τῆς συνέλευσης521. 

Στά χωριά οἱ δηλοποιήσεις τοῦ Ἀρχείου Θρησκείας ἀποστέλλονταν καί δη-
µοσιεύονταν στήν ἐκκλησία, οἱ δέ ἀδελφοί εἰδοποιοῦνταν µέ τόν ἴδιο τρόπο 
πού σηµειώσαµε προηγουµένως. Τήν εὐθύνη γιά τήν κοινοποίηση τῆς ἡµεροµη-
νίας σύγκλησης τῆς ἀδελφότητας εἶχαν οἱ προεστοί τῶν χωριῶν ἤ οἱ ἐπιστάτες 
τῶν περιφερειῶν οἱ ὁποῖοι καί προΐσταντο στή συνέλευση522. Οἱ προεστοί ζη-
τοῦσαν ἀπό τούς κυβερνῆτες τόν τακτικό κατάλογο τῶν ἀδελφῶν, καί συγκα-
λοῦσαν τήν ἀδελφότητα τήν ὁρισθεῖσα ἡµεροµηνία µετά τή θεία λειτουργία523. 
Ἡ πρόσκληση τῶν ἀδελφῶν στά χωριά γινόταν µία καί µόνη φορά. Ἡ σύναξη 

                                                        
517. Βλ. Ἅγιο Ἀνδρέα Μαντουκιοῦ τό 1852 (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 30.32) καί Ἅγιο Βασίλειο 

πόλεως (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 30.40). 
518. Βλ. ἐνδεικτικά Παντοκράτορα πόλεως (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 30.52) καί Ὑ. Θ. Φανερωµένη 

τῶν Στεριωτῶν (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 30. 54). 
519. Βλ. σύγκληση ἀδελφότητας Ἁγίου Βασιλείου στίς 6.7.1852 (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 30.40) καί 

Ἁγίας Σοφίας (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 28.25). 
520. Βλ. Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 30.40. 
521. Τήν πληροφορία ἀντλοῦµε ἀπό ἀναφορά τοῦ ἐπί τῆς Θρησκείας Ἀξιωµατικοῦ, πού 

ἀφοροῦσε στή συνέλευση τῶν ἀδελφῶν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου στίς 6.7.1852, κατά τήν ὁποία 
προκλήθηκε θόρυβος λόγῳ τῆς µή ἀναγραφῆς ὁρισµένων ἐκ τῶν παρισταµένων ἀδελφῶν στόν 
κατάλογο, ὁπότε πολλοί ἀδελφοί, σέ ἔνδειξη δυσαρέσκειας ἐπιχείρησαν νά φύγουν ἀλλά 
ἐµποδίστηκαν ἀπό τούς χωροφύλακες (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 30.40). 

522. Βλ. ἐνδεικτικά Α.Ν.Κ., Α.Θ. 52, ἀρ. 51. Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 29.131. Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 30.43. 
523. Βλ. ἐνδεικτικά Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 30.43. 
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τῶν ἀδελφῶν ἐθεωρεῖτο ἐπαρκής καί ἑποµένως µποροῦσε νά προβεῖ σέ ἐκλογές 
ἐφόσον εἶχαν συγκεντρωθεῖ δύο περισσότεροι ἀπό τούς µισούς ἀδελφούς524. Ὁ 
προεστώς µέ ἀναφορά του πρός τό Ἀρχεῖο περιέγραφε τά γενόµενα κατά τήν 
ὁρισθεῖσα ἡµεροµηνία τῆς σύναξης. Σέ περίπτωση πού ἐπιτυγχανόταν ἡ σύναξη 
τῆς ἀδελφότητας, αὐτός περιέγραφε τήν ἐκλογή καί ἀνέφερε τούς ἐκλεγέντες, ὁ 
δέ ἐπί τῆς Θρησκείας Ἀξιωµατικός ἤλεγχε τή νοµιµότητα τῆς σύγκλησης τῆς 
ἀδελφότητας καί ἐνέκρινε τήν ἐκλογή525. 

Σέ περίπτωση πού ὑπῆρχε ἀποχρών λόγος πού ἐπέβαλε τήν παρουσία ἐκ-
προσώπου τοῦ Ἀρχείου στή συνέλευση τῆς ἀδελφότητας, οἱ κυβερνῆτες αὐτῆς 
µποροῦσαν νά τό ζητήσουν µέ αἰτιολογηµένη ἀναφορά, ἡ πρόσκληση ὅµως 
αὐτή ἔπρεπε νά γίνει τουλάχιστον τρεῖς µέρες νωρίτερα ἀπό τήν ἡµέρα τῆς συ-
νέλευσης526. Ὁ ἐγχώριος ἐπί τῆς Θρησκείας Ἀξιωµατικός ἤ οἱ ἐκπρόσωποί του 
συνοδευόταν στίς περιπτώσεις αὐτές καί ἀπό ἐκπροσώπους τῆς Ἐκτελεστικῆς 
Ἀστυνοµίας, οἱ ὁποῖοι ἦταν ἐπιφορτισµένοι µέ τή φύλαξη τῶν θυρῶν τοῦ ναοῦ 
καθόλο τό διάστηµα τῆς συνέλευσης καί τήν τήρηση τῆς τάξης527. 

Ἡ ἐκλογική διαδικασία στά χωριά δέν ἀκολουθοῦσε πάντοτε τούς τυπικούς 
κανόνες. Οἱ ἀδελφοί σέ κάποιες περιπτώσεις ἀπέφευγαν τήν ψηφοφορία καί 
ἀρκοῦνταν νά ὀνοµάσουν τούς ἐπιτρόπους τους, τούς ὁποίους καί γνωστοποι-
οῦσε ὁ προεστός στό Ἀρχεῖο528, ἤ ἐπέλεγαν τούς ἐπιτρόπους «κοινῇ γνώµῃ»529. 
∆ιαφοροποιήσεις ἐπίσης διαπιστώνονται καί στίς ἀδελφότητες ἐκεῖνες στίς ὁποῖες 
κατεῖχαν τόν τίτλο τοῦ ἀδελφοῦ κάτοικοι περισσότερων οἰκιστικῶν ἑνοτήτων, 
γι’ αὐτές ὅµως θά γίνει ἰδιαίτερος λόγος στήν ἑπόµενη ἑνότητα. 

                                                        
524. Βλ. ἐνδεικτικά προκήρυξη τῆς 13.6.1833 γιά τή σύναξη τῆς Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Λια-

πάδων (Α.Ν.Κ., Α.Θ. 52, ἀρ. 52). Ἐπίσης ἔγγραφο τῆς 7.12.1853 γιά τή σύναξη τῆς Ὑ. Θ. Μεσο-
χωρίτισσας χωρίου Ἁγίων Θεοδώρων (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 29.131). 

525. Ἐνδεικτικά Α.Ν.Κ., Α.Θ. 52, ἀρ. 57. Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 29.121 (Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστρια 
Σγουράδων). 

526. Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 29.131. Βλ. ἐπίσης τό ἔγγραφο τῆς 27.8.1833 µέ τό ὁποῖο οἱ κυβερνῆτες 
καί µερίδα τῶν ἀδελφῶν τῆς Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν κάλεσε τό Ἀρχεῖο λόγῳ τῶν διχο-
νοιῶν πού ὑπῆρχαν στήν ἀδελφότητα (Α.Ν.Κ., Α.Θ. 52, ἀρ. 110). Ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀρχείου 
παρέστη ἐπίσης στή συνέλευση τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου Ἐξωκαστρινῶν στίς 
18.2.1834 (Α.Ν.Κ., Α.Θ. 52, ἀρ. 111) καί στή συνέλευση τῆς ἀδελφότητας τοῦ Παντοκράτορα 
Ἁγίου Ματθαίου στίς 15.7.1834 (Α.Ν.Κ., Α.Θ. 52, ἀρ. 135). 

527. Κατά τό πρακτικό τῆς συνέλευσης τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν 
τῆς 3.9.1833, «παρευθυς ἐκλησθησαν αἰ θήραι τῆς ἐκκλησίας και ἐνεµπηστεύθησαν εἰς τήν 
ἀγρηπνήαν τῶν αα. αα. ἐπί τούτου παρά τῆς ἐκτελεστηκης ἀστινοµίας ἐπιφορτισµένον» 
(Α.Ν.Κ., Α.Θ. 52, ἀρ. 110). Ἐπίσης στό πρακτικό τῆς συνέλευσης τῆς 18.2.1834 τῆς ἀδελφότη-
τας τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου Ἐξωκαστρινῶν τονίζεται ὅτι κλείστηκαν οἱ θύρες «και ενεµπηστεύ-
θησαν εις τούς Αυθεντικούς Ανθρώπους επί τούτου παρά της Εκτελεστηκης Αστυνοµίας 
ἐπιφορτησµένους» (Α.Ν.Κ., Α.Θ. 52, ἀρ. 111). 

528. Βλ. περίπτωση Ἁγίου Χριστοφόρου Βίστωνα τό 1852 (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 30.41). 
529. Ἅγιος Βλάσιος Λακώνων τό 1853 (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 29.117). Ἁγία Παρασκευή Λα-

κώνων (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 29.64). 
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Οἱ συγκλήσεις τῶν ἀδελφοτήτων στά χωριά παρουσίαζαν διάφορα προβλή-
µατα, πού συχνά ὁδηγοῦσαν σέ ἀποτυχία τήν προσπάθεια σύναξης τῶν ἀδελ-
φῶν. Σηµειώνουµε, στηριζόµενοι στίς ἀναφορές τῶν προεστῶν, τήν ἀνυπαρξία 
καταλόγου λόγῳ ἀµέλειας τῶν ἐπιτρόπων ἤ ἄγνοιας τοῦ µεγέθους τῆς ἀδελ-
φότητας530, τήν ἀνάγκη συγκέντρωσης τῶν ἀδελφῶν σέ ἄλλον τόπο ὅταν ὁ 
ναός βρισκόταν ἔξω ἀπό τόν οἰκισµό531, τήν µή προσέλευση τῶν ἀδελφῶν κατά 
τήν ὁρισµένη ἡµεροµηνία. Σέ περίπτωση πού ἡ σύναξη ἀποτύγχανε λόγῳ µή 
προσέλευσης ἀδελφῶν, ἄν ἦταν παρών ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀρχείου διόριζε ἀµέ-
σως τούς κυβερνῆτες καί τόν ἐφηµέριο532, διαφορετικά ὁ προεστώς ἀνέφερε ὅτι 
παρέστη στόν ναό τήν ὁρισµένη ὥρα, µετά τό τέλος τῆς λειτουργίας, ὅτι οἱ 
ἀδελφοί δέν συνάχθηκαν, γι’ αὐτό καί σηµείωνε τά ἕξι ὀνόµατα τῶν πλέον ἐντί-
µων καί γραµµατισµένων ἀπό τά ὁποῖα τό Ἀρχεῖο θά ἐπέλεγε τούς τρεῖς ἐπιτρό-
πους. Ὁ ἐπί τῆς Θρησκείας Ἀξιωµατικός σηµείωνε στήν ἀναφορά τή µή σύγκλη-
ση τῆς ἀδελφότητας, σύµφωνα µέ τίς διατάξεις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κανονι-
σµοῦ, καί διόριζε τρεῖς ἀπό τούς προταθέντες ὡς τακτικούς ἐπιτρόπους533. 

                                                        
530. Βλ. ἐνδεικτικά Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 30.43. 
531. Βλ. ἐνδεικτικά Ταξιάρχη Ἀργυράδων τό 1852 (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 30.56). 
532. Βλ. ἐνδεικτικά τήν προκήρυξη τῆς 13.6.1833 γιά τή σύναξη τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. 

Ὁδηγήτριας Λιαπάδων (Α.Ν.Κ., Α.Θ. 52, ἀρ. 52). 
533. Βλ. ἐνδεικτικά Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστρια στό Ποτάµι (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 30.43, ἀναφορά τῆς 

8.3.1852). Ταξιάρχη Κορακιάνας τό 1853 (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 29.111). 
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Ἡ ἐξέταση τοῦ θέµατος στίς προηγούµενες ἑνότητες καί ἡ περιγραφή τῆς λει-
τουργίας τῶν ἀδελφοτήτων ἀνταποκρίνεται στήν πλειονότητα τῶν περιπτώ-
σεων. ∆έν λείπουν ὅµως καί οἱ ἰδιότυπες ἐκεῖνες περιπτώσεις οἱ ὁποῖες, χωρίς νά 
ἀφίστανται τῶν γενικῶν πλαισίων πού καθιστοῦν τήν ὁµάδα τῶν κτητόρων 
ἀδελφότητα, ἐντούτοις παρουσιάζουν ἐνδιαφέρουσες ἀποκλίσεις στά ἐπιµέρους 
ὀφειλόµενες εἴτε στόν τρόπο τῆς συγκρότησής τους εἴτε στό µέγεθός τους. 

Στούς ναούς, πού ἀνῆκαν στίς κοινότητες τῶν χωριῶν, ἰδιαίτερη θέση ἀνα-
γνωρίζεται κατά τόν 16ο αἰ. στούς «γέροντες», οἱ ὁποῖοι ἐµφανίζονται στίς νο-
ταριακές πράξεις ὡς πρόσωπα µέ ἐξαιρετικές ἁρµοδιότητες, ἐνεργοῦν ὡς ἐκπρό-
σωποι τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ καί ἀδελφῶν τοῦ ναοῦ, ὁποιαδήποτε δέ ἐνέρ-
γεια τῶν κυβερνητῶν τοῦ ναοῦ ἔπρεπε νά ἔχει τήν ἔγκρισή τους1. Οἱ κυβερνῆτες 
τῶν ναῶν αὐτῶν ὁρίζονταν ἀπό τό χωριό2, ἐνῶ σέ µιά τουλάχιστον περίπτωση 
τήν ἐκλογή διενήργησαν οἱ γέροντες µέ τούς ἱερεῖς τοῦ χωριοῦ3. Στούς ἑπόµενους 
πάντως αἰῶνες ἡ λειτουργία τῶν ὁµάδων αὐτῶν ἐναρµονίστηκε πλήρως µέ τή 
λειτουργία τῶν λοιπῶν ἀδελφοτήτων. 

Ἰδιοτυπίες στή συγκρότηση τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς καί ἀποκλίσεις ἀπό 
τή συνήθη πρακτική πού περιγράψαµε διαπιστώνονται ἐπίσης στίς ἀδελφότητες 
ἐκεῖνες οἱ ὁποῖες ἔχουν ὡς βάση τή γενεά4. Σέ αὐτές ἡ διοικούσα ἐπιτροπή ἀντι-

                                                        
1. Ἅγιος Στέφανος Σκριπεροῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 165r τῆς 26.3.1558). Ὑ. Θ. Λιαπά-

δων (ὅ.π., φ. 173r τῆς 19.11.1553). Ὑ. Θ. Σκριπεροῦ (ὅ.π., φ. 200v τῆς 17.1.1559). 
2. Ταξιάρχης ∆ραγοτινῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 737v τῆς 5.4.1537. Συµβ. Μ.225, φ. 251v-

252r τῆς 12.5.1549). Παντοκράτορας Ἁγίου Ματθαίου (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 380, ἔγγραφο 439). 
3. Ὑ. Θ. Γαρδελάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 113r τῆς 13.2.1548). 
4. Ἀναφέρουµε τήν ἀδελφότητα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Βαρυπατάδων, ἡ ὁποία ἀποτε-

λεῖτο ἀπό τίς γενεές Σκαφιδᾶ, Κοµπολίτη καί Λούβρου (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 53, δ. 7, ἔγγραφο 11). Τήν 
ἀδελφότητα τοῦ Ταξιάρχη Κάτω χωρίου ∆ουκάδων τῶν γενεῶν Λίβερη καί Γλυκιώτη (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Τ.145, φ. 52rv τῆς 25.3.1536). Τήν ἀδελφότητα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων χωρίου Ἁγίου 
Μάρκου τῶν γενεῶν Πελάγη καί Τυροφᾶ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ζ.33, φ. 18v-19r τῆς 17.2.1583). Τήν ἀ-
δελφότητα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καρουσάδων τῶν οἰκογενειῶν Τζουκαλᾶ, Κατωµέρη καί 
Κληρονόµου (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 195, ἔγγραφο 3098). Τήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Ὑψηλῆς Μαγου-
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κατοπτρίζει τή δοµή τοῦ σώµατος τῶν κτητόρων, συνήθως δέ οἱ κυβερνῆτες 
προέρχονταν ἀπό ὅλες κατά τό δυνατόν τίς ὑπάρχουσες ὁµάδες, τίς ὁποῖες καί 
ἐκπροσωποῦσαν στή διαχείριση τοῦ ναοῦ. Ἡ διαπίστωση αὐτή ἐπιβεβαιώνεται 
ἀπό τήν παρακολούθηση τῆς τηρούµενης πρακτικῆς σέ συνεχόµενες ἐκλογές κυ-
βερνητῶν στόν ἴδιο ναό, ὅπως γιά παράδειγµα στήν Ἁγία Μαρίνα Μαρµάρου, 
τῆς ὁποίας ἡ ἀδελφότητα ἀποτελεῖτο ἀπό τά µέλη τῶν γενεῶν ∆όικα καί Βλά-
χου, καί στήν Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Γαστουρίου γιά τήν ὁποία ἀναφερόµαστε ἐκτε-
νέστερα στή συνέχεια. Ἀντίστοιχη δοµή διαπιστώθηκε καί στόν Ἅγιο Νικόλαο 
τῆς Μαυριάνας Σωκρακίου, τοῦ ὁποίου ἡ διοικούσα ἐπιτροπή στίς ἀρχές τοῦ 
16ου αἰ. ἀποτελεῖτο ἀπό ἐκπροσώπους τῶν τριῶν κτητορικῶν οἰκογενειῶν Στο-
γιάνου, Χοντρογιάννη καί Κούδα5. 

Ὁ τρόπος ἀνάδειξης τῶν ἐκπροσώπων τῶν οἰκογενειῶν δέν ἦταν ὁµοιόµορ-
φος. Σέ ὁρισµένες οἱ ἀδελφοί ὅλων τῶν γενεῶν ψήφιζαν ἀπό κοινοῦ τούς κυβερ-
νῆτες6, σέ ἄλλες ὅµως ὁ κάθε οἰκογενειακός κλάδος ψήφιζε ξεχωριστά γιά τήν 
ἀνάδειξη τοῦ ἐκπροσώπου του, χωρίς νά εἶναι ἀναγκαία ἡ ἐπικύρωση τῆς ἐκλο-
γῆς ἀπό τήν ἀδελφότητα. Τέτοια εἶναι ἡ περίπτωση τῆς Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Γα-
στουρίου, γιά τήν ὁποία ἔχουµε συγκεντρωµένες πληροφορίες στό διάστηµα 
1751-1753. Ἡ ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ, τουλάχιστον ἕως τίς µαζικές ἐγγραφές νέων 
ἀδελφῶν πού ἔγιναν τά ἔτη 1752-1753, ἀποτελεῖτο ἀπό τίς γενεές Ἀργαλιᾶ, 
Σπίνουλα καί Κοντοῦ. Σέ ὅλο αὐτό τό διάστηµα στή διοίκηση τοῦ ναοῦ οἱ γενε-
ές διατηροῦσαν τήν αὐτοτέλειά τους. Ἡ καθεµιά ἐξέλεγε χωριστά τόν κυβερνήτη 
καί πριόρη της, ὁ ὁποῖος τήν ἐκπροσωποῦσε καί, σέ συνεργασία µέ τούς ἐκλε-
γόµενους ἀπό τίς ἄλλες γενεές, ἀσκοῦσε τή διακυβέρνηση τοῦ ναοῦ. Γνωρίζουµε 
ὅτι ἡ γενεά Ἀργαλιᾶ ἐξέλεξε κυβερνήτη στίς 13.5.1751 καί ἡ γενεά Σπίνουλα 
στίς 19 Μαΐου τοῦ ἴδιου ἔτους µέ νοταριακές πράξεις στά κατάστιχα τοῦ νοτα-
ρίου ∆ηµητρίου Κοτζιάνη7. Σ’ αὐτούς θά πρέπει νά προστεθεῖ καί ἕνας ἀκόµη κυ-
βερνήτης ἀπό τή γενεά Κοντοῦ, ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται στήν πράξη τῆς 12.6.1751 

                                                        
λάδων (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ - ΚΑΡΥ∆Η, Ὑψηλή, σ. 94-96). Στήν ἴδια ὁµάδα ἐντάσσονται σύµφωνα 
µέ τά στοιχεῖα τῶν καταλόγων τῆς περιόδου 1850-1853: ἡ ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας 
χωρίου Ἁγίων ∆έκα ἡ ὁποία ἀποτελεῖτο ἀπό τίς οἰκογένειες Πουλῆ, Γρηγορόπουλου, Αὐγού-
στη καί Ζωχιοῦ (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 29.137). Ἡ ἀδελφότητα τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωµαίας 
Λιαπάδων, ἡ ὁποία ἀποτελεῖτο ἀπό τίς οἰκογένειες Ἀγάθου, Μποζίκη, Μάζη, Γουλῆ καί Ρε-
πούλιου (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 29.130). Ἡ ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν Ξένων Καρουσά-
δων πού ἀποτελοῦνταν ἀπό τίς γενεές Κουρσάρη, Μπάλα, Μπήσκα, Ἀργυροκαστρίτη, Κόντη, 
Αὐγερινοῦ, Κλαδᾶ, Στατήρη, Σκαβόνη, Πέτα, Μερκούρη, Πητικάρη, Κοµηνοῦ (Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 
29.38). 

5. Γιά τήν Ἁγία Μαρίνα βλ. τούς κυβερνῆτες καί τίς ἐκλογές πού διενεργήθηκαν στό χρο-
νικό διάστηµα 1701-1710: Α.Ν.Κ., Συµβ. Φ.14, β. 1, φ. 44r τῆς 2.3.1701· ὅ.π., β. 2, φ. 49v-50v τῆς 
10.8.1702· ὅ.π., β. 5, φ. 25v-26v τῆς 4.9.1704· ὅ.π., β. 7, φ. 17rv τῆς 15.12.1710). Γιά τόν Ἅγιο Νι-
κόλαο τῆς Μαυριάνας βλ. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 83 τῆς 24.11.1521. ∆.Σ. 7.4, φ. 98r τῆς 1.10.1528. 

6. Βλ. προηγούµενη σηµείωση. 
7. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 21, φ. 26rv. 
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ὅπου κατονοµάζονται οἱ ἀπερχόµενοι κυβερνῆτες8. Μετά τήν ἐγγραφή µελῶν 
τῆς οἰκογένειας Λιτζαρδόπουλου στήν ἀδελφότητα, ἡ διοικούσα ἐπιτροπή συµ-
περιέλαβε καί ἕναν ἐκπρόσωπο τῆς οἰκογένειας αὐτῆς, ὅπως φαίνεται ἀπό 
πράξη τῆς 26.4.17529. Ἡ αὐτόνοµη δραστηριότητα τῶν γενεῶν πού ἀπαντᾶ ἕως 
τό 1752 δέν σήµαινε βέβαια τήν ἀπουσία τῆς γενικῆς συνέλευσης, αὐτή ὅµως συ-
γκαλοῦνταν µόνον ὅταν χρειαζόταν νά ἀντιµετωπιστοῦν ζητήµατα ἀπό κοινοῦ, 
ὅπως ἡ ἀναθεώρηση, ἀκύρωση ἤ ἐπέκταση τῆς δικαιοδοσίας τῶν κυβερνητῶν ἤ 
ἡ ἐγγραφή νέων ἀδελφῶν. Στή γενική συνέλευση οἱ γενεές συµµετεῖχαν µέ ἀντι-
προσώπους, ὁ ἀριθµός τῶν ὁποίων ἀνά γενεά δέν ἦταν σταθερός, χωρίς πάντως 
αὐτό νά ἀλλοιώνει τήν ἰσότιµη παρουσία τῶν γενεῶν πού ἐκφραζόταν προφα-
νῶς µέ τήν κατοχή µιᾶς ψήφου ἀνά γενεά ἄσχετα ἀπό τόν ἀριθµό τῶν παριστα-
µένων10. Ἡ γενική συνέλευση προφανῶς ἔλαβε µεγαλύτερη σηµασία ἀπό τό 1752 
καί στή συνέχεια, ὁπότε στήν ἀδελφότητα ἐντάχθηκαν πολλοί νέοι ἀδελφοί, γε-
γονός πού ὑποχρέωσε τήν ἀδελφότητα νά τροποποιήσει τήν τηρούµενη ἕως τότε 
πρακτική τῆς κατά γενεές ἐκλογῆς κυβερνητῶν, ἀφοῦ αὐτή λόγῳ τοῦ ἀριθµοῦ 
τῶν γενεῶν, ὁδηγοῦσε σέ ὑπέρµετρη αὔξηση τῶν µελῶν τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς. 

Οὐσιαστικότερες ὅµως διαφοροποιήσεις µέ µόνιµο χαρακτήρα σέ διάφορα 
σηµεῖα τῆς λειτουργίας τους ἀπαντοῦν στίς συντεχνιακές λεγόµενες ἀδελφότη-
τες, στίς ἀδελφότητες τῶν «ξένων», στίς ἀδελφότητες ἐκεῖνες πού περιλάµβαναν 
στό σῶµα τους χωριά καί διοικητικά διαµερίσµατα καί στίς ἀδελφότητες µονα-
στηριακῶν ναῶν. Τίς περιπτώσεις αὐτές ἐξετάζουµε στή συνέχεια ἀναλυτικά. 

1 .  ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΕΣ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΕΣ  

Ἡ συντεχνία, ὡς µορφή συσσωµάτωσης τῶν ἐπαγγελµατιῶν συγκεκριµένου κλά-
δου, ἐµφανίστηκε στόν χῶρο τοῦ Ἰονίου στά µέσα τοῦ 16ου αἰ., ὀργανώθηκε 
κατά τά πρότυπα τῶν βενετικῶν συντεχνιῶν11, καί δηλώνεται στίς πηγές ὡς 
«ἄρτε», ἀλλά καί ὡς «σκόλα» καί «fraglia». Ἀπό τήν ἔρευνά µας στό Ἱστορικό 
Ἀρχεῖο τῆς Κέρκυρας συγκεντρώθηκε ποικίλο ὑλικό σχετικό µέ τίς συντεχνίες 
τοῦ νησιοῦ, προερχόµενο ἀπό τά νοταριακά κατάστιχα, τά ἔγγραφα τῶν συντε-

                                                        
8. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 21, φ. 1rv τῆς 12.6.1751. 
9. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 23, φ. 15r-16r. Τήν αὐξηµένη αὐτή σύνθεση ἐπιβεβαιώνει καί ἡ 

πράξη τῆς 16.8.1752, ὅπου ἀπαντοῦν τέσσερις κυβερνῆτες (ἕνας ἀπό κάθε οἰκογένεια) καί ἕνας 
γραµµατικός (ὅ.π., φ. 42v). 

10. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 21, φ. 26rv τῆς 12.8.1751. Συµβ. Κ.457, β. 23, φ. 15r-16r τῆς 
26.4.1752. Συµβ. Κ.457, β. 23, φ. 42v-43v τῆς 16.8.1752. Συµβ. Κ.457, β. 25, φ. 18v-19v τῆς 
18.4.1753. 

11. Γιά τίς συντεχνίες στήν Κέρκυρα, ἀλλά καί γενικότερα στόν ἰόνιο χῶρο βλ. ΛΟΥΝΤΖΗ, 
Ἑνετοκρατία, σ. 275-277. VERONESE, Dominazione, σ. 187-189. ΠΛΟΥΜΙ∆Η, Χῶρες, σ. 98. ΚΑ-
ΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 19-20. ΖΩΗ, Συντεχνίαι. 
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χνιακῶν ναῶν καθώς καί τούς φακέλους τῆς ἐγχώριας ∆ιοίκησης12, καί διαπι-
στώθηκε ἡ παρουσία καί δραστηριότητα τῶν κάτωθι συντεχνιῶν: τῶν «ἀργα-
στηριαραίων τῶν φαουλάρικων» ἤ «καζαρόλων» (casaroli)13, τῶν ἀχθοφόρων, 
τῶν βυρσοδεψῶν, τῶν καλαφατῶν, τῶν καποτέρηδων καί γουναράδων, τῶν κε-
ραµιδάδων, τῶν ταβερναραίων ἤ κρασοπωλητῶν, τῶν κτιστῶν καί µαραγκῶν, 
τῶν µακελαραίων14, τῶν ραπτῶν, τῶν σταροπωλητῶν (biavaroli), τῶν τζαγκα-
ράδων (caligheri), τῶν φουρναραίων καί τῶν χρυσοχόων (orefici). 

Σύµφωνα µέ τήν τρέχουσα ἄποψη, κάθε συντεχνία εἶχε δική της ἐκκλησία ἡ 
ὁποία συντηροῦνταν µέ δαπάνη τῶν συντεχνιτῶν καθώς καί «σκόλα» («scola») 
µέ ζωγραφισµένη τήν εἰκόνα τοῦ προστάτη ἁγίου ἡ ὁποία φυλασσόταν στόν 
ναό καί ἀποτελοῦσε τό ἐπίσηµο λάβαρο τῆς συντεχνίας στίς δηµόσιες ἐκδηλώ-
σεις, λιτανεῖες καί τελετές. Ἀπό τήν ἔρευνά µας ὅµως προέκυψε ὅτι ἡ σχέση 
συντεχνίας καί ναοῦ δέν ἦταν τόσο αὐτονόητη, ἀφοῦ αὐτή δέν ἐπιβεβαιώθηκε 
ἀπό τίς πηγές γιά ὅλες τίς συντεχνίες καί σέ ὅλη τή χρονική διάρκεια πού µπορέ-
σαµε νά παρακολουθησουµε τή ζωή καί τή δραστηριότητά τους. Eἰδικότερα γιά 
τίς συντεχνίες πού συγκρότησαν θρησκευτική ἀδελφότητα, πρίν ἀπό τή σύστα-
ση τῆς ἀδελφότητας δέν γνωρίζουµε ἄν εἶχαν σχέση µέ ἄλλον ναό, χωρίς πάντως 
αὐτό νά µπορεῖ νά ἀποκλειστεῖ, ἀφοῦ εἶναι πιθανόν νά φύλασσαν τά λάβαρά 
τους σέ κάποιους ναούς, στήν περίπτωση βέβαια πού θά δεχτοῦµε ὅτι ὅλες οἱ 
συντεχνίες διέθεταν λάβαρο. Εἶναι γεγονός πάντως ὅτι οἱ συντεχνίες ἐπιδίωκαν 
τήν προσκόλλησή τους σέ ἕναν ναό15, ἡ ὁποία γινόταν πραγµατικότητα κάποια 
χρονική στιγµή ὅταν συγκεκριµένες συγκυρίες τό ἐπέτρεπαν ἤ τό εὐνοοῦσαν 
καί γιά διάφορους λόγους µεταξύ τῶν ὁποίων προβάλλουν ἡ ἀνάγκη ἐξεύρεσης 
χώρου γιά τήν πραγµατοποίηση τῶν συνάξεών τους16, ἡ ἐπιθυµία κατασκευῆς 
τῆς «σκόλας» ἤ ἀκόµη ἡ ἰδιαίτερη εὐσέβεια τῶν µελῶν τους σέ κάποιο ναό. 

                                                        
12. Ἡ ἔρευνα γιά τίς συντεχνίες βρίσκεται σέ ἐξέλιξη. Τά ἀποτελέσµατά της προτίθεµαι νά 

ἀνακοινώσω µελλοντικά. Στήν ἑνότητα αὐτή γίνεται χρήση ἐκείνων µόνον τῶν στοιχείων τά 
ὁποῖα σχετίζονται ἄµεσα µέ τό ἐξεταζόµενο θέµα. 

13. Τῶν κατόχων δηλαδή ἐµπορικοῦ καταστήµατος ἐδωδίµων προϊόντων. Τό ἐργαστήρι ἤ 
ἀργαστήρι µέ τήν ἔννοια τοῦ ἐµπορικοῦ καταστήµατος εἶναι σύνηθες στίς πηγές τῆς ἐποχῆς. 
Στή συνέχεια, ὅπου ἀναφερόµαστε στή συντεχνία, χρησιµοποιοῦµε τήν ἔκφραση συντεχνία 
τῶν ἀργαστηριαραίων, καί υἱοθετοῦµε τόν ὅρο ἀργαστήρι µέ τήν ἔννοια τοῦ ἐµπορικοῦ κατα-
στήµατος. 

14. Τῶν σφαγέων καί κρεοπωλῶν. 
15. Πρβλ. γιά τή Ζάκυνθο ΖΩΗ, Συντεχνίαι, passim. ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ, Κρῆτες, σ. 125-130. Ἡ 

ὕπαρξη ἑνός ναοῦ καί ἡ φροντίδα του ἐντάσσεται στό γενικότερο πλαίσιο τῆς δραστηριό-
τητας τῶν συντεχνιῶν, τῶν ὁποίων ἡ περί τά θρησκευτικά πράγµατα ἐνασχόληση ἀπαντᾶ καί 
στόν λοιπό τουρκοκρατούµενο ἑλληνικό χῶρο (Μ. ΚΑΛΙΝ∆ΕΡΗ, Αἱ συντεχνίαι καί ἡ ἐκκλησία 
ἐπί Τουρκοκρατίας, ἐν Ἀθήναις 1973). 

16. Ἡ συντεχνία τῶν χρυσοχόων ἕως τίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰώνα δέν εἶχε ὑπό τήν ἐπίβλεψή 
της κανένα ναό, χρησιµοποιοῦσε ὅµως γιά τίς συνάξεις της τόν ναό τῶν Ἁγίων Πάντων 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.279, β. 62, φ. 42v πράξη τῆς 22.9.1801). 
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Ἡ προσκολλώµενη σέ ἕναν ναό συντεχνία δέν συγκροτοῦσε ἀπαραίτητα 
θρησκευτική ἀδελφότητα, ἐφόσον δέν ὑπῆρχαν ἐκεῖνες οἱ προϋποθέσεις οἱ 
ὁποῖες θά εὐνοοῦσαν τή συγκρότηση αὐτή καί τίς ὁποῖες ἐκθέσαµε στό πρῶτο 
µέρος τῆς ἐργασίας µας. Ἀναφέρουµε ὡς παράδειγµα τή συντεχνία τῶν καποτέ-
ρηδων καί ἐκείνη τῶν γουναράδων οἱ ὁποῖες ἐµφανίζονται προσκολληµένες 
στόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµένης τῶν Ξένων. Ἡ συντεχνία τῶν καποτέρηδων 
γνωρίζουµε ὅτι µέ διάφορες πράξεις ἰδιωτικοῦ καί δηµόσιου χαρακτήρα εἶχε 
ὁρίσει ὅτι τά µέλη της τά ὁποῖα περιέπιπταν σέ παραπτώµατα πού εἶχαν σχέση 
µέ τήν ἀσκούµενη τέχνη τιµωροῦνταν µέ τήν καταβολή προστίµου ὑπέρ τοῦ 
ναοῦ. Ἐπίσης κάθε µέλος της πού ἄνοιγε νέο ἐργαστήριο, πέρα ἀπό τήν ὑποχρέ-
ωση καταβολῆς ὁρισµένου τιµήµατος στό ταµεῖο τῆς συντεχνίας, ὄφειλε νά κα-
ταβάλλει καί ἕνα τζεκίνι ὑπέρ τοῦ ναοῦ τῆς Φανερωµένης17. Ἐπίσης ἡ συντεχνία 
τῶν γουναράδων µέ νοταριακή πράξη τῆς 17.7.1763 δεσµεύτηκε νά δίνει κατ’ 
ἔτος στόν ναό τῆς Φανερωµένης 60 λίτρες γιά τήν τέλεση τῆς ἑορτῆς τοῦ προ-
φήτη Ἠλία, προστάτη προφανῶς τῆς συντεχνίας18. Οἱ σχέσεις αὐτές προέκυψαν 
πιθανότατα ἀπό τήν ἰδιαίτερη σχέση τῶν µελῶν τῶν συντεχνιῶν αὐτῶν µέ τήν 
ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ, ἀφοῦ πολλά ἀπό τά µέλη τους προέρχονταν ἀπό τήν 
ἀπέναντι στεριά, ὅµως σέ καµιά περίπτωση δέν σηµειώνεται ἡ προσχώρηση τῆς 
συντεχνίας ὡς σώµατος στήν ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ. 

Ἐπίσης ἡ σχέση µιᾶς συντεχνίας µέ ἕνα ναό δέν εἶχε πάντοτε µόνιµο χαρα-
κτήρα. Ἡ συντεχνία τῶν φουρναραίων εἶχε τή σκόλα της στόν δηµόσιο ναό τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννη στοῦ Ἀβράµη, βάσει συγκεκριµένης συµφωνίας. Ἡ συντεχνία δια-
τηροῦσε τόν ναό ὡς ἕδρα της ἐφόσον οἱ σχέσεις της µέ τόν ὑπεύθυνο γιά τή διοί-
κηση καί διαχείριση τοῦ ναοῦ ἦταν ἁρµονικές. Ἄν αὐτές διαταράσσονταν αὐτή 
εἶχε τή δυνατότητα νά ἀποµακρυνθεῖ καί νά ἐγκαταστήσει τό λάβαρό της στόν 
ναό τῆς ἀρεσκείας της. Οἱ διαφορές τοῦ διοικητικοῦ συµβουλίου τῆς συντεχνίας 
µέ τόν ἐφηµέριο τοῦ ναοῦ ὁδήγησαν τό 1733 στήν ἀπόφαση νά ἀποσύρουν τή 
σκόλα τῆς συντεχνίας ἀπό τόν ναό. Ἡ τελική παραµονή της στόν ναό, ἡ ὁποία 
ἐπισφραγίστηκε µέ τή σύµβαση τῆς 19.6.1733 ἀνάµεσα στόν ἐφηµέριο καί τή 
διοικούσα ἐπιτροπή τῆς συντεχνίας, ἦταν τό ἀποτέλεσµα διακανονισµοῦ, πού 
ὁδήγησε στήν ὑπό ὅρους ἄρση τῆς ἀπόφασης, ἡ ὁποία ὅµως θά ἐφαρµοζόταν ἄν 
δέν τηροῦνταν ἀπό µέρους τοῦ ἐφηµερίου οἱ περιγραφόµενες συµφωνίες. Ἡ 
χαλαρή αὐτή σχέση ναοῦ καί συντεχνίας σήµαινε παράλληλα καί περιορισµένες 
ὑποχρεώσεις τῆς συντεχνίας ἔναντι τοῦ ναοῦ, οἱ ὁποῖες συνίσταντο σύµφωνα µέ 
τήν ἀνωτέρω σύµβαση, στήν τέλεση τῆς ἑορτῆς καί στήν ἐτήσια παροχή στόν 
ἐφηµέριο τοῦ ναοῦ 75 λιτρῶν σέ τρεῖς τετραµηνιαῖες δόσεις ὡς «λειτουργία»19. 

Ἡ συσχέτιση λοιπόν τῆς συντεχνίας µέ τή θρησκευτική ἀδελφότητα δέν ἦταν 

                                                        
17. Α.Ι.Ν.Φ., Βιβλίο Ταµείου, φ. 30r. 
18. Α.Ι.Ν.Φ., Βιβλίο Ταµείου, φ. 28r. 
19. Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.105, β. 24, φ. 26v-27r. 
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αὐτονόητη, ὅπως ἐξάλλου δέν ἦταν αὐτονόητη καί ἡ συσχέτιση τῆς συντεχνίας 
µέ µία καί µόνη ἀδελφότητα. Τό γεγονός αὐτό πιστοποιεῖται ἀπό τήν ἀκολου-
θούµενη πρακτική στίς συντεχνίες τῆς Ζακύνθου, δέν ἐντοπίστηκε ὅµως ἀνάλο-
γο παράδειγµα καί στήν Κέρκυρα20. Ἀπό τά ὑπάρχοντα στοιχεῖα πάντως ἡ 
ὕπαρξη ἀδελφότητας φαίνεται πώς ἀποτελοῦσε τόν κανόνα γιά ἐκεῖνες τίς συ-
ντεχνίες οἱ ὁποῖες ἐµφανίζονται συνδεδεµένες µόνιµα µέ ἕναν ναό. Ἀπό τίς πηγές 
διαπιστώθηκε ἡ ἀδελφότητα τῶν ἀργαστηριαραίων στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἐλευ-
θερίου καί Ἁγίας Ἄννας πόλεως. ἡ ἀδελφότητα τῶν καλαφατῶν στόν ναό τῆς 
Ὑ. Θ. Λιµνιώτισσας πόλεως. ἡ ἀδελφότητα τῶν κτιστῶν καί µαραγκῶν στόν 
ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας καί Ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ µνήστορος στήν πόλη. ἡ ἀδελφό-
τητα τῶν µακελαραίων ἀρχικά στόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Βλαχερνῶν στήν πλατεία τοῦ 
Νέου Φρουρίου καί στή συνέχεια στόν ναό τῶν Ἁγίων Πάντων. ἡ ἀδελφότητα 
τῶν ραπτῶν στόν ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μαντουκίου. ἡ ἀδελφότητα τῶν στα-
ροπωλητῶν στόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Σωτηριώτισσας στά Γουβιά. ἡ ἀδελφότητα τῶν 
ταβερναραίων στήν Ὑψηλή Θεοτόκο πόλεως· ἡ ἀδελφότητα τῶν τζαγκαράδων, 
τήν πορεία τῆς ὁποίας µποροῦµε νά παρακολουθήσουµε ἀπό τόν 16ο ἕως καί τόν 
19ο αἰ., ἀρχικά στόν ναό τοῦ Ἁγίου Στεφάνου καί µετά τήν κατεδάφισή του 
στόν ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου. Μέ κάθε ἐπιφύλαξη ἀναφέρουµε ἀκόµη τήν 
ἀδελφότητα τῶν ζωγράφων στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στήν περιοχή τοῦ Ἀ-
βράµη τό 1635, γιά τούς ὁποίους δέν εἶναι βέβαιο ὅτι συνιστοῦσαν συντεχνία21, 
καθώς καί τή συναδελφική συγκρότηση τῆς συντεχνίας τῶν ἀχθοφόρων, γιά 
τήν ὁποία ἔχουµε τήν πληροφορία ὅτι κατεῖχε τόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας στό 
προάστειο τῆς Γαρίτσας22, καί τῆς συντεχνίας τῶν βυρσοδεψῶν γιά τήν ὁποία 
ἔχουµε τήν πληροφορία ὅτι τόν 18ο αἰ. κατεῖχε τόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Θεο-
λόγου καί Ἁγίας Παρασκευῆς23. 

                                                        
20. Τά µέλη τῆς συντεχνίας τῶν ὑποδηµατοποιῶν, στήν ὁποία εἶχαν ἐνσωµατωθεῖ καί ὁµό-

τεχνοι Κρητικοί πρόσφυγες, τό 1706 διαχωρίστηκαν καί ἀποτέλεσαν χωριστές ἀδελφότητες µέ 
ξεχωριστά ταµεῖα ἀλληλοβοηθείας. Οἱ µέν Κρητικοί στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Χρυσο-
στόµου µέ λάβαρο τήν εἰκόνα τοῦ ἁγίου Νικολάου πού εἶχαν µεταφέρει ἀπό τήν Κρήτη, ἐνῶ 
οἱ λοιποί παρέµειναν στόν ναό τοῦ Ἁγίου Λαζάρου (ΖΩΗ, Συντεχνίαι, σ. 37-41. Βλ. καί τήν 
παραχώρηση τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στούς Κρητικούς ὑποδηµατοποιούς εἰς ΖΩΗ, Ση-
µειώµατα, σ. 107-112). Ἡ διάσπαση αὐτή δέν εἶχε ὁρατές ἐπιπτώσεις στήν ἴδια τή συντεχνία, 
εἶναι ὅµως βέβαιο ὅτι τέτοιες συµπεριφορές µποροῦσαν νά ἀποτελέσουν σοβαρό παράγοντα 
διάσπασης τῶν δεσµῶν τῶν µελῶν της. 

21. Σύµφωνα µέ τό Κατάστιχο τοῦ 1635, ὁ ἱεροµόναχος Μακάριος da Cipro ἐξ ὀνόµατος 
τοῦ θείου του ἱεροµονάχου Παφνουτίου δήλωσε τήν κατοχή τοῦ δηµοσίου ναοῦ καί ὅτι «hora 
novamente fatto in detta chiesa una scuola di Pittori in questa città per la restaurazione di detta 
chiesa» (σ. 33). 

22. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ἱστορία, σ. 215-216. 
23. Βλ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Ἀρχαιολογικό ∆ελτίο 47 (1992), Χρονικά Β1, 322, 

κατά τήν ὁποία ὁ ναός τότε ἀφιερώθηκε καί στό ὄνοµα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. ∆έν γνωρί-
ζουµε ἀπό ποῦ ἀρύονται οἱ ἀνωτέρω πληροφορίες, πάντως ἡ θέση, τουλάχιστον σέ ὅ,τι ἀφορᾶ 
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Ἀπό τίς ἀνωτέρω περιπτώσεις γιά τέσσερις γνωρίζουµε ἐπαρκῶς τή συγκρό-
τηση καί τή λειτουργία τους καί αὐτές παρουσιάζουµε ἀναλυτικότερα στή 
συνέχεια. Πρόκειται γιά τήν ἀδελφότητα τῶν ἀργαστηριαραίων στόν ναό τοῦ 
Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν ἀδελφότητα τῶν µακελαραίων στήν Ὑ. Θ. Βλαχέρνα, 
τήν ἀδελφότητα τῶν σταροπωλητῶν στήν Ὑ. Θ. Σωτηριώτισσα καί τήν ἀδελφό-
τητα τῶν ταβερναραίων στήν Ὑψηλή Θεοτόκο. 

Ἡ διαδικασία σύστασης τῆς συντεχνιακῆς ἀδελφότητας δέν διαφέρει οὐσια-
στικά ἀπό τίς ὑπόλοιπες πού ἐξετάσαµε στήν οἰκεία ἑνότητα, ἀφοῦ καί ἐδῶ κα-
θοριστική εἶναι ἡ σηµασία τῆς ἀπόκτησης τοῦ ναοῦ µέ νοταριακή παραχωρητή-
ρια πράξη. Ἐξαίρεση ἀποτελοῦν ἡ περίπτωση τῆς συντεχνίας τῶν µακελαραίων 
καί ἐκείνης τῶν σταροπωλητῶν, οἱ ὁποῖες ἐντάχθηκαν στήν ὑπάρχουσα ἀδελ-
φότητα τοῦ ναοῦ προσδίνοντάς της συντεχνιακό χαρακτήρα. Ἡ κινούσα αἰτία 
γιά τήν ἀπόκτηση τοῦ ναοῦ, στήν περίπτωση τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καί τῆς Ὑ. 
Θ. Σωτηριώτισσας, ἦταν ἡ κατασκευή καί φύλαξη τῆς σκόλας τους, ὅπως προ-
κύπτει ἀπό τό λεκτικό τῶν σωζόµενων πηγῶν. Τήν ἴδια αἰτιολογία θά µπορού-
σαµε νά ὑποθέσουµε καί γιά τήν Ὑψηλή Θεοτόκο ἡ ὁποία καθίσταται «αδελ-
φάτο και σκολα» τῶν ταβερναραίων, ἐνῶ γιά τή συντεχνία τῶν µακελαραίων 
στήν αἴτηση ἐγγραφῆς δέν προσδιορίζεται ὁ λόγος τῆς ἐνέργειας. 

Ἀναφορικά µέ τά µέλη τους, ὀφείλουµε κατ’ ἀρχήν νά διακρίνουµε τίς ἀµι-
γεῖς συντεχνιακές ἀδελφότητες ἀπό τίς ἀδελφότητες σύµµικτου χαρακτήρα. Στίς 
δεύτερες ἐντάσσονται χωρίς ἀµφιβολία ἡ ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, 
τῆς Ὑ. Θ. Σωτηριώτισσας καί τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας, οἱ ὁποῖες περιλάµβαναν στό 
σῶµα τους καί ἀδελφούς µή συντέχνους, γεγονός πού τούς προσέδιδε ἰδιάζοντα 
χαρακτηριστικά. Ἀντίθετα ἀµιγή συντεχνιακό χαρακτήρα ἐµφανίζεται νά ἔχει ἡ 
ἀδελφότητα τῆς Ὑψηλῆς Θεοτόκου. Ἀπό τό περιορισµένο ὑλικό πού συγκεν-
τρώθηκε γιά τίς ὑπόλοιπες ἀδελφότητες φαίνεται ὅτι σέ αὐτές ἡ ἀδελφότητα µέ 
τή συντεχνία ταυτίζονταν ὡς πρός τό εὖρος τους, οἱ δέ τεχνίτες ἤ µαστόροι τῆς 
συντεχνίας ἀποτελοῦσαν τά ἐνεργά µέλη τῆς ἀδελφότητας, ὅπως προκύπτει ἀπό 
τίς νοταριακές πράξεις πού ἀφοροῦσαν στόν ναό, στίς ὁποῖες οἱ συµβαλλόµενοι 
ἐµφανίζονται ὡς ἐκπρόσωποι τῆς «µαϊστράντζας» ἤ τῶν «µαϊστώρων τῆς σκό-
λας», δήλωση πού ἄν δέν ὑποδηλώνει τή σύνθεση τοῦ σώµατος, ἐκφράζει πά-
ντως τήν ὁµάδα ἐκείνη τῆς ὁποίας ἡ γνώµη εἶχε βαρύνουσα σηµασία στά θέµα-
τα τῆς διοίκησης καί τῆς λήψης τῶν ἀποφάσεων. Ὡς τέτοιες θεωροῦµε τήν ἀδελ-
φότητα τῶν καλαφατῶν24, τῶν ραπτῶν25 καί τῶν τζαγκαράδων, τουλάχιστον 
ἕως τόν 18ο αἰ.26. 

                                                        
τό ζήτηµα τῆς ἀνωτέρω ἀφιέρωσης εἶναι λαθεµένη, ἀφοῦ ὁ ναός εἶχε ἀποκτήσει τή δεύτερη 
ὀνοµασία του ἤδη ἀπό τό 1577 (βλ. παραπάνω, σ. 185). 

24. Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.178, φ. 303r τῆς 2.3.1567. 
25. Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.53, φ. 268v τῆς 19.7.1562. Συµβ. Φ.22, φ. 87v τῆς 8.10.1568. 
26. Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.18, φ. 381v-382r τῆς 20.6.1586, φ. 465v-466r τῆς 14.4.1588. Συµβ. Ρ.26, φ. 
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Ἡ ἐγγραφή νέων ἀδελφῶν δέν διαφέρει ἀπό τίς περιπτώσεις πού ἐξετάστη-
καν προηγουµένως ὡς πρός τή διαδικασία, ἀλλά ὡς πρός τίς προϋποθέσεις πού 
τίθενται γιά νά γίνει κάποιος δεκτός στήν ἀδελφότητα, ἀφοῦ στίς ἐξεταζόµενες 
περιπτώσεις ὡς ὅρος ἐτίθετο ἡ ἔνταξη στή συντεχνία καί ἡ ἄσκηση τοῦ ἐπαγ-
γέλµατος. Ἐξαίρεση ἐδῶ ἀποτελοῦν ἡ ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας καί τῆς 
Ὑ. Θ. Σωτηριώτισσας στίς ὁποῖες, λόγῳ τῆς ἰδιότυπης συγκρότησής τους, γίνο-
νταν δεκτοί καί ἀδελφοί µή σύντεχνοι, σέ περιορισµένο ὅµως βαθµό. 

Οἱ ἀδελφοί µέλη συντεχνιῶν, πέραν τῶν συνηθισµένων τακτικῶν εἰσφορῶν 
τῶν µελῶν τῶν ἀδελφοτήτων, ἐπιβαρύνονταν µέ ἐπιπλέον εἰσφορά ἡ ὁποία συ-
νίστατο στήν παροχή ὑπέρ τοῦ ναοῦ ποσοστῶν τά ὁποῖα συνάγονταν εἴτε ἀπό 
τήν ἀξία τῶν ἀγοραζοµένων ἐµπορευµάτων εἴτε ἀπό τήν ποσότητα τῶν ἀγαθῶν 
πού διακινοῦνταν ἀπό τά καταστήµατα τῶν συντέχνων. Οἱ παροχές αὐτές βά-
ρυναν ἀποκλειστικά τά µέλη τῆς συντεχνίας, ἀντίθετα οἱ ἀδελφοί πού δέν ἀνῆ-
καν στή συντεχνία δέν ὑπόκεινταν σέ ἀνάλογες ἐπιβαρύνσεις καί περιορίζονταν 
στίς συνήθεις εἰσφορές, πού εἴδαµε καί γιά τίς ὑπόλοιπες ἀδελφότητες. 

Ἀναφορικά µέ τή διοίκηση τῆς συντεχνιακῆς ἀδελφότητας θά πρέπει κατ’ 
ἀρχήν νά δεχθοῦµε καί ἐδῶ τή γενική συνέλευση τοῦ σώµατος ὡς τό ἀνώτατο 
ὄργανο διοίκησης, ἡ λειτουργία τῆς ὁποίας καί ἡ λήψη τῶν ἀποφάσεων δέν διέ-
φερε ἐκείνης πού διαπιστώθηκε στίς ἄλλες ἀδελφότητες. Ἡ συµµετοχή στίς συνε-
λεύσεις ἀποτελοῦσε δικαίωµα καθενός πού κατεῖχε τόν τίτλο τοῦ ἀδελφοῦ, ἐνῶ 
εἰδικότερα στίς ψηφοφορίες γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ ἐφηµερίου τοῦ ναοῦ µετεῖχαν 
καί µή µέλη τῆς ἀδελφότητας, ἐφόσον ἡ ἀδελφότητα εἶχε ἀναγνωρίσει ἤ ἀποδε-
χθεῖ τό δικαίωµα αὐτό27. Σέ ὁρισµένες περιπτώσεις, εἰδικά στίς ἀµιγεῖς συντε-

                                                        
79v τῆς 2.4.1592. Κατάστιχο 1635, σ. 37. 

27. Ἡ ἀδελφότητα τῶν τζαγκαράδων κατεῖχε ἀρχικά τόν ναό τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, 
ἔπειτα ἀπό τήν κατεδάφιση τοῦ ὁποίου ἦλθε σέ συµφωνία µέ τό Ἱερό Τάγµα καί στίς 24.5.1577 
ἀπόκτησε τόν ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου µέ τή συµφωνία ἐκτός τῶν ἄλλων νά συµµετέχουν 
στίς συνελεύσεις γιά τήν ἐκλογή ἐφηµερίου ὁ ἑκάστοτε Πρωτοπαπάς καί ὁ Σακελλάριος ὡς 
ἐκπρόσωποι τοῦ Τάγµατος, ἐνῶ στήν περίπτωση πού ὁ ναός µετετίθετο τό δικαίωµα συµµετο-
χῆς ἐπεκτεινόταν σέ ὅλα τά µέλη τοῦ Τάγµατος. Στίς ἐκλογές πού διενεργήθηκαν στά ἀµέσως 
ἑπόµενα χρόνια ἡ παρουσία τοῦ Τάγµατος δέν διαπιστώθηκε, γνωρίζουµε ὅµως ὅτι τό δικαί-
ωµα αὐτό ἐφαρµόστηκε µέ τή συµµετοχή τοῦ Πρωτοπαπᾶ καί τοῦ Σακελλάριου στίς ἐκλογές 
ἱερουργοῦ τῆς 21.6.1648. Σύµφωνα µέ ἐνθύµηση στά βιβλία τοῦ Τάγµατος, στήν ἐκλογή µετεῖ-
χαν ὁ µέν Πρωτοπαπάς µέ δύο µπάλες ὁ δέ Σακελλάριος µέ µία καί µαζί µέ αὐτούς «όλοι οι 
µαστόροι καί λαβοράντες της σκόλας». Ἀπό τήν ἴδια ἐνθύµηση µαθαίνουµε ἐπίσης ὅτι ἡ πα-
ρουσία τῶν δύο ἱερωµένων ἐκτεινόταν καί στήν καταµέτρηση τῶν ψήφων, ἀφοῦ ὁ µέν Πρωτο-
παπάς µετροῦσε τίς µπάλες τοῦ «ναί» ὁ δέ Σακελλάριος τοῦ «ὄχι» (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 51, δ. 2, φ. 
84r). Τό δικαίωµα διατηρήθηκε σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς Βενετοκρατίας καί περιῆλθε µετά τήν 
ἀνασύσταση τοῦ ἐπισκοπικοῦ θρόνου στόν ἑκάστοτε ἐκκλησιαστικό ἀρχηγό ὁ ὁποῖος µετεῖχε 
εἴτε αὐτοπροσώπως εἴτε µέσῳ ἀντιπροσώπου στίς συνελεύσεις µέ δύο ψήφους. Βλ. τή συνέ-
λευση τῆς 27.7.1823 στήν ὁποία µετεῖχαν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί ὁ Μ. Οἰκονόµος µέ µία ψῆφο ὁ 
καθένας (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 232, β. 29, φ.χ.ἀ.) καί τή συνέλευση τῆς 6.7.1852 ὅπου ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ 
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χνιακές ἀδελφότητες, οἱ συνάξεις γιά τήν ἐκλογή τῶν κυβερνητῶν τοῦ ναοῦ φαί-
νεται πώς ταυτίζονταν µέ ἐκεῖνες γιά τήν ἀνάδειξη τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς τῆς 
συντεχνίας, ἡ ὁποία λάµβανε χώρα ἐνώπιον τῆς τοπικῆς ∆ιοίκησης τοῦ νη-
σιοῦ28. 

Τόν 19ο αἰ., καί κυρίως µετά τήν ἔκδοση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κανονισµοῦ 
τοῦ 1811, στούς ναούς ἐκείνους οἱ ὁποῖοι λειτουργοῦσαν καί ὡς ἐνοριακοί, οἱ 
συντεχνιακές ἀδελφότητες ὑπήχθησαν στίς διατάξεις πού ἀφοροῦσαν στούς 
ναούς ἐνορίας, µέ συνέπεια τή συµπερίληψη µεταξύ τῶν κατόχων δικαιώµατος 
συµµετοχῆς στίς συνελεύσεις καί ψήφου σέ αὐτές τόσο τῶν ἐνηλίκων τέκνων 
τῶν ὑπαρχόντων µελῶν ὅσο καί τῶν ἐνοριτῶν τοῦ ναοῦ29. Τό γεγονός αὐτό δια-
πιστώθηκε στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, ἡ ὁποία ἐµφανίζεται µέ ἰδι-
αίτερα αὐξηµένο ἀριθµό µελῶν πού κυµαίνεται ἀπό 90 ἕως 544 ἀδελφούς, σύµ-
φωνα µέ τούς καταλόγους τῶν παρόντων κατά τίς συνελεύσεις τοῦ σώµατος30. 
Ἀνάλογη εἶναι ἡ διαπίστωσή µας καί γιά τήν ἀδελφότητα τῆς Ἁγίας Σοφίας 
τῶν κτιστῶν καί µαραγκῶν, ὁ κατάλογος τῆς ὁποίας τό 1850 ἀριθµοῦσε 309 
ἀδελφούς, στούς ὁποίους προσθετέοι καί οἱ ἕνδεκα ξυλουργοί καί κτίστες οἱ 
ὁποῖοι µέ ἔγγραφο τῆς 1.12.1850 ζήτησαν τή συναρίθµησή τους µεταξύ τῶν 
ἄλλων συναδελφῶν τοῦ ναοῦ31. 

Ἡ διοικούσα ἐπιτροπή, στίς ἀδελφότητες ἐκεῖνες γιά τίς ὁποῖες, τουλάχιστον 
ἕως τόν 18ο αἰ., δέν ἔχουµε λόγους νά ἀµφισβητήσουµε τόν ἀµιγή συντεχνιακό 
τους χαρακτήρα, ταυτιζόταν συνήθως µέ τό διοικητικό συµβούλιο τῆς συντε-
χνίας, τό ὁποῖο συγκροτοῦνταν ἀπό τόν πρῶτο ἤ πρωτοµάστορα καί δύο ἕως 
τέσσερις γαστάλδους, ἐνῶ κατά περίπτωση συµπληρωνόταν ἀπό ἕναν γραµµα-
τικό καί ἕναν κασσιέρη. Αὐτό τουλάχιστον προκύπτει ἀπό τά στοιχεῖα πού 
διαθέτουµε γιά τήν ἀδελφότητα τῶν καλαφατῶν καί τῶν τζαγκαράδων, τή δι-
οίκηση τῶν ὁποίων µέ τόν τίτλο τοῦ πριόρη εἶχε ὁ πρωτοµάστορας µαζί µέ τούς 
δύο γαστάλδους32. Γιά τήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν ραπτῶν οἱ πλη-

                                                        
Ἀρχιεπισκόπου κατεῖχε δύο ψήφους (Α.Ν.Κ., Α.Θ.ΙΙ, 30.40). 

28. Βλ. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.41, φ. 109r πράξη τῆς 18.6.1637, ὅπου σηµειώνεται ὅτι ἡ µαϊστράν-
τζα τῶν ραπτῶν, καί ἀδελφοί τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μαντουκίου, τίς περασµένες 
µέρες «ηχαν µπαλοτάρη εις το πρετόριον µετα το εκλαµπροτατο Ρεγγεµεντο .... και ἔκλεξαν 
δηα προτοµάστορα ... ὁµήος ἔκλεξαν και δίο συντήχους ... τους οπιους τους ἔκαµαν κυβερ-
νητας ... της αυτής αγίας µονης». 

29. Ἡ συµµετοχή τῶν ἐνοριτῶν τοῦ ναοῦ στίς συνελεύσεις τῶν συντεχνιακῶν ἀδελφοτή-
των τῆς Ζακύνθου διαπιστώθηκε ἀπό τά τέλη τοῦ 18ου αἰ. Σέ αὐτές µάλιστα οἱ ἐνορίτες 
ἐξέλεγαν δύο ἐπιτρόπους οἱ ὁποῖοι µετεῖχαν στή διοίκηση τοῦ ναοῦ µαζί µέ τούς ἐκλεγόµενους 
ἀπό τή συντεχνία (ΖΩΗ, Συντεχνίαι, σ. 35-36, 68-70, 76), τά ὅρια ὅµως µεταξύ ἀδελφότητας 
καί συντεχνίας ἦταν διακριτά καί σέ καµιά περίπτωση δέν ὑπῆρχε σύγχυση ἀξιωµάτων. 

30. Βλ. καταλόγους τῶν ἐτῶν 1816-1852 : Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 232, ἔγγραφα 331-332. Α.Ν.Κ., 
ΑΘ.ΙΙ, 30.40. 

31. Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 28.25. 
32. Γιά τήν ἀδελφότητα τῶν καλαφατῶν βλ. Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.178, φ. 303r τῆς 2.3.1567. Γιά 
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ροφορίες µας, πού προέρχονται ἀπό τόν 16ο αἰ,. δείχνουν ὅτι τή διοίκηση εἶχε ὁ 
πρωτοµάστορας µέ τούς δύο γαστάλδους καί τόν γραµµατικό τῆς συντεχνίας33, 
ἀπό πράξη ὅµως τῆς 18.6.1637 ἔχουµε τήν πληροφορία ὅτι τότε οἱ σύντεχνοι καί 
ἀδελφοί τοῦ ναοῦ ἐξέλεξαν, ἐκτός τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς τῆς συντεχνίας, καί 
δύο «συντίχους ... τους οπιους ἔκαµαν κυβερνητας δηα κυβέρνησην της αυτής 
αγίας µονης»34. Ἡ ἐκλογή αὐτή ἐπιπλέον προσώπων γιά τή διοίκηση τῶν πραγ-
µάτων τοῦ ναοῦ δέν εἶναι γνωστό ἄν ἀποτελοῦσε τότε συνήθη τακτική τῆς ἀδελ-
φότητας, τό πιθανότερο ὅµως εἶναι ὅτι εἶχε ἔκτακτο χαρακτήρα καί ἀφοροῦσε 
στή διευθέτηση καί καταγραφή τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ ναοῦ, ἄν κρί-
νουµε ἀπό τό ἔργο πού  οἱ «σύντιχοι» ἀνέλαβαν ἀµέσως µετά τήν ἐκλογή τους35. 

Στίς ἀδελφότητες πού ἐξετάζουµε ἀναλυτικότερα στή συνέχεια ἡ συνέλευση 
τοῦ σώµατος καί ἡ διοικούσα ἐπιτροπή λειτουργοῦσαν ἀνεξάρτητα ἀπό ἐκεῖνες 
τῆς συντεχνίας, χωρίς ὅµως ποτέ νά χάνουν τόν ἰδιαίτερο συντεχνιακό τους χα-
ρακτήρα. 

α. Ἡ ἀδελφότητα τῆς συντεχνίας τῶν ἀργαστηριαραίων στόν ναό τοῦ 
Ἁγίου Ἐλευθερίου 

i. Ἡ συγκρότηση τῆς ἀδελφότητας 

Ἡ συγκρότηση τῆς ἀδελφότητας ἐντάσσεται στή συνήθη διαδικασία µέ τή σύ-
νταξη νοταριακῆς πράξης δωρεᾶς ἀπό τήν κτητόρισσα τοῦ ναοῦ Θεοδωρέλα 
Βερβιτζιώτη ἔπειτα ἀπό συνεννόηση αὐτῆς µέ τή συντεχνία. Στίς 30 Αὐγούστου 
1714 τριάντα δύο µέλη τῆς συντεχνίας συγκεντρώθηκαν στό ἀργαστήρι τοῦ 
Κωσταντῆ Τουτοῦ καί ἀποφάσισαν «να στισουν µια σκολα της αρτεστος», 
σύµφωνα µέ τό παράδειγµα καί τῶν ὑπολοίπων συντεχνιῶν ἀφοῦ, ὅπως σηµειώ-
νεται, κάθε «αρτε εχη τιν σκολα της». Μέ τήν πράξη ὅρισαν 6 ἀντιπροσώπους 
στούς ὁποίους ἀνέθεσαν νά «καµουν λαβουν και αµπρατζαρουν» τή δωρεά τῆς 
ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου µέ ἐκείνους τούς ὅρους πού θά τούς φαίνο-
νταν ἁρµόδιοι, καί ἐπιπλέον τούς ἔδωσαν τήν ἐξουσία νά ἐντάξουν «ιστιν αυτιν 
αδελφοσινιν της ανοθεν σκολας» καί ὅσα ἄλλα µέλη τῆς συντεχνίας τό ἐπιθυ-
µοῦσαν36. Τήν ἑπόµενη ἡµέρα 31.8.1714, συντάχθηκε ἡ συµφωνία, µέ τήν ὁποία 
ἡ κτητόρισσα Θεοδωρέλα Βερβιτζιώτη κατέστησε αὐτούς «αδελφούς και νικοκη-
ρεους ιστιν ανοθεν εκλησιαν της δια να ιθελαν καµουν µία σκολα τις αρτεστος 
                                                        
τήν ἀδελφότητα τῶν τζαγκαράδων βλ. Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.77, φ. 6r τῆς 7.12.1582. Συµβ. Μ.187, φ. 
333rv τῆς 9.9.1584. Συµβ. Ρ. 26, φυλλάδιο 4, φ. 79v τῆς 2.4.1592. 

33. Βλ. Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.53, φ. 268v τῆς 19.7.1562 καί φ. 276r τῆς 12.8.1562. Συµβ. Φ.22, φ. 
87v τῆς 8.10.1568. Συµβ. Μ.327, φ. 630v-631r τῆς 23.10.1570. 

34. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.41, φ. 109r. 
35. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.41, φ. 109r-110r. 
36. Α.Ι.Ν.Ε, Κώδικας, φ. 11r. 
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ιγουν τον αγιον Ελεφτεριον και προµυτορ Ανα και να ενοουντε τοσον αυτη 
όσον και εκινη οπου θελουν γραπτη δια αδελφυ απο τιν ανοθεν αρτε να εχουν 
ανεµποδιστος και αυτη τιν κιριοτιτα τις ανοθεν εκλισιας δια την εβεργεσιαν 
οπου ιθελαν καµη και αφτη ιστιν ανοθεν εκλισιαν». Ταυτόχρονα ἡ κτητόρισσα 
κατέστησε ἀδελφούς καί νοικοκυραίους, ὅπως καί τούς προηγούµενους, τόν 
ἐξάδελφό της ἱερέα Τοµάζο Ἀργυρόπουλο, τόν ἱερέα Φίλιππο Μαρκέτη, τόν 
Λινάρδο ∆ετζώρτζη καί τόν µελλοντικό ἐφηµέριο τοῦ ναοῦ καί τότε ἀναγνώστη 
Θεόδωρο Κοντό37. Ἀκολούθησε ἡ διαδικασία πιστοποίησης τῆς δωρεᾶς, καί 
στίς 21.10.1714 αὐτή ἐπικυρώθηκε µέ ἀπόφαση τῆς τοπικῆς ∆ιοίκησης38. 

Ὅπως φαίνεται ἀπό τά ἀνωτέρω ἔγγραφα, πρόθεση τῶν συντέχνων στίς 
30.8.1714 ἦταν νά φτιάξουν «σκόλα» τῆς «ἄρτες» τους σύµφωνα µέ τό παράδειγ-
µα καί τῶν ὑπολοίπων συντεχνιῶν. Στήν παρούσα συνάφεια ὁ ὅρος σκόλα, 
παρά τό εὐρύτερο περιεχόµενό του, πού περιλαµβάνει καί τήν ἔννοια τῆς ἀδελ-
φότητας, σηµαίνει τό λάβαρο. Σέ ἀντίθετη περίπτωση τό ἐπιχείρηµα ὅτι κάθε 
«αρτε» ἔχει τή «σκόλα» της, θά ἦταν ὑπερβολικό, ἀφοῦ ὁρισµένες συντεχνίες δέν 
συγκροτοῦσαν παράλληλα καί ἀδελφότητα θρησκευτική. Ἡ ἑρµηνεία αὐτή ὑπο-
στηρίζεται καί ἀπό τό αἰτιολογικό τῆς δωρεᾶς, ὅπου δέν γίνεται λόγος γιά σύ-
σταση ἀδελφότητας ἀλλά γιά παραχώρηση τῶν τίτλων τοῦ ἀδελφοῦ καί τοῦ 
οἰκοκύρη στούς συµβαλλοµένους µέ τά συνεπαγόµενα δικαιώµατα ἐπί τοῦ ναοῦ, 
ἐπειδή θά κατασκεύαζαν µία «σκολα» τῆς «αρτες» τους, γιά τήν ὁποία προσδιο-
ρίζεται µάλιστα καί τό εἶδος τῆς ἀπεικόνισης, δηλαδή οἱ δύο τιµώµενοι στήν ἐκ-
κλησία ἅγιοι. Ὅτι ὁ κύριος λόγος ἦταν ἡ κατασκευή τοῦ λαβάρου διαπιστώνε-
ται καί ἀπό τίς πρῶτες ἐνέργειες τῶν ἀδελφῶν, οἱ ὁποῖοι στίς 3.9.1714, καί πρίν 
ἀκόµη ἐπικυρωθεῖ ἡ πράξη τῆς δωρεᾶς, ἔδωσαν στούς ἐκπροσώπους τους τά 
χρήµατα πού εἶχαν συγκεντρώσει γιά «να ιθελαν εξ αυτα ξοδιασουν και καµουν 
µιαν σκολα τον ανοθεν αγιον ιστον πλεαν καλυτερον τροπον οπου να τος φανη, 
να καµουν και εναν σταβρον ασιµενιον δια τιν αυτιν σκολαν και διο µανουαλια 
ξιλινα περιχρισοµενα δια να κοµπανιαρουν τιν αυτην σκολα και οτη αλο ιθελε 
τους φανη τον αυτον κουµεσιον πλέον ανανγγεον». Παράλληλα κρίθηκε ἀνα-
γκαία ἡ κατασκευή ἑνός µπάγκου ἤ ἁρµαριοῦ γιά τήν «µπανκα της σκολας», 
δηλαδή τῆς ἀδελφότητας, καί ἑνός κουτιοῦ γιά τίς προσφορές τῶν ἀδελφῶν39. 

Μέ τή δωρεά τοῦ ναοῦ τά µέλη τῆς συντεχνίας πού ἀναγράφονταν στήν 
πράξη παραχώρησης ὀργανώθηκαν σέ ἀδελφότητα, γιά τή λειτουργία τῆς 
ὁποίας ψήφισαν κανονισµό σέ τρεῖς ἀλλεπάλληλες συνεδριάσεις στίς 16, 17 καί 
20 Ἰανουαρίου 171540, τόν ὁποῖο ἐµπλούτισαν µέ µεταγενέστερες ἀποφάσεις. 

                                                        
37. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 12r-13v. Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ. 77, φ. 38r-40r. 
38. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 12r-14r. 
39. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 11v. 
40. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 18r-19r, 21r-22v. 
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ii. Ἡ σύνθεση τῆς ἀδελφότητας 

Ὅπως εἴδαµε, µέ τήν παραχωρητήρια πράξη τῆς 31.8.1714 ὁ τίτλος τοῦ ἀδελφοῦ 
καί οἰκοκύρη παραχωρήθηκε σέ 38 µέλη τῆς συντεχνίας, καθώς καί σέ ἐκεῖνα τά 
µέλη πού θά ἤθελαν νά ἐγγραφοῦν ὡς ἀδελφοί. Παράλληλα παραχωρήθηκαν οἱ 
ἀνωτέρω τίτλοι καί σέ τέσσερα ἀκόµη φιλικά καί συγγενικά πρόσωπα τῆς δια-
θέτριας. Στή δωρητήρια πράξη ἐκτός τῶν ἀνωτέρω προσώπων, στά ὁποία ἡ 
διαθέτρια παραχώρησε τόν τίτλο τοῦ ἀδελφοῦ, δέν διαφαίνεται ἡ δυνατότητα 
ἐγγραφῆς ἄλλων ἀδελφῶν µή µελῶν τῆς συντεχνίας, ἀντίθετα ὡς θεµελιώδης 
προϋπόθεση γιά τήν ἐγγραφή νέου ἀδελφοῦ τέθηκε ἡ συµµετοχή του στή συντε-
χνία τῶν ἀργαστηριαραίων. Ταυτόχρονα ὅµως ὁρίστηκε ὅτι τά παραχωρούµενα 
δικαιώµατα µεταβιβάζονταν κληρονοµικά στούς ἀπογόνους τῶν ἀποδεκτῶν 
ἄσχετα ἄν αὐτοί ἀσκοῦσαν τό ἴδιο ἐπάγγελµα ἤ ὄχι41. 

Ἡ δυνατότητα κληροδότησης τῶν δικαιωµάτων προκάλεσε πολύ γρήγορα 
συζητήσεις καί ἀντιθέσεις µέσα στήν ἀδελφότητα, λόγῳ τοῦ ἐνδιαφέροντος πού 
ἔδειξαν καί ἄλλα µέλη τῆς συντεχνίας νά ἐνταχθοῦν σέ αὐτήν. µάλιστα φάνηκε 
νά δηµιουργεῖται ἕνα κλίµα διάκρισης καί διαχωρισµοῦ τῶν πρώτων ἀδελφῶν 
ἀπό τούς µετέπειτα ἐγγραφόµενους. Ἀπόρροια τῆς τάσης αὐτῆς ἀποτελεῖ ἡ πρό-
ταση πού κατέθεσαν στίς 15.8.1715 στή σύναξη τῶν ἀδελφῶν τά µέλη τῆς διοι-
κούσας ἐπιτροπῆς µέ ἀφορµή τήν αἴτηση ὁρισµένων νά ἐγγραφοῦν ἀδελφοί. 
Στήν πρότασή τους αὐτή ἐπεσήµαιναν ὅτι ἦταν ἄπρεπο νά δοθεῖ στούς νέους 
ἀδελφούς τό δικαίωµα κληροδότησης τῶν δικαιωµάτων καί σέ κληρονόµους οἱ 
ὁποῖοι δέν θά ἀσκοῦσαν τό ἐπάγγελµα, τό ὁποῖο κατεῖχαν οἱ «παλει καὶ προτι 
αδελφι» οἱ ὁποῖοι κόπιασαν καί δούλεψαν γιά τή συγκρότηση τῆς ἀδελφότητας. 
Γιά τόν λόγο αὐτό πρότειναν στήν ἀδελφότητα νά ψηφίσει πώς ὅλοι ἐκεῖνοι 
πού ἀπό τότε καί στό ἑξῆς θά γράφονταν ἀδελφοί στόν ναό νά ἔχουν ἴσα µέ τούς 
ὑπολοίπους δικαιώµατα, αὐτά ὅµως νά µεταβιβάζονται στούς κληρονόµους τους 
ἐφόσον ἐκεῖνοι θά ἀσκοῦσαν τό ἐπάγγελµα, διαφορετικά νά χάνονται, πρόταση 
πού ἔγινε δεκτή ἀπό τό σύνολο τῶν παρισταµένων42. Μέ βάση τήν ἀπόφαση 
αὐτή ἔγιναν στά ἑπόµενα χρόνια πολλές ἐγγραφές ἀδελφῶν, οἱ ἐγγραφόµενοι 
ὅµως ἀδελφοί φαίνεται πώς δέν ἐνηµερώνονταν γιά τήν ὕπαρξη τῆς ἀνωτέρω 
ρήτρας. Ἡ ἀπόφαση τῆς 15.8.1715 καί τό περιεχόµενό της ἐπανῆλθαν στό προ-
σκήνιο στή σύναξη τῆς ἀδελφότητας στίς 7.7.1731 ἔπειτα ἀπό ἀναφορά πού 
κατέθεσαν δώδεκα µέλη τῆς ἀδελφότητας, πού εἶχαν ἐγγραφεῖ ἀδελφοί κατά τό 
διάστηµα 1727-1729 χωρίς, κατά τά λεγόµενά τους, νά γνωρίζουν τούς περιορι-

                                                        
41. «µε εξεκαθαρισιν πως ολλη τις ανοθεν αρτες τον αργαστηριαρεον να ισιν και νοούντε 

δια αδελφυ και νικοκιρεη αδιαφορος κληρονοµη και διαδοχη αυτων παντοτε και αει ανκαλα 
και ι διαδοχυ τος ιθελαν τιχη οπου να µιν κανουν τιν ανοθεν αρτε να εχουν και εκίνι το οµιον 
γιους οπερ και τους ανοθεν περιγραµενους» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.77, βιβλίο πράξεων, φ. 40r). 

42. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 365r. 
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σµούς τῆς ἀπόφασης τῆς 15.8.1715. Ὅταν πληροφορήθηκαν γι’ αὐτήν κατέθεσαν 
τήν ἀνωτέρω ἀναφορά, στήν ὁποία τόνιζαν ὅτι αὐτή ἦταν ἀντίθετη πρός τή θέ-
ληση τῆς διαθέτριας Θεοδωρέλας Βερβιτσιώτη καί ἐπεσήµαιναν πώς ἄν τήν γνώ-
ριζαν δέν θά γράφονταν στήν ἀδελφότητα, ἀφοῦ δέν θά εἶχαν τήν δυνατότητα 
νά κληροδοτήσουν τό δικαίωµά τους. Πρότειναν λοιπόν νά µήν ἰσχύσει ἡ ἀπό-
φαση σέ αὐτούς καί πρόσφεραν ὑπέρ τοῦ ναοῦ ἀπό ἕνα ἀσηµένιο δουκάτο ὁ 
καθένας, πρόταση πού ψήφισε ἡ ἀδελφότητα43. Ἡ ἀπόφαση τοῦ 1731 φαίνεται 
πώς ἐπεκτάθηκε καί στούς ὑπόλοιπους ἀδελφούς θέτοντας σέ ἀχρηστία ἐκείνη 
τοῦ 1715, ἄν κρίνουµε ἀπό τό γεγονός ὅτι ἀπό τό 1731 καί στή συνέχεια καθιε-
ρώθηκε ἡ ἀναγραφή τῶν προσφορῶν τῶν ὑποψηφίων ἀδελφῶν στίς αἰτήσεις 
ἐγγραφῆς, ἀλλά καί ἡ ἐπεξήγηση ὅτι στήν ἐγγραφή περιλαµβάνονταν καί οἱ νό-
µιµοι σαρκικοί κληρονόµοι44. 

Γιά τήν ἐγγραφή ἑνός ἀτόµου ὡς ἀδελφοῦ στόν ναό, ὡς βασική προϋπόθεση 
ἐτίθετο ἡ ἐπαγγελµατική του ἀπασχόληση καί ἡ συµµετοχή του στή συντεχνία, ἡ 
ὁποία σηµειώνεται στίς σχετικές καταγραφές τοῦ κώδικα µέ τή χαρακτηριστική 
ἔκφραση «εστοντας και να κανι την αρτε τον καζαρόλο». Στόν κώδικα τοῦ ναοῦ 
περιλαµβάνονται 149 ἐγγραφές ἀδελφῶν σέ διάφορα χρονικά διαστήµατα ἀπό 
τό 1714 ἕως τό 1828. Ἡ µοναδική περίπτωση ἐγγραφῆς ἀδελφοῦ πού δέν ἀνῆκε 
στήν συντεχνία τῶν ἀργαστηριαραίων εἶναι ἐκείνη τοῦ Νικολάου Κοκκίνη, πού 
ἔγινε µέ ἀπόφαση τῶν κυβερνητῶν στίς 5.7.1723. Ἡ ἐγγραφή αὐτή ἀποτελεῖ 
παραχώρηση τῶν κυβερνητῶν στόν Παναγιώτη Μανωλᾶ, ὁ ὁποῖος διεκδικοῦσε 
τότε µερτικό στόν ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Καρδάκι πού εἶχε παραχωρηθεῖ 
ἀπό τούς κτήτορές του ὡς µετόχι στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου. Μέ τή συµ-
φωνία πού ὑπογράφτηκε τότε, ὁ Μανωλᾶς ἀπέσυρε ὁποιαδήποτε ἀπαίτησή του 
µέ τόν ὅρο νά συγκαταριθµηθεῖ ὡς ἀδελφός στόν ναό ὁ Νικόλαος Κοκκίνης, 
πράγµα πού δέχτηκαν οἱ κυβερνῆτες µέ τόν ὅρο νά καταβάλει καί αὐτός τήν 
εἰσφορά πού προβλεπόταν καί γιά τούς ὑπολοίπους ἀδελφούς45. 

Τά συναδελφικά δικαιώµατα κληροδοτοῦνταν στούς σαρκικούς ἀπογόνους 
ὅπως καί στίς ὑπόλοιπες ἀδελφότητες. Σέ περίπτωση πού δέν ὑπῆρχε ἀρσενικός 
ἀπόγονος τό δικαίωµα κληροδοτοῦνταν στά θήλεα τέκνα, ὅπως προκύπτει ἀπό 
τούς καταλόγους τῶν ἀδελφῶν ὅπου σηµειώνονται οἱ σύζυγοι ὡς διαχειριστές 

                                                        
43. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 52rv. Θά πρέπει πάντως νά σηµειωθεῖ ὅτι τέσσερις ἀπό αὐτούς, ὁ 

Νικόλαος Σαµικός, ὁ Μάρκος Κοντογιάννης, ὁ Μάρκος ∆ελβινιώτης καί ὁ Μιχελής Σαρα-
ντινός, εἶχαν γραφτεῖ µαζί µέ ἄλλους ἐννέα τήν 1.1.1729 µέ τόν ὅρο ἄν παύσουν νά ἐξασκοῦν 
τό ἐπάγγελµα νά χάνουν αὐτοµάτως καί τό συναδελφικό τους δικαίωµα : «µέ τιούτον τρόπον 
οστε οπου κανουνε τιν αρτε να ηνε και να ενοουντε αδελφή και όποτεν δεν ιθελαν καµουν τιν 
αρτε να µιν ίθελαν εχουν πλεον κανενα γιους ης την ανοθεν µονιν και τουτο δια πατο εσπρε-
σο» (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 49r). 

44. Βλ. περιπτώσεις ἐγγραφῆς στίς 7.1.1731: Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 50v καί φ. 51v. 
45. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 44v. 
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τῶν δικαιωµάτων αὐτῶν46, καί, ἐλλείψει αὐτῶν, στούς πλησιέστερους συγγε-
νεῖς47. Ἡ δυνατότητα µεταβίβασης τοῦ δικαιώµατος σέ τρίτον, ἐνέργεια διαδο-
µένη στόν χῶρο τῶν ἀδελφοτήτων, ἀποτέλεσε ἀντικείµενο συζήτησης στή σύνα-
ξη τῆς 2.2.1770 µέ ἀφορµή τήν πράξη παραχώρησης τῶν δικαιωµάτων του πού 
εἶχε συνάψει ὁ Σπύρος Κανάκιας στίς 17.1.1770 στά κατάστιχα τοῦ νοταρίου 
Ἰωάννη Ἀνδρώνη πρός τόν ἱερέα Ἀνδρέα Κουλούρη48, παρότι δέν λείπουν καί 
προγενέστερες ἀνάλογες πράξεις49. Ὁ ἀποδέκτης κατέθεσε τήν πράξη στή διοι-
κούσα ἐπιτροπή καί ζήτησε νά ἀναγνωριστεῖ σέ αὐτόν τό συναδελφικό δικαίω-
µα πού τοῦ παραχωρήθηκε. Ἡ ἀδελφότητα, ἀφοῦ ἐξέτασε τό ζήτηµα τῆς δυνα-
τότητας παραχώρησης τῶν δικαιωµάτων σέ τρίτους βάσει τῶν ὅρων τῆς παρα-
χώρησης τοῦ ναοῦ πού εἶχε θέσει ἡ κτητόρισσα Θεοδωρέλα Βερβιτζιώτη, ἀπαγό-
ρευσε στό ἑξῆς τέτοιες πράξεις. Σύµφωνα µέ τό σκεπτικό, οἱ παραχωρήσεις αὐτές 
συνιστοῦσαν παράβαση τῆς θέλησης τῆς κτητόρισσας, ἡ ὁποία εἶχε ὁρίσει ὅτι 
δέν µποροῦσαν νά ψηφίζουν καί νά ἔχουν τό γιούς τῆς ἀδελφότητας παρά µό-
νον ἐκεῖνοι πού ἦταν στή συντεχνία καί οἱ κληρονόµοι τους. Ἡ πρόταση τέθηκε 
σέ ψηφοφορία, ψηφίστηκε καί ἀποφασίστηκε νά κατατεθεῖ στήν πολιτική ἀρχή 
γιά τήν ἐπικύρωσή της50. 

iii. Ἡ διοίκηση τῆς ἀδελφότητας 

Ἡ διοίκηση τῆς ἀδελφότητας ὁρίστηκε σέ πολύ γενικές γραµµές στήν παραχω-
ρητήρια πράξη, ὅπου σηµειώνεται ἡ λειτουργία τῆς γενικῆς συνέλευσης τῶν 
ἀδελφῶν γιά τήν ἐκλογή ἐφηµερίου καί διοικούσας ἐπιτροπῆς. Ἀναλυτικότερα, 
ἡ λειτουργία τῆς συνέλευσης, ἡ σύνθεση τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς καί ἡ δικαιο-
δοσία τῶν µελῶν της ὁρίστηκαν µέ ἐπιµέρους ἀποφάσεις τῆς ἀδελφότητας. Στή 
γενική συνέλευση τοῦ σώµατος µετεῖχαν ἰσότιµα ὅλοι οἱ ἀδελφοί ἄσχετα ἄν 
ἀνῆκαν στή συντεχνία, ἐφόσον εἶχαν καταβάλει τίς τακτικές τους εἰσφορές κατά 
τήν ἡµέρα τοῦ Πάσχα καί τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου. Ἡ λειτουργία της 

                                                        
46. Βλ. γιά παράδειγµα τή συµµετοχή τοῦ Βιτζέντου Σκορδίλη στή σύναξη τῆς 23.2.1753 ὁ 

ὁποῖος παρέστη «γινεκι ονόµατι κληρονοµος του ποτε µρ Θεοφίλη Παπαδόπουλου» καθώς 
καί τή συµµετοχή τοῦ Σπύρου Τζενεµπίση καί τοῦ Νικολάου Μαριέτη (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 
68v). 

47. Σηµειώνουµε γιά παράδειγµα ὅτι ὁ ἱερέας Ἰωάννης Μελατιανός ἐντάχθηκε ὡς ἀδελφός 
ἐπειδή ἦταν κληρονόµος τοῦ θείου του Κωσταντῆ Τουτοῦ (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 68v). Βλ. 
ἐπίσης ἀναγνωρίσεις δικαιωµάτων στίς 29.11.1797 (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 116rv). 

48. Α.Ι.Ν.Ε, Κώδικας, φ. 88v-89r ἀντίγραφο. 
49. Σηµειώνουµε τήν πράξη παραχώρησης τῆς 28.12.1740 µέ τήν ὁποία ὁ ∆ῆµος Χαλικιό-

πουλος, πρώην µέλος τῆς συντεχνίας, παραχωρεῖ «τζεδέρι καί παντελός ρενοντζιάρι» στόν 
Φραντζέσκο Τράνακα κάθε δικαιώµα πού εἶχε στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου (Α.Ι.Ν.Ε., 
Κώδικας, φ. 60v-61r ἀντίγραφο). 

50. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 88v-89r. 
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ἀκολουθοῦσε τή συνήθη διαδικασία πού περιγράψαµε στήν οἰκεία ἑνότητα. Ἐ-
πίσης ἡ σύνθεση τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς, ὁ τρόπος τῆς ἐκλογῆς της καί ἡ δι-
καιοδοσία της ἦταν σέ γενικές γραµµές ἴδια µέ ἐκείνη τῶν ὑπόλοιπων ἀδελφοτή-
των, ἐνῶ γιά τόν ἔλεγχο τῆς νοµιµότητας τῶν πράξεων, καθώς καί γιά τήν ὑπε-
ράσπιση τῶν συµφερόντων τῆς ἐκκλησίας ὑπῆρχε ὁ «ἀβοκάτος» τῆς ἐκκλησίας. 

Τά θέµατα πού ἀφοροῦσαν στή διοικούσα ἐπιτροπή τῆς ἀδελφότητας καθο-
ρίστηκαν µέ ἀπόφαση τῆς ὁλοµέλειας, ἔπειτα ἀπό κατάθεση σχετικῆς πρότασης 
τῆς προσωρινῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς, στίς 16.1.1715 καί ἀποτέλεσαν τόν πρῶ-
το κανονισµό τῆς ἀδελφότητας. Ἡ ἐπιτροπή ἀποτελοῦνταν ἀπό ἕναν πριόρη, 
δύο κυβερνῆτες καί ἕναν γραµµατικό, οἱ ὁποῖοι ἐκλέγονταν ἀπό τήν ἀδελφότη-
τα µέ διετή θητεία. Στήν ἐπιτροπή περιλαµβάνονταν καί οἱ ἑκάστοτε γαστάλδοι 
τῆς συντεχνίας, οἱ ὁποῖοι ἀπολάµβαναν τῶν ἴδιων προνοµίων µέ τούς ὑπολοί-
πους καί ἀποφάσιζαν µαζί µέ αὐτούς γιά τά ἔξοδα καί τούς λογαριασµούς τοῦ 
ναοῦ51. 

Βασική προϋπόθεση γιά τήν ἐκλογή κάποιου στό ἀξίωµα τοῦ πριόρη ἦταν 
νά ἀνήκει στή συντεχνία καί νά ἀσκεῖ τό ἐπάγγελµα52. Ἡ προϋπόθεση αὐτή τέ-
θηκε µέ τόν κανονισµό τῆς 16.1.1715, ἐνῶ ἀρκετά χρόνια ἀργότερα µέ ἀπόφαση 
τῆς 24.1.1742 προσδιορίστηκε ἀκριβέστερα ὅτι ἔπρεπε νά κατέχει ἀργαστήρι 
«φαουλάρικο» καί νά τό λειτουργεῖ ὁ ἴδιος καθόλον τόν χρόνο, ὁρίστηκε δέ ὅτι 
σέ περίπτωση παράβασης τοῦ ὅρου ἡ ἐκλογή ἀκυρωνόταν καί ἐπιβαλλόταν 
χρηµατική ποινή 50 δουκάτων ὑπέρ τῆς ἐκκλησίας σέ ἐκεῖνον πού θά πρότεινε 
τόν µή ἔχοντα τά προσόντα καί στόν γραµµατικό πού θά κατέγραφε τό ὄνοµά 
του µεταξύ τῶν ὑποψηφίων53. Στά µεταγενέστερα πρακτικά ὑπάρχουν ἀρκετά 
παραδείγµατα διαγραφῆς ὑποψηφίων µέ τό αἰτιολογικό αὐτό54. Ὁ περιορισµός 
αὐτός δέν ἴσχυε γιά τούς κυβερνῆτες καί τόν γραµµατικό, οἱ ὁποῖοι λαµβάνο-
νταν ἀπό τό σύνολο τῶν ἀδελφῶν καί ὄχι ἀπαραίτητα ἀπό αὐτούς πού ἀσκοῦ-
σαν τό ἐπάγγελµα, πού σηµαίνει ὅτι στά ἀξιώµατα µποροῦσαν νά ἐκλεγοῦν καί 
οἱ ἀπόγονοι τῶν ἀδελφῶν οἱ ὁποῖοι ἀσκοῦσαν ἄλλα ἐπιτηδεύµατα55. 

Στίς 20.1.1715 ὁ πριόρης καί οἱ κυβερνῆτες κατέθεσαν πρόταση µέ τήν ὁποία 
πρότειναν τήν ἀναλογική συµµετοχή στά ἀξιώµατα τῆς ἐπιτροπῆς τῶν ἀδελφῶν 
πού εἶχαν ἀργαστήρια στήν περιοχή τῆς Σπηλιᾶς καί στήν περιοχή τοῦ Φόρου, 
ὅπως συνέβαινε καί στή συντεχνία, ὅπου ἐκλεγόταν ἕνας γαστάλδος ἀπό τήν 
κάθε περιοχή. Πρότειναν λοιπόν νά ἐκλέγεται ἕνας ἀπό τούς ἀργαστηριαραίους 

                                                        
51. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 18rv. 
52. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 18r. 
53. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 62r. 
54. Βλ. τή διαγραφή τοῦ Σπυρίδωνος Παπαγιωργόπουλου καί Μάρκου ∆ελβινιώτη τήν 

1.5.1755 µέ τή σηµείωση «ντεπεναροντε επιδι και να µιν κάνουν τιν άρτε, κατα τιν πάρτε 
πιασµένι από τίν αδελφότιτα» (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 71αr). Βλ. ἐπίσης τή διαγραφή τοῦ Τζώρ-
τζη Μακρῆ στίς 9.5.1757 µέ τό ἴδιο αἰτιολογικό (ὅ.π., φ. 73v). 

55. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, 18v. 
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τῆς Σπηλιᾶς καί οἱ ὑπόλοιποι ἀπό τούς ἀργαστηριαραίους τοῦ Φόρου ὡς ἑξῆς: 
ἄν ἐκλεγόταν πριόρης ἀπό τό µέρος τῆς Σπηλιᾶς τά ὑπόλοιπα ἀξιώµατα νά 
λαµβάνονταν ἀπό ἐκείνους πού εἶχαν ἀργαστήρια στόν Φόρο, διαφορετικά νά 
λαµβανόταν ἕνας κυβερνήτης ἀπό τή Σπηλιά καί οἱ ὑπόλοιποι ἀπό τόν Φόρο56. 
Ἡ διάκριση τῶν κυβερνητῶν καί ἡ ἐκλογή ἑνός ἀπό τό µέρος τοῦ Φόρου καί 
ἑνός ἀπό τό µέρος τῆς Σπηλιᾶς διαπιστώνεται σταθερά στά µετέπειτα πρακτικά 
ἐκλογῶν, µέ ἐξαίρεση βέβαια ἐκεῖνες τίς ἐκλογές στίς ὁποῖες ἐξελέγη πριόρης ἀπό 
τό µέρος τῆς Σπηλιᾶς. Ἡ διάρθρωση τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς µέ ἐπικεφαλῆς 
τόν πριόρη ἐπιβεβαιώνεται ἕως καί τίς ἐκλογές τῆς 30.12.1767. Στή σύναξη τῆς 
10.1.1770 ἀποφασίστηκε νά ἐκλέγονται στό ἑξῆς δύο µόνο κυβερνῆτες καί ἕνας 
γραµµατικός, ἀπόφαση πού ἐφαρµόστηκε καί στή συνέχεια57. 

Ἐκτός τῆς ἐπιτροπῆς, µέ παράλληλη ὅµως διετή θητεία, ὁρίστηκε στίς 
16.1.1715 ἡ ἐκλογή ἑνός ἀπό τούς ἀδελφούς ὁ ὁποῖος θά κρατοῦσε καί θά περι-
έφερε τό κουτί τῶν προσφορῶν ὑπέρ τῆς ἐκκλησίας, τό κλειδί τῆς ὁποίας φύλασ-
σε ὁ πριόρης58. Αὐτός στά µετέπειτα πρακτικά ἐκλογῶν χαρακτηρίζεται ὡς γα-
στάλδος τῆς «σκάτολας» τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καί ἡ ἐκλογή του διαπιστώνε-
ται σταθερά σέ ὅλον τόν 18ο αἰ.59. Μετά τήν παραχώρηση τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου στό Καρδάκι στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, µέ τήν πράξη τῆς 
6.5.1718, ἐµφανίζεται καί τό ἀξίωµα τοῦ γαστάλδου τῆς «σκάτολας» τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου. Ἡ πρώτη ἐκλογή του ἔγινε τήν 1.1.1719 καί ἔκτοτε σηµειώνεται ἀνελ-
λιπῶς στά πρακτικά τῶν τακτικῶν συνελεύσεων ἕως τό τέλος τοῦ 18ου αἰ.60. 
Πρός τό τέλος τοῦ 18ου αἰ. ἐµφανίζεται καί τρίτος γαστάλδος ὑπεύθυνος γιά τή 
«σκάτολα» τῆς Ἁγίας Ἄννης «δια τους πτοχους τις αδελφοτιτος» ἤ «δια τους 
πτοχους αδελφους». Γνωρίζουµε δύο ἐκλογές στό ἀξίωµα, στίς 15.1.1772 καί στίς 
12.1.177461. Στά ἑπόµενα χρόνια καί ἕως τό 1790 δέν ἔγιναν ἐκλογές, ἀλλά πα-
ρέµειναν στά ἀξιώµατά τους οἱ ὑπάρχοντες, στίς ἐκλογές ὅµως τῆς 14.7.1790 δέν 
ἔγινε ἐκλογή γιά τό ἀξίωµα αὐτό. Οἱ γαστάλδοι εἶχαν ὡς καθῆκον τήν περιφορά 
τοῦ κουτιοῦ τῶν προσφορῶν στά ἀργαστήρια τῶν ἀδελφῶν. Ἡ περιφορά αὐτή 
γινόταν κάθε Σάββατο, ἄν κρίνουµε ἀπό τήν πρόταση τοῦ ὑποψήφιου ἀδελφοῦ 
Σπύρου Ἀγγουράκη ὁ ὁποῖος πρότεινε στίς 16.4.1783 νά ἀναλάβει τήν περιφορά 
τῆς «σκάτολας» τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου στά ἀργαστήρια τῶν ἀδελφῶν κάθε 
Σάββατο γιά 6 χρόνια62. 

                                                        
56. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 22r. 
57. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 87v-88v. 
58. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 18v. 
59. Βλ. ἐνδεικτικά πρακτικά τῆς 6.1.1717 (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 26v) καί τῆς 4.10.1797 (ὅ.π., 

φ. 116r). 
60. Βλ. ἐνδεικτικά πρακτικά τῆς 1.1.1719 (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 39r) καί τῆς 4.10.1797 (ὅ.π., 

φ. 116r). 
61. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 91v καί 92v ἀντίστοιχα. 
62. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 95v. 
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Ὑποψηφιότητα γιά τά ἀνωτέρω ἀξιώµατα µποροῦσε νά ὑποβάλει καθένας 
πού διέθετε τά τυπικά προσόντα. Παρότι δέν ἐντοπίστηκε σχετική διάταξη, πι-
στεύουµε ὅτι ἀπαγορευόταν ἡ ταυτόχρονη κατοχή ἀξιωµάτων στή συντεχνία 
καί τήν ἀδελφότητα. Τήν ἐφαρµογή τῆς ἀπαγόρευσης αὐτῆς ἐντοπίσαµε στό 
πρακτικό ἐκλογῆς τῆς 16.1.1793 ὁπότε διαγράφτηκαν δύο ἀπό τή λίστα τῶν 
ὑποψηφίων γαστάλδων τῆς «σκάτολας» διότι ὁ µέν ἕνας ἦταν γραµµατικός ὁ δέ 
ἄλλος γαστάλδος τῆς συντεχνίας63. Γενικότερα ὅµως τό ἐνδιαφέρον τῶν ἀδελ-
φῶν γιά τήν ἀνάληψη τῶν ἀξιωµάτων τῆς ἀδελφότητας δέν φαίνεται νά ἦταν 
ἰδιαίτερα µεγάλο. Τή διαπίστωση αὐτή κάνοντας ἡ διοικούσα ἐπιτροπή κατέθε-
σε πρόταση, µέ τήν εὐκαιρία τῆς σύναξης τῶν ἀδελφῶν γιά τήν ψήφιση νέων 
ἀδελφῶν στίς 10.4.1735, µέ τήν ὁποία ἀποσκοποῦσε στήν τόνωση τοῦ ἐνδιαφέ-
ροντος τῶν ἀδελφῶν καί ἰδιαίτερα ἐκείνων οἱ ὁποῖοι οὐδέποτε εἶχαν ἀναλάβει 
κάποιο ἀπό τά ἀνωτέρω ἀξιώµατα. Πρότεινε λοιπόν στό ἑξῆς νά µήν µπορεῖ 
κανείς νά ἀναλάβει τό ἀξίωµα τοῦ γαστάλδου τῆς συντεχνίας, τό ὁποῖο ἦταν 
ἐπικερδές, ἄν προηγουµένως δέν λάβαινε κάποιο ἀπό τά ἀξιώµατα τῆς ἀδελφό-
τητας. Στήν ἀπαγόρευση περιλαµβάνονταν ὅλοι οἱ ἀδελφοί, παλαιοί καί και-
νούργιοι οἱ ὁποῖοι ἕως τότε δέν εἶχαν ἀναλάβει κανένα ἀξίωµα. Ἡ πρόταση 
ἔγινε δεκτή καί ψηφίστηκε σχεδόν ἀπό τό σύνολο τῶν παρόντων ἀδελφῶν64. 

iv. Οἱ ὑποχρεώσεις τῆς συντεχνίας ἔναντι τοῦ ναοῦ 

Οἱ ὑποχρεώσεις τῆς συντεχνίας ἔναντι τοῦ ναοῦ καθορίστηκαν κατά τήν πρώτη 
συνεδρία γιά τή σύνταξη τοῦ κανονισµοῦ τῆς ἀδελφότητας καί ἐπαναλήφθηκαν 
σέ µεταγενέστερες ἀποφάσεις. Μέ αὐτές ὁρίστηκε ἡ καταβολή ὑπέρ τοῦ ναοῦ 
ποσοστοῦ ἐπί τῶν κεφαλαίων τά ὁποῖα ἐπενδύονταν σέ ἐµπορεύµατα τῆς συντε-
χνίας, εἴτε ἡ προµήθεια τῶν ἐµπορευµάτων αὐτῶν γινόταν ἀπό τά καταστατικά 
ὄργανα τῆς συντεχνίας γιά λογαριασµό τῶν µελῶν της εἴτε ἀπό ἰδιῶτες µέλη ἤ 
µή τῆς συντεχνίας. Παράλληλα ὁρίστηκε ἡ καταβολή ὑπέρ τοῦ ναοῦ ὁρισµένου 
ποσοῦ ἀπό τά κέρδη τῶν γαστάλδων τῆς συντεχνίας, τά ὁποῖα προέρχονταν 
ἀπό τήν προµήθεια πού λάµβαναν αὐτοί ἀπό τούς πωλητές, πραγµατευτές καί 
καραβοκυραίους τῶν ἐµπορικῶν πλοίων. 

Πιό συγκεκριµένα στόν κανονισµό πού ψηφίστηκε στίς 16.1.1715 ὁρίστηκε 
ὅτι ὅλα τά µέλη τῆς συντεχνίας τά ὁποῖα θά λάµβαναν ἀπό τά ἐµπορεύµατα 
πού ἀγόραζε ἡ συντεχνία µέσῳ τῶν γαστάλδων, ὄφειλαν νά καταβάλλουν ὑπέρ 
τῆς ἐκκλησίας τό µισό τοῖς ἑκατό ἀπό τά κεφάλαια πού θά ἔδινε ὁ καθένας, τό 
ὁποῖο θά τό εἰσέπρατταν οἱ γαστάλδοι καί θά τό παρέδιδαν στόν εὑρισκόµενο 
πριόρη. Ἐπίσης οἱ γαστάλδοι ὄφειλαν νά δίνουν ὑπέρ τοῦ ναοῦ τά µισά ἀπό τά 
κάθε λογῆς κέρδη πού ἀποκόµιζαν ἀπό τούς πωλητές καί πραγµατευτές, καί νά 

                                                        
63. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 108r. 
64. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 54r. 
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τά δίνουν καί αὐτά στόν πριόρη65. Στά συµπληρωµατικά κεφάλαια πού ψηφί-
στηκαν στίς 20.1.1715 περιλήφθηκαν στήν ἀνωτέρω ὑποχρέωση καί ὅλες ἐκεῖνες 
οἱ ἐµπορικές πράξεις πού γίνονταν ἀπό µέλη τῆς συντεχνίας σέ ἐµπορεύµατα τά 
ὁποῖα ἄφηναν οἱ γαστάλδοι κρίνοντάς τα ὡς µή συµφέροντα. Ὁρίστηκε λοιπόν 
ὅτι ὅποιος διέθετε κεφάλαια γιά τήν προµήθεια ἐµπορευµάτων, ἀπό ἐκεῖνα πού 
ἄφηναν οἱ γαστάλδοι, ὄφειλε νά καταβάλλει τό ἕνα τοῖς ἑκατό ἀπό τό κεφά-
λαιο πού θά ἐπένδυε ὑπέρ τῆς ἐκκλησίας66. 

Στίς 30.3.1722, µέ τήν εὐκαιρία τῆς ψήφισης ἄλλων προτάσεων, κατατέθηκε 
στή γενική συνέλευση καί ψηφίστηκε πρόταση, ἡ ὁποία ἀναφερόταν στόν τρόπο 
εἴσπραξης τοῦ ἀνωτέρω ἑνός τοῖς ἑκατό ἀπό τίς ἐµπορικές πράξεις τῶν µελῶν 
τῆς συντεχνίας. Μέ αὐτήν ἀποφασίστηκε καί δόθηκε ἡ ἐξουσιοδότηση στή διοι-
κούσα ἐπιτροπή νά πακτώνει τό εἰσόδηµα αὐτό µέ τή συνήθη διαδικασία τῶν 
τριῶν δηµοπρασιῶν («ἰνκάντων») στόν πλειοδότη, ὁ ὁποῖος µετά τό πέρας τῆς 
ὑπηρεσίας του ὄφειλε νά ἀποδίδει λογαριασµό τῶν εἰσπράξεων πρός γνώση τῆς 
ἐκκλησίας67. 

Ἡ ἀπόδοση τῶν προβλεποµένων ὑπέρ τοῦ ναοῦ ποσοστῶν ἀπό τούς γαστάλ-
δους στόν ἑκάστοτε πριόρη, πιθανόν ἕως τό 1741 νά γινόταν ἄτυπα. Στά µετέ-
πειτα ὅµως χρόνια φαίνεται πώς προτιµοῦσαν τή σύνταξη νοταριακῆς πράξης 
γιά τήν ἐξασφάλιση καί τῶν δύο µερῶν. Γνωρίζουµε τήν πράξη πού συντάχθηκε 
στίς 9.3.1741 µέ τήν ὁποία οἱ κυβερνῆτες τοῦ ναοῦ βεβαίωσαν ὅτι σέ ἐφαρµογή 

                                                        
65. «απο τες πραµατιες οπου το κατα κερον υθελαν γιενου υς τιν αρτε κατα το σινιθες απο 

τους γασταλδους να υνε υποσχοµενι ολι τις αρτες ... οπου λαβου απο τες αυτες πραµατιες να 
διδουν µισο τα εκατο απο τα καβιδαλια οπου υθελαν δοσου ο καθενας υγου να το δινουν το 
αυτο υµισο τα εκατο τις ανοθεν εκλισιας σκουδαροντας το υ γασταλδι κε κονσενιαροντας το 
του εβρισκοµενου πριορι απο βολαν υς βολα οσον ακοµι να δινου υ αφτι γασταλδι τα υµισα 
απο καθε λογις κερδο οπου υθελαν λαβουν ος γασταλδι τις αρτες απου του πουλιταδες πρα-
µατευταδες τις αυτις εκλισιας κονσενιαροντας τα απο βολα υς βολα του κατα κερο πριορι» 
(Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 18v-19r). 

66. «πλεον βολες ι γασταλδι τις αρτες µη γνοριζοντες τες πραγµατιες να ινε εις ωφελιαν 
του τες απαφινουν κε µε το να τις αφινουν ι αφτι τες πραγµατεβουν µερικη απο την αφτην 
αρτε δικεον ηνε κε απο ετουτο να λαβενη καπιον κερδος ι ανοθεν µονη δια τουτο προσφερ-
νοµε πος οπιος εκινος ιθελε καµι πραγµατια απο εκινες οπου απαφινουν ι γασταλδι να ινε 
ιποσχοµενη δια το καβδαλ οπου βάλη δια τις ανοθεν πραγµατιες να δινι ενα τα εκατο τις 
αφτις εκλισηας να το κονσενιαρι του ιβρισκοµενου πριόρη» (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 22rv). 

67. «αναµαισα εις τα καπιτολα οπου εγιναν δια την µπαρουσαν αγιαν µονην βαιβεοµενα 
απο τον αιξοχοτατον καπιταν γκαιναιραλ Πιζανι ηναι και εκινο που παιριεχι πος λισαιτζια-
ροντας η αρται την µαρκαντζια ηστα φαουλαρικα και πιανοντας την µαιρικα ηποκιµαινα της 
αυτης αρταις αγοραζοντας τα δια την ιδιοτιτα του εχι χραιος να δινι προς την αφτιν αγιαν 
µονι αινα τα εκατο δια οσο ηνπορταρι το αυτο ναιγοτζιο γνοριζοµαι αρµοδιο οτι να παχτοθι 
το αυτο δοσιµο το αινα τα εκατο και δια τουτο αναζητουµαι να µας δοθη αιξουσια να 
ηνµπορουµαι να το παχτονοµαι ησαι κινον οπου ηθαιλαι βαλι παιρισοταιρο κανοντας προτα 
τα τρια ηνκαντα µαι ηποσχαισην του παχτοναρι να ηθαιλαι δοκι µαιταιπητα της κοντοτας 
του νοτα ησαι οτη εσκουδαρισαι δια φος της εκλισιας» (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 43r). 
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τῶν ἀνωτέρω διατάξεων ἔκαναν καθαρό λογαριασµό τῆς ὑπηρεσίας τῶν γα-
στάλδων κατά τό ἔτος 1740 καί ἔλαβαν τό συναχθέν εἰσόδηµα. Ἀπό τήν περι-
γραφή τοῦ τρόπου προσδιορισµοῦ τοῦ ποσοῦ πού ἀνῆκε στήν ἐκκλησία ἀπό τά 
κέρδη τῶν γαστάλδων, διαπιστώνεται ὅτι τά κέρδη τους συνίσταντο στό µισό 
τοῖς ἑκατό ἐπί τῆς ἀξίας τῶν ἐµπορευµάτων πού λάµβαναν ἀπό τούς οἰκοκυ-
ραίους τῶν πλοίων, καί στό µισό τοῖς ἑκατό πού λάµβαναν ἀπό τά µέλη τῆς συ-
ντεχνίας. Ἀπό τό συµποσούµενο ἕνα τοῖς ἑκατό, τό µισό προοριζόταν γιά τήν 
ἐκκλησία καί γιά τό ἔτος 1740 αὐτό ἀνερχόταν σέ 1892 λίτρες68. 

Τό ζήτηµα πάντως τῆς εἴσπραξης τῆς εἰσφορᾶς τῶν γαστάλδων δέν ἦταν 
τόσο ἁπλό, φαίνεται δέ πώς αὐτοί ἀπέφευγαν τήν καταβολή της. Στίς 7.8.1741 
ἐκδόθηκε ἀπό τήν τοπική ∆ιοίκηση καί ὑπογράφτηκε ἀπό τόν Βάιλο Gerolamo 
Bonfini πρόσταγµα πού ἀφοροῦσε στήν ἀπόδοση τοῦ προβλεπόµενου ἑνός τοῖς 
ἑκατό ὑπέρ τοῦ ναοῦ. Τό πρόσταγµα ὑπενθύµιζε τό περιεχόµενο τοῦ σχετικοῦ 
κεφαλαίου τῶν διατάξεων τῆς 16.1.1715 καί διέτασσε τούς τότε γαστάλδους νά 
πληρώσουν τό προβλεπόµενο ἕνα τοῖς ἑκατό στόν πριόρη, ὁρίζοντας, σέ περί-
πτωση παράβασης, ποινή 300 δουκάτων στόν καθένα69. Τό θέµα ἀπασχόλησε 
καί τή σύναξη τῆς 24.1.1742, ὁπότε οἱ ἀδελφοί ὅρισαν ἐκ νέου τό ζήτηµα τῶν 
ποσοστῶν ὑπέρ τοῦ ναοῦ, τό ὁποῖο ὄφειλαν νά καταβάλλουν οἱ γαστάλδοι τῆς 
συντεχνίας στόν ἑκάστοτε πριόρη. Στήν ἀπόφαση αὐτή ὁ προσδιορισµός τοῦ πο-
σοῦ πού ἀνῆκε στήν ἐκκλησία γίνεται ἐπί τοῦ συνόλου τῶν ἐσόδων τῶν γαστάλ-
δων, τά ὁποῖα αὐξάνονται κατά µισό τοῖς ἑκατό, µέ ἀντίστοιχη ἐπιβάρυνση τῶν 
πωλητῶν καί πλοιοκτητῶν, χωρίς πάντως µέ τόν τρόπο αὐτό νά διαφοροποι-
εῖται τό τελικό ποσοστό. Πιό συγκεκριµένα, οἱ γαστάλδοι τῆς συντεχνίας ὄφει-
λαν νά δίνουν ὑπέρ τῆς ἐκκλησίας τό µισό ἀπό τό ἕνα τοῖς ἑκατό πού λάµβαναν 
ἀπό τούς πωλητές καί ἰδιοκτῆτες τῶν πλοίων ἤ βαρκῶν, καί τό µισό ἀπό τό ἕνα 
τοῖς ἑκατό πού λάµβαναν ἀπό τούς ἀργαστηριαραίους. Στούς γαστάλδους ἀπα-
γορευόταν αὐστηρά νά συνάπτουν συµφωνίες µέ τόν πριόρη ἤ ἄλλον τῆς διοι-
κούσας ἐπιτροπῆς εἰς βάρος τῆς ἐκκλησίας. Γιά τήν παρεµπόδιση µάλιστα τέ-
τοιου ἔργου, ὁρίστηκε ὅτι στό ἑξῆς οἱ γαστάλδοι ὄφειλαν νά καλοῦν τόν ἑκά-
στοτε πριόρη σέ κάθε δοσοληψία τους µέ τούς πωλητές γιά νά λαµβάνει τά ὅσα 

                                                        
68. «...ιστό ήτι ετράβισαν ήγουν µισό τά εκατό από τούς νικοκιρέους τόν µπαστιµέντον καί 

άλο ιµισό τά ἐκατό από τήν άνοθεν άρτε από όσον πράγµα νεγοτζιου έγινε ίστον αφτόν 
χρόνον απερασµένον από τό οπίο ένα τά εκατό εβγιένι νά λάβι η άνοθεν µονίν τό ήµισο τόσον 
από τό άνοθεν ήµισο τις ἀρτες όσον καί από εκίνο τόν καραβοκιρέον τόν µπαστιµέντον» καί 
βρέθηκαν νά ἔχουν οἱ γαστάλδοι στά χέρια τους «ήγουν ιστό ἀφτό ήµισο ἀπό ένα τά εκατό 
οπού ακαρτερί τίν άνοθεν µονίν λήτρες χίλιες οκτακόσιες ενενίντα δίο µπονιφικάδες ισέ 
ετούτες καί ή γαζέτες όπού άφισαν διά τίν σαρδέλα τού καπετάν Τζουάνε Βοινοβικ καί 
Καπετάν Βούκου Μιάλοβικ καί µέ τίν αφτίν µπονιφικατζιόν σουµάρουν η άνοθεν L.1892 τές 
οπίες φανερόνι ο άνοθεν Φαντζιούλις ος πριόρις πός τές έλαβε από τούς ηριµένους γαστάλ-
δους καί µένι εφχαριστιµένος καί ούτος εξεκαθαρίσαν ενόπιον» (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 60rv). 

69. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 60v. 
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ἀνῆκαν στήν ἐκκλησία, συντάσσοντας τίς ἀποδείξεις ἐνώπιον νοταρίου70. Στήν 
ἴδια σύναξη ἐπικυρώθηκε ἐκ νέου καί προστάχθηκε ἡ πιστή ἐφαρµογή τοῦ 
κεφαλαίου πού ὅριζε ὅτι ὅλοι ἐκεῖνοι, εἴτε ἀνῆκαν στήν ἄρτε εἴτε ὄχι, οἱ ὁποῖοι 
ἐµπορεύονταν στή χώρα καί τά προάστεια καί ἀγόραζαν πραγµάτειες κάθε λο-
γῆς πού ἀνῆκαν στή συντεχνία τῶν ἀργαστηριαραίων, ὄφειλαν ἀπό τά κεφά-
λαια πού θά ἐπένδυαν νά πληρώνουν τό ἕνα τοῖς ἑκατό ὑπέρ τῆς ἐκκλησίας. Οἱ 
γαστάλδοι τῆς συντεχνίας ὄφειλαν νά εἰσπράττουν τό ποσοστό αὐτό, ἐνῶ ὁρί-
στηκε στούς παραβάτες χρηµατική ποινή 50 ρεαλίων ὑπέρ τῆς ἐκκλησίας71. 

Τέλος, στή σύναξη τῆς 28.12.1765 ὁ πριόρης καί οἱ κυβερνῆτες κατέθεσαν 
πρόταση ἡ ὁποία ψηφίστηκε καί προέβλεπε ὅτι στό ἑξῆς οἱ ἐκλεγόµενοι γαστάλ-
δοι τῆς συντεχνίας ὄφειλαν, ἐκτός τοῦ συνηθισµένου δοσίµατος, νά καταβάλ-
λουν µέ τήν ἐκλογή τους ἐφ’ ἅπαξ εἰσφορά ὑπέρ τοῦ ναοῦ ὕψους 10 τζεκινιῶν, 
ὅπως γινόταν καί στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καί Στεφάνου τῶν 
τζαγκαράδων72. 

v. Συντεχνία καί ἀδελφότητα 

Ὅπως φάνηκε ἀπό ὅσα προηγήθηκαν, ἡ συντεχνία καί ἡ ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ 
λειτουργοῦσαν παράλληλα καί συνεργάζονταν µέ γνώµονα πάντοτε τό συµφέ-
ρον τοῦ ναοῦ. Ἡ στάση ὅµως αὐτή τῆς συντεχνίας κατά τήν περίοδο τῆς συγ-
κρότησης τῆς ἀδελφότητας δέν εἶναι φανερή, ἀφοῦ στίς πρῶτες πράξεις φαίνε-
ται νά ἐνεργοῦν ὁρισµένα µέλη, στά ὁποῖα ἄς σηµειωθεῖ δέν προσδιορίζεται ἄν 
περιλαµβάνονταν οἱ τότε γαστάλδοι τῆς συντεχνίας, καί ὄχι ἡ συντεχνία ὡς σω-
µατεῖο. Ἡ παραχώρηση τοῦ ναοῦ ἔγινε στά συγκεκριµένα αὐτά µέλη, στά κείµε-
να ὅµως πού ἀκολούθησαν τή δωρεά καί στίς µετέπειτα ἀποφάσεις τῆς ἀδελφό-
τητας τονίζεται ὅτι ἡ δωρεά ἔγινε πρός τή συντεχνία τῶν ἀργαστηριαραίων, πού 
σηµαίνει ὅτι οἱ πρῶτοι σύντεχνοι-ἀδελφοί ἀποτελοῦσαν τήν πλειονότητα τῶν 

                                                        
70. «ει γασταλδι τίς άρτες νά ήθελαν είς ενέργιαν τού ἀνοθεν καπίτολου τίς ἀνοθεν πρότις 

σίναξις, νά ήθελαν κορισποντέρουν µέ πάσαν αλίθιαν καί ποντουαλιτά, είς αφξισιν τίς εκλη-
σίας τό σοστό ήµισο κέρδος ήτε διάφορο οπού λαβένουν από τούς πουλιτάδες πραγµατε-
φτάδες, άπό τά νεγότζια ὁπού ησίν ιποτασόµενα τίς αρτες τους, ίγουν τό ίµισο από τό ένα τά 
εκατό όπού λαβένουν ἀπό τούς πουλιτάδες νικοκιρέους τόν µπαστιµέντον, ήτε βαρκόν, καί τό 
άλο ηµισο τά εκατό, οπού λαβένουν από τό ένα τά εκατό από τούς αργαστιραρέους, µίν 
ιµπορόντας νά κάµουν σίβασες, ί πάτι µέ τόν πριόρι ήτε µέ άλους από τίν µπάνκα, εἰς ζιµίαν, 
καί δεσκάβιδο τίς εκλισίας ὁς ἁνοθεν. Μάλιστα διά εµπόδισιν τιούτον έργον, νά ήθελαν ἀπό 
εδό, καί έµπροστεν κράζουν ή ἁφτή γαστάλδι, τόν κάτα κερό ιβρισκόµενον πριόρι νά ήσιν 
παρόν ισέ κάθε σκοσιόν, καί λογαριασµούς οπού ήθελαν κάνουν µέ τούς άνοθεν πουλιτάδες 
διά νά λαβένι τά όσα απαρθενέβουν τίν εκλισίαν, κάνοντας τές ριτζεβούτες εις άτι νοταρίου, 
διά νά µεταδοθουν εις τόσιν αυξισιν καί καλιοτροπιν του ανοθεν θιου ναού, εις πινιν ριάλια 
πενίντα no. 50 αφιεροµένα εις αύξισιν τίς ανοθεν εκλισίας» (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 62r). 

71. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 62v. 
72. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 83v. 
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µελῶν τῆς συντεχνίας καί ἡ ἀπόφασή τους, ὅπως ἐκφράστηκε στή νοταριακή 
πράξη τῆς 30.8.1714, ἀποτελοῦσε ἀπόφαση δεσµευτική γιά τή συντεχνία, ἄσχετα 
ἄν στήν πράξη ἐκείνη δέν ἀναφέρονται τά θεσµοθετηµένα ὄργανα διοίκησης 
τῆς συντεχνίας. Τό γεγονός αὐτό ἐπιβεβαιώνεται ἄλλωστε καί ἀπό τίς ἀποφάσεις 
τῆς ἀδελφότητας πού ἀκολούθησαν καί ἀφοροῦσαν στήν οἰκονοµική ἐπιβά-
ρυνση τῆς συντεχνίας καί τῶν ὀργάνων της ὑπέρ τοῦ ναοῦ. 

Παρά τό γεγονός αὐτό, καί παρά τό ὅτι ἡ εἰσφορά ὑπέρ τοῦ ναοῦ βάρυνε 
ὅλα τά µέλη τῆς συντεχνίας, ἡ συµµετοχή ὅλων τῶν µελῶν τῆς συντεχνίας στήν 
ἀδελφότητα δέν ἦταν ὑποχρεωτική. ∆έν γνωρίζουµε πόσοι ἔµεναν ἐκτός ἀδελ-
φότητας, ἡ ὕπαρξή τους ὅµως πιστοποιεῖται ἀπό τίς ἐγγραφές ἀδελφῶν σέ διά-
φορα χρονικά διαστήµατα, οἱ ὁποῖες µόνον ἐν µέρει θά µποροῦσαν νά δικαιολο-
γηθοῦν ἀπό τήν ἐµφάνιση νέων ἐπαγγελµατιῶν. Ὁ προαιρετικός χαρακτήρας 
τῆς ἐγγραφῆς στήν ἀδελφότητα φαίνεται νά αἴρεται µέ ἀπόφαση τῆς σύναξης 
τῆς 24.1.1742, στό τέταρτο κεφάλαιο τῆς ὁποίας ὁρίστηκε ὅτι ὅποιος ἀπό τή 
συντεχνία δέν ἦταν γραµµένος στήν ἀδελφότητα ὄφειλε νά γραφτεῖ73, ἡ συµπε-
ρίληψη ὅµως τῆς πρότασης στό κεφάλαιο γιά τήν εἴσπραξη τοῦ ἑνός τοῖς ἑκατό 
ἀπό τούς µή συντέχνους ἐµπόρους ἀγαθῶν τῆς συντεχνίας γεννᾶ ἀµφιβολίες γιά 
τό πραγµατικό περιεχόµενό του. Ἄλλωστε ἀπό τά στοιχεῖα πού παρέχει ὁ κώ-
δικας τοῦ ναοῦ δέν λείπουν οἱ περιπτώσεις µελῶν τῆς συντεχνίας τά ὁποῖα δέν 
ἔγιναν δεκτά ὡς ἀδελφοί στήν ἀδελφότητα74, ἀλλά καί ἀδελφῶν οἱ ὁποῖοι ζήτη-
σαν τή διαγραφή τους ἐπειδή εἶχαν µετανιώσει75. Ἐπίσης περιοριστικό χαρακτή-
ρα φαίνεται πώς εἶχε ἡ ἀπόφαση µέ τήν ὁποία ἀπαγορεύτηκε ἡ ἐκλογή στό ἀξί-
ωµα τοῦ γαστάλδου τῆς συντεχνίας ὅσων δέν εἶχαν προηγουµένως ὑπηρετήσει 
σέ κάποιο ἀπό τά ἀξιώµατα τῆς ἀδελφότητας, ἄν καί τό πιθανότερο εἶναι ὅτι ὁ 
περιορισµός ἀναφερόταν µόνον στά µέλη τῆς ἀδελφότητας καί δέν περιλάµβανε 
τούς ἐπαγγελµατίες πού ἔµεναν ἐκτός αὐτῆς. Πιστεύουµε ὅµως ὅτι ὁ ἀριθµός 
τῶν ἐπαγγελµατιῶν πού ἔµεναν ἐκτός ἀδελφότητας θά ἦταν ἐξαιρετικά περιορι-
σµένος, ἀφοῦ, πέραν τῆς ἐφ’ ἅπαξ εἰσφορᾶς γιά τήν ἐγγραφή, δέν συνέτρεχε 
ἄλλος λόγος γιά τήν παραµονή τους ἐκτός ἀδελφότητας. 

Ὁ προαιρετικός χαρακτήρας τῆς ἐγγραφῆς τῶν συντέχνων στήν ἀδελφότητα, 
κυρίως ὅµως ἡ δυνατότητα κληρονοµικῆς µεταβίβασης τῶν δικαιωµάτων τοῦ 
ἀδελφοῦ, ἄσχετα ἄν ὁ κληρονόµος ἀσκοῦσε τό ἐπάγγελµα, διεύρυνε τόν κύκλο 
τῶν µελῶν τῆς ἀδελφότητας ἔξω ἀπό τά στενά ὅρια τῆς συντεχνίας ἀγκαλιάζο-
ντας εὐρύτερες κοινωνικές καί ἐπαγγελµατικές ὁµάδες. Ὁ µικτός χαρακτήρας 
τῆς ἀδελφότητας, ὀφειλόµενος στή δυνατότητα αὐτή, ἀποδεικνύεται στά ἀµέσως 

                                                        
73. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 62v. 
74. Σηµειώνουµε τίς αἰτήσεις τοῦ Σπύρου Φάντη, καί τοῦ Ἀναστάση Πηγῆ οἱ ὁποῖες 

καταψηφίστηκαν στή σύναξη τῆς 10.4.1735 (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 54r). 
75. Βλ. τήν αἴτηση διαγραφῆς τοῦ Ἀντώνη Βραχλιώτη στίς 2.4.1806 «ἔστωντας και νὰ ἐµα-

ταγνιοσε» (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 123r). 
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ἑπόµενα χρόνια µέσα ἀπό τούς καταλόγους τῶν ἀδελφῶν πού µετεῖχαν στίς 
συνάξεις τοῦ σώµατος, στούς ὁποίους σηµειώνονται κληρικοί, ἀλλά καί ἄλλοι οἱ 
ὁποῖοι στήριζαν τά δικαιώµατά τους σέ κληρονοµιά ἐκλιπόντος ἀδελφοῦ76. Οἱ 
µή σύντεχνοι ἀδελφοί ὑπολογίζονται ἀπό τήν ἀδελφότητα ὡς ὁµάδα διακριτή ἡ 
ὁποία ἔχει δικαιώµατα στή διοίκηση τοῦ ναοῦ77, ὁ ἀριθµός ὅµως τῶν ἀδελφῶν 
πού τήν ἀπαρτίζει εἶναι ἀδύνατο νά διευκρινισθεῖ, ἀφοῦ στούς καταλόγους τῶν 
παρόντων κατά τίς συνάξεις δέν προσδιορίζεται ἡ ἐπαγγελµατική τους ἰδιότητα. 

Παρά τήν ἰδιοτυπία αὐτή στή σύνθεσή της, ἡ ἀδελφότητα στίς γενικές της 
συνελεύσεις λάµβανε ἀποφάσεις οἰκονοµικοῦ κυρίως χαρακτήρα οἱ ὁποῖες ἦταν 
δεσµευτικές γιά τή συντεχνία, ἀλλά καί ἀποφάσεις οἱ ὁποῖες ἀφοροῦσαν στή συ-
ντεχνία καί στή διοίκησή της. Ἡ διαπίστωση αὐτή µᾶς ὁδηγεῖ στό συµπέρασµα 
ὅτι ἡ πλέον ἐνεργητική ὁµάδα στήν ἀδελφότητα ἦταν ἐκείνη τῶν συντέχνων, οἱ 
ὁποῖοι συµµετεῖχαν ὁµαδικά στίς συνελεύσεις τοῦ σώµατος καθιστώντας αὐτές 
συνάµα καί συνελεύσεις τῆς συντεχνίας. Σηµειώνουµε τή σύναξη τῆς 1.1.1731 ὁ-
πότε λήφθηκαν σηµαντικές ἀποφάσεις πού ἀφοροῦσαν στό ἀξίωµα τοῦ γαστάλ-
δου τῆς συντεχνίας καί στόν τρόπο ἐκλογῆς του, τή σύναξη τῆς 10.4.1735 ἡ ὁ-
ποία ψήφισε πρόταση τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς τοῦ ναοῦ πού ἀφοροῦσε ἐπίσης 
στόν τρόπο ἐκλογῆς τῶν γαστάλδων τῆς συντεχνίας, τή σύναξη τῆς 14.1.1739 
κατά τήν ὁποία λήφθηκαν ἀποφάσεις γιά τή διεκδίκηση συµφερόντων τῆς συ-
ντεχνίας ἔπειτα ἀπό πρόταση τῶν γαστάλδων της, τή σύναξη τῆς 18.4.1754 κατά 
τήν ὁποία ἔλαβαν ἀποφάσεις πού ἀφοροῦσαν στή σύσταση ταµείου τῆς συντε-
χνίας καί στήν ἐκλογή κασσιέρη78. Οἱ ἀνωτέρω διαπιστώσεις φανερώνουν τή 
χρονική ταύτιση τῆς λειτουργίας τῶν δύο σωµάτων, σέ καµιά ὅµως περίπτωση 
δέν ἐπέρχεται ὑποκατάσταση τῆς λειτουργίας τῆς συντεχνίας ἀπό ἐκείνη τῆς 
ἀδελφότητας. Αὐτό τό γνωρίζουν πολύ καλά καί τά µέλη τῆς συντεχνίας, ὅπως 
φαίνεται ἀπό τήν αἴτηση τῶν γαστάλδων της πρός τά µέλη τῆς ἀδελφότητας 
στίς 19.9.1772 στήν ὁποία ἐπεσήµαιναν τήν ἀνάγκη τῆς συντεχνίας νά ἔχει ἕναν 
χῶρο γιά νά συγκεντρώνεται καί νά λαµβάνει ἀποφάσεις, καί ζητοῦσαν ἀπό τήν 
«κοινήν» ἀδελφότητα νά τούς δοθεῖ ἡ ἄδεια νά ψηφίζουν µέσα στόν ναό, χωρίς 
νά παρεµβαίνει ὅµως κανείς ἀπό τό ὑπόλοιπο σῶµα τῆς ἀδελφότητας καθόσον 
οἱ συγκεντρώσεις τους θά ἀναφέρονταν σέ θέµατα πού θά ἀφοροῦσαν µόνον 
στή συντεχνία, ὑποσχόµενοι πώς ἄν γινόταν σύναξη ἡ ὁποία θά ἀποφάσιζε καί 
γιά θέµατα τῆς ἐκκλησίας ἤ τῆς ἀδελφότητας αὐτή θά θεωροῦνταν ἄκυρη79. 

                                                        
76. Σηµειώνουµε ἐνδεικτικά ὅτι στό πρακτικό τῆς 1.5.1755 καταγράφονται οἱ ἱερεῖς Ἀν-

δρέας Ἀργυροκαστρίτης, Ἰωάννης Μελατιανός, Γεώργιος Ἀργυρός, Παῦλος Παντῆς, Ἰωάννης 
Παντῆς καί ὁ ἱεροµόναχος Εὐθύµιος Παραµυθιώτης (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 71αv), ἐνῶ στό πρα-
κτικό τῆς 14.7.1808, ἐκτός τῶν ἱερέων, σηµειώνονται οἱ εὐγενεῖς Βικέντιος Κιγάλας, Ἀλέξαν-
δρος Μαριέτης καί Κωνσταντῖνος Μωραΐτης (ὅ.π., φ. 125rv). 

77. Βλ. ἀπόφαση τῆς 16.1.1715 (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 18r ἑξῆς). 
78. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 50v, 54r, 58r, 371rv ἀντίστοιχα. 
79. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 91v-92r. 



482  ∆ΟΜΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΗΣ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ  

 

β. Ἡ ἀδελφότητα τῆς συντεχνίας τῶν µακελαραίων στόν ναό τῆς Ὑ. Θ. 
Βλαχέρνας 

i. Ἡ σύνθεση τῆς ἀδελφότητας 

Ἡ συντεχνία τῶν µακελαραίων δέν συγκρότησε ἀδελφότητα, ἀλλά ἐντάχθηκε 
στήν ὑπάρχουσα ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας πόλεως, γιά τήν ὁποία ἔχου-
µε ἤδη κάνει λόγο σέ διάφορα σηµεῖα τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Ἡ ἀδελφότητα ἔπειτα 
ἀπό τήν ἀνοικοδόµηση τοῦ ναοῦ, πού ξεκίνησε τό 1725, καί τήν ἐγγραφή νέων 
ἀδελφῶν, οἱ ὁποῖοι βοήθησαν µέ τίς προσφορές τους στήν ἀποπεράτωση τοῦ 
ἔργου, ἀριθµοῦσε περί τούς 44 ἀδελφούς οἱ ὁποῖοι διακρίνονταν σέ ἀδελφούς 
γιούς πατρονάτους µέ αὐξηµένα δικαιώµατα, καί σέ ἁπλούς ἀδελφούς80. Στίς 
31.3.1744 ὁ Ἀντρίας Ντούκας, ἐξ ὀνόµατος τῆς συντεχνίας του, κατέθεσε στή 
διοικούσα ἐπιτροπή τῆς ἀδελφότητας αἴτηση µέ τήν ὁποία οἱ ὑπογραφόµενοι 
ζητοῦσαν τή συναρίθµησή τους στήν ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ καί περιέγραφαν 
τούς ὅρους τῆς ἐγγραφῆς καί τίς ὑποχρεώσεις τους. Ἡ ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ 
συγκαλέστηκε τήν ἴδια ἡµέρα γιά τήν ἀνακοίνωση καί ψήφιση τῆς πρότασης, ἡ 
συνέλευση ὅµως ἀναβλήθηκε ἐπειδή δέν προσῆλθαν οἱ ἀδελφοί. Tό ἴδιο συνέβη 
ἐπίσης στίς 15.4.1744, στίς 22.4.1744 καί στίς 23.4.174481. Τέλος, στίς 6.5.1744 
ἐπιτεύχθηκε ἡ σύναξη τῆς ἀδελφότητας µέ τή συγκέντρωση 31 ἀδελφῶν, ὁπότε 
διαβάστηκε ἡ πρόταση τῆς συντεχνίας καί ψηφίστηκε µέ 30 ψήφους θετικές καί 
µία ἀρνητική. 

Μέ τό ἔγγραφό της ἡ συντεχνία ζητοῦσε νά γίνει δεκτή «εἰς τὸν ἀρηθµῶν τῆς 
ἀδελφότητος εις την ἐκκλησήαν τῆς Θεοτόκου Βλαχέρενας, εἰς την παροῦσα χῶ-
ραν», ζητοῦσε δηλαδή ἀπό τούς ἀδελφούς τῆς ἐκκλησίας νά δεχτοῦν τά µέλη της 
«διὰ ἀδελφοῦς, τόσων αὐτοῦς, ὤσον κε τὰ πεδηά τους», µέ τούς ὅρους πού περι-
έχονταν στήν πρότασή της. Τό κείµενο ὑπέγραφαν ὀνοµαστικά 40 µέλη τῆς συ-
ντεχνίας, ἐνῶ ἔµενε ἀνοικτό τό ἐνδεχόµενο τῆς προσυπογραφῆς τῆς αἴτησης καί 
ἀπό ἄλλους οἱ ὁποῖοι ἀρχικά δέν εἶχαν δείξει ἐνδιαφέρον. Τό ἀποτέλεσµα τῆς 
ψηφοφορίας µαζί µέ τούς ὅρους τοῦ ἐγγράφου τῆς συντεχνίας κατατέθηκαν 
στόν Γενικό Προβλεπτή Daniel Dolfin, ὁ ὁποῖος τά ἐπικύρωσε στίς 22.1.174582. 

Σύµφωνα µέ τό κείµενο αὐτό, ὡς ἀδελφοί νοοῦνταν οἱ µακελαραῖοι ἐκεῖνοι 
οἱ ὁποῖοι εἶχαν ὑπογράψει τήν αἴτηση, µέ τήν προϋπόθεση ὅτι αὐτοί δέν θά ἀµε-
λοῦσαν τήν τακτική καταβολή τῆς ὁρισθείσας εἰσφορᾶς ὑπέρ τοῦ ναοῦ. Ἡ ἀµέ-
λεια στήν καταβολή ἐπέφερε τήν ἀπώλεια τῆς ἰδιότητας τοῦ ἀδελφοῦ. ∆ικαίωµα 

                                                        
80. Γιά τή διάκριση αὐτή βλ. παραπάνω, σ. 314-315. 
81. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 23r. 
82. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 25r. Τό ἐπικυρωτικό αὐτό ἔγγραφο σηµειώνεται ἀπό τήν 

ἄρτε σέ κάθε περίπτωση πού ἀναφέρεται στούς ὅρους τῆς πρώτης ἐγγραφῆς (βλ. ἀπόφαση τῆς 
9.5.1753 : Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, δ.χ.ἀ., φύλλο ἀρ. 6). 
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συναρίθµησης στήν ἀδελφότητα καί κατοχῆς τοῦ τίτλου τοῦ ἀδελφοῦ, σύµφωνα 
µέ τούς ὅρους τῆς ἐγκριθείσας συµφωνίας, εἶχαν µόνον ὅσοι ἐξασκοῦσαν τήν 
τέχνη. Τό δικαίωµα αὐτό κληρονοµοῦνταν καί στούς ἀπογόνους τους, µέ τήν 
προϋπόθεση ὅτι αὐτοί θά ἐξασκοῦσαν τήν ἴδια τέχνη, ἄλλως χανόταν. Οἱ ἐγ-
γραφόµενοι ἐντάσσονταν καί συναριθµοῦνταν στήν ὁµάδα τῶν ἀδελφῶν τοῦ 
ναοῦ τά δικαιώµατα τῶν ὁποίων ἀποκτοῦσαν, ἐνῶ ἀναγνώριζαν στούς ὑπάρ-
χοντες γιούς πατρονάτους τά δικαιώµατα καί τά προνόµια πού κατεῖχαν, στά 
ὁποῖα αὐτοί δέν εἶχαν κανένα δικαίωµα. 

Ἡ ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ, µέ τήν ὁµαδική αὐτή ἐγγραφή δέν ἀπόκτησε χαρα-
κτήρα συντεχνιακό, ἀφοῦ συνέχισε νά ἀριθµεῖ στίς τάξεις της ὅλους τούς προη-
γούµενους ἀδελφούς, οἱ ὁποῖοι µετεῖχαν κανονικά στίς συνεδριάσεις τοῦ σώµα-
τος, παράλληλα δέ διατήρησε τή δυνατότητα νά ἐγγράφει νέους ἀδελφούς, οἱ 
ὁποῖοι δέν προέρχονταν ἀπαραίτητα ἀπό τόν κύκλο τῶν ἐπαγγελµατιῶν τῆς 
συγκεκριµένης συντεχνίας. Ὁ περιορισµός πού ἀφοροῦσε στήν ἐξάσκηση τῆς 
τέχνης γιά τήν ἀπόκτηση τῆς ἰδιότητας τοῦ ἀδελφοῦ, ὁ ὁποῖος τέθηκε ὡς ὅρος 
στήν αἴτηση τῆς συντεχνίας τῶν µακελαραίων, ἀφοροῦσε ὅλους ἐκείνους πού 
γράφτηκαν µέ τούς εἰδικούς ὅρους πού περιέχονταν στήν αἴτηση τῆς 31.3.1744, 
ὁποιοσδήποτε ὅµως ἄλλος ἐπιθυµοῦσε νά γίνει ἀδελφός στόν ναό µποροῦσε 
ἐλεύθερα νά τό ζητήσει καί νά ἐγγραφεῖ, ἐφόσον βέβαια ἐνέκρινε τήν αἴτησή 
του ἡ ἀδελφότητα κατά τή γενική της συνέλευση83. 

Ἡ δυνατότητα αὐτή, σέ συνδυασµό µέ τόν περιοριστικό χαρακτήρα τῶν 
ὅρων τῆς ἐγγραφῆς τῶν µελῶν τῆς συντεχνίας στήν ἀδελφότητα, τά ὁποῖα δέν 
εἶχαν τή δυνατότητα νά κληροδοτήσουν τά δικαιώµατά τους στούς ἀπογόνους 
πού δέν θά ἐξασκοῦσαν τό ἴδιο ἐπάγγελµα, ὤθησε ὁρισµένους ἀπό τούς συντέ-
χνους ἀδελφούς νά ἐπιδιώξουν τήν ἀπόκτηση κληρονοµικοῦ δικαιώµατος στόν 
ναό ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἐπαγγελµατική ἰδιότητα τῶν τέκνων τους. Γιά τόν λό-
γο αὐτό στίς 11.6.1749 κατέθεσαν σχετική πρόταση µέ τήν ὁποία ζήτησαν ἀπό 
τήν ἀδελφότητα νά ἱκανοποιήσει τήν ἐπιθυµία τους ὑποσχόµενοι νά καταβά-
λουν ὁ καθένας ἐφ’ ἅπαξ 10 ρεάλια, σέ περίπτωση δέ πού οἱ κληρονόµοι τους θά 
συνέχιζαν τό δικό τους ἐπάγγελµα κληρονοµοῦσαν τήν ὑποχρέωση καταβολῆς 
τῆς εἰσφορᾶς πού εἶχε δεσµευτεῖ νά πληρώνει ἡ συντεχνία84. Ἡ πρόταση ἔγινε 
δεκτή ἀπό τό σύνολο τῶν παρισταµένων καί ἀποτέλεσε τήν ἀρχή γιά τήν ἀνά-
λογη ἐγγραφή καί ἄλλων µελῶν τῆς συντεχνίας. Ὅπως ὅµως προκύπτει ἀπό τό 

                                                        
83. Ἔτσι τήν 1.4.1749, κατά τή σύναξη τῆς ἀδελφότητας γιά τήν ἐκλογή ἐπιτροπῆς, ἐγκρί-

θηκε ἡ ἐγγραφή τοῦ Ἰωάννη Φωκᾶ, ὁ ὁποῖος ἐπικαλέστηκε τό κληροδότηµα πού εἶχε ἀφήσει ὁ 
πατέρας του Γεώργιος ὑπέρ τοῦ ναοῦ. Τήν ἴδια ὥρα ψηφίστηκε ἀδελφός καί ὁ Ἰωάννης 
Ἀγγελάτος προσφέροντας 3 τζεκίνια (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 62r). Σηµειώνουµε ἀκόµη τήν 
ἐγγραφή τοῦ Στάθη Μελᾶ στίς 22.4.1761 (ὅ.π., φ. 76v), τοῦ Στέλιου ∆ενδρινοῦ στίς 8.5.1769 
(ὅ.π., φ. 77v-78r), τῶν ἀδελφῶν Ἰωάννη, Κωσταντῆ, Ζαχαρία καί Ἄντζολου Φραγκούλη στίς 
8.5.1769 (ὅ.π., φ. 78r). 

84. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 62v-63r. 
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σκεπτικό σχετικῆς πρότασης πού κατατέθηκε πρός ψήφιση στίς 29.2.1764, µερι-
κοί σύντεχνοι στό µεταξύ διάστηµα, «διὰ τὸ ὅφελος τοῦ ἠντερέσου τους», συνα-
ριθµοῦνταν στήν ἀδελφότητα ὡς ἁπλοί ἀδελφοί προσφέροντας τό ποσό τῶν 10 
ρεαλίων, τό ὁποῖο εἶχε τότε ὁριστεῖ. Ἡ διαπίστωση αὐτή προκάλεσε τήν παρέµ-
βαση µερίδας συντέχνων ἀδελφῶν οἱ ὁποῖοι ἐπέβαλαν στό ἑξῆς σέ ὅσους ὑποψη-
φίους δέν ἦταν ἀπόγονοι µακελαραίων ὡς κατώτατη εἰσφορά γιά τήν ἔνταξη 
στήν ἀδελφότητα τό ποσό τῶν 80 δουκάτων85. 

ii. Τακτικές ὑποχρεώσεις τῶν συντέχνων ἀδελφῶν 

Μέ τήν ἀρχική αἴτηση ἐγγραφῆς στίς 31.3.1744 τά µέλη τῆς συντεχνίας ἀφιέρω-
σαν γιά τήν ἐγγραφή τους στόν ναό «ἀπὸ κάθε ζώον χοντρὸν βόηδι, ὁποῦ ἤθελε 
ἀγοράζεται ἀπὸ ἡµὰς τοὺς µακιλαρέους, µία γαζέτα τὸ κάθε κεφάλι, καὶ ἀπὸ 
κάθε ζώον λιανο σολδὶ ἕνα»86. Γιά τήν ἐξασφάλιση µάλιστα τῆς ἐκκλησίας πρό-
τειναν τό ἄνοιγµα βιβλίου, τό ὁποῖο θά τηροῦσε κάποιος ἀπό τούς κτήτορες τοῦ 
ναοῦ, καί στό ὁποῖο νά γράφονταν ἀπό τόν δηµόσιο φοροεισπράκτορα («πούµ-
πληκο δατζηέρη») τά ζῶα πού ἀγοράζονταν ἀµέσως µετά τήν ἀγορά τους, οἱ δέ 
µακελαραῖοι ὑπόσχονταν νά καταβάλλουν τήν εἰσφορά σέ ἐκεῖνον πού θά ὁρι-
ζόταν γιά τήν εἴσπραξή της. Εἶναι προφανές ὅτι ἡ ὑποχρέωση εἰσφορᾶς δέν βά-
ρυνε τή συντεχνία ὡς σύνολο οὔτε βέβαια ὅλα τά µέλη της, ἀλλά ἐκείνους µόνον 
πού ὑπέγραψαν τήν αἴτηση καί ἐντάχθηκαν στήν ἀδελφότητα. Οἱ ὑπόλοιποι 
ὁµότεχνοι, οἱ ὁποῖοι δέν εἶχαν συναριθµηθεῖ, δέν ὑπόκεινταν στήν ἀνωτέρω 
ὑποχρέωση. Τό ὅτι ἡ δέσµευση αὐτή δέν ἀποτελοῦσε ἐπιλογή τῆς συντεχνίας ὡς 
σώµατος, φαίνεται καθαρά καί ἀπό τή διάταξη πού ὅριζε ὅτι ὡς ἀδελφοί λογί-
ζονταν µόνον ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι κατέβαλλαν τακτικά τήν εἰσφορά τους, ἐνῶ οἱ 
ὑπόλοιποι, οἱ ὁποῖοι ἀµελοῦσαν, λογίζονταν ὡς «ἐξοστρακισµένοι» ἀπό τήν 
ἀδελφότητα γιά πάντα. Πιστεύουµε ὅµως ὅτι στήν πράξη ἡ ὑποχρέωση αὐτή 
συµπεριέλαβε ἐν τέλει τό σύνολο τῆς συντεχνίας, ὅπως ἄλλωστε τό σύνολο τῶν 
µελῶν ἐντάχθηκε στήν ἀδελφότητα. 

Τό 1753 οἱ σύντεχνοι ἀδελφοί, διαπιστώνοντας ὅτι ἡ ἀφιέρωση πού εἶχαν 
κάνει δέν ἦταν ἀρκετή, πρότειναν στούς ἀδελφούς, στή συνέλευση τῆς 9.5.1753, 
νά αὐξήσουν τήν εἰσφορά ἀπό µιά γαζέτα γιά κάθε βόδι σέ δύο καί γιά τά µι-
κρότερα ζῶα ἀπό ἕνα σολδί γιά τό καθένα σέ µιά γαζέτα. Ἡ πρόταση ψηφίστη-

                                                        
85. «µὴν ἠµπορεῖ κανένας νὰ ἐµπένῃ εἰς τὴν αὐτὴν ἄρτε καὶ συναδελφότητα, ὁ ὁποῖος 

ὁποῦ νὰ µὴν κατεβένη ἀπὸ µακιλαρέους, ἤγουν νὰ µὴν γεννιέται ἀπὸ αὐτοὺς, ἕαν πρώτον δὲν 
δίδει εἰς την ἄνωθεν ἐκκλησίαν δουκάτα προς L. 6 τὸ ἕνα 80 διὰ νὰ µένη συναριθµηµένος και 
εἰς τὴν ἀδελφότιτα κατὰ τὴν ἄνωθεν πάρτε τῆς ἄρτες µας» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, δ.χ.ἀ., δίφυλλο 
ἀρ. 5). 

86. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 23v. 
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κε ἀπό τό σύνολο τῶν παρισταµένων ἀδελφῶν87. Στά ἑπόµενα χρόνια οἱ εἰσφο-
ρές τῶν συντέχνων ἀδελφῶν ἀναπροσαρµόστηκαν πάλι µέ γνώµονα πάντοτε τό 
συµφέρον τοῦ ναοῦ. Στίς 16.1.1760 οἱ µακελαραῖοι, συγκεντρωµένοι στό «µακι-
λιο τις Σπιλιας», ἔδωσαν ἐξουσία καί κυριότητα στόν πριόρη καί στούς κυβερ-
νῆτες τοῦ ναοῦ νά πακτώσουν γιά δύο χρόνια τά βοδινά πόδια τοῦ σφαγείου 
ὑπέρ τῆς ἐκκλησίας88. Ἡ εἰσφορά αὐτή δέν γνωρίζουµε ἄν εἶχε τακτικό χαρα-
κτήρα ἤ ἀποφασίστηκε γιά τό συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα γιά τήν κάλυψη 
ἐπιτακτικῶν ἀναγκῶν. Βέβαιο εἶναι ὅτι στά χρόνια πού ἀκολούθησαν αὐτή δέν 
τηροῦνταν. 

Στίς 29.2.1764 ἡ διοικούσα ἐπιτροπή κατέθεσε πρόταση µέ τήν ὁποία ζήτησε 
ἀπό τή γενική συνέλευση, ἐπειδή ἦταν λίγο τό εἰσόδηµα τοῦ ναοῦ καί ἀναγκαία 
ἡ εὐπρέπισή του καί τό χρύσωµα τοῦ τέµπλου, νά ὁρίσει γιά πέντε χρόνια τήν 
αὔξηση τῆς εἰσφορᾶς γιά κάθε βόδι ἀπό δύο σέ ἑπτά γαζέτες89, δέν γνωρίζουµε 
ὅµως ἄν ἡ πρόταση ἐγκρίθηκε. Στίς 21.5.1793 οἱ κυβερνῆτες τοῦ ναοῦ κατέθεσαν 
ἄλλη πρόταση, στήν ὁποία ἀφοῦ ἐπεσήµαιναν ἐκ νέου τά λιγοστά ἔσοδα τοῦ 
ναοῦ, τά ὁποῖα προέρχονταν ἀποκλειστικά ἀπό τήν εἰσφορά τῶν µακελαραίων, 
πρότειναν στούς συντέχνους ἀδελφούς νά δίνουν ἐπιπλέον ὑπέρ τοῦ ναοῦ καί 
γιά τήν εὐπρέπειά του τά ἔσοδα ἀπό τήν πώληση ὅλων τῶν βοδινῶν ποδιῶν καί 
πέτυχαν τήν ψήφισή της90. 

iii. Ἡ συµµετοχή τῶν συντέχνων στή διοίκηση 

Μέ τήν ἐγγραφή τους στήν ἀδελφότητα τά µέλη τῆς συντεχνίας ἀπόκτησαν τό 
δικαίωµα νά ψηφίζονται στή διοικούσα ἐπιτροπή ὅπως καί οἱ παλαιότεροι 

                                                        
87. «εἰς µὲν τὸ κάθε κεφάλη τὸ βωηδη ὁποῦ ἐδίδαµεν γαζέτα µίαν, ἀπὸ τὴν σίµερον καὶ 

ἔµπροσθεν νὰ διδωµεν γαζέταις δύο, καὶ ἀπὸ κάθε πρόβατο καὶ µουκτερὸ ὁποῦ ἐδίδαµεν 
σολδὶ ἕνα τὸ κάθε κεφάλι, νὰ δίδωµεν γαζέτα µία, καὶ τοῦ διὰ πάντωτε, κατὰ ταῖς ἴδιαις κο-
ντιτζιόναις καὶ ὑπόσχεσαις τῆς ἄνωθεν γραφὴς µας ἀκοµι ὑποσχόµεσθεν νὰ δίδωµεν καὶ εἰς 
κάθε λιανὸ γαζέτα µία» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, δ.χ.ἀ., ἀρ. φύλλου 6). 

88. «να ηµπορουν να παχθοσουν δια χρονους δυο ερχοµενους απο την σηµερον ὄλα τα 
ποδαρια τα βοιδικα του µακιλιου τους εις οπιον ηθελαν θελησουν το οπιο παχθο οπου κα-
µουν να ἀγρικιετε ης µπενεφιτζιο της αυτης ἀγίας µονης µε τιουτιν θετικιν εξεκαθαρισην οτι 
οπιος απο τους αυτοὺς µακιλαρεους εὔγη απο το πιιµα του παροντος να πλερονουν δια 
κοντανα προς την ανωθεν µονην δουκατα ἀπὸ L 6 το ἐνα πενηντα ....» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.50, β. 
64, φ. 211v· Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, δ.χ.ἀ., ἀρ. φύλλου 4v). Τό ἔγγραφο γνωρίζει καί παραθέτει τό 
περιεχόµενό του καί ὁ Σακελλαρόπουλος, πιθανόν ἀπό τόν φάκελο τῶν ἐγγράφων τοῦ ναοῦ 
(ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Σηµειώσεις, σ. 9). 

89. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 77v. 
90. «νὰ δίνουν περιπλέον ήτε ἁπαφίνουν εἰς ὁφελον τοῦ αὑτοὺ ναοὺ τιν πουλισιν από τὰ 

ποδάρια ὁλλον τὸν βόον ὁποὺ χρονικὸς µακιλεβοντε, καὶ ἐτουτο να παραδιδετε εἰς χίρας τὸν 
κατακερὸν κυβερνίτον...» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, δ.χ.ἀ., ἀρ. φύλλου 4r). 
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ἀδελφοί91, οἱ ὁποῖοι, παρά τή σηµασία τῶν νέων ἀδελφῶν στήν οἰκονοµική εὐ-
µάρεια τοῦ ναοῦ, δέν τέθηκαν στό περιθώριο, ἀλλά συνέχισαν νά ἀποτελοῦν 
ἐνεργά µέλη τῆς ἀδελφότητας καί νά ψηφίζονται στά ἀξιώµατα σέ ὅλο τό χρο-
νικό διάστηµα γιά τό ὁποῖο ἔχουµε πληροφορίες92. Εἶναι γεγονός ὅµως ὅτι µέ 
τήν ἐγγραφή τῶν µελῶν τῆς συντεχνίας ἡ ἀδελφότητα χρωµατίστηκε ἔντονα, 
ἀφοῦ τά νέα µέλη ἀποδείχθηκαν ἰδιαίτερα ἐνεργά, ἐνῶ µέ τίς εἰσφορές τους 
συνέβαλαν ἀποφασιστικά στήν κάλυψη τῶν ἐξόδων πού συνεπάγονταν ἡ συ-
ντήρηση καί ὁ εὐπρεπισµός τοῦ ναοῦ. Ἔτσι, παρότι ἀρχικά αὐτοί µετεῖχαν ἰσό-
τιµα στίς συνελεύσεις καί ψήφιζαν µαζί µέ τούς ὑπολοίπους γιά τήν ἀνάδειξη 
τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς καί τῶν προσώπων ἐκείνων τά ὁποῖα ἦταν ἐπιφορτι-
σµένα µέ τή σύναξη τῶν προσφορῶν τῆς συντεχνίας93, στή συνέχεια οἱ συνελεύ-
σεις φαίνεται νά ἀποκτοῦν µᾶλλον συντεχνιακό χαρακτήρα, ἄλλως δέν εἶναι 
δυνατόν νά κατανοηθεῖ ὁ τρόπος µέ τόν ὁποῖο λαµβάνονταν οἱ ἀποφάσεις ἐκεῖ-
νες πού ἀφοροῦσαν στήν αὔξηση τοῦ ποσοστοῦ εἰσφορᾶς ὑπέρ τοῦ ναοῦ γιά τά 
σφαζόµενα καί πωλούµενα ζῶα. 

Μετά τήν ἐγγραφή µελῶν τῆς συντεχνίας τῶν µακελαραίων στήν ἀδελφότη-
τα ἐµφανίζονται ἀξιώµατα πού σχετίζονται µέ τή νέα αὐτή ὁµάδα ἀδελφῶν. Στό 
πρακτικό τῆς 6.5.1744 περιέχεται ἡ ψηφοφορία γιά τήν ἐκλογή ἑνός «γαστάλδου 
τῆς ἄρτες» τῶν µακελαραίων γιά δύο χρόνια, µέ ὑποψηφίους πρόσωπα ἀναγρα-
φόµενα στόν κατάλογο τῶν ἀδελφῶν πού εἶχαν ὑπογράψει τήν αἴτηση ἐγγρα-
φῆς94. Στό πρακτικό δέν διευκρινίζεται σέ τί συνίστατο τό ἀξίωµα αὐτό, ὑποθέ-
τουµε ὅµως ὅτι ἀφοροῦσε στήν εἴσπραξη τῶν τακτικῶν εἰσφορῶν τῶν µακελα-
ραίων πού περιέχονταν στούς ὅρους τῆς αἴτησης ἐγγραφῆς. Τό ἀξίωµα αὐτό 
ταυτίζεται προφανῶς µέ τόν «γασταλδο του µακελήου» πού ἀναφέρεται στό 
πρακτικό τῆς 1.4.1749, στό ὁποῖο σηµειώνεται ἐπιπλέον καί ἡ ἐκλογή «δια γα-
σταλδο τῆς σκατουλας του µακελήου»95, ὁ ὁποῖος θά εἶχε ἀνάλογα προφανῶς 
καθήκοντα µέ τόν ἀντίστοιχο γαστάλδο τῆς ἐκκλησίας, τήν περιφορά δηλαδή 
τοῦ κουτιοῦ τῶν εἰσφορῶν µεταξύ τῶν µελῶν τῆς συντεχνίας. 

γ. Ἡ ἀδελφότητα τῆς συντεχνίας τῶν σταροπωλητῶν στόν ναό τῆς Ὑ. 
Θ. Σωτηριώτισσας 

Γιά τή συγκρότηση τῆς ἀδελφότητας τοῦ ναοῦ κάναµε ἐκτενή λόγο σέ προηγού-

                                                        
91. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 24r. 
92. Σηµειώνουµε γιά παράδειγµα ὅτι ὡς κυβερνῆτες διετέλεσαν κατά τό διάστηµα 1819-

1822 οἱ εὐγενεῖς (nobili signori) Νικολός Σαούλης καί Σπυρίδων Χρυσοβιτζιάνος (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 
217, µονόφυλλο χειρόγραφο ἀρ. 28). 

93. Βλ. πρακτικό τῆς 1.4.1749 : Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 61v-62r. 
94. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 24v. 
95. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 62r. 
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µενη ἑνότητα96. Μέ τήν πράξη τῆς 6.7.1736 ἡ Ἀναστασούλα θυγατέρα τοῦ ποτέ 
Ἰωάννη Μαζαράκη, ὡς κτητόρισσα τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Σωτηριώτισσας στά Γου-
βιά, παραχώρησε στούς ἀνακαινιστές τοῦ ναοῦ ἴσα µέ τά δικά της κτητορικά 
δικαιώµατα καί τούς κατέστησε κτήτορες καί ἀδελφούς. Παράλληλα τούς ἔδωσε 
τήν ἐξουσία νά ἐντάσσουν στόν ναό νέους ἀδελφούς «καί εξερετως από εκεινους 
τῆς ἄρτες τῶν µπιαβαρόλων διὰ νὰ γένη µία σκόλα καθος θέλει διορήσουν µὲ 
εκήνην τὴν τάξην οπου µέλει νὰ διορθόσουν σινκαλογνόµως ὄλλοι η αδελφο-
της»97. Σέ ἐφαρµογή ἀκριβῶς τῆς ἐπιθυµίας της αὐτῆς τήν ἴδια ἡµέρα οἱ πρῶτοι 
ἀδελφοί συνέταξαν νέα πράξη, σέ ἕνα ἀπό τά ἀργαστήρια τῶν σταροπωλητῶν 
τῆς Σπηλιᾶς, µέ τήν ὁποία 52 µέλη τῆς συντεχνίας συναριθµήθηκαν ὡς ἀδελφοί 
καί κτήτορες τῆς ἐκκλησίας µέ τήν παραχώρηση σέ αὐτούς καί στούς κληρονό-
µους τους ἴσων δικαιωµάτων κυριότητας καί συµµετοχῆς στίς ψηφοφορίες τόσο 
γιά τήν ἐκλογή ἐφηµερίου καί κυβερνητῶν ὅσο καί γιά κάθε ἄλλη ὑπόθεση τῆς 
ἐκκλησίας. Μέ τή συµφωνία τέθηκε σέ αὐτούς ὡς ὅρος «να κάµουν καί σκόλα 
καθός εἶναι ἡ σινηθια, καί εἰς τὲς αλλες σκόλες, καὶ κατὰ τὴν µαρέγολα ητε κα-
πίτολα ὀπου σιµφονως θέλει σταµπιλήρουν». Οἱ ἐγγραφόµενοι ὑποσχέθηκαν 
«ὄλλος δι’ ὅλλου ως ανοθεν δια τό αυτό αδελφάτο, σκόλα καί κιβερνηση τῆς 
ανοθεν εκκλησίας καί κατά τά καπίτολα ὁποῦ θέλει γενοῦν» καί δεσµεύτηκαν 
νά καταθέτει ὁ καθένας τους στό ταµεῖο τῆς ἐκκλησίας «διά τὸ ὄσο στάρη γένη-
µα καί ὄσπυριο ὀπού εµπαζουν στα ἀργαστήρια τους, ἔνα µπετζη ηστο καθε µό-
δη», σηµειώνοντας ὅµως ὅτι οἱ κληρονόµοι τους πού δέν θά ἀσκοῦσαν τό ἐπάγ-
γελµα τοῦ σταροπωλητῆ ἀπαλλάσσονταν ἀπό τήν ὑποχρέωση αὐτή, χωρίς ὅµως 
νά στεροῦνται σέ τίποτε ἀπό τά κτητορικά καί συναδελφικά τους δικαιώµατα 
στόν ναό98. 

Ὅπως φάνηκε ἀπό τά ἀνωτέρω, καί ἐδῶ ὁ ὅρος «σκόλα» χρησιµοποιεῖται µέ 
τό ἴδιο νοηµατικό περιεχόµενο πού εἴδαµε στήν ἀδελφότητα τῶν ἀργαστηρια-
ραίων τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, ἀφοῦ καί ἐδῶ ἡ κινούσα αἰτία τῆς ἔνταξης τῆς 
συντεχνίας στήν ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ ἦταν ἡ κατασκευή «σκόλας», δηλαδή λα-
βάρου, φαίνεται δέ ὅτι εἶχαν ἔλθει σέ συµφωνία µέ τήν κτητόρισσα πρίν τή σύ-
νταξη τῆς πρώτης πράξης. ∆υστυχῶς δέν διαθέτουµε περισσότερες πληροφορίες 
γιά τήν ἀδελφότητα99. Αὐτή πάντως, ἄν κρίνουµε ἀπό τά στοιχεῖα πού παρέ-
χουν τά ἀνωτέρω ἔγγραφα, ἐµφάνιζε, τουλάχιστον κατά τή στιγµή τῆς συγκρό-
τησής της, ἔντονο συντεχνιακό χαρακτήρα, ἀφοῦ τά περισσότερα ἀπό τά µέλη 
της ἀνῆκαν στή συντεχνία τῶν σταροπωλητῶν. Παράλληλα ὅµως, καί µέ ἴσα 
δικαιώµατα µετεῖχαν στή διοίκηση τοῦ ναοῦ καί ἄλλοι ἀδελφοί µή σύντεχνοι, 

                                                        
96. Βλ. παραπάνω, σ. 149 ἑξῆς. 
97. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.99, β. 27, φ. 11r ἔνθετο µετά τό φ. 41. 
98. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.99, β. 27, φ. 8-9 ἔνθετα µετά τό φ. 41. 
99. Στόν φάκελο τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 274) περιέχονται διαχειριστικά ἔγγραφα τοῦ 19ου 

αἰώνα. 
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ὅπως ἡ πρώτη κτητόρισσα καί οἱ κληρονόµοι της καθώς καί οἱ πρῶτοι ἀδελφοί 
καί οἱ κληρονόµοι τους. Σέ αὐτούς συναριθµοῦνταν µελλοντικά καί ὅλοι οἱ κλη-
ρονόµοι τῶν µελῶν τῆς συντεχνίας οἱ ὁποῖοι δέν θά ἀσκοῦσαν τό ἐπάγγελµα. 
Πέραν τούτου ἡ µελλοντική ἔνταξη καί ἄλλων προσώπων στήν ἀδελφότητα 
ἀνῆκε στήν ἀποκλειστική ἁρµοδιότητα τῶν ἀδελφῶν. Ἡ ἀρχική ἐπιθυµία τοῦ 
κτήτορα γιά τήν ἔνταξη µελῶν τῆς συντεχνίας τῶν σταροπωλητῶν ἀφοροῦσε 
πιθανόν στή συγκεκριµένη χρονική στιγµή καί δέν λειτουργοῦσε δεσµευτικά 
στό δικαίωµα τῶν ἀδελφῶν νά δέχονται ὅποιον ἐκεῖνοι ἐπιθυµοῦσαν. Ἀδιευ-
κρίνιστος, τέλος, παραµένει καί ὁ τρόπος διοίκησης ἀφοῦ στήν ἱδρυτική πράξη 
δέν ὑπάρχει καµιά διάταξη πού νά ἀναφέρεται στό ζήτηµα αὐτό. 

δ. Ἡ ἀδελφότητα τῆς συντεχνίας τῶν ταβερναραίων στόν ναό τῆς 
Ὑψηλῆς Θεοτόκου  

Ἡ συγκρότηση τῆς ἀδελφότητας στίς 4.9.1801 ἐντάσσεται στή συνήθη διαδικα-
σία µέ τή σύνταξη παραχωρητήριας νοταριακῆς πράξης ἀπό τόν κτήτορα τοῦ 
ναοῦ τῆς Ὑψηλῆς Θεοτόκου Γεώργιο Θεοτόκη, ὁ ὁποῖος ἐνεργοῦσε ὡς ἐκπρόσω-
πος καί τῶν ὑπολοίπων συγγενῶν του. Ἡ λειτουργία τῆς ἀδελφότητας καί οἱ 
ὑποχρεώσεις τῶν συντέχνων ἀδελφῶν, πέραν τῶν γενικῶν διατάξεων τῆς παρα-
χωρητήριας πράξης, καθορίστηκαν ἀπό τήν ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ στίς 8.12.1801 
ὁπότε συνῆλθε καί ψήφισε σειρά ἄρθρων100. Καθοριστική ἐπίσης ἦταν ἡ ση-
µασία τοῦ κανονισµοῦ πού συντάχθηκε ἀπό τό Magistrato alle Pie Ragioni στίς 
7.10.1811 καί δηµοσιεύτηκε στίς 9.10.1811 γιά τή λειτουργία τῆς ἀδελφότητας 
καί τόν καθορισµό τῶν ὑποχρεώσεων τῶν συντέχνων-ἀδελφῶν101. 

Μέ τή συµφωνία τῆς 4.9.1801 ὁ κτήτορας παραχώρησε τόν ναό στά ἀναγρα-
φόµενα στήν πράξη µέλη τῆς συντεχνίας τῶν ταβερναραίων καί κρασοπωλητῶν 
καθιστώντας τον «αδελφάτο τους και σκολα τους». Οἱ ἀποδέκτες τῆς παραχώ-
ρησης ἦταν συνολικά 64 ἐπαγγελµατίες, οἱ ὁποῖοι πιστεύουµε ὅτι ἀποτελοῦσαν 
τό σύνολο τῶν µελῶν τῆς συντεχνίας. Τά παραχωρηθέντα δικαιώµατα µποροῦ-
σαν νά µεταβιβαστοῦν καί στούς ἀπογόνους τῶν ἀποδεκτῶν εἴτε θά ἔκαναν τήν 
τέχνη τοῦ ταβερνιάρη καί κρασοπώλη εἴτε ὄχι102, ἐνῶ στήν ἀδελφότητα θά συ-
µπεριλαµβάνονταν καί ὅσοι ἄλλοι στή συνέχεια θά ἀσκοῦσαν τό ἴδιο ἐπιτήδευ-

                                                        
100. Τήν ὕπαρξη τοῦ κανονισµοῦ γνωρίζουµε ἀπό τή µνεία του σέ ἔγγραφο τοῦ 1812 

(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 218, δ. 14, ἔγγραφο 76). Τή συνέλευση τῆς 8.12.1801 γνωρίζει καί ὁ Σπ. Παπα-
γεώργιος ὁ ὁποῖος ἐνδεχοµένως ἀντλοῦσε ἀπό τό βιβλίο τῆς ἀδελφότητας, ἀφοῦ σηµειώνει 
ἐπιπλέον ὅτι τότε συνῆλθαν 57 οἰνοπῶλες (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ἱστορία, σ. 209). 

101. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 218, φ.χ.ἀ. Πρόκειται γιά ἔντυπο µονόφυλλο διαστάσεων 487 × 346 χιλ. 
Κείµενο δίστηλο, δίγλωσσο (ἰταλικά- ἑλληνικά). 

102. «θέλι το εχουν ολλι η ανοθεν γεγραµενι και η κλιρονοµι διαδόχι τους παντοτε τόσον 
κανοντας τιν τεχνιν τις ταβερνας και νεγοτζιο κρασιου οσον µιν κανοντας» (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Π.279, β. 62, φ. 34r). 
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µα, οἱ ὁποῖοι θά γράφονταν στό ἀδελφάτο ἀπό τούς ἑκάστοτε κυβερνῆτες καί 
ἐπιτρόπους τοῦ ναοῦ103. Ὁ τελευταῖος αὐτός ὅρος προσδιορίζει ἐπακριβῶς καί 
τή σχέση συντεχνίας καί ἀδελφότητας, ἀφοῦ φανερώνει ὅτι ὑποχρεωτικά κάθε 
µέλος τῆς συντεχνίας ἦταν καί µέλος τῆς ἀδελφότητας τοῦ ναοῦ. Στηριζόµενοι 
προφανῶς στήν ἀρχή αὐτή, οἱ κυβερνῆτες τῆς ἀδελφότητας ζήτησαν τό 1805 ἀπό 
τόν Πρύτανη τῆς Κέρκυρας νά ἐκδώσει πρόσταγµα µέ τό ὁποῖο νά ὑποχρεώ-
νονται νά καταβάλουν τήν προβλεπόµενη ὑπέρ τοῦ ναοῦ εἰσφορά καί ἐκεῖνοι οἱ 
χωρικοί οἱ ὁποῖοι ἄνοιγαν ταβέρνα στήν πόλη. Πράγµατι στίς 27.9.1805 ὁ Πρύ-
τανης Ἰωάννης Μηνιάτης ἐξέδωσε τήν ἀπόφαση, µέ τήν ὁποία ὅρισε ὅτι ὅποιος 
ἄνοιγε «ταβερναν σταθεραν και σχεδόν ἠκολουθήνην εις τούτην τῆν χώρα» ὄ-
φειλε νά καταβάλει τήν προβλεπόµενη ἀπό τόν κανονισµό τῆς ἀδελφότητας 
εἰσφορά ὑπέρ τοῦ ναοῦ104. 

Ἡ ἐπέκταση τῆς ὑποχρέωσης καταβολῆς τῆς εἰσφορᾶς στόν καθένα πού δια-
τηροῦσε ταβέρνα σήµαινε οὐσιαστικά ὅτι αὐτός θεωροῦνταν, λόγῳ ἀκριβῶς τοῦ 
ἐπιτηδεύµατός του, ταυτόχρονα καί µέλος τῆς ἀδελφότητας τοῦ ναοῦ105. Τήν 
πραγµατικότητα αὐτή ἐπιβεβαίωσε καί ὁ κανονισµός πού ἐκδόθηκε στίς 
9.10.1811 καί ἀφοροῦσε ἐκ νέου στήν εἴσπραξη τῆς ἀνωτέρω εἰσφορᾶς. Μέ αὐ-
τόν ὑποχρεώθηκαν οἱ κυβερνῆτες τοῦ ναοῦ νά καταγράψουν στό βιβλίο τῆς ἐκ-
κλησίας ὅλους ὅσους ἀσκοῦσαν τήν τέχνη τοῦ κρασοπώλη, οἱ ὁποῖοι λογίζονταν 
ἀπό τόν συντάκτη τοῦ κανονισµοῦ ὡς «συναδελφοί». Ὅσοι λοιπόν ἐπιθυµοῦσαν 
νά ἀσκήσουν τή συγκεκριµένη τέχνη ἔπρεπε προηγουµένως νά γραφτοῦν στό 
βιβλίο, ἐντασσόµενοι στήν ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ. Ὅποιος τολµοῦσε νά ἀσκήσει 
τή συγκεκριµένη τέχνη χωρίς νά εἶναι γραµµένος στό βιβλίο τῆς ἐκκλησίας, διω-
κόταν ἀπό τό Μαγιστράτο τῶν ἱερῶν ὑποθέσεων, τό ὁποῖο τόν ἀνάγκαζε νά πα-
ραιτηθεῖ τοῦ ἐπιτηδεύµατος ἕως ὅτου καταγραφεῖ ὡς ἀδελφός. Ἀπό τή διάταξη 
αὐτή ἐξαιροῦνταν, καί κατά συνέπεια δέν λογίζονταν ὡς ἀδελφοί, οἱ ἰδιῶτες οἱ 
ὁποῖοι πωλοῦσαν τό κρασί τῆς σοδειᾶς τους οἱ ἴδιοι ἤ µέσῳ τῶν οἰκείων τους 
στά κρασοπωλεῖα ἤ στά µαγαζιά τους. Ἡ παύση τῆς ἄσκησης τοῦ ἐπαγγέλµατος 
δέν γνωρίζουµε ἄν σήµαινε καί τήν ἄρση τῆς ἰδιότητας τοῦ ἀδελφοῦ στό 
συγκεκριµένο πρόσωπο, εἶναι γεγονός πάντως ὅτι ὁ κανονισµός τῆς 9.10.1811 
ὅριζε στούς ἐπιτρόπους τοῦ ναοῦ νά σηµειώνουν στό βιβλίο τῆς ἐκκλησίας 
ὅσους συναδελφούς ἔπαυαν γιά ὁποιαδήποτε αἰτία νά ἀσκοῦν τό ἐπάγγελµα, 
ἐνῶ ἀντίστοιχες σηµειώσεις τηροῦνταν καί γιά ὅσους ἀναλάµβαναν ἐκ νέου τήν 

                                                        
103. «Εξο από τοὺς ανοθεν γεγραµενους τις ανοθεν αρτες τον ταβερναρεον, και νεγοτζιά-

ντον κρασίου, θελι ενοθουν και οσι αλλι εξακολουθος ιθελαν ις καθε κερον καµουν τιν αυτιν 
αρτε η οπιj θελι µινουν γραµενι ης τιν αυτιν σκολα και αδελφατο, από τους κατακερόν εβρι-
σκοµενους κιβερνιτας, και επιτροπους τις ανοθεν αγιας µονις» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.279, β. 62, φ. 34r). 

104. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 218, δ. 4, φ.χ.ἀ. 
105. Στό γεγονός αὐτό πιστεύουµε ὅτι ὀφειλόταν ἡ σηµαντική αὔξηση τοῦ ἀριθµοῦ τῶν 

συναδελφῶν σέ 83 τό ἔτος 1808 (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ἱστορία, σ. 209). 
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ἄσκηση τοῦ ἐπαγγέλµατος, γιά τόν προσδιορισµό προφανῶς τῶν ἑκάστοτε ὑπό-
χρεων καταβολῆς τῆς εἰσφορᾶς. 

Μέ τό πρῶτο ἄρθρο τῆς ἀπόφασης τῆς 8.12.1801 τά µέλη τῆς συντεχνίας 
ἀνέλαβαν τήν ὑποχρέωση νά καταβάλλουν ὑπό µορφήν εἰσοδήµατος πρός τήν 
ἐκκλησία δύο γαζέτες ἤ τέσσερα ἑκατοστά τοῦ φράγκου γιά κάθε βαρέλα κρα-
σιοῦ τῶν τεσσάρων zare, πού καθένας ἀπό τούς συντέχνους θά πωλοῦσε εἴτε γιά 
λογαριασµό του εἴτε γιά λογαριασµό ἄλλων, καί γιά νά εἶναι ἡ συνδροµή αὐτή 
πραγµατική, ἡ συντεχνία ἀνέλαβε τήν ὑποχρέωση νά δηλώνει ἀκριβῶς τίς ἀγο-
ρές καί τά ἔσοδα, ὑποκείµενη σέ περίπτωση ἀµέλειας στίς ποινές πού θά προ-
βλέπονταν ἀπό τούς εἰσπράκτορες τοῦ εἰσοδήµατος106. 

Μέ τόν κανονισµό τῆς 9.10.1811 ὁρίστηκε ἡ πιστή τήρηση τῆς σύναξης τῆς εἰ-
σφορᾶς. Κατ’ αὐτόν ὑπόχρεοι καταβολῆς τῆς εἰσφορᾶς ἦταν ὅλοι οἱ κρασοπῶ-
λες, ἐξαιρουµένων ἐκείνων πού πωλοῦσαν τό κρασί τῆς σοδειᾶς τους, οἱ ὁποῖοι 
ἄλλωστε δέν ἐντάσσονταν στήν ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ, ἐκείνων πού πωλοῦσαν 
χονδρικῶς, καθώς, προφανῶς καί ἐκείνων πού γιά κάποιο λόγο ἔπαυσαν νά ἀ-
σκοῦν τό ἐπάγγελµα. Ἡ καταγραφή ὅλων στό βιβλίο τῆς ἐκκλησίας καί ἡ τακτι-
κή του ἐνηµέρωση µέ τήν καταγραφή τῶν νέων ἐπιτηδευµατιῶν, ὅσων ἔπαυσαν 
πρόσκαιρα νά ἀσκοῦν τήν τέχνη καί ὅσων ἐκ νέου τήν ἀνέλαβαν, διευκόλυνε 
στόν ἐντοπισµό τῶν ὑποχρέων. Σύµφωνα µέ τόν κανονισµό, κάθε κρασοπώλης 
πού θά ἀποκτοῦσε κρασί, ἐφόσον τό πωλοῦσε λιανικῶς, ὄφειλε νά δίδει δύο 
γαζέτες γιά κάθε βαρέλι. Ἄν ὅµως πωλοῦσε ἕνα µέρος χονδρικῶς σέ ἄλλο 
κρασοπώλη γιά νά τό πωλήσει ἐκεῖνος λιανικῶς ἤ τό παρέδιδε σέ ἐκεῖνον γιά 
νά τό πωλήσει γιά λογαριασµό του ἤ γιά κοινό κέρδος, ὁ τελικός ἀποδέκτης τοῦ 
κρασιοῦ πλήρωνε γιά τήν ποσότητα πού παραλάµβανε τίς δύο γαζέτες ἀνά βα-
ρέλι. Τήν εἰσφορά εἰσέπραττε ὁ ἐνοικιαστής τοῦ εἰσοδήµατος. Οἱ κυβερνῆτες τῆς 
ἐκκλησίας ὄφειλαν νά ἐνηµερώνουν τόν ἐνοικιαστή γιά τίς νέες ἐγγραφές ἀδελ-
φῶν, καθώς καί γιά ὁποιαδήποτε ἄλλη τροποποίηση πού ἀφοροῦσε εἴτε στήν 
παύση τῆς ἄσκησης τοῦ ἐπαγγέλµατος ἀπό κάποιον εἴτε στήν ἐκ νέου ἐνασχό-
λησή του. Καθένας πού ἀσκοῦσε τήν τέχνη καί ἦταν γραµµένος στόν κατάλογο 
τοῦ ἀδελφάτου τῆς ἐκκλησίας, ἦταν ὑποχρεωµένος νά φανερώνει στόν ἐνοικια-
στή τήν ποσότητα τοῦ κρασιοῦ πού ἀγόραζε καθώς καί τό πρόσωπο ἀπό τό 
ὁποῖο ἀγόρασε, γιά νά µπορεῖ ἐκεῖνος νά ἐλέγχει τήν ἀλήθεια. Παρόµοιο χρέος 

                                                        
106. Σέ ἀναφορά τοῦ ἐνοικιαστῆ τῶν εἰσοδηµάτων τοῦ ναοῦ πού συντάχθηκε περί τό 1812 

σηµειώνεται: «Dovendo stabilire quindi un indispensabile mantenimento per detta chiesa, l’ arte 
medesima col primo articolo della sua Parte 8 Xmbre 1801 s’ obbligò di contribuire in qualita di 
rendita alla chiesa stessa per sempre due gazzette o quattro centesimi di franco per ogni barilla di 
vino da zare quattro, che cadaun degli individui componenti la medesima in ogni tempo negociasse e 
rendesse tanto per conto proprio, che per conto d’ altri e perche la contribuzione fosse reale e 
liquidabile assunse dovere di manifestare esattamente gl’ acquisti, e rendite sottoponendosi in diffetto 
a summarie parate esecuzioni come paresse meglio agli esattori di detta rendita ecclesiastica» 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 218, δ. 14, ἔγγραφο 76). Βλ. καί ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ἱστορία, σ. 209. 
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εἶχε καί ὁποιοσδήποτε κρασοπώλης λάµβανε κρασί γιά νά τό πωλήσει. Ἐπίσης, 
ἄν ἕνας κρασοπώλης πωλοῦσε ποσότητα κρασιοῦ χονδρικῶς ὄφειλε νά εἰδο-
ποιεῖ τόν ἐνοικιαστή γιά τήν πώληση, ὥστε νά µπορεῖ αὐτός νά ἀπαιτήσει τήν 
εἰσφορά ἀπό τόν νέο ἀγοραστή. Ἄν ὁ ἐνοικιαστής πίστευε ὅτι ἀπατήθηκε, µπο-
ροῦσε νά ὑποχρεώσει ὁποιονδήποτε ἀπό τούς ἐµπλεκόµενους νά βεβαιώσει τήν 
ἀλήθεια µέ ὅρκο, ἐνῶ µποροῦσε νά προσφύγει στίς ἁρµόδιες κρατικές ὑπηρεσίες 
καί νά ἀπαιτήσει τήν καταβολή τῆς ἀναλογούσας εἰσφορᾶς σέ περίπτωση πού 
κάποιος ἀπό τούς κρασοπῶλες ἀπέκρυπτε τήν ἀγορά ἤ πώληση κρασιοῦ ἤ ἀρ-
νοῦνταν νά καταβάλει τήν εἰσφορά. 

Τό Μαγιστράτο στίς 7.10.1811, ἡµέρα σύνταξης τοῦ ἀνωτέρω κανονισµοῦ 
καί πρίν ἀκόµη ἀπό τή δηµοσίευσή του, ἐξέδωσε διάταγµα µέ τό ὁποῖο ὅρισε 
στούς κυβερνῆτες ὅτι ἐντός 20 ἡµερῶν ὄφειλαν νά ἀπαιτήσουν τή συνδροµή πού 
χρεωστοῦσαν οἱ ταβερναραῖοι πρός τόν ναό, ἀπό τήν πρώτη Ἀπριλίου 1811 ἕως 
καί τό τέλος Αὐγούστου. Τά ἔσοδα θά κατέγραφαν στό βιβλίο πού τούς εἶχε 
δοθεῖ ἀπό τό Μαγιστράτο107. Ἕνα µήνα µετά, στίς 7.11.1811, καί σέ ἐφαρµογή 
τοῦ ἄρθρου 107 τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κανονισµοῦ τοῦ 1811, πού προέβλεπε ὅτι 
σέ περίπτωση µή ἐνοικίασης τῶν εἰσοδηµάτων τῶν ἐκκλησιῶν ὑπεύθυνοι γιά τή 
σύναξή τους ἦταν οἱ ἑκάστοτε κυβερνῆτες καί οἰκονόµοι, ἐκδόθηκε νέο διά-
ταγµα µέ τό ὁποῖο ἀνατέθηκε στούς κυβερνῆτες τοῦ ναοῦ ἡ σύναξη τῆς εἰσφορᾶς 
γιά δύο χρόνια, ἕως δηλαδή τίς 31.8.1813108. 

2 .  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΕΣ  ΤΩΝ  «ΞΕΝΩΝ» 

Στήν Κέρκυρα γνωρίζουµε δύο τέτοιες ἀδελφότητες, οἱ ὁποῖες συνένωναν µερί-
δα τοῦ πληθυσµοῦ τῆς πόλης καί τῶν προαστείων πού εἶχε κοινή καταγωγή καί 
εἶχε ἐγκατασταθεῖ στό νησί εἴτε σταδιακά εἴτε λόγῳ τῶν πολιτικῶν µεταβολῶν 
πού συνέβησαν στόν εὐρύτερο βενετοκρατούµενο χῶρο. Ἡ πρώτη ἀδελφότητα 
συγκροτήθηκε ἀπό τούς Κρητικούς πρόσφυγες πού ἐγκαταστάθηκαν µετά τό 
1669 στό νησί. Ἡ δεύτερη ἀποτελέστηκε ἀπό τούς Ἠπειρῶτες ἐµπόρους καί 
ἄλλους κατοίκους τοῦ νησιοῦ καί συσπειρώθηκε γύρω ἀπό τόν ναό τῆς Ὑ. Θ. 
Φανερωµένης πόλεως, ἡ ὁποία προσέλαβε γιά τόν λόγο αὐτό καί τήν ἐπωνυµία 
«τῶν Ξένων» ἤ τῶν «Στεριωτῶν». Πιθανόν σέ σύµπραξη προσώπων ἴδιας κατα-
γωγῆς νά ὄφειλε τήν ἵδρυσή του καί ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν Ἀλβα-
νιτῶν πόλεως, ὁ ὁποῖος ἀπαντᾶ µέ τήν ἐπωνυµία αὐτή ἀπό τό 1513, δέν ἔχουµε 
ὅµως πληροφορίες γιά τήν ὕπαρξη ἀντίστοιχης ἀδελφότητας, ἀντίθετα ἡ ὑπάρ-
χουσα ἀδελφότητα στίς ἀρχές τοῦ 16ου αἰ. ἀποτελεῖται ἀπό Κερκυραίους, πολ-
λοί ἀπό τούς ὁποίους ἦταν µάλιστα καί εὐγενεῖς109. Ἀµφιβολίες ἐκφράζονται ὡς 

                                                        
107. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 218, δ. 14, ἔγγραφο 611. 
108. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 218, δ. 14, ἔγγραφο 703. 
109. Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.11, φ. 267v. 
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πρός τή σηµασία τοῦ προσδιοριστικοῦ «τῶν Ξένων» µέ τό ὁποῖο ἀπαντοῦν δύο 
συναδελφικοί ναοί τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὁ ἕνας στό προάστειο τῆς Γαρίτσας 
καί ὁ ἄλλος στό χωριό Καρουσάδες ὁ ὁποῖος εἶναι γνωστός καί ὡς «τοῦ Ἀνυ-
φαντῆ». 

Οἱ λόγοι πού ὠθοῦσαν τίς ὁµάδες αὐτές στή συγκρότηση ἀδελφότητας συ-
µπυκνώνονται στήν ἀνάγκη ἐξασφάλισης ἑνός λατρευτικοῦ κέντρου, ὡς σηµείου 
ἀναφορᾶς καί παράλληλα ἐνοριακῆς κάλυψης, ἀλλά καί στήν ἐπιθυµία τῶν 
µελῶν τους νά διατηρήσουν τούς δεσµούς τους, καί τά ἔθιµά τους. Θά πρέπει 
πάντως νά σηµειωθεῖ ὅτι ἀπό τά δύο σχετικά παραδείγµατα ἀδελφοτήτων, µόνο 
σέ ἐκείνη τῶν Κρητῶν φαίνεται νά ἱκανοποιοῦνται τά ἀνωτέρω. Στήν Ὑ. Θ. Φα-
νερωµένη τῶν Στεριωτῶν, ἡ κίνηση γιά τή συγκρότηση τῆς ἀδελφότητας, ὅπως 
θά δοῦµε στή συνέχεια ἀναλυτικότερα, δέν εἶχε τήν ἀφετηρία της σέ σχετική 
πρόταση τῶν Στεριωτῶν πού διέµεναν στήν Κέρκυρα, ἀλλά στή βούληση τοῦ 
διαθέτη καί κτήτορα τοῦ ναοῦ. Τό γεγονός αὐτό φανερώνει ὅτι οἱ εὑρισκόµενοι 
στήν Κέρκυρα Ἠπειρῶτες ἴσως δέν ἔνιωθαν τήν ἀνάγκη ἔνταξης σέ συγκρο-
τηµένη ὁµάδα διότι ἡ παρουσία τους στό νησί ἦταν ἀποτέλεσµα δικῆς τους ἐπι-
λογῆς χωρίς ποτέ νά ἀποκλείεται ὁ ἐπαναπατρισµός τους. Ἀντίθετα στήν περί-
πτωση τῶν Κρητῶν προσφύγων τά πράγµατα λειτουργοῦσαν διαφορετικά καί 
ἐξαντικειµενικεύονταν ἀφ’ ἑνός στήν ἐπιτακτική ἀνάγκη ἀπόθεσης τῶν κειµη-
λίων πού ἔφερναν µαζί τους, καί τά ὁποῖα τούς συνέδεαν ὄχι µόνον µέ τούς ἄλ-
λους συντοπίτες τους ἀλλά καί µέ τήν πατρίδα πού ἐγκατέλειψαν, καί ἀφ’ ἑτέ-
ρου τῆς διατήρησης τῶν προσωπικῶν δεσµῶν µέ τούς λοιπούς πρόσφυγες110. 

α. Ἡ ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Τριµάρτυρος 

Ἡ ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Τριµάρτυρος συγκροτήθηκε ἔπειτα ἀπό αἴτηση Κρη-
τῶν προσφύγων οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐγκατασταθεῖ µετά τό 1669 στό νησί, µέ τήν 
ὁποία ζήτησαν καί ἔλαβαν τήν ἄδεια νά ἱδρύσουν ναό σέ χῶρο τοῦ δηµοσίου 
γιά νά ἀποθέσουν τίς εἰκόνες πού ἔφεραν ἀπό τήν Κρήτη καί νά καλύψουν 
παράλληλα τίς λατρευτικές τους ἀνάγκες. Τούς δόθηκε ὁ ναός τοῦ Ταξιάρχη στή 
Γαρίτσα καί ὁ πέριξ αὐτοῦ χῶρος στόν ὁποῖο ἔκτισαν τόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Τρι-
µάρτυρος καί συσπειρώθηκαν γύρω του. ∆υστυχῶς δέν γνωρίζουµε τήν παραχω-
ρητήρια πράξη, ὑποθέτουµε ὅµως ὅτι αὐτή δέν διέφερε οὐσιαστικά ἀπό ἀνάλο-

                                                        
110. Ἀντίστοιχες ἀδελφότητες ἀπαντοῦν καί στά ἄλλα νησιά. Στή Λευκάδα, στό Καλλιγώ-

νι, ὑπῆρχε ἡ Ἁγία Τριάς τῶν Πρεβεζάνων, οἱ ὁποῖοι ἐγκαταστάθηκαν στό νησί ἔπειτα ἀπό τήν 
παραχώρηση τῆς Πρέβεζας στούς Τούρκους µέ τή συνθήκη τοῦ Κάρλοβιτς τό ἔτος 1699 (ΜΑ-
ΧΑΙΡΑ, Ναοί, σ. 199-200. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, Τέχνη, σ. 157-158). Ἀνάλογες περιπτώσεις ἀπαντοῦν 
καί στή Ζάκυνθο ἀπό Κρῆτες πρόσφυγες, οἱ ὁποῖοι ἐγκαταστάθηκαν στό νησί µετά τήν 
κατάληψη τῆς Κρήτης ἀπό τούς Τούρκους τό 1669, µεταφυτεύοντας στό νησί ὁλόκληρες 
ἀδελφότητες ὅπως ἐκεῖνες τῆς Ἐπισκοπιανῆς καί τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος (ΖΩΗ, Ναοί Κρητῶν, σ. 
179-186). 
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γες πράξεις πού εἶχαν γίνει καί στή Λευκάδα στό τέλος τοῦ 17ου καί στίς ἀρχές 
τοῦ 18ου αἰ. καί στίς ὁποῖες οἱ ἀδελφότητες δεσµεύονταν νά καταβάλλουν κατ’ 
ἔτος συµβολικό τίµηµα ἑνός κεριοῦ σέ ἀναγνώριση τῆς κυριότητας τοῦ δηµοσίου 
ἐπί τῶν παραχωρουµένων ἐδαφῶν111. Τόν ἰδιαίτερο αὐτό χαρακτήρα της δια-
τήρησε ἡ ἀδελφότητα ἕως τή διάλυσή της112. 

β. Ἡ ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµένης τῶν Ξένων 

Ἡ ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµένης εἶναι τό ἀποτέλεσµα τῆς ἐπιθυµίας τοῦ 
ἱδρυτῆ τοῦ ναοῦ ἱεροµόναχου Νικόδηµου Κολήτζα, ὁ ὁποῖος ἀνταποδίδοντας 
τή βοήθεια πού εἶχε λάβει ἀπό τούς Στεριῶτες καί ἄλλους κατοίκους τῆς πόλης 
παραχώρησε στίς 25.10.1700 τόν ναό σέ αὐτούς καί κατέγραψε τά ὀνόµατά τους 
στή σχετική πράξη, ὁρίζοντας ἐπιπλέον ὅτι λογίζονταν ὡς ἀδελφοί καί ἐνορίτες 
τοῦ ναοῦ καί ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ Γιαννιῶτες, ∆ελβινιῶτες καί Παραµυθιῶτες πού θά 
ἔρχονταν νά κατοικήσουν µελλοντικά στήν Κέρκυρα113. Ἡ συγκρότηση τῆς 
ἀδελφότητας κατά βάση ἀπό Στεριῶτες ἀδελφούς, παρά τήν παραχώρηση τοῦ 
ναοῦ καί σέ ἄλλους µή Στεριῶτες, φαίνεται ἀπό τούς παρόντες στήν πρώτη σύ-
ναξη τῆς ἀδελφότητας τήν 1.12.1700. Σέ αὐτήν παρέστησαν ἀπό τούς δωρεοδό-
χους ὅσοι προέρχονταν ἀπό τά Γιάννενα, τήν Παραµυθιά καί τό ∆έλβινο, συνο-
λικά 22 ἄτοµα. Ἐπίσης παρέστησαν ἄλλα 37 ἄτοµα, τήν προέλευση τῶν ὁποίων 
ἀπό τούς ἴδιους τόπους βεβαίωσαν οἱ πρῶτοι ἀδελφοί τῆς ἀδελφότητας114. Ἡ 
βεβαίωση αὐτή τῶν πρώτων ἀδελφῶν, µετά τήν ἀναγραφή τῶν ὀνοµάτων τῶν 
ὑπολοίπων παρισταµένων στή συνέλευση, φανερώνει ὅτι δέν εἶχε προηγηθεῖ 
ἄλλη πράξη µέ τήν ὁποία νά ἔγιναν δεκτοί αὐτοί ὡς ἀδελφοί στόν ναό, ἀλλά 
ἦταν ἀκριβῶς ἡ καταγωγή τους πού τούς κατέτασσε αὐτοδίκαια στήν ἀδελφό-
τητα τοῦ ναοῦ. Στήν ἴδια συνεδρίαση διευκρινίστηκαν ἐπίσης ἀκριβέστερα οἱ 
ὅροι καί οἱ προϋποθέσεις γιά τήν ἔνταξη τῶν Στεριωτῶν στήν ἀδελφότητα, 
καθώς ἐπίσης προσδιορίστηκαν ἐπακριβῶς καί οἱ ἀποκλειόµενοι ἀπό αὐτήν. 

Πιό συγκεκριµένα, µετά τό πέρας τῆς ἐκλογῆς τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς, οἱ 

                                                        
111. Βλ. τίς σχετικές πράξεις εἰς ΜΑΧΑΙΡΑ, Ναοί, σ. 82-97, 107-121, 125-126. 
112. Στήν ἐπίσκεψη τοῦ 1754 ὁ ναός χαρακτηρίζεται ὡς «ἀδελφάτο τῶν κρητικῶν» (ΚΑ-

ΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 326), ἐνῶ µέ τόν ἴδιο προσδιορισµό ἀπαντᾶ καί στόν κατάλογο τοῦ 1820. 
Βλ. ἐπίσης πιστοποιητικό τῆς 12.2.1791 µέ τό ὁποῖο βεβαιώνεται ὅτι ἡ ἀδελφότητα ἀποτε-
λέστηκε ἀπό τούς «nobili feudati e cittadini Cretensi» καί ὅτι ἡ οἰκογένεια «Gialina sia descritta 
nel numero de confratelli sudetti come originaria di Candia» (Α.Ν.Κ.,Ἑνετ. 93, δ. 6, φ. 13r). 

113. «και βανι αυτους ενορητας αδελφους ... και περιπλεον οποτε ηθελαν εβρεθοῦν νὰ 
κατικίσουν ις την ἄνοθεν καί παρουσα χόρα ετερι αλη στεριοτες ηγουν Γιαννιοτες Παρα-
µυθιοτε και ∆ελβινιοτες να ενοοῦντε και αὐτη παντοτε κουπλεξη ις την ηδιαν σηµφονίαν 
γιους και µπενεφήτζιο» (ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Κερκυραῖοι, σ. 45). Γιά τά περί ἠπειρωτικῆς καταγωγῆς 
τοῦ Κολήτζα καί τῶν σηµειουµένων προσώπων βλ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ, ὅ.π., σ. 7-11. 

114. Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 4rv. 
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ἀδελφοί κατέθεσαν πρόταση, ἡ ὁποία ψηφίστηκε ἀπό ὅλους τούς παρισταµέ-
νους, στήν ὁποία ἐπισηµαίνονταν ὅτι µέ τή δωρεά του ὁ ἱεροµόναχος Νικόδηµος 
Κολήτζας εἶχε καταστήσει ἀδελφούς τούς πρώτους δωρεοδόχους, καθώς καί 
ὅσους ἄλλους Στεριῶτες, οἱ ὁποῖοι, προερχόµενοι ἀπό τά Γιάννενα, τήν Παρα-
µυθιά καί τό ∆έλβινο, θά ἔρχονταν στήν Κέρκυρα. Θεωρώντας ὅµως οἱ ἀδελφοί 
ὅτι στήν Κέρκυρα θά µποροῦσαν νά εὑρεθοῦν καί νά κατοικήσουν πραγµα-
τευτές καί ἀπό ἄλλους τόπους τῆς Στεριᾶς, πρότειναν τή συµπερίληψη καί αὐ-
τῶν στό ἀδελφάτο, µέ ἐξαίρεση ἐκείνους πού θά κατάγονταν ἀπό τήν Ἀλβανία. 
Ἡ πρόταση ἔγινε δεκτή καί ψηφίστηκε ἀπό ὅλους τούς παρισταµένους115. 

Στή συνέχεια, κατέθεσε ἄλλη πρόταση ὁ ἱεροµόναχος Νικόδηµος Κολήτζας, 
πού παρίστατο καί εἶχε συµφωνήσει µέ τήν προηγούµενη ἀπόφαση, µέ τήν 
ὁποία τροποποιοῦσε τή σχετική ρήτρα στή πράξη δωρεᾶς. Μέ τήν πρότασή του 
αὐτή ὁ Κολήτζας θέλησε νά ξεκαθαρίσει ἀκριβέστερα τήν ὁµάδα τῶν ἐγκατε-
στηµένων στήν Κέρκυρα Στεριωτῶν, στούς ὁποίους ἀπευθυνόταν καί τούς 
ὁποίους δεχόταν ὡς ἀδελφούς στήν ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ. Τόνισε λοιπόν ὅτι 
στή συµφωνία πού εἶχε κάνει δέν θέλησε οὔτε καί ἤθελε νά συµπεριλαµβάνονται 
ἐκεῖνοι τῶν ὁποίων οἱ γονεῖς εἶχαν ἐγκατασταθεῖ στήν Κέρκυρα καί εἶχαν 
πεθάνει ἐκεῖ. Μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ Κολήτζας ἀπέκλειε τοῦ δικαιώµατος ὅλους 
τούς δεύτερης γενιᾶς ἐγκατεστηµένους στήν Κέρκυρα Στεριῶτες, ἐκτός βεβαίως 
ἀπό ἐκείνους στούς ὁποίους εἶχε ὁ ἴδιος χορηγήσει τό δικαίωµα αὐτό. Ὁ ἀπο-
κλεισµός αὐτός εἶναι ἰδιαίτερα σηµαντικός γιά νά κατανοήσουµε τόν σκοπό 
τοῦ δωρητῆ, ἀφοῦ µέ τόν τρόπο αὐτό ξεκαθαρίζεται ὅτι τοῦτος ἀπευθυνόταν σέ 
ὅλους ἐκείνους τούς ξένους οἱ ὁποῖοι δέν ἦταν ἐνταγµένοι ἐνοριακά, ἀφοῦ γνω-
ρίζουµε ὅτι σύµφωνα µέ τό ἰσχύον στό νησί ἐνοριακό σύστηµα, ἡ πατρική ταφή 
καθόριζε καί τήν ἐνοριακή ἔνταξη τῶν τέκνων116. 

                                                        
115. Ἡ πρόταση εἶχε ὡς ἑξῆς: «Σηντρέχοντας ὁ πανοσηότατος ἐν ϊεροµονάχης Νηκόδηµος 

ο Κολητζας να κάµη τὴν παρούσαν εκλησήαν αδελφάτο εκαµε τὴν σηνφονήαν κε δονατζηών 
εἰς τας πράξης του sr Νηκολαου Κουβαρά νοταρήου εις τες 25 µηνος οκτοβρήου νήν απερα-
σµένου µε την οπηαν εκλεγη δια νηκοκυρέους και αδελφοὺς τοὺς όσους αυτή περηἐχη µε 
εξεκαθάρησην οτη οποτε ἠθελαν εβρεθούν και αλη στερηότες εἰς τὴν παρούσαν χώραν ἠγουν 
Γηανηότες Παραµηθηότες καὶ ∆ελβηνηότες νὰ εἰσην και αυτὴ κονπρέζι εἰς τὸ οἱδιο µπενεφή-
τζηο καὶ µε όλες τες άλες κοντητζηόνες καὶ εξεκαθαρησες ὁπου αυτη διαλαµβάνη. αλεποιδὴ η 
αυτη ἀδελφη λογηάζουν πος ηνπορούν νά καπητάρουν εδό εἰς τους Κορηφούς καί άλη στε-
ρηότες πραµατευτάδες ὁποῦ να ησὴν και απο ἀλους τόπους τῆς στερεὰς δια τούτο κοντηνουά-
ρωντας εἰς το έργο γενόµένω εις δόξαν θεοῦ θέλουν να οιπάγη ἡ πάρτε διὰ όποτε το κερὸ 
ηθελαν λάχουν στερηότες ός ἀνοθεν πραµατευτάδες νά κατηκήσουν εδο κὲ καπητάρουν δηα 
δουληαν τους ὀπου να οινε τόσων απο τες ἀνοθεν τρὴς χορες οσων κε απο άλους τοπους της 
στερηὰς εξου απο το λεγάµενο ἀρβανο να οίνε κε ενοοῦντε καὶ αὐτη αδελφη κε κόνπρέζι εἰς 
το ἀνοθεν µπενεφήτζηο ανεµπόδηστοι» (Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 4v-5r. Πρβλ. ΣΤΟΥΠΗ, Ξένοι, σ. 
121). 

116. Ἡ πρόταση ἔχει ὡς ἑξῆς: «Κληνώντας πάντα η γνωµη εµοὺ ἰεροµοναχου Κολήτζα νὰ 
καµο την παρούσαν εκλησήαν τὴς οιπεραγηας Θεοτοκου Φανεροµένης αδελφάτο εκρηνα να 
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Μέ τίς ἀνωτέρω ἀποφάσεις διευκρινίστηκαν πλήρως τά θέµατα πού ἀφοροῦ-
σαν στήν ἔνταξη ἀδελφῶν στήν ἀδελφότητα, τά ὁποῖα διατηρήθηκαν ἀναλλοί-
ωτα καί στά ἑπόµενα χρόνια, µάλιστα γιά τήν ἐξασφάλιση αὐτῶν οἱ ἀδελφοί 
προέβησαν σέ νέα ἐπικύρωσή τους στή σύναξη τῆς 1.6.1701 ὁπότε καί ὅρισαν 
νά κατατεθοῦν καί στήν πολιτική ἀρχή τοῦ τόπου ὥστε νά ἐπικυρωθοῦν καί 
ἀπό ἐκείνη117. 

Οἱ ἀνωτέρω διατάξεις συνέτειναν στό νά ἀποκτήσει ἡ ἀδελφότητα τῆς Φανε-
ρωµένης ἕναν ἄκρως ἰδιότυπο χαρακτήρα σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τά µέλη της καί τήν 
ἔνταξη νέων ἀδελφῶν σέ αὐτήν, τοῦ ὁποίου δέν γνωρίζουµε ἀνάλογο τουλά-
χιστον στόν χῶρο τῆς Κέρκυρας. Σηµειώνουµε ὅτι ἀπό τή µελέτη τῆς Μαρέγολας 
τῆς ἀδελφότητας δέν διαπιστώθηκε καµιά ἐγγραφή ἀδελφοῦ στήν ἀδελφότητα. 
∆ηλαδή ἡ καθιερωµένη διαδικασία γιά τήν ἔνταξη νέων προσώπων, πού διαπι-
στώθηκε σέ ὅλες τίς σύγχρονες µέ τή µελετώµενη ἀδελφότητες τοῦ νησιοῦ, στήν 
περίπτωση τῆς Φανερωµένης δέν ἐφαρµόστηκε ποτέ. Αὐτό σηµαίνει ὅτι λογίζο-
νταν ὡς ἀδελφοί τοῦ ναοῦ καί µέλη τῆς ἀδελφότητας ὅλοι ὅσοι διέθεταν τά τυ-
πικά ἐκεῖνα προσόντα τά ὁποῖα διατυπώθηκαν στή δωρεά καί διευκρινίστηκαν 
στήν πρώτη σύναξη τῆς 1.12.1700. Πράγµατι, ὅταν στή σύναξη τῆς 13.6.1781 
ἀµφισβητήθηκε ἡ νοµιµότητα τῆς παρουσίας ὁρισµένων, τονίστηκε ὅτι «κάπιοι 
ὁποῦ ὀνοµάζωνται καὶ ἰντερβενήρουν ὡς ἀδελφοὶ εἰς τὸ ἄνωθεν κόρπο, νὰ µὴν 
ἠµποροῦν νὰ εἶναι κατὰ τὴν ἀφιέρωσιν τοῦ κτήτορος, καὶ ἀκόλουθην συµφω-
νίαν»118, παρατήρηση ἡ ὁποία προσδιορίζει καί τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖο 
ἀναγνωρίζονταν οἱ νόµιµοι ἀδελφοί ἀπό τούς ὑπολοίπους. 

Στήν ἀδελφότητα λοιπόν περιλαµβάνονταν ὅλοι οἱ Στεριανοί πραγµατευτά-
δες, ὡς ἐνεργοί ὅµως ἀδελφοί, µέ δικαίωµα συµµετοχῆς στίς συνάξεις καί στίς 
ψηφοφορίες, λογίζονταν ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι εἶχαν καταβάλει τή λουµινάρια τῆς 
Λαµπρῆς ἤ εἶχαν καταβάλει τή µισή λουµινάρια κατά τήν ἡµέρα τῆς σύναξης τῆς 

                                                        
δοσο το κατὰ κοσµο δικέοµα κε γηοὺς της αυτης εκλησήας εις εκυνοὺς τοὺς ξενους χρηστηα-
νοὺς οπου ηνε απο τα µέρη της στερεὰς τοσω εις το παρὼν κατοικυ εἰς τὴν παρούσαν χόραν 
τῶν Κορφῶν οσῶν κε αλη οπου ηθέλανε εβρεθὴ κατα κερὼν ετζη εκαµα κε την εκλογὴν κε 
σηνφονήαν µε την αφεντηά σας ες τας 25 του νην απερασµένου µηνὸς οκτοβρηου είς τας πρά-
ξης τοῦ sr Νηκολάου Κουβαρᾶ νοταρήου εἰς την ὁπήαν δὲν εγρῆκυσα µητε αγρηκὸ να ησην 
κονµπρέζη εκυνη των οπήων η γονὴς ήλθαν εκατήκυσαν κε απὸτηχαν εις τους Κορηφοὺς κε 
επηδὴ τηαυτη εξεκαθάρησης δὲν ηνε απλὸς περηγραµένη εἰς τὴν ἀνοθεν σηνφόνηαν δηα να 
µὴν λάβη ποτε το κερὸ ενπόδιων η γνόµη µου επηθηµὸ να εξεκαθαρηστὴ ὁς ἀνοθεν ἠγουν εἰς 
τὴν ἀνοθεν εκλογὴν νὰ µὴν ηνε µητε ενοοῦντε κονµπρέζη εκυνη τον οπήων η γονέοι εκατήκυ-
σαν εδὸ µην ηµπορώντας όµος αὐτὴ η εξεκαθάρηση να πρεουτηκάρη ποσὸς εκυνον οπου ησην 
νοµηνάδη εις την ανοθεν δονατζιὼν ανκαλὰ καὶ απο αυτοὺς ηνε κάπηοι οπου η γονέη τους 
ἠλθαν κε εκατήκησαν η ἀνοθεν κε γνορήζοντας ποιηνε ανανκέων να βεβεοθὴ τέτηα εξεκαθά-
ρησης µε τες γνόµες της αφεντηα σας» (Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 5r. Πρβλ. ΣΤΟΥΠΗ, Ξένοι, σ. 119). 

117. Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 99v. Ἡ ἐπικύρωση τῶν διατάξεων ἀπό τόν Βάιλο Bernardo Se-
mitecolo ἔγινε στίς 11.5.1702 (ὅ.π., φ. 100v). 

118. Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 27r. 
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ἀδελφότητας119. Σέ περίπτωση ἀµφισβήτησης τῆς νοµιµότητας τῶν δικαιωµάτων 
τῶν παρισταµένων, τό ζήτηµα λυνόταν µέ τόν ἔλεγχό τους. Ὁ ἔλεγχος τῶν δικαι-
ωµάτων τῶν ἀδελφῶν ὀνοµαζόταν καί ἐδῶ «ἐσποῦργο» καί κατά τήν ἡµέρα τῆς 
διεξαγωγῆς του τά µέλη τῆς ἀδελφότητας ὄφειλαν νά ἀποδείξουν τή νοµιµότητα 
τῆς κατοχῆς τῶν δικαιωµάτων τους, δηλαδή τῆς καταγωγῆς τους120. 

Εὔγλωττες, ἀναφορικά µέ τή δυνατότητα ἐγγραφῆς καί τόν τρόπο µέ τόν 
ὁποῖο γίνονταν κατανοητοί οἱ ἀνωτέρω περιορισµοί στήν προέλευση τῶν µε-
λῶν, εἶναι οἱ κατωτέρω ἀποτυχηµένες ἀπόπειρες ἐγγραφῆς στήν ἀδελφότητα 
τοῦ ναοῦ, οἱ ὁποῖες ἄς σηµειωθεῖ, ἐντοπίζονται τόν 19ο αἰ., καί µετά τή δηµο-
σίευση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κανονισµοῦ τοῦ 1811, πού ἐπεξέτεινε ὅπως εἴδαµε 
τά δικαιώµατα τοῦ ἀδελφοῦ καί στούς ἐνορίτες τῶν ναῶν. Πρώτη χρονολογικά 
εἶναι ἐκείνη τοῦ Ἰωάννη Πολίτη γιοῦ τοῦ Ζαφείρη, ὁ ὁποῖος στίς 30.6.1819 µέ 
ἔγγραφό του πρός τό Magistrato d’ Economia, Morale e Religione ζήτησε τή συ-
ναρίθµησή του στούς ἀδελφούς τοῦ ναοῦ ἐπικαλούµενος τό ἄρθρο 47 τοῦ ἀνω-
τέρω κανονισµοῦ καί συνυπέβαλε ὡς ἀποδεικτικά στοιχεῖα τήν πράξη γάµου 
τοῦ πατέρα του τῆς 13.10.1790 πού τελέστηκε στόν ναό, τή βεβαίωση ταφῆς τοῦ 
πατέρα του στόν ναό τῆς 24.7.1817 καί τήν πράξη τοῦ δικοῦ του γάµου πού ἐπί-
σης τελέστηκε στίς 7.2.1816 στόν ἴδιο ναό. Παράλληλα ἐπικαλοῦνταν, χωρίς 
ὅµως ἀποδεικτικά στοιχεῖα, ὅτι ὁ πατέρας του συµµετεῖχε στίς ψηφοφορίες τοῦ 
σώµατος καί κατέβαλλε τίς τακτικές εἰσφορές (λουµινάριες). Ἡ προσφυγή του 
στήν κρατική ὑπηρεσία ὀφειλόταν στήν ἄρνηση τῆς ἀδελφότητας νά τόν δεχθεῖ 
στή συνέλευση τῆς 27.6.1819 ἡ ὁποία εἶχε συγκληθεῖ γιά τήν ἐκλογή ἐφηµερίου 
καί κυβερνητῶν121. Ἡ ἄρνηση τῶν ἀδελφῶν νά τόν δεχθοῦν στηρίχθηκε, ὅπως ὁ 
ἴδιος ἀνέφερε, στή διαθήκη τοῦ ἱδρυτῆ τοῦ ναοῦ καί στούς περιεχόµενους σέ αὐ-
τήν περιορισµούς ἀναφορικά µέ τήν καταγωγή τῶν ἀδελφῶν. Πράγµατι, ὅπως 
προκύπτει ἀπό τήν πράξη γάµου τοῦ πατέρα του, τήν ὁποία ὁ ἴδιος ἐπισυνάπτει, 
αὐτός καταγόταν ἀπό τήν Ἁγία Μαύρα, ἑποµένως δέν εἶχε δικαίωµα συναρίθµη-
σης στό ἀδελφάτο. Τήν ἄρνηση τῆς ἀδελφότητας προφανῶς ἐπικύρωσε καί ἡ 
κρατική ὑπηρεσία, ὅπως ἄλλωστε ἔγινε λίγα χρόνια ἀργότερα µέ ἀντίστοιχο 
αἴτηµα τῶν προσφύγων στήν Κέρκυρα Παργίων γιά τούς ἴδιους λόγους. Συγκε-
κριµένα οἱ Πάργιοι, πού µετά τήν ὑποδούλωση τῆς πατρίδας τους ἐγκαταστά-
θηκαν ὁµαδικά στήν Κέρκυρα, ἀξίωσαν νά ἔχουν καί αὐτοί ὅπως καί οἱ ἄλλοι 
Ἠπειρῶτες δικαιώµατα στήν ἐκκλησία. Τό ἀδελφάτο τῆς ἐκκλησίας δέν δέχτηκε 
νά τούς ἐντάξει στήν ἀδελφότητα διότι αὐτό ἦταν ἀντίθετο στό πνεῦµα τοῦ 
ἱδρυτῆ, τούς ἀποδέχθηκε ὅµως ὡς ἐνορίτες. Ἔπειτα ἀπό τήν ἄρνηση αὐτή, οἱ 
Πάργιοι ἐκπροσωπούµενοι ἀπό τόν Κωνσταντῖνο Βασιλᾶ τοῦ Ἀναστασίου, 
προσέφυγαν στά δικαστήρια ζητώντας νά ἀναγνωριστοῦν ὡς ἰσότιµα µέλη µέ 

                                                        
119. Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 106v, 108v. 
120. Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 137v ἑξῆς, «ἐσποῦργο» τῆς 7.4.1782. 
121. Βλ. τά σχετικά ἔγγραφα εἰς Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 213, δ. 15. 
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τούς ἄλλους Ἠπειρῶτες στόν ναό. Ἡ προσφυγή ἀπορρίφθηκε στίς 26.12.1844 
ἀφοῦ λήφθηκαν ὑπ’ ὄψιν ἡ νοταριακή πράξη τῆς 25.10.1700 καί ἡ ἀπόφαση τῆς 
1.12.1700 µέ τήν ὁποία δινόταν ἡ δυνατότητα ἔνταξης στό ἀδελφάτο καί ὅλων 
ἐκείνων τῶν στεριωτῶν ἐµπόρων καί πραγµατευτάδων πού ἔρχονταν ἀπό τήν 
εὐρύτερη περιοχή τῆς Ἠπείρου καί ὄχι ὑποχρεωτικά ἀπό τίς συγκεκριµένες τρεῖς 
πόλεις. Ἡ ἀπόρριψη στηρίχθηκε στό αἰτιολογικό ὅτι οἱ Πάργιοι ἦταν Ἑνετοί 
ὑπήκοοι καί δέν θεωροῦνταν στεριῶτες, σύµφωνα µέ τό πνεῦµα καί τό γράµµα 
τοῦ ἱδρυτῆ καί δωρητῆ τῆς ἐκκλησίας122. Ἀντίθετα µέ τούς Πάργιους οἱ Σου-
λιῶτες, πού µετά τήν καταστροφή τοῦ Σουλίου κατέφυγαν στήν Κέρκυρα, γρά-
φτηκαν στήν ἀδελφότητα χωρίς καµιά ἀντίρρηση123. 

Οἱ περιορισµοί αὐτοί διατηρήθηκαν καί τά ἑπόµενα χρόνια καί συµπεριλή-
φθηκαν στόν τελευταῖο κανονισµό τοῦ ἀδελφάτου τοῦ ἔτους 1907, σύµφωνα µέ 
τόν ὁποῖο ὡς ἀδελφοί, θεωροῦνταν οἱ κληρονόµοι καί διάδοχοι τῶν ἀρχικῶν 
δωρεοδόχων καθώς καί ὅλοι οἱ ἐξ Ἠπείρου ἕλκοντες τό γένος καί ἐγκατεστη-
µένοι στήν Κέρκυρα124. 

3 .  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΕΣ  ΧΩΡΙΩΝ  

α. Τό πλῆθος τῶν περιπτώσεων καί οἱ διαφοροποιήσεις τους 

Ὅταν σέ προηγούµενη ἑνότητα µιλήσαµε γιά τή γεωγραφική διασπορά τῶν µε-
λῶν τῶν ἀδελφοτήτων εἴχαµε ἐπισηµάνει τίς ἀδελφότητες ἐκεῖνες οἱ ὁποῖες περι-
λάµβαναν ὡς µέλη κατοίκους περισσότερων τοῦ ἑνός χωριῶν καί γεωγραφικῶν 
διαµερισµάτων. Ὁ ἀριθµός τῶν ἀδελφοτήτων αὐτῶν εἶναι σηµαντικός. Σηµειώ-
νουµε τόν ναό τοῦ Παντοκράτορα Μεσαριᾶς ἡ ἀδελφότητα τοῦ ὁποίου κατά 
τόν 16ο αἰ. περιλάµβανε ἀδελφούς ἀπό τά χωριά Ἅγιος Ἀθανάσιος, Κοψοχειλά-
δες, Μεσαριά, Ραφαλάδες, Χωρεπίσκοποι125. Τόν 18ο αἰ. ἡ ἀδελφότητα ἐµφανί-
ζεται περισσότερο ἐκτεταµένη καί, σύµφωνα µέ τόν κατάλογο τοῦ 1752, περιλάµ-
βανε, ἐκτός ἀπό τίς κοινότητες τῶν ἀνωτέρω χωριῶν, ἐπιπλέον τήν κοινότητα 
τοῦ χωριοῦ Μαλακιοί καί τή γενεά Χειµαριοῦ ἀπό τό χωριό Ἀρκαδάδες126. 

Σηµαντικά ἐκτεταµένη διαπιστώνεται καί ἡ ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν. 
Ὅπως ἔχουµε σηµειώσει σέ ἄλλο µελέτηµά µας, οἱ πρῶτοι κτήτορες τοῦ ναοῦ 
προέρχονταν ἀπό τά χωριά Ἀγραφοί, Ἀντιπερνοί, Καρουσάδες, Καβαλούρι, 
Λευκοράκη, Ἁγία Παρασκευή, Νυµφές, Κληµατιά, Κυπριανάδες, Ἅγιοι ∆οῦ-

                                                        
122. ΣΤΟΥΠΗ, Ξένοι, σ. 120-123. Ἡ ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου στίς σ. 121-123 σέ µετά-

φραση. 
123. ΣΤΟΥΠΗ, Ξένοι, σ. 120. 
124. ΣΤΟΥΠΗ, Ξένοι, σ. 158. 
125. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 72-73. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.406, φ.χ.ἀ., πράξη τῆς 7.8.1597. 
126. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 234r. Κατάλογος 1752. 
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λοι127. Στά νεότερα χρόνια παύουν νά ἐµφανίζονται τά χωριά Λευκοράκη καί 
Ἁγία Παρασκευή, τά ὁποῖα καταστράφηκαν ἤ συγχωνεύτηκαν µέ τά πλησιόχω-
ρά τους. Σέ πράξη τοῦ 1746 ἡ ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ ἐµφανίζεται νά περιλαµ-
βάνει γενεές ἀδελφῶν προερχοµένων ἀπό τά χωριά Ἀντιπερνοί, Καρουσάδες, 
Κυπριανάδες, Ἅγιοι ∆οῦλοι καί Ἀγραφοί128. Σέ ἔγγραφο τῆς 10.11.1805129 ση-
µειώνεται ὅτι οἱ ἀδελφοί τῆς µονῆς κατοικοῦσαν σέ ἐννέα συνολικά χωριά, ἀπό 
κατάλογο ὅµως τῶν ὀνοµάτων τῶν ἀδελφῶν ὁ ὁποῖος πρέπει νά συντάχθηκε τό 
ἴδιο περίπου χρονικό διάστηµα130, προκύπτει ὅτι ὑπῆρχαν 152 ἀδελφοί, προερ-
χόµενοι ἀπό τά χωριά Νυµφές, Κληµατιά, Κυπριανάδες, Ἅγιοι ∆οῦλοι, Ἀντιπερ-
νοί, Καρουσάδες καί Ἀγραφοί. Ὁ ἀριθµός τῶν ἀδελφῶν καθώς καί τῶν χωριῶν 
ἀπό τά ὁποῖα προέρχονταν εὐρύνεται σηµαντικά στούς καταλόγους τῶν µετέ-
πειτα χρόνων. στόν κατάλογο τοῦ 1833 ἀναγράφονται 217 ἀδελφοί οἱ ὁποῖοι 
προέρχονται, ἐκτός τῶν ἀνωτέρω ἑπτά χωριῶν, καί ἀπό τά χωριά Ξαθάτες, Μα-
λακιοί, Περουλάδες, Καβαλούρι, Κοψοχειλάδες, Περίθεια καί τό νησί τῶν Ὀθω-
νῶν131, ἐνῶ στούς καταλόγους 1851-1853 ὁ ἀριθµός τῶν ἀδελφῶν φτάνει στούς 
242132. Οἱ περισσότεροι ὅµως ἀδελφοί ἐντοπίζονταν στά χωριά Ἀγραφοί, Ἀντι-
περνοί, Καρουσάδες καί Ἅγιοι ∆οῦλοι, ἐνῶ στά ὑπόλοιπα σηµειώνονται ἀπό 1-
10 ἀδελφοί. 

Ἡ ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σιδαρίου, σύµφωνα µέ τήν πρωτοπαπα-
δική ἐπίσκεψη τοῦ 1753-1754 καί τόν κατάλογο τοῦ 1854, εἶχε ἀδελφούς ἀπό τά 
χωριά Περουλάδες, Αὐλιῶτες, Ἐξωκαστρινοί, Γαρνάδες, Βουνιῶτες καί Κου-
κνικάδες133. Ἐπίσης ἡ ἀδελφότητα τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Καρουσάδων εἶχε ὡς 
µέλη κατοίκους τῶν χωριῶν Καβαλούρι, Καρουσάδες, Ἀγραφοί καί Ἀντιπερ-
νοί134, ἐνῶ ἡ ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Νικολάου Μαυριάνας περιοριζόταν στά 
χωριά Σωκράκι καί Ζυγός135. 

Σηµειώνουµε ἀκόµη, σύµφωνα µέ τά στοιχεῖα τῶν καταλόγων τοῦ 19ου αἰ., 
τήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου Ἁγίων ∆ούλων, ἡ ὁποία περιλάµβανε 
ἀδελφούς ἀπό τά χωριά Ἅγιοι ∆οῦλοι, Κυπριανάδες καί Βαλανιό136. τήν ἀδελ-

                                                        
127. ΚΑΡΥ∆Η, Ναοί, σ. 293. 
128. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.133, β. 9, φ. 46r. 
129. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 5, δ. 5, ἔγγραφο 337. 
130. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 5, δ. 5, ἔγγραφα 340-342. 
131. Α.Ν.Κ., Α.Θ. 52.110. 
132. Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 28.22 καί 29.154 ἀντίστοιχα. 
133. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 256. Στόν κατάλογο τοῦ 1854 ἀριθµοῦνται 538 µέλη προερ-

χόµενα ἀπό δύο οἰκιστικές ἑνότητες, ἐκείνη πού περιλάµβανε τό χωριό Αὐλιῶτες καί τούς 
οἰκισµούς Ἐξωκαστρινοί, Γαρνάδες, Κουκνικάδες καί ἐκείνη τοῦ χωριοῦ Περουλάδες (Α.Ν.Κ., 
Α.Θ. ΙΙ, 29.153). 

134. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.420, β. 14, φ. 31r. 
135. Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 2, φ. 47rv. Συµβ. Χ.29, β. 3, φ. 4v. Συµβ. Χ.29, β. 5, φ. 6v καί 7r. 
136. Α.Ν.Κ., Α.Θ. 52.86 κατάλογος τοῦ 1833. 
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φότητα τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας Καµάρας µέ ἀδελφούς ἀπό τά χωριά Καµάρα καί 
Ἄνω Γαρούνας137. τήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Ἀσκελᾶ Ἁγίων 
∆ούλων µέ ἀδελφούς προερχόµενους ἀπό τά χωριά Ἅγιοι ∆οῦλοι, Κληµατιά καί 
Κυπριανάδες138. τήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Εἰσοδίων στό Καβαλούρι µέ ἀδελ-
φούς ἀπό τά χωριά Καβαλούρι, Καρουσάδες, Ξαθάτες, Σφακερά139. τήν ἀδελφό-
τητα τοῦ Ἁγίου Νικολάου ∆ράκοντος Ριγγλάδων, ἡ ὁποία περιλάµβανε ἀδελ-
φούς ἀπό τά χωριά Ριγγλάδες, Ἀναπλάδες, Ἅγιοι Θεόδωροι καί Μελίκια140. τήν 
ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Πάγων µέ ἀδελφούς ἀπό τά χωριά Πάγοι, 
Πρινίλας, Ἀσπιωτάδες, Ἀφιώνας141. τήν ἀδελφότητα τῆς Ἁγίας Τριάδος στό 
Ρίφι Κληµατιᾶς µέ ἀδελφούς ἀπό τά χωριά Νυµφές καί Κληµατιά142. τήν ἀδελ-
φότητα τοῦ Ἁγίου Ὀνουφρίου Σκριπεροῦ µέ µέλη κατοίκους τῶν χωριῶν Σκρι-
περοῦ, Κορακιάνας, ∆ουκάδων καί Γαρδελάδων143. τήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου Πραιτωρίου Καστελλάνων Γύρου µέ ἀδελφούς ἀπό τά χωριά Κα-
στελλάνοι, Πάγοι, Χωρεπίσκοποι καί Μαλακιοί144. 

Ἰδιαίτερης ἀναφορᾶς χρήζουν οἱ µεγάλες ἀδελφότητες τοῦ Προφήτη Ἠλία 
Βιτουλάδων καί τοῦ Προφήτη Ἠλία Λευκίµµης, γιά τίς ὁποῖες δυστυχῶς οἱ πλη-
ροφορίες µας εἶναι περιορισµένες. 

Ἀπό τίς πηγές προκύπτει ὅτι ὁ ναός τοῦ Προφήτη Ἠλία στό Ἀράκλι Βιτου-
λάδων ἀνῆκε στίς κοινότητες τῶν χωριῶν πού συγκροτοῦσαν τίς ἐπαρχίες Κάτω 
Μέσης, Ἀρχαγγέλου καί Κάτω Γύρου. Τό κτητορικό δικαίωµα τῶν χωριῶν τῆς 
ἐπαρχίας Κάτω Μέσης στόν ναό γνωρίζουµε ἤδη ἀπό πράξη ἐκλογῆς κυβερνήτη 
τῆς 14.4.1658, στήν ὁποία σηµειώνονται ἀδελφοί ἀπό τά χωριά Γιαννάδες, Λια-
πάδες, ∆ουκάδες, Γαρδελάδες, Σκριπερό καί Κορακιάνα145, ἀπό τόν τρόπο µάλι-
στα µέ τόν ὁποῖο εἶναι συνταγµένο τό κείµενο ἀφήνεται νά διαφανεῖ ὅτι ὑπῆρ-
χαν κτήτορες καί ἀδελφοί καί ἀπό ἄλλο διοικητικό διαµέρισµα, τό ὁποῖο ὅµως 
δέν δηλώνεται ρητά. Τήν πράξη τῆς 25.9.1723, µέ τήν ὁποία ἐκλέχθηκε ἐφηµέριος 
στόν ναό, συνέταξαν οἱ ἀδελφοί δύο ἐπαρχιῶν τῆς «παγιάτικης» καί τῆς Κάτω 
Μέσης. Τήν πράξη, ἡ ὁποία θά ὑπογραφόταν, σύµφωνα µέ τό λεκτικό τοῦ κειµέ-
νου, «ἀπο διο ανθροπους ιεροµένους ι κε λαικους ἀπο κάθε χορίον τον ανοθεν 
διον επαρχιόν δια µερος τις κινοτιτος του καθενος χορηου», ὑπέγραψαν 16 
ἀδελφοί ἀπό τήν ἐπαρχία Κάτω Γύρου καί 14 ἀπό τήν ἐπαρχία Κάτω Μέσης, 

                                                        
137. Α.Ν.Κ., Α.Θ. 52.74 κατάλογος τοῦ 1833. 
138. Α.Ν.Κ., Α.Θ. 52.85 κατάλογος τοῦ 1833. 
139. Α.Ν.Κ., Α.Θ. 52.108 κατάλογος τοῦ 1833. 
140. Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 30.57. 
141. Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 29.42. Ἡ ἀδελφότητα σέ κατάλογο τοῦ 1833 σηµειώνεται ὅτι περιλάµ-

βανε 109 ἀδελφούς ἀπό τό χωριό Πάγοι καί 50 ἀπό Πρινίλα (Α.Ν.Κ., Α.Θ. 52.97). 
142. Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 29.7. 
143. Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 28.29. 
144. Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 28.13. 
145. Α.Ν.Κ., Συµβ. Λ.38, β. 4, φ. 55v-56r. 
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καθώς καί ἕνας ἀπό τό χωριό Καστελλάνοι Γύρου πού ἀνῆκε στήν ἐπαρχία Ἄνω 
Γύρου146. Τά κτητορικά δικαιώµατα τῶν ἐπαρχιῶν Κάτω Μέσης καί Ἀρχαγγέ-
λου στόν ναό βεβαιώνονται ἀπό τό κείµενο τῆς πρωτοπαπαδικῆς ἐπίσκεψης τοῦ 
1754147, ἐνῶ ἀπό κατάλογο ἀδελφῶν τοῦ ναοῦ πού συντάχτηκε γύρω στό 1812 
γνωρίζουµε ὅτι ἀπό τήν ἐπαρχία Κάτω Γύρου περιλαµβάνονταν στήν ἀδελφότη-
τα τουλάχιστον 273 ἀδελφοί προερχόµενοι ἀπό τά χωριά Βελονάδες, Ραχτάδες, 
Ἀρµενάδες, Καββαδάτες, Μαγουλάδες καί Περλεψιµάδες148. 

Ὁ ναός τοῦ Προφήτη Ἠλία Λευκίµµης, εὑρισκόµενος στά ὅρια τοῦ χωριοῦ 
Σπαρτερό, στή θέση τοῦ ἄλλοτε χωριοῦ Ποδαριῶνες, σηµειώνεται στήν πρωτο-
παπαδική ἐπίσκεψη τοῦ 1753 ὡς «γιούς πάσης τῆς ἐπαρχιας Λευχίµου»149, ἐνῶ 
στόν κατάλογο τοῦ 1820 ὡς ἀδελφάτο150. ∆υστυχῶς δέν διαθέτουµε καµιά ἄλλη 
πληροφορία πού νά φωτίζει τό ζήτηµα τῆς σύνθεσης τῆς ἀδελφότητάς του151. 

Τέλος, ξεχωριστή εἶναι ἡ θέση στή µελετώµενη ὁµάδα τῶν δύο µεγάλων ἀδελ-
φοτήτων τῆς Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσας καί τοῦ Ὑψηλοῦ Παντοκράτορα, τίς 
ὁποῖες ἐξετάζουµε ἀναλυτικότερα στή συνέχεια. 

Οἱ διευρυµένες αὐτές ἀδελφότητες, τουλάχιστον σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ἀρχή τους 
καί τίς σχέσεις µεταξύ τῶν µελῶν τους, δέν διαφέρουν σέ τίποτε ἀπό τίς ὑπόλοι-
πες πού ἐξετάσαµε προηγουµένως, ἀφοῦ καί αὐτές ἔχουν τήν ἀρχή τους στήν 
εὐσέβεια τῶν κατοίκων καί ἐντάσσονται ὅπως καί οἱ ὑπόλοιπες στό πλέγµα τῶν 
κτητορικῶν δικαιωµάτων, ὅπως τό περιγράψαµε ἤδη152. Ὡς πρός τή λειτουργία 
τους ὅµως ἐµφανίζονται ἐλαφρά διαφοροποιηµένες λόγῳ κυρίως τοῦ µεγάλου 
ἀριθµοῦ τῶν ἀδελφῶν καί τῆς γεωγραφικῆς διασπορᾶς τους. Οἱ διαφοροποιή-
σεις αὐτές ἀφοροῦσαν κυρίως στή διοικητική διάρθρωση τοῦ σώµατος καί ἀπο-
σκοποῦσαν στήν ἐξασφάλιση τῆς ἰσότιµης παρουσίας τῶν δικαιούχων στήν 
ἀδελφότητα καί τή διοίκηση τοῦ ναοῦ καί στήν ἀποφυγή δυσλειτουργιῶν. 

Στόν τοµέα τῆς διοίκησης ἡ γεωγραφική ἐπέκταση τῆς ἀδελφότητας ὁδηγοῦ-
σε σέ διαφοροποιηµένες ἐπιλογές ὅταν τά µέλη της συγκροτοῦσαν γεωγραφικές 
ὑποοµάδες µέσα στήν ἀδελφότητα, οἱ ὁποῖες ζητοῦσαν νά ἐκληφθοῦν ὡς ἐπι-
µέρους σύνολα καί ἀπαιτοῦσαν τήν ἐκπροσώπησή τους στή διοίκηση. Οἱ διαφο-
ροποιητικές αὐτές τάσεις µποροῦσαν νά ἐµφανιστοῦν σέ κάθε ἀδελφότητα τῆς 

                                                        
146. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 23, φ. 173rv καί φ.χ.ἀ. 
147. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 220-221. 
148. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 71, ἔγγραφο 12 χ.χ. 
149. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 120. 
150. ΚΑΡΥ∆Η, Κατάλογος, ἀρ. 725. 
151. Στήν ἀρχειακή σειρά Ἔγγραφα Ἐκκλησιῶν δέν ὑπάρχει ναός τοῦ Προφήτη Ἠλία 

στό χωριό Σπαρτερό ἤ Ποδαριῶνες. Ἀντίθετα σηµειώνεται ναός στό χωριό ∆ραγοτινά, ὁ φά-
κελος ὅµως τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 132) δέν περιέχει τίποτε. 

152. Γιά τήν ὕπαρξή τους ἔχει διατυπωθεῖ καί ἡ ἄποψη ὅτι θά πρέπει νά ἐκληφθοῦν ὡς 
ὑπέρβαση τῆς παρατηρούµενης διαίρεσης καί ἔλλειψης ἐπικοινωνίας µεταξύ τῶν διαφόρων 
ὁµάδων πού συγκροτοῦσαν τήν κοινωνία τοῦ νησιοῦ (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 49-50). 
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ὁποίας τά γεωγραφικά ὅρια ἐκτείνονταν πέραν τῶν φυσικῶν ὁρίων ἑνός χω-
ριοῦ, ἄσχετα ἀπό τόν ἀριθµό τῶν µελῶν της, καί ἐκφράζονταν µέ τήν ἀναγκαία 
ἐκπροσώπηση ὅλων τῶν γεωγραφικῶν ὑποοµάδων στή γενική συνέλευση τῆς 
ἀδελφότητας. Τήν ἀναγκαιότητα αὐτή διαπιστώνουµε ἀπό τίς νοταριακές πρά-
ξεις οἱ ὁποῖες ἐπισηµοποιοῦσαν τίς λαµβανόµενες ἀποφάσεις, στίς ὁποῖες ὡς συµ-
βαλλόµενοι ἀναγράφονταν πρόσωπα πού ἐκπροσωποῦσαν συγκεκριµένη περιο-
χή ἤ χωριό153. 

Παράλληλα διαπιστώνεται σέ αὐτές ἡ ἐνίσχυση τῶν ἐπιµέρους ὁµάδων ἤ το-
πικῶν ἀνά χωριό ἀδελφάτων καί ἡ ἐγκατάλειψη τῆς πρακτικῆς τῶν γενικῶν 
συνελεύσεων, ἡ ὁποία περιοριζόταν ἀποκλειστικά γιά τήν ἀνάδειξη ἐφηµερίου 
στόν ναό, ἐνῶ γιά τήν ἀνάδειξη κυβερνητῶν τά τοπικά ἀδελφάτα δραστηριο-
ποιοῦνταν καί ἐξέλεγαν ἀπό τά µέλη τους ἕναν ἤ περισσότερους οἱ ὁποῖοι, σέ 
συνεργασία µέ τούς ἐκλεγοµένους ἀπό τά ἄλλα χωριά, εἶχαν τήν εὐθύνη γιά τή 
διοίκηση τοῦ ναοῦ154. 

Ἐπίσης στίς διοικοῦσες ἐπιτροπές τῶν ἀδελφοτήτων αὐτῶν ἐπιδιωκόταν 

                                                        
153. Τήν 1.7.1521 οἱ «παπά κύρ ∆ιµήτριος ο Αγριότης από χωριο των Ραφαλαδων διά 

µέρος αυτοῦ καί του χωρίου των Ραφαλάδων, παπά κύρ Νικόλαος Ασπιώτης διά µερος αυτοῦ 
και χωρίου της Μεσαρίας καί Γεώργιος Χαληκιας διά µέρος του καί χωρίου του Αγίου Αθα-
νασίου καί Ιωάννης ο ∆ρηαλήτης δια µερος του και διά µερος του χωριου του Χωρωπισκόπου 
καί Μηχαήλ ο Φηλοκαλης δια µερος του και χωρίου των Κοψοχειλάδων» ὡς κτήτορες καί 
κουµέσιοι τοῦ Παντοκράτορα Μεσαριᾶς ὅρισαν ἱερουργό στόν ναό (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 72). 
Στή σύναξη τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν στίς 22.6.1746 παρέστησαν ἕνδεκα ἀδελφοί 
οἱ ὁποῖοι χαρακτηρίζονται µέ τήν ἔκφραση «κιβερνιτὲ αδελφὶ καὶ γιοῦς πατρονάτι» καί ἐκ-
προσωποῦσαν τούς ἀδελφούς τῶν χωριῶν τους (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.133, β. 9, φ. 46r). Στή γενική 
συνέλευση τῆς ἀδελφότητας τοῦ Προφήτη Ἠλία Βιτουλάδων τά χωριά ἐκπροσωποῦνταν ἀπό 
δύο κατοίκους οἱ ὁποῖοι ὑπέγραφαν τίς ἀποφάσεις «δια µερος τις κινοτιτος του καθενος χο-
ρηου» (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 23, φ. 173rv καί φ.χ.ἀ. τῆς 25.9.1723), ἐνῶ τό σύνολο τῶν ἀδελφῶν κάθε 
ἐπαρχίας ἀλλά καί κάθε χωριοῦ χαρακτηριζόταν ὡς ἀδελφότητα ἤ ὡς ἀδελφάτο (ὅ.π. καί 
Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 71, ἔγγραφο 12), χαρακτηρισµός πού φανερώνει ὅτι λογίζονταν καί ἐνεργοῦσαν 
ὡς ὀργανωµένα ὑποσύνολα µέσα στά πλαίσια τῆς εὐρείας ἀδελφότητας. 

154. Στίς 3.12.1787 συγκεντρώθηκαν οἱ ἀδελφοί τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Κα-
ρουσάδων, οἱ προερχόµενοι ἀπό τό χωριό Καβαλούρι, καί ἐξέλεξαν «ἀπὸ τὸ ἐδικόν τους µερος 
κυβερνήτην... ενα τῶν συναδελφων ἀπὸ τὸ αὐτὸ χωρίον διὰ νὰ ἠµπορῇ νὰ ἐνεργῆ καὶ πράττῃ 
ἅπαντα ὁµοῦ µὲ τοὺς ἑτερους κυβερνῆτας ὁποῦ θέλουν ἐκλεχθῆ ἀπὸ τοὺς ἄλλους συναδελφοὺς 
εὑρισκοµένους εἰς τὰ χωρία Καρουσάδαις, Ἀγραφούς καὶ Ἀντιπερνους...» (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Κ.420, β. 14, φ. 31r). Μέ ἀντίστοιχο τρόπο λειτουργοῦσε καί ἡ ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Νικο-
λάου Μαυριάνας Σωκρακίου στήν ἐκλογή τῶν κυβερνητῶν (βλ. Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 2, φ. 
47rv τῆς 20.4.1752, ἐκλογή κουµεσίου ἀπό τό Σωκράκι. Συµβ. Χ.29, β. 3, φ. 4v τῆς 10.12.1752 
ἐκλογή κουµεσίου ἀπό τόν Ζυγό. Βλ. ἐπίσης Συµβ. Χ.29, β. 5, φ. 6v καί 7r ἐκλογές τῆς 15ης καί 
16ης Φεβρουαρίου 1757 τῶν δύο χωριῶν). Ἡ διάκριση τῶν τοπικῶν ἀδελφάτων τῶν δύο χω-
ριῶν δέν διαπιστώθηκε ὅµως στήν ἐκλογή ἐφηµερίου, ἤ µοναχοῦ στήν ὁποία συµµετεῖχαν ὅλοι 
οἱ ἀδελφοί (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 1, φ. 3rv τῆς 25.4.1744. Συµβ. Χ.29, β. 3, φ. 17r-18v τῆς 
23.8.1753. Συµβ. Χ.29, β. 3, φ. 49rv τῆς 22.5.1754. Συµβ. Χ.29, β. 10, φ. 27rv τῆς 18.10.1767). 
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κατά τό δυνατόν ἡ ἰσότιµη συµµετοχή ὅλων τῶν µετόχων, ἡ ὁποία ἐπιτυγχα-
νόταν εἴτε µέ τήν ἐπιλογή ἑνός ἐκπροσώπου κυβερνήτη ἀπό κάθε χωριό155 εἴτε 
µέ τήν κατά σειράν ἐκπροσώπηση στή διοικούσα ἐπιτροπή ὅλων τῶν χωριῶν156. 
Ἰδιαίτερα ἐµφανεῖς εἶναι οἱ τάσεις αὐτές καί οἱ ἀντίστοιχες ἐπιλογές τοῦ σώ-
µατος στίς µεγάλες ἀδελφότητες οἱ ὁποῖες συνένωναν τούς κατοίκους εὐρύτερων 
γεωγραφικῶν διαµερισµάτων ἤ ἐπαρχιῶν. 

Οἱ ἀνωτέρω διαφοροποιήσεις διαπιστώθηκαν καί στόν 19ο αἰ. Ὅπως προκύ-
πτει ἀπό τά σχετικά ἔγγραφα πού ἀναφέρονται στίς συγκλήσεις ἀδελφοτήτων 
κατά τήν περίοδο αὐτή, ἡ προκήρυξη τοῦ Ἀρχείου ἀποστελλόταν σέ τόσα ἀντί-
τυπα ὅσα καί τά χωριά στά ὁποῖα ἐκτεινόταν ἡ ἀδελφότητα157. Ἐπίσης κατα-
βαλλόταν προσπάθεια γιά τήν ἰσότιµη ἀντιπροσώπευση τῶν οἰκιστικῶν ἑνοτή-
των ἀπό τίς ὁποῖες προέρχονταν οἱ ἀδελφοί ἤ τό µεγαλύτερο µέρος τους158, γι’ 
αὐτό καί σέ περίπτωση ἀποτυχίας σύγκλησης τῆς ἀδελφότητας, τά πρόσωπα 
πού προτείνονταν ἀπό τόν ὑπεύθυνο γιά τή σύναξη προεστώτα κατανέµονταν 
ἰσότιµα µεταξύ τῶν χωριῶν πού εἶχαν συναδελφικά δικαιώµατα στόν ναό. Ἀνα-
φέρουµε ὡς παράδειγµα τόν Ἅγιο Νικόλαο Σιδαρίου, γιά τήν ἐπιλογή τῶν ἐπι-
τρόπων τοῦ ὁποίου ἀπό τό ἁρµόδιο Ἀρχεῖο ὁ προεστώς στήν ἀναφορά του τῆς 
16.2.1852 σηµείωσε τέσσερα ὀνόµατα ἀπό τό χωριό Περουλάδες καί τέσσερα 
ἀπό τό χωριό Αὐλιῶτες159. Μέ ἀντίστοιχο τρόπο ἐνήργησε καί ὁ προεστώς τοῦ 
χωριοῦ Σκριπεροῦ γιά τήν ἐκλογή κυβερνητῶν στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ὀνουφρίου 
στίς 23.8.1853 σηµειώνοντας χαρακτηριστικά ὅτι ὁ ναός «ηνε αδελφατο τεσαρον 
χορηον δηα τουτω σας σιµηονο τα κατοθεν οχτο ονοµατα ... δηο απο καθε χο-
ρηον»160. Γενικότερα ὅµως ἡ ἐκλογική διαδικασία τήν ὁποία ὑποστήριζε τό Ἀρ-

                                                        
155. Αὐτό φαίνεται πώς ἀκολουθοῦνταν στόν Παντοκράτορα Μεσαριᾶς ὅπου οἱ πέντε 

κυβερνῆτες τό 1521 ἐµφανίζονται ὡς ἐκπρόσωποι τῶν χωριῶν τους (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 72-
73), ἐνῶ τό 1597 ἐκλέγονται ἀπό τούς ἀδελφούς, ἕνας ἀπό κάθε χωριό (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.406, 
φ.χ.ἀ πράξη τῆς 7.8.1597). Βλ. ἐπίσης τήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου Ἁγίων ∆ούλων τά 
µέλη τῆς ὁποίας προέρχονταν ἀπό τρία πλησιόχωρα χωριά, τά ὁποῖα στίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰ. 
ἀντιπροσωπεύονταν µέ ἕναν κυβερνήτη τό καθένα (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 121, ἔγγραφο 2 τῆς 13.5.1800). 

156. Βλ. τήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσας παρακάτω. Μέ τόν τρόπο αὐτό 
ὑποθέτουµε ὅτι γινόταν ἡ ἐπιλογή τῶν κυβερνητῶν στήν Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν τουλά-
χιστον τόν 18ο αἰ., ἄν κρίνουµε ἀπό τήν πράξη τῆς 8.1.1738 µέ τήν ὁποία ἐκλέχθηκαν ἕξι κυ-
βερνῆτες, ἀνά δύο ἀπό τρία διαφορετικά χωριά (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 59, φ. 34r). 

157. Ἐνδεικτικά Α.Ν.Κ., Α.Θ. 52.110. 
158. Ἡ γενική συνέλευση τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Ἀγραφῶν στίς 3.9.1833 

ἐξέλεξε τέσσερις κυβερνῆτες, ὡς ἐκπροσώπους ἀντίστοιχα τῶν χωριῶν Ἀγραφοί, Ἀντιπερνοί, 
Καρουσάδες καί Ἅγιοι ∆οῦλοι (Α.Ν.Κ., Α.Θ. 52.110). 

159. Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 30.8. Βλ. ἐπίσης τήν ἀναφορά τῆς 15.9.1833 γιά τήν µή σύναξη τῆς 
ἀδελφότητας τοῦ ναοῦ, ὅπου σηµειώνονται 3 ὀνόµατα ἀπό κάθε χωριό (Α.Ν.Κ., Α.Θ. 52.107). 

160. Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 29.65. Βλ. ἐπίσης τήν ἀναφορά τῆς 28.5.1833 γιά τήν µή σύναξη τῆς 
ἀδελφότητας Ἁγίου ∆ηµητρίου Ἁγίων ∆ούλων, στήν ὁποία ὁ προεστώς σηµείωσε δύο ὀνόµα-
τα ἀπό κάθε χωριό καί τόνισε ὅτι «το προτο ωνοµα του καθε χοριου υνε το καλιτερο» 
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χεῖο Θρησκείας ἦταν ὁµοιόµορφη σέ κάθε περίπτωση, ἀποκλείοντας τίς ἰδιαιτε-
ρότητες πού ὑπῆρχαν καί ἐφαρµόζονταν στίς µεγάλες ἀδελφότητες, στίς ὁποῖες 
οἱ ἀδελφοί ἐνεργοῦσαν µέσα στά πλαίσια τῶν τοπικῶν ἐπιµέρους ἀδελφάτων 
τους. Ἔτσι τό 1853 ἀκύρωσε τήν ἐκλογή τῶν ἐπιτρόπων τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου 
∆ηµητρίου στό χωριό Ἅγιοι ∆οῦλοι, θεωρώντας ὅτι δέν συνάχθηκε νόµιµα τό 
σῶµα, διότι τό κάθε χωριό εἶχε ὁρίσει χωριστά τόν ἐπίτροπό του161. Φαίνεται 
ὅµως ὅτι στίς ἰδιαίτερα µεγάλες ἀδελφότητες, ἐκ τῶν πραγµάτων ἦταν ἀναγκα-
σµένο νά δεχθεῖ τούς κανόνες πού ἴσχυαν στήν ἐπιλογή τῶν ἐπιτρόπων. Ἀνα-
φέρουµε γιά παράδειγµα τόν Παντοκράτορα Ὑψηλό γιά τόν ὁποῖο στόν σχετι-
κό φάκελο πού ἀφορᾶ στήν ἐκλογή ἐπιτρόπων τό ἔτος 1851 ὑπάρχει ἔγγραφο 
τῆς ἀδελφότητας στό ὁποῖο δηλώνονταν τά χωριά ἀπό τά ὁποῖα λαµβάνονταν 
ἐκ περιτροπῆς οἱ ἐπίτροποι, καθώς καί τό χωριό στό ὁποῖο ἀνῆκε ἡ ἐπιτροπεία 
γιά τήν ἐρχόµενη διετία162. 

β. ∆ύο χαρακτηριστικά παραδείγµατα 

i. Ἡ ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσας 

Ἡ ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ καί µοναστηριοῦ τῆς Παλαιοκαστρίτσας ἀποτελεῖτο 
ἀπό τά χωριά τῶν ἐπαρχιῶν Κάτω Μέσης, Ἀρχαγγέλου καί Κάτω Γύρου. Στήν 
πρώτη γραπτή µαρτυρία γιά τόν ναό, στή νοταριακή πράξη τῆς 18.9.1469163, 
ἀναγράφονται συνολικά δώδεκα κτήτορες, οἱ ὁποῖοι χαρακτηρίζονται ὡς «πρῶ-
τοι ἐκτητόροι» καί προέρχονται ἀπό τά χωριά Πάγοι, Μεσαριά, Χωρεπίσκοποι, 
Ραφαλάδες, Ἅγιος Ἀθανάσιος, Βίστωνας, Λάκωνες καί Κρήνη, ὅλα τῆς περιφέ-
ρειας Ἀρχαγγέλου. Στήν πράξη δέν δηλώνεται ἄν αὐτοί ἐνεργοῦσαν ὡς ἐκπρό-
σωποι ἄλλων κτητόρων, στηριζόµενοι ὅµως σέ µεταγενέστερες πληροφορίες 
θεωροῦµε ὅτι αὐτοί ἦταν µέλη τῆς ἀδελφότητας τοῦ ναοῦ καί ἐκπρόσωποι τῶν 
χωριῶν τους. Ἡ ἔκφραση «πρῶτοι ἐκτητόροι» τοῦ ἐγγράφου προφανῶς ὑπαι-
νίσσεται τήν ὕπαρξη καί ἄλλων οἱ ὁποῖοι δέν δηλώνονται. ∆υστυχῶς τό χρονικό 
κενό ἑκατό περίπου ἐτῶν πού παρουσιάζεται στίς πηγές δέν µᾶς ἐπιτρέπει νά 
γνωρίζουµε µέ βεβαιότητα τό τί ἀκριβῶς συνέβαινε. Τό 1558 ὅµως τήν ἐκλογή 
ἱερουργοῦ συνέταξαν οἱ τρεῖς κυβερνῆτες τοῦ ναοῦ, ὁ Ἀνδρέας Βουτουλαδίτης 
ἀπό τό χωριό Βουτουλάδες, ὁ ∆ράκος Φάντης ἀπό τό χωριό Ραχτάδες καί ὁ 
Μάρκος Τζιλιµπάρης ἀπό τό Σκριπερό, οἱ ὁποῖοι ἐκπροσωποῦσαν ὁ καθένας 
καί ἀπό µιά ἐκκλησιαστική περιφέρεια164, γεγονός πού µᾶς ἐπιτρέπει νά θεωρή-

                                                        
(Α.Ν.Κ., Α.Θ. 52.86). 

161. Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 29.77. 
162. Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 28.69, ἔγγραφο χ.ἀ. τῆς 12.6.1851. 
163. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 648, ἔγγραφο 1. 
164. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 649-650, ἔγγραφο 2. 
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σουµε ὅτι κατά τό διάστηµα πού µεσολάβησε ἤ καί νωρίτερα ἡ ἀρχική ὁµάδα 
τῶν κτητόρων εἶχε διευρυνθεῖ καί εἶχε περιλάβει καί τίς ἄλλες δύο ἐπαρχίες. Ἡ 
µή ἀναφορά τῆς διεύρυνσης αὐτῆς στήν πράξη τοῦ 1469, ἐκτός ἴσως ἀπό τόν 
ὑπαινιγµό στήν ἔκφραση «πρῶτοι ἐκτητόροι», δικαιολογεῖται ἀπό τό εἶδος καί 
τόν σκοπό τῆς συγκεκριµένης πράξης, ἡ ὁποία συντάχθηκε γιά νά καταγραφοῦν 
τά ποσά πού εἶχαν συναχθεῖ ἀπό τά συγκεκριµένα χωριά καί εἶχαν διατεθεῖ γιά 
τήν ἁγιογράφηση τοῦ ναοῦ. Οἱ λόγοι τῆς διεύρυνσης θά πρέπει µᾶλλον νά ἐντο-
πιστοῦν σέ µιά εὐρείας κλίµακας ἐπισκευή τοῦ ναοῦ ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα περί 
τά µέσα τοῦ 15ου αἰ., µέρος τῆς ὁποίας ἦταν καί ἡ ἁγιογράφηση πού σηµειώ-
σαµε προηγουµένως. 

Τόν πρῶτο πλήρη κατάλογο ὅλων τῶν χωριῶν πού εἶχαν κτητορικά δικαιώ-
µατα στόν ναό ἐντοπίσαµε στήν ἀρχή τῆς ἀναγραφῆς τῆς περιουσίας τοῦ ναοῦ 
πού ξεκίνησε στίς 8.8.1656165. Σύµφωνα µέ αὐτόν τά χωριά ἀνά ἐπαρχία ἦταν τά 
ἑξῆς: 

Ἐπαρχία Κάτω Μέσης: Ἅγιος Μάρκος, Γαρδελάδες, Γιαννάδες, ∆ουκάδες, 
Κανακάδες, Κορακιάνα, Λιαπάδες, Μάρµαρο, Σκριπερό. 

Ἐπαρχία Ἄνω Γύρου (Ἀρχαγγέλου): Ἅγιος Ἀθανάσιος, Ἀγρός, Ἀλιµατάδες, 
Ἀρκαδο-Καστελλάνοι, Ἀσπιωτάδες, Βίστωνας, Βουτουλάδες, Κοψοχειλάδες, 
Κρήνη, Λάκωνες, Λιβαδιωτάδες, Μακράδες, Μαλακιοί, Μεσαριά, Παγοπρι-
νίλας, Ραφαλάδες, Χωρεπισκόποι. 

Ἐπαρχία Κάτω Γύρου: Ἀρµενάδες, Αὐλιῶτες, Βελονάδες, Βουνιῶτες, Γαβρά-
δες, Γαρνάδες, Καββαδάτες, Κουκνικάδες, Κουναβάδες, Μαγουλάδες, Περλεψι-
µάδες, Περουλάδες, Ραχτάδες, Στερµενάδες. 

Τά χωριά σηµειώνονται καί στίς πράξεις πού ἀφοροῦν στόν ναό καί κυρίως 
στίς νοταριακές πράξεις ἐκλογῆς ἐφηµερίων καί ἡγουµένων τοῦ 17ου καί 18ου 
αἰ. Ἀπό τούς καταλόγους αὐτούς ἐπιβεβαιώνεται ἡ ἐνεργός παρουσία τῶν ἀνω-
τέρω χωριῶν στήν ἀδελφότητα, παράλληλα ὅµως διαπιστώνονται καί µικρές 
διαφοροποιήσεις στόν κατάλογο τῶν χωριῶν. Πιό συγκεκριµένα στήν ἐπαρχία 
Ἄνω Γύρου τά χωριά Καστελλάνοι καί Ἀρκαδάδες ἐµφανίζονται πλέον χωρι-
στά, δέν ἀπαντοῦν πιά τά χωριά Ἀγρός καί Ἀσπιωτάδες, ἐνῶ ἐµφανίζεται τό 
χωριό Μανατάδες ἀπό τό 1697 καί ἑξῆς. Στήν ἐπαρχία Κάτω Γύρου δέν ἐµφα-
νίζονται πλέον τά χωριά Στερµενάδες, Γαρνάδες καί Γαβράδες, ἐνῶ ἐµφανίζεται 
τό χωριό Ἐξωκαστρινοί ἀπό τό 1686. 

Στόν κατάλογο τοῦ 1656 τά µνηµονευόµενα χωριά εἶναι συνολικά 40. Στούς 
νεότερους καταλόγους, καί µέ τίς διαφοροποιήσεις πού ἤδη σηµειώσαµε, ἐµφα-
νίζονται συνολικά 38 χωριά, κατά ἕνα λιγότερα τοῦ ἀριθµοῦ πού σηµειώνεται 
σέ ἔγγραφο πού στάλθηκε ἀπό τούς κυβερνῆτες τοῦ ναοῦ στόν τοποτηρητή τῆς 
µητρόπολης τῆς Κέρκυρας Μακάριο λίγο µετά τίς 14.12.1817166. 

                                                        
165. Α.Ν.Κ., Συµβ. Λ.38, β. 3, φ. 6r. 
166. Α.Ν.Κ., Μητρ. 49, δ. 2, ἔγγραφο 60. ∆ηµοσιεύεται εἰς ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Πα-
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Ἀναφορικά µέ τήν ἔννοια τοῦ χωριοῦ καί τή συµµετοχή τῶν κατοίκων στήν 
ἀδελφότητα, τά πράγµατα δέν εἶναι ἀπολύτως σαφῆ. Στήν ἐκλογή τοῦ ἡγουµέ-
νου καί ἐφηµερίου τοῦ ναοῦ, ὁπότε καί καταγράφονται οἱ µεγαλύτερες συνελεύ-
σεις ἀδελφῶν, οἱ µέν ἐπαρχίες ἐκπροσωποῦνταν ἀπό τούς κυβερνῆτες, τά δέ 
χωριά ἀπό ἕναν ἤ περισσότερους ἀδελφούς, χωρίς νά δηλώνεται ὁ ἀκριβής 
ἀριθµός τῶν ἐκπροσωπουµένων ἀνά χωριό, ἐνῶ σέ µία περίπτωση, στήν ἐκλογή 
τοῦ ἡγουµένου Γερασίµου Μιχαλᾶ, ἐκτός τῶν ἀναγραφοµένων ἦταν παρόντες 
«και άλλοι πολότατοι ... και δια την πολιλογίαν δεν εγράφησαν»167. Σέ ἔγγραφα 
τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰ., τά ὁποῖα ἀναφέρονται στήν ἐκλογή κυβερνητῶν, τήν 
ἐκλογή διενεργοῦσαν οἱ ἱερεῖς, οἱ προεστοί καί ἡ «κοινότητα» τοῦ συγκεκριµέ-
νου χωριοῦ ἤ ἐκπρόσωποι τῆς κοινότητας168, γεγονός πού µᾶς ὁδηγεῖ στό συµπέ-
ρασµα ὅτι ὅλοι οἱ ἄρρενες κάτοικοι τῶν χωριῶν, ὡς µέλη τῆς κοινότητας τοῦ 
χωριοῦ, ἦταν αὐτοδίκαια καί ἀδελφοί τῆς µονῆς, θεωρώντας ὅτι ἡ «κοινότης», 
ὡς περιληπτικός ὅρος ἀναφέρεται, στό σύνολο τῶν κατοίκων. Ἡ διαπίστωση 
αὐτή ἐνισχύεται ἄν λάβουµε ὑπ’ ὄψιν τήν πληροφορία ὅτι γιά τήν ἐκλογή ἡγου-
µένου τό 1864 συγκεντρώθηκαν περί τούς δύο χιλιάδες ἀδελφούς169. 

Ἀδιευκρίνιστο παραµένει τό ζήτηµα τῆς δυνατότητας ἔνταξης νέων µελῶν 
στήν ἀδελφότητα. Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ ἀρχική περιορισµένη σύνθεση γνώρισε 
σηµαντικές µεταβολές, ἀγνοοῦµε ὅµως τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖο αὐτές συνέβησαν. 
Ἐπίσης ἀδιευκρίνιστο εἶναι τό ζήτηµα τῆς θέσης τῶν «ξένων» τῶν χωριῶν καί 
τῶν «φυσικῶν», γιά τούς ὁποίους διαπιστώσαµε ἀπαγορευτικές διατάξεις στήν 
ἀδελφότητα τοῦ Ὑψηλοῦ Παντοκράτορα, ὅπως θά δοῦµε στήν ἑπόµενη ἑνότη-
τα, φαίνεται ὅµως ὅτι στήν Παλαιοκαστρίτσα ἀντίστοιχοι περιορισµοί δέν λει-
τουργοῦσαν. 

Ἀνώτατο ὄργανο διοίκησης τῆς ἀδελφότητας καί τοῦ ναοῦ ἦταν ἡ γενική συ-
νέλευση τοῦ σώµατος. Ἡ ὁλοµέλεια τῆς ἀδελφότητας ἐξέλεγε τόν ἐφηµέριο τοῦ 
ναοῦ καί ἡγούµενο τοῦ µοναστηριοῦ καί λάµβανε ἀποφάσεις γιά ὁποιοδήποτε 
ζήτηµα προέκυπτε στή µονή, τόσο στή διοίκηση ὅσο καί µεταξύ τῶν µοναχῶν. 
Στήν ἐπιλογή τῶν ἐφηµερίων καί ἡγουµένων ἐπιδιωκόταν, στό µέτρο τοῦ δυνα-
τοῦ, ἡ ἰσότιµη ἐκπροσώπηση καί τῶν τριῶν κτητορικῶν ἐπαρχιῶν µέ τήν ἐκλογή 
προσώπων ἀπό διαφορετική ἐπαρχία κάθε φορά170.  

Ἀπό τά σωζόµενα ἔγγραφα διαπιστώνεται ἡ σύγκληση τῆς ἀδελφότητας σέ 

                                                        
λαιοκαστρίτσα, σ. 703-704, ἔγγραφο 29. Στόν κατάλογο τῶν χωριῶν διορθώθηκαν τά λάθη 
πού εἶχαν παρεισφρύσει στή µελέτη µας γιά τή µονή (ὅ.π., σ. 602). 

167. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 680, ἔγγραφο 19 στίχοι 49-50. 
168. Βλ. τίς ἐκλογές κυβερνητῶν ἀπό τίς κοινότητες: Χωρεπισκόπων στίς 27.7.1801, Ἁγίου 

Μάρκου στίς 10.8.1807, Κανακάδων στίς 18.8.1813 (Α.Ι.Μ.Π., φάκελος 1.6, φ.χ.ἀ.). 
169. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 603. Μέ ἀνάλογο τρόπο θά πρέπει νά 

κατανοηθεῖ ὁ ὅρος κοινότης καί στήν ἀδελφότητα τοῦ Προφήτη Ἠλία στό Ἀράκλι Βιτου-
λάδων (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 23, φ. 173rv καί φ.χ.ἀ.). 

170. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 607-608, 615-616. 
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γενική συνέλευση γιά τήν ἐκλογή ἐφηµερίου καί ἡγουµένου ἀπό τό 1564 καί 
ἑξῆς. Στήν πρώτη αὐτή πράξη τῆς 16.8.1564 στούς παρόντες ἀναφέρονται οἱ τρεῖς 
πρωτοπαπάδες τῶν ἐπαρχιῶν, οἱ τρεῖς κυβερνῆτες ὀνοµαστικά, καί συλλήβδην 
οἱ ἱερεῖς, οἱ γέροντες τῶν χωριῶν τῶν δύο πρακτοριῶν καί ὁ «κινός λαός»171. 
Στίς πράξεις ἐκλογῆς πάντως τοῦ 1558, τοῦ 1572 καί τοῦ 1575 ὡς συµβαλλόµενοι 
παρίστανται οἱ κυβερνῆτες τοῦ ναοῦ, χωρίς νά παρέχονται ἀναλυτικότερα 
στοιχεῖα γιά τόν τρόπο ἐκλογῆς. 

Ἀπό τίς πηγές δέν ἐπιβεβαιώνεται (τουλάχιστον ἀπό τά ἕως τώρα στοιχεῖα) 
ἡ τακτική συνέλευση τῆς ἀδελφότητας σέ συγκεκριµένες χρονικές περιόδους. Ἡ 
ἐφηµερία τοῦ ναοῦ, ἡ ὁποία ἕως τό 1575 κανονιζόταν κυρίως ἀπό τριετεῖς συµ-
βάσεις, κατέστη ἀπό τότε ἰσόβια µέ συνέπεια τή σύγκληση τῆς συνέλευσης γιά 
τήν ἐκλογή ἐφηµερίου σέ χρονικά διαστήµατα ἐξαρτώµενα ἀπο τόν χρόνο θα-
νάτου τοῦ ὑπάρχοντος ἐφηµερίου, ἐνῶ, µετά τή δηµοσίευση καί ἐφαρµογή τοῦ 
διατάγµατος τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ Α. Sagredo τό 1754, πού ὅριζε τήν ἀνά διε-
τία ἐκλογή ἐφηµερίων καί ἡγουµένων στούς ναούς καί στά µοναστήρια, ἡ ἀδελ-
φότητα περιορίστηκε στήν τυπική ἀνά διετία ἀνανέωση τῆς σύµβασης τήν ὁποία 
διενεργοῦσαν οἱ κυβερνῆτες. Ἐπίσης τήν ὕπαρξη τακτικῆς συνέλευσης δέν φαί-
νεται νά ἐπέβαλε οὔτε ἡ ἐκλογή τῶν κυβερνητῶν ἀφοῦ αὐτοί ὁρίζονταν, τουλά-
χιστον ἀπό τά µέσα τοῦ 17ου αἰ. καί µετά, ἀπό τούς ἀδελφούς τῶν ἐπαρχιῶν 
ἀρχικά, καί στή συνέχεια ἀπό τίς τοπικές ὁµάδες ἀδελφῶν ἀνά χωριό. 

Στή γενική συνέλευση τῆς ἀδελφότητας ἐκπροσωποῦνταν ἀπαραίτητα καί 
οἱ τρεῖς ἐπαρχίες, ὅπως διαπιστώνεται ἀπό τίς νοταριακές πράξεις ἐκλογῆς ἐφηµε-
ρίων καί ἡγουµένων. Μόνο στήν περίπτωση τῆς ἐκλογῆς τοῦ ἱεροµόναχου Ἀθα-
νασίου Λώµη τό 1686 παρατηρεῖται παρέκκλιση ἀπό τόν κανόνα. Σέ αὐτήν συµ-
µετεῖχαν ἀδελφοί τῶν δύο µόνο ἐπαρχιῶν, ἡ περίπτωση ὅµως ἦταν ἰδιάζουσα 
ἀφοῦ ἡ ἐκλογή εἶχε ἤδη γίνει τό 1658 ὅταν ἀποφασίστηκε νά διαδεχθεῖ τόν τότε 
ἐκλεγέντα Γεράσιµο Φλοκάλη. Ἄλλωστε τήν ἴδια ἡµέρα καί οἱ ἀδελφοί τῆς 
τρίτης ἐπαρχίας µέ νοταριακή πράξη ἐπικύρωσαν τό ἐκλογικό ἀποτέλεσµα172. 

∆ικαίωµα συµµετοχῆς στίς συνελεύσεις εἶχαν, ἐφόσον δέν διαπιστώνονται 
περιορισµοί, ὅλοι οἱ κάτοικοι τῶν χωριῶν τῶν τριῶν ἐπαρχιῶν πού κατεῖχαν 
τόν τίτλο τοῦ ἀδελφοῦ καί ἑποµένως κτητορικό δικαίωµα στόν ναό. Στήν πραγ-
µατικότητα ὅµως ἡ σύνθεση τοῦ σώµατος ἦταν ἀρκετά περιορισµένη ὅπως προ-
κύπτει ἀπό τίς νοταριακές πράξεις ἐκλογῆς, πού ἀποτελοῦσαν ταυτόχρονα καί 
πρακτικά τῆς ὅλης διαδικασίας, καί στίς ὁποῖες ἀναγράφονταν οἱ συµµετέχοντες 
ἀδελφοί, ἡ ἐπαρχία καί τό χωριό ἀπό τό ὁποῖο προέρχονταν καί ἐκπροσωποῦ-
σαν. Ἀπό τά πρακτικά αὐτά προκύπτει ὁ κατωτέρω πίνακας πού δείχνει τήν 
ἀριθµητική συµµετοχή τῶν ἀδελφῶν κάθε ἐπαρχίας στίς ἐκλογές ἐφηµερίων. 

 

                                                        
171. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 10, φ.χ.ἀ. 
172. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 659-660, ἔγγραφο 9. 
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ΕΠΑΡΧΙΑ 1658 1686 1697 1740 1757 1782 
Κάτω Μέσης 7 5 9 16 14 32 
Κάτω Γύρου  6 8 9 10 2 1 
Ἀρχαγγέλου 6 11 10 17 17 7 
ΣΥΝΟΛΟ 19 24 28 43 33 40 
 
Οἱ παριστάµενοι στίς συνελεύσεις τοῦ 1658, 1686 καί 1697 προέρχονται ἀνά 

ἕνας ἀπό κάθε χωριό ἀντιπροσωπεύοντας τό ἀδελφάτο τοῦ χωριοῦ, στίς πράξεις 
µάλιστα σηµειώνεται ρητά ὅτι εἶχε προηγηθεῖ ἡ σύνταξη πράξης ἐξουσιοδότη-
σης. Ὅπως φαίνεται ὅµως καί ἀπό τόν ἀριθµό τῶν παρισταµένων, στίς συνελεύ-
σεις δέν παρίσταντο ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν χωριῶν. Οἱ παριστάµενοι ἐνεργοῦ-
σαν ὡς ἐκπρόσωποι καί τῶν ἀπόντων ἀδελφῶν τῆς ἐπαρχίας173, ἀγνοοῦµε ὅµως 
τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖο εἶχε δοθεῖ ἡ ἐξουσιοδότηση αὐτή. Καλύτερα γνωστός 
εἶναι ὁ τρόπος σύγκλησης τῆς συνέλευσης τῆς 17.11.1740 ἡ ὁποία ἐξέλεξε ὡς 
ἡγούµενο τόν ∆ιονύσιο Αὐλωνίτη. Γιά τή σύναξη τῆς ἀδελφότητας ἐκδόθηκε 
πρόσταγµα ἀπό τήν τοπική διοίκηση στίς 2 Νοεµβρίου τό ὁποῖο ὅριζε ὅτι δέν 
µποροῦσαν νά ψηφίσουν περισσότεροι τῶν δύο ἀπό κάθε χωριό. Ὁ καθορισµός 
αὐτός τῶν ἐκλεκτόρων σήµαινε οὐσιαστικά τήν καταστρατήγηση τῆς κατά πα-
ράδοση ἰσότιµης παρουσίας τῶν ἐπαρχιῶν ὡς συνόλου στίς διαδικασίες λήψης 
ἀποφάσεων µέ τό δόσιµο τῆς προτεραιότητας στά χωριά, ἐνέργεια ἡ ὁποία τε-
λικά δέν εἶχε καµιά συνέπεια ἀφοῦ ἡ ἐκλογή ἔγινε διά βοῆς παρακάµπτοντας τή 
διαδικασία τῆς ψηφοφορίας. Καί στή συνέλευση ὅµως αὐτή δέν παρέστη τό 
σύνολο τῶν κτητορικῶν χωριῶν ἀλλά µόνον 26 ἀπό αὐτά. 

Ἐξαιρετικά µεγάλη συµµετοχή ἀδελφῶν διαπιστώνεται στή συνέλευση τοῦ 
1757, ἡ ὁποία ἐξέλεξε ὡς ἡγούµενο τόν ἱεροµόναχο Γεράσιµο Μιχαλᾶ. Σύµφωνα 
µέ τό πρακτικό, λόγῳ τῆς µεγάλης συµµετοχῆς παραλείφθηκαν πολλά ὀνόµατα 
γι’ αὐτό καί ὁ σηµειούµενος ἀριθµός εἶναι ἐνδεικτικός καί µόνον τῆς παρουσίας. 
Ἡ µή ἀναγραφή ὅµως ὅλων τῶν ὀνοµάτων φανερώνει κάτι σηµαντικό γιά τόν 
τρόπο µέ τόν ὁποῖο λειτουργοῦσε ἡ συνέλευση, ὅτι δηλαδή ἐφόσον ἱκανοποι-
οῦνταν ἡ βασική προϋπόθεση τῆς ἐκπροσώπησης τῶν ἐπαρχιῶν καί τῶν χωριῶν, 
ἡ παρουσία ἐπιπλέον ἀδελφῶν, παρότι ἐπιθυµητή, δέν ἦταν ἀπαραίτητη γιά τή 
διαδικασία τῆς ἐκλογῆς. Ἡ παρουσία ἐπιπλέον ἀδελφῶν ἀπό ἕνα χωριό ἤ ἐπαρ-
χία δέν σήµαινε καί µονοµερή αὔξηση τοῦ ἀριθµοῦ τῶν ψηφοφόρων οὔτε µπο-
ροῦσε νά ἐπιφέρει ἀλλοίωση τοῦ ἀποτελέσµατος ἀφοῦ ἡ κάθε ἐπαρχία, ἄσχετα 
ἀπό τόν ἀριθµό τῶν ἀδελφῶν πού τήν ἐκπροσωποῦσαν, µετεῖχε ἰσότιµα µέ τίς 
ἄλλες ἐπαρχίες στή συνέλευση. Αὐτό φαίνεται καθαρά ἀπό τό πρακτικό ἐκλο-
γῆς τοῦ ἡγουµένου Καλλίνικου Βιδινιώτη στίς 18.5.1782 ὅπου δηλώνεται ὅτι µή 

                                                        
173. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 653, ἔγγραφο 5 στίχοι 27-28, σ. 659, 

ἔγγραφο 9 στίχος 10, σ. 662, ἔγγραφο 12 στίχοι 8-9. 
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ὑπαρχόντων ἀδελφῶν ἀπό τήν ἐπαρχία Ἄνω Γύρου αὐτή ἐκπροσωπήθηκε στή 
συνέλευση µόνον ἀπό τόν κυβερνήτη της174. 

Τά χωριά πού συνολικά ἀνά ἐπαρχία ἐµφανίζονται στά πρακτικά εἶναι 9 
τῆς Μέσης, 15 τοῦ Ἀρχαγγέλου καί 12 τοῦ Κάτω Γύρου, δηλαδή συνολικά 36 
χωριά. ∆έν ἐµφανίζονται καθόλου 3 χωριά τῆς ἐπαρχίας Ἀρχαγγέλου, δηλαδή ἡ 
Μεσαριά, οἱ Ραφαλάδες καί οἱ Ἀσπιωτάδες ἤ ὁ Ἀγρός. Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τή συχνό-
τητα τῆς παρουσίας τῶν ἐπαρχιῶν σέ σύνολο 120 συµµετοχῶν καί στά 6 ἐξετα-
ζόµενα πρακτικά ἀναλογοῦν 42 παρουσίες στά χωριά Μέσης, 49 στά χωριά 
Ἀρχαγγέλου καί µόλις 29 στά χωριά Κάτω Γύρου. Ἡ µειωµένη παρουσία τῶν 
χωριῶν τῆς ἐπαρχίας Κάτω Γύρου δικαιολογεῖται ἀπό τήν ἀπόσταση πού τά 
χωρίζει ἀπό τό µοναστήρι στό ὁποῖο γίνονταν οἱ συνάξεις. Ἄλλωστε µόλις 5 
χωριά ἐµφανίζονται σέ ὅλα τά πρακτικά, οἱ Λιαπάδες, Γαρδελάδες Λάκωνες, 
Μακράδες καί Κρήνη, τά πλησιέστερα δηλαδή χωριά. 

Τό µέγεθος τῆς ἀδελφότητας δέν παρεῖχε τή δυνατότητα τῆς ἄµεσης σύγκλη-
σης τῆς γενικῆς συνέλευσης ὅταν συγκεκριµένοι λόγοι τό ἀπαιτοῦσαν. Τό πρό-
βληµα αὐτό λυνόταν, στίς συνάξεις γιά τήν ἐκλογή ἐφηµερίου ἤ ἡγουµένου, µέ 
τόν ὁρισµό ἐκπροσώπων ἀνά χωριό ἤ ἀνά ἐπαρχία, τό πρόβληµα ὅµως γινόταν 
ἐντονότερο ὅταν σέ ἔκτακτες περιπτώσεις ἔπρεπε νά προηγηθεῖ ἡ ἀπόφαση τῆς 
ἀδελφότητας, ὅπως γιά παράδειγµα πρίν ἀπό τή διενέργεια ἐκτάκτων ἐξόδων. 
Τότε ἐπιλεγόταν ὡς µέση λύση ἡ ἐνηµέρωση τῶν χωριῶν ἀπό τούς κυβερνῆτες 
καί ἡ τοποθέτηση ἐπί τοῦ ζητήµατος τοῦ κάθε χωριοῦ χωριστά175. 

Ἀπό τίς πηγές προκύπτει ὅτι µέσα στούς κόλπους τῆς ἀδελφότητας οἱ ἀνά 
ἐπαρχία καί χωριό τοπικές ἀδελφότητες λειτουργοῦσαν ὡς αὐτόνοµες ὁµάδες. 
Τήν ἀνά ἐπαρχία σύναξη συνάγουµε ἀπό πληροφορίες τῶν πρακτικῶν τῆς 
14.4.1658 καί 9.5.1686 ἀπό τά ὁποῖα προκύπτει ὅτι οἱ ἐκπροσωποῦντες τίς ἐπαρ-
χίες κυβερνῆτες εἶχαν ἐκλεγεῖ ἀπό τούς ἀδελφούς τῶν ἐπαρχιῶν αὐτῶν176, ἀγνο-
οῦµε ὅµως ἄν ἡ δραστηριότητα τῆς τοπικῆς ἀδελφότητας ἐκτεινόταν καί πέραν 
τῆς ἐκλογῆς τοῦ ἐκπροσώπου της κυβερνήτη. Ἐπίσης ὑπάρχουν πληροφορίες γιά 
τή λειτουργία τοῦ τοπικοῦ ἀνά χωριό ἀδελφάτου ὡς αὐτόνοµης ὁµάδας. Καί 
ἐδῶ ἡ παρουσία του διαπιστώνεται σέ συνδυασµό µέ τήν ἐκλογή τῶν κυβερνη-

                                                        
174. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 688, ἔγγραφο 23 στίχοι 24-25. 
175. Τό 1782 οἱ κυβερνῆτες θέλησαν νά προβοῦν σέ ἐπισκευή τῶν κτισµάτων τῆς µονῆς γι’ 

αὐτό ζήτησαν «σινβουλιν κε γνόµην απο τὲς κινότιτες τον χοριον οπου έχουν γιους πα-
τρουνάτο ιστο παρὸν µοναστήριον ... κε ολι η σηναδελφότιτα να επηθιµουν να γένη» (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Κ.665, β. 40, φ. 2r). 

176. Στό πρῶτο πρακτικό, στήν ἀναγραφή τῶν παρισταµένων σηµειώνεται µεταξύ τῶν 
ἄλλων καί ὁ ἱερέας Ἀντωνέλος Παγιάτης ἀπό τό χωριό Λιαπάδες «ος κουµέσιος εκλελεµένος 
παρα τον ετερον αδελφόν και γιους πατρουναριον επαρχύας Μεσις...» (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-
ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 652, ἔγγραφο 5 στίχοι 19-20). Ἐπίσης στό δεύτερο σηµειώνεται 
ὁ Πιέρος Μουµούρης «κουµεσιος και ιους πατρονατος ιστην ανοθεν µονι εκλεγµενος απο ολι 
τιν απαρχηαν του εκ χοριο Κανακαδον...» (ὅ.π., σ. 659, ἔγγραφο 9 στίχος 5). 
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τῶν, καί κυρίως µετά τήν ἀνάθεση τῆς ἀνάδειξης αὐτῶν ἐκ περιτροπῆς στά 
χωριά τῆς κάθε ἐπαρχίας. 

Ἡ διοικούσα ἐπιτροπή τῆς ἀδελφότητας ἀποτελοῦνταν ἀπό τούς κυβερνῆτες, 
ἐνῶ κατά τά µέσα τοῦ 18ου αἰ. διαπιστώθηκε καί ἡ ὕπαρξη πριόρη, ὁ ὁποῖος 
µαζί µέ τούς κυβερνῆτες ἀσκοῦσε τόν ἔλεγχο τοῦ ἡγουµένου. Ὁ τίτλος ἀναφέ-
ρεται εἴτε στόν ἑνικό εἴτε στόν πληθυντικό177, ἀγνοοῦµε ὅµως τόσο τόν τρόπο 
τῆς ἀνάδειξής του ὅσο καί τόν βαθµό τῆς ἀνάµειξής του στή διοίκηση τῆς µονῆς. 
Τέλος ἐµφανίζεται τόν 19ο αἰ. καί τό ἀξίωµα τοῦ ἐπιστάτη, χωρίς ἄλλη διευ-
κρίνιση178. 

Οἱ κυβερνῆτες τοῦ ναοῦ νοοῦνται ὡς ἐκπρόσωποι τῆς ἀδελφότητας, τή θέλη-
ση τῆς ὁποίας ἐκφράζουν. Ὁ τρόπος ἀντιπροσώπευσης τῆς ἀδελφότητας, ἡ ὁποία 
ἐκτεινόταν σέ τρεῖς ἐκκλησιαστικές ἐπαρχίες (Ἀρχαγγέλου, Κάτω Γύρου καί 
Κάτω Μέσης) ἤ δύο πολιτικά διαµερίσµατα (bandiere) τοῦ Γύρου καί τῆς Μέσης, 
γνώρισε διακυµάνσεις µέσα στόν χρόνο. Οἱ πληροφορίες πού κατέχουµε ἀπό τόν 
16ο αἰ. ἐκφράζουν µιά ποικιλία ἀντιµετώπισης τοῦ τρόπου ἀντιπροσώπευσης 
τῆς ἀδελφότητας. Στήν πράξη τῆς 20.1.1558 ἐµφανίζονται τρεῖς κυβερνῆτες, ἕνας 
ἀπό κάθε ἐκκλησιαστική ἐπαρχία179. Ὁ ἴδιος ἀριθµός ἀπαντᾶ καί στήν πράξη 
τῆς 16.8.1564180, ἐνῶ στή σύµβαση τῆς 21.9.1572 καί τῆς 21.11.1575 ὑπῆρχαν τέσ-
σερις κυβερνῆτες, ἀντιπροσωπεύοντας ἀνά δύο τά διαµερίσµατα Μέσης καί Γύ-
ρου181, σύµφωνα µέ τήν πολιτική διαίρεση τοῦ τόπου. Τελικά προκρίθηκε τό 
πρῶτο σύστηµα µέ τήν ἐκλογή τριῶν κυβερνητῶν ὡς ἐκπροσώπων τῶν τριῶν 
ἐκκλησιαστικῶν ἐπαρχιῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τά ἔγγραφα τῶν ἑποµένων 
αἰώνων. 

Ἡ ἀνάδειξή τους ἐπίσης γνώρισε ἀλλαγές µέ τό πέρασµα τοῦ χρόνου, µέ γνώ-
µονα ἀφ’ ἑνός τήν πληρέστερη ἀντιπροσώπευση τῆς ἀδελφότητας καί τήν ἰσότι-
µη συµµετοχή τῶν ἀδελφῶν στή διοίκηση τοῦ ναοῦ, ἀφ’ ἑτέρου δέ τή λειτουργι-
κότητα καί ἀποτελεσµατικότητα τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας. Γιά τόν 16ο αἰ. δέν 
γνωρίζουµε τόν τρόπο ἀνάδειξης τῶν κυβερνητῶν. Λίγα πράγµατα ἐπίσης εἶναι 
γνωστά γιά τόν 17ο αἰ. καί ἕως τά µέσα τοῦ 18ου αἰ., φαίνεται ὅµως ὅτι οἱ κυ-
βερνῆτες κατά τήν περίοδο αὐτή ἐκλέγονταν εἴτε ἀπό τούς ἀδελφούς τῆς κάθε 
ἐπαρχίας χωριστά εἴτε καί ἀπό τή γενική συνέλευση τῆς ἀδελφότητας, ὅποτε 
αὐτή συνέπιπτε µέ τή λήξη τῆς θητείας τῶν κυβερνητῶν ὅπως συνέβη στίς 

                                                        
177. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 677, ἔγγραφο 18 στίχοι 132-134 («οι 

ἐβρεθένταις πριόρης καὶ κυβερνηταὶ τοῦ αὐτοὺ µοναστυρίου νὰ κάνουν ἐξετασην τοῦ ανοθεν 
καθυγουµένου»), σ. 682, ἔγγραφο 19 στίχοι 135-139, σ. 690, ἔγγραφο 23 στίχοι 103-107. 

178. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 697, ἔγγραφο 28 στίχος 26. 
179. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 649, ἔγγραφο 2. 
180. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 10, φ.χ.ἀ. 
181. Βλ. ἀντίστοιχα, Α.Ι.Μ.Π., Κτηµατολόγιο, φ. 51rv. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκα-

στρίτσα, σ. 650, ἔγγραφο 3. 
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14.4.1658182. Ὁ τρόπος ἀνάδειξης τῶν κυβερνητῶν καί στήν περίπτωση αὐτή δέν 
ἀφίστατο τῆς ἀνά ἐπαρχία ἐπιλογῆς, ἡ ὁποία πιθανόν γινόταν µέ τήν ὑποβολή 
ὑποψηφιοτήτων ἀνά ἐπαρχία καί τήν ἐν συνεχείᾳ διενέργεια ψηφοφορίας. Ἡ 
ἐκλογή τῶν κυβερνητῶν ἀπό τήν ὁλοµέλεια τοῦ σώµατος στίς 14.4.1658 ἐπέβαλε 
καί τήν ἀκύρωση τῆς ἐκλογῆς καί ἀντικατάσταση τοῦ ἑνός ἐκ τῶν ἐκλεγέντων 
ἀπό ἄλλη γενική συνέλευση ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα µέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ 
ναοῦ στίς 16.8.1658183.  

Κατά τό δεύτερο µισό τοῦ 18ου αἰ. καί στή συνέχεια, ἡ ἀνάδειξη τῶν κυβερ-
νητῶν γινόταν ἐκ περιτροπῆς ἀπό τά χωριά τῆς κάθε ἐπαρχίας. Τήν ἐφαρµογή 
τοῦ συστήµατος αὐτοῦ γνωρίζουµε ἀπό νοταριακές πράξεις τοῦ 1767 καί µετα-
γενέστερες184. Τό προηγούµενο σύστηµα, ὅπως ἦταν φυσικό, µή λαµβάνοντας ὑπ’ 
ὄψιν τήν κατανοµή τῶν ἀδελφῶν κάθε ἐπαρχίας σέ µικρότερες ἀνά χωριό ἑνότη-
τες, ἄφηνε ἀρκετούς δυσαρεστηµένους καί δέν συνέτεινε στήν ἰσότιµη συµµετο-
χή ὅλων στή διοίκηση τῆς µονῆς. Μέ τήν ἐφαρµογή τοῦ ἀνωτέρω συστήµατος 
πού εἶχε ὡς συνέπεια τόν παραµερισµό τῶν γενικῶν συνελεύσεων, ἡ ἀδελφότητα 
µπορεῖ νά ὑστεροῦσε σέ ἑνότητα ἀποκτοῦσε ὅµως ἕνα σχῆµα περισσότερο εὐέλι-
κτο καί ἀποτελεσµατικό, ἀφοῦ ἔτσι παρακάµπτονταν τά ἀναφυόµενα προβλή-
µατα ἀνεπαρκοῦς ἐκπροσώπησης τῶν ἐπαρχιῶν στίς µεγάλες γενικές συνελεύ-
σεις, ἰδιαίτερα ἀπό τίς περιοχές ἐκεῖνες πού ἀπεῖχαν σηµαντικά ἀπό τή µονή, 
ὅπως διαπιστώσαµε καί προηγουµένως. Ἡ ἀδελφότητα ἁπλῶς καθόριζε τή σει-
ρά µέ τήν ὁποία τό κάθε χωριό θά ἀναλάµβανε τήν ἀνάδειξη κυβερνήτη καί 
πιθανόν ἐπέβλεπε τήν ὀρθή τήρησή της. Ἡ ἀνάδειξη τοῦ κυβερνήτη ἀπό τήν 
ἀδελφότητα τοῦ χωριοῦ γινόταν µέ ψηφοφορία. Γιά τήν ἐκλογή συγκαλοῦνταν 

                                                        
182. Τότε, σύµφωνα µέ τήν πράξη, «ἐσινάχθησαν ι .... κουµέσι καὶ ετέρι αδελφὶ και γιους 

πατρουναριϋ τις ανοθεν µονις ενδοξου Θεοτόκου και ἔσοτας καὶ να εσοθὶ κουµεσιὸν οπου 
ϊχαν καµι τον ανοθεν κουµεσίον τις αυτὶς µονὶς δια τούτο την σίµερον εκλεξαν δια κουµέσιους 
κουµεσαριους προβλεπταδες και δια πασις αλυς λογις ονοµα και τιτολο οπου να ϊµπορουν να 
σηνβένουν δια την αυτην µονην τον κυρ Γιακουµέτο Πελάγη απο χοριο του αγιου Μαρκου 
και επαρχυας Μεσις και ευλαβεστατο παπα Μένιγο απο χοριο Περλυψιµαδες και επαρχυας 
κατου Αγυρου και κυρ Παῦλο Αρµενι απο χοριο Κοψοχυλαδες και επαρχυας απανου Αγυ-
ρου : ιγουν σανταγγελου....» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Λ.38, β. 4, φ. 55r). 

183. Ἡ πράξη σηµειώθηκε στό περιθώριο δίπλα στήν προηγούµενη καί εἶχε ὡς ἑξῆς: «1658 
ιµερα 16 του αυγούστου µινος επιδι και ιστην ατίκρι ικουµεσιον ιχαν αλετζερι δια κουµεσιον 
τις ατικρις εκλυσίας τον ατικρι κυρ Παυλο Αρµενι απο χοριο Κοψοχυλαδες επαρχυας απάνου 
Αγίρου καὶ γρικότας ι ετερι κουµέσιυ υπολαβον και αδελφι τις αυτις µονις εξεκαθαρισε ο 
ευλαβεστατος παπα Γεωργιος Κουρκουλος κουµεσιος ος ανοθεν τις ανοθεν επαρχίας πος ο 
αυτος κυρ Παῦλος να µην ινε αξιος να ατετέρι την αυτην κουµεσιον αλετζαρισαν ιστὸ στατι 
και εξουσιαν αυτου τον κυρ Νικολὸ Χαλυκυα ε χοριου Αγίου Αθανασίου και τις ανοθεν 
επαρχυας απανου Αγιρου». 

184. Βλ. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.662, β. 5, φ. 31rv. Συµβ. Κ.663, β. 14, φ. 34r. Συµβ. Κ.665, β. 34, φ. 
27r. Συµβ. Κ.665, β. 38, φ. 46r. Συµβ. Κ.666, β. 42, φ. 15v-16r. Συµβ. Κ.667, β. 56, φ. 19r. Συµβ. 
Κ.668, β. 62, φ. 45r. 
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οἱ ἀδελφοί τοῦ χωριοῦ ἤ ἡ «κοινότητα», ὅπως ἀναφέρεται στίς πράξεις, καί προ-
έβαιναν στήν ἐκλογή τοῦ κυβερνήτη. Στή συνέχεια συντασσόταν πρακτικό, τό 
ὁποῖο εἴτε καταχωροῦνταν στίς πράξεις δηµοσίου νοταρίου εἴτε ἦταν ἰδιωτικό 
ἔγγραφο ὑπογεγραµµένο ἀπό τούς παρόντες ἀδελφούς185. Καί µέ τό σύστηµα 
πάντως αὐτό δέν ἔλειψαν τά παράπονα, ὀφειλόµενα σέ παρατυπίες ἤ παραθεώ-
ρηση τῆς ἐκ περιτροπῆς ἀνάληψης τοῦ δικαιώµατος ἀνάδειξης κυβερνήτη ὅπως 
διαπιστώνεται ἀπό ἔγγραφο µέ ἡµεροµηνία 22.8.1817 τῶν γερόντων τῆς περιο-
χῆς Κράτζαλου µέ τό ὁποῖο πιστοποιοῦνταν ὅτι τό χωριό Βίστωνας δέν εἶχε 
ἀναδείξει ποτέ κυβερνήτη186. 

Οἱ κυβερνῆτες ἀρχικά ἐκλέγονταν γιά τρία χρόνια, ἀπό τόν 18ο αἰ. ὅµως ἡ 
θητεία τους περιορίστηκε στά δύο, ὅπως καί στίς ἄλλες ἀδελφότητες. Ὁ χρόνος 
ἐκλογῆς τῶν κυβερνητῶν δέν ἦταν καθορισµένος, κατά κανόνα ὅµως ἡ ἐκλογή 
τους γινόταν ἀρκετά πρίν ἀπό τήν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων τους, πού συνέ-
πιπτε πάντοτε µέ τό δεύτερο δεκαπενθήµερο τοῦ Αὐγούστου. Ἄν ἡ ἐκλογή κα-
ταγγελλόταν µέ συγκεκριµένα στοιχεῖα, ἡ ἀδελφότητα τήν ἀκύρωνε καί διενερ-
γοῦσε νέα ἐκλογή γιά τήν ἀντικατάσταση τοῦ καταγγελλόµενου προσώπου187. 
Σέ περίπτωση θανάτου τοῦ κυβερνήτη δέν διενεργοῦνταν νέα ἐκλογή γιά τήν 
πλήρωση τῆς θέσης, ἀλλά τά καθήκοντα συνέχιζαν νά τά ἀσκοῦν οἱ ἐναποµεί-
ναντες κυβερνῆτες ἕως τή λήξη τῆς θητείας τους188. 

Οἱ κυβερνῆτες παρενέβαιναν σέ κάθε τοµέα τῆς µοναστικῆς ζωῆς, ἀσκοῦσαν 
ἔλεγχο καί ἐπέβαλλαν κυρώσεις. Ἐνεργοῦσαν ὡς ἐξουσιοδοτηµένοι ἐκπρόσωποι 
τῆς µονῆς καί τῆς ἀδελφότητας. Εἰσέπρατταν τίς τακτικές καταβολές ἀπό τόν 
οἰκονόµο γιά τά ἔργα συντήρησης τῆς µονῆς, ἀναλάµβαναν τό µοίρασµα τοῦ 
κτητορικοῦ δικαιώµατος στούς παρισταµένους ἀδελφούς κατά τήν ἡµέρα τῆς 
ἑορτῆς. Φρόντιζαν γιά τήν τήρηση τῶν διατάξεων κατά τήν ἐκλογή ἡγουµένου 
καί οἰκονόµου καί ἐπέβλεπαν τό ἔργο τους προτρέποντάς τους στήν πιστή τήρη-
ση τῶν καθηκόντων τους καί στή συστηµατικότερη καλλιέργεια τῆς περιουσίας 
τῆς µονῆς189. Οἱ κυβερνῆτες δέν ἀναµειγνύονταν ἄµεσα στήν οἰκονοµική καί 
περιουσιακή διαχείριση τῆς µονῆς, ἔργο γιά τό ὁποῖο ἦταν ὑπεύθυνος ὁ ἡγού-

                                                        
185. Α.Ι.Μ.Π., φάκελος 1.6, πράξη ἐκλογῆς ἀπό τήν κοινότητα χωρίου Χωρεπισκόπων τοῦ 

Στέλιου Κλήµη ὡς κυβερνήτη στίς 27.7.1801, πράξη τῆς 10.8.1807 γιά τήν ἐκλογή τοῦ Ἰωάννη 
Νικολούζου ἀπό τήν κοινότητα Ἁγίου Μάρκου καί πράξη τῆς 6(18).8.1813 γιά τήν ἐκλογή τοῦ 
Μαρίνου Περδικοµάτη ἀπό τήν κοινότητα Κανακάδων. 

186. Α.Ν.Κ., Α.Γ. 59, ἔγγραφο 210. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 620, σηµ. 
65. 

187. Α.Ν.Κ., Συµβ. Λ.38, β. 4, φ. 55r. 
188. Σύµφωνα µέ τό πρακτικό ἐκλογῆς τοῦ ἡγουµένου Γεράσιµου Μιχαλᾶ, τό 1757 ὁ ἕνας 

ἀπό τούς κυβερνῆτες εἶχε πεθάνει (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 679, ἔγγρα-
φο 19 στίχοι 8-9). 

189. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 621, 636. 
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µενος καί ὁ οἰκονόµος190. Ἡ δικαιοδοσία τους περιοριζόταν στή διενέργεια τῶν 
τακτικῶν ἐξόδων, ἐνῶ γιά τά ἔκτακτα ἔπρεπε προηγουµένως, σύµφωνα καί µέ 
τά πολιτειακά διατάγµατα, νά ἀποφανθεῖ ἡ ἀδελφότητα191. Οἱ κυβερνῆτες µέ τή 
λήξη τῆς θητείας τους ὄφειλαν νά λογοδοτήσουν ἐνώπιον τῆς ἀδελφότητας καί 
τῶν νέων κυβερνητῶν χάριν τῶν ὁποίων συνέτασσαν πρακτικό παράδοσης τῶν 
κινητῶν περιουσιακῶν στοιχείων τῆς µονῆς καί παρέδιδαν τά διαχειριστικά 
τους βιβλία192. 

ii. Ἡ ἀδελφότητα τοῦ Ὑψηλοῦ Παντοκράτορα 

Σύµφωνα µέ τήν παράδοση, ὁ ναός ἱδρύθηκε ἔπειτα ἀπό τή θαυµαστή ἀνεύρεση 
εἰκόνας τοῦ Παντοκράτορα193. Τίς πρῶτες πληροφορίες γιά τόν ναό καί τόν 
χρόνο τῆς ἵδρυσής του ἔχουµε ἀπό περγαµηνό ἔγγραφο, τό ὁποῖο ἔχει ἐκδοθεῖ 
ἐπανειληµµένως194. Σύµφωνα µέ τό ἔγγραφο αὐτό, ὁ ναός τοῦ Παντοκράτορα 
ἱδρύθηκε τό ἔτος 1347195 µέ τή συνδροµή τῶν κατοίκων τῶν χωρίων Ὁµαλῆς, 

                                                        
190. Τήν πραγµατικότητα αὐτή ἐκφράζει σαφῶς ἔγγραφο τῶν κυβερνητῶν τῆς µονῆς µέ 

ἡµεροµηνία 4/16 Μαΐου 1836 πρός τό Ἀρχεῖο Θρησκείας, τό ὁποῖο προκλήθηκε ἔπειτα ἀπό 
ἀπόφαση τοῦ Ἀρχείου πού ὅριζε ὅτι οἱ πακτωναραῖοι τῆς µονῆς ὄφειλαν νά παραδώσουν τό 
λάδι τῆς σοδειᾶς στούς κυβερνῆτες. Μέ τό ἔγγραφο οἱ κυβερνῆτες τόνιζαν ὅτι δέν µποροῦσαν 
νά τό παραλάβουν «ἐπιδὶ καὶ τέτιον πράγµα δὲν εστάθι ποτὲ εἰς τῷ αυτῶ µοναστίριον ὀτι νὰ 
λαµβανουν ὑσοδήµατα οἴ κιβερντιτέ. Ἀλλά ὄλλα τὰ ὑσοδήµατα τὰ σινάζι ὄ καθιγούµενος τοῦ 
ὑεροῦ µοναστιρίου καὶ αυτός ἰνε εἰς χρέος νὰ κάνι ὄλλα τὰ ἐξοδα διὰ τοῦς καλογήρους 
δουλεφτάδες καὶ ἐκκλισίες καθὸς λέγουν ἤ συµφονίαις παλεαῖς και νεαις» (Α.Ι.Μ.Π., φάκελος 
1.7, φ.χ.ἀ.) καί παρακαλοῦσαν τό Ἀρχεῖο νά εἰδοποιήσει τούς πακτωναραίους νά παραδώ-
σουν τά εἰσοδήµατα στόν ἡγούµενο. 

191. Πρβλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 623, σηµ. 82. 
192. Βλ. ἐνδεικτικά: Α.Ν.Κ., Συµβ. Λ.38, β. 4, φ. 55r. Συµβ. Κ.663, β. 14, φ. 44r. Συµβ. Κ.664, 

β. 22, φ. 42r. Συµβ. Κ.665, β. 40, φ. 21r. 
193. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, Ὑψηλός, σ. 6-7. Τήν παράδοση αὐτή µέ χαρακτηριστικές λεπτοµέρειες 

ἐντόπισε ὁ ἀρχιµανδρίτης Εὐστάθιος Μεταλληνός σέ σηµείωση τοῦ ἱερέα Σπυρίδωνος Χοντρο-
γιάννη µέ χρονολογία 1821 τήν ὁποία καί, µεταβάλλοντας ὡς πρός τό ὕφος, κατέγραψε µαζί 
µέ ἄλλες εἰδήσεις ἀναφερόµενες σέ θαυµαστά γεγονότα καί στούς κτήτορες τοῦ ναοῦ (ὅ.π., σ. 
9-16. Πρβλ. ΜΠΟΥΝΙΑ, Κερκυραϊκά, τ. Α΄, σ. 175-177). 

194. Τό ἔγγραφο αὐτό, τό ὁποῖο εἶχε ἀγοραστεῖ ἀπό τήν Ἐγχώριο ∆ιαχείριση Κερκύρας 
(ΘΕΟΤΟΚΗ, Ἑνετοκρατία, σ. 106. ΜΠΟΥΝΙΑ, Κερκυραϊκά, τ. Α΄, σ. 166), σήµερα φυλάσσεται 
στό Ἱστορικό Ἀρχεῖο τῆς Κέρκυρας. Ἀντίγραφο τοῦ ἐγγράφου κατεῖχε περί τό 1890 ὁ Ἰω. Ρω-
µανός, ἀπό τόν ὁποῖο ἔλαβε τίς σχετικές πληροφορίες ὁ Εὐστάθιος Μεταλληνός (ΜΕΤΑΛΛΗ-
ΝΟΥ, Ὑψηλός, σ. 5). Τό ἔγγραφο ἐκδόθηκε γιά πρώτη φορά τό 1906 ἀπό τόν Νικόλαο Γερακά-
ρη (ΓΕΡΑΚΑΡΗ, Σελίδες, σ. 53-55) καί τό 1914 ἀπό τόν Σπυρίδωνα Θεοτόκη (Ἑνετοκρατία, σ. 
106). Ἀναδηµοσιεύτηκε στή συνέχεια ἀπό τόν Ἰωάννη Μπουνιᾶ (ΜΠΟΥΝΙΑ, Κερκυραϊκά, τ. 
Α΄, σ. 166-167) καί τόν Εὐάγγελο Μανῆ (ΜΑΝΗ, Ἰστώνη, σ. 42-44). 

195. Ὁ Μεταλληνός σηµειώνει ἀρχικά ὅτι ὁ ναός κτίστηκε πρό τοῦ ἔτους 1344, χρόνο τόν 
ὁποῖο ἔφερε τό ἀντίγραφο πού εἶχε ὑπ’ ὄψιν ὁ συγγραφέας, στό τέλος ὅµως φαίνεται νά ἀπο-
δέχεται τή χρονολογία 1347, ἡ ὁποία προέκυπτε ἀπό κτητορική ἐπιγραφή µή σωζόµενη πλέον 
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Ἐπίσκεψης, Σγουράδων, Περίθειας, Συνιῶν, Στρινίλα, Λαύκης, Σπαρτίλα, Μιχα-
λακάδων, Θεωδίδων, Σωκρακίου, Ζυγοῦ, Ροδίδων, Κληµατιᾶς, Βαλανιοῦ, Περα-
τικάδων, Κυπριανάδων, Ἁγιοδούλων, Προµαχιδίου, Νυµφῶν, Βαρειᾶς, Ξαχειρά-
δων καί Λευκοράκης. Τό ἔτος 1347 ὡς χρόνο ἵδρυσης τοῦ ναοῦ παραδίδει καί 
ἔγγραφο µέ ἡµεροµηνία 31.8.1614 τό ὁποῖο ὁ Πρωτοπαπάς Ὄρους Ἰάκωβος Τρύ-
φωνας, ὁ ἱερέας Ματθαῖος Θόδοτος, ὁ ἱεροµόναχος Νεόφυτος Κούστας, ὁ ἱερέας 
Γεωργάκης Κεφαλονίτης καί ὁ Βάσος Κεφαλονίτης, κυβερνῆτες πιθανότατα τοῦ 
ναοῦ, παρέδωσαν στίς 15.5.1689 στόν νοτάριο Ζαφείρη Προβατᾶ γιά νά τό 
καταχωρίσει στίς πράξεις του. Τό ἔγγραφο καταγράφει τά ὀνόµατα τῶν χωριῶν 
τά ὁποῖα συνέβαλαν σέ γενοµένη ἐκ βάθρων ἀνοικοδόµηση τοῦ ναοῦ καί κλείνει 
µέ τή σηµείωση τοῦ ἁγιογράφου Ἰωάννη Στήλια, ὁ ὁποῖος δηλώνει ὅτι ἀνέγραψε 
ἐκ νέου ἀπόσπασµα τῆς πρώτης κτητορικῆς ἐπιγραφῆς, πού φέρει τήν ἀνωτέρω 
χρονολογία, στό ἱερό Βῆµα τοῦ ναοῦ196. 

Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ἀδελφότητα, ἡ πράξη τοῦ 1347 δέν ἀφήνει περιθώρια ἑρ-
µηνείας πρός τήν κατεύθυνση αὐτήν διότι δέν χρησιµοποιεῖται κανένας ὅρος 
πού νά ὁρίζει τή σχέση τῶν συντελεστῶν τῆς ἵδρυσης οὔτε µέ τόν ναό οὔτε µε-
ταξύ τους. Ἡ µεταγενέστερη ὅµως πρακτική ἐπιβεβαιώνει ὅτι µεταξύ τῶν κτητό-
ρων του γρήγορα ἀναπτύχθηκαν σχέσεις συναδελφικοῦ τύπου, ἀφοῦ νοταριακή 
πράξη τῆς 25.5.1503, ἐµφανίζει τούς κτήτορες, οἱ ὁποῖοι ἐκπροσωποῦσαν τά χω-
ριά τῆς ἐπαρχίας Ὄρους, ὡς ὀργανωµένο σύνολο καλούµενο «αδελφότητα»197. 

Ἀπό τά ἱδρυτικά χωριά τοῦ 1347 τά περισσότερα δέν ἀναφέρονται στίς 
νοταριακές πράξεις τοῦ 16ου αἰ. στίς ὁποῖες ἐντοπίσαµε µόνον τά χωριά Ζυγός, 
Ὁµαλή, Περίθεια, Σγουράδες, Σπαρτίλας, Στρινίλας, Συνιές καί Σωκράκι198. Στό 
ἔγγραφο τῆς 31.8.1614, πού ἀναφέραµε προηγουµένως, σηµειώνεται ἐκτός τῶν 
παραπάνω χωριῶν καί τό χωριό Λαύκη199, στόν κατάλογο ὅµως θά πρέπει νά 
προστεθεῖ καί τό χωριό Ἐπίσκεψη τό ὁποῖο ἀναφέρεται σέ πρωτοπαπαδική 
ἀπόφαση τῆς 21.4.1677200. Τά δέκα αὐτά χωριά µνηµονεύονται στήν πράξη τοῦ 

                                                        
(ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, Ὑψηλός, σ. 7, 19, 35). 

196. Ἡ δήλωση τοῦ ἁγιογράφου ἔχει ὡς ἑξῆς: «Εγο Ιω(άννης) Στηλυας αγηογραφος παρα-
καλεστηκος παρά τον ανοθεν αδελφον εγραψα ιστο βήµα τις ανοθεν µονις ος καθος ιτον γε-
γραµενος εκπαλε ος ενεκινω απαραλακτος διαλαµβανη επη ετους ϛωνε ..... βρηου ζ´» (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Π.350, β. 4, φ. 5r). Τό ἔγγραφο γνωρίζει ὁ Εὐστ. Μεταλληνός ἀπό ἀντίγραφο τοῦ ἔτους 
1831, στό ὁποῖο, ὅπως φαίνεται, τό ὄνοµα τοῦ ζωγράφου εἶχε µεταγραφεῖ σέ «Τζήλιος» 
(ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, Ὑψηλός, σ. 18). Τό ἔγγραφο ἔχει ἐπίσης ὑπόψη ὁ Ἰω. Μπουνιᾶς ὁ ὁποῖος πα-
ραθέτει περίληψη (ΜΠΟΥΝΙΑ, Κερκυραϊκά, τ. Α΄, σ. 177-178). 

197. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 19r - Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 74, ἀρ. 77. 
198. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 19r τῆς 25.5.1503 - Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 74, ἀρ. 77. ∆.Σ. 7.1, φ. 

85rv τῆς 16.8.1565. 
199. Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.350, β. 4, φ. 5r. 
200. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 6, φ. 22r. 
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1762201 ἐνῶ τή συµφωνία τῆς 30.9.1805 ὑπογράφουν οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ὀκτώ 
χωριῶν202. 

Τά 23 ἀρχικά χωριά τοῦ 1347 ἐντάσσονταν στήν εὐρύτερη πρακτορία Ὄ-
ρους, καί συγκεκριµένα στίς ἐκκλησιαστικές περιφέρειες Ὄρους καί Ὄρους - 
Γύρου. Ἀπό τήν πρώτη περιλαµβανόταν τό σύνολο τῶν χωριῶν ἐνῶ ἀπό τή δεύ-
τερη µόνον τά χωριά πού γειτνίαζαν µέ τό Ὄρος. Τά ἐναποµείναντα δέκα χωριά 
συγκροτοῦσαν τόν 18ο αἰ. τήν ἐπαρχία Ὄρους, γι’ αὐτό καί δικαιολογηµένα 
στήν πρωτοπαπαδική ἐπίσκεψη τοῦ 1754 σηµειώνεται ὅτι ὁ ναός ἀνῆκε σέ ὅλα 
τά χωριά τῆς ἐπαρχίας αὐτῆς. Ἀπό τά ἀνωτέρω στοιχεῖα γίνεται φανερό ὅτι ἡ 
ἀρχική ἀδελφότητα συρρικνώθηκε σηµαντικά µέ τό πέρασµα τοῦ χρόνου. Ἡ 
συρρίκνωση αὐτή ἀναφέρεται τόσο στόν ἀριθµό τῶν χωριῶν ὅσο καί στή γεω-
γραφική της εὐρύτητα. Ὁ χρόνος κατά τόν ὁποῖο συντελέστηκε ἡ συρρίκνωση 
αὐτή δέν µπορεῖ νά προσδιοριστεῖ. Εἶναι πάντως χαρακτηριστικό ὅτι ἤδη ἀπό 
τίς ἀρχές τοῦ 16ου αἰ. ἡ ἀδελφότητα ἐµφανίζεται ἐξαιρετικά περιορισµένη, 
διαπίστωση πού ἐπιτρέπει τήν ὑπόθεση πώς ἴσως ὁ περιορισµός αὐτός θά πρέπει 
σέ σηµαντικό βαθµό νά τοποθετηθεῖ µέσα στόν 15ο αἰ. 

Ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ἐπῆλθε ἡ συρρίκνωση αὐτή, θά πρέπει νοµίζουµε νά 
συσχετιστεῖ ἀφ’ ἑνός µέ τήν καταστροφή, ἐρήµωση ἤ συγχώνευση ὁρισµένων 
ἀπό τά χωριά πού ἀναφέρονται στήν πρώτη πράξη τοῦ 1347, ἀφ’ ἑτέρου δέ µέ 
τόν ἀποκλεισµό κάποιων ἄλλων. Ἀπό τά στοιχεῖα πού διαθέτουµε προκύπτει 
πράγµατι ὅτι ὁρισµένα ἀπό τά χωριά αὐτά πολύ νωρίς ἔπαψαν νά ὑπάρχουν. 
Πιό συγκεκριµένα γιά τό χωριό τῶν Μιχαλακάδων, τό ὁποῖο βρισκόταν µεταξύ 
Σπαρτίλα καί Στρινίλα, τό χωριό τῶν Θεωδίδων πού βρισκόταν ἐπίσης κοντά 
στόν Σπαρτίλα, τό χωριό τῶν Ροδίδων πού βρισκόταν µεταξύ Ζυγοῦ καί Κλη-
µατιᾶς, τό χωριό τῶν Περατικάδων πού βρισκόταν κοντά στό χωριό τῶν Ἁγίων 
∆ούλων, δέν ἔχουµε καµιά πληροφορία ἀπό τόν 15ο αἰ. καί ἑξῆς203. Τό χωριό 
Βαρειά εὑρισκόµενο µεταξύ Ἐπίσκεψης καί Νυµφῶν204 ἀναφέρεται ἤδη ὡς το-
πωνύµιο σέ πράξη τοῦ 1528205. Τό χωριό τοῦ Προµαχιδίου πού σύµφωνα µέ ὁρι-

                                                        
201. Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 10v-12r. 
202. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 563, φ. 321r-322r. 
203. Γιά τήν θέση τῶν χωριῶν βλ. ΜΠΟΥΝΙΑ, Κερκυραϊκά, τ. Α΄, σ. 168-171. Εἰδικότερα γιά 

τό χωριό τῶν Ροδίδων ἄς προστεθεῖ καί µνεία τοῦ τοπωνυµίου «Ροδινιαῖς» στήν περιοχή τοῦ 
χωριοῦ Ζυγός, πού ἀναφέρεται στήν πρωτοπαπαδική ἐπίσκεψη τοῦ 1754 (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, 
Ναοί, σ. 306). 

204. Στήν ἴδια περιοχή θέτει τόν ναό τῆς Ὑ. Θεοτόκου λεγοµένης «εἰς τά Βαριά» ἡ πρωτο-
παπαδική ἐπίσκεψη τοῦ 1754 (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 278). Βλ. καί ΜΠΟΥΝΙΑ, Κερκυραϊκά, τ. 
Α΄, σ. 174. τ. Β΄, σ. 78. 

205. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 89v-90r, δηµοσιευµένη εἰς Κ. ΖΑΡΙ∆Η, Ἄγνωστα στοιχεῖα γιά τόν 
Κερκυραῖο ἱεροµόναχο Ἰωαννίκιο Καρτᾶνο ἀπό ἀνέκδοτα ἔγγραφα τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου 
Κερκύρας (1528-1529), ∆ωδώνη 21 (1992), σ. 62, 65. 
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σµένους βρισκόταν κοντά στά χωριά Ξαθάτες καί Ἀγραφοί206, δέν ὑφίστατο 
περί τά τέλη τοῦ 16ου αἰ. ὁπότε καί ἀναφέρεται ὡς τοπωνύµιο στήν εὐρύτερη 
περιοχή τοῦ χωριοῦ Ἅγιοι ∆οῦλοι207. Τό χωριό Ξαχειράδες ἤ Ἐξαχειράδες, πού 
ἀναφέρεται καί ὡς χωρίον τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Ἐξαχείρη, βρισκόταν ἀνα-
τολικά τῶν Σφακερῶν πρός τά Βαρειά208 καί ἡ ὕπαρξή του διαπιστώνεται ἕως 
τό τέλος περίπου τοῦ 17ου αἰ.209. Ἡ Λευκοράκη, ἤ Λευκοράχη ἤ Λευκοράκιον, 
πού βρισκόταν κοντά στό χωριό Νυµφές210, µνηµονεύεται στίς νοταριακές πρά-
ξεις τῶν ἀρχῶν τοῦ 16ου αἰ. στήν περιοχή Γύρου211. 

Ἀντίθετα τά χωριά Κληµατιά, Βαλανιό, Ἅγιοι ∆οῦλοι, Νυµφές καί Κυπρια-
νάδες ὑπάρχουν ἕως σήµερα. Ἡ µή συµπερίληψη τῶν τελευταίων, καί ὅσων ἀπό 
τά προηγούµενα ὑφίσταντο ἀκόµη ἕως τόν 17ο αἰ. µεταξύ τῶν κτητορικῶν χω-
ριῶν τοῦ ναοῦ µπορεῖ νά ὀφείλεται εἴτε στήν ἐξάλειψη τῶν κτητορικῶν οἰκο-
γενειῶν, πού κατοικοῦσαν στά συγκεκριµένα χωριά, εἴτε στήν ἀπώλεια τῶν κτη-
τορικῶν τους δικαιωµάτων λόγῳ τῆς µή συµµετοχῆς τῶν κτητόρων τῶν χωριῶν 
αὐτῶν σέ ἐκτεταµένα ἀνακαινιστικά ἔργα τοῦ ναοῦ, ἴσως δέ καί σέ ἐκ βάθρων 
ἀνοικοδόµησή του. Ἡ δεύτερη ὑπόθεση φωτίζει µέ ἕναν ἰδιαίτερο τρόπο τήν 
πράξη τῆς 31.8.1614 στήν ὁποία ὁ τόνος πέφτει ἀκριβῶς στόν προσδιορισµό τῶν 
κτητορικῶν χωριῶν καί, ἄν πράγµατι τό κείµενο συσχετίζεται µέ τή συρρίκνωση 
τῆς ἀδελφότητας, τότε αὐτό ἴσως δέν ἀναφέρεται σέ ἀνακαίνιση πού συνέβη τό 
1614 ἀλλά σέ πολύ παλαιότερη. 

Ἡ ἀδελφότητα τοῦ Ὑψηλοῦ Παντοκράτορα εἶχε τόν χαρακτήρα τῆς ἀδελ-
φότητας χωριῶν, ἀπό ὁρισµένες µάλιστα ἐκφράσεις ἀφήνεται νά ἐννοηθεῖ ὅτι τό 
χωριό ὡς σύνολο µετεῖχε στήν ἀδελφότητα ἤ ἀντιπροσωπευόταν στίς συνελεύ-
σεις της212. Στήν πραγµατικότητα ὅµως τά πράγµατα ἦταν διαφορετικά. Τό ζή-
τηµα τοῦ τρόπου κατανόησης τοῦ χωριοῦ ὡς περιληπτικοῦ ὅρου τῶν µελῶν τῆς 
ἀδελφότητας διευκρινίζεται ἀπό συγκεκριµένες διατάξεις πού ἐντοπίστηκαν σέ 

                                                        
206. ΜΠΟΥΝΙΑ, Κερκυραϊκά, τ. Α΄, σ. 171-172. Τό τοπωνύµιο «Περµαχίδι» ἀναφέρει ἡ 

πρωτοπαπαδική ἐπίσκεψη τοῦ 1754 στήν περιοχή χωρίου Ἀγραφῶν (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 
287). 

207. Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.18, φ. 458v πράξη τῆς 16.1.1588. 
208. ΜΠΟΥΝΙΑ, Κερκυραϊκά, τ. Α΄, σ. 173-174. Στήν περιοχή τοῦ χωριοῦ Σφακερά τοποθετεῖ 

τό τοπωνύµιο «Ξαχιράδες» ἡ πρωτοπαπαδική ἐπίσκεψη τοῦ 1754 (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 279). 
209. Μνεῖες τοῦ χωριοῦ στόν 16ο αἰ. βλ. εἰς ΚΟΛΛΑ, Νῆσος, τ. Α΄, σ. 96. Βλ. ἐπίσης ΚΑΠΑ-

∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 269, ἔγγραφο 61 τῆς 10.10.1683 ὅπου ἀναφέρεται ναός τῶν Ἁγίων Θεο-
δώρων «εἰς τό χωρίον τῶν Ξαχηράδων». 

210. Στή θέση αὐτή θέτει ἡ πρωτοπαπαδική ἐπίσκεψη τοῦ 1754 τόν ναό τοῦ Ἁγίου Γεωρ-
γίου «εἰς τήν Λευκοράχην» (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 276). Βλ. καί ΜΠΟΥΝΙΑ, Κερκυραϊκά, τ. Α΄, 
σ. 172-173. 

211. ΚΟΛΛΑ, Νῆσος, τ. Α΄, σ. 123-125. 
212. Στήν πράξη τῆς 30.9.1805 ἀπαντοῦν οἱ χαρακτηριστικές ἐκφράσεις «να ἤθελε κάθε 

χωρίον ἐκλέγη ἔνα ἤ καί δύο ... ἀνθρώπους», «να ἠθελε καί τό χωρίον τοῦ Στρηνήλος ιος 
ἰουςπατρονάτος εἰς την ἄνοθεν ἐκκλησιάν» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 563, φ. 321r-322r). 
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πράξεις τοῦ 17ου καί 18ου αἰ. Σύµφωνα µέ τήν πράξη τῆς 31.8.1614, ὡς ἀδελφοί 
καί «γιούς πατρονάτοι» τοῦ ναοῦ θεωροῦνταν ὅλοι οἱ κάτοικοι τῶν κτητορικῶν 
χωριῶν ἐκτός ἀπό τούς ἐκεῖ κατοικοῦντες ξένους213. Τά ἴδια σηµειώνονται καί 
στήν πράξη τοῦ 1762 στήν ὁποία προστίθενται µεταξύ τῶν ἀποκλειοµένων καί 
οἱ νόθοι («φυσικοί»)214. Γιά τούς νόθους µιλήσαµε στήν ἑνότητα γιά τή µεταβίβα-
ση τοῦ δικαιώµατος215. Στούς ξένους, χωρίς νά διευκρινίζεται σαφῶς στίς πηγές, 
περιλαµβάνονταν προφανῶς ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι δέν ἀνῆκαν στίς παλαιές 
οἰκογένειες τοῦ χωριοῦ οἱ ὁποῖες εἶχαν συµβάλει στό κτίσιµο τοῦ ναοῦ καί στήν 
προίκισή του καθώς καί ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι εἶχαν νυµφευθεῖ γυναῖκες ἀπό τό 
χωριό. Ἡ διαµονή τῶν ξένων στά γεωγραφικά ὅρια τοῦ χωριοῦ δέν τούς καθι-
στοῦσε αὐτοµάτως καί µέλη τῆς ἀδελφότητας. Ὁ ἀποκλεισµός τῶν ἀνωτέρω 
φανερώνει ὅτι ἡ περιληπτική χρήση τοῦ ὅρου χωρίο δέν δήλωνε τό σύνολο τῶν 
κατοίκων τοῦ χωριοῦ, ἀλλά τίς ἐναποµείνασες ἀπό τίς ἀρχικές κτητορικές οἰκο-
γένειες τοῦ χωριοῦ.  

Πρός ἐπίρρωση τοῦ ἀνωτέρω σηµειώνουµε ἐπίσης τή µαρτυρία τοῦ ἱερέα 
Σπυρίδωνος Χοντρογιάννη, ὅπως τήν παραδίδει ὁ πρῶτος συγγράψας γιά τόν 
ναό τοῦ Παντοκράτορα καί τήν ἀδελφότητά του ἀρχιµανδρίτης Εὐστάθιος Με-
ταλληνός, σύµφωνα µέ τήν ὁποία τό 1821 δικαίωµα στήν ἐκκλησία εἶχαν δέκα 
χωριά, καί ἀπό αὐτά µόνον ὁρισµένες γενεές, «ἀποκλειοµένων πάντοτε τῶν 
ἐποίκων καὶ τῶν ἐκ τῶν κωµῶν τούτων λαµβανόντων γυναῖκας», µάλιστα ἀπό 
τό χωριό Σωκράκι, ἀπό τό ὁποῖο καταγόταν καί αὐτός, µόνον δύο γενεές εἶχαν 
ἀναγνωρισµένο δικαίωµα, ἡ γενεά τοῦ Χοντρογιάννη καί ἐκείνη τοῦ Μάντηλα216. 
Ἀπό τά ἀνωτέρω καθίσταται σαφές ὅτι τό κτητορικό δικαίωµα καί ὁ τίτλος τοῦ 
ἀδελφοῦ εἶχαν προσωπικό χαρακτήρα καί δέν λογίζονταν ὡς συλλογικό δικαί-
ωµα τοῦ χωριοῦ. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο, ὁ περιορισµός τῆς ἀδελφότητας στά 
ἀνωτέρω ἀναφερθέντα δέκα χωριά τοῦ Ὄρους ἦταν συγκυριακός, ἀφοῦ µέ τή 
µετακίνηση µιᾶς οἰκογένειας ἤ ἑνός γόνου της ἀπό ἕναν τόπο σέ ἄλλον αὐτοί 
δέν στεροῦνταν τῶν δικαιωµάτων τους. Πάντως στόν Ὑψηλό Παντοκράτορα 
δέν ἀπαντᾶ περίπτωση ἐµφάνισης νέου χωριοῦ στούς καταλόγους, χωρίς ὅµως 
αὐτό νά σηµαίνει ὅτι πράγµατι οἱ κάτοχοι τῶν δικαιωµάτων ἦταν περιορισµένοι 
πάντα στά γνωστά χωριά. Πιθανότατα σέ περίπτωση µετακίνησης κάποιου ἀ-
δελφοῦ ὡς σηµεῖο ἀναφορᾶς παρέµενε ὁ τόπος ὅπου ἦταν ἐγκατεστηµένη ἡ 
γενεά. Ὅσον ἀφορᾶ στήν ἀναλογία τῶν ξένων στό σύνολο τῶν κατοίκων τοῦ 
χωριοῦ δέν ὑπάρχουν ἐπαρκῆ στοιχεῖα, ἡ διαρκής ὅµως µνεία τους ὑπαινίσ-

                                                        
213. «ιγουν να ενοούντε ολα τα ανοθεν χορηα αδελφη και γιούς πατρονατη ευγανοντες 

τούς ξενους οπου κατυκουν ιστα αυτα χορηα...» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.350, β. 4, φ. 5r). 
214. «εξο απο τους φησηκούς καί ξένους .... ος καθός το φανερονουν οι κινοτηταις των 

αναγεγραµενον χορηον οπιοι τό εχουν εξ ακοης από τους προην ποτε γενητορες αυτών» 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 10v-11r). Πρβλ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, Ὑψηλός, σ. 19. 

215. Βλ. παραπάνω, σ. 318. 
216. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, Ὑψηλός, σ. 15, 16. 
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σεται πιθανές διεκδικήσεις συµµετοχῆς στήν ἀδελφότητα καί ἀριθµό ὄχι εὐκα-
ταφρόνητο. Ὁ χαρακτήρας τῆς ἀδελφότητας, ὅπως περιγράφτηκε παραπάνω, 
µέ τήν ἐπιµονή στή διατήρηση τοῦ ἀριθµοῦ τῶν χωριῶν καί τόν ἀποκλεισµό 
τῶν ξένων ἀπό τίς ἐπιµέρους ἀδελφότητες τῶν χωριῶν, φαίνεται νά ἀποκλείει 
ὁποιαδήποτε διάθεση ἀνοίγµατος τῆς ἀδελφότητας γιά τήν ἔνταξη νέων µελῶν. 

Ἡ ἀδελφότητα λειτουργοῦσε βάσει κανόνων ἄγραφων οἱ ὁποῖοι παραδί-
δονταν προφορικά ἀπό γενιά σέ γενιά. Μία πρώτη καταγραφή τους ἔγινε τό 
1614 γιά νά ἀκολουθήσει ἐκείνη τοῦ 1762 καί στή συνέχεια τοῦ 1805, µέ σκοπό 
τήν ἐπίλυση ἐπιτακτικῶν προβληµάτων τῆς ἀδελφότητας τίς συγκεκριµένες χρο-
νικές στιγµές217. 

Ἀνώτατο ὄργανο διοίκησης ἦταν ἡ γενική συνέλευση τῆς ἀδελφότητας. Ἡ 
ἀπαίτηση τῆς παρουσίας τοῦ συνόλου τῶν ἀδελφῶν γιά τή λήψη τῶν ἀποφά-
σεων συνήθως ἱκανοποιοῦνταν µέ τή συµµετοχή τῶν ἐκλεγµένων τακτικῶν ἐκ-
προσώπων τῶν χωριῶν, ὅπως διαπιστώνεται ἀπό πράξεις τόσο τοῦ 16ου ὅσο 
καί τοῦ 18ου αἰ.218, δέν λείπουν ὅµως καί οἱ µεγαλύτερες ἀριθµητικά συνελεύσεις 
στίς ὁποῖες συµµετεῖχαν καί οἱ ἱερεῖς τῶν χωριῶν219 ἤ ἀκόµη καί πιό διευρυµένες 
µέ τήν παρουσία καί ἄλλων ἀδελφῶν ἀνά χωριό220. Συνήθης τόπος σύναξης τῆς 
ἀδελφότητας ἦταν τό χωριό Στρινίλας221, στό οἴκηµα ὅπου φυλάσσονταν τά 
πολύτιµα ἀντικείµενα τοῦ ναοῦ τό ὁποῖο προσδιορίζεται στίς νοταριακές πρά-
ξεις µέ τόν ὅρο «κάσσα»222, στή συµφωνία µάλιστα τῆς 30.9.1805 τονίστηκε ὅτι 
οἱ συνάξεις ἔπρεπε νά γίνονται πάντοτε «κατά την παλαιάν συνήθειαν» στό 
χωριό αὐτό καί στό συγκεκριµένο οἴκηµα223, χωρίς πάντως νά ἀποκλείονται καί 
ἄλλοι τόποι, ὅπως γιά παράδειγµα ὁ ναός τοῦ Παντοκράτορα, ὅταν ἡ σύναξη 
γινόταν κατά τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς224. 

Παράλληλα µέ τή γενική συνέλευση τοῦ σώµατος, τουλάχιστον τόν 18ο αἰ., 

                                                        
217. Α.Ν.Κ., Συµβ. Π. 350, β. 4, φ. 4v-5v. Συµβ. Χ. 29, β. 7, φ. 10v-12r. Ε.Ε. 563, φ. 321r-322r. 
218. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 19r τῆς 25.5.1503 -Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 74, ἀρ. 77. ∆.Σ. 7.1, φ. 

85rv τῆς 16.8.1565. Μ.Π. 30, φ. 294rv τῆς 14.1.1744. Βλ. ἐπίσης Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 1, φ. 18r-
19r πράξεις τῆς 8.8.1745. Τό ἴδιο διαπιστώνεται καί ἀπό τήν ἐκλογή πριόρηδων στίς 25.8.1762 
στήν ὁποία µετεῖχαν ἐκπρόσωποι ἀπό ἑπτά χωριά «συνβένοντας καί διά τήν επήληπην αδελ-
φότητα» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 50v), καθώς καί ἀπό τή σύναξη γιά τή σύνταξη τῆς συµ-
φωνίας τῆς 30.9.1805 στήν ὁποία παρέστησαν καί ὑπέγραψαν ἐκπρόσωποι ὀκτώ χωριῶν 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 563, φ. 322). 

219. Βλ. τή σύναξη τῆς 7.8.1754 στήν ὁποία παρέστησαν 21 ἱερεῖς καί κουµέσιοι (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Χ.29, β. 4, φ. 2v-3v). 

220. Βλ. τήν πράξη πού συντάχθηκε µετά τή συνέλευση τῆς 13.5.1762, στήν ὁποία τά παρό-
ντα καί ὑπογράφοντα µέλη, ἐκπρόσωποι τῶν χωριῶν τους, εἶναι συνολικά 38 (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Χ.29, β. 7, φ. 10v-12r). 

221. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.1, φ. 85r τῆς 9.6.1566. 
222. Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 1, φ. 18r-19r τῆς 8.8.1745. Συµβ. Χ.29, β. 4, φ. 2v-3v τῆς 7.8.1754. 
223. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 563, φ. 321r-322v. 
224. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.9, φ. 17v τῆς 6.8.1592. 
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ὁπότε ἔχουµε σαφεῖς πληροφορίες, λειτουργοῦσαν τά τοπικά ἀνά χωριό ἀδελ-
φάτα, ὡς ἐπιµέρους ἑνότητες τῆς µιᾶς ἀδελφότητας. Οἱ τοπικές αὐτές ἀδελφότη-
τες εἶχαν τή δική τους συνέλευση ἀπό τήν ὁποία ἐκλέγονταν οἱ ἐκπρόσωποι, 
κυβερνῆτες ἤ κουµέσιοι τοῦ χωριοῦ, πού µετεῖχαν στή διοίκηση τοῦ ναοῦ καί 
βοηθοῦσαν τούς πριόρηδες στό ἔργο τους. Τή λειτουργία τῆς τοπικῆς ἀδελφότη-
τας καί τόν ἐκλεκτορικό της ρόλο γνωρίζουµε ἀπό πράξεις τοῦ 1745 καί ἑξῆς225. 
Ἡ λειτουργία τῆς ἀδελφότητας τοῦ χωριοῦ καί οἱ ἁρµοδιότητές της ἀναγνωρί-
ζονται τόσο ἀπό τίς διατάξεις πού θεσπίστηκαν τό 1762 ὅσο καί ἀπό τή συµφω-
νία τοῦ 1805226. 

Ἡ διοικούσα ἐπιτροπή τῆς ἀδελφότητας τόν 16ο αἰ., ὅπως προκύπτει ἀπό τίς 
ὑπάρχουσες πράξεις, ἀποτελοῦνταν ἀπό 3 ἕως 5 κουµέσιους οἱ ὁποῖοι προέρχο-
νταν ἀπό ἰσάριθµα χωριά, ἐνεργοῦσαν ὅµως ὡς ἐκπρόσωποι καί τῶν ὑπολοί-
πων227. Ἡ θητεία τῶν κουµεσίων κατά τό χρονικό αὐτό διάστηµα κυµαινόταν 
ἀπό ἕνα ἕως τρία χρόνια. Τόν 17ο αἰ. διαπιστώνεται ὅτι κάθε χωριό εἶχε ἕναν ἤ 
περισσότερους κουµεσίους πού τό ἐκπροσωποῦσαν228, χωρίς πάντως νά εἶναι 
ἀπόλυτα σαφές ἄν ὅλοι αὐτοί συγκροτοῦσαν τή διοικούσα ἐπιτροπή τῆς ἀδελ-
φότητας. Στήν ἴδια περίοδο ἐµφανίζεται καί τό ἀξίωµα τοῦ κασσιέρη. 

Ἡ δοµή τῆς ἐπιτροπῆς τόν 18ο αἰ. ἐµφανίζεται διαφοροποιηµένη. Σύµφωνα 
µέ τά στοιχεῖα πού παρέχουν οἱ νοταριακές πράξεις αὐτή ἀποτελοῦνταν ἀπό 
ἕναν ἤ δύο κουµεσίους ἀπό κάθε χωριό, ἕναν πριόρη καί δύο κασσιέρηδες229. 
Μόνο τό χωριό Στρινίλας δέν διέθετε κουµέσιο, ἐπειδή ἀπό τό χωριό αὐτό ἐκλέ-
γονταν ἀποκλειστικά οἱ κασσιέρηδες τοῦ ναοῦ, οἱ ὁποῖοι καί τό ἐκπροσωποῦ-
σαν στή διοικούσα ἐπιτροπή. Τήν παρουσία ἑνός πριόρη καί δύο κασσιέρηδων 
ἐπιβεβαιώνει καί ἡ πρωτοπαπαδική ἐπίσκεψη τοῦ 1754230. Ἀπό τό περιεχόµενο 

                                                        
225. Βλ. ἐκλογή τῆς 26.1.1745 στό χωριό Ζυγός (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 1, φ. 11rv) καί ἐκλο-

γή τῆς 8.8.1745 στό Σωκράκι (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 1, φ. 19r). Ἐπίσης βλ. ἐκλογή στίς 26.12.1751 
στό Σωκράκι (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 2, φ. 44v-45r). Χαρακτηριστικό παράδειγµα συνέλευσης 
χωριοῦ ἀποτελεῖ ἐκείνη τοῦ χωριοῦ Σωκράκι πού ἔγινε στίς 25.3.1762 γιά τήν ἐκλογή κου-
µεσίου καί κυβερνήτη. Ἡ σύναξη ἔγινε στή µέση τοῦ χωριοῦ καί σέ αὐτήν ἔλαβαν µέρος 14 
ἀδελφοί, οἱ ὁποῖοι ἐκπροσωποῦσαν καί τούς ὑπολοίπους (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 5r). 

226. Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 11r κεφάλαιο 5. Ε.Ε. 563, φ. 321r. 
227. Τό 1503 ὑπῆρχαν τέσσερις προερχόµενοι ἀπό τά χωριά: Συνιές, Περίθεια, Ὁµαλή καί 

Σγουράδες καί ἐνεργοῦσαν ἐξ ὀνόµατος τῶν χωριῶν τους καθώς καί τῶν χωριῶν Σπαρτίλα, 
Στρινίλα Σωκρακίου καί Ζυγοῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 19r -Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 74, ἀρ. 77). Τό 
1505 ὑπῆρχαν τρεῖς προερχόµενοι ἀπό τά χωριά Περίθεια, Σγουράδες καί Στρινίλα (Α.Ν.Κ., 
∆.Σ. 3.8, φ. 75rv- Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 221-222, ἀρ. 303 καί 305). Τό 1549 ὑπῆρχαν τρεῖς 
κουµέσιοι (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.5, φ. 2r), τό 1565 ὁρίστηκαν τέσσερις (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.1, φ. 85rv), τό 
1585 τέσσερις (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.9, φ. 3v) καί τό 1592 πέντε (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.9, φ. 17v-18r). 

228. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 6, φ. 21v-24 πρωτοπαπαδική ἀπόφαση τῆς 21.4.1677. 
229. Βλ. Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 1, φ. 18r-19r τῆς 8.8.1745. Συµβ. Χ.29, β. 4, φ. 2v-4r τῆς 

7.8.1754. 
230. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 297. 
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καί τίς ὑπογραφές τῶν παρόντων κατά τή σύνταξη τοῦ κανονισµοῦ τοῦ 1762 
συνάγεται ὅτι ἡ σύνθεση τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς ἦταν περισσότερο ἀναπτυγ-
µένη, ἀφοῦ σύµφωνα µέ αὐτήν ὑπῆρχαν δύο πριόρηδες- κυβερνῆτες. Ἀπό τήν 
ἴδια πράξη ἐπιβεβαιώνεται γιά ἄλλη µιά φορά ἡ δυνατότητα ὕπαρξης ἑνός ἤ δύο 
κουµεσίων-κυβερνητῶν ἀπό κάθε χωριό πού εἶχε κτητορικό δικαίωµα στόν ναό. 
Ἡ ὕπαρξη περισσότερων κουµεσίων ἀπό ὁρισµένα χωριά δέν σήµαινε ἀλλοίωση 
τῆς σύνθεσης τῆς ἐπιτροπῆς, ἀφοῦ σέ αὐτήν δέν εἶχε σηµασία ἡ ἀριθµητική πα-
ρουσία τῆς κάθε ἀντιπροσωπείας ἀλλά ἡ ἰσότητα τῶν δικαιωµάτων τῶν ἐκπρο-
σωπουµένων χωριῶν. Τή διοίκηση λοιπόν τῆς ἀδελφότητας στά µέσα τοῦ 18ου 
αἰ. ἀσκοῦσαν δύο πριόρηδες καί τουλάχιστον ἰσάριθµοι µέ τά χωριά κουµέσιοι. 

Τό ἀξίωµα τοῦ πριόρη ἤ ἄλλως «πρηορήκη» τό ἀναλάµβαναν κατά σειρά 
ὅλα τά χωριά. Τό «πρηορήκη», παρότι δέν διευκρινίζεται, περιλάµβανε καί τούς 
δύο πριόρηδες τῆς ἀδελφότητας, ὅπως συνάγεται ἀπό τίς γνωστές περιπτώσεις 
ἐκλογῶν231, πού σηµαίνει ὅτι κατ’ αὐτόν τόν τρόπο τή διοίκηση τῆς ἀδελφότη-
τας ἀναλάµβανε ἐκ περιτροπῆς τό κάθε χωριό. Μέ τή συµφωνία τοῦ 1805 ἀνα-
γνωρίστηκε στό χωριό Στρινίλας τό δικαίωµα ἀνάληψης τοῦ ἀξιώµατος τοῦ 
πριόρη ὅπως καί στά ὑπόλοιπα χωριά232. Ἡ συµπερίληψη τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ 
στή συµφωνία φανερώνει εἴτε ὅτι ἕως τότε τό χωριό ἐξαιροῦνταν εἴτε ὅτι εἶχε 
ἀµφισβητηθεῖ ἡ δυνατότητα αὐτή λόγῳ προφανῶς τῆς ἐκεῖ µόνιµης ὕπαρξης τοῦ 
θησαυροῦ τοῦ ναοῦ καί τοῦ προνοµιακοῦ ὁρισµοῦ κασσιέρη ἀποκλειστικά ἀπό 
τό συγκεκριµένο χωριό, γεγονός πού ἐνεῖχε τόν κίνδυνο καταχρήσεων στήν 
περίπτωση πού τά ἀξιώµατα συγκεντρώνονταν στό ἴδιο χωριό. Ἡ ἄσκηση 
πάντως τοῦ δικαιώµατος αὐτοῦ δέν ἐπιβεβαιώνεται στή συνέχεια. Ἀντίθετα σέ 
ἔγγραφο τῆς 12.6.1851, στό ὁποῖο ἀναφέρονται τά χωριά ἀπό τά ὁποῖα λαµβά-
νονταν ἐκ περιτροπῆς οἱ ἐπίτροποι τοῦ ναοῦ, σηµειώνεται ὅτι ἀπό τό χωριό 
Στρινίλας λαµβάνονταν µόνον οἱ «σκευοφύλακες»233. 

Οἱ πριόρηδες-κυβερνῆτες ἐκλέγονταν ἀπό τή γενική συνέλευση τῶν µελῶν, 
συνήθως ὅµως ἀπό τούς ἐκπροσώπους τῆς ἀδελφότητας234. Ἡ θητεία τους ἦταν 
διετής, χωρίς ὅµως νά λείπουν καί οἱ ἀναθέσεις µεγαλύτερης διάρκειας235. Τά 

                                                        
231. Στίς 27.6.1759 ἐκλέχθηκαν ὁ Ἀθανάσιος Πετρόπουλος καί Θοδωρῆς Κατσαρός ἀπό 

τήν Περίθεια, ἔπειτα ἀπό τήν παραίτηση αὐτῶν στίς 25.8.1762 ἐκλέχθηκαν ὁ Γερόλυµος Συ-
ριώτης καί ὁ ∆ανίλης Σαλβάνος ἐπίσης ἀπό τήν Περίθεια (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 50v). Βλ. 
ἐπίσης τήν ἐκλογή τῆς 16.8.1811 κατά τήν ὁποία ἐκλέχθηκαν ὁ Φώτιος Σγοῦρος καί ὁ Σπύρος 
Θόδοτος ἀπό τό χωριό Σπαρτίλας (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 563, ἔγγραφο 512 τῆς 30.7.1811). 

232. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 563, φ. 321r, ἄρθρο 5. 
233. Α.Ν.Κ., Α.Θ. ΙΙ, 28.69. 
234. Βλ. Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 1, φ. 18v-19r τῆς 8.8.1745· ὅ.π., β. 4, φ. 2v-3v· ὅ.π., β. 7, φ. 50v 

τῆς 25.8.1762. 
235. Ὁ πρό τῆς ἐκλογῆς τῆς 7.8.1754 διατελέσας πριόρης ἄσκησε τά καθήκοντά του ἐπί 

τρία ἔτη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 4, φ. 3v). Βλ. ἐπίσης πράξη τῆς 25.8.1762 κατά τήν ὁποία οἱ 
προηγούµενοι κυβερνῆτες εἶχαν ἐκλεγεῖ γιά τέσσερα χρόνια, οἱ δέ ὁριζόµενοι τότε γιά δύο 
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καθήκοντά τους τόν 16ο αἰ. συνοψίζονταν στήν ἀναζήτηση τῶν συµφερόντων 
τοῦ ναοῦ καί τή σύναξη τῶν µισθωµάτων, στήν τέλεση τῆς ἑορτῆς τοῦ ναοῦ καί 
στή φροντίδα τῆς ἱερουργίας του µέ τόν ὁρισµό τοῦ ἑκάστοτε ἐφηµερίου. 
Ὅποιος ἀπό αὐτούς δέν ἀσκοῦσε ὀρθά τά καθήκοντά του ἀποβαλλόταν ἀπό τό 
ἀξίωµα µέ ἀπόφαση τῆς ἀδελφότητας236. Τόν 18ο καί 19ο αἰ. οἱ πριόρηδες καί 
κυβερνῆτες εἶχαν τήν οἰκονοµική καί περιουσιακή διαχείριση τοῦ ναοῦ, ὁποια-
δήποτε πράξη τους ὅµως ἔπρεπε προηγουµένως νά ἐγκριθεῖ ἀπό τήν ἀδελφό-
τητα, γι’ αὐτό καί στίς πράξεις ἐκλογῆς τονιζόταν ὅτι αὐτοί ὄφειλαν νά γνωστο-
ποιοῦν τίς ἐνέργειές τους ἐγγράφως στά χωριά «διά νά στερεονετε το ποθού-
µενο»237. Οἱ συντασσόµενες ἀπό αὐτούς δικαιοπραξίες ἔπρεπε νά τηροῦνται σέ 
ἀντίγραφο καί νά καταχωροῦνται στό ἰνβεντάριο τοῦ ναοῦ. Τά βιβλία καί τά 
ἀντίγραφα τῶν συµβολαίων φυλάσσονταν ἀπό τούς πριόρηδες καί παραδίδο-
νταν στούς διαδόχους τους. Ἡ ἀµέλεια στήν τήρηση τῶν ἀνωτέρω εἶχε ὡς συνέ-
πεια γιά τόν ὑπεύθυνο κυβερνήτη τήν ὑποχρέωση καταβολῆς ἀποζηµίωσης 
καθώς καί τῶν ἐξόδων πού θά µποροῦσαν νά προκληθοῦν ἀπό αὐτήν, ἐπιπλέον 
δέ τή στέρηση τοῦ δικαιώµατος ὑποβολῆς ὑποψηφιότητος καί ἐκλογῆς238. Ἐπί-
σης εἶχαν τήν εὐθύνη γιά τήν τέλεση τῆς ἑορτῆς τοῦ ναοῦ, τήν παρασκευή σπερ-
νῶν καί κάθε ἄλλου ἀναγκαίου, τή µεταφορά τῶν ἀσηµικῶν στόν ναό καί τή 
σύναξη τῶν προσφορῶν κατά τήν ἑορτή239. Οἱ ἀπερχόµενοι πριόρηδες, ὑποχρε-
οῦντο σέ ἀπόδοση λογαριασµοῦ καί παράδοση τοῦ ναοῦ καί τῶν ὑπαρχόντων 
του στούς νέους240. Ἡ ἀπόδοση τοῦ λογαριασµοῦ γινόταν στό σπίτι πού ἀποτε-
λοῦσε τό θησαυροφυλάκιο τοῦ ναοῦ στό χωριό Στρινίλας ἐνώπιον τῶν ἐκπρο-
σώπων τῶν χωριῶν241. 

Οἱ κυβερνῆτες ἤ κουµέσιοι τῶν χωριῶν ἐκλέγονταν ἀπό τό τοπικό ἀδελφάτο 
τοῦ κάθε χωριοῦ242. Ἦταν κατά κανόνα ἕνας ἀνά χωριό, χωρίς αὐτό νά τηρεῖται 
πάντοτε αὐστηρά, ἀφοῦ ὅπως ἤδη σηµειώσαµε τό 1762 ἀναφέρονται χωριά µέ 
δύο κουµεσίους. ∆έν εἶναι γνωστό ἄν ἡ ἐκλογή τους γινόταν ταυτόχρονα σέ ὅλα 
τά χωριά. Ἡ διάρκεια τῆς θητείας τους ἦταν διετής. Αὐτοί ἐκπροσωποῦσαν τό 
χωριό τους στή διοίκηση τῆς ἀδελφότητας καί ἀσκοῦσαν καθήκοντα ἐλέγχου 

                                                        
χρόνια (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 50v). 

236. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.1, φ. 85rv τῆς 16.8.1565. ∆.Σ. 3.9, φ. 3v τῆς 16.8.1585 καί φ. 17v-18r τῆς 
6.8.1592. 

237. Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 50v τῆς 25.8.1762. 
238. Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 11r, ἄρθρα 2-3. 
239. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 563, φ. 321r-322r συµφωνία τῆς 30.9.1805. 
240. Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 50v τῆς 25.8.1762. 
241. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 563, φ. 321r-322v συµφωνία 30.9.1805. 
242. Βλ. ἐκλογές στόν Ζυγό (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 1, φ. 11rv)· στό Σωκράκι στίς 8.8.1754 

(ὅ.π., β. 1, φ. 19r), στό ἴδιο χωριό στίς 26.12.1751 (ὅ.π., β. 2, φ. 44v-45r), στίς 28.8.1754 (ὅ.π., β. 4, 
φ. 10v-11r) καί στίς 25.3.1762 (ὅ.π., β. 7, φ. 5r). Βλ. ἐπίσης ὅ.π., β. 7, φ. 11r κεφάλαιο 5 τῶν δια-
τάξεων τῆς 13.5.1762. 
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τῶν πράξεων τῶν πριόρηδων. Μέ τήν πράξη πού ἐπισφράγιζε τήν ἐκλογή τους, 
τούς παρείχετο ἐξουσία ἀντίστοιχη ἐκείνης τῶν πριόρηδων στήν κυβέρνηση τῆς 
ἐκκλησίας καί τῶν ἀγαθῶν της χωρίς νά δηλώνεται ὁποιασδήποτε µορφῆς συ-
νεργασία µέ τούς ἄλλους συγκυβερνῆτες καί µέ τούς πριόρηδες. Ἡ συνεργασία 
ὅµως αὐτή θά πρέπει νά θεωρηθεῖ ὡς αὐτονόητη, ἡ δέ δικαιοδοσία τους µπορεῖ 
νά ἦταν εὐρεία, περιοριζόταν ὅµως µέσα στά πλαίσια τῆς ἀναγκαίας συνεργα-
σίας µέ τούς συντρόφους τους. Σύµφωνα µέ τίς ἀποφάσεις τοῦ 1762, οἱ κυβερνῆ-
τες τῶν χωριῶν ὄφειλαν νά τηροῦν κατάστιχο στό ὁποῖο νά σηµειώνονται τά 
εὑρισκόµενα στά χέρια τῶν πριόρηδων βιβλία, ἡ ἐλεηµοσύνη καί τά τάµατα, 
κάθε τί πού ἀφιερωνόταν στόν ναό κατά τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς, καθώς καί τά 
ἔξοδα. Τό κατάστιχο αὐτό οἱ κυβερνῆτες τῶν χωριῶν ὄφειλαν νά τό παραδίδουν 
στούς διαδόχους τους. Κατά τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς αὐτοί ὄφειλαν νά ἔχουν µαζί 
τους καί τά βιβλία τους, σέ περίπτωση δέ ἀµέλειας ὁ κυβερνήτης ὄχι µόνον δέν 
γινόταν δεκτός ἀλλά τοῦ ἐπιβαλλόταν καί ποινή ἰσόβιας στέρησης τῶν συνα-
δελφικῶν του δικαιωµάτων. 

Τή διάκριση τῶν πριόρηδων-κυβερνητῶν ἀπό τούς κυβερνῆτες ἐκπροσώπους 
τῶν χωριῶν διαπιστώνουµε καί τό διάστηµα 1802-1804243, ἡ ὕπαρξή τους ὅµως 
δέν ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τό κείµενο τῆς συµφωνίας τῆς 30.9.1805 τήν ὁποία ὑπέ-
γραψαν οἱ προεστοί τῶν χωριῶν. Μέ τήν ἴδια συµφωνία ἀποφασίστηκε νά ἐκλέ-
γει κάθε χωριό ἕναν ἤ δύο ἀντιπροσώπους του γιά τή βοήθεια τῶν πριόρηδων 
κατά τίς ἡµέρες τῆς ἑορτῆς τοῦ ναοῦ244. 

Ἐκτός τῶν κυβερνητῶν, πριόρηδων ἤ κουµεσίων ἰδιαίτερης σηµασίας ἀξίω-
µα ἀποτελοῦσε ἐκεῖνο τοῦ κασσιέρη, ὑπεύθυνου γιά τή φύλαξη τῶν πολύτιµων 
πραγµάτων τοῦ ναοῦ. Τό ἀξίωµα τό γνωρίζουµε ἀπό τό δεύτερο µισό τοῦ 17ου 
αἰ., ἐνῶ τόν 16ο αἰ. τό ἔργο τοῦ κασσιέρη φαίνεται πώς τό ἐπωµίζονταν οἱ κυ-
βερνῆτες, ἄν κρίνουµε ἀπό τήν πράξη ἐκλογῆς κυβερνητῶν τῆς 16.8.1566 σύµ-
φωνα µέ τήν ὁποία οἱ ἐκλεγέντες ἔλαβαν τά ἱερά σκεύη καί τό ἀσήµι τῆς ἐκ-
κλησίας καθώς καί τά ἄλλα πράγµατα στά χέρια τους245. Τό ἀξίωµα σχετίζεται 
µέ τήν «κάσσα» τοῦ θησαυροῦ τοῦ ναοῦ, καί τό σπίτι στό ὁποῖο φυλάσσονταν 
τά πολύτιµα ἀντικείµενα, τό ὁποῖο ἀπό τόν 17ο αἰ. τουλάχιστον βρισκόταν στό 
χωριό Στρινίλας. Γύρω ἀπό τό ζήτηµα τῆς θέσης τοῦ «θησαυροῦ» καί τῶν ὑπευ-
θύνων γιά τή φύλαξή του ὑπάρχουν ἀποφάσεις τόσο ἀπό τήν ἀδελφότητα ὅσο 
καί ἀπό τόν Μ. Πρωτοπαπά. Τό ἀξίωµα ἀρχικά κατεῖχε ἕνας, ὁ ὁποῖος ἐκλε-
γόταν ἀπό τό ἀδελφάτο τοῦ χωριοῦ Στρινίλας καί κρατοῦσε τό κλειδί τῆς 
«κάσσας». Ὁ κασσιέρης, µαζί µέ τήν κοινότητα τοῦ Στρινίλα, ὄφειλε νά δίνει 
λογαριασµό µέ τή λήξη τῆς θητείας του καί νά παραδίδει τό κλειδί στόν διάδοχό 
του. Ἡ κάσσα παλαιότερα ἔφερε ἕνα κλειδί τό ὁποῖο κρατοῦσε ὁ ἑκάστοτε 

                                                        
243. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 562, βιβλίο ἐσόδων-ἐξόδων, φ. 110r. 
244. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 563, φ. 321r, συµφωνία τῆς 30.9.1805, ἄρθρο 9. 
245. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.1, φ. 85r. 
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κασσιέρης. Περί τό 1676 ὅµως ἡ παλαιά κάσσα ἀντικαταστάθηκε µέ ἄλλη ἡ 
ὁποία εἶχε παραγγελθεῖ στή Βενετία, καί ἡ ὁποία ἔφερε τρία κλειδιά. Μετά τήν 
παραλαβή της οἱ ἀδελφοί, µέ πράξη τῆς 7.8.1676 στά κατάστιχα τοῦ νοταρίου 
Πρωτοπαπᾶ Νικολάου Συριώτη, ἀποφάσισαν ὅτι τό ἕνα ἀπό τά κλειδιά ἔπρεπε 
νά παραδίδεται κάθε χρόνο στό χωριό πού ἦταν ὑπεύθυνο γιά τήν ἐφηµερία 
τοῦ ναοῦ. Τό 1677 ὅµως διαπιστώθηκε ἡ συγκέντρωση καί τῶν τριῶν κλειδιῶν 
στήν κοινότητα Στρινίλα, καί τοῦτο ὀφειλόταν στό γεγονός ὅτι τό ἔτος ἐκεῖνο 
τήν εὐθύνη γιά τήν ἐφηµερία τοῦ ναοῦ εἶχε τό χωριό Στρινίλας. Τό ἴδιο ἔτος 
προέκυψε πρόβληµα στήν ἀπόδοση λογαριασµοῦ καί στήν παράδοση τῆς κάσ-
σας ἀπό τόν παλαιό στόν νέο κασσιέρη. Τότε οἱ κουµέσιοι τῶν κτητορικῶν χω-
ριῶν ζήτησαν τήν ἀπόδοση τοῦ ἑνός ἀπό τά κλειδιά στά χέρια τους, τό ὁποῖο 
θά παραδιδόταν ἐναλλάξ σέ ὅλα τά χωριά, αἴτηµα πού ἀπορρίφθηκε ἀπό τούς 
κασσιέρηδες, οἱ ὁποῖοι ἐπέµειναν στή διατήρηση τῆς παράδοσης πού ἤθελε τόν 
κασσιέρη, ὁ ὁποῖος προερχόταν ἀπό τόν Στρινίλα νά εἶναι αὐτός µαζί µέ τήν 
κοινότητα τοῦ χωριοῦ ὑπεύθυνος γιά τήν κάσσα καί ὑπόλογος ἄν ἔλειπε κάτι. 
Ἡ ἀντίδραση τῶν κασσιέρηδων καί ἡ ἐπιµονή τους στήν ἀποκλειστική φύλαξη 
τῶν κλειδιῶν τῆς κάσσας, ἡ ὁποία ἄλλωστε ἐρχόταν σέ ἀντίθεση µέ τήν ἀπό-
φαση τοῦ 1676, καθώς καί ἡ ἀµέλεια ἀπόδοσης λογαριασµοῦ καί παράδοσης 
τῆς κάσσας ἀπό τόν παλαιό στόν νέο κασσιέρη τό 1677, ὁδήγησε τήν ὑπόθεση 
στό πρωτοπαπαδικό κριτήριο. Οἱ κουµέσιοι τῶν χωριῶν ζήτησαν ἀπό τόν Μ. 
Πρωτοπαπά νά ὁρίσει τήν παράδοση τῆς κάσσας στόν νέο κασσιέρη καί τήν 
παράδοση ἑνός ἀπό τά κλειδιά της στούς κουµεσίους τῶν χωριῶν γιά µεγα-
λύτερη ἀσφάλεια. Στίς 21.4.1677 ὁ Μ. Πρωτοπαπάς δικαίωσε τούς κουµεσίους 
τῶν χωριῶν καί ἀποφάσισε, ἔπειτα ἀπό τήν ἀπόδοση λογαριασµοῦ καί τήν 
παράδοση τῆς κάσσας στόν νέο κασσιέρη, τήν παράδοση τοῦ ἑνός κλειδιοῦ 
στόν ἑκάστοτε ἐφηµέριο καί τοῦ ἄλλου στούς κουµεσίους τῶν χωριῶν καθώς 
καί τήν κατ’ ἔτος ἐναλλαγή του246. 

Τόν 18ο αἰ. ἀναφέρονται δύο κασσιέρηδες, οἱ ὁποῖοι ἐκλέγονταν ἀπό τήν 
ἀδελφότητα τοῦ χωριοῦ Στρινίλας γιά ἴσο χρονικό διάστηµα µέ τούς ἄλλους κυ-
βερνῆτες τοῦ ναοῦ. Εἶχαν ὡς κύριο καθῆκον τους «νὰ φυλατουν τὴν ανοθεν κα-
σα εις τὴν διορηαν τών ανοθεν δήω χρόνον µερος νικτὸς διὰ νὰ µὴν τύχη κανενα 
εναντιον εις τὴν αυτην κάσα ἀπὸ κλέπταις οπου ὁ κύρηος να µην το δοση δηατὴ 
ἀν ἤθελε παθη κανένα εναντηον ἡ αυτῆ κάσα τῆς ανοθεν µονῆς ἔστοσαν υπο-
σχόµενη ........ νὰ ρεντουρουν λογαρηασµὸς πρὸς τὴν ανοθεν αγιαν µονὴν µετὰ 
παντήα αυτων αγαθὰ καὶ αυτῆ σοµατικος καὶ τὸ παρῶν νὰ ενοατε αποφαση 
θεληµατηκῆ, σταντε καὶ ἀπὸ εκπαλε έχουν τὴν αὐτὴν ὐπόσχεσην ἡ εβρεθένταις 
κασιέρηδαις». Ἐκτός αὐτοῦ οἱ ἴδιοι ὑποχρεοῦνταν νά παρέχουν κάθε βοήθεια 
στούς πριόρηδες στήν τέλεση τῆς ἑορτῆς τῆς Λαµπρῆς καί τῆς Μεταµόρφωσης247. 

                                                        
246. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 6, φ. 21v-24. 
247. Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 4, φ. 3v-4r τῆς 7.8.1754. 
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Τό ζήτηµα τῆς θέσης τῆς «κάσσας τοῦ θησαυροῦ» καί ὁ τρόπος φύλαξης 
αὐτῆς ἐπανῆλθε πολλά χρόνια ἀργότερα καί ἀποτέλεσε τό κύριο θέµα τῆς συµ-
φωνίας µεταξύ τῶν ἀδελφῶν πού ὑπογράφτηκε στίς 30.9.1805. Τότε συµφωνή-
θηκε νά παραµείνει ἡ «κάσα τοῦ θησαυροῦ» στό χωριό Στρινίλας ὅπου βρισκό-
ταν, µέ τόν ὅρο νά ἀνακαινιστεῖ τό σπίτι στό ὁποῖο φυλασσόταν καί συγκε-
κριµένα νά ἐπισκευαστοῦν οἱ πόρτες καί νά ἐνισχυθεῖ ἡ σκεπή «και µαληστα νά 
γενη ἕνα βολτο µέ πήργον ἐπάνο εις τήν σκέπασην τοῦ αὐτοῦ ὁσπητίου» γιά νά 
ἐξασφαλιστεῖ ὁ θησαυρός τοῦ ναοῦ ἀπό κάθε κίνδυνο κλοπῆς. Μετά τίς ἐπι-
σκευές ὁ θησαυρός θά παραδινόταν στούς κασσιέρηδες τοῦ χωριοῦ ἀπό τούς 
κουµεσίους τῆς ἀδελφότητας. Τό χωριό τοῦ Στρινίλα ἐπωµιζόταν τή φύλαξη 
τοῦ θησαυροῦ, σέ περίπτωση ὅµως πολέµου, ἦταν χρέος ὅλων τῶν χωριῶν νά 
σπεύσουν γιά νά παραλάβουν τόν θησαυρό καί νά τόν φυλάξουν σέ µέρος 
ἀσφαλές. Ἀπό τή συµφωνία προκύπτει ὅτι οἱ δύο κασσιέρηδες ἐκτός ἀπό τή 
φύλαξη ἦταν ὑπεύθυνοι καί γιά τή µεταφορά τῶν ἱερῶν ἀντικειµένων στόν ναό 
σέ κάθε ἑορτή, καί λάµβαναν, τιµῆς ἕνεκεν, ἀπό τούς πριόρηδες ἀπό ἕνα κερί 
τῆς λίτρας τήν Μ. Παρασκευή καί τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταµόρφωσης248. 

4 .  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΕΣ  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ  ΝΑΩΝ  

Τά ὀργανωµένα µοναστηριακά συγκροτήµατα στήν Κέρκυρα εἶναι λίγα καί 
περιορισµένα σέ µέγεθος. Τό 1635 σηµειώνονται δύο µοναστήρια, στήν πρωτο-
παπαδική ἐπίσκεψη τοῦ 1753-1754 ἀναφέρονται ἕνδεκα, στόν κατάλογο τῆς 
1.4.1755 δέκα, στόν κατάλογο τοῦ Sagredo τοῦ ἴδιου ἔτους δεκατρία, στόν κα-
τάλογο τοῦ 1820 δέκα, ἐνῶ στόν κατάλογο πού συντάχθηκε τό 1829 κατ’ αἴτηση 
τοῦ Ἀρχείου Θρησκείας ἀριθµοῦνται εἴκοσι τρία249. Ὁρισµένα ἀπό τά µονα-
στήρια αὐτά θά µπορούσαµε νά τά ὀνοµάσουµε συναδελφικά, ἀφοῦ ἱδρύθηκαν 
ἤ συγκροτήθηκαν γύρω ἀπό συναδελφικούς ναούς µέ ἀπόφαση ἤ τήν ἀνοχή τῆς 
ἀδελφότητας ἡ ὁποία εἶχε καί τήν εὐθύνη γιά τή διοίκηση καί τή διαχείρισή 
τους. Ὡς τέτοια σηµειώνονται στούς καταλόγους τό µοναστήρι τῆς Ὑ. Θ. Πα-
λαιοκαστρίτσας, τῆς Ὑ. Θ. Ὑψηλῆς Μαγουλάδων καί τῆς Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν, ἐνῶ 
ἄλλα χαρακτηρίζονται ὡς ἰδιόκτητα, ὅπως τό µοναστήρι τῆς Ἁγίας Αἰκατερί-
νης, στή θέση Νῆσος τοῦ χωριοῦ Περίθεια, καί τοῦ Ἁγίου Παντελεήµονος. 

Ὅπως θά δοῦµε καί στό ἑπόµενο κεφάλαιο, γιά τήν ἐφηµερία τοῦ ναοῦ 
συχνά οἱ ἀδελφότητες ἐπέλεγαν ἱεροµονάχους µέ ὑποχρέωση αὐτῶν νά διαµέ-

                                                        
248. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 563, φ. 321r-322r. Ἡ ἐφαρµογή τῆς συµφωνίας σέ ὅ,τι ἀφοροῦσε τίς 

ἐπισκευαστικές ἐργασίες στό οἴκηµα πού φυλάσσονταν τά πολύτιµα ἀντικείµενα τοῦ ναοῦ 
πιστοποιεῖται ἀπό τήν περιγραφή τοῦ θησαυροφυλακείου πού ἔκανε περί τό 1954 ὁ Ἰωάννης 
Μπουνιᾶς (ΜΠΟΥΝΙΑ, Κερκυραϊκά, τ. Α΄, σ. 182). 

249. Α.Ν.Κ., Μητρ. 77, δ. 13, φ. 12v-13r. 
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νουν καθ’ ὅλο τόν χρόνο τῆς σύµβασης σέ οἴκηµα τοῦ ναοῦ250. Στά νοταριακά 
κατάστιχα ὅµως ἀπαντοῦν καί περιπτώσεις συµβάσεων µέ τίς ὁποῖες συγκεκρι-
µένοι ναοί παραχωροῦνταν ἀπό τούς κτήτορες καί ἀδελφούς ἰσοβίως σέ µο-
ναχό251 ἤ ἱεροµόναχο252 ἤ ἀκόµη καί σέ λαϊκό πού ἐπιθυµοῦσε νά µονάσει253, µέ 
τόν ὅρο νά κατοικοῦν, οἰκονοµοῦν, κυβερνοῦν καί φροντίζουν γιά τήν ἱερουρ-
γία τοῦ ναοῦ254. Σέ κάποιες µάλιστα περιπτώσεις αὐτοί δεσµεύονταν νά βοηθή-

                                                        
250. Βλ. ἐνδεικτικά τόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Παλαιοπόλεως ἡ ἀδελφότητα τῆς ὁποίας ὅριζε ὡς 

ἱερουργό ἕναν ἱεροµόναχο µέ σύµβαση τριετή. Στίς 6.6.1562 ὁρίστηκε ὁ ἱεροµόναχος Μακάριος 
Ἀλαγάτορας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 277v-278r) καί στίς 24.6.1563 ὁ ἱεροµόναχος Σάββας 
Μουσούλης (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.53, φ. 120v-121r), τοῦ ὁποίου ἡ ἐφηµερία ἀνανεώθηκε καί στίς 
15.4.1569 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 707r). 

251. Στίς 19.6.1506 δόθηκε ὁ Ὑψηλός Παντοκράτορας στόν µοναχό Γεράσιµο µέ τόν ὅρο 
νά βρίσκεται µαζί µέ τόν ἑκάστοτε ἱερέα, νά ἀναπαύεται, ζωοτρέφεται καί ἐνδύνεται ἀπό τή 
µονή καί νά τήν φροντίζει (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 120v -Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 326 ἀρ. 454). Στίς 
19.10.1572 παραχωρήθηκε ἡ Ἁγία Τριάς Κάτω Παυλιάνας στόν µοναχό Ἰωαννίκιο Ζερµπότη 
(Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.11, φ. 146v). Στίς 29.7.1589 παραχωρήθηκε ὁ ναός τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας 
Πολιτάδων στόν µοναχό Ἱλαρίωνα Κουντούρη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 71v). Στίς 15.8.1595 ἡ 
Ὑ. Θ. Καµπιώτισσα Μαγουλάδων παραχωρήθηκε στόν µοναχό Γρηγόριο Φλοκάλη (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Κ.406, φ.χ.ἀ.). Στίς 7.7.1611 οἱ ἀδελφοί τοῦ Ἁγίου Νικολάου ∆ράκοντος Ριγγλάδων κα-
τέστησαν τόν µοναχό Παχώµιο Μωραΐτη κύριο καί οἰκοκύρη τῆς ἐκκλησίας καί τοῦ ἀνέθεσαν 
τή φροντίδα τῆς ἱερουργίας τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 622v). Στίς 15.12.1611 ὁ Ἅγιος 
Παντελεήµων Βιταλάδων δόθηκε στόν µοναχό Μάξιµο Καστρίτζη ἀπό τή Θεσσαλονίκη 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 633r). Στίς 28.6.1752 παραχωρήθηκε ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου 
Σγουράδων στόν µοναχό Σωφρόνιο Σγοῦρο (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 2, φ. 50rv). Στίς 22.5.1754 
οἱ ἀδελφοί τοῦ Ἁγίου Νικολάου Μαυριάνας Σωκρακίου παραχώρησαν τόν ναό στόν µοναχό 
Ἰωακείµ Κεσαρίτη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ. 29, β. 3, φ. 49rv), ὁ ὁποῖος παραιτήθηκε στίς 30.11.1763 
λόγω τῶν ἀντιδικιῶν πού εἶχε µέ τόν συµµοναστή του ἱερέα Γεώργιο Χοντρογιάννη (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Χ.29, β. 8, φ. 18v-19r), γιά νά ἀναλάβει ἐκ νέου τόν ναό στίς 27.2.1764 (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Χ.29, β. 8, φ. 24r). Στίς 5.11.1767 οἱ ἀδελφοί παραχώρησαν τόν ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας 
Σωκρακίου στόν µοναχό Ἀνανία Χοντρογιάννη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 10, φ. 30rv). 

252. Στίς 23.8.1573 ὁ ναός τοῦ Παντοκράτορα στό Γρηγοροβούνι παραχωρήθηκε στόν 
µοναχό Αὐξέντιο καί στόν ἱεροµόναχο Νεκτάριο µέ «εξουσία καὶ κυριότητα του ποιεῖν εις τὸν 
άνωθεν ναὸν ητι θέλωσιν» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.18, φ. 67r). Στίς 7.8.1574 ὁ ἴδιος ναός, ὁ ὁποῖος χα-
ρακτηρίζεται ὡς µοναστήρι, παραχωρήθηκε στόν πρώην Ἀρχιεπίσκοπο Ἀχριδῶν καί πάσης 
Ἰουστινιανῆς Γρηγόριο ἰσοβίως γιά νά κατοικήσει καί νά «έχει µεταυτού ιερέα είτε ιεροµο-
ναχον του ιερουργείν...» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 355r). 

253. Στίς 12.5.1583 οἱ ἀδελφοί τοῦ Ἁγίου Νικολάου ∆ράκοντος ἔδωσαν τόν ναό στόν Μα-
νουήλ Κρητικό «να βαλη τη µετανοια του να γενη µοναχος» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 368r). Τό 
1585 οἱ ἀδελφοί τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου χωρίου Ἁγίων Θεοδώρων παρέδωσαν τόν ναό στόν 
µέλλοντα µοναχό Σάββα Ἀρβανίτη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φύλλα λυτά χ.ἀ.) 

254. Ἡ ἴδια συνήθεια διαπιστώνεται καί σέ συµβάσεις πού ἀφοροῦν σέ ἰδιόκτητους ναούς. 
Ἀναφέρουµε ἐνδεικτικά τήν παραχώρηση τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Σορονιοῦ ἀπό τόν 
Σίµο ∆ελαµπιόντα καί τόν Μπατίστα Λουκάνη στόν µοναχό Ἰωάσαφ στίς 26.11.1580 (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Ρ.26, φ. 613r). Τήν παραχώρηση τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βυροῦ ἀπό τόν Νικόλαο 
Ἀναβαγγέλη στόν µοναχό Θεόδουλο στίς 27.10.1570 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.25, β. 1, φ. 94r). Τήν πα-
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σουν τόν µοναχό στό κτίσιµο τοῦ κελιοῦ τῆς µετανοίας του255. Σέ ὁρισµένες 
συµβάσεις παρεχόταν ἡ δυνατότητα στόν µοναχό νά δεχθεῖ καί ἄλλους µονα-
χούς στή συντροφιά του256 ἤ νά ἀφήσει µετά τόν θάνατό του διάδοχο, µέ τή 
σύµφωνη βέβαια γνώµη καί τῆς ἀδελφότητας257, κάποτε µάλιστα ὁ µοναχός 
δεσµευόταν νά κληροδοτήσει στόν ναό τήν περιουσία του258. 

Ἡ διαπιστούµενη ὑποχρέωση διαµονῆς σέ χῶρο τοῦ ναοῦ δέν συνιστᾶ βέ-
βαια ἱκανό λόγο γιά νά ὑποστηριχθεῖ ἡ διαµόρφωση µοναστηριακοῦ συγκροτή-
µατος πέριξ τοῦ ναοῦ. Ὅπως ἔχουµε σηµειώσει ἤδη, οἱ ναοί τῆς Κέρκυρας συνή-
θως διέθεταν οἰκήµατα, ὁρισµένα ἀπό τά ὁποῖα χρησιµοποιοῦσε γιά τή διαµονή 
του ὁ ἑκάστοτε ἱερέας καί ἄλλα παραχωροῦνταν περιστασιακά σέ µοναχούς ἤ 
µοναχές ἤ ἀκόµη σέ πρόσωπα πού ἔχρηζαν βοηθείας259. Ἐπίσης σέ ὁρισµένες 
ἀδελφότητες οἱ ἀδελφοί εἶχαν τό δικαίωµα, ἄν ἤθελαν νά γίνουν µοναχοί, νά 
χρησιµοποιήσουν ἕναν ἀπό τούς βοηθητικούς χώρους τοῦ ναοῦ γιά νά ἐγκατα-
σταθοῦν260. Ἐπίσης ἡ ἀσάφεια τῆς χρησιµοποιούµενης ὁρολογίας, ὅπως δείξαµε 
στό πρῶτο κεφάλαιο, δέν ἐπιτρέπει πάντοτε µέ ἀσφάλεια τή διάκριση ἀνάµεσα 
στόν ναό καί τό συγκροτηµένο µοναστήρι. Στά ἀνωτέρω θά πρέπει νά προστε-
θεῖ καί τό γεγονός ὅτι οἱ συµβάσεις αὐτές µέ µοναχούς ἤ ἱεροµονάχους σπάνια 
ἴσχυαν γιά µεγάλο χρονικό διάστηµα, ὅπως διαπιστώνεται ἀπό τή συχνή σύ-
νταξη ἀνάλογων πράξεων γιά τόν ἴδιο ναό261. 

                                                        
ραχώρηση τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου Πολιτάδων στίς 6.12.1588 ἀπό τόν Θεοδω-
ρῆ Μοναστηριώτη στόν ἱεροµόναχο Σωφρόνιο Μοναστηριώτη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 27r). 
Τήν παραχώρηση τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Παντάνασσας Μελικίων στόν µέλλοντα νά λάβει τή 
µοναχική κουρά Χρύσο Σπούργιτα στίς 24.1.1554 ἀπό τόν µισέρ Γιάκουµο Πρίγκιπα (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Τ.13, φ. 530rv). 

255. Βλ. σύµβαση τῆς 28.6.1752 µέ τήν ὁποία οἱ ἀδελφοί τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου Σγου-
ράδων ἔδωσαν τόν ναό στόν µοναχό Σωφρόνιο Σγοῦρο (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 2, φ. 50rv). 

256. Τέτοιος ὅρος περιλήφθηκε στή σύµβαση πού σύναψε ἡ ἀδελφότητα τῆς Ἁγίας Κυρια-
κῆς Στανοπουλάδων µέ τόν µοναχό Κάλλιστο Κυπραῖο στίς 21.10.1593 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, 
φ. 287v). Τή δυνατότητα αὐτή ὑλοποιώντας ὁ Κάλλιστος σύναψε πράξεις τό 1611 µέ τίς ὁποῖες 
δέχθηκε µοναχούς στή συνοδεία του (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 611v τῆς 3.3.1611, φ. 620r τῆς 
29.5.1611). 

257. Ἅγιος Παντελεήµων Βιταλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 633r τῆς 15.12.1611). 
258. Ἁγία Ἀναστασία Πολιτάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 71v τῆς 29.7.1589). 
259. Στόν Παντοκράτορα στό Γρηγοροβούνι γνωρίζουµε ὅτι τό 1578 ἐκτός τοῦ κελιοῦ τοῦ 

ἱερουργοῦ ὑπῆρχε καί ἄλλο οἴκηµα στό ὁποῖο διέµενε ἡ µοναχή Μερόπη καί ἡ πρεσβυτέρα µέ 
τά παιδιά τοῦ ποτέ ἱερέα Πέτρου Λιβάδη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ.446v). 

260. Ἅγιος Νικόλαος ∆ράκοντος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 714v τῆς 7.12.1544). 
261. Στίς 23.8.1753 οἱ ἀδελφοί τοῦ Ἁγίου Νικολάου Μαυριάνας συµφώνησαν µέ τόν µο-

ναχό ∆οσίθεο Νιβιτζιώτη Λάζαρη τοῦ ποτέ Λούκα καί τοῦ ἔδωσαν τή µονή ἕως τήν ἀποβίωσή 
του (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 3, φ. 17r-18v). Στίς 22.5.1754 οἱ ἀδελφοί τοῦ ναοῦ ἔβαλαν φύλακα 
καί κυβερνήτη τοῦ ναοῦ τόν µοναχό Ἰωακείµ Κεσαρίτη ἰσοβίως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 3, φ. 
49rv). Γιά τόν ἴδιο µοναχό στίς 27.2.1764 συνέταξαν νέα πράξη µέ τήν ὁποία τόν κατέστησαν 
ἰσοβίως φύλακα, εὐπρεπιστή καί γεωργό τῆς µονῆς (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 8, φ. 24r). 
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Πάντως ἡ ὑποχρέωση διαµονῆς στούς πέριξ τοῦ ναοῦ χώρους, ὅταν αὐτή 
συνδυάζεται µέ τήν ἰσόβια παραχώρηση τοῦ ναοῦ καί τῶν εἰσοδηµάτων του, καί 
µέ τήν παρεχόµενη σέ ὁρισµένες συµβάσεις δυνατότητα ἔνταξης καί ἄλλων µο-
ναχῶν, ὑποδηλώνει τήν ἔστω καί ὑποτυπώδη συγκρότηση µοναστηριοῦ, ἡ ὁποία 
ἄλλωστε φαίνεται καί ἀπό τή χρήση τοῦ τίτλου «ἡγούµενος» ἀπό τόν πρῶτο 
ἀποδέκτη τῆς παραχώρησης262. Στίς περιπτώσεις αὐτές παραµένει ἀδιευκρίνιστο 
ἄν ὑπάρχει πρόθεση µετατροπῆς τοῦ ναοῦ σέ µοναστήρι ἤ µήπως οἱ κτήτορες 
τοῦ ναοῦ ἐπιδιώκουν τή µονιµότερη τακτοποίηση τοῦ ναοῦ καί τῆς ἐφηµερίας 
του. Πιθανότερο φαίνεται τό δεύτερο, ἄν λάβει κανείς ὑπ’ ὄψιν πρῶτον ὅτι σέ 
ὁρισµένες περιπτώσεις δέν ὑφίστατο κατάλληλο οἴκηµα γιά τή διαµονή µονα-
χῶν263 καί δεύτερον τόν τύπο τῆς σύµβασης γιά τήν ἔνταξη ἄλλων µοναχῶν, ἀπό 
ὅπου φαίνεται ὅτι δέν ἐπρόκειτο γιά ἔνταξη τοῦ µοναχοῦ σέ µοναστική κοινό-
τητα, ἀλλά γιά παραχώρηση σέ αὐτόν ἀντίστοιχων δικαιωµάτων καί ὑποχρε-
ώσεων πρός ἐκεῖνα πού περιέχονταν καί στήν ἀρχική σύµβαση. Ὁ συµβαλλό-
µενος µοναχός γινόταν κατ’ αὐτόν τόν τρόπο οἰκοκύρης, καί ἀναλάµβανε τήν 
κυβέρνηση τοῦ ναοῦ καί τή φροντίδα τοῦ «ἡγουµένου»264. Μέ τόν τρόπο πάντως 
αὐτό ὁ ναός µετατρεπόταν οὐσιαστικά σέ µοναστήρι, ἄλλωστε ὁ ὅρος µονα-
στήρι χρησιµοποιοῦνταν στίς πράξεις γιά νά προσδιορίσει τόν ναό265, τό ὁποῖο 
ἦταν συνήθως βραχύβιο µή ἐκτεινόµενο χρονικά πέρα ἀπό τό ὅριο ζωῆς τοῦ 
ἀποδεχοµένου τήν παραχώρηση µοναχοῦ. 

Στήν παρούσα ἑνότητα ἐξετάζουµε τή σχέση τῆς ἀδελφότητας τοῦ ναοῦ µέ 
τό συγκροτούµενο πέριξ αὐτοῦ µοναστήρι στηριζόµενοι στίς κατωτέρω περιπτώ-
σεις µοναστηριῶν γιά τά ὁποῖα εἴτε γνωρίζουµε τίς ἱδρυτικές ἤ καταστατικές 
τους πράξεις εἴτε αὐτά ἐµφανίζουν συγκροτηµένη δοµή καί διάρκεια στόν χρό-
νο. Πρόκειται γιά τήν Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσα, τήν Ἁγία Τριάδα Ἀργυράδων, 
τόν Ἅγιο Ἰωάννη Θεολόγο Καρουσάδων, τήν Ὑ. Θ. Ὑψηλή Μαγουλάδων καί 

                                                        
262. Βλ. Ἁγία Κυριακή Στανοπουλάδων: Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 469rv τῆς 16.4.1608, φ. 

611v τῆς 3.3.1611, φ. 620r τῆς 29.5.1611. 
263. Στήν Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσα τό 1564 ὁ ἱερουργός δεσµεύεται νά λάβει µαζί του ὡς 

ὑποτακτικό ἕναν καλόγηρο (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 10. δίφυλλο χ.ἀ.) ἀπό µεταγενέστερη ὅµως πράξη τῆς 
16.8.1616 γνωρίζουµε ὅτι τότε παραχωρήθηκε γιά τήν ἐγκατάσταση ἑνός µοναχοῦ τό κελί στό 
ὁποῖο φυλασσόταν τό λάδι (βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 597 καί σηµ. 13). 

264. Στίς 16.4.1608 ὁ µοναχός Κάλλιστος, ἡγούµενος τῆς µονῆς τῆς Ἁγίας Κυριακῆς Στανο-
πουλάδων, συµφώνησε µέ τόν Κωσταντῆ Βούλγαρη καί τόν δέχθηκε ὡς νοικοκύρη καί 
ἀδελφό νά ζεῖ στή µονή ἰσοβίως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 469rv). Στίς 29.5.1611 ὁ ἴδιος µέ τούς 
πριόρηδες συµφώνησαν µέ τόν Θεοφίλη τόν Ἱερεµία, πού ἤθελε νά µονάσει, καί τόν δέχθηκαν 
ὡς οἰκοκύρη καί κυβερνήτη ἰσοβίως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 620r). Σέ ἄλλη περίπτωση ὁ 
Κάλλιστος µέ τήν ἀποδοχή ὅλου τοῦ ἀδελφάτου συµφώνησε µέ τόν µοναχό Ἄνθιµο Κατωµέρη 
καί τοῦ ἔδωσε τή µονή ἰσοβίως νά µένει, νά ντύνεται, νά κυβερνᾶ καί νά τόν φροντίζει 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 611v τῆς 3.3.1611). 

265. Βλ. Ἁγία Ἀναστασία Πολιτάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 71v). Παντοκράτορας στό 
Γρηγοροβούνι (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 355r τῆς 7.8.1574). 
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τήν Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Ἀγραφῶν, τά ὁποῖα, µέ ἐξαίρεση τό µοναστήρι τῆς Πα-
λαιοκαστρίτσας, ἱδρύθηκαν ἀπό τίς ἀρχές καί ἕως τά µέσα τοῦ 18ου αἰ. Ἐπι-
κουρικά χρησιµοποιοῦνται οἱ λιγοστές πληροφορίες πού ἔχουµε γιά τό συναδελ-
φικό µοναστήρι τῆς Ἁγίας Τριάδος Κληµατιᾶς, τοῦ ὁποίου δέν γνωρίζουµε οὔτε 
τόν χρόνο ἵδρυσης οὔτε τούς κανόνες λειτουργίας. Γνωστό ἐπίσης µοναστήρι 
ἦταν ὁ Παντοκράτορας Ἁγίου Ματθαίου πού ἀνῆκε στήν κοινότητα τοῦ χω-
ριοῦ, ἀπό τά λιγοστά ὅµως στοιχεῖα πού διαθέτουµε φαίνεται ὅτι λειτούργησε 
µόνον περιστασιακά ἀφοῦ σέ κανέναν ἀπό τούς ὑπάρχοντες καταλόγους ναῶν 
δέν φέρει αὐτόν τόν χαρακτηρισµό, ἐνῶ σέ ἔγγραφο τοῦ 1817 σηµειώνεται ἤδη 
πρό πολλοῦ ἔρηµο266. 

Στό ἐξεταζόµενο θέµα τά ὑπάρχοντα παραδείγµατα δέν διακρίνονται γιά τήν 
ὁµοιοµορφία τους. Κάθε περίπτωση ἔχει τήν ἰδιαιτερότητά της, γεγονός πού ἀπο-
καλύπτει τήν ἐλευθερία τῶν ἀδελφῶν στίς ἐπιλογές τους κατά τή συγκρότηση 
τοῦ µοναστηριοῦ καί τόν καθορισµό τῆς λειτουργίας του. Ἡ παρατηρούµενη αὐ-
τή ποικιλία, παρά τό ἐνδιαφέρον της, λειτουργεῖ ὅµως ἀπαγορευτικά σέ µιά προ-
σπάθεια συστηµατοποίησης τῶν δεδοµένων ἡ ὁποία ἀναγκαστικά περιορίζεται 
στή χάραξη ἁδρῶν γραµµῶν καί στήν παρουσίαση τῶν ἐπιµέρους περιπτώσεων. 

α. Ἡ συγκρότηση τοῦ µοναστηριοῦ 

Ὁ συναδελφικός ναός µετατρέπεται σέ µοναστήρι µέ ἀπόφαση τῆς ἀδελφότητας 
τοῦ ναοῦ ἡ ὁποία ἐπισηµοποιεῖται µέ τή σύνταξη τῆς νοταριακῆς πράξης στήν 
ὁποία καί περιέχονται οἱ βασικοί κανόνες λειτουργίας τοῦ µοναστηριοῦ, χωρίς 
νά χρειάζεται προηγούµενη ἔγκριση ἀπό τίς ἐκκλησιαστικές ἤ πολιτικές ἀρχές 
τοῦ τόπου. Αὐτό προκύπτει ἀπό τίς περιπτώσεις τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀργυρά-
δων, Ὑ. Θ. Ὑψηλῆς Μαγουλάδων καί Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου Καρουσάδων267. 
Ἐξαίρεση φαίνεται νά ἀποτελεῖ ἡ περίπτωση τῆς Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν γιά τήν ὁποία 
ἡ ἀπόφαση γνωστοποιήθηκε ἀπό τούς ἐκπροσώπους τῆς ἀδελφότητας στόν 
Γενικό Προβλεπτή Θαλάσσης Daniel Dolfin 4ο στίς 20.4.1744 καί ζητήθηκε ἡ 
σχετική ἄδεια, ἡ ὁποία πράγµατι δόθηκε λίγες µέρες ἀργότερα στίς 27.4.1744268. 

Ἡ ἀνωτέρω διαδικασία δέν διαπιστώθηκε στό µοναστήρι τῆς Ὑ. Θ. Παλαιο-
καστρίτσας, στό ὁποῖο ἡ πρώτη ὀργάνωση τῆς µοναστικῆς οἰκογένειας δέν µπο-
ρεῖ νά ἐντοπιστεῖ χρονικά µέ ἀκρίβεια. Γιά τήν περίοδο ἕως καί τά µέσα τοῦ 
16ου αἰ. καµιά πληροφορία δέν βεβαιώνει τήν ἐκεῖ λειτουργία µοναστηριοῦ. 
Ἐπίσης οἱ συµβάσεις ἱερουργίας τῶν ἐτῶν 1558-1595 εἶναι συνήθως συµβάσεις 
ὁρισµένου χρόνου καί ὁρίζουν µόνον τήν τακτική ἱερουργία τοῦ ναοῦ, χωρίς νά 

                                                        
266. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 380, ἔγγραφο τῆς 13(25).3.1817. 
267. Βλ. ἀντίστοιχα ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Ὑψηλή. ΠΑΝ∆Η, Πράξεις, σ. 75-76, ἔγγραφο 

13. Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.235, β. 49, φ. 33r-35r τῆς 8.5.1747. 
268. Βλ. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.133, β. 9, φ. 46r. 
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κάνουν νύξη στήν ἐγκαταβίωση µοναχῶν στά κτίσµατα τοῦ ναοῦ. Παρ’ ὅλα αὐτά 
ἤδη ἀπό τό 1564 διαφαίνεται ὅτι ἡ ἀδελφότητα ἐντάσσει τόν ἱερουργό, ἔστω καί 
γιά ὁρισµένο χρόνο, σέ περιβάλλον πού ἔχει χαρακτήρα µοναστηριακό, ἀφοῦ 
αὐτός ἐκτός τῶν ἄλλων δεσµεύεται νά ἐπισκευάσει τά χαλασµένα κελιά (βοηθη-
τικοί χῶροι), νά κατοικήσει στό «µοναστήρι», καί νά ἔχει ὡς ὑποτακτικό ἕναν 
καλόγερο. Ἀπό τό 1611 καί ἑξῆς καθίσταται πάγια τακτική τῆς ἀδελφότητας ἡ 
ἀποκλειστική παραχώρηση τοῦ ναοῦ σέ ἱεροµονάχους, οἱ ὁποῖοι, µέ σύµβαση 
ἰσόβιας διάρκειας ἀναλάµβαναν τήν ἱερουργία καί τήν παράλληλη ὑποχρέωση 
διαµονῆς στά οἰκήµατα τοῦ ναοῦ, πού σηµαίνει ὅτι µέσα στήν ἀδελφότητα εἶχε 
ἤδη ἀρχίσει νά διαµορφώνεται ἡ τάση µετατροπῆς τοῦ ναοῦ σέ µοναστήρι. Τυ-
πική ὅµως µορφή δέν θά πρέπει νά ἔλαβε πρίν ἀπό τά µέσα τοῦ 17ου αἰ., ἀφοῦ 
κανένα στοιχεῖο γιά τά προηγούµενα χρόνια δέν τό ἐπιβεβαιώνει. Γιά πρώτη φο-
ρά γίνεται πρόβλεψη γιά προσήλωση µοναχοῦ καί ὁρίζεται ὁ τρόπος µέ τόν 
ὁποῖο θά πρέπει νά γίνει αὐτός δεκτός, τό εὖρος τῆς δικαιοδοσίας τοῦ ἱερουργοῦ 
τοῦ ναοῦ καθώς καί ὁ βαθµός παρέµβασης τῆς ἀδελφότητας τῶν κτητόρων, στή 
νοταριακή πράξη τῆς 14.4.1658 µέ τήν ὁποία ἐκλέχθηκε ὡς ἰσόβιος ἱερουργός 
τοῦ ναοῦ ὁ ἱεροµόναχος Γεράσιµος Φλοκάλης. Ὁ ναός φαίνεται λοιπόν ὅτι µετα-
τράπηκε σέ µοναστήρι σταδιακά, χωρίς νά ἔχει προηγηθεῖ ρητή ἀπόφαση τῆς ἀ-
δελφότητας, καί σ’ αὐτό πιθανόν συνέτεινε ἡ θέση του, ἡ προτίµηση ἱεροµο-
νάχων γιά τήν ἱερουργία τοῦ ναοῦ, ἴσως δέ καί ἡ ἀναχωρητική τάση πού χαρα-
κτήριζε ὁρισµένα ἀπό τά µέλη τῆς ἀδελφότητας269. Παρά τήν ἀναγνώριση ὅµως 
τοῦ µοναστηριοῦ ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ἀρχή καί παρά τή λειτουργία τοῦ 
µοναστηριοῦ, ἡ Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσα συνέχισε νά θεωρεῖται ὡς ἐκκλησία ἀ-
δελφότητας, τῆς ὁποίας ὁ ἐφηµέριος ἦταν παράλληλα καί ἡγούµενος τοῦ µονα-
στηριοῦ270. Ἡ ἰδιότυπη αὐτή κατάσταση προξενοῦσε χωρίς ἄλλο προβλήµατα, 
ἰδιαίτερα στίς πολιτικές ἀρχές, γι’ αὐτό καί τό Ἐπιχώριο Συµβούλιο µέ ἀπόφασή 
του τό 1835 τήν ἐνέταξε στήν κατηγορία τῶν µοναστηριῶν271, χωρίς ὅµως στήν 
πράξη νά ἐφαρµοστεῖ ἡ ἀπόφαση. Τό ἰδιόµορφο αὐτό καθεστώς διατηρήθηκε 
καί µετά τήν Ἕνωση τῆς Ἑπτανήσου µέ τήν Ἑλλάδα (1864). 

Συνήθως ὁ ναός πού µετατρέπεται σέ µοναστήρι δέν ἔχει ἐνοριακό χαρακτή-
ρα, χωρίς πάντως αὐτό νά ἀποτελεῖ κανόνα ἀπαράβατο, ἀφοῦ γνωρίζουµε ὅτι ὁ 
ναός τῆς Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν ἦταν ἐνοριακός. Μέ τή µετατροπή τοῦ συναδελφικοῦ 
ναοῦ σέ µοναστήρι δέν ἐπέρχεται καµιά οὐσιαστική διαφοροποίηση οὔτε στή 
σχέση τῆς ἀδελφότητας µέ τόν ναό οὔτε φυσικά µέ τούς ὑπάρχοντες ἐνορίτες. Ὁ 

                                                        
269. ΤΖΙΒΑΡΑ-ΚΑΡΥ∆Η, Βιβλιοθήκη, σ. 22-24. 
270. Βλ. τό κείµενο τῆς πρωτοπαπαδικῆς ἀπόφασης τῆς 7.5.1731 (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ - ΚΑΡΥ∆Η, 

Παλαιοκαστρίτσα, σ. 668-670, ἔγγραφο 14). 
271. «ὅτι εἰς τῶ ἐξις νὰ ὀνοµάζετε ός Μοναστίριον καὶ οὐχὶ ος εκκλησίαν ἀδελφότιτος» 

(Α.Ι.Μ.Π., φάκελος 1.7, ἔγγραφο τῶν κυβερνητῶν τῆς 4(16) Μαΐου 1836 πρός τό Ἀρχεῖο 
Θρησκείας). 
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ἐνοριακός ναός διατηροῦσε τήν ἐνορία του, οἱ δέ ἱεροµόναχοι ἤ ὁ ὑπεύθυνος 
γιά τήν ἐφηµερία του ἐπωµιζόταν ὅλες ἐκεῖνες τίς ὑποχρεώσεις πού εἶχε καί 
προηγουµένως ὁ ἐφηµέριος τοῦ ναοῦ ἔναντι τῶν ἐνοριτῶν καί ἀδελφῶν. Στίς 
καταστατικές διατάξεις γιά τό µοναστήρι τῆς Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν οἱ ἀδελφοί σέ 
εἰδικό ἄρθρο τόνιζαν ρητά τή διατήρηση τοῦ ἐνοριακοῦ χαρακτήρα τοῦ ναοῦ 
καί τίς συνεπαγόµενες ὑποχρεώσεις τοῦ ἡγουµένου272. 

Στήν ἵδρυση τοῦ µοναστηριοῦ προχωροῦσε ἡ ἀδελφότητα ἀφ’ ἑνός γιά νά 
καλύψει συγκεκριµένες ἀνάγκες µελῶν της καί ἀφ’ ἑτέρου γιά νά ἐξασφαλίσει τή 
φροντίδα καί συντήρηση τοῦ ναοῦ. Οἱ ἀνάγκες, τήν κάλυψη τῶν ὁποίων ἐπεδί-
ωκε ἡ ἀδελφότητα µέ τή µετατροπή τοῦ ναοῦ σέ µοναστήρι, ἀναφέρονταν στήν 
ἐξεύρεση τόπου γιά τή µοναστική ἄσκηση ἐκείνων τῶν µελῶν πού εἶχαν ἀναχω-
ρητικές τάσεις. Στήν Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν µάλιστα, ὅπως φαίνεται ἀπό τήν ἱδρυτική 
πράξη, ὑπῆρχαν ἤδη ὑποψήφιοι γιά τήν ἐπάνδρωση τοῦ µοναστηριοῦ273. Οἱ 
περί µοναχῶν ἰσχύουσες διατάξεις ἐξάλλου ἐξέφραζαν σαφῶς τόν λόγο αὐτό, 
ἀφοῦ τόσο στήν Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσα ὅσο καί στήν Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν ἡ ἐπάν-
δρωση τῶν µοναστηριῶν µέ µοναχούς καί ἡγούµενο γινόταν ἀποκλειστικά ἀπό 
τούς κόλπους τῆς ἀδελφότητας274. Στήν Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν µάλιστα ὁριζόταν ἀκρι-
βῶς ὅτι οἱ προσηλούµενοι στό µοναστήρι µοναχοί ἔπρεπε νά προέρχονται ἕνας 
ἀπό κάθε κτητορική οἰκογένεια, ἐνῶ ὑπῆρχε καί ἡ δυνατότητα ἐπιλογῆς ξένου, 
µόνον ὅµως στήν περίπτωση πού δέν ὑπῆρχαν ὑποψήφιοι µοναχοί ἀπό τήν 
ἀδελφότητα, ἡ δέ πλήρωση τῆς κενῆς θέσης γινόταν µέ ψηφοφορία στήν ὁποία 
συµµετεῖχαν οἱ ὑπάρχοντες µοναχοί καί οἱ κυβερνῆτες τῆς ἀδελφότητας, χωρίς 
πάντως νά κρίνεται ὡς ἐπιτακτική ἡ πλήρωση τῆς κενῆς θέσης. 

Ὁ δεύτερος λόγος, πού ἀναφέρεται στήν ἐξασφάλιση τῆς διαρκοῦς φροντί-
δας καί συντήρησης τοῦ ναοῦ, προϋποθέτει, σέ ὅλες τίς περιπτώσεις τήν ἐνεργό 
παρουσία µοναχοῦ ἤ ἱεροµονάχου στόν ὁποῖο εἶχε δοθεῖ προηγουµένως ὁ ναός 
µέ σύµβαση ἰσόβιας διάρκειας, καί ἐµφανίζεται ὡς ἀναγνώριση τοῦ ἐπιτελεσθέ-
ντος ἔργου πού συνίστατο στήν ἀνοικοδόµηση ἤ τόν εὐπρεπισµό τοῦ ναοῦ καί 
τῶν πέριξ οἰκηµάτων του καθώς καί στήν καλλιέργεια τῆς περιουσίας του. Μέ 
τόν τρόπο αὐτό δικαιολογοῦνται οἱ ἱδρύσεις τῶν µοναστηριῶν τῆς Ἁγίας Τριά-
δος Ἀργυράδων καί τῆς Ὑ. Θ. Ὑψηλῆς Μαγουλάδων, οἱ ὁποῖες ἐµφανίζουν κοι-
νά τυπολογικά στοιχεῖα. Καί στίς δύο περιπτώσεις ὁ ναός τῆς ἀδελφότητας περι-
γράφεται ὡς ἐρηµοκλήσι µέ ἐλάχιστο εἰσόδηµα, τό ὁποῖο εἶχε παραχωρηθεῖ ἰσο-
βίως σέ ἱεροµόναχο. Τό ναΐδριο αὐτό µέ τή φροντίδα τοῦ ἱεροµονάχου ἀνακαι-
νίστηκε, διακοσµήθηκε καί ἀπόκτησε µέ τίς ἀφιερώσεις τῶν πιστῶν ἀξιόλογη 

                                                        
272. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.133, β. 9, φ. 47v, ἄρθρο 14. 
273. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.133, β. 9, φ. 47v, ἄρθρο 15. 
274. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 611, 615. Γιά τήν Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν βλ. 

Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.133, β. 9, φ. 46v, ἄρθρο 3. 
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περιουσία275. Ἡ ἵδρυση τοῦ µοναστηριοῦ ἀπό τήν ἀδελφότητα ἀποτελοῦσε τήν 
κατάληξη τῆς µακρόχρονης αὐτῆς προσπάθειας. Ἡ ἀδελφότητα, ἀναγνωρίζοντας 
τό ἐπιτελεσθέν ἔργο καί ἐπιθυµώντας ὄχι µόνο νά διατηρηθεῖ ἀλλά καί νά συνε-
χιστεῖ, προέκρινε τή συγκρότηση µοναστηριοῦ θεωρώντας ὅτι ἡ µόνιµη παρου-
σία µοναχῶν ἀφιερωµένων στό µοναστήρι ἀποτελοῦσε τήν καλύτερη ἐγγύηση276. 
Ἀνάλογη πρός τίς ἀνωτέρω ἐµφανίζεται καί ἡ ἵδρυση τοῦ µοναστηριοῦ στόν 
Ἅγιο Ἰωάννη Θεολόγο Καρουσάδων. Στίς 13.9.1736 οἱ ἀδελφοί τοῦ ναοῦ συνέτα-
ξαν πράξη µέ ἀφορµή δωρεά πού ἔκαµε ὁ Ἀλιβίζης Σκιαδᾶς ὑπέρ τοῦ ναοῦ. Ὁ 
Σκιαδᾶς προέβη στή δωρεά ἀποβλέποντας στήν εὐπρέπεια καί αὔξηση τοῦ ναοῦ, 
ἀλλά καί στήν ἐξασφάλιση τῶν ἀναγκαίων γιά τή διαβίωση στόν ναό ἑνός ἱερο-
µονάχου καί ἑνός µοναχοῦ, ἀποσκοπώντας κατά τά φαινόµενα νά συστήσει µι-
κρό µοναστήρι. Οἱ ἀδελφοί, ἐπικροτώντας τά ἀνωτέρω καί σέ ἀνταπόδοση τῆς 
δωρεᾶς, παραχώρησαν τήν ἰσόβια ἐπικαρπία τοῦ ναοῦ στόν δωρητή277. ∆έν γνω-
ρίζουµε τά ἀποτελέσµατα τῆς ἀνωτέρω συµφωνίας, φαίνεται ὅµως ὅτι ὁ Σκιαδᾶς 
δέν προχώρησε στήν πραγµατοποίηση τοῦ σχεδίου του. ∆έκα χρόνια ἀργότερα, 
ἡ ἀδελφότητα µέ νέα πράξη στίς 8.5.1747 µετέτρεψε τόν ναό σέ µοναστήρι. Σύµ-
φωνα µέ τήν πράξη, οἱ ἀδελφοί προέβησαν στήν ἀπόφαση αὐτή σέ ἀναγνώριση 
τῶν πολλῶν κόπων καί ἐξόδων πού εἶχαν γίνει γιά τόν ναό ἀπό τούς µοναχούς 
Κοσµᾶ Κουρσάρη καί Χαρίτο Καββαδίτη καί τόν ἀναγνώστη Θεοδωρῆ Πέτα, οἱ 
ὁποῖοι, ἀπό τόν καιρό πού προσηλώθηκαν σέ αὐτόν δέν ἔπαυσαν νά καλλιερ-
γοῦν τά ἀγαθά του, νά συντηροῦν καί νά βελτιώνουν τά κτίσµατα. Πέραν 
τούτου, καί παρότι ἡ προσήλωσή τους δέν εἶχε ἐπισηµοποιηθεῖ ἐγγράφως, εἶχαν 
ἀφιερώσει ἀκίνητα στόν ναό. Θέλοντας λοιπόν οἱ ἀδελφοί νά ἐπισηµοποιήσουν 
τήν προσήλωση αὐτή καί ἐγγράφως, ὥστε νά καταστήσουν καί αὐτούς πλέον 
ἔνθερµους καί τή συµβίωσή τους εἰρηνική καί ἀσκανδάλιστη, συνέταξαν τόν 
κανονισµό τοῦ µοναστηριοῦ καί ὅρισαν τήν ἀµετάτρεπτη ἐνέργειά του278. 

                                                        
275. Συγκεκριµένα ἡ Ἁγία Τριάς εἶχε δοθεῖ πρό τοῦ 1675 στόν ἱεροµόναχο Ἰωακείµ Κο-

νοφάο καί στόν ἀδελφό του µοναχό Κυπριανό µέ σύµβαση στίς πράξεις τοῦ ἱερέα Ἀθανασίου 
Μοναστηριώτη (ΠΑΝ∆Η, Πράξεις, σ. 79, ἔγγραφο 19). Ὁ ναός τῆς Ὑ. Θ. Ὑψηλῆς ἀντίστοιχα εἶχε 
δοθεῖ στόν ἱεροµόναχο Χρύσανθο Κονταλοῦπο (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Ὑψηλή, σ. 93, 101). 

276. Στήν Ὑ. Θ. Ὑψηλή Μαγουλάδων οἱ κτήτορες ἀναγνωρίζοντας τήν προσπάθεια τοῦ 
ἱεροµονάχου Χρυσάνθου καί «στοχαζοµενη τον τροπον υπερ ευσταθήας και µε τον οπιον 
ενπορι να σταθη καλα και ης αυξησην παντοτε η αγήα του Θεου εκλυσία και τις Θεοτοκου το 
αγηον τεµενος ης δοξαν Θεου και τις Θεοµητορος ης φηµην και επενον τις θεοφρουριτου 
ηγεµονηας τον Βενετιον ης ηκοδοµην λαου και ης µνυµοσινον εωνυον τον αηδιµον εκτιτορον 
οκοδοµησαντον αγαθοπιυσαντον και ευπιυσοµενον ης ατην ηλθον οµοφρονος ης γνοµην και 
βουλην να καταστησουν την ατην εκλυσιαν ις ηεροµοναχον και µοναχον µοναστηριον» 
(ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Ὑψηλή, σ. 101). Ἀντίστοιχο εἶναι τό περιεχόµενο τῆς πράξης καί 
στήν Ἁγία Τριάδα Ἀργυράδων (ΠΑΝ∆Η, Πράξεις, σ. 72, ἔγγραφο 13). 

277. Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 57, φ. 21rv. 
278. Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.235, β. 49, φ. 33r-35r. Τό ἔγγραφο παραδόθηκε ἀπό τούς ἀδελφούς 

στόν νοτάριο Ἀναστάσιο Πιέρη στίς 21.5.1747 καί καταχωρίστηκε στά κατάστιχά του. Τή λει-
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β. Ὁ ρόλος τῆς ἀδελφότητας στή λειτουργία τοῦ µοναστηριοῦ 

Μέ τήν ἱδρυτική πράξη ἡ ἀδελφότητα, ἐφόσον στόν ναό ὑπῆρχε ἤδη µοναχός ἤ 
ἱεροµόναχος, προέβαινε σέ ἐπικύρωση τῆς παραχώρησης τοῦ ναοῦ σέ αὐτόν, τόν 
ὁποῖο καθιστοῦσε ἰσόβιο ἡγούµενο µέ ἀπόλυτη σχεδόν ἐξουσία καί κύριο καθῆ-
κον τήν ἐπάνδρωση τοῦ µοναστηριοῦ279. Ἄν στόν ναό ὑπῆρχαν περισσότεροι τοῦ 
ἑνός µοναχοί, ἡ παραχώρηση ἦταν γενική καί ἡ ἀνάδειξη τοῦ ἡγουµένου γινό-
ταν ἀπό τούς µοναχούς280. ∆ιαφορετικά, οἱ ἀδελφοί µέ ψηφοφορία ἀναδείκνυαν 
τό κατάλληλο πρόσωπο καί τοῦ ἀνέθεταν τή διοίκηση τοῦ µοναστηριοῦ281. 

Ἡ λειτουργία τοῦ µοναστηριοῦ καθοριζόταν µέ σειρά διατάξεων πού δια-
τυπώνονταν ἀπό τούς ἀδελφούς στήν ἱδρυτική του πράξη ἤ σέ εἰδική πράξη 
συνταγµένη ἀπό τούς ἀδελφούς ἀργότερα282. Σηµαντικό ρόλο στή διαµόρφωση 
τοῦ κανονισµοῦ τῆς µονῆς εἶχε καί ὁ πρῶτος ἡγούµενος, ὁ ὁποῖος καλοῦνταν νά 
ὀργανώσει τό ταχύτερο δυνατόν τό µοναστήρι καί νά συντάξει τόν ἐσωτερικό 
κανονισµό του283. Ἡ ἰσχύς τῶν κανονιστικῶν αὐτῶν διατάξεων ἄρχιζε κατά 
κανόνα µετά τήν ἀποβίωση τοῦ πρώτου ἡγουµένου, ὁ ὁποῖος ἔχαιρε ἰδιαίτερων 
προνοµίων284. Ἐξαίρεση καί ἐδῶ ἀποτελεῖ ἡ περίπτωση τῆς Παλαιοκαστρίτσας 
στήν ὁποία δέν ὑφίστατο γενικός κανονισµός. Ἡ λειτουργία τοῦ µοναστηριοῦ 
καθοριζόταν ἀπό τίς διατάξεις πού ἡ ἀδελφότητα διατύπωνε στίς νοταριακές 
πράξεις ἐκλογῆς τῶν ἐφηµερίων - ἡγουµένων, οἱ ὁποῖες λογίζονταν ὡς ὑποχρε-
ώσεις τοῦ ἐκλεγόµενου προσώπου. Οἱ κανόνες αὐτοί οὔτε ἐξαντλητικοί οὔτε 

                                                        
τουργία τοῦ µοναστηριοῦ µέ τρεῖς µοναχούς ἐπιβεβαιώνει ἡ πρωτοπαπαδική ἐπίσκεψη τοῦ 
1753 κατά τήν ὁποία τόν ναό κατεῖχε ὡς ἰσόβιος ἐπικαρπωτής ὁ µοναχός Ἀθανάσιος Σκιαδᾶς, 
ἐνῶ µόναζαν σέ αὐτόν ἕνας ἱεροµόναχος καί ἕνας µοναχός (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 260-261). 

279. Στήν Ἁγία Τριάδα Ἀργυράδων οἱ ἀδελφοί ἀνανέωσαν τήν παραχώρηση τοῦ ναοῦ 
στόν Ἰωακείµ Κονοφάο καί στόν ἀδελφό του δίνοντας σέ αὐτούς ἐξουσία νά δέχονται καί ἄλ-
λους µοναχούς κατά τήν κρίση τους (ΠΑΝ∆Η, Πράξεις, σ. 75-76, ἔγγραφο 13). Βλ. ἐπίσης τήν 
ἱδρυτική πράξη Ὑ. Θ. Ὑψηλῆς (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Ὑψηλή, σ. 102). 

280. Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.235, β. 49, φ. 34r). 
281. Στήν Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν οἱ ἀδελφοί ἐξέλεξαν ὡς ἡγούµενο ἀρχικά τόν ἱεροµόναχο Γρη-

γόριο Ἀβράµη µέ πράξη στά κατάστιχα τοῦ νοταρίου Νικολάου Κουρσάρη. Ἔπειτα ἀπό τήν 
παραίτηση ὅµως αὐτοῦ ἀναγκάστηκαν νά προβοῦν σέ νέα ἐκλογή ἡ ὁποία στίς 3.6.1744 ἀνέ-
δειξε ὡς ἡγούµενο τόν ἱεροµόναχο Σωφρόνιο Τζουκαλᾶ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.133, β. 9, φ. 46r). 

282. Στήν Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν ὁ κανονισµός λειτουργίας τοῦ µοναστηριοῦ συντάχθηκε στίς 
3.6.1744 µέ τή µορφή ἰδιωτικοῦ συµφωνητικοῦ, τό ὁποῖο καταχωρήθηκε στίς πράξεις τοῦ 
νοταρίου Εὐσταθίου Μαρτίνου στίς 22.6.1746 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.133, β. 9, φ. 46r-47v). 

283. Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.133, β. 9, φ. 47r, ἄρθρα 6 καί 12). Στήν Ἁγία Τριάδα 
Ἀργυράδων ἡ ἀδελφότητα µέ πράξη τῆς 10.7.1708 ἀνέθεσε στόν ἱερόµοναχο Ἰωακείµ τήν ὁλο-
κλήρωση τῆς συγκρότησης τοῦ µοναστηριοῦ καί τή σύνταξη κανόνων λειτουργίας (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Τ.65, κατάστιχο τοῦ 1708, φ. 17v-19r), οἱ ὁποῖοι συµπεριλήφθηκαν στή διαθήκη του πού 
συντάχθηκε στίς 11.8.1708 (ΠΑΝ∆Η, Πράξεις, σ. 78-81, ἔγγραφο 19). 

284. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.133, β. 9, φ. 47r. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Ὑψηλή, σ. 102-103. 
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σταθεροί ἦταν, ἀφοῦ ἡ παρουσία τῆς ἀδελφότητας στή διοίκηση τῆς µονῆς ἦταν 
διαρκής καί ἑποµένως δυνατή ἡ ρύθµιση τῶν ἑκάστοτε προβληµάτων τή στιγµή 
πού ἀνέκυπταν. 

Μέ τήν ἵδρυση τοῦ µοναστηριοῦ ἡ ἀδελφότητα δέν ἔχανε τά κτητορικά της 
δικαιώµατα ἐπί τοῦ ναοῦ, τά ὁποῖα ἀναγνωρίζονταν καί ἐκφράζονταν µέ τήν 
τακτική ἐτήσια ἀπόδοση τοῦ «γιούς» ἀπό τόν ἡγούµενο καί τόν οἰκονόµο τοῦ 
µοναστηριοῦ285. Ἡ µετατροπή ὅµως τοῦ συναδελφικοῦ ναοῦ σέ µοναστήρι ἐπέ-
φερε διαφοροποιήσεις στή διοίκηση καί διαχείριση τοῦ ναοῦ, ἀφοῦ ἦταν µόνι-
µη πλέον ἡ παρουσία µοναχῶν καί ἱεροµονάχων οἱ ὁποῖοι εἶχαν τή γενικότερη 
φροντίδα του. Παράλληλα ὅµως ἡ διατήρηση τῶν κτητορικῶν δικαιωµάτων 
τῶν ἀδελφῶν στόν ναό καί ἡ, σέ µεγαλύτερο ἤ µικρότερο βαθµό, ἀνάµειξη τῆς 
ἀδελφότητας στά διοικητικά καί διαχειριστικά πράγµατα, προσδιόριζε µιά 
ἰδιότυπη κατάσταση κατά παρέκκλιση συνήθως τῶν κειµένων πολιτειακῶν 
διατάξεων πού ἀφοροῦσαν γενικότερα στά µοναστήρια. 

Ἡ θέση τῆς ἀδελφότητας στή διοίκηση τοῦ ναοῦ καί τοῦ µοναστηριοῦ δέν 
ἐµφανίζεται ὁµοιόµορφη στίς ἐξεταζόµενες περιπτώσεις, κυµαίνεται δέ ἀπό τήν 
πλήρη οὐδετερότητα ἕως τόν πλέον ἔντονο παρεµβατισµό στά πράγµατα τοῦ µο-
ναστηριοῦ. Στίς περιπτώσεις ἐκεῖνες πού γιά τήν ἵδρυση τοῦ µοναστηριοῦ ἔπαιξε 
καθοριστικό ρόλο ἡ προσωπικότητα τοῦ ἀνακαινιστῆ ἱεροµονάχου, ὁ ὁποῖος 
καί ἀνέλαβε αὐτοδικαίως τήν ἡγουµενεία, ὅπως στήν Ὑ. Θ. Ὑψηλή Μαγουλά-
δων καί τήν Ἁγία Τριάδα Ἀργυράδων, ἡ ἀδελφότητα φαίνεται ὅτι ἀπεῖχε τε-
λείως ἀπό κάθε παρέµβαση, τουλάχιστον κατά τήν πρώτη περίοδο τῆς ζωῆς τοῦ 
µοναστηριοῦ καί ὅσο ἀκόµη τήν ἡγουµενεία κατεῖχε ὁ πρῶτος ὁρισθείς ἀπό τήν 
ἀδελφότητα ἡγούµενος, ὁ ὁποῖος εἶχε τή διοίκηση τοῦ µοναστηριοῦ καί πλήρη 
δικαιοδοσία στή διαχείριση τῆς περιουσίας του. Αὐξηµένη ἐµφανίζεται ἡ δικαιο-
δοσία τοῦ πρώτου ἡγουµένου καί στήν Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν, ὅπου ἡ συµµετοχή τῆς 
ἀδελφότητας στή διοίκηση ἦταν περιορισµένη, διαπιστούµενη στήν ἐπιλογή µο-
ναχῶν, ἐφόσον αὐτοί δέν ἀνῆκαν στό σῶµα της, στίς συνάξεις γιά τήν ἐπίλυση 
ζητηµάτων ἀπειθαρχίας ἔπειτα ἀπό πρόσκληση τοῦ ἡγουµένου, καί στόν ἀνά 
τετραετία ἔλεγχο τῶν διαχειριστικῶν πράξεων τοῦ ἡγουµένου ἀπό τούς ἐκπρο-
σώπους τῆς ἀδελφότητας, οἱ ὁποῖοι µποροῦσαν νά τόν ἀποµακρύνουν ἄν δια-
πιστωνόταν ζηµία τοῦ µοναστηριοῦ286. 

                                                        
285. Στήν Ἁγία Τριάδα Ἀργυράδων οἱ ἀδελφοί ἔπρεπε νά ἔχουν πάντοτε «εκείνο το γιους 

οπου είχαν πάντα» οἱ δέ µοναχοί ὄφειλαν νά προσκαλοῦν τούς νοικοκυραίους τῆς ἐκκλησίας 
τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς καί νά τούς παραθέτουν γεῦµα (ΠΑΝ∆Η, Πράξεις, σ. 75-76, ἔγγραφο 13 
τῆς 5.4.1691, σ. 117-120 πράξεις τῆς 15.4.1797 καί 16.5.1797. Βλ. ἐπίσης Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.65, 
κατάστιχο τοῦ 1708, φ. 19r τῆς 10.7.1708). Γιά τήν Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσα βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-
ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 636. Γιά τήν Ὑ. Θ. Ὑψηλή Μαγουλάδων βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-
ΚΑΡΥ∆Η, Ὑψηλή, σ. 96. Γιά τόν Ἅγιο Ἰωάννη Θεολόγο Καρουσάδων βλ. Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 
57, φ. 21rv τῆς 13.9.1736 καί Συµβ. Π.235, β. 49, φ. 34v τῆς 8.5.1747. 

286. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.133, β. 9, φ. 46r-47v κυρίως ἄρθρα 1 καί 5. 
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Ἡ οὐδέτερη στάση τῆς ἀδελφότητας µποροῦσε νά διατηρηθεῖ καί µετά τόν 
θάνατο τοῦ πρώτου ἡγουµένου, ἕως τή στιγµή πού συγκεκριµένες αἰτίες ἐπέβαλ-
λαν τήν παρέµβασή της καί τήν κατά συνέπεια ἄρση τῆς οὐδετερότητας. Συνή-
θως ὅµως ἡ πραγµατική της θέση στά πράγµατα τοῦ µοναστηριοῦ διαφαίνεται 
ἀµέσως µετά τήν ἀποβίωση τοῦ πρώτου ἡγουµένου, ὁπότε ἐνεργοποιοῦνταν οἱ 
καταστατικές διατάξεις καί δραστηριοποιοῦνταν ἡ σύνοδος τῶν µοναζόντων. 
Στά µοναστήρια τῆς Ὑ. Θ. Ὑψηλῆς καί τῆς Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν ἡ ἀδελφότητα συµ-
µετεῖχε στήν ἐκλογή τοῦ ἡγουµένου καί τοῦ οἰκονόµου, στόν διαχειριστικό 
ἔλεγχο τῶν πράξεών τους, στίς συνελεύσεις γιά τήν ἔγκριση ἐκτάκτων ἐξόδων ἤ 
τήν ἐκποίηση περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ µοναστηριοῦ καί στήν ἐπιλογή νέων 
µοναχῶν287. 

Στήν Ἁγία Τριάδα Ἀργυράδων, σέ ἀντίθεση πρός τά ἀνωτέρω, ἡ παρουσία 
τῆς ἀδελφότητας ἦταν ἰδιαίτερα διακριτική. Τό µοναστήρι, σύµφωνα µέ τούς 
κανόνες πού διατύπωσε ὁ ἡγούµενος Ἰωακείµ Κονοφάος µέ τήν διαθήκη του 
στίς 11.8.1708, λειτουργοῦσε αὐτόνοµα ὑπό τή διοίκηση τῆς µοναστικῆς κοινό-
τητας τῆς ὁποίας προΐστατο ὁ ἡγούµενος καί ὁ οἰκονόµος. Αὐτή εἶχε τή διαχεί-
ριση τῆς µονῆς, ὅριζε τόν ἡγούµενο καί τόν οἰκονόµο ἀνά διετία χωρίς ἀνάµειξη 
τῆς ἀδελφότητας, δεχόταν νέες προσηλώσεις, ἤλεγχε τήν πολιτεία τῶν µοναχῶν 
καί ἐκδίωκε τούς ἀπείθαρχους288. Ἡ µή ἀνάµειξη τῆς ἀδελφότητας τοῦ ναοῦ 
στήν ἐσωτερική λειτουργία τοῦ µοναστηριοῦ δέν σήµαινε ὅµως καί τήν ἀπουσία 
της. Ἡ παρουσία τῆς ἀδελφότητας ἐκφραζόταν, ἴσως, µέ τήν τυπική ἔγκριση τῆς 
ἐκλογῆς τοῦ ἡγουµένου σέ ἐφαρµογή σχετικῆς διάταξης τῆς ἱδρυτικῆς πράξης 
τῆς 5.4.1691 ἡ ὁποία ἀναφερόταν στόν διάδοχο τοῦ Ἰωακείµ289, κυρίως ὅµως µέ 
τόν ἔλεγχο τῆς τήρησης τῶν κειµένων καταστατικῶν διατάξεων πού διεῖπαν τή 
λειτουργία τοῦ µοναστηριοῦ. Χαρακτηριστική γιά τόν τύπο τῆς παρέµβασης 
εἶναι ἡ πράξη τῆς 6.12.1734 µέ τήν ὁποία οἱ ἀδελφοί διαπιστώνοντας ὅτι ὁ ἀριθ-
µός τῶν ἱεροµονάχων δέν ἦταν σύµφωνος µέ τήν ὁριζόµενη ἀναλογία στή διαθή-
κη τοῦ Ἰωακείµ, ἀποφάσισαν νά βάλουν καί ἄλλον ἱεροµόναχο µέ τή σύµφωνη 
γνώµη καί τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν290. Ἡ ἀδελφότητα προχώρησε σέ ἄρση τῆς αὐ-
τόνοµης λειτουργίας τοῦ µοναστηριοῦ ὅταν διαπιστώθηκαν σοβαρά διαχειριστι-
κά ἀτοπήµατα τά ὁποῖα ἔθεσαν σέ κίνδυνο τήν ἴδια τήν ὕπαρξη τοῦ µοναστη-
ριοῦ. Αὐτό συνέβη τό 1764, ἔπειτα ἀπό τήν ἀναχώρηση τοῦ ἡγουµένου Χρυσάν-
θου Μάζη καί τοῦ οἰκονόµου µαζί µέ τό περιεχόµενο τοῦ ταµείου τοῦ µονα-

                                                        
287. Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.133, β. 9, φ. 47r, ἄρθρα 9-11). ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑ-

ΡΥ∆Η, Ὑψηλή, σ. 106, 108-109. 
288. ΠΑΝ∆Η, Πράξεις, σ. 78-81, 92-93. Οἱ διατάξεις αὐτές περιέχονται καί στήν πρωτο-

παπαδική ἀπόφαση τοῦ 1735 (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 367-369, ἔγγραφο 193). 
289. ΠΑΝ∆Η, Πράξεις, σ. 75-76, ἔγγραφο 13. Νά σηµειωθεῖ πάντως ὅτι ἡ ἔγκριση δέν 

ἀναφέρεται στήν πρωτοπαπαδική ἀπόφαση τοῦ 1735. 
290. ΠΑΝ∆Η, Πράξεις, σ. 93-94, ἔγγραφο 30. 
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στηριοῦ. Ἡ ἀδελφότητα στίς 24.1.1764 ἐξέλεξε ὡς νέο ἡγούµενο τόν ἱεροµόναχο 
Ἰγνάτιο Πανδῆ καί περιόρισε δραστικά τίς δικαιοδοσίες του. Ἀπό τότε καί στό 
ἑξῆς ἡ παρέµβαση τῆς ἀδελφότητας στά ἐσωτερικά τοῦ µοναστηριοῦ ἀποδει-
κνύεται ἀποφασιστική ἐκδηλούµενη στήν ἐκλογή τοῦ ἡγουµένου, στή συµµε-
τοχή τῶν ἐκπροσώπων της στήν περιουσιακή διαχείριση, στήν ἐπάνδρωση τοῦ 
µοναστηριοῦ καί στόν ἔλεγχο κάθε ἄλλης δραστηριότητας291. 

Μέ ἀντίστοιχο τρόπο φαίνεται πώς λειτουργοῦσε καί τό µοναστήρι στήν 
Ἁγία Τριάδα Κληµατιᾶς, στό ὁποῖο ἡ ἀδελφότητα δέν µετεῖχε στά πράγµατα 
τῆς µονῆς ὅσο ὑπῆρχε ἐκλεγµένος ἡγουµένος σέ αὐτήν. Αὐτό ἀφήνεται νά κατα-
νοηθεῖ ἀπό τήν πράξη τῆς 20.5.1746 µέ τήν ὁποία οἱ ἀδελφοί τῆς µονῆς λόγῳ 
θανάτου τοῦ ἡγουµένου Σεραφείµ προέβησαν στήν ἐκλογή πριόρη-κυβερνήτη 
καί κουµεσίων τοῦ ναοῦ, οἱ ὁποῖοι µαζί µέ τήν ἀδελφότητα ἀνέλαβαν τήν εὐ-
θύνη γιά τήν ἐπιλογή τῶν ἱεροµονάχων καί τῶν µοναχῶν τοῦ µοναστηριοῦ292. 

Ἴδιες εἶναι οἱ διαπιστώσεις µας καί γιά τό µοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη 
Θεολόγου Καρουσάδων, ὅπου ἡ ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ, µετά τή συγκρότηση τοῦ 
µοναστηριοῦ καί τή σύνταξη τοῦ κανονισµοῦ λειτουργίας του, δέν µετεῖχε πλέον 
στή διοίκηση καί τή διαχείριση τοῦ ναοῦ, ἀφοῦ αὐτή σύµφωνα µέ τόν κανονι-
σµό εἶχε ἀνατεθεῖ ἐξ ὁλοκλήρου στούς ἀσκούµενους µοναχούς. Ἡ µόνη παρέµ-
βαση πού ἀναγνωρίζεται συνίσταται στήν ἔγκριση, ἀπό τούς κυβερνῆτες τῆς 
ἀδελφότητας, τῶν ἐτήσιων ἐξόδων ὕψους 10 δουκάτων «εἰς αὔξησιν» τῆς µονῆς. 
Ἡ ἀδελφότητα ἐπίσης δέν εἶχε καµιά ἀνάµειξη οὔτε στή λειτουργία τῆς µονα-
στικῆς κοινότητας. Αὐτή ἀνατέθηκε στούς µοναχούς, οἱ ὁποῖοι ἐξέλεγαν τόν 
προεστώτα τους καί φρόντιζαν γιά τήν ἐπάνδρωση τοῦ µοναστηριοῦ. Παρά τή µή 
ἐνασχόληση ὅµως τῆς ἀδελφότητας µέ τή διαχείριση τοῦ ναοῦ, αὐτή συνέχιζε νά 
ἐκλέγει τακτικά κυβερνῆτες, ἡ ἁρµοδιότητα τῶν ὁποίων προφανῶς ἀφοροῦσε 
στή γενικότερη ἐποπτεία τῆς µονῆς καί στήν παροχή βοήθειας ὅποτε χρειαζόταν. 

Ἡ παρουσία τῆς ἀδελφότητας διαπιστώνεται ἰδιαίτερα ἔντονη, σέ ὅλο τό 
χρονικό διάστηµα γιά τό ὁποῖο διαθέτουµε στοιχεῖα, στό µοναστήρι τῆς Ὑ. Θ. 
Παλαιοκαστρίτσας. Ἡ ἀδελφότητα τοῦ µοναστηριοῦ ἐξέλεγε τόν ἡγούµενο καί 
ἐφηµέριο τοῦ ναοῦ. Ἡ ἐκλογή εἶχε ἰσόβιο χαρακτήρα, ὁ ὁποῖος διατηρήθηκε καί 
µετά τήν ἔκδοση τοῦ διατάγµατος τοῦ Sagredo πού προέβλεπε τήν ἐκλογή καί 
ἀντικατάσταση τῶν ἡγουµένων τῶν µοναστηριῶν ἀνά διετία, µέ τήν ἀνανέωση 
τῆς θητείας του ἀπό τούς κυβερνῆτες293. Ἡ διαφορά αὐτή σέ σχέση µέ τίς προη-
γούµενες περιπτώσεις ὀφείλεται, κατά τή γνώµη µας, στό γεγονός ὅτι γιά τό µο-

                                                        
291. Βλ. πράξη ἐκλογῆς τοῦ ἡγουµένου Ἰγνατίου Πανδῆ (ΠΑΝ∆Η, Πράξεις, σ. 107, ἔγγρα-

φο 42), τήν πράξη ἐκλογῆς τοῦ ἡγουµένου Θεοφίλου Μπαλάση στίς 15.4.1797 καί τό πρακτικό 
παράδοσης τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ µοναστηριοῦ τῆς 16.5.1797 (ΠΑΝ∆Η, ὅ.π., σ. 117-
120). 

292. Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 1, φ. 34rv. 
293. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 616. 
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ναστήρι τῆς Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσας δέν ὑφίστατο καµιά ἱδρυτική πράξη. Ἡ 
Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσα ἀποτελοῦσε ἄτυπης µορφῆς µοναστήρι καί κατά συ-
νέπεια µέ τήν ἐκλογή οὐσιαστικά ἐκλεγόταν ἐφηµέριος τοῦ ναοῦ καί ὄχι ἡγού-
µενος τοῦ µοναστηριοῦ294. Ἡ ταύτιση τῶν δύο ἁρµοδιοτήτων στό ἴδιο πρόσωπο 
δέν ἐπέφερε τή διαφοροποίηση στόν τρόπο ἐκλογῆς του, ἀφοῦ ἡ ἐκλογή τοῦ 
ἐφηµερίου ἀνῆκε στήν ἀποκλειστική ἁρµοδιότητα τῆς ἀδελφότητας τοῦ ναοῦ. 
Ἀντίθετα τά ἄλλα µοναστήρια εἶχαν καί τυπικά χαρακτήρα µοναστηριοῦ γι’ 
αὐτό καί ἡ συµµετοχή τῶν µοναχῶν στήν ἐκλογή τοῦ ἡγουµένου ἦταν ἀποφα-
σιστική. Μέ τήν ἐκλογή του ὁ ἡγούµενος παραλάµβανε τόν ναό καί ἐπωµιζόταν 
τό βάρος τῆς διαχείρισης καί τῆς φροντίδας γιά τήν καλλιέργεια, καί τήν αὔξηση 
τῆς κινητῆς καί ἀκίνητης περιουσίας του295. Ἡ ἀδελφότητα, µέσῳ τῶν ἐκπροσώ-
πων της κυβερνητῶν, περιοριζόταν στόν περιοδικό ἔλεγχο τῶν πράξεων τοῦ 
ἡγουµένου, σέ περίπτωση δέ πού διαπιστωνόταν παραµέληση τῶν ἀνατεθειµέ-
νων σέ αὐτόν καθηκόντων, αὐτός κηρυσσόταν ἔκπτωτος ἀπό τό ἀξίωµά του296. 
Ὅταν ἀπό τό δεύτερο µισό τοῦ 18ου αἰ. προστέθηκε τό ἀξίωµα τοῦ οἰκονόµου 
καί ἡ οἰκονοµική διαχείριση ἀνατέθηκε σέ αὐτόν, αὐτός ἐκλεγόταν ἀπό τόν 
ἡγούµενο χωρίς νά κρίνεται ἀναγκαία ἡ συµµετοχή τῆς ἀδελφότητας, ἀφοῦ γι’ 
αὐτήν ὑπεύθυνος καί ὑπόλογος γιά κάθε τί πού ἀφοροῦσε στά οἰκονοµικά καί 
περιουσιακά τῆς µονῆς ἦταν ὁ ἡγούµενος στόν ὁποῖο αὐτά εἶχαν παραχωρηθεῖ 
κατά τήν ἡµέρα τῆς ἐκλογῆς του297. Ὁ οἰκονόµος κατά τό τέλος τῆς θητείας του 
ἀπέδιδε λογαριασµό τῆς διαχείρισής του ἐνώπιον τοῦ ἡγουµένου, τοῦ νέου οἰ-
κονόµου, τῶν κυβερνητῶν καί τῶν πιό ἡλικιωµένων µοναχῶν. Ἡγούµενος καί 
οἰκονόµος ὡς διαχειριστές τῆς περιουσίας τῆς µονῆς εἶχαν εὐρεία δικαιοδοσία, 
σέ ζητήµατα ὅµως πού µποροῦσαν νά ἀποβοῦν ἐπιζήµια γιά τήν περιουσία τῆς 
µονῆς χρειαζόταν ἡ προηγούµενη συµφωνία τῆς ἀδελφότητας. Οἱ διαχειριστικές 
πράξεις τοῦ ἡγουµένου ὑπόκεινταν σέ ἔλεγχο σέ τακτά χρονικά διαστήµατα ἀπό 
τούς κυβερνῆτες, τά ὁποῖα ἀπό τό 1740 καθορίστηκαν κάθε πενταετία298. Ἡ 
ἀδελφότητα εἶχε τήν ἐποπτεία τοῦ µοναστηριοῦ καί τῆς διαχείρισης τῆς περιου-
σίας. Ἤλεγχε καί ἐπέβαλλε κυρώσεις εἴτε µέσῳ τῶν ἐκπροσώπων της εἴτε στήν 
ὁλοµέλεια της. Οἱ κυβερνῆτες παρενέβαιναν σέ κάθε τοµέα τῆς µοναστικῆς ζωῆς 
καί ἀσκοῦσαν ἔλεγχο. Ἡ µοναστική ζωή ρυθµιζόταν σέ πολλά σηµεῖα καί ἐλεγ-

                                                        
294. Βλ. καί ὅσα ἔχουµε γράψει γιά τόν τύπο τῶν συµβολαίων ἐκλογῆς (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-

ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 596-597). 
295. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 663, ἔγγραφο 12 στίχοι 46-54, σ. 680, 

ἔγγραφο 19 στίχοι 66-80. Βλ. ἐπίσης ἔγγραφο τῶν κυβερνητῶν τῆς 4(16) Μαΐου 1836 (Α.Ι.Μ.Π., 
φάκελος 1.7). 

296. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 617. 
297. Μόνο σέ µιά περίπτωση εἶναι γνωστή ἡ συµµετοχή τῆς ἀδελφότητας στήν ἐκλογή 

οἰκονόµου, σέ ἐκείνη τῆς 15.8.1766 ἡ ὁποία ὅµως εἶχε περιστασιακό χαρακτήρα (ΚΟΝΤΟ-
ΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 618-619). 

298. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 623-624. 
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χόταν ἀπό τήν ἀδελφότητα. Ἡ εἴσοδος νέων µοναχῶν γινόταν µέ ἀπόφαση τῆς 
ἀδελφότητας καί τῶν κυβερνητῶν τῆς µονῆς. Ἡ διαβίωση ἐπίσης τῶν µοναχῶν 
καθώς καί ἡ ὅλη συµπεριφορά τους ἐλεγχόταν ἀπό τόν ἡγούµενο σέ συνεργασία 
µέ τούς κυβερνῆτες, οἱ ὁποῖοι καί ἐπέβαλλαν τίς προβλεπόµενες κυρώσεις στούς 
ἀνυπότακτους, σκανδαλοποιούς ἤ ἀµελεῖς µοναχούς299. 

Στόν καθορισµό τῆς λειτουργίας τῶν µοναστηριῶν ἡ παρέµβαση τῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς ἀρχῆς ἦταν περιορισµένη, ὀφειλόµενη συνήθως σέ φαινόµενα δυσλει-
τουργίας ἤ διαφωνιῶν µεταξύ τῶν µοναχῶν τά ὁποῖα κατέληγαν πρός ἐπίλυση 
ἐνώπιον τοῦ πρωτοπαπαδικοῦ κριτηρίου. Στήν Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσα, µέ πρω-
τοπαπαδικό πρόσταγµα τῆς 7.5.1731 καθορίστηκε σειρά µοναστικῶν κανόνων300, 
ἀγνοοῦµε ὅµως τόν λόγο πού τό προκάλεσε. Στήν Ἁγία Τριάδα Ἀργυράδων 
ἀντίθετα, γνωρίζουµε ὅτι ἡ ἀνάµειξη τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς τό 1735 προῆλθε 
ἀπό τήν ἀντιδικία µεταξύ τοῦ ἱεροµονάχου Συµεών Καββαδία καί τοῦ ἡγουµέ-
νου Μακαρίου Μάζη πού ὀφειλόταν κυρίως σέ οἰκονοµικῆς φύσης διαφορές. Γιά 
τήν ἐπίλυσή τους οἱ ἀντίδικοι προσέφυγαν στόν Μ. Πρωτοπαπά ὁ ὁποῖος ἐξέδω-
σε ἀπόφαση στίς 5.12.1735 στήν ὁποία περιλήφθηκαν διατάξεις πού ἀφοροῦσαν 
στή λειτουργία τῆς µονῆς, οἱ ὁποῖες ὅµως ἐπαναλάµβαναν τό περιεχόµενο τῆς δια-
θήκης τοῦ πρώτου ἡγουµένου Ἰωακείµ ἡ ὁποία ἐγκρινόταν σέ ὅλα της τά µέρη301. 

Στό ζήτηµα τῆς διοίκησης τοῦ µοναστηριοῦ ἡ δικαιοδοσία τῆς ἐκκλησια-
στικῆς ἀρχῆς σέ θέµατα πού ἅπτονταν τοῦ κανονικοῦ δικαίου ἦταν αὐτονόητη 
καί ἡ παρέµβασή της ἄµεση µή ἐπιδεχόµενη ἀµφισβήτησης. Κατ’ αὐτόν τόν τρό-
πο, οἱ ἐσωτερικοί κανονισµοί τῶν ἀδελφοτήτων πού προέβλεπαν τήν αὐτόνοµη 
διακυβέρνηση τῶν µοναστηριῶν καί τόν ἔλεγχό τους ἀπό τούς κυβερνῆτες τῆς 
ἀδελφότητας, παρά τήν ἰσχύ τους δέν θά πρέπει νά ἀπολυτοποιοῦνται ἀλλά νά 
θεωροῦνται ὡς συµπληρωµατικές δοµές ἐλέγχου τῶν µοναστηριῶν, τῶν ὁποίων 
τήν κύρια εὐθύνη γιά τά πνευµατικά ζητήµατα εἶχε ὁ Μ. Πρωτοπαπάς καί κατά 
τόν 19ο αἰ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος302. 

                                                        
299. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 611. 
300. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 668, ἔγγραφο 14. 
301. Βλ. τήν ἀπόφαση εἰς ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 368, ἔγγραφο 193. 
302. Τά παρακάτω στοιχεῖα, πού ἀναφέρονται ἀποκλειστικά στή µονή τῆς Ὑ. Θ. Παλαιο-

καστρίτσας εἶναι ἐνδεικτικά τῆς σχέσης τῆς µονῆς µέ τήν ἐκκλησιαστική ἀρχή τοῦ νησιοῦ. 
Πρωτοπαπαδική ἀπόφαση τῆς 4.3.1761 µέ τήν ὁποία ἐπιβάλλεται ποινή ἀργίας σέ ἱεροµονά-
χους τοῦ µοναστηριοῦ (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 51, φ. 64r). Πρωτοπαπαδική ἀπόφαση τῆς 21.6.1773 γιά 
τήν ἀποµάκρυνση ἀπό τό µοναστήρι ἱερέα πού χειροτονήθηκε παράνοµα (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 52, δ. 
14, φ. 649r). Παροχή ἄδειας ἀπό τόν Πρωτοπαπά γιά νά ἀφιερωθεῖ ὁ Καλλίνικος Βιδινιώτης 
ὡς µοναχός (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 61, δ. 2, φ. 202r). Μέ ἄδεια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στίς 28.11.1824 µονα-
χός τῆς Ὑ. Θ. Μυρτιδιώτισσας µετατέθηκε στήν Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσα (Α.Ν.Κ., Μητρ. 62, β. 
2, φ. 35r). Μετάθεση τοῦ ἱεροµονάχου Ἰακώβου ἀπό τήν Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσα στήν Ὑ. Θ. 
Ἀγραφῶν ἔπειτα ἀπό παράπονα γιά τήν ἀνάρµοστη πρός αὐτόν συµπεριφορά τοῦ ἡγουµένου 
(Α.Ν.Κ., Μητρ. 62, β. 1, δ. 6, φ. 9). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΤΗΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 



 



 

 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄  
 
Η  ΦΡΟΝΤΙ∆Α  ΤΗΣ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΝΑΟ  
 

1 .  Η  ΙΕΡΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ  ΝΑΟΥ  

Ἡ φροντίδα τῆς ἀδελφότητας γιά τήν ἱερουργία τοῦ ναοῦ ἐπιµερίζεται στήν 
προµήθεια τῶν ἀναγκαίων γιά τήν τέλεση τῶν τελετῶν, τήν ἐκλογή καί κάλυψη 
τῶν ἐξόδων µισθοδοσίας τοῦ νεωκόρου καί τοῦ ψάλτη, κυρίως ὅµως στήν ἐκλο-
γή τοῦ ἱερουργοῦ τοῦ ναοῦ. Τόν τρόπο ἐκλογῆς τοῦ ἱερουργοῦ, τό ὕψος καί τό 
εἶδος τῆς οἰκονοµικῆς του ἀποζηµίωσης, καθώς καί τίς ὑποχρεώσεις του ἀπένα-
ντι στόν ναό καί στήν ἀδελφότητα γνωρίζουµε ἀπό τίς συµβάσεις ἱερουργίας 
πού ἔχουν διασωθεῖ στά νοταριακά κατάστιχα τῆς ἐποχῆς, ἀπό τά πρακτικά 
τῶν συνελεύσεων τῶν ἀδελφοτήτων καί τά πολιτειακά διατάγµατα. 

α. Ὁ ὁρισµός τῶν ἐφηµερίων 

Τήν εὐθύνη γιά τήν ἀνάδειξη ἱερουργοῦ εἶχε ἡ ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ, ἡ ὁποία 
ἀσκοῦσε πλήρως τά δικαιώµατά της ἐφ’ ὅσον δέν ὑφίσταντο εἰδικές προνοµια-
κές διατάξεις ὑπέρ τοῦ ἀρχικοῦ κτήτορα τοῦ ναοῦ1. Σέ ἀντίθετη περίπτωση ἡ ἀ-
δελφότητα δεσµευόταν γιά ὅλο τό διάστηµα τῆς ἰσχύος τῶν προνοµίων. Τά 
προνόµια αὐτά µποροῦσαν νά ἀναφέρονται στόν κτήτορα ἤ στήν οἰκογένειά 
του ἤ σέ πρόσωπα φίλα προσκείµενα σέ αὐτόν, καί ἀφοροῦσαν εἴτε στήν ἰσό-
βια ἀνάληψη τῆς ἐφηµερίας εἴτε στήν ἐπικύρωση τοῦ ἐκλεγόµενου ἀπό τήν 
ἀδελφότητα ἱερέα ἤ ἀκόµη στήν τοποθέτηση ἱερέα. Ἡ ἰσχύς αὐτῶν ἦταν εἴτε 

                                                        
1. Γιά τά προνόµια αὐτά βλ. ἀναλυτικότερα παραπάνω, σ. 144 καί ἑξῆς. Στίς περιπτώσεις 

ἐκεῖνες πού ἡ ἀδελφότητα δέν εἶχε τήν κυριότητα τοῦ ναοῦ, ὅπως στούς ναούς τῆς Κοινότητας 
τῆς Κέρκυρας, ἡ δικαιοδοσία της περιοριζόταν ἀπό τήν παρουσία τῆς Κοινότητας µέσῳ τῶν 
Συνδίκων. Ἡ παρέµβαση πάντως αὐτή, τουλάχιστον στόν 15ο καί 16ο αἰ., δέν ἦταν ὁµοιόµορ-
φη. Στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο τῆς Κοινότητος οἱ Σύνδικοι συνεργάζονταν µέ τούς ἀδελφούς στόν 
ὁρισµό τοῦ ἱερουργοῦ καί προσυπέγραφαν τή σχετική νοταριακή σύµβαση (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Μ.245, φ. 139v-140r). Στόν Ταξιάρχη γνωρίζουµε ὅτι τό 1529 ὁρίστηκε ἀπό τούς Συνδίκους ὡς 
ἐφηµέριος ὁ µέλλων νά ἱερωθεῖ Ἀλέξιος Ραρτοῦρος (ΖΑΡΙ∆Η, Ραρτοῦρος, σ. 219-220), ἐνῶ στόν 
Ἅγιο Λάζαρο, ἡ ἀδελφότητα, σέ συνεργασία µέ τήν ἡγουµένη τῆς κοινότητας τῶν «ἀδυνά-
των», ὅριζε τόν ἱερουργό τοῦ ναοῦ (ΚΑΡΥ∆Η-ΤΖΙΒΑΡΑ, Ναός, σ. 87-88). 
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ἄµεση, ἐφόσον ἀναφέρονταν σέ ἤδη χειροτονηµένους ἱερεῖς, ὁπότε ὁ µηχανι-
σµός ἐκλογῆς ἐφηµερίων ἀπό τίς ἀδελφότητες ἐνεργοποιοῦνταν µετά τό πέρας 
τῆς ἰσχύος τῶν προνοµίων, εἴτε δέσµευαν τήν ἀδελφότητα µόνον ὅταν τά ἀνα-
φερόµενα πρόσωπα χειροτονοῦνταν ἱερεῖς. Σέ περίπτωση ἐνεργοποίησης τῶν 
ὅρων τοῦ παραχωρητηρίου συµβολαίου, ἡ ἀδελφότητα ὄφειλε νά δεχθεῖ τά 
πρόσωπα πού ὁ κτήτορας εἶχε ὑποδείξει. Συνήθως ἡ ἰσχύς τῶν προνοµίων ἐκτει-
νόταν σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς τοῦ προνοµιακά περιβαλλόµενου τήν ἐφη-
µερία προσώπου χωρίς νά ἀποκλείεται ὅµως ἡ ἐπέκτασή τους καί στά τέκνα 
του, σέ περίπτωση πού αὐτά θά γίνονταν ἱερεῖς. 

Ὁ ἐφηµέριος τοῦ ναοῦ ὁριζόταν µέ ψηφοφορία ἀπό τήν ὁλοµέλεια τῆς ἀδελ-
φότητας καί σύµφωνα µέ τή διαδικασία πού περιγράψαµε σέ προηγούµενο κε-
φάλαιο. Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς σύναξης τῶν ἀδελφῶν γιά τή διενέργεια τῆς ἐκλο-
γῆς ἀναφέρεται ρητά σέ ἀρκετές καταστατικές πράξεις2 καί διαπιστώνεται σέ 
µεγάλο ἀριθµό συµβάσεων ἱερουργίας καί πρακτικῶν ἐκλογῆς σέ ὅλο τό διά-
στηµα πού καλύπτει ἡ ἔρευνα. 

Σέ κάποιες περιπτώσεις τήν ἐκλογή τοῦ ἐφηµερίου διενεργοῦσαν οἱ κυβερνῆ-
τες τοῦ ναοῦ, µέσα στά πλαίσια τῆς δικαιοδοσίας πού ἀποκτοῦσαν µέ τήν ἐκλο-
γή τους, ὅπως χαρακτηριστικά δηλώνεται στίς σχετικές ἐξουσιοδοτικές πράξεις 
τοῦ 16ου αἰ. καί ἀποδεικνύεται ἀπό συγκεκριµένες περιπτώσεις συµβάσεων ἱε-
ρουργίας γιά τούς ἴδιους ναούς. Ἀναφέρουµε ἐνδεικτικά τούς Ἁγίους Ἀναργύ-
ρους3 καί τόν Ἅγιο Ἀρσένιο4 Στανοπουλάδων, τόν Ἅγιο Νικόλαο Μαυριάνας5 
Σωκρακίου, τήν Ὑπαπαντή Καστελλάνων Μέσης6. Ἀνάλογες ρυθµίσεις συνα-

                                                        
2. Βλ. Ἅγιος Γεώργιος Περουλάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 31v τῆς 26.11.1504 -Πράξεις Κα-

τωιµέρη, σ. 106, ἀρ. 128). Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἁγίων ∆ούλων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 101r τῆς 
25.10.1528). Ὑπαπαντή πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 160r τῆς 14.4.1544). Ἅγιος Ἴσαυρος 
Μελικίων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 651v-652r τῆς 15.4.1544). Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδροµος πόλεως 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 161v τῆς 16.4.1544). Ἅγιος Γεώργιος Βιτουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, 
φ. 78v τῆς 19.4.1545). Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἁγίων Θεοδώρων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 885v τῆς 
20.4.1552). Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 427r τῆς 27.10.1577). Ὑ. Θ. 
Κεχαριτωµένη-Κρεµαστή (Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 139rv τῆς 16.8.1578). Ὑ. Θ. Εἰσοδίων Σφακε-
ρῶν (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 198r-199v τῆς 14.4.1737). 

3. Μέ τήν πράξη τῆς 4.4.1537 οἱ κτήτορες τούς παρέχουν «παντίαν ἐξουσίαν νὰ εµπάζουν 
ἱεροῖς καὶ να ευγανουν ὡς καθος ἤχαν καὶ ει απερασµενη πρηόληδες», ἐνῶ ἀντίστοιχες εἶναι οἱ 
ἐκφράσεις καί στίς ἐκλογές τῆς 15.3.1556 καί τῆς 24.5.1556 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 737v. Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Μ.225, φ. 284v. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 298rv ἀντίστοιχα). Σέ ἐφαρµογή τῆς δικαιοδο-
σίας τους αὐτῆς οἱ πριόρηδες προέβησαν στόν ὁρισµό ἐφηµερίου στίς 16.3.1550, 20.2.1553 καί 
27.4.1589 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 349r, 477r. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 48v-49r ἀντίστοιχα). 

4. Μέ τήν πράξη τῆς 20.1.1583 δόθηκε ἡ ἐξουσία στούς κυβερνῆτες «να µπαζουν ιερεῖς και 
να ευγάνουν κατὰ τὴ σινήθια» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 338r). Ἡ δικαιοδοσία αὐτή φαίνεται 
πώς ἴσχυε ἤδη τό 1549 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 380v τῆς 31.3.1549, φ. 147v τῆς 4.1.1583). 

5. Μέ τήν πράξη τῆς 24.11.1521 οἱ κουµέσιοι ἐξουσιοδοτοῦνται νά «θέτουν ιερέα και ευ-
γάνουν» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 83). 

6. Μέ τήν πράξη τῆς 14.8.1577 οἱ κτήτορες ὅρισαν «και να ἕχουν θέλοιµα και εξουσοίαν να 
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ντῶνται καί σέ πράξεις πού ἀφοροῦν στήν Ὑ. Θ. Αὐλιωτῶν7 καί στόν Ὑψηλό 
Παντοκράτορα8. Τή δικαιοδοσία αὐτή διαπιστώσαµε καί σέ ἄλλες συµβάσεις 
ἱερουργίας τοῦ 16ου, 17ου καί 18ου αἰ.9. Ἡ δικαιοδοσία αὐτή τῶν κυβερνητῶν 
περιοριζόταν ἐντός τῶν χρονικῶν ὁρίων τῆς θητείας τους10 ἤ ἦταν δυνατή ἀφοῦ 
λαµβανόταν ἡ γνώµη τῶν ἀδελφῶν11, οἱ ὁποῖοι σέ ὁρισµένες περιπτώσεις κα-
λοῦνταν στή συνέχεια νά προσυπογράψουν τή σχετική σύµβαση12. Ἡ δικαιο-
δοσία αὐτή σέ καµιά περίπτωση δέν ἀναιροῦσε τό δικαίωµα τῶν ἀδελφῶν νά 

                                                        
βανουν καὶ ἱερέαν να ἵερουργι οις τον αὑτον ναὸν οποιον θελουν µε πάσαν σοινιβασµόν οπου 
να τους ἅρεσοι» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.15, φ. 79v. Βλ. καί Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.183, φ. 25rv τῆς 27.1.1544). 

7. Μέ τήν πράξη τῆς 9.3.1556 οἱ κτήτορες παρέχουν στούς ἐπιτρόπους τήν ἐξουσία «να 
βαλωσι καὶ ιερέαν εἰς την αυτὴν µονὴν» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.4, φ. 4r). 

8. Βλ. πράξη τῆς 16.8.1565 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.1, φ. 85r) καί 16.8.1585 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.9, φ. 3v). 
Τήν ἴδια δικαιοδοσία ὑποθέτουµε ὅτι εἶχαν καί οἱ προκάτοχοί τους οἱ ὁποῖοι ἤδη ἀπό τό 1503 
ἐµφανίζονται ὡς ὑπεύθυνοι γιά τόν διορισµό τοῦ ἐφηµερίου τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 19r τῆς 
25.5.1503 -Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 74, ἀρ. 77. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.5, φυλλάδιο 2, φ.χ.ἀ. τῆς 6.8.1549). 

9. Στόν Ἅγιο Νικόλαο καί Λάζαρο πόλεως τό 1581 οἱ κυβερνῆτες ἐνεργοῦν «δια µέρος καὶ 
των ετέρων αδελφῶν καὶ ὡς εκεινοι οπου λέγουν ότι έχουν εξουσιαν και καταδοχήν εκ των 
ρηθεντων αδελφών» µέ τή συγκατάθεση τῶν «ετέρων αδελφών» (Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 220r). 
Στόν Ἅγιο Ἰωάννη Πρόδροµο Ἀργυράδων, στήν πράξη τῆς 9.9.1610 τόν ἐφηµέριο ὁρίζουν «ὡς 
εκήνη οπου λενε οτη εχουν την πασαν καταδιαδοχην και εξουσιαν εκ τους ετερους αδελφοὺς» 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 593v. Βλ. καί Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 681r τῆς 26.11.1613). Βλ. ἀκόµη 
τούς ὁρισµούς ἱερουργῶν στούς ναούς: Ἁγίας Αἰκατερίνης καί Ἁγίου Νικολάου Κανακάδων 
στίς 15.5.1702 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Φ.14, β. 2, φ. 26v-28r) καί Ἁγίων Θεοδώρων Ἁγίων ∆ούλων στίς 
22.5.1736 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 56, φ. 43rv). 

10. Βλ. τήν διάταξη τῆς πράξης ὁρισµοῦ πριόρηδων στούς Ἁγίους Ἀναργύρους Στανοπου-
λάδων στίς 24.5.1556 µέ τήν ὁποία δόθηκε σέ αὐτούς ἡ ἐξουσία νά ὁρίζουν ἱερεῖς γιά τούς 
τρεῖς χρόνους τῆς θητείας τους (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 298v). Ἡ ἰσχύς τῆς ἀρχῆς αὐτῆς γιά 
τόν ἴδιο ναό καί στά προηγούµενα χρόνια διαπιστώνεται ἀπό πράξη ὁρισµοῦ ἐφηµερίου τῆς 
16.3.1550 στήν ὁποία σηµειώνεται ὅτι «του εδοσαν τη µονη να την ιερουργϊ αρχίζοντας από 
την ιµέρα οπερ έχουν την εξουσία η ανοθεν πρηόληδες ήγουν καθος διαλαµβάνει το ηστρου-
µεντο τους» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 349r). Ὁ ἴδιος χρονικός περιορισµός φαίνεται πώς ἴσχυε 
καί στόν Ἅγιο Βασίλειο πόλεως, ὅπως διαπιστώνεται ἀπό τή σύµβαση τῆς 9.9.1584 µέ τήν 
ὁποία ὁ πριόρης καί οἱ γαστάλδοι ὅρισαν ἱερουργό «εὶς όλον τον γκερὸν οπερ εχη να καµη 
πριόρης ο ανωθεν» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.187, φ. 333rv). Βλ. ἐπίσης Ἅγιοι Θεόδωροι Ἁγίων Θεο-
δώρων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.4, β. 1, φ. 6v τῆς 11.6.1559). 

11. Βλ. τή σύµβαση ἱερουργίας τῆς 4.6.1546 γιά τόν Ἅγιο Ἀντώνιο πόλεως. Συντάχθηκε 
στό σπίτι τοῦ πριόρη Ἀλιβίζη Τεριάρχη, ὁ ὁποῖος παρίστατο «δια µερος αυτοῦ καὶ δια µέρους 
τῶν ετερων αδελφῶν τῆς µονῆς ος καταδοχὴν οπερ εχει ἐξ αὐτοὺς ως λεγει». Μέ αὐτήν δόθηκε 
ὁ ναός στόν ἱερέα Θεόδωρο Μακρῆ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.186, φ. 206r). Βλ. καί Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Π.213, φ. 345v-346r τῆς 27.6.1599. Βλ. ἀκόµη τόν σχετικό ὅρο στήν ἐκλογή κυβερνητῶν τῆς 
Ἀνάληψης Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 52, φ. 20v τῆς 23.3.1734). 

12. Σηµειώνουµε τήν ἐκλογή ἱερέα τό 1568 στόν Ἅγιο Νικόλαο τῶν Ξένων Γαρίτσας. Τήν 
πράξη συνέταξαν οἱ πριόρηδες οἱ ὁποῖοι συµβαίνουν καί «δια µέρους των λοιπών αδελφών 
υποσχόµενοι αυτοί δε ράτο υπέρ αυτών να υπογράψωσι εκαστος αυτών κάτωθε» (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Π.40, φ. 589rv). 
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ἐκλέγουν τόν ἐφηµέριο, ἄλλωστε ἡ δικαιοδοσία αὐτή δέν συνιστοῦσε πάγια ἐπι-
λογή τῆς ἀδελφότητας καί ὅρο ἀπαράβατο, ἀλλά µποροῦσε νά ἀνακληθεῖ ἀνά-
λογα µέ τίς ἑκάστοτε συνθῆκες, γι’ αὐτό καί δέν εἶναι σπάνιες οἱ περιπτώσεις 
στίς ὁποῖες διαπιστώνονται διαφορετικές συµπεριφορές µέσα στήν ἴδια ἀδελφό-
τητα13. Ὅπου οἱ κυβερνῆτες δέν εἶχαν τή δικαιοδοσία ὁρισµοῦ τακτικοῦ ἐφηµε-
ρίου, οἱ συντασσόµενες ἀπό αὐτούς πράξεις εἶχαν τόν χαρακτήρα τῆς προσωρι-
νότητας καί συνάπτονταν µέ σκοπό τήν κάλυψη ἐπιτακτικῆς ἀνάγκης ἱερουρ-
γίας τοῦ ναοῦ, γιά νά ἰσχύσουν ὅµως ὡς τακτικοί ὁρισµοί ἔπρεπε νά ἐπικυρω-
θοῦν ἀπό τήν ὁλοµέλεια τῆς ἀδελφότητας ἡ ὁποία, ἄν τό ἔκρινε σκόπιµο, µπο-
ροῦσε νά τούς ἀκυρώσει14. 

Σέ πολλές περιπτώσεις ὁ ἱερουργός ὁριζόταν ἀπό µερίδα τῶν ἀδελφῶν οἱ ὁ-
ποῖοι ἐκπροσωποῦσαν τούς ὑπολοίπους ἤ εἶχαν ἐξασφαλίσει τή συναίνεσή τους 
ἡ ὁποία ἐπισφραγιζόταν µέ τήν προσυπογραφή τῆς συντασσόµενης νοταριακῆς 
σύµβασης15. 

                                                        
13. Στήν Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστρια Ποταµίου στή µέν πράξη τῆς 8.10.1573 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.94, 

φ. 388r) οἱ κυβερνῆτες ὁρίζουν τόν ἱερουργό, ἐνῶ σέ ἄλλη πράξη τῆς ἴδιας χρονιᾶς τήν ἐκλογή 
διενεργεῖ ἡ ἀδελφότητα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.17, φ. 307v τῆς 22.6.1573). Στήν Ὑ. Θ. Κουκαµιώτισσα 
Χωρεπισκόπων ἐπίσης οἱ κυβερνῆτες σύµφωνα µέ τήν πράξη τῆς 2.5.1570 εἶχαν τή δικαιοδοσία 
νά ὁρίζουν τόν ἱερουργό (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.25, β. 1, φ. 44rv), µέ τήν πράξη ὅµως τῆς 14.7.1570 
ἀκύρωσαν τήν προηγούµενη σύµβαση ἱερουργίας καί σύναψαν νέα «διά µέρος και του ετέρου 
χορήου» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.25, β. 1, φ. 59rv), ἔκφραση πού ἴσως δηλώνει προηγούµενη ἀπόφαση 
τῆς ἀδελφότητας. 

14. Στίς 21.4.1576 ὁ ἱερέας Γεώργιος Μπαµπούρης συµφώνησε µέ τόν µισέρ Μπατίστα 
Φόρτζιο, τόν Ἀνδρέα Τρώιλο, τόν µισέρ Μπεργαρδῆ καί τόν µισέρ Στυλιανό Ρίκη, κυβερνῆτες 
τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων ∆ηµητρίου καί Ἰακώβου πόλεως, οἱ ὁποῖοι παρίσταντο ὡς ἐκπρόσωποι 
καί τῶν ὑπολοίπων «συντρόφων των απόντων», καί ἀνέλαβε τήν ἐφηµερία τοῦ ναοῦ γιά τρία 
χρόνια «µετά τοιούτης κοντενζιόνος ὁτι ει µεν και η αδελφοτης εις τον καιρόν του καταβολίου 
συναχθοῦν καί βεβαιώσουν αυτόν µετά µπουσούλων καί µπαλότων ὡς τό συνηθες να ἔχη τό 
ισχυρόν ει δ' ούν και συναχθουν και δεν το βεβαιώσουν νά έναι κεκοµένον καί εις ουδέν...». Ἡ 
πράξη συντάχθηκε ἡµέρα Σάββατο πρίν ἀπό τό Πάσχα τοῦ 1576, ὁ δέ ἐφηµέριος ἀναλάµβανε 
τήν ἐφηµερία ἀπό τήν ἡµέρα τοῦ Πάσχα. Ὁ ἐφηµέριος ψηφίστηκε ἀπό τούς ἀδελφούς, ὅπως 
ψηφίστηκε καί ἡ ἀνανέωση τῆς σύµβασης γιά ἄλλα τρία χρόνια τό Πάσχα τοῦ 1579. Μνεία τῆς 
δεύτερης ψηφοφορίας καί τοῦ ἀποτελέσµατός της ἔχουµε στό περιθώριο τῆς παραπάνω πρά-
ξης ὅπου σηµειώνεται ὅτι στίς 26.10.1579 ὁ κυβερνήτης, ὁ πριόρης καί ὁ γραµµατικός τῆς ἀδελ-
φότητας ὁµολόγησαν ὅτι «επειδή την απερασµενην λαµπραν είχαν µπαλοταρει µετά µπουσού-
λων και µπαλότων καί εβεβαιωσαν τον ανωθεν ιερέα γιά 3 χρονια καί επειδή δεν εγράφτη τω 
τότε καιρώ διό την σήµερον βεβαιώνουν...» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.17, φ. 317r). Ἐπίσης στόν Ἅγιο 
Ἰωάννη Πρόδροµο πόλεως στίς 7.5.1579 ὁ Σταµατέλος Λεονταράκης καί ὁ Ἀλέξης Κάφιρης, 
κυβερνῆτες τοῦ ναοῦ «και ὡς εκεῖνοι οπου εστησαν και οικοδόµησαν την αυτην εκκλησιαν 
και κυβερνῶσι εως την σήµερον», ὅρισαν ἱερουργό τόν ἱεροµόναχο Καλλίνικο Λεπενιώτη ὑπο-
σχόµενοι νά τόν ἀποζηµιώσουν σέ περίπτωση πού ἐναντιωθοῦν οἱ ἀδελφοί (Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, 
φ. 154v-155r). 

15. Βλ. γιά παράδειγµα τήν πράξη τῆς 2.3.1544 µέ τήν ὁποία πέντε ἀδελφοί τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου τῆς Ἀνδρονίκαινας πόλεως συµφώνησαν µέ τόν ἱερέα Μάιο Φλῶρο καί τόν κατέ-
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Συνήθως ὅµως ἡ ἐκλογή γινόταν ἀπό τήν ὁλοµέλεια τῆς ἀδελφότητας οἱ δέ 
κυβερνῆτες, ὡς ἐκτελεστικά της ὄργανα, συνέτασσαν τή σχετική σύµβαση. Τήν 
ἐκλογή τοῦ ἱερέα ἀπό τήν ὁλοµέλεια τῆς ἀδελφότητας ὅρισαν µέ κάθε δυνατή 
ἀκρίβεια τά πολιτειακά διατάγµατα τοῦ 18ου καί 19ου αἰ. καί κατέστησαν ἔτσι 
τή διαδικασία αὐτή ὑποχρεωτική καί γιά τίς περιπτώσεις ἐκεῖνες πού γιά διά-
φορους λόγους δέν ἐφαρµοζόταν. Τῆς γενικῆς αὐτῆς ἀρχῆς ἐξαιροῦνταν οἱ ναοί 
ἐκεῖνοι στούς ὁποίους, σύµφωνα µέ παλαιά συνήθεια, τήν ἐφηµερία ἀναλάµβα-
ναν οἱ ἀδελφοί ἱερεῖς16. 

Στίς περιπτώσεις ἐκεῖνες πού ὁ ναός εἶχε πακτωθεῖ, ὑπεύθυνος γιά τήν ἱε-
ρουργία του ἦταν ὁ πακτωτής, ἐφόσον ὑπῆρχε σχετική διάταξη στό συµβό-
λαιο17, σέ ὁρισµένες µάλιστα συµβάσεις ἱερουργίας ὁριζόταν ἡ ἀκύρωση τῆς 
πράξης στήν περίπτωση πού ὁ ναός καί ἡ ἐφηµερία του πακτωνόταν, ἀφοῦ ὁ 
πακτωτής ἀναλάµβανε παράλληλα καί τή φροντίδα γιά τήν ἱερουργία τοῦ 
ναοῦ18. Ἄν ὁ πακτωτής ἦταν ἱερέας, αὐτός συνήθως ἀναλάµβανε καί τήν ἐφηµε-
ρία τοῦ ναοῦ19. Μέ ἀντίστοιχο τρόπο διευθετοῦνταν τό ζήτηµα τῆς ἱερουργίας 
τοῦ ναοῦ καί στίς περιπτώσεις πού παραχωροῦνταν ἡ ἐπικαρπία τοῦ ναοῦ εἴτε 
γιά ὁρισµένο χρόνο εἴτε ἰσοβίως σέ λαϊκό20, συνηθέστερα ὅµως σέ µοναχό ἤ 
ἱεροµόναχο ἤ καί λαϊκό πού ἐπιθυµοῦσε νά γίνει µοναχός21. 

Μετά τή λήξη τῆς σύµβασης ἐνεργοποιοῦνταν ἡ διαδικασία γιά τήν ἀνάδει-

                                                        
στησαν ἰσόβιο ἐφηµέριο σηµειώνοντας ὅτι «θελουσιν ελθή καί οί αλλοι κτήτορες καί αδελφοί 
νά υπογραψωσι καί βεβαιώσωσι τον αυτόν ιερέαν» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.183, φ. 62r). 

16. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 4, ἄρθρο 6 ὅπου ἡ ἐξαίρεση περιορίζεται στά χωριά, καί σ. 159 
ἄρθρο 2 ὅπου ἡ ἐξαίρεση ἔχει γενικό χαρακτήρα. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρο 72. 

17. Τήν 1.11.1557 ὁ πακτωνάρης τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Περίθειας ὄφειλε νά φροντίζει νά 
«λυτουργῆ την εκκλησία κατά την ταξιν είγουν τὸ λυγότερο το µήνα µία φορα» (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Σ.140, φ. 15r). Ἀνάλογη διάταξη καί στήν πράξη τῆς 7.8.1597 µέ τήν ὁποία πακτώθηκε ὁ ναός 
τοῦ Παντοκράτορα Μεσαριᾶς (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.406, φ.χ.ἀ.). Βλ. καί τή δικογραφία τῆς 4.9.1677 
στήν ὁποία σηµειώνονται οἱ ἴδιες ὑποχρεώσεις τῶν πακτωτῶν τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Λαµποβί-
τισσας Κρήνης (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 6, φ. 26v-27r). Βλ. ἀκόµη Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Γ.87, β. 55, φ. 25v). Ὑ. Θ. Φανερωµένη Καβαλουρίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.420, β. 11, φ. 2v τῆς 
3.5.1782). Παντοκράτορας Ἁγίων ∆ούλων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 56, φ. 43v τῆς 22.5.1736). 

18. Βλ. γιά παράδειγµα πράξη τῆς 8.1.1738 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 59, φ. 34v-35r) µέ τήν ὁ-
ποία ὁρίστηκαν ἐφηµέριοι στήν Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν γιά δύο χρόνια ὁ ἱερέας Νικόλαος Κατωµέρης 
τοῦ Φράγκου καί ὁ Νικόλαος Κατωµέρης τοῦ ἱερέα Ἰωάννη. Ἡ σύµβαση ἀκυρώθηκε λίγο ἀρ-
γότερα καί ἀπό τόν πακτωτή τῶν εἰσοδηµάτων τοῦ ναοῦ ὁρίστηκε ἐφηµέριος ὁ ἱερέας Νικό-
λαος Προβατᾶς (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 59β, φ. 9r τῆς 10.4.1738). 

19. Ἅγιος Γεώργιος Κληµατιᾶς (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 8, φ. 35rv τῆς 19.6.1764). Ὑ. Θ. Φανε-
ρωµένη Καβαλουρίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.420, β. 13, φ. 9rv τῆς 5.4.1786). 

20. Ἅγιοι Θεόδωροι Περίθειας (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 121r τῆς 8.6.1506-Πράξεις Κατωιµέρη, 
σ. 328, ἀρ. 456). Ἁγία Μαρίνα Καββαδάτων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.11, φ. 36r τῆς 4.4.1604). Ἅγιος Ἀθα-
νάσιος Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 58, φ. 20v τῆς 22.4.1737. Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 59, φ. 
3r τῆς 11.8.1737). 

21. Βλ. ἀναλυτικότερα τίς γνωστές περιπτώσεις παραπάνω, σ. 523 καί ἑξῆς. 
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ξη νέου ἐφηµερίου, συνήθως ὅµως προτιµοῦνταν ἡ ἀνανέωση τῆς σύµβασης τοῦ 
ὑπάρχοντος ἐφηµερίου, συνήθεια ἡ ὁποία διαπιστώνεται τόσο στόν 16ο αἰ. ὅσο 
καί στούς νεότερους χρόνους. Τή δυνατότητα αὐτή ἀναγνωρίζουν καί τά ὑπάρ-
χοντα πολιτειακά διατάγµατα ἐξαιρώντας ἐκείνους τούς ἱερεῖς οἱ ὁποῖοι ἦταν 
ὀφειλέτες πρός τίς ἐκκλησίες τους22. Ἡ ἀνανέωση ἦταν εἴτε γιά ἴσο χρόνο πρός 
τήν ἀρχική σύµβαση23 εἴτε καί διάφορο24, τόν 18ο αἰ. ὅµως οἱ ἀνανεώσεις ἦταν 
διετοῦς διάρκειας σύµφωνα µέ τίς πολιτειακές διατάξεις, καί ἐκτείνονταν ἕως 
τόν θάνατο τοῦ ἐφηµερίου, προσδίδοντας στήν ἐφηµερία ἰσόβιο χαρακτήρα25. 

Σέ περίπτωση πού ἡ θέση τῆς ἐφηµερίας ἔµενε κενή εἴτε λόγῳ ἀποχώρησης 
εἴτε λόγῳ θανάτου τοῦ ἐφηµερίου, οἱ κυβερνῆτες κατά τόν 16ο καί 17ο αἰ. προ-
έβαιναν στήν προσωρινή κάλυψη τῆς θέσης ἕως ὅτου ἐκλεγεῖ νέος ἐφηµέριος 
ἀπό τήν τακτική συνέλευση26, ἡ ὁποία, ὅπως σηµειώσαµε, κατά κανόνα συγκα-
λοῦνταν τήν πρώτη ἤ τή δεύτερη ἡµέρα τοῦ Πάσχα. Κατά τόν 18ο αἰ. ἡ Πολι-
τεία µέ διατάγµατά της ὅρισε τήν ἄµεση, ἐντός ὀκτώ ἡµερῶν, σύγκληση τῆς ἀ-
δελφότητας27 καταργώντας οὐσιαστικά τήν ἔννοια τῆς προσωρινῆς ἀναπλήρω-
σης. Ὡστόσο στήν πράξη τό διάστηµα πού µεσολαβοῦσε ποτέ δέν ἦταν τόσο 
σύντοµο, γι’ αὐτό καί οἱ ἀδελφότητες γιά τήν κάλυψη τῶν λατρευτικῶν ἀνα-
γκῶν κατέφευγαν στή λύση τοῦ διορισµοῦ προσωρινῶν ἐφηµερίων. Κατά τήν 
περίοδο αὐτή τόν διορισµό ἐνεργοῦσαν οἱ κυβερνῆτες28 ἤ ἡ ὁλοµέλεια τῆς ἀδελ-

                                                        
22. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 147-148, 159. 
23. Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 2.9, φ. 4v τῆς 19.1.1556). Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος 

πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.178, φ. 115v τῆς 29.1.1578. Συµβ. Α.77, φ. 59r τῆς 1.4.1583). Ἅγιος Βα-
σίλειος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.18, φ. 428v τῆς 23.5.1587). Ἅγιοι Ἀπόστολοι Ἁγίου Μάρκου 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Ζ.33, φ. 26v τῆς 28.3.1585. Συµβ. Ζ.33, φ. 58v τῆς 30.5.1591). Ταξιάρχης Πολι-
τάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 285rv τῆς 15.3.1556). Ὑπαπαντή πόλεως τό 1677 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 
263, β. 1, φ. 72r). 

24. Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένη-Κρεµαστή πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 59rv τῆς 29.1.1543). Ἅ-
γιος Νικόλαος τῶν Ξένων Γαρίτσας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.187, φ. 95rv τῆς 5.5.1549). Ἅγιος Νικό-
λαος καί Λάζαρος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 80r τῆς 2.4.1621). 

25. Βλ. Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 1v, 34v). Ἅγιος ∆ηµήτριος 
πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 233, βιβλίο ἐσόδων, φ. 1-7 ἀνανεώσεις τῶν ἐτῶν 1722-1729. Ε.Ε. 234, β. 2, 
φ. 12v τῆς 8.7.1733, φ. 15rv τῆς 6.4.1735, φ. 19r τῆς 9.4.1738, φ. 20r τῆς 27.3.1744, φ. 21r τῆς 
10.4.1748, φ. 28r τῆς 12.6.1755, φ. 40v τῆς 12.4.1775, φ. 47v-49r τῆς 8.8.1781). Ὑ. Θ. Ἀντιβου-
νιώτισσα πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 26r τῆς 26.3.1760, φ. 32r τῆς 7.4.1762). 

26. Βλ. τίς συµβάσεις ἱερουργίας τῆς 21.12.1567 γιά τόν Ἅγιο Νικόλαο τῶν Ξένων Γαρί-
τσας (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.9, φ. 45r), τῆς 4.6.1584 γιά τόν Ἅγιο Ἰωάννη Πρόδροµο πόλεως (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Χ.18, φ. 301r). Βλ. ἐπίσης τόν διορισµό τοῦ ἱερέα Ἰωάννη Ρίκη «περ µοδουν προβιζιονις» 
ἔπειτα ἀπό τόν θάνατο τοῦ ἐφηµερίου Ἀντωνίου Μάνεση στήν ἐφηµερία τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
καί Λαζάρου πόλεως στίς 4.8.1688 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 1, φ. 123r). 

27. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 4 ἄρθρο 6. 
28. Stampa S. Nicolò, σ. 3 ὅπου τονίζεται ὅτι οἱ κυβερνῆτες τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί Λαζά-

ρου πόλεως «sono dal proprio dovere chiamati ad imediatamente passare ad una provisional ele-
zione, onde vi sia chi supplisca all’ esigenze de confratelli e parrochiani, e non resti la chiesa senza la 
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φότητας29 ἡ διάρκειά της ὅµως ἦταν µικρή ἀφοῦ ἀµέσως κινοῦνταν οἱ διαδικα-
σίες γιά τή σύγκληση τῆς ἀδελφότητας πρός ἐκλογή νέου ἐφηµερίου. Ὁ Μ. Πρω-
τοπαπάς ἤλεγχε, µέσῳ τῶν τοπικῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐκπροσώπων του, τήν 
πλήρωση τῶν θέσεων τῶν ἐφηµερίων ἀπό τούς κτήτορες τῶν ναῶν30. Σέ περί-
πτωση ἀµέλειας τῆς ἀδελφότητας νά προβεῖ στήν ἐκλογή ἐφηµερίου καί ἔπειτα 
ἀπό σχετική πρωτοπαπαδική προσταγή, ὁ Μ. Πρωτοπαπάς, δυνάµει τῆς δικαιο-
δοσίας πού τοῦ παρεῖχαν τά πολιτειακά διατάγµατα ἀναλάµβανε αὐτός νά ὁρί-
σει προσωρινό31 ἤ τακτικό ἱερέα, σύµφωνα ὅµως µέ τούς ὅρους καί τούς ἰσχύ-
οντες κανονισµούς τοῦ ναοῦ καί τῆς ἀδελφότητας32. Μέ τόν κανονισµό τοῦ 
1811 σέ περίπτωση θανάτου, παραίτησης, ἀργίας ἤ ἀποβολῆς τοῦ ἐφηµερίου, 
ἁρµόδιος γιά τόν προσωρινό διορισµό ἱερουργοῦ ὁρίστηκε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὁ 
ὁποῖος διόριζε ἐφηµέριο µέχρι νά συγκληθεῖ ἡ ἀδελφότητα γιά νά ἐκλέξει ἀντι-
καταστάτη γιά τόν ὑπολειπόµενο χρόνο ἕως τή λήξη τῆς θητείας τοῦ πρώτου33. 

∆ικαίωµα ὑποβολῆς ὑποψηφιότητας εἶχε κάθε ἱερέας ἤ ἱεροµόναχος, ἐνῶ 
τουλάχιστον στόν 16ο αἰ., ἐκτός τῶν ἱερέων δικαίωµα ὑποψηφιότητας εἶχαν καί 
οἱ λαϊκοί ὑποψήφιοι ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἄν ψηφίζονταν ἀναλάµβαναν τήν ἐφηµε-
ρία µετά τή χειροτονία τους34. Σέ ὁρισµένες ὅµως ἀδελφότητες ἴσχυαν συγκεκρι-
                                                        
celebrazione de divini offizi». Βλ. ἐπίσης προσωρινούς διορισµούς στόν Ἅγιο Ἀντώνιο πόλεως 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 7r, 57r, 61v), στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 2, φ. 
47v-49r), στόν Ἅγιο Ἐλευθέριο πόλεως (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 371r), στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώ-
τισσα πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 17r-20r), στήν Ὑ. Θ. Φανερωµένη τῶν Ξένων (Α.Ι.Ν.Φ., 
Κώδικας, φ. 13v). 

29. Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 94v τῆς 21.1.1784 καί φ. 98v 
τῆς 26.5.1784). 

30. Στίς 29.1.1682 µέ ἔγγραφό του ὁ Μ. Πρωτοπαπάς ζήτησε ἀπό τόν δευτερεύοντα τῆς 
περιφέρειας Λευκίµµης Κωνσταντῖνο Φίλιππα νά τόν πληροφορήσει ἄν οἱ κτήτορες τῆς Ὑ. Θ. 
Κοκκινάδας προέβησαν σέ ἐκλογή νέου ἐφηµερίου ἔπειτα ἀπό τόν θάνατο τοῦ ἱερέα Καψο-
καβάδη καί ζήτησε νά µάθει τό ὄνοµα τοῦ ἐκλεγµένου (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 1, φ. 19r). 

31. Βλ. πρωτοπαπαδικό πρόσταγµα τῆς 19.11.1754 µέ τό ὁποῖο διατάσσεται ὁ ἱερέας Κων-
σταντῖνος Λακωνίτης νά ἀναλάβει τήν ἐφηµερία τοῦ Ἁγίου Νικολάου ∆ουκιανάτων Καρου-
σάδων ἕως ὅτου γίνει ἡ νέα ἐκλογή ἐφηµερίου ἀπό τούς ἀδελφούς (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ.χ.ἀ µετά 
τό φ. 287). 

32. Βλ. ἀπόφαση τῆς 3.5.1720 πού ἀφορᾶ στόν Ἅγιο Νικόλαο Μαυριάνας Σωκρακίου 
(Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 9, φ. 14v-15r). 

33. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρο 80. Στίς 20.4.1812 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερόθεος δυνά-
µει τοῦ ἀνωτέρω ἄρθρου ὅρισε στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου πόλεως ὡς προσωρινό ἱερουρ-
γό τόν Ἀναστάσιο Καλογερόπουλο (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 229, δ. 8). Ἐπίσης στίς 31.7.1816 ὁ τότε τοπο-
τηρητής καί Μέγας Οἰκονόµος Χρύσανθος ὅρισε ἐφηµέριο στόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας 
τόν ἱερέα Θεοδόσιο Μουστοξύδη, ἔπειτα ἀπό τήν παραίτηση τοῦ ἱερέα Στυλιανοῦ Κύτρακα, 
καί κοινοποίησε τόν ὁρισµό στή ∆ιοίκηση καί στούς κυβερνῆτες τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 215, δ. 
24, ἔγγραφα 411, 412). Ὁ ἱερέας Στυλιανός Κύτρακας εἶχε διατελέσει ἐφηµέριος τοῦ ναοῦ ἀπό 
τό 1779 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 215, δ. 28). 

34. Βλ. τήν ἐκλογή τοῦ ∆ηµητρίου Κάφιρη ὡς ἐφηµερίου στόν ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου 
πόλεως τό 1592 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 79r). 
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µένοι περιορισµοί ὅπως γιά παράδειγµα στήν Ὑ. Θ. Φανερωµένη τῶν Ξένων πό-
λεως στήν ὁποία ἀποκλείονταν οἱ ἔγγαµοι ἱερεῖς καί ἡ ἐφηµερία ἀνετίθετο ἀπο-
κλειστικά σέ ἱεροµονάχους35. Ἡ δυνατότητα τῶν ἱεροµονάχων νά ἀναλαµβά-
νουν ἰσότιµα τήν ἱερουργία τῶν ναῶν καί κυρίως τῶν ἐνοριακῶν ἀποτελοῦσε 
λόγο ἀντιδικίας µεταξύ ἐγγάµων καί ἀγάµων κληρικῶν, χωρίς ὅµως ποτέ νά 
δοθεῖ λύση, ἀφοῦ ἀκόµη καί ὅταν οἱ διαφορές αὐτές κατέληγαν στό πρωτοπα-
παδικό κριτήριο ὁ Μ. Πρωτοπαπάς ἀπέφευγε ἐπιµελῶς νά λάβει θέση κρίνο-
ντας πάντοτε κατά περίπτωση36. 

Προϋποθέσεις ἤ προσόντα τῶν ὑποψηφίων ἱερέων ἀναφέρονται σπανιότα-
τα στίς συµβάσεις πού γνωρίζουµε. Γενικά ὅµως, καί σύµφωνα µέ τίς λιγοστές 
πληροφορίες πού ἔχουµε, ὁ ἱερέας ἔπρεπε νά εἶναι ἐνάρετος, θεοσεβής37 καί ἐγ-
γράµµατος ἤ τουλάχιστον δυνάµενος νά φέρει σέ πέρας τό ἔργο πού ἀναλάµ-
βανε38. Πέραν τῶν γενικῶν προϋποθέσεων, πού ἴσχυαν σέ κάθε ἀδελφότητα, 
ὁρισµένες ἀδελφότητες ἔθεταν καί συγκεκριµένους ὅρους τούς ὁποίους ὁ ἱερέας 
ὄφειλε νά ἀποδεχθεῖ πρίν ἀπό τήν ἐκλογή του, οἱ ὁποῖοι ἀφοροῦσαν στίς ὑπο-
χρεώσεις καί στήν ἀµοιβή του39.  

Ἀπό τόν 17ο αἰ. καί ἑξῆς ὡς κύριες προϋποθέσεις γιά τήν ἀνάληψη τῆς ἐφη-
                                                        

35. Γιά τήν ἐφηµερία τοῦ ναοῦ ὁ κτήτορας αὐτοῦ ἱεροµόναχος Νικόδηµος Κολήτζας µέ τήν 
παραχωρητήρια πράξη τῆς 25.10.1700 ὅρισε νά βάνουν «παντα και καθε κερόν ιστιν αυτιν 
εφιµεριαν ιεροµοναχον και οχι αλον ιερεα ηµποροντας οποτε τον κερο θελη ιστιν οκαζιον 
µπαλοταζιονος του εφηµεριου να εναντιοθι καθεις τοσον από το κορπο τον αδελφον οσον και 
καθε αλος δια να µιν µπαλοταριστη αλος παρα ιεροµοναχος» (ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Κερκυραῖοι, σ. 46). 
Ἡ ρήτρα αὐτή τηρήθηκε αὐστηρά ὅπως διαπιστώνεται ἀπό τά ὀνόµατα τῶν ἐφηµερίων τοῦ 
ναοῦ (ὅ.π., σ. 59-65). 

36. Βλ. τήν ἀντιδικία µεταξύ τοῦ ἱεροµονάχου Ἀβερκίου Κουλούρη, ἐφηµερίου τῆς Ὑ. Θ. 
Ἀρκαδιώτισσας, καί τοῦ ἱερέα καί ἀδελφοῦ τοῦ ναοῦ Σπυρίδωνος Κουλούρη, ὁ πληρεξούσιος 
τοῦ ὁποίου ὑποστήριξε ἐνώπιον τοῦ πρωτοπαπαδικοῦ κριτηρίου ὅτι τόσο ἡ πρώτη ἐκλογή 
τοῦ ἱεροµονάχου πού ἔγινε στίς 13.6.1680 ὅσο καί ἡ ἐπανεκλογή του στίς 3.11.1681 ἔγιναν 
«ἐναντίος τῆς ἐκκλησιαστικῆς διατάξεως ὁποῦ προστάσει ὅτη οἱ ἱεροµονάχοι νὰ µὴν εὐ-
ρίσκονται καὶ κατοικοῦν οὔτε νὰ ἔχουν ἐφηµερίαν εἰς χώραις καὶ χωρία, ἀµή εἰς ἐρηµοκλήσια, 
ὡς ἐνεργίθη καὶ ἐνεργιτε εἰς τὸν αὐτὸν, καὶ ανοθεν ἱεροµόναχον ὁποῦ ὄντας υἱοὺς πατρονάτος 
εἰς διαφοραις ἐκκλησίαις εἰς τὸ Ἀλευκη δὲν τοῦ ἐδόθη ποτὲ ἐφηµερια....» (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, 
δ. 4, φ. 61v-62r ἀπόφαση τῆς 16.6.1682). Βλ. καί τή σχετική ἀντιδικία πού προκλήθηκε στήν 
περιοχή Λευκίµµης µεταξύ ἀδελφῶν ἱερέων καί ἱεροµονάχων τό 1725, καί τήν πρωτοπαπαδική 
ἀπόφαση πού ἀναγνώρισε τή δυνατότητα τῶν ἱεροµονάχων νά λαµβάνουν ἐφηµερία σέ ἐνο-
ριακούς ναούς (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 9, φ. 35v-36r). 

37. Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένη-Κρεµαστή πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 139r τῆς 16.8.1578). 
38. Στήν Ὑ. Θ. Κουκαµιώτισσα Χωρεπισκόπων οἱ κυβερνῆτες τοῦ ναοῦ στίς 14.7.1570 

ἀκύρωσαν τήν ἐκλογή τοῦ ἱερέα Ἰωάννη Κατωµέρη ἐκτός τῶν ἄλλων καί διότι «δεν ηξεύρη να 
διαβαζη κατα την τάξην των ηερέων» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.25, β. 1, φ. 59r). 

39. Ἀναφέρουµε γιά παράδειγµα τήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου πόλεως ἡ ὁποία 
µέ ἀπόφασή της στίς 29.5.1603 κωδικοποίησε τά καθήκοντα τοῦ ἐφηµερίου καί ὅρισε ὅτι ὁ 
ὑποψήφιος ἱερέας πρίν ψηφιστεῖ ὄφειλε νά βεβαιώσει ὅτι θά τά τηροῦσε µέ ἀκρίβεια (Α.Ν.Κ., 
Ε.Ε. 234, β. 3, φ. 72v, κεφάλαιο 6). 
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µερίας ἑνός ναοῦ, οἱ ὁποῖες ὁρίστηκαν ἀπό τήν Πολιτεία καί εἶχαν γενική ἰσχύ 
σέ ὅλες τίς ὁµάδες ναῶν, ἦταν ἡ κανονική χειροτονία τοῦ ὑποψηφίου καί ἡ µή 
κατοχή ἄλλης ἐφηµερίας, ἐνῶ τουλάχιστον στίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰ. τέθηκε ὡς 
προϋπόθεση καί ἡ κατοχή τῆς βενετικῆς ὑπηκοότητας.  

Ὁ ὑποψήφιος ἐφηµέριος ἔπρεπε νά εἶναι χειροτονηµένος σύµφωνα µέ τούς 
κανόνες καί τίς σχετικές πολιτειακές διατάξεις, ἡ χειροτονία του δηλαδή ἔπρεπε 
νά εἶχε γίνει σύµφωνα µέ τή διαδικασία πού προέβλεπε τό διάταγµα τῆς 
15.5.1631 τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ Antonio Pisani καί νά εἶναι χειροτονηµένος 
ἀπό ἐπίσκοπο τοῦ βενετικοῦ κράτους40. Ἡ βασική αὐτή προϋπόθεση τονίστηκε 
ἰδιαίτερα µέ τό διάταγµα πού ἐξέδωσε στίς 12.8.1740 ὁ Γενικός Προβλεπτής 
Giorgio Grimani τό ὁποῖο ἀναφερόταν εἰδικότερα στούς ἐφηµερίους τῶν συνα-

                                                        
40. Μέ τό διάταγµα ὁρίστηκε ἡ σύσταση ἐπιτροπῆς ἀποτελούµενης ἀπό τά µέλη τῆς τοπι-

κῆς βενετικῆς ∆ιοίκησης, τούς πέντε ὀφφικιούχους ἱερεῖς (τόν Σακελλάριο, τόν Ἐκκλησιάρχη, 
τόν Ἀρχιµανδρίτη, τόν Ἱεροµνήµονα καί τόν Ἄρχοντα τῶν µοναστηρίων) καί ἐκπροσώπους 
τοῦ Συµβουλευτικοῦ Συνεδρίου, ἡ ὁποία, παρόντων τουλάχιστον ὀκτώ ἐκ τῶν µελῶν της, ἐξέ-
ταζε τούς ὑποψηφίους ἱερεῖς στήν ἀνάγνωση καί ἀποφαινόταν γιά τήν καταλληλότητά τους 
µέ πλειοψηφία τῶν δύο τρίτων τῶν παρόντων µελῶν της. Ὁ Μ. Πρωτοπαπάς χορηγοῦσε τήν 
ἄδεια τῆς χειροτονίας ἀφοῦ προηγουµένως ὁ ὑποψήφιος εἶχε κριθεῖ κατάλληλος ἀπό τήν 
ἐπιτροπή. Μέ τό ἴδιο διάταγµα ὁρίστηκε ὡς κατώτερο ὅριο ἡλικίας τά 25 ἔτη γιά τόν διάκονο 
καί τά 30 γιά τόν πρεσβύτερο. Ἡ ἀπαγόρευση τῆς χειροτονίας ἀπό ἐπισκόπους ἐκτός τῶν 
ὁρίων τῆς βενετικῆς ἐπικράτειας ἦταν αὐστηρότατη στό διάταγµα τοῦ 1631, σύµφωνα µέ τό 
ὁποῖο στούς παραβάτες ἐπιβαλλόταν ποινή πενταετοῦς ἐγκλεισµοῦ σέ γαλέρα ἤ σέ φυλακή ἤ 
ἰσόβια ἐξορία (POJAGO, Leggi, τ. 1, σ. 188-189. Πρβλ. ΛΟΥΝΤΖΗ, Ἑνετοκρατία, σ. 198). Τό διά-
ταγµα ἐπικυρώθηκε ἀπό τή βενετική Γερουσία, ἔπειτα ἀπό αἴτηµα τῆς κερκυραϊκῆς Κοινό-
τητας, στίς 10.1.1641 (ΤΣΙΤΣΑ, Λατινοκρατία, σ. 109). Οἱ διατάξεις τοῦ διατάγµατος τοῦ Pisani 
ἐπαναλήφθηκαν ἀπό τόν Μ. Πρωτοπαπά Χριστόδουλο Βούλγαρη σέ πρόσταγµά του πού κη-
ρύχθηκε στίς 29.2.1676 (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 5, φ. 9v-10r, κεφάλαιο 15. ΤΣΙΤΣΑ, Βούλγαρης, σ. 222), 
καί ἐπικυρώθηκαν µέ νεότερα διατάγµατα. Στίς 27.6.1694 ἐκδόθηκε σχετική διαταγή ἀπό τόν 
Γενικό Προβλεπτή Vincenzo Vendramin (POJAGO, ὅ.π., τ. 1, σ. 354. Πρβλ. ΤΣΙΤΣΑ, Λατινοκρα-
τία, σ. 110, ὁ ὁποῖος χρονολογεῖ τό διάταγµα στίς 27.1.1694). Στίς 30.4.1695 οἱ ὀφφικιοῦχοι 
ἱερεῖς ἐξ ὀνόµατος καί τῶν Συνδίκων τῆς πόλης ὑπέβαλαν ἀναφορά στόν Γενικό Καπιτάνο 
Ἀλέξανδρο Molin µέ τήν ὁποία ζήτησαν τήν τήρηση τῶν διατάξεων τοῦ Pisani, πρότειναν νά 
λαµβάνονται οἱ ἀποφάσεις τῆς ἐπιτροπῆς µέ ψηφοφορία, καί νά τηροῦνται τά ὀνόµατα τῶν 
ψηφιζοµένων ὑποψηφίων σέ βιβλίο ἀπό τόν γραµµατέα τοῦ Πρωτοπαπᾶ, προτάσεις πού ἐπι-
κυρώθηκαν στίς 3.5.1695 (POJAGO, ὅ.π., τ. 1, σ. 361-362. Πρβλ. ΤΣΙΤΣΑ, Λατινοκρατία, σ. 110-
111). Τόν Αὔγουστο τοῦ 1719 καί στίς 22.3.1721 ἐκδόθηκε ἐπίσης σχετικό διάταγµα ἀπό τόν 
Γενικό Προβλεπτή Giorgio Pasqualigo (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ἱστορία, σ. 182). Ἀκολούθησε τό διά-
ταγµα τῆς 12.8.1740 πού ἐκδόθηκε ἀπό τόν Γενικό Προβλεπτή Giorgio Grimani, ἔπειτα ἀπό 
αἴτηµα τῶν Συνδίκων τῆς πόλης (POJAGO, ὅ.π., τ. 2, σ. 55-56), ἐνῶ τήν σειρά τῶν διαταγµάτων 
κλείνουν ἐκεῖνο τοῦ Βαΐλου Νικολάου Venier στίς 9.5.1743 (ΤΣΙΤΣΑ, Λατινοκρατία, σ. 111) καί 
τοῦ Βάιλου Ἰω. Βαπτιστῆ Sagredo τῆς 5.7.1755 (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ὅ.π., σ. 182). Ὁ ἔλεγχος καί ἡ 
ἐξέταση τῶν ὑποψηφίων ἱερέων δέν περιοριζόταν φυσικά µόνον στά ἀνωτέρω. Γιά τήν τηρού-
µενη διαδικασία µέσα στόν ἐκκλησιαστικό χῶρο καθώς καί τά ἀπαιτούµενα ἔγγραφα πρίν 
ἀπό τή χειροτονία τοῦ ὑποψηφίου βλ. ΤΣΙΤΣΑ, Λατινοκρατία, σ. 112-113. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπο-
νοµή, σ. 39-41. 
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δελφικῶν ναῶν. Πιό συγκεκριµένα µέ αὐτό ἀπαγορεύτηκε ἡ ἐκλογή τοῦ ἱερέα 
πού εἶχε χειροτονηθεῖ κατά παράβαση τῶν κειµένων διατάξεων ὡς ἐφηµέριος σέ 
ὁποιονδήποτε συναδελφικό ναό. Οἱ κυβερνῆτες ὄφειλαν πρίν ἀπό τήν ψηφοφο-
ρία νά λάβουν βεβαίωση γιά τήν κανονικότητα τῆς χειροτονίας τοῦ ὑποψηφίου 
ἀπό τίς ἁρµόδιες Γραµµατεῖες. Σέ περίπτωση ἀµέλειας τιµωροῦνταν µέ καταβο-
λή προστίµου 500 δουκάτων, ἡ δέ ἐκλογή τοῦ ἱερέα ἀκυρωνόταν. Γιά τόν λόγο 
αὐτό ὁρίστηκε ἡ γνωστοποίηση τοῦ διατάγµατος σέ ὅλους τούς ναούς καί ἡ 
ἀντιγραφή του σέ ἑλληνική µετάφραση σέ ὅλα τά βιβλία τῶν ἐκκλησιῶν γιά νά 
διαβάζεται πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς ψηφοφορίας πρός γνώση καί συµµό-
ρφωση41. 

Τό ζήτηµα τοῦ περιορισµοῦ τῆς ἐπιλογῆς τῶν ἐφηµερίων µεταξύ τῶν Βενε-
τῶν ὑπηκόων καί τοῦ κατά συνέπεια ἀποκλεισµοῦ τῶν ξένων ἱερέων καί ἱερο-
µονάχων, ἀντιµετωπίστηκε γιά πρώτη φορά, ἀπ’ ὅ,τι γνωρίζω, µέ τό διάταγµα 
τῆς 15.2.1614 τῆς τοπικῆς ∆ιοίκησης τοῦ νησιοῦ. Μέ αὐτό ὁρίστηκε ἡ ἄµεση 
ἀντικατάσταση τῶν εὑρισκοµένων ξένων κληρικῶν µέ Βενετούς ὑπηκόους, 
ἀπαγορεύτηκε στό ἑξῆς ἡ εἴσοδος ξένων κληρικῶν στήν Κέρκυρα καί ὁρίστηκε 
ὡς ποινή ἡ ἐξορία γιά ὅσους θά δέχονταν ὡς ἐφηµερίους τῶν ναῶν τους µή 
Βενετούς ὑπηκόους ἱερεῖς42. Σχετική ἀπαγόρευση, ὅπως εἴδαµε, περιλήφθηκε 
καί στήν ἀπόφαση τῆς 29.9.1614. Τό µέτρο πάντως αὐτό δέν θά πρέπει νά ἐφαρ-
µόστηκε αὐστηρά καί γρήγορα ἐγκαταλείφθηκε, ἄν κρίνουµε ἀπό τή συνεχή 
παρουσία ξένων ἱερέων καί ἱεροµονάχων στήν Κέρκυρα σέ ὅλη τήν χρονική 
περίοδο πού ἐξετάζουµε. Τό ζήτηµα τῶν ξένων ἱερέων ἀπασχόλησε καί τόν Μ. 
Πρωτοπαπά Χριστόδουλο Βούλγαρη, ὁ ὁποῖος σέ πρόσταγµά του πού κηρύ-
χθηκε στίς 29.2.1676 ὅρισε στούς ντόπιους ἱερεῖς καί ἱεροµονάχους, τόσο τῆς 
πόλης ὅσο καί τῶν χωριῶν, νά µή δέχονται κανένα ἱερέα, ἱεροµόναχο ἤ διάκονο 
ξένο νά ἱερουργεῖ στήν ἐκκλησία τους χωρίς ἔγγραφη πρωτοπαπαδική ἄδεια, ἡ 
ὁποία θά ἐκδιδόταν ἔπειτα ἀπό τόν ἔλεγχο τῶν συστατικῶν γραµµάτων τοῦ 
ἱερέα καί τῆς κανονικότητας τῆς χειροτονίας του43. 

Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν προϋπόθεση τῆς µή κατοχῆς ἄλλης ἐφηµερίας, αὐτή ὡς 
ζήτηµα ἀντιµετωπίστηκε κατ’ ἐπανάληψη ἀπό τήν Πολιτεία. Στίς 29.9.1614 οἱ 
εὐγενεῖς Βενετοί Ottaviano Bon, Marco Loredan καί Giovanni Pasqualigo, οἱ 
ὁποῖοι ἐπισκέφθηκαν µέ τό ἀξίωµα τῶν Proveditori, Sindici, Inquisitori Avoga-
dori in Levante, ὅλες τίς βενετοκρατούµενες περιοχές τῆς Ἀνατολῆς γιά τόν 
ἔλεγχο τῆς διοίκησης καί τήν ἐπίλυση τῶν κατά τόπους προβληµάτων44, ἀντιµε-

                                                        
41. Τό κείµενο τοῦ διατάγµατος εἰς POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 55-56. Σέ ἐφαρµογή τοῦ διατάγ-

µατος ἐκδόθηκε στίς 21.10.1740 πρωτοπαπαδικό πρόσταγµα µέ τό ὁποῖο κλήθηκαν οἱ κυβερ-
νῆτες τῶν ἐκκλησιῶν νά προσκοµίσουν τά βιβλία τους γιά νά ἀντιγραφεῖ σέ αὐτά (Α.Ν.Κ., 
Μ.Π. 30, δ. 3, φ. 130r). 

42. Α.Ν.Κ., Α.Ε.∆. 7, φ. 274v-275r. 
43. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 5, φ. 15v-16r, κεφάλαιο 24. ΤΣΙΤΣΑ, Βούλγαρης, σ. 225. 
44. Ὄψεις τοῦ ἔργου τους στήν Κρήτη βλ. εἰς ΠΑΠΑ∆ΙΑ-ΛΑΛΑ, Monte di Pietà, σ. 40-41. 
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τώπισαν τό συγκεκριµένο ζήτηµα ἔπειτα ἀπό σχετική ἀναφορά τῶν Συνδίκων 
τῆς κερκυραϊκῆς Κοινότητας, οἱ ὁποῖοι ζητοῦσαν νά ὁριστεῖ ἡ κατοχή τῆς ἐφη-
µερίας ἑνός µόνου µοναστηριοῦ δηµοσίου δικαίου ἀπό κάθε ἱεροµόναχο οὕτως 
ὥστε νά ἐκλείψει ἡ παρατηρούµενη λειτουργική παραµέληση τῶν µοναστηριῶν. 
Σέ ἀπάντηση τοῦ αἰτήµατος οἱ Προνοητές ἐπεξέτειναν τό ζήτηµα σέ κάθε κα-
τηγορία ναῶν καί ἀπαγόρευσαν τήν κατοχή περισσοτέρων τῆς µιᾶς ἐκκλησιῶν 
µέ ἐνορία (cura d’ anime), ὁρίζοντας γιά τούς παραβάτες ἱερουργούς ποινή στέ-
ρησης ὅλων τῶν κατεχοµένων ναῶν καί ἐξορίας ἑνός ἔτους ἀπό τό νησί. Ἀπό 
τήν ἀπαγόρευση ἐξαιρέθηκαν οἱ ἀγροτικοί ναοί καί τά ἁπλά εὐκτήρια, τά ὁ-
ποῖα ὅµως δέν µποροῦσαν νά λάβουν παρά µόνον ὑπήκοοι τῆς Βενετίας. Ὁ 
γραµµατέας τῆς ∆ιοίκησης ὄφειλε νά τηρεῖ κατάστιχο στό ὁποῖο νά καταγρά-
φονται ὅλοι οἱ κληρικοί πού εἶχαν τή διοίκηση ναῶν ὁποιασδήποτε κατηγορίας 
οὕτως ὥστε νά εἶναι δυνατός ὁ ἔλεγχος τῆς διαχείρισης τῶν ναῶν, οἱ δέ κτήτο-
ρες ἤ ἰδιοκτῆτες ὄφειλαν νά γνωστοποιοῦν κάθε νέα ἐκλογή ἱερουργῶν45. Τό 
ἴδιο θέµα, ἐπικεντρωµένο ἐκ νέου στούς ναούς τοῦ δηµοσίου, ἀντιµετωπίστηκε 
καί µέ τό διάταγµα τῆς 8.2.1622, στό ὁποῖο τονιζόταν ἡ κοινωνική διάσταση 
τοῦ προβλήµατος, ἀφοῦ ἡ κατοχή πολλαπλῶν ἐφηµεριῶν εἶχε ὡς συνέπεια νά 
µένουν οἱ ἄλλοι ἱερεῖς χωρίς ἐφηµερία, στερούµενοι τῶν ἀναγκαίων γιά τήν κά-
λυψη τῶν καθηµερινῶν τους ἀναγκῶν46. Τά προστάγµατα ὅµως αὐτά δέν φαί-
νεται νά ἔφεραν ἀποτελέσµατα47. Τό θέµα ἀντιµετωπίστηκε µέ ἀντίστοιχο τρό-
πο καί µέ τό διάταγµα τοῦ Sagredo τό 1754, στό ὁποῖο ἀφοῦ σηµειωνόταν ἡ 
ἀπαγόρευση τῶν πολλαπλῶν ἐφηµεριῶν ἀπό τούς κανόνες καί τά πολιτειακά 
διατάγµατα καί τονιζόταν ἡ µή ἐφαρµογή τῶν µέτρων µέ ἀποτέλεσµα τή στέ-
ρηση τῆς λατρείας στίς ἐκκλησίες, ἀπαγορεύτηκε ἐκ νέου ἡ ταυτόχρονη κατοχή 
περισσότερων τῆς µιᾶς ἐφηµεριῶν καί ὁρίστηκε ὡς ποινή ἡ στέρηση ὅλων τῶν 
ἐφηµεριῶν καί ἡ καταβολή προστίµου 100 ρεαλίων ὑπέρ τῶν πτωχότερων ἐκ-
κλησιῶν τῆς περιοχῆς. Ἡ ἐκκλησιαστική ἀρχή καί οἱ πολιτικοί ἄρχοντες ὄφει-
λαν νά φροντίζουν γιά τήν τήρηση τῆς διάταξης καί νά καταγγέλλουν τίς παρα-
βάσεις στή ∆ιοίκηση48. Τήν ἐφαρµογή τῆς ἀπαγόρευσης αὐτῆς διαπιστώσαµε σέ 

                                                        
Ἀποφάσεις τους γιά ζητήµατα πού ἀφοροῦσαν στήν Κέρκυρα ἀπό 2.9.1612 ἕως 29.9.1614 
δηµοσιεύονται εἰς POJAGO, Leggi, τ. 1, σ. 109 - 150. Βλ. ἐπίσης στό ἴδιο ἔργο, τ. 2, σ. 413-416 
ἀπόφαση τῆς 29.3.1614 πού ἀφορᾶ στήν Κεφαλονιά. Γενικότερα γιά τίς ἁρµοδιότητες τῶν εἰ-
δικῶν αὐτῶν ὑπαλλήλων βλ. ΛΟΥΝΤΖΗ, Ἑνετοκρατία, σ. 105-108. ΠΛΟΥΜΙ∆Η, Χῶρες, σ. 26-27. 

45. POJAGO, Leggi, τ. 1, σ. 126-127. Στήν Κεφαλονιά µέτρα κατά µοναχῶν πού ἐγκατέλει-
παν τά µοναστήρια τους γιά νά γίνουν κοσµικοί ἱερεῖς (preti secolari) λήφθηκαν µέ διάταγµα 
τῆς 10.12.1631 (POJAGO, ὅ.π., τ. 2, σ. 417-418). 

46. POJAGO, Leggi, τ. 1, σ. 159. 
47. Ἡ ἀναποτελεσµατικότητα τῶν προηγηθέντων διαταγµάτων γιά τήν ἐπίλυση τοῦ ζητή-

µατος στούς δηµόσιους ναούς ἐπισηµαίνεται σέ ἀναφορά πρός τούς Inquisitori Sindici et 
Avogadori di Levante τό 1635 (Κατάστιχο 1635, σ. 112). 

48. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 159-160. 



550  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΗΣ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ  

 

διάφορες περιπτώσεις ἐκλογῆς ἐφηµερίων49, στήν πραγµατικότητα ὅµως τά 
πράγµατα δέν ἦταν τόσο ἁπλά, γι’ αὐτό καί παρ’ ὅλα τά διατάγµατα τό θέµα 
δέν βρῆκε τή λύση του, ὅπως τουλάχιστον διαπιστώνεται ἀπό τούς ὑπάρχοντες 
καταλόγους ναῶν καί ἐφηµερίων ἀπ’ ὅπου ἀποκαλύπτεται ἡ ἔκταση τῆς συνή-
θειας τῆς ταυτόχρονης κατοχῆς πολλῶν ἐφηµεριῶν. Οὔτε ἄλλωστε µποροῦσε νά 
ἀντιµετωπιστεῖ ἀποτελεσµατικά, ἀφοῦ ἡ ἐφηµερία τοῦ ναοῦ συµπεριλαµβανό-
ταν στά πάγια προνόµια τῶν κατόχων τοῦ κτητορικοῦ δικαιώµατος τοῦ ναοῦ50, 
γεγονός πού ἐπέτεινε µᾶλλον τή συνήθεια τῆς ταυτόχρονης κατοχῆς πολλῶν 
ἐφηµεριῶν, ἀφοῦ οἱ περισσότεροι ἱερεῖς ἦταν κάτοχοι κτητορικῶν δικαιωµάτων 
σέ περισσότερους τοῦ ἑνός ναούς καί κατά συνέπεια εἶχαν ἀναφαίρετα δικαιώ-
µατα ἱερουργίας στούς ναούς αὐτούς καί κάρπωσης µεριδίων ἀπό τά εἰσοδήµα-
τά τους, τά ὁποῖα ἀναγνωρίζονταν ὡς ἀπαραβίαστα ἀπό τήν ἐκκλησιαστική 
ἀρχή, πού ἦταν ὑπεύθυνη γιά τόν ἔλεγχο καί τή φροντίδα τῶν ναῶν. 

Τήν ἀπαγόρευση τῆς κατοχῆς δύο ἐφηµεριῶν ἐπανέλαβε καί ὁ κανονισµός 
τοῦ 1811, ὁ ὁποῖος περιόρισε τήν ἰσχύ της στίς ἐφηµερίες τῆς πόλης51. Γιά τό 
θέµα αὐτό ἐκδόθηκε στίς 20.5.1825 δηλοποίηση τοῦ Ὑπάρχου καί Προέδρου 
τοῦ Ἐγχωρίου Συµβουλίου Κερκύρας Στ. Χαλικιόπουλου µέ τήν ὁποία ἀποσα-
φηνιζόταν τό σχετικό ἄρθρο τοῦ κανονισµοῦ τοῦ 1811. Σύµφωνα µέ αὐτήν κα-
νένας ἱερέας κάτοχος ἐφηµερίας δέν µποροῦσε νά ζητήσει νά ὑποβάλει ὑποψη-
φιότητα ἤ νά ἐκλεγεῖ ἐφηµέριος ἄλλης ἐκκλησίας ἄν προηγουµένως, καί του-
λάχιστον ἕναν µήνα πρίν ἀπό τήν ἐκλογή ἤ τή σύγκληση τῆς ἀδελφότητας, δέν 
εἶχε παραιτηθεῖ ἀπό τή θέση πού κατεῖχε. Ὁ παραιτηθείς ἐφηµέριος δέν µπο-
ροῦσε νά ἐπανεκλεγεῖ στήν ἐφηµερία πού κατεῖχε πρίν ἀπό τήν πάροδο τουλά-
χιστον τεσσάρων ἐτῶν. Μέ τή δηλοποίηση ἀνετίθετο στόν Μητροπολίτη ἡ φρο-
ντίδα γιά τήν ἀναπλήρωση τῆς ἐφηµερίας πού θά ἔµενε κενή52. 

Ὁ ἀριθµός τῶν ὁριζοµένων ἐφηµερίων ποικίλλει τόσο ἀπό ναό σέ ναό ὅσο 
καί στόν ἴδιο, ὅπως φαίνεται ἀπό τίς σωζόµενες συµβάσεις, ἐξαρτώµενος ἀπό τό 
ὕψος τῶν εἰσοδηµάτων τοῦ ναοῦ, ἀπό τόν ἀριθµό τῶν ἱερέων ἀδελφῶν, ἀλλά 
καί ἀπό τίς ἀνάγκες τῆς ἀδελφότητας καί τῆς ὑπάρχουσας ἐνορίας53. 

                                                        
49. Τήν ἐφαρµογή τῆς διάταξης βρίσκουµε στίς ἐκλογές ἐφηµερίου στόν συντεχνιακό ναό 

τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου πόλεως. Βλ. τό πρακτικό ἐκλογῆς τῆς 23.5.1759 στό ὁποῖο σηµειώνεται 
ὅτι ὁ ὑποψήφιος ἱερέας Ἀντώνιος Μελατιανός «ντεπενάρετε επιδί καί κατά τό παρὸν ευρί-
σκετε νὰ έχι άλι εφιµερίαν καὶ δὲν ιµπορὶ κατὰ τὰ άνοθεν δεκρέτα νὰ παρθὶ ιν ελετζιόν» 
(Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 75r· βλ. ἐπίσης τίς ἐκλογές τῆς 9.5.1757 (ὅ.π., φ. 73v) καί τῆς 22.6.1763 
(ὅ.π., φ. 79v). 

50. Βλ. παραπάνω, σ. 98. 
51. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρο 74. 
52. Μονόφυλλο εἰς Α.Ε.Κ., ἀρ. L.1068c. 
53. Στίς 10.4.1745 ἡ ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµένης τῶν Ξένων πόλεως ἀποφάσισε νά 

ἐκλέγει ἀπό τότε καί στή συνέχεια δύο ἐφηµερίους λόγῳ τοῦ βάρους «τής καθηµερινής λει-
τουργίας ὁποῦ ἔχει ἡ ἐφηµερία ταύτης τής µονής» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 213, δ. 15, ἔγγραφο 567). 
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Στή χρονική διάρκεια τῆς ἐφηµερίας δέν ἀκολουθεῖται ἕως καί τίς ἀρχές τοῦ 
18ου αἰ. συγκεκριµένος κανόνας, γι’ αὐτό καί αὐτή δέν εἶναι σταθερή ἀλλά ποι-
κίλλει. Ὁ χρόνος τῆς ἐφηµερίας σέ ὁρισµένες ἀδελφότητες καθορίζεται στίς κα-
ταστατικές τους διατάξεις54 ἤ µέ µεταγενέστερες ἀποφάσεις, οἱ ὁποῖες µποροῦ-
σαν νά τροποποιηθοῦν ὅποτε ἡ ἀδελφότητα τό ἔκρινε ἀναγκαῖο55. Γιά τίς ἀδελ-
φότητες ἐκεῖνες στίς ὁποῖες οἱ κυβερνῆτες διόριζαν τόν ἐφηµέριο, µέσα στά 
πλαίσια τῆς παρεχόµενης κατά τήν ἐκλογή τους δικαιοδοσίας, ἡ διάρκεια τῆς 
σύµβασης τῆς ἐφηµερίας ἐξαρτιόταν, ὅπως εἴδαµε, ἀπό τή χρονική διάρκεια 
τῆς θητείας τῶν κυβερνητῶν, τήν ὁποία ποτέ δέν ὑπερέβαινε. Γενικότερα κατά 
τόν 15ο καί 16ο αἰ. καί σύµφωνα µέ τά δεδοµένα τῶν συµβάσεων ἱερουργίας 
πού γνωρίζουµε, ἡ χρονική διάρκεια τῆς ἐφηµερίας κυµαίνεται συνήθως ἀπό 
ἕνα ἕως καί τέσσερα χρόνια56, ἐνῶ σπανιότερες εἶναι οἱ συµβάσεις γιά µεγα-

                                                        
54. Ὑ. Θ. εἰς τό Κλῆµα Ἀντιπερνῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 57r τῆς 30.4.1525). 
55. Στόν Ἅγιο Ἰωάννη Πρόδροµο πόλεως ἀπό τήν πράξη τῆς 28.3.1592 προκύπτει ὅτι ἕως 

τότε ὁ ἱερουργός ὁριζόταν βάσει τοῦ καταστατικοῦ γιά δύο χρόνια. Τότε οἱ ἀδελφοί ἀκύρω-
σαν τό «καπήτουλο ... και έµεινε το πράγµα εις την εξουσίαν των αδελφών να βάνουν ιερέα δι' 
οσον καιρον θελησουν...», ἔτσι ὁ νέος ἱερουργός ὁρίστηκε γιά τρία χρόνια (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, 
φ. 72v-73r). Στόν Ἅγιο Νικόλαο καί Λάζαρο πόλεως, σύµφωνα µέ τήν ἀπόφαση τοῦ 1657 ἡ 
ἐκλογή ἤ ἐπικύρωση τοῦ ἐφηµερίου δέν µποροῦσε νά γίνεται «παρεξ απο καιρού εισε καιρόν 
και αν φανιστή των αδελφών και απο χρονους τρεις και ουχί περισσότερον» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, 
β. 2, φ. 38v). Στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο πόλεως, µέ ἀπόφαση τῆς ἀδελφότητας στίς 29.5.1603 ὁρίστη-
κε ἡ τριετής διάρκεια τῆς θητείας τοῦ ἐφηµερίου (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 3, φ. 72rv). 

56. Βλ. ἐνδεικτικά: Συµβάσεις ἑνός ἔτους: Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 21v τῆς 
7.7.1503-Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 81, ἀρ. 87). Ἅγιος Ἴσαυρος Μελικίων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 
651v-652r τῆς 15.4.1544). Ἅγιος Νικόλαος τῶν Ξένων Γαρίτσας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.54, φ. 238r τῆς 
19.4.1545). Ἅγιος Ἰάκωβος Πέρσης πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 375v τῆς 7.5.1549). Ἅγιοι 
Θεόδωροι Ἁγίων Θεοδώρων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.4, β. 1, φ. 6v τῆς 11.6.1559).Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστρια 
στό Ποτάµι (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.17, φ. 307v τῆς 22.6.1573). Ἅγιος Νικόλαος καί Λάζαρος πόλεως 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 220r τῆς 26.2.1581). Ἅγιος Νικόλαος στούς ∆ράκοντες Ριγγλάδων 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 101r τῆς 15.2.1590). Ἁγία Μαρίνα Μαρµάρου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.6, β. 2 τῆς 
11.1.1594). Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.213, φ. 345v-346r τῆς 27.6.1599). 

Συµβάσεις δύο ἐτῶν: Ἅγιος Νικόλαος Μαυριάνας Σωκρακίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 98r τῆς 
1.10.1528). Ὑ. Θ. ∆ουκάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 20r τῆς 9.7.1533). Ὑ. Θ. Λαµποβίτισσα Με-
λικίων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.17, φ. 291v τῆς 25.12.1572). Ἅγιος Ἠλίας Καλαφατιώνων τό 1556 
(Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.3, φ. 4r τῆς 1.8.1556). Ἅγιοι Σαράντα πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.53, φ. 168r τῆς 
13.10.1563). Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστρια στό Ποτάµι (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.94, φ. 388r τῆς 8.10.1573). Ἁγία 
Τριάς Κάτω Παυλιάνας (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.6, φ. 18v τῆς 17.9.1582). Ἅγιοι Ἀνάργυροι Στανο-
πουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 48v-49r τῆς 27.4.1589). Ἅγιοι Ἀπόστολοι Ἁγίου Μάρκου 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Ζ.33, φ. 58v τῆς 30.5.1591). 

Συµβάσεις τριῶν ἐτῶν: Ὑπαπαντή Καστελλάνων Μέσης (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.245, φ. 76v-77r 
τῆς 2.6.1497). Ἅγιος Ἀθανάσιος Κοινότητος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.245, φ. 139v-140r τῆς 15.11.1497). 
Ταξιάρχης ∆ουκάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 52v τῆς 25.3.1536). Ὑ. Θ. Γαρδελάδων (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Τ.145, φ. 113r τῆς 13.2.1548). Ἅγιος Νικόλαος τῶν Ξένων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.187, φ. 95rv 
τῆς 5.5.1549). Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Μελικίων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 321v-322r τῆς 10.5.1551). Ὑ. 
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λύτερα χρονικά διαστήµατα 5-12 ἐτῶν57. Ἐπίσης ἀπαντοῦν καί συµβάσεις ἰσό-
βιου χαρακτήρα, συνήθως ὅπου ὁ ὁριζόµενος ἱερουργός ἦταν ἱεροµόναχος58, 
χωρίς πάντως νά λείπουν καί οἱ περιπτώσεις στίς ὁποῖες ὁ ἱερουργός ἦταν ἔγ-
γαµος59. Ἐλάχιστες εἶναι οἱ συµβάσεις ἐκεῖνες στίς ὁποῖες δέν προσδιορίζεται ἡ 

                                                        
Θ. Λιαπάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 173r τῆς 19.11.1553). Ταξιάρχης Πολιτάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Μ.225, φ. 285rv τῆς 15.3.1556). Ὑ. Θ. Σκριπεροῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 200v τῆς 17.1.1559). 
Ὑ. Θ. Παλαιοπόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 277v-278r τῆς 6.6.1562). Ἁγία Μαρίνα Μαρµάρου 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 207r τῆς 17.7.1569). Ὑ. Θ. Κουκαµιώτισσα Χωρεπισκόπων (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Τ.25, β. 1, φ. 44rv τῆς 2.5.1570). Ἅγιος ∆ηµήτριος Γέφυρας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.206, β. 1, φ. 
163rv τῆς 3.4.1574). Ἁγία Τριάς Παράλιος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Θ.10, φ. 9rv τῆς 27.5.1576). 
Ἅγιος Νικόλαος Ἑβραΐδος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 457r τῆς 27.4.1576). Ἅγιος Ἰωάννης Πρό-
δροµος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 154v-155r τῆς 7.5.1579). Ἅγιος Νικόλαος Συναράδων 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.15, φ. 225r τῆς 18.3.1590). Ἅγιος Νικόλαος Κανακάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.76, 
φ. 12v τῆς 19.7.1599). 

Συµβάσεις τεσσάρων ἐτῶν: Ὑ. Θ. Σκριπεροῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.6, φ. 2r τῆς 1.4.1513 - Πράξεις 
Ἀλεξάκη, σ. 26, ἀρ. 6). Παντοκράτορας Μεσαριᾶς (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 72-73 τῆς 1.7.1521). Ὑ. 
Θ. Καλαµιώτισσα Βουνιατάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.5, φ. 29v-30r τῆς 26.7.1523). Ὑ. Θ. Ἀρκαδάδων 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 127v τῆς 2.3.1549). Ἅγιος Στέφανος Σκριπεροῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, 
φ. 165r τῆς 26.3.1558). Ἅγιοι Ἀπόστολοι Ἁγίου Μάρκου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ζ.33, φ. 26v τῆς 
28.3.1585). 

57. Συµβάσεις πέντε ἐτῶν: Ἁγία Παρασκευή Βαρυπατάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 308v 
τῆς 1.8.1479). Ἅγιος ∆ηµήτριος Γέφυρας (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 6.7, φ. 158r τῆς 25.1.1560). Ἅγιος 
Ἰωάννης Θεολόγος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.178, φ. 115v τῆς 29.1.1578). Ἁγία Τριάς Κάτω 
Παυλιάνας (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.5, φ. 32r τῆς 16.8.1523). Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.10, φ. 16v-
17r τῆς 7.1.1579). Ἅγιος Νικόλαος Ἑβραΐδος (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.7, φ. 150v-151r τῆς 29.4.1515). Ὑ. 
Θ. Λιµνιώτισσα πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.178, φ. 303r τῆς 2.3.1567). Ἁγία Παρασκευή Ἁγίου 
Ματθαίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.1, φ. 8r τῆς 30.11.1599). 

Συµβάσεις ἕξι ἐτῶν: Ὑ. Θ. Καρισκιώτισσα Μεσαριᾶς (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 10v 5.4.1503-Πρά-
ξεις Κατωιµέρη, σ. 50, ἀρ. 42). Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 59rv τῆς 29.1.1543). 
Παντοκράτορας Ἀσκηταριοῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 106r τῆς 28.12.1505-Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 
289, ἀρ. 398). Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.186, φ. 206r τῆς 4.6.1546). Σύµβαση 
ἑπτά ἐτῶν: Ὑ. Θ. Καρισκιώτισσα Μεσαριᾶς (Α.Ν.Κ., ∆.Σ., 3.10, σ. 107 τῆς 15.1.1523). Σύµβαση 
ἐννέα ἐτῶν: Ταξιάρχης Κουναβάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.77, φ. 60v-61r τῆς 12.4.1583). Συµβάσεις 
δέκα ἐτῶν: Ἁγία Τριάς Παράλιος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 113r τῆς 7.4.1572). Ἅγιος 
Νικόλαος ∆ράκοντος Ριγγλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 714v τῆς 7.12.1544). Σύµβαση δώδεκα 
ἐτῶν: Ταξιάρχης Ἁγίου Ματθαίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.11, φ. 113v τῆς 18.10.1570). 

58. Παντοκράτορας Ἀσκηταριοῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 93 τῆς 29.7.1522). Ἅγιος Νικόλαος 
Ἑβραΐδος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 356v τῆς 10.4.1574). Ὑψηλός Παντοκράτορας (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 
3.8, φ. 19r τῆς 25.5.1503-Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 74, ἀρ. 77). Ὑπαπαντή Καστελλάνων Μέσης 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.183, φ. 25rv τῆς 27.1.1544). Ὑ. Θ. Παρηγορίτισσα πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Π.187, φ. 110r τῆς 18.6.1549). Παντοκράτορας στό Γρηγοροβούνι (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.18, φ. 67r 
τῆς 23.8.1573). 

59. Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Ζυγονοῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.2, φυλλάδιο 2, φ. 1r τῆς 13.11.1593). Ἅγιος Νι-
κόλαος τῆς Ἀνδρονίκαινας πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.183, φ. 62r τῆς 2.3.1544). Παντοκράτορας 
στό Γρηγοροβούνι (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 446rv τῆς 7.2.1578). Ἅγιος Νικόλαος ∆ράκοντος 
Ριγγλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 406v τῆς 26.12.1596). 
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χρονική τους διάρκεια60, συνήθως ὅµως αὐτές εἶχαν ἰσόβιο χαρακτήρα. Ἀντί-
στοιχη διακύµανση τῆς χρονικῆς διάρκειας τῶν συµβάσεων διαπιστώνεται καί 
στόν 17ο αἰ.61. Τόν 18ο αἰ. παρότι κατά τό πρῶτο µισό διαπιστώθηκαν συµβά-
σεις διάρκειας ἀπό ἑνός ἔτους ἕως καί ἕξι ἐτῶν62 καθώς καί ὀλιγόµηνες συµβά-
σεις οἱ ὁποῖες προφανῶς ἐξυπηρετοῦσαν ἔκτακτες ἀνάγκες τοῦ ναοῦ63, ὅµως 
κατά τήν περίοδο αὐτή καί στή συνέχεια ἀρχίζει νά ἐπικρατεῖ ἡ συνήθεια τῆς 
ἀνά διετία ἐκλογῆς ἤ ἀνανέωσης τῆς σύµβασης τόσο γιά τούς ναούς τῆς πόλης 
ὅσο καί τῆς ἐξοχῆς64. Τόν καθορισµό τῆς διετίας θά ὁριστικοποιήσει τό διά-
ταγµα τοῦ Sagredo τῆς 26.8.1754 µέ τό ὁποῖο µάλιστα παροτρύνονταν οἱ ἐφη-
µέριοι νά εἶναι ἐνάρετοι, νά διάγουν βίο ὑποδειγµατικό καί νά τελοῦν µέ ἐπιµέ-
λεια τά καθήκοντά τους ἔτσι ὥστε νά τύχουν τῆς ψήφου τῶν ἀδελφῶν καί τῶν 
ἐνοριτῶν τους. Τοῦ περιορισµοῦ ἐξαιροῦνταν οἱ ναοί ἐκεῖνοι στήν ἐφηµερία 

                                                        
60. Ἡ σύµβαση τῆς 28.4.1568 γιά τόν Ἅγιο Νικόλαο τῶν Ξένων Γαρίτσας ἴσχυε «όσο 

χρόνο θελησει ο αυτὸς ιερέας να κατοικήσει αρέσκοντας και των αδελφών του ναου» (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Π.40, φ. 589rv). 

61. Συµβάσεις ἑνός ἔτους: Ἅγιος Ἀθανάσιος Μαντουκίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 10 πράξη τῆς 
11.4.1642). Ἅγιος Νικόλαος καί Λάζαρος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 143r τοῦ 1671. β. 1, 
φ. 40r τοῦ 1684 καί φ. 131r τοῦ 1689). ∆ύο ἐτῶν: Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδροµος Ἀργυράδων 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 681r τῆς 26.11.1613). Ἅγιος Γεώργιος Παλαιοχωρίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 
5.10, β. 2 τῆς 16.9.1604). Ταξιάρχης Πολιτάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 53v τῆς 1.3.1601). 
Τριῶν ἐτῶν: Ἅγιος Νικόλαος καί Λάζαρος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 6r τῆς 9.4.1610, φ. 
68r τῆς 4.4.1613. β. 1, φ. 11v τῆς 21.4.1679). Ταξιάρχης Χλοµοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 548r τῆς 
7.3.1610). Ἅγιος ∆ηµήτριος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 3, φ. 72r τῆς 29.5.1603). Ὑ. Θ. Ἐλεούσα 
Κρητικῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 575v τῆς 2.7.1610). Τεσσάρων ἐτῶν: Ὑ. Θ. Βραχλερή Ἁγίου 
Ἀθανασίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 2.1, φ.χ.ἀ. τῆς 16.8.1602). Πέντε ἐτῶν: Ταξιάρχης Κορακιάνας (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Ζ.33, φ. 137v τῆς 30.1.1607). Ὑ. Θ. Βλαχέρνα πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.198, φ. 70r τῆς 
21.4.1625). Ἰσόβιας διάρκειας: Ὑ. Θ. Φανερωµένη Καβαλουρίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.350, β. 4, φ. 
3rv τῆς 12.5.1689). 

62. Συµβάσεις ἑνός ἔτους: Ἁγία Αἰκατερίνη Κανακάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Φ.14, β. 2, φ. 26v-
28r τῆς 15.5.1702). Ἅγιος Ἀθανάσιος Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 58, φ. 20v τῆς 
22.4.1737). Τεσσάρων ἐτῶν: Ἁγία Παρασκευή Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 53, φ. 28v-
29v τῆς 30.7.1734). Ἅγιος Νικόλαος Μαυριάνας Σωκρακίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 1, φ. 3rv 
τῆς 25.4.1744). Ἕξι ἐτῶν: Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 55, φ. 22v-23r τῆς 5.10.1735). 

63. Ἅγιος Ἀθανάσιος Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 59, φ. 3r τῆς 11.8.1737). 
64. Ἅγιος ∆ηµήτριος πόλεως γιά τό διάστηµα 1722-1729 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 233, βιβλίο ἐσόδων, 

φ. 1r-7v. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 2, φ. 8v-9r τῆς 23.5.1731). Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, 
β. 1, φ. 10r). Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 7r τῆς 12.2.1735). Ταξιάρχης πό-
λεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 246, δ. 62, φ.χ.ἀ. τῆς 10.4.1726). Ἅγιοι Θεόδωροι Ἁγίων ∆ούλων (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Γ.87, β. 56, φ. 43rv τῆς 22.5.1736). Ἁγία Παρασκευή Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 
57, φ. 18r τῆς 29.8.1736). Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 59, φ. 34v). Ὑπαπαντή 
Καστελλάνων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 23, φ. 12r τῆς 19.4.1752). Ὑ. Θ. Πάγων (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 502, 
ἔγγραφο 87 τῆς 20.12.1803). Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένη-Κρεµαστή (ΤΣΙΤΣΑ, Κρεµαστή, σ. 85 ἑξῆς, πρά-
ξη τῆς 15.6.1806). Ἅγιος Βασίλειος πόλεως τό 1816 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 232, λυτά, ἔγγραφα 331-332). 
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τῶν ὁποίων ἐναλλάσσονταν ἑβδοµαδιαίως οἱ ὑπάρχοντες ἀδελφοί ἱερεῖς65. 
∗∗∗ 

Τούς ἐκλεγµένους ἐφηµερίους, σύµφωνα µέ τήν ἰσχύουσα νοµοθεσία, ἐξέταζε 
καί ἐνέκρινε ὁ Μ. Πρωτοπαπάς, τήν ἔκταση ὅµως τῆς ἰσχύος τῆς δικαιοδοσίας 
αὐτῆς ἀδυνατοῦµε νά ἐλέγξουµε66. Τήν ἐκλογή ἀκολουθοῦσε ἡ σύνταξη τῆς νο-
ταριακῆς σύµβασης τῆς ἀδελφότητας µέ τόν νέο ἐφηµέριο καί ἡ παράδοση τῶν 
κινητῶν ἀντικειµένων τοῦ ναοῦ (σκεύη καί βιβλία) τά ὁποῖα ἦταν ἀπαραίτητα 
γιά τή λειτουργία τοῦ ναοῦ67. Μέ αὐτή κατοχυρωνόταν ἡ ἀδελφότητα ἀπέναντι 
στίς διαχειριστικές πράξεις τοῦ ἐφηµερίου καί τή χρήση τῶν κινητῶν περιου-
σιακῶν στοιχείων τοῦ ναοῦ. Μετά τή λήξη τῆς σύµβασης ὁ ἱερέας ὄφειλε νά ἐπι-
στρέψει τά ἀντικείµενα πού τοῦ εἶχαν παραδοθεῖ68. Σέ περίπτωση θανάτου ὑπεύ-
θυνοι γιά τήν παράδοση τῶν ἀντικειµένων τοῦ ναοῦ ἦταν οἱ κληρονόµοι του69. 

Μέ τή νοταριακή σύµβαση, πού δέν διέφερε ἀπό τίς ἀνάλογες συµβάσεις πού 
γνωρίζουµε γιά τούς ἰδιόκτητους ναούς, καθοριζόταν ὁ χρόνος, οἱ ὑποχρεώσεις 
τοῦ ἱερέα καί ὁ τρόπος τῆς ἀποζηµίωσής του. Μέ τή σύµβαση δέν αἴρονταν τά 
δικαιώµατα τῶν ἀδελφῶν ἐπί τοῦ ναοῦ. Σέ ὁρισµένες µάλιστα συµβάσεις τονί-
ζεται ρητά ὅτι ὅποιος ἀπό τούς κτήτορες ἐπιθυµοῦσε νά µονάσει εἶχε ὅλο τό 
δικαίωµα νά ἐγκατασταθεῖ σέ ἕνα ἀπό τά κελιά τοῦ ναοῦ, νά δουλεύει καί νά 
τρέφεται ἀπό τά εἰσοδήµατα τοῦ ναοῦ χωρίς νά µπορεῖ ὁ ὁριζόµενος ἐφηµέριος 
νά τόν ἐµποδίσει70. Ἡ σύµβαση πάντως ἦταν ἰσχυρή καί ὁ ἐκλεγµένος ἱερουργός 

                                                        
65. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 159. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρο 53. 
66. POJAGO, Leggi, τ. 1, σ. 86. Περίπτωση ἐφαρµογῆς τῆς διάταξης αὐτῆς ἀποτελεῖ ἡ ἀπό-

φαση τῆς 26.5.1692 µέ τήν ὁποία ὁ Μ. Πρωτοπαπάς Χριστόδουλος Βούλγαρης γνωστοποίησε 
στούς κτήτορες τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν Τζιράτων χωρίου Περίθειας ὅτι ὁ 
ἐκλεγµένος ἀπό αὐτούς ἱεροµόναχος Ζαχαρίας Μπέλιος ἦταν ἀργός, ἑποµένως ὄφειλαν ἐντός 
ὀκτώ ἡµερῶν νά ἐκλέξουν νέο, διαφορετικά τήν ἐκλογή θά πραγµατοποιοῦσε ὁ ἴδιος (Α.Ν.Κ., 
Μ.Π. 6, β. 1, δ. 1, φ. 31v). 

67. Βλ. ἀναφορές τῆς παράδοσης τῶν κινητῶν στίς συµβάσεις ἱερουργίας τοῦ Ἁγίου Ἀθα-
νασίου τῆς Κοινότητας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.245, φ.139v-140r τῆς 15.11.1497), τοῦ Ἁγίου Νικο-
λάου Ἑβραΐδος (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.7, φ. 151r τῆς 29.4.1515), τῆς Ὑ. Θ. Παλαιοπόλεως (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Τ.53, φ. 120v-121r τῆς 24.6.1563), τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Μαντουκίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 10 
πράξη τῆς 11.4.1642), τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 2, φ. 14r-15r). Βλ. 
δείγµατα σχετικῶν πράξεων γιά τήν Ἁγία Παρασκευή Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 53, 
φ. 28v-29v τῆς 30.7.1734. Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 57, φ. 18v τῆς 30.8.1736). Γιά τόν Ἅγιο Νικόλαο 
καί Λάζαρο πόλεως βλ. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, Libro consegne della chiesa di Santi Nicolò e Lazaro di 
città no. 3, φύλλα γραµµένα 23, κονσένιες τῶν ἐτῶν 1733-1778. 

68. Ἅγιος Γεώργιος Περουλάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 31v τῆς 26.11.1504 - Πράξεις Κατωι-
µέρη, σ. 106, ἀρ. 128). Ταξιάρχης Πολιτάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.94, κατάστιχο 1, φ. 18rv τῆς 
9.4.1559). Ἅγιος Βάρβαρος Ποταµοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.41, φ. 105v-106r τῆς 3.6.1637). Ἅγιος 
Ἀθανάσιος Μαντουκίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 10 πράξη τῆς 11.4.1642). 

69. Ἅγιος Νικόλαος καί Λάζαρος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 1, φ. 126r τῆς 29.8.1688, φ. 
171v τῆς 22.1.1701). 

70. Βλ. σχετική διάταξη σέ σύµβαση ἱερουργίας τῆς 7.12.1544 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 714v). 



Η  ΦΡΟΝΤΙ∆Α  ΤΗΣ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΝΑΟ   555 

 

διατηροῦσε τήν ἐφηµερία τοῦ ναοῦ ἀκόµη καί ἄν κατά τή διάρκειά της ἀναδει-
κνυόταν ἀπό τούς ἀδελφούς ἱερέας, ὁ ὁποῖος καθίστατο σύντροφος τοῦ ὑπάρ-
χοντος ἐφηµερίου ἕως τή λήξη της71. 

Ὁ ὁριζόµενος ἱερέας µποροῦσε νά προσλάβει συνεργάτη ἤ σύντροφο ἤ ἀκό-
µη καί νά µισθώσει τήν ἐφηµερία σέ ἄλλον ἱερέα ὁ ὁποῖος λάµβανε µερίδιο ἀπό 
τά προκύπτοντα ἔσοδα72. 

Συχνά ἡ σύµβαση δέν διατηροῦνταν ἕως τήν ἐκπνοή της, ὅπως βεβαιώνεται 
καί ἀπό τή συχνή ἐναλλαγή τῶν ἐφηµερίων στούς ναούς73, εἴτε ἐξ αἰτίας τοῦ 
ἱερέα, ὁ ὁποῖος ἐγκατέλειπε τήν ἐφηµερία, εἴτε ἐξ αἰτίας τῶν ἀδελφῶν, οἱ ὁποῖοι 
προέβαιναν µέ διάφορες ἀφορµές σέ καταγγελία τῆς σύµβασης. Τό γεγονός αὐ-
τό ὁδηγοῦσε ὁρισµένες ἀδελφότητες στή συµπερίληψη ρητρῶν πού ἀπέβλεπαν 
στήν ἐξασφάλιση τῶν συµβαλλοµένων µερῶν καί στήν ἀπρόσκοπτη λειτουργία 
τοῦ ναοῦ. Σύµφωνα µέ αὐτές ἀπαγορευόταν στούς ἀδελφούς νά ἀποβάλουν τόν 
ἐφηµέριο ἤ νά ἀκυρώσουν ἀδικαιολόγητα τή σύµβαση74. Σέ κάποιες περιπτώ-
σεις ἡ ἀθέτηση τῆς συµφωνίας ἀπό τούς κτήτορες καί ἡ ἀνάθεση τῆς ἐφηµερίας 
τοῦ ναοῦ σέ ἄλλον ἱερέα πρίν ἀπό τή λήξη τῆς σύµβασης, συνεπαγόταν τήν 
ἀποζηµίωση τοῦ ἐφηµερίου75, σέ ἄλλες ὅµως ἡ ρήτρα καταβολῆς τῆς ἀποζηµίω-
σης λειτουργοῦσε µέν ἀνασταλτικά γιά τούς κτήτορες, οὐσιαστικά ὅµως δέν προ-
στάτευε τόν συµβαλλόµενο ἱερέα ἀφοῦ τό πρόστιµο κατετίθετο ὑπέρ τοῦ ναοῦ76. 

                                                        
71. Βλ. παραπάνω, σ. 294-295. 
72. Μέ τήν πράξη τῆς 27.12.1549 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 8.1, φ. 13r) ὁ ἐφηµέριος τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. 

Ἐλεούσας Ζυγονοῦ Πρωτοπαπάς Ἰωάννης Ρωµαῖος ἔβαλε τόν ἀνεψιό του ἱερέα Ἀνδρέα Ρω-
µαῖο «σύντροφο» στόν ναό µέ τή συµφωνία νά λαµβάνει τό τρίτο τῶν εἰσοδηµάτων. Στίς 
10.4.1738 ὁ ἐφηµέριος τῆς Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν ἱερέας Νικόλαος Προβατᾶς συµφώνησε µέ τόν ἱερο-
µόναχο Ἄνθιµο Γουλῆ, τόν ὁποῖο κατέστησε σύντροφο στήν ἐφηµερία καί στά προκύπτοντα 
ἔσοδα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 59β, φ. 9r). Βλ. καί τή συµφωνία πού σύναψε στίς 27.8.1602 ὁ 
ἐκλεγείς ἐφηµέριος τῆς Ὑ. Θ. Βραχλερῆς Ἁγίου Ἀθανασίου ἱερέας Ἀνδριανός Ἀσπιώτης µέ τήν 
ὁποία ἔβαλε ὡς ἐφηµέριο στόν ναό τόν ἱερέα Λεονάρδο Χαρτοφύλακα (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 2.1, φ.χ.ἀ). 

73. Ἔτσι γιά παράδειγµα, στήν Ἁγία Τριάδα Παράλιο πόλεως ἐνῶ µέ τήν πράξη τῆς 
7.4.1572 ἐκλέχθηκε ἱερουργός γιά 10 χρόνια ὁ Ἀλέξανδρος Χαµάλης, τό 1576 συντάχθηκε πρά-
ξη ἀνανέωσης τῆς ἐφηµερίας τοῦ Νικολάου Σπυρῆ γιά 3 χρόνια, πού σηµαίνει ὅτι στό µεσολα-
βῆσαν διάστηµα, ἀπό τή στιγµή πού ἀπό πουθενά δέν προκύπτει ἡ ὕπαρξη δύο ἐφηµερίων 
στόν ναό, ἡ πρώτη σύµβαση ἀκυρώθηκε γιά ἄγνωστους λόγους καί συντάχθηκε νέα µέ τόν 
ἱερέα Νικόλαο Σπυρῆ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Θ.10, φ. 9rv). 

74. Ὑ. Θ. Παρηγορήτισσα πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.187, φ. 110r τῆς 18.6.1549). Ἅγιος Νικό-
λαος ∆ράκοντος Ριγγλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 714v τῆς 7.12.1544). Ταξιάρχης Ἁγίου Ματ-
θαίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.11, φ. 113v τῆς 18.10.1570). 

75. Στή σύµβαση τῆς 7.5.1579 οἱ κυβερνῆτες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόµου πόλεως ὑπό-
σχονται ὅτι ἄν οἱ ἀδελφοί τοῦ ναοῦ ἀκυρώσουν τή σύµβαση νά ἀποζηµιώνουν τόν ἐφηµέριο 
δίνοντάς του 10 τζεκίνια (Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 154v-155r). 

76. Χαρακτηριστικός εἶναι ὁ τρόπος µέ τόν ὁποῖο ἔχει διατυπωθεῖ ἡ σχετική ρήτρα σέ 
πράξη τῆς 26.3.1573 µέ τήν ὁποία οἱ κτήτορες τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στούς Μαµάλους 
κατέστησαν ἱερουργό τόν ἱερέα ∆ηµήτριο Μήρη. Κατ’ αὐτήν ἄν «ἤθελεν ἔλθη ετερος ἱεραιας 
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Ἀντίστοιχα ἀπαγορευόταν στόν ἱερέα ἡ ἀποχώρηση πρίν ἀπό τήν ἐκπνοή τῆς 
σύµβασης σέ ἀρκετές περιπτώσεις µάλιστα ὁ ἐφηµέριος πού ἐγκατέλειπε τόν 
ναό τιµωροῦνταν µέ δέσµευση τῶν περιουσιακῶν του στοιχείων77, χρηµατικό 
πρόστιµο78, τήν ἐπιστροφή ὅλου τοῦ ἐν τῷ µεταξύ καρπωθέντος εἰσοδήµατος79 
ἤ µέρους ἀπό τά χρήµατα ἤ ἔσοδα τοῦ ναοῦ πού εἶχε λάβει80. Στήν ἐξασφάλιση 
τῆς ὁµαλῆς λειτουργίας τοῦ ναοῦ ἀπέβλεπαν καί οἱ διατάξεις ἐκεῖνες µέ τίς ὁποῖες 
ὁριζόταν ἡ ἀποκλειστική ἀπασχόληση τοῦ ἐφηµερίου στόν ναό καί ἡ ἀπαγό-
ρευση ἀνάληψης ἄλλης ἐφηµερίας81, πού εἶχε ὡς συνέπεια εἴτε τήν ἐγκατάλειψη 
τῆς θέσης εἴτε τήν πληµµελή τέλεση τῶν ὑποχρεώσεων τοῦ ἐφηµερίου, συνέπειες 
οἱ ὁποῖες γίνονταν περισσότερο αἰσθητές ὅπου ὁ ναός ἦταν ἐνοριακός ἤ ἐφηµε-
ρευόταν ἀπό ἕναν µόνον ἱερέα. Ἡ ἀποκλειστική ὅµως ἀπασχόληση τοῦ ἐφηµε-
ρίου σέ ἕναν ναό ἐξαρτιόταν κυρίως ἀπό τό ὕψος τῆς οἰκονοµικῆς ἀποζηµίωσης 
πού λάµβανε, ἡ δέ ἀναζήτηση καί ἀνάληψη τῆς ἱερουργίας καί ἄλλου ναοῦ 

                                                        
τήν ανωθεν µονήν να πηηση ηνστρουµεντο µε τους ανωθεν ἐκτητόρους καί ἤθελεν εὐγαλη τόν 
ἀνωθεν ιερεα να πλερονη ὁ καθε εἰς ἐκ τούς ἐκτητόρους εἰς την φάµπρικαν τοῦ ἀρθήκου τῆς 
µονῆς ... δουκατα δέκα» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β. 206, φ. 106v). 

77. Βλ. σύµβαση τῆς 21.4.1576 γιά τόν Ἅγιο ∆ηµήτριο πόλεως κατά τήν ὁποία ὁ ἱερέας δέν 
µποροῦσε νά φύγει πρίν λήξει ἡ σύµβαση «εἰς δεσµὸν τῶν παντίων του αγαθῶν» (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Ρ.17, φ. 317r). 

78. Στή σύµβαση τῆς 7.12.1544 γιά τόν Ἅγιο Νικόλαο ∆ράκοντος Ριγγλάδων ὁρίζεται «και 
αν αυτος ... δεν σταθη νὰ ηερουργισι τὴν εκλησία όλον τον κερῶ οπου τον βάνουν η ανοθεν 
πρηόληδες καὶ µε θεληµα τον εκτιτόρον υπόσχετε ο ρηθης παπα κὺρ Νηκόλαος να πλερονει 
πένα υπέρπυρα ρ΄ τα πενήτα της αφεντίας και τα πενηντα εις την εκκλησία» (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Τ.13, φ. 714v). Στή σύµβαση ἱερουργίας γιά τόν Ἅγιο Ἰωάννη Πρόδροµο πόλεως οἱ κυβερνῆτες 
στίς 7.5.1579 ὅρισαν ὅτι ἄν ὁ ἐφηµέριος ἤθελε νά φύγει πρίν ἀπό τήν λήξη τῆς σύµβασης ὄφει-
λε νά πληρώσει στήν ἐκκλησία 10 τζεκίνια, παρότι αὐτός εἶχε ὡς ἀποζηµίωση µόνο τά ἔσοδα 
ἀπό τό πετραχήλι του (Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 154v-155r). Ἐπίσης στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο πόλεως 
σύµφωνα µέ τήν ἀπόφαση τῆς ἀδελφότητας στίς 29.5.1603 ὁ ἱερουργός ὄφειλε νά ἐξαντλήσει 
τήν τριετία τῆς ἐφηµερίας του «ηστον οπηον καιρόν να µην ηθελαι τολµισαι δια κανενός τρό-
που να ραιφουδάρη την αυτήν µονήν να παγει ησε αλην εκκλησίαν εις πηνην δουκατα πε-
νήντα να τα πλερονη παρευθύς δίχος καµιας κρήσαιος» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 3, φ. 72rv). 

79. Ἅγιοι Σαράντα πόλεως σύµβαση τῆς 13.10.1563: «αν δεν σταθεῖ τελείως ὁλον τον ανο-
θεν κερον αυτοῦ να επιστρεφει οπισθεν ολο το εισόδηµα» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.53, φ. 168r). 

80. Στόν Ἅγιο Νικόλαο τῶν Ξένων Γαρίτσας µέ τή σύµβαση τῆς 5.5.1549 οἱ κυβερνῆτες 
ὅρισαν ἐφηµέριο γιά τρία χρόνια τόν ἱερέα Θεοδόσιο Φλῶρο µέ ἐτήσια ἀποζηµίωση 10 δου-
κάτων τά ὁποῖα θά λάµβανε ἐφόσον ἐξαντλοῦσε τήν τριετία. Σέ ἀντίθετη περίπτωση ἡ ἐτήσια 
ἀποζηµίωση περιοριζόταν στά 5 δουκάτα ὅ,τι δέ ἐπιπλέον λάµβανε ὄφειλε νά τό ἐπιστρέψει 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.187, φ. 95rv). Στόν Ἅγιο Βασίλειο πόλεως µέ τή σύµβαση τῆς 7.12.1582 ὁ ἱε-
ρέας ὄφειλε νά παραµείνει στή µονή ἄλλως «και αν ευγει να επιστρεφη τά τάλλαρα» (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Β.77, φ. 6r). 

81. Στή σύµβαση τῆς 7.12.1544 γιά τόν Ἅγιο Νικόλαο ∆ράκοντος, τονίζεται ὅτι αὐτός δέν 
ἔχει ἐξουσία «να παρη άλη ἐκλησία µόνον νὰ ηερουργϊ τον ἄγιον Νηκολαον ἀκαταπαύστως» 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 714v). Βλ. καί Ὑπαπαντή Καστελλάνων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 23, φ. 
12r τῆς 19.4.1752). 
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ὀφειλόταν στίς µικρές ἀποδοχές του82, γι’ αὐτό καί ἡ ἀνωτέρω ρήτρα ἐµφανίζε-
ται σπάνια, ἐνῶ ἀπό τίς συµβάσεις πού γνωρίζουµε διαπιστώνεται ἡ τάση σύνα-
ψης χρονικά ἐπικαλυπτόµενων συµβάσεων ἱερουργίας83. Ἐπίσης ἀπαντοῦν πε-
ριπτώσεις συµβάσεων στίς ὁποῖες ἡ κατοχή ἐφηµερίας σέ ἄλλον ναό γίνεται 
ἀποδεκτή ἀπό τούς κτήτορες καί µέ εἰδική διάταξη ἀποδεσµεύεται ὁ ἐφηµέριος 
ἀπό τίς λειτουργικές του ὑποχρεώσεις γιά τό διάστηµα ἐκεῖνο κατά τό ὁποῖο 
ἀσκοῦσε παράλληλα ἐφηµεριακά καθήκοντα σέ ἄλλον ναό84, ἐνῶ δέν λείπουν 
καί οἱ περιπτώσεις στίς ὁποῖες χορηγεῖται ἡ ἄδεια στόν κληρικό νά ἀναζητήσει 
καί νά λάβει τήν ἐφηµερία καί ἄλλου ναοῦ. Ἡ δυνατότητα αὐτή παρεχόταν συ-
νήθως ὅπου οἱ ἀνάγκες τῆς ἐφηµερίας ἦταν περιορισµένες ἤ ὅπου ἡ περιουσία ἤ 
τά ἄλλα εἰσοδήµατα τοῦ ναοῦ δέν ἐπαρκοῦσαν γιά νά συντηρήσουν τόν ἐφη-
µέριο, ἤ ἀκόµη ὅταν στόν ναό ἐφηµέρευαν περισσότεροι τοῦ ἑνός ἱερεῖς85. 

Ἡ σύµβαση µποροῦσε νά τροποποιηθεῖ86 ἤ ἀκόµη καί νά ἀκυρωθεῖ µέ ἀπό-
φαση τῶν ἀδελφῶν ἤ µέ παρέµβαση τοῦ Μ. Πρωτοπαπᾶ. Ἡ ἀκύρωση τῆς σύµ-
βασης γινόταν µέ σχετική πράξη στήν ὁποία ἀναγραφόταν καί ὁ λόγος πού ὁ-
δήγησε στήν ἐνέργεια αὐτή. Ἡ σύµβαση ἔπαυε νά ἔχει ἰσχύ ἄν οἱ περιλαµβανό-
µενοι σέ αὐτήν ὅροι κρίνονταν ὡς ἐπιζήµιοι γιά τόν ναό καί τήν περιουσία 
του87, ἄν ὁ ἱερουργός ἐξέπιπτε τῆς ἱερωσύνης88 καθώς ἐπίσης ἄν διαπιστωνόταν 

                                                        
82. Οἱ ἴδιοι λόγοι προκαλοῦσαν ἀντίστοιχα προβλήµατα καί στούς βυζαντινούς χρόνους 

(ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, Οἰκονοµικά, σ. 77). 
83. Ὁ ὁρισθείς µέ τή σύµβαση τῆς 19.1.1556 ἐφηµέριος τῆς Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν Πρόγονος 

Μαρτίνος (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 2.9, φ. 4v) ἦταν κτήτορας τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀντιπερνῶν καί ἱε-
ρουργός τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Τροῦ Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 2.9, φ. 15r, 17r). Γιά τούς 
18ο καί 19ο αἰ. βλ. τήν πρωτοπαπαδική ἐπίσκεψη τοῦ 1753-1754 (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, passim) 
καί τόν κατάλογο τοῦ 1820 (ΚΑΡΥ∆Η, Κατάλογος, passim). 

84. Στή σύµβαση τῆς 10.3.1591 γιά τήν ἱερουργία τοῦ Ἁγίου Νικολάου ∆ράκοντος Ριγγλά-
δων ὁρίστηκε ὅτι ὁ ἱερουργός εἶχε χρέος νά ψάλλει Σάββατα, Κυριακές καί ἑορτές «ευγανο-
ντας οταν ηνε η ευδωµαδα του εις τους αγιους Αναργυρους» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 169r). 
Βλ. ἐπίσης τή σύµβαση τῆς 22.4.1737 γιά τήν ἱερουργία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Καρουσάδων 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 58, φ. 20v) ὅπου ἀναγνωρίζεται στόν ἱερουργό τό δικαίωµα νά ἀσκεῖ 
τήν ἑβδοµάδα τῆς ἐφηµερίας του στόν ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν Ξένων Καρουσάδων. Βλ. 
γιά τόν ἴδιο ναό καί σύµβαση τῆς 11.8.1737 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 58, φ. 3r). 

85. Στόν Ἅγιο Ἀρσένιο Στανοπουλάδων µέ τή σύµβαση τῆς 4.1.1583 οἱ πριόρηδες ἔδωσαν 
τόν ναό στόν ἱερέα Σταµάτιο Κοντοµάρη, στόν ἱερέα Στέλιο Μοναστηριώτη καί στόν ἱερο-
µόναχο Ἄνθιµο Γκούρη παραχωρώντας ταυτόχρονα τή δυνατότητα «αν βρουν και άλλα µο-
ναστήρια να τα έχουν να τα ψάλλουν» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 147r). ∆υνατότητα σύναψης 
καί ἄλλης σύµβασης παρέχεται καί στόν ὁριζόµενο στίς 30.11.1599 ἱερουργό τῆς Ἁγίας Πα-
ρασκευῆς χωρίου Ἁγίου Ματθαίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.1, φ. 8r). 

86. Βλ. πρωτοπαπαδική ἀπόφαση τῆς 31.3.1728 πού ἀφοροῦσε στόν ἐφηµέριο τῶν Ἁγίων 
Θεοδώρων χωρίου Ἁγίων ∆ούλων (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 349, ἔγγραφο 164). 

87. Ἡ σύµβαση τῆς 5.10.1735 γιά τόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 55, φ. 
22v-23r) ἀκυρώθηκε τήν ἑπόµενη ἡµέρα ἀπό τούς ἀδελφούς ἐπειδή θεωρήθηκε ὅτι περιεῖχε 
νεωτερισµούς στό ζήτηµα τῆς µισθοδοσίας τῶν ἱερέων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 55, φ. 24rv). 
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ἡ ἀκαταλληλότητά του γιά τήν ἐφηµερία, ἡ ὁποία µποροῦσε νά ὀφείλεται στήν 
ἀνάρµοστη συµπεριφορά του ἤ στήν ἀδυναµία του νά ἀνταπεξέλθει στίς ἀπαι-
τήσεις τοῦ λειτουργήµατος89. Τήν ἀκύρωση τῆς σύµβασης ἐπέφερε ἐπίσης ἡ 
πληµµελής ἤ ἐπιζήµια διαχείριση τῆς περιουσίας τοῦ ναοῦ90, καθώς καί ἡ ἀµέ-
λεια τοῦ ἐφηµερίου νά τηρήσει τούς ὅρους καί κυρίως ἐκείνους πού ἀναφέρο-
νταν σέ θέµατα οἰκονοµικοῦ χαρακτήρα, ὅπως ἡ γνωστοποίηση στούς κυβερνῆ-
τες τῶν δωρεῶν καί ταµάτων στόν ναό91 ἤ ἡ τακτική καταβολή τῶν συµφωνη-
θέντων ὑπέρ τοῦ ναοῦ ποσῶν92. Ἱκανό λόγο γιά τήν καταγγελία τῆς σύµβασης 
καί τήν ἀντικατάσταση τοῦ ἱερέα συνιστοῦσε ἐπίσης ἡ παρατεταµένη ἀπουσία 
ἀπό τά καθήκοντά του93. Τέλος ἡ ἀκύρωση τῆς σύµβασης µποροῦσε νά ἐπέλθει 

                                                        
88. Σηµειώνουµε ὡς παράδειγµα τήν περίπτωση τοῦ ἱερουργοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου 

Ἑβραΐδος ἱεροµονάχου Ἰωαννίκιου Μπογδάνου, ὁ ὁποῖος µέ πρωτοπαπαδική ἀπόφαση τῆς 
3.1.1573 καθαιρέθηκε ἐπειδή εἶχε συνάψει ἐρωτική σχέση µέ κάποια γυναίκα (ΖΑΡΙ∆Η, Ραρ-
τοῦρος, σ. 89-90 καί σ. 240-241 ὅπου δηµοσιεύεται ἡ ἀνωτέρω ἀπόφαση). Στίς 10.8.1574 ὁ 
πριόρης καί ὁ γραµµατικός τῆς ἀδελφότητας ἐξ ὀνόµατος καί τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν ἀκύρωσαν 
τή σύµβαση ἱερουργίας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 356v). 

89. Στήν Ὑ. Θ. Κουκαµιώτισσα Χωρεπισκόπων οἱ κυβερνῆτες τοῦ ναοῦ ὅρισαν στίς 
2.5.1570 ὡς ἱερουργό τόν ἱερέα Ἰωάννη Κατωµέρη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.25, β. 1, φ. 44rv). ∆ύο µῆνες 
ἀργότερα ἀκύρωσαν τήν πράξη, ἐπειδή ὁ ἱερέας Ἰωάννης Κατωµέρης δέν ἦταν «σουφητζιεντες 
ης την αυτήν επηχερισην πρότων διοτη δεν ηξεύρη να διαβαζη κατα την τάξην των ηερέων 
δεύτερον ότη η πρεσβητέρα του ενε γλοσου και ηβρησε τους πλεο ανθρωπους του ανοθεν 
χορηου τρητον ότη στεκη µεσα ης των αυτον ναων µε την πρεσβιτερα του και µε τα πεδιά του 
οπιω ηνε κοντρα του νοµου διότη αντρογενο δεν ηµπορη να κηµατε µεσα ης των ναων του 
θεού, τεταρτων οτι αφανιζι τα καλά της αυτης µονής» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.25, β. 1, φ. 59r). Φαί-
νεται ὅµως ὅτι ὁ ἱερέας Ἰωάννης Κατωµέρης εἴτε δέν ἀποµακρύνθηκε τελικά εἴτε ἐπανατοπο-
θετήθηκε στήν ἐφηµερία τοῦ ναοῦ, ἀφοῦ σέ πράξη τῆς 27.2.1572 ἀναφέρεται ὡς ἱερουργός τοῦ 
ναοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.25, β. 1, φ. 244v). 

90. Στήν Ὑ. Θ. Λιαπάδων ἄν οἱ κτήτορες διαπίστωναν ὅτι κάποιος ἀπό τούς ἱερεῖς διαχει-
ριζόταν ἐπιζήµια τήν περιουσία τῶν ἐκκλησιῶν µποροῦσαν νά τόν διώξουν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.6, 
φ. 15v τῆς 10.5.1514 - Πράξεις Ἀλεξάκη, σ. 63, ἀρ. 56). 

91. Μέ τή σύµβαση τῆς 24.6.1563 πού ἀφοροῦσε στήν ἐφηµερία τῆς Ὑ. Θ. Παλαιοπόλεως, ὁ 
ἐφηµέριος ὑπόσχεται νά ἀναφέρει ἐντός τριῶν ἡµερῶν στούς πριόρηδες κάθε τάµα, ἀσήµι, 
κερί, παρακλήσεις κλπ. ἄλλως λύεται ἡ συµφωνία (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.53, φ. 120v-121r). 

92. Ἅγιος Νικόλαος Ἑβραΐδος (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.7, φ. 150v-151r τῆς 29.4.1515). Ὑ. Θ. Σκρι-
περοῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.6, φ. 2r τῆς 1.4.1513 - Πράξεις Ἀλεξάκη, σ. 26, ἀρ. 6). Βλ. ἐπίσης τήν περί-
πτωση τοῦ Ἁγίου Νικολάου περιοχῆς Μαµάλων, στόν ὁποῖο οἱ κτήτορες, µέ συµβόλαιο τῆς 
25.4.1675 στίς πράξεις τοῦ νοταρίου Γερόλυµου Παγιάτη, εἶχαν ὁρίσει ὡς ἐφηµέριο τόν ἱερο-
µόναχο Μελέτιο Μπούγα µέ τήν ὑποχρέωση νά καταβάλει ὁρισµένο ποσό ὑπέρ τοῦ ναοῦ. 
Ἔπειτα ἀπό δύο χρόνια ἀµέλειας τοῦ ἐφηµερίου, οἱ κτήτορες προσέφυγαν στίς 14.10.1677 στόν 
Μ. Πρωτοπαπά καί ζήτησαν τήν ἀκύρωση τοῦ συµβολαίου, τήν ὁποία δέχθηκε καί ὁ ἱεροµό-
ναχος (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 6, φ. 27r-28r). Ἀντίθετα στήν Ὑ. Θ. Καλαµιώτισσα Βουνιατάδων 
ἡ ἀµέλεια καταβολῆς τῶν συµφωνηθέντων ἐπέφερε τή δέσµευση ἀκινήτων περιουσιακῶν στοι-
χείων τῶν ἱερουργῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.5, φ. 29v-30r τῆς 26.7.1523). 

93. Στόν Παντοκράτορα πόλεως µέ τήν πράξη τῆς 5.10.1585 ἀντικαταστάθηκε ὁ ἱερουργός 
τοῦ ναοῦ στόν ὁποῖο εἶχε δοθεῖ ὀλιγοήµερη ἄδεια ἀπουσίας διότι δέν ἐπέστρεψε τήν ὁρισµένη 
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µέ συµφωνία τῶν δύο µερῶν, ἀφοῦ προηγουµένως διευθετοῦνταν οἱ ὑπάρχου-
σες ἐκκρεµότητες94 ἤ ἀκόµη καί µέ πρωτοβουλία τοῦ ἐφηµερίου ὅταν συνέτρε-
χαν λόγοι πού δέν ἐπέτρεπαν τήν τήρηση τῶν ἀνειληµµένων ὑποχρεώσεων95. 

∗∗∗ 
Τά δικαιώµατα τῶν ἱερέων ἀδελφῶν τῶν συναδελφικῶν ναῶν, συνιστάµενα 
στήν ἀποκλειστική προτίµηση καί ἀνάθεση τῆς ἐφηµερίας σέ αὐτούς, ὅπου 
ἴσχυαν, καθόριζαν κατά τρόπο ἀποφασιστικό τίς δυνατότητες ἐπιλογῆς ἐφηµε-
ρίου, περιορίζοντας οὐσιαστικά τήν ἀδελφότητα στή διευθέτηση καί τακτοποί-
ηση τῶν τῆς ἐφηµερίας. Συχνά µάλιστα δέν ὑφίστατο συγκεκριµένη διαδικασία 
ἀνάθεσης τῆς ἱερουργίας ἀπό τήν ἀδελφότητα· ἡ ἔνταξη στούς ἐφηµερίους τοῦ 
ναοῦ ἦταν αὐτονόητη, χωρίς νά χρειάζεται σχετική ἀπόφαση τῶν ἀδελφῶν, 
ἀλλά µόνον ἡ ἀποδοχή τοῦ ἱερέα ἀπό τούς ἄλλους συνεφηµερίους96. 

Συχνή ὅµως ἦταν καί ἡ ἀνάδειξη τοῦ ἐφηµερίου µέ ἐκλογή, µεταξύ τῶν 
ἱερέων τῆς ἀδελφότητας97. Μέ αὐτήν ναί µέν διαπιστώνεται ἡ προτίµηση στούς 

                                                        
ἡµεροµηνία, ἀλλά «επήγε εις τα µέρη της Απουληας» µέ ἀποτέλεσµα νά µένει κλεισµένος ὁ 
ναός καί ἄψαλτος. Μέ τήν πράξη οἱ κυβερνῆτες ἀναλάµβαναν νά ὑποστηρίξουν τόν νεοδιο-
ρισµένο ἱερουργό σέ περίπτωση πού ἐπέστρεφε ὁ προηγούµενος καί ἀπαιτοῦσε τή θέση του 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.187, φ. 76v-77r). 

94. Στίς 9.8.1555 οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ἀδελφότητας τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Βαρυπατάδων, 
λόγῳ τῆς µεγάλης διάρκειας τῆς σύµβασης καί τῶν φιλονικιῶν πού προέκυψαν ἀνάµεσα στόν 
ἐφηµέριο καί τούς ἀδελφούς, σέ συµφωνία µέ τόν ἐφηµέριο, ἀκύρωσαν τή σύµβαση καί διευ-
θέτησαν τούς ἐκκρεµεῖς λογαριασµούς (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.55, φ. 499v-500r). Βλ. καί τήν ἀκύρωση 
τῆς σύµβασης ἱερουργίας στόν ἰδιόκτητο ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Ταβλία περιοχῆς 
Συνιῶν. Μέ τήν πράξη τῆς 25.7.1536 ὁ Τζάν Παῦλος ∆ακανάλης, ὡς ἀδελφός τοῦ µισέρ Ἀλε-
ξάνδρου, παρέλαβε ἀπό τόν ἱερουργό ἱεροµόναχο Ἀβρέντιο τόν ναό καί τά ἀγαθά του «και 
να εχη εξουσεια ο ανοθεν ευγενις ... να βαλι ηερεα οτηναν θελη .... και ο ανοθεν ηερουργος να 
εχη εξουσια να ιερουργῆ και ψαλη οπου θελη...» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 55r). Νά σηµειωθεῖ 
ὅτι δύο χρόνια νωρίτερα, στίς 8.1.1534, ὁ µισέρ Ἀλέξανδρος εἶχε δώσει ἰσοβίως τόν ναό στόν 
ἱεροµόναχο Ἱερεµία καί στόν ὑποτακτικό του Παχώµιο (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 24r), συµφω-
νία πού ἐπίσης δέν εἶχε εὐδοκιµήσει. 

95. Γνωρίζουµε τό παράδειγµα τοῦ ἱερέα Ματθαίου Κούδα ὁ ὁποῖος εἶχε ἐκλεγεῖ στίς 
23.9.1762 γιά τέσσερα χρόνια ἐφηµέριος στό ναό τῆς Ἁγίας Ἀγάθης Ζυγοῦ καί στόν ὁποῖο εἶχε 
δοθεῖ γιά τό ἴδιο χρονικό διάστηµα τό πάκτο τῶν εἰσοδηµάτων τοῦ ναοῦ. Στίς 27.9.1762 ὁ 
ἱερέας ἐµφανίστηκε στόν νοτάριο καί ζήτησε νά συνταχθεῖ πράξη στήν ὁποία δήλωνε ὅτι δέν 
µποροῦσε νά καλλιεργεῖ τά κτήµατα καί νά ἐφηµερεύει τόν ναό, σύµφωνα µέ τούς ὅρους τῆς 
σύµβασης πού εἶχε συνταχθεῖ τίς προηγούµενες µέρες. Γι’ αὐτό καί παραιτήθηκε ἀπό τό πάκτο 
τῆς περιουσίας τοῦ ναοῦ καθώς καί ἀπό τήν ἐφηµερία του, διατηρώντας ὅµως τό δικαίωµα τῆς 
ἑβδοµάδας ἐφηµερίας τοῦ ναοῦ ὡς ἀδελφός ὅποτε αὐτός θά ἤθελε νά τό ἀσκήσει. Τό ἔγγραφο 
τῆς παραίτησης ἔπρεπε νά κοινοποιηθεῖ στούς ἀδελφούς τοῦ ναοῦ γιά νά προχωρήσουν στήν 
ἐξεύρεση ἄλλου πακτωτῆ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 8, φ. 6r). 

96. Γιά τά δικαιώµατα τῶν ἱερέων ἀδελφῶν βλ. σ. 292 καί ἑξῆς. 
97. Ὑ. Θ. Περιβολιώτισσα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 1, φ. 27v-28v τῆς 2.3.1746). Ὑπαπαντή 

Καστελλάνων Μέσης (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 23, φ. 12r τῆς 19.4.1752). Ὑ. Θ. Βλαχέρνα πόλεως 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 21rv). 
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ἱερεῖς τῆς ἀδελφότητας, δέν ἐπιβεβαιώνεται ὅµως πάντοτε ἡ ἰσχύς τῆς ἰσότιµης 
συµµετοχῆς στήν ἐφηµερία ὅλων τῶν ἀδελφῶν ἱερέων, χωρίς ὅµως καί νά µπο-
ρεῖ νά ἀποκλειστεῖ, ἀφοῦ δέν λείπουν τά παραδείγµατα πράξεων µέ τίς ὁποῖες ἡ 
µέν παραχώρηση τοῦ ναοῦ καί τῶν εἰσοδηµάτων του γίνεται σέ ἕναν ἀπό τούς 
ἀδελφούς ἱερεῖς, οἱ ὑπόλοιποι ὅµως διατηροῦν τό δικαίωµα νά ἱερουργοῦν στόν 
ναό καί νά καρπώνονται τά ἔσοδα τοῦ ἐπιτραχηλίου τους98. Στίς περισσότερες 
πάντως περιπτώσεις ἡ δυνατότητα αὐτή θά πρέπει µᾶλλον νά ἀποκλειστεῖ, 
ἀφοῦ δέν ἀναφέρεται ρητά στή συναπτόµενη νοταριακή σύµβαση99. ∆έν γνωρί-
ζουµε ἄν ἡ ἀδελφότητα εἶχε τή δυνατότητα νά ἀρνηθεῖ σέ κάποιον ἀπό τούς 
ἱερεῖς ἀδελφούς τήν ἐφηµερία, µποροῦµε ὅµως νά βεβαιώσουµε ὅτι εἶχε τό δι-
καίωµα νά ἐκδιώξει κάποιον ἀπό τήν ἐφηµερία ἄν ἡ παρουσία του ἦταν ἐπι-
ζήµια γιά τόν ναό100. Ἡ κατοχή ἀπό τόν ἱερέα ἀξιώµατος µέσα στήν ἀδελφό-
τητα δέν παρεµπόδιζε τήν ἐκλογή του ὡς ἐφηµερίου στόν ναό τουλάχιστον τόν 
16ο αἰ.101, δέν γνωρίζουµε ὅµως ἄν αὐτό εἶχε γενικότερη ἐφαρµογή. 

Ὅπου ἡ ἄσκηση τῆς ἐφηµερίας λογιζόταν ὡς ἀναφαίρετο δικαίωµα τῶν 
ἱερέων ἀδελφῶν, οἱ συναπτόµενες συµβάσεις εἶχαν τυπικό χαρακτήρα, ἡ δέ ἀθέ-
τηση τῶν συνοµολογουµένων ὑποχρεώσεων ἀπό µέρους τῶν ἱερέων δέν συνεπα-
γόταν τήν ἀκύρωσή τους ἀλλά τή στέρηση τοῦ ἀναλογοῦντος σέ αὐτούς µερι-
δίου ἀπό τά εἰσοδήµατα τοῦ ναοῦ102. Στίς περιπτώσεις αὐτές ἀκόµη καί ἡ προ-
σφυγή στόν Μ. Πρωτοπαπά δέν εἶχε νά προσφέρει ἰδιαίτερα στή διευθέτηση 
τοῦ ζητήµατος, ἀφοῦ ἐκεῖνος περιοριζόταν στήν ἄσκηση ρόλου συµβιβαστικοῦ, 
κινούµενος αὐστηρά µέσα στά πλαίσια πού διέγραφαν ἡ παγιωµένη συνήθεια 
τοῦ τόπου καί οἱ ἰδιαίτεροι κανονισµοί τοῦ κάθε ναοῦ ἤ ἀδελφότητας. Σηµειώ-
νουµε ὡς χαρακτηριστικό παράδειγµα τήν προσφυγή τῆς ἀδελφότητας τοῦ 
ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Σγουράδων τό 1691 γιά τήν ἐπίλυση τοῦ προβλή-
µατος πού εἶχε προκύψει στήν ἐφηµερία τοῦ ναοῦ ἔπειτα ἀπό τήν ἵδρυση ἄλλου 

                                                        
98. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ πράξη τῆς 10.5.1556 µέ τήν ὁποία οἱ ἀδελφοί τοῦ ναοῦ τῶν 

Ἁγίων Θεοδώρων στό ὁµώνυµο χωριό παραχώρησαν τόν ναό καί ἔθεσαν ἱερουργό τόν ἱερέα 
Μιχαήλ Παγιάτη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 293v-294r). 

99. Ἅγιος Ἀρσένιος Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 380v τῆς 31.3.1549). Στόν 
Ἅγιο Γεώργιο Παλαιοχωρίου ἀπό πράξη τῆς 10.9.1610 γνωρίζουµε ὅτι ὑπῆρχαν πέντε τουλά-
χιστον ἱερεῖς στήν ἀδελφότητα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 593v). Τήν ἴδια ἡµέρα µέ ἄλλη πράξη 
ὁρίστηκαν ὡς ἐφηµέριοι τρεῖς ἐξ αὐτῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 595r), τῶν ὁποίων ἡ σύµβαση 
ἀνανεώθηκε στίς 20.1.1612 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 636v). 

100. Βλ. πράξη τῆς 10.5.1514 (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.6, φ. 15v - Πράξεις Ἀλεξάκη, σ. 63, ἀρ. 56). 
101. Βλ. τήν περίπτωση τοῦ ἱερέα ∆ηµητρίου Φωτεινοῦ κυβερνήτη τῆς Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας 

Σταυροπηγῆς Σταυροῦ, ὁ ὁποῖος στίς 23.8.1586 ὁρίστηκε καί ἱερουργός τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 
5.6, φ. 46v-47r). 

102. Στήν Ὑ. Θ. Γαρδελάδων µέ τή σύµβαση τῆς 1.3.1549 οἱ ἱερεῖς ὀφείλουν νά δουλεύουν 
τόν διατεταγµένο γι' αὐτούς καιρό στήν ἐκκλησία (ἑβδοµάδα). Ὅποιος δέν δουλεύσει «τον 
κερον του ης στους χρονους τρις και ηπαη ησε ετερη ενορηα νά µην εχη τηποτης» (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Τ.145, φ. 127r). 
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ναοῦ ἀπό τόν ὑπάρχοντα ἐφηµέριο καί τήν προσπάθεια τοῦ τελευταίου νά 
προσελκύσει τούς ἀδελφούς τοῦ ναοῦ ὡς ἐνορίτες στόν δικό του ναό. Ἡ προ-
σφυγή τῆς ἀδελφότητας στήν ἐκκλησιαστική ἀρχή ὀφειλόταν στό ἀδιέξοδο πού 
εἶχε περιέλθει ἐξ αἰτίας τῆς δραστηριότητας τοῦ συγκεκριµένου ἐφηµερίου, ὁ 
ὁποῖος χρησιµοποιοῦσε ὡς µέσο πίεσης τά προνόµια πού τοῦ ἐξασφάλιζε ὁ τί-
τλος τοῦ ἀδελφοῦ στήν ἐφηµερία τοῦ ναοῦ, τήν ὁποία συστηµατικά παραµε-
λοῦσε. Ὁ Μ. Πρωτοπαπάς γιά τήν ἐπίλυση τῆς ὑπόθεσης ἔδωσε τή δυνατότητα 
στήν ἀδελφότητα νά προβεῖ στήν ἐκλογή ἄλλου ἐφηµερίου γιά τήν κάλυψη τῶν 
λατρευτικῶν ἀναγκῶν της, χωρίς ὅµως νά παραβλάπτονται τά δικαιώµατα ἐφη-
µερίας τοῦ ἀδελφοῦ ἱερέα στόν ναό103. 

∗∗∗ 
Ὅπου τό δικαίωµα ἄσκησης τῆς ἐφηµερίας κατεῖχαν ταυτόχρονα περισσότεροι 
τοῦ ἑνός ἱερεῖς, ὁ χρόνος ἐφηµερίας κατανεµόταν ἰσότιµα µεταξύ τῶν ἱερέων, οἱ 
ὁποῖοι ἐναλλάσσονταν στήν ἱερουργία τοῦ ναοῦ. Συνήθης τρόπος διευθέτησης 
τῆς ἐφηµερίας ἑνός ναοῦ στίς περιπτώσεις αὐτές ἦταν τό σύστηµα τῆς ἐκ περι-
τροπῆς ἀνά ἑβδοµάδα παροχῆς ὑπηρεσιῶν104, τό ὁποῖο ἐξασφάλιζε τήν ἰσότιµη 
κατανοµή τῶν ἀπολαβῶν καί τῶν τυχερῶν µεταξύ τῶν ἐφηµερίων τῶν ναῶν105. 

Τό σύστηµα τῆς «ἑβδοµάδας», ὅπως φαίνεται ἀπό τίς πηγές, ἦταν ἰδιαίτερα 
διαδεδοµένο, ἐφαρµοζόµενο ἐκτός τῶν συναδελφικῶν ναῶν καί σέ πολλούς 
ἰδιόκτητους µέ τόν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο. Ἡ τήρηση τῆς ἑβδοµάδας, διαπιστώνε-
ται ἀπό τίς συµβάσεις ἐφηµερίας καί τίς πράξεις ἐγγραφῆς ἱερέων-ἀδελφῶν106, 
ἀπό τίς πρωτοπαπαδικές ἀποφάσεις πού ἐπέλυαν προβλήµατα ἐφηµερίας τῶν 
ναῶν107, ἀλλά καί ἀπό τά πρακτικά τῶν πρωτοπαπαδικῶν ἐπισκέψεων τοῦ νη-
σιοῦ108. Ἡ ἑβδοµαδιαία ἐναλλαγή τῶν ἀδελφῶν ἱερέων στήν ἐφηµερία τοῦ ναοῦ 
ἀναγνωρίστηκε καί ὁρίστηκε ἡ τήρησή της, ὅπου κατά συνήθεια ἐφαρµοζόταν, 
καί ἀπό τά πολιτειακά περί ναῶν διατάγµατα τοῦ 18ου καί 19ου αἰ.109. Ἀξιο-
σηµείωτο εἶναι ὅτι, µέ ἐξαίρεση τό διάταγµα τοῦ 1754, ἡ ἰσχύς τῆς ἑβδοµαδιαίας 
ἐναλλαγῆς περιοριζόταν µόνον στά χωριά. Αὐτό, χωρίς βέβαια νά σηµαίνει ὅτι 

                                                        
103. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 298-299, ἔγγραφο 100. 
104. Τό σύστηµα ἐφαρµόστηκε κατά τούς βυζαντινούς χρόνους σέ εὐρεία κλίµακα στήν Ἁ-

γία Σοφία στήν Κωνσταντινούπολη καί σέ ἄλλους ναούς καί µοναστήρια, ἀφοῦ µέ τήν ἐφαρ-
µογή του ἀφ’ ἑνός µέν ἐξασφαλιζόταν σέ ναούς µέ πολύ προσωπικό ἡ ὁµαλότερη διεξαγωγή 
τῶν ἀκολουθιῶν, ἀφ’ ἑτέρου δέ οἱ ἔγγαµοι κληρικοί κατόρθωναν µέ τόν τρόπο αὐτό νά εἶναι 
συνεπεῖς στήν ὑποχρέωση ἀποχῆς ἀπό τίς συζυγικές σχέσεις κατά τό χρονικό διάστηµα πού 
λειτουργοῦσαν (ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, Οἰκονοµικά, σ. 70-71 ὅπου καί βιβλιογραφία). 

105. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 51. 
106. Ἅγιοι Θεόδωροι Ἁγίων Θεοδώρων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 509r τῆς 28.9.1609). 
107. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 299, ἔγγραφο 100. 
108. Βλ. τήν πρωτοπαπαδική ἐπίσκεψη τοῦ 1753-1754 στήν ὁποία καταγράφονται σέ 49 

περιπτώσεις ἑβδοµαδάριοι ἱερεῖς (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, passim). 
109. ∆ιάταγµα τῆς 6.6.1721 (POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 4, ἄρθρο 6). ∆ιάταγµα τῆς 26.8.1754 

(POJAGO, ὅ.π., σ. 159, ἄρθρο 2). ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρο 72. 
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ἀπαγορευόταν στήν περιοχή τῆς πόλης, δείχνει τή µεγάλη διάδοση τοῦ θεσµοῦ 
στήν περιοχή τῆς ὑπαίθρου. 

Κάθε ἱερέας εἶχε τήν ἑβδοµάδα του, στήν ὁποία ἀποκλειστικά αὐτός ἐφηµέ-
ρευε τόν ναό. Κατά τήν ἑβδοµάδα τῆς ἐφηµερίας του ὁ ἱερέας ὄφειλε, ὅπου αὐτό 
προβλεπόταν καί ὑπῆρχε ἡ δυνατότητα, νά µένει στόν ναό καί νά ἐφηµερεύει 
ἡµέρα καί νύκτα, νά καλύπτει δηλαδή ἐκτός ἀπό τήν τέλεση τῶν ἀκολουθιῶν 
καί ὅλες τίς ἄλλες ἔκτακτες περιπτώσεις προσφυγῆς τῶν πιστῶν στόν ἱερέα110. 
Ἡ ἀλλαγή τῆς ἐφηµερίας καί ἡ ἔναρξη τῆς ἑβδοµάδας γινόταν τό Σάββατο111. Ἡ 
ἰσχύς τοῦ συστήµατος τῆς ἑβδοµάδας διαπιστώνεται καί κατά τήν ἡµέρα τῆς 
ἑορτῆς τοῦ ναοῦ, ἀποτελοῦσε δέ ἀπαραβίαστο δικαίωµα τό ὁποῖο κανείς καί 
γιά ὁποιονδήποτε λόγο δέν µποροῦσε νά παρακάµψει. Τήν ἡµέρα ὅµως τῆς ἑορ-
τῆς τοῦ ναοῦ συµµετεῖχαν στή λειτουργία καί οἱ λοιποί κτήτορες ἱερεῖς, ἡ προ-
τεραιότητα ὅµως δινόταν στόν ἐφηµέριο τῆς ἑβδοµάδας112. 

Ὁ καθορισµός τῆς σειρᾶς τῆς ἐφηµερίας κατά ἑβδοµάδες γινόταν ἀπό τούς 
ἴδιους τούς ἐνδιαφερόµενους ἱερεῖς µέ κλήρωση113. Συχνά ὅµως οἱ ἑβδοµαδάριοι 

                                                        
110. Γιά τό θέµα ἀκριβῶς αὐτό οἱ ἐφηµέριοι τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστριας στό Πο-

τάµι µέ ἀφορµή τήν παραµέληση τῆς ἐφηµερίας ἀπό τόν ἑβδοµαδάρη ἱερέα, ζήτησαν ἀπό τόν 
Μ. Πρωτοπαπά νά διατάξει «οτη εις τον γκερον της ευδοµαδας του να ἠθελε ηνε υποσχοµενος 
νὰ κατηκὴ εἰς τὴν αυτὴν εφιµεριαν νυκτὸς και ιµερας δια να εφηµερευει αυτην και δια τες 
αναγγεαις χριες ὁποῦ ηµποροῦν να σηνεβουν εις αρόστους καὶ πανάλη...» (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, 
δ. 6, φ. 24v-25r ἀπόφαση τῆς 14.4.1677). 

111. Στήν ἀπόφαση τοῦ Μ. Πρωτοπαπᾶ, πού διευθετοῦσε τίς διαφορές τῶν ἐφηµερίων 
στόν Ἅγιο Νικόλαο Συναράδων, τονίζεται στόν πρῶτο ἱερέα «νὰ ἐφηµερεύει την παρουσαν 
εβδοµαδα εος το σαββατο κε το σαββατο νὰ παραδιδει τοῦ ετερου» (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 5, 
φ. 6r, ἀπόφαση τῆς 14.3.1688). 

112. Σύµφωνα µέ τήν περιγραφή τοῦ ἑορτασµοῦ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στίς 12.12.1724, 
τήν ὁποία συνέταξε ὁ ἱερογραφέας ἱερέας Νικόλαος Λαρδέας, τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς ἡ ἑβδοµά-
δα τῆς ἐφηµερίας ἔτυχε τοῦ Μ. Πρωτοπαπᾶ Σπυρίδωνος Βούλγαρη «ὁ ὁποῖος θέλωντας νὰ 
λειτουργήσῃ ὡς καθὼς καὶ ἄλλην φορὰν ὁποῦ ἦτον ἡ ἑβδοµάδα του µὲ τὴν παράταξιν τῆς 
ἀξίας του ἔδωκεν ἀφορµὴν νὰ ὑποπτεύσουν οἱ συνεφηµέριοι καὶ γιουσπατρονάτοι, πῶς τοῦτο 
θέλει γένει νόµος ὅτι οἱ κατὰ καιρὸν Πρωτοπαπάδες νὰ λειτουργοῦν τὴν ἡµέραν τοῦ ἁγίου. 
Τοῦτο ἔκαµε καὶ τὸν ἴδιον πρωτοπαπᾶν νὰ στέκῃ ἀµφίβολος νὰ λειτουργήσῃ. ὕστερα ὅµως 
σκεψάµενοι ἀσυµφώνησαν ὅτι νὰ λειτουργήσῃ ὁ παναιδεσιµώτατος πρωτοπαπὰς καθὸ ἑβδο-
µαδάρης Βούλγαρις. µὲ τὴν παράταξιν τῆς ἀξίας του καὶ τοῦτο ἐπειδὴ νὰ εἶναι ἡ ἑβδοµάδα 
του». Μέ αὐτόν συλλειτούργησαν καί οἱ ἱερεῖς Ἰωάννης καί Χριστόδουλος Βούλγαρης (ΚΑ-
ΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 407). 

113. Ὅπως προκύπτει ἀπό τίς µαρτυρικές καταθέσεις στό ἀντιµετωπιζόµενο ἀπό τόν Μ. 
Πρωτοπαπά ζήτηµα τῆς ἐφηµερίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου Συναράδων στίς 14.3.1688, οἱ συνε-
φηµέριοι «ἔβαλαν µπουλετιὰ µετα τὴν αγιαν Λαµπρὰν τοῦ παρόντος χρόνου κε ετηχεν του 
καθενος επειδὴ κε ετζη ἐν µεσον τους να εὐχαρηστιθησαν» (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 5, φ. 5v). Οἱ 
καταστατικές πράξεις τῶν ἀδελφοτήτων δέν προσδιορίζουν τόν τρόπο καθορισµοῦ τῆς σει-
ρᾶς, ἀλλά περιορίζονται µόνον στή δήλωση ὅτι οἱ ἱερεῖς ὄφειλαν νά ἐφηµερεύουν ὁ καθένας 
στήν «ἀράδα» του. Βλ. Ἁγία Βαρβάρα ∆οραχιτάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 108r τῆς 18.1.1506 -
Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 294, ἀρ. 404). Ὑ. Θ. Ἐπίσκεψης (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 122 τῆς 19.4.1523). 
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ἱερεῖς εἶχαν ἰδιαίτερους λόγους νά παραπονιοῦνται ὀφειλόµενους κατά περί-
πτωση στόν ἀποκλεισµό τους ἀπό τήν ἐφηµερία114, στήν κλήρωσή τους σέ µή 
προνοµιακή σειρά, στίς ὑπερβάσεις τῶν συνεφηµερίων καί στήν αὐθαίρετη 
κατάληψη τῆς ἑβδοµάδας ἐφηµερίας ἀπό ἄλλους115 ἤ ἀκόµη καί στήν αὐθαίρετη 
ἀλλαγή τῆς σειρᾶς τῆς ἐφηµερίας116. Οἱ ἀντιδικίες αὐτές δέν ὀφείλονταν τόσο 
στό ἴδιο τό γεγονός τῆς παραβίασης τῆς συµφωνίας κατανοµῆς τοῦ χρόνου, ὅσο 
στίς προσόδους (δικαιώµατα ἐφηµερίας) πού συγκέντρωνε ὁ ἑβδοµαδάρης ἐφη-
µέριος, γι’ αὐτό καί οἱ ἀντιδικίες µεταξύ τῶν ἐφηµερίων ἦταν περισσότερες ἐκεῖ 
ὅπου τήν ἐφηµερία µοιράζονταν πολλοί, πράγµα πού σήµαινε καί τή µειωµένη 
ἀναλογικά συµµετοχή τους στά εἰσοδήµατα τοῦ ναοῦ. Ἄλλωστε δέν λείπουν 
καί οἱ περιπτώσεις διαφορῶν καθαρά οἰκονοµικοῦ χαρακτήρα πού ὀφείλονταν 
σέ παρακράτηση τῶν µεριδίων πού ἀντιστοιχοῦσαν σέ κάθε ἐφηµέριο ἀπό τό 
εἰσόδηµα τοῦ ναοῦ117. Στίς διαφορές αὐτές ἡ ἀδελφότητα συνήθως δέν ἀναµει-
γνυόταν. Γιά τή διευθέτησή τους οἱ ἐνδιαφερόµενοι προσέφευγαν στόν Μ. Πρω-
τοπαπά, ὁ ὁποῖος καλοῦνταν νά ἐπιλύσει τίς διαφορές καί νά εἰρηνεύσει τά 
πνεύµατα. Ὁ Μ. Πρωτοπαπάς µέ τίς ἀποφάσεις του ὅριζε τή συµπερίληψη ὅσων 
εἶχαν δικαίωµα ἐφηµερίας στούς ἑβδοµαδάριους ἱερεῖς τοῦ ναοῦ118, τήν πιστή 
τήρηση τῆς ἑβδοµαδιαίας ἐναλλαγῆς, τόν σεβασµό καί τήν ἀναγνώριση τῶν δι-

                                                        
Ὑ. Θ. Ἀντιπερνῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 57r τῆς 30.4.1525). Ὑ. Θ. Ζωοδόχος Πηγή Χλοµοῦ 
(Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 1127rv τῆς 12.4.1706). Μόνον στήν πράξη τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου Ἁγίων 
∆ούλων σηµειώνεται ὅτι τή σειρά καθόριζαν οἱ κτήτορες τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 101r 
τῆς 25.10.1528). Βλ. ἀκόµη πράξη τῆς 8.6.1506 πού ἀφορᾶ στόν ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων 
χωρίου Περίθειας µέ τήν ὁποία δεσµεύτηκε ὁ πακτωτής νά «ανακραζη τους ευρισκοµένους 
ιερεις απὸ την αδελφότητα τον καθενα εις την ράδα του να την ψάλλουν και ιερουργουν ... 
κατα την συνήθειαν....» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 121r - Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 328, ἀρ. 456). 

114. Βλ. σχετική καταγγελία τῶν ἱερέων ἀδελφῶν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κρήνης στίς 
4.7.1727 (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 23, φ. 292r). 

115. Βλ. περίπτωση Ἁγίου Νικολάου Συναράδων (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 5, φ. 5v ἀπόφαση 
τῆς 14.3.1688). 

116. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 1, φ. 30v ἀπόφαση τῆς 15.7.1690 πού ἀφοροῦσε στόν Ἅγιο 
Γεώργιο Καρουσάδων, ἔπειτα ἀπό καταγγελία τοῦ ἱερέα Πολύµερου Τζουκαλᾶ ὅτι οἱ λοιποί 
ἐφηµέριοι θέλησαν «νὰ κάµουν κενουριοτητα ἀσκονοντας του την ἑβδοµαδα του». 

117. Βλ. ἀπόφαση τῆς 11.8.1696 πού ἀφοροῦσε στήν κατακράτηση ἀπό τούς ἄλλους 
ἐφηµερίους τοῦ µεριδίου πού δικαιοῦνταν ὁ συνεφηµέριος στόν ναό τοῦ Ὑψηλοῦ Παντοκρά-
τορα Σπυρίδων Θεόδοτος (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 19, Μέρος Α΄, β. 6, φ. 11v). 

118. Ἀπόφαση τῆς 23.11.1687 γιά τήν ἐφηµερία τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Σκριπεροῦ (Α.Ν.Κ., 
Μ.Π. 6, β. 1, δ. 5, φ. 4rv). Ἀπόφαση τῆς 15.6.1688 γιά τήν ἐφηµερία τῆς Ὑ. Θ. τῶν Ἀσωµένων 
χωρίου Πάγων (Μ.Π, 6, β. 1, δ. 1, φ. 28v). Ἀπόφαση τῆς 5.11.1689 γιά τή συµπερίληψη τοῦ 
ἱερέα Καψοκαβάδη στούς ἐφηµερίους τῶν ἐκκλησιῶν τῆς κοινότητος στό Γαστούρι (Α.Ν.Κ., 
Μ.Π. 6, β. 1, δ. 1, φ. 28v-29r). Ἀπόφαση τῆς 28.7.1690 γιά τήν ἐφηµερία τῆς Ἁγίας Τριάδος 
Ἀντιπερνῶν (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 5, φ. 19rv). Ἀπόφαση τῆς 18.4.1726 γιά τήν ἐφηµερία τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 2, φ. 78v). Ἀπόφαση τῆς 7.8.1737 γιά τήν ἐφη-
µερία τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀναπλάδων (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 4, φ. 193rv). 
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καιωµάτων τῶν ἄλλων ἱερέων στήν ἐφηµερία τοῦ ναοῦ119, κάποτε µάλιστα 
προσδιόριζε καί τή σειρά τῶν ἐφηµερίων120, λαµβάνοντας συχνά πρόνοια καί 
γιά τούς µελλοντικούς ἱερεῖς ἀδελφούς οἱ ὁποῖοι ἐντάσσονταν στήν ὁµάδα καί 
λάµβαναν ἐφηµερία τελευταῖοι στή σειρά ἔπειτα ἀπό τήν ὁλοκλήρωση τοῦ κύ-
κλου ἐναλλαγῆς τῶν ὑπαρχόντων ἐφηµερίων121. Στίς περιπτώσεις αὐτές ὁ Πρω-
τοπαπάς προέβαινε στή λήψη ἀποφάσεων ἔχοντας ὡς γνώµονα τήν ἰσότιµη 
κατά τό δυνατόν συµµετοχή τῶν ἐφηµερίων στά προκύπτοντα ἀπό τήν ἄσκηση 
τῆς ἐφηµερίας εἰσοδήµατα, χωρίς ὅµως σέ καµιά περίπτωση νά παραθεωρεῖ τόν 
πρωταρχικό χαρακτήρα τῆς κάλυψης τῶν θρησκευτικῶν ἀναγκῶν τῶν πιστῶν. 
Ἔτσι, ἄλλοτε ὅριζε τόν µερισµό µεταξύ τῶν ἐφηµερίων τῶν ἐκτάκτων ἐσόδων, 
πού προέρχονταν συνήθως ἀπό τήν τέλεση τῶν µυστηρίων122, καί ἄλλοτε φρό-
ντιζε γιά τήν ἐξασφάλιση τῶν δικαιωµάτων τοῦ νόµιµου ἐφηµερίου τοῦ ναοῦ 
στήν τέλεση ἁγιασµῶν, ἀκολουθιῶν καί µυστηρίων καί ἀπαγόρευε αὐστηρά 
τήν ὁποιαδήποτε ἀνάµειξη ἄλλου ἐφηµερίου µέ ἐξαίρεση τά µυστήρια τοῦ Βα-
πτίσµατος καί τῆς θείας Μετάληψης, τά ὁποῖα, παρότι ἡ τέλεσή τους κατά βάση 
ἀνῆκε στόν ἐφηµέριο τῆς ἑβδοµάδας, µποροῦσαν νά τελεστοῦν καί ἀπό ὁποιον-
δήποτε ἄλλον ἱερέα «διά τό ἀναγκαῖον»123. Μέ τόν ἴδιο τρόπο ὁ Πρωτοπαπάς 

                                                        
119. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 40, φ. 167r πρωτοπαπαδικό πρόσταγµα τῆς 21.1.1752 γιά τήν ἐφηµερία 

τοῦ Ἁγίου Ματθαίου τοῦ ὁµώνυµου χωριοῦ. 
120. Βλ. τόν τρόπο διευθέτησης τοῦ ζητήµατος στόν Ἅγιο Νικόλαο Συναράδων (Α.Ν.Κ., 

Μ.Π. 6, β. 1, δ. 5, φ. 5v). Βλ. ἐπίσης ἀπόφαση 17.12.1696 µέ τήν ὁποία ἐπιλύθηκαν οἱ διαφορές 
πού εἶχαν ἀνακύψει µεταξύ τῶν ἱερέων Σιδέρου Κοµπολίτη καί Νικολάου Λούβρου, ἐφηµε-
ρίων τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί τῶν µετοχίων της στό χωριό Βαρυπατάδες (Α.Ν.Κ., 
Μ.Π. 19, Μέρος Α´, β. 6, φ. 13rv). 

121. Στίς 3.3.1737 καθορίστηκε ἡ ἑβδοµαδιαία ἐναλλαγή στήν ἐφηµερία τῆς Ἁγίας Παρα-
σκευῆς Ἁγίου Ματθαίου ὡς ἑξῆς: «πρῶτον ἀπὸ τὸν παπα Θεοφίλη Καβουδίστρα, δεύτερον 
ἀπὸ τὸν παπά Εὐστάθιον Καβουδίστρα καὶ τρίτον ἀπό τόν ἱεροµόναχον Συµεών Ἀβραµιώτη 
... καὶ ἐάν εἰς τὸ ἐρχόµενον γένουν ἕτεροι ἱερεῖς ἰούς πατρονάτοι τῆς αὐτῆς µονῆς ... νὰ λαµ-
βάνουν καὶ αὐτοὶ ἐβδοµάδα τελειόνοντας ἡ ἐβδοµάς τοῦ αὐτοῦ ἱεροµονάχου Συµεών» (Α.Ν.Κ., 
Μ.Π. 25, β. 10, φ. 25rv). 

122. Τήν ἀπόφαση αὐτή ἔλαβε ὁ Μ. Πρωτοπαπάς Χριστόδουλος Βούλγαρης στίς 14.2.1688 
µέ ἀφορµή διαφορές µεταξύ ἐφηµερίων στό χωριό Συνιές. Κατ’ αὐτήν ὁ «εβδοµαδάριος» ἐφη-
µέριος «στεφανονει, διδει εὐχὲς ἐκκλησιαζει πεδιά κε βαπτιζει αυτά ηµηράζοντας τα σηµφε-
ροντα ἐν µέσον τους» (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 5, φ. 4v-5r). 

123. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ ἀντιδικία µεταξύ τῶν ἱερέων Εὐσταθίου Γιουρµᾶ καί Πα-
ντόλφου Κλήµη, ἐφηµερίων τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Χωρεπισκόπων, ἡ ὁποία ἀπασχόλησε τό πρω-
τοπαπαδικό κριτήριο στίς 13.1.1722 καί στίς 19.1.1722. Συγκεκριµένα τήν ἡµέρα τοῦ ἁγιασµοῦ 
τῶν Θεοφανείων («τῶν καλάντων»), ὁ ἱερέας Παντόλφος Κλήµης χωρίς νά εἶναι ἡ δική του 
ἑβδοµάδα, ἀλλά τοῦ ἱερέα Γιουρµᾶ, καί ἐνῶ ὁ τελευταῖος εἶχε πάει στό χωριό Μαλακιοί γιά 
νά «καλαντίσει», «ἐπεῖγε καὶ εκαλάντησε ὅλον τὸ χωρίον πέρνοντας ὅλον τὸ δικαίωµα ὁπου 
εὔγενε τοῦ ανωθεν Γιουρµᾶ». Ταυτόχρονα καταγγέλθηκε ὅτι ὁ ἱερέας Κλήµης «βαπτίζει ... βρέ-
φη εἰς τὴν ἑβδοµάδα τοῦ ἄνωθεν Γιουρµᾶ πέρνωντας τὰ δικαιώµατα τῆς ἐφηµερίας του». Ὁ Μ. 
Πρωτοπαπάς ἀποφάσισε ἀρχικά νά καταβληθεῖ στόν ἱερέα Γιουρµᾶ ὅλο τό ποσό πού εἶχε 
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παρενέβαινε ὑπέρ τοῦ ἐφηµερίου τοῦ ναοῦ καί ἐπέβαλλε τόν σεβασµό τῶν ἐφη-
µεριακῶν του δικαιωµάτων (στεφανωµάτων, βαπτίσεων, ἁγιασµῶν καί ἄλλων 
ἀκολουθιῶν) ὅταν αὐτά σφετερίζονταν ἐφηµέριοι ἄλλων ἐκκλησιῶν124. 

Ὅπου ἡ ἀδελφότητα κατεῖχε περισσότερους τοῦ ἑνός ναούς, τό πρόβληµα 
τῆς ἐφηµερίας αὐτῶν ἀπό τούς ἀδελφούς ἱερεῖς καί ἡ ἰσόποση κατανοµή τῶν 
εἰσοδηµάτων καί τῶν δικαιωµάτων ἐφηµερίας καθίστατο ἰδιαίτερα περίπλοκο, 
γι’ αὐτό καί ἔχρηζε ἰδιαίτερης ἀντιµετώπισης. Τά θέµατα αὐτά διευθετοῦνταν 
εἴτε ἀπό τούς ἴδιους τούς ἐνδιαφερόµενους ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι καθόριζαν τούς κα-
νόνες µέ ἐπίσηµη νοταριακή πράξη, εἴτε ἀπό τόν Μ. Πρωτοπαπά. Σέ ὅλες τίς 
περιπτώσεις, γνώµονας ἦταν ἡ ἰσότιµη κατανοµή τῶν ἐσόδων πού προέκυπταν 
ἀπό τά εἰσοδήµατα τῶν ναῶν καί τήν ἄσκηση τῆς ἐφηµερίας, καθώς ἐπίσης ἡ 
ὁµαλή καί τακτική τέλεση τῶν ἀκολουθιῶν. Τή διευθέτηση τῶν διαφορῶν µετα-
ξύ τῶν ἐφηµερίων καί τῶν ἀδελφῶν καί κυβερνητῶν τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ χωριοῦ 
Ἅγιοι ∆έκα ἀνέλαβε ὁ Μ. Πρωτοπαπάς, ὁ ὁποῖος στίς 24.2.1719 ἐξέδωσε ἀπό-
φαση µέ τήν ὁποία ὅρισε ὅτι οἱ ἐφηµέριοι καρπώνονταν τό ἕνα τρίτο ἀπό τά 
εἰσοδήµατα τῶν ναῶν. Οἱ ἱερεῖς ὄφειλαν νά δίνουν στούς κυβερνῆτες τή Λαµ-
πρή ἀπό ἕνα κερί ἄσπρο τεσσάρων οὐγγιῶν καί κατά τήν ἑορτή τῶν ναῶν ἀπό 
µιά κούπα σπερνά τοῦ καθενός. Οἱ ἱερεῖς ὄφειλαν νά ὑπηρετοῦν τήν ἑβδοµάδα 
τῆς ἐφηµερίας τους, ἄλλως ἔχαναν τό ἀντίστοιχο µερίδιο ἀπό τήν πληρωµή 
τους. Ὄφειλαν νά ἱερουργοῦν τούς ναούς τουλάχιστον κάθε Σάββατο καί Κυ-
ριακή καθώς καί ὅλες τίς ἐπίσηµες ἑορτές125. 

Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ συµφωνία ἡ ὁποία συνήφθη ἀπό τούς 

                                                        
συναχθεῖ τήν ἡµέρα τῶν καλάντων. Ἡ ἀπόφαση ὅµως τροποποιήθηκε στίς 19.1.1722 ἔπειτα 
ἀπό συµφωνία τῶν ἀντιδίκων. Μέ τή νέα ἀπόφαση ὁρίστηκε νά καταβληθοῦν τά 2/3 ὅσων συ-
γκεντρώθηκαν, παράλληλα ὅµως ὁ Μ. Πρωτοπαπάς ἀπαγόρευσε σέ ὁποιονδήποτε «να ὑπαγῃ 
νὰ φωτήσῃ εἰς τὰ σπίτια τοῦ αὐτοῦ χωρίου ἥγουν εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ ἐνορίτας τῆς Ὑπερα-
γίας Θεοτόκου ... παρὰ µόνον ὁποῦ ἐκεῖνος ὁ ἐφηµέριος κατὰ τύχην ἤθελεν τοῦ λάχῃ ἡ 
ἑβδοµάδα του» καί ὅρισε ὅτι, ἐκτός τοῦ Βαπτίσµατος καί τῆς θείας Μετάληψης, τά «στεφανώ-
µατα καὶ πᾶν ἄλλον ὁποῦ ἔρχονται εἰς τὴν ἐκκλησίαν τῆς ἄνωθεν Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τὸ 
ἄνωθεν χωρίον, νὰ µὴν ἠµπορεῖ κανεὶς νὰ τὰ ἐνεργᾶ εἰ µὴ µόνον ὁ ἑβδοµαδάρης τῆς αὐτῆς 
µονῆς. Καὶ τοῦτο διὰ νὰ ἔχει ὁ καθεὶς τὸ δίκαιόν του» (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 336-337, 
ἔγγραφο 146). 

124. Βλ. τήν πρωτοπαπαδική ἀπόφαση τῆς 31.1.1676 πού ἀφοροῦσε στίς παρ’ ἐνορίαν 
δραστηριότητες τοῦ ἱερέα Κωσταντῆ Κονοφάου ἐφηµερίου τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰσαύρου 
Μελικίων (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 1, φ. 4r). Βλ. ἐπίσης τήν πρωτοπαπαδική ἀπόφαση τῆς 
7.8.1732 ἔπειτα ἀπό καταγγελία τοῦ ἱερέα Θεόδωρου Μπογδάνου, ἐφηµερίου τοῦ Ἁγίου Νικο-
λάου Μπενιτσῶν, ὅτι ὁ ἱερέας Σπυρίδων Μακρῆς, ἐφηµέριος τῆς Ἁγίας Μαρίνας, «νὰ ἐπιχει-
ρίζεται εἰς τὰ τῆς ἐφηµερίας δικαιόµατα τοῦ αὐτοῦ παπά Μπογδάνου τόσον εἰς σέ στεφα-
νώµατα, βαπτιστικά ἁγιασµούς καί πᾶν ἄλλο», µέ τήν ὁποία προστάχθηκε ὁ Μακρῆς καί κάθε 
ἄλλος ἱερέας «νὰ µὴν ἤθελαν εἰς τὸ ἐρχόµενον διὰ κανενὸς τρόπου ἐπιχειρισθοῦν εἰς τὰ τῆς 
ἐφηµερίας τοῦ ἄνωθεν παπά Θεοδώρου» (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 3, φ. 128v). 

125. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 1, φ. 41r-42r. 
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ἐφηµέριους τῶν ναῶν Ὑ. Θ. Λυβιώτισσας καί Ἁγίου Στεφάνου χωρίου Σκριπε-
ροῦ καί καταχωρίστηκε στά κατάστιχα τοῦ νοταρίου ἱερέα Ἀντωνίου Σελλιώτη 
στίς 16.2.1721126. Κατ’ αὐτήν οἱ ἐφηµέριοι καρπώνονταν πρός ἴδιον ὄφελος µέ-
χρι δύο «λειτουργίες» κατά τή διάρκεια τῆς ἐφηµερίας τους, ἐνῶ ἄν τύχαιναν 
περισσότερες τίς ὑπόλοιπες τίς µοιράζονταν µέ τούς συντρόφους τους ἐφηµε-
ρίους. Τά ἔσοδα πού προέκυπταν κατά τίς δεσποτικές καί ἄλλες ἑορτές καί 
κυρίως κατά τή Λαµπρή, τά Χριστούγεννα, τά Φῶτα καί τόν ∆εκαπενταύγου-
στο τά µοίραζαν µεταξύ τους. Ὅσοι δέν µετεῖχαν, προφανῶς ὡς συλλειτουργοί, 
σέ κάποια ἑορτή δέν εἶχαν δικαίωµα µεριδίου στά ἔσοδα τῆς ἑορτῆς αὐτῆς. Σέ 
ὅ,τι ἀφορᾶ τά συνοικέσια καί τούς γάµους, ἄν τύχαινε γάµος στή µία ἐκκλησία, 
ὁ ἐφηµέριος ὄφειλε νά καλέσει καί τόν ἐφηµέριο τῆς ἄλλης ἐκκλησίας, ὁ ἕνας νά 
ἀρραβωνίσει καί ὁ ἄλλος νά στεφανώσει, τή βεβαίωση ὅµως τοῦ στεφανώµατος 
τήν συνέτασσε ὁ ἐφηµέριος ἀπό τό µέρος τῆς νύµφης. Ἐπίσης στίς κηδεῖες ὁ ἐφη-
µέριος τῆς µιᾶς ἐκκλησίας ὄφειλε νά ὑπενθυµίσει στούς πενθοῦντες νά καλέσουν 
καί τόν ἐφηµέριο τῆς ἄλλης ἐκκλησίας τῆς ἴδιας ἑβδοµάδας. Ἄν τύχαιναν λει-
τουργίες «ισε αγιοµνισια» καί κάποιος ἀπό τούς ἱερεῖς δέν καλοῦνταν στό γεῦ-
µα, ὄφειλαν οἱ ὑπόλοιποι νά τοῦ δίνουν ἀπό τρεῖς γαζέτες ὁ καθένας. Οἱ ἐφηµέ-
ριοι ὄφειλαν νά εὐπρεπίζουν τίς ἐκκλησίες σύµφωνα µέ τήν τάξη. Ὅποιος ἐφη-
µέριος διαφωνοῦσε στά ἀνωτέρω ἤ προκαλοῦσε σκάνδαλα στεροῦνταν τῆς ἐφη-
µερίας τῶν ἀνωτέρω ἐκκλησιῶν. 

Ἰδιότυπο τέλος ἦταν τό πρόβληµα τοῦ τρόπου κατανοµῆς τῶν ἑβδοµάδων 
ἐφηµερίας ὅταν οἱ ναοί τῆς ἀδελφότητας δέν ἦταν ὅλοι ἐνοριακοί, ἀλλά σέ αὐ-
τούς περιλαµβάνονταν καί µετόχια ἤ παρεκλήσια. Στίς καταγγελλόµενες στόν 
Μ. Πρωτοπαπά περιπτώσεις, αὐτός ἐπεδίωκε πάντοτε τήν ἐξεύρεση µέσης λύ-
σης, ἡ ὁποία θά ἐξασφάλιζε τήν ἀπρόσκοπτη ἱερουργία τῶν ναῶν. Σηµειώνουµε 
γιά παράδειγµα τήν ἀπόφαση τῆς 2.9.1735 µέ τήν ὁποία ρυθµίστηκε σχετικό 
πρόβληµα στήν ἐφηµερία τῶν ναῶν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου καί τῶν Ἁγίων 
Θεοδώρων στό χωριό Μαγουλάδες. Κατ’ αὐτήν, οἱ ἀντιδικοῦντες ἐφηµέριοι ὄ-
φειλαν «τελειόνωντας ἡ ἐβδοµάδα τοῦ ἐνός εἰς τοὺς ἁγίους Θεοδώρους, εὐθύς 
νὰ ἔχῃ τὴν ἐπιστασίαν νὰ ἱερουργεῖ εἰς τὴν µονὴν τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου µε-
τόχιον τῆς αὐτῆς µονῆς, καὶ οὕτως νὰ ἐξακολουθοῦν ἕνας τὸν ἄλλον ὅλοι τους, 
ὅταν τελειώνουν οἱ ἐβδοµάδαις τους»127. 

                                                        
126. Τή συµφωνία γνωρίζουµε ἀπό ἀντίγραφο πού κατατέθηκε στήν πρωτοπαπαδική 

γραµµατεία στίς 29.11.1727 (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 23, φ. 297rv). Τήν συµφωνία ἀποδέχθηκαν καί ὑπέ-
γραψαν οἱ ἱερεῖς Νικολέτος Τζιλιµπάρης, Ἰωάννης Μπούρδης, Παγκράτιος Κλήµης, Σταµάτης 
Κορωνάκης, Ζαφείρης Τζιλιµπάρης, Ἰωάννης Κλήµης καί Ἀντώνιος Σελλιώτης. 

127. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 4, φ. 163r. 
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β. Τά ἔσοδα τῶν ἐφηµερίων 

Οἱ ἀπολαβές τῶν ἐφηµερίων δέν χαρακτηρίζονταν ἀπό ὁµοιοµορφία οὔτε ὡς 
πρός τό ὕψος οὔτε ὡς πρός τό εἶδος τους ἀκόµη καί στόν ἴδιο ναό. Αὐτές 
διακρίνονταν σέ τακτικές καί ἔκτακτες, τό ὕψος τῶν ὁποίων γιά τίς µέν πρῶτες 
ἐξαρτιόταν ἀπό τίς οἰκονοµικές δυνατότητες τοῦ ναοῦ καί τῶν κτητόρων του, 
γιά δέ τίς δεύτερες ἀπό τή θέση τοῦ ναοῦ, τήν ὕπαρξη ἐνοριτῶν καί τόν ἀριθµό 
τους. Ἀπό τίς πηγές διαπιστώθηκε ὅτι ἡ οἰκονοµική ἀποζηµίωση τοῦ ἐφηµερίου 
καλυπτόταν κυρίως ἀπό τά εἰσοδήµατα τοῦ ναοῦ, τόν συµφωνηθέντα µισθό ἤ 
τά ὑπάρχοντα κληροδοτήµατα. Συµπληρωµατικές πηγές προσόδων, οἱ ὁποῖες 
πάντως σέ ὁρισµένες περιπτώσεις ἐµφανίζονται ὡς οἱ σηµαντικότερες, ἀποτε-
λοῦσαν τά ἔσοδα τοῦ ἐπιτραχηλίου, τά τάµατα καί οἱ δωρεές, οἱ «λειτουργίες» 
καί τά δῶρα στίς µεγάλες ἑορτές. 

Στήν πλειονότητα τῶν περιπτώσεων ὁ ἐφηµέριος λάµβανε µέ τή σύµβαση 
τόν ναό µέ τά ἀγαθά καί τά ὑποστατικά του. Μέ τήν πράξη λοιπόν ὁ ἐφηµέριος 
καθίστατο καρπωτής τῶν ἐσόδων πού ἀπέρρεαν ἀπό τή µίσθωση τῶν περιου-
σιακῶν στοιχείων τοῦ ναοῦ, ἤ καθίστατο αὐτός ὁ ἴδιος πακτωτής. Συχνά οἱ 
συµβάσεις δέν προσδιορίζουν µέ ἀκρίβεια τήν ἀνωτέρω διάκριση, ἀλλά περι-
ορίζονται στή δήλωση ὅτι παρέχονται στόν ἱερέα ἡ «µονή» µέ ὅλα τά πράγµατά 
της128, ἄλλοτε ὅµως ἡ δήλωση τοῦ πακτώµατος τῆς περιουσίας τοῦ ναοῦ στόν 

                                                        
128. Ἐνδεικτικά: Ἅγιοι Ἀνάργυροι Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 349r τῆς 

16.3.1550). Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως τό 1546 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.186, φ. 206r τῆς 4.6.1546). Ἅγιοι 
Ἀπόστολοι Ἁγίου Μάρκου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ζ.33, φ. 18v-19r τῆς 17.2.1583). Ἁγία Παρασκευή 
Βαρυπατάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.2, φ. 256v τῆς 14.1.1583). Ἅγιος Ἀρσένιος Στανοπουλάδων 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 261v τῆς 12.3.1546). Ἅγιος Γεώργιος Κληµατιᾶς (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.5, πράξη 
6.12.1550). Ἅγιος Ἠλίας Καλαφατιώνων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.3, φ. 4r τῆς 1.8.1556). Ἅγιος Ἴσαυρος 
Μελικίων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 651v-652r τῆς 15.4.1544). Ἅγιος Ἰάκωβος Πέρσης πόλεως 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 375v τῆς 7.5.1549). Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Α.77, φ. 59r τῆς 1.4.1583). Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδροµος Ἀργυράδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 
593v τῆς 1.9.1610). Ἁγία Μαρίνα Μαρµάρου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 207r τῆς 17.7.1569). 
Ἅγιος Νικόλαος Ἀνδρονίκαινας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.183, φ. 62r τῆς 2.3.1544). Ἅγιος Νικόλαος 
∆ράκοντος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 714v τῆς 7.12.1544). Ἅγιος Νικόλαος Ἑβραΐδος (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Π.41, φ. 457r τῆς 27.4.1576). Ἅγιος Νικόλαος Μαυριάνας Σωκρακίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 
98r τῆς 1.10.1528). Παντοκράτορας στό Γρηγοροβούνι (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 446r τῆς 7.2.1578). 
Παντοκράτορας πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.77, φ. 51v τῆς 22.4.1584). Παντοκράτορας Μεσαριᾶς 
(Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 72-73 της 1.7.1521). Ἅγιος Στέφανος Σκριπεροῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, 
φ.165r τῆς 26.3.1558). Ταξιάρχης Ἁγίου Ματθαίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.11, φ. 113v τῆς 18.10.1570). 
Ταξιάρχης ∆ραγοτινῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 737v τῆς 5.4.1537). Ταξιάρχης Κουναβάδων 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.77, φ. 60v-61r τῆς 12.4.1583). Ταξιάρχης Χλοµοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 548r 
τῆς 7.3.1610). Ἁγία Τριάς Κάτω Παυλιάνας (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.6, φ. 18v τῆς 17.9.1582). Ὑπαπαντή 
Καστελλάνων Μέσης (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.245, φ. 76v-77r τῆς 2.6.1497). Ὑ. Θ. Γαρδελάδων (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Τ.145, φ. 127r τῆς 1.3.1549). Ὑ. Θ. ∆ουκάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 20r τῆς 9.7.1533). 
Ὑ. Θ. Λιαπάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 173r τῆς 19.11.1553). Ὑ. Θ. Σκριπεροῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. 



568  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΗΣ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ  

 

ἱερέα εἶναι ρητή129. Καί στίς δύο περιπτώσεις µέ τήν πράξη καθορίζονται πα-
ράλληλα καί οἱ προκύπτουσες οἰκονοµικές ὑποχρεώσεις τοῦ ἐφηµερίου ἀπέ-
ναντι στήν ἀδελφότητα ἤ τόν ναό οἱ ὁποῖες στή δεύτερη περίπτωση δηλώνονται 
ὡς «πάκτο». 

Σέ ἄλλες συµβάσεις ὁ ἐφηµέριος λάµβανε ἁπλῶς τά εἰσοδήµατα τοῦ ναοῦ130, 
τά ὁποῖα συνίσταντο σέ «κρασί, λάδι, σιτάρι, τεταρτίες, σολιάτικα, λειτουργίες, 
λείψανα»131 καί τά ὁποῖα λογίζονταν ὡς ὁ µισθός του132. Ἄλλοτε πάλι ὁ 
ἐφηµέριος λάµβανε σαφῶς προσδιοριζόµενα εἰσοδήµατα τοῦ ναοῦ133 ἤ µέρος 

                                                        
Τ.145, φ. 200v τῆς 17.1.1559). Ὑ. Θ. Καλαµιώτισσα Βουνιατάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.5, φ. 29v-30r 
τῆς 26.7.1523). Ὑ. Θ. Καρισκιώτισσα Μεσαριᾶς (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 107 τῆς 15.1.1523). Ὑ. Θ. 
Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.10, φ. 16v-17r τῆς 7.1.1579). Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Μελικίων (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Τ.13, φ. 321v-322r τῆς 10.5.1551). Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσα (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 10, φ.χ.ἀ. τῆς 
16.8.1564). Ὑ. Θ. Παρηγορήτισσα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.187, φ. 110r τῆς 18.6.1549). 

129. Βλ. Ταξιάρχης Κορακιάνας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ζ.33, φ. 137v τῆς 30.1.1607). Ταξιάρχης 
Πολιτάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 285r τῆς 15.3.1556. Συµβ. Κ.405, φ. 53v τῆς 1.3.1601). 
Ἅγιοι Θεόδωροι Ἁγίων Θεοδώρων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 706r τῆς 22.10.1544. ∆.Σ. 4.4, β. 1, φ. 
6v τῆς 11.6.1559). Ἅγιος Θωµᾶς Ποδαριώνων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 400v τῆς 8.7.1607). Ἅγιοι 
Ἀνάργυροι Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 477r τῆς 20.2.1553. Συµβ. Μ.225, φ. 294v-
295r. Συµβ. Κ.404, φ. 48v-49r τῆς 27.4.1589). Ὑ. Θ. Κουκαµιώτισσα Χωρεπισκόπων (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Τ.25, β. 1, φ. 44rv τῆς 2.5.1570, φ. 59rv τῆς 14.7.1570). Ἀνάληψη Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Γ.87, β. 52, φ. 20v-21r τῆς 23.3.1734). Ἅγιοι Θεόδωροι Ἁγίων ∆ούλων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, 
β. 56, φ. 43rv τῆς 22.5.1736). Ἁγία Παρασκευή Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 57, φ. 18r 
τῆς 29.8.1736). Ἁγία Ἀγάθη Ζυγοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 8, φ. 5r-6r τῆς 23.9.1762). 

130. Ἅγιος Νικόλαος Συναράδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.15, φ. 225r τῆς 18.3.1590). Παντο-
κράτορας Ὑψηλός (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 19r τῆς 25.5.1503 - Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 74, ἀρ. 77). 
Παντοκράτορας Ἀσκηταριοῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 106r τῆς 28.12.1505 - Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 
289, ἀρ. 398. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 93 τῆς 29.7.1522). Ἅγιοι Σαράντα πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.53, 
φ. 168r τῆς 13.10.1563). Ταξιάρχης Κορακιάνας (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.12, φ. 8rv τῆς 27.12.1555). Ὑ. Θ. 
Σκριπεροῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.6, φ. 2r τῆς 1.4.1513 - Πράξεις Ἀλεξάκη, σ. 26, ἀρ. 6). Ὑ. Θ. Ὁδη-
γήτρια Σταυροπηγή Σταυροῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.6, φ. 46v-47r τῆς 23.8.1586). Ὑ. Θ. Παλαιοπόλεως 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 277v-278r τῆς 6.6.1562). Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένη-Κρεµαστή (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
∆.5, φ. 139r τῆς 16.8.1578). Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 2.9, φ. 4v τῆς 19.1.1556). Ἁγία 
Παρασκευή Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 53, φ. 28v-29v τῆς 30.7.1734). Ἅγιος Νικόλαος 
Μαυριάνας Σωκρακίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 1, φ. 3rv τῆς 25.4.1744). 

131. Ἅγιος ∆ηµήτριος Γέφυρας πόλεως (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 6.7, φ. 158rv τῆς 25.1.1560). Πρβλ. τή 
σύµβαση τῆς 9.9.1584 γιά τόν Ἅγιο Βασίλειο πόλεως κατά τήν ὁποία ὁ ἐφηµέριος λαµβάνει 
ὅλα τά σολδιάτικα, τεταρτίες κρασιοῦ καί λαδιοῦ καί σιταριοῦ γιά ὅλο τό διάστηµα τῆς ἱε-
ρουργίας του (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.187, φ. 333r. Πρβλ. Συµβ. Χ.18, φ. 381v-382r τῆς 20.6.1586). Βλ. 
ἀκόµη Ἅγιοι Πατέρες πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.186, φ. 274rv τῆς 7.12.1546). Ὑπαπαντή Κα-
στελλάνων Μέσης (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.183, φ. 25rv τῆς 27.1.1544). 

132. Σύµφωνα µέ τή σύµβαση τῆς 2.3.1567 ὁ ἱερέας Κόντος Μακρῆς, ἐφηµέριος τῆς Ὑ. Θ. 
Λιµνιώτισσας πόλεως, «απολαµβάνει διά µισθόν ολλον το εσώδηµα του ναου» (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Β.178, φ. 303r). 

133. Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.213, φ. 345v-346r τῆς 27.6.1599). 
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τῶν περιουσιακῶν στοιχείων καί τῶν ἐσόδων τοῦ ναοῦ134, συνηθέστερα ὅµως 
καθοριζόταν τό ποσοστό συµµετοχῆς τοῦ ἐφηµερίου στήν κάρπωση τῶν ἐσό-
δων. Αὐτό στίς περισσότερες συµβάσεις ἦταν σταθερό καί ἀντιστοιχοῦσε περί-
που στά δύο τρίτα τῶν συνολικῶν ἐσόδων135, χωρίς νά λείπουν ὅµως καί οἱ 
περιπτώσεις στίς ὁποῖες τό µέρισµα ἦταν µικρότερο136. Κατά τόν 17ο καί 18ο αἰ. 
τό ποσοστό κάρπωσης τῶν ἐσόδων τῶν ναῶν ἀπό τούς ἐφηµερίους καθορίστη-
κε στό ἥµισυ, ὅπως φαίνεται ἀπό τίς πρωτοπαπαδικές ἀποφάσεις πού ἀφοροῦν 
στό θέµα137. 

Ὁ µισθός καθοριζόταν σέ ἐτήσια βάση καί συνήθως ἀποτελοῦσε συγκεκρι-
µένο χρηµατικό ποσό, ἐνῶ σέ σπάνιες περιπτώσεις µποροῦσε νά συνίσταται σέ 
παροχή συγκεκριµένης ποσότητας ἀγαθῶν138. Τό ὕψος του κυµαινόταν ἀνά-
λογα µέ τίς δυνατότητες τοῦ ναοῦ, τίς ἀναλαµβανόµενες ὑποχρεώσεις τοῦ ἐφη-
µερίου, καί τό ποσοστό συµµετοχῆς τοῦ ἐφηµερίου στά µή τακτικά ἔσοδα τοῦ 
ναοῦ προερχόµενα ἀπό παρακλήσεις, τάµατα καί λειτουργίες139. 

                                                        
134. Κατά τή σύµβαση τῆς 5.4.1503 ὁ ἐφηµέριος τῆς Ὑ. Θ. Καρισκιώτισσας Μεσαριᾶς ἱε-

ρέας Ἰάκωβος Λαπαρδᾶς ὄφειλε νά «δουλευη και κυβερνα ... τα ηµισα πράγµατα της ριθήσης 
µονῆς καί εχει καὶ ορίζη καὶ την ήµισην εσοδείαν» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 10v - Πράξεις Κα-
τωιµέρη, σ. 50, ἀρ. 42). 

135. Στήν Ἁγία Τριάδα Παράλιο ὁ ὁρισθείς στίς 7.4.1572 ἐφηµέριος ἱερέας Ἀλέξανδρος 
Χαµάλης ἔλαβε τά 2/3 τῶν εἰσοδηµάτων τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 113r). Ἡ ἴδια ρύθ-
µιση στόν Ἅγιο Ἀρσένιο Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 147r τῆς 4.1.1583), στήν Ὑ. 
Θ. Ἐλεούσα Κρητικῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 575v τῆς 2.7.1610) καί στόν Ἅγιο Γεώργιο Πα-
λαιοχωρίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 595r τῆς 10.9.1610), ἐνῶ τήν ἰσχύ τοῦ µέτρου στόν ναό 
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Στανοπουλάδων γνωρίζουµε ἀπό τήν πράξη ἐγγραφῆς ἀδελφῶν τῆς 
1.7.1596 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 376v-377r). Στόν Ἅγιο Νικόλαο Κανακάδων ὁ ἐφηµέριος 
λάµβανε τά 2/3 τῶν εἰσοδηµάτων καί τό 1/4 τῶν ἐλαιῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.76, φ. 12v τῆς 
19.7.1599). 

136. Στήν Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν στίς 7.7.1503 ὁ ἐφηµέριος ἔλαβε τό 1/4 τοῦ γεννήµατος, τό 1/2 
τοῦ λαδιοῦ, τά 2/5 τοῦ κρασιοῦ καί ὅλα τά σολδιάτικα (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 21v - Πράξεις 
Κατωιµέρη, σ. 81, ἀρ. 87). Στόν Ὑψηλό Παντοκράτορα στίς 6.8.1549 δόθηκαν στόν ἱερουργό 
τά µισά εἰσοδήµατα (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.5, φυλλάδιο 2, φ.χ.ἀ). Στήν Ὑπαπαντή Καστελλάνων Μέ-
σης µέ τή σύµβαση τῆς 2.1.1588 οἱ κυβερνῆτες συµφώνησαν µέ τόν ἱερέα Κωσταντῆ Ἀσωνίτη 
νά τοῦ καταβάλουν ἐκ τῶν εἰσοδηµάτων «απο των χρονον των ερχοµενων µερος τεταρτων καὶ 
απόκει και εκι να χρεοστουν να δίδουν µερος ηµισο εως να τεληόσουν η ανοθεν τρης χρονι» 
(Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.2, φυλλάδιο 1, φ. 9r). 

137. Βλ. ἀπόφαση τῆς 5.9.1694 πού ἀφορᾶ στόν Ἅγιο Μαρκιανό Γαστουρίου (Α.Ν.Κ., 
Μ.Π. 19, Μέρος Α´, β. 6, φ. 5v-6r). 

138. Στίς 17.4.1582 οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ χωριοῦ Σπαρτίλας στή συµφωνία τους µέ τόν ἱερέα 
Λορέντζο Βαλέντη γιά τήν ἱερουργία τῶν ναῶν τοῦ χωριοῦ ὑπόσχονται «να µασουν εκ τω κα-
θεν σπίτι του ρηθεντος χωρίου σητάρι µουζουρη ένα και κρασί ξεστα µία να το διδουν του ρη-
θεντος ἱερεος δια τον γκόπο του». Ὁ ἴδιος εἶχε ἀκόµη «και ετι ηθελε εξεταξη µε το πετραχήλη 
του» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ζ.33, φ. 13r). 

139. Σηµειώνουµε ἐνδεικτικά: Στόν Ἅγιο Νικόλαο τῶν Ξένων Γαρίτσας στίς 19.4.1545 δό-
θηκε µισθός 2 δουκάτων συµπληρούµενος ἀπό τά ἔσοδα τοῦ ἐπιτραχηλίου καί τῶν προσφο-
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Τά κληροδοτήµατα προέρχονταν ἀπό ἀφιερώσεις περιουσιακῶν στοιχείων, 
τά ἔσοδα τῶν ὁποίων προορίζονταν γιά τήν οἰκονοµική ἐνίσχυση τῶν ἐφηµε-
ρίων. Σέ κάποιες περιπτώσεις, συνήθως στήν πόλη, τά ἔσοδα αὐτά ἀποτελοῦ-
σαν τή σηµαντικότερη πηγή σταθεροῦ εἰσοδήµατος γιά τόν ἐφηµέριο, συµπλη-
ρούµενη εἴτε ἀπό µέρος τῶν ἐσόδων τοῦ ναοῦ εἴτε ἀπό τά τυχερά τοῦ ἐπιτρα-
χηλίου140. Τά περιουσιακά αὐτά στοιχεῖα, τά ὁποῖα ἀνάλογα µέ τή φύση τῶν 
κληροδοτηµάτων ἀπέφεραν µιά ἀξιοσηµείωτη ποικιλία προσόδων141, διακρίνο-
νταν ἀπό τά λοιπά περιουσιακά στοιχεῖα τοῦ ναοῦ καί ἡ διαχείρισή τους τη-
ροῦνταν σέ ἰδιαίτερα κατάστιχα142. Μέ τόν ἐκκλησιαστικό κανονισµό τοῦ 1811 

                                                        
ρῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.54, φ. 238r), τό 1546 ἡ ἀδελφότητα προέβη σέ χορήγηση κανονικοῦ 
µισθοῦ δίνοντας στόν ἱερουργό ὡς «ρόγα» 5 δουκάτα τόν χρόνο, ἡ ὁποία αὐξήθηκε κατά ἕνα 
δουκάτο τό 1547 γιά νά φτάσει τά 10 δουκάτα ἐτησίως τό 1549, λαµβανόµενα ἀπό σολδιάτικα 
καί νοίκια τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.187, φ. 95rv). Στόν ἴδιο ναό στή σύµβαση τῆς 28.4.1568 
προβλέπονται κατ’ ἔτος 14 δουκάτα καταβαλλόµενα σέ δύο ἤ τρεῖς δόσεις καθώς καί τά ἔσοδα 
τοῦ ἐπιτραχηλίου καί τῶν ἑορτῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 589rv). Στόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Εὐαγ-
γελίστριας στό Ποτάµι, στίς 22.6.1573 ὁ ἐφηµέριος λάµβανε 2½ φλουριά (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.17, φ. 
307v). Στόν Ἅγιο Νικόλαο ∆ράκοντος Ριγγλάδων, τό 1590 οἱ πριόρηδες συµφώνησαν νά δώ-
σουν στόν ἐφηµέριο γιά ἕνα ἔτος 3 δουκάτα καί 6 «λειτουργίες» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 101r). 
Στόν Ἅγιο Γεώργιο Παλαιοχωρίου στίς 16.9.1604 οἱ πριόρηδες ὅρισαν ὡς ἐτήσιο µισθό τοῦ 
ἐφηµερίου 15 λίτρες, τίς µισές παρακλήσεις καί ὅλες τίς λειτουργίες, ἐνῶ παράλληλα δεσµεύ-
ονταν νά τοῦ κάνουν δύο λειτουργίες στή µνήµη τοῦ ἁγίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.10, φ.χ.ἀ.). Στόν 
Ἅγιο Ἐλευθέριο πόλεως τό 1714 ὁρίστηκε νά λαµβάνει ὁ ἐφηµέριος «τον πασα χρονον ... δια 
κοπον και εβπρεπησιν οπου κανη ιστιν αυτην µονιν δουκατα 40» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.77, β. 7, φ. 
40r). Στήν Ἁγία Αἰκατερίνη Κανακάδων στίς 15.5.1702 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Φ.14, β. 2, φ. 27r) καί 
στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο Καρουσάδων στίς 22.4.1737 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 58, φ. 20v) ἡ ἐτήσια 
ἀποζηµίωση ἀνερχόταν σέ 30 δουκάτα, ἐνῶ στήν Ὑπαπαντή Καστελλάνων Μέσης στίς 
19.4.1752 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 23, φ. 12r) ὁ µισθός τῶν δύο ἱερέων ὁρίστηκε στά 50 ρεάλια 
κατ’ ἔτος. Στήν Ὑ. Θ. Πάγων µέ τή σύµβαση τῆς 20.12.1803 ὁ ἐφηµέριος τοῦ ναοῦ λάµβανε στά 
δύο χρόνια τῆς σύµβασής του 32 τάλαρα βενέτικα σέ ἑξαµηνιαῖες δόσεις (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 502, 
ἔγγραφο 87). 

140. Στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως ὁ ἐφηµέριος εἶχε «κιβέρνησιν ἀπό τὰ λάσα και 
το πετραχίλιον» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 20v τῆς 5.9.1758). Στόν Ἅγιο Νικόλαο καί Λάζαρο 
πόλεως, σύµφωνα µέ ἀπόφαση τῆς 26.4.1671, λάµβανε ὅλα τά «λάσσα» πού εἶχαν ἀφήσει οἱ 
χριστιανοί καί οἱ ἀδελφοί ὑπέρ τοῦ ἱερουργοῦ, τό ἥµισυ τῶν ἐσόδων τοῦ ναοῦ ἐπιβαρυνό-
µενος µέ τό ἥµισυ τῶν ἐξόδων, καθώς καί τό ἥµισυ τῶν εἰσοδηµάτων τοῦ ἐφηµερίου τοῦ ναοῦ 
τῆς Ὑ. Θ. Κυροπούλας (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 143r). Στίς 31.3.1689 στόν ἴδιο ναό, ἐκτός τῶν 
κληροδοτηµάτων λάµβανε καί τά ἔσοδα ἀπό τό πετραχήλι του καθώς καί τά κεριά τῆς Λα-
µπρῆς (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 1, φ. 131r). 

141. Γιά παράδειγµα στούς Ἁγίους Πατέρες πόλεως τόν 19ο αἰ. τά εἰσοδήµατα τοῦ ἐφη-
µερίου ἀποτελοῦνταν ἀπό 31 ξέστες λάδι, 316 λίρες, 3 µουζούρια στάρι, 3 ζευγάρια κοτόπου-
λα, ἐνῶ ὁ ἴδιος διαχειριζόταν καί 374 ἐλιές (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 256, δ. 4). 

142. Στόν ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί Λαζάρου πόλεως σώζονται τέτοια κατάστιχα 
χρονολογούµενα ἀπό τό 1619 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 248). Στόν ναό τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου πόλεως στίς 
29.3.1760 σέ συνέλευση γιά τή ρύθµιση τῶν ἀπολαβῶν τοῦ ἐφηµερίου διαχωρίστηκαν τά «λάσ-
σα» τοῦ ἐφηµερίου ἀπό ἐκεῖνα τῆς ἐκκλησίας (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 2, φ. 35v-36r). 
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οἱ ἐφηµέριοι τῶν ναῶν ἐκείνων πού διέθεταν καθορισµένα ἀγαθά γιά τήν ἀπο-
ζηµίωσή τους, ὑποχρεώθηκαν νά συντάξουν µαζί µέ τούς κυβερνῆτες ἀναλυτι-
κές περιγραφές τῶν ἀγαθῶν αὐτῶν καί νά τίς καταθέσουν στό Μαγιστράτο τό 
ὁποῖο θά φρόντιζε γιά τήν καταχώρισή τους στά βιβλία τῶν ἐκκλησιῶν143. Στίς 
25.11.1811, σέ ἐφαρµογή τοῦ ἀνωτέρω ἄρθρου, ἐκδόθηκε προκήρυξη τοῦ Μαγι-
στράτου µέ τήν ὁποία κλήθηκαν οἱ ἐφηµέριοι τῶν ἐκκλησιῶν νά δηλώσουν τά 
ἀνωτέρω περιουσιακά στοιχεῖα, ἄλλως διώκονταν ἀπό τήν ἐφηµερία. Μέ τήν 
ἴδια διαταγή κλήθηκαν καί οἱ κυβερνῆτες τῶν ἐνοριακῶν ναῶν σέ διάστηµα 15 
ἡµερῶν νά παρουσιάσουν στό Μαγιστράτο ἀντίγραφο τῆς περιγραφῆς τῶν 
ὑποστατικῶν τῶν ναῶν, καθώς ἐπίσης νά δηλώσουν τά ὑποστατικά ἐκεῖνα τά 
ὁποῖα εἶχαν διαρπαγεῖ. Μετά τό πέρας τῆς διορίας οἱ µή συµµορφωθέντες µέ τά 
ὁριζόµενα κυβερνῆτες τιµωροῦνταν µέ πρόστιµο 200 φράγκων144. 

Στά ἔσοδα τοῦ ἐπιτραχηλίου περιλαµβάνονταν τά τυχερά καί οἱ οἰκονοµι-
κές ἀπολαβές τῶν ἐφηµερίων ἀπό τήν τέλεση τῶν µυστηρίων ἤ ἄλλων ἀκολου-
θιῶν. Ἡ πρόσοδος αὐτή σέ κάποιες περιπτώσεις ἀναφέρεται ρητά στίς συµβά-
σεις145, ἐνῶ σέ ἄλλες καθορίζεται ἐπακριβῶς καί τό ὕψος της146, συνήθως ὅµως ἡ 
ἀναφορά της παραλείπεται, ἀφοῦ ἀποτελοῦσε συµπληρωµατικοῦ κυρίως χαρα-
κτήρα πηγή εἰσοδήµατος τῶν ἐφηµερίων. ∆έν λείπουν ὅµως καί οἱ περιπτώσεις 
στίς ὁποῖες αὐτό ἀποτελοῦσε οὐσιαστικά τή µοναδική πρόσοδο τοῦ ἐφηµε-
ρίου147, συνήθως ὅµως µέ τόν τρόπο αὐτό ἀποζηµιωνόταν ὁ ἐφηµέριος στίς 
προσωρινοῦ χαρακτήρα συµβάσεις ἱερουργίας πού λόγῳ τοῦ µικροῦ χρονικοῦ 
διαστήµατος δέν µποροῦσε νά διατεθεῖ µερίδιο ἀπό τά εἰσοδήµατα τοῦ ναοῦ148, 

                                                        
143. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρο 81. 
144. Μονόφυλλο εἰς Α.Ε.Κ. L. 825a. 
145. Ἅγιος Ἀθανάσιος τῆς Κοινότητος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.245, φ. 139v τῆς 15.11.1497). Ἅγιος 

Ἰωάννης Πρόδροµος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 73r τῆς 28.3.1592). Ἅγιος Νικόλαος τῶν 
Ξένων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.54, φ. 238r τῆς 19.4.1545. Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 589rv τῆς 28.4.1568). 
Ταξιάρχης Κουναβάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.77, φ. 60v-61r τῆς 12.4.1583). Ὑ. Θ. Λιµνιώτισσα πό-
λεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.178, φ. 303r τῆς 2.3.1567). Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Γαστουρίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Κ.457, β. 21, φ. 40rv τῆς 9.9.1751 ὅπου προσδιορίζονται ὡς «διαβάσµατα καί βάγια»). Στήν 
Ἁγία Ἀγάθη Ζυγοῦ ὁ ἐφηµέριος στίς 23.9.1762 λάµβανε καί «όλα τὰ σηνφερα τῆς ελεηµοσήνης 
τὸν χρηστηανόν τὸ λεγοµενον πετραχήληον» µέ ἐξαίρεση τό κυτίο πού βρισκόταν µπρός στήν 
εἰκόνα τῆς ἁγίας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 8, φ. 5r-6r τῆς 23.9.1762). 

146. Κατά τή σύµβαση τῆς 15.5.1702 ὁ ὁριζόµενος ἐφηµέριος στούς ναούς Ἁγίας Αἰκατερί-
νης καί Ἁγίου Νικολάου Κανακάδων µποροῦσε νά λαµβάνει στόν χρόνο τῆς ἐφηµερίας του 
ἕνα µιζούρι γέννηµα ἀπό κάθε σπίτι ἄν τελοῦσε κάθε πρωτοµηνιά τόν ἁγιασµό τῶν σπιτιῶν, 
καί ἕνα µίλιτρο λάδι ἀπό κάθε ἐλαιοτριβεῖο ἄν τελοῦσε ἁγιασµό σέ αὐτά (Α.Ν.Κ., Συµβ. Φ.14, 
β. 2, φ. 27v-28r). 

147. Βλ. τή σύµβαση τῆς 24.6.1563 κατά τήν ὁποία ὁ ἐφηµέριος τῆς Ὑ. Θ. Παλαιοπόλεως 
λάµβανε τά ἔσοδα τοῦ ἐπιτραχηλίου του, µέρος τῶν παρακλήσεων καί ἕνα µικρό κῆπο κοντά 
στόν ναό (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.53, φ. 120v-121r). Βλ. ἐπίσης σύµβαση τῆς 7.5.1579 γιά τόν Ἅγιο 
Ἰωάννη Πρόδροµο πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 155r). 

148. Βλ. τήν προσωρινή σύµβαση τῆς 4.6.1584 γιά τόν Ἅγιο Ἰωάννη Πρόδροµο πόλεως 
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χωρίς πάντως αὐτό νά ἀποτελεῖ καί πάγιο κανόνα ἀφοῦ δέν λείπουν οἱ προσω-
ρινές συµβάσεις πού προβλέπουν καί σταθερό µισθό149. 

Τά τάµατα, οἱ παρακλήσεις, οἱ ἀφιερώσεις καί κάθε εἴδους δωρεές ἀποτε-
λοῦσαν ἐπίσης ἔκτακτη πηγή ἐσόδων. Αὐτά ἄλλοτε δεσµεύονταν ὑπέρ τοῦ 
ναοῦ150, ἄλλοτε λαµβάνονταν ἐξ ὁλοκλήρου ἀπό τόν ἐφηµέριο151, ἄλλοτε µοιρά-
ζονταν ἐξίσου ἀνάµεσα στόν ἐφηµέριο καί τόν ναό152, συνήθως ὅµως προβλεπό-
ταν ἡ κάρπωση µεριδίου ἀπό τόν ἐφηµέριο. Τό ποσοστό τοῦ µεριδίου ἤ ὁ τρό-
πος προσδιορισµοῦ του ποίκιλλε στίς συµβάσεις, κυρίως ὅµως τοῦ παραχωροῦ-
νταν οἱ µικρές σέ ποσότητα ἀφιερώσεις153. Εἰδικότερα τά ἔσοδα πού προέ-
κυπταν κατά τίς ἡµέρες ἑορτασµοῦ τοῦ ναοῦ διακρίνονταν τῶν λοιπῶν καί τά 
καρπωνόταν ὁ ἐφηµέριος τοῦ ναοῦ154. 

                                                        
ὅπου ἐκτός τοῦ ἐπιτραχηλίου λάµβανε καί τά ἔσοδα τῆς ἑορτῆς (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.18, φ.301r), 
σέ συσχέτιση µέ τήν τριετή σύµβαση τῆς 28.3.1592 µέ τήν ὁποία ὁ ἐφηµέριος ἔλαβε ὅλο τό εἰσό-
δηµα τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 72v-73r). Βλ. ἐπίσης τόν προσωρινό διορισµό τοῦ ἱερέα 
Ἰωάννη Ρίκη στήν ἐφηµερία τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί Λαζάρου πόλεως στίς 4.8.1688 (Α.Ν.Κ., 
Ε.Ε. 244, β. 1, φ. 123r). 

149. Στόν Ἅγιο Νικόλαο τῶν Ξένων Γαρίτσας µέ τή σύµβαση τῆς 21.12.1567 ὁ µισθός τοῦ 
ἐφηµερίου ὁρίστηκε στά 4 δουκάτα ἕως τή Λαµπρή καί στά ἔσοδα τοῦ ἐπιτραχηλίου του, ἐνῶ 
τοῦ παραχωρήθηκε ἀκόµη σπίτι γιά νά κατοικεῖ, τά κελιά καί τό περιβόλι µέ τά φροῦτα 
(Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.9, φ. 45r). 

150. Στή σύµβαση τῆς 6.8.1549 γιά τόν ἱερουργό τοῦ Ὑψηλοῦ Παντοκράτορα ἐξαιροῦνται 
τῶν ἐσόδων αὐτοῦ οἱ διδόµενες παρακλήσεις (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.5, φυλλάδιο 2, φ.χ.ἀ.). Μέ τή σύµ-
βαση τῆς 24.6.1563 ὁ ἱερουργός τῆς Ὑ. Θ. Παλαιοπόλεως ὄφειλε νά ἀναφέρει στούς πριόρηδες 
κάθε τάµα πού θά ἔµπαινε στόν ναό καί σέ περίπτωση ἀµέλειας λυνόταν ἡ σύµβαση (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Τ.53, φ. 121r). 

151. Ἅγιοι Σαράντα πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ.Τ.53, φ. 168r τῆς 13.10.1563). 
152. Μέ τή σύµβαση τῆς 16.9.1604 ὁ ἐφηµέριος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Παλαιοχωρίου ἐκτός 

τοῦ µισθοῦ λάµβανε τίς µισές παρακλήσεις καί ὅλες τίς λειτουργίες (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.10. φ.χ.ἀ). 
153. Στόν Ἅγιο Νικόλαο Μαυριάνας Σωκρακίου τά τάµατα πού περιλάµβαναν ζῶα «χον-

δρά» καθώς καί οἱ προσφορές σέ κερί ἄνω τῶν δύο λιτρῶν ὁρίστηκαν γιά τή συντήρηση τοῦ 
ναοῦ, ἐνῶ τό ὑπόλοιπο κερί δόθηκε στόν ἐφηµέριο (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 98r τῆς 1.10.1528). Στήν 
Ἁγία Μαρίνα Μαρµάρου µέ τή σύµβαση τῆς 11.1.1594 ὁ ἱερουργός ἔλαβε ἐκτός τῶν εἰσοδη-
µάτων καί τίς προσφορές σέ κερί, τίς παρακλήσεις καί τό ψωµί ἀξίας ἕως µία γαζέτα, ἐνῶ ὅ,τι 
ἄξιζε περισσότερο ἀνῆκε στόν ναό (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.6, β. 2, φ.χ.ἀ.). Στήν Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Ζυγο-
νοῦ στόν ἐφηµέριο παραχωροῦνταν τά ψυχικά καί τάµατα πού περιλάµβαναν ζῶα ἀξίας ἀπό 
δύο δουκάτα καί κάτω καθώς καί τό κερί ἀπό ἕνα µαρτζέλο καί κάτω, ἐνῶ τά ὑπόλοιπα ἀνῆ-
καν στόν ναό, µέ ἐξαίρεση τά «χοντρά» ζῶα, τά ὁποῖα σφάζονταν καί λάµβανε τό µισό ὁ ἱε-
ρέας καί τό µισό ὁ ναός (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.2, φυλλάδιο 2, φ. 1r τῆς 13.11.1593). Στήν Ὑ. Θ. Πα-
λαιοπόλεως τό 1563 ὁ ἐφηµέριος λάµβανε ἐκτός ἀπό τά ἔσοδα τοῦ ἐπιτραχηλίου ὅσες παρα-
κλήσεις ἦταν ἀπό ἕνα µαρτζέλο καί κάτω (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.53, φ. 120v-121r). Στήν Ὑ. Θ. 
Παλαιοκαστρίτσα τό 1564 ὁ ἐφηµέριος εἶχε καί τό κερί ἀπό 2 ἄσπρα καί κάτω ἐκτός ἀπό τά 
τάµατα (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 10, φ.χ.ἀ.). Γιά τόν τρόπο µερισµοῦ τῶν ταµάτων καί ἀφιερωµάτων στόν 
ἴδιο ναό τά ἑπόµενα χρόνια βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ - ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 632. 

154. Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἁγίων ∆ούλων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 101r τῆς 25.10.1528). Ἅγιος Ἰω-
άννης Πρόδροµος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.18, φ. 301r τῆς 4.6.1584). Ἅγιος Νικόλαος τῶν 
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Οἱ «λειτουργίες», τέλος, ἀποτελοῦσαν ἐπίσης συµπληρωµατική πηγή εἰσοδή-
µατος. Ὁ ὅρος λειτουργία, πού χρησιµοποιεῖται συχνότατα στίς συµβάσεις ἱε-
ρουργίας, σήµαινε πρῶτα καί κύρια τό «πρόσφορο»155, ἀλλά καί τό ποσό χρη-
µάτων πού παρεῖχε ὁ πιστός γιά τήν τέλεση τῆς θείας λειτουργίας156, διακρι-
νόταν δέ σαφῶς ἀπό τά ἀναγκαῖα γιά τήν τέλεση τῆς θείας λειτουργίας ὑλικά, 
τά ὁποῖα χαρακτηρίζονται στίς πηγές ὡς «λειτουργικά»157. Παράλληλα ὅµως ὡς 
λειτουργία λογιζόταν καί ἡ ἀµοιβή τοῦ ἱερέα γιά τήν τέλεση κάθε εἴδους ἀκο-
λουθίας ἤ γιά τή συµµετοχή του σέ αὐτήν158. Ἡ λειτουργία στίς συµβάσεις ἱε-
ρουργίας λογίζεται ὡς µορφή οἰκονοµικοῦ ὀφέλους ἤ ἀποζηµίωσης τοῦ ἐφηµε-
ρίου τοῦ ναοῦ, δέν λείπουν ὅµως καί οἱ περιπτώσεις ἐκεῖνες στίς ὁποῖες τά 

                                                        
Ξένων Γαρίτσας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 589rv τῆς 28.4.1568). 

155. Ταυτόσηµη εἶναι ἡ χρήση τῶν ὅρων «πρόσφορο» καί «λειτουργία» στή σύµβαση 
ἱερουργίας τῆς 21.4.1576 γιά τόν Ἅγιο ∆ηµήτριο Γέφυρας πόλεως, µέ τήν ὁποία ὁ ἱερέας δε-
σµεύεται νά ἱερουργεῖ ὅλες τίς Κυριακές εἴτε τοῦ φέρουν «λειτουργία» εἴτε ὄχι (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Ρ.17, φ. 317r), καί στά ἄρθρα περί ἐφηµερίας πού ψήφισε ἡ ἀδελφότητα στίς 29.5.1603, στά 
ὁποῖα ὁρίζεται ὅτι πρέπει νά ἱερουργεῖ «από ήδιον του τόσον αν του φαίρουν πρόσφορα 
όσον και αν δεν του φαίρουν» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 3, φ. 72rv). Τήν ἴδια ἔννοια πρέπει νά ἔχει ὁ 
ὅρος «λειτουργία» καί στή σύµβαση τῆς 25.1.1560 γιά τόν ἴδιο ναό, µέ τήν ὁποία οἱ ἀδελφοί 
ὑπόσχονται νά φέρνουν τρεῖς λειτουργίες κάθε Κυριακή (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 6.7, φ. 158r). 

156. Βλ. βεβαίωση τοῦ ἐφηµερίου τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου πόλεως ἱερέα Ἰωάννη 
Παντῆ τῆς 3.2.1753, ἀπό τήν ὁποία προκύπτει ὅτι ἔλαβε ἀπό τόν πριόρη τοῦ ναοῦ «λουτουρ-
γες δεκαευτά απο γαζετες δεκα πεντε τιν λουτουργιαν ... κανουν λιτρες L. 25» (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδι-
κας, φ. 69v). 

157. Βλ. σύµβαση τῆς 9.9.1584 ὅπου ὁ πριόρης καί οἱ γαστάλδοι τοῦ Ἁγίου Βασιλείου πό-
λεως ὑπόσχονται «να του διδουν δύο λιτουργίες µε τα λειτουργεικά καὶ µε τό ανάµα...» 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.187, φ. 333r). Βλ. ἐπίσης πράξη τῆς 19.6.1733 πού ἀφορᾶ στόν ἐφηµέριο τοῦ 
ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στοῦ Ἀβράµη πρός τόν ὁποῖο ὑπόσχονται τά µέλη τῆς συντεχνίας τῶν 
φουρναραίων νά «ἐξακολουθοῦν νὰ δίνουν ... ταῖς ἅνοηριµέναις λιτουργίαις ἥγουν λιτραις 
εὑδοµίντα πέντε εἰς τρὶς ράταις σερβίδαις ἁπὸ µίναις τέσσερης ἡσὲ µίναις τέσσερης» (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Α.105, β. 24, φ. 26v-27r). 

158. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ σηµείωση τοῦ ἡγουµένου τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀργυράδων 
Ἰγνατίου Παντῆ στίς 29.9.1770 στόν κώδικα τῆς µονῆς: «απότυχε της προσκαίρου ζωής ο Χρύ-
σανθος ιεροµόναχος Μάζης, αφιερωµένος εις το µοναστήρι και τον ενταφίασα εις ταν µεσια-
νήν ταν θύραν και ήτουν ιερείς τον αριθµόν έντεκα και τους έµπασα όλους και τους έδωσα τις 
λειτουργίες τους» (ΠΑΝ∆Η, Πράξεις, σ. 108). Μέ τό ἴδιο περιεχόµενο χρησιµοποιεῖται καί στό 
ἄρθρο 14 τῶν καταστατικῶν διατάξεων τοῦ µοναστηριοῦ τῆς Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν ὅπου σηµειώ-
νεται ὅτι οἱ ἱεροµόναχοι ὀφείλουν νά λαµβάνουν µέρος, ἐφόσον προσκληθοῦν, στήν κηδεία τε-
θνεῶτος ἀδελφοῦ τῆς µονῆς κατοίκου ἄλλου χωριοῦ λαµβάνοντας ὅµως «την σινιθισµένην λι-
τουργιαν διά µνιµόσινον του τεθνεοτος» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.133, β. 9, φ. 47v τῆς 22.6.1746). Ἀντί-
στοιχο εἶναι τό περιεχόµενο τοῦ ὅρου, διακρινόµενο ἀπό τήν «παράκληση» καί στήν πράξη 
τῆς 7.7.1578 µέ τήν ὁποία ὁ κτήτορας τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Κυριακῆς Γαστουρίου καθιστᾶ 
ἀδελφό τόν µόναχο Συµεών Λιόπουλο µέ χρέος «να µαζόνοι ὥλες τες λοιτουργοιες οις τον 
κερόν τοις εορτης τοις αὑτοις µονοις καί τες παράκλησες δοιδοντάς τα οις χοιρας του ριθεντος 
κύρ Γλιγορίου» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.15, φ. 94v). 
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ἔσοδα ἀπό τίς «λειτουργίες» δεσµεύονταν ὑπέρ τοῦ ναοῦ159. Οἱ «λειτουργίες» 
ἄλλοτε περιλαµβάνονταν συλλήβδην µεταξύ τῶν παρεχοµένων εἰσοδηµάτων τοῦ 
ναοῦ, ἄλλοτε ὅµως διακρίνονταν λογιζόµενες ὡς πρόσθετη οἰκονοµική ἐνίσχυση 
τοῦ ἐφηµερίου. Εἰδικότερα αὐτές µποροῦσαν νά διακριθοῦν στίς λειτουργίες 
πού δίνονταν χάριν εὐλαβείας ἤ γιά µνηµόσυνο, ἀπό τούς πιστούς µέλη τῆς 
ἀδελφότητας ἤ µή, καί στίς ρητά προσδιοριζόµενες ἀπό τή σύµβαση τῆς ἱερουρ-
γίας. Οἱ πρῶτες εἴτε εἶχαν ἔκτακτο χαρακτήρα ὁπότε τό προκύπτον εἰσόδηµα 
πού καρπωνόταν ἐξ ὁλοκλήρου ὁ ἐφηµέριος ἦταν κυµαινόµενο160, εἴτε δίνονταν 
µέ τή µορφή ἀφιέρωσης ἤ κληροδοτήµατος ὁπότε καί συνιστοῦσαν σταθερή 
µορφή εἰσοδήµατος161. Οἱ δεύτερες, ὡς τακτικές πηγές εἰσοδήµατος, λογίζονταν 
ὡς ἀναπόσπαστο µέρος τῶν τακτικῶν ἐσόδων τοῦ ἐφηµερίου τοῦ ναοῦ καί 
βάρυναν εἴτε τήν ἀδελφότητα ὡς σύνολο162, εἴτε τά µέλη της ξεχωριστά163. Ὁ 

                                                        
159. Βλ. τή σύµβαση τῆς 6.8.1549 γιά τόν ὁρισµό ἐφηµερίου στόν Ὑψηλό Παντοκράτορα 

ὅπου ρητά ἐξαιροῦνται ἀπό τά εἰσοδήµατα τοῦ ἐφηµερίου οἱ διδόµενες ἀπό τούς πιστούς 
παρακλήσεις καί λειτουργίες κατά τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.5, φυλλάδιο 2, φ.χ.ἀ.). 

160. Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδροµος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ 73r τῆς 28.3.1592). Ἅγιος 
Γεώργιος Παλαιοχωρίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.10. φ.χ.ἀ. τῆς 16.9.1604). Στόν Ἅγιο Ἐλευθέριο πόλεως 
ὁ ἐφηµέριος τό 1714 ἐκτός τοῦ µισθοῦ εἶχε καί «τις λυτουργιες του απο βολα ης βολά» (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Τ.77, β. 7, φ. 40r). 

161. Στόν Ἅγιο Νικόλαο καί Λάζαρο πόλεως ὁ Γιάννης Μοναστηριώτης λεγόµενος Τουρ-
κογιάννης πλήρωνε ἐτησίως 14 λίτρες γιά δώδεκα «λειτουργίες» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 248, κατάστιχο 
C, φ. 3v). 

162. Οἱ ἀδελφοί τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Πέρσου πόλεως στίς 7.5.1549 δεσµεύτηκαν νά 
δίνουν κάθε Σάββατο καί Κυριακή ἀπό µιά λειτουργία (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 375v). Μέ τή 
σύµβαση ἱερουργίας τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου πόλεως στίς 25.1.1560 οἱ ἀδελφοί ὑπόσχονται νά 
δίνουν τοῦ ἱερέα κάθε Κυριακή τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς ἀπό τρεῖς λειτουργίες (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 6.7, 
φ. 158rv). Μέ τή σύµβαση τῆς 7.12.1582 οἱ κυβερνῆτες τοῦ Ἁγίου Βασιλείου πόλεως ὑπόσχο-
νται νά δίνουν κάθε Κυριακή ἀπό δύο λειτουργίες, ἐνῶ στίς δεσποτικές ἑορτές καί τίς Κυρια-
κές τῆς Τεσσαρακοστῆς ἀπό τρεῖς λειτουργίες (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.77, φ. 6r. Βλ. ἐπίσης Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Μ.187, φ. 333r τῆς 9.9.1584. Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ. 18, φ. 381v-382r τῆς 20.6.1586. Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Χ.18, φ. 465v-466r τῆς 14.4.1588). Μέ τή σύµβαση τῆς 15.2.1590 οἱ πριόρηδες τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου ∆ράκοντος Ριγγλάδων ἔδωσαν γιά ἕνα ἔτος στόν ἐφηµέριο, ἐκτός τοῦ µισθοῦ, καί 
ἕξι λειτουργίες (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 101r). Ἐπίσης στή σύµβαση τῆς 16.9.1604 οἱ πριόρηδες 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Παλαιοχωρίου δεσµεύονται νά κάνουν δύο λειτουργίες στή µνήµη τοῦ 
ἁγίου, τίς ὁποῖες θά καρπωνόταν ὁ ἐφηµέριος ὡς πρόσθετη οἰκονοµική ἐνίσχυση (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 
5.10. φ.χ.ἀ.). Τό 1734 ἀποφασίστηκε νά δίδονται στόν ἐφηµέριο τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου πόλεως 
12 λειτουργίες τόν χρόνο εἰς µνηµόσυνο τῶν κτητόρων τοῦ µετοχίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ 
Ἐλεήµονος στό Κανάλι (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 5r). 

163. Στήν Ὑ. Θ. Παλαιοπόλεως ὁ ἱεροµόναχος Μακάριος Λαγάτορας ἐκτός τῶν εἰσοδηµά-
των λάµβανε ἀπό κάθε ἀδελφό τρεῖς λειτουργίες τόν χρόνο (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 277v-278r 
τῆς 6.6.1562). Στήν Ἁγία Τριάδα Παράλιο µέ τή σύµβαση τῆς 7.4.1572 ὁ ἐφηµέριος λάµβανε τά 
2/3 τῶν εἰσοδηµάτων οἱ δέ ἀδελφοί δεσµεύονταν «ο καθεὶς ἐξ αὐτῶν τὸν καθεν χρόνον νὰ 
δίδει τοῦ αὐτοῦ ἱερέως λειτουργίες τέσσερεις ἐξωθεν ἀπὸ εκεῖνες όπου θέλουν φέρει ἐξιδίων 
αὐτῶν διὰ εὐλάβειαν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 113r τῆς 7.4.1572). Στήν Ὑ. Θ. Βλαχέρνα πόλεως 
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χρόνος χορήγησής τους προσδιοριζόταν σέ ἑβδοµαδιαία ἤ ἐτήσια βάση ἤ ἀκόµη 
δίνονταν σέ συγκεκριµένες χρονικές περιόδους ἤ ἑορτές, ὅπως γιά παράδειγµα 
κατά τή Μ. Τεσσαρακοστή ἤ στήν ἑορτή τοῦ ναοῦ. Ἡ «λειτουργία» τέλος, σέ 
µιά τουλάχιστον περίπτωση συνδυαζόταν καί µέ τήν παράλληλη δέσµευση τῆς 
ἀδελφότητας νά παραθέτει γεῦµα, στόν τελοῦντα καί λαµβάνοντα τή «λειτουρ-
γία» ἐφηµέριο164. 

Ἡ παράθεση τῶν πηγῶν εἰσοδήµατος κλείνει µέ τά δῶρα τά ὁποῖα, ὅπως 
διαπιστώθηκε σέ λίγες περιπτώσεις, λάµβαναν οἱ ἐφηµέριοι τά Χριστούγεννα 
καί τό Πάσχα. Αὐτά εἴτε ἀποτελοῦσαν πάγια καταβολή165, εἴτε προέρχονταν, 
τουλάχιστον γιά τό Πάσχα, ἀπό τίς εἰσφορές τῶν ἀδελφῶν πού λάµβαναν τό 
κερί τῆς Ἀνάστασης. Ὁ ἐφηµέριος εἴτε λάµβανε τό σύνολο τῶν ἐσόδων αὐτῶν166 
εἴτε σαφῶς προσδιορισµένο µερίδιο167. 

Ἄν ὁ ἀριθµός τῶν ὁριζοµένων ἐφηµερίων ἑνός ναοῦ ἦταν µεγαλύτερος τοῦ 
ἑνός, τά τακτικά ἔσοδα τῆς ἐφηµερίας µοιράζονταν ἐξ ἴσου168, ἐνῶ τά ἔκτακτα 
σύµφωνα µέ τήν ἑβδοµαδιαία κατανοµή τοῦ χρόνου τῆς ἐφηµερίας, ἐκτός βέ-
βαια ἄν µεταξύ τῶν ἐφηµερίων εἶχε συµφωνηθεῖ διαφορετικά169. 

                                                        
οἱ ἀδελφοί δεσµεύονταν νά δίνουν κατ’ ἔτος δύο λειτουργίες ὁ καθένας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.198, 
φ. 70v τῆς 21.4.1625). 

164. Μέ τή σύµβαση τῆς 15.2.1590 οἱ πριόρηδες τοῦ Ἁγίου Νικολάου ∆ράκοντος Ριγγλά-
δων δεσµεύονται νά δίνουν «δια πληροµη και κοπον του» ἕξι λειτουργίες «µε τα γηωµατα 
τους» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 101r). 

165. Στόν Ταξιάρχη ∆ραγοτινῶν µέ τή σύµβαση τῆς 5.4.1537 ὁ ἱερέας δεσµεύτηκε νά δίνει 
κάθε Λαµπρή 3 ξέστες κρασί καί ἡ ἐνορία δεσµεύτηκε «να διδϊ καθε ἄνδρας προς τον ειερέαν 
τορνέσια ϛ΄ καὶ αν δεν τα δόσουν η ενορηα να τα δίδουν η πρηόληδες» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 
737v). Ἐπίσης ἕως τό 1734 ὁ ἐφηµέριος τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου πόλεως λάµβανε ὡς δῶρο 12 
λίρες τά Χριστουγεννα καί 24 τό Πάσχα (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 6r). 

166. Στή συνέλευση τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας πόλεως στίς 5.9.1758 
ἀποφασίστηκε νά λαµβάνει ὁ ἐφηµέριος, ἐκτός τῶν ἄλλων, καί «το όσο κερή ασικωθεί από 
τους αδελφούς την µέρα της Λαµπρής» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 20v). 

167. Στόν Ἅγιο Νικόλαο καί Λάζαρο πόλεως ὁ ἐφηµέριος λάµβανε τό Πάσχα τό λεγόµενο 
«πασχάτικο» τό ὁποῖο ἀποτελοῦσε ποσοστό ἐπί τῶν «καντελότων» καί τό 1646 ἰσοδυναµοῦσε 
µέ 10 λίρες (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 23r). Ἐπίσης στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως ἡ ἀπό-
φαση τῆς 5.9.1758 γιά τήν κάρπωση ἀπό τόν ἐφηµέριο τῶν ἐσόδων ἀπό τό κερί τροποποιή-
θηκε στή συνέχεια, καί στίς 8.4.1767 δόθηκαν στόν ἐφηµέριο 10 σολδία ἀπό τήν κάθε λου-
µινάρια ὡς πασχάτικο (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 56v-57r). 

168. Ἁγία Βαρβάρα ∆οραχιτάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 108r τῆς 18.1.1506 - Πράξεις Κατωι-
µέρη, σ. 294, ἀρ. 404). Ὑ. Θ. Λιαπάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.6, φ. 15v τῆς 10.5.1514 - Πράξεις 
Ἀλεξάκη, σ. 63, ἀρ. 56). 

169. Στή σύµβαση ἱερουργίας τῆς 1.3.1549 γιά τόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Γαρδελάδων ὁρίστηκε ὅτι 
µέχρι τή Λαµπρή οἱ δύο ἱερεῖς θά µοίραζαν, ἐκτός τῶν ἐσόδων τοῦ ναοῦ, καί τά ἔσοδα «απο 
λητουργηες βαπτησηα, στεφανοµατα ευχολογηα». Ἄν ὁ ἱερέας Καλοϊωάννης Μωραΐτης δέν 
µποροῦσε νά δουλέψει «την εβδοµαδα του να τηνε δουλευση ο ανοθεν παπά κύρ Μάρκος 
(Μεσάζος) καί να του διδι το µερτικό του απο το σηφερο οπου του λαχη», µετά τήν Λαµπρή 
ὅµως ὁ καθένας θά ἱερουργοῦσε στήν ἑβδοµάδα του (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 127r). 
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Παρά τή ρητή ἀναγραφή τῆς ἀποζηµίωσης στή νοταριακή πράξη τῆς σύµβα-
σης, οἱ οἰκονοµικές διαφορές τῶν ἐφηµερίων µέ τούς κυβερνῆτες καί τήν ἀδελ-
φότητα ἤ µεταξύ τους, στήν περίπτωση πού ἦταν περισσότεροι τοῦ ἑνός, δέν 
ἔλειπαν. Ὁ ἐφηµέριος µποροῦσε νά ζητήσει τήν αὔξηση τῶν ἀποδοχῶν ἀπό τήν 
ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ, ἡ ὁποία ἐνεργοῦσε κατά περίπτωση170. Οἱ ἐφηµέριοι στίς 
οἰκονοµικές τους διεκδικήσεις συχνά προσέφευγαν στήν ἐκκλησιαστική δικαιο-
σύνη, ὅπως προκύπτει δέ ἀπό τά ὑπάρχοντα παραδείγµατα ὁ Μ. Πρωτοπαπάς 
παρενέβαινε ἀποφασιστικά ὑπέρ τῶν ἐφηµερίων καί ὅριζε συχνά τήν αὔξηση 
τῶν ἀποδοχῶν τους171. Στήν ἴδια ἀρχή προσέφευγε καί ἡ ἀδελφότητα, µέσῳ τῶν 
κυβερνητῶν, ὅταν οἱ ἀπαιτήσεις τῶν ἐφηµερίων ἦταν ὑπερβολικές172 ἤ ὅταν 
διαπιστωνόταν διαρπαγή τῶν εἰσοδηµάτων τοῦ ναοῦ ἀπό τόν ἐφηµέριο173. 

γ. Ὑποχρεώσεις καί καθήκοντα τῶν ἐφηµερίων 

Ὁ ἐφηµέριος, ταγµένος στήν ὑπηρεσία τῶν ἀδελφῶν, ὄφειλε νά διάγει τίµια καί 
θεάρεστα174, εἰρηνικά καί ἀσκανδάλιστα175. Αὐτός εἶχε τήν πνευµατική φρο-
ντίδα τῶν ἀδελφῶν καί τῶν ἐνοριτῶν τοῦ ναοῦ176, ἱερουργοῦσε τόν ναό γιά τήν 
                                                        

170. Βλ. γιά παράδειγµα τήν αὔξηση τῶν ἀποδοχῶν τοῦ ἐφηµερίου τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου καί Λαζάρου πόλεως τό 1614 ἔπειτα ἀπό αἴτησή του (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 69r). 

171. Βλ. ἐνδεικτικά τήν προσφυγή τῶν ἐφηµερίων τοῦ Ἁγίου Νικολάου Νυµφῶν, οἱ ὁποῖοι 
ζητοῦσαν νά τούς δοθεῖ τό ἕνα τρίτο τῶν εἰσοδηµάτων τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 6, φ. 
3v-4r). Βλ. ἀκόµη τήν προσφυγή τοῦ 1676 γιά τήν Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Γαστουρίου (ὅ.π., φ. 15r-
17v) καί ἐκείνη τῆς 19.9.1676 γιά τήν Ἁγία Μαρίνα Μαρµάρου (ὅ.π. φ. 17v-18r). Βλ. ἐπίσης τήν 
περίπτωση τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων χωρίου Ἁγίων ∆ούλων. Στίς 31.3.1728 ὁ Μ. Πρω-
τοπαπάς ἐξέτασε τήν ὑπόθεση ὅπως τήν εἶχε ἐκθέσει ὁ ἐφηµέριος τοῦ ναοῦ ἱερέας Νικόλαος 
Γουναρόπουλος, ὁ ὁποῖος, παρότι µέ τή σχετική σύµβαση εἶχε συµφωνήσει νά λάβει ὀκτώ δου-
κάτα «διά τόν κόπον τῆς ἐφηµερίας του, δέν εὐχαριστᾶται εἰς τόσον ὀλιγο δόσιµο τοῦ κόπου 
του µίαν φοράν πού ἡ ἄνωθεν µονή παχτώνεται δουκάτα ἑξήντα κάθε δύο χρόνους». Παρά τά 
ἐπιχειρήµατα τῶν κουµεσίων γιά τίς ἀνάγκες τοῦ ναοῦ, ὁ Πρωτοπαπάς ἀποφάσισε «νά ἤθελε 
δίδεται του ἄνωθεν ἱερέος Γουναρόπουλου, ἐφηµερίου, δουκάτα πρός λίτρες ἕξη τό καθ’ ἕν 
δέκα ἤγουν λιτρες ἑξήντα τον κάθε χρονον διά τήν ἐφηµεριαν του» (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, 
σ. 349, ἔγγραφο 164). 

172. Βλ. ἀπόφαση τῆς 5.9.1694 πού ἀφορᾶ στήν διεκδίκηση ὅλων τῶν ἐσόδων τοῦ ναοῦ 
τοῦ Ἁγίου Μαρκιανοῦ Γαστουρίου ἀπό τόν ἐφηµέριο Ἰωάννη Καψοκαβάδη (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 19, 
Μέρος Α´, β. 6, φ. 5v-6r). 

173. Βλ. προσφυγή τοῦ πριόρη τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Ἀργυράδων τῆς 
13.10.1743 ἐναντίον τοῦ ἱερέα Τζάνη Γκίνη (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, δ. 6, φ. 289r). 

174. Ἅγιος Νικόλαος τῶν Ξένων Γαρίτσας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 589rv τῆς 28.4.1568). 
175. Ἅγιος Ἀθανάσιος Κοινότητος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.245, φ. 139v τῆς 15.11.1497). 
176. Στήν Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κρητικῶν στίς 2.7.1610 οἱ ἐκλεχθέντες ὑπόσχονται νά στέκουν 

«αωκνη καί εξηπνη εις πάσαν υπηρεσίαν τον ψυχόν τον ανθρώπων της αδελφότητας καί 
ενορήτον τόσον ησε αναγγη όσον καί ησε χαρά τόσον ησε καλόν όσον καί ησε καλήτερον ος 
πρεπει...» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 575v). Ὁ ὁριζόµενος ἐφηµέριος στούς ναούς τῆς Ἁγίας Αἰ-
κατερίνης καί Ἁγίου Νικολάου Κανακάδων στίς 15.5.1702 ὄφειλε νά «ασεστερι και το χωριο 
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ψυχική τους ὠφέλεια177, τήν ὑγεία τῶν ζώντων καί τό µνηµόσυνο τῶν ἐκεῖ ἐντα-
φιασθέντων178. Ἡ ἱερουργία τοῦ ναοῦ καί τῶν µετοχίων του, ὡς κύρια ὑποχρέ-
ωση τοῦ ἐφηµερίου, δηλώνεται στίς συµβάσεις εἴτε µέ τήν τυποποιηµένη ἔκφρα-
ση νά «ψάλλει καί ἱερουργεῖ» εἴτε διανθισµένη µέ ἐνδιαφέρουσες λεπτοµέρειες 
πού ἀφοροῦσαν στόν σκοπό καί στή συχνότητα τῶν ἱερουργιῶν179. Μέσα στά 
πλαίσια διασφάλισης τῆς ὁµαλῆς ἱερουργίας τοῦ ναοῦ καί τῆς ἀνελλιποῦς τέλε-
σης τῶν διατεταγµένων ἀπό τή σύµβαση ἀκολουθιῶν, ἀπαγορευόταν αὐστηρά 
ἡ ἀδικαιολόγητη ἀπουσία τοῦ ἐφηµερίου ἀπό τά καθήκοντά του. Ὁ ἐφηµέριος 
µποροῦσε νά ἀπουσιάσει µόνον γιά λόγο σοβαρό, ἔπειτα ἀπό αἴτησή του πρός 
τήν ἀδελφότητα ἤ τούς κυβερνῆτες καί τή λήψη τῆς σχετικῆς ἄδειας, ἡ διάρκεια 
τῆς ὁποίας δέν ὑπερέβαινε τό ἕνα ἔτος180. Στίς συµβάσεις βέβαια δικαιολογεῖται 
ἡ ἀπουσία τοῦ ἐφηµερίου καί σέ ἔκτακτες ἤ ἀπρόβλεπτες περιστάσεις181. Ἡ ἀδι-
καιολόγητη ἀπουσία τιµωροῦνταν µέ χρηµατικά πρόστιµα, ἐνῶ ἡ παρατετα-

                                                        
εισε καθε καλο και κακο» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Φ.14, β. 2, φ. 27r). 

177. Ἅγιος Νικόλαος Ἀνδρονίκαινας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.183, φ. 62r τῆς 2.3.1544). 
178. Ὑ. Θ. Παρηγορήτισσα πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.187, φ. 110r τῆς 18.6.1549). 
179. Ἐνδεικτικά: Ἁγία Παρασκευή Βαρυπατάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 308v τῆς 

1.8.1479). Ἁγία Βαρβάρα ∆οραχιτάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 108r τῆς 18.1.1506 - Πράξεις Κα-
τωιµέρη, σ. 294, ἀρ. 404). Ἅγιος Ἰάκωβος Πέρσης πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 375v τῆς 
7.5.1549). Ἅγιος Ἠλίας Καλαφατιώνων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.3, φ. 4r τῆς 1.8.1556). Ἅγιος Νικόλαος 
Ἑβραΐδος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 457r τῆς 27.4.1576). Ἅγιος Νικόλαος Κανακάδων (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Α.76, φ. 12v τῆς 19.7.1599). Ταξιάρχης Χλοµοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 548r τῆς 7.3.1610). 
Ἅγιοι Θεόδωροι Ἁγίων ∆ούλων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 56, φ. 43rv τῆς 22.5.1736). Ἁγία Ἀγάθη 
Ζυγοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 8, φ. 5r-6r τῆς 23.9.1762). 

Τήν ἀνάληψη τῆς ἱερουργίας τῶν µετοχίων ἀπό τόν ἴδιο ἱερέα βεβαιώνουν: ἡ πράξη τῆς 
19.1.1556, µέ τήν ὁποία ὁ ἐφηµέριος τῆς Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν ἀνέλαβε καί τήν ἱερουργία τοῦ µετο-
χίου τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 2.9, φ. 4v), καί ἡ πράξη τῆς 9.9.1610 µέ τήν ὁποία ὁ 
ἱερέας Εὐστάθιος Καββαδίας ὁρίστηκε ἐφηµέριος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόµου Ἀργυράδων 
µέ τόν ὅρο νά ἱερουργεῖ ἐπίσης στήν Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστρια καί στόν Ταξιάρχη (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Κ.405, φ. 593v). Ἀντίθετα, τήν Ὑ. Θ. Κυροπούλα µετόχι τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί 
Λαζάρου πόλεως, ἱερουργοῦσε ἄλλος ἐφηµέριος, ὁριζόµενος ἀπό τήν ἀδελφότητα (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 
244, β. 1, φ. 22v τῆς 15.4.1691). 

180. Στόν Παντοκράτορα πόλεως τό 1585 ὁ ἐφηµέριος εἶχε ζητήσει ὀλιγοήµερη ἄδεια γιά 
«να υπάγει πέρα νὰ φερει την πρεσβυτέρα αυτοῦ» καί τοῦ δόθηκε ἄδεια 8-10 ἡµερῶν (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Μ.187, φ. 76v-77r). Στόν Ἅγιο Ἀντώνιο πόλεως στίς 8.5.1747 δόθηκε ἄδεια ἑνός ἔτους 
στόν ἐφηµέριο Πέτρο Μάνεση γιά νά ταξιδέψει στή Βενετία (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 30rv). 
Στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο πόλεως µέ ἀπόφαση τῆς 24.6.1733 δόθηκε ἄδεια στόν ἐφηµέριο γιά νά 
φέρει τόν γιό του ἀπό τόν Μοριά (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 2, φ. 11r). Στόν Ἅγιο Νικόλαο καί Λά-
ζαρο πόλεως ὁ ἐφηµέριος Ἀντώνιος Μάνεσης ζήτησε στίς 27.7.1675 καί ἔλαβε ἄδεια γιά χρο-
νικό διάστηµα µικρότερο τοῦ ἔτους (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 160r). 

181. Ὅπως χαρακτηριστικά σηµειώνεται στήν πράξη τῆς 1.3.1601 γιά τόν Ταξιάρχη Πολι-
τάδων «οποιος ήθελε λήψη να µην ψάλη την καθεκάστην ηµερα να πληρωνει την καθεκάστην 
ηµεραν στην µονη πενα λιτρα α΄ και να χανη και τον κοπον του εξο από θεού και από αφε-
ντίας και από κακού κερού» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 53v). 
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µένη ἀποχή ἀπό τά καθήκοντά του ὁδηγοῦσε σέ ἀκύρωση τῆς σύµβασης182. Ἄν 
τό διάστηµα τῆς ἀπουσίας ἦταν µεγάλο ὁριζόταν ἀναπληρωτής ἐφηµέριος εἴτε 
ἀπό τήν ἀδελφότητα, συνήθως µέσῳ τῶν κυβερνητῶν183, εἴτε ἀπό τόν ἴδιο τόν 
ἐφηµέριο µέ τή σύµφωνη γνώµη τῆς ἀδελφότητας184 ἤ καί χωρίς αὐτήν185. Ἀνα-
πληρωτής ἐφηµέριος ὁριζόταν ἐπίσης στίς περιπτώσεις ἐκεῖνες πού ὁ ὁρισµένος 
ἀπό τήν ἀδελφότητα ἱερουργός ἀδυνατοῦσε, γιά λόγους ἀνεξάρτητους τῆς 
θελήσεώς του, νά ἐκπληρώσει τίς ὑποχρεώσεις του186. 

Ἀποσκοπώντας στήν ἀδιάλειπτη τέλεση τῶν ἀκολουθιῶν, σέ ὁρισµένες συµ-
βάσεις οἱ ἀδελφότητες ὅριζαν ρητά τήν ὑποχρέωση τοῦ ἐφηµερίου νά κατοική-
σει κοντά στόν ναό. Οἱ ναοί, ἰδιαίτερα στήν πόλη, διέθεταν συχνά µικρό παρα-
κείµενο οἴκηµα γιά τή διαµονή τοῦ ἐφηµερίου. Στίς συµβάσεις ἱερουργίας ἡ δια-
µονή τοῦ ἐφηµερίου σέ αὐτό ὁρίζεται ἄλλοτε ὡς προαιρετική187 καί ἄλλοτε ὡς 
ὑποχρεωτική188. Ἡ ὑποχρέωση αὐτή ἀπαντᾶ τόσο σέ συµβάσεις ὅπου ὁ ὁρι-

                                                        
182. Στόν Ταξιάρχη Πολιτάδων προβλέπεται πρόστιµο µιᾶς λίρας τήν ἡµέρα (Α.Ν.Κ., 

Συµβ. Κ.405, φ. 53v). Στόν Παντοκράτορα πόλεως τό 1585 ἀκυρώθηκε ἡ σύµβαση (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Μ.187, φ. 76v-77r). 

183. Βλ. πράξη τῆς 9.9.1584 ποῦ ἀφοροῦσε στόν Ἅγιο Βασίλειο πόλεως µέ τήν ὁποία «εξε-
καθάρισαν καὶ τοῦτο οτι την καθε φορα ποὺ ὁ ειρηµενος ιερέας ήθελε ευρεθη αρωστος και δεν 
ήθελε δυνεστεν νὰ ιερουργη νὰ εχουν εξουσίαν οἱ ανωθεν κυβερνήται νὰ βάζουν άλλον ιερέα 
να ιερουργή καὶ περνη την λειτουργίαν» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.187, φ. 333v). 

184. Στήν Ὑπαπαντή πόλεως στίς 20.10.1588 ὁ ἱερουργός τοῦ ναοῦ ἱερέας Ἀντώνιος Φρό-
νιµος ἔχοντας καί τή συγκατάθεση τῆς ἀδελφότητας, ὅρισε ἀναπληρωτή του κατά τήν ἀπου-
σία του στή Βενετία τόν ἱεροµόναχο Λεόντιο Κυπραῖο (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.187, φ. 424r). Ὁ ἴδιος 
ἱερέας στίς 3.11.1593, ἐπειδή ἐπρόκειτο νά ἀναχωρήσει γιά ταξίδι, συµφώνησε µέ τόν ἱερέα 
Γεώργιο Παµπούρη τόν ὁποῖο κατέστησε ἐφηµέριο τοῦ ναοῦ τῆς Ὑπαπαντῆς καί τοῦ παρέδω-
σε τά πράγµατα τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Λ.22, φ. 636v-637r). Βλ. ἐπίσης: Ἅγιος Ἀντώνιος πό-
λεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 30rv τῆς 8.5.1747). Ἅγιος ∆ηµήτριος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 
2, φ. 11r τῆς 24.6.1733). 

185. Βλ. τήν ἐξουσιοδοτική πράξη τῆς 8.5.1721 τήν ὁποία συνέταξε ὁ ἱερέας Σταµάτης Κο-
ρωνάκης µέ τήν ὁποία ἀνέθεσε κατά τήν ἀπουσία του τήν ἑβδοµάδα ἐφηµερίας πού εἶχε στόν 
ναό τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Σκριπεροῦ στόν ἱερέα Ἰωάννη Κλήµη (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 23, φ. 298rv). 

186. Στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως στίς 10.6.1566 ὁ ἱερέας ∆ηµήτριος Βάλµης, ἰσό-
βιος ἐφηµέριος τοῦ ναοῦ, «ευρισκόµενος γηραιός και αχαµνός» καί µή δυνάµενος νά ἀντα-
πεξέλθει στίς ὑποχρεώσεις του, συµφώνησε µέ τόν ἱερέα Μάρκο Φρόνιµο και µέ τή σύµφωνη 
γνώµη τῶν ἀδελφῶν τόν ὅρισε ἱερουργό τοῦ ναοῦ. Μέ τή συµφωνία ὁ ἱερέας ∆ηµήτριος διατη-
ροῦσε τήν ἐφηµερία, ὁ δέ ἀναπληρωτής λάµβανε ὡς ἀποζηµίωση µέρος τῶν ἐσόδων τοῦ τακτι-
κοῦ ἐφηµερίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.178, φ. 186v-187r). 

187. Ἅγιος Νικόλαος τῶν Ξένων Γαρίτσας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.187, φ.95rv τῆς 5.5.1549. Συµβ. 
Π.40, φ. 589rv τῆς 28.4.1568). Ἅγιος Βασίλειος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 401r τῆς 24.5.1577). 

188. Μέ τή σύµβαση τῆς 7.2.1578 ὁ ὁρισθείς ὡς ἐφηµέριος τοῦ ναοῦ Παντοκράτορα στό 
Γρηγοροβούνι Μ. Πρωτοπαπάς Νικόλαος Σπυρῆς ὄφειλε νά «ἀπέλθη και κατοικήσει εἰς το 
κελιον της αυτῆς µονῆς εις ὁ εκατοίκει ο ποτε εν ιεροµοναχοις κυρ ∆ηονήσιος ο Σπυρις πατὴρ 
του προγραφεντος αιδεσιµοτάτου πρωτοπαπᾶ» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 446r). Στή σύµβαση 
ἐφηµερίας τοῦ Ἁγίου Βασιλείου πόλεως τῆς 9.9.1584 ὁρίζεται «να υπάγη να κατικίση εις τὸν 
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ζόµενος ἱερουργός εἶναι ἱεροµόναχος189 ὅσο καί σέ κοσµικούς ἤ ἔγγαµους 
ἱερεῖς190. Σέ ὁρισµένες µάλιστα περιπτώσεις οἱ κτήτορες φρόντιζαν εἰδικά γιά τό 
κτίσιµο κελιοῦ κοντά στόν ναό γιά τή στέγαση τοῦ ἐφηµερίου191. Ἀνάλογες δια-
τάξεις δέν λείπουν καί γιά τούς ναούς ἐκείνους πού δέν διέθεταν οἴκηµα. Ἐδῶ 
εἴτε ἡ ἀδελφότητα ἐπωµιζόταν τό βάρος τοῦ ἐνοικίου τοῦ προορισµένου γιά 
τόν ἐφηµέριο οἰκήµατος192, εἴτε ὁριζόταν γενικά ἡ ὑποχρέωση τῆς διαµονῆς τοῦ 
ἐφηµερίου κοντά στόν ναό χωρίς νά διευκρινίζεται ὁ τρόπος πληρωµῆς τοῦ 
ἐνοικίου, τό ὁποῖο πιθανότατα βάρυνε τόν ἐφηµέριο193. Ἡ ἀθέτηση τῆς ὑποχρέ-
ωσης αὐτῆς ἀπό τόν ἐφηµέριο τιµωροῦνταν, σέ κάποιες περιπτώσεις, µέ πρό-
στιµο καταβαλλόµενο ὑπέρ τοῦ ναοῦ194. Ἀνάλογες ὑποχρεώσεις ἀπαντοῦν καί 
στίς συµβάσεις ἱερουργίας πού ἀφοροῦσαν στούς ναούς τῶν χωριῶν, µέ τίς 
ὁποῖες ὑποχρεωνόταν ὁ ὁριζόµενος ἐφηµέριος, ὁ ὁποῖος καταγόταν συχνά ἀπό 
γειτονικά ἀλλά κάποτε καί ἀπό µακρινά χωριά, νά κατοικήσει στό χωριό ἤ 
στόν τόπο πού βρισκόταν ὁ ναός195 ἤ, ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρεται σέ 

                                                        
ανωθεν ναων» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.187, φ. 333v. Πρβλ. καί Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.18, φ. 381v-382r τῆς 
20.6.1586. Συµβ. Χ.18, φ. 465v-466r τῆς 14.4.1588). Βλ. ἐπίσης: Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Π.213, φ. 345v-346r τῆς 27.6.1599). Ἅγιος Νικόλαος καί Λάζαρος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
∆.5, φ. 220r τῆς 26.2.1581. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 1, φ. 131r τῆς 31.3.1689). Ἅγιος Νικόλαος Ἑβραΐ-
δος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 356v τῆς 10.8.1574. Συµβ. Π.41, φ. 457r τῆς 27.4.1576). Παντοκρά-
τορας πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.187, φ. 76v τῆς 5.10.1585). Ἁγία Τριάς Παράλιος (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Π.41, φ. 113r τῆς 7.4.1572). 

189. Ὑ. Θ. Παρηγορήτισσα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.187, φ. 110r τῆς 18.6.1549). Ὑ. Θ. Παλαιοκα-
στρίτσα (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 10, φ.χ.ἀ. τῆς 16.8.1564). Ὑ. Θ. Παλαιοπόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 
277v-278r τῆς 6.6.1562. Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.53, φ. 120v-121r τῆς 24.6.1563. Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 
707r τῆς 15.4.1569). Ἅγιος Νικόλαος Ἑβραΐδος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 356v τῆς 10.8.1574). 

190. Στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο πόλεως στή σύµβαση τῆς 21.4.1576 ὁ ἱερέας ὑπόσχεται νά κατοι-
κεῖ στή µονή µέ τή φαµίλια του (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.17, φ. 317r). 

191. Βλ. τήν πράξη συγκρότησης τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Σωτηριώτισσας στό Γουβί µέ 
τήν ὁποία ἡ κτητόρισσα παραχώρησε στόν ναό τόπο γιά τό κτίσιµο τοῦ οἰκήµατος τοῦ ἐφη-
µερίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.99, β. 27, φ. 10r ἔνθετο µετά τό φ. 41 τῆς 6.7.1736). 

192. Στόν Ἅγιο Ἰωάννη Πρόδροµο πόλεως µέ τή σύµβαση τῆς 28.3.1592 οἱ κυβερνῆτες τοῦ 
ναοῦ ὑπόσχονται ἐκ µέρους τῆς ἀδελφότητας «να πληρώνουν το ενοίκιο του οσπητιου οπερ ὁ 
αυτος ιερεὺς κατοικεῖ διὰ τοὺς αυτους τρεῖς χρόνους» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 73r). Τό ἴδιο 
συνέβαινε προφανῶς καί προηγουµένως καί µέ αὐτόν τόν τρόπο θά πρέπει νά ἑρµηνευθεῖ ἡ 
σχετική διάταξη τῆς σύµβασης τῆς 4.6.1584 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.18, φ. 301r). 

193. Στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο πόλεως, µέ ἀπόφαση τῆς ἀδελφότητας, στίς 29.5.1603 ὁ ἐφηµέ-
ριος ὄφειλε «νά εληθη συνφάµιλος καί κατηκήσι ησε ενα οσπίτιον της γητονηας της ανοθεν 
µονής ήγουν πλησίον της αυτής µονής» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 3, φ. 72rv). 

194. Μέ τήν ἀπόφαση τῆς 29.5.1603 ἡ ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου πόλεως ὅρισε 
πρόστιµο 50 δουκάτων στόν ἐφηµέριο πού δέν θά κατοικοῦσε σέ σπίτι τῆς γειτονιᾶς τοῦ ναοῦ 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, δ. 3, φ. 72rv). 

195. Ταξιάρχης ∆ραγοτινῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 251v-252r τῆς 12.5.1549). Ὑπαπαντή 
Καστελλάνων Μέσης (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.183, φ. 25rv τῆς 27.1.1544). Ἁγία Παρασκευή Βαρυπα-
τάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 431v-432r τῆς 27.11.1575). Ἁγία Παρασκευή Καρουσάδων 
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ὁρισµένες πράξεις, νά στέκει «λόκον η φόκο ης το κελλι της ανοθεν εκλισίας»196. 
Ἡ ἀπουσία τοῦ ἐφηµερίου ἀπό τό χωριό θεωροῦνταν ἀδικαιολόγητη, ἐκτός 
βέβαια ἄν ὀφειλόταν σέ ἔκτακτο περιστατικό ἤ σέ πολιτειακό πρόσταγµα197, 
ἄλλοτε ὅµως ἡ ἐλευθερία τοῦ ἐφηµερίου ἦταν µεγαλύτερη ἀφοῦ τοῦ δινόταν ἡ 
δυνατότητα ἀπουσίας µιᾶς ἤ δύο ἡµερῶν ἀνά ἑβδοµάδα, κατά τήν περίοδο τῶν 
ἐργασιῶν τοῦ θερισµοῦ, τοῦ ἁλωνίσµατος καί τοῦ τρύγου198. Ἡ παραµονή τοῦ 
ἱερέα σέ οἴκηµα τοῦ ναοῦ, ἰδιαίτερα ὅταν ὁ ναός βρισκόταν ἔξω ἀπό τά ὅρια 
τῶν οἰκισµῶν, κρινόταν ἀναγκαία γιά τή φροντίδα καί τή συντήρηση τοῦ ναοῦ, 
τόσο ἀπό τήν ἀδελφότητα199 ὅσο καί ἀπό τόν Μ. Πρωτοπαπά, ὁ ὁποῖος κατά 
τίς ποιµαντικές του ἐπισκέψεις ὅριζε ρητά τήν ἐκεῖ ἐγκατάσταση ἱερουργοῦ, 
ὅταν διαπίστωνε τήν πληµµελή φροντίδα καί ἱερουργία κάποιου ναοῦ200. 

Ἄν ὁ ἱερέας ἀµελοῦσε τίς ἀναγραφόµενες στή σύµβαση ὑποχρεώσεις του201, 
ἡ ἀδελφότητα µποροῦσε νά προσφύγει στόν Μ. Πρωτοπαπά καί νά ζητήσει τήν 
παρέµβασή του γιά τή διευθέτηση τῆς ὑπόθεσης. Σέ περίπτωση δέ πού ὁ ἱερέας 
δέν συµµορφωνόταν στίς πρωτοπαπαδικές ἀποφάσεις ἀκυρωνόταν ἡ σύµβαση202. 

Τά ἔξοδα γιά τήν τέλεση τῶν ἀκολουθιῶν, ἰδιαίτερα ὅταν ἡ ἀποζηµίωση τοῦ 
ἐφηµερίου εἶχε τή µορφή µισθοῦ ἤ περιοριζόταν στά ἔσοδα τοῦ ἐπιτραχηλίου 
                                                        
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 53, φ. 28v-29v τῆς 30.7.1734 Βλ. καί β. 57, φ. 18r τῆς 29.8.1736). Ὑ. Θ. Ἀ-
γραφῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 55, φ. 22v-23r τῆς 5.10.1735). Ἅγιος Νικόλαος Μαυριάνας Σω-
κρακίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 1, φ. 3rv τῆς 25.4.1744). Ἁγία Αἰκατερίνη Κανακάδων (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Φ.14, β. 2, φ. 27r τῆς 15.5.1702). 

196. Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Γαστουρίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 21, φ. 40rv τῆς 9.9.1751). 
197. Στή σύµβαση τῆς 12.5.1549 πού ἀφορᾶ στόν ναό τοῦ Ταξιάρχη ∆ραγοτινῶν, ὁ ἐφη-

µέριος ὄφειλε νά «ἥνε εἰς το χορίο πάρεξ ἀπο Θεοῦ και ἀφεντίας» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 
251v-252r). 

198. Στόν ἱερέα Λορέντζο Βαλέντη, ἐφηµέριο τῶν ναῶν τοῦ χωριοῦ Σπαρτίλας, µέ τή σύµ-
βαση τῆς 17.4.1582 ὁρίστηκε ὅτι δέν µποροῦσε νά λείψει ἀπό τό χωριό πέραν τῶν δύο ἡµερῶν 
ἀνά ἑβδοµάδα «ευγανοντας τον κερον τῆς δουλησης του θερους και τον αµπεληον και του 
αλωνίου» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ζ.33, φ. 13r). 

199. Βλ. νοταριακή σύµβαση ὁρισµοῦ ἐφηµερίου στόν Ἅγιο Ἠλία στό Ἀράκλι στίς 25.9.1723 
(Α.Ν.Κ., Μ.Π. 23, φ. 173rv καί φ.χ.ἀ.). 

200. Σηµειώνουµε τήν ἀπόφαση τῆς 3.5.1720 κατά τή διάρκεια τῆς ἐπίσκεψης στό χωριό 
Σωκράκι µέ τήν ὁποία διόρισε στούς κτήτορες τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Μαυριάνας νά «ἐκλέ-
ξουν ἕναν ἐφηµέριον νά στέκη λόκω καί φόκω εἰς τήν ἄνωθεν ἐκκλησίαν» (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 
9, φ. 14v-15r). Βλ. καί τήν ἀπόφαση τῆς 29.5.1682 µέ τήν ὁποία προστάζει τόν ἱερέα Ἰωάννη 
Βλάσση, ἱερουργό τοῦ Ἁγίου Παντελεήµονος τοῦ Ἱεροῦ Τάγµατος στήν Παλαιόπολη, νά τη-
ρήσει τούς ὅρους τοῦ συµβολαίου καί νά κατοικήσει στόν ναό (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 1, φ. 20r). 

201. Βλ. πρόσταγµα τῆς 9.4.1727 µέ τό ὁποῖο προστάζονται οἱ ἐφηµέριοι τοῦ ναοῦ τοῦ 
Ἁγίου Μαρκιανοῦ στό Γαστούρι νά ἐκπληρώνουν τακτικά τά καθήκοντά τους (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 
25, β. 2, φ. 87v-88r). Βλ. ἐπίσης πρόσταγµα τῆς 2.3.1734 µέ τό ὁποῖο προστάζονται οἱ ἐφηµέριοι 
τῶν ναῶν τοῦ χωριοῦ Βαρυπατάδες νά τελοῦν ἀνελλιπῶς τίς ἀκολουθίες (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 
3, φ. 141v-142r). 

202. Βλ. ἀπόφαση τῆς 7.7.1732 πού ἀφορᾶ στήν πληµµελή ἐφηµερία τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας 
Παρασκευῆς Λακώνων ἀπό τόν ἱερέα Στάθη Μιχαλᾶ (Α.Ν.Κ., ΜΠ. 25, β. 3, φ. 128r). 
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του, βάρυναν τούς ἀδελφούς, οἱ ὁποῖοι µέσῳ τῶν κυβερνητῶν προµήθευαν τά 
ἀναγκαῖα γιά τήν ἱερουργία (λιβάνι, κερί καί λάδι)203. Ἀντίθετα τά ἔξοδα βάρυ-
ναν ἐξ ὁλοκλήρου τόν ἐφηµέριο ὅταν αὐτός λάµβανε τά εἰσοδήµατα τοῦ ναοῦ ἤ 
ἦταν πακτωτής τῶν κτηµάτων του ἤ µετεῖχε στά ἔξοδα σέ ποσοστό ἀνάλογο µέ 
τή συµµετοχή του στήν κάρπωση τῶν εἰσοδηµάτων204, ἐνῶ ὅποτε προέκυπτε δια-
φορά τό ζήτηµα λυνόταν µέ διακανονισµό στίς πράξεις δηµοσίου νοταρίου205. 
Τέλος, ἄσχετα ἀπό τήν πηγή τῶν ἐσόδων τοῦ ἐφηµερίου, ὅταν αὐτά ἦταν ση-
µαντικά, ἡ συµµετοχή τῆς ἀδελφότητας στά ἔξοδα τῆς λατρείας περιοριζόταν ἤ 
ἀναπροσαρµοζόταν µέ ἀντίστοιχη ἐπιβάρυνση τοῦ ἐφηµερίου206. 

∆εύτερη κύρια ὑποχρέωση ἀπαντώµενη στίς συµβάσεις ἱερουργίας ἦταν ἡ 
τέλεση τῆς ἑορτῆς τοῦ ναοῦ, τά ἔξοδα τῆς ὁποίας βάρυναν τόν ἐφηµέριο ὅταν 
αὐτός µέ τή σύµβαση εἶχε τή νοµή τῶν εἰσοδηµάτων τοῦ ναοῦ, ἐνῶ ἡ ἴδια ὑπο-
χρέωση διαπιστώνεται καί ὅπου προβλέπεται σταθερό εἰσόδηµα πέραν τοῦ ἐπι-
τραχηλίου του207. Ὁ ἐφηµέριος εἴτε κάλυπτε τό σύνολο τῶν ἐξόδων τῆς ἑορ-
τῆς208 εἴτε µέρος τους σαφῶς προσδιοριζόµενο στή σύµβαση209. Ἄν ὁ ναός εἶχε 
διπλή ἑορτή ὁ ἐφηµέριος συνήθως ἀναλάµβανε τήν τέλεση τῆς µιᾶς ἐκ τῶν δύο210, 
ὅπως καί στήν περίπτωση πού ὁ ναός εἶχε µετόχια211, δέν λείπουν ὅµως καί οἱ 

                                                        
203. Ἅγιος Γεώργιος Παλαιοχωρίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.10, β. 2 τῆς 16.9.1604). Ἅγιος Νικόλαος 

τῶν Ξένων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 589rv τῆς 28.4.1568). 
204. Βλ. σηµειώσεις παραπάνω, σ. 567-568. 
205. Βλ. τήν ἐπίλυση τῶν διαφορῶν µεταξύ ἐφηµερίων καί κυβερνητῶν τῶν Ἁγίων Θεο-

δώρων τοῦ ὁµώνυµου χωριοῦ στίς 8.9.1569 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.94, φ. 117rv). 
206. Ἅγιος Νικόλαος καί Λάζαρος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 1, φ. 131r ἐκλογή ἐφη-

µερίου τῆς 31.3.1689). Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως ἀπόφαση τῆς συνέλευσης τῆς 5.9.1758 µέ 
τήν ὁποία περιορίστηκε ἡ συµµετοχή τῆς ἀδελφότητας στά ἔξοδα λατρείας στό «φορνιµέντο 
τον τεσσάρον µανουαλίων, του πολυκερίου της αγίας Τραπέζης και του προσκυνήµατος της 
Παναγίας», καί στή χορήγηση 5 ξεστῶν λαδιοῦ κατ' ἔτος γιά τά καντήλια (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 
1, φ. 20v). 

207. Βλ. σηµειώσεις παραπάνω, σ. 567-569. 
208. Ἐνδεικτικά: Παντοκράτορας Ἀσκηταριοῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 106r τῆς 28.12.1505 - 

Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 289, ἀρ. 398). Ἅγιος Νικόλαος Ἑβραΐδος (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.7, φ. 150v-151r 
τῆς 29.4.1515). Ὑ. Θ. Καλαµιώτισσα Βουνιατάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.5, φ. 29v-30r τῆς 26.7.1523). 
Ἅγιοι Πατέρες πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.186, φ. 274rv τῆς 7.12.1546). Ἁγία Μαρίνα Μαρµάρου 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 207r τῆς 17.7.1569). Ἁγία Παρασκευή Βαρυπατάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Π.2, φ. 256v τῆς 14.1.1583). Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Ζυγονοῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.2, φυλλάδιο 2, φ. 1r τῆς 
13.11.1593). 

209. Ἅγιος Ἠλίας Καλαφατιώνων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.3, φ. 4r τῆς 1.8.1556). Ἅγιος ∆ηµήτριος 
πόλεως (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 6.7, φ. 158rv τῆς 25.1.1560. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 3, φ. 72rv ἀπόφαση τῆς 
29.5.1603). 

210. Παντοκράτορας στό Γρηγοροβούνι (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 446r τῆς 2.7.1578). 
211. Ὑ. Θ. Κουκαµιώτισσα Χωρεπισκόπων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.25, β. 1, φ. 44rv τῆς 2.5.1570 

καί φ. 59rv τῆς 14.7.1570). 
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περιπτώσεις πού ὁ ἐφηµέριος ἀναλάµβανε καί τίς δύο ἑορτές212. Ὅπου ὁ ἱερουρ-
γός λάµβανε µέρος τῶν εἰσοδηµάτων τοῦ ναοῦ οἱ ὑποχρεώσεις του ἦταν ἀνά-
λογες213, ἐνῶ τά λοιπά ἔξοδα κάλυπτε ἡ ἀδελφότητα ἀπό τά εἰσοδήµατα τοῦ 
ναοῦ. Ἄν ὁ ἐφηµέριος δέν ἀποζηµιωνόταν ἀπό τά εἰσοδήµατα τοῦ ναοῦ, ἀλλά 
περιοριζόταν στά ἔσοδα τοῦ ἐπιτραχηλίου του, τά ἔξοδα τῆς ἑορτῆς ἐπωµίζο-
νταν οἱ κτήτορες καί ἀδελφοί214. Ὁ τρόπος τέλεσης τῆς ἑορτῆς καθώς καί οἱ συ-
νεπαγόµενες ὑποχρεώσεις τοῦ ἐφηµερίου πού περιγράφονται στίς πράξεις σχε-
τίζονταν µέ τίς οἰκονοµικές δυνατότητες τοῦ ναοῦ καί φυσικά ἀπό τό ὕψος τῶν 
εἰσοδηµάτων πού νεµόταν ὁ ἱερέας, λεπτοµερέστερα ὅµως γι’ αὐτές θά γίνει 
λόγος σέ ἄλλη ἑνότητα. Ἐπίσης, ὑποχρεώσεις συνυφασµένες µέ ἔξοδα ἀπό τόν 
ἐφηµέριο πού νεµόταν τά εἰσοδήµατα τοῦ ναοῦ, ἀναφέρονται γιά τήν ἡµέρα 
τῶν Χριστουγέννων215, κυρίως ὅµως γιά τήν ἡµέρα τῆς Λαµπρῆς ὁπότε ἐτελεῖτο 
τό «καταβόλι», οἱ ὁποῖες κυµαίνονται ἀπό τή συµµετοχή στά ἔξοδα216 ἕως τήν 
πλήρη κάλυψή τους217. 

Στίς συµβάσεις µέ τίς ὁποῖες παραχωροῦνταν στόν ἐφηµέριο τά εἰσοδήµατα 
τοῦ ναοῦ, περιλαµβάνονταν καί οἱ ἀντίστοιχες ὑποχρεώσεις. Κατ’ αὐτές ὁ ἐφη-
µέριος ὄφειλε νά φροντίζει νά τηρεῖ τήν περιουσία καί τά εἰσοδήµατα τοῦ ναοῦ 
σέ αὔξηση218, νά τά ἀναζητεῖ, νά τά συγκεντρώνει219 καί νά ἐκπληρώνει τίς 
ὑποχρεώσεις καί ὀφειλές πού βάρυναν τήν περιουσία220. Παράλληλα προσθέτο-

                                                        
212. Ὑπαπαντή Καστελλάνων Μέσης (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.245, φ. 76v τῆς 2.6.1497). 
213. Ἅγιος Νικόλαος Κανακάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.76, φ. 12v τῆς 19.7.1599). Ἅγιος Νικό-

λαος καί Λάζαρος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 143r τῆς 26.4.1671). Στόν Ἅγιο Γεώργιο 
Παλαιοχωρίου στίς 10.9.1610 ὁρίστηκε ὅτι ἡ ἑορτή καί ἡ παννυχίδα τοῦ ἁγίου «να γενετε 
οσαν καί παντα και να βανουνε ηερης τα διό µερτηκά καί το τρήτο η εκκλησία» (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Κ.405, φ. 593v). 

214. Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδροµος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ.154v-155r τῆς 7.5.1579). 
215. Στόν Παντοκράτορα στό Γρηγοροβούνι ὁ ἐφηµέριος στίς 7.2.1578 ὑπόσχεται νά κάνει 

τά συνήθη «ευλογητικά» τῶν Χριστουγέννων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 446r). 
216. Ἅγιος ∆ηµήτριος πόλεως (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 6.7, φ. 158r τῆς 25.1.1560). Ὑ. Θ. Καλαµιώτισσα 

Βουνιατάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.5, φ. 29v-30r τῆς 26.7.1523). Ταξιάρχης ∆ραγοτινῶν (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Τ.13, φ. 737v τῆς 5.4.1537). 

217. Ὑ. Θ. Κουκαµιώτισσα Χωρεπισκόπων (Α.Ν.Κ., Συµβ. T.25, β. 1, φ. 44rv τῆς 2.5.1570 
καί φ. 59rv τῆς 14.7.1570). Παντοκράτορας στό Γρηγοροβούνι (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 446r τῆς 
7.2.1578). 

218. Ἐνδεικτικά: Ὑπαπαντή Καστελλάνων Μέσης (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.245, φ. 76v-77r τῆς 
2.6.1497). Ἅγιος Ἀθανάσιος τῆς Κοινότητος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.245, φ. 139v-140r τῆς 15.11.1497). 
Ὑψηλός Παντοκράτορας (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 19r τῆς 25.5.1503 - Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 74, ἀρ. 
77). Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 2.9, φ. 4v τῆς 19.1.1556). Ταξιάρχης Χλοµοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Κ.405, φ. 548r τῆς 7.3.1610). 

219. Ταξιάρχης Ἁγίου Ματθαίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.11, φ. 113v τῆς 18.10.1570). 
220. Ὑ. Θ. στό Κλῆµα Ἀντιπερνῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 57r τῆς 30.4.1525). Ἅγιοι Σαράντα 

πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ.Τ.53, φ.168r τῆς 13.10.1563). Ἅγιοι Ἀνάργυροι Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Τ. 13, φ. 477r τῆς 20.2.1553). 
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νταν ρῆτρες πού ἀποσκοποῦσαν στή διασφάλιση τῆς ὀρθῆς διαχείρισης τῆς πε-
ριουσίας τοῦ ναοῦ καί κατά συνέπεια στήν προστασία της. Σέ περίπτωση πού 
οἱ πράξεις τοῦ ἐφηµερίου δέν ἱκανοποιοῦσαν τά ἀνωτέρω, ὁ ἐφηµέριος ὑπο-
χρεωνόταν νά καταβάλει πρόστιµο221 ἤ ἀποβαλλόταν ἀπό τήν ἐφηµερία µέ τήν 
ἀκύρωση τῆς σύµβασης222. Ἀντίστοιχες ἦταν οἱ κυρώσεις γιά τόν ἱερέα καί στήν 
περίπτωση πού αὐτός θά πουλοῦσε περιουσιακό στοιχεῖο τοῦ ναοῦ χωρίς τήν 
ἄδεια τῆς ἀδελφότητας223. Ἐξάλλου, ὅπως χαρακτηριστικά σηµείωναν, οἱ οἰκο-
κυραῖοι τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων τοῦ ὁµώνυµου χωριοῦ σέ πράξη τῆς 
21.2.1551 τούς «ηερῆς δεν τούς ἐβάλαµε να πουλοῦν τά πράµατα τῆς ἐκλησιας 
µονε τους εβάλαµε να ϊερουργουν την ἐκκλησιαν»224. 

Στίς συµβάσεις αὐτές ὁρίζονταν ἐπίσης καί οἱ οἰκονοµικές ὑποχρεώσεις τῶν 
ἐφηµερίων ἔναντι τοῦ ναοῦ. Συνήθως µέ τή σύµβαση προβλεπόταν ἡ καταβολή 
ποσότητας χρηµάτων στούς κυβερνῆτες ὑπέρ τοῦ ναοῦ, τό ὕψος τῆς ὁποίας ποί-
κιλλε, ἀνάλογα προφανῶς µέ τό ὕψος τῶν καρπουµένων ἀγαθῶν, καί ἡ ὁποία, 
ἄν ὁ ἐφηµέριος ἦταν καί πακτωτής τῶν εἰσοδηµάτων τοῦ ναοῦ, ἰσοδυναµοῦσε 
µέ τό συµφωνηµένο «πάκτο». Ἡ καταβολή αὐτή γινόταν συνήθως σέ ἐτήσια βά-
ση225, δέν λείπουν ὅµως καί οἱ περιπτώσεις στίς ὁποῖες αὐτή γινόταν σέ µηνιαῖες 
                                                        

221. Στόν Ἅγιο Νικόλαο ∆ράκοντος Ριγγλάδων στή σύµβαση ἱερουργίας τῆς 7.12.1544 
σηµειώνεται πώς ἄν «δεν κονοµάη τὰ πράγµατα τῆς εκλησιας καὶ µινι για αµπελη γϊαλο τή-
ποτες καὶ αγριάσϊ να πλερονη πενα εις την κτισϊ του κάστρου υπερπυρα ν΄ (50)» (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Τ.13, φ. 714v). 

222. Στήν πράξη τῆς 10.5.1514 οἱ κτήτορες τῆς Ὑ. Θ. Λιαπάδων καί Ἁγίας Θέκλας ἔθεσαν 
ὡς ἐφηµερίους τούς τρεῖς ἱερεῖς τῆς ἀδελφότητας ὁρίζοντας ὅτι ὅποιος «ποιήσει ελάτοσιν εις 
τες αναγεγραµµένες εκκλησίες ή εις τα πράγµατα αυτῶν απο τους αναγεγραµένους παπαδες 
νά χουν εξουσία ι ανοθεν εκτητόρι να τον ευγάνουν απο τις αναγεγραµµενες εκκλησιες καὶ 
απὸ τὰ πράγµατα αυτόν τόσον τους παροντας ιερεῖς όσον και τους µέλοντας...» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 
1.6, φ. 15v - Πράξεις Ἀλεξάκη, σ. 63, ἀρ. 56). 

223. «καί η µέν ἤθελαν ἐλθη τα ανωθεν αγαθα ως άνωθεν εις σε λάτωσιν να ἐχωσιν 
εξουσιαν η ἀνωθεν εκτητόρη να ευγάνωσιν τόν ἄνωθεν ιερέαν ἀπό τήν αυτήν µονήν πληρο-
νοντας ο αυτός ἱερεύς στην φαµπρικα τῆς αὐτῆς µονῆς τζεκινια ἡκοσι .... και αν ήθελεν πουλή-
ση ο ἄνωθεν ιερεύς τίποτε πράγµα κατζήβελα να ευγανωσιν αυτων ὡς ἀνωθεν πληρονοντας 
τα ἀνωθεν τζεκινια ἡκοσι» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.206, φ. 106v τῆς 26.3.1573). 

224. Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 316r. 
225. Σηµειώνουµε ἐνδεικτικά τά ποσά. Ἅγιοι Ἀνάργυροι Στανοπουλάδων: στίς 16.3.1550 

ὁρίζονται 30 ὑπέρπυρα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 349r). Ἅγιος Ἀρσένιος Στανοπουλάδων: στίς 
12.3.1546 ὁρίζονται 10 ὑπέρπυρα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 261v). Ἅγιος Ἠλίας Καλαφατιώνων: 
στίς 1.8.1556 ὁρίζεται 1 τζεκίνι (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.3, φ. 4r). Ἅγιος Νικόλαος ∆ράκοντος: στίς 
7.12.1544 ὁρίζονται 5 ὑπέρπυρα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 714v). Παντοκράτορας Ἀσκηταριοῦ: 
στίς 28.12.1505 ὁρίζονται 2 δουκάτα (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 106r - Πράξεις Κατωιµέρη, σ. 289, ἀρ. 
398). Παντοκράτορας Μεσαριᾶς: στίς 1.7.1521 ὁρίζονται 5 ὑπέρπυρα (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 72-
73). Ταξιάρχης Κορακιάνας: στίς 30.1.1607 ὁρίζονται 17 τάλλαρα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ζ.33, φ. 137v). 
Ἁγία Τριάς Κάτω Παυλιάνας: στίς 17.9.1582 ὁρίζονται 6 λίτρες (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.6, φ. 18v). 
Ταξιάρχης Πολιτάδων: στίς 15.3.1556 οἱ πριόρηδες ζητοῦν τό πάκτο τῶν τριῶν χρόνων πού 
εἶχε ὁριστεῖ σέ 9 ὑπέρπυρα ἐτησίως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 285r). Ὑ. Θ. ∆ουκάδων: στίς 
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δόσεις226. Ἄλλοτε πάλι ἀναφέρεται τό συνολικό ποσό, ὁ τρόπος καταβολῆς τοῦ 
ὁποίου εἴτε ἀφήνεται στή διακριτική εὐχέρεια τοῦ ἐφηµερίου227 εἴτε ὁρίζεται ἡ 
τµηµατική ἤ ἡ ἐφ’ ἅπαξ καταβολή του228. 

Σέ ὁρισµένες περιπτώσεις τό καταβαλλόµενο ἀπό τόν ἱερέα ποσό καλεῖται 
ἐµβατίκιον. Ὁ ὅρος σήµαινε στήν ὕστερη βυζαντινή περίοδο τό τέλος πού κατα-
βαλλόταν ἀπό τούς ἐµφυτευτές τῶν ἐκκλησιαστικῶν κτηµάτων κατά τήν παρα-
χώρηση τῆς ἐκµετάλλευσης τοῦ ἀκινήτου, ἀνεξάρτητα ἀπό τό ἐτήσιο µίσθωµα, 
ἐνῶ στίς µεταβυζαντινές πηγές χρησιµοποιεῖται συχνά γιά τή δήλωση τῶν χρη-
µάτων πού κατέβαλλαν οἱ ἱερεῖς στόν ἐπίσκοπο γιά τόν διορισµό τους σέ ἐνο-
ρίες229. Ὁ ὅρος χρησιµοποιεῖται ἐπίσης µέ τή σηµασία τοῦ τόκου, ἐνῶ τό ἀντί-
στοιχο ρῆµα δηλώνει τήν ἐκµίσθωση ἔκτασης γῆς µέ ἀντάλλαγµα µέρος τῆς ἐσο-
δείας230. Στόν χῶρο τῆς Κέρκυρας ὁ ὅρος, χρησιµοποιούµενος σέ πράξεις πού 
ἀφοροῦν σέ σολιάτικα, σήµαινε τήν παροχή πού λάµβανε ὁ ἰδιοκτήτης ἀπό τόν 
ἐµφυτευτή τοῦ κτήµατος231. Στίς πηγές µας τόν ὅρο συναντήσαµε σέ πράξεις τοῦ 
16ου αἰ. προερχόµενες ἀπό τή βορειοδυτική κυρίως Κέρκυρα. Σέ ὁρισµένες ἀπό 
αὐτές ὁ ὅρος δηλώνει τήν ἐφ’ ἅπαξ ὑπέρ τοῦ ναοῦ εἰσφορά, τήν ὁποία ὄφειλε 

                                                        
9.7.1533 ὁρίζεται σέ 12 ὑπέρπυρα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 20r). Ὑ. Θ. Καλαµιώτισσα Βουνια-
τάδων: στίς 26.7.1523 ὁρίζονται 16 ὑπέρπυρα (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.5, φ. 29v-30r). Ὑ. Θ. Κουκαµιώ-
τισσα Χωρεπισκόπων: στίς 2.5.1570 ὁρίζονται 4 δουκάτα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.25, β. 1, φ. 44rv). 
Ἁγία Μαρίνα Μαρµάρου: στίς 11.1.1594 ὁρίζονται 6 τάλαρα καί 2 λίτρες (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.6, β. 
2, φ.χ.ἀ.). 

226. Στήν Ὑ. Θ. Κουκαµιώτισσα ὁ πακτωτής ἱερέας ∆ηµήτριος Μεντρινός µέ τή σύµβαση 
τῆς 14.7.1570 ὀφείλει νά καταβάλλει 2 δουκάτα µηνιαίως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.25, β. 1, φ. 59rv). 

227. Σηµειώνουµε ἐνδεικτικά τίς περιπτώσεις· Ταξιάρχης ∆ραγοτινῶν: στίς 5.4.1537 ὁρίζο-
νται 5 ὑπέρπυρα γιά τά τρία χρόνια τῆς σύµβασης (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 737v). Ταξιάρχης ∆ου-
κάδων: στίς 25.3.1536 ὁρίζονται 25 ἄσπρα γιά τρία χρόνια (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 52r). Ἅγιοι 
Σαράντα πόλεως: στίς 13.10.1563 ὁρίζονται γιά δύο χρόνια 35 δουκάτα ἐκ τῶν ὁποίων ὁ ἱε-
ρέας ἔδωσε µέ τήν ἔναρξη τῆς σύµβασης 20 ἀργυρά µαρτζέλα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.53, φ. 168r). Ἅ-
γιοι Ἀνάργυροι Στανοπουλάδων: στίς 20.2.1553 ὁρίζονται ὡς πάκτο γιά 3 χρόνια 30 ὑπέρπυ-
ρα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 477r). Ἅγιος Γεώργιος Κληµατιᾶς: στίς 6.12.1550 ὁρίζονται 11 δου-
κάτα γιά τρία χρόνια (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.5, φ.χ.ἀ.). Ἅγιος Νικόλαος Μαυριάνας: µέ τή σύµβαση τῆς 
1.10.1528 ὁ ἐφηµέριος ὄφειλε νά πληρώσει γιά τά δύο χρόνια 3 δουκάτα (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 98r). 

228. Στήν Ὑ. Θ. Καρισκιώτισσα Μεσαριᾶς µέ τήν ἑπταετή σύµβαση τῆς 15.1.1523 ὁ ἐφη-
µέριος ὑποχρεοῦται νά δώσει 6 φλωρία ἐκ τῶν ὁποίων τό ἕνα ἕως τήν Τυρινή καί τά ὑπόλοιπα 
στά ἑπόµενα 5 χρόνια (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 107). Στόν Ἅγιο Νικόλαο Ἑβραΐδος µέ τή σύµβαση 
τῆς 29.4.1515 ὁ ἐφηµέριος ὑποχρεοῦται στά 5 χρόνια νά καταβάλει 50 ὑπέρπυρα «δίνοντας 
κάθε χρόνον το ανάλογό του» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.7, φ. 151r). 

229. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, Οἰκονοµικά, σ. 256 καί σηµ. 44-45. ΚΡΙΑΡΑ, Λεξικό, τ. 6, σ. 7. 
230. ΚΡΙΑΡΑ, Λεξικό, σ. 7. Ὁ Ζώης συσχετίζει τό «ἐµπατίκι» µέ τό «erbatico» καί σηµειώνει 

ὅτι ἐπί Βενετοκρατίας ἦταν φόρος ἐπί τῆς νοµῆς τῶν αὐτοφυοµένων χόρτων (ΖΩΗ, Λεξικόν, τ. 
Β΄, σ. 140). Στά προικοσύµφωνα τῆς Χίου τοῦ 17ου-19ου αἰ. σχετίζεται µέ τή γονική παροχή 
καί σηµαίνει εἶδος προγαµιαίας δωρεᾶς (ΙΑΚ. ΒΙΣΒΙΖΗ, Αἱ µεταξύ τῶν συζύγων περιουσιακαί 
σχέσεις εἰς τήν Χίον κατά τήν Τουρκοκρατίαν, Ε.Α.Ι.Ε.∆. 1 (1948), 39-54. 

231. ΡΟ∆ΟΛΑΚΗ, Συµβάσεις, σ. 445. 
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νά καταβάλει ὁ ἱερέας πρός τήν ἀδελφότητα ἤ τούς κτήτορες µέ τήν ἀνάληψη 
τῶν καθηκόντων του, καί ἡ ὁποία δέν σχετίζεται µέ τήν παραχώρηση εἰσοδηµά-
των τοῦ ναοῦ, ἀλλά λογίζεται προφανῶς ὡς εἰσφορά ἔναντι τῶν προσδοκώµε-
νων ἐσόδων ἀπό τήν ἄσκηση τῆς ἐφηµερίας232. Σέ ἄλλες ὁ ὅρος δηλώνει τήν ἐφ’ 
ἅπαξ καταβολή πρός τόν κτήτορα γιά τήν ἐπισφράγιση τῆς συµφωνίας παρα-
χώρησης τοῦ ναοῦ µέ τά εἰσοδήµατά του εἴτε αὐτή ἦταν ἰσόβιου χαρακτήρα 
εἴτε διηνεκοῦς233. Στίς περισσότερες περιπτώσεις ὅµως ὁ ὅρος ἀπαντᾶ σέ συµβά-
σεις µέ τίς ὁποῖες παραχωρεῖται στόν ὁριζόµενο ἐφηµέριο ἡ περιουσία τοῦ ναοῦ 
ἤ τά ἀγαθά του καί ταυτίζεται νοηµατικά µέ τό πάκτο, σηµαίνοντας τό συµφω-
νηµένο καί σέ ἐτήσια βάση καταβαλλόµενο ὑπέρ τοῦ ναοῦ ποσό234. Μέ τή 

                                                        
232. Τέτοια εἶναι ἡ περίπτωση τῆς σύµβασης τῆς 17.4.1582 µέ τήν ὁποία οἱ Ἀρσένιος 

Σέρβος καί Σταµάτης Σγοῦρος ἀπό τό χωριό Σπαρτίλας συµφώνησαν µέ τόν ἱερέα Λορέντζο 
Βαλέντη καί τοῦ ἔδωσαν τούς ναούς τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου καί Ἁγίου Ἠλία γιά ἕνα χρόνο. Οἱ 
ἴδιοι ὑπόσχονταν νά συγκεντρώσουν ἕνα µουζούρι σιτάρι καί µία ξέστα κρασί ἀπό τό κάθε 
σπίτι τοῦ χωριοῦ, τά ὁποῖα µαζί µέ τά ἔσοδα τοῦ ἐπιτραχηλίου ἀποτελοῦσαν τήν ἀποζηµίωση 
τοῦ ἱερέα. Μέ τή συµφωνία ὁ ἱερέας ὑποσχόταν «να δώση τζεκηνη ενα ἠς την ανοθεν µωνην 
διὰ ἐνβατίκιον...» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ζ.33, φ. 13rv). 

233. Στίς 7.5.1545 ὁ µισέρ Γερόλυµος Καβουδίστρας συµφώνησε µέ τόν ἱερέα Νικόλαο Κα-
λογερόπουλο καί τοῦ ἔδωσε τή µονή τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἐγνιοχωρίου µέ ὅλα τά πράγµα-
τά της νά τήν ἱερουργεῖ ἰσοβίως καί νά τελεῖ τήν πανήγυρη. «οµιος διδι ο ρηθεις παπά κύρ Νη-
κόλαος προς τον ανοθεν µϊσερ Γερόληµο ενµπατίκη διά την άνοθεν συνφονηα ὑπερπυρα λ΄» 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 634v). Στίς 28.9.1590 ὁ µισέρ Στέφανος Πετρετῆς συµφώνησε µέ τόν Νι-
κόλαο Καλογερόπουλο λεγόµενο Τοῦρκο καί τοῦ παραχώρησε «εις σολιάτικου καί σολδιάτι-
κου ὀνόµατος από του νυν και εις τον αιωνα τον απαντα» τήν κρηµνισµένη ἐκκλησία τοῦ Ἁ-
γίου Νικολάου στήν Κορακιάνα µέ χρέος τοῦ Νικολάου νά πληρώνει κατ’ ἔτος στόν κτήτορα 
2 τάλαρα πρός λίτρες 6 καί νά ἀνοικοδοµήσει τόν ναό. Μέ τήν ἴδια πράξη ὁ Νικόλαος κατέ-
βαλε «χάριν ἐµπατικίου» στόν Πετρετῆ 7 τάλαρα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.77, φ. 352v-353v). 

234. Σύµβαση τῆς 1.3.1549 µέ τήν ὁποία οἱ κουµέσιοι τῆς Ὑ. Θ. Γαρδελάδων ἔδωσαν τόν 
ναό µέ τά ἀγαθά του στούς ἱερεῖς Μάρκο Μεσάζο καί Καλοϊωάννη Μωραΐτη οἱ ὁποῖοι ὄφει-
λαν «να πλερονουν το χρονο δια εµπατίκι ευτηαση τῆς αυτῆς µονῆς υπέρπυρα ι΄» (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Τ.145, φ. 127r). Σύµβαση τῆς 2.3.1549 µέ τήν ὁποία οἱ κτήτορες τῆς Ὑ. Θ. Ἀρκαδάδων 
ἔδωσαν τόν ναό µέ ὅλα τά ἀγαθά του στόν ἱερέα Ἀντώνιο Μιχαλᾶ µέ χρέος νά «πλερόνη διὰ 
εµπατήκη ησευτηάση» 12½ ὑπέρπυρα κατ’ ἔτος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 127v). Ἴδια ἦταν καί ἡ 
σύµβαση τῆς 25.2.1554 µέ τήν ὁποία δόθηκε ὁ ναός γιά τέσσερα χρόνια στόν ἴδιο ἱερέα (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Τ.145, φ. 183r). Σύµβαση τῆς 19.11.1553 µέ τήν ὁποία οἱ κουµέσιοι τῆς Ὑ. Θ. Λιαπάδων 
ἔδωσαν τόν ναό µέ ὅλα τά ἀγαθά του γιά 3 χρόνια στόν ἱερέα ∆ηµήτριο Μιχαήλ µέ χρέος νά 
ἱερουργεῖ καί νά καταβάλλει «ενµπατηκι» κατ’ ἔτος 15 ὑπέρπυρα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 
173r). Σύµβαση τῆς 17.1.1559 µέ τήν ὁποία οἱ κουµέσιοι τῆς Ὑ. Θ. Σκριπεροῦ ἔδωσαν τόν ναό 
γιά 3 χρόνια µέ ὅλους τούς καρπούς στόν ἱερέα Καλοϊωάννη Μαυροµάτη µέ τήν ὑποχρέωση 
νά καταβάλλει κατ’ ἔτος ὡς «εµπατηκη» 15 ὑπέρπυρα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 200v). Σύµβαση 
τῆς 3.6.1582 µέ τήν ὁποία ὁ κτήτορας µισέρ Πιέρος ∆όνδης συµφώνησε µέ τόν ἱερέα Ἀντώνη 
Μεταλληνό καί τοῦ ἔδωσε τόν ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στόν Ὕψο γιά 3 χρόνια µέ ὅλα του 
τά ὑποστατικά, νά ἱερουργεῖ, νά τελεῖ τήν ἑορτή, νά ψάλλει τόν ἐπιτάφιο καί νά καταβάλλει 
κατ’ ἔτος «δια ενβατίκηον τολορα 3 ... δια φτηαση της ανοθεν µωνης» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ζ.33, φ. 
14r). Σύµβαση τοῦ Νοεµβρίου 1593 µέ τήν ὁποία ὁ ἱεροµόναχος Κουµῆς Παγιατάκης ἔλαβε τόν 
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σηµασία τοῦ πάκτου ἤ τοῦ µισθώµατος χρησιµοποιεῖται ὁ ὅρος καί σέ πράξεις 
πού οἱ πακτωτές εἶναι λαϊκοί235. 

Ὑποχρεώσεις καταβολῆς χρηµατικῶν ποσῶν ἀπαντοῦν καί σέ συµβάσεις µέ 
τίς ὁποῖες ὁ ἐφηµέριος δέν ἀποζηµιώνεται ἀπό τά εἰσοδήµατα τοῦ ναοῦ, ἀλλά 
λαµβάνει εἴτε τά ἔσοδα ἀπό κληροδοτήµατα εἴτε ἁπλῶς τά ἔσοδα τοῦ ἐπιτραχη-
λίου του. Οἱ ὑποχρεώσεις αὐτές δικαιολογοῦνται προφανῶς ἀπό τό ὑπολογιζό-
µενο ὕψος τῶν ἐσόδων τό ὁποῖο θά ἔπρεπε νά ἦταν µεγάλο236. Ὁ ἐφηµέριος 
ὄφειλε ἀκόµη νά καταβάλλει στούς δικαιούχους τό «γιούς», ποσότητα δηλαδή 
ἀγαθῶν σέ ἀναγνώριση τῆς κυριότητας ἐπί τοῦ ναοῦ237. 

Οἱ ὑποχρεώσεις τοῦ ἐφηµερίου σέ ὁρισµένες περιπτώσεις δέν ἦταν χρηµατι-
κοῦ χαρακτήρα, ἀλλά ἀναφέρονταν σέ ἐκτέλεση ἔργων συντήρησης καί βελτί-
ωσης τῶν οἰκοδοµῶν τοῦ ναοῦ ἤ ἀκόµη καί οἰκοδόµησης οἰκηµάτων πέριξ τοῦ 
ναοῦ, τά ὁποῖα εἴτε δηλώνονται ρητά στή σύµβαση238 εἴτε καθορίζεται τό 

                                                        
ναό τῆς Ὑ. Θ. Πάγων µέ τά ἀγαθά του γιά πέντε χρόνια, ὀφείλοντας νά καταβάλλει «εις όνο-
µα ενµπατικίου» ἕνα τζεκίνι χρυσό τόν χρόνο (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.7, φ. 9v). 

235. Βλ. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 6, φ. 27r, ἀπόφαση στήν ὁποία σηµειώνεται ὅτι ὁ ναός τῆς 
Ὑ. Θ. Λαµποβίτισσας Κρήνης στίς 4.9.1677 ἦταν πακτωµένος στόν Σταµατέλο Κορακιανίτη 
καί στόν Γιάκουµο Κορακιανίτη οἱ ὁποῖοι πλήρωναν «εµπατικι λήτρες δεκαπεντε τον κάθε 
χρονον». 

236. Στήν ἑξαετή σύµβαση τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένης Γαρίτσας µέ τόν ἱε-
ρέα Ματθαῖο Ροξόπουλο στίς 29.1.1543, ὁ ἱερέας δεσµεύτηκε νά καταβάλει συνολικά ποσό 10 
δουκάτων τόν πρῶτο χρόνο τῆς ἐφηµερίας του (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 59rv). Στή δεκάµηνη 
σύµβαση τῆς 4.6.1584 γιά τήν ἐφηµερία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόµου πόλεως ὁ ἐφηµέριος 
ὑπόσχεθηκε νά δώσει «εις την κτήσιν της ανωθεν µονῆς διὰ µνηµόσυνον .... πεντε τόλορα» 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.18, φ. 301r). Ἐπίσης στόν Ἅγιο Νικόλαο καί Λάζαρο πόλεως µέ τήν ἐκλογή 
τῆς 31.3.1689 ὁ ἐφηµέριος θά λάµβανε τά κληροδοτήµατα καί τό πετραχήλι του καί ὄφειλε νά 
δίνει στόν ναό 40 δουκάτα (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 1, φ. 131r). 

237. Βλ. περισσότερα παραπάνω, σ. 301 καί ἑξῆς. 
238. Ταξιάρχης Κορακιάνας: στίς 27.12.1555 ὁρίστηκε ἡ κατασκευή τῆς στέγης ναοῦ καί 

κελιῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.12, φ. 8rv). Ἅγιος Στέφανος Σκριπεροῦ: στίς 26.3.1558 ὁρίστηκε ἡ κατα-
σκευή κελιοῦ τῆς µονῆς (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 165r). Ἁγία Τριάς Κάτω Παυλιάνας: στίς 
16.81523 ὁρίστηκε ἡ συντήρηση τοῦ κελιοῦ, ὅπου βρισκόταν τό σήµαντρο, καί τῆς σκάλας 
(Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.5, φ. 32r). Ὑπαπαντή Καστελλάνων Μέσης: στίς 2.6.1497 ὁρίστηκε τό φύτεµα 
ἀµπελιοῦ καί ἡ παροχή βοήθειας στό κτίσιµο τοῦ κελιοῦ τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.245, φ. 77r). 
Ὑ. Θ. Λιµνιώτισσα πόλεως: στίς 2.3.1567 ὁ ἐφηµέριος ἀνέλαβε τήν ὑποχρέωση νά «κτήσι και 
ποιήσει την πόρταν την βασιλικήν µε τα µάρµαρα ως καθως του την παρέδωσαν ... να κόψη 
και τον τόπον οπου εβαλαν ορδινιά δια να απερνάϊ ο επιτάφιος» καί νά φυλάττει τά ἀντικεί-
µενα πού τοῦ παραδόθηκαν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.178, φ. 303r τῆς 2.3.1567). Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρί-
τσα: στίς 16.8.1564 ὁ ἐφηµέριος ὑποσχέθηκε νά φτιάξει «την δευτερα παρουσια, και να φτηασι 
το σπίτι ης τους Γαρδελάδες και τα κελια οπου ηνε χαλασµενα» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ., 10, φ.χ.ἀ.). Ὑ. Θ. 
Φανερωµένη Καβαλουρίου: στίς 12.5.1689 ὁ ἐκλεγείς ἐφηµέριος ἱερέας Στέφανος Σωκρακίτης 
ὑποσχέθηκε νά ἀνακαινίσει ἐκ βάθρων τόν ναό µέσα σέ ἕξι χρόνια (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.350, β. 4, 
φ. 3r-4r). Πρβλ. καί τίς ἑπόµενες πράξεις πού ἀφοροῦν ἰδιόκτητους ναούς: Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.15, 
φ. 42rv τῆς 10.1.1571 µέ τήν ὁποία ὁ ἱερέας Τιµόθεος Γραµµένος ὑποσχέθηκε νά ἀνακαινίσει 
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ἐλάχιστο τοῦ κόστους αὐτῶν239 ἤ τῆς συµµετοχῆς τοῦ ἱερέα240, σέ ὁρισµένες µά-
λιστα περιπτώσεις ὁ ἐφηµέριος ὄφειλε νά δίνει λογαριασµό στήν ἀδελφότητα σέ 
τακτά χρονικά διαστήµατα γιά τήν πρόοδο τῶν ἐκτελούµενων ἐργασιῶν241. 
Παράλληλα δέν λείπουν καί περιπτώσεις στίς ὁποῖες διαπιστώνονται τόσο ἡ 
ὑποχρέωση χρηµατικῆς καταβολῆς ὅσο καί ἡ ὑποχρέωση οἰκοδόµησης ἤ συντή-
ρησης τῶν οἰκηµάτων τοῦ ναοῦ242. 

Ἐκτός τῶν ἀνωτέρω ὑποχρεώσεων, πού ἀπαντοῦν στίς περισσότερες συµβά-
σεις, δέν λείπουν καί οἱ εἰδικότερες ἐκεῖνες ὑποχρεώσεις πού ἀναφέρονται εἴτε 
στόν συγκεκριµένο ἐφηµέριο εἴτε στίς ἰδιαίτερες ἀνάγκες τοῦ ναοῦ, ὅπως ἡ 
περίφραξη καί φροντίδα τοῦ περιβολιοῦ τοῦ ναοῦ243 ἤ ἡ ἀντιγραφή κάποιου 
λειτουργικοῦ βιβλίου244. Ἐπίσης, πέραν τῶν ρητά ἀναφερόµενων ὑποχρεώσεων, 
αὐτός ἐπωµιζόταν καί ὅλες ἐκεῖνες τίς ὑποχρεώσεις πού προβλέπονταν ἀπό τίς 
καταστατικές πράξεις τῆς ἀδελφότητας καθώς καί τίς δεσµεύσεις πού αὐτή εἶχε 
ἀναλάβει ἀπό δωρεές ἤ κληροδοτήµατα καί ἀναφέρονταν στό µνηµόσυνο προ-
σώπων ἤ στήν τέλεση λειτουργιῶν245. Τέλος ὁ ὁριζόµενος ἐφηµέριος ὄφειλε νά 

                                                        
τόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστριας στούς Κουραµάδες. Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 687v τῆς 29.12.1530 
µέ τήν ὁποία ὁ ἱερέας Νικόλαος ∆όξας ἀναλαµβάνοντας τήν ἱερουργία τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων 
Ἰάσωνος καί Σωσιπάτρου ὑποσχέθηκε νά φτιάξει τά κελιά τοῦ ναοῦ σέ πέντε χρόνια. 

239. Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδροµος Ἀργυράδων: στίς 26.11.1613 ὁρίστηκε στόν ἐφηµέριο νά 
δίνει γιά τήν συντήρηση τοῦ ναοῦ κατ' ἔτος 9 λίτρες (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 681r). Ἁγία Πα-
ρασκευή Ἁγίου Ματθαίου: στίς 30.11.1599 ὁρίστηκε ἡ καταβολή ἑνός ταλήρου γιά συντήρηση 
(Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.1, φ. 8r). 

240. Βλ. Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Ζυγονοῦ πράξη τῆς 13.11.1593 στήν ὁποία ὁρίστηκε ὅτι «την πα-
σαν φοράν οπου ηθελε µπεζονηάρη φτιαση ηστην αυτην µονην υπόσχεται ο ανοθεν ιερευς νὰ 
δίδει και βοηθαη ής την φτιάση τόλορα η΄... καὶ αποκη οπου ήθελε φτιαστη ... υπόσχεται ... να 
πληρόνη τον γκάθε χρόνο τόλορα α΄» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.2, φυλλάδιο 2, φ. 1r). 

241. «που και πού ήθελε κάµη την ανοθεν φθηάση καί δίχνοντας πού τήν ήθελε κάµη νά 
του την κάνουν καλά...» (Ταξιάρχης Χλοµοῦ: Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 548r τῆς 7.3.1610). Βλ. 
καί Ταξιάρχης Ἁγίου Ματθαίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.11, φ. 113v τῆς 18.10.1570). 

242. Ἅγιος Νικόλαος ∆ράκοντος: στίς 7.12.1544 ὁ ἐφηµέριος ἐκτός τῶν ἄλλων ἀνέλαβε καί 
τήν κατασκευή κελιοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 714v). Ταξιάρχης Πολιτάδων: στίς 15.3.1556 ἀνέ-
λαβε τήν ἀποπεράτωση τοῦ νάρθηκα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 285rv) 

243. Ἅγιος Νικόλαος τῶν Ξένων Γαρίτσας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.54, φ. 238r τῆς 19.4.1545. 
Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.187, φ. 95rv τῆς 5.5.1549). 

244. Τήν ὑποχρέωση αὐτή ἀνέλαβε ὁ ἐφηµέριος τῆς Ὑ. Θ. ∆ουκάδων ἱεροµόναχος Ἀβρέ-
ντιος τοῦ ποτέ ∆ήµου Τουρκᾶ µέ τή σύµβαση τῆς 9.7.1533 καί συγκεκριµένα «να γράψη καὶ 
την ακολουθηα της µεγαλις εβδοµάδας» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 20r). Ἀντίστοιχη ὑποχρέωση 
ἀνέλαβε καί ὁ ἱερέας Ἀλέξιος Τρουµπάτζης ὅταν ὁρίστηκε ἐφηµέριος στόν ναό τοῦ Ἁγίου ∆η-
µητρίου πόλεως στίς 25.1.1560, ὁπότε ὑποσχέθηκε νά γράψει, κατά τό διάστηµα τῆς πεντα-
ετοῦς σύµβασης, τά Μηναῖα τοῦ Σεπτεµβρίου καί Ἀπριλίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 6.7, φ. 158rv). 

245. Ὁ ἐφηµέριος τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµένης τῶν Ξένων πόλεως ὄφειλε νά µνηµο-
νεύει τά πρόσωπα πού ἀναφέρονταν στήν καταστατική πράξη τῆς ἀδελφότητας, κάθε Σάββα-
το καί Κυριακή, µετά τό τέλος τῆς λειτουργίας νά τελεῖ τρισάγιο γι’ αὐτά καί γιά ὅλους τούς 
ξένους πού θά θάπτονταν στόν ναό καί νά τελεῖ µιά λειτουργία κάθε Σάββατο γιά τό µνηµό-
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τηρεῖ ὅλες ἐκεῖνες τίς ὑποχρεώσεις πού τοῦ ἀνέθετε ἡ Πολιτεία καί κυρίως τήν 
τήρηση τῶν ληξιαρχικῶν βιβλίων γεννήσεων, γάµων καί θανάτων246. 

δ. Ὁ ὁρισµός τοῦ ὑπηρετικοῦ προσωπικοῦ καί τῶν ψαλτῶν 

Ἀπό τίς πηγές διαπιστώθηκε ὅτι ὁρισµένες ἀδελφότητες, κυρίως τῆς πόλης, ἀνέ-

                                                        
συνό τους (ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Κερκυραῖοι, σ. 47). Παράλληλα δεσµευόταν καί ἀπό τίς περί µνηµοσύ-
νου διατάξεις πού περιέχονταν στό συµβόλαιο δωρεᾶς τοῦ τόπου ὅπου ἱδρύθηκε ὁ ναός 
(ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, Ναός, σ. 4-5). Στόν Ἅγιο Ἐλευθέριο πόλεως ὁ ἐφηµέριος ὄφειλε νά λειτουργεῖ 
καθηµερινά, νά τελεῖ τό καθηµερινό µνηµόσυνο τῆς κτητόρισσας καί τῶν γονέων της καθώς 
καί τρισάγιο στό µνῆµα της (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.77, β. 7, φ. 40v). 

246. Στά χρόνια τῆς Βενετοκρατίας ἐκδόθηκαν στά Ἰόνια νησιά διάφορες διαταγές ἀπό 
τίς ἁρµόδιες ἀρχές πού ἀφοροῦσαν στό θέµα. Τήν ὑποχρέωση αὐτή ἐπέβαλε στούς ἐφηµερίους 
ὁ Γενικός Προβλεπτής Antonio Pisani µέ τό περί κλήρου διάταγµά του τῆς 15.5.1631, στό 
ὁποῖο ὅρισε ἀπό τότε καί στό ἑξῆς τήν τήρηση ἀπό τούς ἐφηµερίους ἑνός βιβλίου βαπτίσεων 
καί ἑνός θανάτων µέ εὐθύνη τοῦ Μ. Πρωτοπαπᾶ (POJAGO, Leggi, τ. 1, σ. 188-190). Στίς 8.4.1637 
οἱ Marco Contarini καί Pietro Corner, µέ τήν ἰδιότητα τῶν Inquisitori, Sindici ed Avogadori in 
Levante, ἐξέδωσαν νέο διάταγµα µέ τό ὁποῖο διέταξαν ὅλους τούς ἱερεῖς τῆς πόλης καί τῆς 
ὑπαίθρου, πού εἶχαν τή φροντίδα ψυχῶν, νά τηροῦν στό ἑξῆς τρία βιβλία: ἕνα γιά τίς βαπτί-
σεις, ἕνα γιά τούς γάµους καί ἕνα γιά τούς θανάτους, ὁρίζοντας πρόστιµο 100 τζεκινιῶν γιά 
κάθε παράλειψη (POJAGO, ὅ.π., σ. 208-209). Ἀνάλογο διάταγµα ἐκδόθηκε τό ἴδιο ἔτος ἀπό τόν 
Sindico Avogadore Giovanni Capello γιά τή Ζάκυνθο καί τήν Κεφαλονιά καί δηµοσιεύτηκε 
στίς 27.1.1637 καί στίς 28.5.1637 ἀντίστοιχα στό κάθε νησί (POJAGO, ὅ.π., τ. 2, σ. 421-422). Τήν 
τήρηση βιβλίων βαπτίσεων καί θανάτων ὅρισε ὁ Μ. Πρωτοπαπάς Χριστόδουλος Βούλγαρης 
σέ πρόσταγµά του τό 1676 (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 5, φ. 10v κεφάλαιο 16. ΤΣΙΤΣΑ, Βούλγαρης, σ. 222). Ὁ 
ἴδιος Πρωτοπαπάς παρενέβη καί τό 1682, λόγῳ ἀµέλειας καταγραφῆς τῶν βαπτιζοµένων καί 
ἀποθνησκόντων, ὁρίζοντας τήν τακτική καταγραφή τους (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 1, φ. 20v-
23v). Μέ τό ἴδιο θέµα ἀσχολήθηκε καί τό διάταγµα τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ Francesco Gri-
mani τῆς 1.3.1707, λόγῳ τῆς παρατηρούµενης ἀµέλειας στήν τήρηση τῶν ληξιαρχικῶν βιβλίων, 
µέ τό ὁποῖο ὁρίστηκε ἡ τήρηση ἑνός βιβλίου χωρισµένου σέ τρία τµήµατα καί ἀνατέθηκε ἡ 
ἐφαρµογή του καί ὁ ἔλεγχος στόν Βάιλο καί στόν Μ. Πρωτοπαπά. Ὁ τελευταῖος ἐπωµιζόταν 
τήν εὐθύνη τῆς ἀντιγραφῆς τοῦ διατάγµατος στά ἀνοιγόµενα βιβλία καί τῆς ἀρίθµησης τῶν 
φύλλων τους. Ἡ παράβαση τῶν διατάξεων ἀπό τούς ἐφηµερίους τιµωροῦνταν µέ πρόστιµο 20 
ρεαλίων ἐνῶ προβλέπονταν ἀνάλογες ποινές καί στούς κυβερνῆτες τῶν ναῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπίσης 
ὄφειλαν νά ἐλέγχουν τήν τήρηση τῶν διατάξεων (POJAGO, ὅ.π., τ. 1, σ. 395-396). Ἀνάλογες 
τέλος εἶναι οἱ διατάξεις τοῦ διατάγµατος τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ Antonio Marin Priuli 2ου 
πού ἐκδόθηκε στίς 20.12.1765, µέ τό ὁποῖο ἀνατέθηκε ὁ ἔλεγχος τῶν βιβλίων στόν Μ. Πρω-
τοπαπά κατ’ ἔτος τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας ∆ωρεᾶς (POJAGO, ὅ.π., τ. 2, σ. 212-213). Τήν 
ἴδια ὑποχρέωση ὁρίζει, τέλος καί ὁ ἐκκλησιαστικός κανονισµός τοῦ 1811 (ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, 
Κανονισµός, ἄρθρα 77-79). Τό καθῆκον αὐτό τῶν ἐφηµερίων τῶν ναῶν διατηρήθηκε ἕως τό 
1840, ὁπότε µέ τόν νέο πολιτικό κώδικα συστήθηκαν τά νέα ληξιαρχεῖα. Γιά τό θέµα βλ. ἀκό-
µη: Ν. ΜΑΡΚΕΤΗ, Περί ληξιαρχικῶν πράξεων καί Ἀρχειοφυλακείων, Π.Α΄.Π.Σ., ἐν Ἀθήναις 
1915, σ. 121-137. Θ. ∆. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ ἐν ταῖς Ἰονίοις Νήσοις νοµοθεσία κατά τε τούς 
ἑνετικούς νόµους καί τάς ἐν ἰσχύει διατάξεις τοῦ Ἰονίου Πολιτικοῦ Κώδικος, Μέρος Α΄, 
Ἀθῆναι 1886, σ. 14. ΜΑΧΑΙΡΑ, Ναοί, σ. 72-73. 
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θεταν συνήθως σέ ἕναν ὑπηρέτη τή γενικότερη φροντίδα τοῦ ναοῦ. Ὁ νεωκόρος 
ἤ ὑπηρέτης τοῦ ναοῦ (nonzolo)247, ὁ ὁποῖος συνήθως ἀνῆκε στήν ἀδελφότητα 
καί ἴσως συγκαταλεγόταν ἀνάµεσα στά φτωχότερα µέλη της, ἐκλεγόταν ἀπό 
τήν ἀδελφότητα ἤ τή διοικούσα ἐπιτροπή248. Ἡ θέση ἦταν ἔµµισθη. Ὁ µισθός 
του κατά τό δεύτερο µισό τοῦ 18ου αἰ. ἐµφανίζει µιά ἀξιοσηµείωτη διακύµανση 
ἀπό 120 ἕως καί περίπου 300 λίρες ἐτησίως249. Τά καθήκοντά του δέν περι-
ορίζονταν µόνον στή φροντίδα τοῦ ναοῦ, ἀλλά περιλάµβαναν καί τήν ὑποχρέ-
ωση νά συµβοηθεῖ καθ’ ὅλο τό ἔτος σέ κάθε ὑπηρεσία, νά ψάλλει καί νά διαβά-
ζει στήν ἐκκλησία250. Τήν ὕπαρξη νεωκόρου συναντήσαµε καί στήν Ἁγία Τριά-
δα Ψωραρῶν, θέση ἡ ὁποία ὁρίστηκε µέ τήν καταστατική πράξη τῆς ἀδελφό-
τητας στήν ὁποία τονιζόταν ὅτι οἱ ἑκάστοτε ἐφηµέριοι ἔπρεπε νά ἔχουν ἕναν 
λαϊκό βοηθό251. Αὐτός πιθανότατα ἀσκοῦσε καί χρέη ψάλτη, δέν γνωρίζουµε 
ὅµως ἄν µισθοδοτοῦνταν ἀπό τήν ἀδελφότητα ἤ µήπως ἀρκοῦνταν στά τυχερά 
ἀπό τήν τέλεση τῶν ἀκολουθιῶν. 

Ὁ ψάλτης (cantore) ἐκλεγόταν ἀπό τήν ὁλοµέλεια τῆς ἀδελφότητας, χωρίς 
συνήθως νά διευκρινίζεται ἡ χρονική διάρκεια τῆς ὑπηρεσίας του, ἄν καί δέν 
λείπουν καί οἱ ἐκλογές γιά ὁρισµένη θητεία ἡ διάρκεια τῆς ὁποίας, τουλάχιστον 
στήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας πόλεως κατά τό διάστηµα 1760-
1762, ἦταν δύο χρόνια252. Ὡς ψάλτης προτιµοῦνταν κάποιος ἀπό τούς ἀδελφούς 
οἱ δέ ξένοι µόνον σέ περίπτωση ἀνάγκης ἐπιλέγονταν, σύµφωνα µάλιστα µέ µιά 
µαρτυρία, στήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας ὑπῆρχε συγκεκριµένη 
ἀπόφαση τῆς ὁλοµέλειας πού ὅριζε τά ἀνωτέρω253. Στήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. 

                                                        
247. Γιά τόν nonzolo στίς λατινικές ἀδελφότητες τῆς Κέρκυρας βλ. ΚΑΡΥ∆Η, Ἀδελφότητες, 

σ. 265-266. 
248. Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 35r ἐκλογή τῆς 23.3.1763). 
249. Στίς 23.3.1763 ἡ ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας ὅρισε ἐτήσιο µισθό 12 

ρεαλίων πρός λίρες 10 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 35r). Ὁ µισθός αὐτός αὐξήθηκε µέ ἀπόφαση 
τῆς ἀδελφότητας στίς 3.4.1765 στά 20 ρεάλια (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 47r). Στήν Ὑ. Θ. Σπη-
λαιώτισσα πόλεως τό 1776 ὁ µισθός του ἀνερχόταν στίς 10 λίρες τό µήνα (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 214, β. 
1, φ. 4r). Στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου ὁ µισθός τοῦ ὑπηρέτη ὁρίστηκε στίς 28.12.1765 στά 
12 ρεάλια ἐτησίως (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 83v). Στήν Ὑ. Θ. Φανερωµένη τῶν Ξένων στίς 26.4.1775 
ἀποφασίστηκε ἡ αὔξηση τοῦ µισθοῦ τοῦ ὑπηρέτη τοῦ ναοῦ Ἰωάννη Παλαιοχωρίτη ἀπό τίς 12 
λίτρες στίς 24 λίτρες µηνιαίως (Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 129v). 

250. Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 35r). 
251. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, 2ο φ.χ.ἀ. µετά τό φ. 344. 
252. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 26r ἐκλογή τῆς 26.3.1760, φ. 32r ἀπόφαση τῆς 7.4.1762 γιά τήν 

ἀνανέωση τῆς σύµβασης τοῦ ψάλτη γιά δύο χρόνια. 
253. Βλ. ἐπιστολή τῆς 30.5.1815 τοῦ ἱερέα Σπυρίδωνος Ρίκη, κατά τήν ὁποία «una parte pre-

sa da 300 e più confratelli della sudetta chiesa ordina che i cantori esser debbano confratelli. Attual-
mente godono questo beneficio due forestieri». Μέ τήν ἐπιστολή ζητοῦσε τή συνδροµή τῆς Πολι-
τείας ὥστε νά ἀναλάβει ὡς ψάλτης στόν ναό, κάτι πού τοῦ εἶχαν ἀρνηθεῖ οἱ κυβερνῆτες 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 215, δ. 20, ἔγγραφο 108). 
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Φανερωµένης τῶν Ξένων ὁ ψάλτης τοῦ ναοῦ ἦταν συνήθως κληρικός, ἱερέας ἤ 
ἱεροµόναχος254. 

Ὁ ψάλτης µισθοδοτοῦνταν ἀπό τήν ἀδελφότητα καί ὁ ἐτήσιος µισθός του 
ἀνερχόταν σέ 20 µέ 30 δουκάτα ἀνάλογα µέ τήν ἐκκλησία καί τίς δυνατότητες 
της255. 

 
2 .  ΤΑ  ΕΡΓΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΤΟΥ  ΝΑΟΥ  

Ἰδιαίτερη ἀποδεικνύεται ἡ φροντίδα τῆς ἀδελφότητας γιά τόν ναό, ἡ ὁποία 
ἐκδηλώνεται µέ τήν ἐκτέλεση ἔργων συντήρησης ἤ ἐπισκευῆς τοῦ ναοῦ καί τῶν 
βοηθητικῶν του οἰκηµάτων, διεύρυνσης ἤ τροποποίησής του256, πού ἀποσκο-
ποῦσαν ὄχι µόνο στή διατήρηση, ἀλλά καί στήν προσαρµογή τοῦ κτιρίου στίς 
ἑκάστοτε λατρευτικές ἀνάγκες τῆς ἀδελφότητας257. Στή φροντίδα τοῦ ναοῦ 
περιλαµβάνεται ἐπίσης ἡ ἁγιογράφησή του258, ἡ κατασκευή νέων εἰκόνων259, ἡ 

                                                        
254. Γνωρίζουµε, σύµφωνα µέ µαρτυρία τῆς 30.1.1766, ὅτι τότε ἐργαζόταν ὡς ψάλτης στόν 

ναό ὁ ἱεροµόναχος Ἀθανάσιος Μηλιώτης ἤδη 18 ἔτη (Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 126r), ἐνῶ τήν 
1.1.1788 σηµειώνεται ὁ θάνατος τοῦ ψάλτη ἱερέα Ἀθανασίου Κάντα καί ἡ προσωρινή ἐκλογή 
ὡς ψάλτη τοῦ ἱερέα Ἰωάννη Κονοφάου (ὅ.π., φ. 152v). 

255. Στόν Ἅγιο Ἀντώνιο πόλεως ἡ µισθοδοσία τοῦ ψάλτου ἐπιβάρυνε τήν ἀδελφότητα 
ἀπό τό 1782, ἐνῶ προηγουµένως ὁ µισθός καταβαλλόταν ἀπό ἰδιώτη ἀδελφό (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, 
β. 1, φ. 55r). Στόν Ἅγιο Ἐλευθέριο, στίς 22.6.1763, ἔπειτα ἀπό πρόταση τῆς µπάγκας, δόθηκε 
ἀπό τήν ἀδελφότητα ἡ ἄδεια νά ὁρίσουν ψάλτη στόν ναό µέ µισθό 12 ρεάλια κατ’ ἔτος 
(Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 79v). Βλ. ἐπίσης Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 219, ἔγγραφο 33 ἀπόδειξη πληρωµῆς τοῦ 
ψάλτη τῆς Ὑ. Θ. Κρεµαστῆς γιά τό ἔτος 1805. Στήν Ὑ. Θ. Φανερωµένη τῶν Ξένων, στή σύναξη 
τῆς 30.1.1766 ἀποφασίστηκε ἡ αὔξηση τοῦ µισθοῦ τοῦ ψάλτη ἀπό 10 σέ 15 λίτρες µηνιαία 
(Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 126r), ὁ µισθός ὅµως στά ἑπόµενα χρόνια περιορίστηκε ἐκ νέου, ἀφοῦ 
εἶναι γνωστό ὅτι περί τό 1788 αὐτός ἀνερχόταν σέ 20 τάληρα (ὅ.π., φ. 152rv). 

256. Σηµειώνουµε ἐνδεικτικά: Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσα: τή διεύρυνση τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Ρ.26, φ. 714v-715v τῆς 18.1.1588). Ἅγιος ∆ηµήτριος πόλεως: ἐκτέλεση ἐπισκευῶν κατά τό 1729 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 2, φ. 6r), προτάσεις τῆς ἐπιτροπῆς πρό τοῦ 1756 γιά τήν ἐπισκευή τῶν 
τοίχων τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, δ. 2, ἔγγραφο 24, κεφάλαιο 3). Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως: 
ἐκτεταµένες ἐπισκευές στό διάστηµα 1737-1741 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 22v). Ἅγιος Νικόλαος 
καί Λάζαρος πόλεως: εὐρείας κλίµακας ἐπισκευές στό διάστηµα 1601-1603 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 
2, φ. 58r). Βλ. ἐπίσης Ὑ. Θ. Πλατυτέρα καί Ἅγιος Νικόλαος πόλεως: ἀνακαινιστικές ἐργασίες 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.213, φ. 82v-83r τῆς 29.3.1597). Ἅγιος Γεώργιος Καρουσάδων: ἐκ βάθρων ἀνα-
καίνιση (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 52, φ. 23r τῆς 26.3.1734). Ἅγιος Νικόλαος τῶν Ξένων Καρου-
σάδων: κατασκευή καµπαναριοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 59β, φ. 20r τῆς 20.5.1738). 

257. Βλ. τά ἔργα διεύρυνσης τοῦ ἀρχικοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµένης τῶν Ξένων, πού 
ἀποσκοποῦσαν στή στέγαση τοῦ πολυπληθοῦς ἀδελφάτου τοῦ ναοῦ (Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 
20r, 112v, 115rv, 116v). 

258. Στίς 25.3.1536 οἱ γενεές Λίβερη καί Γλυκιώτη, κτήτορες τοῦ ναοῦ τοῦ Ταξιάρχη τοῦ 
Κάτω ∆ουκάδων, ἀποφάσισαν νά καταβάλουν ἀπό κοινοῦ 50 ἄσπρα «δϊα να καµου την ϊστο-
ρια του αγιου» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 52v). Στίς 28.1.1599 οἱ ἀδελφοί καί κτήτορες τοῦ ναοῦ 
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Στανοπουλάδων ἀποφάσισαν τήν ἁγιογράφηση τοῦ ναοῦ καί κατέ-
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ἀγορά τῶν ἀναγκαίων γιά τήν ἱερουργία βιβλίων καί ἡ περιοδική ἀνανέωσή 
τους260. Ὑπό τό πρίσµα δέ τῆς ὠφέλειας τοῦ ναοῦ γινόταν, ὅπως εἴδαµε, ἀκόµη 
καί ἡ ἐγγραφή νέων ἀδελφῶν. Τά διαχειριστικά βιβλία τῶν ναῶν, ἰδιαίτερα τῆς 
πόλης, κατά τόν 18ο αἰ. περιέχουν σηµαντικές πληροφορίες γιά τή δραστηριό-
τητα αὐτή τῶν ἀδελφοτήτων, ἀφοῦ σέ αὐτά καταγράφονταν οἱ παραγγελίες 
καί τά συνεπαγόµενα ἔξοδα γιά τήν ἁγιογράφηση εἰκόνων, τίς ἐπισκευές, τήν 
κατασκευή κορνιζῶν, τήν ἐπαργύρωση ἤ ἐπιχρύσωση αὐτῶν καί ἄλλων στοι-
χείων τῆς ἐσωτερικῆς διακόσµησης τοῦ ναοῦ261. 

Κατά τόν 16ο αἰώνα οἱ ἀδελφότητες τοῦ νησιοῦ εἶχαν νά ἀντιµετωπίσουν 
τίς συνέπειες τῶν δύο τουρκικῶν ἐπιδροµῶν τοῦ 1537 καί 1571 πού ἐρήµωσαν 
τό νησί. Εἰδικότερα στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς πόλης οἱ ἀδελφότητες εἶχαν νά 
ἀντιµετωπίσουν καί τόν κίνδυνο τῆς κατεδάφισης τῶν ναῶν τους λόγῳ τῶν 
ἐκτελούµενων ἔργων ὀχύρωσης262. Ἰδιαίτερα κατά τό τελευταῖο τέταρτο τοῦ 
16ου αἰ., καί λόγῳ τῶν προγραµµατιζόµενων κατεδαφίσεων γιά τήν ὀχύρωση 
τοῦ «ἐξώπολου», τό θέµα κατέστη µεῖζον ζήτηµα γιά πολλές ἀδελφότητες. Τέ-
τοιος ἦταν ὁ κίνδυνος καί ἡ ἀνασφάλεια, ὥστε στίς νοταριακές πράξεις πού 
ἀφοροῦσαν στούς ναούς γινόταν εἰδική πρόβλεψη γιά ἕνα τέτοιο ἐνδεχόµενο 
καί τονιζόταν ἡ ὑποχρέωση τῆς ἀδελφότητας, σέ περίπτωση κατεδάφισης µέ 

                                                        
νειµαν µεταξύ τους τά προβλεπόµενα ἔξοδα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 485r). 

259. Ἅγιος Ἀθανάσιος Καρουσάδων ἔξοδα 1764 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 192, β. 1, φ. 110r καί 112r). 
Ὑ. Θ. Πάγων (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 502, β. 1, φ. 48r). Ἅγιος ∆ηµήτριος πόλεως: τό 1606 δόθηκαν 11 
τάληρα, 5 λίτρες καί 2½ γαζέτες γιά τήν ἁγιογράφηση δύο εἰκόνων τῆς Παναγίας καί τοῦ 
Χριστοῦ (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 3, φ. 141r). 

260. Στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο Ἁγίων ∆ούλων ξοδεύτηκαν γιά τήν ἀγορά 12 Μηναίων στίς 
22.10.1757 6 τζεκίνια ἤ 291 λίτρες (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 121, β. 1, φ. 97v). Βλ. ἀκόµη Ὑ. Θ. Πάγων 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 502, β. 1, φ. 49, φ. 100v-101r, 104r). Ἅγιος Γεώργιος Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 
195, Ἰνβεντάριο, φ. 73v. ὅ.π., β. 1, φ. 102r), Ἁγία Βαρβάρα Ραχτάδων (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 477, β. 1, φ. 
61r, 72r, 87r), Ἅγιος Ἀθανάσιος Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 192, β. 1, φ. 107v). 

261. Σηµειώνουµε ὡς χαρακτηριστικό παράδειγµα τό διαχειριστικό βιβλίο τοῦ ναοῦ τοῦ 
Παντοκράτορα πόλεως, τοῦ ὁποίου οἱ σχετικές πληροφορίες ἀποτέλεσαν ἀντικείµενο πρό-
σφατης ἐργασίας, βλ. ΜΑΡΙΑΣ ΜΕΛΕΝΤΗ, Ἀρχειακές εἰδήσεις γιά τή ζωγραφική εἰκόνων στήν 
πόλη τῆς Κέρκυρας τόν 18ο αἰώνα, εἰς Ἄνθη Χαρίτων, Ἐνετίησιν ᾳϡϟη´ (1998), σ. 317-339. 

262. Τά ὀχυρωµατικά ἔργα τοῦ 16ου αἰώνα εἶχαν καταλυτικές συνέπειες γιά τή µορφή τῆς 
πόλης τῆς Κέρκυρας καί τῶν προαστείων της, λόγῳ τῶν ἐκτεταµένων κατεδαφίσεων οἰκοδο-
µῶν πού ἔλαβαν χώρα κατά τό διάστηµα αὐτό, µέ τίς ὁποῖες ἐξαφανίστηκαν ὁλοκληρωτικά τά 
κτίσµατα τῆς µεσαιωνικῆς πόλης τοῦ Κάστρου καί ἐπῆλθε οὐσιαστική ἀλλοίωση τοῦ πολεο-
δοµικοῦ ἱστοῦ τοῦ ἐξώπολου. Στά πρός κατεδάφιση κτίσµατα συµπεριλήφθηκε καί σηµαντι-
κός ἀριθµός ναῶν. Ἀπό τά στοιχεῖα πού διαθέτουµε, κατά τό διάστηµα αὐτό κατεδαφίστηκαν, 
ἀνοικοδοµήθηκαν σέ ἄλλη θέση ἤ συνενώθηκαν µέ ἄλλους ναούς τουλάχιστον 29 ναοί. Τό 
ὑλικό αὐτό µαζί µέ ἄλλα θέµατα τά ὁποῖα σχετίζονται µέ τίς ὀχυρώσεις καί τήν τοπογραφία 
τῆς πόλης τῆς Κέρκυρας κατά τόν 16ο αἰώνα σύντοµα θά παρουσιαστεῖ σέ αὐτοτελή ἐργασία. 
Στήν ἑνότητα αὐτή περιοριζόµαστε µόνον στήν παρουσίαση τῶν ἀναγκαίων ἐκείνων στοι-
χείων πού σχετίζονται ἄµεσα µέ τό ἐξεταζόµενο θέµα. 
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διάταγµα τῆς Πολιτείας, νά ἀνοικοδοµήσει τόν ναό σέ ἄλλη θέση263. Γιά τήν 
κάλυψη µάλιστα τῶν ἐξόδων προσθέτονταν εἰδική ρήτρα στίς συµβάσεις ἱε-
ρουργίας µέ τήν ὁποία δεσµευόταν ὁ ἐφηµέριος νά συνδράµει στό ἔργο µέ ὁρι-
σµένο ποσό χρηµάτων264. Ἡ ἀδελφότητα, σέ περίπτωση πού ὁ ναός της ἐντασ-
σόταν στό πρόγραµµα κατεδάφισης, φρόντιζε γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς ὀφει-
λόµενης λατρείας µέ τήν µεταφορά τῶν εἰκόνων καί τῶν ἄλλων ἀντικειµένων σέ 
ἄλλον κοντινό ναό. Στή συνέχεια εἴτε προέβαινε στή συνένωση τοῦ ναοῦ της 
καί τῶν περιουσιακῶν του στοιχείων µέ τόν ναό πού τή φιλοξενοῦσε265 εἴτε 
προέβαινε σέ ἀνοικοδόµηση τοῦ ναοῦ σέ ἄλλη θέση266. Ἡ ἀδελφότητα µποροῦ-
σε ἀκόµη νά καταφύγει καί στήν ἀγορά ἄλλου ναοῦ ὅταν ἡ ἀνάγκη τό ἐπέ-
βαλλε267. 

Τό ἐνδιαφέρον τῶν ἀδελφῶν γιά τόν ναό δέν θά πρέπει πάντως νά θεωρηθεῖ 
ὡς παντοῦ καί πάντοτε αὐτονόητο, ἄλλωστε τά ἔξοδα γιά τή συντήρηση ἤ τήν 
ἀνακαίνισή του δέν ἦταν εὐκαταφρόνητα. Ἡ ἀδελφότητα, ὅταν ἀδυνατοῦσε νά 
ἀνταπεξέλθει στά ἔξοδα, µέ δική της πρωτοβουλία ἤ ἔπειτα ἀπό πρόταση τῶν 
ἐνδιαφεροµένων, ἀνέθετε τό ἔργο αὐτό σέ τρίτους, εἴτε µέλη τῆς ἀδελφότητας 
εἴτε ἀκόµη καί ξένους, στούς ὁποίους παραχωροῦσε ὡς ἀντάλλαγµα τήν ἐκµε-
τάλλευση τῆς περιουσίας τοῦ ναοῦ γιά µεγάλο χρονικό διάστηµα268. Ἄλλοτε 

                                                        
263. Τήν ἐνέργεια αὐτή ὁρίζουν οἱ πράξεις συνένωσης τοῦ Ἁγίου Στεφάνου µέ τόν Ἅγιο 

Βασίλειο (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 401r τῆς 24.5.1577), τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου µέ τήν Ἁγία 
Παρασκευή (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 427v τῆς 27.10.1577), τῆς Ὑ. Θ. Κρεµαστῆς µέ τήν Ὑ. Θ. 
Κεχαριτωµένη (Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 139v τῆς 16.8.1578). 

264. Στή σύµβαση ἐφηµερίας πού συνοµολόγησε ἡ ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένης 
Γαρίτσας στίς 29.1.1543 τονίζεται ὅτι: «αν πολλάκις διά µέσου των ρηθεντων χρόνων 6 δια 
ορισµοῦ τῆς εκλαµπροτάτης αυθεντίας ... ήθελε χαλασθή η µονή υπόσχεται ο παπα Ματθαῖος 
ετερα δουκάτα 10 ίνα γένωσι εις οικοδοµην του ανακαινισµοῦ τῆς µονῆς» (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Σ.148, φ. 59rv). 

265. Βλ. ἀναλυτικά παραπάνω, σ. 184 καί ἑξῆς. 
266. Τή λύση αὐτή ἐπέλεξε τό 1577 καί ἡ ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου Γέφυρας, ἡ 

ὁποία σέ ἔκτακτη συνεδρίασή της ἀποφάσισε νά κατεδαφίσει τόν ναό καί νά τόν ἀνοικοδο-
µήσει σέ ἄλλο τόπο ἐπιβαρυνόµενη µέ τό ἐτήσιο τέλος τῆς ἐνοικίασης τοῦ τόπου ἀπό τό µονα-
στήρι τῆς Νουντζιάτας (Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 125r). Στήν ἴδια λύση κατέφυγε καί ἡ ἀδελφό-
τητα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόµου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 614r τῆς 13.5.1579), καθώς καί 
ἐκείνη τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας Σαρόκκου τό 1725 ἡ ὁποία, µετά τήν κατεδάφιση τοῦ ναοῦ, 
προέβη σέ ἀνοικοδόµηση στήν περιοχή τῆς Σπηλιᾶς (βλ. τά σχετικά ἔγγραφα εἰς Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 
217, βιβλίο, passim· τήν ἄδεια ἀνοικοδόµησης τοῦ ναοῦ εἰς Α.Ν.Κ., Μ.Π. 23, φ. 217r). 

267. Στή λύση αὐτή κατέφυγε ἡ ἀδελφότητα τῆς Ἁγίας Τριάδος στίς 14.8.1551, ἡ ὁποία 
ἀγόρασε τόν ξύλινο ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στήν περιοχή τοῦ Κατζίνα «δια να µεταθε-
σουν και ποιήσουν εις τήν αυτήν µονήν του Αγίου Αθανασίου την ειρηµένην µονήν της αγιας 
Τριάδος» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.187, φ. 256r). 

268. Τό 1604 ὁ ναός τῆς Ἁγίας Μαρίνας Καββαδάτων, πού ἦταν ἕτοιµος νά γκρεµιστεῖ, 
παραχωρήθηκε στόν Γεώργιο Ξένο γιά ἐννέα χρόνια µέ τόν ὅρο νά τόν ἀνακαινίσει µέ δικά 
του ἔξοδα (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.11, φ. 36r). Γιά τόν ἴδιο λόγο παραχωρήθηκε ἀπό τούς ἀδελφούς ἡ 
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πάλι ἡ ἀνακαίνιση καί ἡ γενικότερη φροντίδα τοῦ ναοῦ ἀφηνόταν στό ἐνδια-
φέρον τῶν µοναχῶν, οἱ ὁποῖοι τόν εἶχαν λάβει µέ πράξη ἰσόβιας παραχώρησης 
καί εἶχαν ἐγκατασταθεῖ στά οἰκήµατά του συγκροτώντας µικρό µοναστήρι269. 
Ὅποτε ὅµως ἡ ἀδυναµία τῆς ἀδελφότητας νά βρεῖ λύση γιά τήν κάλυψη τῶν 
ἀπαιτούµενων ἐξόδων συντήρησης τοῦ ναοῦ ἔθετε σέ κίνδυνο τόν ἴδιο τόν ναό, 
αὐτή προέβαινε στήν παραχώρηση τοῦ ναοῦ καί τῶν κτητορικῶν της δικαιωµά-
των σέ ἰδιώτη ἤ ἄλλη ἀδελφότητα, πού εἶχαν τή δυνατότητα νά τόν συντη-
ρήσουν270. 

Ὁ Πρωτοπαπάς παρακολουθοῦσε τό ἔργο τῶν κτητόρων καί τῶν ἀδελφῶν 
τῶν ναῶν. Ἡ παρέµβασή του ἦταν ἄµεση ὅπου διαπιστωνόταν ἀµέλεια ἤ ἀδια-
φορία, πού εἶχε ὡς συνέπεια τήν καταστροφή τῶν ναῶν ἤ τή µή προσήκουσα 
κατάστασή τους, καί διέτασσε τήν ἐπισκευή ἤ ἀνακαίνιση τοῦ ναοῦ271. Ἄν ὁ 
ναός βρισκόταν κτισµένος σέ τόπο σαθρό, πού εἶχε ὡς συνέπεια τήν ἀνάγκη 
συνεχοῦς συντήρησης, ὅριζε τήν ἐκ βάθρων ἀνέγερση σέ ἄλλη θέση272. Παρε-
νέβαινε ἐπίσης ἀποφασιστικά καί ἐπέλυε τίς ἐγειρόµενες µεταξύ τῶν ἀδελφῶν 
διαφωνίες πού ἀφοροῦσαν ἀκόµη καί στίς λεπτοµέρειες τῆς ἀνακαίνισης τοῦ 
ναοῦ, ὅπως γιά παράδειγµα στήν κατασκευή τοῦ δαπέδου καί τή διάνοιξη τά-
φων σέ αὐτό273. Σέ περίπτωση ἀδιαφορίας τῶν κτητόρων, προέβαινε στήν κα-

                                                        
ἐπιστασία τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Ἀγραφῶν στόν Σταµατέλο ∆ανίλη τό 1729 (Α.Ν.Κ., 
Μ.Π. 23, δ. 6, φ. 353r δήλωση τῆς 22.8.1729). Βλ. ἐπίσης τή συµφωνία πού σύναψαν στίς 
8.11.1733 οἱ ἀδελφοί τοῦ ναοῦ τοῦ Ταξιάρχη Ἁγίου Ἀθανασίου µέ τόν ἱερέα Ἀναστάσιο 
Παπαδάτο, κατά τήν ὁποία τοῦ παραχώρησαν σέ πάκτο τά εἰσοδήµατα τοῦ ναοῦ γιά 20 χρό-
νια µέ τόν ὅρο νά ἀνακαινίσει ἐκ «βόθρου» τήν ἐκκλησία. Ἡ συµφωνία καταχωρήθηκε στά 
κατάστιχα τοῦ νοταρίου Στάθη Μανάτου, ὅπου γίνεται καί ἀναλυτική περιγραφή τῶν προ-
βλεπόµενων ἐργασιῶν. Ὁ ἱερέας στίς 29.10.1734 κατέθεσε ἀντίγραφο τοῦ συµβολαίου στήν 
πρωτοπαπαδική γραµµατεία καί ζήτησε τήν ἐπικύρωσή του (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 23, δ. 8, φ. 527rv 
και 529rv). 

269. Στήν Ἁγία Τριάδα Ἀργυράδων ὁ ἱεροµόναχος Ἰωακείµ Κονοφάος καί ὁ ἀδελφός του 
µοναχός Κυπριανός ἀνακαίνισαν περί τό 1691 τή µονή «εκ βόθρου, κανοντας καινουρια 
σπιτια, απαλάτια, κούρτες, στήλους πέτρινους, περγουλιές, περιβόλια, κήπους και ιντράδα» 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.65, κατάστιχο 1708, φ. 17v). 

270. Βλ. περίπτωση Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου καί Ἁγίας Παρασκευῆς πόλεως (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Α.77, φ. 95rv τῆς 23.12.1585). Γιά τόν ἴδιο λόγο παραχωρήθηκε καί ὁ ναός τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου στή µονή τῆς Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσας (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 9, φ. 15v-16r). 

271. Σηµειώνουµε ὅτι στίς 5.7.1738, καί ἔπειτα ἀπό εἰδοποίηση ὅτι στά χωριά Πάγοι καί 
Βίστωνας οἱ ναοί τῆς Ἁγίας Τριάδος καί τῆς Ὑπαπαντῆς ἀντίστοιχα παρέµεναν ἀστέγαστοι 
ἀπό ἀµέλεια τῶν ἀδελφῶν, προστάχθηκε ἡ στέγασή τους ἐντός τεσσάρων µηνῶν (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 
30, φ. 26r). Βλ. καί αἴτηση τῶν ἀδελφῶν τῆς Ὑπαπαντῆς στίς 11.5.1742 µέ τήν ὁποία ζητοῦσαν 
τήν ἄδεια ἐνθρονισµοῦ τοῦ ναοῦ ἔπειτα ἀπό τήν ἀνακαίνισή του (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 221r. 
Ἀντίγραφο τῆς ἄδειας καί εἰς Α.Ν.Κ., Μ.Π. 32, δ. 7, φ. 3r). 

272. Στίς 17.5.1720 ὁ Μ. Πρωτοπαπάς ὅρισε γιά τόν λόγο αὐτό τήν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου Λακώνων σέ ἄλλο τόπο (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 9, φ. 16rv). 

273. Βλ. σχετική ἀπόφαση τῆς 25.8.1720 πού ἀφοροῦσε στίς ἀνακαινιστικές ἐργασίες στόν 
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τάργηση τοῦ ναοῦ καί στήν παραχώρηση τῶν περιουσιακῶν του στοιχείων σέ 
παρακείµενο ναό274. 

3 .  Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

α. Ἡ ἄσκηση τῆς διαχείρισης ἀπό τήν ἀδελφότητα ἕως τίς ἀρχές τοῦ 
18ου αἰ. 

Τήν οἰκονοµική καί περιουσιακή διαχείριση τῶν ναῶν εἶχαν οἱ ἀδελφοί µέ τούς 
ἐκλεγόµενους ἀνά τακτά χρονικά διαστήµατα κυβερνῆτες. Τό εὖρος τῆς δικαιο-
δοσίας τῶν κυβερνητῶν ἐξαρτιόταν, γιά τήν περίοδο ἕως καί τό τέλος τοῦ 16ου 
αἰ., ἀπό τή σχετική ἐξουσιοδοτική πράξη τῆς ἀδελφότητας, ἐνῶ στή συνέχεια, 
καί κυρίως κατά τόν 18ο αἰ., ἡ δικαιοδοσία τους προσδιορίστηκε ἀπό τήν πολι-
τειακή νοµοθεσία, στήν ὁποία παραπέµπουν οἱ νοταριακές πράξεις ἐκλογῆς275, 
καί γιά τήν ὁποία θά γίνει εἰδικότερος λόγος στή συνέχεια. Ἡ διαχείρισή τους, 
ἀποβλέποντας στήν αὔξηση τῆς περιουσίας τῆς ἐκκλησίας276, ἦταν προσανατο-
λισµένη στήν ἀναζήτηση καί συγκέντρωση τῶν δικαιωµάτων καί τῶν εἰσοδηµά-
των της277, στήν εἴσπραξη τῶν παλαιῶν καί νέων χρεῶν ἀπό τούς ἀγρολῆ-

                                                        
Παντοκράτορα Μακράδων (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 2, φ. 52rv). 

274. Βλ. ἀπόφαση τῆς 1.6.1720 µέ τήν ὁποία ἐξαπολύθηκε ἀφορισµός ἐναντίον ὅσων κα-
τεῖχαν τήν ἀναγραφή τῆς περιουσίας τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Περίθειας, τόν ὁποῖο ὁ 
Μ. Πρωτοπαπάς, κατά τήν ἐπίσκεψή του στό χωριό, εἶχε «χαλάσει», δηλαδή καταργήσει, καί 
εἶχε ὁρίσει νά περιέλθει ἡ περιουσία του στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 23, δ. 1, 
φ. 55r). 

275. Βλ. Ὑ. Θ. Φανερωµένη Καβαλουρίου, πράξη τῆς 2.5.1782, κατά τήν ὁποία οἱ κυβερ-
νῆτες ὁρίζονται «διὰ νὰ ἐπιστατοῦν, ἐνεργοῦσι, καὶ ἐπιµελοῦνται εἰς ὅλας τὰς ὑποθέσεις καὶ 
δικαιώµατα τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας ὅλως διόλου καθώς οἱ αὐθεντικοὶ νόµοι διορίζουσιν» 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.420, β. 11, φ. 1v). 

276. Σηµειώνουµε ἐνδεικτικά τήν πράξη ἐκλογῆς κυβερνητῶν τῆς 16.3.1572 στήν Ὑ. Θ. 
Εὐαγγελίστρια Ποταµίου, ὅπου αὐτοί ὁρίζονται «ηνα εις δόξαν Θεού τα της εκλησίας είς αυ-
ξησιν καί εις καταρτησµων διέρχωνται εις τω εξής κε ουχή ησε λατοσιν καί φθωραν» (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Β.94, φ. 354r). 

277. Ἅγιοι Ἀνάργυροι Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 284v τῆς 15.3.1556, φ. 
298rv τῆς 24.5.1556). Ἅγιος Ἀρσένιος Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.4, β. 1, φ. 7r. Συµβ. 
Μ.225, φ. 338r τῆς 20.1.1583). Ταξιάρχης ∆ουκάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 52r τῆς 25.3.1536). 
Ἅγιοι Θεόδωροι Ἁγίων Θεοδώρων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 284rv τῆς 12.3.1556). Ταξιάρχης 
Πολιτάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 191v τῆς 29.3.1551). Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Αὐλιωτῶν (Α.Ν.Κ., 
∆.Σ. 1.4, φ. 4r τῆς 9.3.1556). Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 2.9, φ. 4v τῆς 19.1.1556). Παντοκρά-
τορας Ὑψηλός (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.9, φ. 3v τῆς 16.8.1585, φ. 17v-18r τῆς 6.8.1592). Ἅγιος Νικόλαος 
Κανακάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.76, φ. 6r τῆς 19.12.1598). Ταξιάρχης ∆ραγοτινῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Κ.405, φ. 522v - 523r τῆς 15.10.1609). Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστρια Ποταµίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 
181r τῆς 20.5.1585. Συµβ. Κ.404, φ. 43v τῆς 19.3.1589). Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Σταυροπηγή Σταυροῦ 
(Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.6, φ. 46v-47r τῆς 23.8.1586). Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Ζυγονοῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.2, 
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πτες278, στή συγκέντρωση καί στή φύλαξη τῶν ἐτήσιων προσφορῶν τῶν µε-
λῶν279, στή φροντίδα γιά τή συντήρηση τοῦ ναοῦ280, στήν καταβολή τῶν οἰκο-
νοµικῶν ὑποχρεώσεων τοῦ ναοῦ πρός τρίτους281. Παράλληλα οἱ κυβερνῆτες, 
ἀνάλογα µέ τό εὖρος τῆς δικαιοδοσίας τους σέ κάθε ἀδελφότητα, πωλοῦσαν282, 
ἀγόραζαν283 ἤ ἀντάλλασσαν ἀκίνητα284, πάκτωναν τά ἀγαθά τοῦ ναοῦ285, 
παραχωροῦσαν ἀκίνητα σέ συγκράτεια286 ἤ σολιάτικο287, νοίκιαζαν ἐργαστή-

                                                        
φυλλάδιο 2, φ. 15r τῆς 30.6.1594). 

278. Ἅγιος Γεώργιος στό Γιαλισκάρι (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ν.1, φ. 4v-5r τῆς 20.5.1635. Συµβ. 
Κ.405, φ. 501v τῆς 24.4.1609. Συµβ. Κ.404, φ. 115v-116r τῆς 24.4.1590). Ἅγιοι Ἀνάργυροι Στα-
νοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 284v τῆς 15.3.1556. Συµβ. Κ.405, φ. 442r τῆς 18.1.1608). 
Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κρητικῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 490v-491r τῆς 10.10.1608 καί φ. 535v τῆς 
17.12.1609). Ἁγία Τριάς Σταυροῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.2, φυλλάδιο 1, φ. 2r τῆς 24.4.1583). Ἅγιος 
Ἀντώνιος πόλεως, ἐξουσιοδότηση τῶν κυβερνητῶν νά συµβιβάσουν διαφορά γιά σολιάτικο 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 4v τῆς 2.3.1734). 

279. Ἅγιος Κωνσταντῖνος Νυµφῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.10, φ. 28r τῆς 21.5.1580). 
280. Στήν Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Σταυροπηγή Σταυροῦ τό 1586 οἱ κυβερνῆτες «εχουν πάσα 

φθιάση χρειαζόµενη της µονής από εξοδο της µονής (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.6, φ. 46v-47r). Στόν Ὑψηλό 
Παντοκράτορα στίς 25.8.1762 αὐτοί δεσµεύονται «να κανουν ολαις ταις χρηαζόµεναις φτηα-
σες καί αυξησες..» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 50v). Στήν Ὑπαπαντή Καστελλάνων Μέσης οἱ 
ἐκλεγµένοι στίς 14.8.1577 κυβερνῆτες ὄφειλαν νά βάζουν «απο λόγο τους οις φτοιάσοι του 
αὑτου ναου .... τζεκινοια β΄ πάσα οῖς εξ αυτοὺς» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.15, φ. 79v). Ἡ ὑποχρέωση 
αὐτή δέν γίνεται κατανοητή ἐκτός ἴσως ἄν συνδυαστεῖ µέ προηγούµενο πάκτωµα τῶν εἰσο-
δηµάτων τοῦ ναοῦ στούς ἴδιους. 

281. Ἅγιος ∆ηµήτριος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆. 5, φ. 125r τῆς 30.11.1577). 
282. Ἅγιος Ἀρσένιος Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 416v τῆς 29.6.1584). 
283. Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 56, φ. 18v τῆς 13.4.1736). 
284. Ἅγιος Ἀρσένιος Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φύλλο λυτό τῆς 20.5.1588). Ἁγία 

Παρασκευή Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 54, φ. 5r τῆς 25.11.1734). Ὑ. Θ. τῶν ∆ρόµων 
Στρινίλα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 4, φ. 4rv). 

285. Ἅγιος Ἠλίας Βιτουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.25, β. 1, φ. 198v τῆς 26.5.1571). Ὑ. Θ. Ὁδη-
γήτρια Μελικίων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 320v τῆς 4.5.1551). Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστρια Ποταµίου 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 96r τῆς 11.1.1590). Ἁγία Αἰκατερίνη Κανακάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Φ.14, 
β. 7, φ. 34v-35v τῆς 21.11.1711). Παντοκράτορας Ὑψηλός (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 50v τῆς 
25.8.1762). Ὑ. Θ. Λαµποβίτισσα Μελικίων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 619v τῆς 26.5.1611). Ἅγιος 
Ἴσαυρος Μελικίων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 620v τῆς 9.6.1611). Ταξιάρχης Πολιτάδων (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Κ.405, φ. 53v τῆς 1.3.1601). Ὑπαπαντή Καστελλάνων Μέσης (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.15, φ. 6v-
7r τῆς 14.4.1568). Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.2, φ. 27r τῆς 10.8.1582). 
Ἅγιος Νικόλαος τῶν Ξένων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.14, φ. 96v τῆς 28.2.1545). Ὑ. Θ. Γαρδελάδων 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 121r τῆς 23.12.1548). Ἅγιοι Πατέρες πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.25, β. 2, 
φ. 50r τῆς 13.12.1572. Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 147r τῆς 15.12.1578). Ἅγιος Γεώργιος Παλαιοχω-
ρίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.10, β. 2, φ.χ.ἀ. τῆς 17.7.1603). Ἅγιος Νικόλαος πόλεως, ἀπόφαση τῆς 
συνέλευσης τῆς 7.4.1751 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 248, δ. 49, φ. 19r). 

286. Ὑ. Θ. Λαµποβίτισσα Μελικίων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 315v τῆς 20.2.1551). 
287. Ἅγιος Νικόλαος τῶν Ξένων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.54, φ. 353r τῆς 1.1.1546). Ἅγιος Νικόλαος 

καί Λάζαρος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. ∆.5, φ. 221r τῆς 7.3.1581). Ἅγιος Νικόλαος στούς Ἀρµα-
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ρια τοῦ ναοῦ288 καί εἰσέπρατταν τά σολιάτικα, τά πάκτα ἤ µισθώµατα289. Πιό 
συχνά ὅµως οἱ ἀνωτέρω ἐνέργειες γίνονταν µέ τήν ἐξουσιοδότηση τῆς ἀδελ-
φότητας, ἡ ὁποία σηµειωνόταν στή σχετική νοταριακή πράξη ὡς ἐγγύηση γιά 
τήν ἐγκυρότητά της290, ἐνῶ δέν λείπει ἡ περίπτωση τῆς ἐπικύρωσης ἀπό τήν 
ἀδελφότητα τῶν πράξεων µίσθωσης πού ἔγιναν ἀπό τούς κυβερνῆτες, παρότι µέ 
τήν ἐξουσιοδοτική πράξη τούς εἶχε παραχωρηθεῖ ἀνάλογη δικαιοδοσία291, ὅπως 
ἐπίσης καί τῆς ἀκύρωσης µέ ἀπόφαση τῆς ἀδελφότητας συµβολαίων πού εἶχαν 
συνταχθεῖ ἀπό τούς κυβερνῆτες292. 

Στή δικαιοδοσία τῶν κυβερνητῶν γιά τή διενέργεια ἐξόδων ὑπέρ τοῦ ναοῦ 
ὁρισµένες ἀδελφότητες ἔθεταν ἀνώτατο ὅριο πέραν τοῦ ὁποίου ἦταν ἀναγκαία 
ἡ προηγούµενη γραπτή ἔγκριση τῆς ὁλοµέλειας τῆς ἀδελφότητας. Τό ὅριο αὐτό 
ἀποσκοποῦσε προφανῶς στήν ἀποφυγή ἄσκοπης σπατάλης τῶν περιορισµένων 
χρηµατικῶν πόρων τοῦ ναοῦ. Εἶναι γεγονός ὅµως ὅτι οἱ περιορισµοί αὐτοί οὐ-
σιαστικά λειτουργοῦσαν ὡς τροχοπέδη καί ἐπιδροῦσαν ἀρνητικά στή σωστή 
διαχείριση τοῦ ναοῦ, γι’ αὐτό καί, ὅπου διαπιστώθηκαν, γρήγορα ἐγκαταλεί-
φθηκαν ἀφήνοντας τούς κυβερνῆτες ἐλεύθερους νά ξοδεύουν ὅσο ἔκριναν ἀνα-

                                                        
ράτες Σταυροῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.6, φ. 47r τῆς 23.8.1586). Ἅγιοι Ἀνάργυροι Στανοπουλάδων 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 599r τῆς 8.11.1610). Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 55, φ. 9v 
τῆς 20.8.1735). Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδροµος Κυνοπιαστῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 27, φ. 41r τῆς 
16.3.1754). 

288. Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.187, φ. 95r τῆς 17.11.1585). Ὑ. Θ. Ὁδη-
γήτρια Γαστουρίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 22, φ. 2v τῆς 13.10.1751). 

289. Ἅγιος Νικόλαος στούς ∆ράκοντες Ριγγλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 101r τῆς 
15.2.1590). Ὑψηλός Παντοκράτορας (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.9, φ. 17v-18r τῆς 6.8.1592. Συµβ. Χ.29, β. 7, 
φ. 50v). Ἅγιοι Θεόδωροι Ἁγίων Θεοδώρων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 274v-275r τῆς 17.2.1556 
καί φ. 284rv τῆς 12.3.1556). Ἁγία Αἰκατερίνη Κανακάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Φ.14, β. 2, φ. 4r τῆς 
15.2.1702. Συµβ. Φ.14, β. 3, φ. 17r τῆς 14.9.1702 καί φ. 23v τῆς 16.11.1702). Ἅγιος Νικόλαος τῶν 
Ξένων Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 54, φ. 29r τῆς 28.1.1735). Παντοκράτορας Ἁγίων 
∆ούλων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 56, φ. 43v). 

290. Ἁγία Τριάς Παράλιος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.11, φ. 145v τῆς 28.10.1511). Παντοκρά-
τορας πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.54, φ. 284v τῆς 10.8.1545). Ἅγιος Ἐλευθέριος πόλεως (Α.Ι.Ν.Ε., 
Κώδικας, φ. 43rv πρακτικό τῆς 30.3.1722, φ. 65v πρακτικό τῆς 17.6.1750). Ταξιάρχης Πολι-
τάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 342v τῆς 17.12.1551). Ταξιάρχης Ἀργυράδων (ΠΑΝ∆Η, Πράξεις, 
σ. 66-67, πράξη τῆς 7.4.1653), Ἅγιος Νικόλαος στούς ∆ράκοντες Ριγγλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Τ.13, φ. 559r τῆς 10.3.1549). Στόν Παντοκράτορα Ὑψηλό οἱ ὁρισθέντες στίς 25.8.1762 κυβερνῆ-
τες ὄφειλαν νά δίνουν «παντα ηδηση ης καθε χρηα και αύξηση οπου να κανουν .. ολονον τον 
χωρίων ... παντα µε µιαν τους γραφή διά νά στερεονετε το ποθούµενο...» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 
7, φ. 50v). Ἁγία Παρασκευή ∆ουκάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 212r τῆς 6.7.1568). Ἁγία Μα-
ρίνα Μαρµάρου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Φ.14, β. 1, φ. 44r τῆς 2.3.1701). 

291. Βλ. Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν: Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 55, φ. 23rv πράξη ἐκλογῆς τῆς 5.10.1735, φ. 
23v πράξη µίσθωσης τῆς ἴδιας ἡµέρας, καί φ. 24r πράξη ἐπικύρωσης τῆς µίσθωσης ἀπό τήν 
ἀδελφότητα. 

292. Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 59, φ. 47v τῆς 12.2.1738). 
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γκαῖο γιά τήν ὀρθή διακυβέρνηση τοῦ ναοῦ293. Ἡ ἐλευθερία αὐτή περιοριζόταν 
πάντως στή διενέργεια τῶν τακτικῶν ἐξόδων τοῦ ναοῦ. Ἀντίθετα, στούς κυβερ-
νῆτες ἀπαγορευόταν αὐστηρά νά προβοῦν σέ ἔκτακτα ἔξοδα, σέ ἔργα στόν ναό 
ἤ νά χρεωθοῦν γιά λογαριασµό τοῦ ναοῦ χωρίς προηγουµένως νά ἔχει ληφθεῖ 
σχετική ἀπόφαση τῆς ὁλοµέλειας τῆς ἀδελφότητας294, ἐκτός βέβαια ἄν µέ τήν 
ἐκλογή τούς εἶχε παραχωρηθεῖ ρητά τέτοια ἁρµοδιότητα295. 

Σέ πολλές περιπτώσεις οἱ διαχειριστικές πράξεις διεκπεραιώνονταν ἀπό 
τούς κυβερνῆτες σέ συνεργασία µέ τούς λοιπούς κτήτορες296 ἤ ἀπό µερίδα τῶν 
ἀδελφῶν µέ τή συγκατάθεση καί τῶν ὑπολοίπων297, ἐνῶ συχνά ἐµφανίζεται σύ-
νολη ἡ ἀδελφότητα νά προβαίνει στό πάκτωµα τῶν ἀγαθῶν τοῦ ναοῦ καί στή 
διευθέτηση τῶν χρεωστουµένων ἀπό τούς πακτωτές298. Ἰδιαίτερα µάλιστα τή 
σύνταξη νοταριακῶν πράξεων πού ὑπερέβαιναν τήν ἁπλή διαχείριση καί συνε-
πάγονταν µεταβολές στήν περιουσιακή κατάσταση τοῦ ναοῦ, ὅπως ἀνταλλαγές 
ἀκινήτων, συγκράτειες καί προσδιορισµούς µερισµάτων ἀπό τήν καρποφορία, 
ἀναλάµβανε ἡ ἀδελφότητα ὡς σύνολο299, ἡ ὁποία ἄλλωστε εἶχε καί τήν ὅλη 

                                                        
293. Βλ. τήν πράξη τῆς 12.8.1751 µέ τήν ὁποία οἱ κτήτορες τῆς Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Γαστου-

ρίου, οἱ ὁποῖοι εἶχαν θέσει ὡς ἀνώτατο ὅριο τό ποσό τῶν δέκα δουκάτων, ἀκύρωσαν τή σχε-
τική διάταξη τῶν πράξεων ἐκλογῆς (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 21, φ. 26rv). 

294. Ἀνάληψη Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 52, φ. 20v τῆς 23.3.1734). Ἁγία Μαρίνα 
Μαρµάρου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Φ.14, β. 2, φ. 49v-50v τῆς 10.8.1702). Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Καµάρας 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 29, φ. 27v-28r, τῆς 20.11.1754). Γιά τό ζήτηµα τῶν ἐκτάκτων ἐξόδων 
πρβλ. καί Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 10v τοῦ 1737 ἔγκριση ἐξόδων γιά 
ἐπισκευή τοῦ ναοῦ). Βλ. ἐπίσης τίς προτάσεις πού κατέθετε ἡ ἐπιτροπή τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµένης 
τῶν Ξένων πρός ἐπικύρωση στήν ὁλοµέλεια τῆς ἀδελφότητας γιά τήν ἐνοικίαση σπιτιοῦ τοῦ 
ναοῦ, γιά τήν ἐπισκευή σπιτιῶν τοῦ ναοῦ, γιά τήν ἐκτέλεση ἐπισκευαστικῶν ἔργων στόν ναό, 
ἀλλά καί γιά τήν ἀνάληψη δικαστικοῦ ἀγώνα πρός διεκδίκηση περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ 
ναοῦ ἤ κληροδοτηµάτων πού τοῦ εἶχαν δοθεῖ (Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 116v-117r, 125v, 126rv). 

295. Βλ. γιά παράδειγµα τήν πράξη τῆς 20.4.1735 µέ τήν ὁποία δόθηκε στούς κυβερνῆτες 
τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου Νυµφῶν ἡ δυνατότητα νά δανείζονται χρήµατα «οµπληγάροντας» 
τά ἀγαθά τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 54, φ. 37v). 

296. Ταξιάρχης ∆ραγοτινῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 522v-523r τῆς 15.10.1609). Ἅγιοι Θεό-
δωροι Ἁγίων Θεοδώρων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 273r τῆς 3.2.1556). Ἁγία Τριάς Ἄνω (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Μ.327, φ. 48r τῆς 22.6.1567). Ὑ. Θ. ∆ουκάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 14r τῆς 15.6.1533). 

297. Ἅγιος Νικόλαος Κανακάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Φ.14, β. 5, φ. 31rv τῆς 5.11.1704). 
298. Ὑ. Θ. Περλεψιµάδων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 2.1, φ.χ.ἀ. τῆς 16.8.1602). Ἅγιοι Θεόδωροι Ἁγίων 

∆ούλων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 52, φ. 13v). Ἁγία Παρασκευή Σγουράδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, 
β. 1, φ. 28v τῆς 15.3.1746). Ἅγιος Βλάσιος Σωκρακίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 2, φ. 20rv τῆς 
26.10.1750). Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κυνοπιαστῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 29, φ. 43r τῆς 24.12.1754). 
Βλ. καί τόν τρόπο διευθέτησης τῶν χρεωστουµένων πάκτων πρός τόν ναό ἀπό τούς ἀδελφούς 
τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Μαρίνας Μαρµάρου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Φ.14, β. 3, φ. 1r-2v τῆς 11.8.1702. Συµβ. 
Φ.14, β. 5, φ. 32r-34r τῆς 13.11.1704 καί φ. 37r-38v τῆς 26.11.1704). 

299. Ἅγιοι Θεόδωροι Ἁγίων Θεοδώρων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 71v τῆς 4.2.1555 ἀνταλλα-
γή. Συµβ. Τ.13, φ. 291v τῆς 9.1.1547 συγκράτεια). Στίς 7.8.1575 ὁ κτήτορας καί οἰκοκύρης τῆς 
Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Καστελλάνων Μέσης Καλοϊωάννης Παϊπέτης ἔδωσε στόν Καλοϊωάννη 
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εὐθύνη στήν ἐπίλυση περιουσιακῶν διαφορῶν τοῦ ναοῦ µέ τρίτους300. 
Τό πάκτωµα τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τῶν ναῶν γινόταν, τουλάχιστον 

ἀπό τό τέλος τοῦ 17ου αἰ. καί στή συνέχεια, µέ δηµοπρασία ἡ ὁποία λάµβανε 
χώρα στή µέση τοῦ χωριοῦ, ὅπου βρισκόταν ὁ ναός, παρουσίᾳ τῶν ἀδελφῶν 
τοῦ ναοῦ καί ἄλλων. Γιά τή διενέργειά της συχνά διαπιστώθηκε ἡ ἔκδοση πρω-
τοπαπαδικοῦ προστάγµατος, µέ τό ὁποῖο καλοῦνταν οἱ κυβερνῆτες νά προβοῦν 
στό πάκτωµα µέ τή µέθοδο τῆς δηµοπρασίας301. Τό πάκτωµα τῶν ἀγαθῶν τοῦ 
ναοῦ καί τά συνοµολογούµενα συµβόλαια µποροῦσαν νά ἀκυρωθοῦν µέ πρω-
τοπαπαδική ἀπόφαση, ἐφόσον τό συµφωνηθέν πάκτο ἦταν χαµηλό καί ζηµιω-
νόταν µέ τόν τρόπο αὐτό ὁ ναός, καί νά κληθοῦν οἱ κυβερνῆτες νά προβοῦν σέ 
νέα δηµοπράτηση τῶν ἀγαθῶν302. Ἀπό τό δεύτερο µισό τοῦ 18ου αἰ. διαπιστώ-
θηκε ἡ ἔκδοση σχετικοῦ «µαντάτου» ἀπό τήν τοπική βενετική ∆ιοίκηση τοῦ νη-
σιοῦ ἔπειτα ἀπό προσφυγή τῶν κυβερνητῶν τῶν ναῶν303, τό δέ ἀποτέλεσµα τῆς 
δηµοπρασίας περιγραφόταν στή συνοµολογούµενη νοταριακή πράξη τοῦ πα-
κτώµατος304. Τήν ὕπαρξη «µαντάτου» διαπιστώσαµε καί σέ περίπτωση ἀνταλ-
λαγῆς ἀκινήτων τοῦ ναοῦ305. ∆έν γνωρίζουµε ὅµως κανένα διάταγµα πού νά 
ἐπιβάλλει τήν τήρηση τῆς διαδικασίας αὐτῆς, ἡ ὁποία θά πρέπει νά σηµειωθεῖ 
ὅτι ἐντοπίστηκε στίς συγκεκριµένες πράξεις, ἐνῶ γιά τήν ἴδια χρονική περίοδο 
στά ἴδια νοταριακά κατάστιχα ὑπάρχουν καταγραµµένες πράξεις πακτώµατος 

                                                        
Ἀσωνίτη χωράφι τῆς µονῆς µέ τή συµφωνία ὁ τελευταῖος νά πληρώνει «τεταρτοιαν οις την 
ἅνοθεν µονήν ανακραζοντας την αδελφότητα τοις αυτοις µονης οις τον κερὸν του τρίγου να 
οιβλέπουν το δικεον τοις αυτοις µονῆς» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.15, φ. 58v-59r). 

300. Βλ. συνεδρίαση τῆς 2.3.1734 τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου πόλεως, στήν ὁ-
ποία οἱ κυβερνῆτες ζήτησαν τήν ἄδεια νά ἀναλάβουν τόν συµβιβασµό σέ διαφορά γιά σολιά-
τικο ἡ ὁποία ἀρχικά εἶχε κριθεῖ ἀπό τήν τοπική βενετική ∆ιοίκηση καί στή συνέχεια ἐφεσιβλή-
θηκε στή Βενετία (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 4v). 

301. Βλ. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 19, Μέρος Α´, β. 6, φ. 5v-6r ἀπόφαση τῆς 5.9.1694 πού ἀφοροῦσε 
στόν Ἅγιο Μαρκιανό Γαστουρίου. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 2, φ. 81rv πρόσταγµα τῆς 28.10.1726 γιά 
τό πάκτωµα τῆς περιουσίας τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Καββαδάτων. Βλ. ἐπίσης Α.Ν.Κ., 
Μ.Π. 25, β. 2, φ. 85v-86r, πρόσταγµα τῆς 31.1.1727 γιά τό πάκτωµα τῶν ἀγαθῶν τοῦ Προφήτη 
Ἠλία στό Ἀράκλι. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 3, φ. 138r, πρόσταγµα τῆς 31.10.1733 γιά τό πάκτωµα 
τῶν ἀγαθῶν τῆς Ἁγίας Ἀγάθης Ζυγοῦ. 

302. Βλ. ἀπόφαση τῆς 24.2.1719 πού ἀφοροῦσε στούς ναούς τοῦ χωριοῦ Ἅγιοι ∆έκα (ΜΠ. 
25, β. 1, φ. 41r-42r). 

303. Βλ. Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 8, φ. 35r πράξη τῆς 19.6.1764, ὅπου ἡ ἀναφορά «µαντάτου» 
τῆς ∆ιοίκησης γιά τό πάκτωµα τῶν εἰσοδηµάτων τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κληµατιᾶς. 
Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.420, β. 13, φ. 9rv τῆς 5.4.1786 ὅπου ἀναφέρεται ἡ ἔκδοση µαντάτου γιά τό 
πάκτωµα τῶν εἰσοδηµάτων τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµένης Καβαλουρίου κατ’ αἴτηση τοῦ 
Ἰωάννη Καρούµπη. 

304. Ἁγία Ἀγάθη Ζυγοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 4, φ. 11rv τῆς 29.8.1754). 
305. Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 9, φ. 47v-48r πράξη τῆς 23.10.1766 ὅπου καί ἀντίγραφο τῆς 

ἄδειας πού δόθηκε ἀπό τή ∆ιοίκηση ἔπειτα ἀπό αἴτηση τῶν κυβερνητῶν τῆς Ὑ. Θ. Περιβο-
λιώτισσας Σωκρακίου. 
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χωρίς νά ἀναφέρεται ἡ ὕπαρξη «µαντάτου» τῆς πολιτικῆς ∆ιοίκησης. 
Συχνά ὁ ναός µέ ὅλη τήν περιουσία του πακτωνόταν ἤ παραχωροῦνταν γιά 

ὁρισµένο χρόνο σέ λαϊκούς306 ἤ µοναχούς307, συνήθως ὅµως σέ ἱερεῖς οἱ ὁποῖοι 
ἀναλάµβαναν, ὅπως εἴδαµε, καί τήν ἱερουργία του. Στίς περιπτώσεις αὐτές ἡ 
ἀδελφότητα περιοριζόταν στόν καθορισµό τοῦ ποσοῦ τοῦ πακτώµατος, τό ὁ-
ποῖο σύναζαν οἱ κυβερνῆτες σέ τακτά χρονικά διαστήµατα308. Ὁ πακτωτής 
ἀναλάµβανε κάθε τί πού εἶχε σχέση µέ τή φροντίδα τοῦ ναοῦ, συµπεριλαµβανο-
µένης συχνά καί τῆς ἐκτέλεσης σειρᾶς ἐπισκευαστικῶν ἔργων στόν ναό309. 

Σηµαντικό ρόλο φαίνεται πώς ἐπίσης διαδραµάτιζαν στήν περιουσιακή δια-
χείριση τῶν ναῶν καί οἱ ἑκάστοτε ἐφηµέριοι, ἱερεῖς ἤ ἱεροµόναχοι, ἀνάλογα φυ-
σικά µέ τό περιεχόµενο τῆς σύµβασης ἱερουργίας πού εἶχε συναφθεῖ. Οἱ συµβά-
σεις ἐκεῖνες µέ τίς ὁποῖες παραχωροῦνταν στόν ἐφηµέριο ὁ ναός µέ ὅλα τά 
περιουσιακά του στοιχεῖα παρεῖχαν στούς ἐφηµερίους δικαιοδοσία ἡ ὁποία 
ἀναφερόταν στήν οἰκονοµική διαχείρισή του, στή συγκέντρωση τῶν ἀγαθῶν, 
στή νοµή τοῦ συµφωνηθέντος µερίσµατος καί στήν καταβολή τοῦ ἐτήσιου τέ-
λους στήν ἀδελφότητα. Μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ ἐφηµέριος ἀναλάµβανε τή γενική 
διαχείριση τοῦ ναοῦ ἡ δέ ἀδελφότητα περιοριζόταν στόν ἔλεγχο τῶν πράξεών 
του καί στήν ἐπιβολή κυρώσεων καί χρηµατικῶν προστίµων ἄν ἡ διαχείριση 
τοῦ ἐφηµερίου ζηµίωνε τόν ναό. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο ὁ ἐφηµέριος καθίστατο 

                                                        
306. Στίς 17.2.1556 πακτωτής τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων τοῦ χωριοῦ Ἅγιοι Θεόδωροι 

ἦταν ὁ Νικόλαος Σαµοΐλης (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 274v-275r). Στίς 26.5.1571 οἱ κουµέσιοι 
τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἠλία στό Ἀράκλι Βιτουλάδων ἱερέας Ματθαῖος Μιχαλᾶς, Βασίλης Κω-
στάντης καί Ἰωάννης Στραβοράβδης παρέδωσαν τή µονή µέ τά ἀγαθά της στόν µάστρο Νικό-
λα Ἀσπιώτη, κουµέσιο ἐπίσης τῆς µονῆς (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.25, β. 1, φ. 198v). Τό 1592 τά εἰσοδή-
µατα τοῦ Ὑψηλοῦ Παντοκράτορα πακτώθηκαν στόν Ἀντώνη Κορµαρῆ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.9, φ. 17v-
18r). Στίς 7.8.1597 οἱ ἀδελφοί τοῦ Παντοκράτορα Μεσαριᾶς πάκτωσαν τόν ναό στόν Θεόδω-
ρο ∆ολιανίτη καί στόν Γεώργιο Χαλκιᾶ γιά 3 χρόνια (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.406, φ.χ.ἀ.). Στίς 4.4.1604 
δόθηκε ὁ ναός τῆς Ἁγίας Μαρίνας Καββαδάτων στόν Γεώργιο Ξένο γιά ἐννέα χρόνια (Α.Ν.Κ., 
∆.Σ. 4.11, φ. 36r τῆς 4.4.1604). Βλ. καί Ἁγίους Θεοδώρους Περίθειας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.140, φ. 
15r τῆς 1.11.1557). 

307. Τό 1560 ὁ ναός τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Περίθειας παραχωρήθηκε γιά τρία χρόνια στόν 
µοναχό Μακάριο (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.140, φ. 28r). 

308. Μέ τήν πράξη τῆς 17.2.1556 οἱ πριόρηδες τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων τοῦ ὁµώνυ-
µου χωριοῦ «οµωλόγησαν καὶ ὕπαν ὅτη ἐλαβαν ἀπό τὸν κυρ Νηκολῆ τὸν Σαµοΐλην ὁς πακτο-
νάρης ὅπερ ὕνε τῆς µονεῖς ἐλάβαν τὴν σήµερον φλουρία η΄ κουρέντη καὶ ασπρα ιϛ´ καὶ ὑπό-
σχετε να του δόση ἔος τὴν Κυριακῆ φλουρία ι΄ τὰ δὲ ἐναποληφθὲν ὅσα χρεὁστῆ ὑπόσχετε να 
τα δόση εἰς τέρµονα ἔος ταῖς ιε΄ τοῦ ἀπριλίου µηνος καὶ ἀν ουδὲν τα δόση ὑπόσχετε να τον 
γηρέβουν να πληρώση καὶ τοὺς τρεῖς χρόνους ὁς καθος δηαλαµβάνη τὸ ἡστρουµεντο τοῦ πά-
κτος» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 274v-275r). Βλ. καί Παντοκράτορα Μεσαριᾶς (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Κ.406, φ.χ.ἀ., πράξη τῆς 7.8.1597). 

309. Βλ. γιά παράδειγµα τή συµφωνία τοῦ ἱερέα Νικολάου Εὑρετόπουλου πακτωνάρη τοῦ 
ναοῦ τοῦ Ταξιάρχη Πολιτάδων στίς 15.3.1556 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 285rv) καί τοῦ Γεωρ-
γίου Ξένου στόν ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνας Καββαδάτων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.11, φ. 36r τῆς 4.4.1604). 
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ὑπεύθυνος ὄχι µόνον γιά τή συντήρηση τοῦ ναοῦ, ἀλλά καί γιά τήν ἐκµετάλ-
λευση καί γενικότερη διαχείριση τῆς περιουσίας του, συνάπτοντας συµβόλαια 
µίσθωσης τῶν ἀκινήτων τοῦ ναοῦ, ἐµφύτευσης310, πακτώµατος311 ἤ ἀνταλλα-
γῆς312. Οἱ πράξεις αὐτές τῶν ἐφηµερίων εἶχαν φυσικά τήν ἐκ τῶν προτέρων συ-
γκατάθεση τῶν ἀδελφῶν καί κτητόρων, συνήθως ὅµως ἡ σύναψη ἀντίστοιχων 
συµβολαίων, πού συνεπάγονταν µεταβολές στήν περιουσιακή κατάσταση τοῦ 
ναοῦ, συνοµολογοῦνταν µέ τή σύµφωνη γνώµη τῆς ἀδελφότητας, ἡ ὁποία δια-
τηροῦσε πάντα τό δικαίωµα παρέµβασης στίς διαχειριστικές πράξεις, ὅπου 
αὐτή τό ἔκρινε ἀναγκαῖο313. 

Ἰδιότυπες εἶναι οἱ περιπτώσεις ἐκεῖνες κατά τίς ὁποῖες ἡ ἀδελφότητα παρα-
χωροῦσε τή φροντίδα τοῦ ναοῦ καί τήν κάρπωση τῶν εἰσοδηµάτων του ἰσοβίως 
σέ λαϊκό314, ἱεροµόναχο ἤ µοναχό, κάποτε µάλιστα ἡ παραχώρηση αὐτή κατέ-
ληγε, µέ τή σύµφωνη γνώµη καί τῆς ἀδελφότητας, στήν ἵδρυση µοναστηριοῦ 
ἀπό τόν ἐπικαρπωτή τοῦ ναοῦ µέ σκοπό τήν ἐξασφάλιση τοῦ ναοῦ καί τῆς 
περιουσίας του315. Συνήθης λόγος τέτοιας παραχώρησης ἦταν ἡ ἐξασφάλιση τῆς 
φροντίδας καί τῆς ἱερουργίας τοῦ ναοῦ σέ µονιµότερη βάση. Στήν περίπτωση 
αὐτή ἡ παραχώρηση γινόταν ὑπό ὅρους, ἡ µή τήρηση τῶν ὁποίων εἶχε ὡς συ-
νέπεια τήν ἀκύρωση τῆς σύµβασης. Ἡ παραχώρηση ὅµως µποροῦσε νά ὀφεί-
λεται καί σέ δωρεά ἀπό µέρους τοῦ ἀποδέκτη σηµαντικῆς ποσότητας ἀγαθῶν 
ὑπέρ τοῦ ναοῦ, ὁπότε αὐτή λογιζόταν ὡς πράξη ἀνταπόδοσης καί, σέ µιά του-
λάχιστον περίπτωση, εἶχε διηνεκή χαρακτήρα316. 

                                                        
310. Στίς 10.10.1527 ὁ ἱερέας Γεώργιος Σέρπερης, ἱερουργός τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου στό 

Κάστρο, ἔδωσε σέ ἐµφύτευση χωράφι τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ. 13, φ. 3v). 
311. Στίς 21.6.1545 ὁ ἱερουργός τῆς Ὑ. Θ. Κρεµαστῆς πόλεως ἱερέας Νικόλαος Κουτρούλης 

πάκτωσε τό µερτικό τοῦ µύλου πού εἶχε ὁ ναός στίς Μπενίτσες (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.14, φ. 136v). 
Ἐπίσης ὁ ἱερέας ∆ηµήτριος Ἄγγελος, ἱερουργός τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου πόλεως, στίς 13.2.1545 
πάκτωσε ἀκίνητο τοῦ ναοῦ στή Λευκίµµη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 580v). 

312. Ὁ ἐφηµέριος τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀργυράδων Ἰωακείµ Κονοφάος ἀντάλλαξε τό 1678 
καί 1695 ἀκίνητα τοῦ ναοῦ (ΠΑΝ∆Η, Πράξεις, σ. 67, 75-76). 

313. Στήν Ἁγία Παρασκευή Ἁγίου Ματθαίου µέ τή σύµβαση τῆς 30.11.1599 ὁ ἱερέας λάµ-
βανε τά εἰσοδήµατα τοῦ ναοῦ χωρίς νά ἔχει τήν ἐξουσία νά δώσει «τα κατζίβελα» τοῦ ναοῦ 
«τινός ξένου ... χωρίς θέληµα και προσερώτηση των αδελφών» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.1, φ. 8r τῆς 
30.11.1599). Βλ. ἐπίσης τήν περίπτωση τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου πόλεως. τό ἔτος 1569 συντάχθη-
καν δύο συµβόλαια πακτώµατος ἐλαιῶν τοῦ ναοῦ: τό ἕνα συντάχθηκε στίς 20.3.1569 ἀπό τόν 
ἐφηµέριο τοῦ ναοῦ ἱερέα ∆ηµήτριο Φλῶρο (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.327, φ. 316v-317r), τό ἄλλο στίς 
8.11.1569 ἀπό τόν πριόρη Σταµατέλο Μαρινόπουλο (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.327, φ. 448r). 

314. Τό 1506 ἡ ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Περίθειας παραχώρησε τόν 
ναό καί τά πράγµατά του ἰσοβίως στόν κύρ Χαρίτο (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 121r - Πράξεις Κατωι-
µέρη, σ. 328, ἀρ. 456). 

315. Βλ. σχετικές περιπτώσεις παραπάνω σ. 523 καί ἑξῆς. 
316. Ἀναφέρουµε τή διηνεκή παραχώρηση τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου στό 

Φουρνί χωρίου Καρουσάδων στόν Ἀλιβίζη Σκιαδᾶ στίς 13.9.1736, ἡ ὁποία ἔγινε ἐπειδή αὐτός 
δώρισε στόν ναό σηµαντική ποσότητα ἀγαθῶν ἀποβλέποντας στήν εὐπρέπεια καί αὔξηση τοῦ 
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Τό περιεχόµενο τῶν συµβάσεων αὐτῶν ἦταν ἀνάλογο πρός ἐκεῖνο τῶν πα-
ραχωρήσεων ναῶν τοῦ δηµοσίου σέ ἱερεῖς ἤ ἱεροµονάχους, ἡ ὁποία εἶναι γενι-
κότερα γνωστή ὡς περιβολή (investitura), κατ’ ἀναλογία πρός τίς ἐκχωρήσεις 
τῶν τιµαριωτικῶν γαιῶν ἀπό τήν πολιτική ἀρχή. Πράγµατι σέ ὁρισµένες ἀπό 
τίς συµβάσεις αὐτές ὁ ἀποδέκτης προσδιορίζεται ὡς «ηνβεστήδος», ἡ δέ ἐνέρ-
γεια τῶν ἀδελφῶν ὁρίζεται µέ τή χρήση τοῦ ρήµατος «ηνβεστήρησαν»317. Ἀνά-
λογες συµβάσεις ἦταν συνηθισµένες καί σέ ἰδιόκτητους ναούς, ὅπου ὁ ἀποδέ-
κτης συχνά προσδιοριζόταν λεκτικά µέ τόν ἴδιο ὅρο, ὅπως διαπιστώνεται ἀπό 
τό κείµενο τῆς ποιµαντικῆς ἐπίσκεψης τοῦ Μ. Πρωτοπαπᾶ Σπυρίδωνος Βούλ-
γαρη τό 1753-1754318, ἤ µέ τόν ἐξελληνισµένο ὅρο «ἐνδεδυµένος»319. Ἡ «περιβο-
λή», ὡς σύµβαση, εἶχε οἰκονοµικό χαρακτήρα, ὅπως ἄλλωστε ἀποδεικνύεται καί 
ἀπό τό γεγονός ὅτι ὁ «ἰνβεστίδος» δέν ἦταν πάντοτε ἱερέας, ἀλλά µποροῦσε νά 
εἶναι εἴτε µοναχός εἴτε ἀκόµη καί λαϊκός320, ἐνῶ, ὅταν αὐτός ἦταν ἱερέας, δέν 
ἦταν πάντα καί ἐφηµέριος τοῦ ναοῦ321. Θά πρέπει ὅµως νά παρατηρήσουµε τήν 
ἐξαιρετικά περιορισµένη παρουσία τοῦ τύπου αὐτοῦ τῆς σύµβασης στούς συνα-
δελφικούς ναούς πού σηµειώνονται στήν ἀνωτέρω ποιµαντική ἐπίσκεψη322. 

Ἡ παραχώρηση τοῦ ναοῦ µέ ὅλη τήν κινητή καί ἀκίνητη περιουσία του 
περιλάµβανε καί τήν ὅλη περιουσιακή του διαχείριση. Μέ τήν ἔννοια αὐτή οἱ 
κτήτορες ἀποδεσµεύονταν πρόσκαιρα ἀπό ὅλες ἐκεῖνες τίς φροντίδες πού συνε-
παγόταν ἡ κατοχή τῶν δικαιωµάτων αὐτῶν καί µέ τή σχετική σύµβαση ὁ ἀπο-

                                                        
ναοῦ, ἀλλά καί στήν ἐξασφάλιση τῶν ἀναγκαίων γιά τή διαβίωση στόν ναό ἑνός ἱεροµονάχου 
καί ἑνός µοναχοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 57, φ. 21rv). Βλ. ἐπίσης τήν παραχώρηση τοῦ ναοῦ τοῦ 
Ἁγίου Ἀθανασίου Καρουσάδων στόν ἴδιο στίς 17.4.1737 µέ ἀφορµή τή δωρεά ἀγαθῶν γιά τή 
συγκρότηση καί συντήρηση ξενοδοχείου γιά τούς ἀσθενεῖς καί ἀπόρους (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 
58, φ. 15v-16v). 

317. Βλ. Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 8, φ. 18v τῆς 30.11.1763. Συµβ. Χ.29, β. 10, φ. 30rv τῆς 
5.11.1767. 

318. Στό κείµενο τῆς ποιµαντικῆς ἐπίσκεψης ὁ ὅρος «ἰνβεστίδος» ἀπαντᾶ 35 φορές ἀπό τίς 
ὁποῖες οἱ 33 ἀναφέρονται σέ κληρικούς. Ἀπό αὐτές οἱ 17 περιπτώσεις ἀφοροῦν σέ ναούς τοῦ 
δηµοσίου (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 126, 166, 173, 185, 193, 255, 264, 302, 317, 323, 324, 326, 336, 
348 (δύο), 362, 368) καί οἱ ὑπόλοιπες περιπτώσεις ἀναφέρονται σέ ναούς ἰδιόκτητους ἤ µή 
χαρακτηριζόµενους (ὅ.π., σ. 120, 122, 179, 182, 185, 198, 200, 216 (δύο), 260 (δύο), 261, 265, 
273, 279, 349). 

319. Σύµφωνα µέ πράξη τῆς 13.2.1733 ὁ ἱερέας Νικόλαος Λαρδέας ἦταν ἐφηµέριος «καὶ 
ἐνδεδιµένος τὴν µονὴν τοῦ Ἁγίου Αθανασίου κιµενη εἰς τὸν Ἁνεµοµυλον τῆς Γαρίτζας ὡς 
φένεται ἡ αὐτοῦ ἡµβεστιζιον ἁπὸ τὴν ἁπούσα τιµία κυρ Σοφια θιγατιρ τοῦ ποτε sr Νικολαου 
Φόρτζιγου καὶ γινὴ τοῦ ποτε sr Νικολαου Γαλέλλιου γενοµενη µὲ τὸ νοταρικὸν γράφος εἱς τὰς 
ἑµοῦ πραξης» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.105, β. 22, φ. 19v). 

320. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 252, 257, 260, 265, 273. 
321. ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, σ. 179. 
322. Στήν ἐπίσκεψη δέν ἀπαντᾶ καµιά περίπτωση δηλούµενη ρητά ὡς ἀδελφάτο, συµπε-

ριλαµβάνονται ὅµως στούς συναδελφικούς ναούς τέσσερις περιπτώσεις (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ναοί, 
120, 257, 260 , 265). 
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δέκτης ἀναλάµβανε πλήρως τήν εὐθύνη γιά ὁ,τιδήποτε ἀφοροῦσε στόν ναό καί 
στήν περιουσία του. Ὁ ἐπικαρπωτής εἶχε τήν ὅλη διαχείριση καί τή φροντίδα 
τοῦ ναοῦ καί τῶν ἀγαθῶν του καί µποροῦσε ἐλεύθερα νά προβεῖ ἀκόµη καί σέ 
πράξεις ἀγοραπωλησίας, ἤ ἀνταλλαγῆς, µέ κριτήριο πάντοτε τό συµφέρον τοῦ 
ναοῦ323. Ἡ ἀδελφότητα διατηροῦσε τά κτητορικά της δικαιώµατα, τά ὁποῖα 
ἄλλωστε ἀναγνωρίζονταν ἀπό τήν τακτική παροχή τοῦ «γιούς», δεσµευόταν 
ὅµως στή µή ἄσκησή τους, µάλιστα σέ ὁρισµένες συµφωνίες ἡ ἄσκηση τῶν δι-
καιωµάτων αὐτῶν ἤ ἡ µέ ὁποιονδήποτε τρόπο ἀνάµειξη στή διαχείριση τοῦ 
ναοῦ ἤ ἡ παρακώλυση τοῦ ἐπικαρπωτῆ τιµωροῦνταν µέ χρηµατικό πρόστιµο, 
τό ὁποῖο µποροῦσε νά φτάσει καί τά 100 δουκάτα, ἐνῶ σέ µιά περίπτωση ὁρί-
στηκε ὡς ποινή καί ἡ στέρηση τῶν κτητορικῶν δικαιωµάτων324. Ὁ ναός ἐπα-
νερχόταν στήν πλήρη κατοχή τῶν κτητόρων µετά τή λήξη ἤ τήν ἀκύρωση τῆς 
σύµβασης. 

∗∗∗ 
Οἱ πράξεις τῶν κυβερνητῶν καί τῶν λοιπῶν ὑπευθύνων γιά τή διαχείριση ἐλέγ-
χονταν. Ἡ διαδικασία ἐλέγχου τῶν διαχειριστικῶν πράξεων ἀπαντᾶ συχνά στίς 
πηγές ἤδη ἀπό τόν 16ο αἰ., θά πρέπει δέ νά τήν θεωρήσουµε ὡς ἰσχύουσα καί 
γιά ὅσες ἀδελφότητες δέν ἔχουµε στοιχεῖα, ἐξαιρουµένων ἴσως τῶν περιπτώ-
σεων ἐκείνων στίς ὁποῖες ἡ ἀδελφότητα ἔδινε ἐκ τῶν προτέρων τήν ἔγκρισή της 
στίς διαχειριστικές πράξεις τῶν κυβερνητῶν, καθώς καί σέ ἐκεῖνες πού ἡ σχε-
τική σύµβαση εἶχε τή µορφή τῆς πλήρους ἐξουσιοδότησης325. Ὁ ἔλεγχος διε-
νεργοῦνταν κατά τή διάρκεια τῆς θητείας τῶν κυβερνητῶν καί σέ τακτά 
χρονικά διαστήµατα326, κυρίως ὅµως µετά τή λήξη τῆς θητείας. Ἡ ἀπόδοση τοῦ 

                                                        
323. Ὁ ἐπικαρπωτής τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Καρουσάδων πρώην Καρύστου Ἀνανίας στίς 

1.11.1787 πακτώνει τά ἀγαθά τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.420, β. 14, φ. 23r). Βλ. καί Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Γ.87, β. 58, φ. 15v-16v τῆς 17.4.1737. 

324. Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος στό Φουρνί χωρίου Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 57, 
φ. 21rv τῆς 13.9.1736). Ἅγιος Ἀθανάσιος Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 58, φ. 15v-16v). 

325. Βλ. γιά παράδειγµα τήν πράξη ἐκλογῆς κυβερνητῶν στήν Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Αὐλιω-
τῶν τῆς 9.3.1556 µέ τήν ὁποία οἱ κτήτορες «ήτι καµωσι οι ρηθεντες κουµεσιοι υποσχονται να 
κρατωσι αυτώ στέρρεον και βέβεον...» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.4, φ. 4r). Ἀνάλογες οἱ ἐκφράσεις καί στήν 
πράξη τῆς 24.11.1521 µέ τήν ὁποία ἐκλέχθηκαν ἐπίτροποι στόν Ἅγιο Νικόλαο Μαυριάνας 
(Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 83) καθώς καί στήν πράξη τῆς 19.12.1598 µέ τήν ὁποία ὁρίστηκαν κυβερ-
νῆτες στόν Ἅγιο Νικόλαο Κανακάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.76, φ. 6r). Βλ. καί τήν πράξη τῆς 
14.8.1577 κατά τήν ὁποία οἱ κυβερνῆτες τῆς Ὑπαπαντῆς Καστελλάνων Μέσης ὄφειλαν νά 
προσπαθοῦν «απανου οις την ψοιχην τους οις αὕξοισην...» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.15, φ. 79v). 

326. Στούς Ἁγίους Ἀναργύρους Στανοπουλάδων ἡ πράξη τῆς 4.4.1537 προβλέπει ὅτι «πα-
σα χρόνο να κάνουν ει ειρηµένοι πρηόληδες λογαρηασµῶν µε τους ανοθεν εκτιτόρους» 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 737v). Στήν Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένη τό 1543 ὁ πριόρης ὄφειλε νά γνωστο-
ποιεῖ στήν ἀδελφότητα ποῦ διετίθεντο τά χρήµατα πού κατέβαλλε κατά τακτά χρονικά δια-
στήµατα ὁ ἐφηµέριος «κατά την τάξιν» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 59r). Στούς Ἁγίους Θεοδώρους 
τοῦ ὁµώνυµου χωριοῦ οἱ πριόρηδες ὄφειλαν νά δίνουν λογαριασµό στούς κουβερναδούρους 
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λογαριασµοῦ καί ὁ ἔλεγχος τῶν διαχειριστικῶν πράξεων γινόταν εἴτε ἐνώπιον 
τῆς ἀδελφότητας327 εἴτε ἐνώπιον τῶν νεοεκλεγµένων διαδόχων τους328. Σέ πε-
ρίπτωση πού κατά τόν ἔλεγχο διαπιστώνονταν ἐλλείψεις, ἀτασθαλίες ἤ µή 
τήρηση τῶν ἐσωτερικῶν κανονισµῶν τῆς ἀδελφότητας ἐπιβάλλονταν ποινές329 ἤ 
ὑποχρεώνονταν οἱ ἀπερχόµενοι κυβερνῆτες νά ἀποζηµιώσουν τήν ἐκκλησία330. 
Σέ περίπτωση δέ ἀµφισβήτησης τοῦ ἀποτελέσµατος τοῦ ἐλέγχου, µποροῦσαν 
ἐπίσης νά ζητήσουν τόν ἔλεγχο τῆς διαχείρισης ἀπό κρατικό ἐπιθεωρητή331. Ἡ 

                                                        
κατ’ ἔτος (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.4, β. 1, φ. 5v τῆς 11.6.1559). Στόν Ὑψηλό Παντοκράτορα ἐπίσης ὁ 
πριόρης ὄφειλε νά δίνει λογαριασµό τῶν πράξεών του κάθε Λαµπρή καί Αὔγουστο, κατά τήν 
ἡµέρα προφανῶς τῆς ἑορτῆς (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 1, φ. 18v τῆς 8.8.1745). 

327. Βλ. ἐνδεικτικά: Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένη (Α.Ν.Κ., Συµβ. Σ.148, φ. 59r τῆς 29.1.1543). Ὑ. Θ. 
Γαρδελάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 113r τῆς 13.2.1548). Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 2.9, φ. 
4v τῆς 19.1.1556). Ἁγία Παρασκευή ∆ουκάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.145, φ. 147v τῆς 22.8.1557). Ἅ-
γιοι Ἀνάργυροι Στανοπουλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 284v τῆς 15.3.1556). Ὑ. Θ. Λαµποβί-
τισσα Μελικίων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.10, β. 1, φ. 174r τῆς 20.8.1598). Ταξιάρχης ∆ραγοτινῶν (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Κ.405, φ. 522v-523r τῆς 15.10.1609). Ἅγιος Παντελεήµων Βιταλάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Κ.405, φ. 505v τῆς 28.7.1609). Ἁγία Παρασκευή Σγουράδων (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 298-
299, ἔγγραφο 100). Ἁγία Μαρίνα Μαρµάρου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Φ.14, β. 2, φ. 50v τῆς 10.8.1702. 
Συµβ. Φ.14, β. 3, φ. 3rv τῆς 11.8.1702. Συµβ. Φ.14, β. 5, φ. 26v). Ὑ. Θ. Κουκαµιώτισσα Χωρεπι-
σκόπων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 9, φ. 46v τῆς 23.8.1766). Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Γαστουρίου (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Κ.457, β. 21, φ. 37v τῆς 2.9.1751). Ἅγιος Νικόλαος καί Λάζαρος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, 
β. 2, φ. 52v καί 55v. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 1, φ. 123r). 

328. Ἐνδεικτικά: Ἅγιος Νικόλαος καί Ὑ. Θ. Πλατυτέρα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.213, φ. 8v-9r τῆς 
14.4.1596). Ὑ. Θ. Κουκαµιώτισσα Χωρεπισκόπων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.25, β. 1, φ. 244rv τῆς 
27.2.1572). Ἅγιος Γεώργιος στό Γιαλισκάρι (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ν.1, φ. 4v-5r τῆς 20.5.1635). Παντο-
κράτορας Μακράδων (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 6, φ. 31r-33r τῆς 18.1.1678). Ἅγιος Ἰωάννης 
Πρόδροµος Ἀργυράδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Φ.142, β. 3, φ. 5r τῆς 20.7.1734). Ταξιάρχης Ἀργυράδων 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Φ.142, β. 3, φ. 4v-5r τῆς 20.7.1734). Ἀνάληψη Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, 
β. 52, φ. 20v τῆς 23.3.1734). Παντοκράτορας Ἁγίων ∆ούλων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 56, φ. 43v 
τῆς 22.5.1736). Ἅγιος Ἀθανάσιος Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 58, φ. 16v-17r τῆς 
17.4.1737). Ἅγιος Νικόλαος τῶν Ξένων Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 59, φ. 33v-34r). 
Πρβλ. πράξη τῆς 25.8.1762 κατά τήν ὁποία οἱ ἐκλεγµένοι πριόρηδες τοῦ Ὑψηλοῦ Παντοκρά-
τορα εἶχαν «εξερετον χρεος να κρατουν καθαρους τους λογαριασµους από εσοδα καί εξοδα 
δια να τούς παραδηνουν µετά την τεληοσην των χρονόν δηο» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 50v). 

329. Στόν Ὑψηλό Παντοκράτορα ἐπιβαλλόταν ὡς ποινή ὁ παντελής ἀποκλεισµός τοῦ 
ὑπαιτίου ἀπό τή συµµετοχή του στίς ψηφοφορίες καί τή µελλοντική ἀνάληψη ἀξιώµατος 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 11r τῆς 13.5.1762). 

330. Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Σταυροπηγή Σταυροῦ «και αν ο ανοθεν κοβερναδουρος δεν ηθελε 
σκουδάρι από την αδελφότητα τα σωλδία όλα παλεά και νέα .. να τα πλερόνη ... εισε καλόν 
λογαριασµόν ... από εδικά του» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.6, φ. 46v-47r τῆς 23.8.1586). Στόν Ἅγιο Γεώργιο 
στό Γιαλισκάρι, ἄν στόν χρόνο τῆς θητείας τους δέν εἰσέπρατταν τά ὀφειλόµενα στόν ναό, 
ὄφειλαν «να πλερώνουν οι αυτοι πριόληδες» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ν.1, φ. 4v-5r τῆς 20.5.1635). 

331. Σηµειώνουµε χάριν παραδείγµατος τήν προσφυγή τῶν «µπανγγάληδων» τῆς Ὑ. Θ. 
Φανερωµένης τῶν Ξένων τό 1732 στόν Φραντζέσκο Ταλιέρ, «ρατζιονάτο ρεβιζόρ», γιά τήν ἐπι-
θεώρηση τῶν λογαριασµῶν τοῦ πριόρη Ἰωάννη Παπᾶ (Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 20v). 
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ἀδελφότητα µποροῦσε νά προσφύγει στά δικαστήρια ἤ νά ὁρίσει διαιτητές γιά 
τήν ἐπίλυση τῶν διαφορῶν πού ἐνδεχοµένως θά προέκυπταν ἀπό τόν ἔλεγχο 
τῆς διαχείρισης332. Ὁ ἔλεγχος τῆς διαχείρισης σηµειωνόταν στό βιβλίο ἐσόδων-
ἐξόδων τοῦ ναοῦ333 ἤ συντασσόταν γιά τόν σκοπό αὐτό σχετική νοταριακή 
πράξη µέ τήν ὁποία ἐπικυρωνόταν ἡ ὀρθή διαχείριση καί ἀποδεσµεύονταν οἱ 
κυβερνῆτες ἀπό κάθε µελλοντική ἀπαίτηση τῆς ἀδελφότητας334. Σέ περίπτωση 
ἄρνησης ἤ ἀµέλειας τῶν διοικητικῶν ὀργάνων νά ἀποδώσουν λογαριασµό τῶν 
πράξεών τους, ἡ ἀδελφότητα µποροῦσε νά προσφύγει στόν Μ. Πρωτοπαπά 
πρός ἐπίτευξη τούτου335, ὁ ὁποῖος, εἰδικότερα κατά τόν 18ο αἰ., δυνάµει τῆς δι-
καιοδοσίας πού τοῦ παρεῖχαν τά πολιτειακά διατάγµατα, ἐπιθεωροῦσε τά δια-
χειριστικά βιβλία τῶν κυβερνητῶν καί, ὅπου τό ἔκρινε σκόπιµο, τούς καλοῦσε 
νά ἀποδώσουν λογαριασµό ἐνώπιόν του336. Τήν ἀπόδοση λογαριασµοῦ ἀκο-
λουθοῦσε ἡ παράδοση τῶν διαχειριστικῶν βιβλίων καί τῶν κινητῶν περιουσια-
κῶν στοιχείων τοῦ ναοῦ στούς νέους κυβερνῆτες µέ πρακτικό337 ἤ µέ σχετική 
νοταριακή πράξη338. 

                                                        
332. Ὑψηλός Παντοκράτορας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 1, φ. 18rv τῆς 8.8.1745). 
333. Ἅγιος ∆ηµήτριος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 233, βιβλίο ἐσόδων, φ. 2r τῆς 31.3.1722). Ἅγιος 

Νικόλαος καί Λάζαρος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 52v καί 55v. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 1, φ. 
123r). Στήν Ὑ. Θ. Φανερωµένη τῶν Ξένων ὁ ἔλεγχος τῆς διαχείρισης καταγραφόταν στόν 
Κώδικα τῆς ἀδελφότητας µαζί µέ τήν παράδοση τῶν κινητῶν τοῦ ναοῦ (βλ. τίς βεβαιώσεις τοῦ 
ἐλέγχου καί τῆς παραλαβῆς γιά τά ἔτη 1708-1754 (Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 11v-13v, 14v-25r). 

334. Στόν Ἅγιο Γεώργιο στό Γιαλισκάρι, κατά τήν πράξη τῆς 24.4.1590, οἱ ἀπελθόντες πρι-
όρηδες τῆς ἐκκλησίας «εκαµαν καθάρηον λογαρηασµών µε τους ανοθεν αδελφούς της ανοθεν 
µονής από ήτη ηχαν λαβη και ήχαν στο χέρη τους από τόν καιρόν οπου ήχαν κάµη στην 
κηβερνηση της ανοθεν µωνης και κραζοντε πλεροµενη και ευχαρηστηµενη η ανοθεν αδελφοί 
δια ονοµα της ανοθεν µωνής» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 115v-115r). Βλ. ἐπίσης Ὑ. Θ. Πλατυτέρα 
καί Ἅγιος Νικόλαος πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.213, φ. 8v-9r τῆς 14.4.1596). Ὑ. Θ. Κουκαµιώ-
τισσα Χωρεπισκόπων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ. 25, β. 1, φ. 244rv τῆς 27.2.1572). 

335. Στίς 21.4.1677 ἐλήφθη ἀπόφαση µέ τήν ὁποία ὑποχρεώθηκε ὁ ἀπερχόµενος κασσιέρης 
τοῦ Ὑψηλοῦ Παντοκράτορα νά ἀποδώσει λογαριασµό (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 6, φ. 21v-24r). 
Βλ. ἐπίσης πρωτοπαπαδικό πρόσταγµα τῆς 23.6.1734 µέ τό ὁποῖο κλήθηκε ὁ πριόρης τοῦ Ὑ-
ψηλοῦ Παντοκράτορα Γεώργιος Γαρνέλης νά δώσει λογαριασµό στόν νέο πριόρη ἱερέα Ἰω-
άννη Σγοῦρο (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 3, φ. 145r). 

336. Βλ. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 3, φ. 127rv πρόσταγµα τῆς 1.7.1732 µέ τό ὁποῖο καλεῖται ὁ 
Ἀλέξανδρος Αὐλωνίτης, πρώην κυβερνήτης τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό χωριό Πρι-
νίλας, νά παρουσιάσει τά βιβλία του γιά νά θεωρηθοῦν καί νά δώσει καθαρό λογαριασµό. Βλ. 
καί Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 4, φ. 192v-193r, πρόσταγµα τῆς 29.7.1737 µέ τό ὁποῖο καλοῦνται οἱ 
ἱερεῖς τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου στό Ποτάµι νά παρουσιάσουν τά βιβλία τοῦ ναοῦ γιά νά 
γίνουν παρουσίᾳ τοῦ Πρωτοπαπᾶ οἱ ἀναγκαῖοι λογαριασµοί. 

337. Ἅγιος ∆ηµήτριος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 233, βιβλίο ἐσόδων, φ. 2r τῆς 31.3.1722. Α.Ν.Κ., 
Ε.Ε. 234, β. 1, φ. 12v τῆς 7.4.1713. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 2, φ. 22r τῆς 20.4.1751, φ. 29r τῆς 20.11.1755). 
Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 11v-13v, 14v-25r, φ. 29rv, 30r-31r. 

338. Ὑ. Θ. Κουκαµιώτισσα Χωρεπισκόπων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.25, β. 1, φ. 244rv τῆς 27.2.1572). 
Παντοκράτορας Μεσαριᾶς (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.406, φ.χ.ἀ. τῆς 7.8.1597). Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., 
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∗∗∗ 
Γιά τήν καταγραφή τῶν διαχειριστικῶν πράξεων οἱ κυβερνῆτες τῶν ναῶν τη-
ροῦσαν βιβλίο ἐσόδων-ἐξόδων καθώς καί βιβλίο ἀναγραφῆς τῆς περιουσίας τοῦ 
ναοῦ, δηλαδή τό κτηµατολόγιο ἤ ἰνβεντάριο τοῦ ναοῦ. 

Στήν περιοχή τῆς πόλης γιά τόν 16ο αἰ. οἱ πληροφορίες µας γιά τήν ὕπαρξη 
βιβλίου ἤ βιβλίων µέ τή χρήση αὐτή εἶναι ἐλάχιστες. Γνωρίζουµε τήν ὕπαρξη 
ἑνός καταστίχου ἐσόδων - ἐξόδων πού χρησιµοποιοῦνταν καί ὡς βιβλίο τα-
µείου, τό ὁποῖο ἀνῆκε στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου Γέφυρας στήν 
πόλη καί περιέχει καταγραφές ἀπό τό 1544 ἕως τό 1569339. Ἐπίσης γνωρίζουµε 
ὅτι στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως τό 1545 ὑπῆρχε κτηµατολόγιο ἤ «ἀβε-
ντάριο» στό ὁποῖο καταγράφονταν, ἐκτός τῶν ἄλλων, καί οἱ ὁρισµοί τῶν ἱε-
ρουργῶν340. Ἡ ὕπαρξη ἰνβενταρίου διαπιστώθηκε καί στήν Ἁγία Τριάδα Πα-
ράλιο Γαρίτσας τό 1572 στό ὁποῖο καταχωροῦνταν καί τά ὀνόµατα τῶν 
ἀδελφῶν341. Πέραν ὅµως τῶν λιγοστῶν αὐτῶν περιπτώσεων ἡ ὕπαρξη διαχει-
ριστικοῦ βιβλίου ἤ ἔστω ἡ καταγραφή τῶν ἐσόδων καί ἐξόδων θά πρέπει νά 
θεωρηθεῖ δεδοµένη, ἀφοῦ οἱ ὑπεύθυνοι γιά τή διαχείριση κυβερνῆτες ὑποχρεώ-
νονταν, ὅπως εἴδαµε, µέ τή λήξη τῆς θητείας τους νά ἀποδώσουν λογαριασµό 
τῶν πράξεών τους. Τόν 17ο αἰώνα ἡ τήρηση βιβλίων φαίνεται πώς εἶχε πιά κα-
θιερωθεῖ, ὅπως διαπιστώνεται ἀπό τά σωζόµενα παραδείγµατα ἀλλά καί ἀπό 
ἔµµεσες πληροφορίες γιά τίς περιπτώσεις ἐκεῖνες στίς ὁποῖες δέν ἔχουν περιέλθει 
σέ ἐµᾶς βιβλία. Τήν ὕπαρξη βιβλίου, στό ὁποῖο καταγράφονταν τά περιουσιακά 
στοιχεῖα τοῦ ναοῦ καθώς ἐπίσης τά ἔσοδα καί τά ἔξοδα τοῦ ναοῦ, διαπιστώσα-
µε γιά ἀρκετές ἀδελφότητες τῆς πόλης, τό βιβλίο πάντως αὐτό εἶχε γενικότερη 
χρήση ἀφοῦ σέ αὐτό καταχωρίζονταν ἐπίσης οἱ πράξεις καί ἀποφάσεις τῶν 
ἀδελφοτήτων καθώς καί τά πρακτικά τῶν συνεδριάσεών τους342. Παράλληλα 
ὅµως, ἰδιαίτερα γιά τούς ναούς ἐκείνους πού διέθεταν µεγάλη ἀκίνητη περιου-
σία, διαπιστώνεται ἡ ἀναλυτική τήρηση καταστίχων γιά τίς µισθώσεις, τίς 
εἰσπράξεις καθώς καί γιά κάθε ἄλλο σχετικό στοιχεῖο ἀναφερόµενο σέ συγκε-
κριµένα περιουσιακά στοιχεῖα τοῦ ναοῦ. Σηµειώνουµε ἐνδεικτικά τήν περίπτω-
ση τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί Λαζάρου πόλεως, τά διαχειριστικά βι-

                                                        
∆.Σ. 2.9, φ. 4v τῆς 19.1.1556). Ἁγία Τριάς Ψωραρῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 24, φ. 18r τῆς 
2.11.1752). Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Γαστουρίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.457, β. 21, φ. 1rv). Ὑ. Θ. Περιβο-
λιώτισσα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 4, φ. 12r τῆς 29.8.1754). Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Καµάρας (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Κ.457, β. 29, φ. 27v-28r τῆς 20.11.1754). Ὑ. Θ. Κουκαµιώτισσα Χωρεπισκόπων (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Χ.29, β. 4, φ. 43v τῆς 30.1.1756). Ὑψηλός Παντοκράτορας (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 7, φ. 
10v-11v τῆς 13.5.1762). 

339. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 3. 
340. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.186, φ. 19v. 
341. Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 113r. 
342. Ἅγιος ∆ηµήτριος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 1). Ἅγιος Νικόλαος καί Λάζαρος 

πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2). Ὑπαπαντή πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, β. 1). 
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βλία τοῦ ὁποίου περιλαµβάνονται σέ δέκα φακέλους τῆς ἀρχειακῆς σειρᾶς Ἔγ-
γραφα Ἐκκλησιῶν343. 

Τήν τήρηση βιβλίων διαπιστώνουµε στούς ναούς καί ἀδελφότητες τῶν χω-
ριῶν σέ περιορισµένο βαθµό. Στίς πηγές σηµειώνεται κυρίως ὁ «κώδικας» τοῦ 
ναοῦ, στόν ὁποῖο ἦταν καταγραµµένη ἡ περιουσία τοῦ ναοῦ. Μνεία «κόνδηκα» 
στόν ὁποῖο γράφονταν καί τά ὀνόµατα τῶν ἀδελφῶν ἔχουµε γιά τήν Ὑ. Θ. Ἐ-
λεούσα Κρητικῶν τό 1588344. Ἐπίσης στόν Ὑψηλό Παντοκράτορα τό 1689 
ὑπῆρχε ἰνβεντάριο ἤ «κόντικας» ὅπου µεταξύ τῶν ἄλλων ἦταν σηµειωµένα τά 
ὀνόµατα τῶν ἀδελφῶν345. Τήν ὕπαρξη κτηµατολογίου διαπιστώσαµε ἀπό τό 
1688 καί στόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσας346. Κύρια φροντίδα τῶν κυβερ-
νητῶν τῶν ναῶν ἦταν ἡ σύνταξη «ἰνβενταρίου» τῆς περιουσίας τοῦ ναοῦ, ὅπως 
διαπιστώνεται ἀπό τά νοταριακά κατάστιχα τοῦ 16ου αἰ. καί ἑξῆς. Γιά τή σύ-
νταξη τῆς ἀναγραφῆς συνήθως προκαλοῦνταν ἡ ἔκδοση πρωτοπαπαδικοῦ ἀφο-
ρισµοῦ καθώς καί σχετικοῦ διατάγµατος τῆς τοπικῆς ∆ιοίκησης τοῦ νησιοῦ, µέ 
τά ὁποῖα καλοῦνταν οἱ κάτοχοι περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ ναοῦ ἤ ὅσοι γνώ-
ριζαν κάτι γι’ αὐτά νά τά δηλώσουν στούς κυβερνῆτες. Ἡ ἀναγραφή γινόταν 
στά κατάστιχα τοῦ νοταρίου πού συνόδευε τούς κυβερνῆτες347. Ἀπό τήν ἀνα-
γραφή αὐτή ἡ ἀδελφότητα µποροῦσε νά ζητήσει ἀπό τόν νοτάριο νά κάνει 
ἀντίγραφο σέ εἰδικό βιβλίο τῆς ἐκκλησίας. Μέ τόν τρόπο αὐτό συγκροτήθηκε τό 
Κτηµατολόγιο τῆς Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσας, τό ὁποῖο φυλάσσεται σήµερα στό 
Μουσεῖο τῆς µονῆς. Τό Κτηµατολόγιο αὐτό βασίστηκε στήν ἀπογραφή τοῦ 1688 
καί σέ αὐτό προστέθηκαν στή συνέχεια ἀντίγραφα τῶν νεότερων νοταριακῶν 
πράξεων πού ἀφοροῦσαν στήν περιουσία τῆς µονῆς. 

Ἡ τήρηση τῶν βιβλίων γενικεύτηκε τόν 18ο αἰ. µετά τήν ἔκδοση τοῦ διατάγ-
µατος τῆς 6.6.1721 τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ Giorgio Pasqualigo, κυρίως ὅµως 
µετά τήν ἔκδοση τῶν σχετικῶν διαταγµάτων τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ Agostino 
Sagredo κατά τά ἔτη 1752-1754 γιά τά ὁποῖα γίνεται ἀναλυτικά λόγος στήν ἑπό-

                                                        
343. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 245. 
344. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 19rv. 
345. Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.350, β. 4, φ. 5v τῆς 15.5.1689. 
346. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 626. 
347. Βλ. τή σύνταξη ἰνβενταρίου στήν Ἁγία Ἀναστασία Φαρµακολύτρια Πολιτάδων στίς 

18.4.1591 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 172r-173r), στήν Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κρητικῶν στίς 5.6.1592 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 223r-224r), στήν Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστρια στό Ποτάµι στίς 19.3.1599 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 492r-496v). Βλ. ἐπίσης τό ἰνβεντάριο τῆς Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσας, 
καθώς καί τό ἰνβεντάριο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Καρουσάδων πού συντάχθηκε τό 1708. Μέ 
ἀνάλογη διαδικασία συντάσσονταν καί οἱ ἀναγραφές τῶν τιµαρίων τοῦ νησιοῦ (βλ. ΠΑΝΤΑ-
ΖΟΠΟΥΛΟΥ, Τιµαριωτισµός, σ. 186-188). Βλ. ἐπίσης τό πρόσταγµα τῆς 7.8.1677 τοῦ Μ. Πρωτο-
παπᾶ Χριστόδουλου Βούλγαρη ἔπειτα ἀπό αἴτηση τῶν κυβερνητῶν γιά τήν καταγραφή τῶν 
περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί Λαζάρου πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 
247, λυτά ἔγγραφα). Βλ. ἐπίσης γιά τόν ἴδιο ναό πρόσταγµα τῆς τοπικῆς βενετικῆς ∆ιοίκησης 
γιά τόν ἴδιο λόγο, πού ἐκδόθηκε στίς 18.8.1727 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 247, λυτά ἔγγραφα). 
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µενη ἑνότητα. Παρά τήν ὕπαρξη πάντως τῶν σχετικῶν διαταγµάτων, ἡ ἀκριβής 
ἐφαρµογή τῶν περί βιβλίων διατάξεων δέν ἐπιβεβαιώνεται σέ ὅλες τίς περιπτώ-
σεις, ἀφοῦ πέρα ἀπό τήν ἀµέλεια ἤ τήν ἀντίδραση τῶν ἀδελφοτήτων καί τῶν 
κυβερνητῶν, τό πρόβληµα ἐπιτεινόταν καί ἀπό τήν ἀντικειµενική ἀδυναµία 
πολλῶν ἐξ αὐτῶν, ἰδιαίτερα στά χωριά, νά ἐφαρµόσουν τά προβλεπόµενα λόγῳ 
τοῦ ἐπικρατοῦντος ἀναλφαβητισµοῦ. Χαρακτηριστικό εἶναι τό παράδειγµα τῶν 
κυβερνητῶν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Καρουσάδων, οἱ ὁποῖοι κατέφευγαν στόν 
νοτάριο τῆς περιοχῆς καί καταχωροῦσαν στίς πράξεις του τούς λογαριασµούς 
τους, τά ἔσοδα καί ἔξοδα πού διενήργησαν κατά τό διάστηµα τῆς θητείας 
τους348, ἤ ἀνέθεταν τή συµπλήρωση τῶν βιβλίων σέ γραφέα, ὅπως φαίνεται ἀπό 
καταχώριση στό τµῆµα τῶν ἐξόδων ὅπου σηµειώνονται τά σχετικά ἔξοδα349. 

β. Ἡ πολιτειακή παρέµβαση καί ὁ ἔλεγχος τῆς διαχείρισης κατά τόν 
18ο καί 19ο αἰ. 

Στή διοίκηση καί διαχείριση τῶν ναῶν καί µονῶν ἕως τό τέλος τοῦ 17ου αἰ. δέν 
τηροῦνταν ἑνιαία γραµµή, ἀφοῦ δέν ὑφίσταντο συγκεκριµένοι κατευθυντήριοι, 
ὑποχρεωτικοί ἀπό ὅλους κανόνες. Ἡ διαχείριση τῶν ναῶν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 
18ου αἰώνα ἐντάχθηκε σέ ἑνιαῖα πλαίσια, ἔπειτα ἀπό τήν παρέµβαση τῆς πολι-
τικῆς ἀρχῆς, οἱ δέ ἀδελφότητες προσάρµοσαν τή λειτουργία τους σύµφωνα µέ 
τόν τρόπο πού προβλεπόταν στά ἑκάστοτε ἐκδιδόµενα διατάγµατα. 

Τήν πρώτη οὐσιαστική παρέµβαση στά διαχειριστικά πράγµατα τῶν ναῶν 
καί τῶν µονῶν τῆς Κέρκυρας ἀποτέλεσε τό διάταγµα τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ 
Zorzi Pasqualigo πού ἐκδόθηκε στίς 6.6.1721350 καί τό ὁποῖο κατέστη ἡ ἀφετη-
ρία σειρᾶς ἀνάλογων συµπληρωµατικῶν διαταγµάτων. Τό διάταγµα ἐκδόθηκε 
µέ ἀφορµή διάφορες ἔριδες πού ἔγιναν γνωστές στή ∆ιοίκηση γιά θέµατα σχε-
τικά µέ τήν οἰκονοµική διαχείριση τῶν ὀρθόδοξων ἐκκλησιῶν τοῦ νησιοῦ καί 
ἀποσκοποῦσε στή γενική εἰσαγωγή καί ἀκριβή τήρηση διαχειριστικῶν βιβλίων 
σέ ὅλους τούς ναούς. Γιά τήν ἀποτελεσµατικότερη ἀντιµετώπιση τῶν διαπιστω-
θέντων προβληµάτων, διατάχθηκαν οἱ κυβερνῆτες τῶν ναῶν νά παρουσιάσουν 
τά βιβλία πού κρατοῦσαν ἕως τότε, ὥστε µέ τήν ἐξέτασή τους νά ληφθοῦν τά 
καταλληλότερα γιά τήν περίπτωση µέτρα. Τήν ἐξέταση τῶν βιβλίων ἀνέλαβε ὁ 
λογιστής Marieschi ὁ ὁποῖος συνέταξε ἔκθεση τήν ὁποία καί παρουσίασε στόν 
Προβλεπτή. Τό διάταγµα συντάχθηκε µέ βάση τά στοιχεῖα τῆς ἔκθεσης καί µέ 

                                                        
348. Βλ. καταγραφή ἐσόδων ἐξόδων τοῦ ναοῦ εἰς Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 54, φ. 15rv τῆς 

2.12.1734. 
349. «εδοσα και του γραφεα οπου εβαλε κάτου τα εσοδα και εξοδα της ανοθεν εκκλησίας 

µονεδα L. 2» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 192, β. 1, φ. 105r, ἔξοδα ἔτους 1763). Στόν ἴδιο ναό, µετά τήν παρα-
χώρησή του στόν ἐπίσκοπο Ἀνανία Κοµιτόπουλο, τά ἔξοδα καταγράφονταν στό βιβλίο ἀπό 
ἐκεῖνον (ὅ.π., φ. 115r-126v τῶν ἐτῶν 1786-1797). 

350. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 3-5. 



608  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΗΣ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ  

 

σκοπό τήν ἐξάλειψη τῶν συγχύσεων καί ἀκαταστασιῶν στήν εἴσπραξη τῶν ἐτή-
σιων προσόδων καί στή διάθεση τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τῶν ναῶν, πού 
ἔθεταν σέ κίνδυνο τά δικαιώµατα τῶν ναῶν καί κατ’ ἐπέκταση τή λατρεία. 

Μέ τό διάταγµα καθορίστηκαν ἐπακριβῶς τά κύρια καθήκοντα τῶν κυβερ-
νητῶν τῶν συναδελφικῶν ναῶν πού ἀφοροῦσαν στή διαχείριση τῶν ναῶν καί 
συνίσταντο στήν τήρηση τῶν προβλεποµένων βιβλίων, στή διενέργεια τῶν τα-
κτικῶν ἐξόδων, στή σύγκληση τῆς ἀδελφότητας γιά τήν ἔγκριση τῶν ἐκτάκτων 
ἐξόδων καί γιά τή σύναψη συµβολαίων ἐµφύτευσης, στήν ἀπόδοση λογαρια-
σµοῦ τῆς διαχείρισής τους µετά τή λήξη τῆς θητείας τους στούς διαδόχους τους, 
καί στή λήψη ἀπόδειξης ὑπογραµµένης ἀπό τούς νεοεκλεγµένους ὅτι εἶχαν ἐκτε-
λέσει ὀρθά τό λειτούργηµά τους351. 

Μέ τό διάταγµα κατέστη ὑποχρεωτική ἡ τήρηση διαχειριστικῶν βιβλίων 
ἀπό τούς ὑπεύθυνους διαχειριστές τῶν συναδελφικῶν, ἰδιόκτητων καί δηµό-
σιων ναῶν ἐνῶ µέ τά ἄρθρα 8 καί 9 διατάχθηκε ἡ τήρηση τῶν ἀνωτέρω βιβλίων 
καί στά γυναικεῖα µοναστήρια. Συγκεκριµένα ἔπρεπε νά τηροῦνται δύο βιβλία. 
Στό πρῶτο, τό ὁποῖο χωριζόταν σέ δύο τµήµατα, περιγράφονταν ἀναλυτικά 
ὅλα τά ἀκίνητα πού ἀνῆκαν στήν ἐκκλησία, ἡ ποσότητα καί τά ὅριά τους, 
καθώς καί ὅλα τά ἀντικείµενα καί ἐργαλεῖα πού ἐνδεχοµένως ὑπῆρχαν στήν κα-
τοχή τῆς ἐκκλησίας. Ἡ παρασιώπηση περιουσιακῶν στοιχείων ἤ ἡ ἀµέλεια στή 
σύνταξη τοῦ βιβλίου τιµωροῦνταν µέ πρόστιµο 100 ρεαλίων ὑπέρ τῆς ἐκκλη-
σίας. Στό δεύτερο βιβλίο καταγράφονταν ἀναλυτικά τά ἐτήσια ἔσοδα καί σέ 
ἄλλο τµῆµα τοῦ ἴδιου βιβλίου τά τακτικά ἔξοδα. Οἱ κυβερνῆτες τῶν δηµόσιων 
ναῶν, τῶν ἰδιόκτητων καί τῶν µοναστηριῶν ὄφειλαν νά παρουσιάζουν γιά 
ἔλεγχο τά βιβλία τους στόν Γενικό Προβλεπτή, ὑποχρέωση ἀπό τήν ὁποία φαί-
νεται πώς ἐξαιροῦνταν οἱ κυβερνῆτες τῶν συναδελφικῶν ναῶν, γιά τούς ὁ-
ποίους ἀρκοῦσε ἡ ὁριζόµενη ἀπόδοση λογαριασµοῦ ἐνώπιον τῆς ὁλοµέλειας τῆς 
ἀδελφότητας. Ὁ ἔλεγχος τῆς τήρησης τῶν ἀνωτέρω βιβλίων ἀνατέθηκε στόν Μ. 
Πρωτοπαπά, µέσα στά πλαίσια τῆς τακτικῆς ἐτήσιας ἐπίσκεψης τῶν ναῶν τοῦ 
νησιοῦ, ὁ ὁποῖος ὄφειλε νά ἐλέγχει τήν τήρηση τῶν ἀνωτέρω διατάξεων καί νά 
καταγγέλλει στόν Γενικό Προβλεπτή κάθε διαπιστούµενη παράβαση. 

Τό διάταγµα παραδόθηκε στόν Μ. Πρωτοπαπά γιά νά τό διανείµει σέ ἀντί-
γραφα στίς ἐκκλησίες τοῦ νησιοῦ καί νά τό καταχωρίσει, µεταφρασµένο στήν 
ἑλληνική, στά βιβλία τῶν ἐκκλησιῶν πού ἐπρόκειτο νά ἀνοιχθοῦν. Παράλληλα 
ὑποβλήθηκε πρός ἔγκριση στή βενετική Γερουσία. Στίς 9.6.1721 ἐκδόθηκε πρω-
τοπαπαδικό πρόσταγµα µέ τό ὁποῖο προστάχθηκαν οἱ πρωτοπαπάδες τῶν 
ἐπαρχιῶν νά κοινοποιήσουν σέ ὅλη τήν περιφέρειά τους, ὅτι οἱ κυβερνῆτες καί 
οἱ κτήτορες τῶν ναῶν ὄφειλαν µέσα σέ δεκαπέντε ἡµέρες νά προσκοµίσουν 
στήν πρωτοπαπαδική γραµµατεία τά προβλεπόµενα ἀπό τό διάταγµα βιβλία 
γιά τήν ἀντιγραφή τοῦ διατάγµατος σέ αὐτά καί τή θεώρησή τους. Οἱ παραβά-

                                                        
351. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 3-4, ἄρθρα 2, 4 καί 7. 
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τες ὑπόκεινταν στίς ποινές πού προέβλεπε τό ἀνωτέρω διάταγµα352. Νέο πρό-
σταγµα µέ τό ἴδιο περιεχόµενο ἐκδόθηκε καί στίς 20.8.1721353, µέ τό ὁποῖο κλή-
θηκαν οἱ ὑπεύθυνοι τῶν ναῶν νά προσκοµίσουν τά προβλεπόµενα βιβλία ἐντός 
ὀκτώ ἡµερῶν, γεγονός πού φανερώνει ὅτι τό πρῶτο δέν εἶχε τά ἀναµενόµενα 
ἀποτελέσµατα. Παράλληλα µέ τά ἀνωτέρω, ἐκδόθηκαν ἀπό τόν Μ. Πρωτοπαπά 
καί ἄλλα προστάγµατα, τά ὁποῖα ἀναφέρονταν στήν εἰδικότερη ἐφαρµογή τοῦ 
διατάγµατος, καί κυρίως στή σύνταξη τῆς ἀναγραφῆς τῶν περιουσιακῶν στοι-
χείων ὁρισµένων ναῶν, γιά τούς ὁποίους καταγγέλλονταν ἀµέλειες ἤ κωλυσι-
εργίες ἀπό µέρους τῶν κτητόρων ἤ τῶν κυβερνητῶν354. 

Ἡ ἐφαρµογή τοῦ διατάγµατος φαίνεται ὅτι ἀντιµετώπισε δυσκολίες ὀφειλό-
µενες κυρίως στήν ἀδιαφορία τῶν ὑπευθύνων γιά τή διαχείριση τῶν ναῶν νά 
προσαρµοστοῦν στά νέα δεδοµένα. Ἤδη εἴδαµε τήν ἔκδοση δύο πρωτοπαπαδι-
κῶν προσταγµάτων σέ διάστηµα δύο µηνῶν. Φαίνεται ὅµως ὅτι οὔτε τότε συµ-
µορφώθηκαν, ὅπως διαπιστώνεται ἀπό τήν ὕπαρξη καί τρίτου σχετικοῦ προ-
στάγµατος στίς 30.4.1724 µέ τό ὁποῖο κλήθηκαν ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ἀµελεῖς ἤ ἀνυ-
πότακτοι στά πολιτειακά διατάγµατα νά προσέλθουν ἐντός σαράντα ἡµερῶν 
προσκοµίζοντας τά προβλεπόµενα ἀπό τό διάταγµα βιβλία γιά τήν ἀντιγραφή 
τοῦ διατάγµατος σέ αὐτά355. Ἀνάλογες εἶναι καί οἱ διαπιστώσεις ἀπό τά βιβλία 
πού ἀνοίχθηκαν στίς ἐκκλησίες τοῦ νησιοῦ, ἀφοῦ ἀπό τόν µικρό σχετικά ἀριθ-
µό βιβλίων πού ἐντοπίσαµε, χωρίς νά ἀποκλείεται τό ἐνδεχόµενο ἀπώλειας, 
ὑποθέτουµε τήν πληµµελή ἐφαρµογή του356, ὑπόθεση πού ἐνισχύεται καί ἀπό τό 
γεγονός ὅτι λίγα χρόνια ἀργότερα νέα διατάγµατα ἐκδόθηκαν τά ὁποῖα ἀφο-
ροῦσαν ἐκ νέου στό ἄνοιγµα διαχειριστικῶν βιβλίων. 

Στίς 3.6.1741 ὁ Γενικός Προβλεπτής Antonio Loredan µέ διάταγµά του προέ-
βη σέ συµπλήρωση τῶν διατάξεων τοῦ θεσπίσµατος τοῦ 1721 ἀναφορικά µέ τή 
διατήρηση τῶν εἰσοδηµάτων καί ἀντικειµένων τῶν ναῶν. Ἡ ἀφορµή γιά τήν 
ἔκδοση τοῦ διατάγµατος προῆλθε ἀπό τή διαφορά πού εἶχε προκύψει µεταξύ 

                                                        
352. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 23, δ. 2, φ. 93r καί ἑξῆς. Τά ὀνόµατα τῶν ναῶν, στά βιβλία τῶν ὁποίων 

ἀντιγράφτηκε τό διάταγµα τῆς 6.6.1721, καταγράφτηκαν σέ βιβλίο µέ τή σειρά ἐµφάνισης τῶν 
κυβερνητῶν (βλ. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 6, φ. 10v-21r). 

353. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 23, δ. 2, φ. 99r. 
354. Βλ. ἐνδεικτικά πρόσταγµα γιά τή φανέρωση τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ ναοῦ 

τῆς Θεοτόκου στό Ἀγνάντι χωρίου Σταυροῦ (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 23, δ. 2, φ. 105r τῆς 7.7.1721). Βλ. 
ἐπίσης τό πρωτοπαπαδικό πρόσταγµα τῆς 17.10.1722 µέ τό ὁποῖο προστάχθηκε ὁ Ἱερώνυµος 
Μουζακίτης, κυβερνήτης τοῦ Ταξιάρχη Ἐξωκαστρινῶν, µέ τήν ἀπειλή ποινή ἀφορισµοῦ, νά 
παραδώσει στούς ἄλλους κυβερνῆτες τά βιβλία πού ἔλαβε ἀπό τήν πρωτοπαπαδική γραµµα-
τεία γιά νά καταρτιστεῖ τό κτηµατολόγιο τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 23, δ. 3, φ. 140r). 

355. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 2, φ. 63r. 
356. Τέτοια βιβλία ὑπάρχουν στούς φακέλους τῆς ἀρχειακῆς σειρᾶς Ἔγγραφα Ἐκκλη-

σιῶν. Βλ. ἐνδεικτικά φακέλους: 5 (Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν), 233-234 (Ἅγιος ∆ηµήτριος πόλεως), 245 
(Ἅγιος Νικόλαος καί Λάζαρος πόλεως), 258, δ. 1 (Παντοκράτορας πόλεως), 375 (Ἅγιος Ματ-
θαῖος τοῦ ὁµώνυµου χωριοῦ). 
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τῶν κυβερνητῶν τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Κρεµαστῆς πόλεως καί τοῦ ἐφηµερίου της, 
γιά τήν ἐπίλυση τῆς ὁποίας ἐπιλήφθηκε τό ὑπ' αὐτόν δικαστήριο. Κατά τό διά-
ταγµα, ἡ διαφορά ὀφειλόταν στήν οἰκειοποίηση, ἀπό µέρους τοῦ ἐφηµερίου τοῦ 
ναοῦ, τῶν κανδηλιῶν καί τῶν ἀσηµικῶν τῆς ἐκκλησίας καί στήν ἐνεχυρίασή 
τους σέ Ἑβραῖο. Γιά τό συµβάν συνυπεύθυνοι ἦταν καί οἱ κυβερνῆτες, οἱ ὁποῖοι 
παρέδωσαν τά ἀντικείµενα στόν ἐφηµέριο γιά τήν ἑορτή τοῦ ναοῦ καί δέν φρό-
ντισαν στή συνέχεια γιά τήν ἐπιστροφή τους. Γιά τήν ἀποφυγή παρόµοιων ἀτο-
πηµάτων στό µέλλον, διατάχθηκαν οἱ κυβερνῆτες τῶν ἐκκλησιῶν νά σηµειώ-
νουν στό ἑξῆς τήν παράδοση καθώς καί τήν ὑποχρέωση ἐπιστροφῆς τῶν ἱερῶν 
σκευῶν στά βιβλία τῆς ἐκκλησίας, τήν ὁποία θά βεβαίωναν ἰδιοχείρως καί οἱ 
παραλῆπτες ἐφηµέριοι. Οἱ κυβερνῆτες πού θά ἀµελοῦσαν τήν ἐπιστροφή τῶν 
ἀντικειµένων, ὄφειλαν στό ἑξῆς νά ἀποζηµιώνουν τήν ἐκκλησία καί στή συνέ-
χεια νά διεκδικοῦν τή δική τους ἀποζηµίωση ἀπό τούς ἐφηµερίους. Ὅσο γιά τό 
προκύψαν ζήτηµα στόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Κρεµαστῆς, διατάχθηκε ἡ ἐξέταση τοῦ 
κώδικα τῆς ἐκκλησίας γιά τόν ἐντοπισµό τῶν ἀπολεσθέντων καί τήν ἐξαγορά 
τῶν κανδηλιῶν ἀπό τούς κυβερνῆτες, οἱ ὁποῖοι στή συνέχεια θά ἀποζηµιώνο-
νταν ἀπό τόν ἐφηµέριο357. 

Τό ζήτηµα τῆς διαχείρισης τῶν ναῶν ἀπασχόλησε ἰδιαίτερα τόν Γενικό Προ-
βλεπτή Θαλάσσης Agostino Sagredo, ὁ ὁποῖος στίς 6.7.1753 ἐξέδωσε σχετικό 
διάταγµα358. Αὐτό συµπληρώθηκε µέ τό διάταγµα τῆς 17.11.1753, πού ὁ ἴδιος 
θεωροῦσε ὡς συνέχεια ἐκείνου τῆς 6.6.1721, µέ τό ὁποῖο πρόσθεσε νέες διατάξεις 
γιά τήν οἰκονοµική διαχείριση τῶν ναῶν καί εἰδικότερα τήν τήρηση διαχειρι-
στικῶν βιβλίων τόσο ἀπό τούς κυβερνῆτες τῶν συναδελφικῶν ναῶν, ὅσο καί 
ἀπό τούς κυβερνῆτες τῶν δηµόσιων καί ἰδιόκτητων ναῶν359. Μέ τό νέο διάταγ-
µα ὁρίστηκε τό ἄνοιγµα ἑνός βιβλίου ἀποτελούµενου ἀπό διακόσια φύλλα καί 
χωρισµένου σέ τρία µέρη. Στό πρῶτο µέρος τοῦ βιβλίου ἔπρεπε νά ἀναγραφοῦν 
τά ἱερά καί ἄλλα ἀναγκαῖα σκεύη τῆς ἐκκλησίας, καθώς καί τά ἔσοδα καί 
ἔξοδα ὅπως εἶχε ὁριστεῖ µέ τήν προηγούµενη διαταγή τῆς 6 Ἰουλίου. Σέ αὐτό οἱ 
κυβερνῆτες ὄφειλαν νά προσθέτουν κάθε κινητό ἤ ἀκίνητο πού ἀποκτοῦσε ἡ 

                                                        
357. Τό διάταγµα εἶναι ἀνέκδοτο. Τό κείµενο στήν ἰταλική καί σέ ἑλληνική µετάφραση εἰς 

Α.Ν.Κ., Μ.Π. 33, β. 2, δ. 1, φ. 20r-22r καί φ.χ.ἀ. Στήν ἑλληνική καί εἰς Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 258, δ. 1, φ. 
55v-56v. Σέ ἐφαρµογή αὐτοῦ ἐκδόθηκε στίς 4.6.1741 πρωτοπαπαδικό πρόσταγµα µέ τό ὁποῖο 
καλοῦνταν οἱ κυβερνῆτες τῶν ναῶν µέσῳ τῶν πρωτοπαπάδων τῆς ἐξοχῆς νά προσκοµίσουν τά 
βιβλία τους γιά νά ἀντιγραφεῖ σέ αὐτά (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, δ. 4, φ. 177r). Ἀκολούθησε νέο πρω-
τοπαπαδικό πρόσταγµα µέ τό ἴδιο περιεχόµενο στίς 6.8.1741 ἐπειδή τό προηγούµενο δέν εἶχε 
ἐφαρµοστεῖ (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, δ. 4, φ. 196r). Γιά τό ἴδιο ζήτηµα ἡ ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἐλευ-
θερίου πόλεως µέ ἀπόφαση τῆς 2.12.1765 ἀπαγόρευσε στούς κυβερνῆτες καί στούς ἐφηµερίους 
τοῦ ναοῦ νά δανείζουν καντήλια καί ἄλλο ἀσηµικό σέ ἄλλες ἐκκλησίες, διαφορετικά θά ἀνα-
πλήρωναν ἐξ ἰδίων ὁ,τιδήποτε χανόταν (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 83v). 

358. Α.Ν.Κ., Ἑνετ. 54, δ. 9, φ. 25rv καί 54rv. 
359. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 154-157. 
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ἐκκλησία εἴτε µέ ἀγορά εἴτε µέ ἀφιέρωση. Στόν ἴδιο χῶρο ἐπίσης ἔπρεπε νά 
σηµειώνονται καί ὅσα ἀντικείµενα µέ τόν καιρό καταστρέφονταν. Στό δεύτερο 
µέρος ἀναγράφονταν ὅλα τά εἰσοδήµατα τοῦ ναοῦ σέ χρῆµα ἤ σέ εἶδος µέ 
λεπτοµερή σηµείωση τοῦ χρόνου καί τοῦ ὀνόµατος τοῦ πληρωτῆ καθώς καί τῆς 
καταβαλλόµενης ποσότητας. Στό ἴδιο τµῆµα τῶν εἰσοδηµάτων σηµειώνονταν 
καί ὅλες οἱ ἐλεηµοσύνες καί ἀφιερώσεις τῶν πιστῶν πρός τόν ναό σέ µετρητά ἤ 
σέ εἶδος. Τέλος τό τρίτο τµῆµα ἦταν προορισµένο γιά τή λεπτοµερή καταγραφή 
τῶν τακτικῶν ἐξόδων τοῦ ναοῦ. Εἰδικότερα γιά τούς ναούς τοῦ δηµοσίου καί 
τούς ἰδιόκτητους προβλεπόταν, ἐκτός ἀπό τό τηρούµενο ἀπό τούς κυβερνῆτες 
βιβλίο, καί ἡ τήρηση στήν ἰταλική γλώσσα ἀντίστοιχου βιβλίου ἀπό τούς κατό-
χους τῶν ναῶν, ἰδιῶτες ἤ ∆ηµόσιο, τό ὁποῖο ἔπρεπε κατά καιρούς νά συγκρί-
νεται µέ τό τηρούµενο ἀπό τούς κυβερνῆτες. Τό διάταγµα ἔπρεπε νά καταγρα-
φεῖ στίς πρῶτες σελίδες τοῦ βιβλίου κάθε ἐκκλησίας στά ἰταλικά καί σέ µετά-
φραση, παράλληλα δέ ἐπιφορτιζόταν ὁ Μ. Πρωτοπαπάς γιά τόν ἔλεγχο τῆς 
ἐφαρµογῆς τοῦ διατάγµατος κατά τή διάρκεια τῶν ἐτήσιων ποιµαντικῶν του 
ἐπισκέψεων στό νησί360. Πράγµατι οἱ ναοί προµηθεύτηκαν τό βιβλίο αὐτό στό 
ὁποῖο καταγράφτηκε τό διάταγµα καί ὅλα τά ὁριζόµενα ἀπό αὐτό στοιχεῖα, 
ὅπως διαπιστώνεται ἀπό τά φυλασσόµενα βιβλία τῶν ναῶν στήν ἀρχειακή σει-
ρά Ἔγγραφα Ἐκκλησιῶν τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Κέρκυρας361. Τά βιβλία 
αὐτά διατηρήθηκαν ἕως τίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰ.362 σταδιακά ὅµως καί µέ βάση τά 
νεότερα διατάγµατα, γιά τά ὁποῖα γίνεται λόγος κατωτέρω, τροποποιήθηκε ὁ 
τρόπος τήρησης τῶν διαχειριστικῶν πράξεων τῶν κυβερνητῶν τῶν ναῶν καί τά 
βιβλία αὐτά εἴτε ἀχρηστεύτηκαν εἴτε παραδόθηκαν στήν ἁρµόδια γιά τόν ἔλεγ-
χο τῆς διαχείρισης κρατική ὑπηρεσία καί κατατέθηκαν στό ἀρχεῖο της. 

Τό διάταγµα, ἀναφερόµενο ἰδιαίτερα στή διαχείριση τῶν συναδελφικῶν 
ναῶν, γιά τούς ὁποίους ἀφιερώνει πολλά ἀπό τά ἄρθρα του, περιγράφει τά 
γενικότερα καθήκοντα τῶν κυβερνητῶν καί ὁρίζει τήν καταχώριση τῶν τακτι-
κῶν ἐξόδων τοῦ ναοῦ στό προορισµένο γι’ αὐτά τµῆµα τοῦ βιβλίου, ἀπαγορεύει 
αὐστηρά τήν ἀναγραφή σέ αὐτό ὁποιουδήποτε ἄλλου ἐξόδου, ἔκτακτου προ-
φανῶς χαρακτήρα, χωρίς τήν προηγούµενη ἔγκρισή του ἀπό τήν ἀδελφότητα, 
ὁρίζοντας τήν καταβολή ἀπό τούς παραβάτες κυβερνῆτες τοῦ καταναλωθέντος 
ποσοῦ προσαυξηµένου κατά 20%. Παράλληλα ὁρίστηκε στούς κυβερνῆτες ἡ 
τήρηση φακέλου, στόν ὁποῖο θά φυλάσσονταν οἱ βεβαιώσεις καί οἱ ἀποδείξεις 
εἴσπραξης καί πληρωµῆς, οὕτως ὥστε νά εἶναι δυνατός ὁ ἔλεγχος τῆς διαχείρι-

                                                        
360. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 156-157. 
361. Ἐνδεικτικά: Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 2). Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα 

(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1). Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσα (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 214, β. 2). Ὑπαπαντή (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 
263, β. 2). 

362. Στόν Ἅγιο Ἀντώνιο τό βιβλίο πού εἰσήχθη τό 1753 περιέχει ἐγγραφές ἕως τό 1812 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 2), ἐνῶ τῆς Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας ἕως τό 1816 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1). 
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σης. Μετά τή λήξη τῆς θητείας τους, τά βιβλία καί οἱ φάκελοι παραδίδονταν 
στούς ἐκλεγµένους διαδόχους, οἱ ὁποῖοι ὄφειλαν νά τά ἐλέγξουν καί νά εἰδο-
ποιήσουν τή ∆ιοίκηση ἄν διαπιστωνόταν δόλος ἤ ἔλλειψη στή διαχείριση, γιά 
τήν παρέµβαση τῆς δικαιοσύνης καί τή διόρθωση τῶν πταιστῶν. Παράλληλα οἱ 
νέοι κυβερνῆτες ὄφειλαν νά φροντίσουν νά λάβουν ἐγγράφως τήν παράδοση 
τῶν κινητῶν τοῦ ναοῦ363. 

Στό διάταγµα τῆς 26.8.1754, πού ἀκολούθησε, περιλήφθηκαν γενικές διατά-
ξεις καί ἐπιµέρους ρυθµίσεις γιά κάθε κατηγορία ναῶν καί µοναστηριῶν. Εἰδι-
κότερα γιά τούς συναδελφικούς ναούς, ἡ διαχείριση ἀνατέθηκε στούς ἐκλεγόµε-
νους ἀπό τήν ἀδελφότητα ἐπιτρόπους, οἱ ὁποῖοι µέ τό πέρας τῆς θητείας τους 
ὄφειλαν νά δίνουν ἀναλυτικό λογαριασµό τῶν ἐσόδων καί ἐξόδων τοῦ ναοῦ 
στούς ἀντικαταστάτες τους καί νά προβαίνουν σέ παράδοση ὅλων τῶν περιου-
σιακῶν στοιχείων τοῦ ναοῦ. Οἱ ἀντικαταστάτες τους ὄφειλαν νά καταγράφουν 
στό διαχειριστικό βιβλίο κάθε τί πού παραλάµβαναν ἀπό τούς προκατόχους 
τους καί νά τό ὑπογράφουν. Σέ περίπτωση πού διαπιστωνόταν ἀπάτη, ζηµία ἤ 
ἐλάττωµα ὄφειλαν νά τό σηµειώσουν ὥστε νά ἀποζηµιωθεῖ ὁ ναός ἀπό τούς 
ὑπόχρεους. Ἄν κατά τήν ἀπόδοση λογαριασµοῦ οἱ ἀπερχόµενοι ἐπίτροποι ἀνέ-
φεραν ὀφειλή ἐκ µέρους ἀγροληπτῶν ἤ µισθωτῶν αὐτή ἔπρεπε νά δηλωθεῖ ἐπα-
κριβῶς. Ἡ ἀπόδοση τοῦ λογαριασµοῦ ἔπρεπε νά συνοδεύεται ἀπό τήν ἀπογρα-
φή ὅλων τῶν ἀντικειµένων πού ἀνῆκαν στόν ναό. Μέ τόν κανονισµό ἐπαναλή-
φθηκε ἡ περιεχόµενη καί στά προηγούµενα διατάγµατα διάταξη πού ὅριζε ὅτι ἡ 
διενέργεια ἐκτάκτων ἐξόδων ἔπρεπε νά γίνεται µέ ἀπόφαση τῆς πλειονότητας 
τῶν ἀδελφῶν, ὁποιαδήποτε δέ διάθεση χρήµατος χωρίς νά ἔχει προηγηθεῖ ἡ 
σχετική ἀπόφαση λογιζόταν ὡς κακῶς γενοµένη καί βάρυνε τούς ἐπιτρόπους. 
Οἱ νέοι κυβερνῆτες ὄφειλαν νά ἐξετάζουν ἄν ὑπῆρχαν ὅλα τά ἀναγκαῖα σκεύη 
καί βιβλία στόν ναό καί νά φροντίζουν γιά τή συµπλήρωσή τους364. 

Στό διάταγµα δέν γίνεται ἰδιαίτερος λόγος γιά τόν τρόπο τήρησης διαχει-
ριστικοῦ βιβλίου, ἀλλά προϋποτίθενται οἱ ρυθµίσεις τοῦ διατάγµατος τῆς 
17.11.1753. Στό βιβλίο καταχωρίζονταν λεπτοµερῶς τά ἐτήσια ἔσοδα καί ἔξοδα 
καθώς καί οἱ εἰσπράξεις ἀπό τά ἐδαφονόµια, τά µισθώµατα ἤ ἄλλες πηγές, µέ 
σηµείωση τῶν ὀνοµάτων τῶν χωρικῶν, τῆς ἡµεροµηνίας, καί τῆς τρέχουσας τι-
µῆς τοῦ προϊόντος.365. Στό ἴδιο βιβλίο καί στό τµῆµα τῶν ἐσόδων καταγράφο-
νταν καί τά ἔσοδα πού προέρχονταν ἀπό τό περιεχόµενο τοῦ κυτίου τοῦ ναοῦ, 
τό ὁποῖο ἀσφαλιζόταν µέ δύο κλειδιά καί ἀνοιγόταν παρουσίᾳ τοῦ ἐφηµερίου, 
καί ἀπό τίς ἐλεηµοσύνες τόσο σέ µετρητά ὅσο καί σέ εἶδος, ἐκτός ἄν ἐπρόκειτο 

                                                        
363. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 155-156, ἄρθρα 5-9 καί 13. 
364. POJAGO, Leggi , τ. 2, σ. 160-161, ἄρθρα 4-11. 
365. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 160-161 ἄρθρα 5 καί 10, σ. 162 ἄρθρο 2 καί 3, σ. 163 ἄρθρο 1, σ. 

164-165 ἄρθρο 2, σ. 167-168 ἄρθρο 2. 
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γιά σκεύη ὁπότε αὐτά σηµειώνονταν στήν ἀναγραφή τῶν ἀντικειµένων366. 
Τό περίσσευµα τῆς διαχείρισης, ἔπειτα ἀπό τή διενέργεια τῶν ἀναγκαίων 

ἐξόδων σέ ὅλες τίς κατηγορίες ναῶν, φυλασσόταν γιά νά διατεθεῖ σέ ἐπισκευές 
ἤ ἄλλες ἔκτακτες ἀνάγκες367. Αὐτό κατετίθετο σέ χρηµατοκιβώτιο µέ δύο διαφο-
ρετικά κλειδιά368, µετά τήν ἀνασύσταση ὅµως τοῦ S. Monte di Pietà τό 1768369, 
ὁρίστηκε ἡ ἐκεῖ κατάθεση τοῦ περισσεύµατος. Συγκεκριµένα στό διάταγµα τῆς 
24.7.1768 ὁ Γενικός Προβλεπτής Andrea Donà, µέσα στά πλαίσια τῆς προσπά-
θειάς του γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ ἀνασυστηµένου S. Monte, ὅρισε ὅτι ὁ κάθε δια-
χειριστής στό τέλος τῆς οἰκονοµικῆς του διαχείρισης ἀντί νά παραδίδει στόν 
διάδοχό του τά περισσεύµατα, ὄφειλε στό ἑξῆς καί µέσα σέ 15 ἡµέρες ἀπό τή 
λήξη τῆς θητείας του, νά τά καταθέτει στό S. Monte, ὀφείλοντας παράλληλα µέ 
τήν κατάθεση νά λογοδοτεῖ γιά ὅλη τή διαχείρισή του. Ἡ ἀνωτέρω διαδικασία 
ἔπρεπε νά τηρεῖται ἀκόµη καί στήν περίπτωση πού ὁ ἴδιος παρέµενε διαχει-
ριστής καί πέρα ἀπό τόν συνηθισµένο χρόνο. Σέ ἀντίθετη περίπτωση ἐθεωρεῖτο 
ὅτι δέν εἶχε τακτοποιήσει τίς ὑποχρεώσεις του καί τήν ἀπόδοση λογαριασµοῦ. 
Τό µέτρο αὐτό δέν ἦταν γενικό, ἀλλά ἀφοροῦσε στά ποσά ἄνω τῶν 100 λιρῶν, 
ἐνῶ τά µικρότερα ποσά παραδίδονταν στούς νέους διαχειριστές370. 

Μέ τό ἴδιο διάταγµα ὁ Sagredo θεσµοθέτησε τό ἰσόβιο ἀξίωµα τοῦ Ministro 
ἤ Scrivan Grande de' luoghi pij, ὡς γενικοῦ ἐλεγκτῆ τῆς διαχείρισης ὅλων τῶν 
ναῶν, καί τήν ἔναρξη τοῦ τακτικοῦ πολιτειακοῦ διαχειριστικοῦ ἐλέγχου τῶν 
πράξεων καί τῶν βιβλίων τῶν ὑπευθύνων γιά τή διαχείριση τῶν ναῶν371. Τήν 
1.5.1755 δηµοσιεύτηκε τό σχετικό διάταγµα µέ τό ὁποῖο ὁρίστηκαν οἱ ἐλεγκτές 
διαχείρισης σέ κάθε νησί, καί καθορίστηκε ἡ δικαιοδοσία τους. Στήν Κέρκυρα, 
λόγῳ τοῦ µεγάλου ἀριθµοῦ τῶν ναῶν καί τῶν πολλῶν εἰσοδηµάτων τους, διορί-
στηκαν δύο Ministri: ὁ Giacomo de Lorisi πού ἀνέλαβε τόν ἔλεγχο τῆς πόλης, 
τῶν προαστείων καί τῆς Λευκίµµης, καί ὁ Πέτρος Ἀµπελικόπουλος πού ἀνέλαβε 

                                                        
366. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 161 ἄρθρο 11. 
367. POJAGO, Leggi, σ. 160 ἄρθρο 7, σ. 163 ἄρθρο 5 τῶν διαταγῶν γιά τούς ἰδιόκτητους καί 

ἄρθρο 1 τῶν διαταγῶν γιά τούς δηµόσιους ναούς, σ. 166 ἄρθρο 5. 
368. Τά κλειδιά στούς µέν συναδελφικούς ναούς κρατοῦσαν οἱ κυβερνῆτες, στούς δέ ἰδιό-

κτητους καί τά µοναστήρια τό ἕνα κρατοῦσαν οἱ κτήτορες ἤ ὁ ἡγούµενος καί τό ἄλλο οἱ ἐπί-
τροποι. Βλ. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 160 ἄρθρο 7, σ. 163 ἄρθρο 5, σ. 166 ἄρθρο 5 ἀντίστοιχα. 

369. Τό S. Monte ἔπαψε νά λειτουργεῖ τό 1706. Ἀνασυστάθηκε τό 1768 καί λειτούργησε 
σύµφωνα µέ τίς διατάξεις πού συνέταξε ὁ Γενικός Προβλεπτής Andrea Donà, οἱ ὁποῖες ἐγκρί-
θηκαν ἀπό τή βενετική Γερουσία καί ἐκδόθηκαν σέ φυλλάδιο µέ ἡµεροµηνία 1.10.1768 (ΠΑΠΑ-
∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Βιβλιογραφία, ἀρ. 329). Στά σωζόµενα ἀντίτυπα νά προστεθεῖ καί τό εὑρισκό-
µενο εἰς Α.Ν.Κ., Ἑνετ. 64, δ. 23. 

370. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 218-219. Ὁ νόµος ἴσχυσε µόνον στήν Κέρκυρα ὅπως φαίνεται 
καί ἀπό τό κείµενο τοῦ διατάγµατος. Τήν ἰσχύ του καί στή Ζάκυνθο ὑποστήριξε ὁ Ζώης 
(Ἱστορία, σ. 316). 

371. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 169. 
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τά διαµερίσµατα Μέσης, Ὄρους καί Γύρου372. 
Ἔργο τῶν Ministri ἦταν ὁ ἐτήσιος ἔλεγχος τῶν λογαριασµῶν τῶν ἐσόδων 

καί ἐξόδων σέ ὅλες τίς ὀρθόδοξες ἐκκλησίες καί τίς λατινικές ἀδελφότητες. Γιά 
τή γνώση τοῦ ἀντικειµένου καί τή διευκόλυνση τοῦ ἔργου τους, τό διάταγµα 
ὅρισε νά τούς παραδοθοῦν οἱ ἀναγραφές τῶν περιουσιῶν καί τῶν εἰσοδηµάτων 
τῶν ναῶν, οἱ κατάλογοι τῶν πραγµάτων τους, καθώς καί κατάλογοι τῶν ἐκκλη-
σιῶν καί τῶν ἱερῶν τόπων. Αὐτοί ὄφειλαν νά καλοῦν τούς διαχειριστές µέ τά 
βιβλία τους γιά τήν ὀφειλόµενη ἀπόδοση λογαριασµοῦ κάθε χρόνο γιά ὅλα τά 
ὑπόλοιπα νησιά καί ἀνά διετία γιά τήν Κέρκυρα373. Οἱ κυβερνῆτες ὅλων τῶν 
ναῶν καί µοναστηριῶν ἐπωµίζονταν µέ τήν ὑποχρέωση νά παρουσιάζουν ἀντί-
γραφο τῆς διετοῦς λογοδοσίας στόν ἐξουσιοδοτηµένο εἰδικό ὑπάλληλο, ὁ ὁποῖ-
ος ἐπιθεωροῦσε καί φύλασσε στό ἀρχεῖο του τίς λογοδοσίες τῶν διαχειρίσεων 
ὅλων τῶν ἱερῶν ἱδρυµάτων374. Ἐπίσης, µέ τή λήξη κάθε περιόδου, ὄφειλαν νά 
συντάσσουν ἔκθεση µέ τήν ὁποία νά βεβαιώνουν ὅτι ἤλεγξαν ὅλα τά ἱερά 
ἱδρύµατα. Ἡ ἔκθεση κατετίθετο γιά µέν τήν Κέρκυρα στόν Γενικό Προβλεπτή, 
γιά δέ τά ὑπόλοιπα νησιά στούς τοπικούς Προβλεπτές. Οἱ Ministri δέν ἔπρεπε 
νά δικαιολογοῦν ἄκριτα δαπάνες γιά τελετές καί γιά ὁ,τιδήποτε ἄλλο τό ὁποῖο 
δέν ἦταν ἀπολύτως ἀναγκαῖο. Ταυτόχρονα ἔπρεπε νά ἐλέγχουν τήν κανονική 
ἐναλλαγή τῶν διαχειριστῶν. Οἱ Ministri λάµβαναν ἀποζηµίωση ἀπό τά εἰσοδή-
µατα τῶν ἐκκλησιῶν σέ ποσοστό ἀνάλογο µέ τήν ποσότητά τους, τό ὁποῖο ὁρι-
ζόταν ἀπό τήν ∆ιοίκηση375. 

Ἡ θεσµοθέτηση τοῦ νέου ἀξιώµατος σήµανε τή συρρίκνωση τῆς δικαιοδο-
σίας τοῦ Μ. Πρωτοπαπᾶ καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχηγῶν τῶν ἄλλων νησιῶν, 
ἀφοῦ ἕνας σηµαντικός τοµέας τῆς λειτουργίας τῶν ναῶν, ἐκεῖνος τῆς διαχείρι-
σης πέρασε ἐξ ὁλοκλήρου στόν ἄµεσο ἔλεγχο τῆς Πολιτείας µέσῳ τῶν ἐντεταλ-
µένων ὀργάνων της. Ἡ δικαιοδοσία τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς περιορίστηκε 
στή συνέχεια σέ ζητήµατα καθαρά ἐκκλησιαστικῆς καί πνευµατικῆς φύσης, στό 
δικαίωµα νά γνωστοποιοῦνται σέ αὐτήν οἱ ὑπό τῶν κυβερνητῶν τῶν ναῶν ἐκ-

                                                        
372. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 172-175. Στά ἄλλα νησιά ὁρίστηκε ἕνας Ministro γιά τό καθένα: 

ὁ Θεόδωρος Κόκκινος στήν Κεφαλληνία, ὁ Φραγκίσκος ∆ούσµανης στή Ζάκυνθο, ὁ Σίµων 
Νέγρης στή Λευκάδα, Πρέβεζα καί Βόνιτσα, ἐνῶ γιά τά Κύθηρα ἀναβλήθηκε ὁ διορισµός ἕως 
τή λήψη τῶν ἀναγκαίων γιά τήν κατάσταση τοῦ νησιοῦ πληροφοριῶν. Στό διάταγµα δέν 
ἀναφέρονται οἱ Παξοί καί ἡ Ἰθάκη, µᾶλλον ὅµως τόν ἔλεγχο τῶν Παξῶν ἀνέλαβε ὁ πρῶτος 
Ministro τῆς Κέρκυρας, πού ἦταν ὑπεύθυνος καί γιά τή Λευκίµµη, ἐνῶ ἡ Ἰθάκη ἐντάχθηκε στή 
δικαιοδοσία τοῦ Ministro τῆς Κεφαλληνίας. 

373. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 173. Ὁ Scrivan Grande βεβαίωνε τή διενέργεια τοῦ ἐλέγχου τῶν 
διαχειριστικῶν πράξεων στό διαχειριστικό βιβλίο (Ἅγιος Γεώργιος Ἀργυράδων: Ε.Ε. 26, β. 1, 
φ. 31v) ἤ στό βιβλίο τοῦ Ταµείου τῆς ἐκκλησίας (Α.Ι.Ν.Φ., Βιβλίο Ταµείου, φ. 160v τῆς 25.2.1794, 
170v τῆς 20.2.1797, φ. 176v τῆς 23.7.1799). 

374. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 167 ἄρθρο 12 καί σ. 168 ἄρθρο 5. 
375. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 173-174. 
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καθαριζόµενοι λογαριασµοί376, στήν ἐπαγρύπνηση γιά τήν πιστή ἐφαρµογή τῶν 
διατάξεων καί στήν καταγγελία τῶν διαπιστουµένων παραβάσεων ἤ κατα-
χρήσεων377. 

Ἀπό ἐπιστολή τῆς 30.5.1755 τοῦ Sagredo πρός τήν τοπική βενετική ∆ιοίκηση 
τῆς Κέρκυρας γίνεται γνωστό ὅτι εἶχαν ἐν τῷ µεταξύ παραδοθεῖ 180 ἀντίτυπα 
τοῦ διατάγµατος τοῦ 1754 πρός διανοµή στούς ναούς τῆς Κέρκυρας, ὅτι εἶχε ἑ-
τοιµαστεῖ ὁ κατάλογος τῶν ναῶν τοῦ νησιοῦ γιά τή διευκόλυνση τοῦ ἔργου τῶν 
Ministri, ὁ ὁποῖος κατετίθετο στό ∆ηµόσιο Ταµεῖο, καί ὅτι ἡ τοπική ∆ιοίκηση, 
σέ συνεργασία µέ τούς Ministri, ὄφειλε νά λάβει µέτρα γιά τούς φτωχούς καί 
ἐγκαταλελειµµένους ναούς οἱ ὁποῖοι ἤ καταργοῦνταν ἤ συγχωνεύονταν µέ τούς 
ὑπάρχοντες συναδελφικούς378. Ὁ κατάλογος τῶν ναῶν, γιά τόν ὁποῖο γινόταν 
λόγος στήν ἀνωτέρω ἐπιστολή, συντάχθηκε µέ βάση τά στοιχεῖα τῆς ποιµαντι-
κῆς ἐπίσκεψης τοῦ 1753-54 καί τά στοιχεῖα πού εἶχαν προσκοµίσει οἱ κυβερνῆ-
τες τῶν ναῶν καί ἀφοροῦσαν στά εἰσοδήµατά τους. Ὁ κατάλογος, γιά τόν ὁποῖο 
µιλήσαµε καί στήν ἀρχή, περιλαµβάνει τά ἀνά διετία εἰσοδήµατα τῶν ναῶν κα-
θώς καί τό ἐτήσιο ποσό πού ὄφειλαν οἱ διαχειριστές κάθε ναοῦ νά καταβάλ-
λουν γιά τή µισθοδοσία τῶν Ministri. Στόν κατάλογο, πού περιλαµβάνει 571 οἰ-
κονοµικές µονάδες, ὑπολογίζεται σύνολο ἐσόδων ἀνά διετία 176.145 ρεάλια καί 
σύνολο ἐτήσιας καταβολῆς γιά τή µισθοδοσία τῶν Ministri 7.300 λίρες. Ἡ ἐπι-
βάρυνση κάθε ναοῦ κυµαίνεται ἀπό 0-50 λίρες ἀνάλογα µέ τά εἰσοδήµατά του. 

Ἡ νέα ὑπηρεσία ἀντιµετώπισε πολλά προβλήµατα, ἰδιαίτερα στά πρῶτα 
χρόνια τῆς ἐφαρµογῆς τοῦ διατάγµατος πού ὅρισε τή σύστασή της. Τά προ-
βλήµατα ἔγιναν ἰδιαίτερα αἰσθητά στήν Κεφαλληνία λόγῳ τῆς µή τήρησης βι-
βλίων διαχείρισης σέ ὅλους τούς ναούς καί τίς µονές τοῦ νησιοῦ, ἀντίθετα µέ 
τήν Κέρκυρα ὅπου τά πράγµατα ἀπό ἄποψη ὀργάνωσης ἦταν σαφῶς καλύτερα, 
ἀφοῦ εἶχε προηγηθεῖ τόσο τό διάταγµα τοῦ Pasqualigo τό 1721 ὅσο καί τά δια-
τάγµατα τοῦ Sagredo πού εἴδαµε προηγουµένως. Παράλληλα ὅµως προσκόµµα-
τα παρενέβαλλαν καί οἱ διαχειριστές τῶν ναῶν µέ τήν ἄρνηση ἤ τήν ἀδιαφορία 
τους νά ἀνταποκριθοῦν στίς νέες ὑποχρεώσεις τους. Τρία χρόνια µετά τή συ-
γκρότηση τῆς νέας ὑπηρεσίας, ἡ ἀνυπακοή τῶν ὑπευθύνων διαχειριστῶν τῶν 
ναῶν καί τῶν µονῶν τῆς Κέρκυρας, Πάργας καί Παξῶν στήν ὁριζόµενη παρου-
σίαση τῶν λογαριασµῶν στούς ἁρµόδιους γιά τόν ἔλεγχο Ministri προκάλεσε 
στίς 4.11.1758 τή δηµοσίευση νέας διαταγῆς ἀπό τόν Γενικό Προβλεπτή France-
sco Grimani, µέ τήν ὁποία ὁρίστηκε ἡ ἄµεση ἐφαρµογή τοῦ διατάγµατος τῆς 
26.8.1754 σέ ὅ,τι ἀφοροῦσε τούς Ministri καί τούς διαχειριστικούς ἐλέγχους, 
προστάχθηκαν οἱ διαχειριστές νά παρουσιάσουν τή διαχείρισή τους ἐντός ὀκτώ 

                                                        
376. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 167-168. Πρβλ. ΤΣΙΤΣΕΛΗ, ΚΣ Β΄, σ. 239. 
377. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 169 ἄρθρο 3. 
378. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 175-177. 
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ἡµερῶν καί ὁρίστηκε γιά τούς παραβάτες ποινή 20 ρεαλίων379. Ἡ δικαιοδοσία, 
τέλος, τῶν Ministri δέν φαίνεται νά ἐπηρεάστηκε ἀπό τίς διατάξεις τοῦ 1768 
πού ὅριζαν τήν κατάθεση τῶν περισσευµάτων τῆς διαχείρισης τῶν ναῶν στό S. 
Monte di Pietà. Ἡ νέα αὐτή ρύθµιση µᾶλλον ἐφαρµόστηκε παράλληλα µέ τούς 
διαχειριστικούς ἐλέγχους τῶν Ministri· ἄλλωστε ἀφοροῦσε συγκεκριµένη µερί-
δα ναῶν τῶν ὁποίων τά διαχειριστικά περισσεύµατα ὑπερέβαιναν τίς 100 λίρες. 

Τό ἀξίωµα τῶν Ministri, ὡς ἐλεγκτῶν τῆς διαχείρισης τῶν ναῶν καί τῶν 
µοναστηριῶν, διατηρήθηκε στά πρῶτα χρόνια πού ἀκολούθησαν τήν κατάλυση 
τῆς βενετικῆς κυριαρχίας στό νησί. Στίς 30.6.1799 ἡ Ἰόνια Γερουσία, ἔπειτα ἀπό 
τόν θάνατο τοῦ Πέτρου Ἀµπελικόπουλου, πού εἶχε ὁριστεῖ ὅπως εἴδαµε ἰσόβιος 
Ministro τό 1755, καί λαµβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τήν ἀπό 20.6.1799 αἴτηση τοῦ ∆α-
νιήλ Καλοχρύσου, στήν ὁποία αὐτός ζητοῦσε νά ἀναλάβει τό ἀξίωµα, µέ 
ἀπόφασή της ἐξέλεξε τόν τελευταῖο γιά τή θέση τοῦ ἰσόβιου Μinistro µέ ὅρια 
δικαιοδοσίας τίς περιοχές τοῦ Ὄρους, Γύρου καί Μέσης. Ὁ νεοεκλεγείς εἶχε 
ὑποχρέωση νά ἐπιθεωρεῖ ἀνά διετία τίς διαχειρίσεις καί τίς ἀποδόσεις λογαρια-
σµῶν τῶν κυβερνητῶν, σύµφωνα µέ τίς διατάξεις τοῦ νόµου τοῦ Sagredo380. Ἡ 
συνέχεια αὐτή τῶν θεσµῶν φαίνεται καθαρά καί στόν κατάλογο τῶν ἀδελφά-
των τῆς Κέρκυρας πού ἐκδόθηκε στίς 9.4.1800 καί περιλάµβανε τό διετές εἰσόδη-
µα τῶν ναῶν µέ τίς ἀντίστοιχες φορολογικές ὑποχρεώσεις τους ὑπέρ τῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς ἀρχῆς, ὅπου τά ποσά ὁρίζονται µέ βάση τόν κατάλογο τῶν ἐκκλη-
σιῶν πού συντάχθηκε µέ διαταγή τοῦ Sagredo τό 1755381. 

Τό ἀξίωµα διατηρήθηκε ἕως καί τό ἔτος 1804382, καί ἀπό τό ἑπόµενο ἔτος 
1805 τήν ἐποπτεία τῆς διαχείρισης τῶν ναῶν ἀνέλαβε τό Magistrato sopra l’ am-
ministrazione de’ beni ecclesiastici devoluti alla pubblica istruzione e sopra i 
Luoghi Pij, καί ἰδιαίτερα τό Collegio ai Luochi Pij, γιά τή συσταση τοῦ ὁποίου 
µιλήσαµε σέ προηγούµενη ἑνότητα. Στίς 23.5.1805 τό Collegio ai Luochi Pij ἐξέ-

                                                        
379. POJAGO, Leggi, τ. 2, σ. 193. 
380. Α.Ν.Κ., Α.Ι.Γ.-Ε.Π. 179, ἔγγραφα 47, 84. Τήν ἄσκηση τῶν καθηκόντων τοῦ ∆ανιήλ Κα-

λοχρύσου στό ἀξίωµα αὐτό διαπιστώνουµε ἀπό τίς σχετικές βεβαιώσεις του στά βιβλία τῶν 
ναῶν (βλ. ἐνδεικτικά Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 333, β. 2, φ. 223r, βεβαίωση ἐλέγχου τῆς διαχείρισης τῆς 
µονῆς Παλαιοκαστρίτσας τῆς 5.6.1803). 

381. Βλ. περισσότερα γιά τόν κατάλογο παραπάνω. Τό ἴδιο πνεῦµα διαφαίνεται καί στήν 
ἀπόφαση τῆς Γερουσίας τῆς 15.6.1800 πού ἀφοροῦσε στή διαχείριση τῶν ἐκκλησιαστικῶν καί 
µοναστηριακῶν κτηµάτων, ἔπειτα ἀπό σχετική αἴτηση τῶν ἡγουµένων τῶν µοναστηριῶν τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννη στό Λιβάδι καί Ἁγίου Γεωργίου στούς Σκάρους Λευκάδας, µέ τήν ὁποία διατη-
ροῦνταν σέ ἰσχύ τά διατάγµατα τοῦ Sagredo καί τοῦ ἔκτακτου Προβλεπτῆ N. Erizzo τοῦ 1787, 
τά ὁποῖα εἶχαν ἐκδοθεῖ γιά τή ρύθµιση ἐκκλησιαστικῶν θεµάτων τῆς Λευκάδας (Α.Ν.Κ., Α.Ι.Γ.-
Ε.Π. 182, ἔγγραφο 95). 

382. Στό Βιβλίο Ταµείου τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµένης τῶν Ξένων ἡ τελευταία βεβαίωση καί 
ὑπογραφή τοῦ Scrivan Grande Anastasio Vrondai ἔχει ἡµεροµηνία 15.6.1804, ἐνῶ ὁ ἑπόµενος 
ἔλεγχος τῆς 2.9.1805 ἔγινε ἀπό τό «Βουλευτήριο ἐπάνω εἰς τήν κυβέρνησιν τῶν ἐκκλησια-
στικῶν ὑπαρχόντων» (Α.Ι.Ν.Φ., Βιβλίο Ταµείου, φ. 192v καί 197r ἀντίστοιχα). 
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δωσε κανονισµό, ὁ ὁποῖος ἐγκρίθηκε ἀπό τή Γερουσία µέ διάταγµα τῆς 24.6.1805, 
ὁ ὁποῖος ἀφοροῦσε στή διαχείριση τῶν περιουσιῶν τῶν συναδελφικῶν ναῶν 
καί τῶν µοναστηριῶν καί στόν τρόπο ἐκµίσθωσης τῶν εἰσοδηµάτων τους. Ὁ 
νέος κανονισµός δηµοσιεύτηκε µέ πρόσταγµα τοῦ Πρύτανη τῆς Κέρκυρας Ἰω-
άννη Μηνιάτη στίς 9.8.1805, τό ὁποῖο περιεῖχε καί τά σχετικά ἄρθρα τοῦ κανο-
νισµοῦ383. Σύµφωνα µέ τόν κανονισµό, τά εἰσοδήµατα τῶν συναδελφικῶν ναῶν 
καί τῶν µοναστηριῶν ἐνοικιάζονταν ἀνά τετραετία µέ τή διενέργεια τριῶν δη-
µοπρασιῶν, οἱ ὁποῖες θά ἔπρεπε νά ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ ἕως τό τέλος Αὐγού-
στου. Οἱ κυβερνῆτες ὄφειλαν νά ζητήσουν καί νά λάβουν ἀπό τό Μαγιστράτο 
τήν ἄδεια γιά νά προβοῦν στίς δύο πρῶτες δηµοπρασίες. Αὐτές γίνονταν µέ εὐ-
θύνη τῶν κυβερνητῶν στόν τόπο πού βρισκόταν ὁ ναός καί µέσα σέ διάστηµα 
τριῶν ἡµερῶν. Ἡ τρίτη δηµοπρασία γινόταν στήν πόλη, σέ ἡµέρα ἑορτῆς καί 
ὀκτώ ἡµέρες µετά τόν ἔλεγχο καί τήν ἐπαλήθευση τῶν δύο προηγουµένων, µέ 
τήν παρουσία ἐκτός τῶν κυβερνητῶν καί ἑνός µέλους τοῦ Μαγιστράτου. Μετά 
τό πέρας τῆς τρίτης δηµοπρασίας, καί πρίν ἀπό τήν τελική κατακύρωση τῆς 
ἐνοικίασης στόν πλειοδότη, µποροῦσε ὁ καθένας νά ἐπιτύχει τήν ἐνοικίαση τῶν 
ἀγαθῶν προσφέροντας τουλάχιστον 6% ἐπιπλέον ἀπό τήν τελευταία προσφο-
ρά. Οἱ ἐνοικιάσεις ἔπρεπε νά συνοδεύονται ἀπό ἐγγύηση καί νά ἐπικυρωθοῦν 
ἀπό τό Μαγιστράτο. 

Ἕναν µήνα ἀργότερα, στίς 7.9.1805, ἡ ἴδια ὑπηρεσία ἐξέδωσε ἄλλο πρό-
σταγµα τό ὁποῖο ἀναφερόταν στήν ἀδυναµία πλήρους ἐφαρµογῆς τοῦ κανονι-
σµοῦ, λόγῳ τῆς παρέλευσης τοῦ ὁρισθέντος χρονικοῦ ὁρίου γιά τήν ὁλοκλή-
ρωση τῆς ὅλης διαδικασίας, καί στήν µερική µόνον ἐφαρµογή τῶν ἄρθρων πού 
ἀναφέρονταν στήν πλειοδότηση κατά 6%, πρίν ἀπό τήν τελική κατακύρωση 
τῆς ἐνοικίασης, καί στήν τελική ἔγκρισή της ἀπό τό Μαγιστράτο. Ἡ ἐφαρµογή 
τῶν διατάξεων αὐτῶν ἀποσκοποῦσε στή διασφάλιση γιά τήν ἑπόµενη διετία 
τῆς διαχείρισης τῶν ναῶν ἀπό πιθανές καταχρήσεις καί στήν αὔξηση τῶν εἰσο-
δηµάτων τῶν ναῶν. Πιό συγκεκριµένα, ἀναγνωρίστηκαν ὅλες οἱ ἐνοικιάσεις 
πού εἶχαν γίνει ἕως τήν ἡµέρα τῆς δηµοσίευσης τοῦ διατάγµατος καί κλήθηκαν 
οἱ ἐνοικιαστές νά παρουσιαστοῦν στή γραµµατεία τοῦ Μαγιστράτου καί νά τό 
γνωστοποιήσουν ἐντός ὀκτώ ἡµερῶν. Στό ἴδιο χρονικό διάστηµα ἔπρεπε νά 
γνωστοποιηθοῦν καί ὅλες οἱ ἄλλες ἐνοικιάσεις πού θά γίνονταν στό ἑξῆς. Γιά 
κάθε δηλοποιούµενη ἐνοικίαση τό Μαγιστράτο ὅριζε διάστηµα ὀκτώ ἡµερῶν 
ἐντός τοῦ ὁποίου ὁ καθένας µποροῦσε νά διεκδικήσει τήν ἐνοικίαση προσφέ-
ροντας τουλάχιστον 6% ἐπιπλέον. Οἱ προσφορές ἦταν µυστικές καί ἀνοίγονταν 
τό µεσηµέρι τῆς ὄγδοης ἡµέρας. Μετά τό πέρας τῆς προθεσµίας τό Μαγιστράτο 
µέ πράξη του ἐπικύρωνε τήν ἐνοικίαση384. 

Ὁ ἀνωτέρω κανονισµός τέθηκε σέ πλήρη ἐφαρµογή τό 1807 µέ πρόσταγµα 

                                                        
383. Βλ. τό πρόσταγµα στή σειρά τῶν ἑπτανησιακῶν ἐντύπων τῆς Ι.Ε.Ε.Ε. 
384. Βλ. τό πρόσταγµα στή σειρά τῶν ἑπτανησιακῶν ἐντύπων τῆς Ι.Ε.Ε.Ε. 



618  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΗΣ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ  

 

πού ἐξέδωσε στίς 22.2.1807 ὁ Πρύτανης τῆς Κέρκυρας ∆ιονύσιος Ρώµας. Tό ἴδιο 
πρόσταγµα παράλληλα διευκρίνιζε ὅτι οἱ κυβερνῆτες τῶν ναῶν καί τῶν ἐκκλη-
σιαστικῶν ἱδρυµάτων ὄφειλαν ἕως τόν Ἀπρίλιο νά παραλάβουν τό «µαντάτο» 
πού θά τούς ἔδινε τήν ἄδεια νά προχωρήσουν στή διενέργεια τῶν δύο πρώτων 
δηµοπρασιῶν. Ἄν δέν παραλαµβανόταν τό «µαντάτο», καί σέ περίπτωση πού 
τά κτήµατα ἦταν ἀπάκτωτα, τότε τίς δηµοπρασίες διενεργοῦσε ὑπάλληλος τῆς 
ὑπηρεσίας385. 

Κατά τούς πρώτους µῆνες τῆς δεύτερης γαλλικῆς κατοχῆς τοῦ νησιοῦ (1807), 
ἡ διαδικασία γιά τήν ἐνοικίαση τῶν ἐκκλησιαστικῶν κτηµάτων σύµφωνα µέ 
τόν κανονισµό τοῦ 1805 κυλοῦσε ὁµαλά, τό τελικό ὅµως ἀποτέλεσµα δέν ἦταν 
καθώς φαίνεται τό ἀναµενόµενο. Στίς 5/17.10.1807 συντάχθηκε κατάλογος τῶν 
συναδελφικῶν ναῶν, τῶν ὁποίων τά εἰσοδήµατα µισθώθηκαν γιά 4 χρόνια σέ 
ἐφαρµογή τοῦ κανονισµοῦ τῆς 23.5.1805386. Στόν κατάλογο σηµειώνονται σέ 
στῆλες, ὁ τόπος πού βρισκόταν ὁ ναός, ἡ ὀνοµασία του, τό ὄνοµα τοῦ µισθωτῆ 
καί τοῦ ἐγγυητῆ, τό ποσό ἐπί τοῦ ὁποίου ἔγινε ἡ προκήρυξη τῆς τρίτης δηµο-
πρασίας, ἡ αὔξηση κατά 6% πού προέβλεπε ἡ προκήρυξη καί τό τελικό ποσό µέ 
τό ὁποῖο ἐκµισθώθηκε ἡ περιουσία τοῦ ναοῦ. Ὅπως προκύπτει ὅµως ἀπό τόν 
κατάλογο, µόλις οἱ 67 ἀπό τούς 191 συνολικά ναούς πού ὑπάγονταν στίς δια-
τάξεις του µισθώθηκαν. Γιά τούς ὑπόλοιπους ὁ γραµµατέας τοῦ Μαγιστράτου 
σηµείωσε, στήν πλειονότητα τῶν περιπτώσεων, ὅτι δέν ζητήθηκε ἡ σχετική ἄ-
δεια ἀπό τούς κυβερνῆτες ἐνῶ σέ περιορισµένο ἀριθµό, παρότι κινήθηκε κανο-
νικά ἡ διαδικασία, δέν εἶχε ἐµφανιστεῖ κανένας ἐνδιαφερόµενος ἐνοικιαστής. 

Ἡ ἀνωτέρω κατάσταση ἀποτέλεσε προφανῶς τήν ἀφορµή γιά τήν ἔκδοση 
νέου διατάγµατος στίς 24.10.1807 ἀπό τόν Γενικό ∆ιοικητή Cesare Berthier, µέ 
τό ὁποῖο ἐπικυρώθηκε ὁ κανονισµός τοῦ 1805 καί συµπληρώθηκαν οἱ διατάξεις 
του387. Μέ τό ἴδιο διάταγµα ἡ ἰσχύς τοῦ κανονισµοῦ τοῦ 1805 ἐπεκτάθηκε σέ 
ὅλες τίς ἐκκλησίες καί τά µοναστήρια τῶν νησιῶν, καί καθορίστηκαν ἐπακρι-
βῶς οἱ ἁρµοδιότητες τοῦ Μαγιστράτου. Σέ ὅσες ἐκκλησίες καί µοναστήρια 

                                                        
385. Τό διάταγµα γνωρίζουµε ἀπό τήν περιγραφή του εἰς ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Βιβλιο-

γραφία, ἀρ. 845. 
386. Ὁ κατάλογος φέρει τόν τίτλο: Cattalogo delle Chiese di Confraternita sono state affittate 

per anni quattro in esecuzione al Regolamento del di 23 Maggio 1805 del Collegio ai Luochi pij, 
approvato dall’ Eccellentissimo Senato col venerato suo Decreto delli 5 Giugno sussequente, coll’ 
indicazione delle Località nelle quali sono situate le Chiese e conventi detti, il loro nominativo, quello 
degl’ affittuali e Pieggi coi loro cognomi, la somma per la quale seguì la deliberazione nel terzo 
incanto, l’ aumento del 6 per cento avuto nella deffinitiva deliberazione e la somma totale per la quale 
fu investito l’ Affituale (Α.Ν.Κ., Α.Ι.Γ.-Ε.Π. 69, ὑποφάκελος 24). Ἡ σηµειούµενη ἡµεροµηνία 5 
Ἰουνίου ὡς ἡµέρα ἐπικύρωσης τοῦ κανονισµοῦ εἶναι λανθασµένη. 

387. Τό διάταγµα δηµοσιεύτηκε σέ ἑλληνική µετάφραση ἀπό τόν Μαχαιρᾶ (Ναοί, σ. 65-
68). Βλ. καί ΤΣΙΤΣΑ, Ἀποκατάσταση, σ. 60. Ἐµεῖς χρησιµοποιοῦµε τό ἰταλικό πρωτότυπο τοῦ 
µονοφύλλου πού ἐντοπίσαµε στό Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 256, δ. 11. 
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ὑπῆρχε µοναστική ἀδελφότητα, στίς προκηρύξεις περιλαµβανόταν ὡς ὅρος ἡ 
καταβολή, ἐκτός τοῦ µισθώµατος, καί τῆς ἀναγκαίας ποσότητας ἀγαθῶν γιά τή 
συντήρησή της. Ὅπου τό ἁρµόδιο Μαγιστράτο συναντοῦσε δυσκολία στή µί-
σθωση τῶν ἀγαθῶν τῶν ναῶν, ἐξουσιοδοτεῖτο, σέ συνεργασία µέ τήν τοπική 
∆ιοίκηση, νά µεριµνήσει γιά τήν εἴσπραξη τῶν εἰσοδηµάτων τῶν ἐκκλησιῶν καί 
µοναστηριῶν, ἐπιφορτίζοντας τούς κυβερνῆτες, ἤ ὁρίζοντας ἄλλους γιά νά τά 
συλλέξουν. Τό Μαγιστράτο θά ἐνεργοῦσε κατ' αὐτόν τόν τρόπο ἕως ὅτου κα-
τόρθωνε νά ἐπιτύχει τή µίσθωση τῶν εἰσοδηµάτων. Τά εἰσπραττόµενα εἰσοδή-
µατα κρατοῦσαν οἱ κυβερνῆτες τῶν ναῶν, οἱ ὁποῖοι ἦταν ὑπεύθυνοι γιά τή 
φύλαξή τους. Τό Μαγιστράτο καθόριζε γιά κάθε ναό καί µοναστήρι τά ἐτήσια 
τακτικά ἔξοδα, ἐνῶ γιά τά ἔκτακτα ἔξοδα οἱ κυβερνῆτες ὄφειλαν νά λάβουν 
σχετική ἐξουσιοδότηση ἀπό τό Μαγιστράτο. Τό Μαγιστράτο ἐπιφορτιζόταν 
ἐπίσης νά ἐπανεξετάσει τίς οἰκονοµικές διαχειρίσεις πού τηροῦνταν ἕως τή δη-
µοσίευση τοῦ διατάγµατος. Τέλος, ἡ ἴδια ὑπηρεσία σέ κάθε νησί ἐπιφορτιζόταν 
νά συντάξει, τό συντοµότερο δυνατόν, σχέδιο µέ ὅλες τίς ἐκκλησίες καί τά µο-
ναστήρια πού ὑπῆρχαν, µέ τούς ἀσκουµένους µοναχούς καί τούς κυβερνῆτες καί 
µέ κάθε ἄλλο ἀναγκαῖο, σύµφωνα µέ τίς ὁδηγίες πού θά στέλνονταν ἀπό τόν 
«Μινίστρο» τῶν Ἐσωτερικῶν. 

Μέ τόν ἐκκλησιαστικό κανονισµό τοῦ 1811 τά θέµατα τῆς διαχείρισης τῶν 
περιουσιακῶν στοιχείων ὅλων τῶν ναῶν καί τῶν µονῶν ἐντάχθηκαν σέ ἑνιαῖο 
σύστηµα ὑπό τόν ἄµεσο ἔλεγχο τοῦ Μαγιστράτου. Εἰσήχθη εἰδικό διαχειριστικό 
βιβλίο γιά κάθε ναό καί µοναστήρι388. Ἀπό τήν ἔναρξη ἐπίσης τῆς ἰσχύος τοῦ 
κανονισµοῦ οἱ διαχειριστές τῶν ναῶν καί µονῶν ὄφειλαν νά συντάξουν ἀναλυ-
τική περιγραφή ὅλων τῶν ἀκινήτων ἀγαθῶν πού ἀνῆκαν στήν ἐκκλησία ἤ τό 
µοναστήρι καθώς καί κατάλογο ὅλων τῶν ἀντικειµένων καί ἱερῶν σκευῶν. Ἡ 
περιγραφή καί ὁ κατάλογος ἔπρεπε νά παραδοθοῦν στό Μαγιστράτο, τό ὁποῖο, 
ἔπειτα ἀπό τήν ἐξέταση τῆς ἀκριβείας τους, προσέθετε τά τυχόν ἀγαθά πού 
εἶχαν παραλειφθεῖ καί ὅριζε τήν καταγραφή τους στό βιβλίο τῆς ἐκκλησίας ἤ 
τοῦ µοναστηριοῦ, ἐνῶ φύλασσε τά πρωτότυπα στό ἀρχεῖο του389. 

Ὑπεύθυνοι γιά τήν οἰκονοµική διαχείριση ἦταν κατά περίπτωση οἱ οἰκονό-
µοι γιά τά µοναστήρια, οἱ κυβερνῆτες γιά τούς συναδελφικούς ναούς ἤ ναούς 
ἐνορίας, οἱ κάτοχοι τῶν περισσότερων µεριδίων στούς ἰδιόκτητους ναούς καί οἱ 
ἐπικαρπωτές στούς δηµόσιους ναούς. Ὁ τρόπος διαχείρισης καθορίστηκε στίς 
διατάξεις πού ἀφοροῦσαν στούς οἰκονόµους τῶν µοναστηριῶν καί ἡ ἰσχύς του 
ἐπεκτάθηκε καί στίς λοιπές κατηγορίες ναῶν390. Τά τακτικά ἔξοδα στά µονα-

                                                        
388. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρα 36, 88-89. 
389. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρα 42-43, 88. 
390. Συγκεκριµένα ἡ διαχείριση τῶν µερικοῦ δικαιώµατος ναῶν ὑπήχθη µέ τά ἄρθρα 89 

καί 90 στίς διατάξεις τῶν ἄρθρων 37-39 καί 44-45· τῶν ναῶν ἐνορίας µέ τό ἄρθρο 71 ὑπήχθη 
στά ἄρθρα 35-45 τοῦ κανονισµοῦ. 
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στήρια καί τούς ναούς ἐνορίας καθορίζονταν ἀπό τό Μαγιστράτο, ἔπειτα ἀπό 
πρόταση τῶν διαχειριστῶν391, ἐνῶ γιά τούς ναούς µερικοῦ δικαιώµατος δέν 
ὑπῆρχε σχετική πρόβλεψη. Τά ἔκτακτα ἔξοδα τῶν µοναστηριῶν προτείνονταν 
ἀπό τόν οἰκονόµο στή µοναστική ἀδελφότητα καί µετά τήν ψήφισή τους γνω-
στοποιοῦνταν στό Μαγιστράτο γιά νά ἐπικυρωθοῦν. Τό Μαγιστράτο ἀποφάσι-
ζε λαµβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τήν οἰκονοµική κατάσταση τοῦ ναοῦ ἤ τοῦ µοναστη-
ριοῦ καί ἀνέβαλλε τήν ἐκτέλεσή τους ἄν τά ἔξοδα ὑπερέβαιναν τίς δυνατότητες 
τοῦ ναοῦ, ἐκτός ἄν ὑπῆρχε ἐπείγουσα ἀνάγκη392. Στούς ναούς ἐνορίας τά ἔκτα-
κτα ἔξοδα κατατίθενταν ἀπό τούς κυβερνῆτες στό Μαγιστράτο, τό ὁποῖο ἀφοῦ 
µελετοῦσε τή χρεία ἤ τήν ὠφέλεια καθώς καί τή δυνατότητα τοῦ ναοῦ νά ἀντα-
πεξέλθει στά ἔξοδα, συγκατένευε νά παρουσιαστοῦν στήν ὁλοµέλεια τῆς ἐνο-
ρίας πρός ἐξέταση καί ψήφιση. Σέ περίπτωση πού ἡ σύναξη δέν ἐπιτυγχανόταν 
ἀποφάσιζε ἀντ’ αὐτῆς τό Μαγιστράτο393. Γιά τούς ἰδιόκτητους ναούς δέν ὑπῆρ-
χε σχετική πρόβλεψη, ἐκτός τοῦ ὅτι τά ἔκτακτα µαζί µέ τά τακτικά ἔξοδα κατα-
γράφονταν στό βιβλίο τῆς ἐκκλησίας σύµφωνα µέ τό τρόπο πού εἶχε ὑποδείξει 
τό Μαγιστράτο394. 

Ἡ οἰκονοµική διαχείριση τηροῦνταν σέ εἰδικό κατάστιχο µονογραµµένο 
ἀπό τόν πρόεδρο τοῦ Μαγιστράτου. Σέ αὐτό οἱ διαχειριστές τηροῦσαν τή δια-
χείρισή τους, σύµφωνα µέ τόν ὁριζόµενο ἀπό τό Μαγιστράτο τρόπο, ὁ ὁποῖος 
ἔπρεπε νά φυλάσσεται ἀπαρέγκλιτα. Μέ τό πέρας τῆς διετοῦς θητείας τους αὐ-
τοί ὑπέβαλλαν τή διαχείρισή τους στό Μαγιστράτο τό ὁποῖο τήν ἤλεγχε καί τήν 
ἐπικύρωνε µέ σχετική πράξη του, ἐλευθερώνοντάς τους ἀπό κάθε µελλοντική 
ἀπαίτηση. Ἄν διαπιστώνονταν ἐλλείψεις στή διαχείριση, τό Μαγιστράτο προέ-
βαινε στή σχετική διόρθωση ἐνῶ ἄν ἡ ἔλλειψη ἦταν δόλια ὁ διαχειριστής διω-
κόταν ποινικά395. Στά µοναστήρια τό περίσσευµα ἀπό τή διετή διαχείριση, ἄν 
δέν ὑπῆρχε ἄµεση ἀνάγκη πού νά ἀπαιτεῖ τή διάθεσή του ὑπέρ τοῦ µοναστη-
ριοῦ, φυλασσόταν ἀπό τόν οἰκονόµο396. Ἀντίθετα στούς ναούς µερικοῦ δικαιώ-
µατος, τά περισσεύµατα πού προέκυπταν ἀπό τήν διετή διαχείριση τῶν µετό-
χων, ἄν δέν ὑπῆρχε ἀνάγκη ὥστε νά διατεθοῦν πρός ὄφελος τῶν ἐκκλησιῶν, 
ἔµεναν µέ τήν ἔγκριση τοῦ Μαγιστράτου πρός ὄφελος τῶν µετόχων397. 

Τά ἀγαθά πού ἀνῆκαν στίς ἐκκλησίες κάθε κατηγορίας καί στά µοναστήρια 
ἐνοικιάζονταν κάθε τέσσερα χρόνια. Ὁ τρόπος ἐνοικίασης ἦταν ἀνάλογος ἐκεί-
νου πού εἶχε θεσπιστεῖ µέ τόν κανονισµό τοῦ 1805. Τό Μαγιστράτο συνέτασσε 
τήν προκήρυξη τῆς ἐνοικίασης µέ ἐκεῖνα τά µέτρα πού θεωροῦσε ὅτι διασφά-

                                                        
391. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρα 33, 69. 
392. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρα 33-35. 
393. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρο 70. 
394. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρο 89. 
395. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρα 36-40. 
396. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρο 41. 
397. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρο 91. 
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λιζαν περισσότερο τό συµφέρον τῶν ναῶν. Γίνονταν τρεῖς δηµοπρασίες. Οἱ δύο 
πρῶτες διενεργοῦνταν στόν τόπο πού βρίσκονταν οἱ ἐκκλησίες σέ δύο ξεχωρι-
στές ἑορτάσιµες ἡµέρες. Στίς δηµοπρασίες αὐτές προήδρευαν πρόσωπα διορι-
σµένα ἀπό τό Μαγιστράτο. Ἡ τρίτη δηµοπρασία γινόταν στήν πόλη ὑπό τήν 
προεδρεία ἑνός ἐκ τῶν µελῶν τοῦ Μαγιστράτου τήν πρώτη ἑορτάσιµη ἡµέρα 
πού ἀκολουθοῦσε τή δεύτερη δηµοπρασία καί µετά τήν παρέλευση ὀκτώ ἡµε-
ρῶν. Σέ αὐτήν µποροῦσαν νά παρευρίσκονται καί οἱ οἰκονόµοι, κυβερνῆτες ἤ 
µέτοχοι τῶν ναῶν. Μετά τή λήξη τῆς τρίτης δηµοπρασίας τό πρόγραµµα τῆς 
ὁριστικῆς ἀπόφασης δηµοσιευόταν στήν πόλη καί στόν τόπο πού βρισκόταν ὁ 
ναός. Ἡ ὁριστική ἀπόφαση λαµβανόταν µετά τήν παρέλευση ὀκτώ ἡµερῶν ἀπό 
τή δηµοσίευση καί ἦταν ὑπέρ ἐκείνου πού θά πρόσφερε τιµή ἀνώτερη ἀπό αὐ-
τήν τῆς τρίτης δηµοπρασίας τουλάχιστον κατά 6%. Σέ ἀντίθετη περίπτωση τό 
νοίκιασµα κατακυρωνόταν ὑπέρ τοῦ πλειοδότη τῆς τρίτης δηµοπρασίας. Ὁ 
ἐνοικιαστής ὅριζε πρός ἀσφάλεια ἐγγυητή, τόν ὁποῖο ἐνέκρινε τό Μαγιστράτο 
καί ἀκολουθοῦσε ἡ σύναψη τῆς σχετικῆς σύµβασης, στή σύνταξη τῆς ὁποίας πα-
ρευρισκόταν καί ὁ ἐγγυητής. Ἄν ὁ ἐγγυητής δέν ἔδινε ἐγγύηση, ἤ ἄν αὐτή δέν 
θεωροῦνταν ἀσφαλής ἀπό τό Μαγιστράτο, γίνονταν νέες δηµοπρασίες. Κάθε 
ζηµιά ἤ µείωση πού προερχόταν ἀπό τό νοίκιασµα µέ τή νέα σειρά δηµοπρα-
σιῶν βάρυνε ἐκεῖνον πού εἶχε δώσει τήν ἐγγύηση. Τό ἀντίτιµο τῶν ἐνοικιάσεων 
καταβαλλόταν στούς οἰκονόµους ἤ στούς κυβερνῆτες τῶν ναῶν, οἱ ὁποῖοι ὄφει-
λαν στόν κατάλληλο χρόνο νά φροντίζουν γιά τή σύναξη του. Κάθε ἀργοπορία 
τούς καθιστοῦσε ὑπόλογους µαζί µέ τούς ἐνοικιαστές. Ἄν οἱ δηµοπρασίες δέν 
ἔφερναν ἀποτέλεσµα, τά εἰσοδήµατα συγκεντρώνονταν ἀπό τούς οἰκονόµους ἤ 
τούς κυβερνῆτες ὑπό τήν ἐποπτεία τοῦ Μαγιστράτου398. 

Στά πρῶτα χρόνια τῆς ἀγγλικῆς Προστασίας, καί χωρίς ποτέ νά πάψει νά 
ἰσχύει ὁ ἐκκλησιαστικός κανονισµός τοῦ 1811, ὁ ἔλεγχος τῆς διοίκησης καί δια-
χείρισης τῶν ναῶν καί τῶν µονῶν ἀνατέθηκε, ὅπως ἔχουµε σηµειώσει, στήν 
Ὑπηρεσία ∆ιαχείρισης τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καί ∆ηµοτικῶν Προσόδων (Uffi-
cio dell' Amministrazione delle Rendite Ecclesiastiche e Municipali dell’ Isola) 
τοῦ Μαγιστράτου τῆς Θρησκείας καί τῆς ∆ηµόσιας Οἰκονοµίας (Magistrato Re-
ligione Morale ed Economia Pubblica) µέ ἐπικεφαλῆς τόν χιλίαρχο W. Robinson. 
Ἀπό δηλοποιήσεις πάντως τῆς 19.7.1819 καί τῆς 6.8.1819 πού ἀφοροῦσαν στήν 
ἐνοικίαση τῶν εἰσοδηµάτων τῶν ναῶν Ὑ. Θ. Ζωοδόχου Πηγῆς Καστελλάνων 
Μέσης, Ἁγίου Παντελεήµονος Σκριπεροῦ καί τοῦ κρηµνισµένου ναοῦ τοῦ Ἁγί-
ου Ἀθανασίου Μαντουκίου διαπιστώνεται ὅτι, τουλάχιστον γιά τή συγκεκριµέ-
νη περίοδο, ἡ παραλαβή τῶν προσφορῶν τῶν µισθώσεων ἀνῆκε στήν ἁρµοδιό-
τητα τῆς Γερουσίας καί συγκεκριµένα τοῦ Ὀφφικίου τῆς Καγκελλαρίας τοῦ 
Γενικοῦ Τµήµατος. Ἀπό τίς ἴδιες µάλιστα δηλοποιήσεις προκύπτει ὅτι δέν τη-
ροῦνταν ἡ προηγούµενη διαδικασία τῶν τριῶν δηµοπρασιῶν, ἀλλά ἡ ἐνοικίαση 

                                                        
398. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κανονισµός, ἄρθρα 99-107. 



622  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΗΣ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ  

 

παραχωροῦνταν σέ ἐκεῖνον πού κατέβαλλε τουλάχιστον 10% ἐπιπλέον ἀπό τόν 
πρῶτο πλειοδότη399. 

Μέ τήν πράξη 32 τοῦ Α΄ Κοινοβουλίου τῆς 30.5.1820400 ἐπιδιώχθηκε ἡ 
θεραπεία τῆς κακοδιαχείρισης τῶν ἐκκλησιαστικῶν εἰσοδηµάτων καί ἡ πάταξη 
τῶν καταχρήσεων τοῦ παρελθόντος. Μέ τήν ἴδια πράξη εἰσήχθη τό ἀξίωµα τοῦ 
Γενικοῦ ∆ιευθυντῆ ἤ ∆ιαχειριστῆ τῶν Ἱερῶν καί Ἐκκλησιαστικῶν Εἰσοδηµά-
των (Amministratore Generale delle Rendite Pie ed Ecclesiastiche), στό ὁποῖο µέ 
τίς ἀποφάσεις τῆς Γερουσίας τῆς 9, 21 καί 26.6.1820 δόθηκε εὐρύτατη δικαιοδο-
σία σέ ὅλα τά Ἰόνια νησιά. Πιό συγκεκριµένα, µέ τήν 32η πράξη τοῦ Α´ Κοινο-
βουλίου ὁ Γενικός ∆ιαχειριστής ἀνέλαβε καθήκοντα τά ὁποῖα συνίσταντο στήν 
ἐκκαθάριση ἐκκρεµοτήτων τῶν παρελθόντων ἐτῶν καί στόν ἔλεγχο τῶν λογα-
ριασµῶν τῶν περασµένων διαχειρίσεων, γιά τίς περιπτώσεις ὅµως ἐκεῖνες οἱ 
ὁποῖες εἶχαν ὑπερβεῖ τό ὅριο παραγραφῆς ἀπαιτοῦνταν προηγουµένως σχετικό 
πρόσταγµα τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας. Ἀναλυτικότερα οἱ ἐξουσίες του διατυ-
πώθηκαν στό «µαντάτο» τῆς 21.6.1820. Μέ αὐτό ὁ Robinson ἐξουσιοδοτεῖτο νά 
ἐντείνει τήν καταγραφή τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀγαθῶν καί νά ἐπαγρυπνεῖ γιά τή 
φύλαξη καί τήν πρός τό συµφέρον τῶν ναῶν χρήση τους. Νά διεκδικεῖ ὁποια-
δήποτε ἰδιοποίηση ἐκκλησιαστικῶν περιουσιακῶν στοιχείων, ἀκινήτων ἤ κινη-
τῶν. Νά φροντίζει γιά τήν εἴσπραξη τῶν χρεῶν. Νά συγκεντρώνει τά ἔγγραφα 
τῶν προηγουµένων διαχειρίσεων καί νά ἀπαιτεῖ τήν καταβολή τῶν χρεωστου-
µένων εἴτε ἀπό τούς ὑπολόγους εἴτε ἀπό τούς παλαιούς διαχειριστές, ἐκτός 
βέβαια ἀπό τίς περιπτώσεις ἐκεῖνες πού ἡ ἀπόδοση λογαριασµοῦ εἶχε ἐγκριθεῖ 
ἀπό τίς προηγούµενες κυβερνήσεις, ὁπότε ἀπαιτοῦνταν εἰδική ἐξουσιοδότηση 
τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας. Ὄφειλε νά φροντίζει γιά τήν καλλιέργεια τῶν ἀγα-
θῶν πού ἀνῆκαν σέ ἐκκλησιαστικά ἱδρύµατα, τά ὁποῖα µποροῦσε νά παραχω-
ρεῖ σέ ἁπλή ἐνοικίαση πού δέν ὑπερέβαινε τά τέσσερα ἔτη, ἐνῶ γιά τήν ἀλλο-
τρίωση ἤ πώληση ἐκκλησιαστικῶν ἀγαθῶν ἦταν ἀναγκαία ἡ ἔγκριση τοῦ Κοι-
νοβουλίου. Τέλος, ὄφειλε νά ἐπαγρυπνεῖ ὥστε ὅλοι οἱ ναοί νά διατηροῦνται σέ 
καλή κατάσταση καί νά συντηροῦνται τακτικά. 

Ἡ εὐρύτατη αὐτή δικαιοδοσία περιορίστηκε δραστικά µέ τήν ἀπόφαση τῆς 
Γερουσίας τῆς 18.10.1820. Ὁ Γενικός ∆ιαχειριστής W. Robinson, µετά τήν ἔκδο-
ση τῆς τελευταίας ἀπόφασης, διατήρησε τόν ἔλεγχο καί τήν ἐποπτεία τῶν εἰσο-
δηµάτων καί τῶν διαχειριστικῶν πράξεων τῶν κυβερνητῶν τῶν ναῶν τῆς Κέρκυ-
ρας, καί µέσα στά πλαίσια τῶν ἁρµοδιοτήτων του αὐτῶν ἐξέδωσε τήν 1.2.1824 
σχετικό πρόσταγµα τό ὁποῖο ἀναφερόταν στά καθήκοντα τῶν κυβερνητῶν πού 

                                                        
399. Γιά τήν πρώτη δηλοποίηση βλ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Βιβλιογραφία, ἀρ. 1261. Ἡ δεύτερη, 

ἕως τώρα ἀβιβλιογράφητη, εἰς Α.Ν.Κ., Ἰόνιο Κράτος, φάκελος 23, ὑποφάκελος 2, ἀρ. µονο-
φύλλου 136. 

400. ∆ίφυλλο, εἰς Α.Ε.Κ. ἀρ. L.984b. Τό κείµενο καί εἰς ΜΑΧΑΙΡΑ, Ναοί, σ. 275-276. 
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ἀφοροῦσαν στήν οἰκονοµική καί περιουσιακή διαχείριση τῶν ναῶν401. Σύµφω-
να µέ τίς περιεχόµενες σέ αὐτό διατάξεις οἱ νέοι κυβερνῆτες τρεῖς ἡµέρες µετά 
τήν ἐκλογή τους ὄφειλαν νά παραλάβουν ἀπό τούς κυβερνῆτες, τῶν ὁποίων ἔ-
ληγε ἡ θητεία, ὅλα τά κινητά ἀγαθά τῆς ἐκκλησίας καί νά συντάξουν κατάλογο 
αὐτῶν ὑπογραµµένο τόσο ἀπό αὐτούς ὅσο καί ἀπό τούς ἀπερχοµένους, ἀπό τόν 
ὁποῖο ἔπρεπε νά κρατήσουν ἕνα ἀντίγραφο. Στή συνέχεια νά συγκρίνουν τόν 
κατάλογο µέ ἐκεῖνον τῶν κινητῶν πού εἶχαν παραδοθεῖ στούς προηγουµένους 
κυβερνῆτες καί νά στείλουν τό πρωτότυπο στό «Ὀφφίκιο τῆς Γενικῆς ∆ιευθύν-
σεως» µέ τή σηµείωση ἐκείνων τῶν κινητῶν πού εἶχαν παραδοθεῖ στούς προκα-
τόχους τους καί τά ὁποῖα γιά ὁποιαδήποτε αἰτία δέν παραδόθηκαν, µέσα σέ 
διάστηµα ὀκτώ ἡµερῶν ἀπό τήν ἐκλογή τους. Στό ἴδιο χρονικό διάστηµα ὄφει-
λαν ἐπίσης νά καταρτίσουν κατάλογο τῶν χρεωστῶν τῆς ἐκκλησίας, µέ ἀναλυ-
τική ἀναφορά τῆς ποσότητας, τοῦ εἴδους τοῦ χρέους καί τῆς ἡµεροµηνίας σύ-
νταξης τῆς πράξης καθώς καί τοῦ ὀνόµατος τοῦ νοταρίου πού τή συνέταξε, τόν 
ὁποῖο θά ἔστελναν στήν ὑπηρεσία ζητώντας τήν παρέµβασή της γιά τήν πληρω-
µή τῶν χρεῶν. Ὄφειλαν νά διαχειρίζονται τά ἔσοδα καί ἔξοδα τοῦ ναοῦ σύµ-
φωνα µέ τίς ἰσχύουσες διατάξεις. Τά τακτικά ἔξοδα διενεργοῦνταν µέ τή συναί-
νεση τοῦ Γενικοῦ ∆ιευθυντῆ, ἐνῶ δέν µποροῦσαν νά κάνουν κανένα ἔκτακτο 
ἔξοδο ἄν δέν λάµβαναν προηγουµένως τήν ἄδεια τοῦ Γενικοῦ ∆ιευθυντῆ. Ὄφει-
λαν νά ἐπαγρυπνοῦν γιά τά συµφέροντα τῆς ἐκκλησίας καί νά εἰδοποιοῦν τόν 
Γενικό ∆ιευθυντή γιά κάθε ἁρπαγή τῶν ἀγαθῶν της καθώς καί νά τοῦ γνωστο-
ποιοῦν τίς καθυστερούµενες καταβολές τῶν χρεωστουµένων στόν ναό ὥστε µέ 
τήν παρέµβαση ἐκείνου νά ὑποχρεωθοῦν οἱ χρεῶστες νά πληρώσουν τό χρέος 
τους. ∆έν ἔπρεπε νά λαµβάνουν ἐκ τῶν προτέρων πληρωµές γιά ἐνοίκια ἤ ἐδα-
φονόµια γιά χρόνο µεγαλύτερο ἀπό ἐκεῖνον τῆς διαχείρισής τους. Ἕναν µήνα 
πρίν ἀπό τή λήξη τῶν ἐνοικιάσεων τῶν ἀγαθῶν τοῦ ναοῦ ὄφειλαν νά ζητήσουν 
ἐγγράφως ἀπό τόν Γενικό ∆ιευθυντή τή δηµοσίευση τῶν ἀναγκαίων προκηρύ-
ξεων γιά τή νέα ἐνοικίαση. Μέ τό τέλος τῆς ἐπιστασίας τους ὄφειλαν νά πα-
ρουσιάσουν σέ διάστηµα τριῶν ἡµερῶν τούς λογαριασµούς τους στό Γραφεῖο 
τοῦ Γενικοῦ ∆ιευθυντῆ καί νά καταθέσουν στό ∆ηµόσιο Ταµεῖο (Cassa Pubblica 
dell' Amministrazione) ὅ,τι περίσσευµα εἶχε ἀποµείνει. 

Στό µεταξύ, καί σέ ἐφαρµογή τῆς πράξης 32 τοῦ Α΄ Κοινοβουλίου, κινήθη-
καν ἀπό τίς ἁρµόδιες ὑπηρεσίες ἀγωγές γιά τή διεκδίκηση τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
εἰσοδηµάτων πού εἶχαν καταπατηθεῖ. Ἡ πράξη 29 τοῦ Β΄ Κοινοβουλίου τῆς 
28.4.1825 βεβαίωνε τά θετικά ἀποτελέσµατα τῆς ὅλης προσπάθειας καί ἐπικύ-
ρωνε τήν ἰσχύ τῆς πράξης 32 τοῦ Α΄ Κοινοβουλίου καί τῆς ἀπόφασης τῆς 
18.10.1820402. Μέσα στά πλαίσια τῆς προσπάθειας ρύθµισης τῶν πραγµάτων 
τῶν ἐκκλησιαστικῶν καθιδρυµάτων ἐντάσσεται καί ἡ ὑπ’ ἀριθ. 74 πράξη τοῦ Β΄ 

                                                        
401. Μονόφυλλο εἰς Α.Ε.Κ. ἀρ. L.1041b. 
402. Μονόφυλλο εἰς Α.Ε.Κ., ἀρ. L.1041c. 
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Κοινοβουλίου τῆς 10.5.1827403 µέ τήν ὁποία αὐτό, θεωρώντας ἀπαραίτητη τή 
γνώση τῆς περιουσιακῆς κατάστασης τῶν ἐκκλησιαστικῶν καθιδρυµάτων ὥστε 
νά ληφθοῦν τά ἀναγκαῖα γι’ αὐτά µέτρα, ὅρισε τή σύσταση ἐπιτροπῆς σέ κάθε 
νησί γιά τήν ἐξακρίβωση τῆς κινητῆς καί ἀκίνητης περιουσίας κάθε ἐκκλησια-
στικοῦ καί ἀγαθοεργοῦ ἱδρύµατος. Ἡ ἀπόφαση ὅµως δέν θά ἐφαρµοστεῖ καί θά 
ἐνεργοποιηθεῖ µόλις τό 1850 µέ ἀπόφαση τοῦ τότε Ἁρµοστῆ H. G. Ward404. 

Στά µετέπειτα χρόνια τήν εὐθύνη γιά τή διαχείριση τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
εἰσοδηµάτων ἀνέλαβε ὁ ἐπί τῆς Θρησκείας ἐπιχώριος Ἀξιωµατικός405. Στίς 
4.12.1839 ἡ Γερουσία δηµοσίευσε διάταγµα πού ἀφοροῦσε στή διαχείριση τῶν 
προσόδων τῶν µοναστηριῶν καί τῶν ἐνοριακῶν ἐκκλησιῶν ὅλων τῶν νησιῶν 
ἀπό τούς οἰκονόµους, κυβερνῆτες καί ἄλλους ὑπευθύνους406. Τό διάταγµα συ-
ντάχθηκε ἔπειτα ἀπό παραστάσεις τοῦ Ὑπάρχου Κερκύρας καί προτάσεις τοῦ 
Γενικοῦ Εἰσαγγελέα τοῦ Κράτους καί ἀποτελεῖτο ἀπό 25 ἄρθρα. Κατ’ αὐτό, οἱ 
οἰκονόµοι, οἱ κυβερνῆτες καί οἱ λοιποί ὑπεύθυνοι ὄφειλαν νά λογοδοτοῦν µέσα 
σέ ἕναν µήνα ἀπό τή λήξη τῆς ὑπηρεσίας τους. Μετά τήν παρέλευση τῆς προ-
θεσµίας, ὁ ἁρµόδιος ἐπιχώριος Ἀξιωµατικός µποροῦσε νά διατάξει τή σύλληψη 
τῶν παραβατῶν καί τόν ἐγκλεισµό τους µέχρι νά ἐκπληρώσουν τό χρέος τους. 
Ἡ λογοδοσία δινόταν ἀπό τόν ἐπί τῆς Θρησκείας Ἀξιωµατικό στούς διαδόχους 
κυβερνῆτες γιά νά τήν ἐλέγξουν σέ διάστηµα πού δέν θά ὑπερέβαινε τόν µήνα. 
Μετά τό πέρας τῆς ἀνωτέρω διαδικασίας, ὁ ἐπιχώριος Ἀξιωµατικός µέσα σέ 15 
ἡµέρες ἐξέδιδε τό βούλευµά του. Ἡ ἀπόφασή του ἐφεσιβάλλονταν στό Ἐγχώριο 
Συµβούλιο, οἱ ἀποφάσεις τοῦ ὁποίου ἦταν ἀνέκκλητες. Ἡ Γερουσία ὅµως εἶχε 
τήν ἐξουσία νά ἀκυρώσει ἤ νά τροποποιήσει τίς ἀποφάσεις του, ὅποτε τό ἔκρι-
νε εὔλογο. Τά κατεχόµενα ἀπό τούς κυβερνῆτες χρηµατικά ποσά καί ἀντικεί-
µενα πού ἀνῆκαν στήν ἐκκλησία παραδίδονταν στούς διαδόχους τους ταυτό-
χρονα µέ τή λογοδοσία. Ἡ ἀπόφαση αὐτή ἦταν, σύµφωνα µέ τό τελευταῖο ἄρ-
θρο της, ἐκτελεστή σέ κάθε νησί ἕναν µήνα µετά τή δηµοσίευσή της. Ἡ ἀπόφαση 
ἀναδηµοσιεύτηκε στίς 2/14 Μαρτίου 1840 ὡς 1η πράξη τοῦ Ζ΄ Κοινοβουλίου407 
µέ τροποποιήσεις ὁρισµένων ἄρθρων, ἀφαίρεση ἄλλων καί κυρίως µέ τόν περι-
ορισµό τῆς ἰσχύος της µόνον στήν Κέρκυρα. 

Στό Ἱστορικό Ἀρχεῖο τῆς Κέρκυρας σώζονται πολλά ἔγγραφα πού ἀφοροῦν 
στή διαχειριστική δραστηριότητα τῶν κυβερνητῶν τῶν συναδελφικῶν ναῶν, 
καί στή συνακόλουθη δραστηριότητα τῶν ὑπεύθυνων πολιτειακῶν ἀρχῶν. Γιά 

                                                        
403. Gazzetta Jonia, ἀρ. 492 (1827), σ. 2-3. 
404. Τό διάγγελµα τοῦ Ἁρµοστῆ δηµοσιεύτηκε στήν Gazzetta Straordinaria τῆς 8.3.1850 

(βλ. περιγραφή εἰς ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Βιβλιογραφία, ἀρ. 2886). 
405. Γιά τή συγκρότηση καί λειτουργία τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Συµβουλίου παραπέµπουµε στό 

Σύνταγµα τοῦ 1817, κεφάλαιο ∆΄, τµῆµα Α΄, ἄρθρο 6. τµῆµα Β΄ ἄρθρα 6 καί 9. τµῆµα Γ΄, ἄρθρα 
7 καί 9 (ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Συντάγµατα, σ. 745, 748). 

406. Gazzetta Jonia, ἀρ. 469 (1839), σ. 9-11. 
407. Gazzetta Jonia, ἀρ. 483 (1840), σ. 7-10. 
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τήν πρώτη εἰκοσαετία τοῦ 19ου αἰ. µεγάλος εἶναι ὁ ἀριθµός τῶν τεκµηρίων πού 
σώζονται στήν ἀρχειακή σειρά Ἔγγραφα Ἐκκλησιῶν, κατανεµηµένα κατά ναό. 
Στούς φακέλους ἐντοπίζονται ἀποφάσεις τοῦ Μαγιστράτου µέ τίς ὁποῖες καθο-
ρίζονται τά τακτικά ἔξοδα τῶν ναῶν, ἐγκρίσεις τακτικῶν καί ἐκτάκτων ἐξόδων 
τῶν κυβερνητῶν, φάκελοι τῆς διαχείρισης τῶν κυβερνητῶν διαφόρων ἐκκλη-
σιῶν µέ συνηµµένα ὅλα τά ἀποδεικτικά στοιχεῖα καί ἀποδείξεις408, λογοδοσίες 
τῶν κυβερνητῶν τῶν συναδελφικῶν ἐκκλησιῶν409. Τά ἔγγραφα, πού προέρχο-
νται ἀπό τή δραστηριότητα αὐτή τοῦ Ἀρχείου Θρησκείας κατά τήν περίοδο τῆς 
ἀγγλικῆς Προστασίας καί ἀναφέρονται στούς συναδελφικούς ναούς, περιλαµ-
βάνονται στήν ὁµώνυµη ἀρχειακή σειρά τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Κέρκυρας. 

                                                        
408. Βλ. γιά παράδειγµα τή σύµφωνη µέ τά ἄρθρα 5 καί 6 τοῦ διατάγµατος τοῦ 1807 ἔγ-

κριση τῶν τακτικῶν καί ἐκτάκτων ἐξόδων γιά τόν ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καρουσάδων 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 195, ἔγγραφο 211 τῆς 5/17.1.1810). Βλ. ἐπίσης τή διαχείριση τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου 
Ἀθανασίου Καρουσάδων πού κατατέθηκε πρός ἔγκριση στήν ἁρµόδια κρατική ὑπηρεσία 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 192, ἔγγραφο 1: Amministrazione delli Spiridion Condi Buca e Giorgo Schiadopulo 
Governatori della chiesa Sant’ Attanasio della villa Carusades, presentata da detto Buca le 18 Agosto 
1809). 

409. Γιά τήν περίοδο 1813-1865 βλ. Α.Ν.Κ., Α.Θ. φάκελοι 191-313, καί Α.Θ. ΙΙ, φάκελοι 8, 
10, 13, 16, 18, 22. 



 

 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄  
 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  
 
 

Στήν ἑνότητα αὐτή περιλαµβάνονται οἱ λατρευτικές ἐκδηλώσεις τῶν ἀδελφοτή-
των πού εἶχαν ὡς κέντρο ἤ σηµεῖο ἐκκίνησης τόν ναό, καθώς καί ὅλες ἐκεῖνες οἱ 
θρησκευτικές ἐκδηλώσεις γενικότερου χαρακτήρα στίς ὁποῖες διαπιστώθηκε ἡ 
συµµετοχή τῶν ἀδελφοτήτων. Ἀπό τά ὑπάρχοντα στοιχεῖα προκύπτει ἡ κεντρι-
κή σηµασία πού εἶχε στόν κύκλο τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων ἡ ἑορτή τοῦ 
ναοῦ. Ἰδιαίτερη σηµασία ἐπίσης δινόταν στήν περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου τήν Μ. 
Παρασκευή καί στόν ἑορτασµό τοῦ Πάσχα, ἐνῶ οἱ ἄλλες µεγάλες ἑορτές ὑπο-
λείπονταν σαφῶς σέ λαµπρότητα. Κατά τίς ἡµέρες αὐτές οἱ ναοί στολίζονταν µέ 
τά πολύτιµα ἀντικείµενά τους, τά ὁποῖα οἱ ὑπεύθυνοι γιά τή φύλαξή τους τά 
παρέδιδαν στούς ἐφηµερίους1. Αὐτά µετά τό πέρας τῆς ἑορτῆς ἐπιστρέφονταν 
στούς ὑπεύθυνους γιά τή φύλαξή τους2. 

Θά πρέπει πάντως νά σηµειωθεῖ ὅτι οἱ λατρευτικές ἐκδηλώσεις τῶν ἀδελφο-
τήτων σχετίζονταν ἄµεσα µέ τή θέση στήν ὁποία βρισκόταν ὁ ναός. Οἱ κεντρι-
κοί ναοί τῆς πόλης καί τῶν χωριῶν, οἱ ὁποῖοι λειτουργοῦσαν καί ὡς ἐνοριακοί, 
ὑπερτεροῦσαν σαφῶς σέ µεγαλοπρέπεια ἔναντι τῶν ναῶν ἐκείνων πού βρίσκο-
νταν ἐκτός τῶν οἰκισµῶν. Στούς ναούς αὐτούς οἱ λατρευτικές ἐκδηλώσεις περιο-
ρίζονταν συνήθως στήν ἐτήσια τέλεση τῆς ἑορτῆς τοῦ ναοῦ, ὅλες δέ οἱ ἄλλες 
ἑορτές, παρότι δέν παραλείπονταν τουλάχιστον σέ ὅ,τι ἀφοροῦσε τό λειτουργι-
κό σκέλος, σαφῶς ὑστεροῦσαν σέ µεγαλοπρέπεια3. 

 
 

                                                        
1. Βλ. τήν παράδοση ἀσηµικῶν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καρουσάδων στόν ἐφηµέριο στίς 

23.12.1754 (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 195, Ἰνβεντάριο, φ. 15r). Στόν Ὑψηλό Παντοκράτορα τά πολύτιµα 
ἀντικείµενα µεταφέρονταν µέ εὐθύνη τῶν κασσιέρηδων ἀπό τό χωριό Στρινίλας στήν ἐκκλη-
σία κατά τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 562, β. 1, φ. 67r, ὅπου σηµειώνονται τά 
ἔξοδα γιά τή µεταφορά τῶν ἀσηµικῶν). 

2. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 33, β. 2, δ. 1, φ. 20rv καί φ.χ.ἀ., διάταγµα τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ Antonio 
Loredan τῆς 3.6.1741. 

3. Στόν Ὑψηλό Παντοκράτορα τό 1787 σηµειώνονται ἔξοδα γιά τό κερί τῆς Ἀνάστασης 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 562, β. 1, φ. 67v) τό ὁποῖο δύσκολα θά µποροῦσε νά συνδυαστεῖ µέ ἑορταστικές 
ἐκδηλώσεις στό βουνό κατά τήν ἡµέρα αὐτή. 
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1 .  ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  

α. Ἡ ἑορτή τοῦ ναοῦ 

Κύριο µέληµα τῶν ἀδελφοτήτων ἦταν ἡ τέλεση τῆς µνήµης τοῦ ἑορταζοµένου 
ἁγίου ἤ γεγονότος στό ὁποῖο ἦταν ἀφιερωµένος ὁ ναός. Στούς δυσυπόστατους 
ναούς ἤ σέ ἐκείνους στούς ὁποίους προστέθηκε ἡ λατρεία καί ἄλλου ἁγίου, 
ἔπειτα ἀπό τήν κατεδάφιση ἤ καταστροφή ἤ συγχώνευση τοῦ ναοῦ, ἐτελοῦντο 
καί οἱ δύο ἑορτές, µέ µεγαλύτερη ὅµως λαµπρότητα ἐτελεῖτο ἐκείνη στήν ὁποία 
ἦταν ἀφιερωµένος ὁ ναός ἀρχικά4. Τή φροντίδα τῆς ἑορτῆς εἶχαν οἱ ἀδελφοί ἤ 
οἱ νόµιµοι ἐκπρόσωποί τους5, οἱ ὁποῖοι σέ ὁρισµένες ἀδελφότητες ἔδιναν στόν 
ἐφηµέριο τοῦ ναοῦ καί τίς καθιερωµένες «λειτουργίες»6, ἤ οἱ ἐφηµέριοι τοῦ 
ναοῦ, ἀνάλογα µέ τή συµφωνία πού περιείχετο στίς συµβάσεις ἱερουργίας. Σέ 
ὁρισµένες µάλιστα ἀδελφότητες κατά τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς ὁρίζονταν ἐκτάκτως 
«κουµέσιοι» οἱ ὁποῖοι βοηθοῦσαν στήν τέλεση τῆς ἑορτῆς7. Στούς µοναστηρια-
κούς ναούς τήν εὐθύνη εἶχε ἡ µοναστική κοινότητα8. 

Στίς νοταριακές πράξεις ἱερουργίας τονίζεται ἡ λαµπρότητα µέ τήν ὁποία 
ἔπρεπε νά τελεῖται ἡ ἑορτή τοῦ ναοῦ, ἡ ὁποία προσδιοριζόταν ἀπό τόν ἀριθµό 
τῶν ψαλτῶν καί τῶν συλλειτουργούντων ἱερέων κατά τήν ἡµέρα αὐτή9, εἰδι-

                                                        
4. Στήν Ὑπαπαντή Καστελλάνων Μέσης ἑορταζόταν κυρίως ἡ Πεντηκοστή καί δευτε-

ρευόντως ἡ, θεωρούµενη ἤδη τό 1497 ὡς «παλαιά», ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Μ.245, φ. 76v-77r). Ὁ ναός τοῦ Ὑψηλοῦ Παντοκράτορα ἑόρταζε στίς 6 Αὐγούστου ἀλλά καί 
τήν ἡµέρα τῆς Ἀναλήψεως. Στόν Ἅγιο Ἀντώνιο πόλεως τελοῦνταν καί ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου Ἀν-
δρέα ὅµως τά προβλεπόµενα γιά τήν πρώτη ἑορτή ἔξοδα ἦταν διπλάσια σέ σύγκριση µέ ἐκεῖνα 
τῆς δεύτερης (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 5v. Συµβ. Π.189, φ. 130v). 

5. Ἐνδεικτικά: Ἅγιος Ἀθανάσιος τῆς Κοινότητος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.245, φ. 139v-140r τῆς 
15.11.1497). Ἅγιος Γεώργιος Κληµατιᾶς (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.5, πράξη τῆς 6.12.1550). Ἅγιος ∆ηµή-
τριος πόλεως (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 6.7, φ. 158r τῆς 25.1.1560). Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδροµος πόλεως 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.18, φ. 301r τῆς 4.6.1584). Παντοκράτορας Ὑψηλός (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.9, φ. 17v-
18r τῆς 6.8.1592). Ἅγιος Γεώργιος στό Γιαλισκάρι (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.404, φ. 115v-116r τῆς 
24.4.1590. Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 501v τῆς 24.4.1609. Α.Ν.Κ., Συµβ. Ν.1, φ. 4v-5r τῆς 20.5.1635). 
Ἅγιος Ἀντώνιος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 5v). 

6. Ἅγιος Γεώργιος Παλαιοχωρίου (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 5.10, β. 2, πράξη τῆς 16.9.1604). 
7. Στόν Ὑψηλό Παντοκράτορα, κατά τή σύµβαση τοῦ 1503, ὁ ἱερουργός µποροῦσε νά 

«βάνοι κουµέσους δύο από την αδελφότητα µε θέλιµα και προσερώτησην των ευρισκοµένων 
κτητόρων ωπερ θελουν ευρίσκεσθαι την αυτήν ηµέραν εις την ριθήσαν µονήν νά είναι εις 
πάσαν συνδροµήν και βοήθειαν της αυτής µονής...» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.8, φ. 19r - Πράξεις Κατωι-
µέρη, σ. 74, ἀρ. 77). 

8. Ἁγία Τριάς Ἀργυράδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.65, κατάστιχο 1708, φ. 17v τῆς 4.8.1708). ΚΟ-
ΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 643-645. 

9. Μέ τή σύµβαση τῆς 7.12.1544 ὁ ἐκλεγείς ἱερουργός τοῦ Ἁγίου Νικολάου ∆ράκοντος 
ὄφειλε νά καλεῖ «ἀπο διο ηερης και ἀπάνου όσον ενε τὸ δινατόν του» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 
714v). Στίς 4.1.1747 ὁρίστηκε ἀπό τήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου ὅτι στίς ἑορτές ἡ 
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κότερα δέ γιά τήν περιοχή τῆς πόλης καί ἀπό τήν παρουσία τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
ἀρχῆς10. 

Τά ἔξοδα τῆς ἑορτῆς ἤ τῶν ἑορτῶν τοῦ ναοῦ κάλυπτε συνήθως ὁ νεµόµενος 
τά εἰσοδήµατα τοῦ ναοῦ λαϊκός ἤ µοναχός, συνήθως ὅµως ὁ ἱερέας πού ἦταν 
ταυτόχρονα καί ὁ ἐφηµέριος τοῦ ναοῦ. Ὁ τρόπος κάλυψης τῶν προβλεποµένων 
ἐξόδων σηµειώνεται πάντοτε στίς σχετικές νοταριακές πράξεις ὅπου καί προσ-
διορίζεται τό ποσοστό ἐπιβάρυνσης ἀνάλογα µέ τό µερίδιο τῶν νεµοµένων εἰσο-
δηµάτων11. Ἄλλοτε ὅµως τά ἔξοδα ἐπιβάρυναν τήν ἐκκλησία ἤ τήν ἀδελφότητα 
ἤ ἀκόµη καί τούς κυβερνῆτες12. Σέ ὁρισµένες ἀδελφότητες τέλος, καί κυρίως σέ 
ἐκεῖνες τῶν ὁποίων οἱ ναοί γιόρταζαν δύο φορές τόν χρόνο, ἤ σέ ἐκεῖνες πού 
κατεῖχαν περισσότερους τοῦ ἑνός ναούς, παρατηρεῖται ἐπιµερισµός τῆς ἐπιβά-
ρυνσης µέ τήν ἀνάληψη τῆς µιᾶς ἑορτῆς ἀπό τόν ἐφηµέριο καί τῆς ἄλλης ἤ τῶν 
ἄλλων ἀπό τούς ἀδελφούς13. 

                                                        
διοικούσα ἐπιτροπή µποροῦσε νά καλέσει ἕως ἕξι ψάλτες, οἱ ὁποῖοι θά λάµβαναν ἀπό 5 λίτρες 
ὁ καθένας, κάθε δέ ἐπιπλέον ψάλτης ἐπιβάρυνε τά µέλη τῆς ἐπιτροπῆς (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 
368r). 

10. Σύµφωνα µέ τή σύµβαση τῆς 25.1.1560, ὁ ἐφηµέριος τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου πόλεως 
ὄφειλε νά καλεῖ τόν Μ. Πρωτοπαπά καί ἄλλους δύο ἱερεῖς (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 6.7, φ. 158rv). 

11. Βλ. σηµειώσεις ἀνωτέρω, στίς ἑνότητες γιά τίς ὑποχρεώσεις τῶν ἐφηµερίων καί τήν 
περιουσιακή διαχείριση τοῦ ναοῦ. 

12. Ἁγία Τριάς Παράλιος (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.41, φ. 113r τῆς 7.4.1572). Ἅγιοι Σαράντα πό-
λεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.53, φ. 168r τῆς 13.10.1563). Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἁγίων ∆ούλων (Α.Ν.Κ., 
∆.Σ. 7.4, φ. 101r τῆς 25.10.1528). Ὑ. Θ. Παλαιοπόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.53, φ. 120v-121r τῆς 
24.6.1563). Ὑ. Θ. Παρηγορήτισσα πόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.187, φ. 110r τῆς 18.6.1549). Ὑποχρέω-
ση τέλεσης τῆς ἑορτῆς µέ χρέωση τῶν ἀδελφῶν διακρίνουµε καί στόν Ἅγιο Παντελεήµονα 
Βιταλάδων, ὅπου τό 1611 ὁ ἐγγραφόµενος νέος ἀδελφός ἀναλάµβανε ἐκτός τῶν ἄλλων καί ὅ-
λες ἐκεῖνες τίς ὑποχρεώσεις πού σχετίζονταν µέ τήν τέλεση τῆς ἑορτῆς τοῦ ναοῦ (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Κ.405, φ. 624v). Ἡ ἀνάθεση τῶν ἐξόδων τέλεσης τῆς ἑορτῆς τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµένης 
τῶν Ξένων πόλεως στούς κυβερνῆτες, καί συγκεκριµένα τῶν ἐξόδων γιά τούς ἄρτους καί τούς 
ψάλτες, ἀποφασίστηκε στή σύναξη τῆς 12.4.1702 (Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 100r). 

13. Στόν Ἅγιο Νικόλαο τῶν Ξένων Γαρίτσας τό 1545 τήν εὐθύνη γιά τήν τέλεση τῆς ἑορτῆς 
στίς 6 ∆εκεµβρίου εἶχε ὁ ἱερουργός (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.54, φ. 238r). Σύµφωνα µέ τή σύµβαση ἱε-
ρουργίας τῆς 28.4.1568 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.40, φ. 589rv), ὁ ναός γιόρταζε δύο φορές: τήν πρώτη 
ἑορτή στίς 6 ∆εκεµβρίου τελοῦσε ὁ ἱερουργός, τή δεύτερη, πού δέν ὁρίζεται, τελοῦσε πιθανό-
τατα ἡ ἀδελφότητα. Στόν Παντοκράτορα στό Γρηγοροβούνι ὅπου τελοῦνταν δύο ἑορτές, τήν 
πρώτη τῆς Ἀναλήψεως, τελοῦσε µέ ἔξοδά του ὁ ἱερέας ἐνῶ τή δεύτερη, τῆς Μεταµορφώσεως, ἡ 
ἀδελφότητα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 446v τῆς 7.2.1578). Στήν Ὑ. Θ. Κουκαµιώτισσα Χωρεπι-
σκόπων ὁ ἐφηµέριος περιοριζόταν στήν τέλεση τῆς πανήγυρης τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, µετο-
χίου τοῦ ναοῦ τήν ἱερουργία τοῦ ὁποίου ἀναλάµβανε ἐπίσης (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.25, β. 1, φ. 44rv 
τῆς 2.5.1570 καί φ. 59rv τῆς 14.7.1570), ἐνῶ τίς ἑορτές τῆς Ὑ. Θεοτόκου καί τοῦ ἁγίου Νικο-
λάου πιθανόν τελοῦσε ἡ ἀδελφότητα. Στόν Ἅγιο Ἰωάννη Πρόδροµο καί Ἁγία Παρασκευή 
πόλεως τό 1584 τήν ἑορτή τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς ἀναλάµβανε νά τελέσει ὁ ἐφηµέριος, ἐνῶ τίς 
ἑορτές τοῦ Προδρόµου τίς τελοῦσαν οἱ κυβερνῆτες µέ ἔξοδα τῆς ἀδελφότητας (Α.Ν.Κ., Συµβ. 
Χ.18, φ. 301r). 
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Στά ἔξοδα τῆς ἑορτῆς περιλαµβάνονταν ἡ προµήθεια τῶν ἀναγκαίων γιά 
τήν τέλεση τῆς λειτουργίας δηλαδή κεριῶν καί λιβανιοῦ14, ἡ πληρωµή ψαλτῶν 
καί διακόνων15, ἡ ἀποζηµίωση τοῦ ἱερέα στούς ναούς πού δέν εἶχαν µόνιµο ἐφη-
µέριο, καί ἡ πληρωµή τῶν προσκαλούµενων ἱερέων16. Σέ αὐτά προσθέτονταν τά 
ἔξοδα γιά τήν παρασκευή ἄρτων17, καθώς καί γιά πυροτεχνήµατα ἤ, ὅπως δη-
λώνεται στίς καταστάσεις τῶν ἐξόδων, γιά τήν ἀγορά «πούλβερης»18. Ἕνα ση-
µαντικό ἐπίσης µέρος τῶν ἐξόδων γινόταν «διὰ αρτηµὴ τοῦ σπερνοῦ»19, δηλαδή 
γιά τήν ἀγορά ὅλων ἐκείνων τῶν ὑλικῶν πού ἦταν ἀναγκαῖα γιά τήν παρα-
σκευή τῶν «σπερνῶν» ἤ «ἑσπερινῶν», εἴδους γλυκίσµατος τό ὁποῖο παρασκευα-
ζόταν, ὅπως φαίνεται ἀπό τίς καταστάσεις ἐξόδων τοῦ 18ου αἰ., µέ σιτάρι (βρα-
σµένο) ἀναµειγµένο µέ λιανοσταφίδα, κουφέτα χοντρά καί λιανά, γλυκάνισο, 
πιπέρι, µέλι καί σουσάµι20. Σέ ἄλλους ναούς προσθέτονταν ἤ χρησιµοποιοῦνταν 
ἐναλλακτικά ποσότητες ἀµυγδάλου καί ψωµόψιχας21. Οἱ ποσότητες τοῦ παρα-
σκευαζοµένου γλυκίσµατος ἦταν ἀνάλογες µέ τό µέγεθος τῆς ἀδελφότητας καί 
µέ τή συνήθη προσέλευση τῶν πανηγυριστῶν, στούς ὁποίους καί προσφέρο-
νταν22. Τά «ἑσπερινά» παρασκευάζονταν ἀπό τόν ἐφηµέριο ἤ τόν πακτωτή τῶν 
εἰσοδηµάτων τοῦ ναοῦ23 ἤ αὐτοί παρέδιδαν τά ὑλικά στούς κυβερνῆτες γιά τήν 
παρασκευή τους24. Ἡ παράδοση τῆς παρασκευῆς τῶν «σπερνῶν» συναντᾶται 

                                                        
14. Ἁγία Βαρβάρα Ραχτάδων (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 477, β. 1, φ. 61r). Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσα πόλεως 

(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 214, β. 2, φ. 135r). 
15. Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσα πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 214, β. 2, φ. 135r). 
16. Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἁγίων ∆ούλων (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.4, φ. 101r τῆς 25.10.1528). 
17. Στήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας πόλεως, ὅπως προκύπτει ἀπό ἀπόδειξη τῆς 

2.7.1774, οἱ κυβερνῆτες τοῦ ναοῦ ἔκαναν γιά τήν ἑορτή 100 ἄρτους πρός 4 γαζέτες ὁ καθένας. 
Ἀναλυτικότερα δόθηκαν 40 λίτρες γιά ψωµί, 19 γιά ζάχαρη καί 5 γιά ἀµοιβή («καµατικά») 
τοῦ φούρναρη (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, δ.χ.ἀ., ἀποδείξεις). 

18. Ἅγιος Νικόλαος καί Λάζαρος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 53v ἀπόδοση λογα-
ριασµοῦ τῆς 13.4.1601). 

19. Ὑ. Θ. Πάγων (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 502, β. 1, φ. 49r). 
20. Βλ. ἔξοδα τοῦ 1756 γιά τήν ἑορτή τοῦ ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., 

Ε.Ε. 195, β. 1, φ. 102r). Ἁγία Βαρβάρα Ραχτάδων (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 477, β. 1, φ. 61r). 
21. Ἅγιος Ἀθανάσιος Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 192, β. 1, φ. 104r). 
22. Στή µονή τῆς Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσας δίδονταν 2 µιζούρια σιτάρι γιά τήν παρασκευή 

του (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 638). Στόν Ὑψηλό Παντοκράτορα γιά τό 
1787 σηµειώνονται 7 µιζούρια σιτάρι καί ἕνα ἀµύγδαλα, πέραν τῶν ἄλλων καρυκευµάτων 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 562, β. 1, φ. 67r). 

23. Ἐνδεικτικά: Ἅγιοι Θεόδωροι Ἁγίων ∆ούλων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 56, φ. 34rv). Πα-
ντοκράτορας Ἁγίων ∆ούλων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 56, φ. 43v τῆς 22.5.1736). Ἁγία Παρασκευή 
Καρουσάδων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 57, φ. 18r τῆς 29.8.1736). Ὑ. Θ. Φανερωµένη Καβαλουρίου 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.420, β. 13, φ. 9v τῆς 5.4.1786). 

24. Μέ τήν πράξη τῆς 17.4.1737 ὁ Ἀλιβίζης Σκιαδᾶς, ὡς ἐπικαρπωτής τῶν εἰσοδηµάτων τοῦ 
ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Καρουσάδων, ἀνέλαβε τήν ὑποχρέωση νά δίνει στούς κουµεσίους 
κατ’ ἔτος τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς δυόµισι µιζούρια σιτάρι, ἕνα µιζούρι ἀµύγδαλα καί δέκα λίτρες 
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ἐκτός ἀπό τά χωριά καί στήν περιοχή τῆς πόλης25. 
Τά µεγαλύτερα ἔξοδα ὅµως ἀφοροῦσαν στήν πανηγυρική συνεστίαση τῶν 

ἀδελφῶν, συνήθεια τήν ὁποία συναντᾶµε ἰδιαίτερα διαδεδοµένη σέ ὅλη τήν 
Κέρκυρα. Ἡ συνήθεια αὐτή ἦταν καθιερωµένη ἤδη στά τέλη τοῦ 15ου αἰ., ὅπως 
προκύπτει ἀπό τή σύµβαση ἱερουργίας τοῦ ναοῦ τῆς Ὑπαπαντῆς Καστελλάνων 
Μέσης στίς 2.6.1497, µέ τήν ὁποία ὁ ὁρισθείς ἐφηµέριος ἀναλάµβανε τήν ὑπο-
χρέωση νά παραδώσει στούς κυβερνῆτες τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς δέκα µέτρα κρα-
σί καί ἕνα βόδι26. Ἡ παράθεση τῆς τράπεζας («ταύλας») τῶν ἀδελφῶν κατά τήν 
ἡµέρα τῆς ἑορτῆς γινόταν µέ ἔξοδα τῆς ἐκκλησίας τά ὁποῖα διενεργοῦσαν οἱ κυ-
βερνῆτες τοῦ ναοῦ27, κυρίως ὅµως µέ ἔξοδα τοῦ ἐφηµερίου, ὅταν αὐτός νεµόταν 
τά εἰσοδήµατα τοῦ ναοῦ, τοῦ ἡγουµένου, σέ περίπτωση πού ὁ ναός ἦταν µονα-
στηριακός, ἤ τοῦ πακτωτῆ τῶν εἰσοδηµάτων. Αὐτοί εἴτε ἀναλάµβαναν γενικά 
τήν παράθεση τῆς «ταύλας»28 εἴτε µέ τή σχετική σύµβαση ἐπωµίζονταν τά ἔξο-
δα, στά ὁποῖα ἀναφέρονταν ἡ καταβολή χρηµάτων, κυρίως ὅµως ἡ προµήθεια 
διαφόρων ἀγαθῶν, ἡ ποσότητα τῶν ὁποίων διέφερε ἀπό ἀδελφότητα σέ ἀδελ-
φότητα, τά ὁποῖα παρέδιδαν πρίν ἀπό τήν ἑορτή στούς ἐπιτρόπους τοῦ ναοῦ29. 

                                                        
σταφίδα γιά νά κάνουν τό «εσπερινο» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 58, φ. 16v). 

25. Γιά τά χωριά βλ. προηγούµενες σηµειώσεις. Γιά τήν πόλη ἡ παρασκευή σπερνῶν ἀνα-
φέρεται στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο καί Ἰάκωβο πόλεως. Τό 1560 ὁ ὁρισθείς ἱερουργός ὄφειλε νά κά-
νει τρεῖς «σταγόνες» «ἑσπερινοῦ» µέ ἔξοδά του, ἐνῶ ὁ «σπερινός» πού µοιραζόταν στούς ἀδελ-
φούς γινόταν ἀπό τούς κυβερνῆτες (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 6.7, φ. 158rv). Γιά τόν ἴδιο ναό τό 1576 ὁ 
ἱερουργός ὑποσχέθηκε νά κάνει τά σπερνά τόσο στήν ἑορτή τοῦ ἁγίου ∆ηµητρίου ὅσο καί τοῦ 
ἁγίου Ἰακώβου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.17, φ. 317r), ἐνῶ µέ τήν ἀπόφαση τῆς ἀδελφότητας τοῦ ναοῦ 
στίς 29.5.1603 προσδιορίστηκε ἡ ποσότητα τῶν σπερνῶν πού ὄφειλε νά παρασκευάζει ὁ ἐφη-
µέριος σέ «τρης σκουτελες ης πάσαν εορτήν από ηδιόν του» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 3, φ. 72rv). 
Στόν ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί Λαζάρου κατά τήν ἑορτή τοῦ ἁγίου Λαζάρου γίνονταν 
σπερνά µέ ἔξοδα τῆς ἐκκλησίας, γιά τά ὁποῖα ὑπεύθυνος ἦταν ἀπό τό 1622 ὁ γραµµατικός 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 81r). Στόν Ἅγιο Ἀντώνιο, σύµφωνα µέ ἀπόφαση τοῦ 1661, κατά τήν 
ἑορτή τοῦ ἁγίου ξοδεύονταν 10 δουκάτα γιά τόν «εσπερινον», ἐνῶ στή δεύτερη ἑορτή τοῦ 
ἁγίου Ἀνδρέα 5 δουκάτα (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 230, β. 1, φ. 5v). Τήν τέλεση σπερνῶν γνωρίζουµε καί 
στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.77, β. 7, φ. 40v). 

26. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.245, φ. 76v-77r. 
27. Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἁγίων ∆ούλων (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 121, β. 1, φ. 97rv ἔξοδα τῶν ἐτῶν 1755-

1756). 
28. Στήν Ἁγία Τριάδα Κάτω Παυλιάνας τό 1523 ὁ ἱερέας ὄφειλε νά καλεῖ τούς κτήτορες 

«να ηνε µε τους ιερεις εις το δείπνο και εις το γιοµα..» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.5, φ. 32r). Στήν Ὑ. Θ. 
Ἐλεούσα Ζυγονοῦ τό 1593 ὁ ἱερουργός ὄφειλε νά ἑτοιµάζει τήν «τάβλα» τῶν ἀδελφῶν καί 
κτητόρων τοῦ ναοῦ σύµφωνα µέ τήν παλαιά συνήθεια (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.2, φυλλάδιο 2, φ. 1r). 
Στήν Ἁγία Τριάδα Ἀργυράδων ὁ ἡγούµενος παρέθετε «τάβλα» στήν ἑορτάζουσα ἀδελφότητα 
(ΠΑΝ∆Η, Πράξεις, σ. 72-73. Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.65, κατάστιχο τοῦ 1708, φ. 17v). 

29. Ὑπαπαντή Καστελλάνων Μέσης (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.245, φ. 76v-77r τῆς 2.6.1497). Ὑ. Θ. 
Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.10, φ. 16v-17r τῆς 7.1.1579). Παντοκράτορας Ἁγίων ∆ούλων (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Γ.87, β. 56, φ. 43v τῆς 22.5.1736). Ἅγιοι Θεόδωροι Ἁγίων ∆ούλων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 
56, φ. 43rv τῆς 22.5.1736). Ἁγία Τριάς Κληµατιᾶς (Α.Ν.Κ., Συµβ. Χ.29, β. 1, φ. 34v τῆς 20.5.1746). 
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Στά ἀγαθά αὐτά σέ ὁρισµένες ἀδελφότητες προσθέτονταν καί ἄλλα πού συ-
γκεντρώνονταν ἀπό τούς ἀδελφούς30. Ἀγορά ἀγαθῶν σέ διάφορες ποσότητες 
γιά τίς ἀνάγκες τῆς ἑορτῆς τοῦ ναοῦ διαπιστώνεται καί ἀπό τά διαχειριστικά 
βιβλία τῶν ναῶν τόν 18ο αἰ., ὅπου σηµειώνονται καί τά ἔξοδα γιά τήν παρα-
σκευή τῶν ἐδεσµάτων31. 

Τά ἀγαθά πού συνήθως ἀναφέρονται στίς πράξεις καί στά κατάστιχα τῶν 
ἐξόδων εἶναι κρασί διαφόρων ποσοτήτων, κρέας, σιτάρι, ὄσπρια (φάβα, «µαγει-
ριά»), λάδι καί ψωµί. Στίς περιπτώσεις ἐκεῖνες πού ἡ ἑορτή ἦταν σέ περίοδο νη-
στείας, ὅπως ἡ ἑορτή τοῦ Παντοκράτορα (6 Αὐγούστου), ἀναφέρονται ψάρια, 
ρύζι, σουπιές, κουκιά καί σκόρδα32. Εἶναι προφανές ὅτι τά ἔξοδα ἦταν διαφο-
ρετικά ἀπό ναό σέ ναό, ὄχι µόνο ἀνάλογα µέ τά εἰσοδήµατα αὐτοῦ, ἀλλά καί 

                                                        
30. Στόν Παντοκράτορα Μεσαριᾶς τό 1521 τήν παννυχίδα τελοῦσε ὁ ἱερέας «διδοντας και 

τα ανωθεν χωρία την καρποφορίαν...» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.10, σ. 72-73). Ἐπίσης τό 1597 στά 
εἰσπραττόµενα ἀπό τούς πακτωτές οἱ κουµέσιοι ἔπρεπε νά προσθέσουν «από πουκιού» τους 6 
γαζέτες γιά ψάρι καί 1 µιζούρι φάβα καί ὅλα αὐτά διετίθεντο γιά τίς ἀνάγκες τοῦ πανηγυριοῦ. 
Ἀκόµη οἱ κουµέσιοι ὄφειλαν νά µαζέψουν, ὁ καθένας ἀπό τό χωριό του, στάρι, νά τό κάνουν 
ψωµί καί νά τό φέρουν τήν ἡµέρα τῆς πανήγυρης (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.406, φ.χ.ἀ. τῆς 7.8.1597). 
Στόν Ἅγιο Κωνσταντῖνο Νυµφῶν ἡ ἐπιβολή στούς κτήτορες τῆς ἐτήσιας προσφορᾶς κρασιοῦ 
τό 1580 γίνεται καί «δια φίµην της πανύγιρης», ἐνῶ ὡς προθεσµία τίθεται ὁ Μάιος µήνας πού 
περιλαµβάνει καί τήν ἑορτή (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.10, φ. 28r). 

31. Στόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας πόλεως γιά τήν ἑορτή τοῦ ἁγίου Βλασίου στά ἔξο-
δα τοῦ 1756 περιελήφθησαν καί 156 «ψηστικά καµατικά» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 214, β. 2, φ. 135r). 

32. Σηµειώνουµε ἐνδεικτικά τίς παρακάτω πράξεις µέ τίς ἀναφερόµενες σέ αὐτές ποσό-
τητες ἀγαθῶν: Στήν Ἁγία Παρασκευή Βαρυπατάδων 1 βουτζί κρασί (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.2, φ. 
256v τῆς 14.1.1583). Στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο Ἁγίων ∆ούλων ἡ ἐκκλησία ἔβαζε τό κρασί (Α.Ν.Κ., 
∆.Σ. 7.4, φ. 101r τῆς 25.10.1528). Στόν Ἅγιο Ἠλία Καλαφατιώνων τά προβλεπόµενα ἔξοδα 
ἦταν 1 τζεκίνι καί δύο µέτρα κρασί (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.3, φ. 4r τῆς 1.8.1556). Στήν Ἁγία Μαρίνα 
Μαρµάρου ὁ ἱερέας ἔδινε 4 µιζούρια σιτάρι, 2 µέτρα κρασί, 1 µιζούρι φάβα καί 1 µίλιτρο λάδι 
(Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.6, β. 2 τῆς 11.1.1594). Στόν Ἅγιο Νικόλαο Κανακάδων ὁ ἱερέας ἔδινε 1 µιζούρι 
σιτάρι καί 2 ξέστες κρασί (Α.Ν.Κ., Συµβ. Α.76, φ. 12v τῆς 19.7.1599). Στήν Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Ζυ-
γονοῦ τό 1549 ὁ ἱερέας ἔδινε ψωµί, κρασί, λάδι, ψάρι ἤ κρέας (Α.Ν.Κ., ∆.Σ., 8.1, φ. 13r τῆς 
27.12.1549). Στόν Ἅγιο Γεώργιο Κληµατιᾶς ὁ ἐφηµέριος ὄφειλε νά δίνει 6 µέτρα κρασί καί 1 
µιζούρι σιτάρι (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 7.5, τῆς 6.12.1550). Στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο πόλεως τό 1560 ὁ ἱερέας 
παρεῖχε 2 ξέστες κρασί (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 6.7, φ. 158r). Στήν Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν τό 1579 ὁ ἱερέας ὄφει-
λε νά βάζει, 9 δεκάλιτρα σιτάρι, 15 µέτρα κρασί, 6 δουκάτα γιά ψώνια, καί ὄσπρια («µαγει-
ριά») καί λάδι ὅσο χρειαζόταν (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.10, φ. 16v-17r). Στόν Ὑψηλό Παντοκράτορα 
κατά τήν πράξη τοῦ 1592 ὁ πακτωτής ὄφειλε νά καταβάλλει κατ' ἔτος ὡς πάκτο 30 τάλλαρα, 
11 µέτρα κρασί, 7 µίλιτρα λάδι, 2 δεκάλιτρα κουκιά, καί 3 τάλαρα γιά ψάρι, τά ὁποῖα λάµβα-
ναν οἱ κουµέσιοι γιά «να κανουν την πανιχύδα» (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 3.9, φ. 17v-18r. Βλ. καί τά ἔξοδα 
τοῦ 1787: Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 562, β. 1, φ. 67r). Στόν Παντοκράτορα Μεσαριᾶς τό 1597 οἱ κουµέσιοι 
εἰσέπρατταν ἀπό τούς πακτωτές 1 τάλαρο, 5 µέτρα κρασί, 3 µίλιτρα λάδι καί 1 µιζούρι φάβα 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.406, πράξη 7.8.1597). Στόν Παντοκράτορα Ἁγίων ∆ούλων ὁ πακτωτής ὄφειλε 
νά δίνει «σταρι καρταγιολια τρια, κριθάρι µιζούρι µισό, κουκια µιζούρι µισό, λαδι µιλιτρο 
µισο, κρασί ξεστα µιαµισυ, καί ψαρι πεζο λίτρες οκτώ» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 56, φ. 43v τῆς 
22.5.1736). 
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ἀνάλογα µέ τόν ἀριθµό τῶν ἀδελφῶν καί συµπανηγυριστῶν. Στίς µεγάλες µάλι-
στα ἀδελφότητες τά ἔξοδα τῆς ἑορτῆς συνίσταντο σέ ἀξιοσηµείωτη ποσότητα 
ἀγαθῶν ἤ χρηµάτων33. 

Τήν ἡµέρα αὐτή δινόταν στούς κυβερνῆτες καί µοιραζόταν µεταξύ τῶν ἀδελ-
φῶν τό συνηθισµένο «γιούς», τό ὁποῖο συνιστοῦσε συµβολικό µέρισµα ἀπό τά 
εἰσοδήµατα τοῦ ναοῦ. Σέ ὁρισµένες ἀδελφότητες τό «γιούς» αὐτό ταυτιζόταν 
οὐσιαστικά µέ τήν παράθεση τοῦ γεύµατος καί τήν προσφορά ποσότητας σπερ-
νῶν ἤ ἀκόµη καί µόνον µέ τή διανοµή µιᾶς κούπας «σπερνῶν» σέ κάθε ἀδελ-
φό34. Κατά τήν ἡµέρα αὐτή ἡ ἀδελφότητα ὄφειλε ἐπίσης νά προσφέρει στούς 
ἀρχικούς κτήτορες τῶν ναῶν καί στούς κληρονόµους τους τά συνήθη συµβολι-
κά δοσίµατα χάριν εὐλαβείας ἤ σέ ἀναγνώριση τοῦ «γιούς», σέ περίπτωση πού 
αὐτοί διατηροῦσαν ἀκόµη κτητορικά δικαιώµατα στόν ναό35. 

Στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου µοιράζονταν κατά τήν ἡµέρα αὐτή 
στούς ἀδελφούς οἱ «λουµινάριες». Ἡ θέσπισή τους ἔγινε στίς 17.1.1715 µέ εἰδική 
διάταξη τῆς συνέλευσης τῶν ἀδελφῶν, στήν ὁποία αὐτές χαρακτηρίζονται ὡς 
«σινιθισµενες» καί περιλαµβάνουν ψωµί, κερί τεσσάρων ὀγγιῶν καί τήν εἰκόνα 
τοῦ ἁγίου, ἐνῶ οἱ ἀδελφοί ὄφειλαν νά καταβάλουν 3 λίτρες ὑπέρ τῆς ἐκκλη-
σίας36. Τό θέµα τῆς διανοµῆς τῶν λουµιναριῶν τέθηκε στή συνέλευση τῆς 
16.1.1793 µέ πρόταση τῶν κυβερνητῶν. Σύµφωνα µέ τήν πρόταση, σκοπός ὅλων 
ἔπρεπε νά εἶναι ἡ διατήρηση τῆς λατρείας καί ἡ ἐλάφρυνση τοῦ ναοῦ ἀπό τά 
βάρη. Οἱ λουµινάριες πού ἕως τότε διανέµονταν στούς συναδελφούς, λογίζο-
νταν ἀπό τούς κυβερνῆτες εἰς βάρος τῆς ἐκκλησίας, ἀφοῦ αὐτές δέν συνοδεύ-
ονταν ἀπό ἰσοδύναµες προσφορές τῶν ἀδελφῶν. Γι’ αὐτό καί πρότειναν, µιµού-
µενοι καί τήν πρακτική πού ἀκολουθοῦσε ἡ ἐκκλησία τῆς Παναγίας τῶν Ξένων 
καί ἄλλες ἐκκλησίες, νά παύσει ἡ ὑποχρέωση διανοµῆς τῶν λουµιναριῶν, διατη-
ρώντας µόνο τήν προσφορά τῆς τυπωµένης εἰκόνας τοῦ ἁγίου, µέ ἀντίστοιχη 
ἐπιβάρυνση τῶν ἀδελφῶν µέ 15 γαζέτες. Ἡ πρόταση ψηφίστηκε37. Ἡ ἐφαρµογή 
τῆς διάταξης στά ἑπόµενα χρόνια διαπιστώνεται ἀπό ἀπόδειξη τῆς 29.11.1803 
µέ τήν ὁποία ὁ δηµόσιος τυπογράφος (publico stampatore) Ventura Scarsi βεβαι-
ώνει ὅτι πληρώθηκε ἀπό τούς κυβερνῆτες γιά τήν ἐκτύπωση διακοσίων ἀντι-
τύπων τῆς εἰκόνας τοῦ ἁγίου Ἐλευθερίου38. 

Οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις κατά τήν ἡµέρα αὐτή, καί κυρίως ἡ παράθεση 

                                                        
33. Στήν Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσα, σύµφωνα µέ τόν κανονισµό τοῦ 1817, ὁ ἡγούµενος ὄφει-

λε νά δίνει 120 δουκάτα γιά τά ἔξοδα τῆς ἑορτῆς (ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, 
σ. 638). 

34. Βλ. περισσότερα παραπάνω, σ. 302 καί ἑξῆς. 
35. Βλ. ἀναλυτικότερα παραπάνω, σ. 145 καί ἑξῆς. 
36. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 21r. 
37. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 108r. 
38. «impressione di duecento copie di S. Lefteri qual deve servir per la scolla sudetta»: Α.Ν.Κ., 

E.E. 238, δ. 2, ἀπόδειξη ἀρ. 29. 
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γεύµατος, ἡ χρήση πυροτεχνηµάτων καί οἱ χοροί, ἀποτέλεσαν ἀντικείµενο προ-
βληµατισµοῦ γιά τούς Μ. Πρωτοπαπάδες οἱ ὁποῖοι µέ προστάγµατά τους ἐπιχεί-
ρησαν νά τίς ἀπαγορεύσουν. Ἡ χρήση πυρίτιδας καί ἡ ρίψη πυροτεχνηµάτων 
λάµβαναν χώρα τό βράδυ µέ τή συνοδεία αὐλῶν καί τυµπάνων. Τή συνήθεια 
αὐτή ἀπαγόρευσε ὁ Μ. Πρωτοπαπάς Σπυρίδων Βούλγαρης µέ πρόσταγµα πού 
ἐξέδωσε στίς 24.5.172539. Σύµφωνα µέ τό πρόσταγµα, ἡ συνήθεια νά «γινονται 

                                                        
39. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 7, φ. 20rv. Τό πρόσταγµα κηρύχθηκε στίς 27.5.1725 τήν ἡµέρα τῆς 

ἑορτῆς τῆς Ἁγίας ∆ωρεᾶς παρόντων ἱερέων καί λαοῦ ἔξω ἀπό τόν ναό τοῦ Ταξιάρχη. 
Ἀνάλογου περιεχοµένου εἶναι τό πρόσταγµα πού ἐξέδωσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κεφαλληνίας 

καί Ζακύνθου Σεραφείµ Ἄννινος στίς 28.4.1738 µέ ἀφορµή τίς ἀκρότητες τῶν ἐφηµερίων τῶν 
ναῶν τῆς Ζακύνθου, στούς στολισµούς καί στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις κατά τήν ἑορτή τῶν 
ναῶν (Α.Ν.Κφ., Ἀρχεῖο Μητροπόλεως, ΙΙΙ (Σεραφείµ Ἄννινος), 12). Σύµφωνα µέ αὐτό οἱ περί 
τόν ναό ἑορταστικές ἐκδηλώσεις χαρακτηρίζονταν ἀπό τόν πλούσιο στολισµό τοῦ ναοῦ καί 
τήν πανηγυριώτικη ἀτµόσφαιρα, πού διέκρινε τήν γύρω ἀπό αὐτόν περιοχή. Ὁ στολισµός τῶν 
ναῶν δέν ἀπέβλεπε µόνο στή λαµπρότητα τῆς ἑορτῆς ἀλλά καί στήν προσέλκυση πανηγυρι-
στῶν, κυρίως ὅµως ὀφειλόταν στόν ἀνταγωνισµό µεταξύ τῶν ἐκκλησιῶν. Οἱ ἐφηµέριοι, ὅπως 
χαρακτηριστικά ἀναφέρει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, «οὔτε ἐντρέπονται τοὺς ἐλέγχους τῶν ἐνορίτων 
καὶ φρονίµων ἀνδρῶν, νὰ παῦσουν καὶ νὰ σχολάσουν τοιαῦτα ἀφροδισιακὰ στολίδια καὶ 
ψυχόλεθρα, ἀλλὰ διὰ νὰ µεγαλύνονται τάχα καυχώµενοι, ἀγωνίζονται νὰ ξεπεράσῃ εἰς τοὺς 
στολισµοὺς ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, καὶ γίνονται αἴτιοι ἀπωλείας ἀντὶ σωτηρίας πρόξενοι». Ὁ πανη-
γυρικός τόνος τῆς ἡµέρας τονιζόταν µέ τά µουσικά ὄργανα πού οἱ ἐπίτροποι ἔφερναν στό προ-
αύλιο τοῦ ναοῦ καί µέ τά ποικίλα παιχνίδια πού ὀργανώνονταν καί λάµβαναν χώρα µέ τήν 
εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τονίζει ἀρχικά τό νόηµα τῆς χριστιανικῆς ἑορτῆς ἐπι-
σηµαίνοντας ὅτι «ἡ ἁγία τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησία, ἀποβαλλοµένη τὸν τύπον τῶν ἑλληνικῶν ἑορ-
τῶν τε καὶ πανηγύρεων ἐπαρεδωκεν εἰς ἡµᾶς τοὺς χριστιανοὺς ἀντὶ διὰ ὁλοκαυτώµατα ζῶων 
καὶ θυσίας βοῶν ὴ τράγων καὶ ἄλλων ἀτάκτων παιγνιδίων ὕµνους δοξολογίας καὶ µελοδιακῶν 
ἀσµάτων παναρµονίους συνθέσεις, διὰ νὰ ἀφιερώνωµεν τὸν ἐαυτόν µας µὲ τέτοια ἁγιαστικὰ 
µέσα τὴν ἡµέραν τῆς ἑορτῆς εἰς µοναχὴν τὴν δουλευσιν τοῦ µεγάλου Θεοῦ, καὶ εἰς ἔπαινον τῶν 
ἑορταζοµένων ἁγιῶν του, προσυλώνοντας δηλονότι τὸν νοῦν µας µὲ πᾶσαν εὐλάβειαν εἰς 
αὐτὸν, καθὼς ὁ ἴδιος τὸ προστάζι...». Στή συνέχεια σηµειώνει ὅτι στή Ζάκυνθο οἱ χριστιανοί 
δέν σχολάζουν κατά τίς ἑορτές «εἰς δόξαν τοῦ Θεοῦ ... εἰς ἔπαινον τῶν ἁγίων του ἤ εἰς ἀγαθῶν 
ἔργων ἐπίδειξιν, ἀλλ’ εἰς θεραπείαν τοῦ διαβόλου, καὶ εἰς εὐχαρίστησιν τῶν ἰδίων τους σατανι-
κῶν ὴ ἀθέσµων ὀρέξεων». Ἡ παρεκτροπή πού ὁδηγοῦσε τούς δυστυχεῖς µακριά ἀπό τόν «ἀλη-
θινὸν σκοπὸν τῆς ἐκκλησίας καὶ τοῦ θελήµατος τοῦ Θεοῦ», ὀφειλόταν στά ἄσεµνα καί «θεα-
τρικά στολίσµατα ὁποῦ συνηθίζουν νὰ κάνουν οἱ ἐπίτροποι καὶ ἐφηµέριοι τῶν ἁγίων ἐκκλη-
σιῶν εἰς ταῖς πανήγυρες τῆς ἐφηµερίας τους διὰ νὰ σέρνουσιν ὄχι εἰς εὐλάβειαν ἀλλ’ εἰς θαυ-
µασµὸν καὶ µάταιον ἔπαινον ἐδικὸν τους τὴν περιέργειαν ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν καὶ τέτοιας 
λογῆς νὰ κατασταίνουν τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ ... οἶκον ἀπωλείας, οἶκον ἀσελγῶν ἀποτελε-
σµάτων καὶ τόσων πολλῶν κακῶν ἀφορµὴν». Μέ τό διάταγµα ἀπαγορεύτηκαν τά ἀνωτέρω 
ἀτοπήµατα καί διατάχθηκαν οἱ ἐφηµέριοι και οἱ ἐπίτροποι τῶν ναῶν νά παύσουν τούς ὑπερ-
βολικούς στολισµούς «καλπίζοντες µόνον τὰς ἐκκλησίας εἰς τὰς πανηγύρεις µὲ ἐκεῖνα τὰ σε-
µνοπρεπῆ στολίδια τῆς µερτίας, µὲ φωτοχυσίας καὶ µὲ ὕµνων δοξολογίαις καὶ εὐτακτα ἄσµατα 
καθὼς εἶναι συνήθεια εἰς τὰς ἄλλας πολιτείας τῶν ὀρθοδόξων» νά µή φέρνουν µουσικά ὄργα-
να καί ἄλλα παιχνίδια στά προαύλια τῶν ναῶν. Ἡ παράβαση τῶν ἀνωτέρω ἐπέφερε ποινή 
ἀργίας στούς ἱερεῖς, στούς δέ ἐπιτρόπους ἀφορισµό καί κατάρα, ἐνῶ ἐπαπειλοῦντο καί ἄλλες 
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κάποιαις φωτιαῖς µὲ τὴν πούλβεριν τεχνικαῖς», ἀποτελοῦσαν ἐφευρήµατα τοῦ 
διαβόλου γιά νά δελεάζονται οἱ χριστιανοί στήν ὑποκριτική εὐλάβεια κάνοντας 
κάθε εἴδους ἀταξία καί ἀτιµία καί περιφρονώντας µέ τόν τρόπο αὐτό τούς ἑορ-
ταζοµένους ἁγίους. Μέ τό πρόσταγµα ἀπαγορεύτηκε στούς ἐφηµερίους νά τε-
λοῦν ἤ νά δέχονται τήν τέλεση τῆς ἀνωτέρω συνήθειας στήν ἑορτή τοῦ ναοῦ 
τους, καί σέ κάθε ἄλλη ἐκκλησιαστική πανήγυρη, ὁρίζοντας στούς παραβάτες 
ποινή ἀργίας. Ἐπίσης ἀπαγόρευσε στούς λαϊκούς τήν τέλεση τῶν συνηθειῶν 
αὐτῶν ἀπειλώντας τούς παραβάτες µέ ἀφορισµό. Μέ τό πρόσταγµα ἐξαιροῦ-
νταν ἀπό τήν ἀπαγόρευση ἡ ἡµέρα τῆς Ἀνάστασης, «κατὰ τὴν παλαιοτάτην 
συνήθειαν», καί οἱ πυροβολισµοί πού συνηθίζονταν µέ τά «µάσκουλα» µόνον 
κατά τήν ὥρα τοῦ ἑσπερινοῦ καί τῆς λειτουργίας, κάθε δέ ἄλλη ἐκδήλωση καί 
κυρίως οἱ «φωτιές» µέ τήν πυρίτιδα ἀπαγορεύονταν αὐστηρότατα. Μέ τό ἴδιο 
πρόσταγµα ὁ Μ. Πρωτοπαπάς ἀπαγόρευσε καί τούς χορούς, τούς ὁποίους µάλι-
στα χαρακτήριζε ὡς «ἐθνηκοὺς χορούς ἐφευρεµένους καὶ αὐτοὺς ἀπὸ τὸν τε-
χνουργὸν τῆς κακίας Ἀλάστορα» καί ἀνάρµοστους πρός τήν πολιτεία τῶν εὐσε-
βῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν. 

Ἐκεῖνο ὅµως πού ἀπασχόλησε ἐπανειληµµένα τήν ἐκκλησιαστική ἀρχή τῆς 
Κέρκυρας ἦταν ἡ εὐρύτατα διαδεδοµένη συνήθεια τῆς παράθεσης γεύµατος 
στούς ἀδελφούς τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ ναοῦ, ἡ ὁποία φαίνεται ὅτι σέ πολλές 
περιπτώσεις λάµβανε χώρα µέσα στήν ἐκκλησία. Τό ζήτηµα ἀντιµετωπίστηκε 
γιά πρώτη φορά, ἀπ’ ὅ,τι γνωρίζουµε, ἀπό τόν Μ. Πρωτοπαπά Σπυρίδωνα 
Βούλγαρη µέ πρόσταγµα πού ἐκδόθηκε στίς 27.5.1725. Τό πρόσταγµα καταδι-
κάζει γενικότερα τή συνήθεια, χαρακτηρίζοντας τούς µετέχοντες ὡς ἀχόρτα-
γους, ἀφοῦ αὐτοί τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου τῆς ἐκκλησίας ἐπιδίδονταν 
µαζί µέ τίς οἰκογένειές τους σέ ἕνα ἀτέλειωτο φαγοπότι, τό ὁποῖο προξενοῦσε 
ἀσύγκριτη ζηµιά στίς ἐκκλησίες. Τήν ἡµέρα αὐτή κατά τόν Πρωτοπαπά, µέ µιά 
δόση ἴσως ὑπερβολῆς, καταναλωνόταν ὅ,τι τόσα χρόνια εἶχε ἀφιερωθεῖ καί 
σχεδόν ὅλο τό εἰσόδηµα τῆς ἐκκλησίας, ἡ ὁποία µετατρεπόταν ἀπό οἶκο ἁγια-
σµοῦ σέ οἶκο κραιπάλης. Μέ τό πρόσταγµα ὁ Πρωτοπαπάς, ὡς ὑπεύθυνος γιά 
τόν ἔλεγχο καί τήν φροντίδα τῆς ὀρθῆς διοίκησης τῶν ναῶν, ἀπό τότε καί εἰς τό 
ἑξῆς ὅριζε στούς ἐφηµερίους καί στούς κυβερνῆτες τῶν ἐκκλησιῶν, πού εἶχαν 
τήν ὑποχρέωση αὐτή τῆς παράθεσης γεύµατος τόσο ἀπό συνήθεια ὅσο καί σύµ-
φωνα µέ τίς διατάξεις προηγηθεισῶν συµβάσεων ἤ διαθηκῶν, νά µήν δέχονται 
τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς στό γεῦµα ἄλλους παρά µόνον ἕνα µέλος ἀπό κάθε οἶκο 

                                                        
ποινές ἀπό τά κοσµικά δικαστήρια. Ἐπιπλέον ὁριζόταν στούς ἐφηµερίους καί στούς ἐπιτρό-
πους τῶν ναῶν πού πανηγύριζαν, «νὰ κλύουν εὐθὺς µετὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ ἐσπερινοῦ, καὶ 
τῆς ἄλλης ἀκολουθίας, τὰς θύρας τῶν ἐκκλησιῶν, εἰς ἐµπόδιον παντὸς ἀτοπήµατος ἱεροσύλου 
ὡς ὥραις ἔνδεκα µᾶλλον δὲ εἰπεῖν µετὰ τοῦ λεγοµένου ἄβε µαρία». Τέλος µέ τό ἴδιο διάταγµα 
καταδικάστηκε καί ὁ ὑπερβολικός στολισµός τῶν ναῶν κατά τήν ἡµέρα τῶν Θεοφανείων «καὶ 
τὰ κωµοδιακὰ ἐκεῖνα καµώµατα, διὰ µεγαλοπρέπειαν τάχα τοῦ βαπτιζοµένου Χριστοῦ». 
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πού κατεῖχε τό συναδελφικό δικαίωµα, ἐξαιρουµένων βεβαίως ἐκείνων πού 
εἶχαν ἀνάγκη. Γιά τούς παραβάτες τοῦ προστάγµατος ὁρίστηκαν βαριές ποινές: 
διετής ἀργία καί 100 δουκάτα πρόστιµο γιά τούς ἱερεῖς, γιά δέ τούς λαϊκούς, 
πέρα ἀπό τίς πνευµατικές ποινές, καί ἄλλες τίς ὁποῖες θά ἐπέβαλλε ἡ πολιτειακή 
ἀρχή ἡ ὁποία ἐπικύρωσε τό πρόσταγµα40. Στό ἴδιο θέµα ἀναφέρεται καί πρωτο-
παπαδικό πρόσταγµα τῆς 18.4.1726, τό ὁποῖο ἐκδόθηκε ἔπειτα ἀπό αἴτηση τῶν 
ἱερέων Νικολάου Παπαδάτου καί Ζαφείρη Παγιατάκη, κτητόρων καί ἀδελφῶν 
τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στά Λέµατα χωρίου Παγοπρινίλα, καί ἀφοροῦσε 
στήν ἀπαγόρευση τοῦ γεύµατος καί τοῦ δείπνου πού παρετίθετο κατά τήν ἡµέ-
ρα τῆς ἑορτῆς τοῦ ναοῦ. Ἡ ἀπαγόρευση ἀποσκοποῦσε στήν ἐξασφάλιση πόρων 
γιά τήν ἀποπεράτωση τοῦ ναοῦ, γι’ αὐτό καί ὁρίστηκε ὅτι τά ἔξοδα πού προ-
βλέπονταν γιά τό συµπόσιο ἔπρεπε νά χρησιµοποιηθοῦν στόν ναό καί νά κατα-
γραφοῦν χωριστά στό διαχειριστικό βιβλίο τῆς ἐκκλησίας. Στούς παραβάτες 
ἐπισείονταν ποινές ἀφορισµοῦ καί προστίµου 100 δουκάτων41. 

Ἡ ὁλοκληρωτική ἀπαγόρευση τῶν συνεστιάσεων, ἡ ὁποία ὁρίστηκε µέ τό 
προηγούµενο πρόσταγµα γιά τήν συγκεκριµένη ἀδελφότητα, ἐπαναλήφθηκε 
καί σέ ἄλλο πρόσταγµα τῆς 21.7.1734, πού ἀφοροῦσε στούς ναούς τῆς Ὑ. Θ. 
Κοιµήσεως καί τοῦ Ἁγίου Παντελεήµονα στό χωριό Στρινίλας42. Καί στό πρό-
σταγµα αὐτό οἱ συνήθειες αὐτές χαρακτηρίζονται ὡς «ἐθνηκὴ ταραχή» καί 
«ἄτακτον σκάνδαλον», ἀφοῦ στά συµπόσια αὐτά λάµβανε χώρα ὑπερβολική 
κατανάλωση οἴνου, µέ ἀποτέλεσµα τό ξέσπασµα ἀλληλοµαχιῶν µεταξύ τῶν 
παρισταµένων, οἱ ὁποῖες κάποτε κατέληγαν ἀκόµη καί σέ φόνους. Τά ἀνωτέρω 
ἐπέφεραν µεγάλη ζηµιά στίς ἐκκλησίες διότι µέ τόν τρόπο αὐτό καταναλωνόταν 
τό εἰσόδηµά τους σέ «ἄσεµνα συµπόσια», καί ἔρχονταν σέ ἀντίθεση µέ τό νόηµα 
τῆς χριστιανικῆς ἑορτῆς, κατά τήν ὁποία «οἱ θεοσεβεῖς χριστιανοὶ ἔπρεπε καὶ 
πρέπει νὰ στέκουν µὲ ὄλλην τὴν εὐλάβειτηκὴν θεοσέβειαν καὶ νὰ δίδονται εἰς 
προσευχάς». Γιά τήν ἀποτροπή λοιπόν κάθε ἀτόπου καί γιά τή διόρθωση τῶν 
κακῶς κειµένων, µέ τό πρόσταγµα θεσπίστηκε ὁ τρόπος µέ τόν ὁποῖο ἔπρεπε νά 
γίνονται οἱ ἑορτές τῶν παραπάνω ναῶν. Ὁρίστηκε νά γίνεται «τὸ ἐσπερινὸν 
ἤτε ἀρτοκλασίαν κατὰ τὴν τάξιν ὁπου γίνεται, καὶ εἰς ὄλαις ταῖς ἐκκλησίαις», ἡ 
παρασκευή δηλαδή τοῦ ἑορταστικοῦ γλυκίσµατος, καί ἡ φωταγώγηση τοῦ 
ναοῦ. Ἀπαγορεύτηκε παντελῶς ἡ συνεστίαση τῶν ἀδελφῶν καί τά ἕως τότε γι-
νόµενα ἔξοδα ὁρίστηκε νά δίνονται ὑπέρ τῆς ἐκκλησίας, ἐπειδή ὅµως ἡ συνή-
θεια αὐτή ἦταν συνυφασµένη µέ τά κτητορικά δικαιώµατα τῶν ἀδελφῶν ἐπί 
τοῦ ναοῦ καί γιά νά µήν στερηθοῦν οἱ ἀδελφοί τά δικαιώµατά τους αὐτά, ὁρί-
στηκε νά δίνεται σέ κάθε σπίτι κερί δύο οὐγγιῶν κατά τόν Ἐπιτάφιο τῆς Με-

                                                        
40. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 26, β. 2, φ. 54rv. Τό πρόσταγµα ἐπικυρώθηκε ἀπό τόν Γενικό Προβλεπτή 

Francesco Correr στίς 13.7.1725. 
41. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 2, φ. 77r. 
42. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 3, φ. 145v-146r. 
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γάλης Παρασκευῆς. Στούς παραβάτες ἐπισείονταν ποινές, γιά µέν τούς ἱερεῖς 
ἀργία καί πρόστιµο πενήντα δουκάτων, γιά δέ τούς λαϊκούς ἀφορισµός. 

Οἱ ἀπαγορευτικές αὐτές διατάξεις δέν θά πρέπει πάντως νά εἶχαν εὐρεία 
ἐφαρµογή, ἀφοῦ γνωρίζουµε ὅτι οἱ συνεστιάσεις συνέχισαν νά γίνονται τόσο 
στήν πόλη ὅσο καί στά χωριά, ὅπως φαίνεται ἀπό τίς σχετικές καταχωρίσεις 
στά κατάστιχα τῶν ἐκκλησιῶν καί στίς νοταριακές συµβάσεις. Ἄλλωστε, ὅπως 
ἔχουµε σηµειώσει καί σέ παλαιότερο µελέτηµά µας, ἡ ἑορτή τοῦ µοναστηριοῦ 
τῆς Παλαιοκαστρίτσας, ἀναφέρεται σταθερά στίς πράξεις ἐκλογῆς ἡγουµένων 
τοῦ δεύτερου µισοῦ τοῦ 18ου αἰ. καί στίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰ. καί περιλάµβανε τή 
συνεστίαση τῶν ἀδελφῶν µέ ὅλες τίς συνέπειες πού αὐτή µποροῦσε νά ἔχει 
λόγῳ κυρίως τοῦ µεγέθους τῆς ἀδελφότητας. 

β. Ὁ ἑορτασµός τοῦ Πάσχα 

Μεγάλη ἑορτή, τιµώµενη µέ ἰδιαίτερη λαµπρότητα ἀπό τίς ἀδελφότητες, ἦταν 
τό Πάσχα. Κατά τήν ἡµέρα αὐτή οἱ ἀδελφοί προσέρχονταν στόν ναό, ὅπου 
σύµφωνα µέ τή συνήθεια πού ἐτηρεῖτο, τουλάχιστον στίς ἀδελφότητες τῆς πό-
λης, λάµβαναν τό κερί τῆς Ἀνάστασης καταβάλλοντας ὁρισµένο ποσό τό ὁποῖο 
ἀποτελοῦσε, ὅπως εἴδαµε, τήν τακτική τους εἰσφορά πρός τήν ἀδελφότητα43. Σέ 
ὁρισµένες ἀδελφότητες µέ τή λήψη τοῦ κεριοῦ κάθε ἀδελφός λάµβανε καί µικρή 
εἰκόνα πού παρίστανε τόν ἅγιο ἤ τό γεγονός στό ὁποῖο ἦταν ἀφιερωµένος ὁ 
ναός44. Στήν πασχαλινή λειτουργία µποροῦσαν νά συµµετάσχουν καί νά «πιά-
σουν» κερί καί µή µέλη τῆς ἀδελφότητας. Τά ὀνόµατα τῶν προσερχοµένων κα-
ταγράφονταν στό βιβλίο τοῦ ναοῦ, ὅπου οἱ µή ἀνήκοντες στήν ἀδελφότητα 
σηµειώνονταν µέ τόν προσδιορισµό «ξένος»45. Ἡ συµµετοχή τῶν µελῶν τῶν 
ἀδελφοτήτων τῆς πόλης στόν ἑορτασµό τοῦ Πάσχα, ὅπως προκύπτει ἀπό τούς 
καταλόγους αὐτούς, ἦταν παρά τή λαµπρότητα τῆς ἡµέρας ἐξαιρετικά µικρή46. 

                                                        
43. Βλ. παραπάνω σ. 305 καί ἑξῆς. Τόν λαµπρό ἑορτασµό τῆς Ἀνάστασης µέ τήν πανηγυρι-

κή συγκέντρωση τῶν ἀδελφῶν, σύµφωνα µέ τή γενικευµένη συνήθεια, ὅρισε καί ἡ κτητόρισσα 
τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου πόλεως στήν πράξη παραχώρησης τοῦ ναοῦ στή συντεχνία τῶν ἀργα-
στηριαραίων, σηµειώνοντας ὅτι οἱ ἀδελφοί ὄφειλαν νά πληρώνουν «το κερύ .. κατά τιν σινη-
θιαν τον εκλισιον» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.77, φ. 40r). Ἡ ἑορταστική σύναξη τῆς Λαµπρῆς καί ἡ λήψη 
τῶν κεριῶν ἀπό τόν ναό, µέ τήν καταβολή ὁρισµένου τιµήµατος, περιλήφθηκε καί στίς διατά-
ξεις πού θέσπισε ἡ ἀδελφότητα στίς 20.1.1715, ἔπειτα ἀπό πρόταση τῆς τότε διοικούσας ἐπι-
τροπῆς (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 22r). 

44. Στήν Ὑ. Θ. Φανερωµένη τῶν Ξένων δινόταν ἡ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου (ΣΤΟΥΠΗ, Ξένοι, σ. 
162). 

45. Στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα γνωρίζουµε ὅτι τό 1760 παρίσταντο 4 ξένοι, τό 1778 5 ξέ-
νοι, τό 1779 6 ξένοι, τό 1781 6 ξένοι, τό 1784 2 ξένοι, τό 1785 ἕνας ξένος, τό 1786 4 ξένοι, τό 1787 
4 ξένοι, τό 1802 3 ξένοι (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 30v, 86v, 87r, 88rv, 95r, 102v, 104r, 105r, 134r). 

46. Βλ. ἀναλυτικά τά ὑπάρχοντα στοιχεῖα γιά τίς ἀδελφότητες τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, τοῦ 
Ἁγίου Βασιλείου, τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου, τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί Λαζάρου, τῆς Ὑ. Θ. Ἀντι-
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Ἡ µή συµµετοχή τῶν ἀδελφῶν στήν πασχαλινή λειτουργία ὀφειλόταν σέ 
διάφορους λόγους. Ἡ κατοχή τοῦ τίτλου τοῦ ἀδελφοῦ καί σέ ἄλλες ἀδελφό-
τητες παρεῖχε στούς ἀδελφούς τή δυνατότητα προτίµησης τοῦ ναοῦ τῆς ἀρε-
σκείας τους γιά τήν παρακολούθηση τῆς πασχαλινῆς λειτουργίας, χωρίς νά 
ἀποκλείεται καί ἡ προτίµηση τοῦ ἐνοριακοῦ τους ναοῦ, πού δέν ἦταν πάντοτε 
ἐκεῖνος στόν ὁποῖο εἶχαν συναδελφικά δικαιώµατα. Ὁ κυριότερος ὅµως λόγος 
φαίνεται πώς ἦταν ἡ σύνδεση τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα µέ τήν ὑποχρέωση τῶν 
ἀδελφῶν νά καταβάλουν τό τίµηµα τοῦ κεριοῦ τῆς Ἀνάστασης. Ἐξάλλου δέν 
εἶναι ἄγνωστες οἱ περιπτώσεις κατά τίς ὁποῖες οἱ ἀδελφοί ἐµφανίζονταν τήν 
ἡµέρα αὐτή µέ δικό τους κερί47, γεγονός πού προσδιόριζε ἀκριβῶς τό σηµεῖο 
τοῦ προβλήµατος. 

Ἡ σηµαντικότερη ἑορταστική ἐκδήλωση γιά τίς ἀδελφότητες τῆς πόλης 
κατά τήν περίοδο τοῦ Πάσχα ἦταν τό «καταβόλι». Ἡ πασχαλινή αὐτή συγκέν-
τρωση τῶν ἀδελφῶν τοῦ ναοῦ εἶναι γνωστή ἤδη ἀπό τά µέσα τοῦ 16ου αἰ., ἐνῶ 
οἱ ἀναφορές της στίς πηγές παραπέµπουν σέ ἀκόµη παλαιότερους χρόνους. Γιά 
τήν περιοχή τῆς πόλης, ἀπό τόν 16ο αἰ. καί στή συνέχεια, γνωρίζουµε ὅτι τελοῦ-
σαν τήν ἑορτή οἱ ἀδελφοί τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας48, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Προ-
δρόµου49, τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί Λαζάρου50, τοῦ Παντοκράτορα στό Γρηγο-
ροβούνι Γαρίτσας51, τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου52 καί τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου53. Ἡ συ-
νήθεια διαπιστώνεται στούς µετέπειτα αἰῶνες καί γιά ἄλλους ναούς, ὅπως τόν 
Ἅγιο Βασίλειο, τόν Ἅγιο Ἐλευθέριο, τόν Παντοκράτορα, τήν Ὑπαπαντή, τήν 
Ὑ. Θ. Βλαχέρνα, καί τήν Ὑ. Θ. Φανερωµένη τῶν Ξένων. 

Τό γεγονός ὅτι κατά τήν ἡµέρα αὐτή, τουλάχιστον ἕως τίς ἀρχές τοῦ 17ου 
αἰ., οἱ ἀδελφοί κατέβαλλαν τήν ἐτήσια εἰσφορά τους πρός τήν ἀδελφότητα κα-
θόρισε προφανῶς καί τήν ὀνοµασία τῆς ἑορταστικῆς συγκέντρωσης54. 

                                                        
βουνιώτισσας καί τῆς Ὑπαπαντῆς, παραπάνω, σ. 308. 

47. Στήν Ὑπαπαντή πόλεως ἀπό τά πρακτικά τῆς συνέλευσης τῆς 15.4.1677 διαπιστώνεται 
ὅτι πολλοί κάνουν χρόνους «να έλθουν ηστην εκκλησία να πηάσουν κερή και κάπιη έρχοντε 
µε κερηά εδικά τους» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, β. 1, φ. 72v). Στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο πόλεως στίς 6.4.1735 
συνάχθηκαν 19 ἀδελφοί καί ἐνορίτες ἀπό τούς ὁποίους οἱ 13 ἔλαβαν κερί καί οἱ ἄλλοι 6 εἶχαν 
κερί δικό τους πού τό ἄφησαν µετά στόν ναό (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 2, φ. 15rv). 

48. Βλ. πράξη τῆς 12.4.1596 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Λ.22, φ. 745v). 
49. Σύµφωνα µέ τήν πράξη τῆς 23.4.1580, ἡ ἀδελφότητα συνάχτηκε «την παρελθοῦσαν 

νέαν δευτέραν τῆς διακαινισίµου εἰς την σύναξιν ἠτοι καταβολιον» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 
588v· βλ. καί Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 72v τῆς 28.3.1592). 

50. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 52v ἑξῆς. 
51. Τά συνήθη «εὐλογητικά», τά ὁποῖα ὑποχρεοῦται νά καταβάλει ὁ ἱερουργός τό Πάσχα, 

ἴσως προϋποθέτουν τήν τήρηση τοῦ καταβολίου (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 446v τῆς 7.2.1578). 
52. Βλ. πράξη τῆς 11.4.1558 ἡ ὁποία συντάχθηκε ἐνῶ οἱ ἀδελφοί ἦταν συγκεντρωµένοι «εν 

τω καταβολίω της αυτής µονής κατά το ειωθός» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.189, φ. 130v). 
53. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 3, φ. 140r ἔξοδα καταβολίου τοῦ ἔτους 1547. 
54. Ὁ Σακελλαρόπουλος πιστεύει ὅτι ἡ ὀνοµασία ὀφειλόταν στό γεγονός ὅτι ἡ ἀγορά τῶν 
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Ἡ ἑορταστική συνάθροιση λάµβανε χώρα συνήθως τή δεύτερη ἡµέρα τοῦ 
Πάσχα, δέν λείπουν ὅµως οἱ µαρτυρίες γιά τήν τέλεσή της, σέ ὁρισµένες περι-
πτώσεις, τήν ἡµέρα τῆς Ἀνάστασης ἤ ἀκόµη καί τήν Πέµπτη τῆς ∆ιακαινησί-
µου55. Κατά τήν ἡµέρα αὐτή γινόταν ἡ ἐτήσια τακτική σύναξη τῆς ἀδελφότητας 
ὅπου συζητοῦνταν θέµατα πού ἀφοροῦσαν στόν ναό, ἤ γίνονταν οἱ ἐκλογές γιά 
τήν ἀνάδειξη τῶν νέων κυβερνητῶν ἤ τοῦ ἐφηµερίου τοῦ ναοῦ ἄν ἔληγε ἡ θη-
τεία τους, ὅπως προκύπτει ἀπό τίς σχετικές νοταριακές συµβάσεις στίς ὁποῖες 
ἐπισηµαίνεται ὁ χρόνος τῆς σύνταξής τους καί ἀπ’ ὅπου γίνεται γνωστή ἡ ἔκτα-
ση τῆς συνήθειας. 

Τά ἔξοδα τοῦ καταβολίου βάρυναν κυρίως τήν ἀδελφότητα, σέ ὁρισµένες 
ὅµως περιπτώσεις σέ αὐτά συµµετεῖχε καί ὁ ἐφηµέριος τοῦ ναοῦ, ὁ ὁποῖος κά-
ποτε µάλιστα ἀναλάµβανε πλήρως ὅλα τά προβλεπόµενα ἔξοδα, ἐφόσον φυσι-
κά ὑπῆρχε ἡ σχετική ρήτρα στή σύµβαση τῆς ἱερουργίας56. Ὅπως προκύπτει 
ἀπό τίς συµβάσεις ἱερουργίας καί τίς καταστάσεις ἐξόδων τῶν ἀδελφοτήτων τῆς 
πόλης, τά ἔξοδα γιά τό καταβόλι, τά ὁποῖα προσδιορίζονται στίς πηγές καί ὡς 
«εὐλογητικά τῆς Λαµπριᾶς»57, περιλάµβαναν τήν προµήθεια ψωµιοῦ, κρασιοῦ, 
αὐγῶν, τυριοῦ, ἀρνιοῦ, ξύλων γιά τό ψήσιµο, γλυκισµάτων («κορνέτων» καί 
«ζυµωτῶν») σέ διάφορες ποσότητες γιά τήν κάθε ἀδελφότητα58. Σέ περίπτωση 
πού τό Πάσχα συνέπιπτε µέ τήν ἡµέρα τοῦ Εὐαγγελισµοῦ στά ἀνωτέρω προσθέ-

                                                        
παρατιθέµενων ἐδεσµάτων προερχόταν ἀπό τήν καταβολή τῶν ἀδελφῶν (ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥ-
ΛΟΥ, Σηµείωµα, σ. 700). 

55. Γνωρίζουµε ὅτι οἱ ἀδελφοί τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας τήν Πέµπτη 21.4.1625 «ἔκαµαν κατα-
βόλι». Τήν ἡµέρα αὐτή συντάχθηκε πράξη ἀπό τόν νοτάριο Θεόφιλο Βρισινιώτη στήν ὁποία 
καταγράφτηκαν οἱ ἀποφάσεις πού λήφθηκαν τότε ἀπό τούς ἀδελφούς (Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.198, φ. 
69v-72r). Στήν ἴδια ἀδελφότητα τό 1638 τό καταβόλι ἔγινε στίς 15 Ἀπριλίου, Κυριακή τοῦ 
Πάσχα (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.41, φ. 311v). 

56. Βλ. γιά παράδειγµα πράξη ὁρισµοῦ ἐφηµερίου στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο πόλεως τῆς 25.1.1560 
(Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 6.7, φ. 158rv). 

57. Ἅγιος Νικόλαος καί Λάζαρος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 43v ἔξοδα τοῦ ἔτους 
1663). Παντοκράτορας στό Γρηγοροβούνι (Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ. 26, φ. 446r τῆς 7.2.1578). 

58. Στόν Ἅγιο ∆ηµήτριο πόλεως τά ἔξοδα τοῦ καταβολίου τό 1547 ἔφτασαν τά 85 ἄσπρα 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 3, φ. 140r), τό 1560 ὁ ἐφηµέριος ὄφειλε νά δίνει γιά τήν ἡµέρα αὐτή 2 ξέστες 
κρασί (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 6.7, 158rv), ἐνῶ, ὅπως φαίνεται ἀπό τό κατάστιχο τῶν ἐξόδων τοῦ 1586, τή 
Λαµπρή ἔγιναν ἔξοδα γιά κεριά, τυρί, αὐγά καί ἕνα ἀρνί (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, β. 3, φ. 53r). Στόν 
Ἅγιο Νικόλαο καί Λάζαρο τό 1627 σηµειώνονται 4 ἀρνιά, κρασί, αὐγά καί ψωµί. Στά ἔξοδα 
τοῦ 1663 σηµειώνονται 1 ἀρνί, 6 λίτρες ζυµωτά, 60 αὐγά, 20 ψωµιά σπιτικά, µιά ξέστα κρασί 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 88v-89r, φ. 43v ἀντίστοιχα). Σύµφωνα µέ σηµείωση στό βιβλίο ἐξόδων 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόµου στίς 23.4.1756 ἀγοράστηκαν κατά τή συνήθεια γιά τήν ἡµέρα 
τοῦ Πάσχα δύο ἀρνιά, ξύλα, ψωµιά κρασί καί αὐγά (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 237, β. 2, φ. 81v). Στήν Ὑ. Θ. 
Σπηλαιώτισσα σηµειώνονται γιά τό Πάσχα τοῦ 1756 ἔξοδα γιά ξύλα, κρασί, ψωµί, 2 ἀρνιά, 
ψηστικά, τυρί καί 100 βαµµένα αὐγά (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 214, β. 2, φ. 135v). Βλ. ἐπίσης Ὑπαπαντή 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 263, β. 1, φ. 116r ἔξοδα τοῦ 1723). Παντοκράτορας (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 258, δ. 1, φ. 195r 
ἔξοδα τῆς 1.4.1795). Ἅγιος Βασίλειος (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 232, λυτά φύλλα, ἔγγραφο 94 τῆς 29.3.1825). 
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τονταν καί ψάρι59. Τέλος, σέ ὁρισµένες συµβάσεις προσθέτονταν καί ἔξοδα γιά 
«πούλβερι καί καντελότα»60. 

Τό καταβόλι ὡς συνήθεια ἀπαντᾶ καί στίς ἀδελφότητες τῆς ὑπαίθρου, πα-
ρότι ἐκεῖ δέν ἔχουµε τόσο ἀναλυτικές ἀναφορές οὔτε συναντήσαµε τόν συγκε-
κριµένο ὅρο. Στίς συµβάσεις ὅµως ἱερουργίας διαπιστώνεται ἡ ὑποχρέωση πα-
ροχῆς ἀπό τόν ἐφηµέριο τοῦ ναοῦ ποσότητας κρασιοῦ κατά τήν ἡµέρα τῆς 
Λαµπρῆς, ὑποχρέωση πού συναντήσαµε ἤδη ἀπό τό 1537 καί ἡ ὁποία µᾶλλον 
θά πρέπει νά συσχετιστεῖ µέ πανηγυρική συγκέντρωση τῶν ἀδελφῶν τήν ἡµέρα 
αὐτή ἤ τήν ἑπόµενη61. Τή συσχέτιση ἐπιβεβαιώνουν καί ἄλλες ἀντίστοιχες πρά-
ξεις σύµφωνα µέ τίς ὁποῖες ὁ ἱερέας τοῦ ναοῦ ὑποχρεοῦτο νά προσφέρει τή Νέα 
∆ευτέρα (∆ευτέρα τῆς ∆ιακαινησίµου) τόσο κρασί «όσο πιουν οι άνθρωποι»62 ἤ 
νά παραθέτει τό «γιόµα τῆς Λαµπρῆς»63. 

Τό ἔθιµο στίς περισσότερες ἀδελφότητες διατηρήθηκε ἕως τά τέλη τοῦ 19ου 
αἰ. ὁπότε σταδιακά ἐξαφανίστηκε, ἐνῶ σέ ἄλλες ἡ συνήθεια τοῦ καταβολίου 
καταργήθηκε πολύ νωρίτερα µέ ἀφορµή τά σκάνδαλα καί τίς ἀταξίες πού λάµ-
βαναν χώρα, καί ἀντικαταστάθηκε µέ τήν προσφορά κουλουριοῦ καί αὐγῶν 
µαζί µέ τό κερί τῆς Λαµπρῆς, ὅπως στόν Ἅγιο Ἐλευθέριο πόλεως64 καί τήν Ὑ. 
Θ. Φανερωµένη τῶν Ξένων, στήν ὁποία τή συνήθεια αὐτή διαπιστώσαµε κατά 
τά ἔτη 1817-181965. Σύµφωνα µέ ὅσα σηµειώνει ὁ Σακελλαρόπουλος, τό 1911 τό 
ἔθιµο εἶχε παύσει ἤδη ἀπό 30ετίας τότε δέ µόνο ἡ ἐκκλησία τῆς Παναγιᾶς τῶν 
Ξένων συνέχιζε νά παρέχει κουλοῦρες καί αὐγά66, συνήθεια πού διατηρήθηκε 
ἕως τόν Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο67. 

                                                        
59. Βλ. τά ἔξοδα τοῦ καταβολίου τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας τοῦ ἔτους 1817 ὅπου σηµειώνονται 

αὐγά, 2 ἀρνιά, ψάρια «δια σαβοῦρον επειδη και ητον κυρίω Πάσχα», κουλούρια, τυρί, κρασί, 
ξύλα καί ἡ ἀµοιβή τῶν ἀνθρώπων πού ἔψησαν τά ἀρνιά (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, φυλλάδιο χ.ἀ., 
λογαριασµοί ἐπιτρόπων ἀπό τό 1816 κ.ἑ.). 

60. Ἅγιος Νικόλαος καί Λάζαρος πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 43v). Στήν Ὑ. Θ. 
Φανερωµένη τῶν Ξένων πόλεως ἡ χρήση πυρίτιδας βεβαιώνεται τουλάχιστον τό 1708 καί τό 
1722, ὅπου σηµειώνονται ἔξοδα γιά τήν ἀγορά της (Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 11v, 15v). 

61. Ταξιάρχης ∆ραγοτινῶν: στήν πράξη τῆς 5.4.1537 ὁρίζεται ἡ παροχή 3 ξεστῶν κρασιοῦ 
κατά τή Λαµπρή (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.13, φ. 737v). Ὑ. Θ. Καλαµιώτισσα καί Ἅγιος Ἰωάννης Πρό-
δροµος Βουνιατάδων: στήν πράξη τῆς 26.7.1523 ὁρίζεται στόν ἱερέα νά παρέχει 3 ξέστες κρασί 
(Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 4.5, φ. 29v-30r). 

62. Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Ζυγονοῦ (Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 8.1, φ. 13r τῆς 27.12.1549). 
63. Ὑ. Θ. Κουκαµιώτισσα Χωρεπισκόπων (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ. 25, β. 1, φ. 44rv τῆς 2.5.1570 

καί φ. 59rv τῆς 14.7.1570). 
64. Στήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καταργήθηκε στίς 15.9.1744 µέ ἀπόφαση τῆς 

ἀδελφότητας (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 367r). 
65. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 213, βιβλίο λουµιναριῶν, φ. 32. 
66. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Σηµείωµα, σ. 700. 
67. ΣΤΟΥΠΗ, Ξένοι, σ. 162. 
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γ. Λιτανεῖες 

Ἡ συνήθεια τῆς τέλεσης λιτανειῶν ἦταν ἰδιαίτερα διαδεδοµένη στόν κερκυραϊ-
κό χῶρο, ἄν κρίνουµε ἀπό τόν ἀριθµό τους πού ἀναφέρεται στίς πηγές. Γιά τό 
ζήτηµα συγκεκριµένων λιτανειῶν χωριῶν ἤ εὐρύτερων περιφερειῶν ὑπάρχουν 
πρωτοπαπαδικά προστάγµατα τά ὁποῖα ἀντιµετωπίζουν ἔκτροπα καί ἀθέµιτες 
συνήθειες καί καθορίζουν τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖο αὐτές ἔπρεπε νά τελοῦνται68. 

Οἱ ἀδελφότητες, µέσα στά πλαίσια τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων πού γίνο-
νταν κατά τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ ναοῦ, διοργάνωναν λιτανεῖες, κυρίως ὅµως 
ἡ συνήθεια αὐτή ἀπαντᾶ σέ ναούς ἀφιερωµένους στή Θεοτόκο. Γνωρίζουµε ὅτι 
στίς 15 Αὐγούστου ἐτελεῖτο στούς ἑορτάζοντες ναούς ὁ ἐπιτάφιος τῆς Θεοτόκου 
µέ τή διανοµή κεριῶν στούς πιστούς πού συµµετεῖχαν, σύµφωνα µέ τόν τύπο 
πού εἶχε ἐπικρατήσει στόν ἐπιτάφιο τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς. Τή συνήθεια 
διαπιστώσαµε τόσο στά χωριά69, ὅσο καί στήν πόλη ὅπου γνωρίζουµε ὅτι στίς 
15 Αὐγούστου στόν ναό τῆς Ὑ. Θ. Πλατυτέρας καί Ἁγίου Νικολάου γινόταν ὁ 
ἐπιτάφιος τῆς Θεοτόκου καί ἡ περιφορά του στήν γύρω περιοχή70. Μέ ἀντί-
στοιχο τρόπο ἐτιµᾶτο και ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Σταυροῦ στόν Ἅγιο Νικό-
λαο καί Λάζαρο πόλεως71. Οἱ µεγαλύτερες ὅµως καί οἱ σπουδαιότερες λιτανεῖες 
ὀργανώνονταν κατ’ ἔτος τήν Μεγάλη Παρασκευή, µέ τήν περιφορά τοῦ Ἐπιτα-
φίου, καί τήν ἡµέρα τῆς Ἀνάστασης. 

                                                        
68. Σηµειώνουµε γιά παράδειγµα τά διατάγµατα πού ἐκδόθηκαν κατά καιρούς γιά τή λι-

τανεία τῶν κατοίκων τῆς Κορακιάνας καί ἄλλων χωριῶν τῆς Μέσης πρός τήν Ὑ. Θ. Πα-
λαιοκαστρίτσα, τά ὁποῖα ἔχουν δηµοσιευτεῖ εἰς ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 
645-646 καί σ. 671-673, ἔγγραφα 16-17. Βλ. ἐπίσης τό πρόσταγµα πού ἐξέδωσε στίς 27.5.1741 ὁ 
Μ. Πρωτοπαπάς Ἰωάννης Βούλγαρης, τό ὁποῖο, µεταξύ ἄλλων, ἀναφερόταν καί στόν προσή-
κοντα τρόπο τέλεσης τῶν λιτανειῶν στά χωριά, ἐνῶ ἀπαγόρευε προσωρινά τήν τέλεση κάθε 
λιτανείας στήν ἐπαρχία Λευκίµµης. Σύµφωνα µέ τό σχετικό ἄρθρο, ἀπαγορευόταν ἡ τέλεση 
λιτανειῶν στά χωριά χωρίς τήν εἰδοποίηση τοῦ Πρωτοπαπᾶ. Κατά τήν τέλεσή τους οἱ ἄνδρες 
ἔπρεπε νά προχωροῦν χωριστά ἀπό τίς γυναῖκες, οἱ ὁποῖες ὄφειλαν νά πορεύονται σιωπηλά 
καί µέ φρόνηση. Τῆς λιτανείας προπορεύονταν οἱ ἱερεῖς καί οἱ ψάλτες διαβάζοντας ἀναγνώ-
σµατα καί ψάλλοντας (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 174v, κεφάλαιο 9). 

69. Βλ. πρωτοπαπαδικό πρόσταγµα τῆς 22.3.1725 (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 23, δ. 4, φ. 212rv) καί ἄλλο 
τῆς 21.7.1734 πού ἀναφέρεται στόν ἐπιτάφιο τῆς Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου στό χωριό Στρι-
νίλας, γιά τόν ὁποῖο ὁρίζεται «τῶν µὲν ἱερέων ἄσπρο κερὶ ἀπὸ τρίς ὀγγιαῖς τὸ ἕνα, τῶν δὲ 
λοιπῶν ἐξ ἴσου ὀλονῶν τοῦ χορίου ἕνα κερόπουλο κύτρινο κατὰ τὴν συνήθειαν καὶ τούτο 
πάντοτε καὶ ἀεί» (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 3, φ. 146r). 

70. Γιά τή συγκεκριµένη λιτανεία στίς 13.8.1684 ὁ Μ. Πρωτοπαπάς Χριστόδουλος Βούλ-
γαρης ἐξέδωσε θέσπισµα, τό ὁποῖο ἐπικύρωσε παλαιότερο ἀντίστοιχο τοῦ Μ. Πρωτοπαπᾶ 
Γρηγορίου Φλώρου. Μέ αὐτό, γιά τήν ἐπίλυση τῆς διαφορᾶς µεταξύ τῶν ἐφηµερίων τῶν γειτο-
νικῶν ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί τῆς Ὑ. Θ. Πλατυτέρας, καθορίστηκαν ἐπακριβῶς 
τά ὅρια τῶν περιοχῶν ἐντός τῶν ὁποίων κάθε ναός µποροῦσε νά τελεῖ τίς λιτανεῖες του 
(Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 1, φ. 24r). 

71. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 245, β. 4, φ. 88v-89r. 
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i. Ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου 

Ἰδιαίτερη σηµασία δινόταν ἀπό τίς ἀδελφότητες στήν περιφορά τοῦ Ἐπιτα-
φίου72 τόσο στήν πόλη ὅσο καί στά χωριά. Στίς συµβάσεις ἱερουργίας, µεταξύ 
τῶν διατάξεων πού ἀναφέρονταν στίς λειτουργικές ὑποχρεώσεις τοῦ ἐφηµερίου, 
καθορίζονταν καί τά ἔξοδα τοῦ Ἐπιταφίου καθώς καί ὁ βαθµός ἐπιβάρυνσης 
τοῦ ἐφηµερίου καί τῆς ἀδελφότητας73. Ἡ περιφορά ὅµως τοῦ Ἐπιταφίου κατεῖ-
χε ἰδιαίτερη βαρύτητα καί στήν συνείδηση τῶν πιστῶν, γι’ αὐτό καί δέν λείπουν 
περιπτώσεις στίς ὁποῖες ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου συγκεκριµένων ναῶν χρη-
µατοδοτοῦνταν ἀπό τά ἔσοδα ἀκινήτων πού εἶχαν ἀφιερωθεῖ γιά τόν σκοπό 
αὐτό ἤ ἀπό τούς κληρονόµους προσώπων τά ὁποῖα µέ τήν διαθήκη τους εἶχαν 
ὁρίσει τή συγκεκριµένη προσφορά. Τήν ὕπαρξη τῶν κληροδοτηµάτων αὐτῶν 
γνωρίζουµε ἀπό τίς διαφορές πού ξεσποῦσαν ἀνάµεσα στούς ἐνδιαφερόµενους, 
οἱ ὁποῖες ἐπιλύονταν µέ ἀντίστοιχες πρωτοπαπαδικές ἀποφάσεις. Συνήθως ἡ ὑπο-
χρέωση συνίστατο στήν καταβολή τῶν ἀναγκαίων χρηµάτων γιά τήν κάλυψη 
τῶν ἐξόδων τοῦ Ἐπιταφίου, τά ὁποῖα, σύµφωνα µέ πρωτοπαπαδική ἐκτίµηση 
τῆς 27.4.1606 πού ἀφοροῦσε στήν ἐπίλυση σχετικῆς διαφορᾶς στήν Ὑ. Θ. Σπη-
λαιώτισσα πόλεως, ἀνέρχονταν σέ 5 δουκάτα74. Ἄλλοτε πάλι ἡ ὑποχρέωση 
αὐτή συνίστατο στή χορήγηση τῶν ἀναγκαίων κεριῶν γιά τόν στολισµό τοῦ 
Ἐπιταφίου, γιά τούς ἱερεῖς καί τούς πιστούς πού ἀκολουθοῦσαν τήν ποµπή, 
ὅπως στήν περίπτωση τοῦ Ἐπιταφίου τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων χωρίου 
Ἀρµενάδων, τήν τέλεση τοῦ ὁποίου εἶχαν ἀναλάβει οἱ κληρονόµοι τοῦ Λορέν-
τζου Προβατᾶ. Αὐτοί τό 1726 κλήθηκαν ἀπό τήν ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ νά ἀπο-
λογηθοῦν ἐνώπιον τοῦ Πρωτοπαπᾶ ἐπειδή παραµελοῦσαν τήν ὑποχρέωσή τους. 
Ὅπως ὅµως προκύπτει ἀπό τήν κατάθεση τοῦ ἐκπροσώπου τους, ἡ µή ἐκτέλεση 
τῆς ὑποχρέωσης δέν ὀφειλόταν σέ ἀδιαφορία, ἀλλά στό γεγονός ὅτι οἱ χριστια-
νοί ἅρπαζαν τά κεριά καί ἔφευγαν χωρίς νά συµµετέχουν στήν περιφορά. Παρά 
τήν εὔλογη δικαιολογία, ὁ Πρωτοπαπάς ὅρισε τήν ἀκριβή ἐκπλήρωση τῆς ἀνει-
ληµµένης ὑποχρέωσης, ἀνέθεσε ὅµως παράλληλα καί στούς ἐφηµερίους νά κη-
ρύττουν ἀφορισµό πρίν ἀπό τό µοίρασµα τῶν κεριῶν ἐναντίον ὅλων ὅσων θά 
ἔπαιρναν τό κερί καί θά ἔφευγαν χωρίς νά ἀκολουθήσουν τόν Ἐπιτάφιο75. 

Στά χωριά ἡ τελετή τοῦ Ἐπιταφίου γινόταν µέ ἰδιαίτερη λαµπρότητα. Μοι-
ράζονταν κεριά στούς ἀδελφούς, πού συµµετεῖχαν στήν περιφορά, καθώς καί σέ 
κάθε ἄλλον πού παρευρισκόταν. Στούς ἱερεῖς µοιραζόταν µεγάλο κερί ἄσπρο 

                                                        
72. Γιά τήν τελετή τοῦ Ἐπιταφίου στήν Κρήτη, τό τηρούµενο τελετουργικό, καί τή συµµε-

τοχή τῶν συντεχνιῶν καί τῶν ἀδελφοτήτων στίς λιτανεῖες βλ. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ, Τελετές, σ. 124-128. 
73. Ὑ. Θ. Παλαιοπόλεως (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.53, φ. 120v-121r τῆς 24.6.1563). Ὑ. Θ. Ἐλεούσα 

Κρητικῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.405, φ. 575v τῆς 2.7.1610). Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.133, β. 
9, φ. 47v, ἄρθρο 13). 

74. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 1, φ. 30v-31r, πρωτοπαπαδική ἀπόφαση τῆς 27.4.1606. 
75. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 9, φ. 38v-39r. 
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στούς δέ λοιπούς µικρότερο κερί, ἄσπρο ἤ κίτρινο76. Κατά τήν ἡµέρα αὐτή κε-
ριά µοιράζονταν καί στούς ἀπόντες ἀδελφούς, συνήθεια ἡ ὁποία ἀπαγορεύτηκε 
µέ πρωτοπαπαδικό πρόσταγµα τῆς 22.3.172577. Ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου γι-
νόταν κανονικά τήν Μεγάλη Παρασκευή, δέν λείπουν ὅµως καί οἱ περιπτώσεις 
στίς ὁποῖες ἡ περιφορά γινόταν τό Μέγα Σάββατο, σύµφωνα µέ τίς ἰσχύουσες 
κανονιστικές διατάξεις πού διεῖπαν τή λειτουργία τοῦ ναοῦ, ὅπως γιά παρά-
δειγµα στήν Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν78. Ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου τήν ἡµέρα τοῦ Με-
γάλου Σαββάτου στή συγκεκριµένη ἀδελφότητα δικαιολογεῖται ἴσως ἀπό τήν 
ἀναγκαιότητα τῆς συµµετοχῆς σέ αὐτήν ὅλων τῶν µελῶν τῆς ἀδελφότητας, κλη-
ρικῶν καί λαϊκῶν, καθώς καί ἐκείνων πού προέρχονταν καί ἀπό ἄλλα χωριά, 
φαίνεται δέ ὅτι τό Μέγα Σάββατο εὐνοοῦσε τή συγκέντρωση αὐτή. 

Στήν πόλη, ἡ λιτάνευση τοῦ Ἐπιταφίου ἔξω ἀπό τούς ναούς εἶναι γνωστή 
ἀπό τόν 16ο αἰ. Ἀπό σύµβαση ἱερουργίας τῆς 2.3.1567 γνωρίζουµε ὅτι ὁ ὁρισθείς 
ἱερουργός τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Λιµνιώτισσας τῆς συντεχνίας τῶν καλαφατῶν, 
ἱερέας Κόντος Μακρῆς, ἀνέλαβε, ἐκτός τῶν ἄλλων, καί τήν ὑποχρέωση νά δια-
µορφώσει τόν χῶρο γύρω ἀπό τόν ναό γιά νά περνᾶ ὁ Ἐπιτάφιος79. Τή λαµπρή 
τέλεση τῶν Ἐπιταφίων τῶν ναῶν τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας, τοῦ Ταξιάρχη καί 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί Λαζάρου διαπιστώσαµε ἀπό πρωτοπαπαδική ἀπόφα-
ση τῆς 27.4.1606 τήν ὁποία προκάλεσαν ὁ Φίλιππος Μαζαράκης, πριόρης τῆς Ὑ. 
Θ. Σπηλαιώτισσας, καί ὁ Σπύρος Σουρούκλης, ἀδελφός, καί ἀφοροῦσε στήν 
τέλεση τοῦ Ἐπιταφίου τοῦ ναοῦ µέ τή λαµπρότητα πού ἁρµόζει σέ ἐκκλησία 
πού «είναι εις την µεση της πόλεως καί έχει καί πολους ενορίτας»80. 

Γιά τούς τελούµενους Ἐπιταφίους τῆς πόλης καθοριστική εἶναι ἡ σηµασία 
πρωτοπαπαδικοῦ προστάγµατος πού ἐκδόθηκε κατ’ ἐντολή τοῦ Γενικοῦ Προ-
βλεπτῆ τή Μεγάλη Πέµπτη 3.4.1740 καί καθόριζε τό πρόγραµµα τῶν Ἐπιτα-
φίων τῶν ναῶν καί τίς ὧρες ἐξόδου τοῦ καθενός81. Σύµφωνα µέ αὐτό, στήν 
πόλη γινόταν ἡ περιφορά τῶν Ἐπιταφίων πέντε ναῶν σέ διαφορετικά χρονικά 
διαστήµατα, τά ὁποῖα κάλυπταν ὅλη τή Μεγάλη Παρασκευή ἀπό τό πρωί ἕως 
τό βράδυ, µέ τήν ἀκόλουθη σειρά: ὁ Ἐπιτάφιος τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµέ-
νης τοῦ Πολίτη, «γιούς» τοῦ Ἱεροῦ Τάγµατος, στίς δέκα ἡ ὥρα τό πρωί, τοῦ 
ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Κρεµαστῆς στίς τρεῖς τό ἀπόγευµα, τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Ὁδηγή-

                                                        
76. Στήν Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν, σύµφωνα µέ τίς καταστατικές διατάξεις τοῦ µοναστηριοῦ, ὁ 

ἡγούµενος ὄφειλε νά δίνει δύο οὐγγιές κερί ἄσπρο σέ κάθε λαϊκό ἀδελφό καί τρεῖς σέ κάθε 
κληρικό (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 133, β. 9, φ. 47v, ἄρθρο 13). Πρωτοπαπαδικό πρόσταγµα τῆς 21.7.1734 
ὅριζε γιά τούς ἀδελφούς τῶν ναῶν τοῦ χωριοῦ Στρινίλας τή χορήγηση κεριοῦ δύο οὐγγιῶν 
ἀνά σπίτι γιά τόν Ἐπιτάφιο τῆς Μ. Παρασκευῆς (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 3, φ. 145v-146r). 

77. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 23, δ. 4, φ. 212rv. 
78. Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.133, β. 9, φ. 47v, ἄρθρο 13. 
79. Α.Ν.Κ., Συµβ. Β.178, φ. 303r. 
80. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 1, φ. 30v-31r. 
81. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, δ. 3, φ. 99r. 
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τριας τοῦ Ραχαπίδη στίς πέντε τό ἀπόγευµα, τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί 
Λαζάρου στίς ἑπτά, καί τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας στίς 9 τό βράδυ. Οἱ 
ἐφηµέριοι τῶν ναῶν ὄφειλαν νά τηρήσουν αὐστηρά τό πρόγραµµα, ἐνῶ γιά 
τούς παραβάτες ὁριζόταν χρηµατική ποινή 500 δουκάτων. Ὁ ἴδιος ἀριθµός 
ναῶν µνηµονεύεται καί στά µετέπειτα διατάγµατα τά ὁποῖα θά δοῦµε στή συνέ-
χεια. Ὁ µικρός αὐτός ἀριθµός Ἐπιταφίων, σέ σύγκριση µέ τόν ἀριθµό τῶν ναῶν 
τῆς πόλης, γεννᾶ εὔλογα τήν ἀπορία καί κατευθύνει τή σκέψη στήν ὑπόθεση ὅτι 
οἱ ὑπόλοιποι ναοί δέν περιέφεραν τούς Ἐπιταφίους τους ἔξω ἀπό τούς ναούς82. 
Γνωρίζοντας ὅµως τήν τάση τοῦ κερκυραϊκοῦ λαοῦ νά τελεῖ λιτανεῖες µέ διάφο-
ρες ἀφορµές καί σέ τέτοιο βαθµό ὥστε νά χρειάζεται ἡ πρωτοπαπαδική παρέµ-
βαση γιά τήν πάταξη τῶν ὑπερβολῶν καί τῶν ἀναπόφευκτων ἀταξιῶν83, θεω-
ροῦµε ὅτι ὁ µνηµονευόµενος ἀριθµός Ἐπιταφίων δέν θά πρέπει νά θεωρηθεῖ ὡς 
ὁ µέγιστος ἐπιτρεπτός. Πιστεύουµε ὅτι τό πρόσταγµα ἀποσκοποῦσε στή χρονι-
κή διευθέτηση τῶν σηµαντικότερων Ἐπιταφίων τῆς πόλης στούς ὁποίους ἡ συµ-
µετοχή τῶν πιστῶν ἦταν ἀθρόα καί ἡ ἀπόσταση πού διήνυαν µεγάλη, χωρίς µέ 
τόν τρόπο αὐτό νά ἀποκλείεται ἡ τέλεση τῶν Ἐπιταφίων καί τῶν ἄλλων ναῶν 
στά ἐνδιάµεσα χρονικά διαστήµατα στούς περιβάλλοντες τούς ναούς δρόµους. 

Τό ἔτος 1743, κατά τήν περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικο-
λάου καί Λαζάρου, φονεύθηκε ὁ Ἰωάννης Ἀρµένης ἀπό τό χωριό Ποταµός84. Ἐξ 
αἰτίας τοῦ γεγονότος αὐτοῦ ἡ ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ, στήν τακτική της συνέλευ-
ση τήν ἡµέρα τοῦ Πάσχα, ἀποφάσισε νά σταµατήσει στό ἑξῆς τήν περιφορά τοῦ 
Ἐπιταφίου «και να µη γενή πλεον ως εγενοτουν, µονον εις το ερχοµενον πάντο-
τε και αεί να διαβάζετε εις την εκκλησιαν την αυγήν του µεγάλου σαβάτου από 
εξη ιερείς διδωντας του καθενός το καντιλοτο του από µιση λίτρα και µετριτά 
λίτρες πέντε»85. Μέ ἀφορµή τό ἀνωτέρω συµβάν, καί γιά τήν ἀποφυγή στό µέλ-
λον παρόµοιων ἐκτρόπων τά ὁποῖα δηλητηρίαζαν τή θρησκευτική εὐσέβεια, ὁ 
Γενικός Προβλεπτής Θαλάσσης Antonio Loredan, ἔπειτα ἀπό προτροπή τοῦ 
Πρωτοπαπᾶ καί τῶν Συνδίκων τῆς πόλης, ἐξέδωσε στίς 27.4.1743 διάταγµα86 µέ 

                                                        
82. Ἡ ἄποψη αὐτή ἔχει διατυπωθεῖ ἤδη ἀπό τόν π. Ἀ. Τσίτσα (Λατινοκρατία, σ. 139-140). 
83. Βλ. πρόσταγµα τοῦ 1732 πού ἀπαγορεύει τίς ἀπογευµατινές λιτανεῖες τῆς Κυριακῆς 

τοῦ Πάσχα (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 8, φ.6v-7v). 
84. ∆ράστες τῆς δολοφονίας ἦταν οἱ Ἱερώνυµος καί Γεώργιος Καποδίστριας καί οἱ Ἰωάν-

νης καί ∆οµήνικος Γυροπέτρης, γιά µηδαµινή ἀφορµή, κάποια προσβλητική φράση τοῦ θύµα-
τος πρός τόν ∆οµήνικο Γυροπέτρη. Γιά τά γεγονότα πού ἀκολούθησαν, καί τά ὁποῖα ὁδήγη-
σαν στόν θάνατο τούς ἀδελφούς Καποδίστρια καί τόν πατέρα τους, καθώς καί τήν ἐπικήρυξη 
ὅσων ἔλαβαν µέρος στή βεντέτα βλ. ΠΛΟΥΜΙ∆Η, Banditi, σ. 61-62. Γιά τήν ταφή τῶν Καποδί-
στρια στόν ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στίς 8.4.1743 βλ. ΤΣΙΤΣΑ, Περιπλάνηση, σ. 37-38. 

85. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 245, β. 4, φ. 90v. 
86. Τό κείµενο τοῦ διατάγµατος εἰς Α.Ν.Κ., Μ.Π. 33, β. 2, δ. 1, φ. 33rv καί φ. 60r. ∆υστυχῶς 

δέν γνωρίζουµε τό περιεχόµενο τοῦ ὑποµνήµατος τῶν Συνδίκων καί τοῦ Πρωτοπαπᾶ, τό ὁποῖο 
ἀσφαλῶς θά διευκρίνιζε τούς λόγους τῆς παρέµβασης τῶν τοπικῶν ἀρχῶν καί τούς στόχους 
πού ἐπεδίωκε ἡ πολιτική ἀρχή µέ τήν ἔκδοση τοῦ ἀπαγορευτικοῦ διατάγµατος. Ἡ συσχέτιση 
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τό ὁποῖο ἀπαγόρευσε στό ἑξῆς τή λιτάνευση τῶν Ἐπιταφίων τῶν ναῶν τῶν Ἁ-
γίων Νικολάου καί Λαζάρου, Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας, Ὑ. Θ. Φανερωµένης καί Ὑ. 
Θ. Ὁδηγήτριας διότι προκαλοῦνταν ἔκτροπα87. Κατ’ ἐξαίρεση ἐπετράπη ἡ δια-
τήρηση µόνον τῆς λιτανείας τῆς ἐκκλησίας τῆς Ὑ. Θ. Κρεµαστῆς, λόγῳ τῆς ἀρχαι-
ότητάς της καί ἐπειδή σέ αὐτήν µετεῖχαν ὁ Μ. Πρωτοπαπάς καί οἱ Ἀρχές τῆς πό-
λης, αὐτή ὅµως ἔπρεπε νά τελεῖται κατά τή διάρκεια τῆς ἡµέρας, µετά τό πέρας 
τῆς ἀκολουθίας στόν ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, καί νά ἀκολουθεῖ αὐστηρά τή 
συνήθη ἕως τότε διαδροµή. Μέ τό διάταγµα ἀπαγορεύτηκε καί κάθε ἄλλη λιτα-
νεία ἡ ὁποία λάµβανε χώρα κατά τή διάρκεια τῆς νύκτας. Στή γενική αὐτή ἀπα-
γόρευση συµπεριλήφθηκαν καί οἱ λιτανεῖες τῶν λατινικῶν ἀδελφοτήτων. Ἰδιαί-
τερη ἀναφορά γίνεται στή λιτανεία τῆς ἀδελφότητας τοῦ Santissimmo Sacra-
mento, ἡ ὁποία λάµβανε χώρα τή νύκτα τῆς Μεγάλης Τετάρτης καί συνδυαζό-
ταν µέ ἐπίσκεψη στούς τάφους. Μέ τό διάταγµα ἐπετράπη ἡ τέλεσή της µόνον 
κατά τή διάρκεια τῆς ἡµέρας, ὅπως συνηθιζόταν καί στή Βενετία, καί δόθηκε 
στήν ἀδελφότητα ἡ δυνατότητα τῆς συµµετοχῆς στή λιτανεία πού γινόταν στίς ἐ-
πάλξεις τοῦ Παλαιοῦ Φρουρίου, ἔπειτα ἀπό τή λιτανεία τῆς λατινικῆς µητρόπο-
λης88. Tό διάταγµα ἐπικυρώθηκε ἀπό τή Γερουσία τόν Ἰούνιο τοῦ ἴδιου ἔτους89. 

Στίς 30.4.1778 ὁ Γενικός Προβλεπτής Giacomo Nani ἐξέδωσε νέο διάταγµα, 
τό ὁποῖο ἀπέστειλε στόν Μ. Πρωτοπαπά ὁρίζοντάς τον ὑπεύθυνο γιά τή γνω-
στοποίησή του σέ ὅλους τούς ναούς τῆς πόλης90. Μέ τό διάταγµα αὐτό ἐπικύ-
ρωσε τή διαταγή τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ Loredan τῆς 27.4.1743 καί ὅρισε τήν 
ἀκριβή τήρησή της, ἀνανεώνοντας τήν ἀπαγόρευση κάθε λιτανείας στίς ὧρες 
τῆς νύκτας ἐπειδή συχνά ὁδηγοῦσαν σέ ἀταξίες, προσβολή τῆς εὐσέβειας, ἀνευ-
λάβεια πρός τή θρησκεία, προσβολή τῶν ἐθίµων, τῆς ἡσυχίας καί τῆς ἀσφάλειας 
τῶν ὑπηκόων. 

Ἡ σηµασία τήν ὁποία ἔδιναν οἱ ἀδελφότητες στήν περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου 

                                                        
τῆς παρέµβασης τῶν τοπικῶν ἀρχῶν µέ τίς τότε τεταµένες σχέσεις τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, καθώς 
καί ὁ συνδυασµός τῆς ἀποδοχῆς τῆς πρότασης ἀπό τή βενετική ἀρχή µέ τόν λεγόµενο «φόβο 
τῆς τελετῆς», ὀφειλόµενο κατά µιά ἄποψη στή διαρκῶς αὐξανόµενη ἀνασφάλεια τῆς Βενετίας 
στίς κτήσεις της (ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, Τελετές, σ. 134-135 καί 281), παρότι ἑλκυστική δέν δικαιολογεῖ-
ται ἀπό τό κείµενο τοῦ διατάγµατος, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ καί τή µοναδική πηγή πληροφόρησης. 

87. Ὁ Γενικός Προβλεπτής παραλλήλιζε τήν ἀπόφασή του νά διευθετήσει τό ζήτηµα τῶν 
λιτανειῶν µέ τήν ἀπόφαση τοῦ Γενικοῦ Καπιτάνου Pisani τοῦ 1630 πού ἀφοροῦσε στή λιτά-
νευση τοῦ Ἁγίου τήν ἡµέρα τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων. Τήν ἀναφορά αὐτή ἀκολουθεῖ ἡ σηµεί-
ωση δουκικῆς ἀπόφασης τῆς 8.7.1724 ἡ ὁποία θά πρέπει νά ἐπικύρωνε τήν ἀπόφαση αὐτή τοῦ 
Pisani. Ὁ π. Ἀ. Τσίτσας θεωρεῖ τήν ἀπόφαση αὐτή ὡς «δουκική ἀπαγορευτική διαταγή» (Λα-
τινοκρατία, σ. 140) χωρίς νά διευκρινίζει σέ τί συνίστατο ἡ ἀπαγόρευση. 

88. Μέ τό ἴδιο διάταγµα ἐπετράπη καί ἡ λιτανεία τοῦ Μεγάλου Σαββάτου µέ τό λείψανο 
τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος. 

89. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 63, β. 15, φ. 30r. 
90. Βλ. τό κείµενο τοῦ διατάγµατος εἰς Α.Ν.Κ., Μ.Π. 63, β. 15, φ. 30r-31v. Ἐπίσης εἰς Ἑνετ. 

88, δ. 11, φ. 30rv. 
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διαπιστώνεται καί ἀπό τό γεγονός ὅτι αὐτή προβλεπόταν καί γιά ναούς ἀποµα-
κρυσµένους ἀπό τούς οἰκισµούς, γιά κάποιες µάλιστα περιπτώσεις ἔχουν διασω-
θεῖ ἐνδιαφέρουσες λεπτοµέρειες χαρακτηριστικές ὄχι µόνον τοῦ ἐνδιαφέροντος 
τῶν ἀδελφῶν ἀλλά καί τῶν ὑπερβολῶν πού µποροῦσαν νά παρεισφρύσουν στίς 
λατρευτικές ἐκδηλώσεις, ἰδιαίτερα στίς ἀδελφότητες τῆς ὑπαίθρου. Σύµφωνα µέ 
πληροφορίες προερχόµενες ἀπό πρωτοπαπαδικό πρόσταγµα τῆς 24.3.1762 καί 
ἀπό δύο ἀρχιεπισκοπικά θεσπίσµατα τῆς 2.4.1800 καί 22.3.1806 ἀντίστοιχα, ἡ 
τελετή καί περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου στόν ναό τοῦ Ὑψηλοῦ Παντοκράτορα 
ἐτελεῖτο µέ ἕνα ἰδιότυπο τρόπο. Τό πρωτοπαπαδικό πρόσταγµα τῆς 24.3.1762 
ἐκδόθηκε ἔπειτα ἀπό καταγγελία ὅτι στόν ναό τοῦ Παντοκράτορα τή Μ. Πέµ-
πτη τό βράδυ, µετά τήν ἀκολουθία, ἐτελεῖτο ἡ λιτανεία τοῦ Ἐπιταφίου µέ πα-
ράλληλη κατανάλωση ποσοτήτων τροφῆς καί ποτοῦ, ἐνέργειες οἱ ὁποῖες χαρα-
κτηρίζονται στό πρόσταγµα ὡς «ἀταξίαις». Μέ τό πρόσταγµα, καί µέ σκοπό τήν 
παύση τῶν ἀτόπων, προστάχθηκε ὁ Πρωτοπαπάς ἐπαρχίας Ὄρους Ἰωάννης 
Μαυρωνᾶς καί οἱ ἄλλοι ἱερεῖς τῆς ἐπαρχίας νά µήν τελοῦν στό ἑξῆς τή λιτανεία 
τοῦ Ἐπιταφίου τή Μεγάλη Πέµπτη τό βράδυ ἀλλά τήν Μεγάλη Παρασκευή καί 
ἀφοῦ ἀνατείλει ὁ ἥλιος, ὁρίζοντας ὡς ποινή στούς παρηκόους τήν καταβολή 25 
δουκάτων ὑπέρ τῶν δηµοσίων Νοσοκοµείων91. Ἡ πρωτοπαπαδική ἀπαγόρευση 
δέν εἶχε ὅµως ἀποτελέσµατα, ὅπως διαπιστώνεται ἀπό τό ἀρχιεπισκοπικό θέ-
σπισµα τοῦ 1800 στό ὁποῖο σηµειώνεται ἐκ νέου ὅτι, ἐξ αἰτίας τῆς ἀπόστασης 
τοῦ ναοῦ ἀπό τούς οἰκισµούς καθώς καί τῶν ὑποχρεώσεων τῶν ἱερέων-ἀδελφῶν 
στίς δικές τους ἐκκλησίες κατά τήν ἡµέρα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, ὁ Ἐπιτά-
φιος ἐτελεῖτο τό βράδυ τῆς Μεγάλης Πέµπτης, καί ἀφοῦ εἶχε προηγηθεῖ συµπό-
σιο τῶν παρευρισκοµένων. Τή συνήθεια αὐτή ἀπαγόρευσε αὐστηρότατα στίς 
2.4.1800 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερόθεος ὁρίζοντας τήν πιστή τήρηση τῆς παράδοσης 
τῆς Ἐκκλησίας καί τήν περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου τό βράδυ τῆς Μεγάλης Παρα-
σκευῆς ἤ τό πρωί τοῦ Μεγάλου Σαββάτου µέ παράλληλη ἀποχή τροφῆς. Τό θέ-
σπισµα κοινοποιήθηκε σέ ὅλους τούς ἱερεῖς τῆς ἐπαρχίας Ὄρους καί προέβλεπε 
ποινή ἀργίας γιά τούς παραβάτες ἱερεῖς καί ἀφορισµοῦ γιά τούς λαϊκούς92. Ὁ 
Ἀρχιεπίσκοπος ἐπανῆλθε µέ νέο θέσπισµα ἕξι χρόνια ἀργότερα, στίς 22.3.1806 
λόγῳ τῆς διατηρηθείσας συνήθειας τοῦ συµποσίου, τό ὁποῖο ἐν τῷ µεταξύ, καί 
σέ ἐφαρµογή προφανῶς τοῦ προηγουµένου θεσπίσµατος, εἶχε µεταφερθεῖ τήν 
ἡµέρα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς. Μέ τό νέο αὐτό θέσπισµα ἀπαγορεύτηκε αὐ-
στηρότατα ἡ συνήθεια καί κλήθηκαν οἱ ἱερεῖς καί οἱ λαϊκοί νά συµµορφωθοῦν 
µέ τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας ὁρίζοντας ποινές ἀντίστοιχες τοῦ προηγου-
µένου θεσπίσµατος93. 

                                                        
91. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 62, β. 3, βίβλος Αη τῶν πολυποικίλων, φ. 16r. 
92. Α.Ν.Κ., Μητρ. 15, βιβλίο 1ο τῶν πολυποικίλων, φ. 2r. 
93. Α.Ν.Κ., Μητρ. 15, βιβλίο 2ο τῶν πολυποικίλων, φ. 54. 
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ii. Ἡ λιτανεία τῆς Ἀνάστασης 

Κατά τήν ἡµέρα τοῦ Πάσχα σέ ὅλες τίς ἐκκλησίες, ἰδιαίτερα µάλιστα στίς συ-
ναδελφικές καί ἐνοριακές, τελοῦνταν τό πρωί ἡ καθιερωµένη λιτανεία τῆς Ἀνά-
στασης, συνήθεια πού διατηρεῖται καί σήµερα στήν Κέρκυρα. Παράλληλα ὅµως 
σέ ὁρισµένες ἐκκλησίες τῆς πόλης τόν 18ο αἰ. ἄρχισε νά τελεῖται καί µιά δεύτερη 
λιτανεία, τό ἀπόγευµα τῆς ἴδιας ἡµέρας. Ἡ συνήθεια αὐτή προκάλεσε στίς 
11.4.1732 τήν ἔκδοση σχετικοῦ προστάγµατος ἀπό τόν Μ. Πρωτοπαπά Σπυρί-
δωνα Βούλγαρη, µέ τό ὁποῖο αὐτός ἀπαγόρευσε τήν τέλεση ὁποιασδήποτε λι-
τανείας στό ἑξῆς χωρίς πρωτοπαπαδική ἄδεια, ἐκτός ἐκείνων πού γίνονταν τό 
πρωί τῆς Κυριακῆς, οἱ ὁποῖες ἔπρεπε νά γίνονται µέ «εὐταξίαν καί ἁρµοδίας 
ψαλµωδίας». Μέ τό ἴδιο πρόσταγµα ἀπαγόρευσε γενικά τή χρήση µουσικῶν 
ὀργάνων τόσο στίς λιτανεῖες ὅσο καί στήν ἐκκλησία ἤ ἔξω ἀπό τήν ἐκκλησία 
κατά τήν διάρκεια ὁποιασδήποτε ἀκολουθίας, συνήθεια πού εἶχε ἀρχίσει νά 
διαδίδεται κατ’ ἀναλογία πρός τή χρήση ὀργάνων κατά τήν ἐµφάνιση τῶν βενε-
τικῶν ἀρχῶν στόν ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, γι’ αὐτό καί ρητά δηλώνεται ὅτι 
νά «µὴν ἤθελαν προφασίζονται διὰ τὴν ἔλευσιν τῶν πολυχρονηµένων αὐθέντων 
ὁποῦ εἰς τὴν µονὴν τοῦ θαυµατουργοῦ Σπυρίδωνος εἰς τὴν ἔξοδον τοῦ ἁγίου 
Λειψάνου εἰς τιµὴν φέρουν αὐτὰ τὰ ὄργανα, διατὶ ἄλλον λόγον ἔχει νὰ ἔρχω-
νται µὲ τὴν µεγαλοπρέπειαν ὁποῦ ἡ ἀξία αὐτῶν φέρει, καὶ ἄλλο εἶναι νὰ κρά-
ζωνται µόνα τὰ ὄργανα ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς τάχα διὰ τιµὴν τοῦ θεοῦ λύοντες τὴν 
τάξιν, καὶ σκανδαλίζοντες τοὺς ἁπλουστέρους καὶ µάλιστα τοὺς εὐλαβεῖς, εἰς 
τέτοιον νεωτερισµὸν»94. 

Μέ τό διάταγµα τῆς 30.4.1778 ὁ Γενικός Προβλεπτής Giacomo Nani ὅρισε 
τήν τέλεση τῶν λιτανειῶν τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀνάστασης µετά τήν ἀνατολή τοῦ 
ἥλιου καί περιόρισε τήν περιφορά τους στήν ἐξωτερική περίµετρο τῶν ναῶν. 
Τόσο στίς λιτανεῖες ὅσο καί στήν τέλεση τῶν ἀκολουθιῶν τῶν ἀναστασίµων 
ἡµερῶν ἀπαγορεύτηκε αὐστηρά ἡ χρήση πυροβόλων ὅπλων, ἐνῶ κατέστησε 
ὑπεύθυνους γιά κάθε παράβαση τούς ἐφηµερίους καί τά µέλη τῶν διοικουσῶν 
ἐπιτροπῶν τῶν ναῶν95. 

δ. Ἄλλες ἐκδηλώσεις καί τελετές 

Σέ ὁρισµένους συναδελφικούς ναούς, πέραν τῆς µνήµης τοῦ ἁγίου ἤ τοῦ γεγο-
νότος στό ὁποῖο ἦταν ἀφιερωµένος ὁ ναός, ἐτιµῶντο ἰδιαίτερα καί ἄλλες ἑορτές, 
ὅπως προκύπτει ἀπό τά ἔξοδα πού γίνονταν κατά τίς ἡµέρες αὐτές καθώς καί 
ἀπό τίς σχετικές ἀποφάσεις τῶν ἀδελφοτήτων. 

Ἡ ἑορτή τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων συνδυαζόταν µέ τό µοίρασµα τῶν βαΐων 

                                                        
94. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 8, φ. 6v-7v. 
95. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 63, β. 15, φ. 30v-31r. 
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στούς ἀδελφούς καί στούς ἐνορίτες τοῦ ναοῦ. Τά µέλη τῆς διοικούσας ἐπιτρο-
πῆς τῶν ἀδελφοτήτων ἐτιµῶντο ἰδιαίτερα κατά τήν ἡµέρα αὐτή λαµβάνοντας 
«βάγιο» εἰδικά κατασκευασµένο γι' αὐτούς96 καί κερί97. Τό ζήτηµα τῆς κατα-
σκευῆς τῶν βαΐων καί τῆς διανοµῆς τους, ἀπασχόλησε ἐπί µακρόν τήν κερκυ-
ραϊκή Ἐκκλησία λόγῳ τῆς εὐρύτατα διαδεδοµένης συνήθειας νά κατασκευάζο-
νται περίτεχνα βάια µέ τό πλέξιµο τῶν καρδιῶν τῶν φοινίκων καί τήν προσθή-
κη λουλουδιῶν, ἀλλά καί λόγῳ τῆς συνήθειας νά διανέµονται αὐτά στά σπίτια 
τῶν κτητόρων ἀδελφῶν καί ἐνοριτῶν τῶν ναῶν98. Ἡ πρώτη ἀρχειακή µαρτυρία 
γιά τό ζήτηµα ἐντοπίστηκε στό ἄρθρο 32 τοῦ προστάγµατος τοῦ Μ. Πρωτο-
παπᾶ Χριστοδούλου Βούλγαρη πού δηµοσιεύτηκε στίς 29.2.1676, µέ τό ὁποῖο 
αὐτός ὅριζε τήν πιστή τήρηση τῶν διατάξεων πού εἶχε θεσπίσει ὁ προκάτοχός 
του Μ. Πρωτοπαπάς Θεοδόσιος Φλῶρος, µέ τίς ὁποῖες ἀπαγόρευε τήν κατασκευή 
καί διανοµή περίπλοκων καί περίτεχνων βαΐων διότι αὐτά γίνονταν «ὄχι διὰ 
ζῆλον ἤτε εὐλάβειαν, µόνον διὰ κοσµικὴν µαταιότητα καὶ ἁπλῆν ἀνθρωπα-
ρέσκειαν»99. Τό ζήτηµα ἀντιµετώπισε ἀποφασιστικά µέ πρόσταγµά του στίς 
13.3.1694 καί ὁ Μ. Πρωτοπαπάς Ἀναστάσιος Αὐλωνίτης, ὁ ὁποῖος, ἀκολουθώ-
ντας τή γραµµή πού εἶχαν χαράξει οἱ προκάτοχοί του πρωτοπαπάδες, ἀπαγό-
ρευσε τήν κατασκευή περίτεχνων βαΐων καί τό µοίρασµά τους στούς ἐνορίτες 
τῶν ναῶν, διότι ἡ δραστηριότητα αὐτή ἔβαινε εἰς βάρος τῆς ποιµαντικῆς φρο-
ντίδας τῶν ἱερέων ἡ ὁποία ἔπρεπε νά εἶναι ἰδιαίτερα ἔντονη κατά τήν περίοδο 
τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς. Οἱ ἱερεῖς ὄφειλαν κατ’ ἐξαίρεση νά δίνουν πλεγµένα 
βάια στούς κυβερνῆτες καί κτήτορες τῶν ναῶν καί ὄχι σέ ἄλλους100. Τό ζήτηµα 
τῶν βαΐων ἐπανῆλθε στό προσκήνιο λίγα χρόνια ἀργότερα. Συγκεκριµένα στίς 
26.3.1712 ὁ ὀφφικιοῦχος ἱερέας Σπυρίδων Βούλγαρης, ἐξ ὀνόµατος καί ἄλλων 
ἱερέων, κατέθεσε στήν πρωτοπαπαδική γραµµατεία ἀναφορά στήν ὁποία σηµεί-
ωνε ὅτι τήν Κυριακή 16.3.1712 στόν ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, ὁ ἱεροκήρυκας 
Φραγκίσκος Προσαλέντης εἶχε µιλήσει γιά τό θέµα καί εἶχε τονίσει ὅτι ὁ οἰκου-
µενικός Πατριάρχης εἶχε ἐµποδίσει µέ ἀφορισµό τή συνήθεια τῆς χρήσης ἀνθέων 
στά βάια καί εἶχε ὁρίσει τή χρήση µόνον φοίνικα καί ἐλιᾶς, σύµφωνα µέ τήν 
παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Μέ τήν ἀναφορά τους οἱ ἱερεῖς ζητοῦσαν ἀπό τόν Μ. 

                                                        
96. Στόν Ἅγιο Ἐλευθέριο πόλεως κατά τήν ἡµέρα αὐτή ὁ ἑκάστοτε ἐφηµέριος ὄφειλε νά 

δίνει «ολλης τις µπανκας µιαν καρδια πλεµενη µε τον αγιον Ελευτεριον ιγουν του καθενός τις 
πανκας...» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ.77, β. 7, φ. 41r). Βλ. καί Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, 
β. 1, φ. 68v). 

97. Στίς 19.12.1768 οἱ «µπαγκάλοι» τῆς Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας ἀποφάσισαν τό κερί πού 
λάµβαναν κατ’ ἔτος µαζί µέ τό βάγιο, νά µοιράζεται µισή λίτρα τήν ἡµέρα τῶν ἐπιλοχίων τῆς 
Θεοτόκου καί τό ἄλλο τῶν Βαΐων (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 68v). 

98. Γιά τό θέµα βλ. ἀναλυτικά εἰς ΤΣΙΤΣΑ, Βάγια, σ. 72-82 ὅπου δηµοσιεύονται καί τά πε-
ρισσότερα ἔγγραφα πού ἀναφέρονται στό θέµα. 

99. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 5, φ. 20rv κεφάλαιο 32. ΤΣΙΤΣΑ, Βούλγαρης, σ. 228. 
100. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 14, φ. 187rv. 
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Πρωτοπαπά νά ὁρίσει σέ ὅλους τούς ἱερεῖς νά τηρήσουν τήν ἀνωτέρω παράδο-
ση καί νά ὁριστοῦν βαρύτατες ποινές στούς παρηκόους101. Πράγµατι ὁ Μ. Πρω-
τοπαπάς Ἀναστάσιος Αὐλωνίτης στίς 28.3.1712 ἐξέδωσε πρόσταγµα µέ τό ὁποῖο 
ὅρισε ὅτι στό ἑξῆς οἱ ἐφηµέριοι ὄφειλαν νά δίνουν στούς πιστούς µόνον κλαδιά 
φοίνικα καί ἐλιᾶς χωρίς ἄλλο στολισµό µέ ἄνθη ἤ χρώµατα χρυσά ἤ ἀργυρά 
ὅπως συνηθιζόταν, ὅρισε δέ ποινή ἀργίας ἑνός ἔτους γιά τούς παρηκόους ἱερεῖς 
καί πρόστιµο πενήντα δουκάτων ὑπέρ τῶν δηµοσίων ἔργων102. Τό πατριαρχικό 
γράµµα πού ἀποτέλεσε τήν ἀφορµή γιά τό κήρυγµα καί τήν ἐκ νέου ἀπαγόρευ-
ση τῶν ὑπερβολῶν στήν κατασκευή τῶν βαΐων, δέν τό βρήκαµε. Γνωρίζουµε ὅµως 
τήν ὕπαρξη ἄλλου πατριαρχικοῦ γράµµατος τοῦ ἔτους 1734 τό ὁποῖο ἀναφέρε-
ται στό ἴδιο θέµα, γεγονός πού φανερώνει ὅτι, παρόλες τίς ἀπαγορεύσεις, ἡ πα-
γιωµένη συνήθεια, ὅσο καί ἄν δέν ἅρµοζε στή λιτότητα τῆς χριστιανικῆς λα-
τρείας, ἦταν βαθειά ριζωµένη103. Μέ τό γράµµα πού ἀναφέραµε, ὁ Πατριάρχης 
Ἱερεµίας ἀπευθύνθηκε στόν κλῆρο καί τόν λαό τῆς Κέρκυρας καί καταδίκασε 
τήν τηρούµενη συνήθεια τῆς χρήσης ἀνθέων στά βάια καθώς καί τήν ἐπικρατή-
σασα συνήθεια νά ἀποστέλλονται τά βάια στά σπίτια τῶν ἐνοριτῶν µέ ἀποτέ-
λεσµα νά προκαλοῦνται σκάνδαλα, ἔριδες καί φιλονικίες µεταξύ τῶν ἱερέων καί 
τῶν λαϊκῶν. Μέ τό ἴδιο γράµµα ὅρισε συνοδικῶς στούς ἱερεῖς νά παύσουν στό 
ἑξῆς τή συνήθεια αὐτή, ἄλλως ἀπειλοῦνταν µέ ποινή ἀργίας καί ἀφορισµοῦ104. 
Τέλος, τό ἴδιο θέµα συναντήσαµε καί σέ πρωτοπαπαδικό πρόσταγµα τῆς 
2.4.1748 τό ὁποῖο ἀπευθυνόταν πρός τούς ἱερεῖς τοῦ προαστείου Ποταµός, καί 
ὅριζε τή διανοµή κατά τήν ἡµέρα τῶν Βαΐων φοίνικα καί κλαδιοῦ ἐλιᾶς, ἔπειτα 
ἀπό καταγγελία ὅτι αὐτοί προγραµµάτιζαν νά ἐνεργήσουν διαφοροτρόπως105. 

Ἐπίσης γνωρίζουµε ὅτι στόν ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου πόλεως τελοῦνταν 
πανηγυρικά ἡ µνήµη τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καί ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ 
Σταυροῦ106. Μέ ἰδιαίτερη λαµπρότητα ἑορταζόταν ἡ Ὕψωση τοῦ Σταυροῦ καί 
στόν ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί Λαζάρου, ὅπου φυλασσόταν τµῆµα Τιµίου 
Ξύλου. Παλαιότερα, κατά τήν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς, ἐτελεῖτο λιτανεία ἐκτός τοῦ 
ναοῦ µέ λαµπαδηφορία, κατά τά µέσα ὅµως τοῦ 18ου αἰ. φαίνεται πώς ἡ συ-

                                                        
101. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 1041rv καί 2 φ.χ.ἀ. 
102. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 15, φ. 1042v. Τό πρόσταγµα ἐπικυρώθηκε ἀπό τήν τοπική ∆ιοίκηση στίς 

29.3.1712 (ὅ.π., φ.χ.ἀ.). 
103. Βλ. τή διάταξη τῆς παραχωρητήριας πράξης τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου στή συντεχνία 

τῶν ἀργαστηριαραίων τῆς 31.8.1714, ὅπου ἡ δωρήτρια Θεοδωρέλα Βερβιτζιώτη, ἐπιφορτίζει 
τόν ἑκάστοτε ἐφηµέριο νά δίνει «ολλης τις µπαγκας µιαν καρδια πλεµενη µε τον αγιον Ελε-
φτεριον ιγουν του καθενός τις πανκας...» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Τ. 77, φ. 40v). 

104. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 23, δ. 8, φ. 508. 
105. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 30, φ. 436r. 
106. Βλ. ἀντίστοιχα Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 232, ἔγγραφο 62 τῆς 1.7.1824 ὅπου σηµειώνονται ἔξοδα 

γιά ψάλτες, ἄνθη, ἄρτους καί θυµίαµα, καί ἔγγραφο 68 τῆς 15.9.1824 ὅπου σηµειώνονται 
ἔξοδα γιά ἄρτο. 
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νήθεια αὐτή εἶχε ἀτονήσει, γι’ αὐτό καί οἱ ἀδελφοί στίς 8.9.1742 ἀποφάσισαν 
τήν καταβολή 24 ρεαλίων κατ’ ἔτος στόν ἐφηµέριο τοῦ ναοῦ γιά νά τελεῖ τήν 
ἑορτή µέ ἀρτοκλασία καί τή λιτανεία µέ κηροδοσία, ὅπως γινόταν καί στό πα-
ρελθόν107. 

Κατά τίς ἡµέρες τῶν µεγάλων ἑορτῶν προβλεπόταν σέ ὁρισµένες ἀδελφότη-
τες ἡ φωταψία τοῦ ναοῦ. Γνωρίζουµε ὅτι στήν Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα πόλεως 
γίνονταν φωταψίες ἐπί δεκαπέντε ἡµέρες τόν Αὔγουστο, σέ συσχέτιση προφα-
νῶς µέ τήν ἑορτή τοῦ ναοῦ, µιά ἑβδοµάδα τή Λαµπρή, τρεῖς ἡµέρες τά Χριστού-
γεννα καί τρεῖς τῶν Θεοφανείων, καθώς καί σέ ὅλες τίς ἄλλες δεσποτικές καί 
θεοµητορικές ἑορτές108. 

Τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις συχνά συνόδευε ἡ χρήση κροτίδων καί πυροτε-
χνηµάτων, ἄλλωστε, ὅπως εἴδαµε καί παραπάνω, σέ ὁρισµένες ἀδελφότητες, µε-
ταξύ τῶν ἐξόδων γιά τήν ἑορτή τοῦ ναοῦ καί τήν ἑορτή τῆς Λαµπρῆς, ἀναφερό-
ταν καί ἡ «πούλβερη». Τό 1808 µέ ἀπόφαση τοῦ Γενικοῦ ∆ιοικητῆ Cesare Ber-
thier, ἀπαγορεύτηκε ἡ χρήση κροτίδων χωρίς τήν ἄδεια τοῦ «Κοµανδάντε τῆς 
Πιάτζας». Ἡ ἀπόφαση κοινοποιήθηκε στόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερόθεο ὁ ὁποῖος ἐξέ-
δωσε θέσπισµα στίς 6.2.1808 στό ὁποῖο προσέθετε ὅτι ἡ χρήση πυροτεχνηµάτων 
ἦταν ἀνάρµοστη καί ἀντίθετη πρός τούς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καί καλοῦσε 
τούς ἐφηµερίους τῶν ναῶν νά µήν ἐπιτρέπουν τή χρήση τους, ὁρίζοντας ποινή 
ἀργίας γιά τούς παραβάτες κληρικούς καί ἀφορισµοῦ γιά τούς λαϊκούς109. 

Τέλος θά πρέπει νά σηµειώσουµε τή λαµπρότητα µέ τήν ὁποία ὁριζόταν ἡ 
µεταφορά τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων γιά τήν κοινωνία τῶν ἀσθενῶν. Σύµφωνα 
µέ πρόσταγµα τοῦ Μ. Πρωτοπαπᾶ Χριστόδουλου Βούλγαρη, πού κηρύχθηκε 
στίς 29.2.1676, ἡ µεταφορά τῶν Μυστηρίων κρυφά «χωρὶς προποµπῆς λαµπά-
δων καὶ στολῆς ἱερατικῆς» ἦταν δικαιολογηµένη µόνο «ἐν µέσῳ τῶν ἐθνῶν», σέ 
τόπους ὅµως «ὁποῦ πολιτεύεται ὁ χριστιανισµός καὶ θριαµβεύει ἡ ἐκκλησία, 
τέτοια συνήθεια τῶν ἀτόπων ἐστί, φρίκης καὶ καταδίκης ἀξία». Γι’ αὐτό καί, 
σύµφωνα µέ τό πρόσταγµα, οἱ ἱερεῖς τῶν ναῶν ὄφειλαν νά µεταφέρουν τά Μυ-
στήρια «µετὰ τῆς προσηκούσης λαµπαδηφορίας καὶ προποµπῆς µετὰ τῶν περι-
τραχηλίων καὶ φαιλονίων αὐτῶν ἢ µὲ τέσσερις λαµπάδες ἢ καὶ µὲ τέσσαρα µα-

                                                        
107. Σύµφωνα µέ τή σχετική πρόταση πού κατατέθηκε στή συνέλευση τῆς 8.9.1742 «... τὸ 

Πανάγιον Ξύλον τοῦ τιµίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ.... ευλογο εἶναι να δοξολογετε καὶ µε παρι-
σιαστικὴν λιτανιαν εις τον κερον της θείας του Υψώσεως καθὼ καὶ εις τους προτερινους χρο-
νους εγενότουν απὸ µερικὴν ευλάβειαν κάποιον υποκειµένων αλλ’ επειδὴ κατὰ τὸ παρὸν δεν 
ακολουθα η αυτὴ γνόµη και δια να µην µενη παντελος ειστερηµενη η αυτη εορτή και λιτανια 
βανοµε την παρούσα παρτε νά δινουν οι κυβερνήται του εφηµερίου ρεάλια πρός λίτρες 10 τό 
καθένα 24 τον καθε χρονο δια να µενει υποσχοµενος νά κανει την αυτην εορτην µε αρτοκλα-
σιαν και µέ αλων εξοδον ... και να κανει καί την λιτανίαν εξοθεν µε κεροδοσιαν εις τον τρό-
πον οπου καί εις το απερασµενο τουτο εγενότουν...» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 245, β. 4, φ. 88v-89r). 

108. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 210, β. 1, φ. 53v-54v. 
109. Α.Ν.Κ., Μητρ. 13, δ. 6, φ. 371r. 
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νουάλια τὸ ὀλιγότερον». Ὅποιοι ἱερεῖς δέν εἶχαν τά ἀνωτέρω, ὄφειλαν νά τά 
δανειστοῦν ἀπό ἄλλη κοντινή ἐκκλησία ἤ νά τά ζητήσουν ἀπό τήν πρωτο-
παπαδική ἐκκλησία τῆς Ὑ. Θ. Κρεµαστῆς110. Ἀνάλογο εἶναι τό λεκτικό καί τοῦ 
προστάγµατος τοῦ Μ. Πρωτοπαπᾶ Ἰωάννη Βούλγαρη τῆς 1.6.1738111. Τό ἴδιο 
θέµα ἐπαναλήφθηκε καί σέ πρωτοπαπαδικό πρόσταγµα τῆς 17.8.1769 στό ὁ-
ποῖο κατακρίνεται ἡ συνήθεια ὁρισµένων νά µεταφέρουν τά Ἄχραντα Μυστή-
ρια κρυφά καί ὁρίζεται στούς ἐφηµερίους νά τά µεταφέρουν «δηµοσίως µετὰ 
φώτων εἰς κοινὴν ἐπίδειξιν κατὰ τὸ αὐτῶν χρέος»112. Τήν προσταγή αὐτή ἀκο-
λουθώντας προφανῶς ἡ ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Βασιλείου πόλεως εἶχε υἱοθετή-
σει τήν πανηγυρική ἔξοδο καί µεταφορά τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων στούς 
ἀσθενεῖς, συνοδεύοντας τήν ἔξοδο ἀπό τήν ἐκκλησία µέ κωδωνοκρουσίες καί 
ψαλµωδίες καί προβλέποντας ἀνάλογη λαµπαδηφορία κατά τή µεταφορά113. 
Μέ τό ζήτηµα ἀσχολήθηκε καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερόθεος, ὁ ὁποῖος µέ θέσπι-
σµά του τῆς 30.1.1803 ἀπαγόρευσε τήν ἐν τῷ κρυπτῷ µεταφορά καί µετάδοση 
τῶν Μυστηρίων, συγκατανεύοντας σέ αὐτήν µόνον στήν περίπτωση ἐξαιρετικῆς 
ἀνάγκης κατά τή διάρκεια τῆς νύκτας. Μέ τό ἴδιο θέσπισµα σύστησε τήν υἱο-
θέτηση τῆς συνήθειας τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καί ἀπό τούς ὑπό-
λοιπους «ἂν ὄχι κατὰ πάντα, εἰς µέρος ὅµως, καὶ ὅσον εἶναι τὸ βολετὸν µὲ τὴν 
ἐνδεχοµένην εὐπρέπειαν καὶ λαµπαδοφορίαν»114. 

2 .  Η  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΩΝ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ  ΣΕ  ∆ΗΜΟΣΙΕΣ  ΚΑΙ  
ΑΛΛΕΣ  ΤΕΛΕΤΕΣ  

Οἱ ἀδελφότητες εἶχαν σέ κάθε ἐκκλησία τό λάβαρό τους. Οἱ µαρτυρίες τῶν 
πηγῶν γιά τήν περίοδο ἕως τόν 18ο αἰ. εἶναι δυστυχῶς φειδωλές σέ πληροφορίες 
σ’ ὅτι ἀφορᾶ τό εἶδος καί µορφή του. Στήν πράξη τῆς 10.6.1497, πού ἀφορᾶ 
στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο τῆς Κοινότητος, γίνεται λόγος γιά τόν Σταυρό ἤ τήν 
«µπαντιέρα» τά ἔσοδα τῆς ὁποίας, προερχόµενα προφανῶς ἀπό τή χρήση της σέ 
διάφορες ἐκδηλώσεις, καρπωνόταν ἡ ἀδελφότητα καί ὄχι ὁ ἑκάστοτε ἐφηµέριος 
τοῦ ναοῦ. Ἡ µπαντιέρα αὐτή  ἀποτελοῦσε προφανῶς τό λάβαρο τοῦ ναοῦ καί 
τῆς ἀδελφότητας. Στό διαχειριστικό βιβλίο τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου ∆ηµη-
τρίου Γέφυρας πόλεως πού καλύπτει τήν περίοδο ἀπό τό 1541 ἕως τό 1607 γί-
νεται λόγος γιά τό «φλάµπουρο», τό ὁποῖο µέ τή συνοδεία σταυροῦ ἔβγαινε «εἰς 
τόν φόρον εἰς τήν ρούγαν» ὅταν ἐπρόκειτο νά γίνει ἡ σύναξη τῆς ἀδελφότη-

                                                        
110. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 5, φ. 6rv κεφάλαιο 9. ΤΣΙΤΣΑ, Βούλγαρης, σ. 220. 
111. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 32, β. 8, φ.χ.ἀ., ἄρθρο 8. 
112. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 62, β. 3, βίβλος Βα τῶν πολυποικίλων, φ. 87v. 
113. Α.Ν.Κ., Μητρ. 13, δ. 2, φ. 138r. 
114. Α.Ν.Κ., Μητρ. 13, δ. 2, φ. 138r. 
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τας115. Ἐπίσης σέ πράξη τῆς 25.6.1596, πού ἀφορᾶ στόν συντεχνιακό ναό τοῦ 
Ἁγίου Βασιλείου καί στόν ἐφηµέριό του, γίνεται λόγος γιά τό «φλανµπουρον 
της αυτης µαειστραντζας» τό ὁποῖο δόθηκε στόν ἐφηµέριο καί γιά τόν λόγο αὐ-
τό δεσµεύονταν ἡ διοικούσα ἐπιτροπή νά καταβάλλει κατ’ ἔτος στόν ἐφηµέριο 8 
τάληρα µέ τόν ὅρο τό «φλανµπουρον να διαµενη ης την εξουσιαν και κυριοτιτα 
τον ανωθεν προτοµαστορον»116. Οἱ παραπάνω µαρτυρίες δείχνουν ὅτι ἡ µπα-
ντιέρα ἤ τό φλάµπουρο ἀποτελοῦσαν τότε τό λάβαρο τῶν ἀδελφοτήτων καί 
τῶν συντεχνιῶν. 

Ἀντίθετα τόν 18ο αἰώνα οἱ πηγές κάνουν λόγο γιά τή «σκόλα», µεγάλη δη-
λαδή εἰκόνα τοῦ τιµώµενου στόν ναό ἁγίου ἤ γεγονότος σέ χονδρή τετράγωνη 
ὀθόνη ἡ ὁποία συγκρατοῦνταν στίς βραχύτερες πλευρές µέ δύο ὁριζόντια ξύλα 
πού ἔτεµναν σταυροειδῶς τό κοντάρι. 

Ἡ κατασκευή τῆς σκόλας ἀποτελοῦσε ἀντικείµενο ἄµεσης προτεραιότητας 
γιά πολλές ἀδελφότητες, ἰδιαίτερα µάλιστα τίς συντεχνιακές. Ἀναφέρουµε τήν 
ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου πόλεως, στόν κώδικα τοῦ ὁποίου 
τά πρῶτα ἔξοδα πού σηµειώνονται ἀφοροῦν στήν ἀγορά τοῦ ὑφάσµατος καί 
τῶν ἄλλων ὑλικῶν γιά τήν κατασκευή τῆς σκόλας καθώς καί τήν ἁγιογράφησή 
της117. ∆έν λείπουν πάντως καί οἱ περιπτώσεις στίς ὁποῖες ἡ ἀδελφότητα ἀπο-
φασίζει τήν κατασκευή τῆς σκόλας σέ χρόνο πού ἀπέχει πολύ ἀπό τή συγκρό-
τησή της, ὅπως ἡ ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας ἡ ὁποία ἀποφάσισε τήν 
κατασκευή σκόλας µόλις τό 1752118, παρότι ἡ πρώτη της συγκρότηση ἀνάγεται 
στό ἔτος 1618 καί παρά τό γεγονός ὅτι ἤδη ἀπό τό 1744 ἀριθµοῦσε στίς τάξεις 
της καί τή συντεχνία τῶν µακελαραίων. 

                                                        
115. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, βιβλίο 3 (filzetta no. 1), φ. 95v, 191r. 
116. Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.213, φ. 129rv. 
117. Στίς 6.9.1714 ἀγόρασαν «δαµασκο παραγγο µπρατζα οχτο απο L. 23 το µπρατζο ... 

δηα να καµοµε τη σκολα», καί ἔδωσαν στόν Παναγιώτη Παραµυθιώτη «οπου την αγηογρα-
φησε δουκατα ασηµενηα τρηαντα ηγου µονεδα λητρες δηακοσηες ογδοηντα οχτο L.288» 
(Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 17r). Στά ἔξοδα σηµειώνονται ἐπίσης ἡ ἀγορά µεταξωτοῦ ὑφάσµατος, 
φραντζέτας καί κορδονιοῦ ἀπό τή Βενετία, µεταξιοῦ γιά πρόσθετο κορδόνι, πόµολων ξύλι-
νων, πόµολων ἀσηµένιων, καί τοῦ κονταριοῦ : «εδοσαµε κε εις στη λαντζα κε τρεσα της αφτης 
σκολας µονεδα λητρες L.16. εδοσαµε εις στη λαντζα οπου µας την εχρησοσανε µονεδα λητρες 
L.9:12. 1714 νοεβρηου δηο µας εφερανε απο τη βενετηα τη φραντζετα κε κορδονη κε φουντες 
δηα την αφτη σκολα ητουνε του πεζου ογγηες δεκοχτο εδοσαµε µονεδα λητρες L.86:8. αγο-
ρασαµε κε µηα ογγηα µεταξη δηα να καµοµε κορδονη οπου δεν εσονε το ανοθεν εδοσαµε L. 
3:10. εδοσαµε κε δηα µεταξη κε δηα δηο ποµολα ξηληνα οπου εβαλαµε απο µεσα απο της 
φουντες της σκολας κε εις σε τζενταλη οπου εντησαµε τα αφτα ποµολα εδοσαµε µονεδα L.2:1. 
1714 νοεβρηου 4 µας εκαµε ο sr Στεφανης Κοντος τεσερα ποµολα ασηµενηα δηα τη σκολα 
επεζαρανε του πεζου ογγηες ηκοση παρα κουαρατα δεκατεσερα τα επλεροσαµε απο L.15 15 
την ογγηα εδοσαµε L.298:12» (ὅ.π., φ. 17r). 

118. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 70r, ἀπόφαση τοῦ Βάιλου Vicenzo Longo τῆς 31.7.1752 γιά 
τή σκόλα τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας πόλεως. 
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Μέ τή σκόλα τους οἱ ἀδελφότητες τῆς πόλης συµµετεῖχαν στίς λιτανεῖες καί 
στίς ἄλλες δηµόσιες τελετές καί συνόδευαν τούς ἀποθανόντες ἀδελφούς στήν 
τελευταία τους κατοικία119, στήν περίπτωση βέβαια πού αὐτοί δέν ἦταν ἐνορί-
τες τοῦ συναδελφικοῦ ναοῦ. Ἀπό τά ὑπάρχοντα στοιχεῖα φαίνεται ὅτι κάθε ἀ-
δελφότητα διέθετε µία καί µόνη σκόλα, τήν ὁποία χρησιµοποιοῦσε τόσο σέ χαρ-
µόσυνες ὅσο καί σέ πένθιµες περιστάσεις· αὐτό θεωρεῖται βέβαιο τουλάχιστον 
γιά τήν ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καί τήν ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Φα-
νερωµένης τῶν Ξένων, ὅπως προκύπτει ἀπό τίς παραδόσεις τῶν κινητῶν ἀντι-
κειµένων τῶν ναῶν στούς ἑκάστοτε νέους πριόρηδες καί στούς ἐφηµερίους120. 

Στά χωριά δέν διαπιστώνεται τόσο ἡ ὕπαρξη σκόλας, ὅσο ἡ ὕπαρξη φλά-
µπουρου τό ὁποῖο καί χρησιµοποιεῖται στίς ἐκδηλώσεις ἤ συνοδεύει τούς νε-
κρούς ἀδελφούς στήν τελευταία τους κατοικία, ὅπως συνέβαινε γιά παράδειγµα 
στήν Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν. Τό φλάµπουρο ἦταν κατασκευασµένο ἀπό κόκκινο βε-
λοῦδο καί ἁγιογραφισµένο121. 

∗∗∗ 
Οἱ ἀδελφότητες τῆς πόλης συµµετεῖχαν στίς λιτανεῖες τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁ-
γίου Σπυρίδωνος ἡ δέ θέση τους στή λιτανευτική ποµπή καθοριζόταν µέ ἀπό-
φαση τῆς τοπικῆς ∆ιοίκησης. Εἰδικότερα γιά τή λιτανεία τῶν Βαΐων, οἱ Σύνδι-
κοι τῆς Κοινότητας µέ αἴτησή τους πρός τήν τοπική βενετική ∆ιοίκηση τόν Ἰού-
νιο τοῦ 1630, ἔπειτα ἀπό τήν πρώτη λιτάνευση τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Σπυρί-
δωνος, ζήτησαν τήν καθιέρωση τῆς λιτανείας τῶν Βαΐων πρός τιµήν τοῦ Ἁγίου 
καί σέ ἀνάµνηση τῆς θαυµαστῆς ἀπελευθέρωσης τῆς πόλης ἀπό τή µάστιγα τῆς 
πανώλης. Στή λιτανεία αὐτή ὄφειλαν νά συµµετέχουν οἱ ἀδελφότητες ἐκεῖνες 
πού συγκρότησαν τήν πρώτη λιτανεία, ἐνῶ καµιά ἀπό αὐτές δέν µποροῦσε νά 
ἀποσυρθεῖ ἤ νά µή συµµετάσχει ἐπί ποινῇ 20 δουκάτων ὑπέρ τοῦ ταµείου τῶν 
οἰκοδοµῶν τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου. Ἡ αἴτηση ἐγκρίθηκε στίς 21.6.1630 καί µέ ἄλλο 
ἔγγραφο καθορίστηκε ἡ διαδροµή τῆς λιτανείας. Στή λιτανεία, σύµφωνα µέ τά 
ἀνωτέρω ἔγγραφα, συµµετεῖχαν, ἐκτός τῆς σκόλας τοῦ Ἁγίου, ἡ σκόλα τῆς συ-

                                                        
119. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 70r, Πρβλ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Σηµειώσεις, σ. 9. 
120. Βλ. ἐνδεικτικά: Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 28v, 40v, 42v, 130r-132r. Στή Φανερωµένη, στήν 

παράδοση τῶν κινητῶν ἀπό τούς ἀπερχόµενους κυβερνῆτες τῆς 11.4.1706, ἡ ἀναγραφόµενη 
σκόλα σηµειώνεται ὡς «ἀζογράφιστη». Ἡ σκόλα ἁγιογραφήθηκε τό 1708 µέ ἔξοδα τῶν κυβερ-
νητῶν Νικολάου Μίλια, Σιλίβεργου Λουκαΐτη καί Στεφανῆ Κόντη καί παρίστανε τήν Φανε-
ρωµένη. Ἡ πρώτη σκόλα χαρακτηρίζεται στόν κατάλογο τῶν κινητῶν πραγµάτων τοῦ ναοῦ 
πού συντάχτηκε τό 1829 ὡς παλαιά, ἐνῶ σέ ἀντίστοιχο κατάλογο τοῦ 1830 καταγράφεται ἡ 
ὕπαρξη νέας σκόλας, πού σηµαίνει ὅτι ἡ ἀδελφότητα τότε ἀποφάσισε καί πραγµατοποίησε 
τήν ἀντικατάσταση τῆς παλαιᾶς σκόλας µέ νέα διατηρώντας πάντως τά ἀσηµένια πόµολα τά 
ὁποῖα σηµειώνονται ὡς «ξανακενουργιοµένα» (Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 11r, 30v, 31r, 250v). 

121. Βλ. κονσένια τῆς 24.6.1746 τῶν ἀντικειµένων τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Ἀγραφῶν στόν ἐκλε-
γέντα ἡγούµενο ὅπου σηµειώνεται «τό φλάµποῦρο τις εκλισιας δαµάσκο κόκινο ντοπιο και 
αγιογραφισµένο» (Συµβ. Μ.133, β. 9, φ. 48r). 
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ντεχνίας τῶν ραπτῶν (sartori), ἡ σκόλα τῆς συντεχνίας τῶν τζαγκαράδων (cale-
gheri), ἡ σκόλα τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν Γερόντων, οἱ ἀδελφοί τῆς Ὑ. Θ. Σπη-
λαιώτισσας καί οἱ ἀδελφοί τῆς Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας122. Ἔπειτα ἀπό τή λήξη 
τῆς πολιορκίας τῆς Κέρκυρας τό 1716 καί τήν ἀπόδοση τῆς σωτηρίας τῆς πόλης 
στή θαυµαστή παρέµβαση τοῦ Ἁγίου τοῦ νησιοῦ, ἡ βενετική ∆ιοίκηση, µέ διά-
ταγµα τοῦ Γενικοῦ Καπιτάνου Andrea Pisani τῆς 30.3.1717, καθιέρωσε τήν ἐτή-
σια λιτάνευση τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου123. Στό διάταγµα δέν ἀναφέρεται ρητά 
ἡ συµµετοχή τῶν ἀδελφοτήτων στή λιτανεία, αὐτή ὅµως θά πρέπει νά θεωρηθεῖ 
βέβαιη. 

Τή συµµετοχή ἀδελφοτήτων τόσο στίς ἀνωτέρω λιτανεῖες τοῦ Ἁγίου ὅσο καί 
στίς ὑπόλοιπες, πού ὁριοθετοῦν τόν λειτουργικό χρόνο στή θρησκευτική ζωή 
τῶν Κερκυραίων, γνωρίζουµε ἀπό τίς σχετικές σηµειώσεις πού ἐντοπίστηκαν 
στά διαχειριστικά τους βιβλία. ∆ιαπιστώθηκε ἡ συµµετοχή τῆς ἀδελφότητας τῆς 
Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας στή λιτανεία τῆς 11 Αὐγούστου τό 1755124 καί στή λιτα-
νεία τῶν Βαΐων τό 1772125. Ἡ συµµετοχή τῆς Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας στή λιτα-
νεία τῶν Βαΐων τοῦ 1811126. Ἡ συµµετοχή τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τό 1824 στή 
λιτανεία τῶν Βαΐων, στή λιτανεία τοῦ Μεγάλου Σαββάτου καθώς καί στή λιτα-
νεία τῆς Τρίτης τῆς ∆ιακαινησίµου127. Ἡ συµµετοχή τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. 
Βλαχέρνας πόλεως στίς λιτανεῖες τοῦ Ἁγίου ἄρχισε ἀπό τό ἔτος 1752, ὁπότε οἱ 
κυβερνῆτες τοῦ ναοῦ ἀφοῦ κατασκεύασαν σκόλα γιά νά συµµετέχουν στίς 
λιτανεῖες τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος καί στίς ἄλλες δηµόσιες τελετές, ζήτησαν ἀπό 
τόν Βάιλο νά ὁρίσει τή θέση της στίς λιτανεῖες τοῦ Ἁγίου. Ὁ Βάιλος Vicenzo 
Longo στίς 31.7.1752 ἐξέδωσε ἀπόφαση µέ τήν ὁποία ὅρισε τή θέση τῆς σκόλας 
τῆς Βλαχέρνας µετά ἀπό τή σκόλα τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος128. Ἀπό 
καταστάσεις ἐσόδων-ἐξόδων τῶν ἐτῶν 1816-1817 ἐπιβεβαιώνεται ἡ συµµετοχή 
τῆς σκόλας τῆς ἀδελφότητας στίς λιτανεῖες τοῦ Νοεµβρίου τοῦ 1816 καί τῶν 
Βαΐων τοῦ 1817129. 

Οἱ ἀδελφότητες τῆς πόλης συµµετεῖχαν ἐπίσης στίς δηµόσιες τελετές καί συ-
γκεκριµένα στήν τελετή καί ποµπή γιά τήν ἐπίσηµη ὑποδοχή τοῦ Γενικοῦ Προ-
βλεπτῆ Θαλάσσης πού ἄρχισε νά διοργανώνεται ἀπό τό 1669 καί στή συνέχεια130, 

                                                        
122. POJAGO, Leggi, τ. 1, σ. 173-174. Τήν ἀναφορά καί τήν ἀπόφαση σέ µετάφραση βλ. εἰς 

ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ, Ἔκθεσις, σ. 46-47. ΒΡΟΚΙΝΗ, Λιτανεῖες, σ. 7-9. 
123. POJAGO, Leggi, τ. 1, σ. 426-427. 
124. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 214, β. 2, φ. 133v τῆς 11.8.1775. 
125. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 214, β. 2, φ. 105r σηµείωση τῆς 8.4.1772. 
126. Ἔξοδα τοῦ 1811 εἰς Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 209, δ. 16. 
127. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 234, ἔγγραφα λυτά, ἔξοδα τοῦ 1824. 
128. Ἡ ἀπόφαση, ἀνέκδοτη, εἰς Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 70r. 
129. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, φυλλάδιο χ.ἀ., λογαριασµοί ἐπιτρόπων ἀπό τό 1816 κ.ἑ. 
130. Οἱ δηµόσιες ἐµφανίσεις τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ ἀκολουθοῦσαν αὐστηρά καθορι-

σµένο πρωτόκολλο πού ἀποσκοποῦσε, µέσα ἀπό τή µεγαλοπρέπεια πού συνόδευε τήν παρου-
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καθώς καί στήν ἐπίσηµη ὑποδοχή τοῦ λατίνου Ἀρχιεπισκόπου131. Οἱ ἀδελφότη-
τες τῆς πόλης συµµετεῖχαν ἀκόµη στίς λιτανευτικές ποµπές τῶν µικτῶν θρη-
σκευτικῶν τελετῶν. Σύµφωνα µέ τό τελετουργικό πού συντάχθηκε τό ἔτος 1758, 
οἱ ἀδελφότητες τῆς πόλης λάµβαναν µέρος στίς λιτανεῖες τῆς ἁγίας ∆ωρεᾶς, τῆς 
ἑορτῆς τῶν ἁγίων Fabiano καί Sebastiano, τῆς 25ης Μαρτίου, τῆς ἑορτῆς τοῦ 
ἁγίου Μάρκου στίς 25 Ἀπριλίου, τοῦ ἁγίου Bernardino στίς 20 Μαΐου καί τῆς 
ἁγίας Ἰουστίνης στίς 7 Ὀκτωβρίου132. Μέσα ἀπό τά διαχειριστικά βιβλία δια-
πιστώθηκε ἡ συµµετοχή τῆς ἀδελφότητας τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας κατά τά ἔτη 
1755-1756 στή λιτανεία τῆς ἁγίας ∆ωρεᾶς, τοῦ ἁγίου Μάρκου καθώς καί στήν 
ἑορτή τῆς 20ῆς Μαΐου133. 

Κατά µιά ἄποψη ἡ συµµετοχή τῶν λατινικῶν καί ὀρθόδοξων συντεχνιῶν καί 
ἀδελφοτήτων στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις στήν Κέρκυρα θά πρέπει νά ἦταν 
ἀνάλογη πρός ἐκείνη τῶν ἀντίστοιχων ὀργανώσεων στή Βενετία, ἡ διοίκηση τῆς 
ὁποίας χρησιµοποιοῦσε τίς τελετές ὡς ὄργανο γιά τήν ἄσκηση µεγαλύτερης 
παρέµβασης στόν λαό. Ἔχει µάλιστα σηµειωθεῖ ὅτι στήν ποµπή οἱ ἀδελφότητες 
συµµετεῖχαν δι’ ἀντιπροσωπείας µέ τίς ὁµοιόµορφες στολές τους, τίς εἰκόνες τους, 
τά ἀναµµένα κεριά τους καί τά λάβαρά τους134. 

Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ παρουσία τῶν ἀδελφοτήτων, ἰδιαίτερα στίς θρησκευτι-
κές τελετές, καί ἡ τάξη τῆς ἐµφάνισής τους εἶχε ἀπασχολήσει σοβαρά τήν τοπική 
βενετική ∆ιοίκηση, ὅπως συµπεραίνεται ἀπό τή διαταγή τοῦ Βάιλου Francesco 
Gritti τῆς 9.6.1574, µέ τήν ὁποία ρυθµίστηκε τό θέµα γιά τίς λατινικές ἀδελφό-
τητες135, καί τό διάταγµα τῆς τοπικῆς ∆ιοίκησης τῆς 21.6.1630, τό ὁποῖο ὅπως 
εἴδαµε, ἀφοροῦσε στήν τάξη µέ τήν ὁποία ὄφειλαν νά παρουσιάζονται οἱ ὀρθό-
δοξες σκόλες στή λιτανεία τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος τήν Κυριακή τῶν Βαΐων. 
Ἀναφορικά ὅµως µέ τόν τρόπο συµµετοχῆς τῶν ἀδελφοτήτων, καί ἰδιαίτερα τήν 
ὕπαρξη ἤ µή ὁµοιόµορφων στολῶν, οἱ πληροφορίες εἶναι ἐλλιπεῖς. 

Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τίς λατινικές ἀδελφότητες, εἶναι γνωστό ὅτι αὐτές συµµετεῖ-

                                                        
σία του, στήν προβολή τοῦ µεγαλείου τῆς «πανίσχυρης» βενετικῆς ∆ηµοκρατίας. Γιά τήν ἐπί-
σηµη εἴσοδο τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ βλ. ΛΟΥΝΤΖΗ, Ἑνετοκρατία, σ. 110-111. ΤΣΙΤΣΑ, Λατινο-
κρατία, σ. 135. ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ, Θεσµοί, σ. 76-116, ὅπου ἀναλυτική περιγραφή τῶν δηµοσίων ἐµφα-
νίσεών του σύµφωνα µέ τό ἰσχύον κατά τά µέσα τοῦ 18ου αἰ. τελετουργικό τό ὁποῖο καί δηµο-
σιεύεται. Ἡ συµµετοχή στήν ποµπή ἐκπροσώπων τῶν ἀδελφοτήτων καί τῶν συντεχνιῶν, λατι-
νικῶν καί ὀρθοδόξων, µέ τίς σκόλες τους, καταγράφεται στήν περιγραφή τῆς εἰσόδου τοῦ 
Antonio Priuli τήν 1η Μαΐου 1675 (ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, Τελετές, σ. 183-184). 

131. Γιά τήν τελετή βλ. τό τελετουργικό πού συντάχθηκε τό 1758 ἀπό τόν λατίνο Ἀρχιεπί-
σκοπο Nani καί τούς Συνδίκους τῆς πόλης (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 43, δ. 4, φ. 18r). ΤΣΙΤΣΑ, Λατινο-
κρατία, σ. 135. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, Τελετές, σ. 238-245. 

132. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 43, δ. 4, φ. 20r-27r. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, Τελετές, σ. 46-49 
133. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 214, β. 2, φ. 133v καί 135v. 
134. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, Μεταµόρφωση , σ. 62. ΤΗΣ Ι∆ΙΑΣ, Τελετές, σ. 190. 
135. Α.Ν.Κ., Α.Θ. 137, β. 6, φ. 1rv. 
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χαν µέ τό λάβαρό τους τό ὁποῖο συνόδευε ἀντιπροσωπεία τῶν ἀδελφῶν136, ἡ 
µοναδική ὅµως γνωστή µαρτυρία γιά τήν ὕπαρξη στολῶν ἀναφέρεται στή λατι-
νική ἀδελφότητα τοῦ Rosario, µέλη τῆς ὁποίας φοροῦσαν στίς ἐπίσηµες ἐµφανί-
σεις τῆς ἀδελφότητας λευκούς ἐπενδύτες. Θά πρέπει ὅµως νά σηµειωθεῖ ὅτι, 
τουλάχιστον ἕως τό 1733, ἡ ἀµφίεση αὐτή δέν ἀποτελοῦσε τήν ἐπίσηµη ἀµφίεση 
τῆς ἀδελφότητας, ἀλλά εἶχε ἐπιλεγεῖ ἀπό µερίδα τῶν ἀδελφῶν, προφανῶς τῶν 
πλέον εὐκατάστατων, οἱ ὁποῖοι εἶχαν συστήσει, χωρίς τήν ἄδεια τῆς ὁλοµέλειας 
τῆς ἀδελφότητας, µιά ὁµάδα (congregazione) γιά τήν ὁποία µάλιστα εἶχαν κα-
θορίσει καί ἰδιαίτερο κανονισµό. Τά µέλη αὐτῆς τῆς µερίδας ἐµφανίζονταν ντυ-
µένα µέ λευκούς ἐπενδύτες συνοδεύοντας τή σηµαία τῆς ἀδελφότητας στίς δηµό-
σιες τελετές. Τό ζήτηµα αὐτό προκάλεσε ἔντονη ἀντίδραση ἀπό µέρους τῶν 
ὑπολοίπων µελῶν, καί στή συνέλευση τῆς 28.12.1733 ὁ πριόρης τῆς ἀδελφότη-
τας Ἰωάννης ∆ηλότης κατέθεσε σχετική πρόταση µέ τήν ὁποία ἀποσκοποῦσε 
στήν ἐπίλυση τοῦ θέµατος, ἡ ὁποία καί ψηφίστηκε. Ὁ πριόρης ἐπαινοῦσε κατ’ 
ἀρχήν τήν πρωτοβουλία τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν, ἐπεσήµαινε ὅµως ὅτι δέν εἶχε 
προηγηθεῖ ἀπόφαση καί ἔγκριση τῆς γενικῆς συνέλευσης. Παράλληλα ἡ πρωτο-
βουλία αὐτή εἶχε ἐπιφέρει τόν διχασµό µεταξύ τῶν ἀδελφῶν καί κυρίως µεταξύ 
ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἀδυνατοῦσαν, λόγῳ ἔλλειψης προφανῶς πόρων, νά ἐντα-
χθοῦν στήν ὁµάδα. Γιά τή θεραπεία τοῦ πράγµατος καί τήν ἀποφυγή ἀνεπιθύ-
µητων καταστάσεων στό µέλλον, προτάθηκε ἡ διάλυση τῆς ὁµάδας καί τῶν κα-
νόνων πού τήν διεῖπαν, ἡ διατήρηση ὅµως τῆς ἤδη καθιερωµένης ἀµφίεσης καί ἡ 
ἀνάθεση στόν πριόρη τῆς κατασκευῆς εἴκοσι τεσσάρων ἐπενδυτῶν µέ ἔξοδα τῆς 
ἀδελφότητας. Τούς ἐπενδύτες αὐτούς θά ἔδινε ὁ ὑπεύθυνος γιά τή φύλαξή τους 
σέ ἐκείνους τούς ἀδελφούς πού κάθε φορά θά τούς ζητοῦσαν πρῶτοι, καί οἱ 
ὁποῖοι θά ἐκπροσωποῦσαν τήν ἀδελφότητα137. 

                                                        
136. Πρβλ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, Τελετές, σ. 49 σηµ. 20 ὅπου σηµειώνεται ἡ προβλεπόµενη τάξη τῶν 

λατινικῶν ἀδελφοτήτων στίς λιτανεῖες τοῦ 18ου αἰ., ὅπως αὐτή ἀποτυπώνεται στό χειρόγρα-
φο ἀρ. 1037 τῆς πανεπιστηµιακῆς Βιβλιοθήκης τῆς Πάδοβας, µέ τή χαρακτηριστική ἔκφραση 
«penello e scuola». 

137. ΚΑΡΥ∆Η, Ἀδελφότητες, σ. 279. Τό κείµενο τῆς πρότασης εἰς Α.Ν.Κ., Α.Ε.∆. 184, Libro 
Capitolario, φ. 83r καί ἔχει ὡς ἑξῆς: «.. tra diversi de signori confratelli di questa scuola si è intro-
dotto il costume pio per altro, e lodevole, di accompagnare vestiti con cappa bianca nelle pubbliche 
funzioni le nostre insegne e di stabilirsi pure tra loro certe regole particolari distinte da quella della 
confraternità. Siccome però questo succede senza il consiglio e l’ approvazione di questo capitolo 
cossi la novità ha introdotto assieme lo spirito di divisione tra gli altri confratelli, massime tra quelli 
che per causa della loro indigenza non potevano farsi anch’ essi di quel corpo. Per oviare dunque a 
tale pernicioso disordine e per prevenire ancora ogni altro incoveniente, che da ciò ne potesse in 
alcun tempo succedere, anderà parte che resti abolita la congregazione sudetta de signori confratelli 
cappati, e tutte le regole di sopra nominate, come se fatte non fossero, e perche non restino offesi gli 
occhi del pubblico in non veder più comparire un abito di già usato ne giorni di funzione dietro le no-
stre insegne, abbia a darsi facoltà al signor priore, che succederà di poter a spese della scuola formar 
venti quattro cappe, le qualli si diano dal compagno, che ne haverà la custodia a quelli confratelli che 
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Ἡ µαρτυρία αὐτή, παρότι σηµαντική, δέν ἐπιτρέπει τή γενίκευση γιά τήν 
ὕπαρξη ὁµοιόµορφων στολῶν καί στίς ὑπόλοιπες ἀδελφότητες, ὅπως εἴδαµε µά-
λιστα, ἀκόµη καί στήν ἀδελφότητα τοῦ Rosario, οἱ στολές ἐµφανίζονται ἀργά 
καί χωρίς νά ἔχει προηγηθεῖ σχετική ἀπόφαση τῆς ἀδελφότητας. ∆έν χωρεῖ ἀµ-
φιβολία ὅτι ἡ πρωτοβουλία τῶν ἀδελφῶν τῆς ἀδελφότητας τοῦ Rosario ἀντανα-
κλοῦσε τήν τηρούµενη στή Βενετία πρακτική, ὅµως αὐτό δέν σηµαίνει ὅτι τήν 
πρακτική αὐτή υἱοθέτησαν καί οἱ ὑπόλοιπες ἀδελφότητες τῆς Κέρκυρας. Ἐξάλ-
λου, θά πρέπει νά σηµειωθεῖ, ὅτι ἡ ἀναφορά σέ σκόλες δέν σηµαίνει ἀπαραί-
τητα καί τή συµµετοχή ἀντιπροσωπείας τῶν ἀδελφῶν, ἀλλά µᾶλλον τή συµµε-
τοχή τοῦ λαβάρου τῆς ἀδελφότητας, ὁπότε δέν χρειάζονταν καί οἱ ὁµοιόµορφες 
στολές. 

Ἀντίθετα πρός τίς λατινικές, γιά τίς ὀρθόδοξες ἀδελφότητες δέν εἶναι γνω-
στός ὁ τρόπος τῆς συµµετοχῆς τους. Πιστεύουµε ὅτι ἡ συµµετοχή τῶν ὀρθόδο-
ξων ἀδελφοτήτων στίς δηµόσιες καί µικτές θρησκευτικές τελετές περιοριζόταν 
µόνον στήν ἀποστολή τῶν λαβάρων τους («scole osia segni»), τά ὁποῖα, σύµφω-
να µέ τό τελετουργικό, προηγοῦντο καί ἀκολουθοῦσαν οἱ λατινικές ἀδελφότη-
τες καί ὁ κλῆρος τῶν δύο δογµάτων138. Ἐξάλλου, εἶναι χαρακτηριστικά, γιά 
παράδειγµα, τά πρωτοπαπαδικά προστάγµατα τῆς 23.7.1734 καί 26.8.1743 µέ 
τά ὁποῖα ὁ Μ. Πρωτοπαπάς κάλεσε τούς ἱερεῖς τῶν ναῶν νά συµµετάσχουν 
στήν τελετή γιά τήν ὑποδοχή τῶν νέων Γενικῶν Προβλεπτῶν Piero Vendramin 
καί Daniel Dolfin ἀντίστοιχα, «φέρνοντας καὶ ταῖς σκόλαις αἱ ἐκκλησίαις ὁποῦ 
ταῖς ἔχουν...»139. Τό ἴδιο συνέβαινε κατά κανόνα καί στίς λιτανεῖες τοῦ Ἁγίου, 
ὅπως προκύπτει ἀπό τά διαχειριστικά βιβλία τῶν ναῶν ὅπου σηµειώνονται τά 
ποσά πού καταβλήθηκαν σέ ἐκεῖνον πού εἶχε ἀναλάβει τήν περιφορά τῆς σκό-
λας τοῦ ναοῦ140. Ὅπως εἴδαµε καί προηγουµένως, στά ἔγγραφα τά σχετικά µέ 
τήν καθιέρωση τῆς λιτανείας τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, ὁρίζεται ἡ συµµετοχή στή 
λιτανεία τῆς «σκόλας» τῶν ἀναφεροµένων ἀδελφοτήτων ἤ συντεχνιῶν, δηλαδή 
τοῦ λαβάρου ὄχι ὅµως καί τῶν ἴδιων τῶν µελῶν τῶν ἀδελφοτήτων, µέ ἐξαίρεση 

                                                        
di volta in volta saranno i primi a ricercarla... Presa la sudetta parte per la superiorità dei voti». 

138. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 43, δ. 4, φ. 18r-27r, τελετουργικό τοῦ ἔτους 1758. Πρβλ. ΤΣΙΤΣΑ, Λατινο-
κρατία, σ. 135. Ἡ χρήση τῆς ἴδιας λέξης «scola» - «σκόλα», γιά τή δήλωση καί τοῦ λαβάρου 
καί τῆς ἀδελφότητας, ὁδηγεῖ συχνά σέ παρανοήσεις τῶν κειµένων µέ συνέπεια τή διαπίστωση 
τῆς συµµετοχῆς ἀδελφοτήτων ἤ ἐκπροσώπων τους στίς δηµόσιες τελετές, κάποτε µάλιστα καί 
«ἀδελφοτήτων» πού οὐδέποτε ὑπῆρξαν, ὅπως γιά παράδειγµα τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σπυρί-
δωνα πόλεως (βλ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, Τελετές, σ. 269, ἡ ὁποία στηρίζεται εἰς Ἑνετ. 44, δ. 11, φ. 24 τῆς 
21.1.1739). 

139. Α.Ν.Κ., Μ.Π. 25, β. 3, φ. 146rv καί ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, ἔγγραφο 209 ἀντίστοιχα. 
140. Βλ. ἔξοδα τοῦ ἔτους 1817 τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας πόλεως: 28 Μαΐου «εις ὅσα τοῦ ανθρώ-

που ὀπου εσίκοσε την σκόλαν εις την λιτανίαν του Νοεµβρίου 1816». «εις όσα τοῦ ανθρώπου 
εις εκεινην των βαΐων 1817» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, φυλλάδιο χ.ἀ. Λογαριασµοί ἐπιτρόπων ἀπό τό 
1816 κ.ἑ.). 
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τή συµµετοχή τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀδελφοτήτων τῆς Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας καί 
τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας. Ἡ διάκριση αὐτή εἶναι σηµαντική ἀφοῦ φανερώνει 
τήν ὑποχρέωση τῶν ἀδελφῶν ἤ ἀντιπροσωπείας ἐξ αὐτῶν νά συµµετάσχουν στή 
λιτανεία, ἀγνοοῦµε ὅµως τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖο πραγµατοποιοῦνταν ἡ συµµε-
τοχή αὐτή. Ἀπό τίς σηµειώσεις στά διαχειριστικά βιβλία, τουλάχιστον τῆς Ὑ. Θ. 
Σπηλαιώτισσας κατά τό δεύτερο µισό τοῦ 18ου αἰ., φαίνεται πώς ἡ συµµετοχή 
αὐτή περιοριζόταν στήν ἀποστολή τῆς «σκόλας» τοῦ ναοῦ. Στίς σχετικές σηµει-
ώσεις καταγράφονται τά ἔξοδα γιά τή συµµετοχή στή λιτανεία, τά ὁποῖα ἀφο-
ροῦσαν στήν πληρωµή τοῦ προσώπου πού εἶχε ἀναλάβει τήν περιφορά τοῦ λα-
βάρου τῆς ἀδελφότητας καί τά ὁποῖα δέν διαφέρουν σέ τίποτε µέ τίς ἀντίστοι-
χες καταχωρίσεις γιά τή συµµετοχή τῆς ἀδελφότητας σέ ἄλλες λιτανεῖες141. 

                                                        
141. Στό βιβλίο τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας σηµειώνεται στίς 8.4.1772 «per il giro della scuola 

il di delle palme L.2:10» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 214, β. 2, φ. 105r). Βλ. ἀκόµη ἀντίστοιχες καταχωρίσεις γιά 
τή λιτανεία τῆς Ἁγίας ∆ωρεᾶς, τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στίς 11 Αὐγούστου, τοῦ Ἁγίου Μάρ-
κου καί τῆς 20ῆς Μαΐου (ὅ.π., φ. 133v, 135v τῶν ἐτῶν 1755, 1756). 
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Ἡ κοινωνική δραστηριότητα, στήν ὁποιαδήποτε µορφή της, δέν ἀποτελοῦσε τόν 
σκοπό τῆς ὕπαρξης τῶν ἀδελφοτήτων, ἀφοῦ αὐτές ὅπως εἴδαµε εἶχαν στραµ-
µένη κυρίως τήν προσοχή τους στόν ναό, χωρίς ὅµως αὐτό νά ἀποκλείει ρητά 
τήν παράλληλη φιλανθρωπική τους δράση. Πάντως ἡ κοινωνική δράση µέσα 
στόν χῶρο τῆς ἀδελφότητας ὡς µή θεσµοθετηµένη δραστηριότητα δέν µπορεῖ νά 
διερευνηθεῖ ποσοτικά, οὔτε καί νά ἀναλυθεῖ στίς λεπτοµέρειές της γιατί συνί-
σταται σέ πράξεις πού ἐκφεύγουν τοῦ αὐστηροῦ δικαιοπρακτικοῦ χαρακτήρα, 
καί ἑποµένως δέν καταλήγουν στά κατάστιχα τοῦ νοταρίου ἤ στά βιβλία ἐσό-
δων - ἐξόδων τοῦ ναοῦ. Εἶναι πράξεις πού βγαίνουν ἀπό τό ξεχείλισµα τῆς 
καρδιᾶς καί τήν ἀναγνώριση τοῦ πάσχοντος ὡς ἀδελφοῦ, πέρα ἀπό τίς ὁποιεσ-
δήποτε ἀποχρώσεις τοῦ ὅρου. Ὅ,τι ἔχει φθάσει ὥς ἐµᾶς εἶναι οἱ λίγες µνεῖες θε-
σµοθετηµένων µορφῶν κοινωνικῆς καί φιλανθρωπικῆς δραστηριότητας, οἱ ὁποῖες 
ὅµως δέν ὀφείλονταν σέ πρωτοβουλίες τῶν ἴδιων τῶν ἀδελφοτήτων, ἀλλά βα-
σίζονταν σέ εὐκαιριακές ἀφιερώσεις τῶν ἀπαραίτητων πρός τοῦτο χρηµάτων ἤ 
ἐγκαταστάσεων ἀπό τρίτους. Ἀνάλογη συµπεριφορά παρατηρήθηκε καί στίς λα-
τινικές ἀδελφότητες τῆς Κέρκυρας, παρότι σέ αὐτές ὁ τοµέας τῆς φιλανθρωπίας 
ἔβαινε κατά κανόνα παράλληλα µέ τίς ἄλλες λατρευτικές τους δραστηριότητες1. 

1 .  Η  ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΩΝ  ΠΤΩΧΩΝ  

Τό ἐνδιαφέρον γιά τήν παροχή βοήθειας στούς πτωχούς, εἴτε αὐτοί ἀνῆκαν 
στήν ἀδελφότητα εἴτε ὄχι, διαπιστώνεται σέ ἀρκετές ἀδελφότητες, ἡ δραστηριό-
τητα ὅµως αὐτή δέν εἶχε καταστατικό χαρακτήρα, ἀφοῦ δέν περιλαµβάνεται σέ 
καµιά ἀπό τίς ἱδρυτικές πράξεις τῶν ἀδελφοτήτων πού γνωρίζουµε. Μοναδική 
ἐξαίρεση στόν κανόνα αὐτό φαίνεται νά ἀποτελεῖ ἡ ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Ὑ-
ψηλῆς Μαγουλάδων, στήν ὁποία ἡ φροντίδα τῶν πτωχῶν µελῶν της περιλή-
φθηκε στό καταστατικό τοῦ µοναστηριοῦ πού συντάχθηκε τό 1727. Σύµφωνα 
µέ τή σχετική διάταξη, ἄν κάποιος ἀπό τούς ἀδελφούς καί κτήτορες τοῦ ναοῦ 

                                                        
1. Βλ. περισσότερα εἰς ΚΑΡΥ∆Η, Ἀδελφότητες, 281-283. 
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κατέληγε σέ κατάσταση ἔσχατης πτώχειας µποροῦσε νά καταφύγει στό µονα-
στήρι γιά νά ἐξασφαλίσει τά πρός τό ζῆν, ὁ δέ ἡγούµενος καί οἱ ἄλλοι µοναχοί 
ὄφειλαν νά τόν δεχθοῦν, µέ τόν ὅρο βέβαια ὅτι πράγµατι αὐτός εἶχε τέτοια ἀνά-
γκη καί ἐφόσον ζοῦσε εἰρηνικά στήν ὑποταγή τοῦ ἡγουµένου2. 

Ἐπίσης σέ καµιά περίπτωση δέν διαπιστώθηκε ἡ δέσµευση ἤ διάθεση κά-
ποιου συγκεκριµένου ποσοῦ ἀπό τόν τακτικό προϋπολογισµό τῶν ἐκκλησιῶν 
γιά τή βοήθεια τῶν πτωχῶν. Ὅπου καί ὅποτε διαπιστώθηκε ἡ διάθεση κάποιου 
ποσοῦ ἀπό τό ταµεῖο τῆς ἐκκλησίας, αὐτό ἦταν ἀποτέλεσµα ἀπόφασης τῆς 
ἀδελφότητας καί ἀναφερόταν στό συγκεκριµένο πρόσωπο γιά τό ὁποῖο προο-
ριζόταν τό βοήθηµα. Γνωρίζουµε γιά παράδειγµα ὅτι ἡ ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. 
Φανερωµένης τῶν Ξένων στίς 18.4.1725, καί ἔπειτα ἀπό σχετική αἴτηση τῆς ἄπο-
ρης Μαρίας θυγατέρας τοῦ ποτέ Νικολάου Παραµυθιώτη, ἀποφάσισε νά χορη-
γήσει σέ αὐτήν 50 δουκάτα ὡς προίκα, τά ὁποῖα θά λάµβανε ὁ γαµπρός ἀπό τό 
ταµεῖο τῆς ἐκκλησίας µετά τήν τέλεση τοῦ γάµου3. Ἐπίσης ἀνάλογη βοήθεια 
φαίνεται πώς παρεῖχε καί ἡ ἀδελφότητα τῶν Ἁγίων Πατέρων πόλεως, ἄν λάβει 
κανείς ὑπ’ ὄψιν ἀχρονολόγητη αἴτηση τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰ., τήν ὁποία ἀπηύ-
θυνε ἀδελφός τῆς ἀδελφότητας πρός τήν ἁρµόδια µέ τή διαχείριση τῶν ἐκκλη-
σιαστικῶν εἰσοδηµάτων κρατική ὑπηρεσία καί τήν ἀδελφότητα, καί µέ τήν 
ὁποία ζητοῦσε τή συνδροµή καί ἐλεηµοσύνη τῶν ἀδελφῶν4. 

Ἡ βοήθεια πού παρεῖχαν οἱ ἀδελφότητες στούς πτωχούς ἀναφέρεται, κατά 
περίπτωση, στήν παροχή δωρεάν στέγης καί ἐνδυµάτων. Γνωρίζουµε ὅτι ἡ ἀδελ-
φότητα τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν Ξένων Γαρίτσας τό 1549 παραχωροῦσε τό 
σπίτι καί τά κελιά τοῦ ναοῦ γιά νά κατοικοῦν σέ αὐτά «ανθρωποι καλοί» χωρίς 
πληρωµή γιά τήν ψυχική σωτηρία τῶν ἀδελφῶν, εἶχε δέ ἀναθέσει τήν εὐθύνη γιά 
τή διαχείριση τῶν οἰκηµάτων στόν ἐφηµέριο τοῦ ναοῦ5. Ἡ πρακτική ὅµως αὐτή 
δέν φαίνεται νά τηρήθηκε γιά µεγάλο διάστηµα, ἀφοῦ τό 1567 τό σπίτι καί τά 
κελιά παραχωρήθηκαν γιά νά κατοικήσει ὁ ἐφηµέριος τοῦ ναοῦ6. Ἐπίσης ὁ 
ναός τοῦ Παντοκράτορα στό Γρηγοροβούνι τό 1578 διέθετε ἐκτός τοῦ κελιοῦ τοῦ 
ἱερουργοῦ καί ἄλλο κελί στό ὁποῖο διέµενε ἡ µοναχή Μερόπη καί ἡ πρεσβυτέρα 
καί τά παιδιά τοῦ ποτέ ἱερέα Πέτρου Λιβάδη7, δέν εἶναι ὅµως σαφές ἄν ἡ πλη-
ροφορία ἀναφέρεται σέ δωρεάν παροχή κατοικίας. Ἡ ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου 
Ἀντωνίου πόλεως, τέλος, τήν ἡµέρα τοῦ Πάσχα διένεµε ἐνδύµατα στούς πτωχούς8. 

Ἡ παροχή βοήθειας στίς ἀδελφότητες ἐκφραζόταν ὅµως κυρίως µέ τή φρο-

                                                        
2. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Ὑψηλή, σ. 104, κεφάλαιο 5. 
3. Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 109v. 
4. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 256, δ. 6, φ.χ.ἀ. 
5. Α.Ν.Κ., Συµβ. Π.187, φ. 95rv. 
6. Α.Ν.Κ., ∆.Σ. 1.9, φ. 45r. 
7. Α.Ν.Κ., Συµβ. Ρ.26, φ. 446v. 
8. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Σηµείωµα, σ. 700. ∆υστυχῶς δέν µπορέσαµε νά διασταυρώσουµε 

τήν πληροφορία. 
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ντίδα γιά τή διατήρηση καί τήν περιφορά τῆς «σκάτουλας τῆς ἐλεηµοσύνης», 
τοῦ κουτιοῦ δηλαδή τῶν προσφορῶν πού προορίζονταν γιά τούς πτωχούς, καί 
στήν ἐν συνεχείᾳ διανοµή τους σέ ὅσους εἶχαν ἀνάγκη. Τήν ὕπαρξη τοῦ κουτιοῦ 
αὐτοῦ διαπιστώσαµε σέ ἀρκετές ἀδελφότητες τῆς πόλης. Στήν ἀδελφότητα τοῦ 
Ἁγίου Ἐλευθερίου καί Ἁγίας Ἄννης γιά τούς πτωχούς προορίζονταν τά ἔσοδα 
ἀπό τό κουτί τῶν προσφορῶν τῆς ἁγίας Ἄννης. Στίς ἐκλογές τῆς 15.1.1772 ἐκλέ-
χθηκε γιά πρώτη φορά ἕνας γαστάλδος µέ καθῆκον τή περιφορά τοῦ κουτιοῦ 
τῆς Ἁγίας Ἄννης «οπου ησιν δια τους πτοχους τις αδελφοτιτος» µέ θητεία διετή. 
Ἐκλογές γιά τό ἀξίωµα ἔγιναν καί στίς 12.1.1774, ἔκτοτε ὅµως δέν ἀπαντᾶ στά 
πρακτικά τῶν ἐκλογῶν τῆς ἀδελφότητας9. 

Στόν Ἅγιο Βασίλειο τήν ὕπαρξη τῆς «κασσελοπούλας της ελεηµοσύνης των 
πτοχών» γνωρίζουµε ἀπό δύο πράξεις µέ χρονολογίες 21.12.1824 καί 27.3.1825 
ἀντίστοιχα, οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται στή διανοµή τοῦ περιεχοµένου της. Κατ’ αὐ-
τές, ἡ «κασσελοπούλα» ἀνοιγόταν παρουσίᾳ τῶν κυβερνητῶν καί τοῦ ἀρχιτε-
χνίτη τῆς συντεχνίας ἤ παρουσίᾳ τοῦ Ἔφορου τῆς Θρησκείας καί τῶν κυβερνη-
τῶν, γινόταν καταµέτρηση, καί τό περιεχόµενό της µοιραζόταν στούς πτωχούς. 
Τό 1824 τά χρήµατα, πού ἀνέρχονταν σέ 81 γρόσια ἤ 14:14 τάληρα κολονάτα, 
παραδόθηκαν στόν ἕναν ἀπό τούς κυβερνῆτες ὁ ὁποῖος τά µοίρασε σέ 33 ἄτοµα. 
Τό 1825 τό ποσό τῆς ἐλεηµοσύνης ἦταν 4:50 τάλληρα καί µοιράστηκε σέ 27 
ἄτοµα. Τό ποσό πού λάµβανε ὁ καθένας ποίκιλλε, ἐξαρτιόταν δέ ἀπό τή διαθέ-
σιµη ποσότητα χρηµάτων καί ἀπό τίς ἀνάγκες τοῦ καθενός. Τό 1824 τό µερίδιο 
κυµαινόταν ἀπό 1 - 5,5 γρόσια (17:45 -95:9 ὀβολοί) ἐνῶ τό 1825 ἀπό 16 - 32 ὀβο-
λούς. Καί τά δύο ἔγγραφα παραθέτουν κατάλογο τῶν εὐεργετηθέντων, στόν 
ὁποῖο σηµειώνονται ἄνδρες καί γυναῖκες, ἡ ἐπιλογή τῶν ὁποίων φαίνεται νά 
εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπό τή σχέση τους µέ τόν ναό ἤ τήν ἀδελφότητα. Γιά κάποι-
ους ἀπό αὐτούς δίνονται πλήρη στοιχεῖα, σέ ἄλλους σηµειώνεται µόνον τό βα-
πτιστικό ὄνοµα ἤ κάποιος προσδιορισµός, ἐνῶ σέ κάποιες περιπτώσεις οἱ ἀπο-
δέκτες διατηροῦν τήν ἀνωνυµία τους («διά ένα όνοµα µυστικό»)10. 

Στήν Ὑ. Θ. Φανερωµένη, τήν ὕπαρξη τοῦ κουτιοῦ «δηα ξένους πτοχούς» γνω-
ρίζουµε ἀπό τά πρακτικά τῶν συνάξεων τῆς ἀδελφότητας. Γιά τό κουτί ἐκλε-
γόταν ἀνά διετία ἕνας γαστάλδος, µέ καθῆκον τήν περιφορά του κάθε Παρα-
σκευή11. Στίς 14.4.1779 ὁ ἀδελφός Κώστας Ἀδάµης, ἀποβλέποντας στήν καλύ-
τερη ὀργάνωση τοῦ τοµέα τῆς παροχῆς βοήθειας στούς πτωχούς καί στήν ἀνα-
κούφιση τῶν πτωχῶν ἀδελφῶν οἱ ὁποῖοι δέν γνώριζαν σέ ποιόν νά προσφύγουν 
γιά νά λάβουν κάποια βοήθεια, κατέθεσε γραφή στή διοικούσα ἐπιτροπή, ἡ 
ὁποία διαβάστηκε στήν ἀδελφότητα. Μέ τή γραφή του αὐτή πρότεινε νά ἐκλέ-
γονται µέ ψηφοφορία δύο ἄτοµα µέ τόν τίτλο τῶν «ἐλεµοζινάρων». Αὐτά θά 

                                                        
9. Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 91v, 92v. 
10. Βλ. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 232, φύλλα λυτά χ.ἀ. 
11. Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 4v, 101v, 102v κ.ἀ. 
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εἶχαν τήν ἐπιστασία τῆς σύναξης τῆς ἐλεηµοσύνης καί θά λάµβαναν τά χρήµατα 
πού ἄφηναν οἱ ἀδελφοί ἤ ἄλλοι ἐλεήµονες µέ διαθήκη ἤ ἄλλον τρόπον πρός 
βοήθεια καί παραµυθία τῶν πτωχῶν. Σέ αὐτούς θά προσέτρεχαν οἱ ἔχοντες ἀνά-
γκη γιά νά ζητήσουν ἐλεηµοσύνη, καί αὐτοί γνωρίζοντας τή χρεία τοῦ καθενός 
θά ἔδιναν ἀνάλογα. Οἱ «ἐλεµοζινάροι» ὄφειλαν νά κρατοῦν ἕνα βιβλίο στό ὁποῖο 
θά κατέγραφαν ἀνά µήνα καθε τί πού θά σύναζαν ἀπό δίσκο καί ἐλεηµοσύνη, 
καθώς καί κάθε τί πού θά ξόδευαν, στή γραφή του µάλιστα ὁ Ἀδάµης πρότεινε 
νά τούς δοθεῖ καί ἕνας γραµµατικός. Ἡ πρόταση ἔγινε δεκτή σέ γενικές γραµµές 
ἀπό τή διοικούσα ἐπιτροπή, ἡ ὁποία ὅµως στήν τελική πρόταση περιόρισε τόν 
ἀριθµό τους σέ ἕναν, ὁ ὁποῖος θά ἔβγαζε τόν δίσκο µετά τόν δίσκο τῆς ἐκκλη-
σίας καί θά λάµβανε τό κλειδί καί τή «σκάτολα» διά τούς πτωχούς, τονίζοντας 
παράλληλα καί τό χρέος του νά µοιράζει ὅ,τι θά σύναζε στούς ἀδελφούς τοῦ 
ναοῦ. Ἡ πρόταση, στήν τελική της µορφή, ἔτυχε τῆς ἀποδοχῆς τῶν ἀδελφῶν καί 
ψηφίστηκε µέ ψήφους 42 ὑπέρ καί 37 κατά. Μετά τήν ὑπερψήφισή της ἔγινε ἡ 
ἐκλογή καί ἐκλέχτηκε στό ἀξίωµα ὁ Κώστας Ἀδάµης12. Ἀπό τά πρακτικά ὅµως 
τοῦ βιβλίου τῆς ἀδελφότητας δέν διαπιστώθηκε ἡ ἐκλογή ἄλλου προσώπου στό 
ἀξίωµα αὐτό, πού σηµαίνει ὅτι ἡ προσπάθεια δέν εἶχε συνέχεια. 

2 .  Η  ΤΑΦΗ  ΤΩΝ  ΞΕΝΩΝ  

Τό ζήτηµα τῆς ταφῆς ἀποτελοῦσε σηµαντικό πρόβληµα, ἰδιαίτερα ὅταν οἱ νε-
κροί ἦταν ξένοι καί ἑποµένως δέν κατεῖχαν τόπο ταφῆς σέ κάποιον ναό οὔτε 
ἀνῆκαν σέ κάποια ἀδελφότητα. Γιά τόν λόγο αὐτό καί ἡ ἐξεύρεση ἤ ἀγορά τό-
που ταφῆς ἀπαντᾶ συχνά στίς πηγές. Οἱ ἀδελφότητες πωλοῦσαν χώρους πρός 
ταφή13, ἡ καθεµία ὅµως ἀντιµετώπιζε τό ζήτηµα µέ τόν δικό της τρόπο. Τήν ἁρ-
µοδιότητα τῆς παραχώρησης τάφου εἶχε ἡ ὁλοµέλεια τῆς ἀδελφότητας ἤ οἱ κυ-
βερνῆτες14, τῶν ὁποίων ὅµως οἱ ἀποφάσεις µποροῦσαν νά ἀκυρωθοῦν ἄν ἡ ὁλο-
µέλεια τό ἔκρινε σκόπιµο. Οἱ ἀποφάσεις τῆς ἀδελφότητας ἐξαρτῶνταν ἀπό τήν 
ὕπαρξη διαθέσιµου χώρου, τήν ἐπιτακτικότητα τῆς εἴσπραξης χρηµάτων γιά 
ἔργα συντήρησης τοῦ ναοῦ, ἀλλά καί ἀπό τή διάθεση τῶν ἀδελφῶν ἀπέναντι 
στόν αἰτούντα, ἀφοῦ µέ τήν ἀπόκτηση τάφου αὐτός ἐντασσόταν ἐνοριακά στόν 

                                                        
12. Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 135v-136r. 
13. Στόν Ἅγιο Βασίλειο πόλεως, ὅπως προκύπτει ἀπό βεβαίωση τῆς 16.3.1792, ὁ πρωτο-

µάστορας ἔλαβε ἀπό τόν ∆ηµήτριο Μακέδο 2 τάλαρα γιά τό µνῆµα ὅπου ἔθαψε τόν ἀδελφό 
του (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 232, βιβλίο διαχείρισης, φ.χ.ἀ.) 

14. Στίς 9.4.1610 µέ ἀπόφαση τῆς ἀδελφότητας τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί Λαζάρου πόλεως 
ἀπαγορεύτηκε στόν ἐφηµέριο νά θάβει ξένους στόν ναό χωρίς τήν ἄδεια τῶν κυβερνητῶν 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 244, β. 2, φ. 6r). Ἡ ἴδια ἀπόφαση ἐπαναλήφθηκε καί στίς 26.4.1671 (ὅ.π. φ. 143r). 
Βλ. καί γιά τόν Παντοκράτορα πόλεως ἀπόφαση τῆς 25.12.1752 µέ τήν ὁποία δόθηκε στούς 
κυβερνῆτες ἡ δυνατότητα νά πωλοῦν τάφους σέ νέους ἐνορίτες στήν τιµή τῶν 15 δουκάτων 
(Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 258, δ. 11, ἔγγραφο 28). 



662 ΟΙ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΗΣ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ  

 

ναό. Ἡ ἀδελφότητα µποροῦσε νά ἀπαγορεύσει τήν ταφή στόν ναό προσώπων 
πού δέν ἦταν ἀδελφοί ἤ ἐνοριακά ἐνταγµένοι σέ αὐτόν, ἀδιαφορώντας γιά τήν 
ἐπιτακτικότητα τῆς περίστασης, ἤ νά ἀκυρώσει πράξη παραχώρησης τήν ὁποία 
εἶχαν συνάψει οἱ κυβερνῆτες, ἄν αὐτή τή θεωροῦσε ἐπιζήµια γιά τόν ναό καί 
τήν ἀδελφότητα. Οἱ ἀποφάσεις ὅµως τῶν ἀδελφοτήτων ἐφεσιβάλλονταν ἀπό 
τούς ἐνδιαφεροµένους στόν Μ. Πρωτοπαπά, ὁ ὁποῖος εἶχε τή δικαιοδοσία νά τίς 
ἀκυρώσει ἤ νά ἐπιβάλει τήν ἐνοριακή ἔνταξη τοῦ καταγγέλλοντος, ἐφόσον βέ-
βαια δέν συνέτρεχαν οἱ προβαλλόµενοι ἀπό τίς ἀδελφότητες λόγοι. Ὅταν τό ἐκ-
καλούµενο ζήτηµα ὑπερέβαινε τά ὅρια τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Μ. Πρωτοπαπᾶ, 
αὐτός τό παρέπεµπε στά πολιτικά δικαστήρια15. Φαίνεται πάντως ὅτι οἱ ἀδελ-
φότητες δέν δέχονταν εὔκολα τήν ταφή ξένων, σέ κάποιες µάλιστα περιπτώσεις 
ἔπρεπε νά παρέµβει ὁ Μ. Πρωτοπαπάς γιά τήν ἐξεύρεση τόπου ταφῆς16. Ὁρι-
σµένοι ναοί τῆς πόλης διέθεταν µνῆµα προορισµένο γιά τήν ταφή τῶν ξένων17. 
Σέ κάποιες µάλιστα ἀδελφότητες ὑπῆρχε ἡ σχετική πρόβλεψη στίς καταστατικές 
τους διατάξεις, ὅπως γιά παράδειγµα στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου18, ἐνῶ σέ 
ἄλλες δεσµεύτηκαν ἀργότερα χῶροι ταφῆς µέ ἀπόφαση τῶν ἀδελφῶν19, οἱ χῶ-
ροι ὅµως αὐτοί ἦταν λίγοι καί δέν ἐπαρκοῦσαν γιά τήν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν20. 

                                                        
15. Βλ. τήν περίπτωση τοῦ Στεφανῆ ∆ούκα πού εἶχε ζητήσει τό 1691 ἀπό τούς ἀδελφούς 

τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου Περλεψιµάδων τόπο γιά νά θάψει τόν γιό του. Οἱ ἀδελφοί ἀρνήθηκαν, 
καί αὐτός προσέφυγε στόν Μ. Πρωτοπαπά (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 294-295, ἔγγραφο 92). 
Βλ. ἐπίσης τήν περίπτωση τοῦ Στάµου Πέρου στόν ἴδιο ναό. Οἱ ἀδελφοί τοῦ ναοῦ ἀκύρωσαν 
συµβόλαιο τῶν κυβερνητῶν µέ τό ὁποῖο τοῦ εἶχε παραχωρηθεῖ τόπος ταφῆς στόν ναό καί αὐ-
τός προσέφυγε στόν Μ. Πρωτοπαπά. Ἡ ἀδελφότητα δικαιολογώντας τήν ἀπόφασή της τόνισε 
τόν σκανδαλοποιό χαρακτήρα τοῦ ἐγκαλοῦντος γι’ αὐτό καί ὁ Μ. Πρωτοπαπάς στήν ἀπό-
φασή του ὅρισε «ὅτι οἱ αὐτοὶ κουµέσιοι νὰ ἤθελαν ἐποδίξη διὰ σκανδαλοποιὸν τὸν ἄνωθεν 
κὺρ Στάµο Πέρο ἐκ τὸ κοσµηκὸν ἐκκλαµπρώτατον κριτήριον εἰς τὸ ὁποῖον θέλει στεραιωθῆ 
τὸ ἰνστρουµέντο ὁποῦ ἤθελε φανῆ τοῦ αὐτοῦ κριτηρίου» (Α.Ν.Κ., Μ.Π. 6, β. 1, δ. 5, φ. 22rv). 

16. Χαρακτηριστικό εἶναι τό πρόσταγµα τῆς 18.7.1715 µέ τό ὁποῖο ὁ Μ. Πρωτοπαπάς διέ-
ταξε τόν ἐφηµέριο τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης πόλεως νά δώσει τόπο στήν ἐκκλησία γιά τήν ταφή 
πτωχῆς γυναίκας ἡ ὁποία δέν ἀνῆκε σέ καµιά ἀπό τίς ἐνορίες τῆς πόλης (ΚΑΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπο-
νοµή, σ. 316, ἔγγραφο 122). 

17. Στή σχεδιαστική ἀποτύπωση τῶν τάφων τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Βλαχέρνας πόλεως σηµει-
ώνονται δύο τάφοι «τῶν ξένων» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 217, βιβλίο, φ. 56v). 

18. Μέ ρήτρα τῆς διαθέτριας, ὑποχρεώθηκε ἡ ἀδελφότητα τοῦ ναοῦ νά κατασκευάσει καί 
στή συνέχεια νά διατηρεῖ «ενα µνιµα µεσα ιστιν αφτιν εκλισιαν δια ταφυ τον ξενον» (Α.Ν.Κ., 
Συµβ. Τ.77, β. 7, φ. 41r). Πράγµατι, ὅπως προκύπτει ἀπό τόν πίνακα τῶν µνηµάτων τῆς ἐκκλη-
σίας πού καταστρώθηκε στίς 28.11.1714 καί σώζεται στόν Κώδικα τοῦ ναοῦ, ἀπό τά ὑπάρχο-
ντα µνήµατα ἕνα ἦταν δεσµευµένο γιά τήν ταφή τῶν ξένων καί ἕνα γιά ἐκείνους τούς ἀδελ-
φούς πού δέν διέθεταν µνῆµα σέ αὐτήν ἤ σέ ἄλλη ἐκκλησία (Α.Ι.Ν.Ε., Κώδικας, φ. 16r). 

19. Στίς 22.4.1683 ὁ ἐφηµέριος τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Λαυρέντης Ρεφελέτης µέ τήν ἐπιτροπή 
τῆς συντεχνίας τῶν τζαγκαράδων ἔδωσαν τόπο γιά µνήµατα ξένων στόν νάρθηκα τοῦ ναοῦ 
(Α.Ν.Κ., Μ.Π. 5, φ. 160r). 

20. Σέ ἐφαρµογή τοῦ προστάγµατος τῆς 18.7.1715, µέ τό ὁποῖο προσταζόταν ὁ ἐφηµέριος 
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3 .  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  

Ὁρισµένες ἀδελφότητες ἐµπλέκονται στόν τοµέα τῆς νοσοκοµειακῆς περίθαλ-
ψης µέ τή διαχείριση καί φροντίδα καταλυµάτων γιά πτωχούς ἤ νοσοκοµείων. 
Τά ἱδρύµατα, πού γνωρίζουµε ὥς τώρα καί περιγράφονται παρακάτω, ὀφείλουν 
ὅλα τήν ἵδρυσή τους στήν πρωτοβουλία ἰδιωτῶν, συνήθως µελῶν τῆς ἀδελφότη-
τας πού ἀναλάµβανε στή συνέχεια τή φροντίδα τους. Σέ καµιά περίπτωση δέν 
διαπιστώθηκε σχετική πρωτοβουλία ἀπό κάποια ἀδελφότητα, ἀντίθετα µάλι-
στα, ὅπως θά φανεῖ στή συνέχεια, οἱ ἐµπλεκόµενες ἀδελφότητες ἐµφανίζονται 
κάποτε νά ἀδιαφοροῦν ἤ ἀκόµη καί νά ἀπορρίπτουν γιά διάφορους λόγους τίς 
πρωτοβουλίες αὐτές. 

α. Καταλύµατα γιά τούς πτωχούς καί τούς ὁδοιπόρους 

Σύµφωνα µέ τά πρακτικά ἐκλογῆς ἡγουµένων καί τούς ὑπάρχοντες κανονι-
σµούς, στό µοναστήρι τῆς Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσας διατηροῦνταν «ξενοδοχεῖο», 
ἡ ἀρχή τοῦ ὁποίου θά πρέπει νά τοποθετηθεῖ ἀρκετά χρόνια πρίν ἀπό τήν πρώ-
τη ἀναφορά του πού ἐντοπίστηκε σέ πράξη τῆς 18.11.1740. Ἡ διατήρηση καί ἡ 
φροντίδα τοῦ «ξενοδοχείου» ἀνῆκε στά καθήκοντα τοῦ ἑκάστοτε ἡγουµένου. 
Σέ αὐτό γινόταν δεκτός κάθε ἄνθρωπος, τόσο ντόπιος ὅσο καί ξένος, πού εἶχε 
τήν ἀνάγκη γιά µία ἡµέρα καί µία νύκτα νά µείνει στό µοναστήρι. Τήν περιποί-
ηση τῶν φιλοξενουµένων (ἑτοιµασία τῆς κλίνης καί τῆς τροφῆς τους) εἶχαν οἱ 
ἀναγνῶστες τοῦ µοναστηριοῦ21. Γιά τή λειτουργία τοῦ «ξενοδοχείου» δέν ὑπάρ-
χουν ἄλλες πληροφορίες, κατά τά τέλη πάντως τοῦ 19ου αἰ. αὐτό δέν φαίνεται 
νά λειτουργοῦσε πλέον, ἄν λάβουµε ὑπ’ ὄψιν τά παράπονα πού διατυπώθηκαν 
καί δηµοσιεύτηκαν στήν τοπική ἐφηµερίδα «Ἡ Ἑπτάνησος» τά ὁποῖα ἀναφέ-
ρονταν στόν τρόπο ὑποδοχῆς καί φιλοξενίας ἀνώνυµου κτήτορα καί ἀδελφοῦ 
τῆς µονῆς ἀπό τόν τότε ἡγούµενο Γεννάδιο Ζουπάνο22. 

Χῶρος φιλοξενίας ὑπῆρχε καί στό µοναστήρι τῆς Ὑ. Θ. Ὑψηλῆς Μαγουλά-
δων, γιά τόν ὁποῖο ὁ κανονισµός τῆς µονῆς προέβλεπε ὅτι ἔπρεπε νά παραχω-
ρεῖται στά µέλη τῆς ἀδελφότητας πού ἐπισκέπτονταν τό µοναστήρι, σέ περίπτω-

                                                        
τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης νά θάψει στόν ναό µία πτωχή, οἱ ἱεροµόναχοι διέταξαν νά γίνει ἡ ταφή 
στόν νάρθηκα «ἐπειδή καί ἡ ταφή τῶν ξένων γέµει τεθνεώτων ὀλίγου καιροῦ τεθαµένον» (ΚΑ-
ΠΑ∆ΟΧΟΥ, Ἀπονοµή, σ. 316, ἔγγραφο 122). 

21. Βλ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Παλαιοκαστρίτσα, σ. 677. ἔγγραφο 18 στίχοι 114-115, σ. 
681, ἔγγραφο 19 στίχοι 106-108, σ. 690, ἔγγραφο 23 στίχοι 77-79, σ. 698, ἔγγραφο 28 στίχοι 81-
85. 

22. Ἐφηµ. Ἡ Ἑπτάνησος, ἔτος Α΄, ἀρ. φ. 3, τῆς 19.8.1893, σ. 4. Τό σχετικό δηµοσίευµα φέ-
ρει τόν τίτλο: Ἡ ἐκ Χωρεπισκόπων µετάβασίς µου εἰς τὴν Μονὴν τῆς Ὑπ. Θεοτόκου Παλαιο-
καστριτίσσης, καὶ ἡ ὑποδοχή µου παρὰ τοῦ Ὁσιωτάτου Καθηγουµένου τῆς Μονῆς ταύτης 
Γενναδίου Ζουπάνου. 
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ση δέ πού αὐτός ἔµενε κενός, µποροῦσε νά δοθεῖ σέ ξένους23. 
Ἰδιαίτερης ἀναφορᾶς χρήζει ἡ πρωτοβουλία τοῦ Ἀλιβίζη Σκιαδᾶ, κτήτορα 

καί ἀδελφοῦ στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Καρουσάδων. Αὐτός, µέ τήν πρά-
ξη τῆς 17.4.1737, ἡ ὁποία συντάχθηκε ἀπό τόν νοτάριο Νικόλαο Γουναρόπου-
λο, δώρισε στόν ναό σηµαντική ποσότητα περιουσιακῶν του στοιχείων γιά νά 
γίνει ἕνα «ξενοδοχεῖο» µέσα στήν αὐλή τῆς ἐκκλησίας γιά τούς ἐπαῖτες, τούς 
ἀρρώστους, καθώς καί τούς ἱεροµονάχους καί λαϊκούς οἱ ὁποῖοι θά τύχαιναν 
στό χωριό καί θά εἶχαν ἀνάγκη φροντίδας. Στό ἵδρυµα θά παρείχετο τροφή 
(ψωµί, λάδι, κρασί) καί χῶρος γιά ὕπνο. Μέ τήν πράξη δήλωνε ὁ ἴδιος ὅτι ἀνα-
λάµβανε νά τό κτίσει καί νά ὁρίσει τόν κανονισµό τῆς λειτουργίας του, ἀνέθετε 
ὅµως τή διοίκηση καί διαχείριση στήν ἐκκλησία, προφανῶς στούς ἑκάστοτε κυ-
βερνῆτες24. ∆έν γνωρίζουµε ἄν τό σχέδιο αὐτό τοῦ δωρητῆ πραγµατοποιήθηκε. 
Στά νοταριακά κατάστιχα τοῦ ἴδιου νοταρίου ἐντοπίσαµε πράξη τῆς 9.5.1737 
µέ τήν ὁποία ὁ Ἀλιβίζης Σκιαδᾶς συµφώνησε µέ τόν κτίστη Στέφανο Παλαβές 
νά τοῦ κτίσει ἕνα σπίτι στήν αὐλή τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, τό ὁποῖο 
ἴσως νά προοριζόταν γιά τό «ξενοδοχεῖο»25. 

β. Τό «σπιτάλι» τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας πόλεως 

Στήν ἀναγραφή τῆς περιουσίας τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας καί Ἁγίου Βλασίου, 
πού ἔγινε στίς πράξεις τοῦ νοταρίου Σπυρίδωνος Ἀνδρώνη ἀπό τίς 26.7.1744 
ἕως τό 1747 σηµειώνεται: «Ακοµι ἀπήλθαµε εἰς τὸ ὁσπίτιον ἁνογοκάτογο µὲ 
δυο πάτους ὁλίγο παρέκι ἁπὸ τὸ ἅνοθεν περιγραµένο κελὴ ὁποῖο ὁσπίτιον σερ-
βίρι διὰ σπιτάλιον τῶν πτοχῶν λεγόµενον τοῦ Παντὴ»26. Τό σπίτι αὐτό βρισκό-
ταν στό πίσω µέρος τῆς ἐκκλησίας κοντά στό Ἱερό Βῆµα, στό κελί τοῦ ναοῦ 

                                                        
23. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΡΥ∆Η, Ὑψηλή, σ. 105, κεφάλαιο 6. 
24. Σύµφωνα µέ τήν πράξη, ὁ Ἀλιβίζης Σκιαδᾶς «εχοντας ευλαβητηκον ζηλον ης τον ανο-

θεν θιον ναον φανερονι ενπροστεν εµου Νοταριου και τον κατοθεν αξηοπιστον µαρτηρον οτη 
να αυξησι την εντραδα και ησοδίµατα της ανοθεν αγιας µονης απο πραµα εδικόν του µερικό 
δια µνηµοσινον εδικον του και τον γονεον του και δια να γενι ενα ξενοδοχιο µεσα ης την 
κουρτη τις εκλισιας δια τους ζητουλιδες φιλοχριστους ιεροµοναχον λαηκον και αροστον δια 
να εχουν την κιβερνισιν τους την πασα βολα οπου ηθελαν λαχουν απο ψοµι λαδι κρασι και 
κιµησιο και τουτο δια παντοτε και αη το οπιο θελι το κτησι και ορδινιασι αυτο ο αυτος Σκια-
δας της γνοµης του µε καθε εξοδον εδικον του την οπιαν και ανοθεν κιβερνισι να την εκανι η 
ανοθεν εκλισια παντοτε και αη δια το οπιο και ανοθεν ξενοδοχηο ο ανοθεν Σκιαδας αφιερονι 
εξηδιας αυτου βουλης και θελησεος και προσιλονι απο την σιµερον και ης τον εονα τον απαν-
τα» ἀµπέλια, 23 ριζάρια ἐλιές, 2 χωράφια συνολικά 11 µουζουριῶν καί µερικά σολιάτικα. 
(Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 58, φ. 15v-16v). Βλ. καί ἀντίγραφο εἰς Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 192, ἔγγραφα 30 καί 
424 ὅπου ὁ δωρητής ἀναφέρεται ὡς Ἀθανάσιος Σκιαδᾶς. 

25. Κατά τή συµφωνία τό κτίριο θά ἦταν «ης το µακρος οργιες τεσερις κουφιο και ης το 
πλατος οργιες δυο ηµησι κουφιο....» (Α.Ν.Κ., Συµβ. Γ.87, β. 58, φ. 26v). 

26. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 215, Ἀναγραφή περιουσίας, φ. 4r. 
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ὅπου κατοικοῦσε ὁ ἐφηµέριος. Αὐτή εἶναι καί ἡ πρώτη µνεία τοῦ «σπιταλιοῦ» 
τῆς Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας. Τό «σπιτάλι» ἔχει τήν ἀρχή του σέ διαθηκώα δωρεά 
τοῦ παραπάνω σπιτιοῦ µέ τόν ὅρο νά χρησιµεύσει ὡς ἄσυλο τῶν πτωχῶν, σύµ-
φωνα µάλιστα µέ µιά πληροφορία, ἡ δωρεά ἀφοροῦσε στούς πτωχούς ἀδελφούς 
τῆς ἐκκλησίας27. Στήν ἀρχική δωρεά µέ τόν χρόνο προστέθηκαν καί ἄλλες 
ἀφιερώσεις28. 

Τό «σπιτάλι» λειτουργοῦσε ὡς ἄσυλο τῶν ἀδυνάτων, γέρων, χηρῶν, πτωχῶν 
καί ἀρρώστων καί πάσης φύσεως ἀναξιοπαθούντων χωρίς νά ὑφίσταται περιο-
ρισµός σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν προέλευση τῶν φιλοξενουµένων. Τό γεγονός αὐτό 
προκάλεσε τήν ἀντίδραση τοῦ ἱερέα Σπυρίδωνος Ρίκη, ὅταν τό 1815 βρέθηκε 
χωρίς στέγη, ὁ ὁποῖος ἀρχικά ἀπευθύνθηκε στούς κυβερνῆτες καί ζήτησε, στηρι-
ζόµενος στήν ἰδιότητα τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ ναοῦ, νά τοῦ παραχωρηθεῖ ἕνας ὄρο-
φος τοῦ κτιρίου, χωρίς ὅµως ἀποτέλεσµα, γι’ αὐτό καί στή συνέχεια προσέφυγε 
στήν ἁρµόδια κρατική ὑπηρεσία29. 

Ἡ εἴσοδος στό «σπιτάλι», τό 1824, προϋπέθετε τή λήψη τῆς σχετικῆς ἄδειας 
ἀπό τούς κυβερνῆτες τῆς ἐκκλησίας καί τήν ἔγκριση τοῦ Γενικοῦ ∆ιαχειριστῆ 
τῶν ἐκκλησιαστικῶν προσόδων30. Τό 1824, ὅπως προκύπτει ἀπό τόν κατάλογο 
τῶν διαβιούντων στό σπιτάλι, πού συντάχθηκε στίς 27.3.1824 ἀπό τούς κυβερ-
νῆτες τοῦ ναοῦ ἔπειτα ἀπό διαταγή τοῦ Γενικοῦ ∆ιαχειριστῆ W. Robinson, διέ-
µεναν σέ αὐτό 24 ἄτοµα, ἡ ἡλικία τῶν ὁποίων κυµαινόταν ἀπό 5 - 92 ἔτη. Ὁρι-
σµένοι ἀπό αὐτούς διέµεναν ἐκεῖ γιά µεγάλο χρονικό διάστηµα, τό ὁποῖο σέ µιά 
περίπτωση ἔφτανε τά 20 ἔτη. Ὑπῆρχαν 7 ἄνδρες καί 17 γυναῖκες. Ἐξ αὐτῶν 11 
ἦταν χῆρες µέ τά 6 παιδιά τους. Σηµειώνονται 7 ἐπαῖτες, 8 ἄποροι καί 4 ἀσθενεῖς. 
Μεταξύ αὐτῶν διέµενε καί ὁ ἀργός ἱερέας Σπυρίδων Ρίκης, ψάλτης τῆς ἐκκλη-

                                                        
27. Βλ. ἐπιστολή πρός τή ∆ιοίκηση τοῦ ἱερέα Σπυρίδωνος Ρίκη στήν ὁποία σηµειώνει: «Un 

testatore nell’ occasion di sua morte lasciò oltre ad altri beni alla chiesa B.a V.ne Spiliotissa et Sn 
Biasio scita in questa città, anco una casa perchè servir debba di asilo alli poveri confratelli della 
chiesa...» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 215, δ. 20, ἔγγραφο 108 τῆς 30.5.1815). 

28. Στόν φάκελο Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 215, δ. 32 ὑπάρχει ἐπιστολή τῆς 4.12.1824 πού ἀναφέρεται σέ 
ἀφιέρωση στό «ospedale della chiesa B.V. Spiliotissa». 

29. «Io umilissimo disgraziato Spiridion sacerdote Ricchi trovandomi nel duro statto di non poter 
supplire all’ affitto d’ una casetta che tengo a piggione, dovrò soffrire il dispiacere che dalla Giustizia 
fra pochi giorni mi sieno gettati sulla strada i miei effetti. Trovando che la casa sudetta è piena di per-
sone spoglie di diritto, mogliatti mi rivolsi dalli signori governatori onde in forza al sudetto testa-
mento del proprietario di questo fondo, e come confratello e jus patronatus del sudetto culto mi fosse 
concesso l’ appartamento superiore e mi fu fermamente negato» (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 215, δ. 20, ἔγγραφο 
108). 

30. Στίς 6.5.1824 οἱ Lullia Chioti, Marietta Capuggiati, Maria Pasi, Angelica Aganiotissa, 
Andriana Scampatarchi, Catterina Vlacco καί Angelici Florià «rimaste prive chi del marito con 
figli chi dei genitori e chi abbandonate anumanamente dal proprio sangue» οἱ ὁποῖες εἶχαν γίνει 
δεκτές ἀπό τούς κυβερνῆτες τοῦ ναοῦ στό σπιτάλι, µέ ἐπιστολή τους ζήτησαν ἀπό τόν W. Ro-
binson νά ἐπιτρέψει τήν ἐκεῖ προσωρινή τους ἐγκατάσταση (Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 215, δ. 32). 
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σίας, ὁ ὁποῖος εἶχε φιλοξενηθεῖ καί στό παρελθόν, γιά τόν ὁποῖο οἱ κυβερνῆτες 
εἶχαν προβλέψει νά κατασκευάσουν πρόχειρο κατάλυµα διαχωρισµένο µέ σα-
νίδες31. 

γ. Ἡ Ὑ. Θ. Φανερωµένη τῶν Ξένων καί τό νοσοκοµεῖο 

Ἡ ἀδελφότητα τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµένης τῶν Ξένων συνδέεται µέ µιά ἀποτυχη-
µένη προσπάθεια ἵδρυσης νοσοκοµείου γιά τούς ἀναξιοπαθοῦντες ξένους πού 
κατοικοῦσαν στήν Κέρκυρα, τήν ἰδέα τῆς ὁποίας καί τή χρηµατοδότηση εἶχε ὁ 
πλούσιος ἔµπορος Σταµάτης Ροῦφος γιός τοῦ Νικολάου32, ἐπηρεασµένος καθώς 
φαίνεται ἀπό τό νοσοκοµεῖο πού εἶχε ἱδρυθεῖ στήν Κέρκυρα λίγα χρόνια νωρί-
τερα, ἐπίσης µέ ἰδιωτική πρωτοβουλία, καί διαχειριζόταν τότε ἡ λατινική ἀδελ-
φότητα τοῦ Rosario. 

Ὁ Ροῦφος γνωστοποίησε τήν ἰδέα του αὐτή µέ γραφή πού κατέθεσε ὁ γιός 
του στή σύναξη τῆς ἀδελφότητας στίς 6.4.1757. Στή γραφή του αὐτή ὁ Ροῦφος 
ἐπεσήµαινε τό γεγονός ὅτι ἡ τυραννία τῶν Ἀγαρηνῶν ἀνάγκαζε πολλούς Ἕλ-
ληνες ἀπό τά µέρη τῆς Στεριᾶς νά ἐγκαταλείπουν τά σπίτια τους καί νά κατα-
φεύγουν, ἀναζητώντας ἀνακούφιση, στήν Κέρκυρα, ὅπου ὅµως, µή βρίσκοντας 
καµιά φροντίδα, ἀρρώσταιναν καί πέθαιναν στούς δρόµους. Συγκινηµένος ἀπό 
τό δράµα τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν καί παρακινηµένος ἀπό τόν πνευµατικό του 
πατέρα, ὅπως ὁ ἴδιος γράφει, ὁ Ροῦφος ἀποφάσισε νά φτιάξει ἕνα «σπιτάλι» 
στό ὁποῖο νά γιατρεύονται οἱ ἄρρωστοι, ἀναθέτοντας τή φροντίδα καί τή δια-
χείρισή του στήν ἀδελφότητα τῆς Φανερωµένης, τῆς ὁποίας ἦταν καί ὁ ἴδιος µέ-
λος. Γιά τήν πραγµατοποίηση τοῦ ἔργου αὐτοῦ, µέ τή γραφή του γνωστοποίησε 
τήν ἀπόφασή του νά ἀφιερώσει τά 400 τζεκίνια πού εἶχε δώσει σέ ὑποθήκη 
στόν Ἐµµανουήλ Τουρλινό καί τά ὁποῖα ἀπέφεραν κατ’ ἔτος τόκο 32 τζεκίνια, 
τονίζοντας ὅτι, ὅποτε ὁ Τουρλινός ἀποφάσιζε νά ἀποπληρώσει τό χρέος του, οἱ 
τότε κυβερνῆτες ὄφειλαν τά χρήµατα αὐτά νά τά ἐπενδύσουν σέ ἄλλη ὑποθήκη 
γιά νά λαµβάνουν τούς τόκους. Ἐπιπλέον πρόσφερε 100 τζεκίνια γιά τήν ἄµεση 
ἐξεύρεση ἑνός σπιτιοῦ γιά τή στέγαση τῶν ἀρρώστων. Ἐπίσης ἀνακοίνωσε ὅτι 
ὁ γιός του, πού ἀσκοῦσε τό ἐπάγγελµα τοῦ γιατροῦ, θά ἀναλάµβανε τή θερα-
πεία τῶν ἀσθενῶν δωρεάν µέ τόν ὅρο «νὰ ἔχη τὸ γιοὺς ὁ αὐτὸς υἱός µου καὶ οἱ 
διαδόχοι του». Κλείνοντας τή γραφή του, ὁ Ροῦφος ἀναγνώριζε ὅτι τά ποσά 
πού πρόσφερε δέν ἐπαρκοῦσαν γιά τήν κυβέρνηση τοῦ «σπιταλιοῦ», γι’ αὐτό 
καί καλοῦσε τούς ἀδελφούς νά φροντίσουν νά βροῦν τά ὑπόλοιπα πού θά ἦταν 
ἀναγκαῖα ὥστε αὐτό νά λειτουργήσει σύµφωνα µέ τό πρότυπο τοῦ «σπιταλιοῦ» 
τῆς ἀδελφότητας τοῦ Rosario, πού λειτουργοῦσε τότε στήν πόλη, καί ἐξέφραζε 

                                                        
31. Α.Ν.Κ., Ε.Ε. 215, δ. 32, φ.χ.ἀ. 
32. Ὁ Ροῦφος σηµειώνεται στίς πηγές ὅτι καταγόταν ἀπό τήν Ἀθήνα (Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, 

φ. 124r), φαίνεται ὅµως ὅτι εἶχε στενούς συγγενικούς δεσµούς µέ τή Λιβαδειά. 
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τήν εὐχή νά τό δεῖ νά λειτουργεῖ ὅσο ἀκόµη θά ζοῦσε33. 
Ἡ πρόταση τοῦ Ρούφου, ἀγκαλιάστηκε ἀπό τό σύνολο σχεδόν τῶν παρι-

σταµένων ἀδελφῶν, ἀφοῦ στήν ψηφοφορία πού ἀκολούθησε ἡ πρόταση ἐγκρί-
θηκε µέ 100 µπάλες στό ναί καί 9 στό ὄχι. Τήν ἴδια στιγµή, καί γιά τήν ἐξεύρεση 
τῶν ἀναγκαίων χρηµάτων πού ἐπεσήµαινε ὁ Ροῦφος, κατατέθηκε πρόταση ἀπό 
τούς ἀδελφούς µέ τήν ὁποία προτάθηκε ἡ αὔξηση τῆς λουµινάριας ἀπό 12 γα-
ζέτες σέ 4 λίτρες καί ἡ δέσµευση τῶν ἐσόδων τῆς «σκάτολας» τῶν πτωχῶν «διὰ 
τοὺς αὐτοὺς πτοχοὺς ἀῤῥώστους τοῦ ὀσπυταλίου», ἀφήνοντας τήν ὑποβολή 
προτάσεων γιά τά ἄλλα θέµατα πού θά ἀφοροῦσαν τό «σπιτάλι» στήν µπάνκα. 
Ἡ πρόταση ὅµως πέρασε µέ ψήφους 61 ὑπέρ καί 48 κατά34, ἀποτέλεσµα πού 
ἀντανακλᾶ τήν ἀντίδραση τῶν παρισταµένων στήν ἐπιβάρυνση πού προϋπέ-
θετε ἡ ἀνάληψη τοῦ ἔργου αὐτοῦ. Ἡ ἀντίδραση αὐτή φαίνεται πώς γενικεύτηκε 
ἀµέσως µετά, µέ συνέπεια τήν ἀδράνεια τῆς ἀδελφότητας στό ζήτηµα πού µέ 
τόσο ἐνθουσιασµό εἶχε ἀρχικά ψηφίσει. Ἔτσι, καί παρά τήν ἀρχική ἀπόφαση, 
ἡ ἀδελφότητα δέν προέβη σέ καµιά ἐνέργεια γιά τήν ἐξεύρεση τοῦ κατάλληλου 
σπιτιοῦ καί τήν ἵδρυση τοῦ νοσοκοµείου. 

Βλέποντας τήν ἀδράνεια αὐτή, ὁ Σταµάτιος Ροῦφος δύο χρόνια ἀργότερα, 
στίς 29.8.1759, στή σύναξη γιά τήν ἐκλογή ἐφηµερίων καί νέας µπάνκας, καί 
παρουσίᾳ 99 ἀδελφῶν, κατέθεσε πρός ψήφιση νέα γραφή, µέ νέες προτάσεις καί 
κανονισµούς γιά τό πρός ἵδρυση νοσοκοµεῖο35. Στή γραφή του αὐτή ὁ Ροῦφος 
διαπίστωνε ὅτι εἶχε µείνει «ανενέργιτον τῶ ἐργον τοῦ νοσοκοµείου» πού εἶχε 
θελήσει νά συστήσει «εἰς παντοτινη κυβέρνισην µερικόν πτοχόν ξένων ἀρῥώ-
στων». Ἡ ἀδράνεια αὐτή, κατά τά λεγόµενά του, τόν ἔθλιβε πολύ, διότι ἐπιθυ-
µία του ἦταν νά δεῖ τό ἔργο τελειωµένο ἐνόσῳ ζοῦσε. Ἀποβλέποντας λοιπόν στήν 
ἄµεση πραγµατοποίηση τοῦ ἔργου, ἀνακοίνωνε στήν ἀδελφότητα ὅτι εἶχε ἀνα-
λάβει αὐτός τήν πρωτοβουλία, ὅτι εἶχε νοικιάσει σπίτι κοντά στήν ἐκκλησία µέ 
ἐνοίκιο 12 τζεκίνια τόν χρόνο γιά πέντε χρόνια καί ὅτι εἶχε δώσει στήν ἰδιο-
κτήτρια σέ ὑποθήκη 150 τζεκίνια πρός 8 τοῖς ἑκατό, τά ὁποῖα ἀπέφεραν τά 12 
τζεκίνια τοῦ ἐνοικίου. Ἐπιπλέον εἶχε ἀναλάβει καί τά ἔξοδα γιά τήν ἐπισκευή 
τοῦ σπιτιοῦ τά ὁποῖα βάρυναν τήν ἰδιοκτήτρια. Μέ τή γραφή του ὁ Ροῦφος 
γνωστοποιοῦσε στήν ἀδελφότητα ὅτι ἀφιέρωνε τό σπίτι αὐτό στήν ἐκκλησία 
γιά νά χρησιµεύσει ὡς κατοικία τῶν πτωχῶν καί τῶν ἀρρώστων καί ὅτι παράλ-
ληλα ἀφιέρωνε καί τήν ὑποθήκη τῶν 400 τζεκινιῶν πού εἶχε ἀναφέρει τό 1757, 
καθώς καί τά 100 τζεκίνια πού εἶχε τότε δωρίσει γιά τήν ἐξεύρεση σπιτιοῦ. Τά 
ἔσοδα ἀπό τό κεφάλαιο αὐτό ἀνερχόµενα σέ 42 τζεκίνια τόν χρόνο ἔπρεπε νά 
συνάζονται ἀπό τούς κυβερνῆτες καί νά ξοδεύονται γιά τήν κυβέρνηση τεσσά-
ρων ἀρρώστων. 

                                                        
33. Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 123r. 
34. Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 123v. 
35. Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 123v-124r. 
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Σέ περίπτωση πού ἡ ἰδιοκτήτρια τοῦ σπιτιοῦ, ἡ ἀρχόντισσα Ντεγότη, ἤθελε 
νά λάβει ξανά τό σπίτι της, ὄφειλε νά ἐπιστρέψει τά χρήµατα τῆς ὑποθήκης, τά 
ὁποῖα ἀνέρχονταν σέ 150 τζεκίνια, στά ὁποῖα προσθέτονταν τά ἔξοδα ἐπι-
σκευῆς καθώς καί 20 ἀκόµη τζεκίνια πού τῆς εἶχε δανείσει. Μέ τά χρήµατα αὐτά 
οἱ κυβερνῆτες ὄφειλαν νά βροῦν ἄλλο σπίτι γιά τούς ἀρρώστους. Ἐπίσης τό κε-
φάλαιο τῶν 500 τζεκινιῶν ἔπρεπε, ἐφόσον ἐπιστρέφονταν, νά ἐπενδυθεῖ σέ νέα 
ὑποθήκη µέ τόν καλύτερο δυνατό τόκο γιά τήν κάλυψη τῶν ἐξόδων τῶν ἀρ-
ρώστων. 

Μέ τή ἴδια γραφή ὁ Ροῦφος κατέθεσε καί συγκεκριµένες προτάσεις πού ἀνα-
φέρονταν στόν τρόπο λειτουργίας τοῦ νοσοκοµείου, καθώς καί στήν καταγωγή 
τῶν ἀρρώστων. Ἀνέφερε λοιπόν τή θέλησή του οἱ διαµένοντες ἀσθενεῖς νά εἶναι 
ἕνας ἀπό τήν Ἀθήνα, ἕνας ἀπό τήν Λιβαδειά, ἕνας ἀπό τόν Μοριά καί ἕνας Στε-
ριώτης. Ἄν δέν ὑπῆρχαν ἀσθενεῖς ἀπό τά µέρη αὐτά, ἡ ἀδελφότητα µποροῦσε 
νά δεχθεῖ στό νοσοκοµεῖο Στεριῶτες ἤ ἄλλους ξένους πάντοτε ὅµως Ρωµαίους, 
τονίζοντας χαρακτηριστικά ὅτι, ὅπως αὐτός ἦταν ξένος, ἔτσι καί οἱ ἀσθενεῖς θά 
ἔπρεπε νά εἶναι ξένοι. Ἀκόµη ὅριζε νά ἔχει τό «γιούς πατρονάτο» αὐτός καί οἱ 
ἀρσενικοί κληρονόµοι καί ἀπόγονοί του. Τό δικαίωµα αὐτό συνίστατο σέ «ενα 
βότο», καί στήν κατοχή τῆς µιᾶς ἀπό τίς τρεῖς θέσεις κυβερνητῶν τοῦ νοσοκο-
µείου. Πρός τό παρόν τήν κυβέρνηση τοῦ νοσοκοµείου θά ἀναλάµβανε ὅσο θά 
ζοῦσε αὐτός µαζί µέ τούς δύο κυβερνῆτες τῆς ἐκκλησίας. Μετά τόν θάνατό του 
ὅριζε νά ἐκλέγεται ἕνας ἔκτακτος κυβερνήτης, ὁ ὁποῖος µαζί µέ τούς δύο κυβερ-
νῆτες τῆς ἐκκλησίας καί τόν γιούς πατρονάτο θά συγκροτοῦσαν ἐπιτροπή τεσ-
σάρων κυβερνητῶν. Ὁ καθένας ἀπό τούς κυβερνῆτες αὐτούς θά διοικοῦσε γιά 
τρεῖς µῆνες µετά τήν πάροδο τῶν ὁποίων ὄφειλε νά δίδει λογαριασµό στόν διά-
δοχό του σέ ὅ,τι σύναξε καί ξόδευσε καί νά παραδίδει τό περίσσευµα36. 

Στήν ἴδια γραφή, καί ἔπειτα ἀπό τίς ἀνωτέρω λεπτοµέρειες, ὁ Ροῦφος ἀντι-
µετώπιζε καί τό ἐνδεχόµενο νά ἀποτύχει ἡ προσπάθεια εἴτε ἀπό ἀτύχηµα εἴτε 
ἀπό ἀµέλεια τῶν ἀδελφῶν, τό ὁποῖο πάντως ἀπευχόταν. Γιά τήν περίπτωση αὐ-

                                                        
36. «καί νά εχω τό γιούς πατρονάτο ἐγῶ καί οἰ κληρονόµι µου καί διαδόχι µου εις γενεαν 

µου ἀρσενικήν εῖς ἑνα βότο νά ἀγρικέτε ένας από τοῦς τρίς γοβερναδόρους τοῦ σπιταλίου ῶς 
εἶναι καί η κυβερνίτε τοῦτης τῆς ἐκλισίας. καί διά τό παρόν θέλο νά το κυβερνίσοµαι ἀντάµα 
ἐγῶ έος ὁπου ήµε ζοντανός µέ τούς κυβερνιτάς τῆς ἐκλισίας καί µετά τόν θανατόν µου νά 
ηµπορίτε νά κάνετε έναν γοβερναδόρον στραορδινάριον διά να εἶναι ὄλλοι τέσεροι οποῦ νά 
κυβερνά ὁ καθ’ ἐνας τρίς µίνες διά νά ηµπορή ῶ καθ’ ἐνας εἰς τούτους τοῦς τρίς µίνας νά 
σκοδέρι καί νά πλιρόνη τά χριαζόµενα τοῦ σπηταλίου καί τελιώνοντας ἤ τρής µίνες νά διδι 
λογαριασµον τοῦ ἀλου εῖς ότι ἐσκοδάρισε καί εξόδευσε καί ἐάν τού µένουν σολδία νά τά 
κονσενιάρι καί έτζι νά τρέχει παντοτινά ῶς καθός εἶναι καί εὑρίσκετε η τιούτη εὐταξία καί εῖς 
τό ὁσπιτάλει τοῦ Ροζάριου» (Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 124r). Γιά τό ἀνωτέρω σύστηµα διοίκησης 
ὁ Ροῦφος εἶχε ὡς πρότυπο τή διοίκηση τοῦ νοσοκοµείου τῆς λατινικῆς ἀδελφότητας τοῦ 
Rosario, ἡ ὁποία ἀσκοῦνταν ἀπό τετραµελή ἐπιτροπή ἀποτελούµενη ἀπό τόν πριόρη καί τούς 
δύο κυβερνῆτες τῆς ἀδελφότητας, καί τόν κάτοχο τοῦ κτητορικοῦ δικαιώµατος (βλ. ΚΑΡΥ∆Η, 
Ἀδελφότητες, σ. 282). 
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τή, γνωστοποιοῦσε στήν ἀδελφότητα, ὅτι εἶχε λάβει µέριµνα στή διαθήκη του, 
µέ τήν ὁποία εἶχε ὁρίσει ὡς ἐπιτρόπους τούς κυβερνῆτες τῆς ἀδελφότητας, τούς 
ὁποίους καί παρακαλοῦσε νά δεχτοῦν. Αὐτοί, σύµφωνα µέ τούς ὅρους τῆς δια-
θήκης, ὄφειλαν νά συνάζουν τό ἔσοδο ἀπό τό κεφάλαιο τῶν 500 τζεκινιῶν, ἀπό 
τό ὁποῖο νά κρατοῦν γιά τήν ἐκκλησία 2 τζεκίνια καί τά ὑπόλοιπα νά τά δί-
νουν κάθε χρόνο σέ δύο ὀρφανές ἀνύπαντρες κόρες ἀπό τή Λιβαδειά, ἀπό τό 
γένος του, ἤ ἄν δέν ὑπῆρχαν σέ δύο ἄλλες ἀπό τόν ἴδιο τόπο, ἀφοῦ θά προ-
σκόµιζαν ἀπό τόν ἀρχιερέα τοῦ τόπου τή βεβαίωση τοῦ γάµου τους. Ἐπίσης, σέ 
περίπτωση µή ἵδρυσης τοῦ νοσοκοµείου, τό σπίτι πού εἶχε ἐνοικιαστεῖ γιά τόν 
σκοπό αὐτό, τό ἄφηνε στήν ἐκκλησία, νά τό ἐνοικιάζει, ἀφήνοντας ὅµως ἕνα 
µέρος ἀπό τά κατώγια του ἐλεύθερο «εις βοήθιαν τών ξένον οποῦ τιχένουν διά 
νά κυµόντε». Ἀπό τό ἐνοίκιο τοῦ σπιτιοῦ ἡ ἐκκλησία θά λάµβανε ἕνα τζεκίνι 
καί τό ὑπόλοιπο θά ἔπρεπε νά δίνεται κάθε χρόνο σέ µιά πτωχή κόρη, εἴτε ἀπό 
τή Λιβαδειά εἴτε σέ ἄλλη ξένη, γιά νά παντρεύεται. Στήν περίπτωση πού ἡ ἰδιο-
κτήτρια τοῦ σπιτιοῦ λάµβανε πίσω τό σπίτι της, οἱ κυβερνῆτες ὄφειλαν νά ἐπεν-
δύσουν τό ἐπιστρεφόµενο κεφάλαιο ἀλλοῦ, ὥστε µέ τά κέρδη νά ἐκπληρώνουν 
τά ἀνωτέρω ὁριζόµενα. Τέλος παρακαλοῦσε τούς κυβερνῆτες νά δεχτοῦν καί νά 
ἀναλάβουν τόν ρόλο ἐπιτρόπου, ὅπως τούς εἶχε ὁρίσει στή διαθήκη του. 

Ἡ πρόταση ὅµως, παρά τόν ἐνδιαφέροντα χαρακτήρα της, δέν ἔτυχε τῆς 
ἀποδοχῆς τῶν παρισταµένων ἀδελφῶν καί ἀπορρίφθηκε µέ ψήφους 48 στό ναί 
καί 51 στό ὄχι. Ἔτσι, παρά τό γεγονός ὅτι ἡ ὅλη προσπάθεια τοῦ Ρούφου ἀφο-
ροῦσε ἀνθρώπους ἀναξιοπαθοῦντες προερχόµενους ἀπό τά ἴδια µέρη ἀπό τά ὁ-
ποῖα προέρχονταν καί τά µέλη τῆς ἀδελφότητας, στήν ὁποία ἀνέθετε τή φροντί-
δα τοῦ ἔργου, ἐντούτοις ἡ ὅλη προσπάθεια ναυάγησε. Ἡ ἀποτυχία τῆς προσπά-
θειας µέ µία πρώτη ἀνάγνωση τῶν πρακτικῶν τῶν συνελεύσεων φαίνεται νά 
ὀφείλεται στήν ἴδια τήν ἀδελφότητα, ἡ ὁποία ἀρνήθηκε νά ἀναλάβει τό βάρος 
τῆς ἵδρυσης καί διαχείρισης ἑνός τέτοιου ἱδρύµατος εἴτε ἐπειδή ἀδυνατοῦσε νά 
ἀνταπεξέλθει στίς ἀπαιτήσεις τοῦ ἐγχειρήµατος εἴτε γιατί δέν συµφωνοῦσε µέ 
τούς ὅρους πού ἔθετε ὁ Ροῦφος, ἀφοῦ ἡ ὑπόθεση περί οἰκονοµικῆς ἀδυναµίας 
δέν µπορεῖ νά ὑποστηριχθεῖ ἐπαρκῶς δεδοµένου ὅτι ὁ Ροῦφος, στή δεύτερη προ-
σπάθειά του, πρόσθεσε σηµαντικά κεφάλαια τά ὁποῖα ἐγγυῶνταν τήν ἐπιτυχία 
τοῦ ἐγχειρήµατος. 

Ἡ ἄρνηση αὐτή τῆς ἀδελφότητας καί ἡ θερµή ἐπιθυµία τοῦ Ρούφου νά 
πραγµατώσει τό ὄνειρό του, τόν ἔστρεψε στή λατινική ἀδελφότητα τοῦ Rosario 
ἡ ὁποία διαχειριζόταν, ὅπως εἴπαµε, τότε τό Νοσοκοµεῖο τῶν πτωχῶν (Ospedale 
dei poveri), τό ὁποῖο εἶχε ἱδρύσει ὁ Ἰωάννης ∆ηλώτης τό 1726 σέ ἐκτέλεση τῆς 
ἐπιθυµίας τοῦ ἱερέα Νικολάου ∆ούλη, ὁ ὁποῖος εἶχε κληροδοτήσει ποσό 200 
τσεκινιῶν γιά τήν ἵδρυση νοσοκοµείου στό ὁποῖο θά νοσηλεύονταν ἀσθενεῖς 
καί τῶν δύο δογµάτων37. Τό 1759 ὁ Ροῦφος, ἔπειτα ἀπό συζητήσεις µέ τούς κυ-

                                                        
37. Βλ. ΚΑΡΥ∆Η, Ἀδελφότητες, σ. 282. 
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βερνῆτες τοῦ Νοσοκοµείου, ἦλθε σέ συµφωνία µέ αὐτούς, ἡ ὁποία ἐπισηµοποι-
ήθηκε µέ τή σύνταξη τοῦ σχετικοῦ συµβολαίου στίς 28.11.1759 στίς πράξεις τοῦ 
νοταρίου Σπυρίδωνος Καλοχρύσου38. Μέ τή συµφωνία αὐτή ὁ Σταµάτης Ροῦ-
φος ἀναλάµβανε νά συνεισφέρει τό ἥµισυ τῆς δαπάνης (δηλαδή 600 τσεκίνια) 
γιά τήν ἀνέγερση νέου κατάλληλου καί εὐρύχωρου κτιρίου τοῦ Νοσοκοµείου 
τῶν πτωχῶν στή Σπιανάδα κοντά στό ὁρατόριο τῆς ἀδελφότητας τοῦ Rosario 
µέ τούς ἑξῆς ὅρους: Νά ἐντοιχισθεῖ σέ αὐτό πινακίδα πού νά δηλώνει ὅτι κτί-
στηκε κατά τό ἥµισυ µέ ἔξοδα δικά του γιά τήν περίθαλψη τῶν ξένων. Νά πα-
ραχωρηθεῖ σέ αὐτόν καί στούς ἀπογόνους του κτητορικό δικαίωµα (jus pa-
tronato) στό ἵδρυµα µέ ὅλα τά προνόµια καί δικαιώµατα πού ἔχαιραν καί οἱ 
ὑπόλοιποι κυβερνῆτες καί κτήτορες. Τό δικαίωµα αὐτό θά µεταφερόταν στόν 
ἑκάστοτε πριόρη τῆς ἀδελφότητας τῶν Στεριωτῶν, σέ περίπτωση πού θά ἐξέλι-
πε ἡ γενιά του. Οἱ παρόντες κυβερνῆτες τοῦ ναοῦ τῆς Ὑ. Θ. Φανερωµένης, δη-
λαδή ὁ Λεονάρδος Φωκᾶς, ὁ Κώστας Μπαλούλιας καί ὁ ∆ηµήτριος Τριάντος 
ἀναλάµβαναν γιά λογαριασµό τῶν ἑκάστοτε ἐφηµερίων τοῦ ναοῦ τήν παροχή 
βοήθειας στούς νοσηλευόµενους ἀρρώστους καί πτωχούς Ἕλληνες σέ ὅλες τίς 
πνευµατικές, µυστηριακές καί λοιπές ἀνάγκες τους. Τέλος προσφερόταν ὁ γιός 
του Ἄγγελος Ροῦφος, ἰατρός φυσικός, νά βοηθεῖ καί ἐπισκέπτεται τούς ἀρρώ-
στους, ἔχοντας τή δυνατότητα καί αὐτός νά δίνει ἄδειες εἰσαγωγῆς τῶν ἀσθε-
νῶν στό Νοσοκοµεῖο ὅπως καί οἱ ἄλλοι ἀρχίατροι, σύµφωνα µέ τίς καταστατι-
κές διατάξεις τοῦ ἱδρύµατος. Παρά τήν ὁµοφωνία ὅλων τῶν µερῶν, καί τίς εὐοί-
ωνες προοπτικές πού ἀνοίγονταν τόσο γιά τήν ἀδελφότητα τοῦ Rosario ὅσο 
καί γιά τά σχέδια τοῦ Σταµάτη Ρούφου, ἡ συµφωνία γιά ἄγνωστους σέ µᾶς 
λόγους, ναυάγησε. 

Μετά καί τή δεύτερη ἀποτυχία τῆς προσπάθειας ὁ Ροῦφος δέν ἐπανῆλθε στό 
ζήτηµα τοῦ νοσοκοµείου, χωρίς ὅµως καί νά ἐγκαταλείψει ἐντελῶς τήν ἰδέα. 
Λίγα χρόνια ἀργότερα, στίς 5.12.1764 κατέθεσε γραφή στή σύναξη τῆς ἀδελφό-
τητας τῆς Φανερωµένης καί ζήτησε τήν ψήφισή της. Ἡ γραφή, ἡ ὁποία ψηφίστη-
κε ἀπό τούς ἀδελφούς, ἀφοροῦσε στήν τύχη τῆς ὑποθήκης τῶν 500 τζεκινιῶν 
πού εἶχε δώσει στόν Ἐµµανουήλ Τουρλινό, ἡ ὁποία ἔπειτα ἀπό νέα συµφωνία, 
ἀπέφερε ἐτήσιο ἔσοδο ὕψους 30 τζεκινιῶν. Μέ τή γραφή του ὁ Ροῦφος ὅριζε 
στούς κυβερνῆτες τῆς µονῆς νά λαµβάνουν τά 30 τζεκίνια καί νά τά διαθέτουν 
ὡς ἑξῆς: Τόν ἕναν χρόνο νά δίνουν στή Λιβαδειά σέ δύο πτωχές ὀρφανές, κατά 
προτίµηση ἀπό τό γένος του, ἀπό δώδεκα τζεκίνια τῆς καθεµιᾶς γιά νά παν-
τρεύονται. Τόν δεύτερο χρόνο νά δίνουν στήν Κέρκυρα σέ δύο πτωχές ξένες 
ἀπό 10 τζεκίνια τῆς καθεµιᾶς γιά νά παντρεύονται. Τά ἐναποµένοντα 16 τζεκί-
νια ἀπό τά ἔσοδα τῆς κάθε διετίας νά µένουν ὑπέρ τῆς ἐκκλησίας µέ τόν ὅρο οἱ 
ἑκάστοτε κυβερνῆτες νά τελοῦν τήν ἑορτή τῶν ἁγίων Ρούφου καί Ρουφιανοῦ 
στίς 8 Σεπτεµβρίου µέ ἀρτοκλασία καί συλλείτουργο µέ τρεῖς ἱερεῖς καί διάκο-

                                                        
38. Βλ. τήν πράξη εἰς Α.Ν.Κ., Συµβ. Κ.159, β. 169, φ. 5v-6r. 
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νο. Γιά τή λήψη τῶν χρηµάτων οἱ δικαιοῦχες κόρες ἔπρεπε προηγουµένως νά 
παντρευτοῦν. Οἱ κυβερνῆτες ὄφειλαν νά γράφουν στή Λιβαδειά καί νά λαµβά-
νουν τίς βεβαιώσεις τῶν δικαιούχων ὑπογραµµένες καί βεβαιωµένες ἀπό τούς 
ἐκεῖ προεστούς. Στή συνέχεια νά φτιάχνουν κλήρους καί νά κληρώνουν ἐκεῖνες 
πού θά λάµβαναν τό βοήθηµα. Μέ ἀντίστοιχο τρόπο ὄφειλαν νά πράττουν καί 
γιά τήν Κέρκυρα, ἀφοῦ προηγουµένως οἱ δικαιοῦχες κατέθεταν τίς σχετικές βε-
βαιώσεις ὑπογραµµένες ἀπό τούς ἐφηµερίους τῆς ἐνορίας πού κατοικοῦσαν. Ἡ 
ἔναρξη καταβολῆς τῶν βοηθηµάτων ὁρίστηκε στό ἔτος 1767, ἔτος ἔναρξης λή-
ψης τῶν ἐσόδων ἀπο τίς ὑποθῆκες. Τέλος, γνωστοποιοῦσε ὅτι εἶχε ὁρίσει στή 
διαθήκη του πώς ὅλα τά ὑπόλοιπα κεφάλαια πού εἶχε ἐπενδυµένα στήν Κέρκυ-
ρα, ἐφόσον δέν θά ὑπῆρχε ἀρσενική κληρονοµιά οὔτε ἀπό τόν γιό του οὔτε ἀπό 
τούς τρεῖς ἀνεψιούς του, θά ἔµεναν στήν ἐκκλησία «δύα νὰ κάνουν ἕνα ὁσπυτά-
λιον, δύα τοὺς πτοχοὺς, καὶ ἀσθενησµένους ξένους ὁποῦ εἰς κάθε καιρὸν ἤθελ-
λαν εὐρεθοῦν»39. 

Ἡ εὐσεβής ὅµως καί φιλάνθρωπη διάθεση τοῦ Ρούφου δέν εἶχε τελικά πρα-
κτικό ἀποτέλεσµα. Μετά τόν θάνατό του, πού συνέβη τό 1766, ὁ γιός του Ἄγγε-
λος Ροῦφος διεκδίκησε ἀπό τήν ἐκκλησία τά κληροδοτήµατα αὐτά καί ἄλλα 
πού εἶχε µέ ἄλλη εὐκαιρία ἀφήσει ὁ πατέρας του40 καί, ἔπειτα ἀπό µακροχρό-
νιους δικαστικούς ἀγῶνες, πέτυχε τήν ἀπόκτησή τους41. 

                                                        
39 . Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 125rv. 
40. Ὁ Σταµάτης Ροῦφος εἶχε ἀφήσει ἀπό τίς 29.7.1754 ὀκτώ τζεκίνια στόν ναό τῆς Ὑ. Θ. 

Φανερωµένης γιά νά γίνονται δύο λειτουργίες τήν κάθε ἑβδοµάδα, νά γίνεται ἀρτοκλασία καί 
συλλείτουργο στήν ἑορτή τῶν Ταξιαρχῶν, νά µοιράζονται 100 λίτρες σέ φυλακισµένους καί 
πτωχούς καί τό ὑπόλοιπο νά µένει στήν ἐκκλησία (Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 127v). 

41. Α.Ι.Ν.Φ., Κώδικας, φ. 127v-128r. Ὁ Στούπης (Ξένοι, σ. 154 ἑξῆς) ἐπιρρίπτει, ἄκριτα, τήν 
εὐθύνη γιά τήν ἀποτυχία τῆς ἵδρυσης τοῦ νοσοκοµείου στούς στενότερους συγγενεῖς τοῦ Ρού-
φου καί κυρίως στόν γιό του Ἄγγελο· βλ. καί τήν ἀνασκευή τῶν ἐπιχειρηµάτων τοῦ Στούπη εἰς 
ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Κερκυραῖοι, σ. 76-79. 
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Ἡ ἐξέταση τῶν ὀρθόδοξων ἀδελφοτήτων στόν χῶρο τῆς Κέρκυρας µέσα στή 
µακρά χρονική περίοδο πέντε αἰώνων ἐπέτρεψε τή γενική θεώρησή τους καί τήν 
ὀρθή τους ἔνταξη στό στερέωµα τῶν ποικίλων συσσωµατώσεων πού χαρακτή-
ριζαν τό περιβάλλον στό ὁποῖο αὐτές δραστηριοποιοῦνταν. Κατ’ αὐτόν τόν 
τρόπο ἀναδείχθηκε ἡ ταυτότητα τῆς δοµῆς καί τῆς λειτουργίας τους καί δόθη-
καν ἀπαντήσεις στά ἐρωτήµατα πού ἀφοροῦσαν στήν ἀρχή τους, στή διαδικα-
σία καί στόν λόγο τῆς συγκρότησής τους. Ἐπίσης ἐντοπίστηκαν οἱ σηµαντικό-
τεροι σταθµοί ἐξέλιξης στούς διάφορους τοµεῖς τῆς λειτουργίας τους καί διευ-
κρινίστηκαν οἱ ἐπιρροές πού δέχτηκαν καί τά δάνεια πού υἱοθέτησαν ἀπό τίς 
συγγενικές λατινικές ἀδελφότητες ἀλλά καί τίς ἄλλες συσσωµατώσεις τῆς ἐπο-
χῆς. Πέραν ὅµως τῆς γενικῆς θεώρησης, τό ζητούµενο στήν ἐργασία αὐτή ἦταν 
νά ξαναζωντανέψει µέσα ἀπό τά κείµενα ἡ ζωή καί ἡ δραστηριότητα τῶν 
ἀδελφοτήτων. Ἡ παραδειγµατική παράθεση, στίς ἐπιµέρους ἑνότητες τῆς ἐργα-
σίας, τῶν κειµένων πού παρήχθησαν ἀπό τίς ἀδελφότητες καί ἀφοροῦσαν στήν 
ἐν γένει δραστηριότητά τους, ἀλλά καί ἡ ἀναλυτικότερη παρουσίαση τῶν ἰδιο-
τυπιῶν ὁρισµένων ἀδελφοτήτων, ἐπέτρεψαν τήν ἱκανοποίηση τοῦ αἰτήµατος 
αὐτοῦ καί συνέτειναν στήν ἀποφυγή τῆς ἁπλούστευσης καί τῆς σχηµατικῆς γε-
νίκευσης ἡ ὁποία δέν θά µποροῦσε νά ἀποτυπώσει τή ζωντάνια τοῦ θεσµοῦ καί 
τήν ποικιλία τῶν ἐκφράσεών του. 

Ἡ ἀδελφότητα, ὡς ἡ συνένωση ὅλων ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἔφεραν τόν τίτλο 
τοῦ ἀδελφοῦ, προσδιορίζεται ἀπό τό περιεχόµενο τοῦ ὅρου ἀδελφός καί προσ-
λαµβάνει ποικιλία νοηµατικῶν ἀποχρώσεων. Ὅπως δείξαµε, ὁ ὅρος ἀδελφός 
προσδιόριζε µιά ἀξιοσηµείωτη ποικιλία συµβάσεων οἱ ὁποῖες, ἐκτείνονταν στόν 
οἰκογενειακό, στόν οἰκονοµικό καί στόν ἐκκλησιαστικό τοµέα καί εἶχαν ὡς κύ-
ριο χαρακτηριστικό τους τήν ἴση κατανοµή δικαιωµάτων καί ὑποχρεώσεων στά 
πρόσωπα τά ὁποῖα λογίζονταν ὡς ἀδελφοί. Ἀντίστοιχα ὁ ὅρος ἀδελφότητα 
ἀναφέρεται σέ µιά σαφῶς προσδιορισµένη µορφή συσσωµάτωσης, ἡ ὁποία πε-
ριλαµβάνει τό σύνολο τῶν προσώπων ἐκείνων τά ὁποῖα λογίζονται ὡς ἀδελφοί. 
Τό ἀντικείµενο τῆς ἀδελφότητας µποροῦσε νά εἶναι ὁ,τιδήποτε, ἡ ἀδιανέµητη 
πατρική περιουσία, ἕνα µεµονωµένο περιουσιακό στοιχεῖο καί εἰδικότερα στόν 
ἐκκλησιαστικό χῶρο ἕνας ναός ἤ ἕνα µοναστήρι. Ἡ σχέση ἐπίσης πού ἐκφρά-
ζεται µέ τούς ὅρους αὐτούς µποροῦσε νά ἀνταποκρίνεται τόσο σέ δικαιώµατα 
συγκυριότητας ἐπί τοῦ ἀντικειµένου ὅσο καί σέ ἁπλά δικαιώµατα νοµῆς ἤ 
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φροντίδας του. 
Ἡ συγκρότηση τῆς ἀδελφότητας ἑνός ναοῦ γινόταν πραγµατικότητα µέ τήν 

ἀπόκτηση κτητορικῶν δικαιωµάτων σέ νεοϊδρυόµενο ἤ ἐκ βάθρων ἀνεγειρό-
µενο ἤ σέ παραχωρούµενο ἰδιόκτητο ναό, διαδικασία τήν ὁποία γνωρίσαµε ἀπό 
τίς σχετικές νοταριακές συµβάσεις. Τά δικαιώµατα αὐτά ἦταν ἴσα καί ὅµοια µε-
ταξύ τους γιά ὅλους τούς κτήτορες, πού λογίζονταν ὡς ἀδελφοί, καί ἀναφέρο-
νταν σέ ὁλόκληρο τόν ναό ἤ στό παραχωρούµενο κτητορικό µερίδιο. Ἡ συγ-
κρότηση ὅµως τῆς ἀδελφότητας µποροῦσε νά ὀφείλεται καί σέ ἄτυπη ἐπιλογή 
τοῦ συναδελφικοῦ µοντέλου ἀπό τούς κτήτορες ἑνός ναοῦ, ἄµεσα ἤ σταδιακά, 
ὅπως διαπιστώθηκε ἀπό τή συγκριτική ἐξέταση νοταριακῶν πράξεων πού ἀνα-
φέρονταν στόν ἴδιο ναό καί οἱ ὁποῖες συντάχθηκαν σέ διαφορετικές χρονικές 
στιγµές. 

Στούς ναούς πού ἤδη ὑφίσταντο, τό συναδελφικό µοντέλο διαχείρισης τοῦ 
ναοῦ, µέ ὅλους τούς περιορισµούς πού αὐτό συνεπαγόταν, ἐµφανίζεται ὡς ἐπι-
λογή τῶν κτητόρων τοῦ ναοῦ. Οἱ λόγοι πού ὠθοῦσαν τούς κτήτορες στήν ἐπιλο-
γή αὐτή συνοψίζονταν στήν ἀδυναµία τους νά συντηρήσουν τόν ναό καί στήν 
ἀναγκαιότητα τῆς λήψης ἄµεσων µέτρων γιά τή συντήρησή του. Πρός τήν ἴδια 
κατεύθυνση ὠθοῦνταν οἱ κτήτορες καί ἀπό τήν ἐπιθυµία τους νά ἀνταµείψουν 
πρόσωπα πού εἶχαν συµβάλει στό κτίσιµο τοῦ ναοῦ ἤ τέλος, ὅταν ἀπέβλεπαν 
στήν οἰκονοµική ἐνίσχυση τοῦ ναοῦ τους. Ἡ ἐπιλογή αὐτή ἐξέφραζε προφανῶς 
τή βεβαιότητα ὅτι ἡ ἀδελφότητα ἦταν ὁ πλέον ἐνδεδειγµένος τρόπος ὄχι µόνον 
γιά τήν πραγµατοποίηση τοῦ στόχου, ἀλλά καί γιά τή µετέπειτα ὀρθή διοίκηση 
καί διαχείριση τοῦ ναοῦ. Ἐξάλλου ἡ ἀδελφότητα δέν ἐπιλεγόταν µόνον ὅπου ὁ 
ἐπιµερισµός τῶν εὐθυνῶν καί τῶν ἐξόδων συντελοῦσε στήν ἐπίτευξη τοῦ στό-
χου, ἀλλά καί ὅπου ἐπιδιωκόταν ἡ διατήρηση καί ἡ βελτίωση τοῦ ναοῦ, ἡ συ-
σχέτιση µάλιστα αὐτή ἦταν αὐτονόητη γιά τούς κτήτορες. Ἡ προσφυγή λοιπόν 
ἀπό τούς κτήτορες στήν ἀδελφότητα ἐξέφραζε τή θέλησή τους νά ἐπιτύχουν 
µόνιµα ἀποτελέσµατα, τή διατήρηση τῶν ὁποίων ἐγγυῶνταν ἀκριβῶς ἡ διαρκής 
παρουσία τῶν κτητόρων ἀδελφῶν, ἀλλά καί ἡ δυνατότητα ἀνανέωσης τοῦ 
σώµατος µέ τίς ἴδιες κατά βάση µεθόδους. 

Ἀντίστοιχα, οἱ λόγοι πού ὠθοῦσαν τούς πιστούς στήν ἵδρυση ἑνός ναοῦ καί 
στήν ὀργάνωσή τους στόν τύπο τῆς ἀδελφότητας, ἤ ἀκόµη στήν ἀποδοχή τῆς 
πρόσκλησης τῶν κτητόρων καί στήν ἐνσωµάτωσή τους στήν ἀδελφότητα ἑνός 
ναοῦ, ἦταν µᾶλλον ἡ ἔµφυτη εὐσέβειά τους, παρά ὁποιαδήποτε ἄλλη ἀνάγκη 
κάλυψης πνευµατικῶν ἤ θρησκευτικῶν ἀναγκῶν ἤ ἀκόµη τοῦ πρακτικοῦ προ-
βλήµατος τῆς ταφῆς, λόγοι πού ἔχουν κατά καιρούς προταθεῖ καί, χωρίς νά 
ἀποκλείονται, δέν θά πρέπει νά θεωρηθοῦν ὡς ἡ κύρια αἰτία. Εἶναι γεγονός βέ-
βαια ὅτι τό ἰσχύον ἐνοριακό σύστηµα, τό ὁποῖο στηριζόταν, ὅπως εἴδαµε, στήν 
κατοχή ταφικοῦ µνηµείου σέ ἕναν ναό, δέν κάλυπτε τό σύνολο τοῦ πληθυσµοῦ. 
Ἡ ἀπόκτηση ἐνοριακῶν δικαιωµάτων σέ ἰδιόκτητο ναό ἐναπέκειτο ἀποκλειστι-
κά στή θέληση τοῦ κτήτορα τοῦ ναοῦ νά τά παραχωρήσει, πού σηµαίνει ὅτι οἱ 
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ἀνάγκες ἑνός µέρους τοῦ πληθυσµοῦ δέν ἱκανοποιοῦνταν. Λύση στό πρόβληµα 
ἀποτελοῦσε, ὅπου αὐτό ἦταν δυνατόν, ἡ ἀπό κοινοῦ οἰκοδόµηση ναοῦ καί ἡ 
ἀνάληψη τῆς διοίκησής του. Γιά τούς φτωχότερους µάλιστα ἡ λύση αὐτή ἱκα-
νοποιοῦσε τίς ἀνάγκες τους µέσα στά πλαίσια τῶν δυνατοτήτων τοῦ καθενός. 
Ἡ µή ταύτιση ὅµως τοῦ ἐνοριακοῦ µέ τόν συναδελφικό ναό, καί κατά συνέπεια 
τῆς ἐνορίας µέ τήν ἀδελφότητα, καθώς καί ἡ ἰσοδύναµη σχεδόν παρουσία τῶν 
ἰδιόκτητων ναῶν στήν ἐνοριακή συγκρότηση τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, φανερώ-
νει ὅτι οἱ ἀδελφότητες δέν ἀποτέλεσαν τό πρότυπο γιά τήν ἐνοριακή ὀργάνωση 
τοῦ τόπου. Εἶναι ἄλλωστε γεγονός ὅτι οἱ πιστοί ἦταν συνήθως ἐνταγµένοι ταυ-
τόχρονα σέ περισσότερες τῆς µιᾶς ἀδελφότητες πού σηµαίνει ὅτι τά κίνητρά 
τους δέν ἀναφέρονταν στό πρόβληµα τῆς ἐνοριακῆς τους ἔνταξης. Ὡς λόγος γιά 
τήν ἔνταξη τῶν ἀτόµων σέ περισσότερες τῆς µιᾶς ἀδελφότητες θά µποροῦσε 
ἴσως νά ἀναφερθεῖ ἡ ἀνάγκη γιά συνεργασία καί ἀνάδειξη τῶν ἀτόµων σέ 
συλλογικό ἐπίπεδο. Τό γεγονός πάντως ὅτι µεγάλη µερίδα τῶν ἀδελφῶν - µελῶν 
τῶν ἀδελφοτήτων, ἰδιαίτερα στήν πόλη, ἦταν ἐνταγµένοι, ἀνάλογα µέ τήν κοι-
νωνική τους θέση καί τό ἐπάγγελµα πού ἐξασκοῦσαν, καί σέ ἄλλα σωµατεῖα 
(συντεχνίες γιά τούς ἐπαγγελµατίες, τό Συµβούλιο τῆς πόλης γιά τούς εὐγενεῖς), 
δείχνει ὅτι ἡ ἀνάγκη αὐτή δέν εἶχε ἐπιτακτικό χαρακτήρα, ἀφοῦ τά ἄτοµα διέ-
θεταν ἐναλλακτικές διεξόδους. Αὐτό σηµαίνει ὅτι καί γιά τήν πολλαπλή συνα-
δελφική ἔνταξη τῶν ἀτόµων ἡ εὐσέβεια ἀποτελοῦσε τόν καθοριστικό παράγο-
ντα ἀφοῦ, ὅπως σηµειώσαµε καί στήν ἀρχή τῆς ἐργασίας, ἡ τάση γιά τήν ἵδρυση 
καί συντήρηση ναῶν ἀποτελοῦσε τόν κατ’ ἐξοχή τρόπο ἐκδήλωσης τῆς εὐσέ-
βειας καί τῆς πρός τόν Θεόν λατρείας. ∆έν µπορεῖ, τέλος, νά ἀποκλειστεῖ ἡ 
ὕπαρξη κατά περίπτωση ἰδιαίτερων λόγων, ἀνάλογα µέ τίς ἰδιοµορφίες τῆς 
κάθε ἀδελφότητας. Ἰδιαίτερα µάλιστα στίς ἀδελφότητες ἐκεῖνες πού συσπείρω-
ναν ἄτοµα κοινῆς καταγωγῆς, οἱ λόγοι αὐτοί συµπυκνώνονταν στήν ἀνάγκη 
ἐξασφάλισης ἑνός λατρευτικοῦ κέντρου ὡς σηµείου ἀναφορᾶς καί παράλληλα 
ἐνοριακῆς κάλυψης, ἀλλά καί στήν ἐπιθυµία τῶν µελῶν τους νά διατηρήσουν 
τούς δεσµούς καί τά ἔθιµά τους. 

Ὁ τρόπος καί ὁ λόγος συγκρότησης τῶν ἀδελφοτήτων, προσδιόριζε καί τούς 
σκοπούς τούς ὁποίους αὐτές ὑπηρετοῦσαν καθώς καί τίς δραστηριότητες πού 
ἀνέπτυσσαν. Ὅπως εἴδαµε, πρώτη καί κύρια φροντίδα τῶν ἀδελφοτήτων ἦταν 
ὁ ναός, ἡ ἱερουργία του καί ἡ διαχείριση τῆς περιουσίας του, ἐνῶ στίς δραστη-
ριότητές τους κυριαρχεῖ ἡ ἐτήσια τέλεση τῆς ἑορτῆς τοῦ ναοῦ καί ἡ πανηγυρική 
συνεστίαση τῶν ἀδελφῶν. Πέραν τούτων οἱ θρησκευτικοῦ χαρακτήρα δραστη-
ριότητες τῶν ἀδελφοτήτων περιορίζονταν στήν ἑορταστική σύναξη τοῦ Πάσχα 
καί στήν τέλεση τῶν λιτανειῶν τοῦ Ἐπιταφίου τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς καί 
τῆς Ἀνάστασης, ἐνῶ γιά τίς ἀδελφότητες τῆς πόλης θά πρέπει νά προστεθεῖ καί 
ἡ συµµετοχή τους στίς δηµόσιες θρησκευτικές καί µή τελετές. Ἡ φιλανθρωπική, 
τέλος, δραστηριότητα τῶν ἀδελφοτήτων ἀποδείχθηκε εὐκαιριακή καί ἀφοροῦ-
σε κυρίως στή διαχείριση κληροδοτηµάτων. 
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Οἱ ἀδελφότητες, συγκροτούµενες ἀπό τούς κτήτορες τῶν ναῶν καί ἀπό ἐκεί-
νους οἱ ὁποῖοι καθίσταντο ἀδελφοί µέ τήν παραχώρηση ἀντίστοιχων δικαιωµά-
των, ἀποτελοῦσαν ὁµάδες ἀνοµοιόµορφες, ἀφοῦ σέ αὐτές ἦταν ἐνταγµένοι λαϊ-
κοί καί κληρικοί, ἄνθρωποι κάθε φύλου καί κοινωνικῆς τάξης. Τό γεγονός αὐτό 
καθιστᾶ σαφές ὅτι ὁ ὁποιοσδήποτε προσδιορισµός τοῦ χαρακτήρα τῶν ἀδελφο-
τήτων αὐτῶν µέ κριτήρια κοινωνικῆς προέλευσης, ἐπαγγελµατικῆς ἀπασχόλη-
σης ἤ ἐκκλησιαστικῆς τάξης εἶναι πρακτικά ἀδύνατος, µέ ἐξαίρεση ἴσως τίς 
συντεχνιακές ἀδελφότητες στίς ὁποῖες παρατηρεῖται µεγαλύτερη ὁµοιογένεια. 

Οἱ ἀδελφότητες, στή µορφή πού περιγράψαµε παραπάνω, ἐµφανίζονται 
στόν χῶρο τῆς Κέρκυρας ἤδη στίς ἀρχές τοῦ 15ου αἰ., ἀναπτύχθηκαν ἰδιαίτερα 
στούς ἑπόµενους αἰῶνες καί κατεῖχαν ὑπό τόν ἔλεγχό τους τό ἕνα τέταρτο καί 
πλέον τῶν ναῶν τοῦ νησιοῦ. Αὐτές λειτουργοῦσαν µέ βάση τούς στοιχειώδεις 
κανόνες πού περιέχονταν στίς ἱδρυτικές τους πράξεις καί στίς ἀποφάσεις πού 
λαµβάνονταν κατά καιρούς ἀπό τό σῶµα τους γιά τήν ἐπίλυση συγκεκριµένων 
θεµάτων, χωρίς, κατά κανόνα, νά προβαίνουν στήν κωδικοποίηση τῶν ἀποφά-
σεων αὐτῶν. Στούς κανονισµούς αὐτούς ἀπό τόν 18ο αἰ. προστέθηκαν τά πολι-
τειακά διατάγµατα τά ὁποῖα ἀφοροῦσαν κατά κύριο λόγο στή διαχείριση τῶν 
ναῶν, στά ὁποῖα ὅµως παράλληλα περιέχονταν συγκεκριµένες διατάξεις πού 
ἀφοροῦσαν στή γενικότερη λειτουργία τῶν ἀδελφοτήτων. Τόν 19ο αἰ. οἱ ἀδελ-
φότητες ἐντάχθηκαν σέ ἑνιαῖο πλαίσιο λειτουργίας, ὅπως αὐτό ἀποτυπώθηκε 
στά διατάγµατα πού δηµοσιεύτηκαν γιά τόν σκοπό αὐτό. 

Ἡ διοίκηση τῶν ἀδελφοτήτων ἀσκοῦνταν ἀπό τή γενική συνέλευση τῶν 
ἀδελφῶν καί ἀπό τή διοικούσα ἐπιτροπή, ἡ ὁποία ἐκλεγόταν σέ τακτά χρονικά 
διαστήµατα. Οἱ ἀδελφότητες τῆς πόλης ἐµφανίζονται περισσότερο ἀναπτυγµέ-
νες καί καλύτερα δοµηµένες ἔναντι ἐκείνων τῶν χωριῶν, οἱ ὁποῖες εἶχαν κατά 
κανόνα στοιχειώδη ὀργάνωση καί λειτουργία. Ἡ ἐπίδραση τῶν ἐπιλογῶν τῶν 
ἀδελφοτήτων τῆς πόλης σέ ἐκεῖνες τῶν χωριῶν ἐµφανίζεται περιορισµένη καί 
ὅπου διαπιστώνεται ὀφείλεται στίς σχέσεις τῶν ἀγροτικῶν περιοχῶν µέ τήν 
πόλη καί στήν παρουσία κατοίκων τῆς πόλης καί εἰδικά εὐγενῶν ὡς ἀδελφῶν 
στίς ἀδελφότητες τῆς ἐξοχῆς. 

Ἡ ὁλοµέλεια τῆς ἀδελφότητας εἶχε πλήρη δικαιοδοσία σέ κάθε θέµα πού 
ἀφοροῦσε στόν ναό καί στή λειτουργία του. Ἡ γενική αὐτή παρατήρηση, µέ 
τούς περιορισµούς πού ἐπέβαλλαν τά κατά καιρούς δηµοσιευθέντα πολιτειακά 
προστάγµατα, ἴσχυε γιά ὅλες ἐκεῖνες τίς ἀδελφότητες πού κατεῖχαν τήν κυριό-
τητα τοῦ ναοῦ. Σέ ἀντίθετη περίπτωση ὁ κάτοχος τῆς κυριότητας ἐπηρέαζε ση-
µαντικά τή διεκπεραίωση τῶν ζητηµάτων πού ἀφοροῦσαν στόν ναό. Ἐπίσης, 
ὅπου ἴσχυαν προνοµιακές ὑπέρ τοῦ κτήτορα τοῦ ναοῦ διατάξεις, οἱ ἁρµοδιό-
τητες τῆς ἀδελφότητας περιορίζονταν ἤ ἡ ἐξουσία της ἔµενε ἀνενεργή γιά ὅσο 
διάστηµα αὐτές εἶχαν ἰσχύ. Ἡ ὁλοµέλεια τῆς ἀδελφότητας ἀποφάσιζε τήν ἐκτέ-
λεση ἀνακαινιστικῶν ἔργων στόν ναό, τήν κατεδάφιση καί ἀνοικοδόµησή του 
σέ ἄλλο τόπο ἤ ὅριζε τή θέση στήν ὁποία θά κτιζόταν ὁ ναός, σέ περίπτωση πού 
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κατεδαφιζόταν µέ πολιτειακή ἀπόφαση. Μετέθετε τόν ναό ἤ τόν παραχωροῦσε 
σέ ἄλλους καί ἐξουσιοδοτοῦσε τή διοικούσα ἐπιτροπή γιά τήν ἐκτέλεση τῆς 
ἀπόφασης. Μετέτρεπε τόν ναό σέ µοναστήρι. Εἶχε τήν εὐθύνη γιά τή διαχείριση 
τοῦ ναοῦ καί τῆς περιουσίας του µέσῳ τῶν ἐκλεγµένων ἐκπροσώπων της, ἐκτός 
βέβαια ἄν ὁ ναός εἶχε πακτωθεῖ ὁπότε τή γενική διαχείριση εἶχε ὁ πακτωτής, 
καί ἀποφάσιζε γιά τά ἔκτακτα ἔξοδα καθώς καί γιά τή σύναψη συµβολαίων 
ἐµφύτευσης. Ἐξέλεγε τή διοικούσα ἐπιτροπή, ἀνανέωνε τή θητεία της, τήν ἐξου-
σιοδοτοῦσε γιά τήν ἐκτέλεση συγκεκριµένων ἐργασιῶν, ἤλεγχε διαρκῶς τίς πρά-
ξεις της καί παρενέβαινε ὅταν δέν τηροῦνταν οἱ βασικοί κανόνες λειτουργίας 
τοῦ σώµατος. Ὅριζε ἔκτακτα ὄργανα γιά τήν ἐκτέλεση συγκεκριµένων ἐργα-
σιῶν. Ἀποδεχόταν ἤ ἀπέρριπτε νέες ἐγγραφές ἀδελφῶν καί στεροῦσε τό συνα-
δελφικό δικαίωµα ἤ τόν τίτλο τοῦ ἀδελφοῦ σέ ἐκεῖνα ἀπό τά µέλη της πού µέ 
τίς πράξεις τους ζηµίωναν τόν ναό καί τήν ἀδελφότητα. Ἡ ἐκλογή τοῦ ἱερουρ-
γοῦ τοῦ ναοῦ καί τῶν µετοχίων του ἀποτελοῦσε µιά ἀπό τίς σηµαντικότερες 
πράξεις της. Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς σύναξης τῶν ἀδελφῶν γιά τή διενέργεια τῆς 
ἐκλογῆς τονίζεται µέ ἰδιαίτερη ἔµφαση στίς ἱδρυτικές πράξεις τῶν ἀδελφοτή-
των, ὁρίζεται µέ κάθε δυνατή σαφήνεια στά πολιτειακά διατάγµατα καί διαπι-
στώνεται σέ µεγάλο ἀριθµό συµβάσεων ἱερουργίας καί πρακτικῶν ἐκλογῆς. Ἡ 
ὁλοµέλεια τῆς ἀδελφότητας χορηγοῦσε ἄδεια ἀπουσίας στόν ἐφηµέριο καί ἐπι-
κύρωνε τήν προσωρινή του ἀντικατάσταση ὅταν αὐτός νοµίµως ἀπουσίαζε. 
Ἀνανέωνε τή σύµβαση τοῦ ἱερουργοῦ, ἤλεγχε τό ἔργο του καί τόν ἀπέβαλλε ἄν 
αὐτός δέν ἐνεργοῦσε σύµφωνα µέ τούς ὅρους τῆς σύµβασης. Ἡ ὁλοµέλεια τῆς 
ἀδελφότητας ὅριζε τόν τρόπο λειτουργίας τοῦ σώµατος, ἀναθεωροῦσε ἤ τροπο-
ποιοῦσε τίς ἰσχύουσες διατάξεις καί καθόριζε τίς εἰσφορές τῶν µελῶν. Ὁρισµέ-
νες φορές παρακαµπτόταν ἡ προσφυγή σέ γενική συνέλευση µέ τή διεύρυνση 
τῶν ἁρµοδιοτήτων τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς, στήν ὁποία ἀνετίθετο ὁ ὁρισµός 
ἱερουργοῦ ἤ ἀκόµη καί ἡ λήψη ἀποφάσεων πού ἅπτονταν τοῦ κανονισµοῦ λει-
τουργίας τῆς ἀδελφότητας. Ὅπου ἡ παραχωρούµενη στούς κυβερνῆτες δικαιο-
δοσία ἦταν εὐρεία, ἐκεῖ ἡ ἀναγκαιότητα τῆς σύναξης τῶν ἀδελφῶν γιά τήν 
ἀντιµετώπιση τῶν θεµάτων πού ἀφοροῦσαν στόν ναό περιοριζόταν στίς ἐξαιρε-
τικές ἐκεῖνες περιπτώσεις πού δέν περιλαµβάνονταν στή δικαιοδοσία τῶν κυ-
βερνητῶν ἤ εἶχαν καθοριστική ἐπίπτωση στόν ναό καί στήν περιουσία του. Μέ 
τή µετατροπή τοῦ ναοῦ σέ µοναστήρι ἤ µέ τήν ἰσόβια παραχώρησή του σέ µο-
ναχό, ἡ δικαιοδοσία τῆς ἀδελφότητας ἐπί τοῦ ναοῦ καί τῶν µοναζόντων καθο-
ριζόταν ἀντίστοιχα ἀπό τήν καταστατική πράξη τοῦ µοναστηριοῦ ἤ τή νοτα-
ριακή σύµβαση. 

Ἡ διοικούσα ἐπιτροπή, ἀποτελούµενη κατά περίπτωση ἕως καί τόν 18ο αἰ. 
ἀπό δύο ἕως ἕξι µέλη, περιελάµβανε διάφορα ἀξιώµατα τά ὁποῖα στίς ἀδελφό-
τητες τῆς πόλης προσδιορίζονταν µέ τούς τίτλους τοῦ πριόρη, τοῦ κυβερνήτη ἤ 
κουβερναδούρου, τοῦ γαστάλδου, τοῦ γραµµατικοῦ καί τοῦ κασσιέρη. Ἀντίθε-
τα στίς ἀδελφότητες τῆς ὑπαίθρου, µέ ἐξαίρεση τήν περιοχή τῆς Λευκίµµης ὅπου 
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διαπιστώθηκε ἡ χρήση τοῦ τίτλου τοῦ πριόρη, τά µέλη της χαρακτηρίζονταν 
συλλήβδην ὡς πριόρηδες, κουµέσιοι, κυβερνῆτες, προβλεπτές, προκουράτορες, 
ἐπίτροποι. Τόν 19ο αἰ. τά µέλη τῆς ἐπιτροπῆς, µέ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις, περιορί-
στηκαν στά τρία καί ἔφεραν τόν τίτλο τοῦ κυβερνήτη. Ἡ ἐπιτροπή εἶχε ὡς κύ-
ριο ἔργο τήν ἐκτέλεση τῶν ἀποφάσεων τῆς ὁλοµέλειας τῶν ἀδελφῶν, ἡ δικαιο-
δοσία της ὅµως ἦταν στήν πράξη εὐρύτατη καί ἀφοροῦσε στή διαχείριση τοῦ 
ναοῦ καί τῆς περιουσίας του, στή φροντίδα γιά τήν εὐπρέπειά του καί τήν τα-
κτική τέλεση τῶν ἀκολουθιῶν, στόν ὁρισµό προσωρινῶν ἱερουργῶν, στόν ἔλεγ-
χο τῶν δικαιολογητικῶν τῶν ὑποψηφίων ἀδελφῶν καί κατά περίπτωση στήν 
ἔγκριση τῆς ἐγγραφῆς τους στήν ἀδελφότητα. 

Σέ περίπτωση ἀδυναµίας τῶν ἀδελφοτήτων νά ἐπιλύσουν, µέσα στά πλαίσια 
τῶν γενικῶν κανονισµῶν τῆς λειτουργίας τους, συγκεκριµένο ζήτηµα, τότε οἱ 
νόµιµοι ἐκπρόσωποί τους ἤ οἱ ἴδιοι οἱ ἐνδιαφερόµενοι προσέφευγαν στόν Μ. 
Πρωτοπαπά ἤ στήν πολιτική ∆ιοίκηση, κατά τήν περίοδο τῆς Βενετοκρατίας, 
ἐνῶ κατά τόν 19ο αἰ. στήν ἁρµόδια γιά τούς ναούς κρατική ὑπηρεσία. Ὁποια-
δήποτε ὅµως πράξη, ἐνέργεια ἤ διαφορά ἐπέφερε τήν παρέµβαση τρίτων στά 
θέµατα τῶν ἀδελφοτήτων, αὐτή κατά κανόνα ἀντιµετωπιζόταν µέ βάση τούς 
ἰσχύοντες καταστατικούς ὅρους τῆς κάθε ἀδελφότητας καί τό ἐθιµικά διαµορ-
φωµένο κτητορικό δίκαιο. 

Πέραν ὅµως αὐτῶν, οἱ ἀδελφότητες, ἔχοντας ὡς κύριο µέληµα τήν ἐφηµερία 
καί τήν οἰκονοµική διαχείριση τοῦ ναοῦ, ἐπιλαµβάνονταν θεµάτων τά ὁποῖα 
ὑπερέβαιναν τά κλειστά σωµατειακά πλαίσια, γι’ αὐτό καί στά συγκεκριµένα 
ζητήµατα ἡ ἐσωτερική αὐτονοµία τους περιοριζόταν σηµαντικά ἀπό τήν παρέµ-
βαση τόσο τῆς πολιτικῆς ὅσο καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς. Ἡ παρέµβαση αὐτή 
ἐκδηλώθηκε ἀπό τά µέσα τοῦ 18ου αἰ. κυρίως ὅµως κατά τόν 19ο αἰ., ὁπότε 
αὐτή ἔγινε ἀσφυκτική. Στό ἴδιο χρονικό διάστηµα ἡ λειτουργία τῶν ἀδελφο-
τήτων καθορίστηκε ἀκριβέστερα καί ἑνοποιήθηκε νοµοθετικά τόσο στόν οἰκο-
νοµικό καί διαχειριστικό τοµέα ὅσο καί σέ θέµατα πού ἅπτονταν τῆς ἐσωτε-
ρικῆς λειτουργίας τους µέ γνώµονα πάντοτε τό συµφέρον τοῦ ναοῦ. Σέ ὅλον ὅ-
µως τόν 18ο αἰ., καί µέ ἐξαίρεση τήν περιουσιακή διαχείριση, ἡ παρέµβαση τόσο 
τῆς πολιτικῆς ὅσο καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς στά πράγµατα τῶν ἀδελ-
φοτήτων ἦταν διακριτική, καί ἐκδηλωνόταν ἔπειτα ἀπό προσφυγή τῶν κυβερ-
νητῶν καί φυσικά µέ τή σύµφωνη γνώµη τῶν ἀδελφῶν. 

Οἱ κεντρικοί ἄξονες τῆς βενετικῆς πολιτικῆς στά ζητήµατα τῶν ναῶν καί 
τῶν µοναστηριῶν τοῦ νησιοῦ ἀφοροῦσαν στόν ἔλεγχο τῆς ἀκίνητης περιουσίας, 
στή διασφάλιση τῆς ὀρθῆς διαχείρισής της, στή διατήρηση τῆς λατρείας καί στή 
γενικότερη φροντίδα τῶν κτισµάτων. Ὅλα τά ὑπόλοιπα ζητήµατα, ὅπως ἔλεγ-
χος τοῦ τρόπου ἐκλογῆς τῶν διαχειριστικῶν ὀργάνων καί τῶν ἐφηµερίων τοῦ 
ναοῦ, χωρίς νά παύουν νά ἀπασχολοῦν τήν Πολιτεία, ἀποτελοῦσαν δευτερεύ-
οντα ζητήµατα, µέ ἐξαίρεση βέβαια ἐκεῖνα πού θά µποροῦσαν νά προκαλέσουν 
ταραχές καί νά θέσουν σέ κίνδυνο τήν τάξη καί τήν ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν. 
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Εἰδικότερα γιά τή λειτουργία τῶν ἀδελφοτήτων, ἡ πολιτειακή βούληση, ὅπως 
αὐτή ἀποτυπωνόταν στά ἑκάστοτε δηµοσιευόµενα διατάγµατα, συνιστοῦσε τό 
γενικό πλαίσιο λειτουργίας τῶν ἀδελφοτήτων, τόσο στόν τοµέα τῆς οἰκονοµι-
κῆς διαχείρισης τῶν ναῶν ὅσο καί σέ θέµατα τῆς ἐσωτερικῆς τους λειτουργίας. 
Ἡ παρέµβαση αὐτή κατέστη ἰδιαίτερα αἰσθητή µετά τά µέσα τοῦ 18ου αἰ. ἔπει-
τα ἀπό τίς νοµοθετικές ρυθµίσεις τοῦ Γενικοῦ Προβλεπτῆ Agostino Sagredo. Πέ-
ραν τούτου, ἡ παρέµβαση τῆς πολιτικῆς Ἀρχῆς στά ἐσωτερικά θέµατα τῶν 
ἀδελφοτήτων διαπιστώθηκε στόν ὁρισµό καί στήν προσωρινή ἀντικατάσταση 
κυβερνητῶν, στήν ἔκδοση προστάγµατος γιά τή σύγκληση τῶν τακτικῶν γενι-
κῶν συνελεύσεων τῶν ἀδελφοτήτων, σέ ὁρισµένες µάλιστα περιπτώσεις, καί γιά 
τήν περιουσιακή διαχείριση ὁρισµένων ναῶν. Ἡ παρέµβαση πάντως αὐτή δέν 
ἀποτελοῦσε τήν ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν ἐκτέλεση τῶν συγκεκριµένων 
δραστηριοτήτων, λειτουργοῦσε ὅµως ἐνισχυτικά καί γινόταν ἔπειτα ἀπό αἴτηση 
τῶν ἁρµοδίων ὀργάνων καί µέ τή σύµφωνη γνώµη τῶν ἀδελφῶν. 

∆ιαφοροποιηµένη ἐµφανίζεται ἡ στάση τῆς Πολιτείας στόν 19ο αἰ. ὁπότε ἡ 
λειτουργία τῶν ἀδελφοτήτων καθορίστηκε ἀκριβέστερα καί ἑνοποιήθηκε νοµο-
θετικά τόσο στόν οἰκονοµικό καί διαχειριστικό τοµέα ὅσο καί σέ τοµεῖς τῆς 
ἐσωτερικῆς τους λειτουργίας, µέ ἀποτέλεσµα νά περιοριστεῖ δραστικά ἡ αὐτο-
νοµία τους καί νά ὑπαχθεῖ κάθε τους ἐκδήλωση ὑπό τόν ἔλεγχο τῆς Πολιτείας. 
Ἡ παρεµβατική αὐτή πολιτική θά παγιωθεῖ µέ τόν ἐκκλησιαστικό κανονισµό 
τοῦ 1811 πού καθόρισε λεπτοµερῶς κάθε µορφῆς δραστηριότητα τῶν ἀδελφο-
τήτων, λογιζοµένων πλέον ὡς «ἐνοριῶν». Στή συνέχεια ἡ λειτουργία τῶν ἀδελ-
φοτήτων ἐντάχθηκε πλήρως στά πλαίσια πού χάραξε ὁ κανονισµός, ὁ ὁποῖος, 
τροποποιηµένος σέ ὁρισµένα του σηµεῖα στά χρόνια τῆς Ἀγγλοκρατίας, συνέ-
χισε νά διέπει τά θέµατα τῶν ἀδελφοτήτων σέ ὅλο τό διάστηµα πού ἀκολού-
θησε, ἐνῶ ἡ ἰσχύς του διατηρήθηκε καί στά µετά τήν Ἕνωση χρόνια. 

Ἡ παρέµβαση τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς στά πράγµατα τῶν ἀδελφοτήτων 
κατά τήν περίοδο τῆς Βενετοκρατίας, βρίσκεται σέ ἄµεση συνάρτηση µέ τή δι-
καιοδοσία τοῦ Μ. Πρωτοπαπᾶ, ὁ ὁποῖος εἶχε τήν ἐποπτεία τῶν ναῶν καί µο-
ναστηριῶν τοῦ νησιοῦ καί τήν ἐπίβλεψη κληρικῶν καί µοναχῶν. Γιά τούς ναούς 
καί τά µοναστήρια ἡ δικαιοδοσία του ἀφοροῦσε στήν ἐπιτήρησή τους, στή φρο-
ντίδα γιά τά περιουσιακά τους στοιχεῖα καί γιά τήν πλήρωση τῶν κενῶν θέ-
σεων τῶν ἐφηµερίων, µέσα στά πλαίσια τῶν ἰδιαίτερων κανονισµῶν κάθε ναοῦ 
ἤ µονῆς. Στά οἰκονοµικά ζητήµατα τῶν ναῶν ἡ δικαιοδοσία του περιοριζόταν 
στόν ἔλεγχο καί στήν καταγγελία τῶν παραβάσεων πού διαπιστώνονταν στήν 
ἁρµόδια πολιτική ἀρχή. Στό ζήτηµα τῆς συγκρότησης τῆς ἀδελφότητας ἡ ἀνά-
µειξη τοῦ Πρωτοπαπᾶ περιοριζόταν στόν ἔλεγχο τῆς αἴτησης καί τῶν προσκο-
µιζοµένων ἐγγράφων γιά τή χορήγηση τῆς ἄδειας ἵδρυσης ἤ ἀνακαίνισης τοῦ 
ναοῦ καθώς καί τοῦ ἐγκαινιασµοῦ του. Ἡ δικαιοδοσία του ὅµως στήν πράξη ἐ-
κτεινόταν σέ κάθε τοµέα τῆς λειτουργίας τῆς ἀδελφότητας, ἀφοῦ συχνά οἱ ἀδελ-
φοί, οἱ κυβερνῆτες, οἱ ἐφηµέριοι, ἀλλά καί ὅσοι διαφωνοῦσαν µέ τίς ἀποφάσεις 
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τῶν γενικῶν συνελεύσεων τῶν ἀδελφοτήτων προσέφευγαν σέ αὐτόν γιά τήν 
ἐπίλυση τῶν διαφορῶν πού ἀνέκυπταν. Στόν ἴδιο ἐπίσης προσέφευγαν γιά τήν 
ἐπίλυση ζητηµάτων πού ἀφοροῦσαν στήν ἐκλογή τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς, 
στήν ἐφηµερία τοῦ ναοῦ καί στήν οἰκονοµική του διαχείριση, ἀλλά καί ζητη-
µάτων δυσλειτουργίας τῆς ἀδελφότητας, ἄρνησης τῶν ὀργάνων ἤ µερίδας τῶν 
ἀδελφῶν νά πειθαρχήσουν στίς ἀποφάσεις τοῦ σώµατος ἤ νά ἐκτελέσουν ὀρθά 
τά καθήκοντά τους. Ὁ Μ. Πρωτοπαπάς παρενέβαινε στά ἐσωτερικά τῆς ἀδελ-
φότητας, γιά τήν ἐξοµάλυνση καί τήν ἐπίλυση τῶν προβληµάτων αὐτῶν καί ἐ-
νεργοῦσε γιά τήν ἐπίτευξη τῆς ἐπιθυµητῆς λύσης µέσα ἀπό τίς πάγιες διαδικα-
σίες καί τούς κανονισµούς πού ἴσχυαν σέ κάθε ἀδελφότητα, χωρίς ποτέ νά ὑπερ-
βαίνει τό ὅριο πού διέγραφε ὁ κτητορικός χαρακτήρας τῆς συγκρότησης τῆς 
ὁµάδας καί χωρίς µέ τήν παρέµβασή του νά αἴρει τήν αὐτοδυναµία τῆς ἀδελ-
φότητας· σέ περίπτωση ὅµως πού τό ἐγκαλούµενο ζήτηµα ὑπερέβαινε τά ὅρια 
τῆς δικαιοδοσίας του, τό παρέπεµπε στά κοσµικά δικαστήρια γιά τήν ἐπίλυσή 
του. Οὐσιαστικά ὅµως ὁ βαθµός τῆς πρωτοπαπαδικῆς παρέµβασης προσδιορι-
ζόταν ἀπό τή φύση τοῦ θέµατος τῆς προσφυγῆς καί τή σχέση του µέ τήν ἐνο-
ριακή συγκρότηση τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τή λειτουργική ζωή τῶν πιστῶν. 
Ἄν οἱ ἀποφάσεις τῆς ἀδελφότητας συνεπάγονταν τή στέρηση τῶν µυστηρίων 
στόν ἐγκαλοῦντα, παρά τή δυνατότητα τῆς ἀδελφότητας νά λαµβάνει ἀνάλογες 
ἀποφάσεις καί νά προσδιορίζει τήν ἔνταξη ἤ µή κάποιου προσώπου στήν ἐνο-
ρία τοῦ ναοῦ της, ὁ Μ. Πρωτοπαπάς µποροῦσε νά ἀκυρώσει τίς ἀποφάσεις αὐ-
τές καί νά ὁρίσει τήν ἐνοριακή ἔνταξη ἑνός προσώπου, σέ καµιά ὅµως περίπτω-
ση ἡ δικαιοδοσία αὐτή δέν ἐκτεινόταν ἕως τήν ἔνταξη τοῦ προσώπου αὐτοῦ ὡς 
ἀδελφοῦ στόν ναό. Ὁ Μ. Πρωτοπαπάς µέ τίς παρεµβάσεις του ἐπέβαλλε στίς 
ἀδελφότητες καί στούς διοικοῦντες τούς ναούς τήν τήρηση τῶν ἀποφάσεών 
του, οἱ ὁποῖες ἦταν ὑποχρεωτικές. Ἡ παρέµβασή του εἰδικότερα στίς ἑορταστι-
κές ἐκδηλώσεις πού γίνονταν στόν ναό ἦταν ἀποφασιστική, µέ τήν ἔκδοση 
προσταγµάτων πού εἶχαν γενική ἰσχύ καί ἀφοροῦσαν στήν καταπολέµηση τῶν 
ὑπερβολῶν πού λάµβαναν χώρα, ὅπως τή χρήση ἀνθέων στά βάια, τή χρήση πυ-
ρίτιδας καί πυροτεχνηµάτων, τή συνεστίαση τῶν κτητόρων κατά τήν ἡµέρα τῆς 
ἑορτῆς καί τή διανοµή κεριῶν τή Μεγάλη Παρασκευή. Οἱ παρεµβάσεις αὐτές, 
πέρα ἀπό τήν ἐπιβολή ἑνός συγκεκριµένου ἑορταστικοῦ προτύπου, µέ γνώµονα 
τήν προστασία τῶν εἰσοδηµάτων τῶν ναῶν καί τήν τήρηση τῆς χριστιανικῆς 
σεµνοπρέπειας, εἶχαν ἐπιπτώσεις καί στό πλέγµα τῶν κτητορικῶν δικαιωµάτων, 
µέ τόν περιορισµό τῆς συνήθειας λήψης τοῦ συµβολικοῦ µερίσµατος ἀπό τούς 
ἀδελφούς, ἡ ὁποία ἐκφραζόταν τόσο µέ τή διανοµή τῶν κεριῶν ὅσο καί µέ τίς 
συνεστιάσεις. 

∗∗∗ 
Ἡ ἀναλυτική παρουσίαση τοῦ θεσµοῦ τῶν ὀρθόδοξων ἀδελφοτήτων, στίς σελί-
δες πού προηγήθηκαν, ἐπιβεβαιώνει τήν ἀρχική µας ἐκτίµηση ὅτι, τουλάχιστον 
στόν χῶρο τῆς Κέρκυρας, ἡ ἐµφάνιση καί ἡ ἀνάπτυξη τοῦ θεσµοῦ δέν ἦταν 
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συνέπεια ξένων πολιτισµικῶν ἐπιδράσεων ἤ ξένης παρέµβασης στή διαµόρφωση 
τῶν δοµῶν τῆς κοινωνίας τοῦ νησιοῦ στά χρόνια τῆς Βενετοκρατίας, οὔτε φυσι-
κά σχετιζόταν ὡς πρός τόν χαρακτήρα καί τούς σκοπούς του µέ τίς ὁµώνυµες 
λατινικές ἀδελφότητες. Ἡ διερεύνηση τοῦ θέµατος ἔδειξε ὅτι οἱ βάσεις τοῦ 
θεσµοῦ θά πρέπει νά ἀναζητηθοῦν στόν θεσµό τῆς κτητορείας καί στό σύστηµα 
τῆς «συνιδιοκτησίας» τοῦ ναοῦ, σύµφωνα µέ τό πρότυπο τῆς οἰκογενειακῆς 
ἀδελφοσύνης. Τά στοιχεῖα αὐτά διατηρήθηκαν ἀναλλοίωτα στούς αἰῶνες γιά 
ὅλες τίς περιπτώσεις ἀδελφοτήτων πού γνωρίσαµε. Ἡ βενετική κατάκτηση, ἡ 
σωµατειακή ὀργάνωση τῆς κοινωνίας καθώς καί οἱ λατινικές ἀδελφότητες ἀπο-
τέλεσαν τίς παραµέτρους ἐκεῖνες οἱ ὁποῖες συνέτειναν στήν ἀνάπτυξη καί τελι-
κή διαµόρφωση τοῦ θεσµοῦ, παρέχοντας τό ἀναγκαῖο ὀργανωτικό πλαίσιο, ἡ 
ἐπιλεκτική πρόσληψη τοῦ ὁποίου διαπιστώνεται ἀπό τόν 16ο αἰ. καί στή συνέ-
χεια, κυρίως στίς ἀδελφότητες τῆς πόλης. 

Ὁ θεσµός τῶν ἀδελφοτήτων µέ τήν ἴδια κατά βάση µορφή, ὅπως αὐτή πού 
παρουσιάσαµε, διαπιστώνεται καί στά ἄλλα Ἰόνια νησιά, ἀλλά καί στίς ἠπει-
ρωτικές περιοχές οἱ ὁποῖες ἀκολούθησαν γιά ἕνα διάστηµα τίς πολιτικές τύχες 
τοῦ ἰόνιου νησιωτικοῦ χώρου. Ἡ παρουσία τους καί ἡ ἀνάλογη ἀνάπτυξή τους 
βεβαιώνεται στούς Παξούς, στή Λευκάδα, στήν Κεφαλληνία, στή Ζάκυνθο ἀλ-
λά καί στήν Πρέβεζα. Καί ἐδῶ διαπιστώνεται ἡ κεντρική θέση τοῦ ναοῦ καί ὁ 
ρόλος τῶν κτητορικῶν δικαιωµάτων στή διαµόρφωση τῶν ἀδελφοτήτων, πα-
ράλληλα ὅµως διαπιστώνονται ἐπιµέρους διαφοροποιήσεις πού ὀφείλονταν στό 
διαφορετικό περιβάλλον ἀνάπτυξης καί λειτουργίας τοῦ θεσµοῦ, χωρίς πάντως 
αὐτές νά εἶναι τέτοιες καί τόσες ὥστε νά ἀλλοιώνονται τά βασικά µορφολογικά 
στοιχεῖα τους. 

Τέλος, τά ἴδια γενικά µορφολογικά χαρακτηριστικά ἐπισηµαίνονται καί στίς 
ἀδελφότητες τῆς Σκύρου, ὅπου ἐπίσης καθοριστική θέση στή συγκρότηση τῆς 
ἀδελφότητας ἔχει ὁ ναός καί τά κτητορικά δικαιώµατα τῶν ἀδελφῶν. Ἀνα-
λογίες ἐπίσης ἐπισηµαίνονται στή λειτουργία τῶν ἀδελφοτήτων, µέ τόν ὁρισµό 
τακτικῶν ἐκπροσώπων, ἀλλά καί στή δραστηριότητά τους, µέ τήν πανηγυρική 
τέλεση τῆς ἑορτῆς καί τή συνεστίαση ὅλων τῶν ἀδελφῶν. Ἀπό τά ὑπάρχοντα 
πάντως στοιχεῖα ἡ ὀργάνωση τῶν σκυριανῶν ἀδελφοτήτων δέν φαίνεται νά 
ἦταν ἰδιαίτερα ἐξελιγµένη, στόν βαθµό πού τήν γνωρίσαµε στήν Κέρκυρα στά 
κεφάλαια πού προηγήθηκαν. Τίς ἴδιες γενικές ἐπισηµάνσεις θά µπορούσαµε τέ-
λος νά ἐπεκτείνουµε καί στήν Τῆνο, παρότι δέν γνωρίζουµε λεπτοµέρειες γιά τόν 
θεσµό, καθώς καί στή Χίο, παρά τίς ἐπικρατοῦσες ἐνδιαφέρουσες ἰδιοτυπίες. 

Οἱ διαπιστώσεις αὐτές φανερώνουν τήν κοινή ρίζα ὅλων αὐτῶν τῶν συντρο-
φιασµάτων, ἀλλά καί τήν ἀναγκαιότητα ἀνάληψης ἐπισταµένης καί συστη-
µατικῆς συγκριτικῆς ἐξέτασης τῶν τρόπων θρησκευτικῆς συµπεριφορᾶς καί ἔκ-
φρασης στόν ὀρθόδοξο ἑλληνικό χῶρο, ἡ µερική καί ἀποσπασµατική γνώση 
τῶν ὁποίων σήµερα δέν ἐπιτρέπει τήν ἀναγνώριση τῆς οὐσιαστικῆς τους ἑνό-
τητας καί ὁδηγεῖ στήν ἀλλοίωση τοῦ πραγµατικοῦ τους χαρακτήρα. Ἡ διατύ-
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πωση πάντως γενικότερων συµπερασµάτων δέν εἶναι δυνατή ἄν δέν προηγηθεῖ 
ἡ συστηµατική ἐξέταση τοῦ θεσµοῦ καί στίς ἄλλες περιοχές ὅπου αὐτός ἐντο-
πίστηκε, µέ τίς ὁποιεσδήποτε µικρές ἤ µεγάλες διαφοροποιήσεις του, ἀλλά καί ἡ 
ἐξέταση τῶν λόγων γιά τούς ὁποίους δέν παρατηρήθηκε ἀνάλογη ἀνάπτυξη 
στίς τουρκοκρατούµενες ἑλληνικές περιοχές, ὅπου οἱ ὑπάρχουσες συνθῆκες 
ὁδήγησαν στήν ἀνάπτυξη καί στήν ὀργάνωση τῶν ἐνοριῶν, µέσα στά γεωγρα-
φικά πλαίσια τῆς κοινότητας, καί στήν ἀποκρυστάλλωσή τους στή µορφή πού 
τίς γνωρίζουµε σήµερα. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 





 
Α΄. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΙΚΩΝ ΝΑΩΝ*  

 
 ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ 16ος 1635 1753 1755 1755.2 1820 

1.  Ἁγία Ἀγάθη Ζυγός 0 - 0Ε 1 1 1Ε 
2.  Ἁγία Αἰκατερίνη Κανακάδες - 2 1Ε 1 2 12 
3.  Ἁγία Αἰκατερίνη Καρουσάδες 0 1 0Ε 1 1 1 
4.  Ἁγία Ἀναστασία Περλεψιµάδες-

Στερµενάδες 
- 1Η 2 2 - 0 

5.  Ἁγία Ἀναστασία Ριγγλάδες-
Πολιτάδες 

21 2 2 2 2 2 

6.  Ἁγία Ἀναστασία 
Ρωµαία 

Λιαπάδες - - 0 1 2 1 

7.  Ἁγία Ἀναστασία 
Φαρµακολύτρια 

Λιαπάδες 0 - 1Ε 1 1 1Ε 

8.  Ἁγία Ἀναστασία 
Φαρµακολύτρια 

Περουλάδες 0 2 0 1 1 2Ε 

9.  Ἁγία Βαρβάρα Ραχτάδες 1 1Η 0Ε 1 1 1Ε 
10.  Ἁγία Βαρβάρα Σκριπερό-∆ουκάδες - - 1Ε 1 1 2 
11.  Ἁγία Βαρβάρα Συνιές 4 2 7Ε 7 1 1 
12.  Ἁγία Βαρβάρα Σωκράκι - - 2 2 2 2 
13.  Ἁγία Ἑλένη Στρινίλας 0 - 7 7 - 12 
14.  Ἁγία Κυριακή Ἀναπλάδες-

Ριγγλάδες 
1 2 1Ε 1 1 1 

15.  Ἁγία Κυριακή Κυνοπιάστες - - - - - 1 
16.  Ἁγία Μαρίνα Ξαθάτες - - 0Ε 1 0 1 
17.  Ἁγία Μαρίνα Καβαδάτες - - 0Ε 1 2 2 
18.  Ἁγία Μαρίνα Μάρµαρο 1 2Η 2Ε 2 1 2Ε 
19.  Ἁγία Μαρίνα Μεσαριά - - 0Ε 1 1 1 
20.  Ἁγία Μαρίνα Σπαρτερό 2 1Η 1Ε 1 1 1Ε 
21.  Ἁγία Παρασκευή Ἅγιος Ματθαῖος 21 - 0Ε 1 2 0 
22.  Ἁγία Παρασκευή Βαρυπατάδες 1 2Η 1Ε 1 1 1Ε 
23.  Ἁγία Παρασκευή Βελονάδες 0 2 2Ε 2 2 1Ε 
24.  Ἁγία Παρασκευή Γαρούνας Ἐπάνω - 1Η 2 2 2 2Ε 
25.  Ἁγία Παρασκευή ∆ουκάδες 1 2Η 0 - 2 1Ε 
26.  Ἁγία Παρασκευή Καµάρα 2 1Η 1Ε 1 1 1 
27.  Ἁγία Παρασκευή Καρουσάδες 1 1 0Ε 1 0 2Ε 
28.  Ἁγία Παρασκευή Κουναβάδες 1 2Η 0Ε 1 2 1Ε 

                                                        
* Στόν πίνακα ἀπεικονίζονται τά ἀκόλουθα στοιχεῖα: 16ος: οἱ πληροφορίες πού ἀφοροῦν 
τόν 15ο καί 16ο αἰ. 1635 : τό κατάστιχο τοῦ 1635. 1753 : ἡ ἐπίσκεψη τοῦ 1753-54. 1755 : ὁ 
κατάλογος τῆς 1.4.1755. 1755.2 : ὁ κατάλογος τοῦ Α. Sagredo. 1820 : ὁ κατάλογος τοῦ 1820. 
Χρησιµοποιοῦνται τά ἀκόλουθα σύµβολα: 0 : χωρίς χαρακτηρισµό. 1 : συναδελφικός. 2 : 
ἰδιόκτητος ἤ «γιούς». 3 : τῆς κοινότητος. 4 : µοναστηριακός. 5 : ἐνοριακός. 6 : δηµόσιος. 7 : 
µετόχι. Ε : ναός ἐφηµερευόµενος. Η : ναός ἐνοριακός (γιά τήν ἀπεικόνιση τῆς ἔκφρασης 
«haver cura d’ anime», µόνον στό κατάστιχο τοῦ 1635). 
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 ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ 16ος 1635 1753 1755 1755.2 1820 
29.  Ἁγία Παρασκευή Κουραµάδες 2 1Η 2Ε 2 1 1 
30.  Ἁγία Παρασκευή Κυνοπιάστες 2 - 1Ε 2 - 0 
31.  Ἁγία Παρασκευή Λάκωνες - 3Η 0Ε 1 1 1Ε 
32.  Ἁγία Παρασκευή Λαύκι 1 3 0Ε 1 1 12 
33.  Ἁγία Παρασκευή Μαγουλάδες - - 2 2 2 1 
34.  Ἁγία Παρασκευή Πάγοι-Πρινίλας - - 2 2 2 1 
35.  Ἁγία Παρασκευή Περουλάδες 2 2Η - - 1 - 
36.  Ἁγία Παρασκευή Σγουράδες - - 0Ε 1 1 1Ε 
37.  Ἁγία Παρασκευή Στρινίλας 0 - 0Ε 1 - 1 
38.  Ἁγία Παρασκευή στό 

Κίπερι 
Μακράδες - 1 0Ε 1 1 17Ε 

39.  Ἁγία Παρασκευή  τοῦ 
Βρανιανίτη 

Χώρα 21 - - - - - 

40.  Ἁγία Σοφία1 Πέραµα - - - - - 0 
41.  Ἁγία Τριάς Ἀντιπερνοί 1 1Η 0Ε 1 2 1 
42.  Ἁγία Τριάς Ἀργυράδες- 

Ἀσπιωτάδες 
- 3 4 1 2 1Ε 

43.  Ἁγία Τριάς Βελονάδες 0 1Η 0Ε 1 1 1Ε 
44.  Ἁγία Τριάς Γαρίτσα - 1Η 1Ε 1 1 1Ε 
45.  Ἁγία Τριάς Κληµατιά-Νυµφές - 2 0Ε 1 4 1Ε 
46.  Ἁγία Τριάς Μαγουλάδες - 2 2 2 2 1 
47.  Ἁγία Τριάς Νεοχώρι - 1Η 1Ε 1 1 1 
48.  Ἁγία Τριάς Παυλιάνα Κάτω 21 - 2Ε - 2 2 
49.  Ἁγία Τριάς Σταυρός 1 - 2Ε 2 1 2Ε 
50.  Ἁγία Τριάς Χωρεπίσκοποι - - 2Ε 2 1 2Ε 
51.  Ἁγία Τριάς Ψωραροί - - 0Ε 1 1 1Ε 
52.  Ἁγία Τριάς ἡ Ἄνω Γαρίτσα 1 - - - - - 
53.  Ἁγία Τριάς Παράλιος Γαρίτσα 1 - - - - - 
54.  Ἅγιοι Ἀνάργυροι Ἀναπλάδες 1 1Η 1Ε 1 1 1Ε 
55.  Ἅγιοι Ἀνάργυροι Ρώπα - - 2Ε 2 2 12 
56.  Ἅγιοι Ἀπόστολοι Ἅγιος Μάρκος 12 1Η 1Ε 1 1 1Ε 
57.  Ἅγιοι Ἀπόστολοι Βατονιές 0 - 2 2 - 1 
58.  Ἅγιοι Ἀπόστολοι Βιταλάδες - 1Η 0Ε 1 2 1Ε 
59.  Ἅγιοι Ἀπόστολοι Καµάρα - 2 2 27 2 1 
60.  Ἅγιοι Ἀπόστολοι Μαγουλάδες - - 7 7 - 1Ε 
61.  Ἅγιοι Ἀπόστολοι Στρογγυλή - - 2Ε 2 2 12Α 
62.  Ἅγιοι Ἀπόστολοι 

Ἰάσων & Σωσίπατρος 
Κουκνικάδες - 1Η 0Ε 1 2 1 

63.  Ἅγιοι Ἀπόστολοι 
Πέτρος καί Παῦλος 

Ἅγιος Ματθαῖος 2 - 2Ε 2 2 - 

                                                        
1. Γνωρίζουµε τήν αἴτηση τῶν ἀνακαινιστῶν τοῦ ναοῦ γιά τή σύσταση ἀδελφάτου καί τή 
σχετική ἄδεια τοῦ Μ. Πρωτοπαπᾶ τῆς 11.4.1692 (ΤΣΙΤΣΑ, Ἁγία Σοφία, σ. 59-60). 
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 ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ 16ος 1635 1753 1755 1755.2 1820 
64.  Ἅγιοι Ἀπόστολοι 

Πέτρος καί Παῦλος 
Ἀρµενάδες 1 1Η 0Ε 1 1 - 

65.  Ἅγιοι ∆έκα Ἅγιοι ∆έκα - 2 7Ε 7 - 1Ε 
66.  Ἅγιοι Θεόδωροι Ἅγιοι ∆οῦλοι 0 - 0Ε 1 2 0Ε 
67.  Ἅγιοι Θεόδωροι Ἅγιοι Θεόδωροι 21 1Η 1Ε 1 5 1Ε 
68.  Ἅγιοι Θεόδωροι Ἀγραφοί - 2 2 2 2 1Ε 
69.  Ἅγιοι Θεόδωροι Μαγουλάδες 0 3Η 0Ε 1 1 0Ε 
70.  Ἅγιοι Θεόδωροι Ὁµαλή 2 1Η 0Ε 1 5 1 
71.  Ἅγιοι Θεόδωροι Πάγοι - 1Η 0Ε 1 2 1Ε 
72.  Ἅγιοι Θεόδωροι στήν    

Ἀντινιώτη 
Περίθεια 1 3 3Ε 3 2 1Ε 

73.  Ἅγιοι Πάντες Ζυγονό - - 1Ε 1 1 - 
74.  Ἅγιοι Πατέρες Χώρα 21 1Η 0Ε 1 1 0Ε 
75.  Ἅγιοι Σαράντα Χώρα 1 - - - - - 
76.  Ἅγιος Ἀθανάσιος Γαρίτσα 24 2 2Ε 2 2 1Ε 
77.  Ἅγιος Ἀθανάσιος Καρουσάδες 1 - 0Ε 0 0 1 
78.  Ἅγιος Ἀθανάσιος Κορακιάνα 1 1Η 3Ε 3 1 1Ε 
79.  Ἅγιος Ἀθανάσιος Κουσπάδες-

Κορακάδες 
- - 2Ε 2 2 1Ε 

80.  Ἅγιος Ἀθανάσιος Μαντούκι - 1Η 1Ε 1 1 1 
81.  Ἅγιος Ἀθανάσιος Νυµφές 4 2 0Ε 1 1 1 
82.  Ἅγιος Ἀθανάσιος Περιβόλι - - 1Ε 1 2 1 
83.  Ἅγιος Ἀθανάσιος Σπήλαιο Ἄνω - - 2Ε 2  1 
84.  Ἅγιος Ἀθανάσιος τῆς 

Κοινότητος2 
Χώρα 61 2 2 2 2 0 

85.  Ἅγιος Ἀθανάσιος &   
Ἁγία Μαρίνα 

Συναράδες 0 2 2Ε 2 2 1 

86.  Ἅγιος Ἀθανάσιος καί 
Κύριλλος 

Ἅγιος Ματθαῖος 0 - 0 1 1 2 

87.  Ἅγιος Ἀθανάσιος στήν 
Μπούκα 

Ἅγιοι Θεόδωροι - - 1Ε 1 1 1 

88.  Ἅγιος Ἀνδρέας Βουνιῶτες-
Ταµπουρλάδες 

- 1Η 0 2 2 2 

89.  Ἅγιος Ἀντώνιος Χώρα 1 1Η 0Ε 1 1 0Ε 
90.  Ἅγιος Ἀρσένιος Ἀναπλάδες 21 1Η 1Ε 1 1 1Ε 
91.  Ἅγιος Ἀρσένιος Βαλανιό 1 1Η 0Ε 1 1 1Ε 
92.  Ἅγιος Ἀρσένιος Ἐξωκαστρινοί-

Αὐλιῶτες 
- 2 2Ε 2 - 1 

93.  Ἅγιος Ἀρσένιος Περιβόλι 0 1Η 1Ε 1 2 1 
94.  Ἅγιος Ἀρσένιος Ποταµός  1Η 1Ε 1 1 1 
95.  Ἅγιος Ἀρσένιος Σπαρτίλας 3 1Η 0Ε 1 1 1 

                                                        
2. Στούς καταλόγους σηµειώνεται ὡς κτητορικός τῶν Ἀγαπητῶν ἀρχικά καί στή 
συνέχεια τῶν Λαρδέα. 
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 ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΣ 16ος 1635 1753 1755 1755.2 1820 
96.  Ἅγιος Ἀρσένιος Στρινίλας- 

Ἐπίσκεψη 
- - 2 2 - 12 

97.  Ἅγιος Βάρβαρος Περιβόλι - - 2Ε 2 2 2 
98.  Ἅγιος Βάρβαρος Ποταµός 1 1Η 0Ε 1 0 0Ε 
99.  Ἅγιος Βασίλειος Βελονάδες 0 2 2 2 - 1 
100.  Ἅγιος Βασίλειος Ἐπίσκεψη 0 1Η 0Ε 1 2 1 
101.  Ἅγιος Βασίλειος Κυπριανάδες - 2Η 0Ε 1 1 1Ε 
102.  Ἅγιος Βασίλειος Ραφαλάδες - 1Η 0Ε 1 5 1Ε 
103.  Ἅγιος Βασίλειος Χώρα 21 1Η 1Ε 1 1 0Ε 
104.  Ἅγιος Βλάσιος Καµάρα 0 2Η 7 7 - 1 
105.  Ἅγιος Βλάσιος Σωκράκι - - 2Ε 2 1 2 
106.  Ἅγιος Βλάσιος Χώρα 1 - - - - - 
107.  Ἅγιος Βλάσιος 

(Βασίλειος) 
Λάκωνες - 3Η 0Ε 1 2 0 

108.  Ἅγιος Γεώργιος Ἀργυράδες 1 3 1 1 2 1 
109.  Ἅγιος Γεώργιος Βελονάδες - - 2 2 1 1Ε 
110.  Ἅγιος Γεώργιος Βιταλάδες 1 2Η 0Ε 1 2 1 
111.  Ἅγιος Γεώργιος Βιτουλάδες 1 3Η 0Ε 1 2 1 
112.  Ἅγιος Γεώργιος Γαρδελάδες 2 2 1Ε 1 1 2Ε 
113.  Ἅγιος Γεώργιος Γαυράδες 2 - 0 1 2 1Ε 
114.  Ἅγιος Γεώργιος Γιαννάδες - - 2 2 2 12Ε 
115.  Ἅγιος Γεώργιος Καρουσάδες 0 1Η 0Ε 1 2 1Ε 
116.  Ἅγιος Γεώργιος Κασιώπη 24 - 2 2 2 12Ε 
117.  Ἅγιος Γεώργιος Καστελλάνοι Μέσης 27 2Η 1Ε 1 2 2 
118.  Ἅγιος Γεώργιος Κληµατιά 1 2Η 0Ε 1 1 0Ε 
119.  Ἅγιος Γεώργιος Κρήνη-Πάγοι - - 0Ε 1 - 1Ε 
120.  Ἅγιος Γεώργιος Ὀθωνοί - - - - - 1 
121.  Ἅγιος Γεώργιος Παλαιοχώρι - 1Η 1Ε 1 1 1 
122.  Ἅγιος Γεώργιος Παυλιάνα - 2Η 0Ε 1 2 1 
123.  Ἅγιος Γεώργιος Περουλάδες 1 - 1Ε 1 1 1Ε 
124.  Ἅγιος Γεώργιος Ποταµός - 1Η 0Ε 1 2 1 
125.  Ἅγιος Γεώργιος Σκριπερό - - 7 7 - 7 
126.  Ἅγιος Γεώργιος Συνιές 1 1 7 7 1 1 
127.  Ἅγιος Γεώργιος & 

Παντοκράτωρ 
Κορακιάνα 1 2Η 0Ε 2 1 1Ε 

128.  Ἅγιος Γεώργιος τῶν 
ραπτῶν 

Μαντούκι 1 1Η 1Ε 1 1 1 

129.  Ἅγιος Γεώργιος 
(Γόρδιος) 

Παλαιοχώρι - - 0 0 - 1Ε 

130.  Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἅγιοι ∆έκα - - 1Ε 1 5 1Ε 
131.  Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἅγιοι ∆οῦλοι-

Κυπριανάδες 
1 2 0Ε 1 1 1 

132.  Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἅγιοι Θεόδωροι 14 2Η 2Ε 2 2 2 
133.  Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἅγιος ∆ηµήτριος - - - 7 - 1 
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134.  Ἅγιος ∆ηµήτριος ∆ουκάδες 1 2 2 2 2 2 
135.  Ἅγιος ∆ηµήτριος Καρουσάδες 2 2 2Ε 2 2 2 
136.  Ἅγιος ∆ηµήτριος Μαντούκι - - 2Ε 2 2 1Ε 
137.  Ἅγιος ∆ηµήτριος Μπενίτσες - - 7 7 - 1 
138.  Ἅγιος ∆ηµήτριος Παυλιάνα 0 1Η 1Ε 1 1 1Ε 
139.  Ἅγιος ∆ηµήτριος Περλεψιµάδες - 1Η 0Ε 1 1 1Ε 
140.  Ἅγιος ∆ηµήτριος &      

Ἰάκωβος Πέρσης 
Χώρα 1 0Η 1Ε 1 0 0Ε 

141.  Ἅγιος Ἐλευθέριος &   
Ἁγία Ἄννα 

Χώρα - - 1Ε 1 1 0Ε 

142.  Ἅγιος Ἐλευθέριος 
στήν Μπούκα 

Μελίκια - - 1 0 1 1ΚΧ 

143.  Ἅγιος Θεόδωρος Ἅγιος Ματθαῖος - - - 2 2 7Ε 
144.  Ἅγιος Θεόδωρος Γαστούρι - 3 - - - 2 
145.  Ἅγιος Θεόδωρος Γιαννάδες - - - - - 17 
146.  Ἅγιος Θεόδωρος Κανακάδες - - 2Ε 2 2 1 
147.  Ἅγιος Θεόδωρος Κουσπάδες-

Κορακάδες 
12 2Η 7Ε 7 0 7 

148.  Ἅγιος Θεόδωρος Περιβόλι 1 1Η 1Ε 1 1 1Ε 
149.  Ἅγιος Θεόδωρος Συνιές 0 1Η 0Ε 1 1 1Ε 
150.  Ἅγιος Θεόδωρος ὁ 

Τύρων 
Ἅγιος Ματθαῖος - - 2 2 1 12Ε 

151.  Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ 
Ἀδελφόθεος 

Κορακιάνα - - 0Ε 1 2 1Ε 

152.  Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ 
Πέρσης 

Ἀγραφοί 0 2 2 2 2 1 

153.  Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ 
Πέρσης 

Πάγοι - 1Η 2Ε 2 2 7 

154.  Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ 
Πέρσης 

Περίθεια 21 1Η 1Ε 1 1 1Ε 

155.  Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ 
Πέρσης 

Χώρα 1 - - - - - 

156.  Ἅγιος Ἴσαυρος Μελήκια 1 1Η 1Ε 1 1 1Ε 
157.  Ἅγιος Ἰσίδωρος Γαρνάδες-

Γαρδελάδες 
- 3Η 2 2 2 1 

158.  Ἅγιος Ἰωάννης ∆ουκάδες - - 0 1 2 1 
159.  Ἅγιος Ἰωάννης Καστελλάνοι Μέσης - 2 1Ε 1 5 1Ε 
160.  Ἅγιος Ἰωάννης στόν 

Ἀφιόνα 
Κρήνη - - 2 2 - 1 

161.  Ἅγιος Ἰωάννης 
Θεολόγος 

Καρουσάδες - - 0 - 0 1 

162.  Ἅγιος Ἰωάννης Θεολό-
γος - Ἁγ. Παρασκευή 

Χώρα 21 1Η 1Ε 1 0 0Ε 

163.  Ἅγιος Ἰωάννης 
Καλυβίτης 

Κουραµάδες 1 2Η 1Ε 1 5 1Ε 
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164.  Ἅγιος Ἰωάννης 

Πρόδροµος 
Ἀργυράδες 1 3Η 0Ε 1 2 1Ε 

165.  Ἅγιος Ἰωάννης 
Πρόδροµος 

Βιταλάδες - - 0 1 2 - 

166.  Ἅγιος Ἰωάννης 
Πρόδροµος 

Βουνιατάδες 1 - 2Ε 2 - 0Ε 

167.  Ἅγιος Ἰωάννης 
Πρόδροµος 

Καβαδάτες - - 0 1 - 1 

168.  Ἅγιος Ἰωάννης 
Πρόδροµος 

Κουσπάδες-
Κορακάδες 

12 2Η 2Ε 2 0 2 

169.  Ἅγιος Ἰωάννης 
Πρόδροµος 

Κυνοπιάστες 2 2Η 0Ε 1 2 1Ε 

170.  Ἅγιος Ἰωάννης 
Πρόδροµος 

Μάρµαρο - - 2Ε 2 - 2Ε 

171.  Ἅγιος Ἰωάννης 
Πρόδροµος 

Πάγοι - 1Η 0Ε 1 2 1 

172.  Ἅγιος Ἰωάννης 
Πρόδροµος 

Χώρα 1 1Η 1ΕΨ 1 1 0Ε 

173.  Ἅγιος Ἰωάννης Πρό-
δροµος στίς Ἁλυκές 

Ριγγλάδες - - 2 2 - 6 

174.  Ἅγιος Ἰωάννης Πρό-
δροµος Καινούριος 

Χώρα 1 - - - - - 

175.  Ἅγιος Ἰωάννης Πρό-
δροµος Πολύκλαδος 

Βελονάδες-
Κουναβάδες 

2 2 2 2 2 1 

176.  Ἅγιος Ἰωάννης τοῦ 
Μπαρδίλη 

Μαντούκι - 6 6 6 1 6Ε 

177.  Ἅγιος Ἰωάννης 
Χρυσόστοµος 

Γαρίτσα-
Ἀνεµόµυλος 

2 2 2Ε 2 2 1Ε 

178.  Ἅγιος Ἰωάννης 
Χρυσόστοµος3 

Ρουµανάδες 1 2 2 2 2 2 

179.  Ἅγιος Κωνσταντῖνος & 
Ἑλένη 

Νυµφές 1 1Η 0Ε 1 1 1Ε 

180.  Ἅγιος Κωνσταντῖνος & 
Ἑλένη 

Περίθεια 2 2 0Ε 1 5 2 

181.  Ἅγιος Κωνσταντῖνος & 
Ἑλένη 

Ποτάµι 2 2 2Ε 2 1 2 

182.  Ἅγιος Κωνσταντῖνος & 
Ἑλένη 

Σγουράδες - - 2 2 2 1 

183.  Ἅγιος Λάζαρος Χώρα 61 6 - - - - 
184.  Ἅγιος Μαρκιανός Γαστούρι 1 - 1Ε 1 1 0 
185.  Ἅγιος Μάρκος Χώρα 1 - - - - - 
186.  Ἅγιος Ματθαῖος Ἅγιος Ματθαῖος 0  0Ε 1 0 1 

                                                        
3. Ὁ ναός γίνεται συναδελφικός τό 1548 (Α.Ν.Κ., Συµβ. Μ.225, φ. 677v). Στούς καταλόγους 
σηµειώνεται ὡς ἰδιόκτητος τῶν Καποδίστρια. 
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187.  Ἅγιος Μερκούριος Ἅγιος Μάρκος 0 2 - - - 7 
188.  Ἅγιος Μερκούριος Περουλάδες - - 0Κ 0 - 1 
189.  Ἅγιος Νικόλαος Ἀγραφοί - 1 0 1 1 1Ε 
190.  Ἅγιος Νικόλαος Ἀγραφοί - 2 0Ε 1 1 1 
191.  Ἅγιος Νικόλαος Ἀγρός - 2 0Ε 1 - 1Ε 
192.  Ἅγιος Νικόλαος Ἀλιµατάδες - - 0Ε 1 1 1Ε 
193.  Ἅγιος Νικόλαος Βαλανιό - 1Η 0 1 2 1 
194.  Ἅγιος Νικόλαος Γαρούνας Κάτω 2 7 3Ε 1 1 12 
195.  Ἅγιος Νικόλαος Γαστούρι - - 1Ε 1 5 0 
196.  Ἅγιος Νικόλαος Γιαννάδες 0 1Η 1Ε 1 1 1Ε 
197.  Ἅγιος Νικόλαος Ἐπίσκεψη - - 0 1 1 2 
198.  Ἅγιος Νικόλαος Καβαδάτες - 2 2 2 2 1 
199.  Ἅγιος Νικόλαος Κανακάδες 1 2Η 7 7 1 2Α 
200.  Ἅγιος Νικόλαος Καστελλάνοι Μέσης 2 2 7 7 - 1 
201.  Ἅγιος Νικόλαος Κολοκύθι - - 1Ε 1 2 1 
202.  Ἅγιος Νικόλαος Κοψοχειλάδες - - 0Ε 1 1 0Ε 
203.  Ἅγιος Νικόλαος Κρήνη 0 - 1Ε 1 1 1Ε 
204.  Ἅγιος Νικόλαος Κυνοπιάστες - 2Η 2 2 - 1Ε 
205.  Ἅγιος Νικόλαος Κυπριανάδες - - 0 1 2 1 
206.  Ἅγιος Νικόλαος Λάκονες - 3Η 1Ε 1 2 1Ε 
207.  Ἅγιος Νικόλαος Λαύκι 1 3Η 2 2 2 0 
208.  Ἅγιος Νικόλαος Λιαπάδες 2 - 1Ε 1 2 1 
209.  Ἅγιος Νικόλαος Μάµαλοι 14 2Η 0 2 2 2 
210.  Ἅγιος Νικόλαος Ὀµαλή - - 1Ε 1 1 2 
211.  Ἅγιος Νικόλαος Πάγοι-Πρινίλας - - 0Ε 1 5 1Ε 
212.  Ἅγιος Νικόλαος Περίθεια - 1Η 0Ε 1 - 1Ε 
213.  Ἅγιος Νικόλαος Περίθεια - - - - 2 1 
214.  Ἅγιος Νικόλαος Περουλάδες 0 - 0Ε 1 - 1Ε 
215.  Ἅγιος Νικόλαος Ραχτάδες - 7 2 2 2 1 
216.  Ἅγιος Νικόλαος Σιδάρι 1 - 1 1 1 0 
217.  Ἅγιος Νικόλαος 

Πετάλια 
Στρινίλας - - 0 1 1 1Ε 

218.  Ἅγιος Νικόλαος Συναράδες 1 1Η 1Ε 1 1 1Ε 
219.  Ἅγιος Νικόλαος Ἀλβα-

νιτῶν & Ἅγ. Λάζαρος 
Χώρα 1 1Η 0Ε 1 0 0Ε 

220.  Ἅγιος Νικόλαος &       
Ἀνάληψη 

Βάτος-Κελιά - - 2Ε 2 2 1Ε 

221.  Ἅγιος Νικόλαος στήν 
Ἑβραΐδα 

Χώρα 1 - - - - - 

222.  Ἅγιος Νικόλαος στά 
Στροφίλια 

Μαγουλάδες - - 0 1 2 1 

223.  Ἅγιος Νικόλαος στό 
Γιοφύρι 

Νυµφές - 1Η 0Ε 1 1 0Ε 

224.  Ἅγιος Νικόλαος στούς 
∆ράκοντες 

Ριγγλάδες 1 1Η 1Ε 1 1 1 
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225.  Ἅγιος Νικόλαος 

Καµπουλιώτης 
Κορακιάνα 1 1Η 1 1 1 0Ε 

226.  Ἅγιος Νικόλαος 
Πολύκλαδος 

Βελονάδες - 2 0Ε 1 2 1 

227.  Ἅγιος Νικόλαος 
Πραιτωρίου 

Καστελλάνοι Γύρου 2 3Η 0Ε 1 1 1Ε 

228.  Ἅγιος Νικόλαος στά 
∆αφνάτα 

Σταυρός 0 2Η 0Ε 1 1 2 

229.  Ἅγιος Νικόλαος στά 
Λουκάτα 

Σταυρός - 2Η 2Ε 2 1 - 

230.  Ἅγιος Νικόλαος τῆς     
Ἀνδρονίκαινας 

Χώρα 1 - - - - - 

231.  Ἅγιος Νικόλαος τῆς 
Μαυριάνας 

Σωκράκι 1 1 0 1 1 12 

232.  Ἅγιος Νικόλαος τοῦ 
Λαγκαδιώτη 

Ἅγιος Ἀθανάσιος - 3Η - - - - 

233.  Ἅγιος Νικόλαος τοῦ 
Μόρου 

Μπενίτσες 12 2Η 1Ε 1 2 1Ε 

234.  Ἅγιος Νικόλαος τῶν 
∆ουκιανιτῶν 

Καρουσάδες - - 0Ε 1 2 1Ε 

235.  Ἅγιος Νικόλαος τῶν 
Κορνάτων 

Μεσαριά - - 2 2 1 1 

236.  Ἅγιος Νικόλαος τῶν 
Λευθεριωτῶν 

Γαρδελάδες - 2 2Ε 2 1 2 

237.  Ἅγιος Νικόλαος τῶν 
Ξένων 

Γαρίτσα 1 1Η 1Ε 1 - 1Ε 

238.  Ἅγιος Νικόλαος τῶν 
Ξένων 

Καρουσάδες - - 0Ε 1 0 1Ε 

239.  Ἅγιος Νικόλαος τῶν 
Τζουκαλάτων 

Καρουσάδες - - 0Ε 1 2 2 

240.  Ἅγιος Νικόλαος τῶν 
Φαϊτᾶ 

Κορακιάνα - - 0Ε 1 2 - 

241.  Ἅγιος Ὀνούφριος Σκριπερό-
Γαρδελάδες 

- - 2 2 5 0Ε 

242.  Ἅγιος Παντελεήµων Βιταλάδες - 1 1Ε 1 1 1 
243.  Ἅγιος Παντελεήµων Κουραµάδες 3 2 2Ε 2 2 1 
244.  Ἅγιος Παντελεήµων Ποταµός 0 1Η 1Ε 1 2 1 
245.  Ἅγιος Παντελεήµων Στρινίλας 0 - 0 1 1 0Ε 
246.  Ἅγιος Προκόπιος Ψωραροί 2 - 7 7 7 1 
247.  Ἅγιος Σπυρίδων Ἅγιοι ∆έκα - 2Η 7Ε 7 - 1 
248.  Ἅγιος Σπυρίδων Ἅγιος Ματθαῖος - - 2Ε 2 2 0 
249.  Ἅγιος Σπυρίδων Ἀναπλάδες - - 0Ε 1 2 0 
250.  Ἅγιος Σπυρίδων Ἀργυράδες - - 0Ε 1 1 1 
251.  Ἅγιος Σπυρίδων Βαρυπατάδες - - 1Ε 1 1 1Ε 
252.  Ἅγιος Σπυρίδων Καβαδάτες - 7 0Ε 1 - 1 
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253.  Ἅγιος Σπυρίδων Κανάλι Λεµεντίους - - 1 1 - 1Ε 
254.  Ἅγιος Σπυρίδων Κληµατιά - - 0Ε 1 - 2 
255.  Ἅγιος Σπυρίδων Κορακάδες - - 1Ε 1 2 2Ε 
256.  Ἅγιος Σπυρίδων Κυνοπιάστες - - 2 2 2 1 
257.  Ἅγιος Σπυρίδων Μελίκια-Ποτάµι - - 2Ε 2 2 12Ε 
258.  Ἅγιος Σπυρίδων Νυµφές - - 0 1 5 1 
259.  Ἅγιος Σπυρίδων Χώρα-Σαρόκο - - 2Ε 2 2 1Ε 
260.  Ἅγιος Σπυρίδων Σκριπερό - - 2Ε 2 - 1 
261.  Ἅγιος Σπυρίδων Σπαρτίλας - - 0Ε 1 2 1Ε 
262.  Ἅγιος Σπυρίδων & 

Ζωοδόχος Πηγή 
Καρουσάδες - - 2 2 2 12 

263.  Ἅγιος Στέφανος Βαρυπατάδες 27 3Η 7Ε 7 - 1Ε 
264.  Ἅγιος Στέφανος Κορακιάνα 1 2 2Ε 2 2 2 
265.  Ἅγιος Στέφανος Μαγουλάδες - - - - - 7 
266.  Ἅγιος Στέφανος Σκριπερό 7 1Η 7 7 1 1Ε 
267.  Ἅγιος Στέφανος Χώρα 1 - - - - - 
268.  Ἅγιος Χαράλαµπος Γαρίτσα - - - - - 1Ε 
269.  Ἅγιος Χαράλαµπος ∆ραγοτινά - 2 2Ε 2 2 1 
270.  Ἅγιος Χριστόφορος Ἅγιος Μάρκος - 1Η 0Ε 1 2 2 
271.  Ἅγιος Χριστόφορος Βίστωνας 0 - 0Ε 1 2 1Ε 
272.  Ἀνάληψη Ἅγιοι Θεόδωροι - - 2Ε 2 2 0 
273.  Ἀνάληψη Ἐπίσκεψη - 2 1 1 - 2 
274.  Ἀνάληψη Καρουσάδες 1 1Η 0Ε 1 1 1 
275.  Ἀνάληψη Κοψοχειλάδες - 2Η 2 2 1 2 
276.  Ἀπόστολος Θωµᾶς Ποδαριῶνες 2 - 2 2 2 1 
277.  Ἀρχάγγελος Μιχαήλ Περιβόλι 2 - 2 2 2 1 
278.  Ἐσταυρωµένος Συναράδες - 2 2 2 - 1 
279.  Μεταµόρφωση Μεσαριά-Μαλακιοί 1 - 0Ε 1 5 12 
280.  Παντοκράτωρ Ἅγιοι ∆οῦλοι - - 0Ε 1 2 2Ε 
281.  Παντοκράτωρ Ἅγιος Ματθαῖος 3 - 3Ε 3 0 0 
282.  Παντοκράτωρ Βαρυπατάδες 27 1Η 7Ε 7 - 1Ε 
283.  Παντοκράτωρ Ζερβοποῦλοι 2 1Η 1Ε 1 1 1Ε 
284.  Παντοκράτωρ Κουραµάδες 2 2Η 1Ε 1 5 1 
285.  Παντοκράτωρ Μακράδες - 1Η 0Ε 0 1 1 
286.  Παντοκράτωρ Μελήκια - 2 1Ε 1 1 1 
287.  Παντοκράτωρ Σπήλαιο Κάτω - - 2 2 2 1 
288.  Παντοκράτωρ Χλοµός 24 - 1Ε 1 2 1 
289.  Παντοκράτωρ Χώρα 1 1Η 0Ε 1 1 0Ε 
290.  Παντοκράτωρ στό 

Γρηγοροβούνι 
Γαρίτσα 1 1Η - - - - 

291.  Παντοκράτωρ Ὑψηλός Συνιές 1 1 3 3 1 1 
292.  Προφήτης Ἠλίας Βιτουλάδες 1 0Η 2 2 2 - 
293.  Προφήτης Ἠλίας Γιαννάδες 2Φ - 2 2 2 1 
294.  Προφήτης Ἠλίας Καλαφατιῶνες 2 2Η 2Ε 2 1 2Ε 
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295.  Προφήτης Ἠλίας Κουναβάδες 1 - 0Ε 1 1 - 
296.  Προφήτης Ἠλίας Περίθεια - 2 0 1 2 12 
297.  Προφήτης Ἠλίας Ποδαριῶνες-

Σπαρτερό 
- - 2Ε 2 2 1 

298.  Προφήτης Ἠλίας Σπαρτίλας 3 2Η 0Ε 1 - 1Ε 
299.  Ταξιάρχης Ἅγιος Ἀθανάσιος - 1Η 0Ε 1 1 1Ε 
300.  Ταξιάρχης Ἅγιος Ματθαῖος 21 - 0Ε 1 1 2 
301.  Ταξιάρχης Ἀργυράδες 0 1Η 1Ε 1 2 1 
302.  Ταξιάρχης Γαρούνας Κάτω - - - 2 - 7ΚΣ 
303.  Ταξιάρχης Γαστούρι - 2 1Ε 1 2 0Ε 
304.  Ταξιάρχης ∆ουκάδες 1 2Η 0Ε 1 0 0 
305.  Ταξιάρχης ∆ουκάδες - - 0 1 - - 
306.  Ταξιάρχης ∆ραγοτινά 31 3Η 1Ε 1 1 1Ε 
307.  Ταξιάρχης Ἐξωκαστρινοί 0 1Η 0Ε 1 1 1Ε 
308.  Ταξιάρχης Ἐπισκοπιανά - - 67Ε 3 2 2 
309.  Ταξιάρχης Καµάρα 2 1Η 2 2 2 2 
310.  Ταξιάρχης Κουναβάδες 1 2 7Ε 1 2 1Ε 
311.  Ταξιάρχης Ριγγλάδες-

Πολιτάδες 
21 2 2Ε 2 2 0 

312.  Ταξιάρχης Συναράδες 24 2 2Ε 2 1 2Ε 
313.  Ταξιάρχης Χλοµός 1 - 1Ε 1 2 1Ε 
314.  Ταξιάρχης Χώρα 6 1Η 0Ε 1 1 0Ε 
315.  Ταξιάρχης στόν Ἀσώ-

µατον 
Σπαρτίλας - 2 0 1 0 2 

316.  Ταξιάρχης ὁ Κάτω Κορακιάνα - 1Η 3Ε 3 1 1Ε 
317.  Ταξιάρχης Βατονιές - - 7 7 2 1 
318.  Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα Κορακάδες 24 2Η 2Ε 2 2 1 
319.  Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα Χώρα 1 1Η 0Ε 1 1 0Ε 
320.  Ὑ. Θ. Ἀρκαδιώτισσα Ἀρκαδάδες 1 1 0Ε 1 1 1Ε 
321.  Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Ἀσπιωτάδες - - - - - 1Ε 
322.  Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Γαρίτσα - 7 7Ε 7 - 1Ε 
323.  Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Καµάρα - - 1 1 1 1Ε 
324.  Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Καρουσάδες - - 0Ε 1 1 1Ε 
325.  Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Σκριπερό - - 0Ε 1 2 4Ε 
326.  Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Χώρα - - 1Ε 1 1 0Ε 
327.  Ὑ. Θ. Γουργή Κανάλι Ρωµαίικο 2 2 2Ε 2 1 2Ε 
328.  Ὑ. Θ. Γουργή στόν 

Ἔγριπο 
Ρουµανάδες - - 2Ε 2 - 1 

329.  Ὑ. Θ. Εἰσοδίων Ἀργυράδες - - 1Ε 1 1 1 
330.  Ὑ. Θ. Εἰσοδίων Καβαλούρι - - 0Ε 1 1 1Ε 
331.  Ὑ. Θ. Εἰσοδίων Σφακερά - - 0Ε 1 - 1 
332.  Ὑ. Θ. Εἰσοδίων Ἅγιος Ἀθανάσιος - - 2 2 1 2 
333.  Ὑ. Θ. Εἰσοδίων Ἀναπλάδες - - 1Ε 1 - - 
334.  Ὑ. Θ. Εἰσοδίων Κανακάδες - - 1Ε 1 7 2 
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335.  Ὑ. Θ. Εἰσοδίων στό 

Ἀγνάντι 
Σταυρός 2 2Η 0Ε 1 1 1 

336.  Ὑ. Θ. εἰς τό Κλῆµα Ἀντιπερνοί 1 - - - - - 
337.  Ὑ. Θ. εἰς τόν Ἅγιο Σώ-

ζοντα 
Σπαρτίλας - - 3Ε 3 2 0 

338.  Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Γαρδελάδες 3 2Η 1Ε 1 1 1Ε 
339.  Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Ζυγονό 1 - 2Ε 2 5 - 
340.  Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Καλαφατιῶνες - 2 2Ε 2 1 1 
341.  Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κρητικά 1 1Η 1Ε 1 2 0 
342.  Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κυνοπιάστες 2 2Η 1Ε 1 1 1Ε 
343.  Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Περλεψιµάδες - 7 7 7 - 1 
344.  Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Ποταµός 0 1Η 1Ε 1 1 0Ε 
345.  Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Πέλεκας 21 2 2 2 2 2 
346.  Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστρια Μαντούκι - - - - 1 - 
347.  Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστρια Παλαιοχώρι - 1Η 1Ε 1 2 1 
348.  Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστρια Ποτάµι 21 1Η 1Ε 1 1 1Ε 
349.  Ὑ. Θ. Ζωοδόχος Πηγή Βελονάδες 0 2 2Ε 2 - 1Ε 
350.  Ὑ. Θ. Ζωοδόχος Πηγή Γαρούνας Κάτω - - 2 2 2 2Ε 
351.  Ὑ. Θ. Ζωοδόχος Πηγή Χλοµός - - 0Ε 1 0 0Ε 
352.  Ὑ. Θ. Καµπιώτισσα Μαγουλάδες 1 2 0Ε 1 - 1 
353.  Ὑ. Θ. Καρισκιώτισσα Μεσαριά 2 2Η 0Ε 1 1 0Ε 
354.  Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένη Γαρίτσα 1 - - - - - 
355.  Ὑ. Θ. Κουκαµιώτισσα Χωρεπίσκοποι 1 1Η 0Ε 1 1 1Ε 
356.  Ὑ. Θ. Κρεµαστή-Κεχα-

ριτωµένη 
Χώρα 21 1Η 0Ε 1 1 0Ε 

357.  Ὑ. Θ. Κυρία τῶν Ἀγγέ-
λων 

Περουλάδες - - 0Ε 1 2 1Ε 

359.  Ὑ. Θ. Λαµποβίτισσα Ἅγιος Μάρκος - - 1Ε 1 2 1Ε 
360.  Ὑ. Θ. Λαµποβίτισσα Κρήνη - - 0Ε 1 1 1 
361.  Ὑ. Θ. Λαµποβίτισσα Μαραθιάς - - 1Ε 1 1 2 
362.  Ὑ. Θ. Λαµποβίτισσα Μελήκια 21 1Η 1Ε 1 1 1Ε 
363.  Ὑ. Θ. Λαµποβίτισσα Περιβόλι - 1Η 7 7 - 7 
364.  Ὑ. Θ. Λιµνιώτισσα Χώρα 12 2 2 2 2 2Ε 
365.  Ὑ. Θ. Λυβιώτισσα Σκριπερό 1 2Η 0Ε 1 7 7 
366.  Ὑ. Θ. Μαντρακιώ-

τισσα 
Χώρα - - 2Ε 2 2 0Ε 

367.  Ὑ. Θ. Μεσοχωρίτισσα ∆ουκάδες 1 2Η 0Ε 1 1 1Ε 
368.  Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Ἅγιοι ∆έκα 0 2Η 1Ε 1 1 1Ε 
369.  Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Ἅγιος Ματθαῖος 0 2Η 2 2 2 2 
370.  Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Ἀγραφοί 1 2 4 1 14 1Ε 
371.  Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Αὐλιῶτες 1 1Η 0Ε 1 1 0Ε 
372.  Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Γαρίτσα - - 2Ε 2 1 2Ε 
373.  Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Γαστούρι 0 3Η 1Ε 1 1 1Ε 
374.  Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Καβαδάτες - 1Η 0Ε 1 2 1Ε 
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375.  Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Καστελλάνοι Μέσης 2 2 7 7 - 1 
376.  Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Λιαπάδες 1 - 7 7 - 1Ε 
377.  Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Πέλεκας - - 1Ε 1 2 1Ε 
378.  Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Στανοπουλάδες 1 1Η - - - - 
379.  Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Στρογγυλή 2 - 1Ε 1 2 12Ε 
380.  Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Χλοµός-Κορίσια - - 2Ε 2 5 2 
381.  Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Βυρός Ἐπάνω - - 3Ε 3 2 1Ε 
382.  Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια εἰς 

τό Μεσοχώρι 
Ἅγιοι Θεόδωροι 0 1Η 1Ε 1 - 1Ε 

383.  Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Κα-
λαµιώτισσα 

Βουνιατάδες 1 - 7 7 - 2 

384.  Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Ἐπίσκεψη 21 1Η 0Ε 1 1 1Ε 
385.  Ὑ.Θ. Παλαιοκαστρί-

τσα 
Λάκωνες 1 1 4 41 4 14Ε 

386.  Ὑ. Θ. Παλαιοπόλεως Γαρίτσα-Στρατιά  146 6Η - 6 46 2Ε 
387.  Ὑ.Θ. Παλαιοχωρί-

τισσα 
Γιαννάδες - - 1Ε 1 1 - 

388.  Ὑ. Θ. Παντάνασσα Μελήκια-Νεοχώρι 2 2 2Ε 2 5 2 
389.  Ὑ. Θ. Παντάνασσα Συναράδες - - 2Ε 2 2 1Ε 
390.  Ὑ. Θ. Παρηγορίτισσα Χώρα 14 - - - - - 
391.  Ὑ. Θ. Περιβολιώτισσα Σωκράκι - 1Η 0Ε 1 1 1Ε 
392.  Ὑ. Θ. Πλατυτέρα & 

Ἅγιος Νικόλαος 
Χώρα 1 0Η 1Ε 0 1 0Ε 

393.  Ὑ. Θ. Σπαρµιώτισσα Ποταµός - - 1Ε 1 1 0Ε 
394.  Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσα & 

Ἅγιος Βλάσιος 
Χώρα 1 1Η 0Ε 1 1 0Ε 

395.  Ὑ. Θ. Σπουργιώτισσα Περουλάδες - - 0Ε 1 2 1Ε 
396.  Ὑ. Θ. Σταυροπηγή Σταυρός 1 2Η 6 6 - 2 
397.  Ὑ. Θ. Σωτηριώτισσα Γουβιά - - 1Ε 1 1 1Ε 
398.  Ὑ. Θ. Τριµάρτυρος Γαρίτσα - - 1Ε 1 1 1 
399.  Ὑ. Θ. τῶν Ἀσωµένων Πάγοι 1 - 0Ε 1 2 1Ε 
400.  Ὑ. Θ. τῶν ∆ρόµων Στρινίλας 2 2Η 0Ε 1 2 1Ε 
401.  Ὑ. Θ. Ὑπαπαντή Χώρα 21 1Η 0Ε 1 1 0Ε 
402.  Ὑ. Θ. Ὑπαπαντή εἰς 

τήν Βρύσιν 
Γαρούνας Κάτω - 1Η 2Ε 2 2 2 

403.  Ὑ. Θ. Ὑψηλή Μαγουλάδες - 2 4 41 4 46Ε 
404.  Ὑ. Θ. Φανερωµένη Καβαλούρι - - 0Ε 1 1 1 
405.  Ὑ. Θ. Φανερωµένη τῶν 

Ξένων 
Χώρα - - 1Ε 0 0 0Ε 

406.  Ὑ. Θ. Χαµηλή Μαγουλάδες - - 0Ε 1 2 0 
407.  Ὑπαπαντή Βίστωνας - - 0Ε 1 1 1 
408.  Ὑπαπαντή Γιαννάδες - - 2Ε 2 2 1 
409.  Ὑπαπαντή Καστελλάνοι Μέσης 1 1Η 1Ε 1 0 1Ε 

 



 

Β΄ .  Η  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΩΝ  Α∆ΕΛΦΩΝ  ΣΤΙΣ  
ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ  ΤΩΝ  ΕΤΩΝ  1832-1834∗ 

 
ΠΗΓΗ ΕΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΠΟΣ ΣΥ-

ΝΑΞΗ
ΑΡ. ΜΕ-
ΛΩΝ 

Α.Θ., 52.119 1832 Ἅγιοι Ἀπόστολοι Ἀρµενάδες Ν - 
Α.Θ., 52.149 1832 Ὑ. Θ. Παντάνασσα Κορακιάνα Ο - 
Α.Θ., 52.51 1833 Ἅγιος Νικόλαος Λιαπάδες Ν 63 
Α.Θ., 52.52 1833 Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Λιαπάδες Ν 90 
Α.Θ., 52.53 1833 Ὑ. Θ. Ἐλεούσα  Γαρδελάδες Ο - 
Α.Θ., 52.54 1833 Ἅγιος Ἰωάννης  ∆ουκάδες Ο 52 
Α.Θ., 52.55 1833 Ἁγία Παρασκευή  ∆ουκάδες Ο 72 
Α.Θ., 52.56 1833 Ἅγιος Μιχαήλ ∆ουκάδες Ο 60 
Α.Θ., 52.57 1833 Ἅγιος  Νικόλαος Γαρδελάδες Ν 29 
Α.Θ., 52.58 1833 Ἁγία Αἰκατερίνη Κανακάδες Ν 10 
Α.Θ., 52.59 1833 Ἁγία Ἀναστασία 

Φαρµακολύτρια 
Λιαπάδες Ν 143 

Α.Θ., 52.60 1833 Ὑ. Θ. Ζωοδόχος Πηγή Γαρούνας Κάτω Ο 11 
Α.Θ., 52.61 1833 Ὑπαπαντή Γαρούνας Κάτω Ο 20 
Α.Θ., 52.62 1833 Προφήτης Ἠλίας Καλαφατιῶνες Ο 25 
Α.Θ., 52.63 1833 Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Βυρός Ἄνω Ο - 
Α.Θ., 52.64 1833 Ἅγιος Νικόλαος Βάτος Ν 11 
Α.Θ., 52.65 1833 Ἅγιος Σπυρίδων Βαρυπατάδες Ν 30 
Α.Θ., 52.66 1833 Ἅγιος Νικόλαος Συναράδες Ο 211 
Α.Θ., 52.67 1833 Ἁγία Παρασκευή Καµάρα Ν 18 
Α.Θ., 52.69 1833 Ἅγιος Νικόλαος Κυνοπιάστες Ο 18 
Α.Θ., 52.70 1833 Ἅγιος Ἰωάννης Καστελλάνοι Μ. Ο 24 
Α.Θ., 52.72 1833 Ἅγιος Ἰωάννης Κυνοπιάστες Ν 26 
Α.Θ., 52.73 1833 Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κυνοπιάστες Ν 87 
Α.Θ., 52.74 1833 Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Καµάρα Ο 23 
Α.Θ., 52.75 1833 Ἐσταυρωµένος Συναράδες Ο 22 
Α.Θ., 52.76 1833 Ὑ. Θ. Παντάνασσα Συναράδες Ο 62 
Α.Θ., 52.77 1833 Παντοκράτωρ Κουραµάδες Ο 23 
Α.Θ., 52.78 1833 Ἁγία Παρασκευή Βαρυπατάδες Ο 52 
Α.Θ., 52.80 1833 Ἅγιος Νικόλαος Περµαχίτης Ξαθάτες Ο 88 
Α.Θ., 52.81 1833 Ἁγία Κυριακή Ξαθάτες Ο 33 
Α.Θ., 52.86 1833 Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἅγιοι ∆οῦλοι Ο 49 
Α.Θ., 52.87 1833 Ἅγιοι Θεόδωροι Ἅγιοι ∆οῦλοι Ο 91 
Α.Θ., 52.88 1833 Ἅγιος Βασίλειος Κυπριανάδες Ν 22 
Α.Θ., 52.94 1833 Ἁγία Μαρίνα Μεσαριά Ν 47 

                                                             
∗ Στόν πίνακα καί στή στήλη «Σύναξη» τό γράµµα Ν δηλώνει τή σύγκληση τῆς ἀδελ-

φότητας, ἐνῶ τό Ο τήν ἀποτυχία τῆς σύγκλησης. 
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ΠΗΓΗ ΕΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΠΟΣ ΣΥ-
ΝΑΞΗ 

ΑΡ. ΜΕ-
ΛΩΝ 

Α.Θ., 52.95 1833 Ἅγιος Βλάσιος Λάκωνες Ν 13 
Α.Θ., 52.96 1833 Ἁγία Παρασκευή Λάκωνες Ν 39 
Α.Θ., 52.97 1833 Ἅγιος Γεώργιος στά Λέµατα Πάγοι Ο 159 
Α.Θ., 52.98 1833 Ἅγιος Νικόλαος Κρήνη Ο 103 
Α.Θ., 52.99 1833 Ἅγιος Νικόλαος Κοψοχειλάδες Ν 29 
Α.Θ., 52.100 1833 Ἅγιος Νικόλαος Μεσαριά Ο 40 
Α.Θ., 52.101 1833 Ὑ. Θεοτόκος & Ἅγιος 

∆ηµήτριος 
Περλεψιµάδες Ν 20 

Α.Θ., 52.102 1833 Ἅγιοι Θεόδωροι Πάγοι Ν 66 
Α.Θ., 52.103 1833 Ἅγιος Νικόλαος Πρινίλας Ν 57 
Α.Θ., 52.104 1833 Ἅγιος Βασίλειος & Ἅγιος 

Στέφανος 
Ἀγρός Ν 55 

Α.Θ., 52.105 1833 Ἅγιος Νικόλαος Ἀγραφοί Ο 91 
Α.Θ., 52.107 1833 Ἅγιος Νικόλαος Σιδάρι Ο - 
Α.Θ., 52.108 1833 Ὑ. Θ. Εἰσοδίων Καβαλούρι Ο 60 
Α.Θ., 52.109 1833 Ἅγιος Νικόλαος 

∆ουκιανάτων 
Καρουσάδες Ν - 

Α.Θ., 52.110 1833 Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Ἀγραφοί Ν 217 
Α.Θ., 52.112 1833 Ἅγιος Θεόδωρος Μαγουλάδες Ν 118 
Α.Θ., 52.113 1833 Ὑ. Θ. Καµπιώτισσα Μαγουλάδες Ο 34 
Α.Θ., 52.114 1833 Ἅγιος Νικόλαος  

στά Στροφίλια 
Μαγουλάδες Ο - 

Α.Θ., 52.115 1833 Ἅγιος Νικόλαος  
Παλαιοχωρίτης 

Περουλάδες Ο - 

Α.Θ., 52.120 1833 Ἅγιος Μιχαήλ Χλοµός Ο 29 
Α.Θ., 52.121 1833 Ἅγιος ∆ηµήτριος Παυλιάνα Ν 21 
Α.Θ., 52.122 1833 Ἅγιος Ματθαῖος Ἅγιος Ματθαῖος Ο 108 
Α.Θ., 52.123 1833 Ὑ. Θ. Ζωοδόχος Πηγή Χλοµός Ο 11 
Α.Θ., 52.124 1833 Ἅγιος Μαρκιανός Γαστούρι Ο 35 
Α.Θ., 52.125 1833 Ἅγιος Μιχαήλ Γαστούρι Ο 15 
Α.Θ., 52.126 1833 Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Ἅγιοι ∆έκα Ο 190 
Α.Θ., 52.129 1833 Ὑ. Θεοτόκος Ἀργυράδες Ο 9 
Α.Θ., 52.131 1833 Ἁγία Τριάς Ἀργυράδες Ο 83 
Α.Θ., 52.133 1833 Ἁγία Παρασκευή Ἅγ. Ματθαῖος Ο 49 
Α.Θ., 52.136α 1833 Ὑ. Θ. Κοµιανάτισσα Σταυρός Ν 19 
Α.Θ., 52.137 1833 Ἅγιος Ἴσαυρος Μελίκια Ο - 
Α.Θ., 52.138 1833 Ἁγία Κυριακή Ἀναπλάδες - - 
Α.Θ., 52.139 1833 Ἅγιος Νικόλαος Κολοκύθι - - 
Α.Θ., 52.142 1833 Ἁγία Τριάς Νεοχώρι - - 
Α.Θ., 52.143 1833 Ἁγία Μαρίνα Σπαρτερό - - 
Α.Θ., 52.144 1833 Προφήτης Ἠλίας ∆ραγοτινά Ο - 
Α.Θ., 52.146 1833 Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κρητικά Ν - 
Α.Θ., 52.147 1833 Ὑ. Θ. Εἰσοδίων Ἀναπλάδες Ο - 
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ΠΗΓΗ ΕΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΠΟΣ ΣΥ-
ΝΑΞΗ

ΑΡ. ΜΕ-
ΛΩΝ 

Α.Θ., 52.148 1833 Ἅγιος Γεώργιος Παλαιοχώρι - - 
Α.Θ., 52.68 1834 Ἁγία Κυριακή Κυνοπιάστες Ο 73 
Α.Θ., 52.71 1834 Ἅγιος Παντελεήµων Κουραµάδες Ο 28 
Α.Θ., 52.79 1834 Ἁγία Παρασκευή Μακράδες Ν 58 
Α.Θ., 52.82 1834 Ἅγιος Νικόλαος Βαλανιό Ο 42 
Α.Θ., 52.83 1834 Ἅγιος Ἀρσένιος Βαλανιό Ν 64 
Α.Θ., 52.84 1834 Ἅγιος Γεώργιος Γαβράδες Ν 15 
Α.Θ., 52.85 1834 Ἅγιος Νικόλαος Ἀσκελᾶ Ἅγιοι ∆οῦλοι Ο 81 
Α.Θ., 52.89 1834 Ἅγιος Νικόλαος Ἀλιµατάδες Ν 35 
Α.Θ., 52.90 1834 Ἅγιοι Ἀπόστολοι Βατονιές Ν 16 
Α.Θ., 52.91 1834 Ἅγιος Χριστόφορος Βίστωνας Ο 21 
Α.Θ., 52.92 1834 Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδροµος Πάγοι Ο 88 
Α.Θ., 52.93 1834 Ὑ. Θ. Ἀσωµένων Πάγοι Ο 42 
Α.Θ., 52.106 1834 Ἅγιος Γεώργιος Περουλάδες Ν - 
Α.Θ., 52.111 1834 Ἅγιος Ἀρσένιος Ἐξωκαστρινοί Ν 139 
Α.Θ., 52.116 1834 Ὑ. Θ. τῶν Ἀγγέλων Περουλάδες Ν - 
Α.Θ., 52.117 1834 Ὑ. Θ. Σπουριώτισσα Περουλάδες Ν - 
Α.Θ., 52.118 1834 Προφήτης Ἠλίας Κουναβάδες Ο - 
Α.Θ., 52.127 1834 Παντοκράτωρ Χλοµός Ο 31 
Α.Θ., 52.128 1834 Ἅγιος Σπυρίδων στό 

Μεσοχώρι 
Ἀργυράδες Ο 23 

Α.Θ., 52.130 1834 Ἅγιος Σπυρίδων  
στό Ἀπανωχώρι 

Ἀργυράδες Ο 9 

Α.Θ., 52.132 1834 Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἅγιοι ∆έκα Ο 30 
Α.Θ., 52.134 1834 Ἅγιος Μιχαήλ Ἅγ. Ματθαῖος Ο 32 
Α.Θ., 52.135 1834 Παντοκράτωρ Ἅγ. Ματθαῖος Ν 164 
Α.Θ., 52.136 1834 Παντοκράτωρ Σπήλαιο Κάτω Ο 11 
Α.Θ., 52.140 1834 Ἅγιος Μιχαήλ ∆ραγοτινά Ο - 
Α.Θ., 52.141 1834 Παντοκράτωρ Μελίκια Ο - 
Α.Θ., 52.145 1834 Ἅγιος Νικόλαος ∆ράκοντος Ριγγλάδες Ο 92 



 

Γ΄ .  Η  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΩΝ  Α∆ΕΛΦΩΝ  ΣΤΙΣ  
ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ  ΤΩΝ  ΕΤΩΝ  1850-1854∗  

Χρονολογικός πίνακας τοῦ περιεχοµένου τῶν φακέλων 28-30  
τοῦ Ἀρχείου Θρησκείας ΙΙ. 

 
ΠΗΓΗ ΕΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΠΟΣ ΣΥ-

ΝΑΞΗ 
ΑΡ. ΜΕ
ΛΩΝ 

ΑΘ.ΙΙ,28.2 1850 Ὑ. Θ. τῶν Ἀγγέλων Περουλάδες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,28.3 1850 Παντοκράτωρ Μακράδες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,28.4 1850 Ἁγία Παρασκευή Λαύκι Ο 35 
ΑΘ.ΙΙ,28.8 1850 Ἁγία Ἀγάθη Ζυγός Ν 38 
ΑΘ.ΙΙ,28.11 1850 Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσα Πόλη Ο 338 
ΑΘ.ΙΙ,28.24 1850 Ἅγιοι Πατέρες Πόλη Ν 317 
ΑΘ.ΙΙ,28.25 1850 Ἁγία Σοφία Πόλη Ν 309 
ΑΘ.ΙΙ,28.25 1850 Ἅγιος Νικόλαος  Γαστούρι Ο 65 
ΑΘ.ΙΙ,28.1 1851 Ἅγιος Σπυρίδων Σαρόκκο Ο 109 
ΑΘ.ΙΙ,28.6 1851 Ὑ. Θ. Περιβολιώτισσα Σωκράκι Ν - 
ΑΘ.ΙΙ,28.7 1851 Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Πέλεκας Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,28.9 1851 Ἅγιοι Θεόδωροι Ἅγιοι Θεόδωροι Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,28.10 1851 Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἅγιοι ∆οῦλοι Ο 56 
ΑΘ.ΙΙ,28.12 1851 Ἅγιος Μερκούριος Περουλάδες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,28.13 1851 Ἅγιος Νικόλαος  Καστελλάνοι Γύρου Ν 71 
ΑΘ.ΙΙ,28.14 1851 Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Ἅγιοι Θεόδωροι Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,28.15 1851 Ἅγιοι Θεόδωροι Μαγουλάδες Ο 176 
ΑΘ.ΙΙ,28.16 1851 Ἅγιος Νικόλαος Βαλανιό Ν 57 
ΑΘ.ΙΙ,28.17 1851 Ἅγιος Σπυρίδων Βαρυπατάδες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,28.18 1851 Ὑ. Θ. Λαµποβίτισσα Κρήνη Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,28.19 1851 Ἅγιος Νικόλαος Κρήνη Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,28.20 1851 Ἅγιοι Ἀνάργυροι Ἀναπλάδες Ο 104 
ΑΘ.ΙΙ,28.21 1851 Ἅγιος Σπυρίδων Βασιλάτικα Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,28.22 1851 Ὑ. Θ. Ἁγραφῶν Ἀγραφοί Ο 224 
ΑΘ.ΙΙ,28.23 1851 Ἅγιος Νικόλαος  Σωκράκι Ν 101 
ΑΘ.ΙΙ,28.26 1851 Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κρητικά Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,28.27 1851 Ἁγία Παρασκευή ∆ουκάδες Ο 116 
ΑΘ.ΙΙ,28.28 1851 Παντοκράτωρ Ἅγιος Ματθαῖος Ο 200 
ΑΘ.ΙΙ,28.29 1851 Ἅγιος Ὀνούφριος Σκριπερό Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,28.30 1851 Ἅγιος Νικόλαος  Γιαννάδες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,28.31 1851 Ἅγιοι Θεόδωροι Ἅγιοι ∆οῦλοι Ο 107 
ΑΘ.ΙΙ,28.32 1851 Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Γαστούρι Ο 233 
ΑΘ.ΙΙ,28.33 1851 Ἅγιος Παντελεήµων Κουραµάδες Ο 56 
ΑΘ.ΙΙ,28.34 1851 Παντοκράτωρ Κουραµάδες Ο 36 

                                                             
∗ Στόν πίνακα καί στή στήλη «Σύναξη» τό γράµµα Ν δηλώνει τή σύγκληση τῆς ἀδελ-

φότητας, ἐνῶ τό Ο τήν ἀποτυχία τῆς σύγκλησης. 
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ΠΗΓΗ ΕΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΠΟΣ ΣΥ-
ΝΑΞΗ

ΑΡ. ΜΕ
ΛΩΝ 

ΑΘ.ΙΙ,28.35 1851 Ἅγιος Μιχαήλ Γαστούρι Ο 18 
ΑΘ.ΙΙ,28.36 1851 Ὑ. Θ. Ζωοδόχος Πηγή Χλοµός Ν - 
ΑΘ.ΙΙ,28.37 1851 Ἅγιος Ἰωάννης Πάγοι Ο 105 
ΑΘ.ΙΙ,28.37bis 1851 Ἁγία Παρασκευή Ἅγιος Ματθαῖος Ο 61 
ΑΘ.ΙΙ,28.38 1851 Ἅγιος Νικόλαος Κοψοχειλάδες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,28.39 1851 Ἅγιος Νικόλαος Κυνοπιάστες Ο 38 
ΑΘ.ΙΙ,28.40 1851 Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Ἀπάνω Βυρός Ο 58 
ΑΘ.ΙΙ,28.40bis 1851 Ἅγιος Ἰωάννης Κυνοπιάστες Ν 52 
ΑΘ.ΙΙ,28.41 1851 Ἁγία Παρασκευή Μανατάδες  24 
ΑΘ.ΙΙ,28.41 1851 Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Ἀσπιωτάδες Ν 81 
ΑΘ.ΙΙ,28.41bis 1851 Ὑ. Θ. Οδηγήτρια 

Μεσοχωρίτισσα 
∆ουκάδες Ν 114 

ΑΘ.ΙΙ,28.42 1851 Ἅγιος Νικόλαος 
Παλαιοχωρίτης 

Περουλαδες Ο - 

ΑΘ.ΙΙ,28.43 1851 Ἅγιος Βασίλειος Κυπριανάδες Ν 34 
ΑΘ.ΙΙ,28.44 1851 Ἁγία Παρασκευή  Λάκωνες Ο 80 
ΑΘ.ΙΙ,28.45 1851 Ἁγία Παρασκευή Σγουράδες Ν 34 
ΑΘ.ΙΙ,28.46 1851 Ἅγιος Νικόλαος  Βάτος Ο 12 
ΑΘ.ΙΙ,28.47 1851 Ἅγιοι Πάντες Μαντούκι Ο 108 
ΑΘ.ΙΙ,28.48 1851 Ἅγιος Νικόλαος Κυνοπιάστες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,28.49 1851 Ὑπαπαντή Καστελλάνοι Μέσης Ν 95 
ΑΘ.ΙΙ,28.50 1851 Ὑ. Θ. Λιβιώτισσα Σκριπερό Ν - 
ΑΘ.ΙΙ,28.52 1851 Ἁγία Τριάς Ἀντιπερνοί Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,28.53 1851 Ἅγιος Σπυρίδων Νυµφές Ο 81 
ΑΘ.ΙΙ,28.53bis 1851 Ὑ. Θ. Πλατυτέρα Πόλη Ο 205 
ΑΘ.ΙΙ,28.54 1851 Ἅγιος Κωνσταντῖνος Νυµφές Ο 114 
ΑΘ.ΙΙ,28.55 1851 Ἅγιος Γεώργιος Παλαιοχώρι Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,28.56 1851 Ἅγιος ∆ηµήτριος  Πόλη Ο 126 
ΑΘ.ΙΙ,28.57 1851 Ὑ. Θ. Παντάνασσα Κορακιάνα Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,28.58 1851 Ἅγιος Ἰωάννης Καστελλάνοι Μέσης Ο 21 
ΑΘ.ΙΙ,28.59 1851 Ἁγία Παρασκευή Καρουσάδες Ν 37 
ΑΘ.ΙΙ,28.60 1851 Ἅγιος Ἰάκωβος Κορακιάνα Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,28.61 1851 Ὑ. Θ. Σπουργιώτισσα Περουλάδες Ν 40 
ΑΘ.ΙΙ,28.62bis 1851 Ἅγιος Γεώργιος Κορακιάνα Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,28.63 1851 Ἅγιοι Θεόδωροι Πάγοι Ο 63 
ΑΘ.ΙΙ,28.64 1851 Ἅγιος Ἰωάννης Ἀναπλάδες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,28.65 1851 Ἁγία Παρασκευή Βελονάδες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,28.66 1851 Ὑ. Θ. Ζωοδόχος Πηγή Βελονάδες Ν - 
ΑΘ.ΙΙ,28.68 1851 Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσα Λάκωνες  - 
ΑΘ.ΙΙ,28.69 1851 Παντοκράτωρ Ὑψηλός Συνιές  - 
ΑΘ.ΙΙ,28.70 1851 Ἅγιος Νικόλαος Ἀγρός Ν 88 
ΑΘ.ΙΙ,28.71 1851 Ἅγιος Νικόλαος Ἀσκελᾶ Ἅγιοι ∆οῦλοι Ο 138 
ΑΘ.ΙΙ,28.72 1851 Ἅγιος Νικόλαος Πρινίλας Ο - 
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ΠΗΓΗ ΕΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΠΟΣ ΣΥ-
ΝΑΞΗ 

ΑΡ. ΜΕ
ΛΩΝ 

ΑΘ.ΙΙ,28.73 1851 Ἅγιος Νικόλαος Πόλη Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,28.74 1851 Ἅγιοι Πατέρες Πόλη Ο 335 
ΑΘ.ΙΙ,28.75 1851 Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Ποταµός Ν - 
ΑΘ.ΙΙ,28.76 1851 Ἁγία Παρασκευή Μακράδες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,28.77 1851 Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Γαρδελάδες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,28.78 1851 Ἅγιος Νικόλαος Ἀγραφοί Ο 83 
ΑΘ.ΙΙ,28.78 1851 Ἅγιοι Θεόδωροι Ἀγραφοί Ο 13 
ΑΘ.ΙΙ,28.79 1851 Ὑ. Θ. Κοµιανάτων Σταυρός Ν 20 
ΑΘ.ΙΙ,28.80 1851 Ἅγιοι Ἀπόστολοι καί 

Ταξιάρχης 
Βατονιές Ο 17 

ΑΘ.ΙΙ,28.81 1851 Ἅγιος Γεώργιος Καρουσάδες Ο 44 
ΑΘ.ΙΙ,28.84 1851 Ὑ. Θ. Εἰσοδίων Σφακερά Ο 36 
ΑΘ.ΙΙ,28.83 1852 Ὑ. Θ. Σπαρµιώτισσα Ποταµός Ο 157 
ΑΘ.ΙΙ,30.1 1852 Ἅγιος Σπυρίδων 

Ἀπανωχώρι 
Ἀργυράδες Ν - 

ΑΘ.ΙΙ,30.2 1852 Ἅγιος Σπυρίδων Μεσοχώρι Ἀργυράδες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,30.3 1852 Ἅγιος Ματθαῖος Ἅγιος Ματθαῖος Ο 100 
ΑΘ.ΙΙ,30.4 1852 Ἅγιος Νικόλαος Ἀλιµατάδες Ν 47 
ΑΘ.ΙΙ,30.5 1852 Παντοκράτωρ Εὐρωποῦλοι Ν 117 
ΑΘ.ΙΙ,30.6 1852 Ἅγιος Βάρβαρος Ποταµός Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,30.7 1852 Ἁγία Ἀναστασία 

Φαρµακολύτρια 
Λιαπάδες Ο - 

ΑΘ.ΙΙ,30.8 1852 Ἅγιος Νικόλαος Σιδάρι Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,30.9 1852 Ἅγιος Ἐλευθέριος Πόλη Ο 241 
ΑΘ.ΙΙ,30.10 1852 Ἅγιος Ἀθανάσιος Κορακιάνα Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,30.11 1852 Ἅγιος Μαρκιανός Γαστούρι Ν 37 
ΑΘ.ΙΙ,30.12 1852 Ἅγιος Νικόλαος Μεσαριά Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,30.13 1852 Ἅγιος Χαράλαµπος Γαρίτσα Ο 67 
ΑΘ.ΙΙ,30.14 1852 Ἅγιος Νικόλαος τῶν Ξένων Γαρίτσα Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,30.15 1852 Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Ἐπίσκεψη Ο 80 
ΑΘ.ΙΙ,30.16 1852 Ἁγία Αἰκατερίνη Κανακάδες Ν - 
ΑΘ.ΙΙ,30.17 1852 Ἅγιος Ἴσαυρος Μελίκια Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,30.18 1852 Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἅγιοι ∆έκα Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,30.19 1852 Ἁγία Τριάς Ψωραροί Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,30.20 1852 Ἁγία Τριάς  Βελονάδες Ν 43 
ΑΘ.ΙΙ,30.21 1852 Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κυνοπιάστες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,30.22 1852 Παντοκράτωρ Πόλη Ο 176 
ΑΘ.ΙΙ,30.23 1852 Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Ἐπίσκεψη Ν - 
ΑΘ.ΙΙ,30.23bis 1852 Παντοκράτωρ Χλοµός Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,30,24 1852 Ἅγιοι Θεόδωροι Περιβόλι Ν 76 
ΑΘ.ΙΙ,30.25 1852 Ἅγιος Γεώργιος Βελονάδες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,30.26 1852 Ἅγιος Σπυρίδων Σπαρτίλας Ν 123 
ΑΘ.ΙΙ,30.27 1852 Ταξιάρχης Μιχαήλ Ἐξωκαστρινοί Ο - 
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ΠΗΓΗ ΕΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΠΟΣ ΣΥ-
ΝΑΞΗ

ΑΡ. ΜΕ
ΛΩΝ 

ΑΘ.ΙΙ,30.28 1852 Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Λιαπάδες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,30.29 1852 Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἅγιοι ∆έκα Ν 57 
ΑΘ.ΙΙ,30.30 1852 Ἅγιος Νικόλαος 

Πολύκλαδος 
Βελονάδες Ο - 

ΑΘ.ΙΙ,30.31 1852 Ὑ. Θ. τοῦ Σώζοντος Σπαρτίλας Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,30.32 1852 Ἅγιος Ἀνδρέας Μαντούκι Ν 408 
ΑΘ.ΙΙ,30.331 1852 Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Γαρίτσα  467 
ΑΘ.ΙΙ,30.34 1852 Ὑ. Θ. τῶν ∆ρόµων Στρινίλας Ο 91 
ΑΘ.ΙΙ,30.35 1852 Ἅγιος Ἀρσένιος Σπαρτίλας Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,30.36 1852 Ἅγιος Νικόλαος Σταυρός Ο 19 
ΑΘ.ΙΙ,30.37 1852 Ἅγιος Γεώργιος Περουλάδες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,30.38 1852 Ταξιάρχης Ἅγιος Ἀθανάσιος Ο 94 
ΑΘ.ΙΙ,30.39 1852 Ἁγία Τριάς Γαρίτσα  380 
ΑΘ.ΙΙ,30.40 1852 Ἅγιος Βασίλειος Πόλη Ν 544 
ΑΘ.ΙΙ,30.41 1852 Ἅγιος Χριστόφορος Βίστωνας Ν - 
ΑΘ.ΙΙ,30. 41bis 1852 Σωτῆρος Ὑπαπαντή Κάτω Γαρούνας Ο 20 
ΑΘ.ΙΙ,30.42 1852 Ἅγιος Νικόλαος Κάτω Γαρούνας Ο 17 
ΑΘ.ΙΙ,30.432 1852 Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστρια Ποτάµι Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,30.44 1852 Ἅγιος Θεόδωρος Περίθεια Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,30.45 1852 Ὑ. Θ. Λαµποβίτισσα Μελίκια Ν 98 
ΑΘ.ΙΙ,30.46 1852 Ἅγιος Νικόλαος Λιαπάδες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,30.48 1852 Παντοκράτωρ Μελίκια Ο 77 
ΑΘ.ΙΙ,30.49 1852 Ἅγιος Γεώργιος Κλουδάτων Ποταµός Ο 18 
ΑΘ.ΙΙ.30.50 1852 Ὑ. Θ. Ἀρκαδάδων Ἀρκαδάδες Ν 62 
ΑΘ.ΙΙ.30.51 1852 Ἅγιος Γεώργιος Κληµατιά Ν 50 
ΑΘ.ΙΙ,30.52 1852 Σωτῆρος Υπαπαντή Πόλη Ο 132 
ΑΘ.ΙΙ,30.53 1852 Ὑ. Θ. Μαντρακιώτισσα Πόλη Ο 590 
ΑΘ.ΙΙ,30.54 1852 Ὑ. Θ. Φανερωµένη Ξένων Πόλη Ο 475 
ΑΘ.ΙΙ,30.55 1852 Ὑ. Θ. Κρεµαστή Πόλη Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,30.56 1852 Ταξιάρχης Ἀργυράδες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,30.57 1852 Ἅγιος Νικόλαος ∆ράκοντος Ριγγλάδες Ο 86 
ΑΘ.ΙΙ,30.58 1852 Ἅγιοι Τεσσαράκοντα Περιβόλι Ν 15 
ΑΘ.ΙΙ,30.59 1852 Ἅγιοι Ἀπόστολοι Ἀρµενάδες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,30.60 1852 Ἅγιοι Θεόδωροι & µετόχια 

Ἅγιος Γεώργιος καί Ἁγία 
Βαρβάρα 

Συνιές Ο - 

ΑΘ.ΙΙ,30.61 1852 Ἅγιος Παντελεήµων Βιταλάδες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,30.62 1852 Ἅγιοι Ἀπόστολοι Βιταλάδες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,30.63 1852 Ὑ. Θ. Εἰσοδίων Καβαλούρι Ο - 

                                                             
1. Στόν ὑποφάκελο ὑπάρχει κατάλογος τῆς 21.10.1851 µέ 421 ἀδελφούς, ἄλλος χωρίς 

χρονολογία µέ 465 καί τρίτος τῆς 19.5.1852 µέ 467. 
2. Στήν ἀναφορά τοῦ προεστοῦ σηµειώνεται ὅτι ἡ ἀδελφότητα ἀποτελοῦνταν ἀπό 

τουλάχιστον 200 ἀδελφούς, ἐνῶ οἱ συγκεντρωθέντες ἦταν µόλις 30. 
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ΠΗΓΗ ΕΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΠΟΣ ΣΥ-
ΝΑΞΗ 

ΑΡ. ΜΕ
ΛΩΝ 

ΑΘ.ΙΙ,30.64 1852 Ὑ. Θ. τῶν Ἀγγέλων Περουλάδες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,30.65 1852 Ἁγία Μαρίνα Σπαρτερό Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,30.71 1852 Ἅγιος ∆ηµήτριος Περλεψιµάδες Ν - 
ΑΘ.ΙΙ,29.1 1853 Ἅγιος Σπυρίδων Σαρόκκο Ο 141 
ΑΘ.ΙΙ,29.2 1853 Ἅγιος Νικόλαος Στροφίλι Μαγουλάδες Ο 24 
ΑΘ.ΙΙ,29.3 1853 Ὑ. Θ. Περιβολιώτισσα Σωκράκι Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.4 1853 Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Αὐλιῶτες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.5 1853 Ὑ. Θ. Φανερωµένη Καβαλούρι Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.6 1853 Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Γαστούρι Ν 245 
ΑΘ.ΙΙ,29.7 1853 Ἁγία Τριάς στό Ρίφι Κληµατιά Ο 146 
ΑΘ.ΙΙ,29.8 1853 Ἅγιος Παντελεήµων Ποταµός Ο 23 
ΑΘ.ΙΙ,29.9 1853 Ἅγιος Νικόλαος Κρήνη Ν - 
ΑΘ.ΙΙ,29.10 1853 Ἅγιος Ἰωάννης Καλυβίτης Κουραµάδες Ο 103 
ΑΘ.ΙΙ,29.11 1853 Ὑ. Θ. Λαµποβίτισσα Ἅγιος Μάρκος Ο 44 
ΑΘ.ΙΙ,29.12 1853 Ἁγία Μαρίνα Μεσαριά Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.13 1853 Ἁγία Παρασκευή ∆ουκάδες Ο 120 
ΑΘ.ΙΙ,29.14 1853 Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Καµάρα Ο 23 
ΑΘ.ΙΙ,29.15 1853 Ἅγιος Νικόλαος Κοψοχειλάδες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.16 1853 Ἅγιος Ἀρσένιος Ποταµός Ο 23 
ΑΘ.ΙΙ,29.17 1853 Ἅγιος Σπυρίδων Ἀναπλάδες Ο 64 
ΑΘ.ΙΙ,29.18 1853 Ἅγιος Νικόλαος Καστελλάνοι Γύρου Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.19 1853 Ἅγιος Ἀρσένιος Ἀναπλάδες Ο 170 
ΑΘ.ΙΙ,29.20 1853 Ἅγιος Ἀθανάσιος Περιβόλι Ο 26 
ΑΘ.ΙΙ,29.21 1853 Παντοκράτωρ Μακράδες Ο 134 
ΑΘ.ΙΙ,29.22 1853 Ἁγία Παρασκευή Κουναβάδες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.23 1853 Ἅγιοι Πάντες Μαντούκι Ν 112 
ΑΘ.ΙΙ,29.24 1853 Ἁγία Βαρβάρα Ραχτάδες Ν 30 
ΑΘ.ΙΙ,29.25 1853 Ἅγιος Νικόλαος Ραχτάδες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.26 1853 Ὑ. Θ. Βλαχέρνα Ἀσπιωτάδες Ο 78 
ΑΘ.ΙΙ,29.27 1853 Ἅγιος Σπυρίδων Καβαδάτες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.28 1853 Ἁγία Παρασκευή Στρινίλας Ν 52 
ΑΘ.ΙΙ,29.29 1853 Ἅγιος Νικόλαος Νυµφές Ο 113 
ΑΘ.ΙΙ,29.30 1853 Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστρια Παλαιοχώρι Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.31 1853 Ἅγιος Νικόλαος Βαλανιό Ο 41 
ΑΘ.ΙΙ,29.32 1853 Ἅγιος Βασίλειος Κυπριανάδες Ν 34 
ΑΘ.ΙΙ,29.33 1853 Ἅγιος Νικόλαος Στρινίλας Ν 91 
ΑΘ.ΙΙ,29.34 1853 Ἁγία Παρασκευή Μανατάδες Ν 32 
ΑΘ.ΙΙ,29.35 1853 Ὑ. Θ. Ἀσωµένων Πάγοι Ο 42 
ΑΘ.ΙΙ,29.36 1853 Ἁγία Κυριακή Κυνοπιάστες Ο 202 
ΑΘ.ΙΙ,29.37 1853 Ἅγιοι  Θεόδωροι Ἅγιοι Θεόδωροι Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.38 1853 Ἅγιος Νικόλαος τῶν Ξένων Καρουσάδες Ο 137 
ΑΘ.ΙΙ,29.39 1853 Ἀνάληψη Καρουσάδες Ο 249 
ΑΘ.ΙΙ,29.40 1853 Ταξιάρχης ∆ουκάδες Ο 64 
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ΠΗΓΗ ΕΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΠΟΣ ΣΥ-
ΝΑΞΗ

ΑΡ. ΜΕ
ΛΩΝ 

ΑΘ.ΙΙ,29.41 1853 Ὑ. Θ. Λαµποβίτισσα Κρήνη Ν - 
ΑΘ.ΙΙ,29.42 1853 Ἅγιος Γεώργιος Πάγοι Ο 174 
ΑΘ.ΙΙ,29.43 1853 Ταξιάρχης Ἅγιος Ματθαῖος Ο 187 
ΑΘ.ΙΙ,29.44 1853 Προφήτης Ἠλίας Σπαρτίλας Ο 74 
ΑΘ.ΙΙ,29.45 1853 Ἅγιος Ἀθανάσιος Καρουσάδες Ο 239 
ΑΘ.ΙΙ,29.46 1853 Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Βυρός Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.47 1853 Ἅγιοι Ἀνάργυροι Ἀναπλάδες Ο 99 
ΑΘ.ΙΙ,29.48 1853 Ἅγιος Ἀρσένιος Βαλανιό Ν 90 
ΑΘ.ΙΙ,29.49 1853 Σωτῆρος στό ὄρος Συνιές Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.51 1853 Ἁγία Τριάς Ἀντιπερνοί Ο 42 
ΑΘ.ΙΙ,29.52 1853 Ἅγιοι Ἀπόστολοι Βατονιές Ο 20 
ΑΘ.ΙΙ,29.53 1853 Ἁγία Παρασκευή Μακράδες Ο 64 
ΑΘ.ΙΙ,29.54 1853 Ἅγιος Ἰάκωβος Κορακιάνα Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.55 1853 Ἅγιος Νικόλαος τῶν 

∆ουκιανάτων 
Καρουσάδες Ο 29 

ΑΘ.ΙΙ,29.56 1853 Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδροµος Πάγοι Ο 117 
ΑΘ.ΙΙ,29.57 1853 Ἅγιος Μερκούριος Περουλάδες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.58 1853 Ἅγιος Νικόλαος Περουλάδες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.59 1853 Ἅγιος Παντελεήµων Κουραµάδες Ο 54 
ΑΘ.ΙΙ,29.60 1853 Σωτῆρος Χριστοῦ Κουραµάδες Ο 36 
ΑΘ.ΙΙ,29.61 1853 Ἅγιος Νικόλαος Βάτος Ο 11 
ΑΘ.ΙΙ,29.62 1853 Προφήτης Ἠλίας Κουναβάδες Ο 185 
ΑΘ.ΙΙ,29.63 1853 Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Ἅγιος Ματθαῖος Ο 47 
ΑΘ.ΙΙ,29.64 1853 Ἁγία Παρασκευή Λάκωνες Ν - 
ΑΘ.ΙΙ,29.65 1853 Ἅγιος Ὀνούφριος Σκριπερό Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.66 1853 Ἅγιος ∆ηµήτριος Ποταµός Ο 17 
ΑΘ.ΙΙ,29.67 1853 Ἅγιος Ιωάννης ∆ουκάδες Ο 57 
ΑΘ.ΙΙ,29.68 1853 Ἁγία Παρασκευή Ἅγιος Ματθαῖος Ο 50 
ΑΘ.ΙΙ,29.69 1853 Ἁγία Ἀγάθη Ζυγός Ο 40 
ΑΘ.ΙΙ,29.70 1853 Ἁγία Παρασκευή Σγουράδες Ν 33 
ΑΘ.ΙΙ,29.71 1853 Ἅγιος Νικόλαος Γαστούρι Ο 85 
ΑΘ.ΙΙ,29.72 1853 Προφήτης Ἠλίας ∆ραγοτινά Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.73 1853 Ὑ. Θ. Λιβιώτισσα Σκριπερό Ο 222 
ΑΘ.ΙΙ,29.74 1853 Ἅγιος Ἀθανάσιος Νυµφές Ο 46 
ΑΘ.ΙΙ,29.75 1853 Ἅγιος Θεόδωρος Ἅγιοι ∆οῦλοι Ο 109 
ΑΘ.ΙΙ,29.76 1853 Ἅγιος Νικόλαος Μαθράκι Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.77 1853 Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἅγιοι ∆οῦλοι Ο 58 
ΑΘ.ΙΙ,29.78 1853 Ὑπαπαντή Καστελλάνοι Μέσης Ν 107 
ΑΘ.ΙΙ,29.79 1853 Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος Καρουσάδες Ο 134 
ΑΘ.ΙΙ,29.80 1853 Ἅγιος Γεώργιος Γαβράδες Ν - 
ΑΘ.ΙΙ,29.81 1853 Ἅγιος Σπυρίδων Βαρυπατάδες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.82 1853 Ἅγιος Νικόλαος Συναράδες Ο 176 
ΑΘ.ΙΙ,29.83 1853 Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Πέλεκας Ο - 
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ΠΗΓΗ ΕΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΠΟΣ ΣΥ-
ΝΑΞΗ 

ΑΡ. ΜΕ
ΛΩΝ 

ΑΘ.ΙΙ,29.84 1853 Ὑ. Θ. Κοµιανάτισσα Σταυρός Ο 19 
ΑΘ.ΙΙ,29.85 1853 Ἅγιος Σπυρίδων Νυµφές Ο 78 
ΑΘ.ΙΙ,29.86 1853 Ὑ. Θ. Καρισκιώτισσα Μεσαριά Ν 21 
ΑΘ.ΙΙ,29.87 1853 Ἅγιος Κωνσταντῖνος Νυµφές Ο 23 
ΑΘ.ΙΙ,29.88 1853 Ὑ. Θ. Παντάνασσα Συναράδες Ο 40 
ΑΘ.ΙΙ,29.89 1853 Ἅγιος Νικόλαος Πέτρας Περίθεια Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.90 1853 Ἅγιος Γεώργιος Περίθεια Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.91 1853 Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Κρητικά Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.92 1853 Ἅγιος Θεόδωρος Μαγουλάδες Ο 168 
ΑΘ.ΙΙ,29.93 1853 Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Καλαφατιῶνες Ο 37 
ΑΘ.ΙΙ,29.94 1853 Ἁγία Τριάς Νεοχώρι Ν - 
ΑΘ.ΙΙ,29.95 1853 Ἅγιος ∆ηµήτριος Πόλη Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.96 1853 Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Ἀργυράδες Ο 24 
ΑΘ.ΙΙ,29.97 1853 Ἅγιος Γεώργιος Παλαιοχώρι Ν - 
ΑΘ.ΙΙ,29.98 1853 Ὑ. Θ. Ζωοδόχος Πηγή Βελονάδες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.99 1853 Ἁγία Κυριακή Ἀναπλάδες Ο 61 
ΑΘ.ΙΙ,29.100 1853 Ὑ. Θ. Ζωοδόχος Πηγή Χλοµός Ο 10 
ΑΘ.ΙΙ,29.101 1853 Ὑ. Θ. Σπουργιώτισσα Περουλάδες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.102 1853 Ἅγιος Νικόλαος Σωκράκι Ο 100 
ΑΘ.ΙΙ,29.103 1853 Ἅγιος Ἰωάννης τοῦ Λάζου Μαντούκι Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.104 1853 Ἁγία Κυριακή Ξαθάτες Ν 50 
ΑΘΙΙ,29.105 1853 Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδροµος Κυνοπιάστες Ο 57 
ΑΘ.ΙΙ,29.106 1853 Ἅγιος Νικόλαος Κυνοπιάστες Ο 32 
ΑΘ.ΙΙ,29.107 1853 Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδροµος Καστελλάνοι Μέσης Ο 18 
ΑΘ.ΙΙ,29.108 1853 Σωτῆρος Ἅγιος Ματθαῖος Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.109 1853 Προφήτης Ἠλίας Καλαφατιῶνες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.110 1853 Ἁγία Παρασκευή Λαύκι Ν 26 
ΑΘ.ΙΙ,29.111 1853 Ταξιάρχης Κορακιάνα Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.112 1853 Ἅγιος Νικόλαος Ἀσκελᾶ Ἅγιοι ∆οῦλοι Ο 56 
ΑΘ.ΙΙ,29.113 1853 Ἅγιος Βασίλειος Ἀγρός Ν - 
ΑΘ.ΙΙ,29.115 1853 Ἅγιος Γεώργιος Κορακιάνα Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.116 1853 Ἅγιος Νικόλαος Λάκωνες Ν - 
ΑΘ.ΙΙ,29.117 1853 Ἅγιος Βλάσιος Λάκωνες Ν - 
ΑΘ.ΙΙ,29.118 1853 Ἅγιος Νικόλαος Κολοκύθι Ν - 
ΑΘ.ΙΙ,29.119 1853 Ὑ. Θ. Ζωοδόχος Πηγή Κάτω Γαρούνας Ο 11 
ΑΘ.ΙΙ,29.120 1853 Ταξιάρχης Χλοµός Ο 24 
ΑΘ.ΙΙ,29.121 1853 Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστρια Σγουράδες Ν 11 
ΑΘ.ΙΙ,29.122 1853 Ἅγιοι Θεόδωροι Ὀµαλή Ν 5 
ΑΘ.ΙΙ,29.123 1853 Ἅγιος Νικόλαος Πρινίλας Ο 67 
ΑΘ.ΙΙ,29.124 1853 Ἁγία Αἰκατερίνη Κανακάδες Ν - 
ΑΘ.ΙΙ,29.125 1853 Ταξιάρχης ∆ραγοτινά Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.126 1853 Ἅγιος Παντελεήµων Στρινίλας Ν 29 
ΑΘ.ΙΙ,29.127 1853 Τιµίου Σταυροῦ Συναράδες Ο 29 
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ΠΗΓΗ ΕΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΠΟΣ ΣΥ-
ΝΑΞΗ

ΑΡ. ΜΕ
ΛΩΝ 

ΑΘ.ΙΙ,29.128 1853 Ἅγιος Σπυρίδων Κρητικά Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.129 1853 Προφήτης Ἠλίας Περίθεια Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.130 1853 Ἁγία Ἀναστασία Ρωµαία Λιαπάδες Ο 155 
ΑΘ.ΙΙ,29.133 1853 Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος Ἀναπλάδες Ο 25 
ΑΘ.ΙΙ,29.134 1853 Ἁγία Παρασκευή Καρουσάδες Ν 42 
ΑΘ.ΙΙ,29,135 1853 Ὑ. Θ. Χαµηλή Μαγουλάδες Ο 35 
ΑΘ.ΙΙ,29.136 1853 Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Καβαδάτες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,30.66 1853 Ἅγιος Βασίλειος Ἐπίσκεψη Ο 56 
ΑΘ.ΙΙ,30.67 1853 Ἅγιος Ἀρσένιος Ἐξωκαστρινοί Ο 220 
ΑΘ.ΙΙ, 30.68 1853 Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσα Πόλη Ο 354 
ΑΘ.ΙΙ,30.69 1853 Ἅγιοι Πατέρες Πόλη Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,30.70 1853 Ὑ. Θ. Ὑψηλή Πόλη Ο 206 
ΑΘ.ΙΙ,30.72 1853 Ὑ. Θ. Κουκαµιώτισσα Χωρεπίσκοποι Ν 41 
ΑΘ.ΙΙ,30.73 1853 Ὑ. Θ. Εἰσοδίων Ἀναπλάδες Ν 25 
ΑΘ.ΙΙ,30.74 1853 Ὑ. Θ. Καµπιώτισσα Μαγουλάδες Ο 41 
ΑΘ.ΙΙ,30.75 1853 Ἁγία Τριάς Νεοχώρι Ν - 
ΑΘ.ΙΙ,30.76 1853 Ταξιάρχης Πόλη Ο 109 
ΑΘ.ΙΙ,29.114 1854 Ἅγιος Θεόδωρος Πάγοι Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.131 1854 Ὑ. Θ. Μεσοχωρίτισσα Ἅγιοι Θεόδωροι Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.132 1854 Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Ποτάµι Ο 293 
ΑΘ.ΙΙ,29.137 1854 Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Ἅγιοι ∆έκα Ο 183 
ΑΘ.ΙΙ,29.138 1854 Ἅγιος Γεώργιος καί 

∆ηµήτριος 
Μαντούκι Ο - 

ΑΘ.ΙΙ,29.139 1854 Ἅγιος Νικόλαος Γαρδελάδες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.140 1854 Ἅγιος Ἰωάννης Ἀργυράδες Ο 46 
ΑΘ.ΙΙ,29.141 1854 Ἅγιος Γεώργιος Ἀργυράδες Ο 52 
ΑΘ.ΙΙ,29.142 1854 Ἀνάληψη Ἀνάληψη Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.143 1854 Ἅγιος Νικόλαος Σιδάρι Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.145 1854 Ὑ. Θ. Ἐλεούσα Γαρδελάδες Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.146 1854 Ἅγιος Νικόλαος Ἀγραφοί Ο 75 
ΑΘ.ΙΙ,29.147 1854 Ἅγιοι Θεοδωροι Ἀγραφοί Ο 13 
ΑΘ.ΙΙ,29.148 1854 Ἁγία Τριάς Ἀργυράδες Ν 78 
ΑΘ.ΙΙ,29.149 1854 Ἅγιος ∆ηµήτριος Ἄνω Παυλιάνα Ο 49 
ΑΘ.ΙΙ,29.150 1854 Ἁγία Ἀναστασία 

Φαρµακολύτρια 
Λιαπάδες Ο 370 

ΑΘ.ΙΙ,29.152 1854 Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδροµος Πόλη Ο - 
ΑΘ.ΙΙ,29.153 1854 Ἅγιος Νικόλαος Σιδάρι Ο 538 
ΑΘ.ΙΙ,29.154 1854 Ὑ. Θ. Ὁδηγήτρια Ἀγραφοί Ο 242 
ΑΘ.ΙΙ,29.155 1854 Ἁγία Παρασκευή Βαρυπατάδες Ο 51 
ΑΘ.ΙΙ,29.156 1854 Ἅγιος Νικόλαος καί 

Παντοκράτωρ 
Γαρίτσα Ο - 



 

 
 
 



 
 
 
 
 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ  
 
 

Χρησιµοποιοῦνται οἱ ἀκόλουθες συντοµογραφίες: Ἀρχ. = Ἀρχιεπίσκοπος – Ἀρχιµ. = 
Ἀρχιµανδρίτης – Γ. Καπ. = Γενικός Καπιτάνος – Γ. Πρ. = Γενικός Προβλεπτής – ἐπ. = ἐπί-
σκοπος – θ. = θυγατέρα – ἱερ. = ἱερέας – ἱεροµ. = ἱεροµόναχος – Μητρ. = Μητροπολίτης –
µον. = µοναχός, ή – Μ. Πρ. = Μ. Πρωτοπαπάς – πρ. = προάστειο – οἰκ. = οἰκογένεια – 
σ. = σύζυγος – τπν. = τοπωνύµιο – χ. = χωριό. 
 
Ἀβράµη, οἰκ. 94 
Ἀβράµη (στοῦ), τπν. 142 
Ἀβράµης Γρηγόριος, ἱεροµ. 531 
Ἀβράµης Μιχαήλ 94 
Ἀβραµιώτη, οἰκ. 173 
Ἀβραµιώτης Καλοϊωάννης 284 
Ἀβραµιώτης Συµεών, ἱεροµ. 564 
Ἀγάθου, οἰκ. 461 
Ἀγαπητός Ἀντώνιος, ἱερ. 82, 95, 130, 138, 

230 
Ἀγαπητοῦ, οἰκ. 195 
Ἀγγελάτος Ἰωάννης 483 
Ἀγγελίνα, σ. Μιχ. Ἀβράµη 94 
Ἄγγελος ∆ηµήτριος, ἱερ. 600 
Ἀγγέλω, σ. Ἀν. Βέργη 97 
Ἄγγλοι 47 
Ἀγγουράκης Σπύρος 284, 378, 475 
Ἁγία Μαύρα 496 
Ἁγία Παρασκευή, χ. 497, 498 
Ἁγία Τριάδα, χ. 119, 349 
Ἁγιοβλασίτη, ἀδελφοί 106 
ἁγιόδουλος 226 
Ἅγιοι ∆έκα, χ. 298, 421, 565, 598 
Ἅγιοι ∆οῦλοι, χ. 226, 349, 497, 498, 499, 

513, 514, 515 
Ἅγιοι Θεόδωροι, χ. 299, 499 
Ἅγιος Ἀθανάσιος, χ. 497, 501, 503, 504, 510 
Ἅγιος Μάρκος, χ. 504, 505, 510, 511 
Ἅγιος Ματθαῖος, χ. 91, 119, 225, 349 
Ἅγιος Νικόλαος τοῦ Ἐξαχείρη, χ. 515 
Ἀγουδέτης Μάρκος, ἱερ. 114 
Ἀγραφοί, χ. 349, 497, 498, 515 

Ἀγριώτης ∆ηµήτριος, ἱερ. 501 
Ἀγρός, χ. 504, 508 
Ἀδάµης Κώστας 660, 661 
ἀδελφατάριος 172 
ἀδελφάτο 172, 173, 174, 175, 227 
ἀδελφοσύνη 105-115, 177, 178, 179, 226, 

331, 332 
ἀδελφότητα Ἁγίας Φωτεινῆς, Σµύρνη 39· – 

Ἁγίου Λαζάρου, Κέρκυρα 165· – Ἁγίου 
Νικολάου, Βενετία 37·– Ἁγίου Σπυρί-
δωνος, Ζάκυνθος 492· – Ἁγίου Σπυρί-
δωνος, Κρήτη 492· – Ἁγίων Πέτρου καί 
Παύλου, Νάπολη 37· – Ἑλληνική, Βενε-
τία 37, 309, 387, 393· – Θεοτόκου Ἐπι-
σκοπιανῆς, Κρήτη 165, 492· – Θεοτόκου 
Ἐπισκοπιανῆς, Ζάκυνθος 69, 165, 492· – 
Θεοτόκου Ναυπακτιώτισσας 39· – Θεο-
τόκου Ὁδηγήτριας, Κωνσταντινούπολη 
38· – Θεοτόκου Ρωµαίας, Κωνσταντι-
νούπολη 38· – Β. Μ. della Consolazione, 
Κέρκυρα 38· – B. V. del Carmine, Κέρ-
κυρα 38· – San Giacomo e Cristoforo, 
Κέρκυρα 38, 344· – San Giuseppe, Κέρ-
κυρα 38· – San Paolo, Κέρκυρα 38· – San 
Rocco, Κέρκυρα 38· – Santa Barbara, 
Κέρκυρα 38· – Santissimo Crucifisso, 
Κέρκυρα 38· – Santissimo Rosario, Κέρ-
κυρα 38, 68, 344, 387, 655, 656, 666, 668, 
669, 670· – Santissimo Sacramento, Κέρ-
κυρα 38, 344, 644 

Ἀθανασία, θ. ∆. Γλαρέντζου 98 
Ἀθήνα 666, 668 
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Ἀλαγάτορας, βλ. Λαγάτορας  
Ἀλαµάνος Γεώργιος 153 
Ἀλαµάνος Μιχαήλ 90, 154 
Ἀλβανία 494 
Ἀλεξόπουλος Ἠλίας, ἱερ. 135 
Ἀλεξόπουλος Καλοϊωάννης 143 
Ἀλιβίζα, θ. Ἀντ. Ρεµούντα 97 
Ἀλιµατάδες, χ. 504 
Ἀλταβίλας Ἀνδρέας, νοτ. 366 
Ἁµαξική 67 
Ἀµπελικόπουλος Ἀντώνιος 403 
Ἀµπελικόπουλος Πέτρος 613, 616 
Ἀναβαγγέλης Νικόλαος 98, 524 
Ἀναπλάδες, χ. 299, 499 
Ἀναστασούλα, θ. Ἰω. Μαζαράκη 150, 383, 

487 
Ἀνδηγαυοί 56 
Ἀνδρώνης Ἰωάννης, νοτ. 473 
Ἀνδρώνης Σπυρίδων, νοτ. 370, 425, 664 
Ἀνεζίνα, θ. Ἀν. Γράψα 324 
Ἀνεµόµυλος, τπν. 188, 601 
Ἄντζουλα τοῦ ∆ηµήτρη 384 
Ἄνθης Μιχαήλ 91 
Ἄννινος Σεραφείµ, Ἀρχ. Κεφαλληνίας 633 
Ἀντιπερνοί, χ. 116, 297, 349, 497, 498 
Ἀντριάνα, σ. Γ. Κακούρη 132 
Ἀντωνιάδης Ξεν. 40 
Ἀνυσῆς Μάριος 186 
Ἀνυφαντῆς Γεώργιος 274 
Ἀνυφαντόπουλος Γεράσιµος, µον. 111 
Ἀποστόλης Νικόλαος 136 
Ἀπουλία 346, 559 
Ἀρβανιτάκης Ἀναστάσιος 321, 322 
Ἀρβανιτάκης Νικόλαος 264, 321, 322 
Ἀρβανιτάκης Σπ. 43 
Ἀρβανίτης Σάββας, µον. 524 
Ἀργαλιᾶ, γενεά 461 
Ἀργαλιᾶς Γούλιος 384 
Ἀργυράδες, χ. 44 
Ἀργύρης Κουµῆς 105 
Ἀργυροκαστρίτη, γενεά 461 
Ἀργυροκαστρίτης Ἀνδρέας, ἱερ. 481 
Ἀργυρόκαστρο 106 
Ἀργυρόπουλος Τοµάζος, ἱερ. 470 
Ἀργυρός Γεώργιος, ἱερ. 481 
Ἀρκαδάδες, χ. 497, 504 

Ἀρκαδιώτης Ἄνθιµος, ἱεροµ. 95 
Ἀρκελές Βασίλειος 275 
Ἀρκελές Κωνσταντῖνος 275 
Ἀρκούδης Ἀλιβίζης 195, 254 
Ἀρλιώτης Γεώργιος 370 
Ἀρµενάδες, χ. 500, 504 
Ἀρµένη, γενεά 232, 264 
Ἀρµένης Ἰωακείµ, ἱεροµ. 82 
Ἀρµένης Ἰωάννης 643 
Ἀρµένης Παῦλος 510 
Ἀρµενιάκος Ἀθανάσιος, ἱερ. 119, 160 
Ἀρµενιάκος Θεοδωρῆς 383 
Ἀρµενιάκου, οἰκ. 167, 173 
Ἀρτέµιος ἅγιος, θαύµατα 38 
Ἀρχεῖο Ἱστορικό Κέρκυρας 45, 47, 48, 60, 

249, 339, 455, 462, 512, 611, 625· – Ἱστο-
ρικό Κεφαλληνίας 50· – Μ. Πρωτοπαπά-
δων 68· – Μητρόπολης Πρέβεζας 42 

Ἀρώνης Ἀνδρέας 385 
Ἀσηµίνα, θ. Ἀν. Παγιατάκη 324 
Ἀσηµίνα, σ. Καλογεωργόπουλου 384 
Ἀσπιωτάδες, χ. 499, 504, 508 
Ἀσπιώτης Ἀνδρέας 108 
Ἀσπιώτης Ἀνδριανός, ἱερ. 555 
Ἀσπιώτης Γεώργιος 108 
Ἀσπιώτης Γεώργιος τοῦ Ἀνδρέα 108 
Ἀσπιώτης Ματίος 108 
Ἀσπιώτης Νικόλαος, ἱερ. 501 
Ἀσπιώτης Νικόλας 599 
Ἀσπρογένης Ἀντώνιος, ἱερ. 118, 160 
Ἀσωνίτης Καλοϊωάννης 598 
Ἀσωνίτης Κωσταντῆς, ἱερ. 569 
Ἀτζίγκανος Στάθης 132 
Αὐγερινός Ἀλοΐζιος 428 
Αὐγερινός Γεράσιµος 95 
Αὐγερινός Τοµάζος 283 
Αὐγερινός Χριστόδουλος 283 
Αὐγερινοῦ, γενεά 461 
Αὐγούστη, οἰκ. 461 
Αὐγούστω Μποκόαινα 383 
Αὐλιῶτες, χ. 498, 502, 504 
Αὐλωνίτη, οἰκ. 375 
Αὐλωνίτης Ἀλέξανδρος 604 
Αὐλωνίτης Ἀναστάσιος, Μ. Πρ. 647, 648 
Αὐλωνίτης ∆ιονύσιος, ἱεροµ. 409, 507 
Αὐλωνίτης Θωµᾶς, ἱερ. 91 
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Αὐλωνίτης Νικόλαος 146, 147, 166 
Ἀφιώνας, τπν. 499 
Ἀχριδῶν, Ἀρχ. 524 
 
βάγια 571, 647 
βαϊλάτο Γύρου 56· – Λευκίµµης 56· – Μέ-

σης 56· – Ὄρους 56 
Βαλανιό, χ. 349, 498, 513, 515 
Βαλάσης Γερόλυµος, ἱερ. 245 
Βαλέντης Λορέντζος, ἱερ. 569, 580, 585 
Βάλµης ∆ηµήτριος 357 
Βάλµης ∆ηµήτριος, ἱερ. 578 
Βαµπακᾶς Σταµάτης 109 
Βαντόρος Σπυρίδων 113 
Βαρβαρίγος Ἰωάννης 65 
Βαρειά, χ. 513, 514, 515 
Βαρούχας ∆ηµήτριος 274, 450 
Βαρσάκης Πέτρος, ἱερ. 99, 153, 154 
Βαρυπατάδες, χ. 43, 580 
Βασιλάκη, γενεά 163 
Βασιλάκης Γεώργιος 118 
Βασιλάκης ∆ηµήτρης 325, 327 
Βασιλάκης Ἰωάννης 432 
Βασιλάκης Κώστας 274 
Βασιλάκης Στάθης 118 
Βασιλᾶς Ἀναστάσιος 496 
Βασιλᾶς Ἀνδρέας 83 
Βασιλᾶς Ἠλίας 42 
Βασιλᾶς Κωνσταντῖνος 496 
Βελονάδες, χ. 92, 500, 504 
Βενετία 37, 38, 46, 47, 63, 203, 204, 205, 

207, 309, 522, 549, 577, 578, 644, 651, 
654, 656 

Βερβιτζιώτη Θεοδωρέλα 89, 130, 137, 145, 
147, 469, 472, 473, 648 

Βερβιτζιώτης Συµεών, µον. 93, 94 
Βέργης Ἀνδρέας 97 
Βέργης Σταµάτιος, ἱερ. 456 
Βίβα Εἰρήνη 94 
Βιδινιώτης Καλλίνικος, ἱεροµ. 507, 536 
Βινιέρης Μικαΐλης 278 
Βίστωνας, χ. 503, 504, 511, 593 
Βλάσης Ἀνδρέας 132 
Βλάσης ∆ηµήτριος, ἱερ. 155 
Βλάσης Κωσταντῆς, ἱερ. 92 
Βλάσης Στυλιανός 132 

Βλάσσης Ἰωάννης, ἱερ. 580 
Βλασσόπουλος Στυλιανός 76 
Βλατᾶς Ἀνδρέας 278 
Βλάχος ∆ῆµος 97 
Βλάχος ∆ούλης 435 
Βλάχος Κωνσταντῖνος, ἱερ. 324, 327 
Βλάχος Τζάνης 97 
Βλάχου, γενεά 461 
Βλυζηµᾶς Ἀναστάσης 90, 97 
Βλυζηµᾶς Κώστας, ἱερ. 90 
Βλυζηµᾶς Νικόλαος, ἱερ. 90 
Βοΐνοβικ Τζουάνε 478 
Βόνιτσα 59, 614 
Βοντετζιάνος Νικόλαος, ἱερ. 451 
Βορούσης Φίλιππος 109 
Βούλγαρη, οἰκ. 97 
Βούλγαρη Ἀσηµίνα 97, 101 
Βούλγαρης Ἀκάκιος, ἱεροµ. 350 
Βούλγαρης Ἀνδριόλος 101 
Βούλγαρης Ἀρτέµιος, ἱερ. 101, 102, 256, 

258, 259 
Βούλγαρης ∆ηµήτριος, ἱερ. 298 
Βούλγαρης Θεοδόσιος, ἱεροµ. 142 
Βούλγαρης Θεοδωρῆς 155 
Βούλγαρης Θωµᾶς 383 
Βούλγαρης Ἰάκωβος 101 
Βούλγαρης Ἰωάννης, ἱερ. 299, 562 
Βούλγαρης Ἰωάννης, Μ. Πρ. 640, 650 
Βούλγαρης Κωσταντῆς 526 
Βούλγαρης Μαρίνος, ἱερ. 297, 298 
Βούλγαρης Νικόλαος 101 
Βούλγαρης Νικόλαος 103 
Βούλγαρης Νικόλαος 149 
Βούλγαρης Σπυρίδων, ἱερ. 647 
Βούλγαρης Σπυρίδων Α΄, Μ. Πρ. 143, 296, 

299, 326, 562, 633, 634, 646 
Βούλγαρης Σπυρίδων Β΄, Μ. Πρ.  57, 601 
Βούλγαρης Σταµατέλος 65 
Βούλγαρης Στυλιανός 274 
Βούλγαρης Φίλιππος 101 
Βούλγαρης Χριστόδουλος, ἱερ. 299, 562 
Βούλγαρης Χριστόδουλος, Μ. Πρ. 70, 151, 

174, 244, 252, 547, 548, 554, 564, 588, 
606, 640, 647, 649 

Βουλή Ἰόνια 214 
Βουνιῶτες, χ. 498, 504 
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Βούργαρης Γεώργιος 154 
Βούργαρης Μικέλης 154 
Βουτζινᾶς Γεώργιος 423 
Βουτουλάδες, χ. 503, 504 
Βουτουλαδίτης Ἀνδρέας 503 
Βραγαδίνος Νικόλαος, Καπιτάνος 65 
Βρανᾶς Ἀντώνιος, ἱερ. 92 
Βρανᾶς Μιχαήλ, ἱερ. 300 
Βρανᾶς Παναγιώτης, ἱερ. 300 
Βρανιανίτης Θεόδωρος, νοτ. 102, 258, 383 
Βρανιανίτης Θεόδωρος, νοτ. 48 
Βρανιανίτης Πέτρος, ἱερ. νοτ. 112 
Βραστανίγος Γκίνης 357 
Βραχλιώτης Ἀναστάσιος, ἱερ. 325, 327 
Βραχλιώτης Ἀντρίας 287 
Βραχλιώτης Ἀντώνης 287, 480 
Βρετανία 47 
Βρισινιώτης Θεόφιλος, νοτ. 414, 638 
Βροκίνης Λ. 96 
Βυρός, χ. 349 
 
Γαβράδες, χ. 504 
Γαλήσιο ὄρος 90, 95 
Γαλιέλος Νικόλαος 601 
Γαλιέλος Πέτρος Ἀντώνιος 379 
Γαλλία 47 
Γαρδελάδες, χ. 499, 504, 508, 586 
Γαρδικιώτης Ἀλιβίζης 158 
Γαρδικιώτης Ἀναστάσιος 90 
Γαρδικιώτης Ἀναστάσιος, ἱερ. 94 
Γαρδικιώτης Γεώργιος, ἱερ. 386 
Γαρδικιώτης Θεοδωρῆς 423 
Γαρδικιώτης Ἰάκωβος, ἱερ. 386 
Γαρδικιώτης Ἰωάννης, ἱερ. 295 
Γαρδικιώτης Μελέτιος, ἱεροµ. 
Γαρδικιώτης Σταµατέλος 386 
Γαρδικιώτης Σταµάτιος 158 
Γαρδικιώτης Φώτιος 294 
Γαρίτσα, πρ. 44, 250, 342, 492, 601 
Γαρνάδες, χ. 498, 504 
Γαρνέλης Γεράσιµος, µον. 411 
Γαρνέλης Γεώργιος 604 
Γαρούνας Ἄνω, χ. 499 
Γαστεράτος Γεώργιος 386 
Γαστεράτος Θεοχάρης 423 
Γαστεράτος Καλοϊωάννης 98 

Γαστεράτος Μίχος 386 
Γαστεράτος Νικολός 294 
Γαστεράτος Νίκος 158 
Γαστεράτος Σταµάτιος 92 
Γαστεράτος Στέφος 158 
Γαστούρι, χ. 349, 563 
Γαστράδες, βλ. Γαρίτσα 
Γερακάρης Ν. 512 
Γεράσιµος Νικόλαος, ἱερ. 411 
Γερουσία βενετική 64, 66, 67, 68, 69, 204, 

206, 210, 211, 608, 644 
Γερουσία Ἰόνια 616, 617 
Γεωργωτᾶς Κουµῆς 113 
Γιαλινᾶς Ἀναστάσιος, ἱερ. 69 
Γιαννάδες, χ. 499, 504 
Γιάννενα 385, 428, 493, 494 
Γιαννιώτης Ἰωάννης 157, 158 
Γιαννιώτης Μιχαήλ 157, 158 
Γιαννιώτης Σταµάτιος 98 
Γιαννιώτης Στάµος 157, 158 
Γιαννιώτης Στέλιος 157, 158 
Γιαννούλης Σπύρος 131 
Γιουρµᾶς Εὐστάθιος, ἱερ. 564 
γιούς 102, 301, 302, 303, 317, 632 
Γκιµπιλτίνος Ἰωάννης 119 
Γκίνης Γιάννης 383 
Γκίνης Τζάνης, ἱερ. 576 
Γκιόκας Κωσταντῆς 257, 258 
Γκούρης Ἄνθιµος, ἱεροµ. 557 
Γλαρέντζος ∆ηµήτριος (∆ῆµος) 98, 99, 119, 

159 
Γλαρεντζινός ∆ηµήτριος 98 
Γλέντζης Νικόλαος, ἱερ. 102 
Γλυκιώτη, γενεά 460, 590 
Γλυκιώτης Καλοϊωάννης 90 
Γλυκιώτης Στάθης 90 
Γολέµης Κάρλος 275 
Γολέµης Κωσταντῆς 275, 357 
Γονέµης Ἰωάννης 443 
Γονέµης Σπυρίδων 324, 327, 425 
Γουλῆ, οἰκ. 461 
Γουλῆς Ἄνθιµος, ἱεροµ. 555 
Γουλιαρµῆ, γενεά 232 
Γούναρης Ἰωάννης, νοτ. 224 
Γουναρόπουλος Νικόλαος, ἱερ. 576 
Γουναρόπουλος Νικόλαος, νοτ. 664 
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Γουναρόπουλος Στάµος, νοτ. 124 
Γουναρόπουλου, γενεά 163 
Γραδενίγος Ἀλοΐσιος 81 
Γραµµένος Τιµόθεος, ἱερ. 97, 110, 586 
Γράψα Φραντζέσκα 324 
Γράψας Ἀντώνιος 324 
Γρηγόριος, Ἀρχ. Ἀχριδῶν 524 
Γρηγορόπουλου, οἰκ. 461 
Γυροπέτρης ∆οµήνικος 643 
Γυροπέτρης Ἰωάννης 643 
Γύρου, περιοχή 614, 616 
 
∆αδίκης Σπυράκης 370 
∆άδος Γεώργιος 421 
∆ακανάλης Ἀλέξανδρος 559 
∆ακανάλης Τζάν Παῦλος 559 
∆αµαρᾶς Ἀντζολέτος 132 
∆αµόντε Μπενέτος 97 
∆ανίλης Θωµᾶς 132 
∆ανίλης Σταµατέλος 593 
∆αρµάνος Τζώρτζης 283 
∆αρµέρ ∆ανιήλ 137, 189 
∆εδότζης Ἀναστάσιος 241, 242 
∆εδότζης Μάρκος 242 
∆εκανάλ Ἀλέξανδρος 102 
δεκάτη 63 
∆ελαµπιόντας Σίµος 90, 98, 524 
∆ελάρτα, οἰκ. 264 
∆ελάρτας Ἀνδρέας 113 
∆ελβινιώτης Μάρκος 472, 474 
∆έλβινο 493, 494 
∆ελιγότη Ἕλενα 92 
∆ελιγότης Ἀντωνάδος 92 
∆εµέντιος ∆ηµήτριος, ἱερ. 91 
∆εµέντιος Παῦλος, ἱερ. 375 
∆εµέντιος Σταµατέλος 139 
∆εµέστικος Ἀθανάσης 119 
∆εµέστικος Θεόδωρος 118, 160 
∆εµέστικος Σταµάτης 119 
∆ενδρινός Στέλιος 483 
∆ετζώρτζης Λινάρδος 470 
∆ηδηµός Νικολός 151 
∆ηλότης Ἰωάννης 655, 669 
∆ηµητρᾶς Κουµέλος 409 
∆ηµητρᾶς Στάθης 409 
∆ῆµος Συµεών, µον. 110 

∆ήσας ∆ηµήτρης 280, 283 
∆ιαµαντίνα, θ. Ἰω. Κουλῆ 320 
∆ιαπόντια νησιά 61 
∆ιγενῆς Σπύρος 151 
∆όικα, γενεά 461 
∆όικας Γιάννης 80 
∆οκανάρης Εὐστάθιος, ἱερ. 283 
∆ολιανίτης Θεόδωρος 599 
∆ονάδος Νικόλαος 91 
∆όνδης Β. 454 
∆όνδης Πιέρος 585 
∆οντᾶς Βικέντιος 419 
∆οντᾶς Σπύρος 419 
∆όξας Νικόλαος, ἱερ. 587 
∆όρια Ἀντζουλέτα 82 
∆οτάτος Ἀντώνιος 121 
∆ουκάδες, χ. 325, 499, 504 
∆ούκας Στεφανῆς 240, 245, 252, 273, 662 
∆ουκιανός Σταµάτης 274 
∆ούλης Νικόλαος, ἱερ. 669 
δουλοπάροικος 226 
δοῦλος 226 
∆ούσµανης Φραγκίσκος 614 
∆ράγιας Γρηγόριος, ἱεροµ. 151 
∆ραγοτινά, χ. 94, 143, 500 
∆ρυαλίτης Ἰωάννης 501 
 
ἑβδοµάδα ἐφηµερίας 296, 297, 298, 299, 

301, 561, 562, 563, 564 
Ἔγριπος, τπν. 99 
εἰκόνα Ἁγίας Αἰκατερίνης 165· – Ὁδηγή-

τριας 39 
Ἕλενα ∆αρµέρα 75, 137, 189 
Ἑλλάδα 15, 40, 47, 438, 455, 528 
ἐµβατίκιον (ἐµβατίκι, ἐµπατίκι) 102, 282, 

584, 585, 586 
Ἐξαχειράδες, χ. 515 
Ἐξωκαστρινοί, χ. 498, 504 
ἐπαρχία Ἁγίου Ἀθανασίου 57· – Ἁγίου 

Ματθαίου 57· – Ἄνω Γύρου 57, 61, 500, 
504, 508, 510· – Ἄνω Μέσης 57, 61· – 
Ἀρχαγγέλου 61, 499, 500, 503, 504, 507, 
508, 509, 510· – Κάτω Γύρου 57, 61, 499, 
500, 503, 504, 507, 508, 509, 510· – Κάτω 
Μέσης 57, 61, 499, 500, 503, 504, 507, 
508, 509, 510· – Λευκίµµης 57, 61, 298, 



714  ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ  

299· – Μεσογγῆς 57, 61· – Ὄρους 57, 61, 
513, 514· – Ὄρους Γύρου 57, 61, 514 

Ἐπίσκεψη, χ. 349, 409, 513, 514 
Ἑπτάνησος-α 15, 40, 41, 44, 47, 59, 88, 

170, 222, 238, 455, 528 
ἐσποῦργο 397, 496 
Εὑρετόπουλος Νικόλαος, ἱερ. 93, 94, 99, 

153, 599 
 
Ζαγορίτης Γεώργιος 188, 259 
Ζάκυνθος 41, 46, 55, 67, 69, 79, 165, 204, 

205, 207, 211, 214, 215, 218, 222, 239, 
403, 444, 463, 468, 492, 588, 613, 614, 
633, 681 

Ζαµπέτα, σ. Θ. Βρανιανίτη 102, 258, 383 
Ζαφείρα, θ. Θ. Βούλγαρη 383 
Ζερβός Καλοϊωάννης (Ἰωαννούλης) 153, 

154, 155 
Ζερβός Καλοϊωάννης, ἱερ. 92, 99, 100 
Ζερβός Σταµάτης 154 
Ζερµπίνης Γεώργιος 443 
Ζερµπότης Ἰωαννίκιος, µον. 524 
Ζηνιάτης Στέλιος 274 
Ζόλτα, σ. ∆. Πετρούτζου 383 
Ζουπάνος Γεννάδιος, ἱεροµ. 663 
Ζυγονιάτης Νικόλαος, ἱερ. 384 
Ζυγονό, χ. 349 
Ζυγός, χ. 498, 501, 513, 518, 520 
Ζώης Λ. 41, 395, 403, 584 
Ζωχιοῦ, οἰκ. 461 
 
Ἤπειρος 39, 40, 46, 497 
Ἠπειρῶτες 39, 491 
 
Θεόδοτος Σπυρίδων, ἱερ. 563 
Θεόδουλος, µον. 98 
Θεοδώρα ἁγία, λείψανο 380 
Θεοδώρα, θ. Ἰω. Περούλη 320, 325 
Θεοδώρα, σ. ∆. Γλαρεντζινοῦ 98 
Θεοδώρα, σ. Μιχ. Κουλούρη 107 
Θεόδωρος Ἄγγελος, δεσπότης 226 
Θεοτόκη, οἰκ. 138 
Θεοτόκης Γεώργιος 133, 138, 146, 488 
Θεοτόκης Νικόλαος 190 
Θεοτόκης Νικόλαος Ἀλιβίζιος 418, 419 
Θεοτόκης Σπυρίδων 418 

Θεοτόκης Σπ. 512 
Θεοτόκης Τζώρτζης 189 
Θεοφύλακτος Ἀναστάσης 230 
Θεοφύλακτος Σπυρίδων, ἱερ. νοτ. 110, 165, 

189 
Θεριογιάννης Νικόλαος 448 
Θεριογιάννης Νικόλαος, ἱερ. 324 
Θεσσαλονίκη 524 
Θεωδίδες, χ. 513, 514 
Θήβα 39 
Θηβαῖος ∆ηµήτριος, ἱερ. 294 
Θόδοτος Ἀνδρέας 117 
Θόδοτος Γιαννούλης 102 
Θόδοτος Ματθαῖος, ἱερ. 513 
Θόδοτος Σπύρος 444, 519 
Θόδω, θ. ∆. Βλάχου 97 
Θράκη 39 
Θωµαή, θ. Σ. Χαλκιᾶ 93 
Θωµόπουλος Ἀνδρέας 102 
Θωµόπουλος Νικόλαος 95 
 
Ἰακώβα, σ. ἱερ. Π. Κυνηγοῦ 94, 136, 146 
Ἱερεµίας, ἱεροµ. 102 
Ἱερεµίας, πατριάρχης 648 
Ἱερεµίας Β΄, πατριάρχης 239 
Ἱερό Τάγµα 179, 185, 186, 374, 393, 467 
Ἱερόθεος, Ἀρχ. Κερκύρας 244, 545, 645, 

649, 650 
Ἰθάκη 614 
ἰνκάντο 477 
Ἰόνια νησιά 45, 47, 55, 204, 211, 214, 218, 

221, 222, 588, 681 
Ἰόνιο Πέλαγος 39, 40 
Ἰουστίνη ἁγία, ἑορτή 654 
Ἰουστινιανός 86 
Ἰταλία 346 
Ἰωάννης Ματθαῖος 106 
Ἰωάννινα, βλ. Γιάννενα  
Ἰωαννινιώτης Ἰωάσαφ, ἱεροµ. 98 
Ἰωαννόπουλος Ἰωάσαφ, µον. 113 
 
Καβαλούρι, χ. 117, 497, 498, 499, 501 
Καββαδάτες, χ. 500, 504 
Καββαδίας Εὐστάθιος, ἱερ. 577 
Καββαδίας Στάµος, νοτ. 256 
Καββαδίας Συµεών, ἱεροµ. 536 
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Καββαδίας Τζώρτζης, ἱερ. 274 
Καββαδίτης Χαρίτος, µον. 530 
Καβουδίστρα, γενεά 167, 173 
Καβουδίστρας Γερόλυµος 585 
Καβουδίστρας Εὐστάθιος, ἱερ. 564 
Καβουδίστρας Θεοφίλης, ἱερ. 564 
Καίσαρης ∆ιονύσιος, µον. 90, 103 
Κακονύκτης ∆ηµήτριος, νοτ. 184, 416 
Κακούρης Γεώργιος 132 
Κακούρης Ἰάκωβος 91, 194 
Καλαµινός Μιχαήλ 93, 155 
Καλαφατιῶνες, χ. 349 
Καλή, θ. Μιχ. Κουλούρη 107 
Καλικιόπουλος Μπίζης Ἀνδρέας 244 
Καλικιόπουλος Παναγιώτης 432 
Καλικιόπουλος Σπύρος, νοτ. 425 
Καλλιγώνι, χ. 492 
Καλλονᾶς Νικόλαος 264, 266, 267, 322 
Κάλµπος Γεώργιος 142 
Καλογερόπουλος Ἀναστάσιος, ἱερ. 148, 545 
Καλογερόπουλος Νικόλαος 585 
Καλογερόπουλος Νικόλαος, ἱερ. 585 
Καλογερᾶς ∆ηµήτριος 324, 327, 328 
Καλοδίκης Νικόλαος 132 
Καλόθετος Ἰάκωβος 254 
Καλοκυριάκης Νικόλαος 119 
Καλοκυριάκης Στάθης 119 
Καλοπροσκύνης Σταµάτης, ἱερ. 253  
Καλούδης Καλοϊωάννης, ἱερ. 98 
Καλούτζικος Μαρῆς 254 
Καλοχαιρέτη Ἀσηµίνα 65 
Καλοχαιρέτης Λουκᾶς 65 
Καλοχαιρέτης Φίλιππος, ἱερ. 65 
Καλοχρύσος Ἀναστάσιος, νοτ. 443 
Καλοχρύσος ∆ανιήλ 616 
Καλοχρύσος Σπυρίδων, νοτ. 425, 670 
Καλοχρύσος Τζώρτζης 291 
Κάλω, σ. Θ. Ἀρµενιάκου 383 
Καµάρα, χ. 499 
Καµενάκης Φιλόθεος, ἱεροµ. 143 
Καµινάρης Κωνσταντῖνος 149 
Κανακάδες, χ. 504, 505, 508, 511 
Κανάκιας Σπύρος 473 
Κανάλια, χ. 94 
κανίσκι 285 
Κάνιτας ∆ηµήτριος 293 

Κάνιτας Ἰωάννης, νοτ. 92 
Κανταρέλη, οἰκ. 159 
Κάντας Ἀθανάσιος, ἱερ. 590 
Καπάδοχος ∆. 45, 59, 71, 76 
Καπελέτα, σ. Φ. Φιδέλη 98 
καπίτουλα 197, 198, 201 
Καποδίστριας Βιάρος 83 
Καποδίστριας Γερόλυµος, ἱεροµ. 258, 290 
Καποδίστριας Γεώργιος 643 
Καποδίστριας Ἱερώνυµος 643 
Καραβέλας Θεόδωρος 278, 283 
Καραβέλας Μικελῆς 278, 283 
Καρατζίας Μ. 218 
Καρδαµίτζη, οἰκ. 159 
Καριώτης Παναγιώτης, ἱερ. 297 
Κάρλοβιτς, συνθήκη 492 
Κάρολος Α΄ Ἀνδηγαυός 46 
Κάρολος Β΄ Ἀνδηγαυός 88 
Καρούκης Γεώργιος 155 
Καρούµπης Ἰωάννης 598 
Καρουσάδες, χ. 116, 492, 497, 498, 499 
Καρταγένοβα Γιάκοµος 346 
Καρταγένοβα Ἰζέπος 346 
Καρτάνος Φίλιππος 117 
Καρύδης Χριστόδουλος, ἱερ. 128 
Καρυόφυλλος Γεώργιος 325 
Καρύστου, ἐπίσκοπος 602 
Κασελάρης Νικολός 111 
Κασιµάτης Ἀναστάσιος 439 
Κασιµάτης Ἰωάννης 59 
Κασιµάτης Ἰωάννης 184 
Καστελλάνοι Γύρου, χ. 499, 500, 504 
Καστελλάνοι Μέσης, χ. 349 
Καστρίτζης Μάξιµος, µον. 524 
Καταβάτης Ἀλιβίζης 132 
Καταβάτης Ἀναστάσης 132 
Καταβάτης Βασίλης 132 
καταβόλι 305, 306, 582, 637, 638, 639 
Κατερίνα, θ. Ἀν. Μπαρούτζη 383 
Κατέρω, θ. Τζ. Μιδέη 97 
Κατέρω, σ. Ἀντ. Ρεµούντα 97 
Κατέρω, σ. Π. Κοθονικιάτη 117 
Κατζαΐτης Ἀθανάσιος 109 
Κατζαρός Γιακουµέτος 303 
Κατηφόρης Κ. 42 
Κατσαρός Θοδωρῆς 519 
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Κατσαρός Σπ. 43 
Κατωµέρη, οἰκ. 460 
Κατωµέρης Ἄνθιµος 526 
Κατωµέρης Γεώργιος 274 
Κατωµέρης Ἰωάννης, ἱερ. 543 
Κατωµέρης Ἰωάννης, ἱερ. 546, 558 
Κατωµέρης Νικόλαος 133 
Κατωµέρης Νικόλαος τοῦ ἱερ. Ἰωάννη 543 
Κατωµέρης Νικόλαος τοῦ Φράγγου, ἱερ. 

432, 543 
Κατωµέρης Φράγγος 432, 543 
Καφαράκη, οἰκ. 173 
Κάφιρης Ἀλέξης 542 
Κάφιρης Ἀνδρέας 285 
Κάφιρης ∆ηµήτριος, ἱερ. 545 
Καψοκαβάδης Ἀρσένιος 158 
Καψοκαβάδης Ἰωάννης, ἱερ. 576 
Καψοκαβάδης Κωνσταντῖνος 423 
Καψοµένος Σ. 218 
Κέρκυρας Ἀρχιεπίσκοπος 451, 467, 536, 

545 
Κέρκυρας Ἀρχιεπίσκοπος λατίνος 654 
Κέρκυρας Βάιλος 64, 65, 206, 207, 238, 

388, 395, 405, 588 
Κέρκυρας Μέγας Πρωτοπαπάς 47, 56, 57, 

68, 70, 71, 72, 103, 104, 149, 150, 151, 
175, 181, 186, 192, 193, 200, 207, 208, 
209, 210, 213, 238, 240, 241, 242, 245, 
252, 256, 257, 295, 296, 297, 298, 304, 
411, 415, 423, 424, 467, 521, 522, 536, 
545, 546, 547, 554, 557, 558, 560, 561, 
562, 563, 564, 565, 566, 576, 580, 588, 
593, 594, 604, 608, 609, 611, 614, 628, 
633, 634, 640, 641, 643, 644, 648, 656, 
662, 678, 679, 680 

Κέρκυρας Μητροπολίτης 244, 550  
Κέρκυρας Προβλεπτής καί Καπιτάνος 64, 

206, 396 
Κέρκυρας Συµβούλιο 66, 67, 179, 205, 213, 

347, 382, 399, 405, 436, 675 
Κεσαρίτης Ἰωακείµ, µον. 524, 525 
Κεφαλᾶς Χρύσανθος, ἱεροµ. 218 
Κεφαλληνία (Κεφαλονιά) 41, 42, 46, 55, 63, 

69, 72, 181, 205, 207, 211, 215, 222, 251, 
387, 403, 438, 549, 588, 614, 615, 681 

Κεφαλονίτης Ἀλέξιος, ἱερ. 75 

Κεφαλονίτης Βάσος 513 
Κεφαλονίτης Γεωργάκης, ἱερ. 513 
Κιάρα Βεγενίταινα 384 
Κιάρα, σ. Ν. Ἀποστόλη 136, 146 
Κιαρέτα, θ. Ἀν. Μπαρούτζη 383 
Κιγάλας Βικέντιος 481 
Κιρῆνος Μάρκος 137, 189 
Κλαδᾶ, γενεά 461 
Κλαδᾶς Γεώργιος, Ἀρχ. Κεφαλληνίας 72 
Κλάδης Γεράσιµος, µον. 119 
Κλάδης Παχώµιος, ἱεροµ. 113 
Κλαπατζαρᾶς Βίκτωρ, ἱεροµ. 142 
Κληµατιά, χ. 349, 497, 498, 499, 513, 514, 

515 
Κλήµη, γενεά 232 
Κλήµης Ἰωάννης, ἱερ. 566, 578 
Κλήµης Παγκράτιος, ἱερ. 566 
Κλήµης Πάντολφος, ἱερ. 564 
Κλήµης Στέλιος 511 
Κληρονόµος Ἰωάννης, ἱερ. 297 
Κληρονόµος Τζώρτζης, ἱερ. 297 
Κληρονόµος Χριστόδουλος, ἱερ. 297 
Κληρονόµου, οἰκ. 460 
Κλουδᾶ, γενεά 163 
Κοθονικιάτης Πέτρος 117 
Κοκκίνης Γεώργιος 347 
Κοκκίνης Νικόλαος 84 
Κοκκίνης Νικόλαος τοῦ Νικολάου 84, 472 
Κόκκινος Θεόδωρος 614 
Κόκλας Κωνσταντῖνος, ἱερ. 325, 327 
Κολήτζας Νικόδηµος, ἱεροµ. 89, 93, 148, 

167, 253, 351, 381, 400, 493, 494, 546 
Κολιτᾶς Ἰωάννης 324 
Κόλλας Χαρ. 44 
Κοµατᾶς Ἰωάννης 291 
Κοµηνοῦ, γενεά 461 
Κοµιτόπουλος Ἀνανίας, ἐπ. Καρύστου 

602, 607 
Κοµποδῆµος Γεώργιος 384 
Κοµπολίτη, οἰκ. 264, 265, 460 
Κοµπολίτης Σίδερος, ἱερ. 564 
Κονόµος Ντ. 41, 444 
Κονοφάος Ἰωακείµ, ἱεροµ. 279, 411, 530, 

531, 533, 536, 593, 600 
Κονοφάος Ἰωάννης, ἱερ. 590 
Κονοφάος Γεώργιος, ἱερ. 142 
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Κονοφάος ∆ηµήτριος, ἱερ. 142 
Κονοφάος Κυπριανός, µον. 530, 593 
Κονοφάος Κωσταντῆς, ἱερ. 565 
Κονταλοῦπος Παλλάδιος, µον. 116 
Κονταλοῦπος Χρύσανθος, ἱεροµ. 530 
Κόνταρης Τζάν Ἰάκωβος 96 
Κόντη, γενεά 461 
Κόντης Στεφανῆς 652 
Κοντογιάννης Μάρκος 472 
Κοντογιάννης Σπ. 44 
Κοντόγιωργας Μ. 218 
Κοντογιώργη, γενεά 232 
Κοντογιώργης Ἀντώνιος, νοτ. 297 
Κοντόκαλης Χριστόφορος 186, 199, 382, 

386 
Κοντοµάρης ∆ηµήτριος, ἱερ. 93, 155 
Κοντοµάρης Κωσταντῆς 155 
Κοντοµάρης Σταµάτιος, ἱερ. 149, 557 
Κοντός Ἀθανάσης 147 
Κοντός Ἀντώνιος, ἱερ. 283 
Κοντός Ἀντώνιος, ἱερ. 66, 75 
Κοντός Θεόδωρος 147, 148, 470 
Κοντός Στέφανος 651 
Κοντοστάνος Μεθόδιος, Μητρ. Κερκύρας 

218 
Κοντοῦ, γενεά 461 
Κορακιάνα, χ. 499, 504, 640 
Κορακιανίτης Ἀλέξανδρος 92 
Κορακιανίτης Γιάκουµος 586 
Κορακιανίτης Θεόδωρος 92 
Κορακιανίτης Σταµατέλος 586 
Κορµαρῆ, γενεά 232 
Κορµαρῆς Ἀντώνης 599 
Κορνέλια, σ. Φρ. Μπαρούτζη 383 
Κορονῆς Κωσταντῆς 284 
Κορωνάκης Σταµάτης, ἱερ. 566, 578 
Κοσκινᾶς Νικόλαος 95, 100 
Κοσκινᾶς Χριστόδουλος 324, 327 
Κοσµᾶς Βασίλης 109 
Κοτζιάνης ∆ηµήτριος, νοτ. 123, 410, 461 
Κοτούτζικος Στέφος 132 
Κουβαρᾶς Κωνσταντῖνος, ἱερ. 145, 294 
Κουβαρᾶς Νικόλαος, νοτ. 494, 495 
Κουβάτζης Θεόδωρος 113 
Κούδα, γενεά 162, 461 
Κούδας Ματθαῖος, ἱερ. 559 

Κουερίνης Τοµάζος 96 
Κούκια τοῦ µαστρο Ἀντωνίνου 384 
Κουκνικάδες, χ. 498, 504 
Κουκουναριά, τπν. 65 
Κουλῆς Ἰωάννης 294, 320 
Κουλούρη, οἰκ. 191 
Κουλούρης Ἀβέρκιος, ἱεροµ. 295, 546 
Κουλούρης Ἀνδρέας, ἱερ. 93, 473 
Κουλούρης Ἀποστόλης 191 
Κουλούρης Γεώργιος τοῦ Μιχάλη107  
Κουλούρης Γεώργιος τοῦ Τζώρτζη 191 
Κουλούρης Γρηγόριος, ἱεροµ. 295 
Κουλούρης Θεοδόσιος, ἱεροµ. 111 
Κουλούρης Θεόδωρος, ἱερ. 167, 191 
Κουλούρης Θεοχάρης, ἱερ. 100, 154 
Κουλούρης Καλοϊωάννης, ἱερ. 94, 100, 

153, 154 
Κουλούρης Μάρκος, ἱερ. 295 
Κουλούρης Μιχάλης 107 
Κουλούρης Νικόλαος, ἱερ. 262 
Κουλούρης Πολύχρονος, ἱερ. 295, 298 
Κουλούρης Σπυρίδων 546 
Κουλούρης Σταµάτης 107 
Κουλούρης Στέφος 191 
Κουλούρης Στυλιανός, ἱερ. 295 
Κουλούρης Τζώρτζης 99, 100, 153, 154, 191 
Κουναβάδες, χ. 504 
Κουντούρης Ἱλαρίων, µον. 524 
Κουραµάδες, χ. 349, 354 
Κούρκουλος Γεώργιος, ἱερ. 510 
Κούρκουλος Ζαφείρης 93 
Κουρµεκιάρης Ἀντώνης 155, 418 
Κουρούκλης Εὐθ. 41 
Κουρῆς Καλοϊωάννης 155 
Κουρῆς Νίκος 155 
Κουρῆς Πέτρος, ἱερ. 92 
Κουρῆς Σταµατέλος 274 
Κουρσάρη, γενεά 461 
Κουρσάρης Ἀλιβίζης 131 
Κουρσάρης Ἀντώνης 428 
Κουρσάρης Γιάκουµος 131 
Κουρσάρης Κοσµᾶς, µον. 530 
Κουρσάρης Μιχάλης 131 
Κουρσάρης Νικόλαος, νοτ. 531 
Κουρσάρης Φράγγος 131 
Κούστας Κωσταντῆς 419 
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Κούστας Νεόφυτος, ἱεροµ. 513 
Κουτρούλης Νικόλαος, ἱερ. 600 
Κουτρούλης Χριστόδουλος, ἱερ. 295 
Κοφιρᾶ, οἰκ. 264 
Κοφιρᾶς Σπύρος 321, 322 
Κοφιρᾶς Σταµατέλος 321, 322 
Κοψοχειλάδες, χ. 497, 498, 501, 504, 510 
Κράτζαλο, τπν. 511 
Κρήνη, χ. 503, 504, 508 
Κρήτη 38, 39, 40, 56, 69, 165, 206, 492, 548, 

641 
Κρητικοί 491 
Κρητικός Ἀναστάσης 283 
Κρητικός Γιάννης 283 
Κρητικός Μανουήλ, µον. 524 
Κρητικός Νικόλαος, ἱερ. 315 
Κύθηρα 42, 45, 81, 614 
Κυνηγόπουλος Θεόδωρος 162 
Κυνηγόπουλος Ἰωάννης 162 
Κυνηγός Νικόλαος 187 
Κυνηγός Πορφύριος, ἱερ. 94 
Κυνοπιάστες, χ. 349 
Κυπραῖος Κάλλιστος, µον. 525, 526 
Κυπραῖος Λεόντιος, ἱεροµ. 578 
Κυπριανάδες, χ. 349, 497, 498, 499, 513, 515 
Κυπριώτης Γεώργιος 291 
Κυρολύτη, οἰκ. 264 
Κύτρακας Στυλιανός, ἱερ. 545 
Κωνσταντινίδης Ἐµµ. 17 
Κωνσταντινούπολη 38, 39· – σύµβαση 47 
Κωστάντης Βασίλης 599 
Κώστας Πανταζῆς 142 
Κωστῆς Βασίλειος 93, 155 
Κωστῆς Πέτρος 94, 153, 155 
Κωστῆς Στυλιανός 153 
 
Λαγάτορας Μακάριος, ἱεροµ. 75, 524, 574 
Λαγάτορας Παρθένιος, ἱεροµ. 110 
Λαγκαδίτης Μανώλης 95 
Λαγούλα, θ. Ν. Σταµατόπουλου 383 
Λακιάδες, τπν. 111 
Λάκωνες, χ. 303, 503, 504, 508 
Λακωνίτης Κωνσταντῖνος, ἱερ. 545 
Λαλούτζης Τιµόθεος 95 
Λάουρα, θ. Φ. Βούλγαρη 101 
Λαπαρδᾶς Ἰάκωβος, ἱερ. 569 

Λαρδέα, οἰκ. 82 
Λαρδέας Νικόλαος, ἱερ. 95, 241, 242, 562, 

601 
Λάσκαρης Ἀναστάσιος 295 
Λάσκαρης Σπυρίδων, ἱερ. 295 
λάσσα 570 
Λαύκη, χ. 513 
λειτουργία 313, 464, 566, 567, 570, 573, 

574, 575, 578 
Λεκαρτούτζης Σταυράκης, ἱερ. 293 
Λεονταράκης Σταµατέλος 542 
Λεοντσίνης Γ. 42, 44, 45 
Λεπενιώτη, οἰκ. 191 
Λεπενιώτης Καλλίνικος, ἱεροµ. 542 
Λεσέψ Μ. 218 
Λέτζης Μιχαήλ, ἱερ. 74 
Λεύκα, τπν. 121 
Λευκάδα 42, 46, 67, 69, 81, 215, 222, 275, 

324, 348, 492, 493, 614, 681 
Λευκαδίτης Θεοχάρης, ἱερ. 99, 120 
Λευκίµµη, περιοχή 70, 99, 286, 367, 546, 

600, 613, 614, 640, 677 
Λευκοράκη, χ. 497, 498, 513, 515 
Λευτεριώτη, γενεά 232 
Λευτεριώτης Ἀντώνης, ἱερ. 294 
Ληµιώτης Στέλιος 132 
Λιαπάδες, χ. 303, 499, 504, 508 
Λιβαδειά 666, 668, 669, 670, 671 
Λιβάδης Πέτρος, ἱερ. 74, 525, 659 
Λιβαδιωτάδες, χ. 504 
Λίβερη, γενεά 460, 590 
Λίβερης Γιάκουβος, ἱερ. 90, 106 
Λίβερης Ἰωάννης 90 
Λίβερης Μάρκος 90 
Λίβερης Νέστορας 90 
Λιγνός Ἀµφιλόχιος, ἱεροµ. 119 
Λιγνός Παντουλῆς 383 
Λιόπουλος Συµεών, µον. 116, 573 
Λισγαρᾶς Γεώργιος 383 
Λισγαρᾶς Φίλιππος 427 
Λιτζαρδόπουλος Γεώργιος 116 
Λιτζαρδόπουλου, οἰκ. 462 
Λογγοβίτης Νικόλαος 274, 418 
Λοΐσιος Ἀναστάσιος 239 
Λοῦβρος Νικόλαος, ἱερ. 564 
Λοῦβρος Χριστόφορος 418 
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Λούβρου, οἰκ. 264, 265, 322, 460 
Λουκαΐτης Σιλίβεργος 652 
Λουκάνης Μανώλης 253 
Λουκάνης Μπατίστας 90, 98, 524 
λουµινάρια 305, 306, 307, 309, 310, 389, 

495, 632 
Λουπινᾶς Ἀντώνιος 82 
Λουτζία, σ. Στ. Ζηνιάτη 274 
Λώµης Ἀθανάσιος, ἱεροµ. 506 
 
Μαγδαληνός Παῦλος 278 
Μάγης Σίµος 359 
Μαγουλάδες, χ. 44, 500, 504 
Μαγουλᾶς Γεώργιος, ἱερ. 298 
Μαγουλᾶς Θεοδόσιος, ἱερ. 298 
Μαγουλᾶς Τζώρτζης, ἱερ. 298 
Μαζαράκης Γιακουµέτος 174, 385 
Μαζαράκης Ἰωάννης 150, 383, 487 
Μαζαράκης Μαρίνος 174, 385 
Μαζαράκης Φίλιππος 642 
Μάζη, οἰκ. 461 
Μάζης Καλοϊωάννης, ἱερ. 294 
Μάζης Μακάριος, ἱεροµ. 536 
Μάζης Τζώρτζης 303 
Μάζης Χρύσανθος, ἱεροµ. 533, 573 
Μακάριος da Cipro, ἱεροµ. 465 
Μακάριος, ἐπ. Ρωγῶν 59, 64 
Μακάριος, Μητρ. Κερκύρας 249, 504 
Μακέδος ∆ηµήτριος 661 
Μακράδες, χ. 504, 508 
Μακρῆς ∆ηµάκης 326 
Μακρῆς ∆ηµήτριος, ἱερ. 255 
Μακρῆς Θεόδωρος, ἱερ. 407, 541 
Μακρῆς Κόντος, ἱερ. 568, 642 
Μακρῆς Σπυρίδων, ἱερ. 565 
Μακρῆς Στυλιανός, ἱερ. 75 
Μακρῆς Τζώρτζης 428, 474 
Μακρυδήµητρας Καλοϊωάννης 320, 324 
Μαλαθρίας, χ. 245 
Μαλακιοί, χ. 497, 498, 499, 504, 564 
Μαλτέζου Χρύσα 44 
Μαµφρέδος 46 
Μανατάδες, χ. 504 
Μανάτος Στάθης, νοτ. 593 
Μανάτου, γενεά 232 
Μάνεσης Ἀντώνιος, ἱερ. 544, 577 

Μάνεσης Νικόλαος 427 
Μάνεσης Πέτρος, ἱερ. 577 
Μάνεσης Στέλιος 427 
Μανῆς Εὐάγγελος 512 
Μανιάτης Νικόλαος 257 
Μανοήλης Καλοϊωάννης 109 
Μανόλη (δε) Πιέρος 106 
Μανόλη (δε) Τζουάν 106 
Μάνος Ἰωάννης Σπυρίδων 439 
Μάντηλα, γενεά 516 
Μάντουκας Νικόλαος 192, 283 
Μαντούκι, πρ. 142, 206, 250 
Μανωλᾶς Παναγιώτης 472 
Μαράτζος Σπύρος, νοτ. 324 
Μαργέτα, σ. Μ. Κιρήνου 137, 189 
Μαργετούλα, θ. Γ. Λισγαρᾶ 383 
µαρέγολα 133, 201, 392, 415, 495 
Μαρία, θ. Ν. Παραµυθιώτη 659 
Μαρία, σ. Ἐµµ. Χρυσικόπουλου 98 
Μαρία, σ. Τζ. δε Μανόλη 106 
Μαριγούλα, σ. Φρ. Πρέντζη 97, 135 
Μαριέτης Ἀλέξανδρος 481 
Μαριέτης Νικόλαος 473 
Μαρίνα, θ. Ἀν. Βούλγαρη 101 
Μαρινόπουλος Σταµατέλος 600 
Μαρίτζας Βινιέρης 325 
Μαρίτζας Βίτζος 425 
Μαρίτζας Στάθης 425 
Μαριώ, σ. Γ. Γκίνη 383 
Μαρκέζης Γεώργιος 180 
Μαρκέτης ∆ηµήτριος, νοτ. 184 
Μαρκέτης Φίλιππος, ἱερ. 148, 470 
Μάρκος ἅγιος, ἑορτή 654, 657 
Μάρκος Στυλιανός 96 
Μάρκος Συµεών, ἱεροµ. 90, 96 
Μάρµαρο, χ. 504 
Μαρούλα, θ. Κ. Βασιλάκη 274 
Μαρούλα Κουρήχα 274 
Μαρτίνος Εὐστάθιος, νοτ. 531 
Μαρτίνος Ἰωάννης, ἱερ. 297 
Μαρτίνος Καλοκυριάκης, µον. 116 
Μαρτίνος Παναγιώτης, ἱερ. 297 
Μαρτίνος Πρόγονος, ἱερ. 557 
Μάρω, θ. Στ. Γιαννιώτη 98 
Μάστρακα, ἀδελφοί 320, 326 
Μάστρακας Ἰωάννης 325 
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Μάστρακας Στέφανος 325 
Μαστρόκαλος Φιλόθεος, µον. 117 
Ματζαβίνος Παρθένιος, ἱεροµ. 259 
Μάτζας Σάµπαθος 106 
Μαυρίκης Σταµάτης, ἱερ. 106 
Μαυροζούµης Σταµάτης 146, 287 
Μαυροϊωάννης Ἀνδρέας 357 
Μαυροκέφαλος Ἠλίας, ζωγράφος 188 
Μαυροµάτης Καλοϊωάννης, ἱερ. 585 
Μαυροµάτης Λάµπρος, ἱερ. 413 
Μαυρωνᾶς Γιακουµῆς 107 
Μαυρωνᾶς Ἰωάννης, ἱερ. 645 
Μαχαιρᾶς Κ. 42, 73, 88, 214, 216, 618 
Μαχιµάρης Ἀντώνιος, ἱερ. 409 
Μελᾶς Στάθης 483 
Μελατιανός Ἀντώνιος, ἱερ. 550 
Μελατιανός Ἰωάννης, ἱερ. 473, 481 
Μελαχροινός Γεώργιος 93, 153 
Μελαχροινός Θοδωρῆς 153 
Μελαχροινός Νικόλαος 100, 153 
Μελίκια, χ. 112, 299, 499 
Μελισσινός Ἀβράµιος, Ἀρχ. Κεφαλληνίας 

211 
Μενεζίνα, ἀδελφή Β. Κλαπατζαρᾶ 142 
Μενίδης Ἀλέξανδρος, ἱεροµ. 375 
Μενίδης Ἀρσένιος, µον. 113, 115 
Μεντρινός ∆ηµήτριος, ἱερ. 584 
Μεριµνᾶς Γαβριήλ, ἱεροµ. 98, 156 
Μεριµνᾶς Γεώργιος 157, 158 
Μεριµνᾶς Στάθης 386 
Μερκούρη, γενεά 461 
Μερόπη, µον. 74, 525, 659 
Μεσάζος Μάρκος, ἱερ. 575, 585 
Μεσαριά, χ. 497, 501, 503, 504, 508 
Μέση, περιοχή 366, 614, 616, 640 
Μεταλληνός Ἀντώνης 585 
Μεταλληνός Γ., ἱερ. 17, 41 
Μεταλληνός Εὐστάθιος, Ἀρχιµ. 512, 513, 

516 
Μεταξᾶς Ἀνδρέας, ἱερ. 299 
Μεταξᾶς Θεόδωρος, ἱερ. 299 
Μεταξᾶς Ἰωάννης, ἱερ. 157, 158, 281, 386 
Μεταξᾶς Νικόλαος 165 
Μεταξᾶς Σταµατέλος 158 
Μεταξᾶς Στέλιος 158 
Μήλας Νικολός 141 

Μήλας Πιέρος 141 
Μηλιδώνης Ἀντώνιος, νοτ. 315 
Μηλιώτης Ἀθανάσιος, ἱεροµ. 590 
Μηνᾶς Τόγιας 132 
Μηνιάτης Ἠλίας 81 
Μηνιάτης Ἰωάννης 215, 216, 439, 489, 617 
Μήρης ∆ηµήτριος, ἱερ. 555 
Μηρούλα, σ. Τζάν Ἰάκ. Κόνταρη 96 
Μιάλοβικ Βοῦκο 478 
Μίαρης Ἀρσένιος, ἱερ. 299 
Μίαρης Ἰωάννης, ἱερ. 299 
Μιδέη Κατέρω 92 
Μιδέης Τζώρτζης 92, 97 
Μιδίχα Γερολύµα 93 
Μικρά Ἀσία 39 
Μικρούλης Εὐθύµιος, ἱεροµ. 295 
Μικρούλης Νικόλαος 99, 155 
Μίλιας Νικόλαος 652 
Μιλίκης Καβαλ. 218 
Μισθός Ἀντώνιος, ἱερ. 324, 386 
Μισθοῦ, οἰκ. 264 
Μιχαήλ Β΄ δεσπότης 46 
Μιχαήλ Γεώργιος, ἱερ. 294 
Μιχαήλ ∆ηµήτριος, ἱερ. 585 
Μιχαλακάδες, χ. 513, 514 
Μιχαλᾶς Ἀντώνης 325 
Μιχαλᾶς Ἀντώνιος, ἱερ. 585 
Μιχαλᾶς Γεράσιµος, ἱεροµ. 505, 507, 511 
Μιχαλᾶς Ματθαῖος, ἱερ. 599 
Μιχαλᾶς Σεραφείµ, ἱεροµ. 303 
Μιχαλᾶς Στάθης, ἱερ. 580 
Μίχος Τζώρτζης 427 
Μοναστηριώτης Ἀθανάσιος, ἱερ. νοτ. 530 
Μοναστηριώτης Γεώργιος 154 
Μοναστηριώτης Γιάννης 574 
Μοναστηριώτης ∆ηµήτριος (∆ῆµος), ἱερ. 

94, 99, 100, 108, 153, 155 
Μοναστηριώτης Θεοδωρῆς 98, 525 
Μοναστηριώτης Ἰάκωβος, ἱερ. 162 
Μοναστηριώτης Ἰωάννης 97, 154 
Μοναστηριώτης Ἰωάννης, ἱερ. 299 
Μοναστηριώτης Κωσταντῆς 99, 153 
Μοναστηριώτης Κωσταντῆς, ἱερ. 108 
Μοναστηριώτης Μάρκος 94 
Μοναστηριώτης Ματθαῖος 98 
Μοναστηριώτης Μιχαήλ 162 
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Μοναστηριώτης Σταµάτιος 154 
Μοναστηριώτης Στέλιος, ἱερ. 557 
Μοναστηριώτης Σωφρόνιος, ἱεροµ. 98, 525 
Μοναστηριώτης Τοµάζος, ἱερ. 154, 155 
Μονδίνος Λεύκιος, Πρ. Ζακύνθου 211 
µονή Ἁγίας Αἰκατερίνης στή Νῆσο, Περί-

θεια 523 
– Ἁγίας Εὐφηµίας, Κέρκυρα 444 
– Ἁγίου Γερασίµου, Κεφαλληνία 63 
– Ἁγίου Γεωργίου στούς Σκάρους, Λευ-

κάδα 616 
– Ἁγίου Ἰωάννη στό Λιβάδι, Λευκάδα 616 
– Ἁγίου Παντελεήµονος, Γαρούνας 523 
– Ἁγίων Θεοδώρων, Γαρίτσα 209 
– Ἀναφωνήτριας, Κέρκυρα 194  
– Ἄτρου, Κεφαλληνία 193  
– Βαρδιάνων, Κεφαλληνία 69  
– Βλαχέρνας, Ἄρτα 38 
– Εὐαγγελισµοῦ Κηπουρίων, Κεφαλληνία 

72  
– Σισίων, Κεφαλληνία 89 
– Στροφάδων, Ζάκυνθος, 204 
– Ὑ. Θ. Νουντζιάτας, Κέρκυρα 238, 380, 

592 
– Ὑ. Θ. Πλατυτέρας Σαρόκκου, Κέρκυρα 

91  
– Βλ. καί ναούς: Ἁγίας Αἰκατερίνης Κέρ-

κυρας, Ἁγίας Τριάδος Ἀργυράδων, Ἁ-
γίας Τριάδος Κληµατιᾶς, Ἁγίου Ἰωάννη 
Θεολόγου Καρουσάδων, Παντοκρά-
τορα Ἁγίου Ματθαίου, Ὑ. Θ. Ὁδηγή-
τριας Ἀγραφῶν, Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρί-
τσας, Ὑ. Θ. Ὑψηλῆς Μαγουλάδων 

Μονοβασιώτης Ἀντώνιος, ἱερ. 110 
Μονόλιθος Γεώργιος 93 
Μονόλιθος Κωνστάντιος 93, 113 
Μοριάς 577, 668 
Μοσχονᾶς Ν. 44, 45, 181 
Μόσχος Γεώργιος, νοτ. 48 
Μόσχος Μανώλης 254 
Μοτζάνεγας Θωµᾶς 344 
Μουζακίτης Ἱερώνυµος 609 
Μουµούρη, γενεά 80 
Μουµούρης Ἀντώνης 239 
Μουµούρης Καλοϊωάννης, ἱερ. 227, 238 
Μουµούρης Πιέρος 508 

Μουµούρης Στεφανῆς 239 
Μουρέλος Ἀλιβίζης 90, 106, 189, 190 
Μουρέλος Γερόλυµος 90, 106 
Μουρέλος Γιαννοῦτζος 106 
Μουρέλος Μπατίστας 90, 106, 116 
Μουρίκης Σταµάτιος, ἱερ. 135 
Μουρµούρης ∆ηµήτριος, ἱερ. 93, 155 
Μουσούλης Σάββας, ἱεροµ. 75, 93, 524 
Μουστοξύδης Θεοδόσιος, ἱερ. 545 
Μουστοξύδης Στέλιος 432 
Μπαδουβᾶς Μανώλης 325 
Μπάλα, γενεά 461 
Μπαλάσης Θεόφιλος, ἱεροµ. 534 
Μπαλούλιας Κώστας 670 
Μπαµπούρης Γεώργιος, ἱερ. 411, 542 
Μπάνος Γεώργιος 203 
Μπάνου, οἰκ. 105 
Μπαντῆς Ἰωάννης 92 
Μπαρούτζης Ἀναστάσης 383 
Μπαρούτζης Βασίλης 128 
Μπαρούτζης Φράγκος 383 
Μπάστας Σπύρος 409 
Μπάστας Τζώρτζης 409 
Μπατιστάτος Μ. 41 
Μπέλα, σ. Γ. Κοµποδήµου 384 
Μπελάντας Μικέλης 119 
Μπέλιος Ζαχαρίας, ἱεροµ. 554 
Μπελµπελίτζας Λεονάρδος 89 
Μπενεβίτης Ἀλιβίζης 282 
Μπενίτσες, χ. 193, 600 
Μπέτα, σ. Ν. Σµοΐλη 153 
Μπέτζης Χριστόδουλος 151 
Μπήσκα, γενεά 461 
Μπογδάνος Ἀνδρέας 357 
Μπογδάνος ∆ῆµος, ἱερ. 132, 143 
Μπογδάνος Θεόδωρος, ἱερ. 565 
Μπογδάνος Ἰωαννίκιος, ἱεροµ. 558 
Μπογδάνου, γενεά 232 
Μποζίκη, οἰκ. 461 
Μπόικου, οἰκ. 173 
Μπολίτζας Ἀνδρέας 142 
Μπόρσης Γεώργιος 108 
Μπόρσης ∆ηµήτριος 108 
Μπόρσης Τάτζης 108 
Μπούας Πέτρος 290 
Μπούγας Μελέτιος, ἱεροµ. 558 
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Μπούγας Πασχάλης 259 
Μπούγας Σίµος 119 
Μπούµπλης Ἀνδρέας 109 
Μπούµπλιαινα Ρεµούντα 92 
Μπούµπλιας Ἀντώνιος 92 
Μπουνιᾶς Ἀναστάσιος 379 
Μπουνιᾶς Ἰωάννης 512, 513, 523 
Μπούρδης Γεώργιος 294 
Μπούρδης Ἰωάννης, ἱερ. 294, 566 
Μπούρης Μάρκος 151 
Μπρεντάνος Ἰάκωβος 195 
Μυρίλας Γεώργιος, ἱερ. 295 
Μωραΐτης Ἀνδρέας, ζωγράφος 275 
Μωραΐτης Καλοϊωάννης, ἱερ. 575, 585 
Μωραΐτης Κωνσταντῖνος 481 
Μωραΐτης Παχώµιος, µον. 524 
Μωραΐτης Ταµπάκης Παναγιώτης 275 
 
Νάλδης Βίδος 343 
ναός Ἁγίας Ἀγάθης, Ζυγός 228, 370, 373, 

417, 419, 432, 559, 568, 571, 577, 598 
– Ἁγίας Αἰκατερίνης, Κανακάδες 235, 541, 

553, 570, 571, 576, 580, 595, 596 
– Ἁγίας Αἰκατερίνης, Καρουσάδες 337, 

396, 397, 498, 501 
– Ἁγίας Αἰκατερίνης, Κέρκυρα 70, 71, 662, 

663 
– Ἁγίας Αἰκατερίνης, Σταυρός 120 
– Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Πρέντζα, Κέρ-

κυρα 165 
– Ἁγίας Ἀναστασίας, Γαρδελάδες 368 
– Ἁγίας Ἀναστασίας, Παλαιόπολη 91 
– Ἁγίας Ἀναστασίας, Πολιτάδες 99, 155, 

367, 371, 524, 525, 526, 606 
– Ἁγίας Ἀναστασίας Ρωµαίας, Λιαπάδες 

340, 461 
– Ἁγίας Ἀναστασίας Φαρµακολύτριας, 

Λιαπάδες 235 
– Ἁγίας Βαρβάρας, Βαρυπατάδες 333 
– Ἁγίας Βαρβάρας, ∆οραχιτάδες (Ραχτά-

δες) 119, 152, 166, 172, 198, 225, 226, 
288, 292, 293, 311, 316, 332, 386, 562, 
575, 577, 591, 629 

– Ἁγίας Βαρβάρας, ∆ουκάδες 368 
– Ἁγίας Βαρβάρας, Σκριπερό 333 
– Ἁγίας Βαρβάρας, Συνιές 193, 230, 235 

– Ἁγίας Βαρβάρας, Σωκράκι 373, 524 
– Ἁγίας Θέκλας, Λιαπάδες 235, 294, 583 
– Ἁγίας Κυριακῆς, Γαστούρι 116, 573 
– Ἁγίας Κυριακῆς, Κυνοπιάστες 72, 122 
– Ἁγίας Κυριακῆς, Στανοπουλάδες 121, 

122, 168, 275, 276, 280, 281, 283, 284, 
285, 312, 335, 367, 372, 429, 525, 526 

– Ἁγίας Μαρίνας, Καββαδάτες 284, 543, 
592, 599 

– Ἁγίας Μαρίνας, Καρδάκι 91 
– Ἁγίας Μαρίνας, Κοθονίκι 117 
– Ἁγίας Μαρίνας, Μάρµαρο 80, 170, 365, 

369, 372, 384, 435, 461, 551, 552, 567, 
572, 576, 581, 584, 596, 597, 603, 631 

– Ἁγίας Μαρίνας, Μπενίτσες 70, 565 
– Ἁγίας Νίκης, Γαρίτσα 74 
– Ἁγίας Παρασκευῆς, Ἅγιος Ματθαῖος 

173, 226, 329, 333, 337, 364, 366, 371, 
383, 450, 552, 557, 564, 587, 590 

– Ἁγίας Παρασκευῆς, Ἀγραφοί 235 
– Ἁγίας Παρασκευῆς, Βαρυπατάδες 75, 

119, 172, 224, 227, 235, 246, 264, 265, 
266, 272, 321, 322, 326, 329, 351, 358, 
364, 384, 416, 418, 423, 443, 460, 552, 
559, 564, 567, 577, 579, 581, 631 

– Ἁγίας Παρασκευῆς, Βελονάδες 232 
– Ἁγίας Παρασκευῆς, Γαρούνας Ἄνω 170 
– Ἁγίας Παρασκευῆς, ∆ουκάδες 336, 365, 

429, 596, 603· βλ. καί ναό Ταξιάρχη καί 
Ἁγίας Παρασκευῆς 

– Ἁγίας Παρασκευῆς, Ἐγνιοχώριον 585 
– Ἁγίας Παρασκευῆς, Καββαδάτες 93 
– Ἁγίας Παρασκευῆς, Κέρκυρα 368· βλ. 

καί ναό Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου καί 
Ἁγίας Παρασκευῆς 

– Ἁγίας Παρασκευῆς, Καµάρα 130, 131, 
134, 135, 140, 142, 143, 144, 145, 253, 
335, 351, 369, 416 

– Ἁγίας Παρασκευῆς, Καρουσάδες 336, 
355, 365, 370, 384, 406, 430, 553, 554, 
568, 579, 595, 629 

– Ἁγίας Παρασκευῆς, Κουναβάδες 232, 
235, 349, 366, 371 

– Ἁγίας Παρασκευῆς, Κουραµάδες 80, 95, 
100 

– Ἁγίας Παρασκευῆς, Κυνοπιάστες 97 
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– Ἁγίας Παρασκευῆς, Λάκωνες 580 
– Ἁγίας Παρασκευῆς, Μανατάδες 232 
– Ἁγίας Παρασκευῆς, Σγουράδες 200, 231, 

241, 349, 365, 560, 597, 603 
– Ἁγίας Παρασκευῆς, Ὕψος 585 
– Ἁγίας Παρασκευῆς τοῦ Βρανιανίτη, 

Κέρκυρα 63, 64, 74, 102, 185, 186, 199, 
258, 343, 360, 592 

– Ἁγίας Παρασκευῆς τοῦ Φόρου, Κέρκυρα 
66, 75, 186, 380 

– Ἁγίας Σοφίας, Κέρκυρα 465, 468 
– Ἁγίας Σοφίας, Κωνσταντινούπολη 561 
– Ἁγίας Σοφίας, Πέραµα 44, 148, 151, 175 
– Ἁγίας Τριάδος, Ἀντιπερνοί 230, 297, 

557, 563 
– Ἁγίας Τριάδος, Ἀργυράδες 44, 274, 276, 

278, 279, 281, 282, 283, 285, 303, 332, 
337, 349, 367, 373, 399, 411, 416, 417, 
526, 527, 529, 530, 531, 532, 533, 536, 
573, 593, 600, 627, 630 

– Ἁγίας Τριάδος, Βελονάδες 300 
– Ἁγίας Τριάδος, Γαρίτσα 368 
– Ἁγίας Τριάδος, Κέρκυρα 188, 592 
– Ἁγίας Τριάδος, Νεοχώρι 339 
– Ἁγίας Τριάδος, Νυµφές 95 
– Ἁγίας Τριάδος, Πάγοι 104, 235, 593 
– Ἁγίας Τριάδος, Παυλιάνα Κάτω 90, 95, 

118, 119, 160, 174, 175, 226, 227, 300, 
312, 332, 349, 384, 524, 551, 552, 567, 
583, 586, 630 

– Ἁγίας Τριάδος, Σταυρός 232, 329, 366, 
371, 433, 595 

– Ἁγίας Τριάδος, Ψωραροί 70, 122, 123, 
125, 127, 128, 166, 174, 316, 319, 335, 
362, 369, 398, 402, 403, 405, 409, 410, 
422, 589, 605 

– Ἁγίας Τριάδος Ἄνω, Κέρκυρα 91, 194, 
274, 360, 371, 428, 597 

– Ἁγίας Τριάδος Παραλίου (εἰς τήν 
παραθαλασσίαν), Κέρκυρα 280, 352, 
357, 359, 371, 412, 428, 552, 555, 569, 
574, 579, 596, 605, 628 

– Ἁγίας Τριάδος στό Ρίφι, Κληµατιά 303, 
337, 340, 369, 373, 422, 423, 425, 499, 
527, 534, 630 

– Ἁγίας Τριάδος τῶν Πρεβεζάνων στό 

Καλλιγώνι, Λευκάδα 492 
– Ἁγίου Ἀθανασίου, Ἅγιος Ματθαῖος 333 
– Ἁγίου Ἀθανασίου, Ἀρµενάδες 230 
– Ἁγίου Ἀθανασίου, Γαρίτσα 96, 601 
– Ἁγίου Ἀθανασίου, Καρουσάδες 121, 

169, 226, 230, 274, 275, 288, 302, 311, 
316, 318, 332, 335, 337, 366, 396, 397, 
399, 409, 410, 429, 543, 553, 557, 570, 
591, 601, 602, 603, 606, 607, 625, 629, 
664 

– Ἁγίου Ἀθανασίου, Κουσπάδες 130 
– Ἁγίου Ἀθανασίου, Μαγουλάδες 566 
– Ἁγίου Ἀθανασίου, Μαντούκι 336, 361, 

368, 371, 376, 399, 414, 553, 554, 621 
– Ἁγίου Ἀθανασίου, Περίθεια 192, 594 
– Ἁγίου Ἀθανασίου στοῦ Κατζίνα, Κέρ-

κυρα 91, 194, 592 
– Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς Κοινότητος, 

Κέρκυρα 82, 171, 195, 224, 300, 311, 
314, 335, 351, 356, 357, 358, 400, 406, 
539, 551, 554, 571, 576, 582, 627, 650 

– Ἁγίου Ἀνδρέα, Καρουσάδες 116 
– Ἁγίου Ἀνδρέα, Μαντούκι 141, 142, 143, 

457 
– Ἁγίου Ἀντωνίου, Κέρκυρα 180, 228, 229, 

246, 274, 276, 277, 281, 282, 283, 307, 
320, 324, 327, 331, 335, 336, 338, 344, 
347, 359, 360, 362, 363, 364, 371, 379, 
385, 388, 389, 390, 394, 396, 397, 398, 
399, 400, 403, 404, 406, 407, 408, 414, 
415, 418, 419, 421, 422, 425, 426, 427, 
428, 429, 435, 436, 438, 440, 443, 448, 
449, 450, 541, 544, 545, 551, 552, 553, 
567, 568, 574, 575, 577, 578, 579, 590, 
595, 596, 597, 598, 611, 627, 630, 636, 
637, 659 

– Ἁγίου Ἀρσενίου, Ἀναπλάδες 340, 341· 
βλ. καί Στανοπουλάδες 

– Ἁγίου Ἀρσενίου, Βαλανιό 253 
– Ἁγίου Ἀρσενίου, Ἐξωκαστρινοί 458 
– Ἁγίου Ἀρσενίου, Καµάρα 120 
– Ἁγίου Ἀρσενίου, Ὁµαλή 104 
– Ἁγίου Ἀρσενίου, Περιβόλι 276, 285, 312, 

329, 337, 367, 373 
– Ἁγίου Ἀρσενίου, Σπαρτίλας 230, 231, 

585 
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– Ἁγίου Ἀρσενίου, Στανοπουλάδες 93, 
155, 275, 276, 280, 282, 283, 284, 285, 
367, 417, 418, 429, 540, 557, 560, 567, 
569, 583, 594, 595 

– Ἁγίου Ἀρσενίου, Συνιές 230, 235 
– Ἁγίου Βαρβάρου, Ποταµός 366, 407, 

416, 554 
– Ἁγίου Βασιλείου, Ἅγιος Ματθαῖος 333 
– Ἁγίου Βασιλείου, Γαστούρι 66 
– Ἁγίου Βασιλείου, Ἐπίσκεψη 264, 340 
– Ἁγίου Βασιλείου, Κέρκυρα· βλ. ναό 

Ἁγίου Βασιλείου καί Στεφάνου 
– Ἁγίου Βασιλείου, Ψωραροί 125 
– Ἁγίου Βασιλείου καί Στεφάνου, Κέρκυ-

ρα 94, 185, 186, 187, 201, 282, 305, 306, 
308, 309, 310, 335, 338, 354, 368, 398, 
407, 408, 410, 412, 414, 448, 449, 457, 
465, 467, 468, 479, 541, 544, 545, 553, 
556, 568, 573, 574, 578, 592, 636, 637, 
638, 648, 650, 651, 653, 660, 661, 662 

– Ἁγίου Βλασίου, Καµάρα 134 
– Ἁγίου Βλασίου, Κέρκυρα 185, 186, 226, 

274· βλ. καί ναό Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας 
καί Ἁγίου Βλασίου 

– Ἁγίου Βλασίου, Λάκωνες 458 
– Ἁγίου Βλασίου, Σωκράκι 228, 370, 373, 

597 
– Ἁγίου Γεωργίου, Βιταλάδες 408 
– Ἁγίου Γεωργίου, Βιτουλάδες 121, 124, 

166, 167, 168, 173, 288, 289, 312, 316, 
320, 351, 365, 540 

– Ἁγίου Γεωργίου, Καρδάκι 91 
– Ἁγίου Γεωργίου, Καρουσάδες 202, 245, 

272, 317, 370, 419, 420, 432, 450, 451, 
452, 460, 563, 590, 591, 625, 626, 629 

– Ἁγίου Γεωργίου, Κασσιώπη 232, 337 
– Ἁγίου Γεωργίου, Καστελλάνοι Μέσης 

235, 366, 371 
– Ἁγίου Γεωργίου, Κληµατιά 226, 329, 

332, 349, 364, 412, 543, 567, 584, 598, 
627, 631 

– Ἁγίου Γεωργίου, Μαντούκι 465, 468 
– Ἁγίου Γεωργίου, Ὀθωνοί 122, 123, 126, 

127, 335 
– Ἁγίου Γεωργίου, Πάγοι 104, 235, 499 
– Ἁγίου Γεωργίου, Παλαιοχώρι 300, 330, 

337, 355, 367, 372, 429, 432, 553, 560, 
569, 570, 572, 574, 581, 582, 595, 627 

– Ἁγίου Γεωργίου, Παυλιάνα 230 
– Ἁγίου Γεωργίου, Περουλάδες 130, 145, 

226, 293, 294, 336, 352, 364, 443, 450, 
452, 540, 554 

– Ἁγίου Γεωργίου, Σκριπερό 333 
– Ἁγίου Γεωργίου, Σορονιό 90, 98, 524 
– Ἁγίου Γεωργίου, Συνιές 193, 230, 235 
– Ἁγίου Γεωργίου εἰς τήν Λευκοράχη, 

Νυµφές 515 
– Ἁγίου Γεωργίου εἰς τά Λέµατα, Παγο-

πρινίλας 635 
– Ἁγίου Γεωργίου καί Σώστη, Ποταµός 72 
– Ἁγίου Γεωργίου Κλουδάτων, Ποταµός 

163, 340 
– Ἁγίου Γεωργίου στό Γιαλισκάρι, Ἀργυ-

ράδες 276, 285, 301, 337, 355, 367, 372, 
373, 406, 429, 595, 603, 604, 614, 627 

– Ἁγίου Γεωργίου Ὑψηλοῦ, Βάτος 79, 110 
– Ἁγίου ∆ηµητρίου, Ἅγιοι ∆έκα 339 
– Ἁγίου ∆ηµητρίου, Ἅγιοι ∆οῦλοι 129, 

134, 135, 140, 142, 166, 288, 292, 293, 
311, 318, 335, 340, 349, 350, 352, 365, 
373, 383, 417, 451, 498, 502, 503, 540, 
563, 572, 591, 628, 629, 630, 631 

– Ἁγίου ∆ηµητρίου, Ἅγιοι Θεόδωροι 90, 
92, 130, 131, 134, 135, 139, 145, 166, 167, 
168, 190, 274, 277, 294, 326, 327, 332, 
335, 372, 386, 524, 540 

– Ἁγίου ∆ηµητρίου, Καρουσάδες 133, 373 
– Ἁγίου ∆ηµητρίου, Κέρκυρα· βλ. ναό Ἁ-

γίου ∆ηµητρίου καί Ἁγίου Ἰακώβου 
– Ἁγίου ∆ηµητρίου, Μαντούκι 61, 256, 

257, 259, 335 
– Ἁγίου ∆ηµητρίου Γέφυρας, Κέρκυρα 

413, 414, 428, 432, 552, 568, 581, 582, 
605, 627· βλ. καί ναό Ἁγίου ∆ηµητρίου 
καί Ἁγίου Ἰακώβου 

– Ἁγίου ∆ηµητρίου Γέφυρας, Κέρκυρα-
Κάστρο 600 

– Ἁγίου ∆ηµητρίου καί Ἁγίου Ἰακώβου, 
Κέρκυρα 130, 187, 197, 202, 226, 228, 
246, 273, 274, 278, 281, 282, 283, 284, 
288, 290, 308, 309, 310, 317, 320, 334, 
336, 337, 343, 347, 348, 352, 354, 359, 
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360, 361, 362, 371, 373, 376, 377, 379, 
380, 385, 390, 391, 397, 399, 400, 401, 
402, 403, 404, 405, 407, 408, 410, 411, 
415, 418, 419, 422, 425, 426, 428, 435, 
542, 544, 545, 546, 551, 553, 554, 556, 
570, 573, 574, 577, 578, 579, 587, 590, 
591, 592, 595, 600, 604, 609, 628, 630, 
631, 636, 637, 638, 650 

– Ἁγίου ∆ηµητρίου στίς Ἁλυκές, Ἀνεµό-
µυλος 75 

– Ἁγίου ∆ηµητρίου, Παυλιάνα 340 
– Ἁγίου ∆ηµητρίου, Περλεψιµάδες 245, 

252, 273, 365, 433, 662 
– Ἁγίου ∆ηµητρίου, Πρέβεζα 43 
– Ἁγίου Ἐλευθερίου καί Ἄννης, Κέρκυρα 

50, 70, 84, 130, 133, 136, 137, 139, 140, 
145, 146, 147, 198, 200, 202, 239, 241, 
279, 283, 284, 287, 290, 291, 307, 310, 
324, 335, 346, 362, 363, 377, 378, 379, 
388, 389, 393, 398, 400, 402, 404, 407, 
408, 410, 415, 422, 424, 425, 426, 427, 
465, 466, 469-481, 487, 545, 550, 570, 
573, 574, 588, 589, 590, 596, 610, 627, 
630, 632, 636, 637, 639, 647, 648, 651, 
652, 660, 662 

– Ἁγίου Ἐλευθερίου, Περιβόλι 102, 111 
– Ἁγίου Θεοδώρου, Γαστούρι 231 
– Ἁγίου Θεοδώρου, Λιαπάδες 235 
– Ἁγίου Θωµᾶ, Ποδαριῶνες 90, 99, 375, 

568 
– Ἁγίου Ἰακώβου Πέρσου, Κέρκυρα 187, 

188, 274, 355, 360, 428, 551, 567, 574, 577 
– Ἁγίου Ἰακώβου Πέρσου, Περίθεια 192, 

244, 251, 274, 296, 300, 337, 374, 450, 
594 

– Ἁγίου Ἰσαύρου, Μελίκια 129, 131, 135, 
140, 143, 166, 191, 293, 335, 352, 355, 
367, 372, 373, 383, 406, 429, 540, 551, 
565, 567, 595 

– Ἁγίου Ἰωάννη, Ἀρκαδάδες 92, 97, 101 
– Ἁγίου Ἰωάννη, Βελονάδες 101 
– Ἁγίου Ἰωάννη, Κουναβάδες 91 
– Ἁγίου Ἰωάννη Ἐλεήµονος, Κανάλι 574 
– Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου, Ἐξαχειράδες 

117 
– Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου, Καρουσάδες 

302, 322, 337, 429, 526, 527, 530, 531, 
532, 534, 595, 600, 602 

– Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου, Κέρκυρα 371, 
540, 544, 552, 567· βλ. καί ναό Ἁγίου 
Ἰωάννη Θεολόγου καί Ἁγίας Παρα-
σκευῆς 

– Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου, Πολιτάδες 98, 
525 

– Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου καί Ἁγίας Πα-
ρασκευῆς, Κέρκυρα 63, 64, 74, 131, 134, 
139, 185, 186, 192, 199, 238, 251, 255, 
272, 290, 335, 336, 347, 352, 364, 382, 
407, 465, 592, 593, 595, 640 

– Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου τοῦ ∆εµεντίου, 
Κέρκυρα 91, 130, 138, 144, 147, 175, 375 

– Ἁγίου Ἰωάννη Μωραΐτη, Γαστούρι 81 
– Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόµου, Ἀργυράδες 

130, 132, 135, 139, 274, 300, 335, 337, 
349, 354, 367, 373, 383, 429, 541, 553, 
567, 577, 587, 603 

– Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόµου, Βουνιατάδες 
177, 235, 639 

– Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόµου, Κυνοπιάστες 
596 

– Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόµου καί Ἁγίου 
Ἀρτεµίου, Κωνσταντινούπολη 38 

– Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόµου καί Ἁγίας 
Παρασκευῆς, Κέρκυρα 66, 75, 129, 131, 
132, 133, 135, 136, 139, 140, 144, 146, 
147, 166, 186, 197, 199, 225, 305, 310, 
311, 320, 324, 325, 335, 347, 352, 355, 
360, 380, 383, 407, 412, 414, 430, 438, 
542, 544, 551, 555, 556, 571, 572, 574, 
579, 586, 592, 627, 628, 637, 638 

– Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόµου Καινούριου, 
Κέρκυρα 382, 398, 399, 400, 540, 552, 
582· βλ. καί ναό Ἁγίου Ἰωάννη Προδρό-
µου καί Ἁγίας Παρασκευῆς 

– Ἁγίου Ἰωάννη στοῦ Ἀβράµη, Κέρκυρα 
464, 465, 573 

– Ἁγίου Ἰωάννη στοῦ Μπάστα, Παξοί 163 
– Ἁγίου Ἰωάννη Χρυσοστόµου, Ζάκυνθος 

465 
– Ἁγίου Ἰωάννη Χρυσοστόµου Ἀργοστο-

λίου, Κεφαλληνία 182 
– Ἁγίου Ἰωάννη Χρυσοστόµου, Πρέβεζα 42 
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– Ἁγίου Ἰωάννη Χρυσοστόµου, Ρουµα-
νάδες 129, 132, 134, 135, 139, 168, 245, 
275, 280, 311, 335, 367, 372, 429 

– Ἁγίου Ἰωάννη Χρυσοστόµου, Σαρόκκο 
91, 375 

– Ἁγίου Κωνσταντίνου, Νυµφές 226, 310, 
340, 352, 365, 369, 400, 408, 433, 595, 
597, 631 

– Ἁγίου Κωνσταντίνου, Ποτάµι 604 
– Ἁγίου Κωνσταντίνου, Σγουράδες 524, 

525 
– Ἁγίου Κωνσταντίνου, Στρινίλας 104 
– Ἁγίου Λαζάρου, Ζάκυνθος 465 
– Ἁγίου Λαζάρου τῆς Κοινότητος, Κέρκυ-

ρα 65, 82, 165, 171, 187, 188, 247, 259, 
539 

– Ἁγίου Λουκᾶ, Γουβί 83 
– Ἁγίου Μαρκιανοῦ, Γαστούρι 569, 576, 

580, 598 
– Ἁγίου Μαρτίνου, Λαύκι 103 
– Ἁγίου Ματθαίου, Ἅγιος Ματθαῖος 333, 

337, 341, 564, 609 
– Ἁγίου Νικολάου, Ἀγραφοί 293, 340, 563 
– Ἁγίου Νικολάου, Βυρός 98, 524 
– Ἁγίου Νικολάου, Γαρδελάδες 232 
– Ἁγίου Νικολάου, Ἐπίσκεψη 72 
– Ἁγίου Νικολάου, Ἐπισκοπιανά 120 
– Ἁγίου Νικολάου, Κανακάδες 80, 170, 

352, 365, 406, 412, 430, 541, 552, 569, 
571, 576, 577, 582, 594, 597, 602, 631 

– Ἁγίου Νικολάου, Καρδάκι 84, 378, 472, 
475 

– Ἁγίου Νικολάου, Κέρκυρα 376· βλ. καί 
ναό Ἁγίου Νικολάου καί Λαζάρου 

– Ἁγίου Νικολάου, Κολοκύθι 71, 256 
– Ἁγίου Νικολάου, Κορακιάνα 585 
– Ἁγίου Νικολάου, Κρήνη 230, 563 
– Ἁγίου Νικολάου, Κυνοπιάστες 339 
– Ἁγίου Νικολάου, Λάκωνες 593 
– Ἁγίου Νικολάου, Μάµαλοι 159, 229, 

555, 558 
– Ἁγίου Νικολάου, Μάρµαρο 435 
– Ἁγίου Νικολάου, Νυµφές 432, 576 
– Ἁγίου Νικολάου, Πετάλια 122, 125 
– Ἁγίου Νικολάου, Πόρτο Καραγός ἤ 

Κοχλιός 96 

– Ἁγίου Νικολάου, Πρινίλας 604 
– Ἁγίου Νικολάου, Σιδάρι 280, 283, 285, 

303, 339, 340, 350, 498, 502 
– Ἁγίου Νικολάου, Στρινίλας 70, 71 
– Ἁγίου Νικολάου, Συναράδες 366, 372, 

552, 562, 563, 564, 568 
– Ἁγίου Νικολάου, Χωρεπίσκοποι 235 
– Ἁγίου Νικολάου Ἀβράµη, Κέρκυρα 94 
– Ἁγίου Νικολάου Ἀσκελᾶ, Ἅγιοι ∆οῦλοι 

340, 499 
– Ἁγίου Νικολάου ∆ουκιανάτων, Καρου-

σάδες 245, 297, 443, 545 
– Ἁγίου Νικολάου ∆ράκοντος, Ριγγλάδες 

75, 277, 340, 355, 367, 372, 417, 429, 499, 
524, 525, 551, 552, 555, 556, 557, 567, 
570, 574, 575, 583, 587, 596, 627 

– Ἁγίου Νικολάου Ἑβραΐδος, Κέρκυρα 
376, 403, 406, 407, 413, 417, 428, 552, 
554, 567, 577, 579, 581· βλ. καί ναό 
Ἁγίου Νικολάου καί Ὑ. Θ. Πλατυτέρας 

– Ἁγίου Νικολάου Ἑβραΐδος, Κέρκυρα-
Κάστρο 412, 584  

– Ἁγίου Νικολάου καί Ἁγίου Λαζάρου, 
Κέρκυρα 165, 187, 188, 272, 274, 275, 
277, 281, 284, 291, 300, 305, 306, 308, 
309, 313, 325, 326, 334, 335, 336, 337, 
344, 348, 354, 357, 361, 362, 364, 368, 
371, 375, 376, 378, 379, 380, 387, 390, 
391, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 
402, 403, 404, 405, 407, 408, 410, 411, 
414, 415, 418, 419, 421, 422, 424, 425, 
427, 428, 430, 431, 433, 451, 491, 541, 
544, 551, 553, 554, 570, 572, 574, 575, 
576, 577, 579, 581, 582, 586, 590, 595, 
603, 604, 605, 606, 609, 629, 630, 636, 
637, 638, 639, 640, 642, 643, 644, 648, 
653, 661 

– Ἁγίου Νικολάου καί Ἁγίου Σπυρίδωνος 
στό Μαγιστράτο, Κέρκυρα 232 

– Ἁγίου Νικολάου καί Ὑ. Θ. Πλατυτέρας, 
Κέρκυρα 75, 185, 187, 188, 195, 226, 
311, 312, 330, 336, 347, 348, 355, 356, 
357, 359, 360, 364, 371, 383, 386, 390, 
428, 558, 590, 603, 640 

– Ἁγίου Νικολάου Παλαιοχωρίτη, Λάκω-
νες 193, 593 
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– Ἁγίου Νικολάου Πραιτωρίου, Καστελ-
λάνοι Γύρου 340, 368, 499 

– Ἁγίου Νικολάου στά Καµπούλια, Κορα-
κιάνα 380 

– Ἁγίου Νικολάου στή Σκάλα, Ἅγιος 
Ματθαῖος 71 

– Ἁγίου Νικολάου στό Προµαχίδι, Ἀ-
γραφοί 373 

– Ἁγίου Νικολάου στούς Ἀρµαράτες, 
Σταυρός 366, 595 

– Ἁγίου Νικολάου τῆς Ἀνδρονίκαινας, 
Κέρκυρα 330, 335, 356, 406, 542, 552, 
567, 577 

– Ἁγίου Νικολάου τῆς Μαυριάνας, Σω-
κράκι 162, 300, 302, 332, 336, 337, 365, 
369, 372, 373, 400, 406, 429, 461, 498, 
501, 524, 525, 540, 545, 551, 553, 567, 
568, 572, 580, 584, 602 

– Ἁγίου Νικολάου τοῦ Γκενουβέζε 368 
– Ἁγίου Νικολάου τοῦ Κάντηλα, Κοψο-

χειλάδες 71, 365 
– Ἁγίου Νικολάου τοῦ Κοντογιώργη, 

Λαύκι 336, 365, 371 
– Ἁγίου Νικολάου τοῦ Μόρου, Μπενίτσες 

130, 131, 178, 335, 565 
– Ἁγίου Νικολάου τοῦ Μώλου, Ζάκυνθος 

239 
– Ἁγίου Νικολάου τοῦ Ταυλία, Συνιές 

102, 559 
– Ἁγίου Νικολάου τοῦ Τροῦ, Καρουσάδες 

557 
– Ἁγίου Νικολάου τῶν Ἀλβανιτῶν, Κέρ-

κυρα 226, 246, 276, 359, 360, 362, 371, 
384, 428· βλ. καί ναό Ἁγίου Νικολάου 
καί Ἁγίου Λαζάρου 

– Ἁγίου Νικολάου τῶν Ἀρµένη, Ποταµός 
232 

– Ἁγίου Νικολάου τῶν Γερόντων· βλ. ναό 
Ἁγίου Νικολάου καί Ἁγίου Λαζάρου 

– Ἁγίου Νικολάου τῶν Ξένων, Γαρίτσα 
229, 246, 274, 330, 336, 355, 356, 359, 
364, 368, 371, 401, 406, 418, 428, 430, 
432, 492, 541, 544, 551, 553, 556, 569, 
571, 572, 576, 578, 581, 587, 595, 628, 
659 

– Ἁγίου Νικολάου τῶν Ξένων, Καρου-

σάδες 282, 337, 340, 401, 417, 428, 461, 
492, 557, 590, 596, 603 

– Ἁγίου Νικολάου τῶν Τζιράτων, Περί-
θεια 90, 103, 244, 554 

– Ἁγίου Νικολάου τῶν Τζουκαλάτων, Κα-
ρουσάδες 337 

– Ἁγίου Ὀνουφρίου, Σκριπερό 340, 499, 
502 

– Ἁγίου Παγκρατίου, Κέρκυρα-Κάστρο 
89, 100 

– Ἁγίου Παντελεήµονος, Βιταλάδες 276, 
280, 281, 285, 337, 355, 367, 373, 406, 
524, 525, 603, 628 

– Ἁγίου Παντελεήµονος, Κέρκυρα 117 
– Ἁγίου Παντελεήµονος, Παλαιόπολη 580 
– Ἁγίου Παντελεήµονος, Σκριπερό 621 
– Ἁγίου Παντελεήµονος, Στρινίλας 635 
– Ἁγίου Προκοπίου, Μελίκια 70 
– Ἁγίου Προκοπίου, Ψωραροί 125 
– Ἁγίου Σπυρίδωνος, Ἅγιοι ∆έκα 235 
– Ἁγίου Σπυρίδωνος, Ἅγιος Ματθαῖος 333 
– Ἁγίου Σπυρίδωνος, Ἀργυράδες 576 
– Ἁγίου Σπυρίδωνος, Κανάλι 70, 71, 122, 

123, 124, 127, 128, 279, 280, 289, 291, 
335, 369, 373, 383, 417 

– Ἁγίου Σπυρίδωνος, Κέρκυρα 65, 66, 97, 
103, 165, 242, 244, 297, 298, 643, 644, 
646, 647, 653, 656 

– Ἁγίου Σπυρίδωνος, Μελίκια 232 
– Ἁγίου Σπυρίδωνος, Σαρόκκο 182 
– Ἁγίου Στεφάνου, Βαρυπατάδες 75, 235, 

358 
– Ἁγίου Στεφάνου, Γαρδελάδες 70 
– Ἁγίου Στεφάνου, Κέρκυρα 185, 186, 187, 

465, 467, 562, 592 
– Ἁγίου Στεφάνου, Κορακιάνα 90, 96 
– Ἁγίου Στεφάνου, Μαγουλάδες 71 
– Ἁγίου Στεφάνου, Μπενίτσες 58, 232 
– Ἁγίου Στεφάνου, Σκριπερό 230, 235, 

251, 253, 294, 320, 326, 355, 365, 460, 
552, 563, 566, 567, 578, 586 

– Ἁγίου Τρύφωνος, Παυλιάνα Κάτω 95, 
118 

– Ἁγίου Χαραλάµπους, Γαρίτσα 264, 340 
– Ἁγίου Χαραλάµπους, Κέρκυρα 71, 82 
– Ἁγίου Χριστοφόρου, Βίστωνας 458 
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– Ἁγίων Ἀναργύρων, Ἀναπλάδες 299, 563 
– Ἁγίων Ἀναργύρων, Βαρυπατάδες 177 
– Ἁγίων Ἀναργύρων, Στανοπουλάδες 90, 

98, 100, 156, 162, 280, 281, 283, 294, 295, 
311, 332, 337, 354, 367, 372, 373, 380, 
386, 417, 423, 429, 432, 540, 541, 551, 
567, 568, 569, 582, 583, 584, 590, 594, 
595, 596, 602, 603 

– Ἁγίων Ἀποστόλων, Ἅγιος Μάρκος 353, 
386, 460, 544, 551, 552, 567 

– Ἁγίων Ἀποστόλων, Ἅγιος Ματθαῖος 91, 
333 

– Ἁγίων Ἀποστόλων, Ἀγραφοί 235, 240, 
254, 577 

– Ἁγίων Ἀποστόλων, Ἀρµενάδες 641 
– Ἁγίων Ἀποστόλων, Βιταλάδες 146, 229, 

279, 286 
– Ἁγίων Ἀποστόλων, Καµάρα 333 
– Ἁγίων ∆έκα, Ἅγιοι ∆έκα 235 
– Ἁγίων Θεοδώρων, Ἅγιοι ∆οῦλοι 163, 

302, 541, 553, 557, 568, 576, 577, 597, 
629, 630 

– Ἁγίων Θεοδώρων, Ἅγιοι Θεόδωροι 90, 
97, 98, 99, 100, 153, 174, 227, 274, 293, 
294, 326, 327, 332, 337, 352, 367, 368, 
372, 378, 386, 429, 541, 551, 560, 561, 
568, 581, 583, 594, 596, 597, 599, 602 

– Ἁγίων Θεοδώρων, Ἀγραφοί 593 
– Ἁγίων Θεοδώρων, Ἐξαχειράδες 515 
– Ἁγίων Θεοδώρων, Κανακάδες 235 
– Ἁγίων Θεοδώρων, Κουσπάδες 100, 375 
– Ἁγίων Θεοδώρων, Μαγουλάδες 298, 566 
– Ἁγίων Θεοδώρων, Περιβόλι 336, 367, 

371, 373, 429 
– Ἁγίων Θεοδώρων, Περίθεια 274, 295, 

296, 337, 365, 543, 563, 599, 600 
– Ἁγίων Θεοδώρων, Συνιές 193, 230, 235 
– Ἁγίων Ἰάσωνος καί Σωσιπάτρου, Ἀνε-

µόµυλος 74, 587 
– Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, Ἅγιος 

Ἀθανάσιος 95 
– Ἁγίων Πάντων, Ζυγονό 173, 333 
– Ἁγίων Πάντων, Κέρκυρα 43, 185, 239, 

262, 463, 465 
– Ἁγίων Πατέρων, Κέρκυρα 172, 227, 229, 

246, 263, 282, 331, 336, 340, 359, 360, 

364, 368, 371, 382, 385, 387, 395, 396, 
398, 399, 401, 403, 407, 412, 413, 420, 
432, 449, 452, 453, 454, 568, 570, 581, 
595, 659 

– Ἁγίων Σαράντα, Κέρκυρα 335, 355, 551, 
556, 568, 572, 582, 584, 628 

– Ἁγίων Σαράντα, Περιβόλι 70, 299 
– Ἀναλήψεως, Γαλήσιο ὄρος (Ἅγιοι ∆έκα) 

95, 106 
– Ἀναλήψεως, Καρουσάδες 369, 373, 408, 

417, 443, 541, 568, 597, 603 
– Παντοκράτορα, Ἅγιοι ∆οῦλοι 163, 429, 

543, 596, 603, 629, 630, 631 
– Παντοκράτορα, Ἅγιος Ματθαῖος 167, 

251, 458, 460, 527 
– Παντοκράτορα, Βαρυπατάδες 235  
– Παντοκράτορα, Καρδάκι 81 
– Παντοκράτορα, Κέρκυρα 172, 227, 239, 

244, 251, 255, 278, 282, 286, 290, 324, 
330, 336, 343, 347, 352, 355, 356, 359, 
362, 363, 364, 371, 378, 383, 384, 390, 
401, 404, 406, 407, 425, 457, 558, 567, 
577, 578, 579, 591, 596, 609, 637, 638, 
661 

– Παντοκράτορα, Κουραµάδες 456 
– Παντοκράτορα, Μακράδες 423, 429, 

594, 603 
– Παντοκράτορα, Μελίκια 92 
– Παντοκράτορα, Μεσαριά 226, 350, 353, 

365, 372, 497, 501, 502, 543, 552, 567, 
583, 599, 604, 631 

– Παντοκράτορα, Πρέβεζα 42 
– Παντοκράτορα, Χλοµός 340 
– Παντοκράτορα Ἀσκηταριοῦ, Νυµφές 

112, 226, 336, 349, 353, 355, 366, 371, 
412, 552, 568, 581, 583 

– Παντοκράτορα στό Γρηγοροβούνι, 
Γαρίτσα 74, 246, 300, 336, 347, 354, 359, 
364, 524, 525, 526, 552, 567, 578, 581, 
582, 628, 637, 638, 659 

– Παντοκράτορα στό Ποντικονήσι, Πέρα-
µα 65, 93, 94, 377 

– Παντοκράτορα στόν Πετάσωνα, Περι-
βόλι 81, 111, 115 

– Παντοκράτορα Ὑψηλοῦ, Συνιές 74, 104, 
164, 173, 198, 199, 200, 203, 224, 226, 
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228, 288, 292, 316, 317, 318, 323, 350, 
365, 366, 368, 370, 372, 373, 379, 390, 
395, 396, 409, 411, 412, 417, 421, 422, 
425, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 
444, 500, 503, 505, 512-523, 524, 541, 
552, 563, 568, 569, 572, 574, 582, 594, 
595, 596, 599, 603, 604, 605, 606, 626, 
627, 629, 631, 645 

– Προφήτη Ἠλία, Καλαφατιῶνες 232, 366, 
372, 551, 567, 577, 581, 583, 631 

– Προφήτη Ἠλία, Κέρκυρα-Κάστρο 254 
– Προφήτη Ἠλία, Λευκίµµη 350, 499, 500 
– Προφήτη Ἠλία, Περίθεια 337 
– Προφήτη Ἠλία, Σπαρτίλας 230, 231, 585 
– Προφήτη Ἠλία στό Ἀράκλι, Βιτουλάδες 

232, 350, 365, 372, 499, 501, 505, 580, 
595, 598, 599 

– Σωτῆρος, Βαρυπατάδες 75  
– Σωτῆρος, Γαλήσιο ὄρος (Ἅγιοι ∆έκα) 90 
– Σωτῆρος, Γουβί 96, 97, 100 
– Σωτῆρος, Καρδάκι 93· βλ. καί ναό Πα-

ντοκράτορος 
– Σωτῆρος, Χλοµός 99, 119, 159 
– Σωτῆρος εἰς τοῦ Κερνουσίου, Νεοχώρι 

111, 112 
– Ταξιάρχη, Ἅγιος Ἀθανάσιος 593 
– Ταξιάρχη, Ἅγιος Ματθαῖος 119, 160, 

167, 226, 332, 349, 364, 552, 555, 567, 
582, 587 

– Ταξιάρχη, Ἀργυράδες 148, 149, 151, 195, 
272, 274, 300, 335, 367, 373, 380, 429, 
459, 577, 596, 603 

– Ταξιάρχη, Γαρίτσα 492 
– Ταξιάρχη, Γαρούνας Κάτω 177 
– Ταξιάρχη, ∆ουκάδες 90, 131, 134, 135, 

136, 141, 142, 143, 166, 172, 337, 365, 
371, 417, 429, 460, 551, 584, 590, 594 

– Ταξιάρχη, ∆ραγοτινά 94, 230, 231, 251, 
253, 293, 329, 333, 355, 367, 372, 373, 
429, 432, 460, 567, 575, 579, 580, 582, 
584, 594, 597, 603, 639 

– Ταξιάρχη, Ἐξωκαστρινοί 609 
– Ταξιάρχη, Καµάρα 80 
– Ταξιάρχη, Κέρκυρα 82, 171, 336, 338, 

348, 362, 368, 371, 384, 402, 403, 406, 
421, 539, 553, 642 

– Ταξιάρχη, Κορακιάνα 365, 372, 428, 459, 
553, 568, 583, 586 

– Ταξιάρχη, Κουναβάδες 232, 235, 300, 
320, 324, 349, 366, 371, 552, 567, 571 

– Ταξιάρχη, Παλαιόπολη 95 
– Ταξιάρχη, Πολιτάδες 93, 94, 99, 100, 153, 

162, 312, 329, 332, 336, 352, 367, 372, 
386, 412, 429, 544, 552, 553, 554, 568, 
577, 578, 583, 587, 594, 595, 596, 599 

– Ταξιάρχη, Χλοµός 275, 280, 284, 384, 
553, 567, 577, 582, 587 

– Ταξιάρχη καί Ἁγίας Παρασκευῆς, ∆ου-
κάδες 71,72 

– Ταξιάρχη Μπρεντάτων, ∆ουκάδες 130, 
132, 335, 351, 369 

– Ταξιαρχῶν τῶν Μητσιάλη, Παξοί 163 
– Ὑ. Θ., Ἀρκαδάδες 295, 365, 368, 372, 

546, 552, 585 
– Ὑ. Θ., Αὐλιῶτες 365, 371, 429, 541, 594, 

602 
– Ὑ. Θ., Γαρδελάδες 230, 251, 253, 332, 

355, 365, 372, 429, 460, 551, 560, 567, 
575, 585, 595, 603 

– Ὑ. Θ., ∆ουκάδες 227, 365, 372, 432, 551, 
567, 583, 587, 597 

– Ὑ. Θ., ∆ραγοτινά 94 
– Ὑ. Θ., Λιαπάδες 230, 235, 294, 300, 331, 

336, 355, 364, 365, 372, 399, 406, 412, 
432, 439, 440, 441, 458, 459, 460, 552, 
558, 567, 575, 583, 585 

– Ὑ. Θ., Μάµαλοι 95, 119 
– Ὑ. Θ., Πάγοι 235, 275, 283, 284, 293, 324, 

553, 563, 570, 586, 591, 629 
– Ὑ. Θ., Περλεψιµάδες 597 
– Ὑ. Θ., Σκριπερό 365, 372, 412, 428, 460, 

552, 567, 568· βλ. καί ναό Ὑ. Θ. Λυβιώ-
τισσας 

– Ὑ. Θ. Ἀντιβουνιώτισσας, Κέρκυρα 147, 
239, 240, 252, 273, 278, 283, 284, 286, 
290, 305, 308, 310, 324, 325, 327, 328, 
334, 335, 337, 338, 348, 357, 359, 360, 
362, 368, 371, 376, 377, 379, 380, 386, 
388, 389, 390, 391, 393, 394, 396, 397, 
398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 
406, 407, 411, 412, 413, 414, 415, 421, 
422, 425, 426, 428, 429, 433, 435, 436, 
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438, 439, 440, 443, 544, 545, 553, 570, 
575, 578, 581, 589, 605, 611, 636, 637, 
647, 649, 653, 657 

– Ὑ. Θ. Ἀρκουδίλα, Λευκίµµη 58 
– Ὑ. Θ. Βλαχέρνας, Γαρίτσα 340, 465 
– Ὑ. Θ. Βλαχέρνας, Ἔγριπος 99, 102, 113 
– Ὑ. Θ. Βλαχέρνας, Καµάρα 122, 125, 126, 

127, 128, 129, 174, 228, 229, 320, 335, 
337, 373, 383, 385, 399, 420, 499, 597, 
605 

– Ὑ. Θ. Βλαχέρνας, Καρουσάδες 130, 131, 
134, 135, 141, 142, 143, 145, 166, 279, 
288, 300, 316, 319, 331, 335, 369, 383, 
430, 440, 442 

– Ὑ. Θ. Βλαχέρνας, Κέρκυρα 71, 185, 201, 
273, 284, 324, 325, 327, 362, 363, 368, 
379, 394, 396, 397, 401, 403, 410, 414, 
452, 465, 466, 467, 482-486, 553, 559, 
629, 637, 639, 651, 653, 656, 662 

– Ὑ. Θ. Βλαχέρνας, Κορακάδες 115 
– Ὑ. Θ. Βλαχέρνας, Σαρόκκο 43, 148, 150, 

151, 183, 274, 283, 314, 361, 364, 377, 
393, 400, 574, 592, 638 

– Ὑ. Θ. Βλαχέρνας, Σκριπερό 333 
– Ὑ. Θ. Βραχλερῆς, Ἅγιος Ἀθανάσιος 386, 

553, 555 
– Ὑ. Θ. ∆ικαίας, Συναράδες 58, 93, 110, 

113, 114 
– Ὑ. Θ. εἰς τά ἀµπέλια, Πέλεκας 118 
– Ὑ. Θ. εἰς τά Βαρειά, Νυµφές 514 
– Ὑ. Θ. εἰς τό Ἀγνάντι, Σταυρός 609 
– Ὑ. Θ. εἰς τό Κλῆµα, Ἀντιπερνοί 129, 131, 

135, 139, 141, 142, 166, 227, 288, 292, 
293, 312, 335, 349, 551, 563, 582 

– Ὑ. Θ. εἰς τό Μεσοχώρι, Ἅγιοι Θεόδωροι 
94 

– Ὑ. Θ. εἰς τόν Ἅγιο Σώζοντα, Σπαρτίλας 
231 

– Ὑ. Θ. Εἰσοδίων, Καβαλούρι 282, 310, 
338, 396, 397, 401, 447, 499 

– Ὑ. Θ. Εἰσοδίων, Κανακάδες 80 
– Ὑ. Θ. Εἰσοδίων, Σφακερά 122, 124, 126, 

127, 128, 129, 278, 286, 331 
– Ὑ. Θ. Ἐλεούσας, Ζυγονό 225, 226, 273, 

276, 280, 281, 284, 286, 336, 366, 383, 
384, 417, 418, 552, 555, 572, 581, 587, 

594, 630, 631, 639 
– Ὑ. Θ. Ἐλεούσας, Κρητικά 167, 274, 276, 

280, 281, 282, 283, 284, 285, 289, 300, 
312, 337, 367, 368, 372, 413, 416, 429, 
553, 569, 576, 595, 606, 641 

– Ὑ. Θ. Ἐλεούσας, Κυνοπιάστες 95, 130, 
139, 230, 597 

– Ὑ. Θ. Ἐλεούσας, Μαντούκι 206, 258, 259 
– Ὑ. Θ. Ἐλεούσας στά Πρινίτικα, Πέραµα 

97 
– Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστριας, Ἀργυράδες 577 
– Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστριας, Κουραµάδες 587 
– Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστριας, Παλαιοχώρι 130, 

142, 143 
– Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστριας, Πέλεκας 83 
– Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστριας, Ποτάµι 93, 130, 

131, 132, 134, 135, 139, 141, 166, 191, 
199, 331, 335, 336, 341, 353, 367, 372, 
412, 424, 429, 459, 542, 551, 562, 570, 
594, 595 

– Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστριας, Σγουράδες 241, 
458 

– Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστριας, Συναράδες 97 
– Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστριας στή ∆ριµόπολη, 

Μπενίτσες 102 
– Ὑ. Θ. Εὐαγγελίστριας (τοῦ Τουρλινοῦ), 

Κέρκυρα 71, 72 
– Ὑ. Θ. Ζωοδόχου Πηγῆς, Καστελλάνοι 

Μέσης 621 
– Ὑ. Θ. Ζωοδόχου Πηγῆς, Περίθεια 70 
– Ὑ. Θ. Ζωοδόχου Πηγῆς, Χλοµός 61, 122, 

123, 124, 126, 128, 166, 173, 279, 292, 
316, 335, 369, 563 

– Ὑ. Θ. Ζωοδόχου Πηγῆς Μ. Βρύσης, Λευ-
κάδα 275 

– Ὑ. Θ. Ζωοδόχου Πηγῆς στήν Ἀστρα-
κερή, Καρουσάδες 193 

– Ὑ. Θ. Καλαµιώτισσας, Βουνιατάδες 235, 
552, 558, 568, 581, 582, 584, 639 

– Ὑ. Θ. Καµπιώτισσας, Μαγουλάδες 340, 
524 

– Ὑ. Θ. Καρισκιώτισσας, Μεσαριά 226, 
246, 364, 552, 568, 569, 584 

– Ὑ. Θ. Κεχαριτωµένης, Γαρίτσα 137, 147, 
148, 187, 188, 189, 190, 199, 225, 273, 
276, 277, 348, 357, 359, 371, 375, 380, 
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419, 428, 552, 586, 592, 602, 603 
– Ὑ. Θ. Κοιµήσεως, Στρινίλας 635, 640 
– Ὑ. Θ. Κοιµήσεως στά Τραχόνια Πρόν-

νων, Κεφαλληνία 193 
– Ὑ. Θ. Κοκκινάδας, Ἅγιοι Θεόδωροι 99, 

545 
– Ὑ. Θ. Κουκαµιώτισσας, Χωρεπίσκοποι 

230, 235, 246, 349, 365, 368, 370, 372, 
417, 429, 542, 546, 552, 558, 564, 568, 
581, 582, 584, 603, 604, 605, 628, 639 

– Ὑ. Θ. Κρεµαστῆς, Κέρκυρα 44, 95, 130, 
132, 135, 136, 137, 139, 146, 147, 148, 
187, 188, 189, 190, 225, 227, 229, 273, 
274, 305, 311, 313, 348, 352, 363, 383, 
403, 404, 406, 419, 440, 451, 540, 544, 
546, 553, 568, 590, 592, 600, 610, 642, 
644, 650 

– Ὑ. Θ. Κυροπούλας, Κέρκυρα 391, 570, 
577 

– Ὑ. Θ. Λαµποβίτισσας, Κρήνη 543, 586 
– Ὑ. Θ. Λαµποβίτισσας, Μελίκια 130, 135, 

253, 274, 276, 285, 336, 367, 373, 429, 
551, 595, 603 

– Ὑ. Θ. Λιµνιώτισσας, Κέρκυρα 465, 552, 
568, 571, 586, 642 

– Ὑ. Θ. Λυβιώτισσας, Σκριπερό 230 235, 
336, 355, 566, 585 

– Ὑ. Θ. Μανδρακίνας, Κέρκυρα 69, 71 
– Ὑ. Θ. Μεσοχωρίτισσας, Ἅγιοι Θεόδωροι 

458 
– Ὑ. Θ. Μεσοχωρίτισσας, ∆ουκάδες 238, 

355, 406 
– Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας, Ἅγιοι ∆έκα 235, 340, 

461 
– Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας, Ἀγραφοί 73, 169, 

198, 199, 223, 224, 227, 235, 240, 254, 
271, 274, 288, 302, 304, 316, 318, 332, 
336, 339, 340, 350, 351, 355, 358, 365, 
370, 372, 373, 379, 396, 397, 398, 406, 
423, 428, 458, 497, 501, 502, 523, 527, 
528, 529, 531, 532, 533, 536, 543, 544, 
551, 552, 553, 555, 557, 568, 569, 573, 
577, 580, 582, 594, 596, 603, 604, 609, 
630, 631, 641, 642, 652 

– Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας, Γαστούρι 231, 273, 
278, 282, 283, 285, 289, 293, 323, 337, 

369, 370, 399, 422, 461, 571, 576, 580, 
596, 597, 603, 605 

– Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας, Ἐπίσκεψη 129, 135, 
166, 288, 292, 335, 339, 349, 562 

– Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας, Ζυγονό 120 
– Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας, Καββαδάτες 598 
– Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας, Καστελλάνοι Μέσης 

597 
– Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας, Μελίκια 97, 274, 367, 

372, 551, 568, 595 
– Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας, Πέλεκας 122 
– Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας, Στανοπουλάδες 320 
– Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας, Στρογγυλή 90, 97 
– Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας καί Ἁγίου Ἀθανα-

σίου στά Μουράγια, Κέρκυρα 95, 241, 
242 

– Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας Σταυροπηγῆς, Σταυ-
ρός 226, 227, 366, 372, 429, 560, 568, 
594, 595, 603 

– Ὑ. Θ. Ὁδηγήτριας τοῦ Ραχαπίδη, Κέρ-
κυρα 642, 644 

– Ὑ. Θ. Παλαιοκαστρίτσας 44, 74, 83, 164, 
193, 224, 249, 292, 302, 303, 350, 358, 
372, 382, 396, 399, 409, 416, 500, 502, 
503-512, 523, 526, 527, 528, 529, 531, 
532, 534, 535, 536, 568, 572, 579, 586, 
593, 606, 616, 629, 632, 636, 640, 663 

– Ὑ. Θ. Παλαιοπόλεως, Παλαιόπολη 75, 
110, 194, 227, 258, 334, 336, 347, 353, 
354, 360, 364, 376, 407, 412, 414, 417, 
430, 524, 552, 554, 558, 568, 571, 572, 
574, 579, 628, 641 

– Ὑ. Θ. Παντάνασσας, Μελίκια 98, 525 
– Ὑ. Θ. Παντάνασσας, Νεοχώρι 97, 98, 102 
– Ὑ. Θ. Παρηγορήτισσας, Κέρκυρα 330, 

335, 355, 364, 406, 430, 552, 555, 568, 
577, 579, 628 

– Ὑ. Θ. Περιβολιώτισσας, Σωκράκι 297, 
337, 369, 370, 373, 425, 432, 559, 598, 605 

– Ὑ. Θ. Πλατυτέρας, Κέρκυρα 187 
– Ὑ. Θ. Πλατυτέρας καί Ἁγίου Νικολάου, 

Κέρκυρα 368, 604· βλ. καί ναό Ἁγίου 
Νικολάου Ἑβραΐδος 

– Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας, Κέρκυρα 185, 186, 
282, 386 

– Ὑ. Θ. Σπηλαιώτισσας καί Ἁγίου Βλα-
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σίου, Κέρκυρα 50, 256, 264, 305, 307, 
310, 324, 327, 338, 348, 360, 361, 368, 
371, 386, 400, 407, 414, 430, 441, 443, 
444, 447, 448, 457, 545, 589, 590, 611, 
628, 631, 637, 638, 641, 642, 643, 644, 
653, 654, 657, 664, 665 

– Ὑ. Θ. Σωτηριώτισσας, Γουβί 74, 130, 135, 
139, 140, 145, 149, 166, 201, 335, 383, 
384, 465, 466, 467, 486-488, 579 

– Ὑ. Θ. Σωτηριώτισσας, Κέρκυρα-Κάστρο 
95, 254 

– Ὑ. Θ. Τριµάρτυρος, Γαρίτσα 44, 186, 
195, 275, 368, 492-493 

– Ὑ. Θ. τῶν ∆ρόµων, Στρινίλας 595 
– Ὑ. Θ. Ὑψηλῆς, Κέρκυρα 130, 131, 133, 

134, 138, 146, 147, 148, 201, 346, 465, 
488-491 

– Ὑ. Θ. Ὑψηλῆς, Μαγουλάδες 44, 244, 272, 
302, 304, 316, 318, 321, 460, 523, 526, 
527, 529, 530, 532, 533, 658, 663 

– Ὑ. Θ. Φανερωµένης, Καβαλούρι 302, 337, 
365, 369, 372, 408, 429, 433, 543, 553, 
586, 594, 598, 629 

– Ὑ. Θ. Φανερωµένης, Τρίκλινο 110  
– Ὑ. Θ. Φανερωµένης τοῦ Πολίτη, Κέρκυ-

ρα 642 
– Ὑ. Θ. Φανερωµένης τῶν Ξένων, Κέρκυρα 

43, 50, 70, 71, 130, 133, 134, 140, 144, 
145, 148, 167, 198, 202, 253, 267, 275, 
291, 306, 307, 310, 351, 362, 363, 376, 
377, 381, 385, 388, 389, 390, 392, 396, 
397, 398, 399, 400, 401, 403, 404, 405, 
407, 410, 415, 419, 426, 443, 444, 452, 
457, 464, 491, 492, 493-497, 545, 546, 
550, 587, 589, 590, 597, 603, 604, 616, 
628, 632, 636, 637, 639, 644, 652, 659, 
660, 666, 670, 671  

– Ὑ. Θ. Χαβριάτων, Κεφαλληνία 41 
– Ὑ. Θ. Χρυσικοῦ, Ποταµός 113, 114 
– Ὑπαπαντῆς, Βίστωνας 104, 593 
– Ὑπαπαντῆς, Καστελλάνοι Μέσης 224, 

226, 235, 336, 349, 351, 353, 358, 366, 
369, 371, 420, 423, 429, 430, 540, 551, 
552, 553, 556, 559, 567, 568, 569, 570, 
579, 582, 586, 595, 602, 627, 630 

– Ὑπαπαντῆς, Κέρκυρα 94, 129, 132, 134, 

135, 136, 139, 144, 146, 147, 148, 166, 
170, 175, 225, 239, 246, 252, 264, 278, 
282, 284, 290, 305, 306, 308, 309, 310, 
324, 325, 334, 335, 336, 338, 343, 352, 
363, 371, 383, 385, 388, 389, 390, 393, 
398, 399, 400, 404, 407, 414, 417, 419, 
428, 432, 438, 448, 540, 544, 578, 605, 
611, 637, 638 

– Ὑπαπαντῆς, Παξοί 326 
Νάπολη 37 
Νάστω, θ. Νικ. Σπίνουλα 109 
Νατόλη Φράντζε 346 
Ναύπακτος 141 
Νέγρης Σίµων 614 
Νέο Φρούριο, τπν. 71 
Νέστορας Μιχάλης 153 
Νέτε, σ. Νικ. Κατωµέρη 133 
Νιβιτζιώτης Λάζαρης ∆οσίθεος 525 
Νικάτος Γεώργιος 118 
Νικολούζα, θ. Τζ. δε Μανόλη 106 
Νικολοῦζος Ἰωάννης 511 
Νοµικός Βασίλειος, ἱερ. 74, 192, 251 
Νούνεσης Ἰωάννης 151 
Νούντζιου Μαργετούλα 94 
Ντάντολος Γεώργιος 252, 278, 284 
Ντεγότη, ἀρχόντισσα 668 
Ντούκας Ἀντρίας 482 
Νυµφές, χ. 425, 497, 498, 499, 513, 514, 515 
 
Ξαθάτες, χ. 498, 499, 515 
Ξαχειράδες, χ. 513, 515· βλ. καί Ἐξαχει-

ράδες 
Ξένος Γεώργιος 284, 592, 599 
 
Ὀθωνοί 498 
Ὀλιόπουλος Ἀντώνιος 119, 160 
Ὁµαλή, χ. 349, 512, 518 
Ὄρος, περιοχή 614, 616 
Οὔγγαρος Ἀλέξανδρος 416 
Οὐζελάτζη Ἀντώνιος 346 
Ὀφιοµάχος Σεραφείµ, ἱεροµ. 151 
 
Παγιατάκης Ἀνδριόλος 293, 324 
Παγιατάκης Ζαφείρης, ἱερ. 635 
Παγιατάκης Κουµῆς 585 
Παγιάτης Ἀντωνέλος 508 
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Παγιάτης Γερόλυµος, νοτ. 558 
Παγιάτης Γεώργιος 154 
Παγιάτης Μιχαήλ, ἱερ. 90, 99, 100, 153, 

154, 560 
Παγιάτης Νικόλαος 154 
Πάγκαλος Παχώµιος 102 
Πάγοι, χ. 503, 593 
Παγοπρινίλας, χ. 504 
Παγουλίνα, σ. Ζαφ. Κούρκουλου 93 
Πάδοβα, Βιβλιοθήκη 655 
Παϊπέτης Καλοϊωάννης 597 
πάκτο 567, 583 
Παλαιό Φρούριο, τπν. 65 
Παλαιοχωρίτης Ἀλοΐζιος 256 
Παλαιοχωρίτης Βρισινιώτης Γεώργιος 379 
Παλαιοχωρίτης Ἰωάννης 589 
Παλατιανός Θεόδωρος, ἱερ. 89 
Παλατιανός Νικόλαος 148, 189 
Παλατιανός Νικόλαος 443 
Παλατιανός Φίλιππος, ἱερ. 407 
Παλατιανός Φώτιος, ἱερ. 148, 189, 194 
Παµπούρης Γεώργιος, ἱερ. 578 
Παναγιωτοπούλου Μαρία 42, 59, 76 
Πανδῆς Ἰγνάτιος, ἱεροµ. 534 
Πανδῆς Πορφ. 44 
Πανοπούλου Ἀγγελική 40 
Πανταζόπουλος Ν. 81 
Παντῆ, γενεά 232 
Παντῆς Ἰγνάτιος, ἱεροµ. 573 
Παντῆς Ἰωάννης, ἱερ. 481, 573 
Παντῆς Παῦλος, ἱερ. 481 
Παντῆς Πέτρος 380 
παντιέρα Γύρου 303· – Μέσης 303 
Παξινοῦ, οἰκ. 264 
Παξοί 42, 163, 218, 239, 262, 614, 615, 681 
Παπαβλασόπουλος Ἀλιβίζης 158 
Παπαβλασόπουλος ∆ῆµος 432 
Παπαβλασόπουλος Ἰωάννης (Ἰωαννοῦ-

τζος) 158, 162 
Παπαβλασόπουλος Σεραφείµ, ἱεροµ. 299 
Παπαβλασόπουλος Χρύσος 98 
Παπαγεώργιος Σπ. 60, 348, 488 
Παπαγιωργόπουλος Σπυρίδων 474 
Παπαδάτος Ἀναστάσιος, ἱερ. 593 
Παπαδάτος Βαγγέλης 293, 324 
Παπαδάτος Νικόλαος, ἱερ. 293, 324 

Παπαδάτος Νικόλαος, ἱερ. 635 
Παπαδόπουλος Θ. 211 
Παπαδόπουλος Θεόφιλος 424, 473 
Παπαδόπουλος Κώστας 280, 283 
Παπαδόπουλος Σπυρίδων 379 
Παπαδόπουλος Τζάνης 94 
Παπαµάρκος Φ. 218 
Παπούτζης Μάρκος 423 
Παπούτζης Στέφανος, ἱεροµ. 432 
Παπᾶς Ἰωάννης 603 
Παραµυθιά 493, 494 
Παραµυθιώτης Βαγγελίστρας 428 
Παραµυθιώτης Εὐθύµιος, ἱεροµ. 481 
Παραµυθιώτης Νικόλαος 659 
Παραµυθιώτης Παναγιώτης, ζωγράφος 651 
Παραµυθιώτης Στέφανος 363 
Πάργα 59, 615 
Πάργας ∆ηµήτριος 154 
Παρίσι, συνθήκη 47 
Πασχάλης Ἀντώνιος 383 
πασχάτικο 310 
Πατζός Γρηγόριος, µον. 116 
Πατζός Τζαναντώνιος 279 
Παυλιάνα, χ. 119, 349 
Παυλίνα, θ. Τζ. δε Μανόλη 106 
Παυλογιάννης Σπυρίδων 325 
Παφνούτιος, ἱεροµ. 465 
Πεκούλης Ἀντώνιος, ἱερ. 119 
Πελάγη, γενεά 460 
Πελάγης Ἀρσένης 353 
Πελάγης Γιακουµέτος 510 
Πελεκάνος Φιορέντζος 358 
Πένας Ἀνδρέας 318 
Πένας Ἀντώνιος 318 
Πεντόγαλος Γερ. 41 
Πέραµα, τπν. 44 
Περατικάδες, χ. 513, 514 
Περδικοµάτης Μαρίνος 511 
Περδικοµάτης Νίκος 80 
περιβολή 601 
Περίθεια, χ. 244, 498, 513, 518, 519, 523 
Περιστιάνος Ἱερεµίας, Ἀρχ. Κεφαλληνίας 

387 
Περλεψιµάδες, χ. 245, 252, 500, 504, 510 
Περµαχίδι, τπν. 515 
Πέρος Στάµος 240, 245, 252, 433, 662 
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Περουλάδες, χ. 498, 502, 504 
Περούλη, οἰκ. 159 
Περούλης Ἰωάννης 320, 325 
Πέτα, γενεά 461 
Πεταλᾶς Σίλβεστρος 357 
Πέτας Θεοδωρῆς 530 
Πέτας Σπύρος 245 
Πετρετῆς Στέφανος 585 
Πετρετίν Πιέρος 95 
Πετρίτζης Ἀντώνιος 192 
Πετριτῆς Μαρίνος 324, 448 
Πετριτῆς Νικόλαος 379 
Πετριτῆς Παναγιώτης 324 
Πετριτῆς Στέφανος 396 
Πετρόπουλος Ἀθανάσιος 519 
Πετρόπουλος Γ. 42 
Πετροῦτζος ∆ῆµος 383 
Πηγῆς Ἀναστάσης 480 
Πητικάρη, γενεά 461 
Πιέρης Ἀναστάσης 278 
Πιέρης Ἀναστάσιος, νοτ. 530 
Πιέρης ∆ηµήτριος 278, 282, 289 
Πιέρης Ράλης 278 
Πικέρνης Νικόλαος, ἱερ. 294, 326 
Πίσαυρος Βενέδικτος, Καπιτάνος 65 
Πιτικάρης Παναγιώτης, ἱερ. 145 
Πλαγιώτης Νικολός 357 
Πλανούδης Κουµέλος 96 
Πλανούδης Μανουήλ 96 
Πλασκασοβίτη, οἰκ. 190 
Πλασκασοβίτης Ἀνδρέας 90, 154 
Πλασκασοβίτης ∆ηµήτριος 153, 154, 280 
Πλασκασοβίτης ∆ῆµος 132 
Πλασκασοβίτης Μαρίνος 154 
Πλασκασοβίτης Φίλιππος 191 
Πόγνιανη 110 
Ποδαριῶνες, χ. 500 
Πόθος Νικόλαος 274 
Πολίτης Ἄνθιµος, ἱεροµ. 112 
Πολίτης Ζαφείρης 496 
Πολίτης Ἰωάννης 496 
Πολυλᾶ Μακαρία 95 
Πολυλᾶς Τζώρτζης 370, 406 
Ποτάµι, χ. 299, 341, 342, 643, 648 
Πουλῆ, οἰκ. 461 
Πούλω, ἀδελφή Θ. Βρανιανίτη 383 

Πούλω, θ. Στ. Σαντιππόλυτο 254 
Ποφάντης Ἀνδρέας 142 
Ποφάντης Ἀντώνιος 143 
Ποφάντης Μάρκος 142 
Ποφάντης Στάµος 143 
Πρέβεζα 42, 59, 492, 614, 681 
Πρέντζας Νικόλαος 165 
Πρέντζη, οἰκ. 135 
Πρέντζης Φράγκος 97, 135 
Πρίγκιπας Γιάκουµος 98, 525 
Πρινίλας, χ. 499 
Πρίφτης Σπύρος, ἱερ. 281 
Πρίφτης Σταµατέλος 105 
Προβατᾶς Ἀναστάσιος 149 
Προβατᾶς Ζαφείρης, νοτ. 513 
Προβατᾶς Ζαχαρίας, νοτ. 281 
Προβατᾶς Λορέντζος 641 
Προβατᾶς Λορέντζος, νοτ. 257 
Προβατᾶς Νικόλαος, ἱερ. 543, 555 
Προβατᾶς Σταµάτιος, νοτ. 272, 451 
Προβατᾶς Χρύσος, ἱερ. 254 
Προβλεπτής Γενικός Θαλάσσης 68, 72, 206, 

207, 259, 303, 380, 396, 608, 614, 642, 
653, 654 

Προβλεπτής Γενικός τοῦ Στόλου 206 
Προµαχίδι, χ. 513, 514 
Προσαλένδης Ἀλέξανδρος 451 
Προσαλένδης Χριστόδουλος ∆ώριας 439 
Προσαλέντης Φραγκίσκος, ἱερ. 647 
Πρωτοψάλτης Στεφανῆς 89 
 
Ράπτης Σωφρόνιος, ἱεροµ. 114 
Ραρτοῦρος Ἀλέξιος, ἱερ. 66, 75, 387, 539 
Ραρτοῦρος Θεόφιλος 91 
Ραρτούρου, οἰκ. 167 
Ράσος Ζαχαρίας, ἱεροµ. 82 
Ραφαλάδες, χ. 497, 501, 503, 504, 508 
Ραχτάδες, χ. 500, 503, 504 
Ραψοµανίκης Μανώλης 95 
Ρεβίθη, οἰκ. 173 
Ρεκάτζης Μίχος 283 
Ρελιάτικα, τπν. 125, 229 
Ρεπούλιου, οἰκ. 461 
Ρεφελέτης Λαυρέντης 662 
Ρήκας Ἰωαννίκιος, µον. 111, 112 
Ριγανᾶς ∆ηµήτριος, ἱερ. 416 
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Ριγγλάδες, χ. 499 
Ρίζος Χριστόφορος 278 
Ρίκη, οἰκ. 130, 185, 186, 386 
Ρίκης Αὐγουστίνος 320 
Ρίκης Βίκτωρας 320 
Ρίκης Ἰωάννης 425, 426 
Ρίκης Ἰωάννης, ἱερ. 544, 572 
Ρίκης Λινάρδος 386 
Ρίκης Νικόλαος 273, 386 
Ρίκης Σπυρίδων, ἱερ. 444, 589, 665 
Ρίκης Σταµάτης 320 
Ρίκης Στυλιανός, νοτ. 63, 386, 542 
Ρίκης Χριστόφορος 445 
ρόγα 570 
Ροδίδες, χ. 513, 514 
Ροδινιές, τπν. 514 
Ροδόσταµου, οἰκ. 191 
Ρόνκης Βιτσέντζος 346 
Ρόνκης Γαβριήλ 346 
Ροντογιάννης Π. 42 
Ροξόπουλος Ματθαῖος, ἱερ. 586 
Ρουσέλης 103 
Ρουφιανός ἅγιος, ἑορτή 670 
Ροῦφος ἅγιος, ἑορτή 670 
Ροῦφος Ἄγγελος 670, 671 
Ροῦφος Νικόλαος 666 
Ροῦφος Σταµάτης 666, 667, 668, 669, 670, 

671 
Ρωµανός Ἰω. 512 
Ρωµαῖος Ἀνδρέας, ἱερ. 555 
Ρωµαῖος Ἰωάννης, ἱερ. 555 
Ρώµας ∆ιονύσιος 216, 439, 440, 442, 445, 

618 
 
Σαγιάνος Στάµος 256 
Σαγιᾶς Ἰωάννης, νοτ. 122 
Σακελλαρόπουλος Σπ. 43, 485, 637, 639 
Σακοράφης Αὐγούστης 281 
Σαλβάνος ∆ανίλης 519 
Σαµικός Κωσταντῆς 239 
Σαµικός Νικόλαος 239, 472 
Σαµοΐλη, οἰκ. 190 
Σαµοΐλης Ἀλέξανδρος 326, 327 
Σαµοΐλης Ἀµβρόσιος, ἱεροµ. 148 
Σαµοΐλης Ἀντώνιος 274, 327 
Σαµοΐλης Καλοϊωάννης 154 

Σαµοΐλης Κωσταντῆς 327 
Σαµοΐλης Νικόλαος 90, 154, 599 
Σαµοΐλης Νικόλαος 274, 327 
Σαµοΐλης Σταµατέλος 327 
Σαµόλης Σταµάτιος 90, 146, 154, 167, 386 
Σαντιππόλυτο Σταυράκης 254 
Σαούλης Νικολός 486 
Σαρακηνός Καλοϊωάννης 109 
Σαραντινός Μιχελῆς 472 
Σαρόκκο, πρ. 91 
Σασουπράνος Ἰάκωβος 91 
Σγουράδες, χ. 513, 518 
Σγοῦρος Ἰωάννης, ἱερ. 604 
Σγοῦρος Σταµάτης 355, 585 
Σγοῦρος Σωφρόνιος, µον. 524, 525 
Σγοῦρος Τζώρτζης, ἱερ. 241 
Σγοῦρος Φώτιος 444, 519 
Σελλιώτης Ἀντώνιος, ἱερ. νοτ. 566 
Σεµικός Σέβος, ἱερ. 117 
Σέρβος Ἀντώνιος 355 
Σέρβος Ἀρσένιος 585 
Σέρπερης Γεώργιος, ἱερ. 600 
Σικελία 46· – βασίλειο 46 
Σκαβόνη, γενεά 461 
Σκάλας Ἰωάννης 281 
Σκαφιδᾶ, οἰκ. 264, 265, 460 
Σκαφιδᾶς Ἰωάννης 75 
Σκιαδᾶς Ἀθανάσιος, µον. 531, 664 
Σκιαδᾶς Ἀλιβίζης 530, 600, 629, 664 
Σκιαδᾶς Γεώργιος 180, 277 
Σκιαδόπουλος Ἄνθιµος 105 
Σκιαδόπουλος Ζακχαῖος, ἱεροµ. 95 
Σκιαδόπουλος Ἰωάννης 119 
Σκιαδόπουλος Φίλιππος 119 
Σκιαδόπουλου, οἰκ. 264 
σκόλα 463, 464, 466, 470, 487, 651, 652, 

653, 654, 656 
Σκορδίλης Βιτζέντος 473 
Σκορδίλης Ἰωάννης 425 
Σκορδίλης Σπυρίδων 425 
Σκριπερό, χ. 294, 499, 502, 503, 504 
Σκύρος 39, 46, 681 
Σµαράλδω, σ. Κ. Γκιόκα 257 
Σµοΐλης Ἀλέξανδρος 158, 386 
Σµοΐλης Ἀνδρέας 279, 287, 386 
Σµοΐλης Γεώργιος 158 
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Σµοΐλης ∆ῆµος 155 
Σµοΐλης Θεόφιλος 294 
Σµοΐλης Ἰωακείµ, ἱεροµ. 295 
Σµοΐλης Κωσταντῆς, ἱερ. 386 
Σµοΐλης Νικόδηµος, ἱεροµ. 110, 111, 112 
Σµοΐλης Νίκος 153 
Σµοΐλης Σπύρος 158 
Σµύρνη 39 
σολδιάτικο 100, 127, 128, 129, 143, 183, 285 
Σορδίνας Κ. 218 
Σουβλάκης Ἄγγελος 375 
Σουβλάκης Παδουβᾶς 131 
Σουλάνης Βασίλης 386 
Σουλάνης ∆ῆµος 386 
Σουλάνης Σταµάτης 294 
Σούλι 497 
Σουρούκλης Σπύρος 642 
Σοφία, θ. Ν. Φόρτζιγου 601 
Σοφία, σ. Στ. Σταµατόπουλου 93 
Σπαρτερό, χ. 500 
Σπαρτίλας, χ. 355, 444, 513, 514, 518, 519, 

569, 580, 585 
Σπάτας Λέκας 357 
σπερνά 145, 146, 302, 303, 629, 630, 632 
Σπηλιά, τπν. 273, 314, 474, 475, 485, 487, 

592 
Σπιανάδα, τπν. 69, 75, 188, 670 
Σπίνουλα, γενεά 461 
Σπίνουλας Θωµᾶς 109 
Σπίνουλας Νικόλαος 109 
Σπίνουλας Νικολός 109 
Σπόγγος Πέτρος, νοτ. 198, 225 
Σπόγγος Τρώιλος 187 
Σπούργιτας Χρύσος 98, 525 
Σπυρῆς ∆ιονύσιος, ἱεροµ. 578 
Σπυρῆς Ἰωάννης 291 
Σπυρῆς Νικόλαος, Μ.Πρ. 347, 555, 578 
Σπυρίδων ἅγιος, λείψανο 101, 652 
Σταµατέλα, σ. Μαρ. Μαζαράκη 174, 385 
Σταµατόπουλος Νικολέτος 383 
Σταµατόπουλος Στάµος 93 
Σταµατοῦ, σ. Ν. Φράξου 383 
Σταµάτω, θ. Ἀντ. Πασχάλη 383 
Στανίτζας Ρίκος 192 
Στατήρη, γενεά 461 
Στατήρης Ἰωάννης 423 

Σταυρός, χ. 90 
Στελούλα, σ. Ν. Τζήφριου 274 
Στερµενάδες, χ. 504 
Στεφανάτος Γιάκουµος 95 
Στεφανάτος Στέφος 384 
Στεφανίτζης Εὐ. 218 
Στέφανος ∆ιον. 40 
Στήλιας Ἰωάννης 513 
Στογιάνος Θεοφίλης 406 
Στογιάνος Λινάρδος 406 
Στογιάνος Πιέρος 406 
Στογιάνος Στέλιος, ἱερ. 297 
Στογιάνου, γενεά 162, 461 
Στούπης Σπ. 43, 671 
Στραβοράβδης Ἰωάννης 599 
Στρινίλας, χ. 122, 125, 304, 513, 514, 515, 

517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 626, 642 
Συµβούλιο τῶν Σαράντα 213, 436, 437 
Συναράδες, χ. 110, 118, 325 
Συνιές, χ. 513, 518, 564 
συντεχνία, Ζακύνθος 395, 465, 468· – ναυ-

τῶν 239· – ὑποδηµατοποιῶν 465 
συντεχνία, Κέρκυρα 179, 315, 345, 462, 

468, 651, 654· – ἁλιέων 142 – ἀργαστη-
ριαραίων 130, 137, 200, 201, 242, 346, 
463, 465, 466, 469-481, 648· – ἀχθο-
φόρων 463, 465· – βυρσοδεψῶν 463, 465· 
– γουναράδων 463, 464· – καλαφατῶν 
463, 465, 466, 468, 642· – καποτέρηδων 
463, 464· – κεραµιδάδων 463· – κτιστῶν 
καί µαραγκῶν 463, 465· – µακελαραίων 
(κρεοπωλῶν) 43, 201, 314, 463, 465, 466, 
482-486· – ραπτῶν 463, 465, 466, 468, 
653· – σταροπωλητῶν 201, 463, 465, 466, 
486-488· – ταβερναραίων 133, 138, 201, 
346, 463, 465, 466, 488-491· – τζαγκα-
ράδων 185, 187, 201, 346, 463, 465, 466, 
467, 468, 653, 662· – φουρναραίων 229, 
463, 464· – χρυσοχόων 463 

σύντροφος - συντροφία 110, 111, 168, 432, 
555 

Συριώτης Ἀντώνης 107 
Συριώτης Γερόλυµος 519 
Συριώτης Νικόλαος, νοτ. ἱερ. 522 
Συριώτης Σωτήριος, ἱερ. 192 
Συρόπουλος Χρύσανθος, ἱεροµ. 91 
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Σφακερά, χ. 499, 515 
Σφόρτζιος Λεονάρδος 343· βλ. καί Φόρτιος 
Σφόρτζιος Μπατίστας 343 
Σωκράκι, χ. 498, 513, 516, 518, 520, 580 
Σωκρακίτης Στέφανος, ἱερ. 586 
 
Ταλιέρ Φραντζέσκος 603 
Ταραχίας Ἰωάννης 280 
Τεριάρχης Ἀλιβίζης 541 
Τζαγκαρόλ Ἰωάννης, νοτ. 417 
Τζαρῆς ∆ιονύσιος, ἱεροµ. 90, 103 
Τζενεµπίσης Σπύρος 473 
Τζέντερ Ἰζέπος 346 
Τζήφριος Νικολός 274 
Τζιβάρα Παναγιώτα 17 
Τζιγάλας Βίτζος 137, 138 
Τζιγόνια Μαργαριταρέλα 84 
Τζιγόνιας Τζανέτος 84 
Τζιλιµπάρης Ζαφείρης, ἱερ. 566 
Τζιλιµπάρης Μάρκος 503 
Τζιλιµπάρης Νικολέτος, ἱερ. 566 
Τζουκαλᾶ, οἰκ. 460 
Τζουκαλᾶς Ἀντώνιος 420 
Τζουκαλᾶς Ἰωάννης 274 
Τζουκαλᾶς Πολύµερος, ἱερ. 563 
Τζουκαλᾶς Στέλιος 93 
Τζουκαλᾶς Σωφρόνιος, ἱεροµ. 531 
Τζουκιᾶς Γεώργιος 274 
Τιλσίτ, συνθήκη 47, 216 
Τῆνος 39, 40, 681 
Τοξότης Ἰωάννης 283 
Τοῦρκοι 47, 134, 141, 492 
Τοῦρκος Σταµάτης 274 
Τορναῖος ∆ιονύσιος, µον. 112 
Τορνάρης Γεράσιµος, ἱεροµ. 113 
Τουρκᾶς Ἀβρέντιος, ἱεροµ. 587 
Τουρκᾶς ∆ῆµος 587 
Τουρλινός Ἐµµανουήλ 72, 666, 670 
Τουτοῦς Κωσταντῆς 469, 473 
Τράνακας Φραντζέσκος 473 
Τραχωτῆς Ἰάκωβος, ἱεροµ. 110 
Τριαντάφυλλος Ἰωάννης, ἱερ. 315 
Τριάντος ∆ηµήτριος 670 
Τριβολισιάνος ∆ηµήτριος 357 
Τριβώλης Μπενέτος 99 
Τρουµπάτζης Ἀλέξιος, ἱερ. 587 

Τρουµπέτης Θεόδωρος 180 
Τρύφωνας Ἰάκωβος, ἱερ. 280, 513 
Τρώιλος Ἀνδρέας 542 
Τσιριγώτης Κωνσταντῖνος 240, 286 
Τσίτσας Ἀθ., ἱερ. 44, 59, 643, 644 
Τσιτσέλης Ἠ. 41, 44, 62, 69, 72, 251, 448 
Τυροφᾶ, γενεά 460 
Τυροφᾶς Ἀντριόλος 93 
Τυροφᾶς Κοσµᾶς 353 
Τυροφᾶς Νικόλαος, νοτ. 365 
 
Φαλτάιτς Μ. 39 
Φάντης ∆ράκος 503 
Φάντης Σπύρος 480 
Φειδᾶς Βλ. 17 
Φερέντης Βίτζος 114 
Φερέντης Φιλάρετος, ἱεροµ. 114 
Φιδέλης Φιδέλ 98 
Φιλαδελφείας, Ἀρχ. 81 
Φίλιος Ἰάκωβος 184 
Φίλιος Ἰωάννης Κοσµᾶς, νοτ. 422 
Φιλίππα, σ. Ἀν. Βλυζηµᾶ 97 
Φίλιππας Κωνσταντῖνος, ἱερ. 545 
Φίλιππος Β΄ τοῦ Τάραντος 105 
Φιλοκάλης Μιχαήλ 501 
Φιοµάχος Ἄνθιµος, µον. 111, 115 
Φιοµάχος Μάξιµος, µον. 111, 113, 115 
Φιοµάχος Φραγκίσκος 113, 115 
Φιοµάχου, οἰκ. 374 
Φιορέντζα Μακέδαινα 116 
Φλαµπουριάρης 218 
φλάµπουρο 304, 650, 651, 652 
Φλεκάρης Ἀντώνιος, ἱερ. 274, 296 
Φλεκάρης Ἰωάννης 383 
Φλοκάλης Γεράσιµος, ἱεροµ. 506, 528 
Φλοκάλης Γρηγόριος, µον. 524 
Φλῶρος Γεώργιος, ἱερ. 188 
Φλῶρος Γρηγόριος, Μ. Πρ. 640 
Φλῶρος ∆ηµήτριος, ἱερ. 600 
Φλῶρος Θεοδόσιος, Μ. Πρ. 209, 407, 556, 

647 
Φλῶρος Μάιος, ἱερ. καί νοτ. 91, 542 
Φλῶρος Τζώρτζης 277, 326 
Φόρος, τπν. 474, 475 
Φόρτζιγος Νικόλαος 601 
Φόρτζιος Μπατίστας 542 
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Φόρτιος Λεονάρδος, νοτ. 96, 343 
Φουκᾶς Ἀντώνης 90 
Φουρνί, τπν. 600, 602 
Φράγγω, σ. ἱερ. ∆ηµ. ∆εµεντίου 91, 138 
Φραγκούλης Ἄντζολος 283, 483 
Φραγκούλης Ζαχαρίας 283, 483 
Φραγκούλης Ἰωάννης 283, 444, 483 
Φραγκούλης Κωσταντῆς 283, 483 
Φραγκούλης Νικόλαος 119 
Φραντζέσκα,  θ. Αὐγ. Ρίκη 320 
Φραντζῆς Γεώργιος 384 
Φράξος Νικολός 383 
φρατέρνα 105 
Φρεγγιατᾶς Αὐγουστῆς 115 
Φρεγγιάτης Ἀγάθων, ἱεροµ. 115 
Φρόνιµος Ἀντώνιος, ἱερ. 136, 578 
Φρόνιµος Μάρκος, ἱερ. 94, 136, 148, 578 
Φρόνιµος Σταυράκης, ἱερ. 94 
Φροσύνη, θ. Ν. Ζηγονιάτη 384 
Φύρα Φραντζοῦ, σ. Γ. Φραντζῆ 384 
Φωκᾶς Γεώργιος 483 
Φωκᾶς Ἰωάννης 483 
Φωκᾶς Λεονάρδος 670 
Φωτεινός Ἀνδρέας 384 
Φωτεινός Ἀντώνης 119 
Φωτεινός ∆ηµήτριος, ἱερ. 560 
Φωτεινός Θωµᾶς, ἱερ. 119 
Φωτεινός Στέλιος 119 
Φωτεινοῦ, γενεά 232 
Φώτης Γιάννης 427 
 
Χαγιάνης Συµεών, ἱεροµ. 133 
Χαλιδιᾶ, οἰκ. 173 
Χαλικιᾶς Γεώργιος 501 
Χαλικιᾶς Νικόλαος 510 
Χαλικιόπουλος Ἀντώνιος 293 
Χαλικιόπουλος ∆ῆµος 473 
Χαλικιόπουλος Νικόλαος 424 
Χαλικιόπουλος Σπύρος 324, 327 
Χαλικιόπουλος Στ. 550 
Χαλικιόπουλος Στάµος 293 
Χαλκηδόνα, σύνοδος 86 
Χαλκιᾶς Γεώργιος 599 
Χαλκιᾶς Καλοϊωάννης 167 
Χαλκιᾶς Νικόλαος 91 
Χαλκιᾶς Σαγούλης 93 

Χαλκιόπουλος Στέλιος 131 
Χαµάλη, οἰκ. 374 
Χαµάλης Ἀλέξανδρος, ἱερ. 555, 569 
Χαµάλης Γρηγόριος, ἱεροµ. 117 
Χαµάλης Ἰωάννης 117 
Χανιά 56 
Χαρτοφύλακας Λεονάρδος, ἱερ. 555 
Χείλαρης Ἀ. 40 
Χειµαριοῦ, γενεά 497 
Χιοναδίτης Λορέντζος 279, 287 
Χίος 39, 40, 74, 96, 584, 681 
Χοντρογιάννη, γενεά 162, 163, 461, 516 
Χοντρογιάννης Ἀνανίας, µον. 524 
Χοντρογιάννης Γεώργιος, ἱερ. 297, 524 
Χοντρογιάννης Μάρκος, ἱερ. 297 
Χοντρογιάννης Σπυρίδων, ἱερ. 512, 516 
Χοντρογιάννης Σταµάτης, ἱερ. 297 
Χοντρογιάννης Σταυράκης 432 
Χοντροµάτης Ἰωάννης, νοτ. 48 
Χούµπαβος Ἀντώνιος 115 
Χούµπαβος Γεώργιος 112 
Χούµπαβος Καλοϊωάννης 143 
Χουσκόπος ∆ῆµος 155 
Χρύσανθος, ἱεροµ. 545 
Χρυσικόπουλος Ἀνδρέας 153, 154, 155 
Χρυσικόπουλος Ἐµµανουήλ 98, 154 
Χρυσικόπουλος Νικολός 154 
Χρυσοβιτζιάνος Σπυρίδων 439, 486 
Χτενοῦ Ἑλένη 320, 324 
Χωρεπίσκοποι, χ. 244, 501, 497, 499, 503, 

504, 505, 511 
Ψαροπούλης Ἀναστάσιος, ἱερ. 99 
Ψαροπούλης ∆εµέτιος 99 
Ψηλιανός Γεώργιος 259 
Ψυχικάρης Μάρκος 259 
 
Abitabulo (de) Giannello 91 
Aganiotissa Angelica 665 
Alberti Lodovico 403 
 
Balia di Agiru 56· – di Aleftimo 56· – di 

Mezzo 56· – di Oros 56 
Benetto Lando 343 
Benetto Zan 343 
Bernardino ἅγιος, ἑορτή 654 
Berthier Cesare 73, 216, 618, 649 
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Bessieres Ἰουλιανός 216 
Bon Ottaviano 548 
Bonfini Gerolamo, Βάιλος 478 
Bonifacio Vincenzo 274, 344, 451 
 
Calogerà G. 59 
Candia 493 
Capello Giovanni 588 
Capello Nicolò 343 
Capuggiati Marietta 665 
Cavalli Marin Antonio, Γ. Πρ. 202 
Chioti Lullia 665 
Contarini, δόγης 69 
Contarini Marco 588 
Corner Andrea, Γ. Πρ. 69 
Corner Pietro 588 
Correr Francesco, Γ. Πρ. 635 
 
Da Brescia Giovanni Battista 346 
Dandolo Gerolamo, Πρ. Ζακύνθου 204 
Daverona Giorgio 343 
Dendi Vicenzo 427 
Dolfin Daniel, Γ. Πρ. 482, 527, 656 
Donà Andrea, Γ. Πρ. 613 
 
Erizzo Nicolò 2o, Γ. Πρ. 344, 396, 405 
Erizzo Nicolò, Πρ. Λευκάδας 616 
 
Fabiano ἅγιος, ἑορτή 654 
Falier Francesco, Γ. Πρ. 59 
Florià Angelici 665 
Foscarini Piero Vicenti 403 
 
Garzi Ἀνδρέας 324, 348 
Gialina, οἰκ. 493 
Gonemi Angelo 405 
Grimani Francesco, Γ. Πρ. 67, 205, 389, 

588, 615 
Grimani Giorgio, Γ. Πρ. 213, 396, 547 
Gritti Francesco, Βάιλος 654 
 
investitura 601 
 
Lisgarà Filippo 405 
Longo Vicenzo, Βάιλος 651, 653 
Loredan Antonio, Γ. Πρ. 209, 213, 396, 419, 

609, 626, 643, 644 
Loredan Marco 548 
Lorisi (de) Giacomo 613 
Lucateli Nicolò 343 
 
Malerba Gianni 343 
Manna Salvatore 17 
Marcello, βαρωνία 79, 80, 170 
Marieschi 607 
Memo Angelo, Γ. Πρ. 403 
Molin Ἀλέξανδρος, Γ. Καπ. 547 
Monte di Pietà 613, 616 
Morosini Francesco, Γ. Καπ. 67 
Mozzanega Giovanni Battista 344 
 
Nani, Ἀρχ. 654 
Nani Giacomo, Γ. Πρ. 644, 646 
Natoli Giuseppe 346 
Navagier Andrea, Γ. Πρ. 427 
 
Pace (della) Marco 91 
Pasi Maria 665 
Pasqualigo Giorgio, Γ. Πρ. 209, 400, 420, 

429, 547, 606, 607, 615 
Pasqualigo Giovanni 548 
Pieri Cristodulo 385 
Pisani Andrea, Γ. Καπ. 202, 653 
Pisani Antonio, Γ. Πρ. 547, 588, 644 
Pizzamano Giambatista, Βάιλος 427 
Pojago G. 211 
Priuli Antonio, Γ. Πρ. 654 
Priuli Antonio Marin 2o, Γ. Πρ. 202, 588 
 
Quartano Sarandari Georgio 385 
 
Renier Antonio, Γ. Πρ.  202, 317 
Robinson W. 60, 219, 220, 264, 452, 453, 

621, 622, 665 
Ruggeri Andrea 343 
 
Sagredo Agostino, Γ. Πρ. 57, 58, 59, 67, 68, 

69, 71, 77, 78, 88, 102, 182, 207, 209, 210, 
211, 213, 214, 217, 222, 233, 234, 260, 
261, 320, 363, 400, 408, 420, 427, 429, 
506, 523, 534, 549, 553, 606, 610, 613, 
615, 616, 679 
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Sagredo Ἰω. Βαπτιστής, Βάιλος 548 
Sant’ (de) Ippolito Adam 91 
Sarandopulo Dionisio 214 
Scampatarchi Andriana 665 
Scarpa Francesco 346 
Schendo Zuanne 274, 344, 418, 424 
Sebastiano ἅγιος, ἑορτή 654 
Selini Francesco 403 
Semitecolo Bernardo, Βάιλος 495 
Slade Costantino, ἱερ. 206, 258 
 
Tagliavacca Cosmetto 343 
Trento Antonio 346 
 

Uccelazzi Andrea 346 
Uccelazzi Ἀντώνιος 346 
 
vadimonio 323 
Vaftisma Francesco 343 
Vendramin Piero, Γ. Πρ. 656 
Vendramin Vincenzo, Γ. Πρ. 547 
Venier Νικόλαος, Βάιλος 547 
Vlacco Catterina 665 
Vrondai Anastasio 616 
 
Ward H. G. 624 
 
Zonta Iseppo 211 
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ΡΥ∆Η ΟΡΘΟ∆ΟΞΕΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗ-
ΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΙΚΟΙ ΝΑΟΙ 
ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ (15ος – 19ος αἰ.) 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕΛΙ-
∆ΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι∆ΙΟ ΚΑΙ 
ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 

2004 ΣΕ 500 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΓΙΑ ΛΟ- 
ΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ 

ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε. 
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