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ΠΡΟΛΟΓΟ  
 

 

Πποςπαθοῦμε μάσαια νὰ ζψνσανέχοτμε μέςα ἀπὸ σὸν λϋγο σὴ ζψὴ σῶν 
ἀνθπύπψν ποὺ ἀμεσάκλησα πέπαςαν ἀπὸ σοὺρ σϋποτρ ποὺ ςήμεπα ἐμεῖρ 
ζοῦμε. πιφειποῦμε νὰ πεπιγπάχοτμε σὶρ ςφέςειρ σοτρ, σὶρ ἀγψνίερ σοτρ, σὴν 
ἐνδεφϋμενη διαπλοκή σοτρ, σὴν ὀπγάνψςη σῆρ ζψῆρ σοτρ, σὸν σπϋπο ποὺ  
ζψή σοτρ ὁπίζει ἠ πεπιοπίζει σὶρ δικέρ μαρ ζψὲρ ςήμεπα. Πποςθέσοτμε λϋγο 
ςσὸν λϋγο, ςελίδερ ςσὶρ ςελίδερ καὶ κάθε υοπὰ νοιύθοτμε πὼρ  ἀλήθεια μὲ 
σὴν ὁποία ἀναμεσποόμαςσε βπίςκεσαι λίγο πιὸ πέπα ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ἐμεῖρ υσά-

ςαμε, πὼρ πάνσα μᾶρ ξευεόγει, πὼρ ἐν σέλει ςσὰ λϋγια δὲν κλείνεσαι  ζψὴ 
καὶ πολὺ λιγϋσεπο  ἀλήθεια σηρ. Καὶ ὅμψρ κάθε υοπὰ ξεφνᾶμε, καὶ νέερ 
ἔπετνερ ςκαπύνοτμε καὶ ςὲ νέοτρ ἀγῶνερ ἀναλψνϋμαςσε, παλεόονσαρ ἄνι-
ςα μὲ ἐκεῖνο ποὺ ἔυτγε. 

σὴν ἄνιςη ασὴ πποςπάθεια  ςτμβολὴ σῶν παλαιοσέπψν εἶναι ἀνεκσί-
μηση· ἀποσελεῖ σὴ βάςη γιὰ σὴν ἐπέκσαςη σῆρ ἔπετναρ καὶ σὴν ἀυοπμὴ γιὰ 
νέερ πποςεγγίςειρ ςὲ γνψςσὰ καὶ ἤδη μελεσημένα θέμασα. Γι’ ασὸ θεψπῶ 
φπέορ σοῦ κάθε ἐπετνησῆ σὴ ςτςσημασικὴ διεπεόνηςη σῆρ πάπφοτςαρ βι-
βλιογπαυίαρ, σὴν κπισική σηρ ἀξιοποίηςη καὶ σὴν παπάθεςή σηρ. Εἶναι ὁ 
ἐλάφιςσορ υϋπορ σιμῆρ ςὲ ὅςοτρ πποηγοτμένψρ ἀςφολήθηκαν, ἀλλὰ καὶ ἔν-

δειξη ασογνψςίαρ, ὅσι δηλαδὴ δὲν εἴμαςσε οὔσε οἱ ππῶσοι, καὶ πιθανϋσασα 
οὔσε οἱ σελετσαῖοι, ποὺ μελεσᾶμε ἕνα θέμα, καθὼρ καὶ ὅσι σίποσε δὲν μποπεῖ 
νὰ εἶναι ἐνσελῶρ νέο ςσὴν ἱςσοπικὴ ἔπετνα, ἀυοῦ σίποσε δὲν μποπεῖ νὰ κα-

σανοηθεῖ ἀποκομμένο ἀπὸ σὴν ἱςσοπική σοτ ςτνάυεια. Μὲ σὶρ ςκέχειρ ασὲρ 

δὲν μποπεῖ κανεὶρ παπὰ νὰ ςσαθεῖ κπισικὰ ἀπένανσι ςὲ ὅςερ μελέσερ ἐκ-

υπάζοτν ςαυὴ μονομέπεια σῶν ςτγγπαυέψν σοτρ ςσὴν ἐπιλογὴ σῶν βιβλιο-

γπαυικῶν πηγῶν σοτρ, ἐπιλογὴ κασὰ σὴν κπίςη μοτ ἀνσιεπιςσημονική, 
δημιοτπγύνσαρ κασ’ ασὸν σὸν σπϋπο σὴν χετδαίςθηςη σῆρ ἀπϋλτσηρ ππψ-

σοστπίαρ σῶν μελεσψμένψν θεμάσψν καὶ σῆρ ππύσηρ ἀνσιμεσύπιςηρ ἠ διε-

πεόνηςήρ σοτρ.  

Σὰ ζησήμασα ποὺ ἀναπσόςςονσαι ςσὸν παπϋνσα σϋμο πποέκτχαν ἀπὸ σὴ 
μελέση σῆρ πάπφοτςαρ βιβλιογπαυίαρ, σῶν γνψςσῶν καὶ ἐκδεδομένψν ἕψρ 
ςήμεπα ἀπφειακῶν πηγῶν, καθὼρ καὶ νέψν, ἄγνψςσψν ἕψρ σύπα, μέςα ςσὸ 
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πλαίςιο γενικϋσεπηρ μελέσηρ ποὺ ἀναυέπεσαι ςσὴν ὀπγάνψςη σῆρ ὀπθϋδο-

ξηρ κκληςίαρ ςσὸν βενεσοκπασοόμενο ἑλληνικὸ φῶπο. Ἀπὸ σὴν παπάλλη-

λη μελέση βιβλιογπαυίαρ καὶ πηγῶν διαπιςσύθηκε  ἀνάγκη γιὰ σὴν κπι-

σικὴ θεύπηςη σῶν ἀπϋχεψν ποὺ ἔφοτν ἕψρ ςήμεπα διαστπψθεῖ καὶ γιὰ σὴν 
ἐκ νέοτ ἀνάγνψςη σῶν πηγῶν, οἱ ὁποῖερ ποδεικνόοτν διαυοπεσικὲρ γιὰ σὰ 
μελεσύμενα ζησήμασα ἀπανσήςειρ.  

Ἀπὸ σὶρ μελέσερ σοῦ σϋμοτ,  ππύση, ποὺ ἀυοπᾶ σὸν ππψσοπαπὰ σῆρ 
Κέπκτπαρ καὶ σὸ ζήσημα σῆρ ἐκλογῆρ σοτ, καθὼρ καὶ  σπίση ςσὴν ὁποία 
μελεσῶνσαι ζησήμασα διοικησικῆρ ὀπγάνψςηρ σῆρ ἐπιςκοπῆρ Κευαλληνίαρ-

Ζακόνθοτ κασὰ σὸν 16ο αἰύνα, εἶναι ἀνέκδοσερ. Οἱ πϋλοιπερ ἔφοτν ἤδη 
δημοςιετσεῖ εἴσε ασοόςιερ εἴσε ὡρ σμήμασα επόσεπηρ μελέσηρ. Πιὸ ςτγκε-

κπιμένα, σὸ ζήσημα σῆρ ἐκλογῆρ σοῦ ππψσοπαπᾶ σῆρ Ζακόνθοτ καθὼρ καὶ σὰ 
ζησήμασα ποὺ ἀναυέπονσαι ςσὴν ἐπιςκοπὴ Κτθήπψν καὶ ςσὴν ἐκλογὴ σοῦ 
ἐκεῖ ἐπιςκϋποτ δημοςιεόσηκαν πὸ σὸν σίσλο «ἧ ἐκλογὴ σοῦ ππψσοπαπᾶ 
Ζακύνθοτ καὶ σὸ ζήσημα σῆρ ἐπιςκοπῆρ Κτθήπψν κασὰ σὴν πεπίοδο σῆρ βενεσικῆρ 
κτπιαπφίαρ» ςσὸ πεπιοδικὸ Θηςατπίςμασα, σϋμορ 38 (2008), 349-370. Ἡ σελετ-

σαία μελέση γιὰ σὴν κασάςσαςη σῆρ κκληςίαρ σῆρ Πάσπαρ κασὰ σὴν πεπίοδο 
1712-1713, ἔφει δημοςιετσεῖ ςσὸν σϋμο: Οἰκοτμενικὸρ Πασπιάπφηρ Βαπθολο-

μαῖορ ὁ Α΄ Δεκαπένσε ἔση εὐκλεοῦρ πασπιαπφείαρ (1991-2006) Δώπημα χτφῆρ, Κο-

μοσηνὴ 2007, ς. 95-115. Οἱ μελέσερ ασὲρ ἀναδημοςιεόονσαι ἐδῶ διοπθψμέ-

νερ, ςτμπληπψμένερ βιβλιογπαυικά, καὶ ἐμπλοτσιςμένερ μὲ ὅςα νέα ςσοι-
φεῖα ἔυεπε ςσὸ υῶρ  ἔπετνα μεσὰ ἀπὸ σὴν ππύση δημοςίετςή σοτρ. 

 

π. Καπόδηρ 

 



 

 

 

 

 

Α΄ 
 

 μέγαρ ππψσοπαπὰρ ὡρ κευαλὴ  
σῆρ ὀπθϋδοξηρ κκληςίαρ σῆρ Κέπκτπαρ  

καὶ σὸ ζήσημα σῆρ ἐκλογῆρ σοτ  
 

 

Κασὰ σὴν πεπίοδο σῆρ λασινοκπασίαρ καὶ ἕψρ σὸ σέλορ σοῦ 18οτ αἰύνα, σὴν 
ὀπθϋδοξη κκληςία σῆρ Κέπκτπαρ ποίμανε ἱεπέαρ μὲ σὸν σίσλο σοῦ μεγάλοτ 
ππψσοπαπᾶ1. Ἡ καθοπιςσικῆρ ςημαςίαρ παποτςία σοτ ςσὰ ἐκκληςιαςσικὰ 
ππάγμασα σοῦ νηςιοῦ, οἱ ἁπμοδιϋσησέρ σοτ,  ςτμμεσοφή σοτ ςσὶρ δημϋςιερ 
σελεσὲρ καθὼρ καὶ οἱ ςφέςειρ σοτ μὲ σὸν λασίνο ἐπίςκοπο σοῦ νηςιοῦ ἔφοτν 
ἐπαπκῶρ μελεσηθεῖ. σὴν παποόςα μελέση σὸ ἐνδιαυέπον ἐπικενσπύνεσαι ςὲ 
σπία κτπίψρ ζησήμασα, σὰ ὁποῖα φπήζοτν πεπαισέπψ διεπεόνηςηρ. Σὸ ππῶσο 
ἀυοπᾶ ςσὸν φπϋνο ἐμυάνιςηρ σοῦ ἀξιύμασορ σοῦ μεγάλοτ ππψσοπαπᾶ ὡρ 
κευαλῆρ σῆρ ὀπθϋδοξηρ κκληςίαρ. Σὸ δεόσεπο ἀναυέπεσαι ςσὸν σπϋπο 
ἐκλογῆρ ἠ ἀνάδειξηρ σοῦ μεγάλοτ ππψσοπαπᾶ ἕψρ σὰ μέςα σοῦ 16οτ αἰύνα, 
καὶ ςσὴ ςτνέφεια ἕψρ σὴν ἀναςόςσαςη σῆρ ὀπθϋδοξηρ ἐπιςκοπῆρ, ζήσημα σὸ 
ὁποῖο ςσὴν παλαιϋσεπη βιβλιογπαυία ἀνσιμεσψπίςσηκε ἀδιάκπισα, καὶ γιὰ 
σοῦσο λανθαςμένα. Σὸ σπίσο ἀυοπᾶ ςσὴ ςφέςη σοῦ μεγάλοτ ππψσοπαπᾶ μὲ 
σὸ Ἱεπὸ Σάγμα καὶ σὶρ ςτνέπειερ ποὺ εἶφε ςσὴ ςφέςη ασὴ  σποποποίηςη σῆρ 
ἐκλογικῆρ διαδικαςίαρ ςσὰ μέςα σοῦ 16οτ αἰύνα. Σὰ ζησήμασα ασὰ πποέ-

κτχαν ἀπὸ σὴν ἀνάγνψςη σῆρ πάπφοτςαρ γιὰ σὸ θέμα βιβλιογπαυίαρ καὶ 
σὴ μελέση καὶ ςτνεκσίμηςη γνψςσῶν καί ἄγνψςσψν ἕψρ σύπα ἱςσοπικῶν 
σεκμηπίψν.  

 

                                                                    
1. Σὸ ἀξίψμα δὲν πῆπφε μϋνο ςσὴν Κέπκτπα, ἀλλὰ καὶ ςὲ ἄλλερ βενεσοκπασοόμενερ 

ἑλληνικὲρ πεπιοφὲρ σῶν ὁποίψν οἱ ὀπθϋδοξοι ἐπιςκοπικοὶ θπϋνοι εἶφαν κασαπγηθεῖ. Βλ. 
ΣΨΜΑΔΑΚΗ, «πολογία», ς. 309-324· ΣΟΤ ΙΔΙΟΤ, «Διάκπιςιρ»· ΣΟΤ ΙΔΙΟΤ, «Ππψσοπαπάδερ 
Κπήσηρ (1210-1669). Κπήσηρ (Φάνδακορ), Ρεθόμνηρ, Φανίψν (Κτδψνίαρ)», Κπησολογία 4 

(1977), 39-48· ΣΟΤ ΙΔΙΟΤ, «Πεπὶ σῶν φψπεπιςκϋπψν καὶ ππψσοπαπάδψν σῶν Κτκλάδψν Νή-

ςψν», Κιμψλιακὰ 7 (1977), 3-16· ΚΑΠΑΔΟΦΟΤ, Ἀπονομή· ΥΨΚΟΛΟΤ, «Protopapas Tinarum». 
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1. Βιβλιογπαυικὴ ἐπιςκόπηςη 

Ἡ ππύση πποςέγγιςη σῶν ἀνψσέπψ θεμάσψν ἦσαν ἐκείνη ποὺ διαστπύθηκε 
ἀπὸ σὸν Andrea Marmora σὸ 1672. όμυψνα μὲ ασήν, ἔπεισα ἀπὸ σὴν 
ἀνδηγατικὴ κασάληχη σῆρ Κέπκτπαρ, ὁ Κάπολορ Α΄ κασάπγηςε σὸν ὀπθϋδοξο 
ἀπφιεπίςκοπο σοῦ νηςιοῦ, ςσὴ θέςη σοῦ ὁποίοτ ἐγκασέςσηςε λασίνο μὲ σὴν 
ἄδεια σοῦ πάπα. Ἡ ἐνέπγεια ασὴ σοῦ Καπϋλοτ πποκάλεςε σὴν ἔνσονη 
ἀνσίδπαςη σοῦ ὀπθϋδοξοτ κλήποτ καὶ λαοῦ, ποὺ ποφπέψςε σὸν Κάπολο νὰ 

κασαυόγει ςσὴν ἐξεόπεςη ςτμβιβαςσικῆρ λόςηρ μὲ σὴν ἀνάθεςη σῆρ διοίκη-

ςηρ σῆρ σοπικῆρ ὀπθϋδοξηρ κκληςίαρ ςὲ ἱεπέα μὲ σὸν σίσλο σοῦ ππψσοπαπᾶ 

ἠ φψπεπιςκϋποτ, ὁ ὁποῖορ θὰ ἐκλεγϋσαν ἀπὸ 32 ἱεπεῖρ σοῦ ἀνασολικοῦ 
δϋγμασορ μαζὶ μὲ ἰςάπιθμοτρ εγενεῖρ ὁμοδϋξοτρ. Γιὰ σὴν ποβοήθηςη σοῦ 
ἔπγοτ σοῦ ππψσοπαπᾶ ςτςσαίνονσαν ἐπίςηρ ἑπσὰ ἐκκληςιαςσικὰ ἀξιύμασα 

καὶ ὁπίζονσαν ὀκσὼ ππψσοπαπάδερ, ὡρ πεόθτνοι γιὰ σὴν ὕπαιθπο1. 

Σὴν ἴδια θέςη ἐπανέλαβε σὸ 1755 ὁ Vettor Sandi2, ςσηπιζϋμενορ ςσὸν 

Marmora, καὶ ἀκολοόθψρ σὸ 1856 καὶ σὸ 1858 ὁ πμάννορ Λοόνσζηρ ςσηπι-
ζϋμενορ ςσοὺρ δόο πποηγοτμένοτρ. σὸν βαςικὸ ασὸν καμβὰ ὁ Λοόνσζηρ 
ππϋςθεςε σὸν ςυεσεπιςμὸ σῆρ ἐκκληςιαςσικῆρ πεπιοτςίαρ ἀπὸ σοὺρ λασίνοτρ 
καὶ καθϋπιςε ὡρ φπϋνο ἵδπτςηρ σοῦ Ἱεποῦ Σάγμασορ σὴν ἐποφὴ σοῦ Καπϋ-

λοτ, ςτςφεσίζονσάρ σο μὲ σὴν ἐκλογὴ σοῦ ππψσοπαπᾶ3.  

Λίγο νψπίσεπα, σὸ 1848, ὁ Ἀνδπέαρ Μοτςσοξόδηρ εἶφε ἀςκήςει δπιμεῖα 
κπισικὴ ςσὸν Marmora καὶ ςσὰ ὅςα ασὸρ ἔγπαχε γιὰ σὴν ἀνδηγατικὴ 
πεπίοδο φαπακσηπίζονσαρ πολλὰ ἀπὸ ασὰ ὡρ ἀποκτήμασα σῆρ υανσαςίαρ 
σοῦ ςτγγπαυέα. Γιὰ σὸ ζήσημα ποὺ μᾶρ ἀπαςφολεῖ, σὸ ὁποῖο ἐνσάςςεσαι 
μεσαξὺ ἄλλψν ςσὶρ ἐνέπγειερ σοῦ Καπϋλοτ μεσὰ σὴν κασάληχη σοῦ νηςιοῦ, 
μεσαυέπει ασοόςια σὴ ςφεσικὴ παπάγπαυο ἀπὸ σὸ ἔπγο σοῦ Marmora ςη-

μειύνονσαρ ὅσι, ἀναυοπικὰ μὲ σὶρ διασάξειρ ποὺ ἀυοποῦςαν σὰ πολισικὰ καὶ 
ἐκκληςιαςσικὰ ππάγμασα, ὁ ἴδιορ εἶφε πποςδιοπίςει καλόσεπα ποιὲρ εἶφαν 
εἰςαφθεῖ ἀπὸ σὸν Κάπολο καὶ ποιὲρ ἀπὸ σοὺρ διαδϋφοτρ σοτ ἠ ςὲ μεσαγενέ-

ςσεπερ ἐποφέρ4, φψπὶρ ὅμψρ νὰ διετκπινίζει, γιὰ σὰ ἐκκληςιαςσικὰ ζησήμασα, 
ςὲ ποιὸ ςτγκεκπιμένο ἔπγο σοτ εἶφε κάνει λϋγο.  

                                                                    
1. MARMORA, Historia, ς. 216. 

2. SANDI, Principj, ς. 194. 

3. ΛΟΤΝΣΖΗ, νεσοκπασία, ς. μδ΄, με΄, 92-93, 104-107· LUNZI, Condizione, ς. 57-58, 362. 

4. MUSTOXIDI, Cose, ς. 410 καὶ 690. 
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Οἱ παπασηπήςειρ σοῦ Μοτςσοξόδη καὶ ὁ ἔλεγφορ σῶν γπαυομένψν σοῦ 
Marmora δὲν ἔστφαν πποςοφῆρ οὔσε ἀπὸ σὸν Λοόνσζη, οὔσε ἀπὸ σοὺρ ἱςσο-

πικοὺρ Παναγιύση Φιύση1 καὶ William Miller2, οἱ ὁποῖοι ςτνέφιςαν ςσὸ μελε-

σύμενο ζήσημα νὰ ἐπαναλαμβάνοτν ὅ,σι ππψσϋγπαχε ὁ Marmora καὶ ςσὴ 
ςτνέφεια ὁ Sandi, μὲ ἐποτςιύδειρ διαυοποποιήςειρ.  

σὸ μεσαξὺ διάςσημα ὁ Κψνςσανσῖνορ άθαρ δημοςίετςε σὴ λασινικὴ 
μεσάυπαςη φπτςϋβοτλλοτ σοῦ Μιφαὴλ Β΄ δεςπϋση σῆρ Ἠπείποτ, σοῦ ἔσοτρ 
1246, μὲ σὸ ὁποῖο ἀπονέμονσαν ππονϋμια ςσοὺρ 32 ππεςβτσέποτρ σοῦ Σάγ-

μασορ3, ἔγγπαυο σὸ ὁποῖο μεσέθεσε σὴ ςόςσαςη σοῦ Σάγμασορ ςσὰ ππὸ σοῦ 
Καπϋλοτ φπϋνια.  

Σὸ 1895 ὁ Ἀνδπέαρ Ἱδπψμένορ, ςσὴ ςτνοπσικὴ ἐξιςσϋπηςή σοτ, ἀνέυεπε 

ἐπιγπαμμασικὰ ὅσι ἐπὶ Καπϋλοτ Ἀνδηγατοῦ ἐπεσπάπη ςσοὺρ ὀπθϋδοξοτρ νὰ 
ἔφοτν ἕνα «μέγαν ππψσοπαπᾶν» καὶ ὅσι ἐπὶ Βενεσῶν σηπήθηκε  παλαιϋ-

σεπη σάξη4. Διαυοποποιημένορ ἔνανσι σῶν παλαιοσέπψν ἐμυανίςσηκε σὸ 
1906 ὁ Νικϋλαορ Γεπακάπηρ, ὁ ὁποῖορ, παπεπμηνεόονσαρ σὴν πποηγοόμενη 
βιβλιογπαυία, ποςσήπιξε ὅσι ὁ Κάπολορ, μεσὰ σὸν ὁπιςμὸ λασίνοτ ἐπιςκϋ-

ποτ σὸ 1274, ςτναίνεςε, «σηποτμένψν σῶν ἐξψσεπικῶν πποςφημάσψν καὶ 
σῆρ πεποφῆρ σῆρ δτσικῆρ κκληςίαρ», νὰ ἀναγνψπιςσεῖ «μησποπολίσηρ 
ἀνασολικοῦ δϋγμασορ», μὲ σὴν ἁπλὴ πποςψντμία «ππψσοπαππὰρ Κεπκό-

παρ», ὁ ὁποῖορ θὰ ἐκλεγϋσαν ἀπὸ 30 κληπικοὺρ καὶ 30 λαωκοόρ, ςόςσημα σὸ 

ὁποῖο διασηπήθηκε ἕψρ σὴν κασάλτςη σῆρ βενεσοκπασίαρ, θὰ παγϋσαν ςσὸν 
πασπιάπφη Κψνςσανσινοτπϋλεψρ καὶ θὰ διοικοῦςε σὸν ἑλληνικὸ κλῆπο5.  

 πτπίδψν Παπαγεύπγιορ, σὸ 1920 ἀκολοόθηςε σοὺρ παλαιϋσεποτρ, 
φψπὶρ νὰ σοὺρ ἀναυέπει. Ππϋςθεςε σὴν πληπουοπία ὅσι γιὰ σὴν κασάπγηςη 
σοῦ ἐπιςκοπικοῦ θπϋνοτ διαμαπστπήθηκε ὁ σϋσε οἰκοτμενικὸρ πασπιάπφηρ 
Ἰψςὴυ Α΄ καί, διαυοποποιοόμενορ ἐλαυπὰ ἀναυοπικὰ μὲ σὴ ςτγκπϋσηςη σῆρ 
ὁμάδαρ σῶν ἐκλεκσϋπψν, σϋνιςε ὅσι μεσεῖφαν ςὲ ασὴν οἱ ἱεπεῖρ σοῦ Σάγμα-

σορ (32 ἀπφικὰ καὶ 20 μεσὰ σὸ 1533) καὶ 30 εγενεῖρ. Ὅςο γιὰ σὸ Σάγμα, 
παπϋσι γνύπιζε σὰ ππονϋμια ποὺ ἀπονεμήθηκαν ςσοὺρ 32 ἱεπεῖρ ἀπὸ σὸν δε-

ςπϋση Μιφαὴλ σὸ 1246, ἐπέμεινε ὅσι ασὸ ςτςσήθηκε μὲ σὴν κασάπγηςη σοῦ 
ὀπθϋδοξοτ ἐπιςκϋποτ6. 

                                                                    
1. ΦΙΨΣΗ, Ἀπομνημονεύμασα Ζακύνθοτ, ς. 488-489· ΦΙΨΣΗ, Ἀπομνημονεύμασα, σ. 6, ς. 27-28. 

2. MILLER, Φπαγκοκπασία, ς. 590. 

3. SATHAS, Documents, σ. 1, ς. 48-49. 

4. ΙΔΡΨΜΕΝΟΤ, Ἱςσοπία, ς. 68, 86. 
5. ΓΕΡΑΚΑΡΗ, Κεπκτπαωκαὶ ςελίδερ, ς. 33-35. 

6. ΠΑΠΑΓΕΨΡΓΙΟΤ, Ἱςσοπία, ς. 47 καὶ 63 φψπὶρ νὰ δηλύνει σὶρ πηγέρ σοτ. 
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σὰ νεϋσεπα φπϋνια, ὁ π. Ἀθανάςιορ Σςίσςαρ, ἀκολοτθύνσαρ σoὺρ πα-

λαιϋσεποτρ ἱςσοπικοόρ, ἐπανέλαβε σὸ 1969 σὰ γνψςσὰ ἀναυοπικὰ μὲ σὸ 
ἀξίψμα σοῦ ππψσοπαπᾶ καὶ σὴν ἐκλογή σοτ1, διαυοποποιήθηκε ὅμψρ ὡρ 
ππὸρ σὸν φπϋνο ςόςσαςηρ σοῦ Σάγμασορ, καὶ ςσηπιζϋμενορ ςσὸ ἔγγπαυο ποὺ 
εἶφε δημοςιεόςει ὁ άθαρ, ἀνήγαγε σὴν ἵδπτςή σοτ ςσὰ ππὸ σῆρ ἀνδηγατικῆρ 
ἐποφῆρ φπϋνια.  Νικϋλαορ Σψμαδάκηρ σὸ 1977, ἂν καὶ γνύπιζε σὴ βιβλιο-

γπαυία, ποςσήπιξε ὅσι, καθϋλη σὴ βενεσικὴ πεπίοδο σῆρ Κέπκτπαρ, ὁ ππψ-

σοπαπὰρ ἐκλεγϋσαν ἀπὸ σὸ τμβοόλιο σῶν εγενῶν σοῦ νηςιοῦ καὶ παγϋ-

σαν ςσὸν λασίνο ἀπφιεπίςκοπο, λαμβάνονσαρ ππουανῶρ ὡρ μέσπο σὶρ κπα-

σοῦςερ ςφέςειρ ἐξάπσηςηρ καὶ ποσαγῆρ σῶν ππψσοπαπάδψν σῆρ Κπήσηρ2. Ἡ 

Μαπία Νσοόποτ-Ἠλιοποόλοτ, σέλορ, ςσηπιζϋμενη ςσὴ γνψςσὴ βιβλιογπα-

υία, ςτνϋχιςε σὶρ παλαιϋσεπερ θέςειρ, ἑπμηνεόονσαρ σὴν ἐνέπγεια σοῦ Κα-

πϋλοτ ὡρ πποςπάθεια νὰ πληγεῖ  ὀπθϋδοξη κκληςία καὶ νὰ ἀποσπαπεῖ  
ὁποιαδήποσε ἄςκηςη ἐπιπποῆρ ςσὸν ὀπθϋδοξο ἐγφύπιο πληθτςμὸ καὶ πεπι-
οπίζονσαρ σὴν κεπκτπαωκὴ ἀνσίδπαςη γιὰ σὴν κασάπγηςη σοῦ ὀπθϋδοξοτ 
θπϋνοτ ςσὶρ σάξειρ σοῦ κλήποτ3. 

Ἀπὸ σὴν παπαπάνψ ἐπιςκϋπηςη πποκόπσει, νομίζψ, ςαυῶρ ὅσι μεσὰ σὸν 
Marmora σίποσε δὲν πποςσέθηκε ςσὸ θέμα. Οἱ νεϋσεποι μελεσησὲρ ςσηπιζϋ-

μενοι ςσοὺρ παλαιϋσεποτρ ἐπανέλαβαν ασοόςιερ σὶρ θέςειρ σοῦ Marmora, 

θεψπύνσαρ σερ ὡρ a priori ὀπθέρ, καί, φψπὶρ σὴν πποςθήκη σεκμηπίψν ποὺ 
νὰ σὶρ ἰςφτποποιοῦν, σὶρ κασέςσηςαν πάγιερ θέςειρ ςσὴν κεπκτπαωκὴ ἱςσοπιο-

γπαυία. Ἦσαν μάλιςσα σέσοιο σὸ εἰδικὸ βάπορ σῶν ἱςσοπικῶν σοῦ 18οτ καὶ 
19οτ αἰύνα ὥςσε ἕψρ ππϋςυασα, καὶ παπὰ σὴ διαυοποποίηςη σῶν ππο-

ςεγγίςεψν ςὲ ἐπιμέποτρ θέμασα, ὅπψρ ςσὸ Ἱεπὸ Σάγμα, κανεὶρ δὲν πποέβη 
ςσὶρ ἀναγκαῖερ διοπθύςειρ. 

Οἱ διαπιςσύςειρ ασὲρ θέσοτν σὸ ζήσημα σῶν πηγῶν σοῦ Marmora καὶ 
σῆρ γνηςιϋσησαρ σῶν πληπουοπιῶν σοτ, σὸ ὁποῖο ὅπψρ εἴδαμε ἤδη, ππῶσορ 
ἀνσιμεσύπιςε ὁ Μοτςσοξόδηρ, ὁ ὁποῖορ ἄςκηςε δπιμεῖα κπισική. σὸ κείμενο 
σοῦ Marmora δὲν πάπφει καμιὰ παπαπομπή, ἑπομένψρ εἶναι ἀδόνασο νὰ 

ἐλεφθεῖ  πηγὴ ἀπὸ ὅποτ ἄνσληςε σὶρ πληπουοπίερ ποὺ παπαθέσει. Ὅπψρ 
ὅμψρ θὰ υανεῖ ςσὴ ςτνέφεια, ἀπὸ σὴν παπάθεςη σῶν ςσοιφείψν ποὺ ἀναυέ-

πονσαι ςσὴν κασὰ καιποὺρ σηποόμενη διαδικαςία ἐκλογῆρ ππψσοπαπᾶ, ὁ 
Marmora δὲν ππέπει νὰ ςσηπίφθηκε ςὲ γπαπσὲρ πηγέρ. Ἡ θέςη ποὺ ἐξέυπαςε 
γιὰ σὸ ζήσημα σοῦ ππψσοπαπᾶ καὶ σὴν ἐκλογή σοτ ἀπὸ σὸν 13ο αἰύνα ἕψρ 

                                                                    
1. ΣΙΣΑ, Λασινοκπασία, ς. 31, 73-74, 84-88. 

2. ΣΨΜΑΔΑΚΗ, «Διάκπιςιρ», ς. 35-37. 

3. ΝΣΟΤΡΟΤ, Κτπιαπφία, ς. 135-136. 
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σὶρ μέπερ σοτ (17ορ αἰύναρ), εἶναι μᾶλλον πποωὸν ςτγφόςεψρ ποὺ πποέκτχε 
ἀπὸ σὴν ἀνάμειξη μεσαγενέςσεπψν δεδομένψν, σὰ ὁποῖα οδεμία ςφέςη 
εἶφαν μὲ σὴ διοίκηςη σῆρ ὀπθϋδοξηρ κκληςίαρ ςσὰ φπϋνια σῆρ ἀνδηγατικῆρ 
κασοφῆρ σοῦ νηςιοῦ καὶ σῆρ ππύιμηρ βενεσικῆρ πεπιϋδοτ, καὶ ἀναυέπονσαι 
ςσὸ ππψσοπαπαδικὸ ἀξίψμα καὶ σὴν ἐκλογὴ μεσὰ σὴν ἔκδοςη σοῦ διασάγμα-

σορ σῆρ 18ηρ Δεκεμβπίοτ 1555, γιὰ σὸ ὁποῖο θὰ γίνει ἀναλτσικὰ λϋγορ 
παπακάσψ. Σοῦσο ἐπιβεβαιύνεσαι καὶ ἀπὸ σὸν σίσλο σοῦ πποκαθημένοτ σῆρ 
κεπκτπαωκῆρ κκληςίαρ, ἀυοῦ  πληπουοπία σοῦ Marmora πεπὶ ππψσοπαπᾶ 
ἠ φψπεπιςκϋποτ παπαπέμπει ςαυῶρ ςσὸν 16ο αἰύνα, ὁπϋσε ἐπιφειπήθηκε  
εἰςαγψγὴ σοῦ ἀξιύμασορ σοῦ φψπεπιςκϋποτ. 

Μεσὰ σὴν σαξινϋμηςη σοῦ Ἀπφείοτ γφύπιαρ Διαφείπιςηρ, ποὺ υτλάςςε-

σαι ςσὸ Ἱςσοπικὸ Ἀπφεῖο σῆρ Κέπκτπαρ, καὶ σὴ διάθεςή σοτ ςσοὺρ ἐπετνησέρ, 
νέα ςσοιφεῖα ἦλθαν ςσὸ υῶρ, μέςα ἀπὸ σοὺρ υτλαςςϋμενοτρ ςὲ ασὸ υα-

κέλοτρ σοῦ ἀπφείοτ σοῦ Ἱεποῦ Σάγμασορ, ποὺ διαυοποποιοῦςαν σὴν εἰκϋνα 
γιὰ σὸ ππψσοπαπαδικὸ ἀξίψμα κασὰ σὴν ππύση πεπίοδο σῆρ βενεσοκπασίαρ 
καὶ ἕψρ σὰ μέςα σοῦ 16οτ αἰύνα. Ἡ παπαδοςιακὴ ὅμψρ θέςη, ςτνέπεια σῆρ 
ἀπϋλτσηρ ἐμπιςσοςόνηρ ςσὶρ θέςειρ σοῦ Sandi καὶ σοῦ Λοόνσζη (οςιαςσικὰ 
ὅμψρ σοῦ Marmora) ςτνέφιςε νὰ ἐπαναλαμβάνεσαι, εἴσε ασοόςια1, ἀγνο-

ύνσαρ σὰ νέα δεδομένα, εἴσε μὲ σὴν παπάλληλη παπάθεςη σῶν νέψν ςσοι-

φείψν2, φψπὶρ ὅμψρ νὰ πποκόπσει μιὰ νέα ςόνθεςη. 
σὴν ππϋςυαση, σέλορ, βιβλιογπαυία οἱ ἀναυοπὲρ ςσὸ θέμα πεπιοπί-

ζονσαι ςσὴ γενικὴ ἐπιςήμανςη σῆρ ἀνάθεςηρ σῆρ διοίκηςηρ σῆρ ὀπθϋδοξηρ 
κκληςίαρ ςὲ ππψσοπαπὰ σὴν ἴδια πεπίποτ φπονικὴ πεπίοδο ποὺ κασαπγή-

θηκε ὁ ὀπθϋδοξορ ἐπιςκοπικὸρ θπϋνορ, φψπὶρ νὰ γίνεσαι λϋγορ γιὰ σὴν ἐκλο-

γή σοτ οὔσε κασὰ σὴν ἀνδηγατικὴ οὔσε κασὰ σὴν ππύιμη βενεσικὴ πεπίοδο, 

ἂν καὶ ἀυήνεσαι νὰ ἐννοηθεῖ ὅσι σὴν εθόνη σῆρ ἐκλογῆρ εἶφε ἀποκλειςσικὰ 
σὸ Ἱεπὸ Σάγμα. Ἀναυοπικὰ μὲ σὴν ὀπγάνψςη σοῦ ὀπθϋδοξοτ κλήποτ, ἐπι-
ςημαίνεσαι  διασήπηςη σῆρ ἐςψσεπικῆρ σοτ ὀπγάνψςηρ,  ὁποία εἶφε ὡρ 

κόπιο φαπακσηπιςσικὸ σὴν ὁμαδοποίηςη σῶν ἱεπέψν, ςσοὺρ 32 ἱεπεῖρ σοῦ 
Ἱεποῦ Σάγμασορ σῆρ πϋληρ μὲ ἐπικευαλῆρ ἕναν ππψσοπαπά, καὶ ςσοὺρ 33 
Λετσεπιῶσερ ἱεπεῖρ σῆρ παίθποτ, οἱ ὁποῖοι ἐκπποςψποῦνσαν ἐπίςηρ ἀπὸ 
ππψσοπαπάδερ. Κασὰ σὴν ππύιμη βενεσικὴ πεπίοδο, σέλορ, ςημειύνεσαι ὅσι 
σὸ Ἱεπὸ Σάγμα ἀποσελοῦςε σὴν ἐκκληςιαςσικὴ ἀπφὴ σῶν ὀπθϋδοξψν κλη-

πικῶν σῆρ Κέπκτπαρ, μὲ ἐςψσεπικὴ ἱεπαπφία καὶ ἐπικευαλῆρ σὸν «μέγα 

                                                                    
1. ΚΑΠΑΔΟΦΟΤ, Ἀπονομή, ς. 27-28, 54. 

2. ΖΑΡΙΔΗ, Ραπσοῦπορ, ς. 18, 20, 49. 
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ππψσοπαπά», ὁ ὁποῖορ φαπακσηπίζεσαι ὡρ ποιμενάπφηρ σῶν ὀπθϋδοξψν κα-

σοίκψν σοῦ νηςιοῦ1. 

 

2. ἧ διοίκηςη σῆρ ὀπθόδοξηρ κκληςίαρ μεσὰ σὴν κασάπγηςη  
σοῦ ἐπιςκοπικοῦ θπόνοτ  καὶ ἕψρ σὸ σέλορ σοῦ 15οτ αἰώνα 

Μὲ ὁποιονδήποσε σπϋπο καὶ ἂν ἑπμηνετσοῦν οἱ ἐνέπγειερ σοῦ Καπϋλοτ ποὺ 
ἀυοποῦν σὴν ὀπθϋδοξη κκληςία σῆρ Κέπκτπαρ, εἴσε ὡρ πποςπάθειερ νὰ 
καμυθεῖ ὁ ὀπθϋδοξορ πληθτςμὸρ εἴσε ὡρ ἔκυπαςη εφαπιςσίαρ ππὸρ σὸν 
πάπα2, ἐκεῖνο ποὺ θὰ ππέπει νὰ ἐπιςημανθεῖ εἶναι ὅσι, μὲ σὰ ἕψρ ασὴ σὴ 
ςσιγμὴ δεδομένα, ἀγνοοῦμε σὴν κασάςσαςη σῆρ κεπκτπαωκῆρ κκληςίαρ 
κασὰ σὸν φπϋνο σῆρ ἀνδηγατικῆρ κασάκσηςηρ. Ἀγνοοῦμε σὸν ὀπθϋδοξο μη-

σποπολίση σῆρ πεπιϋδοτ ἐκείνηρ, ἀγνοοῦμε σὸν ππῶσο λασίνο ἀπφιεπίςκοπο 
σοῦ νηςιοῦ καθὼρ ἐπίςηρ ἀγνοοῦμε ἂν  ἐγκασάςσαςη σοῦ λασίνοτ ἀπφιεπι-
ςκϋποτ ςτνοδεόσηκε ἀπὸ σὴν σατσϋφπονη ἀπομάκπτνςη σοῦ ὀπθϋδοξοτ καὶ 
σὴν ἀνάθεςη σῆρ διοίκηςηρ σῆρ κκληςίαρ ςὲ ππψσοπαπά.  

                                                                    
1. ΝΙΚΗΥΟΡΟΤ, Σελεσέρ, ς. 40, 301· ΑΨΝΙΣΗ, Ἀνδηγατικὴ Κέπκτπα, ς. 233-234· ΑΨΝΙΣΗ, 

Κέπκτπα, ς. 543. ὲ ππουανὴ ςόγφτςη ὀυείλεσαι  θέςη ποὺ διασόπψςε ςὲ ππϋςυασο ἄπ-

θπο σηρ  Ἀνσιγϋνη Παπανικολάοτ, ὅσι κασὰ σὴν ἀνδηγατικὴ πεπίοδο ὁ ὀπθϋδοξορ ἐκ-

κληςιαςσικὸρ ἀπφηγὸρ ἔυεπε σὸν σίσλο σοῦ μεγάλοτ ππψσοπαπᾶ καὶ ὅσι ἐκλεγϋσαν ἀπὸ 
σοὺρ 32 ἱεπεῖρ σῆρ πϋληρ, 8 ἀγποσικοὺρ ἱεπεῖρ καὶ ἕναν ἀνάλογο ἀπιθμὸ ἑλλήνψν γαιοκση-

μϋνψν (PAPANIKOLAOU, «Church», ς. 108). Ἡ ἴδια παπαπέμπει ςσὸ βιβλίο σοῦ Ν. Cheetham, 

Mediaeval Greece, New Haven-London, Yale University Press, 1981 ἀπὸ ὅποτ μεσέυεπε 
ἄκπισα σὴ θέςη. πίςηρ ςὲ ςόγφτςη θὰ ππέπει μᾶλλον νὰ ἀποδοθοῦν καὶ οἱ ἀπϋχειρ σοῦ 

Al. Tenenti, ὁ ὁποῖορ φψπὶρ βιβλιογπαυικὴ σεκμηπίψςη διασείνεσαι ὅσι σὸ 1204 κασαπγή-

θηκαν οἱ ὀπθϋδοξερ ἐπιςκοπὲρ σῶν νηςιῶν σοῦ Ἰονίοτ καὶ ὅσι γόπψ ςσὸ σέλορ σοῦ αἰύνα 
οἱ κάσοικοι πέστφαν ἀπὸ σὸν Κάπολο νὰ ἀποκσήςοτν θπηςκετσικὴ Ἀπφὴ ἐπίςημα ἀναγνψ-

πιςμένη, ποὺ ἦσαν σϋσε ὁ ππψσοπαπὰρ σῆρ Κέπκτπαρ, ἐκλεγμένορ ἀπὸ σὸν κλῆπο καὶ σοὺρ 
εγενεῖρ σοῦ νηςιοῦ καὶ μὲ δικαιοδοςία ςὲ ὅλα σὰ ἰϋνια νηςιὰ (AL. TENENTI, «Le Isole Ionie: 
un’area di frontiera», Atti del convegno internazionale di Studio “Il Mediterraneo centro-o-

rientale tra vecchie e nuove egemonie. Trasformazioni economiche, sociali e istituzionali nelle Isole 
Ionie dal declino della Serenissima all’avento delle potenze atlantiche (secc. XVII-XVIII)”,Venezia 
13-14 dicembre 1996, a cura di M. Costantini, Roma 1998, ς. 13). 

2. ΛΟΤΝΣΖΗ, νεσοκπασία, ς. 44. Ππβλ. καὶ ΦΙΨΣΗ, Ἀπομνημονεύμασα, σ. 6, ς. 27. Σὸ 1265, 

ἔπεισα ἀπὸ σὴν πογπαυὴ σῆρ ςφεσικῆρ ςτμυψνίαρ, παπαφψπήθηκε ςσὸν Κάπολο καὶ 
ςσοὺρ νομίμοτρ κληπονϋμοτρ σοτ σὸ βαςίλειο σῆρ ικελίαρ, μὲ σὴν ποφπέψςη νὰ σὸ 
πποςσασεόοτν. Σὸν Ἰανοτάπιο σοῦ 1266 ὁ Κάπολορ ἀνακηπόφθηκε βαςιλιὰρ σῆρ ικελίαρ 
ςσὴ Ρύμη (ΝΣΟΤΡΟΤ, Κτπιαπφία, ς. 43-44). ξάλλοτ σὴν ἴδια πολισικὴ ἔνανσι σῆρ ὀπθϋ-

δοξηρ κκληςίαρ ἀκολοόθηςαν οἱ λασίνοι γεμϋνερ καὶ ςσὸν πϋλοιπο ἑλληνικὸ φῶπο. 
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σὴ λασινικὴ κκληςία, κασὰ σὸ διάςσημα 1274-1283, ςημειύνονσαι 
ςσοὺρ κασαλϋγοτρ δόο ἀνύντμοι ἀπφιεπίςκοποι, καὶ ἀκολοτθεῖ ὁ Ἀνσύνιορ 
(1283-1284)1.  

Σὴν ὀπθϋδοξη κκληςία, μεσὰ σὸν μησποπολίση Γεύπγιο Βαπδάνη,  ἀπ-

φιεπασεία σοῦ ὁποίοτ ἐκσείνεσαι ἀπὸ σὸ 1219 ἕψρ ἴςψρ σὸ 12422, ποίμανε 
πιθανὸν ὁ Γεύπγιορ Φψνιάσηρ,  ἀπφιεπασεία σοῦ ὁποίοτ σεκμαίπεσαι ἀπὸ 
σὴν ἀναυοπά σοτ ὡρ ςτνσάκση ὕμνψν σῆρ ἀκολοτθίαρ σοῦ ἁγίοτ Ἀπςενίοτ, 

 δὲ ςτγγένειά σοτ μὲ σὸν ὁμύντμο ἀνεχιὸ σοῦ μησποπολίση Ἀθηνῶν Μι-
φαὴλ Φψνιάση πιθανολογεῖσαι, ἂν καὶ ἕψρ σὸ 1232/1234 ὁ σελετσαῖορ δὲν 
εἶφε ἐνσαφθεῖ ςσὶρ σάξειρ σοῦ κλήποτ3. Ἀκολοόθηςε ὁ Θεοδϋςιορ,  ὕπαπξη 
σοῦ ὁποίοτ πιςσοποιεῖσαι ἀπὸ ἀφπονολϋγησο ἔγγπαυο μὲ σὸ ὁποῖο εφαπι-

ςσεῖ σοὺρ Ραγοτζαίοτρ ποὺ σὸν βοήθηςαν νὰ ἀποδπάςει ἀπὸ σοὺρ πειπασὲρ 
ποὺ σὸν κπασοῦςαν αἰφμάλψσο. Σὸ ἔγγπαυο, σὸ ὁποῖο υέπει σὴν πογπαυή 
σοτ, ςτνσάφθηκε, κασὰ σὸν ἐκδϋση, μεσαξὺ σῶν ἐσῶν 1239 καὶ 12594.  

Σελετσαῖορ γνψςσὸρ μησποπολίσηρ εἶναι ὁ Γεπάςιμορ, ὁ ὁποῖορ πογπά-

υει ὡρ «μησποπολίσηρ Κεπκύπαρ, ππόεδπορ άπδεψν, ἔξαπφορ πάςηρ Λτδίαρ καὶ 
ὑπέπσιμορ» ςσὴ ςόνοδο σοῦ 1284-1285,  ὁποία καθαίπεςε σὸν λασινϋυπονα 
πασπιάπφη Κψνςσανσινοτπϋλεψρ Ἰψάννη Βέκκο καὶ ἐξέδψςε σὸν κασὰ λασί-
νψν Σϋμο5.  Γεπάςιμορ ἐκσιμᾶσαι ὅσι ἐκλέφθηκε λίγο ππὶν ἀπὸ σὴν ἔναπξη 
σῆρ ἀνδηγατικῆρ κασοφῆρ,  δὲ ἀναγπαυὴ σῶν ἄλλψν σίσλψν σοτ θεψπεῖσαι 
ὡρ ἔνδειξη γιὰ σὴν ἤδη ςτνσελεςθεῖςα ἀπομάκπτνςή σοτ ἀπὸ σὸν θπϋνο σῆρ 
Κέπκτπαρ ππὶν ἀπὸ σὸ 1284. Ἡ ἐκσίμηςη ασὴ ςσηπίζεσαι ςσὸ σϋσε ἰςφόον ἐκ-

κληςιαςσικὸ ςόςσημα σῆρ ἀνάθεςηρ, ςὲ ἐπιςκϋποτρ σῶν ὁποίψν οἱ ἐπιςκοπὲρ 
εἶφαν κασαληυθεῖ ἀπὸ ἐφθποόρ, ἄλληρ φηπεόοτςαρ ἐπιςκοπῆρ σὴν ὁποία δι-
οικοῦςαν μὲ σὸν σίσλο σοῦ «πποέδποτ»6. Φψπὶρ νὰ μποπεῖ νὰ ἀποκλειςσεῖ σὸ 
                                                                    

1. ΑΨΝΙΣΗ, Ἀνδηγατικὴ Κέπκτπα, ς. 226. Βλ. καὶ ΝΣΟΤΡΟΤ, Κτπιαπφία, ς. 136 καὶ ςημ. 16. 
2. Γι’ ασὸν βλ. ΓΑΛΨΝΗ, Βαπδάνηρ, ς. 262. 

3. Βλ. D. TSOUGARAKIS, «Two cases of mistaken identity among the metropolitans of 

Corfu in the twelfth century», Μεςαιψνικὰ καὶ Νέα λληνικὰ 4 (1992), 172-174· ΓΑΛΨΝΗ, 

Βαπδάνηρ, ς. 262-264. 

4. B. KREKIC, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au moyen ȃge, Paris 1961, ς. 167-168 ἀπ. 4. 

Μὲ δεδομένοτρ σοὺρ φπϋνοτρ ἀπφιεπασείαρ σοῦ Βαπδάνη, καὶ σὴν πιθανὴ διαδοφή σοτ ἀπὸ 

σὸν Γεύπγιο Φψνιάση, ὁ φπϋνορ σοῦ ἐγγπάυοτ θὰ ππέπει νὰ μεσασεθεῖ. Βλ. καὶ ΑΨΝΙΣΗ, 

Ἀνδηγατικὴ Κέπκτπα, ς. 224· ΓΑΛΨΝΗ, Βαπδάνηρ, ς. 265. 
5. V. LAURENT, «Les signataires du second synode des Blakhernes (été 1285)», Echos d’ 

Orient 26 (1927), 144. ΓΕΡΜΑΝΟΤ, μησπ. άπδεψν καὶ Πιςιδίαρ, «Ἱςσοπικὴ μελέση πεπὶ σῆρ 

κκληςίαρ σῶν άπδεψν καὶ σῶν ἐπιςκϋπψν ασῆρ», πθοδοξία 3 (1928-1929), 366. 

6. ΓΑΛΨΝΗ, Βαπδάνηρ, ς. 265 ὅποτ καὶ  παλαιϋσεπη βιβλιογπαυία. Γιὰ σὸν σίσλο σοῦ 
«πποέδποτ» βλ. ΗΛ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ, «Ππϋεδπορ» - «Σὸν σϋπον ἐπέφψν», πθοδοξία 2 (1927-
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ἐνδεφϋμενο (ἄλλψςσε ςσὴν ἴδια ςόνοδο ςτμμεσεῖφε καὶ ὁ μησποπολίσηρ 
Κπήσηρ Νικηυϋπορ Μοςφϋποτλορ, ὁ ὁποῖορ οδέποσε ποίμανε σὴν ἐπαπφία 
σοτ),  κασοφὴ μϋνον σοῦ σίσλοτ σοῦ «πποέδποτ» δὲν ἀποσελεῖ ἐπαπκὴ λϋγο 

γιὰ νὰ θεψπηθεῖ ἤδη ςτνσελεςμένη  ἀπομάκπτνςη σοῦ Γεπαςίμοτ ἀπὸ σὴν 

Κέπκτπα. Δὲν θὰ ππέπει νὰ παπαθεψπεῖσαι ἄλλψςσε σὸ γεγονὸρ ὅσι ςσὴν ἴδια 

ςόνοδο ςτμμεσεῖφε καὶ ὁ πποηγοόμενορ μησποπολίσηρ άπδεψν Ἀνδπϋνι-
κορ, ὁ ὁποῖορ κασηγοπήθηκε σϋσε ὅσι κασαυέπθηκε κασὰ σοῦ βαςιλέψρ, δι-
κάςσηκε καὶ ἐκδιύφθηκε ἀπὸ σὸν θπϋνο σῶν άπδεψν1. Σοῦσο ςημαίνει ὅσι  

κκληςία σῶν άπδεψν ἀνασέθηκε ςσὸν Γεπάςιμο διαπκοόςηρ σῆρ ςτνϋδοτ, 

ἑπομένψρ  ππάξη σῆρ ἐπίδοςηρ θὰ ππέπει μᾶλλον νὰ κασανοηθεῖ μέςα ςσὴν 
σϋσε ςτγκτπία, παπὰ ὡρ ἀποσέλεςμα σῆρ διαςυάλιςηρ σῶν ππὸρ σὸ ζῆν ςὲ 
ἕναν ἐμπεπίςσασο ἐπίςκοπο. ὲ κάθε ὅμψρ πεπίπσψςη,  ὁπιςσικὴ ἀπομά-

κπτνςη σοῦ ὀπθϋδοξοτ ἱεπάπφη ἀπὸ σὴν Κέπκτπα δὲν μποπεῖ νὰ σοποθεσηθεῖ 
πολὺ ἀπγϋσεπα ἀπὸ σοὺρ φπϋνοτρ ασοόρ. νδιαυέπονσα ἐν πποκειμένῳ εἶ-
ναι καὶ σὰ ὅςα γπάυει ὁ K. Hopf, ςσηπιζϋμενορ ςὲ ἔγγπαυα σῆρ ἀπφιεπι-
ςκοπῆρ σῆρ Κέπκτπαρ καὶ σοῦ «δϋκσοπορ Pojago», ὅσι δηλαδὴ σὸν ὀπθϋδοξο 
μησποπολίση ἀπομάκπτνε ὁ Υίλιππορ Α΄ σοῦ Σάπανσα (1294-1331)2. σὰ πα-

παπάνψ ἂρ πποςσεθεῖ καὶ  ποβίβαςη σῆρ κκληςίαρ σῆρ Κέπκτπαρ ἀπὸ σὴν 
73η ςσὴν 89η θέςη ςσὰ φπϋνια σῆρ βαςιλείαρ σοῦ Ἀνδπϋνικοτ Β΄ (1282-

1328)3. 

Σὰ ἀνψσέπψ ὁπιοθεσοῦν φπονολογικὰ σὸ γεγονϋρ, δὲν ἀποσελοῦν ὅμψρ 
σεκμήπιο ὅσι ὁ ὀπθϋδοξορ μησποπολίσηρ ππάγμασι ἀπομακπόνθηκε ἠ ἐκδιύ-

φθηκε ἀπὸ σὸν θπϋνο μὲ σὸν ἐπφομὸ σῶν Ἀνδηγατῶν. πομένψρ  παγι-
ψμένη βιβλιογπαυικὰ φπονολϋγηςη σῆρ κασάπγηςηρ σοῦ ὀπθϋδοξοτ θπϋνοτ 
μὲ σὴν ἔναπξη σῆρ ἀνδηγατικῆρ κασοφῆρ καὶ σὴν ἐγκασάςσαςη λασίνοτ ἀπφι-
επέα, φψπὶρ νὰ ἀποκλείεσαι, ςσεπεῖσαι σεκμηπίψςηρ. πίςηρ  θέςη πεπὶ κα-

σαπγήςεψρ σοῦ ὀπθϋδοξοτ μησποπολίση, μὲ σὴν ἔννοια σῆρ ἐκδιύξεψρ σοῦ 
πάπφονσορ ὀπθοδϋξοτ καὶ σῆρ ἀνσικασάςσαςήρ σοτ ἀπὸ λασίνο, παπϋσι ἐκ-

υπαςσική, δὲν ςσηπίζεσαι ςὲ σεκμήπια. Σὰ παπαπάνψ μᾶλλον κασετθόνοτν 
σὴ ςκέχη μαρ ςσὴν πϋθεςη ὅσι  ἐγκασάςσαςη λασίνοτ ἀπφιεπιςκϋποτ καὶ  
ἀπϋςπαςη σῆρ πεπιοτςίαρ σῆρ ὀπθϋδοξηρ κκληςίαρ δὲν ἐπέυεπαν ἀναγκαία 
σὴν σατσϋφπονη ἀπομάκπτνςη σοῦ ὀπθϋδοξοτ μησποπολίση. Ἡ ςτνόπαπξη 

                                                                    
1928), 198-202, 254-259, 284-288.  

1. ΓΕΡΜΑΝΟΤ, «Ἱςσοπικὴ μελέση ...», ὅ.π., ς. 365-366. 

2. Ἡ πληπουοπία ἀπὸ ΑΨΝΙΣΗ, Ἀνδηγατικὴ Κέπκτπα, ς. 237, ὁ ὁποῖορ ςφολιάζει δια-

υοπεσικά. 
3. ΑΨΝΙΣΗ, Ἀνδηγατικὴ Κέπκτπα, ς. 240 ὅποτ καὶ  ςφεσικὴ βιβλιογπαυία. 
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ἄλλψςσε ὀπθϋδοξοτ καὶ λασίνοτ ἀπφιεπέα ςὲ λασινοκπασοόμενερ πεπιοφὲρ 
ἀπανσᾶ καὶ ἀλλοῦ, ὅπψρ ςσὶρ κκληςίερ σῆρ Μεθύνηρ καὶ σῆρ Κοπύνηρ1.  

σὴν πεπίπσψςη ὅμψρ σῆρ Κέπκτπαρ  «ἀνσικανονικϋσησα» ασὴ διετθεσή-

θηκε ππὶν σὸ σέλορ σοῦ 13οτ αἰύνα. 

2.1. Σὰ δεδομένα ἕψρ σὸ σέλορ σοῦ 15οτ αἰύνα 

Οἱ πηγὲρ γιὰ σὴν πεπίοδο ποὺ ἐξεσάζοτμε εἶναι ἐξαιπεσικὰ πεπιοπιςμένερ καὶ 
υειδψλὲρ ςὲ πληπουοπίερ ποὺ νὰ ἀυοποῦν σὴν κασάςσαςη σῆρ ὀπθϋδοξηρ 
κκληςίαρ ςσὸν ππῶσο αἰύνα σῆρ λασινικῆρ κασοφῆρ, ἀλλὰ καὶ ςσὴ ςτνέ-

φεια ἕψρ σὸ δεόσεπο μιςὸ σοῦ 15οτ αἰύνα. Γιὰ σὴν πεπίοδο ασὴ καὶ γιὰ σὰ 
ζησήμασα ποὺ ἐξεσάζοτμε γνψπίζοτμε οςιαςσικὰ σὰ ἀκϋλοτθα: 

1. Σὴν 1η Ἰοτνίοτ 1277, ὁ Κάπολορ Α΄, ἔπεισα ἀπὸ κασαγγελία σῶν «pres-

biteri insulae Corphonensis», οἱ ὁποῖοι ἐνῶ ἐξηπσῶνσο ἀπετθείαρ ἀπὸ σὴν Κοό-

πια ἐπιβαπόνονσαν μὲ ππϋςθεσοτρ υϋποτρ καὶ πποςάγονσαν ςὲ δίκερ ἀπὸ 
σοὺρ λασίνοτρ βαπϋνοτρ, διέσαξε σὸν διοικησὴ σοῦ νηςιοῦ νὰ σοὺρ πποςσα-

σεόςει ἀπὸ σὶρ ἀδικίερ2. Δὲν διετκπινίζεσαι  σατσϋσησα σῶν «presbiteri» ςσὸ 
ἔγγπαυο. Κασὰ μία ἄποχη κάσψ ἀπὸ σὴ ςτλλογικϋσησα ασὴ κπόβονσαι οἱ 
Λετσεπιῶσερ ἱεπεῖρ3. 

2. σὶρ 16 Ἰοτνίοτ 1294 ὁ Κάπολορ Β΄ ἀπέςσειλε ςσὸν καπισάνο σῆρ Κέπ-

κτπαρ ἔγγπαυο ποὺ ἀυοποῦςε διάυοπα μέσπα οἰκονομικῆρ διαφείπιςηρ. Με-

σαξὺ ἄλλψν, μὲ ασὸ ἀπαγϋπετςε, ἔπεισα ἀπὸ διαμαπστπία ὁπιςμένψν ἱε-

πέψν σῆρ πϋληρ («parte sacerdotum grecorum civitatis»), ςσὸν λασίνο ἀπφιεπί-
ςκοπο νὰ καππύνεσαι μέπορ ἀπὸ σὰ «ςτνήθεια», σὶρ οἰκονομικὲρ δηλαδὴ 
πποςυοπὲρ σῶν κασοίκψν ππὸρ σοὺρ κληπικοόρ σοτρ. πίςηρ ἀπαγϋπετςε 

ςσὸν λασίνο ἀπφιεπίςκοπο, ἔπεισα ἀπὸ αἴσημα κασοίκψν σῆρ πϋληρ («homi-

num civitatis»), νὰ παπεμποδίζει σὴν σήπηςη σῆρ παλαιᾶρ ςτνήθειαρ, ςόμυψ-

να μὲ σὴν ὁποία ὅποιορ ἔκσιζε ναὸ ὅπιζε σοὺρ ἱεποτπγοὺρ καὶ ἐπψυελεῖσο 
ἀπὸ σὰ εἰςοδήμασά σοτ4. 

                                                                    
1. CHRYSSA MALTEZOU, «Contributi documentari alla storia della chiesa ortodossa du-

rante il periodo della Venetocrazia», VIIIe Symposion Byzantinon “L’Église dans le monde 
byzantin de la IVe croisade (1204) à la chute de Constantinople (1453)” Strasbourg, 7-9 novembre 

2002, Byzantinische Forschungen 29 (2007), 333-335. 

2. R. FILANGIERI, I registri della Cancelleria Angioina, σ. XVI 1274-1277, Napoli 1962, ς. 74-

75 (ἀπ. 280). Σὸ διάσαγμα ςὲ ἑλληνικὴ μεσάυπαςη εἰρ ΣΙΣΑ, Λασινοκπασία, ς. 33-34. Βλ. 
ἐπίςηρ ΝΣΟΤΡΟΤ, Κτπιαπφία, ς. 135. 

3. ΑΨΝΙΣΗ, Ἀνδηγατικὴ Κέπκτπα, ς. 215. 
4. PERRAT-LONGNON, Actes, ς. 94-95 ἀπ. 92· ΝΣΟΤΡΟΤ, «Παποτςία», ς. 54-55· ΚΑΡΤΔΗ, 

Ἀδελυόσησερ, ς. 88· ΑΨΝΙΣΗ, Ἀνδηγατικὴ Κέπκτπα, ς. 235-236. 
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3. σὶρ 20 Ἰοτλίοτ 1346 ὁ Ροβέπσορ σοῦ Σάπανσα, ἔπεισα ἀπὸ αἴσημα σῶν 
Λετσεπιψσῶν ἱεπέψν, ἐπικόπψςε σὸ ππονϋμιο σῆρ ἀπαλλαγῆρ σοτρ ἀπὸ ἀγ-

γαπικὰ βάπη καὶ μέπορ σοῦ ὀυειλϋμενοτ ἀκπϋςσιφοτ1.  

4. σὶρ 22 κσψβπίοτ 1346 νέα διασαγὴ σοῦ γεμϋνα ὅπιζε σὸν ςεβαςμὸ 
σοῦ ἀνψσέπψ ππονομίοτ, ἔπεισα ἀπὸ διαμαπστπία σῶν ἐνδιαυεπομένψν 
ἐπειδὴ ὁ magister massarius ἀπαισοῦςε σὸ ἀκπϋςσιφο2. 

5. Σὴν 1η Υεβποταπίοτ 1354 ὁ Ροβέπσορ σοῦ Σάπανσα ἐπικόπψςε σὰ ππο-

νϋμια σῶν ἱεπέψν σοῦ Ἱεποῦ Σάγμασορ, σὰ ὁποῖα ἀπέππεαν ἀπὸ σὸ φπτςϋ-

βοτλλο σοῦ ἔσοτρ 1246 σοῦ δεςπϋση σῆρ Ἠπείποτ Μιφαὴλ Β΄3. 

6. σὶρ 12 Μαΐοτ 1356 ἐκδϋθηκαν δόο διασάγμασα, ἔπεισα ἀπὸ διαμαπστ-

πία σῶν Λετσεπιψσῶν μέςῳ σοῦ ἐκπποςύποτ σοτρ καὶ μέλοτρ σῆρ ἴδιαρ ὁμά-

δαρ, ππψσοπαπᾶ Ἰψάννη Βλάφοτ. Μὲ σὸ ππῶσο ἐνσελλϋσαν ὁ magister mas-

sarius νὰ πεπιοπίςει σὶρ ἀπαισήςειρ σοτ ςσὸ πλαίςιο σοῦ ππονομίοτ σῶν ἱε-

πέψν ασῶν, μὲ σὸ δεόσεπο οἱ Λετσεπιῶσερ ἐξομοιύθηκαν υοπολογικὰ μὲ 
σοὺρ ἱεπεῖρ σῆρ πϋληρ. Ἀκολοόθηςαν δόο ἀπουάςειρ σῶν δικαςσικῶν ἀπφῶν 
σῆρ Κέπκτπαρ μὲ μεπομηνίερ 26 Ἰανοταπίοτ 1357 καὶ 22 Δεκεμβπίοτ 1357 

ποὺ πιςσοποίηςαν σὴν αθενσικϋσησα σῶν ἐγγπάυψν καὶ ἀναγνύπιςαν σὰ 
ππονϋμια σῶν Λετσεπιψσῶν ἱεπέψν οἱ ὁποῖοι καὶ ςὲ ασὴ σὴν πεπίπσψςη 
ἐκπποςψπήθηκαν ἀπὸ σὸν ππψσοπαπὰ Ἰψάννη Βλάφο4. 

7. σὶρ 19 Ἀππίλιοτ 1365 ὁ Υίλιππορ Β΄ σοῦ Σάπανσα ἐπικόπψςε σὶρ δόο 
ἀπουάςειρ σῶν σοπικῶν ἀπφῶν σῆρ Κέπκτπαρ μὲ μεπομηνίερ 26 Ἰανοτα-

πίοτ 1357 καὶ 22 Δεκεμβπίοτ 1357 ποὺ ἀυοποῦςαν σὰ ππονϋμια σῶν Λετσε-

πιψσῶν ἱεπέψν. Οἱ δόο ἀπουάςειρ ςσηπίζονσαν ςσὰ σέςςεπα πποηγοόμενα 
ἔγγπαυα σοῦ 1346 καὶ 1356 καθὼρ καὶ ςσὸ φπτςϋβοτλλο σοῦ δεςπϋση Μι-
φαὴλ Β΄ σοῦ ἔσοτρ 1246 ἀπὸ σὸ ὁποῖο ξεκινοῦςε  ςειπὰ σῆρ ἀναγνύπιςηρ 
σῶν ππονομίψν5. 

8. σὶρ 23 Ἀππιλίοτ 1365 ὁ Υίλιππορ Β΄ σοῦ Σάπανσα ἐπικόπψςε σὰ ππονϋ-

μια σῶν ἱεπέψν σοῦ Ἱεποῦ Σάγμασορ6. 

9. Σὸ 1367 ἐκδϋθηκε ἀπϋυαςη ἀπὸ σὸν Υίλιππο Β΄, ἔπεισα ἀπὸ πποςυτγὴ 

                                                                    
1. ΡΨΜΑΝΟΤ, «Δίπλψμα», ς. 598· ΣΙΣΑ, Λασινοκπασία, ς. 35· ΑΨΝΙΣΗ, Ἀνδηγατικὴ Κέπ-

κτπα, ς. 215. 
2. ΡΨΜΑΝΟΤ, «Δίπλψμα», ς. 599· ΑΨΝΙΣΗ, Ἀνδηγατικὴ Κέπκτπα, ς. 215-216. 

3. SATHAS, Documents, σ. 1, ς. 46-51· ΣΙΣΑ, Λασινοκπασία, ς. 75. 
4. ΡΨΜΑΝΟΤ, «Δίπλψμα», ς. 599-608· ΣΙΣΑ, Λασινοκπασία, ς. 35-36· ΑΨΝΙΣΗ, Ἀνδη-

γατικὴ Κέπκτπα, ς. 216. 
5. ΡΨΜΑΝΟΤ, «Δίπλψμα», ς. 587-608· ΑΨΝΙΣΗ, Ἀνδηγατικὴ Κέπκτπα, ς. 215-216· ΣΙΣΑ, 

Λασινοκπασία, ς. 37-38. 

6. SATHAS, Documents, σ. 1, ς. 46-51· ΣΙΣΑ, Λασινοκπασία, ς. 75. 
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σῶν ἱεπέψν σοῦ Σάγμασορ («protopapati») λϋγῳ σῶν ποικίλψν παπεμβάςεψν 
σῆρ σοπικῆρ πολισικῆρ Ἀπφῆρ, μὲ σὴν ὁποία, ἐπικτπύθηκε  δικαιοδοςία 
σοτρ ςσὴν κπίςη σῶν κληπικῶν σῆρ πϋληρ («presbiteri greci della ditta Città») 

καὶ ἀπαγοπεόσηκε πησὰ  ἀνάμειξη σῶν λαωκῶν ςσὰ πνετμασικὰ ζησήμασα 
σῆρ ὀπθϋδοξηρ κκληςίαρ1.  

10. σὶρ 3 Ἰοτνίοτ 1376  Ἰψάννα σῆρ Νεαπϋλεψρ ἐπικόπψςε σὰ ππονϋ-

μια σῶν ἱεπέψν σοῦ Σάγμασορ2. 

11. σὶρ 16 επσεμβπίοτ 1382 ὁ Κάπολορ Γ΄ ἐπικόπψςε ςσοὺρ Κεπκτπαίοτρ 
σὰ ππονϋμια καὶ σὶρ ἀπαλλαγέρ σοτρ. Εἰδικὰ ςσὸ Ἱεπὸ Σάγμα ἐπικόπψςε σὰ 
ππονϋμια ποὺ κασεῖφε μὲ σὸ φπτςϋβοτλλο σοῦ Μιφαὴλ Β΄ καὶ ὅλερ σὶρ ἐπικτ-

πψσικὲρ ππάξειρ σῶν πποκασϋφψν σοτ3.  

12. σὶρ 3 Ἰοτνίοτ 1387  βενεσικὴ Γεποτςία, ἔπεισα ἀπὸ αἴσημα σῶν 
ἱεπέψν σοῦ Σάγμασορ, ἐπικόπψςε σὰ ππονϋμια ποὺ εἶφαν ἀναγνψπιςσεῖ ἀπὸ 
σὸν Κάπολο Γ΄ ςσὶρ 16 επσεμβπίοτ 1382, μὲ ὅλερ σὶρ πποηγοόμενερ ππονο-

μιακὲρ ππάξειρ4. 

13. σὶρ 18 Ἰανοταπίοτ 1390  βενεσικὴ Γεποτςία ἐπικόπψςε σὸ ππονο-

μιακὸ ἔγγπαυο σῆρ 19ηρ Ἀππιλίοτ 1365 σοῦ βαςιλιᾶ Υιλίπποτ, ἔπεισα ἀπὸ 
ςφεσικὸ αἴσημα σῶν «presbiterorum grecorum de numero trigintatrium de exte-

riori parte civitatis nostre et insule Corphiensis», δηλαδὴ σῶν Λετσεπιψσῶν ἱε-

πέψν. Ἡ ἐπικόπψςη ἔγινε ἔπεισα ἀπὸ ἀνσίςσοιφη πποηγοόμενη ἐπικόπψςη 
σῶν ππονομίψν σῶν 32 ἱεπέψν σῆρ πϋληρ μὲ κπισήπιο σὴν ἰςϋσιμη ἀνσιμε-

σύπιςη σῶν δόο ὁμάδψν5. 

                                                                    
1. A.N.K., A.E.Δ., υάκ. 7, υ. 221r ςὲ ἰσαλικὴ μεσάυπαςη. Σὴν ἰσαλικὴ μεσάυπαςη σοῦ 

διπλύμασορ δημοςίετςε ὁ A. Marmora (Historia, ς. 223). Σὸ κείμενο ςὲ ελληνικὴ μεσά-

υπαςη εἰρ ΣΙΣΑ, Λασινοκπασία, ς. 37-38. όμυψνα μὲ σὸν Π. Φιύση (Ἀπομνημονεύμασα, σ. 
6, ς. 28), ἀκολοόθηςε καὶ ἄλλο φπτςϋβοτλλο σὸ ἴδιο ἔσορ, μὲ σὸ ὁποῖο ὁ ππψσοπαπὰρ 
σέθηκε πὸ σὴ δικαιοδοςία σοῦ λασίνοτ ἀπφιεπιςκϋποτ. Φπτςϋβοτλλο μὲ σέσοιο πεπιεφϋ-

μενο δὲν ἀπανσᾶ ἀλλοῦ. Πιθανϋσασα ππϋκεισαι γιὰ παπεπμηνεία σοῦ Φιύση, ὁ ὁποῖορ δὲν 
γνψπίζει σὸ ππῶσο. Σὴν πληπουοπία σοῦ Φιύση ἐπανέλαβε καὶ ὁ Ἀ. Σςίσςαρ (Λασινοκπασία, 

ς. 38) φψπὶρ ςφϋλιο. 
2. SATHAS, Documents, σ. 1, ς. 46-51· ΣΙΣΑ, Λασινοκπασία, ς. 76. 
3. LEMERLE, «Trois actes», ς. 418-419. 

4. Σὸ κείμενο εἰρ FEDALTO, Chiesa, σ. 3, ς. 132-133, ἀπ. 323. Βλ. καὶ ΑΨΝΙΣΗ, Κέπκτπα, 

ς. 543.  

5. Σὸ κείμενο εἰρ FEDALTO, Chiesa, σ. 3, ς. 137-138, ἀπ. 340. Βλ. καὶ ΑΨΝΙΣΗ, Κέπκτπα, ς. 
547. σὸ ἀπφεῖο σοῦ Ἱεποῦ Σάγμασορ (Α.Ν.Κ., Α.Ε.Δ., υάκ. 7, υ. 221v-222r) πάπφει ἀνσί-
γπαυο σῆρ ππάξηρ ςσὴ λασινικὴ καὶ ςὲ ἰσαλικὴ μεσάυπαςη μὲ διαυοπὲρ ὡρ ππὸρ σὸ πε-

πιεφϋμενο. Υέπει μεπομηνία 8 Ἰανοταπίοτ 1389, ςτνσάφθηκε ἔπεισα ἀπὸ αἴσημα σῶν 
«Presbiterorum Graecorum de numero 32 de’ exteriori parte Civitatis Nostrae et Insulae Corfiensis», 
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14. σὶρ 5 Ἰοτλίοτ 1406 δϋθηκαν ἀπὸ σὴ βενεσικὴ Γεποτςία ἀπανσήςειρ 
ςὲ ὀκσὼ αἰσήμασα ποὺ κασέθεςαν ἱεπεῖρ σοῦ Σάγμασορ. Ἀναγνψπίςσηκε ὅσι 
σὰ μέλη σοῦ Σάγμασορ ἦσαν ἀπαλλαγμένα ἀπὸ ὅλερ σὶρ ἀγγαπεῖερ ἐκσὸρ ἀπὸ 
σὶρ φπημασικέρ, ἐγκπίθηκε  ἐλεόθεπη σέλεςη σῶν λισανειῶν σὸ δὲ ζήσημα 
σῆρ γιοπσῆρ σοτρ ἀνασέθηκε ςσὴν σοπικὴ Ἀπφή, ἀναγνψπίςσηκε σὸ δικαίψμα 
κασοφῆρ καὶ ἐκμεσάλλετςηρ πλεοτμένψν, ἀναγνψπίςσηκε  ποφπέψςη σοῦ 
βαΐλοτ νὰ σοὺρ δέφεσαι ὅσαν θεψποῦςαν ὅσι θίγονσαν σὰ ππονϋμιά σοτρ, ἐγ-

κπίθηκε  σήπηςη σῆρ ςτνήθειαρ νὰ ποβάλοτν σὰ ςέβη σοτρ ςσὸ παλάσι σὴν 
παπαμονὴ σῶν Φπιςσοτγέννψν καὶ σῶν Θεουανείψν καθὼρ καὶ σὸ δικαίψμα 
σῆρ ἀπελετθέπψςηρ δόο κασαδίκψν. Δὲν ἱκανοποιήθηκε σὸ αἴσημα σῆρ 
ἄπςηρ σοῦ πεπιοπιςμοῦ ςσὶρ φειποσονίερ νέψν ἱεπέψν καὶ μοναφῶν καὶ δὲν 
ἐγκπίθηκε  ἀπαλλαγὴ σῶν σέκνψν σῶν μελῶν σοῦ Σάγμασορ ἀπὸ πηπε-

ςίερ, ἐκσὸρ ἂν ἦσαν ἱεπψμένοι1. 

15. σὶρ 16 επσεμβπίοτ 1413 ὁ δϋγηρ Μιφαὴλ Steno, ἔπεισα ἀπὸ ςφεσικὸ 
αἴσημα, ἐπικόπψςε σὰ ππονϋμια σοῦ Σάγμασορ2. Σὸ αἴσημα σῶν ἀνσιπποςύ-

πψν σοῦ Σάγμασορ ποςσηπίφθηκε καὶ ἀπὸ σὴν ππεςβεία σῆρ Κοινϋσησαρ σῆρ 
11ηρ επσεμβπίοτ 14133. 

16. σὶρ 27 Νοεμβπίοτ 1414  βενεσικὴ Γεποτςία ἐξέσαςε καὶ ἀπάνσηςε 
ςσὰ 34 κευάλαια σῆρ ππεςβείαρ σῶν φψπικῶν σοῦ νηςιοῦ4. Ἀξιοςημείψση 
εἶναι  ςτμπεπίληχη ἑνὸρ αἰσήμασορ μὲ σὸ ὁποῖο ζησήθηκε  ἀσέλεια σῶν 
φειποσονιῶν καὶ  ἄπςη σῆρ ἀπαγϋπετςηρ ἔνσαξηρ σῶν γεπϋνσψν καὶ σῶν 
ἀςθενῶν ςσὴν σάξη σῶν μοναφῶν («supplicamus, quod papates fieri valeant 

sine expensis, et senes aut impotentes, caloieri effici possint»)5. Σὸ αἴσημα, σὸ 

                                                                    
καὶ ἐπικτπύνει ππονομιακὸ ἔγγπαυο «datum in 1367 die 9 Aprilis 3a indictione». Μὲ σὰ δεδο-

μένα ασὰ ὁ ἀνσιγπαυέαρ εὔλογα ςημείψςε ςσὸ πεπιθύπιο ὅσι ἐππϋκεισο γιὰ σὴν ἐπικό-

πψςη σῆρ ππονομιακῆρ ππάξηρ σοῦ 1367 ποὺ ἦσαν γπαμμένη ςσὸ recto σοῦ ἴδιοτ υόλλοτ 
(221r) καὶ ἀυοποῦςε σὴ δικαςσικὴ δικαιοδοςία σῶν protopapati, εἶναι ὅμψρ ππουανὲρ ὅσι 
ππϋκεισαι γιὰ λανθαςμένη ἐκδοφὴ σοῦ ππονομίοτ σῶν Λετσεπιψσῶν ἱεπέψν. Ἀνσίςσοιφο 
κείμενο γνύπιζε καὶ ὁ Σςίσςαρ, ὁ ὁποῖορ ἀναυέπει σὴν ὕπαπξη βενεσικοῦ ἐπικτπψσικοῦ 
ἐγγπάυοτ σῆρ ππάξηρ σοῦ 1367 μὲ μεπομηνία 8 Ἰανοταπίοτ 1389(=1390), φψπὶρ νὰ δη-

λύνει σὴν πηγή σοτ (ΣΙΣΑ, Λασινοκπασία, ς. 38). 
1. Σὸ κείμενο εἰρ SATHAS, Documents, σ. 2, ς. 143· ΑΨΝΙΣΗ, Κέπκτπα, ς. 543-544. 

2. SATHAS, Documents, σ. 1, ς. 46-51· ΣΙΣΑ, Λασινοκπασία, ς. 76. 
3. SATHAS, Documents, σ. 3, ς. 33· ΑΨΝΙΣΗ, Κέπκτπα, ς. 545. 

4. Σὸ κείμενο εἰρ SATHAS, Documents, σ. 3, ς. 83-90· ΓΙΨΣΟΠΟΤΛΟΤ, Ππεςβεῖερ, ς. 70-75. Γιὰ 
σὸ πεπιεφϋμενϋ σηρ βλ. ΑΨΝΙΣΗ, Κέπκτπα, ς. 499-508. 

5. SATHAS, Documents, σ. 3, ς. 86, 87. 
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ὁποῖο πποϊποθέσει σοὺρ πεπιοπιςμοὺρ ποὺ εἶφαν ἐπιβληθεῖ ἀπὸ σὴ Βενεσία 
ςσὸ ζήσημα σῶν φειποσονιῶν σὰ πποηγοόμενα φπϋνια1, δὲν ἔγινε δεκσϋ. 

17. σὶρ 25 Ἀππιλίοτ 1431 ὁ «ππψσψπαπάρ Κψπύυψν καί σοτ αγίοτ Σάγμα-

σορ σψν σπύακονσα και δίο ἱεπεψν», Μιφαὴλ Κλέκηρ, μαζὶ μὲ σοὺρ «ἀδελυοὺρ» 

σοῦ Σάγμασορ, ςτνέσαξε ππάξη ἀυοπῶςα σοὺρ ναοὺρ σῆρ Θεοσϋκοτ Καςσα-

νέαρ καὶ σοῦ Ἁγίοτ Νικολάοτ ςσὴν Παλαιϋπολη, ποὺ εἶφαν πεπιέλθει ςσὸ 

Σάγμα μὲ σὴ διαθήκη σοῦ Νικολάοτ Σπαφανιύσοτ. Μὲ σὴν ππάξη παπαφψπή-

θηκε ἰςοβίψρ  υπονσίδα καὶ  διαφείπιςη σῶν δόο ναῶν ςσὸν Νικϋλαο 
κλάβο. Σὴν ππάξη πποςτπέγπαχαν οἱ παπιςσάμενοι. Ἡ πογπαυὴ σοῦ ππψ-

σοπαπᾶ ἔφει ὡρ ἀκολοόθψρ: «πποσοπαπαρ σψν σπιακονσα και διο ιεπεψν Κο-

πτυψν Μιφαἥλ ο Κλεκτρ»2. 

18. σὶρ 27 Ἰοτνίοτ 1436 μέλη σοῦ Ἱεποῦ Σάγμασορ, ὅπιςαν ὡρ «πποκοτ-

πασϋποτρ» σὸν «ππψσοπαπὰ Κοπτυῶν» ἱεπέα Λέονσα Ροκοκέυαλο, σὸν ἱεπέα 
Θεϋδψπο Υλεβοσϋμο καὶ σὸν «ςακελλίψν Κοπτυῶν» ἱεπέα σαμάσιο Κϋμησο, 
γιὰ νὰ ἐκπποςψπήςοτν σὸ Σάγμα ςσὴ Βενεσία καὶ νὰ ζησήςοτν σὴν ἐπικόπψ-

ςη σῶν ππονομίψν σοτρ.  ππψσοπαπὰρ καὶ ὁ ἱεπέαρ Μανϋληρ Ἀπκοόδηρ, ὁ 
ὁποῖορ υαίνεσαι πὼρ ἀνσικασέςσηςε σοὺρ ἀπφικὰ ὁπιςθένσερ, παποτςίαςαν 
ςσὴ Γεποτςία σὰ ππονϋμιά σοτρ καὶ διαμαπστπήθηκαν ἐπειδὴ ὁ βάιλορ σὰ 

παπαβίαζε, ἐπεκσείνονσαρ σὴ δικαςσικὴ δικαιοδοςία σοῦ λασίνοτ ἀπφιεπι-
ςκϋποτ καὶ ςὲ ασοόρ. Ζήσηςαν νὰ γίνοτν ςεβαςσὰ σὰ ππονϋμιά σοτρ καὶ  
παγψγή σοτρ ςσὴ δικαςσικὴ δικαιοδοςία σῆρ Διοίκηςηρ, ὅπψρ γινϋσαν καὶ 
ςσὰ φπϋνια σῶν Ἀνδηγατῶν. Ἡ Γεποτςία δέφθηκε σὸ αἴσημα ςσὶρ 25 κσψ-

βπίοτ καὶ μὲ δοτκικὸ γπάμμα σῆρ 29ηρ κσψβπίοτ διέσαξε σὸν βάιλο νὰ 

σηπήςει πιςσὰ σὰ ππονϋμια σοῦ Σάγμασορ3. 

19. σὶρ 11 Δεκεμβπίοτ 1443 ὁ δϋγηρ, ἔπεισα ἀπὸ νέα διαμαπστπία σῶν 
ἱεπέψν σοῦ Σάγμασορ, ὅσι ὁ βάιλορ καὶ καπισάνορ σοῦ νηςιοῦ δὲν ἐυάπμοζε 
σὶρ ἐνσολέρ, ὅπψρ ασὲρ εἶφαν διαστπψθεῖ ςσὸ δοτκικὸ γπάμμα σῆρ 29ηρ 

                                                                    
1. ΑΨΝΙΣΗ, Κέπκτπα, ς. 548-549. 

2. Σὸ κείμενο σῆρ ππάξηρ εἰρ ΑΨΝΙΣΗ, «Ἔγγπαυα», ς. 29-32.  ἐκδϋσηρ διοπθύνει 
ἀδικαιολϋγησα σὴ φπονολογία σῆρ ππάξηρ ςὲ 1432. Οἱ φπονολογικὲρ ἐπιςημάνςειρ ὅμψρ 
σῆρ ππάξηρ εἶναι ὀπθέρ, ἀυοῦ σὸ ἔσορ 1431 ππάγμασι ἀνσιςσοιφεῖ μὲ σὸ 46ο ἀπὸ σὴν ἔναπξη 
σῆρ βενεσικῆρ κτπιαπφίαρ, μὲ σὸ ἔσορ 6939 ἀπὸ κσίςεψρ κϋςμοτ καὶ μὲ σὴν 9η ἰνδικσιύνα 
(επσέμβπιορ 1430-Αὔγοτςσορ 1431). 

3. SATHAS, Documents, σ. 3, ς. 431-432. Σὸ ἔγγπαυο σῆρ ἐξοτςιοδϋσηςηρ μὲ μεπομηνία 
27 Ἰοτνίοτ 1436 καὶ σὸ δοτκικὸ γπάμμα σῆρ 29ηρ κσψβπίοτ 1436 εἰρ ΑΨΝΙΣΗ, «Πποβλή-

μασα», ς. 407-410. Βλ. καὶ ΑΨΝΙΣΗ, Κέπκτπα, ς. 550-551. 
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κσψβπίοτ 1436, ὅπιςε ἐκ νέοτ σὴν πιςσὴ σήπηςή σοτρ ἀναυοπικὰ μὲ σὰ 
ππονϋμια σοτ Σάγμασορ1. 

20. σὶρ 24 κσψβπίοτ 1444 ὁ δϋγηρ ζήσηςε ἀπὸ σὸν βάιλο σὴ διεπεόνηςη 
σοῦ θέμασορ ποὺ πποέκτχε μεσὰ σὸν θάνασο σοῦ σϋσε ςακελλίψνορ.  ἀπφι-
επίςκοπορ ἰςφτπίςσηκε ὅσι ἦσαν ἀξιψμασοῦφορ σῆρ ἀπφιεπιςκοπῆρ καὶ ἑπο-

μένψρ ὁ διοπιςμϋρ σοτ ἀνῆκε ςσὴ δικαιοδοςία σοτ.  «protopapas triginta 

duorum sacerdotum civitatis Corphoi» ὅμψρ διϋπιςε ςσὸ ἀξίψμα κάποιον Πέσπο 
φψπὶρ νὰ ἔφει δικαιοδοςία2. 

21. σὶρ 24 Δεκεμβπίοτ 1444 ὁ δϋγηρ, πενθτμίζονσαρ πποηγοόμενα 
γπάμμασα, διέσαξε σὶρ σοπικὲρ ἀπφὲρ νὰ πποςσασεόοτν σοὺρ ὀπθϋδοξοτρ ἱε-

πεῖρ (σοῦ Σάγμασορ), οἱ ὁποῖοι ἀνῆκαν ςσὴ δικαιοδοςία σῆρ Διοίκηςηρ, ἀπὸ 
σὶρ παπεμβάςειρ σοῦ λασίνοτ ἀπφιεπιςκϋποτ καὶ σὶρ πποςπάθειερ ἐπέκσαςηρ 
σῆρ δικαιοδοςίαρ σοτ ςὲ ασοόρ3. 

22. σὶρ 7 Δεκεμβπίοτ 1446 ὁ δϋγηρ πενθόμιςε ςσὴ Διοίκηςη σῆρ Κέπκτ-

παρ σὶρ πποηγοόμενερ διασαγέρ σοτ, ὅσι οἱ ὀπθϋδοξοι κληπικοὶ ποὺ πάγο-

νσαν ςσὴ δικαιοδοςία σῆρ Διοίκηςηρ δὲν ἔππεπε νὰ παφθοῦν ςσὴ δικαιο-

δοςία σοῦ λασίνοτ ἀπφιεπιςκϋποτ, ἀλλὰ νὰ διασηπήςοτν σὶρ ἐλετθεπίερ καὶ 
σὶρ ςτνήθειέρ σοτρ. Ὑπενθόμιςε σὴν σελετσαία σῆρ 24ηρ Δεκεμβπίοτ 1444 
καὶ ἐπιπλέον σὴ διασαγὴ ποὺ ἀυοποῦςε σὴν ἐκλογὴ σοῦ ςακελλίψνορ4. 

23. σὶρ 25 επσεμβπίοτ 1474, ἔπεισα ἀπὸ αἴσημα σοῦ ππψσοπαπᾶ καὶ σῶν 
πολοίπψν ἕξι ππεςβτσέπψν («protopapatis, et aliorum sex presbiterorum») ποὺ 
εἶφαν ἀπομείνει ςσὸ Σάγμα, φοπηγήθηκε σὸ δικαίψμα σῆρ ἀναςτγκπϋσηςηρ 
ςσὴ μοπυὴ ἀδελυϋσησαρ ἀποσελοόμενηρ ἀπὸ εἴκοςι ἱεπεῖρ: «dignemur eis con-

cedere quod possint inter se facere unam fraternitatem et de septem papatis qui 

nunc sunt augere numerum usque ad numerum viginti de papatis»5. πιπλέον 
                                                                    

1. Σὸ κείμενο εἰρ ΑΨΝΙΣΗ, «Πποβλήμασα», ς. 410-411. Βλ. καὶ ΑΨΝΙΣΗ, Κέπκτπα, 

ς. 551. 

2. Σὸ κείμενο εἰρ ΑΨΝΙΣΗ, «Πποβλήμασα», ς. 412-413. Βλ. καὶ ΑΨΝΙΣΗ, Κέπκτπα, 

ς. 551-552. 

3. Σὰ κείμενα εἰρ ΑΨΝΙΣΗ, «Πποβλήμασα», ς. 413-414. Βλ. καὶ ΑΨΝΙΣΗ, Κέπκτπα, 

ς. 551-552. 

4. Σὸ κείμενο εἰρ ΑΨΝΙΣΗ, «Πποβλήμασα», ς. 414-415. 

5. Σὸ διάσαγμα εἰρ Α.Ν.Κ., Α.Ε.Δ., υάκ. 7, υ. 224rv. Βλ. καὶ ΖΑΡΙΔΗ, Ραπσοῦπορ, ς. 20 ςημ. 
41. Σὸ ἔγγπαυο υέπει μεπομηνία 25 επσεμβπίοτ 1464, ἰνδικσιύνα ὀγδϋη, ςτνσάκση σὸν 
δϋγη Nicolaus Marcello καὶ παπαλήπση σὸν βάιλο καὶ καπισάνο Marco Barbò. Μὲ σὴν ἴδια 
μεπομηνία ἀπανσᾶ καὶ ςὲ μεσαγενέςσεπα ἔγγπαυα ποὺ σὸ παπαπέμποτν (βλ. POJAGO, 

Leggi, σ. 2, ς. 139-140, διάσαγμα σῆρ 21ηρ Ἀππιλίοτ 1753· βλ. ἐπίςηρ ΑΨΝΙΣΗ, «Πποβλή-

μασα», ς. 416-417, ἔγγπαυο σοῦ 1774). Ἡ φπονολογία σοῦ ἐγγπάυοτ θὰ ππέπει νὰ διοπ-

θψθεῖ ςὲ 1474, ἀυοῦ μϋνον κασὰ σὸ ἔσορ ασὸ δϋγηρ ἦσαν ὁ Nicolaus Marcello, βάιλορ 
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ἐγκπίθηκε σὸ αἴσημα σοῦ ππψσοπαπᾶ καὶ σῶν ἱεπέψν σοῦ Σάγμασορ νὰ χάλ-

λοτν ςσὰ μνημϋςτνα κασὰ σὸ ὀπθϋδοξο δϋγμα καὶ νὰ εἰςππάσσοτν ἀμοιβὲρ 
ποὺ πποέπφονσαν ἀπὸ ασά, μὲ σὴν πποϊπϋθεςη νὰ δείφνοτν πακοὴ ςσὴ 

λασινικὴ κκληςία. 
σὰ παπαπάνψ ἔγγπαυα θὰ μποποῦςαν νὰ πποςσεθοῦν ἐπίςηρ ἐκεῖνα σὰ 

ὁποῖα ἀυοποῦν σὶρ πποςπάθειερ σῆρ λασινικῆρ κκληςίαρ νὰ ἐκσείνει σὴ δι-
καιοδοςία σηρ ςσὸν ὀπθϋδοξο κλῆπο.  λασίνορ ἀπφιεπίςκοπορ διεκδίκηςε 

σὸ 1277 καὶ σὸ 1296 δικαςσικὴ δικαιοδοςία ἐπὶ σοῦ λασινικοῦ καὶ ὀπθϋδοξοτ 
κλήποτ σῆρ πϋληρ καὶ σοῦ νηςιοῦ,  ὁποία σοῦ ἀναγνψπίςσηκε ἀπὸ σὶρ πο-

λισικὲρ ἀπφέρ, εἶναι ἀμυίβολο ὅμψρ ἂν ἐν σέλει ἐυαπμϋςσηκε πιςσὰ καὶ ἂν 
πεπιέλαβε ὅλον σὸν κλῆπο1. 

2.2. Διαπιςσύςειρ καὶ πποβλημασιςμοὶ 

Ἀπὸ σὴ ςτνεξέσαςη σῶν παπαπάνψ ἐγγπάυψν πποκόπσοτν σὰ ἀκϋλοτθα:  
Κασὰ σὴν ἐξεσαζϋμενη πεπίοδο ὁ κλῆπορ σοῦ νηςιοῦ ἐμυανίζεσαι ὀπγα-

νψμένορ ςὲ δόο ςύμασα, ςσὸ Ἱεπὸ Σάγμα σῶν 32 ἱεπέψν σῆρ πϋληρ καὶ ςσὴν 
ὁμάδα σῶν 33 Λετσεπιψσῶν ἱεπέψν σῆρ παίθποτ. Κασὰ σὴν ἴδια πεπίοδο οἱ 
ἀνσιδπάςειρ ἠ διεκδικήςειρ σῆρ ὀπθϋδοξηρ κκληςίαρ, πεπιοπίζονσαι ςὲ 
ἐκεῖνερ σῶν δόο ασῶν ςτςςψμασύςεψν, καὶ κτπίψρ σοῦ Ἱεποῦ Σάγμασορ, 

ποὺ ἐπιδιύκοτν σὴ διαςυάλιςη σῶν ππονομίψν σοτρ ἠ σὴ διαυόλαξη σῶν 
ἀπφαίψν ςτνηθειῶν καὶ ἐθίμψν σοτρ. κεῖνο ποὺ γνψπίζοτμε ἑπομένψρ γιὰ 
σὴν ὀπγάνψςη καὶ σὴ λεισοτπγία σῆρ κκληςίαρ κασὰ σὴν πεπίοδο ασὴ 

εἶναι οςιαςσικὰ οἱ δπαςσηπιϋσησερ σῶν δόο ασῶν ςτςςψμασύςεψν. Ἀςα-

υὴρ πάνσψρ παπαμένει  σατσϋσησα σῶν ππεςβτσέπψν σοῦ νηςιοῦ, οἱ ὁποῖοι 
πποκάλεςαν σὴν ἔκδοςη σοῦ ἐγγπάυοτ σὸ 1277 καὶ ἐκείνψν σῶν ἱεπέψν σῆρ 
πϋληρ ποὺ διαμαπστπήθηκαν σὸ 1294, καθὼρ καὶ  ςφέςη σοτρ μὲ σὶρ δόο 
γνψςσὲρ ςτςςψμασύςειρ. 

Κασὰ σὴν ἴδια φπονικὴ πεπίοδο δὲν διαπιςσύνεσαι  ἐνεπγὸρ παποτςία 
ἐκκληςιαςσικῆρ κευαλῆρ ςσὴν Κέπκτπα. Ἀνσίθεσα ὅλα δείφνοτν σὴν ἀντ-

παπξία ἐκκληςιαςσικῆρ Ἀπφῆρ ποὺ θὰ μποποῦςε νὰ διεκδικήςει σὰ δίκαια 
σοῦ κλήποτ. νδεικσικὸ σῆρ κασάςσαςηρ, λίγο ππὶν σὴν ἔνσαξη σοῦ νηςιοῦ 
ςσὶρ κσήςειρ σῆρ Βενεσίαρ, εἶναι σὸ πεπιεφϋμενο σῆρ ἀπϋυαςηρ σοῦ Υιλίπποτ 
Β΄, ποὺ ἐκδϋθηκε σὸ 1367, μὲ σὴ φαπακσηπιςσικὴ φπήςη σοῦ πληθτνσικοῦ 

                                                                    
ςσὴν Κέπκτπα ὁ Marco Barbò (=Bembo) καὶ σὸ ἔσορ ςτμπίπσει μὲ σὴν ὄγδοη ἰνδικσιύνα 
(ππβλ. καὶ ΖΑΡΙΔΗ, Ραπσοῦπορ, ὅ.π., ὅποτ ἐπίςηρ διοπθύνεσαι  φπονολογία). 

1. PERRAT-LONGNON, Actes, ς. 149-150 ἀπ. 167. Βλ. καὶ ΑΨΝΙΣΗ, Ἀνδηγατικὴ Κέπκτπα, 

ς. 235. 
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«protopapati». Ασοί, ςόμυψνα μὲ σὸ ἔγγπαυο, κινησοποιήθηκαν, ασοὶ εἶ-
φαν ςόμυψνα μὲ σὴν παλαιὰ ςτνήθεια σὴ δικαιοδοςία νὰ κπίνοτν σοὺρ ππε-

ςβτσέποτρ σῆρ πϋληρ, ασοὶ πποςβάλλονσαν μὲ σὴν παπέμβαςη σῶν πολισι-
κῶν ἀπφῶν.  σπϋπορ μὲ σὸν ὁποῖο σέθηκε σὸ ζήσημα καὶ ὁ σπϋπορ μὲ σὸν 
ὁποῖο ἀνσιμεσψπίςσηκε, μὲ σὴν ἀποτςία ὁποιαςδήποσε ἀναυοπᾶρ ςὲ διοικη-

σικὴ κευαλὴ σῆρ σοπικῆρ ὀπθϋδοξηρ κκληςίαρ, ποὺ θὰ μποποῦςε νὰ ἐπψ-

μιςσεῖ σὴν εθόνη σῶν κπίςεψν, υανεπύνει σὴν ἀντπαπξία σηρ. σὴ θέςη 
σηρ, καὶ μὲ πεπιοπιςμένη γεψγπαυικὰ δικαιοδοςία, ἐμυανίζεσαι σὸ Σάγμα σὰ 
μέλη σοῦ ὁποίοτ, ἀδιαυοποποίησα, κασεῖφαν σὴ δικαιοδοςία νὰ κπίνοτν 
σοὺρ ἱεπεῖρ σῆρ πϋληρ, λεισοτπγοῦςαν δηλαδὴ ὡρ ςτλλογικὴ διοικησικὴ ππο-

ςψπικϋσησα μέςα ςσὴν πϋλη. Ππὸρ σὴν ἴδια κασεόθτνςη ὁδηγοῦν καὶ σὰ 
ἔγγπαυα σὰ ὁποῖα φπονολογοῦνσαι ςσὶρ ππῶσερ δεκαεσίερ σῆρ βενεσικῆρ 
κασοφῆρ καὶ πεπιέφοτν αἰσήμασα ποὺ ἀυοποῦν γενικϋσεπα σὸν ὀπθϋδοξο 
κλῆπο. Ασὰ ἀποςσέλλονσαι ςσὴ Βενεσία καὶ ζησεῖσαι  ἀνσιμεσύπιςή σοτρ 
ὄφι ἀπὸ κάποια ἐκκληςιαςσικὴ Ἀπφὴ ἀλλὰ εἴσε ἀπὸ σὶρ ἐπιμέποτρ ςτςςψμα-

σύςειρ εἴσε μὲ σὴ μοπυὴ αἰσημάσψν ςὲ κείμενα ππεςβειῶν ἄλληρ θεμασικῆρ. 
Ἔσςι σὸ ζήσημα σῆρ ἄπςηρ σοῦ πεπιοπιςμοῦ σῶν φειποσονιῶν κασασέθηκε 
ςσὶρ 5 Ἰοτλίοτ 1406 μὲ σὴν ππεςβεία σοῦ Ἱεποῦ Σάγμασορ, ἐνῶ σὰ ζησήμασα 
σῆρ ἀσέλειαρ σῶν φειποσονιῶν καὶ σῆρ δτνασϋσησαρ ἔνσαξηρ σῶν γεπϋνσψν 
καὶ ἀδτνάσψν ςσὴν σάξη σῶν μοναφῶν (δηλαδὴ οςιαςσικὰ σῆρ ἄπςηρ σοῦ 
πεπιοπιςμοῦ), κασασέθηκαν ἀπὸ σὴν σπιμελὴ ἀνσιπποςψπεία σῶν φψπικῶν 
ςσὴν ππεςβεία σοῦ 1414, ςσὴν ὁποία θὰ ππέπει πάνσψρ νὰ ἐπιςημανθεῖ ὅσι 
δόο μέλη σηρ ἦσαν ἱεπεῖρ (ὁ Κύςσαρ Παγιασάκηρ καὶ ὁ Κύςσαρ Μεσαλληνϋρ). 

Ἡ πϋθεςη σῆρ ἀνάθεςηρ σῆρ διοίκηςηρ σῆρ κεπκτπαωκῆρ κκληςίαρ ςὲ 
ππψσοπαπὰ ἀμέςψρ μεσὰ σὴν κασάπγηςη σοῦ ὀπθϋδοξοτ θπϋνοτ, ὅπψρ υά-

νηκε ἀπὸ σὰ πποηγοόμενα, δὲν μποπεῖ νὰ ςσηπιφθεῖ. Υτςικά, δὲν πάπφει 
κανέναρ λϋγορ νὰ ἀπνηθοῦμε σὴν ὕπαπξη σοῦ ἀξιύμασορ ςσὴ μησπϋπολη 
σῆρ Κέπκτπαρ, κασὰ σὴν πεπίοδο σῆρ κασάπγηςηρ σοῦ ὀπθϋδοξοτ θπϋνοτ, 
ὅπψρ ἄλλψςσε ασὸ υίςσασο καὶ ςὲ ἄλλερ σοπικὲρ κκληςίερ. Ἡ ὕπαπξη 
μάλιςσα σοῦ ἀξιύμασορ ςσὴν ὀπθϋδοξη κκληςία καὶ  θέςη σοτ ὡρ ἀνα-

πληπψσῆ σοῦ ἐπιςκϋποτ1 δικαιολογεῖ σὴν καθιέπψςη σοῦ ἀξιύμασορ ὡρ 
διοικησικῆρ κευαλῆρ ςσὶρ ἐπιςκοπὲρ ἐκεῖνερ σοῦ λασινοκπασοόμενοτ φύποτ, 
οἱ ὁποῖερ ἐςσεποῦνσο ὀπθϋδοξοτ ἐπιςκϋποτ. Πεπιοπιζϋμενοι ὅμψρ ςσὴν Κέπ-

κτπα, ὀυείλοτμε νὰ ἐπαναλάβοτμε ὅσι δὲν πάπφοτν ςσοιφεῖα ἀπὸ σὸν 13ο 
ἕψρ καὶ σὸν 15ο αἰύνα ποὺ νὰ ἐπιβεβαιύνοτν σὴν ἐμπλοκὴ σοῦ πάπφονσα 
ππψσοπαπᾶ ςσὴ διοίκηςη σῆρ ςφολάζοτςαρ ἐπιςκοπῆρ. πομένψρ, ςὲ ἀνσίθε-

                                                                    
1. ΡΑΛΛΗ-ΠΟΣΛΗ, ύνσαγμα, σ. 5, ς. 533. 
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ςη ππὸρ σὶρ ποςσηπιζϋμενερ ςσὴν παλαιϋσεπη βιβλιογπαυία θέςειρ, δὲν 
μποποῦμε νὰ μιλήςοτμε γιὰ παπαφύπηςη σοῦ δικαιύμασορ ἐκλογῆρ ἑνὸρ 
ππψσοπαπᾶ ἠ γιὰ σὴν ἀνάθεςη σῆρ διοίκηςηρ σῆρ ὀπθϋδοξηρ κκληςίαρ ςὲ 
ἱεπέα μὲ σὸν σίσλο σοῦ «μεγάλοτ ππψσοπαπᾶ» ἠ «φψπεπιςκϋποτ», οὔσε ἀκϋ-

μη γιὰ σὴν ἀνάδειξη σοῦ ππψσοπαπᾶ ὡρ διοικησικῆρ κευαλῆρ σῆρ σοπικῆρ 
ὀπθϋδοξηρ κκληςίαρ ἠ γιὰ σὴν «ἐπιλογὴ» σοῦ σίσλοτ ἀπὸ σοὺρ Κεπκτ-

παίοτρ λϋγῳ σῆρ ππψσεόοτςαρ θέςηρ σοῦ ἀξιύμασορ μεσαξὺ σῶν ὀυυικιοό-

φψν ἱεπέψν. 
Οἱ ππῶσερ πληπουοπίερ γιὰ σὴν ὕπαπξη ππψσοπαπᾶ ὡρ διοικησικῆρ κε-

υαλῆρ ςσὴν κκληςία σῆρ Κέπκτπαρ ἀνάγονσαι ἕναν αἰύνα πεπίποτ μεσὰ 

σὴν κασάληχη σοῦ νηςιοῦ ἀπὸ σοὺρ Ἀνδηγατοὺρ καὶ πεπιέφονσαι ςσοὺρ 
γνψςσοὺρ ππψσοπαπαδικοὺρ κασαλϋγοτρ, οἱ ὁποῖοι ξεκινοῦν σὸ 1367 μὲ σὸν 
Μάπκο Βλεμονιάση1.  φπϋνορ ςόνσαξηρ σῶν κασαλϋγψν ὅμψρ ἀπέφει πολὺ 
ἀπὸ σὸν φπϋνο διαποίμανςηρ σῶν ππύσψν ἀναγπαυομένψν ππψσοπαπάδψν, 

καὶ πιθανϋσασα οἱ ςτνσάκσερ σοτρ πποεξέσειναν ςσὸν 14ο αἰύνα σὸν θεςμι-
κὸ πϋλο σοῦ ππψσοπαπᾶ, ὅπψρ εἶφε διαμοπυψθεῖ κασὰ σὴν πεπίοδο σῆρ 
ςόνσαξηρ σῶν κασαλϋγψν.  

Ἡ μὴ ἀναυοπὰ ππψσοπαπάδψν γιὰ ἕναν αἰύνα ἀπὸ σὴν ἀνδηγατικὴ 
κασάληχη σοῦ νηςιοῦ ποχιάζει ὅσι ςσὸ διάςσημα ποὺ μεςολάβηςε  κεπκτ-

παωκὴ κκληςία δὲν εἶφε ἕναν ἀναγνψπίςιμο ἀπφηγϋ. Ἡ ἔναπξη σῶν κασα-

λϋγψν ἀπὸ σὸ ἔσορ 1367 εἶναι ἀξιοςημείψση καὶ θὰ ππέπει νὰ ςτςφεσιςσεῖ μὲ 
σὸ διάσαγμα σῆρ ἴδιαρ φπονιᾶρ, σὸ ὁποῖο ἀποσελεῖ σὴν ππύση ἐπίςημη ἀνα-

γνύπιςη πνετμασικῆρ δικαιοδοςίαρ, ἔςσψ καὶ πεπιοπιςμένηρ ἐκσάςεψρ, ςὲ 
μέλη σοῦ Σάγμασορ, σὰ ὁποῖα ὁπίζονσαι ςτλλήβδην ὡρ ππψσοπαπάδερ («pro-

topapati»). Ἡ φπήςη σοῦ ὅποτ «protopapati» ςσὸ ἔγγπαυο σοῦ 1367, παπϋσι 
ἀναυέπεσαι ςὲ ὅλοτρ σοὺρ ἐκπποςύποτρ μέλη σοῦ Σάγμασορ, βεβαιύνει σὴν 
ὕπαπξη σοῦ ἀξιύμασορ μέςα ςσὰ πλαίςια σοῦ Σάγμασορ, φψπὶρ ὅμψρ νὰ διετ-

κπινίζει σὸν πϋλο σοτ ςσὴν κεπκτπαωκὴ κκληςία. σὴν ππαγμασικϋσησα, 
ὅπψρ θὰ υανεῖ καὶ ςσὴ ςτνέφεια, ὁ πϋλορ σοῦ ππψσοπαπᾶ κασὰ σὸν 14ο καὶ 
15ο αἰύνα ἦσαν πεπιοπιςμένορ ςὲ ςφέςη μὲ σὸν πϋλο ποὺ ἀνέλαβε ἀπγϋσεπα 
καὶ θὰ ππέπει νὰ γίνει κασανοησὸρ μέςα ςσὸ πλαίςιο σῆρ λεισοτπγίαρ σοῦ 
Ἱεποῦ Σάγμασορ, σὸ ὁποῖο, ὅπψρ διαπιςσύνεσαι ἀπὸ σὶρ πηγέρ, ἀποσελοῦςε 

                                                                    
1. όμυψνα μὲ σοὺρ κασαλϋγοτρ καὶ σὴν παλαιϋσεπη βιβλιογπαυία, ὁ Μάπκορ Βλε-

μονιάσηρ (Υλεμονιάσηρ, Πλεμονιάσηρ ἠ Υλεμονιύσηρ) ἐκλέφθηκε σὴν 11η ἠ 21η ἠ 26η ἠ 
27η Μαπσίοτ 1367. Ἡ θησεία σοτ, μεσὰ σὴ λήξη σῆρ σεσπαεσίαρ, ἀνανεύθηκε σέςςεπιρ 
υοπέρ, ἑπομένψρ διοίκηςε ἕψρ σὸ 1387· βλ. ΠΑΠΑΓΕΨΡΓΙΟΤ, Ἱςσοπία, ς. 87 καὶ 88· ΘΕΟΣΟΚΗ, 

νεσοκπασία, ς. 27· ΣΙΣΑ, Λασινοκπασία, ς. 166· ΚΑΠΑΔΟΦΟΤ, Ἀπονομή, ς. 555. 
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οςιαςσικὰ σὴν ἐκκληςιαςσικὴ Ἀπφὴ σῶν ὀπθϋδοξψν κληπικῶν ςσὴν πϋλη 
σῆρ Κέπκτπαρ. Ἀξίζει νὰ ςημειψθεῖ ὅσι ὁ ππῶσορ ππψσοπαπὰρ ποὺ ἀπανσᾶ ςὲ 
πηγὲρ ἐκσὸρ σῶν κασαλϋγψν, εἶναι ὁ Μιφαὴλ Κλέκηρ σὸ 1431, ὁ ὁποῖορ ασο-

πποςδιοπίζεσαι ὡρ «πποσοπαπαρ σψν σπιακονσα και διο ιεπεψν Κοπτυψν»1. Ἡ 

ἀναγνύπιςη σοῦ ππψσοπαπᾶ ὡρ σοῦ ἀδιαμυιςβήσησοτ ἀπφηγοῦ σῆρ κεπκτ-

παωκῆρ κκληςίαρ θὰ ἔλθει ἀπγϋσεπα, ἀκολοτθύνσαρ ἀπγὴ ποπεία σῆρ ὁ-

ποίαρ σά βήμασα μὲ ἀβεβαιϋσησα μποποῦμε νά διαγπάχοτμε. 
Ἡ παποτςία σοῦ Σάγμασορ κασὰ σὴν ἴδια πεπίοδο εἶναι ἰδιαίσεπα ἔνσονη, 

καὶ σοτλάφιςσον ςσὸ ἐπίπεδο σῆρ πϋληρ ἔφει ςόμυψνα μὲ ὅλερ σὶρ ἐνδείξειρ 
πϋλο διοικησικὸ καὶ δικαςσικϋ,  διαπίςσψςη ὅμψρ ασὴ ἀπέφει πολὺ ἀπὸ 
σοῦ νὰ θεψπηθεῖ σὸ Σάγμα ἠ  διοικησική σοτ κευαλή, ὁ ππψσοπαπάρ, ὡρ 
κευαλὴ σῆρ ὀπθοδοξηρ κκληςίαρ σῆρ Κέπκτπαρ. Κανένα ἔγγπαυο ποὺ νὰ 
ἀποππέει ἀπὸ παπαςσάςειρ ἠ αἰσήμασα σοῦ Σάγμασορ δὲν πεπιέφει πτθμίςειρ 
ποὺ νὰ ἀυοποῦν σὸ ςόνολο σοῦ ςύμασορ σῶν ὀπθϋδοξψν κληπικῶν σοῦ νη-

ςιοῦ. Οἱ πεπιπσύςειρ σῶν ἐγγπάυψν σοῦ 1436, 1443, 1444 καὶ 1446 εἶναι ἐν-

δεικσικέρ. Ἀυοποῦν σὴ δικαιοδοςία σοῦ λασίνοτ ἀπφιεπιςκϋποτ ςσὸ Σάγμα 
καὶ μϋνον ςὲ ασϋ. Οἱ θέςειρ ποὺ ἔφοτν ἕψρ σύπα διαστπψθεῖ ἀποσελοῦν 
ἀδικαιολϋγησερ γενικεόςειρ ἀναυοπικὰ μὲ σοὺρ κληπικοὺρ σοῦ νηςιοῦ, σὰ 
δικαιύμασα καὶ σὰ ππονϋμιά σοτρ, καθὼρ καὶ σὶρ πποςπάθειερ σοῦ λασίνοτ 
ἀπφιεπιςκϋποτ νὰ σοὺρ θέςει πὸ σὴ δικαιοδοςία σοτ, ἀυοῦ ςσηπίζονσαι ςὲ 
ἔγγπαυα σὰ ὁποῖα ἀυοποῦν δικαιύμασα καὶ ππονϋμια ἑνὸρ ἐξαιπεσικὰ πεπι-

οπιςμένοτ ἀπιθμοῦ κληπικῶν, ἐκείνψν ποὺ ἀποσελοῦςαν σὸ Ἱεπὸ Σάγμα. Σὸ 
ὅσι πεπιςσπέυονσαν γόπψ ἀπὸ σὴ δικαιοδοςία σοῦ ἀπφιεπιςκϋποτ ἐπὶ σοῦ 
Σάγμασορ υαίνεσαι καὶ ἀπὸ σὴ διαυοπὰ ποὺ πποέκτχε σὸ 1444, ἔπεισα δη-

λαδὴ ἀπὸ σὶρ ἐπανειλημμένερ δοτκικὲρ ἐνσολὲρ πεπὶ σηπήςεψρ σῶν ππονο-

μίψν σοῦ Σάγμασορ. Σὸ ζήσημα σῆρ δικαιοδοςίαρ ὁπιςμοῦ σοῦ ςακελλίψνορ 

πποέκτπσε ἀπὸ σὸ ἐπιφείπημα σοῦ ἀπφιεπιςκϋποτ ὅσι δὲν ἀποσελοῦςε ἀξίψ-

μα σοῦ Σάγμασορ καὶ ἑπομένψρ δὲν ἐνέπιπσε ςσὴ δικαιοδοςία σοῦ ππψσεόο-

νσορ ςσὸ Σάγμα ππψσοπαπᾶ, ἀλλὰ ςσὴ δική σοτ δικαιοδοςία.  Ἡ μεσαγενέ-

ςσεπη φπήςη σῶν κειμένψν ασῶν γιὰ σὴν ποςσήπιξη σῶν θέςεψν σοῦ ππψ-

σοπαπᾶ ςσὴν ἀνσιδικία σοτ μὲ σὸν λασίνο ἀπφιεπίςκοπο ςσὰ μέςα σοῦ 16οτ 
καὶ ςσὸν 18ο αἰύνα2, δὲν ἀποσελεῖ ἐπαπκὴ λϋγο γιὰ σὴ θεύπηςή σοτρ, κασὰ 
σὸν φπϋνο σῆρ ἔκδοςήρ σοτρ, ὡρ κειμένψν ποὺ ἀυοποῦςαν σὸ ςόνολο σῆρ 
ὀπθϋδοξηρ κεπκτπαωκῆρ κκληςίαρ. 

Ἀπὸ σὰ ἔγγπαυα ποὺ πεπιγπάυσηκαν ςσὴν πποηγοόμενη ἑνϋσησα μένει 

                                                                    
1. ΑΨΝΙΣΗ, «Ἔγγπαυα», ς. 31. 
2. Γιὰ σὸν 16ο αἰύνα βλ. παπακάσψ. Γιὰ σὸν 18ο αἰύνα βλ. ΝΙΚΗΥΟΡΟΤ, Σελεσέρ, ς. 283. 
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ἀδιετκπίνιςση  θέςη σῶν Λετσεπιψσῶν ἱεπέψν, γιὰ σοὺρ ὁποίοτρ, πέπαν 
σῶν υοπολογικῶν σοτρ ππονομίψν, σὰ ἔγγπαυα δὲν παπέφοτν ἄλλερ πληπο-

υοπίερ. Εἶναι πιθανϋν, κασ’ ἀναλογία ππὸρ σὸ Ἱεπὸ Σάγμα, καὶ οἱ Λετσε-

πιῶσερ νὰ λεισοτπγοῦςαν ὡρ ἀνεξάπσησο ςτλλογικὸ ςῶμα. Εἶφαν διοικησικὴ 
ὀπγάνψςη, ςσὴν ὁποία πιθανὸν ςημανσικὸ πϋλο ἔπαιζαν οἱ πάπφονσερ 
ππψσοπαπάδερ, ὅπιζαν ἐκπποςύποτρ σοτρ καὶ διεκδικοῦςαν δικαιύμασα καὶ 
ἐπικτπύςειρ σῶν ππονομίψν σοτρ, φψπὶρ νὰ γίνεσαι υανεπὴ  παγψγή σοτρ 
ςσὴ δικαιοδοςία κάποιαρ ἐκκληςιαςσικῆρ ἀπφῆρ. 

πίςηρ ἀπὸ σὰ ἀνψσέπψ ἔγγπαυα δὲν πποκόπσει καμιὰ πληπουοπία γιὰ 
σὴν κασάςσαςη σοῦ ἐκσὸρ σῶν δόο ςτςςψμασύςεψν κλήποτ, σῆρ ὀπγάνψςηρ 
καὶ σῆρ διοικησικῆρ καὶ δικαςσικῆρ σοτ παγψγῆρ, ἀυοῦ ππουανῶρ οἱ δόο 
ἀδελυϋσησερ δὲν ςτςπείπψναν σὸ ςόνολο σοῦ κλήποτ σοῦ νηςιοῦ καὶ ἑπομέ-

νψρ σὰ ἔγγπαυα ποὺ ἀυοποῦςαν ςὲ ἐπικτπύςειρ ππονομίψν καὶ ςτνηθειῶν 

δὲν ἀυοποῦςαν σὸ ςόνολο σῶν ὀπθϋδοξψν κληπικῶν. σὴν ἀπϋυαςη σοῦ 
1367, μὲ σὴν ὁποία ἀναγνψπιζϋσαν  δικαιοδοςία σῶν «protopapati» νὰ κπί-
νοτν καὶ σιμψποῦν σοὺρ ἱεπεῖρ σῆρ πϋληρ, σὸ εὖπορ σῆρ παπεφϋμενηρ δικαιο-

δοςίαρ, ἀυήνει υανεπὰ ἀπέξψ σοὺρ ππεςβτσέποτρ σῆρ παίθποτ. Ἡ ἕψρ 
σύπα θεύπηςη σοῦ ππψσοπαπᾶ ὡρ κευαλῆρ σῆρ κκληςίαρ παπεῖφε κάλτχη 
ςσὸ ζήσημα ασϋ, μὲ σὰ νέα ὅμψρ δεδομένα καὶ σὴ ςτππίκνψςη σοῦ πϋλοτ 

σοῦ ππψσοπαπᾶ ςσὸ πλαίςιο σοῦ Σάγμασορ, σοτλάφιςσον ἕψρ σὶρ ἀπφὲρ σοῦ 
16οτ αἰύνα, σὰ ππάγμασα ἀλλάζοτν.  

Σέλορ, πέπαν σῶν δόο γνψςσῶν ςτςςψμασύςεψν, παπαμένει ἀςαυὲρ ἂν 
υίςσασο κάποιαρ ἄλληρ μοπυῆρ διοικησικὴ ὀπγάνψςη σῆρ σοπικῆρ κκλη-

ςίαρ ἕψρ σὸ σέλορ σοῦ 15οτ αἰύνα. Ἡ ἀποππέοτςα ἀπὸ σὴν παλαιϋσεπη 
βιβλιογπαυία θέςη γιὰ σὴ διαίπεςη σῆρ ἐξοφῆρ ςὲ πεπιυέπειερ καὶ σὸν ὁπιςμὸ 
ὀκσὼ ππψσοπαπάδψν, δὲν βπίςκει σὴν σεκμηπίψςή σηρ ςσὶρ πηγέρ, σοτλάφι-

ςσον ἕψρ σὸ σέλορ σοῦ 15οτ αἰύνα, εἶναι ὅμψρ μιὰ ππαγμασικϋσησα κασὰ σὸν 

16ο αἰύνα, διαπίςσψςη ποὺ ἐπισπέπει σὴ μεσάθεςη σῆρ διοικησικῆρ ασῆρ 
δομῆρ νψπίσεπα. Ἀναυοπικὰ μὲ σὴ ςφέςη σῶν ππψσοπαπάδψν ασῶν μὲ σὸν 
ππψσοπαπὰ σῆρ πϋληρ σίποσε δὲν εἶναι γνψςσὸ ππὶν ἀπὸ σὰ μέςα σοῦ 16οτ 
αἰύνα. Ἀπϋυαςη σῆρ 8ηρ Υεβποταπίοτ 1554 ἀναγνψπίζει σὴ δικαιοδοςία σοῦ 
μεγάλοτ ππψσοπαπᾶ ςσὸν ὁπιςμὸ σῶν ππψσοπαπάδψν σῶν φψπιῶν, ἔπεισα 
ἀπὸ ἔνςσαςη σοῦ δετσεπεόονσορ σῆρ ἐπαπφίαρ Μέςηρ Ἀνσψνίοτ Κονσοῦ γιὰ 
σὴν ἐκλογὴ σοῦ ἱεπέα Μάπκοτ κϋπσζη ὡρ ππψσοπαπᾶ σῆρ ἐπαπφίαρ1. Ἡ 
ἀπϋυαςη ασὴ ἔπφεσαι ἔπεισα ἀπὸ μιὰ ἔνσονη κινησικϋσησα ἀναυοπικὰ μὲ 
σὶρ δικαιοδοςίερ σοῦ ππψσοπαπᾶ, ποὺ φαπακσηπίζει σὴν πποηγοόμενη δεκαε-

                                                                    
1. Α.Ν.Κ., Α.Ε.Δ., υάκ. 7, υ. 252v. 
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σία καὶ γιὰ σὴν ὁποία γίνεσαι ἀναλτσικὰ λϋγορ ςσὴ ςτνέφεια. κεῖνο ὅμψρ 
σὸ ὁποῖο θὰ ππέπει νὰ πποςεφθεῖ πεπιςςϋσεπο ςσὴν παπαπάνψ ἀπϋυαςη 
εἶναι ὁ φαπακσηπιςμὸρ σοῦ δετσεπεόονσορ ὡρ «defterio dell’reverendissimo ar-

civescovo latin», ἔκυπαςη ποὺ βεβαιύνει σὴ δικαιοδοςία σοῦ λασίνοτ ἀπφι-
επιςκϋποτ σοτλάφιςσον ςὲ ζησήμασα ὀπγάνψςηρ σῆρ ἐκσὸρ πϋλεψρ σοπικῆρ 

κκληςίαρ σῆρ Κέπκτπαρ ἕψρ σὰ μέςα σοῦ 16οτ, πεπίοδο κασὰ σὴν ὁποία, 
ὅπψρ θὰ δοῦμε, ὁ ππψσοπαπὰρ σῆρ πϋληρ διετπόνει σὴ δικαιοδοςία σοτ ςὲ 
ὅλο σὸ νηςί. 

 

 

3.  ππψσοπαπὰρ ὡρ κευαλὴ σοῦ Ἱεποῦ Σάγμασορ   
καὶ ὁ σπόπορ ἐκλογῆρ σοτ ἕψρ σὸ 1555  

3.1. Ἡ ςτγκπϋσηςη σοῦ Σάγμασορ 

Σὸ Ἱεπὸ Σάγμα (ἀπανσᾶ ςσὶρ πηγὲρ καὶ ὡρ Ἱεπὸρ Κασάλογορ, Collegio, Clero 

Greco) ἐνσάςςεσαι ςσὴν κασηγοπία σῶν θπηςκετσικῶν ἀδελυοσήσψν κληπι-
κῶν, ποὺ ἀπανσοῦν καὶ ςσὸν ἰσαλικὸ φῶπο1. Ἡ ἀπφή σοτ εἶναι παλαιϋσεπη 
σοῦ 13οτ αἰύνα2. Ὅπψρ ἤδη ἔφει ἀναυεπθεῖ, σὸν Ἰανοτάπιο σοῦ 1246 ὁ 
δεςπϋσηρ σῆρ Ἠπείποτ Μιφαὴλ Β΄ μὲ φπτςϋβοτλλϋ σοτ, ἐπικτπύνονσαρ ππο-

ηγοόμενο φπτςϋβοτλλο σοῦ ασοκπάσοπα Μανοτὴλ Α΄ Κομνηνοῦ (1143-

1180), φοπήγηςε ςσοὺρ 32 ππεςβτσέποτρ σῆρ πϋληρ («sacra congregacio») 

ἀπαλλαγὴ ἀπὸ ἀγγαπεῖερ, υϋποτρ καὶ κάθε εἴδοτρ εἰςυοπέρ. Σὰ ππονϋμια 
ασὰ ἐπικτπύθηκαν, ὅπψρ εἴδαμε, ἀπὸ σὸν Ροβέπσο σοῦ Σάπανσα σὸ 1354, 

                                                                    
1. Βλ. G. MEERSSEMAN, Ordo fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel medioevo, Roma 

1977, ς. 113 ἑξῆρ, καὶ σὸ ππϋςυασο, A. MAIARELLI (ἐπιμ.), La Congregatio Clericorum Perusinae 

Ecclesiae:  edizione e studio del Codice 39.20 della Biblioteca Capitular di Toledo. Roma, 2007. Σὸ 

Ἱεπὸ Σάγμα κασαπγήθηκε μεσὰ σὴν κασάλτςη σῆρ βενεσικῆρ Δημοκπασίαρ καὶ  πεπιοτςία 

σοτ ἀποσέλεςε μέπορ σῶν ἐςϋδψν σῆρ ἀναςτςσημένηρ κασὰ σὸ 1800 ὀπθϋδοξηρ ἀπφιεπι-
ςκοπῆρ σοῦ νηςιοῦ. 

2. Σὴ ςόςσαςή σοτ μεσὰ σὴν κασάπγηςη σοῦ ὀπθϋδοξοτ μησποπολίση, σατσίζονσαρ σὴν 
ἀπφὴ σοτ μὲ σὸν ὁπιςμὸ σῶν 32 ἱεπέψν οἱ ὁποῖοι θὰ ςτμμεσεῖφαν ςσὴν ἐκλογὴ σοῦ μεγά-

λοτ ππψσοπαπᾶ, ποςσήπιξαν οἱ παλαιϋσεποι ἱςσοπικοὶ (βλ. ΛΟΤΝΣΖΗ, νεσοκπασία, ς. 44· 
ΠΑΠΑΓΕΨΡΓΙΟΤ, Ἱςσοπία, ς. 63· ΖΑΡΙΔΗ, Ραπσοῦπορ, ς. 18 καὶ ςημ. 31, ς. 27) ςσηπιζϋμενοι ςσὶρ 
πληπουοπίερ ποὺ παπέφει ὁ A. Marmora. Διαστπύθηκε ἐπίςηρ  ἄποχη ὅσι ςτνεςσήθη ἀπὸ 
σοὺρ ἱεπεῖρ καὶ μοναφοὺρ ποὺ ἔυτγαν ἀπὸ σὴν Κψνςσανσινοόπολη καὶ σὴν Πελοπϋννηςο 
μεσὰ σὴν Ἅλψςη (LAMANSKY, Secrets, ς. 049). Σὴν ἄποχη ἀποππίπσει ὁ Ἰψ. Ρψμανὸρ («Δί-
πλψμα», ς. 94, ςημ. 2) ὁ ὁποῖορ ςημειύνει ὅσι ς’ ασὸ ὀυείλεσαι  διάςψςη σῆρ ὀπθοδοξίαρ 
ςσὴν Κέπκτπα. 
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σὸν Υίλιππο Β΄ σὸ 1365, σὴν Ἰψάννα σῆρ Νεαπϋλεψρ σὸ 1376, σὸν δϋγη Μι-
φαὴλ Steno σὸ 14131. Μεσὰ σὴ λασινικὴ κασάκσηςη σῆρ Κέπκτπαρ, σὸ Σάγμα 

ἔπαχε νὰ ςσηπίζεσαι ςσὶρ κοινὲρ υοπολογικὲρ ἀπαλλαγέρ, ὡρ ἀποκλειςσικὸ 
ςσοιφεῖο ἑνϋσησαρ σῶν μελῶν σοτ, καὶ ἀγκάλιαςε επόσεποτρ ςκοποὺρ ποὺ 
εἶφαν ςφέςη μὲ σὴ διοίκηςη σῆρ κεπκτπαωκῆρ κκληςίαρ, ἀλλὰ καὶ σὴ δια-

φείπιςη μιᾶρ ἀξιϋλογηρ πεπιοτςίαρ σὴν ὁποία ἀπέκσηςε ςσαδιακὰ κτπίψρ 
μέςῳ δψπεῶν καὶ κληποδοσημάσψν2. 

Ἡ ςτγκπϋσηςη καὶ  λεισοτπγία σοῦ Σάγμασορ κασὰ σὸν 13ο καὶ 14ο αἰύ-

να δὲν εἶναι γνψςσή, μὲ δεδομένο ὅμψρ σὸν σπϋπο ἀναπλήπψςηρ σῶν μελῶν 
σοτ ἀπὸ σὸν 15ο αἰύνα καί μεσά, μποποῦμε νὰ δεφσοῦμε ὅσι οἱ κενοόμενερ 
θέςειρ σοῦ Σάγμασορ ςτμπληπύνονσαν μὲ σὴν ἐκλογὴ νέψν μελῶν. Σὰ γεγο-

νϋσα πάνσψρ δείφνοτν ὅσι ςτφνὰ σὸ Σάγμα, γιὰ λϋγοτρ ποὺ δὲν μποποῦν νὰ 
διετκπινιςσοῦν, ἀπιθμοῦςε λιγϋσεπα μέλη. Γνψπίζοτμε ὅσι ςσὶρ 23 Ἰοτλίοτ 
1458 ὁ βάιλορ Ιohannes Gradonigo ςσὴν ἀναυοπά σοτ ππὸρ σὸ τμβοόλιο 
σῶν Δέκα ςημείψνε ὅσι σὸ Ἱεπὸ Σάγμα δὲν ςτγκένσπψνε σὸν πποβλεπϋμενο 
ἀπιθμὸ ἱεπέψν, καὶ ὅσι εἶφαν γίνει κασαφπηςσικὰ μέλη σοτ λαωκοί, ππάγμα 
ποὺ κασὰ σὴν κπίςη σοτ θὰ μποποῦςε νὰ πποξενήςει ςκάνδαλα, ἀυοῦ πῆπ-

φε  ππϋθεςη νὰ κασαςσαθεῖ σὸ Σάγμα πανσοδόναμο.  δϋγηρ ςσὶρ 28 Αγοό-

ςσοτ 1458 διέσαξε σὸν βάιλο νὰ ἀπαγοπεόςει σὶρ ςτνεδπιάςειρ σοῦ Σάγμα-

σορ3. Σὴν ἀπαγϋπετςη ἐπανέλαβε σὸ τμβοόλιο σῶν Δέκα καὶ ςσὶρ 21 Ἰοτ-

λίοτ 1462, ἔπεισα ἀπὸ πληπουοπία ὅσι πολλοὶ ἱεπεῖρ καὶ μοναφοὶ υτγάδερ 
ἀπὸ σὴν Κψνςσανσινοόπολη καὶ σὸν Μοπιὰ εἶφαν ἐγκασαςσαθεῖ ςσὴν Κέπ-

κτπα καὶ εἶφαν ἱδπόςει ςόλλογο μὲ 32 μέλη4. 

σὰ ἑπϋμενα φπϋνια ὁ ἀπιθμὸρ σῶν μελῶν σοῦ Σάγμασορ μειύθηκε δπα-

μασικά, πεπὶ σὸ 1474 μάλιςσα ἀπιθμοῦςε μϋλιρ ἑπσὰ μέλη. Σϋσε, μὲ σὸ δοτκι-
κὸ γπάμμα σῆρ 25ηρ επσεμβπίοτ 1474, φοπηγήθηκε ςσοὺρ ἐναπομείνανσερ 
ἱεπεῖρ σὸ δικαίψμα σῆρ ἀναςτγκπϋσηςηρ ςσὴ μοπυὴ σῆρ ἀδελυϋσησαρ καὶ 
σῆρ αὔξηςηρ σοῦ ἀπιθμοῦ σοτρ ςσοὺρ εἴκοςι. Σὸ Σάγμα πεπιῆλθε ςὲ κπίςη καὶ 
πεπὶ σὸ 1535, ὁπϋσε ὁ ἀπιθμὸρ σῶν μελῶν σοτ εἶφε μειψθεῖ ςσοὺρ ἕξι ἱεπεῖρ. 

Σϋσε, πποκειμένοτ νὰ ςτμπληπψθεῖ ὁ ἀπιθμὸρ γιὰ νὰ γίνει  ἐκλογὴ νέοτ 
ππψσοπαπᾶ,  σοπικὴ Διοίκηςη (σὸ Reggimento) ἀπουάςιςε νὰ ἐκλεγοῦν δε-

                                                                    
1. SATHAS, Documents, σ. 1, ς. 46-51. Γιὰ σὶρ ἀπαλλαγὲρ βλ. LEMERLE, «Trois actes», ς. 

420. πίςηρ ΣΙΣΑ, Λασινοκπασία, ς. 72-76. 

2. Βλ. ἐνδεικσικὰ σὴ νοσαπικὴ ππάξη σῆρ 25ηρ Ἀππιλίοτ 1431, ςσὴν ὁποία πεπιγπά-

υεσαι ὁ σπϋπορ ἀπϋκσηςηρ σῆρ κτπιϋσησαρ σῶν ναῶν Ὑ. Θ. Καςσανιᾶρ καὶ Ἁγίοτ Νικο-

λάοτ Παλαιοπϋλεψρ, καθὼρ καὶ  διαφείπιςή σοτρ (ΑΨΝΙΣΗ, «Ἔγγπαυα», ς. 29-32). 

3. ΑΨΝΙΣΗ, «Πποβλήμασα», ς. 405-406 καὶ ς. 416 ἔγγπαυο ἀπ. 7. 
4. LAMANSKY, Secrets, ς. 049 καὶ ΑΨΝΙΣΗ, «Πποβλήμασα», ς. 406. 
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κασέςςεπιρ ἱεπεῖρ σῆρ πϋληρ μὲ σὴν χῆυο σῶν παπφϋνσψν ἱεπέψν, ὥςσε νὰ 
ςτμπληπψθεῖ ὁ ἀπιθμὸρ σῶν εἴκοςι1. Θὰ ππέπει ὅμψρ νὰ παπασηπηθεῖ ςσὴν 
ἀπάνσηςη σοῦ Reggimento  ἀποτςία ὁποιαςδήποσε ἀναυοπᾶρ ςσὸ δοτκικὸ 
γπάμμα σοῦ 1474 καὶ ςσὸν καθοπιςμὸ σοῦ μέγιςσοτ ἀπιθμοῦ σῶν ἱεπέψν, κα-

θὼρ καὶ  ἐπαναλαμβανϋμενη ἐπιςήμανςη ὅσι οἱ ἐκλέκσοπερ ἱεπεῖρ ἔππεπε 
νὰ εἶναι 32. Ἡ μὴ πησὴ ἀναυοπὰ ςσὸ ἔγγπαυο σοῦ 1474 διαπιςσύνεσαι καὶ 
ςσὸ διάσαγμα σῆρ 18ηρ Δεκεμβπίοτ 1555 ςὲ φπονικὴ ςσιγμὴ κασὰ σὴν ὁποία 
σὸ Σάγμα, γιὰ ἄλλη μία υοπά, δὲν ςτμπλήπψνε σὸν πποβλεπϋμενο ἀπιθμὸ 
μελῶν γιὰ σὴν ἐκλογὴ νέοτ ππψσοπαπᾶ, ὁπϋσε ὁπίςσηκε  ςτμπλήπψςη σῶν 
μελῶν σοτ ςόμυψνα μὲ σὴν ἀπϋυαςη σοῦ βάιλοτ Simon Leone σὸ 1535. Θὰ 
ππέπει πάνσψρ νὰ ἐπιςημανθεῖ ὅσι ςσὶρ ἑνϋσησερ σοῦ διασάγμασορ ποὺ ἀυο-

ποῦν σὴν μεσέπεισα λεισοτπγία σοῦ Σάγμασορ καὶ σὴν εἰκοςαμελὴ ςόνθεςή 
σοτ, γίνεσαι ἀναυοπὰ ςὲ «concessione dell’Eccellentissimo Senato»,  ὁποία θὰ 
ππέπει μᾶλλον νὰ σατσιςσεῖ μὲ ἐκείνη σοῦ 14742. Οἱ διαπιςσύςειρ ασὲρ δεί-
φνοτν ὅσι σὸ δοτκικὸ γπάμμα σοῦ 1474 δὲν ἐυαπμϋςσηκε πλήπψρ, σοτλάφι-
ςσον ἀναυοπικὰ μὲ σὸν ὁπιζϋμενο ἀνύσασο ἀπιθμὸ σῶν μελῶν σοῦ Σάγμα-

σορ, παπϋσι πεπιλαμβάνεσαι μεσαξὺ σῶν ἐγγπάυψν ςσὸ ἀπφεῖο σοῦ Σάγμασορ 
μὲ σὴ δήλψςη «Ordine che dalli 7 papa che sono restati dalli 32 possano unirsi in 

forma di confraternita 20 che formano il clero»3 καὶ παπὰ σὶρ ἀναυοπὲρ ςὲ ασὸ 
ςὲ ἔγγπαυα σοῦ 18οτ αἰύνα4. Εἶναι γεγονϋρ, ἄλλψςσε, ὅσι σὸ Σάγμα ασο-

πποςδιοπιζϋσαν ὡρ «Ἱεπὸ Σάγμα σῶν λβ΄ ἱεπέψν», καθ’ ὅλο σὸν 15ο αἰύνα, 
ἀλλὰ καὶ μεσὰ σὰ διασάγμασα σοῦ 1535 καὶ 1555, ἕψρ σοτλάφιςσον σὸ 15635. 

 
 

                                                                    
1. Α.Ν.Κ., Α.Ε.Δ., υάκ. 7, υ. 242rv. Οἱ παλαιϋσεποι μελεσησὲρ φπονολογοῦν σὰ γεγονϋσα 

ςσὸ 1533 (ΛΟΤΝΣΖΗ, νεσοκπασία, ς. 106· ΠΑΠΑΓΕΨΡΓΙΟΤ, Ἱςσοπία, ς. 63· ΖΑΡΙΔΗ, Ραπσοῦπορ, ς. 
27).  Σςίσςαρ, Λασινοκπασία, ς. 76-77, δέφεσαι σὸν ἀπιθμὸ σῶν ἕξι ἱεπέψν σὸ 1533, ςημειύ-

νει ὅμψρ ὀπθὰ ὅσι σὸ διάσαγμα σῆρ ἀναπλήπψςηρ σοῦ ἀπιθμοῦ ἐκδϋθηκε σὸ 1535 ἐπὶ βάι-
λοτ Simon Leone. 

2. POJAGO, Leggi, σ. 1, ς. 69. 
3. Α.Ν.Κ., Α.Ε.Δ., υάκ. 7, υ. 224r. 

4. Βλ. ἐνδεικσικὰ ἔγγπαυο σῆρ 13ηρ Μαπσίοτ 1774, μὲ σὸ ὁποῖο διασάςςεσαι  Διοίκη-

ςη σῆρ Κέπκτπαρ νὰ πποβεῖ ςσὴν ἐκλογὴ ἑνὸρ μέλοτρ σοῦ Σάγμασορ γιὰ σὴ ςτμπλήπψςη 
σῶν 20 μελῶν (ΑΨΝΙΣΗ, «Πποβλήμασα», ς. 416-417). 

5. Βλ. σὴ νοσαπικὴ ππάξη σῆρ 3ηρ Ἀππιλίοτ 1498 ςσὴν ὁποία ςτμβαλλϋμενοι εἶναι ὁ 
ππψσοπαπὰρ καὶ οἱ ὀυυικιοῦφοι ἱεπεῖρ «οἱ ἀπὸ σοῦ σάγμασορ σῶν σπιάκονσα καὶ δὺο ἱεπέψν 
σῆρ πόλεψρ σῶν Κοπτυῶν» (ΒΡΟΚΙΝΗ, πισομή, ς. 38). Βλ. ἐπίςηρ νοσαπικὴ ππάξη σῆρ 20ῆρ 
επσεμβπίοτ 1539 (ΣΙΣΑ, Λασινοκπασία, ς. 48-50· ΖΑΡΙΔΗ, Ραπσοῦπορ, ς. 221-222). Βλ. ἐπί-
ςηρ σὴν ἀπϋυαςη σοῦ Reggimento σῆρ 19ηρ κσψβπίοτ 1563 ὅποτ  ἔκυπαςη «R.do Clero 

dei 32 sacerdotti di Corfù» (Α.Ν.Κ., Α.Ε.Δ., υάκ. 7, υ. 257v). 
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3.2.  ππψσοπαπὰρ ὡρ διοικησικὴ κευαλὴ σοῦ Σάγμασορ 

Σὸ Σάγμα υαίνεσαι πὼρ λεισοόπγηςε φψπὶρ ἰδιαίσεπη ἐςψσεπικὴ ὀπγάνψςη 
ἕψρ σὸ σέλορ σοῦ 15οτ αἰύνα. Ἀπὸ σὶρ διαθέςιμερ πηγὲρ καὶ ἕψρ σὰ μέςα σοῦ 
16οτ αἰύνα πποκόπσει  ἐξέφοτςα θέςη σοῦ ππψσοπαπᾶ ὡρ κευαλῆρ σοῦ 
Σάγμασορ καὶ σῶν ὀυυικιοόφψν ἱεπέψν σῆρ πϋληρ. Ασϋρ, μαζὶ μὲ σὸν ἑπϋ-

μενο ςσὴν σάξη ςακελλίψνα1, καὶ σοὺρ λοιποὺρ ἱεπεῖρ σοῦ Σάγμασορ ςτνά-

πσοτν ςτμβάςειρ, ςτμυψνίερ ἠ ππάξειρ ἐξοτςιοδϋσηςηρ καὶ ὁπίζοτν ἐκππο-

ςύποτρ γιὰ σὴν ἀποςσολὴ ἀνσιπποςψπείαρ καὶ σὴ διεκδίκηςη σῶν ππονο-

μίψν σοτρ. Ἡ μϋνιμη ἐμυάνιςη σῆρ ὁμάδαρ ασῆρ πείθει ὅσι ππϋκεισαι 
οςιαςσικὰ γιὰ σὴ διοίκηςη σοῦ Σάγμασορ, κευαλὴ σοῦ ὁποίοτ ἦσαν ὁ ππψ-

σοπαπάρ. 
σὸ παλαιϋσεπο γνψςσὸ ἔγγπαυο, σῆρ 25ηρ Ἀππιλίοτ 1431, ὁ ππψσοπα-

πὰρ Μιφαὴλ Κλέκηρ, ὡρ «ππψσψπαπάρ Κψπύυψν καί σοτ αγίοτ Σάγμασορ σψν 
σπύακονσα και δίο ἱεπεψν» ἠ ςόμυψνα μὲ σὸν σίσλο σῆρ πογπαυῆρ σοτ 

«πποσοπαπαρ σψν σπιακονσα και διο ιεπεψν Κοπτυψν», ςόναχε μαζὶ μὲ σὰ λοι-
πὰ μέλη σοῦ Σάγμασορ ππάξη ἰςϋβιαρ παπαφύπηςηρ πεπιοτςιακῶν ςσοι-
φείψν σοῦ Σάγμασορ. σὶρ 27 Ἰοτνίοτ 1436 σὸ Σάγμα ἐξοτςιοδϋσηςε σὸν 
ππψσοπαπὰ Κοπτυῶν Λέονσα Ροκοκέυαλο, σὸν «ςακελλίψν Κοπτυῶν» σα-

μάσιο Κϋμησο καὶ σὸν ἱεπέα Θεϋδψπο Υλεβοσϋμο νὰ μεσαβοῦν ςσὴ Βενεσία 
γιὰ σὴν ἐπικόπψςη ππονομίψν σοῦ Σάγμασορ2. σὶρ 23 Δεκεμβπίοτ 1472 ὁ 
ππψσοπαπὰρ Κοπτυῶν Λέψν Ροκοκέυαλορ, ὁ «ςακελίορ» ἱεπέαρ σαμάσηρ 
καὶ ἄλλοι 4 ἱεπεῖρ, «διὰ μέπορ αὐσῶν καὶ σῆρ ἀδελυόσησορ αὐσῶν», πποέβηςαν 
ςὲ μίςθψςη ἀγποσικοῦ ἀκινήσοτ σοῦ Σάγμασορ3. Σὸ δοτκικὸ γπάμμα σῆρ 
25ηρ επσεμβπίοτ 1474 πποϊποθέσει σὴν ἐξέφοτςα παποτςία σοῦ ππψσοπαπᾶ 
ςσὸ Σάγμα. σὶρ 30 Ἰοτλίοτ 1479 ὁ ππψσοπαπὰρ Κοπτυῶν Λέψν Ροκοκέυα-

λορ, ὁ «ςακελίον» Δημήσπιορ Ματπομάσηρ καὶ ἄλλοι «ἐκ σῶν ἀπιθμὸν σῶν λβ΄ 

                                                                    
1. Σὸν 16ο αἰύνα ὁ σίσλορ σοῦ ςακελλίψνα ἐναλλάςςεσαι φψπὶρ διάκπιςη μὲ ἐκεῖνον 

σοῦ ςακελλαπίοτ (βλ. ἐνδεικσικὰ ππάξειρ σῶν ἐσῶν 1539-1541 ποὺ δημοςιεόονσαι ἀπὸ σὴν 
Κασεπίνα Ζαπίδη (Ραπσοῦπορ, ς. 221-225). Σὸν 17ο αἰύνα ςσὴ θέςη σοῦ ςακελλίψνα, ὡρ 
δεόσεποτ ςσὴν σάξη μεσὰ σὸν μέγα ππψσοπαπὰ καὶ ἀνσικασαςσάση σοτ ςὲ πεπίπσψςη 
ἀποτςίαρ ἠ ἀδτναμίαρ (vice protopapas) ἀπανσᾶ ὁ ςακελλάπιορ. Ππϋκεισαι γιὰ διαυοπε-

σικὰ ἀξιύμασα ςσὴν σάξη σῶν ἀξιψμάσψν σῆρ Μεγάληρ κκληςίαρ (ΡΑΛΛΗ-ΠΟΣΛΗ, ύν-

σαγμα, σ. 5, ς. 531-539). σὴν κεπκτπαωκὴ ὅμψρ ἐκκληςιαςσικὴ ππαγμασικϋσησα οἱ δόο 
ὅποι ἀναυέπονσαι ςσὸ ἴδιο ἀξίψμα. 

2. ΑΨΝΙΣΗ, «Πποβλήμασα», ς. 407-408. 

3. ΚΟΝΙΔΑΡΗ, «Φονσπομάσηρ», ς. 151 ἀπ. 4. 
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ἱεπέψν Κοπτυῶν» μίςθψςαν ἀγποσικὸ ἀκίνησο1. σὶρ 3 Ἀππιλίοτ 1498 ὁ ππψ-

σοπαπὰρ Μιφαὴλ Βοτκένσηρ, ὁ «ςακελλάπιορ» ἱεπέαρ Γπηγϋπιορ Πολόετκσορ, 

ὁ «ἀπφικκλήςιορ» ἱεπέαρ Ἀλέξιορ Ραπσοῦπορ, ὁ «ἀπφιμανδπίσηρ» ἱεπέαρ Υίλιπ-

πορ Καλοφαιπέσηρ καὶ ὁ «ἱεπομνήμψν» ἱεπέαρ Ἀνσύνιορ Φπτςοβελύνηρ, «οἱ 
ἀπὸ σοῦ σάγμασορ σῶν σπιάκονσα καὶ δύο ἱεπέψν σῆρ πόλεψρ σῶν Κοπτυῶν, διὰ 
μέπορ σοῦ αὐσοῦ σάγμασορ», ςτνέσαξαν νοσαπικὴ ππάξη2. σὶρ 20 επσεμβπίοτ 
1539 ὁ ππψσοπαπὰρ Κοπτυῶν Ἀλοΐζιορ Ραπσοῦπορ καὶ ὁ «ςακελίψν» Γεύπ-

γιορ Υλῶπορ, «... ὡρ κευαλὴ καὶ ἀπφηγοὶ σοῦ ἱεποῦ Σάγμασορ σῶν λβ΄ ἱεπέψν 
σαύσηρ σῆρ φώπαρ», ςτνέσαξαν νοσαπικὴ ππάξη3. σὶρ 4 κσψβπίοτ 1551 ὁ 
ππψσοπαπὰρ Ἀλοΐζιορ Ραπσοῦπορ καὶ ὁ «ςακελίψν» Γεύπγιορ Υλῶπορ ἐμυα-

νίζονσαι «ὡρ ππῶσοι σοῦ ἁγίοτ ἱεποῦ Σάγμασορ» καὶ εἰδικϋσεπα ὁ ππψσοπαπὰρ 
ὡρ «ἀπφή»4. 

Οἱ ἀνψσέπψ ππάξειρ κασαδεικνόοτν σὴ δομὴ σοῦ Σάγμασορ, σοῦ ὁποίοτ 
κευαλὴ ἦσαν ὁ ππψσοπαπάρ. σὶρ ππάξειρ ασὲρ ὁ ππψσοπαπὰρ δὲν ἐνεπγεῖ 
ὡρ κευαλὴ σῆρ κεπκτπαωκῆρ κκληςίαρ ἀλλὰ ὡρ κευαλὴ σοῦ Σάγμασορ. 
Ἄλλψςσε, ὅπψρ ἤδη ἐπιςημάναμε, σὰ ςφεσικὰ ἔγγπαυα ἀυοποῦν ζησήμασα ἠ 
ἐπικτπύςειρ ππονομίψν σοῦ Σάγμασορ καὶ ὄφι σῆρ κεπκτπαωκῆρ κκληςίαρ 
ςσὸ ςόνολϋ σηρ.  σίσλορ «ππψσοπαπὰρ Κοπτυῶν» ποὺ φπηςιμοποιεῖσαι ςσὰ 
ἔγγπαυα δηλύνει σὸ ἀξίψμά σοτ καὶ ὄφι σὴ θέςη σοτ ὡρ ἀπφηγοῦ σῆρ κεπκτ-

παωκῆρ κκληςίαρ. Ἡ διαυοπεσικὴ ἕψρ σύπα κασανϋηςη σοῦ σίσλοτ ὀυειλϋ-

σαν ςσὴν πποβολὴ ςσὸ παπελθὸν σῆρ εἰκϋναρ σοῦ ππψσοπαπᾶ ὡρ ἀπφηγοῦ 
σῆρ κεπκτπαωκῆρ κκληςίαρ, ὅπψρ ασὴ εἶφε διαμοπυψθεῖ ἀπὸ σὰ μέςα σοῦ 
16οτ αἰύνα καὶ ἑξῆρ.  

Πέπαν σοῦ ππψσοπαπᾶ καὶ σοῦ ςακελλίψνα δὲν διαπιςσύθηκε  ὕπαπξη 
ἄλλψν διοικησικῶν ὀπγάνψν, ἕψρ σὸ σέλορ σοῦ 15οτ αἰύνα. Ἡ διοικησικὴ 
διάπθπψςη σοῦ Σάγμασορ ςσὸ ππῶσο μιςὸ σοῦ 16οτ αἰύνα, ὅπψρ διαπιςσύ-

νεσαι ἀπὸ σὶρ πηγέρ, πποςδιοπίζεσαι ἐπίςηρ ἀπὸ σὴν ππψσεόοτςα θέςη σοῦ 

ππψσοπαπᾶ μὲ δεόσεπο κασὰ ςειπὰ σὸν ςακελλίψνα. Ἀπὸ σὶρ ἴδιερ πηγὲρ δια-

πιςσύνεσαι ἐπιπλέον  ὕπαπξη διοικοόςαρ ἐπισποπῆρ, σὴν ὁποία ἀποσελοῦ-

ςαν ὁ ππιϋπηρ, ὁ κτβεπνήσηρ καὶ ὁ γπαμμασικϋρ, μὲ ἁπμοδιϋσησερ ποὺ ἐκσεί-
νονσαν ςσὴ διοίκηςη καὶ διαφείπιςη σῆρ πεπιοτςίαρ σοῦ ςύμασορ5. 

                                                                    
1. ΚΑΡΤΔΗ, Βπανιανίσηρ, ς. 59. 
2. Ἔκδοςη σῆρ ππάξηρ εἰρ ΒΡΟΚΙΝΗ, πισομή, ς. 38. Ἡ ππψσϋστπη ππάξη ςσὸ κασάςσιφο 

σοῦ νοσαπίοτ Γεψπγίοτ Μϋςφοτ, Α.Ν.Κ. τμβ., υάκ. Μ.245, υ. 193v-194r. 

3. ΖΑΡΙΔΗ, Ραπσοῦπορ, ς. 221. 
4. ΖΑΡΙΔΗ, Ραπσοῦπορ, ς. 230-231. 

5. ΛΟΤΝΣΖΗ, νεσοκπασία, ς. 194. ΣΙΣΑ, Λασινοκπασία, ς. 78. ΖΑΡΙΔΗ, Ραπσοῦπορ, ς. 30. 
Πεπιοπιζϋμενοι ςσὸν 16ο αἰύνα ςημειύνοτμε σὶρ ἀκϋλοτθερ ἀναυοπέρ: Σὴν ππάξη σῆρ 
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3.3. Ἡ ἐκλογὴ σοῦ ππψσοπαπᾶ ἕψρ σὸ 1555 

 ππψσοπαπὰρ ἕψρ σὸ 1555 ἐκλεγϋσαν ἀποκλειςσικὰ ἀπὸ σοὺρ ἱεπεῖρ ποὺ 
ςτγκποσοῦςαν σὸ Ἱεπὸ Σάγμα. Ἕψρ σὶρ ἀπφὲρ σοῦ 16οτ αἰύνα δὲν πάπφοτν 
μαπστπίερ ποὺ νὰ σὸ ἐπιβεβαιύνοτν, ἀυοῦ οὔσε ππακσικὰ διαςύθηκαν οὔσε 
 ἐκλογὴ πεπιλήυθηκε ποσὲ ςσὰ ππονομιακὰ ἔγγπαυα σοῦ Σάγμασορ. Ἡ ππα-

κσικὴ ὅμψρ ασὴ ἐμυανίζεσαι ὡρ ασονϋηση ςσὰ ἔγγπαυα ποὺ ἀυοποῦν σὴν 
ἐκλογὴ ππψσοπαπᾶ σὸ 1535, σὴν ππύση γιὰ σὴν ὁποία διαθέσοτμε ἐπαπκῆ 
ςσοιφεῖα, ἂν καί, ὅπψρ πποκόπσει ἀπὸ σὸ κείμενο ςφεσικῆρ ἀπϋυαςηρ σοῦ 

Reggimento σοῦ ἴδιοτ ἔσοτρ, δὲν πῆπφε ἕψρ σϋσε κάποια παγιψμένη διαδι-
καςία ἐκλογῆρ.  

Μεσὰ σὸν θάνασο σοῦ ππψσοπαπᾶ Δομήνικοτ Ματπομάση, σὸ 1535,  
κεπκτπαωκὴ Κοινϋσησα μὲ σὸν ἐκππϋςψπϋ σηρ Ἰψάννη Κοταπσάνο, ἐξέθεςε 
ςσὸν βάιλο Simon Leone σὴν ἀμυιβολία σηρ γιὰ σὴν ἁπμϋζοτςα ἐκλογὴ σοῦ 
νέοτ ππψσοπαπᾶ σῆρ πϋληρ («huis civitatis») καὶ σὴν σήπηςη σῶν παλαιῶν 
κανϋνψν ἐκλογῆρ, ἀυοῦ  ὁμάδα σῶν ἱεπέψν  ὁποία θὰ ἔκανε σὴν ἐκλογὴ 
δὲν ἀπιθμοῦςε σοὺρ πποβλεπϋμενοτρ ἱεπεῖρ. Ἀνσίθεσα πῆπφαν μϋνον ἕξι, 
ἀπὸ σοὺρ ὁποίοτρ οἱ σπεῖρ ἦσαν ποχήυιοι γιὰ σὸ ἀξίψμα, ἑπομένψρ ὁ νέορ 
ππψσοπαπὰρ θὰ ἐκλεγϋσαν ἀπὸ μϋνο σπεῖρ ἱεπεῖρ, ππάγμα ποὺ δὲν σαίπιαζε 
ςσὸ ἀξίψμα. Γιὰ σὴν ἀνσιμεσύπιςη σῆρ κασάςσαςηρ  Κοινϋσησα ππϋσεινε νὰ 
ἐκλέξει ασὴ ἱεπεῖρ γιὰ νὰ ςτμπληπψθεῖ ὁ ἀπιθμὸρ σῶν ἐκλεκσϋπψν, οὕσψρ 
ὥςσε νὰ γίνει  ἐκλογή. Οἱ ἱεπεῖρ σοῦ Σάγμασορ ἀνσέδπαςαν καὶ ὁ ἐκππϋ-

ςψπϋρ σοτρ Andrea de Nassino ποςσήπιξε ὅσι καὶ ςσὸ παπελθὸν εἶφε ἐκλε-

γεῖ ππψσοπαπὰρ ἀπὸ ἐκλογικὸ ςῶμα ἀποσελοόμενο ἀπὸ λιγϋσεποτρ, ἀκϋμη 
καὶ ἀπὸ 12 ἱεπεῖρ, ἐπιπλέον δέ, κασέθεςε ἀνσίγπαυα σῶν ππονομίψν σοτρ καὶ 
σῶν δοτκικῶν γπαμμάσψν ποὺ σοὺρ ἀυοποῦςαν.  βάιλορ ἐξέσαςε σὰ ἔγγπα-

                                                                    
25ηρ Αγοόςσοτ 1548 ςσὴν ὁποία ὡρ ππιϋπηρ ἀναυέπεσαι ὁ ἱεπέαρ Θψμᾶρ Αλψνίσηρ 
(ΖΑΡΙΔΗ, ὅ.π., ς. 228). Σὴν ππάξη σῆρ 4ηρ κσψβπίοτ 1551 ςσὴ ςόνσαξη σῆρ ὁποίαρ παπί-
ςσανσαι ὁ ππιϋπηρ παπὰ Μασθαῖορ Ροξϋποτλορ, ὁ κτβεπνήσηρ παπὰ Νικϋλαορ Πεσπίσζηρ 

καὶ ὁ γπαμμασικὸρ παπὰ Δῆμορ Ἄγγελορ (ΖΑΡΙΔΗ, ὅ.π., ς. 231). πίςηρ γνψπίζοτμε ὅσι ςσὶρ 
20 Αγοόςσοτ 1556, ςσὶρ 19 κσψβπίοτ 1563 καὶ σὴν 1η Ἰοτνίοτ 1570 ππιϋπηρ ἦσαν ὁ Ἀ-

λέξιορ Ραπσοῦπορ (ΖΑΡΙΔΗ, ὅ.π., ς. 30 ςημ. 83, 72, 88 καὶ ςημ. 232).  ππιϋπηρ, ὡρ πποωςσά-

μενορ σοῦ Σάγμασορ, εἶφε σοτλάφιςσον, σὸν 16ο αἰ. σὴν ἐποπσεία ὅλψν σῶν θεμάσψν ποὺ 
ἀυοποῦςαν σὸ Σάγμα. τνέσαςςε σὰ ππακσικὰ σῶν ςτνεδπιάςεψν, ἀνακοίνψνε σὶρ ἀπουά-

ςειρ σοῦ μεγάλοτ ππψσοπαπᾶ καὶ ἐνημέπψνε σὰ μέλη σοῦ Σάγμασορ γιὰ κάθε θέμα. Ἡ θη-

σεία σοτ ἦσαν ἑνὸρ ἔσοτρ μὲ δτνασϋσησα ἀνανεύςεψρ (ΖΑΡΙΔΗ, ὅ.π., ς. 30).  ππιϋπηρ, σὸν 
17ο καὶ σὸν 18ο αἰύνα, μὲ σὴ λήξη σῆρ θησείαρ σοτ, πέβαλλε ἔκθεςη σῆρ οἰκονομικῆρ σοτ 
διαφείπιςηρ  ὁποία ἐλεγφϋσαν ἀπὸ σὰ μέλη σοῦ Σάγμασορ (ΚΑΠΑΔΟΦΟΤ, Ἀπονομή, ς. 42). 
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υα καὶ μὴ βπίςκονσαρ καμιὰ ἀναυοπὰ ςσὸν σπϋπο ἐκλογῆρ ππψσοπαπᾶ, κά-

λεςε ςὲ ἔνοπκη κασάθεςη σοὺρ μεγαλόσεποτρ ςὲ λικία ἱεπεῖρ Γεύπγιο α-

κελλάπιο, Ἀλοΐζιο Βοτκένση καὶ Ἀλοΐζιο Ραπσοῦπο, καὶ σοὺρ πύσηςε ἂν 
κασεῖφαν ἄλλα ἔγγπαυα ςφεσικὰ μὲ σὴν ἐκλογὴ ἠ σὸν σπϋπο ἐκλογῆρ καὶ ἂν 
εἶφε γίνει ςσὸ παπελθὸν ἐκλογὴ μὲ λιγϋσεποτρ ἐκλέκσοπερ, φψπὶρ νὰ λάβει 
ςαυὴ ἀπάνσηςη. ν σέλει ὁ βάιλορ, γιὰ σὴν ἀπουτγὴ σαπαφῆρ, ἀλλὰ καὶ γιὰ 
νὰ ἐκλέγεσαι ὁ ππψσοπαπὰρ μὲ ἁπμϋζονσα σπϋπο ἀπὸ σϋσε καὶ ςσὸ ἑξῆρ, ἀπο-

υάςιςε καὶ ὅπιςε ςσοὺρ ἐναπομείνανσερ 6 ἱεπεῖρ νὰ ἐκλέξοτν ἀπὸ σοὺρ ἱεπεῖρ 
σῆρ πϋληρ 14, οἱ ὁποῖοι μαζὶ μὲ σοὺρ πϋλοιποτρ, 20 ςτνολικά, θὰ ἐξέλεγαν 

σὸν νέο ππψσοπαπά. Ἀπαγϋπετςε δὲ ςσὸ μέλλον νὰ γίνεσαι ἐκλογὴ μὲ λιγϋ-

σεποτρ ἀπὸ 20 ἱεπεῖρ1. 

ὲ ἐυαπμογὴ σῆρ ἀπϋυαςηρ, οἱ 6 ἱεπεῖρ ἐξέλεξαν 14 ἱεπεῖρ σῆρ πϋληρ γιὰ 
σὴ ςτμπλήπψςη σοῦ ἀπιθμοῦ2 καὶ ςσὶρ 9 Ἰοτλίοτ 1535 πποέβηςαν ςσὴν ἐκλο-

γὴ σοῦ νέοτ ππψσοπαπᾶ. όμυψνα μὲ σὸ ππακσικὸ σῆρ ἐκλογῆρ, ςτντποχή-

υιοι ἦσαν οἱ ἱεπεῖρ Ἀλοΐζιορ Ραπσοῦπορ, Ἀλοΐζιορ Βοτκένσηρ καὶ Γεύπγιορ 
ακελλάπιορ, καὶ πεπχηυίςσηκε μὲ 15 θεσικὲρ χήυοτρ ὁ ππῶσορ3. Ἡ πολι-
σικὴ Ἀπφὴ σὴν ἴδια μέπα ἐπικόπψςε σὸ ἀποσέλεςμα. Δὲν γνψπίζοτμε ἂν σὸ 

ἴδιο ςτνέβαινε καὶ ςσὶρ πποηγοόμενερ ἐκλογέρ, ἠ ἂν ασὸ ὀυειλϋσαν ςσὴν 
ἰδιάζοτςα κασάςσαςη ποὺ εἶφε δημιοτπγηθεῖ λϋγῳ σῆρ δτςλεισοτπγίαρ σοῦ 
Σάγμασορ καὶ σῆρ ἐςπετςμένηρ ἀναπλήπψςηρ σῶν μελῶν σοτ, γεγονὸρ ποὺ 
ἀποσέλεςε καὶ σὴν ἀυοπμὴ γιὰ σὴν παπέμβαςη σοῦ τμβοτλίοτ σῆρ πϋληρ, 

ὥςσε νὰ ἐξαςυαλιςσεῖ  ἀναγκαία ἀνσικειμενικϋσησα. 
Ἡ φπονικὴ διάπκεια σῆρ θησείαρ σοῦ ἐκλεγϋμενοτ ππψσοπαπᾶ δὲν εἶναι 

ςαυήρ. Μὲ δεδομένη σὴν ἰςϋβια κασοφὴ σῶν ὀυυικίψν θὰ μποποῦςε νὰ 
θεψπήςει κανεὶρ ὅσι ὁ ἐκλεγϋμενορ ππψσοπαπὰρ διασηποῦςε σὸ ἀξίψμά σοτ 
καὶ σὴ διοίκηςη σοῦ Σάγμασορ ἕψρ σὸν θάνασϋ σοτ. σηπιζϋμενοι ὅμψρ 
ςσοὺρ γνψςσοὺρ ππψσοπαπαδικοὺρ κασαλϋγοτρ καὶ ςὲ ἀπφειακὲρ μαπστπίερ, 
διαπιςσύςαμε σοτλάφιςσον σπεῖρ πεπιπσύςειρ ππψσοπαπάδψν οἱ ὁποῖοι εἴσε 

                                                                    
1. Α.Ν.Κ., Α.Ε.Δ., υάκ. 7, υ. 242rv. 

2. Οἱ ἕξι ἱεπεῖρ σοῦ Σάγμασορ ἦσαν: ὁ Γεύπγιορ ακελλάπιορ, ὁ Ἰψάννηρ Ρίκηρ, ὁ Ἀ-

λοΐζιορ Ραπσοῦπορ, ὁ Ἀλοΐζιορ Βοτκένσηρ, ὁ Μασθαῖορ Πποκϋποτλορ, ὁ Γεύπγιορ πτπῆρ. 
Ἀπὸ ασοὺρ ἐκλέφθηκαν οἱ ἱεπεῖρ: Γεύπγιορ σογιάνορ, Θψμᾶρ Αλψνίσηρ, Παῦλορ Α-

λψνίσηρ, Γεύπγιορ Γεπάςιμορ, Μάπκορ Μελιςςηνϋρ, Νικϋλαορ Μϋςφορ, Ἀνσύνιορ πτπῆρ, 
Ἰάκψβορ πτπῆρ, Θεϋδψπορ Παλασιανϋρ, σαμάσηρ Βοόλγαπηρ, Μιφάληρ Γλαβᾶρ, Μανϋ-

ληρ Μάςσπιγκαρ, Θεϋδψπορ Ζάφαπηρ, Ἀνσύνιορ Παδοβάνορ. 
3. Σὴν πληπουοπία γιὰ σὴν ἐκλογὴ καὶ σὸ ἀποσέλεςμα παπέφει  Κασεπίνα Ζαπίδη, 

Ραπσοῦπορ, ς. 49 καὶ ςημ. 63. 
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κασεῖφαν σὸ ἀξίψμα γιὰ ὁπιςμένο φπϋνο εἴσε ἐμυανίζονσαι δόο υοπὲρ μὲ σὴν 
παπεμβολὴ ἄλλοτ ππψσοπαπᾶ ἀνάμεςά σοτρ. Εἶναι οἱ ἀκϋλοτθερ: 

 Λέψν Ροκοκέυαλορ ἦσαν ππψσοπαπὰρ σὸ 1436. Σὸ ὄνομά σοτ ἀναυέ-

πεσαι ςσὴ νοσαπικὴ ππάξη σῆρ 27ηρ Ἰοτνίοτ 1436, ςσὴν ἀπϋυαςη σῆρ βενεσι-

κῆρ Γεποτςίαρ καὶ ςσὸ δοτκικὸ γπάμμα σοῦ ἴδιοτ ἔσοτρ1.  ἴδιορ ἠ ὁμύντμϋρ 
σοτ ἀπανσᾶ ὡρ ππψσοπαπὰρ ςὲ νοσαπικὴ ππάξη σῆρ 23ηρ Δεκεμβπίοτ 14722 

καθὼρ καὶ ςὲ ἄλλη σῆρ 30ῆρ Ἰοτλίοτ 14793, ἐνῶ οἱ δημοςιετμένοι ππψσοπα-

παδικοὶ κασάλογοι ςημειύνοτν ὡρ ἔσορ ἐκλογῆρ σοτ σὸ 14804. Ἂν καὶ σὸ 
φπονικὸ διάςσημα εἶναι μεγάλο, δὲν μποπεῖ νὰ ἀποκλειςσεῖ  σαόσιςη σῶν 
δόο πποςύπψν. σὴν πεπίπσψςη ὅμψρ ασὴ θὰ ππέπει νὰ γίνει λϋγορ γιὰ 
δόο θησεῖερ, ἀυοῦ, ςόμυψνα μὲ σοὺρ κασαλϋγοτρ, παπεμβάλλονσαι οἱ ππψ-

σοπαπάδερ, Γεύπγιορ κληπῆρ, Ἀνδπέαρ ψσηπιανὸρ καὶ Σιμϋθεορ Βαπῆρ (ἠ 
Δαπῆρ). 

 Μιφαὴλ Βοτκένσηρ ἠ Βικένσηρ5 ἀναυέπεσαι μὲ σὴν ἰδιϋσησα σοῦ «ππψ-

σοπαπᾶ πϋλεψρ Κοπτυῶν» ςὲ ππάξη σῆρ 16ηρ κσψβπίοτ 1497 καὶ ςὲ ππάξη 
σῆρ 3ηρ Ἀππιλίοτ 14986. πίςηρ ςὲ ππάξη σῆρ 11ηρ Μαπσίοτ 1506 παπίςσασαι 
ὡρ μάπστπαρ ὁ «ελαβέςσασορ ππψσοπαπὰρ κὺπ Μιφαὴλ ὁ Βικένσηρ»7. όμ-

υψνα μὲ σοὺρ ππψσοπαπαδικοὺρ κασαλϋγοτρ, ςσὶρ 4 Ἀππιλίοτ 1500 εἶφε 
ἐκλεγεῖ ςσὸ ἀξίψμα ὁ Ἰάκψβορ Κόπιορ8. Ἂν οἱ κασάλογοι εἶναι ἀκπιβεῖρ, 
σϋσε  θησεία σοῦ σελετσαίοτ παπεμβάλλεσαι ἀνάμεςα ςὲ δόο ππψσοπαπα-

δικὲρ θησεῖερ σοῦ Μιφαὴλ Βικένση. 

                                                                    
1. SATHAS, Documents, σ. 3, ς. 431. ΑΨΝΙΣΗ, «Πποβλήμασα», ς. 407-410. 

2. ΚΟΝΙΔΑΡΗ, «Φονσπομάσηρ», ς. 151 ἀπ. 4. Μαζὶ μὲ σὸν Ροκοκέυαλο ςσὶρ ἴδιερ ππάξειρ 
ἀπανσᾶ καὶ ὁ «ςακελίορ» σαμάσηρ, ὁ ὁποῖορ ςσὴν ππύση ππάξη υέπει σὸ ἐπύντμο Κϋ-

μησορ, ςσὴν δὲ ἄλλη ἀπανσᾶ μϋνο μὲ σὸ ὄνομά σοτ. 
3. ΚΑΡΤΔΗ, Βπανιανίσηρ, ς. 59. 
4. ΘΕΟΣΟΚΗ, νεσοκπασία, ς. 27· ΠΑΠΑΓΕΨΡΓΙΟΤ, Ἱςσοπία, ς. 87· ΣΙΣΑ, Λασινοκπασία, ς. 

167· ΚΑΠΑΔΟΦΟΤ, Ἀπονομή, ς. 555.  
5. Παπϋσι σὸ ὄνομά σοτ ἦσαν γνψςσὸ ἤδη ἀπὸ σὶρ ἀπφὲρ σοῦ 20οῦ αἰύνα (βλ. ΒΡΟΚΙΝΗ, 

πισομή, ς. 38 ὅποτ  ἔκδοςη ππάξηρ σῆρ 3ηρ Ἀππιλίοτ 1498), δὲν ἀναυέπεσαι ςσοὺρ ππψ-

σοπαπαδικοὺρ κασαλϋγοτρ. Σὴν ἐπιςήμανςη ἔκανε γιὰ ππύση υοπὰ  Κασεπίνα Ζαπίδη 
(Ραπσοῦπορ, ς. 42 ςημ. 21). 

6. Α.Ν.Κ., τμβ., υάκ. Μ.245, υ. 124r, 193v· ΒΡΟΚΙΝΗ, πισομή, ς. 38. 
7. Α.Ν.Κ., τμβ., υάκ. .147, υ. 12v. Ἡ ππάξη ἔφει δημοςιετσεῖ ἀπὸ σὴν Κασεπίνα 

Ζαπίδη,  ὁποία μεσαγπάυει: «ελαβέςσασορ παπὰ κὺπ Μιφαὴλ ὁ Βικένσηρ». Ἡ ἴδια ὅμψρ 
ςὲ ἄλλη θέςη σὸν ἀναγνψπίζει, ςσηπιζϋμενη ςσὴν ἴδια ππάξη, ὡρ «ππψσοπαπὰ» (ΖΑΡΙΔΗ, 

Ραπσοῦπορ, ς. 42, ςημ. 21 καὶ ς. 217). 
8. ΘΕΟΣΟΚΗ, νεσοκπασία, ς. 27· ΠΑΠΑΓΕΨΡΓΙΟΤ, Ἱςσοπία, ς. 88· ΣΙΣΑ, Λασινοκπασία, ς. 

167· ΚΑΠΑΔΟΦΟΤ, Ἀπονομή, ς. 555. 
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 ἱεπέαρ Δομένικορ ἠ Μενῆγορ ἠ Κτπιάκορ Ματπομάσηρ, ςὲ ππάξη σῆρ 
8ηρ Μαΐοτ 1511 παπίςσασαι ὡρ μάπστπαρ μὲ σὸ ἀξίψμα σοῦ «ςακελαπίοτ σῶν 
Κοπτυῶν»1.  ἴδιορ, σπία φπϋνια ἀπγϋσεπα, ςὲ ππάξη σοῦ Σάγμασορ σοῦ ἔσοτρ 
1514, ἀναυέπεσαι ὡρ ππψσοπαπάρ2. Μὲ σὴν ἴδια ἰδιϋσησα ἀπανσᾶ καὶ ςὲ νο-

σαπικὲρ ππάξειρ σοῦ 1523 ὅποτ ςημειύνεσαι ὡρ μάπστπαρ ὁ «εὐλαβέςσασορ 
ππψσοπαπὰρ κὺπ Μένηγορ Ματπομάσηρ»3. όμυψνα μὲ σοὺρ ππψσοπαπαδικοὺρ 
κασαλϋγοτρ, ἐκλέφθηκε ςσὶρ 22 Δεκεμβπίοτ 1526 καὶ διασήπηςε σὸ ἀξίψμα 
ἕψρ σὸν θάνασϋ σοτ σὸ 15354. σὴν ππαγμασικϋσησα κασεῖφε σὸ ἀξίψμα ἀπὸ 
πολὺ νψπίσεπα, ὅπψρ πποκόπσει ἀπὸ σὰ ἴφνη σοτ ςσὶρ νοσαπικὲρ ππάξειρ, ἀ-

ςαυὲρ ὅμψρ παπαμένει ἂν  θησεία σοτ ἦσαν ςτνεφήρ, δεδομένηρ σῆρ μαπ-

στπίαρ σῶν ππψσοπαπαδικῶν κασαλϋγψν, ςσοὺρ ὁποίοτρ ςημειύνεσαι  
ἐκλογὴ σοῦ Ἀλοΐζιοτ Βοτκένση ςσὶρ 20 Ἰοτλίοτ 1520. 

Σέλορ, ἀναυοπικὰ μὲ σὸν ππψσοπαπὰ Ἀλοΐζιο Βοτκένση, ςόμυψνα μὲ σὸ 
ππακσικὸ ἐκλογῆρ σῆρ 9ηρ Ἰοτλίοτ 1535, ςτντποχήυιορ σοῦ Ἀλοΐζιοτ Ραπ-

σοόποτ ἦσαν ὁ ἱεπέαρ Ἀλοΐζιορ Βοτκένσηρ, ὁ ὁποῖορ πιθανὸν σατσίζεσαι μὲ 
σὸν ὁμύντμο ππψσοπαπὰ σῆρ πεπιϋδοτ 1520-1526 καὶ σὸν ἱεπέα Ἀλιβίζη Βι-
κένση, ὁ ὁποῖορ ἀπανσᾶ ςὲ ππάξη σῆρ 2αρ Μαΐοτ 15455.  

Οἱ παπαπάνψ παπασηπήςειρ, φψπὶρ νὰ μποπεῖ νὰ ἀποκλειςσεῖ σὸ ἐνδε-

φϋμενο σῆρ ςτνψντμίαρ, ἀποσελοῦν ςαυεῖρ κασὰ σὴν κπίςη μαρ ἐνδείξειρ ὅσι 
σὸ ἀξίψμα δὲν ἦσαν ἰςϋβιο, ἀλλὰ ὅσι σοτλάφιςσον ςσὸ σέλορ σοῦ 15οτ καὶ 
ςσὶρ ἀπφὲρ σοῦ 16οτ αἰύνα πῆπφε  δτνασϋσησα ἀλλαγῆρ, φψπὶρ ὅμψρ νὰ 
μποποῦμε νὰ διετκπινίςοτμε ἂν ὁ ππψσοπαπὰρ ἐκλεγϋσαν γιὰ ςτγκεκπιμένη 
θησεία, ἀυοῦ λείποτν σὰ ππακσικὰ σῶν ἐκλογῶν γιὰ σοὺρ ππὸ σοῦ 1535 ππψ-

σοπαπάδερ ςσὴν δὲ ἐκλογὴ σοῦ Ραπσοόποτ σὸ 1535 δὲν πάπφει κανέναρ φπο-

νικὸρ πποςδιοπιςμϋρ.  
 

4.  ππψσοπαπὰρ ὡρ κευαλὴ σῆρ σοπικῆρ κκληςίαρ  

Ἕψρ καὶ σὶρ ππῶσερ δεκαεσίερ σοῦ 16οτ αἰύνα,  δικαιοδοςία σοῦ ππψσο-

παπᾶ δὲν υαίνεσαι νὰ ἐκσεινϋσαν πέπαν σῶν ὁπίψν σῆρ πϋληρ καὶ σῶν παπ-

                                                                    
1. Α.Ν.Κ., τμβ., υάκ. Σ.11, υ. 80v. 

2. Α.Ν.Κ., Δ.τμβ. υάκ. 4.7, υ. 15r. 

3. Α.Ν.Κ., τμβ., υάκ. .147, υ. 27r ππάξη σῆρ 20.1.1523. τμβ., υάκ. .146, υ. 18r σῆρ 
18.11.1523. 

4. ΘΕΟΣΟΚΗ, νεσοκπασία, ς. 27· ΠΑΠΑΓΕΨΡΓΙΟΤ, Ἱςσοπία, ς. 88· ΣΙΣΑ, Λασινοκπασία, ς. 
167· ΚΑΠΑΔΟΦΟΤ, Ἀπονομή, ς. 555. 

5. ΣΙΣΑ, «Κπεμαςσή», ς. 64, 79-80. 
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φϋνσψν ἐκεῖ ὀυυικίψν, σὴν εθόνη γιὰ σὴν πλήπψςη σῶν ὁποίψν εἶφε 
ασϋρ, ὅπψρ διαπιςσύνεσαι ἀπὸ σὴ διαμάφη ποὺ ἀνέκτχε σὸ 1444 ἀνάμεςα 
ςσὸν ππψσοπαπὰ καὶ σὸν λασίνο ἀπφιεπίςκοπο μὲ ἀυοπμὴ σὴν ἐκλογὴ νέοτ 
ςακελλίψνορ. Ἡ ἐξέφοτςα ὅμψρ θέςη σοτ μεσαξὺ σῶν ἱεπέψν σῆρ πϋληρ σοῦ 
πποςέδιδε αἴγλη καὶ κόπορ σὸ ὁποῖο ἀποστπύνεσαι καὶ ςσὴν πεπιγπαυϋμενη 
ἀπὸ σὸν ίλβεςσπο τπϋποτλο ςτνάνσηςη μὲ σὴν ὀπθϋδοξη ἀνσιπποςψπεία 
κασὰ σὴν ἐπιςσπουή σηρ ἀπὸ σὴ Υλψπενσία σὸ 14391. σὴν ἰδιάζοτςα λοιπὸν 
ἐκκληςιαςσικὴ κασάςσαςη ποὺ πποςδιοπιζϋσαν ἀπὸ σὴν σατσϋφπονη παποτ-

ςία λασίνοτ ἀπφιεπιςκϋποτ ςσὴν πϋλη σῆρ Κέπκτπαρ, ὁ ππψσοπαπάρ, παπὰ 
σὴν πεπιοπιςμένη ἔκσαςη σῆρ δικαιοδοςίαρ σοτ, λεισοτπγοῦςε ςσὸ ἐπίπεδο 
σῆρ πϋληρ ὡρ ὁ ἐκυπαςσὴρ σοῦ ςύμασορ σῆρ ὀπθϋδοξηρ κκληςίαρ.  

σὴν σέσαπση καὶ πέμπση δεκαεσία σοῦ 16οτ αἰύνα ὁ ππψσοπαπὰρ θὰ δι-
ετπόνει σὴ δικαιοδοςία σοτ ςὲ ὁλϋκληπη σὴν ὀπθϋδοξη κκληςία σῆρ Κέπ-

κτπαρ. Καθοπιςσικὸ παπάγονσα γιὰ σὴν ἐξέλιξη ασὴ ἀποσέλεςε  βοόλλα 
σοῦ πάπα Παόλοτ Γ΄ ποὺ ἐκδϋθηκε σὸ 1540, ἔπεισα ἀπὸ ςφεσικὴ ππψσοβοτλία 
σοῦ Σάγμασορ, ςὲ μιὰ φπονικὴ ςσιγμὴ κασὰ σὴν ὁποία  Κέπκτπα πποςπαθοῦ-

ςε νὰ ςτνέλθει ἀπὸ σὶρ ςτνέπειερ σῆρ ππϋςυασηρ σοτπκικῆρ πολιοπκίαρ, ποὺ 
κασέςσπεχε σὸ νηςὶ καὶ ἀποδεκάσιςε σὸν πληθτςμϋ. Κασὰ σὴν πεπίοδο ασὴ 

σὸ ἀξίψμα σοῦ ππψσοπαπᾶ κασεῖφε ὁ Ἀλοΐζιορ Ραπσοῦπορ, ὁ ὁποῖορ ἐμυανί-
ζεσαι ςσὶρ πηγὲρ ὡρ ἀπφηγὸρ σοῦ Σάγμασορ, διαφειπιςσὴρ σῆρ πεπιοτςίαρ σοτ, 

μεςολαβησὴρ ςσὶρ ἀνσιδικίερ μελῶν καὶ αςσηπὸρ κπισήρ, ὁ ὁποῖορ δὲν δι-
ςσάζει, πποκειμένοτ νὰ ἐπιβάλει σὴν ἀναγκαία πεμία, νὰ κασαυόγει ἀκϋμη 
καὶ ςὲ ἀπομακπόνςειρ μελῶν ἀπὸ σὸ Σάγμα, ὅπψρ ςτνέβη μὲ σὸν ἱεπέα Θψμᾶ 

Αλψνίση, σοῦ ὁποίοτ  ςτμπεπιυοπὰ καὶ  ἐπιςσικὴ διάθεςη θεψπήθηκαν 
ἐπιβλαβεῖρ2. Πέπαν σῆρ θέςηρ σοτ ὅμψρ ασῆρ, ὁ Ἀλοΐζιορ, ποςσηπιζϋμενορ 
ἀπὸ σὸ Σάγμα, καὶ ἐκμεσαλλετϋμενορ ππουανῶρ σὴν ἱςσοπικὴ ςτγκτπία 
ἀλλὰ καὶ σὸ ἐνδιαυέπον σῆρ Κοινϋσησαρ,  ὁποία ἐπεδίψκε νὰ ἐπιβάλει σὸν 
ππψσοπαπὰ σῆρ πϋληρ ὡρ κευαλὴ σῆρ ὀπθϋδοξηρ κκληςίαρ, ἐμυανίζεσαι 
μὲ αξημένη δικαιοδοςία,  ὁποία ἐκυπάζεσαι γιὰ ππύση υοπά, καθϋςον 
γνψπίζψ, ςὲ ἀφπονολϋγηση ππψσοπαπαδικὴ ἀπϋυαςη ποὺ ςτνσάφθηκε σὸν 
Ἰοόλιο σοῦ 1539 ἀπὸ σὸν νοσάπιο Ἀνσύνιο Μεσαξᾶ καὶ ςύζεσαι ςσὶρ ππάξειρ 
σοτ. Μὲ ασὴν ὁ Ραπσοῦπορ, ὡρ «ππψσοπαπᾶρ σῆρ πόλεψρ καὶ εἰρ σόπον φψπο-

επιςκόποτ» ἀνσιμεσψπίζει σὶρ διαμάφερ ἀνάμεςα ςσὸν ἱεπομϋναφο Εγένιο 
καὶ σὸν μοναφὸ Φαπίσψνα, φψπὶρ ἄλλα ςσοιφεῖα γιὰ σὴν σατσϋσησά σοτρ καὶ 

                                                                    
1. V. LAURENT, Les «Mémoires» du Grand Ecclésiarque de l’Église de Constantinople Sylvestre 

Syropoulos sur le concile de Florence (1438-1439), Roma 1971, ς. 534. 
2. ΖΑΡΙΔΗ, Ραπσοῦπορ, ς. 50. 



40  Ο Χ Ε Ι   Σ Η   Ε Κ Κ Λ Η  Ι Α  Σ Ι Κ Η   Ο Ρ Γ Α Ν Ψ  Η   

 

σὸν σϋπο σῆρ ἄςκηςήρ σοτρ. Μὲ σὸ ἔγγπαυο ἐπιβάλλει πποςψπινὲρ ποινὲρ 
καὶ ςσοὺρ δόο καὶ σοὺρ καλεῖ νὰ ἐμυανιςσοῦν μπποςσά σοτ μέςα ςὲ ἑπσὰ -

μέπερ1. αυὴ ἔκυπαςη σῆρ αξανϋμενηρ δικαιοδοςίαρ σοτ ἀποσελεῖ, σέλορ,  

νοσαπικὴ ππάξη ποὺ ςτνσάφθηκε ςσὶρ 20 επσεμβπίοτ 1539, γιὰ σὸ πεπιεφϋ-

μενο σῆρ ὁποίαρ γίνεσαι λϋγορ ςσὴ ςτνέφεια, ὅποτ πάπφει  πησὴ δήλψςη 
ὅσι ὁ ππψσοπαπὰρ ἦσαν  «κευαλὴ σοῦ Σάγμασορ σῶν λβ΄ ἱεπέψν καὶ σῶν ἔξψ 
ἱεπέψν γπαικῶν». Ἡ δικαιοδοςία ασὴ θὰ σοῦ ἀναγνψπιςσεῖ ἐπίςημα ςσὰ ἀ-

μέςψρ ἑπϋμενα φπϋνια.  

4.1. Ἡ παπικὴ βοόλλα σοῦ 1540 

σὶρ 20 επσεμβπίοτ 1539 ςτνσάφθηκε νοσαπικὴ ππάξη2 μὲ σὴν ὁποία ὁ ππψ-

σοπαπὰρ Ἀλοΐζιορ Ραπσοῦπορ μαζὶ μὲ σὸν ςακελλίψνα Γεύπγιο Υλῶπο, γιὰ 

λογαπιαςμὸ σοῦ Σάγμασορ «ὡρ κευαλὴ καὶ ἀπφηγοὶ σοῦ ἱεποῦ Σάγμασορ σῶν λβ΄ 
ἱεπέψν σαύσηρ σῆρ φώπαρ, οἵσινερ πάντ πολλὰ ἐπεθτμοῦςιν ἱκέςθαι καὶ υθᾶςαι 
ὑπὸ σῆρ ςκιᾶρ σῶν ἐνσίμψν πσεπύγψν σοῦ πανετυήμοτ καὶ παναγιψσάσοτ πάπα 
Ρώμηρ», ἐξοτςιοδϋσηςαν σὸν ἱεπέα Ἀλέξιο Ραπσοῦπο νὰ μεσαβεῖ ςσὴ Ρύμη 
γιὰ νὰ κασαθέςει ςειπὰ αἰσημάσψν καὶ νὰ λάβει ςφεσικὴ βοόλλα ποὺ νὰ σὰ 

κασοφτπύνει. Εἰδικϋσεπα, ζησοῦςαν νὰ ἀναγνψπιςσεῖ ςσὸν ππψσοπαπὰ δι-
καιοδοςία ἀνσίςσοιφη ἐκείνηρ ποὺ εἶφε ἀποδοθεῖ ςσὸν ἐπίςκοπο Κευαλλη-

νίαρ καὶ ςσὸν ππψσοπαπὰ Ζακόνθοτ, ἠ ςόμυψνα μὲ σὸ λεκσικὸ σοῦ ἐγγπά-

                                                                    
1. Α.Ν.Κ., τμβ., υάκ. Μ.180, υ. 224r. Σὸ ἔγγπαυο ἔφει ὡρ ἑξῆρ: «Ιού οἱ ὄνσψρ σέκνα 

εἰπήνηρ καὶ μαθησαί, μιαιυόνοι, καὶ σὰρ φεῖπαρ ἐνείυε[....]/ καὶ εἰρ ὅπλα· οὐκ οἴδασε ὅσι ὁ θεὸρ 
μῶν ὁ σαπεινώςαρ ἑατσὸν ἅφπι/ θανάσοτ, θανάσοτ δὲ ςσατποῦ, παπήγγειλεν σοῖρ ἑατσοῦ 
μαθησαῖρ ἐὰν/σήχηςε σὶρ ἐν σῆ ςιαγόνῃ ἐπίςσπεχον καὶ σὴν ἑσέπαν. καὶ εἴπεπ ἀγκα/πεύςη ςε 
μίλιον ἓν ὕπαγε δίο. καὶ ἄυεσε σὰ ὀυειλήμασα καὶ σα εξηρ./ ὑμεῖρ οὖν σὸ ενανσίον ἐποιήςασε, καὶ 
οὐ μόνον αἰςφπολογήαρ/ αἰςφπὰρ καὶ βασσολογίαρ ἐν ἐκείνη σῆ βπώςει καὶ πόςει σῆ βακφικῆ/ 
ἀλλὰ καὶ ξίυεα καὶ πληγὰρ ἐνηπγήςασε καὶ σὸν ἀδελυὸν ἐπληξασε/ ἔπγον οὐ σῶν μοναζόνσψν, 
ἀλλὰ ςσπασιοσικὸν ἀνόςιον/ καὶ ἐξψ σῶν κανόνψν. καὶ οὔσε σῶ θεῶ γεμόςι καὶ σῆ ἐκκληςία/ 
ἀνεκσὸν οὔσε κληπικοῖρ. διό, πποςσάσσψ ὑμᾶρ δηλαδὴ κὺπ Εὐγένιον ἱεπομόναφον σοῦ παύςηρ 
παςαν σὴν ἱεποππα/ξίαν καὶ ἀυῆρ καὶ ςτνάχεψρ σῶν θείψν μτςσηπίψν/ καὶ ςὺ Χαπίσψν μο-

ναφὲ ὁμοιψρ σοῦ πανσὸρ ὕμνοτ καὶ εὐφῆρ ςτνήθοτρ σῆρ ἐθειςμένηρ σοῖρ μονάζοτςι/ ἅφπιρ ὅσοτ 
υθάςησε ππὸρ ἐμὲ ὡρ ππψσοπαπᾶν σῆρ/ πόλεψρ καὶ εἰρ σόπον φψποεπιςκόποτ σοῦ ἐξεσάςψμεν 
ἐν σίνι/ καὶ πῶρ καὶ δια ποίον σπόπον ἔξψ σοῦ κανόνορ ἐποιήςασε ἔπγον/ ἀνόςιον καὶ εἴπεπ 
παπηκούςησε σὸ ἔνσαλμα σὸ μέσεπον οὐ μόνον// ἐν σῶ δεςμψ σῆρ ἐνσψληρ ὡρ ἄνψθεν δια-

μείνησε ἀλλὰ/καὶ ζημιψθήςεςθαι ἀποδοῦναι σῶ κοινῶ πανδοφίῳ σῶ/ σῶν πσψφῶν ὑπέππτπα 
κε΄ ὁ καθεὶρ.  διοπία ἅφπι/ σῆρ ἐλεύςεψρ ὑμῶν εἰρ ἐμέ. οὐκ εἰρ πλέον παπὰ μεπαρ ζ ΄/ υθα-

νούςηρ σῆρ μεσέπαρ εἰρ μᾶρ». 
2. Ἡ ππάξη ππψσοδημοςιεόσηκε ἀπὸ σὸν Ἀθ. Σςίσςα (Λασινοκπασία, ς. 48-50) ἀπὸ ἀνσί-

γπαυο. Δημοςιεόσηκε ἐκ νέοτ ἀπὸ σὴν Κασεπίνα Ζαπίδη (Ραπσοῦπορ, ς. 221-222, ἔγγπαυο 
ἀπ. 5) ἀπὸ σὸ κασάςσιφο σοῦ ςτνσάκση νοσαπίοτ. 
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υοτ, «εὐεπγεςίαν καὶ μππέβε ὥςπεπ ἐκείνην ἐδψπήςασο καὶ σῇ ἀπφῇ σῆρ κ-

κληςίαρ Ζακύνθοτ καὶ Κευαλληνίαρ, ἐπιςκόπῳ καὶ ππψσοπαπᾶ εἰρ σὸ κπίνειν, 
ἀνακπίνειν καὶ κασακπίνειν σοὺρ ὑπ’ αὐσῶν ἱεπεῖρ γπαικοὺρ καὶ μοναφοὺρ ... καὶ 
οὐ υοισᾶν ἐν ἄλλοιρ ὀυυικίοιρ σῶν ἰσαλῶν» γιὰ νὰ ἀπολαόςει καὶ ὁ «σίμιορ 
ππψσοπαπὰρ σῆρ ὁμοίαρ ἐξοτςίαρ, ὡρ κευαλὴ σοῦ Σάγμασορ σῶν λβ΄ ἱεπέψν καὶ 
σῶν ἔξψ ἱεπέψν γπαικῶν». Ἡ ἔκδοςη σῆρ βοόλλαρ ασῆρ, σὴν ὁποία  ππάξη 
ὁπίζει καὶ ὡρ «δψπαιὰν καὶ λύςιν, ὑποκήπψςιν καὶ ἀςυάλειαν», ἀποςκοποῦςε 
«ἵνα πείθψνσαι οἱ γπαικοὶ ἱεπεῖρ σῷ αὐσῷ ππψσοπαπᾶ καὶ οἱ μονάζονσερ καὶ 
κπίνειν, κασακπίνειν καὶ ἀνακπίνειν αὐσοὺρ καὶ μὴ ἀνασπέφειν ἐν ἄλλοιρ ὀυυι-

κίοιρ σοῖρ σῶν λασίνψν, εἰ μὲν καὶ φάπισι σοῦ Παναγίοτ Πνεύμασορ εἰρ οὐδὲν δια-

υέπει  δτσικὴ καὶ ἰσαλικὴ κκληςία ἀλλὰ μιᾷ ὁμονοίᾳ ἐν σατσαῖρ οὖςα. Πλὴν 
υύοτςιν ςκάνδαλα πολλάκιρ υοισᾶν οἱ γπεκοὶ κληπικοὶ εἰρ ὀυίκια ἰσαλῶν φάπιν 
πολλῶν ππουάςεψν».  

Ππουανῶρ,  ἀναυεπϋμενη «μππέβε», ποὺ ἀυοποῦςε σὰ ζησήμασα δι-
καιοδοςίαρ σῶν ὀπθϋδοξψν ἐκκληςιαςσικῶν ἀπφῶν ςσὴν Κευαλληνία καὶ 
ςσὴ Ζάκτνθο, σατσίζεσαι μὲ ἐκείνη σοῦ πάπα Λέονσορ Ι΄ ποὺ ἐκδϋθηκε ςσὶρ 
18 Μαΐοτ 15211. ’ ασήν, ἀναυοπικὰ μὲ σὴ διοίκηςη σῶν ἐκκληςιαςσικῶν 
πεπιυεπειῶν καὶ σὴ δικαιοδοςία σῶν ἐκεῖ λασίνψν ἀπφιεπέψν, ἀνσιμεσψπί-
ζεσαι σϋςο  πεπίπσψςη σῆρ ἀποτςίαρ ὀπθϋδοξοτ ἱεπάπφη ὅςο καὶ  πεπίπσψ-

ςη σῆρ σατσϋφπονηρ παποτςίαρ ἑνὸρ λασίνοτ καὶ ἑνὸρ ὀπθϋδοξοτ. σὴν ἐκ-

κληςιαςσικὴ πεπιυέπεια ςσὴν ὁποία κασοικοῦςαν λασίνοι καὶ ὀπθϋδοξοι καὶ 
πῆπφε μϋνον λασίνορ ἀπφιεπίςκοπορ ἠ ἐπίςκοπορ, ασὸρ ὄυειλε νὰ διοπίζει 
«ἕνα ἐπίσποπον γπαικὸν διὰ σὰρ κπίςειρ καὶ ππάγμασα σῶν εἰπημένψν γπαικῶν, ὁ 
ὁποῖορ ἐπίσποπορ νὰ εἶναι υίλορ καὶ ἀγαπησὸρ εἰρ αὐσοὺρ σοὺρ γπαικούρ, ἠ ἐκλε-

λεγμένορ ἀπ’ αὐσούρ, ἐπειδὴ καὶ ἕναρ γπαικὸρ ξεύπει σὰρ ςτνηθείαρ σῶν γπαι-
κῶν καλλίσεπα ἀπὸ σὸν λασῖνον, καὶ νὰ σὸν κπασοῦςι μὲ ἐδικά σψν ἔξοδα»2. σὶρ 
ἐκκληςιαςσικὲρ πεπιυέπειερ ςσὶρ ὁποῖερ πῆπφαν δόο ἐπίςκοποι, «ἕναρ λασῖ-
νορ, καὶ ὁ ἄλλορ γπαικόρ, καθὼρ εἶναι εἰρ Κευαλληνίαν καὶ Ζάκτνθον, καὶ ἴςψρ 
ἀκόμη καὶ εἰρ ἄλλον σινὰ σόπον, ὁ λασῖνορ ἐπίςκοπορ νὰ μὴν σολμήςῃ πανσελῶρ 

                                                                    
1. Ἔκδοςη σοῦ κειμένοτ ςσὴ λασινικὴ εἰρ Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗ, «Αἱ βοῦλλαι σῶν παπῶν πεπὶ 

σῶν λλήνψν ὀπθοδϋξψν σῆρ Βενεσίαρ (1445-1782)», Θηςατπίςμασα 7 (1970), 240-244. Σὸ 
κείμενο ςσὴν ἑλληνικὴ ὡρ σμῆμα σῆρ βοόλλαρ σοῦ πάπα Κλήμενσορ Ζ΄ εἰρ Βοῦλλαι, ς. 1-10. 

Γιὰ σὴν ἐυαπμογὴ σῆρ βοόλλαρ ςσοὺρ Ἕλληνερ καὶ Ἀλβανοὺρ σῆρ νϋσιαρ Ἰσαλίαρ βλ. S. 

VARNALIDIS, «Le implicazioni del breve "Accepimus nuper" di Papa Leone X (18 maggio 

1521) e del breve "Romanus Pontifex" di Papa Pio IV (16 febbraio 1564) nella vita religiosa 

dei Greci e degli Albanesi dell’Italia meridionale», Atti del III colloquio cattolico - ortodosso, 

Nicolaus 9.2 (1981), 359-382. 

2. Βοῦλλαι, ς. 4-5. 
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νὰ ἀνακασώνεσαι διὰ σὰ ἐκκληςιαςσικὰ καὶ λαωκὰ ππόςψπα σῶν γπαικῶν, καὶ διὰ 
σὰ δικαιώμασα καὶ ἐξοτςίαν σοῦ γπαικοῦ ἐπιςκόποτ, ἠ διὰ ὅποια ἄλλα καὶ ἂν 
ἢθελαν ἤςσαι, ὁποῦ ἁπμόζοτςιν ὁπψςδήποσε καὶ ἀκαπσεποῦςι σὸν γπαικὸν ἐπί-

ςκοπον· ἀλλ’ ὁ ἐπίςκοπορ λασῖνορ νὰ ἔφῃ μόνον σὴν υπονσίδα, σὴν κτβέπνηςιν, 
καὶ σὰ δικαιώμασα σῶν λασίνψν, ὁ δὲ γπαικὸρ ἐπίςκοπορ, σῶν γπαικῶν»1.  

Εἶναι ππουανὲρ ὅσι ςσὴν ππύση πεπίπσψςη ὁ «γπαικὸρ ἐπίσποπορ» πα-

γϋσαν ςσὴ δικαιοδοςία σοῦ λασίνοτ ἐπιςκϋποτ. Σὸ Ἱεπὸ Σάγμα μὲ σὸ αἴσημά 
σοτ δὲν ζησοῦςε σὴν ἐυαπμογὴ σοῦ ππύσοτ μέσποτ, ἀλλὰ σοῦ δεόσεποτ, ζη-

σοῦςε δηλαδὴ σὴν ἀναγνύπιςη ςσὸν ππψσοπαπὰ ἀνάλογηρ δικαιοδοςίαρ 
ππὸρ ἐκείνη ποὺ εἶφε ἀναγνψπιςσεῖ ςσὶρ ἐκκληςιαςσικὲρ ἀπφὲρ σῆρ Κευαλλη-

νίαρ καὶ σῆρ Ζακόνθοτ, ἀποςκοπύνσαρ ςσὴν ἐπέκσαςη σῆρ ππψσοπαπαδικῆρ 
δικαιοδοςίαρ ςὲ ὅλο σὸν ὀπθϋδοξο πληθτςμὸ σῆρ Κέπκτπαρ καὶ ςσὴν πλήπη 
ἀνεξαπσηςία σοῦ ππψσοπαπᾶ ἀπὸ σὸν λασίνο ἀπφιεπίςκοπο. σὸ ἔγγπαυο 
σονίζεσαι  ἄθλια κασάςσαςη σῆρ Κέπκτπαρ μεσὰ σὴν σοτπκικὴ πολιοπκία σοῦ 
1537 ὡρ λϋγορ γιὰ σὸν ὁποῖο δὲν πποςέυτγε ςσὸν πάπα ὁ ἴδιορ ὁ ππψσοπα-

πάρ, καὶ ἀπουεόγεσαι μὲ ἐπιμέλεια κάθε σὶ ποὺ θὰ σπατμάσιζε σὴν εἰκϋνα 
σῆρ ἁπμονικῆρ ςτνόπαπξηρ σῶν δόο δογμάσψν. Σὸ γεγονὸρ ὅσι οδεμία δια-

υοπὰ υίςσασο ἀνάμεςα ςσὶρ δόο κκληςίερ θὰ ἀποσελοῦςε σὸ κόπιο ἐπιφεί-
πημα σοῦ Ἀλέξιοτ ςσὴ Ρύμη, ὥςσε νὰ ἐπισόφει σὸν ςσϋφο σοτ, καὶ ἱκανὸ 

λϋγο γιὰ νὰ μὴν ἀπνηθεῖ ὁ πάπαρ σὴν παπαφύπηςη σῆρ βοόλλαρ,  ὁποία 
κασ’ ασὸν σὸν σπϋπο θὰ ἐκδιδϋσαν μέςα ςσὸ πλαίςιο σῶν ἀπουάςεψν σῆρ 
ἑνψσικῆρ ςτνϋδοτ Υεππάπαρ-Υλψπενσίαρ.  

σὴ ςόνσαξη σῆρ ππάξηρ σῆρ 20ῆρ επσεμβπίοτ 1539 ὁ ππψσοπαπὰρ Ἀλοΐ-
ζιορ Ραπσοῦπορ παπίςσασαι μὲ σὴν ἰδιϋσησα σῆρ κευαλῆρ σοῦ Σάγμασορ. Ἡ 
ἐπιπλέον δηλοόμενη ἰδιϋσησά σοτ ὡρ «κευαλὴ ... καὶ σῶν ἔξψ ἱεπέψν γπαι-
κῶν» πιςσεόψ ὅσι πεπιλήυθηκε ςσὴν ππάξη γιὰ νὰ δικαιολογήςει σὸ αἴσημα, 
εἶναι ἀμυίβολο ὅμψρ ἂν ἀνσαποκπινϋσαν ςσὴν ππαγμασικϋσησα, ἀυοῦ, 
ὅπψρ υαίνεσαι ἀπὸ σὸ ἔγγπαυο, ασὸ ἀκπιβῶρ ἦσαν σὸ ἀνσικείμενο σῆρ ἀπο-

ςσολῆρ σοῦ Ραπσοόποτ,  ἀναγνύπιςη δηλαδὴ ἀπὸ σὸν πάπα ςσὸν κεπκτπαῖο 
ππψσοπαπὰ δικαιοδοςίαρ ἀνάλογηρ σοῦ ἐπιςκϋποτ Κευαλληνίαρ ἐπὶ σῶν 
ὀπθοδϋξψν σῆρ Κέπκτπαρ. Σοῦσο υαίνεσαι καὶ ἀπὸ σὸ λεκσικὸ σῆρ νοσαπικῆρ 
ππάξηρ σῆρ 4ηρ κσψβπίοτ 1551, μὲ σὴν ὁποία διετθεσήθηκαν οἱ οἰκονομι-
κὲρ διαυοπὲρ σοῦ Σάγμασορ μὲ σὸν ἱεπέα Ἀλέξιο Ραπσοῦπο, ἐκππϋςψπο σοῦ 
Σάγμασορ σϋςο ςσὴ Ρύμη σὸ 1540 ὅςο καὶ ςσὴ Βενεσία ἀπγϋσεπα, ςσὸ ὁποῖο 
ςημειύνεσαι ὅσι ὁ Ἀλέξιορ ὄυειλε «ἀπελθεῖν εἰρ σὴν Ῥώμην καὶ κπιθῆναι μεσὰ 
σοῦ μησποπολίσοτ ἔμπποςθεν σοῦ πάπα καὶ ἄλλψν κπισηπίψν, ἵνα ὁ ππψσοπαπὰρ 
                                                                    

1. Βοῦλλαι, ς. 6. 
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ἔςσε κπισὴρ παςῶν σῶν ἐκκληςιαςσικῶν ὑποθέςεψν σῆρ παπούςηρ νήςοτ»1. Μά-

λιςσα πποςσίθεσαι ἐπιπλέον  ἐνδιαυέποτςα πληπουοπία σῆρ ἐνύπιον σοῦ 
πάπα κπίςεψρ «μεσὰ σοῦ μησποπολίσοτ», ἔκυπαςη ποὺ ἀυήνει νὰ ἐννοηθεῖ ὅσι 
 πποςυτγὴ ςσὴ Ρύμη ὀυειλϋσαν ςὲ διαμάφη ποὺ εἶφε ξεςπάςει μὲ σὸν λασί-
νο ἱεπάπφη ἀναυοπικὰ μὲ σὴ δικαιοδοςία σοτ ςὲ ὅλερ σὶρ ἐκκληςιαςσικὲρ 
ποθέςειρ σῶν ὀπθοδϋξψν. 

Ἡ ἀποςσολὴ σοῦ Ἀλέξιοτ Ραπσοόποτ ςσὴ Ρύμη2 εἶφε ὡρ ἀποσέλεςμα σὴν 
ἔκδοςη βοόλλαρ ςσὶρ 8 Μαπσίοτ 15403 ἀπὸ σὸν πάπα Παῦλο Γ΄ μὲ σὴν ὁποία 
ὁπίςσηκε ςσὸν λασίνο ἀπφιεπίςκοπο  πιςσὴ σήπηςη σῶν ὁπιζομένψν ςσὴ 
βοόλλα σοῦ πάπα Λέονσα Ι΄. σὴ βοόλλα μάλιςσα ἐπιςημάνθηκε ὅσι  
πποςυτγὴ σοῦ Ἀλοΐζιοτ καὶ σῶν ἄλλψν κληπικῶν ὀυειλϋσαν ἀκπιβῶρ ςσὴν 
μὴ ἐυαπμογή σηρ ἀπὸ μέποτρ σοῦ ἀπφιεπιςκϋποτ. Πιὸ ςτγκεκπιμένα, μὲ σὴ 
βοόλλα ἀναγνψπίςσηκε ςσὸν ππψσοπαπὰ καὶ ςσοὺρ ἕλληνερ κληπικοὺρ  
ἐλετθεπία νὰ σηποῦν σὰ ἔθιμα καὶ σὶρ ςτνήθειέρ σοτρ, νὰ σελοῦν σὶρ ἱεποτπ-

γίερ, σὰ μτςσήπια καὶ ὅλερ σὶρ ἄλλερ ἐκκληςιαςσικὲρ σελεσὲρ ςόμυψνα μὲ σὴ 
ςτνήθεια καὶ σὸ λεισοτπγικϋ σοτρ στπικϋ, φψπὶρ νὰ ζησοῦν σὴν ἄδεια ἠ νὰ 
κασαβάλοτν φπήμασα ςσοὺρ λασίνοτρ οὔσε οἱ σελετσαῖοι νὰ ἀναμιγνόονσαι 
ςὲ ασά. Οἱ παπαφψπήςειρ ἀπὸ μέποτρ σοῦ πάπα ἀυοποῦςαν ἑπομένψρ ζησή-

μασα, σὰ ὁποῖα εἶφαν πεπιληυθεῖ ςσὴ βοόλλα σοῦ Λέονσορ Ι΄, καὶ σὰ ὁποῖα 
ἐπιλόονσαν μὲ βάςη σὶρ διασάξειρ σῆρ ἑνψσικῆρ ςτνϋδοτ σῆρ Υλψπενσίαρ,  
ἰςφὺρ σῆρ ὁποίαρ θεψποῦνσαν ασονϋηση γιὰ σοὺρ φπιςσιανοὺρ σῶν βενεσο-

κπασοόμενψν πεπιοφῶν. Εἶναι ππουανὲρ ὅμψρ ὅσι ἂν σὸ ἀνσικείμενο σῆρ 
ἀποςσολῆρ σοῦ Ραπσοόποτ ἦσαν ἐκεῖνο ποὺ πεπιγπάυσηκε ςσὴ νοσαπικὴ 
ππάξη σοῦ 1539, σὸ πεπιεφϋμενο σῆρ παπικῆρ βοόλλαρ δὲν ἀναυεπϋσαν ςὲ 
ασϋ, ἀυοῦ ςὲ κανένα ςημεῖο σηρ δὲν γίνεσαι πησὴ ἀναυοπὰ ςσὴ ζησοόμενη 
παπαφύπηςη ςσὸν ππψσοπαπὰ ἴςηρ δικαιοδοςίαρ μὲ σὸν ἐπίςκοπο Κευαλλη-

νίαρ ςσὴν ἐκδίκαςη σῶν ποθέςεψν σῶν ὀπθοδϋξψν σῆρ Κέπκτπαρ. σὴ 
βοόλλα ὁ ππψσοπαπὰρ πποςυψνεῖσαι «ππόεδπορ καὶ ππψσοπαπὰρ σῆρ πόλεψρ 
καὶ νηςίοτ σῶν Κοπυέψν», εἶναι ππουανὲρ ὅμψρ ὅσι δὲν ἐξιςύνεσαι μὲ σὸν 

ἐπίςκοπο Κευαλληνίαρ. 
Σὸ ἀποσέλεςμα σῆρ ἀποςσολῆρ ςσὴ Ρύμη δὲν υαίνεσαι νὰ ἱκανοποίηςε 

                                                                    
1. ΖΑΡΙΔΗ, Ραπσοῦπορ, ς. 230. 
2. ΣΙΣΑ, Λασινοκπασία, ς. 51· ΖΑΡΙΔΗ, Ραπσοῦπορ, ς. 64. 
3. Ἰσαλικὴ μεσάυπαςη σῆρ βοόλλαρ δημοςίετςε ὁ Α. Marmora (Historia, ς. 318 ἑξῆρ). 

Μεσαυπαςμένη ςσὰ ἑλληνικά, παπάλληλα μὲ σὴν ἰσαλικὴ καὶ ἰλλτπική σηρ μεσάυπαςη, 
δημοςιεόσηκε σὸ 1762 (Βοῦλλαι, ς. 12-16). Σὸ ἑλληνικὸ κείμενο ἀναδημοςίετςε ὁ Ἀθ. Σςί-
σςαρ, Λασινοκπασία, ς. 51-55. 
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σὸ Σάγμα. Λίγερ μέπερ μεσὰ σὴ ςόνσαξη σοῦ κειμένοτ σῆρ ἐξοτςιοδϋσηςηρ 
σοῦ Ἀλέξιοτ Ραπσοόποτ, ςσὶρ 18 κσψβπίοτ 1539, εἶφε ςτναυθεῖ νέα νοσαπι-
κὴ ππάξη μὲ σὴν ὁποία σὸ Ἱεπὸ Σάγμα παπαφψποῦςε ςσὸν Ἀλέξιο Ραπσοῦπο, 
ὡρ ἀποζημίψςη, σὰ εἰςοδήμασα ἀπὸ σὰ ἀκίνησα πεπιοτςιακά σοτ ςσοιφεῖα 
ςσὰ φψπιὰ σπογγτλὴ καὶ πιςκοπιανὰ γιὰ μία δεκαεσία. Ἡ παπαφύπηςη θὰ 
ἴςφτε μεσὰ σὴν ἐπιστφὴ ἔκβαςη σῆρ ἀποςσολῆρ,  ὁποία ςσὴν ππάξη ασὴ 
πεπιγπαυϋσαν ὡρ «στφεῖν σῆρ φάπισορ καὶ εὐεπγεςίαρ σῶν ἐν σοῖρ σπιςὶ κευα-

λαίοιρ». Σὰ ἀναυεπϋμενα «κευάλαια» θὰ ςτγκποσοῦςαν πιθανϋσασα σὸ κό-

πιο σμῆμα σῆρ γπαπσῆρ ἐκδοφῆρ σῶν αἰσημάσψν σὰ ὁποῖα ὁ Ἀλέξιορ θὰ μεσέ-

υεπε ςσὴ Ρύμη. σὸ πεπιθύπιο σοῦ υόλλοτ σοῦ νοσαπικοῦ κασαςσίφοτ, ὅποτ 
κασαφψπίςσηκε  ππάξη, πάπφοτν δόο ππάξειρ ςφεσικὲρ μὲ σὸ πεπιεφϋμενο 
σῆρ ππύσηρ, οἱ ὁποῖερ ςτνσάφθηκαν ςσὶρ 2 Αγοόςσοτ 1541 καὶ ςσὶρ 18 Α-

γοόςσοτ 1541 ἀνσίςσοιφα. Μὲ σὴν ππύση ὁ ππψσοπαπὰρ καὶ ὁ ςακελλάπιορ 
ἀκόπψςαν σὴν ππάξη σοῦ 1539 καὶ σὴν παπαφύπηςη σῶν ἀγαθῶν ςσὸν Ἀλέ-

ξιο, φψπὶρ νὰ διετκπινίζοτν σὸν λϋγο. Μὲ σὴ δεόσεπη, οἱ ἴδιοι, ἀναίπεςαν 
σὴν πποηγοόμενη ἀκόπψςη, καὶ αἰσιολϋγηςαν σὴν ἀπϋυαςή σοτρ μὲ σπϋπο 
ἀςαυή, ἀπὸ σὸ λεκσικὸ ὅμψρ σεκμαίπεσαι ὅσι παπὰ σὴν μὴ ἐπιστφία σῆρ ἀπο-

ςσολῆρ, σὴν ἔγκπιςη δηλαδὴ σῶν κευαλαίψν, παπαφψποῦςαν ςσὸν Ἀλέξιο 
σὰ ςτμυψνηθένσα ςὲ ἀναγνύπιςη σῶν κϋπψν σοτ1. 

Ἡ ἐπίσετξη σοῦ ςσϋφοτ σοῦ Σάγμασορ, μὲ σὴν ἀναγνύπιςη ςσὸν ππψσο-

παπὰ δικαιοδοςίαρ ςὲ ὅλα σὰ ἐκκληςιαςσικὰ θέμασα σῶν ὀπθοδϋξψν σοῦ 
νηςιοῦ, θὰ ἔλθει ἀπγϋσεπα μὲ σὴν ἀνάμειξη πλέον ςσὴν πϋθεςη καὶ σῆρ 
κεπκτπαωκῆρ Κοινϋσησαρ.  

4.2. Ἡ ἀνάμειξη σῆρ κεπκτπαωκῆρ Κοινϋσησαρ καὶ σῆρ Βενεσίαρ 

σὶρ 3 Νοεμβπίοτ 1540 σὸ τμβοόλιο σῆρ Κοινϋσησαρ ἀπουάςιςε σὴν ἀποςσο-

λὴ ςσὴ Βενεσία σοῦ ππψσοπαπᾶ Ἀλοΐζιοτ Ραπσοόποτ μαζὶ μὲ σὸν ςακελλάπιο 

Γεύπγιο Υλῶπο καὶ ἕναν ἐπίςηρ ἱεπέα, γιὰ νὰ ζησήςοτν καὶ λάβοτν σὴν ἐπι-
κόπψςη σῆρ παπικῆρ βοόλλαρ ἀπὸ σὴ Γαληνοσάση2. Ἄγνψςσο ὅμψρ γιασί,  

                                                                    
1. Α.Ν.Κ., τμβ., υάκ. Μ.180, υ. 344v-345r. Οἱ ππάξειρ δημοςιεόσηκαν ἀπὸ σὴν Κασε-

πίνα Ζαπίδη (Ραπσοῦπορ, ς. 224-225). Σὸ ςφεσικὸ ἀπϋςπαςμα ἀπὸ σὴν ππάξη σῆρ 18ηρ 
Αγοόςσοτ, μὲ διοπθψμένα σὰ ἀβλεπσήμασα σῆρ ππύσηρ ἔκδοςηρ, ἔφει ὡρ ἑξῆρ: «...πίπσοτςι 
ἐκ σοῦ πσώμασορ εἶσε κοχίμοτ σοῦ ἄνψθεν ψςπεπ μήποσε γενέςθαι  κόχιρ  ἄνψθεν σοῦ 
ἄνψθεν ινςσποτμένσοτ 1539 ἂν ςσηπιφθῶςι σὰ κευάλαια. Ὑπεσαγὴ ὁ παπὼν εὐλαβέςσασορ παπὰ 
κὺπ Ἀλέξιορ ὁ ἄνψθε καὶ  ἀνψσέπα γπαυὴ  ἐν σῇ ιη΄ κσοβπίοτ, βεβαιψμενψν σῶν κευα-

λαίψν, ὧν ἐπεθτμοῦςιν ὡρ ἄνψθεν βεβαιψθηναι, ἐπειδὴ ἐκοπίαςεν πολλὰ νὰ μένη ἐν πάςῃ σῇ 
δτνάμει αὐσῆρ και εἰρ οὐδεμία δύναμιν μενέσψ  ἀυαίπεςιρ και κόχιρ  ἄνψθεν». 

2. Α.Ν.Κ., νεσοκπασία, υάκ. 2, υ. 5r. 
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ἀποςσολὴ δὲν ππαγμασοποιήθηκε. Ἡ παπικὴ βοόλλα ἐπικτπύθηκε ἀπὸ σὴ 

βενεσικὴ Γεποτςία σὸ 15421. Σὸ ζήσημα σῆρ ἐπικόπψςήρ σηρ πεπιλήυθηκε ὡρ 
24ο μεσαξὺ σῶν αἰσημάσψν σῆρ ππεςβείαρ ποὺ ςσάλθηκε σϋσε καὶ ςσὴν ὁποία 
μεσεῖφαν ὁ Ἀνδπιϋλορ Κοταπσάνορ, ὁ Μπένορ Λάνσζαρ καὶ ὁ Μανϋληρ Μϋ-

ςφορ. σὸ κείμενο σοῦ αἰσήμασορ,  κεπκτπαωκὴ Κοινϋσησα κάνονσαρ ἀναγψ-

γὴ ςσὴν ἑνψσικὴ ςόνοδο σῆρ Υλψπενσίαρ, ἐπεςήμαινε πὼρ σϋσε εἶφε ὁπιςσεῖ 
ὅσι οἱ Ἕλληνερ θὰ διασηποῦςαν καὶ θὰ ἀκολοτθοῦςαν σὰ λεισοτπγικά σοτρ 
στπικὰ καὶ σὶρ ςτνήθειερ, οἱ δὲ λασίνοι ἱεπάπφερ καὶ κληπικοὶ δὲν μποποῦ-

ςαν νὰ σοὺρ σὸ ἀπαγοπεόςοτν.  πάπαρ Λέψν Ι΄ μὲ σὴ βοόλλα σοτ ἐπικόπψ-

ςε σὰ ἀνψσέπψ, σὰ ὁποῖα ἴςφτςαν ςσὴ Ζάκτνθο καὶ ςσὴν Κευαλληνία. σὴν 
Κέπκτπα ασὰ δὲν ἐσηποῦνσο, ὁπϋσε ὁ ππψσοπαπὰρ Ἀλοΐζιορ Ραπσοῦπορ  
θεψπύνσαρ ὅσι ἦσαν καθῆκον σοτ νὰ θέςει ςὲ ἰςφὺ ασὲρ σὶρ ςτνήθειερ, ζή-

σηςε ἀπὸ σὸν πάπα νὰ ἐπικτπύςει σὶρ διασάξειρ ποὺ βπίςκονσαν ςσὶρ βοῦλ-

λερ σῶν πποκασϋφψν σοτ καὶ νὰ ὁπίςει σὴν πιςσὴ ἐυαπμογή σοτρ. Ππάγμασι 
ὁ πάπαρ ἐπικόπψςε σὰ ἀνψσέπψ καὶ ὅπιςε ςσὸν ἀπφιεπίςκοπο καὶ ςσὸν λοιπὸ 
κλῆπο νὰ σὰ σηποῦν. Μὲ σὸ αἴσημά σοτρ οἱ ππέςβειρ ζησοῦςαν ἀπὸ σὴ Βενε-

σία νὰ ἐπικτπύςει σὴν παπικὴ βοόλλα, οὕσψρ ὥςσε νὰ μποποῦν οἱ ὀπθϋδο-

ξοι σῆρ Κέπκτπαρ νὰ ζοῦν πνετμασικὰ καὶ νὰ διοικοῦνσαι ςόμυψνα μὲ σὶρ 
ςτνήθειέρ σοτρ καὶ ςόμυψνα μὲ σὸν σπϋπο μὲ σὸν ὁποῖο διοικοῦνσαν  
Ζάκτνθορ καὶ  Κευαλληνία, ςὲ ἐυαπμογὴ σῶν ἀνψσέπψ παπικῶν βοτλλῶν. 
Σὸ κείμενο ἔφει ὡρ ἑξῆρ: 

«... che nel Concilio florentino ... sij sta ordinato et statuito che la nation greca nelli soi riti 

et osservantie vel consuetudini rimanisse et quelli osservasse; ... sicome parimodo la pia 

memoria di Papa Leone Xmo proprio motu confirmò. Quali ordini licet al Zanthe Cephalonia 
et forse altrove ... Tamen par che fin hora de qui a Corphù habbiamo passato in dissuetudine. 
Onde animadvertendo il nostro r.do Prothopapa, ... esser carico suo li ditti ritti in osservantia 

far poner, ha mandato ... a supplicar ... summo Pontifice che ... si degnasse confirmar ditti 

ordeni .... Nella qual rechiesta, ... ha parso a Sua Santità exaudirlo ... Perhò si supplica 
devotamente, che Vostra Serenità si degni confirmar admetter et approbar la prefata gratia 
apostolica, acciò ... possiamo viver spiritualmente regendosi secondo il nostro rito greco come 

è preditto et al modo che parimente si governano il Zanthe et Zephalonia in execution delli 
anteditti brevi apostolici». 

Ἡ ἀπάνσηςη ςσὸ αἴσημα δϋθηκε ςσὶρ 31 Ἰοτλίοτ 1542. Μὲ ασὴν ἐπικτ-

πύθηκαν οἱ ἀπφαῖερ ςτνήθειερ σῶν Κεπκτπαίψν, ςόμυψνα μὲ σὰ ππονϋμιά 

                                                                    
1. ΓΙΨΣΟΠΟΤΛΟΤ, Ππεςβεῖερ, ς. 272-273. Tὸ ἐπικτπψσικὸ κείμενο σοῦ 24οτ κευαλαίοτ, 

μεσαυπαςμένο ςσὰ ἑλληνικά, δημοςιεόσηκε μαζὶ μὲ σὴ βοόλλα σὸ 1762 (Βοῦλλαι, ς. 17-18). 

Βλ. ἐπίςηρ ΣΙΣΑ, Λασινοκπασία, ς. 56. 
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σοτρ καὶ σὶρ παπαφψπήςειρ ποὺ σοὺρ εἶφαν γίνει μὲ ςτνϋδοτρ, παπικὲρ βοῦλ-

λερ καὶ δοτκικὲρ ἐπιςσολέρ, καὶ σονίςσηκε ἰδιαίσεπα ὅσι ἔππεπε νὰ γίνονσαι 
οἱ φειποσονίερ καὶ νὰ σελοῦνσαι σὰ μτςσήπια φψπὶρ πληπψμή, ςόμυψνα μὲ 
σὴν παπικὴ βοόλλα σοῦ 1540. Σὸ κείμενο ἔφει ὡρ ἑξῆρ: 

«Che siano confirmate le antigue consuetudine osservate per vigor delli sui privilegij et 

concessione fatte dalli Concilij et per brevi delli Sumi Pontifici et litere della Signoria Nostra 

dovendosi conferir li ordini sacri et administrar le cose sacramentali senza pagamento alcuno, 

si come si contiene nel breve apostolico del 1540». 
σὰ ἀνψσέπψ κείμενα διαπιςσύνεσαι μιὰ διάςσαςη ἀνάμεςα ςσὸ ζησοό-

μενο καὶ ςσὸ διδϋμενο,  ὁποία ἤδη διαπιςσύθηκε καὶ ςσὴν πεπίπσψςη σῆρ 
βοόλλαρ. Οἱ μὲν ππέςβειρ, ὡρ ἐκππϋςψποι σῆρ Κοινϋσησαρ, κασανοοῦςαν σὴ 

βοόλλα ὡρ κείμενο σὸ ὁποῖο ἀναγνύπιζε ςσὴν ὀπθϋδοξη κκληςία σῆρ Κέπ-

κτπαρ σὴν ασοδιάθεςή σηρ καὶ σὴ διοίκηςή σηρ ςόμυψνα μὲ σὶρ ἑλληνικὲρ 
ςτνήθειερ, κπίνονσαρ πιθανὸν ἀπὸ σὸ παπάδειγμα σῆρ Κευαλληνίαρ καὶ σῆρ 
Ζακόνθοτ σὸ ὁποῖο ἀποσελοῦςε ἀπϋπποια σῆρ βοόλλαρ σοῦ Λέονσα Ι΄. Ζησοῦ-

ςαν ἑπομένψρ ἀπὸ σὴ Βενεσία νὰ ἐπικτπύςει σὴ βοόλλα μὲ ασὸ σὸ ςκεπσι-
κϋ, ἐπιςημαίνονσαρ ὅσι δὲν ἐππϋκεισο γιὰ νεψσεπιςμϋ, ἀλλὰ γιὰ ἐπαναυοπὰ 
παλαιᾶρ ςτνήθειαρ  ὁποία εἶφε ἀσονήςει. Ἀπὸ σὴν πλετπά σηρ  Βενεσία 

ἐπικόπψςε σὶρ «ἀπφαῖερ ςτνήθειερ», φψπὶρ νὰ πποςδιοπίζει σὸ πεπιεφϋμενϋ 
σοτρ, σονίζονσαρ ὅμψρ μὲ σὴν σελετσαία υπάςη σηρ ὅσι ἀνσιλαμβανϋσαν σὸ 
ζήσημα ςσὸ πλαίςιο σοῦ λεισοτπγικοῦ στπικοῦ καὶ μϋνον. 

Οἱ Κεπκτπαῖοι θεύπηςαν ὅσι  βενεσικὴ ἐπικόπψςη ἀυοποῦςε σὸ διαστ-

πψμένο αἴσημά σοτρ ςσὸ ςόνολϋ σοτ, ἑπομένψρ ὅσι ἀναγνύπιζε ςσὴν ὀπθϋ-

δοξη κκληςία σῆρ Κέπκτπαρ σὴν αἰσοόμενη ασοδιάθεςη καὶ σὴν ἀπεξάπ-

σηςη ἀπὸ σὴ δικαιοδοςία σοῦ λασίνοτ ἀπφιεπιςκϋποτ. Σοῦσο υαίνεσαι μὲ ςα-

υήνεια ςσὴ γπαπσὴ ἀποσόπψςη ςφεσικοῦ αἰσήμασορ σῆρ Κοινϋσησαρ ςσὴν 
ππεςβεία σοῦ 1546, ὅποτ πενθτμίζεσαι ὅσι σὸ 1542 οἱ ππέςβειρ σῆρ Κοινϋ-

σησαρ εἶφαν εἰςακοτςσεῖ καὶ εἶφε ἐγκπιθεῖ ἀπὸ σὴ βενεσικὴ Γεποτςία νὰ διοι-

κοῦνσαι οἱ ἕλληνερ ςσὰ πνετμασικὰ ἀπὸ σὸν ἑλληνικὸ κλῆπο καὶ σὸν πποω-

ςσάμενϋ σοτ («che la nation Greca si habbi governar in spiritualibus dal clero et 

antistite greco») ςόμυψνα μὲ σὶρ ἀπφαῖερ ςτνήθειερ σοτρ, σὰ ππονϋμια καὶ σὶρ 
παπικὲρ βοῦλλερ ποὺ οἱ ππέςβειρ εἶφαν παποτςιάςει1. 

Σὸ σί ςτνέβη, μεσὰ σὴν ἐπιςσπουὴ σῶν ππέςβεψν ςσὴν Κέπκτπα σὸ 1542, 

σὸ μαθαίνοτμε ἀπὸ σὶρ πεπιγπαυὲρ σῶν γεγονϋσψν ὅπψρ ασὰ ἀποστπύθη-

καν ςσὶρ ςφεσικὲρ νοσαπικὲρ ππάξειρ, ποὺ ςτνσάφθηκαν σϋσε, ςσὶρ ἀπουάςειρ 

                                                                    
1. SATHAS, Documents, σ. 5, ς. 277. 
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σῆρ σοπικῆρ βενεσικῆρ Διοίκηςηρ καὶ ςσὸ κείμενο σῶν αἰσημάσψν σῆρ ππε-

ςβείαρ σοῦ 1546.  
σὴ νοσαπικὴ ππάξη σῆρ 4ηρ κσψβπίοτ 1551, μὲ σὴν ὁποία ὁ ππψσοπα-

πὰρ καὶ  διοικοόςα ἐπισποπὴ σοῦ Σάγμασορ ἔκλειςαν σὶρ οἰκονομικέρ σοτρ 
ἐκκπεμϋσησερ μὲ σὸν Ἀλέξιο Ραπσοῦπο, ςημειύνεσαι ὅσι ὁ ππψσοπαπὰρ ἔλα-

βε «σὴν ἅπαςαν ἐξοτςίαν σοῦ κπίνειν πάςαρ σὰρ ἐκκληςιαςσικὰρ ὑποθέςειρ σῆρ 
πόλεψρ καὶ νήςοτ εἰρ σοὺρ αυμβ΄ ὀκσψβπίψ λ΄»1.  φπονικὸρ πποςδιοπιςμὸρ δὲν 
ςφεσίζεσαι οὔσε μὲ σὴν μεπομηνία ἔκδοςηρ σῆρ βοόλλαρ σοῦ πάπα Παόλοτ 
Γ΄ οὔσε μὲ σὴν μεπομηνία ςτζήσηςηρ σοῦ 24οτ ἄπθποτ σῆρ ππεςβείαρ σοῦ 
1542. Σοῦσο ςημαίνει ὅσι ὁ ππψσοπαπὰρ καὶ σὸ Σάγμα δὲν θεψποῦςαν ὅσι 
εἶφε ἐπισετφθεῖ ὁ ςσϋφορ οὔσε μὲ σὴν ἔκδοςη σῆρ παπικῆρ βοόλλαρ σὸ 1540 
οὔσε μὲ σὴν ἔγκπιςή σηρ ςσὸ 24ο κευάλαιο σῆρ ππεςβείαρ σοῦ 1542, ἀλλὰ μὲ 
ἄλλο γεγονϋρ, μεσὰ σὴν ἐπάνοδο σῶν ππέςβεψν ἀπὸ σὴ Βενεσία. κ σῶν 
ςσέπψν βέβαια ςτμπεπιέλαβαν ἀνάμεςα ςσὰ ππονομιακὰ ἔγγπαυα καὶ σὸ 
ςτγκεκπιμένο κευάλαιο σῆρ ππεςβείαρ μὲ σὴν ἔνδειξη: «Primo Capitolo della 

Imbasseria per l’officio del Protopapà del 1542 die ultima Julij»2, ἀυοῦ φάπη ςὲ α-

σὸ κινήθηκε ἐν σέλει  διαδικαςία ποὺ ὁδήγηςε ςσὴν ἐπίσετξη σοῦ ςσϋφοτ. 
Σὸ κείμενο σῶν αἰσημάσψν σῆρ ππεςβείαρ σοῦ 1546 πεπιγπάυει σὰ ςτμβά-

νσα μεσὰ σὴν ππεςβεία σοῦ 1542 ὡρ ἑξῆρ. Μεσὰ σὴν ἐπάνοδο σῶν ππέςβεψν 
ςσὴν Κέπκτπα, μὲ σὴν παπαφύπηςη ἠ ἀνανέψςη («concession, sive reforma-

tion»), ἐξελέγη ὁ ππψσοπαπὰρ ὡρ ἁπμϋδιορ γιὰ σὴν σήπηςή σηρ («eletto il pro-

topapa nostro in osservantia de quella»)3. Δὲν εἶναι ςαυὲρ ποιὸρ σὸν ἐξέλεξε, 
μᾶλλον ὅμψρ θὰ ππέπει νὰ ποθέςοτμε πὼρ ἦσαν  Κοινϋσησα, ἀυοῦ  ἴδια 
ςσὴ ςτνέφεια κπίνει ὅσι  ἀνσίδπαςη ποὺ πποκλήθηκε ἀυοποῦςε ασὴν καὶ 
ὄφι σὸν ππψσοπαπά. Σὸ γεγονὸρ ασὸ πιθανὸν εἶναι ἐκεῖνο ποὺ φπονολο-

γεῖσαι ςσὴ νοσαπικὴ ππάξη σοῦ 1551, ποὺ εἴδαμε πποηγοτμένψρ, ςσὶρ 30 -

κσψβπίοτ 1542. 
Σϋσε ὁ Nicolao Vido, βικάπιορ σοῦ λασίνοτ ἀπφιεπιςκϋποτ Jacobo Cocco, 

ἀνσέδπαςε καὶ ποςσήπιξε ὅσι  ἀπϋυαςη («deliberation») σῆρ Γεποτςίαρ δὲν 
ἔππεπε νὰ ἐυαπμοςσεῖ, ςσηπιζϋμενορ ςσὴν ἰςφόοτςα ἕψρ σϋσε ππακσική. Σοῦ 
ζησήμασορ ἀπφικὰ ἐπιλήυθηκε ὁ βάιλορ Andrea Gritti. Σὴν ππύση ασὴ ἀνσί-
δπαςη καὶ ἐκδίκαςη σῆρ πϋθεςηρ δὲν σὴν γνψπίζοτμε, υαίνεσαι ὅμψρ ὅσι 
ἔληξε πὲπ σοῦ ππψσοπαπᾶ. Σὸ ζήσημα ἀνακινήθηκε καὶ ςσὰ φπϋνια σοῦ βάι-
λοτ Francesco Sanudo. όμυψνα μὲ σὸ κείμενο σῆρ ἀπϋυαςηρ, σὸ ὁποῖο ςύ-

                                                                    
1. ΖΑΡΙΔΗ, Ραπσοῦπορ, ς. 230. 
2. Α.Ν.Κ., Α.Ε.Δ., υάκ. 7, υ. 244v. 

3. SATHAS, Documents, σ. 5, ς. 277. 
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ζεσαι ςὲ κασάςσιφο σοῦ ἀπφείοτ σοῦ Ἱεποῦ Σάγμασορ, ὁ βικάπιορ μὲ σὸν δικη-

γϋπο σοτ Λεονάπδο Υϋπσιο («Leonardo Forcio suo advocatο») κασήγγειλαν ὅσι 
ὁ ππψσοπαπὰρ αθαίπεσα εἶφε ἀναμιφθεῖ ςσὴ δικαιοδοςία σῆρ ἀπφιεπιςκοπῆρ 
ςὲ ζησήμασα γάμοτ σῶν ἑλλήνψν ὅλοτ σοῦ νηςιοῦ, σιμψπίαρ σῶν πνετμα-

σικῶν παπαπσψμάσψν, καὶ φοπήγηςηρ ἄδειαρ ςὲ ὅςοτρ ἤθελαν νὰ ἱεπψθοῦν, 

ππάξειρ ποὺ πέςκαπσαν σὴ δικαιοδοςία σοῦ ἀπφιεπιςκϋποτ. Σὸ Reggimento 

ὅμψρ λαμβάνονσαρ πϋχη σὸ 24ο ἄπθπο σῆρ ππεςβείαρ σοῦ 1542, σὸ ἐπιφεί-
πημα σῆρ ππψσοπαπαδικῆρ μεπίδαρ ὅσι  δικαιοδοςία ασὴ ἀναγϋσαν ςσὰ 
φπϋνια ποὺ σὸ νηςὶ ἀνῆκε ςσὴν ασοκπασοπία σῆρ Κψνςσανσινοόποληρ καὶ 
διασηπήθηκε κασὰ σὴν πεπίοδο σῆρ ἀνδηγατικῆρ κασοφῆρ ὁπϋσε καὶ ἐπικτ-

πύθηκε ἀπὸ σὸν βαςιλιὰ Υίλιππο σὸ 1367, καθὼρ καὶ σὴ δέςμετςη σῆρ Βενε-

σίαρ ςσὸ φπτςϋβοτλλο σοῦ 1387 νὰ διασηπεῖ καὶ νὰ πποςσασεόει σὶρ ςτνή-

θειερ σοῦ σϋποτ, ἐξέδψςε ἀπϋυαςη πὲπ σοῦ ππψσοπαπᾶ ςσὶρ 27 Νοεμβπίοτ 
15441. Κασὰ σῆρ ἀπϋυαςηρ ςσπάυηκε ὁ λασίνορ ἀπφιεπίςκοπορ, ὁ ὁποῖορ ςσὶρ 
12 Υεβποταπίοτ 1545 ζήσηςε νὰ ἐξεσαςσεῖ  ἀπϋυαςη ςσὴ Βενεσία2.  

σὴ νοσαπικὴ ππάξη σοῦ 1551, γιὰ σὴν ὁποία ἤδη ἔγινε λϋγορ, σὰ γεγο-

νϋσα φαπακσηπίζονσαι ὡρ «κπίςειρ πεπὶ σῆρ αὐσῆρ ἐξοτςίαρ», δηλαδὴ πεπὶ σῆρ 
δικαιοδοςίαρ σοῦ ππψσοπαπᾶ νὰ κπίνει σὶρ ἐκκληςιαςσικὲρ ποθέςειρ, καὶ 
σονίζεσαι ὁ πϋλορ σοῦ Ἀλέξιοτ Ραπσοόποτ ςσὴν πεπάςπιςη σοῦ ππψσοπαπᾶ 

σϋςο ςσὴν Κέπκτπα, ὅςο καὶ ςσὴ Βενεσία, ὅποτ, ςόμυψνα μὲ σὸ ἔγγπαυο ὁ 
Ἀλέξιορ παπέμεινε 10 μῆνερ καὶ κέπδιςε σὴν πϋθεςη «τπὲπ σοῦ αὐσοῦ Σάγ-

μασορ»3.  

όμυψνα μὲ σὶρ πηγέρ, ςσὴ Βενεσία  πϋθεςη ἀνασέθηκε ςσοὺρ Auditori 

novi4 καὶ κλήθηκε ὁ ππψσοπαπὰρ νὰ παπαςσεῖ ςσὴν ἐκδίκαςη σῆρ πϋθεςηρ. 

                                                                    
1. Α.Ν.Κ., Α.Ε.Δ., υάκ. 7, υ. 248r-251r. Βλ. καὶ ΖΑΡΙΔΗ, Ραπσοῦπορ, ς. 23. Ἡ δικαιοδοςία 

σῆρ λασινικῆρ ἀπφιεπιςκοπῆρ ςὲ ζησήμασα γάμοτ σῶν ὀπθοδϋξψν, κασὰ σὴν ἴδια φπονικὴ 
πεπίοδο, σεκμηπιύνεσαι καὶ ἀπφειακά. Ἀναυέπψ ὡρ παπάδειγμα σὴν πεπίπσψςη σῆρ Λια-

νϋπαρ καὶ σοῦ ςτζόγοτ σηρ Σζάννη Μάμαλοτ ἀπὸ σὸ φψπιὸ Χψπαποί, οἱ ὁποῖοι πιάςσηκαν 
ςκλάβοι σὸ 1537. Ἡ Λιανϋπα ἐξαγοπάςσηκε ςσὴν Ἀδπιανοόπολη ἀπὸ σὸν Ἰψάννη Σζοόμα 
ἀπὸ σὸν Σζαμανσᾶ, σὸν ὁποῖο ςσὴ ςτνέφεια πανσπεόσηκε καὶ ἀπϋκσηςε παιδιά. Σὸ 1541 με-

σέβη ςσὴν Κέπκτπα καὶ ζήσηςε ἀπὸ σὸν ππῶσο ἄνδπα σηρ σὴν πποίκα σηρ, ποςφϋμενη νὰ 
πάει ςσὸν «βικάπιο σῆρ μεγάληρ κκληςίαρ» γιὰ νὰ ζησήςει σὴ λόςη σοῦ ππύσοτ γάμοτ 
σηρ. Ἡ ςφεσικὴ ςτμυψνία κασαγπάυσηκε ςσὶρ 19 Ἰοτνίοτ 1541 καὶ ςύζεσαι ςσὰ κασάςσιφα 
σοῦ νοσαπίοτ Μιφαὴλ Γλαβᾶ (Α.Ν.Κ., τμβ., υάκ. Γ.56, υ. 63r). Εφαπιςσῶ καὶ ἀπὸ σὴ θέςη 
ασὴ σὸν υίλο ἐπετνησὴ Κύςσα Γπαμμένο, ὁ ὁποῖορ μοῦ πέδειξε σὴν ππάξη. 

2. Α.Ν.Κ., Α.Ε.Δ., υάκ. 7, υ. 249v-250r. 

3. ΖΑΡΙΔΗ, Ραπσοῦπορ, ς. 230-231. 

4. Γι’ ασοὺρ βλ. A. DA MOSTO, L’Archivio di Stato di Venezia, σ. 1, Roma 1937, ς. 85· CATIA 

MILAN – ANTONIO POLITI – BRUNO VIANELLO, Guida alle Magistrature. Elementi per la conoscenza 
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Ἀπϋπποια σῆρ ἐξέλιξηρ ασῆρ ἦσαν οἱ κινήςειρ σοῦ ππψσοπαπᾶ καὶ σοῦ Ἱε-

ποῦ Σάγμασορ γιὰ σὸν ὁπιςμὸ ἐκπποςύπψν σοτρ ςσὴ Βενεσία.  Ἀλέξιορ 
Ραπσοῦπορ ἐκλέφθηκε ἀπὸ σοὺρ ἱεπεῖρ σοῦ Σάγμασορ ὡρ ἐπίςημορ ἀπεςσαλ-

μένορ σοτρ μὲ ππάξη σῆρ 14ηρ Ἰοτλίοτ 1545, ςσὴν ὁποία ὁ ππψσοπαπὰρ καὶ ὁ 
ςακελλάπιορ ἐξέυπαζαν σὴν ἀδτναμία σοτρ νὰ ππαγμασοποιήςοτν οἱ ἴδιοι 
σὴν ἀποςσολὴ -«μὴ δτναμένψν αὐσῶν ὑπάγειν εἰρ σὴν Βενεσίαν καὶ Ρώμην ἀπο-

κπιθῆναι κασὰ σῶν ἀνσιδίκψν σοῦ Σάγμασορ»- καὶ ὅπιζαν σὸν Ἀλέξιο Ραπσοῦπο 
«ἵνα πάλιν κόποιρ λάβῃ ἀνσ’ αὐσοῦ σοῦ Σάγμασορ, ἐκεῖςε γενέςθαι ἀποκπιθῆναι 
δετθενσεύςη καὶ σ’ ἄλλα»1. σὸ ἴδιο φπονικὸ διάςσημα ὁ ππψσοπαπὰρ ὅπιςε 
καὶ δικοόρ σοτ πληπεξοτςίοτρ γιὰ σὴν ποςσήπιξη σῆρ πϋθεςηρ. σὶρ 23 
Ἰοτνίοτ 1545 καὶ μὲ δεόσεπη ππάξη ςσὶρ 10 Ἰοτλίοτ 1545, ὅπιςε ὡρ ἐπισπϋ-

ποτρ σοτ σὸν Ἰάκψβο Πεσπεσίνο καὶ σὸν Γαλσιέπο Μοτπέλο, οἱ ὁποῖοι εἶφαν 
ἤδη ἐκλεγεῖ ἀπὸ σὴν κεπκτπαωκὴ Κοινϋσησα ὡρ ππέςβειρ, καὶ σοὺρ ἔδψςε 
ἐξοτςία «ἐμυανιςθῆναι εἰρ σὴν ἐκλαμπποσάσην αὐθενσία σόςον εἰρ σοὺρ ἀλδιδό-

ποτρ ὅςον καὶ εἰρ πᾶν ἄλλον ὀυυίκιον... εἰρ βοήθειαν καί εἰρ πᾶςαν ἀπόκπιςιν σοῦ 
εἰπημένοτ σιμίοτ ππψσοπαπᾶ»2. σὶρ 11 Ἰοτλίοτ 1545 κασέςσηςε ἐπίςηρ ἐπί-
σποπϋ σοτ σὸν γιϋ σοτ Ἀλέξιο3 καὶ λίγερ μέπερ ἀπγϋσεπα, ςσὶρ 23 Ἰοτλίοτ 
1545, ὅπιςε ἐπίςηρ ὡρ ἐπισπϋποτρ σοτ σὸν Μασθαῖο Βάπελη καὶ σὸν γιϋ σοτ 

Βαςίλειο, νὰ μποποῦν νὰ ἐμυανιςσοῦν «alli offici delli magnifici alditori et ubi-

cusque opus fuerit ... per la citatoria fatta del ditto officio et instantia del Rmo d. 

monsignor Archiepiscopo di Corfù Jacopo Cocho...»4.  

σὰ νοσαπικὰ ἔγγπαυα ποὺ ἀναυέπθηκαν,  πϋθεςη λογιζϋσαν ὡρ δια-

υοπὰ ἀνάμεςα ςσὸ Σάγμα καὶ ςσοὺρ ἀνσιδίκοτρ σοτ, σὸν ἀπφιεπίςκοπο καὶ 
σὸν βικάπιϋ σοτ. Διαυοπεσικὴ εἶναι ὅμψρ  εἰκϋνα ποὺ πποκόπσει ἀπὸ σὸ 
κείμενο σῆρ ππεςβείαρ σοῦ 1546, ςσὸ ὁποῖο  πϋθεςη λαμβάνει σὴ μοπυὴ 
διαυοπᾶρ ἀνάμεςα ςσὴν Κοινϋσησα καὶ σὸν ἀπφιεπίςκοπο. 

Ἡ Κοινϋσησα πεπιέλαβε σὸ ζήσημα σοῦ ππψσοπαπᾶ ὡρ ππῶσο ςσὴν ππε-

ςβεία σοῦ 1546. σὸ γπαπσὸ αἴσημα ποὺ ςτζησήθηκε ςσὶρ 31 Μαπσίοτ 1546, οἱ 
ἐκππϋςψποί σηρ πεπιέγπαυαν σὸ ἀποσέλεςμα σῆρ ππεςβείαρ σοῦ 1542, ππος-

διϋπιζαν σὸ πεπιεφϋμενο σῆρ παπαφύπηςηρ καὶ σὶρ μεσέπεισα κινήςειρ σοτρ, 
                                                                    
della Repubblica Veneta, Verona 2003, ς. 80 ὅποτ καὶ ἄλλη βιβλιογπαυία. 

1. Ἔγγπαυο δημοςιετμένο εἰρ ΖΑΡΙΔΗ, Ραπσοῦπορ, ς. 225-226. Σὸ ππψσϋστπο εἰρ Α.Ν.Κ., 
τμβ., υάκ. Μ.184, υ. 146v. 

2. ΖΑΡΙΔΗ, Ραπσοῦπορ, ς. 68. Οἱ ππάξειρ εἰρ Α.Ν.Κ., τμβ., υάκ. Μ.184, υ. 156rv καὶ 173r. 

Σὸ κείμενο ἀπὸ Ζαπίδη, ὅ.π. 

3. ΖΑΡΙΔΗ, Ραπσοῦπορ, ς 68. Ἡ ππάξη εἰρ Α.Ν.Κ., τμβ., υάκ. Μ.184, υ. 13v. 

4. ΖΑΡΙΔΗ, Ραπσοῦπορ, ς. 69. Ἡ ππάξη εἰρ Α.Ν.Κ., τμβ., υάκ. Μ.184, υ. 182v σὸ κείμενο 

ἀπὸ Ζαπίδη, ὅ.π. 
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σὴν ἀνσίδπαςη σοῦ λασίνοτ βικαπίοτ,  ὁποία κασὰ σὴν κπίςη σοτρ οςιαςσι-

κὰ ςσηπιζϋσαν ςὲ μιὰ ἐκσποπὴ ἀπὸ σὸ ὀπθὸ («corruttela») ποὺ ἴςφτε ςσὸ νηςὶ 
ἀπὸ σὰ φπϋνια σοῦ ἀπφιεπιςκϋποτ Santo Venier (1481-1514), καθὼρ καὶ σὶρ 
πὲπ σοῦ ππψσοπαπᾶ ἀπουάςειρ σῶν δόο βαΐλψν. Ἀκολοόθψρ πεπιέγπαυαν 
σὶρ κινήςειρ σοῦ ἀπφιεπιςκϋποτ ςσὴ Βενεσία, ἔπεισα ἀπὸ σὴν ἔυεςη ποὺ 
ἔκανε, σὴν πποςπάθειά σοτ νὰ ἐμπλέξει σὸν ππψσοπαπὰ ςσὴν πϋθεςη καὶ 
ὄφι σὴν Κοινϋσησα καθὼρ καὶ σὴν πποςπάθειά σοτ νὰ ἐπισόφει σὴν ἐξέσαςή 
σηρ ἀπὸ σοὺρ Auditori καὶ νὰ ἀπουόγει σὴν ἐξέσαςη σῆρ πϋθεςηρ ἀπὸ σὴ Γε-

ποτςία. Κασὰ σὴν ἄποχή σοτρ ὁ ἀπφιεπίςκοπορ εἶφε σεφνηένσψρ κασοπθύςει 
νὰ κληθεῖ ςὲ δίκη ὁ ππψσοπαπὰρ καὶ ὄφι  Κοινϋσησα, μὲ σὴν ἐπιμονὴ σῆρ 
ὁποίαρ εἶφαν γίνει ὅλα, ἐπειδὴ θεψποῦςε ὅσι θὰ μποποῦςε εκολϋσεπα μὲ 
σὸν σπϋπο ασὸ νὰ κεπδίςει σὴν πϋθεςη. Κασὰ σὴν Κοινϋσησα  παπαφύπη-

ςη ἠ ἀνανέψςη σοῦ 1542 ἦσαν σὸ μϋνο ὄυελορ καὶ παπηγοπιὰ γιὰ σὶρ κασα-

ςσπουέρ, σὶρ πτπκαγιέρ, σὴ ςκλαβιὰ καὶ σὸν θάνασο ποὺ πέςση ἀπὸ σὴν ππϋ-

ςυαση πολιοπκία σῶν Σοόπκψν, γιὰ σὰ ὁποῖα ἄλλο εεπγέσημα δὲν εἶφε λά-

βει («...reformation concessali dalla Serenità Vostra, pro alli qual consolation delle 

iatture, incendii, captività, et morte de soi patite in l’assedio di Turchi, che altro 

beneficio hucusque la preditta università non ha havuto»)1. Γι’ ασὸ παπακαλοῦςε 
ἐκεῖνο ποὺ ὡρ μιὰ ἀνάςα (fiato) σῆρ δϋθηκε σϋσε νὰ μὴν σὸ ςσεπηθεῖ, ἀλλὰ 
νὰ φαίπει σὸ εεπγέσημά σηρ, σὸ ὁποῖο ἄλλψςσε δὲν ἦσαν παπὰ  ἐπαναυοπὰ 
ςὲ ἰςφὺ ἀπφαιϋσασηρ ςτνήθειαρ, ποὺ ἴςφτε ςσὸ νηςὶ γιὰ πάνψ ἀπὸ φίλια 
φπϋνια, ἀπὸ σϋσε ποὺ ἀνῆκε ςσὴν ασοκπασοπία σῆρ Κψνςσανσινοόποληρ,  
ὁποία διασηπήθηκε κάσψ ἀπὸ σὴν ἀνδηγατικὴ κασοφή, ἀλλὰ καὶ κάσψ ἀπὸ 
σὴ βενεσική, μὲ ἐξαίπεςη σὰ φπϋνια σῆρ ἐκσποπῆρ («corruttela preditta»). Γιὰ 
σὴν ἰςφτποποίηςη μάλιςσα σῆρ ἐπιφειπημασολογίαρ, πποςσέθηκαν οἱ ἀναυο-

πὲρ ςσὶρ ἀπουάςειρ σοῦ 1436 καὶ 1444, καθὼρ καὶ ςσὸ φπτςϋβοτλλο σοῦ 1387 
ποὺ ὅπιζε σὴ διασήπηςη σῶν ςτνηθειῶν σηρ. 

Ἡ Βενεσία ἐν σέλει ἐπικόπψςε σὴν ἀπϋυαςη σοῦ Reggimento σῆρ 27ηρ 
Νοεμβπίοτ 1544 ὡρ ἀπϋυαςη καλὰ καὶ νϋμιμα εἰλημμένη2, κλείνονσαρ ὁπι-
ςσικὰ σὴν πϋθεςη. 

σὰ ἀμέςψρ ἑπϋμενα φπϋνια,  βενεσικὴ Διοίκηςη μὲ σὶρ ἐνέπγειέρ σηρ 
ἀνσιμεσύπιςε σὸν ππψσοπαπὰ ὡρ σὴν ασονϋηση κευαλὴ σῆρ ὀπθϋδοξηρ κ-

                                                                    
1. Γιὰ σὶρ ςτνέπειερ σῆρ σοτπκικῆρ πολιοπκίαρ σοῦ 1537 βλ. ΕΛΛΗ ΓΙΨΣΟΠΟΤΛΟΤ-

ΙΙΛΙΑΝΟΤ, Κεπκτπαωκά, Ἀθήνα 1997, ς. 65. Γιὰ σὶρ κασαςσπουὲρ σῶν ναῶν σοῦ ἐξύπολοτ 
βλ. Π. ΚΑΡΤΔΗ,  ἀςσικὸρ φῶπορ καὶ σὰ ἱεπά. ἧ πεπίπσψςη σῆρ Κέπκτπαρ σὸν 16ο αἰώνα, Ἀ-

θήνα 2007, ς. 77-78. 

2. SATHAS, Documents, σ. 5, ς. 277-278. 
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κληςίαρ καὶ μὲ σὶρ ἀπουάςειρ σηρ ἰςφτποποίηςε σὸν θεςμικϋ σοτ πϋλο. Ἁπσὸ 
παπάδειγμα ἀποσελεῖ  διασαγὴ σοῦ βάιλοτ Fr. Sanudo σῆρ 14ηρ Ἰοτλίοτ 
1547 μὲ σὴν ὁποία διέσαξε σὸν ππάκσοπα Λετκίμμηρ καὶ σοὺρ καβαλαπϋσοτρ 
νὰ ςτλλάβοτν σὸν ἱεπέα Γεύπγιο Κονσομάπη ἀπὸ σὸ παπσεπϋ, νὰ σὸν υέ-

ποτν μὲ ςτνοδεία ςσὴ πϋλη καὶ νὰ σὸν παπαδύςοτν ςσὸν ππψσοπαπὰ («alle 

man del nostro Protopapa D. Aloysio Rarturo et questo de mandato del detto 

Protopapa»)1. κυπαςσικὴ εἶναι καὶ  ἀπϋυαςη σοῦ Reggimento ςσὶρ 8 Υε-

βποταπίοτ 1554,  ὁποία λήυθηκε ἔπεισα ἀπὸ ἐξέσαςη σῆρ ἔνςσαςηρ σοῦ δετ-

σεπεόονσορ σῆρ ἐπαπφίαρ Μέςηρ Ἀνσψνίοτ Κονσοῦ, δετσεπεόονσορ σοῦ λασί-
νοτ ἀπφιεπιςκϋποτ («defterio dell’reverendissimo arcivescovo latin»), γιὰ σὴν 
ἐκλογὴ ἀπὸ σὸν ππψσοπαπὰ Ἀλοΐζιο Ραπσοῦπο σοῦ ἱεπέα Μάπκοτ κϋπσζη 
ὡρ ππψσοπαπᾶ σῆρ ἐπαπφίαρ, μὲ σὸ ἐπιφείπημα ὅσι δὲν σηπήθηκε  ςτνήθεια 
ποὺ ἤθελε νὰ ἀναλαμβάνει σὸ ἀξίψμα ὁ ἑκάςσοσε δετσεπεόψν.  βάιλορ 
ἀυοῦ ἔλαβε πϋχη σὶρ βοῦλλερ σῶν παπῶν Λέονσορ καὶ Παόλοτ, σὸ ππο-

νϋμιο σοῦ βαςιλιᾶ Υιλίπποτ καὶ σὴν ἐπικόπψςή σοτ ἀπὸ σὴ Βενεσία καθὼρ 
καὶ σὴν ππεςβεία σοῦ 1542 ἔκπινε ἀθέμιση σὴν ππάξη ἀναςσολῆρ ςσὴν ὁποία 
πποέβη ὁ δετσεπεόψν, ἐπικτπύνονσαρ ςσὴν ππάξη σὴν ἐνέπγεια σοῦ ππψσο-

παπᾶ Ραπσοόποτ2. Ἡ ἀπϋυαςη θὰ ἦσαν ἀδιάυοπη ἂν δὲν ςτνοδετϋσαν ἀπὸ 
σὸ ςφϋλιο σοῦ ἀνσιγπαυέα «che in arbitrio del protopapà sia dispensar li officij e li 

protopapati delle vile», ἔκυπαςη ποὺ δὲν ἀποδίδει σὸ πεπιεφϋμενο σῆρ ἀπϋυα-

ςηρ ἀλλὰ σὴ μεσαγενέςσεπη φπήςη σηρ ὡρ ἀπϋδειξηρ γιὰ σὴν ἐν λϋγῳ δι-

καιοδοςία, σὴν ὁποία ππουανῶρ δὲν κασεῖφε πποηγοτμένψρ. Ἡ ἴδια ἀπϋυα-

ςη πεπιέφει ἐπίςηρ σὴ ςημανσικὴ πληπουοπία ὅσι ὁ διεκδικησὴρ σοῦ ἀξιύ-

μασορ ἦσαν δετσεπεόψν σοῦ λασίνοτ ἀπφιεπιςκϋποτ, ποὺ ςημαίνει ὅσι εἶφε 
ὁπιςσεῖ ςσὸ ἀξίψμα ἀπὸ ἐκεῖνον, ςσοιφεῖο ποὺ ἐπιβεβαιύνει σὴ δικαιοδοςία 
σοῦ λασίνοτ ἀπφιεπιςκϋποτ ςσὸν κλῆπο σῆρ ἐξοφῆρ. Ἦσαν ὅμψρ πλέον ἀπγά. 
Ἡ Κοινϋσησα σῆρ Κέπκτπαρ ςὲ ςτνεπγαςία μὲ σὸ Ἱεπὸ Σάγμα εἶφε κασοπθύ-

ςει νὰ πείςει σὴν Πολισεία ἠ  Πολισεία φαπιζϋμενη γιὰ σοὺρ δικοόρ σηρ λϋ-

γοτρ θέληςε νὰ πειςσεῖ ὅσι σὰ ππάγμασα ἦσαν διαυοπεσικά.  

4.3. Διαπιςσύςειρ 

Ἡ ςτμβολὴ σῆρ κεπκτπαωκῆρ Κοινϋσησαρ ςσὴν ποπεία σῆρ πϋθεςηρ εἶναι 
ππουανήρ. Σὸ ἐνδιαυέπον σηρ γιὰ σὸ ἀξίψμα σοῦ ππψσοπαπᾶ, ςσὴν οςία 
ὅμψρ γιὰ σὴ διετθέσηςη σοῦ ἐκκληςιαςσικοῦ ζησήμασορ σοῦ νηςιοῦ ππὸρ σὴν 
κασεόθτνςη σῆρ ἀνάδειξηρ σοῦ ππψσοπαπᾶ σῆρ πϋληρ ὡρ σῆρ ὀπθϋδοξηρ ἐκ-

                                                                    
1. Α.Ν.Κ., Α.Ε.Δ., υάκ. 7, υ. 251v. 

2. Α.Ν.Κ., Α.Ε.Δ., υάκ. 7, υ. 252v. 
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κληςιαςσικῆρ Ἀπφῆρ, υάνηκε ἤδη ἀπὸ σὸ 1535. Σϋσε  Κοινϋσησα πεπιοπί-
ςσηκε ςσὴν ἐπιςήμανςη σῆρ βαπόνοτςαρ ςημαςίαρ σοῦ ἀξιύμασορ καὶ ςσὴν 
ὀπγάνψςη μιᾶρ ἁπμϋζοτςαρ ππὸρ σὸ ἀξίψμα ἐκλογῆρ. Μεσὰ σὴ βοόλλα σοῦ 
1540 ὅμψρ, ἀνέλαβε ἀπουαςιςσικὸ πϋλο, καὶ μὲ διπλψμασικὸ σπϋπο ἐπιφεί-
πηςε καὶ ἐν σέλει πέστφε νὰ λάβει ἀπὸ σὴ Βενεσία μιὰ παπαφύπηςη πλήποτρ 

ἀπαγκίςσπψςηρ ἀπὸ σὴ λασινικὴ κκληςία, ἐπιφειπημασολογύνσαρ πὲπ σῆρ 
ἀνανέψςηρ ἀπφαίψν ςτνηθειῶν, πποβάλλονσαρ σὸ φπτςϋβοτλλο σοῦ 1387, 
κτπίψρ ὅμψρ ἐκμεσαλλετϋμενη σὴν ππϋςυαση σπαγικὴ ἐμπειπία σῆρ πολι-
οπκίαρ.  

Εἶναι ππουανὲρ ὅσι  ππεςβεία σοῦ 1542 ἐκκινύνσαρ ἀπὸ σὴν ἐπικόπψςη 
σῆρ παπικῆρ βοόλλαρ, πποφψποῦςε πολὺ πεπιςςϋσεπο, ἀυοῦ σὸ αἴσημα δὲν 
πεπιοπιζϋσαν μϋνον ςσὸ πεπιεφϋμενϋ σηρ, ἀλλὰ ἀυοποῦςε σὴν ἴδια σὴ δι-
καιοδοςία σοῦ ππψσοπαπᾶ. Ἡ παπαπομπὴ ςσὰ ἰςφόονσα ςσὴν Κευαλληνία 
καὶ ςσὴ Ζάκτνθο, ὡρ ἐπιφείπημα, παπϋσι φπηςιμοποιήθηκε ἀπκεσά, δὲν ἀπ-

κοῦςε, ἀυοῦ ἐκεῖ  παποτςία ὀπθϋδοξοτ ἱεπάπφη μὲ δικαιοδοςία καὶ ςσὰ δόο 
νηςιὰ διαυοποποιοῦςε σὴν κασάςσαςη ςὲ ςφέςη μὲ σὴν Κέπκτπα ςσὴν ὁποία 
κτπίαπφο ςσοιφεῖο ἦσαν  ἔλλειχη ἐπιςκϋποτ. Σὸν ςκϋπελο ασὸ ξεπέπαςε  
Κοινϋσησα μὲ σὴν ἀναγψγὴ ςσὴν παλαιὰ ςτνήθεια, ἐπιφείπημα ποὺ φπηςιμο-

ποιήθηκε καὶ ςσὰ ἑπϋμενα φπϋνια κάθε υοπὰ ποὺ ἐπεδίψκε νὰ ἐνιςφόςει σὴ 
θέςη σοῦ ππψσοπαπᾶ ἔνανσι σοῦ λασίνοτ ἀπφιεπιςκϋποτ. Ἡ πποςυτγὴ ςσὴν 
σακσικὴ ασὴ δὲν εἶναι ἄςφεση μὲ σὴν ἄπνηςη σῆρ Βενεσίαρ νὰ πποβεῖ ςὲ 
νεψσεπιςμοὺρ ςσὰ ἐκκληςιαςσικὰ ζησήμασα, ἀλλὰ καὶ μὲ σὴ πησὴ διασόπψςη 
σῆρ διασήπηςηρ σῶν ςτνηθειῶν σοῦ σϋποτ ςσὸ φπτςϋβοτλλο σοῦ 1387. σὴ 
δικαςσικὴ διαμάφη ποὺ ἀκολοόθηςε ἐνεπγοποιήθηκε ἐπιπλέον  παπαφύ-

πηςη σοῦ 1367, ὥςσε νὰ θεμελιψθεῖ σὸ ἐπιφείπημα ὅσι ἐππϋκεισο γιὰ ἐπανα-

υοπὰ ςὲ ἰςφὺ δικαιοδοςίαρ ποὺ πῆπφε καὶ σὴν ὁποία εἶφε κασαφπαςσεῖ ὁ 
λασίνορ ἀπφιεπίςκοπορ. 

Εἶναι υανεπὸ ὅσι  Βενεσία, σὴ ςτγκεκπιμένη φπονικὴ ςσιγμή, εἶφε σὴ 
βοόληςη νὰ κάνει παπαφψπήςειρ ςσὴν ὀπθϋδοξη πλετπά. ὲ σοῦσο ςτνέσεινε 
δίφψρ ἄλλο καὶ  ἱςσοπικὴ ςτγκτπία. Μὴν ξεφνᾶμε ὅσι ὅλα ςτνέβηςαν ο-

ςιαςσικὰ ςσὸν ἀπϋηφο μιᾶρ σπαγψδίαρ, ἀπὸ σὴν ὁποία  Κέπκτπα δὲν θὰ 
ππέπει νὰ εἶφε ἀκϋμη ἀνανήχει, ἂν οἱ πεπιγπαυὲρ γιὰ σὸ μέγεθορ σῆρ κασα-

ςσπουῆρ εἶναι ἀκπιβεῖρ. Ἡ Κοινϋσησα σεφνηένσψρ πποέβαλε σὸ ζήσημα σῆρ 
δικαιοδοςίαρ σοῦ ππψσοπαπᾶ ὡρ ἀνσάλλαγμα ςσὰ δεινὰ ποὺ πέςση ἀπὸ σὴν 
σοτπκικὴ πολιοπκία, γιὰ σὴν ὁποία δὲν εἶφε λάβει, ὅπψρ ποςσήπιζε, σίποσε 
ὡρ ἀνσιςσάθμιςμα, λογίζονσαρ σὴν παπαφύπηςη ὡρ μικπὴ παπηγοπιὰ ἤ, 
κασὰ σὸ λεκσικϋ σηρ, μικπὴ ἀνάςα (fiato). 

Μὲ σὶρ παπεμβάςειρ σηρ  Κοινϋσησα καθϋπιςε σὴ υτςιογνψμία σοῦ ππψ-
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σοπαπαδικοῦ ἀξιύμασορ. Ἂν σὸ 1535 δὲν κασϋπθψςε νὰ ἐλέγξει σὸ ἐκλεκσο-

πικὸ ςῶμα, λίγα φπϋνια ἀπγϋσεπα πέστφε νὰ μεσασπέχει σὸν ππψσοπαπὰ σῆρ 
πϋληρ ςὲ κευαλὴ σῆρ ὀπθϋδοξηρ κκληςίαρ, μὲ πλήπη δικαιοδοςία ςσὸν 
ὀπθϋδοξο φῶπο καὶ ἀνεξάπσησο ἀπὸ σὸν λασίνο ἀπφιεπίςκοπο σοῦ σϋποτ. 

Κασϋπθψςε νὰ σὸν κασαςσήςει «ππψσοπαπά σηρ» ἔκυπαςη ποὺ ἀπανσᾶ ςσὴν 
ππεςβεία σοῦ 1546. Ἀπέμενε μϋνον ὁ ἔλεγφορ σῆρ ἐκλογῆρ σοτ. ὲ ασὸ σὴν 
ενϋηςε  ςτγκτπία σοῦ 1555, μεσὰ σὸν θάνασο σοῦ Ἀλοΐζιοτ Ραπσοόποτ, καὶ 
 ςφεσικὴ ἀπϋυαςη σῆρ βενεσικῆρ Διοίκηςηρ, ὅπψρ θὰ δοῦμε πιὸ κάσψ. 

4.4. Οἱ σίσλοι, δηλψσικοὶ σῆρ μεσάβαςηρ 

Δηλψσικοὶ σῆρ διεόπτνςηρ σῆρ ππψσοπαπαδικῆρ δικαιοδοςίαρ καὶ σῆρ κασα-

ςσάςεψρ σοῦ ππψσοπαπᾶ ὡρ κευαλῆρ σῆρ κεπκτπαωκῆρ κκληςίαρ, εἶναι οἱ 
φπηςιμοποιοόμενοι σίσλοι σοῦ ἀξιύμασϋρ σοτ ἀπὸ σὸν 15ο αἰύνα καὶ ἑξῆρ. 

 σίσλορ σοτ κασὰ σὸν 15ο αἰύνα καὶ ἕψρ σὸ 1546, ὁπϋσε ςτνανσᾶμε σὴν 
ππύση οςιαςσικὴ διαυοποποίηςή σοτ, εἶναι «ππψσψπαπάρ Κψπύυψν καί σοτ 
αγίοτ Σάγμασορ σψν σπύακονσα και δίο ἱεπεψν»1, «πποσοπαπαρ σψν σπιακονσα 
και διο ιεπεψν Κοπτυψν»2, «Ππψσοπαπᾶρ Κοπτυῶν»3 ἠ «Ππψσοπαπᾶρ πόλεψρ 
Κοπτυῶν»4 ἠ «ππψσοπαπᾶρ σῆρ πόλεψρ καὶ εἰρ σόπον φψποεπιςκόποτ»5. 

Γιὰ ππύση υοπὰ ςσὴν παπικὴ βοόλλα σοῦ 1540 ὁ ππψσοπαπὰρ φαπακση-

πίζεσαι ὡρ «ππόεδπορ καὶ ππψσοπαπὰρ σῆρ πόλεψρ καὶ νηςίοτ σῶν Κοπυέψν», ἂν 
καὶ δὲν γνψπίζψ σὴν ἀκπιβὴ μοπυὴ σῆρ ἔκυπαςηρ ςσὸ λασινικὸ κείμενο. 
σὴν ἀπϋυαςη ὅμψρ σοῦ Reggimento σῆρ Κέπκτπαρ σῆρ 27ηρ Νοεμβπίοτ 
1544 ὁ ππψσοπαπὰρ πεπιοπίζεσαι ςσὸν σίσλο «Protopapas Colegij numerum 

papati 32 papatum huius Civitatis Corcijrae»6.  

 σίσλορ ἐμυανίζεσαι ςαυῶρ διαυοποποιημένορ ἀπὸ σὸ 1546 καὶ μεσά. ὲ 
ππάξη σῆρ 7ηρ Δεκεμβπίοτ 1546 ἀπανσᾶ ςσὴ μοπυὴ «Ππψσοπαπᾶρ πόλεψρ καί 

                                                                    
1. ΑΨΝΙΣΗ, «Ἔγγπαυα», ς. 29· ΚΟΝΙΔΑΡΗ, «Φονσπομάσηρ», ς. 151, ἀπ. 4· ΖΑΡΙΔΗ, Ραπ-

σοῦπορ, ς. 221, ἔγγπαυο 5 σῆρ 20ῆρ επσεμβπίοτ 1539. 

2. ΑΨΝΙΣΗ, «Ἔγγπαυα», ς. 31. 
3. ΑΨΝΙΣΗ, «Πποβλήμασα», ς. 407· ΚΟΝΙΔΑΡΗ, «Φονσπομάσηρ», ς. 151, ἀπ. 4· ΚΑΡΤΔΗ, 

Βπανιανίσηρ, ς. 59· ΖΑΡΙΔΗ, Ραπσοῦπορ, ς. 221, ἔγγπαυο 5 σῆρ 20ῆρ επσεμβπίοτ 1539. 

4. Α.Ν.Κ., τμβ., υάκ. Μ.245, υ. 124r ππάξη σῆρ 16ηρ κσψβπίοτ 1497 ςσὴν ὁποία 
ἀναυέπεσαι ὁ ππψσοπαπὰρ Μιφαὴλ Βοτκένσηρ. Ο ἴδιορ ςημειύνεσαι μὲ σὸν ἴδιο σίσλο καὶ 
ςὲ ππάξη σῆρ 3ηρ Ἀππιλίοτ 1498 (Α.Ν.Κ., τμβ., υάκ. Μ.245, υ. 193v)  ὁποία δημοςιεό-

σηκε ἀπὸ ἀνσίγπαυο εἰρ ΒΡΟΚΙΝΗ, πισομή, ς. 38-40. 

5. Α.Ν.Κ., τμβ., υάκ. Μ.180, υ. 224r. Βλ. καὶ παπαπάνψ ς. 40. 
6. Α.Ν.Κ., Α.Ε.Δ., υάκ. 7, υ. 248r. 
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νήςοτ Κοπτυῶν»1, καὶ ςὲ ππάξη σῆρ 4ηρ κσψβπίοτ 1551 πιὸ ἁπλὰ ὡρ «ππψ-

σοπαπὰρ πόλεψρ καὶ νήςοτ»2, παπάλληλα δὲ φπηςιμοποιεῖσαι ὁ σίσλορ «φψπε-

πίςκοπορ» πποσαςςϋμενορ σοῦ σίσλοτ «μέγαρ ππψσοπαπάρ». Εἶφε πποηγηθεῖ 
ἤδη ἀπὸ σὰ μέςα σοῦ 1539, πεπίοδο ἔναπξηρ σῶν ζτμύςεψν καὶ σῆρ πποεσοι-

μαςίαρ γιὰ σὴν ἀποςσολὴ σῆρ ἀνσιπποςψπείαρ ςσὴ Ρύμη,  ἐμυάνιςη σοῦ 
σίσλοτ «φψπεπίςκοπορ», ἀπφικὰ διακπισικὰ ςσὴν ἔκυπαςη «ππψσοπαπᾶρ σῆρ 
πόλεψρ καὶ εἰρ σόπον φψποεπιςκόποτ»3, γιὰ νὰ ἀκολοτθήςει μεσὰ σὴν ἐπι-
κόπψςη σῆρ παπικῆρ βοόλλαρ καὶ σὶρ βενεσικὲρ παπαφψπήςειρ  αξανϋμενη 
φπήςη σοτ καὶ  ἀπαίσηςη σῆρ κεπκτπαωκῆρ Κοινϋσησαρ γιὰ σὴν ἐπίςημη 
ἀναγνύπιςή σοτ.  

Μὲ σὸν σίσλο «φψπεπίςκοπορ» καὶ ςτγκεκπιμένα μὲ σὴ μοπυὴ «ἅγιορ 

Ππψσοπαπᾶρ καὶ Χψπεπίςκοπορ σῆρ παπούςηρ πόλεψρ» ἀπανσᾶ ὁ ππψσοπαπὰρ 
Ἀλοΐζιορ Ραπσοῦπορ ςσὴ νοσαπικὴ ππάξη σῆρ 25ηρ Αγοόςσοτ 15484.  ἴδιορ 

πογπάυει ππάξειρ σοῦ 1549 καὶ σοῦ 15515 μὲ σὸν σίσλο «φψποεπίςκοπορ καὶ 
μέγαρ ππψσοπαπᾶρ Κεπκύπαρ». Σὸν σίσλο ςσὴ νέα σοτ ασὴ μοπυὴ θὰ φπηςι-
μοποιήςει σὸ 1556 καὶ ὁ διάδοφορ σοῦ Ἀλοΐζιοτ ππψσοπαπὰρ Ἀνσύνιορ πτ-

πῆρ6, ἐνῶ ὁ γιὸρ σοῦ Ἀλοΐζιοτ Ἀλέξιορ, ππψσοπαπὰρ κασὰ σὸ διάςσημα 1572-

1574, θὰ πογπάυει ὡρ «θεουιλέςσασορ φψπεπίςκοπορ Κεπκύπαρ» παπαλεί-
πονσαρ σὸν σίσλο σοῦ ππψσοπαπᾶ7. Ἡ παπάλληλη φπήςη σῶν σίσλψν «ππψ-

σοπαπὰρ» καὶ «φψπεπίςκοπορ» διαπιςσύνεσαι καὶ γιὰ σὸν Νικϋλαο πτπῆ ςὲ 
νοσαπικὲρ ππάξειρ σοῦ 1578 καὶ σοῦ 15798.  

                                                                    
1. Α.Ν.Κ., τμβ., υάκ. Π.186, υ. 274v ςσὴν ὁποία ἀναυέπεσαι ὁ ππψσοπαπὰρ Ἀλοΐζιορ 

Ραπσοῦπορ ὡρ μάπστπαρ. 
2. ΖΑΡΙΔΗ, Ραπσοῦπορ, ς. 230. 
3. Α.Ν.Κ., τμβ., υάκ. Μ.180, υ. 224r. 

4. Ἡ ππάξη ἀυοπᾶ σὴν ἀνάθεςη σῆρ διαφείπιςηρ σῶν ναῶν σοῦ Ἁγίοτ Νικολάοτ σοῦ 
Υπανσζῆ καὶ Ἁγίοτ Πανσελεήμονορ, δικαιοδοςίαρ σοῦ Ἱεποῦ Σάγμασορ, ςσὸν γιὸ σοῦ Ἀ-

λοΐζιοτ, ἱεπέα ψυπϋνιο. Δημοςιεόεσαι εἰρ ΖΑΡΙΔΗ, Ραπσοῦπορ, ς. 227, ἔγγπαυο 8. 
5. Βλ. ἀνσίςσοιφα: Α.Ν.Κ., τμβ., υάκ. Π.187, υ. 148v· ΖΑΡΙΔΗ, Ραπσοῦπορ, ς. 231, ἔγ-

γπαυο 9. 
6. ΖΑΡΙΔΗ, Ραπσοῦπορ, ς. 32· Ἀνσώνιορ πτπῆρ νοσάπιορ καὶ ππψσοπαπὰρ Κεπκύπψν, Ππψ-

σόκολλο (1560-1567), ἐπιςσ. ἐπιμέλεια λένη Ἀγγελομάση-Σςοτγκαπάκη – Γιάννηρ Κ. Ματ-

πομάσηρ, Κέπκτπα 2007, ς. xxiii. Βλ. καὶ Α.Ν.Κ., νεσοκπασία, υάκ. 51, δέςμη 25, ἀνσίγπα-

υο ἀπϋυαςηρ σοῦ ππψσοπαπᾶ Ἀνσψνίοτ πτπῆ σῆρ 16ηρ Δεκεμβπίοτ 1558, ὁ ὁποία ἀπφίζει 
μὲ σὴν ππϋσαςη: «Noi Antonio Spiri vescovo locale di Corfu e gran protopapa in virtu del mio 

offizio quale ricevi dall illustrissima signoria di Venezia ...». 
7. ΖΑΡΙΔΗ, Ραπσοῦπορ, ς. 33. 
8. Μὲ σὴν ππύση, σῆρ 7ηρ Υεβποταπίοτ 1578, ὁ Νικϋλαορ πτπῆρ ἐκλέφθηκε ἀπὸ σὴν 

ἀδελυϋσησα σοῦ ναοῦ σοῦ ψσῆπορ ςσὸ Γπηγοποβοόνι (ςήμεπα λϋυορ σῶν υτλακῶν) ὡρ 
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Ἀπὸ σὴν παπαπάνψ παπάθεςη σῶν ἀπανσψμένψν σίσλψν γίνεσαι υανεπὸ 
ὅσι  μεσάβαςη ἀπὸ σὸν ἀπφηγὸ σοῦ Σάγμασορ ςσὸν ἀπφηγὸ σῆρ κεπκτπαωκῆρ 
κκληςίαρ, ποὺ ςτνσελέςσηκε μεσὰ σὸ 1540 καὶ εἰδικϋσεπα  ὁπιςσικοποίηςη 
σοῦ ζησήμασορ μὲ σὴν ἀπάνσηςη σῆρ Βενεσίαρ ςσὴν ππεςβεία σοῦ 1546, ςτνο-

δεόσηκε ἀπὸ σὴν πποςαπμογὴ σῶν σίσλψν ςσὴ νέα ππαγμασικϋσησα. 
Ἡ πποςθήκη σοῦ σίσλοτ «φψπεπίςκοπορ»1 καὶ σοῦ ἐπιθέσοτ «μέγαρ», ποὺ 

διαπιςσύνεσαι γιὰ ππύση υοπὰ ςσὴν ἴδια πεπίοδο, ἐκυπάζει πιθανὸν σὴ βοό-

ληςη σοῦ σϋσε πποκαθημένοτ Ἀλοΐζιοτ Ραπσοόποτ νὰ πποςεγγίςει σὸν ἐπι-

ςκοπικὸ βαθμϋ, ἄλλψςσε μὲ σὴν ἐπιμονὴ σῆρ Κοινϋσησαρ καὶ σὴν ἀνοφὴ σῆρ 
Βενεσίαρ εἶφε ἐπισετφθεῖ σὸ ἀπφικὸ ζησοόμενο σῆρ δικαιοδοςιακῆρ ἰςοσιμίαρ 
μὲ σὸν ἐπίςκοπο Κευαλληνίαρ, ἐνῶ  πποςθήκη σοῦ ἐπιθέσοτ «μέγαρ» σὸν 
διέκπινε ἀπὸ σοὺρ ἄλλοτρ ππψσοπαπάδερ ποὺ διοικοῦςαν σὶρ πεπιυέπειερ 
σῆρ κεπκτπαωκῆρ παίθποτ2. 

Σὴν ἀναγνύπιςη σοῦ σίσλοτ «φψπεπίςκοπορ» γιὰ σὸν πποκαθήμενο σῆρ 
κκληςίαρ ἐπεδίψξε  κεπκτπαωκὴ Κοινϋσησα νὰ ἐπισόφει ςσὴν ππεςβεία 
σοῦ 1582, σὸ αἴσημα ὅμψρ σὸ ὁποῖο ςτζησήθηκε μαζὶ μὲ σὰ παπάπονα σῆρ 
Κοινϋσησαρ γιὰ σὶρ παπεμβάςειρ σοῦ λασίνοτ ἀπφιεπιςκϋποτ Bernardo Suria-

no, ἀποππίυθηκε ἀπὸ σὴ βενεσικὴ Γεποτςία ςσὶρ 10 Δεκεμβπίοτ 1582 μὲ σὸ 
αἰσιολογικὸ ὅσι ςσὰ θπηςκετσικὰ ππάγμασα δὲν ἔππεπε νὰ γίνονσαι νεψσε-

πιςμοί. Ἀπὸ σϋσε ὁ ἀπφηγὸρ σῆρ ὀπθϋδοξηρ κκληςίαρ σῆρ Κέπκτπαρ πεπιο-

πίςσηκε ςσὸν σίσλο «Μέγαρ Ππψσοπαπᾶρ σῆρ Πϋλεψρ καὶ Νήςοτ Κοπτυῶν»3. 

                                                                    
ἰςϋβιορ ἱεποτπγὸρ (Α.Ν.Κ., τμβ., υάκ. Ρ.26, υ. 446v). Μὲ σὴ δεόσεπη, σῆρ 11ηρ Ἰοτλίοτ 
1579, κασέςσηςε πληπεξοόςιο σὸν γιϋ σοτ Λάζαπο (Α.Ν.Κ., τμβ., υάκ. Ρ.26, υ. 546r). Ἀπὸ 
σὰ ἔγγπαυα ασὰ ἐπιβεβαιύνεσαι ὅσι ὁ Νικϋλαορ πτπῆρ κασεῖφε σὸ ἀξίψμα σοῦ ππψσο-

παπᾶ σοτλάφιςσον ἕψρ σὸν Ἰοόλιο σοῦ 1579, ἑπομένψρ ὡρ μεπομηνία ἐκλογῆρ σοῦ δια-

δϋφοτ σοτ Υψσίοτ Παλασιανοῦ υαίνεσαι νὰ εἶναι πιθανϋσεπη  6η Δεκεμβπίοτ 1580 
(ΘΕΟΣΟΚΗ, νεσοκπασία, ς. 27. ΚΑΠΑΔΟΦΟΤ, Ἀπονομή, ς. 555) παπὰ  6η Δεκεμβπίοτ 1577 ποὺ 
ποςσηπίζεσαι ἀπὸ σὸν π. Παπαγεύπγιο (Ἱςσοπία, ς. 88 καί 96) καὶ σὸν Ἀθ. Σςίσςα 
(Λασινοκπασία, ς. 168) ἠ σὸ 1578 ποὺ ςημειύνεσαι ἀπὸ σὴν Κασεπίνα Ζαπίδη (Ραπσοῦπορ, ς. 
88, ςημ. 234). 

1. Πεπὶ σῶν φψπεπιςκϋπψν βλ. ΣΨΜΑΔΑΚΗ, «πολογία», ς. 324-328· ΣΟΤ ΙΔΙΟΤ, «Διά-

κπιςιρ», ς. 21-25· ΦΡ. ΣΟΤΒΑΛΗ, «Οἱ σισοτλάπιοι ἀπφιεπεῖρ εἰρ σὸ Οἰκοτμενικὸν Πασπιαπ-

φεῖον», Θεολογία 62 (1991), 838-859· 63 (1992), 156-174. 

2. Ππβλ. ΣΨΜΑΔΑΚΗ, «Διάκπιςιρ», ς. 36. ΚΑΠΑΔΟΦΟΤ, Ἀπονομή, ς. 55. 
3. ΓΙΨΣΟΠΟΤΛΟΤ, Ππεςβεῖερ, ς. 94 καὶ 321 ὅποτ σὸ κείμενο σῆρ ἀπάνσηςηρ· ΛΟΤΝΣΖΗ, 

νεσοκπασία, ς. 102-103. Κασὰ σὸν Ν. Σψμαδάκη («Διάκπιςιρ», ς. 36),  φπήςη σοῦ ἐπιθέσοτ 
«μέγαρ» δὲν πεπιλαμβανϋσαν ςσὸν σίσλο ποὺ σοῦ ἀπέδιδε σὸ Πασπιαπφεῖο. Ππάγμασι ςσὶρ 
ἐπιςσολὲρ σῶν οἰκοτμενικῶν πασπιαπφῶν ποὺ ςύζονσαι ςσὸ ππψσοπαπαδικὸ ἀπφεῖο ὁ 
πποκαθήμενορ σῆρ κεπκτπαωκῆρ κκληςίαρ πποςαγοπεόεσαι «αἰδεςιμύσασορ», «ἐνσιμϋ-
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5. Σὸ διάσαγμα σῆρ 18ηρ Δεκεμβπίοτ  1555  
καὶ οἱ ςτνέπειέρ σοτ ςσὴν ὀπγάνψςη σῆρ κεπκτπαωκῆρ  κκληςίαρ  

Ἡ ἀναβαθμιςμένη παποτςία σοῦ ππψσοπαπᾶ, ἀπϋπποια σῆρ ἔνσονηρ πποςπά-

θειαρ σοῦ Σάγμασορ καὶ κτπίψρ σῆρ κεπκτπαωκῆρ Κοινϋσησαρ, δὲν ςήμανε σὴ 
διάκπιςή σοτ ἀπὸ σὸ Σάγμα.  ππψσοπαπὰρ παπέμενε ὁ ἀπφηγὸρ σοῦ Σάγμα-

σορ μὲ αξημένη δικαιοδοςία  ὁποία ἐκσεινϋσαν ςὲ ὁλϋκληπο σὸ νηςὶ καὶ 
ςὲ κάθε σομέα σῆρ θπηςκετσικῆρ ζψῆρ σῶν κασοίκψν σοτ. Εἶναι ἀξιοππϋ-

ςεκσο ὅσι σὰ ἔξοδα, γιὰ σὶρ διεκδικήςειρ ςσὴ Ρύμη καὶ γιὰ σὴν ποςσήπιξη 

σῆρ πϋθεςηρ ςσὴ Βενεσία, ἀνέλαβε σὸ Ἱεπὸ Σάγμα, ςὲ κάθε μάλιςσα πεπί-
πσψςη ςτνσάφθηκαν νοσαπικὲρ ππάξειρ γιὰ σὴν ἐξαςυάλιςη σῶν ἐξϋδψν σοῦ 
ἀνσιπποςύποτ σοῦ Σάγμασορ.  διακπισὸρ πϋλορ σοῦ ππψσοπαπᾶ ὡρ κευα-

λῆρ σῆρ σοπικῆρ κκληςίαρ καὶ  ἀποδέςμετςή σοτ ἀπὸ σὸ Σάγμα θὰ ἐπέλθει 
μὲ σὶρ ἀλλαγὲρ ςσὸ ςόςσημα σῆρ ἐκλογῆρ σοτ ποὺ θεςπίςσηκαν μὲ σὸ διά-

σαγμα σῆρ 18ηρ Δεκεμβπίοτ 1555.  

5.1. Σὸ διάσαγμα1 

Μεσὰ σὸν θάνασο σοῦ Ἀλοΐζιοτ Ραπσοόποτ, ποὺ ςτνέβη ςσὶρ 24 Νοεμβπίοτ 
15552, καὶ ἐνϋχει σῆρ διενέπγειαρ ἐκλογῆρ νέοτ ππψσοπαπᾶ, σὸ Σάγμα βπέ-

θηκε ξανὰ ἀνέσοιμο, καθὼρ ἀπιθμοῦςε λιγϋσεπα μέλη ἀπὸ σὰ 20 ποὺ πποέ-

βλεπε  παλαιϋσεπη ἀπϋυαςη σοῦ βάιλοτ Simon Leone. κμεσαλλετϋμενοι 
σὴ ςτγκτπία, οἱ ςόνδικοι, ὡρ ἐκππϋςψποι σῆρ Κοινϋσησαρ, ἐπεδίψξαν νὰ 
θέςοτν πὸ σὴ δικαιοδοςία σοῦ τμβοτλίοτ σὴν ἐκλογὴ σοῦ ππψσοπαπᾶ. 
σὴν πποςπάθεια ασὴ ἀνσέδπαςαν ςθεναπὰ οἱ ἱεπεῖρ σοῦ Ἱεποῦ Σάγμασορ, 
οἱ ὁποῖοι ἐπέμειναν ςσὴ δικαιοδοςία σοτρ νὰ πποβαίνοτν ασοὶ ςσὴν ἐκλο-

γή. Ἡ ἀνσιδικία κασέληξε ἐνύπιον σοῦ βενεσικοῦ πὸ σὸν βάιλο δικαςση-

                                                                    
σασορ», «ελαβέςσασορ», «σιμιύσασορ» ππψσοπαπάρ, καὶ μϋνον ςὲ σπεῖρ ἐπιςσολὲρ σοῦ 
πασπιάπφη Κτπίλλοτ Δ΄ σῶν ἐσῶν 1712-1713 πποςαγοπεόεσαι ὡρ «αἰδεςιμύσασορ μέγαρ 
ππψσοπαπὰρ» (ΝΙΚΟΛΕΣΑ ΒΛΑΦΟΤ (ἔκδ.), πιςσολὲρ σῶν πασπιαπφῶν ππὸρ σοὺρ μεγάλοτρ 
ππψσοπαπάδερ σῆρ Κέπκτπαρ (17ορ-18ορ αἰώναρ), ἐπιςσ. ἐπιμέλεια ἔκδοςηρ: λένη Ἀγγε-

λομάση-Σςοτγκαπάκη, Ἀγαμέμνψν Σςελίκαρ, Κέπκτπα 2009, ς. 65-211). σὰ πολισειακὰ 
διασάγμασα σῆρ ἐποφῆρ λείπει ἐπίςηρ ὁ σίσλορ «μέγαρ», καὶ ὁ πποκαθήμενορ σῆρ ὀπθϋ-

δοξηρ κκληςίαρ ἀποκαλεῖσαι «Reverendissimo Protopapà» (βλ. ἐνδεικσικὰ POJAGO, Leggi, 

σ. 1, ς. 86, 159· σ. 2, ς. 4). 
1. Ἔκδοςη: POJAGO, Leggi, σ. 1, ς. 68-69· σ. 2, ς. 117-118. σὸν δεόσεπο σϋμο  ἀπϋυαςη 

παποτςιάζει μικπὲρ λεκσικὲρ διαυοπὲρ ἀπὸ ἐκείνη σοῦ ππύσοτ σϋμοτ. 
2. ΖΑΡΙΔΗ, Ραπσοῦπορ, ς. 51. 
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πίοτ. Σὸ δικαςσήπιο ἀυοῦ ἔλαβε πϋχη σὰ ἔγγπαυα ποὺ κασέθεςαν οἱ διά-

δικοι, σὶρ «ἀσαξίερ» («molti disordini») ποὺ ἔλαβαν φύπα ςσὰ φπϋνια σῆρ θη-

σείαρ σοῦ ἀποθανϋνσορ ππψσοπαπᾶ καὶ σὸ ὅσι  ἐκλογὴ σοῦ νέοτ δὲν θὰ γι-
νϋσαν μὲ σὴν ἀπαισοόμενη ἀμεποληχία ποὺ σαίπιαζε ςσὸ ἀξίψμα, ἄν ἀυη-

νϋσαν ςσοὺρ ἱεπεῖρ σοῦ Σάγμασορ, ἀυαίπεςε σὴ δικαιοδοςία σῆρ ἐκλογῆρ ἀπὸ 
σὸ Σάγμα, καὶ μὲ ςειπὰ διασάξεψν καθϋπιςε σὴ νέα διαδικαςία ἐκλογῆρ, 

ἀυοῦ πποηγοτμένψρ διέσαξε σοὺρ ἀπομείνανσερ ἱεπεῖρ σοῦ Σάγμασορ νὰ 
ἐκλέξοτν νέοτρ ἱεπεῖρ ὥςσε νὰ ςτμπληπψθεῖ ὁ ἀπιθμὸρ σῶν 20, ςόμυψνα μὲ 
σὴν παλαιϋσεπη διασαγὴ σοῦ βάιλοτ Simon Leone. 

Ἡ ἐκλογὴ σοῦ ππψσοπαπᾶ ἀνασέθηκε ςὲ κληπικολαωκὴ ἐπισποπὴ καὶ 
πποςδιοπίςσηκε  ςόνθεςή σηρ. ’ ασὴν μεσεῖφαν σὰ 20 μέλη σοῦ Σάγμασορ, 
30 πολίσερ (cittadini), οἱ ὁποῖοι ἐκλέγονσαν ἀπὸ σὸ τμβοόλιο σῆρ Κοινϋ-

σησαρ, καθὼρ ἐπίςηρ σὰ μέλη σῆρ σοπικῆρ Διοίκηςηρ (σὸ Reggimento, ὁ ππο-

βλεπσὴρ καπισάνορ καὶ ὁ γενικὸρ πποβλεπσὴρ θαλάςςηρ ἂν βπιςκϋσαν ςσὸ 
νηςὶ) καὶ οἱ σπεῖρ ἐνιαόςιοι δικαςσέρ. Ασοὶ ὄυειλαν νὰ κάνοτν σὴν ἐκλογὴ 
σοῦ νέοτ ππψσοπαπᾶ μὲ κάλπη καὶ ςυαιπίδια, ἐκλεγμένορ δὲ ἐθεψπεῖσο 
ασὸρ ποὺ θὰ ςτγκένσπψνε πεπιςςϋσεπα ἀπὸ σὰ μιςὰ ςυαιπίδια. Ὑποχήυιορ 
μποποῦςε νὰ εἶναι ὁ καθέναρ ποὺ θεψποῦςε σὸν ἑατσϋ σοτ ἄξιο γιὰ σὸ ἀξίψ-

μα σϋςο ἀπὸ σοὺρ 20 σοῦ Σάγμασορ ὅςο καὶ ἐκσὸρ ασοῦ.  ἐκλεγεὶρ ὄυειλε 
νὰ λάβει σὴν πεπιβολὴ ἀπὸ σὴν σοπικὴ βενεσικὴ Διοίκηςη ςόμυψνα μὲ σὴν 
σάξη. Ἡ θησεία ἦσαν πενσαεσήρ, μεσὰ σὴ λήξη σῆρ ὁποίαρ ἔππεπε νὰ ςτνά-

ζεσαι ἐκ νέοτ  ἀνψσέπψ ἐπισποπὴ γιὰ σὴν ἐπικόπψςη καὶ ἐπιβεβαίψςη σοῦ 
ππψσοπαπᾶ ἠ, ςὲ πεπίπσψςη κασαχήυιςηρ, γιὰ σὴ διενέπγεια νέαρ ἐκλογῆρ1.  

Σὸ διάσαγμα ἐπέυεπε ἐπίςηρ ἀλλαγὲρ ςσὴ δομὴ καὶ λεισοτπγία σοῦ Σάγ-

μασορ, σὸ ὁποῖο ἔππεπε νὰ ἀποσελεῖσαι ἀπὸ 20 μέλη, ςόμυψνα μὲ παλαι-
ϋσεπη παπαφύπηςη σῆρ βενεσικῆρ Γεποτςίαρ. Ἡ ἀνσικασάςσαςη σῶν ἀπο-

θνηςκϋνσψν μελῶν ἔππεπε νὰ γίνεσαι μὲ ἐκλογὴ μέςα ςὲ διάςσημα ἑνὸρ μη-

νϋρ. ὲ πεπίπσψςη ὀλιγψπίαρ, ςσὴν ἀναπλήπψςη πποέβαινε σὸ τμβοόλιο σῆρ 
πϋληρ ἔσςι ὥςσε σὸ Σάγμα νὰ διασηπεῖ πλήπη σὸν ἀπιθμὸ σῶν 20 μελῶν σοτ.  

Ἡ βενεσικὴ Διοίκηςη, μὲ σὸ διάσαγμα ασϋ, ἐπφϋσαν νὰ θεπαπεόςει λάθη 
καὶ «ἀσαξίερ» (disordini) σοῦ παπελθϋνσορ,  ἀπϋυαςή σηρ ὅμψρ νὰ ἀναθέ-

ςει σὴν ἐκλογὴ ςὲ κληπικολαωκὴ ἐπισποπὴ ςσὴν ὁποία πλειοχηυοῦςαν οἱ 

                                                                    
1. Βλ. ἀναλτσικὴ πεπιγπαυὴ σῆρ σηποόμενηρ ἐκλογικῆρ διαδικαςίαρ, ςὲ ἐυαπμογὴ σοῦ 

διασάγμασορ σοῦ 1555, εἰρ ΣΙΣΑ, Λασινοκπασία, ς. 88-90· ΚΑΠΑΔΟΦΟΤ, Ἀπονομή, ς. 56· ΝΙ-
ΚΗΥΟΡΟΤ, Σελεσέρ, ς. 248-251. Βλ. ἐπίςηρ, ὡρ παπάδειγμα, σὸ ππακσικὸ ἐκλογῆρ σοῦ μεγά-

λοτ ππψσοπαπᾶ Φπιςσϋδοτλοτ Βοόλγαπη σῆρ 14ηρ Ἀππιλίοτ 1675 (ΚΑΠΑΔΟΦΟΤ, ὅ.π., ς. 251-

253, ἔγγπαυο 38). 



58  Ο Χ Ε Ι   Σ Η   Ε Κ Κ Λ Η  Ι Α  Σ Ι Κ Η   Ο Ρ Γ Α Ν Ψ  Η   

 

λαωκοί, δηλύνει ςαυὴ ππϋθεςη νὰ ἀποςπάςει ἀπὸ σὴν κκληςία σὸν ἔλεγφο 
σοῦ ἀξιύμασορ, σὸ ὁποῖο εἶφε ἕψρ σϋσε καθαπὰ ἐκκληςιαςσικὸ φαπακσήπα, 
καὶ νὰ σὸ θέςει πὸ σὸν ἔλεγφο σῆρ Διοίκηςηρ, παπεμβαίνονσαρ καθοπιςσικὰ 
ςσὰ κεπκτπαωκὰ ἐκκληςιαςσικὰ ππάγμασα, ὅποτ ἕψρ σϋσε, ςὲ ἀνσίθεςη μὲ 
σὴν κτπίαπφη σάςη, δὲν εἶφε ἀνάμειξη ςσὴν ἐκλογὴ σοῦ ἐκκληςιαςσικοῦ ἀπ-

φηγοῦ. Ἡ αἴσηςη σῆρ Κοινϋσησαρ νὰ ἀναλάβει πτθμιςσικὸ πϋλο ςσὴν ἐκλογὴ 
ππψσοπαπᾶ σὸ 1535 καὶ  ἀπαίσηςή σηρ νὰ ἀνασεθεῖ ς’ ασὴν  ἐκλογὴ σὸ 
1555 παπεῖφαν ςσὴ Βενεσία σὸ ἀναγκαῖο πϋβαθπο γιὰ σὴν παπέμβαςή σηρ.  

Οἱ «ἀσαξίερ» σοῦ ἐκλιπϋνσορ ππψσοπαπᾶ καὶ  κασάςσαςη σοῦ Σάγμασορ, 
ποὺ δὲν πποοιύνιζαν ὀπθὴ ἐκλογή, δὲν διετκπινίζονσαι. Ὡρ ππὸρ σὸ δεόσεπο, 
σὴν κασάςσαςη δηλαδὴ σοῦ Σάγμασορ,  λειχὴ ςτγκπϋσηςή σοτ σϋσε λϋγῳ 

σῶν πολλῶν κενῶν θέςεψν, θὰ μποποῦςε ἴςψρ νὰ θεψπηθεῖ ὡρ ἐπαπκὴρ 
λϋγορ, ἄλλψςσε καὶ σὸ 1535 σὸ Σάγμα βπιςκϋσαν ςὲ ἀνάλογη κασάςσαςη καὶ 
ἴςψρ  ἐςπετςμένη ἀναπλήπψςη δὲν παπεῖφε ἐφέγγτα γιὰ ἀνσικειμενικὴ 
κπίςη καὶ κασ’ ἐπέκσαςη ὀπθὴ ἐκλογή. Ὡρ ππὸρ σὸ ππῶσο, σὶρ «ἀσαξίερ» σοῦ 
Ραπσοόποτ, σίποσε δὲν εἶναι ςαυέρ. Κασὰ μία ἄποχη, ἐκεῖνο ποὺ ὤθηςε σὴ 
Βενεσία ςσὴν ἀνάληχη σοῦ ἐλέγφοτ σῆρ ἐκλογῆρ καὶ ἑπομένψρ σῆρ δπαςση-

πιϋσησαρ σοῦ ἑκάςσοσε ππψσοπαπᾶ ἦσαν ἴςψρ  ππψσοβοτλία σοῦ Ἀλοΐζιοτ 
Ραπσοόποτ νὰ ἀπετθτνθεῖ ςσὴ Ρύμη σὸ 1540 γιὰ νὰ λάβει ἀπὸ σὸν πάπα σὴν 
ἀναγνύπιςη σῆρ αἰσοόμενηρ δικαιοδοςίαρ, παπακάμπσονσαρ σὴ Γαληνο-

σάση1. Ἡ Βενεσία ὅμψρ ἀμέςψρ ςσὴ ςτνέφεια ἔςπετςε νὰ ἐγκπίνει σὴν παπι-
κὴ βοόλλα, ςσοιφεῖο ποὺ μᾶρ ἀναγκάζει νὰ ςτςφεσίςοτμε σὶρ «ἀσαξίερ» ἴςψρ 
μὲ σὴν ἀναςσάσψςη ποὺ πποκλήθηκε ςσὴν Κέπκτπα καὶ ςσὴ Βενεσία μεσὰ σὸ 
1540, λϋγῳ σῶν ππψσοπαπαδικῶν διεκδικήςεψν καὶ σῆρ ἀνσίδπαςηρ σῆρ λα-

σινικῆρ κκληςίαρ. 

Ἡ αἴσηςη σῆρ Κοινϋσησαρ νὰ ἀναλάβει σὴν ἐκλογὴ σοῦ ππψσοπαπᾶ δεί-

φνει ὅσι δὲν λεισοτπγοῦςε μὲ ἐκκληςιολογικὰ κπισήπια ἠ δὲν ἀνσιλαμβα-

νϋσαν σὸ ἀξίψμα ὡρ ἐκκληςιαςσικὸ ἠ ἀδιαυοποῦςε γι’ ασὸ ἔφονσαρ ἄλλερ 
πποσεπαιϋσησερ. Ἡ οςιαςσικὴ ἱκανοποίηςη σοῦ αἰσήμασϋρ σηρ μὲ σὸ διά-

σαγμα σοῦ 1555, ἀλλοίψςε σὸν ἐκκληςιαςσικὸ φαπακσήπα σοῦ ἀξιύμασορ.  

ππψσοπαπὰρ κασέςση ἀξίψμα διοικησικϋ, ἀπονεμϋμενο ὄφι μϋνον στπικά, μὲ 

σὴν πεπιβολή σοτ ἀπὸ σὴν ἑνεσικὴ Ἀπφή, ἀλλὰ καὶ οςιαςσικά, μὲ σὴν ἐκλο-

γή σοτ, ἀπὸ σοὺρ ἐκπποςύποτρ σοῦ τμβοτλίοτ σῆρ Κοινϋσησαρ2. πιπλέον, 
 ἐπὶ θησείᾳ ἐκλογή σοτ, αὔξηςε σὸν βαθμὸ ἐλέγφοτ σοτ ἀπὸ σὴν πολισικὴ 

                                                                    
1. Ππβλ. ΝΙΚΗΥΟΡΟΤ, Σελεσέρ, ς. 312. 
2. Κασὰ σὸν Ν. Σψμαδάκη («Διάκπιςιρ», ς. 34) ςσὴν κασηγοπία ασὴ ἐνσάςςονσαι καὶ 

οἱ ππψσοπαπάδερ Κπήσηρ, Ζακόνθοτ, Σήνοτ καὶ Νατπλίοτ. 
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Διοίκηςη ἀυοῦ  ἀνανέψςη σῆρ θησείαρ σοτ ἐξαπσιϋσαν ἀπὸ σὴν ὅλη βιψσή 
σοτ. Ἡ ἀλλαγὴ ασὴ ἰςφτποποίηςε ὅμψρ σατσϋφπονα σὴ θέςη σοῦ ππψσο-

παπᾶ ἔνανσι σοῦ λασίνοτ ἀπφιεπιςκϋποτ, ἀυοῦ μὲ σὴν καθοπιςσικὴ ςτμμε-

σοφὴ σῆρ Κοινϋσησαρ ςσὴν ἐκλογικὴ διαδικαςία, σὸ ππψσοπαπαδικὸ ἀξίψμα 
λάμβανε σὸν φαπακσήπα δημοςίοτ ἀξιύμασορ. Βαςιζϋμενη ἀκπιβῶρ ςσὸν ἰδι-
αίσεπο ασὸν φαπακσήπα σοτ,  Κοινϋσησα ςσὰ ἑπϋμενα φπϋνια ππψσοςσά-

σηςε ςσὶρ ὁποιεςδήποσε διεκδικήςειρ σοῦ ππψσοπαπᾶ καὶ σὸν πεπάςπιςε 
σϋςο ςὲ σοπικὸ ἐπίπεδο ὅςο καὶ ςσὴ Βενεσία.  

5.2.  ππψσοπαπὰρ καὶ σὸ Ἱεπὸ Σάγμα 

Ἡ ἀνάθεςη σῆρ ἐκλογῆρ ςὲ ἐπισποπή, ςσὴν ὁποία σὸν κτπίαπφο λϋγο εἶφαν 
λαωκοὶ ἀπὸ σὴν σάξη σῶν πολισῶν (cittadini) καὶ  σοπικὴ βενεσικὴ Διοί-
κηςη, ἔπαιξε ἐπίςηρ καθοπιςσικὸ πϋλο ςσὴ ςφέςη σοῦ ππψσοπαπᾶ μὲ σὸ Ἱεπὸ 
Σάγμα. Ἡ ςόνθεςη σοῦ ἐκλεκσοπικοῦ ςύμασορ, ςσὸ ὁποῖο πεπσεποῦςαν οἱ 
λαωκοὶ ἐκλέκσοπερ, ὁδηγοῦςε ςὲ ἐκλογὴ πποςύπψν πποεπφομένψν ἀπὸ σὴν 
ἀνψσέπψ σάξη. Παπάλληλα οἱ ἐκλεγϋμενοι δὲν ἀποσελοῦςαν πλέον σοὺρ 
ἐκλεκσοὺρ σῶν μελῶν σοῦ Σάγμασορ, ἀλλὰ σῶν λαωκῶν ἐκλεκσϋπψν οἱ ὁ-

ποῖοι πεπσεποῦςαν ἀπιθμησικά. πιπλέον,  δτνασϋσησα ποὺ παπεῖφε σὸ 
διάσαγμα ςσὸν ὁποιονδήποσε κληπικϋ, μέλορ ἠ μὴ σοῦ Σάγμασορ, ἠ ἀκϋμη 
λαωκὸ νὰ θέςει ποχηυιϋσησα καὶ νὰ ἐκλεγεῖ, ὁδηγοῦςε ςὲ νέερ ππψσϋγνψ-

περ κασαςσάςειρ καὶ ἔθεσε ςὲ κίνδτνο σὴν ἕψρ σϋσε ἄππηκση ςφέςη σοῦ ππψ-

σοπαπᾶ μὲ σὸ Ἱεπὸ Σάγμα, ἀυοῦ ἦσαν ὁπασὸ πλέον σὸ ἐνδεφϋμενο σῆρ ἐκλο-

γῆρ πποςύπψν σὰ ὁποῖα εἴσε δὲν πποσιμοῦνσαν ἀπὸ σὸ Σάγμα εἴσε ἀκϋμη δὲν 
ἀνῆκαν ςσὸ Σάγμα.  

Σὰ πποβλήμασα ςσὶρ ςφέςειρ ππψσοπαπᾶ καὶ Σάγμασορ δὲν ἔγιναν ἄμεςα 
ἀνσιληπσά. σὰ ἑπϋμενα ὅμψρ φπϋνια ἐμυανίςσηκαν ἔνσονερ ἀνσιδπάςειρ οἱ 
ὁποῖερ ὀυείλονσαν εἴσε ςσὶρ ἀξιύςειρ σοῦ ππψσοπαπᾶ καὶ ςσὴν ἐνίοσε δίκην 
ἐπιςκϋποτ ςτμπεπιυοπά σοτ εἴσε ςσὴν ππϋθεςή σοτ νὰ διασηπήςει σὴν ἀπφη-

γική σοτ θέςη μέςα ςσὸ Σάγμα εἴσε ςσὴν ἀπαίσηςη σοτ, ςὲ πεπίπσψςη ποὺ 
δὲν ἀνῆκε ςσὸ Σάγμα, νὰ μεσέφει ςσὴ διοίκηςη σοτ, μὲ σὴν ἰδιϋσησα σοῦ ἀπ-

φηγοῦ σῆρ κεπκτπαωκῆρ κκληςίαρ, ἐπιδιύκονσαρ σὴ διασήπηςη σῆρ παπά-

δοςηρ ποὺ σὸν ἤθελε ἀπφηγὸ σοῦ Σάγμασορ. 

Σὰ ππάγμασα υτςικὰ πεπιπλέκονσαν ἀκϋμη πεπιςςϋσεπο, ἀυοῦ οἱ ὀυυι-
κιοῦφοι ἱεπεῖρ (ὁ ςακελλάπιορ, ὁ ἐκκληςιάπφηρ, ὁ φαπσουόλακαρ, ὁ ἄπφψν 
σῶν μοναςσηπίψν, ὁ ἀπφιμανδπίσηρ, ὁ ἱεπομνήμψν καὶ ὁ ππψσοχάλσηρ), μέ-

λη σοῦ Σάγμασορ, διοπίζονσαν ἀπὸ σὸν ἑκάςσοσε ππψσοπαπά1.  ππῶσορ 
                                                                    

1. Βλ. ΚΑΠΑΔΟΦΟΤ, Ἀπονομή, ς. 58 καὶ σὰ δημοςιετϋμενα διοπιςσήπια ἔγγπαυα ἀπ. 113, 
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ςσὴν σάξη μάλιςσα, ὁ ςακελλάπιορ, ἐκπποςψποῦςε σὸν μέγα ππψσοπαπὰ 

ὅσαν ἀποτςίαζε ἤ ἐνεπγοῦςε ὡρ ἀναπληπψσὴρ ππψσοπαπὰρ ςσὸ διάςσημα 
ποὺ μεςολαβοῦςε ἕψρ σὴν ἐκλογὴ νέοτ ςὲ πεπίπσψςη θανάσοτ1. 

Οἱ διενέξειρ ἀνάμεςα ςσὸ Σάγμα καὶ σὸν ππψσοπαπὰ ςσὸ σέλορ σοῦ 17οτ 
καὶ ςσὰ μέςα σοῦ 18οτ αἰύνα ἀποκαλόπσοτν σὴν ποβϋςκοτςα διαμάφη καὶ 
σοὺρ λϋγοτρ σῆρ ἀνσιπαλϋσησαρ. Σὶρ δόο ασὲρ πεπιπσύςειρ παποτςιάζοτμε 
ςσὴ ςτνέφεια. 

 
Σὸ διάσαγμα σοῦ 1684 

Σὰ γεγονϋσα ποὺ ὁδήγηςαν σὸν γενικὸ πποβλεπσὴ θαλάςςηρ Gerolamo 

Corner ςσὴν ἔκδοςη σοῦ διασάγμασορ σῆρ 7ηρ Νοεμβπίοτ 1684 δὲν εἶναι πλή-

πψρ γνψςσά. Ἀπὸ σὸ πποοίμιο σοῦ διασάγμασορ ἀυήνεσαι νὰ υανεῖ ὅσι ςτνέ-

βαιναν ἔκσποπα ςσὶρ ςτνεδπιάςειρ σοῦ Σάγμασορ, εἶφαν διαπιςσψθεῖ κασα-

φπήςειρ, αθαιπεςίερ καὶ ςυεσεπιςμὸρ σῆρ ἐξοτςίαρ, ποὺ ἀνάγκαςαν σοὺρ 
ςτνδίκοτρ καὶ σὸ μεγαλόσεπο μέπορ σοῦ Σάγμασορ νὰ πποςυόγοτν ςσὸν γε-

νικὸ πποβλεπσὴ καὶ νὰ σοῦ ζησήςοτν νὰ δύςει λόςη. Οἱ πληπουοπίερ σοῦ 
πποοιμίοτ εἶναι ἀςαυεῖρ, ἀπὸ σὸ πεπιεφϋμενο ὅμψρ σῶν διασάξεψν σεκμαί-

ποτμε ὅσι ἕνα ἀπὸ σὰ πποβλήμασα ἦσαν οἱ ἀπφηγικὲρ σάςειρ ποὺ ἐξέυπαζε ὁ 
σϋσε μέγαρ ππψσοπαπὰρ Φπιςσϋδοτλορ Βοόλγαπηρ ςὲ ςφέςη μὲ σὴ λεισοτπγία 
σοῦ Σάγμασορ. Σὸ ἄλλο ςφεσιζϋσαν μὲ σὴ ςόνθεςη σοῦ ςύμασορ σοῦ Σάγμα-

σορ, ςσὸ ὁποῖο ἀυενὸρ ἐπικπασοῦςε  οἰκογενειοκπασία καὶ ἀυεσέποτ  
ἀναπλήπψςη σῶν θέςεψν δὲν γινϋσαν μὲ ἁπμϋζονσα, κασὰ σὴν κπίςη σῶν 
αἰσοόνσψν σὴν παπέμβαςη, σπϋπο. πιπλέον  ἀνάμειξη σῶν ςτνδίκψν ςσὴν 
πϋθεςη, ἀλλὰ καὶ ὁ σπϋπορ ἀνσιμεσύπιςηρ σῶν ζησημάσψν, μᾶρ ποχιάζει 
ὅσι  Κοινϋσησα, ἐκμεσαλλετϋμενη σὴν πεπίπσψςη, ἐπεδίψξε νὰ ἐλέγξει 
πλήπψρ σὸ Σάγμα, μεσασπέπονσαρ ςὲ κανϋνα σὴ ςφεσικὴ διάσαξη σοῦ δια-

σάγμασορ σοῦ 1555 ποὺ πποέβλεπε σὴν παπέμβαςή σηρ ςσὴν ἀναπλήπψςη 
σῶν κενοτμένψν θέςεψν, μϋνον ςὲ πεπίπσψςη ὀλιγψπίαρ2. 

                                                                    
131, 167, 187, 234. Σὴν ἴδια θέςη διασόπψςε καὶ  Κασεπίνα Ζαπίδη (Ραπσοῦπορ, ς. 27-28) 

ἀναυεπϋμενη ςσὸν 16ο αἰύνα. Ἡ ἄποχη ὅσι σὰ ὀυυίκια ἀπονέμονσαν ἀπὸ σὸ Σάγμα 
(ΛΟΤΝΣΖΗ, νεσοκπασία, ς. 107· ΠΑΠΑΓΕΨΡΓΙΟΤ, Ἱςσοπία, ς. 71· ΣΙΣΑ, Λασινοκπασία, ς. 78) 

δὲν εςσαθεῖ. Γιὰ σὰ καθήκονσα καὶ σὶρ ἁπμοδιϋσησερ σοῦ κάθε ὀυυικίοτ βλ. ΚΑΠΑΔΟΦΟΤ, 

Ἀπονομή, ς. 58-59· ΖΑΡΙΔΗ, Ραπσοῦπορ, ς. 28-30. 

1. Γιὰ σὴ δικαιοδοςία σοῦ ςακελλαπίοτ βλ. A.N.K., Μ.Π., υάκ. 51, δ. 1, υ. 3r-5r  ἔγγπα-

υα σῆρ 14ηρ επσεμβπίοτ 1593 καὶ σῆρ 31ηρ Μαΐοτ 1680. 
2. Σὴ διένεξη ασή, οἱ μελεσησὲρ ςτνδτάζοτν μὲ σὴν μεσαγενέςσεπη σοῦ 1753 ςτγφέ-

ονσαρ σοὺρ λϋγοτρ καὶ σὴ λόςη (ΠΑΠΑΓΕΨΡΓΙΟΤ, Ἱςσοπία, ς. 103). 
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 γενικὸρ πποβλεπσήρ, μὲ σὸ διάσαγμα σῆρ 7ηρ Νοεμβπίοτ 16841, καὶ γιὰ 
σὴ μελλονσικὴ ἀπουτγὴ σῶν ἀσϋπψν ποὺ εἶφαν διαπιςσψθεῖ, ὅπιςε σὰ ἀκϋ-

λοτθα:  
α) σὸ ἑξῆρ  ἐκλογὴ γιὰ σὴ ςτμπλήπψςη σῶν κενοτμένψν θέςεψν σῶν 

ἱεπέψν θὰ γινϋσαν ἀπὸ κληπικολαωκὴ ἐπισποπὴ ἀνσίςσοιφη ἐκείνηρ σῆρ 
ἐκλογῆρ σοῦ ππψσοπαπᾶ, δηλαδὴ ἀπὸ σοὺρ ἱεπεῖρ σοῦ Σάγμασορ καὶ 30 λαω-
κοὺρ ἐκλέκσοπερ ποὺ θὰ πποέπφονσαν ἀπὸ σὸ τμβοόλιο σῆρ πϋληρ.  

β) σὸ Σάγμα δὲν μποποῦςαν νὰ γίνοτν δεκσοὶ πεπιςςϋσεποι σῶν δόο ἀπὸ 
σὴν ἴδια οἰκογένεια, ὥςσε νὰ μποποῦν ὅλοι νὰ ἐλπίζοτν γιὰ σὴν εἴςοδϋ σοτρ 
ς’ ασϋ.  

γ) σὶρ ςτνάξειρ σοῦ ςύμασορ, γιὰ ὁποιοδήποσε θέμα, ἦσαν ἐλεόθεπη  
εἴςοδορ ςὲ ὅλοτρ ἀνεξαιπέσψρ, φψπὶρ νὰ μποπεῖ ὁ ππψσοπαπὰρ νὰ παπέμβει, 
ἐκσὸρ υτςικὰ ἀπὸ σὴ διασόπψςη σῶν ἀπϋχεύν σοτ καὶ σὴν ἄςκηςη σοῦ 
δικαιύμασορ χήυοτ.  

δ) Σὰ ἔγγπαυα καὶ σὰ ππακσικὰ σοῦ Σάγμασορ ἔππεπε νὰ διαφψπιςσοῦν 
ἀπὸ σὰ ἔγγπαυα σῆρ ππψσοπαπαδικῆρ καγγελαπίαρ καὶ νὰ υτλλάςςονσαι 
ἀπὸ σὸν γπαμμασέα σοῦ Σάγμασορ ςὲ ἰδιαίσεπο φῶπο.  

ε)  ππψσοπαπὰρ δὲν μποποῦςε νὰ ςτγκαλέςει σὸ ςῶμα φψπὶρ σὴν πα-

πέμβαςη σοῦ ππιϋπη ἤ σοῦ γπαμμασέα καὶ εἰδοποίηςη σῶν μελῶν σοτ σοτ-

λάφιςσον δόο μὲ σπεῖρ μέπερ νψπίσεπα. 

Σὸ πεπιεφϋμενο σῆρ ππύσηρ διάσαξηρ, ἂν δὲν ὀυείλεσαι ςὲ ππψσοβοτλία 
σοῦ γενικοῦ πποβλεπσῆ, πποςδιοπίζει σὴν κοινψνικὴ σατσϋσησα σῶν δια-

μαπστπομένψν σαγμασισῶν ἱεπέψν, οἱ ὁποῖοι θὰ ππέπει νὰ ἀνῆκαν ςσὴν σά-

ξη σῶν πολισῶν, ἀυοῦ ὁ πποβλεπσὴρ μὲ σὴν ἀπϋυαςή σοτ νὰ ἀναθέςει σὴν 
ἐκλογὴ σῶν μελῶν σοῦ Σάγμασορ ςὲ κληπικολαωκὴ ςτνέλετςη ςσὴν ὁποία 
πλειοχηυοῦςαν σὰ μέλη σοῦ τμβοτλίοτ σῆρ πϋληρ ἔδινε οςιαςσικὰ σὸν 
ἔλεγφο σοῦ Σάγμασορ ςὲ ασοόρ. Μὲ σὸν σπϋπο ασὸν ἐπήπφεσο κασαλτσικὴ 
παπέμβαςη σῆρ κοςμικῆρ ἐξοτςίαρ ςσὰ ἐςψσεπικὰ σοῦ Σάγμασορ,  δὲ ἐυαπ-

μογὴ σῆρ διάσαξηρ ὁδηγοῦςε ςὲ οςιαςσικὴ διαυοποποίηςη σῆρ δομῆρ σοῦ 
Σάγμασορ, μὲ σὸν ἀποκλειςμὸ σῶν ποχηυίψν σῶν ὁποίψν οἱ οἰκογένειερ 
δὲν ἀνῆκαν ςσὴν κτπίαπφη σάξη. Δὲν εἶναι ςαυεῖρ οἱ λϋγοι ποὺ πποκάλεςαν 
σὴν πποςυτγή, εἶναι γνψςσὴ ὅμψρ  ςόνθεςη σοῦ ςύμασορ σοῦ Σάγμασορ 
κασὰ σὴν πεπίοδο ασή. Σὸ ππακσικὸ ἐκλογῆρ σοῦ μεγάλοτ ππψσοπαπᾶ Φπι-

ςσϋδοτλοτ Βοόλγαπη, σῆρ 14ηρ Ἀππιλίοτ 1675, πεπιλαμβάνει δέκα ἱεπεῖρ οἱ 
ὁποῖοι ἦσαν πιθανϋσασα μέλη οἰκογενειῶν ποὺ ἀνῆκαν ςσὴν σάξη σῶν «ἀπ-

                                                                    
1. POJAGO, Leggi, σ. 1, ς. 332-333.  
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φϋνσψν»1. Μὲ δεδομένη σὴ ςόνθεςη σοῦ Σάγμασορ, οἱ «ἀσαξίερ» λαμβάνοτν 
σὸ φαπακσήπα σῆρ ἀνσιπαπάθεςηρ σῆρ ἀπιςσοκπασικῆρ καὶ δημοσικῆρ μεπί-
δαρ, οἱ ὁποῖερ ἐκπποςψποῦνσαν ἰςοδόναμα ςφεδὸν σϋσε μέςα ςσὸ Σάγμα, καὶ 
σῆρ πποςπάθειαρ σῆρ ππύσηρ νὰ ἐλέγξει σὰ ππάγμασα. Ἡ πποςπάθεια ὅμψρ 
ασὴ δὲν εἶφε ἀποσέλεςμα. Tὸ Ἱεπὸ Σάγμα ἀνσέδπαςε καὶ πέστφε σὸ 1692, 
ἔπεισα ἀπὸ δικαςσικὸ ἀγύνα μὲ σὴν Κοινϋσησα, σὴν ἀκόπψςη σοῦ ππύσοτ 
ἄπθποτ, μὲ ἀπϋυαςη σοῦ τμβοτλίοτ σῶν απάνσα2. Ἀπὸ μεσαγενέςσεπερ 
πηγὲρ γνψπίζοτμε ὅσι, σοτλάφιςσον σὸν Μάπσιο σοῦ 1749 ςσὸ Σάγμα μεσεῖ-
φαν δόο ἱεπεῖρ ἀπὸ σὴν σάξη σῶν «ἀπφϋνσψν» καὶ οἱ πϋλοιποι ἀπὸ σὶρ 
ἄλλερ σάξειρ3. Ἡ σαξικὴ ἀνσιπποςύπετςη ςσὸ Σάγμα ποὺ διαπιςσύνεσαι σὸ 
1749 μὲ ἀναλογία 2:18 δὲν ὀυείλεσαι ςσὴν ὕπαπξη ςφεσικῆρ νομοθεσικῆρ 
διάσαξηρ, ὅπψρ εἶφε θεψπηθεῖ ἀπὸ σοὺρ παλαιϋσεποτρ4, ἀλλὰ ςὲ ςτγκτπία 

σὴν ὁποία κασέγπαχε ςσὴν ἀναυοπά σοτ ὁ γενικὸρ πποβλεπσὴρ Marin Anto-

nio Cavalli. Σὴν ἐκλογὴ σῶν μελῶν σοτ ἀπὸ σὴ γενικὴ ςτνέλετςη σοῦ Σάγ-

μασορ πποϊποθέσει καὶ σὸ διάσαγμα σῆρ 21ηρ Ἀππιλίοτ 1753, μὲ σὸ ὁποῖο 
ἀναγνψπίςσηκε ςσὸ Σάγμα ὁ φαπακσήπαρ σῆρ ἀδελυϋσησαρ καὶ ἑπομένψρ 
σοῦ δικαιύμασορ νὰ ςτγκαλεῖσαι καὶ νὰ χηυίζει, ὅπψρ ασὸ εἶφε ἀναγνψ-

πιςσεῖ μὲ σὴ δοτκικὴ ἀπϋυαςη σοῦ 1474, ὁπίζεσαι δὲ ασὸ πεόθτνο γιὰ σὴν 
ςτμπλήπψςη σῶν κενοτμένψν θέςεψν5.  

                                                                    
1. ΑΘ. ΣΙΣΑ, «Φπιςσϋδοτλορ Βοόλγαπηρ Μέγαρ Ππψσοπαπὰρ Κέπκτπαρ (1638-1693)», 

Κευαλληνιακὰ Χπονικὰ 3 (1978-1979), 203. ΚΑΠΑΔΟΦΟΤ, Ἀπονομή, ς. 252. Ἡ διάκπιςη σῶν 
ὀνομάσψν ἔγινε μὲ βάςη σὸν κασάλογο σῶν οἰκογενειῶν ποὺ μεσεῖφαν ςσὸ τμβοόλιο σῆρ 
πϋληρ σὸ διάςσημα 1440-1589 (βλ. N. KARAPIDAKIS, Civis fidelis: l’avènement et l’affirmation de 
la citoyenneté corfiote (XVIème-XVIIème siècles), Frankfurt 1992, ς. 263-283). 

2. Α.Ν.Κ., νεσοκπασία, υάκ. 81, δέςμη 12. Ἡ δέςμη πεπιλαμβάνει ἀνσίγπαυα ἐγγπά-

υψν σὰ ὁποῖα εἶφαν ἐπιςτναυθεῖ ςσὸ πϋμνημα σῆρ Κοινϋσησαρ ποὺ βπίςκεσαι ςσὴν πποη-

γοόμενη δέςμη. Ἀνάμεςα ςὲ ασὰ πάπφει καὶ ἀνσίγπαυο σοῦ διασάγμασορ σοῦ 1684, ὅποτ, 
δίπλα ςσὸ ππῶσο ἄπθπο, ἔφει ςημειψθεῖ: «questo cappo dopo lunge et acre littigie tra il Clero e 

la Città con largissimo spazzo della 4.tia 1692 fu tagliato et annulato come carpito da sindici soto 
false rapresentanze» (υ. 32). Βλ. καὶ σὸ ἔγγπαυο ποὺ κασέθεςε σὸ Ἱεπὸ Σάγμα ςσὸν γενικὸ 
πποβλεπσὴ ςσὶρ 6 Υεβποταπίοτ 1753, ςσὴν ἀνσιδικία σοτ μὲ σὸν ππψσοπαπά, ὅποτ ποςσή-

πιξε ὅσι  διάσαξη σοῦ 1684, ποὺ ἀυοποῦςε σὸν σπϋπο ἐκλογῆρ σῶν μελῶν σοτ, εἶφε ἀνα-

σπαπεῖ μὲ «Spazzo di Taglio» σοῦ τμβοτλίοτ σῶν απάνσα, ἔπεισα ἀπὸ πποςυτγὴ (Α.Ν.Κ., 
Α.Ε.Δ., υάκ. 5, β. 4, ςτνημμένο ἀπ. 4). Βλ. καὶ ΝΙΚΗΥΟΡΟΤ, Σελεσέρ, ς. 301 ςημ. 73. 

3. ΛΟΤΝΣΖΗ, νεσοκπασία, ς. 107 ςημ. 2, ὅποτ δημοςιεόεσαι σὸ ςφεσικὸ ἀπϋςπαςμα 
ἀναυοπᾶρ (dispaccio) σοῦ γενικοῦ πποβλεπσῆ Marin Antonio Cavalli, ςσὴν ὁποία ςημειύ-

νεσαι ὅσι ἀπὸ σοὺρ εἴκοςι ἱεπεῖρ «a riserva di due soli che sono della condizione del primo ordine 

tutti gli altri lo sono dell’ordine popolare».  

4. ΛΟΤΝΣΖΗ, νεσοκπασία, ς. 107· ΣΙΣΑ, Λασινοκπασία, ς. 82. 
5. POJAGO, Leggi, σ. 2, ς. 139-140. 
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Ἡ διάσαξη γιὰ σὸν πεπιοπιςμὸ σῆρ οἰκογενειοκπασίαρ ςσὸ Σάγμα ἔθεσε 
γιὰ ππύση υοπὰ υπαγμὸ ςὲ μιὰ ςτνήθεια1 ποὺ πεπιϋπιζε σὶρ πιθανϋσησερ 
ἐκλογῆρ σῶν μὴ ππονομιοόφψν ποχηυίψν, ἀλλὰ καὶ πποξενοῦςε ποικίλα 
ζησήμασα ςσὶρ λήχειρ σῶν ἀπουάςεψν. Παπὰ σὴν αςσηπϋσησα σῆρ ἀπαγϋ-

πετςηρ ὅμψρ,  ςτμμεσοφὴ πεπιςςϋσεπψν ἱεπέψν ἀπὸ ὁπιςμένερ οἰκογένειερ 
ςτνεφίςσηκε, γι’ ασὸ καὶ ςσὶρ 29 Αγοόςσοτ 1717, ἔπεισα ἀπὸ παπάκληςη 
σοῦ ππιϋπη σοῦ Σάγμασορ ἱεπέα Μαπίνοτ Βοόλγαπη, ὁ γενικὸρ καπισάνορ 
Andrea Pisani μὲ νέο διάσαγμα ἐπανέλαβε σὴν ἀπαγϋπετςη ὁπίζονσαρ ὡρ 
ποινὴ γιὰ σοὺρ παπαβάσερ ππϋςσιμο 500 πεαλίψν2. 

Μὲ σὰ πϋλοιπα ἄπθπα πεπιοπίςσηκαν ἀπουαςιςσικὰ οἱ παπεμβάςειρ σοῦ 
ππψσοπαπᾶ ςσὰ ὅπια σῆρ δικαιοδοςίαρ σοῦ ἁπλοῦ μέλοτρ καὶ διαφψπίςσηκαν 
σὰ ἀπφεῖα σοῦ Σάγμασορ ἀπὸ ἐκεῖνα σῆρ ππψσοπαπαδικῆρ καγγελαπίαρ. σὸ 
διάσαγμα βεβαιύνεσαι μὲ σπϋπο πησὸ ὅσι ὁ ππψσοπαπὰρ εἶφε φάςει πλέον 
σὴν παλαιϋσεπη ἰδιϋσησά σοτ ὡρ ἀπφηγοῦ σοῦ Σάγμασορ καὶ μεσεῖφε ςὲ ασὸ 
ὡρ ἁπλὸ μέλορ. Ἡ ἀνάγκη διασόπψςηρ σῆρ ππαγμασικϋσησαρ ασῆρ ςὲ σπία 
ξεφψπιςσὰ ἄπθπα μὲ ςτγκεκπιμένο σὸ καθένα πεπιεφϋμενο δείφνει σὴ ςοβα-

πϋσησα σῆρ ἔπιδαρ ποὺ πποκλήθηκε ἀλλὰ καὶ σὴν χόφπαιμη μασιὰ σῆρ βενε-

σικῆρ Διοίκηςηρ,  ὁποία δίνει σὴ λόςη ἀκτπύνονσαρ κάθε πεπαισέπψ ἐξοτ-

ςιαςσικὴ ἐπιδίψξη σῶν κασϋφψν σοῦ ππψσοπαπαδικοῦ ἀξιύμασορ ἔνανσι 
σοῦ Σάγμασορ. Μὲ σὸν σπϋπο ασὸ  Βενεσία ἀναγνύπιζε ἐπίςημα μιὰ ππαγ-

μασικϋσησα ἤδη ἰςφόοτςα καὶ ὁπιςσικοποιοῦςε σὴ διάκπιςη σῶν ἁπμοδιο-

σήσψν μὲ σὸν διαφψπιςμὸ σῶν ἀπφείψν καὶ σὴ υόλαξή σοτρ ςὲ διαυοπεσικὸ 
φῶπο. 

Σοῦσο ὅμψρ δὲν ςήμανε καὶ σὴν πλήπη ἀποδέςμετςη σοῦ Σάγμασορ ἀπὸ 
σὸν ππψσοπαπά, ὁ ὁποῖορ ὡρ ἐξέφψν μέλορ σοτ, ἀλλὰ καὶ ὡρ πεόθτνορ γε-

νικϋσεπα γιὰ σὴν εὔπτθμη λεισοτπγία σοῦ ἐκκληςιαςσικοῦ ὀπγανιςμοῦ, δι-

ετθεσοῦςε μὲ πποςσάγμασα κάθε σὶ ποὺ θὰ μποποῦςε νὰ πποκαλέςει ςόγφτςη 
οὕσψρ ὥςσε σὸ Σάγμα νὰ λεισοτπγεῖ «ἐν ἀγαθῇ καὶ ἀκασακπίσῳ σάξει», ὅπψρ 
ἔγπαυε γιὰ παπάδειγμα ὁ μέγαρ ππψσοπαπὰρ πτπίδψν Βοόλγαπηρ ςὲ ςφεσι-
κὸ ππϋςσαγμα ποὺ ἐξέδψςε ςσὶρ 5 κσψβπίοτ 17203. 

                                                                    
1. τφνὰ ςσὸ Σάγμα ςτντπῆπφαν μέλη σῆρ ἴδιαρ οἰκογένειαρ, ὅπψρ κασὰ σὰ μέςα σοῦ 

16οτ αἰύνα ποὺ μέλη σοῦ Σάγμασορ ἦσαν ὁ ππψσοπαπὰρ Ἀλοΐζιορ Ραπσοῦπορ μὲ σοὺρ δόο 
γιοόρ σοτ, σὸν Ἀλέξιο καὶ σὸν Ἰψάννη (ΖΑΡΙΔΗ, Ραπσοῦπορ, ς. 30). σὴν ἐκλογὴ ἐπίςηρ σοῦ 
ππψσοπαπᾶ Φπιςσϋδοτλοτ Βοόλγαπη (1675) σέςςεπα ἀπὸ σὰ μέλη σοῦ Σάγμασορ ἀνῆκαν 
ςσὴν οἰκογένεια Βοόλγαπη (ΚΑΠΑΔΟΦΟΤ, Ἀπονομή, ἔγγπαυο 38· ππβλ. ΣΙΣΑ, Λασινοκπασία, 

ς. 78). 

2. POJAGO, Leggi, σ. 1, ς. 429· ΛΟΤΝΣΖΗ, νεσοκπασία, ς. 107· ΣΙΣΑ, Λασινοκπασία, ς. 78. 
3. Δημοςιετμένο εἰρ ΣΙΣΑ, Λασινοκπασία, ς. 80-82. 
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Σὰ γεγονόσα σοῦ 1748-1753 

Ἡ πεπίοδορ ασὴ φαπακσηπίζεσαι ἀυενὸρ ἀπὸ σὴν πποςπάθεια σοῦ Σάγμασορ 
νὰ ἐπισόφει σὴν ἀκόπψςη σοῦ διασάγμασορ σοῦ 1555 καὶ σὴν ἐπιςσπουὴ ςσὴν 
παλαιὰ ςτνήθεια, μὲ σὴν ἀνάληχη σῆρ ἀποκλειςσικῆρ εθόνηρ γιὰ σὴν ἐκλο-

γὴ σῶν ππψσοπαπάδψν, καὶ ἀυεσέποτ ἀπὸ σὶρ πποςσπιβὲρ ἀνάμεςα ςὲ ασὸ 
καὶ σὸν ππψσοπαπὰ ἀναυοπικὰ μὲ σὴ θέςη σοῦ σελετσαίοτ ςσὸ Σάγμα, ςσὴν 
πεπίπσψςη ποὺ κασὰ σὴν ἐκλογή σοτ δὲν ἦσαν μέλορ σοῦ Σάγμασορ. 

Δόο αἰῶνερ μεσὰ σὴν ἔκδοςη σοῦ διασάγμασορ σοῦ 1555 σὸ Ἱεπὸ Σάγμα 
μέςῳ σοῦ ππιϋπη σοτ ἱεπέα πτπίδψνορ Μήλια ἐπεδίψξε σὴν ἀκόπψςή σοτ 

καὶ σὴν σποποποίηςη σῆρ διαδικαςίαρ ἐκλογῆρ σοῦ μεγάλοτ ππψσοπαπᾶ, μὲ 
ἔυεςη σῆρ 10ηρ Νοεμβπίοτ 1748 ππὸρ σὸ τμβοόλιο σῶν 40,  ὁποία ὅμψρ 
δὲν ἔγινε δεκσή. σὶρ 29 Μαΐοτ 1749 ἐκδϋθηκε ἀπϋυαςη σοῦ δϋγη Pietro Gri-

mani ἀπετθτνϋμενη ςσὸν γενικὸ πποβλεπσὴ θαλάςςηρ Marino Antonio Ca-

valli μὲ σὴν ὁποία ἐπικτπύθηκε σὸ διάσαγμα σῆρ 18ηρ Δεκεμβπίοτ 1555 καὶ 
ὁπίςσηκε  πιςσὴ ἐυαπμογή σοτ, σονίζονσαρ σὴ ςημαςία σηρ γιὰ σὸ δημϋςιο 
ςτμυέπον καὶ σὴν πεμία σῶν πηκϋψν1. Ἡ ἀπϋυαςη πποκάλεςε νέα ἔκκλη-

ςη σοῦ Σάγμασορ  ὁποία κασασέθηκε ςσὴ Γεποτςία ἀπὸ σὸν ἐκππϋςψπϋ σοτ 
ςσὴ Βενεσία καὶ ἀνσίςσοιφη σῆρ Κοινϋσησαρ μέςῳ σοῦ ἐκεῖ πληπεξοτςίοτ 

σηρ, μὲ ἀποσέλεςμα σὴν ἔκδοςη νέαρ δοτκικῆρ ἀπϋυαςηρ ςσὶρ 14 Ἰοτνίοτ 
1749 μὲ σὴν ὁποία ἐπικτπύθηκε σὸ πεπιεφϋμενο σῆρ πποηγοόμενηρ2. Ἡ ἀνα-

κίνηςη σοῦ θέμασορ ςτμπίπσει πιθανϋσασα μὲ κενὸ ἐξοτςίαρ σὸ ὁποῖο ἐκσεί-
νεσαι ἀπὸ σὸν Νοέμβπιο 1748 ἕψρ σὸν Ἰοόλιο 1749 καὶ σὸ ὁποῖο ὀυειλϋσαν 

εἴσε ςὲ ἀδτναμία σοῦ ππψσοπαπᾶ Ἰψάννη Βοόλγαπη νὰ ἀςκήςει σὰ καθή-

κονσά σοτ εἴσε ςσὸν θάνασϋ σοτ. Ππάγμασι οἱ υάκελοι 36 καὶ 37 σοῦ Ππψσο-

παπαδικοῦ Ἀπφείοτ πεπιέφοτν γιὰ σὴν πεπίοδο ασὴ ππάξειρ σοῦ ἀναπλη-

πψσῆ ππψσοπαπᾶ μμανοτὴλ Φαλικιϋποτλοτ3. 

Ξεφψπιςσὸ ἐνδιαυέπον γιὰ σὸ θέμα μαρ ἔφει  διένεξη ἀνάμεςα ςσὸν 
ππψσοπαπὰ καὶ σὸ Σάγμα ἀναυοπικὰ μὲ σὴ θέςη σοτ ςσὸ Σάγμα, ςσὶρ πεπι-
πσύςειρ ἐκεῖνερ κασὰ σὶρ ὁποῖερ ὁ ἐκλεγϋμενορ ππψσοπαπὰρ δὲν ἀνῆκε ςσὸ 
Ἱεπὸ Σάγμα. Ἡ διαμάφη,  ὁποία ἕπεσαι φπονικὰ σῆρ πποηγοόμενηρ ἀποστ-

                                                                    
1. POJAGO, Leggi, σ. 2, ς. 116-117. 

2. POJAGO, Leggi, σ. 2, ς. 117. Βλ. καὶ Α.Ν.Κ., νεσοκπασία, υάκ. 51, δέςμερ 24 καὶ 25, 

ὅποτ σὰ ἀνσίγπαυα σῶν ἐγγπάυψν ποὺ φπηςιμοποιήθηκαν ἀπὸ σὴν Κοινϋσησα γιὰ σὴν 

ποςσήπιξη σῆρ πϋθεςηρ. 

3. Βλ. γιὰ παπάδειγμα σὴ δικογπαυία σῆρ 17ηρ Μαπσίοτ 1749, ΚΑΠΑΔΟΦΟΤ, Ἀπονομή, ς. 
462-463. 
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φημένηρ πποςπάθειαρ σοῦ Σάγμασορ νὰ ἐλέγξει σὴν ππψσοπαπαδικὴ ἐκλογή, 

ξέςπαςε μεσὰ σὴν ἐκλογὴ ςσὸ ππψσοπαπαδικὸ ἀξίψμα σοῦ ἱεπέα πτπίδψνορ 
Βοόλγαπη, ὁ ὁποῖορ ςσηπιζϋμενορ ἀποκλειςσικὰ ςσὸ ἀξίψμά σοτ καὶ ἄςφεσα 
ἀπὸ σὴν ἔνσαξή σοτ ἠ μὴ ςσὸ Σάγμα, ἀπαισοῦςε σὴν ἐνεπγὸ ςτμμεσοφὴ ςσὶρ 
δπαςσηπιϋσησερ σοῦ Σάγμασορ σοῦ ἰδίοτ καὶ σοῦ ππψσοπαπαδικοῦ γπαμ-

μασέα. 
Σὶρ ἀπαισήςειρ ασὲρ καὶ σὴν ἀνσίδπαςη σῶν ἱεπέψν σοῦ Σάγμασορ καθὼρ 

καὶ σὴ θέςη ποὺ ἔλαβε  Πολισεία γιὰ σὴν ἐπίλτςη σοῦ ζησήμασορ, γνψπί-

ζοτμε ἀπὸ σὴν ἀναυοπὰ ποὺ πέβαλε σὸ Ἱεπὸ Σάγμα ςσὸν γενικὸ πποβλεπσὴ 
ςσὶρ 6 Υεβποταπίοτ 17531, ἀπὸ σὸ πϋμνημα ποὺ πέβαλαν οἱ ςόνδικοι γιὰ 
λογαπιαςμὸ σῆρ Κοινϋσησαρ ςσὸν γενικὸ πποβλεπσή, μὲ σὸ ὁποῖο κασέθεςαν 
καὶ πλῆθορ ἐγγπάυψν ποὺ ἀυοποῦςαν σὴ δικαιοδοςία σοῦ μεγάλοτ ππψσο-

παπᾶ ςσὸ Σάγμα2, καὶ ἀπὸ σὸ διάσαγμα σῆρ 21ηρ Ἀππιλίοτ 1753, ποὺ υέπει 
σὴν πογπαυὴ σοῦ γενικοῦ πποβλεπσῆ Agostino Sagredo3. 

σὶρ ἀπαισήςειρ σοῦ ππψσοπαπᾶ οἱ σαγμασῖσερ ἱεπεῖρ ἀνσέδπαςαν ἔνσονα 
ςσηπιζϋμενοι ςσὰ ππονϋμιά σοτρ καὶ πποςπάθηςαν νὰ πποςσασέχοτν σὴν 
ασοσέλεια σοῦ Σάγμασορ ποὺ κινδόνετε. σὴ διαμάφη παπενέβηςαν καὶ οἱ 
ςόνδικοι, οἱ ὁποῖοι ποςσηπίζονσαρ σὸν ππψσοπαπὰ καὶ ἐκμεσαλλετϋμενοι 
σὴν εκαιπία σῆρ ςόναξηρ σοῦ Σάγμασορ γιὰ σὴν ἀναπλήπψςη δόο κενῶν 

θέςεψν, ζήσηςαν ἀπὸ σὸν γενικὸ πποβλεπσὴ θαλάςςηρ νὰ μὴν λεισοτπγήςει 
σὸ Σάγμα ὡρ ἀδελυϋσησα ππονομιακὰ διακπινϋμενη, γιὰ νὰ μποπεῖ νὰ πα-

πεμβαίνει ς’ ασὴν καὶ ὁ μέγαρ ππψσοπαπάρ, ὁ ὁποῖορ λϋγῳ σοῦ ἀξιύμασϋρ 
σοτ ἦσαν  κευαλὴ ὅλοτ σοῦ κλήποτ. Οἱ ἱεπεῖρ σοῦ Σάγμασορ γιὰ σὴν ἀνσιμε-

σύπιςη σῆρ νέαρ ασῆρ ἀπϋπειπαρ ἐνανσίον σῆρ ἀδελυϋσησαρ ἀπηόθτναν, 
μέςῳ σοῦ ππιϋπη σοτρ, ἀναυοπὰ ςσὸν γενικὸ πποβλεπσὴ πποςκομίζονσαρ καὶ 
σὰ ἔγγπαυα μὲ σὰ ὁποῖα ἀποδεικντϋσαν ὅσι ςεβϋμενοι καὶ σιμύνσαρ σὸν μέ-

γα ππψσοπαπά, εἶφαν πποςυεπθεῖ νὰ σὸν ςτγκασαλέξοτν ςσὸ Σάγμα παπα-

φψπύνσαρ σοτ σὴν ππύση κενὴ θέςη, ασὸρ ὅμψρ εἶφε ἀποππίχει σὴν ππϋ-

σαςη. Σὰ ἔγγπαυα ασὰ γνψςσοποιήθηκαν ἀπὸ σὸν γενικὸ πποβλεπσὴ ςσοὺρ 
ςτνδίκοτρ, οἱ ὁποῖοι ὅμψρ μὲ νέα ἀναυοπά σοτρ ἐπέμειναν ςσὴν ἀπφική σοτρ 
ἀπαίσηςη. σὴ ςτνέφεια ὁ γενικὸρ πποβλεπσήρ, ἀυοῦ ἐξέσαςε σὴν πϋθεςη, 
ςεβϋμενορ σὰ δικαιύμασα σῆρ ἀδελυϋσησαρ σῶν ἱεπέψν σὰ ὁποῖα εἶφαν 
παπαφψπηθεῖ μὲ σὴ δοτκικὴ ἀπϋυαςη σοῦ 1474 ὅπιςε ὅσι σὸ Σάγμα ὄυειλε, 
κάθε υοπὰ ποὺ θὰ ςτνέβαινε ἐκλογὴ ππψσοπαπᾶ ἐκσὸρ σοῦ ςύμασϋρ σοτ, 

                                                                    
1. Α.Ν.Κ., Α.Ε.Δ., υάκ. 5, β. 4. 

2. Α.Ν.Κ., νεσοκπασία, υάκ. 81, δέςμερ 11 καὶ 12. 
3. POJAGO, Leggi, σ. 2, ς. 139-140. Γιὰ σὸ θέμα βλ. καὶ ΚΑΡΤΔΗ, «Sagredo», ς. 532-533. 
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λϋγῳ σῆρ ἀξίαρ σοτ καὶ λϋγῳ σῆρ θεςηρ σοτ ὡρ ἀπφηγοῦ ὅλοτ σοῦ κλήποτ, 
νὰ σοῦ πποςυέπει σὴν ππύση κενοόμενη θέςη, ἔσςι ὥςσε νὰ παποτςιάζει 
ασὸρ σὴν ἴδια εἰκϋνα μὲ σοὺρ πποκασϋφοτρ σοτ ποὺ ἐξελέγηςαν ἀπὸ σὸ ἴδιο 
ςῶμα. Σοῦσο υτςικὰ θὰ ςτνέβαινε ἐυϋςον καὶ ασὸρ θὰ ἤθελε νὰ ςτγκασα-

πιθμηθεῖ ςσὸ Σάγμα, ςὲ ἄλλη πεπίπσψςη ἔμενε ἐλεόθεπορ ὁ ππιϋπηρ σοῦ Σάγ-

μασορ νὰ ςτγκαλέςει σὸ ςῶμα γιὰ σὴν ἐκλογὴ ἄλλοτ ἱεπέα ἄξιοτ γιὰ σὴ ςτμ-

πλήπψςη σοῦ ἀπιθμοῦ σῶν εἴκοςι. Παπάλληλα ὁ γενικὸρ πποβλεπσὴρ ἀπαγϋ-

πετςε αςσηπὰ σὴ ςτμμεσοφὴ ςσὶρ ςτνάξειρ καὶ ςσὶρ χηυουοπίερ κάθε 
ἄλλοτ, εἴσε ασὸρ ἦσαν ὁ ππψσοπαπαδικὸρ γπαμμασέαρ εἴσε ὁποιοςδήποσε 
ἄλλορ μὲ ὁποιονδήποσε σίσλο, ἐκσὸρ σῶν εἴκοςι μελῶν σοτ Σάγμασορ1. 

σὶρ ἀνψσέπψ ἀπουάςειρ σοῦ γενικοῦ πποβλεπσῆ ἀνσέδπαςαν οἱ ςόνδι-
κοι, οἱ ὁποῖοι ἀπέςσειλαν ςσὴ Βενεσία πϋμνημα καὶ ζήσηςαν νὰ ἀναπσό-

ξοτν σὰ ἐπιφειπήμασά σοτρ. Σὴν ἀποδοφὴ σοῦ αἰσήμασϋρ σοτρ γνψςσοποίηςε 
 Γεποτςία ςσὸν πποβλεπσὴ μὲ σὸ δοτκικὸ γπάμμα σῆρ 28ηρ Μαπσίοτ 17542, 

υαίνεσαι ὅμψρ ὅσι  πϋθεςη δὲν εἶφε ςτνέφεια. Διένεξη μὲ σὸ ἴδιο ἀκπιβῶρ 
πεπιεφϋμενο σοποθεσεῖσαι ἀπὸ σοὺρ μελεσησὲρ ςσὰ φπϋνια σῆρ θησείαρ σοῦ 
ππψσοπαπᾶ Ἀλοΐζιοτ Καπάδοκα καὶ ςτγκεκπιμένα σὸ 17753, οἱ παπαπομπὲρ 
ὅμψρ ἀναυέπονσαι ςσὸ ἀνψσέπψ διάσαγμα σῆρ 21ηρ Ἀππιλίοτ 1753,  δὲ 
λόςη σῆρ διένεξηρ ἐμυανίζεσαι σατσϋςημη μὲ σὴν παπαπάνψ. Ἡ διαπίςσψςη 
ασὴ μᾶρ ὁδηγεῖ ςσὸ ςτμπέπαςμα ὅσι ππϋκεισαι μᾶλλον γιὰ ςόγφτςη σῶν 
φπονολογιῶν. 

 

6. τμπεπάςμασα 

Ἀπὸ σὰ παπαπάνψ ςτμπεπαίνεσαι ὅσι  ἀνάδειξη σοῦ ππψσοπαπᾶ ὡρ κευα-

λῆρ σῆρ κεπκτπαωκῆρ κκληςίαρ καὶ  παγψγὴ σοῦ ὀπθϋδοξοτ κλήποτ ς’ 
ασὸν δὲν μποπεῖ νὰ σεκμηπιψθεῖ ἕψρ σὸ ππῶσο μιςὸ σοῦ 16οτ αἰύνα. Ἀπὸ 

σὶρ γπαπσὲρ πηγὲρ σῶν δόο ππύσψν αἰύνψν σῆρ λασινοκπασίαρ ςσὸ νηςὶ δὲν 
πποκόπσει ὁ σπϋπορ ὀπγάνψςηρ σῆρ ὀπθϋδοξηρ κκληςίαρ. Βαπόνοτςα ςη-

μαςία υαίνεσαι νὰ ἔφοτν δόο ςτςςψμασύςειρ κληπικῶν, σὸ Ἱεπὸ Σάγμα καὶ 
οἱ Λετσεπιῶσερ. Ἀπὸ σὸ σέλορ σοῦ 14οτ αἰύνα καὶ ἑξῆρ ὁ ππψσοπαπὰρ ἐμ-

υανίζεσαι ςσὶρ πηγὲρ ὡρ ἀπφηγὸρ σοῦ Ἱεποῦ Σάγμασορ, μὲ πεπιοπιςμένη δι-

                                                                    
1. POJAGO, Leggi, σ. 2, ς. 139-140. 

2. A.S.V., Senato Rettori, Registro 131, anno 1754, υ. 10(42)v-11(43)v. 

3. ΛΟΤΝΣΖΗ, νεσοκπασία, ς.107-108· ΠΑΠΑΓΕΨΡΓΙΟΤ, Ἱςσοπία, ς. 115· ΣΙΣΑ, Λασινο-

κπασία, ς. 83. 
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καιοδοςία  ὁποία δὲν ἐκσεινϋσαν πέπαν σῶν ὁπίψν σῆρ πϋληρ. Σὴν κασά-

ςσαςη ασὴ βπῆκε  Βενεσία μὲ σὴν ἐγκασάςσαςή σηρ ςσὴν Κέπκτπα, σὴν 
ὁποία καὶ διασήπηςε, ἐπικτπύνονσαρ σὰ ππονϋμια σῶν ςτςςψμασύςεψν 
σῶν κληπικῶν καὶ ἐπιδιύκονσαρ νὰ πεπιοπίςει κασὰ σὸ δτνασὸν κάθε πα-

πέμβαςη πποεπφϋμενη εἴσε ἀπὸ σὴ Δόςη εἴσε ἀπὸ σὴν Ἀνασολή, μέςα ςσὸ 
πλαίςιο σῆρ γενικϋσεπηρ θπηςκετσικῆρ πολισικῆρ σηρ,  ὁποία ἦσαν ἄμεςα 
ςτνδεδεμένη μὲ σὰ οἰκονομικὰ καὶ πολισικά σηρ ςτμυέπονσα1. Λίγο ππὶν ἀπὸ 
σὰ μέςα σοῦ 16οτ αἰύνα, καὶ λίγο μεσὰ σὴν σπαγικὴ ἐμπειπία σῆρ σοτπκικῆρ 
πολιοπκίαρ σοῦ 1537,  ςτνσονιςμένη πποςπάθεια σοῦ Ἱεποῦ Σάγμασορ, καπ-

πὸρ σῆρ ὁποίαρ ἦσαν  παπικὴ βοόλλα σοῦ 1540, κτπίψρ ὅμψρ σῆρ κεπκτ-

παωκῆρ Κοινϋσησαρ ςσὴ Βενεσία μὲ σὶρ ππεςβεῖερ σοῦ 1542 καὶ 1546 εἶφαν ὡρ 
ἀποσέλεςμα νὰ ἀναγνψπιςσεῖ ςσὸν ππψσοπαπὰ επεία δικαιοδοςία ςὲ ὅλη 
σὴν κεπκτπαωκὴ κκληςία. 

Ο πϋλορ σοῦ Ἱεποῦ Σάγμασορ ςσή διοίκηςη σῆρ κκληςίαρ σοῦ νηςιοῦ 
ἀποδεικνόεσαι θεμελιύδηρ. Σὸ Σάγμα, ὡρ ἀδελυϋσησα ἀναγνψπιςμένη ἀπὸ 

σὴν Πολισεία, εἶφε σὴ δτνασϋσησα νὰ κασέφει καὶ νὰ διαφειπίζεσαι πεπιοτςια-

κὰ ςσοιφεῖα. Σὸ γεγονὸρ ασὸ πῆπξε οςιῶδερ, ἀυοῦ ἀκπιβῶρ ςσὴν πεπιοτ-

ςία σοῦ Σάγμασορ ςσηπίφθηκαν ὅλερ οἱ πποςπάθειερ γιὰ σὴν ἐξαςυάλιςη σῶν 
δικῶν σοτ ππονομίψν, ἀλλὰ καὶ γιὰ σὴν ἀνάδειξη σοῦ ππψσοπαπᾶ ςὲ κευα-

λὴ σῆρ κεπκτπαωκῆρ κκληςίαρ. Μεσὰ σὸ 1555 σὸ Σάγμα ἔφαςε σὸ ππονϋμιο 
νὰ ἐκλέγει ἀποκλειςσικὰ ασὸ σὸν ἑκάςσοσε ππψσοπαπά, δὲν ἔπαχε ὅμψρ νὰ 
παίζει ςημανσικὸ πϋλο ςσὴ ζψὴ σῆρ κεπκτπαωκῆρ κκληςίαρ, παπακολοτ-

θύνσαρ καὶ ἀνσιδπύνσαρ ὅποσε φπειαζϋσαν σϋςο ςσὶρ ππάξειρ καὶ ςσὶρ ἀπο-

υάςειρ σοῦ ππψσοπαπᾶ ὅςο καὶ ςσὰ ἐκδιδϋμενα πολισειακὰ διασάγμασα, μὲ 

ςαυὴ πποοπσικὴ σὴ διασήπηςη σῶν ππονομίψν σῆρ κκληςίαρ ἀλλὰ καὶ σὴν 
ὀπθὴ καὶ ςόμυψνη μὲ σοὺρ ἐκκληςιαςσικοὺρ κανϋνερ διαποίμανςή σηρ ἀπὸ 

σὸν ππψσοπαπά. 

 

                                                                    
1. Γιὰ σὴ βενεσικὴ θπηςκετσικὴ πολισικὴ ςσὶρ ἀνασολικὲρ κσήςειρ βλ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΟ-

ΠΟΤΛΟΤ, «Οἱ Βενεσοὶ καὶ  ἑλληνικὴ ππαγμασικϋσησα. Διοικησική, ἐκκληςιαςσική, οἰκονο-

μικὴ ὀπγάνψςη», Ὄχειρ σῆρ Ἱςσοπίαρ σοῦ βενεσοκπασούμενοτ λληνιςμοῦ, Ἀπφειακὰ σεκμή-

πια, Ἀθήνα 1993, ς. 288-297. 
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Ἡ ἐκλογὴ  σοῦ ππψσοπαπᾶ Ζακόνθοτ  
 

1. Βιβλιογπαυικὴ ἐπιςκόπηςη  

Ἡ ἔναπξη σῆρ λασινοκπασίαρ, πὸ σὸν κϋμη Μάιο πςίνι, βπῆκε σὴ Ζάκτνθο 
μὲ ὀπθϋδοξο ἐπίςκοπο, ὁ ὁποῖορ ςόμυψνα μὲ σὶρ πάπφοτςερ πληπουοπίερ 
πήφθη ςσὸν λασίνο ἀπφιεπίςκοπο Κοπίνθοτ,  ἀντπακοή σοτ ὅμψρ καὶ ὁ 
ἔκλτσορ βίορ σοτ ἀνάγκαςαν σὸν πάπα νὰ παπέμβει ἐπανειλημμένα καὶ νὰ 
σὸν ἀπειλήςει μὲ καθαίπεςη. Ἡ παποτςία σοῦ ἐπιςκϋποτ βεβαιύνεσαι ἕψρ σὸ 
1213. Σὸ 1222, πιθανϋσασα ἔπεισα ἀπὸ σὴν καθαίπεςή σοτ ἠ σὴν κένψςη σῆρ 
θέςηρ, ὁ πάπαρ νύπιορ Γ΄ ςτνένψςε σὶρ ἐπιςκοπὲρ Κευαλληνίαρ καὶ Ζακόν-

θοτ καὶ πήγαγε σὴ νέα ἐπιςκοπὴ ςσὴν ἀπφιεπιςκοπὴ Πασπῶν1. 

Ἀναυοπικὰ μὲ σὴν ὀπθϋδοξη κκληςία (κλῆπο καὶ λαὸ) σοῦ νηςιοῦ, ἔφει 
διαστπψθεῖ  θέςη ὅσι, λίγο μεσὰ σὴν κασάπγηςη σοῦ ὀπθϋδοξοτ ἐπιςκοπι-
κοῦ θπϋνοτ, σὴ διοίκηςη καὶ διαποίμανςή σηρ ἀνέλαβε ππψσοπαπάρ2, δὲν 
πάπφοτν ὅμψρ ςόγφπονερ σῶν γεγονϋσψν μαπστπίερ ποὺ νὰ σὸ ἐπιβεβαιύ-

νοτν.  Λ. Ζύηρ, ςσὴ δεόσεπη ἔκδοςη σῆρ μελέσηρ σοτ γιὰ σὸν ἅγιο Διο-

νόςιο, πεπιγπάυονσαρ σὴν ἐκκληςιαςσικὴ κασάςσαςη σὴν ἐποφὴ σοῦ ἁγίοτ 
ἀναυέπεσαι ςσὸ ἀξίψμα σοῦ ππψσοπαπᾶ καὶ ςημειύνει, φψπὶρ καμιὰ σεκμη-

πίψςη, ὅσι ασὸ «ἐγκαθιδπόθη πὸ σοῦ Ἡγεμϋνορ» μεσὰ σὴν ἔνσαξη σῆρ 
Ζακόνθοτ ςσὶρ βενεσικὲρ κσήςειρ3. Σὴ θέςη ασή, ποὺ ἀνάγει σὴ ςόςσαςη σοῦ 
ππψσοπαπαδικοῦ ἀξιύμασορ μεσὰ σὸ 1484, δὲν ἐπανέλαβε ὁ ἴδιορ ςσὴν Ἱςσο-

πία σοτ, οὔσε καὶ οἱ νεϋσεποι μελεσησέρ.  κασάλογορ σῶν ππψσοπαπάδψν 

                                                                    
1. ΖΑΦΑΡΟΠΟΤΛΟΤ, κκληςία, ς. 174-175· ΑΨΝΙΣΗ, Νόσιο Ἰόνιο, ς. 243-244. Γιὰ σὴ λασι-

νικὴ ἐπιςκοπὴ Κευαλληνίαρ-Ζακόνθοτ καὶ σὴν πεπιοτςία σηρ βλ. D. A. ZAKYTHINOS - 

CHRYSSA A. MALTEZOU, «Contributo alla storia dell’episcopato latino di Cefalonia e Zante 

(1412-1664)», Μνημόςτνον ουίαρ Ἀνσψνιάδη, Βενεσία 1974, ς. 65-119. 

2. ΖΨΗ, «Ππψσοπαπάδερ», ς. 496· ΖΨΗ, Ἱςσοπία, ς. 299· ΑΒΟΤΡΗ, ύνσομορ ἱςσοπία, ς. 45.  
3. ΖΨΗ, Ἅγιορ Διονύςιορ β΄, ς. 28. 
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ἕψρ σὸ 1605 εἶναι ἐλλιπήρ, ἀυοῦ παπὰ σὶρ πποςπάθειερ καὶ σὶρ ἔπετνερ ςσὸ 
σϋσε ςψζϋμενο ἀπφεῖο, ὅπψρ παπαδέφεσαι ὁ Ζύηρ, δὲν κασέςση δτνασὸν νὰ 
ςτμπληπψθεῖ  φπονολογικὴ ςειπὰ σῶν ππψσοπαπάδψν1. σοὺρ ππψσο-

παπαδικοὺρ κασαλϋγοτρ ποὺ ἔφοτν δημοςιετσεῖ, ππῶσορ κασὰ ςειπὰ ππψσο-

παπὰρ ἐμυανίζεσαι ὁ ἱεπέαρ Ἀνσύνιορ σπάσοπαρ πεπὶ σὸ 15102. 

Ἡ ππύση ἐκλογὴ ππψσοπαπᾶ Ζακόνθοτ εἶναι ἄγνψςση. Σὸ ζήσημα σῆρ 
ἐκλογῆρ σοτ ἕψρ σὰ μέςα σοῦ 15οτ αἰύνα, ἀνσιμεσψπίζεσαι ἀπὸ σοὺρ ἱςσο-

πικοὺρ μὲ ἑνιαῖο σπϋπο, ἀυοῦ ὅλοι ςσηπίζονσαι καὶ ἀναπαπάγοτν σὴν ἄποχη 
σοῦ Π. Φιύση, ὁ ὁποῖορ ποςσήπιξε ὅσι σὸν ππψσοπαπὰ Ζακόνθοτ «φειποσο-

νοῦςε» ὁ ἐπίςκοπορ Λετκάδορ, φψπὶρ νὰ διετκπινίζει μὲ ποιὸν σπϋπο ἐκλεγϋ-

σαν3. Σὴ θέςη ἐπανέλαβε ὁ Λ. Ζύηρ, ὁ ὁποῖορ, ἀκπιβέςσεπορ ςσὴν ἔκυπαςή 
σοτ, κάνει λϋγο γιὰ ἐκλογὴ σοῦ ππψσοπαπᾶ ἀπὸ σὸν ἐπίςκοπο Λετκάδορ4. Σὰ 
ἴδια γπάυει ἐπίςηρ ὁ π. Ἀβοόπηρ5 καὶ ὁ Μ. Υύςκολορ, ὁ ὁποῖορ ἀκολοτθύ-

νσαρ σὸ λεκσικὸ σοῦ Φιύση ἐπανέλαβε σὰ πεπὶ «φειποσονίαρ» ἀπὸ σὸν Λετ-

κάδορ6. 

Γιὰ σὴν πεπίοδο μεσὰ σὴν ἀναςόςσαςη σοῦ ὀπθϋδοξοτ ἐπιςκοπικοῦ θπϋ-

νοτ Κευαλληνίαρ καὶ Ζακόνθοτ, ςσὰ μέςα σοῦ 15οτ αἰύνα7, ςσὸ ζήσημα σῆρ 
ἐκλογῆρ σοῦ ππψσοπαπᾶ διαστπύθηκαν διάυοπερ ἀπϋχειρ, οἱ ὁποῖερ παποτ-

ςιάζονσαι μὲ ςτνσομία ςσὴ ςτνέφεια. 

 . Λοόνσζηρ, πεπιοπιζϋμενορ ςσὸν 17ο αἰύνα, ἀναυέπει ὅσι ςσὰ φπϋνια 
σοῦ ἀπφιεπιςκϋποτ Νικϋδημοτ Μεσαξᾶ ὁ ππψσοπαπὰρ ἐκλεγϋσαν ἀνὰ πενσα-

εσία ἀπὸ σὸ τμβοόλιο σῶν 1508.  Π. Φιύσηρ δέφεσαι ὅσι ἀπὸ σὸ 1542 ὁ 
ππψσοπαπὰρ ἐκλεγϋσαν ἀπὸ σὸ τμβοόλιο σῶν εγενῶν9.  Ν. Κασπαμῆρ, 
ἀνσίθεσα, θεψπεῖ ὅσι κασ’ ἀπφὰρ καὶ ἕψρ σοτλάφιςσον σὸ 1617 σὴν κκληςία 

                                                                    
1. ΖΨΗ, «Ππψσοπαπάδερ», ς. 499. 
2. Κασάλογο σῶν ππψσοπαπάδψν Ζακόνθοτ βλ. εἰρ ΖΨΗ, «Ππψσοπαπάδερ», ς. 499-503· 

ΖΨΗ, Ἱςσοπία, ς. 301-303· ΑΒΟΤΡΗ, ύνσομορ ἱςσοπία, ς. 46 καὶ ἑξῆρ. 
3. ΦΙΨΣΗ, Ἀπομνημονεύμασα, σ. 6, ς. 32. 
4. ΖΨΗ, «Ππψσοπαπάδερ», ς. 496· ΖΨΗ, Ἱςσοπία, ς. 299. 
5. ΑΒΟΤΡΗ, ύνσομορ ἱςσοπία, ς. 45. 
6. ΥΨΚΟΛΟΤ, «Protopapas Tinarum», ς. 27. 
7. Ἡ ἀναςόςσαςη σοῦ θπϋνοτ, μὲ σὴ ςτναίνεςη σοῦ Λεονάπδοτ Γ΄ καὶ σὴν ἐκλογὴ σοῦ 

Γεπάςιμοτ Λοβέπδοτ, σοποθεσεῖσαι ςσὰ φπϋνια σῆρ ἀπφιεπασείαρ σοῦ λασίνοτ ἐπιςκϋποτ 
σῶν νηςιῶν Iohannes Antonius Scardamelli (1463-1486) καὶ μεσὰ σὴ μεσαυοπὰ σῆρ ἕδπαρ 
σοῦ σελετσαίοτ ἀπὸ σὴν Κευαλληνία ςσὴ Ζάκτνθο, ςφεσίζεσαι δὲ μὲ σὴν πολισικὴ ςτγκτ-

πία σῆρ ἐποφῆρ καὶ σὴν πποςπάθεια σοῦ Λεονάπδοτ νὰ ἀποκσήςει ἐπείςμασα μεσαξὺ σῶν 
ὀπθϋδοξψν πηκϋψν σοτ (ΑΨΝΙΣΗ, Νόσιο Ἰόνιο, ς. 245-246 ὅποτ καὶ ἄλλη βιβλιογπαυία). 

8. ΛΟΤΝΣΖΗ, νεσοκπασία, ς. 133. 
9. ΦΙΨΣΗ, Ἀπομνημονεύμασα, σ. 3, ς. 73-74· ΦΙΨΣΗ, Ἀπομνημονεύμασα, σ. 6, ς. 32 καὶ 120. 
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Ζακόνθοτ διοικοῦςε φψπεπίςκοπορ καὶ ςσὴ ςτνέφεια ππψσοπαπάρ, ὁ ὁποῖορ 
ἐκλεγϋσαν ἀνὰ πενσαεσία ἀπὸ σὸ τμβοόλιο σῆρ Κοινϋσησαρ, ςόμυψνα μὲ 
δοτκικὴ ἀπϋυαςη σῆρ 4ηρ κσψβπίοτ 16011.  Ἠλ. Σςισςέληρ, ἀναυεπϋμενορ 
μὲ ςτνσομία ςσὸ θέμα, γπάυει πὼρ ὁ ππψσοπαπὰρ Ζακόνθοτ διοπιζϋσαν ἀπὸ 
σὸν ἐπίςκοπο ἕψρ σὸ 1601 καὶ ἔκσοσε ἀπὸ σὸ τμβοόλιο σῆρ νήςοτ, παπϋσι 
εἶφε ζησηθεῖ ἀπὸ σοὺρ Ζακτνθίοτρ ἤδη ἀπὸ σὸ 1578 νὰ ἐκλέγεσαι ἀπὸ σὸν ἐγ-

φύπιο κλῆπο2.  Νσ. Κονϋμορ, ςσὸ ἔπγο σοτ γιὰ σὸν ἅγιο Διονόςιο, ἐπανα-

λαμβάνει σὴ θέςη σοῦ Σςισςέλη, ἐπιςημαίνονσαρ μάλιςσα ὅσι  Βενεσία 
ἀπέππιχε σὸ αἴσημα σῶν Ζακτνθίψν ἐπειδὴ «δὲν ἤθελε ποσὲ ν’ ἀποκσήςη 
ασοσέλεια ἠ ἀνεξαπσηςία  πθϋδοξη κκληςία σῶν πηκϋψν σηρ»3. 

 Λ. Ζύηρ, ςσὴ δεόσεπη ἔκδοςη σῆρ μελέσηρ σοτ γιὰ σὸν ἅγιο Διονόςιο σὸ 
1925, ἀναυεπϋμενορ ςσὸ ἀξίψμα σοῦ ππψσοπαπᾶ, ςημειύνει ὅσι ασὸρ ἐκλε-

γϋσαν ἀπφικὰ ἀπὸ σὸν πποβλεπσὴ σοῦ νηςιοῦ4. Σὴ θέςη ασή, σὴν ὁποία πι-
θανὸν ςσήπιζε ςσὴν πεπίπσψςη σοῦ ππψσοπαπᾶ Εςσαθίοτ Κοσπονᾶ ποὺ 
μνημονεόει ςὲ ἄλλη ςτνάυεια ςσὴν ἴδια μελέση, δὲν ἐπανέλαβε ςσὰ ἄλλα 
ἔπγα σοτ. Ἀνσίθεσα, σϋςο ςσὸ εἰδικὸ γιὰ σοὺρ ππψσοπαπάδερ Ζακόνθοτ με-

λέσημα ποὺ πεπιλήυθηκε ςσὸν δεόσεπο σϋμο σῶν τμμίκσψν σοῦ Ἠλ. Σςισςέ-

λη ὅςο καὶ ςσὴν Ἱςσοπία σοτ, ποςσηπίζει ὅσι ὁ ππψσοπαπὰρ «ἐφειποσο-

νεῖσο» ἀπὸ σὸν ἐπίςκοπο Κευαλληνίαρ καὶ Ζακόνθοτ ἕψρ σὸ 1578, ὁπϋσε 
«παπεφψπήθη» σὸ δικαίψμα ςσὸ τμβοόλιο σῆρ Κοινϋσησαρ Ζακόνθοτ.  
ἴδιορ ςσὴ ςτνέφεια πεπιγπάυει σὸ χήυιςμα σοῦ τμβοτλίοτ σῆρ Κοινϋσησαρ 
σῆρ 6ηρ Ἰοτνίοτ 1578, νὰ ἐκλέγει ασϋ, μεσὰ σὸν θάνασο σοῦ πάπφονσορ 
ππψσοπαπᾶ, ἀνὰ πενσαεσία σὸν ππψσοπαπὰ ςόμυψνα μὲ σὰ ἰςφόονσα καὶ 
ςσὴν Κέπκτπα, ἐπιςημαίνονσαρ ὅσι σὸ χήυιςμα ἐπικτπύθηκε μὲ δοτκικὸ 
διάσαγμα ςσὶρ 4 κσψβπίοτ 1601 καὶ σέθηκε ςὲ ἐυαπμογὴ μεσὰ σὸν θάνασο 
σοῦ ππψσοπαπᾶ Εςσαθίοτ Κοσπονᾶ ποὺ ςτνέβη σὸν Νοέμβπιο σοῦ 16055.  

 π. Ἀβοόπηρ, φψπὶρ νὰ δηλύνει πησὰ σὴν πηγή σοτ, ἐπαναλαμβάνει μὲ 
ςτνσομία σὴν ἄποχη σοῦ Ζύη6. Σὴν ἴδια ἄποχη τἱοθεσεῖ καὶ ὁ Ν. Σψμαδά-

κηρ, ςσηπιζϋμενορ ςσὸν π. Ἀβοόπη7. 

 Δ. Ἀπβανισάκηρ ἐπιςημαίνει σὸ λάθορ σοῦ Φιύση ὡρ ππὸρ σὸν φπϋνο 
ἀπϋκσηςηρ σοῦ δικαιύμασορ σοῦ τμβοτλίοτ νὰ ἐκλέγει σὸν ππψσοπαπὰ 
                                                                    

1. ΚΑΣΡΑΜΗ, Ἀνάλεκσα, ς. 80-81. 

2. ΣΙΣΕΛΗ, ύμμικσα, σ. Β΄, ς. 54, 57. 
3. ΚΟΝΟΜΟΤ, Ἅγιορ Διονύςιορ, ς. 42. 
4. ΖΨΗ, Ἅγιορ Διονύςιορ β΄, ς. 28. 
5. ΖΨΗ, «Ππψσοπαπάδερ», ς. 496, 500· ΖΨΗ, Ἱςσοπία, ς. 299, 302.  
6. ΑΒΟΤΡΗ, ύνσομορ ἱςσοπία, ς. 45. 
7. ΣΨΜΑΔΑΚΗ, «Διάκπιςιρ», ς. 38. 
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καί, παπαπέμπονσαρ ςσὸν Σςισςέλη καὶ ςσὸν Ζύη, ποςσηπίζει ὅσι ὁ ππψσο-

παπάρ, ποὺ πποηγοτμένψρ «φειποσονοῦνσαν» ἀπὸ σὸν ἐπίςκοπο Λετκάδορ 
(σοῦ ὁποίοτ ἦσαν ἐπίσποπορ), μεσὰ σὴν ἀναςόςσαςη σῆρ ἐπιςκοπῆρ Κευαλ-

ληνίαρ πήφθη ςὲ ασήν, καὶ ππουανῶρ «φειποσονοῦνσαν» πλέον ἀπὸ σὸν 
Κευαλληνίαρ. Σοῦσο ςτνέβαινε ἕψρ σὸ 1601 ὁπϋσε, μὲ σὴν ἀπϋυαςη σῆρ 4ηρ 

κσψβπίοτ 1601, δϋθηκε  ἔγκπιςη σῆρ Βενεσίαρ νὰ ἐκλέγει σὸ τμβοόλιο 
σῆρ Κοινϋσησαρ σὸν ππψσοπαπά.  ἴδιορ θεψπεῖ ὅσι  αἴσηςη σῆρ Κοινϋσησαρ 
σὸ 1578 θὰ ππέπει νὰ ἐνσαφθεῖ ςσὸ πλαίςιο σῆρ ἀνσιδικίαρ σῶν δόο νηςιῶν 
γιὰ σὸ ἐκκληςιαςσικὸ ζήσημα καὶ ςσὴν πποςπάθεια σῶν ππψσοπαπάδψν νὰ 
μεσπιαςσεῖ  ἐξοτςία σοῦ ἐπιςκϋποτ1. 

Σέλορ, ὁ Μ. Υύςκολορ, ςτγφέονσαρ ππουανῶρ σὰ ππάγμασα, γπάυει ὅσι 
ἕψρ σὸ 1578 ὁ ππψσοπαπὰρ ἐκλεγϋσαν ἀπὸ σὸν Λετκάδορ καὶ ςσὴ ςτνέφεια 
ἀπὸ σὸν Κευαλληνίαρ2. 

 

2. Οἱ μαπστπίερ σῶν πηγῶν  

Ἀπὸ σὰ παπαπάνψ εἶναι ππουανὴρ  διαυοπὰ σῶν ἀπϋχεψν καὶ σῶν ἐκσι-

μήςεψν σῶν μελεσησῶν, ὀυειλϋμενη ππουανῶρ ὄφι μϋνον ςσὴν ἔνδεια σῶν 
πηγῶν ἀλλὰ καὶ ςσὴν παπεπμηνεία σῶν γνψςσῶν πηγῶν. Σὰ ππάγμασα, 
κασὰ σὴ γνύμη μαρ, ἦσαν κάπψρ διαυοπεσικά. Ἂρ δοῦμε ὅμψρ σὶρ γνψςσὲρ 
πηγὲρ γιὰ σὸ θέμα. 

Μεσαξὺ σῶν αἰσημάσψν ποὺ κασέθεςε  Κοινϋσησα σῆρ Ζακόνθοτ σὸ 
1541, σὰ ὁποῖα ἀυοποῦςαν σὴν ὀπγάνψςή σηρ, ςτμπεπιλήυθηκε, ππῶσο ςσὴ 
ςειπά, καὶ σὸ αἴσημα νὰ ἐκλέγει σὸ τμβοόλιο σὰ δημϋςια ἀξιύμασα, ὅπψρ 
γινϋσαν καὶ ςσὴν Κέπκτπα (osservado quello ordine che a Corphu si osserva). Σὰ 
αἰσήμασα ςτζησήθηκαν ςσὸ Collegio ςσὶρ 28 Υεβποταπίοτ 1542 (=1541 m.v.) 

καὶ ἀναυοπικὰ μὲ σὴν ὀπγάνψςη καὶ λεισοτπγία σοῦ τμβοτλίοτ δϋθηκε  
ἐνσολὴ νὰ σηπηθοῦν σὰ ἰςφόονσα καὶ ςσὴν Κέπκτπα3.  

 Π. Φιύσηρ θεύπηςε ὅσι ςσὸ ππῶσο ασὸ αἴσημα πεπιλαμβανϋσαν ἐπί-

ςηρ σὸ ζήσημα σῆρ ἐκλογῆρ σοῦ ππψσοπαπᾶ ἀπὸ σὸ τμβοόλιο, καὶ ὅσι  Βε-

νεσία σὸ ἐνέκπινε μαζὶ μὲ σὰ ἄλλα αἰσήμασα σῆρ ππεςβείαρ, γι’ ασὸ καὶ κά-

νει λϋγο γιὰ ἐκλογὴ σοῦ ππψσοπαπᾶ ἀπὸ σὸ τμβοόλιο ἀπὸ σὸ 1542 καὶ ἑξῆρ. 
Ἡ ἄποχη σοῦ Φιύση εἶναι λανθαςμένη, ὄφι ὅμψρ καὶ ἀδικαιολϋγηση. Ἡ 
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3. SATHAS, Documents, σ. 5, ς. 99-100. 
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γνύςη σοτ γιὰ σὰ ππάγμασα σῆρ Κέπκτπαρ ςσηπιζϋσαν ππουανῶρ ςσὴ βιβλιο-

γπαυία σῆρ ἐποφῆρ σοτ, δηλαδὴ ςσὸν Α. Marmora1 καὶ σὸν . Λοόνσζη2, οἱ 
ὁποῖοι πεπιγπάυοτν γενικὰ σὴ διαδικαςία ἐκλογῆρ σοῦ ππψσοπαπᾶ σῆρ Κέπ-

κτπαρ, ἀναυεπϋμενοι ςὲ ὅλη σὴν πεπίοδο σῆρ βενεσοκπασίαρ, λαμβάνονσαρ 
ὅμψρ πϋχη σὴν κασάςσαςη ὅπψρ ασὴ διαμοπυύθηκε μεσὰ σὸ 1555, ὁπϋσε 
μὲ ἀπϋυαςη σῆρ σοπικῆρ βενεσικῆρ Διοίκηςηρ σῆρ 18ηρ Δεκεμβπίοτ 1555, ὅ-

πψρ εἴδαμε, ὁπίςσηκε  ἀνὰ πενσαεσία ἐκλογὴ σοῦ ππψσοπαπᾶ ἀπὸ κληπικο-

λαωκὴ ἐπισποπὴ ἀποσελοόμενη ἀπὸ σὰ 20 μέλη σοῦ Ἱεποῦ Σάγμασορ, ἀπὸ 30 
πολίσερ (cittadini), οἱ ὁποῖοι ἐκλέγονσαν ἀπὸ σὸ τμβοόλιο σῆρ Κοινϋσησαρ, 
ἀπὸ σὰ μέλη σῆρ σοπικῆρ βενεσικῆρ Διοίκηςηρ καὶ ἀπὸ σοὺρ σπεῖρ ἐνιαόςιοτρ 
δικαςσέρ3.  Φιύσηρ ἑπομένψρ, ἔφονσαρ πϋχη σὰ παπαπάνψ, θεψπεῖ ὅσι οἱ 
Ζακόνθιοι, ζησύνσαρ νὰ ἰςφόςοτν καὶ ςσὸ νηςί σοτρ σὰ ἰςφόονσα ςσὴν 
Κέπκτπα ἀναυοπικὰ μὲ σὴν ἐκλογὴ σῶν ἀξιψμάσψν, πεπιλάμβαναν ςὲ ασὰ 
καὶ σὸ ἀξίψμα σοῦ ππψσοπαπᾶ, παπϋσι δὲν σὸ ἀνέυεπαν πησά, καὶ ὅσι  
Βενεσία ἐναπμονίζονσαρ σὴν ὀπγάνψςη καὶ λεισοτπγία σοῦ τμβοτλίοτ Ζα-

κόνθοτ μὲ ἐκείνη σοῦ τμβοτλίοτ σῆρ Κέπκτπαρ, ἀναγνύπιζε σὴ δικαιοδο-

ςία σοῦ τμβοτλίοτ ςσὴν ἐκλογὴ σοῦ ππψσοπαπᾶ. Ἡ ππαγμασικϋσησα ὅμψρ 
ἦσαν διαυοπεσική. σὴν Κέπκτπα  διαδικαςία ἐκλογῆρ σοῦ ππψσοπαπᾶ ππὶν 
ἀπὸ σὸ 1555 δὲν πποέβλεπε καμιὰ ἀνάμειξη σοῦ τμβοτλίοτ, ἀυοῦ  ἐκλογὴ 
ἀποσελοῦςε ἐςψσεπικὴ πϋθεςη σοῦ Ἱεποῦ Σάγμασορ. πομένψρ οὔσε οἱ Ζα-

κόνθιοι ςσὸ αἴσημά σοτρ πεπιλάμβαναν σὸ ζήσημα σῆρ ἐκλογῆρ σοῦ ππψσο-

παπᾶ, οὔσε υτςικὰ  Βενεσία μὲ σὴν ἀπϋυαςή σηρ ἀναυεπϋσαν ςὲ ασϋ. Ἄλ-

λψςσε, ἂν σϋσε, σὸ 1542, εἶφε ἐγκπιθεῖ  ἐκλογὴ σοῦ ππψσοπαπᾶ ἀπὸ σὸ τμ-

βοόλιο, δὲν θὰ πῆπφε κανέναρ ἀπολόσψρ λϋγορ νὰ ξανασεθεῖ σὸ ἴδιο θέμα 
σὸ 1578. 

Σὸ ζήσημα σῆρ ἐκλογῆρ σοῦ ππψσοπαπᾶ ἀπὸ σὸ τμβοόλιο σέθηκε ἀπὸ 
σοὺρ ςτνδίκοτρ σῆρ ζακτνθινῆρ Κοινϋσησαρ ςσὶρ 6 Ἰοτνίοτ 1578. Σϋσε, σὸ 
τμβοόλιο χήυιςε σὴν ππϋσαςη σῶν ςτνδίκψν, μεσὰ σὸν θάνασο σοῦ ππψσο-

παπᾶ Εςσαθίοτ Κοσπονᾶ νὰ ἐκλέγει ασὸ σὸν ππψσοπαπά, ὅπψρ γινϋσαν 
καὶ ςσὴν Κέπκτπα, κάθε πένσε φπϋνια μὲ ἰςϋφπονη ποφπεψσικὴ ἀποφὴ ἀπὸ 
σὸ ἀξίψμα (contumatia). Αἰσιολογύνσαρ σὴν ππϋσαςή σοτρ οἱ ςόνδικοι Gale-

azzo Sturion καὶ Gierolamo Litarco ποςσήπιξαν σὴ ςημαςία σοῦ ἀξιύμασορ, 
ὡρ πτθμιςσῆ σοῦ κλήποτ καὶ ὅλψν σῶν ἐκκληςιαςσικῶν ππαγμάσψν σοῦ νη-
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ςιοῦ, καὶ σὴν ἀναγκαιϋσησα νὰ σὸ ἀναλαμβάνει ππϋςψπο μὲ ἱκανϋσησα καὶ 
ἀπεσέρ, ππάγμα ποὺ θὰ μποποῦςε νὰ γίνει μϋνον μὲ ἐκλογή.  

Σὸ αἴσημα σῆρ ἐκλογῆρ σοῦ ππψσοπαπᾶ ἀπὸ σὸ τμβοόλιο πεπιλήυθηκε 
μεσαξὺ σῶν αἰσημάσψν σῆρ ππεςβείαρ σοῦ 1582 καὶ  ςφεσικὴ ἀπϋυαςη σῆρ 
ζακτνθινῆρ Κοινϋσησαρ πποςσέθηκε ςσὰ ἔγγπαυα ποὺ ςτνϋδεχαν σὰ αἰσή-

μασά σηρ1. Σὸ αἴσημα, μαζὶ μὲ σὰ ἄλλα αἰσήμασα, ἀπαςφϋληςε σὴν σοπικὴ βε-

νεσικὴ Διοίκηςη ςσὴ γνψμοδϋσηςή σηρ ἐπὶ σῶν αἰσημάσψν σῆρ Κοινϋσησαρ, 
ςσὴν ὁποία κάνει λϋγο γιὰ σὸ πεπιεφϋμενϋ σοτ, πεπιοπίζεσαι ὅμψρ νὰ ςημει-

ύςει ὅσι ἀδτνασοῦςε νὰ δύςει ἄλλη πληπουϋπηςη, παπαπέμπονσαρ ςσὴ ςο-

υία σῆρ Γεποτςίαρ νὰ ἀπουαςίςει πεπὶ σοῦ θέμασορ2. Σὸ αἴσημα ποςσηπί-
φθηκε καὶ ἀπὸ σοὺρ ππέςβειρ σῆρ Κοινϋσησαρ, οἱ ὁποῖοι, ςσὸ πϋμνημα ποὺ 
κασέθεςαν γιὰ σὴν ποςσήπιξη σοῦ σπίσοτ αἰσήμασορ, ποὺ ἀυοποῦςε σὴν 
ἵδπτςη ἐπιςκοπῆρ ςσὸ νηςί, δὲν παπαλείποτν νὰ ἀναυέποτν καὶ σὸ ζήσημα 
σῆρ ἐκλογῆρ σοῦ ππψσοπαπᾶ καὶ σὴν ἐλπίδα σοτρ νὰ μεσαυέποτν ςσὸ νηςὶ 
«grata risposta al capitolo in proposito di farsi per il conseglio il protopapa»3. Σὸ 
θέμα υαίνεσαι, σέλορ, πὼρ ἀπαςφϋληςε καὶ σὸ Collegio ποὺ ἀνέλαβε σὴν ἐξέ-

σαςη σῶν αἰσημάσψν σῆρ ππεςβείαρ καὶ σὴ διασόπψςη ἀπανσήςεψν4, φψπὶρ 
ἐν σέλει νὰ πεπιληυθεῖ ςσὸ σελικὸ κείμενο μὲ σὰ αἰσήμασα καὶ σὶρ ἀπανσή-

ςειρ σῆρ Γεποτςίαρ. 
Σὸ χήυιςμα σοῦ 1578 ἐγκπίθηκε μὲ δοτκικὸ γπάμμα σῆρ 4ηρ κσψβπίοτ 

1601, σὸ ὁποῖο, παπϋσι παπαπέμπεσαι ἀπὸ σοὺρ μελεσησέρ5, παπαμένει ἀνέκ-

δοσο καὶ σὸ ἀκπιβὲρ πεπιεφϋμενϋ σοτ ἀπποςδιϋπιςσο, ἀυοῦ ἀπὸ σὴν ἔπετνά 
μαρ δὲν κασέςση δτνασὸν νὰ ἐνσοπιςσεῖ. 

Ἡ ππύση ἐκλογὴ ππψσοπαπᾶ ἀπὸ σὸ τμβοόλιο ἔγινε μεσὰ σὸν θάνασο 

                                                                    
1. Σὸ αἴσημα, ὡρ ξεφψπιςσὸ ἔγγπαυο, πεπιλαμβάνεσαι μεσαξὺ σῶν ςτνημμένψν σῆρ 

ἀπϋυαςηρ σῆρ Γεποτςίαρ σῆρ 14ηρ επσεμβπίοτ 1582 (A.S.V., Senato, Mar, filza 81) καὶ 
δημοςιεόσηκε ἀπὸ σὸν άθα (Documents, σ. 5, ς. 140). 

2. Βλ. σὴ «Risposta sopra li capitoli soprascritti fatta dal Cl.mo Reggimento» ςσὸ verso 
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ἔγγπαυο, ποὺ πεπιλαμβάνει σὶρ ἀπανσήςειρ σοῦ Collegio καὶ σὸ ἀποσέλεςμα σῆρ χηυουο-

πίαρ γιὰ σὰ αἰσήμασα 2, 4, 5 καὶ 6 (A.S.V., Senato, Mar, filza 81, ςτνημμένο ςσὴν ἀπϋυαςη 

σῆρ 14ηρ επσεμβπίοτ 1582). 
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σοῦ Κοσπονᾶ. σὶρ 3 Δεκεμβπίοτ 1605, σὸ τμβοόλιο, μὲ διασαγὴ σοῦ πποβλε-

πσῆ πποέβη ςσὴν ἐκλογὴ ππψσοπαπᾶ. ξέλεξε σὸν ἱεπέα Παφύμιο Δοξαπᾶ μὲ 
δικαίψμα νὰ υέπει ὅλα σὰ ἁπμϋζονσα ςσὸ ἀξίψμά σοτ παπάςημα καὶ σὴν 
ποφπέψςη νὰ μὴν παπαισηθεῖ ππὶν ἀπὸ σὴν παπέλετςη πενσαεσίαρ, ὁπίζο-

νσαρ ὡρ ποινὴ σὴν κασαβολὴ 500 δοτκάσψν πὲπ σοῦ ναοῦ σοῦ Ἁγίοτ Ἰψ-

άννοτ σῆρ Κοινϋσησορ1. 

Ποιὸρ ὅμψρ ὅπιζε σὸν ππψσοπαπὰ ἕψρ σὸ 1601; ξαιπεσικῆρ ςημαςίαρ γιὰ 
σὸ θέμα ασὸ εἶναι  ἀναυοπὰ σοῦ πποβλεπσῆ Ζακόνθοτ Francesco Barbaro 

μὲ μεπομηνία 14 Μαπσίοτ 1553 ποὺ ἀυοποῦςε σὸν παπεπιδημοῦνσα ςσὴ 
Ζάκτνθο ἐπίςκοπο Ρέονσορ Ἰψαννίκιο Μαπκϋποτλο. ’ ασὴν ὁ πποβλεπσὴρ 
κάνει λϋγο γιὰ σὴν ὕπαπξη ἐπιςκϋποτ ςσὸ νηςί, σοῦ Κευαλληνίαρ καὶ Ζα-

κόνθοτ, καθὼρ καὶ ππψσοπαπᾶ καὶ πποςθέσει ὅσι ὁ μὲν ἐπίςκοπορ ἦσαν 
«eletto per la Serenità Vostra et il Protopapà medesimamente eletto per questo 

magistrato»2. Ππουανῶρ σὸ ππῶσο ςκέλορ σῆρ υπάςηρ δὲν ἰςφόει ςσὴν κτπιο-

λεξία, ἀυοῦ ὁ ἐπίςκοπορ ἐκλεγϋσαν ἀπὸ σὸν κλῆπο σῆρ Κευαλληνίαρ, ππο-

νϋμιο σὸ ὁποῖο ἐπικτπύθηκε σὸ 1558 μὲ ἀπϋυαςη σῆρ βενεσικῆρ Γεποτςίαρ 
ἔπεισα ἀπὸ σὴν παπέμβαςη σοῦ Κοπίνθοτ καὶ σὸν ὁπιςμὸ ςσὸν ἐπιςκοπικὸ 
θπϋνο σοῦ Παφύμιοτ Μακπῆ, καὶ ἐγκπινϋσαν  ἐκλογή σοτ ἀπὸ σὴ βενεσικὴ 
Γεποτςία. Ὡρ ππὸρ σὸν ππψσοπαπά, ὁ πποβλεπσὴρ βεβαιύνει ὅσι ασὸρ ἐκλε-

γϋσαν ἀπὸ σὴν σοπικὴ βενεσικὴ Διοίκηςη ςσὴ Ζάκτνθο. Ἡ ἔλλειχη ὅμψρ ἀ-

κπίβειαρ ςσὴν πεπιγπαυὴ σῆρ διαδικαςίαρ ἐκλογῆρ σοῦ ἐπιςκϋποτ μᾶρ ἀνα-

γκάζει νὰ διασηπήςοτμε ἐπιυτλάξειρ καὶ ὡρ ππὸρ σὴν ἀκπίβεια σῆρ θέςηρ 
γιὰ σὴν ἐκλογὴ σοῦ ππψσοπαπᾶ, σὰ ςσοιφεῖα ὅμψρ ποὺ ἔφοτμε ςσὴ διάθεςή 
μαρ μᾶρ πείθοτν πὼρ ἐδῶ ὁ πποβλεπσὴρ εἶναι ἀκπιβήρ. 

Ἰδιαίσεποτ ἐνδιαυέπονσορ εἶναι  πληπουοπία σοῦ Ζύη, ὁ ὁποῖορ δτςστ-

φῶρ δὲν δηλύνει σὴν πηγή σοτ, ὅσι μεσὰ σὴν παπαίσηςη σοῦ ππψσοπαπᾶ 
Κψνςσανσίνοτ Κάυιπη ςσὶρ 15 Δεκεμβπίοτ 1553, σὸν διαδέφθηκε ὁ Εςσάθιορ 
Κοσπονᾶρ, ὁ ὁποῖορ μὲ ἀναυοπά σοτ σὸ 1553 ζήσηςε καὶ πέστφε ἀπὸ σὴ βενε-

σικὴ Διοίκηςη, ἀνσὶ σῶν κσημάσψν ποὺ  Διοίκηςη ὄυειλε ςσὸν πασέπα σοτ 
νὰ ἐκλεγεῖ ασὸρ ππψσοπαπὰρ Ζακόνθοτ3. σὴν πεπίπσψςη σοῦ Κοσπονᾶ, 
ἐυϋςον ὁ Ζύηρ ἀποδίδει μὲ ἀκπίβεια σὴν πϋθεςη,  ἀνάμειξη σῆρ βενεσικῆρ 

                                                                    
1. ΖΨΗ, «Ππψσοπαπάδερ», ς. 500-501 ὅποτ  παπαπομπὴ ςσὰ «Atti di Consiglio di 
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29 ὅποτ ἀναυέπει σὴν πεπίπσψςη σοῦ Κοσπονᾶ καὶ ςημειύνει ἐπιπλέον ὅσι ἔλαβε σὸ ἀξί-
ψμα μὲ παπαφύπηςη σῆρ Γεποτςίαρ ςσὶρ 12 Αγοόςσοτ 1553 καὶ ἕψρ σὸ 1557. 
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Διοίκηςηρ ςσὴν ἐκλογὴ σοῦ ππψσοπαπᾶ εἶναι ςαυήρ. Σὸ ἀξίψμα σοῦ ππψσο-

παπᾶ εἶναι ἀνσικείμενο διαππαγμάσετςηρ ἀνάμεςα ςσὰ δόο ἐνδιαυεπϋμενα 
μέπη, σὸν ἱεπέα Κοσπονᾶ καὶ σὴ βενεσικὴ Διοίκηςη, καὶ σὴν ἀπϋυαςη σῆρ 
παπαφύπηςήρ σοτ, ςὲ ἀνσικασάςσαςη ἀγποσικῶν ἀκινήσψν, σὴ λαμβάνει  
Διοίκηςη, φψπὶρ καμία ἀνάμειξη σῆρ ὀπθϋδοξηρ ἐκκληςιαςσικῆρ Ἀπφῆρ. Ἡ 
διαπιςσοόμενη ςσὴ Ζάκτνθο ππακσικὴ καὶ  διαυαινϋμενη διαπλοκὴ μεσαξὺ 
σῆρ Διοίκηςηρ καὶ μελῶν σοῦ σοπικοῦ κλήποτ, ἔφει σὰ παπάλληλά σηρ καὶ ςὲ 
ἄλλερ βενεσοκπασοόμενερ πεπιοφέρ. Ἀναυέπψ ὡρ παπάδειγμα σὸ Ναόπλιο 
καὶ ςτγκεκπιμένα σὴν πεπίπσψςη σοῦ ἱεπέα Ἰψάννη Mongisti, ὁ ὁποῖορ σὸ 
1502, μὲ αἴσηςή σοτ ζήσηςε ἀπὸ σὴ βενεσικὴ Γεποτςία νὰ διαδεφθεῖ σὸν πα-

σέπα σοτ Μαπίνο, μεσὰ σὸν θάνασϋ σοτ, ςσὴ θέςη σοῦ ππψσοπαπᾶ1. 

πίςηρ, ἐπανεπφϋμενοι ςσὸ αἴσημα σοῦ τμβοτλίοτ σῆρ Κοινϋσησαρ νὰ 
ἐκλέγει ασὸ σὸν ππψσοπαπά, ἔφοτμε νὰ παπασηπήςοτμε σὰ ἀκϋλοτθα: Ὅ-

σαν οἱ Ζακτνθινοὶ ζησοῦν σὸ 1578 νὰ ἐκλέγει σὸ τμβοόλιο σῆρ Κοινϋσησαρ 
σὸν ππψσοπαπά, ἀπετθόνονσαι υτςικὰ ςσὴ Βενεσία. Ἂν σὴν ἐπιλογὴ σοῦ 
ππψσοπαπᾶ ἔκανε ὁ ἐπίςκοπορ Κευαλληνίαρ, σϋσε  παπαφύπηςη σοῦ δικαι-
ύμασορ ασοῦ ςσὸ τμβοόλιο σῆρ Κοινϋσησαρ θὰ ςήμαινε σὴ μείψςη σῆρ δι-
καιοδοςίαρ σοῦ ἐπιςκϋποτ κάσι ποὺ θὰ ἔππεπε νὰ πποκαλέςει σὴν ἔνσονη 
ἀνσίδπαςη ὄφι μϋνον σοῦ ἴδιοτ ἀλλὰ καὶ σῆρ Κοινϋσησαρ σῆρ Κευαλονιᾶρ,  
ὁποία πάνσοσε ποςσήπιζε σὸν ἐπίςκοπο καὶ σὴ δικαιοδοςία σοτ2. Ὅσαν ἐν 
σέλει  Βενεσία παπαφύπηςε σὸ 1601 ασὸ σὸ δικαίψμα ςσὸ τμβοόλιο σῆρ 
Κοινϋσησαρ Ζακόνθοτ, μεσασπέπονσαρ μὲ σὸν σπϋπο ασὸ σὸ ἀξίψμα ἀπὸ ἰ-
ςϋβιο ςὲ ὁπιςμένοτ φπϋνοτ, δὲν κασαγπάυεσαι καμία ἀνσίδπαςη ἀπὸ μέποτρ 
σοῦ ἐπιςκϋποτ καὶ σῶν Κευαλλήνψν. Ἡ ςιψπὴ ασὴ ἠ  οδέσεπη ςσάςη, ἂν 
δὲν ὀυείλεσαι ςσὴν ἔλλειχη πηγῶν, ππᾶγμα μᾶλλον ἀπίθανο, ςημαίνει ὅσι 
σὸ θέμα δὲν ἐνδιέυεπε σὴν ἐπιςκοπή, ἑπομένψρ  ἀλλαγὴ σοῦ σπϋποτ ἐκλο-

γῆρ σοῦ ππψσοπαπᾶ Ζακόνθοτ δὲν εἶφε καμιὰ ἐπίπσψςη ςσὸ εὖπορ σῆρ δι-

καιοδοςίαρ σοῦ ἐπιςκϋποτ. 
Σέλορ, ὅπψρ πποκόπσει ἀπὸ σὸ λεκσικὸ ἀποςπάςμασορ ἐγγπάυοτ, πποεπ-

φϋμενοτ πιθανὸν ἀπὸ σὸ Βιβλίο σῶν κανονιςμῶν σῆρ Κοινϋσησαρ Ζακόνθοτ, 
ποὺ δημοςιεόει ὁ Κασπαμῆρ, σὸ 1601  Βενεσία, μὲ σὴ γνψςσὴ ἀπϋυαςη, δψ-

πίζει ςσὸ τμβοόλιο σῆρ Κοινϋσησαρ σὸ «jus eligendi», δηλαδὴ σὸ δικαίψμα 
ἐκλογῆρ, ποὺ ππουανῶρ ασὴ κασεῖφε3. 

                                                                    
1. Σὸ αἴσημά σοτ ἔγινε δεκσὸ καὶ ςσὶρ 19 Ἰοτλίοτ 1502 ἐκδϋθηκε  ςφεσικὴ ἀπϋυαςη· 

βλ. FEDALTO, Chiesa, ς. 289-290. 

2. ΑΡΒΑΝΙΣΑΚΗ, «Μεσαξᾶρ», ς. 292 ἑξῆρ. 

3. Σὸ κείμενο ἔφει ὡρ ἑξῆρ: Questa carica si crea da cinque in cinque anni giusto la 
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Ἂν εἶναι ἔσςι σὰ ππάγμασα, σϋσε ἕψρ σὸ 1601 σὴν εθόνη γιὰ σὴν ἀνά-

δειξη σοῦ ππψσοπαπᾶ δὲν σὴν εἶφε ὁ ἐπίςκοπορ Κευαλληνίαρ καὶ Ζακόνθοτ 
ἀλλὰ  σοπικὴ βενεσικὴ Διοίκηςη,  ὁποία καὶ ςσὴν πεπίπσψςη σῆρ Ζακόν-

θοτ ἐνεπγοῦςε μὲ σὸν ἴδιο σπϋπο μὲ σὸν ὁποῖο ἐνεπγοῦςε καὶ ςσὸν λοιπὸ βε-

νεσοκπασοόμενο φῶπο, μὲ ἐξαίπεςη σὴν Κέπκτπα καὶ σὴν Σῆνο. πομένψρ  

Βενεσία, παπαφψπύνσαρ σὸ δικαίψμα ἐκλογῆρ ςσὸ τμβοόλιο, ἐκφψποῦςε ςὲ 
ασὸ δικά σηρ δικαιύμασα, ὅπψρ εἶφε κάνει καὶ ἄλλοσε μὲ σὴν παπαφύπηςη 
ςὲ ασὸ σοῦ δικαιύμασορ ἐκλογῆρ πποςύπψν ςὲ ἄλλα δημϋςια ἀξιύμασα, 
ὅπψρ γιὰ παπάδειγμα ςτνέβη σὸ 1576 ὁπϋσε, ἔπεισα ἀπὸ αἴσημα σῆρ Κοινϋ-

σησαρ, παπαφύπηςε σὸ δικαίψμα ἐκλογῆρ σῶν πποςύπψν ποὺ ἀναλάμβαναν 
σὰ ἀξιύμασα σοῦ ζτγιςσῆ, σοῦ γπαμμασέα σοῦ ππψσοδικείοτ καὶ σοῦ γπαμ-

μασέα σοῦ σελψνείοτ1. 

Ἔπεισα ἀπὸ σὰ ἀνψσέπψ, εἶναι ςαυὲρ πλέον ὅσι  αἴσηςη σῆρ Κοινϋσησαρ 
γιὰ σὴν ἀνάληχη σῆρ ἐκλογῆρ σοῦ ππψσοπαπᾶ δὲν μποπεῖ νὰ ἐνσαφθεῖ ςσὸ 
πλαίςιο σῆρ ἀνσιδικίαρ σῶν δόο νηςιῶν οὔσε καὶ υτςικὰ ςσὶρ πποςπάθειερ 
σῶν Ζακτνθίψν γιὰ σὸν μεσπιαςμὸ σῆρ ἐξοτςίαρ σοῦ ἐπιςκϋποτ Κευαλλη-

νίαρ, ἀυοῦ οδέποσε εἶφε σέσοια δικαιοδοςία. Ἀνσίθεσα θὰ ππέπει νὰ ἐνσα-

φθεῖ ςσὸ πλαίςιο σῆρ πποςπάθειαρ σῆρ Κοινϋσησαρ Ζακόνθοτ νὰ ἀποκσήςει 
μεγαλόσεπη ἐξοτςία ἀναλαμβάνονσαρ σὴν ἐκλογὴ δημϋςιψν ἀξιψμάσψν 
ποὺ ἄλλοσε εἶφε πὸ σὴ δικαιοδοςία σηρ  σοπικὴ βενεσικὴ Διοίκηςη2. 

Υτςικά, πέπα ἀπὸ σὰ ἀνψσέπψ, σίθεσαι γιὰ ὅλο σὸ φπονικὸ διάςσημα σῆρ 
βενεσικῆρ κασοφῆρ σὸ ζήσημα σῆρ φειποθεςίαρ γιὰ σὴ λήχη σοῦ ππψσοπαπα-

δικοῦ ἀξιύμασορ. Δὲν εἶναι ςαυὲρ σὶ ἐννοοῦν οἱ μελεσησέρ, οἱ ἀπϋχειρ σῶν 
ὁποίψν παπασέθηκαν ςσὴν ἀπφή, ὅσαν φπηςιμοποιοῦν σὸ πῆμα «φειποσονῶ 
(-οῦμαι)», γιὰ σὸν πποςδιοπιςμὸ σῶν ἐνεπγειῶν σοῦ Λετκάδορ ἀπφικὰ καὶ 
σοῦ Κευαλληνίαρ καὶ Ζακόνθοτ ςσὴ ςτνέφεια. Πιθανὸν ἐννοοῦν σὴν ἐκλογὴ 
καὶ σὴ φειποθεςία, κπίνονσαρ ὅσι ἐυαπμοζϋσαν  ἐκκληςιαςσικὴ σάξη, φψπὶρ 
πάνσψρ νὰ πποςκομίζοτν κάποιο ἀποδεικσικὸ ςσοιφεῖο. Ἂν κπίνει ὅμψρ κα-

νεὶρ ἀπὸ σὸ σελεσοτπγικὸ σῆρ ἐκλογῆρ, ὅπψρ σὸ πεπιγπάυει ὁ Ζύηρ3, ὁ ππψ-

                                                                    
concessione del jus eligendi donato dalla sovrana Munifficenza del Principe a questo nobile Con-
siglio, come per ossequiate ducali li 4 8bre 1601. Cap. I. Libr. Ord. III (ΚΑΣΡΑΜΗ, Ἀνάλεκσα, ς. 81). 

1. Εἶφε πποηγηθεῖ  ἄπνηςη σῆρ Βενεσίαρ ςὲ ἀνάλογο αἴσημα σῆρ ζακτνθινῆρ Κοι-
νϋσησαρ σὸ 1553. Γιὰ σὸ θέμα καὶ σὰ ςφεσικὰ μὲ ασὸ κείμενα βλ. SATHAS, Documents, σ. 5, ς. 

113, 115-116, 135-136· ΣΖΙΒΑΡΑ, Ζάκτνθορ, ς. 139, 163. 

2. Γιὰ σὶρ πποςπάθειερ σῆρ ζακτνθινῆρ Κοινϋσησαρ νὰ ἐκσείνει σὴ ςτμμεσοφή σηρ ςσὴ 

διαφείπιςη σῆρ ἐξοτςίαρ μὲ σὴν ἀνάληχη σῆρ ἐκλογῆρ καὶ σοῦ ἐλέγφοτ πεπιςςϋσεπψν δη-

μϋςιψν ἀξιψμάσψν βλ. ἀναλτσικὰ ΣΖΙΒΑΡΑ, Ζάκτνθορ, ς. 121-125. 

3. ΖΨΗ, «Ππψσοπαπάδερ», ς. 496-497. 
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σοπαπὰρ μεσὰ σὴν ἐκλογή σοτ καὶ σὴν πεπιβολή σοτ ἀπὸ σὸν παπιςσάμενο 
βενεσὸ διοικησὴ σοῦ νηςιοῦ, ἀναλάμβανε σὰ καθήκονσά σοτ ἀμέςψρ, φψπὶρ 
ἄλλη σελεσή. Γι’ ασὸ πιςσεόψ, ὅσι ὁ ππψσοπαπὰρ Ζακόνθοτ δὲν λάμβανε 
φειποθεςία, ἀλλὰ, ὅπψρ καὶ ὁ ππψσοπαπὰρ σῆρ Κέπκτπαρ, κασεῖφε ἕνα ἐκκλη-

ςιαςσικὸ ἀξίψμα φψπὶρ σὴν κανονικὴ ἐκκληςιαςσικὴ διαδικαςία. 
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Γ΄ 
 
Ὄχειρ σῆρ διοικησικῆρ ὀπγάνψςηρ σῆρ ἐπιςκοπῆρ 

Κευαλληνίαρ-Ζακόνθοτ κασὰ σὸν 16ο αἰύνα  
 
 

Ἡ ππϋςυαση ἀπφειακὴ ἔπετνα ςσὸ Kπασικὸ Ἀπφεῖο σῆρ Βενεσίαρ ππϋςυεπε 
νέο λικὸ ςσὸ θέμα σῆρ ὀπγάνψςηρ σῆρ ἐπιςκοπῆρ Κευαλληνίαρ κασὰ σὸν 
16ο αἰύνα. Σὸ λικὸ ασϋ, ςτνδταζϋμενο μὲ ἄλλο ἀνέκδοσο καὶ ἐκδεδομένο 

πποεπφϋμενο ἀπὸ σὸ σοπικὸ Ἱςσοπικὸ Ἀπφεῖο Κευαλληνίαρ καὶ σοὺρ κύδικερ 
σῆρ μησποπϋλεψρ Κευαλληνίαρ, ποὺ υτλάςςονσαι ςσὸ ἐκεῖ κκληςιαςσικὸ 
Μοτςεῖο, καθὼρ καὶ μὲ σὴν ππϋςυαση βιβλιογπαυία, υψσίζει ςτγκεκπιμέ-

νοτρ σομεῖρ σῆρ διοικησικῆρ ὀπγάνψςηρ σῆρ ἐπιςκοπῆρ σὸν 16ο αἰύνα καὶ 
ἐπισπέπει ἐπίςηρ σὴ διασόπψςη ποθέςεψν γιὰ σὴν πεπίοδο ππὶν ἀπὸ σὴν 

ἔνσαξη σοῦ νηςιοῦ ςσὶρ βενεσικὲρ κσήςειρ. σὴν ἐπγαςία ἐξεσάζεσαι σὸ ππψ-

σοπαπαδικὸ ἀξίψμα, ἰδιαίσεπα σὰ ἀξιύμασα σοῦ ππψσοπαπᾶ Κάςσποτ καὶ σοῦ 
ππψσοπαπᾶ Ἄςοτ, καθὼρ καὶ  λεισοτπγία σῆρ πεπὶ σὸν ἐπίςκοπο «ἱεπᾶρ 
ςτνϋδοτ». 

 

1. Οἱ ππψσοπαπάδερ Κευαλληνίαρ  

Μὲ σὴν ἔναπξη σῆρ λασινοκπασίαρ, ςσὸν φηπεόονσα ἐπιςκοπικὸ θπϋνο Κε-

υαλληνίαρ ἐκλέφθηκε ἀπὸ σὸν κϋμη Μάιο πςίνι, ἀπὸ σὸν σοπικὸ κλῆπο καὶ 
λαωκοόρ, ὁ λασίνορ ἱεπέαρ Βενέδικσορ. Ἡ ἐπιςκοπή,  ὁποία παγϋσαν ςσὸν 
λασίνο ἀπφιεπίςκοπο Κοπίνθοτ, ςτνενύθηκε σὸ 1222 μὲ σὴν ἐπιςκοπὴ Ζα-

κόνθοτ καὶ πήφθη ςσὸν ἀπφιεπίςκοπο Πασπῶν1.  

σοὺρ αἰῶνερ ποὺ ἀκολοόθηςαν, ἕψρ σὴν ἀναςόςσαςη σῆρ ὀπθϋδοξηρ 
ἐπιςκοπῆρ, δὲν εἶναι ςαυὴρ ὁ σπϋπορ διοίκηςηρ σῆρ ὀπθϋδοξηρ κκληςίαρ 
σοῦ νηςιοῦ.  Ἠλ. Σςισςέληρ θεψπεῖ βέβαιο ὅσι ἀπὸ σὸ ἔσορ 1207 σὴν ὀπθϋ-

δοξη κκληςία ποίμαινε ππψσοπαπάρ, ὁ ὁποῖορ ἐφειποσονεῖσο ἀπὸ σὸν ἀπφι-
                                                                    

1. ΑΒΟΤΡΗ, ύνσομορ ἱςσοπία, ς. 30-31· ΑΨΝΙΣΗ, Νόσιο Ἰόνιο, ς. 244. 
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επίςκοπο Λετκάδορ ἔπεισα ἀπὸ ἔγκπιςη σῶν υπάγκψν γεμϋνψν καὶ σὴν 
ἀνοφὴ σοῦ λασίνοτ ἐπιςκϋποτ1, φψπὶρ ὅμψρ νὰ πποςκομίζει μαπστπίερ. Σὴν 
ἴδια θέςη ποςσήπιξαν καὶ οἱ νεϋσεποι μελεσησὲρ ςσηπιζϋμενοι ἄμεςα ἠ ἔμ-

μεςα ςὲ ἐκεῖνον2.  Ν. Σψμαδάκηρ, γνψπίζονσαρ σὴν ἀδτναμία σεκμηπίψςηρ 
σῆρ παπαπάνψ θέςηρ, ςημειύνει λακψνικὰ ὅσι ὁ ππψσοπαπὰρ ςσὴν Κευαλ-

ληνία διοπιζϋσαν, ὅπψρ καὶ ςσὶρ ἄλλερ λασινοκπασοόμενερ πεπιοφέρ, ἀπὸ σὶρ 
πολισικὲρ ἀπφέρ, φψπὶρ νὰ πποςδιοπίζει σὸν φπϋνο σῆρ ππύσηρ ἐμυάνιςήρ 
σοτ3. Σέλορ, ὁ Π. Μιφαηλάπηρ, ἀναυεπϋμενορ ςσὴν πεπίοδο κασάπγηςηρ σοῦ 
ὀπθϋδοξοτ ἐπιςκοπικοῦ θπϋνοτ, σοποθεσεῖ σϋσε σὴν ἐμυάνιςη σῶν ππψσο-

παπάδψν σῆρ Κευαλληνίαρ, ὡρ ἐκκληςιαςσικῶν πποωςσαμένψν σῆρ ὀπθϋδο-

ξηρ κκληςίαρ4, φψπὶρ ὅμψρ καὶ ασὸρ νὰ δηλύνει σὴν πηγή σοτ. 
Εἶναι πιθανϋν, ὅπψρ καὶ ςσὰ ἄλλα νηςιά, σὴ διοίκηςη σῆρ σοπικῆρ κ-

κληςίαρ νὰ ἀνέλαβε ππάγμασι ππψσοπαπὰρ ἤδη ἀπὸ σὶρ ἀπφὲρ σῆρ λασινο-

κπασίαρ ςσὸ νηςί, δὲν πάπφοτν ὅμψρ οἱ μαπστπίερ. Πποβλημασικὴ ἐπίςηρ 
ἐμυανίζεσαι  ςτςφέσιςη σῆρ ἐκλογῆρ ἠ φειποσονίαρ σοῦ ππψσοπαπᾶ ἀπὸ σὸν 
ἀπφιεπίςκοπο Λετκάδορ, ἰδιαίσεπα ἀπὸ σὰ μέςα σοῦ 14οτ αἰύνα καὶ ἑξῆρ 
ὁπϋσε δὲν πῆπφε ὀπθϋδοξορ ἀπφιεπίςκοπορ ςσὴ Λετκάδα5. Ἀπὸ σὶρ πηγὲρ βε-

βαιύνεσαι μϋνον  ὕπαπξη πεπὶ σὰ μέςα σοῦ 14οτ αἰύνα σισοτλάπιοτ ὀπθϋ-

δοξοτ ἐπιςκϋποτ Κευαλληνίαρ, ὁ ὁποῖορ, κασὰ μία ἄποχη, κάλτπσε σὶρ ἀνά-

γκερ φειποσονίαρ σῶν ὀπθϋδοξψν κληπικῶν σῆρ κομησείαρ6. 

σὰ φπϋνια σῆρ ἀπφιεπασείαρ σοῦ Iohannes Antonius Scardamelli (1463-

1486)  ἕδπα σῆρ λασινικῆρ ἐπιςκοπῆρ μεσαυέπθηκε ἀπὸ σὴν Κευαλληνία 
ςσὴ Ζάκτνθο, καὶ ςσὴν Κευαλληνία ἐκλέφθηκε, μὲ σὴ ςτναίνεςη σοῦ Λεο-

νάπδοτ Γ΄, ὀπθϋδοξορ ἐπίςκοπορ, ὁ ὁποῖορ ἀνέλαβε σὴ διαποίμανςη σῶν δόο 
νηςιῶν (Κευαλληνίαρ καὶ Ζακόνθοτ)7. Γιὰ σὴν πεπίοδο μεσὰ σὴν ἀναςόςσα-

ςη σοῦ ἐπιςκοπικοῦ θπϋνοτ οἱ παλαιϋσεποι μελεσησέρ, οἱ ὁποῖοι ἀςφολήθη-

                                                                    
1. ΣΙΣΕΛΗ, ύμμικσα, σ. Β΄, ς. 28. 
2. ΑΒΟΤΡΗ, ύνσομορ ἱςσοπία, ς. 31· ΥΨΚΟΛΟΤ, «Protopapas Tinarum», ς. 27· ΖΑΦΑΡΟ-

ΠΟΤΛΟΤ, κκληςία , ς. 178. 
3. ΣΨΜΑΔΑΚΗ, «Διάκπιςιρ», ς. 37. 
4. ΜΙΦΑΗΛΑΡΗ, «κκληςιαςσικὴ διοίκηςη», ς. 474. 

5. ΣΙΣΕΛΗ, ύμμικσα, σ. Β΄, ς. 28· ΑΨΝΙΣΗ, Νόσιο Ἰόνιο, ς. 243.  Ν. Σψμαδάκηρ ςφο-

λιάζονσαρ σὴ θέςη σοῦ π. Ἀβοόπη ἐπιςημαίνει ὅσι ὁ ςτγγπαυέαρ «ἀμαπσόπψρ» γπάυει, 
γιὰ νὰ κασαλήξει ὅσι σὸ σί ςτνέβαινε εἶναι ἄδηλο («Διάκπιςιρ», ς. 38 ςημ. 2). 

6. ΑΨΝΙΣΗ, Νόσιο Ἰόνιο, ς. 244. 
7. Κασὰ σὸν π. Ἀβοόπη (ύνσομορ ἱςσοπία, ς. 32) σοῦσο ςτνέβη σὸ 1449,  ἀναςόςσαςη 

ὅμψρ κτπύθηκε σὸ 1463, ὅσαν ὁ Λεονάπδορ ἐνηλικιύθηκε. 
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καν μὲ σὴν ἐκκληςιαςσικὴ ἱςσοπία σοῦ νηςιοῦ, δὲν κάνοτν καμιὰ ἀναυοπὰ 
ςσὴν ὕπαπξη ππψσοπαπᾶ ἠ ππψσοπαπάδψν Κευαλληνίαρ.  

Ἡ σαμασοόλα Ζαπάνση, ςσὴν εἰδικὴ μελέση σηρ γιὰ σὴν Κευαλληνία 

σοῦ 16οτ αἰύνα, ἀναυεπϋμενη ςσὴν ὀπγάνψςη καὶ ςσὰ ἀξιύμασα σῆρ ὀπθϋ-

δοξηρ ἐπιςκοπῆρ1, βεβαιύνει σὴν ὕπαπξη ππψσοπαπάδψν ςὲ ὅλερ σὶρ πεπιο-

                                                                    
1. Γιὰ σὸν 16ο αἰύνα καὶ ἕψρ σὸ 1571 βλ. ΖΑΠΑΝΣΗ, Κευαλονιά, ς. 299-300. σοὺρ 

ἀνψσέπψ κασαλϋγοτρ, ἂρ πποςσεθοῦν καὶ σὰ παπακάσψ ὀνϋμασα ἐκκληςιαςσικῶν ἀξιψ-

μασοόφψν, ποὺ ἀυοποῦν κτπίψρ σὰ ἀμέςψρ ἑπϋμενα φπϋνια: 
Ἔξαπφορ. Σὸ ἀξίψμα δὲν ἔφει καμιὰ ςφέςη μὲ σοὺρ πασπιαπφικοὺρ ἐξάπφοτρ ποὺ κασὰ 

καιποὺρ πεπνοῦςαν ἀπὸ σὴν Κευαλονιά. Σὸ ἀξίψμα κασεῖφαν: σὸ 1572 ὁ ἱεπέαρ Καλοωψ-

άννηρ άπλορ (ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», ς. 83, 86)· σὸ 1587-1588 ὁ ἱεπέαρ Μπαςσιᾶρ Μηνιάσηρ 
(Ε.Μ.Κυ., Κύδικαρ Β΄, υ. 5r· ΖΑΠΑΝΣΗ, «Κολοκτθᾶρ», ς. 337). 

Οἰκονόμορ. Σὸ διάςσημα 1572-1581 κασεῖφε σὸ ἀξίψμα ὁ ἱεπέαρ Υίλιππορ Μεσαξᾶρ 
(ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», ς. 84, 87, 105). ὲ ππάξη σῆρ 20ῆρ Ἀππιλίοτ 1573 ἀναυέπεσαι ὡρ 
«μέγαρ οἰκονϋμορ» ὁ ἱεπέαρ Ἀνδπέαρ Λαμπίπηρ (ΒΑΓΙΨΝΑΚΗ, Καπιάνορ, ς. 65). Ἡ παποτςία 
σῶν δόο οἰκονϋμψν καὶ κασὰ σὸ διάςσημα 1568-1569 (ΖΑΠΑΝΣΗ, Κευαλονιά, ς. 299) υανε-

πύνει σὴν σατσϋφπονη ὕπαπξη πεπιςςοσέπψν σοῦ ἑνὸρ οἰκονϋμψν ςσὸ νηςί.  ἱεπέαρ 
Λαμπίπηρ ἀπανσᾶ μὲ σὸ ἴδιο ἀξίψμα καὶ σὸ διάςσημα 1587-1591 (Ε.Μ.Κυ., Κύδικαρ Β΄, υ. 
5r, 7r· ΖΑΠΑΝΣΗ, «Κολοκτθᾶρ», ς. 337). Σὸ 1594 πογπάυει ὡρ «οἰκονϋμορ Κευαλληνίαρ» ὁ 
ἱεπέαρ Υπαγκίςκορ Μεσαξᾶρ (Ε.Μ.Κυ., Κύδικαρ Β΄, υ. 11r). 

Ππψσοςύγγελορ. Σὸ 1561 ἀναυέπεσαι μεσαξὺ σῶν ἀνσιπποςύπψν σοῦ νηςιοῦ ὁ ππψ-

σοςόγγελορ Αγεπινὸρ (Avierino)· βλ. SATHAS, Documents, σ. 5, ς. 190. Ασὸρ ἴςψρ σατσίζε-

σαι μὲ σὸν Ἰψάννη Αγεπινὸ ππψσοςόγγελο σὸ 1545 (ΖΑΠΑΝΣΗ, Κευαλονιά, ς. 299). Ππὶν 
ἀπὸ σὸ 1581 ἀναυέπεσαι ὁ Νικϋλαορ Μεσαξᾶρ (Ε.Μ.Κυ., Κύδικαρ Β΄, υ. 2r). Σὸ 1583 
κασεῖφε σὸ ἀξίψμα ὁ ἱεπέαρ Λέορ Ροςϋλτμορ (ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», ς. 117). 

ακελλάπιορ. Σὸ 1576 καὶ σὸ διάςσημα 1581-1587 μαπστπεῖσαι ὡρ κάσοφορ σοῦ ἀξιύμα-

σορ ὁ ἱεπέαρ Ἰάκψβορ Μαπκϋποτλορ (ΒΑΓΙΨΝΑΚΗ, Καπιάνορ, ς. 55, 99· ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», 
ς. 105, 117· Ε.Μ.Κυ., Κύδικαρ Β΄, υ. 2r, 3r).  

κετουύλαξ. Σὸ 1581 κασεῖφε σὸ ἀξίψμα ὁ ἱεπέαρ Παῦλορ Καλιγᾶρ (ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, 

«Ἤθη», ς. 105).  
Χαπσουύλαξ. Σὸ 1581 ἐμυανίζονσαι δόο φαπσουόλακερ, ὁ ἱεπέαρ Νικϋλαορ Ρψμανὸρ 

καὶ ὁ ἱεπέαρ Γεύπγιορ Καπανσηνὸρ (ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», ς. 105, 115).  Καπανσηνὸρ 
ἀπανσᾶ ὡρ κάσοφορ σοῦ ἀξιύμασορ καὶ σὸ διάςσημα 1587-1594 (Ε.Μ.Κυ., Κύδικαρ Β΄, υ. 3r, 

11r). 

Ππψσέκδικορ (Ππψσεκσήςιορ, ππψσόκστςσορ). Σὸ διάςσημα 1581-1587 κασεῖφε σὸ ἀξίψμα 
ὁ ἱεπέαρ Ἀλέξιορ άπλορ (ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», ς. 105, 110· Ε.Μ.Κυ., Κύδικαρ Β΄, υ. 3r).  

σοὺρ ππψσοπαπάδερ ἂρ πποςσεθοῦν: ὁ Υίλιππορ Λοτβέπδορ (Filippo Luverdo) καὶ ὁ 
ππψσοπαπὰρ Μαπκέσορ (protopapa Marchetto) ποὺ ςτμμεσεῖφαν ὡρ ἐκππϋςψποι σοῦ νη-

ςιοῦ ςσὴν ππεςβεία ἐνύπιον σῶν ςτνδίκψν σῆρ Ἀνασολῆρ Paulo Contarini καὶ Hieronimo 

Barbarigo σὸ 1561 (SATHAS, Documents, σ. 5, ς. 190)· ἐπίςηρ ὁ ππψσοπαπὰρ Ἰάκψβορ Πεπά-

σηρ (ΒΑΓΙΨΝΑΚΗ, Καπιάνορ, ς. 124, ππάξη σῆρ 20ῆρ Ἰανοταπίοτ 1576). Σὸ 1587-1591 ἀπαν-

σοῦν ἐπίςηρ ὁ ππψσοπαπὰρ Υαπακλὸρ ἀπὸ σὸ φψπιὸ Υαπακλάσα, ὁ ππψσοπαπὰρ Μονο-
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φὲρ σοῦ νηςιοῦ ἀπὸ σὶρ ἀπφὲρ σοῦ 16οτ αἰύνα καὶ παπαθέσει ὀνομαςσικὸ 
κασάλογο ἕψρ σὸ 1571. Ἡ ἴδια, ςτςφεσίζει σὴν καθιέπψςη σοῦ θεςμοῦ σῶν 
ππψσοπαπάδψν ςσὴν Κευαλονιὰ μὲ σὴ βενεσικὴ παποτςία ςσὸ νηςὶ καὶ δι-
καιολογεῖ σὴν ἐκσεσαμένη παποτςία σοτρ μὲ σὸ ποιμανσικὸ ἔπγο σῆρ κκλη-

ςίαρ, σὴν ἐνίςφτςη σῶν δεςμῶν σῶν ἱεπέψν μεσαξό σοτρ κασὰ πεπιοφέρ, σὸν 
ἔλεγφο σῆρ ςτμπεπιυοπᾶρ σῶν ἱεπέψν καὶ σὴ διαβίβαςη ππὸρ ασοὺρ σῶν 
ὁδηγιῶν σοῦ ἐπιςκϋποτ. Σὸ ππψσοπαπαδικὸ ἀξίψμα ἦσαν ἰςϋβιο, οἱ κάσοφοί 
σοτ σὸ διασηποῦςαν ἀκϋμη καὶ ὅσαν δὲν ἀςκοῦςαν πλέον καθήκονσα, λϋγῳ 
γήπασορ ἠ ἀςθένειαρ, καὶ ἔφαιπαν κάποιψν ππονομίψν, ὅπψρ γιὰ παπά-

δειγμα σὸ πποβάδιςμα ἔνανσι σῶν ἄλλψν ἱεπέψν1. 

Δτςστφῶρ λείποτν οἱ γπαπσὲρ μαπστπίερ γιὰ σὶρ παπαπάνψ ἁπμοδιϋσησερ 
σῶν ππψσοπαπάδψν καθὼρ καὶ γιὰ σὸν φπϋνο καὶ σὸν σπϋπο εἰςαγψγῆρ σοῦ 
θεςμοῦ, ὁ ὁποῖορ πάνσψρ υαίνεσαι πὼρ ἦσαν μᾶλλον ἐπιλογὴ σῆρ σοπικῆρ 
κκληςίαρ καὶ ὄφι σῶν πολισικῶν ἀπφῶν σοῦ σϋποτ, μὲ ἐξαίπεςη βέβαια σὸν 
ππψσοπαπὰ σοῦ Κάςσποτ, ςσὴν ἀνάδειξη σοῦ ὁποίοτ  ἀνάμειξη σῆρ πολισι-
κῆρ Ἀπφῆρ ἦσαν καθοπιςσική, ὅπψρ θὰ δοῦμε ςσὴν ἑπϋμενη ἑνϋσησα.  

Ἀπὸ σὸν κασάλογο σῶν ὀνομάσψν σῶν ππψσοπαπάδψν σῆρ πεπιϋδοτ 
1500-1571 διαπιςσύνεσαι ππάγμασι  παποτςία σοτρ ςὲ πολλὲρ ἀπὸ σὶρ γεψ-

γπαυικὲρ πεπιυέπειερ σοῦ νηςιοῦ εἴσε μεμονψμένα (Ἀνψγή, Κασψγή, Θηνιά, 
Ἔπιςορ, άμη, Ἀπάκλι, Λιβαθύ, Κπανιά, Κάςσπο) εἴσε ςσοὺρ επόσεποτρ ςφη-

μασιςμοόρ σοτρ (Παλική, Ππϋννοι), γιὰ σὸ ἀνψσέπψ μάλιςσα διάςσημα ςὲ 
κάποιερ ἐπαπφίερ βεβαιύνεσαι  διαδοφὴ πεπιςςϋσεπψν σοῦ ἑνὸρ ππψσοπα-

πάδψν2. Ἀπὸ σὰ δεδομένα σοῦ κασαλϋγοτ δὲν εἶναι ὅμψρ δτνασὸν νὰ δι-
ετκπινιςσεῖ ἂν πῆπφε ςαυὴρ ἐκκληςιαςσικὴ διαίπεςη σοῦ νηςιοῦ καὶ ἂν 
ασὴ ἀνσαποκπινϋσαν ςσὴν ἀνσίςσοιφη γεψγπαυική3. σὰ ἴδια σὰ νοσαπικὰ 

                                                                    
κποῦςορ ςσὴν πεπιοφὴ σοῦ Ληξοτπιοῦ καὶ ὁ ππψσοπαπὰρ Μανσζαβίνορ ςσὸ φψπιὸ Μιφαλι-
σζάσα (Ε.Μ.Κυ., Κύδικαρ Α΄, υ. 3r, 7r, 9r· Κύδικαρ Β΄, υ. 5r). 

1. ΖΑΠΑΝΣΗ, Κευαλονιά, ς. 291, 299, 300. 
2. ΖΑΠΑΝΣΗ, Κευαλονιά, ς. 300, ςσὸν πίνακα, ἀπὸ παπαδπομὴ ἔφει σεθεῖ ὁ σίσλορ «ππψ-

σοςόγγελοι». 
3. Ἡ ςτνήθηρ γεψγπαυικὴ διαίπεςη σοῦ νηςιοῦ ςὲ πεπιυέπειερ ἀπανσᾶ ἤδη σὸν 16ο 

αἰύνα. σὶρ πηγὲρ ἀναυέπονσαι 17 πεπιυέπειερ, οἱ ὁποῖερ ςσὸν υοποδοσικὸ πίνακα σοῦ 
1558 πεπιοπίζονσαι, μὲ σὴν ἔνσαξη ὁπιςμένψν ςὲ επόσεπερ ἑνϋσησερ (ΖΑΠΑΝΣΗ, Κευαλο-
νιά, ς. 184-195).  φψπιςμὸρ ασὸρ ἀκολοτθεῖσαι φψπὶρ οςιαςσικὲρ διαυοποποιήςειρ καὶ 
ςσὰ ἑπϋμενα φπϋνια· βλ. ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΟΠΟΤΛΟΤ, «Κασάλογορ ναῶν καὶ μονῶν σῆρ Κε-

υαλονιᾶρ ςσὸ σέλορ σοῦ 18οτ αἰύνα (μὲ βάςη δόο βενεσικὰ ἔγγπαυα, σοῦ 1788 καὶ σοῦ 
1794)», Κευαλληνιακὰ Χπονικὰ 6 (1992-1994), 89-188. σὸν κασάλογο οἱ ναοὶ καὶ οἱ μονὲρ 
ἀναγπάυονσαι ἀνὰ πεπιυέπειερ ὡρ ἀκολοόθψρ: Λιβαθὼ (πεπιοφὲρ Λιβαθύ, Κπανιά, Κά-
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κασάςσιφα, ςσὰ ὁποῖα παπαπέμπει ὁ κασάλογορ, οἱ ἀναυεπϋμενοι ππψσο-

παπάδερ διακπίνονσαι μϋνον μὲ σὴν ἀναγπαυὴ σοῦ ἀξιύμασϋρ σοτρ, ὁ δὲ 
πποςδιοπιςμὸρ σῆρ πὸ σὴν εθόνη σοτρ πεπιυέπειαρ σεκμαίπεσαι ἀπὸ σὸν 
σϋπο ςόνσαξηρ σῶν νοσαπικῶν ππάξεψν ἠ κασαγψγῆρ σῶν ςτμβαλλομέ-

νψν1, ςσοιφεῖα ἐξαιπεσικὰ ἐπιςυαλῆ. Ἡ ἴδια ἀςάυεια διαπιςσύνεσαι καὶ ςσὶρ 
ππάξειρ καὶ ἀπουάςειρ σοῦ ἐπιςκϋποτ Κευαλληνίαρ σῆρ ἴδιαρ πεπιϋδοτ ποὺ 
ἔφοτν διαςψθεῖ2. Ἡ ἀδτναμία ὀυείλεσαι ἐπιπλέον ςσὴν ἔλλειχη μνείαρ 
ππψσοπαπάδψν γιὰ ὅλερ σὶρ πεπιυέπειερ ὅςο καὶ ςσὴ μνεία ππψσοπαπάδψν 
επόσεπψν γεψγπαυικὰ ἑνοσήσψν ποὺ πεπιλαμβάνοτν πεπιςςϋσεπερ σῆρ 
μίαρ γεψγπαυικὲρ πεπιυέπειερ. Σὴν ἀςάυεια σῶν ὁπίψν σῶν ἐκκληςιαςσι-
κῶν πεπιυεπειῶν ἐπισείνοτν μᾶλλον παπὰ αἴποτν καὶ οἱ ἀπφειακὲρ μαπστ-

πίερ ποὺ ἀυοποῦν σὸν 17ο αἰύνα, ὅπψρ γιὰ παπάδειγμα σὰ ἔγγπαυα σῶν 
ἐσῶν 1609-1610 ποὺ ἀυοποῦν σὸν ππψσοπαπὰ Ἰάκψβο Ἀνσόπα, ὁ ὁποῖορ 
εἶφε πὸ σὴν ποιμανσικὴ υπονσίδα σοτ σὶρ ἐπαπφίερ Θηνιᾶρ, πίςοτ καὶ Πτ-

λάποτ οἱ ὁποῖερ, σοτλάφιςσον σϋσε, ἀποσελοῦςαν ἑνιαία ἐκκληςιαςσικὴ ἐ-

παπφία3. Παπὰ σὰ παπαπάνψ πποβλήμασα,  πεπιοπιςμένη ἔςσψ δήλψςη σῆρ 
γεψγπαυικῆρ πεπιυέπειαρ ὁπιςμένψν ππψσοπαπάδψν ἀποσελεῖ ἰςφτπὸ λϋγο 
γιὰ νὰ γίνει δεκσὸρ ὁ φψπιςμὸρ σοῦ νηςιοῦ ςὲ ππψσοπαπαδικὲρ πεπιυέπειερ, 
ἔςσψ καὶ ἄν ασὲρ δὲν ἐμυανίζοτν ςαυῶρ πποςδιοπιςμένα ἠ ςσαθεπὰ ὅπια 
σοτλάφιςσον κασὰ σὸν 16ο αἰύνα. Ἡ μὴ ςαυὴρ πάνσψρ δήλψςη σῶν πὸ σὴν 
εθόνη σοτρ πεπιυεπειῶν ἀυήνει πεπιθύπια γιὰ νὰ θεψπηθεῖ ςὲ κάποιερ πε-

πιπσύςειρ σὸ ἀξίψμα ὡρ σιμησικϋ, ὅπψρ πιθανὸν ςτνέβαινε ςσὴν πεπίπσψςη 
σοῦ ππψσοπαπᾶ Ἀνδπέα Κοτπκοτμέλη ςσὸ φπονικὸ διάςσημα ἕψρ σὴν ἐκλο-

γή σοτ ςσὸ ἀξίψμα σοῦ ππψσοπαπᾶ Κευαλληνίαρ4. 

Οἱ ἀνψσέπψ ππψσοπαπάδερ πποςομοιάζοτν ςσοὺρ κασὰ σϋπον ἀπφιεπα-

σικοὺρ ἐπισπϋποτρ, βπίςκοτν δὲ σὸ ἀνάλογϋ σοτρ, κασὰ σὴν πεπίοδο σῆρ βε-

νεσοκπασίαρ, ςσοὺρ ππψσοπαπάδερ σῆρ ἐξοφῆρ σῆρ Κέπκτπαρ5. Πέπαν σῶν 
ἀνψσέπψ, σὸ βέβαιο εἶναι ὅσι ὁ θεςμὸρ σῶν ππψσοπαπάδψν ςτνέφιςε νὰ 

                                                                    
ςσπο), Κασψγή, Ἀνψγή, Θηνιά, Ἔπιςορ, Πόλαπορ, Ποσαμιάνα, μαλά, άμορ, Πτπγί, Ἀπά-

κλι (Ἀπάκλι, Κοπψνοί, κάλα), λιϋρ, Εἰκοςιμία. 
1. Βλ. γιὰ παπάδειγμα σὶρ ἀναυοπὲρ ππψσοπαπάδψν ςσὸ κασάςσιφο σοῦ νοσαπίοτ Ἀν-

δπέα Ἀμάπανσοτ (ΒΑΓΙΨΝΑΚΗ, Ἀμάπανσορ, ς. 104, 108, 121, 123, 146, 184, 186, 187, 212, 264), 
καθὼρ καὶ ςσὸ κασάςσιφο σοῦ νοσαπίοτ Γιάκοτμοτ οτπιάνοτ (ΖΑΠΑΝΣΗ, οτπιάνορ, ς. 22, 
147). 

2. Βλ. Ε.Μ.Κυ., Κύδικαρ Α΄, υ. 3r, 7r, 9r. 

3. A.S.V., Senato, Mar, filza 188, ἀπϋυαςη σῆρ 27ηρ Νοεμβπίοτ 1610. 
4. Βλ. παπακάσψ ἔγγπαυα ἀπ. 1 καὶ 2. 
5. Γιὰ σοὺρ ππψσοπαπάδερ ασοὺρ βλ. ΚΑΠΑΔΟΦΟΤ, Ἀπονομή, ς. 55, 59-60. 
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πάπφει ςσὸν 17ο αἰύνα, ὅπψρ βεβαιύνεσαι ἀπὸ ππάξη σῆρ 10ηρ Νοεμβπίοτ 
1655  ὁποία ςτνσάφθηκε ςσὸ ςπίσι σοῦ ππψσοπαπᾶ Ἰγνασίοτ Μεσαξᾶ ςσὴν 
πεπιοφὴ πιθανὸν σῆρ Λιβαθοῦρ1. Ἀπὸ σὸ σέλορ ὅμψρ σοῦ 17οτ αἰύνα, οἱ 
διαθέςιμερ πληπουοπίερ πεπιοπίζονσαι ςὲ δόο ππψσοπαπάδερ: ςσὸν ππψσο-

παπὰ Κευαλληνίαρ καὶ ςσὸν ππψσοπαπὰ σῆρ Ἄςοτ, γιὰ σοὺρ ὁποίοτρ γίνεσαι 
λϋγορ ςσὴ ςτνέφεια. Γιὰ σὶρ ἄλλερ πεπιυέπειερ οἱ διαθέςιμερ ἕψρ ςήμεπα 
πληπουοπίερ δὲν ἐπιβεβαιύνοτν σὴν ὕπαπξη ππψσοπαπάδψν, ἀνσίθεσα μά-

λιςσα δείφνοτν ὅσι, ἄγνψςσο πϋσε, σὸ ἀξίψμα ἀνσικασαςσάθηκε ἀπὸ ἐκεῖνο 
σοῦ ἀπφιεπασικοῦ ἐπισπϋποτ. Ἡ πϋθεςη ςσηπίζεσαι ςὲ πληπουοπία πποεπ-

φϋμενη ἀπὸ διαθήκη ποὺ ςτνσάφθηκε ςσὶρ 3 Ἰανοταπίοτ 1731 ἀπὸ σὸν νο-

σάπιο Φπιςσϋδοτλο Μάνεςη, πιθανὸν ςσὸ Ληξοόπι, ςσὴ ςόνσαξη σῆρ ὁποίαρ 
παπίςσασαι ὡρ μάπστπαρ ὁ ἱεπέαρ Λάςκαπηρ Στπάλδορ, ὁ ὁποῖορ πογπάυει 
ὡρ «ἀπφιεπασικὸρ ἐπίσποπορ»2. 

 

2.  ππψσοπαπὰρ σοῦ Κάςσποτ ἠ ππψσοπαπὰρ Κευαλληνίαρ 

 ππψσοπαπὰρ σοῦ Κάςσποτ υαίνεσαι ὅσι διαδπαμάσιζε ἐξέφονσα πϋλο μεσα-

ξὺ σῶν ἄλλψν ππψσοπαπάδψν σῆρ ἐπιςκοπῆρ. Ἀναυέπεσαι ςσὶρ πηγὲρ σοῦ 
16οτ καὶ 17οτ αἰύνα ὡρ «protopapà di quella città», ὡρ «protopapa di Ceffa-

lonia»3 ἠ «ππψσοπαπὰρ Κευαλληνίαρ»4, ἀλλὰ καὶ ὡρ «πποσοπαπαρ και φψποεπί-
ςκοπορ Καιυαληνιαρ».  σελετσαῖορ πποςδιοπιςμϋρ, μὲ σὴν ππουανῶρ αθαί-
πεση φπήςη σοῦ σίσλοτ «φψπεπίςκοπορ», φπηςιμοποιοῦνσαν ἀπὸ σὸν ππψσο-

παπὰ Κτπιάκο Κοτπκοτμέλη, ὅπψρ βεβαιύνεσαι ἀπὸ νοσαπικὰ ἔγγπαυα σῆρ 
21ηρ Ἰανοταπίοτ 1582 καὶ σῆρ 19ηρ Ἰανοταπίοτ 1583 ποὺ σὸν ἀυοποῦν, σὸ 
δεόσεπο μάλιςσα υέπει καὶ σὴν ππψσϋστπη πογπαυή σοτ5. 

                                                                    
1. ΝΣΙΑΝΑ ΑΝΣΨΝΑΚΑΣΟΤ, «Βιογπαυικὰ σοῦ Γεψπγίοτ Μεσαξᾶ ἱεπέψρ-ςτνσάκση σῆρ 

πισομῆρ», Κευαλληνιακὰ Χπονικὰ 8 (1999), 429. 

2. Α.Ν.Κυ., Νοσάπιορ Φπιςσϋδοτλορ Μάνεςηρ, βιβλίο 4 (1730-1731), υ. 6rv, διαθήκη 
σῆρ ςτζόγοτ σοῦ Πέσποτ Μελιςςηνοῦ. 

3. A.S.V., Senato Mar, filza 188, ἀπϋυαςη σῆρ 27ηρ Νοεμβπίοτ 1610. 
4. Α.Ν.Κ., τμβ., υάκ. Μ.180, υ. 340v ππάξη σῆρ 17ηρ κσψβπίοτ 1539. 
5. Α.Ν.Κυ., Νοσάπιορ Ἀνδπέαρ Ματποωψάννηρ, βιβλίο 2, υ. 241 ( ππάξη δημοςιεόεσαι 

παπακάσψ)· Α.Ν.Κυ., Νοσάπιορ Νικϋλαορ Ρψμανϋρ, βιβλίο 3, υ. 93v-94r ( ππάξη δημοςι-
εόεσαι παπακάσψ). Ππβλ. ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «κλάβοι», ς. 263. Σὸν σίσλο φπηςιμοποιοῦςε καὶ ὁ 
μέγαρ ππψσοπαπὰρ σῆρ Κέπκτπαρ, σὸ 1582 μάλιςσα  κεπκτπαωκὴ Κοινϋσησα πεπιέλαβε 
ςσὴν ππεςβεία ποὺ ἀπέςσειλε ςσὴ Βενεσία καὶ σὸ αἴσημα σῆρ ἀναγνύπιςηρ σοῦ σίσλοτ 
«φψπεπίςκοπορ» γιὰ σὴν ἐκκληςιαςσικὴ κευαλὴ σοῦ νηςιοῦ, σὸ αἴσημα ὅμψρ ἀποππίυθη-
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 ππψσοπαπὰρ σοῦ Κάςσποτ ἐκλεγϋσαν ἀπὸ σὸν πποβλεπσὴ σοῦ νηςιοῦ 
καὶ  ἐκλογὴ ἐπικτπψνϋσαν ἀπὸ σὴ βενεσικὴ Γεποτςία. Σοῦσο βεβαιύνεσαι 
ἀπὸ δόο ἐγκπισικὲρ ἀπουάςειρ σῆρ Γεποτςίαρ ςὲ ἀνσίςσοιφερ ἐκλογὲρ ππψσο-

παπᾶ ἀπὸ σοὺρ πποβλεπσὲρ σοῦ νηςιοῦ. Ἡ ππύση υέπει μεπομηνία 22 Δε-

κεμβπίοτ 1579 καὶ ἀυοπᾶ σὴν ἐκλογὴ σοῦ ἱεπέα Κτπιάκοτ Κοτπκοτμέλη, 
γιοῦ σοῦ ἐκλιπϋνσορ ππψσοπαπᾶ Ἀνσψνίοτ Κοτπκοτμέλη, ςσὸ ἀξίψμα σοῦ 
ππψσοπαπᾶ σοῦ Κάςσποτ («in protopapà di quella città») ςσὴ θέςη σοῦ πασέπα 
σοτ. Ἡ ἐκλογὴ εἶφε γίνει ἀπὸ σὸν πποβλεπσὴ σὴν 1η Ἰοτνίοτ σοῦ ἴδιοτ ἔσοτρ 
καὶ  ἐπικόπψςή σηρ ζησήθηκε μὲ αἴσηςη σοῦ ἐνδιαυεπϋμενοτ1. 

Ἡ δεόσεπη, μὲ μεπομηνία 9 Μαΐοτ 1600, ἀυοπᾶ ςσὴν ἔγκπιςη σῆρ ἐκλο-

γῆρ σοῦ ἱεπέα Ἀλοΐζιοτ Μεσαξᾶ ςσὸ ἀξίψμα σοῦ ππψσοπαπᾶ Κευαλληνίαρ 
(«protopapa di Ceffalonia»), ἔπεισα ἀπὸ σὴν ἀποβίψςη σοῦ ππψσοπαπᾶ Ἀνδπέα 
Κοτπκοτμέλη. Ἡ ἐκλογὴ εἶφε γίνει ἀπὸ σὸν πποηγοόμενο πποβλεπσὴ Nicolò 
Memo καὶ  Γεποτςία, ἀυοῦ ζήσηςε σὴ γνύμη σῶν δόο πποηγοτμένψν ππο-

βλεπσῶν σοῦ νηςιοῦ ςφεσικὰ μὲ σὴν πίςση καὶ σὴν ἐπάπκεια σοῦ ἐκλεγένσορ, 
ἐπικόπψςε σὴν ἐκλογὴ καὶ ἐνημέπψςε σὸν σϋσε πποβλεπσὴ καλύνσαρ σον νὰ 
ἀποδύςει ςσὸν νέο ππψσοπαπὰ ὅλα σὰ ππονϋμια καὶ εἰςοδήμασα ποὺ κασεῖ-

φε καὶ ὁ πποκάσοφϋρ σοτ2. 

                                                                    
κε ἀπὸ σὴ βενεσικὴ Γεποτςία μὲ σὸ αἰσιολογικὸ ὅσι ςσὰ θπηςκετσικὰ ππάγμασα δὲν ἔππεπε 
νὰ γίνονσαι νεψσεπιςμοὶ (βλ. παπαπάνψ, ς. 55). 

1. Σὸ κείμενο: «Dalle vostre patenti date sotto il primo giugno prossimamente passato, 

havemo inteso l’ elettione per voi fatta della persona del protopapa Chiriacchi Curcumelli figliuolo 

del quodam reverendo protopapà Antonio in protopapà di quella città, in loco del predetto quodam 
suo padre, et perchè intendemo, che vi sete mosso à far elettione della persona sua a detto carico 
per l’ ottima informatione che havete havuta da quelli fedelissimi nostri della sufficientia, pratica, 
bontà, et integrità sua, supplicandoci lui della confirmatione, siamo stati contenti di essaudirlo, et 
cosi col Senato nostro confirmamo la predetta elettione con tutti li carichi, conditioni, obligationi, 

honori et emolumenti che era solito havere il predetto quodam reverendo suo padre, commetendovi 

col ditto Senato, che cosi li facciate osservar inviolabilmente da cadauno à chi aspetta». (A.S.V., 

Senato, Mar, registro 44, υ. 144rv). 

2. Σὸ κείμενο: «Al Proveditor della Ceffalonia et successori. Sopra la elettione fatta dal nob. 

h.o Nicolò Memo V provveditor precessor vostro della persona del Reverendo papa Aluise Metaxà 
nel carico di protopapa di Ceffalonia per la morte del Reverendo Andrea Curcumelli, havendo noi 

voluto il parere de doi ultimi precessori vostri con loro giuramento iusta l’ ordinario et volendo 
persuadersi, che conforme al testimonio, che ci vien fatto della fede et sufficienza del sudetto 
Metaxà, esso sia per essercitar et diligentemente et assiduamente colla persona sua il predetto 
carico come conviene, et è ferma volontà nostra con tal conditione siamo stati contenti quella col 
Senato confirmar commettendovi che gli habbiate a far risponder quelle utilità et emolumenti et 
con quelli oblighi che haveva et possedeva il sudetto precessore» (A.S.V., Senato, Mar, registro 

60, υ. 41v-42r).  Nicolò Memo ἦσαν ςόμβοτλορ ςσὴν σοπικὴ βενεσικὴ Διοίκηςη σῆρ 
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Ἡ ἁπμοδιϋσησα σῆρ σοπικῆρ πολισικῆρ Ἀπφῆρ ςσὴν ἐκλογὴ ςημαίνει σὴν 
ἀποτςία ὁποιαςδήποσε παπέμβαςηρ σῆρ ἐκκληςιαςσικῆρ Ἀπφῆρ, δηλαδὴ σοῦ 
ἐπιςκϋποτ.  ἐκλεγϋμενορ δὲν ἐπιλέγεσαι ἀπὸ σὸν ἐπίςκοπο, ςόμυψνα μὲ 
σὴν ἐκκληςιαςσικὴ παπάδοςη, καὶ πιθανὸν οὔσε φειποθεσεῖσαι, ἀυοῦ ἀπὸ σὰ 

ἀνψσέπψ ἔγγπαυα δὲν πποκόπσει καμιὰ ἄλλη ἀνάμειξη ςσὴν ἀνάδειξή σοτ, 
κασὰ ςτνέπεια σὸ ἀξίψμα σοῦ ππψσοπαπᾶ Κάςσποτ ἠ Κευαλληνίαρ δὲν δια-

υέπει ςσὴν οςία ἀπὸ ἐκεῖνο σῶν ππψσοπαπάδψν σῶν πεπιοφῶν ποὺ ἐςσε-

ποῦνσο ἐπιςκϋποτ. Οἱ παπαπάνψ διαπιςσύςειρ ἀναυοπικὰ μὲ σὴν ἐκλογὴ 
σοῦ ππψσοπαπᾶ σοῦ Κάςσποτ θὰ ππέπει νὰ ςημειύςοτμε ὅσι ἀυοποῦν, ἕψρ 
ὅσοτ ἐνσοπιςσεῖ ἀνάλογο σεκμηπιψσικὸ λικϋ, σὸν ππψσοπαπὰ σῆρ ςτγκε-

κπιμένηρ θέςηρ καὶ δὲν εἶναι δτνασὸν νὰ ἐπεκσαθοῦν ςσοὺρ ἄλλοτρ ππψσο-

παπάδερ σοῦ νηςιοῦ, οἱ ὁποῖοι πιθανϋν, ἐπιλεγμένοι ἀπὸ σὸν ἐπίςκοπο, ἀ-

ςκοῦςαν φπέη ἀπφιεπασικῶν ἐκπποςύπψν. 
Ἀπὸ σὶρ γνψςσὲρ ς’ ἐμᾶρ πηγέρ, ἐκδεδομένερ καὶ ἀνέκδοσερ, ςτνάγεσαι 

ὅσι σὸ ἀξίψμα σοῦ ππψσοπαπᾶ Κάςσποτ ἠ Κευαλληνίαρ κασεῖφαν κασὰ σὸν 
16ο αἰύνα:  ἱεπέαρ Λοτκᾶρ, ὁ ὁποῖορ ςσὶρ 17 κσψβπίοτ 1539 βπιςκϋσαν 
ςσὴν Κέπκτπα καὶ ςτμμεσεῖφε ςὲ διαισηςία μὲ σὸν ὁμϋλογϋ σοτ ππψσοπαπᾶ 
σῆρ Κέπκτπαρ1.  ἱεπέαρ Ἀνσύνιορ Κοτπκοτμέληρ, σοτλάφιςσον σὸ διάςσημα 
1567-15792.  ἱεπέαρ Κτπιάκορ Κοτπκοτμέληρ, γιὸρ σοῦ Ἀνσψνίοτ, ὁ ὁποῖορ 
ἐκλέφθηκε ὅπψρ εἴδαμε ἀπὸ σὸν πποβλεπσὴ σοῦ νηςιοῦ σὸ 1579 καὶ ἀπανσᾶ 
ὡρ ππψσοπαπὰρ ἕψρ σοτλάφιςσον σὸ 15833.  ἱεπέαρ Ἀνδπέαρ Κοτπκοτμέ-

                                                                    
Κευαλονιᾶρ. Ἀνέλαβε φπέη ἀνσιπποβλεπσῆ μεσὰ σὸν θάνασο σοῦ πποβλεπσῆ Giovanni 

Antonio Foscarini καὶ ἕψρ σὴ λήξη σῆρ θησείαρ σοῦ ἐκλιπϋνσορ, δηλαδὴ σὴν 1η Ἰοτλίοτ 
1599 (βλ. Κ. ΣΙΚΝΑΚΗ, Οἱ ἐκθέςειρ σῶν βενεσῶν ππονοησῶν σῆρ Κευαλονιᾶρ (16ορ αἰώναρ), 
Ἀθήνα 2008, ς. 184). 

1. Α.Ν.Κ., τμβ., υάκ. Μ.180, υ. 340v. 

2.  Ἀνσύνιορ Κοτπκοτμέληρ ἀναυέπεσαι ςσὶρ πηγὲρ ὡρ «ππψσοπαπὰρ» ἀπὸ σὸ 1540 
καὶ ἑξῆρ (ΖΑΠΑΝΣΗ, Κευαλονιά, ς. 300). Μὲ σὴν ἰδιϋσησα ὅμψρ σοῦ ππψσοπαπᾶ Κευαλ-

ληνίαρ βεβαιψμένα ἀπανσᾶ σὰ σελετσαῖα δύδεκα φπϋνια σῆρ ζψῆρ σοτ. τμμαπστπεῖ ςὲ 
ππάξη σοῦ Αγοόςσοτ 1567· βλ. Α. KOLONIA, «Une petition des nobles Cephaloniotes de 
1567», Byzantinische Forschungen 5 (1977), 245. ὲ ππάξη σῆρ 29ηρ Νοεμβπίοτ 1567 παπίςσα-

σαι ὡρ μάπστπαρ ὁ Καλοωψάννηρ Κοτπκοτμέληρ «ιόρ σοτ Πποσοπαπᾶ»· βλ. Γ. ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, 

«Ἔγγπαυα ἀναυεπϋμενα ςσὸν Ἅγιο Γεπάςιμο σοῦ 16οτ, σοῦ 17οτ καὶ σοῦ 18οτ αἰύνα», 
Κευαλληνιακὰ Χπονικὰ 8 (1999), 100. Ἀναυέπεσαι ςὲ ππάξη σῆρ 17ηρ Ἰανοταπίοτ 1569· βλ. 
ΖΑΠΑΝΣΗ, Κευαλονιά, ς. 288 ςημ. 8 καὶ ς. 295. Βλ. ἐπίςηρ ππάξη σῆρ 21ηρ Υεβποταπίοτ 1570 

(ΖΑΠΑΝΣΗ, «Μακπῆρ», ς. 76 ςημ. 5), ππάξη σοῦ 1572 (ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», ς. 84),· ππάξη 
σῆρ 20ῆρ Ἰανοταπίοτ 1576 (ΒΑΓΙΨΝΑΚΗ, Καπιάνορ, ς. 124). 

3. Βλ. ππάξη σῆρ 19ηρ Ἰανοταπίοτ 1583 (Α.Ν.Κυ., Νοσάπιορ Νικϋλαορ Ρψμανϋρ, βιβλίο 
3, υ. 93v-94r) γιὰ σὴν ὁποία γίνεσαι ἐκσενέςσεπορ λϋγορ παπακάσψ. Βλ. ἐπίςηρ ππάξη σῆρ 
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ληρ, ἀδελυὸρ σοῦ Κτπιάκοτ, ὁ ὁποῖορ κασεῖφε σὸ ἀξίψμα ςφεδὸν ἕψρ σὴν ἐκ-

πνοὴ σοῦ αἰύνα1.  ἱεπέαρ Ἀλοΐζιορ Μεσαξᾶρ, ὁ ὁποῖορ ἐκλέφθηκε καὶ ἔλα-

βε, ὅπψρ εἴδαμε, σὴν ἐπικόπψςη σῆρ ἐκλογῆρ σοτ ςσὶρ 9 Μαΐοτ 1600. 
σὶρ ςψζϋμενερ ἀπφειακὲρ μαπστπίερ σῆρ πεπιϋδοτ 1570-1583, ποὺ ἐνσο-

πίςσηκαν ςσὰ κασάςσιφα σῶν νοσαπίψν σοῦ νηςιοῦ, διαπιςσύνεσαι ὁ ἐξέφψν 
πϋλορ σοῦ ππψσοπαπᾶ Κάςσποτ ςσὴ διοίκηςη σῆρ ἐπιςκοπῆρ2. Ασὸρ ἐκσε-

λοῦςε σὶρ ἀπουάςειρ σοῦ οἰκείοτ ἐπιςκϋποτ3 καί, ὅπψρ θὰ δοῦμε ἀναλτσι-
κϋσεπα ςσὴν ἑπϋμενη ἑνϋσησα, μεσεῖφε σακσικὰ ςσὴν πὸ σὸν ἐπίςκοπο ςό-

νοδο καὶ κασὰ σὴν ἀποτςία σοῦ ἐπιςκϋποτ εἶφε σὴν εθόνη γιὰ σὴ ςόγκληςή 
σηρ.  πϋλορ σοτ κασὰ σὴν πεπίοδο ποὺ ἐξεσάζοτμε ἦσαν ἀνσίςσοιφορ ππὸρ 
ἐκεῖνον σοῦ ςημεπινοῦ γενικοῦ ἀπφιεπασικοῦ ἐπισπϋποτ. 

Ἡ ἐξέφοτςα θέςη σοῦ ππψσοπαπᾶ Κάςσποτ υαίνεσαι καὶ ἀπὸ σὴν κασοφὴ 
ππονομίψν. Ἡ Βενεσία εἶφε παπαφψπήςει ἀπὸ νψπὶρ ςσὸν ὀπθϋδοξο καὶ ςσὸν 
λασίνο ἐπίςκοπο Κευαλληνίαρ-Ζακόνθοτ, ςσὸν ππψσοπαπὰ σοῦ Κάςσποτ καὶ 
ςσὸν βικάπιο σῆρ λασινικῆρ ἐπιςκοπῆρ σὸ ππονϋμιο σῆρ ἀπονομῆρ φάπισορ ςὲ 
κασαδικαςμένοτρ καὶ ἐξϋπιςσοτρ4. Σὰ ππονϋμια ασὰ ἀπανσοῦν ςσὴν Κε-

υαλληνία ἤδη σὸ 1548 ὁπϋσε πτθμίςσηκαν ἀπὸ σὸν ἔκσακσο ἀπεςσαλμένο 

                                                                    
2αρ Ἰοτνίοτ 1583 (ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», ς. 117, 119).  Κτπιάκορ πεπὶ σὸ 1570, λαωκὸρ ἀκϋ-

μη, πιάςσηκε ςκλάβορ καὶ ὁ πασέπαρ σοτ πύληςε σὸσε κσήμασα ςσὶρ Κεπαμιὲρ γιὰ νὰ σὸν 
ἀπελετθεπύςει (ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «κλάβοι», ς. 263). 

1. Ἡ κασοφὴ σοῦ ἀξιύμασορ βεβαιύνεσαι ἀπὸ σὴν ἀπϋυαςη σῆρ βενεσικῆρ Γεποτςίαρ 
σῆρ 9ηρ Μαΐοτ 1600 μὲ σὴν ὁποία ἐπικτπύθηκε  ἐκλογὴ σοῦ διαδϋφοτ σοτ ςσὸ ἀξίψμα.  
ἱεπέαρ Ἀνδπέαρ Κοτπκοτμέληρ μεσεῖφε ςσὶρ «ἱεπὲρ ςτνϋδοτρ» σῆρ ἐπιςκοπῆρ ςσὸ διάςσημα 
1579-1581 μὲ σὴν ἰδιϋσησα σοῦ ππψσοπαπᾶ (ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», ς. 97, 104-106, 111, 121). 

Μὲ σὴν ἴδια ἰδιϋσησα ἀπανσᾶ καὶ ςσὸ νοσαπικὸ ςτμυψνησικὸ ποὺ ςτνέσαξε μὲ σὸν ἀδελυϋ 
σοτ Κτπιάκο ςσὶρ 19 Ἰανοταπίοτ 1583 (βλ. παπακάσψ ἔγγπαυα 1 καὶ 2 ), φψπὶρ ὅμψρ νὰ 
εἶναι ςαυὴρ ςσὰ ἔγγπαυα ασὰ  πεπιυέπεια σῆρ δικαιοδοςίαρ σοτ. 

2. Γιὰ σὶρ ἁπμοδιϋσησερ σοῦ ππψσοπαπᾶ βλ. Κ. ΡΑΛΛΗ, «Πεπὶ σοῦ ἀξιύμασορ σοῦ ππψ-

σοππεςβτσέποτ», Ππακσικὰ σῆρ Ἀκαδημίαρ Ἀθηνῶν 11 (1936), 102-104· ΣΨΜΑΔΑΚΗ, «Διάκπι-
ςιρ», ς. 20-21· ΙΑΚ. ΠΗΛΙΛΗ, Σίσλοι ὀυυίκια καὶ ἀξιώμασα ἐν σῇ βτζανσινῇ αὐσοκπασοπίᾳ καὶ σῇ 
φπιςσιανικῇ ὀπθοδόξῳ κκληςίᾳ, Ἀθῆναι 1985, ς. 185. 

3. Βλ. σὴν ππάξη σῆρ 21ηρ Υεβποταπίοτ 1570 ςσὴν ὁποία ὁ ππψσοπαπὰρ Ἀνσύνιορ 
Κοτπκοτμέληρ βεβαιύνει, ἐνύπιον σοῦ νοσαπίοτ Ἀνδπέα Ματποωψάννη, ὅσι μὲ ὁπιςμὸ 
σοῦ πποβλεπσῆ καὶ «πὸ ἐξοτςίαρ» σοῦ ἐπιςκϋποτ πῆπε σέςςεπιρ ἱεπεῖρ καὶ κήπτξε ἀυο-

πιςμὸ γιὰ ἀμπέλι καὶ φψπάυι σοῦ ὁποίοτ  ἰδιοκσηςία ἀμυιςβησεῖσο (ππάξη δημοςιετμένη 
εἰρ ΖΑΠΑΝΣΗ, Κευαλονιά, ς. 397-381). 

4. Βλ. ΣΙΣΕΛΗ, ύμμικσα, σ. Β΄, ς. 48-49· ΠΛΟΤΜΙΔΗ, Χῶπερ, ς. 82· ΖΑΠΑΝΣΗ, Κευαλονιά, 

ς. 112. 
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σῆρ Βενεσίαρ V. Calbo ζησήμασα κασαφπήςεψν, σὰ ὁποῖα ὅμψρ δὲν ἔπαχαν 
νὰ πάπφοτν καὶ ςσὰ ἑπϋμενα φπϋνια1.  

 ὀπθϋδοξορ ἐπίςκοπορ καὶ ὁ ππψσοπαπὰρ Κευαλληνίαρ εἶφαν σὸ ππονϋ-

μιο σῆρ ἀπονομῆρ φάπισορ ςὲ σέςςεπιρ κασαδικαςμένοτρ ἠ ἐξϋπιςσοτρ κάθε 
φπϋνο ςσὶρ γιοπσὲρ σῆρ Ππψσοφπονιᾶρ, σοῦ ἁγίοτ Μάπκοτ, σῆρ ἁγίαρ Δψπεᾶρ 
καὶ σῶν ἁγίψν ἀποςσϋλψν Πέσποτ καὶ Παόλοτ2. πιςμένοι μελεσησὲρ ὁπί-
ζοτν διαυοπεσικὰ σὶρ μέπερ ἀπονομῆρ σῶν φαπίσψν3, σὰ ἔγγπαυα ὅμψρ ποὺ 
δημοςιεόοτμε ςσὸ σέλορ σῆρ μελέσηρ ασῆρ καὶ ςφολιάζοτμε ἀμέςψρ παπα-

κάσψ δὲν ἀυήνοτν πεπιθύπια ἀμυιςβήσηςηρ. 
Ππϋκεισαι γιὰ δόο ἔγγπαυα, σὰ ὁποῖα ἀυοποῦν ςσὴν ἐπίλτςη διαυοπῶν 

ἀνάμεςα ςσοὺρ ἀδελυοὺρ ππψσοπαπάδερ, Ἀνδπέα καὶ Κτπιάκο Κοτπκοτμέ-

λη. Οἱ διαυοπὲρ εἶφαν ἀνακόχει μεσὰ σὸν θάνασο σοῦ πασέπα σοτρ ππψσο-

παπᾶ Κευαλληνίαρ Ἀνσψνίοτ Κοτπκοτμέλη καὶ ἀυοποῦςαν, ςσὴν ἀπφή, σὰ 
κσησοπικὰ δικαιύμασα ςσὸν ναὸ σοῦ Ἁγίοτ Νικολάοτ, σὸν ὁποῖο ὁ πασέπαρ 
σοτρ εἶφε δψπίςει ςσὸν Κτπιάκο μὲ δψπησήπια ππάξη κασαφψπιςμένη ςσὰ 
κασάςσιφα σοῦ νοσαπίοτ σαμασέλοτ Σζημάπα. Ὡρ διεκδικησὲρ κσησοπικῶν 
μεπιδίψν ςσὸν ναὸ πποςσέθηκαν καὶ οἱ ἄλλοι δόο ἀδελυοί σοτρ, ὁ Γεύπγιορ 
καὶ ὁ Καλοωψάννηρ, οἱ ὁποῖοι μὲ νοσαπικὴ ππάξη σῆρ 17ηρ Ἰοτλίοτ 1579 
ἐξοτςιοδϋσηςαν σὸν Ἀνδπέα ςσὴ διεκδίκηςη σῶν δικαιψμάσψν σοτρ4. σὴ 
διαυοπὰ ἀνάμεςα ςσοὺρ κληπικοὺρ πποςσέθηκε λίγο ἀπγϋσεπα καὶ ἄλλη, ὀ-

                                                                    
1. Σὰ ππονϋμια ασὰ ςτνίςσανσο ςσὴν ἀπονομὴ φάπισορ ςὲ κασαδικαςμένοτρ γιὰ ἐλα-

υπὰ ἀδικήμασα ποὺ ςτνεπάγονσαν ποινὴ υτλάκιςηρ ἠ ἐξοπίαρ γιὰ πεπιοπιςμένο φπϋνο. 
τφνὰ ὅμψρ σὸ ππονϋμιο ασὸ ἐπεκσεινϋσαν καὶ ςὲ ππϋςψπα κασαδικαςμένα γιὰ βαπιὰ 
ἀδικήμασα ἠ ἐγκλήμασα. Βλ. ἀναλτσικϋσεπα σὶρ πποςπάθειερ σῶν ἔκσακσψν βενεσῶν 
ἀξιψμασοόφψν καὶ σῶν πποβλεπσῶν σοῦ νηςιοῦ γιὰ σὸν πεπιοπιςμὸ σῶν αθαιπεςιῶν εἰρ 
ΖΑΠΑΝΣΗ, Κευαλονιά, ς. 112-113, 307 ςημ. 57, 308. Γιὰ σὸ ἴδιο ζήσημα ςσὴ Ζάκτνθο βλ. ΖΨΗ, 

«Ἀμνηςσεία», ς. 77-79. Βλ. ἐπίςηρ σοὺρ πεπιοπιςμοὺρ ποὺ σέθηκαν σὸ 1585 εἰρ SATHAS, 

Documents, σ. 5, ς. 146-147. 

2. Σὶρ μέπερ ασὲρ ἀναυέποτν ςσὶρ μελέσερ σοτρ ὁ Λ. Ζύηρ («Ἀμνηςσεία», ς. 77) καὶ  
Δέςποινα Βλάςςη («Νέα ςσοιφεῖα γιὰ σὸν ὀπθϋδοξο κλῆπο σῆρ Κευαλονιᾶρ κασὰ σὴ βε-

νεσοκπασία», Θηςατπίςμασα 22 (1992), 334 ςημ. 3) οἱ ὁποῖοι ὅμψρ δὲν πποςδιοπίζοτν ὀπθὰ 
σοὺρ δικαιοόφοτρ σοῦ ππονομίοτ καὶ σὸν φπϋνο σῆρ παπαφύπηςήρ σοτ. 

3. Ἀναυέπονσαι οἱ μέπερ σῶν Φπιςσοτγέννψν, σῶν Θεουανείψν, σῆρ Μεγάληρ Παπα-

ςκετῆρ καὶ σῆρ ἑοπσῆρ σοῦ ἁγίοτ Μάπκοτ (ΠΛΟΤΜΙΔΗ, Χῶπερ, ς. 82 καὶ ΖΑΠΑΝΣΗ, Κευα-
λονιά, ς. 112), ππϋκεισαι ὅμψρ ππουανῶρ γιὰ ςόγφτςη μὲ σὰ ἰςφόονσα ςσὸ Ἱεπὸ Σάγμα σῆρ 
Κέπκτπαρ (ΖΨΗ, «Ἀμνηςσεία», ς. 77· ΣΙΣΑ, Λασινοκπασία, ς. 79). 

4. Α.Ν.Κυ., Νοσάπιορ Ματποωψάννηρ Ἀνδπέαρ, βιβλίο 2, υ. 240v.  ππψσοπαπὰρ Ἀν-

σύνιορ Κοτπκοτμέληρ ἀναυέπεσαι σὸ 1569 ὡρ κάσοφορ σοῦ ναοῦ σοῦ Ἁγίοτ Νικολάοτ σοῦ 
Ρψμέικοτ ςσὸ Κάςσπο σοῦ Ἁγίοτ Γεψπγίοτ (ΖΑΠΑΝΣΗ, Κευαλονιά, ς. 184 καὶ ς. 288 ςημ. 8). 
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υειλϋμενη ςσὴν ἐκλογὴ σοῦ Κτπιάκοτ ςσὸ ἀξίψμα σοῦ ππψσοπαπᾶ Κευαλ-

ληνίαρ μὲ σὰ ςτνακϋλοτθα οἰκονομικὰ ὠυελήμασα. Σπία πεπίποτ φπϋνια 
μεσά, ςσὶρ 21 Ἰανοταπίοτ 1582, ὁ ππψσοπαπὰρ Ἀνδπέαρ Κοτπκοτμέληρ, ὡρ 
πληπεξοόςιορ καὶ σῶν ἀδελυῶν σοτ, καὶ ὁ ππψσοπαπὰρ Κτπιάκορ Κοτπκοτ-

μέληρ ἐπέλτςαν σὶρ διαυοπέρ σοτρ καὶ κασέγπαχαν σὴ ςτμυψνία σοτρ ςσὸ 
κασάςσιφο σοῦ νοσαπίοτ Ἀνδπέα Ματποωψάννη1. Μὲ σὴν ππάξη σὰ δόο μέπη 
ἀπουάςιςαν νὰ ἀκτπύςοτν «παςα γπαυη οποτ να εγηνε και κπήςην έψρ σόπα 
δια σην ατσην εκληςηαν», καὶ νὰ παπαφψπήςοτν σὴν ἱεποτπγία σοῦ ναοῦ ἰςο-

βίψρ ςσὸν Κτπιάκο, μεσὰ σὸν θάνασο σοῦ ὁποίοτ σὸ κσησοπικὸ δικαίψμα θὰ 
διαιποῦνσαν ςὲ δόο μεπίδια, ἕνα γιὰ σὴν κληπονομία σοῦ Κτπιάκοτ καὶ ἕνα 
γιὰ σοὺρ ἄλλοτρ σπεῖρ ἀδελυοόρ. Μὲ σὴν ἴδια ππάξη οἱ δόο ἀδελυοὶ ππψσο-

παπάδερ ςτμυύνηςαν ἐπιπλέον νὰ διασηπήςοτν «ςσέπεερ καὶ ἀμεσάσπε-

πσερ» σὶρ «γπαυὲρ» ποὺ ἀυοποῦςαν «σην ελεσζηὸν σοτ ατσοῦ πποσοπαπα Κτ-

πιακοτ και σην κονυεπμασζηὸν σοτ πανηχτλοσασοτ κονςέγιοτ σοτ ππεγαδιοτ», ὁ 
δὲ Κτπιάκορ «δια καλοςήνην σοτ», ποςφέθηκε νὰ δίνει ςσὸν ἀδελυϋ σοτ «σα 
ήμιςα ςσάμενα απο σερ γπάσζηερ εκ σα σέςαπα λάοτδα οποτ θέλη κανει ορ πποσο-

παπαρ και φοποπίςκοπορ οπού ενε», ἀπφίζονσαρ ἀπὸ σὴν μέπα σοῦ ἁγίοτ Βα-

ςιλείοτ σῆρ πποηγοόμενηρ φπονιᾶρ.  Ἀνδπέαρ, σέλορ, ἀπὸ σὴν πλετπά σοτ, 

ποςφέθηκε νὰ μὴ διεκδικήςει σίποσε ἄλλο ἀπὸ σὰ δικαιύμασα ποὺ ἀνῆκαν 

ςσὸν Κτπιάκο, σέθηκε δὲ ὡρ ὅπορ ὅσι ἂν ὁ Κτπιάκορ μελλονσικὰ σιμψποῦ-

νσαν μὲ ἀπγία ἠ ἄλλη ποινὴ ἀπὸ σὸν οἰκοτμενικὸ πασπιάπφη ἠ ἄλλη ἐκκλη-

ςιαςσικὴ ἀπφή, ἔπεισα ἀπὸ πποςυτγὴ σοῦ ἀδελυοῦ σοτ Ἀνδπέα,  ςτμυψνία 
ἔπατε νὰ ἰςφόει καὶ ὁ Ἀνδπέαρ ἐπιβαπτνϋσαν μὲ ὅλα σὰ ἐνδεφϋμενα ἔξοδα 
ςσὰ ὁποῖα θὰ ποβαλλϋσαν ὁ ππψσοπαπὰρ Κτπιάκορ.  

σὶρ 11 Ἰανοταπίοτ 1583, μὲ νέα ππάξη κασαγπαμμένη ςσὸ κασάςσιφο σοῦ 
νοσαπίοτ ἱεπέα Νικολάοτ Ρψμανοῦ, οἱ δόο ἀδελυοὶ ππψσοπαπάδερ ςτμυύ-

νηςαν σὸν σπϋπο σῆρ μεσαξό σοτρ διανομῆρ σῶν ἐςϋδψν ἀπὸ σὴν ἀπονομὴ 
σῶν σεςςάπψν φαπίσψν σοῦ σπέφονσορ ππουανῶρ ἔσοτρ2. Ἡ ςτγκεκπιμένη 
ππάξη ςτνσάφθηκε γιὰ σὴν ἐπίλτςη ἑνὸρ πποβλήμασορ ποὺ εἶφε ἀνακόχει 
λϋγῳ σῆρ ἐπιβολῆρ ποινῆρ ἀπγίαρ ςσὸν ππψσοπαπὰ Κτπιάκο Κοτπκοτμέλη 
ἀπὸ σὸν οἰκοτμενικὸ πασπιάπφη καὶ πποϊποθέσει σὰ ςτμυψνηθένσα σὸν 
Ἰανοτάπιο σοῦ 1582. Ἡ ςτγκτπία σῆρ ἀπγίαρ σοῦ ππψσοπαπᾶ Κτπιάκοτ 
Κοτπκοτμέλη, γιὰ σὴν ὁποία δὲν ἦσαν ςαυὲρ ἂν ὀυειλϋσαν ςὲ παισιϋσησα 

                                                                    
1. Α.Ν.Κυ., Νοσάπιορ Ματποωψάννηρ Ἀνδπέαρ, βιβλίο 2, υ. 240v-241r. Βλ. παπακάσψ 

ἔγγπαυο ἀπ. 1. 1. ΖΑΠΑΝΣΗ, Κευαλονιά, ς. 295 ςημ. 46.  
2. Α.Ν.Κυ., Νοσάπιορ Νικϋλαορ Ρψμανϋρ, βιβλίο 3, υ. 93v-94r. Βλ. παπακάσψ ἔγγπαυο 

ἀπ. 2. 
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σοῦ Ἀνδπέα, ὁδήγηςε ςσὴ νέα ςτμυψνία, μὲ σὴν ὁποία ςτναπουαςίςσηκε νὰ 
διασεθοῦν δεκαπένσε υλψπιὰ (ἠ φπτςὰ σζεκίνια) ςσὸν «κομηςσῆ ὁποτ σοῦ 
θέλη υέπι σὴν ςτγφώπιςι», σὰ ὁποῖα θὰ πποέπφονσαν «εκ σαὶρ σέςαπερ γπάσζιερ 
ἐκ σὰ σέςαπα λάοτδα, ἣγοτν σὴν ππώση σοῦ ἱανοταπίοτ, καὶ εἰρ σὰρ κε΄ σοῦ 
αππιλιοτ σοῦ ἀγίοτ Μάπκοτ, σοῦ κόπποτ δε Κπίςσοτ καί σῶν ἀγίψν Ἀποςσόλψν» 
καὶ σὰ πϋλοιπα ἔςοδα νὰ μοιπαςσοῦν ἐξίςοτ. πιπλέον ἐπαναλήυθηκε καὶ 
ἐπικτπύθηκε  παλαιϋσεπη ςτμυψνία καὶ ποςφέθηκε ὁ ππψσοπαπὰρ Κτ-

πιάκορ Κοτπκοτμέληρ, ἐυϋςον ὁ ἀδελυϋρ σοτ ἐπεδίψκε νὰ ἀποκσήςει πεπις-

ςϋσεπερ φάπισερ, πέπαν σῶν ἤδη παπφοτςῶν, νὰ σὸν «ςτνδπομήζη ορ καλορ 
καὶ νομημορ ἀδελυόρ». 

Ἡ παπαφύπηςη σοῦ ππονομίοτ σῆρ ἀπελετθέπψςηρ κασαδίκψν ἠ ἐξοπί-
ςσψν ἀποσελοῦςε ἀναμυίβολα ἰδιαίσεπη σιμή, παπάλληλα ὅμψρ ἀποσελοῦςε 
καὶ μιὰ καθϋλοτ εκασαυπϋνηση πηγὴ εἰςοδήμασορ γιὰ σὸν ἀποδέκση. Ἡ 
Βενεσία υτςικὰ γνύπιζε σὴ φπήςη ασὴ σοῦ ππονομίοτ, μὲ σὴν παπαφύπηςή 
σοτ μάλιςσα ςὲ κάποιερ πεπιπσύςειρ ἀποςκοποῦςε ἀποκλειςσικὰ καὶ μϋνον 
ςσὴν οἰκονομικὴ ἐνίςφτςη σοῦ ἀποδέκση1. σὴν πεπίπσψςη σοῦ ππψσοπαπᾶ 
Κευαλληνίαρ, ὅπψρ εἴδαμε, οἱ ἀπονομὲρ σῶν φαπίσψν ἀπέυεπαν ἐσηςίψρ 
πολὺ πεπιςςϋσεπα ἀπὸ σὰ ἀναυεπϋμενα 15 φπτςὰ σζεκίνια, ςσοιφεῖο ποὺ 
δικαιολογεῖ σὴν ἀνσιπαλϋσησα ἀνάμεςα ςσὰ δόο ἀδέλυια ἀναυοπικὰ μὲ σὴν 
κασοφὴ σοῦ ἀξιύμασορ σοῦ ππψσοπαπᾶ Κευαλληνίαρ,  ὁποία ςτγκεκπιμε-

νοποιήθηκε μὲ ἐνςσάςειρ καὶ πποςυτγὲρ σοῦ Ἀνδπέα ποὺ ἔυσαςαν ἕψρ καὶ 
σὸν οἰκοτμενικὸ πασπιάπφη. Ἀπὸ σὰ ςτμυψνηθένσα γίνεσαι υανεπὸ ὅσι σὸ 
κίνησπο ἦσαν καθαπὰ οἰκονομικοῦ φαπακσήπα, καὶ δὲν ἀυοποῦςε σὴν κασο-

φὴ σοῦ ἀξιύμασορ, ἀυοῦ ὁ Ἀνδπέαρ ἐγκασέλειχε κάθε εἴδοτρ διεκδίκηςη μὲ 
ἀνσάλλαγμα σὴν κάππψςη σῶν μιςῶν ἐςϋδψν ἀπϋ σὶρ φάπισερ. Σοῦσο ἄλλψ-

ςσε ἐνιςφόεσαι καὶ ἀπὸ σὸ πεπιεφϋμενο σῆρ δεόσεπηρ ςτμυψνίαρ μὲ σὴν 

                                                                    
1. Φαπακσηπιςσικὸ παπάδειγμα ἀποσελεῖ  παπαφύπηςη σοῦ δικαιύμασορ ασοῦ ςσὴν 

ἀδελυϋσησα σοῦ Santissimo Sacramento ςσὸ Κάςσπο σοῦ Ἁγίοτ Γεψπγίοτ Κευαλληνίαρ, 
γιὰ σὴν κάλτχη σῶν ἀναγκῶν σοῦ ναοῦ ποὺ σὴ υιλοξενοῦςε (βλ. ΣΙΣΕΛΗ, ύμμικσα, σ. Β΄, 
ς. 49 ςημ. 2). Ἰδιαίσεπο ἐνδιαυέπον παποτςιάζει καὶ  ἀκϋλοτθη ςτμυψνία ἀνάμεςα ςσὸν 
υπὰ Μπαπσολομέο Υαμαγοτςσάνο καὶ ςσὸν Θεοδψπῆ Παπαδϋποτλο ποὺ ςτνσάφθηκε ςσὶρ 
25 Μαΐοτ 1573.  ἱεπψμένορ ςτμυύνηςε νὰ ἐλετθεπύςει σὸν Θεοδψπῆ «ἀπό σό μπάνσο 
ὁποῦ ἢσον μπάνσορ διὰ υονικῶ» ἀνσὶ εἴκοςι υλψπίψν. Ἔπεισα ἀπὸ σὴν ἄπςη σῆρ ἐξοπίαρ, ὁ 
Θεοδψπῆρ ἔδψςε ςσὸν κληπικὸ δέκα υλψπία καὶ ποςφέθηκε νὰ δύςει σὰ πϋλοιπα ἕψρ 
σὸν ἐπφϋμενο επσέμβπιο (ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», ς. 88). Παπϋσι δὲν δηλύνεσαι πησά,  
ἀνψσέπψ ςτμυψνία ἀυοποῦςε σὴν ἀπονομὴ φάπισορ ἀπὸ ἐκεῖνερ ποὺ εἶφε σὸ ππονϋμιο νὰ 
ἀπονέμει ὁ βικάπιορ σῆρ λασινικῆρ ἐπιςκοπῆρ. 
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ὁποία ὁ Κτπιάκορ δεςμεόσηκε νὰ ἐνιςφόςει σὴν πποςπάθεια σοῦ Ἀνδπέα ςσὴ 
διεκδίκηςη σοῦ δικαιύμασορ ἀπονομῆρ ἐπιπλέον φαπίσψν.  

 λϋγορ σῆρ ἀνάμειξηρ σῆρ Βενεσίαρ ςσὴν ἐκλογὴ σοῦ ππψσοπαπᾶ Κά-

ςσποτ ἠ Κευαλληνίαρ, ὁ ὁποῖορ δὲν πποκόπσει πησὰ ἀπὸ σὶρ ἐγκπισικὲρ ἀπο-

υάςειρ ποὺ εἴδαμε πποηγοτμένψρ, ἀλλὰ καὶ  ςημαςία ποὺ σοῦ ἀπέδιδε, 
ὅπψρ υαίνεσαι ἀπὸ σὴν παπαφύπηςη ππονομίψν, δὲν μποποῦν οὔσε νὰ ςτν-

δεθοῦν μὲ σὴ θέςη σοτ ὡρ ππψσοπαπᾶ σῆρ ππψσεόοτςαρ σοῦ νηςιοῦ1, καὶ σὸν 
ἐνδεφϋμενο πϋλο σοτ ὡρ ὀπγάνοτ ἐξτπηπέσηςηρ σῶν ςτμυεπϋνσψν σῆρ Κτ-

πιάπφοτ, οὔσε νὰ δικαιολογηθοῦν μέςα ςσὸ πλαίςιο σῆρ γενικϋσεπηρ ἐκκλη-

ςιαςσικῆρ παπεμβασικῆρ πολισικῆρ σῆρ Βενεσίαρ ςσὰ ἐκκληςιαςσικὰ ππάγμα-

σα σῶν κασεφϋμενψν ἀπὸ ασὴν πεπιοφῶν. Εἰδικϋσεπα μάλιςσα ςσὴν Κευα-

λονιὰ ὅποτ  παπέμβαςη σῆρ Βενεσίαρ ςσὴν ἐκλογὴ σοῦ ἐπιςκϋποτ πεπιοπι-
ζϋσαν ςσὴν στπικὴ ἐπικόπψςη σοῦ ἐκλεγϋμενοτ ἀπὸ σὸν κλῆπο σοῦ νηςιοῦ 
πποςύποτ,  ἀπετθείαρ ἐκλογὴ σοῦ ππψσοπαπᾶ Κάςσποτ ἀπὸ σὸν πποβλεπσὴ 
υαίνεσαι νὰ ςσεπεῖσαι νοήμασορ καὶ εὔλογα ποχιάζει ὅσι ππϋκεισαι γιὰ κα-

σάλοιπο πποεπφϋμενο ἀπὸ σὴν ππὸ σῆρ βενεσικῆρ κασοφῆρ πεπίοδο, σὸ ὁποῖο 
 Βενεσία διασήπηςε, ςτνεπὴρ ππὸρ σὴ γενικϋσεπη σάςη σηρ νὰ διασηπεῖ σὸ 
ὀπγανψσικὸ πλαίςιο σῶν σϋπψν ποὺ κασακσοῦςε. 

σὸ ἀξίψμα σοῦ ππψσοπαπᾶ Κάςσποτ υαίνεσαι νὰ ἐπιβιύνοτν κασάλοιπα 
μιᾶρ επόσεπηρ δικαιοδοςίαρ ςσὴν ἐκκληςιαςσικὴ ζψὴ σοῦ νηςιοῦ, σὰ ὁποῖα 
ἐκυπάζονσαι καὶ μὲ σὴ φπήςη σοῦ σίσλοτ «ππψσοπαπὰρ καὶ φψπεπίςκοπορ 
Κευαλληνίαρ». Ασὰ ἐνιςφόοτν σὴ θέςη ὅσι ὁ ππψσοπαπὰρ Κάςσποτ εἶφε 
πϋλο ἀνσίςσοιφο μὲ ἐκεῖνο σῶν ππψσοπαπάδψν σῶν ἄλλψν λασινοκπασοό-

μενψν πεπιοφῶν κασὰ σὴν πεπίοδο ππὶν ἀπὸ σὴν ἀναςόςσαςη σοῦ ἐπιςκοπι-

κοῦ θπϋνοτ σῆρ Κευαλληνίαρ. Ἡ ἀπετθείαρ μάλιςσα ἰςϋβια ἐκλογή σοτ ἀπὸ 
σὴν πολισικὴ Ἀπφὴ ςημαίνει ἀκπιβῶρ σὴν ἰδιαίσεπη ςφέςη ποὺ εἶφε κάποσε 
καὶ σὴ ςημαςία ποὺ σοῦ ἀπέδιδε  πολισικὴ Ἀπφὴ ὡρ ἀπφηγοῦ σῆρ ὀπθϋδοξηρ 
κκληςίαρ. Ἡ ἐξέφοτςα θέςη σοτ κασὰ σὸν 16ο αἰύνα, ππῶσον αἰύνα σῆρ 
βενεσοκπασίαρ ςσὸ νηςί, δηλύνει ὅσι ασϋρ, μεσὰ σὴν ἀναςόςσαςη σῆρ ἐπι-

ςκοπῆρ σέθηκε πὸ σὸν ἐπίςκοπο, πεπιοπιζϋμενορ ςσὴ δικαιοδοςία ποὺ σὸ 
ἀξίψμά σοτ πποέβλεπε, ςσὸ πλαίςιο μιᾶρ ἄπσια ὀπγανψμένηρ ἐπιςκοπῆρ, φψ-

                                                                    
1. τγκενσπψμένη βιβλιογπαυία γιὰ σὸ Κάςσπο καὶ σὴ μεσαυοπὰ σῆρ ππψσεόοτςαρ 

σοῦ νηςιοῦ ςσὸ Ἀπγοςσϋλι σὸ 1757 εἰρ ΒΑΓΙΨΝΑΚΗ, Καπιάνορ, ς. 33-34, ςημ. 21 καὶ ς. 40, ςημ. 
29· βλ. ἐπίςηρ σὶρ εἰδικὲρ μελέσερ ςσὰ Ππακσικὰ σοῦ τνεδπίοτ Ἱςσοπίαρ Ἀπὸ σὸ Κάςσπο 
Ἁγίοτ Γεψπγίοτ ςσὸ Ἀπγοςσόλι (1757-2007). ἧ βενεσικὴ κτπιαπφία ςσὴν Κευαλονιὰ (1500-1797), 
Ἀπγοςσϋλι 27-30 επσεμβπίοτ 2007 – σὸ πλαίςιο σοῦ ἑοπσαςμοῦ σῆρ ἐπεσείοτ σῶν 250 
φπϋνψν ἀπὸ σὴ μεσαυοπὰ σῆρ ππψσεόοτςαρ, σ. Α΄-Β΄, Ἀπγοςσϋλι 2010. 
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πὶρ ὅμψρ νὰ ἀπψλέςει σὴν ἰδιαίσεπη ςφέςη σοτ μὲ σὶρ πολισικὲρ ἀπφέρ, ὅπψρ 
ἀποδεικνόοτν ὁ σπϋπορ σῆρ ἐκλογῆρ καὶ σὰ ππονϋμια ποὺ κασεῖφε. 

Σὸ ἀξίψμα σοῦ ππψσοπαπᾶ Κευαλληνίαρ διαπιςσύνεσαι καὶ ςσοὺρ ἑπϋ-

μενοτρ αἰῶνερ, δὲν εἶναι γνψςσὸ ὅμψρ ἂν  ἐκλογή σοτ γινϋσαν ὅπψρ καὶ 
ςσὸν 16ο αἰύνα. Γνψπίζοτμε ὅσι ὁ ἐκλεγεὶρ σὸ 1684 ἀπφιεπίςκοπορ Σιμϋθεορ 
Στπάλδορ ἔυεπε σὸ ἀξίψμα σοῦ ππψσοπαπᾶ1. Σὸ 1699 σὸ ἀξίψμα κασεῖφε ὁ 
Υπαγκίςκορ Μηνιάσηρ, πασέπαρ σοῦ Ἠλία Μηνιάση2. Πεπὶ σὸ 1726 σὸ ἀξίψμα 
κασεῖφε ὁ Ἰψάννηρ Μηνιάσηρ, ἀδελυὸρ σοῦ Ἠλία Μηνιάση, ὁ ὁποῖορ ςσὶρ 3 
Ἰανοταπίοτ 1726 πέγπαχε πιςσοποιησικὸ γέννηςηρ σοῦ Ζύςιμοτ Πεπιςσιά-

νοτ3.  ἴδιορ πογπάυει μὲ σὴν ἰδιϋσησα ασὴ ςὲ ππάξη «διαλάληςηρ δια-

θήκηρ» σῆρ 11ηρ Ἰανοταπίοτ 1731 ςσὸν ναὸ σοῦ Ἁγίοτ Νικολάοτ ςσὰ Μηνια-

σάσα, ὅποτ ἦσαν ἐυημέπιορ4. πίςηρ ἀναυέπεσαι καὶ ςσὴν ππύση γνψςσὴ ςὲ 
μᾶρ διαθήκη σοῦ ππύην ἐπιςκϋποτ Μεθύνηρ καὶ Ναταπίνοτ Ἱεπεμία Πτλα-

πινοῦ ποὺ ςτνσάφθηκε ςσὶρ 28 Ἰοτνίοτ 1731, ὅποτ δηλύνεσαι ὡρ «πνετμασι-
κὸρ» σοῦ διαθέση καὶ πεπιλαμβάνεσαι μεσαξὺ σῶν κληπονϋμψν5. Σὸ ἀξίψμα 
ἀπανσᾶ καὶ σὸ 1753, ὅπψρ βεβαιύνεσαι ἀπὸ διάσαγμα σοῦ γενικοῦ πποβλε-

πσῆ θαλάςςηρ Agostino Sagredo σῆρ 10ηρ Νοεμβπίοτ 1753 μὲ σὸ ὁποῖο ὅπιςε 
σὴν πποςψπινὴ ἄπςη σῶν ππονομίψν παποφῆρ φαπίσψν ποὺ κασεῖφαν ἱδπό-

μασα καὶ ἐκκληςιαςσικοὶ λεισοτπγοὶ (ἀνάμεςα ςσοὺρ ὁποίοτρ καὶ ὁ ππψσο-

παπὰρ Κευαλληνίαρ) ἕψρ ὅσοτ πποςκομίςοτν ςσὶρ Ἀπφὲρ σὰ ςφεσικὰ ἔγγπα-

υα ποὺ θὰ ἀποδείκνταν σὴ νομιμϋσησα σῆρ κασοφῆρ σῶν ππονομίψν σοτρ6. 

 

 
3.  ππψσοπαπὰρ σῆρ Ἄςοτ 

Ἡ ἀνάγκη γιὰ ἕναν ὀφτπψμένο φῶπο ποὺ θὰ ἀνσαποκπινϋσαν ςσὶρ ἀνάγκερ 
καὶ ςσοὺρ ςσπασηγικοὺρ ςσϋφοτρ σῆρ Βενεσίαρ καὶ θὰ ππϋςυεπε ἐπιπλέον 
μεγαλόσεπη ἀςυάλεια ςσοὺρ κασοίκοτρ σοῦ νηςιοῦ, ςὲ ςτνάπσηςη μὲ σὶρ 

                                                                    
1. ΣΙΣΕΛΗ, ύμμικσα, σ. Β΄, ς. 123, 130. VRYONIS, «Chronographic notice», ς. 174. 

2. Α.Ν.Κ., τμβ., υάκ. Α.376, υ. 489v ππάξη σῆρ 13ηρ Δεκεμβπίοτ 1699. 
3. ΑΘ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΗ, «Ἔγγπαυα πεπὶ Ζύςιμοτ Πεπιςσιάνοτ (1709-1772)», Κευαλληνιακὰ 

Χπονικὰ 11 (2006-2008), 81-82. 

4. A.Ν.Κυ., Νοσάπιορ Φπιςσϋδοτλορ Μάνεςηρ, βιβλίο 4 (1730-1731), υ. 9r. 

5. A.Ν.Κυ., Νοσάπιορ Φπιςσϋδοτλορ Μάνεςηρ, βιβλίο 4 (1730-1731), υ. 41v-42r. Βλ. καὶ 
Π. ΚΑΡΤΔΗ, « ἐπίςκοπορ Μεθύνηρ καὶ Ναταπίνοτ Ἱεπεμίαρ Πτλαπινϋρ», Ππακσικὰ σοῦ 
Σ΄ Διεθνοῦρ τνεδπίοτ Πελοποννηςιακῶν ποτδῶν, Σπίπολιρ 24-29 επσεμβπίοτ 2000, Σϋ-

μορ Α΄, Ἀθῆναι 2001-2002, ς. 423. 
6. ΚΑΡΤΔΗ, «Sagredo», ς. 533. 



 Η  Ο Ρ Γ Α Ν Ψ  Η  Σ Η   Ε Π Ι  Κ Ο Π Η   Κ Ε Υ Α Λ Λ Η Ν Ι Α  - Ζ Α Κ Τ Ν Θ Ο Τ  93 

ἀδτναμίερ ποὺ παποτςίαζε σὸ Κάςσπο σοῦ Ἁγίοτ Γεψπγίοτ, ππψσεόοτςα σοῦ 
νηςιοῦ, ὁδήγηςε ςσὴν ἀπϋυαςη γιὰ σὸ κσίςιμο υποτπίοτ ςσὴν Ἄςο σὸ 1593, 

ἔπεισα ἀπὸ ἐπανειλημμένερ πποσάςειρ σῶν σοπικῶν βενεσῶν διοικησῶν καὶ 
ππεςβεῖερ σῶν κασοίκψν1.  

Σὸ υποόπιο σῆρ Ἄςοτ καὶ  πεπιοφή σοτ κασὰ σὴν ππύση δεκαεσία σοῦ 
17οτ αἰύνα ἦσαν ἐνσαγμένο ςὲ μιὰ επεία ἐκκληςιαςσικὴ πεπιυέπεια ποὺ 
πεπιλάμβανε σὶρ ἐπαπφίερ πίςοτ, Πτλάποτ καὶ Θηνιᾶρ.  

Ἡ πεπιυέπεια ασὴ κασὰ σὸ διάςσημα 1607-1610 βπιςκϋσαν κάσψ ἀπὸ 
σὴν ποιμανσικὴ υπονσίδα σοῦ ππψσοπαπᾶ Ἰακύβοτ Ἀνσόπα, σὸν ὁποῖο γνψ-

πίζοτμε ἀπὸ σὰ ἔγγπαυα ποὺ ὁ ἴδιορ ἀπέςσειλε ςσὴ Βενεσία καὶ ἀπὸ σὴν ἀπϋ-

υαςη σῆρ βενεσικῆρ Γεποτςίαρ, μὲ σὴν ὁποία σοῦ παπαφψπήθηκε σὸ ππονϋ-

μιο σῆρ ἀπονομῆρ δόο φαπίσψν ςὲ ἐξϋπιςσοτρ. Πιὸ ςτγκεκπιμένα, μὲ ἀπϋυα-

ςη σῆρ βενεσικῆρ Γεποτςίαρ ςσὶρ 27 Νοεμβπίοτ 1610 ἐγκπίθηκε σὸ ππονϋμιο 
σῆρ παποφῆρ ςσὸν ἀνψσέπψ ππψσοπαπὰ δόο φαπίσψν ςσὶρ ἑοπσὲρ σοῦ ἁγίοτ 
Μάπκοτ καὶ σῆρ ἁγίαρ Ἰοτςσίναρ. Ἡ παπαφύπηςη εἶφε ἀπφικὰ δοθεῖ ἀπὸ σὸν 
γενικὸ πποβλεπσὴ σῶν νηςιῶν Κέπκτπαρ, Κευαλληνίαρ καὶ Ζακόνθοτ Filip-

po Pasqualigo ςσὶρ 7 Μαπσίοτ 1607 καὶ εἶφε ἐπικτπψθεῖ ςσὶρ 20 Ἰοτνίοτ 1607 
ἀπὸ σὸν πποβλεπσὴ καὶ γενικὸ καπισάνο σῆρ θάλαςςαρ Zuanne Bembo, ςὲ 
ἀναγνύπιςη σῶν πηπεςιῶν ποὺ ὁ ππψσοπαπὰρ εἶφε παπάςφει ἐπειδὴ εἶφε 
εἰςαγάγει ςσὸ υποόπιο σῆρ Ἄςοτ σὶρ λισανεόςειρ κασὰ σὶρ ἐπίςημερ μέπερ 
καὶ σὶρ ςτνήθειρ υῆμερ σῶν βενεσῶν διοικησῶν (Rettori) σοῦ νηςιοῦ καὶ 
σῶν ἄλλψν νηςιῶν σῆρ Ἀνασολῆρ. Ἡ ἐπικτπψσικὴ ἀπϋυαςη ἐκδϋθηκε ἔπει-
σα ἀπὸ αἴσηςη ποὺ ἀπέςσειλε ςσὴ Γεποτςία ςσὶρ 17 Ἰανοταπίοτ 1609 ὁ ἐνδια-

υεπϋμενορ ππψσοπαπάρ. σὴν αἴσηςή σοτ εἶφε ἐπιςτνάχει σὴν ἀπϋυαςη πα-

παφύπηςηρ σοῦ ππονομίοτ, σὴν ἐπικτπψσικὴ ππάξη καὶ σὴ βεβαίψςη σοῦ 

πποβλεπσῆ σῆρ Ἄςοτ Donà Corner2 ὅσι ασὸρ ἐπφϋσαν ςσὸ κάςσπο μὲ σὸν 
κλῆπο σῶν ἐπαπφιῶν πίςοτ, Πτλάποτ καὶ Θηνιᾶρ σέςςεπιρ υοπὲρ σὸν φπϋ-

νο, ςσὶρ ἑοπσὲρ σῆρ ἁγίαρ Δψπεᾶρ, σοῦ ἁγίοτ Μάπκοτ, σῆρ ἁγίαρ Ἰοτςσίνηρ 
καὶ σὴν Ππψσοφπονιὰ καὶ ἔχαλλε σὶρ ςτνήθειρ υῆμερ (laudi ordinarie)3. 

                                                                    
1. Γιὰ σὸ υποόπιο σῆρ Ἄςοτ βλ. Κ. ΣΙΚΝΑΚΗ, «Οἱ πποςπάθειερ γιὰ σὴν ἵδπτςη σοῦ 

υποτπίοτ σῆρ Ἄςοτ ςσὴν Κευαλονιὰ (1576-1593)», Ππακσικὰ σοῦ Ε΄ Διεθνοῦρ Πανιονίοτ 
τνεδπίοτ (Ἀπγοςσόλι-Ληξούπι, 17-21 Μαΐοτ 1986), σϋμορ A΄, Ἀπγοςσϋλι 1989, ς. 93-106, ὅποτ 
καὶ  παλαιϋσεπη βιβλιογπαυία. 

2.  Corner ἐκλέφθηκε πποβλεπσὴρ Ἄςοτ ςσὶρ 11 Μαπσίοτ 1607· βλ. Ν. ΜΟΦΟΝΑ, «Ἄ-

γνψςσοι Βενεσοὶ πποβλεπσὲρ Ἄςοτ», Κευαλληνιακὰ Χπονικὰ 3 (1978-1979), 295-296. 

3. A.S.V., Senato, Mar, filza 188, ἀπϋυαςη σῆρ 27ηρ Νοεμβπίοτ 1610 καὶ Senato, Mar, 

registro 69, υ. 139v. Ἡ παπαφύπηςη σοῦ ππονομίοτ υαίνεσαι πὼρ ἤπθη ςσὰ ἑπϋμενα φπϋ-
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σὰ ἑπϋμενα φπϋνια ἀπανσᾶ σὸ ἀξίψμα σοῦ ππψσοπαπᾶ Ἄςοτ μὲ ὅλα σὰ 
ππονϋμια σὰ ὁποῖα εἶφαν ἀποδοθεῖ ςσὸν ἀνψσέπψ ππψσοπαπά. Γνψπίζοτμε 
ὅσι ὁ ἐκλεγεὶρ σὸ 1684 ἀπφιεπίςκοπορ Σιμϋθεορ Στπάλδορ εἶφε ὡρ «καγκελ-

λάπιο» σὸν ππψσοπαπὰ σῆρ Ἄςοτ Ἀναςσάςιο Ἀνσόπα1. Σὸ ἀξίψμα ἀναυέπε-

σαι, σέλορ, ἀνάμεςα ςὲ ἐκεῖνα σῶν ὁποίψν σὰ ππονϋμια ἀπονομῆρ φαπίσψν 
ἤπθηςαν μὲ σὸ διάσαγμα σῆρ 10ηρ Νοεμβπίοτ 1753 σοῦ γενικοῦ πποβλεπσῆ 
θαλάςςηρ Agostino Sagredo ἕψρ ὅσοτ πποςκομιςσοῦν σὰ ςφεσικὰ ἔγγπαυα 
ποὺ θὰ ἀποδείκνταν σὴ νομιμϋσησα σῆρ κασοφῆρ2. 

Ἡ ἰδιαίσεπη σιμὴ ποὺ ἀποδϋθηκε μὲ σὴν παπαφύπηςη σοῦ ππονομίοτ 
ςσὸν ππψσοπαπὰ Ἰάκψβο Ἀνσόπα, πέπαν σῆρ ἀναυεπϋμενηρ ςσὰ ἔγγπαυα 
αἰσιολογίαρ, δὲν ἦσαν ππουανῶρ ἄςφεση μὲ σὴ ςημαςία ποὺ ἔδινε σϋσε  βε-

νεσικὴ Διοίκηςη ςσὴν πεπιοφὴ καὶ ςσὸ κάςσπο,  ὁποία ςτνέσεινε ςσὴν ἀνά-

δειξη σοῦ κάςσποτ ςὲ ἕδπα ππψσοπαπαδική.  
 

 

4. ἧ «ἱεπὰ ςύνοδορ» 

Ἡ ὕπαπξη σῆρ «ἱεπᾶρ ςτνϋδοτ» βεβαιύνεσαι ἀπὸ σὸ 1572 καὶ ἑξῆρ3. Ἀπὸ σὰ 
λιγοςσὰ ὅμψρ μέφπι ςσιγμῆρ ἔγγπαυα δὲν μποπεῖ νὰ βεβαιψθεῖ  θεςμοθε-

σημένη παποτςία καὶ λεισοτπγία σηρ,  ὁποία υτςικὰ θὰ πποϊπέθεσε σὴ ςτγ-

κπϋσηςή σηρ ἀπὸ σὸν ἐπίςκοπο κασὰ σακσὰ φπονικὰ διαςσήμασα, σὴ ςσαθεπϋ-

σησα ὡρ ππὸρ σὸν ἀπιθμὸ σῶν μελῶν σηρ καὶ σὴν ὁμοιϋμοπυη κασὰ πεπιϋ-

δοτρ ςόνθεςή σηρ. Ἡ ἀποςπαςμασικϋσησα σῶν πηγῶν δὲν δίνει σὴ δτνασϋ-

σησα γιὰ σὴ διαλεόκανςη σέσοιψν ζησημάσψν. ὲ κάποια ἔγγπαυα  ἀναυο-

πά σηρ δίπλα ςσὸν ἐπίςκοπο δίνει σὴν ἐνσόπψςη ἑνὸρ ςύμασορ ςτγκποσημέ-

νοτ σὸ ὁποῖο πλαιςίψνε σὸν ἐπίςκοπο ςσὶρ δικαςσικέρ σοτ ἁπμοδιϋσησερ,  
δὲ ἀναγπαυὴ σῶν ὀνομάσψν σῶν μελῶν σηρ ἁπλὰ διετκπίνιζε σὴν ἤδη γνψ-

ςσή σηρ ςόνθεςη4. Διαυοπεσικὴ ὅμψρ εἶναι  εἰκϋνα ποὺ ἀποκομίζει κανεὶρ 
ἀπὸ σὸ ππακσικὸ ἀπϋυαςηρ σῆρ 29ηρ Νοεμβπίοτ 1581. Κασ’ ασϋ, ὁ ἐπίςκοπορ 
επιςκϋμενορ ςσὴν πεπιοφὴ σῆρ Λιβαθοῦρ, κάλεςε «ἱεπὰ ςόνοδο» ςτνιςσά-

μενη ἀπὸ δέκα ἱεπεῖρ γιὰ σὴν ἐξέσαςη μιᾶρ πϋθεςηρ ἀςτμβίβαςσοτ γάμοτ· 
                                                                    
νια, σὸ 1640 ὅμψρ ὁ σϋσε πποβλεπσὴρ σὸ ἀπέδψςε ξανὰ ςσὸν ππψσοπαπὰ Ἄςοτ· βλ. ΣΙ-
ΣΕΛΗ, ύμμικσα, σ. Β΄, ς. 49. 

1. ΣΙΣΕΛΗ, ύμμικσα, σ. Β΄, ς. 123, 130· VRYONIS, «Chronographic notice», ς. 174. 

2. ΚΑΡΤΔΗ, «Sagredo», ς. 533. 
3. ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», ς. 84-85, 96-98, 104-105, 114-115, 117, 120-121. 

4. Βλ. ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», ς. 84, 97, 117, 120-121, ἔγγπαυα σῶν ἐσῶν 1572, 1579 καὶ 
1583. 
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κασὰ σὸ λεκσικὸ σοῦ ἐγγπάυοτ «εςηναξα ιεπαν ςηνοδον...»1. δῶ σὸ λεκσικὸ 
καὶ κτπίψρ  ἀποτςία σοῦ ὁπιςσικοῦ ἄπθποτ ππὶν ἀπὸ σὴν «ςηνοδον» μᾶρ 
ποφπεύνει νὰ θεψπήςοτμε σὴ «ςόνοδο» ὡρ μιὰ ὁμάδα ἱεπέψν, σὴν ὁποία 
ςτγκαλοῦςε ὁ ἐπίςκοπορ ὅποσε σὴν φπειαζϋσαν καὶ  ὁποία υτςικὰ δὲν ἀπο-

σελεῖσο οὔσε ἀπὸ ςσαθεπὸ ἀπιθμὸ μελῶν, οὔσε καὶ ἀπὸ σὰ ἴδια μέλη. Εἶναι 
βέβαια πιθανὸν  εἰκϋνα ασὴ νὰ δημιοτπγεῖσαι ἀπὸ ἀμέλεια καὶ μϋνον σοῦ 
ππακσικογπάυοτ νοσαπίοτ, ὅμψρ σὸ γεγονὸρ ὅσι ἤδη σὴν ἑπϋμενη μέπα 30 

Νοεμβπίοτ 1581 γιὰ ἄλλη πϋθεςη ἀναυέπεσαι «ἱεπὰ ςόνοδορ» ἀποσελοό-

μενη ἀπὸ πένσε μϋνον μέλη2, ἀπὸ σὰ ὁποῖα μάλιςσα σὸ ἕνα δὲν ἀναυέπεσαι 
ςσὴ διετπτμένη ςόνοδο σῶν δέκα ποὺ εἶφε πποηγηθεῖ, ἐνιςφόοτν σὴν ἄποχη 

ὅσι  ςτγκπϋσηςή σηρ εἶφε πεπιςσαςιακὸ φαπακσήπα. Ἡ ἐκσίμηςη ασὴ ἐνι-

ςφόεσαι καὶ ἀπὸ σὶρ ἄλλερ ἀναυοπὲρ σῆρ ςτνϋδοτ ςσὶρ ὁποῖερ ἐπίςηρ δὲν δια-

πιςσύνεσαι ςσαθεπϋσησα ὡρ ππὸρ σὸν ἀπιθμὸ σῶν μελῶν σηρ, καθὼρ ασὴ 
ἐμυανίζεσαι νὰ ἀποσελεῖσαι ἀπὸ σέςςεπα μέλη σὸ 15723 καὶ σὸ 15754, ἀπὸ 
ἑπσὰ σὸ 15795, ἀπὸ ὀκσὼ καὶ πένσε ἀνσίςσοιφα σὸ 15836, ἀπὸ σπία σὸ 15857, 

ἀπὸ ἑπσὰ καὶ πένσε ἀνσίςσοιφα σὸ 15878, ἀπὸ ὀκσὼ σὸ 15949 καὶ ἀπὸ πένσε σὸ 

1616 ὁπϋσε πποςδιοπίζεσαι ὡρ «ἱεπὰ ςύνοδορ σῆρ ππώσηρ πενσάδορ»10. 

Ὡρ μέλη σῆρ ςτνϋδοτ ἀναυέπονσαι ἱεπεῖρ, ὁπιςμένοι ἀπὸ σοὺρ ὁποίοτρ 
ἦσαν ὀυυικιοῦφοι ἠ φαπακσηπίζονσαν ὡρ «πνετμασικοί». σὴ ςόνοδο σοῦ 
1579 ςτμπεπιλαμβανϋσαν ἐκσὸρ ἀπὸ σοὺρ ἕξι ἱεπεῖρ καὶ ἕναρ διάκονορ, ὁ 
ὁποῖορ θὰ ππέπει νὰ θεψπηθεῖ ὡρ σακσικὸ μέλορ σηρ μὲ ςτμμεσοφὴ ςσὴ λήχη 
σῶν ἀπουάςεψν ἀυοῦ πποςτπέγπαχε σὴν ἀπϋυαςη11. 

Ἡ ςόνοδορ πλαιςίψνε σὸν ἐπίςκοπο ςσὴν ἄςκηςη σῆρ δικαςσικῆρ σοτ ἐ-

ξοτςίαρ καὶ σὰ μέλη σηρ μεσεῖφαν ςσὴν ἐξέσαςη σῶν μαπσόπψν καὶ ςσὴ λήχη 
σῶν ἀπουάςεψν. Σοῦσο σεκμαίπεσαι ἀπὸ σὸ λεκσικὸ σῶν ππακσικῶν καὶ σῶν 
                                                                    

1. ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», ς. 105-106. 

2. ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», ς. 114-115. 

3. ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», ς. 84 ἑξῆρ. 
4. ΖΑΠΑΝΣΗ, «Μακπῆρ», ς. 77 ςημ. 8. 
5. ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», ς. 97. 
6. ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», ς. 117· Α.Ν.Κυ., Νοσάπιορ Καγγελάπηρ Υπάγκορ, βιβλίο 1, υ. 

128v ἀπϋυαςη σῆρ 2αρ Αγοόςσοτ 1583. 
7. ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», ς. 121. 
8. Ε.Μ.Κυ., Κύδικαρ Β΄, υ. 3r ἀπϋυαςη σῆρ 16ηρ Υεβποταπίοτ 1587, υ. 5r ἀπϋυαςη σῆρ 

25ηρ Ἰοτνίοτ 1587. 

9. Ε.Μ.Κυ., Κύδικαρ Β΄, υ. 11r. 

10. Ε.Μ.Κυ., Κύδικαρ Β΄, υ. 21r. 

11. Βλ. ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», ς. 98, πογπαυὲρ σοῦ ππακσικοῦ σῆρ 17ηρ Δεκεμβπίοτ 
1579. 



96  Ο Χ Ε Ι   Σ Η   Ε Κ Κ Λ Η  Ι Α  Σ Ι Κ Η   Ο Ρ Γ Α Ν Ψ  Η   

 

ἀπουάςεψν ὅποτ ἐπικπασεῖ ὁ πληθτνσικὸρ ἀπιθμὸρ σῶν φπηςιμοποιοτμέ-

νψν πημάσψν1.  

 ἐπίςκοπορ μὲ σὴν «ἱεπὰ ςόνοδο» ἐξέσαζε μιὰ ἀξιϋλογη ποικιλία ζηση-

μάσψν ποὺ ἀυοποῦςαν σὴν ἐπιςκοπή. σὶρ πηγὲρ ἀπανσοῦν ποθέςειρ ποὺ 
ςφεσίζονσαι μὲ σοὺρ ναοὺρ σοῦ νηςιοῦ καὶ σὴν κασοφὴ κσησοπικῶν δικαιψ-

μάσψν ς’ ασοόρ2, κτπίψρ ὅμψρ ἀπανσοῦν ποθέςειρ οἰκογενειακοῦ δικαίοτ, 

ὅπψρ ἀμυιςβησήςιμοτ ἀππαβύνα3, ἐγκτμοςόνηρ4, ἀςτμβίβαςσοτ γάμοτ λϋ-

γῳ λικίαρ5, διάλτςηρ μνηςσείαρ λϋγῳ μανίαρ6, μοιφείαρ7, ἀπομάκπτνςηρ 
ἀπὸ κλίνη καὶ κασοικία8, διαζτγίοτ9. 

σὶρ πεπιπσύςειρ μάλιςσα σῆρ ἐξέσαςηρ σῆρ ἐγκτμοςόνηρ καὶ σοῦ ἀςτμβί-

βαςσοτ λϋγῳ λικίαρ γάμοτ ἦσαν ὁ ἴδιορ ὁ πποβλεπσὴρ Κευαλληνίαρ ὁ ὁ-

ποῖορ παπέπεμχε σὶρ ποθέςειρ ςσὸν ἐπίςκοπο καὶ σὸν κάλεςε νὰ ςτγκαλέςει 
ςόνοδο, γιὰ νὰ σὶρ διεπετνήςει καὶ νὰ ἐκδύςει ἀπουάςειρ. Ἡ ππύση ἦσαν  
πϋθεςη σῆρ ἐγκτμοςόνηρ σῆρ σαμάσαρ, θτγασέπαρ σοῦ Βισζέσζοτ Κοτσοτ-

βίνοτ,  ὁποία εἶφε ἐνοφοποιήςει σὸν Ἰψάννη Σπογιάνο καὶ  ὁποία ἐκδικά-

ςσηκε ἀπὸ σὸν ἐπίςκοπο σὸν Νοέμβπιο καὶ Δεκέμβπιο σοῦ 157910. Ἡ δεόσεπη 
ἦσαν  πϋθεςη σοῦ γάμοτ σῆρ Κασέπψρ, θτγασέπαρ σοῦ Ἀνσψνίοτ Πανᾶ, μὲ 
σὸν Σζύπσζη Βινιάπη11.  

Ππψσεόψν υαίνεσαι ὅσι ἦσαν ὁ πϋλορ σοῦ ππψσοπαπᾶ σοῦ Κάςσποτ ςσὴ 
ςτγκπϋσηςη καὶ ςσὴ λεισοτπγία σῆρ ςτνϋδοτ. Ασὸρ ἀπανσᾶ ςὲ ὅλερ ςφεδὸν 
σὶρ γνψςσὲρ ςτνϋδοτρ καὶ ἀναγπάυεσαι ςτνήθψρ ππῶσορ μεσαξὺ σῶν μελῶν 
σηρ.  

Ἰδιαίσεπο ἐνδιαυέπον ἔφοτν οἱ ἀκϋλοτθερ ππάξειρ ςσὶρ ὁποῖερ  «ςόνο-

δορ» υαίνεσαι ὅσι ἐνεπγοῦςε ςσὴ θέςη σοῦ ἐπιςκϋποτ, μάλιςσα ςσὶρ δόο ππῶ-

σερ οἱ παπιςσάμενοι καὶ ςτγκποσοῦνσερ σὴ ςόνοδο ἱεπεῖρ φαπακσηπίζονσαι 
                                                                    

1. Βλ. ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», ς. 84-85. 

2. Α.Ν.Κυ., Νοσάπιορ Ματποωψάννηρ Ἀνδπέαρ, βιβλίο 2, υ. 232v ἔγγπαυο σῆρ 30ῆρ 
Νοεμβπίοτ 1581. 

3. ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», ς. 81-85, ἔγγπαυα ἀπὸ 19 Μαπσίοτ ἕψρ 31 κσψβπίοτ 1572. 
4. ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», ς. 94-98, ἔγγπαυα ἀπὸ 24 Νοεμβπίοτ ἕψρ 17 Δεκεμβπίοτ 1579. 
5. ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», ς. 104-107, ἔγγπαυα ἀπὸ 27 Νοεμβπίοτ ἕψρ 3 Δεκεμβπίοτ 1581. 
6. ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», ς. 114-115, ἔγγπαυο σῆρ 30ῆρ Νοεμβπίοτ 1581. 

7. ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», ς. 117-118, ἔγγπαυο σῆρ 2αρ Ἰοτνίοτ 1583. 
8. Ε.Μ.Κυ., Κύδικαρ Β΄, υ. 3r (ππάξειρ ἀπὸ 16 Ἀππιλίοτ 1586 ἕψρ 16 Υεβποταπίοτ 

1587), υ. 5r (ππάξη σῆρ 25ηρ Ἰοτνίοτ 1587). 
9. ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», ς. 120-121, ἔγγπαυο σῆρ 21ηρ Ἰανοταπίοτ 1585· Ε.Μ.Κυ., Κύ-

δικαρ Β΄, υ. 11rv. 

10. ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», ς. 94-98. 

11. ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», ς. 104-107. 
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ὡρ «ἐπίσποποι» σοῦ ἐπιςκϋποτ1. πιςμένερ ἀπὸ σὶρ ππάξειρ ασὲρ ἔφοτν ἤδη 
παποτςιαςσεῖ μέςα ςσὸ πλαίςιο σῆρ διεπεόνηςηρ σῆρ δπαςσηπιϋσησαρ σοῦ 
ἐπιςκϋποτ Παφύμιοτ Μακπῆ (1550-1575)2, ἐδῶ ὅμψρ ἐξεσάζονσαι γιὰ σὸν 
πποςδιοπιςμὸ σῆρ δικαιοδοςίαρ σῆρ ςτνϋδοτ ςὲ ςτνάπσηςη μὲ σὴν ἐξέφοτςα 
θέςη ςὲ ασὴν σοῦ σϋσε ππψσοπαπᾶ σοῦ Κάςσποτ Ἀνσψνίοτ Κοτπκοτμέλη. 

α. Σὸν Ἀππίλιο σοῦ 1575, ςσὴ ςόναξη σῶν «εὐλαβεςσάσψν ἱεπέψν καὶ ἐπι-
σπόπψν σοῦ θεουωλεςσάσοτ ἐπιςκόποτ ... Παφψμίοτ»,  ὁποία ἔλαβε φύπα ςσὸν 
ναὸ σοῦ Ἁγίοτ Νικολάοτ ςσὸ Κάςσπο καὶ ςσὴν ὁποία παπίςσανσο ὁ ππψσοπα-

πὰρ Ἀνσύνιορ Κοτπκοτμέληρ, ὁ ππψσοςόγγελορ Νικϋλαορ Κολοκτθᾶρ, ὁ 
ππψσοπαπὰρ Νικϋλαορ Υοτκᾶρ καὶ ὁ οἰκονϋμορ Υίλιππορ Μεσαξᾶρ, ἐξεσά-

ςσηκε  πϋθεςη σῆρ διαυοπᾶρ μεσαξὺ σοῦ Ἠλία Λιβαθτνϋποτλοτ καὶ σοῦ 
ἱεπέα Λοτκᾶ Λιβαθτνϋποτλοτ, κσησϋπψν σοῦ ναοῦ σῆρ Θεοσϋκοτ ςσὰ Λιβα-

θτνάσα, λϋγῳ σῆρ ἀμέλειαρ σοῦ δεόσεποτ νὰ χάλλει καὶ νὰ ἱεποτπγεῖ ςσὸν 
ναϋ, καὶ λήυθηκε ἀπϋυαςη «ἐν ἀγίψ Πνεύμασι»3.  

β. σὶρ 16 Αγοόςσοτ 1575 οἱ παπαπάνψ ἀναυεπϋμενοι σέςςεπιρ ἱεπεῖρ, 
μὲ ππῶσον κασὰ ςειπὰ σὸν ππψσοπαπὰ Ἀνσύνιο Κοτπκοτμέλη, ὡρ «ἐπισπό-

ποι» σοῦ ἐπιςκϋποτ καὶ «κπισέρ σῶν δύον μεπῶν», ἐπέλτςαν διαυοπὰ μεσαξὺ 
σῶν κσησϋπψν σῆρ ἐκκληςίαρ σῆρ Θεοσϋκοτ ςσὰ Ἀβλιφάσα4.  

γ. Σὸν Ἰοόνιο σοῦ 1575, ἐπειδὴ «ὁ αἰγλαμππόσασορ καὶ καθαπώσασορ αὐ-

θένσηρ ... κύπιορ Γανππιέληρ δε Κανάλερ ππομηθεὺρ νῆςοτ Κευαληνιαρ ἐμεσάβα-

λεν σὴν διαυψπὰ ἢνπεπ ἔφοτν σὰ μέπι σψν Ποσαμιἄνψν μεσὰ σοῦ παπὰ Ἱακώβοτ 
Μακπὶ καὶ ςηνσπόυψν σοτ, διὰ σὴν ὑπόθεςιν σῆρ ἐκκληςιαρ σοῦ ἀγίοτ Δημησπίοτ 
εἰρ σὴν πεπιψφῆ σοῦ Πιλάποτ, εἰρ σὸν εὑλαβέςσασον ππψσοπαπὰ Ἀνσώνιο Κοτπ-

κοτμέλλη, ὀρ εἰρ σὴν κανσζελαπία δηλῆ, ὁ πιμένορ εὐλαβέςσασορ ππψσοπαπᾶρ 
ἐςήναξε σὴν ἱεπὰν ςήνοδον», δηλαδὴ σὸν ππψσοςόγγελο Νικϋλαο Κολοκτθᾶ, 
σὸν οἰκονϋμο Υίλιππο Μεσαξᾶ καὶ σὸν ππψσοπαπὰ Νικϋλαο Υοτκᾶ, ςσὸν 
ναὸ σοῦ Ἁγίοτ Νικολάοτ σοῦ Κάςσποτ,  ὁποία ἐπελήυθη σοῦ θέμασορ. Ὅ-

πψρ φαπακσηπιςσικὰ ςημειύνεσαι ςσὴν ππάξη, «κούςαμεν σὰ ἄνοθεν δύο μέ-

πη μία καὶ δύο καὶ πολάκηρ καὶ ἐππόςυεπαν γπαυέρ σά δύο μεπι καί μάπσηπερ καί 
ἐπετνήςαμεν ακπιβώρ», ὅμψρ «δέν ὁμουψνίςαμε εἰρ μίαν γνόμην». Σϋσε παπε-

νέβη, ἔπεισα ἀπὸ κασαγγελία σῶν Ποσαμιάνψν, ὁ «Αὐθένσηρ» «καί υεπαν με 
οπιςμῶν με πένα σοτ αὐθενσορ σό μέπορ σον Ποσαμιάνψν ... ὄσι να σοτρ ἀπουα-

                                                                    
1. Βλ. ἀπϋυαςη σοῦ Ἀππιλίοτ 1575 (ΖΑΠΑΝΣΗ, «Μακπῆρ», ς. 77 ςημ. 8). 
2. ΖΑΠΑΝΣΗ, «Μακπῆρ», ς. 76-78. 

3. Α.Ν.Κυ., Νοσάπιορ Ρψμανὸρ Νικϋλαορ, βιβλίο 2, υ. 92v-93r· ΖΑΠΑΝΣΗ, «Μακπῆρ», ς. 
ς. 77 ςημ. 8, ὅποτ ἀποςπαςμασικὴ ἔκδοςη σοῦ ἐγγπάυοτ. 

4. Βλ. ΖΑΠΑΝΣΗ, «Μακπῆρ», ς. 78 ςημ. 10 ὅποτ ἀποςπαςμασικὴ ἔκδοςη σοῦ ἐγγπάυοτ. 
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ςίςομε καί ἀν δεν ὁμουονοῦμε να ἐπεπνομε καί ἑσέποτρ ἱεπῆρ να ἀπουαςίςομε σό 
πλέον χῆυορ». Ππάγμασι ὁ ππψσοπαπὰρ Ἀνσύνιορ Κοτπκοτμέληρ ςόναξε καὶ 
ἄλλοτρ ἱεπεῖρ, σὸν πνετμασικὸ ἱεπέα Δημήσπιο Βαλιάνο, σὸν οἰκονϋμο ἱεπέα 
Ἀνδπέα Λαμπίπη, σὸν ππψσοπαπὰ Ἄγγελο Υαπακλὸ καὶ σὸν ἱεπέα Νικϋλαο 
Νσακοπὸν καὶ ἐπαναλήυθηκε  ςτνεδπία μὲ ππϋςκληςη σῶν ἐνδιαυεπο-

μένψν μεπῶν νὰ πποβοῦν ςὲ πποςθῆκερ ἐπὶ σῶν ὅςψν εἶφαν κασαθέςει. Ἡ 
ἀπϋυαςη ἐλήυθη μὲ πλειοχηυία 5 ππὸρ 3 καὶ κοινοποιήθηκε ςσὰ δόο μέπη. 

Ἡ πϋθεςη ἐυεςιβλήθηκε ἀπὸ σὸν ἱεπέα Ἰάκψβο Μακπῆ ςσὸν ἐπίςκοπο Κε-

υαλληνίαρ Παφύμιο Μακπῆ, δὲν γνψπίζοτμε ὅμψρ σὴν κασάληξή σηρ1. 

σὶρ παπαπάνψ ππάξειρ  ςόνοδορ σῶν πὸ σὸν ππψσοπαπὰ Κάςσποτ ἱε-

πέψν υαίνεσαι πὼρ ἀναπλήπψνε σὸν ἐπίςκοπο, λϋγῳ ἀδτναμίαρ ἠ λϋγῳ 
ἀποτςίαρ ἀπὸ σὴν Κευαλληνία. Σῆρ «ςτνϋδοτ» ἀπϋνσορ σοῦ ἐπιςκϋποτ ππο-

ΐςσασο ὁ ππψσοπαπὰρ Κάςσποτ, ὁ ὁποῖορ εἶφε καὶ σὴν ἁπμοδιϋσησα γιὰ σὴ 
ςόγκληςή σηρ. Ἡ παπαπομπὴ σοῦ πποβλεπσῆ ςσὸν ππψσοπαπὰ γιὰ σὴν ἐπί-
λτςη σῆρ πϋθεςηρ σῶν Ποσαμιάνψν καὶ σῶν Μακπῆ ἀναδεικνόει σὸν ππψ-

σεόονσα πϋλο σοῦ ππψσοπαπᾶ Κάςσποτ ςσὴ διοίκηςη σῆρ ἐπιςκοπῆρ. 
Οἱ ςτγκποσοῦνσερ σὴ ςόνοδο ἱεπεῖρ ἐμυανίζονσαι ςσὶρ δόο ππῶσερ ππά-

ξειρ ὡρ «ἐπίσποποι» σοῦ ἐπιςκϋποτ καὶ ἐξεσάζοτν ποθέςειρ ποὺ ἀυοποῦςαν 
ζησήμασα κσησοπείαρ καὶ ἐυημεπίαρ σῶν ναῶν.  πϋλορ ασὸρ σῶν «ἐπισπϋ-

πψν» καὶ σῆρ «ςτνϋδοτ» θὰ ππέπει ἑπομένψρ νὰ δικαιολογηθεῖ ὡρ ςτνέπεια 
σῆρ ἀποτςίαρ σοῦ ἐπιςκϋποτ ἀπὸ σὸ νηςί. Οἱ ςτγκποσοῦνσερ σὴ «ςόνοδο» ὡρ 
«ἐπίσποποι» σοῦ ἐπιςκϋποτ, ἐξέσαςαν καὶ ἀπουάςιςαν «ἐν ἁγίῳ Πνεόμασι» 
εἰρ σϋπον σοῦ ἐπιςκϋποτ, γι’ ασὸ καὶ  ἀπϋυαςή σοτρ υαίνεσαι πὼρ ἦσαν 

ἀνέκκληση.  
σὴν σπίση ππάξη σὰ ππάγμασα εἶναι διαυοπεσικά, ἀυοῦ λείπει ἀπὸ α-

σὴν ὁποιαδήποσε ἀναυοπὰ ςσὸν ἐπίςκοπο σοῦ σϋποτ. Ἀπὸ σὸ λεκσικὸ υαίνε-

σαι ὅσι σὴν ὅλη ππψσοβοτλία σῆρ ςτγκλήςεψρ σῆρ «ςτνϋδοτ» εἶφε ὁ ππψσο-

παπὰρ σοῦ Κάςσποτ κασ’ ἐνσολὴ σοῦ πποβλεπσῆ, ἑπομένψρ ασοὶ ποὺ σὴν 
ςτγκποσοῦςαν δὲν μποποῦν νὰ λογιςσοῦν ὡρ «ἐπίσποποι» σοῦ ἐπιςκϋποτ. 
Θὰ μποποῦςε κανεὶρ νὰ ποθέςει ὅσι  ἀνάθεςη σῆρ πϋθεςηρ ςσὸν ππψσο-

παπὰ ὀυειλϋσαν ςσὸ πποφψπημένο σῆρ λικίαρ σοῦ ἐπιςκϋποτ Παφύμιοτ 

Μακπῆ, ἤ σὸ πιθανϋσεπο ςσὴν ἀποτςία σοτ ἀπὸ σὴν Κευαλληνία, ἄλλψςσε 
λίγο ἀπγϋσεπα υαίνεσαι νὰ παπαισεῖσαι σῆρ ἐπιςκοπῆρ καὶ λίγοτρ μῆνερ 
μεσὰ πεθαίνει ςσὴ Ζάκτνθο2. Σοῦσο θὰ μποποῦςε νὰ δικαιολογήςει σὴν ἀνά-

                                                                    
1. Α.Ν.Κυ., Νοσάπιορ Ρψμανὸρ Νικϋλαορ, βιβλίο 2, υ. 94r-95r· ΖΑΠΑΝΣΗ, «Μακπῆρ», ς. 

77 ςημ. 9, ὅποτ ἀποςπαςμασικὴ ἔκδοςη σῶν ἐγγπάυψν. 
2. ΖΑΠΑΝΣΗ, «Μακπῆρ», ς. 78. 
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μειξη σοῦ ππψσοπαπᾶ, ὡρ σοῦ δετσεπεόονσορ καὶ σὸν σϋπον ἐπέφονσορ σοῦ 
ἐπιςκϋποτ, σὸ γεγονὸρ ὅμψρ ὅσι οἱ ἀπουάςειρ σῆρ πὸ σὸν ππψσοπαπὰ ςτνϋ-

δοτ ἐυεςιβλήθηκαν ςσὸν ἐπίςκοπο ἀποσελεῖ ἐπαπκὴ λϋγο γιὰ νὰ ἀποκλει-

ςσεῖ  πϋθεςη.  
Ἡ ςτςφέσιςη σῆρ ςτνϋδοτ σῶν ἱεπέψν μὲ σὸν ππψσοπαπὰ καὶ  θεύπηςη 

σοῦ ππψσοπαπᾶ Κάςσποτ καὶ σῆρ π’ ασὸν ςτνϋδοτ ὡρ ὀπγάνψν ποὺ λει-
σοτπγοῦςαν παπάλληλα μὲ σὸν ἐπίςκοπο, ἀποσελεῖ μιὰ ἐνδιαυέποτςα πϋ-

θεςη,  ὁποία θὰ δικαιολογοῦςε καὶ σὴν ξεφψπιςσὴ θέςη καὶ σὴν ἀνσιμε-

σύπιςη σοῦ ἐν λϋγῳ ππψσοπαπᾶ ἀπὸ σὶρ πολισικὲρ Ἀπφὲρ ποὺ πεπιγπάχαμε 
ςσὴν πποηγοόμενη ἑνϋσησα. σὴν πεπίπσψςη ασή, καὶ ςόμυψνα μὲ σὰ ςσοι-
φεῖα ποὺ παπέφει  ππάξη,  πὸ σὸν ππψσοπαπὰ ςόνοδορ λεισοτπγοῦςε ὡρ 
ππψσοβάθμιο δικαςσήπιο, οἱ ἀπουάςειρ σοῦ ὁποίοτ λαμβάνονσαν παμχηυεὶ 
ἠ κασὰ πλειοχηυία, ςὲ πεπίπσψςη ποὺ ασὴ εἶφε διετπτμένη μοπυή, καὶ οἱ 
ἀπουάςειρ σηρ ἐυεςιβάλλονσαν ἐνύπιον σοῦ ἐπιςκϋποτ, γιὰ σὴν ἐκδίκαςη 

σῶν ποθέςεψν ςὲ δεόσεπο βαθμϋ. Ἡ πϋθεςη πάνσψρ ςσηπίζεσαι ςὲ μία καὶ 
μϋνον πεπίπσψςη καὶ μάλιςσα ςὲ μιὰ πεπίοδο δτςλεισοτπγίαρ σῆρ ἐπιςκοπῆρ, 

λϋγῳ σῆρ ἀπϋςτπςηρ σοῦ ἐπιςκϋποτ. Ἡ πεπαισέπψ διεπεόνηςη σῶν νοσαπι-
κῶν κασαςσίφψν σοῦ Ἀπφείοτ σῆρ Κευαλονιᾶρ θὰ μποποῦςε ἴςψρ νὰ παπά-

ςφει ππϋςθεσο λικὸ ποὺ θὰ διετκπίνιζε καλόσεπα σὴ θέςη σοῦ ππψσοπαπᾶ 
καὶ σὴ δικαιοδοςία σοτ. 

Σὰ ππακσικὰ σῆρ ςτνϋδοτ ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἄλλψν ἀπουάςεψν σοῦ ἐπι-
ςκϋποτ σηποῦςε νοσάπιορ, ὁ ὁποῖορ σὰ ἐνέσαςςε ςσὸ κασάςσιφο σῶν ππάξεύν 
σοτ. Ππάξειρ σοῦ ἐπιςκϋποτ Παφύμιοτ Μακπῆ σὸ διάςσημα 1572-1575 πάπ-

φοτν ςσὰ κασάςσιφα σοῦ νοσαπίοτ ἱεπέα Ἀνδπέα Ματποωψάννη1. σὸν ἴδιο 
νοσάπιο πάπφοτν ἐπίςηρ ππάξειρ καὶ ἀπουάςειρ σοῦ ἐπιςκϋποτ Υιλϋθεοτ 

Λοβέπδοτ σῶν ἐσῶν 1579 καὶ 15812 καθὼρ καὶ σοῦ ἐπιςκϋποτ Νεϋυτσοτ Κο-

λοκτθᾶ σοῦ ἔσοτρ 15853. σὸν νοσάπιο ἱεπέα Εςσάθιο Ρισςαπδϋποτλο πάπ-

φοτν ππάξειρ καὶ ἀπουάςειρ σοῦ ἐπιςκϋποτ Νεϋυτσοτ σοῦ ἔσοτρ 15834. Ἡ 
πιθανϋσησα, σὰ ἐνσοπιςμένα ςσὰ νοσαπικὰ κασάςσιφα ππακσικά, νὰ εἶναι 
κασαγπαυὲρ κασ’ αἴσηςη σῶν ἐνδιαυεπομένψν ππὸρ διαυόλαξη σῶν ἀπουά-

ςεψν καὶ δτνασϋσησα μελλονσικῆρ λήχηρ ἀνσιγπάυψν θὰ ππέπει νὰ ἀπο-

                                                                    
1. ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», ς. 81-85. 

2. Α.Ν.Κυ., Νοσάπιορ Ματποωψάννηρ Ἀνδπέαρ, βιβλίο 2, υ. 149rv, 230v-233r· ΠΕΝΣΟ-

ΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», ς. 94-98, 104-107, 114-115. 

3. Α.Ν.Κυ., Νοσάπιορ Ματποωψάννηρ Ἀνδπέαρ, βιβλίο 2, υ. 323r· ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», 
ς. 120-121. 

4. ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», ς. 117-118. 
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κλειςσεῖ. Ἡ ἴδια  δομὴ σῶν κασαγπαμμένψν ππάξεψν ἀποκλείει ἕνα σέσοιο 
ἐνδεφϋμενο, ἀυοῦ  ςτνήθηρ νοσαπικὴ ππακσικὴ πποέβλεπε, ππὶν ἀπὸ σὴν 
κασαγπαυὴ σῶν ἐπιδιδϋμενψν ςσὸν νοσάπιο ἐγγπάυψν, σὴ ςόνσαξη ςφεσι-

κῆρ ππάξηρ ςσὴν ὁποία κασαγπάυονσαν οἱ παπιςσάμενοι καὶ ὁ λϋγορ σῆρ 
παποτςίαρ σοτρ ἐνύπιον μαπσόπψν. Ἄλλψςσε ςὲ μιὰ πεπίπσψςη ὁ ππακσι-
κογπάυορ νοσάπιορ κασαγπάυει σὸ ὄνομά σοτ μεσαξὺ σῶν μελῶν σῆρ πεπὶ 
σὸν ἐπίςκοπο ςτνϋδοτ1.  

Νοσάπιοι ἐπίςηρ κασέγπαυαν σὶρ ππάξειρ καὶ σὶρ ἀπουάςειρ σοῦ ἐπιςκϋ-

ποτ καὶ σῆρ ςτνϋδοτ ςσὸν κύδικα σῆρ ἐπιςκοπῆρ. Γνψπίζοτμε ὅσι σὸ 1587 σὶρ 
ἀπουάςειρ σοῦ ἐπιςκϋποτ Νεουόσοτ καὶ σῆρ ςτνϋδοτ ςτνέσαξαν καὶ πέ-

γπαχαν ὁ ἱεπέαρ καὶ νοσάπιορ Μιφαὴλ Μαπκϋποτλορ καὶ ὁ νοσάπιορ Ληξοτ-

πίοτ Ἀθανάςιορ Λετκϋκοιλορ2, ἐνῶ σὸ 1594 ἀπϋυαςη σοῦ ἐπιςκϋποτ Νικοδή-

μοτ καὶ σῆρ πεπὶ ασὸν ςτνϋδοτ ςτνέσαξε καὶ πέγπαχε ὁ ππψσονοσάπιορ 
Κευαλληνίαρ ἱεπέαρ Ἀλέξιορ Μεσαξᾶρ3. 

 

*** 

 

Ἀνακευαλαιύνονσαρ, ςσὴ ςόνσομη ασὴ μελέση ἐπιφειπήθηκε  διεπεόνηςη 
πστφῶν σῆρ ὀπγάνψςηρ σῆρ ἐπιςκοπῆρ Κευαλληνίαρ καὶ Ζακόνθοτ κασὰ σὸν 
16ο αἰύνα, κάποιερ ἀπὸ σὶρ ὁποῖερ εἶφαν σὴ ςτνέφειά σοτρ καὶ ςσοὺρ ἑπϋ-

μενοτρ αἰῶνερ.  
Ἡ ἐκσεσαμένη παποτςία ππψσοπαπάδψν ςσὴν Κευαλληνία σοῦ 16οτ αἰ-

ύνα γεννᾶ ποικίλα πποβλήμασα γόπψ ἀπὸ σὸν πϋλο σοτρ ςσὴ λεισοτπγία σῆρ 
ἐπιςκοπῆρ, ἰδιαίσεπο ἐνδιαυέπον ὅμψρ παποτςιάζει ὁ ππψσοπαπὰρ Κάςσποτ 
καὶ ὁ ππψσοπαπὰρ σῆρ πεπιοφῆρ σοῦ υποτπίοτ σῆρ Ἄςοτ.  

Σὸ ἀξίψμα σοῦ ππψσοπαπᾶ Κάςσποτ σατσίζεσαι μὲ ἐκεῖνο σοῦ ππψσοπα-

πᾶ Κευαλληνίαρ καὶ οἱ ἁπμοδιϋσησέρ σοτ εἶναι αξημένερ ἔνανσι σῶν ἄλ-

λψν ππψσοπαπάδψν. Ασὸρ ἐκλεγϋσαν ἀπὸ σὴν πολισικὴ Ἀπφὴ σοῦ σϋποτ 
καὶ κασεῖφε ἐξαιπεσικὰ ππονϋμια ἀνάλογα ἐκείνψν σοῦ ἐπιςκϋποτ. Σὰ ςσοι-
φεῖα ασά, ςὲ ςτνδταςμὸ μὲ σὸν φπηςιμοποιοόμενο ἀπὸ σὸν ἴδιο σίσλο σοῦ 
«ππψσοπαπᾶ καὶ φψπεπιςκϋποτ Κευαλληνίαρ» ἐνιςφόοτν σὴν πϋθεςη ὅσι 
σὸ ἀξίψμα ασὸ ἦσαν  ςτνέφεια σοῦ ππψσοπαπᾶ ὡρ κευαλῆρ σῆρ σοπικῆρ 
κκληςίαρ κασὰ σὴν πεπίοδο σῆρ ππύιμηρ λασινοκπασίαρ καὶ ππὶν ἀπὸ σὴν 
ἀναςόςσαςη σοῦ ἐπιςκοπικοῦ θπϋνοτ, σὸ ὁποῖο ἐνσάφθηκε ςσὸ πλαίςιο σῆρ 

                                                                    
1. Βλ. ππακσικὸ σῆρ 1ηρ Δεκεμβπίοτ 1579, ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη», ς. 97. 
2. Ε.Μ.Κυ., Κύδικαρ Β΄, υ. 3v, 5r. 

3. Ε.Μ.Κυ., Κύδικαρ Β΄, υ. 11r. 
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ὀπγάνψςηρ σῆρ ἐπιςκοπῆρ μεσὰ σὴν ἀναςόςσαςή σηρ, διασηπύνσαρ ὅμψρ σὸν 
ἰδιαίσεπο φαπακσήπα σοτ, σὴ ςφέςη σοτ μὲ σὴν πολισικὴ Ἀπφὴ καὶ σὰ ππο-

νϋμιά σοτ. 
Σὸ ἀξίψμα σοῦ ππψσοπαπᾶ Ἄςοτ, ἀπϋπποια σοῦ αξημένοτ ἐνδιαυέπο-

νσορ σῆρ Βενεσίαρ γιὰ σὴν πεπιοφὴ μεσὰ σὴν ἵδπτςη σοῦ υποτπίοτ, ἀπϋκσηςε 
ξεφψπιςσὴ θέςη ςσὴν σοπικὴ ἱεπαπφία, σιμήθηκε μὲ σὴν ἀπϋδοςη ππονομίψν 
καὶ διασηπήθηκε ἕψρ καὶ σὸν 18ο αἰύνα. 

σὸ δεόσεπο μιςὸ σοῦ 16οτ αἰύνα, σέλορ, διαπιςσύθηκε  λεισοτπγία σῆρ 
«ἱεπᾶρ ςτνϋδοτ»,  ὁποία, παπὰ σὰ πποβλήμασα ς’ ὅ,σι ἀυοπᾶ σὴ θεςμοθέ-

σηςη καὶ σὴ λεισοτπγία σηρ, ἀπϋσοκα σῆρ ἀποςπαςμασικϋσησαρ σῶν πηγῶν, 
ἀποσελεῖ μιὰ ππαγμασικϋσησα, ἰςοδόναμη σοῦ ἐπιςκοπικοῦ δικαςσηπίοτ, μὲ 
ςημανσικὸ πϋλο ςσὴ λεισοτπγία σῆρ ἐπιςκοπῆρ, ἰδιαίσεπα κασὰ σὶρ πεπιϋδοτρ 
ἀποτςίαρ ἠ ἀδτναμίαρ σοῦ ἐπιςκϋποτ νὰ ἀςκήςει σὰ ἐπιςκοπικά σοτ καθή-

κονσα. 

5. πιλογὴ ἐγγπάυψν 

Ἔγγπαυο ἀπ. 1 

 

Α.Ν.Κυ., Νοσάπιορ Ματποωψάννηρ Ἀνδπέαρ, βιβλίο 2, υ. 240v-241r. 

Ἀνέκδοσο. 
 

+αυπβ΄ ημεπα κα΄ σοτ γεναπιοτ μηνορ ειρ ςσο Καςσπο σηρ Κευαληνιαρ ηλθον πα-

πον ςομασικορ ενόπιον εμοῦ νοσαπιοτ και σον τπογεγπαμενον κασψθεν μαπστπψν 
ο ετλαβέςσασορ πποσοπαπαρ Καλοκτπιακορ Κοτπκοτμεληρ απο εν μέπορ και απο 
εσεπον μέπορ ο ετλαβέςσασορ πποσοπαπαρ κτπ Αδπεαρ ο Κοτπκοτμεληρ αδελυόρ 
ατσοτ δια ονομα σοτ και ορ κοτμέςιορ σον αδελυόν σοτ σοτ κτπ Γεοπγιοτ και Κα-

λοωψαννοτ// ορ καθόρ υένεσαι η κοτμοτςιον τπο φειπορ εμοτ νοσαπιοτ ειρ ςσοτρ 
αυοθ΄ ημεπα ιζ΄ σοτ ιοτλιοτ μηνόρ με εξοτςιαν σοτ πιεί γπαυάρ κε ςηνηβαςμοτρ 
και επιδι ενε διαυοπάν ανάμεςόν σοτρ δια σην μονην σηρ εκληςιαρ σοτ αγιοτ Νι-
κολαοτ σοτ Καςσποτ σην οπια σην ήφε φαπήςην εν μεςον ζόνσον ο ποσε πποσοπα-

παρ κτπ Ανσονιορ ο Κοτπκοτμεληρ πασηπ σοτ αναγεγπαμένοτ πποσοπαπά Κτπια-

κού ορ καθόρ ειρ σερ ππάξερ σοτ μιςεπ σαμασέλοτ Σζημάπα νοσαπιοτ υένεσαι 
θέλονσαρ να λήχοτν απατσοτρ κπήςερ εξοδερ και να ζοτ ορ καλή αδελυή ήλθαν 
ηρ ςσον παπονσα σεληον ςηνηβαςμόν κόπσονσαρ και ηληώνονσαρ παςα γπαυη 
οποτ να εγηνε και κπήςην έψρ σόπα δια σην ατσην εκληςηαν, ετγάνονσαρ σην 
ελεσζηὸν σοτ ατσοῦ πποσοπαπα Κτπιακοτ και σην κονυεπμασζηὸν σοτ πανηχτ-

λοσασοτ κονςέγιοτ σοτ ππεγαδιοτ η οπιερ να μενοτ ςσεπεερ και αμεσάσπεπσερ και 
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ςηνηβάζονσε οτσορ. οσι σην εκληςια σην ανψθεν να σην εφει οπηζη και ηεποτπγη 
ο ανψθεν πποσοπαπαρ Κτπιακόρ εψρ σέλορ ζοηρ σοτ και αποσίφονσάρ ςσοτ να μενη 
η μιςη ελετθεπη σηρ κλεπονομιαρ σοτ ανψθεν πποσοπαπα Κτπιακοῦ και σο ανό-

γεον οποτ ήσον μεπορ εξατσο κσηςμένο και μεπορ εκσηςε και ατξηνε ο ατσορ ππο-

σοπαπαρ Κτπιακόρ να ένε και δηαμενη εδικόν σοτ και σον κληπονόμον διαδόφον 
ατσοῦ ειρ ςσοτρ απεπάνσοτρ αιψναρ ετγάνονσαρ σον σόπον οποτ ένε οππόρ εκ σην 
ατλη οποτ έκσηςε ο πποσοπαπαρ σο ςπισι οπιον να ένε σον εσεπον αδελυόν και η 
εσεπη ημιςη εκληςια να ενε και διαμενη σον ανψθεν σπίον αδελυον ιγοτν σοτ 
πποσοπαπα κτπ Αδπεα κτπ Γεοπγιοτ και σοτ Καλψιψαννοτ και ο ατσορ πποσο-

παπαρ Κτπιακόρ δια καλοςήνην σοτ τπόςφεσαι να δήδη σα ήμιςα ςσάμενα απο σερ 
γπάσζηερ εκ σα σέςαπα λάοτδα οποτ θέλη κανει ορ πποσοπαπαρ και φοποπίςκοπορ 
οπού ενε να σα δήδη σοτ αδελυοῦ σοτ σοτ πποσοπαπα κτπ Αδπεα και ο ανψθεν 
πποσοπαπαρ κτπ Αδπεαρ να μην πεισζάπεσε εκ σα δικεομασα οποτ ακαπσεποτν σοτ 
πποσοπαπα Κτπιακοτ με σιοτσον σποπον και ςηνυψνεια όσι αν ποσε σο κεπό ήθε-

λεν ελθει καμια άπγησα ή άλο εμπόδιον σοτ ατσοτ πποσοπαπα Κτπιακοῦ απο σον 
παναγιψσασον πασπιάπφη ή απο εσεπη απφήν σηρ εκληςιαρ απο εσία ή ανάγγαςι 
σοτ ανψθεν πποσοπαπα κῦπ Αδπεα δια πανσὸρ σπόποτ και ςσπασαρ σο παπόν νο-

σαπηκόν έγπαυον να ένε και διαμενει κομένο και ηληομένο ορ να μήν ήσον ποσε 
γεναμενο και να πληπψνει και ήσι αλην έξοδον ήθελεν εξοδιάςη ο ατσορ πποσο-

παπαρ Κτπιακόρ δια σην ατσην τποθεςην και οτσορ ενέμηναν ετφαπηςσημένοι 
κασενοπιον σον εκει ετπηςκομενον μαπστπον. σα οπια λάοτδα να απφηναν απο σα 
πέπηςι σην ημεπα σοτ αγιοτ Βαςιλιοτ. μαπστπερ κτπ Μικεληρ Μιλόνηρ κτπ Σζανηρ 
Ματποιψαννηρ και κτπ Κοςσανσήρ Ματποιψάννηρ ει οπιει θελοτν τπογπαχη 
κασψθεν. 

εγο μικεληρ μιλον(ηρ) μαπστπο σά ἄνοθεν και ιπογπάχα. 
εγο σζανηρ ματπογιανηρ μαπσηπο και τπέγπαχα. 
εγο κοςσανσηρ ματποιψαννηρ μαπσηπο σα ανοθεν και τπόγπαχα. 
εγώ πποσοπαπαρ κιπιακόρ κοτπκοτμεληρ βεβεονο σα ανοθεν και τπογπαχα. 
εγο πποσοπαπαρ ανσπεαρ κοτπκοτμεληρ βεβεψνψ σα ανοθεν και ηπογπαχα. 

 

Ἔγγπαυο ἀπ. 2 

 

Α.Ν.Κυ., Νοσάπιορ Ρψμανὸρ Νικϋλαορ, βιβλίο 3, υ. 93v-94r. Ἀνέκδοσο. 
 

αυπγ΄. εν μηνι ἱανοταπίοτ ιθ΄. ινδικσιῶνορ ια΄. εἰρ σό νιςὴ καὶ πολι σῆρ Ζακύνθοτ 
ἢλθαν εἰρ σέλιον ςηνηβαςμὸν οἱ δύο ἀδελυοί, οἱ ππψσοπαπάδερ ὁ εὐλαβέςσασορ 
ππψσοπαπὰρ κὺπ Ἀνδπέαρ ὁ Κοτπκοτμέληρ καὶ ὁ ἀδελυὸρ αὐσοῦ ὁ εὐλαβέςσασορ 
ππψσοπαπὰρ κὺπ Κτπιακὸρ ὁ Κοτπκοτμέληρ διὰ δινάμεορ σοῦ ςσπομένσοτ, ὅπεπ 
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ἔφοτν ἀνάμεςον αὐσῶν ὀρ καθὸρ διὰλαμβάνη εἰρ σὸ ππψσόκολον σοῦ παπὰ κὺπ 
Ἀνδπέα Ματποωψάννη νοσαπίοτ καὶ επιδὶ εςινέβη καὶ ἣλθε ενανσιόσισα σοῦ πι-
θ(ένσορ) ππψσοπαπὰ κὺπ Κτπιακοῦ καὶ ἀπγία ἐκ σὸν παναγιὅσασον πασπιάπφην ἣ 
με γνόμη σοῦ πποηπιμένοτ ππψσοπαπὰ κὺπ Ἀνδπέα ἡ καὶ διφὸρ γνόμηρ ὁμουονοῦν 
ἀνάμεςον αὐσῶν ὅσι ἔξοδερ ὁποτ θελει γεν(οτν) διὰ να λάβη ςτγφώπιςιν ὁ πιθεὶρ 
ππψσοπαπὰρ Κτπιακὸρ ἣγοτν υλοπία δεκαπένσε ἣσι ιε΄ ἣγοτν φπτςὰ σὰ ὁπία ἄνο-

θεν υλοπία ἣγοτν σζεκήνια δεκαπένσε φπτςά να σὰ εὐγάλοτν εκ σὴν μέςη εκ σαὶρ 
σέςαπερ γπάσζιερ ἐκ σὰ σέςαπα λάοτδα, ἣγοτν σὴν ππώση σοῦ ἱανοταπίοτ, καὶ εἰρ 
σὰρ κε΄ σοῦ αππιλιοτ σοῦ ἀγίοτ Μάπκοτ, σοῦ κόπποτ δε Κπίςσοτ καί σῶν ἀγίψν 
Ἀποςσόλψν. καὶ ετγάνονσαρ σὰ ἄνοθεν σζεκήνια ιε΄ ἣσι δεκαπένσε σὰ ὁπία να σὰ 
λάβη ὁ πιθεὶρ πποσοπαπὰρ Κτπιακὸρ διὰ να σὰ δόςι σοῦ κομηςσῆ ὁποτ σοῦ θέλη 
υέπι σὴν ςτγφώπιςι σὰ ἐναπολιυθὲν να σὰ μηπάζοτν ἐυημεςίαρ όρ καθὸρ δια-

λαμβάνει σὸ ςσπομένσο σοτρ ὅπεπ ἔφοτν εἰρ σοῦ πιθ(ενσορ) Ματποωψάννη. καί δί-
δονσαρ αὐσὰ καὶ μηπάζονσαρ ὀρ ἄνοθεν πλέον να μηδὲν ἔφοτν να ἐμποδίςοτν// 
ἔναρ σὸν ἄλον κασὰ σὸ ειςσπομένσο σοτρ μήσε εἰρ ἐκκληςιαςσικὴν μήσε εἰρ εξο-

σεπαν εορ ζψήρ σοτρ. καί ει σηρ ἢθελε παπεύη απὸ σὴν γπαυὴν ὅπεπ ἔφοτν γεντ-

μένη εἰρ σοῦ Ματποωψάννη ὀρ ἢπισαι λαμβάνονσαρ ὁ καθε ειρ σὸ μεπσικό σοτ να 
εφη σὴν απὰν σῶν σπιακψςιψν δέκα καὶ ὀκσῶ θεουόπψν πασέπψν καὶ σοῦ παπόν-

σορ ἀπφιεπέψρ κτποῦ Νεουίσοτ σὸν ἀυοπιςμὸν καὶ ἀν ἢθελε ἀναγιπέχη ὁ πιμέ-

νορ ππψσοπαπαρ κτπ Ανδπέαρ ἑσεπαρ γπάσζιαρ ἔξο εκ σαῖρ ἄνοθεν διασεσαγμένερ 
να μὴν σὸν ἐμποδίςι ὁ πιθειρ ππψσοπαπαρ Κτπιακόρ μόνον να σὸν ςτνδπομήζη ορ 
καλορ καὶ νομημορ ἀδελυόρ. καὶ οὖσορ επίηςαν σὸ παπὸν νοσαπικὸν εἰρ ἀςυάλιαν. 
ὑπὸ μαπσιπιαρ σοῦ θεουιλεςσάσοτ ἐπιςκόποτ Κευαληνίαρ καὶ Ζακήνθοτ κτποῦ 
Νεουίσοτ καὶ κτπ Κψνςσανσίνοτ Βοτσζανέςι καὶ ἐσέπψν. 

καγὼ επιςκοπορ Καιυαληνηαρ και Ζακτνθοτ Νεόυτσορ ὑπόγπαχα. 
Κψνςσανσίνορ Βοτσζανεςιρ μαπσιπὸ σὰ ανψθεν καὶ ὑπόγπαχα. 
ππψσοπαπὰρ Ανσπεαρ Κοτπκοτμεληρ βεβεψνο σα ανοθε. 
εγώ πποσοπαπαρ Κτπηακορ Κοτπκοτμεληρ και φψποεπίςκοπορ Καιυαληνιαρ 

βεβἐόνο σά ανοθεν. 
εγώ Νικόλαορ ιεπεὺρ Ῥψμανὸρ νοσάπιορ πιςσὸρ εγπαχα. 
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Δ΄  
 

Ἡ  ἐπιςκοπὴ  Κτθήπψν κασὰ σὴν πεπίοδο  
σῆρ βενεσικῆρ κτπιαπφίαρ  

 

1. Σὸ ζήσημα σῆρ διασήπηςηρ ἠ κασάπγηςηρ σῆρ ἐπιςκοπῆρ  

Γνψπίζοτμε ὅσι σὰ Κόθηπα ἐνσάφθηκαν πλήπψρ ςσὸ βενεσικὸ κπάσορ ἀπὸ σὸ 
1363 ἕψρ σὸ 1797, μὲ μιὰ μικπὴ διακοπὴ ςσὴ διάπκεια σοῦ σελετσαίοτ σοτπ-

κοβενεσικοῦ πολέμοτ (1715-1718)1. Γιὰ σὴν κασάςσαςη σῆρ ὀπθϋδοξηρ κ-

κληςίαρ ςσὰ Κόθηπα ἕψρ σὸ δεόσεπο μιςὸ σοῦ 16οτ αἰύνα σὰ ππάγμασα ὅμψρ 
εἶναι μᾶλλον ἀςαυῆ ςσὴ γνψςσὴ βιβλιογπαυία. 

 Π. Φιύσηρ ςημειύνει ὅσι  κκληςία σῶν Κτθήπψν παγϋσαν ςσὴν 
ἀπφιεπιςκοπὴ Μονεμβαςίαρ καὶ ὅσι μεσὰ σὴν ἀπομάκπτνςη σῶν ὀπθϋδοξψν 
ἐπιςκϋπψν ἀπὸ σὴν Κπήση, (σὴν ὁποία φπονολογεῖ ςσὸ 1313 μὲ ὁπιςμὸ σοῦ 
πάπα Γπηγοπίοτ ΙΑ΄),  Βενεσία διέσαξε σοὺρ ποχήυιοτρ Κπῆσερ κληπικοὺρ 
νὰ φειποσονοῦνσαι ἀπὸ σὸν ἐπίςκοπο Κτθήπψν. Μὲ σὸν σπϋπο ασϋ, γπάυει, 
ἐπεκσάθηκε  ἐκκληςιαςσικὴ δικαιοδοςία σοῦ Κτθήπψν  ὁποία διασηπήθη-

κε ἕψρ σὴν ἀναςόςσαςη σῆρ ἐπιςκοπῆρ Κιςάμοτ σὸ 1590. Σέλορ, δέφεσαι ὅσι 
ππῶσορ ἐπίςκοπορ Κτθήπψν ςσὰ φπϋνια σῆρ βενεσικῆρ κτπιαπφίαρ ἦσαν ὁ 
Διονόςιορ σπογγτλϋρ, σοῦ ὁποίοτ φπονολογεῖ σὴ φειποσονία ςσὸ 15722.  

 W. Miller θεψπεῖ ὅσι οἱ κασακσησὲρ σοῦ νηςιοῦ, οἱ Βενιὲπ (1207) καὶ οἱ 
Βενεσοὶ ςσὴ ςτνέφεια (1363), ςτμπεπιυέπθηκαν μὲ ςτγκασάβαςη ππὸρ σὴν 
ὀπθϋδοξη κκληςία καὶ ἀναυέπει φπτςϋβοτλλο σοῦ Ἀνδπονίκοτ Β΄ Παλαιο-

λϋγοτ σοῦ ἔσοτρ 1294, ςσὸ ὁποῖο μνημονεόεσαι  ἐπιςκοπὴ ὡρ πάπφοτςα 
καὶ ὁ ἐπίςκοπϋρ σηρ ὡρ ππῶσορ μεσαξὺ σῶν παγομένψν ςσὴ μησπϋπολη 

                                                                    
1. Γιὰ σὴ βενεσικὴ πεπίοδο σῆρ ἱςσοπίαρ σοῦ νηςιοῦ βλ. LEONTSINIS, Kythera· ΦΡΤΑ 

ΜΑΛΣΕΖΟΤ, ἧ βενεσικὴ παποτςία ςσὰ Κύθηπα. Ἀπφειακὲρ μαπστπίερ, Ἀθήνα 1991· ΣΗ ΙΔΙΑ, Σὰ 

Κύθηπα σὸν καιπὸ ποὺ κτπιαπφοῦςαν οἱ Βενεσοί, Βενεσία 2008· ΠΕΣΡΟΦΕΙΛΟΤ, Ἱςσοπία· ΣSIKNA-

KIS, «Profilo», ς. 73-85· ΣΙΣΙΛΙΑ, Ἱςσοπία.  

2. ΦΙΨΣΗ, Ἀπομνημονεύμασα, σ. 6, ς. 161-162. 
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Μονεμβαςίαρ.  ἴδιορ ἀναυέπει ἐπίςηρ, φψπὶρ νὰ δηλύνει σὴν πηγή σοτ, ὅσι 
κασὰ σὸ δεόσεπο μιςὸ σοῦ 14οτ αἰύνα σὴν σοπικὴ κκληςία διοικοῦςε ππψ-

σοπαπάρ, ποὺ ςημαίνει ὅσι σϋσε  ὀπθϋδοξη ἐπιςκοπὴ ςφϋλαζε, καὶ παπαθέ-

σει ἄκπισα σὴν ππουανῶρ λαθεμένη θέςη ὅσι ὁ ππψσοπαπὰρ ἔυεπε σὸν ἐπι-
ςκοπικὸ σίσλο καὶ κασεῖφε σὸ δικαίψμα νὰ φειποσονεῖ σοὺρ Κπησικοὺρ 
ἱεπεῖρ1. 

 Ἀ. Σπιανσαυόλλοτ, ςσὸ ςόνσομο ςημείψμά σοτ γιὰ σὴν ἐπιςκοπὴ Κτ-

θήπψν, ἐπαναλαμβάνει σὶρ θέςειρ σοῦ Φιύση, ἐπιςημαίνονσαρ ὅσι  ἀνάθεςη 
σῆρ φειποσονίαρ σῶν Κπησῶν κληπικῶν ςσὸν Κτθήπψν εἶφε γίνει μὲ ἐνσολὴ 
σοῦ πασπιάπφη Νήυψνα Α΄, φψπὶρ ὅμψρ νὰ δηλύνει σὶρ πηγέρ σοτ2.  

 Ἠλ. Σςισςέληρ, δεφϋμενορ σὴν ἀποτςία ἐπιςκϋποτ κασὰ σοὺρ ππύσοτρ 
αἰῶνερ σῆρ λασινικῆρ κασοφῆρ σοῦ νηςιοῦ, πεπιλαμβάνει σὰ Κόθηπα ςσὰ 
ὅπια σῆρ πνετμασικῆρ ἐξοτςίαρ σοῦ ἐπιςκϋποτ Κευαλληνίαρ καὶ Ζακόνθοτ, 
ἕψρ σὴν ἀναςόςσαςη σῆρ ἐπιςκοπῆρ, σὴν ὁποία φπονολογεῖ σὸ 1572. Σὴν ἴδια 
θέςη ἐπαναλαμβάνει καὶ ὁ Γ. Μοςφϋποτλορ, ςσηπιζϋμενορ ςσὸν Σςισςέλη3.  

 M. Πεσπϋφειλορ πποϊποθέσει σὴν ὕπαπξη ἐπιςκϋποτ ςὲ ὅλα σὰ φπϋνια 
σῆρ βενεσικῆρ κτπιαπφίαρ, σονίζει, ἀκολοτθύνσαρ πιθανὸν σὸν Φιύση, σὴ 
μεγάλη ἀξία σῆρ ἐπιςκοπῆρ, ςσὴν ὁποία πήφθη ὁλϋκληπη  ὀπθϋδοξη κ-

κληςία σῆρ Κπήσηρ ςσὸ διάςσημα 1313-1590, καὶ ἐπιπλέον ςημειύνει ὅσι σὸ 
1337 μὲ ασοκπασοπικὸ διάσαγμα σοῦ Ἀνδπονίκοτ Παλαιολϋγοτ πποήφθη ςὲ 
ἀπφιεπιςκοπὴ καὶ πήφθη ςσὴ μησπϋπολη Μονεμβαςίαρ4. 

 Π. Σςισςίλιαρ ἐπίςηρ, θεψπεῖ σὴν ἐπιςκοπὴ Κτθήπψν ἐνεπγὴ ςσὸ σέλορ 
σοῦ 13οτ καὶ κασὰ σὸν 14ο αἰύνα. σηπιζϋμενορ ςσὸ φπτςϋβοτλλο σοῦ ασο-

κπάσοπα Ἀνδπονίκοτ Β΄, σὸ ὁποῖο φπονολογεῖ ςσὸ 1293 καὶ δημοςιεόει σὸ 
κείμενϋ σοτ ἀπὸ σὸ φπτςϋβοτλλο ποὺ υτλάςςεσαι ςσὸ Βτζανσινὸ Μοτςεῖο 
σῆρ Ἀθήναρ, διαπιςσύνει ὅσι  ἐπιςκοπὴ Κτθήπψν σϋσε ἦσαν «ἤδη υιςσά-

μενη» καὶ ὅσι ὁ ἐπίςκοπϋρ σηρ ἦσαν ππῶσορ μεσαξὺ σῶν ἐπιςκϋπψν ποὺ πά-

γονσαν ςσὸν μησποπολίση Μονεμβαςίαρ. Κασὰ σὸν ἴδιο, φψπὶρ νὰ δηλύνει 
σὶρ πηγέρ σοτ,  ἐπιςκοπὴ ἀπέκσηςε σὸν 14ο αἰύνα ἐξαιπεσικὴ ςποτδαιϋση-

σα, διϋσι ὁ ἐπίςκοπϋρ σηρ ἔλαβε σὸ δικαίψμα καὶ σὴν ἐνσολὴ ἀπὸ σὸν πασπι-

άπφη Νήυψνα Α΄ νὰ φειποσονεῖ καὶ νὰ ἐποπσεόει σοὺρ κληπικοὺρ σῆρ Κπή-

σηρ,  ὁποία ἐςσεπεῖσο ὀπθϋδοξψν ἐπιςκϋπψν5. Σὴ δικαιοδοςία ασὴ ἐκσείνει 

                                                                    
1. MILLER, Φπαγκοκπασία, ς. 637. 
2. ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟΤ, «πιςκοπὴ Κτθήπψν», ς. 12. 

3. ΣΙΣΕΛΗ, ύμμικσα, σ. Β΄, ς. 71 καὶ ςημ. 2· ΜΟΦΟΠΟΤΛΟΤ, Ἱςσοπία, ς. 185. 
4. ΠΕΣΡΟΦΕΙΛΟΤ, Ἱςσοπία, ς. 32, 76. 

5. ΣΙΣΙΛΙΑ, Ἱςσοπία, σ. 2, ς. 71-72. 
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φπονικὰ ἕψρ σὸ 15901.  ἴδιορ ςημειύνει ἐπίςηρ, φψπὶρ νὰ δηλύνει σὴν πηγή 
σοτ, ὅσι κασὰ σὸ δεόσεπο μιςὸ σοῦ 14οτ αἰύνα σὴν ἐπιςκοπὴ διοικοῦςε ππψ-

σοπαπάρ, ςτςφεσίζει σὴν παποτςία σοτ μὲ σὴν κπησικὴ ἐπανάςσαςη σοῦ 1363, 
θεψπεῖ σὴν ἐμυάνιςή σοτ ὡρ ςτνέπεια σῆρ ἀνψμαλίαρ ποὺ πποέκτχε ςσὰ πο-

λισικὰ ππάγμασα σῆρ Βενεσίαρ ἐκείνη σὴν ἐποφή, καὶ πιςσεόει ὅσι ἀπγϋσεπα 
σοποθεσήθηκε ἐκ νέοτ ἐπίςκοπορ, ὁ ὁποῖορ ἄλλψςσε εἶφε σὴν εθόνη σῶν 
φειποσονιῶν σῶν ἱεπέψν σῆρ Κπήσηρ. Σέλορ, δέφεσαι ὅσι ππῶσορ γνψςσὸρ 
ἐπίςκοπορ ἦσαν ὁ Διονόςιορ σπογγτλϋρ, γιὰ σὸν ὁποῖο δημοςιεόει ςὲ μεσά-

υπαςη σὸ ἐπικτπψσικὸ σῆρ ἐκλογῆρ σοτ δοτκικὸ γπάμμα, ςσηπιζϋμενορ ςσὴν 
ἔκδοςη σοῦ άθα2. 

 π. Ἀβοόπηρ ἀναπαπάγει, φψπὶρ νὰ σὸ δηλύνει πησά, σὴν πποηγοόμε-

νη βιβλιογπαυία. Ἀκολοτθεῖ σὸν Miller ςὲ ὅ,σι ἀυοπᾶ σὴ ςσάςη σῶν λασίνψν 
ἀπένανσι ςσὴν ὀπθϋδοξη κκληςία καὶ σὴν παγψγή σηρ ςσὴ μησπϋπολη 
Μονεμβαςίαρ, φπονολογεῖ ὅμψρ σὴν ἀναυεπϋμενη ἀπὸ σὸν Miller ππάξη σοῦ 
Ἀνδπονίκοτ Β΄ ςσὸ 1337. σὴ ςτνέφεια ςτνθέσει σὰ γπαυϋμενα ἀπὸ σὸν Φιύ-

ση καὶ σὸν Σπιανσαυόλλοτ ς’ ὅ,σι ἀυοπᾶ σὴ δικαιοδοςία σοῦ Κτθήπψν ςσὴν 
Κπήση, κασαλήγονσαρ ὅσι  ἀνάθεςη σῆρ φειποσονίαρ σῶν ποχηυίψν Κπη-

σῶν κληπικῶν ςσὸν Κτθήπψν εἶφε γίνει ἀπὸ σὴ Βενεσία, ἔπεισα ἀπὸ ςτνεν-

νϋηςη μὲ σὸν οἰκοτμενικὸ πασπιάπφη Νήυψνα Α΄. Ἀκολοόθψρ ἐπαναλαμβά-

νει σὴν πεπὶ πάπξεψρ ππψσοπαπᾶ πληπουοπία σοῦ Miller, καὶ σήν, γιὰ μι-
κπὸ φπονικὸ διάςσημα, κασάπγηςη σοῦ ἐπιςκοπικοῦ θπϋνοτ, γιὰ νὰ ποςση-

πίξει, σέλορ, σὴν ὕπαπξη ἐπιςκϋπψν ςσὸ νηςὶ ἀπὸ σὸ 1450 καὶ ἑξῆρ, θεψ-

πύνσαρ ππουανῶρ ὅσι  ἐπιςκοπικὴ διαδοφὴ ἐπὶ βενεσοκπασίαρ ἦσαν ὁμαλή, 
ἕψρ σὸν ππῶσο γνψςσὸ ἐπίςκοπο, σὸν Διονόςιο σπογγτλϋ3. 

 Μ. Υύςκολορ, σέλορ, ςσὴ μελέση σοτ γιὰ σοὺρ ππψσοπαπάδερ σῆρ Σή-

νοτ, ςημειύνει σὴν ὕπαπξη ππψσοπαπᾶ καὶ ςσὰ Κόθηπα, πποςθέσει δέ, φψπὶρ 
νὰ πποςκομίζει ἀποδεικσικὰ ςσοιφεῖα, ὅσι ασὸρ ἐκλεγϋσαν ἀπὸ σὸν ἐπίςκο-

πο Κευαλληνίαρ4, ἐπεκσείνονσαρ κασ’ ασὸν σὸν σπϋπο σὴν πὸ ππψσοπαπᾶ 
διοίκηςη σῆρ κκληςίαρ σῶν Κτθήπψν καὶ μεσὰ σὰ μέςα σοῦ 15οτ αἰύνα 
(πεπίοδο ἀναςόςσαςηρ σῆρ ἐπιςκοπῆρ Κευαλληνίαρ). 

Οἱ πληπουοπίερ, ςσὴ βιβλιογπαυία ποὺ μὲ ςτνσομία διεξήλθαμε, εἶναι 
ππουανῶρ ςτγκεφτμένερ, λϋγῳ σῆρ ἔλλειχηρ ςσοιφείψν, σῆρ ἄγνοιαρ σῶν 

                                                                    
1. ΣΙΣΙΛΙΑ, Ἱςσοπία, σ. 2, ς. 77. 
2. ΣΙΣΙΛΙΑ, Ἱςσοπία, σ. 2, ς. 79. 
3. ΑΒΟΤΡΗ, «Κτθήπψν, μησπϋπολιρ», ςσ. 1086· ΑΒΟΤΡΗ, ύνσομορ ἱςσοπία, ς. 55-56. σὸν 

Ἀβοόπη ςσηπίφθηκε καὶ ὁ Ἀθ. Σςίσςαρ,  Λασινοκπασία, ς. 26. 

4. ΥΨΚΟΛΟΤ, «Protopapas Tinarum», ς. 27. 
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ςόγφπονψν μὲ σοὺρ ςτγγπαυεῖρ ἐκδεδομένψν πηγῶν1, ἀλλὰ καὶ σῶν λαθῶν 
ποὺ εἶφαν παπειςυπόςει ςὲ παλαιϋσεπα μελεσήμασα, σὰ ὁποῖα ἀναπαπάφθη-

καν ςσὰ νεϋσεπα.  
Ὅςοι ποςσήπιξαν σὴν ὕπαπξη ἐπιςκϋποτ ςσὸ σέλορ σοῦ 13οτ καὶ ςσὶρ 

ἀπφὲρ σοῦ 14οτ αἰύνα, ςσηπίφθηκαν ςσὸ φπτςϋβοτλλο σοῦ Ἀνδπονίκοτ Β΄ 
ποὺ ἀυοποῦςε σὴ μησπϋπολη Μονεμβαςίαρ, σὸ ὁποῖο ςτςφέσιςαν μὲ σὴ ςόν-

σομη παπαμονὴ σῶν λλήνψν ςσὰ Κόθηπα ςσὸ διάςσημα 1275-13092. Μὲ σὸ 
φπτςϋβοτλλο ασϋ, σὸ ὁποῖο φπονολογεῖσαι ςσὸν Ἰοόνιο σοῦ 1301, ἀπονεμή-

θηκαν ςσὴ μησπϋπολη σῆρ Μονεμβαςίαρ οἱ σιμὲρ σῆρ ἕδπαρ σῆρ ίδηρ, ἀνα-

γνψπίςσηκε ςσὸν μησποπολίση σηρ ὁ σίσλορ σοῦ ἐξάπφοτ Πελοποννήςοτ καὶ 
πποςσέθηκαν ςσὶρ ποκείμενερ ς’ ασὴν ἐπιςκοπὲρ (Κτθήπψν, Ἕλοτρ, Μαΐ-
νηρ καὶ Ρέονσορ) οἱ ἐπιςκοπὲρ Κοπύνηρ, Μεθύνηρ καὶ Ζεμενῶν3. Ἡ ἀναυο-

πὰ ὅμψρ σῆρ ἐπιςκοπῆρ,  ὁποία ὄνσψρ κασαλαμβάνει σὴν ππύση ςσὴν σάξη 
θέςη, δὲν δηλύνει ἀπαπαίσησα σὴν ὕπαπξη ἐπιςκϋποτ ς’ ασὴν κασὰ σὴ 
ςτγκεκπιμένη πεπίοδο, καὶ ςὲ καμιὰ πεπίπσψςη δὲν βεβαιύνει σὴν ὕπαπξη 
ἐπιςκϋποτ ὅσαν σὸ νηςὶ βπέθηκε ξανὰ πὸ λασινικὴ κασοφή.  

’ ὅ,σι ἀυοπᾶ σὴν ἀνάθεςη σῆρ φειποσονίαρ σῶν ποχηυίψν Κπησῶν 
κληπικῶν ςσὸν Κτθήπψν, ἔπεισα ἀπὸ σὴν κασάπγηςη σῶν ὀπθϋδοξψν ἐπι-

ςκοπῶν σῆρ Κπήσηρ, θέςη ποὺ ποςσήπιξε ἀπφικὰ ὁ Φιύσηρ καὶ ἐπανέλαβαν 
οἱ πϋλοιποι ἐμπλέκονσαρ ςσὴν πϋθεςη ἐκσὸρ σῆρ Βενεσίαρ καὶ σὸν σϋσε 
οἰκοτμενικὸ πασπιάπφη Νήυψνα (1311-1314), παπασηποῦνσαι σὰ ἀκϋλοτθα: 
Εἶναι ππουανῶρ λανθαςμένη  ἀπὸ σὸν Φιύση φπονολϋγηςη σῆρ κασάπγη-

ςηρ σῶν ὀπθϋδοξψν ἐπιςκοπικῶν θπϋνψν σῆρ Κπήσηρ ςσὸ 1313 καθὼρ καὶ  
ἀναυοπά σοτ ςσὴν ἀνάμειξη σοῦ πάπα Γπηγοπίοτ ΙΑ΄, ἀυοῦ οἱ μὲν ἐπιςκοπι-
κοὶ θπϋνοι εἶφαν ἤδη κασαπγηθεῖ κασὰ σὸν πποηγοόμενο αἰύνα4 ὁ δὲ Γπη-

γϋπιορ ΙΑ΄ διεσέλεςε πάπαρ σὸ 1370-1378. Ὅςο γιὰ σὴν ἀνάμειξη σοῦ πασπι-
άπφη Νήυψνορ,  ςφεσικὴ ἔπετνα ςσὶρ γνψςσὲρ ἐπὶ σῆρ πασπιαπφείαρ σοτ 

                                                                    
1.  Φιύσηρ δὲν ἔφει ππουανῶρ πϋχη σοτ σὰ Μνημεῖα σῆρ λληνικῆρ Ἱςσοπίαρ σοῦ 

Κ. άθα, ποὺ εἶφαν ἐκδοθεῖ λίγα φπϋνια νψπίσεπα, γι’ ασὸ καὶ σὰ φπονολογικὰ ςσοιφεῖα 
ποὺ παπέφει γιὰ σοὺρ ππύσοτρ ἐπιςκϋποτρ σῶν Κτθήπψν εἶναι λανθαςμένα. 

2. LEONTSINIS, Kythera, ς. 35-36. 

3. Γιὰ σὰ φπτςϋβοτλλα σοῦ Ἀνδπονίκοτ Β΄ ποὺ ἀυοποῦν σὴ μησπϋπολη σῆρ Μονεμβα-

ςίαρ, σὸ πεπιεφϋμενϋ σοτρ καὶ σὴν πποβλημασικὴ ὡρ ππὸρ σὸν φπϋνο σῆρ ἔκδοςήρ σοτρ καὶ 
σὴ γνηςιϋσησά σοτρ βλ. ΦΑΡΙΣΟ ΚΑΛΛΙΓΑ, ἧ βτζανσινὴ Μονεμβαςία καὶ οἱ πηγὲρ σῆρ ἱςσοπίαρ 
σηρ, μεσάυπ. Μ. Μπλέσαρ, Ἀθήνα 2003, ς. 287-316. 

4. Θ. ΔΕΣΟΡΑΚΗ, Ἱςσοπία σῆρ Κπήσηρ, Ἀθήνα 1986, ς. 198-199. 
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ππάξειρ1 δὲν ἔυεπε ςσὸ υῶρ σίποσε ςφεσικὸ μὲ σὴν πϋθεςη, εἶναι ἑπομένψρ 
πιθανὸν  πληπουοπία νὰ εἶναι ἁπλὰ  ἐπεξεπγαςμένη ἐκδοφὴ σῆρ θέςηρ 
σοῦ Φιύση μὲ σὴν πποςθήκη σοῦ ὀνϋμασορ σοῦ σϋσε οἰκοτμενικοῦ πασπιάπ-

φη. ξάλλοτ, θὰ ππέπει νὰ ἐπιςημανθεῖ: α) ὅσι  Βενεσία δὲν ςτνήθιζε νὰ 
διαππαγμασεόεσαι σὸ ζήσημα σῆρ φειποσονίαρ σῶν ἱεπέψν μὲ σὸ πασπιαπφεῖο, 
ἀλλὰ θεψποῦςε σὸν ἑατσϋ σηρ ἁπμϋδιο νὰ κασετθόνει  ἴδια σοὺρ ποχη-

υίοτρ ςσοὺρ ἀπφιεπεῖρ σῆρ ἐπικπάσειάρ σηρ καὶ β) ὅσι δὲν πάπφοτν μαπστ-

πίερ γιὰ μεσάβαςη Κπησῶν ςσὰ Κόθηπα ππὸρ φειποσονία ἠ γιὰ σὴ ςτμπεπί-
ληχη σῆρ ἐπιςκοπῆρ Κτθήπψν μεσαξὺ σῶν πποσεινϋμενψν ἀπὸ σὶρ βενεσικὲρ 
ἀπφὲρ πποοπιςμῶν ἕψρ σὸ σέλορ ςφεδὸν σοῦ 16οτ αἰύνα. Σὸ δεόσεπο ασὸ 
ςημεῖο θὰ ππέπει νὰ πποςεφθεῖ ἰδιαίσεπα, διϋσι, ἂν πῆπφε ἐπίςκοπορ ςσὰ 
Κόθηπα θὰ ἔππεπε νὰ αἰσιολογηθεῖ σὸ γιασὶ  Βενεσία ςτςσημασικὰ ἀπέυετ-

γε νὰ σὸν ἀναυέπει μεσαξὺ σῶν ἐπιςκϋπψν ποὺ φειποσονοῦςαν σοὺρ Κπησι-
κοὺρ ποχήυιοτρ ἱεπεῖρ, σὴ ςσιγμὴ μάλιςσα ποὺ σὰ Κόθηπα πάγονσαν ςσὴ 
δικαιοδοςία σῆρ διοίκηςηρ σῆρ Κπήσηρ. ημειύνψ ὅσι μεσὰ σὴν ἅλψςη σῆρ 
Μεθύνηρ καὶ σῆρ Κοπύνηρ (1500),  εθόνη γιὰ σὶρ φειποσονίερ ἀνασέθηκε 
ςσὴ Μονεμβαςία καὶ μεσὰ σὴν ἅλψςή σηρ (1540) οἱ ποχήυιοι κασετθό-

νονσαν ςσὸν ἐπίςκοπο Κευαλληνίαρ2, ὄφι ὅμψρ καὶ ςσὸν Κτθήπψν. Ἡ ἀποτ-

ςία ὁποιαςδήποσε ἀναυοπᾶρ ἐδῶ βαπαίνει ἰδιαίσεπα, καὶ ἰςοδτναμεῖ μὲ ἐπι-
βεβαίψςη σῆρ ἀντπαπξίαρ ἐπιςκϋποτ. 

Ἀπὸ σὰ παπαπάνψ ἐξάγεσαι σὸ ςτμπέπαςμα ὅσι οςιαςσικὰ δὲν πάπφοτν 
πληπουοπίερ γιὰ σὴν κασάςσαςη σῆρ κκληςίαρ σῶν Κτθήπψν ππὶν ἀπὸ σὸ 
δεόσεπο μιςὸ σοῦ 16οτ αἰύνα. Ἡ ἐπιςκοπὴ Κτθήπψν,  ὁποία παγϋσαν ςσὴ 
μησπϋπολη Μονεμβαςίαρ3, υαίνεσαι πὼρ παπέμεινε ςφολάζοτςα, πιθανὸν 
ἀπὸ σὴν ἔναπξη σῆρ λασινοκπασίαρ καὶ ἕψρ σὴν ἐκλογὴ ςσὸν ἐπιςκοπικϋ σηρ 
θπϋνο σοῦ Διοντςίοτ σπογγτλοῦ σὸ 1569. σὸ μεσαξὺ διάςσημα σὴ διοίκηςη 
εἶφε ἀναλάβει ἱεπέαρ μὲ σὸν σίσλο σοῦ ππψσοπαπᾶ. Ἡ ςφολάζοτςα κασάςσα-

ςη σῆρ ἐπιςκοπῆρ καὶ  παποτςία ππψσοπαπᾶ ὡρ ἐπικευαλῆρ σῆρ κτθηπαω-
κῆρ κκληςίαρ μεσὰ σὰ μέςα σοῦ 14οτ αἰύνα βεβαιύνεσαι ἀπὸ σὸ Χπονικὸ 
σοῦ Χειλᾶ, ποὺ ἀυοπᾶ σὴ μονὴ σοῦ Ἁγίοτ Θεοδύποτ, ςσὸ ὁποῖο ςημειύνεσαι 
                                                                    

1. J. DARRUZÈS, Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople, σ. 1, Les actes des 

patriarches, fasc. 5. Les regestes de 1310-1376, Παπίςι 1977. 

2. ΣΨΜΑΔΑΚΗ, «Παπάδερ», ς. 56 καὶ 62-63.  

3. Ἡ ἐπιςκοπὴ Κτθήπψν παγϋσαν ἀπφικὰ ςσὴ μησπϋπολη Κοπίνθοτ. σὰ Σακσικὰ ἐμ-

υανίζεσαι ὡρ σελετσαία ςσὴν σάξη σῶν ἐπιςκοπῶν. Μεσὰ σὴν πποαγψγὴ σῆρ Μονεμβαςίαρ 
ςὲ μησπϋπολη πήφθη ςὲ ασή· βλ. J. DARRUZÈS, Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantino-
politanae, Texte critique, Introduction et notes, Παπίςι 1981, notitia 9.379, notitia 13.445, 

notitia 21.118. 
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πησὰ ὅσι  «ἐπιςκοπὴ» ἦσαν σϋσε «ἀπγὴ» καὶ ὅσι οἱ λιγοςσοὶ ἄνθπψποι σοῦ 
σϋποτ καὶ οἱ ἱεπεῖρ ἐξέλεξαν ὡρ γηπαιϋσεπον σὸν ππψσοπαπὰ  Νοσαπᾶ, ςσὸν 
ὁποῖο ἔδψςαν σὴν ἱεποτπγία σῆρ μονῆρ σοῦ Ἁγίοτ Θεοδύποτ. Σὸ ἀνψσέπψ 
Φπονικϋ, σὸ ὁποῖο ππψσοεκδϋθηκε σὸ 18681, πποϊποθέσοτν πιθανϋσασα, φψ-

πὶρ ὅμψρ καὶ νὰ σὸ ἀναυέποτν, ὅςοι μνημονεόοτν σὴν παποτςία ππψσοπαπᾶ 
σὸν 14ο αἰύνα.  

Ἡ παποτςία ππψσοπαπᾶ ἄλλψςσε ἐμυανίζεσαι ὡρ ενϋηση, διαυοπεσικὰ 
θὰ ἔππεπε νὰ ποθέςοτμε σὴ ςσπουὴ σῆρ πολισικῆρ σῶν Venier ἔνανσι σῆρ 
ὀπθϋδοξηρ κκληςίαρ πεπὶ σὰ μέςα σοῦ 14οτ αἰύνα,  ὁποία θὰ ἔππεπε νὰ 
αἰσιολογηθεῖ, ἠ σὴν κασάπγηςη σοῦ θπϋνοτ μὲ σὴν ἀνάληχη σῆρ ἄμεςηρ 
διοίκηςηρ σοῦ νηςιοῦ ἀπὸ σοὺρ Βενεσοὺρ σὸ 1363, ἐνέπγεια ποὺ δὲν ςτνάδει 
μὲ σὴ ςσάςη σῶν Βενεσῶν ἀπὸ σὸν 14ο αἰύνα καὶ μεσὰ ἔνανσι σῶν ἐνσαςςο-

μένψν ςσὴν κτπιαπφία σηρ ὀπθϋδοξψν σϋπψν, ὅποτ ἀκολοτθοῦςε πολισικὴ 
διασήπηςηρ σοῦ διαμοπυψμένοτ ἀπὸ σὸ παπελθὸν καθεςσῶσορ2.  

Ἡ ππύση ςαυὴρ πληπουοπία γιὰ σὴν κασάςσαςη σῆρ κτθηπαωκῆρ κκλη-

ςίαρ ἀυοπᾶ σὴν ἐκλογὴ σοῦ ἐπιςκϋποτ Διοντςίοτ σπογγτλοῦ, ὁ ὁποῖορ κα-

σαγϋσαν ἀπὸ σὴ Ζάκτνθο. Σὰ σῆρ ἐκλογῆρ σοτ ςσὴν ἐπιςκοπὴ Κτθήπψν εἶναι 
γνψςσὰ ἀπὸ σὸ δοτκικὸ γπάμμα σῆρ 31ηρ Μαπσίοτ 1570 μὲ σὸ ὁποῖο ἀναγνψ-

πίςσηκε  ἐκλογή σοτ καὶ διασάφθηκε ὁ πποβλεπσὴρ Κτθήπψν νὰ σὸν δεφθεῖ. 
όμυψνα λοιπὸν μὲ ασϋ, ὁ Διονόςιορ σπογγτλὸρ εἶφε ἐκλεγεῖ ἀπὸ σὸν ἕλ-

                                                                    
1. ΙΨ. ΒΕΛΟΤΔΗ, Χπονικὸν πεπὶ σοῦ ἐν Κτθήποιρ μοναςσηπίοτ σοῦ Ἁγίοτ Θεοδώποτ, νῦν ππῶ-

σον ἐξ ἀνεκδόσοτ φειπογπάυοτ μεσὰ ςημειώςεψν δημοςιετθὲν ... Βενεσία 1868. Ἀκολοόθηςε σὸ 

1873  ἔκδοςη σοῦ C. Hopf, Chroniques Gréco-Romanes inédites ou peu connues publiées avec 
notes et tables généalogiques, Βεπολίνο 1873, ς. 346-358. Σὸ κείμενο ἀναδημοςίετςε ἀπὸ σὸν 

Hopf ὁ Π. Σςισςίλιαρ, Ἱςσοπία, σ. 2, ς. 136-144. Γιὰ σὶρ πληπουοπίερ σοῦ Φπονικοῦ ςφεσικὰ 
μὲ σὴν ἱςσοπία σοῦ νηςιοῦ, σὴ διαμϋπυψςη σῆρ κοινψνίαρ σοτ καὶ σὸν ἰδεολογικὸ πποςα-

νασολιςμὸ σῶν κασοίκψν σοτ βλ. ΦΡΤΑ ΜΑΛΣΕΖΟΤ, «Σὸ Φπονικὸ σοῦ Φειλᾶ. Κοινψνικὰ 
καὶ ἰδεολογικὰ πποβλήμασα ςσὰ Κόθηπα σὸν 15ο αἰ.», ύμμεικσα 8 (1989), 15-25 (=Βενεσικὴ 
παποτςία, ἀπ. ΙΑ΄). 

2. Σὴν σακσικὴ ασὴ ἀκολοόθηςε ςσὶρ πεπιοφὲρ ποὺ ἐνσάφθηκαν ςσὶρ βενεσικὲρ κσή-

ςειρ μὲ ππάξειρ ἐθελοόςιαρ εἰςϋδοτ, (ὅπψρ ςσὴν Κέπκτπα σὸ 1386, ςσὴν Σῆνο σὸ 1390, ςσὴ 

Θεςςαλονίκη σὸ 1423, ςσὰ νηςιὰ σοῦ βϋπειοτ Αἰγαίοτ (κόπο, κιάθο καὶ κϋπελο) σὸ 

1453 καὶ ςσὴ Μονεμβαςία σὸ 1463) καθὼρ καὶ ςὲ ἐκεῖνερ ποὺ πεπιῆλθαν ς’ ασὴν μὲ πα-

παφύπηςη ἀπὸ σοὺρ πποηγοόμενοτρ κασϋφοτρ σοτρ (ὅπψρ σὸ Ναόπλιο σὸ 1388,  Αἴγινα 

σὸ 1451 καὶ  Κόππορ σὸ 1489). Μὲ σὸν ἴδιο σπϋπο ἀνσιμεσύπιςε σὸ ζήσημα σῆρ διοίκηςηρ 

σῆρ ὀπθϋδοξηρ κκληςίαρ καὶ ςσὶρ πεπιοφὲρ ποὺ σὴν ἴδια πεπίοδο πέπαςαν ςσὴν ἄμεςη 

κτπιαπφία καὶ διοίκηςή σηρ, ὅπψρ ςσὴν Εὔβοια (1390), καθὼρ καὶ ςὲ ἐκεῖνερ ποὺ πεπι-
ῆλθαν ς’ ασὴν ςσὸ σέλορ σοῦ β΄ βενεσοσοτπκικοῦ πολέμοτ, δηλαδὴ ςσὴν Κευαλληνία καὶ 
ςσὴ Ζάκτνθο. Γιὰ σὸ θέμα βλ. ΚΑΡΤΔΗ, «πγάνψςη», ς. 296-298. 
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ληνα ἀπφιεπίςκοπο Μονεμβαςίαρ ὡρ ἐπίςκοπορ Κτθήπψν ςσὶρ 12 Αγοόςσοτ 
1569 καὶ ςσὴ ςτνέφεια ἀπετθόνθηκε ςσὴν κενσπικὴ βενεσικὴ Διοίκηςη γιὰ 
νὰ λάβει σὴν ἐπικόπψςη σῆρ ἐκλογῆρ σοτ. Ἡ Βενεσία ἐκσιμύνσαρ σὴ διετκϋ-

λτνςη καὶ σὴν εεπγεςία ποὺ πποέκτπσε ἀπὸ σὴν παποτςία ἑνὸρ ἐπιςκϋποτ 
ςσὰ Κόθηπα γιὰ σοὺρ κασοίκοτρ σῆρ Κπήσηρ καὶ σῶν Κτθήπψν, ποὺ ἐπιθτ-

μοῦςαν νὰ φειποσονηθοῦν ἱεπεῖρ καὶ ἀναγκάζονσαν γι’ ασὸ νὰ πεπάςοτν 
ςσὶρ σοτπκοκπασοόμενερ πεπιοφέρ, ἐπικόπψςε σὴν ἐκλογή1.  Διονόςιορ δὲν 
παπέμεινε ςσὸ νηςὶ γιὰ μεγάλο φπονικὸ διάςσημα. σὰ ἔγγπαυα σοῦ 1584, 

ποὺ ἀυοποῦν σὸν διάδοφϋ σοτ Μάξιμο Μαπγοόνιο, ἀναυέπεσαι ὅσι σὸ νηςὶ 
παπέμενε φψπὶρ ποιμένα λϋγῳ σῆρ μεσακίνηςηρ (transposizione) σοῦ ἐπιςκϋ-

ποτ. σὴν ππαγμασικϋσησα ὁ Διονόςιορ ἐγκασέλειχε σὸ νηςὶ καὶ ἐγκασαςσά-

θηκε ςσὴ Ζάκτνθο, ὅποτ  παποτςία σοτ διαπιςσύνεσαι πεπὶ σὸ 15802,  δὲ 
δπαςσηπιϋσησά σοτ διετκπινίζεσαι ςὲ θέςπιςμα σῆρ 24ηρ Αγοόςσοτ 1583 
σῶν ςτνδίκψν καὶ ἀβογαδϋπψν σῆρ Ἀνασολῆρ Giulio Garzoni καὶ Giovanni 

Gritti μὲ σὸ ὁποῖο ἀπαγοπεόσηκε σϋςο ςὲ ασὸν ὅςο καὶ ςσὸν ἀπφιεπίςκοπο 
Διονόςιο ιγοῦπο νὰ ἀναμιγνόονσαι ςὲ ζησήμασα ποὺ ἀνῆκαν ςσὴ δικαιοδο-

ςία σοῦ ἐπιςκϋποτ Κευαλληνίαρ καὶ κτπίψρ ςσὶρ φειποσονίερ3.  ἴδιορ πιθα-

νϋν, επιςκϋμενορ ςσὴν Κψνςσανσινοόπολη σὸν Δεκέμβπιο σοῦ 1580, ἐμυα-

νίζεσαι νὰ πογπάυει μὲ σὸν παπάξενο σίσλο σοῦ μησποπολίση Κεπκόπαρ καὶ 
Κτθήπψν4. 

Σὸν Διονόςιο διαδέφθηκε ὁ Κπησικὸρ Μάξιμορ Μαπγοόνιορ, ὁ ὁποῖορ ἐπί-
ςηρ ἐκλέφθηκε σὸ 1584 ἀπὸ σὸν ἀπφιεπίςκοπο Μονεμβαςίαρ καὶ ζήσηςε ἀπὸ 
σὴν κενσπικὴ βενεσικὴ Διοίκηςη σὴν ἐπικόπψςη σῆρ ἐκλογῆρ σοτ ὥςσε νὰ 
λάβει σὴν ἐπιςκοπή,  ὁποία ὅμψρ δὲν σοῦ δϋθηκε. Ἀκολοόθηςε  ἐκλογὴ 
σοῦ Ζακτνθινοῦ Διοντςίοτ Κασηλιανοῦ, ςσὴν ἐκλογή σοτ ὅμψρ ἀνσέδπαςε ὁ 
ἐπίςκοπορ Κευαλληνίαρ, ὁ ὁποῖορ ἀπετθτνϋμενορ ςσὶρ βενεσικὲρ ἀπφὲρ πο-

                                                                    
1. SATHAS, Documents, σ. 5, ς. 66. 

2. ΖΨΗ, Λεξικόν, ς. 619. 

3. ΣΙΣΕΛΗ, ύμμικσα, σ. Β΄, ς. 61. Σὸ ἔγγπαυο ππψσοδημοςιεόσηκε ςὲ μεσάυπαςη ἀπὸ 
σὸν Ζύη· βλ. ΖΨΗ, Ἅγιορ Διονύςιορ, ς. 21-22. Βλ. καὶ ΚΟΝΟΜΟΤ, Ἅγιορ Διονύςιορ, ς. 34, 48 καὶ 
107-108. 

4. Ἡ ἰδιϋφειπη πογπαυή σοτ βπίςκεσαι ςὲ βιβλίο σοῦ ολομῶνσορ σοῦ ιψπικοῦ καὶ 
ἔφει ὡρ ἑξῆρ: Διονύςιορ μησποπολίσηρ Κεπκύπαρ καὶ Κτθήπψν φάπιν υιλίαρ ἔγπαχε σαῦσα σῷ 
ςψλομῶνσι ςιψπικῷ μὲ σὸ ἴδιόν μοτ φέπι. σοῦ έσοτρ 1580 ἰνδ. θ, μηνὶ δεκεμβπίῳ 10 εἰρ σὸ πα-

σπιαπφίψ κψνςσανσινοτπόλεψρ. +Σαπεινὸρ ἀπφιεπεὺρ Κεπκύπαρ καὶ Κτθήπψν Διονύςιορ· βλ. Β. 
ΜΤΣΑΚΙΔΗ,  ἱεπὸρ κλῆπορ κασὰ σὸν ΙΣ΄ αἰώνα (Μάξιμορ ὁ Μαπγούνιορ), Ἀθήνα 1892, ς. 18. 
 Σςισςίλιαρ, παπεπμηνεόονσαρ σὸ κείμενο, ἔγπαχε ὅσι ασὸρ εἶφε μεσασεθεῖ ςσὴν Κέπ-

κτπα (Ἱςσοπία, σ. 2, ς. 81). 
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ςσήπιξε ὅσι δὲν πῆπφε φπεία ἐπιςκϋποτ Κτθήπψν, ἀυοῦ σὶρ φειποσονίερ 
μποποῦςε νὰ σελεῖ ὁ ἴδιορ. Ἡ Γεποτςία δικαίψςε σὸν Κτθήπψν καὶ ἀπέππιχε 
σὶρ ἐνςσάςειρ σοῦ Κευαλληνίαρ1.  

Σὸ 1570 θεψπῶ ὅσι εἶναι σὸ ἔσορ ἀναςόςσαςηρ σῆρ ἐπιςκοπῆρ Κτθήπψν. 
Ἀπὸ σὸ δοτκικὸ γπάμμα ςτμπεπαίνεσαι ὅσι ὁ Διονόςιορ σπογγτλὸρ δὲν ἐξε-

λέγη γιὰ σὴν κάλτχη κενῆρ ἐπιςκοπικῆρ ἕδπαρ, λϋγῳ θανάσοτ ἠ μεσακίνη-

ςηρ σοῦ οἰκείοτ ἐπιςκϋποτ, ἀλλὰ εἶναι ὁ ππῶσορ, ἔπεισα ἀπὸ μακπὰ ἀποτςία 
ἐπιςκϋποτ. Ἂν σὰ ππάγμασα ἦσαν διαυοπεσικὰ σϋσε ςσὸ δοτκικὸ γπάμμα δὲν 

θὰ εἶφε θέςη  αἰσιολϋγηςη σῆρ ἀναγνύπιςηρ μὲ βάςη σὸ πποκόπσον ἀπὸ σὴν 
ἐκλογὴ καλϋ, ἀυοῦ ασὸ οὕσψρ ἠ ἄλλψρ θὰ ἴςφτε καὶ πποηγοτμένψρ. πο-

μένψρ μὲ σὴν ἐκλογὴ σοῦ Διοντςίοτ ἔφοτμε οςιαςσικὰ σὴν de facto ἀναςό-

ςσαςη σοῦ ἐπιςκοπικοῦ θπϋνοτ ςσὰ Κόθηπα.  
Ἡ πϋθεςη σῆρ ἀναςόςσαςηρ σῆρ ἐπιςκοπῆρ σὸ 1570 ἐνιςφόεσαι ἐπίςηρ 

ἀπὸ σὸν σπϋπο μὲ σὸν ὁποῖο ἀνσιμεσψπίςσηκε  ἐκλογὴ σοῦ Διοντςίοτ Καση-

λιανοῦ σὸ 1609 ἀπὸ σὸν ἐπίςκοπο Κευαλληνίαρ, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ σὴν ππϋσαςη 
λίγο ἀπγϋσεπα σοῦ Νικϋδημοτ Μεσαξᾶ γιὰ κασάπγηςη σοῦ ἐπιςκοπικοῦ θπϋ-

νοτ, μὲ ἀυοπμὴ σὸ ζήσημα σῶν φειποσονιῶν σῶν Κτθηπίψν κληπικῶν. Εἶναι 
υανεπὸ πὼρ ἂν  ἐπιςκοπὴ Κτθήπψν καθϋλο σὸν 15ο καὶ 16ο αἰύνα ἦσαν 
ἐνεπγή, δὲν θὰ πῆπφε λϋγορ γιὰ σὴν πποβολὴ ἑνὸρ σέσοιοτ αἰσήμασορ, ἀνσί-

θεσα ασὸ δικαιολογεῖσαι ἀπὸ σὴν παγιψμένη ςτνήθεια σῆρ πποςυτγῆρ σῶν 
ποχηυίψν ππὸρ φειποσονία Κτθηπίψν ςσὸν Κευαλληνίαρ, λϋγῳ ἀκπιβῶρ 
σῆρ ἀποτςίαρ ἐπιςκϋποτ ςσὸ νηςί. Ἡ καθτςσεπημένη ἀνσίδπαςη σοῦ Κευαλ-

ληνίαρ ἴςψρ ὀυείλεσαι ςσὴ μικπὴ διάπκεια σῆρ παπαμονῆρ σοῦ ππύσοτ ἐπι-

ςκϋποτ ςσὰ Κόθηπα καὶ ςσὴν ἰδιϋστπη κασάςσαςη ποὺ διαμοπυύθηκε ςσὴ 
ςτνέφεια λϋγῳ σῆρ ἄπνηςηρ σῆρ Βενεσίαρ νὰ ἀναγνψπίςει σὴν ἐκλογὴ σοῦ 
Μάξιμοτ Μαπγοόνιοτ ποὺ διήπκεςε ἕψρ σὸν θάνασϋ σοτ σὸ 1602, γεγονϋσα 
ποὺ ἄυηναν ππουανῶρ πεπιθύπια ςσὸν Κευαλληνίαρ νὰ φειποσονεῖ ςσὸ διά-

ςσημα ασὸ σοὺρ Κτθήπιοτρ ποχηυίοτρ. 
Δὲν εἶναι γνψςσὸ ἂν εἶφε πποηγηθεῖ κάποια ἐνέπγεια ἠ ἀπϋυαςη σῆρ 

Βενεσίαρ ςσὴν ππύση ἐκείνη ἐκλογή, ἀυοῦ σὸ δοτκικὸ γπάμμα σοῦ 1570 δὲν 
ἀναυέπει σίποσε, εἶναι ὅμψρ πιθανϋν, διαυοπεσικὰ παπαμένει ἐνσελῶρ ἀδι-

καιολϋγηση  «ξαυνικὴ» ἐκλογὴ ἀπὸ σὸν Μονεμβαςίαρ ἑνὸρ ἐπιςκϋποτ ςὲ 
ςφολάζοτςα γιὰ μακπὸ φπονικὸ διάςσημα ἐπιςκοπὴ καὶ μάλιςσα  θεσικὴ 
ἀνσαπϋκπιςη σῆρ Βενεσίαρ. Ἡ ἐκλογὴ καθὼρ καὶ  ενοωκὴ ςσάςη σῆρ Βενε-

σίαρ θὰ ππέπει ἴςψρ νὰ εἰδψθοῦν μέςα ςσὸ πλαίςιο σῆρ διαμοπυοόμενηρ κα-

                                                                    
1. ΦΙΨΣΗ, Ἀπομνημονεύμασα, σ. 6, ς. 164-165· ΑΒΟΤΡΗ, «Κτθήπψν, μησπϋπολιρ», ςσ. 

1086· ΣΙΣΙΛΙΑ, Ἱςσοπία, σ. 2, ς. 106-107. 
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σάςσαςηρ ςσὶρ ςφέςειρ σηρ μὲ σοὺρ Σοόπκοτρ ποὺ ὁδήγηςε λίγο ἀπγϋσεπα ςσὸ 
ξέςπαςμα σοῦ Δ΄ βενεσοσοτπκικοῦ πολέμοτ. Ἡ Βενεσία ἐνεπγεῖ μὲ σὸν σπϋπο 
ασϋ, πιθανϋσασα ἐπειδὴ σὴ ςτγκεκπιμένη φπονικὴ ςσιγμὴ  ὕπαπξη ἑνὸρ 
ἐπιςκϋποτ ςσὰ Κόθηπα ἐξτπηπεσοῦςε σὰ ςτμυέπονσά σηρ, ἀυοῦ ἀπέυετγε σὴ 
μεσακίνηςη σῶν πηκϋψν σηρ γιὰ φειποσονία ςὲ σοτπκοκπασοόμενερ πεπιο-

φὲρ ςὲ μιὰ πεπίοδο ποὺ οἱ ςφέςειρ σηρ μὲ σοὺρ Σοόπκοτρ ἦσαν σεσαμένερ. Πα-

πάλληλα ὅμψρ ἐξτπηπεσοῦςε καὶ σοὺρ ποχήυιοτρ κληπικοὺρ σῆρ Κπήσηρ 
καὶ σῶν Κτθήπψν οἱ ὁποῖοι ςσὸ ἑξῆρ εἶφαν σὴ δτνασϋσησα νὰ ἀπετθόνονσαι 
γιὰ νὰ φειποσονηθοῦν ςὲ πληςιϋφψπο ἐπίςκοπο ἐνσὸρ σῆρ βενεσικῆρ ἐπικπά-

σειαρ, ἀπουεόγονσαρ ςτνάμα σὸ ἐπικίνδτνο σαξίδι ἕψρ σὴν Κευαλληνία,  
ὁποία ἕψρ σϋσε κάλτπσε ασὴ σὴν ἀνάγκη.  

Ἡ ςτγκτπιακὴ ἐπικόπψςη σῆρ ἐκλογῆρ σοῦ Κτθήπψν σὸ 1570 καὶ  φοπή-

γηςη ἄδειαρ ἐγκασάςσαςηρ βεβαιύνεσαι καὶ ἀπὸ σὸν σπϋπο ποὺ ἀνσιμεσψ-

πίζει  Βενεσία σὸ 1585 σὴν ἐκλογὴ σοῦ διαδϋφοτ σοτ, σοῦ Μάξιμοτ Μαπγοό-

νιοτ, σοῦ ὁποίοτ οδέποσε ἀναγνψπίζει σὴν ἐκλογὴ καὶ υτςικὰ δὲν φοπηγεῖ 
ἄδεια ἐγκασάςσαςηρ, παπὰ σὴν κασὰ γενικὴ ὁμολογία ἱκανϋσησα σοῦ πποςύ-

ποτ, σὴν εςέβεια καὶ σὴν πίςση σοτ ςσὴ Γαληνοσάση. σὴ δεόσεπη πεπίπσψ-

ςη, ὅσαν πλέον σὸ ςκηνικὸ ἔφει ἀλλάξει,  Βενεσία ἐπανέπφεσαι ςσὴ γνψςσὴ 
ςτνσηπησική σηρ ςσάςη,  ὁποία ἐνιςφόεσαι ἀπὸ σὸν γενικετμένο υϋβο γιὰ 
σὴν ἐπίδπαςη ποὺ οἱ κληπικοὶ μποποῦςαν νὰ ἀςκήςοτν ςσὸν λαὸ καὶ σὴν 
ἐνανσίον σηρ ποκίνηςη ἐπαναςσασικῶν ππάξεψν. Εἰδικϋσεπα γιὰ σὸν Μαπ-

γοόνιο, οἱ Βενεσοὶ υοβοῦνσαν ὅσι  πιθανὴ ἐγκασάςσαςή σοτ θὰ δημιοτπ-

γοῦςε μϋνον πποβλήμασα, ἀυοῦ γόπψ σοτ θὰ ςτςπειπψνϋσαν ὁ ὀπθϋδοξορ 
λαϋρ1.  

σὴν ἀπϋυαςή σηρ πάνσψρ δὲν ἀποκλείεσαι νὰ ςτνέβαλε καὶ  ὅλη 
βιψσὴ σοῦ πποκασϋφοτ σοῦ ἐπιςκοπικοῦ θπϋνοτ σῶν Κτθήπψν, σοῦ Διοντ-

ςίοτ σπογγτλοῦ,  ἐκλογὴ σοῦ ὁποίοτ μᾶλλον πποβλήμασα πποκάλεςε 
παπὰ ἔλτςε γιὰ σὴ Βενεσία, ἀυοῦ κασηγοπήθηκε γιὰ σὴν σέλεςη ἀθπϋψν φει-

ποσονιῶν ςσὴν Κπήση καὶ ςσὰ νηςιὰ σοῦ Ἰονίοτ2, επιςκϋμενορ δὲ ἤδη σὸ 
1580 ςσὴ Ζάκτνθο πποέβαινε ςὲ ππάξειρ ποὺ ἀνῆκαν ςσὴ δικαιοδοςία σοῦ 
ἐπιςκϋποτ Κευαλληνίαρ. Ἂν μάλιςσα σατσίζεσαι μὲ σὸν ὁμύντμϋ σοτ Διο-

νόςιο, ὁ ὁποῖορ σὸ 1580 πέγπαυε ςσὴν Κψνςσανσινοόπολη μὲ σὸν σίσλο σοῦ 
μησποπολίση Κεπκόπαρ καὶ Κτθήπψν, σϋσε ασὸρ εἴσε κινοόμενορ ἀπὸ σὶρ 
πποςψπικέρ σοτ υιλοδοξίερ εἴσε ἐκυπάζονσαρ ςφεσικὴ σάςη σοῦ πασπιαπ-

                                                                    
1. SATHAS, Documents, σ. 5, ς. 72. Γιὰ σὸ ζήσημα βλ. καὶ TSIKNAKIS, «Profilo», ς. 80, ὅποτ 

καὶ ἄλλη βιβλιογπαυία. 
2. SATHAS, Documents, σ. 5, ς. 72. 
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φείοτ γιὰ σὴ διετθέσηςη σοῦ ζησήμασορ σῆρ κεπκτπαωκῆρ κκληςίαρ, ἐπφϋ-

σαν ἀνσιμέσψπορ μὲ πάγιερ θέςειρ σῆρ Βενεσίαρ ἀναυοπικὰ μὲ σὴ διοίκηςη 
σῶν σοπικῶν ὀπθϋδοξψν κκληςιῶν σῶν κσήςεύν σηρ. 

 

2. Σὸ ζήσημα σῆρ ἐκλογῆρ σοῦ ἐπιςκόποτ Κτθήπψν  

Ἀναυοπικὰ μὲ σὴν ἐκλογὴ καὶ σὴ φειποσονία σοῦ ἐπιςκϋποτ, ςσὴ γνψςσὴ 
βιβλιογπαυία ἀναυέπονσαι σὰ ἀκϋλοτθα: 

 . Λοόνσζηρ γπάυει γενικὰ ὅσι ὁ ἐπίςκοπορ ἐκλεγϋσαν ἀπὸ σὸν κλῆπο 
σοῦ νηςιοῦ παποτςίᾳ σῶν βενεσικῶν ἀπφῶν, οἱ ὁποῖερ παπενέβαιναν ςσὴν 
χηυουοπία. Σὸ σελεσοτπγικὸ σῆρ ἐκλογῆρ, ὅπψρ γπάυει, ἦσαν ἴδιο μὲ ἐκεῖνο 
ποὺ ἐσηπεῖσο ςσὴν Κευαλληνία καὶ ςσὴ Λετκάδα1.  

 Ἀ. Σπιανσαυόλλοτ, φψπὶρ νὰ δηλύνει σὶρ πηγέρ σοτ, ςημειύνει ὅσι ὁ 
Κτθήπψν ἕψρ σὸ 1450 ἐκλεγϋσαν ἀπὸ σὴν σοπικὴ ςόνοδο σῆρ μησπϋποληρ 
Μονεμβαςίαρ. Ἀκολοόθψρ καὶ ἕψρ σὸ 1644 ἐκλεγϋσαν ἀπὸ σὸν κλῆπο σοῦ 
νηςιοῦ καὶ φειποσονοῦνσαν ἀπὸ σὸν Μονεμβαςίαρ, ἀυοῦ πποηγοτμένψρ  
ἐκλογὴ εἶφε ἐπικτπψθεῖ ἀπὸ σὸν πασπιάπφη. σὴ ςτνέφεια σὴ φειποσονία 
ἀνέλαβε ὁ ἑκάςσοσε μησποπολίσηρ Υιλαδελυείαρ2. Σὶρ θέςειρ ασὲρ ἐπανέ-

λαβαν ἀπγϋσεπα ὁ Π. Σςισςίλιαρ, ὁ Μ. Πεσπϋφειλορ καὶ ὁ π. Ἀβοόπηρ, 
πποςθέσονσαρ μϋνον ὅσι  ἐκλογὴ γινϋσαν καὶ μὲ σὴν παπέμβαςη σῶν βενε-

σικῶν ἀπφῶν3. 

Οἱ παπαπάνψ θέςειρ πποϊποθέσοτν σὴν ἐπιςκοπὴ ἐνεπγὴ ςὲ ὅλο σὸ διά-

ςσημα σῆρ βενεσοκπασίαρ, ζήσημα γιὰ σὸ ὁποῖο ἔγινε ἐκσενὴρ λϋγορ πποη-

γοτμένψρ. Γιὰ σὴν πεπίοδο ἀπὸ σὸ 1570 καὶ ἑξῆρ, ἔσορ ἀναςτςσάςεψρ σοῦ 
ἐπιςκοπικοῦ θπϋνοτ, ἀπὸ σὰ ςσοιφεῖα ποὺ παπέφοτν οἱ γνψςσὲρ γιὰ σὸ θέμα 
πηγέρ, σὰ ππάγμασα υαίνεσαι πὼρ ἦσαν διαυοπεσικά. 

Σὰ σῆρ ἐκλογῆρ σοῦ Διοντςίοτ σπογγτλοῦ εἶναι, ὅπψρ εἴδαμε, γνψςσὰ 
ἀπὸ σὸ δοτκικὸ γπάμμα σῆρ 31ηρ Μαπσίοτ 1570, ἀπὸ σὸ ὁποῖο πποκόπσει ὅσι 
ασὸρ ἐξελέγη ἀπὸ σὸν ἀπφιεπίςκοπο Μονεμβαςίαρ καὶ ςσὴ ςτνέφεια ἀπετ-

θόνθηκε ςσὴν κενσπικὴ βενεσικὴ Διοίκηςη γιὰ νὰ λάβει σὴν ἐπικόπψςη ἠ 
σὴν ἀναγνύπιςη σῆρ ἐκλογῆρ σοτ.  διάδοφϋρ σοτ Μάξιμορ Μαπγοόνιορ ἐπί-
ςηρ ἐκλέφθηκε ἀπὸ σὸν ἀπφιεπίςκοπο Μονεμβαςίαρ καὶ σὴν πεπὶ ασὸν ςό-

                                                                    
1. ΛΟΤΝΣΖΗ, νεσοκπασία, ς. 139-140. 

2. ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟΤ, «πιςκοπὴ Κτθήπψν», ς. 12. 
3. ΣΙΣΙΛΙΑ, Ἱςσοπία, σ. 2, ς. 77 καὶ 78-79. ΠΕΣΡΟΦΕΙΛΟΤ, Ἱςσοπία, ς. 32 καὶ 75. ΑΒΟΤΡΗ, 

«Κτθήπψν, μησπϋπολιρ», ςσ. 1086. ΑΒΟΤΡΗ, ύνσομορ ἱςσοπία, ς. 55. 
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νοδο ςσὶρ ἀπφὲρ σοῦ 1584 καὶ σὸν Ἰοόνιο σοῦ ἑπϋμενοτ ἔσοτρ ζήσηςε ἀπὸ σὴν 
κενσπικὴ βενεσικὴ Διοίκηςη σὴν ἐπικόπψςη σῆρ ἐκλογῆρ σοτ. Ἀνάλογη θὰ 
ππέπει νὰ ἦσαν καὶ  ἐκλογὴ σοῦ Διοντςίοτ Κασηλιανοῦ, σὸ 1609, ὁ ὁποῖορ 
φειποσονήθηκε ἀπὸ σὸν Μονεμβαςίαρ καὶ ἀναγνψπίςσηκε ἀπὸ σὴ βενεσικὴ 
Γεποτςία1, καθὼρ καὶ σοῦ Ἀθαναςίοτ Βαλεπιανοῦ. Ὅςο γιὰ σὸν ψυπϋνιο 
Πάγκαλο, ὅπψρ πποκόπσει ἀπὸ ἐπιςσολή σοτ ςσὸν μησποπολίση Υιλαδελ-

υείαρ Ἀθανάςιο Βαλεπιανὸ σῆρ 16ηρ Ἀππιλίοτ 16362, ὁ ἴδιορ εἶφε πποσαθεῖ 
ὡρ διάδοφορ ἐπίςκοπορ ἀπὸ σὸν Ἀθανάςιο Βαλεπιανϋ, ὅσαν ασὸρ εἶφε κασα-

θέςει σὴν παπαίσηςή σοτ ἀπὸ σὸν ἐπιςκοπικὸ θπϋνο σῶν Κτθήπψν «εἰρ σὰρ 
φεῖπαρ σοῦ χηλοσάσοτ αθενσὸρ Ἀνσψνίοτ Σιέπολοτ Πποβεδοόποτ».  Ἀ-

θανάςιορ μάλιςσα εἶφε παπακαλέςει καὶ σὸν μησποπολίση Μονεμβαςίαρ νὰ 
μὴν πποβεῖ ςὲ ἄλλη ἐκλογὴ καὶ φειποσονία, ἀλλὰ νὰ δεφθεῖ σὸν πποσεινϋ-

μενο ἀπὸ ασὸν ψυπϋνιο. Ἡ ππϋσαςη ἔγινε ππουανῶρ δεκσὴ ἀπὸ σὴ βενε-

σικὴ Γεποτςία καὶ ἀπὸ σὸν μησποπολίση Μονεμβαςίαρ, ὁ δὲ νεοφειποσονη-

θεὶρ ἐπίςκοπορ, μὲ ἐπιςσολή σοτ ςσὶρ 4 Νοεμβπίοτ 1636, ἀπετθτνϋμενορ 
ςσὸν πποβλεπσὴ καὶ ςσὴν Κοινϋσησα σοῦ νηςιοῦ, ζήσηςε νὰ γίνει δεκσὸρ 
σϋςο ἀπὸ σὴ βενεσικὴ Ἀπφὴ ὅςο καὶ ἀπὸ σὴν Κοινϋσησα ποςφϋμενορ, μεσα-

ξὺ ἄλλψν, νὰ διασηπήςει σὸν θπϋνο ἕψρ σὸν θάνασϋ σοτ καὶ ςὲ πεπίπσψςη 
παπαίσηςηρ ασὴ νὰ κασασεθεῖ ςσὴν Κοινϋσησα3. 

Σὰ ἀνψσέπψ ὁδηγοῦν ςσὸ ςτμπέπαςμα ὅσι  ἐκλογὴ σοῦ ἐπιςκϋποτ Κτ-

θήπψν ἕψρ σὸ 1636 γινϋσαν ἀποκλειςσικὰ ἀπὸ σὸν Μονεμβαςίαρ καὶ σὴν 
πεπὶ ασὸν ςόνοδο, ὁ δὲ ἐκλεγεὶρ καὶ φειποσονηθεὶρ νέορ ἐπίςκοπορ λάμβανε 
σὴν ἐπικόπψςη σῆρ ἐκλογῆρ σοτ ἀπὸ σὴν κενσπικὴ βενεσικὴ Διοίκηςη καὶ 
ἀκολοόθψρ λάμβανε σὴν κασοφὴ σῆρ ἐπιςκοπῆρ ἀπὸ σὴν σοπικὴ βενεσικὴ 
Ἀπφή. Ἡ πεπίπσψςη σοῦ ψυπονίοτ οςιαςσικὰ δὲν ἀυίςσασαι σῆρ ἀνψσέπψ 
διαδικαςίαρ. Ἡ ςσηπιζϋμενη ςσὴν ἀνψσέπψ ἐπιςσολὴ σοῦ ψυπονίοτ θέςη 
σοῦ Δ. επεμέση ὅσι ππψσαπφικῆρ ςημαςίαρ ςσὴν ἐκλογὴ σοῦ ἐπιςκϋποτ ἦ-

σαν  ςτμμεσοφὴ σῆρ Κοινϋσησαρ4, δὲν πποκόπσει ἀπὸ σὸ κείμενο σῆρ ἐπιςσο-

λῆρ. Ἀνσίθεσα σϋςο ἀπὸ σὴν ἐπιςσολὴ ασὴ ὅςο καὶ ἀπὸ σὴν πποηγοόμενη 
ππὸρ σὸν Υιλαδελυείαρ Ἀθανάςιο, ἀναδεικνόεσαι ὁ καθοπιςσικὸρ πϋλορ σῆρ 
σοπικῆρ βενεσικῆρ Ἀπφῆρ ςσὸ ἐπιςκοπικὸ ζήσημα, ἀυοῦ ὁ πποβλεπσὴρ Κτ-

θήπψν ἦσαν σϋςο ὁ ἀποδέκσηρ σῆρ παπαίσηςηρ, μὲ σὴν ςτμπεπιλαμβανϋμενη 

                                                                    
1. ΦΙΨΣΗ, Ἀπομνημονεύμασα, σ. 6, ς. 163· ΑΒΟΤΡΗ, «Κτθήπψν, μησπϋπολιρ», ςσ. 1086. 

Σὴν ἐκλογή σοτ ἀπὸ σὸν Μονεμβαςίαρ βεβαιύνει καὶ ὁ Π. Σςισςίλιαρ, Ἱςσοπία, σ. 2, ς. 105. 
2. ΕΡΕΜΕΣΗ, «Ἔγγπαυα», ς. 137. 
3. ΕΡΕΜΕΣΗ, «Ἔγγπαυα», ς. 137-139. 

4. ΕΡΕΜΕΣΗ, «Ἔγγπαυα», ς. 129. 
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ππϋσαςη γιὰ σὴ διαδοφή, ὅςο καὶ ἐκεῖνορ ὁ ὁποῖορ θὰ δεφϋσαν σὸν νεοφειπο-

σονηθένσα. Ὅςο γιὰ σὴν ἀναυοπὰ ςσὴν Κοινϋσησα καὶ ςσὴ δέςμετςη σοῦ 
ψυπονίοτ νὰ κασαθέςει σὴν παπαίσηςή σοτ ς’ ασήν, ςὲ πεπίπσψςη ποὺ θὰ 
ἀπουάςιζε νὰ ἐγκασαλείχει σὴν ἐπιςκοπή, δὲν ἀποδεικνόει κανενὸρ εἴδοτρ 
ἀνάμειξη σῆρ Κοινϋσησαρ, πποωδεάζει ὅμψρ γιὰ πιθανὴ δτςαπέςκεια σῆρ Κοι-
νϋσησαρ ςφεσικὰ μὲ σὸν σπϋπο ἐκλογῆρ. 

Λίγο ἀπγϋσεπα οἱ Κτθήπιοι διασόπψςαν παπάπονα ἀναυοπικὰ μὲ σὸν 
σπϋπο ἐκλογῆρ σῶν ἐπιςκϋπψν.  Π. Φιύσηρ ἀναυέπει ὅσι ἐπὶ σῆρ ἀπφιεπα-

σείαρ σοῦ ψυπονίοτ  Κοινϋσησα παπαπονέθηκε ςσὴ βενεσικὴ Διοίκηςη γιὰ 
σὴν ἐκλογὴ ξένψν ἐπιςκϋπψν καὶ πέστφε σὴν ἔκδοςη ἀπϋυαςηρ νὰ γίνονσαι 
ἀπὸ σοῦδε καὶ εἰρ σὸ ἑξῆρ μϋνον Κτθήπιοι ἐπίςκοποι1, φψπὶρ ὅμψρ νὰ ππος-

διοπίζει φπονικὰ σὴν ἀπϋυαςη ἠ νὰ δηλύνει σὴν πηγή σοτ. Μὲ σὸν ἴδιο ἀϋ-

πιςσο σπϋπο καὶ φψπὶρ καμιὰ παπαπομπὴ κασαγπάυει σὴν πληπουοπία ὁ Ἀ. 
Σπιανσαυόλλοτ καὶ ὁ Π. Σςισςίλιαρ2, ἀνσίθεσα ὁ π. Ἀβοόπηρ πποςδιοπίζει 
σὸν φπονικὸ ὁπίζονσα σοῦ γεγονϋσορ ςσὸ ἔσορ 1637, φψπὶρ ἐπίςηρ νὰ δηλύ-

νει σὴν πηγή σοτ3. Ἀκπιβέςσεπορ ὡρ ππὸρ σὴ διασόπψςη σοῦ παπαπϋνοτ καὶ 
σὸ πεπιεφϋμενο σῆρ ἀπϋυαςηρ εἶναι ὁ Μ. Πεσπϋφειλορ, ὁ ὁποῖορ, διαυοποποι-
οόμενορ ἀπὸ σοὺρ πποηγοόμενοτρ, ςημειύνει ὅσι οἱ Κτθήπιοι παπαπονέθη-

καν ςσὴ βενεσικὴ Διοίκηςη ὅσι κανέναρ Κτθήπιορ δὲν εἶφε διασελέςει ἕψρ 
σϋσε ἐπίςκοπορ, καὶ πέστφαν χήυιςμα μὲ σὸ ὁποῖο ασοὶ οἱ ἴδιοι καὶ ὄφι οἱ 
ἱεπεῖρ σῆρ νήςοτ ἠ  πποωςσαμένη Ἀπφὴ θὰ ἀναδείκνταν σὸν ἐπίςκοπϋ σοτρ4, 

φψπὶρ ὅμψρ οὔσε καὶ ασὸρ νὰ φπονολογεῖ σὸ χήυιςμα καὶ νὰ δηλύνει σὴν 
πηγή σοτ. 

Ἀπὸ σὰ παπαπάνψ δὲν πποκόπσει μὲ βεβαιϋσησα οὔσε ὁ φπϋνορ ποὺ δια-

στπύθηκαν σὰ παπάπονα καὶ λήυθηκε  ἀπϋυαςη οὔσε  διοικησικὴ Ἀπφὴ 
ππὸρ σὴν ὁποία ἀπετθόνθηκε  κτθηπαωκὴ Κοινϋσησα. Ἡ δική μαρ ἔπετνα 
ςσὶρ ἀπουάςειρ σῆρ βενεσικῆρ Γεποτςίαρ δὲν ἀπέδψςε, εἶναι ὅμψρ πιθανὸν  
πποςυτγὴ σῶν Κτθηπίψν νὰ ἔγινε ππὸρ σὴν πποωςσαμένη Ἀπφὴ ςὲ πεπιυε-

πειακὸ ἐπίπεδο, ςσὸν δοόκα δηλαδὴ σῆρ Κπήσηρ. Ππὸρ σὴν κασεόθτνςη ασὴ 
μᾶρ πποςανασολίζει καὶ ὁ Γ. Λεονσςίνηρ, ὁ ὁποῖορ, ἄγνψςσο ποῦ ςσηπιζϋ-

μενορ, δηλύνει πησὰ ὅσι  Κοινϋσησα ἀπέκσηςε σὸ δικαίψμα νὰ ἐκλέγει σὸν 
ἐπίςκοπο μὲ διάσαγμα σοῦ δοόκα σῆρ Κπήσηρ5. Ἡ ἰςφὺρ σῆρ ἀπϋυαςηρ ασῆρ 

                                                                    
1. ΦΙΨΣΗ, Ἀπομνημονεύμασα, σ. 6, ς. 167. 
2. ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟΤ, «πιςκοπὴ Κτθήπψν», ς. 12· ΣΙΣΙΛΙΑ, Ἱςσοπία, σ. 2, ς. 114. 
3. ΑΒΟΤΡΗ, «Κτθήπψν, μησπϋπολιρ», ςσ. 1086· ΑΒΟΤΡΗ, ύνσομορ ἱςσοπία, ς. 56. 
4. ΠΕΣΡΟΦΕΙΛΟΤ, Ἱςσοπία, ς. 77. 
5. LEONTSINIS, Kythera, ς. 62.  ςτγγπαυέαρ δὲν πποςδιοπίζει σὸν φπϋνο ἔκδοςηρ σοῦ 
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βεβαιύνεσαι ἀπὸ σὴ ςτμπεπίληχη σῶν διασάξεύν σηρ ςσὸν «Κτθηπαωκὸ Κύ-

δικα», ὁ ὁποῖορ πεπιέφει ςὲ ἀλυαβησικὴ ςειπὰ πεπιλήχειρ διασάξεψν ποὺ ἀ-

υοποῦν σὴ λεισοτπγία σῆρ Κοινϋσησαρ σῶν Κτθήπψν κασὰ σὴ βενεσικὴ πεπί-
οδο1. Κασ’ ασϋν, ὁ ἐπίςκοπορ ἐκλεγϋσαν μὲ χηυουοπία ἀπὸ σὸ τμβοόλιο 
σῆρ Κοινϋσησαρ, ἀπαγοπετομένηρ αςσηπὰ σῆρ δι’ πογπαυῶν ἐκλογῆρ2. Ἔ-

ππεπε νὰ εἶναι ἐνσϋπιορ (οὔσε ὁ πποβλεπσὴρ οὔσε σὸ τμβοόλιο σῆρ Κοινϋ-

σησαρ μποποῦςαν νὰ ἐκλέξοτν ξένο) καὶ ἐφειποσονεῖσο ἀπὸ σὸν μησποπο-

λίση Μονεμβαςίαρ ςσὸν ὁποῖο καὶ παγϋσαν3. Σὴν ἐκλογὴ σοῦ ἐπιςκϋποτ 
ἀπὸ σὸ τμβοόλιο σῆρ Κοινϋσησαρ ἐπιβεβαιύνει καὶ ὁ γενικὸρ πποβλεπσὴρ 

θαλάςςηρ Francesco Grimani ςσὴν ἀναυοπά σοτ ππὸρ σὴ Γεποτςία σὸ 17604. 

Ἡ δικαιοδοςία ςσὴ φειποσονία σοῦ ἐπιςκϋποτ Κτθήπψν δϋθηκε σὸ 1651, 
μὲ πασπιαπφικὸ γπάμμα σοῦ πασπιάπφη Ἰψαννίκιοτ Β΄, ςσὸν ἀπφιεπίςκοπο 
Υιλαδελυείαρ Ἀθανάςιο Βαλεπιανὸ καὶ ςσοὺρ διαδϋφοτρ σοτ. Κασ’ ασϋ, ὁ 
Υιλαδελυείαρ εἶφε σὸ δικαίψμα ςὺν σοῖρ ἄλλοιρ νὰ φειποσονεῖ καὶ σὸν ἐπί-
ςκοπο Κτθήπψν, ςσέλνονσαρ σὸ κανονικὸ δικαίψμα ςσὸν μησποπολίση Μο-

νεμβαςίαρ, ςσὸν ὁποῖο παγϋσαν κανονικὰ  ἐπιςκοπὴ Κτθήπψν. πιπλέον 
σοῦ δϋθηκε  «ἄδεια», λϋγῳ σῆρ ἀπϋςσαςηρ ἀπὸ σὴ Βενεσία ςσὰ Κόθηπα, νὰ 
ςσέλνει σὴν «ἔκδοςιν» ςσὸν ἀπφιεπίςκοπο Κευαλληνίαρ γιὰ νὰ φειποσονεῖ 
σὸν ἐπίςκοπο Κτθήπψν, «κασὰ σὴν ἐκκληςιαςσικὴν διασόπψςιν»5. Σὰ φοπη-

γηθένσα ὅμψρ ςσὸν Υιλαδελυείαρ ππονϋμια, παπϋσι ἀναγνψπίςσηκαν καὶ 

                                                                    
διασάγμασορ οὔσε καὶ σὴν πηγή σοτ, παπαπέμπονσαρ ἀϋπιςσα ςσὸν Κτθηπαωκὸ Κύδικα καὶ 
ςσὴ μελέση σοῦ Δ. επεμέση. 

1. Σὸ κείμενο σοῦ κύδικα ἐκδϋθηκε ἀπὸ σὸν Γ. Λεονσςίνη, ἀπὸ σὸ ἀνσίγπαυο ποὺ 
υτλάςςεσαι ςσὸ Ἀπφεῖο σῆρ Ἱςσοπικῆρ καὶ θνολογικῆρ σαιπείαρ λλάδορ, βλ. ΛΕΟΝ-

ΣΙΝΗ, «Δομή». 
2. ΛΕΟΝΣΙΝΗ, «Δομή», ς. 225. 
3. ΛΕΟΝΣΙΝΗ, «Δομή», ς. 224. σὰ ἔγγπαυα ἐπίςηρ ποὺ ἀυοποῦν σὴν ἐπικόπψςη σῆρ 

ἐκλογῆρ σοῦ ἐπιςκϋποτ Νικηυϋποτ Μϋπμοπη σὸ 1758, ἀναυέπεσαι πησὰ ὅσι  ἐκλογή σοτ 
ἔγινε ἀπὸ σὸ τμβοόλιο σῆρ Κοινϋσησαρ· βλ. ΜΟΡΜΟΡΗ, «ημείψμα», ς. 634. 

4. GRIMANI, Relazioni, ς. 94. 
5. ΙΨ. ΒΕΛΟΤΔΗ, Χπτςόβοτλλα καὶ Γπάμμασα σῶν οἰκοτμενικῶν πασπιαπφῶν ἀνήκονσα εἰρ 

σοὺρ Φιλαδελυείαρ μησποπολίσαρ ὑπεπσίμοτρ καὶ ἐξάπφοτρ πασπιαπφικοὺρ καὶ πποέδποτρ 
πνετμασικοὺρ σῆρ νεσίηςι σῶν ὀπθοδόξψν κοινόσησορ, Βενεσία 1893, ς. 45-53. Σὸ ἔγγπαυο 
θεψπήθηκε πλαςσὸ ἀπὸ σὸν Μανοόςακα· βλ. Μ. ΜΑΝΟΤΑΚΑ, «Σὸ πλαςσὸ ςτνοδικὸ φπτςϋ-

βοτλλο (1651) σοῦ οἰκοτμενικοῦ πασπιάπφη Ἰψαννικίοτ Β΄ γιὰ σὰ ππονϋμια σοῦ Ἀθανα-

ςίοτ Βαλεπιανοῦ, μησποπολίση Υιλαδελυείαρ ςσὴ Βενεσία», Εὐυπόςτνον. Ἀυιέπψμα ςσὸν 
Μανόλη Χασζηδάκη, Ἀθήνα 1991, ς. 331-344. Ππϋςυασα ὁ Boris Fonkič ἀπέδειξε σὴ γνη-

ςιϋσησα σοῦ ἐγγπάυοτ, σὸ ὁποῖο γπάυσηκε ἀπὸ σὸν Ἰψάννη Καπτουόλλη· βλ. Β. FONKIČ, 

«Diplomatica e Paleografia», Θηςατπίςμασα 36 (2005), 271-280. 
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ἀπὸ σὴ Βενεσία σὸ 1653, δὲν διασηπήθηκαν πολὺ καὶ πιθανϋσασα οδέποσε 
ἐυαπμϋςσηκαν ςσὰ Κόθηπα, ςσὰ ὁποῖα  ἑπϋμενη ἐκλογὴ ἐπιςκϋποτ ἔγινε σὸ 
16741.  

Σὴν παγψγὴ σῆρ ἐπιςκοπῆρ Κτθήπψν ςσὸν Μονεμβαςίαρ κασὰ σὸν 18ο 

αἰύνα καὶ σὴ δικαιοδοςία σοῦ σελετσαίοτ ςσὴ φειποσονία σοῦ ἐπιςκϋποτ Κτ-

θήπψν βεβαιύνει ὁ Κτθηπαωκὸρ Κύδικαρ ποὺ εἴδαμε πποηγοτμένψρ, ἀλλὰ 
καὶ ὁ Κύδικαρ σῆρ μησποπϋλεψρ Μονεμβαςίαρ καὶ Καλαμάσαρ, ςσὸν ὁποῖο 
πεπιέφονσαι οἱ ππάξειρ σῶν «χήυψν» σῶν ἐπιςκϋπψν Κτθήπψν Νικηυϋποτ 
Μϋπμοπη σὸ 1758 καὶ Γπηγοπίοτ Καςιμάση σὸ 1781, μὲ σὰ ὀνϋμασα καὶ σῶν 

ςτντποχηυίψν σοτρ2. Μὲ δεδομένη ὅμψρ σὴ δικαιοδοςία σοῦ τμβοτλίοτ 
σῆρ Κοινϋσησαρ ςσὴν ἐκλογή,  παπέμβαςη σῆρ μησπϋποληρ Μονεμβαςίαρ 
πεπιοπιζϋσαν οςιαςσικὰ μϋνο ςσὴ φειποσονία, διασηποτμένοτ σοῦ σόποτ 
σῆρ διενέπγειαρ σῶν κανονικῶν «χήυψν». Σὴν ἑκάςσοσε ἐκλογὴ ἐπικόπψνε 
 βενεσικὴ Γεποτςία, ὅπψρ βεβαιύνεσαι καὶ ἀπὸ σὰ ἔγγπαυα ποὺ ἀυοποῦν 
σὴν ἐπικόπψςη σῆρ ἐκλογῆρ σοῦ ἐπιςκϋποτ Νικηυϋποτ Μϋπμοπη3. 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                    
1. ΦΙΨΣΗ, Ἀπομνημονεύμασα, σ. 6, ς. 167. 
2. Ν. ΒΕΗ, «Ἔκυπαςιρ κύδικορ σῆρ μησποπϋλεψρ Μονεμβαςίαρ καὶ Καλαμάσαρ», Δελ-

σίον σῆρ Ἱςσοπικῆρ καὶ θνολογικῆρ σαιπείαρ λλάδορ 6 (1901), 193, 194. 

3. ΜΟΡΜΟΡΗ, «ημείψμα», ς. 632-635. 



 

 

 

 

 

Ε΄  
 

Ἡ διαμάφη γιὰ σὸν μησποπολισικὸ θπϋνο  
σῆρ Πάσπαρ σὴν πεπίοδο 1712 -1713  

Νεϋσεπα ςσοιφεῖα  
 

1. Μιὰ νέα πηγὴ 

Ἡ πϋθεςη σῆρ ἐκλογῆρ ςσὸν μησποπολισικὸ θπϋνο σῆρ Πάσπαρ σοῦ Φπιςσϋ-

υοποτ Ἀνσψνϋποτλοτ εἶναι γνψςσή1. Μὲ σὴ μεγαλόσεπη δτνασὴ ςτνσομία 
ςημειύνψ ὅσι μεσὰ σὸν θάνασο σοῦ μησποπολίση Ἀπςενίοτ Δημησπϋποτ-

λοτ2, σὸν επσέμβπιο σοῦ 1711, κινήθηκαν οἱ διαδικαςίερ γιὰ σὴν ἐκλογὴ 

νέοτ μησποπολίση ἀπὸ σὸ τμβοόλιο σῆρ Κοινϋσησαρ σῆρ Πάσπαρ, ςόμυψνα 
μὲ σὶρ διασάξειρ σοῦ χηυίςμασορ σῆρ 19ηρ Μαΐοτ 1696 σῆρ βενεσικῆρ Γε-

ποτςίαρ καὶ ςόμυψνα μὲ σὸν κανονιςμὸ σῆρ Κοινϋσησαρ. Ὡρ ποχήυιοι γιὰ 

σὴ θέςη ἀναυέπονσαι, ὁ Φπιςσϋυοπορ Ἀνσψνϋποτλορ καὶ ὁ πασπινὸρ μησπο-

πολίσηρ Μόπψν Ζακφαῖορ Ἀδαμϋποτλορ, ὁ ὁποῖορ ἀποκλείςσηκε ἀπὸ σὴ δια-

δικαςία σῆρ ἐκλογῆρ.  Φπιςσϋυοπορ ἐξελέγη μησποπολίσηρ καὶ  ἐκλογή 
σοτ ἐπικτπύθηκε ἀπὸ σὴ βενεσικὴ Γεποτςία ςσὶρ 7 Μαΐοτ 1712. 

σὴν ἐκλογὴ σοῦ Φπιςσϋυοποτ ἀνσέδπαςε ὁ ἀποκλειςθεὶρ ςτντποχήυιϋρ 
σοτ Ζακφαῖορ ὁ ὁποῖορ, θεψπύνσαρ σὸν ἑατσϋ σοτ ἐκλέξιμο, μεσέβη ςσὴ Βε-

                                                                    
1. ΛΑΜΠΡΟΤ, «ημειύςειρ», Νέορ λληνομνήμψν 21 (1927), 368. Σ. ΘΨΜΟΠΟΤΛΟΤ, Ἱςσο-

πία σῆρ πόλεψρ Πασπῶν ἀπὸ ἀπφαιοσάσψν φπόνψν μέφπι 1821, ἔκδοςιρ β΄ μὲ ἐπιμέλειαν Κύςσα 
Ν. Σπιανσαυόλλοτ, Πάσπαι 1950, ς. 485-486. ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟΤ, Λεξικὸν, ς. 170.  ΒΙΒΙΖΗ, 

«κλογή», ς. 1-9. ΓΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ, «κκληςία», ς. 35-36. Βλ. καὶ ΜΙΦΑΛΑΓΑ, τμβολή, ς. 324-

326 ὅποτ  πεπιγπαυὴ σῆρ πϋθεςηρ, φψπὶρ νὰ λαμβάνεσαι πϋχη  νεϋσεπη βιβλιο-

γπαυία. 
2.  Ἀπςένιορ Β΄ Δημησπϋποτλορ ἐμυανίζεσαι ςσὸν μησποπολισικὸ θπϋνο σῆρ Πάσπαρ 

σὸ 1683, σὸ ἑπϋμενο ἔσορ 1684 καὶ ἕψρ σὸ 1687 ἐπανέπφεσαι ςσὸν θπϋνο ὁ Γεπμανϋρ Β΄ καὶ 
ἀπὸ σὸ 1687 ἀναλαμβάνει ὁπιςσικὰ σὴ διαποίμανςη ὁ Ἀπςένιορ ἕψρ σὸν θάνασϋ σοτ, σὸ 
1711 (ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟΤ, Λεξικὸν, ς. 169. ΑΣΕΗ, Κασάλογοι, ς. 224. ΓΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ, «κκληςία», 
ς. 34). 
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νεσία καὶ πέβαλε ἀναυοπὰ ςσὸν δϋγη, μὲ σὴν ὁποία πποςέβαλε σὸ κόπορ 
σῆρ ἐκλογῆρ σοῦ Φπιςσϋυοποτ καὶ ζήσηςε σὴν ἀνάκληςη σῆρ ἐπικτπύςεύρ 
σηρ ἀπὸ σὴ Γεποτςία σονίζονσαρ ὅσι ὁ ἴδιορ ἀποκλείςσηκε φψπὶρ λϋγο ἀπὸ 

σὴν χηυουοπία, ὅσι  ἐκλογὴ σοῦ Φπιςσϋυοποτ ἦσαν παπάνομη καὶ ἀνσι-
κανονικὴ καὶ ὅσι ὁ ἐκλεγείρ, ὁ ὁποῖορ εἶφε ςσὸ παπελθὸν κασαδικαςσεῖ ἀπὸ 

σὶρ βενεσικὲρ ἀπφέρ, ἦσαν ἀνίκανορ γιὰ σὴν ἀπφιεπασεία.  
Ἡ ἀναυοπὰ παπαπέμυθηκε ἀπὸ σὸν δϋγη ςὲ δόο ςτμβοόλοτρ (consulto-

ri), οἱ ὁποῖοι ςτνέσαξαν ἔκθεςη μὲ μεπομηνία 20 Ἰοτλίοτ 1712, ςσὴν ὁποία 
ποςσήπιξαν ὅσι  ἐκλογὴ δὲν ἦσαν ἀνσικανονική, ὅμψρ  κασαδικαςσικὴ 

ἀπϋυαςη σοῦ γενικοῦ πποβλεπσῆ Alvise Mocenigo σῆρ 26ηρ Νοεμβπίοτ 1710 
κασὰ σοῦ Φπιςσϋυοποτ σὴν καθιςσοῦςε ἀππεπὴ καὶ κακὸ παπάδειγμα γιὰ σὸν 

λαϋ. πίςηρ ἔκπιναν νϋμιμο σὸ παπάπονο σοῦ Ζακφαίοτ γιὰ σὸν ἀδικαιολϋ-

γησο ἀποκλειςμϋ σοτ, ἀυοῦ ςτγκένσπψνε ὅλα σὰ ἀπαισοόμενα πποςϋνσα, 
καὶ κασέληγαν ὅσι  ἐκλογὴ ἦσαν πποβλημασικὴ καὶ ὅσι ἔππεπε νὰ πποςσα-

σετθοῦν οἱ ἐκλογέρ, καὶ φάπιν σῆρ ἐκκληςιαςσικῆρ πειθαπφίαρ καὶ φάπιν σῆρ 
πολισικῆρ ςτφίαρ. Γιὰ νὰ γίνει διϋπθψςη ππϋσειναν νὰ πποςσαφθεῖ ὁ γενι-
κὸρ πποβλεπσὴρ νὰ δημοςιεόςει ςσὴν Πάσπα διακήπτξη μὲ σὴν ὁποία νὰ κα-

λοῦνσαι νὰ παποτςιαςσοῦν ςσὴ Βενεσία ὅςοι εἶφαν ςτμυέπον ἀπὸ σὴν πϋ-

θεςη καὶ νὰ ποβάλοτν σὰ δικαιολογήμασά σοτρ, νὰ δοθεῖ δὲ καὶ ςσὸν Φπι-
ςσϋυοπο πποςψπικὴ εἰδοποίηςη νὰ ἔλθει ςσὴ Βενεσία γιὰ νὰ ποςσηπίξει σὴ 

θέςη σοτ. 
Ἡ βενεσικὴ Γεποτςία μὲ ἀπϋυαςή σηρ ἦπε σὴν πποηγοόμενη ἐπικόπψςη 

σῆρ ἐκλογῆρ. Ἡ ἀκόπψςη γνψςσοποιήθηκε ςσὸν λαὸ σῶν Πασπῶν μὲ πποκή-

πτξη, καὶ μὲ ἄλλη κλήθηκαν οἱ γνψπίζονσερ νὰ πποςέλθοτν γιὰ νὰ κασαθέ-

ςοτν. Σὸν Δεκέμβπιο σοῦ 1712 κλήθηκε καὶ ὁ ἴδιορ ὁ Φπιςσϋυοπορ νὰ παποτ-

ςιαςσεῖ ςσὸν δϋγη.  
Ππὸρ πεπάςπιςη σῆρ θέςηρ σοῦ Φπιςσϋυοποτ ςτνσάφθηκαν ἐντπϋγπαυα 

πομνήμασα ἀπὸ σὸν κλῆπο καὶ σοὺρ ἀνσιπποςύποτρ σῶν κασοίκψν σῆρ 
πϋληρ καὶ σῶν φψπιῶν σῆρ Πάσπαρ, σῆρ Βοςσίσςαρ καὶ σῆρ Γαςσοόνηρ, καθὼρ 
καὶ ἀπὸ σὸ μοναςσήπι σῶν Σαξιαπφῶν Αἰγίοτ, σοῦ ὁποίοτ εἶφε διασελέςει -

γοόμενορ. Σὰ ἔγγπαυα ασὰ ἐνσοπίςσηκαν ἀπὸ σὸν Κ. Μέπσζιο. Σὰ πεπις-

ςϋσεπα παπαμένοτν ἀνέκδοσα, ἂν καὶ ςσὸ μεγαλόσεπο μέπορ σοτρ ἔφοτν με-

σαγπαυεῖ καὶ βπίςκονσαι ςσὸν γνψςσὸ Κύδικα Μέπσζιοτ ποὺ υτλάςςεσαι 
ςσὴ Δημοσικὴ Βιβλιοθήκη σῆρ Πάσπαρ1.  

σὴν ἐπγαςία ασὴ παποτςιάζεσαι μιὰ νέα πηγὴ γιὰ σὰ ςτμβάνσα, κασὰ 

σὸ διάςσημα 1712-1713, ποὺ πποέπφεσαι ἀπὸ σὴν πλετπὰ σοῦ διεκδικησῆ σοῦ 
                                                                    

1. Βλ. Κύδικαρ Μέπσζιοτ, ς. 170-176. 
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θπϋνοτ, σοῦ ἀποκλειςθένσορ ἀπὸ σὴν ἐκλογὴ Ζακφαίοτ Ἀδαμϋποτλοτ. Ἡ 
ςημαςία σῆρ πηγῆρ δὲν ἔγκεισαι μϋνον ςσὰ νέα ςσοιφεῖα σὰ ὁποῖα ςτμπλη-

πύνοτν σὰ κενά, ὡρ ππὸρ σὰ γεγονϋσα καὶ σὴ ςσάςη σῆρ σοπικῆρ κοινψνίαρ 
ἀπένανσι ςσὸ ζήσημα καὶ ςσὰ ππϋςψπα, ἀλλὰ καὶ ςσὸ πλῆθορ σῶν πληπο-

υοπιῶν ποὺ ἀυοποῦν ςσὴν κκληςία σῆρ Πάσπαρ, ςσὴ λεισοτπγία καὶ ςσὴν 
ὀπγάνψςή σηρ ἀμέςψρ μεσὰ σὴν ἐκλογὴ σοῦ Ἀνσψνϋποτλοτ, καθὼρ καὶ ςσὴ 

λεισοτπγία σῆρ ἀςσικῆρ Κοινϋσησαρ σῆρ Πάσπαρ.  
Ππϋκεισαι γιὰ ἕνα ἔνστπο, «ςσάμπα» (stampa), ςόμυψνα μὲ σὸ λεκσικὸ 

σῆρ ἐποφῆρ, σὸ ὁποῖο ἐνσοπίςσηκε ςσὸ Ἱςσοπικὸ Ἀπφεῖο σῆρ Κέπκτπαρ, ςσὸν 
υάκελο 39 σῆρ ἀπφειακῆρ ςειπᾶρ νεσοκπασία, ὅποτ καὶ υτλάςςεσαι. Σὸ 

ἔνστπο υέπει σὸν ἀπιθμὸ 9 ςσὴν αὔξοτςα ἀπιθμησικὴ ςειπὰ σῶν δεςμῶν σοῦ 
υακέλοτ, ἔφει διαςσάςειρ 30,120,7 ἑκ., υέπει ἐξύυτλλα ἀπὸ φονσπὸ ςκοῦπο 
φαπσὶ καὶ εἶναι ςτππαμμένο μαζὶ μὲ σὶρ πϋλοιπερ δέςμερ. σὴ ςημεπινή σοτ 
μοπυὴ ἔφει 42 ἀπιθμημένερ ςελίδερ, οἱ ὁποῖερ κασὰ σὴν ἐκσίμηςή μαρ εἶναι 
καὶ σὸ ςόνολο σῶν ςελίδψν σοτ. Λείποτν μϋνον σὰ ἀπφικὰ φαπσονένια ἐξύ-

υτλλα, ςσὰ ὁποῖα ςτνήθψρ στπψνϋσαν σὸ θέμα σῆρ ςσάμπαρ. σὸ ἄνψ πεπι-
θύπιο σῆρ ππύσηρ ςελίδαρ πάπφει  ςημείψςη: «1730 adi 2 febraro presentata 

dal spettabile signor Benetto Trivoli per esser conservata nell'Archivio della città di 
Corfù e datta copia a chi occoresse a fine etc.». 

Σὸ ἔνστπο δὲν ἔφει καμιὰ ςφέςη μὲ σὴν Κέπκτπα, οὔσε μὲ σὴ ςτγκεκπιμέ-

νη φπονικὴ πεπίοδο ποὺ καλόπσει ὁ υάκελορ 39 σῆρ ςειπᾶρ νεσοκπασία, 

δηλαδὴ σὴν πεπίοδο 1729-1730. Ἡ ςτμπεπίληχή σοτ ςσὰ ἔγγπαυα σῆρ πεπιϋ-

δοτ ασῆρ ὀυείλεσαι ἁπλῶρ καὶ μϋνον ςσὸ γεγονὸρ ὅσι κασασέθηκε σϋσε ἀπὸ 

σὸν Μπενέσο Σπιβύλη ςσὸ ἀπφεῖο σῆρ πϋληρ γιὰ υόλαξη.  

Εἶναι γπαμμένο ἐξ ὁλοκλήποτ ςσὴν ἰσαλικὴ γλύςςα καὶ ςτγκποσήθηκε 

ἀπὸ σὰ ἔγγπαυα ποὺ ςτγκένσπψςε ππὸρ ποςσήπιξη σῆρ πϋθεςήρ σοτ ὁ ἀπο-

κλειςθεὶρ ἀπὸ σὴν ἐκλογὴ μησποπολίσηρ Μόπψν Ζακφαῖορ Ἀδαμϋποτλορ. 

σὴ ςσάμπα πεπιλαμβάνεσαι οςιαςσικὰ σὸ ἀποδεικσικϋ λικὸ σῶν ἐπιφειπη-

μάσψν σοῦ Ζακφαίοτ, ὅπψρ ασὰ εἶφαν ἤδη ἐκσεθεῖ ςσὸ κείμενο σῆρ πποςυτ-

γῆρ σοτ. σὴ ςσάμπα μάλιςσα εἶναι σονιςμένα εἴσε μὲ μεγαλόσεπα στπογπα-

υικὰ ςσοιφεῖα, εἴσε μὲ κευαλαῖα γπάμμασα σὰ ςημεῖα ἐκεῖνα σὰ ὁποῖα ὁ ἐν-

διαυεπϋμενορ ἤθελε νὰ σονίςει ἰδιαίσεπα καὶ νὰ ἐπιςσήςει σὴν πποςοφὴ 

ἐκείνψν ππὸρ σοὺρ ὁποίοτρ ἀπετθτνϋσαν. 

Στπύθηκε μεσὰ σὶρ 25 Αγοόςσοτ 1713, μεπομηνία σοῦ σελετσαίοτ 

φπονικὰ στπψμένοτ ἐγγπάυοτ,  δὲ ςτγκένσπψςη σοῦ μεγαλόσεποτ μέποτρ 

σοῦ λικοῦ σοποθεσεῖσαι ςσὴν ἄνοιξη σοῦ 1713, πεπίοδο κασὰ σὴν ὁποία με-

σαυπάςσηκαν ςσὴν ἰσαλικὴ καὶ ἐπικτπύθηκαν ἀπὸ σὸν Βενεσὸ νοσάπιο 

Francesco Velano σὰ ςτνσαγμένα ςσὴν ἑλληνικὴ γλύςςα ἔγγπαυα. Σοῦσο 
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ςημαίνει ὅσι  πϋθεςη διεκδίκηςηρ μεσὰ σὴν ππύση ἐπιστφία, σὴν ἄπςη 

δηλαδὴ σῆρ ἐπικόπψςηρ καὶ σὴ διενέπγεια ἐξέσαςηρ, ςτνεφίςσηκε πιθανὸν 

ἕψρ σὸ σέλορ σῆρ παποτςίαρ σῶν Βενεσῶν ςσὴν Πελοπϋννηςο. 

 

 

2. Σὸ πεπιεφόμενο σῆρ «ςσάμπαρ» 

Ἀναλτσικὰ σὸ πεπιεφϋμενο σοῦ ἐνσόποτ ἔφει ὡρ ἑξῆρ: 
ς. 1-4. Γπάμμα σοῦ πασπιάπφη Κψνςσανσινοτπϋλεψρ Καλλινίκοτ, σοῦ Ἀ-

ππιλίοτ 1688, ἐπιβεβαιψσήπιο σῆρ ἐκλογῆρ καὶ σῆρ φειποσονίαρ σοῦ Ζακ-

φαίοτ ὡρ μησποπολίση Μόπψν. 
ς. 5-7. Ἀνσίγπαυο δοτκικοῦ γπάμμασορ σῆρ 19ηρ Μαΐοτ 1696 ππὸρ σὸν 

γενικὸ καπισάνο (capitan general da mar) Alessandro Molin πεπὶ σοῦ σπϋποτ 
ἐκλογῆρ σῶν ἐπιςκϋπψν καὶ μησποπολισῶν σῶν κκληςιῶν σοῦ Μοπιᾶ1. 

ς. 8. Ἀνσίγπαυο ἀπὸ σὸν κανονιςμὸ (capitulare) σῆρ Κοινϋσησαρ σῶν Πα-

σπῶν, πεπὶ σῆρ ἐκλογῆρ σοῦ μησποπολίση Πασπῶν καὶ σῆρ ἐκλογῆρ σῶν ἐυη-

μεπίψν ςσὶρ ἐκκληςίερ2. 

ς. 9. Ἀπϋυαςη σοῦ γενικοῦ πποβλεπσῆ θαλάςςηρ Alvise Mocenigo μὲ -

μεπομηνία 26 Νοεμβπίοτ 1710. Κασαδικάζεσαι ὁ Φπιςσϋυοπορ Ἀνσψνϋποτ-

λορ ςὲ υτλάκιςη σπιῶν ἐσῶν ἠ κασαβολὴ 600 πεαλίψν. ὲ πεπίπσψςη κασα-

βολῆρ σοῦ φπημασικοῦ πποςσίμοτ ἀπαγοπετϋσαν ς’ ασὸν  διαμονὴ ςσὸ 

Διακουσὸ γιὰ δόο φπϋνια. Ἀνσίγπαυο ἀπὸ σοὺρ υακέλοτρ σῶν Ποινικῶν 
Ἀπουάςεψν (Sentenze Criminali) σῆρ γπαμμασείαρ σοῦ γενικοῦ πποβλεπσῆ, 

ποὺ βπιςκϋσαν ςσὸ Δημϋςιο Ἀπφεῖο (Publ. Archivio di Romania). Σὸ ἀνσί-
γπαυο ἔγινε ςσὶρ 3 Ἀππιλίοτ 1712 ἀπὸ σὸν δημϋςιο ἀπφειουόλακα (archi-

vista pubblico) Zuanne Signoretti. 

ς. 10. Βεβαίψςη σῆρ 20ῆρ Δεκεμβπίοτ 1710 ὅσι ὁ Φπιςσϋυοπορ Ἀνσψνϋ-

ποτλορ κασέβαλε σὸ ποςὸ σῶν 6.000 λιπῶν (= 600 πεαλίψν). Ἀνσίγπαυο ἀπὸ 

σὸ βιβλίο «Zornal» σοῦ γενικοῦ πποβλεπσῆ θαλάςςηρ (proveditor general da 

mar con autorità di capitan general) Alvise Mocenigo. Ὑπογπάυεσαι ἀπὸ 

σὸν γενικὸ πποβλεπσὴ καὶ σὸν σαμία (ragionato) Giacomo Calogierà. 
ς. 11-12. Δοτκικὸ γπάμμα σῆρ 2αρ Ἰανοταπίοτ 1711 ἀπετθτνϋμενο ςσὸν 

γενικὸ πποβλεπσὴ θαλάςςηρ Agostino Sagredo. Ἀναυέπεσαι ςσὸ ζήσημα σῶν 

                                                                    
1. Ἀνσίςσοιφο γπάμμα, μὲ μικπὲρ διαυοπὲρ ςσὸ λεκσικϋ, ςσάλθηκε καὶ ςσὸν γενικὸ 

πποβλεπσὴ σοῦ Μοπιᾶ (provveditor general in Regno di Morea), σὸ κείμενο σοῦ ὁποίοτ δη-

μοςιεόσηκε ἀπὸ σὸν Ἰ. Βιςβίζη (ΒΙΒΙΖΗ, «κλογή», ς. 5-6). 

2. Βλ. παπακάσψ, ς. 139, ἔγγπαυο 1. 
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φειποσονιῶν σῶν ἱεπέψν καὶ ὁπίζει ὅσι ασὲρ ππέπει νὰ γίνονσαι ἀπὸ ἐπι-
ςκϋποτρ σῆρ βενεσικῆρ ἐπικπάσειαρ, μέσπο ποὺ θὰ ππέπει νὰ ἰςφόςει ςὲ ὅλερ 
σὶρ κσήςειρ. Ἀκολοόθψρ ἀναυέπεσαι ςσὴν ἐκκληςιαςσικὴ κασάςσαςη ςσὴ 

Λετκάδα καὶ ὁπίζει νὰ γίνει ποιμανσικὴ ἐπίςκεχη ἀπὸ σὸν ἐπίςκοπο Ζακόν-

θοτ καὶ νὰ ςτγκενσπψθοῦν πληπουοπίερ γιὰ σὴν κασάςσαςη σῆρ λασινικῆρ 
κκληςίαρ ςσὸ νηςί1. 

ς. 12-13. Πποκήπτξη σοῦ γενικοῦ πποβλεπσῆ θαλάςςηρ Agostino Sagre-

do, μὲ σοποφπονολογία Romania, 14 Ἰανοταπίοτ 1711 S.N.M.V. (more vene-

to=1712), γιὰ σὴν πλήπψςη σῆρ κενψθείςαρ μησποπολισικῆρ ἕδπαρ σῆρ Πά-

σπαρ. Καλοῦνσαι οἱ ἐνδιαυεπϋμενοι μέςα ςὲ 15 μέπερ νὰ παποτςιαςσοῦν 
ἐνύπιον σοῦ γενικοῦ πποβλεπσῆ, γιὰ νὰ ἐξεσαςσοῦν ἀπὸ σὴν ἐπισποπὴ ποὺ 

θὰ ςτνεκποσεῖσο ἀπὸ σπεῖρ ἀπφιεπεῖρ σοῦ Βαςιλείοτ, καὶ νὰ λάβοτν σὸ ςφεσι-
κὸ πιςσοποιησικὸ κασαλληλϋσησαρ, οὕσψρ ὥςσε ςσὴ ςτνέφεια νὰ ςτγκληθεῖ 
σὸ τμβοόλιο σῆρ Κοινϋσησαρ σῆρ Πάσπαρ καὶ νὰ πποβεῖ ςσὴν ἐκλογή. Ἀνσί-
γπαυο ἀπὸ σὸ Libro Diversorum σοῦ γενικοῦ πποβλεπσῆ. 

ς. 14-15. πιςσολὴ σοῦ γενικοῦ πποβλεπσῆ θαλάςςηρ Agostino Sagredo 

ππὸρ σὸν γενικὸ πποβλεπσὴ σῶν ὅπλψν (proveditor general delle armi) 

Antonio Loredan σῆρ 14ηρ Υεβποταπίοτ 1712. Ἀναυέπει ὅσι παποτςιάςσηκε 

ὡρ ποχήυιορ, ἐκσὸρ σοῦ Φπιςσϋυοποτ Ἀνσψνϋποτλοτ, ἕναρ κάσοφορ ἐκ-

κληςιαςσικοῦ εεπγεσήμασορ, σὸν ὁποῖο κάλεςε νὰ παπαισηθεῖ πποηγοτμέ-

νψρ σοῦ εεπγεσήμασορ ποὺ κασεῖφε, ὥςσε νὰ πεπιληυθεῖ μεσαξὺ σῶν πο-

χηυίψν, καὶ ἀπνήθηκε. πίςηρ ςὲ ἐυαπμογὴ σοῦ διασάγμασορ σῆρ Γεποτςίαρ 

σῆρ 2αρ Ἰανοταπίοτ 1711, ποὺ ἀπαγϋπετε σὴ λήχη ὁποιοτδήποσε εεπγεσή-

μασορ ἀπὸ ὅςοτρ εἶφαν φειποσονηθεῖ ἐκσὸρ σῆρ βενεσικῆρ ἐπικπάσειαρ, ἀπέπ-

πιχε ἄλλον ποχήυιο διϋσι ασὸρ εἶφε φειποσονηθεῖ ἐπίςκοπορ ςσὴν σοτπ-

κικὴ ἐπικπάσεια καὶ κασεῖφε θέςη ἐκεῖ. Ἔσςι ἔμεινε μοναδικὸρ ποχήυιορ ὁ 

Φπιςσϋυοπορ Ἀνσψνϋποτλορ. Μὲ σὴν ἐπιςσολὴ καλοῦςε σὸν Loredan, σὴν 
ἑπϋμενη υοπὰ ποὺ θὰ ἐπιςκεπσϋσαν σὴν Πάσπα, νὰ ςτγκαλέςει σὸ τμβοό-

λιο σῆρ Κοινϋσησαρ γιὰ σὴν ἐκλογή. 
ς. 16-17. Πποςυτγὴ σοῦ Ζακφαίοτ Ἀδαμϋποτλοτ ππὸρ σὸν δϋγη σῆρ 5ηρ 

Ἰοτλίοτ 1712. Διαμαπσόπεσαι διϋσι ἀποππίυθηκε  αἴσηςη ποχηυιϋσησϋρ 

σοτ γιὰ σὴ θέςη σοῦ μησποπολίση Πασπῶν καὶ ζησεῖ σὴν ἀνάκληςη σῆρ ἐπι-
κτπψσικῆρ ἀπϋυαςηρ. 

ς. 18-19. Ἀπϋυαςη σῆρ βενεσικῆρ Γεποτςίαρ σῆρ 18ηρ Αγοόςσοτ 1712 

ππὸρ σὸν γενικὸ πποβλεπσὴ σῶν ὅπλψν. πειδὴ  ἐκλογὴ σοῦ Ἀνσψνϋποτ-

λοτ ἦσαν ἀνσίθεση ππὸρ σὸν σπϋπο θεύπηςηρ σῆρ Γεποτςίαρ, ἀκασάλληλη 

                                                                    
1. Βλ. παπακάσψ, ς. 140, ἔγγπαυο 2. 
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καὶ κακὸ παπάδειγμα γιὰ σὸν λαϋ, ἀυοῦ ασϋρ εἶφε κασαδικαςσεῖ, ἀπουαςί-
ζεσαι  πποςψπινὴ ἀνάκληςη σῆρ ἐπικόπψςηρ σῆρ ἐκλογῆρ σοτ. 

ς. 20-21. Δήλψςη σῆρ 24ηρ επσεμβπίοτ 1712. Οἱ πογπαυϋμενοι δηλύ-

νοτν ὅσι οἱ πογπαυὲρ ποὺ ἔβαλαν κασ’ ἀπαίσηςη σοῦ μησποπολίση ςὲ βε-

βαίψςη, σὸ πεπιεφϋμενο σῆρ ὁποίαρ δὲν εἶφαν διαβάςει, δὲν ἔφοτν κανένα 
κόπορ1. 

ς. 22-24. Ἀπανσησικὴ ἐπιςσολὴ σῆρ Γεποτςίαρ ππὸρ σὸν γενικὸ πποβλε-

πσὴ θαλάςςηρ σῆρ 12ηρ Νοεμβπίοτ 1713. Σονίζεσαι ὅσι θὰ ππέπει νὰ ἐυαπμο-

ςσεῖ πιςσὰ σὸ διάσαγμα σῆρ 2αρ Ἰανοταπίοτ 1711 ποὺ ἀυοπᾶ ςσὶρ φειποσο-

νίερ, σοῦσο ὅμψρ δὲν εἶφε καμιὰ ἰςφὺ ςσὸν ἐπίςκοπο σῆρ «Corovia» («Cori-

via») καὶ ςσὸν ἐπίςκοπο Μόπψν, ἀυοῦ εἶφαν φειποσονηθεῖ πολὺ ππὶν ἀπὸ σὴ 

δημοςίετςη σοῦ διασάγμασορ. σὸν μὲν ἐπίςκοπο σῆρ «Corοvia» εἶφε παπα-

φψπηθεῖ ἀπὸ σὸν ἐκλιπϋνσα μησποπολίση Ἀπςένιο  ἐπιςσαςία σοῦ ἰδιϋκση-

σοτ μοναςσηπιοῦ σοῦ Ἁγίοτ Ἀνδπέα καὶ  Γεποτςία ζησοῦςε ἀπὸ σὸν ππο-

βλεπσὴ νὰ ἐπιβλέπει γιὰ σὴν ἀπουτγὴ ἀσαξιῶν.  Ζακφαῖορ Μόπψν εἶφε σὴν 
γοτμενία σοῦ Μεγάλοτ πηλαίοτ. Γι’ ασὸν σονιζϋσαν ὅσι ἔππεπε νὰ πεπιο-

πίζει σὴν ἄςκηςη σῶν ἀπφιεπασικῶν σοτ δικαιψμάσψν μέςα ςσὴ μονή, ὅπψρ 
ἄλλψςσε ὄυειλαν νὰ πεπιοπίζοτν σὴ δπαςσηπιϋσησά σοτρ καὶ οἱ λοιποὶ παπε-

πιδημοῦνσερ ἀπφιεπεῖρ γιὰ νὰ μὴν πποκαλοῦνσαι ςκάνδαλα καὶ διενέξειρ μὲ 

σοὺρ κασὰ σϋποτρ ἐπιςκϋποτρ. Ὅςο γιὰ σὶρ κασαγγελίερ γιὰ κακοδιαφείπιςη 
ςσὸ Μέγα πήλαιο, ὁ γενικὸρ πποβλεπσὴρ ὄυειλε νὰ ὁπίςει ἐπισποπὴ γιὰ νὰ 

γίνει ἔλεγφορ σῶν εἰςοδημάσψν σῆρ μονῆρ. 
ς. 25-26. πιςμὸρ ἐκπποςύπψν, 11 Υεβποταπίοτ 1713. Οἱ πογπαυϋμε-

νοι, ἐκπποςψπύνσαρ καὶ σοὺρ πολοίποτρ σῆρ Κοινϋσησαρ σῶν Πασπῶν, δη-

λύνοτν ὅσι ἐκλέγοτν ὡρ ἐκπποςύποτρ σοτρ (procuratori) σὸν Zuanne Ma-

cola καὶ σὸν Leonardo Capetanachi, γιὰ νὰ παποτςιάςοτν ςσὴ βενεσικὴ Γε-

ποτςία ἠ ὁποτδήποσε ἀλλοῦ φπειαςσεῖ σὰ δικαιολογήμασά σοτρ ἐνανσίον 
σοῦ ππύην γοτμένοτ καὶ σϋσε μησποπολίση Φπιςσϋυοποτ Ἀνσψνϋποτλοτ, 
ὄνσαρ ςσαθεπὴ  ἀπϋυαςή σοτρ νὰ ἐλετθεπψθοῦν ἀπὸ ασὸν ὡρ ποιμένα. 
Γιὰ σοῦσο καὶ δίνοτν ςσοὺρ ἐκπποςύποτρ σοτρ επεία δικαιοδοςία καὶ σοὺρ 
ὁπίζοτν ὡρ ἀνύσασο ὅπιο ἐξϋδψν σὸ ποςὸ σῶν 200 δοτκάσψν. Σὴν ππάξη 

πογπάυοτν, ἐκσὸρ σῶν ςτνδίκψν, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ υϋβο ἀπνήθηκαν, 33 μέλη 
σῆρ Κοινϋσησαρ2. 

ς. 27-30. Κασαγγελία σῶν ἱεπέψν καὶ ἱεπομονάφψν σῆρ Πάσπαρ ἐνανσίον 
σοῦ μησποπολίση Φπιςσϋυοποτ Ἀνσψνϋποτλοτ, ἀπετθτνϋμενη ςσὸν δϋγη. 

                                                                    
1. Βλ. παπακάσψ ς. 141, ἔγγπαυο 3. 
2. Βλ. παπακάσψ, ς. 142, ἔγγπαυο 4. 
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Κασαγγέλλοτν σὴν ἐκλογή σοτ ὡρ ςιμψνιακή, ἐπιςημαίνοτν ὅσι ἀμέςψρ 
μεσὰ σὴν ἐκλογή σοτ πποκάλεςε κακά, ἀνηςτφία, ςόγφτςη καὶ ἀδικίερ καὶ 
κασαγπάυοτν ςτγκεκπιμένερ κασαγγελίερ ςὲ 11 κευάλαια. Σὴ κασαγγελία 
πογπάυοτν 25 ἱεπεῖρ καὶ ἱεπομϋναφοι δηλύνονσαρ σὴν ἰδιϋσησα ἠ σὸ ἀξι-
ψμά σοτρ καὶ σὸν ναὸ ςσὸν ὁποῖο ἐυημέπεταν. Σὸ κείμενο μεσαυπάςσηκε 
ςσὴν ἰσαλικὴ ςσὶρ 4 Ἀππιλίοτ 1713 ἀπὸ σὸν ἱεπέα Ἰψάννη Φαλκιᾶ καὶ ἐπι-
κτπύθηκε ἀπὸ νοσάπιο ςσὶρ 9 Μαΐοτ 17131. 

ς. 31-32. Μαπστπικὴ βεβαίψςη σῆρ 12ηρ Ἰοτνίοτ 1713 ἐνύπιον σοῦ νοσα-

πίοτ Francesco Velano.  Andronico Cagi, ὁ Tomà σοῦ ποσὲ signor Tomaso 

ἀπὸ σὴ Θεςςαλονίκη, ὁ Leonardo Cairi γιὸρ σοῦ Michiel ἀπὸ σὴν Ἄνδπο, ὁ 
Diamante Mattio σοῦ ποσὲ signor Mattio ἀπὸ σὰ Γιάννενα, καὶ ὁ Malachi 

Castrici σοῦ ποσὲ signor Giacomo ἀπὸ σὴ Θεςςαλονίκη, βεβαιύνοτν ὅσι ςσὴν 

ἑλληνικὴ κκληςία, ςόμυψνα μὲ παλιὰ παπάδοςη ποὺ ἐσηπεῖσο ἕψρ σϋσε, 

ὅποιο ππϋςψπο κασεῖφε ἕνα ἀξίψμα καὶ ἤθελε νὰ ςτνσπέξει γιὰ ἀνύσεπο, 

δὲν παπαισεῖσο σοῦ ἀξιύμασορ ποὺ κασεῖφε, παπὰ μϋνον μεσὰ σὴ λήχη ἐκεί-
νοτ ποὺ ζησοῦςε. Ππὸρ ἐπίππψςιν ἔυεπαν ὡρ παπάδειγμα σὸν πασπιάπφη Κό-

πιλλο, ὁ ὁποῖορ ἦσαν πποηγοτμένψρ ἀπφιεπίςκοπορ Κτζίκοτ καὶ δὲν παπαι-
σήθηκε, παπὰ μϋνον μεσὰ σὴν ἄνοδϋ σοτ ςσὸν πασπιαπφικὸ θπϋνο. 

ς. 33-34. Μαπστπικὴ κασάθεςη σῆρ 12ηρ Ἰοτνίοτ 1713 ἐνύπιον σοῦ νοσα-

πίοτ Francesco Velano, ςσὴ Βενεσία.  ἱεπομϋναφορ Benedetto Suli σοῦ ποσὲ 

Alessio, ὁ ὁποῖορ διέμενε ςσὸ μοναςσήπι σῶν ἁγίψν Κοςμᾶ καὶ Δαμιανοῦ ςσὸ 

φψπιὸ Castri ςσὴν πεπιοφὴ σῆρ «Napoli de Romania»2, ὁ ἱεπέαρ Zuanne Cli-

matarà σοῦ ποσὲ ἱεπέα Giorgi ἀπὸ σὴ «Napoli de Romania» καὶ ὁ Dimitri Miari 

σοῦ ποσὲ Stamati ἀπὸ σὴν Ἀθήνα καὶ κάσοικορ ςσὴ «Romania», βεβαιύνοτν 
μὲ ὅπκο σοτρ ὅσι ὁ ἐπίςκοπορ Καλαβπόσψν πάγεσαι ςσὸν ἀπφιεπίςκοπο 
Πασπῶν. Ἡ βεβαίψςη ασὴ ἔγινε κασ’ αἴσηςη σοῦ Ζακφαίοτ Ἀδαμϋποτλοτ 
καὶ παπίςσανσο ὡρ μάπστπερ ὁ Andriano Gavalà σοῦ ποσὲ Nicolò ἀπὸ σὸ 

Ἄπγορ, ὁ Giorgachi Balambani γιὸρ σοῦ Nicolò ἀπὸ σὴν Κψνςσανσινοόπολη 
καὶ κάσοικορ ςσὴ «Romania», ὁ ἱεπέαρ Giovanni Calchia «rettor del Seminario 

                                                                    
1 . Βλ. παπακάσψ ς. 144, ἔγγπαυο 5. 

2. Ππϋκεισαι γιὰ σὴ μονὴ σῶν ἁγίψν Ἀναπγόπψν ςσὴν πεπιοφὴ σῆρ πμιϋνηρ,  ὁποία 
σϋσε ὀνομαζϋσαν Καςσπί· βλ. ΝΣΙΑΝΑ ΑΝΣΨΝΑΚΑΣΟΤ – Σ. ΜΑΤΡΟΤ, λληνικὰ μοναςσήπια, 
Πελοπόννηςορ, σ. Α΄, Ἀθήνα 1976, ς. 82-88· Π. ΚΟΚΚΙΝΗ, Σὰ μοναςσήπια σῆρ λλάδορ, [Ἀθήνα 
1976], ς. 85· Θ. Α. ΓΚΑΣΟΤ – Α. Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ– Π. Ι. ΓΚΕΡΕΚΟΤ, Σὸ πποςκύνημα σῆρ πμιονίδορ – 

Ἱεπὰ Μονὴ Ἁγίψν Ἀναπγύπψν πμιόνηρ, πμιϋνη 1994· ΕΤ. ΛΕΚΚΟΤ, Σὰ μοναςσήπια σοῦ 
λληνιςμοῦ. Ἱςσοπία – Παπάδοςη – Σέφνη, σ. Β΄ Πελοπϋννηςορ, Νηςιψσικὴ λλάδα, Πειπαιὰρ 
1998, ς. 64-67. 
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Greco di Venetia q. sig. Demetrio da Moscopoli in Macedonia»1 καὶ ὁ Alessio 

Verissi σοῦ ποσὲ Alessio κάσοικορ ςσὴ «Napoli de Remania». 
ς. 34. Μαπστπικὴ βεβαίψςη σῆρ 19ηρ Ἰοτλίοτ 1713 σῶν Giorgachi Balam-

bani καὶ Alessio Verissi ἐνύπιον σοῦ νοσαπίοτ Βενεσίαρ Francesco Velano. 

Βεβαιύνοτν ὅσι μεσὰ σὸν θάνασο σοῦ μησποπολίση Ἀπςενίοτ ἔγινε δημϋςια 

πποκήπτξη μὲ σὴν ὁποία κλήθηκαν ὅςοι ἤθελαν νὰ ποβάλοτν ποχηυιϋ-

σησα νὰ μεσαβοῦν ςσὸ Ναόπλιο. Μεσαξὺ σῶν ποχηυίψν ἦσαν καὶ ὁ μησπο-

πολίσηρ Μόπψν Ζακφαῖορ Ἀδαμϋποτλορ, ὅμψρ ςσὴν Κοινϋσησα σῆρ Πάσπαρ 

χηυίςσηκε μϋνον ὁ Φπιςσϋυοπορ Ἀνσψνϋποτλορ καὶ ὄφι ἄλλοι, ἀγνοοῦν 

ὅμψρ σὴν αἰσία. 

ς. 35-36. Μαπστπικὴ κασάθεςη σῆρ 19ηρ Ἰοτλίοτ 1713.  Michiel ποσὲ 

Zuanne καὶ ὁ Diamandi Matthio ἀπὸ σὰ Γιάννενα, ὁ Malachi Castricio σοῦ 
ποσὲ Giacomo καὶ ὁ Andronico de Agitoma ἀπὸ σὴ Θεςςαλονίκη, βεβαιύ-

νοτν ὅσι ςὲ πολλὲρ μησποπϋλειρ καὶ ἐπιςκοπὲρ οἱ ἀπφιεπεῖρ καθαιποῦνσαι 
γιὰ ἐγκλημασικὲρ ππάξειρ καὶ ςκάνδαλα ἀπὸ σὶρ θέςειρ σοτρ μὲ πασπιαπφικὴ 

ἀπϋυαςη καὶ ἀναλαμβάνοτν ἄλλοι. Ππὸρ ἐπίππψςιν, ὁ Michiel σοῦ ποσὲ 

Zuanne καὶ ὁ Diamanti Matthio ἀνέυεπαν ὅσι ςσὰ Γιάννενα καθαιπέθηκε ὁ 

«Calimicò» καὶ ἀνέλαβε ὁ Κόπιλλορ.  Diamanti δήλψςε ἐπίςηρ ὅσι ςσὴν 

ἐπιςκοπὴ Νατπάκσοτ καὶ Ἄπσηρ καθαιπέθηκε ὁ Μελέσιορ καὶ ἀνσικασαςσά-

θηκε ἀπὸ σὸν Γπηγϋπιο, ὅπψρ ἐπίςηρ ςσὴν Ἀθήνα καθαιπέθηκε ὁ Κόπιλλορ 

καὶ ἀνέλαβε ὁ Μελέσιορ. πίςηρ ὁ Malachi Castricio καὶ ὁ Andronico de 

Agitomà δήλψςαν πὼρ γνύπιζαν σὴν καθαίπεςη σοῦ Θεςςαλονίκηρ Νεϋυτ-

σοτ καὶ σὴν ἀνσικασάςσαςή σοτ ἀπὸ σὸν Μεθϋδιο, καὶ ἔπεισα ἀπὸ φπϋνια σὴν 

καθαίπεςη σοῦ Μεθοδίοτ καὶ σὴν ἐκλογὴ σοῦ Ἰγνασίοτ. 

ς. 37. Μαπστπικὴ βεβαίψςη σῆρ 25ηρ Αγοόςσοτ 1713.  capitan Nicolò 
Azzali σοῦ ποσὲ signor Franzil, ὁ signor capitan Costantin Angelo σοῦ ποσὲ 

signor Zuanne, ὁ signor capitan Nicolò Scandali γιὸρ σοῦ signor Manoli, καὶ 
οἱ σπεῖρ ἀπὸ σὴν Πάσμο (Patino), καθὼρ καὶ ὁ signor Pandelin Lignò σοῦ ποσὲ 

signor Dimitri ἀπὸ σὴ Φίο, βεβαιύνοτν ὅσι  μησπϋπολη Μόπψν δὲν εἶφε 

ποίμνιο, ἀυοῦ ὅλοι ὅςοι κασοικοῦςαν ἐκεῖ ἦσαν Σοῦπκοι. 
ς. 38-42. Κανϋνερ2 ςτνϋδψν καὶ ἑπμηνεῖερ κανϋνψν καὶ κανονικῶν 

                                                                    
1. Γιὰ σὸν ἱεπέα Ἰψάννη Φαλκεία ἠ Φαλκιᾶ, μαθησὴ σοῦ λληνικοῦ Κολλεγίοτ σῆρ 

Ρύμηρ καὶ διετθτνσὴ σῆρ Υλαγγινείοτ φολῆρ σῆρ Βενεσίαρ κασὰ σὰ φπονικὰ διαςσήμασα 
1694-1703 καὶ 1712-1716, βλ. Ζ. ΣΙΡΠΑΝΛΗ, Σὸ λληνικὸ Κολλέγιο σῆρ Ρώμηρ καὶ οἱ μαθησέρ 
σοτ 1576-1700, Θεςςαλονίκη 1980, ς. 669-671 καὶ ΑΘ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΗ, ἧ Φλαγγίνειορ φολὴ σῆρ 
Βενεσίαρ, Θεςςαλονίκη 1986, ς. 111-114. 

2.  Ζακφαῖορ Ἀδαμϋποτλορ, ςσὸ πεπιθύπιο σῶν ςελίδψν μὲ σὰ κανονικὰ κείμενα καὶ 
σὶρ ἑπμηνεῖερ σοτρ, ςημειύνει σὴν πηγή σοτ ςτνσομογπαυημένη ὡρ «Pand. Can.» καὶ σὴ 



 Ο  Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Ο   Θ Ρ Ο Ν Ο   Σ Η   Π Α Σ Ρ Α   127 

ἀπουάςεψν, ποὺ ἀναυέπονσαι κτπίψρ ςσὴν ἐκλογὴ καὶ σὴ φειποσονία σῶν 
ἀπφιεπέψν. Ἀναλτσικϋσεπα πεπιέφονσαι: 

Ἀποςπάςμασα ἀπὸ σὶρ ἑπμηνεῖερ σοῦ Βαλςαμύνα καὶ σοῦ Ζψναπᾶ ςσὸν 
ππῶσο ἀποςσολικὸ κανϋνα, πεπὶ φειποσονίαρ ἐπιςκϋποτ1. 

Ἀπϋςπαςμα ἀπὸ σὴν ἑπμηνεία σοῦ Βαλςαμύνα ςσὸν 4ο κανϋνα σῆρ Α΄ 
Οἰκοτμενικῆρ τνϋδοτ, ὅποτ σὸ ςφϋλιο γιὰ σὴν ἐκλογὴ σῶν ἐπιςκϋπψν 
ἀπὸ σοὺρ ἐπαπφιῶσερ ἐπιςκϋποτρ κάθε ἐπαπφίαρ καὶ ὄφι ἀπὸ σοὺρ λαω-
κοόρ2.  

Σὸ κείμενο σοῦ 9οτ κανϋνα σῆρ Α΄ Οἰκοτμενικῆρ τνϋδοτ, πεπὶ καθαιπέ-

ςεψρ σῶν ἀνεξεσάςσψρ φειποσονηθένσψν ἔπεισα ἀπὸ ὁμολογία ἠ υανέ-

πψςη ἁμαπσημάσψν κψλτϋνσψν σὴν φειποσονία, μὲ σὶρ ἑπμηνεῖερ σοῦ 
Βαλςαμύνα, σοῦ Ζψναπᾶ καὶ σοῦ Ἀπιςσηνοῦ3.  

Σὸ κείμενο σοῦ 10οτ κανϋνα σῆρ Α΄ Οἰκοτμενικῆρ τνϋδοτ, πεπὶ καθαι-
πέςεψρ σῶν πποφειπιςθένσψν «παπαπεπσψκϋσψν»4. 

Σὸ κείμενο σοῦ 3οτ κανϋνα σῆρ ςτνϋδοτ σῆρ Καπθαγένηρ, πεπὶ ἐγκπα-

σείαρ καὶ ἀγνείαρ σοῦ κλήποτ, μὲ σὶρ ἑπμηνεῖερ σοῦ Βαλςαμύνα, σοῦ Ζψ-

ναπᾶ καὶ σοῦ Ἀπιςσηνοῦ5.  

Σὸ κείμενο σοῦ 4οτ κανϋνα σῆρ ςτνϋδοτ σῆρ Καπθαγένηρ, πεπὶ ἀποφῆρ 
σῶν ἐπιςκϋπψν, ππεςβτσέπψν καὶ διακϋνψν ἀπὸ γτναικῶν6.  

Ἀποςπάςμασα ἀπὸ σὴν Ἰοτςσινιάνεια Νεαπὰ ἀπ. 6 πεπὶ σοῦ βίοτ σοῦ πο-

χηυίοτ ἐπιςκϋποτ7. 

Ἀπϋςπαςμα ἀπὸ σὸ κείμενο σοῦ 4οτ κανϋνα σῆρ Α΄ Οἰκοτμενικῆρ τνϋ-

δοτ, πεπὶ χηυίςεψρ σοῦ ἐπιςκϋποτ ἀπὸ σὸ ςόνολο σῶν ἐπιςκϋπψν σῆρ 

                                                                    
δήλψςη σῶν ςελίδψν. Γιὰ σὴ ςτγκπϋσηςη σῆρ ςτλλογῆρ φπηςιμοποίηςε σὸ ἔπγο: τνοδικὸν 
sive Pandectae canonum SS. Αpostolorum, et Conciliorum ab Ecclesia Graeca receptorum; nec non 
Canonicarum SS. Patrum Epistolarum: una cum scholiis antiquorum singulis eorum annexis, 

et scriptis aliis huc spectantibus ... Totum Opus in duos tomos divisum Guilielmus 

Beveregius ... recensuit, prolegomenis munivit, & annotationibus auxit. Oxonii ... 

MDCLXXII [1672]. 

1. τνοδικόν, ς. 1. Ππβλ. ΡΑΛΛΗ-ΠΟΣΛΗ, ύνσαγμα, σ. 2, ς. 2-3. 

2. τνοδικόν, ς. 63. Ππβλ. ΡΑΛΛΗ-ΠΟΣΛΗ, ύνσαγμα, σ. 2, ς. 123. 
3. τνοδικόν, ς. 70-71. Ππβλ. ΡΑΛΛΗ-ΠΟΣΛΗ, ύνσαγμα, σ. 2, ς. 137. 
4. τνοδικόν, ς. 71. Ππβλ. ΡΑΛΛΗ-ΠΟΣΛΗ, ύνσαγμα, σ. 2, ς. 138. 
5. τνοδικόν, ς. 516. Ππβλ. ΡΑΛΛΗ-ΠΟΣΛΗ, ύνσαγμα, σ. 3, ς. 301-302. 

6. τνοδικόν, ς. 516. Ππβλ. ΡΑΛΛΗ-ΠΟΣΛΗ, ύνσαγμα, σ. 3, ς. 302. 
7.  ςτνσάκσηρ σῆρ ςσάμπαρ παπαπέμπει ςσὸ «Iustin. Imper. Authentic.» ἠ ςσὸ 

«Authen.» μὲ σὴ δήλψςη σῆρ ςελίδαρ. Πιθανὸν ἀναυέπεσαι ςὲ κάποια ἀπὸ σὶρ ἐκδϋςειρ σοῦ 
ἔπγοτ Authenticae seu Nouellae constitutiones D.N. Iustiniani sacratissimis principis». Δὲν ἐνσο-

πίςσηκε  ἔκδοςη ἀπὸ ὅποτ ἀνσλήθηκαν σὰ ἀποςπάςμασα. 
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ἐπαπφίαρ1, καὶ παπαπομπὴ ςσὸν 19ο κανϋνα σῆρ ςτνϋδοτ σῆρ Ἀνσιϋφειαρ. 
Ἡ ἑπμηνεία σοῦ Ζψναπᾶ ςσὸν 19ο κανϋνα σῆρ Ἀνσιϋφειαρ2. Ἀπϋςπαςμα 
ἀπὸ σὸν Νομοκάνονα σοῦ Υψσίοτ, σίσλορ Α΄, κευάλαιο Η΄ ὅποτ διάσαξη 
πποεπφϋμενη ἀπὸ σὴν Ἰοτςσινιάνεια Νεαπὰ ἀπ. 6 πεπὶ φειποσονίαρ σοῦ 
ἐπιςκϋποτ ἐνύπιον σοῦ λαοῦ «ππὸρ σὸ ἄδειαν ἔφειν πάνσα σὸν βοτλϋ-

μενον ἀνσιλέγειν»3. Σέλορ, ἀπϋςπαςμα ἀπὸ σὸ ςφϋλιο σοῦ Βαλςαμύνα 
ςσὸν 21ο κανϋνα σῆρ ςτνϋδοτ σῆρ Γάγγπαρ, ὅποτ σονίζεσαι ὅσι σὴν σήπη-

ςη σῶν ἄγπαυψν ἐθῶν ποὺ δοκιμάςσηκαν καὶ κτπύθηκαν μὲ σὸν φπϋνο, 
ὁπίζοτν καὶ οἱ θεῖοι κανϋνερ4. 

 

 

3. φόλια  

Ἡ ςσάμπα ἀποσελεῖ πολόσιμη πηγὴ πληπουοπιῶν ὄφι μϋνον γιὰ σὴν πϋ-

θεςη σῆρ ἐκλογῆρ ςσὸν μησποπολισικὸ θπϋνο καὶ σὸν σπϋπο μὲ σὸν ὁποῖο 
ὀπγάνψςε σὴν ἀνσίδπαςή σοτ ὁ ἀποκλειςθεὶρ Ἀδαμϋποτλορ, ἀλλὰ καὶ γιὰ 

σὴν κκληςία σῆρ Πάσπαρ γενικϋσεπα, καὶ σὴ λεισοτπγία σῆρ ἀςσικῆρ σηρ 
Κοινϋσησαρ. 

2.1. Ἡ ποςσήπιξη σῶν δικαίψν σοῦ Ζακφαίοτ Ἀδαμϋποτλοτ 

Ὅπψρ ἤδη ςημειύςαμε,  ἀπϋππιχη σῆρ ποχηυιϋσησαρ σοῦ Ζακφαίοτ ἦσαν, 
κασὰ σὴν κπίςη σῶν βενεσικῶν ἀπφῶν, ἀδικαιολϋγηση. Ὑπεόθτνορ γιὰ σὸν 
ἀποκλειςμϋ σοτ ἦσαν ὁ σϋσε γενικὸρ πποβλεπσὴρ Agostino Sagredo, ὁ 
ὁποῖορ, ὅπψρ πποκόπσει ἀπὸ σὴν ἐπιςσολὴ ποὺ ἀπηόθτνε ςσὸν γενικὸ ππο-

βλεπσὴ σῶν ὅπλψν ςσὶρ 14 Υεβποταπίοτ 1712, παπεπμήνετςε σὶρ πεπὶ φειπο-

σονιῶν ςφεσικὲρ διασάξειρ, μὲ σὶρ ὁποῖερ ἀποκλειϋσαν ἀπὸ σὴ λήχη ἀξιύ-

μασορ ἠ εεπγεσήμασορ ὅποιορ εἶφε φειποσονηθεῖ ἐκσὸρ σῆρ βενεσικῆρ ἐπι-
κπάσειαρ, καὶ ἀπέππιχε σὴν ποχηυιϋσησα φψπὶρ νὰ λάβει πϋχη σὴν ππὸ 

                                                                    
1. τνοδικόν, ς. 63. Ππβλ. ΡΑΛΛΗ-ΠΟΣΛΗ, ύνσαγμα, σ. 2, ς. 122. 
2. τνοδικόν, ς. 448. Ππβλ. ΡΑΛΛΗ-ΠΟΣΛΗ, ύνσαγμα, σ. 3, ς. 161. 

3. Δὲν ἐνσοπίςσηκε  λασινικὴ ἔκδοςη ἀπὸ ὅποτ ἄνσληςε σὸ ἀπϋςπαςμα. Ππβλ. Νomo-

canon Photii patriarchae constantinopolitani cum commentarijs Theodori Balsamonis ... inter-

prete H. Agylaeo ... Lutetiae Parisiorum, Apud Abrahamum Pacard anno [1615], ς. 13. Σὸ 

ἀνσίςσοιφο ἑλληνικὸ κείμενο ςσὴ ςτςσαφψμένη ἔκδοςη: Νomocanon Photii patriarchae con-

stantinopolitani cum commentarijs Theodori Balsamonis ... Christophorus Iustellus ex biblio-

theca Palatina nunc primum Graecè edidit ... Lutetiae Parisiorum, Apud Abrahamum 

Pacard anno [1615], ς. 9. Βλ. ἐπίςηρ ΡΑΛΛΗ-ΠΟΣΛΗ, ύνσαγμα, σ. 1, ς. 46. 
4. τνοδικόν, ς. 427. Ππβλ. ΡΑΛΛΗ-ΠΟΣΛΗ, ύνσαγμα, σ. 3, ς. 119. 
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σῆρ ἐυαπμογῆρ σοῦ νϋμοτ φειποσονία σοῦ ποχηυίοτ. Ἀποππιπσικὴ ἦσαν 
ἐπίςηρ  ἀπϋυαςή σοτ καὶ γιὰ σὸν σπίσο ποχήυιο, σὸ ὄνομα σοῦ ὁποίοτ δὲν 
ἀναυέπεσαι θὰ ππέπει ὅμψρ μᾶλλον νὰ ἦσαν ὁ ἐπίςκοπορ σῆρ «Corovia», ὁ 
ὁποῖορ ςὲ ἄλλο ἔγγπαυο σῆρ ςσάμπαρ ἐμυανίζεσαι ὡρ κάσοφορ σῆρ μονῆρ 
σοῦ Ἁγίοτ Ἀνδπέα. σὴν σελετσαία πεπίπσψςη,  ἀπϋππιχη ςσηπίφθηκε ςσὴν 
ἄπνηςη σοῦ ποχηυίοτ νὰ παπαισηθεῖ ἀπὸ σὸ ἐκκληςιαςσικὸ εεπγέσημα 
ποὺ κασεῖφε1. 

Σὸ ςόνολο σῶν ἐγγπάυψν σῆρ ςσάμπαρ ἀποκαλόπσει σὸ ςκεπσικὸ καὶ σὴν 
ἀνάπστξη σῆρ ἐπιφειπημασολογίαρ σοῦ Ζακφαίοτ Ἀδαμϋποτλοτ γιὰ σὴν πε-

πάςπιςη σῶν δικαίψν σοτ, κόπιοι ἄξονερ σῆρ ὁποίαρ ἦσαν: 
α. Ἡ ποςσήπιξη σοῦ ἐγκόποτ σῆρ ποχηυιϋσησάρ σοτ. σὸ ἔνστπο βπί-

ςκονσαι ςτγκενσπψμένα σὰ ςφεσικὰ ἔγγπαυα ποὺ ἀυοποῦν ςσὸ νομικὸ πλαί-
ςιο, ςσὰ ππὶν καὶ σὰ μεσὰ σῆρ ἐκλογῆρ, καθὼρ καὶ ςσὴν πιςσοποίηςη σοῦ 
ἐγκόποτ σῆρ ποχηυιϋσησάρ σοτ. Ἀναλτσικϋσεπα, παπασίθενσαι ςὲ φπονο-

λογικὴ ςειπά: σὸ ἐπιβεβαιψσήπιο γπάμμα σοῦ πασπιάπφη Κψνςσανσινοτπϋ-

λεψρ Καλλινίκοτ γιὰ σὴν ἐκλογὴ καὶ σὴ φειποσονία σοτ ὡρ μησποπολίση 
Μόπψν μὲ φπονολογία Ἀππίλιορ 1688· σὸ δοτκικὸ γπάμμα σῆρ 19ηρ Μαΐοτ 
1696, σὸ ὁποῖο ἀυοποῦςε ςσὸν σπϋπο ἐκλογῆρ σῶν ἐπιςκϋπψν καὶ σῶν μη-

σποπολισῶν σῆρ Πελοποννήςοτ· σὰ ἄπθπα σοῦ κανονιςμοῦ σῆρ Κοινϋσησαρ 
σῶν Πασπῶν ποὺ ἀυοποῦςαν ςσὴν ἐκλογὴ σοῦ μησποπολίση· σὸ ἔγγπαυο σῆρ 
κασαδίκηρ σοῦ Φπιςσϋυοποτ Ἀνσψνϋποτλοτ ςὲ υτλάκιςη ἠ κασαβολὴ ππο-

ςσίμοτ μὲ μεπομηνία 26 Νοεμβπίοτ 1710·  βεβαίψςη σῆρ κασαβολῆρ σοῦ 
πποςσίμοτ ἀπὸ σὸν Φπιςσϋυοπο Ἀνσψνϋποτλο μὲ μεπομηνία 20 Δεκεμ-

βπίοτ 1710· σὸ δοτκικὸ γπάμμα σῆρ 2αρ Ἰανοταπίοτ 1711 ποὺ ὅπιζε ὅσι οἱ 
φειποσονίερ ἔππεπε νὰ γίνονσαι ἀπὸ ἐπιςκϋποτρ σῆρ ἐπικπάσειαρ καὶ ἐπεξέ-

σεινε σὴν ἰςφὺ σοῦ μέσποτ ςὲ ὅλερ σὶρ κσήςειρ·  πποκήπτξη γιὰ σὴν πλήπψ-

ςη σῆρ μησποπολισικῆρ ἕδπαρ σῆρ Πάσπαρ·  ἐπιςσολὴ σοῦ γενικοῦ πποβλε-

πσῆ Agostino Sagredo ππὸρ σὸν γενικὸ πποβλεπσὴ σῶν ὅπλψν σῆρ 14ηρ Υε-

βποταπίοτ 1712, ςσὴν ὁποία ἀναυέπονσαι σὰ ςφεσικὰ μὲ σὶρ ποβληθεῖςερ 

                                                                    
1. Σὸ κείμενο σῆρ ἐπιςσολῆρ ςσὶρ ςελίδερ 14-15 σῆρ ςσάμπαρ. Σὸ ςφεσικὸ ἀπϋςπαςμα μὲ 

σὴν αἰσιολϋγηςη σῆρ ἀπϋππιχηρ σῶν δόο ποχηυιοσήσψν ἔφει ὡρ ἑξῆρ: «Stando io con la 

mira fissa all'adempimento piu pontuale delle leggi, credei giusto, perche consentaneo al cap. 26 

delle costitutioni del Magistrato Eccellentissimo de Sindicj Inquisitori, non admetter chi possedendo 
benefficio ecclesiastico, che obliga la persona alla residenza ricusò di farne prima la rinoncia per 
esser poi abilitato alla concorenza giusto il sudetto capitolo. Cosi pure in essecutione di Sovrano 

decreto dell’ Eccellentissimo Senato di 2. Genaro 1711, che dichiara incapaci d' alcun benefitio quelli 
che si fossero fuori dello Stato ordinati, ho dovuto rigettar alcun altro, che nel paese ottomano fu 

consacrato vescovo di sede à quel dominio soggetta». 
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ποχηυιϋσησερ καὶ σὸν ἀποκλειςμὸ ὅςψν δὲν διέθεσαν σὰ ἀναγκαῖα, ςόμ-

υψνα μὲ σὰ διασάγμασα, πποςϋνσα·  πποςυτγή σοτ ςσὸν δϋγη μὲ μεπο-

μηνία 5 Ἰοτλίοτ 1712·  ἀπϋυαςη σῆρ Γεποτςίαρ σῆρ 18ηρ Αγοόςσοτ 1712 

ποὺ ὅπιζε σὴν πποςψπινὴ ἄπςη σῆρ ἐγκπίςεψρ σῆρ ἐκλογῆρ· σὸ ἔγγπαυο σῆρ 
Γεποτςίαρ σῆρ 12ηρ Νοεμβπίοτ 1712 ππὸρ σὸν γενικὸ πποβλεπσὴ θαλάςςηρ 
ςσὸ ὁποῖο σονιζϋσαν  πιςσὴ ἐυαπμογὴ σοῦ διασάγμασορ σῆρ 2αρ Ἰανοταπίοτ 
1711, ποὺ ἀυοποῦςε σὶρ φειποσονίερ, καὶ  μὴ ἰςφόρ σοτ γιὰ σὸν ἐπίςκοπο σῆρ 
«Corovia» καὶ σὸν ἐπίςκοπο Μόπψν, ποὺ εἶφαν μοναςσήπια ςσὴν Πελοπϋν-

νηςο, ἀυοῦ ασοὶ εἶφαν φειποσονηθεῖ πολὺ ππὶν ἀπὸ σὴ δημοςίετςη σοῦ 

διασάγμασορ. 
β. Ἡ μείψςη σῆρ ἀξιοπιςσίαρ καὶ σῆρ διοικησικῆρ ἐπάπκειαρ σοῦ ἐκλε-

γένσορ μησποπολίση Φπιςσϋυοποτ Ἀνσψνϋποτλοτ, καθὼρ καὶ  ἀπϋδειξη 
σῆρ μὴ ἀποδοφῆρ σοτ ἀπὸ σὸν κλῆπο καὶ σὸν λαϋ. δῶ ἐνσάςςονσαι  ἐντ-

πϋγπαυη δήλψςη λαωκῶν καὶ κληπικῶν σῆρ 24ηρ επσεμβπίοτ 1712 μὲ σὴν 
ὁποία ἀκόπψςαν σὶρ πογπαυὲρ ποὺ εἶφαν βάλει κασ’ ἀπαίσηςη σοῦ μησπο-

πολίση ςὲ βεβαίψςη, σὸ πεπιεφϋμενο σῆρ ὁποίαρ δὲν εἶφαν διαβάςει·  ἐκλο-

γὴ ἐκπποςύπψν σῆρ Κοινϋσησαρ σῆρ Πάσπαρ μὲ μεπομηνία 11 Υεβποταπίοτ 
1713 γιὰ νὰ γνψςσοποιήςοτν ςσὴ βενεσική Γεποτςία ὅσι  Κοινϋσησα σῆρ 
πϋληρ δὲν ποςσήπιζε πλέον σὸν ἐκλεγένσα μησποπολίση· σὸ ἔγγπαυο, σέ-

λορ, ποὺ ἀπηόθτναν οἱ ἱεπεῖρ καὶ ἱεπομϋναφοι σῆρ Πάσπαρ ςσὸν δϋγη ςσὸ 
ὁποῖο κασέγπαυαν σὰ κακὰ καὶ σὴ ςόγφτςη ποὺ εἶφε πποκαλέςει ςσὴν κ-

κληςία. 
γ. Ἡ ἰςφτποποίηςη σῆρ θέςηρ σοτ. Ππὸρ σὴν κασεόθτνςη ασὴ κασασεί-

νοτν οἱ μαπστπικὲρ κασαθέςειρ καθὼρ καὶ  παπάθεςη κανϋνψν, κανονικῶν 
ἀπουάςεψν καὶ ἀποςπαςμάσψν ἀπὸ ἔπγα ἑπμηνετσῶν, μὲ σὰ ὁποῖα ἐπιφει-
πεῖσαι  γνψςσοποίηςη σῆρ ὀπθϋδοξηρ παπάδοςηρ καὶ σῶν κανϋνψν σῆρ 
κκληςίαρ ςὲ ςειπὰ ζησημάσψν σὰ ὁποῖα ἅπσονσαν σῆρ νομιμϋσησαρ σῆρ 
ποχηυιϋσησάρ σοτ,  διαγπαυὴ σῶν χηλῶν ἀπαισήςεψν ποὺ ἔθεσε  κ-

κληςία γιὰ σὴ φειποσονία ςσὸν βαθμὸ σοῦ ἐπιςκϋποτ καὶ σῆρ δτνασϋσησαρ 
καθαίπεςηρ ἐκείνψν ποὺ εἴσε εἶφαν φειποσονηθεῖ φψπὶρ νὰ πληποῦν σὰ ἀνα-

γκαῖα πποςϋνσα εἴσε εἶφαν ἐμπλακεῖ ςὲ ςκάνδαλα ἠ ἐγκλημασικὲρ ππάξειρ, 
καὶ σέλορ  πεπιγπαυὴ σῆρ σϋσε κασάςσαςηρ σῆρ μησποπϋλεψρ Μόπψν,  
ὁποία δὲν εἶφε πλέον φπιςσιανοόρ, ἀυοῦ ὅλοι οἱ κάσοικοι ἦσαν πιὰ Σοῦπκοι.  

2.2. Ἡ ἀπφιεπασεία σοῦ Φπιςσϋυοποτ 

Ἀπὸ σὰ ςσοιφεῖα σῆρ ςσάμπαρ ςτνάγεσαι κασ’ ἀπφὰρ ὅσι ασὸρ διεσέλεςε μη-

σποπολίσηρ Πασπῶν γιὰ μικπὸ μϋνο φπονικὸ διάςσημα, καὶ ςτγκεκπιμένα 
ἀπὸ σὶρ 7 Μαΐοτ 1712 (μεπομηνία ἐπικόπψςηρ σῆρ ἐκλογῆρ ἀπὸ σὴ βενεσικὴ 
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Γεποτςία) ἕψρ σὶρ 18 Αγοόςσοτ 1712 (μεπομηνία ἄπςηρ σῆρ ἐπικόπψςηρ). 
 πποςδιοπιςμὸρ ἑπομένψρ σῆρ ἀπφιεπασείαρ σοτ ἀπὸ σὸν επσέμβπιο σοῦ 
1711 ἕψρ σὸ 1715 δὲν ἔφει κανένα ἔπειςμα. Υαίνεσαι μάλιςσα ὅσι  ἀναφύ-

πηςή σοτ γιὰ σὴ Βενεσία, ππὸρ ποςσήπιξη σῶν δικαίψν σοτ, ςήμανε καὶ σὴν 
ὁπιςσικὴ ἐγκασάλειχη σῆρ πϋληρ, ἀυοῦ  πϋθεςη ςσὴ Βενεσία καθτςσε-

ποῦςε. Ἡ μακπϋφπονη ἀποτςία σοῦ ἱεπάπφη ἀνσιμεσψπίςσηκε σὸ 1714 ἀπὸ 

σὸν νεσὸ πποβλεπσὴ μὲ σὸν ὁπιςμὸ σοῦ παπεπιδημοῦνσορ ἀπφιεπιςκϋποτ 
Κπήσηρ Ἰψάςαυ ὡρ σοποσηπησοῦ, ἔπεισα ἀπὸ αἴσηςη σῶν ςτνδίκψν σῆρ 
Κοινϋσησαρ1. Μεσὰ σὴν σοτπκικὴ ἀνακασάληχη σῆρ πϋληρ, ὁ Φπιςσϋυοπορ 
δὲν ἐπανῆλθε ςσὴν ἕδπα σοτ. Πεπὶ σὸ 1719 βπιςκϋσαν ςσὴν Κέπκτπα, ὅποτ 
ςσὶρ 26 κσψβπίοτ 1719, μὲ σὸν σίσλο σοῦ μησποπολίση Παλαιῶν Πασπῶν 
«εδιοπθοςε κομεςιον και επισποπον σον ... κονσε Λοπενσζο Κοτσοτβαλι ισοτ ζισην 
ειρ σερ διαυοπερ οποτ εφι ο ανοθεν μισποπολισιρ με σον επιςκοπον Ιακοβον 
Κοπονιαρ σισολαπιον απανοτ δια σα απφιεπασικα σοτ ανοθεν μισποπολισι....»2. 

Ἤδη ὅμψρ ὁ ἐπιςκοπικὸρ θπϋνορ εἶφε ἀναπληπψθεῖ. Σὸ διάςσημα 1718-1727 

ἀναυέπεσαι μησποπολίσηρ Ἰάκψβορ, ὁ ὁποῖορ σὸ 1718 ςτμμεσεῖφε ςσὴ φειπο-

σονία σοῦ νέοτ ἀπφιεπιςκϋποτ Κευαλληνίαρ Ἀγάπιοτ Λοβέπδοτ καὶ σὸ 1727 
ςσὴ φειποσονία σοῦ ἀπφιεπιςκϋποτ Κευαλληνίαρ ψυπϋνιοτ Ρομανσζᾶ3. 

Ἡ εἰκϋνα σοῦ μησποπολίση Φπιςσϋυοποτ κασὰ σὸ βπαφὺ διάςσημα σῆρ 
ἀπφιεπασείαρ σοτ ἀναδόεσαι μέςα ἀπὸ σὰ ἔγγπαυα κασοίκψν καὶ κληπικῶν 
σῆρ Πάσπαρ ποὺ ςσπέυονσαι ἐνανσίον σοτ. Ἀπὸ σὰ κείμενα ασὰ διαπιςσύ-

νεσαι ὅσι  ἐκλογὴ σοῦ Ἀνσψνϋποτλοτ δὲν ἱκανοποίηςε μεγάλη μεπίδα σῶν 
πιςσῶν καὶ σοῦ κλήποτ.  Ἀνσψνϋποτλορ, ςσὴν ἐνανσίον σοτ κασαγγελία 
σῶν ἱεπέψν καὶ ἱεπομονάφψν σῆρ μησποπϋλεύρ σοτ, κασηγοπεῖσαι γιὰ ςιμψ-

νία, καὶ μεσὰ σὴν ἐκλογή σοτ γιὰ ασαπφικὴ ςτμπεπιυοπά, πεποχία, ὀξτθτ-

μία καὶ ἀπληςσία. Οἱ πεπιςςϋσεπερ κασαγγελίερ ἀναυέπονσαι ςσὴν ἀπαίσηςή 
σοτ νὰ σοῦ κασαβληθοῦν φπήμασα γιὰ νὰ δύςει ἄδεια ςσοὺρ ἱεπεῖρ νὰ ἱε-

ποτπγοῦν ςσοὺρ ναοόρ σοτρ καὶ ἀδικαιολϋγησερ διύξειρ ἱεπέψν ἀπὸ σοὺρ 
ναοόρ σοτρ. Υαίνεσαι μάλιςσα πὼρ ὁ Ἀνσψνϋποτλορ πποςπάθηςε νὰ υαπ-

πάςει ςὲ κάποιερ πεπιπσύςειρ σὶρ πογπαυὲρ μελῶν σῆρ Κοινϋσησαρ, οἱ ὁ-

ποῖοι ἐκ σῶν ςσέπψν μεσαμελημένοι μὲ ἔγγπαυϋ σοτρ ἀκόπψςαν σὴν πο-

γπαυὴ ποὺ πποηγοτμένψρ εἶφαν θέςει ςὲ ἔγγπαυο ποὺ σοὺρ εἶφε παποτ-

ςιάςει. 
Σοῦσο σὸ λικϋ, παπϋσι δηλύνεσαι ὅσι ππϋκεισαι γιὰ μεσαυπάςειρ ἐγγπά-

                                                                    
1. Κύδικαρ Μέπσζιοτ, ς. 179. ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟΤ, Λεξικόν, ς. 170.  
2. Α.Ν.Κ., τμβ., υάκ. Α.187, β. 3, υ. 11v. 

3. ΣΙΣΕΛΗ, ύμμικσα, σ. Β΄, ς. 132, 134. 
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υψν ἐπικτπψμένερ ἀπὸ νοσάπιο, ππέπει πάνσψρ νὰ σὸ πποςεγγίζει κανεὶρ μὲ 

σὸν ἴδιο ςκεπσικιςμὸ καὶ ἐπιυόλαξη ποὺ πποςεγγίζονσαι καὶ οἱ ἔγγπαυερ 
βεβαιύςειρ ποὺ ποςσηπίζοτν σὴ θέςη σοῦ Φπιςσϋυοποτ, γιὰ σὶρ ὁποῖερ μά-

λιςσα ὁ ἴδιορ ὁ Μέπσζιορ, ὅσαν σὶρ ἀνσέγπαυε, εἶφε κασαγπάχει σὸν πποβλη-

μασιςμϋ σοτ, ὅσαν διαπίςσψςε ὅσι πποέπφονσαν ὅλερ ἀπὸ σὸ ἴδιο φέπι1.  

2.3. Ναοὶ καὶ ἐυημέπιοι σῆρ μησπϋποληρ Πασπῶν 

νδιαυέπονσα ςσοιφεῖα γιὰ σοὺρ ναοὺρ σῆρ πϋληρ σῶν Πασπῶν καὶ σοὺρ ἱε-

ποτπγοόρ σοτρ πποκόπσοτν ἀπὸ σὶρ ἐντπϋγπαυερ βεβαιύςειρ καὶ κασαγγε-

λίερ, ςσὶρ ὁποῖερ κασαγπάυονσαι οἱ ἐν ἐνεπγείᾳ ἱεπεῖρ καὶ ἐυημέπιοι σῶν 
ναῶν σῆρ πϋληρ σῆρ Πάσπαρ, καθὼρ καὶ οἱ ἱεποτπγοόμενοι ναοί2. ’ ασὲρ 
ἀναυέπονσαι 26 ἱεπεῖρ ναῶν σῆρ πϋληρ, ἐκ σῶν ὁποίψν ἕναρ, ὁ ἱεπομϋναφορ 
Γπηγϋπιορ, ςημειύνεσαι καὶ ὡρ δάςκαλορ σῆρ πϋληρ, καὶ σπεῖρ ὡρ πνετμα-

σικοὶ (confessori). σὰ ἴδια ἔγγπαυα ἀναγπάυονσαι 16 ναοὶ καὶ δόο μονα-

ςσήπια. σὰ ςσοιφεῖα ασὰ πποςθεσέα καὶ  πληπουοπία ποὺ πεπιέφεσαι ςὲ 

ἀπϋυαςη σῆρ Γεποτςίαρ σῆρ 12ηρ Νοεμβπίοτ 1712 καὶ ἀυοπᾶ ςσὴν ἰδιϋκσηση 
μονὴ σοῦ Ἁγίοτ Ἀνδπέα, σῆρ ὁποίαρ σὴν ἐπίβλεχη εἶφε ὁ ἐπίςκοπορ σῆρ «Co-

rovia». 
Οἱ πληπουοπίερ σῶν ἐγγπάυψν, ςτςσημασοποιημένερ, υαίνονσαι ςσὸν 

πίνακα ποὺ ἀκολοτθεῖ. σὴν ππύση ςσήλη ςημειύνονσαι οἱ ναοὶ καὶ ςσὴ 

δεόσεπη οἱ κληπικοί: 
 

 Ἰψάννηρ ἱεπέαρ, ςακελλάπιορ 

 Γπηγϋπιορ ἱεπομϋναφορ, δάςκαλορ σῆρ 
πϋληρ 

 Δημήσπιορ ἱεπέαρ, ςκετουόλακαρ 

 Θεοδϋςιορ ἱεπομϋναφορ Νομικϋρ, 
πνετμασικὸρ (confessore) 

 Πανάγορ Κανελλϋποτλορ ἱεπέαρ 

 Ἠςαΐαρ ἱεπομϋναφορ, πνετμασικὸρ 
(confessore) σῆρ πϋληρ γιὰ 10 φπϋνια 

 Ἀνσύνιορ Παπαδϋποτλορ ἱεπέαρ, φψπὶρ 
ἐυημεπία 

                                                                    
1. Κύδικαρ Μέπσζιοτ, ς. 177. 
2. Βλ. παπακάσψ ς. 141-142, 144-147, ἔγγπαυα 3 καὶ 5. 
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 Γαβπιὴλ ἱεπομϋναφορ καὶ πνετμασικὸρ 

ςσὴν Πάσπα 

Ἅγιορ πτπίδψν Διονόςιορ ἱεπομϋναφορ, Ἀθηναῖορ, ἐυη-

μέπιορ σοῦ ναοῦ ςσὸν ὁποῖο σοποθεσή-

θηκε ἀπὸ σὸν Μοποζίνη 

Ἅγιορ Ἰψάννηρ Φπτςϋςσομορ 
σῶν Ξένψν 

Μακάπιορ ἱεπομϋναφορ ἀπὸ Cozira, 

ἐυημέπιορ 

Madonna Alexiotissima Γπηγϋπιορ Vortizano ἱεπέαρ, ἐυημέπιορ 

Ἁγία ουία dei Lepantioti Δανιὴλ Ξανθϋποτλορ ἱεπομϋναφορ, 
ἐυημέπιορ 

Ἅγιορ Νικϋλαορ σῆρ Μησπϋ-

ποληρ 

Νικϋλαορ Caraza ἱεπέαρ, ἐυημέπιορ 

Ἅγιοι απάνσα μάπστπερ Ἰψάννηρ Λιβαδίσηρ ἱεπέαρ, ἐυημέπιορ 

Ἅγιορ Γπηγϋπιορ ίλβεςσπορ ἱεπομϋναφορ, ἐυημέπιορ 

Ἅγιορ Νικϋλαορ κονσὰ ςσὸ 

Λαζαπέσο (ναὸρ δημϋςιορ) 

Μιφαὴλ ἱεπέαρ, ἐυημέπιορ 

Ἅγιοι Ἀπϋςσολοι Δημήσπιορ ἱεπέαρ, ἐυημέπιορ 

Madonna Regina dell’Universo Γπηγϋπιορ ἱεπέαρ, ἐυημέπιορ 

Ἅγιορ Κψνςσανσῖνορ Νικϋλαορ ἱεπέαρ, ἐυημέπιορ 

Ἅγιορ Λοτκᾶρ Κλήσαπφορ ἱεπομϋναφορ, ἐυημέπιορ 

Ἅγιορ Βαςίλειορ Γαβπιὴλ ἱεπομϋναφορ, ἐυημέπιορ 

Ἅγιορ Ἀθανάςιορ Ἰψάννηρ Ἀπαφψβίσηρ ἱεπέαρ, ἐυη-

μέπιορ 

Madonna dei Blateri Ἰψάννηρ ἱεπέαρ καὶ ἐυημέπιορ 

Πανσάναςςα Γεύπγιορ Ξεπομεπίσηρ, ἱεπέαρ 
ἐυημέπιορ 

Μονὴ Μεσαμοπυύςεψρ1 Δψπϋθεορ, γοόμενορ 

Μονὴ Ἁγίοτ Ἀνδπέα πίςκοπορ σῆρ «Corivia», ἐπιςσαςία 

Μονὴ μοναζοτςῶν ςσὸ Νεζεπὸ 

πεπιοφὴ Καλαβπόσψν2 

 

 

                                                                    
1. Πιθανὸν σατσίζεσαι μὲ σὴ μονὴ σοῦ ψσῆπορ, νοσιοανασολικὰ σοῦ φψπιοῦ Μινσι-

λϋγλι, γνψςσὴ ςσὶρ πηγὲρ ἀπὸ σὶρ ἀπφὲρ σοῦ 19οτ αἰύνα (ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟΤ, Λεξικόν, ς. 632). 
2. σὴν πεπιοφὴ Καλαβπόσψν, πέπαν σῆρ ἀνδπικῆρ μονῆρ σῆρ Φπτςοποδαπισίςςηρ 

(ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟΤ, Λεξικόν, ς. 718-720) ἀναυέπεσαι ἐπίςηρ  μονὴ σῆρ Εαγγελιςσπίαρ, μαπ-

στποόμενη ἀπὸ σὰ μέςα σοῦ 18οτ αἰύνα,  ὁποία κασὰ σὸν Κ. Σπιανσαυόλλοτ ἦσαν πι-

θανὸν μονὴ γτναικεία (ὅ.π., ς. 239-240). 
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2.4. Ἡ ἐνοπιακὴ ὀπγάνψςη καὶ σὸ ζήσημα σῶν ἀδελυοσήσψν 

Ὅπψρ εἴδαμε, ἀνάμεςα ςσὶρ διάυοπερ κασαγγελίερ ποὺ ἔγιναν καὶ ἀυοποῦ-

ςαν ςσὴ ςτμπεπιυοπὰ σοῦ μησποπολίση Φπιςσϋυοποτ ἦσαν καὶ ὁ φπημασι-
ςμϋρ σοτ γιὰ νὰ δύςει ἄδεια ςσοὺρ ἱεπεῖρ νὰ ἱεποτπγοῦν ςσοὺρ ναοόρ σοτρ. 
Σοῦσο, σὸ ὁποῖο ἀποσελοῦςε πιθανὸν ςτνήθη ππακσικὴ ςσὰ φπϋνια σῆρ σοτπ-

κοκπασίαρ, ἐπιςημαίνεσαι καὶ ἀπὸ σοὺρ Βενεσοὺρ ἀξιψμασοόφοτρ καὶ υτςικὰ 

δὲν ἦσαν πεπιοπιςμένο ὡρ υαινϋμενο μϋνο ςσὴ μησπϋπολη σῆρ Πάσπαρ, 
ἀλλὰ ἐκσεινϋσαν ς’ ὁλϋκληπο σὸν πελοποννηςιακὸ φῶπο1. Ἡ ςτμπεπιυοπὰ 

ὅμψρ σοῦ μησποπολίση ἐπφϋσαν ςὲ ἀνσίθεςη μὲ σοὺρ κανονιςμοὺρ ποὺ πόθ-

μιζαν σὴ λεισοτπγία σῆρ ἀςσικῆρ Κοινϋσησαρ σῆρ Πάσπαρ, καὶ σοῦσο ἐπιςη-

μαίνεσαι ςσὴ ςσάμπα μὲ σὴν παπάθεςη σοῦ ἄπθποτ 12 σοῦ κανονιςμοῦ λει-
σοτπγίαρ σηρ, σὸ ὁποῖο πόθμιζε σὴν ἐκλογὴ σοῦ μησποπολίση ἀπὸ σὸ τμ-

βοόλιο σῆρ Κοινϋσησαρ καὶ πεπιϋπιζε σὴ δικαιοδοςία σοτ ς’ ὅ,σι ἀυοπᾶ σὴν 
ἐπιλογὴ σῶν ἐυημεπίψν σῶν ναῶν. 

Σὸ ςτγκεκπιμένο ἄπθπο, σὸ ὁποῖο ἔφει ξεφψπιςσὸ ἐνδιαυέπον, δημοςι-
εόεσαι ςσὸ παπάπσημα σῶν ἐγγπάυψν. Κασ’ ασϋ, ὁ ἀπφιεπίςκοπορ, δὲν μπο-

ποῦςε νὰ ἀναμιγνόεσαι ςσὴν ἀνάδειξη σῶν ἐυημεπίψν σῶν ναῶν σοῦ Μπϋπ-

γκοτ καὶ σῶν φψπιῶν ςσὴν πεπιοφὴ δικαιοδοςίαρ σῶν Πασπῶν. Οἱ ποθέςειρ 

ασὲρ ἀυοποῦςαν μϋνον ςσοὺρ «ςτναδελυοόρ», οἱ ὁποῖοι θὰ ἐξέλεγαν σοὺρ 

ἐυημεπίοτρ μὲ χηυουοπία. Ἡ παπέμβαςη σοῦ ἀπφιεπιςκϋποτ πεπιοπιζϋσαν 
ςσὴ βεβαίψςη σῆρ κασαλληλϋσησαρ καὶ σῆρ ἐπάπκειαρ εἴσε σῶν ἐκλεγένσψν 
εἴσε, ςόμυψνα μὲ σὴ δεόσεπη παπάγπαυο σοῦ ἴδιοτ ἄπθποτ, σῶν ποχη-

υίψν, οὕσψρ ὥςσε οἱ ἐυημέπιοι σῶν ναῶν νὰ ἀνσαποκπίνονσαι ςσὶρ ἀπαισή-

ςειρ καὶ ςσὸ βάπορ ποὺ ςτνεπαγϋσαν  πνετμασικὴ διαποίμανςη σῶν πιςσῶν. 
σὸ κείμενο σοῦ κανονιςμοῦ, ποὺ κασασέθηκε ἀπὸ σοὺρ πολίσερ σῆρ Πά-

σπαρ ππὸρ ἔγκπιςη σὸ 16882, σὰ σῆρ ἐκλογῆρ σοῦ μησποπολίση καὶ σὰ ςφεσικὰ 
μὲ σὸν ὁπιςμὸ σῶν ἐυημεπίψν σῶν ναῶν πεπιέφονσαι ςσὸ ἄπθπο 9, σὸ ὁποῖο 
ὅμψρ παποτςιάζει ἐνδιαυέποτςερ διαυοπὲρ ὡρ ππὸρ σὸ θέμα ποὺ μᾶρ ἀπα-

ςφολεῖ ςσὴν ἑνϋσησα ασή. Κασ’ ασὸ ὁ μησποπολίσηρ δὲν μποποῦςε νὰ ἐνοι-
                                                                    

1. ημειύνψ ἐνδεικσικὰ ἀπϋςπαςμα ἀπὸ ἐπιςσολὴ ποὺ οἱ sindici catasticatori Dome-

nico Griti, Marin Michelli καὶ Gerolimo Renier ἔςσειλαν σὸ 1689 ἀπὸ σὴ Γαςσοόνη ὅποτ 
σονίζοτν ὅσι ἕνα ἀπὸ σὰ μεγαλόσεπα ἄσοπα ποὺ διαπίςσψςαν ἦσαν «l’uso praticato da 

questi vescovi di impignarsi con dannate estorsioni d’aperta simonia nel vendere ai papa 

stessi l’officiatura di vari tempii» (ΛΑΜΠΡΟΤ, «ημειύςειρ», Νέορ λληνομνήμψν 20 (1926), 

197). 

2. Σὸ κείμενο ἔφει μεσαγπάχει ἀπὸ σὸ Ἀπφεῖο σῆρ Βενεσίαρ ὁ Κ. Μέπσζιορ καὶ πάπφει 
ςσὸν γνψςσὸ Κύδικα, ς. 86-89. 
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κιάζει ἠ νὰ παπαφψπεῖ σὶρ ἐκκληςίερ σοῦ Μπϋπγκοτ, ἀλλὰ οἱ κάσοικοι σῆρ 
ςτνοικίαρ (contrada) κασ’ ἀπέςκεια μποποῦςαν νὰ ὁπίζοτν σὸν κληπικὸ γιὰ 

σὴν ποιμανσική σοτρ υπονσίδα, σὸ ἴδιο καὶ σὰ φψπιά. σὶρ ἱεποτπγοόμενερ 
ἐκκληςίερ σοῦ Μπϋπγκοτ, ἔππεπε νὰ ςτςσαθοῦν οἱ ςτνελεόςειρ σῶν ςτνα-

δελυῶν, ἀπὸ σὶρ ὁποῖερ νὰ ἐκλέγονσαι δόο γαςσάλδοι, οἱ ὁποῖοι θὰ εἶφαν σὴ 
υπονσίδα σῶν ναῶν καὶ σὴ διαφείπιςη σῶν εἰςοδημάσψν καὶ σῶν πποςυο-

πῶν σῶν πιςσῶν1. 

Σὰ ἀνψσέπψ, πέπαν σῆρ ςημαςίαρ σοτρ γιὰ σὴν ἔκσαςη σῆρ δικαιοδοςίαρ 
σοῦ μησποπολίση, ἔφοτν ἰδιαίσεπο ἐνδιαυέπον, διϋσι θέσοτν σὸ ζήσημα σῆρ 
ὕπαπξηρ σοῦ θεςμοῦ σῶν θπηςκετσικῶν ἀδελυοσήσψν καὶ ςσὸν πελοποννη-

ςιακὸ φῶπο, ἑνὸρ θεςμοῦ ἐξαιπεσικὰ διαδεδομένοτ ςσὸν ἑλληνικὸ νηςιψ-

σικὸ φῶπο καὶ ἰδιαίσεπα ςσὰ νηςιὰ σοῦ Ἰονίοτ ὡρ μονσέλοτ ὀπγάνψςηρ σῶν 
κσησϋπψν καὶ διαφείπιςηρ σῶν ναῶν2. Οἱ πποϊποθέςειρ γιὰ σὴν εἰςαγψγὴ ἠ 
σὴν τἱοθέσηςη σοῦ θεςμοῦ ςσὸν πελοποννηςιακὸ φῶπο,  διάδοςή σοτ,  
ςφέςη σοτ μὲ σὶρ ἀνσίςσοιφερ ἀδελυϋσησερ σοῦ Ἰϋνιοτ φύποτ, καὶ  ςημαςία 
σοτ γιὰ σὴν ἐνοπιακὴ ὀπγάνψςη σῶν μησποπϋλεψν καὶ ἐπιςκοπῶν σῆρ Πε-

λοποννήςοτ κασὰ σὴ Β΄ βενεσοκπασία, ἀποσελοῦν θέμασα σὰ ὁποῖα φπήζοτν 

εἰδικῆρ διεπεόνηςηρ καὶ υτςικὰ πεπβαίνοτν σὰ ὅπια σῆρ μελέσηρ ασῆρ.  

2.5. Ἡ ἀςσικὴ Κοινϋσησα σῆρ Πάσπαρ3 

Σὸ μελεσύμενο ἐδῶ ἔνστπο πεπιέφει ἐπίςηρ ἐνδιαυέποτςερ πληπουοπίερ γιὰ 

σὴν ἀςσικὴ Κοινϋσησα σῆρ Πάσπαρ, σοὺρ κανονιςμοὺρ καὶ σὰ μέλη σηρ. 
Ὅπψρ ἤδη ςημειύςαμε, ςσὴ ς. 8 σοῦ ἐνσόποτ ἀναπαπάγεσαι ἀνσίγπαυο 

σοῦ ἄπθποτ 12 σοῦ κανονιςμοῦ σῆρ Κοινϋσησαρ, ποὺ ἀυοπᾶ ςσὴν ἐκλογὴ σοῦ 

                                                                    
1. «Che si possa elegger dal Consiglio il Metropolita Greco qual sia nativo del luoco, nè possa 

egli affitiar ovvero dar le Chiese del Borgo, ma sia permesso a quelli della contrada, a loro pia-

cimento, destinar un religioso per la cura delle loro anime e cosi ogni uno delle ville il suo religioso.  
Che nelle Chiese Greche del Borgo che sono ufficiate, si habbino a formar li capitoli de 

confratelli e da essi farsi elezione di due gastaldi per accudire all’ interesse di dette chiese e perche 
specialmete non siano manumesse le rendite e le elemosine che dalla pietà de fedeli vengono 
corrisposte con oggetto in opere buone siano impegnate», Κύδικαρ Μέπσζιοτ, ς. 87-88. 

2. Γιὰ σὸ θέμα βλ. ΚΑΡΤΔΗ, Ἀδελυόσησερ, ὅποτ  βιβλιογπαυία καὶ γιὰ σὶρ ἄλλερ πεπι-
οφὲρ ὅποτ ἀπανσᾶ ὁ θεςμϋρ. 

3. Γιὰ σὶρ ἀςσικὲρ κοινϋσησερ σῆρ Πελοποννήςοτ κασὰ σὴν πεπίοδο σῆρ Β΄ βενεσο-

κπασίαρ καὶ σὴν Κοινϋσησα σῆρ Πάσπαρ εἰδικϋσεπα, βλ. ΑΝΑΣΑΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑ-ΛΑΛΑ,  θε-

ςμὸρ σῶν ἀςσικῶν κοινοσήσψν ςσὸν ἑλληνικὸ φῶπο κασὰ σὴν πεπίοδο σῆρ βενεσοκπασίαρ (13ορ-
18ορ αἰ.) Μιὰ ςτνθεσικὴ πποςέγγιςη, Βενεσία 2004, ς. 465-500 ὅποτ ςτγκενσπψμένη καὶ  
παλαιϋσεπη βιβλιογπαυία. 
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μησποπολίση Πασπῶν καὶ ςσὴν ἐκλογὴ σῶν ἐυημεπίψν σῶν ναῶν, σὸ ὁποῖο 
λήυθηκε ἀπὸ σὸ «Capitulare» σῆρ Κοινϋσησαρ σῶν Πασπῶν. 

Ἕψρ ςήμεπα γνψπίζαμε, ὅπψρ ἄλλψςσε καὶ γιὰ σὶρ πϋλοιπερ ἀςσικὲρ 
κοινϋσησερ σῆρ Πελοποννήςοτ, σοὺρ κανονιςμοὺρ λεισοτπγίαρ σοτρ μέςα 
ἀπὸ σὰ ἔγγπαυα ποὺ κασασέθηκαν ππὸρ ἔγκπιςη καὶ μέςα ἀπὸ σὰ ςφϋλια καὶ 
σὶρ πποσάςειρ σποποποίηςηρ ποὺ πεπιέφονσαν ςσὰ πομνήμασα σῶν Βενεσῶν 
διοικησῶν. Υαίνεσαι λοιπὸν ὅσι σοτλάφιςσον  Κοινϋσησα σῆρ Πάσπαρ, μεσὰ 

σὴν ἔγκπιςη σῆρ ἵδπτςηρ καὶ σοῦ κανονιςμοῦ σηρ, κασέγπαχε σὸν κασαςσα-

σικὸ φάπση σηρ ςὲ ξεφψπιςσὸ βιβλίο, σὸ ὁποῖο εἰκάζοτμε ὅσι θὰ φπηςιμοποι-
οῦνσαν καὶ γιὰ σὴν σήπηςη σῶν ππακσικῶν σῶν ςτνελεόςεψν σῆρ Κοινϋ-

σησαρ. 
Σὸ ἄπθπο 12 σοῦ κανονιςμοῦ, ὅπψρ ασὸ πάπφει ςσὸ μελεσύμενο ἔνστ-

πο, ἀνσιςσοιφεῖ, ὡρ ππὸρ σὸ πεπιεφϋμενο, ςσὸ ἄπθπο 9 σοῦ κανονιςμοῦ ποὺ 

κασασέθηκε ἀπὸ σὴν Κοινϋσησα σῆρ Πάσπαρ ππὸρ ἔγκπιςη ςσὶρ βενεσικὲρ 
ἀπφέρ. Σὸ ἄπθπο ὅμψρ 9, ὅπψρ ασὸ ἔφει μεσαγπαυεῖ ἀπὸ σὸν Μέπσζιο, ἐμ-

υανίζεσαι πλοτςιϋσεπο ς’ ὅ,σι ἀυοπᾶ σὴ λεισοτπγία σοῦ ςτναδελυικοῦ μο-

νσέλοτ, ςὲ ἀνσίθεςη μὲ σὸ ἄπθπο 12 σὸ ὁποῖο πεπιοπίζεσαι ςσὰ σῆρ ἐκλογῆρ 
σῶν ἐυημεπίψν σῶν ναῶν. Σοῦσο ςημαίνει ὅσι σὸ κείμενο σῶν κανονιςμῶν 
σῆρ Κοινϋσησαρ, ἐυϋςον βέβαια σὸ κείμενο σῆρ ςσάμπαρ ἀναπαπάγει μὲ ἀκπί-
βεια σὸ ἄπθπο 12, δὲν σατσίζεσαι μὲ σὸ κείμενο σῶν ἄπθπψν ποὺ κασασέ-

θηκαν ππὸρ ἐπικόπψςη. Μὲ σὰ δεδομένα ποὺ ἔφοτμε ασὴ σὴ ςσιγμή, καὶ 
φψπὶρ νὰ γνψπίζοτμε σὸ πλῆπερ κείμενο σοῦ κανονιςμοῦ ποὺ βπιςκϋσαν 
κασαγπαμμένο ςσὸ «Capitolare» σῆρ Κοινϋσησαρ, μποποῦμε νὰ βεβαιύςοτμε 
μϋνον ὅσι ὁ κανονιςμὸρ ἔφει σποποποιηθεῖ ς’ ὅ,σι ἀυοπᾶ σὴ ςειπὰ σῶν ἄπ-

θπψν, ἀδτνασοῦμε ὅμψρ νὰ μιλήςοτμε γιὰ παπαλείχειρ ἠ ἀυαιπέςειρ ἀπὸ σὸ 

ἀπφικὸ κείμενο σοῦ κανονιςμοῦ, ἀυοῦ  πιθανϋσησα νὰ πάπφει ἀνσίςσοιφη 
ἐκσενὴρ ἀναυοπὰ ςσὰ σῆρ λεισοτπγίαρ σῶν ἀδελυοσήσψν ςὲ ἄλλο ἄπθπο δὲν 
μποπεῖ νὰ ἀποκλειςσεῖ. 

σὰ ἔγγπαυα κασαγπάυονσαι σὰ ὀνϋμασα σῶν μελῶν σῆρ Κοινϋσησαρ 
κασὰ σὴ ςσιγμὴ σῆρ ςόνσαξήρ σοτρ, σὰ ὁποῖα ἔπφονσαι νὰ πποςσεθοῦν ςσὰ 

ἤδη γνψςσά. 
σὴν ππάξη ὁπιςμοῦ πληπεξοτςίψν σῆρ Κοινϋσησαρ ποὺ ςτνσάφθηκε ςσὶρ 

11 Υεβποταπίοτ 17131, ἐκσὸρ ἀπὸ σοὺρ ὁπιςθένσερ πληπεξοτςίοτρ, σὸν Zuan-

ne Macola2 καὶ σὸν Leonardo Capetanachi, ἀναγπάυονσαι ἀκϋμη 33 ὀνϋμασα 

                                                                    
1. Βλ. παπακάσψ ς. 142-144, ἔγγπαυο 4. 
2. Ἀδελυὸρ σοῦ Μπεπνάδοτ Μάκολα. Γιὰ σὴν οἰκογένεια καὶ κτπίψρ γιὰ σὸν Μπεπ-

νάπδο καὶ σὴ δπαςσηπιϋσησά σοτ βλ. ΜΑΛΛΙΑΡΗ, Πάσπα, ς. 178-184. 
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μελῶν σῆρ Κοινϋσησαρ, μὲ ἐξαίπεςη ἐκεῖνα σῶν ςτνδίκψν οἱ ὁποῖοι, ὅπψρ 
ςημειύνεσαι, ἀπὸ υϋβο ἀπνήθηκαν νὰ πογπάχοτν. Σὴν ππάξη πογπάυοτν 
ἀλυαβησικὰ οἱ παπακάσψ:  

1. Demetrio 17. Ioaneta Nicaci 

2. Balaso Argasari 18. *Sinano Pizoli 

3. Giovanni Augiropulo 19. Basilaci Raisi 

4. Demetrio Capetanachi 20. *Beniselo Rizzi 

5. Giovanni Caruli 21. *Stamati Rosici  

6. Georgio Chiriacopulo 22. *Stamati Rufa 

7. Demetrio Cotronà 23. Georgio Rufo 

8. Xristo di Zoto 24. Leonardo Safiri 

9. Apostolo Ditropulo 25. Georgio Stamo 

10. Giovanni Eftaminite 26. *Georgio Stasinogli  

11. *Teodoreto Filareto 27. Stamati Tiepolo 

12. Xristodulo Ladaci del quodam 

Simacì 
28. *Demetrio Trapititi  

13. Xristodulo di Demetrio Ledaci 29. Xristo Tuni  

14. Canelo Lichnide 30. Diamante Volemi 

15. Demetrio Lucopulo 31. *Filactò Vovò  
16. Demetrio Mile 32. Leonardo Vovò  

  33. Michiel Zen 

Ἀπὸ ασοὺρ οἱ 8, ςημειοόμενοι μὲ ἀςσεπίςκο, ἀπανσοῦν ςσὸν κασάλογο 
σῶν μελῶν σῆρ Κοινϋσησαρ ποὺ σὸ 1700 παπέδψςαν οἱ ςόνδικοι ςσὸν πέκσο-

πα σῆρ πϋληρ Alessandro Priuli καὶ ὁ ὁποῖορ πεπιλάμβανε 129 οἰκογένειερ1. 

ὲ ασὲρ ἀναυέπεσαι καὶ  οἰκογένεια Δημησπίοτ Ladachi, γϋνορ σῆρ ὁποίαρ 
εἶναι ὁ ἀνψσέπψ ςημειοόμενορ Xristodulo. Οἱ πϋλοιποι θὰ ππέπει νὰ θεψ-

πηθοῦν ὡρ νέα μέλη, σὰ ὁποῖα ἐνσάφθηκαν ςσὴν Κοινϋσησα μεσὰ σὸ 1700. 

2.6. σοιφεῖα γιὰ σὴν κασάςσαςη μησποπϋλεψν σοῦ ἑλληνικοῦ φύποτ 

Σὰ ἔγγπαυα, σέλορ, σῆρ ςσάμπαρ, κτπίψρ ὅμψρ οἱ μαπστπικὲρ κασαθέςειρ, 

παπέφοτν ἐνδιαυέποτςερ πληπουοπίερ γιὰ μησποπϋλειρ καὶ ἐπιςκοπὲρ σοῦ 
ἑλληνικοῦ φύποτ.  

Ὅπψρ εἴδαμε ςσὴν ἀναλτσικὴ παποτςίαςη σῶν πεπιεφομένψν σῆρ ςσά-

                                                                    
1. Βλ. ΜΑΛΛΙΑΡΗ, Πάσπα, ς. 250-251.  Demetrio Trapititi σατσίζεσαι μὲ σὸν Dimitri 

Tripetiri.  Stamati Rosici (διοπθψσέο ςὲ Bosichi) σατσίζεσαι μὲ σὸν σαμάση Μποζίκη γιὰ 
σὴ δπαςσηπιϋσησα σοῦ ὁποίοτ βλ. ΜΑΛΛΙΑΡΗ, Πάσπα, ς. 184-186. 
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μπαρ, ἀπὸ μαπστπικὲρ κασαθέςειρ βεβαιύνεσαι ὅσι ὁ οἰκοτμενικὸρ πασπιάπ-

φηρ Κόπιλλορ (1711-1713) ππὶν ἐκλεγεῖ ςσὸν πασπιαπφικὸ θπϋνο ἦσαν ἀπφι-
επίςκοπορ Κτζίκοτ1, ὅσι ὁ ἐπίςκοπορ Καλαβπόσψν παγϋσαν ςσὸν ἀπφιεπί-
ςκοπο Πασπῶν καὶ ὅσι  μησπϋπολη Μόπψν, ςσὴν ὁποία εἶφε ἐκλεγεῖ ἀπὸ σὸ 

1688 ὁ Ζακφαῖορ Ἀδαμϋποτλορ, ςσὶρ ἀπφὲρ σοῦ 18οτ αἰύνα δὲν εἶφε πλέον 
ποίμνιο2.  

νδιαυέποτςερ ἐμυανίζονσαι καὶ οἱ λοιπὲρ βεβαιύςειρ ὅσι ςὲ πολλὲρ μη-

σποπϋλειρ καὶ ἐπιςκοπὲρ οἱ ἀπφιεπεῖρ σοτρ καθαιπέθηκαν μὲ πασπιαπφικὴ 

ἀπϋυαςη, ἐξ αἰσίαρ ςκανδάλψν ἠ ἐγκλημασικῶν ππάξεψν, καὶ ἀνσικασαςσά-

θηκαν μὲ ἄλλοτρ. Ἀναυέπεσαι ὅσι: ςσὰ Γιάννενα καθαιπέθηκε ὁ «Calimicò» 

(=Καλλίνικορ) καὶ ἀνέλαβε ὁ Κόπιλλορ3· ςσὴν ἐπιςκοπὴ Νατπάκσοτ καὶ Ἄπ-

σηρ καθαιπέθηκε ὁ Μελέσιορ καὶ ἀνσικασαςσάθηκε ἀπὸ σὸν Γπηγϋπιο4· ςσὴν 

Ἀθήνα καθαιπέθηκε ὁ Κόπιλλορ καὶ ἀνέλαβε ὁ Μελέσιορ5· ςσὴ Θεςςαλονίκη, 

σέλορ, καθαιπέθηκε ὁ Νεϋυτσορ καὶ ἀνσικασαςσάθηκε ἀπὸ σὸν Μεθϋδιο, ὁ 
ὁποῖορ ἐπίςηρ ἔπεισα ἀπὸ φπϋνια καθαιπέθηκε καὶ ἀνέλαβε ὁ Ἰγνάσιορ6.  

ημανσικέρ, σέλορ, κπίνονσαι οἱ πληπουοπίερ ποὺ ἀυοποῦν σὸν ἐπίςκοπο 
σῆρ «Corovia» ἠ «Corivia». Σὸ σοπψνόμιο εἶναι πιθανϋσασα παπαυθοπὰ σοῦ 
«Κοπψνεία». Ἀπὸ σὴ βιβλιογπαυία γνψπίζοτμε ὅσι  ἐπιςκοπὴ Κοπψνείαρ 
ἕψρ σὸν 8ο αἰύνα, μαζὶ μὲ σὶρ πϋλοιπερ ἐπιςκοπὲρ σοῦ νϋσιοτ ἑλληνικοῦ 

φύποτ, δηλαδὴ σῆρ ἐπαπφίαρ Ἀφαΐαρ, παγϋσαν ςσὴ μησπϋπολη Κοπίνθοτ. 
                                                                    

1. Βλ. καὶ FEDALTO, Hierarchia, ς. 140. 

2.  G. Fedalto, Hierarchia, ς. 225-226, ςσὸν ἐπιςκοπικὸ κασάλογο σῆρ μησπϋποληρ 

ςσαμασᾶ ςσὸ ἔσορ 1397. 

3.  Καλλίνικορ, μησποπολίσηρ σὸ διάςσημα 1639-1643, καθαιπέθηκε καὶ ἀποκασα-

ςσάθηκε ςσὸν θπϋνο σοτ. Ποίμανε σὸ διάςσημα 1644-1662, ὁπϋσε καθαιπέθηκε ἐκ νέοτ καὶ 
ἐπανῆλθε μεσὰ σὴν ἄπςη σῆρ καθαίπεςήρ σοτ ἕψρ σὸ 1666, ὁπϋσε καὶ πάλι καθαιπέθηκε. 

Μεσὰ σὴν ἄπςη σῆρ καθαίπεςήρ σοτ μεσασέθηκε ςσὴ μησπϋπολη Δπτωνοτπϋλεψρ. Σὸν 
διαδέφθηκε ὁ Κόπιλλορ (1666-1669 καὶ 1670-1676). Βλ. ΑΣΕΗ, Κασάλογοι, ς. 102. 

4.  Μελέσιορ Μήσποτ (γνψςσὸρ ἐκκληςιαςσικὸρ ςτγγπαυέαρ) ποίμανε σὴ μησπϋπολη 
σὸ διάςσημα 1692-1696. Μεσὰ σὴν καθαίπεςή σοτ καὶ σὴν ἄπςη σηρ μεσασέθηκε σὸ 1703 ςσὴ 
μησπϋπολη Ἀθηνῶν. Διάδοφϋρ σοτ ἐξελέγη ἀπφικὰ γιὰ μικπὸ φπονικὸ διάςσημα ὁ Μακά-

πιορ Β΄ (19 Υεβποταπίοτ-5 Ἰοτλίοτ 1697) καὶ ἀκολοόθψρ ὁ Γπηγϋπιορ Γ΄ (1697-1700). Βλ. 
ΑΣΕΗ, Κασάλογοι, ς. 199. 

5. Κασὰ σὸν Β. Ἀσέςη ὁ Κόπιλλορ Β΄ (1699-1703) μεσασέθηκε ςσὴ μησπϋπολη Παπο-

ναξίαρ. Ἀπὸ σὸ ἔνστπϋ μαρ πποκόπσει ὅσι εἶφε πποηγηθεῖ καθαίπεςη («come anco in Atene 
esser stato deposto Cirillo et assonto Melletio») καὶ ππουανῶρ ςσὴ ςτνέφεια ἄπςη σῆρ καθαι-
πέςεψρ.  ἀπὸ Νατπάκσοτ καὶ Ἄπσηρ Μελέσιορ Β΄ ποίμανε σὴ μησπϋπολη Ἀθηνῶν σὸ διά-

ςσημα 1703-1713, ὁπϋσε καὶ παπαισήθηκε. Βλ. ΑΣΕΗ, Κασάλογοι, ς. 12. 
6. Ππϋκεισαι γιὰ σοὺρ μησποπολίσερ Νεϋυτσο Α΄ Δαμαλᾶ (1680-1686), Μεθϋδιο Γ΄ 

(1687-1696) καὶ Ἰγνάσιο Β΄ (1698-1712) (ΑΣΕΗ, Κασάλογοι, ς. 86). 
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Μεσὰ σὴν ἀπϋςπαςη σοῦ Ἰλλτπικοῦ ἀπὸ σὴ δικαιοδοςία σῆρ Ρύμηρ καὶ σὴ δι-
οικησική σοτ ἕνψςη μὲ σὸ οἰκοτμενικὸ πασπιαπφεῖο,  κκληςία σῆρ λλά-

δορ ὀπγανύθηκε ἐκ νέοτ μὲ σὴν πποςθήκη νέψν μησποπϋλεψν καὶ ἀπφιεπι-
ςκοπῶν. σὶρ «Ἀναγπαυὲρ» σῶν ἐπιςκοπῶν ἀπὸ σὸν Θ΄ αἰύνα καὶ ἑξῆρ  

ἐπιςκοπὴ Κοπψνείαρ ἐμυανίζεσαι παγϋμενη ςσὴ μησπϋπολη Ἀθηνῶν.  

ἐπιςκοπικϋρ σηρ κασάλογορ εἶναι ἐλλιπήρ, ἀυοῦ εἶναι γνψςσοὶ μϋλιρ πένσε 
ἐπίςκοποι, σπεῖρ ἕψρ σὸ ἔσορ 458, ὁ Ἰψακεὶμ Ἀπμένηρ, ἐμπεπίςσασορ ἤδη ἀπὸ 

σὸ ἔσορ 1727 ςσὴ βενεσοκπασοόμενη Κέπκτπα1, καὶ ὁ Διονόςιορ σὸ 17862.  

Οἱ πληπουοπίερ σῆρ «ςσάμπαρ» πποςθέσοτν ἕναν ἐπιπλέον ἐπίςκοπο ςσὸ 

σέλορ σοῦ 17οτ καὶ ςσὶρ ἀπφὲρ σοῦ 18οτ αἰύνα, ὁ ὁποῖορ εἶφε ἐγκασαλείχει 
κασὰ σὰ υαινϋμενα σὴν ἐπιςκοπή σοτ, διέμενε μϋνιμα ςσὴν Πάσπα καὶ εἶφε 
εεπγεσηθεῖ ἀπὸ σὸν ππύην μησποπολίση Πασπῶν Ἀπςένιο, ὁ ὁποῖορ μὲ σὴ 

διαθήκη σοτ σοῦ κληποδϋσηςε σὴν ἰδιϋκσηση μονὴ σοῦ Ἁγίοτ Ἀνδπέα. Εἶφε 
μάλιςσα καὶ ασὸρ ποβάλει ποχηυιϋσησα γιὰ σὴ μησπϋπολη σῆρ Πάσπαρ. 
 ἀνύντμορ ασὸρ ἐπίςκοπορ σῆρ «ςσάμπαρ» πιςσεόψ ὅσι θὰ ππέπει νὰ σατ-

σιςσεῖ μὲ σὸν ἐπίςκοπο Κοπψνείαρ Ἰάκψβο σαθϋποτλο, ὁ ὁποῖορ, ςόμυψνα 
μὲ πληπουοπίερ ποὺ διαςύζει ὁ Λεψνίδαρ Ζύηρ, διέμενε ἀπὸ σὸ ἔσορ 1693 ἠ 

1698 ςσὴ Ζάκτνθο ὅποτ ςσὶρ 7 επσεμβπίοτ 1721 μοίπαςε ἄμυια μὲ ἀνσιππϋ-

ςψπο σοῦ Φπιςσϋυοποτ Ἀνσψνϋποτλοτ.  Ἰάκψβορ διεσέλεςε ἐυημέπιορ 
ςσὸν ναὸ σοῦ Ἁγίοτ Φαπαλάμποτρ ςσοὺρ Κήποτρ ἀπὸ ὅποτ παπαισήθηκε σὸ 

1733 λϋγῳ γήπασορ, πέθανε ςσὶρ 30 Ἰανοταπίοτ 1747 καὶ σάυηκε ςσὸν ναὸ 

σοῦ Ἁγίοτ Ἰψάννοτ σοῦ Γοτζέλη3. 

 

 

4. πιλογὴ ἐγγπάυψν 

1 

Ἀνσίγπαυο ἀπὸ σὸ Capitulare σῆρ Κοινϋσησαρ σῶν Πασπῶν. Ἄπθπο πεπὶ σῆρ ἐκλογῆρ 
σοῦ μησποπολίση Πασπῶν. 
Α.Ν.Κ., νεσοκπασία, υάκελορ 39, δέςμη 9, ςσάμπα, ς. 8.  

                                                                    
1. ΑΘ. ΣΙΣΑ, «πίςκοποι ἐμπεπίςσασοι ςσὴ βενεσοκπασοόμενη Κέπκτπα», Κεπκτπαωκὰ 

Χπονικὰ 20 (1976), 66-68. 

2. Βλ. ΓΕΡ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ, κκληςιαςσικὴ Ἱςσοπία σῆρ λλάδορ ἀπὸ σῆρ ἱδπύςεψρ σῶν ἐκκλη-
ςιῶν αὐσῆρ ὑπὸ σοῦ ἀποςσόλοτ Παύλοτ μέφπι ςήμεπον (49/50 – 1966), Σϋμορ Β΄, ἔκδοςιρ δετ-

σέπα, ἐν Ἀθήναιρ 1970, ς. 104, 105, 136. ΕΜΜ. ΠΑΝΣΕΛΑΚΗ, «Κοπψνείαρ ἐπιςκοπή», Μεγάλη 
λληνικὴ γκτκλοπαιδεία, σ. 14, ς. 943. FEDALTO, Hierarchia, ς. 501. R. JANIN, «Coroneia (Κο-

πύνεια)», Dictionnaire d’ Histoire et de Géographie Ecclésiastiques, σ. 13, Paris 1956, ςσ. 914.  

3. ΖΨΗ, Λεξικόν, ς. 55, 236 καὶ 609. 



140  Ο Ψ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ Τ Ι Κ Η Σ  Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η Σ  

 

Copia tratta dal capitulare della Communità di 
Patrasso. 

XII. Che possano pure col detto conseg. nell’ occa-

sioni di vacanza far l’elettione dell’ Arcivescovo 

greco di Patrasso, che sia però suddito della sign. 
nostra, nè possa questo ingerirsi nella destinatione 
delli Officiatori delle Chiese del Borgo, e delle Ville 

della Giurisditione di Patrasso, mentre tali desti-

nati doveranno liberi, e dipendenti dalli soli Con-

fratelli, li quali elleggeranno li Offitiatori per via di 

Ballotatione, bensì gl’ Officiatori habbino poi per l’ 
idoneità, e sufficienza ad esser approbati dall’ 
Arcivescovo acciò, che meglio possano supplire 
alla buona cura dell’ Anime. 

Nell’ occasione di nuova elettione d’ Arcive-

scovo doverà osservarsi intieramente quanto fu 
prescritto dall’ Eccell. Senato in ducali 19 Maggio 
1696 quali doveranno esser registrate nel Capito-

lare di questa Communità, e nelle chiese, ove le 

confraternità hanno facoltà d’eleggere gl’ officia-

tori &c. doverà preceder all’ Ellettione la Fede del 
Prelato, che attesti l’ idoneità, e sufficienza de Reli-
giosi stessi. 

Tratta dall’ Autentico. 
Zorzi Palladà Interp. di S.E. 

Ἄρθρο 9 τοῦ Κανονισμοῦ, 
κατὰ Μέρτζιο:  
Che si possa elegger dal Con-

siglio il Metropolita Greco 

qual sia nativo del luoco, nè 
possa egli affitiar ovvero dar 

le Chiese del Borgo, ma sia 

permesso a quelli della con-

trada, a loro piacimento, de-

stinar un religioso per la 

cura delle loro anime e cosi 

ogni uno delle ville il suo 

religioso.  

Che nelle Chiese Greche del 

Borgo che sono ufficiate, si 

habbino a formar li capitoli 

de confratelli e da essi farsi 

elezione di due gastaldi per 

accudire all’ interesse di det-

te chiese e perche special-

mente non siano manumesse 

le rendite e le elemosine che 

dalla pietà de fedeli vengono 
corrisposte con oggetto in o-

pere buone siano impegnate. 

 

 

2 

Δουκικὸ γράμμα τῆς 2ας Ἰανουαρίου 1711 ἀπευθυνόμενο στὸν γενικὸ προβλεπτὴ 

Agostino Sagredo. 

Α.Ν.Κ., Ἑνετοκρατία, φάκελος 39, δέσμη 9, στάμπα, σ. 11-12. 

 

Ioannes Cornelio Dei Gratia Dux Venetiarum. Nobili, & Sapienti Viro Augustino 

Sagredo Prov. Nostro Generali Maris, & suo Successori Fidelibus dilectis salutem, & 

dilectionis affectum. 

Fattosi in riflesso à quanto ci havete scritto sotto li 4 Agosto ultimamente pas-

sato in proposito dell’ invalsa libertà, che molti Religiosi Greci dell’ Isole per esser 
promossi al Sacerdotio, vanno à ricever il Sacro Ordine nella T.F. da Prelati sudditi 
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del Turco, & agli eccitamenti, che si vedono da Voi con molta prudenza portati alli 

Protopapà di Corfù, e Zante, di non admettere all’ essertitio del Sacerdotio chiunque 
non fossero ordinato da Prelati dello Stato Nostro, e di doverlo immediate sospende-

re, non hà il Senato, che pienamente gradire, & approvare una si benemerita 

applicatione. Come però questa riguarda l’ interesse, & il servitio della Signoria 
Nostra, doverete estenderla in ogni parte, onde sia a tutti nota la publica volontà, e 
posto argine al disordine sin ora corso, dichiarando ancora incapaci d’alcun 
benefitio quelli, che si fossero fuori dello Stato Nostro ordinati. 

Passando da questo Punto all’ altro, che pur riguarda il Spirituale di Santa 
Maura da Noi con religiosa pietà rilevato nelle Lettere stesse, e secondandosi li nostri 

prudentissimi suggerimenti, eccitarete il Zelo di Monsig. Vescovo del Zante à farvi 
sino ad altro ordine Nostro le visite, ben sicuri, che la Pastorale sua attentione 

anderà insinuando in quei Popoli quei sentimenti di religione, che saprà additarle il 
proprio ben noto Zelo, e Mentre è intentione del Senato di prender anco più precise 
misure, viene ricercata l’ attentione// dello stato di quella Chiesa Latina, se vi siano 
rendite della sua Mensa, e di quel Capitolo, in mano di chi siano passate, & in quali 

usi trasferite, da chi venghi in oggi ufficiata, se vi siano Capellanie, Beneficij, & altri 

titoli Ecclesiastici col loro peso, e Dote, e quanti siano li Chierici, come pure li Laici 

del Ritto Lattino nell’ Isola; ben sicuri, che sopra cadauno di questi punti la vostra 

pontualità rileverà le più precise informationi, che vagliono di norma alle Publiche 
deliberationi. 

Data in Nostro Ducali Palatio die secunda Ianuarij Inditione 5. M.D.C.C.X.I. 

Pietro Jmberti Segretario. 

3 

Οἱ πογπαυϋμενοι δηλύνοτν ὅσι οἱ πογπαυὲρ ποὺ ἔβαλαν κασ’ ἀπαίσηςη σοῦ 
μησποπολίση ςὲ βεβαίψςη, σὸ πεπιεφϋμενο σῆρ ὁποίαρ δὲν διάβαςαν, νὰ μὴν ἔφοτν 
κανένα κόπορ. 
Α.Ν.Κ., νεσοκπασία, υάκελορ 39, δέςμη 9, ςσάμπα, ς. 20-21. 

 

Copia tratta dal Libro Estraordinario serve nell’ Officio della Cancellaria Pretoria 
della Prov.a d’ Achaia. 

Adi 24 Settembre 1712. S.N. Patrasso. 

Comp.e in Offitio &c. 

Il Rev. Papà Giovanni Livaditi Officiator della Chiesa di Santi Quaranta. Il Rev. 
Papà Gianni Arachoviti Officiator della Chiesa di S. Athanasio. Il Rev. Papà Giorgi 
Xeromeriti. Gianni Lecopulo. Dimitri Papà Michalopulo. Panagiotti Schinà. Golfino 
Cristicò, Giorgachi Cilingiri, Dimitri Lucopulo. Gianni Lefteri, quali instorono 
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annottarsi, ch’ essendo stati soddotti da persuasive, e lusinghe di questo Mons. 

Metropolita questa mattina firmata con la loro sottoscrittione una Carta, che non le 

fu permesso nè meno leggerla, ma li fu asserto essere una fede fatta per lui per 
servirsene ovunque &c. Non intendendo però, che detta lo//ro sottoscrittione, e 

firma habbia verun vigore, nè faccia a pregiuditio d’ alcuno, nè d’ essi medemi, 
formano la presente Comparsa, & instano ad indemnità loro, e per scarico delle 
proprie conscienze, che dette loro sottoscrittioni habbino ad esser considerate, come 

fatte non fossero, e ciò per esser stati sorpresi, nè sapere cosa contenesse la Carta d’ 
essi sottoscritta per non haverla letta. In fede di che si sottoscriveranno. 

Gio: Sacerdote Officiatore de Santi Quaranta affermo. 

Gio: Sacerdote, & Officiatore di S. Athanasio affermo. 

Georgio Sacerdote, & Officiator de Pandanossa affermo. 

Golfino Christicò affermo. 
Demetrio Papamichalopulo affermo. 

Panagioti Schinà affermo. 
Gio: Lulucopulo affermo quanto di sopra. 

Io Spiro Episcopulo affermo per nome di Giorghachi Cilingiri non sapendo 

scriver, come disse. 

Dimitri Lucopulo affermo. 

Ex Margine. 

Adi 25 Oltrascritto. 

Refferì il Tamburo di Guardia haver notificata la contrascritta Comparsa al 
Mons. Metropolita &c. 

Giust’ Antonio Piccoli V. Canc. Pret. &c. 
Omissa Legalitate.// 

 

4 

 

Ἡ Κοινϋσησα σῆρ Πάσπαρ ὁπίζει ὡρ πληπεξοτςίοτρ σηρ σὸν Ἰψάννη Μάκολα καὶ σὸν 

Λεονάπδο Καπεσανάκη γιὰ νὰ ποςσηπίξοτν σὶρ θέςειρ σηρ γιὰ σὴν πϋθεςη σοῦ 

μησποπολίση Ἀνσψνϋποτλοτ ςσὴ Βενεσία. 

Α.Ν.Κ., νεσοκπασία, υάκελορ 39, δέςμη 9, ςσάμπα, ς. 25-26. 

 

In Christi Nomine Amen. 

1713. 11. Febraro S.V. 

In Patrasso. 

Con la presente Scrittura attestativa, quale voliamo, che habbia forza, come se 

fosse fatta da Pub. Not. nottifichiamo Noi sottoscritti facendo per Noi, e per i restanti 
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della Nostra Communità, qualmente eleggiamo per universali nostri Procuratori gl’ 
Illustrissimi Signori Conte Zuanne Macola, e Leonardo Capetanachi absenti, mà 
come se fosseri presenti, per presentare nell’Eccellentissimo Senato, & ogn’ altro 
Tribunale della Serenissima Republica di Venetia le nostre ragioni contra al fù 
Abbate Cristoforo Andonopulo, essendo ferma opinione la nostra per liberarsi da 

esso Soggetto per nostro Pastore, e per la qual opera preghiamo la diligenza di essi 

nostri Procuratori in caso di contrarietà gli diamo ampla autorità di risponder con 
ogni sorte di Scrittura, opera, e parola in ogni Tribunale, come sopra; dando ancora 

facoltà à i nostri sopradetti Procuratori, che possino spendere se faranno bisogno in 
fino a Duc. 200,// e per certezza della verità si sottoscriviamo, e i Sindici per paura 
non sottoscrivono.  

Beniselo Rizzi 

Stamati Rosici 

Filactò Vovò 

Georgio Stasinogli 

Sinano Pizoli 

Leonardo Vovò 

Demetrio Trapititi 

Demetrio Cotronà 

Xristo Tuni 

Ioaneta Nicaci 

Xristo di Zoto 

Demetrio Capetanachi 

Stamati Rufa 

Georgio Rufo 

Diamante Volemi 

Stamati Tiepolo Aff. 

Giovanni Eftaminite 

Giovanni Augiropulo affermo con mia mano Apostolo Ditropulo, cosi pregato. 

Xristodulo Ladaci del qu. Simacì. 
Xristodulo di Demetrio Ledaci affermo. 

Leonardo Safiri 

Demetrio Lucopulo 

Demetrio Mile 

Georgio Chiriacopulo aff. 

Basilaci Raisi 

Georgio Stamo 

Teodoreto Filareto aff. 
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Canelo Lichnide aff. 

Giovanni Caruli 

Demetrio 

Balaso Argasari 

Michiel Zen. 

Omissa Legalitate.// 

5 

ντπϋγπαυη κασαγγελία σῶν ἱεπομονάφψν καὶ ἱεπέψν σῆρ μησποπϋλεψρ Πασπῶν 

ἐνανσίον σοῦ μησποπολίση Φπιςσϋυοποτ Ἀνσψνϋποτλοτ. 

Α.Ν.Κ., νεσοκπασία, υάκελορ 39, δέςμη 9, ςσάμπα, ς. 27-30.  

 

Noi quanti ci ritroviamo in Patrasso di Acaia Sacro Monaci, e Sacerdoti preghiamo, e 

supplichiamo Iddio, implorando giorno, e notte, che al Sereniss. Prencipe, & Eccell. 

Senato conceda potenza, e vittoria contro nemici. In oltre significhiamo per mezo di 

nostra Lettera quanti ci sottoscriveremo tanto noi, quanto quelli di intorno alla 

Metropoli, qualmente D. Christoforo è stato sublimato al Trono Archiepiscopale, e 

ricevendo tal Dignità subito nei principij hà cagionati à noi molti mali, inquietudini, 
confusioni, & ingiustitie quali li contracambij il Signore  in quel giorno conforme 

dice Paolo circa Alessandro, & Imeneo. Il sopradetto non è entratto nella Gregge delle 
pecore per la porta, conforme negli Evangelij dice Christo, cioè nella Chiesa elletto 
dai sudditi, e Commun Popolo per la sua virtù, e buona vita, mà è entrato altronde 
per mezo di Simonie, conforme Simon Mago vedendo gli Apostoli, che operavan le 

maraviglie, e gli inumerabili rissanamenti, disse loro, date anche à me questa 
facoltà, acciò che quello sopra il quale io porrò le mani riceva lo Spirito Santo, 
rispose à lui la Cima degli Apostoli Pietro dico il suo Argento sia seco in perditione, 

perche hai creduto, che il dono di Dio si acquisti per mezo di Denari, Christo dice 

gratis accipitus gratis date, e non col Denaro Can: 29 dei Santi Apostoli, se qualche 

Vescovo con Denaro arivasse à ricever questa Dignità, ò Sacerdote, ò Diacono, & esso, 
& anche chi l’ hà ordinato sia rigetato in ogni maniera dalla Communione, come 
Simon Mago, e come Giuda, che tradì Christo per trenta Argenti, conforme anche 
Gieze il Seruo di Eliseo, hauendo ricevuto Denaro da Neeman di nascosto dal 

Profetta, per la sanità divene utto leproso; Così anche questo. Il sopradetto 
prenominato è il Leone, che gira intorno cercando chi divorare; non venne doppo la 
Consacratione nella Gregge Paternamente, mà tiranicamente, primieramente rapita, 
Avido, iracondo, come niun altro, superbo, vinolento, inverecondo// incoveniente, 

immiscredente, inganevole; imperoche l’ è forte nel concertare, e scomovere le cose, e 
tramutare la falsità in verità, e coreto sghinzare dai Coretori come dicono che 
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sfuggino le Anguile dalle man dei Pescatori col sghinzo della natura. Imperoche 

conforme hà Christo, Pietro, e Paulo somità degli Apostoli, e vasi di ellettione sono 
stati, havendo predicato al Mondo la cognitione di Dio; così anche questo è stato vaso 
di Satanasso, essendosi vestito di tutta la malitia di esso; e di più rinomato per le 
pazzie, e malitie il Nipote: imperoche le cose occulte fatte da lui è cosa vergognosa il 
dirle. 

Capitolo primo. Commandò Sua Sign. Illust. qualmente niun Confessore habbi 
facoltà di confessare senza restar d’ accordo con lui di dargli soldi. 

Cap: 2. Havendo radunato tutto il Sacerdotio nella Metropoli domandò à 
ciaschedun Sacerdote uno, ò tre Ori, & un Sacerdote non volendo, il quale era 
Officiatore di San Basilio, lo sopense subito. 

Cap. 3. Doppo la suspensione andiede gl’ istesso nel sopradetto Tempio ad’ un 
hora di notte per danegiara l’ Officiatore dell’ istesso Tempio, & hà fatto quanto hà 
voluto. 

Cap. 4. Nell’ istesso Tempio spezzò col suo Bastone le Sacre, e Venerabili Imagini 
in minuzzoli. 

Cap. 5. Getò col suo Pastorale anche il Calice, la Patena, nell’ istessa notte. 
Cap. 6. Chiamò l’ istesso Officiatore Turco, e che lo dimostri. 
Cap. 7. Rapì all’ istesso Officiatore anche la Corona d’ Ambra di prezzo di tre Ori. 
Cap. 8. Cacciò via totalmente il Maestro dell’ istesso Officiatore, e della Città alla 

presenza di tutto il Popolo, che non vada più nella Metropoli à farsi vedere. 
Cap. 9. Venendo costà quel muro sbianchito porta anche false Lettere, e falsi 

attestati hauendo inganato il Commun Popolo per presentar se stesso. 

Cap. 10. Che non possa metter Stola niun altro Sacerdote in occasione di morto, 

se non solamente quelli che hanno Offi-//cij, e quanti altri si trovino restino senza, e 

questo acciò sijno astretti à fare la sua sodisfatione. 

Cap. 11. Hà perseguitato il Sacelario, & il Custode dei Vasi con 24 soldati, & 
essendosi accorti delle persecutione sfugirono il successo, e la violenza, & ogni altro 

che contiene il processo. 

Giouanni Sacerdote Sacelario confermo. 

Gregorio Sacro Monaco, e Maestro della medesima Città fatto esule da esso, e che 
più non possi andare ne al congresso dei Sacerdoti alla Metropoli confermo. 

Demetrio Sacerdote Custode de vasi havendomi praticato ingiustitio, & 

havendomi tolti Ori 4 confermo. 

Teodosio Sacro Monaco Nomicò Confessore dell’ istessa Città, e Publico 
aggravato, e processato da esso non havendo da dare confermo. 

Dionisio Sacromonaco Ateniense, & Officiatore di San Spiridione dove m’ hà 
condotto il Serenissimo Morosini,  e esso m’ hà detto che mi sono ordinato appresso i 
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Turchi, domandandomi Ori, & all’ hora darmi facoltà confermo. 
Panago Sacerdote Canelopulo aggravato di Ducati 4 &c. confermo. 

Isaia Sacro Monaco, e Confessore dell’ istessa Città per dieci anni, & ora cacciato 
da Christoforo confermo. 

Macario Sacro Monaco da Cozira, & Officiatore di San Giovani Crisostomo dei 

Foresti confermo. 

Gregorio Sacerdote Vortizano, & Officiatore della Madonna Alexiotissima 

havendomi tolti Ori 4 confermo. 

Daniele Sacro Monaco Xantopulo, & Officiatore di Santa Soffia dei Lepantioti 

ingiustamente mi hà sospeso, e confermo. 
Nicolò Sacerdote Caraza, e Officiatore di San Nicolò della Metropoli havendomi 

praticata ingiustitia con avermi tolto Ducati 30, e con avermi assiliato da mia 

Parochia, confermo. 

Giouanni Sacerdote, & Officiatore dei Santi quaranta Martiri havendomi sospeso 

m’ hà tolto ingiustamente Ducati 4, & altri Ducati 3, e confermo. 
Silvestro Sacro Monaco, & Officiatore di S. Gregorio havendomi praticato 

ingiustitia m’ hà tolto oro uno, e mezo, e confermo. 

Michiel Sacerdote, e Officiatore di S. Nicolò, che si trova vicino al// Lazareto di 
Patrasso publ. non havendo di dargli la richiesta dell’ ingiustitia ingiuriato da esso 
con varie, e turpi parole, finalmente scacciato dal sudetto Tempio hò trovato da un 

certo Cristiano un oro, e l’ hò dato per liberarmmi, e così confermo. 
Demetrio Sac.e, & Offic.e de SS. Apostoli havendomi cercato in cerca, e non 

dandomi i Parochiani m’ ha tolto Oro uno, e conf. 
Greg.o Sac.e, & Officiat.e della Mad: Regina dell’ universo havendomi praticato 

ingiustitia, & havendomi tolti D. 4 conf. 

Nicolò Sacerdote, e Capellan di S. Costantino havendomi sospeso giorni vinti, e 
serando la mia Chiesa dicendomi, che non hò la veste nutiale, e tolendomi due Ori 
confermo. 

Ant.o Sac.e Papadopulo non havendo Officiatura m’ hà praticato ingiustitie, e m’ 
hà tolto un Cechino, e L. 3 di cera confermo. 

Clitarco Sacro Monaco, & Officiatore di S. Luca, e fù Abbatte essendo stato 
aggravato da esso D. 300, e 50 confermo. 

Gabriele Sacro Monaco, & Officiatore di S. Basilio m’ hà suspeso dentro la 
Metropoli, e mi hà tolto violentemente due Cechini, e una Corona d’ Ambra di valor 
di 3 Cechini dalla mia scarsela per forza confermo. 

Giovanni Sacerdote, & Officiatore di Sant’ Atanasio essendo stato aggravato, & 

havendomi tolto un Cechino confermo. 

L’ Abatte della Trasfiguratione Doroteo attesto anche per il Monasterio delle 
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Monache nella Villa Neserò Territorio di Calavrita qualmente gli hà tolto Cechini 5 
Tapedi 2, e gli hà praticati altre agitationi, & iniquità, e che faci la Giustitia quel che 
comanda confermo. 

Io Gabriele Sacro Monaco, e Confessore in Patrasso aggravato da Christoforo 

Mitropolitano havendomi tolti 4 Cechini per darmi licenza di confessare, e confermo. 

Giovanni Sacerdote, & Officiatore della Madonna dei Blateri aggravato 

havendomi tolto Cechini uno confermo. 

Adi 9 Maggio 1713. In Venetia. 

La presente copia di Supplica fù fedelmente estratta d’ altra simile essistente in 
bombasina scritta, e sottoscritta tutta in Idioma Greco, & da me Not. infrascritto 

reconosciute le sottoscrittioni nu. 24 scritte pure in Idioma Greco li 4 Aprile passato, 

quale fù tradotta dal sudetto Idioma Greco nel Italiano dal Reu. Prè D. Zuanne 
Calchia, come dissero come stà, e giace; In quorum fidem. 

Omissa subscriptione Notarij, & Legalitate. 
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ΑΒΟΤΡΗ, «Κτθήπψν, μησπϋπολιρ»: ΑΒΟΤΡΗ Π., «Κτθήπψν, μησπϋπολιρ», Θπη-

ςκετσικὴ καὶ ἦθικὴ γκτκλοπαιδεία, σ. 7, Ἀθήνα 1965, ςσ. 1085-1088. 

ΑΡΒΑΝΙΣΑΚΗ, «Μεσαξᾶρ»: ΑΡΒΑΝΙΣΑΚΗ Δ., « Νικϋδημορ Β΄ Μεσαξᾶρ μεσαξὺ 
ἐκκληςιαςσικῶν καὶ κοινψνικῶν ἀνσιθέςεψν (1628-1639)», Θηςατπίςμα-

σα 29 (1999), 287-326. 

ΑΨΝΙΣΗ, Ἀνδηγατικὴ Κέπκτπα: ΑΨΝΙΣΗ Π., Ἀνδηγατικὴ Κέπκτπα (13ορ-14ορ 
αἰ.), Κέπκτπα 1999. 
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ΑΨΝΙΣΗ, «Ἔγγπαυα»: ΑΨΝΙΣΗ Π., «Ἔγγπαυα ἀναυεπϋμενα ςσὴν ἐκκληςια-

ςσικὴ πεπιοτςία ςσὴν Παλαιϋπολη σῆρ Κέπκτπαρ κασὰ σὸ 14ο καὶ 15ο 
αἰ.», ῷα καὶ ςπέπια 3 (1996-1997), 9-40. 

ΑΨΝΙΣΗ, Κέπκτπα: ΑΨΝΙΣΗ Π., ἧ Κέπκτπα καὶ σὰ πειπψσικὰ παπάλια ςσὰ σέλη 
σοῦ Μεςαίψνα (1386-1462), Θεςςαλονίκη 2009. 

ΑΨΝΙΣΗ, Νόσιο Ἰόνιο : ΑΨΝΙΣΗ Π., Σὸ Νόσιο Ἰόνιο κασὰ σὸν Ὄχιμο Μεςαίψνα. 
Κομησεία Κευαλληνίαρ, Δοτκάσο Λετκάδαρ, Αἰσψλοακαπνανία, Ἀθήνα 2005. 

ΑΨΝΙΣΗ, «Πποβλήμασα»: ΑΨΝΙΣΗ Π., «Πποβλήμασα σοῦ ὀπθϋδοξοτ κλήποτ 
σῆρ Κέπκτπαρ ππὶν καὶ μεσὰ σὴ ςόνοδο Υεππάπαρ-Υλψπενσίαρ», Βτζαν-

σινὰ 21 (2000), 399-417. 

ΑΣΕΗ, Κασάλογοι: ΑΣΕΗ Β., πιςκοπικοὶ κασάλογοι σῆρ κκληςίαρ σῆρ λλάδορ 
ἀπ’ ἀπφῆρ μέφπι ςήμεπον, ἐν Ἀθήναιρ 1975 [ἀνασόπψςη ἀπὸ σὸ πεπ. κ-

κληςιαςσικὸρ Φάπορ 56 (1974) καὶ 57 (1975)]. 
ΒΑΓΙΨΝΑΚΗ, Ἀμάπανσορ: Ἀνδπέαρ Ἀμάπανσορ Νοσαπιακὲρ ππάξειρ Ἀπάκλι Κευα-

λονιᾶρ (1548-1562), ἐκδίδοτν Φπῆςσορ Βαγιψνάκηρ - Ὄλγα Κασςίβελα – Δέ-

ςποινα Μιφάλαγα - Βάςψ Μπελαβγένη - Μάπιορ Μπλέσαρ, Ἀθήνα 2001. 
ΒΑΓΙΨΝΑΚΗ, Καπιάνορ : Νικόλαορ Καπιάνορ, νοσαπιακὲρ ππάξειρ Κάςσπο Κευα-

λονιᾶρ (1571-1576), ἐκδίδοτν Φπῆςσορ Βαγιψνάκηρ – Δέςποινα Μιφάλαγα – 

Μάπιορ Μπλέσαρ, ἐπ. ἐπιμέλεια Ν. Γ. Μοςφονᾶρ, Ἀθήνα 2008. 
ΒΙΒΙΖΗ, «κλογή» : ΒΙΒΙΖΗ ΙΑΚ., «Ἡ ἐκλογὴ σῶν μησποπολισῶν καὶ ἐπιςκϋ-

πψν ἐν Πελοποννήςῳ κασὰ σὴν βενεσοκπασίαν (1685-1715)», πεσηπὶρ 
σοῦ Ἀπφείοτ σῆρ Ἱςσοπίαρ σοῦ λληνικοῦ Δικαίοτ 7 (1957), 1-9. 

Βοῦλλαι: Βοῦλλαι σῶν μακαπιψσάσψν ἀπφιεπέψν Ῥώμηρ, ἢγοτν Λέονσορ σοῦ Δε-

κάσοτ, Κλήμενσορ σοῦ βδόμοτ, καὶ Παύλοτ σοῦ Σπίσοτ. Πεπὶ σῶν Ππονομίψν 
σῶν Γπαικῶν. Καὶ Θέςπιςμα σῆρ ξοφψσάσηρ Γεποτςίαρ σῶν νεσιῶν πεπὶ 
σῶν τνοικεςίψν ἀναμέςον Γπαικῶν, καὶ Λασίνψν. Νῦν σὰ πάνσα στπψ-

θένσα εἰρ σπεῖρ Διαλέκσοτρ, δηλαδὴ Ἰσαλικήν, ἁπλῆν Ῥψμαωκήν, καὶ Ἰλ-

λτπικήν. νεσίῃςι, ᾳχξβ΄. Παπὰ Δημησπίῳ Θεοδοςίοτ σῷ ἐξ Ἰψαννίνψν. 
Con Licenza de’Superiori. 

ΒΡΟΚΙΝΗ, πισομή: ΒΡΟΚΙΝΗ Λ., Πεπὶ σῶν ἐσηςίψρ σελοτμένψν ἐν Κεπκύπᾳ λισα-

νειῶν σοῦ Θ. Λειχάνοτ σοῦ Ἁγ. πτπίδψνορ καὶ σῆρ ἐν ἔσει 1716 πολιοπκίαρ 
σῆρ Κεπκύπαρ Ἱςσοπικὴ πισομή. Ἔκδοςιρ σπίση ἐπητξημένη διὰ πποςθή-

κηρ λίαν ςποτδαίψν καὶ πεπιέπγψν σέψρ ἀγνύςσψν εἰδήςεψν, ἐν Κεπ-

κόπᾳ 1909. 

ΓΑΛΨΝΗ, Βαπδάνηρ: ΓΑΛΨΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ, Γεώπγιορ Βαπδάνηρ: τμβολὴ ςσὴ με-

λέση σοῦ βίοτ, σοῦ ἔπγοτ καὶ σῆρ ἐποφῆρ σοτ, Θεςςαλονίκη 2008. 
ΓΕΡΑΚΑΡΗ, ελίδερ: ΓΕΡΑΚΑΡΗ Ν., Κεπκτπαωκαὶ ςελίδερ 1204-1386, ἐν Κεπκόπᾳ 

1906. 
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ΓΙΨΣΟΠΟΤΛΟΤ, Ππεςβεῖερ: ΓΙΨΣΟΠΟΤΛΟΤ-ΙΙΛΙΑΝΟΤ ΕΛΛΗ, Ππεςβεῖερ σῆρ βενεσο-

κπασούμενηρ Κέπκτπαρ (16ορ-18ορ αἰ.), Ἀθήνα 2002. 
ΓΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ, «κκληςία»: ΓΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ Σ., «Ἡ κκληςία σῆρ Πελοποννή-

ςοτ μεσὰ σὴν Ἅλψςιν», Πελοποννηςιακὰ 17 (1987-1988), 1-135. 

ΖΑΠΑΝΣΗ, Κευαλονιά: ΖΑΠΑΝΣΗ ΣΑΜΑΣΟΤΛΑ, Κευαλονιὰ 1500-1571. ἧ ςτγκπό-

σηςη σῆρ κοινψνίαρ σοῦ νηςιοῦ, Θεςςαλονίκη 1999. 

ΖΑΠΑΝΣΗ, «Κολοκτθᾶρ»: ΖΑΠΑΝΣΗ ΣΑΜΑΣΟΤΛΑ, «ψζϋμενη διαθήκη σοῦ ἐπι-
ςκϋποτ Κευαλληνίαρ-Ζακόνθοτ Νεουόσοτ Κολοκτθᾶ (1588)», Φιόπα σι-
μῆρ γιὰ σὸν μησποπολίση Ζακύνθοτ Χπτςόςσομο Β΄ τνεσό, Ζάκτνθορ 2009, 
ς. 333-340. 

ΖΑΠΑΝΣΗ, «Μακπῆρ»: ΖΑΠΑΝΣΗ ΣΑΜΑΣΟΤΛΑ, «Παφύμιορ Μακπῆρ ζακόνθιορ 
ἐπίςκοπορ Κευαλληνίαρ καὶ Ζακόνθοτ (1550-1575). Νεύσεπα ςσοιφεῖα», 

Ππακσικὰ διεθνοῦρ ἐπιςσημονικοῦ τνεδπίοτ «Ἅγιοι καὶ ἐκκληςιαςσικὲρ 
πποςψπικόσησερ ςσὴ Ζάκτνθο», Ζάκτνθορ 6-9 Νοεμβπίοτ 1997, σ. Α΄, 
Ἀθῆναι 1999, ς. 75-79. 

ΖΑΠΑΝΣΗ, οτπιάνορ: ΖΑΠΑΝΣΗ ΣΑΜΑΣΟΤΛΑ, Γιάκοτμορ οτπιάνορ νοσάπιορ Κά-

ςσποτ Κασάςσιφο 1570-1598, Ἀπγοςσϋλι 2001.  
ΖΑΡΙΔΗ, Ραπσοῦπορ: ΖΑΡΙΔΗ ΚΑΣΕΡΙΝΑ,  Μέγαρ Ππψσοπαπὰρ Κεπκύπαρ Ἀλέξιορ 

Ραπσοῦπορ λόγιορ σοῦ 16οτ αἰ. (1504-1574), Ἰϋνιο Πανεπιςσήμιο Κέπκτπα 
1995. 

ΖΑΦΑΡΟΠΟΤΛΟΤ, κκληςία: ΖΑΦΑΡΟΠΟΤΛΟΤ Ν., ἧ κκληςία ςσὴν λλάδα κασὰ σὴ 
Φπαγκοκπασία, Θεςςαλονίκη 1984. 

ΖΨΗ, Ἅγιορ Διονύςιορ : ΖΨΗ Λ.,  ἅγιορ Διονύςιορ πποςσάσηρ Ζακύνθοτ, Ζά-

κτνθορ 1895. 

ΖΨΗ, Ἅγιορ Διονύςιορ β΄: ΖΨΗ Λ.,  ἅγιορ Διονύςιορ ὁ ἐκ Ζακύνθοτ (μελέση 
ἱςσοπικο-βιογπαυική), ἔκδοςιρ β΄, Ἀθῆναι 1925. 

ΖΨΗ, «Ἀμνηςσεία»: ΖΨΗ Λ., «Ἡ ἀμνηςσεία ἐπὶ βενεσοκπασίαρ», Νέα ςσία 
ἔκσακσο σεῦφορ (Φπιςσοόγεννα 1932), 77-79. 

ΖΨΗ, Ἱςσοπία: ΖΨΗ Λ., Ἱςσοπία σῆρ Ζακύνθοτ, Ἀθήνα 1955. 

ΖΨΗ, Λεξικὸν : ΖΨΗ Λ. Λεξικὸν Ἱςσοπικὸν καὶ Λαογπαυικὸν Ζακύνθοτ, σ. 1. Ἱςσο-

πικὸν - Βιογπαυικόν, Ἀθῆναι 1963. 

ΖΨΗ, «Ππψσοπαπάδερ»: ΖΨΗ Λ., «Ππψσοπαπάδερ Ζακόνθοτ» εἰρ Ἠλ. Σςισςέ-

λη, Κευαλληνιακὰ ύμμικσα, σ. 2, Ἀθήνα 1960, ς. 493-503. 

ΘΕΟΣΟΚΗ, νεσοκπασία: ΘΕΟΣΟΚΗ Π., Ἀναμνηςσικὸν σεῦφορ σῆρ Πανιονίοτ Ἀνα-

δπομικῆρ κθέςεψρ, Μέπορ Α΄, νεσοκπασία, ἐν Κεπκόπᾳ 1914. 
ΙΔΡΨΜΕΝΟΤ, Ἱςσοπία: ΙΔΡΨΜΕΝΟΤ Α., τνοπσικὴ ἱςσοπία σῆρ Κεπκύπαρ, ἐν Κεπ-

κόπᾳ 1895. 
ΚΑΠΑΔΟΦΟΤ, Ἀπονομή: ΚΑΠΑΔΟΦΟΤ Δ., ἧ ἀπονομὴ σῆρ δικαιοςύνηρ ςσὴν Κέπκτπα 
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ἀπὸ σοὺρ Μεγάλοτρ Ππψσοπαπάδερ σὴν νεσικὴ πεπίοδο (1604-1797) (ύμυψ-

να μὲ ἀνέκδοσα ἔγγπαυα σοῦ Ἱςσοπικοῦ Ἀπφείοτ Κεπκύπαρ), Ἀθήνα 1990. 

ΚΑΡΤΔΗ, Ἀδελυόσησερ: ΚΑΡΤΔΗ Π., πθόδοξερ ἀδελυόσησερ καὶ ςτναδελυικοὶ 
ναοὶ ςσὴν Κέπκτπα (15ορ-19ορ αἰ.), Ἀθήνα 2004. 

ΚΑΡΤΔΗ, Βπανιανίσηρ: ΚΑΡΤΔΗ Π., Θεοδώποτ Βπανιανίση δημοςίοτ νοσαπίοτ 
πόλεψρ καὶ νήςοτ Κεπκύπαρ οἱ ςψζόμενερ ππάξειρ (1479-1516), Ἀθήνα 2001. 

ΚΑΡΤΔΗ, «πγάνψςη»: ΚΑΡΤΔΗ Π., «πγάνψςη σῆρ ὀπθϋδοξηρ ἐκκληςίαρ», 
Βενεσοκπασούμενη λλάδα. Πποςεγγίζονσαρ σὴν ἱςσοπία σηρ, ἐπ. διεόθτνςη 
Φπόςα Μαλσέζοτ, Ἀθήνα-Βενεσία 2010, ς. 295-326. 

ΚΑΡΤΔΗ, «Sagredo»: ΚΑΡΤΔΗ Π., « γενικὸρ πποβλεπσὴρ θαλάςςηρ Agostino 

Sagredo (1752-1755) καὶ  ὀπθϋδοξη κκληςία σῶν νηςιῶν σοῦ Ἰονίοτ», 

Ππακσικὰ σοῦ Η΄ Διεθνοῦρ Πανιονίοτ τνεδπίοτ, Κόθηπα, 21-25 Μαΐοτ 2006, 
σ. ΙΙΑ, Κόθηπα 2009, ς. 527-542. 

ΚΑΣΡΑΜΗ, Ἀνάλεκσα : ΚΑΣΡΑΜΗ Ν., Φιλολογικὰ Ἀνάλεκσα Ζακύνθοτ, Ζάκτνθορ 
1880 [β΄ ἔκδ. 1997]. 

ΚΟΝΙΔΑΡΗ, «Φονσπομάσηρ»: ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΙΨ.-ΡΟΔΟΛΑΚΗ Γ., «Οἱ ππάξειρ σοῦ νοσα-

πίοτ Κέπκτπαρ Ἰψάννη Φονσπομάση (1472-1473)», πεσηπίδα σοῦ Κένσποτ 
πεύνηρ σῆρ Ἱςσοπίαρ σοῦ λληνικοῦ Δικαίοτ σῆρ Ἀκαδημίαρ Ἀθηνῶν 32 

(1996), 139-205. 

ΚΟΝΟΜΟΤ, Ἅγιορ Διονύςιορ: ΚΟΝΟΜΟΤ ΝΣ., Ἅγιορ Διονύςιορ ὁ πολιοῦφορ Ζα-

κύνθοτ, Ἀθήνα 1969 [β΄ ἔκδ. 1996], 
ΛΑΜΠΡΟΤ, «ημειύςειρ»: ΛΑΜΠΡΟΤ Π., «ημειύςειρ πεπὶ σῆρ ἐν Πελοποννή-

ςῳ βενεσοκπασίαρ», Νέορ λληνομνήμψν 20 (1926), 55-66, 193-208, 347-

359· 21 (1927), 30-37, 178-194, 367-375. 

ΛΕΟΝΣΙΝΗ, «Δομή»: ΛΕΟΝΣΙΝΗ Γ., «Δομὴ καὶ λεισοτπγία σῆρ Κοινϋσησαρ σῶν 
εγενῶν ςσὰ Κόθηπα κασὰ σὴ διάπκεια σῆρ βενεσοκπασίαρ», Ππακσικὰ Ε΄ 
Διεθνοῦρ Πανιονίοτ τνεδπίοτ (Ἀπγοςσϋλι-Ληξοόπι, 17-21 Μαΐοτ 1986), σ. 
1, Ἀπγοςσϋλι 1989, ς. 181-225 [=Γ. Λεονσςίνη, Ζησήμασα ἑπσανηςιακῆρ 
κοινψνικῆρ ἱςσοπίαρ, Ἀθήνα 1991, ς. 67-121]. 

ΛΟΤΝΣΖΗ, νεσοκπασία: ΛΟΤΝΣΖΗ ΕΡΜ., Πεπὶ σῆρ πολισικῆρ κασαςσάςεψρ σῆρ 
πσανήςοτ ἐπὶ νεσῶν, Ἀθήνα 1856 [ἀνασόπψςη μὲ επεσήπιο, Ἀθήνα 
2000]. 

ΜΑΛΛΙΑΡΗ, Πάσπα: ΜΑΛΛΙΑΡΗ Α., ἧ Πάσπα κασὰ σὴ βενεσικὴ πεπίοδο (1687-1715). 

Γῆ, πληθτςμοί, κοινψνία ςσὴ Β.Δ. Πελοπόννηςο, Βενεσία 2008. 
ΜΙΦΑΗΛΑΡΗ, «κκληςιαςσικὴ διοίκηςη» : ΜΙΦΑΗΛΑΡΗ Π., «“μεῖρ πποεβιβά-

ςαμεν ... καὶ  ἀπφὴ σῶν νεσῶν ἐκτπύςασο”:  ἐκκληςιαςσικὴ διοίκηςη 
σῶν πσανήςψν ςσὴ ςτνάυειά σηρ μὲ σὴν πολισικὴ διοίκηςη», Ππακσικὰ 
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Ζ΄ Πανιονίοτ τνεδπίοτ, Λετκάδα, 26-30 Μαΐοτ 2002, σ. Α΄, Ἀθήνα 2004, ς. 

469-480. 

ΜΙΦΑΛΑΓΑ, τμβολή: ΜΙΦΑΛΑΓΑ ΔΕΠΟΙΝΑ, τμβολὴ ςσὴν ἐκκληςιαςσικὴ ἱςσοπία 
σῆρ Πελοποννήςοτ κασὰ σὴ Β΄ βενεσοκπασία (1685-1715), Ἀθήνα 2008. 

ΜΟΡΜΟΡΗ, «ημείψμα»: ΜΟΡΜΟΡΗ ΕΜΜ., «ημείψμα πεπὶ Νικηυϋποτ Μϋπμο-

πη ἐπιςκϋποτ Κτθήπψν», Δελσίον σῆρ Ἱςσοπικῆρ καὶ θνολογικῆρ σαιπείαρ 
λλάδορ 2 (1885), 632-635. 

ΜΟΦΟΠΟΤΛΟΤ, Ἱςσοπία : ΜΟΦΟΠΟΤΛΟΤ Γ., Ἱςσοπία σῆρ Κευαλονιᾶρ. Ἀπὸ σὰ ἀπ-

φαῖα φπόνια ὣρ σὸ 1797, σ. 1,  Ἀθήνα 1985. 

ΝΙΚΗΥΟΡΟΤ, Σελεσέρ: ΝΙΚΗΥΟΡΟΤ ΑΛΙΚΗ, Δημόςιερ σελεσὲρ ςσὴν Κέπκτπα κασὰ 
σὴν πεπίοδο σῆρ βενεσικῆρ κτπιαπφίαρ, Ἀθήνα 1999. 

ΝΣΟΤΡΟΤ, Κτπιαπφία: ΝΣΟΤΡΟΤ-ΗΛΙΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ, ἧ ἀνδεγατωκὴ κτπιαπφία 
ςσὴν Ρψμανία ἐπὶ Καπόλοτ Α΄ (1266-1285), Ἀθήνα 1987. 

ΝΣΟΤΡΟΤ, «Παποτςία»: ΝΣΟΤΡΟΤ-ΗΛΙΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ, «Ἡ ἀνδεγατωκὴ παποτ-

ςία ςσὸ ππιγκηπάσο σῆρ Ἀφαΐαρ καὶ ςσὴν Κέπκτπα σὰ ππῶσα φπϋνια σοῦ 
Καπϋλοτ Β΄ (1289-1300)», ῷα καὶ ςπέπια 1 (1993), 45-59. 

ΠΑΠΑΓΕΨΡΓΙΟΤ, Ἱςσοπία: ΠΑΠΑΓΕΨΡΓΙΟΤ Π., Ἱςσοπία σῆρ κκληςίαρ σῆρ Κεπκύπαρ 
ἀπὸ σῆρ ςτςσάςεψρ αὐσῆρ μέφπι σοῦ νῦν, ἐν Κεπκόπᾳ 1920. 

ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «Ἤθη»: ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ ΓΕΡ., «Ἤθη καὶ ἀνθπύπινερ ςφέςειρ ςσὴν 
Κευαλονιὰ σὸν ΙΣ΄ αἰύνα», πεσηπὶρ σοῦ Κένσποτ πεύνηρ σῆρ Ἱςσοπίαρ 
σοῦ λληνικοῦ Δικαίοτ 22 (1975), 59-145. 

ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ, «κλάβοι»: ΠΕΝΣΟΓΑΛΟΤ ΓΕΡ., «κλάβοι καὶ ἐξαγοπά σοτρ ςσὴ βε-

νεσοκπασοόμενη Κευαλονιὰ (16ορ-18ορ αἰ.)», Ππακσικὰ σοῦ Ε΄ Διεθνοῦρ 
Πανιονίοτ τνεδπίοτ, Ἀπγοςσϋλι-Ληξοόπι, 17-21 Μαΐοτ 1986, σ. Α΄, Ἀπγο-

ςσϋλι 1989, ς. 259-268. 

ΠΕΣΡΟΦΕΙΛΟΤ, Ἱςσοπία : ΠΕΣΡΟΦΕΙΛΟΤ ΜΙΦ., Ἱςσοπία σῆρ νήςοτ Κτθήπψν, Ἀθήνα 
1940. 
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35, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 

53, 54, 55, 56, 60, 63, 151 

Ζάφαπηρ Θεϋδψπορ, ἱεπ. 36 

Ζαφαπόποτλορ Ν. 69, 80, 151 

Ζεμενῶν, ἐπιςκοπὴ 108 

ζτγιςσὴρ 77 

Ζώηρ Λ. 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 88, 111, 

139, 151 

 

Θεοδϋςιορ, μησπ. Κέπκτπαρ 17 

Θεοσόκηρ π. 27, 37, 38, 55, 151 

Θεςςαλονίκη 110, 125, 126, 138 

Θηνιά, πεπ. Κευαλληνίαρ 82, 83, 93 

Θψμόποτλορ σ. 119 

 

Ἰάκψβορ, μησπ. Πασπῶν 131 

Ἰγνάσιορ, μησπ. Θεςςαλονίκηρ 126, 138 

Ἱδπψμένορ Ἀνδ. 13, 151 

ἱεπομνήμψν 34, 59 

Ἰϋνιο, νηςιὰ 16, 135 

Ἰσαλία 41 

Ἰψάννα Νεαπϋλεψρ 21, 31 

Ἰψαννίκιορ Β΄, οἰκ. πασπ. 117 

Ἰψάςαυ, ἀπφιεπ. Κπήσηρ 131 

Ἰψςὴυ Α΄, οἰκ. πασπ. 13 

 

καβαλαπϋσορ 51 

καγγελαπία, ππψσοπαπαδικὴ 61, 63 

Καλάβπτσα 133· – ἐπίςκοπορ(ὴ) 125, 138 

Καλιγᾶρ Παῦλορ, ἱεπ. 81 

Καλλιγᾶ Χάπιρ 108 

Καλλίνικορ, μησπ. Ἰψαννίνψν 138 

Καλλίνικορ, οἰκ. πασπ. 122, 129 

Καλοφαιπέσηρ Υίλιππορ, ἱεπ. 34 

Κανελλϋποτλορ Πανάγορ, ἱεπ. 132 

Καπάδοκαρ Ἀλοΐζιορ, ππψσ. Κέπκτπαρ 66 

Καπάδοφορ Δ. 11, 15, 27, 35, 37, 38, 55, 57, 
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59, 60, 62, 63, 64, 83, 151 

Καπαθανάςηρ Ἀθ. 92, 126 

Καπανσηνὸρ Γεύπγιορ, ἱεπ. 81 

Κάπολορ Α΄ Ἀνδηγατὸρ 12, 13, 14, 15, 19 

Κάπολορ Β΄ Ἀνδηγατὸρ 19 

Κάπολορ Γ΄ 21 

Καπτουόλληρ Ἰψάννηρ 117 

Καςιμάσηρ Γπηγϋπιορ, ἐπ. Κτθήπψν 118 

Κάςσπο ἁγίοτ Γεψπγίοτ, Κευαλληνία 88, 

90, 91, 93, 101 

Κάςσπο, πεπ. Κευαλληνίαρ 82 

Κάςσπο, ππψσοπαπὰρ 79, 82, 84-92, 96, 

97, 98, 99, 100 

Κασάλογορ Ἱεπὸρ 30 

Κασηλιανὸρ Διονόςιορ, ἐπ. Κτθήπψν 
111, 112, 115 

Κασπαμῆρ Ν. 71, 74, 76, 77, 152 

Κασψγή, πεπ. Κευαλληνίαρ 82, 83 

Κάυιπηρ Κψνςσανσῖνορ, ππψσ. 
Ζακόνθοτ 75 

Κεπαμιέρ, σπν. Κευαλληνίαρ 87 

Κέπκτπα 11-67, 72, 73, 77, 86, 110, 121, 

131, 139· – ὀπθ. κκληςία (ἐπιςκο-

πὴ-ἀπφιεπιςκοπὴ-μησπϋπολη) 17, 

18, 30· – λασ. κκληςία (ἀπφιεπίςκο-

πορ-ὴ) 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 

21, 23, 24, 25, 28, 30, 39, 43, 46, 47, 

48, 51, 52, 53, 55, 59· – ππψσοπα-

πάδερ 12, 15, 27, 29, 55, 83· –
 ππψσοπαπὰρ 11-67, 73, 78, 84 

Κευαλληνία 70, 79-103, 110, 113, 114, 

κκληςία 41, 45, 46, 52· – ὀπθ. ἐπί-
ςκοπορ(ὴ)-ἀπφιεπίςκοπορ(ὴ) 40, 41, 

42, 43, 55, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 

79, 83, 87, 88, 100, 106, 107, 109, 111, 

112, 117· – λασ. ἐπίςκοπορ (ὴ) 80, 87· 
–μησπϋπολη 79·– ππψσοπαπὰρ 79, 

80, 81, 82, 83, 84-92, 100 

Κίςαμορ, ἐπιςκοπὴ 105 

Κλέκηρ Μιφαήλ, ππψσ. Κέπκτπαρ 23, 28, 

33 

Κλήμηρ Ζ΄, πάπαρ 41 

Κοινϋσησα, Ζακόνθοτ 72, 73, 74, 76, 77· – 

Κέπκτπαρ 35, 39, 44, 45, 46, 47, 49, 

50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 

64, 65, 67, 72, 84· – Κευαλληνίαρ 76· 
– Κτθήπψν 115, 116, 117· – Πασπῶν 

121, 122, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 

134, 135, 136, 137 

Κοκκίνηρ π. 125 

Κολοκτθᾶρ Νεϋυτσορ, ἐπ. Κευαλληνίαρ-

Ζακόνθοτ 99, 100, 103 

Κολοκτθᾶρ Νικϋλαορ, ἱεπ. 97 

Κϋμησορ σαμάσιορ, ἱεπ. 23, 33, 37 

Κονιδάπηρ Γεπ. 139 

Κονιδάπηρ Ἰψ. 33, 37, 53, 152 

Κονόμορ Νσ. 71, 111, 152 

Κονσομάπηρ Γεύπγιορ 51 

Κονσὸρ Ἀνσύνιορ, ἱεπ. 29, 51 

Κϋπινθορ, λασ. ἀπφιεπιςκοπὴ 69, 79 ὀπθ. 
ἀπφιεπιςκοπὴ-μησπϋπολη 75, 109, 

138 

Κοπψνείαρ, ἐπιςκοπὴ 131, 138-139 

Κοπύνη 109· – κκληςία-ἐπιςκοπὴ 19, 

108 

Κοπψνοί, πεπ. Κευαλληνίαρ 83 

Κοσπονᾶρ Εςσάθιορ, ππψσ. Ζακόνθοτ 

71, 73, 75, 76 

Κοταπσάνορ Ἀνδπιϋλορ 45 

Κοταπσάνορ Ἰψάννηρ 35 

Κοτπκοτμέληρ Ἀνδπέαρ, ππψσ. Κευαλ-

ληνίαρ 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 

101, 102, 103 

Κοτπκοτμέληρ Ἀνσύνιορ, ππψσ. Κευαλ-

ληνίαρ 85, 86, 87, 88, 97, 98, 101 

Κοτπκοτμέληρ Γεύπγιορ 88, 101, 102 

Κοτπκοτμέληρ Καλοωψάννηρ 86, 88, 101, 

102 

Κοτπκοτμέληρ Κτπιάκορ, ππψσ. Κευαλ-

ληνίαρ 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 

101, 102, 103 

Κοτσοόβαληρ Λοπένσζορ 131 
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Κοτσοτβίνορ Βισζέσζορ 96 

Κοτσοτβίνοτ σαμάσα 96 

Κπανιά, πεπ. Κευαλληνίαρ 82 

Κπήση 18, 105, 107, 109, 111, 113· – 

κκληςία 14, 58, 106, 108, 131 

κτβεπνήσηρ, Ἱ. Σάγμασορ 34, 35 

Κτζίκοτ, ἀπφιεπιςκοπὴ 125, 138 

Κόθηπα, ἐπίςκοπορ (ὴ) 105-118· – ππψ-

σοπαπὰρ 106, 107, 109, 110 

Κόππορ 110 

Κόπιλλορ, μησπ. Ἀθηνῶν 126, 138 

Κόπιλλορ, μησπ. Ἰψαννίνψν 126, 138 

Κόπιλλορ Δ΄, οἰκ. πασπ. 56, 125, 138 

Κόπιορ Ἰάκψβορ, ππψσ. Κέπκτπαρ 37 

Κύδικαρ· Μέπσζιοτ 120·–  Μησποπϋλεψρ 
Κευαλληνίαρ Α΄ 82, 83· –Μησποπϋ-

λεψρ Κευαλληνίαρ Β΄ 81, 95, 96, 98 

Κψνςσανσινοόπολη 30, 31, 48, 50, 111, 

113, 125· – πασπιάπφηρ 13, 17, 56, 

106, 107, 108, 117, 122, 125, 129, 138  

 

Λαμπίπηρ Ἀνδπέαρ, ἱεπ. 81, 98 

Λάμππορ π. 119, 134, 152 

Λάνσζαρ Μπένορ 45 

Λέκκορ Εὐ. 125 

Λεονάπδορ Γ΄ 70, 80 

Λεονσςίνηρ Γ. 116, 117, 152 

Λετκάδα 114, 123· – ἀπφιεπιςκοπὴ 70, 

72, 77, 80 

Λετκίμμη 51 

Λετκϋκοιλορ Ἀθανάςιορ, νοσ. Κευαλ-

ληνίαρ 100 

Λετσεπιῶσερ, ἱεπεῖρ 15, 19, 20, 21, 22, 25, 

29, 66 

Λέψν Ι΄, πάπαρ 41, 43, 45, 46, 51, 100 

Ληξοόπι 82, 84 

Λιανϋπα, ςόζ. Σζ. Μάμαλοτ 48 

Λιβαδίσηρ Ἰψάννηρ, ἱεπ. 133 

Λιβαθτνϋποτλορ Ἠλίαρ 97 

Λιβαθτνϋποτλορ Λοτκᾶρ, ἱεπ. 97 

Λιβαθύ, πεπ. Κευαλληνίαρ 82, 84, 94 

λισανεία 22 

Λοβέπδορ Ἀγάπιορ, ἀπφιεπ. Κευαλλη-

νίαρ-Ζακόνθοτ 131 

Λοβέπδορ Γεπάςιμορ, ἐπ. Κευαλληνίαρ-

Ζακόνθοτ 70 

Λοβέπδορ Υιλϋθεορ, ἐπ. Κευαλληνίαρ-

Ζακόνθοτ 99 

Λοτβέπδορ Υίλιππορ, ἱεπ. 81 

Λούνσζηρ πμ. 12, 13, 15, 16, 30, 32, 34, 

55, 60, 62, 63, 66, 70, 73, 114, 152 

λϋυορ υτλακῶν, Κέπκτπα 54 

Λτδίαρ, μησπϋπολη 17 

 

Μαΐνηρ, ἐπιςκοπὴ 108 

Μακάπιορ, ἐπ. Νατπάκσοτ 138 

Μάκολαρ Μπεπνάπδορ 136 

Μακπῆρ Ἰάκψβορ, ἱεπ. 97, 98 

Μακπῆρ Παφύμιορ, ἐπ. Κευαλληνίαρ-

Ζακόνθοτ 75, 97, 98, 99 

Μάλλιαπηρ Ἀ. 136, 137, 152 

Μαλσέζοτ Χπύςα 105, 110 

Μάμαλορ Σζάννηρ 48 

Μάνεςηρ Φπιςσϋδοτλορ, νοσ. Κευαλ-

ληνίαρ 84 

Μανοτὴλ Α΄Κομνηνὸρ, ασοκπ. 30 

Μανούςακαρ Μ. 117 

Μαπγοόνιορ Μάξιμορ, ἐπ. Κτθήπψν 111, 

112, 113, 114 

Μαπκϋποτλορ Ἰάκψβορ, ἱεπ. 81 

Μαπκϋποτλορ Ἰψαννίκιορ, ἐπ. Ρέονσορ 
75 

Μαπκϋποτλορ Μιφαήλ, ἱεπ.-νοσ. Κευαλ-

ληνίαρ 100 

Μάςσπιγκαρ Μανϋληρ, ἱεπ. 36 

Ματπογιάννηρ Σζάννηρ 102 

Ματποωψάννηρ Ἀνδπέαρ, ἱεπ.-νοσ. 
Κευαλληνίαρ 87, 89, 99, 103 

Ματποωψάννηρ Κψςσανσῆρ 102 

Ματπομάσηρ Γιάννηρ 54 

Ματπομάσηρ Δημήσπιορ, ἱεπ. 33 

Ματπομάσηρ Δομήνικορ (Κτπιάκορ-
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Μενῆγορ), ππψσ. Κέπκτπαρ 35, 38 

Μαῦπορ Σ. 125 

Μεθϋδιορ, μησπ. Θεςςαλονίκηρ 126, 138 

Μεθύνη 109· – κκληςία-ἐπιςκοπὴ 19, 

108 

Μελέσιορ, ἐπ. Νατπάκσοτ 126, 138 

Μελέσιορ, μησπ. Ἀθηνῶν 126, 138 

Μελιςςηνὸρ Μάπκορ, ἱεπ. 36 

Μελιςςηνὸρ Πέσπορ 84 

Μέπσζιορ Κ. 120, 132, 134, 136 

Μέςηρ, ἐπαπφία Κέπκτπαρ 29, 51 

Μεσαλληνὸρ Κύςσαρ, ἱεπ. 26 

Μεσαξᾶρ Ἀλέξιορ, ἱεπ. νοσ. Κευαλληνίαρ 

100 

Μεσαξᾶρ Ἀλοΐζιορ, ππψσ. Κευαλληνίαρ 

85, 87 

Μεσαξᾶρ Ἀνσύνιορ, νοσ. Κέπκτπαρ 39 

Μεσαξᾶρ Ἰγνάσιορ, ππψσ. 84 

Μεσαξᾶρ Νικϋδημορ, ἐπ. Κευαλληνίαρ-

Ζακόνθοτ 100 

Μεσαξᾶρ Νικϋδημορ, ἀπφιεπ. Κευαλλη-

νίαρ-Ζακόνθοτ 70, 112 

Μεσαξᾶρ Νικϋλαορ, ἱεπ. 81 

Μεσαξᾶρ Υίλιππορ, ἱεπ. 81, 97 

Μεσαξᾶρ Υπαγκίςκορ, ἱεπ. 81 

Μήλιαρ πτπίδψν, ἱεπ. 64 

Μηνιάσηρ Ἠλίαρ, ἐπ. 92 

Μηνιάσηρ Ἰψάννηρ, ππψσ. Κευαλληνίαρ 

92 

Μηνιάσηρ Μπαςσιᾶρ, ἱεπ. 81 

Μηνιάσηρ Υπαγκίςκορ, ππψσ. Κευαλλη-

νίαρ 92 

Μιλϋνηρ Μικέληρ 102 

Μινσιλϋγλι, φ. Ἀφαΐαρ 133 

Μιφαὴλ Β΄, δεςπϋσηρ 13, 20, 21, 30 

Μιφαηλάπηρ Π. 80, 152 

Μιφάλαγα Δέςποινα 119, 153 

Μιφαλισζάσα, φ. Κευαλληνίαρ 82 

μνημϋςτνα 25 

μοναφοὶ 26 

Μονεμβαςία 110· – ἀπφιεπίςκοπορ (ὴ)-

μησποπολίσηρ-μησπϋπολη 105, 106, 

107, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 117, 

118 

μονή, Ἁγίοτ Ἀνδπέα, Πάσπα 124, 129, 

132, 133, 139· – Ἁγίοτ Θεοδύποτ, 
Κόθηπα 109, 110· – Ἁγίψν Κοςμᾶ καὶ 
Δαμιανοῦ, πμιϋνη 125· – Μεγάλοτ 
πηλαίοτ 124· – Μεσαμοπυύςεψρ, 
Πάσπα 133· – μοναζοτςῶν ςσὸ 
Νεζεπϋ, Καλάβπτσα 133· – Σαξιαπ-

φῶν, Αἴγιο 120 

Μοπιὰρ 31, 122 

Μόπμοπηρ μμ. 117, 118, 153 

Μϋπμοπηρ Νικηυϋπορ, ἐπ. Κτθήπψν 117, 

118 

Μοςφονᾶρ Ν. 93 

Μοςφόποτλορ Γ. 106, 153 

Μοςφϋποτλορ Νικηυϋπορ, μησπ. Κπήσηρ 
18 

Μϋςφορ Γεύπγιορ, νοσ. Κέπκτπαρ 34 

Μϋςφορ Μανϋληρ 45 

Μϋςφορ Νικϋλαορ, ἱεπ. 36 

Μοτπέλορ Γαλσιέπορ 49 

Μοτςεῖο Βτζανσινϋ, Ἀθήνα 106 

Μοτςεῖο κκληςιαςσικϋ, Κευαλληνία 
79 

Μοτςσοξύδηρ Ἀνδ. 12, 13, 14 

Μποζίκηρ σαμάσηρ 137 

μππέβε 41 

Μόπψν, μησπϋπολη 119, 121, 124, 126, 

130 

Μτςσακίδηρ Β. 111 

 

ναϋρ, Ἁγίαρ ουίαρ dei Lepantioti, Πά-

σπα 133· – Ἁγίοτ Ἀθαναςίοτ, Πάσπα 
133· – Ἁγίοτ Βαςιλείοτ, Πάσπα 133· –
 Ἁγίοτ Γπηγοπίοτ, Πάσπα 133· –
 Ἁγίοτ Δημησπίοτ Πτλάποτ, Κευαλ-

ληνία 97· – Ἁγίοτ Ἰψάννοτ σοῦ 
Γοτζέλη, Ζάκτνθορ 139· – Ἁγίοτ 
Ἰψάννοτ Φπτςοςσϋμοτ σῶν Ξένψν, 
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Πάσπα 133· – Ἁγίοτ Ἰψάννοτ σῆρ 
Κοινϋσησορ, Ζάκτνθορ 75· – Ἁγίοτ 
Κψνςσανσίνοτ, Πάσπα 133· – Ἁγίοτ 
Λοτκᾶ, Πάσπα 133· –Ἁγίοτ Νικολάοτ 
ςσὰ Μηνιασάσα, Κευαλληνία 92· –
 Ἁγίοτ Νικολάοτ ςσὴν Παλαιϋπολη, 
Κέπκτπα 23, 31· – Ἁγίοτ Νικολάοτ 
ςσὸ Κάςσπο, Κευαλληνία 88, 97, 101· 
– Ἁγίοτ Νικολάοτ ςσὸ Λαζαπέσο, 
Πάσπα 133· – Ἁγίοτ Νικολάοτ σῆρ 
Μησπϋποληρ, Πάσπα 133· – Ἁγίοτ 
Νικολάοτ σοῦ Υπανσζῆ, Κέπκτπα 54· 
– Ἁγίοτ Πανσελεήμονορ, Κέπκτπα 
54· – Ἁγίοτ πτπίδψνορ, Πάσπα 133· 
– Ἁγίοτ Φαπαλάμποτρ ςσοὺρ Κή-

ποτρ, Ζάκτνθορ 139· – Ἁγίψν Ἀπο-

ςσϋλψν, Πάσπα 133· – Ἁγίψν απάν-

σα, Πάσπα 133· – Θεοσϋκοτ Καςσα-

νέαρ, Κέπκτπα 23, 31· – Θεοσϋκοτ 
ςσὰ Ἀβλιφάσα, Κευαλληνία 97· –
 Θεοσϋκοτ ςσὰ Λιβαθτνάσα, Κευαλ-

ληνία 97· – Πανσάναςςαρ, Πάσπα 
133· – ψσῆπορ ςσὸ Γπηγοποβοόνι, 
Κέπκτπα 54· – Madonna, Πάσπα 133· 
– Madonna dei Blateri, Πάσπα 133· –
 Madonna Regina dell’Universo, Πά-

σπα 133 

Νατπάκσοτ καὶ Ἄπσηρ, ἐπιςκοπὴ 126, 

138 

Ναόπλιο 110, 126· – ππψσοπαπὰρ 58, 76 

Νεϋυτσορ, μησπ. Θεςςαλονίκηρ 126, 138 

Νήυψν Α΄, οἰκ. πασπ. 106, 107, 108 

Νικηυόποτ Ἀλίκη 16, 28, 57, 58, 62, 153 

Νομικὸρ Θεοδϋςιορ, ἱεπομ. 132 

Νοσαπᾶρ, ππψσ. Κτθήπψν 110 

Νσακοπὸν Νικϋλαορ, ἱεπ. 98 

Νσούποτ-ἦλιοπούλοτ Μαπία 14, 16, 17, 19, 

153 

 

Ξανθϋποτλορ Δανιήλ, ἱεπομ. 133 

Ξεπομεπίσηρ Γεύπγιορ, ἱεπ. 133 

οἰκονϋμορ 81, 97, 98 

μαλά, πεπ. Κευαλληνίαρ 83 

νύπιορ Γ΄, πάπαρ 69 

πςίνι Μάιορ 69, 79 

 

Παγιασάκηρ Κύςσαρ, ἱεπ. 26 

Πάγκαλορ ψυπϋνιορ, ἐπ. Κτθήπψν 115, 
116 

Παδοβάνορ Ἀνσύνιορ, ἱεπ. 36 

Παλασιανὸρ Θεϋδψπορ, ἱεπ. 36 

Παλασιανὸρ Υύσιορ, ππψσ. Κέπκτπαρ 55 

Παλική, πεπ. Κευαλληνίαρ 82 

Πανᾶ Κασέπψ 96 

Παναγιψσοπούλοτ Μαπία 82 

Πανᾶρ Ἀνσύνιορ 96 

Πανοπούλοτ Ἀγγελικὴ 67 

Πανσελάκηρ μμ. 139 

Παπαγεώπγιορ π. 13, 27, 30, 32, 37, 38, 

55, 60, 66, 153 

Παπαδία-Λάλα Ἀναςσαςία 135 

Παπαδϋποτλορ Ἀνσύνιορ, ἱεπ. 132 

Παπαδϋποτλορ Θεοδψπῆρ 90 

Παπανικολάοτ Ἀνσιγόνη 16 

πάπαρ 16, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 51, 

58, 69 100, 105, 108 

Παποναξίαρ, μησπϋπολη 138 

Πάσμορ 126 

Πάσπα, λασ. ἀπφιεπιςκοπὴ 69, 79· – ὀπθ. 
μησπϋπολη 119-147 

Παῦλορ Γ΄, πάπαρ 39, 43, 47, 51 

Πελοπϋννηςορ 30, 108, 122, 129, 130, 

135, 136 

Πενσόγαλορ Γ. 81, 84, 86, 87, 90, 94, 95, 96, 

99, 100, 153 

Πεπάσηρ Ἰάκψβορ, ἱεπ. 81 

πεπιβολὴ 57, 58, 78 

Πεπιςσιάνορ Ζύςιμορ 92 

Πεσπεσίνορ Ἰάκψβορ 49 

Πεσπίσζηρ Νικϋλαορ, ἱεπ. 35 

Πεσπόφειλορ Μ. 105, 106, 114, 116, 153 

Πηλίληρ Ἰάκ. 87 
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SUMMARY   
 

Aspects  of the ecclesiastical organization  
in the Venetian-Ruled Greek Territories  

Ζante –  Corfu –  Cephallonia -  Κythera –  Peloponnese 

 

The issues handled in the present volume have arisen after studying the 

existing bibliography, the known and published till this day archival 

sources, as well as the new ones, so far unknown, in a general frame of 

research regarding the organization of the orthodox Church in the greek 

territories occupied by the Venetians. Through a parallel study of biblio-

graphy and sources the need was felt for a critical view of opinions ex-

pressed till today and a new reading of the sources that suggests different 

answers to the subjects under study.  

I. The grand protopapas as head of the orthodox Church in Corfu  
and the question of his election 

The proclamation of the protopapas of Corfu as head of the local Church 

and the submission of the orthodox clergy to him can’t be documented 

until the first half of the 16th century.  

Written sources of the first two centuries of latinocracy on the island, 

don’t describe the way the orthodox Church was organized. However, what 
seems to be of major importance are two groupings of clergymen, the Sacred 

Order (Hieron Tagma) and the Leftheriotes. Since the end of the 14th centu-

ry and on, the protopapas appears in sources as head of the Sacred Order 

with limited jurisdiction, not extended farther than the city boundaries.  

This was the status that the Venetians found when they settled in Corfu 

and kept it this way. They ratified the privileges held by the groupings of 

the clergy and seeked to limit as much as possible any intervention either 

from the West or from the East, as part of their general religious policy 

which was directly tied to their financial and political interests.  
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A little before the mid 16th century and a little after the tragic expe-

rience of the 1537 siege by the Turks, a coordinated effort on the part of the 

Sacred Order, fruit of which was the papal bull of 1540, and on the part of 

the Community of Corfu with its embassies of 1542 and 1546 to Venice, 

resulted to the granting of a wide jurisdiction in the entire body of the 

Church of Corfu to the protopapas. 

In what concerns his election, up to 1555 the protopapas was being 

elected exclusively by those priests who were forming the Sacred Order. 

The duration of his term is not specified. Given the life-long possession of 

the ecclesiastical office, one can presume that the protopapas kept this 

office until his death. However, some indications in the archives, combined 

with data from protopapadic catalogues leave open the possibility that he 

was being elected for a limited time of service, the duration of which we are 

unable to define.  

By a decree of the 18th of December 1555, Venice intervened decisively 

into the affairs of the Church in Corfu. The election of the protopapas was 

assigned to an assembly of clergy and laymen, in which the laymen, 

members of the Community of Corfu, were more numerous. Also the term 

of office limited to five years, was renewable. This way, the State took away 

from the Church the possibility to control this office and gave it to the local 

Administration. Ever since, the office of the protopapas has assumed a 

public character, apart from the Sacred Order and its internal hierarchy. 

During all this time, the role of the Sacred Order in the administration 

of the Church on the island was essential. The Order, as a confraternity 

recognized by the State, could possess and handle an estate. This was a 

significant fact since all efforts for ensuring its own privileges were based 

exactly on the fortune of the Order. It was also significant for another 

reason, namely for the appointment of the protopapas as head of the 

Church of Corfu. After 1555, the Order, despite the loss of its privilege to 

elect exclusively the protopapas, never ceased to play an important role in 

the life of the Corfiot Church, watching and reacting when needed, both to 

the deeds and decisions of  the protopapas as well as to the issued statal 

decrees. It was clear that all these opted to the Church keeping its privi-

leges and to its being rightly guided by the protopapas according to all 

ecclesiastical rules.  
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II. The election of protopapas of Zakynthos 

By the study of the sources it is certified that until 1601 the responsibility 

for the election of protopapas depended on the local venetian Admini-

stration. Venice, granting in 1601 the right of election to the Council of the 

Community of Zakynthos, ceded to this its own rights, as it had done pre-

viously with the concession of the right of election of persons in other 

public offices. As to the question of his ordination (imposition of hands), it 

appears that the protopapas of Zakynthos did not receive any ordination, 

but, like the protopapas of Corfu, possessed an ecclesiastical rank outside 

the regular ecclesiastical process.  

III. Aspects of the administrative organization of the Cephallonia -
Zakynthos diocese during the 16th century  

A recent study of the records of the Statal Archives of Venice has offered 

new documents on the subject of the organization of the Cephallonia dio-

cese during the 16th century. These documents, combined with others from 

the local Historical Archives of Cephallonia and the metropolis of Cephal-

lonia, as well as with recent bibliography, sheds light on specific sectors of 

the diocese’s administrative organization during the 16th century and 
allows some suggestions about the period preceding the inclusion of the 

island in the venetian occupation. The study examines the office of the pro-

topapas and the function of the diocese’s “holy synod”.  
The extensive presence of many protopapades in Cephallonia during the 

16th century creates various problems regarding their role to the function 

of the diocese. Among the many protopapades, most interesting appear to 

be the one of Kastro and the one of the Assos fortress.   

The office of the Kastro protopapas is identical to the one of the Cephal-

lonia protopapas. His duties were more than those of the other proto-

papades of the island. He was being elected by the civil Authority of the 

island and had privileges similar to those of the bishop’s. These data, 
combined with the title of “protopapas and local bishop of Cephallonia” 
that was used, reinforce the suggestion that this office was a continuation 

of protopapas as head of the local Church during the early latin dominion 

and before the re-establishment of the episcopal throne. The office was 

integrated into the organization of the diocese after the re-establishment; it 
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kept however its special characteristics, its relation to the civil Authority 

and its privileges.  

The office of the Assos protopapas, which resulted due to an increased 

interest for this area on the part of Venice, after the foundation of the 

fortress (1593), took a special position in the local hierarchy, has been 

honoured by privileges and was maintained till the 18th century.  

Finally, during the second half of the 16th century, the operation of the 

“holy synod” of the diocese is ascertained. Despite the problems around its 
enactment and function, that result from the fragmentation of the sources, 

the “synod” appears on a par with the episcopal court, playing an impor-

tant role in the operation of the diocese, especially during those periods 

when the bishop was away or unable to exercise his episcopal duties.  

IV. Σhe diocese of Kythera at the period of the venetian dominion  

From the study of the bibliography, a conclusion is drawn: there exists 

actually no information on the situation of the Church of Kythera before 

the second half of 16th century. The diocese of Kythera appears to have  

remained abeyant possibly from the beginning of latinocracy and until the 

reconstitution of the bishopric with the election of the bishop Dionysios 

Stronghilos in 1569-1570. In the meantime, the administration had been 

undertaken by a priest with the title of protopapas.  

In regard to the election and the ordination of bishop, it is deduced that 

his election until 1636 was done exclusively by the Metropolite of Mo-

nemvasia and his synod. The elected new bishop received the ratification of 

his election from the central venetian Administration and after that re-

ceived the bishopric from the local venetian authority. By the middle of the 

17th century, the election was assigned to the Council of the Community of 

Kythera, which elected exclusively from local candidates. The elected was 

ordained by the Metropolite of Monemvasia, on whom he also was de-

pendant.  

V. The dispute over the metropolitan throne of Patras  
during the period 1712-1713. Newer information  

The well-known case of Christophoros Antonopoulos’ election for the me-

tropolitan throne of Patras and the reaction of the excluded co-candidate of 

his, the metropolite of Myra Zacchaeus Adamopoulos, is being re-examined 
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through material offered by a new source, the printed version of docu-

ments that were assembled by the contestant of the throne as he was ne-

gotiating the case in Venice.  

The «stampa» has been tracked down at the Historical Archive of Corfu, 

is of the following dimensions 30,1  20,7 cm. and constitutes of 42 num-

bered pages. The importance of the source doesn’t lie only in the new in-

formation which come to complete any void regarding the facts and the 

attitude of the locals towards this matter and towards the persons involved, 

but also in the large number of information around the Church and the 

Community of Patras. More specifically, through signed testimonies and 

complaints, the names of active priests are revealed as well as those of the 

parish priests in 26 churches of the city; furthermore the limits of the 

Metropolite’s jurisdiction are being defined in what regards the parochial 
organization and the existence of the religious confraternities is ascer-

tained within the Peloponnese. Finally, new names of Community members 

and new information on its operation are added.  

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΤΡΟ ΦΡ. ΚΑΡΤΔΗ 

Ὄχειρ σῆρ ἐκκληςιαςσικῆρ ὀπγάνψςηρ ςσὸν  
βενεσοκπασούμενο ἑλληνικὸ φῶπο 

Σὸ βιβλίο ςσοιφειοθεσήθηκε μὲ ςσοιφεῖα  
Gentium καὶ ςελιδοποιήθηκε  

ἀπὸ σὸν ςτγγπαυέα. 
Στπύθηκε σὸν Νοέμβπιο σοῦ 2011 

ςὲ 500 ἀνσίστπα γιὰ λογαπιαςμὸ 
σῶν ἐκδϋςεψν  
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